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ــياع  ش ــد  محم ــوزراء  ال ــس  رئي ــن  أعل
ــالق أكبر  ــد، انط ــس األح ــوداني، ام الس
ــة  ــبكة احلماي ــن ش ــث ضم ــة بح حمل
ــوداني في تغريدة  االجتماعية.وقال الس
ــة اهللا نطلق اليوم  له مانصه : على برك
ــبكة احلماية  أكبر حملة بحث ضمن ش
ــة التزاماً وتطبيقاً لبرنامجنا  األجتماعي
ــز على معاجلة الفقر  احلكومي الذي يرك
ــت أكد  ــي وق ــات . ف ــم األولوي ــد أه كأح
ــوداني،  ــياع الس رئيس الوزراء محمد ش
ــى خطة عمل  ــد، الوصول إل ــس األح ام
ــتركة مع أملانيا تؤسس الى شراكة  مش
ــارة  الزي إن  ــوداني،  الس ــال  اقتصادية.وق
ــا جتاوباً  ــت مثمرة، ووجدن ــى املانيا كان إل
ــاً أن الزيارة كان  من الطرف األملاني، مبين
ــد امللفات. ــابقاً على صعي معداً لها س

ــات  ــى تفاهم ــل ال ــه مت التوص ــع، أن وتاب
وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً 
ــب وكالة  ــراكة اقتصادية، بحس الى ش
ــى صعيد ذي صلة  ــمية. عل األنباء الرس
أكدت وزارة العمل، امس األحد، أن حملة 
البحث تستهدف الشرائح األشد فقراً، 
ــتفيضة عن  ــيرةً إلى أن دراسة مس مش
ــر  ــة والتعليمية لألس ــاع الصحي األوض
ــر  ــال مدي ــترافق احلملة.وق ــرة، س الفقي
ــه بعد  ــي، إن ــم العقاب ــوزارة جن ــالم ال إع
ــهر  ــذة اإللكترونية ملدة ٣ أش فتح الناف
ــرة، حيث  ــان و٧٠٠ ألف أس ــدم مليون تق
ــرة من  ــتبعاد أكثر من ٩٢٧ ألف أس مت اس
ــي، أن  ــتحقني.وأضاف العقاب ــر املس غي
املستهدفني بحملة البحث االجتماعي 
ــيكون بحدود مليون و٨٠٠ ألف أسرة،  س
ــتهدف املناطق و  ــة تس ــي أكبر حمل وه
األقضية األشد فقراً، جتري في وقت واحد 

في بغداد واحملافظات.وأشار إلى أن حملة 
ــة  ــترافقها دراس البحث االجتماعي س
ــم والصحة،  ــث التعلي ــة من حي معمق
ــر. ــا األس ــي منه ــي تعان ــاكل الت واملش
وأوضح، أن الفئات املشمولة هم األرامل 
ــتفيدين  واملس ــن  والعاجزي ــات  واملطلق
ــني وزوجة النزيل  في دور الدولة واحملكوم
ــاة البالغة واأليتام،  وزوجة املفقود والفت
ــنطلق  ولكن بصورة تدريجية، مؤكداً س
ــة ٢٠٢٣. وفي  ــة بعد أقرار املوازن أول وجب
ــس ائتالف  ــي حذر رئي ــأن السياس الش
ــوري املالكي ، من موجة  ــة القانون، ن دول
تظاهر جديدة، فيما دعا الى فسح اجملال 
ــل، اتهم جهات لم  ــام احلكومة للعم ام
ــمها بالعمل على رفع اسعار صرف  يس
ــة خالل  ــي كلم ــي ف ــال املالك الدوالر.وق
ــوة في كربالء  ــال اقامه حزب الدع احتف
ــراء(ع) ، ان  ــيدة الزه ــبة والدة الس مبناس

ــتعد باتصاالت مع  ــل ويس البعض يعم
ــة تظاهر  ــة للقيام مبوج ــات خارجي جه
ــا  مطالب ــة،  احلكوم ــقاط  واس ــدة  جدي
ــة تعمل على  ــرك احلكوم ــني بت العراقي
اعتبار ان مدة تشكيلها لم تعبر الثالثة 
شهور الى االن.واضاف ان احلكومة تعمل 
على معاجلة ما يحتاج الى سنوات حتى 
ــذه  ــة به ــتطيع احلكوم ــج وال تس يعال
ــة انت تقوم بكل ما وعدت  الفترة الزمني
ــرار املوازنة التي تقوم  ــبب عدم اق به بس
ــال اخلدمية. ــدء االعم ــا الدولة بب عليه
وتابع املالكي البعض يتمنى بقاء اسعار 
ــنعمل  ــدوالر مرتفعة لكننا س ــرف ال ص
ــعره الطبيعي كونه  على ارجاعه الى س
ــتهم وهو مبثابة  يضر باملواطنني ومعيش

قيد في عنق احلكومة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــس النواب محمد  قرر رئيس مجل
انهاء  ــد،  االح ــس  ام ــي،  احللبوس
عضوية النائب ليث الدليمي.وجاء 
في وثيقة وردت لـ«البينة اجلديدة» 
ــه  ــي، ان ــع احللبوس ــة بتوقي مذيل
ــتنادا الى املادة (١٢ /ثانيا) من  «اس
النواب وتشكيالته  قانون مجلس 
ــاء  ٢٠١٨:-انه ــنة  لس  (١٣) ــم  رق
ــث مصطفى  ــيد (لي عضوية الس
الدليمي) في ٢٠٢٣/١/١٥ بناءً على 
طلبه».وعلى صعيد متّصل اصبح 
ــد  ــواب محم ــس الن ــس مجل رئي
البرملاني  احللبوسي رئيسا لالحتاد 

ــة االحتاد  العربي، بعد انتقال رئاس
ــي  اإلعالم ــب  العراق.املكت ــى  إل
ــي بيان  ــس النواب ف ــس مجل لرئي
ــة اجلديدة» انه «ترأس  ورد لـ «البين
ــي العربي،  ــاد البرملان ــراق االحت الع

ــة االحتاد إلى  ــث انتقلت رئاس حي
ــراق، ومت تكليف رئيس مجلس  الع
ــاً  ــي رئيس النواب محمد احللبوس
ــع من  ــن التاس ــاراً م ــاد اعتب لالحت
ــاف:  الثاني».وأض ــون  كان ــهر  ش
ــتضيف بغداد اعتباراً من  «ستس
ــباط  ــباط ولغاية ٢٦ ش يوم ٢٣ ش
أعمال املؤمتر الرابع والثالثني لالحتاد 
البرملاني العربي واللجان املصاحبة 
مبشاركة رؤساء مجالس وبرملانات 
الدول العربية األعضاء في االحتاد، 
ــد من املنظمات  إضافةً إلى العدي
ــة التي لها  ــات البرملاني واملؤسس

صفة مراقب باالحتاد».

ــة  ــي خالل اجللس ــس النواب محمد احللبوس ــن رئيس مجل أعل
ــته أمس األول السبت ( ١٤ / ١ /  األولى التي عقدها البرملان جلس
ــة اجراءات وقرارات مهمة وكما يلي :١.على احلكومة  ٢٠٢٣) حزم
إعادة النظر برواتب املتقاعدين وارسال مشروع قانون الى مجلس 
ــني والقوات  ــاب من املدني ــار ضحايا األره ــك.٢ -اعتب ــواب بذل الن
ــهداء ويتم تعويض ذويهم وتعويض اجلرحى ومتابعة  األمنية ش
ــات واألحداث التي  ــة للوقوف على املالبس ــراءات التحقيقي االج
ــوراً ممن لم يعتدوا  ــراح املعتقلني ف ــت املتظاهرين واطالق س طال

على األمالك العامة.
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التي  املفارقات  ــن  م واحدة 
ــها املواطن العراقي  يلمس
ــئلة  ويطرح في ضوئها اس
ــاراً  ــي أن جتّ ــك ه ــتّى تل ش
ومستوردين يحصلون على 
العملة الصعبة من املنافذ 
ــك  ــة بالبن ــة ممثل احلكومي
ــعر  ــزي العراقي بالس املرك
قياساً  املنخفض  الرسمي 
ــواق احمللية لكن  ــى األس ال
التجار  ــؤالء  ه أن  العجيب 
ــه  وج ــى  عل ــتوردين  واملس
منهم  اجلشعني  اخلصوص 
ــعار  ــى رفع اس ــدون ال يعم
السلع والبضائع املستوردة 
بشكل غير مقبول وينافي 
الدينية  ــراف  واألع ــم  القي

ــة  والقانوني ــرعية  والش
ــاذا  ــي : مل ــأل العراق .. ويس
يعمد هذا النفر الضال من 
فاقدي الضمير الى اإلضرار 
ــم  وه ــعبهم  ش ــاء  بأبن
ــأن املتضرر  يعرفون جيداً ب
ــر هم أصحاب  األول واألخي
ــراء  والفق ــدود  احمل ــل  الدخ
واملسحوقني ومن هنا فإننا 
الرقابية  ــات  اجله ــب  نطال
املسؤولة ألخذ دورها املناط 
بها رسمياً من خالل مراقبة 
ــى  عل ــرب  والض ــعار  الس
ــرص  ــازي الف رؤوس كل نهّ
ــالن «حرب  ــدون اع ــن يري مم
الفقراء  ــى  ــع»  عل التجوي
وجلبهم الى سوح القضاء 
ــزاء العادل الذي  لينالوا اجل
ــى تالعباً  ــتحقون وكف يس

ــعب  الش بقوت  ــرة  ومتاج
اليومي منها ارتفاع اسعار 
ــدوالر ازاء الدينار ..  صرف ال
ــرى البد أن  ــي قضية أخ وف
نشير بأن العراق بات اليوم 
ــكل  ل ــر»  األكب «األخ  ــو  ه
والدولي  محيطه اإلقليمي 
ــرب وأنه بدأ  ــقائه الع وألش
التي  ــروح  اجل ــن  م يتعافى 
اثخنت جسده جراء احلروب 
ــرب  احل ــك  وكذل ــة  العبثي
ــرّفة ضد قوى اإلرهاب  املُش
اليوم  ــراق  الع  .. والدواعش 
ــج اليها  ــى قبلة يح أضح
العرب واألجانب ويخطبون 
ودّه ويتوددون إلقامة عالقات 
ومصالح مشتركة معه ملا 
ــه كقوة أقتصادية  يتمتع ب
ــد  واع ــتقبل  ومس ــرة  كبي

ــة واملوقع  ــروات الهائل والث
انفتاح  وأن  ــتراتيجي  األس
ــه  محيط ــى  عل ــراق  الع
ــي  والعامل ــي  اإلقليم
ــه  مصلحت ــتوجبها  تس
ــام  اخلت ــي  وف  .. ــة  الوطني
ــعب يطالب  ــول أن الش نق
ــي  ــراع ف ــه بإالس حكومت
ــون  قان ــروع  مش ــال  إرس
البرملان  الى   (٢٠٢٣) املوازنة 
ــا  قراءته ــة  بغي ــرعة  بس
اهللا  ــا  وخلصون ــا  واقراره
املماطالت  ــن  م يخلصكم 
والتسويفات غير املبرّرة ألن 
ــعة  مصالح قطاعات واس
ــعب متوقفة على  من الش
ــون  ــاذا تقول ــة .. فم املوازن
أثابكم  ــرار  الق ــاب  ياأصح

اهللا؟.
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ــس القضاء  ــرارات مجل ــس األحد، بق ــون، ام ــاد مراقب أش
ــراح متت  ــع أوامر إطالق الس ــا أكدوا أن جمي ــى، فيم األعل
وفق القانون.وقال هؤالء في أحاديث لـ «البينة اجلديدة» إن 
ــتور والقانون، وأسهمت  «قرارات القضاء كلها وفق الدس
ــر في حفظ هيبة البالد».وأشادوا «بقرارات  بشكل مباش
مجلس القضاء األعلى»، مشددين على أن «جميع قرارات 
إطالق السراح متت وفق القانون».يذكر أن مجلس القضاء 
األعلى، حسم خالل الفترة األخيرة، جملة قضايا مهمة، 

بينها إطالق سراح عدة أشخاص، وفق القانون.

بغداد /

كتب رئيس التحرير

بغداد /
ــو مجلس النواب معني  قال عض
الكاظمي، امس األحد، إنه ليس 
ــديد  ــلطة تس لدى احلكومة س
ــات موظفي الدولة بالدوالر. مرتب
ــي ، أن التوجه  ــاف الكاظم وأض
ــهيل حتويل  ــو تس ــام اآلن ه الع

ــار ضمن  ــتيراد التج املبالغ الس
ــمية ويتم  ــر أصولية ورس فواتي
ــتوردة. ــواد املس ــق من امل التحق

وتابع، أن اآللية قد تسمح بضخ 
ــتيراد وعندئذ  دوالر أكثر إلى االس
ــه الصيرفات،  ــس علي ــن تتناف ل
ــعره  ــى هبوط س ــيؤدي إل ما س

ــار العراقي، معتبراً  مقابل الدين
أن هذه املبادرات التي كان البنك 
املركزي يتبعها قد تنهي األزمة.
ــة إلى  ــي احلكوم ــا الكاظم ودع
ــهيل احلواالت باإلضافة إلى  تس
ــفر  ــدوالر مقابل فيزا الس بيع ال

وتذكرة الطائرة. 

ــد،  ــس االح ــداد، ام ــة بغ ــدرت أمان أص
ــة  متداول ــة  وثيق ــأن  بش ــاً  توضيح
ــن قبل  ــا م ــد موظفيه ــتقدام أح الس
ــة  ــة ، أن الوثيق ــرت الهيئ النزاهة.وذك
املتداولة في بعض وسائل االعالم ومواقع 

ــتقدام  ــأن اس التواصل االجتماعي بش
احد موظفيها للتحقيق من قبل هيئة 
النزاهة هي لغرض االستقصاء والتأكد 
ــواردة اليها من  ــن صحة املعلومات ال م
قبل احد اخملبرين ولم يتم تأكيدها وهي 
ــت ان املوما اليه  ــق . وتابع ــد التحق قي

ــغل منصب  في الوثيقة املتداولة ال يش
ــم يكلف  ــني بغداد ول ــر مكتب ام مدي
بهذه املهمة .ودعت أمانة بغداد، وسائل 
ــل االجتماعي  ــائل التواص االعالم ووس
إلى توخي الدقة واستقاء املعلومة من 

مصدرها املوثوق.

â¸ÎÜ€bi@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@…ÌãÏm@Êdíi@ÔibÓ„@sÌÜy
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بغداد /

لسليمانية /



بغداد / البينة الجديدة

ــراً  مؤخ ــل  النق وزارة  ــدت  عق
اإلداري  الوكيل  ــة  برئاس اجتماعا 
ــي  راض ــازم  ح ــور  الدكت ــوزارة  لل
ــوزارة لبحث  ــي في مقر ال احلفاظ
القانونيني  ــني  ــل املمثل ــة عم آلي
ــكيالتها أمام احملاكم  للوزارة وتش
اخملتصة وبحضور مدير عام الدائرة 
القانونية في الوزارة ومدراء اقسام 
ــم. ــوزارة ومعاونيه ــكيالت ال تش
ــن دور   ــل ع ــيد الوكي ــدث الس حت
ــي الدفاع عن  ــل القانوني ف املمث
القضايا التى تخص دعاوى الوزارة 
وتشكيالتها وأخرى متثل القضايا 
ــن  ع ــيادته  س ــدث  وحت ــة  الدولي
التحقيقية وخص  ــان  اللج عمل 
ــة  ــني وكيفي ــان التضم ــا جل منه

ــة عملها.  اللجنة ومهم ــار  اختي
ــل على وضع  ــيد الوكي وأكد الس
القانونية  الدعاوى  سياقات الدارة 
التي تقام من الوزارة وتشكيالتها 
ــة  ــك املقام ــوم وكذل ــد اخلص ض

ــكيالتها وضرورة  الوزارة وتش ضد 
ــة  القانوني ــالكات  امل ــد  تعضي
للموظف احلقوقي وتأهيله علميا 
ــة  ــا يتطابق مع سياس وعمليا مب
ــذي  ــون وال ــادئ القان ــوزارة ومب ال
ــال العام  ــس على حفظ امل ينعك
ــتمع  الوزارة.واس ــوق  حق وحماية 
سيادته إلى شرح مفصل من قبل 
ــرة القانونية عن  ــام الدائ ــر ع مدي
ــات التي تعيق  ــاكل و املعوق املش
للوزارة  القانونيني  ــني  املمثل عمل 
ــيد  ــة معاجلتها. وقال الس وكيفي
ــتمرة في  ــل: أن الوزارة مس الوكي
ــر القانونية من  ــل الدوائ دعم عم
أجل حل جميع القضايا القانونية 
ــكيالتها مع  اخلاصة بالوزارة وتش
اخلصوم وفق السياقات القانونية 

املتبعة لدى الدوائر القضائية.
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ضمن اولويات البرنامج احلكومي وخالل زيارته حملافظة  
ــيد وزير الصحة االستاذ  كربالء املقدسة افتتح الس
ــناوي  امس االول  ــور صالح مهدي صباح احلس الدكت
ــبت املوافق ١٤ كانون الثاني ردهة انعاش القلب  الس
ــالم) الطبية  ــني (عليه الس ــة االمام احلس ــي مدين ف
ــريرا بعد اعادة تاهيلها يرافقه السيد  ــعة (١٨) س س
ــم اخلطابي  ــالء املهندس نصيف جاس ــظ كرب محاف
ــيد مدير عام دائرة الصحة واجرى السيد الوزير  والس
جولة في اقسامها وردهاتها والتقى بعدد من املرضى 
ــي اجلناحني العام  ــبني واملرضى ف ــتمع للمنتس واس
واخلاص واهم التحديات التي تواجههم واعدا اياهم 

بايجاد احللول الناجعة خدمة الصالح العام .

كربالء اِّـقدسة /
 البينة الجديدة

ــركة  الش ــن  م ــد  وف ــرى  أج
ــات  وخدم ــة  لتعبئ ــة  العام
ــراً زيارة الى مصفى  الغاز مؤخ
كربالء النفطي وذلك من أجل 
التنسيق حول جتهيز معاملها 
مبادة الغاز السائل.الوفد الذي 
أجرى الزيارة ترأسه مدير هيأة 
ــدس صهيب  ــات املهن العملي
عبد الستار وبرفقته املهندس 
ــف مدير فرع  ــلمان ناي داود س
ــة وعدد  املُقدس ــالء  ــاز كرب غ
ــة حيث  ــوادر املتقدم ــن الك م
ــر املصفى  ــع مدي ــاء م مت اللق
املهندس محمد فزاع وتباحث 
ــع الية عمل  ــان عن وض اجلانب
حول جتهيز مادة الغاز السائل 
ــركة. الش ــروع  لف  (  LPG  )
ــد  ــاً  حتدي ــاول ايض ــاء تن اللق

ــالزم توفرها قبل  املتطلبات ال
التجهيز فضالً  البدء بعميلة 
ــن الكوادر  ــال عدد م ــن إرس ع
ــذة  املنف ــركة  للش ــة  الفني
ــم  ــرض تدريبه ــى لغ للمصف
وتهيئتهم عن األمور املتعلقة 
ــأن.يذكر ان الطاقة  بهذا الش
ــة اليومية للمصفى  اإلنتاجي
ــائل تقدر  ــادة الغاز الس من م
ب (٧٥٠) طن يومياً وقادرة على 
ــد حاجة محافظة كربالء  س

املُقدسة واحملافظات اجملاورة.

بغداد / البينة الجديدة
اعاله حصيلة الواجبات االمنية واخلدمية واالنسانية لوكالة 
ــداد واحملافظات  ــرطة وتوابعها في بغ ــؤون الش ــوزارة لش ال

للفترة من ٨ / ١ / ٢٠٢٣ولغاية ١٤ / ١ / ٢٠٢٣.

البصرة / البينة الجديدة
ــراق  مؤخراً  ــئ الع ــركة العامة ملوان ــدت الش عق
ــو الكورية املنفذة  ــركة داي اجتماعاً مهماً مع ش
ــام ملوانئ  ــق املغمور.وقال املدير الع ــروع النف ملش
ــي    ــدس فرحان الفرطوس ــور املهن ــراق الدكت الع
ــس  ــل رزاق محيب ــر النق ــات وزي ــب توجيه حس
ــاريع  ــريع العمل في مش ــعداوي بضرورة تس الس
ــركة  ــاء الفاو الكبير عقدنا اجتماعاً مع الش مين
الكورية وناقشنا معهم آلية دخول معدات وعمالة 
ــق املغمور وذلك  ــروع النف جديدة  للعمل في مش
ــريع العمل واختصار الزمن لتنفيذ املشروع  لتس
باقصر مدة زمنية ممكنة «يذكر أن الشركة العامة 
ملوانئ العراق قد أحالت العمل في مشاريع ميناء 
الفاو الكبير إلى شركة دايو الكورية وحاليا نسب 
ــة متقدمة بنسب جيدة  ــاريع اخلمس إجناز للمش

كما مخطط له .

بغداد / البينة الجديدة
ــة وعلى قاعة  ــب وبحوث الطاق ــت دائرة التدري نظم
ــرة علمية لعرض  ــن طاهر ، محاض ــهيد محس الش
ومناقشة اطروحة الدكتوراه  املوسومة مبركز التشغيل 
ــات ومعاجلتها املعدة  ــحابي الذكي جلمع البيان الس
ــور مفاز  محمد)  ــن قبل (املهندس الدكت واملقدمة م
ــوب إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات  املنس
األوسط ،اذ اشتملت احملاضرة على ثالث محاور رئيسة 
ــروع مراقبة الطاقة الكهربائية  .محورها األول / مش
ــتركني الفولتية والتيار  من خالل مراقبة بيانات املش
سحابياً من خالل معادالت دقيقة وبال هامش للخطأ 
ــدرة لغرض  ــح معامل الق ــا الثاني / تصحي .محوره
حتسني جودة القدرة اجملهزة للمواطنني واحلفاظ على 
ــث / فقد قدم  ــا .أما احملور الثال ــتقرارها ودميومته اس
عددا من الطرق واملقترحات الكفيلة مبنع التجاوزات 
وتقليل الضياعات في الشبكة الكهربائية الوطنية 
ــر ان احملاضرة تخللها عدد  املنزلية .ومن اجلدير بالذك
ــن املداخالت الهادفة واالضاءات القيمة التي اغنت  م

موضوع عملها واسهمت في انضاج أفكارها .

@Ú”b�€a@tÏ°Î@kÌâÜn€a@ÒäˆaÖ
@ÚÓ‡‹«@Òäôb™@·ƒ‰m

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت دائرة العالقات االقتصادية 
ــارة عن  ــي وزارة التج ــة ف اخلارجي
ــا باجناز ملف  ــتمرار متابعته اس
ــات مع اجلهات  التجارة في اخلدم
ــة املعنية وذلك في إطار  احلكومي
ــعي العراق لالنضمام  ملنظمة  س
ــة WTO اكد ذلك  ــارة العاملي التج
ــاض فاخر  ــرة ري ــام الدائ ــر ع مدي
ــور  ــى حض ــار ال ــمي واش الهاش
التجارة  ــم منظمة  موظفي قس
ــاً  اجتماع ــه  دائرت ــي  ف ــة  العاملي
ــق  املراف ــرة  دائ ــام  ع ــر  مدي ــع  م
ــياحة  ــياحية في هيئة الس الس
ــة الوطنية املعنية  / عضو اللجن
ــة  ــى منظم ــراق ال ــام الع بانضم
ــاء اللجنة  ــور اعض WTO وبحض

ــورة. املذك ــرة  الدائ ــي  ف ــة  الفني
ــيرا انه جرى خالل االجتماع  مش
ــيرة  ــن مس ــز ع ــتعراض موج اس
ــورة  ــام بص ــي االنضم ــراق ف الع
عامة وملف التجارة في اخلدمات 
ــه البالغة  ــورة خاصة ألهميت بص
ــة  ــاءة االقتصادي ــع الكف ــي رف ف
ــل البنى التحتية  والتنمية وتأهي
ــل باإلضافة  ــرص العم ــر ف وتوفي
ــات املهمة  ــد امللف ــى كونه أح ال
ــوب من العراق تقدميها إلى  واملطل
ــن متطلبات  ــزء م ــة كج املنظم
ــك  كذل مت  ــه  ان ــع  االنضمام.وتاب
ــى خدمات  ــوء عل الض ــليط  تس
ــي العراق  ــفر ف ــياحة والس الس
التي تشمل ( املطاعم والفنادق ، 
مكاتب السياحة والسفر، االدالء 

ــياحيني ) والتي تعد من أهم  الس
ــراق  الع إلرث  ــرا  نظ ــات  القطاع
ــه  وموقع ــاري  واحلض ــي  التاريخ

ــهامها  ــة اس ــي وإمكاني اجلغراف
في التنويع االقتصادي في العراق 
ــة أخرى  ــات اقتصادي ورفد قطاع

ــاءات وقطاع  ــاع االنش ــل قط مث
ــات الترفيه وغيرها  النقل وقطاع
ــع االقتصادية  ــى املناف ــالوة عل ع
ــراء حتريرها ومنح  ــن ج املرجوة م
ــب  ــني واألجان ــتثمرين احمللي املس
ــا انه جرى  ــاذ اليها.الفت حق النف
ــى  ــاق عل ــاع االتف ــالل االجتم خ
ــات فنية  ــة اجتماع ــد سلس عق
ــداول  ج ــث  لتحدي ــتقبلية  مس
ــبقا واعداد  االلتزامات املعدة مس
ــا مبوجب  ــاوض عليه خطة للتف
ــا  ــرض تقدميه ــي لغ ــت زمن توقي
ــي للخدمات  ــرض االول ضمن الع
ــكل الذي يصب في خدمة  بالش
ــة واملصلحة  ــة التفاوضي العملي

االقتصادية للعراق.

