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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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لعة على املطبخ  ــفت مصادر مطّ كش
ــي عن اجتماع مرتقب جمللس  السياس
ــداً الثالثاء  ــني أو غ ــوم االثن ــواب الي الن
ــاً  خلف ــان  للبرمل أول  ــب  نائ ــار  الختي
للمستقيل (حاكم الزاملي) وان مرشح 
ــو األوفر  ــن املندالوي) ه ــار (محس اإلط
ــية  حظاً في حني نفت مصادر سياس
ــتوى وجود حتالف  ــة رفيعة املس عراقي
ــف (ادارة الدولة)،  ــم حتال ــوم باس مزع
ــب املصادر ذاتها فإن اطرافاً في  وبحس
ــيادة  ــيقي وحتالف الس ــار التنس اإلط
 » ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــزب  واحل
ــزب اإلحتاد  ــزم وح ــف ع ــي» وحتال البارت
ــت  اجتمع ــي»  اليكت  » ــتاني  الكردس
اكثر من مرة ملناقشة برنامج سياسي 

ــف إدارة الدولة) غير أن  ــون بـ (حتال معن
ــات وصلت الى طريق مسدود.  املناقش
ــة  األولوي أن  ــاً  أيض ــادر  املص ــدت  وأك
ــية في العراق  ــض القوى السياس لبع
ــع يد على  ــوزارات ووض ــم ال هي تقاس
الوزارات التي تعرف بأنها «غنية» وذات 
ــي التطورات ايضا  ــة عالية . وف ميزاني
ــاعات  ــي ، بأن الس افاد مصدر سياس
ــالن عن ائتالف  ــهد االع املقبلة ستش
ــكيل  إدارة الدولة. وقال املصدر ، ان تش
ــمى  ــي اجلديد مبس التحالف السياس
ــكيل احلكومة  إدارة الدولة يهدف لتش
ــرّد رئيس  ــى صعيد آخر غ ــة. عل املقبل
احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود 
ــرى  ــبة  الذك ــة ملناس ــي بالعربي بارزان
لـ‘استفتاء االنفصال‘ حيث  اخلامسة 
نشر مسعود بارزاني، امس االول األحد، 

تغريدة باللغة العربية مبناسبة الذكرى 
االنفصال“.وذكر  لـ“استفتاء  اخلامسة 
بارزاني في تدوينة تابعها /املركز اخلبري 
ــاعر التونسي أبو  الوطني/، أبياتا للش

القاسم الشابي:
بُ يوماً أرادَ احلياة عْ ”إِذا الشَّ

تَجيبَ القدرْ فال بُدَّ أنْ يَسْ
وال بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

رْ سِ وال بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَ

عودَ اجلبالِ ومن ال يحبُّ صُ
رْ“ َ احلُفَ هرِ بَنيْ شْ أبَدَ الدَّ يَعِ

ــبة  واضاف  بارزاني خالل جتمع باملناس
ــعب ال  ــاء الش ــني ابن ــات ماب ان العالق
تتأثر بالسياسيني وان الشعوب تبقى 
ــيون  ــا اختلف السياس متآخية مهم
ــار الصدري  ــن جانبه عزا زعيم التي . م
السيد مقتدى الصدر قائالً بذكرى وفاة 

الرسول (ص) : ان األمة افترقت وتكالب 
ــداء. واضاف في تغريدة له .  عليها االع
ــمه تعالى أرفع أسمى آيات العزاء  بس
للمقام املعظم لسيدي وموالي اإلمام 
ــالم  ــا صالح املهدي) س ــح : ( أب املصل
اهللا عليه بذكرى (وفاة) رسول السماء 
ــراء) روحي له  ــامت األنبياء : ( أبا الزه وخ
الفدى . ثمّ الى األمة اإلسالمية جمعاء 
تك افترقت  ــراء .. أمّ ــيّدي يا أبا الزه . س
ــب  ــا وتكال ــا الدني ــرذمت وأغرته وتش
ــفع لنا عند اهللا  ــا األعداء .. فاش عليه
ــة . اللهمّ ياربّ  ــع عنّا هذه الغم أن يرف
ــدَ نبيّنا  ــكو إليك فق ــني إننا نش العامل
ة الفنت بنا وتظاهر  ــدّ وغيبة امامنا وش

الزمان علينا.

كتب اِّـحرر السياسي
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\3^ò@Ú‡nn€a لقطة من االرشيف لبارزاني وهو يدلي بصوته لالستفتاء على استقالل االقليم
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ــدة من أهم الثوابت الوطنية  واح
ــة  ــا احلكوم ــرص عليه ــي حت الت
ــراق أرضاً  ــيادة الع هي حماية س
ــماح  ــماءً وعدم الس ومياهاً وس
ــا  ــل منه ــوة بالني ــة أو ق ألي دول
ــباب أو املبررات  مهما كانت األس
ــوقها حتت هذا العنوان  التي تس
ــر فإن احلكومة  أو ذاك .. وللتذكي
العراقية لطاملا تؤكد بأن العراق 
ــاً  ــة أو منطلق ــون محط ــن يك ل
ــة من دول  ــى أي دول ــدوان عل للع
اجلوار وان التعامل باملثل مطلوب 
ــة ولكن ما  ــات الدولي في العالق
يحصل اآلن خالف هذه احلقيقة 
ــراق بني احلني  ــث يتعرّض الع حي
واآلخر الى قصف جوي بالطيران 

ــوى مطاردة  ــي التركي بدع احلرب
عناصر حزب العمال الكردستاني 
ــي  ــن ف ــي (pkk) املتواجدي الترك
ــة ال بل أن تركيا  األراضي العراقي
ــي  ــكرياً ف ــا عس ــادت بتوغله مت
شمال العراق وراحت تقيم قواعد 
ــكرات دون مراعاة مبادىء  ومعس
حسن اجلوار في حني قامت اجلارة 
ــس األول بقصف  ــران أمس وأم اي
ــمال العراق  ــق وقرى في ش مناط
ــل وخاصة في  ــي أربي ــداً ف وحتدي
ــيدكان) بدعوى وجود  قضاء ( س
ايرانية كردية معارضة  جماعات 
للجمهورية االسالمية اإليرانية، 
ــة العراقية  ــإن احلكوم ــه ف وعلي
ــام دول اجلوار كافة  مطالبة بإفه
بأن العراق لم يعد يطيق الصمت 
ازاء االنتهاكات احلاصلة اآلن. وفي 

ــأن آخر بودنا أن نقول أن شعار  ش
ــب أن يكون  ــة املقبلة يج املرحل
ــر العمل) ولنغادر  ( حيّا على خي
ــم املغامن واملنافع  سياسة تقاس
ــت  مض ــاً  عام  (٢٠) أن  ــي  ويكف
ــة  املتعاقب ــات  احلكوم ــلت  فش
ــازات على  ــق اجن ــا بتحقي خالله
ــدار مئات املليارات  األرض رغم اه
من الدوالرات مع األسف الشديد.. 
ــية  ــا أن كل القوى السياس كم
ــم احلكومة املقبلة  مطالبة بدع
ــا  بواجبه ــوض  للنه ــا  ومؤازرته
ــل والتركة ثقيلة  ــل ثقي ألن احلم
ــاج الى طاقة  وأكيد أن ذلك يحت
ــا يقال  ــتثنائية ويحتاج كم اس
ــعب يريد  ــا أن الش ــة) .. كم (عون
ــون  قان ــق  تطبّ ــة  قوي ــة  حكوم
ــر فوراً  ــن أين لك هذا ؟) وتباش (م

ــأنها  بكل االجراءات التي من ش
ــة من  املنهوب ــا  اموالن ــترداد  اس
ــالة .. وأنه  ــرّاق والنشّ ــل الس قب
ــج  ــق برنام ــت لتطبي ــان الوق ح
عدٌ  ــي مُ ــح وعمل ــي واض حكوم
ــات املرحلة اجلديدة  وفقاً ملتطلب
ــاً عن  ــف متام ويختل ــا  وحتدياته
ــفت  التي كش البيضاء)  (الورقة 
ــا  ــهر أنه ــام واألش ــع واألي الوقائ
(سودة مصخمة) وهي من حلظة 
ــأنها  بش والترويج  اإلعالن عنها 
ــاً  ــيئاً ملموس ــق لنا ش ــم حتق ل
ــى ورق ..  ــرد حبر عل ــت مج وبقي
ونكرّر القول أن األمس غير اليوم 
وأن املستقبل الذي ننشده يجب 
أن يكون صناعة عراقية وممسوكاً 

باليد وليس أمنيات فحسب!!.

كتب رئيس التحرير
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الكاظمي يعود اُّـ بغداد بعد مشاركته َّـ اجتماعات االمم اِّـتحدة
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بغداد /
ــكيل محاكم  ــس األحد، تش ــاء األعلى، ام ــس القض ــرر مجل ق
ــكاوى الصحفيني. وذكر بيان جمللس  نشر تختص بالنظر في ش
ــرة في  ــته احلادية عش ــى، أن اجمللس عقد جلس ــاء األعل القض
ــق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢   ــاح امس االحد املواف ــاعة الثامنة من صب الس
ــة القاضي فائق زيدان. ــة رئيس محكمة التمييز االحتادي برئاس

وأضاف البيان أن اجمللس اقر خالل عقد اجللسة مايلي: 
ــام وانتداب عدد  ــاة واعضاء االدعاء الع ــة عدد من القض ١- ترقي
ــتوجب منحها إقرار  ــم ومنح املناصب القضائية التي يس منه
التشكيالت في بعض رئاسات االستئناف االحتادية وفق املقترح 

املقدم من رئاسة االستئناف.
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ــطة نقل شعبية  «التك توك» .. واس
صارت تؤمن لقمة اخلبز لالالف املؤلفة 
ــة وللمواطنني  ــباب من جه من الش
ــور النقل  ــة أخرى لرخص اج من جه
ــا، ولكن هؤالء الباحثني عن قوت  فيه
ــم يتعرضون لالحتجاز من قبل  يومه
ــة وتفرض عليهم غرامة  جهات امني

بواقع (٥٠) الف دينار.
ــاب  ــوا اصح ــول ال تظلم ــن نق ونح
«التكاتك» واذا كنتم (ابطاال) فوفروا 

لهم فرصل العمل .. ولكن؟!.
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ــى الكاظمي  ــوزراء مصطف ــح رئيس ال أوض
ــاركة  ــام اجلديدة مبش ــالد الش ــح ب مصطل
العراق.وقال الكاظمي في مقابلة صحفية 
ــن أطلقا فكرة بالد  ــراق واألردن هما م إن الع
ــوم على  ــو مفهوم يق ــدة، وه ــام اجلدي الش
ــتركة من أجل خدمة  ــة ومصالح مش أرضي
ــالل  خ ــن  م ــع  للجمي ــة  النهائي ــة  املنفع

ــات  ــالل العالق ــن خ ــة، وم التنمي
االقتصادية، وأيضاً من خالل روابط 
الطاقة، مبا في ذلك خطط شبكة 
ــى أن  ــت إل ــاء متكاملة.ولف كهرب
ــذا الترتيب الثالثي  التفكير وراء ه
ــق آلية  ــو خل ــر ه ــع األردن ومص م
ــع مع دول املنطقة  ــيق أوس لتنس
التنسيق  ــمل هذا  ليش ــع،  األوس
ــع أيضاً دول مجلس التعاون  األوس

ــض  بع أن  ــي،  الكاظم ــح  اخلليجي.وأوض
ــراق لم تكن  ــة داخل الع ــر املتطرف العناص
ــرى العالقات مع  ــي أن ت ــب ف ــد، أو ال ترغ تري
ــاون اخلليجي تتقدم بهذه  دول مجلس التع
ــعب العراقي  ــن غالبية الش ــة؛ لك الطريق
تؤيد هذه العالقة، وهم راضون عنها.وأكد، أن 
ــد من الدول التي كانت لديها خالفات  العدي
ــت  مريرة فيما بينها حضرت املؤمتر، وجلس

على طاولة واحدة في بغداد، مردفاً نحن اآلن 
نناقش الوقت املناسب لعقد هذا املؤمتر في 
األردن، الذي سيهدف إلى مزيد من التنسيق 
ــه املنطقة  ــات التي تواج ــة التحدي ملواجه
والعالم.وقال الكاظمي إن العراق شارك في 
ــة جهود وساطة سرية في املنطقة،  خمس
مبا في ذلك احملادثات بني املسؤولني اإليرانيني 
بغداد.وتابع  استضافتها  التي  والسعوديني 
ــاط التي  ــة فك االرتب ــبب درج بس
ــران واململكة  ــت قائمة بني إي كان
ــعودية، كنا بحاجة  العربية الس
ــن  ــس م ــوالت اخلم ــذه اجل ــى ه إل
ــني الطرفني،  ــات حتى اآلن ب احملادث
ــة مؤكداً أنه  ــة من الثق لبناء بيئ
ــة أخرى من  ــاك جول ــتكون هن س
ــل  ــل أن تنتق ــاً، قب ــات قريب احملادث

املفاوضات إلى مستوى أعلى. 
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ــان عبد اجلبار، امس  أعلن وزير النفط إحس
ــخ النفط اخلام  ــدء بعمليات ض األحد، الب
ــرة  ــالء النفطي إيذاناً باملباش ــى كرب ملصف
ــغيل التجريبي للوحدات االنتاجية  بالتش
ــة  ــار ، إن الطاق ــد اجلب ــال عب للمصفى.وق
ــل  برمي ــف  أل  ١٤٠ ــى  للمصف ــة  التكريري
باليوم، سوف تسهم خالل الفترة القليلة 

ــة احمللية  ــة جزء من احلاج ــة بتغطي املقبل
وتقليل االستيراد، مشيداً بـاجلهد الوطني 
ــع  وبجمي ــة  الكوري ــركات  الش ــالف  وبائت
ــروع.من جانبه،  اجلهات التي ساندت املش
قال مدير عام شركة مصافي الوسط عائد 
جابر عمران الذي أدار عجلة الضخ نيابة عن 
وزير النفط، بحسب البيان، إن بدء عمليات 
ــدات االنتاجية  ــام للوح ــط اخل ــخ النف ض

ــل  للتعجي ــة  مهم ــوة  خط ــى  للمصف
بعمليات االنتاج والتكرير للمصفى والذي 
ــاً من املنتجات  ــيوفر ماليني االلتار يومي س
ــاف عمران، أن اجلهد الوطني  النفطية.وأض
ــركات الكورية  ــالف الش ــاون مع ائت بالتع
ــات الصحية واالقتصادية  قد جتاوز التحدي
ــرار والعزمية  ــروع باالص ــي واجهت املش الت

والتعاون، واليوم نقطف ثمار ذلك. 

بغداد /
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ــأن  ــة، توضيحا بش ــدرت وزارة اخلارجي اص
ــن متابعةِ  لَ ع ــغِ ــيّ شُ ــفٍ دبلوماس موظ
واجباته أثناء إجتماعات األمم املتحدة.وقال 

ــد الصحاف ،  ــم الوزارة احم املتحدث باس
ــعُ موضوعة الصورة  ــة تتاب أن وزارة اخلارجيّ
لَ  ــغِ ــيّ شُ التي متَّ تداولها ملوظفٍ دبلوماس
ــات  ــاء إجتماع ــه أثن ــةِ واجبات ــن متابع ع

ــدة بدورتها  ــألُمم املتح ــة ل ــة العامّ اجلمعيّ
ــا  ــدُ أنه ــوزارة تؤكِّ ــت، أن ال احلاليّة.واضاف
ــبة ومبا يكفل  ــراءات املناس ــتتخذ اإلج س

للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها.

بغداد /

بغداد /



Òäñj€a@¡çÎ@@¥‹ñ–‰fl@¥‘Ìäy@Öbº¸@ äËm@ıb–ü¸a@÷äœÎ@!a@Üj«@âÏÅ@Òb‰”@ø@ÚÌäzj€a@Ú€¸Ü€a@pbflaÏ«@@›Á˚m@Z@¯„aÏΩa

¥z�€aÎ@ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@paÖä–fl@åÓË£Î@Ú�‰ßa@Âfl@@pbÓ‡◊@¥fldm@ÚÓ€e@ıaàÃ€a@pb◊äë@…fl@szjÌ@Òâbvn€a@äÌãÎ

HòI@Ü‡™@·ƒ«˛a@fiÏçä€a@ÒbœÎ@Ùä◊á@ıbÓyhi@Úïb®a@ÚÓ‰fl˛a@Ú�®a@Äb¨�@“äë˛a@—v‰€a@ø@ÒåÓæ@ÖÏËu@Z@ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a

2محليات

البينة الجديدة / علي شريف
ــة وأمراض القلب  ــهيد احملراب جلراح جنح فريق طبي في مركز ش
ــفى مرجان التعليمي مبحافظة بابل باجراء خمسة  في مستش
ــار. واوضح  ــال مبختلف األعم ــطاري الطف ــات تداخل قس عملي
مصدر اعالمي مسؤول ان اثنني من هذه العمليات الطفال باعمار 
ــة اذينية  ــة و غلق فتح ــة بطيني ــت غلق فتح ــة تضمن مختلف
وتوسيع الصمام الرئوي وثالثة اخرى تشخيصية.هذه التداخالت 
ــكر  ــة الدكتور مهند خضير ش اجراها فريق طبي وصحي برئاس
ــطاري في تشوهات القلب الوالدية. اختصاص دقيق تداخل قس
ــعبة  ــرة صحة محافظة بابل ش ــتقبلت دائ ــياق اخر اس وفي س
ــهر اب  التأهيل اجملتمعي في مركز بابل لتأهيل املعاقني خالل ش
املاضي( ٥١٨ ) من ذوي االحتياجات اخلاصة وتسجيل( ٣٥ ) منهم 
تسجيل جديد وفتح االضابير لهم وتقدمي كافة اخلدمات الطبية 
ــتحقيها وبذلك يكون  والصحية التي يقدمها املركز مجانا ملس
ــجلني لدى املركز  العدد الكلي من ذوي االحتياجات اخلاصة املس
(١٣٠٩٢ )وقال مصدر اعالمي مسؤول: ان الشعبة تقوم باستقبال 
ــال معامالتهم وفتح االضابير ملن  ذوي االحتياجات اخلاصة وإكم
ــعبة اللجان الطبية  ــالهم الى ش ــبة عجز بعد إرس لديهم نس
ــعبة  ــي املركز.مؤكدا ان الش ــط املعمول بها ف ــب الضواب وحس
ــة للمرضى املعاقني في دورهم إضافة الى  تنظم الزيارات امليداني
ــتالم وتسليم القرارات الطبية اخلاصة بالعجز والعطل ويتم  اس
ــتالم املعينات  عرضهم على اللجان الطبية الداخلية لغرض اس

الطبية.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــتمر مالكات مديرية املوارد  تس
ــعب  ــحاقي / ش ــة االس املائي
يثرب وبلد واالسحاقي  واجلدول 
ــرقي والطارمية  والتاجي  الش
ووحدة ري العبايجي  ، بأعمال 
املتابعة اليومية لتطبيق نظام 
ــات  املضخ ــع  جلمي ــنة  املراش
ضمن حدود كل شعبة، بهدف 
ــات املياه بصورة  تنظيم توزيع
ــام  اخل ــاه  املي ــر  وتوفي ــة  عادل
ــاالت و  ــع مجمعات اإلس جلمي
املقررة  ــة  املائي تأمني احلصص 
ــوادر الفنية  ــزت الك ــا اجن .كم
ــة احلفر ٥٠  ــي فرق ــة ف العامل
للمياه  العامة  للهيأة  التابعة 
ــروع واسط حفر  اجلوفية مش
ــم املوطن  ــر نفع خاص بأس بئ

ــة  باإلضاف ــة)  عطي ــام  (حس
ــام في  ــل بئر نفع ع ــى تأهي إل
ــي ناحية  ــد الكرمي ف ــة عب قري
ــق (٣٠ )م و (٦٠)م  زرباطية بعم
ــا وبانتاجية جيدة  لكل منهم
ــر  ــى توفي ــد عل ــك للتاكي وذل
املياه اجلوفية  لسقي االراضي 
ــات  احليوان وارواء  ــة  الزراعي
ــتخدامات  االس الى  باإلضافة 

اليومية اخملتلفة.

بغداد / البينة الجديدة
ــرة  ــام لدائ ــر الع ــتعـرض املدي اس
ــي في وزارة  ــل والتدريب املهن العم
ــؤون االجتماعية رائد  العمل والش
جبار باهض اهم اخلدمات املقدمة 
ــون  ــكام قان ــق اح ــني وف للمواطن
ــنة ٢٠١٥، وذلك  العمل رقم ٣٧ لس
ــو مجلس النواب  خالل لقائه عض
ــراً.  ــالم مؤخ ــن س ــي حس العراق
ــالل اللقاء  ــام خ ــر الع ــال املدي وق
ــي تعنى  ــم اخلدمات الت ــن اه ان م
ــا للمواطنني وفق  ــرة بتقدميه الدائ
ــور انفا هي  ــره القانون املذك ما اق
الدورات التدريبية الفنية واملهنية 
ــاالت  اجمل ــف  مختل ــي  ف ــة  اجملاني
ــات لتطوير مهاراتهم  واالختصاص
ــرة التي  ــابهم اخلب ــة واكس الفني
تساعدهم على االندماج في سوق 
العمل، فضال عن القروض امليسرة 
ــني  ــح للباحث ــي متن ــديد الت التس
ــي قاعدة  ــجلني ف عن العمل املس

ــاريعهم  ــات الوزارة لدعم مش بيان
الصغيرة املدرة للدخل اضافة الى 
ــة وما  ــة االجنبي ــجيل العمال تس
ــش املكلفة  ــرق التفتي ــوم به ف تق
ــركات في  ــاريع والش مبتابعة املش
ــام واخملتلط لضمان  القطاعني الع
ــني فيهما واالعتماد  حقوق العامل
ــة التي من  ــى االمتتة االلكتروني عل
ــهيل  ــل الروتني وتس ــأنها تقلي ش
وتبسيط االجراءات. من جانبه ذكر 
ــي الوزارة  ــز اإلعالمي ف ــر املرك مدي
ــي أن وزارة العمل هي  ــم العقاب جن
ــبة  ــة بتخفيف نس ــة املعني اجله
ــني عن العمل من  البطالة للباحث
خالل اكسابهم املهارات املناسبة 
عبر الدورات التي يحصلون عليها 
في مراكز التدريب املهني املنتشرة 
ــات بالتعاون  ــداد واحملافظ ــي بغ ف
ــركائنا املعنيني  ــيق مع ش والتنس
ــن  ــني ع ــات للباحث ــدمي اخلدم بتق

عمل.

البصرة / البينة الجديدة
ــة  البحري ــالكات  امل ــذت  نف
ــركة  للش والفنية  ــية  والهندس
ــعبة  العامة ملوانئ العراق في ش
ــة عدد من  ــر البحري صيان التنوي
عوامات الداللة البحرية في قناة 
ــر العام  ــد اهللا.وقال املدي خور عب
ــور املهندس  ــئ العراق الدكت ملوان
ــر  تعتب ــي:  الفرطوس ــان  فرح
العوامات البحرية عالمات مرورية 
البحرية  ــدات  الوح ــير  حلركة س
ــفن  ــاد الس إرش ــك  ــة، كذل كاف
ــول  بالدخ ــة  النفطي ــالت  والناق
ــورة آمنة ،  ــى موانئ العراق بص ال
ــا حديثة  ــتخدم تكنولوجي وتس
ــة  طاق ــى  عل ــل  وتعم ــاءة  لإلض
الشحن الذاتي ذي كفاءة عالية.

