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ــة األولى  ــي اجللس ــق ف ــا حتق  م
جمللس النواب في دورته اخلامسة 
التي عقدت أمس األول األحد من 
ــت بانتخاب رئيس  مخرجات متثل
مجلس النواب محمد احللبوسي 
لدورة ثانية وكذلك انتخاب نائبيه 
ــي  والثان ــي  الزامل ــم  حاك األول 
ــاخوان عبد اهللا هو في الواقع  ش
ــهد السياسي  انفراجة في املش
ــي  ف ــرة  كبي ــيابية  النس ــد  مته
ــتلزمات العملية  استكمال مس
ــة  املتمثل ــرى  األخ ــية  السياس
ــة  اجلمهوري ــي  رئيس ــاب  بانتخ
ــاً على  ومجلس الوزراء وتأسيس
ــة البرملان  ذلك فإننا نهنىء رئاس
ونائبيه وكل النواب في هذه الدورة 

ــول  ونق ــة  اخلامس ــريعية  التش
للجميع مبارك لكم الفوز ولكن 
هلّه .. هلّه بالشعب فهو ينتظر 
الطموحات  الصبر حتقيق  بفارغ 
ــت طويل  ــو لها منذ وق ــي يرن الت
ــك اخلدمات  ــي املقدمة من ذل وف
ــني  القوان ــريع  وتش ــية  األساس
ــة لكل  ــرّة كرمي ــني حياة ح وتأم
العراقيني وان الشعب يريد اليوم 
ــجاعة تتعاون  حكومة قوية وش
مع البرملان وحتظى بدعم اجلميع 
ــني  ــوح العراقي ــي طم ــي تلب لك
واكيد ان هذا املستوى من التعاون 
سوف ينعكس ايجاباً على مسار 
ــي والبرملاني على  العمل احلكوم
حد سواء وان الشعب يريد ايضاً 
ــلم  رئيس جمهورية يضع في سّ
القتلة  االرهابيني  اعدام  اولوياته 

املتخمة بهم السجون العراقية 
ــوا عالة على  ــؤالء اصبح كون ه
ــعب  خزينة الدولة . كما ان الش
العراقي يريد رؤية معارضة وطنية 
ــة وهذا ما هو حاصل في  حقيقي
ــأن  ــن ش م ــم ألن  العال دول  كل 
ــة االيجابية  ــذه املعارض وجود ه
طبعاً تصحيح األخطاء ومعاجلة 
االعوجاج ومتابعة ومراقبة عمل 
ــي  ــق وطن ــن منطل ــة م احلكوم
ــارة  االش ــع  م  .. ــلبيا  ــس س ولي
صراحة بأن العملية السياسية 
ــرف منذ العام  ــي العراق لم تع ف
ــكال  ــن اش ــكل م (٢٠٠٣) أي ش
املعارضة .. وفي الوقت ذاته فإننا 
ــن والدة حكومة  ــوة م ــذر وبق نح
ــة تفرزها الترضيات  محاصصاتي
ــية بل حكومة اغلبية  السياس

ــؤولية واكيد  تتحمل كامل املس
ــعبي لم يأت  أن هذا املطلب الش
ــو نتاج احلاجة الى  من فراغ بل ه
ــية تغادر والى  بناء عملية سياس
ــاليب  ــم واألس ــد كل املفاهي األب
التي جرت عليها طيلة السنوات 
الـ (١٨) املاضية .. وليتذكر اجلميع 
ــهد  يش ألن  اق  ــوّ ت ــعب  الش ان 
ــدة بعيداً  ــية جدي عملية سياس
ــات التي  ــات واألزم ــن التخبط ع
عاشها العراقيون طيلة كل هذا 
ــؤال العراقي  الوقت .. ويبقى الس
الضاغط هو : هل يدرك الساسة 
ــر  ــتدعي تغيي ــرورات تس الض أن 
قواعد اللعبة وأن االزاحة اجليلية 
ــالت األيام  ــة وأن قاب ــت حقيق بات
ــرة .. كثيرة  ــى مبتغيرات كثي بل حُ

جداً .

كتب رئيس التحرير
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بغداد /
ــم املواطن عبر  ــا بدع ــاريع حتقق اهدافه ــم املش ــك املركزي لدع ــادرة البن مب
ــمولها لقطاعات مختلفة..  ــهيالت وحجم فائدة منخفض فضال عن ش تس
ــاريع مبا تقدمه من تسهيالت للمواطن  تتميز مبادرة البنك املركزي لدعم املش
ــمولها جلميع القطاعات الصناعية واملهن مما يجعلها مستمرة  فضال عن ش
ــة ومتنوعة, ذاع  ــني مبادرات مختلف ــيعها. من ب ــع امكانية تطويرها وتوس م
ــطة  ــاريع الصغيرة واملتوس ــت تلك التي تبناها البنك املركزي لدعم املش صي
ــؤولون هو حجم  ــدث به املس ــب ما حت ــرة منها, وما مييزها حس ــى الكبي وحت
ــل الطريق  ــهيالت جتع ــداد مقبولة وتس ــدة املنخفض وضمن فترات س الفائ

سلساً لتحقق هذه املشاريع على ارض الواقع.

قصر السالم .. هل سيبقى (صالح) رئيساً للجمهورية لدورة ثانية ام يفتح ابوابه لقدوم رئيس جديد ؟

الدكتور برهم صالح

اصدرت احملكمة االحتادية، امس االثنني، 
توضيحا بشأن جلسة البرملان االولى. 
ــر املركز االعالمي للمحكمة ، انه  وذك
الصحة ملا يتداوله البعض بخصوص 
ــة  احملكم ــن  م ــبق  مس رأي  ــاء  اعط
ــها او احد  ــواء من رئيس ــة س االحتادي
ــة  ــق باجراءات جلس ــا يتعل اعضائه
ــدة بتاريخ ٩ /  ــواب املنعق مجلس الن
ــة اجلهات توخي  ــى كاف ١ / ٢٠٢٢ وعل
ــبة أي رأي او تصريح  ــة بعدم نس الدق
ــة العليا الن ذلك  الى احملكمة االحتادي
ــه الى  ــدر عن ــرض من يص ــوف يع س
ــة. على صعيد ذي  ــاءلة القانوني املس
صلة حث زعيم التيار الصدري السيد 

ــدى الصدر، رئيس مجلس النواب  مقت
ــه على بذل  ــي ونائبي محمد احللبوس
ــؤولية.  جهود مضاعفة لتحمل املس
ــيد الصدر ،  وذكر املكتب اخلاص للس
أن السيد مقتدى الصدر أجرى اتصاالً 
هاتفيًا بكل من رئيس مجلس النواب 
ــي  العراقي املنتخب محمد احللبوس
ــاخوان  ــي وش ــم الزامل ــه حاك ونائبي
ــن خالد  ــد اهللا وكذلك رئيس الس عب
ــن خالله على فوزهم  الدراجي، هنأ م
وجناح جلسة مجلس النواب، حاثهم 
ــود املضاعفة لتحمل  ــى بذل اجله عل
ــم  ــى عاتقه ــاة عل امللق ــؤولية  املس
ــل مصالح  ــن أج ــدؤوب م ــل ال والعم
العراق وشعبه.من جانبه اكد النائب 
ــواب حاكم  ــس مجلس الن األول لرئي

ــري إال مبا  ــفن لن جت ــي بأن الس الزامل
ــارة  ــي اش ــالح ف ــفن االص ــاء س تش
ــو حكومة  ــاه نح ــى االجت ــة ال صريح
ــي وقت بحث  ــة . ف ــة الوطني األغلبي
ــادي العامري  ــف الفتح ه ــس حتال رئي
ــف االعمال  ــس حكومة تصري مع رئي
ــر تطورات  أخ ــي  الكاظم ــى  مصطف
االزمة السياسية في البالد.وأفاد بيان 
ــري ، ان االخير ناقش مع  ملكتب العام
ــة تصريف االعمال لدى  رئيس حكوم
ــتقباله له في مكتبه ببغداد آخر  اس
ــية.واضاف  ــة السياس ــورات االزم تط
ــات  ــة مخرج ــه مت مناقش ان ــان  البي
ــاد احللول  ــية وايج العملية السياس
املناسبة لها في ظل اخلالفات احلالية. 
ــتقبل رئيس  على صعيد ذي صلة أس

ــي،  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــبة  ــس لتهنئته مبناس ــي ام الكاظم
ــس النواب.وذكر  ــا جملل ــه رئيس انتخاب
ــس  ــس مجل ــي لرئي ــب االعالم املكت
النواب ، أن احللبوسي أستقبل رئيس 
ــى الكاظمي  ــس الوزراء مصطف مجل
ــا  ــبة انتخابه رئيس ــه مبناس لتهنئت
ــة. اخلامس ــه  بدورت ــواب  الن ــس  جملل

ــب  ــواب انتخ ــس الن ــر ان مجل ويذك
ــريعية اخلامسة محمد  بدورته التش
ــم الزاملي  ــاً وحاك ــي رئيس احللبوس
نائباً أوال وشاخوان عبد اهللا نائباً ثانياً. 
من جانبه اكد االطار التنسيقي عدم 
انتخاب  ــة  ــه مبخرجات جلس اعتراف
ــواب ونائبيه، فيما  ــس مجلس الن رئي

ــة النيابية االكثر  ــار الى انه الكتل اش
ــتورية. الدس ــراءات  لالج ــا  وفق عددا 
ــار ”تابعنا  ــن االط ــان صادر م وذكر بي
ــابيع املاضية كل احملاوالت  خالل االس
ــول الى  ــل منع الوص ــة من اج اخمللص
ــي وتعميق االزمة  ــداد السياس االنس
ــية الناجتة عن  االجتماعية والسياس
ــج االنتخابات وبعد ان  التالعب بنتائ
ــازالت خدمة للصالح  قدمنا كل التن
ــي وصوالً الى  ــلم اجملتمع العام وللس
ــة االولى  ــد اجللس ــد موع ــد عق حتدي
للبرملان من قبل رئيس اجلمهورية وقد 
ــا جاهدين منع انزالق االمور الى  حاولن
ــاهدناه  هذا التخندق احلاصل الذي ش

اليوم والذي ينذر بخطر شديد“.
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كتب اِّـحرر السياسي
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العامري يستقبل الكاظمي ِّـناقشة األزمة السياسية  
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ــواب  الن ــس  مجل ــة  رئاس ــلمت  تس
ــس  ــد رئي ــا. وأك ــة، مهامهم املنتخب
ــي  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
ــة  في كلمة ، أن انتخاب هيئة الرئاس
ــد املاضي  خطوة  ــس النواب االح جملل
ــريع النيابي  ــار التش ــي مس ــى ف أول
ــر. ــا الكثي ــرون من ــون ينتظ والعراقي

ــار  ــح املس ــاج لتصحي ــاف نحت وأض
ــب  ــارع. وانتخ ــة الش ــتعادة ثق الس
ــريعية  التش ــواب بدورته  الن مجلس 
رئيساً  احللبوسي  ــة، محمد  اخلامس
ــاخوان  ــم الزاملي نائباً أول وش وحاك

عبد اهللا نائباً ثانياً.

ــرور العامة، امس  ــت مديرية امل أحص
ــات اخلصوصي  ــداد املركب االثنني، أع
ــبوعني. وقال مدير  احملتجزة خالل اس
املرور اللواء احلقوقي طارق اسماعيل، 
ــذت إجراءات عديدة  ، إنَّ املديرية اتخ
بحق املركبات اخلصوصي ممن يعملون 
ــه متَّ حجز ما يقرب  باألجرة، مبيناً، أنَّ

ــبوعني  ــة خالل األس ــن ٢٨٠٠ عجل م
ــي بغداد. واوضح، أن عمل  املاضيني ف
ــرة يؤدي  ــي باألج ــات اخلصوص املركب
ــد لنا من اتخاذ  ــى زخم مروري، والب ال
اجراءات بحقهم وفق القانون، مشيراً 
ــة وفق القانون تقضي  إلى أنَّ العقوب
بحجز املركبة اخملالفة ٥ أيام وغرامة 
ــاف، أنه في حال  ١٠٠ ألف دينار. واض
ــدة احلجز  ــرار اخملالفة تضاعف م تك

الى ١٠ أيام، الفتاً الى أنَّ مفارز املديرية 
ــات البالد.  ــرة بعموم محافظ منتش
ــة املرور العامة، قد  هذا وكانت مديري
ــدرت تنويهاً في آذاراملاضي، أكدت  أص
ــتقوم بإجراءات مشددة  فيه أنها س
ــرة أيام  ــات لعش ــز املركب منها حج
ــق اصحاب  ــة مالية بح وفرض غرام
ــي الذين يعملون  ــات اخلصوص املركب

بصفة سائق أجرة. 

ضبطت وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية العراقية، 
ــل علب حلويات  ــة لبنانية «مخفية» داخ امس االثنني، عمل
في مطار محافظة النجف.وذكرت الوكالة في بيان صحفي، 
ــارك، ومن خالل  ــن اجلم ــاون مع مفرزة م ــت بالتع ــا «متكن أنه

ــرف، من  ــني إلى مطار النجف األش ــافرين القادم تدقيق املس
ــية بحوزته كمية كبيرة  ــافر أجنبي اجلنس القبض على مس
ــة كانت مخفية  ــة اللبنانية».وأضافت، أن «العمل من العمل
ــاذ اإلجراءات  ــارت الوكالة إلى اتخ ــل علب حلويات».وأش داخ

القانونية بحق املسافر الذي ضبطت العملة معه.

ــس  ام ــدة،  املتح ــات  الوالي ــت  اعلن
ــدورة  ــاد ال ــا بانعق ــني، ترحيبه االثن
اخلامسة جمللس النواب العراقي.وذكر 
ــفارة االمريكية في بغداد  بيان للس
ان انعقاد اجللسة يُعدُ جزءًا ال يتجزأ 
ــة الدميقراطية العراقية  من العملي
والسيادة الوطنية.وتقدمت الواليات 

املتحدة بحسب بيان السفارة بأحرّ 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــي لرئي التهان
ــي  ــه محمد احللبوس ــاد انتخاب املُع
وكذلك النائب األول لرئيس مجلس 
ــب  والنائ ــي  الزامل ــم  حاك ــواب  الن
ــواب  الن ــس  مجل ــس  لرئي ــي  الثان
ــاخوان عبد اهللا.ولفت البيان الى  ش
ــدور املُهم الذي  ــى ال ــه وبالنظر إل ان
ــتقرار واألمن  ــه العراق في االس يؤدي

ــل  ــارك األم ــا نش ــني، فإنن اإلقليمي
ــراق ومجلس  ــرع قادةُ الع في أن يش
ــراع في عملية  النواب اجلديد باإلس
ليتسنى  ــكيل حكومة جديدة  تش
ــم  املُه ــل  بالعم ــالع  االضط ــا  له
ــتمرار في حماية  ــل في االس واملُتمثّ
الدميقراطية ودعم السيادة الوطنية 
ة التي  املُلِحّ ــات  ــدي للتحدي والتص

تواجه العراق واملنطقة حالياً.

ــتاني،  ــزب الدميقراطي الكردس أعلن احل
ــب رئيس  ــم منص ــني، حس ــس االثن ام
ــيراً إلى تقدمي مرشحني  اجلمهورية، مش
ــب عن احلزب  ــني للمنصب.وقال النائ اثن
ــي  ــني الدميقراط ــرمي ، إنّ احلزب ــدي ك مه

ــيح  ــا على ترش ــي اتفق ــاد الوطن واالحت
ــس اجلمهورية،  رئي ــخصينت ملنصب  ش
ــن  ــا م ــحني متّ تقدميهم ــاً، أنّ املرش مبين
متّ  ــه  أن ــاف،  الوطني.وأض ــاد  االحت ــل  قب
ــل الكتل  ــن قب ــواء م ــر، س ــم األم حس
ــرى كتقدم أو  ــل األخ ــة مع الكت الكردي
ــى أنه مثلما  ــيراً ال ــار الصدري، مش التي

ــواب ونائبيه،  ــس مجلس الن ــر رئي مت متري
ــب رئيس  ــرد ملنص ــح الك ــيمرر مرش س
ــهولة.وأضاف، أنّ منصب  اجلمهورية بس
ن  ــن حصة املكوّ رئيس مجلس الوزراء م
ــخصية تخرج من هذا  الشيعي، واي ش
ن، ال يوجد اعتراض عليها من قبل  ــوّ املك

الكرد أو املكون السني. 
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البصرة / البينة الجديدة

ــركة موانئ العراق  استقبلت ش
ــالت نفطية  ــع ناق يوم امس تس
ــور الزبير  ــاء خ ــة مين ــي ارصف ف
.وقال مدير  التخصصي  النفطي 
ــور املهندس  ــئ الدكت ــام املوان ع
ــي: ان مالكات  ــان الفرطوس فرح
الشركة العاملة تسعى لتطوير 
ــدمي  وتق ــا  جهوده ــة  ومضاعف
ــا  موانئن ــي  ف ــدة  جدي ــات  خدم
ــر  ــات وزي ــى توجيه ــيراً ال ، مش
ــني  ــر حس ــنت ناص ــل الكاب النق
ــر  ــرورة تطوي ــبلي بض ــدر الش بن
ــة لدفع  ــني األرصف ــل وتأم وتأهي

وتيرة العمل بها جلذب الشركات 
ــة. وأضاف مدير  ــة العاملي املالحي

ــة ميناء  ــئ: ان ارصف ــام املوان ع
ــور الزبير النفطي التخصصي  خ

ــع ناقالت  منتشرة  استقبل تس
على االرصفة محملة باملشتقات 
ــالد بالوقود  ــة لتزويد الب النفطي
الالزم واملواد االولية وجتري عمليات 
ــاء  واالرس ــحن  والش ــغ  التفري
ــيق بني  واالقالع بالتعاون والتنس
ــة  ــات املالح ــاء وعملي ادارة املين
ــت عجالت  ــة ، كما هرع البحري
اطفاء املوانئ الخماد حريق نشب 
ــط  ــكنية وس الس الدور  باحدى 
ــراة كبيرة  ــاذ ام ــرة  ومت إنق البص
ــي املنزل.  ــت   ف ــن كان ــي الس ف
ــركة الدكتور  وقال مدير عام الش
ــي: ان  املهندس فرحان الفرطوس
مايقدمه رجال اطفاء املوانئ هو 

ــرى في عمل  صفحة متميزة أخ
ــيراً، الى توجيه وزير  املوانئ، مش

ــبلي  ــنت ناصر الش ــل الكاب النق
ــداءات املواطنني  ــة كافة ن بتلبي

ــواع الدعم  ــم كل ان ــدمي له وتق
ــه بني مدير  ــاندة .من جانب واملس
ــالمة واألطفاء ملوانئ  قسم الس
ــي عبداهللا  ــيد ناج ــراق الس الع
حسن هرع اليوم فريق من إطفاء 
املوانئ الخماد حريق هائل نشب 
ــكنية مبنطقة  باحدى الدور الس
ــرة وكانت  ــط البص الضباط وس
ــاد  ــريعة الخم ــتجابتهم س اس
احلريق وانقاذ امراة كبيرة   السن 
ــبابيك  ــع ش ــا مت قط ــك بعدم ذل
ــع احلديدية واجراء   املنزل باملقاط
عملية التنفس االصطناعي لها 
من خالل أجهزة املوانئ ومت نقلها 

الى أقرب مستشفى .

@ı˝◊Ï‹€@ÍåÓË£Î@¥z�€a@xbn„a@’ÓqÏn€@ÚÓfl˝«¸a@p˝‡ßa@—Órÿm@Z@Òâbvn€a

دياُّـ / البينة الجديدة
ــية والفنية في فرع توزيع  اجنزت املالكات الهندس
كهرباء ديالى التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء 
ــبكة الكهربائية في  ــط اعمال صيانة الش الوس
ــتملت االعمال،إصالح عارض  ــة ديالى.أش محافظ
فني طاريء على قابلو مغذي قزانية ( ٣٣ ك.ڤ ) من 
ــة محطة بلدروز الثانوية ( ١٣٢ ك.ڤ ) واملغذي  جه
ــة ( ١١/٣٣ ك.ڤ )،حيث  ــع كهرباء قراني حملطة توزي
ــتنفارها لصيانة  تواصل فرق الصيانة اجلوالة أس
ــبكة  ــات الش ــى مغذي ــرأ عل ــي تط ــوارض الت الع
ــع الثانوية  ــة ومغذيات محطات التوزي الكهربائي
ــيابية التجهيز واحلفاظ على  لضمان دميومة وإنس

الشبكة من االعطال الفنية .

القادسية / البينة الجديدة
نظمت كلية علوم االغذية في جامعة القاسم 
ــية عن تأثير التغذية على  اخلضراء حلقة نقاش
ــدف  ــيHbA1C .وته ــكر التراكم ــتوى الس مس
احللقة الى معرفة تأثير االغذية على مستويات 
ــيطرة  ــكر التراكمي في الدم وكيفية الس الس
ــه وذلك من خالل تناول بعض انواع االغذية  علي
ــة اضافة  ــات تلك االغذي ــددة وتنظيم كمي احمل
ــة على ما  ــات االغذي ــر مكون ــة تأثي ــى معرف ال
ــود كميات من  ــولني بوج ــرف مبقاومة االنس يع
ــة الى  ــم.وتطرقت احللق ــي اجلس ــولني ف االنس
مستويات السكر التراكمي خاصة اثناء اصابة 
االعصاب احمليطية ونزف شبكية العني والتأثير 
ــالف انواع  ــة اخت ــدت احللق ــى الكلية. وأك عل
ــكر بالدم الذي  ــرعة ارتفاع الس االغذية في س
ــر الكاليسيمي حيث تعتبر بعض  يعرف باملؤش
ــرع في  االغذية عالية في GI لذا فأنها تكون اس
ــكر في الدم من االغذية قليلة GI اذ  ارتفاع الس
ــكري االغذية ذات  ــل ان يتناول مريض الس يفض

املؤشر الكاليسيمي (GI) الواطئ.

بغداد / البينة الجديدة
ــتكمال  ــالل دائرة البيطرة اس ــدت وزارة الزراعة ومن خ أك
ــة واللقاحات البيطرية بعد  ــجيل مجموعة من األدوي تس
ــة والفيزيائية  ــروط الفحص البايولوجي ــتيفائها  ش اس
واحلقلية التي وضعتها دائرة البيطرة .وبني مدير عام دائرة 
ــالل اجتماع  ــب حمزة، من خ ــور ثامر حبي ــرة الدكت البيط
ــات البيطرية،  ــجيل األدوية واللقاح ــه مع حلنة تس ترأس
ــة ولقاحات بيطرية)، حيث مت  ــجيل عدد من املواد (أدوي تس
ــة، و(٤) لقاحات بيطرية  ــادة دوائية بيطري ــجيل (١٣)م تس
ــتيفائها شروط تسجيل  وكذلك إضافات علفية  بعد اس
ــض من  ــاك بع ــا إن هن ــات البيطرية.الفت ــة واللقاح األدوي
ــجيلها لعدم  ــم املوافقة على تس ــواد البيطرية لم يت امل
ــة حلني  ــة  واحلقلي ــص اخملتبري ــروط الفح ــا  ش مطابقته
ــروط التسجيل ليتم بعدها  اكتمال ضوابط الفحص وش

املوافقة على اعتمادها لقاحات مسجلة وأمينة.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــداد  بغ ــي  ف ــة  التفقدي ــه  جوالت ــن  ضم
ــير العمل وطبيعة  واحملافظات ملتابعة س
ــاز معامالت  ــي اجن ــة ف ــراءات املتبع  االج
املواطنني ،  اجرى وزير العدل القاضي ساالر 
ــس االول  االحد ،  ــتار محمد  ، ام عبد الس
 زيارة ميدانية الى مديرية رعاية  القاصرين 
ــة ،  لإلطالع  في محافظة  كربالء املقدس
ــير واقع العمل فيها ،برفقة مدير  على س
ــتاذ هيثم  عام دائرة رعاية القاصرين  االس
ــرة العالقات  ــر عام دائ ــي راضي ومدي مح
ــد  ــي عب ــد  لعيب ــتاذ احم ــة االس العدلي
ــني ومدير عام دائرة الكتاب العدول  احلس
ــد ومدير  ــف  حمي ــتي يوس ــتاذ راس االس
ــار احمد  ــتاذ بش ــام دائرة التنفيذ االس ع

ــر ان اعتماد  ــيد الوزي ــد الس ــد.  واك محم
ــة  االلكترونية  ــروع األمتت عمل نظام مش
حلفظ  االضابير اخلاصة بالقاصرين أسهم 
ــاء معاناة املواطنني والقضاء على  في  إنه

ــاد   عمليات الروتني وانهاء  عمليات الفس
واالبتزاز ان وجد، مؤكدا في الوقت  نفسه 
ــاريع  ــن املش ــر م ــروع يعتب ــذا املش ان ه
ــر  ــة والذي له متاس  مباش ــه واملهم احليوي
ــارة معاليه  ــن   . وتخلل زي ــع حياة املواط م
ــدد من املوظفني واملواطنني على  لقائه بع
 حد سواء  لالستماع إلى مشاكلهم وأبرز 
احتياجاتهم وايجاد  احللول املالئمة لهم 
ــط املتبعة  ــات والضواب ــب  التعليم حس
ــروعة.وفي ختام  ــان  حقوقهم املش لضم
ــيادته مبنحهم كتاب شكر  زيارته وجه س
ــا جلهودهم الكبيرة في اداء  وتقدير تثمين
ــم بالتعليمات  ــم والتزامه ــام عمله مه
ــهيل معامالت  ــط اخلاصة بتس والضواب

املواطنني.

