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ــا أن نبدأ  ــمحوا لن ــي البدء اس ف
مقالنا االفتتاحي مبطالب شعبية 
باتت اكثر من ضرورية وعلى رأس 
ــد بحكم  ــا نعتق ــا كم أولوياته
ــة  ــة واملعايش ــة امليداني التجرب
ــوة كل اصحاب  ــة هو دع اليومي
القرار في البالد ألن مينعوا وصول 
ــر احيل للتقاعد  أي برملاني أو وزي
من الدورة السابقة الى املناصب 
ــذة العمل  ــالل ناف ــن خ ــة م ثاني
ــي  ف ــفراء  س أو  ــارين  كمستش
ــي دول العالم  ــفارات العراق ف س
ــأن بأنه آن  ــرف اصحاب الش ويع
ــر الوجوه التي  ــف تدوي األوان لوق
ــد نافعة وال  ــتهلكت ولم تع اس
ــدمي أي عطاء لهذا  ــادرة على تق ق

العراق .. كما ال نريد نواباً يتباهون 
ــكنوا  بـ «مواكب جرّارة» وأن يس
في ذات بيوتهم التي يسكنونها 
ــعبية  ــم الش اآلن وذات مناطقه
ــعبهم  ــوا قريبني لش ــي يكون ك
ــني ونأمل أن يأخذ  ان كانوا صادق
ــداه التطبيقي  ــذا م مقترحنا ه
ــبة بودنا أن  ــى األرض وباملناس عل
نقولها بصريح العبارة أنه أيّاً كان 
شكل احلكومة «اغلبية وطنية» 
ــوب  املطل ــإن  ف ــة»  «توافقي أم 
ــية  ــن كل القوى السياس االن م
ــاحة العراقية  ــة في الس الفاعل
ــدوا وضع  ــدوا أو يتعم ألن ال يعم
ــب احلكومة  ــي دوالي ــي ف العص
ــل  ــالها ألن الفش وبالتالي افش
ــمح  ــرة ال س ــذه امل ــل ه إن حص
ــيدفع ثمنه الشعب كما  اهللا س

ــذ (١٨)  ــورة من د الفات ــدّ ــو يس ه
ــل أن يتحمل  ــاً مضت .. ونأم عام
ــة وان  ــؤولية كامل ــع املس اجلمي
يضعوا مصلحة الوطن فوق كل 
مصلحة وأن يدركوا بأن املصالح 
الفئوية الضيقة ال تبني حكومة 
ــاتية  قوية وال تبني دولة مؤسس
ــة  ــن ساس ــوب اآلن م وان املطل
ــى اختالف توجهاتهم  العراق عل
ــعبية  ــم وقواعدهم الش وأوزانه
ــم وتواريخهم أن  ــز نفوذه ومراك
ــراق»  ــة الع ــت « قب ــوا حت يجلس
ــع  واألوس األرحب  ــاء  الفض وهي 
ــي  ــوار وطن ــروع بح الش ــل  ألج
ــتركون فيه  ــامل يصمم املش ش
ــروج بإنتاج حلول ترضي  على اخل
ــواء وجتنب  ــي األج ــع وتنق اجلمي
أن  ــروا  وليتذك ــالت  الوي ــالد  الب

ــاب وهو  ــي الرق ــة ف ــراق أمان الع
ــه  ــن حياض ــذود ع ــتحق ال يس
والدفاع عن مصالح شعبه وفي 
ــير الى  ــأن محلي البد أن نش ش
ــعة يوماً  ــول املتس ظاهرة التس
ــوارعنا  ــث متتأل ش ــد آخر حي بع
ــولني من العراق  واسواقنا مبتس
ــيات عربية (سورية)  أو من جنس
ــن بنغالديش وغيرها  أو اجانب م
ــات األمنية  ــد أن تقوم اجله وال ب
ــرة  ي للظاه ــدّ ــؤولة بالتص املس
وضرب املافيات التي تقف خلفها 
بعد أن تأكد مبا ال يقبل الشك أن 
ل في البالد تقف خلفه  ــوّ التس
جهات ومافيات وحتى عصابات 
أو  ــات  العاه ــاب  بأصح ــر  تتاج
ــي أرباح وتلك  الفقراء ألجل جن

هي املشكلة الكبرى .
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بغداد /
ــس االول الثالثاء،  ــى الكاظمي، ام ــوزراء مصطف ــرأس رئيس مجلس ال ت
رات األحداث  ــش فيها تطوّ ــة االعتيادية الثانية جمللس الوزراء، ناق اجللس
ــال، وإصدار  ــدول األعم ــة على ج ــث املوضوعات املدرج ــالد، وبح ــي الب ف
القرارات والتوصيات بشأنها.وبحسب بيان ملكتبه ، فقد أشار الكاظمي 
ــكني الذي أطلقته  ــروع (داري) الس ــة إلى مش في كلمة له خالل اجللس
ــجيل  ــهر، والذي يعد أول مبادرة تطلق عن طريق التس احلكومة قبل أش
اإللكتروني، وتتمتع بالشفافية، وتخلو من احملسوبيات وتدخالت أصحاب 
ه سيادته باستمرار متابعته من قبل وزارة اإلعمار واإلسكان  النفوذ، ووجّ

والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة املستشارين.  

طفولة مهدورة وفقراء يفرتشون الشارع وأرصفة العوز .. هل من حل يا ساسة العراق؟

اكد زعيم التيار الصدري السيد 
ــدر، امس االربعاء،  مقتدى الص
ــة  حكوم ــكيل  بتش ــي  املض
االغلبية، فيما حذر من تهديد 
ــركائه أو السلم األهلي في  ش
ــدر في تغريدة  البالد.وقال الص
ــن ماضون  ــر ، «نح ــى تويت عل
ــة  أغلبي ــة  حكوم ــكيل  بتش
ــوح لبعض  ــة وبابنا مفت وطني
من مازلنا نحسن الظن بهم».
ــول، «إننا لن  وحذر الصدر بالق
ــمح ألحد كائنا من كان أن  نس
يهدد شركاءنا أو يهدد السلم 
ــة  ــة القادم ــي، فاحلكوم األهل

ــون، ال مجال فيها  حكومة قان
للمخالفة أيا كانت وممن كان».
«فال  ــه،  تغريدت ــدر  الص وختم 
أو  ــي  الطائف ــال  لالقتت ــودة  ع
ــيكون  للعنف، فإن القانون س
ــد  ــى صعي ــم». عل احلاك ــو  ه
ــس الكتلة  ــر رئي ذي صلة نش
ــذاري،  الع ــن  حس ــة  الصدري
ــدة على  ــاء، تغري ــس األربع ام
ــع التواصل  ــه في موق صفحت
ــب  ــر». وكت ــي «تويت االجتماع
العذاري في تغريدته «األغلبية 
الوطنية انتاج عراقي.. الكتلة 
ــر واألقدر». في  ــة األكب الصدري
ــيقي،  وقت أصدر اإلطار التنس
ــأن  ــاً بش ــاء، بيان ــس األربع ام

ــى  األول ــة  اجللس ــات  مخرج
قدت يوم  ــواب التي عُ جمللس الن
األحد املاضي وشهدت انتخاب 
ــس النواب ونائبيه. رئيس مجل
ــان أصدره  ــار في بي ــر اإلط وذك
عقب اجتماع له تدارس اإلطار 
ــة  ــيقي مجريات جلس التنس
ــة  القانوني ــروق  واخل ــد  األح
التي  ــة  ــتورية الصريح والدس
ونتج عنها مخرجات  رافقتها 
ــس  ــك االس لتل ــتند  ــم تس ل
ــة،  والقانوني ــتورية  الدس
ــدى  ــراض ل ــيمضي باالعت وس
احملكمة االحتادية ملعاجلة اخللل 
الكبير في اجللسة األولى جمللس 
نعتقد  البيان،  ــاف  النواب.وأض