ــعبة  ــؤول ش ــن جانبه بني مس م

ــركة  ــي الش ــري ف ــر البح التنوي
رئيس املهندسني البحريني األقدم 
ــعبة  عقيل زوير: أن مالكات الش
مع  سفينة التنوير البحري الفاو 

ــت بإعادة نصب العوامة رقم  قام
ــت منجرفة عن  ــا كان ــد م (٥) بع
ــببت  والتي تس األصلي  موقعها 
ــن أجزائها كما مت  بتلف  بعض م

تبديل أجهزة اإلنارة للعوامة رقم 
ــل العوامة  ــى تبدي ــة ال (٤) إضاف
ــم (٢) بأخرى جديدة وان جميع  رق
ــي مت العمل  ــات الت ــذه العوام ه

ــور عبد اهللا ،  ــا  في قناة خ عليه
ــتمرة في صيانة  ــعبة مس والش
ــق جداول  ــرى  وف ــات االخ العوام
ــبقاً. كما هرع  وبرامج معدة مس

ــن اطفاء املوانئ الخماد  فريقني م
ــط  حريقني منفصلني اندلعا وس
ــام املوانئ  ــال مدير ع البصرة .وق
ــي:   الفرطوس ــان  فرح ــور  الدكت
فريقني من قسم االطفاء توجها 
ــني منفصلني اندلع  الخماد حريق
ــكنية في  االول باحدى الدور الس
ــكك وسط البصرة  منطقة الس
ــل،  بالكام ــق  احلري ــاد  اخم ومت 
ــتخرج منه مبلغ مالي قدره  واس
ــليمه  ــار   وتس ــون دين ( ٣٠ ) ملي
ــاد  لصاحب املنزل الذي بدوره اش
ــا اندلع حريق  بعمل املوانئ، فيم
ــه مبنطقة املعقل  ثان بالوقت ذات
وقد متكن الفريق االخر من اخماد 
ــم تقع اي  ــدا انه ل ــق ، مؤك احلري

إصابات تذكر من جراء احلريقني .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ترأس وزير التجارة الدكتور عالء احمد اجلبوري 
ــركتي املواد  اجتماعا ضم املدراء العامني لش
ــرة التخطيط  ــة وتصنيع احلبوب ودائ الغذائي
ــر العام  ــى معاوني املدي ــة ال ــة اضاف واملتابع
ــع احلبوب ودائرة  ــي الدائرة القانونية وتصني ف
ــات  آلي ــث  ــة، لبح ــة واملالي ــة التجاري الرقاب
ــاج الطحني  باالضافة الى  تأمني احلنطة النت
ــلة الغذائية ،وجاء  توفير وجتهيز مفردات الس
ــوزارة ان  ــب اإلعالمي بال ــان نقله املكت في بي
ــركة العامة  ــد مبقر الش ــاع الذي عق االجتم

ــاول تنفيذ توجيهات دولة  لتصنيع احلبوب تن
ــبل الكفيلة  ــة الس ــوزراء ومناقش ــس ال رئي
ــلة  ــني كميات من احلنطة  ومفردات الس لتام
ــات  ــا بالتوقيت ــدة وتوزيعه ــات اجلدي بالنوعي
ــاف البيان  ــة الوزارة،وأض ــب خط احملددة حس
ــالل االجتماع على  ــوري اكد خ ــر اجلب أن الوزي
ــر احلبوب  ــريعة لتوفي ــراءات الس ــاذ االج اتخ
ــراء وفق  ــة إلنتاج الطحني وآلية الش اخملصص
ــن الطحني وفي  ــة الفعلية م تقديرات احلاج
ــات دائرة  ــمية وبيان ــوء االحصائيات الرس ض
ــى احلنطة  ــاف ال ــة لتض ــط واملتابع التخطي

احمللية املسوقة خالل املوسم التسويقي لهذا 
ــن فضال عن  ــاوزت املليونني ط ــام والتي جت الع
ــار الى طمأنة  ــتوردة،البيان اش الكميات املس
ــة بتوفير  ــان وزارة التجارة ملتزم ــني ب املواطن
ــة املواطن مؤمنة  ــررة، وان حص الكميات املق
ــر  ــة والطحني،الوزي ــردات الغذائي ــع املف جلمي
اجلبوري شدد على االشراف واملتابعة امليدانية 
للفرق الرقابية حلصر اخملالفات وتالفي احلاالت 
ــكاوى التي ترد  ــوف على الش ــلبية والوق الس
ــع التواصل  ــاخنة او مواق ــر اخلطوط الس عب

االجتماعي ومعاجلتها آنيا.

النجف األشرف / البينة الجديدة
ــح ناصر  ــق «صال ــل الفري ــن قب ــر م ــراف مباش بإش
ــة ، وضمن  ــرطة االحتادي ــد قوات الش ــري» قائ العام
ــالم  ــة تأمني حماية زوار أمير املؤمنني عليه الس خط
ــي صلى اهللا  ــرى وفاة النب ــرف بذك في النجف األش
عليه واله وسلم ، تواصل قطعات الشرطة االحتادية 

ــت حفاظاً  ــب  مهامها التي وضع ــة بالواج املكلف
ــن الوافدين  ــني والزائري ــالمة املواطن ــن وس ــى أم عل
ــط استعدادات  ــم الزيارة والتي جتري وس ألداء مراس
ــي احملافظة  ــع األجهزة األمنية ف ــود مميزة جلمي وجه
ــالل جوالته امليدانية  ــيد القائد خ ، هذا والتقى الس
ــيد «ماجد الوائلي» محافظ النجف وعدد من  بالس

ــوا املتابعة امليدانية من  ــاب املواكب الذين ثمن اصح
ــرطة االحتادية لعمل القطعاتِ  قبل قائد قوات الش
ــرف والتي  ــرة في مدينة النجف األش األمنية املنتش
ــقيها  ــم الزيارة بش لها األثر الكبير في تأمني مراس
األمني واخلدمي فضال عن توفير االنسيابية العالية 

في حركة الزائرين .

@ûaäflcÎ@Úyaä¶@laä0a@ÜÓËë@å◊äfl

@pbÓ‹‡«@ıaäubi@|v‰Ì@›ibi@ø@k‹‘€a
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@Ú‰ëaäΩa@‚bƒ„@’Ój�n€@Ú»ibnΩa@fib‡«bi

‚b«@…–„@ä˜i@›ÓÁdmÎ@ä–y@åv‰mÎ

@Û�€Î˛a@Ú�‹yäΩa@ãb�¨g@Â�«@—�íÿm@ıaä�flbç@Ú�ÌÎÖc@Ú�◊äë
@@Ú�¶b»�Ωa@Ú��™@ Îä�ífl@Â�fl

@byãb„@@HWWSI@Âfl@är◊a@ÒÖÏ«@Ô∏bÃ€a@ÜÓé€a@Ú»ibnflÎ@ÖÏË†
@îÎÖbi@ÚÓyb„@Ùä”@ø@·Áb‰ÿç@’üb‰fl@µa

ــكن مدينة  ــل اخلطيب من بغداد وأس انا باس
ــي  ــة ف ــة املعني ــت اجله ــليمانية راجع الس
ــى البطاقة  ــأن احلصول عل ــليمانية بش الس

الوطنية لي وعائلتي فابلغوني اآلتي :
١/ تسجيل موعد يتطلب شهرين

ــكات ترسل  ٢/عند اخذ البصمات واملستمس
ــة بأمل  ــتخبارات الداخلي ــم الس ــن قبله م

اإلجابة مبدة ال تقل عن شهرين آخرين
ــة  املعامل ــتكمل  تس ــة  اإلجاب ورود  ــد  ٣/عن
ــه إلى  ــالها من قبل ــن إلرس ــلم للمواط وتس
ــتكمالها في بغداد مع  ــخص مخول الس ش

دائرة نفوسه
ــا ينبغي دفع مبلغ ٢٥٠ ألف دينار عن  ٤/ بعده
ــرد بالعائلة (نحن أربعة أفراد ما يتطلب  كل ف
ــار فقط ال غير!) وأكثر من  مليون و٢٠ ألف دين

خمسة أشهر.
ــدة  ــذه املناش ــع ه ــدة»   تض ــة اجلدي  «البين
ــام االحوال املدنية  ــيد مدير ع امام انظار الس
ــة اكيدة  ــة ونحن على ثق ــية واالقام واجلنس
ــي تقدمي العون لصاحب  بأنه لن يألو جهداً ف

املناشدة .

بغداد / البينة الجديدة
ــادل  ــدس ع ــاء املهن ــر الكهرب ــيد وزي ــرأس الس ت
ــادة  ــة الرأي ،ضم جميع الس ــاً لهيئ كرمي،اجتماع
االعضاء،بدايته شكر السيد الوزير جلميع مالكات 
ــم لعبور ذروة احمال  ــكيالتها جهوده الوزارة وتش
ــتعداد مبكراً  ــم الصيفي ،وشدد على االس املوس
ــتوية،االجتماع ناقش جملة  ــذرورة االحمال الش ل
من املوضوعات املهمة،كان منها،السقوف املالية 
ــعار  ــرورة االلتزام باالس ــدات ،وض ــة للتعاق الالزم
ــادية،ومراعاة املواصفة الفنية املعتمدة  االسترش
،وسرعة أجناز العمل،وتخويل جزء من الصالحيات 
ــركات  الش ادارة  ــون  قان ــق  وف ــة  العام ــالدارات  ل
ــف محطات الديزل  العامة .وبحث االجتماع موق
،ومناقشة تقرير اللجنة املشكلة برئاسة السيد 
ــل والتوزيع،وتقرر اعداد  ــؤون النق وكيل الوزارة لش
ــاذ القرار  ــنى اتخ ــدة بيانات ليتس ــات وقاع توصي
ــعر التعرفة للصنف  ــأنها.تناول اجملتمعون س بش
الزراعي ،وامكانية دعم الطبقة الفالحية،والغلة 
الزراعية،وبحث امكانية املضي بإنشاء ورشة فنية 
لصيانة التوربينات احلرارية والغازية من قبل شركة 
ــات الكهربائية،وعرضت  ــل املنظوم فحص وتأهي
ــة واوصت  ــا املهم ــن القضاي ــرأي عدد م ــة ال هيئ

باإلجماع اتخاذ مايلزمها من قرارات.

@ÚÓé‰¶aÎ@ÚÓ„ÜΩa@fiaÏy¸a@ÚÌäÌÜfl@µa
ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@ø@Úflb”¸aÎ

ÒÜëb‰fl

@ b‡nua@êcäÌ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ
ÒâaãÏ€a@ä‘∂@cä€a@Ú˜ÓÁ
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سامراء / البينة الجديدة
ــتلزمات  ــة األدوية واملُس ــركة العامة لصناع ــفـت الش  كش
ــة واملعادن  ــركات وزارة الصناع ــامراء إحدى ش الطبية في س
ــروع جتهيز ونصب محطة  ــال املرحلة األولى من مش عن إكم
ــركة الفارس العامة  بل ش ــة والتي يتم تنفيذها من قِ املُعاجل
ــقيقة وفق اخلُطة اإلستثمارية وبنسبة  إحدى الشركات الش
ــي عبـد احلميـد  ــركة الصيدل دير عام الش إجنـاز ٤٤٪.وقـال مُ
ــح للمكتب اإلعالمي في  ــد الرحمـن محمـود ، في تصري عبـ
ــع وإكمال  ــي تهيئة املوق ــة األولى متثلت ف ــأنَّ املرحل ــوزارة ب ال
ــبكة اخلاصة من وإلى محطة الرفع  األعمال املدنية وربط الش
شيراً إلى ان الطاقة  وبإنتظار وصول احملطة ليتم تنصيبها ، مُ
كعب  اإلنتاجية للمحطة ستبلُغ بعد التنصيب ( ٥٠٠ ) متر مُ

في اليوم ما سيعود على الشركة بالفائـدة .

نينوى / البينة الجديدة
بعد جهود ومتابعة وزير الهجرة واملهجرين وكالة 
ــوادر الوزارة  ــي» ، متكنت ك ــيد «عثمان الغامن الس
ــاكنني في  ــة من النازحني الس ــن إعادة اول وجب م
ــغ عددهم  ــوى والبال ــة نين ــوائيات مبحافظ العش
ــرة الى قرى ناحية بادوش بالتنسيق مع  (١١٤) اس
ــوات االمنية. ــرة الدولية IOM  والق منظمة الهج
ــيد الغامني بالعمل ببرنامج العودة  كما وجه الس
الطوعية املنفذ من قبل الوزارة / فرع نينوى، فضال 

ــدة من اخمليمات  ــر العائ عن اجراء احصائية لألس
ــا االصلية  ــى مناطقه ــد ال ــم تع ــي ل ــر الت واالس
والساكنني في العشوائيات مبركز مدينة املوصل، 
ــرعت فريق العمل  مبقابلة اكثر من (٢٠٠)  حيث ش
اسر ومعرفة اسباب عدم عودتهم الى مناطقهم 
ــبة لعودتهم الى مناطقهم  ، ووضع احللول املناس
ــا الفريق أيضاً وأجرى لقاءات مع مخاتير  التي زاره
ــي التابعة  ــدراء النواح ــيق مع م ــق بالتنس املناط

لتلك القرى.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــكيالت  ــاالت والبريد احد تش ــي لالتص ــد العال ــح املعه افتت
الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية باب التقدمي للراغبني 
ــروع  ـــــــــي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للف ــام الدراس ــه للع ــة في بالدراس
ــوب وتقنية  (العلمي واالدبي والتجاري والصناعي وفرع احلاس
ــييـن  ٢٠٢٠- ــي العاميـن الدراس ــات ) ومـــن خريجـ املعلوم

ــة مقر  ــدمي مراجع ــني بالتق ــى الراغب ٢٠٢١ و ٢٠٢١-٢٠٢٢.فعل
ــروط  املعهد الكائن بالقرب من مرأب العالوي لالطالع على ش

القبول واحلصول على استمارة التقدمي .

RPRSMRPRR@ÔçaâÜ€a@‚b»‹€@·ÌÜ‘n€a@lbi@|n–Ì@ÜÌ5€aÎ@p¸bñm˝€@Ô€b»€a@ÜË»Ωa
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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
ــتعدادتها  اس ــة  اخلارجي وزارة  ــفت  كش
ــان  ــوار األدي ــث حل ــر الثال ــتضافة املؤمت الس
ــداد في  ــة بغ ــي العاصم ــيعقد ف ــذي س ال
ــة أن ورقة  ــرين األول املقبل، مبين ــهر تش ش
ــى التعليم واملناهج  ــتركز عل عمل املؤمتر س
ــية وإعداد املعلمني واملدرسني.وقالت  الدراس
ــة العليا للمؤمتر  ــوزارة عضو اللجن وكيل ال
ــاون مع  ــوزارة بالتع ــهيل ، إن ال ــة الس صفي
ــن األوقاف واألمانة العامة جمللس الوزراء  دواوي
ــة باملؤمتر الذي  ـــتعدادات اخلاص ــع االس تتاب
ــرين  ــادي والثالثني من تش ــي احل ــيعقد ف س
ــداد برعاية  ــة بغ ــي العاصم ــل ف األول املقب
ــاركة اجمللس  ــوزراء، ومبش ــس ال ــس مجل رئي
ــني  البابوي حلوار األديان ودواوين األوقاف الس
والشيعي واملسيحي والديانات األخرى حتت 
ــليمة لألجيال الصاعدة  ــعار التربية الس ش
ــاملة.وأضافت  ــالم والتنمية الش طريق الس

ــهيل، أن املؤمتر الذي سيعقد على مدى  الس
ــم من خالل  ــة التعلي ــيناقش ورق ــني س يوم
ــالتهم التربوية  ــني لتأدية رس تهيئة املعلم
التعليمية، وأهمية التهيئة الصحيحة في 
ــات  ــالم للنهوض بواقع املؤسس ــع الس صن
ــج  املناه ــة  والتعليمية،ومراجع ــة  التربوي
ــرام املتبادل  ــى االحت ــة عل ــية للتربي املدرس
ــى أن اللجنة  ــارت إل ــش املشترك.وأش والعي
ــيق  بالتنس ــر  للمؤمت ــا  العلي ــة  التحضيري
والتعاون مع اجمللس البابوي عبر سفارتي كلتا 
ــة أعمال املؤمتر، موضحة  الدولتني أعدت ورق
ــى توقيع وثيقة  ــاً مبدئياً عل ــاك اتفاق أن هن
ــخص التحديات وحتدد  تربوية مشتركة تش
ــي والتربوي  ــج للتعاون العلم املهام والبرام
ــهيل إلى  ــترك.ولفتت الس ــاني املش واإلنس
ــكل حثيث ومتواصل  ــراق يعمل وبش أن الع
ــة الفاتيكان،  ــع دول ــر عالقاته م ــى تطوي عل
مثمنة دور سفارتي الدولتني والدوائر اخملتصة 

ــاف، وحجم  ــن األوق ــة ودواوي ــوزارة اخلارجي ب
ــة  ــتي لألمان اللوجس ــيق  والتنس ــاون  التع
ــب رئيس الوزراء. العامة جمللس الوزراء ومكت
وأوضحت أن احلوار الديني أحد األولويات التي 
ــراق والفاتيكان  وضعتها وزارتا خارجتي الع
ــترك،  في عالقتهما الثنائية وعملهما املش
ــوار الديني البابوي يعد  مبينة أن مجلس احل
ــمية  ــكيالت الفاتيكان الرس واحداً من تش
للحوار وهو اجلهة الرسمية املعنية ويقابلها 
ــمي دواوين األوقاف  من اجلانب العراقي الرس
قد اجتماع  ــبق وأن عُ الدينية.وتابعت أنه س
ــراق واجمللس  ــي العـ ــاف ف ــن األوق ــني دواوي ب
ــوي في الفاتيكان بدورته األولى في عام  الباب
ــعى  ٢٠١٣ بينما كان الثاني في عام ٢٠١٧ س
ــة التحديات  ــا الطرفان إلى مناقش خاللهم
ــات ومت االتفاق على  ــه أبناء الديان التي تواج
ــخته الثالثة في  ــر بنس ــد املؤمت ــد عق موع

تشرين األول املقبل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــان جميع  ــارة، املواطنني ب ــت وزارة التج طمأن
ــرت  ــة بالكامل.وذك ــة مؤمن ــردات الغذائي املف
ــالل ترؤس وزير التجارة  ــوزارة، ، ان ذلك جاء خ ال
عالء احمد اجلبوري اجتماعا ضم املدراء العامني 
لشركتي املواد الغذائية وتصنيع احلبوب ودائرة 
ــط واملتابعة اضافة الى معاوني املدير  التخطي
ــة وتصنيع احلبوب  ــرة القانوني ــام في الدائ الع
ــة واملالية، لبحث آليات  ودائرة الرقابة التجاري
ــة  ــني باالضاف ــاج الطح ــة النت ــني   احلنط تام
ــلة الغذائية. ــز مفردات الس ــى توفير وجتهي ال

واضافت، ان االجتماع الذي عقد مبقر الشركة 
العامة لتصنيع احلبوب تناول تنفيذ توجيهات 
رئيس الوزراء ومناقشة السبل الكفيلة لتامني 
ــلة  ــة ومفردات الس ــادة احلنط ــات من م كمي
ــات  بالتوقيت ــا  وتوزيعه ــدة  اجلدي ــات  بالنوعي
ــد اجلبوري،  ــة الوزارة.واك ــب خط ــددة حس احمل
خالل االجتماع على اتخاذ االجراءات السريعة 
لتوفير احلبوب اخملصصة إلنتاج الطحني وآلية 
الشراء وفق تقديرات احلاجة الفعلية من مادة 
ــمية  ــوء االحصائيات الرس ــي ض ــني وف الطح
ــة لتضاف  ــط واملتابع ــات دائرة التخطي وبيان

ــم  ــوقة خالل املوس ــة احمللية املس ــى احلنط ال
ــويقي لهذا العام والتي جتاوزت املليونني  التس
ــار الى  طن فضال عن الكميات املستوردة.واش
ــارة ملتزمة  ــان وزارة التج ــني ب ــة املواطن طمأن
ــة املواطن  ــات املقررة، وان حص ــر الكمي بتوفي
ــة والطحني. ــردات الغذائي ــة جلميع املف مؤمن

ــة  ــراف واملتابع ــى االش ــوري، عل ــدد  اجلب وش
امليدانية للفرق الرقابية حلصر اخملالفات وتالفي 
احلاالت السلبية والوقوف على الشكاوى التي 
ــاخنة او مواقع التواصل  ترد عبر اخلطوط الس

االجتماعي ومعاجلتها انيا.
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وكاالت / البينة اجلديدة
طالبت الكتلة التركمانية النيابية، بإبعاد قضية محافظة كركوك املتنازع 
ــكيل احلكومة املقبلة.  ــا بني اربيل وبغداد عن أي برنامج حكومي لتش عليه
ــي ، نحن في الكتلة  ــد الصاحل ــال رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارش وق
ــة بابعاد قضية  التركمانية النيابية اكدنا خالل لقاءاتنا مع الكتل السياس
ــكيل احلكومة، مردفا بالقول ان قضية  كركوك من اي برنامج حكومي لتش
ــي  ــداد السياس كركوك واقحامها في البرنامج احلكومي معناه زيادة االنس
ــيني  ــتطرد قائال ننصح كل الفرقاء السياس ــتداد االزمة في العراق.واس واش
ــة لي االذرع في امتام صفقات تشكيل احلكومة، مع  بعدم استخدام سياس
ــية العراقية وفق  االخذ بنظر االعتبار ضرورة اعادة ترتيب املنظومة السياس

احلفاظ على مصلحة العراق والقضاء على الفاسدين وسراق الشعب.

وزارة الخارجية العراقية
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ــي  ــك أول ــني أوليائ ــا وب ــمّ بينن ــح الله فأفت
ــة اإلصالح  ــوى واجعل كلم العصمة والتق
ــفلى  ــاد هي الس ــا وكلمة الفس ــي العلي ه
ــيء  ــعت كل ش ــا برحمتك التي وس وارحمن
ــيء . #  ــذي أضاء كل ش ــورك ال ــر دربنا بن وأن
اء على  محمد ـ رسول ـ اهللا والذين معه أشدّ
ــدين رحماء بينهم .. فقد قال تعالى  الفاس
ــات وآمنوا  ــوا وعملوا الصاحل ــن آمن : ( والّذي
ر  فّ ــد وهو احلق من ربهم كَ مبا نُزّل على محم
ــم ) فجعلنا  ــيئاتهم وأصلح باله عنهم س
ــالته وبالنور الذي أنزل  ــن املؤمنني به وبرس م
ــذي نزله الوحي  ــني يديه وبالكتاب املبني ال ب
ــى اهللا عليه وآله  ــول اهللا صل ــى قلب رس عل
بحق محمد وآل محمد . في وقت جدد رئيس 
ــس األحد،  ــار احلكيم، ام ــة عم ــار احلكم تي
ــاد احلوار في معاجلة األزمة  الدعوة إلى اعتم
السياسية احلالية. وقال احلكيم ، إنه تداول 
ــفير األملاني في بغداد مارتني ييكار،  مع الس
ــي العراق  ــي ف ــهد السياس ــورات املش تط
واملنطقة فضالً عن تعزيز العالقات الثنائية 

ــم، أن العراق  ــد احلكي ــداد وبرلني.وأك بني بغ
ــعى لالنتفاع من  ــح على اجلميع ويس منفت
التجارب الناجحة لدول العالم في النهضة 
ــن اإلمكانات  ــى اإلفادة م ــار، داعياً إل واإلعم
ــي مجال  ــا العراق ف ــي يقدمه ــرص الت والف

البناء والتنمية.وفي الشأن السياسي، جدد 
احلكيم الدعوة إلى اعتماد احلوار في معاجلة 
ــة، محمالً اجلميع  ــية احلالي األزمة السياس
ــة  الوطني ــة  للمصلح ــازل  التن ــؤولية  مس
العليا وتغليبها على املصالح الفئوية. وفي 

ــون اإليراني  ــة ذكر التلفزي ــورات األمني التط
ــا  ــن هجوم ــوري ش ــرس الث ــمي أن احل الرس
ــلحني إيرانيني  ــى قواعد ملس ــة عل باملدفعي
ــمال  ــتان بش ــم كردس ــي إقلي ــني ف معارض
ــبت.وذكر التلفزيون  ــراق، امس االول الس الع

الرسمي أن احلرس الثوري استهدف «مقرات 
ــمال  ــة املناوئة إليران» في ش ــر اإلرهابي للزم
العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة 
ــني  ــران معارض ــم طه ــز هناك.وتته تتمرك
ــي  ــوع ف ــلحني بالضل ــرادا مس ــني أك إيراني

ــيما في  االضطرابات اجلارية في البالد، ال س
ــمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد  الش
ــرة ماليني. إيران الذين يصل عددهم إلى عش
وقال احلرس الثوري في بيان بثه التلفزيون إن 
«هذه العمليات... ستستمر من أجل ضمان 
ــدود ومعاقبة  ــتمرار على احل أمن قابل لالس
ــؤولني (في  ــني اإلرهابيني وحتميل املس اجملرم
حكومة إقليم كردستان) املسؤولية مبوجب 
ــة». ــم القانوني ــة وواجباته ــح الدولي اللوائ
ــي محافظة  ــيدكان ف ــال مدير ناحية س وق
ــح للحرة  إن  ــان جلبي في تصري أربيل إحس
«املدفعية اإليرانية قصفت مرتفعات جبلية 
ــي منطقتي بربزين و هورني وكذلك أطراف  ف
ــكني التابعة  ــن رش ــن بريز وب ــرى هورنا وب ق
ــمالي أربيل باملدفعية  ــيدكان ش لناحية س
الثقيلة».وأضاف أن «بعض القذائف سقطت 
في بساتني ومزارع املواطنني، من دون تسجيل 
خسائر بشرية».وتزامن القصف مع تنظيم 
عشرات األكراد العراقيني واإليرانيني تظاهرة 