البينة الجديدة / بلقيس البياتي

 متكنـت الشركة العامة ملُعدات 
ــدرة التابعة إلى  اإلتصاالت والقُ
وزارة الصناعة واملعادن وبجهود 
ــم البحث  ــوادر قس ــرات ك وخب
ــن تصميم وتصنيع  والتطوير م
محطة رصد مائي ملعرفة نوعية 
ــال  ــتوى مياه األنهار وإرس س ومُ
ــبكة  ــق ش ــن طري ــات ع البيان
ــبة  احلاس ــى مركز  إل ــت  اإلنترن
ــل  والتعامُ ــا  وحتليله ــا  خلزنه
ــنَ املكتب اإلعالمي  معهـا .وبيـ
كونة من  للوزارة بأنَ هذهِ احملطة مُ
تخصصة  ــى مُ ــني األول منظومت

ــاه  ــة املي ــل نوعي ــة وحتلي مبُراقب
ــة  ــبة احلامضي ــث نس ــن حي م
والعكرة واألمالح الذائبة وتكون 
تحركة  ــة ومُ ــني ثابت ــى نوع عل
ــص املنظومة الثانية  فيما تخت

ــر  النه ــاء  م ــتوى  س ــاس مُ بقي
ــني أيضاً راداري  وتكون على نوع
ــركة  ــزري ، الفتاً إلى انَ الش ولي
ــز الوطني  ــت بتجهيز املرك قام
ــة  ــة بخمس ــوارد املائي إلدارة امل

ــب  املائي حس للرصد  محطات 
ــات املطلوبة ووفق بنود  املُواصف
ــني الطرفني وقد  ــد املُبرم ب العق
ــدة منها على نهر  ب واح متَّ نصُ
ــة امليدان قرُب  ــة في منطق دجل
اجلسر احلديدي القدمي في مدينة 
ــب  ــيتم نصُ ــا س ــل فيم املوص
دن  احملطات األربعة في بغداد ومُ
ــذهِ احملطات  ــرى ، مؤكداً انَ ه أخ
ــودة األداء وموثوقية في  متتاز بج
ــب  ممت حس ــد صُ وق ــل  العم
ــتفيدة  املُس اجلهات  واصفات  مُ
ــية  القياس ــر  املعايي ــنَ  م وضِ

املُعتمدة عامليـاً .

البينة الجديدة/ هيثم مجيد
ــارة  ــر التج ــات وزي ــذا لتوجيه تنفي
ــم  ــر قس الدكتور عالء اجلبوري باش
االعالم واالتصال احلكومي بحمالته 
ــاج  ــة انت ــق عملي ــة لتوثي االعالمي
واجراء  ــوكالء  لل ــزه  الطحني وجتهي
ــعاره في  ــول اس ــتطالعات ح االس
السوق احمللية في محافظتي نينوى 
ــوزارة» في بيان لها  ودهوك وقالت ال
ــا االعالمي ان تلك  نقال عن مكتبه
ــي محافظة بغداد  احلمالت بدأت ف
ــرخ والرصافة ومن  ــي جانبي الك وف
ــليط  ثم في محافظات البالد لتس
ــات االنتاج وزيارة  الضوء على عملي
ــة  واالهلي ــة  احلكومي ــن  املطاح
والكميات املنتجة واجراءات فحص 
ــز الوكالء  ــة وجتهي ــارة املوقعي اخلب
لتوضيحها  ــة  احمللي ــوق  الس وزيارة 
ونشرها عبر املوقع الرسمي الطالع 
ــراءات الوزارة  ــى اج ــراي العام عل ال
ــعار من خالل  ــيطرة على االس للس
ــي اتخذتها  ــراءات العاجلة الت االج

الوزارة بهذا اجلانب وباشراف مباشر 
ــيرة «ان فريق  ــن وزير التجارة .مش م
ــس واليوم زيارة  ــي نفذ يوم ام اعالم
ــوى  ــي نين ــى محافظت ــة ال ميداني
ــا على كميات  ودهوك اطلع خالله
ــة وعمليات فحص  الطحني املنتج
ــي مطاحن دار  ــة ف ــازة املوقعي اخلب
ڤان  و مطحنة بهدينان االهلية في 
محافظة دهوك واجرى عدة لقاءات 

ــني للحديث  ــوكالء واملواطن ال ــع  م
التجهيز للحصص  ــيابية  عن انس
ــادوا «بدور الوزارة  املقررة والذين «اش
ــادة الطحني  ــتمرارها بتوفير م باس
ــهم في  ضمن حصصها والتي تس
ــني احمللي في  ــعار الطح خفض اس
ــدأ بالنزول  ــة والذي ب ــوق احمللي الس
ــواق  ــوال في االس ــن التج ــال ع فض
احمللية لرصد اسعار السوق واللقاء 

ــال التجارية  ــن اصحاب احمل بعدد م
الذين «اكدو «انه شهد نزوال مقارنة 
ــتمرار النزول  بااليام املاضية مع اس
ــة نينوى  ــز احملافظ ــد ان مت جتهي بع
ــوزارة في  ــبة ١٠٠٪ .وجددت ال بنس
بيانها هذا دعوة املواطنني باالسراع 
ــررة ضمن  ــتالم حصصهم املق باس
ــتماع  ــلة الغذائية وعدم االس الس
ــائعات التي تروج بحدوث ازمة  للش
ــع  ــني  ولقط ــادة الطح ــة مب مفتعل
ــع  ــتغلني لرف ــام  املس ــق ام الطري
املواطن  ــوت  بق والتالعب  ــعار  االس
ــن  ــالغ ع ــا لالب ــن دعوته ــال ع فض
ــا  ــر موقعه ــلبية عب ــاالت الس احل
ــمي ( الفيس بوك ) واخلطوط  الرس
ــركة  ــاخنة املعلنة للوزارة وش الس
ــذا ورافق الفريق  ــع احلبوب .ه تصني
ــر فرع  ــه مدي ــي جولت ــي ف االعالم
ــركة تصنيع  ــة  نينوى لش محافظ
ــن محمد  ــوب احلقوقي محس احلب
ــرع  محافظة دهوك  نامس ومدير ف

االستاذ جنم عبد اهللا يوسف  .

بغداد / البينة الجديدة
ــات االحتادية  ــتخبارات والتحقيق ــل وكالة االس تواص
ــة لضرب معاقل  ــة عملياتها االمني ــي وزارة الداخلي ف
ــات  ملعلوم ــتنادا  واس ــم  منابعه ــف  وجتفي ــاب  االره
ــاء القبض على  ــة متكنت من الق ــتخباراتية دقيق اس
ــادة (٤/ارهاب )  ــني املطلوب وفق احكام امل احد االرهابي
وذلك النتمائه لعصابات داعش االرهابي وعمل مبنصب 
مايسمى شرعي قاطع جنوب الكرخ ومت القبض عليه 
وايداعه  في سجن بوكا عام٢٠٠٣ وفي عام ٢٠١٦ عمل 
ــمى ديوان احلسبة ضمن قاطع نينوى علما   انه  مبايس
من عائلة ارهابية ولديه اشقاء احدهم مت تنفيذ حكم 
ــه العفنة  ــه عام ٢٠١٤ واالخر فجر نفس االعدام بحق
ــد و الرابع  ــف والثالث محكوم مؤب ــى قوات التحال عل
محكوم اعدام في سجن ذي قار واخلامس يعمل مقاتال 
ــمى فرقة الفرقان عني جالوت وهارب حاليا، ومت  مبا يس

اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق االرهابي.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت دائرة صحة الرصافة ان وحدة تعزيز الصحة 
ــية في مركز صحي احلبيبية  ووحدة الصحة املدرس
ــة الصحية  ــات االول للرعاي ــاع البلدي ــع لقط التاب
ــة  ــة توعوية الى مدرس ــذت زيارة صحي ــة نف االولي
ــول الوقاية  ــات ومت القاء محاضرة ح ــن للبن البحري
ــى االلتزام  ــة , والتأكيد عل ــراض االنتقالي ــن األم م
ــخصية وطرق غسل اليدين للوقاية  بالنظافة الش
ــداء الكمامة  ــروس كورونا والتأكيد على ارت من فاي
والتباعد االجتماعي واستخدام املطهرات.واضافت 
ان مسؤول وحدة تعزيز الصحة حث الطالب والهيئة 
التدريسية على االلتزام بالنظافة العامة والتأكيد 
ــدى الطالب  ــادة املناعة ل ــذاء الصحي لزي على الغ
ــى الطالب والهيئة  ــائل الصحية عل ومت توزيع الرس

التدريسية.

بغداد / البينة الجديدة
ــل  ــرة العم ــام دائ ــر ع ــد مدي عق
ــب املهني في وزارة العمل  والتدري
رائد جبار  ــؤون االجتماعية  والش
ــد من  ــع وف ــا م ــض اجتماع باه
املتحدة)  ــألمم  ل االمنائي  (البرنامج 
ــل  ــن قب ــل م ــف بالعم ــذي كل ال
منظمة(undp ) امس االول االحد. 
ــع  جم ــى  عل ــون  اجملتمع ــق  واتف
املعلومات عن طريق استبانة يتم 
توزيعها على كافة اقسام الدائرة 
ــات املتبعة  ــن اجل معرفة االلي م
ــتها ومحاولة حتديد  فيها لدراس
ــا  ونقاط  ــوة لتعزيزه ــاط الق نق

الضعف ملعاجلتها وحلها بالطرق 
العلمية احلديثة.وبني املدير العام 
ــى حتديث  ــرة عازمة عل ــأن الدائ ب
ــالل  ــن خ ــل م ــاليبها بالعم اس
ــتثمار  ــاع الطرق احلديثة واس اتب
ــكادر  ال ــر  وتطوي ــا  التكنلوجي
ــي الوقت  ــا ف ــل فيها،الفت العام
ــي طور  ــى ان الدائرة ف ــه ال نفس
ــغيل وطنية  ــة تش كتابة سياس
قابلة للتطبيق في العراق،مشيرا 
ــروض يعد من  ــم الق ــى ان قس ال
ــم  ــه يدع ــة كون ــام املهم االقس
ــن عمل من  ــريحة الباحثني ع ش
ــيس  خالل اقراضهم مبالغ لتأس

مشاريعهم اخلاصة املدرة للدخل. 
واكد باهض خالل االجتماع على 
ــروض الى دعم  ــم الق حاجة قس
ــاريع التي نفذت من  ملتابعة املش
ــال عن  ــذا الصندوق،فض ــالل ه خ
توسيع خدمات قسم احلاضنات 
ــات  خدم ــى  عل ــز  التركي ــع  م
ــتعداد الدائرة  ــاد،مبديا اس اإلرش
ــهيالت التي  ــدمي كافة التس لتق
من شأنها اجناح التعاون وحتقيق 
ــا من جانب  ــداف اخملطط له االه
الطرفني وحتسني مهارات وقدرات 
الوزارة في مجال مراقبة ومتابعه 

تلك املشاريع .
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السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٦) الثالثاء ١١ / ١ / ٢٠٢٢

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس االثنني، 
اتالف ادوية بشرية متنوعة مخالفة للضوابط 
ــي. وقالت  ــار بغداد الدول ــن قبل جمرك مط م
ــرية متنوعة)  ــة ، انه مت اتالف (ادوية بش الهيئ
ــات النافذة من  ــة للضوابط والتعليم مخالف
قبل مركز جمرك مطار بغداد الدولي.واضافت 
ــالف متت من قبل جلنة مختصة  ان عملية االت

شكلت لهذا الغرض. 

بغداد /

ــرطة، امس  ــؤون الش ــت وكالة الوزارة لش أعلن
ــة خالل ٢٤  ــة واجباتها االمني ــني، حصيل االثن
ــداد. وذكرت  ــة بغ ــوم العاصم ــي عم ــاعة ف س
الوكالة ، ان دوريات جندة (الكرادة) ألقت القبض 
ــر  ــالح غي ــه س ــط بحوزت ــخص وضب ــى ش عل
ــوع (M١٦) وبندقية صيد عدد  مرخص بندقية ن
ــدد (٦) ضمن  ــيارات ع ــجيل س (٢) ولوحات تس
ــة. واضافت ان  دوريات جندة حي  منطقة اجلادري
ــخص وضبط  ــت القبض على ش ــة ألق اجلامع
ــتال ضمن  ــوع كرس ــدرة ن ــواد مخ ــه م بحوزت

منطقة (حي العدل).
ــكانيا  ــيارة حمل نوع س ــار الى ضبط س واش
ــة على جانب الطريق ضمن منطقة كم  متروك
سارة محملة (٢٥٠) كارتونة مشروبات كحولية 

من قبل دوريات جندة الزعفرانية.
وتابع، ان مفارز النجدة متكنت من ضبط سيارات 
ــن مناطق  ــدد(٥) ضم ــارة حجز) ع ــا اش (عليه
ــى مخمورين  ــى القبض عل ــة ال ــة، الفت متفرق

يعترضون سبيل املارة عدد(٢٤).
واردف البيان، ان مفارز النجدة ضبطت سيارات 
ــات القانونية ومظللة وبدون  مخالفة للتعليم
ــجيل عدد(١٦)، مشيرة الى القبض  لوحات تس
على (٢٦) متسوآل. ووفق بيان الوكالة، مت تسليم 
ــرطة ودوائر املرور  ــع احلاالت الى مراكز الش جمي

حسب االختصاص.

ــة، إن محافظ صالح  ــرت مصادر محلي ذك
ــادرة بتواريخ  ــز أرقام ص ــن وجه بحج الدي
ــتخدامها الحقاً  ــري اس ــي يج ــة ك قدمي
لترويج إحاالت جملموعة من املشاريع التي 
ينوي احملافظ تلقي العموالت اخلاصة بها 
قبل اداءه لليمني الدستوري املتعلق بعمله 
ــي . وأوضحت  ــواب العراق في مجلس الن

ــز بذات الصدد الى  املصادر، إن احملافظ اوع
ــاء جلان فتح وحتليل واحالة العروض  رؤس
ــح والتحليل  ــع على محاضر الفت للتوقي
ــن اجل تضليل  ــة بتواريخ قدمية م واالحال
اجلهات الرقابية املسؤولة عن التحري عن 

هكذا مخالفات.
ــت، إنه للقبض على املتورطني بهذه  وتابع
اخملالفة باجلرم املشهود ، فأنه من املطلوب 
ارسال جلنة مختصة لضبط سجل الصادر 

ــام والتعاقدات  ــط الع ــمي التخطي لقس
ــر جلنة  ــك ضبط محاض ــة كذل احلكومي
ــل وجلنة  ــاءات و جلنة التحلي ــح العط فت
ــة قبل  ــة املركزي ــة املصادق ــة و جلن االحال
ــر  ــن تصوي ــال ع ، فض ــخ ٣١١٢٢٠٢١  تاري
ــجالت املذكورة اعاله و مطابقة ارقام  الس
الكتب الصادرة ازاء التواريخ املذكورة فيه 
ــخ الورقية للتحري عن اخملالفات  مع النس

التي انف ذكرها في اعاله.
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ــتاني مثنى  ــالمي الكردس اكد النائب عن االحتاد االس
ــن التوافق  ــني، ان خيار احلد االدنى م ــني، امس االثن ام
ــا املرتبطة  ــية في مراحله ــر الطبخة السياس لتمري
ــلم ومبا يؤدي الى  ــب القيادية هو الطريق االس باملناص
خدمة الشعب العراقي، مشددا على ان هنالك تخوف 
ــكيل  ــية في تش ــض من املغالبة السياس لدى البع

احلكومة ومبا يؤدي الى تعطيل النظام السياسي.
وقال امني ، اننا بصراحة لسنا مع منهج اتفاق احزاب 
ــذ وجهات نظر  ــة بطريقة معينة دون اخ وكتل معين
ــؤدي بالبلد  ــددا عنها فانه ي ــل اخرى ال تقل رمبا ع كت
ــجار والعراك كما  ــى صراع ونزاع وقد يؤدي الى الش ال
ــنا مع  ــة االولى للبرملان، مبينا اننا لس حصل باجللس
ــد االدنى من  ــل ندعم خيار احل ــذا مغالبة ونزاع ب هك
ــية ومبا يؤدي  ــذه الطبخة السياس ــق لتمرير ه التواف
ــعب  ــعب العراقي كي ال يذهب الش ــى خدمة الش ال
ــاف، ان ما ندعمه  ــاس واحلرمان. واض ــى مزيد من الي ال
هو حصول التوافق السياسي على املناصب القيادية 
ــواب او  ــواء داخل الن ــي س ــذا النظام السياس في ه
ــى ان اخلالفات  ــة، الفتا ال ــوزراء او اجلمهوري ــة ال رئاس
معمقة وال يوجد تركيز على ترشيحات معينة سواء 
ــب  جمللس الوزراء او اجلمهورية ونعتقد ان اخليار االنس
ــحني  ــو الذهاب الى خيار االنتخاب بني جميع املرش ه
ــان هنالك تخوف لدى البعض من  ولكن وكما يبدوا ف
ــكيل احلكومة ومبا يؤدي  ــية في تش املغالبة السياس

الى تعطيل النظام السياسي.
ــة واحلزبية ما زالت  ــى ان احملاصصة املكوناتي ولفت ال
ــبيل االمثل  موجودة، لكننا نعتقد ان التوافق هو الس

لتجاوز االزمات.

بغداد /
بغداد /

ــتنكارنا ما حصل اليوم من  واضاف ”قد اثار اس
ــواب واثارة  ــن جمللس الن ــداء على رئيس الس اعت
الفوضى في جلسة اجمللس مما دفع رئيس السن 
ــق القانوني  ــة للتدقي ــى طلب تعليق اجللس ال
ــة بضوابط  ــن قانوني ــة طع ــدم تقدمي الئح بع
ــده القدرة  ــن الهجوم عليه افق ــيح ولك الترش
ــفى  على الصمود ونقل اثر اصابته الى املستش
ــل  ــض الكت ــتمرت بع ــديد اس ــف الش ولالس
ــند قانوني“.وتابع  ــة دون اي س باجراءات اجللس
ــان ”اننا في الوقت الذي نحمل فيه اجلهات  البي
ــذا التصعيد  ــف خلف ه ــية التي تق السياس
ــيحدث من  ــا س ــكل م ــة ل ــؤولية الكامل املس
ــتخدام العنف  ــذا التفرد واس ــات على ه تداعي
ــجلنا الكتلة  والفوضى لفرض االرادات، وقد س
النيابية االكثر عددا وفقا لالجراءات الدستورية 
ــنتصدى لهذا التفرد الالمسؤول في القرار  وس
ــي ومننع اخذ البلد الى اجملهول“.وختم  السياس
ــا مبخرجات  ــد عدم اعترافن ــار بيانه، ”نؤك االط
جلسة انتخاب رئيس اجمللس ونائبيه كونها متت 
بعدم وجود رئيس السن الذي الزال ملتزما بتأدية 
ــاً اعلن مجلس  ــورات ايض ــه“. وفي التط مهام
النواب، امس االثنني، فتح باب الترشيح ملنصب 
ــروط.  ــة العراق، فيما حدد الش ــس جمهوري رئي
ــواد (٢ و ٣) من  ــتناداً للم ــس ، انه اس ــر اجملل وذك
ــون احكام  ــنة ٢٠١٢ (قان ــم (٨) لس ــون رق القان
ــة)، يعلن  ــس اجلمهوري ــب رئي ــيح ملنص الترش
مجلس النواب فتح باب الترشيح ملنصب رئيس 
اجلمهورية فعلى الراغبني بالترشيح ممن تتوافر 
ــدمي طلباتهم  ــروط املدرجة ادناه تق فيهم الش

ــمية التي  ــفوعة بالوثائق الرس التحريرية مش
ــيرهم  ــروط فيهم مع س ــت توافر تلك الش تثب
ــليمها  ــة مجلس النواب وتس الذاتية إلى رئاس
الى الدائرة القانونية في مجلس النواب – قصر 
ــعة  ــاعة التاس املؤمترات خالل االوقات من الس
ــاعة الثالثة بعد الظهر من  صباحاً ولغاية الس
ــاء واالربعاء واخلميس) املوافقة (١١ و  أيام (الثالث
ــليم يثبت  ــل تس ــاء وص ١٢ و ١٣ / ١ / ٢٠٢٢) لق
ــدمي ومرافقاته  ــه الطلب وتاريخ التق فيه تقدمي
ــترط للترشح ملنصب  من وثائق.واضاف، انه يش
ــادة (١) من  ــتناداً الى امل ــة اس ــس اجلمهوري رئي

القانون ما يأتي :
أوالً عراقي بالوالدة ومن أبوين عراقيني.

ثانياً كامل األهلية وأمت األربعني سنة مــــــــــن 
عمره.

ــنة وخبرة سياسية ومن  ــمعة حس  ثالثاً ذو س
ــتقامة والعدالة  ــة واالس ــهود له بالنزاه املش

واالخالص للوطن.
ــي عن الشهادة  رابعاً أن ال يقل حتصيله الدراس
ــل وزارة  ــرف بها من قب ــة املعت ــة األولي اجلامعي

التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. 
خامسا غير محكوم بجرمية مخلة بالشرف.

ــمولني بأحكام  ــن املش ــون م ــاً أن ال يك  سادس
إجراءات قانون املسائلة والعدالة أو أية إجراءات 

حتل محلها).
ــواب على أن انتخاب  ــة مجلس الن وأكدت رئاس
ــالل موعد اقصاه  ــيجري خ رئيس اجلمهورية س
ــوم ٢٠٢٢/٢/٨ تطبيقاً للمادة (٧٢ثانياًب)  نهاية ي

من الدستور.
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ــة في  ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــت هيئ أعلن
محافظة النجف، امس االثنني، إحباط 
ــن العجالت  ــددٍ م ــال ع ــةٍ إلدخ محاول
ــادَّة خام  ــان من م ــات األطن ــة مبئ ل مَّ احملُ
ــول املصدر  ــفنجي مجه ــد اإلس احلدي
ــي  ــات ف ــرة التحقيق ــى احملافظة.دائ إل
ــرض حديثها عن تفاصيل  الهيئة، ومبع
ذتها مبوجب  ــة النوعيَّة التي نفَّ العمليَّ
، أفادت بـتحرُّك مالكات  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ مُ

حافظة  ــي مُ ــق الهيئة ف ــب حتقي مكت
ــة من جهة  افظ ــى حدود احملُ النجف إل
ــاءً على املعلومات  منطقة (غماس)؛ بن
ن من  ــا، لتتمكَّ رة لديه ــة املُتوفّ الدقيق
ــة حملٍ كبيرة (قاطرة  ضبط (١٩) عجل
ـــ(٧٢٢) طناً من  ــة بـ ــورة) محمل ومقط
ذات  ــفنجي  اإلس ــد  احلدي ــام  خ ــادَّة  م
مُ في  ــتخدَ ــتخدام املزدوج، إذ تُس االس
ــا خطرة على  ، منه ــاالتٍ مختلفةٍ مج

حياة املواطنني وأمنهم.
ــع  ــة م ــات األوليَّ ــت إنَّ التحقيق وتابع

ــائقو  ــم س ــني، وه ــني املضبوط املُتَّهم
ــى وجود العديد من  العجـالت، قادت إل
لة  مَّ الفات املُرتكبة، إذ تبنيَّ أنَّ املواد احملُ اخملُ
ــة  ــة مجهول ــالت املضبوط ــي العج ف
ــود اختالفٍ كبيرٍ  ــدر، الفتةً إلى وج مص
اق مع  وَّ بني أرقام العجالت وأسماء السُّ
ة بها، وعدم وجود خط  الوصوالت اخلاصَّ
سيرٍ للعجالت(بوجر) وبدون منفيست.