أن مسارات إجناز االستحقاقات 
ــتورية ليست صحيحة  الدس
ــات أزمة  ــى مغذي ــوي عل وتنط
ــد  ق ــة  ومجتمعي ــية  سياس
ــد حكومي  ــاح أي جه متنع جن
ــق مطالب  ــي في حتقي أو برملان
ــة  املهم ــعب  الش ــات  وتطلع
ــني  ــه وحتس ــف معانات وتخفي
ــادي. ــي واالقتص ــه اخلدم واقع

ــواء  وتابع، أن وحدة املعايير س
أو  ــتور  للدس ــاً  ــت تطبيق كان
ــياً هي الكفيلة  موقفاً سياس
بتأسيس واقع سياسي متوازن 
ــر الثقة  ــتقر يقوي أواص ومس
ــيني  السياس ــركاء  الش ــني  ب
ــاز  إجن ــي  ف ــود  اجله ــد  ويوح

ــتركة  ــداف الوطنية املش األه
ــر  واخملاط ــدات  التهدي ــع  ويدف
احملدقة بالعراق. واختتم اإلطار 
ما  بالقول  ــه  بيان ــيقي  التنس
ــوار الصريح  ــا نعتقد أن احل زلن
ــداف  باأله ــزم  امللت ــر  املباش
الوطنية  واملشتركات  اجلامعة 
هو اخليار األسهل واألسرع في 
ــات وصياغة احللول  جتاوز األزم
ــن جانبه قال  ــة األمد.  م طويل
ــبق  ــس هيئة النزاهة االس رئي
رحيم العكيلي أن اي طعن في 
ــس النواب  ــة االولى جملل اجللس
ــا  ــج) ألنه ــر منت ــي (غي العراق

كانت دستورية بامتياز
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كتب اِّـحرر السياسي
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الصحة تسجل اكثر من ٢٠٠٠ اصابة جديدة بكورونا

ــاء االعلى  ــاد رئيس مجلس القض اش
ــاء، باجلهود  ــس األربع ــق زيدان، ام فائ
ــاة في احملاكم  ــة من قبل القض املبذول

ــل  غس ــة  جرمي ــة  مبكافح ــة  اخملتص
االموال ومتويل االرهاب، ودورهم الكبير 
ــاهم في اصدار االحتاد االوربي  الذي س
ــن الئحة  ــم العراق م ــع اس ــراراً برف ق
ــالم  ــر اع ــر. وذك ــة اخملاط ــدول عالي ال
القضاء ، ان قضاة التحقيق اخملتصني 
ــم مع ممثلي االحتاد  قدموا خالل لقائه
ــل قبل ثالثة اشهر  االوربي في بروكس
وبالتعاون مع عدد من اجلهات اخملتصة 
ــم اخملتصة وبيان دور  احصائيات احملاك
ــاء االعلى في مكافحة  مجلس القض

ــوال ومتويل االرهاب. ــل االم جرمية غس
وأضاف، ان وفد مجلس القضاء االعلى 
ــي ممثالً  ــن الوفد العراق ــارك ضم املش
ــن ضمد اخملتص  ــي اياد محس بالقاض
ــدم جهودا  ــل االموال ق ــا غس بقضاي
كبيرة اسهمت بأصدار االحتاد االوروبي 
ــن الئحة  ــمع العراق م ــرارا برفع اس ق
ــاً في ذات  ــة اخملاطر، منوه ــدول عالي ال
ــهم  الوقت الى ان هذه اخلطوة ستس
ــي دفع عجلة التقدم االقتصادي في  ف

ظل التوجه نحو اعادة االعمار.

ــاالت  عن انها  ــفت وزارة االتص كش
ــة عن  ــام املقبل ــالل األي ــتعلن خ س
ــتراتيجية جديدة لعملها  خطة اس

تتضمن املشاريع الوطنية.
ــوزارة رعد  ــم ال ــال املتحدث باس وق
املشهداني، إن هناك خطة سنعلن 

عنها في األيام القليلة املقبلة حول 
استراتيجية جديدة لعمل الوزارة في 
عام ٢٠٢٢ وبعض املشاريع الوطنية 
ــروع  ــوم هوم واملش ــا الفايبر ت منه
العراقي  الوطني  واملشروع  الضوئي 

لالتصاالت واخلدمات املعلوماتية.
ــيطرة  ــار إلى أنه لنا عمل للس وأش
ــع جهاز  ــات بالتعاون م ــى البواب عل

ــن  األم ــاز  وجه ــي  العراق ــرات  اخملاب
ــي ووزارة الداخلية،  ــي العراق الوطن
ــا وزير  ــة ثالثة دعا له ــاك  خط وهن
ــيباني وتقوم  ــاالت أركان الش االتص
ــد  ــي يفي ــر صناع ــالق قم ــى اط عل
ــي  خدمة  ــي االتصاالت وف العراق ف
ــتراكات والترددات في القنوات  االش

الفضائية واالذاعات واحملطات.

وجهّ محافظ بغداد محمد جابر 
ــدوام ٥٠٪  ــأن يكون ال ــا، ب العط
ــر التابعة للمحافظة  في الدوائ
ــاالت االصابة  ــبب ارتفاع ح بس

بفايروس كورونا.

ــون نوري  ــة القان ــس ائتالف دول ــتقبل رئي اس
املالكي مبكتبه في بغداد، امس االربعاء، رئيس 
ــد املرافق  ــالوي والوف ــة اياد ع ــالف الوطني ائت
ــد جرى  ــي  فق ــب املالك ــب مكت ــه.  وبحس ل
ــتجدات األوضاع  ــاء بحث آخر مس خالل اللق

ــي رافقت  ــة، واالحداث الت ــية الراهن السياس
ــار  ــة االولى للبرملان اجلديد. واش انعقاد اجللس
ــدت االحد  ــان  التي عق ــة البرمل ــى ان جلس ال
ــتورية  ــابتها خروقات قانونية ودس املاضي ش
ــتدعى االعتراض لدى احملكمة االحتادية  مما اس
للنظر بتلك اخلروقات ومعاجلة اخللل احلاصل . 

Ô”aä«@Ô«b‰ï@ä‡”@÷˝üa@ZÒÜÌÜu@ÚÓvÓma6çbi@Ü»m@p¸bñm¸a
بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــن  األم ــوات  ق ــأن  ب  ، ــان  أمني ــدران  ــغ مص أبل  
ــري الكناني من  أحبطت محاولة فرار صباح ش
مستشفى النعمان في بغداد.وقال املصدران إنه 
مت نقل الكناني الى مشفى النعمان برفقة قوة 
ــتخبارات  ــة كبيرة من االمن الوطني واالس امني
ــاف املصدران  ــور حالته الصحية.وأض بعد تده
ــدا، حاول  ــف وضعه الصحي جي ــه بعد كش أن
ــق الصحية في  ــى املراف ــج والذهاب ال التحج
ــوة املوجودة، اال ان  محاولة منه لالفالت من الق
محاولته بالفرار باءت بالفشل .. وذكرت مصادر 
بان شري ادعى حاجته الى الدخول ملستشفى 
ــب نقله من  ــب وطل ــراض القل ــص بام متخص
ــعد  ــفى س ــان الى مستش ــفى النعم مستش

الوتري لغرض الهروب.