الديوانية / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ  
ــاريع  املش ــذ  وتنفي ــم  للتصمي
ــركات وزارة الصناعة  ــدى ش إح
ــروع  ــال مش ــن إكم ــادن ع واملع
تعددة  مُ ــات  ــاء ثمانية قاع إنش
لية اإلدارة واإلقتصاد  األغراض لكُ
في جامعة القادسية مبُحافظة 
ــراءات  بإج ــدء  والب ــة  الديواني
ــغالها  إش ــرض  لغ ــليم  التس
دير   ــالَ مُ ــل الطلبـة .وقـ ب ــن قِ م
املشروع املُهندس أحـمد حميـد 

ــي تصريح للمكتب  اجلابـري ، ف
اإلعالمي للوزارة أنَّ املشروع أُقيم 
ربع  ــاحة (٥٦٠ ) متر مُ ــى مس عل
ــية  ــم ثمانية قاعات دراس ويضُ
لً قاعة (٦٠ ) طالبا إضافة  تسع كُ
للتدريسني  إلى خمسة مكاتب 
ــة  واخلدمي ــة  الصحي ــق  واملراف
ر  راعاة توفُ لحقات أخرى مع مُ ومُ
السالمة  تطلبات  ومُ لّ شروط  كُ
األداء  ــن  س حُ ــات  ضمان ــح  ومن
ــروط  ملُدة عام كامل مبوجب الش
 ، ــية  القياس ــق  والوثائ ــة  العام

ــروع  ــن إكمال املش ــاً ع فصح مُ
ــة ( ١٢٠)  ــددة والبالغ ــدة احملُ باملُ
ة  ــدّ ــم املُعَ ــق التصامي ــا وف يوم
ــاء  للبن ــة  املطلوب ــات  واملُواصف
ــاكل  الهي ــام  نظ ــتخدام  بإس
ــرعة  ــذي ميتاز بسُ ــة وال احلديدي
ــر إفتراضي  مْ ــوة وعُ ــاز مع ق اإلجن
شيراً إلى أنَّ إستخدام  طويل ، مُ
ــي البناء تُعد أول  هذه التقنية ف
الديوانية  ــة  حافظ ــي مُ جترُبة ف
ــب ثقة  اللها كس ــتطعنا خِ أس
ــتفيدة ووضع بصمة  اجلهة املُس

ــروع  ــركة ليكون هذا املش للش
نطلق ألعمال ومشاريع  بداية ومُ
دير  ــة .وأكـدَ مُ افظـ أخرى في احملُ
ــك  متتل ــركة  الش أنَّ  ــروع  املش
إمكانيات وخبرات كبيرة وكوادر 
ــوءة  ــة كف تخصص ــية مُ هندس
ــذ  ــى تنفي ــادرة عل ــة ق تمرس ومُ
لّ  ــتخدام كُ ــاريع البناء بإس مش
ــات احلديثة وقد  ــرق والتقني الط
ــاريع عديدة  ــذت أعمال ومش نف
اثلة لصالح مؤسسات الدولة  ممُ

افظـات . ختلف احملُ في مُ

بغداد / البينة الجديدة

ــواني ان  ــر العدل د.خالد ش قال وزي
ــكل ايجابي مع  الوزارة تتفاعل بش
ــؤدون اعمالهم في  ــني الذين ي احملام
ــدا ان العمل  ــر العدلية، مؤك الدوائ
ــون قائماً  ــب أن يك ــع احملامي يج م
ــاس الشراكة لضمان سير  على أس
ــون وحتقيق  ــاً للقان ــراءات وفق اإلج

العدالة.واضاف معاليه خالل زيارته 
نقابة احملامني، ولقائه نقيب احملامني 
ــني احملامية أحالم الالمي، ان  العراقي
ــزول إال احملاماة صفة  كل املناصب ت
ترافق حاملها، مؤكدا انه مهما بلغ 
ــيعود ليعتزّ  ــي من منصب س احملام
الى  ــر  الوزي ــيد  الس ــار  مبهنته.واش
اتخاذه عددا من االجراءات لتسهيل 
ــي الدوائر العدلية  اعمال احملامني ف

ــع تواجد  ــا يتعلق مبن ــا م وخصوص
ــي تلك الدوائر  ــني والداللني ف املعقب
ــن يؤثرون على عمل احملامني من  الذي
ــر القانوني  ــم غي ــة ولتواجده جه
ــة اخرى.وخالل الزيارة، جتول  من جه
ــي أروقة  ــر ف ــيد الوزي ــي الس معال
متحف النقابة، وعبّر عن اعجابه مبا 
ة  يحمل من إرث تاريخي ووثائق مهمّ

تؤرّخ مهنة احملاماة في العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ناقشت وزارة الزراعة مؤخراً عمل مشروع 
ــة اإللكترونية للفالح، مع برنامج  البطاق
األغذية العاملي، ومت عقد اجتماع تشاوري 
ــروع  بهذا اخلصوص  للفريق الفني للمش
ــور، والذي يتم برعاية    ، مع البرنامج املذك
ــر العلياوي و  ــدس عباس جب ــر املهن الوزي
بتنفيذ من قبل دائرة التخطيط واملتابعة 
ــروع الدكتور  ــوزارة. واكد مدير املش في ال
ــروع  بطاقة الفالح  اياد البوالني، بان مش

ــاريع املهمة للقطاع الزراعي  هو من املش
ــدة بيانات  ــر قاع ــدف الى توفي ــذي يه وال
ــهم  ــن القطاع الزراعي تس تفصيلية ع
ــة ووضع  ــات الزراعي ــم السياس ــي رس ف
ــة الهادفة إلى  ــط والبرامج العلمي اخلط
ــات للفالحني وتقليل  تقدمي افضل اخلدم
ــق  ــراءات الروتينية. كما اكدت منس اإلج
الوزارة مع برنامج االغذية العاملي السيدة 
ــاون جاء عقب  ــد ان هذا التع ــروج محم ب
ــني الطرفني الذي  ــع خطاب االتفاق ب توقي

ــر الزراعة  ــيد وزي ــه من قبل الس مت توقيع
ــي الرابع من  ــدس عباس العلياوي ف املهن
ــام املاضي.كما  ــهر كانون االول من الع ش
ــتمرة من قبل  ــى املتابعة املس ــارت ال اش
ــوزارة الدكتور  ــي لل ــيد الوكيل الفن الس
ــاريع  ــني عبيد للمش ــد احلس ــاق عب ميث
ــوف تنفذ والتي تهدف الى خدمة  التي س
ــي وبناء  ــي واالمن الغذائ ــاع الزراع القط
القدرات والتكيف مع املتغيرات املناخية.

@k‹‘€a@îb»„a@ÚÁÖâ@|nn–Ì@Úzñ€a@äÌãÎ
@H‚˝é€a@ÈÓ‹«I@¥éßa@‚bfl�a@Ú‰ÌÜfl@ø
bË‹ÓÁdm@ÒÖb«g@Ü»i@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iäÿi@ÚÓj�€a

@ÒâbÌã@ä£@ãbÃ€a@pbflÜÅÎ@Ú˜j»m
Ô�–‰€a@ı˝iä◊@Û–ñΩ

@ÒâaãÎ@Ú€b◊Ï€@ÚÓ‰fl˛a@pbjuaÏ€a@Ú‹Óñy
@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÚÓ‹ÅaÜ€a

@szj€@ÚÌâÏÿ€a@ÏÌaÖ@Ú◊äë@Ô‘n‹m@¯„aÏΩa
@âÏ‡ÃΩa@’–‰€a@ãb¨g@›yaäfl

بغداد / البينة الجديدة
ــر النقل  ــى توجيهات وزي ــتنادا إل اس
ــعداوي  الس ــس  محيب رزاق  ــيد  الس
بالنهوض بالسكك مبفاصلها كافة.
ــركة املهندس  ــر عام الش ــرأس  مدي ت
ــبت املاضي  ــد جواد   الس يونس خال
ــعاً ضم  ــتثنائيا  موس ــاً اس اجتماع
ــام املعنية لبحث  بعض مدراء االقس
ــاء والنهوض  ــبل الكفيلة لالرتق الس
بتطوير واقع السكك بكل مفاصلها. 
موكدا بضرورة مواصلة اجلهود احلثيثة 
ــككي زاهر  لدعم  لبناء مستقبل س

ــوارد  ــم م ــي وتعظي ــاد الوطن االقتص
ــكك املالية، والعمل على إيجاد  الس
ــيق  ــويقية ،بالتنس ــر منافذ تس اكث
ــات احلكومية واالهتمام  مع املؤسس
البالغ بتاهيل وصيانةخطوط سكك 
املتضررة  والشمالية  الغربية  املناطق 
ــع  البضائ ــارات  قط ــير  س ــني  لتام
ــة  النفطي ــتقات  واملش ــافرين  واملس
ــيق مع  ــب العاجل بالتنس ــي القري ف
ــة التبادل  ــيط عملي احملافظات لتنش
ــي  ــة أهال ــلعي خلدم ــاري والس التج

املناطق.

ÍäÌÏ�mÎ@ÔflÜ®aÎ@Ô‹ÓÃín€a@…”aÏ€bi@ûÏË‰‹€@bÓˆb‰rnça@�b«b‡nua@Ü‘»m@Ÿÿé€a
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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
ــوداني رئيس  ــتقبل رئيس الوزراء محمد شياع الس اس
ــة. وذكر املكتب اإلعالمي  االحتاد القطري حمد بن خليف
للسوداني ، أن األخير أقام مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف 
نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفد احتادات كرة 
القدم اخلليجية املشاركة في خليجي البصرة ٢٥، وعدد 
ــقيقة، ونخبة  ــرة القدم في دول اخلليج الش من جنوم ك
من اإلعالميني اخلليجيني بينهم اإلعالمي خالد جاسم، 
ــس االحتاد  ــباب والرياضة، ورئي ــر الش ــك بحضور وزي وذل
ــاء االحتاد ومحافظ  ــرة القدم وعدد من أعض العراقي لك
ــاً عن امتنانه  ــوداني بـاحلضور معرب ــب الس البصرة.ورحّ
ــرار  ــة وق ــاح البطول ــي إجن ــاهمني ف ــاركني واملس للمش
استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء.وبنيّ السوداني، 
ــة، وحرص مجلس الوزراء  ــة الرمزية لهذه البطول األهمي
خالل خمسني يوماً من عمر احلكومة على تذليل جميع 
ــس الوزراء، البطولة  ــات أمام انطالقها.ووصف رئي العقب
ــوي على أرض  ــي، ولقاءٍ أخ ــرسٍ عرب ــا حتولت إلى ع بأنه
العراق، مبا هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية. وأوضح أن 
التسهيالت التي رافقت البطولة على احلدود ستستمر 
ــقائهم من دول  إلى ما بعدها، وأن العراقيني يرحبون بأش

اخلليج بني أهلهم وإخوانهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــجل رقم  ــعد العيداني،أمس، عن تس أعلن محافظ البصرة أس
ــالل بطولة خليجي  ــي عراقي بعدد احلضور اجلماهيري خ قياس
ــعي العراق تقدمي طلب باستضافة بطولة آسيا  ٢٥، فيما أكد س
في العراق خالل عام ٢٠٢٧.وقال العيداني ، إن رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم جياني إنفانتينو الذي حضر حفل افتتاح خليجي ٢٥ 
ــاد باجلمهور العراقي وقال إنه يستحق أن يرفع احلظر وجميع  أش
ــراق أصبح آمنا  ــب العراقية.وأضاف، أن الع ــات عن املالع العقوب
ــتحق الكثير وهذا ما برهنته البطولة احلالية التي سجلت  ويس
نسبة جناح عالية، ويجب أن نسعى الستضافة بطولة آسيا في 
ــا راهنا على اجلمهور العراقي وجنحنا في ذلك. العراق، مبينا، أنن

ــر رقما قياسيا في احلضور اجلماهيري خالل  وتابع، أن العراق كس
ــاً بكل النسخ السابقة  ــختها الـ ٢٥ قياس بطولة اخلليج بنس
في دول اخلليج األخرى.وأشار إلى أن السعودية البلد الوحيد الذي 
ــام ٢٠٢٧، وقد تكون  ــيا خالل ع ــتضافة بطولة آس قدم على اس
ــراكة بني العراق والسعودية الستضافة هذه البطولة  هنالك ش
وقد يستضيفها العراق لوحده.وأعلنت اللجنة املنظمة خلليجي 
ــجيل حضور أكثر من ٥٠٠ ألف مشجع  ــابق تس ٢٥، في وقت س
ــي هو األعلى في  ــات الدور األول من البطولة في رقم قياس ملباري

بطولة كأس اخلليج منذ تأسيسها.

@Ú‘ibç@Újˆb„@fibÓnÀa
fiÏib◊@ø@Ô„bÃœ¸a@ÊbΩ5€bi

بغداد / البينة اجلديدة
ــلح  ــابقة في البرملان األفغاني في هجوم مس اغتيلت نائبة س
ــة. وذكرت  ــول، الليلة املاضي ــا بالعاصمة كاب ــتهدف منزله اس
ــال نبي زاده النائبة السابقة في  ــائل إعالم أفغانية أن مرس وس
ــلح  ــها جراء هجوم مس البرملان األفغاني قتلت مع أحد حراس
استهدف منزلها في كابول. وقال املتحدث باسم القيادة األمنية 
ــل نبي  في كابول، خالد زدران، إن مجهولني اقتحموا منزل مرس
ــا مينا باحلي الثاني  ــاه باب ــة املاضية مبنطقة أحمد ش زاده الليل
عشر مبدينة كابول وأطلقوا النار على النائبة السابقة وقتلوها 

مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــري ،  ــاالت هيام الياس ــت وزيرة االتص أعلن
ــوم اعتباراً من  إطالق خدمة اإلنترنت املدع
ــباط املقبل، فيما حددت أسباب رداءة  ١ ش
ــري  ــي البالد.وقالت الياس ــة حالياً ف اخلدم
ــداد ، إن  ــي عقد في بغ ــالل مؤمتر صحف خ
ــت  ــر ١٠ كيكاباي ــوم يوف ــتراك املدع االش
ــى أن إطالق  ــكل عائلة، الفتة إل ــة ل مجاني
ــاً للعوائل  ــي دعم ــوم يأت ــتراك املدع االش
ــكا  كي  ١٠ ــنقدم  س ــت  املتعففة.وأضاف
ــتركة وسعر الـ ١٠٠  مجانية للعوائل املش
ــرعة عالية جداً  ــكا بـ ١٥ ألف دينار بس كي

ــن حتديد  ــن للمواط ــد وميك ــة للتجدي قابل
ــارت إلى  احتياجه من خدمة اإلنترنت.وأش
ــتراك املدعوم ستنطلق في  أن خدمة االش
ــوزارة تطبيقا  ــتوفر ال ــباط املقبل وس ١ ش
ــرعة وتلقي  ــعة والس ــا لقياس الس خاص
ــاد  ــة نف ــي حال ــد ف ــعارات أو التجدي اإلش
ــابقة  الس ــة  اخلدم أن  ــتراك.وتابعت،  االش
ــة واملواطن مخير  ــركات باقي اخلاصة بالش
بني االشتراك احلالي أو االشتراك املدعوم وال 
ميكن للوكيل إجباره على أي اشتراك، داعية 
ــكاوى  ــال بأرقام الش ــني إلى االتص املواطن
ــبة الوكالء وإجناح االشتراك املدعوم. حملاس

ــوء  ــتراك املدعوم يعالج س وأكدت، أن االش
اخلدمة املقدمة للمواطنني، مشيرة إلى أن 
أسباب سوء اخلدمة تعود ملشاركة أكثر من 
مشترك في سعة محددة ودمج اشتراكات 
عدة بيوت باشتراك واحد.وأكملت، أن رداءة 
اخلدمة تعود كذلك إلى وجود عدد كبير من 
ــركات غير املرخصة يزيد على الـ ١٠٠  الش
ــبتها،  ــود معها حملاس ــس لدينا أي عق ولي
ــج  عال ــوم  املدع ــتراك  االش أن  ــة،  موضح
ــب اإلنترنت.واختتمت  ــعار وتهري غالء األس
الياسري بالقول إن عملية دمج االشتراكات 

في االشتراك املدعوم غير ممكنة. 

٣.اطالق منحة مالية لبرنامج تأهيل 
ــوّل هذه  ــل ومي ــن العم ــني ع العاطل
ــؤون  ــن وزارة العمل والش ــنة م الس
ــيس  ــة على أن يتم تأس االجتماعي
صندوق لتشغيل العاطلني والطلبة 
وتنمية القدرات البشرية في املوازنة 
ــب  روات ــتقطاعات  اس ــن  م ل  ــوّ ومي
ــك في  د ذل ــدّ ــا ويح ــات العلي الدرج

قانون املوازنة .
ــي ليس لها  ــل الت ــمول العوائ ٤.ش
ــش حتت خط  ــل ثابت والتي تعي دخ
ــم ذلك  ــهري وينظ ــر براتب ش الفق

بقانون.
ــم في  ــوخة عقوده ــادة املفس ٥.اع
ــة وجهاز  والداخلي ــاع  الدف ــي  وزارت
الشعبي  األرهاب واحلشد  مكافحة 
ــد  ــم عناصر الصحوة الى احلش وض
ــد  ــة احلش ــع لهيئ ــائري التاب العش
الشعبي ويتم ذلك أيضاً مع احتواء 

افراد حشد الدفاع .
ــع  ــة التصني ــي هيئ ــادة موظف ٦.إع
ــر  غي ــن  م ــة  الوظيف ــى  ال ــي  احلرب
املشمولني بإجراءات هيئة املساءلة 
ــى مالك وزارة  ــة وحتويلهم ال والعدال

الصناعة واملعادن .
ــح باب التطوع في وزارة الدفاع  ٧.فت
ــى (٢٥) عاماً حصراً  ــر (١٨) ال من عم

واملباشرة به فوراً .
٨.إيقاف حملة التجاوزات السكنية 
ــب  املناس ــل  البدي ــاد  وإيج ــوراً  ف
ــن (٤)  ــل ع ــغ اليق ــص مبل بتخصي
تريليون دينار تقترضها احلكومة من 
د من حصة  ــدّ املصارف العراقية تس
ــم اخلاصة باحملافظات  تنمية األقالي
ــة  القادم ــنوات  للس ــات  للموازن
ــاكن  ــنوات لبناء مس ــدة (١٠) س ومل
ــطة الكلفة بعدد (١٠٠) ألف  متوس
وحدة سكنية توزع حسب النسب 
املتجاوزين  ــتيعاب  ــكانية ألس الس

وعودة النازحني .
ــل ملكية  ــة حتوي ــى وزارة املالي ٩.عل
األراضي املسجلة بأسمها ومن دون 
ــن التصميم  ــدل والتي تدخل ضم ب

ــى البلديات  ــي أو خارجه ال األساس
ــع  ــاريع توزي ــذ مش ــة لتنفي اخملتص
ــكنية  األراضي أو بناء اجملمعات الس
ــم (٨٠) والقوانني  ــون رق ــاً للقان وفق

األخرى .
ــني من  ــني والفالح ــاء املزارع ١٠.أعف
ــي الزراعية  ــارات األراض ــدالت إيج ب
ــا فيها هذا  ــابقة مب ــنوات الس للس

العام .
ــني  واملتطوع ــن  احملاضري ــل  ١١.حتوي
ــة والتعليم العالي  في وزارتي التربي
ــج وتوقيتات  ــع برنام ــود ووض للعق

ــع  جمي ــت  لتثبي ــددة  مح ــة  زمني
املتعاقدين في جميع الوزارات .

ــات الرقابية ومجلس  ــى اجله ١٢.عل
ــات  ــدمي ملف ــاد تق ــة الفس مكافح

ــل  ــن أج ــاء م ــى القض ال ــاد  الفس
احملاكمة وبشك عاجل .

ــس الوزراء  ــرارات مجل ــل ق ١٣.تفعي
ــهادات العليا  مبا يخصّ حملة الش
ــات وتعديل  ــة األختصاص ــن كاف م
ــرار (٣١٥) اخلاص بتحويل األجراء  الق
اليوميني الى عقود في وزارة التعليم 
ــراء في  ــل األج ــاً حتوي ــمل ايض ويش
ــي كل الوزارات  ــوارد املائية ف وزارة امل

واملؤسسات .
ــل  لعوائ ــة  مالي ــح  من ــر  ١٤.توفي
ني أمنياً وشمولهم  املفقودين املدققّ
بقوانني الشهداء والضحايا أستثناءً 
ــذة ويتم ذلك  ــات الناف ــن التعليم م

فوراً .
ــة  الفرعي ــان  اللج ــدد  ع ــادة  ١٥.زي
ــن  املتضرري ــض  لتعوي ــة  واملركزي
ــات  والعملي ــاب  األره ــا  وضحاي

العسكرية .
ــتمرة  املس ــاريع  املش ــتثناء  ١٦.أس
لوزارتي الصحة واألسكان والبلديات 
ــود  العق ــذ  تنفي ــات  تعليم ــن  م
احلكومية والشروط العامة للمقاول 
ــة في مجاالت  ــذ قانون املوازن وتنفي

املاء واجملاري واملستشفيات .
ــدن  ــار امل ــدوق إعم ــتثناء صن ١٧.أس
ــتقرار  االس ــات  وتخصيص ــررة  احمل
ــات تنفيذ  ــات من تعليم للمحافظ
العامة  العقود احلكومية والشروط 
ــون املوازنة  ــذ قان ــاوالت وتنفي للمق

لضمان عودة النازحني.
ــان  ــرة لضم ــروض ميس ــح ق ١٨.من
ــغيل  لتش ــة  الصناعي ــاريع  املش
لة والبالغ  ــة واملُعطّ املعامل املتوقف
ــف معمل  ــن (٥٠ ) أل ــا أكثر م عدده

وورشة مببادرة من البنك املركزي .
الطلب من مجلس النواب التصويت 

على الفقرات مبوجب مامت قراءته.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن البنك املركزي العراقي امس عن عودة سعر صرف الدوالر الى ١٤٧٠ 
ــار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة  ــهر اجلاري، فيما أش خالل الش
ــمران الياسري،  ــار البنك إحسان ش في احملافظات قريباً.وقال مستش
ــة (واع): إن «البنك املركزي ملتزم وممتثل مبقررات  لوكالة األنباء العراقي
ــتالم الدوالر، إذاً  ــك دول محظور عليها اس ــع الدولي، وطاملا هنال اجملتم
ــأن  ــك املركزي ال ميكن أن يتخطى ذلك وال يخرق الضوابط». وبش فالبن
ــدوالر هو حالة  ــعار ال ــعار صرف الدوالر، أكد أن «اضطراب أس عودة أس
ــعر الدوالر إلى وضعه الطبيعي  ــيعود س ــبوعني س مؤقتة، وخالل أس
ــتقر ١٤٧٠، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني اجلاري»، الفتاً الى أن  املس

«موارد البنك املركزي، اآلن في أعلى مستوياتها منذ عقود».