ــؤولني عن  ونوَّهت الدائرة بـتعاون املس
لِبَ  ــي طُ ــي املنطقة الت ــيطرات ف الس
ــالت واملواد  ــى العج ــرُّز عل ــا التَّحَ منه

ــا، إذ متَّ تنظيم  ــني نقله ــة حل املضبوط
محضر ضبطٍ أصوليٍّ باملوادِّ والعجالت 
ــي العمليَّة؛  ــني ف ــني املضبوط واملُتَّهم
ــات القضائيَّة  ــة العرض على اجله بغي

ة؛ التخاذ القرارات املناسبة. تصَّ اخملُ
ةٍ  وتأتي هذه العمليَّة ضمن عملياتٍ عدَّ
ذتها  نفَّ ــب  التهري ــاوالت  ــاط مح إلحب
ــة، فقد  ــهر املنصرم ــة في األش الهيئ
ــي عمـليَّات  ــر آب املاض ــت أواخ أحـبط
ــد الثـقيـل في  ــبٍ لـمادَّة احلديـ تهـريـ
ذي قار إلى خارج البلد حتت ذريعة تدوير 

ــركـةٍ  ــلٍ تابعٍ لش ــن معـم ــات م النفاي
ــت أواخـر متوز من  نـ ، فيما متكَّ ــةٍ أجنبيَّ
ــاط محاولـةٍ لتهـريب عجالتٍ نوع  إحب
ــكراب  ــة مبادَّة حديد س ل حمَّ ــة) مُ (تريل
ــن  ــا م ــوس متَّ تهريبه ــيَّارات املكب الس
ة للحديد والصلب في  ــركة العامَّ الش
ــون الثاني  ــر من كان ديالى، وفي العاش
حاولةٍ  ــاط مُ ــرم متَّ إحب ــن العام املنص م
ــة مبادة  لَ مَّ حَ ــاحنة مُ ــب (١٥) ش لتهري
ــكراب من إحدى  احلديد والنحاس الس

حافظة ديالى أيضاً. دوائر الدولة في مُ

بغداد /
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ــادرة عند دعم  ــم تقف حدود هذه املب ول
ــمل متويل  ــعت لتش ــاريع أمنا توس املش

ــق الفائدة  ــكنية, لتحق ــروض الس الق
ــروف الصعبة التي  ــن رغم الظ للمواط
ــالد.وال  ــي الب ــام ف ــع الع ــر الوض كان مي
ــاريع  ــتثني هذه املبادرة أي من املش تس

ــات الصناعية واملهن,  مبختلف القطاع
ــتمرة وقابلة  ــادرة مس ــا مب مما يجعله
ــع لتحقق الدعم الذي  للتطور والتوس

يحتاجه املواطن.
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ــة، على تفعيل  ــة املنافذ احلدودي أكدت هيئ
ــتمرار في  ــل اجلمركي واالس ــج الوص برنام
ــل اإللكتروني وذكرت الهيئة ، انه عقد  العم
امس في مقر هيئة املنافذ احلدودية إجتماع 
ــر الدائرة  ــارك واملنافذ عب ــق أمتتت الكم فري
ــة ومت مراجعة اإلجراءات  التلفزيونية املغلق

ــد على  ــع التأكي ــابقة م ــات الس والتوصي
تنفيذ اخلطط املرسومة وفق االستراتيجيه 
ــت، انه أهم  ــل الفريق.واضاف ــدو من قب املع
ــج  ــل برنام ــو تفعي ــه ه ــاق علي ــا مت االتف م
ــي املعد من قبل  الوصل الكمركي والضريب
ــال فريق  ــة املنافذ احلدودية وإرس كوادر هيئ
ــي كافة  ــج ف ــرة بالبرنام ــترك للمباش مش
ــه اثر  ــيكون ل ــذي س ــة وال ــذ احلدودي املناف

ــام وضمان  ــاظ على املال الع مهم في احلف
جباية االموال احلقيقية للدولة.ولفتت الى، 
ــارب باالفكار  ــهد جتاوب وتق اناالجتماع ش
ــينعكس  من كافة اعضاء الفريق والذي س
ــل االلكتروني في  ــع العم ــى واق ــا عل ايجاب
ــذ احلدودية. وختمت بالقول، انه  كافة املناف
في ختام االجتماع حث رئيس الفريق كافة 
ــهم  االعضاء على تقدمي روئ ومقترحات تس

ــة االلكترونية  ــاح احلوكم ــل وجن ــي تفعي ف
ــل العمل، وفي  ــة مفاص ــا في كاف وادخاله
الوقت ذاتهِ مت التأكيد على اهمية االستمرار 
ــد حاليا في  ــل اإللكتروني املتواج في العم
كافة املنافذ عبر املنصة االلكترونية لكونه 
ــت جناحها في منع  ــراءات التي ثبت من االج
ــال العام مع  ــر والتالعب بامل عمليات التزوي

ضرورة تطويره تدريجيًا.

ــس االثنني،  ــعبي، ام ــد الش ــن احلش أعل
ــع  ــتركة م ــة مش ــة أمني ــالق عملي انط
ــالم  ــر اع ــرة نينوى.وذك ــي جزي ــش ف اجلي
ــد  ــتركة من احلش ــوة مش ــد ، إن ق احلش

ــناد مديريات  ــواء ٤٤ وبإس ــعبي الل الش
ــكرية  ــة العس مقاتلة الدروع والهندس
ــي  ــة ف ــرات واملدفعي ــة املتفج ومكافح
احلشد الشعبي وقوة من اجليش العراقي 
ــش والقوة  ــن طيران اجلي ــاء جوي م بغط
ــي جزيرة  ــة أمنية ف ــة نفذت عملي اجلوي

نينوى.وأوضح البيان، إن العملية سبقت 
ــرات (f١٦) على اوكار  ــا كثيفا لطائ قصف
ــر جنوب  ــي جزيرة احلض ــرذان داعش ف ج
ــا تواصل  ــوى ومازالت قطعاتن ــرب نين غ
تقدمها بتنفيذ االهداف املرسومة لهذه 
العملية، سنوافيكم بالتفاصيل الحقا.
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ــرطة،  ــدت ادارة نادي الش اب
ــتغرابها  اس االثنني،  ــس  ام
ــي  الت ــادات  االنتق ــأن  بش
ــط  الوس ــي  ف ــا  تتلقاه
ــاركتها  الرياضي لعدم مش
في دوري ابطال اسيا بدال من 
ــيرة الى  ــادي النجف، مش ن
ــر مجبرة على ذلك.  انها غي
وكالة  ــادي  الن ــس  رئي وقال 
ــم نكن  ــي، «ل ــب الزامل غال
ــم املاضي ضمن  ــي املوس ف
الفرق التي يحق لها اللعب 
ــة اذ كانت ثالثة  في البطول
ــة اولى في الترتيب لها  اندي
ــدوري االبطال  احلق اللعب ب
ــة والزوراء  ــي القوة اجلوي وه
«بعد  ــاف،  واض ــف».  والنج
ــبب  ــحاب النجف بس انس
ــن  نك ــم  ل ــادي  امل ــه  وضع
ــاركة كبديل اذ  نفكر باملش
ــق للدوري  ــيء الفري كنا نه

العراقي املمتاز».
«ادارة  ان  ــي  الزامل ــني  وب
ــرطة لم تتلقَ اي دعوة  الش
ــيوي لتكون  من االحتاد االس

ــف كما أننا غير  بديال للنج
مجبرين في ان نكون فريقاً 
ــم  ــا هم حس ــال وهدفن بدي

الدوري املمتاز لصاحلنا».
وختم ان «ادارة النادي جهز 
ــط لبطولة دوري  الفريق فق
املوسم احلالي وكنا نستعد 

قبل انطالق الدوري على هذا 
ــاس فال يجوز حتميلنا  االس
ــه ، والبد من  ما ال ذنب لنا ب
ــي ان يعي  ــط الرياض الوس
ذلك وال تخلط االمور السيما 
ان ادارة النادي تعمل مبهنية 
في تهيئة فريقه الذي قطع 

ــد االن هو  ــوطاً جيدا وحل ش
الكروي في  يتصدر املشهد 

الدوري العراقي املمتاز».
ــرطة  الش ــق  فري ــدر  ويتص
ــدوري املمتاز  ــرق ال ترتيب ف
ــة ١٧ برصيد ٤٧  ــد اجلول بع

نقطة .

بوكيتينو، مدرب  ماوريسيو  ر  فسَّ
ــان جيرمان، سبب عدم  باريس س
ــيرجيو راموس،  ــاده على س اعتم
ــي ملباراة  ــكيل األساس في التش
ــاء  ــون، التي انتهت (١-١)، مس لي

األحد املاضي بالدوري الفرنسي.
ــبكة  ــر ش ــو عب ــال بوكيتين  وق
ــة  ــرامي فيديو»: «هناك منافس «ب
ــني. رأيت أنه من  بني جميع الالعب
ــوس،  ماركيني ــراك  إش ــل  األفض
ــا يلعب راموس  وكيمبيمبي، ورمب

في املباريات املقبلة». 
ــي «لكن  ــدرب األرجنتين ــد امل وأك
ــاكل  ــن مش ــي م ــوس ال يعان رام
صحية». وبسؤاله بشأن أن مباراة 
ــداد ملواجهة  ــي أفضل إع ليون ه
ــي دوري األبطال، رد  ــال مدريد ف ري
ا التكهن  ــيو «ال ميكن أبدً ماوريس
بحالة الفريق وظروفه في غضون 
ــش فترة  ــة تعي ــهر. كل األندي ش
ــى األهم التكيف  ــة، ويبق مجنون

على األوضاع بشكل يومي».
وتطرق املدير الفني لسان جيرمان 

ــع ليون، قائال  لتحليل التعادل م
ــر يدفع أي  ــتقبال هدف مبك «اس
فريق لتغيير طريقة وخطة لعبه، 
ــا للغاية،  ــون منظم ــد كان لي لق
وكانوا ينتظرون أخطاءنا، ولعبوا 
ــني، وجنحوا في  ــة مدافع بخمس

تضييق املساحات».
ــتوانا  مس ــن  «لك ــتدرك  واس  
ــوط الثاني، كنا  ــن في الش حتس
ــا بعض الفرص،  األفضل، وخلقن
ــيطرنا على املباراة، وهاجمنا  وس
ــض الفرص  ــت بع ــع الح وبالطب

باريس  ــاال  إجم ــس، لكن  للمناف
كان األفضل».

ــو  بوكيتين ــيو  ماوريس وأمت   
ــي  ــا ف ــد أخطأن ــه «لق تصريحات
ــب  للع ــل  باملي ــان  األحي ــض  بع
ــاحات  ــط امللعب واملس ــي وس ف
ــذي كان  ــي الوقت ال ــة ف الضيق
األفضل أن نلعب بشكل مباشر، 
ــوط األول كان إيقاعنا  ففي الش
ــم  ث ــول  احلل ــا  وافتقدن ــا،  بطيئ
ــي، وكنا  ــي الثان ــنا كثيرا ف حتس

أكثر شراسة».

ــلمه رسمياً منصب رئاسة النادي واعدا  اكد جليل حنون رئيس نادي امليناء، تس
باستقطابات كبيرة لالعبني جدد إلنقاذ الفريق من الهبوط.وقال جليل حنون إن 
«تواجدي كرئيس بني زمالئي يعتبر حتديا كبيرا إلثبات اجلدارة»، مبينا ان «عودته 
ــدث اال بتكاتف جهود  ــذا ال يح ــر بنتائج طيبة وه ــادي البد أن تثم ــة الن لرئاس
ــتقطاب  ــه الطبيعي».ووعد حنون بـ»اس ــادي لوضع ــن اجل اعادة الن اجلميع م
ــتوية».وبدأ النادي بأول تعاقداته  ــني محترفني ومحليني في االنتقاالت الش العب
ــب علي حلو لدعم  ــدت ادارة النادي مع الالع ــون املهمة إذ تعاق ــلم حن بعد تس
ــن الطلبة، وكذلك احلارس علي عبد  ــات امليناء ملا تبقى من الدوري قادما م دفاع

عبد احلسني الذي وقع عقد انضمامه للميناء قادما من القوة اجلوية.
ــيراً إلى أنه قدم ما عليه  ــابق محمد جابر ، مش  وثمن حنون جهود الرئيس الس
ــهم في دعم  ــركة املوانئ العراقية ستس خالل مدة قيادته للنادي. واكد بان ش
ــيما وانه  النادي وتعزز عملنا للمرحلة املقبلة بغية إيصال النادي لبر االمان الس

االن يقع في املراكز االخيرة في قائمة الدوري املمتاز .

ــي  العراق ــب  ــب املنتخ ــد الع اك
ــه ال امل بالعودة  علي عدنان، ، ان
ــريعاً الى املالعب جراء تعرضه  س
ــان، إنه كان  ــال عدن ــة. وق لإلصاب
ــكيلة  يتمنى ان يكون ضمن تش
ــب  باللع ــتمرار  واالس ــب  املنتخ
ــة  ان االصاب اال  ــي  الوطن ــل  ومتثي
ستبعده طويال عن املالعب والتي 

مت حتديدها مبدة اربعة أشهر.
ــاط  الرب ــة  ان عملي ــى  ال ــار  واش
ــيء الهني  ــس بالش ــي لي الصليب
فأنها مع فترة التأهيل حتتاج ملدة 
طويلة، مبينا انه سيسعى بكل 
ــريعة  جهده من اجل العودة الس
للمالعب. وتابع عدنان، انه اطمئن 
ــب، موضحاً  ــى مركزه باملنتخ عل

انه مقتنع متاماً مبستوى الالعبني 
مهند جعاز وحسن رائد.

ــا مؤهالن  انهم ــول  بالق ــى  ومض
ــعيد  ــراغ الذي تركه وس مللئ الف
الى جانب  ــب  باملنتخ بوجودهما 
ــه كان قد تلقى  ــم. وبني ان زمالئه
عرضاً اخيراً من نادي غازي عنتاب 
ــه لكنه  ــا من ــي وكان قريب الترك
ــي  ــه الدمنارك ــادي فايلي ــل ن فض
ــع  ــع مطل ــه م ــب في ــذي اصي ال
ــادي فايليه  ــدوري هناك. وكان ن ال
ــه وجنم  ــن أن العب ــي اعل الدمنارك
ــي عدنان  ــي عل ــب العراق املنتخ
انتهى موسمه مبكرا مع الفريق، 
ــديدة  ــرض الصابة ش ــد ان تع بع
ــي، خالل أولى  في الرباط الصليب
املباريات التي خاضها مع الفريق 

في الدوري الدمناركي.

ــف  رال ــي  األملان ــف  كش
ــتر  ــك، مدرب مانشس راجنني
ــتجدات  ــر املس ــد، آخ يونايت
املتعلقة مبستقبل مهاجمه 
ــون  إدينس ــي  األوروجوايان

كافاني.
ــي، ٣٤  ــم كافان ــط اس وارتب
ــد  ــن أول ــل ع ــا، بالرحي عامً
ــون  يناير/كان ــي  ف ــورد،  تراف
ــال إلى  ــاري، واالنتق ــان اجل ث
ــأن عقده  ا ب ــلونة، علمً برش
ــي الصيف  ــي ينتهي ف احلال
راجننيك، في  ــال  وق ــل.  املقب
ــاب  حس أبرزها  ــات  تصريح
ــر  خبي ــو،  رومان ــو  فابريزي
ــد  «لق ــاالت:  االنتق ــوق  س

ــدة  مل ــي  ــع كافان ــت م حتدث
ــاعة. أخبرني أنه  ــف س نص
ــي يونايتد خالل  ــيبقى ف س
ــاف  ــان». وأض ــون ث يناير/كان
االعتماد  ــي  «ميكنن راجننيك 
ــي لتقدمي أفضل  على كافان
ا  ــون منوذجً وليك ــه،  لدي ــا  م
ــر  للعناص ــه  ب ــذى  يحت
ــم كافاني،  ــابة».  وانض الش
ــد،  يونايت ــتر  مانشس ــى  إل
ا من  ــف ٢٠٢٠، قادمً ــي صي ف
ــان، في  ــان جيرم ــس س باري
ــر، قبل أن  ــة انتقال ح صفق

يُجدد عقده ملوسم آخر.
وخاض املهاجم األوروجوياني، 
ــتر  ــع مانشس ــاراة م ١١ مب
يونايتد، في جميع املسابقات 
هذا املوسم، وسجل هدفني.
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أوضح عباس عبيد مساعد 
ــي  ــب االوملب ــدرب املنتخ م
العراقي لكرة القدم امس 
ــاز  ــان اجله ــد، ب االول االح
ــة التشيكي  الفني برئاس
املدير  ميروسالف سوكوب 
االوملبي  للمنتخب   الفني 
ــم يبعد أي  ــرة القدم ل بك
العب من معسكر انطاليا 
للمدة من الرابع والعشرين 
والثالثني من  ــادي  احل ــى  إل

الشهر احلالي.
ــاز  ــد  ان «اجله ــال عبي وق
ــرة  ــتبعد عش ــي اس الفن
ــت  مؤق ــكل  بش ــني  العب
ــا»، مبينا ان  ــس نهائي ولي
املنتخب  ــبب تقليص  «س
ــا  العب  ٢٦ ــى  ال  ٣٦ ــن  م
ــدد كبير  ــا لع ــو لدعوتن ه
ــني  ــني العراقي ــن املغترب م

احملترفني في دول أخرى».
ــاز  كجه ــا  «انن ــاف  واض
ــا  ــي اختبارن ــع ف ــي وق فن
الالعبني  اسماء جيدة من 

ــني الذين تابعناهم  املغترب
ــة  مختلف ــائل  وس ــر  عب
ــا أن ال نحكم على  وارتأين
ــر بلقطات  ــمع والنظ الس
ــل دعونا الالعبني  الفديو ب
انطاليا  ملعسكر  احملترفني 

ــي الرابع  ــيبدأ ف ــذي س ال
والعشرين من هذا الشهر 
ــى جاهزيتهم  للوقوف عل
ــي  ف ــة  لقناع ــا  ووصولن

دعوتهم للمنتخب».
وأوضح عبيد؛ أن «سكوب 

ــاور معنا كجهاز فني  تش
بشكل  إلبعاده  ــاعد  مس
ــني  العب ــرة  عش ــت  مؤق
واستدعاء أحد عشر العبا 
تركيا».  ملعسكر  محترفا 
وبني ان «التغييرات حدثت 

بقرار جماعي قبل التوجه 
الى تركيا إلقامة املعسكر 
ــي  ف ــي  اخلارج ــي  التدريب
ــدة  للم ــا  أنطالي ــة  مدين
ــرين  والعش ــع  الراب ــن  م
ــادي والثالثني من  ــى احل إل

ــذي  وال ــي  احلال ــهر  الش
استعدادات  ضمن  يدخل 
اولية لبطولة كأس آسيا 
ــت ٢٣ عاماً التي  ٢٠٢٢ حت
ــة  العاصم ــتضيفها  س
األوزبكية طشقند للمدة 
ــع  من األول ولغاية التاس
ــهر حزيران  ــر من ش عش

املقبل».
ــى ان «منهاجنا  ــار ال واش
سيكون حافال بالوحدات 
التدريبية املكثفة وخوض 
املواجهات الودية ملنتخبنا 
ــة  ــى جاهزي ــوف عل للوق
ــل  قب ــة  االولي ــب  املنتخ
ــات  ــول في املنافس الدخ

االسيوية املقبلة».
العراقي  االوملبي  ويشارك 
ــارات  اإلم ــة  بطول ــي  ف
ــتقام في  الدولية التي س
ــهر  ــة دبي مطلع ش مدين
ــب  جان ــى  ال ــل  املقب آذار 
ــعودية  الس ــات  منتخب
ــتان،  ــارات  وأوزبكس واإلم
وكوريا   ، وفيتنام  وتايالند، 

اجلنوبية ،  واألرجنتني.

ــي للمنتخب  ــق اإلعالم أكد املنس
العراقي، محمد عماد،  اللقاء الودي 
ــب األوغندي في  املرتقب مع املنتخ
ــد موافقة االحتادات  ــداد، جاء بع بغ

الدولي واإلفريقي واألوغندي.
ــودي، في ملعبِ  ــيقام اللقاء ال وس
ــة بغداد،  ــة الدولي بالعاصم املدين

ــاري،  اجل ــي  الثان ــون  كان  ٢١ ــي  ف
ــتعدادات املنتخب  ــار اس ضمن إط
الستكمال مشواره في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة إلى كأس العالم. 
وقال عماد، إن «اللقاء الودي لم يأت 
ــود مكثفة  ــد جه ــهولة إال بع بس
بذلها وزير الشباب والرياضة، رئيس 
ــال، وأن األخير  ــان درج ــاد عدن االحت

ــى موافقة  ــول عل ــن احلص متكن م
ــة  ــك موافق ــي، وكذل ــاد الدول االحت
االحتادين اإلفريقي واألوغندي خلوض 

املباراة في العاصمة بغداد».
ــن  ــي ضم ــاراة تأت ــح أن «املب وأوض
الوطني  ــب  املنتخ ــرات  إطار حتضي
ملواجهتي إيران في الـ٢٧ من الشهر 
ــي األول  ــب لبنان ف ــي، ومنتخ احلال

ــل، وكذلك ضمن  ــباط املقب من ش
ــع احلظر عن  ــادِ لرف ــاعي االحت مس

مالعب العاصمة بغداد».
ــي  ــب العراق ــى أن املنتخ ــار إل  يش
ــي  ف ــيجتمع  س ــدم،  الق ــرة  لك
العاصمة بغداد، بدءاً من ١٧ كانون 
ــراف املدرب  ــي اجلاري، حتت إش الثان

بيتروفيتش.
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نبض الشارع

ميالد أسعد موسى

ــي وكيليان  ــيطر جنوم كرة القدم أمثال رونالدو وميس يس
ــن الصحف الرياضية  ــغ هاالند على عناوي مبابي وإيرلين
في شتى بلدان العالم لكن هناك في كوكب كرة السلة 
املشهور باسم الدوري األمريكي «NBA» جنم إعجازي آخر 
يستحق أن يحتل العناوين باخلط العريض هو األسطورة 

ستيفن كوري.
ــي من الصعب أن يخطئ أمام املرمى، فنجم  مثلما ميس
ــوري ال يخطئ تصويب الرميات  ــتيفن ك ووريورز احلالي س
ــي  ــو اآلن بات صاحب الرقم القياس ــة ولذلك فه الثالثي
ــل في الدوري  ــجيل ثالثية واحدة على األق ــن حيث تس م
األمريكي لكرة السلة في ١٥٨ لقاء متتالياً في الفترة ما 

بني ٢٠١٨ حتى اآلن وذلك لكون الرقم قابالً للزيادة.
ــجيل ثالثية  ــابق بتس ــر رقمه الس ــوري متكن من كس ك
ــي ١٥٧ لقاء متتالياً في الفترة ما بني  واحدة على األقل ف
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ وكذلك رقم كايل كورفير الذي سجل 
ــة ما بني ٢٠١٢  ــي ١٢٧ مباراة متتالي ــة على األقل ف ثالثي

و٢٠١٤
ــعبية األولى في  ــي اللعبة الش ــرة القدم ه ــك أن ك ال ش
ــف األنظار بقوة من خالل  ــلة تخط العالم لكن كرة الس
ــتيفن كوري وجنوم  ــرون جيمس وس ــزات بقيمة ليب معج

آخرين ساهموا في خطف األنظار في الفترة املاضية.
ــلة كوري برهن للجميع ملاذا قرر ووريورز  معجزة كرة الس
ــل ٢١٥ مليون  ــنوات أخرى مقاب ــدة ٤ س ــد تعاقده مل متدي
ــا يتقاضاه جنوم في عالم  ــو مبلغ يزيد أضعاف م دوالر، وه
ــاحرة املستديرة أمثال كيليان مبابي وإيرلينغ هاالند  الس

في الوقت احلالي.
ــزة أفضل العب في الدوري  ــوري، (٣٣ عاماً)، املتوج بجائ ك
األمريكي لكرة السلة مرتني واحلاصل على بطولة الدوري 
ــا أصبح أول العب يوقع على  ــرات، صنع التاريخ بعدم ٣ م

عقدي متديد جتاوزا الـ٢٠٠ مليون دوالر.
ــنوي تُقدر قيمته بنحو ٥٤  ويحصل الالعب على راتب س
ــك الالعب األعلى أجراً في الدوري  مليون يورو، ليكون بذل
ــمه الـ١٣ له رفقة فريق  ــلة في موس األمريكي لكرة الس

ووريورز
حكاية من دبي:

ــلة في دبي، قال لي النجم أشرف  في إحدى بطوالت الس
ــل تعلم يا  ــي الرياضية): ه ــوات دب ــق بقن ــمارة (املعل س
ــي أن عقود االحتراف في الـNBA تتفوق على أغلب  صديق
رياضات العالم.. فبحسب مجلة فوربس األمريكية التي 
وضعت قائمة بـ١٥ العباً ميثلون مختلف أنواع الرياضات، 
ــون احلصة األكبر  ــا ٤ العبني من الـ nba يتقاض جاء منه
ــتيفن كوري، وليبرون  ــن األموال في عام ٢٠٢١، وهم: س م

جيمس، وكيفن دورانت، وراسل ويستبروك.