âaäœ@Ú€Îb™@¬bjyg
@@Û–ínéΩa@Âfl@Cäë@ÄbjïD@

بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــالكات الش ــتمرت م اس
ملوانئ العراق بعملية إنتشال الغوارق 
ــق اخلور  ــع قبال نف ــي تق ــة الت البحري
ــن ميناء خور الزبير  املغمور والقريب م
ــركة  التخصصي .وقال مدير عام الش
ــي  الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
ــتمرة  ــالكات املوانئ البحرية مس ان م
ــال الغوارق كونها تعيق  باعمال إنتش
ــيرا الى  ــة البحرية مش ــة املالح حرك
ــر  ــنت ناص ــل الكاب ــر النق ــه وزي توجي
ــف القنوات  ــرورة تنظي ــبلي بض الش
ــوارق البحرية.  املالحية من جميع الغ
ــم االنقاذ  ــر قس ــني مدي ــن جانبه ب م
ــب  ــني طال ــس املهندس ــري رئي البح

حميد ثويني ان فريق من قسم االنقاذ 
البحري متكن من إنتشال اجلزء الثاني 
ــد الغوارق  ــة احلديدية الح من القطع
البحرية والتي تزن ( ٢١ ) طنا بواسطة 
الرافعة الكروف ووضعها على جنيبة 
ــع مخصص  ــا الى موق ــن ثم نقله وم
حلديد السكراب .كما احتفت الشركة 
ــن معهد  ــى م ــة األول ــرج الدفع بتخ
ــركة  ــأ املدير العام للش ــئ ..وهن املوان
ــي  الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
ــد ،  ــن املعه ــم م ــة  بتخرجه الطلب
ــم في  ــم ومثابرته ــيدا بجهوده مش
ــة على أحسن حال.من  إكمال الدراس
جانبه قال املعاون الفني ملدير الشركة 
ــم  جاس ــد  أحم ــني  مهندس ــس  رئي

ــدي إن تخرج الطلبة من املعهد  االس
وهم (دفعة ميناء الفاو الكبير)  تبعث 
الفخر واالعتزاز مبا تقدمه الشركة من 
ــال تطوير عملها  ــاهمات في مج مس
ــدم  ــة للتق ــس الصحيح ــاء األس وبن
واالزدهار. وعلى الصعيد ذاته قال مدير 
ــني أقدم   معهد املوانئ رئيس مهندس
ــدي إن اخلريجني من  ــالم بري ــر س ماه
دفعة ميناء الفاو الكبير  عددهم  ١٢٠ 
ــمي  طالباً وطالبة تخصصوا في قس
أن  ــداً،  ــا، مؤك وتقنياته ــئ  املوان ادارة 
ــد اال أنه  ــه اجلدي املعهد رغم تأسيس
ــة اإلدارة  ــه برصانته وجدي ــت أقدام ثب
ــات  ــي أن يكون في مصاف املؤسس ف

التعليمية املهمة .

@¬b”äí€a@Ú�™@Âfl@ÜÌÜ¶a@ÒäÌÜç@Ú�™@àÃfl@Ú„bÓï@fib‡«a@åv‰m@fib‡í€a@ıbiäË◊
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بغداد / البينة الجديدة
ــتمرة لقطعات الشرطة   ضمن اجلهود األمنية املس
ــادرة  ــض الص ــرات القب ــذ مذك ــي تنفي ــة ف االحتادي
ــى اجلناة  ــي القبض عل ــة وتلق ــم اخملتص ــن احملاك م
ــادل،  ــم الع ــوا جزاءه ــاء لينال ــليمهم للقض وتس
ــرطة  ــت قوة من اللواء الثاني الفرقة األولى ش متكن
ــرطة  ــرزة من مركز ش ــع مف ــتراك م ــة باالش احتادي
اخلنساء ومفرزة من مكافحة اجرام املدائن من إلقاء 
ــق أحكام املادة ٤٠٦  القبض على ثالثة مطلوبني وف
ــرقي بغداد  «قتل عمد» في منطقة «الكمالية» ش
ــد عملية تتبع وحتر  ــت عملية إلقاء القبض بع ، ومت
م .وفي  ــاء القبض عليهِ ــكان تواجد املتهمني وإلق مل
ــث اللواء  ــوة من الفوج الثال ــياق متصل ألقت ق س
ذاته باالشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث 
ــداد اجلديدة،القبض  ــرزة من مكافحة اجرام بغ ومف
ــرقة» في  ــادة ٤٤٦»س ــني وفق امل ــى احد املطلوب عل
ــداد . مت إحالتهم اصولياً  ــرق بغ منطقة «األمني» ش
ــراءات القانونية  ــة إلكمال اإلج ــى اجلهات اخملتص ال

والتحقيقية الالزمة بحقهم .

 البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــات  ــوع كمي ــن مجم ــارة ع ــفت وزارة التج كش
ــايلوات الشركة  ــلب املسوق الى مخازن وس الش
ــر  العامة لتجارة احلبوب لغاية اليوم احلادي عش
ــن ( ١٥٥) الف  ــي  والتي اقتربت م ــن كانون الثان م
ــك مدير عام  ــه . اكد ذل ــلب بانواع ــن الش طن م
ــركة العامة لتجارة احلبوب املهندس باسم  الش
نعيم العكيلي . وقال مازالت مواقع الشركة في 
ــه لفرع النجف  ــع اخلورنق التابع الكوفة ومجم
ــتالم  ــل اس ــى تواص ــرع املثن ــة و ف ــايلو احلل وس
ــاط اليومي  ــن الفالحني و ضمن النش احملصول م
ــلب املسوق  للمواقع .واضاف الى ان كميات الش
ــب النوعية توزع شلب ياسمني ( ١١٧٫٠٧١ )  حس
ــة ( ٤٢,٧٦٤ ) الف طن  ــن ، الى جانب كمي ــف ط ال

من شلب عنبر .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام الشركة 
ــة ملى  ــواد الغذائية املهندس ــة لتجارة امل العام
ــوى ملتابعة جاهزية  ــوي فرعي دهوك ونين املوس
ــلة الغذائية .وقالت  ــتقبال مواد الس اخملازن الس
املدير العام ان زيارات امليدانية لفروع شركتها في 
احملافظات تاتي ضمن اطــار وضع اليــات جتهيز 
ــى ) لعــــام  ــلة الغــذائية (االول مفــردات الس
٢٠٢٢ .واشارت انها اطلعت خالل زيارتها لفرعي 
ــير العمل في كال الفرعني  نينوى ودهوك على س
ــة. ــواد الغذائي ــتقبال امل ــازن الس ــة اخمل وجاهزي
ــود لكافة  ــتنفار اجله ــددة على اهمية اس مش
ــاكل  ــن اجل تفادي اي مش ــالكات العاملة م امل
ــع والتجهيز  ــق عمليتي القط ــات تعي او معوق
لالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها الشركة 
ــى كافة  ــة ال ــواد الغذائي ــال امل ــن وايص للمواط

املناطق وبدون تأخير .

