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ــس  ام ــة،  االحتادي ــة  احملكم ــدرت  اص
ــاء تكليف وزير  ــاً بالغ ــاء، حكم االربع
ــإدارة  ــار ب ــد اجلب ــان عب ــط احس النف
ــة. وقال النائب  ــركة النفط الوطني ش
ــند في  ــى جبار س ــتقل مصطف املس
مقطع نشره على صفحته الرسمية 
ــبنا  ــبوك»، «احلمد هللا، كس ـــ «فيس ب
ــر  ــوزراء و وزي ــس ال ــد رئي ــوى ض الدع
ــرار اخلاص بتكليف  النفط بالغاء الق
احسان عبد اجلبار مبهام رئيس شركة 
ــه كتب  ــن جانب ــط الوطنية».وم النف
ــم خشان على  ــتقل باس النائب املس
ــبوك»  ـــ «فيس ــمية ب ــه الرس صفحت
ــوم  «الي ــدة)،  اجلدي ــة  (البين ــه  وتابعت
اصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارها 

ــي اقمناها أنا والنائب  في الدعوى، الت
ــي بالغاء قرار  ــند، القاض مصطفى س
ــنة ٢٠٢٠  مجلس الوزراء رقم ١٠٩ لس
والذي مت مبوجبه تاسيس شركة النفظ 
ــدة  ــي ابرمت عقودا فاس الوطنية الت
ــرار ال تعد وال  ــات هذا الق ــة، وتبع هائل
ــاب  ــرق احلس ــح كل ط ــى، وتفت حتص
ــق الكاظمي ووزير النفط  والعقاب بح
والوزراء».في وقت أعلنت هيئة النزاهة 
ــل  ــاء، تفاصي ــس األربع ــة، ام االحتاديَّ
ــؤولني في  األحكام الصادرة بحقِّ مس
بيِّنةً صدور  ــة، مُ ــي املاليَّة والصحَّ وزارت
ــديد بحقِّ  أحكامٍ غيابيَّةٍ باحلبس الش
ــا عمداً ما يخالف  املُدانني؛ الرتكابهم
ــارت دائرة  ــا الوظيفيَّـة.وأش واجباتهم
ــة، وفي معرض  التحقيقات في الهيئ
ــى أنَّ  ــرارات، إل ــن تلك الق ــا ع حديثه

ــاد  كافحة الفس محكمتي جنايات مُ
ــة في بغداد وجنح احللة للنظر  املركزيَّ
ــا حكمني  ــا النزاهة أصدرت ــي قضاي ف
باحلبس الشديد بحقِّ كلٍّ من املديرين 
العامني لدائرتي عقارات الدولة سابقاً 
ــبق، الفتة  وصحة محافظة بابل األس
ــق املُدانني  ــى أنَّ األحكام صدرت بح إل
ــن قانون  ــادة (٣٣١) م ــكام امل ــق أح وف
العقوبات.وأضافت الدائرة إنَّ محكمة 
ــاد املركزيَّة  ــة الفس ــات مكافح جناي
ة  ــديد ملُدَّ ــدرت حكماً باحلبس الش أص
سنتني على املدير العام لدائرة عقارات 
ــابقاً؛ لقيامه بتسهيل منح  الدولة س
إجازةٍ استثماريَّةٍ إلنشاء فندقٍ ومدينة 
ــدى قطع األراضي التي  ألعابٍ على إح
ــرٍ، خالفاً  ثم ــتانٍ مُ ــارة عن بس هي عب
ــنة  ــس الوزراء رقم (٥٠ لس لقرار مجل

٢٠١٦) بعدم جتريف البساتني القائمة 
ــتخدامها ألغراضٍ  ومنع حتويلها أو اس
ــخصٍ على  ــدف منفعة ش ــرى به أخ
نوِّهة بأنَّ األرض تقع  ــاب الدولة، مُ حس
ــها  ــة بغداد وجنس ــدود أمان داخل ح
حدائق ومتنزهات.وأفادت بأنَّ محكمة 
ــي قضايا النزاهة  جنح احللة للنظر ف
أصدرت حكماً باحلبس الشديـد عـلى 
ــة محافظة  ــام لدائرة صحَّ ــر الع املدي
ــبق؛ خملالفـته أحكام قانون  بابل األس
بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة 
ــة على إيجار  ــن خالل املوافق ٢٠١٣) م
ــام الصادق  ــفى اإلم كافتيريا مستش
، الفتة إلى تأجيرها  ــةٍ دون مزايدةٍ علنيَّ
ببدل إيجارٍ أقلّ من البدل احلقيقي، ممَّا 

أدَّى إلى اإلضرار باملال العام.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــي  السياس احلراك  في ظل 
ــب  ــدف تذوي ــر اآلن به الدائ
اخلالفات وال سيما مايتعلق 
ــي  ــد سياس ــتعداد وف باس
ــى احلنانة  ه ال ــع للتوجّ رفي
للقاء  ــرف  األش النجف  في 
زعيم التيار الصدري السيد 
ــد  ــدر تتصاع الص ــدى  مقت
الدعوات من هنا وهناك وهي 
ــح  ــب بأن يرافق املرش تطال
ــيد  الس ــوزراء  ال ــة  لرئاس
السوداني)  ــياع  ش (محمد 
ــى احلنانة  ــد الذاهب ال الوف
من أجل لقاء السيد الصدر 
احلكومي  ــه  برنامج وعرض 
ــذا البرنامج  ــيما وأن ه الس

ــا  قضاي ــول  ح ــور  يتمح
ــة منها  ــة وفي املقدم مهم
اإلقتصادي  ــار  اإلنهي إيقاف 
ــراء وكذلك  ــاز للفق واإلنحي
محاربة كل مظاهر الفساد 
ــالد  الب ــي  ف واإلداري  ــي  املال
ــية  وتقدمي اخلدمات األساس
ــى  عل ــل  والعم ــعب  للش
ــه معاول  ــاء كل ما خربت بن
ــوى  ــد ق . وتؤك ــدين  الفاس
ــخصية  ش أن  ــية  سياس
كالسوداني مطلوب دعمها 
ومؤازرتها ألجل تولي منصب 
ــي املرحلة  ــة الوزراء ف رئاس
ــا وقويا  ــة كونه نزيه املقبل
ــن اجلميع إضافة  ومقبوال م
ــل  ــه أن الرج ــك كل ــى ذل ال
ــهود له بالنزاهة حيث  مش

ــجل أي شائبة ضده  لم تس
وأن مسيرته حافلة بالعطاء 
ــه املناصب منذ  ــالل تولي خ
أن  ــد  ب وال  اآلن  ــد  وحل  ٢٠٠٣
ــي زمن  ــاً أنه ف ــير ايض نش
تكثر فيه املساومات وهناك 
من يتصرف بروح ال مسؤولة 
ــة أو بطريقة ( آني  وال مبالي
شعليه) باملقابل جتد هناك 
ــتحقون  يس ــال  أبط ــاً  نواب
ــة  القبع ــم  له ــع  ترف أن 
ــراً ملواقفهم على أكثر  تقدي
ــة  ــي مقدم ــد وف ــن صعي م
ــتقل  املس ــب  (النائ ــؤالء  ه
ــند  س ــار  جب ــى  مصطف
ــان وعدي عواد  وباسم خش
وعالية  ــوي  املوس ــار  وإنتص
ــذو  ــل أن يح ــف ) ونأم نصي

اجلميع حذوهم لإلرتقاء الى 
مستوى املسؤولية الوطنية 
ــب  ــر نطال ــأن آخ ــي ش .. وف
ــة اجلديدة  ــي البين ــن ف نح
ــراج كل ميدان التدريب  بإخ
ــة وغيرها  ــي األمريكي والرم
ملا  ــكنية  املناطق الس ــن  م
ــن مخاطر  ــب عليها م يترت
ــا  عندم ــة  خاص ــة  وخيم
ــي ظل  ــاص ف ــر الرص يتطاي
املطلوبة  ــرازات  اإلحت غياب 
وبالتالي إزهاق أرواح عراقيني 
ابرياء وهذا ماحصل للطفلة 
(زينب عصام ماجد اخلزعلي) 
ــو غريب قرية  من منطقة أب
البو علوان .. ونؤكد أن أرواح 
رخيصة  ــت  ليس العراقيني 

أيها األمريكان.
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الكاظمي يلتقي الرئيس االيراني َّـ نيويورك
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بغداد /
ــكان  ــوزارة اإلعمار واإلس ــكان التابع ل ــرر صندوق اإلس ق
ــاء معاملة صحة  ــة، امس األربعاء، إلغ والبلديات العام
ــه بالنظر لتوجيه  ــي للصندوق ، إن ــال اإلعالم الصدور.وق
ــوص اعتماد النظام  ــة جمللس الوزراء بخص األمانة العام
ــادرة من  ــمية الص ــتندات الرس ــي حلفظ املس اإللكترون
ــاء معاملة  ــروع الوطني إللغ ــة (املش ــات احلكومي اجله
صحة الصدور) قرر صندوق اإلسكان العراقي بدء العمل 

بإلغاء صحة الصدور من املعامالت اإلقراضية.
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ــة النزاهة  ــداتنا لهيئ ــم مناش رغ
ــماء  أس ــر  ذك ــوب  بوج ــة  اإلحتادي
ــا  ــني بقضاي ــدين أو املتورط املفس
ــي األحكام التي  هدر املال العام ف
تصدر بحقهم لكن ما يؤسف هو 
ــتجابة وعليه  انه لم تتحقق االس
ــد الكرّة ثانية ونقولها باحلرف  نعي
ــتحوا ابداً من ذكر  ــد : ال تس الواح
ــت  ــد أن أثب ــني بع ــماء املتهم أس

التحقيق أنهم كانوا لصوصاً.
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ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــي ، في نيويورك،  مصطفى الكاظم
ــن  ب ــي  الثان اهللا  ــد  عب االردن  ــك  مل
ــني، على هامش املشاركة في  احلس
ــات اجلمعية العمومية لألمم  اجتماع
املتحدة.وبحسب البيان ، فان اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين، 
ــبل تعزيزها، وكذلك التداول في  وس
مستجدات األوضاع على الساحتني 
اإلقليمية والدولية.وتابع البيان، بحث 
اللقاء التحضير لعقد مؤمتر بغداد ٢ 
ــراكة في األردن، فضالً  للتعاون والش
عن مناقشة التعاون االقتصادي في 

ــتويات  ــاالت وعلى املس مختلف اجمل
ــل  ــتعرض مراح ــك اس ــة، وكذل كاف
التقدم في مشروع الربط الكهربائي 
ــدان على املضي به،  الذي حرص البل
ــدة ومصلحة على  ــن فائ ــا يعود م مل

البلدين الشقيقني.
ــان  اجلانب ــد  وأك
ــة  أهمي ــى  عل
ــيق  ــة التنس إدام
ك  ــتر ملش ا
املستمر  والتعاون 
ــف  مختل ــي  ف
ــي  وف ــاالت،  اجمل
ــات  مخرج ــوء  ض

ــي  ــة الت ــة الثالثي ــات القم اجتماع
ــدة اتفاقات، ميكن  ــت عنها ع متخض
أن تسهم في حتقيق مصالح شعبي 
وبقية شعوب  ــقيقني،  الش البلدين 

املنطقة. 
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ــب  طي ــب  رج ــي  الترك ــس  الرئي ــال  ق
اردوغان أنه من الضرورة حتقيق العدالة 
ــرق أمام  ــعب العراقي لقطع الط للش
ــتغل غياب اإلستقرار  اإلرهاب الذي يس
ــة وأضاف اردوغان في خطاب  في أي دول
ــة العامة  ــاء اجلمعي ــام أعض ــاه أم الق

ــدول التي تعاني من  ــألمم املتحدة أن ال ل
ــى بدعم ومؤازرة  ــاب يجب أن حتظ اإلره
دولية ألن التنظيمات اإلرهابية تسعى 
ــدم  ــى وع ــاعة الفوض ــى اش ــاً ال دائم
ــي تتواجد  ــدان الت ــتقرار في البل اإلس
ــن تتوانى عن  ــالده ل ــار أن ب ــا وأش فيه
ــف مكتوفة  ــة اإلرهاب ولن تق مكافح

ــم ( P K K) وأذرعه  ــال تنظي ــدي حي األي
التي تنفذ هجمات ارهابية على قواتنا 
ــة الفتاً  ــي التركي ــدة األراض وتهدد وح
ــتغالل التنظيمات  ــى ضرورة منع اس ال
ــائدة في العراق  اإلرهابية لألوضاع الس
واختتم اردوغان خطابه بالقول : العراق 

قد يصبح ساحة لإلرهاب.

ÚiÏË‰Ωa@fiaÏfl˛a@ÖaÖ6ça@ÊÏ„b”@fib‡ÿnç¸@Z@ÔibÓ„@⁄aäy@NN@o◊Î@Ü»i@‚Ï‰€a@|ï

وكاالت /

ــة النيابية، امس  ــفت جلنة النزاه كش
ــدة القليلة املقبلة،  ــاء، عن أن امل األربع
ــترداد  ــتكمال قانون اس ــهد اس ستش
ــوال املنهوبة ألهميته.وقالت عضو  األم

ــة  ــف، إن اللجن ــة نصي ــة عالي اللجن
ــع هيئة  ــاع م ــن اجتم ــدت أكثر م عق
ــراءات القانون  ــتكمال إج النزاهة الس
ــة اجلمهورية واملتعلق  املقدم من رئاس
ــترداد األموال املنهوبة في الداخل  باس

ــون،  القان ــف  نصي ــرت  واخلارج.واعتب
ــةً انه يتوجب إنهاء  مهماً جداً، مضيف
ــريعه ملا له  التعديالت اخلاصة به وتش
ــن أهمية في احلفاظ على املال العام،  م

وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية.

وكاالت  /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
ــل  العم ــر  وزي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي

القاضي  وكالة  االجتماعية  والشؤون 

ساالر عبد الستار بحثت رئيس هيئة 

ــة لوزارة  التابع ــة االجتماعية  احلماي

العمل والشؤون االجتماعية الدكتورة 

سناء املوسوي سرعة اجناز االجراءات 

ــة الثامنة  ــن الوجب ــتفيدين م للمس

ــج وزارة التخطيط  ــرت نتائ ــن اظه مم

ــتوى خط الفقر وذلك  انهم حتت مس

خالل لقائها مؤخراً وفداً من الشركة 

ــة الذكية (كي كارد).  العاملية للبطاق

ــة كيفية  ــالل اللقاء مناقش ــت خ ومت

ــمولني  ــراءات املش ــي اج ــراع ف االس

ــة الثامنة واكمال اصدار  ضمن الوجب

ــرعة  ــم بس ــي كارد) له ــة (الك بطاق

ــمولني باالعانة  ــفافية ،كون املش وش

ــرت نتائج  ــي اظه ــر الت ــم من االس ه

ــتوى  ــط انهم حتت مس وزارة التخطي

ــى اجلميع  ــب عل ــر ويتوج ــط الفق خ

تقدمي الدعم الالزم لهم ،اذ اشاد ممثل 

ــدار البطاقة  ــة الص ــركة العاملي الش

ــي  ــوزارة ف ــة وال ــدور الهيئ ــة ب الذكي

ــر املتعففة ،مؤكدين  ــاعدة االس مس

ــهيل اصدار البطاقة  دعمهم في تس

ــيتم  ــمولني الذين س ــة للمش الذكي

ــالل االيام  ــمائهم خ ــالن عن أس االع

القليلة املقبلة عبر املوقع االلكتروني 

ــة  والهيئ ــوزارة  ال ــة  وصفح ــوزارة  لل

ــن تقدمي  ــال ع ــرا ،فض ــدة حص املعتم

ــام احلماية  ــتي القس الدعم اللوجس

ــداد واحملافظات  ــي بغ ــة ف االجتماعي

ــاعدة في  ــا واملس ــث تاهيله ــن حي م

استبدال نظام العمل الورقي بالرقمي 

ــاز معامالت  ــهيل اجن االلكتروني لتس

املواطنني بسهولة ويسر.
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــة واملعادن  ــل وزارة الصناع ــى توجيهات وكي ــتنـاداً إل اس
ـــم  ـــف محمـد جاس ــؤون التخطيط املُهندس يوس لش
ــس االول الثالثاء  ــوزارة ام ــرة الفنية في ال ــدت الدائ ، عق
ــرة املُهندس  ــر عام الدائ دي ــة مُ ــعاً برئاس وس اِجتماعاً مُ
ــركتي  ناصـر إدريـس املدنـي ، وحضور املُدراء العامني لش
دير عام  ــاون مُ ع ــاريع ومُ ــارس والتصميم وتنفيذ املش الف
ثل  الدائرة الفنية املُهندسة سالمـة محمـد عطيـة ، وممُ
تصني في  ــن اخملُ ــة في الوزارة وعدد م ــن الدائرة القانوني ع
ــاكل  ــة املش ــركتني املذكورة ، وذلك ملُناقش الدوائر والش
ــركة  ــركات املُتعاقدة مع الش ــض الش ــني بع ــة ب العالق
ــروع  ــاريع بخصوص مش العامة للتصميم وتنفيذ املش
ــبة  ــة ، وقد متَّ التوصل إلى احللول املُناس مجاري الطارمي
ــهم في املُضيّ بتنفيذ املشروع والذي من املؤمل  ومبا يُس

إجنازه نهاية العام احلالـي .

بغداد / البينة الجديدة

ــؤون التصفية  ــوزارة لش ــد وكيل ال اك
ــيع مشاريع  والتوزيع على اهمية توس
ــائل  ــاز الس الغ ــتخدام  ــول الس التح
ــات بإنواعها ، واهمية ذلك. من  للمركب
ــة   ــة والتكنلوجي ــي االقتصادي النواح
ــؤون  ــال وكيل الوزارة لش ــة .وق والبيئي
ــع حامد يونس خالل  التصفية والتوزي
ــب   لنص ــة  منوذجي ــة  ورش ــه  افتتاح
ــات  ــائل للمركب ــاز الس ــة الغ منظوم
ــمال  ــا في منطقة التاجي ش بإنواعه
ــروع  الورشة يأتي ضمن  بغداد  ان مش
ــركة تعبئة وخدمات  خطط الوزارة وش
ــردة في  ــة الزيادة املضط ــاز  ملواكب الغ
ــي بغداد واحملافظات  اقبال املواطنني  ف
ــائل  ــود الغاز الس ــتخدام وق ــى اس عل
ــكاز ، لفوائده  ــن  البنزين  وال عوضاً  ع
االقتصادية والبيئية ، الن درجة االوكتان 
ــائل تبلغ  (١٢٠) ، فيما درجة  للغاز الس
ــار  ــوبر (٩٥) ،واش االوكتان للبنزين الس
ــتخدام   ــو اس ــول نح التح ان  ــس  يون

ــن  ــد م ــات يع ــائل للمركب ــاز الس الغ
املشاريع االستراتيجية لتعزيز التنمية 
ــتدامة ، ودعماً لالقتصاد الوطني،  املس
ــوزارة  وال ــة  احلكوم ــم  بدع ــى  ويحظ
ــرارات  ــة من الق ــدرت مجموع ــد ص وق
ــاريع  مش ــم  تدع ــي  الت ــات  والتعليم
ــائل للمركبات .  ــتخدام الغاز الس اس
ــركة تعبئة  من جانبه قال مدير عام ش
ــني  ان افتتاح هذه  الغاز امنار  علي حس
ــيع وتوفير  ــة يأتي في إطار  توس الورش
ــة للمركبات ،  ــات نصب املنظوم خدم
ــركة تعمل وفق محور  يتعلق  وان الش
ــادة عدد منافذ نصب هذه املنظومة  بزي
ــور اآلخر فهو يتعلق  للمركبات، اما احمل
بتوفير ورش خلدمات الصيانة والتأهيل 
ــة وتزويد  ــع منفذ لتعبئ ــات. م للمركب
املركبات بالغاز السائل. واضاف حسني 
ان مساحة هذه الورشة تبلغ (٨٥٠) متر 
مربع  ، وتضم اجهزة ومعدات متكاملة  
ــرض ، فضالً عن  عن  ــت لهذا الغ صمم
اجهزة ومعدات تأهيل وصيانة املركبات 

ومن  مناشى عاملية رصينة.   

ــني احلمداني) من  ــول حس هاتفنا املواطن ( رس
سكنة محافظة بابل وهو من ذوي االحتياجات 
ــا الى  ــبق وان قدم طلب ــه س ــر بأن ــة وذك اخلاص
مديرية البطاقة الوطنية في بابل بتاريخ ١٧ / ٥ 
ــول على البطاقة الوطنية  / ٢٠٢٢ لغرض احلص
ــة اليها في الوقت  ــدل ضائع) وحلاجته املاس ( ب
ــمية  ــر كونه عند مراجعته للدوائر الرس احلاض
تتم مطالبته بالبطاقة األصلية . لذا يناشدكم 
ــمية وتسهيل  ــتثنائه من االجراءات الرس باس

حصوله عليها .

رسول حسني احلمداني
موبايل / ٠٧٨١٥٤٨٥٢٠٠

البصرة / البينة الجديدة

ــر  الزبي ــور  ــاء خ ــتقبل مين اس
ــالت  ناق ــبع  س ــي  التخصص
نفطية متنوعة املنتجات رست 
ــث تتضافر  ــه، حي ــد ارصفت عن
اجلهود لتسيير عمليات لتسير 
ــو اآلمن و بشكل منتظم  الرس
ــع  بتوزي ــاء  املين ادارة  ــوم  تق اذ 
 . ــاء  املين ــؤم  ت ــى  الت ــالت  الناق
ــام املوانئ الدكتور  وقال مدير ع
ــي: ان ارصفة  فرحان الفرطوس
ــتقبلت  ــور الزبير اس ــاء خ مين
الناقلة Estia رست عند رصيف 
ــادة زيت الغاز     ــم ٢ محملة مب رق
والناقلة Hafnia shinano  رست 
عند رصيف رقم ٣ محملة مبادة 
 Baghdad ــة  والناقل ــن  البانزي
ــت عند رصيف رقم ٥ سوف  رس
ــادة زيت الوقود والناقلة  حتمل مب

Atlantic Blue رست عند رصيف 
 naphtha رقم ٩ سوف حتمل مبادة
Paragon Dawn رست  والناقلة 

ــم ١٠ محملة  ــف رق ــد رصي عن
 Adena ــن والناقلة ــادة البانزي مب
رست عند رصيف رقم ١١سوف 

حتمل مبادة زيت الوقود و الناقلة 
Fath رست عند رصيف رقم ١٢ 
ــت الوقود  ــوف حتمل مبادة زي س

ــاء  االرس ــات  عملي ان  ــاً:  .الفت
والتفريغ والشحن جتري بالتعاون 
والتنسيق الدائم بني ادارة امليناء 

وعمليات املالحة البحرية .كما 
استقبلت أرصفة ميناء أم قصر 
ــفن جتارية  ــع س ــمالي ، أرب الش
محملة مبواد متنوعة، اذ يشهد 
ــداً  ــاً جي ــاطاً جتاري ــاء نش املين
ــفن  ــر ذلك من إعداد الس ويظه
ــو على أرصفته. وقال  التي ترس
مدير عام املوانئ الدكتور فرحان 
الفرطوسي: أن امليناء استقبل 
 /SOCOTRA) ــفينة ــوم الس الي
ــت على  ــل ٩١ حاوية رس ١) حتم
 (BALAO) رصيف ١٩ والسفينة
ــت على  ــة رس ــل ٢٤٣ حاوي حتم
 MSC) ــفينة  والس  ٢٠ ــف  رصي
ــت  ــل ١٥٨ حاوية رس IRIS) حتم
ــفينة  والس  ١٥ ــف  رصي ــى  عل
 ١٤٢ ــل  حتم  (٥  /ALSALMY)
ــت على رصيف ٢١  ــيارة رس س
وجرت عمليات التفريغ فور رسو 

السفن على أرصفة امليناء.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــرق الرقابية في دائرة الرقابة  اعلنت وزارة التجارة ان الف
ــة مكافحة  ــتراك مع مديري ــة وباالش ــة واملالي التجاري
اجلرمية املنظمة في وزارة الداخلية اشرت خالل جولتها 
في اسواق جميلة شرق بغداد،امس، انخفاضا ملحوظاً 
ــعار املواد الغذائية االساسية في السوق احمللية  في اس
وان هناك استقرارا واضحا تشهده معظم  اسعار املواد 
ــية .اكد ذلك مدير عام الدائرة محمد  الغذائية االساس
ــت الطعام والطحني  ــكر وزي ــون وقال  «ان مواد الس حن
ــعارها بصورة ملحوظة  احمللي واملستورد انخفضت اس
ــا يتعرض له  ــابيع املاضية على الرغم مم ــن فترة االس ع

ــاً مع الزيارة  ــي طلب هذه املواد تزامن ــوق من زيادة ف الس
ــبب الرئيس النخفاض تلك  االربعينية .مشيرا «ان الس
االسعار  واستقرار املواد االخرى يعود الى تدفق كبير في 
ــلة  ــواد الغذائية نتيجة اطالق وجبة جديدة من الس امل
ــى املواطنني بعد  ــهرياً ال ــي باتت  توزع ش ــة الت الغذائي
ــذي وفر كميات كبيرة من  ــرار قانون الدعم الغذائي ال اق
ــمولني بالبطاقة التموينية  ــواد الغذائية جلميع املش امل
والذي كان سبب في عدم  شرائها من السوق باسعارها 
ــات املتابعة  ــه ان عملي ــي الوقت ذات ــة .الفتا ف التجاري
ــعار املواد العذائية في السوق احمللية من  مستمرة  الس
ــرة اجلرمية املنظمة  ــيق مع دائ خالل فرق رقابية وبالتنس

في وزارة الداخلية وجهاز االمن الوطني الذي اسهم في 
احلد من ارتفاعها  بجانب  ضخ كميات جديدة من املواد 
ــلة الغذائية .وتابع ان  ــة ضمن اليات جتهيز الس الغذائي
الفرق  اشرت كذلك استقرارا في اسعار  الطحني احمللي 
ــعار املتداولة في حني ان  ــتورد وعدم تخطيه االس واملس
ــكل  ــعار بش ــهدت انخفاض االس ــض احملافظات ش بع
ملحوظ بسبب توفر  كميات كبيرة من الطحني التجاري 
املدعوم من وزارة التجارة والذي اسهم بشكل جدي في 
ــن العراقي وخلق خط  ــرح كميات تلبي حاجة املواط ط

موازي للسوق التجارية وبأسعار اقل من املعروض.