في مدينة أربيل.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــها داود جنار،  ــتثمار س أكدت رئيس الهيئة الوطنية لالس
ــل إلى ٢٠ مليون  ــة مطار كربالء مبراحله كافة تص ان طاق
ــتثمار ، ان جنار حضرت  ــنويا.وذكرت هيئة االس مسافر س
ــالء الدولي  ــروع مطار كرب ــع عمل مش ــا في موق اجتماع
ــينية عبد املهدي  ــرعي للعتبة احلس بحضور املتولي الش
ــم اخلطابي وعدد  الكربالئي ومحافظ كربالء نصيف جاس
ــكادر املتقدم في  ــى ال ــني اضافة ال ــؤولني احمللي ــن املس م
الهيئة.وقالت النجار، ان هذا املشروع سيسهم في  تعزيز 
ــرص العمل ويحقق  ــيوفر االف ف ــتدامة وس التنمية املس
ــيدة باجلهود التي  ــة للدخل القومي ، مش موارد اقتصادي
ــتعمل على تذليل املعوقات  بذلت لتنفيذه وان الهيئة س
التي تستطيع تذليلها ليبصر هذا املشروع النور .واضافت، 
ــرقة  ــروع مطار كربالء الدولي يعكس الصورة املش ان مش
للمستثمر احمللي والكفاءات العراقية  القادرة على تنفيذ 
املشاريع االستثمارية الكبيرة، مشيرة الى ان هذا املشروع 
ــهم بشكل مباشر  ــينية سيس الذي ترعاه العتبة احلس
في تسهيل دخول الزوار االجانب للمحافظة ، السيما في 
ــارت الهيئة  الزيارات املليونية ومنها زيارة االربعينية .واش
ــي ترعاه  ــار كربالء الدول ــروع مط ــب البيان، ان مش بحس
 (ADP) العتبة احلسينية املقدسة ومصمم من قبل شركة
الفرنسية التي لها باع طويل في مجال تصميم املطارات 
ــارات  ــراف مكتب منهل احلبوبي لالستش وينفذ حتت اش
ــل االولى ٣ مليون  ــينفذ على اربعة مراح ــية وس الهندس
مسافر سنويا والثانية ٦ مليون مسافر والثالثة ١٢ مليون 
مسافر واملرحلة االخيرة هي ٢٠ مليون مسافر ومن املؤمل 
ــى في موعد  ــافر كمرحلة اول ــح ابوابه امام املس ان يفتت

اقصاه نهاية العام املقبل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــراءات جديدة تخص  ــرور العامة، عن اج ــت مديرية امل أعلن
ــات املراد ترقني قيدها  ــات، مؤكدة أنها تخص املركب املركب
ــى اخلصوصي.وقالت  ــن األجرة إل ــراد حتويلها م وكذلك امل
ــرور في بيان، إنه  بناءً على توجيه مدير املرور العام اللواء  امل
ــهيل  ــيط اإلجراءات وتس طارق الربيعي فيما يخص تبس
معامالت املواطنني والتقليل من الروتني ومبا اليتعارض مع 
ــه بخصوص ترويج إعادة  ــون والتعليمات املرورية وج القان
تسجيل املركبات املراد ترقني قيدها وكذلك املركبات املراد 
حتويلها من األجرة إلى اخلصوصي.وأضاف البيان أنه سيتم 
ذلك بأخذ تعهد خطي من مالك املركبة  املراد ترقني قيدها 
ــارة وتدقيق ذلك من  ــفة التعهد مع محتويات االضب بارش
ــق وضابط البيمنت  ــل البيانات وضابط التدقي قبل مدخ

وخالفاً لذلك يتم اخضاع املركبة لفحص املتانة واالمان.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة النزاهة االحتادية، امس األحد، عن صدور قرار حكم 
حضوري بحق محافظ ذي قار األسبق؛ الرتكابه عمداً ما يخالف 
ــب بيان ، أفادت دائرة التحقيقات في  واجباته الوظيفية. وبحس
ــة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت  الهيئ
ــاء، بـإصدار محكمة جنايات الكرخ -  فيها وأحالتها إلى القض
ــم حضورياً يقضي بحبس محافظ ذي  الهيئة الثالثة قرار حك
ــبق.وأوضحت الدائرة، أن قرار احلكم الصادر استناداً إلى  قار األس
أحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، جاء على خلفية 
ــتقطاع مبالغ مالية من منتسبي صحوة ذي قار أثناء توزيع  اس
رواتب الصحوات.وأضافت أن احملكمة، وبعد اطالعها على األدلة 
ــي القضيّة، توصلت إلى القناعة التامة  واإلثباتات املتحصلة ف
ــتناداً إلى مقتضيات  ــم عليه اس ــة املدان، فقررت احلك مبقصريَّ

املادة احلكميَّة.

بغداد / البينة اجلديدة
بحث وزير العدل القاضي ساالر عبد الستار محمد ،امس االحد 
ــي وزارة الصناعة  ــه مدير عام االنظمة االلكترونية ف في  مكتب
ــترك بني  ــبل التعاون املش  واملعادن  املهندس احمد الكعبي ، س
ــة االلكترونية في  ــروع االمتت ــني فيما  يخص انطالق مش اجلانب
ــتار خالل اللقاء أن  ــة كافة.وأكد الوزير عبد الس الدوائر العدلي
ــروع االمتتة االلكترونية وصل الى  املراحل  النهائية وسوف  مش
ــيتم تطبيقه  ــق قريبا جداً  في كافة الدوائر العدلية و س ينطل
ــالت دوائرها يليها  ــاب العدول من خالل امتتة  معام بدائرة الكت
ــواطاً  كبيرة  ــح  أن الوزارة قطعت أش ــر تباعاً.واوض ــي الدوائ باق
ــم وانه يتابع  ــروع امله ــي هذا اجلانب لغرض  تطبيق هذا املش ف
ــروع  االمتتة في الدوائر العدلية  باهتمام كبير آليات تطبيق مش
ــراءات  في هذه  ــهيل اإلج ــار اليها، كونها تعمل على تس املش
ــني والتزوير والتالعب من خالل حفظ  الدوائر وتقضي على الروت
ــانها ان تصب  ــق  بطريقة علمية وصحيحة والتي من ش  الوثائ
في مصلحة  املواطن العراقي . من جانبه اشاد مدير عام االنظمة 
ــي وزارة الصناعة  واملعادن  احمد الكعبي بجهود  االلكترونية ف
وزير العدل من اجل انهاء معاناة  املواطن  العراقي والقضاء على 

 الروتني في كافة الدوائر العدلية خدمة  للصالح العام.
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ــس اجابة طلب نقابة  ٢- قرر اجملل
ــكيل محاكم  ــني بتش الصحفي
نشر في مركز محاكم االستئناف 
تختص بالنظر بالشكاوى اخلاصة 
بأعمالهم  املتعلقة  بالصحفيني 
الصحفية والتأكيد على االعمام 
ــابق بخصوص اشعار نقابة  الس

ــكوى تقدم  ــأي ش ــني ب الصحفي
بحق الصحفيني.

ــة  ــكيل جلن ــس تش ــرر اجملل ٣- ق
ــاء  ــس القض ــي مجل ــة ف مركزي
االعلى لالشراف على بناء وترميم 
ــكالً ومضموناً  احملاكم لتكون ش

باملستوى الالئق مبكانة القضاء.

ــس تنظيم ورش عمل  ٤- قرر اجملل
ــتئنافية  اس ــة  منطق كل  ــي  ف
ــوارد  ــن وزارة امل ــل ع ــور ممث بحض
ــة حاالت التخريب  املائية ملناقش
املوارد  ــأت  والتجاوزات على منش
ــبة  املناس وايجاد احللول  ــة  املائي

لها. 



ــب العماني،  ــادَ مدرب املنتخ أش
إيڤانكوفيتش،  برانكو  الكرواتي 
ــب العراقي  ــأداء العبي املنتخ ، ب
لكرة القدم في مباراة ليلة أمس  

االول ضمن بطولة األردن الودية.
بيان  ــي  ف ــش  إيفانكوفيت ــال  وق
كان  ــي  العراق ــب  «املنتخ إن 
ــالل  ــارسِ ج ــا أن احل ــاً كم نظم مُ
ــن خالل  ــزاً م ــن أدى دوراً ممي حس
ــذودِ عن  ــعة في ال ــه الواسِ خبرت
ــي كنت  ــةً إلى إنن ــاه، إضاف مرم
ــةِ الالعبني، ومنهم  معجباً ببقي
ــاري،  ــر العم ــني، وأمي ــن حس أمي
ــد عطوان  وأمج ــتم،  رس ــو  واس
ــارقِ عن  ــل».  وعن الف ــو مقات فه
ــب  املُنتخ ــام  أم ــة  ــر مواجه آخ
ــرب،  الع كأس  ــي  ف ــي  العمان
ــبُ  ــش «املنتخ ــال ايڤانكوفيت ق
ــرب كان  ــي كأس الع ــيّ ف العراق
ميتلك العبني أكثر خبرةً سواءً في 
ــار  خطِ الدفاع والعبني أمثال بش
رسن، لكن املنتخبَ احلالي ميتلكُ 
، ويبدو  العبني بنوعيةٍ فنيةٍ عاليةٍ
ــني من  ــراك العب ــوع إش أن موض

إيجابياً  الوجوهِ اجلديدة سيكون 
في املُستقبلِ القريب».

ــرة العراقيّة والدة  واعتبر أن «الك
م». دَ بالالعبني اجليدين منذُ القِ

ــي  ــج ف ــةِ كأس اخللي ــن إقام  وع

ــش  ــحَ ايڤانكوفيت ــراق، أوض الع
ــعداء بالتواجدِ  «إننا سنكون س
ــمُ أن  ــن نعل ــة، ونح ــي البُطول ف
ــغوفةٌ  شَ ــة  العراقيّ ــر  اجلماهي
ــذا يعطي فائدةً  ــرةِ القدم، وه بك

وأفضليّة للمنتخبِ العراقيّ في 
مبارياتٍ  ــاهد  وسنش  ، ــةِ البُطول
املنتخب  قويةً وجميلة». وخاض 
ــام املنتخب  ــاراة أم ــي  مب العراق
العماني في افتتاح بطولة األردن 

الدولية الودية، وخسرها بنتيجة 
ــح بعد أن  ــي ركالت الترجي ٤-٣ ف
ــي للمباراة  ــى الوقت األصل انته

بالتعادل بهدف لكل منها.
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أعلنت جلنة التراخيص في االحتاد العراقي لكرة القدم،  عن 
ــمية بعد إكمال  ــداد الرخصة الرس ــا نادي امانة بغ منحه

متطلبات التراخيص .
ــة الرياضي كافة  ــة بعد إمتام نادي األمان وجاء منح الرخص
فقرات التراخيص اآلسيوية، ليصبح مرخصاً بشكل رسمي 
ــز ملعب ضمن املواصفات  ــديد كافة الديون وجتهي بعد تس

فضال عن اكمال باقي الشروط .
ــى التراخيص حتى اآلن فهي  ــا األندية التي لم حتصل عل أم

«القوة اجلوية والديوانية والطلبة».
وعلى ذكر األخير فقد تعاقدت إدارة النادي مع العب املنتخب 
ــم  ــوفات األنيق للموس ــي علي فائز ليوقع على كش العراق

الكروي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
ــم واحد بعد االتفاق  ــيمثل فائز فريق نادي الطلبة ملوس وس
ــيلتحق بتدريبات الفريق  ــكل رسمي، و س بني اجلانبني بش

الى جانب زمالئه حتت إشراف املدرب ثائر احمد   .
ــر أن مدافع املنتخب الوطني   علي فائز رفض عرضا من  يذك
ــم املقبل لعدم قناعته .وانتهت  ناد تايالندي لتمثيله املوس
رحلة العب املنتخب العراقي لكرة القدم علي فائز مع نادي 
ــام ٢٠٢١ قادماً من  ــية الكويتي، الذي انتقل إليه ع القادس

نادي الشرطة .

  

بغداد / رافد البدري
املنسق اإلعالمي لالحتاد

ــاء بطولة  ــد الثالث ــوم غ ــق ي تنطل
ــى  ــطرجن عل ــراق بالش ــي الع نهائ
ــتمر  قاعة فندق االنتر ببغداد وتس
ــرين األول  ــهر تش حتى األول من ش
ــال عقد الالعبني  املقبل بعد اكتم
املتاهلني الى النهائي، ويشارك في 
هذه البطولة الالعبني الذين تاهلوا 
من بطولة املناطق (Zone) وحسب 
ــذي حددها  وال ــي،  ــع اجلغراف املوق
ــي للعبة لهذا العام،  االحتاد العراق
حيث شارك ما يقارب عن ٢٠٠ العب 
مثلوا املناطق الشمالية والوسطى 
واجلنوبية والفرات األوسط، وحتدث 
ــام احتاد اللعبة  امجد عالء امني ع
ــد الثالثاء  ــتنطلق يوم غ ــالً: س قائ
ــاء  للنس ــراق  الع ــي  نهائ ــة  بطول
ــي  والت ــى  األول ــة  املرحل ــال  والرج

ــن ٩/٢٧ ولغاية  ــرة م ــتقام للفت س
ــني الذين  ــاً ان الالعب ١٠/١ ، مضيف
ــاركة في هذه  ــم املش ــيحق له س
البطولة هم الالعبون املتاهلون من 
بطولة املناطق اضافةً الى النازلني 
ــراق املرحلة  ــن بطولة نهائي الع م
ــون  والالعب  ،٢٠٢١ ــام  لع ــرة  األخي
ــتاد دولي  ــن يحملون لقب اس الذي
ــة الى الالعبني الذين  (IM)، باإلضاف
اخلاصة،  ــة  النفق ــاركون على  يش
ــب التعليمات الذي وضعها  وحس

احتاد اللعبة،
نظام البطولة

ــاً ان البطولة معتمدة دولياً  مضيف
ومسجلة لدى االحتاد الدولي للعبة 
اللوائح  ــع  ــا جمي ــتطبق فيه وس
ــتلعب  واألنظمة املعتمدة ،كما س
ــري وبواقع ٩  وفق النظام السويس
ــة ٧٠ دقيقة مع  ــوالت، زمن اجلول ج
إضافة ٣٠ ثانية لكل نقلة منجزة،

املتاهلون من املنطقة الوسطى
ــة  املنطق ــة  بطول ان  ــد  اك ــالء  ع
ــر  ــدق االنت ــا فن ــطى ضيفه الوس
ــا اكثر من ٤٤  ــارك فيه ببغداد وش
العباً مثلوا محافظات بغداد وديالى 
ــم ٥ العبني  ــل منه ــط، وتاه وواس
ــوا املراكز األولى  ــط الذين احتل فق
وهم على الترتيب: املركز األول كان 
ــعدي عباس  من نصيب الالعب س
ــذي جمع (٧٫٥ ) نقطة من  كاظم ال
ــوالت، يليه علي  خالل خوضه ٩ ج
ــد ٧ نقاط،  ــن برصي ــم محس باس
ــد علي مهدي  ــاء الالعب محم وج
ــاً برصيد ٧ نقاط ايضاً ، وبفارق  ثالث
ــال  ــك احل ــاوالت، وكذل ــاط الط نق
بالنسبة لالعب محمد علي عدنان 
ــع، اما الالعب  ــب املركز الراب صاح
رامي عبد الرزاق حسني فقد احتل 

املركز اخلامس برصيد (٦٫٥) نقطة.
متاهلوا املنطقة الشمالية

ــوا من  ــن تاهل ــون الذي ــا الالعب ام
ــي  والت ــمالية  الش ــة  املنطق
ــملت  وش ــل  أربي ــا  احتضنته
ــليمانية  ــل والس ــات أربي محافظ
ــارك  ــي ش ــوك والت ــوك وكرك وده
ــا ما يقارب عن ٣٠ العباً، حيث  فيه

ــب ديار جزا  ــز االول الالع فاز باملرك
ــاط من ٩ جوالت،  بكر جامعاً ٨ نق
يليه ريباز ناصر جمال برصيد (٦٫٥) 
ــز الثالث  ــة، فيما احتل املرك نقط
ــد (٦٫٥)  ــق برصي ــم توفي ــازن اده م
ــبة  ــال بالنس ــك احل ــة، وكذل نقط

ــع بهمان عمر  لصاحب املركز الراب
ــس الرصيد  ــع نف ــذي جم ــا ال حم
ــاوالت، واحتل  الط ــاط  ــارق نق وبف
ــاركوت  الالعبان روان عمر حما وس
ــن اخلامس  املركزي ــد  ــد محم حام
والسادس وبنفس الرصيد ٦ نقاط،

الفرات األوسط
ــة الفرات  ــات منطق ــي منافس وف
ــا  احتضنته ــي  والت ــط  األوس
ــل ومثلت محافظات  محافظة باب
ــالء والديوانية  ــل والنجف وكرب باب
وشارك فيها ما يقارب عن ٣٢ العب، 
فقد اسفرت عن فوز الالعب عباس 
ــني كزار باملركز األول برصيد ٧  حس
نقاط من ٩ جوالت، وجاء ثانياً وائل 
منيم حسني برصيد ٧ نقاط ايضاً، 
ــب محمد كرمي دغيم  وكذلك الالع
ــز الثالث والذي حقق  صاحب املرك
ــاط، ولكن  ــس الرصيد من النق نف
ــمت الترتيب،  نقاط الطاوالت حس

وفي املركز الرابع حل الالعب رياض 
ــد (٦٫٥) نقطة،  ــادة برصي عبد الس
ــد وامير  ــاء الالعبان عامر حمي وج
ظافر عبد األمير باملركزين اخلامس 
ــي برصيد ٦  ــادس على التوال والس

نقاط.
نينوى وصالح الدين واالنبار

ــوى بطولة  ــت محافظة نين ونظم
ــالح الدين  ــوى وص ــات نين محافظ
ــن ٣٠  م ــر  اكث ــاركة  ــار مبش واالنب
ــم  ــق املركز األول باس ــاً، وحق العب
ــة، فيما  ــد (٨٫٥) نقط ــدي برصي هن
ــوان محمد ثانياً برصيد ٧  حل نش
ــاط، واحتل املركز الثالث والرابع  نق
ــاح  الفت ــد  عب ــني  حس ــان  الالعب
ــرزاق على  ــس عبد ال ــفيان يون وس
التوالي حيث جمعا نفس الرصيد 
(٦٫٥) نقطة، فيما حل محمد نوفل 

كرمي خامساً برصيد ٦ نقاط.
املنطقة اجلنوبية

املنطقة  ــات  ــرت منافس ــا ج فيم
ــار  ــة ذي ق ــي محافظ ــة ف اجلنوبي
ــات قوية  ــهدت منافس ــذي ش وال
ــاً مثلوا  ــاركة ٥١ العب ــداً، ومبش ج
ــرة  والبص ــار  ق ذي  ــات  محافظ
الالعب  والسماوة، ومتكن  وميسان 
سجاد عباس من محافظة البصرة 
ــز األول برصيد ٧  ــوز باملرك ــن الف م
نقاط، وجاء زميله زيد عالء جاسب 
ــد وبفارق نقاط  ثانياً بنفس الرصي
ــل الالعب عمار عبد  الطاوالت، وح
ــد (٦٫٥) نقطة،  ــاً برصي ــار ثالث اجلب
ــم عذاب  ــز الرابع فاه ــاء باملرك وج
بنفس الرصيد من النقاط، وكذلك 
ــني  جعفر  ــبة لالعب ــال بالنس احل
ــد حمزة  ــد الغني ومحم حيدر عب
عباس وطارق طعمة سلمان الذين 
ــادس  ــوا املراكز اخلامس والس احتل
ــس  ــي وبنف ــى التوال ــابع عل والس

الرصيد من النقاط (٦٫٥) نقطة.

ــرة القدم،  ــي لك ــبُ العراق ــرى املنتخ اج
ــائيّة)،  ــني تدريبيتني (صباحيّة، مس وحدت
ــاح في قاعةِ اجليم  وجاءت تدريباتُ الصب
اخلاصة مبكانِ إقامةِ املنتخباتِ املشاركةِ 
ــي في العاصمةِ عمان،  في فندقِ ريجنس
ــتركَ فيها (١٢) العباً وبإشراف مدربِ  واش
ــليم،  س ــماعيل  إس ــة  البدنيّ ــة  اللياق
ــوة لالعبني  ــى تدريباتِ الق ــرت عل واقتص
ــةِ عمان،    ــاركوا في مواجه ــن لم يش الذي
اجلمعة املاضي، إضافةً إلى الذين اشتركوا 
ــم كلٌ من  ــوطِ الثاني، وه ــي الش بدالءً ف
ــن أحمد، زيد حتسني،  دلوفان مهدي ، حس
ــان، ريوان أمني  ــاس محمود، حمزة عدن عب
ــني،  ــد علي عبود، أحمد عبد احلس ، محم
ــيركو كرمي، آسو رستم،  ــهاب رزاق، ش ش

هيران أحمد. 
ــائية  التي  ــاءت التدريباتُ املس ــا ج بينم
ــسُ الوفد النائب األول لرئيسِ  حضرها رئي
ــدم علي جبار،  ــيّ لكرة الق ــاد العراق االحت
ــاركَ فيها  ان وش ــبُ عمَّ ــا ملع واحتضنه

ــيمهم  ــني الـ ٢٣ ، ومت تقس ــع الالعب جمي
وفق دقائق مشاركتهم في مباراةِ األمس، 
ــل اجلهاز  ــام بينهم  من قب ــت امله وتوزع
ــن خاضوا لقاء  ــارسَ الذي ، حيث م ــيّ الفن
ــبقتها  س ــفاء،  االستش ــنَ  متاري ــان  م عُ
ــويس بول)  ــة بكرات (الس ــن ترويحيّ متاري
ــيةٍ ضمن  والركبي من خالل أجواءٍ تنافس
مجموعتني. وأشارَ مدرب اللياقة البدنيّة، 
ــليم، إلى: إن اجلانبَ البدني  إسماعيل س
ــث كانت  ــتمر، حي ــي تصاعدٍ مس كان ف
ــة العبني أكثر  ــة لثالث ــافةُ املقطوع املس
ــق املباراةِ  ــرة كيلومترات في دقائ من عش
ــافة  ــعني وثالثة آخرين قطعوا مس التس

ــرات.  وجاءت  ــو مت ــعة كيل ــر من تس أكث
ــني مكثفةً تخللها  ــاتُ بقية الالعب تدريب
الوقوف على اجلوانب التكتيكيّة وتطبيق 
ــبِ في  ــالل التدري ــن خ ــة م ــل الفنيّ اجلُم
ــا متارين خططيّة  ، ثم تلته ــف ملعبٍ نص
في الثلث األخير من جزءِ امللعب . وأوضحَ 
النائب األول لرئيسِ احتاد الكرة علي جبار: 
ــاركةِ في  إنه من خالل مباراةِ عمان واملش
البطولة كسبنا وجوهاً جديدةً واعدةً من 
،  ونتأمل مع زجِ  خالل ما قدموه في املباراةِ
ــاراةِ املقبلة  ــبابيةٍ جديدة في املب دماء ش
ضد سوريا قد نكون توصلنا إلى وضعِ أول 
اخلطوات الصحيحةِ لبناءِ منتخبٍ واعد. 
، راضي  ــا أكدَ مدرب املنتخب الوطنيّ بينم
شنيشل: إن املشاركةَ في مبارياتِ الفيفا 
ــت مفيدةً،  ــةِ كان ــام البطول ــق نظ دي وف
ــض الالعبني  ــراكِ بع ــنعملُ على إش وس
ــاراةِ األولى من  ــاركوا في املب الذين لم يش
ــع، ومنهم  ــةِ للجمي ــح الفرص ــل من أج

عباس محمد و ريوان أمني.