بغداد / البينة الجديدة
استقبل وزير العدل القاضي ساالر عبد الستار 
ــمي القائم  ــد ، مؤخرا  في مكتبه الرس محم
ــفارة املغربية لدى العراق السيد  بأعمال الس
ــبل اإلرتقاء  ــالم ،   لبحث س ــد  الكرمي بن س عب
ــيما  فيما  بالعالقات الثنائية بني البلدين الس
ــادل احملكومني  ــع مذكرة تعاون تب يخص توقي
ــني اجلانبني  في القريب  العاجل وكذلك   في  ب
ــرات القانونية والتبليغات  مجاالت تبادل اخلب
ــدرات موظفي  ــر لتنمية ق ــة لتطوي  القضائي
ــرة  العالقات  ــام دائ ــور مدير ع ــوزارة ، بحض ال
ــني  ــتاذ احمد لعيبي عبد احلس العدلية االس

ــالل اللقاء  عن إعتزاز  ــيد الوزير خ . وأعرب الس
ــتراتيجية  التاريخية  واإلس بالعالقات  العراق 
التي تربط بغداد والرباط فيما يخدم املصالح 
ــبل  ــقيقني وس ــا الش ــني  بلدين ــتركة ب املش
ــم باالعمال  ــر القائ ــن جانبه عب ــا.  م تعزيزه
ــة العالقات  ــفارة املغربية على اهمي في الس
ــن  البلدي ــط  ترب ــي  الت ــة  والودي ــخة   الراس
ــني ، معربا عن حرص بالده على  ادامة  الصديق
التنسيق والتعاون ودعم االنشطة املشتركة 
ــاالت القانونية  ــيما في  اجمل بني الدولتني  ال س
ــادل احملكومني في  ــات القضائية وتب والتبليغ

الوقت القريب  العاجل.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ
ــائية  اإلنش ــات  للصناع
ــى وزارة الصناعة  ــة إل التابع
ــرة  املُباش ــن  ع ــادن  واملع
بتأسيس شبكة املاء اخلابط 
ــكني  جمع األفراح الس في مُ
ــتخدام  بإس ديالى  مبُحافظة 
أنابيب البولي أثيلني املُنتجة 
ــركة وبتنفيذ معمل  في الش
ــع  ــان ومصن ــتك ميس بالس

النعمان التابعني لهـا .حيـث 
ــى ( ٨٥٠ )  مع عل ــوي اجملُ يحت
ــل عدد  ويص ــكنية  وحدة س
لي بحدود ( ١١٠٠)  النقاط الكُ
ــى  إل ــم  قس مُ ــام  حل ــة  نُقط
ختلفة  ــات مُ ــب بقياس أنابي
(٥٠ ملم ، ٧٥ ملم ، ١١٠ ملم ، 
١٦٠ ملم ) إذ انَ لدى الشركة 
اإلمكانية لتأسيس شبكات 
ــة  ــة حديث ــرُق فني ــاه بط املي

واصفات قياسيـة . ومُ

صالح الدين / البينة الجديدة   
أجنزت املالكات الهندسية والفنية 
ــي  ف ــاريع  املش ــذ  تنفي ــم  بقس
ــع كهرباء  ــة لتوزي ــركة العام الش
ــبكة  ــمال اعمال صيانة الش الش
ــي محافظة نينوى. الكهربائية ف

ــال، صيانة مغذي  ــت االعم تضمن
ــد جهد ( ٣٣  ــديرة اجلدي محطة س
ك.ڤ )  من محطة الشرقاط ( ١٣٢ 
ــغ طوله أكثر من (١١)  ك.ڤ ) والبال
ــالل نصب ابراج  ــو متر ، من خ كيل
مختلفة االنواع ، من ضمنها ابراج 
عبور نهر دجلة وبارتفاع (٣٧) متر ، 
ــلك املنيوم حجم  ــتخدام س وإس

ــم بطول (٣٦) كم ، مع  (٣٥/٢١٠) مل
 (٤٠٠ x ١ ) ــتخدام قابلو حجم إس

ــل  ــر وفاص ــول ( ٧٠٠ ) مت ــم بط مل
ــد (٣٣ ك.ڤ) عدد اثنان.  حملي جه

ــغيل محطة  ــف وتش كما مت كش
 ( ك.ڤ   ١١/٣٣  ) ــة  الثانوي ــديرة  س
ــن ناحية  ــد تأهيلها م ــاً بع جتريبي
االعمال املدنية، وزيادة سعة احملطة 
 x ــى ( ١٦ ــن ( ١ x ٤٠٠ ) م.ڤ .أ  ال م
٢) mva واستبدال املعدات القدمية 
switch gear مبعدات جديدة ملعاجلة 
االختناقات احلاصلة على املغذيات 
جهد ( ١١ ك.ڤ ) بإستحداث اربعة 
ــد ( ١١ ك.ڤ ) ،االول  ــات جه مغذي
ــة  ــلمان الثانوي ــة الس ــن محط م
ــاً وثالثة  ــل العمل فعلي والذي دخ
ــغيل من محطة  قيد االجناز والتش

سديرة الثانوية .

بغداد / البينة الجديدة
نشرت وزارة التربية، امس  األربعاء، 
ــات  ــالت املوضوع ــدول تفصي ج
ــط.  املتوس ــث  للثال ــية  الدراس
وقالت الوزارة في بيان  ان «مديرية 
العامة للمناهج وجهت إعماماً 
يلزم املديريات العامة للتربية في 
بغداد واحملافظات بالتقييد التام 
املطلوبة  الدراسية  باملوضوعات 

ــف  ــات للص ــادة الرياضي ــن م م
ــزء األول)».  ــط (اجل الثالث املتوس
ــذا اإلجراء يندرج  وأضافت أن «ه
ضمن تكييف املناهج الدراسية 
ــة»،  كاف ــية  الدراس ــل  للمراح
مشيرةً إلى أن «(اجلزء الثاني) من 
لِّق لهذا العام الدراسي  الكتاب عُ
ــر تداعيات جائحة  ٢٠٢١-٢٠٢٢ إث

كورونا».

بغداد / البينة الجديدة
ــة في وزارة  ــة االجتماعية وكال ــس هيئة احلماي التقى رئي
ــلمان رئيسة  ــؤون االجتماعية عدنان كرمي س العمل والش
ــداد القاضية افراح فاروق امس االول  اللجنة العليا في بغ
الثالثاء وجرى خالل اللقاء بحث آلية التنسيق املشترك مع 
اللجان العليا في استالم واستقبال طلبات املعترضني من 
ــة, مؤكدا على أهمية  ــتفيدين من االعانة االجتماعي املس
ــتحقني  ــذه القضايا لصالح املس ــم ه ــراع في حس اإلس
احلقيقيني وابعاد غير املستحقني وانصاف االسر الفقيرة. 
ــل البحث  ــى تعزيز عم ــة عل ــة وكال ــس الهيئ ــدد رئي وش
ــم موضوع االعتراضات من خالل الزيارات  االجتماعي حلس
امليدانية، مؤكدا اهمية التسريع بإجناز اعتراضات املواطنني 
ــك لوجود الكثير من هذه الطلبات التي  وعدم تأخيرها وذل
ــر الدعم  ــرورة توفي ــلمان بض ــا وجهت س ــم. كم لم حتس
ــتي وتوفير احتياجات اللجان من اجل استمرارية  اللوجس
ــرائح الفقيرة التي تعنى بها  ــترك خدمة للش العمل املش

الهيئة.

نينوى / البينة الجديدة
ــور اجلديد  ــور املتح ــا ومع ظه ــة كورون ــي ظل جائح ف
(اوميكرون) ولغرض زيادة الوعي وتوعية الناس على اخذ 
اللقاح قام فريق من مركز صحي ديبكة / قطاع مخمور 
ــوى وبالتعاون  ــة االولية في صحة نين للرعاية الصحي
ــارة صحية الى  ــالم بتنظيم زي ــده التعزيز واالع مع وح
ــرة الكهرباء  , لغرض عمل  ــر احلكومية ومنها دائ الدوائ
لقاءات فردية مع املوظفني وتوعيتهم على اخذ اللقاح 
ــاره.  ــم باهمية اللقاح للحد من املرض وانتش وتعريفه
ــة االلتزام باالجراءات  ــا اكد الفريق الزائر على اهمي كم
ــات والتباعد االجتماعي  الوقائية ومنها ارتداء الكمام

والتعقيم وذلك للحد من انتشار الفايروس.