ــوع الدوالر  ــتغل موض ــض اس ــا ان البع مبين
ــنحاربكم به  ــتجيبوا س ــألة ان لم تس مبس
ــار رئيس  ــذه االزمة.واش ــنتجاوز ه ولكننا س
ــه للتظاهرات  ــة القانون الى رفض ائتالف دول
ــل  ــني وتعطي ــروج املواطن ــه بخ ــدم قبول وع
ــى من جديد،  ــح العامة واعادة الفوض مصال
ــددا على ضرورة اعطاء مهلة للحكومة  مش
ــال لم تنفذ وعودها  ــام باعمالها وفي ح للقي
ــعب. ــني اليها مع الش ــنكون اول املواجه س
ــد ويالت  ــاءت بع ــة ج ــى ان احلكوم ــت ال ولف
ــى حرب  ــل ال ــراق ان يص ــية وكاد الع سياس
ــيعي، وما  ــني املكون الش ــة خصوصا ب اهلي
حصل قبيل تشكيلها كان بأشراف خمسة 
ــى العراق مواجهتها  ــهال عل دول ولم يكن س
ــل  ــات والكت ــا ان كل املكون ــده، موضح وح
ــاركت باحلكومة اجلديدة. وفي  السياسية ش
التطورات ايضاً اصدرت وزارة املالية ، توضيحاً 
ــرادات املتوقعة  ــات واالي ــص حجم النفق يخ
ــت الوزارة في  ــن املوازنة لعام ٢٠٢٣. وقال ضم
ــن املعلومات  ت العديد م ــدَ ــا رصـ ــان، إنه بي
ــة املتداولة على  ــر الصحيح ــة وغي املغلوط
ــأن حجم  ــات التواصل اإلجتماعي بش منص
ــودة  ــات وااليرادات املتوقعة ضمن مس النفق
ــنة ٢٠٢٣. ــروع قانون املوازنة العامة لس مش

ــدو كونها  ــات ال تع ــك املعلوم ــدت أن تل وأك
جملة من اإلقتراحات الواردة من قبل الوزارات 
واجلهات غير املرتبطة وليس الشكل النهائي 
ــوزارة أن  ــون املوازنة.وأضافت ال ــون قان ملضم

ــروع قانون املوازنة اليزال في طور االعداد،  مش
ــتمرة مع مختلف  ــات بصددها مس واملناقش
ــاج قانون  ــة بأنض ــمية املعني ــات الرس اجله
ــاج احلكومي  ــا املنه ــد تضمينه ــة بع املوازن
ــس النواب، كما  ــادق عليه من قبل مجل املص
ــودة النهائية  ــل جار على إعداد املس ان العم
للمشروع ومن ثم تقدميها الى مجلس الوزراء 
ــب  ــأنها واألخذ بالتوصيات بحس للنظر بش
ــة  الراهن ــة  اإلقتصادي ــروف  الظ ــه  ماتفرض
ــة اكد النائب عن  ــد. على صعيد ذي صل للبل
ــتاني، جياي تيمور ، عدم  الدميقراطي الكردس
ــم واملركز  ــني حكومة االقلي ــود خالفات ب وج
بشأن املوازنة. وقال تيمور في حديثه لبرنامج 
ــومرية ، إن  ــذي تبثه، فضائية الس باخملتزل ال
ــوداني يتمتع بحرية في التعامل وعليه  الس
ــع ألي ضغوطات داخلية او خارجية،  اال يخض
ــوة  ــا خط ــى املاني ــه ال ــى ان زيارت ــيرا ال مش
ايجابية على اعتبارها دولة ال تتدخل بالشأن 
ــد خالفات  ــاف انه ال توج ــي اليه.واض الداخل
ــم واملركز وليس لنا عالقة  بني حكومة االقلي
ــة، مبينا انه  ــرار املوازن ــي موضوع تأخير اق ف
ــوى االتفاق وفي حال كانت  ليس لدينا حل س
ــبة االقليم ١٤٪ او ١٧٪ فهي لن تكون من  نس
ــيعطي نسبة  دون مقابل، بأعتبار االقليم س
ــومو.وطالب تيمور  ــركة س من نفطه الى ش
ــي املركز واالقليم بـتوفير فرص عمل  حكومت
ــرط اال يكون  ــني واخلريجني، لكن بش للعاطل
االعتماد على التوظيف احلكومي وان يشمل 

ــددا على  ــاص ايضا، مش ــرار القطاع اخل الق
ــص اجلزء االكبر من املوازنة الى  ضرورة تخصي
املشاريع االستثمارية ملعاجلة لبنى التحتية 
للبالد واخلدمات واالعمار.واشار الى ان اسعار 
ــكل كبير على االقليم  صرف الدوالر اثرت بش
ــلع  ــواد الغذائية وتبادل الس خصوصا في امل
ــي تريد  ــوات الت ــع االص ــدا نحن م ــي، مؤك ف
استجواب مدير البنك املركزي ملعرفة اسباب 
ارتفاع اسعار الدوالر.وبشأن خليجي ٢٥ ، اثنى 
ــى االجواء  ــزب الدميقراطي عل ــب عن احل النائ
ــيرا الى انه  التي حققتها تلك البطولة، مش
ــل االفتتاح  ــور حف ــم دعوته الى حض ــم يت ل
ــباب والرياضة.  ــة الش ــوا في جلن ــه عض كون
ــت وزارة الصحة ، عدم  ــى صعيد آخر أعلن عل
ــا  ــور كورون ــات مبتح ــراق إصاب ــجيل الع تس
اجلديد XBB.1.5 املنتشر في الصني والواليات 
 PCR املتحدة حالياً، فيما أكدت فرض فحص
ــيوي.وقال مدير  ــى القادمني من البلد اآلس عل
ــاض احللفي، إن وزارة  ــرة الصحة العامة ري دائ
ــى القادمني من  ــة العراقية فرضت عل الصح
ــص PCR ال يزيد تاريخه عن  الصني تقدمي فح
ــاعة وأن تكون نتيجة الفحص سالبة،  ٧٢ س
ــوة مبا  ــراء يأتي أس ــى، أن هذا اإلج ــيرا إل مش
طبقته بقية الدول.وأضاف، أن العراق خال من 
ــر حالياً في  ــة إصابة مبتحور كورونا املنتش أي
ــدة وهو بطبيعة احلال  الصني والواليات املتح
متحور فرعي من أوميكرون وأعراضه خفيفة، 
ــالد بحدود  ــي الب ــات احلالية ف ــدد اإلصاب وع

ــب الوضع وفي حال  ــيطرة وباملقابل نراق الس
حدوث أي طارئ أو تطورات على صلة بجائحة 
كورونا فهناك إجراءات من املمكن القيام بها، 
ــات تدفع الوزارة حاليا  ولكن ال توجد أي عالم
ــاف، أن الوضع الصحي  ــاذ إجراءات. وأض التخ
في العراق ليس كما كان خالل بداية اجلائحة، 
واإلجراءات طبيعية وال تشبه ما طبق حينها، 
ــه  ــي العراق هو نفس ــود ف ــروس املوج والفي
وليس حتوراً أو فيروساً جديدا لكي يدفع وزارة 
ــة. كما أعلن  ــاذ إجراءات صارم الصحة التخ
ــناوي، امس األحد،  ــر الصحة صالح احلس وزي
عن خطة لسد النقص في األدوية، فيما أشار 
ــود األدوية جاهزة للتوقيع وبانتظار  إلى أن عق
ــناوي ، إن ملف األدوية  إقرار املوازنة.وقال احلس
ــذ اليوم  ــرة جداً ومن ــن امللفات اخلطي ــد م يع
ــع خطة لتدارك  ــن توليه املنصب وض األول م
ــة املنقذة  ــي األدوية اخلاص ــص الكبير ف النق
للحياة، الفتاً إلى أن احملاوالت مستمرة لتوفير 
األدوية وسد النقص.وأوضح أنه في حال إقرار 
ــيكون هناك شكل مختلف بهذا  املوازنة س
ــدأت باإلعداد  ــوزارة اآلن ب ــف، مؤكداً أن ال املل
ــام ٢٠٢٣، وأن جميع العقود  ــة لع مللف األدوي
ــرار املوازنة.ولفت  جاهزة للتوقيع وبانتظار إق
ــة ومنذ بداية  ــناً في األدوي ــى أن هناك حتس ال
ــركة العامة لألدوية  ــذا العام مت تطوير الش ه
ــدات، وبدأت بعض األدوية تصل  ونظام التعاق
ــرطانية، واألدوية  ــص األدوية الس اآلن، وباألخ

املنقذة للحياة.

ÚÓ«b‡nu˛a@ÚÌb‡ßa@Úÿjë@Â‡ô@s°@Ú‹ª@5◊c@÷˝�„a@Â«@�b‰‹»fl



متابعة / البينة الجديدة
أقامت اللجنة املنظمة 
ــي ٢٥،  ــة خليج لبطول
املؤمتر التنسيقي اخلاص 
باملنتخبات املتأهلة إلى 
الدور نصف النهائي في 
ــد ميلينيوم  فندق جران
ــرة  البص ــة  مبحافظ
اجلانب  ومثّل  العراقية. 
ــر اإلداري  ــي املدي العراق
للمنتخب مهدي كرمي، 
ــزات  التجهي ــر  ومدي
حقي إبراهيم، واملنسق 

اإلعالمي محمد عماد.
وتقرر أن يرتدي املنتخب 
العراقي الطقم األبيض 
ــي مواجهةِ  ــل ف الكام
ــذي  ال ــر  قط ــب  منتخ
سيرتدي الزي التقليدي 
ــل،  الكام ــي  العناب
ــارس  ــدي ح ــا يرت بينم
األصفر،  ــراق  الع مرمى 
والسماوي حلارس قطر.

اليوم  املباراة  ــتقام  وس
ــاعةِ  ــي الس ــني ف االثن
ــي  ف ــع  والرب ــة  الرابع

الدولي. البصرة  ملعب 
ــتبدال  باس ــمح  ويس
ــادس في حال  العب س
ــى  إل ــاراة  املب ــول  وص

األشواط اإلضافيّة.
ــيتواجه  س ــا  فيم
ــن  البحري ــب  منتخ
ــع  ــر م ــم األحم بالطق
ــى  ــض عل ــان باألبي عم
ــاء األوملبي  ــبِ املين ملع
الثامنة  ــاعة  الس ــي  ف

والربع مساءً.

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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علي حنون

ــاً، تلك  ــى يافع ــت فت ــد كن ــى، وق ــي أن أنس ــف ل كي
ــراق مع البحرين في  ــبقت لقاء الع اللحظات التي س
ــة على أرض بغداد  افتتاح دورة اخلليج العربي اخلامس
ــى تلك املوقعة  ــنة.. إن كنت أنس قبل أربع وأربعني س
الكروية، فلن تبرح ذاكرتي تلك املشاهد الساحرة في 

الصباح أمام بوابات الدخول إلى ملعب الشعب.. 
ــون  ــن يحمل ــن البحري ــون م ــجعون القادم كان املش
ــهيرة ويرددون  ــة الش ــم التقليدي ــم وطبوله دفوفه
ــباك  ــر حتى عندما اهتزت ش ــة واحدة لم تتغي جمل
ــعيد  ــني س ــع مرات بكرات حس ــلطان أرب ــود س حم
ــاق األحمر البحريني يرددون  ــاكر.. كان عش وناظم ش

باستمتاع وجذل وإصرار عجيب:(العب يا بحرين)!
*    *    *                        

ــهد ساحراً وغريباً علينا في الوقت نفسه..  كان املش
فما الذي يدفع املشجع إلى الغناء واإلنشاد والهتاف 
ــاعات من دون أن (ينقطع  ــبع س ــت أو س على مدى س
ــة دون  ــداف العراقي ــول األه ــن دون أن حت ــه)، وم نفس

استمراره في أداء واجبه على املدرجات!
ــرة البحرينية منذ  ــن الك ــى انطباع ع ــت بأحل خرج
ــور العراقي فقد خرج  ــك اليوم الربيعي.. أما اجلمه ذل
ــد أدرك بالفطرة واإلعجاب أن  ــا هو أروع وأثمن.. فلق مب
ــق الكروي  عبارة (العب يا بحرين) مرادفة متاما للعش
ــف الفريق الذي حتبه مهما  املبرح وللوقفة اجلادة خل
ــاراة.. ولهذا دخلت العبارة في املوروث  تكن حتوالت املب
ــتغرب أبداً ونحن  ــجيعي العراقي، فأنت لن تس التش
ّقني  ــجعني املُعتـ ــد ثلة من املش ــام ٢٠٢٣ أن جت في ع
ــرددون، ولو من باب املزاح،  ــي مدرجات مالعبنا وهم ي ف
ــارة خالل مباراة محلية عراقية جتمع الزوراء  تلك العب
بالقوة اجلوية أو الشرطة أو الطلبة.. ذلك ألن (العب يا 
بحرين) صارت قرينا حملاوالت اجلمهور بث روح التواصل 
ــن الوقائع في  ــه مهما تك ــوة في أنفس العبي والنخ

امليدان!
*    *    *                          

ــلطان ونظير  مضى ذلك الزمان.. مضت أيام حمود س
الدرازي وخليل شويعر وفؤاد بوشقر ويوسف وسلمان 
ــد الزياني  ــي ومحم ــد واحلايك ــم زوي ــريدة وإبراهي ش
ــبُ أبداً في  ــك الهتاف لم يخ ــم.. لكن بريق ذل وغيره

الذاكرة..
ــاً.. واليوم  ــوم تاريخاً بهي ــك النج ــس كتب أولئ باألم
يحط منتخب البحرين الرحال في البصرة وقد متنطق 
ــالح الرغبة في الدفاع عن اللقب والعودة مجدداً  بس
ــكأس إلى ربوع املنامة اجلميلة البهيّة التي تناظر  بال
ــا القدمية احليّة درابني الكاظمية والفضل وباب  أزقته

الشيخ!
ــاركات  ــا طويال من املش ــب احلالي تاريخ ــرث املنتخ ي
ــب وقف على  ــل امتدادا ملنتخ ــة، كما أن ميث اخلليجي
منصة التتويج قبل أربع سنوات، وفي أمسية الثالثاء 
فاز على شقيقه القطري بعد رميونتادا رائعة، وصارت 
ــت نقاط هي العالمة الكاملة حتى اآلن، فال  لديه س

أقل من أن يوصف بالطرف القوي هذه املرة أيضاً!
*    *    *                          

ــة خالصة..  ــن).. أقولها مبحبة عراقي ــا بحري (العب ي
ــي البال..  ــواهد مترّ ف ــا ومعي صور وذكريات وش أردّده
ــي (األحمر) اليوم خزيناً  ــي أجد لدى كل العب ف ولعلـّ
ــتجابة  ــيرد به على نداء محبيه اس من اإلبداع ما س

وعطاءً وأهدافاً!
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متابعة / البينة الجديدة

ــباب  الش وزارة  ــفت  كش
ــي  اجلمعةاملاض ــة،  والرياض
ــاح  إلجن ــل  العم ــل  تفاصي  ،
ــي ٢٥  ــي خليج ــات ف املباري
ــا  ــرة، وفيم ــة البص مبحافظ
ــداد الوافدين عبر  أحصت أع
ــجع  ــة لتش ــذ احلدودي املناف
ــم، أكدت  ــات بلدانه منتخب
ــل حفل  ــأن ال يق ــعيها ب س
ــن حفل  أهمية ع ــام  االختت

االفتتاح.
الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
حسام حسن،  إن «كل مباراة 
حتتاج إلى جهود عالية خلف 
ــس، ويتم العمل من  الكوالي
وزارة  ــني  ب ــيق  التنس ــالل  خ
واجلهات  والرياضة  ــباب  الش
ــي اللجنة  ــا ف ــاندة له الس
ــة العليا من أجل  التنظيمي
ــدث الكروي».  ــذا احل إجناح ه
ــوزارة  ــن، أن «ال ــاف حس وأض
ــكل  ب ــة  للبطول ت  ــتعدّ اس
كوادرها الذين كانوا يواصلون 
ــة فترة  ــار طيل ــل بالنه اللي
ــزال العمل  ــداد لها، وال ي اإلع
ــى اآلن، الظهار  ــتمرا حت مس
أمام  ــة  بأفضل حلّ ــب  املالع
ــدا جليا  ــو ما ب ــور، وه اجلمه
ــل افتتاح البطولة  خالل حف

مبلعب جذع النخلة».

وتابع، أن «األنظار تتجه حاليا 
ــعى  ــل اخلتام، وتس ــى حف إل
ــة مع  ــباب والرياض وزارة الش
ــرى  األخ ــاندة  الس ــات  اجله
ــل اهمية عن حفل  بأن ال يق

االفتتاح».
ــول  لدخ ــهيالت  التس ــن  وع
ــن، أن  ــن أوضح حس الوافدي
«املنافذ احلدودية اتخذت كل 
ــأنها  ــراءات التي من ش اإلج
ــور،  اجلمه ــول  دخ ــهيل  تس
ــفوان  ــر منفذ س ــواء عب س
ــار البصرة  ــن طريق مط أو ع
ــى  إل ــني  القادم أو  ــي،  الدول
بغداد ومن ثم يتوجهون إلى 
البصرة عبر الطريق البري أو 

اجلوي».
وأشار إلى أن «مديرية املنافذ 
ــة  الداخلي ووزارة  ــة  احلدودي
ــالت  واملواص ــل  النق ووزارة 
ــا  امكانياته كل  ــت  وضع
املشجعني  وصول  لتسهيل 
ومت  ــب،  املناس ــت  بالوق
من  ــر  أكث ــول  دخ ــجيل  تس
ــجع عبر منفذ  ــف مش ٤٠ أل
سفوان واملنافذ األخرى، لشدّ 
ــة مباريات  ــرق ومتابع أزر الف
أن  ــل  نأم ــي  الت ــة،  البطول
تكون فاحتة خير على العراق 
ــتضافة باقي البطوالت  الس

الدولية والقارية».

متابعة / البينة الجديدة
ــزي، ، عن  ــي» االجنلي ــادي «بيرنل ــن ن أعل
ــني  أم ــي  العراق ــب  ــع الالع ــد م التعاق

الدخيل.
ــمي  ــاء اإلعالن من خالل املوقع الرس وج
للنادي، الذي بني أن مدة العقد تصل إلى 
ثالث سنوات ونصف، لتمثيل الفريق األول 
ــة االولى االجنليزي، قادما  في دوري الدرج

من نادي فينست ترودين البلجيكي.
ويلعب الدخيل مبركز قلب الدفاع ويبلغ 

من العمر ٢٠ عاماً.
ــدرب البلجيكي  ــادي بيرنلي امل ــدرب ن وي

فينسنت كومباني. 
ــل ثاني العب عراقي  وأصبح أمني الدخي
ــة، اضافة الى  ــب في الكرة اإلجنليزي يلع

العب مانشستر يونايتد زيدان اقبال.
ــي لكرة  ــاد العراق ــال االحت ــن جانبه ق م
ــع العراقي أمني  ــارك للمداف ــدم، «نب الق
الدخيل انتقاله إلى متصدر التشامبيون 

شيب نادي بيرنلي اإلجنليزي».

متابعة / البينة الجديدة
ــي لكرة القدم «فيفا»  أطلق االحتاد الدول
اجراءات تأديبية ضد منتخبي األرجنتني، 
ــى  ــا عل ــر، وكرواتي ــال قط ــوج مبوندي املت
خلفية األحداث التي وقعت تواليا خالل 

مباراتي فرنسا واملغرب في البطولة.
وتهدف اإلجراءات ضد األرجنتني بشكل 
ــب بيان «فيفا»: «االنتهاكات  خاص حس
احملتملة للمادتني ١١ (السلوك العدواني 
ــف) و١٢  ــادئ اللعب النظي ــاك مب وانته
ــؤولني)»  ــني واملس ــلوك الالعب ــوء س (س
ــكأس العالم  ــاراة النهائية ل ــالل املب خ
ــى  ــتي» عل ــا «ألبيسيلس ــاز به ــي ف الت

ــوك» بركالت الترجيح ٤-٢  منتخب «الدي
ــي الوقتني األصلي  ــد تعادلهما ٣-٣ ف بع

واإلضافي.
ــا»  ــان «الفيف ــدد بي ــم يح ــت ل ــي وق وف
التصرفات التي تشملها هذه اإلجراءات، 
ــي  األرجنتين ــارس  احل ــر  تصوي مت  ــد  فق
ــز، بعد املباراة وهو يقوم  إمييليانو مارتيني
ــاز الذهبي  ــة مع جائزة القف بإمياءة وقح
ــل حارس في النهائيات.  التي متنح ألفض
ــة تبديل املالبس  كما مت تصويره في غرف
ــي  ــم الفرنس ــن املهاج ــخر م ــو يس وه

كيليان مبابي.
ــد االحتاد  ــا» إجراءات ض ــا بدأ «الفيف كم

الكرواتي لكرة القدم بسبب «االنتهاكات 
و١٦  ــز)  (التميي  ١٣ ــني  للمادت ــة  احملتمل
ــات) من قانون  ــام واألمن في املباري (النظ
االنضباط في الفيفا» خالل مباراة حتديد 
ــرب والتي انتهت  ــز الثالث ضد املغ املرك

بفوز رفاق لوكا مودريتش ٢-١.
ــم يقدم بيان «الفيفا» أي تفاصيل عن  ول
التصرفات املشمولة بهذا اإلجراء، ولكن 
ــي،  ــب الكروات ــاالت املنتخ ــالل احتف خ
ــو التي مت تداولها  أظهرت مقاطع الفيدي
ــي  ــل االجتماع التواص ــبكات  ــى ش عل
ــون األغاني  ــروات وهم يغن ــني الك الالعب

القومية ذات الدالالت الفاشية.

بغداد / عمار العبودي 

اقام نادي البياع الرياضي مؤمتره االنتخابي في 
ــة الرياضية رقم  ــادي وفق قانون االندي مقر الن
ــنة ١٩٨١ وتعديالته رقم ( ٣٧ ) لسنة  (١٨ ) لس
ــاء الهيئة  ــور رئيس النادي واعض ١٩٨٨ بحض

اإلدارية والهيئة العامة .
ــى ارواح  ــورة الفاحتة عل ــراءة س ــدا املؤمتر بق ب
ــان االداري الذي  ــم قدم البي ــهداء العراق . ث ش
ــة املهندس  ــة األداري ــس الهيئ ــب رئي تاله نائ
ــالم قدم فيها نشاطات النادي  حيدر عباس س
ــاطاته الرياضية خالل  ــادي ونش ــازات الن وإجن
ــت املصادقة على  ــنوات املاضية ومت ــع س االرب
ــه من قبل  ــت املصادقة علي ــان االداري ومت البي
ــة . وبعدها مت تقدمي البيان املالي  الهيئة العام
وتاله االمني املالي السيد عادل عبد اجلليل وبني 
فيه املصروفات والتخصيصات املالية لاللعاب 

ــات النقل لالعوام  ــب الالعبني ومخصص وروات
االربعة السابقة .

ومت التصويت عليه واملصادقة من قبل الهيئة 
الهامة.

وبعدها اعلن رئيس النادي االستاذ سعد عبيد 
ــالل احملياوي عن حل الهيئة اإلدارية للنادي  ش

والبدء باألنتخابات اجلديدة . ومن ثم كان هناك 
ــهم امام  ــدمي انفس ــحني وتق ــف للمرش تعري

الهيئة العامة .
واالعالن عن بدء عملية التصويت 

ــادي البياع  ــة لن ــة اإلداري ــس الهيئ ــال رئي وق
ــالل احملياوي  ــعد عبيد ش ــيد س الرياضي الس
(اليوم يقيم النادي انتخاباته اجلديدة بعد مرور 
ــا في عام ٢٠١٨ ومن  ــنوات على إجرائه اربع س
ــى تعزيز دور  ــات نطمح ال ــالل هذه االنتخاب خ
النادي في كافة جلانه وتطوير احلركة الرياضية 
والشبابية ملنطقة البياع وضواحيها وكذلك 
ــة ضمن النادي  ــيع رقعة االلعاب الفاعل توس
ــاب اوملبية باالضافة  ــمل اكثر من (٨) الع لتش
ــآت النادي وتوسيع الرقعة  الى إستثمار منش
ــوال وعائدات ليتم  ــدر بذلك ام االقتصادية لي
ــوف تقرها  انفاقها وفق املوازنة املالية التي س

الهيئة اإلدارية اجلديدة )
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5نشاطات

بغداد / البينة الجديدة
اعلن امني بغداد املهندس عمار موسى كاظم عن قرب 
الشروع بتطوير متنزه ابو نؤاس واحيائه كمركز جذب 
ــتجابة  ــياحي وترفيهي مهم للعوائل العراقية اس س

لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء . 
ــارة الى  ــن امني بغداد قوله « اش ــل بيان لالمانة ع ونق
ــادة  ــوص زي ــوزراء بخص ــس ال ــس مجل ــات رئي توجيه
ــف  ــداد ، مت اجراء كش ــراء مبدينة بغ ــاحات اخلض املس
ــر  ــؤاس للمقطع املمتد من جس ــزه ابو ن ــي ملتن ميدان

اجلمهورية لغاية حدود بلدية الكرادة «.
ــى تطوير متنزه  ــتعمل عل ــاف ان « امانة بغداد س واض
ابو نؤاس والطريق الساحلي عبر اعادة الزراعة وتأهيل 
ــي وانشاء كورنيش متكامل  النافورات وتنفيذ املماش
ــار للسابلة وآخر للدراجات  بطول ٢،٥ كم وتنفيذ مس
ــع وزارة املوارد  ــيقا م ــة «. وتابع ان « هناك تنس الهوائي
املائية ملعاجلة التعارضات والتنسيق مع وزارة الداخلية 
ــكرية املوجودة في املتنزه ملواقع  لنقل الثكنات العس
أخرى. مبيناً ان « اعمال التطوير ستكون بوتيرة سريعة 

ــة واحيائه وحتويله الى  ــي جمالية حديقة االم وتضاه
مركز ترفيهي ومركز جذب سياحي مهم الهالي بغداد 
«. واشار الى ان « اعمال تطوير متنزه ابو نؤاس ستتزامن 
ــعدون بعد اكمال  ــال تطوير حديقة بارك الس مع اعم
ــاحة  ــم النهائية لتحويله كمتنزه كبير مبس التصامي
(٢٣) دومناً وامانة بغداد مستمرة بتنفيذ خطتها لزيادة 
ــاء اماكن ترفيهية جديدة  ــطحات اخلضراء وانش املس
ــي العاصمة بغداد «. من جانب اخر  وجه امني بغداد  ف
املهندس عمار موسى كاظم بتأهيل الشوارع احمليطة 

ــة البيت العراقي اآلمن لالبداع وتقدمي الدعم  مبؤسس
الكامل للمؤسسة خلدمة شريحة مجتمعية مهمة 

من اطفال العراق .
ــة البيت  وذكر بيان لالمانة ان « امني بغداد زار مؤسس
ــام  ــط هش ــى مديرها  الناش ــداع والتق ــي لالب العراق
ــات املقدمة  ــدار واخلدم ــى واقع ال ــع عل ــي واطل الذهب
لالطفال ، مؤكداً بان « عمل الدار مشرف ومهم لرعاية 

شريحة من ابناء العراق احلبيب «.
ــه دائرة بلدية الغدير ودائرة  واضاف ان « امني بغداد وج

املشاريع بتقدمي اخلدمات للدار من خالل تأهيل الشوارع 
احمليطة به واملؤدية اليه وتتضمن اعمال الزراعة ورصف 
ــاء واالهتمام بجميع متطلبات الدار  االرصفة واالكس

اخلدمية «.
ــطة  ــداد داعمة لهذه االنش ــى ان « امانة بغ ــار ال واش
ــاون مع جميع  ــة وتفتح ابوابها للتع ــة املهم اجملتمعي
ــداع  لالب ــي  العراق ــت  البي ــة  ــي مؤسس ف ــني  املعني
والفعاليات االخرى التي تعنى بالطفولة في العاصمة 

بغداد «.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  يواجه الزعيم الصيني، ش
ــا صعبا على  ــني بينغ، عام ج
ــات، إذ بعد متيزه في  عدة جبه
ــل إلى  ــي، انتق ــف املاض اخلري
محاربة أزمة الصحة العامة، 
ــة االقتصادية في العام  واألزم
اجلديد. ويقول تقرير لصحيفة 
إن  ــال»  جورن ــتريت  س «وول 
ــة «صفر  ــال من سياس االنتق
ــارا  آث ــل  يحم ــد  ق ــد»  كوفي
صحية واجتماعية وسياسية 
ويلقي  ــة،  عميق ــة  واقتصادي
ــهر  ــه على الصني ألش بظالل

قادمة.