ــاد كأس اخلليج  ــدُ احت زارَ وف
 ، ــدم،  الق ــرةِ  لكُ ــيّ  العرب
ــاء الدوليّ وعبر  ملعبَ املين
ــأن نسب  عن ارتياحها بش

اإلجناز.
العراقي لكرة  ــاد  وقال االحت
ــان، إن «الزيارة  القدم في بي

ــدف االطالع على  كانت به
إكماله  ــي  ف التطوراتِ  آخر 
ــدِ افتتاح امللعب،  قبل موع
ــارةِ  ــي الزي ــد ف ــقَ الوف وراف
ــني العامّ لالحتاد محمد  األم
فرحان». واطلع الوفدُ الزائر 
للملعبِ على نسبةِ اإلجناز 
ــةِ إنهائه بالوقتِ  في عملي

دد املُتفق عليه. احملُ
اخلليجيّ  ــد  الوف ــتمعَ  واس
فصلٍ عن اآلليّةِ  إلى شرحٍ مُ
املُتطلباتِ  إمتام  املُتبعةِ في 
ــن العاملني  ــبِ م ــي امللع ف
، بطريقةٍ  م العملِ فيه وتقدُّ
ــدى الوفدِ  ــدت االرتياحَ ل ول

اخلليجي، بحسب البيان.

ــرة العراقية مرتبط  ــد، إن وضع الك ــدرب العراقي عدنان حم ــال امل ق
ــن يرفض تدريب  ــالد، مؤكداً أنه ل ــي العام في الب ــع السياس بالوض
ــز إن «رئيس االحتاد  ــد في تصريح متلف ــب العراقي. وقال حم املنتخ
ــم يفاحته لتدريب  ــة عدنان درجال ل ــباب والرياض ــي وزير الش العراق
ــب العراق هو  ــي»، مبينا ان «تدريب املنتخ ــب الوطني العراق املنتخ
شرف لكل مدرب ولن يرفض تدريب املنتخب كون هذا واجب وطني». 
ــاف، «في ظل الوضع احلالي للمنتخب لن يحقق اي مدرب اجنازا  وأض
ــرة العراقية داخلة في  ــدرب مورينيو». وتابع ان «الك ــى لو قاده امل حت
ــتراتيجية في العمل».  واشار الى ان  دوامة و ال يوجد تخطيط وال س
ــا احلقيقي مرهون بالوضع  ــور الكرة العراقية وعودتها لوضعه «تط

احلالي للبلد الذي مير بفوضى وعدم استقرار منذ مدة طويلة».
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قاسم حسون الدراجي 

ــاركة ملنتخبنا الوطني في بطوالت  في عام ١٩٧٦ وفي اول مش
ــن خاللها  ــي الدوحة متكن  م ــرة القدم  ف ــي لك ــج العرب اخللي
ــن احراز املركز  ــكتلندي (داني ماكلنن ) م ــا بقيادة االس العبون
ــام الكويت ٢-٤ , وفي  ــر املباراة الفاصلة ام الثاني بعد ان خس
ــا الوطني من احراز  ــة في بغداد جنح منتخبن البطولة اخلامس
اللقب بجدارة بعد ان هزم جميع الفرق اخلليجية بنتائج كبيرة 
ــك احلني  قامت  ــعة اهداف , ومنذ ذل ــت بني االربع والتس تراوح
ــة عميقة لسبل االرتقاء بكرة القدم  دول اخلليج العربي بدراس
ــات العمرية  ــام بفرق الفئ ــة عبر االهتم ــا الوطني ومنتخباته
ــتقدام املدربني االجانب واستقطاب الالعبني احملترفني من  واس
ــم مع تقدمي الدعم املالي واملعنوي  العرب واالجانب في دورياته
الكبير من احلكومات واالستعانة باملستشارين العرب واالجانب 
ــة واملنتخبات الوطنية ,  ــني والفنيني في عمل االندي من االداري
ــتوى الفني والبدني واملهاري بشكل  وبناءً على ذلك تطور املس
ــيما في منتخبات  ــى اعلى املراتب الس ــي حتى وصل ال تدريج
السعودية وقطر واالمارات مع تفاوت باملستوى للكويت وعمان 
ــكل كبير  ــل حتى الكرة اليمنية التي باتت اليوم تتقدم بش , ب

في فرق الفئات العمرية للناشئني والشباب بشكل ملفت .
ــي تراجع غريب  ــرة العراقية ف ــط الك ــأن بياني خ ــل ف وباملقاب
ــتوى والنتائج سواء على مستوى  وسريع وتدني كبير في املس
ــتوى الالعبني , وذلك يعود لعدة  االندية واملنتخبات او على مس
ــن ابرزها وأهمها  ــكل دقيق ولكن م ــباب ال ميكن ذكرها بش اس
ــوء التخطيط بل عدم وجود تخطيط (أصالً ) , واالعتماد  هو س
على االرجتالية واتخاذ القرارات اآلنية والترقيعية , مع التخبط 
ــخص  ــرة العراقية ارضاءً للش ــل االداري لقيادة الك ــي العم ف
ــؤول تارة او السكات صوت اجلماهير واالعالم تارة اخرى من  املس
ــن ال يختلفون  ــاد العبني ودعوة اخري ــالل تغيير املدرب او ابع خ
ــبقهم , مع ضعف الدوري احمللي من الناحيتني الفنية  عمن س
ــرة االرضية  ــك ان دوريات الك ــر مثال على ذل ــة وخي والتنظيمي
ــهر ونحن ال نعرف متى سيبدأ الدوري  انطلقت منذ اكثر من ش
ــيقام , فهل هو  ــكل س ــط , وبأي طريقة وش ــي بالضب العراق
ــدد الفرق التي  ــام التراخيص ؟ وكم ع ــني وفق نظ دوري محترف
ــيكون  ــارك فيه , هل هي ٢٠ فريقاً ام ٢٤ فريقا ؟ وهل س ستش
دوريا عاما ام بنظام اجملموعتني ؟ واسئلة اخرى لم نعرف االجابة 
عليها بصورة واضحة وبقرار قطعي بعد ان كثرت التصريحات 

واختلفت وتضاربت فيما بينها . 
ــال ميكن لنا مطالبة  ــلبيات ف ــام ذلك وغيره الكثير من الس وام
ــب الوطني  ــراف على املنتخ ــؤولية  االش ــدرب يتولى مس اي م
بنتائج كبيرة او مستويات فنية عالية ونحن نعيش وسط هذه 
ــرذم في اعداد املنتخب الوطني املعطل منذ  (الفوضى ) والتش
ــكل بائس  ــهر ,وليظهر منتخب العراق بش ــتة اش اكثر من س
ــر  ــن كل النواحي امام منتخب عمان (الفتي ) ويخس ــر م وفقي
ــكل  ــن تنفيذها بش ــه بفارق ضربات اجلزاء التي لم يحس امام
صحيح رغم تألق حارس املرمى الذي منحهم فرصة الفوز على 

االقل في مثل هكذا مباراة . 
ــوك  ــورد بل حتى لم نزرع الش ــزرع الورد لنحصد ال ــن لم ن نح
ــذ ٢٠٠٧ ولغاية  ــيئأ من ــف كرتنا العراقية لم حتصد ش فلألس
اليوم وامست بيادرها  خاوية وفارغة من كل شيء سوى صدى 
السنني املاضية وذكريات االجيال السابقة وهي تتغنى بأهداف 
ــن  ــي وابداعات فالح حس ــم واحمد راض ــي كاظ ــني عل الراحل
ــعيد ويونس محمود ورفاقه , اغنيات فلكلورية لم  وحسني س
ــباب اليوم الذين وصل بهم  ــبع ذائقة اجليل احلالي وش تعد تش
ــاراة  الدوري  ــة التلفزيون الناقلة ملب ــرف ) الى تغيير محط (الق

العراقي او املنتخب العراقي .
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وكاالت / البينة الجديدة
قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، 
متحدثا في الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة 
ــتبذل كل اجلهود  ــألمم املتحدة، إن بالده س ل
ــل أرمني في  ــن أص ــني م ــاج املواطن الندم
ــي ، وأضاف الوزير:  حياة اجملتمع األذربيجان
ــج املواطنني  ــان مصممة على دم «أذربيج
ــاة مجتمعنا،  ــي حي ــي ف ــل أرمن ــن أص م
ــات لهم (مثل  ــان نفس احلقوق واحلري وضم
ــني اآلخرين)، بغض النظر عن العرق  املواطن
ــتور  ــب األخرى. يوفر دس ــن أو اجلوان أو الدي
جمهورية أذربيجان األساس اجليد  لذلك».
ــنوات الثالثني  ــى مدى الس ــا له، «عل ووفق
ــمة  املاضية، في كل مرة في املرحلة احلاس
ــتفزازات  لتحقيق اختراق، تنفذ أرمينيا اس

جدية للتهرب من املسؤولية والتملص من 
ــرارات الالزمة».وقال وزير خارجية  اتخاذ الق
أذربيجان: «نود أن ال تتبع القيادة األرمينية 
ــالفها، وأن ال تغلق نافذة  احلالية طريق أس
ــالم واألمن  أخرى من الفرص لتحقيق الس
ــار بيراموف إلى أن بالده،  في املنطقة».وأش
ــي ٣١ اب خالل  ــب األرمني ف ــررت للجان ك
ــس  ــس مجل ــني ورئي ــي الدولت ــاء زعيم لق
االحتاد األوروبي، استعدادها للعمل لتوقيع 
معاهدة سالم دون أي تأخير. وأضاف الوزير: 
ــعبني لبدء  ــكال الش ــان الوقت ل ــد ح «لق
ــكل كامل وبقلوب مفتوحة  املشاركة بش
ــزاع. ونأمل أن تتخذ  ــي عملية ما بعد الن ف
أرمينيا اخلطوات املناسبة وتشارك بشكل 

بناء في املفاوضات».

وكاالت / البينة الجديدة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، 
ــني أن إدارة  ــؤولني غربي ــال عن مس نق
ــدن جتري  ــي جو باي ــس األميرك الرئي
ــاء أول  ــتراليا لبن ــات مع أس مناقش
غواصات لها تعمل بالطاقة النووية 
في الواليات املتحدة.وعززت أستراليا 
إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات 
القليلة املاضية في وقت تعمل فيه 
ــف وجودها في  ــى تكثي ــني عل الص
ــدي والهادي. ــة احمليطني الهن منطق
ــات  املناقش أن  ــة  الصحيف ــرت  وذك
ــطول  ــتراليا بأس تدور حول تزويد أس
ــي تعمل  ــات الت ــن الغواص ــي م أول
ــن أن  ــي ميك ــة، والت ــة النووي بالطاق

ــول حتت املاء، بحلول  تقضي وقتا أط
٢٠٣٥ تقريبا.وأبرمت أستراليا صفقة 
ــن اململكة  ــترك مع كل م دفاع مش
ــي  ف ــدة،  املتح ــات  والوالي ــدة  املتح
منتصف سبتمبر من العام املاضي، 
ــراكة جديدة حتت مسمى  مبوجب ش
ــحابها من  ــوس»، وأعلنت انس «أوك
صفقة غواصات بقيمة ٥٦ مليار يورو 
مع شركة «نافال غروب» الفرنسية.

ــا على  ــة مع فرنس ــت االتفاقي ونص
ــة هجومية من طراز  إنتاج ١٢ غواص
ــر اخلارجية  ــف وزي ــودا»، ووص «باراك
الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان قرار 
ــتراليا بخرق االتفاق بأنه «طعنة  أس
في الظهر».لكن في وقت سابق هذا 
ــؤولون إن أستراليا  الشهر، قال مس

ــا الدفاعي  ــا تعززان تعاونهم وفرنس
ــية  ــات الدبلوماس ــان العالق وتعمق
ــة لتجاوز اخلالف  بينهما، في محاول
ــات  الغواص ــد  عق ــول  ح ــق  العمي

ــل عام. ــب باريس قب ــذي أثار غض ال
ــرت وزارة الدفاع  ــا، اعتب ــن جانبه م
ــية أن تركيز حتالف «أوكوس»  الروس
ــات  ــطول الغواص ــر أس ــى تطوي عل
النووية في أستراليا هو اجتاه خطير 
ــض معاهدة  ــئ الظروف لتقوي وينش

عدم انتشار األسلحة النووية.
ــد املبادرة  ــن تأيي ــيا ع ــت روس وأعرب
ــوع نقل املواد  الصينية إلدراج موض
ــف «أوكوس»  ــي إطار حتال ــة ف النووي
ــال اجتماع مجلس  على جدول أعم
ــة الدولية للطاقة  محافظي الوكال
الذرية، حيث ترى «مشكلة» في نقل 
ــة البحرية إلى دولة  املفاعالت النووي

غير حائزة لألسلحة النووية.
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وكاالت / البينة الجديدة
استقبل ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان، امس االول السبت، 
ــة التركية،  ــم الرئاس ــدث باس املتح
ــة واملالية  ــن، ووزير اخلزان إبراهيم قال
التركي نور الدين نباتي.وأشارت وكالة 
األنباء السعودية (واس) إلى أنه جرى 
ــؤولني التركيني  خالل استقبال املس
في قصر السالم في جدة، ”استعراض 
ــات الثنائية بني البلدين  أوجه العالق
وسبل تطويرها في مختلف اجملاالت، 
ــاون حيال  ــى بحث التع ــة إل باإلضاف
ــات ذات االهتمام  ــن املوضوع ــدد م ع

ــة  ــدث الرئاس ــترك“.ونقل متح املش
ــس رجب طيب  ــة حتيات الرئي التركي
ــعودي  أردوغان إلى أخيه العاهل الس
ــز، وولي  ــن عبدالعزي ــلمان ب امللك س
العهد.في نيسان املاضي، زار أردوغان 
ــعودية للمرة األولى منذ حزيران  الس
ــر العالقات  ــام ٢٠١٧، قبل توت ــن ع م
ــة“  ــة اخلليجي ــة ”األزم ــى خلفي عل
ــعودي جمال  ــي الس ــل اإلعالم ومقت
خاشقجي في قنصلية اململكة في 
ــطنبول قبل ٤ سنوات.كما أجرى  اس
ولي العهد السعودي زيارة إلى تركيا 

في حزيران املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي،  ــس اإليراني، إبراهيم رئيس ــد الرئي أك
ــزم» مع من  ــل بـ»ح ــرورة التعام ــى ض عل
ــم بـ»اخمللني باألمن العام»، وفق ما  وصفه
ــمية  ــة األنباء اإليرانية الرس نقلته وكال
ــي تصريحات  ــبت املاضي.وتأت ــا) الس (إرن
ــعة  ــل احتجاجات واس ــي ظ ــي ف رئيس
ــهدها البالد على خلفية وفاة مهسا  تش
أميني، التي لقيت حتفها أثناء اعتقالها 
من جانب شرطة األخالق في إيران بسبب 
ــي اتصال مع  ــي، ف ــال رئيس مظهرها.وق
ــب لقوات «الباسيج» تقول  عائلة منتس

ــاء املاضي، في  ــل األربع ت ــة إنه قُ احلكوم
ــب «التمييز  ــات، إنه يج ــل االحتجاج ظ
ــن العام»،  ــاج واإلخالل باألم ــني االحتج ب
ــي، على  ــس اإليران ــد الرئي ــا إلرنا.وأك وفق
ــزم مع اخمللني باألمن  ضرورة «التعامل بح
ــى حد قوله. ــتقرار البالد»، عل العام واس
ــة، إن العنصر في  ــت الوكالة اإليراني وقال
ــمه محمد رسول دوست  ــيج واس الباس
ــكني»، خالل  تل بـ»طعنات س محمدي، قُ
ــهد األربعاء  ــات في مدينة مش احتجاج
ــكل  ــي، وال ميكن لـCNN التأكد بش املاض

مستقل من هذه املعلومات.

وكاالت / البينة الجديدة

ــاد اجلوية التركية،    أصدرت األرص
ــراً باللون  ــي، حتذي ــة املاض اجلمع
ــبب  بس ــدن،  م  ٤ ــى  إل ــر  األصف
ــار  واألمط ــة  الرعدي ــف  العواص
التقييمات  ــر  ــا آلخ الغزيرة.ووفقً
ــة  ــة العام ــا املديري ــي أجرته الت

ــتكون األجزاء  لألرصاد اجلوية، س
والشرقية  والوسطى  الشمالية 
ا جزئيًا إلى كلياً في  من البالد غائمً
جميع أنحاء البالد.ومن املتوقع أن 
تكون درجات احلرارة أقل ب ٤ إلى 
٨ درجات من الدراجات املوسمية 
في األجزاء الشمالية والوسطى 

والغربية من البالد.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  االوكران ــس  الرئي ــه  توج
ــاء  ــكي، مس فولودميير زيلينس
ــرة إلى  ــبت املاضي ، مباش الس
ــال لهم إن  ــني الروس قائ املواطن
ــهم فالدميير بوتني يرسل  رئيس
ــم «مواطنيه إلى املوت». عن عل
ــية  بالروس ــكي  زيلينس ــال  وق
ــدرك  ي ــي  الروس ــم  «احلك إن 
ــل مواطنيه إلى  ــه يرس متاما أن
ــاف مخاطبا اجلنود  املوت». وأض
ــاعات من  ــروس بعد بضع س ال
ــدد  ــكو قانونا يش إصدار موس
ــرون  يف ــن  م ــق  بح ــات  العقوب
ــتعاملون في شكل  طوعا، «س
ــاري ... لن يعلم أحد ظروف  حض
ــذا  ه ــالمكم».وجاء  استس
ــاعات على  ــد س ــح بع التصري
ــني، ، تعديالت تنص  ــع بوت توقي
ــى  ــجن حت ــة الس ــى عقوب عل
ــرة أعوام بحق العسكريني  عش
ــرون أو يرفضون القتال  الذين يف

في فترة التعبئة، األمر الساري 
ــكي «رفض  حاليا.وقال زيلينس
ــن  ــل م ــد أفض ــاب التجني خط
ــي أرض  ــرم حرب ف ــوت كمج امل
ــا «الهروب من  أجنبية»، مضيف
ــة أفضل من  ــة اإلجرامي التعبئ
ــلل ثم اإلدانة في  اإلصابة بالش
ــاركة في  ــى املش ــة عل محكم
مخاطبا  عدوانية».وتابع  ــرب  ح
ــروس «من األفضل  ــني ال املواطن
ــالم للجيش األوكراني  االستس

على أن تُقتلوا بضربات سالحنا، 
ــن أوكرانيا  ــة م ــات منصف ضرب
ــها في  ــن نفس ــع ع ــي تداف الت
روسيا  ــتبدلت  هذه احلرب».واس
اللوجستية  االمدادات  مسؤول 
ــد  بع ــبت  الس ــها  جيش ــي  ف
سلسلة نكسات، فيما تواصل 
ــيطر عليها  التي تس ــق  املناط
ــا  ــا وجنوبه ــرق أوكراني ــي ش ف
ــي على  ــوم الثان ــت للي التصوي

خيار ضمها إليها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــؤون  لش ــة  الدول ــرة  وزي ــدت  أك
ــي في اإلمارات، رمي  التعاون الدول
الهاشمي، أن بالدها «لن تتوقف 
ــا  بحقه ــة  املطالب ــن  ع ــا  يوم
ــالث»  الث ــزر  اجل ــي  ف ــروع  املش
ــع إيران.وخالل  ــازع عليها م املتن
ــة العامة  كلمتها أمام املناقش
ــبعني  والس ــابعة  الس ــدورة  لل
ــة العامة لألمم املتحدة  للجمعي
في نيويورك، قالت رمي الهاشمي 
قالت الهاشمي أن دولة اإلمارات 
ــاء احتالل  ــدد مطالبتها بإنه جت

ــة الثالث. ــزر اإلماراتي ــران للج إي
ــرة اإلماراتية: «جندد  وقالت الوزي
ــا  مطالبتن ــياق  الس ــذا  ه ــي  ف
ــزر  للج ــران  إي ــالل  احت ــاء  بإنه
اإلماراتية الثالث: «طنب الكبرى 
ــى»،  ــب الصغرى وأبو موس وطن
ــخ والقانون  ــت التاري ــي يثب والت
ــا،  ــالدي عليه ــيادة ب ــي س الدول
ــتجابة  ونؤكد أنه ورغم عدم اس
ــالدي الصادقة  ــوات ب ــران لدع إي
ــلمية  ــزاع بالطرق الس ــل الن حل
ــة  ــداد العقود اخلمس ــى امت عل
ــة، إال أننا لن نتوقف يوما  املاضي

عن املطالبة بحقنا املشروع في 
هذه اجلزر إما من خالل التفاوض 
ــدل  الع ــة  محكم أو  ــر  املباش
الدولية..كما ينبغي بذل قصارى 
ــة اخلمول  ــاوز حال ــود لتج اجله
ــمة األبرز للنهج  التي باتت الس
ــي التعامل مع  ــي الراهن ف الدول
ــو إيجاد  ــال نح ــات واالنتق األزم
ــاملة وعادلة  ــة وش ــول دائم حل
املتصاعدة  ــلحة  املس للنزاعات 
حول العالم، ومعاجلة التداعيات 
ــن االضطرابات في  ــة ع الناجم

املشهد الدولي».

متابعة / البينة الجديدة

ــكيك  نقلت صحيفة تركية تش
ــهادة  ــم كردي معتقل في ش زعي
ــب  طي ــب  رج ــي  الترك ــس  الرئي
ــة، ووصفه لها  ــان اجلامعي أردوغ
ــة في تاريخ  ــا «أكبر فضيح بأنه
التفاصيل،  ــي  احلديثة».وف الدول 
التركية  ــان»  «زم ذكرت صحيفة 
ــردي  الك ــم  الزعي أن  ــة  املعارض
املعتقل، صالح الدين دميرطاش، 
ــر بصحيفة  ــي مقال نش كتب ف
ــول إن «تركيا  «دوفار» التركية يق
قد تواجه أكبر فضيحة في تاريخ 
ــهادة  ــبب ش ــدول احلديثة بس ال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــة إلى  ــت الصحيف (املزورة)».ولفت
ــابق  الس ــي  الرئاس ــح  املرش أن 

ــددا قضية  ــاش، أثار «مج دميرط
شهادة الرئيس أردوغان اجلامعية 
ــيرة  التي يزعم بأنها (مزورة)، مش
ــال حمل  ــي مق ــه كتب ف ــى أن إل
ــس» قائال  ــهادة الرئي ــوان «ش عن
للرئيس  اجلامعية  ــهادة  «الش إن 
للنقاش  ــت موضوعا مثيرا  ليس
فقط، بل هو (أمر خطير للغاية). 
ــاش قوله في  ــن دميرط ــل ع ونُق
ــياق ادعاءاته «ال يهم كثيرا ما  س
ــد ذهب إلى  ــخص ق إذا كان الش
ــة أم ال، فهو يعرف العديد  اجلامع
ــوروا  ــن تط ــخاص الذي ــن األش م
ــم أنهم  ــني، رغ ــوا مؤهل وأصبح
ــى اجلامعة».وكتب  ــم يذهبوا إل ل
ــردي التركي  ــي الك هذا السياس
ــذي أحتدث عنه  يقول: «الوضع ال
ــتيفاء  هنا هو ما إذا كان قد مت اس

ــوب  ــة مطل ــم للغاي ــرط مه ش
ــتوى إداري  للوصول إلى أهم مس
ــنعلم احلقيقة  ــا. س ــد م ــي بل ف
ــد نواجه أكبر  بعد االنتخابات. ق
فضيحة في تاريخ الدول احلديثة. 
ــيحدث إذا تبني أن  ــا س ــل م تخي
ــالد  ــه أدار الب ــم أن ــخصا يُزع ش
مبفرده ١٠ سنوات تقريبا بشهادة 
ــل  مؤه ــر  غي ــة  مزيف ــة  جامعي
ــكيكه  بالفعل».وفي معرض تش
ــان اجلامعية  ــهادة أردوغ ــي ش ف
ــس  رئي ــو  وه ــاش،  دميرط ــب  كت
ــابق حلزب الشعوب  ــترك س مش
الدميقراطي، قائال: «لنفترض أنك 
ــاذا ال نعرف  ــج جامعي. فلم خري
ــدا؟ لقد  ــال جامعيا واح ــك زمي ل
عينت جميع زمالئك من املدرسة 
ــا في  ــة تقريب ــة والثانوي اإلعدادي

ــة، لكنك لم تعني  مناصب الدول
ــدا؟ أليس  ــا واح ــا جامعي صديق
ــل لزمالئك اجلامعيني  هذا مخج
ــاش  دميرط ــى  وجدوا؟!».ومض إن 
ــككة  ــج لروايته املش ــي التروي ف
ــخصا ال  بقوله: «هل يعقل أن ش
ــنوات  ــك صورة واحدة من س ميتل
ليس  ــاذا  مل ــة؟  اجلامعي ــته  دراس
ــتك  ــك أي صور عن أيام دراس لدي
اجلامعية؟ ملاذا لم يخرج شخص 
ــول: ذهبنا إلى اجلامعة  واحد ليق
ــس الكلية، كنا  ا، كنا في نف معً
ــل؟ لنفترض أنه  في نفس الفص
ــاء، أليس  ــك أي أصدق ــس لدي لي
لديك أستاذ في اجلامعة؟ ملاذا لم 
ــد ليقول (كان  ــتاذ واح يخرج أس
ــي)؟ أو ملاذا لم تقل (فالن  من طالب

أستاذي في اجلامعة؟)».