ميسي كرة السلة 
يخطف األضواء من 

اجلميع
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طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
ــارة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة  دعت املستش
املعنية بليبيا، ستيفاني وليامز، إلى احترام إرادة ٢٫٥ 
ــتلموا بطاقاتهم االنتخابية.وذكرت  مليون ليبي اس
وليامز عبر «تويتر»، امس االول األحد: «عقدت جلسة 
ــي، للكتلة  ــال املرئ ــر االتص ــرة وعب ــاورية مباش تش
ــي الليبي.  ــوار السياس ــى احل ــي ملتق ــائية ف النس
ــنا التحديات التي تواجه العملية االنتخابية  ناقش
ــات القوة  ــة الوطنية لالنتخاب ــالن املفوضي بعد إع

القاهرة».وأضافت املستشارة األممية: «كما هو احلال 
ــاءة واملبدئية والعميقة  ــن التوصيات البن دائما، أثم
ــابقا  ــاركات الالتي لعنب س ــت بها املش التي تقدم
ــتذكرت  دورا رائدا في مداوالت امللتقى».وتابعت: «اس
ــي خارطة طريق  ــوص عليه ف ــدول الزمني املنص اجل
ــذي ميتد حتى  ــي الليبي ال ــوار السياس ــى احل ملتق
ــذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره  يونيو من ه
ــامل إلنهاء الفترة  ــس األمن الدولي للحل الش مجل

االنتقالية الطويلة في ليبيا».

@ÊÏÓ‹fl@2.5@ÒÖaâg@‚a6ya@kØ@ZÚÓæc@Òâbínéfl
ÚÓibÇn„¸a@·Ëmb”b�i@aÏ‡‹nça@=Ó€
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــة اإليرانية، امس االثنني، إلى  تطرقت وزارة اخلارجي
ــي والعاملي،  ــتوى اإلقليم ــى املس ــدة ملفات عل ع
مؤكدة أن «طهران ترحب بأي حوار إقليمي بني دول 
ــعيد  ــم اخلارجية، س املنطقة».وقال املتحدث باس
ــو التحالف العربي إلى التخلي  خطيب زادة: «ندع
عن الطريق اخلطأ، وندعو إلى إنهاء األزمة (اليمنية) 
ــر زادة أن «التدخالت  ــوار ميني».واعتب ــالل ح ــن خ م
ــية لتدهور  ــباب الرئيس ــن األس ــد م ــة تع اخلارجي
ــياق آخر: «لسنا  األوضاع في لبنان».وأكمل في س
في مرحلة االعتراف بحركة «طالبان»، ويتعني على 
ــروط هذا  ــي كابل أن توفي بش ــة احلاكمة ف الهيئ
االعتراف الدولي..إيران سبق وأن استضافت حوارات 
ــى أن إيران «تعتبر  ــراف األفغانية»، الفتا إل بني األط
ــارة وزير خارجية طالبان، مولوي أمير خان متقي،  زي
ــددت اخلارجية  ــارة موفقة».كما ش ــى طهران، زي إل
ــا اجلنوبية أن  ــه «يجب على كوري ــة على أن اإليراني

تدفع ديونها لطهران بصورة سريعة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــدول غرب إفريقيا  ــادة اجملموعة االقتصادية ل قرر ق
ــراءات وصفت بأنها  ــدود مع مالي، في إج إغالق احل
ــس  ــرام اجملل ــدم احت ــبب ع ــدا»، بس ــية ج «قاس
ــي إلجراء  ــي املوعد النهائ ــكري احلاكم مبال العس
ــاء دول وحكومات اجملموعة  االنتخابات.واتخذ رؤس
االقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اجملتمعون 
ــة الغانية، قرارا  ــة في العاصم ــف أبواب مغلق خل
ــارة معها،  ــي وتعليق التج ــع مال ــالق احلدود م بإغ
ــد  ــا أك ــق م ــية، وف ــات األساس ــتثناء املنتج باس
ــرروا أيضا قطع  ــام االجتماع.وق ــر في خت بيان نش
ــول مالي في البنك  ــاعدات املالية وجتميد أص املس
ــتدعون  ــرب إفريقيا. كذلك، سيس املركزي لدول غ
ــهدت  ــي التي ش ــدى مال ــة ل ــفراء دول اجملموع س
ــام ٢٠٢٠ وأزمة أمنية  ــكريني منذ الع انقالبني عس
ــتدخل حيز  ــات س ــذه العقوب ــوا إن ه عميقة.وقال
ــكل تدريجي عندما  التنفيذ فورا. ولن تُرفع إال بش
ــا «مقبوال»  ــدوال زمني ــلطات املالية ج ــدم الس تق
ــراز تقدم  ظ إح ــا يُالحَ ــات، وعندم ــراء االنتخاب ألج

رضٍ في تنفيذه. مُ
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــي كوريا  ــماليني ف ــقني الكوريني الش ــن املنش ــي تقرير ع ف
اجلنوبية ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن عودة منشق شمالي 
إلى بالده في نهاية العام املاضي أحدثت صدمة داخل اجملتمع 
ــة إلى أن  ــة الكورية اجلنوبي ــت الوكال ــوري اجلنوبي.ولفت الك
ــماليني الذين فضلوا العودة إلى الشمال  عدد املنشقني الش
ــم  إلى كوريا اجلنوبية،  ــاب الى دولة ثالثة، بعد جلوئه أو الذه
ــدم متكن هؤالء  ــزت ذلك إلى ع ــخص، وع ــغ حوالي ٧٠٠ ش بل
ــة».ونقلت  ــتقرار في كوريا اجلنوبية «بصورة سلس من االس
ــرطة بعنوان «دراسة  «يونهاب» عن بحث صادر من كلية الش
أوضاع حاالت عودة املنشقني الشماليني إلى الشمال وسبل 
ــماليني الذين  ــقني الش ــة»، أن العدد املتراكم للمنش املعاجل
ــد خروجهم الى دولة ثالثة  ــم يعودوا الى كوريا اجلنوبية بع ل
ــير في هذا السياق إلى  حتى عام ٢٠١٩ بلغ ٧٧١ شخصا.وأش
أن العدد حتى عام ٢٠١٥ كان ٦٦٤ شخصا، ثم ارتفع إلى ٧٤٦ 
ــخصا عام ٢٠١٧، وانخفض إلى  ــخصا عام ٢٠١٦، و٧٧٢ ش ش
ــخصا في  ــام ٢٠١٨، إال أنه ارتفع إلى ٧٧١ ش ــخصا ع ٧٤٩ ش

العام التالي، وزاد العدد بـ١٠٧ أشخاص خالل أربعة أعوام.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــبب  ــة اإلصابات املؤكدة بفيروس كورونا املس جتاوزت حصيل
ــتوى ٦٠ مليون  لعدوى «كوفيد-١٩» في الواليات املتحدة مس
ــع تطورات  ــز التي تتاب ــة جونز هوبكين ــادت جامع حالة.وأف
ــرتها األحد  ــي بيانات نش ــات املتحدة، ف ــة في الوالي اجلائح
ــجلة في البالد إلى  ــي ، بارتفاع حصيلة اإلصابات املس املاض
ــير  ــا ٨٣٧٥٠٤ وفيات.وتش ــون حالة بينه ــة ٦٠٫٠٦٢ ملي نقط
ــات اليومية خالل  ــط اإلصاب معطيات اجلامعة إلى أن متوس
ــي البالد أكثر من ٧٠٠٠٠٠ حالة ألول  األيام الـ٧ املاضية بلغ ف
مرة منذ بدء اجلائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.كما تواجه 
الواليات املتحدة ارتفاعات حادة للوفيات اجلديدة جراء املرض 
وجتاوز املؤشر اليومي خالل األيام الـ٧ املاضية حسب اجلامعة 

مستوى ١٥٠٠ حالة.

البينة اجلديدة / وكاالت
ــى الزعيمة  ــار، امس االثنني، عل ــة في ميامن ــت محكم حكم
ــابقة للبالد، أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات،  الس
في إحدى التهم الكثيرة املالحقة في إطارها، بحسب وكالة 
ــف، بأن القضايا  ــاد مصدر مطلع على املل «فرانس برس».وأف
ــابقة قد تعرضها  ــرى املالحقة في إطارها الزعيمة الس األخ
ــي، التي  ــو تش ــجن لعقود.وقال املصدر، إن س ــة الس لعقوب
ــباط ٢٠٢١،  ــة اجلبرية منذ انقالب األول من ش تخضع لإلقام
ــلكية بشكل غير  ــتيراد أجهزة اتصال الس أدينت بتهمة اس
ــابقة  ــى الزعيمة الس ــبق أن حكم عل ــه س ــر أن قانوني.يذك
ــنوات خلرقها  ــجن ملدة أربع س ــي كانون االول بالس ــار ف مليامن
ــو حكم خفضه  ــروس كورونا، وه ــة على في ــود املفروض القي

اجمللس العسكري الحقا إلى عامني.

موسكو / وكاالت / البينة اجلديدة
ــيرغي  ــي، س ــب وزير اخلارجية الروس ــال نائ ق
ريابكوف، إنه ليس من السهل على واشنطن 
إجراء حوار مع موسكو على أساس ثنائي، ألن 
املشاعر املعادية لروسيا لدى بعض شركائها 

ــح ريابكوف في  ــق ذلك.وأوض ــو تعي في النات
تصريح صحفي، أن «شعور  الواليات املتحدة 
بأن وراءها عيونا وآذان أكثر اجلماعات املعادية 
ــي موقف غير  ــي الناتو، يجعلها ف ــيا ف لروس
ــي معنا».وفي الوقت  ــوار ثنائ ــح إلجراء ح مري

ــه وصف ريابكوف نتائج االجتماع األول  نفس
ــنطن بأنها مذهلة. ــكو وواش بني ممثلي موس

ــت صعبة، لكنها  ــى أن احملادثات كان ولفت إل
ــا، ومت «التطرق خاللها إلى  ــت عملية أيض كان
ــدان  ــد الوف ــات املقبلة».وعق ــر املفاوض جوه

ــد املاضي ،  ــاء األح ــي مس ــي واألمريك الروس
ــاء،  ــكل مأدبة عش ــى ش ــاع األول عل االجتم
ــس  ــت ام ــي انطلق ــات الت ــدا للمفاوض متهي
ــة التي دعت  ــأن الضمانات األمني االثنني بش

إليها موسكو.

¥ÓiÎâÎ˛a@bËˆb◊äë@xaåfl@kjéi@ÏÿçÏfl@…fl@pbqÖb™@ıaäug@Â�‰ëaÎ@Û‹«@˝Ëç@èÓ€@Z“ÏÿibÌâ

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
ــني  ــر اخلارجية اإليراني، حس غادر وزي
أمير عبد اللهيان، صباح امس االثنني، 
ــة  ــة العماني ــى العاصم ــا إل متوجه
ــي،  ــقط، على رأس وفد دبلوماس مس
ــؤولني هناك.وأفادت وكالة  للقاء املس
ــأن محور  ــا» ب ــة «إيرن ــاء اإليراني األنب
ــي زيارته  ــر اخلارجية ف ــات وزي محادث

ــقط يتركز على مناقشة السبل  ملس
ــات الثنائية  ــة بتعزيز العالق الكفيل
ــية  ــاالت السياس ــف اجمل ــي مختل ف
ــك  وكذل ــة،  والثقافي ــة  واالقتصادي
ــول القضايا  ــات النظر ح تبادل وجه
اإلقليمية.هذا ويرافق عبد اللهيان في 
هذه الزيارة وفد سياسي من اخلارجية 

اإليرانية.

ÈuÏnÌ@Ô„aäÌ�a@ÚÓuâb®a@äÌãÎ
Êb‡«@Ú‰�‹ç@µg@

طب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علوم

اوستاكي واحلنجرة

ــمع  ــاعة الوالدة يس ــل س    فالطف
عكس العني فإنها ال تؤدي مهمتها 
ــى الدنيا،  ــل إل ــيء الطف حلظة مج
ولكنك إذا قربت يدك من عني الطفل 
ــرة فإنه ال يتحرك،  بعد امليالد مباش
ــدة، وإذا  ــر، هذه واح ــس اخلط وال يح
ــان، فإن كل شيء يسكن  نام اإلنس
فيه إال سمعه، إنك إذا أردت أن توقظ 
ــرب عينيه  ــت يدك ق ــم ووضع النائ
ــك إذا أحدثت  ــس، ولكن ــه ال يح فإن
ا بجانب أذنه فإنه يقوم من  ضجيجً
ا.تسمى احلنجرة بصندوق  نومه فزعً
ــا تقع في مقدمة  الصوت حيث أنه
ــال الصوتية،  ــل األحب ــق وحتم العن
ومسؤولة عن إنتاج الصوت وعملية 
البلع، لكن توجد العديد من احلاالت 
ــرة تتراوح  ــد تؤثر على احلنج التي ق
من التهاب احلنجرة وعقيدات احلبل 
ــرطان احلنجرة.من  ــى س إل الصوتي 
ــراض احلنجرة  ــدث أم ــن أن حت املمك
ــي إصابة  ــبب ف ــباب تتس لعدة أس
ــرر من  ــراوح الض ــد يت ــرة، وق احلنج
ــي احلبال الصوتية  ضعف طفيف ف
ــاكل الغضاريف  ــور في هي إلى كس
ــة الهوائية. ــرة أو القصب في احلنج
ــرب  ــور في تس وقد تؤدي هذه الكس
ــدر مما يؤدي  ــواء إلى الرقبة والص اله
ــي بخطر  إلى إصابة اجلهاز التنفس
ــد أمراض  ــام تع ــكل ع ــر، وبش كبي
ــار أكثر  ــائعة لدى الكب ــرة ش احلنج
ــون  يك ان  ــن  باألطفال.ممك ــةً  مقارن
ــائع  ــرطان ش ــرة س ــرطان احلنج س
ــو أكثر  ــرأس والرقبة، وه ــب ال يصي
ا بني الرجال مقارنةً بالنساء  ــيوعً ش
ــر ٦٠  ــي عم ــخاص ف ــب األش ويصي
ــا، وقد تؤدي العديد من العوامل  عامً
ــة به.في الغالب  لزيادة خطر اإلصاب
ــبب  ــرة بس ــاب احلنج ــدث الته يح
عدوى فيروسية في اجملاري الهوائية 
ــتخدام  االس ــبب  بس أو  ــة،  العلوي

ــباب أخرى،  ــرط للصوت، أو ألس املف
ــم التهاب احلنجرة إلى عدة  وينقس
ــام.اخلناق يصيب األطفال وهو  اقس
ــية تؤدي إلى  ناجت عند عدوى فيروس
التهاب وتورم احلنجرة.هناك مايعرف 
ــن املمكن أن  ــة احلنجرية فم بالقيل
تنفتح القيلة احلنجرية من الداخل 
ــداد  مما يؤدي لبحة في الصوت وانس
مجرى الهواء، أو قد تنتفح من اخلارج 
ــة مرئية في  ــور كتل ــؤدي إلى ظه وت
الرقبة وفي الغالب تصيب هذه احلالة 
املوسيقيني الذين يعزفون على آالت 
ــجني  ــا خلل النطق التش النفخ.ام
ــد ال إرادي لعضالت احلنجرة  فهو ش
التي تتحكم في احلبال الصوتية مما 

ــر طبيعي، وفي  ينتج عنه صوت غي
ــخاص  هذه احلالة قد ال يتمكن األش
من الكالم أو قد يبدو الصوت متوترًا 
ا عند  ــيوعً ــر ش ــد أكث ا,ويع أو مرجتفً
ا. النساء خاصة في عمر ٣٠ - ٥٠ عامً
ــال الصوتية هو  ــلل األحب كذلك ش

ــك العضالت  ــدم القدرة على حتري ع
ــال الصوتية،  ــي تتحكم في احلب الت
ــات  اضطراب ــبب  بس ــج  ينت ــد  وق
ــكتات الدماغية، أو  ــاغ، أو الس الدم
احلميدةمن  ــاب.األورام  األعص ــف  تل
ــبب االرجتاع  املمكن اإلصابة به بس
املعدي املريئي، أو االستنشاق املزمن 
ــاكل  مش اعراض  ــن  للمهيجات.وم
ــوت صعوبة  ــرة بحة في الص احلنج
ــرة آالم  ــدث ألم في احلنج ــي التح ف
ــي الرقبة كدمات في الرقبة و تورم  ف
ــر البلع  ــق التنفس عس ــق ضي العن
ــر نفث الدم انتفاخ حتت  تنفس صري
ــكل العظمي  ــوه في الهي اجللد تش
احلنجرة  ــرطان  س للحنجرة.أعراض 
فقدان الوزن آالم احللق ألم األذن صوت 
ــدر التنويه  ــاخنة ويج البطاطا الس
ــي واجر  ــل صوت ــب حب ــه إذا أصي أن
ا،  ــلل فقد يكون الصوت أجشً بالش
ــب كال احلبلني فقد  ــو أصي ــا ل بينم
ــروح اخلارجية،  ــل قوة الصوت.اجل تق
ــيارات، واالختناق،  ــل حوادث الس مث
الرياضية.في  واإلصابات  والسقوط، 
ــخص فقدانا  هذه احلالة يواجه الش
مفاجئا للصوت ويحدث هذا بسبب 
ــاقة  الصراخ أو املهام الصوتية الش
ــض من نزيف  ــد يعاني البع لذلك ق
ــة الدموية  ــزق أحد األوعي ــة مت نتيج
املوجودة على سطح احلبل الصوتي.
ــوت املهنية يعاني  ــات الص اضطراب
ــخاص الذين  ــة األش ــذه احلال من ه
ــكل محترف  يغنون أو يتحدثون بش
ــوا معرضني لإلصابة  لذلك قد يكون

بهذه االضطرابات.

ــيئًا  ــيء، يعيش في ظالم دائم، ال يرى ش ــان حني يفقد بصره يفقد كل ش إن اإلنس
على وجه اإلطالق، يصطدم بكل شيء، ولكن حني يفقد سمعه فإنه يرى، وحينئذ 
ا  ــمع يقدمه دائمً ــبحانه وتعالى حني يذكر الس تكون املصيبة أهون، ولكن اهللا س
على البصر.إن هذا من إعجاز القرآن الكرمي، لقد فضل اهللا سبحانه وتعالى السمع 
على البصر ألنه أول ما يؤدي وظيفته في الدنيا، ألنه أداة االسدعاء في اآلخرة فاألذن 

ا إن السمع أول عضو يؤدي وظيفته في الدنيا، ال تنام أبدً

االمربيولوجي / رائد عبد االله عباس

توجد العديد من 
احلاالت التي قد تؤثر 
عىل احلنجرة ترتاوح 
من التهاب احلنجرة 

وعقيدات احلبل الصويت 
إىل رسطان احلنجرة
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بحضور رئيس محكمة استئناف بغداد /الرصافة 
ــاد اجلابري) ونواب  ــتاذ ( عم االحتادية القاضي االس
رئيس محكمة االستئناف ورئيس واعضاء محاكم 
اجلنايات في الرصافة ورؤساء الهيئات االستئنافية 
ــواب االدعاء العام في محاكم اجلنايات  والقضاة ن
ــس مجلس  ــني افتتح رئي ــر من احملام ــع غفي وجم
القضاء األعلى معالي القاضي الدكتور ( فائق زيدان) 
صباح أمس اإلثنني العاشر من شهر كانون الثاني 
ــة جنايات الرصافة  ــي البناية اجلديدة حملكم احلال
ــم (٤) محاكم للجنايات وهي ( احملكمة  والتي تض
ــات الرصافة /  ــة ومحكمة جناي ــة املركزي اجلنائي
الهيئة األولى ومحكمة جنايات الرصافة / الهيئة 
ــة  ــة / الهيئ ــات الرصاف ــة جناي ــة ومحكم الثاني
ــدة من (٤) طوابق مت  ــة) وتتألف البناية اجلدي الثالث
ــزة االلكترونية  ــدث األجه ــا وجتهيزها بأح تأثيثه
ــورة تعكس حجم  ــعة ومتط ــم قاعات واس وتض
ــل القضاء ومبا يصب  ــام ألجل االرتقاء بعم االهتم

ــيد  ــتمع الس ــي خدمة املواطن العراقي وقد اس ف
ــريط  رئيس مجلس القضاء األعلى بعد قص الش
ايذاناً بافتتاح البناية اجلديدة الى شرح موجز عن 
ــم معد  ــل البناية اجلديدة من خالل مجس تفاصي
ــة البناية وقاعاتها  ــذا الغرض ثم جتوّل في اروق له
ــة اجلديدة)  ــق األربعة ( البين ــي الطواب املتوزعة ف
ــى القاضي  ــس القضاء األعل ــت رئيس مجل التق
الدكتور (فائق زيدان) حيث أكد في تصريح صحفي 
ــتمر  مقتضب لها بأن مجلس القضاء األعلى مس
ــكل ما يحتاجه  ــود ألجل االرتقاء ب مبواصلة اجله
ــي وابدى  ــن العراق ــدف خدمة املواط ــاء به القض
ــهموا  ــكل العاملني الذين اس ــكره وامتنانه ل ش
ــية  في اجناز هذه البناية بأدق املواصفات الهندس
ــدة) برئيس  ــة اجلدي ــت ( البين ــة كما التق والفني
ــة االحتادية  ــداد/ الرصاف ــتئناف بغ ــة اس محكم
القاضي األستاذ ( عماد اجلابري) فقال اننا نستمد 
العزم ومواصلة العمل بكل نشاط وحيوية بفضل 

الدعم املتواصل والالمحدود من لدن رئيس مجلس 
ــق زيدان) .  ــتاذ (فائ ــاء األعلى القاضي األس القض
وبعد اختتام مراسم افتتاح البناية اجلديدة توجه 
رئيس محكمة استئناف بغداد /الرصافة االحتادية 
ــاح فرع  ــاد اجلابري) الفتت ــتاذ ( عم ــي األس القاض
ــتئناف  ــة محكمة اس مصرف الرافدين في رئاس
بغداد /الرصافة االحتادية وبحضور مدير عام مصرف 
الرافدين السيد ( عبد احلسن جمال عبداهللا) ومدير 
ــادة القضاة  الفرع ( محمد ابراهيم) وعدد من الس
ل القاضي  ــوّ ــرع املصرف حيث جت والعاملني في ف
ــتاذ ( عماد اجلابري) في اروقته ودعا العاملني  األس
فيه الى بذل جهودهم خلدمة املراجعني له كافة . 
ــكر مدير عام مصرف الرافدين رئيس  من جانبه ش
مجلس القضاء األعلى ورئيس محكمة استئناف 
ــم املبذولة في  ــة االحتادية جلهوده بغداد /الرصاف
تذليل الصعاب من اجل افتتاح هذا الفرع بحلته 

اجلديدة ومبا يصب في خدمة املواطنني الكرام .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï@O@ÍÜ«c@—‹fl
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  القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعلى 

  رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي الدكتور فائق زيدان  يقص شريط االفتتاح للبناية اجلديدة

رئيس مجلس القضاء االعلى يتجول في أروقة البناية اجلديدة بناية محكمة جنايات الرصافة اجلديدة بطرازها املعماري اجلميل

ل في أروقة البناية اجلديدة  رئيس مجلس القضاء االعلى يتجوّ بحضور مدير عام مصرف الرافدين .. القاضي االستاذ عماد اجلابري يفتتح عدد من احملامني الذين حضروا مراسم االفتتاح لقطة إلحدى  قاعات محكمة اجلنايات  اجلديدة
فرعا ملصرف الرافدين  في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية 

رئيس مجلس القضاء االعلى يستمع الى شرح مفصل عن البناية اجلديدة  رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية يتحدث لـ(البينة اجلديدة )