ــي على فترة والية  وحصل ش
ــى القيادة  ــن عل ــة، وهيم ثالث
مع حلفائه، لكن هذه الصورة 
ــط آالم  ــت وس ــة تالش الوردي
ــة  ــة وموج ــة مكثف اقتصادي
ــة  العام ــات  االحتجاج ــن  م
ــتراتيجية شي بعدم  ضد اس
ــامح مطلقا مع كوفيد  التس
ــي عمليات اإلغالق  املتمثلة ف
ومراقبة احلدود، تالها تفكيك 
الوباء  ــوائي لبروتوكوالت  عش
ــن الضرب  ــدد مبزيد م التي ته
ــي  ف ــاد  اقتص ــر  أكب ــي  لثان

العالم.
ــن محللني  ع التقرير  ــل  وينق

ــني  الص ــروج  خ إن  ــم  قوله
ــات  سياس ــن  م ــرب  املضط
ــبب أملا ذاتيا،  صفر كوفيد يس
ــون التداعيات  ــن أن تك إذ ميك
الذي  بالنسبة لشي،  عميقة 
ــة  ــتراتيجيته الوبائي روج الس
ــم املتفوق  ــال على احلك كمث

للحزب الشيوعي.
ــتاذ  األس وو،  ــد  ألفري ــول  ويق
ــي كوان  ــاعد في كلية ل املس
ــي  ــة ف ــة العام ــو للسياس ي
ــح  املرج ــن  «م ــنغافورة،  س
ــن  م ــا  عام ــذا  ه ــون  يك أن 
لشي  ــبة  بالنس االضطرابات 

جني بينغ».

وتبنى القادة الصينيون لهجة 
ــق منو  ــدوا بتحقي ــة. ووع رزين
ــول» في عام  ــادي «معق اقتص
ــؤولني إلى  ــني املس ٢٠٢٣ ، داع

حتفيز الطلب احمللي.
ــي أي انتقاد  ــل ش ــم يتحم ول
ــاع  اجتم ــي  وف ــاليبه،  ألس
ــي  ف ــي  السياس ــب  للمكت
ــى  عل ــي  ش ــر  أص ــمبر،  ديس
ــه  لقيادت ــق»  املطل ــوالء  «ال
ــن الظروف»،  «حتت أي ظرف م
ــؤولني  بينما بدا أنه يلوم املس
ــى التنفيذ اخلاطئ  احملليني عل

لسياساته.

وكاالت / البينة الجديدة
ــر واإلمارات  ــة قط ــي دول ــرا الطاقة ف ــد وزي أك
ــيحتاج إلى  ــم س ــدة، ، أن العال ــة املتح العربي
ــاز الطبيعي لفترة طويلة، وأن هناك حاجة  الغ
ــن اإلمدادات  ــان أم ــتثمار لضم ــد من االس ملزي
وبأسعار معقولة خالل مرحلة التحول العاملي 
ــددة. وقال وزير الدولة  إلى مصادر الطاقة املتج
ــي، في منتدى  ــعد الكعب القطري للطاقة، س
ــاز «ليس  ــي أبوظبي، إن الغ ــة العاملي ف الطاق

وقودًا انتقاليًا».
ــول البعض  ــن العدل أن يق ــاف أنه ليس م وأض
ــب أال تقوم  ــدول األفريقية يج ــي الغرب إن ال ف
ــط والغاز.وأثنى وزير الطاقة  بالتنقيب عن النف

اإلماراتي، سهيل املزروعي، الذي حتدث في اجللسة 
ــري، مؤكدا أن  ــه نظيره القط ــها، على كالم نفس
الغاز سوف يبقى مطلوبا ملدة طويلة.ونوه املزروعي 
إلى أنه وبينما سيتم االعتماد  أكثر على مزيد من 
ــاك حاجة إلى  ــددة، فإن هن ــادر الطاقة املتج مص
ــي  ــتثمار في الغاز كمصدر أساس ــد من االس مزي

للطاقة.
من جانبه أوضح سلطان اجلابر، الرئيس التنفيذي 
لشركة أدنوك اإلماراتية واملعني لرئاسة مؤمتر األمم 
املتحدة للمناخ «كوب٢٨» إن اإلمارات تريد أن يركز 
ــام على النتائج  ــتضيفه هذا الع املؤمتر الذي تس
ــور احلوار  العملية و»احتواء اجلميع»، وأن ميد جس

بني دول الشمال واجلنوب في العالم.

وكاالت / البينة الجديدة
بحث وزير الداخلية، عبد األمير الشمري، ، 
مع سفير جمهورية بنغالديش الشعبية 
ببغداد امدي فضلول باري التعاون بشأن 
ــة العاملة في  تنظيم العمالة البنغالي
ــة العراقية.  ــاً لرؤية احلكوم ــراق وفق الع
ــر الداخلية  ــب اإلعالمي لوزي ــر املكت وذك
ــز التعاون  ــار تعزي ــان  أنه «في إط ــي بي ف
ــركاء الدوليني، استقبل  الدولي مع الش
ــمري،  ــر الش ــد األمي ــة عب ــر الداخلي وزي
ــعبية  ــفير جمهورية بنغالديش الش س
ب بغداد امدي فضلول باري والوفد املرافق 

ــة اللقاء رحب  ــه «في بداي ــه»، مبينا أن ل
ــه وناقش معهم  ــر الداخلية بضيوف وزي

استمرار التنسيق والتعاون».
وأضاف، أن الشمري «بحث تعزيز مجاالت 
ــني ومواصلة  ــي بني اجلانب ــاون الدول التع
التعاون بشأن تنظيم العمالة البنغالية 
ــراق وفقاً لرؤية احلكومة  العاملة في الع

العراقية».
ــاء تقدم  ــام اللق ــي خت ــان: «وف وأمت البي
ــة  الداخلي ــوزارة  ل ــكره  بش ــفير  الس
ــن جهد في  ــا تبذله م ــة على م العراقي

سبيل التعاون بني البلدين».

وكاالت / البينة الجديدة

ــا  عقوبات على  ــت بريطاني فرض
ــب  عق ــي  اإليران ــام  الع ــى  املدع
ــدام احد مواطنيها من االصول  إع

االيرانية.
ــة البريطاني  ــر اخلارجي ــال وزي وق
جيمس كليفرلي إن «بالده فرضت 
ــام  الع ــي  املدع ــى  عل ــات  عقوب
ــر منتظري  ــي محمد جعف اإليران
ــن البريطاني  ــدام املواط عقب إع
ــري، الذي  ــي رضا أكب ــي عل اإليران
ــغل من قبل منصب نائب وزير  ش

الدفاع اإليراني».
ــى  عل ــات  «العقوب أن  ــاف  وأض  

ــوم  الي ــي  اإليران ــام  الع ــي  املدع
ــن إعدام  ــمئزازنا م ــس اش تعك
أن  ــر  أكبري».واعتب ــا  رض ــي  عل
«املدعي العام هو أهم محرك في 
إيران لعقوبة اإلعدام،  استخدام 
ــؤولية  وقال «نحمل النظام املس
ــة حلقوق  ــه املروع ــن انتهاكات ع

اإلنسان».
ــدام  إع ــوم  الي ــران  إي ــت  وأعلن
ــاد  ــه بالفس ــد إدانت ــري «بع أكب
ــل املكثف ضد  ــي األرض والعم ف
ــي واخلارجي للبالد  ــن الداخل األم
ــس لصالح  التجس ــالل  ــن خ م
االستخبارات البريطانية، مقابل 

راتب مليون و٨٠٥ آالف يورو».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوري بشار األسد،  أكد الرئيس الس
ــة إيران  ــر خارجي ــه وزي ــالل لقائ خ
حسني أمير عبد اللهيان، أن دمشق 
ــا إال إذا  ــوار مع تركي ــن تواصل احل ل
كان هدفه «إنهاء االحتالل»، ووقف 

دعم التنظيمات اإلرهابية.
أن  ــاء  اللق ــالل  خ ــد  األس ــد  وأك
ــى التواصل  ــة عل ــق حريص «دمش
املستمر وتنسيق املواقف مع إيران 
بشكل دائم خاصة وأن اجلمهورية 
ــن  ــت م ــة كان ــالمية اإليراني اإلس
ــي وقفت إلى جانب  أوائل الدول الت
ــي حربه ضد  ــوري ف ــعب الس الش
ــذا  ــى أن «ه ــيراً ال ــاب»، مش اإلره
ــيق يكتسب أهمية قصوى  التنس
ــذات الذي  ــت بال ــذا التوقي ــي ه ف
ــة ودولية  ــورات إقليمي ــهد تط يش
ــح  املصال ــق  لتحقي ــارعة  متس

املشتركة للبلدين».

ــد اللهيان أن  ــن جانبه، اعتبر عب م
ــر، ولذلك  ــم ومؤث ــوريا بلد مه «س
ــوريا هي قوة  ــة س ــوة وتنمي فإن ق
ــا وإليران  ــة للمنطقة عموم وتنمي
خصوصا»، وأكد أن البلدين يقفان 
ــادالن الدعم  ــدق واحد ويتب في خن

القوي لبعضهما اآلخر.
ــا  لديه ــالده  «ب أن  ــى  عل ــدد  وش
ــرارات  والق باملواقف  ــة  ــة كامل ثق
ــرى أن أي حوار بني  ــورية وهي ت الس
ــادا فهو  ــا إذا كان ج ــوريا وتركي س
البلدين  ــح  إيجابية لصال ــوة  خط

واملنطقة».
وأشار األسد إلى أن «سوريا تنطلق 
دائما في كل مواقفها من حرصها 
ــوري،  ــعب الس ــى مصالح الش عل
ــير إلى األمام في هذه  وأنها لن تس
ــا إنهاء  ــوارات إال إذا كان هدفه احل
ــم التنظيمات  ــالل ووقف دع االحت

اإلرهابية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة التركية  ــم الرئاس ــد املتحدث باس أك
ــة  ــا عملي ــن تركي ــن، أن ش ــم قال إبراهي
ــن في أي  ــوريا ممك ــكرية برية في س عس
ــني: «نواصل  ــن للصحفي ــال قال وقت.وق
ــي بدأت  ــية الت ــة السياس ــم العملي دع
ــة كانون االول املاضي  مع لقاء وزيري  نهاي

الدفاع التركي والسوري في موسكو».
ــة يبقى  ــنّ عملية بري ــاف: «لكن ش وأض
ــتوى  ــت، بناء على مس ــي أي وق ــا ف ممكن

التهديدات احملتملة».
ــني  ــار الرئيس التركي ياس وكان مستش

ــن عودة  ــاء حديثه ع ــد دعا أثن أقطاي، ق
الالجئني السوريني إلى بالدهم، إلى عودة 
ــائل  ــيطرة تركيا.وقالت وس حلب إلى س
ــاي أطلق دعوة مثيرة  إعالم تركية إن أقط
ــي  ــود الت ــع اجله ــن م ــام بالتزام لالهتم
ــادة العالقات  ــزب احلاكم إلع ــا احل يبذله
ــنوات  ــوريا بعد س ــية مع س الدبلوماس
ــه قناة  ــي حديث نقلت ــن القطيعة.وف م
ــاي إن «تركيا  ــي»، قال أقط ــي تي ف «أولك
تدخلت آنذاك في حلب ملنع وقوع مجازر 
كبيرة. ولو لم تتدخل حلدثت هناك مذابح 

كارثية للغاية».
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نعيم عبد مهلهل

ــن  ــة م ــون  قص ــسٌ وأربع خم
ــة  مبدع روح  ــفر  س ــاع  أمت
ــا احلياة  ــي وقائعه ــجل ف يس
ــاه وموهبته  ــده عين ــا ترص وم
ــور الناقد  ــا الدكت ــجل لن يس
ــف  لطي ــى  ــاص مصطف والق
ــه  مجموعت ــي  ف ــارف  ع
املوسومة  اجلديدة  القصصية 
ــار الرفوف)، عندما تريحك  (غب
ــراءة لقصص احلياة  متعة الق
بعناية وحتليل ومزج  املرصودة 
ــاني في  واإلنس ــي  الواقع بني 
ــاول فيها  ــاة روحية يح مناج
ــا  ــارف)أن يرين ــى الع (مصطف
قدرته على التعامل مع احلياة 
ــا وإبطالها  ــل مفارقاته وحتوي
ــن أول  ــداء م ــص ابت ــى قص إل
املتمرد)وحتى  (جعفوري  قصة 
ــذا  ــة ه ــي متع ــة ف ــر قص أخ
بني  (املعتوه).تنقالت  ــاب  الكت
ــا هاجس قلق  ــم يربطه عوال
القاص على مصائر من يعيش 
ــم في احلياة  معهم ويصادفه
ــل ذائقة النص  ــث تتعام ، حي
لديه عبر خاصية التفاعل مع 
ــث في اغلب  ــل قصته،حي بط
القصص هناك البطل الواحد 
ــظى األحداث  ومن خالله تتش
ــي أحداث  ــي اغلبها ه التي ف
ــع  ــرات الواق ــها متغي تعكس
العراقي أوال ثم متغيرات واقع 
مدينته (الناصرية) ثانيا، وهذه 
ــل  ــن قب ــدت م ــرات رص املتغي
ــيء من شاعرية  (العارف) بش
التعامل أوال ومن ثم استخدام 
ــية  والقراءةالنفس ــوك  الدايل
ــخصياته رصد  ــة لش والروحي
مفصل جململ فعاليات احلياة، 
ــي  ــالج ف ــون للع ــاس يذهب أن
ــد، آخرون حتملهم نعوش  الهن
االستشهاد في سبيل الوطن، 

ــا  بإبداعاته ــم  حتل ــواءات  ح
ــوا  ضيع ــرون  الفنية،وآخ
ــة اجلنون،  ــم في متع أحالمه
ــة وطنية ومحلية  مراجع ديني
ــات ثقافتها  ــي إلى ذكري ينتم
ــر يبحثون عن  ــا، بش ومحبته
ــر  جيدة،وأخي ــدار  وأق ــالم  أح
عكست القصص جوانب في 
األكادميية  ــة  الوظيفي ــاة  احلي
ــدرة  ــا ق ــا يرين ــاص وفيه للق
ــرار على أن تكون  جميلة وإص
ــراه ومتى  ــأوى ملا ي ــه م أجفان
ــاد إلى البيت  ــدأت احلياة وع ه
اختار عنوانينا لتلك املشاهد 
وكتبها قصصا وتعامل معها 
بتلك اللغة املبسطة في سرد 
وقائع احلياة وجمالية فطرتها 
وعدميتها  وخيباتها  وبؤسها 
ــك  األحيان.وتل ــض  بع ــي  ف
ــا  وجوه ــا  أرتن ــات  االنعكاس
عديدة لم تبتعد عن مخيلتنا 
ــاركنا  ــا تش ــة من ــي قريب ،فه
ــش  والعي ــا  والنواي ــالم  األح
املشترك ،الفرق أننا نشاهدها 
ــاهدها  يش ــا  فيم ــا  بأعينن
ــه  بروح ــارف)  الع ــى  (مصطف
وإبداعه ويتعامل معها ويبحث 
ــر احلياة  ــا ومصائ ــي قدريته ف
وشهداء  لها.عشاق  بالنسبة 
دين  ــال  ورج ــن  ــاب مه وأصح
ومهاجرون  ــيدات مجتمع  وس
ــون وحرفيون  ــى ومثقف ومرض
ــح  ــا تصب ــرى كله ــاذج أخ ومن
ــص واجلهد  ــوع الق ــة لتن ثيم
ــذي يبذله القاص  ــي ال املارثون
ــجلها  ــا وقائع حياة يس ليرين
ــة  خصوصي ــح  وتصب ــو  ه
ــه التي  ــة ملوهبت ــل بصم حتم
ــة املفارقة  ــن متع ــوا م ال تخل
ــا ثوب مهنته  التي يغادر فيه
ــط  ــاة ابس ــى حي إل ــب  ليذه
ــل ملفارقات احلياة  ورصد جمي
ــتباه) التي  ــا في قصة(اش كم
ــا قد يكرر عندما  تعكس حدث
تتوهم واحدة من املعلمات أن 
شخصا ما يدلف إلى املدرسة 
زائرا ليبحث عن شريكة هناك 
فتكون النتيجة في مفارقتها 
ــتاذ  ــية:(قائلة-: ها أس عكس
ــل أعجبتك  ــروك ه ــول مب نق
ــت رواء؟ أخذ علي يتمتم  الس
ــت  الس ــا  بداخله-:إجابته
ــة  عالم ــكوت  الس ــرين  نس

ــت  ــا, وأخذن يقبلن الس الرض
ــي بصوت عال  رواء – صاح عل
ــتباه  ــدو املوضوع فيه اش , يب
ــة  ألخذ  ــت إلى املدرس أنا جئ
ــني)٠ هذه  ــي نرم ــة ابنت نتيج
ــاة  ــع احلي ــي لوقائ ــة ه القص
يومياتها  ــراب  واقت ــا  بصدقه
ــاص، ولكن ما أن  من عيون الق
ــذا القصة حتى نرى  تنتهي ه
(العارف) يذهب إلى هاجس أخر 
ــا لذات أتت  ــموال ووعي أكثر ش
ــد أزمنة النفي  ــى الوطن بع إل
واملهجر ليقدم خدماته وعلمه 
ــاك,  ليكون  ــه هن ــذي تعلم ال
ــوان القصة)  طائر اجلنوب:(عن
ــى مرابع  طفولته  الذي عاد إل
ــه  وحنين ــه  وذكريات ــاه  وصب
ــه النضالية  ــخ محطات وتواري
العارف)يوثق  .(مصطفى  معه 
ــرؤى التي  ــكل ال ــاة ب ــا احلي لن
ــرات تخيالت  عاشها في مس
ــه اإلبداعي،  ــات نضوج محط
ــه القصصي  ــي كتاب ــي ف فه
ــار الرفوف) هذا يتحول من  (غب
ــرف  ــرف ومش ــي محت تدريس
ــه  ــح طلبت ــى اطاري ــم عل دائ
ــي ملتغيرات  ــى راصد حقيق إل
احلياة،ولم يكف أن يتعامل مع 
ــم الذي ينتمي إليه بكل  العال
ــتخدم رؤيته  ــخوصه ويس ش
ــية  ــة وحتى الرومانس الروحي
ــانية في أدارة مشاغل  واإلنس
ــي حياته  ــم ف ــن يرصده الذي
يراقبهم في كل شيء وال يضع 
ــم نهايات يفترضها هو بل  له
ينقل لنا تواريخهم احلقيقية 
وانتهوا إليه .والكثير من وقائع 
ــفافيتها  القصص تعكس ش
ــه القاص  ــدار الذي يحمل ومق
به  واحمليطني  ــه  لعامل (العارف) 

ــم بنبض من  ــل معه ،ويتعام
ــوى بفكرة  ــن س ــود وال يؤم ال
أحب لآلخرين ما حتب لنفسك، 
ــعر به مبتعة أن اآلخر  رصد يش
ــه، ويعيش حلظة  ــازج مع يتم
ويسعى  ــاعرهم  مبش اآلخرين 
ــا لتعبر القصة  ــا إلين لينقله
عن أفكار األماني التي تسكن 
القاص من اجل العالم احمليط 
به ، أنها ايجابية الروح عندما 
ــون  لتك ــا  موهبته ــف  توظ
والتمعن  احلياة  لتقريب  دافعا 
ــا وأحداثها ،  ــا وجتاربه بتلونه
ــى لتلك  ــكان رد القاص حت ف
ــل وعيا  ــرة ميث ــات املؤث اللحظ
ــانية أراد  ــالة إنس وإمتاما لرس
ــا أن تكون القصة منصة  فيه
ــالل مادة  ــة العالم من خ لرؤي
ــى مختبر  ــول إل ــرد وتتح الس
يفسر املشاعر عندما تسكن 
روحا طيبة تريد أن تعيش احللم 
على شكل قصة حتى لو كان 
يسيل وسطها مجرى الدموع 
ــهداء. ــات ونعوش الش واخليب
ــح ترينا مقدار  ورمبا قصة الراب
ــاردة في جعل  تلك الروح الس
ــم  وفوزه ــن  اآلخري ــة  محب
ــر  ــعادتها لتؤش بعضا من س
تتبعها على منجز وفوز وجناح 
واملعارف:(وحضرت  ــاء  األصدق
وسائل األعالم من أغلب الدول 

ــدوء في كل  ــة, عم اله العربي
مفاصل القاعة، والكل متلهف 
لسماع النتيجة  أعلن رئيس 
ــم  الفائز األول:  هيأة التحكي
الروائي  احمد شهاب اجلنديل 
ــن دخان)  ــة م روايته(آله ــن  ع
ــق  ــة بالتصفي ــت القاع ضج
ــن بقوة،  ــع احلاضري ــن جمي م
وسلطات األضواء والكاميرات 
ــى املنصة  إل ــت  ــي, توجه عل
ــة جائزة  ــلمني وزير الثقاف س
الدولة, وجاءت إحدى الفتيات 
ــام  وس ــتني  ألبس ــالت  اجلمي
ــام ٢٠٢١, واألخرى  ــداع لع اإلب
أهدتني باقة ورد جميلة).أنها 
ــت حقيقية أو  ــي أن كان األمان
كانت مجرد أمنية ولكنها في 
حقيقتها تكتشف أن القاص 
ــد أن  ــال يري ــذه مث ــه ه بقصت
ــوز لصديقه  الف نبوءة  يحمل 
ــب  ــه وأعج ــرأ روايت ــد أن ق بع
ــى  .قصص(مصطف ــا  به
ــل األقدار  ــارف) على تناس الع
ــالم  أح ــات  وتلوين ــا  فيه
ــم احلياتية  ــر ووظيفته البش
ــاهد  مش وتبدالت  واجملتمعية 
ــي  والنفس ــي  األدب ــد  الرص
ــه،  قصص ــال  ألبط ــي  واحليات
ــرد  س ــا  منطيته ــي  ف ــي  فه
واقعي مغلفا بعاطفة ملونة 
ــاس القلم حني يتمنى  إلحس

ــد  عن ــالته  رس ــون  تك أن 
العاطفة  ــك  تل ــتويات  مس
ــي محطات  ف تتنقل  ــي  وه
احلياة وكأنها اعني  (القاص) 
شاهد عيان وصاحب رسالة 
اجتماعية وحضارية تعيش 
ــن صباح  م ــوم  الي ــوالت  حت
ــي اجلامعة إلى  ــي ف تدريس
ــة  املدين ــع  م ــل  تتفاع روح 
ــخ احللم  ــن عبر تواري والوط
والواقع  ــة  والثقاف والنضال 
ــي  ف ــي  ــوف) ه الرف ــار  .(غب
طبيعتها حكايات لبساطة 
(مصطفى  ــا  كتبه ــاة،  احلي
ــهادة  ش ــون  لتك ــارف)  الع
ــا يحدث  ــة مل ــة وفاعل ملون
في متغيرات حياتنا ،وفيها 
الكثير من مفارقها العوملة 
وما كان قبلها .إنه في (غبار 
الرفوف) يؤسس حللم العني 
ــل بآمنة  ــد وتنق ــني ترص ح
ــه وتنقله إلى  ــراه وحتلل ما ت
ــراءة واإلفادة  القارئ ملتعة الق
وتلك هي رسالة املبدع إذا أراد 
ــالة التي  ــون .هذه الرس أن يك
ــاص أن يعيش  ــد فيها الق يري
التحوالت بني أن يكون معلما 
ــا  وجندي ــا  ومؤرخ ــقا  وعاش
ــا كما في  ــدا فني ــدا وناق قائ
ــة) اجلميلة(الصدم ــه  قصت
ــوت  بص ــان:  نوره ــألتني  (س
ــاعر فنانة  دافئ معبر عن مش
ــة  رقيق ــاعر  املش ــة  جياش
ــيس- دكتور علي:  ما  األحاس
ــي؟ فوجئت  من  ــك بلوحت رأي
ــا:  بأنها  ــؤال ؟ – أخبرته الس
أفضل لوحة في املعرض قلت 
لها ما مييزك قدرتك على مزج 
ــاة  ــع الفت ــة م ــوان الطبيع أل
ــا  ــة بحبيبه ــة  احلامل اجلنوبي
ــود أبدا)  ــن يع ــذي فقدته,ول ال
ــة القصة  ــة، متع ــي النهاي ف
ــارف) هي  ــدى (مصطفى الع ل
ــروح حني  ال ــاطة  ــة بس متع
ــرد عبر  ــة الس ــش بلهج تعي
ــذي ميتلك  ــهل املمتنع ال الس
أجفاننا تشاهد وتخزن وعلى 
الورد تعيد ترتيب ما شاهدته 
ــكبها على شكل قصة  وتس
،ومبجموعها أصبحت أحداثنا 
تعكس وقائع حياتنا وبعنوان 

(غبار الرفوف).