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي، يائير  دعا رئيس الوزراء اإلس
البيد، إلى حل الدولتني بني إسرائيل 
ــنوات من  ــطينيني، بعد س والفلس
ــرائيليني أي ذكر  ــادة اإلس جتنب الق
ــي األمم املتحدة،  ــة ف ــذه القضي له
ــس الوزراء  ــذ دعوة رئي ــرة من وألول م
ــابق بنيامني نتنياهو في العام  الس
ــام اجلمعية  ــه أم ــي كلمت ٢٠١٦.وف
ــس  ــدة، اخلمي ــألمم املتح ــة ل العام
ــد إن «االتفاق مع  ــال البي ــي، ق املاض
ــطينيني، على أساس دولتني  الفلس
لشعبني، هو الشيء الصحيح ألمن 
ــتقبل  ــرائيل، والقتصادها ومس إس
ــه «على  ــى أن ــيراً إل ــا»، مش أطفالن
ــزال  ــات، ال ت ــن كل العقب ــم م الرغ
غالبية اإلسرائيليني تدعم رؤية حل 
ــد منهم».وأضاف  الدولتني، وأنا واح

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن تل أبيب 
ــرط واحد فقط، أن تكون  «لديها ش
املستقبلية  ــطينية  الفلس الدولة 
دولة سلمية، وأنها لن تصبح قاعدة 

إرهاب أخرى ميكن من خاللها تهديد 
إسرائيل ووجودها»، مؤكداً على أنه 
ــيكون لدينا القدرة على حماية  «س
ــرائيل، في  ــع مواطني إس أمن جمي

ــد البيد على أن  جميع األوقات».وأك
«السالم ليس تسوية، بل هو القرار 
األكثر شجاعة الذي ميكننا اتخاذه، 
ــد  ا، بل يجس ــالم ليس ضعفً والس
ــة للروح  ــوة الكامل ــي داخله الق ف
ــرية»، وفق تعبيره.وتأتي دعوة  البش
ــرائيلي تأكيداً  ــوزراء اإلس ــس ال رئي
لتوجه الرئيس األميركي، جو بايدن، 
الذي أكد دعمه حلل الدولتني، خالل 
زيارته إلسرائيل في آب املاضي، وقبل 
أقل من ستة أسابيع من االنتخابات 
املزمع إجراؤها مطلع تشرين الثاني 
ــوزراء  ــد رئيس ال ــد تعي ــي، ق املاض
ــابق، بنيامني نتنياهو،  اليميني الس
ــم يعلن عن  ــلطة، الذي ل ــى الس إل
ــد واضح حلل الدولتني منذ فترة  تأيي
ــابق، دونالد  ــس األميركي الس الرئي

ترامب.
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6ثقافية

متابعة / القسم الثقاَّـ
 

«إعادة  ــه  لم ــق حُ بهدف حتقي
ــالل  ــه» خ ــا مت هدم ــاء م إنش
سنوات احلرب املضطربة، تزين 
اليوم النقوش احملفورة للنحات 
العراقي خالد العبادي جداريات 
ــود ومركبات  لتاريخ بالده، ألس
ــته  قدمية وطيور من خالل ورش
الثقافي  التراث  باملوصل.عانى 
ــالل  ــرا خ ــراق كثي ــي للع الغن
الصراعات واحلروب. وفي العام 
ــع أثرية  ــت قط رض ــي، عُ املاض
رِّبت من العراق  قدمية نُهبت وهُ

بعد الغزو األميركي عام ٢٠٠٣ 
ــي بغداد، مبا في ذلك لوح من  ف
ــني عمره ٣٥٠٠ عام يحمل  الط
ــة جلجامش،  جزءاً من ملحم
ــومرية قدمية  ــي حكاية س وه
ــن أوائل  ــد أنها واحدة م يُعتق
ــي العالم،  ــة ف ــع األدبي القط
هذا فضالً عن تدمير أو تخريب 
ــال األثرية  ــن األعم ــد م العدي
ــاهمات  املُس إطار  املهمة.وفي 
ــى  عل ــاظ  للحف ــة  الفردي
ــدف حتقيق  وبه ــراق،  الع ــار  آث
ــا مت  ــاء م ــادة إنش ــه «إع لم حُ
ــنوات احلرب  ــه» خالل س هدم
املضطربة، تزين اليوم النقوش 

احملفورة للنحات العراقي خالد 
العبادي جداريات لتاريخ بالده، 
ــود ومركبات قدمية وطيور  ألس
من خالل ورشته باملوصل.وقال 
العبادي إنّه، خالل فترة تنظيم 
الدولة اإلسالمية، عندما كان 
ــه وكانا  ــو وزميل ل ــول ه يتج
يريان التماثيل التي تتم إزالتها 
ــدم، كانا  ــي ته ــات الت والبواب
ــس  باالنزعاج.وتعك ــعران  يش
ــة  ــة املصنوع ــه اجلداري لوحات
من الطني تاريخ البالد الطويل 
ــورية إلى فترة  من الفترة اآلش
تنظيم الدولة اإلسالمية.وقال 
إنه يريد تذكير األجيال القادمة 

ــخ نينوى، في  ــأن هذا هو تاري ب
ــورية  اآلش املدينة  إلى  ــارة  إش
ــة بالقرب من  ــة الواقع القدمي
ــل احلديثة. وأضاف «هذا  املوص
ــذا هو  ــل. ه ــخ املوص ــو تاري ه
تاريخ العراق».يقع الفناء الذي 
ــه حوالي ٢٠ لوحة  تُعرض علي
ــة املوصل  ــي مدين ــة ف جداري
ــي جزء من املدينة  القدمية، وه
ــرار كبيرة  ــت ألض ــي تعرض الت
ــتعادة املدينة  ــرب اس خالل ح
ــم الدولة  ــي تنظي ــن مقاتل م
اإلسالمية، الذين دمروا العديد 
ــة.واآلن  القدمي ــا  مواقعه ــن  م
العبادي، احلاصل على  ــير  يس

ــي الفنون  ــتير ف درجة املاجس
ــكيلية – قسم النحت،  التش
ــن  ــلة م ــوار سلس ــر بج بفخ
ــات التي أبدعها وتُصور  اجلداري
ــة  ــخ املدين ــن تاري ــاهد م مش
ــة  اإلمبراطوري ــن  فم ــي؛  الغن
ــوى القدمية  ــورية في نين اآلش
إلى عام ٢٠١٧، تهدف املشاهد 
إلى تذكير العائالت العراقية 
ــة التي  ــداث التاريخي باألح
املنطقة. ــكان  س ــها  عاش

وقال النحات خالد العبادي 
”نفذنا التصميم الذي يروي 
ــذ الزمن  ــراق من ــخ الع تاري
ــا هذا،  ــى زمانن ــوري إل اآلش

ــرة زمنية  ــا لكل فت ووضعن
ــكال يحاكي  ــة أو ش جداري
ــا من  ــة. فبدأن ــك املرحل تل
ــا  ــورية وكأنن ــة اآلش البواب
ندخل من خاللها إلى الزمن 
اآلشوري وما بعده“.من جهة 
أخرى، ال زال فنانون عراقيون 
ــبان يجتهدون إلزالة آثار  ش
ــدران مدينة  ــن ج ــار ع الدم
بجداريات  وتزيينها  املوصل 
ــض  تنب ــة،  زاهي ــوان  أل ذات 
ــكانها  ــد لس ــاة وتعي باحلي
اجلميل  ــا  ماضيه ــات  ذكري
ــهم األمل  وحتيي في نفوس

في مستقبل أفضل.

 

فنارات

ــة يحققه  ــة كوني ــن رؤي ــي تعبير ع ــص األدب الن
ــه التميز والتفرد  ــاعر» برؤاه التي متنح نتاج «الش
ــادة ابتداء  ــباقة في الري ــعرية العراقية الس والش
ــعرية  ــعرية التفعيلة ومرورا بالنثرية الش من ش
ــاء بالقصيدة التفاعلية.. الرقمية التي تعد  وانته
جتربة حداثوية تكشف عن تطور في شكل النص 
الشعري الذي طغت عليه املعلوماتية فتحول من 
ــى تفاعلي..رقمي على  ــم لفظي على الورق ال رس
ــاء بتداخل الصورة  ــة الزرق ــة الكمبيوتري الشاش
ــت والدتها نتيجة  ــة.. والتي كان والصوت والكتاب
حكمية ملا أفرزته احلضارة من تقنيات إبداعية كان 
ــوبية التي أسهمت  في مقدمتها التقنية احلاس
ــة واإلبداعية التي كان  في تطوير القدرات الذهني
ــي.. الرقمي أو ما  ــن نتائجها والدة األدب التفاعل م
يوصف باألدب االلكتروني أو التكنولوجي الذي ولد 
في رحمها وصار لسان الوجود للتواصل في عصر 
املعلوماتية التي أسهمت في نشره وانتشاره من 
ــتات  ــبكة العنكبوتية التي مللمت ش خالل الش
ــة صغيرة..  ــت منه قري ــاني وجعل ــود اإلنس الوج
متخض من رحمها متجاوزا كل اإلشكال الشعرية 
ــط عوالم التطور االلكتروني  املألوفة لوالدته وس
ــه املنحصرة فيما طرحته اآللة الرقمية  ومعطيات
الشبكية «االنترنيت».. والذي يحتاج إلى صياغة 
تنسجم واإلمكانات التكنولوجية بحيث يستثمر 
ــة لكتابته من  ــا وتوفير البرامج احملقق كل آلياته
اجل توصيل إبداعه وتفاعل متلقيه معه محققا 
ــات التي  ــم من الصعوب ــة.. بالرغ ــة واملنفع املتع
يالقيها املتلقي لهذا النمط اإلبداعي الفني الذي 
ــي حتقيق حضوره  ــتند إلى التقنية احلديثة ف يس
ــغال الفكر للتصدي للصعوبات  الذي يتطلب إش
ــكال التي  التي تكمن في قراءة داللة األلوان واألش
ــة... فضال عن  ــا الرمزي ــرض معرفة بتعالقاته تف
ــار.. أي «االنتقال  ــل واإلبح ــروطيته في التأوي مش
ــر والتشكيل  ــاطة املؤش من نافذة إلى أخرى بوس
ــة.. الرقمية جتربة  والكتابة..».القصيدة التفاعلي
تعبر عن تطور في شكل النص الشعري وجنسه 
ــى نص تفاعلي..  ــه من نص ورقي جامد إل بتحويل
ــورة والصوت  ــه اللفظة والص ــي.. تتداخل في رقم
العالمــة الداللية التي تــولد املعنى بتناغـــمها 
ــكيل/ املوسيقى/  وبقية العناصر « اللفظ/ التش
ــكل  ــوبية..»، والتي تنتظم وتش ــة احلاس البرمج
ــعري  البناء النصي الذي هو هاجس التواصل الش
عبر الوسيط االلكتروني ومسايرة التطور احلضاري 
وتطبيقاته التي تخضع التكنولوجي لسلطتها 

وتكييفها لرؤية املنتج بترتيب هرمي .

@ÚÓ‹«b–n€a@ÚÌä»í€a@ø
ÚÓ‡”ä€a

علوان السلمان

ÂÌÜœaä€a@Ö˝i@ÉÌâbm@â�Ïñ�m@pbÌâaÜu@ıb‰i@ÜÓ»Ì@NN@Öbj»€a@Ü€bÅ@Ô”aä»€a@pbz‰€a

ÚÓfl˝ç�a@Ú€ÎÜ€a@@@Ò6œ@µg@ÚÌâÏë�a@Ò6–€a@Âfl@›ÌÏ�€a@Ö˝j€a@ÉÌâbm@¥�€a@Âfl@Ú«Ï‰ñΩa@ÚÌâaÜ¶a@ÈmbyÏ€@èÿ»m

NO.3962.MON.26. SEP .2022العدد (٣٩٦٢)  اإلثنين  ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢ 

Ú”âbí€bi@ä»í€a@oÓji@ÊbüÎ˛bi@ÊÏ‰ÃnÌ@ıaä»ë

�aÜu@Ò7ñ”@óñ”

رعد األمارة

أمنية 
ــعرك احللو، أنتِ ال  ــرّحنيَ ش تس
تعرفني ماذا يدور في ذهني، ألف 
ــي،  ــرة تطلُّ من رأس ــرة وفك فك
ــرّحتُ  س ــو  ل ــاذا  م ــطها،  أبس

شعرك أنا!.
أسى

ــا وال  ــة، ال أيامه ــت مبهج ليس
أيامي، كالنا صنع دائرة من احلزن، 

دَ فيها!. وتنهّ
انكسار

ــها  ــمع همس كنت ومازلت أس

ــي  العذب، وهي توصيني بنفس
خيراً، يا أمي أنا لست بخير!.

وسائل
ــائل كثيرة ألثارة  ــا وس كان لديه
ــن بينها  ــي، لكن ليس م إعجاب

التربيت على كتفي.
نكران

ــر، بحجم  ــور صغي ــديَّ عصف ل
ــم  ثمرة كيوي، أطلقت عليه اس
ــر راق  ــون األم ــدي، قد اليك وحي
ــاب القفص  ــا أن فتحت ب ــه، م ل
ــداً، فعل ذلك دون  حتى طار بعي

التفاتة!.
مذهلة

ــا،  عينيه ــراك  ش ــي  ف ــتُ  وقع
ــة، مصيدة أجفانها وهي  امللعون

تنغلق، كانت فاتنة!.
٧ (سيد األمنيات)

كانت إشاعة أطلقها بعض من 
ــعي  ــري الفنت، قالوا أن بوس مثي
ــك، تباً  ــو أردتُ ذل ــس النجوم ل مل
لٍّ  ــدورون حولي، وكُ لهم، أنهم ي
منهم يطلب أن أحضر له جنمة، 

أيُّ هراءٍ هذا!.

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــطة بيت  تنوعت فعاليات وأنش
ــارقة بني اللقاءات  الشعر بالش
الشعرية وما يتصل بفن الشعر 
ــتمراراً  ــات ونقد... واس من دراس
ــعرية، واحتفاءً  ــه الش لفعاليات
ــهد  ــارب املهمة في املش بالتج
ــعر  ــت الش ــم بي ــعري، نظ الش
ــاء الثالثاء  ــة مس ــرة الثقاف بدائ
ــا عصافير  ــية حلّقت فيه أمس
ــارك فيها  ــدة عالياً، وش القصي
الدكتور وليد الصرّاف، من العراق، 
ــودان،  ــر اجلنيد، من الس وأبو بك
ــن  م ــال،  بي ــداهللا  عب ــور  والدكت
ــو، بحضور الشاعر  بوركينافاس
ــداهللا البريكي، مدير  ــد عب محم
الشاعر صهيب  البيت، وقدمها 

ــلوب  ــرّف بأس ــذي ع ال ــان،  نبه
ــعري رشيق شعراء األمسية،  ش
ــعر في  ــت الش ــدور بي ــاد ب وأش
ومواصلة  ــارب  بالتج ــاء  االحتف
ــعري.تنوعت  الش ــاء  العط
ــني الذاتي  ــعراء ب ــني الش مضام
ــى األوطان،  إل ــي واحلنني  والوطن
التي فاضت  ــة  بالعاطف وتغنّت 
ــت إعجاب  ــى حروفهم، فنال عل
اجلمهور احلاشد في ساحة بيت 
الشعر. افتتح القراءات الشاعر 
ــذي قرأ قصيدة  وليد الصراف، ال
أهداها إلى «أم الربيعني» مدينته 
ــاع  ــا أوج ــس فيه ــل، الم املوص
ــر والتاريخ العريق  ــاس واحلج الن
ــع احلرب،  ــاء ومعاناتها م للحدب
في قصيدة ملحمية حلق فيها 

بالشعر وأناقة اإللقاء، 
متابعة / القسم الثقاَّـ

ــوري  ن ــور  الدكت ــتاذ  لالس ــا  حديث ــدر  ص
ــني  ــز ب ــات التميي ــاب( مقارب ــي كت اخلاقان
ــة اإلقتصادية و  ــا و الفائدة في النظري الرب
ــالمي ) عن بيت  ــادي اإلس ــر اإلقتص الفك
ــة  ــى ثماني ــتمل عل ــاب اش احلكمة.الكت
فصول موزعة على ثالثة أبواب. و قد حاول 
ــة أن يلقي  ــي صفحاته الثالثمائ املؤلف ف
ــكالية من  ــألة اإلش الضوء على هذه املس
ــتعراض وحتليل املسار التاريخي  خالل اس
ــة الفائدة والربا من  لكيفية حتول موضوع
ــم من أركان  ــة إلى ركن مه قضية أخالقي
ــم  أه ــة  مناقش و  ــة  اإلقتصادي ــة  النظري
ــير مشروعية  النظريات التي حاولت تفس
ــا الباب  ــي الباب األول. أم ــدة وذلك ف الفائ
الثاني فتناول فيه موضوعة الربا و الفائدة 
في اإلسالم بالتركيز على ما أشرعه فقهاء 
ــني الربا  ــذ للتفريق ب ــن مناف ــرون م معاص
ــتندين إلى األصول الشرعية  والفائدة مس
ــة و دون أن يخالفوا نصا  والقواعد الفقهي
ــث فناقش فيه  ــا الباب الثال أو إجماعا.أم
ــي تثيرها  ــكاليات الت ــرز القضايا و اإلش أب
ــي اجملتمعات  ــدة ف ــا والفائ ــة الرب موضوع
ــتويات  املس ــى  عل ــرة  املعاص ــالمية  اإلس
ــرعية واالقتصادية.وتقدم  ــة و الش الفكري
ــور اخلاقاني بجزيل  ــتاذ الدكت املؤلف االس
ــت احلكمة ) و  ــة ( بي ــكر إلى مؤسس الش
ــاهم في نشر  القائمني عليها و كل من س

الكتاب وإخراجه للنور.

آمال زكريا 

ــي  ل ــوح  يل ــل  رحي
باملساء 

يتعرش الوجع 
يصفعني كل حزن 

افيون ميارس دورته في 
دمي 

ادمنت الصبر 
اكتمُ أنيني كل فجر 
اعد اوراقي املتهالكة 

والتقومي بارد 
اين صهيلي احملموم 

اين انوثتي 
ــي  ل كان  ــرأة  ام ــا  ان

معارج الفضاء 
هو ذا يثقل حملي 

يجرني نحو الصقيع 
اسقط.. 

واوراقي تتهاوى 
بوحي بات كالعويل 

عطري يتبدد 
ــلوبة  مس ــوردة  ك

الرحيق 
ــادت  اعت ــي  الت ــا  وأن

الصعود 
ــل  ابته ــية  مجوس

لنيران الوجود 
ــد  ق ــري  جم ــذوة  ج

اطفئه الرماد 
ــل اتلف  ــواء ثقي واله

رئتي 
رجل يشبه الصدأ 

وانا بريق النسغ 
ال يرويني اي ارتواء 

أيا..
ــم  توشَ ــراً  عط

انفاسي..! 
ــي  ــاب يفصلن اي ضب

عن الضوء.. ؟
ــت  اعتل ــدران  ج اي 

صهوة صهيلي؟ 
أفتش مفارق الطرق 

عيناي ملّت األرتقاب 
و النفاق ينهش هوائيَّ 

النقي 
ــة  بدوي ــادة  عب ــم  ك

تلفني كـ كفن 
على  ــا  خيامه ــط  حت

جسدي 
وأنا قارب له البحر 

ــدة  قصي ــداء  فالبي

باهتة 

ــي  اطراف ــوي  تك

بالرمضاء 

وانا روح اعتادت املوج 

يغسل جسدي 

يدثره باملاء و امللح.. 

ــوء في  ــي الض يرتدين

فسحة الال الصدأ 

ــش  تنه ــدأ  ص ــت  ان

معادني 

مفردات مكررة 

مملة احاديثك 

باهت انت كالرماد 

ــا  اغتاله وردة  ــا  وان

خريف 

اجرجر خطواتي نحو 

النهاية 

ــجرة  ــل ش ــث مث اله

كرز 

عند تخوم الصيف 

ــزر  وج ــي  يأخذن ــد  م

يعبدني 

من  ــاطيء  ش السرير 

ملح 

وانا جرح 

كيف اساير األنني؟

âaÜïa
¥iåÓÓ‡n€a@pbiâb‘fl
ÒÜˆb–€aÎ@biä€a@

@cÜñ€bi@ÚiÏ‹ñfl@ÒäïbÅ

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

;„zzzzÁÊzzzfizzzh

البينة الجديدة / علي شريف

ــي في  ــت الثقاف ــى البي احتف
ــة  وجمعي ــل  باب ــة  محافظ
ــتقلة  املس ــة  الثقافي ــرواد  ال
ــاعر  ــز العام / بابل بالش املرك
ــريفي  الش ــد  احم ــور  الدكت
للحديث عن جتربته مع قراءات 
ــن قصائده. ــدد م ــعرية لع ش
ــي  الت ــية  األمس ــتهلت  واس

ــالح اللبان  ــاعر ص أدارها الش
ــيرة  ــرة عن س ــذة مختص بنب
احملتفى به فيما حتدث الدكتور 
ــريفي عن بداياته األدبية  الش
ــيرا  ــي مش ــواره األكادمي ومش
إلى جذور القصيدة العمودية 
ــعر  الش ــاس  أس ــا  باعتباره
ــريفي  العربي. بعدها قرأ الش
ــده في أغراض  عددا من قصائ
ــهدت  مختلفة.وش ــعرية  ش

ــئلة  ــية مداخالت وأس األمس
احلضور.وجتدراالشارة  قبل  من 
ــد  ــور احم الدكت ــاعر  الش ان 
ــى  عل ــل  حاص ــريفي  الش
ــهادة الدكتوراه في التاريخ  ش
ــة  جامع ــن  م ــالمي  اإلس
ــدة إصدارات في  كربالء وله ع
ــه فضال عن  مجال اختصاص
مجموعتني شعريتني في طور 

الطباعة.

@›ibi@ø@øb‘r€a@oÓj€a
Ô–Ìäí€a@Üªa@âÏn◊Ü€a@ä«bí€bi@Ô–n∞

نص
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com



8الحصاد

;‹]¬’\;ÖÁÅ∏\
ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;äËÑÂ

;{]qz›;fl÷¬Á;8¬ç’\;Åç¢\
;Ïê]£\;ÏËŸÅ£\Â;ÏËfiŸ¯\;Ï�£\
CìD;ÿÊàÖ’\;Î]…Â;ÓÖ—Ç;ÎÑ]Áád

بغداد / البينة اجلديدة
ــعبي علي  ــد الش ــط للحش ــن قائد عمليات الفرات األوس أعل
ــة اخلاصة  ــة األمني ــاح اخلط ــن جن ــد، ع ــس األح ــي، ام احلمدان
ــي محافظة النجف. ــي األعظم (ص) ف ــاء ذكرى وفاة النب باحي

ــة األمنية واخلدمية  ــي مؤمتر صحفي، إن اخلط ــال احلمداني ف وق
ــول األعظم (ص) جنحت  ــهاد الرس اخلاصة بإحياء ذكرى استش
دون حوادث تذكر لليوم اخلامس، مشيراً إلى التنسيق العالي مع 
ــرطة وبدعم وتعاون كبير  ــة وقيادة الش العتبة العلوية املقدس
من االخوة أصحاب املواكب احلسينية األبطال والزوار.وأضاف، أن 
ــكيالت التي شاركت في إحياء ذكرى استشهاد الرسول  ”التش
ــار  ــكيل فجر وأمن احلشد.وأش ــي االلوية ٢ و١١ و٣٧ و٢١ وتش ه
ــغ طوله ١٥٥ كيلو  ــاتر االمامي الي يبل ــي إلى تعزيز الس احلمدان
ــرات التكتيكية والكاميرات  ــات واألجهزة الفنية والطائ بالدوري
احلرارية وأجهزة التشويش وانتشار االمن في جميع السيطرات، 
ــيات  ــاركة الكثير من اجلنس ــهدت مش ــى أن الزيارة ش الفتا ال

العربية واألجنبية.  