عدد من السادة القضاة في استقبال السيد رئيس مجلس القضاء االعلى 

رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي الدكتور فائق زيدان يتحدث لـ(البينة اجلديدة)
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بحضور رئيس محكمة استئناف بغداد /الرصافة 
ــاد اجلابري) ونواب  ــتاذ ( عم االحتادية القاضي االس
رئيس محكمة االستئناف ورئيس واعضاء محاكم 
اجلنايات في الرصافة ورؤساء الهيئات االستئنافية 
ــواب االدعاء العام في محاكم اجلنايات  والقضاة ن
ــس مجلس  ــني افتتح رئي ــر من احملام ــع غفي وجم
القضاء األعلى معالي القاضي الدكتور ( فائق زيدان) 
صباح أمس اإلثنني العاشر من شهر كانون الثاني 
ــة جنايات الرصافة  ــي البناية اجلديدة حملكم احلال
ــم (٤) محاكم للجنايات وهي ( احملكمة  والتي تض
ــات الرصافة /  ــة ومحكمة جناي ــة املركزي اجلنائي
الهيئة األولى ومحكمة جنايات الرصافة / الهيئة 
ــة  ــة / الهيئ ــات الرصاف ــة جناي ــة ومحكم الثاني
ــدة من (٤) طوابق مت  ــة) وتتألف البناية اجلدي الثالث
ــزة االلكترونية  ــدث األجه ــا وجتهيزها بأح تأثيثه
ــورة تعكس حجم  ــعة ومتط ــم قاعات واس وتض
ــل القضاء ومبا يصب  ــام ألجل االرتقاء بعم االهتم

ــيد  ــتمع الس ــي خدمة املواطن العراقي وقد اس ف
ــريط  رئيس مجلس القضاء األعلى بعد قص الش
ايذاناً بافتتاح البناية اجلديدة الى شرح موجز عن 
ــم معد  ــل البناية اجلديدة من خالل مجس تفاصي
ــة البناية وقاعاتها  ــذا الغرض ثم جتوّل في اروق له
ــة اجلديدة)  ــق األربعة ( البين ــي الطواب املتوزعة ف
ــى القاضي  ــس القضاء األعل ــت رئيس مجل التق
الدكتور (فائق زيدان) حيث أكد في تصريح صحفي 
ــتمر  مقتضب لها بأن مجلس القضاء األعلى مس
ــكل ما يحتاجه  ــود ألجل االرتقاء ب مبواصلة اجله
ــي وابدى  ــن العراق ــدف خدمة املواط ــاء به القض
ــهموا  ــكل العاملني الذين اس ــكره وامتنانه ل ش
ــية  في اجناز هذه البناية بأدق املواصفات الهندس
ــدة) برئيس  ــة اجلدي ــت ( البين ــة كما التق والفني
ــة االحتادية  ــداد/ الرصاف ــتئناف بغ ــة اس محكم
القاضي األستاذ ( عماد اجلابري) فقال اننا نستمد 
العزم ومواصلة العمل بكل نشاط وحيوية بفضل 

الدعم املتواصل والالمحدود من لدن رئيس مجلس 
ــق زيدان) .  ــتاذ (فائ ــاء األعلى القاضي األس القض
وبعد اختتام مراسم افتتاح البناية اجلديدة توجه 
رئيس محكمة استئناف بغداد /الرصافة االحتادية 
ــاح فرع  ــاد اجلابري) الفتت ــتاذ ( عم ــي األس القاض
ــتئناف  ــة محكمة اس مصرف الرافدين في رئاس
بغداد /الرصافة االحتادية وبحضور مدير عام مصرف 
الرافدين السيد ( عبد احلسن جمال عبداهللا) ومدير 
ــادة القضاة  الفرع ( محمد ابراهيم) وعدد من الس
ل القاضي  ــوّ ــرع املصرف حيث جت والعاملني في ف
ــتاذ ( عماد اجلابري) في اروقته ودعا العاملني  األس
فيه الى بذل جهودهم خلدمة املراجعني له كافة . 
ــكر مدير عام مصرف الرافدين رئيس  من جانبه ش
مجلس القضاء األعلى ورئيس محكمة استئناف 
ــم املبذولة في  ــة االحتادية جلهوده بغداد /الرصاف
تذليل الصعاب من اجل افتتاح هذا الفرع بحلته 

اجلديدة ومبا يصب في خدمة املواطنني الكرام .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï@O@ÍÜ«c@—‹fl
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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9الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتادية، امس  ــة النزاه ــت هيئ اعلن
ــالتٍ محملة مبئات  ــط عج االثنني، ضب
ــفنجي  ــام احلديد اإلس ــان من خ األطن
ــة أن الـعـجالت  ــول املصدر، مبين مجه
ــة  ــى مـحافـظـ ــول إل ــت الـدخـ حـاول
ــبٍ فيها.وقالت  النجـف بأولياتٍ متالع
ــه في  ــة ، ان ــات بالهيئ ــرة التحقيق دائ
ــتوياتٍ  مس ــس  تعك ــةٍ  نوعيَّ ــةٍ  عمليَّ
ــي  ف ــة  والدق ــة  املتابع ــن  م ــة  مرتفع
ــع اجلهات  ــاون العالي م ــذ والتع التنفي
ــديد على املال  ذات العالقة؛ احلرص الش
العام وحياة املواطنني وأمنهم، أسفرت 
ــق هيئة  ــالكات مكتب حتقي ــرُّكات م حت
ــة االحتاديَّة في محافظة النجف  النزاه
ــددٍ من  ــةٍ إلدخال ع ــاط محاول عن إحب
لة مبئات األطنان من مادَّة  مَّ العجالت احملُ
خام احلديد اإلسفنجي مجهول املصدر 

بتحرُّك  ــرة  الدائ ــادت  احملافظة.وأف ــى  إل
ــي  ــة ف ــق الهيئ ــب حتقي ــالكات مكت م
افظة  ــدود احملُ ــة النجف إلى ح حافظ مُ
ــاس)؛ بناءً على  ــة منطقة (غم من جه
ــا،  ــرة لديه ــة املُتوفّ ــات الدقيق املعلوم
ــط (١٩) عجلة حملٍ  ــن ضب ن م لتتمكَّ
كبيرة (قاطرة ومقطورة) محملة بــ(٧٢٢) 
ــفنجي  ــادَّة خام احلديد اإلس طناً من م
مُ  ــتخدَ ــتخدام املزدوج، إذ تُس ذات االس
ــا خطرة  ، منه ــةٍ ــاالتٍ مختلف ــي مج ف
ــني وأمنهم.وتابعت  ــاة املواطن على حي
ــني  ــع املُتَّهم ــة م ــات األوليَّ إنَّ التحقيق
ــائقو العجـالت،  ــم س ــني، وه املضبوط
الفات  ــن اخملُ ــود العديد م ــادت إلى وج ق
لة في  مَّ ــواد احملُ ــنيَّ أنَّ امل ــة، إذ تب املُرتكب
ــة مجهولة مصدر،  العجالت املضبوط
ــود اختالفٍ كبيرٍ بني أرقام  الفتةً إلى وج
اق مع الوصوالت  وَّ العجالت وأسماء السُّ

ــيرٍ  ــدم وجود خط س ــا، وع ــة به اخلاصَّ
ــت. ــدون منفيس ــر) وب ــالت (بوج للعج

ــؤولني عن  ــرة بتعاون املس ونوَّهت الدائ
لِبَ منها  السيطرات في املنطقة التي طُ

رُّز على العجالت واملواد املضبوطة  التَّحَ
ــا، إذ متَّ تنظيم محضر ضبطٍ  حلني نقله
ــني  ــالت واملُتَّهم ــوادِّ والعج ــيٍّ بامل أصول
ــي العمليَّة؛ بغية العرض  املضبوطني ف

ة؛ التخاذ  تصَّ على اجلهات القضائيَّة اخملُ
ــبة.وتأتي هذه العمليَّة  القرارات املناس
ــاط محاوالت  ةٍ إلحب ــن عملياتٍ عدَّ ضم
ــهر  ــا الهيئة في األش ذته ــب نفَّ التهري
ــر آب  ــت أواخ ــد أحـبط ــة، فق املنصرم
املاضي عمـليَّات تهـريـبٍ لـمادَّة احلديـد 
ــارج البلد  ــار إلى خ ــل في ذي ق الثـقيـ
ــات من معـملٍ  ــت ذريعة تدوير النفاي حت
نـت  ــا متكَّ ، فيم ــركـةٍ أجنبيَّةٍ ــعٍ لش تاب
أواخـر متوز من إحباط محاولـةٍ لتهـريب 
لة مبادَّة حديد  حمَّ عجالتٍ نوع  (تريلة) مُ
سكراب السيَّارات املكبوس متَّ تهريبها 
ــة للحديد والصلب  ــركة العامَّ من الش
في ديالى، وفي العاشر من كانون الثاني 
حاولةٍ  ــاط مُ ــرم متَّ إحب ــن العام املنص م
ــادة  ــة مب لَ مَّ حَ ــاحنة مُ ــب (١٥) ش لتهري
ــكراب من إحدى  ــد والنحاس الس احلدي

حافظة ديالى أيضاً.  دوائر الدولة في مُ

زراعة األنبار تتخذ إجراءات ملكافحة التصحر واحلد من البطالة

القبض عىل منتحل صفة ضابط أمني يف بغداد 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة األنبار، امس  ــت مديرية زراع أعلن
ــتوية  ــة الش ــذ اخلط ــني، تنفي االثن
ــى  ــارت ال ــا اش ــبة ١٠٠٪، فيم بنس
اتخاذها اجراءات ملكافحة التصحر 
ــة. وقال مدير زراعة  واحلد من البطال
ــبتي، إن اخلطة  احملافظة مثنى الس
ــكل  ــتوية نفذت بش ــة الش الزراعي

دومن  ــف  ال  (٥٩٤٠٠٠) ــع  بواق ــل  كام
غطت مساحات كبيرة وشاملة من 
ــبة  ــة االنبار، مبيناً، أن نس محافظ
التنفيذ واالجناز كانت ١٠٠٪.واضاف، 
ــمدة  أن هناك قلة في جتهيزات األس
ــيراً الى  ــوزارة، مش ــن ال ــنة م اخلش
ــب  ــذوا اخلطة حس ــني نف أن املزارع
ــى االكتفاء  ــوب للوصول ال ما مطل

ــوم العراق. ــار وعم ــي في االنب الذات
واكد السبتي أن مديرية زراعة االنبار 
باشرت بتوزيع جرعة السماد الناعم 
بني املزارعني، باالضافة الى ان هناك 
ــو  ــة من ــكلة ومكافح ــة ملش متابع
ــق زراعة محصول  األدغال التي تراف
ــى أن الوزارة جهزت  احلنطة، الفتاً ال
ــني باملبيدات اخلاصة باالدغال  املزارع

ــني  ب ــا  توزيعه ومت   ٪١٠٠ ــبة  بنس
ــب احلاجة  ــعب الزراعية وحس الش
ــال وتأثيرها على  ــباً لنمو االدغ حتس
نسبة محصول احلنطة ومكافحتها 
أن استغالل  املطلوب.وتابع،  بالوقت 
ــكل عام كان  ــي الزراعية بش االراض
ــكلة  ــد من مش ــر للح ــه دور كبي ل
ــتغالل االيدي العاملة  البطالة واس

لسد حاجة احملافظة مبا حتتاجه من 
ــب  ــل اخلضر واحلبوب حس محاصي
ــد  ــتهلك اليومي.واك ــاج املس احتي
ــا دور كبير  ــار كان له ــة االنب ان زراع
ــود الزراعية بعدد من  في ابرام العق
ــو جزء من  ــي الصحراوية وه االراض
اخلطة املوضوعة ملكافحة التصحر 

وتوفير فرص عمل للعاطلني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة اإلجرام  ــت مديرية مكافح أعلن
ــني، إلقاء  ــس االثن ــداد، ام ــي بغ ف
ــم ينتحل صفة  القبض على مته
ــد  ــي أح ــد ف ــة عقي ــط برتب ضاب
ــزة األمنية في بغداد. وذكرت  األجه

ــتنجدت  ــة ، إن مواطنة اس املديري
ــب مكافحة إجرام باب  مبفارز مكت
ــيخ عن قيام شخص ينتحل  الش
ــد في  ــة عقي ــط برتب ــة ضاب صف
ــي الدولة  ــزة األمنية ف أحد األجه
باالحتيال عليها وسرقة عجلتها 

ــارع  نوع ( كيا ريو ) في منطقة ش
ــط بغداد، وألهمية  ــطني وس فلس
ــق عمل  ــكيل فري ــوع مت تش املوض
ملتابعة احلادث.وأشار البيان إلى إنه 
ــع املعلومات، مت  بعد التحري وجم
التوصل إلى املتهم ، ونصب كمني 

محكم والقبض عليه في منطقة 
ــط بحوزته مجموعة  الكرادة وضب
ــيم كارت كان يستخدمها  من س
ــال،  ــب واالحتي ــة النص ــي عملي ف
ــراء التحقيق معه اعترف  وبعد إج
صراحة عن قيامه بسرقة العجلة 

وبيعها مبستمسكات مزورة. وتابع، 
ــه باالعتراف ابتدائيا  مت تدوين أقوال
ــي  قاض ــرر  وق ــا  قضائي ــت  وصدق
التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة 
ــات لينال  ــون العقوب ــن قان ٤٥٦ م

جزاءه العادل.

  حمافظة بغداد تصدر توجيهاً 
خيص املحارضين املجانيني

بني صالح الدين ونينوى .. 
تدمري اوكار عدة لداعش بقصف 

جوي عراقي

توقيف مسافر أجنبي بحوزته كمية 
كبرية من العملة اللبنانية بمطار النجف

بغداد / البينة اجلديدة
ــد جابر العطا،  وجه محافظ بغداد، محم
ــرخ  ــات الك ــات تربي ــني، مديري ــس االثن ام
ــة بطلب متويل  ــد احملافظ ــة، بتزوي والرصاف
ــهر  ــور احملاضرين و االداريني لش ــرف اج بص
كانون الثاني اجلاري حسب قرار ١٣٠. وجاء 
في كتاب موجه إلى مديريات تربية (الكرخ 
ــة والرصافة االولى  ــى والثانية والثالث االول
ــتنادا الى ما  ــة)، أنه «اس ــة والثالث والثاني

ــة جمللس الوزراء  ــاب األمانة العام جاء بكت
ــرة القانونية في العدد (ق/٤٤/٤/١٣//٢)  الدائ
ــب قيامكم بتزويد  املؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٢٢ تنس
ــم التنظيم  ــة واملالية قس ــرة اإلداري الدائ
املالي بكتاب طلب التمويل اخلاص بصرف 
ــمولني بقرار  أجور احملاضرين واالداريني املش
رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١ لشهر كانون الثاني 
ــة وزارة  ــا مفاحت ــنى لن ــنة ٢٠٢٢ ليتس لس

املالية بذلك». 

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني،  ــالم األمني، ام ــة اإلع ــت خلي أعلن
ــي محافظتي بقصف  ــر اوكار لداعش ف بتدمي
جوي لطائرات F١٦  العراقية.  وقالت اخللية ، إن 
ــطة طائرات   القوة اجلوية العراقية نفذت بواس
F١٦ ثمان ضربات، أسفرت عن تدمير عدة اوكار 

ــش اإلرهابية قرب احلدود  لعناصر عصابات داع
ــالح الدين  ــي عمليات ص ــني قيادت ــة ب الفاصل
ــى أن الضربات  ــان، إل ــار البي ــرب نينوى.وأش وغ
ــادة العمليات  ــراف قي ــط وإش ــذت بتخطي نف
املشتركة، ووفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة 

جلهاز االمن الوطني. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، القبض 
ــة كبيرة من  ــي بحوزته كمي ــافر أجنب ــى مس عل
ــرف. وذكرت  العملة اللبنانية مبطار النجف األش
ــات  ــتخبارات والتحقيق ــة االس ــة ، إن وكال اخللي
ــاون مع مفرزة  ــي وزارة الداخلية بالتع االحتادية ف

من اجلمارك ومن خالل تدقيق املسافرين القادمني 
ــن القاء  ــرف متكنت م ــف االش ــار النج ــى مط ال
ــية  ــافرين اجنبي اجلنس ــض على احد املس القب
ــه كمية كبيرة من العملة اللبنانية كانت  بحوزت
ــت، أنه مت  ــات. واضاف ــل علب حلوي ــة داخ مخفي

اتخاذ االجراءات القانونية بحقه.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، فتح باب  اعلنت وزارة الصحة، ام
ــوم العالي،  ــات العليا (الدبل ــدمي للدراس التق
ــراق للعام  ــوراه) داخل الع ــتير، الدكت املاجس
ــر عام دائرة  ــي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.وقال مدي الدراس
ــوزارة توفيق  ــة املوارد في ال التخطيط وتنمي
ــيح  ــد توفيق ، انه يجب اعداد الية للترش ولي
ــكيل جلنة  ــر واملتضمنة تش ــل الدوائ ــن قب م
ــات العليا في كل دائرة صحة تصادق  للدراس
ــل الدائرة  ــيح وتتحم ــتمارات الترش على اس

ــي  ف ــودة  املوج ــات  املعلوم ــة  دق ــؤولية  مس
ــرة التخطيط في  ــم تزويد دائ ــتمارة ويت االس
ــة  ــات الراغبني باكمال الدراس ــوزارة بطلب ال
ــن طريق البوابة االلكترونية في تلك الدوائر  ع
ــة الدوام  ــقف الزمني احملدد نهاي وضمن الس
ــق ٢/٢٢٠٢/١٧. ــوم اخلميس املواف ــمي لي الرس
ــات العليا ال يحق  ــاف ان املتقدم للدراس واض
ــي اال بعد  ــه الدخول الى االمتحان التنافس ل
ــوزارة – دائرة  ــة ال ــدم ممانع ــى ع ــول عل احلص
ــرا وبخالفه  ــوارد حص ــط وتنمية امل التخطي

يعتبر القبول الغيا.واشار توفيق الى ان يكون 
ــة الدبلوم العالي واملاجستير  املتقدم لدراس
ــنتني خدمة وظيفية  والدكتوراه قد اكمل س
ــهادة لغاية  فعلية بعد حصوله على اخر ش
ــترط في املتقدم للدراسة ان  ٢٠٢٢/١٠/١ ويش
ــنتني بعد  ــة فعلية ملدة س ــون لديه خدم تك
حصوله على اخر شهادة من تاريخ مباشرته 
بالوظيفة لغاية ٢٠٢٢/١٠/١ ويستثنى من هذه 
الفقرة احلاصل على شهادة املاجستير بتقدير 
ــن املدة املقررة وبدون  امتياز او جيد جدا وضم

ــتير. ــهادة املاجس ــد للحاصلني على ش متدي
ــدد على ضرورة عدم وجود عقوبتني ادارية  وش
خالل السنة االخيرة واعتبارا من ٢٠٢١/١/١ وان 
يكون مستمرا باخلدمة وعدم متتعه بأي اجازة 
طويلة وان اليكون من قد مت قبوله في دراسات 
ــة او برنامج  ــة او عربية او اجنبي ــا عراقي علي
ــبب  البورد العراقي والعربي والغي قبوله بس
يعزى الى تقصيره او تركه الدراسة او التدريب 
السباب غير مشروعة او يكون قد فصل منها 

او مرقن قيده بسبب الغش او التزوير.

الصحة تفتح باب التقديم للدراسات العليا داخل العراق  

قبل دخوهلا إىل النجف .. ضبط عجالت حمملة بمئات 
األطنان من احلديد اإلسفنجي جمهول املصدر

رئيس جملس األمة الكويتي هينئ 
احللبويس برئاسة جملس النواب

رئيس حكومة إقليم كردستان هينئ 
رئيس جملس النواب ونائبيه

بذكرى مئوية الرشطة.. الداخلية 
ترفع العقوبات عن منتسبيها

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األمة الكويتي مرزوق الغامن، رئيس  هنأ رئيس مجل
ــا  ــي النتخابه رئيس ــس النواب محمد احللبوس مجل
ــة ، ان رئيس مجلس  ــر بيان جمللس االم للمجلس.وذك
ــي بواليته  ــة الكويتي مرزوق الغامن يهنئ احللبوس االم
ــب، امس االول  ــة.وكان مجلس النواب قد انتخ الثاني
ــا للمجلس وحاكم  ــي رئيس ــد، محمد احللبوس االح

الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد اهللا نائبا ثاني.

اربيل / البينة اجلديدة
ــي،  ــان بارزان ــتان نيجيرف ــم كردس ــس اقلي ــأ رئي هن
ــس النواب  ــب الثاني لرئيس مجل ــس االثنني، النائ ام
ــاخوان  ــال صالح ، دولة األخ ش ــاخوان عبد اهللا.وق ش
ــس مجلس النواب  ــداهللا احملترم النائب الثاني لرئي عب
ــم بخالص التهاني  ــب، يطيب لي أن أتقدم لك املنتخ
والتبريكات مبناسبة انتخابكم النائب الثاني لرئيس 
ــداد والتوفيق في  ــاً لكم الس ــس النواب، متمني مجل
ــس النواب،  ــدورة اجلديدة من مجل ــام عملكم ولل مه
ــني وتطلعاتهم.وانتخب  ومبا يحقق متطلبات املواطن
ــريعية اخلامسة، محمد  مجلس النواب   بدورته التش
ــاً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان  احللبوسي رئيس

عبد اهللا نائباً ثانياً.