البينة الجديدة / بلقيس البياتي

ــن خالل  ــة وم ــت وزارة الزراع أعلن
دائرة فحص وتصديق البذور، امس 
االول الثالثاء، عن جناح جتربة زراعة 
واكثار نبات الزعفران، وذلك ضمن 
دائرة  ــا  تبنته ــي  الت ــاطات  النش
فحص وتصديق البذور في ادخال 
ــا  وتقييمه ــجار  واالش ــات  النبات
ــة  احلديق ــالل  ــن خ م ــا  وأقلمته
ــي منطقة الزعفرانية.  النباتية ف
وبينت الوزارة ادخال عدد من أبصال 
الزعفران نوع تركي (سافرابنولو) 
ــل البيوت  ــاحة داخ ــاء مس وانش
 . ــاره  اكث ــرض  لغ ــتيكية  البالس

ــنوات  موضحة بأنه مت خالل الس
ــة زراعة  ــل بتجرب ــة العم املاضي
ــران وقد  ــن كورمات الزعف ــدد م ع
ــات خالل  ــة هذا النب ــت زراع جنح
ــد  ــكل جي ــنوات وبش ــذه الس ه
ــدد من الكورمات ازهار  وانتجت ع
ــب  ــم ذات طول مناس ــع مياس م
ــق  ــراَ ادخال عدد من فس ومت مؤخ
ــد ومت  ــأ جدي ــن منش ــران م الزعف
ــا وتزهيرها  ــاح منوه ــجيل جن تس
والعمل جار ومستمر على ادخال 
ــق وتوفير  عدد أكبر من هذه الفس
ــة لنمو  ــات الالزم ــض املتطلب بع
ــد  ويع ــران  الزعف ــق  ــار فس واكث
ــاح زراعة الزعفران في احلديقة  جن

ــى امكانية  ــة هو دليل عل النباتي
جناح زراعة هذا النبات في البيئات 
العراقية .وللزعفران مفعول كبير 
ــب العضوي حيث  في مجال الط
ــو والوقاية من  ــر عالجا للرب يعتب
ــراض املزمنة مثل  العديد من االم
ــرطانات،  والس ــب  القل ــراض  ام
ــاكل  ــى معاجلة  مش ــل عل ويعم
ــل في  ــوم ويدخ الن ــات  واضطراب
ــي كما له  ــب النفس ــال الط مج
ــم اضافته  ــرى حيث يت فوائد اخ
ــاي وكذلك الى  الى القهوة والش
احللويات والى الرز وغير ذلك كثير 
من االستعماالت واجملاالت االخرى. 
ــا للنبات من  ــذا املنطلق مل ومن ه

ــب  اهمية ومن خالل كوادر املعش
الوطني العراقي واحلديقة النباتية 
ــة مت القيام بتجربة  في الزعفراني

زراعة واكثار نبات الزعفران. 
ــذا النبات  ــاح زراعة ه ــل جن ويدخ
ــة التي  ــارب البحثي ــن التج ضم
تعمل وزارة الزراعة على تطويرها 
ــر القطاع  ــي تصب في تطوي والت
مت  ــا  م اذا  ــا،  خصوص ــي،  الزراع
ــتثمار زراعة هذا  التوسع في اس
النبات واملباشرة بانتاج الزعفران 
ــن املتأمل ان  ــي وم ــكل محل بش
ــاس  ــة االس ــراق احملط ــون الع يك
النطالق زراعة وانتشار هذا النبات 

في الوطن العربي.
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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  
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ــي  ــاء، أن اختيار محمد احللبوس ــس األربع ــني العبيدي، ام ــابق ياس ــد النائب الس أك
ــي حديث له إن  ــق احملررة.وقال العبيدي ف ــكان املناط ــا للبرملان خطوة مهمة لس رئيس
ــني ملناطقهم، وانتخابها لدورة  ــف عديدة في األعمار وإعادة النازح ــي له مواق احللبوس
ــينعكس على وضع املناطق احملررة وتطورها.وأضاف أن اختيار احللبوسي يثبت  ثانية، س
الشعبية التي يتمتع بها لدى مكونات الشعب العراقي، مشيرا الى انه شخصيا كان 
ــياق  ــي يتمتع بها من جميع النواحي.وفي نفس الس ــد له للمواصفات الت مع التجدي
ينفي العبيدي ما نشر بوسائل اعالم أخرى حول حديثه بخصوص عدم دعمه النتخاب 
ــم النائب  ــي، مؤكدا من خالل التواصل مع الصحفيني بأنه حدث التباس باس احللبوس
ــي  ــدي يكن كل االحترام للحلبوس ــوي، وأن العبي ــوى مختار املوس ــن محافظة نين ع

واجلهات السياسية اخملتلفة. 

بغداد /

أصدر مصرف النهرين اإلسالمي، امس 
األربعاء، ضوابط شمول عمال النظافة 
بالتمويالت الشخصية امليسرة ضمن 
ــك املركزي.ونقل بيان صدر  مبادرة البن
ــوزارة املالية،  ــي ل ــن املكتب اإلعالم ع
عن مديرة قسم الدراسات في مصرف 

ــز، أن الضوابط  ــن ملى عبدالعزي النهري
ــود  العق ــي  موظف ــمول  ش ــن  تتضم
بالقرار  ــمولني  املش ــة)  النظاف (عمال 
ــنة ٢٠١٩ واملوطنة رواتبهم  (٣١٥) لس
ــتنثى  ــراً)، ويس ــا (حص ــدى مصرفن ل
ــرة  منهم من حصل على قروض ميس
ــون العامل  ــد املصارف، وان يك من اح
ــنتني في  ــل عن  س ــه خدمة التق لدي

احدى دوائر البلدية ومستمرا باخلدمة.
ــت عبد العزيز، أنه يتوجب على  وأضاف
ــل ضامن  ــل تقدمي كفي ــب التموي طال
ــريطة  واحد او اكثر من دوائر الدولة ش
ــي راتبه ضعف  ــادل نصف صاف ان يع
ــهري، وان تتناسب مدة  ــط الش القس
السداد مع سن االحالة على التقاعد 

لطالب التمويل وكفالئه. 

ــأن  ــتاني، بيانا بش ــي لالحتاد الوطني الكردس ــدر املكتب السياس اص
ــة اجلمهورية.وذكر املكتب  ، انه ازاء  التصريحات عن املرشحني لرئاس
ــائل داخلية و وطنية تتعلق بالسياسات واالجتاهات الرسمية  اية مس
لالحتاد الوطني وباالخص مسألتي رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة 
ــام بان تصريحات وبيانات  ــة اجلديدة في العراق،نعلن للرأي الع االحتادي
ــة وتوجهات االحتاد الوطني  ــمي فقط تعبر عن سياس املتحدث الرس
ــهدت االيام املاضية، تناثرا للتصريحات بشأن مرشحي  احلقيقية .وش

االحتاد ملنصب رئيس اجلمهورية وتشكيل احلكومة املقبلة. 

حذرت امانة بغداد، امس األربعاء، باتخاذ االجراءات القانونية الصارمة 
ــتعمال املواد املمنوعة ضمن ضوابط  بحق اخملالفني الذين يقومون باس
ــي اجلهات احلكومية ذات  ــات امانة بغداد والدفاع املدني وباق وتوجيه
ــندويج بنل)،  ــييد ومنها مادة (الس ــاء والتش ــة في اعمال البن العالق
ــة وارواح  ــتعال. وتعرض املدين ــريعة االش ــا غير آمنة وس ــدة بانه مؤك

املواطنني للخطر.