بغداد / البينة الجديدة

ــة إجرام بغداد/  متكنت مفارز مديرية مكافح
ــن إلقاء  ــرادة ملكافحة اإلجرام م ــب الك مكت
القبض على متهمة بالسرقة، وذلك لقيامها 
ــكنية ضمن  ــدى الدور الس ــول الى إح بالدخ
قاطع املسؤولية وسرقة مبلغ (٢٥ مليون دينار 

مع مصوغات ذهبية)، دونت أقوال املتهمة عن 
جرمية السرقة وقرر قاضي التحقيق توقيفها 
ــتناداً ألحكام املادة ٤٤٦ من قانون  أصولياً اس
ــة  ــارز مديري ــت مف ــك، ألق ــى ذل العقوبات.إل
ــداد القبض على عدد آخر  مكافحة إجرام بغ
من املتهمني لقيامهم بعمليات تزوير وسرقة 
دراجات نارية وآخرين مطلوبني بقضايا جنائية 

ــة والقبض  ــال عن ضبط عجل مختلفة، فض
ــط في قاعدة  ــارة ضب على حائزها لوجود إش
ــة اإلجرام  ــب مكافح ــات، ضمن مكات البيان
ــن العاصمة  ــرخ والرصافة م ــي جانبي الك ف
ــراءات القانونية  ــاذ اإلج ــث مت اتخ بغداد، حي
ــم وتقدميهم إلى القضاء لينالوا  كافة بحقه

جزاءهم العادل.

@�b�«b‡nu�a@Ü�‘»m@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a

@fib�‡◊�@Ú�jçb‰Ωa@fiÏ�‹ßa@…�ôÏ€@�b�»çÏfl

Ú�Óflâb�€a@âb�©@ Îä�ífl

@fib‡«a@åv‰m@ÚÌâaäßa@kÓéΩa@ıbiäË◊@ÜÓ€Ïm@Ú�™@pb◊˝fl
@ÚflÜÇ‹€@bÁÜÓ»mÎ@AUTO 2@Ú€Ï™@Û‹«@Úˆâb�€a@Ú„bÓñ€a

Úflb»€a@’ˆaÜßaÎ@÷ä�€a@7vím@Â«@ÚÓ‡‹«@Òäôb™@·Ó‘m@@›ibi@Ú«aâã@ÚÌäÌÜfl
@NN@ÚÓ„br€a@Òä‡‹€

@ÚÓ‰üÏ€a@Ú”b�j‹€@‚b»€a@äÌÜΩa@âbƒ„a@‚bflc

بغداد / البينة الجديدة

ترأس مدير عام دائرة العقود والتراخيص 
ــيد احمد  ــل الس ــز وزارة النق ــي مرك ف
ــد أيوب،االثنني املاضي. اجتماعا  كرمي عب
ــلطة  ــعا ضم معاون مدير عام س موس
ــي تقي  ــدس عل ــي املهن ــران املدن الطي
ــيد زيد داوود   ومدير قسم السالمة الس
ــرة، لبحث موضوع  ــام الدائ ومدراء اقس
ــاد مدير عام  ــوك الدولي.واف ــار كرك مط
ــى توجيهات  ــاءً عل ــك بن ــرة: مت ذل الدائ
ــني بندر  ــل الكابنت ناصر حس ــر النق وزي
ــبلي، حيث مت مناقشة كافة االمور  الش
ــغيل مطار كركوك  الضرورية لنقل تش
الدولي إلى سلطة الطيران املدني ومدى 
جاهزيته والعمل على تذليل الصعوبات 
ــكالت ان وجدت والتي تقف عائقاً  واملش
ــذ ذلك.مبيناً: ملطار كركوك دور  دون تنفي
ــة النقل  ــهيل عملي ــارز ومهم في تس ب
بالواقع االقتصادي  والشحن، والنهوض 
ــى  إل ــة  باالضاف ــد،  للبل ــياحي  والس
ماسيقدمه من فرص عمل وخدمة كبيرة 
الهالي محافظة كركوك بصورة خاصة 
وباقي محافظات العراق وخصوصاً بعد 

حصوله على الترخيص الدولي.

@óÓÅa6€aÎ@ÖÏ‘»€a@ÒäˆaÖ
@b«b‡nua@Ü‘»m@›‘‰€a@ÒâaãÎ@ø
@âb�fl@ ÏôÏfl@szj€@b»çÏfl
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بابل / البينة الجديدة
ــد كهرباء  ــة حملطة تولي ــية والفني ــالكات الهندس متكنت امل
ــاج الطاقة  ــركة العامة النت ــة التابعة للش ــيب احلراري املس
ــيطرة  الس ــع  م ــيق  االوسط،وبالتنس ــرات  الف ــة  الكهربائي
 AUTO. الوطنية من إنهاء اعمال الصيانة الطارئة على احملولة
TR2 وادخالها الى العمل، اذ عملت مالكات قسمي الكـهرباء 
ــي على احملولة  ــغيل وبجهود استثنائية وبوقت قياس والتش
ــة االرتباط  ــور S في منطق ــى الط ــاع احلرارة عل ــبب ارتف بس
ــص جميع  ــل بعد فح ــا للعم ــوط ١٣٢ KV واعادته ــع خط م
ــدم التأثير  ــرات احلرارية بهدف ع ــوار بالكامي ــوط واالط اخلط
على عمل الشبكة.تعتبر هذة احملولة AUTO.TR2 من احملوالت 

اإلستراتيجية والرئسية في احملطة والشبكة الوطنية.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــات  ــعبة الدراس ضمن النهج العلمي الذي تتبناه ش
والسياسات الزراعية في مديرية زراعة محافظة بابل 
ورعاية مدير زراعة بابل املهندس ثامر اخلفاجي وأشراف 
الدكتور حسني علي عباس رئيس شعبة الدراسات.

اقامت محاضرة علمية عن( تشجير الطرق واحلدائق 
ــدس الزراعي  ــرة املهن ــى احملاض ــث الق ــة) حي العام
ــاج الفاكهة  ــتير انت ــام لطيف متعب/ ماجس حس
ــبي املديرية. وقد تناول فيها مقدمة عن  احد منتس
ــجير في  ــالد واهمية التش ــود في الب ــر املوج التصح
الطرق واحلدائق العامة حيث مت التوضيح على اهمية 
ــم الظروف  ــي تالئ ــة الت ــجار املهم ــجير واالش التش
ــا/  ــوز/ الكازورين ــية كا(اليوكالبت ــة القاس البيئي
ــجير  ــى اهمية تش ــد عل ــا مت التاكي االلبيزيا).وايض
ــجار واحلوليات املزهرة وزراعتها في  الشجيرات واالش
ــة لزراعتها. ــروط  املهم ــق العامة واهم الش احلدائ

ــة محافظة بابل  ــياق اخر وبحضور مدير زراع وفي س
ــم خدمات الثروة  ــدس ثامر اخلفاجي ورئيس قس املهن
ــعبة  ــؤولة ش احليوانية الدكتور عمار اخلفاجي ومس
ــم .عقدت مديرية زراعة  ــاريع اجملترات في القس مش
ــي احملافظة.والقى  ــة عن اخليول ف ــل ندوة تعريفي باب

ــد االمير والدكتور نصير  ــرة كل من الدكتور عب احملاض
ــروة احليوانية  ــرة الث ــة دائ ــن وزارة الزراع ــن م املوفدي
ــل ومت التطرق  ــي باب ــض مربي اخليول ف ــور بع وبحض
ــبل الكفيلة لتطوير هذا  ــى اهم انواع اخليول والس ال
ــاكل التي يعاني  ــتماع الى بعض املش القطاع واالس
ــة زراعة  ــا رفعت مديري ــو اخليول.وبدوره ــا مرب منه
احملافظة توصيات الى وزارة الزراعة بضرورة دعم مربي 
ــة البيطرية.وجتدر  ــول باالعالف والرعاية الصحي اخلي
ــدد اخليول الى  ــارة ان في محافظة بابل يصل ع اإلش
ــرة ال بد من  ــا وهي ثروة كبي ــر من (٣٥٠) حصان أكث

االلتفات إليها ورعايتها.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، وزارة  طالبت نقابة املعلمني، ام
التربية واجلهات املعنية بحل املشكالت التي 
ــة التعليمية، ومنها تفعيل  تعترض العملي
ــة حلل  ــداد خط ــة وإع ــة الطلب ــون منح قان
النقص بالبنى التحتية.وقال نقيب املعلمني 
ــوداني ، إن العام الدراسي اجلديد  عباس الس
سيشهد تسجيل ما يقارب املليون و٤٠٠ ألف 
ــي األول االبتدائي. وأضاف،  ــذ وتلميذة ف تلمي
ــات وزارة  ــر من مخرج ــدد هو أكث ــذا الع أن ه
التربية ملرحلة السادس اإلعدادي، مما يتطلب 
ــتيعاب  ــتراتيجية طموحة الس اس خططا 

ــرق تربوية صحيحة  ــذه الزيادات، وإعداد ط ه
ــب مع متغيرات الواقع التعليمي في  تتناس
ــة طالبت  ــوداني، أن النقاب ــد الس البالد.وأك
ــذي لم ير  ــة الطلبة ال ــل قانون منح بتفعي
النور منذ العام ٢٠١٣، إذ إن له أهمية قصوى 
لتشجيعهم على مواصلة التعليم وتقليل 
حاالت التسرب باملدارس، مضيفاً أن اجلهات 
املعنية لم تناقش القانون بطريقة جدية ومت 
إهماله إلى جانب بقية القوانني منذ ١٠ أعوام 
تقريباً، ولم يتم تناوله بطريقة صحيحة، إذ 
ــنة الدراسية  ــعى لتفعيله مع بدء الس نس
أن  ــى  إل ــوداني،  الس ــار  ٢٠٢٣.وأش ـــ  ـ  ٢٠٢٢

النقابة لديها جملة مطالب للنهوض بواقع 
ــواء،  املعلمني والعملية التربوية على حد س
من زيادة الرواتب وتوفير السكن، مع تسهيل 
شمولهم بالقروض، إذ يواجهون صعوبة في 
ــة رواتبهم.ولفت  ــرا لقل ــول عليها نظ احلص
ــة في  ــة البلد لبناء ١٠ آالف مدرس إلى حاج
عموم احملافظات لفك الدوام الثالثي وجعله 
ــاً وزارة التربية إلى عدم االعتماد  ثنائياً، داعي
على املبادرات أو املساعدات اخلاصة باألبنية 
املدرسية من بعض الدول واملنظمات الدولية، 
ــة طويلة األمد حلل  ــل على إعداد خط والعم

مشكلة نقص األبنية املدرسية. 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــس اجلمهورية  ــي ، رئي ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــى رئي التق
اإلسالمية اإليرانية إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم 
ــات الثنائية بني البلدين،  ــورك، حيث بحثا العالق ــدة املنعقدة في نيوي املتح
ــا أبرز القضايا اإلقليمية ذات االهتمام املشترك.وذكر  وسبل تعزيزها، وناقش
ــراق البارز في حتقيق أمن  ــان ملكتب الكاظمي ، ان اللقاء تطرق إلى دور الع بي
ــة  ــتقرارها، عبر حل اخلالفات بني الدول باالعتماد على سياس ــة واس املنطق
ــلمية  ــوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصوالً إلى حتقيق احللول الس احل
ــتمرار التعاون الثنائي بني البلدين  في املنطقة.وأكد اجلانبان على أهمية اس
ــة، والثقافية،  ــة، واألمني ــيما االقتصادي ــي مختلف اجملاالت والس ــن، ف اجلاري
ــريع العمل  ــة التغيرات املناخية، وتس ــيق العالي ملواجه ــة، والتنس والطاق
باالتفاق املبرم بني البلدين بشأن معاجلة حتديات املناخ التي يشهدها العالم 

أجمع. وأكد الرئيس رئيسي دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة.

ÚÓ‰üÏ€a@¡–‰€a@Ú◊äë@ÒâaÖhi@¡–‰€a@äÌãÎ@—Ó‹ÿm@ıbÃ€hi@·ÿ§@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a@NN@HÊbíÅÎ@Ü‰çI@Êb«bví€a@Êbjˆb‰€a@bËflb”a@ÙÏ«Ö
ــني أصدرتا أوامر  ــرة إن احملكمت وقالت الدائ
ــع تأييد حجز  ــقِّ املُدانني م ــضٍ وحترٍّ بح قب
تَّهم  ــة للمُ ــة وغير املنقول ــوال املنقول األم
أ   ١٨٤ ــادة  امل ــكام  ألح ــتنادا  اس ــي  الثان
ــوه محمد  ــد آخر ن ــى صعي ــة. عل االصولي
شياع السوداني مرشح اإلطار التنسيقي 
ــكيلة حكومية  ــوزراء، عن تش ــة ال لرئاس
ــل، وأكد  ــع التواص ــطو مواق تداولها ناش
ــال في بيان صدر عن مكتبه،  أنها مزورة.وق
ــرت قوائم عدة بالتشكيلة الوزارية،  انتش
ــك القوائم.ودعا  ــة تل ــدم صحّ ــداً ع مؤك
السوداني، وسائل االعالم إلى توخي الدقة 
في نشر املعلومات من مصادرها الرسمية. 
وأفصح مرشح اإلطار التنسيقي الشيعي 
ــياع  ــة املقبلة محمد ش ــة احلكوم لرئاس
ــل اجتماعه بعدد  ــوداني، عن تفاصي الس
ــان العراقي.وقال  ــل البرمل ــواب داخ من الن
السوداني في تغريدة، لبّينا دعوة نيابية، من 
ــادل الرؤى واملقترحات  مختلف الكتل، لتب
ــكل الذي يجب  حول املنهاج الوزاري والش
ــون عليه العالقة بني مجلس النواب  أن تك
ــا أن اجتماع  ــة، موضح ــة املقبل واحلكوم
ــوم تناول قضايا مهمة تتعلّق باجلوانب  الي
ــية التي تواجه املواطنني  اخلدمية واملعيش
وتفعيل االقتصاد. على صعيد ذي صلة أفاد 
مصدر سياسي ، بأن حركة (امتداد) تتدارس 
فصل أحد نوابها حلضوره اجتماع مرشح 

ــة الوزراء محمد  ــيقي لرئاس اإلطار التنس
ــوداني.وقال املصدر ، إن امتداد  ــياع الس ش
ــبالوي من  ــدرس فصل النائب حميد الش ت
عضويتها، على خلفية حضوره االجتماع 
ــد امس األول  ــترك الذي عق التداولي املش
ــن النواب  ــى البرملان جملموعة م ــل مبن داخ
ــة الوزراء محمد  ــح االطار لرئاس مع مرش
ــوداني.وعقد السوداني صباح  الس شياع 
ــي البرملان مع نواب  امس االول، اجتماعا ف
ــيقي واخرين للتباحث بشأن  االطار التنس
برنامجه احلكومي. من جانبه أكد حتسني 
احلميداوي املسؤول العام لـ”سرايا السالم“ 
ــيد  ــم التيار الصدري،الس ــة لزعي ، التابع
ــرايا على  ــس أن الس ــدر، ام ــدى الص مقت

ــتعداد تام حلسم أي أمر طارئ وبسرعة  اس
ــرايا  ــداوي، في بيان، س ــال احلمي فائقة.وق
السالم مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى 
ــتويات العسكرية والعقائدية، و تأمتر  املس
ــرايا على  بأمر الصدر. وأضاف أن قوات الس
أمت االستعداد للدفاع عن الوطن والعقيدة، 
وهي مستعدة حلسم أي أمر طارئ وبسرعة 
ــت بحث  ــه. في وق ــب وصف فائقة، بحس
ــار األمن القومي، قاسم األعرجي،  مستش
ــس االول الثالثاء، مع معاون رئيس جهاز  ام
ــوري اإليراني، حاج  ــتخبارات احلرس الث اس
ــتخباري بني  ــن محقق، التعاون االس حس
ــار  ــال املكتب اإلعالمي ملستش البلدين.وق
األمن القومي في بيان صحفي، ان « معاون 

ــرس الثوري  ــتخبارات احل ــس جهاز اس رئي
ــكر بالده حكومة وشعبا  اإليراني نقل، ش
للعراق وشعبه واألجهزة األمنية العراقية، 
ــاعدة وكرم خالل الزيارة  ملا قدموه من مس
األربعينية».وأضاف انه «جرى خالل اللقاء، 
ــتخباري  االس ــاون  التع ــز  تعزي ــة  مناقش
ــط احلدود ومنع  ــن اجلارين، لضب بني البلدي
ــب التأكيد على أهمية  ــب، إلى جان التهري
ــن الضغط على اجلماعات  مواصلة البلدي
ــتمرار مبالحقتها ومنعها  ــة واالس اإلرهابي
ــار  ــا اإلجرامية».وأش ــول لنواياه من الوص
البيان الى ان « األعرجي جدد، التأكيد على 
ــتخدام أراضيه  ــت اس ــراق الثاب رفض الع
ــة والتركية،  ــة اإليراني ــل املعارض ــن قب م

ــا، وأن احلكومة  ــى إيران وتركي لالعتداء عل
ــذا امللف».  ــة على إنهاء ه ــة عازم العراقي
ــية أعرب الزعيم  ــي التطورات السياس وف
الكردي مسعود بارزاني، امس األربعاء، عن 
ــال كتابة  ــد يصب في مج ــه ألي جه دعم
ــتان العراق. جاء ذلك  ــتور إقليم كردس دس
ــالل لقائه امس في منتجع صالح الدين  خ
رئيس برملان كردستان، وفقا لبيان صادر عن 
ــان أن اجلانبني بحثا  ــر بارزاني.وذكر البي مق
ــتان، وضرورة  ــم كردس ــتور إقلي كتابة دس
ــيق ووحدة بني األطراف  توفير وإيجاد تنس
ــة  االجتماعي ــات  واملكون ــية  السياس
ــتور. ــتان لكتابة الدس ــي إقليم كردس ف
ــعود بارزاني عن دعمه لبرملان  واعرب مس

ــة لتمهيد الطريق  ــتان وأي محاول كردس
ــتور إقليم كردستان من قبل  لكتابة دس
ــات العليا واألطراف السياسية  املؤسس
ــا فعلت في  ــتان، كم ــم كردس ــي إقلي ف
ــس اجمللس  ــد رئي ــت أك ــي وق ــي. ف املاض
األعلى االسالمي العراقي همام حمودي، 
ــيقي الذي  امس األربعاء، أن اإلطار التنس
ــعى  ــيعية تس ــية ش يضمُّ قوى سياس
ــي العراق كاملة  ــكيل حكومة ف إلى تش
ــد النتخابات  ــة تع ــات ومقبول الصالحي
ــالل لقائه  ــي البالد.جاء ذلك خ ــرة ف مبك
ــي  ــفير الروس ــيف الس ايلبروس كوتراش
ــية،  ــا التطورات السياس ــداد، وبحث ببغ
ــاوز األزمات،  ــتقرار وجت ــبل تعزيز االس وس
ــب حمودي. ــن مكت ــان صادر ع ــا لبي وفق
ــودي الى ان قوى  ــار حم وخالل اللقاء، أش
ــعى الى ايجاد حكومة كاملة  االطار تس
ــات، ومقبولة من اجلميع، تتولى  الصالحي
ــدة، وتعمل على  ــداد النتخابات جدي االع
خدمة الشعب وفق برنامج رصني، مؤكدا 
ــة مازالت في حدود آمنة،  ان االزمة الراهن
ــوار وحفظ  ــرص على احل ــع يح وان اجلمي
السلم اجملتمعي.وبحث الطرفان التعاون 
ــي مع العراق، وتوسيع  االقتصادي الروس
ــتثماري، وتداعيات احلرب  ــاط االس النش
في اوكرانيا، وفرص االستقرار في الشرق 

االوسط، وفقا للبيان.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــع نظرائهم  ــبوع املقبل م ــن العراق، األس ــع ممثلون م يجتم
ــل االقتصادي، فيما  ــة ملف التكام ــي ٣ دول عربية ملناقش ف
ــر املنتجات  ــي على تصدي ــي واللبنان ــان العراق ــق اجلانب اتف
ــوزارة ،  ــن لكليهما.وذكرت ال ــي البلدي ــة الفائضة ف الزراعي
ــتركا  ــي، عقد اجتماعا مش ــة محمد اخلفاج ــر الزراع إن وزي
ــن،  ــره اللبناني عباس احلاج حس ــوزارة مع نظي ــي مركز ال ف
ــس وأعضاء غرفة  ــفير اللبناني في العراق ورئي بحضور الس
ــبل التعاون  ــتوردين لبحث س جتارة بغداد وكبار التجار واملس
ــترك في مجال التبادل السلعي بني البلدين الشقيقني  املش
ــقيقة  ــة تكاملية أقتصادية بني الدول الش ــبل خلق بيئ وس
ــي تواجه تصدير  ــان فضال عن تذليل املعوقات الت ومنها لبن
ــتيراد املنتجات الزراعية.وأضافت، أن الوزير اخلفاجي أكد  واس
ــى حرص احلكومة العراقية ممثلة بوزارة الزراعة على زيادة  عل
ــادل التجاري الزراعي بني العراق والدول العربية  التعاون والتب
ــتركة  ــقيقة وفي كافة اجملاالت ومبا يخدم املصالح املش الش
اضافة الى تسهيل اإلجراءات لعمليتي  التصدير واإلستيراد 
ودعم التجار املصدرين  واملستوردين.ووافق اخلفاجي بحسب 
ــركة نقل عراقية - لبنانية  ــيس ش البيان على مقترح لتأس
ــع واملنتجات الزراعية بني  ــتركة تعمل على نقل البضائ مش
ــتهلكني بأقل األسعار والتكاليف،  البلدين وإيصالها للمس
مشيرا الى أن هذه العملية تتم من خالل القطاع اخلاص وأن 
ــتكون داعمة لها.وأوضح  اخلفاجي بحسب البيان  الوزارة س
ــتهلك  ــج احمللي من جانب وحتمي املس ــوزارة حتمي املنت إن ال
ــى املنتجات املوفرة  ــراكة ال تؤثر عل من جانب أخر وهذه الش
ــتوردة هي غير موفرة  ــا، حيث أن جميع املنتجات املس محلي
ــم بعملية  ــة الزراعية التي تتحك ــب الروزنام ــا وحس محلي
ــدد وزير الزراعة بحسب البيان على  االستيراد والتصدير.وش
ضرورة العمل اجلاد لبناء الشراكة احلقيقية من أجل التكامل 
ــراق ولبنان معلناً عقد اجتماع رباعي بني  االقتصادي بني الع
العراق وسوريا ولبنان واألردن مطلع االسبوع القادم في عمان 
من أجل مواصلة البحث عن الوسائل املمكنة الجناح عملية 
التكامل االقتصادي بني البلدان األربعة.من جانبه أكد الوزير 
ــن وفي كافة  ــني البلدي ــات االخوية ب ــق العالق ــي عم اللبنان
ــن احملاصيل الزراعية  ــدى لبنان العديد م ــيراً أن ل اجملاالت مش
الفائضة عن احلاجة ومن املمكن تصديرها الى العراق، فضال 
ــات الزراعية العراقية الفائضة  ــماح بتصدير املنتج عن الس
ــة التبادل  عن احلاجة ومنها التمور إلى لبنان في إطار سياس

السلعي للمنتجات الزراعية بني البلدين.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت السفارة األميركية في بغداد، امس االربعاء، تفاصيل زيارة 
مساعدة وزير الدفاع األمريكي لشؤون األمن الدولي، سيليست 
ــفارة ، إنه قامت  ــادر عن الس ــراق.  وقال بيان ص ــدر الى الع واالن
مساعدة وزير الدفاع األمريكي لشؤون األمن الدولي، سيليست 
ــول للتواصل مع كبار القادة  ــدر، بزيارة بغداد في يوم ٢٠ أيل واالن
العراقيني وإعادة التأكيد على أهمية الشراكة في مجال الدفاع 
ــتناداً الى اتفاقية  ــراق.  وأضاف، واس ــات املتحدة والع بني الوالي
ــتراتيجي لعام ٢٠٠٨، تبقى الواليات املتحدة ملتزمة  اإلطار االس
ــاعدة األمنية كجزء  بتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتقدمي املس
ــع العراقيني وتعزيز  ــا يعود بالنفع على جمي ــع مب من تعاون أوس
ــام ٢٠٢٢، أكدت  ــه.  وتابع، وفي ع ــتقراره وأمن ــيادة البلد واس س
ــراكة مع حكومة العراق  ــات املتحدة انتقال املهمة بالش الوالي
لدعم القوات األمنية العراقية من خالل التدريب واالستشارات 
ــتخباراتية  ــة وتبادل املعلومات االس ــاعدات اخملتلف وتقدمي املس
ــي الوقت التي تقود فيه احلكومة العراقية القتال ضد داعش.  ف
ــي العراق في  ــة ذات الدور القتال ــوات األمريكي ــد غادرت الق ولق
ــوات املكلفة  ــا بقيت الق ــام ٢٠٢١، بينم ــون األول ع ــهر كان ش
ــني في العراق  ــاعدة والتمك ــارات واملس مبهمات تقدمي االستش
ــت  ــار البيان، إلى أن سيليس بدعوة من احلكومة العراقية.  وأش
واالندر التقت بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، ورئيس 
ــار األمن  ــن عبداألمير يار اهللا، ومستش ــق اول الرك األركان الفري
ــم األعرجي في بغداد.  وشددت سيليست واالندر،  القومي قاس
بحسب البيان، على الشراكة طويلة األمد بني الواليات املتحدة 
والعراق خالل اجتماعاتها مع القادة العراقيني وأكدوا التزامهم 
ــة العراقية،  ــوات األمني ــدرة العملياتية للق ــادل ببناء الق املتب
ــة عمليات مكافحة اإلرهاب  ــمركة بهدف مواصل وقوات البيش
لضمان الهزمية الدائمة لداعش. كما ناقشت سيليست واالندر 
ــيع التعاون الدفاعي بني الواليات املتحدة والعراق مبا  فرص توس
ــات مكافحة اإلرهاب وذلك ملواجهة  ال يقتصر فقط على عملي
ــي املتبادل.   ــاون والعمل البين ــئة وزيادة التع ــدات الناش التهدي
وباإلضافة الى ذلك، أعربت سيليست واالندر عن تقديرها جلهود 
ــش ملقاضاتهم  ــني معتقلي داع ــادة توط ــتمرة إلع العراق املس
ــوريا،  ــرق س ــمال ش وإعادة دمج النازحني من أصل عراقي من ش