البصرة / البينة اجلديدة
ــاء قرارات  ــس االثنني، إلغ ــة، ام ــررت وزارة الداخلي ق
ــات  ــرض عقوب ــة ف ــة املتضمن التحقيقي ــس  اجملال
ــبيها. وجاء في وثيقة مذيلة  انضباطية بحق منتس
ــي ، «تزامناً مع  ــر الداخلية عثمان الغامن ــع وزي بتوقي
ــبة مضي مئة  ــرطة العراقية ومبناس ذكرى عيد الش
ــى التعامل  ــا عل ــها وحرصاً من ــى تأسيس ــام عل ع
ــل بث روح  ــا ومن أج ــوبي وزارتن ــاني مع منس اإلنس
ــال  ــض رج ــال لبع ــح اجمل ــوة وفس ــامح واألخ التس
الشرطة الذين ارتكبوا اخطاءً اثناء أدائهم مهامهم 
ــات اخملولة الينا  ــى الصالحي ــتناداً إل الوظيفية واس
ــول احملاكم  ــن قانون أص ــادة ١١ م ــب أحكام امل مبوج
ــنة ٢٠٠٨،  اجلزائية لقوى األمن الداخلية رقم ١٧ لس
ــة املتضمنة  ــس التحقيقي ــاء قرارات اجملال تقرر إلغ
ــرطة».  ــة بحق رجال الش ــات انضباطي ــرض عقوب ف
ــرارات اجملالس التحقيقية التي ال  كما تقرر «إلغاء ق
ــة الغياب على أن  ــور التحقيق عن جرمي ــت في ط زال
ــة لغاية صدور أمرنا  ــم التحاق مرتكب هذه اجلرمي يت
هذا».وتضمنت قرارات الداخلية أيضاً، «إلغاء قرارات 
ــي ال زالت في طور التحقيق  اجملالس التحقيقية الت
ــوص عليها في املواد ٨ و ١٥ و ١٦ و  ــن اجلرائم املنص ع
١٧ و ١٨ و٢٠ و٢١ و٢٥ و ٢٩ و٣٠ من قانون عقوبات قوى 
األمن الداخلي، رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ املعدل».وجاء في 
ــات مالية جراء إلغاء  ــه «ال يترتب أي تبع الوثيقة، أن

القرارات أعاله».
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إضاءات قانونية

ج / ١

ان اوجه التمييز بني الشريك باملساعدة 
ــار انه يوجد  ــل بالدخول بإختص والفاع
ــريك  الش ــا  به ــوم  يق ــال  اعم ــك  هنال
ــل  الفاع ــكاب  ارت ــاء  اثن ــاعدة  باملس
او  ــهلة  املس ــال  االعم ــي  وه ــة  للجرمي
ــتراك  املتممة الرتكابها ، ونظراً ألن االش
ــب صوره  ــي اغل ــي ف ــاعدة يقتض باملس
ــل او الفاعلني  ــريك مع الفاع وجود الش
ــد يحدث  ــة فإنه ق ــكاب اجلرمي ــت ارت وق
ــي  ــاعدة ف ــريك باملس ــني الش ــط ب اخلل
ــهلة او املتممة  االعمالفي االعمال املس
ــذي يدخل في  ــني الفاعل ال ــة وب للجرمي
ارتكاب اجلرمية بإتيانه عمالً من االعمال 
ــى معيار  ــا ، لذلك يرجع عل ــة له املكون
الشروع للتفرقة بني االعمال التي يعهد 
ــني االعمال التي  ــخص فاعالً وب بها الش
ــريكاً فيعد فاعالً من تدخل  يعد بها ش
ــذ بينما يعد  ــه في مرحلة التنفي اعمال
ــاعدة من تقتصر اعماله  ــريكاً باملس ش

على مرحلة االعمال التحضيرية (١) .
ــض املصرية قد  ــة النق ــر ان محكم غي

ــعت في تعريف الفاعل     بالدخول  توس
ــه كذلك إذا  ــكاب اجلرمية فأعتبرت (٢) ارت
قام بدور رئيسي وفعال في تنفيذ اجلرمية 
ــرح  ــى ذلك وجوده على مس ــى اقتض مت
ــروع هو  ــد معيار الش ــة ، فلم يع اجلرمي
ــد الفعل االصلي  ــط التمييز الوحي ضاب
ــال  االعم ــي  ف ــاعدة  باملس ــتراك  واالش
ــال  االعم ــي  ف أي  ــة  للجرمي ــرة  املعاص
ــل وضعت  ــة لها ، ب ــهلة او املتمم املس
ــة النقض الى جانبه معياراً اخر  محكم
أوسع منه وهو معيار القيام بدور ما على 
ــا كثيراً ما  ــرح اجلرمية وقت ارتكابه مس
ــه باالضافة الى معيار الفعل  تهتدي الي
ــتغني عنه في بعض  التنفيذي وقد تس
ــز بني الفاعل  ــك ان التميي الصور . والش
بالدخول وبني فعل االشتراك باملساعدة 
ــب قانونية  ــر هام ألنه يرت ــي اجلرمية أم ف
متعددة متصل بعضها بتقدير العقوبة 
وبعضها االخر بسريان الظروف املشددة 
ــي اجلرمية ،  ــاهمني ف اخلاصة بباقي املس
ــرورة االرتباط بفعل اصلي  وبعضها بض
ــري اثارها على  ــب عليه والتي تس معاق
ــريك وال تسري على الفاعل االصلي  الش

مع غيره .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرح  ــر « ش ــوقي عم ــوة ، ش ــو خط ١ـ اب
ــون العقوبات « دار  االحكام العامة لقان
ــة العربية ص ٤١٠ .٢ ـ مجموعة  النهض
ــض املصرية ٣٠  ــة النق ــكام محكم اح

مايو س ١ ، رقم ، ٢٣٠ ، ص ٧٠٩ .
ــه اذا وقع  ــة في ــز ال صعوب ــذا التميي وه
االشتراك باملساعدة في االعمال اجملهزة 
للجرمية اي السابقة عليها وامنا ينبغي 
ــتراك  ــز دقة حاصة اذا يوقع االش التميي
ــهلة او  ــال املس ــي االعم ــاعدة ف باملس
ــة اي املعاصرة لها ألنها  املتممة للجرمي
تقضي تواجد الشريك في مكان اجلرمية 

مع زمالئه واتصاله بها عن كثب (١) .
ــريك  ــب الفقه الش ــرى جان ــع ذلك ي وم
ــاعدة املعاصرة يتمييز عن الفاعل  باملس
ــروعاً أو  بطريق الدخول ( بعمل يعد مش

ال ) في امرين : بدور فعَ
ل  ــدور اصيل يعوَ ــل يقوم ب اوالً : ان الفاع
عليه باقي اجلناة في خطتهم بينما دور 
ــاعدة ثانوي بالقياس الى  الشريك باملس

دور الفاعل .
ــريك  ثانياً : ان النية االجرامية لدى الش
ــاعدة بينما هي  تنصرف الى مجرد املس
ــة االرتكاب «  ــد الفاعل مع غيره « ني عن
على قدم املساواة مع الفاعلني االخرين.

ــن  م ــن  االمري ــي  ف ــل  الفص ان  ــق  واحل
ــوع يعمل في  ــي املوض ــاص قاض اختص
ــب وقائع كل  ــة حس ــلطته التقديري س
ــي الفقه  ــر ف ــاه اح ــاك اجت ــة ، وهن حال
ــرة املظهر  ــتخدام فك ــو الى اس (٢) يدع
ــريك  احلارجي للتمييز بني الفاعل والش
ــرة املظهر  ــور وتقوم فك ــي بعض الص ف
ــن حالل  ــا م ــة بينهم ــي بالتفرق احلارج

ــة املعروضة اوال مبعرفة  الظاهرة للواقع
ــال تدخل في نطاق  ــا اذا كانت االفع عم
االعمال التنفيذية للركن املادي للجرمية 
ــال حتضيرية فقط ،  ــا مجرد اعم اي انه
ــي تكون حتت  ــي وحدها الت ــرة ه فاالخي
مظلة اعمال املساهمة التبعية ويطلق 
ــي حالة إمتام  ــركاء ف على قائمتها الش

العمل التنفيذي .
ــي بهذا  ــرة املظهر اخلارج ــق ان فك واحل
املعنى ال تخرج عن كونها تطبيق لنظرية 
ــروع في اجلرمية للتمييز بني الفاعل  الش
وبالدخول والشريك باملساعدة ، اال انها 
اوسع مدى على اعتبار ان املشرع املصري 
يحصر صور االشتراك باملساعدة اال انها 
اوسع مدى على اعتبار ان املشرع املصري 
يحصر االشتراك باملساعدة طبقاً لنص 

املادة (٤٠) من قانون العقوبات املصري .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــم العام من  ١ـ عبيد رؤوف ، مبادئ القس
ــي « دار الفكر العربي»  ــريع العقاب التش

ص ٤٤٧ .
ــة  ــر اخلارجي ــامه « املظاه ــل اس ٢ـ كام
ــة مقارنة ـ  ــون اجلنائي : دراس ــي القان ف

جامعة طنطا .
يعد الفرد شريكاً في اجلرمية إذا كان لديه 
الدراية والعلم باحلدث، أي واقعة اجلرمية، 
ــة، ولكنه  ــى تبليغ اجلرمي ــادراً عل وكان ق
ــل في حتقيق ذلك مقصراً أو قاصداً.  فش
ــمح اجلاني  ــريك يس ــي هذا الش وبالتال

ــتمرار في تنفيذ جرميته بالرغم من  االس
أنه ميكنه منع اجلاني إما عن طريق املنع 
ــلطات،  ــر، وإما باالتصال مع الس املباش
ــاندا للجاني  ــد يصبح هذا الفرد مس وق
بعد ارتكاب اجلرمية عوضاً من أنه متفرج 
بريء. يحدد القانون مدى درجة االشتراك 
في ارتكاب اجلرمية. وال تعتبر عادةً عملية 
ــتراك جرميةً تالحق قانونياً، بالرغم  االش
أنه أحياناً يتعارض مع املفهوم املتعارف 
ــريك متآمرا في  ــح الش ــا.. وقد يصب له
ــه، وإذا  ــب درجة تورط ــة على حس اجلرمي
ــة أم ال. يجعل مفهوم  ما اكتملت اجلرمي
ــؤوالً  ــتراك أو التواطؤ من الفرد مس االش
من الناحية اجلنائية جزاء أفعال اآلخرين. 
وقد تشمل عملية االشتراك في ارتكاب 
ــر معه.  ــي والتآم ــاندة اجلان اجلرمية مس
ــؤولية القانونية  ــار املس ــراً ما يش وكثي
ــتراك في ارتكاب  ــاندة اجلاني باالش ملس

اجلرمية. (١)
ــي ارتكاب  ــاً ف ــريك جاني ــاعد الش يس
ــه: إما بتورط  ــتراك بنوعي اجلرمية، واالش
الشريك من الدرجة األولى في املشاركة 
ــي ارتكاب اجلرمية، وإما بتورط  الفعلية ف
الشريك من الدرجة الثانية في املعاونة 
ــة إما  ــون املعاون ــه. وتك ــض في والتحري
ــمى  ويس ــية.  النفس ــا  وإم ــدية  اجلس
ــة الثانية باملتواطئ  ــريك من الدرج الش

في ارتكاب اجلرمية.(٢).

سيف علي الالمي 
ــي حالةٍ من  ، كانَ اجلميعُ ف ــومٍ ــرةَ ي ظهي
رُ بنيَ  ــبُ كانَ يُفكِّ القلقِ واإلحباط، األغل
نِ اجلنوبِ وبنيَ الهجرةِ خارجَ  دُ النزوحِ إلى مُ
ــيحدثُ  رُ مبا س ــالد. كانَ اجلميعُ يُفكِّ الب

ــقطُ  ــل ستس ــامِ القادمة..ه ــاللَ األي خ
ــي؟ هل  ــمِ اإلرهـاب ــدِ التـنظي ــدادُ بي بغ
ــيحلُّ  ــا املوت؟ هل س ــيكونُ مصيرُن س
اخلرابُ في مناطقِ الوسطِ واجلنوب؟ هل 
ــيطرةُ على  ــيكونُ احلكمُ لهم والس س
العراق؟ لم يكن هذا التفكيرُ هو تفكيرَ 
ــى دول اجلوارِ  ــل حت ــط، ب ــني فق العراقي
رون مبصيرهم، وهل سيحدثُ  كانوا يُفكِّ
ــي العراق، حتى بلغتِ  لهم كما حدثَ ف
ــبهَ  ــوبُ احلناجرَ وأصبحتْ بغدادُ ش القل
انِها؛ فأصبحتِ املنازلُ  ــكّ ــةٍ من سُ خالي

ــوارعُ فارغةً ميألُها  مهجورةً خاويةً والش
ــا التـنظيمُ  ن ــن هُ ــوفُ واالرتباك، فم اخل
ــدادَ، ومن  ــى حزامِ بغ ــي وصلَ إل اإلرهـاب
ــي القواتِ  ــارُ الذي أصبحَ ف نا االنكس هُ
ــةِ  ــابِ السياس ــببِ أصح ــةِ بس األمنيّ
والقياداتِ الذين قرّروا أنّ العراقَ لن ينجوَ 
ــرِّ هذا التـنظيمِ اإلرهـابي إال بعدَ  من ش
 ، ــاعةٌ ثالثةِ عقودٍ من احلرب.وما هي إال س
ــفِ بنداءِ  ــيّدِ النج حتى صدحَ صوتُ س
ه  ي بنفسِ الدفاع الكفائي: (إنّ من يُضحّ
ه وأهلِه  منكم في سبيلِ الدفاعِ عن بلدِ

ــاء  ا إنْ ش ــهيدً هم فإنّه يكونُ ش وأعراضِ
ــتجابةُ ال مثيلَ لها،  ــتِ االس اهللا)، فكان
، فيها ما فيها من  ــينيةً س استجابةً حُ
شقِ كربالء، أيُّ عظيمٍ هذا الذي يطلبُ  عِ
ــيُ الهوى  ــيء إال ألنّه كربالئ املوتَ ال لش
سيني العشق.لقد أتقنوا فنَّ التحريرِ  وحُ
 ، نحِ الليلِ ــتَ جُ ــاروا حت ، وس وإنقاذَ األرضِ
قَ  ، وحتقّ ــابَ واألوديةَ واجلبالَ وعبروا الهض
برى الدول  ــتْ عليه كُ الصعبُ الذي راهن
ــبه باملُعجزة، حتى أثبتوا  ةٍ زمنيةٍ أش مبُدّ
ــرتِ املعادلةُ وأصبحَ  ــدقَ نيّتهم، وتغيّ ص

االنكسارُ انتصارًا والهزميةُ عزميةً واخلوفُ 
ــبُ في  ــثُ دبَّ الرع ، حي ــجاعةً ــوةً وش ق
هم، وبدأتِ  ــتّتَ جمعُ قلوبِ األعداءِ وتش
رُ الواحدة تلوَ األخرى  االنتصاراتُ تتسطّ
ــة الزهراء.وما هي إال أيامٌ  : يا فاطم بنداءِ
ــرِ تُرفرفُ في ربوعِ  حتى كانتْ رايةُ النص
لَّ األحالمِ التي  ــفةً بذلك كُ املوصلِ ناس
بناها داعش.شكرًا لقائدِ النصرِ العظيمِ 
مِ علي السيستاني..شكرًا 

السيّدِ املُعظّ
ــهداء  ألبطالِ معاركِ االنتصارِ وجلميعِ ش

احلــشدِ الشعبي والقوات األمنية.

زيد الحلي

ــي العراقي  ــداً، أن يكون الوع ــل ج جمي
ــغل العالم من  ــباقاً في رصد ما يش س
ــال العلمي  ــيما في اجمل أمور طارئة، الس
ــدى  ــن ص ــا م ــا يرافقهم ــي وم والصح
ــد اإلعالميون أنهم  ــذا يؤك اعالمي، وبه
ــعدتُ جداً  صوت وضمير اجملتمع، وقد س
بأن حتظى رسالة ماجستير تقدمت بها 
ــى جامعة في  ــة إعالمية عراقية ال زميل
ــقيق، باهتمام الفت لتناولها  االردن الش
ــم ما واجه  ــاً جديداً يتعلق بأه موضوع

ــو جائحة  ــزال يواجهه وه ــم، وال ي العال
كورونا وتداعياتها اجملتمعية في مفاصل 
احلياة، فمن املعروف أن اإلعالم اجلماهيري 
املتمثل في منصتي الفيس بوك وتويتر، 
ــان وأفعاله  ــي طريقة تفكير االنس أثر ف
ــتقرار  ــهم في االس وتصرفاته، كما أس
ــي واالقتصادي مبا  االجتماعي والسياس
ــل وحوارات  ــوس وأقاوي ــه من طق يحمل
ــن خطورته  ــس ايضا، وهنا مكم والعك
ــة بعلمية املنطق  ــته الباحث وقد ناقش
ــالة حصلت على  ــدال. الرس ــم ال والرق
االمتياز، وكانت حتت عنوان (أطر الرسائل 
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم االتصالي
ــة  ــة بجائحة كوفيد - ١٩) دراس املتعلق
ــبوك وتويتر  ــي منصتي فيس حتليلية ف
ــالة أن االهتمام  إمنوذجا، وقد بينت الرس
مبا تضمنته الرسائل االتصالية ملنظمة 
ــة باجلائحة  ــة املتعلق ــة العاملي الصح

ــهم في  ــي، اس ــد اجملتمع ــى الصعي عل
ــق التي  ــكالت القل ــول ملش ــاد احلل إيج
ــخاص واألسر في حياتهم  واجهت األش
ــي مواجهتها، وال  ــم ف ــت عوناً له وكان
شك في أن لإلعالم التواصلي للمنظمة 
ــتكمل  اس ــذي  ال ــة  الدولي ــة  الصحي
ــائله الصحيحة وأحسن  مقوماته ووس
ــا،  اجتماعي ــا  وتوجيهه ــتخدامها  اس
ــوف  ــب واخل ــي درء الرع ــاً ف دوراً ملموس
ــاني، فكان قوة دافعة، وجدار صد  االنس
ــت الوباء  ــائعات التي صاحب ــكل الش ل
ــل ضيفاً غريباً وعدوانياً،  اخلطير الذي ح
فجأة من دون انذار، وقد بني الواقع اجلديد 
ــاء كورونا  ــي وب ــه أزمة تفش ــذي أفرزت ال
ــار القوي  ــم، أن االختب ــاء العال ــي أنح ف
ــذي  ــي، ال ــل االجتماع ــائل التواص لوس
ــمة واضحة ال ينكرها أحد في  اصبح س
ــر، دلّ على أهمية قصوى  العالم املعاص

ــني في اظهار  ــاركة جمهور املواطن ملش
ــالة  ــع. مثل هذه الرس ــم للمجتم رؤاه
ــمع به  ــي قفزت فوق املألوف، وما نس الت
ــائل جامعية بعيدة  من مناقشات لرس
ــى  ــزة عل ــاش، ومتعك ــع املع ــن الواق ع
موضوعات مجترة، تعطي داللة على منو 
ــذي يعطي ثماره في  الوعي االكادميي، ال

قادم االيام، السيما اذا اجتهت اجلامعات 
ــد العلمي نحو  ــى تعميم ثقافة اجله ال
ــف اجملتمع وفقاً ملنظور  الظواهر التي تل
ــك  ــال ش ــتفيد ب ــه س ــي خالصت اكادمي
ــتقراء  ــاني مبعرفة االس محيطنا االنس
ــة العراقية رنا  ــة لإلعالمي املطلوب. حتي

خالد، الختيارها هذا املوضوع احليوي.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز 

 حتتفل الشرطة العراقية بكافة صنوفها 
ــون الثاني من كل عام  ــع من كان يوم التاس
ــام ١٩٢٢،  فيما حتتفل  ــها  ع بيوم تأسيس
هذا العام ملناسبة مرور ١٠٠ عاماً على هذه 
ــبة ، وقد جاء تأسيسها لكي تكون  املناس
ــنا العراقي الباسل  الذراع األمين مع جيش
ــالمة  من أجل حماية أمن حدود الوطن وس
ــر التاريخ  ــد كانت لهم عب ــه، فلق مواطني

ــف  ــة مواق ــكيالتهم األمني ــف تش مبختل
خالدة ترسخت في ضمير شعبنا العراقي 
ــي األقدام  ــة رائعة ف ــوه من أمثل ــا ضرب ، مل
ــبيل  على التضحية والفداء واإليثار في س
ــي ، وكذلك  ــة األمن الداخل ــن وحماي الوط
ــر الكثير من  ــاركتهم الفعالة بتحري مش

احملافظات العراقية من قبضة الدواعش .
ــاركت أبناء  ــدة ) ش ــة اجلدي ــدة البين ( جري

شعبنا العراقي في هذه املناسبة . 
تهنئة وزير الداخلية 

في البدء تقدم وزير الداخلية عثمان الغامني 

ــاء قوات  ــراق األوفي ــى رجال الع ــة إل بتهنئ
الشرطة العراقية بكافة صنوفها وقال في 
ــرطة العراقية  كلمة : حتية إلى قوات الش
أروع  ــطروا  س ــن  الذي ــني  املت ــن  الوط درع 
ــوالت والتضحية ، فوجودهم  قصص البط
ــل النفوس الطمأنينة ، وأضاف  ينبت بداخ
ــي ، بأن قوات  ــي ) في تصريح صحف (الغامن
ــرطة العراقية منذ مائة عام يحملون  الش
ــني وبوادر من  ــى أكتافهم هموم املواطن عل
العطاء ، رجال سهروا من أجل إرساء األمن 

، فكل عام وأنتم شجعان العراق األوفياء ، 
وال يزحزح عزميتكم وهمتكم أي عدوان .

قوة ساندة 
املواطن إبراهيم الدراجي : في هذه املناسبة 
أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات مبناسبة 
ــرطة العراقية ، من ضباطها  تأسيس الش
وجنودها وهم يواصلون الليل مع النهار من 
ــعبه  العزيز ، فلقد  أجل خدمة العراق وش
ــات للمواطنني من خالل  ــؤالء اخلدم قدم ه
تواجدهم في املديريات واملؤسسات التابعة 
ــد الكبير جاء  ــوزارة الداخلية ، وهذا اجله ل
ــل الفريق عثمان  ــادة من قب ــي متابعة ج ف

ــة ، فلم يعد عملهم  ــي وزير الداخلي الغامن
ــني في تلك  ــدمي اخلدمات للمواطن ــى تق عل
ــاركوا أخوانهم اجليش  املؤسسات ، بل ش
ــي ،  العراقي في دحر فلول اإلرهاب الداعش
ــهداء واجلرحى من قوات  فتحية ألرواح الش
الشرطة ووزارة الداخلية وعوائلهم الكرمية 
في جميع محافظاتنا العزيزة العراق ، وباقة 
ورد إليهم في عيدهم األغر، سائلني العزيز 
ــعبه وحتقيق  ــر أن يحفظ العراق وش القدي
تطلعاته في العيش الكرمي لينعموا باألمن 

واألمان .
منع وقوع اجلرمية 

وأشار املواطن ناصر الرسيتماوي بأن مهام 
ــرطة بدأت تتوسع شيئا فشيئا  قوات الش
ــمل كافة األحياء الشعبية واملناطق  لتش
السكنية من أجل خلق أحياء آمنة و  نشر 
ــك من أجل تفعيل  الوعي القانوني ، وكذل
ــل منع وقوع  ــني من أج ــز دور املواطن وتعزي
ــترك  ــك حتقيقاً للهدف املش ــة ، وذل اجلرمي
ــي  ــلوك املهن ــاء بالس ــي اإلرتق ــل ف املتمث
ــتركة في حماية اجملتمع  ــؤولية املش واملس

باألطر القانونية لتعزيز األمن الداخلي .
شراكة مجتمعية 

إلى ذلك طالب احملامي سالم حميد كاظم ، 
قوات الشرطة بزيادة التواصل والتفاعل مع 
مختلف شرائح اجملتمع العراقي بأعتبارها 
عوامل رئيسية مشتركة تساهم في تهيئة 
ــق العدالة  ــة لتحقي ــة ومطمئن ــة آمن بيئ
والقانون، وكذلك ألنها تساهم في تكريس 
ــيخ  وترس ــة  اجملتمعي ــراكة  الش ــوم  مفه
ــبة يوم  ــي اجملتمع ، وفي مناس ــا ف مكانته
ــرطة العراقية أدعو احلكومة  تأسيس الش
ــرطة  ــبي الش إلى زيادة دعم تثقيف منتس
بحقوق املواطنني ، من خالل دورات تدريبية 
ــح التعاون مع  ــم عملهم ، لكي يصب تنظ
ــرطة وضباطها أمراً حيوياً  ــبي الش منتس
ــة تنظيم  ــر الفوضى بغي ــدي ملظاه للتص

عملهم على أفضل ما يكون .