كاظم السعيدي

ــالً لقتلته، ورميته  ــجن رج لو كان الش
ــورة، ليتحرر منه املعذبون،  خارج املعم
ــر قادرين على دفع بالئه. لقد  ألنهم غي
ــاحة الثقافية نبأ انطفاء  واجهت الس
ــمائها  بشكل  ــمعة جديدة في س ش
ــئ، مما جعل الدموع تنحبس في  مفاج
ــفاه،  احملاجر وتعتقل املفردات بني الش
ــر لفقيدنا الدكتور غامن  بالرحيل املبك
ــال وداعِ منا.. لقد كان مربياً  العجيلي ب
فاضالً، ومثالً رائعاً لإلنسان الكفوء في 
العطاء والطموح، والذي ناضل وكافح 
ــذي ينحت  ــة، كال ــه العملي في حيات
ــي اعتالء  ــتلهم الصبر ف باحلجر ويس
املناصب، فقد كان يعمل ويدرس حتى 
البكالوريوس،  ــهادة  ــى ش عل ــل  حص
ــهادة املاستر ومن ثمَّ  وبعد ذلك نال ش

شهادة الدكتوراه من معهد الدراسات 
السياسية والدولية، ومتكن   أن يعتلي 
ــاً علمياً  ــل باحث ــب، فعم ــدة مناص ع
ــج بوزارة  ــة العامة للمناه ــي املديري ف
ــب كثيرة ال  ــغل مناص التربية كما ش
ــاهم في  ــال لذكرها. كما س ــع اجمل يس
ــرة داخل  ــرات علمية كثي ندوات ومؤمت
ــا  ــد كان فقيدن ــه. ولق ــراق وخارج الع
ــامن العجيلي، مثاالً  ــل الدكتور غ الراح
ــق  ــانية وذا خل ــة واإلنس ــاً للطيب رائع
ــل على  ــو ال يبخ ــم، فه ــع وأدب ج رفي
طالبه باعطاء املعلومة مهما صعبت. 
ــط  ــر فاعل في الوس ــك هو عنص كذل
ويجتهد  ــد  ويج ــوي،  والترب ــي  األكادمي
ــل طالبه، الذين هم  في البحث من أج
ــوا عملية  ــتقبل. كي يتول ــال املس رج
ــع جوانب احلياة  ــراق في جمي بناء الع
ــاك أيها املارد اجلبار  اخملتلفة. فما أقس
ــموك املوت، والذي لن تتوقف  الذي اس
ــد أرواح األحبة  ــن حص ــاً واحداً ع يوم
ــاء فهم  ــن بالعط ــني، واملتميزي الطيب
النجوم الساطعة في سماء بلدانهم، 
ــن احلقيقة تقول: إن هذا هو قانون  ولك
ــنواجهه جميعاً في  ــذي س ــاة وال احلي
ــرة فيها. فنمرُّ من يديه  محطتنا األخي
رغم أنوفنا شئنا أو أبينا، فما عسانا أن 
ــب املوت عزيزاً على  نفعل؟ حينما يغيّ
ــل الدكتور  ــل فقيدنا الراح ــا مث قلوبن
ــعه.  ــدهُ اهللا برحمته الواس ــامن تغم غ
ــة. وينطبق  ــوب دامي ــتذكرهُ بقل فنس

عليه قول: الشاعر الشريف الرضي. 
رّاً    وخلّدْ  هوَ الدهرُ حاولْ أن تعيشَ بهِ حُ

رى  كْ بهِ ذِكراً يُخلِّدْ بكَ الذِ
كما قال زميل له..     

هُ    ــدّ ــب س ــامن صع ــور غ ــراغ الدكت وف
كالشمسِ تُضفي نُوراً إذْ تشرقُ 

ــد كان رحيل الدكتور غامن العجيلي  لق
ــا  توازنن ــا  أفقدتن ــع  للجمي ــة  صدم
العاطفي وأدمت قلوبنا جميعاً باحلزن 
ــاً مضيئاً في  ــيبقى ركن ــى. وس واألس
عاملنا الثقافي والتربوي، وطعنه حزينه 
ــضُّ مضاجعنا  ــب تق ــي القل ــه ف دامي
كلّما تذكرناهُ. ألن لهُ فراغاً في الوسط 
هُ.. نسأل  التربوي والثقافي ال ميكن سدّ
ــةِ واملغفرة.  ــهِ بالرحم ــنَّ علي اهللا أن مي
ويسكنهُ الفردوس من جناته أنه سميع 

عليم، وإنا هللا وإنا إليهِ راجعون..

سناء حسني زغري
ــوة أن تتحمل  ــد يعرف قس ــا ال أح رمب
ــاق، تتجنب فكرة  ــاة ضغطا ال يط فت
ــبب واضح تنهار  ــار، ثم وبال س االنهي
ــا تتفتت..كانت تتحدث  فجأة وكأنه
معي بهدوءٍ، شيء ما في نبرة صوتها 
ــألتها عما حدث، لكن  يثير قلقي؛ س
ــادت أن ال تبكي  ــرأة اعت ــاء ام وبكبري
ــر؛ حاولت  ــت أنها بخي ــهولة قال بس
ــد من ظنوني، إثارتها بالكلمات  التأك
ــح قلبها، حاولت  ــة لرمبا تفت اللطيف
ــية، ببعض  ــات القاس ــى بالكلم حت
ــتَفز  ــا تُس ــيّئة لعله ــا الس ذكرياته
ــن دون جدوى.وفجأة، بال  ــي، لك وتبك
ــبب واضح، صرخت في وجهي من  س
ــباب  ــم تكن هناك أس ــدة احلزن، ل ش
ــية أكثر  منطقية لتلك النوبة القاس
ــت، كان ينبغي  ــا قالت:«تعب ــن أنه م
لت  عليّ االنهيار لكنني لم أفعل، حتمّ

ا من  ــد، وخوفً ــياء ال يتحملها أح أش
ــت التحمل  ــدي واصل ــقوط وح الس
ــتدعتني  ــف اس ــة مواق ــات، ثم والثب
للبكاء، وكانت رغبتي في الهروب من 
ــم تضاعف في الوقت الذي كان  العال
عليّ مواصلة احلياة االجتماعية فيه 
ــأذهب ، لقد  ألنني ال أعرف إلى أين س
ــرد محطة  ــى أن أكون مج وافقت عل
انتظار، مجرد إنسان عابر في حياتهم 
..  ال يتذكرونني إال في أوقات فراغهم، 
ــاتهم؛ حتملت  أو حتى في أوقات مأس
ــا التي  ــات مؤذية، أن ــاء في عالق البق
تهجر كل األماكن املزدحمة وترحل إن 
ــي حياة الناس  ــم تكن اخليار األول ف ل
ــيّة ومهمشة  ، حتملت أن أكون منس
ــى من  ــا تبقّ ــظ على م ــط ألحاف فق
ــياء  أش االجتماعية، جتاوزت  عالقاتي 
بت حقائق أمامي،  ال ميكن جتاوزها، كذّ
ومرارًا كنت أقسو على نفسي عندما 
ــم  ــم وطرقه ــذرًا ملعاملته ــد ع ال أج
ــة بالدموع ومع  ــا ممتلئ ــية؛  أن القاس
ــة، وقدماي  ــك ال أبكي، أنا محطم ذل
تعبت من الوقوف في طريق من اآلالم 
ال ينتهي ،  النساء يبكني كثيرًا، لكن 
ــاء حزنًا هي تلك  صدقني أكثر النس
ا، هي تلك  ــادرًا جدً ــي ال تبكي إال ن الت
ــات واملقاومة ؛ أنا  ــادت الثب ــي اعت الت
ا، لكنني ال أملك رفاهية  منهكة متامً

االنهيار.
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نص

يا صديقي القدمي

فكيف جتاوزتَ خط العبور 

إلى محنةٍ لستَ فيها، 

سوى ما أبحتَ من الدمع، 

 ، بعد الغيابِ

هنا كلنا نسكنُ املقبرةْ، 

ولكننا نتصارحُ بعض األحايني 

ن سيهجو ثراه،  عن مَ

ن سيغيّرُ أقدارهُ لو أُتيحَ لهُ الوقت،  ومَ

 
ٍ
رَّ من شارعٍ جانبي أو مَ

. ن حتفهِ ليفلتُ مِ

لنا نسكن املقبرةْ، كُ

والشواهد إذ تستقيم، 

لتعلن أسماءَنا واحداً واحداً، 

ثمَ تسهو، 

ــوى اإلنحناء  ــد عمرٍ س ــس لنا بع ولي

لوحشتها والهجير.

هنا كلنا نقتفي األثر الصعب، 

نسهو 

فنلهو قليالً، 

واملساءات بعض ارتيابٍ 

 ، يدقُ النوافذَ

ــجرٍ غاصَ في جذرهِ  ــوى ش ــنا س لس

ليمتصَ غربته، 

لَتهُ دُنيا العواهر ثَكَ

تلك التي ما وعت أين تُلقي

بأسمائنا املقفرةْ. 

أنتَ في املقبرة

ْ هنيئاً،  منَ

 ، فلسنا سوى أثرٍ بعد عنيٍ

ننام ونصحو على املقبرة.
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متابعة / القسم الثقاَّـ

ذي قار
ــار معرضا  ــي في ذي ق ــت الثقاف ــام البي اق
ــو غرافية بعنوان (أنقذوا  فنيا للصور الفوت
ــعيدي يوم  ــب الس ــان طال ــا ) للفن أهوارن
ــة  ــى قاع ــق ٢٠٢٣/١/٧ وعل ــبت املواف الس
ــيوخ  ــوق الش ــرع س ــة ف ــة املفتوح الكلي
ــوار من  ــة بانقاذ االه ــة املطالب دعما حلمل
اجلفاف واحلفاظ عليها كونها ارثا حضاريا 
ــراث العاملي لدى  ــى الئحة الت ومضافة عل

منظمة اليونسكو .
القاسم 

ــم ندوة  ــي القاس ــت الثقافي ف ــام البي اق
ثقافية بعنوان  (الرياضة وتأثيرها اإليجابي 
ــاء املوافق ١١ / ١ /  ــى اجملتمع). يوم االربع عل

٢٠٢٣ وعلى قاعة منتدى شباب القاسم .
الفيلي

ــي حفل توقيع  ــت الثقافي الفيل اقام البي
اجملموعة القصصية للكاتبة سعاد محمد 
الناصر بعنوان (علّمني جدي) وعلى قاعات 

مدرستي الندى ومحمد باقر الصدر .
قصر الثقافة والفنون االنبار 

ــون االنبار حفل  ــة والفن ــام قصر الثقاف اق
ــرطة رافدا  ــش والش ــعار اجلي فني حتت ش
ــبة اعياد اجليش  العراق وحفظ امنه مبناس

والشرطة وعلى قاعة القصر الثقافي .
العزيزية

ــة ندوة  ــي العزيزي ــت الثقافي ف ــام البي اق
ــي واثره  ــر املناخ ــوان (التغيي ــة بعن ثقافي
السلبي في تصحر االراضي الزراعية )على 

قاعة الكلية التربية االساسية .
املسيب

ــة  ــيب جلس اقام البيت الثقافي في املس
ــرقة وسفر  حوارية بعنوان ( صفحات مش

خالد للجيش والشرطة العراقية).
الفلوجة

ــي في الفلوجة  كرنفاال  اقام البيت الثقاف
ثقافيا منوعا حمل اسم (املوسم الثقافي 
ــا  ــدي االهلية.كم ــدارس الفراهي ــي مل الثان
ــوان (مائدة  ــة بعن ــة حواري ــت جلس اقيم
ــاعر خالد  ــتضاف فيها الش ــة )اس ابداعي

الباشق.
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تصوير/ أدهم يوسف

استقبل الوكيل األقدم لوزارة الثقافة 
ــور  ــراً الدكت ــار  مؤخ ــياحة واالث والس
ــي مقر  ــه ف ــف مبكتب ــو رغي ــل اب نوف
الوزارة عضو مجلس النواب   السابق 
ــدي وقد تناول  ــني األس الدكتور  حس
اللقاء بحثَ الرؤى واملقترحات القيمة 
ــدي، مع  ــور االس ــا الدكت ــي قدمه الت
املؤلفات  ــلة  وافٍ لسلس ــتعراضٍ  اس
ــهُُ ، وأثرها في  ــة ل ــدارات القيم واالص
ــاحات مهمة في املكتبة  تغطية مس
ــة  القانوني ــة  الثقاف ــي  ف ــة،  العربي
ــيس الدولة  واإلدارية املمتدة منذ تأس

ــى كتابة  ــة وصوالً ال ــة احلديث العراقي
ــتور الدائم للعراق ٢٠٠٥ وماتاله  الدس
ــة حافلة  ــية واداري ــن ظروف سياس م
ــتجدات،  واملس ــع  والوقائ ــداث  باألح
ن الوكيل األقدم باسم الوزارة  كما ثمّ
ــدي،  ــيد االس ــي للس ــاب الوطن اخلط
ــه لتكريس خطاب  ــاً إلى توظيف داعي
ــوار والتفاهمات  ــدال ودعوات احل االعت
ــكاليات املتراكمة،  ــد واإلش حلل العق
ــه إلى أن أبرز  ــيراً في الوقت نفس مش
ــهدتها البالد  ــباب االزمة التي ش أس
ــابقة هو النقص الواضح  للمدد الس
ــة واإلدارية مما  ــة القانوني ــي الثقاف ف
ــى األداء احلكومي  ــلبًا عل انعكس س
ــد  د.  ــام. وأك ــكل ع ــي بش والسياس
ــف أن هذه املالحظات اجلوهرية  ابورغي

ال تقفَ حائال أمام سعي وزارة الثقافة 
ــمية للعمل  ــات الرس وبقية املؤسس
ــات .من  ــة االخفاق ــل ومعاجل املتواص
جانبه ثمن النائب واألكادميي د. حسني 
األسدي الدور الذي يضطلع به الوكيل 
ــه  ــف وحرص ــوزارة د.ابورغي ــدم لل األق
ــات املهمة،  ــد احملط ــى الوقوف عن عل
وتكلل اللقاء بإهداء الدكتور األسدي 
ــن إصداراته الغنية  ــةً مميزةً م مجموع
حملت عناوين قيمة، من ابرزها (مائة 
ــن التنظيم اإلداري) و(اإلثراء غير  عام م
ــلطات  ــل بني الس ــروع)، و(الفص املش
ــي الدولة العراقية احلديثة) و(منطق  ف
ــن أخرى   ــة) وعناوي ــة الديكارتي املعرف
ــة واملعرفية  ــود البحثي ــم اجله تترج

القيمة في إجناز هذه االصدارات .
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واسط / البينة اجلديدة
ــي هيئة النزاهة،  ــادت دائرة التحقيقات ف أف
ــا ثالث عمليات ضبط  امس األحد، بتنفيذه
ــب أدت إلى هدر في  ــات وعمليات تالع خملالف
ــرار مبواطنني في محافظة  املال العام، واإلض
ــن  ــا ع ــي حديثه ــرة، ف ــط.وأكدت الدائ واس
ــق مكتب  ــي نفذها فري ــة األولى الت العملي
ــى املصرف  ــل إل ــذي انتق ــط ال ــق واس حتقي
العقاري في احملافظة ، متكن الفريق من ضبط 
أوليات قيام املصرف مبنح قروض للمقترضني 
ملشروع حي اجلامعة السكني االستثماري، 
ــتقطاع مبلغ العمولة اإلدارية البالغة  واس
ــك للتعليمات  ــم، مبينة مخالفة ذل ١٪منه
ــك املركزي  ــروض مبادرة البن ــة مبنح ق اخلاص
ــتثمر املبلغ  التي نصت على أن يتحمل املس
ــذه اخملالفة  ــج عن ه ــه نت ــت، أن أعاله.وأضاف
املرتكبة من قبل املصرف استفادة املستثمر 

على حساب املقترض الذي أصابه ضرر مادي، 
ــتقطعة  ــى أن مجموع املبالغ املس الفتة إل
ــغ (٦٣٣,١١٠,٠٠٠) مليون  ــني بل ــن املقترض م
ــذي انتقل إلى  ــق، ال ــت، أن الفري دينار.وتابع
ــد تالعباً  ــام، رص ــرة الع ــفى الصوي مستش
ــراء أجهزة  ــاً وهمية في معامالت ش وعروض
ــون دينار،  ــة (٢٨٠,٨٠٠,٠٠٠) ملي طبية بقيم
ــزة التي مت  ــراء األجه ــأن عملية ش منوهة ب
ــي بغداد  ــب ف ــل (٣) مكات ــن قب ــا م جتهيزه
ــة أطفال٢  ــاز (كاوج ٢ وحاضن تضمنت جه
ــيباب٢ ) وجهازي (اوتكليف وسونكيد). وس

ــة الثالثة نفذت في  ــارت إلى أن العملي وأش
ــث مت خاللها  ــدودي، حي ــة احل ــذ زرباطي منف
ــة مت التالعب  ــة گمرگي ــط (١٧) معامل ضب
ــة مببلغ أقل  ــوم اجلباي ــاب رس فيها واحتس
من املقرر، بشكل مخالف للتعليمات، األمر 

الذي تسبب بحصول هدر في املال العام. 
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مجلس اخلدمة ، تدقيق أكثر من ٣٧ 
ــتمارة.  ــتمارة من بني ٤١٩٧٣ اس ألف اس
ــير الى ان فريق  وذكر اجمللس،: «نود ان نش
ــل منذ اليوم  ــر  بالعم التدقيق  قد باش
األول الطالق رابط التقدمي  من اجل تدقيق 
االستمارات املرسلة بشكل مباشر فور 
إرسالها  من قبل املتقدم وما زال مستمرا  
بالعمل حتى ايام العطل إلكمال تدقيق 

كل استمارات املتقدمني».
ونوه اجمللس، عن فقرتني مهمتني :

ــى  عل ــني  املتقدم ــات  إحصائي إن   : اوال 
ــذا التنويه  ــة ه ــة كتاب ــتمارة لغاي االس

هي:
ــغ   ــق بل ــلة للتدقي ــتمارات املرس - االس

عددها(٤١٫٩٧٣)استمارة
ــت للتدقيق   ــي خضع ــتمارات الت - االس

بلغ عددها(٣٧٫٥٩٥) استمارة

ثانيا: االشعارات
ــال االشعارات عن املستندات أو  أ: مت ارس
ــلة من  املعلومات غير الصحيحة املرس
قبل املتقدمني ممن مت تدقيق استماراتهم 
ــة اآلن ، ومت منحهم حق إعادة إرفاق  لغاي
املستندات مرة أخرى وبات بإمكانهم رفق 
املستندات املطلوبة من خالل الدخول الى 
واجهة االستمارة حيث مت إضافة التبليغ 
ــتند أو املستندات التي  املفصل عن املس
بحاجة الى إعادة األرسال لغرض إكمال 
تدقيق استماراتهم وبلغ عدد املشمولني  
ــعارات  (١٣٥) و ارقام استماراتهم  باإلش

مرفقة بهذا التنويه».
ــمولني  ــى «جميع املش ــد اجمللس عل وأك
ــاله  ــي اع ــا ف ــار اليه ــعارات املش باإلش
بضرورة استكمال املطلوب وفق االشعار 

لكل منهم لضمان فرصة تعيينه».
ــعارات الوجبة الثانية  ــال اش ب- مت ارس
ــدم  ــف متق ــن  (١٠٫٠٠٠) ال ــر م ــى اكث ال
استكملت اجراءات تدقيق استماراتهم 
ــات التوظيف  ــتوفية ملتطلب وكانت مس
ــلت  ــتمارة وارس ــن عنها في االس املعل
ــال  ــيتم ارس ــعارات بذلك، وس لهم اش
اشعارات الحقة تباعاً لكل من لم يصله 
ــق االصولي  ــراء التدقي ــعار، بعد اج اش

الستمارته».

بغداد / البينة اجلديدة
ــد اللطيف  ــس اجلمهورية عب ــتقبل رئي اس
ــيد، امس األحد، سكرتير اللجنة  جمال رش
ــي رائد  ــيوعي العراق ــة للحزب الش املركزي
فهمي يرافقه عضو اللجنة جاسم احللفي.

وأشاد رئيس اجلمهورية خالل اللقاء، بحسب 

بيان ملكتبه، بـدور احلزب الشيوعي في إطار 
احلركة الوطنية من أجل إرساء الدميقراطية 
ــاء العملية  ــتبداد وبن ــة االس ــاوز مرحل وجت
السياسية واالرتقاء بها.وأضاف البيان، كما 
ــول تطورات األوضاع في  جرى تبادل اآلراء ح
ــرورة دعم  ــث مت التأكيد على ض ــالد، حي الب

اجلهود الرامية إلى ترسيخ األمن واالستقرار 
ــه العراق، ودعم اخلطوات التي  الذي يتمتع ب
تتخذها احلكومة لتطبيق برنامجها الوزاري 
ــية  ــني األوضاع املعيش ــى حتس ــادف إل اله
ــق طموحاتهم  ــة للمواطنني وحتقي واخلدمي

في العيش الكرمي. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة النزاهة االحتادية، امس األحد، أن 
إجراءاتها التحقيقية أسهمت بإعادة مبلغ 
ــز ١,٤ مليار دينار ملصلحة هيئة اإلعمار  يناه
ــف، مبينة أن املبلغ ميثل  في محافظة النج
ــة اإلعمار في  ــدة لهيئ ــن وديعة عائ جزءا م
احملافظة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة 
ــة التحقيقية قادت إلى  ــراءات الهيئ ، أن إج
ــغ (١,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار إلى  إعادة مبل

ــيرة إلى أنه  ــار في النجف، مش هيئة اإلعم
ــن محكمة بداءة  ــدور قرار ع ــم من ص بالرغ
النجف منذ عام ٢٠١٨ بإلزام املصرف بتأدية 
ــة، لكن املصرف  ــة إلى احملافظ مبلغ الوديع
ــابقة  ــن دفع املبلغ طيلة املدة الس امتنع ع
ــع  ــف التاب ــق النج ــب حتقي ــرة مكت ملباش
لهيئة النزاهة بإجراء التحقيق في الدعوى 
ــت  املصرف.وأضاف ــد  ض ــة  املقام ــة  اجلزائي
الدائرة، أن املبلغ، الذي متت إعادته ميثل جزءا 

ــة (٦,٤٥٢,١٥٧,٧٥٠) مليار  من الوديعة البالغ
ــار، التي مت إيداعها من قبل هيئة اإلعمار  دين
ــتثمار األهلي  لدى فرع املصرف املتحد لالس
ــركة مقاوالت  ــة ش ــة، ملصلح ــي احملافظ ف
تركية محال بعهدتها مشروع إنشاء فندق 
ــع حملافظة النجف.وأوضحت، أن  (٥ جنوم) تاب
ــالق مبلغ ( ٥,٥١٥,٩٩٠,١٦٢)  املصرف قام بإط
ــركة التركية  ــار ملصلحة الش ــارات دين ملي
دون إشعار احملافظة وإرسال كشف حسابي 
ــرط  ــن موافقته على ش ــم م ــك؛ بالرغ بذل
ــغ الوديعة؛ إال  ــك مبل ــدم حتري ــة بع احملافظ
ــابية في  ــن الوحدة احلس ــة صادرة ع مبوافق
ــرا، منوهة  ــع احملافظ حص ــة وبتوقي احملافظ
ــعرت املصرف بإيقاف  ــة اإلعمار أش بأن هيئ
ــاع الوديعة التي  ــه بإرج ــراءات وطالبت اإلج
ــن  ــم م ــه بالرغ ــرة، أن ــدت الدائ أطلقها.وأك
ــداءة النجف بإلزام  ــق قرار محكمة ب تصدي
ــغ الوديعة إلى احملافظة،  املصرف بتأدية مبل
إال أنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن قبل أن 
تشرع هيئة النزاهة بإجراءاتها التحقيقية، 
ــي متابعة  ــتمرة ف ــى أنها مس ــددة عل مش
ــديد كامل  القضية حلني قيام املصرف بتس

مبلغ الوديعة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــان فائق جابرو، امس األحد،  أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ايف

شمول ٩٩٠ أسرة مبادة النفط األبيض في دهوك والسليمانية.
ــر بيان للوزارة ، أن وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو،  وذك
ــي محافظتي دهوك  ــوزارة ف ــة لفرعي ال ــزت للفرق امليداني أوع
والسليمانية بتجهيز األسر النازحة بالوقود بالتعاون مع شركة 
ــرت  ــات النفطية.وأضاف، أن الفرق امليدانية باش ــع املنتوج توزي
ــرة نازحة  ــع (٦٣٫٠٠٠) لتر من   النفط األبيض بني (٦٣٠) أس بتوزي
ــالً عن توزيع فرق فرع  ــكو بقضاء زاخو، فض في مخيم جم مش
ــليمانية (٣٦,٠٠٠) لتر من   النفط بني  ــوزارة في محافظة الس ال
ــتي، موضحاً أن حصة األسرة  ــرة نازحة في مخيم اش (٣٦٠) أس

الواحدة بلغت (١٠٠) لتر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء وطفل  أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس األحد، إنقاذ ٣ نس
ــة البصرة. وذكر  ــاق بحريق في منزل مبحافظ ــال جثة مع وانتش
ــاء وطفل  ــان للمديرية، أن فرق الدفاع املدني أنقذت ثالث نس بي
ــم احملترق في منطقة ابي اخلصيب  حجزتهم النيران داخل داره
ــن معاق  ــلت جثة رجل مس ــة البصرة فيما انتش ــي محافظ ف
ــى اثرها.وأضاف  ــن الهروب ليفارق احلياة عل ــم متكنه النيران م ل
ــرت  ــرق الدفاع املدني هرعت الى موقع احلادث وباش البيان، أن ف
حال وصولها باجرء عمليات اإلنقاذ بالتزامن مع تنفيذ عمليات 
ــاش الرئوي  ــة واالنع ــعافات األولي ــدم الفرق اإلس ــاد لتق اإلخم
ــيرة اى انه مت  ــواجت احلريق، مش ــاق ن ــني نتيجة استنش للمصاب
ــليم اجلثة الى دائرة الطب العدلي وفق اإلجراءات القانونية.  تس

ولفت الى أن احلادث كان نتيجة اإلهمال بشروط السالمة. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس األحد، 
ــل أكبر حملة للبحث االجتماعي امليداني.وقال املكتب ،  تفاصي
ــه التزاماً مبا جاء في أولويات البرنامج احلكومي بدعم الفئات  إن
ــة والفقيرة من اجملتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير  الهش
سبل العيش الكرمي لهم، انطلقت امس األحد، بتوجيه وإشراف 
ــر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  مباش
ــاركة ٢٠٠٠ باحث  ــر حملة للبحث االجتماعي امليداني مبش أكب
ــتهدف  ــي وزارة العمل، تس ــة ف ــة االجتماعي ــن هيئة احلماي م
١٧٤٦٠٨٦ أسرة تقدمت للشمول مببلغ اإلعانة االجتماعية عبر 
النافذة اإللكترونية.وأضاف البيان، أن انطالق حملة البحث يأتي 
ــتكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و٥٠٠ ألف  بالتوازي مع اس
ــبكة احلماية االجتماعية في نظام زيادة  ــمولة بش ــرة مش أس
ــتالم  مفردات احلصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء واالس
ــى أن ما تقدم  ــار البيان، إل ــذا الشهر.وأش ــدءاً من ه ــيكون ب س
ــر ومعاجلة آثار األزمات  ــاً من احلكومة باحلدّ من الفق ميثل التزام

االقتصادية. 