ــط مخبأ لداعش  ــعبي، امس األربعاء، بضب ــد الش أفادت هيئة احلش
يحوي مقذوفات حربية وأعتدة خالل عملية دهم وتفتيش في كركوك.
وقال إعالم الهيئة ، إن قوة من اللواء ٥٦ باحلشد الشعبي نفذت عملية 
دهم وتفتيش شملت عدة أهداف مرسومة ضمن قاطع املسؤولية في 

كركوك.
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ــس األربعاء،  ــي، ام ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــرأس رئي ت
ــال املكتب اإلعالمي  ــي مبنى محافظة النجف.وق اجتماعاً ف
ــس الوزراء ، ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي  لرئي
ترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف األشرف».واضاف ان 
«االجتماع ضم عدداً من الوزراء ومحافظ البنك املركزي، وقادة 
ــدراء الدوائر اخلدمية واألمنية باحملافظة».  واعلن الكاظمي،  وم
ــة النجف من الوقود. ــه على زيادة حصة محافظ عن موافقت

ــالل اجتماعه  ــي، ان الكاظمي وخ ــر بيان ملكتب الكاظم وذك
ــرف: اكد  ــر اخلدمية مبحافظة النجف األش ــع مع الدوائ املوسّ
ــة القدمية في النجف  ــي حتديد معالم البلدي ــراع ف على اإلس
األشرف، ويجب االهتمام باملناطق األثرية األخرى في احملافظة؛ 
ــف التاريخية، فهي مدينة العلم  ــا جزءاً من هوية النج كونه
والعلماء واملراجع الكرام.وقال الكاظمي، «وجهنا باملباشرة في 
وضع آلية مناسبة للتجديد احلضري حملافظة النجف األشرف 
واملدينة القدمية، الذي توقف تنفيذه منذ عام ٢٠١٠، واإلسراع 
باختيار شركة استشارية عاملية لتدقيق البيانات والدراسات، 
وتقدمي التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك املركزي بتوفير 
ــف من وزيرة  ــكيل جلنة تتأل ــة للتنفيذ، وتش ــغ اخملصص املبال
ــارين؛ لوضع  ــكان والبلديات، وعدد من املستش اإلعمار واإلس
ــار الكاظمي، الى انه يجب أن نستفيد من  آلية للتنفيذ».واش
رفت  ــارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُ جت
ــارات ولم يتحقق ما يطمح له املواطنون، وعلى اجلميع أن  امللي
يتعلموا كيفية تقدمي افضل خدمة للمواطن.وتابع، انه سيتم 
ــرف  عرض أهمّ املوضوعات التي تخصّ محافظة النجف األش
ــة مجلس الوزراء القادمة، واتخاذ القرارات بشأنها. في جلس

ــم الكاظمي، «نؤكد موافقتنا على زيادة حصة محافظة  وخت
النجف األشرف من الوقود».

النجف االشرف /
بغداد /

بغداد /

بغداد /

كركوك/
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ــوزراء، أن  ــس مجلس ال  وأوضح رئي
ــة خصصت أكثر من نصف  احلكوم
ــدم عليها  ــة أرض، تق ــون قطع ملي
ــني مواطن، وبنيّ  ــر من ثالثة مالي أكث
ــيادته أنه مت فرز األراضي ووضعت  س
خطة متكاملة لتقدمي اخلدمات لها 
ــبكة  ــرب، وش من مياه صاحلة للش
ــاء،  والكهرب ــي،  الصح ــرف  للص
ــرق. وأكد الكاظمي  واإلنترنت، والط
أن مجموع ما مت توزيعه للمواطنني 
ــدود (١٨٦) ألف قطعة أرض،  بلغ بح

ــف قطعة  ــدود (٣٠٠) أل ــت بح وبقي
ــني وفق  ــى املواطن ــتوزع عل أرض س
واعتماد  املوضوعة  ــتحقاقات  االس
ه  ــفافية، ووجّ ــة والش ــدأ العدال مب
ــكان  ــار واإلس وزارة اإلعم ــيادته  س
ــندات،  ــي تقدمي الس ــتمرار ف باالس
ــة  احلكوم ــأن  ب ــالة  رس ــال  وإيص
تتعاطى بعدالة مع املواطنني.وتابع 
ــس الوزراء  ــة مجل البيان، ان جلس
شهدت استعراض التقرير الوبائي، 
ــة  ملواجه ــذة  املتخ ــراءات  واإلج

ــتجدات عمل  جائحة كورونا، ومس
ــراءات احلكومية  ــز اإلج ــة تعزي جلن
ــيطرة  ــاالت الوقاية، والس ــي مج ف
الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار 
الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة 
ملواجهة املوجة اجلديدة من اجلائحة 
ه مجلس  ــا، ووجّ وإجراءات احتوائه
ــذل أقصى  ــة بب ــوزراء وزارة الصح ال
ــي اتخاذ التدابير الوقائية،  اجلهود ف
ــتلزمات  واملس ــات  العالج ــني  وتأم
وحثّ  اللقاحات،  ــر  وتوفي املطلوبة، 

ــر املنافذ  ــني على أخذها عب املواطن
ــوم  عم ــي  ف ــرة  املنتش ــة  الصحي
ــى انه وبعد  ــار البيان ال العراق. واش
ــة املوضوعات املدرجة على  مناقش
جدول األعمال، أصدر مجلس الوزراء 

القرارات اآلتية :-
أوالً  املصادقة على تقرير جلنة (وضع 
ــار منطقة منكوبة  محددات العتب
املؤلفة  ــاع)،  األوض ــة  ــة معاجل وآلي
مبوجب االمر الوزاري (٧٩٠٠٤٣٢٠١٠١) 
ــق  ــون األول ٢٠٢٠، املراف ــي ٢٣ كان ف

ــاب وزارة التخطيط املرقم  ــط كت رب
ــؤرخ في ١٢  ــدد (و.س١٢٥٨٦) امل بالع
ــي البند رابعاً  آب ٢٠٢١، املتضمن ف
توصيات اللجنة بشأن احملاور اآلتية، 
ــر االعتبار املالحظات  مع األخذ بنظ
ــة وحصرها  التي ذكرت خالل اجللس

بالكوارث الطبيعية
ــة  املنطق ــد  حتدي ــددات  ١-مح

املنكوبة.
٢-  آلية اإلعالن واملعاجلة.

ثانياً 

ــمال  رأس ــادة  زي ــى  عل ــة  ١-املوافق
ــل البحري  ــة للنق ــركة العام الش
ــكيالت وزارة النقل من    ــدى تش إح
ــبعون مليون دينار، ليكون   مئة  س
ــع  وتس ــاراً  ملي ــرون  وعش ــد  وواح
ــاً وأربع مئة  ــر مليون مئة وأحد عش
ــع مئة  ــتون ألفاً وتس ــة وس وثماني
ــتناداً  ــاراً، اس ــرون دين ــتة وعش وس
ــن قانون  ــادة (١٠) م ــكام امل إلى أح
الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) 

املعدل.

٢- أخذ وزارة النقل اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ــى تعديل الفقرة  ثالثاً  املوافقة عل
(٢) من قرار مجلس الوزراء (٨٨ لسنة 
٢٠١٩)، بشأن تأهيل محطات حتلية 

املاء محافظة البصرة كاآلتي:- 
ــل  ــرة متوي ــة البص ــي محافظ - تول
مشروع تأهيل محطات حتلية املاء 
في محافظة البصرة، ضمن حصة 
ــة حملافظة  ــذ احلدودي ــرادات املناف إي

البصرة للبرامج اخلاصة.
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ــي)  واضاف في برنامج (لعبة الكراس
ــن ألي  انه في حال تعرض رئيس الس
عارض مينعه من اداء مهمته  يستبدل 
ــن املوجودين  ــناً م ــر س ــوراً باألكب ف
ــن النواب  ــة اجمللس وليس م في قاع
ــواب  ــة الن ــع جلس ــن وأن رف الفائزي
ــس قانونيا  ــن لي من قبل رئيس الس
ــن   وأنه ليس من صالحية رئيس الس
ــة للتداول وال ميكن قطع  رفع اجللس
ــراءات انتخابات رئيس البرملان في  اج
اجللسة االولى وان الدستور هو الذي 
يعني رئيس السن وليس النواب واكد 
ــن هو اكبر النواب سناً  أن رئيس الس