حاورته - دنيا محمد

ــع التاريح  ــبوع جديد، أنت تصن ــرقة ألس بداية مش
ــاح دون أن ميروا  ــل الناس إلى حديقة النج حقا، يص
ــل، واليأس، وصاحب اإلرادة  مبحطات التعب، والفش

القوية ال يطيل الوقوف في هذه احملطات
ــك أن تكون جريئاً  ــون صحفيا ناجحا علي حتى تك
وقوياً ففي كل املهن هناك صراعات وحروب نفسية 
ولكن في مهنة اإلعالم احلروب النفسية واخلفية قد 
ــبب األضواء وان األثر الذي يتركه اإلعالمي  تكون بس
ــم والورقة، وال بأعداد  ــه بالقل الناجح ال ميكن قياس

املتأثرين بخطابه،بل هو شيء متقن بإميان..
* من هو محمود راكان عرفنا عن نفسك اكثر؟

بداية اقول سالم على كل من يقرأ هذا الكالم، محمود 
ــي املوصل وخرجت  ــد ١٩٨٨ ولدت ف ــن موالي راكان م
منها في نهاية عام ٢٠١٢ الى٢٠١٣ بالتحديد بسبب 
ــات قتل واغتيال  ــداث األرهابية املوجودة وعملي األح
ــرت في االعالم  ــي مدينة املوصل باش الصحفيني ف
ــا اكملت  ــداد احلبيبة وبعده ــي الى   بغ ــد وصول بع
ــم الفنون  ــد الفنون اجلميلة قس ــتي في معه دراس
التشكيلية وعملت في عدة قنوات محلية وبعدها 
ــافرت الى  ــي دعوة من قناة املوصلية وبعدها س اتتن
ــا الفضائية  ــاة اغانين ــع قن ــدت عمل م ــان وعق عم
وبعدها رجعت الى املوصل فتعرضت حلالت  أغتيال 
ــبب رجوعي الى بغداد وكانت اعظم حرب  وكانت س

ما بني األرهاب وما بني وصولي الى االعالم.
ــيرتك  ــات التي واجهتك خالل مس ــي الصعوب *ماه

املهنيه؟
ــيرتي اولها  كثير من الصعوبات واجهتني خالل مس
ــت وحيدا بعيدا عن اهلي وكنت غريبا في   بغداد  كن
ــدي املال  ــادق وليس ل ــي الفن ــكني ف ــث كان س حي
ــدي مهنة اخرى وهي  ــي لكن احلمدهللا كانت ل الكاف
ــا كان عمري١٥  ــا عندم ــت محترفا فيه احلالقة كن
ــنة وكثير من الناس فتحوا لي ابوابهم فاكملت  س
دراستي وباشرت في االعالم وكانت اجملاميع األرهابية 
ــي حفاظا  ــي يتبرؤون من ــا جعل  اهل ــوم حولي مم حت
ــالمتي فكانت اصعب األوقات  ــالمتهم وس على س
فابتكرت بعدها برنامج شوق وعتاب الذي من خالله 

ــتطاع الناس التواصل مع اهاليهم بسبب منع  اس
ــنة ٢٠٠٧  ــاالت حتديدا في س ــوال وقطع األتص التج
ــج حلقة تواصل بني  ــى ٢٠٠٨ فاصبح هذا البرنام ال

األهالي من خالل شاشة التلفزيون.
ــي واجهتها خالل برنامج  ــاكل الت *حدثني عن املش

شوق وعتاب؟
ــد الصحفي بالقتل  ــاكل اولها تهدي كثير من املش
ــن رغم هذا كنا نصور حلقات البرنامج وتعرضت  لك
ــيء لن  ــرة لكن هذا الش ــال اكثر من م ــة األغتي حلال
ــتمرينا  ــي في االعالم واس ــة عمل مينعني من ممارس

بالعمل
ــرت عليك في  ــة هل اث ــروف صعب ــت هناك ظ * كان

مشوارك االعالمي؟
ــد حصار اهلي في  ــيء   مررت به عن  كان اصعب ش
ــن قبل داعش وكنت مهددا  املوصل عند احتاللها م
ــتطعت ان اكمل مشواري  بالقتل لكن رغم ذلك اس
ــم الفرحة على وجوه املواطنني  واقدم البرامج وارس

فكان ذلك اصعب شيء  مررت به.
ــي القناة  ــني عملك ف ــتطعت ان توازن ب ــف اس *كي
ــال كونك  ــاحة القت ــي س ــالم ف ــي االع ــك ف وعمل

مراسال؟
عندما كنت اقدم برامجي في القناة تدمع عيني ألني 
ــتطع اصل الى مدينتي وارى الكثير من قواتنا  لم اس

ــة واحلمدهللا  ــل وتقاتل وبالصدف ــي املوص تضحي ف
ــد  اتاني اتصال من مديرية األعالم احلربي هيئة احلش
ــت والتحقت  ــد حتقق ــة وق ــت امني ــعبي فكان الش
ــي فالداعم  ــرفة ل ــوة مش ــت دع ــم وكان بصفوفه
النفسي كان مدير قناة هنا بغداد الفضائية األستاذ 
عصام وادي فكنت اقوم بواجبي واقدم برامجي وعند 
ــي للموصل اصور حلقات اضافية فاحلمدهللا  التحاق

كنت اقوم بواجبي جتاه بلدي  بكل فخر .
ــالم ام كان هناك  ــن دخولك لالع ــل كنت واثقا م *ه

تردد؟
ــتي في  ــل فأثناء دراس ــم طف ــون بحل ــرب ما تك اغ
املتوسطة واألعدادية كنت ارغب في األعالم فهيأت 
ــالم فاتتني دعوة من اخملرج  ــي قبل دخولي لالع نفس
ــبب  ــف لتقدمي البرامج وهو س ــر يوس واملصور ياس

دخولي وبدايتي في مجال االعالم.
ــى ابناء  ــت ايصالها ال ــي حاول ــالة الت *ماهي الرس

العراق خاصه الشباب؟
ــتوا   ــالتي واقول لهم ان  ماعش احب اوصل لهم رس
ــم كنا  ــني فيها رغ ــا عايش ــي كن ــروف الت ــن الظ م
مستهدفني لكننا واصلنا العمل وحققنا طموحاتنا 
ــوت فما الذي  ــكان طموحنا اكبر من امل ــا ف واحالمن
مينعكم من اكمال مسيرتكم وحتقيق احالمكم في 
ــان هو الوقت فقاتلوا  ــتقبل فأكبر عدو لألنس املس
لتحقيق احالمكم ٠كن شجاعا. وانا اقدم لكم هذه 

املقولة نحن نستطيع ان نصنع املستحيل .
*هل تظن بأنك حققت ماهو مطلوب منك ام تطمح 

للمزيد؟
ــي حققت  ــد وانا عن نفس ــان يطمح للمزي اي انس
ــول دائما مادمت اعيش  ــن امنياتي فكنت اق كثير م
ــدم الناس بعدي فال زلت  ــي ان اجنز عمال يخ االن فعل
ــق احالم اكبر  ــح لتحقيق املزيد لتحقي اعمل واطم

واكبر للناس اوال ولنفسي ثانيا.
*كلمة اخيرة ؟

اوال الشكر هللا سبحانه وتعالى وشكرا للمؤسسة 
ــاتذتي والداعمني لي في  التي تعملون بها ولكل اس
مجالي لوالكم ملا وصلنا الى هذا املرحلة مع خالص 

شكري لكم.

االشرتاك باملساعدة والفاعل بالدخول يف اجلريمة 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

اِّـحامي الدكتور علي اِّـوسوي

ــا فائقا ملوضوع  ــالمية اهتمام ــريعة االس   اولت الش
اسقاط احلضانة ومعاجلة احكامه عناية دقيقة وثروة 
ــبب ادراك  ــال  القانون عنها والس ــة ال غنى لرج فقهي
ــتقبلية املترتبة على  ــار املس ــالمي لالث ــرع االس املش
ــي جميع  ــلوكه ف ــر وتاثيرها على س ــة الصغي حضان
مراحل حياته وابتداء من مرحلة الطفوله ومرورا مبرحلة 
ــباب والشيخوخة فاحلضانة هي احلامية  البلوغ والش
واحلافظة   والراعية للطفولة روحا وفكرا وجسدا ومتثل 
ــة للعديد من  ــيلة الوقائية والعالجي ــا الوس احكامه
ــاكل املوجودة في اجملتمع والناجمة عن املنازعات  املش
ــالق واجلهل والفقر  ــري والط ــه كالتفكك االس العائلي
ــؤوليات  ــرع على عاتق احلاضن مس وغيرها والقى املش
كبيرة ومهام جسيمه للقيام بواجبات احلضانة مبايوفر 
ــل احلاضن  ــر فاذا اخ ــه ملصلحة الصغي ــة فاعل حماي
ــم مبا مطلوب  ــرعية والقانونية ولم يق ــه الش بواجبات
ــبب باحلاق االذى والضرر بالصغير وهذا سبب يبرر  ويس
ــقاط احلضانة وان كل طرف من اطراف  قبول دعوى اس
النزاع يقدم مالديه من ادلة وبراهني الى القضاء الثبات 
ادعاءاته ودفوعه املتعلقة بحضانة الصغير وستكون 
ــر النزاع  ــة بنظ ــة اخملتص ــل للمحكم ــة الفص الكلم
ــقوط احلضانة  ــرع العراقي اسباب س وهل نظم املش
ــددة ام ال وهل اخذ قانون االحوال  ــورة واضحة ومح بص
ــرار احملتملة  ــار االض ــذ بنظر االعتب ــخصية الناف الش
ــة الصغار والناجمة عن  واخملاطر املتزايدة على مصلح
التطورات التكنولوجية احلديثة والوسائل االلكترونية 
ــر واملتعلقة  ــي الوقت احلاض ــهدها العالم ف ــي ش الت
ــبكة االنترنيت التي  ــة وش ــال االلكتروني بطرق االتص
ــت متاحه لكافة فئات اجملتمع وهل توجد افكار  اصبح
من قبل القضاء العراقي في هذه الدعوى وماهو االجتاه 
ــا اجته اليه  ــوء على م ــليط الض ــي ويجب تس القضائ
ــار فقهاء  موقف القضاء العراقي من هذه الدعوى واش
القانون الى احلكم باسقاط احلضانة عن احلاضنني في 
ــدد انواع الدعاوى  ــروطها والى تع حالة تخلف احد ش
واختالف صورها والدعوى تتالف من ثالث عناصر منها 
ــري (عريضة)تقدم الى القضاء وجاء بالفقرة  طلب حتري
ــخصية  ــن قانون االحوال الش ــن املادة ٥٧ م ــة م الثاني
ــقط حضانة االم املطلقة بزواجها وتقرر احملكمة  التس
ــي حالة فقدان  ــة  وف ــي احلضان ــة االم او االب ف باحقي
ــا تنتقل  ــة او وفاته ــروط احلضان ــد ش ــر اح ام الصغي
ــرع العراقي في التاكيد  ــة الى االب ورغبة املش احلضان
ــة واملتمثلة بان االم  ــدة العامة في احلضان ــى القاع عل
ــر وتربيته ونص  ــي حضانة الصغي ــي صاحبة احلق ف ه
ــرع باملادة ٥٧ بأن االم احق بحضانة الولد وتربيته  املش
ــم يتضرر احملضون  ــة وبعد الفرقة مال ــال قيام الزوج ح
ــة لالم  مالم  ــدم فاالصل ثبوت احلضان وفي ضوء ماتق
ــقاط  ــباب تثبت وتقتضي اس توجد مبررات قوية او اس
ــف الفقهاء  ــأن موق ــر عنها واما بش ــة الصغي حضان
ــظ بانهم  ــخصيه فيالح ــون االحوال الش ــراح قان وش
ــقاط احلضانة وتناولوا بعض  ــاروا الى موضوع اس اش
ــقاط  ــا اال انهم لم يصنعوا تعريفا لدعوى اس حاالته
ــا اال انهم لم يصنعوا  ــة وتناولوا بعض حاالته احلضان
تعريفا لدعوى اسقاط احلضانة وميكن تعريف اسقاط 
احلضانة بانها طلب املدعي انهاء حق املدعي عليه في 
ــة الصغير احملضون بهدف نقل احلق في حضانة  حضان
ــخص اخر مؤهل  الصغير وتربيته الى املدعي او الى ش
امام القضاء وميكن تعريف ذلك بانهاء حق املدعي عليه 
ــروط احلضانة  ــبب انتقاء ش ــي حضانة الصغير بس ف

عنه لتعرض مصلحة احملضون للضرر او اخلطر .

دعوى اسقاط احلضانة 
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األحالمُ التي هتاوتْ عىل أسوارِ زقاقِ سيّدِ النجف

الرسائل اجلامعيَّة  يف خدمة املجتمع

يف الذكرى املائة لتأسيسها ... الرشطة العراقية يد تقاتل 
اإلرهاب وعني ساهرة عىل حفظ أمن املواطنني 

اإلعالمي محمود راكان في حوار :

   عملت باالعالم بعد وصويل اىل   بغداد احلبيبة وبعدها اكملت دراستي يف معهد الفنون اجلميلة
طاقات شابة



ــذا يكون  ــرى البعض ان ه ي
ــم احلق  ــا له ــكارا ورمب احت
ــل اجلانب املادي  حني يتدخ
ــاب االبداع ،وارى  على حس
ــمة االبداع اكبر كون  ان س
الرقيقة متتزج  روح الشاعر 
ــة بالصوت  ــع روحه املؤدي م
املوهبة اجلميلة وبالقصيدة 
وهذا ما اتضح لي من خالل 
ــعرية  الش ــراءة اجملموعة  ق
ــر  وللناث ــدع  املب ــان  للفن
ــم اللبان.رغم ان  الرائع باس
ــاج النثري يعتمد على  االنت
املوسيقى الداخلية وتزاحم 
ــباكة  وس ــة  اخلالب ــور  الص
ــرف والكلمات كما يره  االح
ــاد ،اال ان الفنان  اغلب النق
باسم اللبان كان يظهر لنا 
عالية  صادحة  ــيقى  املوس
ــبب  والس ــر  واخ ــني  بني ح
ــة كونه  الذوقي ــفافيته  ش
ــم ابداعه  ــارع رس ملحن ب
ــن املهرجانات  في الكثير م
واخرها مهرجان بابل الدولي 
.كما ان الفنان اختار اسما 
جملموعته يستحق ان نقف 
(امزجة...كلها هنا) ــه  امام
االمزجة اجلمع وليس املزاج 
لغة  وامنا  ــد  الواح املقصود 
اجلمع ذات اخلياالت املمتدة 
ــق او املتعكر او  ــزاج الرائ امل
ــد  ــع بع ــذا وض ــاوي ل املاس
ــي تدل  ــاط والت ــزاج النق امل
ــم يكتب. ــى كالم اخر ل عل
ــا!  ــا هن ــا كله اعلنه ــم  ث
ــتطيع  عجيب اي عقل يس
ــوي هذه االمزجة بل  ان يحت
ــان املرهف  ــو عقل االنس ه

ــتطيع ان يجمع  ــذي يس ال
ــي اجلزء.كلها هنا؟  الكل ف
ــت واتضحت .ابتدأ  نعم بان

ــى) وختم  (احالم تتالش بـ 
اجملموعة ب (قسوة) ال ادري 
ــب في  ــد الترتي اكان يقص
فهرستها ام انها الصدفة 
اال اني ارى الترابط واضحا 
وضح العيان فهو يقول في 

احالم تتالشى
(مكنونات النفس احلاملة 

روح حتتضر)
ــت مأساة ويقول في  اليس

مأساة
ــل  يغتس ــراء  حم ــون  (عي

ــني  ــط ب ــع) تراب ــا الدم به
ــتمر  البداية والنهاية ويس
ــني  ب ــا  بن ــال  االنتق ــي  ف
والوطن  والغزل  ــكوى  الش
ــير في  ــل وكأننا نس وااله
حديقة غناء نسمع صوت 
ــحارير وبكاء الثكالى  الش
فيقول  العقل  ــات  وهلوس
ــميها  اس ــة  ــي  (حماق ف

احلياة)
(استحوذ الصمت لغته

حروفه تخشى لغز الفراق
....مالمح تكذب علينا)

ــي اكثر من  ــا امتعنا ف كم
ــر  العم ــف  ــف (ياخري موق

رحماك تان

ساسابقك وانتصر
ساداعبك وانال منك)

واحلياة  ــباب  بالش ــبث  تش
ــى  عل ــار  باالنتص ــاؤل  تف
املوت. ثم يداعبنا في (بقايا 

جسد)
ــي ممن  ــتحي حزن ــد يس (ق

حزنت عليه
يؤملني وجعي

ــني  ــا ب ــه اراه ــق نهايت طري
طيات جلدي)

كم كان يتامل جتاعيد يديه 
وهو في خريف العمر.

وتبقى االنتقاالت حتى نصل 
الى (بني اسوار الضباب

جاءت تبحر بالرحمة

ــب بني  ــة تترق ــرة غاضب ثائ
الصخب والزحمة)

ــي ان اكثر  ــب انتباه ما جل
ــن  ع ــدث  تتح ــات  النتاج
ــد ان يوصل  ــع رمبا يري الوج
ــه لالخرين  ــي وجع للمتلق
ــما  باس ــي  ترون ال  ــول  ليق
منغما امنا الطير يرقص من 
شدة االلم.اجملموعة حقيقة 
ــة  سلس ــة  رائع ــة  جميل
كتبت بوجدان حقيقي غير 
ــي اراه ينغم  ــوع وكان مصن
ــتمتعت  كل ما يكتب ..اس

كثيرا وانا اقرأ .

قال لي شعبنا يحتاج
                   حالجاً جديدا

قلت ال
       ان في تاريخ شعب الرفض

               جالداً ومذبوحاً بال ذنب
     وحقاً ال يرى النور وال يبدو ملن

                     يحكمه عقل سليم
قال ال تيأس فان اهللا مازال

                        سميعاً ورحيم
ودعاة اخلير ميضون على العهد القدمي

قلت كال ثم كال
       امتهن اجلالد ابناء احلضارات

               فكانوا فرقاً بني قتيل
                              وسقيم

قال ما با لك ال تسمح ان اعطيك
                 من ذاتي قوة

قلت ال 
        ان في نفسي مروءات

                       الفتوة
ونداءات تداعت
          بني آمال

                وقسوة
قال ما اسعدكم

              ياصابرين
قلت ال

           نحن براء من عتاة 
                        فاسدين

        وقريبون من الزحف املبني 
كلنا للوطن الغالي دروع  

                  في وجوه املعتدين
قال فالثورة تبدو حققت

                  نصراً ثمني
قلت البد وان ينهض للشعب

                         معني
ويقود احلمم اخلضراء واحلمراء في

                 زحف يفدى كل حني

متابعة / البينة الجديدة 
ــة  ــتاذ اجلغرافي ــا ألس ــدر حديث ص
ــل الدكتور  ــة بجامعة باب الصناعي
ــي كتابا  ــي اجلناب ــرة عل ــد الزه عب
ــراس  ف ــور  الدكت ــع  م ــتركا  مش
ــة العامة  ــن املديري ــم احمد م ناظ
ــرف  ــة محافظة النجف االش لتربي
 .. ــي  الصناع ــل  التكام ــوان(  بعن
ــه .. تطبيقاته) عن  ــه .. آليات منافع

ــة دار الصادق الثقافية في  مؤسس
.(isbn )ــي ــاري دول ــم معي ــل برق باب

الكتاب موضوعة  استعرض مؤلفا 
ــتوى  ــل الصناعي على مس التكام
ــي  ــة ف ــم التخطيطي ــد األقالي أح
ــط  ــراق حملافظات الفرات األوس الع
ــالء / النجف /  ــل/ كرب ــس( باب اخلم
ــية / املثنى) بهدف تنشيط  القادس
اقتصاديات هذه احملافظات بفاعلية 

املتاحة  االمكانات  ــتثمار  واس أكبر 
وبأسلوب  ــجاماً  انس أكثر  بطريقة 
ــرار اجلهود  ــن تك ــدالً م ــاركي ب تش
ــوارد وضياعها. ــتراق الزمن وامل واس

ــي  ــل الصناع ــا: ان التكام واوضح
ــارك متكافئة بني  ــد عملية تش يع
ــة من األقاليم  اقتصاديات مجموع
ــي بينها  ــدول الت ــات أو ال أو احملافظ
ــتركة وبدرجات  ــل مش ــدة عوام ع

ــتثمار  ــة والهدف منها اس مختلف
التي  ــة  االقتصادي ــدرات  للق ــأ  أكف
ــات أو الدول أو  متتلكها هذه احملافظ
ــة التنمية  ــريع عملي األقاليم لتس
النسبية  ــتفادة من املميزات  واالس
ــار ة ان  ــع بها.وجتدر االش التي تتمت
ــد الزهرة علي  ــتاذ الدكتور عب االس
ــزة وزارة  ــل على جائ ــي حاص اجلناب
ــى في حقل  ــي األول ــم العال التعلي

ــوم  للعل ــة  اإلقتصادي ــة  اجلغرافي
اإلجتماعية وله العديد من املؤلفات 
في مجال اجلغرافيا الصناعية كما 
له مبادرة بدأها منذ العام الدراسي 
ــزة  جائ ــه  بتخصيص  ٢٠١٧/٢٠١٦
ــم  ــج االول على قس ــة للخري مالي
اجلغرافية في كلية التربية للعلوم 
االنسانية بجامعة بابل واالستمرار 

مبنحها لعشر سنوات.
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ــي عتبة املقال، غير أنّ هذه الغرابة رمبا  ــد يجد القارئ غرابة ف ق
ــانيا،  د حينما يعرف بأنّ مبحث الكذب قد متّت قراءته لس تتبدّ
ن الباحث األملاني  رض له تاريخيًا وفلسفيًا ودينيًا. متكّ بعد أن عُ
ــانية، وذلك  هرالد فاينرش من قراءة الكذب من وجهة نظر لس
ــن دار كنوز  ــذي صدر ع ــذب»، ال ــانيات والك ــي كتابه «اللس ف
ــوان «اللغة والكذب»، وقد ترجمه عن األملانية  املعرفة، حتت عن
ــي عبد الرزاق بنور.يحاول هذا الكتاب الوقوف  الباحث التونس
ــات اللغوية والبالغية التي  ــى الكذب، من طريق حتديد اآللي عل
ــة فاينرش من أولى الدراسات  يتمظهر من طريقها. وتعدّ دراس
احلديثة التي عاجلت الكذب على وفق هذا املنظور اللغوي، ولم 
ــة إصدار أحكام معيارية أخالقية بشأنه،  يكن من وكد الدراس
ا لكتابات جاءت بعده، مثل كتاب «الكذب  وكان كتابه هذا فتحً
ــاء  ــانية- تصريحات الرؤس ــاث تداولية لس ــانيات، أبح واللس
ا  ــان يقول كالمً أمنوذجا» الصادر باللغة األملانية. وملّا كان اإلنس
ــق توظيفها في حتقيق  ــالل اللغة، من طري ــر حقيقي من خ غي
ــة أفكاره  ــن إخفاء حقيق نته م ــا التي مكّ ــذب، وهي أيض الك
ومشاعره؛ لذلك يجب قيام لسانيات للكذب حتاول بيان عالماته 
لغويًا.والسؤال اجلوهري الذي هو سؤال الكتاب، في أيّ مستوى 
ــي الداللة أو التركيب أو  ــاني يتمظهر الكذب؟.هل يظهر ف لس
ــذب في الكلمة أو اجلملة أو  ــة؟، مبعنى هل يتجلّى الك التداولي
النص باستعماله؟، وهل يكذب اإلنسان بالكلمات أو باجلمل أو 
بالنصوص؟. يرى فاينرش أن الكذب يتجلّى أكثر بالكلمات، ألنها 
مفردة وبعيدة عن السياق وغامضة وفضفاضة، وال حتدد إال من 
طريق اجلمل والنصوص في مستواها التداولي االستعمالي.إن 
الكلمة في حال كونها مفردة ومعزولة، تكون عرضة إلمكانات 
ــيميائية  ا، ومن ثمّ قدرة س ــددة أيضً ــتعمالية كبيرة ومتع اس
ــتعمالية عالية وكبيرة  ــت اإلمكانات االس ــة، فكلما كان عالي
ــت ركام االحتماالت املتعددة، وهنا يتمظهر  اختفى املقصد حت
ــة، ووحدها  ــة كلمات وهمي ــك أن الكلمات املعزول ــذب، ذل الك
ــؤاال  ــات حقيقية.ويطرح الكتاب س ــات في النص كلم الكلم
ــا اللغة عن الفكر؟  ــة التي تعبّر فيه ــا يتمثّل بالكيفي جوهريً
وكيف أن اللغة تخفي األفكار، فغالبًا ما يقول اإلنسان باللغة 
ب  ا. إن اللغة لم توهَ ــر احلقيقة، فيفتري وينافق ويضلل أيضً غي
ــتعملها في خداع الناس، بل ليقاسمهم  ــان لكي يس لإلنس
ــتخدم اللغة للتضليل واخلداع إمنا يسيء  أفكاره، وكل من يس
ــب غوته. من أجل  ــدّ من اخلطايا بحس ــتخدامها، وتلك تع اس
ــي فكرة مفادها أن ألفاظ اللغة هي  ذلك عرض توماس األكوين
ــذب هو انحراف  ــر، وأن توظيفها في خدمة الك ــات الفك عالم
ــة مثل أي اختراع  ــمتها ومجاف جلوهرها. ويبدو أن اللغ عن س
ميكن توظيفه بطرق مختلفة، إذ ميكن استعمال عالماتها في 
ــعر بالكذب قضية كلية  ا.  إن اقتران الش ــر وفي اخلير أيضً الش
ــكي، لذلك جند فاينريش يخصص  ــب تصورات تشومس بحس
مبحثا عنوانه «ما أكذب الشعراء!»، وينقل جملة منسوبة إلى 
هوميروس، يقول فيها: «بكل تأكيد، الشعراء يكذبون كثيرًا»، 

اب. ا في الرضاعة للكذّ وكان نيتشه يرى في الشاعر أخً

@pbÓ„bé‹€a
làÿ€aÎ

 خالد خليل هويدي

نوع النتاج ..نثري ، ثيمة 
اجملموعة ..تنوع شجن ، عدد 

الصفحات ١٦١ صفحة 
، املقدمة كتبها للشاعر 

د.فارس اخلفاجي ، مطبعة 
مجلس الدكتور علي الطائي..