;2’;À’^;CTTKD;√ÁÜÊid;ÎÖå]e∏\;fl÷¬h;ÎÖq6\
ÏË›]⁄Ë÷â’\Â;‘Ê·Ä;∫;ØtÜ]fi’;óËd¯\;ª fi’\;flŸ

;È›Å∏\;ƒ]…Å’\Â;ÎÖëe’\;∫;ÿáfiŸ;◊|\Ä;œÁÖt
–]¬Ÿ;Ïmp;◊çifiÁÂ;◊ öÂ;Ô]â›;CND;ÉŒfiÁ

;1—^;◊Ëê] h;fl÷¬Á;È›\ÄÊâ’\;fi“Ÿ
È›\ÅË∏\;È¡]⁄ipˆ\;nue÷’;Ï÷∂

بغداد / البينة اجلديدة
ــي والعلوم  ــث العلم ــم العالي والبح ــر التعلي ــى وزي التق
ــد، وزير الكهرباء  ــا نعيم العبودي، امس االح والتكنولوجي
في اجلمهورية العربية السورية غسان الزامل على هامش 
ــال الدورة ١٣ للجمعية العامة لوكالة الدولية للطاقة  أعم
ــددة في العاصمة اإلمارتية أبو ظبي.وذكر بيان للوزارة  املتج
ــن  ــني البلدي ــاون ب ــارات التع ــتعرضا مس ــان اس ، ان اجلانب
ــة املتجددة مبا  ــاالت الطاق ــي في مج ــيق املؤسس والتنس
يخدم مصلحة البلدين الشقيقني.وبحسب البيان، أوضح 
ــر التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي خالل  وزي
اللقاء أن احلكومة العراقية ومؤسساتها اخملتصة حريصة 
على تعزيز الشراكات على الصعيد الدولي من أجل حتقيق 
ــة التغير املناخي  ــة العراقية في مواجه التزامات احلكوم
ــتقبل الطاقة املستدامة. وترتيب أولويات التعامل مع مس
ــفير العراقي في  وتابع البيان، ان اللقاء حضره كل من الس
ــور مظفر مصطفى  ــة املتحدة الدكت ــة اإلمارات العربي دول
ــفير غسان عباس وعدد  ــوري الس اجلبوري ومن اجلانب الس

من اخملتصني.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االحد، ضبط ثمان شاحنات 
ــم التحري ومكافحة التهريب  محملة مبواد مخالفة من قبل قس
ــم  ــمالية.وذكرت الهيئة ، أن قس في مديرية كمرك املنطقة الش
التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك املنطقة الشمالية 
متكن من ضبط (٨) شاحنة حتمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط 
ــات تتم  ــذه العملي ــة، ان ه ــت الهيئ ــات النافذة.وأضاف والتعليم
ــراف مباشر من قبل املدير العام شاكر الزبيدي، فيما  مبتابعة واش
ــب، كهربائيات، زيت  ــي (الواح خش ــل هذه املواد وه بينت تفاصي

محرك، حجر مرمر، مواد اولية لالصباغ).
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 إعالن 
 ةأجراء مزايدة علنيعن تعلن مديرية الوقف الشيعي في واسط 

جنوب  ةالواقع) هور جصان ٢٨م١٠( المرقم العقارجزء من إليجار 
دخول المزايدة مراجعة مديريتنا بعد النشر  يرغب فمن ناحية جصان

مستصحبين معهم  أيامو لمدة سبعة  في الجريدة الرسمية
بصك % من القيمة المقدرة ٢٠مع تأمينات   المستمسكات األصولية

و الداللية  اإلعالنو من ترسو عليه المزايدة دفع أجور  مصدق 
 :ـدناهأو كما مبين  المصاريف األخرىو
 

رقم القطعة و 
 القيمة المقدرة الموقع المساحة المقاطعة

هور  ٢٨م١٠
 دونم٧ جصان

جنوب 
ناحية 
 جصان

 ألف دينار ١٧٥٠٠٠

  
 الخفاجي عيدان فاضلحيدر  المدير

 مدير الوقف الشيعي في واسط                                          
 

   

 

 

خالد محمد عجه

NO.4038.MON.16.JAN.2023العدد (٤٠٣٨)  اإلثنين  ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ 

فقدان وثيقة مدرسية

ــم (عباس  ــية باس ــي الوثيقة اِّـدرس فقدت من
سليم رشيد) الصادرة من تربية الرصافة الثانية 
ــون التقنية) على من  ــة اُّـ (معهد الفن واِّـعنون

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية

ــم (عثمان  ــية باس ــي الوثيقة اِّـدرس فقدت من
ــعد بن  ــادرة من اعدادية س ــلمان داود)  الص س
ــليمها اُّـ  ــى من يعثر عليها تس ــي وقاص عل اب

جهة االصدار.
مع التقدير

رئاسة محكمة أستئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الحي 

اِّـدعي / عباس غازي عطشان 
اِّـدعى عليه / عمار ثامر غالي 

م / تبليغ حكم غيابي
ــم ٦١٢ / ب  ــا اِّـرق ــذه اِّـحكمة قراره ــدرت ه ــبق وأن أص س
ــك  ــي بألزام ــذي يقض / ٢٠٢٢ َّـ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ وال
بتأديتك له مبلغاً مقداره ( أحد عشر مليون وأربعمائة وتسعة 
ــر ألف دينار ) وبالنظر ِّـجهولية محل أقامتك حسب كتاب  عش
ــة تبليغك  ــار قررت اِّـحكم ــعار اِّـخت ــرطة الفجر وأش مركز ش
ــر َّـ صحيفتني محليتني  ــن طريق النش ــرار الحكم اعالناً ع بق
ولكم حق الطعن خالل اِّـدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية.
القاضي / حاكم ثابت األمري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري َّـ النعمانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ٢٨٧١/٦

اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ١٨/البغيلة 
الجنس/ ارض الدار مع بنائها 

النوع/ ملك صرف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢٠٠ اولك
اِّـشتمالت/ العقار مفرز اُّـ دارين االول يحتوي على استقبال و مطبخ و صاله و غرفة نوم و مجموعة صحيات الطابق 
العلوي غرفة نوم  و صالة و مجموعة صحيات الدار الثاني يحتوي على استقبال و هول  و غرفة نوم و مطبخ و مجموعة 

صحيات علمان ان الدار مشيد كونكريت مسلح
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ 

مقدار اِّـبيع / (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠)مائة و اربعون مليون دينار
ــجيل العقاري َّـ النعمانية  باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني مناصفه (عباس  ــتبيع دائرة التس س
ــج التجاري) البالغ (٧٨,٠٠٠,٠٠٠)  ــم عباس حديجه براك) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (مصرف الخلي ــه و قاس حديج
ــا) اعتبارا من اليوم  ــذه الدائرة خالل (٣٠يوم ــرتاك مراجعة ه ــبعون  مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش ــة و س ثماني
ــة ال تقبل عن ١٠٪  ــة او كفاله بصرفي ــم تأمينات قانونية نقدي ــتصحبني معه ــر هذا االعالن مس ــي لتاريخ النش التال
ــاعة (١٢) ضهرا من  ــتجري َّـ الس من القيمة اِّـقدرة (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠)مائة و اربعون مليون دينار وان اِّـزايدة س

اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ النعمانية



إضاءات قانونية
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ــادات والتقاليد املوروثة  الكثير من الع
ــرور الزمن تبدأ  ــعوب العالم ومب لدى ش
ــال عدم  ــار في ح ــالل واالندث باالضمح
ــات  ومتطلب ــجامها  وانس ــا  توافقه
ــا اال ان  ــي توائمه ــة الزمنية الت احلقب
ــد حافظت على  ــادات وتقالي ــاك ع هن
ــع الصدارة  ــل وكان لها موق ــا ب بقائه

ــعوب  في الثقافة اجملتمعية لتلك الش
ومنها الشعب العربي فقد ورث الكثير 
من العادات والتقاليد التي بزغت عنها 
ــر واالعتزاز  ــاالً للتفاخ ــات تعد مث صف
ــخاً  ــات واكثرها ترس ــرز هذه الصف واب
ــى به من  ــا يتجل ــة ) مل ــرم الضياف ( ك
ــوة ورفيقاها  ــان وقد اصبحت القه مع
ــذه الصفة  ــزاً له ــان رم ــة والفنج الدل
ــذ اتكيتاً  ــا جعلها تأخ ــاً لها م وعنوان
ــي طريقة  ــر ف ــح التعبي ــاً ان ص خاص
ــة القهوة التي  ــك الفنجان وكمي مس
ــلوب تقدميه وكيفية  تسكب فيه واس
ــى  ــف حت ــل الضي ــن قب ــتقباله م اس
ــت بهز الفنجان من  ينتهي هذا االتكي
قبل هذا الضيف للداللة على اكتفائه 
ــار من  ــذا التقليد ص ــوة . ه ــن القه م

ــي ال ميكن التخلي عنها او  الثوابت الت
عبورها النه يعكس الروحية احلقيقية 
ــي حال وجود ما  لتلك الصفة ولهذا ف
ــوب هذا االتكيت في تقدمي القهوة  يش
ــن الضيف  ــات أن صدرت ع من تلميح
ــد تترتب عليها مواقف او  او املضيف ق
ــات واالمثلة في هذا  تترجم الى التزام
ــرة ومعروفة والنريد ان ندخل  اجملال كثي
ــير  ــي تفاصيلها بقدر ما نريد ان نش ف
ــة الرفيعة  ــي واملكان ــق املعان الى عم
ــع بها القهوة واجواؤها عند  التي تتمت
العرب ولكن على الرغم من ذلك لدينا 
ــز الفنجان ) التي  ــام فقرة ( ه وقفة ام
ــف أمام من يصب الية  يقوم بها الضي
ــى اكتفائه بدالً من  القهوة للداللة عل
أن يتفوه بأي عبارة ولكي تكون وقفتنا 

ــا ان نعود الى تاريخ هذه  ذا مغزى علين
الفقرة واالسباب التي ادت الى اعتمادها 
باالستناد الى الروايات التي حتدثت عن 
ــذه الروايات  ــب ه ــوع فاغل ــذا املوض ه
ــل قدمياً كانوا  ــيوخ القبائ تذكر ( ان ش
ــخصاً اخرس اطرش لصب  يعينون ش
ــهم حتى ال  وتقدمي القهوة في مجالس
يتنصنت حلديثهم وال يفشي اسرارهم 
ــذا يلجأ الضيف الى هز الفنجان  ) وله
ــخص  ــى اكتفائه ألن الش ــارة ال كاش
ــمع  ــم واصم ال يس ــه ابك ــذي امام ال
ــوى لغة  ــع معه كل اللغات س وال تنف
ــارة وقد ظلت هذه احلركة تتناغم  االش
ــي اجملالس كافة  ــان القهوة ف مع فنج
ــع ان االمور اختلفت  ــى يومنا هذا م وال
ــذ أمد بعيد ولم يعد من يتولى صب  من

القهوة اخرساً او اطرش وهذا يعني ان 
ــباب وجودها  ــذه الفقرة قد زالت اس ه
ــباب اخرى ومن  ــاك اس ــم تكن هن ان ل
ــت عدمية  ــة اصبح املنطقي ــة  الناحي
اجلدوى وال تتناسب ومتطلبات املوقف 
ــب  ــن يص ــوم او م ــي ) الي ألن (القهوج
ــه فما  ــع بكامل حواس ــوة يتمت القه
ــم التعامل معه على  الداعي من أن يت
ــدأ معنا  ــرش ) الم يب ــه ( اخرس واط ان
ــم يكن من  ــر ) ال ــة (..... اهللا باخلي بتحي
الالئق ومن االدب ان نثني عليه بعبارات 
ــان ومبا يليق  ــكر واالمتن ــر عن الش تعب
ــدالً من هز الفنجان وما يؤول  باملوقف ب
ــان وذرائع ال وجود لها ؟ وان  اليه من مع
ــس رأي آخر في هذه  ــاء اجملال كان لوجه

الوقفة فليدلو دلوهم .

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
يستخدم الطريق من قبل املشاة وفقا»للقواعد 
ــير على  ــاة بالس ــة :يجب ان يقوم املش التالي
ــي الطريق وفي حالة عدم  الرصيف املوجود ف
وجود رصيف يجب السير قرب احلافة اليسرى 
ــاة مجموعة السير على شكل  واذا كان املش
ــق من قبل  ــور الطري ــق اما عب ــل وليس نس رت
ــاة واالنتقال الى اجلانب االخر يكون وفق  املش
الضوابط التالية اي يجب العبور من املنطقة 
ــاة  ــي مناطق عبور املش ــك وه ــة لذل اخملصص
ــور عبور  ــات االرضية او جس ــة بالعالم املعلن
املشاة او انفاق او اشارة رجل املرور او االشارات 
ــيلة من  ــة عدم وجود وس ــة وفي حال الصوئي
ــور االمن  ــة العب ــائل تكون طريق ــذه الوس ه
ــي :الوقوف على حافة الرصيف والنظر  كمايل
يسارا»وميينا»والعبور بأستعجال وعدم العبور 
امام السيارات الواقفة والعبور ليال»يفضل ان 
ــارة الطريق وعدم  ــرب مصابيح ان ــون من ق يك
ــيارة مالم يكن قد  الصعود او النزول الى الس
ــود والنزول بأنتظام  توقف متاما»ويكون الصع
وعلى الراكب اخبار سائق السيارةقبل مسافة 
ــد قيادة  ــوف بأمان وعن ــنى الوق كافية ليتس
ــائق  املركبة يجب مراعاة مايلي ان يكون الس
ــيطرة  ــياقة والس ــه من الس ــي حالة متكن ف
ــل واالحتفاظ مبدى  ــطة النق التامةعلى واس
ــك  الرؤية الكاملة للطريق وحركة املرور ومس
ــا اليدين وااللتزام باحلدود  عجلة القيادة بكلت
القانونية للسرعة وااللتزام باحلدود القانونية 
ــات املرور  ــارات وعالم ــرعة وااللتزام بأش للس
واشارات رجل املرور اليدوية وتنفيذها والتاكد 
ــة االمامية واخللفية عند  من صالحية االضوي
ــتعمال الضياء  ــوز اس ــياقة ليال» واليج الس
العالي عند التقابل مع السيارة االخرى اوعند 
ــيارة متقدمة وعدم استخدام  االقتراب من س
ــي حالة الضرورة  ــه (الهورن)اال ف جهاز التنبي
ــان خصوصا في الطرق  ــتخدام حزام االم واس
ــريعة وترك مسافة امان كافية  اخلارجية الس
بني السيارة والسيارة املتقدمة وخاصة اذا كان 
ــرعة  ــياقة بس الطريق مبلال او اذا كانت الس
ــبقية  ــريع واعطاء اس ــرور الس ــق امل في طري
ــن مناطق العبور  ــاة الذين يعبرون م ملرور املش
ــح اجملال امام  غير املراقبة من رجل املرور وفس
ــر ويجب  ــوارئ بترك املمر االيس ــيارات الط س
ــة دقائق استراحة لكل  ان يكون هناك خمس
ــياقة ملسافات طويلة  ساعة سياقة الن الس
ــاز املركبه  ــبب النعاس اما موضوع اجتي تس
ــي واعطاء  ــح وخال ــان الطريق واض ــد ب التاك
ــراة اجلانبية  ــتعمال امل ــة واس ــافة كافي مس
للتأكد من خلو جهة املرور من السيارات والبدء 
ــرة باالجتياز والرجوع  ــرعة واملباش بزيادة الس
الى املسار االعتيادي ومينع االجتياز في احلاالت 
التالية :القرب من مناطق العبور والتقاطعات 
ــور واالراضي املتموجة والزلقة والطرق  واجلس
ــيارة في االمام  ــر سائق الس الضيقة واذا باش
ــيارة اخرى واذا كانت السيارة املراد  بأجتياز س
ــير باحلد االعلى للسرعة املقررة  اجتيازها تس
ــدة اما القواعد التي  واذا كانت الرؤية غير جي
ــيارات العامة النقل  ــب مراعاتها في الس يج
ــم خارج  العام كعدم خروج اي جزء من اجلس
املركبة وعدم التحدث مع السائق وعدم وضع 
حقائب حتجب الرؤيا واليجوز جلوس االطفال 
بجوار السائق اثناء سير املركبة وعدم الوقوف 
ــكل يحجب  ــات النقل العام بش ــل باص داخ

الرؤيا اخللفية للسائق .
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.* هل لديكم خطط مسبقة 
ــق  احلرائ ــى  عل ــيطرة  للس
ــن كدفاع  ــة ؟ _ نح الضخم
ــوفات  مدني لدينا خطة كش
ــة  الرقع ــن  ضم ــارع  للمش
ــون  نك ــث  حي ــة  اجلغرافي
ــاريع  ــؤلون على كل املش مس
ضمن الرقعة اجلغرافية سواء 
ــة او اهلية  ــت حكومي ان كان
ــف وتكون  نقوم بعملية كش
ــى وثانوي  ــني اول ــى مرحلت عل
ــروع الذي يوكن مخالف  املش
والوقاية  ــالمة  الس ــروط  لش
نحلية الى مكمة الفصل في 
املقر العام ، ومن ناحية اخرى 
ــاريع  لدينا رؤيا واضحة للمش

ــة  الرقع ــن  ضم ــع  تق ــي  الت
ــا معلومات  ــة فلدين اجلغرافي
ــاريع ونعرف مداخلة  عن املش
ومخارجة اذا حدث فيه حريق 
ــرق لتجنب  ــي اهم الط * ماه

احلرائق؟ 
ــم االعالم في مديرية  _ قس
ــتمر بنشر  الدفاع املدني مس
ــادات لدوائر  امللصقات واالرش
ــام  والقي ــاس  والن ــة  الدول
ــف  ــة والتعري ــالت توعي بحم
ــبب  ــم الدفاع املدني بس برق
ــل رقم  ــاس جته ــب الن ان اغل
ــي ١١٥ ، اضافة  ــاع املدن الدف
الى ذلك املؤسسة احلكومية 
واالهلية او اي دائرة او بناية اذا 

التزمت بشروط السالمة من 
ــات دخان ومنظومات  حساس
حرائق تلقائية فهذا من شأنه 
ــى تقليل احلرائق  ان يعمل عل
واع  ــن  املواط كان  ــا  فكلم
ومثقف في موضوع السالمة 

سيقوم بقليل احلوادث . 
ــات التي  ــي اهم الصف *  ماه
يجب ان ميتلكها رجل االطفاء 

؟ 
ــروح التضحية  ــى ب - ان يتحل
لياقة  الى  والشجاع ويحتاج 
ــة عالية النه يتعامل مع  بدني

كمية دفع عالية من املاء .
ــول  ــق للحق ــار احلرائ * انتش
الزراعية عند مواسم احلصاد 

ــو   ه ــل  ه ــم  حضرتك ــرأي  ب
معتمد؟

ــة  ــد عملي ــه بع ــي ان _ برأي
ــون  الفالح ــوم  يق ــاد  احلص
ــق  ــن طري ــف االرض ع بتنظي
ــل الفالح وتواجد  احلرق فجه
الريح يؤدي الى انتشار احلريق 
ــون  ــان يك ــض االحي ــي بع وف
ــول الكبيرة  متعمدا في احلق
ــيما ان محصول احلنطة  الس

والشعير سريع االحتراق .
ــة دور في تعويض  * هل للدول

املتضررين من احلرائق ؟ 
ــن يتم  ــك لك ــد ذل _ ال اعتق
التعويض في حالة ان صاحب 
ــروع مؤمن على املشروع  املش

 .
* هل هناك حاالت اصابة خالل  

اخماد احلرائق ؟
ــاك  فهن ــد  بالتأكي ــم  نع  _
ــهداء  حاالت نقدم خاللها ش
ــاء فبعض  االطف ــال  رج ــن  م
االحيان تنهار املباني الكبيرة 
كما حصل في حادثة الوزيرية 

االخيرة.  
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حوار / مقتدى انور مراد
ــتمرة للضباط  ــاك دورات مس ــب البدني فهن ــم التدري ــم تكون على عاتق قس  نع
واملنتسبني . املنتسب عند دخوله للدفاع املدني يدخل دوره تدريبية ملدة من ٤٥_٦٠ 
ــي اضافة لذلك في كل مركز  ــمل جميع متطلبات الدفاع املدن يوما هذه الدورة تش
دفاع مدني هناك معلم تدريب لديه منهاج معد مسبقا من وزارة الداخلية  يتضمن 

محاضرات يومية (عملي ونظري) حتى يبقى املنتسب على اهبة االستعداد .