وفق البيان. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء،  ــة املالية، ام أعلنت اللجن
تفاصيل استضافتها ممثل وزارة التعليم 
ــاء اجلامعات  ــن رؤس ــددا م ــي وع العال
ــة ملف العقود واالجور.  وقالت  ملناقش
اللجنة ، إن اللجنة برئاسة رئيس السن 
ــتضافت   ــن حمدون اس النائبة محاس
ــي والبحث  ــم العال ــل وزارة التعلي ، ممث
العلمي مدير عام االدارية واملالية اسعد 
ــات ديالى،  ــاء جامع ــاد، ورؤس غني جه
اعضائها  ــامراء، بحضور  وس وكركوك، 

وعدد من اعضاء اللجان االخرى، مبينة 
ــة  ــدف إلى مناقش ــتضافة ته أن االس
ــك اجلامعات  ــات املالية لتل التخصيص
ــرار ٣٣٧.   ــود وفقا لق ــث ملف العق وبح
ــاء  ــت أن اللجنة بحثت مع رؤس وأضاف
ــد التخصيصات  ــات كيفية رص اجلامع
ــاب العقود ما بعد  املالية ملعاجلة اصح
٢١٠٢٠١٩، وفقا لقرار ٣٣٧ وحتويلهم إلى 
ــير  ــة تفس قرار ٣١٥، فضال عن مناقش
ــنة  ــة رقم ٢٦٣٧٧ لس ــاب وزارة املالي كت
ــاب بإيقاف  ــدار كت ــة بإص ٢٠٢٢ موجه

انهاء التعاقد حلني اصدار العلميات من 
مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة 
ــد  ــت أن الوف ــي.  وتابع ــرار النهائ بالق
ــف بناء على  ــة التعامل مع املل ــني آلي ب
ــاب وزارة املالية، خاصة في ظل عدم  كت
ــى التعيينات  ــدمي عل ــم للتق امكانيته
بسبب تقاطع الرقم الوظيفي، موضحة 
أنه مت إعادة التعاقد مع قسم منهم من 
ــهادات العليا على نفقة  اصحاب الش
ــي، بينما  ــم العال ــدوق وزارة التعلي صن
ــوك ان انهاء  ــة كرك ــس جامع اكد رئي

ــب مقدم  ــاء على طل ــاء بن ــد ج التعاق
ــرت اللجنة أنها  ــن.  وذك ــن املتعاقدي م
ناقشت ايجاد احللول املناسبة لتحويل 
العقود ضمن قرار ٣١٥ ، كونهم يقدمون 
ــم وال يتحملون اخطاء  اخلدمة لدوائره
ــة ان قانون الدعم الطارئ  الدوائر، خاص
ــة ضمن توفير  ــي والتنمي لالمن الغذائ
ــود واالجور  ــات املالية للعق التخصيص
ــباب  ــائلة عن عن اس واحملاضرين، متس
انهاء التعاقد مع ١٠٠٠ عقد من جامعة 

تكريت.  
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ــروع الوطني إللغاء  ــي دخلت ضمن املش ــع الدوائر الت م
معاملة صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري.

وأشار البيان إلى، أن العمل بهذا النظام سيكون اعتباراً 
ــاً، أن هذه  ــق (٢٥ /٩ /٢٠٢٢)، مبين ــد املواف ــوم األح ــن ي م
ــل املواطن. على  ــدف الى التخفيف عن كاه اخلطوة ته

صعيد آخر أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، توزيع منحة 
ــتبلغ  ــدت أن قيمتها س ــام، فيما أك ــني خالل أي النازح
مليونا ونصف املليون دينار. وقال املتحدث باسم الوزارة 
علي عباس جهانكير، إن املنح املالية للنازحني مستمرة 
ــام ٢٠٢٢.وأضاف، أن  ــرف ١  ١٢ في الع ــب آلية الص مبوج

ــهرين أو ٣ أو ٤ ليصل عدد  ــح ش ــع من ــل جتم وزارة العم
ــل بقليل، لنطلق  ــتفيدة الى ١٠ آالف أو أق العوائل املس
ــمل ٦ محافظات. وأشار جهانكير إلى  وجبة واحدة تش
ــف املليون دينار  ــتكون مليونا ونص ــة املنحة س أن قيم

وستوزع على العوائل املشمولة خالل أيام.



ــة اجلديدة  ــة املؤقت ــت الهيئ أعلن
ــوة اجلوية الرياضي  الدارة نادي الق
عن اعتذار املرشح لرئاسة الهيئة 
املؤقتة للنادي التي متت تسميتها 

أمس، عن املهمة.
ــة املؤقتة عالء  ــال عضو الهيئ وق
ــق الركن قيس  محمد،  ان «الفري
ــذاره عن تولي  ــداوي قدم اعت احملم
رئاسة الهيئة املؤقتة للنادي التي 
ــيق  كلفه بها وزير الدفاع بالتنس
ــني  االثن ــة،  االوملبي ــة  اللجن ــع  م

املاضي، وذلك لعدم تفرغه».
ــش  املفت ــيح  ترش «مت  ــاف  واض
ــكري لوزارة الدفاع الفريق  العس
ــة  ــاد الزهيري لرئاس ــن عم الرك
ــوة  ــادي الق ــة لن ــة املؤقت الهيئ

اجلوية بدال من احملمداوي».
ــى ان «الرئيس  ــد ال ــار محم واش
ــور  ــى الف ــر عل ــد سيباش اجلدي
مبهمته الى جانب املرشحني في 

ادارة النادي لثالثة اشهر».
ــة  االندي ــب  مكت ــو  عض ــغ  وأبل
ــة االوملبية  ــة في اللجن الرياضي
ــة، مصطفى جبار علك،    العراقي

ــة جديدة  ــكيل هيئة مؤقت بتش
إلدارة نادي القوة اجلوية، باالتفاق 
ووزارة  ــة  االوملبي ــة  اللجن ــني  ب
الدفاع، وستستمر بعملها ملدة 

ثالثة أشهر.
ــة من:  ــة مكون ــني ان «اللجن وب
ــف  خل ــس  قي ــن  الرك ــق  الفري
ــمير  ــاً للهيئة، وس رحمة رئيس

ــواء  ــس، والل ــاً للرئي ــم نائب كاظ
ــن فلحي اميناً  الركن عبد احملس
للسر، والعميد عمار هاني اميناً 
ــن اللواء  ــة كل م ــاً، وعضوي مالي

ــداي، واللواء الركن  الركن معد ب
ــر، وعلي زيدان، وعالء  مهدي ياس

محمد».

@ıaäug@Ü«Ïfl@ÖÜ∞@Ô”aä»€a@Öb§¸a
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ــدم، عدنان درجال، ،  ــف رئيس االحتاد العراقي لكرة الق كش
عن موعد إقامة قرعة خليجي ٢٥ في محافظة البصرة.

ــبوع الثالث  ــتقام خالل األس ــال،  إن «القرعة س ــال درج وق
ــاركة ممثلي املنتخبات  ــرين األول املقبل، مبش ــهر تش من ش

اخلليجية الثمانية املشاركة في البطولة املرتقبة».
ــير كما متوقع والبطولة ستقام بقوة  وأوضح أن «األمور تس
ــا وتعاونا متواصلني  ــيما أن هنالك دعم ــي البصرة، وال س ف
ــن قبل رئيس االحتاد اخلليجي لكرة القدم وأعضاء املكتب  م

التنفيذي».
ــل مراحل  ــى أن «ملعب امليناء وص ــاد، إل ــار رئيس االحت وأش
ــآت  ــل املتواصل ليالً و نهاراً وباقي املنش ــة من العم متقدم
ــي ٢٥»، مؤكداً في  ــتضافة خليج ــي البصرة، جاهزة الس ف
ــك العراق بحق إستضافة خليجي ٢٥،  الوقت نفسه «متس
ــتثنائية  ــاً أن هناك وقتاً كافياً لتنظيم بطولة اس خصوص

ونادرة من نوعها».

  

اعلنت جلنة التراخيص في االحتاد 
ــن منح  ــرة القدم  ع ــي لك العراق
ــاً رياضياً ضمن  ترخيص لـ١٨ نادي

الدوري املمتاز.
وقال عضو اللجنة كاظم حسن،  
ــت على  ــي حصل ــة الت إن «االندي
ــط،  ــي: نفط الوس ــص ه التراخي
ــف،  والنج ــدود،  واحل ــرطة،  والش
ــرخ، والكهرباء،  والك ــة،  والصناع
ــالء، واربيل، وامليناء،  والنفط، وكرب
ــزوراء،  ــط البصرة، وال ــو، ونف وزاخ
ــداد، ونفط  ــة بغ ــم، وامان والقاس

ميسان، ونوروز».
ــي لم ترخص  ــني ان «االندية الت وب
ــة،  والطلب ــة،  اجلوي ــوة  الق ــي:  ه
ــدم معاجلة  ــبب ع والديوانية، بس

ــبة  املكتس ــة  املالي ــا  القضاي
ــاف  يض و  ــة،  القطعي ــة  للدرج
ــامراء لعدم امتالكه  لهم نادي س
ملعباً مؤهالً».وأشار حسن إلى أن 
ــة التي لم ترخص  «من حق االندي
ــرة  ــالل فت ــا خ ــل وضعه ان تكم
ــى أن «يومي  ــتئناف»، الفتاً إل االس
ــني  ــر داخل ــبت غي ــة والس اجلمع

ضمن أيام االستئناف اخلمسة».
ــت  ــي، أبلغ ــني املاض ــوم   االثن وي
ــاط رياضية   بأن رئيس االحتاد  أوس
العراقي لكرة القدم عدنان درجال، 
ــل  ــص بتأجي ــة التراخي ــه جلن وج
ــة املرخصة  ــماء االندي ــالن أس إع

للمشاركة في الدوري املمتاز.
ــن املقترحات  ــت أن الهدف م وبين
للخروج من اإلشكاالت التي حتدث 

والتي تتسبب في خالفات، مشيرة 
ــن ترخيص عدد  ــى أنه من املمك إل
ــن لها أن  ــة التي ال ميك ــن األندي م

ترخص على أرض الواقع.

ــرح قد  ــذا املقت ــى أن ه ــت ال ولفت
يدخل يتقاطع مع عمل االحتاد وقد 
ــة التراخيص و املكتب  يعرض جلن
ــاءلة القانونية. ــذي للمس التنفي

من جانب اخر أعلن املشرف العام 
ــي،  ــة الرياض ــوة اجلوي ــادي الق لن
ــم، عن  ــن رعد هاش ــق الرك الفري
ــة املتعلقة  ــور املالي ــوية األم تس

بذمة النادي.
ــان  «مت تأمني  ــم في بي ــال هاش وق
املبالغ املالية املتعلقة بذمة النادي 
ــرف، وعبد اجلبار  للمدربني نزار اش
ــم، وصالح حميد، واملهاجم  هاش

محمد محسن سنجاري».
ــع  جمي ــني  تأم «مت  ــاف  وأض
املستحقات املالية بشكل نهائي 
ــد  غ ــوم  ي ــا  جميعه ــلم  وستس
ــا أن «وزارة الدفاع  ــاء»، مبين األربع
ــق  ــم العري ــدة لدع ــعى جاه تس
وعودته ملنصات التتويج خالل هذا 
املوسم املقبل من الدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم».
ــابق، قال عضو جلنة  وفي وقت س
ــاد العراقي  ــي االحت ــص ف التراخي
ــن،   إن  ــدم، كاظم حس ــرة الق لك

ــدوري  ال ــن  م ــاً  رياضي ــاً  نادي  ١٨»
التراخيص،  ــى  املمتاز حصلت عل
ــوة  ــة الق ــل اندي ــم حتص ــا ل فيم
ــة،  والديواني ــة،  والطلب ــة،  اجلوي
ــدم  ــبب ع ــص بس ــى التراخي عل
معاجلة القضايا املالية املكتسبة 
ويضاف لهم  ــة،  القطعي للدرجة 
نادي سامراء لعدم امتالكه ملعباً 

مؤهالً».
ــن حق  ــى أن «م ــن إل ــار حس وأش
ــم ترخص ان تكمل  االندية التي ل
ــتئناف»،  وضعها خالل فترة االس
ــة  اجلمع ــي  «يوم أن  ــى  إل ــاً  الفت
ــني ضمن أيام  ــبت غير داخل والس

االستئناف اخلمسة».

ــديد مبالغ  ــف، تس ــادي النج ــت ادارة ن اعلن
ــن الالعبني  ــا، وحصلت م ـــ١٤ العب الديون ل
ــروج النادي  ــيرة الى خ براءة ذمة للنادي مش
من منطقة اخلطر الذي يهدد الفريق من عدم 

مشاركته بالدوري املمتاز.
ــف علي  ــادي النج ــني املالي لن ــال االم وق
هاشم  انه «بخصوص موضوع التراخيص 
ــديد  ــة بالالعبني الواجب تس ــا قائم لدين

ــك  ــني بذل ــا كإدارة ملزم ــم، وبدورن ديونه
ــون الالعبني منذ  ــب دي ــم من ان اغل بالرغ
ــم؛  ــاف هاش ــرت». وأض ــة م ــنني طويل س
انهئ«رغم ذلك فإن االدارة تتحمل ما ترتب 
ــددت  ــدا أن االدارة س ــه الوضع»، مؤك علي
ــم مت االتفاق  ــم منه ــون لالعبني وقس الدي
ــم االخر  ــم بالتراضي. وتابع أن القس معه
ــوالت قبض  ــليمنا وص ــم تس ــد عليه الب
ــا  ــادي .وفيم ــع الن ــة م ــة املالي للمخالص

ــص ديون االحتاد على النادي، قال األمني  يخ
ــا غرامه الالعب احملترف  املالي: «لقد دفعن
ــاد قد عاقبه  ــفيان طالل الذي كان االحت س
ــى الرغم انه ال  ــم املاضي وعل االحتاد املوس
ــر معنيني لكن ارتأينا أن ندفع  ذنب لنا وغي
ــة التراخيص وضعت  غرامته». وكانت جلن
ــة اخلطرة املهددة  نادي النجف في املنطق
بالهبوط لعدم تسديد ديونها ولم تستوفِ 

شروط التراخيص.

ــي  العراق ــاد  االحت ــن  أعل
ــد   ــن حتدي ــية  ع للفروس
ــهر ايلول  ــني من ش الثالث
ــي موعدا االنتخابات  احلال
ــة  التنفيذي ــة  الهيئ

اجلديدة. 
ــه  إن ــان   بي ــي  ف ــال  وق

ــاد  االحت ــة  مصادق ــد  «بع
ــام  النظ ــى  عل ــي  الدول
ــاد العراقي  الداخلي لالحت
ــد حددت  ــية، فق للفروس
ــرفة لإلحتاد  ــة املش الهيئ
ــد انتخابات  العراقي موع
الهيئة التنفيذية اجلديدة 
وذلك في الساعة الثانية 

ــوم اجلمعة  ــن ي ــرة م عش
املصادف ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ في 
ــل الدولي  ــة فندق باب قاع
ــار البيان  في بغداد». وأش
جميع  ــتكمال  «اس ــى  إل
ــيق مع  بالتنس اإلجراءات 
واجملموعة  ــي  الدول االحتاد 

السابعة».

ــن أمني  ــان، ع البي ــل  ونق
عام اللجنة املؤقتة فاروق 
ــوات  «الدع أن  ــني  حتس
الهيئة  ــاء  أعض ــملت  ش
ــة  خمس البالغة  العامة 
ــا وممثلني اثنني  ــر نادي عش
عن الفرسان ومثلهما عن 
ممثلني  ــك  وكذل ــني،  املدرب

ــكام عالوة  ــن احل ــني ع اثن
ــن  ــني ع ــني اثن ــى ممثل عل
ــاء البيطريني وممثلة  األطب
ــوي من  عن العنصر النس
ــم  عليه ــق  تنطب ــن  الذي
في  ــة  املدرج ــات  املواصف
ــاد  ــي الحت ــام الداخل النظ

الفروسية العراقي».

وصلَ إلى العاصمةِ األردنيّة عمان فجر امس األربعاء 
ــبِ الوطنيّ العراقي (أمير العماري ، اآلي  العبو املنتخ
ــران أحمد )  ــني ، عباس محمد وهي ــل ، ريوان أم فاض
ــاركُ  ــبِ الوطنيّ الذي يش ــةِ املُنتخ ــوا ببعث ليلتحق
ــت تهيئةُ جميع  ــد مت ــةِ األردن الرباعيّة.وق ــي بُطول ف
ــتقبالهم وتأمني وصولهم  ــراءاتِ اإلداريّة في اس اإلج

إلى فندقِ اإلقامة.
ومن املؤمل أن يصلَ الحقاً كل من ميرخاس دوسكي 
وأمجد عطوان وأمين حسني قبل وصولِ بعثة املُنتخبِ 

الوطنيّ القادمة من العاصمةِ بغداد.
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فاهم حسن فتاح

وجد اإلعالم لنقل الوقائع التي حتصل في البالد بايجابياته وسلبياته 
ــل اإلعالم كطرف محايد ويحاول طرح احللول وفك االختناقات  ويدخ
ــرا ملعاجلتها.وهنالك امور كثيرة حتصل يتبناها  التي تأخذ حيزا كبي
ــذت منحى اخر  ــي الرياضة عندنا التي اخ ــالم بحيادية تامة.ف اإلع
ــي دوره الكبير  ــم وكان لالعالم الرياض ــن باقي دول العال مختلف ع
ــالل ما يطرحه من امور تصحيحية الغرض منها  في التدخل من خ
مواكبة احلدث لكن هذا التدخل كان يقابل بالصدود وعدم التجاوب 
ــع الكثير مما يطرح من كتاب االعمدة الرياضية ولوا أخذ بها ملا آل  م
ــض املنجزات التي رمبا  ــو عليه اليوم نعم قد حتصل بع ــع ملا ه الوض
ــمن من جوع حيث بعد كأس  نقولها مبضض والتي ال  تغني وال تس
ــتقام في قطر ستكون هنالك دورة االلعاب االوملبية  العالم التي س
ــذه الدورة والتي  ــرف برنامج االحتادات له ــذ قرابة العامني وال نع ومن
ــوام واحلجة التي تعلق  ــا العالم بفارغ الصبر كل اربعة اع ينتظره
ــباب قلة التخصيصات  ــا االحتادات والراعي لها االوملبية والش عليه
لكنهم اي االحتادات واالوملبية ال يشغلهم  االعداد بقدر ما يشغلهم 
ــاب املنجز .وقد  ــياحة على حس ــفر والس التهيئة والتحضير للس
ــو اليه اجلمهور  ــن حتقيق ما يصب ــذه االحتادات خاوية م ــت ه أصبح
ــدم وجود اخلطط  ــوائي وع ــة هذه األلعاب بفعل العمل العش لكاف
ــوى  ــتقبلية الواعدة املنجزة لكافة األلعاب .ولم يتبق لدينا س املس
ــرة القدم التي من خاللها نتنفس رغم خذالنها لنا واصبح املنجز   ك
منها مفقودا في كل دورة او تصفيات نشترك بها واصبحنا ال جناري 
ــيوية  ــل الترتيب في القارة االس ــي كانت تتذي ــيوية الت الفرق االس
ــباب لكنهم نراهم يتصفون بالالابالية  من  اعلى  ــخص األس ونش
مسؤول من الدائرة املعنية بشؤون الكرة عندنا ولنا بعض املالحظات 
ــا واتكلم  ــرة القدم عندن ــت اليه ك ــروي وما وصل ــدوري  الك ــن ال ع
ــور والن الرياضة  ــعة من اجلمه ــريحة واس ــن الكرة النها تهم ش ع
ــع والعابها مختلفة فال ميكن ان اخوض بها اال كما  ــطحها واس س
ذكرته اعاله ونترك احلديث عن األلعاب  االخرى لقادم األيام .وعن كرة 
ــرين يوما من نشر هذا املقال وأتساءل  القدم وبداية الدوري بعد عش
ــة متأخرة من دون البالد العربية وملاذا نهاية الدوري تكون  ملاذا البداي
ــارج املنظومة العاملية حتى تكون  ــا متاخرة وهل كرتنا باتت خ أيض
توقيتاتنا مختلفة عنهم ثم ملاذا دورينا متواجدا فيه (٢٠)  ناديا دون 
ــف لليوم لم يصدر من االحتاد واللجنة املعنية  البالد العربية ولالس
بتنظيم املسابقات جدول الدوري او قرعته واصبحت نظرة اجلمهور 
ــبب عدم إنتاج هذا الدوري العبني  ــوداوية  املدرب بس على الدوري س
ــابقة  ــتحقاق لذلك في  املشكلةالس ميثلون املنتخب بجدارة واس
ــار تركوا اثرا طيبا  ــل (٢٠٠٣)  كان الدوري والد لنجوم كب ــة قب وخاص
ــتجيب فورا عند اول إشارة لتجمع  ــنا وكانت االندية تس في نفوس
ــال العبيه هذا اليوم هنالك اشبه بالتمرد من االندية  املنتخب بإرس
ــداد بحجة التهيئة  ــا للمنتخب من أجل االع ــال العبيه بعدم ارس
ــة وليس لالعداد  ــني للمنتخب هي للنزه ــدوري وكان دعوة الالعب لل
ــهر اي يكون الدوري يوم(٩/١٠/ ٢٠٢٢)  وطالبنا االحتاد بتقدمي املوعد ش
ــتجابة تذكر من  ــمع اي اس ــن (١٠/١٠/ ٢٠٢٢ ) اال اننا لم نس ــدال ع ب
االحتاد واعضائه لذلك نقول ان التفاعل مع ما يكتب في االعالم من 
مواضيع تهم الكرة واالستئناس مبا يكتب دليل اهتمام ملن يتحمل 
ــؤولية والوضع الذي أصبحت فيه الكرة وقد اكتشفنا ان احتاد  املس
االصالح مع كل االحترام لهم أنهم غير  مؤهلني لتحمل مسؤولية 
الكرة عندنا ودليل عمل االحتاد واجتهاده جناح الدوري واملنتخب وقد 
ــل االحتاد باالنتاج املتميز دون االحتادات اجملاورة وسنكون فريسة  فش
ــهلة االصطياد لكل من يلعب معنا بل وسنكون حقل جتارب في  س
ــاد الوحيد في العالم   ــاد غير عملي وغير منتج النه اي االحت ضل احت
الذي يلعب في اربعة فصول دون فائدة تذكر وقبل ان اختم اقول كان 
الدوري في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن املاضي يتكون 
ــة والفرقة الثالثة  ــرطة والقوة اجلوي ــتة اندية هي اليات الش من س
ــكك اجلديد والكلية العسكرية  وكان  ومصلحة نقل الركاب والس
ــني ودوري منتظم  ــا كأس العرب مرت ــازات كثيرة منه ــع وإجن دوري ممت
ــرة العراقية هذا  ــا حتى يحدث للك ــليم ماذا جرى لن ــط س وتخطي

التراجع املؤلم؟ 
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وكاالت / البينة الجديدة
ــا إلى  ــدة وبريطاني ــات املتح ــت الوالي انضم
ــتراليا ونيوزيلندا، إلجراء مناورات  كل من أس
ــكرية في فيجي، هذا األسبوع.وأعلنت  عس
ــة  ــي العاصم ــدة ف ــات املتح ــفارة الوالي س
ــتمر  ــوفا، أن املناورة التي تس ــة، س الفيجي
ــتنتهي يوم  ــدأت في ١٢ ايلول وس ١١ يوما ب
ــد البحرية األمريكية،  غد اجلمعة  .وقال قائ
ــتق من  ــم املناورات مش فيكتور النغ، إن اس
عملية كارتويل خالل احلرب العاملية الثانية، 
ــى جانب  ــات املتحدة إل ــت الوالي حيث قاتل
ــدا وفيجي، التي  ــتراليا ونيوزيلن جيوش أس
ــة آنذاك، لتحييد  ــتعمرة بريطاني كانت مس
ــي بابوا غينيا  ــدة اليابانية في رابول ف القاع
ــدة مبزيد من  ــدت الواليات املتح اجلديدة.ووع
ــاركة مع دول جنوب احمليط الهادئ بعد  املش

ــليمان معاهدة  ــزر س ــني وج ــت الص أن وقع
ــاوف من  ــو، أثارت مخ ــة في ماي ــة ثنائي أمني
ــي املنطقة. ــاء قاعدة بحرية صينية ف إنش
ــاال  ــي، كام ــس األمريك ــة الرئي ــت نائب وكان
ــة لزعماء جنوب  ــد أعلنت في قم هاريس، ق
ــو أن  ــي يولي ــوفا ف ــي س ــادئ ف ــط اله احملي
الواليات املتحدة ستفتح سفارتني جديدتني 
ــيرة إلى مضاعفة  في تونغا وكيريباتي، مش
املساعدات األمريكية ملصايد األسماك ثالث 
مرات، إلى ٦٠ مليون دوالر.كما تتخذ احلكومة 
ــي مايو،  ــة ف ــدة، املنتخب ــترالية اجلدي األس
ــع جاراتها من  ــاركتها م خطوات لزيادة مش
ــاء كلية دفاع  اجلزر.وتخطط احلكومة إلنش
أستراليا واحمليط الهادئ لتدريب جيوش دول 
ــكري الصيني  ــوار ردا على الوجود العس اجل

احملتمل في جزر سليمان.