اواخر ٢٠٢١.. في اكثر من 
مناسبة ذكرنا ان الفن يرتبط 
ارتباطا وثيقا باالدب وال سيما 

الشعر وهذا واضح جدا واال 
ماذا يغني املطرب وكيف 

يبدع الرسام فاللوحة عبارة 
عن اغنية او انشودة تعبر 

نفسها فهي تنطق بالوجدان 
لذا ان االرتباط الوثيق بني 

الفن واالدب اجنب لنا توافقية 
رائعة وكل دفع االخر الى املزيد 

من االبداع ..وعلى املستوى 
الشخصي حتدث لي بعض 
معارفي او ما سمعته عبر 
وسائل االعالم عن االبداع 

واجلمال حني يلتقي امللحن 
واملطرب والشاعر تخرج 

االبداعات متالزمة رائعة . 
فكيف اذا كان امللحن واملؤدي 

والشاعر هو نفسه؟

قراءة / حميد  شغيدل 
الشمري

ÚÌäßa@ÜÓí„
ó„

عبد الجبار السنوي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــوش قبل ان  ــوم والنق ــان األول الرس عرف االنس
ــي التعبير عن  ــتخدمها ف ــة واس ــرف الكتاب يع
ــه ونقل افكاره الى االخرين، كما  مكنونات نفس
ــحرية حلمايته من  ــتخدمها في فك رموز س اس
اخطار احليوانات املتوحشة ولدرء اهوال اجملهول . 
وفي بادئ االمر كانت تلك الرسوم حتفر باليد على 
جدران الكهوف والصخور وكل ما تطوله االيدي 
من ادوات يومية مثل اواني الطعام واواني الشرب 
ــور احليوانات  ــى ص ــوم عل ــك الرس ــوت تل . واحت
ــك العصور وبعض  ــون الصيد املتبعة في تل وفن
ــق . وجاء  ــكان تلك املناط ــة بس ــادات اخلاص الع
ــرة حضارية  ــدمي ليحقق طف ــان املصري الق الفن
ــن حيث  ــش والتصوير م ــون النق ــي فن ــدة ف فري
ــث البراعة في  ــوح، وايضا من حي ــة والوض الدق
استخدام املواد وااللوان لينقل طقوسه وشعائر 
ــر باالضافة  ــدران املعابد واملقاب ــى ج مصورة عل
ملشاهد مختلفة شملت عاداته وتقاليده ليوثق 
ــي امتدت عبر  ــك احلضارة العريقة الت معالم تل
ــه بتلك  ــان يعبرعن نفس ــل االنس ــور. ظ العص
ــوم والنقوش وتناقلتها حضارات مختلفة  الرس

ــة والهندية  ــة واليونانية والروماني ــل العراقي مث
ــرا  متأث ــل  ظ ــة  الكتاب ــرف  ع ــني  والصينية.وح
ــوم والنقوش واعتمد على الطريقة  بفكرة الرس
ــروف كتاباته كما في اللغة  التصويرية ليرمز حل
الهيروغليفية املصرية القدمية واللغة الصينية 
، وتعد الطريقة التصويرية للكتابة على جدران 
ــكيلي .  ــي البدايات االولى للفن التش املعابد ه
ــي تطور حتى  ــكيلي ف وظلت حركة الفن التش
ــر النهضة احلديثة فظهر فنانون نقلوا  جاء عص
ــة جديدة  ــكيلي الى مرحل ــن التش ــوم الف مفه
ــة اختلفت  ــم جمالي ــكار ومفاهي ــمت بأف اتس
ــبقتها . على  ــالف عن املراحل التي س كل االخت
ــكيلي خطواته  ــد العربي بدأ الفن التش الصعي
ــبب  ــي العصر احلديث رمبا كان ذلك بس االولى ف
ــم والتصوير  ــالمي من الرس ــف الدين االس موق
ــورة جلية بعد  ــكيلية بص وظهرت الفنون التش
ــرا بالنهج  ــي بداياته متأث ــتعمــار وكان ف االس
ــاد بصمة  ــن الضروري ايج ــذا كان م ــي . ل االوروب
ــعب العربي  عربية صميمة تعبر عن وجدان الش
ــة الفنون  ــال مدرس ــف كم ــأ االمير يوس فأنش
ــل من  ــرواد االوائ ــرة وكان لل ــي القاه ــة ف اجلميل

الفنانني امثال راغب عياد ومحمود سعيد مهمة 
اكتشاف هوية مصرية وعربية ووجدوا في التراث 
ــعبي الهوية املتأصلة وااللهام الضارب في  الش
جذور التاريخ . وظهرت مدرسة الفن التشكيلي 
ــكيلية  ــة التش ــت اللوح ــي تناول ــعبي الت الش
ــالل رؤية  ــا من خ ــي مضمونه ــي ف ــلوب فن بأس

وثيقة بالهوية احمللية التي تستمد شخصيتها 
ــالمية وتقاليد الرسوم  من تقاليد اخلطوط اإلس
ــا  والزواي ــور  املنظ ــت  فاهمل ــة  القدمي ــة  املصري
ــم االشخاص واحليوانات ووزعت  اجلانبية في رس
ــطح اللوحة  ــى مس ــات عل ــر واملوضوع العناص
وهي تقاليد فنية انفرد بها الشرق نائيا بنفسه 

ــوم االوروبية  ــة في الرس ــن القواعد املتبع ع
ــة  ــي املدرس ــت لفنان ــة اتاح ــذه الطريق . ه
ــعبية اإلكثار من العناصر  التشكيلية الش
ــة داخل  ــاحات الضيق ــي املس ــومة ف املرس
اللوحة لتعبر بصورة فطرية وبلهجة دارجة 
عن مضمونها مما يجعلها مفهومة للعامة. 
وجلأ الفنان التشكيلي الشعبي للتعبير عن 
ــوز املتنوعة  ــى بعض الرم ــه العربية ال هويت
ــكيالت فنية تعبر عن  ــتخدمها في تش واس
ــل والطيور  ــل النخ ــانية مث ــه االنس ثقافت
ــكال  ــض األش ــاف بع ــا اض ــماك كم واالس
ــع والدائرة وبعض  ــية كاملثلث واملرب الهندس
ــة  ــة والقب ــل املئذن ــة مث ــكال املعماري األش
ــعبي  ــكيلي الش والهالل . يبدأ الفنان التش
ــم والتلوين بإستلهام األفكار  عمليتي الرس
واألشكال التي يثري بها عمله معتمدا على 
ــه الفطري في التعبير، كما يستخدم  إحساس
ــد بقواعد  ــى دون التقيي ــطيح إلبراز املعن التس
املنظور وال يستخدم البعد الثالث في اعماله بل 
يعتمد على اخلطوط األفقية التي حتدد مستوى 

النظر فقط . 

البينة الجديدة / علي شريف
ــف البيت الثقافي  في محافظة بابل  ضي
الباحثة وفاء رحيم املعموري للحديث عن 
ــتدامة  ــبل اس (الوعي االثري اهميته وس
الثروة االثرية).وقدم مدير اجللسة االستاذ 
ــر البيت  ــداد معاون مدي ــدر فاضل احل حي
ــيرة الذاتية للباحثة  الثقافي البابلي الس
ــية  ــة في مفتش ــي موظف ــوري وه املعم

ــل حاصلة على  ــراث محافظة باب ــار وت اث
ــة وترميم  ــتير في صيان ــهادة املاجس ش
ــي االثرية من جامعة بغداد وحاصلة  املبان
ــهادات تقديرية كما  على العديد من الش
ــص باآلثار  ــدة دورات تخت ــاركت في ع وش
ــوث  ــن البح ــد م ــا العدي ــب وله والتنقي
ــورة في مجلة كلية االداب جامعة  املنش
ــوري  املعم ــة  الباحث ــت  حتدث ــم  بغداد.ث

ــرف في تلبية الدعوة  قائلة:في البدء اتش
ــي  ــي البابل ــت الثقاف ــن البي ــة م الكرمي
ــة وأمتنى ان  ــة العريق ــة الثقافي املؤسس
تكون هذه االمسية نافعة ومفيدة وخدمةً 
ــذي يعاني من  ــا وتراثنا البابلي ال لثقافتن
ــر واحلس االثري  ــي وقصور الفك قلة الوع
ــي الواقع هو  ــاهده ف ــي وما نش والتاريخ
ــث ان اغلب  ــة حي ــي باتت مقلق ــة وع قل

ــوم وحتى الطبقات املثقفة  اجملتمعات الي
ــدأت تتطلع ألمور اخرى غير التراث  منها ب
واالثار. كما بينت االهمية والقيمة االثرية 
ــار مدينة  ــار العراق عامة وآث ــة ألث والتراثي
ــل التاريخية بصورة خاصة.وفي اخلتام  باب
ــهادة  ــتاذ حيدر فاضل احلداد ش قدم االس
ــكر وتقدير مقدمة من البيت الثقافي  ش

البابلي الى الباحثة وفاء املعموري.

                نزار الحاج علي
دوران

ــضٌ اليوم  ــاسٌ غام يراودني إحس
ــاء كتابة قصة  ــن إنه ــا ع بعجزن

قصيرة. 

ــى الرغم من امتالك للورقة  _عل
ــوة، و رغم  ــان قه ــم وفنج والقل
ــق  خل ــى  عل ــة  الفائق ــك  قدرت
ــك  ــة ضعف ــات، إالّ أن نقط البداي

هي في إغالق النهايات. 
ــو ال  ــل، فه ــعرُ باملل _أوف... أش
ــا ال أدرك  ــه، وأن ــا أقول ــتمع مل يس
ــي مراقبة  ــراوده ف ــة التي ت املتع
غرابٍ طائش، وكلبٍ صغير يدور...

باحثاً عن ذيله. 

تربُّصْ 
ــا يحدث خلف  ــغاله مب أثناء انش
النافذة، كانت يده تتبع حركة ذيل 
ــر؛ وبدالً من كتابة  الكلب الصغي

قصة، جرّب أن يرسم خريطة. 
ــرّعة  حاول أن يجعل بيوتها مشّ
ــعر بالقلق  ــم ش األبواب...بعضه
ــهم...آخرين  أنفس فأوصدوا على 
شعروا بالضيق الشديد، ومن ثمّ 

سيبدأون باللف والدوران. 

ــى  عل ــه  قدرت ــدم  ع ــتغلون  يس
ــن  ــون ع ــات؛ يبحث ــالق النهاي إغ
ــللون منها...يتصاعد  منافذ يتس
الدخان واحلرائق من الورقة...نتابع 

باهتمام نشرة األخبار.
تبصير

ــي كلّ مرّة  ــعرُ ف ــاذا أش ال أدري مل
ــتكون  نكتبُ فيها قصة، أنها س

األخيرة. 
_رمبا ألنه هذه املرّة تركني وحيداً، 

ــن عدم  ــعرُ  بالقلق م ــك أش لذل
ــكل  ــى إنهائها بالش ــي عل قدرت

الذي يليق بكونها األخيرة. 
أشعرُ باالختناق من رائحة الورقة 
احملترقة، ومن الصوت القبيح ملذيع 
ــذة... ــح الناف ــرة األخبار...أفت نش
ــر وإلى  ــى الكلب الصغي ــرُ إل أنظ
ــوب؛ أراه بوضوح... ــه املقل فنجان

ينادي من خلف األسوار:
_آية ملكي...تتبعني الغربان. 
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قال حتى النسوة الالئي
              تتوجن بصبر الناهضني

نَّ ازكى من نفوس كُ
                       العابثني
نَّ زخات اغانٍ تتحدى كُ

                   الظاملني
قلت ال

     تلك قلوب وجباهٌ
                     واهله

تطلب العز وتختط دروب
          اخلير

                بني ميسان
وذي قار وماحتمله الفيحاء
                في اجمل حله

قال حتى الطفل
        قد شاهدته يهتف
للنصر ويجتاح الرصاص

قلت ذا لم يك طفال
           ذاك للظلم قصاص

يفتدي االحرار بالروح

واليعرف مامعنى

    جراح الوطن املنهوب االفي

                          اخلالص

قال ما بالكم لم تفهموا االمر

              والترضون اال بالسالح

قلت كال فسالح الشعب

            صوت حمل النصر وشاح

ثم نادى حي ياشعبي على 

                           نور الفالح

حي يا افالذ اكباد الثكالى

                       وتغنوا بالصباح

فلقد آت لكم ان تغلقوا

                   صوت اجلراح 
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــي عقدت  ــي الت ــواب العراق ــس الن ــة مجل جلس
ــع من كانون الثاني احلالي  امس االول االحد التاس
ــور (٣٢٥) نائبا من اصل اجملموع الكلي لعدد  بحض
اعضاء البرملان بالكمال والتمام البالغ (٣٢٩) نائبا 
والتي اسفرت رغم ماشابها من مشادات كالمية 
عن فوز السيد محمد  ريكان  احللبوسي برئاسته 
ــد (٢٠٠) صوت بينما لم  ــرة الثانية حيث حص للم
يحصل منافسه رئيس السن محمود املشهداني 
ــيد  ــوى (١٤) صوتا فقط !! وانتخاب الس ــى س عل
حاكم الزاملي نائبا اول له بعد فوزه بـ(١٨٢) صوتا 
ــاخوان عبد اهللا نائبا ثانيا له حلصوله  والسيد ش
ــى على طريق  ــا تعد اخلطوة االول ــى (١٨٠) صوت عل
استكمال اخلطوات التالية والتي تتمثل بانتخاب 
ــا  ــذي يكلف بدوره رئيس ــة  ال ــس للجمهوري رئي
ــعب  ــس الوزراء .. ورغم ما كتبناه ومتنيناه كش جملل
ــمه ومعبرة عن تطلعاته  وكصحافة ناطقة باس
ــو االخرى ونقولها من  فإننا نعيد املطالبة املرة تل
ــي حال افضل  ــل اننا نريد برملانا ف ــل او مل دون كل
ــه االربع  ــن دورات ــررة م ــخة مك ــرا وليس نس كثي
السابقة والتي اتسمت باالداء الرقابي والتشريعي 
ــعب والوطن  ــرا بالش ــق ضررا كبي ــل ما احل الهزي
وبالتالي بعملية البناء وتطور وازدهار العراق. ومن 
ــادة النواب باالرتقاء الى  هنا فإننا نطالب كل الس
ــؤولية الوطنية وهذا عهدنا بهم،  ــتوى املس مس
ــل نهار كي  ــل لي ــوا العم ــاء اهللا، وان يواصل ان ش
ــان الى خلية نحل، ألن التركة ثقيلة  يتحول البرمل
ــارة وان التراكمات  ــى جهود جب ــل يحتاج ال واحلم
ــار  واألخطاء واإلخفاقات حتتاج الى  تصحيح املس
ــود او االجتاه  وتوجيه البوصلة صوب الهدف املنش
املقصود اال وهو خدمة هذا الشعب بكل قومياته 
ــه، وذلك من  ــه واجتاهاته ومناطق ــه ومذاهب وأديان
ــار املتراكم فوق  ــورا بنفض الغب ــرة ف خالل املباش
ــرات من القوانني والتشريعات التي اهملت  العش
ــى (كومة  ــتار حتى حتولت ال ــدل عليها الس واس
ــرى هذا الوطن  ــره ان ي ــار) الن هناك من ال يس حج
ــره ان يرى الشعب  ــارية اجملد وال يس وقد ارتقى س
وقد استعاد عافيته بعد عقود من القهر واخليبات 
ــعب  ــع ان خدمة الش ــم اجلمي ــل .. وليعل والفش
وانتشاله من واقعه املزري الراهن امانة في الرقاب 
ــر وانه قد -ن  ــيادة العراق وهيبته خط احم وان س
ــس هواء نقيا وينعم  ــعب ان يتنف األوان لهذا الش
بخيراته وثرواته التي وهبها اهللا له لكن حفنة من 
روها خلدمتهم اما  ــتفردوا بها وسخّ اللصوص اس

الشعب فليأكل احلصرم . 
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متابعة / البينة الجديدة

ــان  عثم ــة  الداخلي ــر  وزي ــه  وج
الغامني، امس االثنني، بتشكيل 
ــق عناصر  ــس حتقيقي بح مجل
ــرطة اعتدوا على مواطن في  ش

بغداد.
لوزير  ــي  االعالم ــب  املكت ــال  وق
ــر  ــان، ان «وزي ــي بي ــة ف الداخلي
ــي  الغامن ــان  عثم ــة  الداخلي
ــا مت االعتداء  ــتضاف مواطن اس
ــه من قبل مجموعة ضباط  علي
بغداد، بحضور  ــبني في  ومنتس
جميع من قام باالعتداء عليه»، 

ــي  ــر ف ــداء ظه ــا ان «االعت مبين
ــر على بعض  مقطع فيديو نش

مواقع التواصل االجتماعي».

وأكد الغامني أن «حقوق اإلنسان 
فوق كل االعتبار، وأنه ال يسمح 
إطالقاً باالعتداء على أي مواطن 

ــباب»، مشيرا  مهما كانت األس
ــى أن «هذه التصرفات الفردية  ال
من قبل هذه العناصر املسيئة ال 
متت بصلة الى أخالق وتعليمات 

املؤسسة األمنية».
ــاذ  بـ»اتخ ــي  الغامن ــه  ووج
ــة  الالزم ــة  القانوني ــراءات  اإلج
ــس  مجل ــة  وإقام ــم،  بحقه
ــم على أن ينجز  حتقيقي بحقه
ــتمع  إيام».واس ــبعة  س ــالل  خ
الغامني الى «طلبات واحتياجات 
ــيعمل  املواطن»، مؤكدا انه «س
على محاسبة املقصرين بحقه 

بأشد العقوبات».

ــلحفاة التي  ــد الس ــام ١٨٣٢ مول ــهد ع ش
حملت اسم «جوناثان»، حينها كان العالم 
ــا اختراع  ــم حينه ــا، فلم يت ــا متامً مختلفً
ــيارات أو  ــاح كهربائي، ناهيك عن الس مصب

أجهزة الكمبيوتر.
ــازال  ــا، م ــا تقريب ــرور ١٨٩ عام ــد م اآلن، وبع
«جوناثان» على قيد احلياة، يسير بقوة على 
ا بالشمس وهواء احمليط  العشب، مستمتعً
ــلحفاة  ــان مجرد س ــد جوناث ــم يع املالح.ل
ــة عمرها ١٨٩  ــلحفاة عمالق ــة، بل س عادي
ــري في  ــدم حيوان ب ــا أق ــرف بأنه ــا، تُع عامً

العالم، بحسب موقع ridus الروسي.
عاش احليوان البري الضخم في جزر سيشل 
ــر، لكنه  ــع عش حتى ثمانينات القرن التاس
ــانت هيالنة الواقعة  انتقل بعد ذلك إلى س
في احمليط األطلسي، واآلن يقيم في مساحة 
ــي تعتبر  ــاوس الضخمة والت ــن ه بالنتيش
ــنة، حيث يتم  ا للزواحف املس موطنًا جديدً
ــتمرار من قبل األوصياء  رعاية جوناثان باس
ــون  ــه ويفحص ــت مع ــون الوق ــن يقض الذي

صحته ويطعمونه اخلضار الطازجة.

ــي بوالدة وزوجة  ــدث احيانا ان يتم التلويح للقاض يح
واطفال املتهم كمحاولة الستهداف جوانبه النفسية 
ــكل من اشكال  ــاني ووضعه حتت ش ذات البعد االنس
الضغط الوجداني  الستمالته نحو تخفيف للعقوبة 
ــا بضغط الظروف  ــه محاط ــد يجد القاضي نفس او ق
ــوء  ــانية لبعض املتهمني كاحلالة املرضية او س االنس
ــة واالقتصادية لهم وبالتاكيد فان  الظروف االجتماعي
املهنية تقتضي عدم االنسياق خلف تلك الضغوطات 
ــال  ــائبة ب ــة س ــة معنوي ــت قيم ــانية  ليس الن االنس
محددات وليست سبيال متاحا ينهل منها من يريد بل 
ــؤولية  ــخص يصدر قرارا او يدير مس ان القاضي واي ش
ــة  ــددات املهن ــانيته حمل ــع انس ــه ان يخض ــة علي عام
ــة وان يحقق التوازن املعقول  وضوابط الوظيفة العام
ــون وانفاذه من  ــانيته من جهة  وتطبيق القان بني انس
جهة اخرى الن اي تغليب لالنسانية سيأكل من جرفه 
ــة القانون واالضرار  ــد يدفع به باجتاه مخالف املهني وق

باملصلحة العامة
ــالة  ــة رس ــة مناقش ــان جلن ــال  ف ــبيل املث ــى س وعل
ــتير في اي جامعة ال ميكن ان تقبل وتقر رسالة  املاجس
ــالمة العلمية فقط  ــروط الس طالب ال تتوافر فيها ش
ــبب ذلك  ــتعص وس ــب يعاني من مرض مس الن الطال
ــة املهنية  ــوف تخالف االمان ــة  حينذاك س الن اللجن
ــات التي تنظم عمل  ــي تفرضها القوانني والتعليم الت
ــبة لقاض يحكم  ــك احلال بالنس ــة كذل جلنة املناقش
ــال مجال ملراعاة الظروف  ــا في بيع املواد اخملدرة ف متهم
ــا وبينها  ــي وضعه ــدود الت ــي احل ــه اال ف ــانية ل االنس
ــات العراقي اتاح  ــي قانون العقوب ــرع ف القانون فاملش
ــبة  في احلاالت التي ميكن  ــاحة االنسانية املناس املس
ــض املتهمني لكن  ــا ان يراعي ظروف بع ــي فيه للقاض
هذه املراعاة يجب ان تكون محدودة ومحكومة بحدود 
نصوص القانون ومنها العقوبات التخييرية التي جتيز 
ــم بإحدى عقوبتي احلبس او الغرامة  للقاضي ان يحك
ــى للعقوبة والتي ميكن  ــد االعلى واحلد االدن كذلك احل
من خاللها للقاضي ان يراعي بعض اجلوانب االنسانية 
للمتهمني في حدود ما يسمح به النص القانوني وفي 
ــا القانون فال مجال للتهاون وال  غير املوارد التي اتاحه
مجال العمال اجلوانب االنسانية النه في اجلانب االخر 
ــرع حتقيقها من وراء  ــح عامة قصد املش هناك مصال
ــض االفعال منها ما يتعلق باحلق العام ومنها  جترمي بع
ــة وال يجوز  ــوق املواطنني اخلاص ــا يتعلق بحفظ حق م
ــال اجلوانب  ــت ذريعة اعم ــط بتلك املصالح حت التفري

االنسانية.

القاضي / اياد محسن ضمد
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ــرة حترير جريدة «البينة اجلديدة» وعلى رأسها  تتقدم أس
ــار بالتهاني والتبريكات  ــس التحرير عبدالوهاب جب رئي
إلى السيد كرمي هاشم حسني اجلابري ملناسبة تسنمه 
ــاريع  ــركة العامة لتنفيذ مش ــام الش ــب مدير ع منص
ــة والنجاح في  ــالت،  متمنني له املوفقي ــل واملواص النق

مهام عمله اجلديد.

ــرة حترير جريدة «البينة اجلديدة» وعلى رأسها الزميل  أس
ــيد عبد  ــار تهنئ الس ــاب جب ــر عبد الوه ــس التحري رئي
ــنمه منصب مدير عام  ــاعدي ملناسبة تس العظيم الس
ــركة العامة إلدارة النقل اخلاص، متمنني له النجاح  الش
ــة في مهام عمله من أجل تقدمي افضل اخلدمات  واملوفقي

للعاملني في الشركة واملواطنني خدمة للصالح العام.

متابعة / البينة الجديدة
ــواء اجلوية، امس   ــت هيئة األن أعلن
ــس في  ــة الطق ــن حال ــني، ع االثن
البالد لأليام املقبلة. وذكرت الهيئة 
ــتمرار  في بيان إنه «من املتوقع اس
اجلمعة  ــى  ــار حت األمط ــاقط  تس

املقبل». 

متابعة / البينة الجديدة
أوراجن  عثرت شرطة مقاطعة 
بوالية  ــدو  أورالن ــة  ــي مدين ف
ــى  عل ــة  األمريكي ــدا  فلوري
ــل الكوميدي األمريكي،  املمث
ــاغت، ميتا في غرفة  بوب س
ــرت  ــدق في املدينة. ونش بفن
تغريدة جاء فيها،  ــرطة  الش
ــا عن رجل ال  ــتلمنا بالغ «اس
املتكررة  للنداءات  يستجيب 
ــرف.. الرجل هو  ــد الغ في أح

ــا  ميت كان  ــاغت..  س ــوب  «ب
حلظة وصول الشرطة، وأعلن 
ــكان احلادث.  ــن وفاته في م ع
ــد احملققون أي عالمات  لم يج

ــداء أو تعاطي مخدرات».  اعت
وعرف ساغت (٦٥ عاما) بدوره 
ــي تيرنر،  ــخصية دان ــي ش ف
 Full House ــل  ــي مسلس ف
ــهير.ووفقا  الش ــدي  الكومي
حلسابه على تويتر، فقد كان 
يجري جولة كوميدية بوالية 
ــر دعوة حلضور  فلوريدا. ونش
ــي،  املاض ــبت  الس ــه،  عروض
ــه أقام عرضا  وفيها يظهر أن

كوميديا في اليوم ذاته.

ــكات  ــي والتبري ــص التهان خال

ــلوان غازي رحيم  الى املقدم (س

الساعدي) ملناسبة ترقيته الى 

رتبة (عقيد) متمنياً له التوفيق 

والنجاح في عمله. 

الشيخ احملامي

عبداهللا رحيم الساعدي
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