È›Å∏\;‡\3�’\;ÿ]§;∫;‘2ç∏\;‡Â]¬i’\;áÁá¬h;◊eà;‡]mueÁ;Ö�ÕÂ;–\Ö¬’\
بغداد / البينة اجلديدة

ــران املدني نائل  ــلطة الطي بحث رئيس س
ــعد عبد الهادي، مـع وزير النقل وهيئة  س
ــترك  ــران القطري آفـاق التعاون املش الطي

ــر بيان  ــي. وذك ــران املدن ــال الطي ــي مج ف
لسلطة الطيران املدني ، ان رئيس سلطة 
ــد العراقي  ــس الوف ــي ورئي ــران املدن الطي
ــادي بحث  ــعد عبد اله ــل س ــنت نائ الكاب

ــس الهيئة  ــل القطري ورئي ــع وزير النق مـ
ــر والوفد املرافق  ــة للطيران فـي قط العام
لهم آفاق التعاون املشترك ما بني البلدين 
ــال اجلمعية  ــك عـلى هامش أعم ، جاء ذل
ــة الطيران املدني الدولي  العمومية ملنظم
ــي مونتريال - كندا ٤١ .  lCAO املنعقدة فـ
واضاف البيان، أن اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون املشترك ما بني البلدين مبا يخص 
ــران املدني وتقدمي الدعم املتبادل فـي  الطي
ــيما الفنية والنقل اجلوي  كافة اجملاالت س
ــران وكذلك  ــة وأمن الطي ــالمة اجلوي والس
ــية والتدريب اخلاص بسلطة  املنح الدراس
ــادة  ــا متـت اإلش ــي ، فيمـ ــران املدنـ الطي
ــالل املباحثات  ــد العراقي خ ــود الوف بجه
ــة فـي املنظمة  ــي احملافل الدولية خاص فـ

العربية للطيران املدنـي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــومي ، من أن  حذر اخلبير االقتصادي نبيل املرس
العراق أصبح قريباً من منطقة اخلطر، بسبب 
انخفاض أسعار النفط إلى ٨٦ دوالراً للبرميل. 
ــومي في منشور له على جداريته  وكتب املرس

ــع (فيس بوك)، العراق يلدغ من ذات اجلحر  مبوق
ــط إلى ٨٦  ــعر النف ــرات !! انخفاض س عدة م
دوالراً للبرميل يعني أن العراق أصبح قريباً من 
منطقة اخلطر. وأوضح، يحتاج العراق إلى سعر 
ــادرات ٣٫٣ مليون برميل  ــل وص ٨٠ دوالراً للبرمي

يومياً  لكي يحصل على إيرادات نفطية تصل 
ــع اإليرادات غير  ــى١٤٠ ترليون دينار تكفي م إل
النفطية لتغطية متطلبات النفقات العامة 
ــي ارتفعت مبقدار ٢٥ ترليون دينار هذا العام  الت

نتيجة لتشريع قانون األمن الغذائي.

Ö�£\;ÏŒ�fiŸ;flŸ;fÁÖÕ;–\Ö¬’\;U;�\ÖÁÉü;œ÷�Á;ÍÄ]ëiÕ\;3e|

;flÁÖ|`Â;g]·Ñ¸]d;€‚i±;ƒ]ŒÁ¸\
Ä\Å∆d;∫;ÖÁÂái’\Â;ÏÕÖâ’]d

بغداد / البينة اجلديدة
أفادت وزارة الداخلية، امس األحد، بإلقاء مفارز مديرية مكافحة 
ــرقة  ــم باإلرهاب وآخرين بالس ــض على مته ــرام بغداد القب إج
ــارز مديرية مكافحة إجرام بغداد  ــر. وقالت الوزارة ، إن مف والتزوي
مكتب النهروان ملكافحة اإلجرام، متكنت من إلقاء القبض على 
متهم مطلوب باإلرهاب لقيامه بالدكة العشائرية ضمن قاطع 
ــؤولية، حيث مت عرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي  املس
ــق وقرر توقيفه وفق أحكام املادة ٤ ٢ من قانون مكافحة  التحقي
اإلرهاب.وذكر البيان أن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت 
ــرقة منازل ومحال  القبض على عدد من املتهمني لقيامهم بس
جتارية ودراجات نارية ودراجات التك تك، ومتهمني بسرقة مبالغ 
ــا جنائية مختلفة، فضال عن  ــة والتزوير، ومطلوبني بقضاي مالي
ــارة ضبط في  ــط عجلتني والقبض على حائزيها لوجود إش ضب
ــة التي أجرتها مكاتب  ــات األمني قاعدة البيانات ضمن املمارس
ــن العاصمة  ــي الكرخ والرصافة م ــرام في جانب ــة اإلج مكافح
ــق املتهمني  ــة بح ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــث مت اتخ ــداد، حي بغ

وتقدميهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. 

;Ï�£\;{]qz›;‡]fi÷¬Á;ÍÖ⁄ç’\Â;È≥]∆’\
CìD;ÿÊàÖ’\;Î]…Â;ÓÖ—Éd;Ïê]£\;ÏËfiŸ¯\

بغداد / البينة اجلديدة
ــد العمليات  ــب قائ ــان الغامني ونائ ــة عثم ــر الداخلي ــن وزي أعل
املشتركة الفريق أول ركن عبد األمير الشمري، امس األحد، جناح 
ــول األعظم (ص).وذكر  ــة األمنية اخلاصة بذكرى وفاة الرس اخلط
بيان لقيادة العمليات املشتركة، أن الغامني والشمري، أعلنا جناح 
اخلطة األمنية اخلاصة بذكرى وفاة الرسول األعظم محمد (صل 
اهللا عليه واله وسلم).فيما أكد نائب قائد العمليات املشتركة، 
ــتخباراتي  ــت الزوار، مبيناً أن اجلهد االس ــوات األمنية أمن أن الق

ممتاز وال يوجد اي خرق أمني. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ه وزير اخلارجية فؤاد حسني، امس األحد، دعوة رسمية  وجّ
ــو رودريغيز باريال، لزيارة العراق. وجاء  لنظيره الكوبي برون
ــني  ــوزارة اخلارجية ، أن وزير اخلارجيَّة فؤاد حس في بيان ل
ــو رودريغيز باريال، وذلك  ــى مع وزير خارجيَّة كوبا برون التق
ة لألمم  ـــ ٧٧ للجمعيّة العامّ ــى هامش أعمال الدورة ال عل
ــران العالقات الثنائيَّة  ــدة في نيويورك، وبحث الوزي املُتحِ
ِّق طموح  ــا يُحقـ ــبُل االرتقاء بها إلى م ــني البلدين، وسُ ب
ـيَّة  ــان، أهمِّ ــب البي د وزير اخلارجية، بحس ــعبني.وأكّ الش
ــداد وهافانا، وتوقيع  ــيِّ بني بغ ، والثقاف ــاون العلميِّ التع
ــف اجملاالت.وناقش اجلانبان  ختلِ ــرات التفاهم في مُ ذكـَّ مُ
ــة على أجندة  ــي املواضيع املطروح ــني التعاون ف مضام
ــادل بني  ــم املتب ـــ٧٧، والدع ــا ال ــي دورته ــدة ف األمم املُتحِ

ــرات الدوليَّة والقضايا التي  البلدين في املنظمات واملُؤمت
ــات  ناقش ــيح، باإلضافة إلى مُ تتعلق بالعضوية والترش
، وتطرقا إلى  ــيّ تطرقت إلى الوضع اإلقتصاديّ والسياس
ــتعدادات اجلاريّة لتولي كوبا رئاسة مجموعة الـ٧٧  االس
ــها  ــراق للمجموعة نفس ــة الع ــني، وكذلك رئاس +الص
ــتعداد بالده لتعزيز  ــه، أكد باريال اس ــام ٢٠٢٥.من جهت ع
ــيَّة،  ــاالت السياس ــف اجمل ــراق مبُختلِ ــع الع ــات م العالق
ــكر  عرباً عن ش ــة، مُ ــة والتجاريَّ ــة، والثقافيَّ واالقتصاديَّ
ــراق الداعمة لهم في األمم املتحدة،  كومته ملواقف الع حُ
ــتعداد بالده للتعاون مع العراق.وتابع البيان،  الفتاً إلى اس
ــني دعوة  ه وزير اخلارجيَّة فؤاد حس ــاء وجَّ وفي ختام اللق
ــارة العراق في إطار تعزيز  ــميَّة لوزير خارجيَّة كوبا لزي رس

العالقات بني البلدين. 
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ــز دينا في ذمة زوجها على    تعتبر نفقة الزوجة غير الناش
ــن وقت امتناعه عن االنفاق  ــنة واحدة م مدة ال تزيد عن س
حسبما نصت املادة ٢٤ وتشمل النفقة الطعام والكسوة 
ــكن من وقت امتناعه وكذلك اجرة التطبيب بالقدر  والس
ــة عند عجز  ــة نفقتها املاضي ــتحق الزوج ــروف وتس املع
الزوج عن اثبات دفعة بخروجها من دار الزوجية دون رضائه 
ــتحق النفقة اال  ــا  اليمني والزوجة الصغيرة التس وحلفه
من تاريخ اهليتها للزواج والبلوغ الشرعي من دالالت ذلك 
وخروج الزوجه من دار الزوجية مشروعا اذا مت بسبب ضرب 
ــفى لغرض املعاجلة مدة  ــزوج لها ومكوثها في املستش ال
ــذه احلالة وألزامه  ــة ولها عدم مطاوعة زوجها في ه طويل
ــرد الزوجة واذا زعم  ــتمرة مبثابة ط بنفقتها املاضية واملس
ــه انها غير باكر خالفا للحقيقة  الزوج بعد دخوله بزوجت
ــة بالنفق من تاربخ ترك  ــة عدم مطاوعته واملطالب فللزوج
ــزوج من حيث  ــة للزوجه على ال ــة وجتب النفق دار الزوجي
ــا اال اذا طلبها  ــت في بيت اهله ــد الصحيح ولوكان العق
ــق وال يثبت  ــه فأمتنعت بغير ح ــال الى بيت ــزوج باالنتق ال
ــة وصدور حكم  ــة دعوى مطاوع ــال اال باقام ــب االنتق طل
ــا ان تكون عن مدة  ــة الزوجية ام ــك واملطالبة بالنفق بذل
ــة لها والنفقه  ــوى او عن مدة الحق ــابقة عن اقامة دع س
ــن حيث العقد الصحيح وال  ــه واجبه على الزوج م الزوجي
ــف الزوجه بأثبات حتقق واذا اثبت الزوج ان الزوجه غير  تكل
مستحقه لنفقتها املاضيه وان عجز عن االثبات حكمت 
ــة واذا اثبت الزوج ان زوجته لم تنتقل  احملكمة لها بالنفق
الى دار الزوجية بالرغم من طلبه  لها باالنتقال اليه فأدعت 
ــبب عدم قيام  الزوجه انها لم تنتقل الى بيت الزوجية بس
ــزوج باداء مهرها املعجل كلفت باالثبات فان اثبتت ذلك  ال
ــن امتناعها عن  ــة بالرغم م ــة احملكمة لها بالنفق حكم
االنتقال الى بيت الزوجية وان عجزت ردت دعواها والنفقه 
ــاة  وبعدها تعتبر دينا على  ــة احملكوم بها قبل الوف الزوجي
ــقاط  ــي بدعوى اس ــة ابن املتوف ــح خصوم ــه وتص الترك
ــكن  ــوه والس ــه الطعام والكس ــمل النفق ــه وتش النفق
ــة الطعام مايكفل  ــات الوالدة ونفق ــرة الطبيب ونفق واج
ــه حياتها واذا اخل لزوج بواجبه في االنفاق فعندئذ  الزوج
ــها  تطلب من القضاء حتديد مقدار النفقه لتتولى بنفس
ــها او تاخذ من ماله مايكفيها واوالدها  االنفاق على نفس
ــزوج بأثبات االنفاق واذا   ــت عدم االنفاق فيكلف ال واذا ادع
ادعت الزوجه بان زوجها طردها من دار الزوجية وامتنع عن 
ــاق عليها فأن عبء اثبات الطرد يقع عليها اما نفقة  االنف
ــتة اشهر بحلة  ــاء زوجته كل س اللباس على الزوج اكس
ــب مع حالته يسر او  ــتاء تتناس جديدة في الصيف والش
ــر وهذه وجهة نظر الشرع ولكن القضاء استقر على  عس
ان تكون نفقة اللباس مقومة بالنقود ومتداخلة مع مقدار 
مبلغ النفقة املقدرة للزوجة اما اجرة التطبيب والعمليات 
ــة ونفقات الوالدة اقرت الفقرة ٢ من املادة ٢٤ بحق  اجلراحي
ــأل  ــرة الطبيب وححدته بالقدر املعروف ويس الزوجة باج
ــؤال  ــن املصاريف املعتادة لعالج الزوجه بعد الس الزوج ع
ــن مقدارها على ان ال  ــفيات احلكومية ع من احد املستش

تزيد مانفقته الزوجه فعال.

وليد عبد الحسني جرب 

‡Â^ÖŒÁ;ˆ;‡Ê›]Õ;ÿ]pÑ

ــنات «الفيس بوك» انه يعيد لنا يوميا ما نشرناه  من حس
ــابقة ، وقد  ــنوات الس ــي ذات التاريخ خالل الس ــابقا ف س
ــخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٨  ــرته بتاري ــور نش ــي قبل ايام منش ــاد ل اع
ــتغربت في حينها انعقاد اجتماع جمللس وزراء برئاسة  اس
ــور حيدر العبادي من اجل الطلب من مجلس النواب  الدكت
التريث في اصدار قانون فك ارتباط املعهد القضائي بوزارة 
ــي الوقت الذي  ــس القضاء االعلى ، ف ــدل واحلاقه مبجل الع
ــم ٧٠ في عام ٢٠١٧ بهذا  ــدر مجلس النواب القانون رق اص
اخلصوص حتى انه نشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 
ــذاك مطلع على  ــي ال وزير العدل آن ــا يعن ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ ، مم
جريدة الوقائع العراقية التي تصدر من احدى دوائر وزارته !! 
وال رئيس مجلس الوزراء وهذه طامة كبرى ومفارقة مذهلة 
اذا كان قادة السلطة التنفيذية ال علم لها بصدور القوانني 
ــطاء الناس ذلك وال جنوز لهم االعتذار  فكيف نرجو من بس
ــك القاعدة القانونية!!.وقبل  بجهل القانون كما تلزم بذل
ــى وزير التعليم العالي  ــام وجه نائب في البرملان انذارا ال اي
والبحث العلمي مستندا فيه الى املادة ( ٦ / ثانيا ) من قانون 
ــنة ٢٠١٨ رغم ان املادة املذكورة  مجلس النواب رقم ١٣ لس
ــتوريتها مبوجب  ــت احملكمة االحتادية العليا بعدم دس قض
ــنة ٢٠١٨ ، كذلك اقام املدير املفوض  قرارها بالعدد ١٤٠ لس
ــركة كورك دعوى امام احملكمة االحتادية العليا بالعدد  لش
ــادة ( ٥٥) من قانون ضريبة  ــتورية امل ١٦٧  للطعن بعدم دس
ــبق للمحكمة  ــنة ١٩٨٢ رغم انه س ــل رقم ١١٣ لس الدخ
االحتادية العليا وان ردت الدعوى املرقمة ١٤٢ في ١ / ٣ / ٢٠٢٢ 
والتي تعلقت بنفس املوضوع وردت في حينها ايضا لكون 
املادة ( ٥٥) من القانون املذكور الغيت مبوجب القانون رقم ١٧ 
ــنة ٢٠٠٥.هذه االمثلة التي اوردتها على سبيل املثال ال  لس
احلصر ادلة واضحة على ان هناك تقصيرا لدى رجال قانون 
ــتمرة واال كيف يغيب عليهم  ــي املطالعة واملتابعة املس ف
قانون صادر او مادة الغيت او قرار صادر من محكمة عليا اذا 
جهلوا هم ذلك فعالم يوكلهم غير اخملتصني للترافع نيابة 
عنهم اليس بوصفهم مختصني وعلماء في علم القانون 
ــدا عند جهلهم بأحكامه ، بل وعوقب بعض  وال يعذرون اب
ــبب جهلهم الفاحش بأحكام القانون  احملامني تأديبيا بس
وعد ذلك تقصير وعدم بذلهم العناية في تنفيذ التزامهم 

القانوني.

NO.3962.MON.26.SEP.2022العدد (٣٩٦٢) اإلثنين ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢

نهاد الحديثي
 ودعت بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من 
عائالت مالكة من جميع أنحاء العالم 
ــمية  ــث في جنازة رس ــة إليزابي امللك
ــاركة نحو ٥٠٠ من زعماء  مهيبة، مبش
ــس االمريكي  ــم من بينهم الرئي العال
ــو بايدن---   وامبراطور اليابان وزعيم  ج
ــاهدات  ــغ عدد مش ــا بل ــني ، فيم الص
املراسم في التلفزيون البريطاني أكثر 
ــجلة  ــاهدة، مس ــون مش ــن ٣٢ ملي م
ــاهدات في التلفزيون  بذلك أعلى املش
البريطاني حينها، مما جعلها من أكثر 
األحداث مشاهدة في التاريخ , ويذكرنا 
التأريخ بتشييع االميرة ديانا ٦ سبتمبر 
ــة  ــييع جثمان رئيس ــام ١٩٩٧ وتش ع
ــابقة مارغريت  الوزراء البريطانية الس
ــر، صاحبة لقب «املرأة احلديدية»  تاتش

ــمية مهيبة،  ــام ٢٠١٣ في جنازة رس ع
ــا محللون بأنها اجلنازة األكبر  واعتبره
منذ جنازة وينستون تشرشل والتي مت 
ــييعها عام ١٩٦٥، منافسة بذلك  تش
ــا وامللكة إليزابيث  جنازتي األميرة ديان
األولى وعامليا , شهدت مراسم تشييع 
ــان الثائر والرئيس اجلنوب إفريقي  جثم
األسبق نيلسون مانديال الذي توفي في 
ه ديسمبر ٢٠١٣ مشاركة ما يزيد على 
ــاً وزعيماً من كل دول العالم,  ٦٠ رئيس
نهرو واملهامتا غاندي عام ١٩٤٨  وعربيا 
ــم جمال عبد الناصر  تعد جنازة الزعي
ــن أكبر وأضخم اجلنازات التي  واحدة م
ــرين،  ــهدها العالم في القرن العش ش
ــبب حرص عدد كبير من الشعوب  بس
ــييع جثمان الرئيس  العربية على تش
ــييع جنازة عبد الناصر  الراحل,, مت تش
ــل، من  ــا على األق ــو ٣٠ مليون ــن نح م
بينهم جميع رؤساء دول الوطن العربي، 
ــميا شارك ما يزيد على ٦٠ رئيساً  ورس
وزعيماً من كل دول العالم في مراسم 
ــه التي  ــان , تُعد جنازت ــييع اجلثم تش
ــر عام ١٩٧٠  ــييعها في ١ أكتوب مت تش
ــن أكبر وأضخم اجلنازات التي  واحدة م
ــرين،  ــهدها العالم في القرن العش ش
ــبب حرص عدد كبير من الشعوب  بس
ــييع جثمان الرئيس  العربية على تش

ــس اجلزائري بومدين ابرز  الراحل, والرئي
ــرز زعماء  ــي , واب ــم العرب ــاء العال زعم
ــاز والذي توفي عام  حركة عدم االنحي
ــم  ــا، ال تزال مراس ــا ايض ١٩٧٨ --وعربي
ــني بن طالل امللك  ــييع امللك احلس تش
ــمية،  الثالث للمملكة األردنية الهاش
ــام ١٩٩٩  ــوم ٧ فبراير ع ــي ي ــذي توف ال
ــنوات طويلة مع  بعد معاناة دامت لس
ــرة بقوة في  ــرطان اللمفومة، حاض س
ــييع جثمانه  الذاكرة األردنية-- ومت تش
في موكب حضره آالف األردنيني، وضم 

أكبر جتمع للرؤساء العرب واألجانب،
 الستينيات و السبعينات كان يحظى 
ــماء زعامات  ــه أس ــع في ــم تلتم بعال
ــة والسينما واألدب  بارزة في السياس
ــة  ــم، فعرفنا في عالم السياس والعل
عبدالناصر وجواهر الل نهرو وسوكارنو 
ــوف  ــا خروتش ــدي ونيكيت ــون كين وج
ــم، وكنا  ــواين الي ونكروما وغيره وش
نقرأ من عباقرة العرب: عباس محمود 
ــني واملازني ومحمد  ــاد وطه حس العق
ــي وغادة  ــزار قبان ــكل ون ــنني هي حس
ــن األدب العاملي  ــمان وغيرهم، وم الس
كنا نقرأ البرتو مورافيا واجاثا كريستي 
ــة  واندري ــكي  ودستوفس ــتوي  وتولس
جيد وهيمنجواي وغيرهم، وكنا نتابع 
أفالماً لفنانات وفنانني عرب مشهورين 

ــي  ــة لطف ــة ونادي ــن حمام ــل: فات مث
ــال فريد  ــرمي فخرالدين وآم وماجدة وم
ــد مظهر وأحمد  ــدي أباظة وأحم ورش
رمزي وغيرهم، ومن الفنانات والفنانني 
ــن ومارلني مونرو  العامليني صوفيا لوري
ــالس وجون  ــرغ وكيرك دوغ ــا اكب وانيت
ــمعه  واين وغيرهم، ناهيك ما كنا نس
من أصوات غنائية عذبة من كل أنحاء 
ــا العربي.من حق من بقي من ذاك  عاملن
ــتغرب:  ــد احلياة أن يس ــل على قي اجلي
ــت فيه  ــي عالم غاب ــا ف ــاذا أصبحن مل
الكاريزمات وانطفأت فيه إلى حد كبير 
ــواء كانت تالحق جنوم أيام زمان في  أض
ــينما والغناء،  ــة واألدب والس السياس
وملاذا أصبح معظم الذين يديرون دفاف 
ــاً  ــا الراهن أناس ــي عاملن ــة ف السياس
ــوا هكذا بعد أن  ــوا مغمورين، وظل كان
ــكنوا قصور السلطة الشهيرة في  س
ــد انتهاء عهدتهم  العالم، ومضوا بع
ــوا بصمات  ــن دون أن يترك إلى ظالل م
ــماءهم في سجالت التاريخ،  تضع أس
ــينما  ــب عوالم األدب والس وملاذا أصي
ــم إبداعي، حتى أن  ــاء ببوادر عق والغن
كثيراً من قدميهم أكثر جاذبية وعمقاً 
ــل أننا  ــم، بدلي ــن حديثه ــة م ومالح
ــت قليلة من  صرنا نالحظ أعداداً ليس
ــباب اليوم تعيش في جلباب أبيها  ش

ــا في جلباب  ــي والفني، وأحيان الغنائ
ــن نطل  ــك يصح ونح ــن ذل جدها.وم
على دنيانا من شباك رصد ومتابعة أن 
ــد مالحظة تقول: إن هناك  نتوقف عن
ــوم والفنون من  عالقة بني أحوال العل
ــة من جهة  ــوال السياس ــة، وأح جه
ــون كل منها  ــرى، فاجملتمعات يتك أخ
ــة من النظم االجتماعية  من مجموع
ــي  والدين ــي  القانون ــام  النظ ــل:  مث
ــخ،  ــي... ال ــري والفن ــي واألس واإلعالم
ــة التأثير والتأثر،  ــذه النظم متبادل وه
ومن الطبيعي جدا أن تتأثر مما يشهده 
العالم ومجتمعاته من سياسات ميتد 
ــيء،  ــاً وتلقائياً إلى كل ش ــا آلي تأثيره
وإلى تفاصيل هذه النظم االجتماعية.
عاملنا الراهن مرتبك سياسياً، وعاملنا 
العربي على وجه اخلصوص هو األكثر 
ــات  ــاء وجغرافي ــني كل أنح ــاكاً ب ارتب
ــر بفترة  ــي مي ــام الدول ــم، فالنظ العال
ــو  ه ــذا  وه ــبوقة،  ــر مس ــوالت غي حت
ــف أصاب  ــروخ وضع ــؤول عن ش املس
ــاء، وجعلنا مكياج وجوه  حناجر الغن
ــاء اليوم نراها متشابهة، وأحياناً  نس
ــوف املكتبات من  متطابقة، وخلت رف
ــي كانت تروي  ــدارات الثمينة الت اإلص
ــيع اخليال،  ــة وتوس ــنا للمعرف عطش

وتشيخ مزاج الشباب!.