وكاالت / البينة الجديدة
أكدت السلطات اإليرانية سقوط قتلى 
ــبب وفاة  ــعبية بس خالل اضطرابات ش
ــرطة لها،  ــاز الش ــاء احتج ــابة   أثن ش
ــتبعدت أي مسؤولية لقوات  ولكنها اس
ــا إن قتل احملتجني  ــن عن ذلك بقوله األم
ــاء فارس  ــة أنب ــت وكال كان «مريبا».وقال
شبه الرسمية إن املظاهرات في طهران 
ــاعة متأخرة من مساء  ــتمرت في س اس
ــرطة أطلقت  امس االول الثالثاء وإن الش
ــة  ــي محاول ــيل للدموع.وف ــاز املس الغ
ــر، قدم  ــزع فتيل التوت ــدو لن ــى ما يب عل
ــابة  ــد اإليراني العزاء للش ــل للمرش ممث
ــي طهران بعد  ــي توفيت في احلجز ف الت
ــالق الرتدائها  ــرطة األخ أن اعتقلتها ش
ــت منظمة  ــر مالئمة».وقال ــس غي «مالب

ــان إن ثالثة  هنجاو الكردية حلقوق اإلنس
ــتان  ــخاص لقوا حتفهم في كردس أش
ــني املاضي عندما أطلقت قوات  يوم االثن
ــتان  األمن النار.وأكد حاكم إقليم كردس
ــال إن  ــخاص ولكنه ق ــة أش ــل ثالث مقت
الوفيات مريبة ولم يحدد املسؤول عنها.
ــا أميني (٢٢ عاما) بعدما  وتوفيت مهس
ــا كانت تنتظر  ــي غيبوبة بينم دخلت ف
ــرطة األخالق  ــي مركز ش ــع أُخريات ف م
التي تطبق قواعد تُلزم النساء بتغطية 
ــة  فضفاض ــس  مالب ــداء  وارت ــعرهن  ش
ــي من إقليم  ــن العامة. وأمين في األماك
ــتان.وقال والدها مرارا إن ابنته لم  كردس
ــكالت صحية وإن  ــي من مش تكن تعان
ــى قدمها،  ــت ظاهرة عل ــات كان الكدم
ــا. ــؤولية وفاته ــرطة مس ــال الش حم مُ

ــتان  كردس ــي  ف ــرات  املظاه ــت  واندلع
ــني والثالثاء املاضيني  وامتدت يومي االثن
ــمال غرب  ــدة أقاليم أخرى في ش إلى ع
ــف االضطرابات في  ــت أعن ــران. ووقع إي

ــتان.وحتدثت وسائل اإلعالم  إقليم كردس
ــاعة متأخرة من مساء  احلكومية في س
ــيرات محدودة»  الثالثاء املاضي عن «مس
ــا املتظاهرون  ــدن ردد خالله ــدة م في ع
ــقوا  ــعارات مناهضة للحكومة ورش ش
سيارات الشرطة باحلجارة وأحلقوا أضرارا 
ــع  ــرت مقاط ــكات العامة.وأظه باملمتل
ــل  ــائل التواص ــى وس ــت عل ــورة بُث مص
ــي العديد من  ــرات ف ــي مظاه االجتماع
ــاء يلوحن بأغطية  املدن، ظهر فيها نس
ــون قوات  ــرون يواجه ــهن ومتظاه رؤوس
ــرطة إقليم  ــد ش ــب قائ ــال نائ األمن.وق
ــرطة اعتقلت ٢٢ شخصا  جيالن إن الش

بتهمة تدمير ممتلكات عامة.
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وكاالت / البينة الجديدة
أفادت شبكة CNN بأن نسبة البطالة بني فئة 
الشباب في الصني تواصل ارتفاعها، مسجلة 
ــي أبريل،  ــغ ١٨٫٢٪ ف ــت تبل ــد أن كان ١٩٫٩٪ بع
و١٥٫٣٪ في اذار.وحسب بيانات املكتب الوطني 
الصيني لإلحصاء، فإن املعدل انخفض بشكل 
ــف إلى ١٨٫٧٪ في آب، لكنه ال يزال من بني  طفي
أعلى املعدالت على اإلطالق.واعتبرت الشبكة 
ــا  ــاك حالي ــي أن هن ــذا يعن ــة أن «ه األمريكي
ــراوح أعمارهم  ــخص تت ــي ٢٠ مليون ش حوال
ــني عن العمل في املدن  بني ١٦ و٢٤ عاما عاطل
ــا لم يتم  ــة الصينية»، فيم ــدات احلضري والبل

تضمني البطالة باملناطق الريفية في البيانات 
ــة القمعية  ــى أن «احلمل ــارت إل الرسمية.وأش
ــى القطاع  ــنتها بكني عل ــاملة التي ش الش
ــدأت أواخر عام ٢٠٢٠،  اخلاص في البالد والتي ب
باإلضافة إلى التزامها الراسخ بسياسة عدم 
ــى االقتصاد  ــا، أثرت عل ــار فيروس كورون انتش
وسوق العمل بشد»، مبينة أن «الصناعة التي 
ــي للوظائف  كانت حرة، كانت املصدر الرئيس
ذات األجور املرتفعة للعمال الشباب املتعلمني 
ــركات الكبرى تقوم اآلن  ــي الصني، لكن الش ف
ــهده من  بتقليص حجمها على نطاق لم نش

قبل».

وكاالت / البينة الجديدة
ــف األعمال  ــة تصري ــس حكوم ــد رئي أك
ــيم  اللبنانية جنيب ميقاتي، أن ملف ترس
ــرائيل  ــان وإس ــني لبن ــة ب ــدود البحري احل
ــهد تقدما كبيرا».وخالل لقائه وزير  «يش
ــني،  ــي بلينك ــي أنتون ــة األمريك اخلارجي
ــوس  آم ــي  األمريك ــيط  الوس ــور  بحض
ــال ميقاتي  ــتاين، في نيويورك، ق هوكش
ــرى  ــات، وج ــل امللف ــرض مجم ــه مت «ع إن
التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء 
ــية، ومتنينا دعم لبنان  االنتخابات الرئاس
ــى ذلك».وأضاف:  ــو قادر عل من كل من ه

«تطرقنا إلى املواضيع املتعلقة بالنازحني 
ــدوق النقد  ــع صن ــاق م ــوريني واالتف الس
ــكل خاص امللف  الدولي والكهرباء، وبش
ــيم احلدود  التربوي»، مؤكدا أن «ملف ترس
ــهد تقدما  ــرائيل) يش ــع إس ــة (م البحري
كبيرا».بدوره، أعلن بلينكني أن «اللقاء مع 
ــة  ــي كان مثمرا، حيث متت مناقش ميقات
ــية في  ــة إلى إجراء انتخابات رئاس احلاج
الوقت املناسب، وضرورة تنفيذ اإلصالحات 
ــدا أن  ــي»، مؤك ــعب اللبنان ــم الش لدع
ــتواصل العمل مع  ــات املتحدة س «الوالي

لبنان من أجل حتقيق السالم».

وكاالت / البينة الجديدة
تعتزم احلكومة األملانية ضخ نحو 
ــركة  ــارات يورو في أكبر ش ٨ ملي
ــا «يونيبر» كجزء من  طاقة لديه
ــركة  خطة تاريخية لتأميم الش
التي تهدد بانهيار قطاع الطاقة 
ــدت «يونيبر» أمس  في أملانيا.وأك
االول الثالثاء، أنها جتري املناقشات 
ــأن  بش احلكومة  ــع  م ــة  النهائي
ــاعدات، التي تتضمن  حزمة املس
ــمالها بنحو ٨ مليارات  زيادة رأس
ــا احلكومة بالكامل. يورو تدفعه
األملانية  وبذلك، تصبح احلكومة 
ــركة،  الش ــي  ف ــاهم  ــر مس أكب
ــاهم  املس ــهم  أس ــراء  ش ــد  بع
ــركة «فورتام  ــي، وهو ش الرئيس
«يونيبر»  الفنلندية.وقالت  أويي» 
ــم أزمة الطاقة  ــان إن تفاق في بي
ــا وانقطاع مواد الطاقة  في أملاني
ــببا في ارتفاع  ــية كان س الروس

للغاية،  ــكل كبير  ــعار بش األس
ــائر مالية  األمر الذي كبدها خس
كبيرة وجعلها حتتاج ملساعدات 
ــة خارجية.يذكر أن «يونيبر»  مالي
ــي أملانيا،  ــركة للطاقة ف أكبر ش
ــي على  ــكل أساس ــد بش تعتم
استيراد الغاز والنفط من روسيا، 
ــكو إمدادات  ــض موس إال أن خف
الغاز إلى أوروبا ردا على العقوبات 
األوروبية عليها، عرضها ملشاكل 

مالية كبيرة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوزارة اخلارجية  ــؤول ب  صرّح مس
ــية بأن الوجود العسكري  الروس
البريطاني في القطب الشمالي 
ــتفزازيا  يحمل أحيانا طابعا اس
ــكري  العس ــر  التوت ــن  م ــد  ويزي
ــت  لف ــل،  التفاصي ــي  هناك.وف
ــفير  ــونوف، س نيكوالي كورتش
بوزارة اخلارجية  املهمات اخلاصة 
ــار  كب ــة  جلن ــس  رئي ــية،  الروس
ــس القطب  ــؤولني في مجل املس
ــمالي، في مقابلة مع وكالة  الش
ــى أن الوجود  ــية إل اإلعالم الروس
ــي  ف ــي  البريطان ــكري  العس
ــرض العليا،  مناطق خطوط الع
ــتفزازيا  يحمل أحيانا طابعا اس
ــكري  العس ــر  التوت ــن  م ــد  ويزي
هناك.وقال الدبلوماسي الروسي 
ــى  عل ــني،  «بك ــه:  تصريح ــي  ف

عكس دول الناتو، تلتزم تقليديا 
ــة االنضباط العسكري  بسياس
ــمالي. وال جتري  ــي القطب الش ف
ــكرية في  ــات عس ــني تدريب الص
ــمالي، وهو  منطقة القطب الش
ــن أعضاء  ــه ع ــن قول ــا ال ميك م
ــارج منطقة  ــف الناتو من خ حل
ــمالي، على سبيل  القطب الش
التي  ــا العظمى،  بريطاني املثال، 
ــكري في  ــم وجودها العس يتس
ــا بطابع  العلي ــرض  الع خطوط 
ــض االحيان  ــي بع ــتفزازي ف اس
ــكري  العس ــر  التوت ــن  م ــد  ويزي
ــني العام حللف  هناك».وكان األم
ــتولتنبرغ، قد  ــس س ــو، ين النات
صرّح في وقت سابق بأن التعاون 
ــي أقصى  ــيا والصني ف ــني روس ب
ــمالي) ال  ــمال (القطب الش الش
ــح دول الناتو، ولهذا  يلبي مصال

ــبب، يعزز احللف وجوده في  الس
ــك، رد دميتري  ــى ذل املنطقة.وعل
ــم  باس ــدث  املتح ــكوف،  بيس
ــية بتصريح قل  ــة الروس الرئاس
ــكل  ــر بش ــيا تنظ ــه إن روس في
ــات األمني  ــى تصريح إل ــلبي  س
ــك ألن  ــو، وذل ــف النات ــام حلل الع
ــة  منطق ــمالي  الش ــب  القط
ــادي والعملي  ــاط االقتص للنش
ــدول  ــع ال ــاون م ــي، والتع الروس
ــني،  ــع الص ــة م ــرى، وخاص األخ
يهدف إلى تطوير منطقة القطب 
الشمالي وال يشكل تهديدا ألي 
ــددا أن  ــرى أو جتمع، مش دولة أخ
ــل هذه  ــر إلى مث ــني ينظ الكرمل
ــتولتنبرغ)  (لس ــات  التصريح
ــن النية في  ــا تعبير ع ــى أنه عل
ــية  ــوف ضد املصالح الروس الوق

في القطب الشمالي.

البينة الجديدة / عدنان راشد القريشي

ــه تاريخ  ــيوعي العراقي ل احلزب الش
مجيد من املآثر الوطنية احلقة.

ر أعضاء احلزب عبر سنوات  ــطّ لقد س
ــي  ــجاعة ف ــم الش اروع قي ــة  صعب
الثبات على مبادئ احلزب دون التراجع 
ــى ملئت  ــون به حت ــا يؤمن ــاد مب واحلي
ــجون بهم وقد اذلوا سجانيهم  الس
ــاعة طرق التعذيب  رغم قساوة وبش
ــم لكنها لم  ــتخدمت معه ألتي اس
ــم وقدموا ارواحهم الزكية  تثن إرادته

قناديل تضيء درب األحرار.
ــت  كان ــدة»  اجلدي ــة  «البين ــدة  جري  
ــارة  مقبرة  ــة لزي ــة ميداني ــا جول له
ــيوعي (قبور بال  شهيدات احلزب الش
ــزب التي  ــهداء احل ــات) ومقبرة ش رف
ــن قارعوا  ــال الذي ــت رفات األبط ضم
نظام البعث الفاشي برفقة الصديق 
الرفيق أبو وفاء عباس حسن سكرتير 
ــي أربيل  ــيوعي ف منظمة احلزب الش

ــوع ومهابة  وقفت أمام املقبرة بخش
في جو مشحون باحلزن والعز والفخر 
ــاعر  ــذه املش ــدي ه ــاء والتح والكبري
تنتابك وأنت تشاهد صور نساء العراق 
ــة  ــم الطغم ــه اعدمته ــرة رجال وخي
ــدة التي حكمت العراق بالنار  الفاس

واحلديد ..
ــة اعتقاالت أعضاء   * متى بدأت حمل
احلزب الشيوعي العراقي وتصفيتهم 
ــني  ــا جب ــدى له ــية ين ــرق وحش بط

اإلنسانية ؟
ــعورة صباح  ــدأت حمالتهم املس _ب
ــبت املشؤوم ١٩٦٣/٢/٩ اليوم  يوم الس
ــتمرت  ــباط واس الثاني النقالب ٨ ش
ملدة تسعة أشهر إلى يوم ١٩٦٣/١١/١٨ 

تشرين الثاني.
ــم الثانية في يوم ١٧  وجاءت حملته
ــهد لها  ــام ١٩٦٨ التي لم يش ــوز ع مت
ــة  ــن نذالة وخس ــرية م ــخ البش تاري
ــاء احلزب بدأت  ــد دفني ضد أعض وحق
حملة شرسة ضد أعضاء احلزب على 

ــرم ناظم كزار وصدام التكريتي  يد اجمل
واستمرت املالحقات إلى يوم سقوط 

النظام السابق عام ٢٠٠٣ !.
ــذي أدى إلى  ــهود ال ــو اجلرم املش *ماه
ــن حملة  ــة اخليرة م ــدام هذه الثل إع

ــن هم صفوة  ــهادات العليا الذي الش
اجملتمع العراقي ؟

ــم الوحيد هو إميانهم الثابت  _ ذنبه
ــزب ومبادئه التي آمنوا  في عقيدة احل
ــعيد  ــعب س ــا  وهو  وطن حر وش به
اإلنسان يعيش وميوت على مبدأ واحد 
ــدأ ال يتجزاء أو ينفصل  في حياته مب
ــتدت  ــه مهما تغيرت األحوال واش عن
ــكاً به وال يحيد  الظروف يظل متمس
ــه التي يعرف  ــه حتى تصبح هويت عن
ــروا مبادئهم من أجل  بها. كثيرون غي
ــة وتاريخ  ــع زائل ــى مناف ــول عل احلص
ــرفة  ــجل بفخر مناذج مش العراق يس
ــدأ الواحد كانوا نعم  من أصحاب املب
النساء والرجال الشجعان من أعضاء 
ــهد  لهم العدو قبل  احلزب الذين يش
ــكهم مببادئهم  التي  الصديق بتمس

من أجلها ضحوا بأنفسهم. 
ــاهد احلي لرفاق  ــذه املقبرة هي الش ه
ــوا املوت وظلوا  ــال  الذين واجه النض
متمسكني مببادئهم حتى نالوا شرف 

الشهادة بفخر.
ــاد وأين  ــرة بال أجس ــذه املقب ــاذا ه * مل
ــم وملاذا اخترمت مدينة أربيل  هي رفاته

حصراً القامة املقبرة ؟.

ــرة في  ــذ املقب ــرة تنفي ــاءت فك _ ج
ــل اللجنة  ــن قب ــل م ــة أربي محافظ
ــم الرفيق  ــرة وه ــذه املقب ــذة له املنف

سعدي ثجيل خفي
الرفيق محمد شيحاني

الرفيق د. سعدي عواد السعدي
إشراف وتصميم املهندسة املعمارية

 متارا خلدون بدر.
منحت األرض من قبل حكومة أربيل

ــراً  وتقدي ــم  له ــاء  الوف ــن  م ــزء  كج
لتضحياتهم الثمينة من أجل الوطن  
ــة واحترام  ــي مبحب ــذه املقبرة حتظ ه
ــي  ــرار ف ــردي وكل األح ــعب الك الش
العالم وهي رسالة تعريفية لألجيال 
القادمة عن بسالة وشجاعة أعضاء 
ــن  الذي ــي  العراق ــيوعي  الش ــزب  احل
خضبوا بدمائهم الزكية تربة الوطن 
وشاهد على ظلم  وبشاعة األنظمة 
ــرار ،  ــني األح ــد الوطني ــتبدة ض املس
ــهداء مت  ــن  القبور تعود لش ــم م قس
إعدامهم على يد النظام السابق ولم 

نعثر على جثامينهم  والقسم اآلخر 
من قبور الشهيدات اللواتي اشتركن 
في مقارعة األنظمة األمنية في جبال 
ــة األنصار الكرد  ــتان   في حرك كردس
ــمركة مت  والعرب املنضوية مع البيش
ــهيدات من  ــل رفات بعض من الش نق
ــذه املقبرة بناء  ــال بهدينان إلى ه جب
ــم لتكون قبورهم  على طلب عوائله
مثاال حيا  للتضحية واالباء  وشاهدا 
ــي قدموا فيها  ــم الفذة الت لبطوالته
ــبيل احلرية  ــس في س ــال ونفي كل غ

واخلالص من الديكتاتورية البغيضة.
ــيوعي  الش ــزب  احل ــهداء  ش ــر  مقاب
ــهيد  ــل ضمت في ثراها الش في أربي
املسيحي  واملسلم واملندائي والعربي 
ــراق مصغر يجمعهم  والكردي،في ع

حب الوطن.

للمقربة فم

 حتكي لنا وألحرار العالم قصة كفاح 
ــد النظام  الصدامي  ونضال احلزب ض
ــه  جبروت ــد  ض ــف  وق ــذي  ال ــرم  اجمل

وطغيانه.
ــا من خالل  ــرة تود قوله ــة اخي * كلم

منبر جريدة «البينة اجلديدة:
ــكادر  ل ــي  ومحبت ــكري  ش  _
صحيفتكم الغراء ومن خاللها اقول 
ــل جميعاً بجد  ــب علينا أن نعم «يج
ــهداء حركة  ــات ش ــل نقل رف من أج
األنصار الشيوعيني من مناطق جبال 
ــتان إلى مقبرة احلزب في أربيل   كردس
ــوارع  ــماؤهم على الش وأن تطلق أس
الرئيسة والساحات العامة واملدارس 
ــم القيمة وتكرمي  ــداً لبطوالته تخلي
ــذا واجب أخالقي  ــم ماديا وه عوائله

ووطني .

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  ــس حرك رئي ــبيل  ــالء س إخ مت 
ــي، حيث  ــد الغنوش النهضة راش
ــر  ــاء مق ــس األربع ــر ام ــادر فج غ
ــم اإلرهاب،  ــة الوطنية جلرائ الفرق
بعد السماع له فيما يخص ملف 
ــن تونس إلى  ــفير جهاديني م تس
ــي  الغنوش والعراق.وغادر  ــوريا  س
ــاب  اإلره ــة  ــدة مكافح وح ــر  مق
ببوشوشة على أن يعود اليها على 
ــاعة التاسعة ليتم نقله إلى  الس
ــي ملكافحة  ــر القطب القضائ مق
اإلرهاب.وكان رئيس حركة النهضة 
ــابق،  ــه، رئيس احلكومة الس ونائب
ــي العريض، قد قدما للتحقيق  عل
يوم االثنني املاضي، غير أنه لم يتم 
ــي وغادر في  التحقيق مع الغنوش

ساعة متأخرة، بينما مت االحتفاظ 
ــيعرض على  ــذي س ال ــض  بالعري
ــب القضائي  ــث   أمام القط البح
ــب  اإلرهاب.وبحس ــة  ملكافح

ــم يقع  ــو، ل ــمير ديل ــه س محامي
ــع العريض حول ملف  التحقيق م
التسفير وإمنا تعلق األمر مبواضيع 
ــات  التعيين ــرار  غ ــى  عل ــرى،  أخ

ــرارات التي اتخذها في  وبعض الق
ــس  أم ــة  احلرك ــابق.وأصدرت  الس
ــا على خلفية  ــاء، بيان االول الثالث
ــاظ بالعريض، مؤكدة  قرار االحتف
ــفير   ــت ضد التس الثاب ــا  موقفه
ــى أن «علي  ــه، الفتة إل ــا ل ورفضه
ــن أعلم بخطر  ــض هو أول م العري
تنظيم أنصار الشريعة في ٢٠١٢، 
ــرا للداخلية، قبل  ــا كان وزي عندم
أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا 
ــده، وأن دمه أهدر  ــن احلرب ض ويعل
على رؤوس املأل في قناة تلفزيونية 
خاصة آنذاك، واليوم يراد التشفي 
ــاء فئة  ــه إلرض ــل ب ــه والتنكي من
ــرد  التف ــا  هدفه ــتئصالية  اس
ــر إقصاء  ــي عب ــعب التونس بالش
طرف سياسي كان عامل استقرار 

طوال الفترة السابقة».

bË«b–mâa@›ïaÏm@?Óñ€a@lbjí€a@¥i@Ú€b�j€a

a7j◊@bflÜ‘m@ÜËíÌ@ÚÌäzj€a@ÖÎÜßa@·Óçäm@—‹fl@ZÔmb‘Ófl

bËÌÜ€@Ú”bü@Ú◊äë@5◊c@·Ófldm@‚ån»m@bÓ„bΩa @k�‘€a@ø@Ô„b�Ì5€a@ÖÏuÏ€a@ZÚÓçÎä€a@ÚÓuâb®a
äÿé»€a@ämÏn€a@Âfl@ÜÌåÌ@Ô€b‡í€a

NO.3960.THU.22. SEP .2022العدد (٣٩٦٠)  الخميس  ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢ 



6ثقافية

قراءة / حسن اِّـوسوي

ــة اوراق خلريف  ــف رواي تصن

ــني علي  للروائي حتس احمر 

ــن أدب  ــى انها م ــدي عل كري

ــدن  امل ادب   ) ــتوبيا  الديس

ــم  ــة ) او ( عال ــر الفاضل غي

ــر ) و هو نقيض  ــع املري الواق

ــدن  ــا ( ادب امل ألدب اليوتوبي

الفاضلة ) و هو ادب يتحدث 

عن مجتمع فاسد او مخيف 

ــوده الفوضى و يحكمه  تس

الشر و حتدث في هذا اجملتمع 

ــوق مدى  ــداث مروعة تف اح

امكانية االنسان لتحملها، 

ان  ــى  ــق عل نتف ــا  ــإذا كن ف

فأي  اخلراب  الديستوبيا هي 

خراب اعظم من فقد األهل 

و احلبيبة و الوطن و الضياع 

ــول . بأوراقه  في عوالم اجمله

ــر ذات النكهة اخلريفة  احلم

ــي ادانته ملا  ــا الروائ ــدم لن ق

ــراق ابتداء من  حدث في الع

ــام ٢٠٠٣  ــه ع ــخ احتالل تاري

ــي ضربها  ــوريا الت مرورا بس

الربيع العربي املشؤوم .