ــتبداله  ــن املتواجدين وانه يتم اس م
بغض النظر عن االسباب وأنه اليجوز 
فض اجللسة االولى اال بانتخاب رئيس 
البرملان ونائبيه . في وقت أكد النائب 
ــس النواب حاكم  ــس مجل األول لرئي
عباس الزاملي، امس االربعاء، ان هيأة 
ــمح بتعطيل الدور  ــة لن تس الرئاس
ــريعي للدورة النيابية  الرقابي والتش
احلالية، وانها ستولي اهتماما كبيرا 
ــة التي تهم  ــرار القوانني املعطل الق
ــاء البلد  ــي بن ــهم ف ــني وتس املواطن
ومحاربة الفساد.وقال الزاملي خالل 
ــة العضاء  ــدوة التعريفي حضوره الن

مجلس النواب اجلدد للدورة النيابية 
اخلامسة التي انعقدت برعاية األمانة 
العامة جمللس النواب ونظمها معهد 
ــر النيابي، ان اعضاء  البحث والتطوي
ــس يجب ان يكونوا مؤمتنني امام  اجملل
ــعب  ــة الش ــر وثق ــي القدي اهللا العل
بهم لتحقيق اإلصالح املنشود على 
ــتويني النيابي واحلكومي.وشدد  املس
ــة  ــة على ان رئاس عضو هيأة الرئاس
ــأن تكون  ــعى ب ــس النواب تس مجل
ــل األبرز واألكثر فاعلية  هذه الدورة ه
ــى القوانني  ــالل التصويت عل ــن خ م
املتعلقة باجلانب االقتصادي واالمني 

والزراعي ومعاجلة البطالة ومكافحة 
الفساد و اخملدرات وعمليات التهريب 
ــدا ان  ــا، مؤك ــدود وغيره ــط احل وضب
ــتراقب  س ــريعية  التش ــة  املؤسس
ــي بغض النظر  ــوم االداء احلكوم وتق
ــة  ــة احلكوم رئاس ــيتولى  ــن س عم
ــة وجادة في  ــتكون حازم املقبلة وس
ــاء عراق قوي  ــبتها لضمان بن محاس
ومزدهر ينعم فيه الشعب بالرفاهية 
ــاد. واضاف  ــان وخالي من الفس واألم
ــات  آلي ــتضع  ــة س الرئاس ــأة  ان هي
ــب  ــألة تغي ــن مس ــد م ــة للح فاعل
ــالل الدورات  ــي تكررت خ ــواب الت الن

ــابقة. وفي التطورات ايضاً عقد  الس
ــيقي، اجتماعا  ــار التنس ــادة االط ق
ــالمي  ــس اجمللس االس ــزل رئي في من
ــال مصدر  ــام حمودي. وق االعلى هم
ــره  ــاع حض االجتم ان   ، ــي   سياس
ــة احداث جلسة  قادة االطار ملناقش
انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب 
ــرة.  االخي ــية  السياس ــورات  والتط
واضاف، ان االجتماع سيطرح مبادرة 
ــيتوجه  وفي حال املوافقة عليها س
وفد االطار الى احلنانة بالنجف للقاء 
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
ــأن آخر أعلنت هيئة  الصدر. وفي ش

النزاهة االحتادية، امس األربعاء، عن 
صدور ٩٨ أمر قبض واستقدام خالل 
ــيرة  ــهر كانون األول املاضي، مش ش
إلى أن تلك األوامر صدرت بحق ٨٥ من 
ــؤولني، بينهم وزير حالي.  كبار املس
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة،  
ــتقدام التي  إن «أوامر القبض واالس
القضائية جاءت  ــات  اجله أصدرتها 
ــا حققت فيها  ــة قضاي على خلفي
ــق الهيئة  ــب حتقي ــات ومكات مديري
ــا  ــات وأحالته ــداد واحملافظ ــي بغ ف
ــى «صدور  ــيرةً إل إلى القضاء»، مش
ــتقدام بحق كبار  ــر قبض واس ٩٨ أم

ــؤولني من ذوي الدرجات العليا  املس
ــا  ــن (١-٢٠٢١/١٢/٣١)، منه ــدة م للم
ــتقدام». (٢١) أمر قبض و(٧٧) أمر اس
ــر  «األوام أن  ــرة،  الدائ ــت  وأوضح
ــابقاً  ــاً ووزيراً س ــملت وزيراً حالي ش
ــبق  ــبقني ووكيالً أس وثالثة وزراء أس
ــابقني، فضالً عن  ــعة نواب س وتس
ــني و(٨) محافظني  ــني حالي محافظ
ــابقني و(٥) أسبقني، كما شملت  س
ــا حاليا و(١٥)  األوامر (٢١) مديرا عام
مديرا عاما سابقا وسبعة أسبقني، 
ــرا بحق أعضاء  ــا صدرت (١٢) أم فيم

مجالس محافظات».  
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ــي رحيم  ــبق القاض ــة النزاهة االس ــس هيئ ــال رئي ق
ــى  ــاب ال ــة للذه ــرة فرص ــوى اخلاس ــي ان للق العكيل
ــي الراهن مدين للصدر  املعارضة وان النظام السياس
ــزب الدميقراطي  ــحل) وأن رئيس احل بحمايته من (الس
ــعود بارزاني شدد على ضرورة تغيير  الكردستاني مس
ــج متلفز  ــي برنام ــي ف ــاف العكيل ــج احلكم.واض نه
ــادرة على  ــكيل احلكومة ق ــوى املتحالفة لتش ان الق
ــالع وان العزم والقوى الكردية والتيار قادرون على  االص
ــي كان على  ــم وأن النظام السياس ــر نهج احلك تغيي

ــقوط في الهاوية وان زعيم التيار الصدري  ــك الس وش
ــركاؤه  مصرون على املضى  ــيد مقتدى الصدر وش الس
ــي وان بعض القوى تبحث عن فرصة  بالنهج االصالح
للمشاركة في احلكومة واشار بأن االطار التنسيقي لم 
يسجل كتحالف انتخابي وان رئيس اجلمهورية املقبل 
ــدداً وأنه ليس للبرملان  ــو الذي يحدد الكتلة االكثر ع ه
ــة االحتادية  ــة األكبر وان احملكم ــة بتحديد الكتل عالق
ــا وأن املادة (٤٥)  ــر معنى الكتلة االكبر وال حتدده تفس
من الدستور العراقي منعت االنتقال لتشكيل الكتلة 
ــح في مترير  ــار لن ينج ــي أن االط ــد العكيل االكبر.واك
ــس اجلمهورية وأن القوى  ــه حتى لو كلفه رئي حكومت

ــكيل  ــتنفرد في تش ــة مع التيار الصدري س املتحالف
ــلوا ايديهم) من  ــى االخرين أن (يغس ــة وأن عل احلكوم
ــي  ــول انن ــدد بالق ــوا للمعارضة.وش ــب ويذهب املناص
ــرة لن حتصل على منصب حتى  اتفق بأن القوى اخلاس
(شرطي) واخلاسرون قد يتسببون مبخاطر للعراقيني وأن 
ــاد أمر العالقة له بالسياسية والخيار  مكافحة الفس
ــاد  امام التيار الصدري اال أن ينجح وأن مكافحة الفس
يجب ان تسند الى هيئات مستقلة.وقال العكيلي أن 
ــة واحملاصصة وكانت  ــة االولى جتاوزت الطائفي اجللس
اجللسة دستورية بأمتياز وانه ال يجوز فض اجللسة اال 

بانتخاب الرئيس ونائبيه.