محمد حسن الساعدي
ــتقبل  ــن الصعب التنبوء مبس بات م
ــر األكثر  ــل إن األم ــب، ب ــراق القري الع
ــول  حل ــاد  إيج ــدم  ع ــو  ه ــة  صعوب
ــدم  وع ــية  السياس ــاكل  للمش
إلى  االقتصادي،باإلضافة  ــتقرار  االس
وجود التهديد اإلرهابي املستمر للبالد، 
ــن ذلك هو  ــاخ، واالهم م ــات املن وأزم
الفساد الذي استشرى بكل مفاصل 

ــها  ــة، واخذ يقبض على أنفاس الدول
ــعى  ــار الصدري الذي س األخيرة.التي
لتشكيل احلكومة بعد حصوله على 
٧٣ مقعداً،والذي من شانه أن يجعله 
قادراً على السيطرة على مؤسسات 
ــدم قدرتهم  ــؤونها،ومع ع الدولة وش
ــض النقص  ــكيلها ولتعوي على تش
ــدة املستقلني  حاول الصدريون مناش
ــية  ــل السياس ــزاب والكت ــن األح م
ــي  ف ــم  دعمه ــب  لكس ــر  األصغ
البرملان،ولكن هذه احملاوالت لم تنجح 
ــى بقائها  ــل أصرت عل ــذه الكت الن ه
ــي او ذهب  ــراع السياس ــارج الص خ
ــيقي.بعض  ــاه دعم اإلطار التنس باجت
ــف هذه  ــى إن مواق ــوا إل ــني ذهب احمللل
الكتل السياسية نتيجة الرتباطهم 
ــن هذه  ــع اخلارج،ولك ــن م ــر املعل غي
ــت  ــن وبات ــت للطع ــة تعرض النظري
ــن احلاالت،كون  ــر م ــي كثي ــة ف باطل

ــا زال قائم، ولو افترضنا هذا  اخلالف م
ــا إن تقارب  ــل اإلقليمي لوجدن التدخ
وجهات النظر هو السائد في الوضع 
ــة  ــكيل احلكوم ــات تش ــن، ولب الراه
ــاب  ــى،دون الذه ــني أو أدن ــاب قوس ق
ــي والذي  ــى حالة الصراع السياس إل
وصل إلى حد املواجهة املسلحة بني 
أقطاب الصراع.احلقيقة إن العراق مير 
ــي ديناميكية الوضع  ــرة تغيير ف بفت
ــي ككل،بالعكس من حالة  السياس
التقارب الكبيرة التي كانت سائدة بني 
القوى السياسية عموماً، والسهولة 
ــكيل  التي كانت تتعامل بها في تش
ــة منذ عام ٢٠٠٥،ولكن اآلن  أي حكوم
ــها  ــذه األحزاب وجدت نفس نفس ه
ــا بينها على  ــراع داخلي فيم أمام ص
انتخابات ٢٠١٨ دخل  السلطة،فمنذ 
ــوى  ــس للق ــدري كمناف ــار الص التي
ــذي يحاول إن  ــية األخرى،وال السياس

ــيعة في  ــل الوحيد للش ــون املمث يك
العراق، وفي نفس الوقت حتاول القوى 
السياسية األخرى منع هذا املشروع 
ــي  ــي ف ــبب الرئيس ــو الس ــذا ه وه
ــتقلة وباقي القوى  تخلي القوة املس
ــة  ــة الصدري ــن الكتل ــية ع السياس
وتبنيهم خليار الذهاب نحو فتح قناة 
احلوار مع اإلطار التنسيقي .احلكومة 
ــيد الكاظمي  ــة الس العراقية برئاس
ــدت  املتفرج،وأب ــف  موق ــذت  اتخ
ــن أي مواجهة مع أنصار  إحجامها ع
أثار حفيظة  الذي  ــكرين،األمر  املعس
العديد من املراقبني عن دورها في هذه 
ــي إن يتخذ موقف  األزمة والذي ينبغ
ــة وهيبتها  ــى كيان الدول احملافظ عل
ــن القوى  ــد أي م ــقوطها بي ومنع س
ــض  التناق ــن  ع ــك  املتصارعة،ناهي
ــتجابتها  ــارخ بني اس ــح والص الواض
للتظاهرات احلالية وتظاهرات تشرين 

ــذي يبرز حالة  ــام ٢٠١٩،األمر ال من ع
الضعف واالزدواجية في معاييرها جتاه 
مواطنيها،وجعلت هذه الديناميكية 
غير املتوازنة كبح جماح هذا الصراع 
ــية،وبدأت اخملاوف  بني القوى السياس
ــدرة احلكومة منع  ــن مدى ق تتزايد م
ــراع مقبل.ينبغي على  ــدالع أي ص ان
ــب  عواق ــول  قب ــة  الصدري ــة  الكتل
قراراتها في االنسحاب من البرملان، إذ 
ــي االستمرار   الميكن للمأزق السياس
ــي أعطاء األولوية  لفترة أطول، وينبغ
ملعاجلة اخملاوف احلقيقية لدى املواطن 
ــات، كما  ــي نقص اخلدم ــي وه العراق
ــت مع التيار  ــي للقوى التي وقف ينبغ
الصدري في مواقفه املتشنجة إعادة 
ــم حركته في  ــاباتها جيداً،ودع حس
ــت  التظاهرات أن هذه اخلطابات ليس
ــي  والت ــاه  لنواي ــة  موثوق ــس  مقايي

بالتأكيد غير الهدف.

قيس النجم
ــوالً  عق ــج  ينت ال  ــالمي  اإلس ــن  الدي
ــوهة، وال أفكاراً منحرفة، بل هو  مش

ــراد منها  ــانية عاملية، ي ــس إنس أس
ــادئ احلرية  ــق مب ــاة، وف ــم احلي تنظي
ــان  ــوا ف ــة، تنظف ــة والنظاف والعدال
اإلسالم نظيف، ليس املقصود نظافة 
ــة العقول من  ــدن فقط، بل نظاف الب
ــش فيه لكي  ــموم التي تعي كل الس
نقرأ واقعنا جيداً، ونتعامل بذكاء مع 
واملستجدات، يجب علينا  املعطيات 
فهم ما يدور خلف األسوار، وثغورها، 
ــدرك أن  ــا، لن ــا، ومختبراته ومنافذه
ــود الدولة والال دولة  املعركة على وج
ــداً في هذا  ــتثني أح طويلة، ولن تس
ــات واملكافآت فرق  االمر، فبني العقوب
ــتركون كي  ــر، ألننا جميعنا مش كبي

ــيدة، من خالل  ــح الال دولة متس تصب
ــاالة بقيمة الوطن،  ــلوكنا، والالمب س
ــة،  ــدين واخلون ــم الفاس ــك دع وكذل
ــادة.إذن كلنا  ــق منهم أبطاالً وق لنخل
ــة، وقتل  ــدم الدول ــاهمون في ه مس
ــيان،  احلياة فيها..! وعلينا عدم النس
بأن العراق ملك الشعب، وليس ملكاً 
ــذا من يريد اصالح البلد  ألحد غيره، ل
ــه أوال، لكوننا  ــدأ بنفس ــه أن يب علي
ــراق بلد ألال  ــتركني في جعل الع مش
دولة.لقد تغير املناخ السياسي على 
ــزاب، وأصبح اجلو  بعض الكتل واألح
ــي قاسياً جداً، بعد أن كانوا  السياس
ــنني  ــع جميل لس ــي ربي ــون ف يتنعم

ــطوة ونفوذ، ثم  ــم ذوو س ــة، وه طويل
تفاجأوا عندما علموا ان جمهورهم قد 
ــبع من الوعود الكاذبة والشعارات  ش
ــتهلكونها في أيام  الرنانة، التي يس
ــقطت اقنعتهم، مما  االنتخابات فس
أنعكس على تصرفاتهم الهستيرية، 
ــط  ــل احملي ــة داخ ــدت واضح ــي ب الت
الكتل  ــذه  ه فأصبحت  ــي،  السياس
ــا بينها، وباتوا  ــزاب منبوذةً فيم واالح
ــار، ومحصلتهم  ــة االنهي ــى هاوي عل
ــت األيام  ــرة الهالك.هل إتضح االخي
األخيرة من حلقات مسلسل العائلة 
ــك.! الن العائلة  ــفيهة..؟ أظن ذل الس
التي أسستها الدولة العميقة جرت 

ــت البلد،  ــى الفوضى، ومزق ــالد ال الب
ــن أجل  ــي، م ــاب الطائف ــت اخلط وبث
ــة، ليصبح  ــك اللحمة الوطني تفكي
العراق بلد ألال دولة، كما عاثت الذئاب 
وأبناء آوى في غابات الفاسدين ختاماً: 
ــدٍ وخطير وال يقل  ــال دولة مرض مع أل
ــي الكون،  ــن أي فايروس ف ــورة ع خط
ورمبا افتك واشرس، ومعدالت اإلصابة 
ــد كل يوم، ألننا ال نريد ان نصلح  تتزاي
انفسنا ونحصنها، مادام من يتحكم 
ــن، وهو على  ــد ومجرم وخائ بنا فاس
راس السلطة، ولهذا سيبقى العراق 

يحكمه الفاشلون، فاخللل أين؟.

سالم محمد العبودي
ــي العراقي,  ــهد السياس يتعرض املش
ــرين عام ٢٠٢١ وحلد اآلن, حالةً  منذ تش
ــا  ــت كل م ــتقرار, طال ــدم االس ــن ع م
ــن, دون مباالة  ــن واملواط ــح الوط مصال
ــداد  ــة األزمة, التي حتولت النس بحلحل
ــرعان ما نتج عنه تصلب,  سياسي, س
ــة,  ــة واخلدمي ــاة االقتصادي ــفَ احلي أوقَ

ــيطرة إلكترونيه  ــدار, بِس وكأن البالد تُ
ــرت عام  ــي ج ــات الت معطوبة!اإلنتخاب
ــام  ــن اخلص ــرطاناً م ــت س ٢٠٢١, أنتج
السياسي, ساد كل املكونات الرئيسية, 
ليمتد مقطعاً أوصال احلركة التشرينية, 
ــا التيار الصدري, بعد أن  تظاهراتٌ قاده
ــن البرملان؛  ــع أعضائه م ــتقال جمي اس
ــة  ــومٍ كان مؤمالً, أن تُعقدَ فيه جلس بي
ــرات  التظاه ــك  تل ــول  لتتح ــان,  البرمل
ــريع  ــامٍ غير محدود, تصعيد س إلعتص
ــهٌ جمللس  ــراء, وتوج ــي املنطقة اخلض ف
القضاء األعلى, أسقطه القاضي فائق 
ل كافة  طَّ ــد عَ ــدان, بحركة ذكية, فق زي
دور القضاء, فانسحب متظاهرو التيار, 
ــام, تاركني  ــى االعتص ــوا عل ــن كان الذي
مطالبهم مكتوبة على اخليام, ممارسةٌ 
ــهد لها مثيالً, في كل تَظاهرات  لم نش
ــي,  العالم, تالها إقتحام للقصر الرئاس

ــرايا  ــلحني تابعني لس ــتدعاء مس واس
ــالم, ليتأزم الوضع األمني, وتدخل  الس
ــوال,  ــام للتج ــي حظر ع ــة ف العاصم
واشتباكات بأسلحة مختلفة, استمر 
ــال وخروج  ــي, لينتهي القت ــوم التال للي
ــراء, مع  ــلحني, من املنطقة اخلض املس
د من الضحايا, وتصريحات  ــقوط عدَ س
عن انقالب مت إفشاله.بدأت مسيرة اإلباء 
ــوفٍ جماهيري,  ــط تَخ ــينية, وس احلس
ــي هذا  ــوى اإلرهاب الداعش ليس من ق
ــة اعتداء,  ــيع أن عملي العام؛ بل مما أش
ــراً, لكثرة  ــني حص ــزوار اإليراني ــى ال عل
ــك األمر الذي  ــن منهم, ذل ــدد الوافدي ع
أغاض املأبونني, يحرضهم بقايا البعث 
ــط لم  ــة, إال أن اخملط ــة الصرخي واحلرك
ــد الشعبي, كانت  ينجح, فقوات احلش
ــال أكثر من  ــن, عن اعتق ــاد وأعل باملرص
٤٠٠ فرد, من مثيري الفنت, لتسجل زيارة 

ــينية هذا العام, عدداً  األربعينية احلس
ــر, ليقوموا باستهداف  أرعب قوى الش
ــم الكربالئي, من  الرادودَ احلسيني باس
خالل قصيدة ألقيت منذ أشهر, هاجم 
ــت آل بيت  ــي حارب ــة, الت صب ــا العُ فيه
الرسول, عليهِ وآله الصالة والسالم, عبر 
ــاليب عدة.انتهت الزيارة األربعينية  أس
ــرات جديدة, أعلن  ــاح, لتبدأ حتضي بنج
ــوا أن  ــث نوه ــرينيون, حي ــا التش عنه
ــقط  س ــن  مل ــتذكاراً  اس ــرات,  التظاه
ــابقة, رافق تلك  ــرات الس ــي التظاه ف
ــيد محمد  ــات, اجتماع الس التصريح
شياع السوداني, مرشح اإلطار لرئاسة 
ــان,  ــاء البرمل ــض أعض ــع بع ــوزراء, م ال
ــيادة,  ــن وفد من الكرد والس واإلعالن ع
ــعب  ــى احلنانة, والش ــال إل ــد الرح يش
ــع صدامات  ــد تندل ــذر, فق ــب بح يترق
ــة  ــع انعقاد جلس ــن م ــرى, بالتزام اخ

ــرين. ــان, املزمع عقدها مطلع تش البرمل
, أن األزمة  ــي يعتقدُ كان املواطن العراق
ــري في كل  ــيتم حلحلتها, كما يج س
ــن هذه الدورة  ــة جديدة؛ ولك دورة برملاني
ليست كسابقاتها, فقد أصبح اخلصام 
ــر عظم ودماء) ورفضٍ للحوار من  ( كس
ــاعة, وال  أول وهله, وتهديدٌ ووعيد كل س
ــى تتوالى  ــاً, حت ــكاد تويتر يأخذ نفس ي
, وتلميحاتٌ عن تصعيدٍ جديد. تغريداتٌ
قبل اخلتام نأمل أن, يحصل الوئام ويحل 
السالم, وينتهي الصراع و اخلصام, فقد 
شارفنا على توديع هذا العام, وآن األوان 
ــة ضد كل  لتوديع اآلالم, ليقف الساس
السهام, بدروع املبادرات من عقل الرجل 
دام, وال  ــنت الصِ ــام, ويترك أهل الف الهم
ــت عالمة  ــعب يعيش, حت يجعلوا الش
ــن  م ــة  ــوا احلكم ولينهل ــتفهام,  االس

ام.  مسيرة الزوار ومواكب اخلدُ
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د. عالء الزبيدي
ــد الفوضى التي  لعله ال يخفى على أح
ــي العراق  ــات ف ــا املؤسس ــي منه تعان
ــف  يكتن ــذي  ال ــال  واإلهم ــف  والتخل
مفاصلها وال سيما في مجال التنسيق 
ــوزارة الواحدة أو  ــن ال ــا ضم ــا بينه فيم
ــة  التابع ــات  املؤسس ــني  ب ــيق  التنس
ــج عنه تضرر  ــة، مما ينت ــوزارات مختلف ل
ــة  ــر عملي ــتفيدين وتعث ــح املس مصال

البناء والتطوير املؤسسي، ولعل من بني 
أبرز الكوارث التي عصفت باجملتمع جراء 
هذا اإلهمال وضعف التنسيق ما وقعت 
ــاك وتخبط في  ــه وزارة التربية من ارب في
ــا  ــا (covid ١٩) م ــاء كورون ــة وب مواجه
ــيني استثنائيني  أوصلنا إلى عامني دراس
ــة  التربوي ــة  العملي ــا  فيهم ــرت  تعث
ــار الوباء بني  ــن انتش ــا م ــت خوف وتوقف
ــوادر التعليمية  ــذ والطلبة والك التالمي
ــية في مراحل التعليم العام،  والتدريس
ــو ما أظهر عجزا واضحا في مواجهة  وه
ــرازه أهمية  ــن اب ــال ع ــاء  فض ــذا الوب ه
ــات  ــني املؤسس ــف ب ــيق والتكات التنس
ــترك واملصالح  ــوزارات ذات الهم املش وال
املشتركة، وفي هذا اجملال أود هنا أن أقدم 
مقترحا ميثل تطبيقا للتنسيق املنشود 
وهذا التنسيق سيكون بني وزارة التربية 
ــة ممثلة  ــة، ووزارة الصح ــة باملدرس ممثل
ــا الضير لو  ــة، فم ــا التمريضي بكوادره

ــيب ممرض من  اتفقت الوزارتان على تنس
ــى وزارة التربية للعمل  ــة إل وزارة الصح
ــه غرفة حتتوي  ــة تخصص ل في املدرس
ــرير طبي،  التجهيزات واملواد الالزمة (س
مكتب، أجهزة ومواد طبية ضرورية، ...الخ) 
ــى جتهيزها  ــات التربية عل ــرص مديري حت
ــاعدة  ملس ــتفيدة  املس ــة  اجله ــا  كونه
ــه على أمت  ــام بعمل ــى القي ــرض عل املم
ــون جنس املمرض متوافقا مع  وجه، ويك
ــرض ذكر) ملدارس البنني،  جنس الدوام (مم
و(ممرضة أنثى) ملدارس البنات، ويكون دوام 
ــة والنصف  ــاعة الثامن املمرض من الس
ــى  ــة األول ــدء الفرص ــل ب ــا أي قب صباح
ــاعة الثالثة والنصف  وينتهي عند الس
ــر للدوام  ــدرس األخي ــدء ال ــع ب ــرا م عص
ــدارس املزدوجة أما  ــبة للم الثاني بالنس
ــدوام أحاديا فال ضير من  ــي حال كان ال ف
ــة أخرى قريبة،  ــال الدوام في مدرس إكم
ــرض بالعطلة  ــع املم ــي املقابل يتمت وف

ــوة بالكادر التعليمي، كما  الصيفية أس
ــوق واالمتيازات التي  ــع بكافة احلق يتمت
ــي وزارة الصحة، أما  ــع بها زمالؤه ف يتمت
ــق بني  ــه املنس ــل بكون ــه فتتمث واجبات
ــال  ــي في ارس ــز الصح ــة واملرك املدرس
ــواد الطبية  ــلم امل احلاالت املرضية، وتس
ــي تخصص  ــرات الت ــات واملطه واملعقم
للمدرسة من قبل املركز الصحي، فضال 
ــص الكامل  ــراء الفح ــه بإج ــن قيام ع
ــرة)  ــجلني ألول م ــدد (املس ــذ اجل للتالمي
ــالهم للمركز  ــة إلى ارس ــن دون احلاج م
ــم يعيق تقدمي  ــبب بزخ الصحي مما يتس
اخلدمات للمرضى من عامة الناس، فضال 
ــح الدورية،  ــالت التلقي ــن قيامه بحم ع
ــراض  باألم ــذ  والتالمي ــكادر  ال ــة  وتوعي
املوسمية واألوبئة وكيفية الوقاية منها 
ــن  ــذ الذي ــب التالمي ــا، وتطبي أو عالجه
ــدوام اليومي  ــوادث أثناء ال ــون حل يتعرض
ــا  ومنحه ــة  املرضي ــاالت  احل ــة  ومتابع

ــى املركز في حال  ــازات أو احالتها إل اإلج
ــتدعى األمر، ومتابعة التالميذ الذين  اس
ــمع، و  ــون من ضعف البصر، أو الس يعان
إجراء الفحص الدوري لألسنان، فضال عن 
ــخيص احلاالت العصبية  مالحظة وتش
ــن األدوار التي ميكن  ــية ...الخ م والنفس
أن تسند إلى املمرض مما ينعكس إيجابا 
ــة، فضال  ــي املدرس ــير الدوام ف ــى س عل
ــيصبح من أهم  عن كون هذا املمرض س
ــا وزارة الصحة  ــي تعتمده ــادر الت املص
ــة املزمنة، أو  ــدد احلاالت املرضي ملعرفة ع
ــادرة، من  ــة أو الن ــتعصية، أو احلرج املس
ــيزودهم بها،  خالل االحصائيات التي س
ــتتحقق على  فضال عن أهداف أخرى س
ــد وتنعكس آثارها اإليجابية  املدى البعي
على الواقع في بلدنا مثل الوعي الصحي 
والبيئي الذين سيتسعان ويتطوران عند 
ــم والتلميذ إذا ما طبق هذا املقترح  املعل

في مدارسنا.

C]pÇÊ≥^;ÏËàÑÅ∏\;Ïuë’\D;Èâàı∏\;◊⁄¬’\;œËâfih;Ê®
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبيدية 

العدد: ٢٣٨/ش/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٩/٢٥

اُّـ/ دار النشر و االعالن
اِّـدعى عليها/ وسن محسن جدام

م/تبليغ
  

ــرعيه اِّـقامه و اِّـرقمة اعاله ضدك من قبل زوجك اِّـدعي  بناء على  الدعوى الش
ــق القضائي  و ِّـجهولية  ــجاع) و التي  تطلب فيها الحكم بالتفري ــم محمد ش (هيث
ــطة صحيفتني  ــك اُّـ جهه مجهولة لذا قرر تبليغك بواس ــل اقامتك و ارتحال مح
محليتني يوميتني بالحضور َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف َّـ يوم ٢٠٢٢/١٠/١٢ 
ــوف تجري  بحقك غيابيا وفق  و َّـ حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س

القانون. مع التقدير.
القاضي / محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٣٧٤٦/ب/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٩/٢٢

اُّـ اِّـدعى عليه/ خالد ريشان مطر
إعــــــــــالن

ــة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة  ــام اِّـدعي منتظر ميثاق علي  الدعوى اِّـرقم اق
ــي) عن دين  ــة ماليني دينار عراق ــديد مبلغ قدره (خمس ــك بتس ــم بالزام و الحك
ــة و كتاب مركز  ــار منطقة الفالحي ــعار مخت ــب اش ــة محل اقامتك حس وِّـجهولي
شرطة الفالحية  بالعدد ١٣٧٩٢ َّـ ٢٠٢٢/٩/١٨ لذا تقرر تبليغك بمضمون 
ــني محليتني لذا  ــر بصحيفت ــوى اِّـرقمة ٣٧٤٦/ب/٢٠٢٢ و نش ــة الدع عريض
اقتضى حضوركم يوم ٢٠٢٢/٩/٢٩ و َّـ حال عدم حضوركم سوف يتم السري 

َّـ اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم. 
القاضي/ ياسني خضري الدريعي

مديرية تنفيذ الحي
العدد : ٢٠٢٢/٢٢٣
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٢٢

م/ تبليغ
اُّـ / اِّـنفذ عليه / (مصطفى رسمي عباس)

لقد تحقق من جهة ذات اختصاص و من قائم بالتبليغ انك مجهول محل االقامة 
ــم او مؤقت او مختار عليه تقرر تبليغك َّـ الصحف اِّـحلية  وليس لك موطن دائ
بالحضور امام مديريتنا وفق م (٢٧) ب (خالل خمسة عشر يوما) اِّـباشرة التنفيذ 

بحضورك و بعكسه سوق يصار اُّـ التنفيذ الجربي بحقك.
اِّـنفذ العدل / حوراء عبد الحسني سلمان

اِّـحرر اِّـنفذ:ـ
ــدد ١٦٠/ش/٢٠٢٢ بتاريخ  ــخصية َّـ الحي بالع ــرار محكمة االحوال الش  ق
ــمي عباس بتأدية  ــزام اِّـدين مصطفى رس ــن امركم بأل ٢٠٢٢/٣/١٧ اِّـتضم
ــهريا ِّـدة ستة  اشهر  ــن بدر نفقه ماضيه مائة الف دينار ش ــجى محس للدائنه س
ــتمره للدائنه  ــة الدعوى َّـ ٢٠٢٢/٢/١٣ و نفقه مس ــابقه على تاريخ اقام س
ــهريا من تاريخ اقامة الدعوى ٢٠٢٢/٢/١٣ تقرر  بواقع ثالثمائة الف دينار ش

تبليغك.
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متابعة / البينة اجلديدة

ــس  ــة مجل ــح لرئاس ــدم املرش ق
ــياع  ــد ش ــب محم ــوزراء النائ ال
السوداني رؤيته للمرحلة املقبلة 
ــه مجموعة من  وأوجز خالل لقائ
ــاب  والكتّ ــيني  السياس ــني  احمللل
والصحفيني أهم فقرات البرنامج 
احلكومي الذي سينفذه حال نيل 
ــكلها ثقةَ  ــة التي سيش احلكوم
ــد  ــوداني أك ــس النواب.الس مجل
ــوى  احت ــي  احلكوم ــه  برنامج أنّ 
ــدة وتضمن (٢٣) محورا،  ملفات ع
ــاور ( الصحة، الكهرباء،  لكنّ مح
ــة  مكافح ــة،  البلدي ــات  م اخلدْ
ــتكون  لها األولوية،  ــاد) س الفس

ــة  معاجل ــن  ضم ــدرج  ين ــك  وذل
تبعات الظرف املعيشي واخلدمي 
ــب  ــه أغل ــذي يعيش ــب ال الصع

ــعر الدوالر  املواطنني جراء رفع س
وما سببه من انكماش اقتصادي 
ــا،  واضح ــلبي  الس ــره  تأثي ــات  ب

ــات إنعاش الزراعة  فضال عن ملف
والصناعة ومعاجلة البطالة، وذلك 
ــية،  بالتوازي مع امللفات السياس

ــا قصيرة  ــه خطط ــا امتالك مبين
ومتوسطة وبعيدة املدى، ستعمل 

ــني  ــات وحتس ــني اخلدم ــى تأم عل
الواقع املعيشي وإيجاد فرص عمل 
ــباب، من خالل  ــني والش للخريج

دعم القطاع اخلاص والعمل على 
االقتصادية  ــات  القطاع ــل  تفعي

ــياحة  والس والزراعة  كالصناعة 
ــواردات  ــة على ال ــيطرة الدول وس
وتعزيز وحتديد أوجه اإلنفاق املثمر، 

ــأنه أن يخلق  ــن ش ــر الذي م األم
مئات اآلف فرص العمل.السوداني 

ــعى إلى  ــح للضيوف أنه يس أوض
ــار الدولة وقد اتفق  تصحيح مس
ــيكون  ــه س ــل أن ــادة الكت ــع ق م

مسؤوال عن محاسبة الوزير حال 
ــب  ــتبداله إذا تطل ــه واس إخفاق

ــوداني  ــى الس ــيا نف األمر.سياس
ــماء عن  ــداول حاليا من أس ما يُت
ــرا ملكتبه أو كابينته  تعيينه مدي
ــحة، مؤكدا أنّ كل  الوزارية املرش
ــن الصحة  ــم تداوله عارٍ ع ــا يت م
ــوداني استمع  له.الس وال أساس 
خالل اللقاء إلى جملة مالحظات 
وأفكار من احلضور ،مبديا تفاعله 
ــه  ــا حديث ــات، خامت ــع الطروح م
ــيعمل جاهدا إلعادة ثقة  بأنه س
املواطن بالدولة ومؤسساتها عبر 
ــا بصورة  ــير العالقة بينهم جتس
مهنية وشفافة ألنه على قناعة 
أنّ خالف ذلك سيجعل العراق في 

وضع اجملهول.
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ª fi’\;ÎÑ\ÜÂ
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ــركات  اِّـجهزة  اِّـتخصصة  ممن تنطبق  عليهم   ــرتاك من الش ــركة عامة) اعادة اعالن اِّـناقصة  اِّـحلية   ادناه فعلى الراغبني باالش ــركة غاز الجنوب (ش ــر ش يس
ــم القانوني – بصرة خور الزبري – للحصول  على  شروط اِّـناقصة (الوثيقة القياسية) وان  اخر موعد  لقبول   ــرتاك  الحضور اُّـ مقر الشركة  - القس ــروط االش ش
العطاءات  هو الساعة  الثانية  عشرة من يوم الغلق اِّـذكور ادناه (واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فاليوم الذي يليه) ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور 

نشر االعالن وان الدائرة غري ملزمة بقبول أوطا العطاءات.