وهذه الرواية كتبت  بطريقة 

ــل  مقات ــرات  مبذك ــبه  اش

ــانه بل  ولكن ليس على لس

ــب  ــر الغائ ــة الضمي بطريق

ــاب عراقي  ــدث عن ش وتتح

عاش ويالت احلروب و الهجرة 

ــن مالذ  ــث ع ــرا البح و اخي

ــاهمت  آمن في اوربا التي س

ــة او أخرى في  دولها بطريق

ــوريا على  تدمير العراق و س

ــدول  ــن ال ــواء و لك ــد س ح

األوربية و هنا املفارقة تفتح 

ذراعيها  للمهاجرين و كأنها 

ــا و تتباكى  تكفر عن ذنوبه

ــيح  التماس بدموع  عليهم 

ــات املهمة التي  ، من التقني

ــتخدمت في كتابة هذه  اس

ــي تقنية ( الفالش  الرواية ه

ــدع الروائي في  باك ) و قد اب

ــن خالل فصول  توظيفها م

ــارئ  ــل الق ــا جع ــة مم الرواي

ــة املزيد عن  ــدودا ملعرف مش

ــال الرواية و ما آلت اليه  ابط

ــكان في هذه  اخبارهم .و امل

الرواية فقد  مفتوحا بحيث 

شمل اكثر من دولة اسيوية 

ــتطاع الروائي  و اوربية و اس

ــب  بأن يصف كل دولة حس

ــا  م و  ــي  السياس ــا  وضعه

تتصف فيه من حالة األمان 

او من عدمها .اما الزمن فلم 

يكن متسلسال بحيث كان 

ــا الى الوراء  ــي يعود بن الروائ

بتقنية الفالش باك من اجل 

ــد القارئ  إضفاء املتعة و ش

ــي بداية الرواية  لألحداث ، ف

ــن)  ــل ( حس ــدث البط يتح

ــا  ــي قضاه الت ــام  األي ــن  ع

برفقة عائلته في سوريا في 

الربيع  ــبقت  الفترة التي س

ــتطاع ان  العربي بحيث اس

ــورية مما  يتقن اللهجة الس

ــاعده الحقا باإلدعاء بأنه  س

سوري حينما هاجر الى اوربا 

. ثم تأتي مرحلة العودة الى 

الوطن الذي كان يغلي على 

ــاخن و هنا يفقد  صفيح س

ــه و اخته  ــن ام البطل حس

في حادث تفجير مروع حدث 

في منطقة الشورجة و هنا 

ــلوك  يحدث اإلنقالب في س

ــرر ان ينتمي  ــل الذي ق البط

الى اجملاميع املسلحة بحثا 

ــي و  ــل ام ــأر ( مقت ــن الث ع

ــقيقتي هز كياني بعنف  ش

ــي رجاحته  ــن عقل و أزاح ع

ــر بشء واحد  و جعلني افك

ــو طلب الثأر لهما)  فقط وه

ــد ضالته  ــا وج ص ٦٨ . و هن

ــر )  ــه ( منتظ ــن عمت ــي اب ف

ــنني  ــبع س الذي يكبره بس

ــدى اجملاميع  ــو قائد إلح و ه

ــطت  نش ــي  الت ــلحة  املس

ــرب الطائفية  ــي اعوام احل ف

ــعل فتيلها احملتل  ــي أش الت

ــكام  اح ــة  بغي ــي  االمريك

.و  ــراق  الع ــى  ــيطرته عل س

هكذا انغمس في القتل و هو 

ــتطاع  ميني النفس بأنه اس

ان يأخذ بثأر امه و شقيقته 

ــن اإلنتحاريني العرب الذي  م

ــم اآلالف في تلك  فاق عدده

ــرا  كثي ــطوا  نش و  ــرة  الفت

ــتقبلهم ضعاف  بعد ان اس

ــي بيوتهم ووفروا  النفوس ف

لهم الدعم اللوجستي من 

ــع اجلرائم  ــل تنفيذ ابش اج

ــواق و  ــي تفجير األس أال و ه

بالسكان  املكتظة  األماكن 

ــول يروي لنا  .في هذه الفص

ــل عن  ــل أدق التفاصي البط

عمليات القتل و اإلحتجاز و 

مطاردة اخلونة و تصفيتهم 

ــص  التخل ــكان  م ــى  حت و 

ــه كان بالفعل  منهم و كأن

قد عمل معهم .جند في هذه 

الرواية ان البطل قد انغمس 

ــذات عن طريق اقامة  في املل

ــع  ــرعية م ــر ش ــة غي عالق

ــوريا  ــه ليديا في س صديقت

ــه رمي في بغداد،  ثم مع جارت

والعالقة الثالثة مع دميا ، تلك 

الفتاة التي احتمى ببيتهم 

املهجور اثناء مشاركته في 

احلرب السورية و كان ضمن 

ــلحة العراقية  اجملاميع املس

ــعب  التي هبت لنجدة الش

ــوري من بطش اجملاميع  الس

ــذه  ه ــت  .كان ــة  التكفيري

ــة بريئة فلقد  العالقة عالق

ــا التي  ــا من صوره احب دمي

تركتها في غرفتها ، كذلك 

ومن شدة حبه لهذه الفتاة 

ــا من دفتر  فقد تعرف عليه

التي  ذكرياتها من انفاسها 

ــكان .لكنه عاد الى  مألت امل

ــا يالحقه  ــراق وطيف دمي الع

ــالل  خ ــن  .م ــل  رح ــا  اينم

ــذه الرواية جند ان  ــداث ه اح

شخصية البطل شخصية 

ــر و مييل  ــهوانية ، مغام ش

ــى ان يقتحم كل العوالم  ال

من دون تردد لذلك نراه كثير 

ــد ورث  ــم انه ق ــفر رغ الس

ــة راقية في  بيت في منطق

ــه قد فكر في  ــداد و لو ان بغ

لكان  ــده  بل في  ــتقرار  االس

بإمكانه ان يبيع ذلك البيت 

ــتري  ــغ باهض و ان يش مببل

ــرى  ــة اخ ــي منطق ــا ف بيت

ــغ املتبقي  ــه باملبل ــا ميكن مم

ــروع جتاري و هذا  بفتح مش

ــط ما اقترحته عليه  بالضب

ــرة اخرى  ــه .م ــدى عمات اح

ــرة  مغام ــل  البط ــوض  يخ

ــندباد  ــه الس ــدة و كأن جدي

البحري و لكن هذه املرة الى 

ــب القدر  ــرب ليلع ــالد الغ ب

ــر املتوقعة حيث  لعبته غي

ــي بدميا التي كانت في  يلتق

ــارها ليكون لها  قمة انكس

طوق النجاة الذي ينتشلها 

ــد  .و ق ــر  ــا املري ــن واقعه م

ــتطاع الروائي من خالل  اس

هذه الرواية ان يسلط الضوء 

ــي  ــراع االيدلوج ــى الص عل

ــة  اإلرهابي ــع  للمجامي

إحداها  تكفير  و  املتصارعة 

ــى مرحلة  ــرى وصوال ال لألخ

ــبب  التي تكون بس ــرب  احل

حب السيطرة و االستحواذ 

و هذا ما جنده في هذا املقطع 

ــال  ــدث اقتت ــوم ح ( و ذات ي

ــة النصرة  ــف بني جبه عني

ــي انضم اليها تيم و بني  الت

داعش و كانت الغلبة فيها 

لداعش بعد ان قتل معظم 

ــرة و من  ــال جيش النص رج

بينهم تيم ) ص ١٣٩، و بعد 

ان يفقد دميا يعود الى الوطن 

ــتقرار في  ــن االس ــا ع باحث

بلده الذي فقد فيه كل افراد 

ــا في هذه  ــه .اجمل م عائلت

ــة اإلنتقال  ــة هي لعب الرواي

ــرص الروائي  ــن و قد ح بالزم

ــتخدامها بحرفية  على اس

ــد القارئ  ــة و ذلك لش عالي

ــذه الرواية ،  ــداث ه ــى اح ال

ــي  ــتطاع الروائ ــك اس كذل

ــداث بالغة  ــق اح ــن توثي م

ــرة زمنية  ــي فت ــورة ف اخلط

ــي كل من العراق  عصيبة ف

و سوريا ، و قد اجاد بأداء دور 

الروائي بوصفه مؤرخا .بقي 

ــير الى ان هذه الرواية  ان أش

صادرة عن منشورات االحتاد 

ــاء و الكتاب في  العام لألدب

ــع في ١٦٣ و من  العراق و تق

القطع املتوسط .

 

فنارات

ــوار الذي نفهم  ــرحية إال من احل ــيج املس ال يتكون نس
ــرحية .. للحوار وظيفتان  بوساطته كل مايتعلق باملس
ــرحية الى أمام  ــير بحبكة املس ــيتان األولى الس رئيس
ــن  ــف ع ــة الكش ــا ، والثاني ــة احداثه ــا وتنمي وتطوره
ــماتها اخملتلفة ، لهذا  ــخصيات ورسم أبعادها وس الش
ــب أن يحقق كل مايأتي في احلوار من كلمات وجمل  يج
ــرحيات اجليدة  ــني .. ويأتي احلوار في املس ــني الفائدت هات
ــباً  ــه وال إفتعال ، مناس ــاً ، ال تكلّف في ــهالً وطبيعي س
ــاة واحليوية ، يُغري  ــف ، نابضاً باحلي ــخصية واملوق للش
القارىء أو املشاهد مبتابعته ، مُجسداً في جمل قصيرة 
ــالف .. وإذا كان احلوار في  ــن واإلخت ــه التباي ــى في ويتجل
ــى عليه التكلّف  ــرحية ضعيفاً فإنه يجمد ويطغ املس
واإلفتعال فال يؤدي وظائفه في املسرحية على الشكل 

األمثل بسبب جملة من العيوب منها :
ــال في وصف املشاعر الذاتية للشخصية ،  ١.اإلسترس
ــرحية في شيء ، سواء  ــاعر التي ال تفيد املس تلك املش

في تطوير احلبكة أو في الكشف عن الشخصية .
ــل خطابية  ــارات وجم ــوار بعب ــر احل ــب أن ال يزخ ٠٢ يج
برَة  ــتخالص العِ ــة واإلستصراخ واس كالتكرار واحلماس
ــد احلركة في  ــد أن كل ذلك يجمّ ــكالم وبالتأكي ــن ال م
ــى احلوار جمل  ــيطر عل ــرحية .كما يجب أن ال تس املس

وعبارات طويلة واإلبتعاد عن الصياغة املتكلّفة.
ــي  ف ــاورة  املتح ــخصيات  للش ــال  استرس ــاك  هن  ٠٣
مناقشات عقيمة ال تنبع من طبيعة املشهد أو املوقف 
، وبالطبع أنها ال تخدم املسرحية بأي صورة من الصور.

ــرحيات يتم استخدام اللغة العامة  ٠٤ في بعض املس
واألصح هو استخدام اللغة الفصحى فهي التي تصلح 
ــرح  ــرحي وهي كفيلة بتحقيق غايات املس للحوار املس
ــة وتاريخ طويل ،  ــة ، إذ أنها ذات عراق ــة والدرامي اجلمالي
وهي لغة التراث والدين والفكر مما يوفر لها أمكانات ثرّة 

وقدرات تعبيرية خصبة .
ــلية ورواية القصة ليست كل ما في املسرحية  إن التس
ــة فكرية تكمن وراء  ــاً ما يكون لدى الكاتب غاي ، فغالب
توفير اإلستمتاع والترفيه ، ألن املسرحية ترسم افكاراً 
عن احلياة في إسلوب ذاتي غير مباشر بوساطة القصص 
ــخصيات املتباينة . في اخلتام  واألحداث املشوقة والش
ــة مهمة في  ــيلة تعبيري ــول : أن احلوار وس ــد من الق الب
ــلوب القصصي أو املسرحي أو الروائي يستخدمها  اإلس
ــخصياته وتطوير أحداث منجزه ،  ــم ش الكاتب في رس
ــرطان األول أن  ــذي يتوافر على ش ــوار الناجح هو ال فاحل
ــدو للقارىء  ــب العمل حتى ال يب ــوار مع صل ــج احل يندم
ــا . والثاني يتحتم  ــل عليه ــه عنصر دخي ــي كأن واملتلق
ــباً  ــاً مناس ــى الكاتب أن يكون احلوار طبيعياً سلس عل
ــخصية واملوقف .. أي يجب أن يكون منسجماً مع  للش
ــتوى الثقافي واإلجتماعي للشخصية ومنسجماً  املس

مع طبيعة املوقف .
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حتسني علي كريدي

هادي عباس حسني
هذه أول مرة طيلة فترة سنوات 
ــه  عمره لم ينم ولدي في فراش
املعتاد عليه مبكانه في الغرفة  
ــق العلوي لبيتنا، ال ادري  بالطاب
ــوم قدم اوراقة  مالذي أصابني ي

ــية خارج  ــهادة  دراس لنيل  ش
ــمه  ــالد، لم اتوقع ابدا ان اس الب
ــا، أصابني  ــني فيه ــن املقبول م
ــول ملا قال  لي _ لقد فزت  الذه
ــا الصمت  ــت ملتزم وقبلت..كن
ــدة  ــه مؤك ــا أرى كل كلمات وان
ــروط  ــتلزمات الش بان كل مس
نفذها بدقة بالغة، كنت كارها 
ــا  له ــت  وصل ــي  الت ــة  اللحظ
ــياء مبعثرة  ــفر  وأش حقيبة س
اجدها تترتب ثم تتبعثر وبعدها  
تعاد ثانية، قلبي يخفق وحسرة 
ــم  العلق ــم  ــى طع إل ــول  تتح
ــاع،  ــال انقط ــر ب ــوع تنهم ودم

ــات االحداث  ــدق مبجري ــم اص ل
اخملتلفة لتظهر نتيجة العذاب 
ــة  ــا حلظ ــت به ــذي  أحسس ال
ــفر، دمعاتي  بداية الرحلة والس
تنهمر ومشاعر تتساقط الجل 
ان يتحقق امليالد، ومجيء بداية 
حقيقة واحدة انني اتذوق مرارة 
ــه عيني لتعطي  االبتعاد ترتقب
ــارة ارحتال للمجهول، كنت  إش
ــن يتوقف وانا اقرا  ارغب ان الزم
الكتاب من عنوانه، فراق ومعاناة 
االشتياق، انظر اليه بألم الن هنا 
رحلة سفر ال ادري كم ستطول  
ام تقصر دموعي جفت وكل مرة 

ــي تتمعن في  ــل عيني وه اغس
حقيبة سفره، اشعر بحسرته 
ــن يرني مرة أخرى   متصورا انه ل
ــاس انا  ــعور واالحس نفس الش
ــذا االمر  ــى من ه ــك اخش كذل
ــا من  ــي متهرب ــع نفس قلت م
ــرة قلت  االخي التوديع  ــات  حلظ
مع نفس مخاطبا ربي وبتوسل 
ــل اليك  ــي اتوس ــت _  يارب قل
ــة لرجل مثلي..ككل مرة  الرحم
اصبر نفسي واقف امام حقيقة 
ــن احتمل  ــل ول ــدة   بالكام واح
ــاعة  بحبس صوت بكائي، الس
ــرين من  الواجد من ليلة العش

ــد منتصف  ــدة بع ــول الواح أيل
ــل،  كان موعد  ــب ثقي ليل كئي
ــيارة املميز،  ــائق لس قدوم الس
ــي بحرارة  ــي ابكي ويحتضنن ان
وشوق  واحساسه محترق، يدي 
ترجتف وقدمي بدات ال استطيع  
الوقوف اليها، خرجت كل افراد 
ــاب البيت  ــه لب ــي توصل عائلت
ــه املاء خلف  ــقت  ام بينما رش
ــمعت  ــيارة ومن فيها  وس الس
صدى كلمات من فمه    اسمعه 
ــبحانه ملا قال  يخاطب اهللا  س

_  يارب رحمة بدمعة ابي.
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أحمد الحمداني

ـسـعـى ـدُّ مَ أجِ ـوزَكِ فَ يلي جَ أطِ
رعـى قِّ يـُ ـدرِ الشَ  بِـقَ

ـراً فى أجْ كَ
اً يجَ ساكِ الشوقُ فَ دّ كَ اً قَ فِجاجَ
سعى رباءِ يـُ ـدُ الكَ سبُـكِ راقِ وَحَ
ـلَّـتْ لـكِ األقـدامُ إال وَمـا اعـتَ
رعا يِّ فَ ـةِ املَهـدّ ـن دَوحَ بِـكِ مِ

بِأصـداءِ األمـَائِـلِ ما اقـتَـنـاهـا
ـوعـا ـيـبانُ ضَ ِّجَ الهَ ، أُر راكِ ثـَ

م الهُ ربـا طِ حِ الكَ
ـرى في أبطُ جَ

ـانُ زَرعـا ـأَبَّ الـرَوحُ والـرَيـحَ فَ

لَّ عـامٍ إذا رُمـتَ الـرَزيَّةَ كُ
ـرَّمٍ نُسـقـيـكَ دَمعـا حَ لُّ مُ ـكُ فَ

عِ أن تُواسـي أنِ املَدامِ ن شَ ومِ
نيُ دَفعا فَّ تْ لهُ الكَ ا استَعصَ مبِ

؟ عبٌ يناكَ شَ ئَتْ عَ الّ ما ارتـَ أجَ
يـنِ تَسعى ـقَّ بِأعـطافٍ إلى الشَ
ً ـالّ ـوانِـحٌ تُسـتامُ غُ رَتـكَ جَ سَ

ـتاضُ نَقعـا ـم حتَ ـبابَكُ لـئَ قِ ومِ

ـن وَثـيـرٍ ـرَينـا مِ ـداءٌ ما اعتَ فِ
ـرعـا ـدنـاهُ شَ إلـى رَدمٍ تَقـاصَ
ـاً ـاً وَرَحـمَ بَ سَ َيـرِ زَمانِـهِ حَ خلِ

نبـيـهِ دَقعـا فا جَ ـن عَ ـرُ مَ وأطهَ
ً ـالّ ـكُ ما انـتَـقاهُ الليلُ خِ وأنسَ
ـعـا فْ لَـةً وشَ ـدفَ نافِ ـدُّ السَ قِ يـَ

ـلِّ الهٍ ـن كُ يـاً عَ كَ الهِ ـرتـُ ذَكَ
رعـا وَذِكـرُكَ في بني اإلسالمِ شَ

رّتْ ـن أرضٍ تَعَ ـفِّ مِ ـداةَ الطَ غَ
ـوتُ دِرعـا ـكانَ املـَ ألعـوانٍ فَ

قراةَ صـادٍ َ املـِ ـألِّ ـن حُ بِها مَ
ـلـعـا بَيـدُ اهللاِ ضِ ـبَـها عُ فألـهَ
جْ إلى هـاتِـيـكَ وِردَاً وما أحـوَ

بعا ردَوسِ طَّ نّةَ الفِ سبُكَ جَ وَحَ
ـزنٌ ـن الرَحمـٰن مُ فَال غادَتْ مِ

رَاً وَرَجـعـا ـدَ ـم هَ نـهالِـكُ على مِ
ـتْ ـطَّ ـةَ النُهـبى فَشَ لّـى بَيـعَ تَقَ
لكِ آماالً وَمَسـعى غـاثُ املـُ ضِ
ـبـالً ـبـاء قَ ـها الرُقَ يعَ ـلَ بـَ أمَّ تـَ
ـن اآلمـالِ نَفـعـا جنـوا مِ ولم يـَ

ـوارِحٌ للـيـثِ أخـبَـتْ وَتِـلكَ جَ
ـرعـا ـبلُ فَ لّ للـيـثِ إال الشِ وهَ
ـمـاداً ـلّـى صِ ـن الثَ للجُ يا مَ فَ
مـعـا الً وتُهـيـبُ جَ عـاقِ كُّ مَ دُ تـَ

لِّ أرضٍ ـمـتَ اخلَنـا في كُ وداهَ
ـرعـا بـتَ قَ أصَ هادَةً فَ وَرُمـتَ شَ

هـاوَتْ ، تـَ وبُنـيـانٌ ألسـالفٍ
دعـا ـوراً وبـَ ـنَبـاتِـهِ جَ على جَ
ـنـهُ اً ما مـادَ مِ ـوِّمَ ـقَ يـتَ مُ أتـَ

ـوعـا ـرّارُ صَ ـهُ الكَ بِنَـهجٍ صـاعَ

ـةً لـدينٍ ـفَّ سابِغَ لـتَ الكَ ـعَ جَ
يمَ قَطعـا تهُ النَفسُ حتى سِ دَ فَ

عـالَــتْ ـن تـَ وَدَدتُ رِثاءَهُ لكِ
ـا نَـعَّ ـةِ أن تـُ ـكيـمَ ـيـرُ الشَ نَـواقِ
غـى بُلقاً فأبلَتْ ـرتَ الـوَ تَشـاطَ
نعـا بُ املَيمونِ صُ نَ راكِ وأحسَ
ــتْ مِ دُكَّ

ـالّ ـوائِـدُ الظُ وقـيـلَ سَ
ـرعـا لطانِ صَ لُ السُ آمِ وقـيـلَ مَ
رَ الـرَحـمـٰـنُ أمــرَاً ـدّ ـن قَ ولكِ
سمو رِقـابُ احلَقِّ قَطعـا بِأن تـَ
تْ نائِنُ الرَحمـٰنِ شاقَ وَقـيـلَ جَ

يكَ وَضـعـا مَ دَ ـع بِها قَ ألَن تُوضَ
يَـتْ ذِكـراكَ لِسـنٌ ـالمٌ ما حَ سَ
معا رباءِ جَ تْ بِذي الكَ جَّ وما ضَ
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متابعة / القسم الثقاَّـ
تواصل دار الثقافة والنشر الكردية 
ــرض  مع ــة  إلقام ــتعداداتها  اس
ــذي من املؤمل  ــاب الكردي ال الكت
إقامته في قاعة مديرية املكتبات 
ــليمانية  الس ــي مدينة  ف العامة 
ــن  الثام ــي  ف ــتان  ــم كردس بإقلي
والعشرين والتاسع والعشرين من 
ــاركة دور نشر  الشهر اجلاري مبش
ــارك  ــة كردية وعربية. وتش محلي
ــة  الكردي ــر  والنش ــة  الثقاف دار 
ــن الثقافية  ــن العناوي ــد م بالعدي
واألدبية اخملتلفة باللغتني الكردية 

والعربية.

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــار   واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة  ــدأت   ب
ــي الثاني  ــر الدول ــة املؤمت ــا إلقام حتضيراته
ــانية  (دورة عبد  للعلوم االجتماعية واإلنس
ــري فعالياته في  ــذي جت ــدوري)   ال ــز ال العزي
ــهر تشرين األول  ــادس من ش اخلامس والس
ــذا املؤمتر  ــوزارة له ــالق ال ــل. وياتي إط املقب
ــخصيات  ــة الفرصة  للش ــنوي التاح الس
الرائدة في البحوث االجتماعية واإلنسانية، 
ــي  ــهد االجتماع ــراء املش ــاركة  وإث للمش
ببحوث رصينة تسهم في تشكيل خطابات 
ــة  االجتماعي ــة  البني ــر  لتطوي ــارات  ومس
واألكادميية العراقية والعربية .اجلدير بالذكر 
ــى به  املؤرخ  عبد العزيز الدوري ولد  أنَّ احملتف
في عام ١٩١٩في قضاء الدور التابع حملافظة 
صالح الدين، ونال شهادة البكالوريوس من 
ــتمر في دراسته هناك  لندن عام ١٩٤٠، واس
ــهادة الدكتوراه عام ١٩٤٢،  وحصل على ش
ــوان (تاريخ  ــة الدكتوراه بعن ــت أطروح وكان
ــع الهجري)  ــادي للقرن الراب العراق االقتص
ــي دار املعلمني العالية  ــمَّ درَّس التاريخ ف ، ث
ــل قيام  ــوم قب ــة اآلداب والعل ــي كلي ــمَّ ف ث
ــد العزيز  ــور عب ــام الدكت ــة بغداد.ق جامع
ــر البحوث العلمية في  الدوري بتأليف ونش
ــي االقتصاد  ــالمي ف ــاالت التأريخ اإلس مج
والسياسة واالجتماع وقد بلغ عدد البحوث 
ــورة له أكثر من ستني بحثاً في اللغة  املنش
العربية ، ولديه بحوث بنفس العدد باللغة 
ــرات العاملية  ــي املؤمت ــة قدمها ف اإلنكليزي
ــام بتأليف العديد من  التي حضرها. كما ق
ــى اإلجنليزية  ــب التي ترجم بعضها إل الكت
ــاً التركية مثل (تأريخ العراق  واألملانية وأيض
ــري) ،  ــرن الرابع الهج ــي الق ــادي ف االقتص
ــي تأريخ صدر  ــام ١٩٤٨ و(مقدمة ف بغداد ع
ــام ١٩٤٩ وقد ترجم هذا  ــالم) ، بغداد ع اإلس
ــالً عن (بحث في  ــاب الى التركية. فض الكت
نشأة علم التاريخ عند العرب) ، بيروت عام 
١٩٦٠ وأيضاً (مقدمة في التأريخ االقتصادي 
ــم إلى اللغتني  ــي) عام ١٩٦٩ وقد ترج العرب

األملانية والتركية.
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تؤكد  بصورة  املعززة  غير  الصحفية  املقابالت  تنشر  ال 
احلوار  اجراء  يتم  التي  الشخصية  مع  املباشر  اللقاء 

معها.
وال تقبل احلوارات عبر مواقع التواصل االجتماعي كافة. 

لذا اقتضى التنويه
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

7استراحة NO.3960.THU.22. SEP .2022العدد (٣٩٦٠)  الخميس  ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢ 



8الحصاد

;oÄ\Êú;Ï Ë¶;ÏÁÑÂÖŸ;ÏË]ëtb;
‹Ä]ëhÂ;g˜Œ›\;Ød;j¡ÜÊh;3â’\

;Ä]i¬÷’;�]àÅ—;ªeïh;k\Ñ]e}iàˆ\
flÁÅ’\;{˜ê;ÈÕÖå;3q h;Ä\ÊŸÂ

;]Ë›Â2“’\;�\áieŸ;CNND;zd;Ït]ö¸\
Ä˜e’\;flŸ;ÏÕÖ iŸ;œö]fiŸ;∫

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مديرية املرور العامة، امس االربعاء، موقف احلوادث املرورية 
ــباب احلوادث  ــاعة املاضية، فيما أكدت ان ابرز اس خالل الـ ٢٤ س
ــرت املديرية أن احلادث االول  ــرعة املفرطة وذك جاءت نتيجة الس
ــبب  ــة اصطدام في محافظة بابل بني مركبتني؛ بس جاء نتيج
ــخص  ــديدة وعدم االنتباه أدى احلادث إلى وفاة ش ــرعة الش الس
ــدام بني مركبتني؛  ــادث الثاني متثل باصط ــت، أن احل واحد.واضاف
بسبب االجتياز اخلاطىء والسرعة الشديدة أدى احلادث إلى وفاة 
ــة ذي قار.وتابعت، ان احلادث الثالث  ــخاص في محافظ اربعة أش
جاء نتيجة اصطدام في محافظة ميسان على طريق عمارة _ 
ــبب احلادث االستدارة اخلاطئة  كحالء بني مركبتني، مبينة ان س
وعدم االنتباه خللو الطريق العام مما أدى الى إصابة شخص واحد.
ــالب مركبة في  ــادث االخر حصل نتيجة انق ــارت الى أن احل واش
ــباب  ــان طريق عمارة - كحالء ، الفتة الى أن اس ــة ميس محافظ
ــى انحراف  ــاه مما ادى ال ــديدة وعدم االنتب ــرعة الش احلادث الس
ــدت، أن احلادث  ــخص واحد.وأك ــة ش ــا وإصاب ــة وانقالبه املركب
ــان على  ــدام في محافظة ميس ــبب اصط ــس حصل بس اخلام
ــبب عبور سائق  ــرح بني مركبتني؛ بس طريق عمارة - قضاء املش
ــا أدى إلى االصطدام  ــدون التاكد من خلو الطريق م ــاحبة ب الس
ــت، أن احلادث االخر  ــخص واحد.وبين ــة لذلك اصابة ش ، ونتيج
حصل نتيجة اصطدام في محافظة ميسان على طريق ذي قار 
ــير عكس االجتاه مما  ــبب احلادث الس _ عمارة بني مركبتني؛ وس

أدى إلى اصابة خمسة اشخاص.