ــار الرفاعي امتداداً  ــل جهود د. عبد اجلب متث
ــي والكالمي،  ــر الدين ــد الفك ــة جتدي حلرك
ــاللة املفكرين  ــى س ــك ينتمي إل ــو بذل وه
ــلمني األوائل في املشرق  ــفة املس والفالس
ــينا وابن  ــال الفارابي وابن س ــرب أمث واملغ
ــى التوفيق  ــن عملوا عل ــد، أولئك الذي رش
ــريعة  ــل مبا يخدم الش ــي والعق بني الوح
ــة  الغيبي ــا  ــزز مفاهيمه ويع ــالمية  اإلس
باألدلة العقلية والبراهني املنطقية، مثلما 
ــر والتجديد  ــة التنوي ــى حرك ــب إل ينتس
ــة القرن  ــت ذروتها نهاي ــي التي بلغ الدين
ــرين  ــر وبدايات القرن العش ــع عش التاس
ــن األفغاني ومحمد  ــى عهد جمال الدي عل
ــن  ــال، وصوالً إلى حس ــده، ومحمد إقب عب

حنفي ونصر حامد أبو

ــم مبا يقرب من  ــد من املعاصرين، وقبله  زي
ــيرازي املتوفي  ــة قرون صدر الدين الش أربع
ــتُ هنا بصدد عرض  عام ١٦٤٠ للميالد. لس
اجلهود العلمية للرفاعي في فلسفة الدين 
وعلم الكالم اجلديد وسعيه لنشر البحوث 
التي تصب في هذا امليدان ملفكرين وباحثني 
ــب والنحل،  ــتى املذاه ــن ش ــالميني م إس
ــد مضاعف  ــاج إلى جه ــك مهمة حتت فتل
وصفحات طويلة ال ميكن أن تُختزل بعمود 
ــاحة، لكني اكتفي  ــي محدود املس صحف
باإلشارة إلى ما ملسته من اقبال كبير على 
ــى أن أغلبها نفد متاماً من  اقتناء كتبه حت
جناح مكتبة الرافدين في معرض الكتاب 
ــت طباعة  ــي املكتبة التي تول ــر، وه األخي
ين والنزعة  ونشر وتوزيع سلسلة كتبه الدّ
ــأ األنطولوجي  م ــن والظّ ي ــانية و الدّ اإلنس
ين  ــي و الدّ ــراب امليتافيزيق ــن واالغت ي و الدّ
ــة في علم  ــانية و مقدم ــة اإلنس والكرام
الكالم اجلديد، وذلك عكس ما هو شائع من 
ــذا النوع من الكتب  صعوبة ترويج مثل ه
وثقل بيعها في املكتبات ودور النشر، وفي 
ــرار تفرد الرفاعي،  ــر من أس ذلك يكمن س
ــوعية،  ــة، وثقافته املوس ــه اللغوي وبالغت
ــهل املمتنع، وفكره املتحرر  واسلوبه الس

ــة والصيغ اجلامدة في  من قيود الدوغمائي
ــكالت العويصة في الفلسفة  عرض املش
ــكالم، ولذلك فإن مؤلفاته  والدين وعلم ال
ــة املتخصصني  ــى باهتمام ومتابع ال حتظ
ــى رواجاً  ــا تلق ــب، إمن ــني فحس واألكادميي
ــني للمعرفة  ــراء املتعطش ــوم الق بني عم
ــتنير خصوصاً وأن  ــة والفكر املس الرصين
كتب الرفاعي متثله شخصياً، وأن أسلوبه 
ــخصيته،  قحم على ش فتعل وال مُ ــر مُ غي
ــا وفق القول األثير  ــا هو نابع من جوهره امن
ــي التنويري جورج بوفون  للكاتب الفرنس
األسلوب هو الرجل، أو هو «اإلنسان» عموماً 
ــالً كان أم امرأة، فضالً عن روح املعاصرة  رج
التي يعتمدها في تفكيك وتفسير وترميز 
ــل على احيائها  النصوص القدمية، والعم
ــا هذا،  ــت لعصرن ــد وكأنها قيل ــن جدي م
ــه  ــاه وأزمات ــه وقضاي ــكالته وحتديات وملش
الروحية والنفسية واملادية، وفضيلته فوق 
ذلك كله أنه مفكر مؤمن بعمق، يستخدم 
ــة على  ــى احلقيق ــول إل ــك أداة للوص الش
ــة ديكارت ومن قبله الغزّالي صاحب  طريق
ــك لم ينظر،  ــهيرة من لم يش املقولة الش
ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي 
في العمى والضالل لذلك فهو من الثائرين 

ــكالم االعتقادية القدمية  ــوالت ال على مق
ــكينتها، وال القلبَ  ــي ال تورثُ الروحَ س الت
طمأنينَته، وال تكرّسُ التراحمَ واحملبّة. وألن 
التواضع صفة أخالقية من صفات العلماء، 
ــار على كل ما أجنزه  ــإن الرفاعي عبد اجلب ف
ــب ومحاضرات  ــوث ومقارنات وكت ــن بح م
ــرات  ــات ومؤمت ــدوات وجلس ــرات ون ومناظ
وتعقيبات ونَشرٍ في الصحف واجملالت على 
ــرن، فإنه مازال  ــدى ما يقارب من نصف ق م
يتهيب من الكتابة في معانيها السامية 
ــعر  أش ــة  الكلم ــمو  س ــن  م ــتمدة  املس
ــراف املبتذل بكتابة رثة  بالغثيان من اإلس
ــذ بدأتُ الكتابة  ــي إلى الكتابة. من ال تنتم
ــاً مازلت أتهيّب الكتابة، ففي  قبل ٤٥ عام
كل مرة أقرر أن أكتب أحاول الهروب، وغالباً 
ألتمس األعذار بانشغالي، وندرة ما يتوافر 
ــه للكتابة،  ــت فائض أخصص لدي من وق
ــية، تنقذني  ــل نفس ــت إلى حي ــا هرب ورمب
ــب أني  ــأزق هلع الكتابة. كنتُ أحس من م
مصاب بشلل في اإلرادة، وأني أنفرد بذلك، 
ــم الكتاب  ــفت أن معظ ــي اكتش ــر أن غي
ــك، ولعل من أعنف  ــن يعانون من ذل اجلادي
ــا حتدثتْ عنه  ــات لوجع الكتابة م توصيف
ــة كخنجر.  ــو، بأن الكتاب ــة آني إيرن األديب

يكتب الرفاعي ذلك ويعرف حق املعرفة أن 
تاب  ــاء الكُّ خنجر الكتابة الذي ميزق أحش
ــني ضلوعهم، هو  ــرب، ويتغلغل ب ــي الغ ف
ــرق  ــموم في الش غير خنجر الكتابة املس
ــوف وال  ــذي ال ينجو منه مفكر وال فيلس ال
كاتب وال أديب وال باحث تنويري وال ثائر، من 
ج إلى نكبة ابن رشد، وصوالً إلى  صلب احلالّ
طعنات جنيب محفوظ واغتيال فرج فودة، 
ــو زيد وزوجته،  ــق بني نصر حامد أب والتفري
ومحاكم تفتيش القرن احلادي والعشرين! 
وال عجب أن يكتب الكاردينال لويس ساكو 
ــك بعد قراءته  ــرك الكلدان الكاثولي بطري
ــأ األنطولوجي أمتنى  ين والظم ــاب الدّ لكت
ــلم  ــرأ هذا الكتاب كلُّ رجل دين مس أن يق
ومسيحي، حتى تكون له شجاعة األنبياء 

في تبليغ الناس رسالة اإلميان.
ــالة الرفاعي هي احملبة واإلميان ال أكثر،  ورس
ــان وجبروته  ــان اإلنس ــة طغي ــي مواجه ف
ــليمة  ــوته وخروجه عن الفطرة الس وقس
ــة، مقتفياً في ذلك قول  والنواميس اإللهي
ــن الرومي توضأ باحملبَّة قبل املاء،  جالل الدي

فإنَّ الصالةَ بقلبٍ حاقدٍ ال جتوز.
ــتاذ للفلسفة  باحث وأكادميي عراقي، أس

بكلية اآلداب في جامعة بغداد.

منذ انطالق بطولة خليجي ٢٥ في 
بصرتنا الفيحاء وعجلة التقارب 
ــدان اخلليج لم  ــعوب بل ــني ش ب
ــرف التوقف . ولعبت القنوات  تع
ــي تغطي البطولة  االعالمية الت
ــذا املهرجان  ــي ه ــدور االبرز ف ال
ــة  ــة العراقي ــي . احلكوم الرياض
لم تدخر جهدا في سبيل إجناح 
ــراءات  إج ــهيل  وتس ــة  البطول
ــاركة  دخول جماهير الفرق املش
ــتلزمات تأمني  وتوفير جميع مس
ــية خالل  جناحها في مدة قياس
ــر احلكومة على  ٥٠ يوماً من عم
ــام  ــات أم ــع العقب ــل جمي تذلي
ــن  ــم يك ــك ل ــا. كل ذل انطالقه
ــل اجلماهير  ــوال تفاع ــح ل لينج
وجه  ــة على  -البصري ــة  العراقي

ــادي  ــا امل ــوص – بحضوره اخلص
ــتمد طاقته  ــوي الذي أس واملعن
ــعائر  ــن الش ــه م ــد هويت وجس
ــة . ما حصل  ــينية املبارك احلس
ــاق التوقعات  ــي خليجي ٢٥ ف ف
ــى  ــة إل ــاحة الرياض ــاوز مس وجت
مساحات أخرى ثقافية وقيمية 
ــد  تأكي ــكل  وب ــة   ومجتمعي
ستمتد إلى السياسة واالقتصاد 
كتطبيق عملي لعهد جديد من 
الدبلوماسية يكون فيها الالعب 
ــارج  ــه  خ ــارس فعل ــس مي الرئي
املستطيل األخضر في الشوارع 
واالسواق وداخل بيوت العراقيني 
أمام  ويتسامرون  وهم يتسمرون 
ــة  الرياضي ــج  البرام ــات  شاش
ــج اجمللس لقنوات  وخاصة برنام
الكأس وقناة ابو ظبي الرياضية 
ــاحات  ــىء مس ــن مل ــال ع . فض
مواقع التواصل االجتماعي بعدد 
ــن الفيديوهات  ــي م ــر متناه غي
ــع التي تتغنى  ــور واملواضي والص
ــراق واالعتداد بتاريخ  مبا اجنزه الع
ــث مع  ــي حدي ــن . ف وادي الرافدي
احد املواطنني(حالق رجالي) قال 
ــن التحدث  ــا نخجل م لي  صرن

بسلبية عن العراق ،جناح العراق 
في خليجي ٢٥ أعاد للعراقي حبه 
. الدبلوماسية الرياضية  لوطنه 
ــة رئيس  ــادرة دول ــت وراء مب كان
ــياع السوداني  الوزراء محمد ش
ــتضافة إعالميي برنامج  في اس
ــة  الرياضي ــي  ــو ظب واب ــس  اجملل

ــهيالت التي  ــه بإن“ التس واعالن
ــدود  ــى احل ــة عل ــت البطول رافق
ــتمر إلى ما بعدها “ وأن “  ستس
البطولة حتولت إلى عرسٍ عربي، 
ــى أرض العراق  ــوي عل ــاءٍ أخ ولق
ــبة  ــو أكبر من مجرد مناس مبا ه

رياضية ”

ــة اجناز  ــتطاعت الرياض لقد اس
ــة خالل  ما عجزت عنه السياس
عقود من الزمن،وأن ثمار النجاح 
في خليجي ٢٥ ستصل االقتصاد 
واخلدمات والسياحة واالستثمار 
ــاء اهللا  في القريب العاجل أن ش

تعالى.

د. طه جزّاع

ماجد جواد خيون

د.مصطفى الناجي

طاقات شابة
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الشركة العامة لتجارة احلبوب

حسني غازي كاظم
مدير القسم القانوني

مدير عام 
شركة املشاريع النفطية

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

العدد : ٢١٣١
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٥

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

ــط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية الحي وفقا الحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا) من قانون بيع وإيجار اموال الدولة  تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف اليومية مستصحبني معهم  ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خالل فرتة (١٥)  خمس ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش رقم (٢١) لس
ــاعة  ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االعالن  َّـ مقر مديرية البلدية أعاله َّـ تمام الس التأمينات  القانونية  البالغة (٣٠٪) من القيمة  التقديرية  بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس
(العاشرة صباحا) وإذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية  تكون اِّـزايدة  َّـ اليوم  الذي يليه ويتحمل  من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال 

اِّـدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار
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ــم ورحمة اهللا  ــالم عليك ــيد الوزير .. الس الس
ــت األب للكثير  ــيادتكم تعد ان ــه ..   س وبركات
ــل الفقيرة  ــع وخاصة العوائ ــرائح اجملتم من ش
ــة  ــؤولياتكم الوظيفي ــم مس ــة بحك واملعدم
والدستورية وحامي ألمنهم اجملتمعي واألسري 
ــدأ الدوام  ــل ان يب ــواء ، فهل تقب ــد س ــى ح عل
ــم حماية املرأة واألسرة في حي  ــائي لقس املس
سومر الذي يقع ضمن مناطق شرق القناة بعد 
الساعة الثامنة مساءً وفي فصل الشتاء واجلو 
بارد وتارةً جتده ممطرا فكيف للمرأة ان تخرج من 
ــك سيكون متأخر  بيتها بهذا الوقت.. بدون ش

ليال وفي اغلب األحيان عندما تراجع املرأة يقال 
ــف بواجب خارج الدائرة  لها ضابط اخلفر مكلّ
ــف للمرأة والطفل ان يأمنوا  او نائم .. طيب كي
ــا وجدت  ــوا بالدائرة التي هي اساس ــك ويثق ذل
خلدمتهم وحماية حقوقهم دون التطرق لبعض 
ــب عليها  ــلبيات اخملالفة للقانون ويحاس الس
ــل ان تعرض  ــل باالطالع ونأم ــدة ... للتفض بش
امام سيادتكم من قبل املكتب اإلعالمي للوزارة 
ــان حال الفقراء جريدة «البينة  طاملا جلأنا للس

اجلديدة» الغرّاء ومن اهللا التوفيق.
ابنتكم أم محمد

ــول حسني عبود) من سكنة  املواطن (رس
محافظة بابل يناشد السيد وزير العمل 
ــل  ــظ باب ــة ومحاف ــؤون االجتماعي والش
ــبكة  ــب ش ــاس) برات ــده (عب ــمول ول بش
ــال عن  ــه عاط ــة كون ــة االجتماعي الرعاي
ــة مكونة من  ــل وهو من ضمن عائل العم
ــدة أمام  ــع هذه املناش ــة افراد .. نض اربع

املسؤولني التخاذ مايلزم بصددها.

;‡Âıç’\Â;◊⁄¬’\;ÖÁÜÂ;Ñ]æ›^;‹]Ÿ^;ÎÅå]fiŸ
◊d]d;ø…]•Â;ÏË¡]⁄ipˆ\

ÏË÷|\Å’\;ÖÁÜÂ;ÅËâ’\;È’]¬Ÿ;Ñ]æ›^;‹]Ÿ^

;‹\ÂÅ’\;fl¡;À �ΩÊ∏\;g]Ë≈
ƒÂÖçŸ;ÑÉ¡;‡ÂÄ;flŸ;È4Ö’\

ــت املادة (٤) من قانون انضباط موظفي الدولة     نصّ
ــدل على ان (يلتزم  ــنة  ١٩٩١ املع والقطاع العام لس
ــد مبواعيد  ــة- ثانيا / التقي ــف بالواجبات اآلتي املوظ
العمل وعدم التغيب عنه اال بأذن وتخصيص جميع 
ــمي للعمل) اال انه يحدث احيانا  اوقات الدوام الرس
ــوم او يوم او  ــدوام بعض ي ــن ال ــف ع ــب املوظ ان يغي
ــا االدارة  ــروعة تقبله ــر دون ان يقدم معذرة مش اكث
ــة تفصيال عن هذا  ــاب؟ ولألجاب ــا جزاء هذا الغي فم
ــاؤل املهم نسوق املالحظات اآلتية: (١)اذا غاب  التس
ــن باالدارة  ــدوام بعض يوم فأنه يحس املوظف عن ال
احلكيمة ان تنبهه شفهيا الى هذه اخملالفة وتطلب 
منه عدم تكرارها في قابل االيام واال حقت مساءلته 
انضباطيا. علما بأن الفقه والقضاء االداري متفقان 
ــه ليوم  ــتقطع راتب ــالدارة ان تس ــه اليجوز ل على ان
ــه التحق بالدوام  ــي مثل هذه احلالة طاملا ان كامل ف
ــدوام يوما  ــوم.(٢)اذا غاب املوظف عن ال ــي ذلك الي ف
ــى االدارة ان  ــروع فأن عل ــدا او اكثر دون عذر مش واح
ــتقطع راتبه عن يوم الغياب وذلك عمال بقاعدة  تس
ــل العمل ومبا انه لم يؤد عمال في يوم  ان الراتب يقاب
االنقطاع فال يستحق راتبا عنه يقينا . والراتب الذي 
ــب  ــدة االنقطاع ويحس ــو ما يعادل م ــتقطع ه يس
ــف على  ــي للموظ ــب الكل ــيم الرات ــة تقس بطريق
ــوم واحد عن كل يوم  ــتقطاع راتب ي ثالثني يوما واس
انقطاع،علما ان الراتب الكلي  في هذه احلالة يشمل 
ــة وغير الثابتة  ــي واخملصصات الثابت الراتب األساس
ــتحقه املوظف  ــح الراتب الذي  يس ــارة اوض اي بعب
ــتقطاعات  ويظهر في قائمة الراتب قبل تنزيل االس
القانونية منه. ان استقطاع الراتب عن مدة الغياب 
اليعد عقوبة مالية كما توهم البعض بل هو تطبيق 
لقاعدة الراتب يقابل العمل في حني ان عقوبة قطع 
ــن القانون  ــادة (٣/٨) م ــي نصت عليها امل ــب الت الرات
ــي اعاله عقوبة انضباطية اصلية التفرض  املذكور ف
ــتجواب،ولكن هل تكتفي االدارة  اال بعد حتقيق اواس
ــام الغياب ؟اجلواب  ــتقطاع راتب املوظف عن اي باس
كال ألن االنقطاع يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة 
ــاءلته انضباطيا وفرض احدى  ــتطيع مس ولهذا تس
ــه ،اما اذا  ــص عليها القانون بحق ــات التي ن العقوب
ــن الدوام فأن  ــذر املوظف املنقطع ع ــت االدارة ع قبل
ــب حتريري حتى  ــب منه تقدمي طل ــا ان تطل بإمكانه
تعتبر ايام انقطاعه اجازة اعتيادية براتب تام او بدونه 
ــه اذا جتاوزت  ــازات، علما بأن ــب رصيده من االج حس
ــروع  ــرة ايام بدون عذر مش مدة غياب املوظف العش
فأنه يعد مستقيال من الوظيفة بقوة القانون ولكن 
هناك احتمال ان يقدم املوظف معذرة مشروعة بعد 
صدور قرار اعتباره مستقيال ففي مثل هذا االحتمال 
ــتقالة فيزول بأثر  ــحب قرار االس يجوز لالدارة ان تس
ــرة بوظيفته وميكن  ــف للمباش ــي ويعود املوظ رجع
ــازة اعتيادية   ــدوام اج ــه عن ال ــار مدة انقطاع اعتب
براتب تام او بدونه حسب مالديه من رصيد االجازات 
ــدوام بدون  ــاع عن ال ــأن مدة االنقط ــرا نذكر ب ،واخي
ــب خدمة الغراض قانون اخلدمة   عذر مشروع الحتس

املدنية وقانون التقاعد املوحد.

متابعة / البينة الجديدة

لم يستقر املشهد الذي ستكون عليه االنتخابات 
الرئاسية املقبلة في تركيا حتى اآلن على الرغم من 
بدء العد التنازلي لتنظيم موعدها، وبينما يتصدر 
ــا عن حتالف  ــب إردوغان منافس ــس رجب طي الرئي
حزبه مع «احلركة القومية»، تترقب األوساط االسم 
اخلاص باملعارضة، والضفة التي سيمضي باجتاهها 
ــعوب الدميقراطي» املوالي لألكراد.وقبل  «حزب الش
ــعوب» تصريحات أثارت جدال  أيام أطلق «حزب الش
ــة املشاركة  ــان الرئيس ــئلة، بقوله على لس وأس
ــي االنتخابات  ــيدخل ف ــني بولدان، إنه س له، بيرف
ــار من  ــحه اخلاص»، في إعالن أش املقبلة مع «مرش
ــزب احلاكم  ــيبتعد عن ضفة احل ــه إلى أنه س خالل
ــة «طاولة  ــة، وضف ــة» من جه ــة والتنمي «العدال
ــكلتها عدة أحزاب من املعارضة،  ــتة» التي ش الس
في شباط ٢٠٢٢.وجاءت هذه التصريحات في وقت 
ــا قضائيا  ــي لألكراد حكم ــه احلزب املوال ــى في تلق
ــن املوازنة  ــص له م ــم املالي اخملص ــد الدع بتجمي
«مؤقتا»، وبالتزامن مع االجتماع العاشر لـ»طاولة 
ــمية املرشح،  ــتة»، من أجل البدء بعملية تس الس
ــن الرؤى.ومنذ  ــرة وتباي ــهر طويلة من احلي ــد أش بع
ــعوب»، ثالث أكبر  ــنوات تنظر احلكومة لـ»الش س
ــه يرتبط بـ»حزب العمال  حزب في البرملان، على أن
ــم اإلرهاب، رغم  ــتاني» املصنف على قوائ الكردس
ــر لذلك. وفيما يتعلق بأحزاب املعارضة،  نفي األخي
وعلى اعتبار أن ما يجمعها «منافسة إردوغان»، إال 
ــل لم تبد أي بوادر للتحالف معه أو  أنها وفي املقاب
ــة القائمة.ويتعلق املوقف  ــيق ضمن الطاول التنس
ــات النظر املتضاربة  ــيق بوجه اخلاص بعدم التنس
ــي كانت قد ظهرت  ــتة»، الت ألحزاب «الطاولة الس
على العلن في أواخر العام املنصرم، ومتت ترجمتها 
على لسان زعيمة «حزب اجليد» ذو اجلذور القومية، 
ــنار.وفي حني قال نائب «حزب الشعب  ميرال أكش
ــيل تيكني، في  ــطنبول، غورس ــوري» في إس اجلمه
وقت سابق، إن «حزب الشعوب ميكن أن مينح وزارة» 
ــية املقبلة،  في حال مت الفوز في االنتخابات الرئاس
ــول ٢٠٢٢ بالقول: «لن  ــهر ايل ــنار في ش ردّت أكش
ــعوب  ــة حيث يوجد حزب الش ــون على الطاول نك

الدميقراطي». 
«دعوات دون فعل»

ــابق لـ»حزب  ــارك الس ــس املش ــا دعا الرئي ولطامل
ــن دميرتاش،  ــالح الدي ــجون، ص ــعوب»، املس الش
ــاذ  ــتة» التخ ــة الس ــي «طاول ــة ف ــزاب املعارض أح
ــتركة  ــة طريق مش ــم خريط ــف تعاون ولرس موق
ــات املنتظرة، إال  ــان الثقة بالفوز في االنتخاب لضم
أن دعواته لم تلق أي بوادر إيجابية.وفي ايلول ٢٠٢١ 
ــاج إلى االنتظار  ــاش إن «املعارضة ال حتت قال دميرت
ــعوب  ــع حزب الش ــاون م ــات للتع ــى االنتخاب حت
ــى التوقيع على  ــة إل ــا بحاج ــي»، و»أنه الدميقراط
ــبق  ــم خارطة طريق تس بروتوكول جماهيري لرس
ــج املتوقعة في  ــان الثقة بالنتائ االنتخابات لضم
ــا أيضا إلى  ــار حينه ــة احلزب احلاكم».وأش مواجه
ــع الدميقراطية  ــت تتعامل م ــا زال ــة م أن «املعارض
ــتطع حتويلها إلى  ــج تكتيكي، لكنها لم تس مبنه
هدف استراتيجي»، داعيا إلى «أخذ حزب الشعوب 
ــابق ليكرر  ــاد الرئيس الس ــل اجلد».وع ــى محم عل
ــالة ذاتها، في اخلامس من شهر يناير احلالي،  الرس
ــتعد للتفاوض مع  ــعوب مس بقوله إن «حزب الش
ــكوب»:  ــتة»، مضيفا ملنصة «ميديا س طاولة الس
ــفافية  والش ــة  املفتوح ــات  املفاوض ــاعد  «ستس
ــى العديد من  ــي التغلب عل ــعوب ف مع حزب الش

ــاء إجراء  ــام ٢٠١٩، أثن ــى ع ــاكل».وبالعودة إل املش
ــوت الكردي»  ــة، فقد أثبت «الص ــات احمللي االنتخاب
ــذي كان يحتدم  ــباق ال ــره على الس ــه وتأثي أهميت
ــزب احلاكم  ــة التركية واحل ــزاب املعارض ــا بني أح م
ــة القومية»  ــة» وحليفه «احلرك ــة والتنمي «العدال
على بلديتي أنقرة وإسطنبول.وكان هذا الصوت قد 
ــج عنه رجحان كفة املعارضة وبالتحديد «حزب  نت
ــعب اجلمهوري» في الفوز برئاسة بلدتي أنقرة  الش
ــب في موقع  ــطنبول.ويقول الصحفي والكات وإس
ــامياز، إن التغيّر الذي  «هالك تي في»، إسماعيل س
ــعوب» حاليا بإعالن  ــزب الش ــرأ على موقف «ح ط
ــح خاص» يرتبط مبا  املضي في االنتخابات بـ»مرش
حصل في يوم اخلامس من كانون الثاني.وقبل أربعة 
ــاب  ــتورية «مؤقتا» حس دت احملكمة الدس أيام جمّ
ــعوب الدميقراطي»،  مساعدة اخلزانة لـ»حزب الش
وتزامن ذلك مع االجتماع العاشر لـ»طاولة الستة»، 
ــترك إلى أي كلمة بخصوص  إذ لم يشر بيانه املش
ــراد، على  ــزب املوالي لألك ــراء الصادر بحق احل اإلج
عكس التعامل الذي خصّ احلكم الصادر بالسجن 
لعمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.عالوة على ذلك، 
ورغم أن «حزب الشعوب» دعا املعارضة إلى العمل 
ــذي أعلن  ــة املوقف» ال ــب مع «وثيق ــا إلى جن جنب
ــه في ايلول ٢٠٢١، إال أن «يده بقيت في الهواء»،  عن
بحسب سامياز.وسبق أن قال نائب الرئيس املشارك 
ــع «احلرة»  ــب تيميل ملوق ــعوب»، طي ــزب الش لـ»ح
ــم إجراؤها  ــت مجرد حتالفات يت ــة «ليس إن الوثيق
ــير إلى املكان  ــي االنتخابات. لكن بالطبع ستش ف
ــعوب الدميقراطي في  الذي سيقف فيه حزب الش
االنتخابات».وفي جوهرها أضاف تيميل: «ستكون 
ــيما  ــكالت، ال س ــة توضح منوذج حلنا للمش وثيق
املشكلة الكردية ومشكلة دمقرطة النظام، كما 
ــيكون لها  ــى االنتخابات، لكن س ــتؤثر عل أنها س
محتوى يفوق االنتخابات».واعتبر املسؤول، حينها، 
ــرددة حتى اآلن في الظهور  ــزاب املعارضة «مت أن أح
ــعوب الدميقراطي.  ــزب الش ــا إلى جنب مع ح جنب
ــعوب الدميقراطي، نريد التأكيد  بصفتنا حزب الش
ــآزق في هاتني  ــى أوجه القصور وامل ــي الوثيقة عل ف
ــة واملعارضة)، وطرح مقترحاتنا  الكتلتني (احلكوم