ويكون التقديم على اِّـناقصة وفق  الشروط التالية:ـ
١-شراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها (النسخة الورقية والنسخة االلكرتونية بصيغة  pdf) من القسم القانوني باالضافة اُّـ تسليم نسخة من الجزء الرابع 

.word والخاص باستمارات العطاء بصيغة
ــركة اِّـقدمة للعطاء مع الوثائق اِّـكونة  ــار اليه اعاله من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالش ٢- يتم ملء الجزء الرابع اِّـش
ــالة العطاء وملحق العطاء الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق الجزء الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة  ــمل (رس للعطاء وتش

بموجب تعليمات مقدمي  العطاءات . ضمان العطاء).
٣-تقديم التأمينات االولية بصك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة اشهر وباسم مقدمي العطاء وترفق مع العطاء التجاري على ان 

يكون (الصك اِّـصدق او خطاب الضمان او السفتجة) صادرة من مصرف عراقي معتمد.
٤-تثبيت أسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء. 

٥-ال تقبل اي تغيريات او تحفظات او اشرتاطات من اِّـقاول تتعارض مع اِّـواصفات اِّـطلوبة.
ــركة ، براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب. اجازة  ــابات الختامية للش ــركة مصادق عليها من وزارة التجارة .. تقديم الحس ــيس الش ــهادة تأس ٦-تقديم (ش
ممارسة االعمال. االعمال اِّـماثلة اِّـؤيدة من جهات التعاقد) واي وثائق اخرى تم النص عليها َّـ ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اهلية مقدم العطاء بموجب 

تعليمات مقدمي العطاءات او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ الجزء الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء.
٧- على اِّـقاول التقيد بمدة االنجاز وبعكسه تحتسب غرامة تاخريية عن كل يوم تاخريللمعادلة اِّـذكورة بالوثيقة القياسية (الشروط الخاصة للعقد).

ــعار َّـ  ــل حتى ان كان اِّـتقدم اوطا االس ــطب والتصحيح والتعدي ــعار والحك والش ــاء َّـ حالة وجود االخطاء َّـ االس ــال اي عط ــق َّـ اهم ــركة الح ٨- للش
اِّـنافسة.

ــاء االصلي الذي يجب ان يتضمن  ــن العطاءات الخاصة باِّـناقصة اضافة اُّـ العط ــخ اضافية طبق االصل (٢) على االقل م ــي العطاء تقديم نس ــى مقدم ٩- عل
الوثائق اِّـطلوبة كلفة و يجب ان يكون العطاء االصلي والعطاءات االضافية مختومة بختم حي  من الشركة .

١٠- يجب وضع النسخة االصلية َّـ غالف منفصل ويتم تأشريه بعبارة (نسخة اصلية) و وضع كل نسخة من النسخ االضافية َّـ غالف  منفصل يتم تأشري كل 
مغلف بعبارة (نسخة اضافية) و وتوضع هذه اِّـغلقات (االصلية واالضافية) َّـ مغلق واحد .

www.sgc.oil.gov.iq/ موقع الشركة االلكرتوني
                                                                                                                                                                                                                            اِّـدير العام

 حمزة عبد الباقي ناصر

أعــــــــــــــالن
ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (رؤف ظاهر ثجيل) الذي يطلب تبديل اللقب  بن
ــة خالل مدة  ــرتاض مراجعة هذه اِّـديري ــن لديه اع ــدي) فم ــدي) اُّـ (العاي من(العاب
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة / وكالة

أعــــــــــــــالن
ــى كمر عكار) الذي يطلب تبديل اللقب  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (موس
ــة خالل مدة  ــرتاض مراجعة هذه اِّـديري ــن لديه اع ــدي) فم ــدي) اُّـ (العاي من(العاب
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة / وكالة

أعــــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (فيصل هرو عذاب) الذي يطلب تبديل اللقب 
ــة خالل مدة  ــرتاض مراجعة هذه اِّـديري ــن لديه اع ــدي) فم ــدي) اُّـ (العاي من(العاب
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
واالقامة العامة /وكالة

أعــــــــــــــالن
ــويع) الذي يطلب تبديل  ــوش ش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (كريم حاش
اللقب من(العابدي) اُّـ (العايدي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

أعــــــــــــــالن
ــويع) الذي يطلب تبديل  ــوش ش بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ناظم حاش
اللقب من(العابدي) اُّـ (العايدي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

أعــــــــــــــالن
ــويع) الذي يطلب تبديل  ــوش ش ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (نعيم حاش بن
اللقب من(العابدي) اُّـ (العايدي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
ــوى وفق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدع ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة
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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

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٩٦٢) - اإلثنني - ٢٦ - أيلول - ٢٠٢٢
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ــن طريق االخ (گوگل)  ــمحوا لي بالتقاط هذا التعريف ع اس
ــكوراً الى الوكيبيديا واالعتراف باالقتباس  الذي اوصلني مش
ــريطة ان تُشير الى املصدر كي ال يعاب  امر حسن ومعتاد ش
ــن حوض  ــة «اللطش» م ــكك مثلب ــجل بحق ــك او تُس علي
ــت» .. ( مصطلح الصناعة في االصل يرادف القطاع  «الطش
ــاطات االقتصادية  ــى بالنش ــذي يعن ــادي الثانوي ال االقتص
ــات وخدمات ذات  ــى منتج ــواد اخلام ال ــدة كتحويل امل املُعقّ
فائدة .. والصناعة هي اجمالي املشاريع املنتجة تقنياً في اي 
ــم هذا احلقل مبصطلح  حقل من احلقول وغالباً ما يلحق اس
ــيجية  ــة محركات ,صناعات نس ــات حتويلية , صناع صناع

,صناعات غذائية) .
ــد الصناعي هو ذلك الذي تتوفر فيه كل مقومات البنى  والبل
ــة او احلربية  ــة والثقيلة، املدني ــة اخلفيف ــة للصناع التحتي
ــة من التطور  ــي تصل الى هذه الدرج ــكل تصنيفاتها ولك ب
والرقي ماعليك سوى توفر ارادة وطنية حقيقية وعزمية على 
النهوض واخلروج من خانة البلد االستهالكي , املستورد لكل 
ــيء من (االبريق حتى الكرك ) وحتقيق االكتفاء الذاتي ومن  ش
ــني كل احتياجاتك الصناعية  ــد الصناعة الوطنية تأم فوائ
ــن االيدي العاملة  ــغيل املاليني م من (اخليط الى االبرة ) وتش
من ابناء جلدتك كي يعيشوا حياة تليق بهم بدالً من البقاء 
الة ) والنقطة االهم احلفاظ على مواردك املالية  ــة بطّ ال (عطّ
نت في يوم ما  ــلع ومواد كُ ــتيراد س من الضياع من خالل اس
ــاءت االقدار ان  ــا رائداً في بعضها .. ولكن ش ــاً لها ورمب منتج
ــى احلال  ــارعة لنصل ال ــوراء بخطوات متس ــى ال ــع ال نتراج
ــة او املعطلة  ــل واملصانع العاطل ــرُّ حيثُ املعام ــذي ال يس ال
ــا االنتاجية بينما العمال فيها في حالة ملل جراء  خطوطه
اجللوس وهم يشكون الكسل .. وألن ال شيء يبقى على حاله 
الذي يرثى لهُ فقد صدر قانون املدن الصناعية رقم (٢) لسنة 
ــتتبع  ــائها واس (٢٠١٩) وتبعاً لذلك بدأ العمل احلقيقي النش
ذلك تفعيل دور الهيئات خالل النصف الثاني من عام (٢٠٢٠) 
ــس االدارة متمثالً بوزير الصناعة  ــالهُ صدور توجيه من مجل ت
واملعادن حلسم موضوع هذه املدن التي نفذت مبوجب املوازنات 
االستثمارية اخملصصة للوزارة سابقاً والحقاً بحسب تصريح 
للسيد (حامد عواد) مدير هيئة املدن الصناعية التابعة لوزارة 
ــدن صناعية  ــب اجناز عدة م ــف عن نس الصناعة الذي كش
ــار وان االخيرة دخلت حيز  ــي االنبار والبصرة والنجف وذي ق ف
ــى التي ضمت (١٠٥) مصانع  ــل بعد اكمال املرحلة االول العم
ومت توزيع (٦٠٪) منها ملستفيدين من احملافظة ويُكمل الرجل 
ــتكون صديقة  كالمهُ بالقول ان مدينة النجف الصناعية س
ــاطها وبكلفة تصل الى (٦٠)مليون دوالر ومدة  للبيئة في نش
نفذ على مساحة (٦)آالف دومن وبواقع(٢٠)  ــتُ االجناز عامني وس
ــمنت  مصنعاً متنوعاً موجودة حالياً منها ما هو لصب االس
اجلاهز او للنجارة واالملنيوم او النابيب الكهرباء وتصريف املياه 
ــور في وقت دخلت مدينة  ــقوف العازلة واعمدة اجلس او الس
ــتثمارها  البصرة الصناعية حيز التنفيذ بعد منح اجازة اس

بكلفة (١٥) مليار و (٤٠٠) مليون دينار . 
والقائمة تطول بالنسبة للمدن االخرى وبودنا ان نُشيد بكل 
ــدن الصناعية الى حقيقة  ــاعي الجل حتويل امل اجلهود واملس

على االرض وليست احالم وردية.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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ــد يصغي لنبض الوطن .. ال احد ينتبه الى هذا  ال اح
الضجيج الذي في دواخلنا .. من حزن الى حزن ، ومن 

محنة  الى محن ، ومن عذاب الى شجن .
ــيد .. ال تقبلون املناظرة  ــم  من رجل رش ليس بينك

واالحتكام .. والسير الى نهاية الشوط بانتظام .
ال باس .. ان نعيدكم الى عصر اجلاهلية االولى .. الى 
ــاة الثالثة» وما  ــادة االصنام «الالّت والعزّى .. ومن عب

فيها من اوهام  .
ليخرج من كل حزب  منكم مبارز همام ، بالسيف ، 
او باملنطق ال احلسام .. كما كانت  البداية  في صدر 
االسالم .. وكما فعل االمام ،   يوم نزل الى الساحة ، 
مبارزا  عمرو بن ود العامري .. ولو اني ال ارى فيكم من 
ــيرة ابن عم النبي .. غير اني  ميتلك مثقال ذرة من س
اريد النزال  مسك  اخلتام ..حتى يحل على الشعب 
ــم الوطن .. من هو  ــالم والوئام .. ويخرج من رح الس

صادق يتحلى باالدب ، ومؤمن بال غضب .
ــة : سلطة / ومال / ودين   كانت « ثالثيتكم» املقدس
ــن جعلنا  ــم اللعني .. زم ــي زمنك ــترمت بها  ف .. تس
ــل ، ونتغاضى عن  اللص  ــى  فيه اللص القات نخش
ــد .. و نتجاهل عن   ــتنكر اخملتلس الفاس املاثل .. نس

املسيء العابد .
ــرق اكثر ..  ــارق  .. كي ال يس ــل بالس انه زمن التوس
واجملرم ان ال يقتل اكثر .. وباحلاكم ان ال يكذب اكثر .

 اصبحت البطولة .. بتجنيد البطالة من اجل بقاء 
ــيد العاطلني من اجل رفع  زعامة الفاشلني ، وحتش

شأن التافهني .
ــغل  ــي ..فالش ــع حد للمآس ــر .. بوض ــد يفك ال اح
ــي .. بعد ان تسلط  ــاغل صار لصناعة الكراس الش

الطاريء الدخيل .. على الوطني االصيل .
ــن الوطن   ــالدي .. جعلوا م ــي ب ــادق ف ــاب البن اصح
ــتقبل معضلة   ــألة ، واملس ــكلة ، واحلياة مس مش
ــى حلت اللعنة على الديار ..انها  لعنة االختيار  حت
ــعب من  ــار .. واإلطار ) وابقيتم على ش ــا ( بني التي م
اربعني مليون .. بني جائع ، وعاطل ، ومحبط ومحتار . 
ال نريد استبدال حكومة بأخرى .. وبالوجوه  نفسها 

..  واألسماء  نفسها ، وبالعنوانات نفسها .
ــة ..  ــة والالدول ــة الدول ــن ثنائي ــالص م ــل .. باخل احل
واستبدال الفوضى بالنظام ، واحلرية مكان االذعان. 
امسيتم .. مثل اصحاب الكهف ، تنامون بال يقظة.. 
ــراق لكم لعبة ،   ــتفيقون بال فطنة ، وصار الع وتس

كلعبة الفأر والقطة.

د كاظم اِّـقدادي

رأي

@NN@ÒÖÜ»nfl@paÏïa@
@@ÜyaÎ@ÂüÎ

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
ــط العادة  ــداد بإعداد اخلط ــرعت امانة بغ ش
ــيخ  ــيني الش ــت عميد املنبر احلس ــل بي تأهي
ــه الى متحف  ــد الوائلي وحتويل ــور احم الدكت
ــان لالمانة ان  ــر بي ــي مهم . وذك ــز ثقاف ومرك
ــة بغداد  ــالم بامان ــات واالع ــة العالق « مديري
ــرعت  ــاون مع دائرة بلدية الكاظمية ش وبالتع
ــيخ  ــط الالزمة لتأهيل بيت الش باعداد اخلط

ــة الدكتور احمد الوائلي الكائن مبدينة  العالم
ــى متحف  ــة لتحويله ال ــة املقدس الكاظمي
ــب  ــكل يتناس ــه وبش ــع عائلت ــيق م بالتنس
ان  ــاف  واض ــة».  والوطني ــة  الديني ــه  ومكانت
ــه ومؤلفاته  ــيضم مقتنيات ــت الوائلي س «بي
ــرض فضالً عن  ــه الدينية وقاعة ع ومحاضرات
ــا يجعله  ــم االعداد لها مب ــات أخرى يت فعالي
ــاً مهماً  ــداً ومركزاً ثقافي ــاً وطنياً جدي متحف

ــي اهتماماً بالغاً  ــني ان « امانة بغداد تول «. وب
ــة ومبدعيها  ــرة املدين ــوز الوطنية وذاك بالرم
ــزز مكانتها  ــتذكارها مبا يع ــى اس وتعمل عل
ــيراً الى ان « امانة  ــة والثقافية ، مش التاريخي
ــتملكت بيت الشاعر  ــبق لها ان اس بغداد س
ــري وحولته الى  ــد مهدي اجلواه الكبير محم
ــم مقتنياته وآثاره  ــي ومتحف يض مركز ثقاف

الشعرية وما كتب عنه من كتب ودراسات».

ــد  احم ــلمان  س ــق  موف ــز  معت
اجلبوري

ــة  ناحي ــل  املوص   ١٩٨٤ ــد  تول  
الشورة قرية حضرة الفاضل 

في  ــن  املتميزي ــة  ــج مدرس خري
ــله الثاني  ــل وكان تسلس املوص

على العراق  عام ٢٠٠٢ 
ــة جامعة  ــة الصيدل ــل كلي دخ
ــى رغبته في  ــاء  عل ــل بن املوص
وكان  ــي..  العالج ــص  التخص
ــدارة في كافة املراحل … االول بج

وتخرج فيها عام ٢٠٠٧  …
ــيفيلد  ــى جامعة ش ــث ال ابتع
ــتير  في بريطانيا ليكمل املاجس
ــى االمتياز مع مرتبة  فحصل عل
ــوراه في  ــرف.. واكمل الدكت الش
ــيفيلد وحصل  نفس اجلامعة ش
ــع مرتبة  ــة االمتياز م ــى درج عل

الشرف…
ــتاذا في جامعة  نيّ اس وبعدها  عُ
ــطن االميركية  هارفارد في بوس
ــذا  ــني به ــي يع ــون اول عرب ليك

االختصاص 

ــي تطوير وابتكار كثير من  جنح ف
ــا العالجات  ــات .. واخره العالج
املستعصية للجهاز  العصبي…

ــزة افضل عالم  حصل على جائ
شاب في اوربا عام ٢٠١٧

ــزة افضل عالم  حصل على جائ
شاب في العالم  عام ٢٠٢٢..

متابعة / البينة الجديدة
ــاط  ــي األوس ــع ف ــدل واس ــد ج بع
ــات  ومنص ــة  واألكادميي ــة  الطبي
ــل االجتماعي، أصدرت وزارة  التواص
ــبت، بيانا  ــة العراقية، الس الصح
ــوبا لوزير  ــه تصريحا منس نفت في
ــي العقابي حول منح  الصحة هان
ــن أكمل  ــور» فقط مل ــب «الدكت لق
ــال اختصاصه  ــوراه في مج الدكت
حصرا، لطبيب األسنان والصيدالني 
ــام قبل احلصول على  والطبيب الع

التخصص. 
ــدت أن «الوزير لم يصرح  ــوزارة أك ال
ــن بكتاب  ــكالم ولم يضم ــذا ال به
ــوزارة»، داعية  ــن ال ــمي صادر ع رس
«وسائل اإلعالم ومنصات التواصل 
ــن  م ــد  التأك ــى  إل ــي  االجتماع
ــمية  ــن املصادر الرس ــات م املعلوم
وعدم تداول األخبار غير الصحيحة 

خدمة للصالح العام».
ــبكات  الش ــي  ف ــون  معلق رأى 
ــب  لق أن  ــة  العراقي ــة  االجتماعي
ــى من هب  ــور» بات يطلق عل «دكت
ــة علمية  ــه درج ــني أن ــي ح ودب، ف

ــهادة  ــر ش عب إال  ــا  نيله ــن  ال ميك
الدكتوراه، مشيرين لوجود خلط ما 
ــور باللغة اإلجنليزية  بني كلمة دكت
التي تعني طبيب، وبني لقب دكتور 

أكادميي.
ــة دكتور هي  ــرون اعتبروا أن صف آخ
ــي،  ــب والصيدل ــتحقاق للطبي اس
ــا لدرجة  ــن نيلهم ــض النظر ع بغ
ــي الطب  ــي تخصص ــوراه ف الدكت
ــة، على اعتبار أن مختلف  والصيدل
والتعاريف  ــات  واملصطلح املناهج 
ــة  ــة والصحي ــوم الطبي ــي العل ف
ــة  ــى اللغ ــا عل ــي جله ــد ف تعتم
اإلجنليزية، فلماذا يستثنى من ذلك 
ــب الدكتور، الذي يعني الطبيب  لق

وفق تلك اللغة.
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متابعة / البينة الجديدة
التفاتة فريدة من نوعها من نادي الصيد 
وفي مقدمته رئيس مجلس اإلدارة الدكتور 
ــرم و أعضاء مجلس  ــنني معلة احملت حس
ــني   ــن االعالمي ــدد م ــور ع االدارة وبحض
الرياضيني وضيوف الشرف الدكتور علي 
العطار والشيخ وثاب الدليمي وسارة اياد 
عالوي وعدد من أعضاء الهيئة العامة مت 
تكرمي البطل العراقي الكابنت مصطفى 
محمد وهيب الذي رفع اسم العراق دولياً 
ــاء تتويجه  ــادي الصيد أثن ــعار ن ورفع ش
ــة الفضية في البطولة العربية  بامليدالي
بـ الكيكو شنكاي كراتية ، التي أقيمت 
ــاً أن البطل لديه  ــي لبنان مؤخراً .. علم ف
ــي بطوالت  ــيوية ودولية ف ــات أس ميدالي

مختلفة سابقة .

ــى يعزّي  ببالغ احلزن واألس
الرافدين      ــرف  مص موظفو 
املستشار املالي ومدير عام 
ــيد  ــرف الرافدين الس مص
بوفاة  ــن جمال  عبد احلس
ــائلني اهللا عز  ــه . س والدت
ــع  وجل أن يتغمدها بواس
ــم أهلها  ــه وأن يله رحمت
ــلوان.  والس الصبر   وذويها 

ÚÌå»m
ــرى اربعينية  ــس األحد ذك مرّت يوم ام
ــن نعيم  ــاب (حس الفقيد الراحل الش
ــة البياتي) الذي غادرنا بعد صراع  عطي
ــه طويال  ــم عضال لم ميهل ــر مع أل مري
في(٢٠٢٢/٨/١٧).. لقد كان موته فاجعة 
ت لها القلوب وخيّم احلزن  والليل  تصدعّ
البهيم حالك السواد.. كان (حسوني) 
ــع  ــن اجلمي ــا م ــا ، ودودا محبوب لطيف
ــجرة وارفة الظالل  ــو مثل ش وكان ينم
ــار اليانعة..  ــار جني الثم ــه بانتظ وأهل
ــا مثابرا  ــه اهللا طالبا متفاني كان رحم
ــة الثالثة  ــي املرحل ــير ف وهو يغذّ الس
ــة الرافدين  ــم الصيدلة / كلي ــن قس م
اجلامعة االهلية .. كان وداعه وتشييعه 
في ذلك اليوم حزينا  للغايه حيث بكاه 
ــاءت ان يرحل   اجلميع ولكن ارادة اهللا ش
ــة  ــامته ماثل ــى ابتس ــوني) وتبق (حس

ــوم علينا  ــان وتبقى روحه حت ــي االذه ف
ــوني)  مثل طائر جميل.. رحم اهللا(حس
ــه واعمامه  ــلوان لوالدي ــر والس والصب
ــاء  ــارب وابن ــل واالق ــه وكل االه واخوال

العشيرة وكل االصدقاء.

عبد الزهرة البياتي
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