بغداد / البينة اجلديدة
ــكرية، ضبط كدس للعتاد  ــتخبارات العس أعلنت مديرية االس
ومواد تفجير في قضاء طوز خورماتو شرقي صالح الدين.وذكرت 
املديرية ، أن شعبة االستخبارات واالمن للمقر املسيطر لعمليات 
ــتخبارات لواء ٥٢ الفرقة  طوز خورماتو وبالتعاون مع قوة من اس
ــت  مت ضبط كدس يحتوي على ١٥٠  اطالقة عتاد  الثامنة، متكن
  Cــنكوف و١١ صاعق تفجير وبطل يحتوي بداخلهِ مادة ٤ كالش
ــتعال بطول ١٠ متر وجهاز توقيت يستخدم لتفجير  وفتيل اش
العبوات و٢ اجهزة نداء تالفة.وأضافت، أن مفارز اجلهد الهندسي 

للفرقة الثامنة قامت برفع املواد وتفجيرها موقعياً. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة بـ ٣٣  ــاء، اإلطاح ــي، امس األربع ــة اإلعالم األمن ــت خلي أعلن
ــة ، أنه ضمن  ــزاز اإللكتروني. وذكرت اخللي ــاً بقضايا االبت متهم
ــن الوطني في حفظ  ــة التي يبذلها جهاز األم ــود املتواصل اجله
أمن وسالمة اجملتمع، وبعد ورود شكاوى عدة من املواطنني الذين 
ــارز اجلهاز في  ــي، متكنت مف ــزاز اإللكترون ــوا حلاالت االبت تعرض
بعض احملافظات واستناداً للموافقات القضائية من تنفيذ عدد 
من العمليات أسفرت عن القاء القبض على (٣٣) متهماً حاولوا 
ــاومتهم وتهديدهم عبر  ــني ومس ــاك خصوصيات املواطن انته
ــول على مبالغ مالية.  ــع التواصل االجتماعي مقابل احلص مواق
ــى اجلهات  ــع املتهمني عل ــه متّت إحالة جمي ــان، أن ــاف البي وأض

اخملتصة لينالوا جزاءهم العادل. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، اإلطاحة بإرهابي  ــي، امس األربع ــت خلية اإلعالم االمن اعلن
ــرت اخللية ، ان  ــي محافظتني.وذك ــلل ف ــر مخدرات ومتس وتاج
ــكرية، متكنت من القاء القبض على احد  ــتخبارات العس االس
ــد املطلوبني  ــار وهو اح ــيطرة التحدي باالنب ــي س ــني ف االرهابي
ــاء القبض على احد  ــق املادة ٤ إرهاب، فضال عن الق ــاء وف للقض
ــو طليبان.واضاف  ــا مبنطقة اب ــي احملافظة ذاته ــدرات ف جتار اخمل
البيان انه مت تسليم املتهمني إلى جهة الطلب وفق املادة ٢٨ من 
ــتخبارات العسكرية  قانون اخملدرات العراقي.وبني ان رجال االس
القت القبض على احد األشخاص املتسللني لألراضي العراقية 

من اجلانب السوري في غربي نينوى.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، عن حجم مبادرته  ــن البنك املركزي العراقي، ام أعل
ــكن،  لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة املتجددة والس
ــع االلكتروني مع  ــات الدف ــأن بطاق ــار إلى موقفه بش فيما أش
ــزي ، إن البنك املركزي  ــك املرك ــال إعالم البن ــاع اخلاص.وق القط
العراقي يعمل على تنظيم العالقة مع الدوائر املعنية باستالم 
ــع األلكتروني  ــر بطاقات الدف ــة من املراجعني عب ــوم املالي الرس
ــطة نقاط البيع (POS) في األسواق واملوالت ومراكز البيع  وبواس
ــروع بالتعاقد  ــاع اخلاص، الفتاً إلى رغبة صاحب املش في القط
ــاط البيع بدالً من الكاش. ــع مصرف معني والعمل بأجهزة نق م

ــكنية،  ــاريع اجملمعات الس ــوال إضافية ملش ــن تخصيص أم وع
أوضح، أن البنك املركزي رفع حجم مبادراته في القطاعات كافة 
ــكن من ٦ ترليونات  الصناعية والزراعية والطاقة املتجددة والس
ــون دينار في العام ٢٠٢١؛ نظراً  ــار في العام ٢٠١٥ إلى ١٨ ترلي دين

لنمو القطاعات كافة وخصوصاً املبادرة السكنية. 
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بغداد / كامل الكعبي
مت  ــداد  بغ ــي  ف ــة  كهرمان ــب  نص
ــي العام  ــح ف ــام ١٩٦٩وافتت ــاؤه ع بن
١٩٧١للمهندس املرحوم محمد غني 
ــذا النصب  ــك له ــت ،وان املال حكم
ــن ترميمه هي  ــؤولة ع ــة املس واجله
ــة بغداد ،ويعتبر من اهم النصب  امان
ــة زها  ــرت املرحوم ــى ذك ــداد حت ببغ

ــذا التمثال  ــر ه ــرت بالذك ــد وآث حدي
ــى العصر  ــه يرمز ال ــل الن ــو االفض ه
ــف  ــص ال ــداد وقص ــي بغ ــي ف الذهب
ــة واخليال البغدادي اجلميل  ليلة وليل
،وقال املهندس جاسم محمد يحيى  
ــة الكرادة  ــاون املدير العام لبلدي :مع
ــة نصب  ــة بصيان ــال اخلاص ان االعم
كهرمانة التزال جارية واألنابيب التي 

ــائل االعالم ومواقع  مت نشرها في وس
ــي هي لتعويض  ــل  االجتماع التواص
األنابيب السابقة و صيانة اجلرار التي 
ــادث الذي تعرض  حتطمت نتيجة احل
له النصب في وقت سابق بعد ارتطام 
ــم  ــرار وحتطي ــالت بالف ــدى العج اح
ــه لالهتزاز  ــى جانب تعرض ــا ال ٦منه
وأضرار بأنابيب توزيع املياه ،موكدا ان 

ــع الفنان والنحات  االمانة تعاقدت م
ــعيد  العراقي الكبير عبد احلميد س
ــرار باجلرار ،وان  الزبيدي ،الصالح االض
ــرت نتيجة ارتطام  تلك األنابيب ظه
ــي من مكوناته  العجلة بالنصب وه
ــتبدالها بأنابيب جديدة ضمن  ومت اس
اعمال الصيانة وبالتاكيد ستختفي 
ــع باقي اجلرار  ــك األنابيب بعد وض تل

ــان العمل  ــدا ب ــررت ،موك ــي تض الت
ــب بحلته  ــر النص ــيكتمل ويظه س
ــدث النحات  ــا جدا وحت ــدة قريب اجلدي
ــعيد الزبيدي  ــان عبد احلميد س الفن
ــن النصب  ــب كهرمانة م يعتبر نص
ــة بغداد ،  ــة واملهمة في مدين اجلميل
ــاري وتراثي في نفوس  وملا له اثر حض
ــة  الصيان ــات  عملي ،وان  ــني  املواطن

ــاج  ــة حتت ــة والنحتي ــال الفني لألعم
ــات التي  ــر للخام ــات وخبي ــى نح ال
ــن برونز  ــذا النصب  م ــتخدم به تس
ــا  وكونكريت،ومنه گالس  ــر  والفايب
ايضا منظومة املاء للنافورة واحلوض 
واملواد االخرى ،انا عملي النحت فقط 
ــدا  بعد  ــرار متضررة ج ــك ٦ج وهنال
احلادث للنصب ومت إعادتها من جديد 

،وبإذن هللا سنكمل العمل خالل املدة 
احملددة ليعود من جديد بأحلى واجمل 
ــود األنابيب  ــور وج ــورة .وأثيرت ص ص
ــفل نصب كهرمانة وسط  للماء أس
ــخرية على  ــن الس ــة م ــداد موج بغ
ــل االجتماعي بدون ان  مواقع التواص
ــروع قيد العمل ولم  يعرفوا بأن املش

ينجز بعد.
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بغداد / علي شحونه الكعبي
ــكان  بتوجية من وزيرة االعمار واالس
ــة نازنني  ــات العامة املهندس والبلدي
ــتمرة من  ــو ومبتابعة مس محمد وس
ــم احليالي من اجل  ــل املهندس جن قب
االسراع في اجناز مشاريع املاء الصالح 
ــتثمارية  ــة االس ــرب وفق اخلط للش
ــات فقد  ــداد واحملافظ ــوزارة في بغ لل
ــة للماء عن  ــة العام ــت املديري اعلن
ــروع ماء  ــل في مش ــتئناف العم اس

ــنوات بسبب  تازة بعد توقف دام ٧ س
ــة واملالية  ــروف االمنية والصحي الظ
ــب  ــوية وحس اذا مت  التوصل الى تس
ــيدة الوزيرة  ــي الس ــات معال توجيه
ــركة امليالد   ــع ش ــة م ــرق قانوني وبط
ــدار ملحق عقد  ــة حيث مت اص الدولي
ــروع ومبدة تعاقدية تبلغ  لتنفيذ املش
ــب االعالمي  ــوم. واضاف املكت ٤٠٠ ي
ــركة  ــة العامة ان عمل الش للمديري
ــم وتنفيذ  ــن تصمي ــذة  يتضم املنف

ــدات  املع ــز  ــة وجتهي املدني ــال  إالعم
ــتيرادية ومد واالنابيب وتشغيل  االس
وصيانة املشروع  , واضاف مدير دائرة 
ــن   ــروع   ع ــم للمش ــدس املقي املهن
إستمرار املالكات الفنية والهندسية 
وكادر  ــم  املقي ــدس  املهن ــرة  لدائ
ــركة املنفذة  باستمرار االعمال   الش
ــروع الفتا ان موقع  ــآت املش في منش
ــة االدارة  ــروع يحتوي  على بناي املش
ــة الكيمياويات  ــة الطاقة وبناي وبناي

ودار املهندس + ٢ دار للمشغل وحوض 
ــحب الكونكريتي وبناية الضخ  الس
ــيب دائرية  ــواض ترس ــيء واح الواط
عدد ٣وبناية الفالتروخزان كونكريتي 
ــعة ٦٠٠٠ م٣وبناية الضخ  ــي س ارض
العالي وبناية االطيان وغرفة احلارس 
ــي ٢٠٢٣  عام  ــازة ف ــل اجن ــن املؤم وم
ــى ان االعمال في  ــا ال ــازات الفت االجن
ــروع  تضمنت،اعمال عديدة في  املش
ــتمر في  ــب  املواقع والعمل مس اغل

املشروع.يذكر ان املشروع من اشراف 
املديرية العامة للماء وتنفيذ شركة 
ــة تصميمية  ــة وبطاق ــالد الدولي املي
ــروع  ــاعة ،املش ــغ ٢٠٠٠م٣ بالس تبل
ــي ناحية  ــحة املاء ف يقضي على ش
ــهم في سد حاجة ٥٠ الف  تازة و يس
ــة و١٥  قرية  ــمة في مركز الناحي نس
ــاحة   ــروع  ومبس اخرى مجاورة للمش
١١دومن  واجلهة املستفيدة هي مديرية 

ماء محافظة كركوك.
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البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
ــعبية  ــادات الطبية الش ــرة العي ــدت دائ  عق
اجتماع مجلس ادارتها اجللسة الثالثة عشرة 
ــة مدير عام الدائرة الدكتور  لعام ٢٠٢٢ برئاس
ــم.ومت خالل االجتماع اتخاذ  دريد قاسم جاس
ــض املواضيع التي  ــي بع ــن القرارات ف عدد م
ــا العالقة  ــرة وحل القضاي ــص عمل الدائ تخ
ــة  ــات الطبي ــر اخلدم ــبل تطوي ــة س ومناقش
ــاريع العمل  ــا ومش ــي تقدمه ــة الت والصحي
ــهم في  ــتركة مع دوائر الصحة ومبا يس املش
ــني الكرام .  ــات للمواطن ــل اخلدم تقدمي افض
ــعبية فتح  وقررت دائرة العيادات الطبية الش
ــفى التخصصي  ــي املستش ــاص ف جناح خ
ــي والكبد  ــاز الهضم ــة اجله ــراض وجراح الم
ــب ما تقتضيه  في دائرة صحة النجف وحس
املصلحة العامة.واوضح الدكتور دريد قاسم 
ــادر من وزارة  ــتنادا الى بيان ص ــم انه اس جاس
ــط وتنمية املوارد قررت  الصحة دائرة التخطي
ــفى  ــاص في املستش ــح جناح خ ــرة فت الدائ
التخصصي المراض وجراحة اجلهاز الهضمي 
ــريرا. ــعة ١٥  س ــف وبس ــي النج ــد ف والكب
ــة اخلاصة في  ــات االجنح ــح رده ــد ان فت واك
ــة  ــة احلكومي ــز الطبي ــفيات واملراك املستش

ــرة املوجودة فيها يأتي  ــبة ٢٥٪ من االس وبنس
ــك الردهات ملا  ــال املواطنني على تل لكثرة اقب
ــة متميزة  ــات طبية وفندقي ــه من خدم تقدم
ــفيات االهلية  ــدم في املستش ــي مايق تضاه
وبأسعار مناسبة.وتبدأ دائرة العيادات الطبية 
الشعبية جتهيز عياداتها في بغداد واحملافظات 
ــهرين  ــة والعامة ولش ــة األمراض املزمن بأدوي
ــر مدير عام الدائرة  متتاليني يوم اخلميس.وذك
ــر الدائرة  ــم تباش ــم جاس الدكتور دريد قاس
ــازن بتوزيع  ــة واخمل ــم الصيدل ــن خالل قس وم
األدوية العامة واملزمنة على عياداتها الطبية 

ــوم العراق  ــي عم ــارية ف ــعبية واالستش الش
ــس املصادف   ــة يوم اخلمي ــة املركزي والصيدلي
٩/٢٢ ويستمر لغاية ٢٠٢٢/١٠/٤  وان اغلب ادوية 
ــتكون نسبة جتهيزها مئة  االمراض املزمنة س
ــكري والضغط  ــة ومنها ادوية مرض الس باملئ
ــار إلى أعداد جدول  والقلب والربو وغيرها.وأش
يبني تاريخ االستالم لكل عيادة في بغداد وكل 
محافظة لتالفي حصول اإلرباك أو اخللل أثناء 
التوزيع أو االزدحام مما يعرقل عملية التجهيز 
ــيابية في  ــن االنس ــدول يضم ــداد اجل إال أن أع

العمل وحسب ماتقتضيه املصلحة العامة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــادت وزارة الداخلية، امس األربعاء، بإلقاء  أف
القبض على متهمة سرقت ٢٥ مليون دينار 
ومصوغات ذهبية من   منزل في بغداد.وقالت 
ــة مكافحة إجرام  ــوزارة ، إن مفارز مديري ال
ــة اإلجرام،  ــرادة ملكافح ــداد مكتب الك بغ
ألقت القبض على متهمة بالسرقة، وذلك 
لقيامها بالدخول إلى إحدى الدور السكنية 
ــرقة مبلغ (٢٥  ــؤولية وس ضمن قاطع املس
ــة أخرى). ــع مصوغات ذهبي ــون دينار م ملي
ــارت الوزارة في بيانها، إلى أنه مت تدوين  وأش
ــرقة، وقرر  ــة الس ــة عن جرمي ــوال املتهم أق
ــتناداً  قاضي التحقيق توقيفها أصولياً اس

ــادة ٤٤٦ من قانون العقوبات.إلى  ألحكام امل
ــر البيان أن مفارز مديرية مكافحة  ذلك، ذك
إجرام بغداد ألقت القبض على عدد آخر من 
ــرقة  املتهمني لقيامهم بعمليات تزوير وس
ــني بقضايا  ــن مطلوب ــات نارية وآخري دراج
ــال عن ضبط عجلة  جنائية مختلفة، فض
ــارة ضبط  والقبض على حائزها لوجود إش
في قاعدة البيانات، ضمن مكاتب مكافحة 
ــرخ والرصافة من  ــي الك ــرام في جانب اإلج
ــث مت اتخاذ اإلجراءات  العاصمة بغداد، حي
ــم وتقدميهم إلى  ــة بحقه ــة كاف القانوني

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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إضاءات قانونية

د. سارة الطائي 

ــق األربعني  ــراه على طري ــذي ن ــال ال إن اجلم
ــو الهيكلية  ــه .. ه ــدِّ ذات ــا بح ــو يوتيوبي ه
ــي كانت  ــة الفاضلة الت ــة للمدين احلقيقي
ــني ، واخليال الذي بناه  حلم األنبياء والصاحل
ــفة والكتَّاب عن حقيقة  الكثير من الفالس
ــانية ..مفهوم  ــة الفاضلة حلم اإلنس املدين
ــاس بالتكاتف  ــوم فيها الن ــة التي يق املدين
ــاون فيما بينهم بدوافع داخلية بحتة  والتع
ــة خارجية  ــبقة من جه ــدون أي دعوة مس ب
ر  ــب تصوُّ ..يقوم الناس في هذه املدينة حس
ــش  والعي ــم  ضمائره ــاع  بإتب ــفة  الفالس
..ال  ــون  القان ــاب  ــي غي ــى ف ــاط حت بإنضب
ــات تديرهم أو توجه  ــون الى مؤسس يحتاج
ــع الطعام  ــوم بتوزي ــع يق ــم ..اجلمي جهوده
ــي مكانه  ــف والترميم ف ــالج والتنظي والع
وعلى حسابه الشخصي ..يدخل أشخاص 
ــكن  غرباء الى مدينتك وتعرض عليهم الس
ــت ال تعرفهم وهم ال يعرفونك  في بيتك وأن
ــمح  ..تس  ! ــني  هانئ ــون  وينام ــون  فيدخل  ،
ــك  ــخاص غرباء متاماً بالنوم على فراش ألش
ــتخدام حمامك  ــك وإس ــن طعام واألكل م
ــك هم ال  ــل .. وكذل ــدون مقاب ــخصي ب الش
ــي بيت غريب !..  ــعرون بخطر التواجد ف يش
يسمح فيها األهالي بخروج أبنائهم وبناتهم 
ونسائهم وال أحد يخشى عليهم من شيء 
ــوارع والساحات  ..ينام الناس فيها في الش
آمنني ، ويسعى اجلميع للحصول على أكبر 
ــة غرباء ال  ــبيل راح ــقة في س جزء من املش
ــب يجتاح كل مكان ،  ــم ..فىء غري يعرفونه
ال يخاف فيه أحد من أحد ويشعر أنه يعيش 
في كرنفال ..الناس ال حتتاج إلى أمان أو وقاية 

رٍّ أو برد لكي تسير .. فالظروف احمليطة  من حَ
ــكل أي أهمية بل قد تعتبر صعوبتها  ال تش
ــينمائي يجسد فكرة  حتدياً ..هنالك فلم س
ــانية حينما تكون  ــى والنفس اإلنس الفوض
ــم ولكن ليوم  ــم بال جرائ ــال قيود ، في عال ب
ــواع اجلرائم  ــون كل أن ــنة تك واحد في الس
ــوأ  مباحة وكل القوانني معطلة فتظهر أس
ــرية .. ولكن في كربالء  ــي النفس البش ما ف
يوتوبيا العصر ..أنت تتمتع ب ١٤ يوما يفتح 
فيه سوق ميتد من البصرة لكربالء يقدِّم فيه 
ــم مجاناً وبدون  ــاس أغلى بضاعاته كل الن
ــن ال ميلك ما يقدِّمه  ــاب أو قيود ..وم أي حس
ــرض خبراته ، مثل اخلدمات الطبية أو  قد يع
قراءة كتب أو خياطة مالبسك مجاناً .. حتى 
ــداً في طريق  ــمعت أن رجالً فقيراً ج ــي س إن
ــي الوقوف  ــت خدمته ه ــرى كان ــدى الق أح
لتشكيل ظل فوق من يجلس أمامه للراحة 

..النفس اإلنسانية بكل أخطائها ونقوصها 
وتقصيراتها تُكبح ملدة ١٤ يوما فقط ألجل 
تشكيل مدٍّ بشريٍّ مليونيٍّ هدفه لفت نظر 
العالم مبا يكفي إليصال صوت ذلك الشيخ 
ــات والتضحيات حينما  العظيم ذي اجلراح
ــادة  ــرٍ ينصرنا» ؟نعم يا س ــال «أال من ناص ق
ــئنا أم أبينا مدينة مساحتها ال تزيد عن  ش
ــا يزيد عن ٢٥  ــتحمل م ٥٣,٠٠٠ كم مربع س
مليون إنسان حتى يوم األربعني ..هذا كفيل 
ــني املؤمنني  ــوب مالي ــة لقل ــال الفرح بإدخ
ــة في جميع العالم ، وإثارة  ومحبي الفضيل
ــعيهم حملاولة  غيض وحنق أرباب الرذيلة وس
ــراً أن حتقيق مبدأ  ــاد هذا الصوت ..وأخي إخم
ــبوعني  ــة الفاضلة التي تنزل ملدة أس املدين
سنوياً ال يليق بأرض أن حتتويها إالَّ أرض العراق 
ــتحق أن يكون اإلمام  ..الشعب العراقي إس

احلسني (عليه السالم) بني ظهرانيهم.
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محمد  زكي ابراهيـم 

ــية عن  ــا نقرأ في الكتب املدرس ــراً ما كن كثي
األساليب البدائية التي يستخدمها الفالحون 
في بالدنا، في حراثة األرض، وري الزرع، وحصاد 
ــج عنها من قلة املردود. وكنا  احملصول. وما ينت
نقرأ كذلك أن احلل يكمن في إدخال التقنيات 
ــة  املتقدم ــدول  ال ــرعت  ش ــي  الت ــة،  احلديث
ــتفادة منها منذ زمن غير يسير.  في ما  باالس
بعد أتيح للعراق أن يشهد تدفق هذه التقنيات 
عليه. فأخذت اجلرارات احلمر  تصول وجتول في 
ــمدة الكيمياوية بديالً  كل مكان. وحلت األس
ــرعت احلفارات في  عن اخمللفات احليوانية. وش

ــر، وتطهير  ــق األنه ــول البالد وعرضها، بش ط
ــع كل هذا التطور  ــازل، وغير ذلك كثير. وم املب
ــدم خطوة نحو  ــاج الزراعي لم يتق إال أن اإلنت
األمام. بل تراجع كثيراً، وفقد ما كان يتمتع به 
من فائض. فقد انكمشت احملاصيل التجارية، 
حتى لم تعد شيئاً مذكورا. وقل عدد النخيل، 
ــاحات  ــت املس ــرض. واختف ــى كاد أن ينق حت
اخلضراء حتى غدت حلماً من األحالم.  واتضح 
ــخيص  ــا أخطأنا في تش ــا بعد أنن ــا في م لن
ــا اللوم على  ــة، حينما وضعن العلة احلقيقي
ــد كانت الزراعة  ــزة واملعدات. فق غياب األجه
ــردوداً، وأعم  ــاً، وأكثر م ــي املاضي أغزر إنتاج ف
ــر أمورها،  نفعاً. وكانت تقيم أود الدولة، وتيس
ــا قبل النفط،  ــي بالتزاماتها، في عصر م وتف
ــي عليه من بدائية. وال تقتصر  وهي على ما ه
ــل تتجاوزها إلى  ــى الزراعة وحدها، ب احلال عل
ــرى أيضاً. فالصناعة التي  مجاالت احلياة األخ
ــهدت طفرة في العدد والنوع خالل عقدي  ش
ــرن املاضي  ــات من الق ــبعينات والثمانين الس
ــوص، أخفقت هي األخرى في  على وجه اخلص
ــد احلاجة احمللية، ولم تستطع أن جتعل من  س
العراق دولة صناعية. ولم تلبث أن انهارت في 
عقد التسعينات، أثناء احلصار اخلانق. ويصدق 

ــب الثقافي  ــى اجلان ــتنتاج عل ــل هذا االس مث
ــهولة النشر، وحرية الكتابة، وزوال  أيضاً. فس
ــم تنتج أدباً  ــى املطبوعات، أمور ل ــة عل الرقاب
ــراً، أو  ــعراً مؤث ــات جادة، أو ش ــاً، أو دراس رفيع
ــماء ضخمة، مثلما كانت عليه احلال من  أس
ــم الالتيني  ــب االتفاق أن االس ــل. ومن غري قب
 (Culture) ــة ــن لفظ الزراع ــتق م للثقافة اش
ــو حفظ النوع  ــى احلقيقي واحد. وه ألن املعن
ــت  ــكلة إذن ليس ــني ظروف احلياة.املش وحتس
ــي يتبعها الناس في  ــاليب القدمية، الت باألس
حياتهم العملية، بل بطريقة التعامل مع كل 
ــن أن األدوات التقليدية  ما هو جديد. وكنا نظ
ــف، وأن  ــا أصابنا من تخل ــي م ــبب ف هي الس
ــيحقق نتائج مبهرة. لكن الواقع أن  زوالها س
ــى اإلطالق. فما  ــيئاً من هذا لم يحصل عل ش
يالئمنا نحن شيء، وما يالئم غيرنا شيء آخر. 
ذلك أن اآللة ليست مجرد أداة، بل هي قبل كل 
شيء فكرة ونظرية وبحث. ورمبا أخذت سنوات 
ــة واملالحظة والتأمل، قبل  طويلة من الدراس
ــيلة من وسائل اإلنتاج. وإذا  أن تتحول إلى وس
لم نشرع نحن مبثل هذه اخلطوات فلن نتقدم 
ــا مجرد  ــي كل أوجه حياتن ــنظل ف ــداً، وس أب