إليجاد حلول ملشكالت تركيا الرئيسية».
ما املتوقع؟

ــية السابقة كان «العدالة  وفي االنتخابات الرئاس

والتنمية» و»احلركة القومية» و»االحتاد الكبير» قد 
ــعب»،  ــويا ضمن «حتالف الش ــة س دخلوا املنافس
ــة» الذي تكون من  ــي مقابلهم «حتالف األم وكان ف
«حزب الشعب»، حزب اجليد»، احلزب الدميقراطي»، 
ــعادة». في املقابل دخل «حزب الشعوب  حزب الس
ــة في ذلك  ــراد املنافس ــي لألك ــي» املوال الدميقراط
ــرأت قبل  ــع التغييرات التي ط ــردا، وم ــت منف الوق
ــكيلة التحالفات التي  عام ال يعرف بالتحديد تش
ــهر  ــرة، بعد أش ــات املنتظ ــي االنتخاب ــود ف ستس
قليلة. ومن املمكن أن متضي أحزاب «طاولة الستة» 
بتحالف موحد، وبعدة حتالفات، فيما لم حتدد بقية 
ــاراتها، ومن  ــزاب التي تقع في «الهامش» مس األح
ــذي يتزعمه محرم إينجه،  ــا «حزب الوطن» ال بينه
ــه أوميت أوزداغ، و»حزب  و»حزب النصر» الذي يرأس
ــعوب»  ــح «حزب الش الرفاه اجلديد». وفي حال رش
ــما خاصا به في االنتخابات، فلن يفوز مرشح  اس
«طاولة الستة» في اجلولة األولى، وبالتالي «يبقى 
ــة، وميكن أن يكون الفوز  ــار في اجلولة الثاني االختي
ــب الكاتب إسماعيل سامياز، معتبرا  حلما»، حس
ــذا االحتمال  ــار ه ــد إظه ــعوب يري ــزب الش أن «ح
ــا يؤكد على االحتمال  لباقي أحزاب املعارضة».وم
ــهر  ــر في ش ــرأي الذي نش ــتطالع ال ــور اس املذك
ــركة «ميتروبول»  ــام ٢٠٢٢، إذ فحصت ش ــوز لع مت
ــحني في اجلولة األولى. سواء  نتيجة تنافس املرش
ــدار  ــعب»، كمال كلش إردوغان أو زعيم «حزب الش
ــنار  ــد»، ميرال أكش ــزب اجلي ــة «ح ــو أو زعيم أوغل
ــتطالع  ــعوب».وأظهر االس ــزب الش ــح «ح أومرش
ــدار  ــيحصل على ٣٨٫٣ باملئة، كلش أن «إردوغان س
ــنار ١٨ باملئة، مرشح حزب  أوغلو ٢٢٫٣باملئة، أكش
ــتطالع آخر لذات  ــي اس ــة». وف ــعوب ١٠ باملئ الش
ــهر حزيران ٢٠٢٢ طرت سؤال: هل  ــركة في ش الش
ميكن لتحالف األمة (املعارض) الفوز في االنتخابات 
الرئاسية دون أصوات حزب الشعوب الدميقراطي؟، 
ــبة ٥٢٫٢ باملئة. ــوز بنس ــه لن يف ــواب بأن وكان اجل
ــر تورك»،  ــة في موقع «خب ــا اعتبرت الكاتب بدوره
ــيلجأ إليه  ــيفيالي يلمان، أن التحالف الذي س س
ــيكون الفائز في االنتخابات  ــعوب» س «حزب الش
املقبلة، وأنه «من الواضح أنه «سيتفاوض مع كال 
التحالفني باستخدام األصوات التي حصل عليها 
ــبة».»في  ــا كانت النس ــى، مهم ــة األول في اجلول
ــن احللفاء ملطالب  ــتجيب أي م االنتخابات لن يس

ــيتجه  ــي، وبالتالي س ــعوب الدميقراط حزب الش
ــة الثانية بأن  ــي اجلول ــني ف ــاداة الناخب ــر ملن األخي
عليكم عدم الذهاب إلى صناديق االقتراع».وتتابع 
ــوة ولن يذهبوا  ــيلتزم البعض بالدع الكاتبة: «س
ــض - معظمهم  ــق االقتراع، لكن البع إلى صنادي
من الناخبني الذين يعيشون في املدن الكبرى - لن 
ــيصوت. أولئك الذين يدلون بهذه  ميتثل للقرار وس
ــيحددون من  ــم الذين س ــيكونون ه ــوات س األص
ــر (الثاني في النظام  سيكون الرئيس الثالث عش

اجلديد) جلمهورية تركيا».
«استراتيجية متصورة»

ــت الكاتبة التركية في موقع  في غضون ذلك نقل
ــادر في  ــي، عن مص ــورك»، ناغيهان ألتش ــر ت «خب
ــيح  ــيناريو ترش ــعوب» قولها: «في س «حزب الش
ــيح  ــنقوم بترش ــنار س عمدة أنقرة أو ميرال أكش
ــادر: «هذا واضح  ــحنا اخلاص».وأضافت املص مرش
ــنار  ــتة يافاش أو أكش جدا. إذا اختارت طاولة الس
ــد اختفت»،  ــة املفاوضات ق ــي أن أرضي ــذا يعن فه
وفي حال كان السيناريو غير ذلك «ستكون هناك 
ــنتحدث بالطبع».من جهته  ــاء، وس ــة حوار بن بيئ
يشير الكاتب التركي، كمال أوزتورك إلى أن «حزب 
الشعوب غاضب جدا من طاولة الستة»، موضحا: 
«فاز حزب الشعب اجلمهوري مبعظم املدن الكبرى 
ــى الرغم من  ــات احمللية. وعل ــه في االنتخاب بدعم
ــكل  ــم يتعاونوا بش ــم ل ــرون أنه ــم ي ــك، فإنه ذل
ــعوب  ــرّوا من حزب الش ــات وف ــد االنتخاب كاف بع
ــورك:  ــف أوزت ــل الطاعون».ويضي ــي مث الدميقراط
ــن تعرضه للظلم  ــعوب وعلى الرغم م «حزب الش
في العديد من القضايا، مبا في ذلك قضية اإلغالق، 
ــة، واعتقال النواب، إال  ــاعدات اخلزين ومصادرة مس
ــتة ال تدعمه مبا يكفي». أنه يعتقد أن طاولة الس
ــم االنتخابات من  ــض أن حتس ــا يتوقع البع وبينم
ــتبعد، إذ  اجلولة األولى، يرى آخرون أن هذا األمر مس
ستشهد «جولتني» (أولى وثانية). ويجب أن يحصل 
ــبة «٥٠+١» من األصوات على  ــحون على نس املرش
األقل ليتم انتخابهم، لكن في حال لم يحصل أي 
ــي اجلولة األولى،  ــح على األغلبية املطلقة ف مرش
ــحني  ــد ١٥ يوما، بني املرش ــة بع ــرى جولة ثاني جتُ
اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات أوال. وبعد 
ــينتخب املرشح الذي يحصل على أغلبية  ذلك س

األصوات الصحيحة رئيسا.
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــر بها اجملتمع، فان جتربة خليجي  ــض النظر عن الدرجة احلضارية التي مي بغ
ــق اجناز حضاري،  ــير الى امكانية اجملتمع حتقي ــة في العراق تش ٢٥ الناجح
ــب احلضاري للمجتمع  ــادي، اذا توفرت عدة عناصر ضمن املرك مادي وغير م

مثل القرار، واالمكانيات املادية، والكفاءة االدارية وغير ذلك.
بقدر ما اعرف فان صاحب القرار في وقتها عمل على توفير البنية التحتية 
ــن اجل اقناع اجلهات  ــتوى العاملي، وناضل بقوة م ــة باملالعب ذات املس ممثل
ــتلزمات االدارية املطلوبة لذلك،  ــة بإقامة الدورة في العراق، ووفر املس املعني
ــاء كل هذا، حتى اصبح  وتوفرت االيدي العاملة املاهرة والعقول املدبرة إلنش
باإلمكان اقامة املباريات في العراق وبالشكل الراقي الذي حتقق حتى حلظة 
ــاري للمجتمع  ــدرة املركب احلض ــر الذي اكد على ق ــة هذا املقال، االم كتاب
ــتغال واخلروج من  ــه على االش ــم العليا احلافة ب ــة القي ــي ومنظوم العراق

االنسداد احلضاري الذي يعاني منه اجملتمع.
ــاري، او التخلف، او اخللل  ــداد احلض ما اريد التأكيد عليه هو ان حالة االنس
ــفاؤها  ــت حالة مزمنة chronical ال ميكن ش احلاد في املركب احلضاري، ليس
ــية  ــروج منه، وانها حالة مؤقتة مهما طال زمنها الن العناصر االساس واخل

للمركب احلضاري للمجتمع العراقي متوفرة بهذه الدرجة او تلك.
ــعر بها البعض  ــدان االمل واالحباط التي يش ــان حالة اليأس وفق ــه ف وعلي
ــل التقدم  ــو متوفر من اج ــتثمار ما ه ــة، وان باإلمكان اس ــت صحيح ليس
ــوات اخرى. وهذا ما حصل في كل اجملتمعات  ــوة الى االمام، تتلوها خط خط
التي استطاعت ان تنهض حضاريا بعد فترات جمود وسكون. ما اريد قوله 
ــتطيع ان ينجح في مشاريع  ان اجملتمع الذي جنح في اقامة دوري اخلليج يس
ــرط توفر نفس مقومات النجاح التي توفرت في خليجي ٢٥. هذا  اخرى بش
ليس امال كاذبا وال سرابا خادعا وامنا هو استنتاج سليم قائم على مقدمات 

سليمة.
ــي منها عدم  ــي ال انكر ان هناك عقبات كبيرة امام هذا االمل االساس لكن
ــدم صياغة  ــوض احلضاري، وع ــع على النه ــي في اجملتم ــرار اجماع وجود ق
البرامج احلكومية واالجتماعية االخرى على اساس هذا الهدف، وعدم وجود 
تصميم وقرار قيادي بالسير في الطريق املؤدي الى الدولة احلضارية احلديثة 

مماثل للتصميم الذي انتج امكانية اقامة خليجي ٢٥.
ــر القيادية في  ــى ال على العناص ــر معقود بالدرجة االول ــي في هذا االم امل
الدولة (احلاكمني) وامنا على اجلمهور الواسع من املواطنني (احملكومني) الذين 
ــاس من  ــية لبناء الدولة. ان الدولة تتكون باألس ــكلون الكتلة االساس يش
ــى االجناز. فاذا  ــالح الدولة وقدرتها عل ــي يتوقف عليها ص ــذه الكتلة الت ه

صلحت الكتلة الشعبية صلحت الدولة، والعكس يصح.
ــادات احلاكمة عن طريق  ــي نهاية االمر هم الذين يصنعون القي واجلمهور ف
ــة. وهذا يتطلب نضاال  ــة واالحزاب الوطنية اخمللص ــات احلرة النزيه االنتخاب
ــاركة  ــعبيا منظما عن طريق حزب وطني حضاري كبير، وعن طريق املش ش

االيجابية في انتخابات حرة ونزيهة.
وهذا اخلط في العمل يتطلب احلرص على االمكانيات الشعبية املتوفرة من 
الهدر والضياع عن طريق فعاليات ونشاطات غير مثمرة وال تصب في اجملرى 

االساسي للوصول الى الهدف املعلن واملنصوص.
ما أريد التأكيد عليه هو ان اقامة الدولة احلضارية هدف ممكن التحقق، كما 
ــة العملية على ان اقامة خليجي ٢٥ هدف ممكن. وال يوجد دليل  متت البرهن
ــوى اليأس والسلبية  على عدم امكان اقامة الدولة احلضارية في العراق س

غير املبررين.
ــوى اتخاذ قرار اجماعي على مستوى اجلمهور  االمر ال يتطلب في البداية س
ــتوى القيادات ثانيا، بالعمل على جعل العراق دولة حضارية  اوال وعلى مس
ــوى اعادة بناء الدولة العراقية على اسس حضارية  حديثة، وهذا ال يعني س
ــة. وهذا قرار اتخذته مجتمعات عديدة وجنحت في حتقيقه من اليابان  حديث

الى رواندا، على سبيل املثال.

على وقع أقدام العبي املنتخبني العراقي والسعودي وهي تتقاذف 
ــاقة كرة املطر في مستطيل ملعب «جذع النخلة» األخضر  برش
ــي ٢٥» كان اجلميع, الالعبون واجلمهور وطواقم  بالبصرة  «خليج
ــخارت يعزفون «أنشودة املطر»  التحكيم والتدريب وجينني بالس
ــياب. لم يعلم السياب الذي  ــاعر احلياة واملطر بدر شاكر الس لش
مات بعيدا عن بالده, غريبا على اخلليج, في شتاء بارد ممطر من عام 
ــيبنى بعد نحو ستني عاما على وفاته لتتحول  ١٩٦٤ أن ملعبا س
ــه أبو غيالن  ــاراة لكرة املطر الذي أحب ــرة القدم الى مب ــاراة لك مب
ــي العصر احلديث.  ــعر العربي ف ــب عنه واحدة من عيون الش وكت
ــوطي املباراة كان املطر يهطل وصدى الصوت اآلتي  فعلى مدى ش
ــج» املطر السيابي مثلما «تنشج  من املاضي القريب حيث «ينش
ــذي «يبعث املطر»  مع كركرة  ــب إذا إنهمر» ليمتزج احلزن ال املزاري
ــال في عرائش الكروم. تلك الصورة التي لم تفارق مخيلتنا  األطف
ــة  ــودة املطر في مقررات الدراس ــا ألول مرة قصيدة أنش حني قرأن

اإلعدادية .
ــتمر املباراة ويواصل املطر إنهماره «مطر, مطر, مطر»   وحيث تس
ــر قوامه  ــة حلنا أخ ــواج اخلليج عازف ــياب بأم ــوت الس ــزج ص ميت
ــر بركات املاء التي  ــدام الالعبني وهي تالمس بالكاد عب حفيف اق
ــائش امللعب الكرة املتمردة وبني صوت الشاعر وصدى  مألت حش
,سواحلَ العراق بالنجوم  البحر  (وعبر أمواج اخلليج متسح البروقْ
ــن دمٍ دثارْ. ــحب الليل عليها م ,فيس ــا تهمّ بالشروقْ واحملارْ،كأنه

ــار، والرّدى فيرجعٍ  ــجْ  ياواهب اللؤلؤ، واحمل ــح باخلليج: (يا خلي أصي
دى كأنه النشيجْ يا خليج ياواهب احملار والردى).   الصّ

 في قصيدة «غريب على اخلليج» وهي مثلها مثل قصائد «أنشودة 
ــعر العربي احلديث الذي  املطر, النهر واملوت, بويب,» من عيون الش
ــاب البياتي,  ــى رأس رواده العراقيني «عبد الوه ــياب عل يقف الس
ــرتاه ... فلن  ــر ألنه لن يعود الى العراق «واحس نازك املالئكة» حتس
ــت كل أمل للعودة  ــراق». وألن الـ «لن» النافية قطع ــود الى الع أع
ــببها الرئيس الذي  ــبابها أو س ــل في أن يحدد أس ــه لم يخج فإن
ــية وذلك  ــول وقد حال فعال دون عودته حتى ميتته القاس كان يح
ــث يقيم الى البصرة  ــه أجرة العودة من الكويت حي بعدم إمتالك
ــان» قائال بكامل  ــن «منزل األقن ــي أن يدفن بالقرب م ــث ينبغ حي
ــل يعود؟ من كان تعوزه النقود»؟. بهذه  مافي اللغة من لوعة «وه
ــتار  ــاعر احلزين الس ــدل الش الـ «هل» وقبلها الـ «لن» النافية أس
ــعر واحلياة (مات عن ٣٩ عاما)  على تلك الرحلة القصيرة في الش
ــا)  دون أن يعلم أن  ــياب حيا وميت في يوم ممطر (املطر اليفارق الس
ملعبا لكرة القدم سيبنى بعد  نصف قرن على وفاته في مدينته 
ــيتحول هذا امللعب الى دار أوبرا تعزف احلان املطر على  البصرة س
ــود « كأن أقواس  ــن أعماق اخلل ــياب اآلتي م ــع هدير صوت الس وق
. وقطرة فقطرةً تذوب في املطرْ. وكركر  ــرب الغيومْ ــحاب تش الس
ــت العصافير على  ــت صم ،ودغدغ ــش الكرومْ ــي عرائ ــالُ ف األطف

الشجرْ,أنشودةُ املطرْ...
مطرْ...
مطرْ...

مطرْ..».

محمد عبد الجبار الشبوط حمزة مصطفى 
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ــها  ــدة (البينة اجلديدة) وعلى رأس ــرة حترير جري تتقدم أس

ــار) ، بأرقّ التهاني  ــس التحرير (عبد الوهاب جب الزميل رئي

ــد الكرمي ناصر  ــدس (علي عب ــكات الى املهن ــى التبري وأزك

ــراً عاماً  ــنّمه منصبه اجلديد مدي ــبة تس ــوي) ملناس املوس

اصالة لشركة خطوط االنابيب النفطية .. متمنني له دوام 

التوفيق والنجاح في مهمته، ومن اهللا السداد والتوفيق.  

متابعة / البينة الجديدة 
ــة  العراقي ــة  املطرب ــفت  كش
ــبب ابتعادها  ــون س ــذى حس ش
ــالل الفترة  ــط الفني خ عن الوس
ــي تصريحات  ــت ف ــة. وقال املاضي
ــادي عن الغناء  ــة: «ابتع تلفزيوني
ــرة املاضية هو تقصير  والفن الفت
مني وحابة أركز في شغلي حاليا 
ــالل تلك  ــأتزوج الفن خ ــك س لذل
ــرت: «أحب اإلناقة  ــرة».   وذك الفت

ــوبينج وأنا أختار  والفاشون والش
ــت:  وأضاف ــي».  بنفس ــي  مالبس
ــي حالة زواجي  «لم أتزوج بعد وف
ــة عاطفية وقتها  أو مروري بتجرب
ــأعلن». وأعلنت شذى حسون  س
حتضيرها لدويتو غنائي مع الفنان 
ــيتم  ــي عاصي احلالني س اللبنان
ــة،  املقبل ــرة  الفت ــالل  ــه خ طرح
وأوضحت: «جتمعني عالقة جيدة 

به ويلقبني بالغالية».

متابعة / البينة الجديدة 
ــة  ــة وزارة الداخلي ــت وكال أعلن
ــرطة، امس  االحد،  لشؤون الش
ــجيل قرابة ٦٠٠ حالة عنف  تس
ــبوع في  ــدة أس ــري خالل م اس

العراق، فيما  أعلنت عن حصيلة 
ــات األمنية واخلدمية في  الواجب

بغداد واحملافظات.
ــان  أن  ــي بي ــة ف ــرت الوكال وذك
ــة  األمني ــات  الواجب ــة  «حصيل

لوكالة  ــانية  واإلنس ــة  واخلدمي
ــرطة  الش ــؤون  لش ــوزارة  ال
ــي بغداد واحملافظات  وتوابعها ف
للفترة من١/٨/ ٢٠٢٣ ولغاية١/١٤/ 

.٢٠٢٣

متابعة / البينة الجديدة 
 كشف الفنان   كاظم الساهر  
ــدم  ــصّ ع ــل تخ تفاصي ــن  ع
حضوره لبطولة كأس اخلليج 
العربي (٢٥) في   البصرة. وقال 
ــجيل صوتي  ــاهر في تس الس
ــل  التواص ــع  مواق ــه  تناقلت

ــي تعليقه على  االجتماعي ف
ــرة،  ــى البص ــوره ال ــدم حض ع
ــال واحد كان من احملافظ  «اتص
ــه  ــذر من ــي واعت ــر اعمال ملدي
ــة جميلة واحملافظ كان  بطريق
انسانا راقيا وقال اقدر الظرف 
وقلنا له إن شاء اهللا مرة ثانية 

ــاهر طلبه  ــون». ونفى الس تك
ــه  ــاء مجيئ ــة لق ــغ مالي مبال
للعراق، معتبراً أن «هذه اشياء 
ــاف «كنت  ــر صادقة». وأض غي
ــز اغنية انا وكرمي العراقي  اجهّ
ــا  اجنزته ــى  بالفصح ــت  وكان
ــتوى الذي  ــت باملس لكن ليس
ــول «هذا  داً بالق ــدّ اريده»، مش
بلدي وال احتاج شخصا يوصي 
ــب يغلب  ــوة، املهم املنتخ دع
ــت  وضجّ ــع».   رائ ــم  والتنظي
ــل االجتماعي  ــع التواص مواق
ــار وتعليقات  ــام بأخب ــل أي قب
ــان  ــور الفن ــدم حض ــأن ع بش
ــى بطولة  ــاهر ال ــم الس كاظ

خليجي (٢٥).

متابعة / البينة الجديدة 
ــد، املوقف  ــي، امس االح ــف مصدر أمن كش
املروري لشوارع العاصمة بغداد، فيما أشار 
ــوارع بغداد شهدت زحامات  الى أن اغلب ش

خانقة وحركة سير شبه متوقفة.
ــوارع العاصمة  ــال املصدر إن «أغلبية ش وق
ــهدت امس االحد، زحامات خانقة  بغداد ش
ــا الى أن  ــبه متوقفة»، الفت ــير ش وحركة س
ــهد زخما  «طريق الدورة تقاطع املصافي ش
ــي  ــير ف ــة الس ــاف، ان «حرك ــاً». وأض مروري
ــري الطابقني واجلادرية كذلك شهدت  جس
ــبه متوقف رغم رفع  ــير ش زخما مروريا وس
ــع  ــا أن «تقاط ــة»، مبين ــيطرات األمني الس
جامعة بغداد هو االخر شهد زخما شديداً». 
ــير في  ــى، أن «حركة الس ــدر ال ــار املص وأش
ــرقي ومنطقة  الطريق املؤدي الى الباب الش
اخلضراء باجتاه الكرادة شبه متوقفة»، الفتا 
ــكر الرشيد باجتاه الزعفرانية  الى أن «معس

شهد زخما مروريا أيضا».

 في مثل هذا اليوم، ومنذ السادس 
ــي  ــون الثان ــهر كان ــن ش ــر م عش
ــرّت (١٦)  ــد م ــون ق ــام(٢٠٠٧) تك ع
ــل املفجع  ــك الرحي ــنة على ذل س
وليد  ــهيد(  الش املهندس  للنقيب 
ــتت البياتي) الذي طاله  عامر مش
ــني  االرهابي ــن  م ــة  حفن ــاص  رص
ــي ذروة املدّ  ــني ف البرابرة املتوحش
ــي الذي كانت فيه  الطائفي األعم
ــد  ــد حتص ــرة باحلق ــادق املعفّ البن
ــي مثل  ــة.. ف ــن دون رحم األرواح م
ــت رنّة  ــت في البي ــوم كان هذا الي
ــد  ــات ولي ــات.. م ــد م ــل( ولي وعوي
ــفه).. في مثل هذا  ــفة الوس ياوس
ــوع من  املآقي  اليوم إنهمرت الدم
ــالالت هادرة. والقلوب كسيرة  كش
ــر.. في مثل  ــد نيرانها كاجلم وتتّق
ــهيد  ــوم صعدت روح الش هذا الي
وليد الى بارئها راضية مرضية في 
ــدة فيها  ــعة خال ــة اهللا الواس جنّ
ابداً.. لقد كان «رحمه اهللا» في أوج 
ــباب، متطلّعاً وطامحاً  ريعان الش

ــه املقاتلني من  ــهم مع أخوت ليس
ــمه  ــني في بناء وطن إس املهندس
ــه حتتدم  ــت في رأس ــراق.. كان الع
االفكار وكان يريد ألنامله ان حتولّها 

ــى أرض  ــد عل ــى حقائق تتجسّ ال
ــاه تتطلعان  ــت عين ــع.. وكان الواق
ــا ال نهاية.. الوطن  ألفق ميتدّ الى م
ــع.. والبيت  ــع اجلمي عنده بيت يس

لم.. واحللم سعادة شعب يريدها  حُ
ــراق.. في  ــد بحجم خارطة الع ولي
ــوم كان موعد الرحيل  مثل هذا الي
ــوم وكان وليد محموالً  ــدي احملت األب
ــراق  ــم الع ــر بعل ث ــش يتدّ ــي نع ف
ر له  ــوت تتفطّ ــرخ اجلميع بص وص
الصخور.. لقد أزفت ساعة الوداع 
ــالتنا ألن يبقى  ــم توس ــر رغ األخي
بيننا لسويعات لنشمّ الطيب من 
ــن القدر كان اكبر من  مقلتيه.. لك
ــالتنا.. فحلّقت روحه الى  كل توس
السماء، أما نحن فليس لنا سوى 
ــى ان يعود  النحيب  واالنتظار عس

احلبيب ولسان حال والدته يقول:

ميّه شفت الهوا  حرّك الباب
ه جيّت أحباب حسبالي ييمّ
اب  ميّه ثاري الهوا والباب چذّ

 عمك/ عبد الزهرة البيايت
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