تابعني لدول أخرى في هذا العالم. 
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــية رابطة قانونية سياسية بني الفرد والدولة ما     اجلنس
ــخص تابعا لها واليشترط ان تكون الدولة ذات  جتعل الش
ــيه وقد  ــاء اجلنس ــتقاللية حيث يثبت لها احلق بأنش اس
تكون الدوله ناقصة السيادة او مرتبطه سياسيا بغيرها 
ــر صغر الدوله  ــية واليؤث ــدول ولها احلق مبنح اجلنس من ال
ــها في قدرتها ملنح اجلنسية  اوكبرها وزيادة او قلة نفوس
ــة بها واليجوز  ــيتها اخلاص ألفرادها ولكل دوله لها جنس
ــاء جنسية عاملية كذلك املنظمات  مثال لألمم املتحده انش
ــبة الى حتديد  األقليميه كاجلامعة العربية وتهدف اجلنس
ــي للدولة وهو ركن السكان املنتمني اليها  الركن االساس
ــد الدول  ــي ان ينتمي الى اح ــع الدول ــي اجملتم ــرد ف وكل ف
وتكون له االهليه للتمتع باجلنسية ويروق للبعض اصفاء 
ــياء كالسفن والطائرات  ــية الدولة على بعض االش جنس
ــورية  ــركه س ــرة اردنية او باخره عراقيه او ش ــال طائ فيق
وهذه التسميه مجرد وصف وينشأ عن العالقة القانونية 
ــية بني الفرد والدولة حقوق وواجبات فيقع على  السياس
الدولة حماية االفراد ومصاحلهم سواء في داخل العراق او 
ــرد االنصياع الوامر الدولة واالخالص لها  خارجه وعلى الف
واحترام قوانينها والتفاني في سبيلها واجلنسية من متيز 
الوطني عن االجنبي واهمية اجلنسية في اجملال الدولي تبدو 
في عدة نواحي يحق للدولة التصدي حلماية مواطنيها في 
ــارج اذا اصابهم ضرر واليحق للدولة ان تتصدى حلماية  اخل
ــية النه اليرتبط بها رابطة اجلنسية  شخص عدمي اجلنس
والدولة عندما تقوم بتنظيم اجلنسية يعني حتديد من هم 
رعاياها وفقا ملعيار يتماشى مع مصاحلها االساسية وهي 
النتيجة املترتبة على مبدأ سيادة الدولة واذا كانت سيادة 
الدولة هي التي  متنح الدولة حريتها في تنظيم جنسيتها 
ــية  ــع مصاحلها االقتصادية والسياس ــى م ماتراه يتماش
ــيادات الدول االخرى حتول دون ان تقوم  واالجتماعية وان س
ــرى والقواعد  ــم رعايا هذه الدول االخ ــه بتحديد من ه دول
القانونية املنظمة للجنسية لدولة ما يقتصر دورها على 
ــر اجنبيا كل  ــواهم ويعتب ــد من هم الوطنيني دون س حتدي
ــذه الدولة ويتفرع من  ــية الوطنية له من اليتمتع باجلنس
مبدأ كل دولة بتنظيم جنسيتها عدم استطاعة اي دولة 
تطبيق قوانينها اخلاصة بتحديد االشخاص الداخلني في 
ــا الرجوع الى  ــدول بل يتعني عليه ــية غيرها من ال جنس
ــخص االنتماء اليها ملعرفة  ــون الدولة التي يدعي الش قان
ــذه الدولة ومن  ــية ه ــخص يحمل جنس ــا اذا كان الش م
ــية التقرها لهم الدولة  ــأنه ان يخلع على االفراد جنس ش
ــية او ان ينكر عليهم جنسية تقرها لهم  صاحبة اجلنس
هذه االخيرة ومن التطبيقات القضائية للجنسية احلكم 
ــدل االوربيه في قضية ماريا وهي  ــادر من محكمة الع الص
ــي املانيا  ــبانية وتعيش ف ــية االس ــة حتمل اجلنس مواطن
ــب للحصول  ــا قدمت طل ــا وعندم ــنوات فيه ومضت س
ــاس  ــت احلكومه االملانيه على اس ــاعدات رفض على مس
الحتمل اجلنسية االملانية واحتجت وقدمت طلب اعتراض 
ــاس  ــو كان قد صدر على اس ــة االملانية وحتى ل للحكوم
التمييز على اساس اجلنسية وهذا اليدخل ضمن االتفاقية 
ــان رفضت  ــة االوربية حلقوق االنس ــن احملكم ــة ولك االوربي
ــن التمييز  ــدت القضية نوع م ــر االملانية وع ــة النظ وجه
الذي حضرته املادة السادسة من االتفاقية االوربية واملادة 
ــادر القانون الدولي اخملتلفة  ــن امليثاق االوربي وان مص ١٢ م
ــان وحرياته وال  ــتغرقت كل مايتعلق بحقوق االنس قد اس
ــلطة العامة  ــى اال ضمان تلك احلقوق وماتطبقه الس يبق
ــامل لقواعد  في الدولة ومن الضرورة وضع تنظيم دولي ش
اجلنسية وان التمتع بوطن واالقامه فيه لقد القى اهتماما 
ــعا في الشريعة االسالمية ويبرر القران الكرمي وجوب  واس
الهجرة على املسلم من االرض التي ظلم اهلها الى االرض 

التي يقيم دينه وممارسة شعائره اال ان تستقر االمور.

ــة على النظام  ــعى الدول كافة للمحافظ    تس
العام كونه احد اهم الركائز االساسية للتعافي 
ــان االجتماعي  ــليم للكي ــي والبناء الس اجملتمع
باح قانوناً وادبياً  ــالل املوازنة ما بني ما هو مُ من خ
ــون وترفضه  ــا مينعه القان ــاً وما بني م واجتماعي
ــراف. وان اي خلل في ذلك قد يؤدي  التقاليد واالع
ــة االجتماعية تاركةً اثاراً  الى انهيار في املنظوم
ــى الرصانة  ــكل او بأخر عل ــلبية تنعكس بش س
ــهد وتؤدي  ــد تُربك املش ــة وبالتالي ق االجتماعي
ــام وعناصره  ــط الع ــرار بعملية الضب ــى األض ال
ــكينة  ــة والس ــن والصح ــي االم ــية وه االساس
ــليط الضوء  ــاول اليوم ان نُس واآلداب العامة.ونح
ــوع اآلداب العامة والتي في حقيقتها  على موض
نقطة اساسية لبناء اجتماعي متكامل وفق ما 
نصت عليه القوانني واالنظمة واالعراف والتقاليد 
ــع احلريات  ــا ال يتقاطع م ــي البلد ومب ــائدة ف الس
ــي  ــتور العراق ــا الدس ــي كفله ــخصية الت الش
ــيما ما جاء في املواد (٣٨) و(٤٠) و(٤١) منه.وما  الس
نحاول تركيز الضوء عليه هو احلرية والتي قيدها 
الدستور بعبارة (مبا ال يخل بالنظام العام واآلداب) 
ــد منيع ألي تصرف يخل  ــا اصبحنا امام س اي انن
بالنظام واآلداب العامة ومسؤولية احلفاظ عليها 
ــاء قاعدة  ــي واخالقي لبن ــب وطني واجتماع واج
ــالق نحو انبل هدف  ــة ميكن من خاللها االنط قوي
ــة على الذوق العام.فاليوم منر مبرحلة  وهو احملافظ
خطرة جداً في واحدة من ابشع انواع االنحرافات 
ــر مواقع التواصل االجتماعي والتي  االخالقية عب
ــيطرة عليها لسببني اساسني  من الصعب الس
ــه فضاء مفتوحا والثاني اخلصوصية  اولهما كون
ــا الوهمية، والتي  ــخصية ومنه للصفحات الش
ــا  ــة م ــة وزعزع ــة والرذيل ــر الفاحش ــاول نش حت
ــة وبناء عادات  ــتقرت عليه التقاليد اجملتمعي اس
ــد من  ــاك العدي ــق رؤى منحرفة.فهن ــدة وف جدي
ــة بعناوينها  ــات العامة حتمل الفاحش الصفح
ــخصية تتحدى الذوق العام لتنشر  وصفحات ش
ــاداً عارية ومفاصل جسدية دقيقة وخاصة  اجس
جداً لكال اجلنسني من اجل االثارة اجلنسية لرواد 
ــتؤدي الى كسب اكبر  هذه املواقع والتي حتماً س
ــات العمرية،  ــف الفئ ــن املتابعني ومبختل ــدد م ع
ــيء  ل ش حيث اباحت املمنوع واحملظور واصبح كُ
ــرد ضغطة زر  ــاول ايديهم مبج ــا لهم ومبتن مباح
ــد هذا احلد  ــا ال تتوقف عن ــكلة هن واحدة. واملش
ــدو خفي يعمل  ــك، فهناك ع ــا هو وراء ذل ــا م وامن
ــة ومنحرفة من خالل  ــيس افكاراً هدام على تأس
ــتهدف العقول والنفوس  تنظيمات اجرامية تس
ــرقة  ــال والس ــات االغتي ــا عملي ــبابية، فم الش
ــدرات اال عصابات نظمت  ــليب وترويج اخمل والتس
صفوفها لتحقيق غاياتها التي وجدت من اجلها 
ــت تدريجياً  ــم التي تغلغل ــاعدة حواضنه ومبس
ــارت على نهجهم لتجد طريقها  في اجملتمع وس
ــر للحصانة  ــرية التي تفتق ــوس البش ــى النف ال
ــالزم التصدي ملثل  ــوم اصبح من ال الفكرية.فالي
هذه االفعال وان نضع حداً لها ألننا اصبحنا امام 
مفترق طرق فأما تركهم والسماح لهم بتخريب 
ــم واجتثاثهم  ــدي له ــبابي او التص ــر الش الفك
ــيج  ــا يضمن احملافظة على النس ــن اجملتمع ومب م
االجتماعي والفكري ضمن ما رسمه االطار العام 
ــق طريقه بني االجيال ومبا ال يؤثر على احلريات  وش

الشخصية والفكرية املعتدلة.
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ميسون حسني الجبوري 

سؤالي لنا ولكم ما الذي كان علينا القيام به 
ــا مكانه وإلى اآلن؟ما إن مضت أكثر من  لو كن
ــول اهللا محمد (صلى  ــا على وفاة رس ٥٠ عام
ــاد  ــلم)   حتى عاث الفس ــه واله وس اهللا علي
ــم  يزيد و بني  ــالمية حتت حك في األمة االس
ــني ابن علي ( عليه  أمية كان أمام اإلمام احلس
ــد.  ــاه حكم يزيد الفاس ــالم ) خياران جت الس
ــش في غنىً ورفاهية ، أو الرفض  هما اما العي
ــاس  ــا كان الن ــي حينه ــوت وف ــة امل ومواجه
منقسمني البعض يخافون ويتآمرون والبعض 
يحترمون احلسني وبرغم كل هذا لم يكن هذا 
ــني. رفض احلسني. وقال:   سؤاال صعبا للحس
ــن أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ، وال  «واهللا ، ل
ــراً وال  أقرّ لكم إقرار العبيد… إني لم أخرج أش
ــداً إمنا خرجت لطلب االصالح  ظاملاً وال مفس
ــر باملعروف وأنهى عن  ــي أمة جدي أريد أن آم ف
ــن قبلني بقبول  ــيرة جدي وأبي فم املنكر بس
ــق ومن  رد علي هذا أصبر  احلق فاهللا أولى باحل
ــني القوم باحلق وهو  حتى يقضي اهللا بيني وب
ــن مكة إلى  ــدأ الرحلة م ــر احلاكمني. «وب خي
ــة بالتهديد  بينما كان ينتظر  الكوفة محمل
ــائل الدعم الطويلة  ويتأمل في خطوته ، رس

ــاء املدينة. وبرغم  انهم منعوا  من جميع أنح
ــا كان عدد جيش  ــاء والطعام وعلم وصول امل
ــني و مت قتل احلسني  األعداء  يفوق رجال احلس
ــروا النساء  ــية  ،وأس واهله وأصحابه بوحش
ــذا أوضح لنا اإلمام  ــال  بال رحمة   وبه واألطف
ــني أن من دوافع ثورته ونهضته املباركة  احلس
ــاد ومقاومة الظاملني،  هو رفض الظلم والفس
ــك  وأن املنتصر في هذه املعركة هو من يتمس
ــه وقيمه، وهو ما أثبت التاريخ حقيقته  مببادئ
ــيف، واحلق على  ــث انتصر الدم على الس حي
الباطل..من دوافع مواجهة الظلم ومقاومته، 
ــيرة اإلمام احلسني  ــتلهم من س علينا أن نس
ــع الظلم قلبياً   ــاوم الظلم والظلمة؟رف ان نق
ــر وبالعمل  ــم بالبيان والتعبي ومقاومة الظل
ــاد يعني السرقة  في  الصالح الظلم والفس
ــاد يعني  ــوال الغير، والفس ــد على ام مد الي
حتويل اموال الدولة الى اموال خاصة من خلف 
ــي العراق جتاوز  ــاد ف ظهر القانون .هذا والفس
ــارات تنهبها  ــدول  حيث اضحت   امللي كل ال
الوزارات واملتنفذون في احلكومة واالحزاب وقد 
انغمست اجهزة النظام  في الفساد وتزاحم 
املسؤولون في نهب اموال الشعب اخملصصة 
ــاريع الدولة وتردت اخلدمات الى درجة  ان  ملش
احلكومات املتتالية لم حترك ساكنا امام تردي 
ــعب  ــاع  ..االمر الذي ادى انتفاضة الش االوض
ــوداً من  ــمال العراق حش ــى ش ــن جنوب ال م
ــرقة اموال  ــن رافعني الفتات «ال لس املتظاهري
ــعب» ومطالبة بتوفير اخلدمات وتطهير  الش
ــاد ومحاسبة  ــات الدولة   من الفس مؤسس
ــتطع االحزاب  ــذا ولم تس ــدين ..كل ه املفس
ــي تنحدر من  ــاع العراقية الت ــني االوض حتس

سيئ الى اسوأ.

نصر حاجي

تتضافر و تتفق وتتوحد كل اجلهود واالراء 
ــكيل مجلس  ــدور وتبحث حول تش وت
ــندا وداعما  ــون س ــى؛ ليك ــدي اعل ايزي
ــدي االعلى؛  ــس الروحاني االيزي للمجل
ــال انتظاره.حيث  ــذي ط ــذا اجمللس ال ه
ــدي اعلى  ــكيل مجلس ايزي ــرة تش فك
ــني واالكادمييني  ــم نخبة من املثقف يض
ــخصيات االيزيدية تعود الى زمن  والش
االمير اخلالد حتسني سعيد علي (رحمه 
ــعف االمير  ــروف لم تس اهللا)؛ اال ان الظ
ــروعهم  ــني ليرى مش ــل وااليزيدي الراح
ــغل  ــن بقت الفكرة تراود وتش النور.لك
سمو االمير احلالي  االمير حازم حتسني و 
كل املهتمني بالشأن االيزيدي. لتحقيق 
ــاره والذي  ــال انتظ ــم الذي ط هذا احلل
ــزءا من مطالب  ــن املؤمل ان يحقق ج م
ــس الروحاني  ــيع اجملل ــة بتوس االيزيدي
ــق االيزيدية وخاصة  ليضم كافة مناط
سنجار. فعند تشكيل اجمللس االيزيدي 
االعلى سيكون مبثابة رديف للمجلس 
الروحاني االيزيدي االعلى وسيقدم االراء 
ــية  ــائل السياس واملقترحات في املس
ــة والتنظيمية  ــة واالجتماعي والثقافي
ــداف وتطلعات  ــا يحقق اه ــة مب واالداري

ــارة  ــع االيزيدي.وهنا البد من االش اجملتم
ــي قيام مجلس يقصي  الى انه ال ينبغ
ــس الروحاني  ــل محل االمير و اجملل ويح
في كافة مفاصل حياة اجملتمع االيزيدي 
وال ميكن ان يكون البديل عنهم. لسبب 
وحيد هو ان تاثير القيادة الدينية مهم 
ــاس حولهم.  ــع الن ــاس في جتم وحس
ــرقية  الش ــا  ــي مجتمعاتن ــك ف وكذل
ــن ورجال الدين  ــي يلعب فيها الدي والت
ــدى اتباعهم؛ و ال  ــة مهمة ل دورا ومكان
ــاء رجال  ــاد او إقص ــتطيع ابع احد يس
ــي اجملال العام؛  ــن اداء دورهم ف الدين ع
وكذلك وقوف القيادة الدينية االيزيدية 
ــن اجلميع بحد  ــافة واحدة م على مس
ــع االيزيدي. ــام امان للمجتم ذاته صم
ــيعاجلها تشكيل  من املسائل التي س

ــو انصاف  ــى ه ــدي االعل ــس االيزي اجملل
اهالي سنجار في مركز القرار االيزيدي؛ 
ــنجار في  كون ال يوجد من ميثل اهل س
اجمللس الروحاني االيزيدي االعلى احلالي. 
ــم ويعطيهم  ــيرفع الغنب عنه وهنا س
استحقاقهم والتمثيل الصحيح لهم 
ــكانية.وكذلك  ــبتهم الس حسب نس
ــح اجملال ويفتح االبواب امام باقي  يفس
ــادة اجملتمع  ــات اجملتمع للوصول لقي فئ
االيزيدي وابداء ارائهم ومقترحاتهم في 
الشان االيزيدي اخلالص.وعليه في حال 
تشكيل اجمللس ينبغي مراعاة التمثيل 
ــنجار( قبلة وشمال)  ــكاني بني س الس
ومناطق والت شيخ وبعشيقة وبحزاني 
ــب. كما ينبغي ان يتم  ــبة وتناس كنس
ــا ال يقل عن  ــباب مب ــاف فئات الش انص

نسبة ٢٠٪ ومراعاة التمثيل اجلندري اي 
يجب ان تكون نسبة النساء ال تقل عن 
ــديد  ٣٠٪. باالضافة الى ان ينبغي التش
او  ــاء  ــؤالء االعض ــار ه ــون اختي ان يك
وعبر  ــة  دميوقراطي ــة  ــني بطريق املندوب
ــي القرى  ــة جترى ف ــات حقيقي انتخاب
والبلدات االيزيدية. بعيدا عن احملسوبية 
ــائرية التي يريدها  ــوبية والعش واملنس
ــرى  اخ ــرة  م ــود  تع ان  ــاس  الن ــض  بع
ــة.ان اجملتمعات  للواجهة وبطرق ملتوي
ــوار  واحل ــورة  باملش ــورت  وتط ــت  تقدم
ــب  ــخص املناس االيجابي. وبوضع الش
ــب. واليوم ما احوجنا  في املكان املناس
لتضافر اجلهود ومللملة اجلراحات لوضع 
ــير  اللبنات االولى للبيت االيزيدي والس

على السكة الصحيحة.
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وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة 

الكهربائية الفرات االوسط 
(MG- 11- 2022) اعالن اِّـناقصة

تجهيز وتنصيب وتشغيل ضاغط للمثلج الخامس للوحدتني(10.9)
ــركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي  ــر (وزارة الكهرباء / الش يس
العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم العمال تجهيز وتنصيب وتشغيل ضاغط للمثلج 

الخامس للوحدتني(١٠,٩) ِّـحطة كهرباء اِّـسيب الغازية 
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة  ــني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال الش ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ١-عل
العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني

 (34-commercialdept@molce.gov.iq)
ــاعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة  ــمي من االحد اُّـ الخميس من الس وخالل ايام الدوام الرس

ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)

٣-بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق للعطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد 
ــات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة  الف  َّـ التعليم
ــاد ثمن الوثائق فقط دون  ــرد اال َّـ حال الغاء اِّـناقصة من قبلنا حيث تع ــار عراقي غري قابل لل دين

تعويض مقدمي العطاءات .
ــف محطة كهرباء  ــة / حي الجمعية /خل ــوان االتي (بابل / الحل ــليم العطاءات اُّـ العن ــم تس ٤-يت
ــر ظهرا  ــاعة (١٢,٠٠) الثانية عش ــيكون الس ــة الغازية االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات س الحل
ــون الغلق َّـ نفس  ــمية يك ــخ ٢٠٢٢/١٠/١٩  وَّـ حال صادف موعد الغلق عطلة رس ــن تاري م
ــوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  الوقت من اليوم الذي يلي العطلة , العطاءات اِّـتاخرة س
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر الشركة) َّـ نفس يوم غلق 
العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن , علما ان اِّـبلغ 
التخميني للمناقصة هو (٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وثالثون  مليون دينار عراقي وتكون اِّـناشئ 
ــتمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية اِّـرفقة طيا ضمن الجزء  ــب اس اِّـطلوبة واِّـبالغ التخمينية حس

الثاني / القسم السادس لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــع  (نماذج  ــود َّـ الفصل الراب ــاء اِّـوج ــوذج صيغة العط ــتخدم نم ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
العطاءات) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــب  ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ــى مقدم العطاء ان يس ٣-عل

منشئها مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــى التوالي واِّـرفقة مع الوثيقة وتقديمها مع   (MOE/P3-FO-28)(MOE/P3-FO-27) عل
العطاء .

٥-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
٦-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا:ـ

  www.epmf.moelc.gov.iq
                                                                                                                                    اِّـهندس 

محمد فضيل وحيد 
                                                                                                                                    اِّـدير العام

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة 

الكهربائية الفرات االوسط 
(ECS- 2022) اعالن اِّـناقصة

تجهيز بطاقات الكرتونية ِّـنظومة التنظيف الذاتي
ــركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي  ــر (وزارة الكهرباء / الش يس
ــات الكرتونية ِّـنظومة  ــال تجهيز (بطاق ــربة لتقديم عطاءاتهم العم ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ العط
ــريات- الحيدرية – كربالء-الديوانية-  ــي )ِّـحطات كهرباء الحلة (١- الحلة/٢- الخ التنظيف الذات

النجف) الغازية
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة  ــني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال الش ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ١-عل
العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني

(34-commercialdept@molce.gov.iq)
ــمي من االحد اُّـ الخميس من الساعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة   وخالل ايام الدوام الرس

ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .
٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)

٣-بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق للعطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد 
َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  
ــث تعاد ثمن الوثائق فقط  ــرد اال َّـ حال الغاء اِّـناقصة من قبلنا حي ــف دينار عراقي غري قابل لل ال

دون تعويض مقدمي العطاءات .
ــف محطة كهرباء  ــة / حي الجمعية /خل ــوان االتي (بابل / الحل ــليم العطاءات اُّـ العن ــم تس ٤-يت
ــر ظهرا  ــاعة (١٢,٠٠) الثانية عش ــيكون الس ــة الغازية االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات س الحل
ــون الغلق َّـ نفس  ــمية يك ــخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠  وَّـ حال صادف موعد الغلق عطلة رس ــن تاري م
ــوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  الوقت من اليوم الذي يلي العطلة , العطاءات اِّـتاخرة س
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر الشركة) َّـ نفس يوم غلق 
العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن , علما ان اِّـبلغ 
ــئ  ــو (٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وثالثون  مليون دينار عراقي وتكون اِّـناش ــي للمناقصة ه التخمين
ــتمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية اِّـرفقة طيا ضمن الجزء  ــب اس اِّـطلوبة واِّـبالغ التخمينية حس

الثاني / القسم السادس لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــع  (نماذج  ــود َّـ الفصل الراب ــاء اِّـوج ــوذج صيغة العط ــتخدم نم ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
العطاءات) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــب  ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ــى مقدم العطاء ان يس ٣-عل

منشئها مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــى التوالي واِّـرفقة مع الوثيقة وتقديمها مع   (MOE/P3-FO-28)(MOE/P3-FO-27) عل
العطاء .

٥-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
٦-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا:ـ

 www.epmf.moelc.gov.iq
                                                                                                                                   اِّـهندس 

محمد فضيل وحيد 
                                                                                                                                    اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٨٦٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٢٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه 
ــد تحقق لهذه اِّـديرية   مجهولية و ترحل  اِّـدين (محمد هلوس  لق
ــم او مؤقت او  ــس لك موطن دائ ــول محل االقامه ولي ــوان) مجه عل
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون 
ــور َّـ مديرية تنفيذ النعمانية  ــذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض التنفي
خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت 
التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / علي كاظم جبار اليوداوي

أوصاف اِّـحرر:

فقدان وثيقة
ــم  َّـ١٩٩٨/٩/٣٠بأس  ٠١٠١٧٥ ــة  اِّـرقم ــة  الوثيق ــدت  فق
(حيدر خرياهللا جرب) َّـ بغداد / حي العامل والصادرة من اعدادية 
ــة اِّـهنية ومعنونة اُّـ كلية الرافدين الجامعة فالرجاء على  العامري
ــال على الرقم  ــدار او االتص ــليمها لجهة االص ــر عليها تس من يعث

(٠٧٧٠١٨١٥٤١٤). مع التقدير.

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية

 الفرات االوسط 
(BA- 2022) اعالن اِّـناقصة

اضافة غرف عدد/8َّـ الطابق الثالث ِّـقرالشركة
ــركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي  ــر (وزارة الكهرباء / الش يس
العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم العمال( اضافة غرف عدد/٨َّـ الطابق الثالث)

َّـ  مقرالشركة
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة  ــني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال الش ــى مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغب ١-عل
العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني

(34-commercialdept@molce.gov.iq)
ــاعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة  ــمي من االحد اُّـ الخميس من الس وخالل ايام الدوام الرس

ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .
٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)

٣-بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق للعطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد 
َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  
ــث تعاد ثمن الوثائق فقط  ــرد اال َّـ حال الغاء اِّـناقصة من قبلنا حي ــف دينار عراقي غري قابل لل ال

دون تعويض مقدمي العطاءات .
ــف محطة كهرباء  ــة / حي الجمعية /خل ــوان االتي (بابل / الحل ــليم العطاءات اُّـ العن ــم تس ٤-يت
ــر ظهرا  ــاعة (١٢,٠٠) الثانية عش ــيكون الس ــة الغازية االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات س الحل
ــون الغلق َّـ نفس  ــمية يك ــخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠  وَّـ حال صادف موعد الغلق عطلة رس ــن تاري م
ــوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور  الوقت من اليوم الذي يلي العطلة , العطاءات اِّـتاخرة س
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر الشركة) َّـ نفس يوم غلق 
العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن , علما ان اِّـبلغ 
ــتون مليون وسبعمائة وتسعون الف   التخميني للمناقصة هو (١٦١,٧٩٠,٠٠٠) مائة وواحد وس
دينار عراقي وتكون اِّـناشئ اِّـطلوبة واِّـبالغ التخمينية حسب استمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية 

اِّـرفقة طيا ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــع  (نماذج  ــود َّـ الفصل الراب ــاء اِّـوج ــوذج صيغة العط ــتخدم نم ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
العطاءات) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــب  ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ــى مقدم العطاء ان يس ٣-عل

منشئها مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــى التوالي واِّـرفقة مع الوثيقة وتقديمها مع   (MOE/P3-FO-28)(MOE/P3-FO-27) عل
العطاء .

٥-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
٦-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا:

 www.epmf.moelc.gov.iq
    اِّـهندس

محمد فضيل وحيد 
اِّـدير العام

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

ــخ  بتاري ــرة  الدائ ــذه  ه اُّـ  ــدم  اِّـق ــب  الطل ــى  عل ــاء   بن
ــم ٣٦ محلة اِّـكاوي  ــجيل العقار اِّـرق ٢٠٢٢/٧/٢٤ لتس
باسم/ مديرية بلدية اِّـوصل باعتباره حائزا له بصفة اِّـالك 
ــورة تمهيدا  ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي ــدة القانوني للم
ــاري رقم ٤٣  ــجيل العق ــجيل وقف احكام قانون التس للتس

لسنة ٩٧١ قررنا اعالن الطلب.
 فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا 
ــار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة  العق
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك 
ــره صباحا من  ــاعة العاش ــور َّـ موقع العقار َّـ الس الحض
اليوم التالي النتهاء مده هذا االعالن الثبات حقوقه موقعيا 

َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.

                                              اِّـدير 
                                            مولود احمد حسني

مدير التسجيل العقاري / نينوى

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

ــخ  بتاري ــرة  الدائ ــذه  ه اُّـ  ــدم  اِّـق ــب  الطل ــى  عل ــاء   بن
ــجيل العقار اِّـرقم ٣٩٤ محلة اِّـكاوي  ٢٠٢٢/٧/٢٤ لتس
باسم/ مديرية بلدية اِّـوصل باعتباره حائزا له بصفة اِّـالك 
ــورة تمهيدا  ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي ــده القانوني للم
ــاري رقم ٤٣  ــجيل العق ــجيل وقف احكام قانون التس للتس

لسنة ٩٧١ قررنا اعالن الطلب.
 فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا 
ــار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة  العق
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك 
ــرة صباحا من  ــاعة العاش ــور َّـ موقع العقار َّـ الس الحض
اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن الثبات حقوقه موقعيا 

َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

ــخ  بتاري ــرة  الدائ ــذه  ه اُّـ  ــدم  اِّـق ــب  الطل ــى  عل ــاء  بن
ــجيل العقار اِّـرقم ٣٩٣ محلة اِّـكاوي  ٢٠٢٢/٧/٢٤ لتس
باسم/ مديرية بلدية اِّـوصل باعتباره حائزا له بصفه اِّـالك 
ــورة تمهيدا  ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي ــده القانوني للم
ــاري رقم ٤٣  ــجيل العق ــجيل وقف احكام قانون التس للتس

لسنة ٩٧١ قررنا اعالن الطلب .
 فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا 
ــار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة  العق
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك 
ــره صباحا من  ــاعة العاش ــور َّـ موقع العقار َّـ الس الحض
اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن الثبات حقوقه موقعيا 

َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض
 اِّـدير 

مولود احمد حسني
مدير التسجيل العقاري / نينوى

 اِّـدير 
مولود احمد حسني

مدير التسجيل العقاري / نينوى

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

ــخ  بتاري ــرة  الدائ ــذه  ه اُّـ  ــدم  اِّـق ــب  الطل ــى  عل ــاء   بن
ــم ٣٩ محلة اِّـكاوي  ــجيل العقار اِّـرق ٢٠٢٢/٧/٢٤ لتس
باسم/ مديرية بلدية اِّـوصل باعتباره حائزا له بصفة اِّـالك 
ــورة تمهيدا  ــت اِّـلكية اِّـذك ــة ولغرض تثبي ــدة القانوني للم
ــاري رقم ٤٣  ــجيل العق ــجيل وقف احكام قانون التس للتس

لسنة ٩٧١ قررنا اعالن الطلب.
 فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا 
ــار تقديم ما لديه من بيانات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة  العق
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك 
ــره صباحا من  ــاعة العاش ــور َّـ موقع العقار َّـ الس الحض
اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن الثبات حقوقه موقعيا 

َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض
 اِّـدير 

مولود احمد حسني
مدير التسجيل العقاري / نينوى

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار
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ــنة ٢٠١٣ تعلن دائرة تنفيذ  ــتنادا اُّـ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لس اس
ــوارد اِّـائية عن اجراء مزايدة علنية لبيع  ــكيالت وزارة اِّـ اعمال كري االنهر احدى تش

(نواتج كري) َّـ (محافظة واسط / موقع كري الكوت) وكما مبني بالجداول أدناه:ـ

ــرة صباحا)  ــاعة (العاش وذلك َّـ يوم الخميس اِّـوافق (٢٠٢٢/١٠/٦) َّـ تمام الس
واذا وافق يوم اِّـزايدة عطلة رسمية فستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه َّـ (محافظة 
ــدة العلنية االطالع  ــرتاك قي اِّـزاي ــوت) فعلى الراغبني باالش ــع كري الك ــط /موق واس
ــروط الفنية وجدول  ــا الكميات واخذ الش ــع نواتج الكري التي فيه ــا على مواق ميداني
الكميات الخاصة باِّـزايدة من القسم القانوني َّـ مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 
ــد ، وقبل الدخول  ــف مركز الولي ــق اِّـحمودية / خل ــداد / الدورة / طري ــن َّـ بغ الكائ
ــتصحبني معهم التأمينات  ــدة وعليهم الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مس َّـ اِّـزاي
القانونية وكما مبني َّـ الجدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 
على ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر الذي  ترسو عليه اِّـزايدة وعلى اِّـزايد تقديم 
ــكات اِّـطلوبة البطاقة اِّـوحدة او بطاقة االحوال الشخصية – بطاقة السكن  اِّـستمس
– شهادة الجنسية العراقية (االصلية واِّـصورة) ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة أجور 
ــل اِّـبلغ بصك مصدق  ــديد كام ــة البالغة ( ٢ ٪) كما عليه تس ــر االعالن والداللي نش
ــع ورفع اِّـواد خالل اِّـدة  ــبعة ايام من تاريخ اِّـصادقة على البي ــر الدائرة خالل  س الم
اِّـبينة َّـ الجدول اعاله وبعكسه يعد ناكالً ويتم مصادرة اِّـبلغ اِّـتبقي وعدم تسليمه 
ــات القانونية وَّـ حالة  الحاجة  ــبات الجزرات واالحواض اضافة اُّـ تحمله التبع ترس
ــم القانوني َّـ مركز الدائرة قبل  ــارات تخص اِّـزايدة يمكن مراجعة القس الي استفس

موعد اِّـزايدة.
مع التقدير.

اِّـدير العام

‹]¬’\;ÖÁÅ∏\

فقدان شخص

ــاله  اع ــه  صورت ــه  اِّـلصق ــخص  الش ــد  فق
ــوده ) مواليد  ــد حافظ ع ــو  (حيدر احم اِّـدع
ــة  ــد َّـ محافظ ــذي فق ١٩٨١/١٠/٢٥ وال
دياُّـ من قبل مجاميع ارهابية مجهولة الهوية 
ــث كان طالبا جامعيا  ــه عرب  جبار حي َّـ قري
مرحلة ثالثة ,ولم يتم العثور عليه لوقتنا هذا 

علما ان تاريخ الخطف (٢٠٠٦/٥/٢٨).

٣٥٠٫٠٠٠

٢٣١٠

ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي) نقدا وغير قابل للرد.



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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ــداً اال انها إن تأتي اآلن  مع إنها خطوة متأخرة ج
ــي قام بها  ــي نهائياً تلك الت ــل من أن ال تأت افض
ــعاع في وزارة البيئة حيث  مركز الوقاية من االش
ــني) في  ــيد (صباح احلس يقول مديره العام الس
ــازم على تنصيب  ــأن املركز ع ــح صحفي ب تصري
ــأ روماني عند املنافذ  بوابات اشعاعية من منش
احلدودية للبالد مع دول اجلوار بهدف فحص جميع 
ــواد الداخلة الى العراق براً وجواً وبحراً والتأكد  امل
من سالمتها من الناحية االشعاعية وهي كبيرة 
وكثيرة طاملا بقي العراق وكما يريدون له مع سبق 
ــوقاً رائجة لتصريف  االصرار والترصد ان يكون س

بضائعهم ومنتاجاتهم وحتى نفاياتهم !!
ــن  ــي ضم ــراء يأت ــذا االج ــني أن ه ــول احلس ويق
ــتثماري  ــل العقد االس ــوزارة لتفعي ــاعي ال مس
ــام (٢٠١٥)  ــي منذ الع ــع اجلانب الرومان ــع م املوقّ
ــنوات  ــى عليه (٧) س ــيط مض ــاب بس أي بحس
ــبع لفات) كما  ــات .. فات وبذيلوه س و(الثعلب ف
ــم أو ربّاط  ــعبي العراقي .. امله ــل الش ــول املث يق
ــالفة أن العقد املبرم تضمن، والكالم مو من  الس
جيبي طبعاً، االتفاق على انشاء أربعة مختبرات 
اشعاعية في شمال وجنوب ووسط العراق وهي 
ــزة العاملية (١٠٠٪) في مجال  حتوي  احدث االجه
ــف عن االشعاع حتى لوكان مدفوعاً حتت  الكش
ــن حيث املبدأ على  ــيتركز م الگاع وأن العمل س
ــتوردة بغية التأكد من  أخذ عينات من املواد املس
ــعاع .. والنقطة املهمة ايضاً ان  خلوها من االش
ل بتحديث االجهزة  ملدة  اجلانب الروماني سيتكفّ
ل الى خردة بعد  ربع قرن من الزمن أي انها التتحوّ
سنوات من الزمن، وحتال الى التقاعد أو تركن الى 
ــكراب بعد أن يكون كل شيء في مفاصلها  الس

قد مات وشبع دفرات !!
ــب مدير عام املركز  ــي التفاصيل ايضاً وبحس وف
ــتعود لوزارة  ــروع س ــن ايرادات املش ــإن جزءاً م ف
البيئة بهدف دعم ميزانيتها والن الوزارة ال متتلك 
ــع املنافذ احلدودية  ــراف على جمي امكانية االش
ــالً فيزيائياً  ــى اكثر من (١٥٠) عام ــك حتتاج ال لذل

متدرباً فضالً عن مختبرات لفحص النماذج .
لوا بالفحص االشعاعي   أما أنا املواطن فأقول : عجّ
ألن ما دخل الى بطوننا من طعام مستورد أو سلع 
ــب متفاوتة من  ومواد اخرى أغلبه تعرّض الى نس
ــعاع والتلوث الكيمياوي... واقسم باهللا ان  االش
كل أمراضنا وأوجاعنا هي نتاج ملواد تدخل البالد 
من دون  فحص حتت اجملهر أو باالشعة .. الشعب 
أمانة برقبتكم فال تتقاعسوا يا كل املسؤولني .

ــركات  ــر من مرة عن ش ــي أن كتبت أكث ــبق ل س
ال العاملة في العراق وهي باملناسبة  الهاتف النقّ
ــت عراقية ألن تأسيس شركة وطنية يبدو  ليس
ــن مقولة ( مغنية  ــب البعض انطالقاً م ال يعج
احلي ال تطرب) .. وأشرت بوضوح الى االبتزاز الذي 
ــه بحق املواطن العراقي وحتوّل عمل  باتت متارس
تلك الشركات بصراحة الى (خانة) اللصوصية 
ــلب املواطن جهاراً نهاراً دون وجود حسيب  وس
وال رقيب يقول لهذه الشركات كفى متادياً وكفى 
ــهم .. لقد قلناها  ــوب الناس وإفالس إلفراغ جي
ــركات تبيع على  ــم العريض أن هذه الش وبالقل
سبيل املثال ( كارت الرصيد) بسعر (٦٥٠٠) ستة 
ــوم املواطن  ــار وعندما يق ــمائة دين آالف وخمس
ــركة املعنية  ــن الش ــه اجلواب م ــه يأتي بتعبئت
ــة آالف دينار) أي أن الفارق ( ألف  (رصيدك خمس
ــركة  ــمائة دينار) تذهب في (معدة) الش وخمس
ــيطة فإن ما يدخل في  ــابية بس وبعملية حس
ــارات الدنانير  در مبلي ــركات يُقّ (قاصة) هذه الش
ل املواطن هذا  شهرياً ويبقى السؤال : ملاذا يتحمّ
ــكوت اجلهات  الفارق النقدي ؟. وملصلحة من س
ا يحصل ؟. وفي  الرقابية الرسمية في البالد عمّ
ل عتبنا الشديد على من يعنيه  ذات الوقت نسجّ
ــيس شركة وطنية  األمر جرّاء عدم القيام بتأس
تتولى هذه املهمة والعتب ايضاً جراء التقاعس 
ــف األرضي رغم  ــة الهات ــدم تفعيل خدم في ع
وجود البنية التحتية الالزمة من بداالت وغيرها 
ــتغراب صراحة  ــر العجب واالس ــل ما يثي .. ولع
ــال تقوم بني احلني  ــركات الهاتف النقّ هو أن ش
ــع جوائز عينية  ــابقات وتوزي واآلخر بإجراء مس
ومادية ولكن فات اجلميع أن تلك اجلوائز والهدايا 
ــن جيب املواطن العراقي .. فهل  مأخوذة أصالً م
ــذه املالحظات  ــا إذ نطرح ه ــك ؟.. إنن ــوز ذل يج
ــة فألننا ندرك بأن املوضوع الذي نحن  ملرة ثاني
بصدده ينطوي على مخاطر وخيمة وفيه ابتزاز 
ــوّغ  للمواطن وضياع للمال العام من دون مس
ــكوت  ــاً: كفى لهذا الس ــرّر، ونقول ايض أو مب
ــاب الناس وقدمياً قالوا :  ولهذا التالعب بأعص
ــاء األدب، وعسى أن تكون  من أمن العقاب أس

الرسالة قد وصلت.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
@NN@ÙäÅc@Òäfl

@NN@fib‘‰€a@—mb:a@pb◊äë
ÂüaÏ‡‹€@�aãaåniaÎ@�bÌÖb∑@Û–◊

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ÚÓ«b»ëg@pbiaÏi
AA@ÚÌÖÎÜßa@àœb‰Ωa@ø@

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة

ــال اخلاصة بصيانة  ــداد  ان األعم ــت أمانة بغ أعلن
ــدة أن األنابيب  ــب كهرمانة ال تزال جارية، مؤك نص
ــرها في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل  التي مت نش
ــابقة  ــب الس ــض األنابي ــي لتعوي ــي ه االجتماع
ــة احلادث الذي  ــرار التي حتطمت نتيج ــة اجل وصيان
ــان لالمانة،   أن  نصب  ــرض له النصب . وذكر بي تع
ــابق حلادث بعد ارتطام  كهرمانة تعرض في وقت س

ــتٍ منها الى  ــرار وحتطيم س ــدى العجالت باجل اح
ــرار بأنابيب توزيع املياه  جانب تعرضه لالهتزاز واض
. واضاف البيان، ان  فريقاً فنياً من جمعية الفنانني 
التشكيليني ووزارة الثقافة اطلع على النصب كما 
ــك األضرار  وبني أن   ــم مجموعة من النحاتني تل قيّ
ــان والنحات العراقي  امانة بغداد تعاقدت مع الفن
ــدي رئيس فرع  ــعيد الزبي ــد احلميد س ــر عب الكبي
ــابقاً لصيانة  النحت في معهد الفنون اجلميلة س
ــى أن  تلك  ــيرة إل ــرار ، مش ــالح األض ــب وإص النص

ــام العجلة بالنصب  ــب ظهرت نتيجة ارتط األنابي
ــتبدالها بانابيب  ــن مكونات النصب ومت اس وهي م
ــتختفي تلك  ــال الصيانة وس ــن اعم ــدة ضم جدي
األنابيب بعد وضع باقي اجلرار التي تضررت  . وتداوت 
ــراق صوراً  ــي في الع ــل االجتماع ــات التواص منص
ــط العاصمة،  ــهير وس تظهر نصب كهرمانة الش
ــف بأنه غير  ــراء في منظر وص ــه انابيب خض وعلي

الئق ، بالنصب احملبب لدى البغداديني.

متابعة / البينة الجديدة
ــي نينوى  مبصرع  ــاد مصدر أمني ف أف
ــخصني بحادث سير في احملافظة،  ش
ــرون بحادث  ــة آخ ــب ثالث ــا أصي فيم
ــال املصدر  إن  ــي أربيل.وق ــل ف منفص
«شخصني كانا يستقالن عجلة نوع 
(بيك آب) لقيا مصرعهما جراء انقالب 
العجلة قرب جسر (الصابونية) على 

ــى  ــار إل ــل- تلعفر».وأش ــق موص طري
ــى مكان  ــت إل ــة توجه ــوة أمني أن «ق
احلادث ونقلت اجلثتني إلى دائرة الطب 
العدلي، كما فتحت حتقيقاً باحلادث».
إلى ذلك، وقال املتحدث باسم مديرية 
ــي، في بيان    ــل، فاضل حاج ــرور أربي م
ــاعة  ــع في الس ــير وق ــادث س ان «ح
ــى  ــا عل ــف صباح ــعة والنص التاس

طريق ١٢٠ الرئيسي، حيث فقد سائق 
ــيطرة عليها ما أدى إلى  العجلة الس
ــدام  ــق واالصط ــن الطري ــا ع خروجه
ــجار احمليطة بالشارع». وبني أن  باألش
«احلادث تسبب بإصابة ثالثة اشخاص 
ــى إثرها إلى  ــة نقلوا عل بجروح بليغ

املستشفى لتلقي العالج».

ÚÌâbu@o€aãbfl@fib‡«˛a@Z| �ôÏm@ÖaÜÃi@Ú„bflcÎ@›ïaÏn€a@›»ím@\Ú„bfläË◊^
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فراس الغضبان الحمداني
ــن  ــيون م الباريس ــف  يأن     ال 
ــي  ــي ضواح ــي ف ــراء األراض ش

ــاكن  ــور وبناء مس ــة الن عاصم
ــة  التاريخي ــة  فاملدين ــم  له
ــطها  ــة جميلة في وس العريق
ومونقة مخضرّة في ضواحيها 
ــا  به ــط  ــا يحي وم ــا  ومداخله
ــالذ للباحثني عن الراحة  وهي م
ــاً  مع ــة  والفخام ــاطة  والبس
وهم يسعدون بذلك ويعيشون 
ــون إلى  ــاً ويتطلع ــالً مختلف أم
   ٠ ــراقاً  اش ــر  أكث ــتقبل  مس
ــكو حتتل  ويفخر الروس أن موس
ــة من بني عواصم  املرتبة الرابع
ــة  ــن املعيش الكوكب في حس

والراحة املتوفرة للقاطنني فيها 
مثلها مثل مدن كبرى وحواضر 
عاملية بنيت منذ قرون وبعضها 
ــق تاريخ  ــرب بجذورها بعم تض
ــر  ــذ أن بدأ البش ــرية ومن البش
يفهمون فكرة العيش في املدن 

واحلواضر .
ــدم عاصمة للحب  ــداد أق      بغ
ــن  م ــون  يعرف ال  ــن  مل ــة  ضحي
ــذات وحب  ــوى حب ال ــب س احل
ــال واملناصب  ــات وحب امل الرغب
واملكاسب التي تنفخ جيوبهم 
ــحيحة بينما  ومتأل ذواتهم الش

ــداد  ببغ ــام  اإلهتم ــون  يركن
ــام  إهتم أي  ودون  ــب  جن ــى  عل
ــتغرقون في  ــر فبينما يس يذك
ــداد  بغ ــتغرق  تس ــم  مناصبه
ــاري وتنقطع  ــبات حض ــي س ف
ــل عبر قرون  عن ماضيها اجلمي
ــن كانت فيه  متطاولة من الزم
الدنيا  ــرة  ــدن وحاض امل ــيدة  س
يقصدها الناس للعيش وطالب 
ــدب وصوب،  ــن كل ح ــم م العل
ــافات  بينما يقطع العلماء مس
ــم مدارس  ــة ليفتحوا له طويل
ــح لهم اآلفاق  ــاجد وتنفت ومس

فيكونون سادة وقادة ويخرجون 
ــاء والفقهاء واألطباء  من العلم

ممن تستهويهم صناعة اجملد .
     بغداد ياسادة جميلة لكنها 
ــه تنتظر  ــاحبة الوج متربة ش
ــح عنها تعب السنني  من ميس
بالباحثني عن  ــة  ــي مكتظ فه
ــب  أمل أو عن عمل أو عن مكس
ــراب  ــن اخل ــني ع ــى الباحث وحت
ــم مهمة  ــن أوكلت له ــن م لك
ــذيب  والتش والتطوير  التعمير 
ــون وآن األوان  ــب مهمل والتهذي
لثورة وإنتفاضة لتتحرر بلديات 

ــل وآن  بغداد من الروتني والفش
ــس الوزراء  ــن رئي ــرار م األوان لق
ــدراء من الذين  لتغيير بعض امل
ــر مصاحلهم  ــوا في تعمي أفلح
ــم فليس  ــام بواجباته دون القي
ــتمر بغداد على  معقوالً أن تس
ــي تتربع على  ــا ، بينما ه حاله
ثروات وبحر من النفط ال ينضب 
ــتثمر كما ينبغي  ويجب أن يس

لها وكما هو جدير بها .

Fialhmdany19572021@gmail.com

 نتقدم بالشكر والتقدير الى مالك قنصلية جمهورية 
العراق في فرانكفورت على  اجلهود التي يبذلونها  مع 
ــذي يقوم به  ــة والدور  الكبير ال ــاء اجلالية العراقي ابن
ــتاذ دريد العوادي  الذي   ــيد القنصل احملترم  االس الس
ل مبنى القنصلية الى بيت  وضع  كل االمكانيات ليحوّ
ــيحيني  ــراق الواحد لكل العراقيني عربا وكردا،مس الع
ــارز بالتواصل  والدعم  ــن ،وتركمان، وكان له دور  ب ،وأرم
ــاكلهم  ــة العراقية ومعرفة مش ــم البناء اجلالي الدائ
ــات التي يواجهونها مبا يعكس صورة  وتذليل الصعوب

مشرّفة للتمثيل الدبلوماسي العراقي في اخلارج.

الجالية العراقية َّـ فرانكفورت / اِّـانيا

خرباء جدول محكمة االستئناف َّـ الرصافة من األساتذة حملة 
ــهادة الدكتوراه ومن اِّـهندسني اإلستشاريني واِّـحامني ومن  ش
ــابية  ــات َّـ األمور التجارية واِّـصرفية والحس ذوي االختصاص
ــر اُّـ معالي  ــكر والتقدي ــة يتقدمون بالش ــة والزراعي والعقاري
ــتاذ (فائق زيدان)  ــاء األعلى القاضي االس رئيس مجلس القض
ــتاذ (عماد الجابري) رئيس محكمة استئناف  واُّـ القاضي االس
بغداد الرصافة االتحادية واُّـ القاضي األستاذ (هاشم طعيمة 
ــتئنافـ  رئيس لجنة خرباء الجدول  الخفاجي) نائب رئيس االس
ــاب أمامهم. وهم  ــم َّـ عملهم وتذليل الصع ــى مؤازرتهم له عل
يباركون هذا التعاون والجهد اِّـخلص ويبتهلون اُّـ اهللا أن يوفق 

الجميع ويسدد خطاهم.

القوات االمريكية تقتل طفلة 
ــب عصام  ــة تدعى (زين عراقي
ــي)  مبنطقة ابو  ــد اخلزعل ماج
ــوان بعد  ــة البو عل ــب قري غري
ــوائي من قاعدة  اطالق نار عش
تدريبات  التي تشهد  فكتوريا 
ــني  ــني احل ــي ب ــاص احل بالرص
ــة  ــر ان الطفل ــر . . ويذك واالخ
ــوم بجني اخلضروات   كانت تق
ــاعدة عائلتها البسيطة.  ملس

تبّا لكم ايها االمريكان.

متابعة / البينة اجلديدة
ــي هجوما على إحدى مالعب  ــنّ عناصر من داعش اإلرهاب ش
كرة القدم أثناء تواجد جمهور من الرياضيني في قرية شروين 

شمال شرق ديالى.
ــبب الهجوم باستشهاد مواطن واصابة ٣ آخرين حيث  وتس
مت إسعاف اجلرحى ونقلهم الى مستشفى بعقوبة العام من 
ــد الشعبي، املوقف اآلن حتت السيطرة  قبل اللواء ٦٢ باحلش
ــروع  ــدت قوة من اللواء للدواعش املنفذين والش بعد ان تص

مبالحقتهم.
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