يف ترصحيات  رصحية ومثرية 
العكييل : النظام السيايس مدين للصدر من (السحل) ورئيس اجلمهورية املقبل 

هو من حيدد الكتلة االكرب وليس الربملان
عىل القوى اخلارسة الذهاب لـ (املعارضة) ألهنا لن حتصل حتى عىل منصب (رشطي) 
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اعلنت جلنة املسابقات في 
ــي  عن  ــرة العراق ــاد الك احت
ومالعب  وتوقيتات  مباريات 
ــن  م  ١٩ ــرة  االخي ــة  اجلول
الكرة  لدوري  االولى  املرحلة 
ــدد موعد  ــاز  والتي ح املمت
ــبت  ــي الس ــا يوم انطالقه

واألحد املقبلني.
ــبت خمس  ــام يوم الس وتق
فريقا  مواجهات يستهلها 
ــرة على  ــوروز ونفط البص ن
ــي  ــليمانية ف ــب الس ملع
الساعة  ١:٤٥ ظهرا ، تليها 
ــاعة الثانية ظهرا  في الس
مباراة الكرخ وضيفه اربيل 
على ملعب الساحر احمد 

راضي.
ــب  ملع ــف  يضي ــا  بينم
ــي  ف ــي  الدول ــف  النج
ــاعة الثالثة والنصف  الس
ــف  النج ــاراة  مب ــرا  عص
ــزوراء ، ويحتضن  وضيفه ال
ملعب الشعب الدولي في 
ــة مباراة  ــاعة اخلامس الس

القوة اجلوية والصناعة.

ــوم  الي ــات  ــم مباري ويختت
األول من اجلولة الـ١٩ فريقا 
ــه  وضيف ــط  الوس ــط  نف
ــاعة  الس ــي  ف ــم  القاس
ــى  عل ــاءً  مس ــابعة  الس
ــي.  الدول ــف  النج ــب  ملع
ــات يوم  ــل املنافس وتتواص
ــي  ــل؛ اذ يلتق ــد املقب االح
ــان  فريقا زاخو ونفط ميس
ــي  ف االول  ــب  ملع ــى  عل
ــاعة الرابعة وخمسة  الس
ــا  بينم ــة،  دقيق ــني  وأربع
ــب امانة  ــتضيف ملع يس

ــاعة الثانية  بغداد في الس
ظهراً مباراة فريقه األمانة 
مع فريق نادي الطلبة، وفي 
فريق  يواجه  ــت  الوق نفس 
ــى ملعبه  ــادي النفط عل ن
ــامراء،  ضيفه فريق نادي س
ــب  ملع ــيكون  س ــا  بينم
كربالء الدولي في الساعة 
عصراً   ــف  والنص ــة  الرابع
الكهرباء  ــاء  للق ــرحاً  مس

وضيفه فريق امليناء.
ــرطة  الش فريقا  ــم  ويختت
ــي  ف ــة  الديواني ــه  وضيف

الساعة السابعة والنصف 
مساءً على ملعب الشعب 
ــات املرحلة  الدولي منافس
ــدوري العراقي  األولى من ال

املمتاز.
املرحلة  ــرطة  الش ــى  وأنه
األولى متصدرا بفارق واسع 
عن أقرب منافسيه برصيد 
ــا  م ــار  بانتظ ــة  نقط  ٥٠
الثامنة  اجلولتني  تبقى من 
ــر والتاسعة عشر من  عش
ــدوري املمتاز  ــات ال منافس

لتحديد املراكز األخرى.

ــة  االداري ــة  الهيئ ــت  اعلن
ــرطة  تعاقدها  لنادي الش
ــي  امريك ــرف  محت ــع  م
ــادي  ــوف الن ــم صف لتدعي
ــدوري  ال ــات  منافس ــي  ف
العراقي لكرة السلة خالل 

االنتقاالت الشتوية.
ــب الزاملي رئيس  وقال غال
«ادارة  إن  ــرطة  الش ــادي  ن
ــع  م ــاق  وباالتف ــرطة  الش
ــي تعاقدت  ــالك التدريب امل

رسميا مع احملترف األمريكي 
تاتي أليكسيس الذي يعد 
من احملترفني املعروفني على 
ــة»، مبينا ان  ــاق اللعب نط
«االدارة حترص على تدعيم 
صفوف كل فرقها لتحقيق 
ــم  ــج طيية توازي اس نتائ

نادينا العريق».
واكد « ان «الشرطة ميتلك 
ــتوى عال  العبني على مس
ــز وقد حصدوا  املراك بكل 
ــي  ف ــة  متقدم ــج  نتائ

ــرة الحتاد  ــات اخي احصائي
ــح  واوض ــلة».  الس ــرة  ك
ــب فريق  ــي ان «الع الزامل
ــلة،  الس بكرة  ــرطة  الش
محمد صالح، حصل على 
املركز األول في االحصائية 
ــا احتاد اللعبة  التي أجراه
ــبة  نس ــاب  احتس ــي  ف
محاوالت  من  ــجيل  التس
األولى  للمرحلة  التسديد 
ــاز، كما  املمت ــدوري  ال من 
ــرف  احملت ــه  زميل ــل  حص

املركز  كيدار ديفيس على 
ــز  املرك ــاركاً  ت ــث،  الثال
ــة  دجل ــب  لالع ــي  الثان
، ووفقاً  ــلي  ــرف ويس احملت
ــمية،  الرس ــة  لإلحصائي
ــل العبنا صالح  فقد حص
 ٪٥٤,٨٤ ــبة  نس ــى  عل
ــاوالتِ  ــن مح ــجيالً م تس
ــجلَ  س فيما  ــديد،  التس
ــبة  نس ــس  ديفي ــه  زميل
ــة  باإلحصائي  ٪  ٥١,٨٥

نفسها».

ــس  األربعاء،  ــدم عدنان درجال، ام ــاد العراقي لكرة الق ــد رئيس االحت أك
ــرة لدوري احملترفني الذي  ــاد حدد معايير خاصة وضعها احتاد الك أن االحت
ــلمه املهمة، وذلك ما سيتم مناقشته خالل  يخطط له االحتاد بعد تس
ــرز اخلطوات التي  ــح درجال،  أن «أب ــد في اذار املقبل. وأوض ــاع يعق اجتم
ــو تقليص عدد فرق  ــدوري أكثر احترافية ه ــاد الكرة جلعل ال ــرص احت يح
الدوري املمتاز وإيصالها إلى ١٦ فريقاً ليستقر عند هذا العدد».وأضاف أن 
«من الشروط االخرى هي أن ميتلك النادي ملعباً مرخصا وفق التوصيات 
ــة، كما يجب ان يكون النادي جاهزاً من كل اجلوانب التنظيمية».  الدولي
وأشار إلى أن «تقليص الفرق ليس باألمر الهني وأن يأتي بشكل تدريجي 
ــيكون الهبوط املوسم احلالي أربعة فرق وصعود فريقني وسيحبط  اذ س
ــتقر العدد  ــرق أخيرة أخرى ويصعد فريقان ليس ــم املقبل أربعة ف املوس

عند ١٦ فريقاً».

وقع االحتاد العراقي املركزي لكرة 
ــاً مع املدرب  ــد، ، عقداً تدريبي الي
لتدريب  ــن  ــريف مؤم املصري ش
ــي  العراق ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــات  الفئ ــات  ومنتخب ــة  باللعب

العمرية األخرى.
ــد  محم ــاد  االحت ــس  رئي ــال  وق
ــوة  اخلط ــذه  «ه إن  ــي  األعرج
ــة  مطلوب ــة  إضاف ــكل  ستش
ــيما  ــي العراق، س ــد ف ــرة الي لك
ــيكون  س ــري  املص ــدرب  امل وان 
ــات  املنتخب ــكل  ل ــاً  فني ــراً  مدي
العراقية باللعبة جلميع الفئات 
ــباب  ــة للمتقدمني والش العمري

والناشئني».
بدوره، أبدى املدرب املصري شريف 

ــلم مهمته  لتس ارتياحه  مؤمن 
ــي العراق. ووعد  وعمله اجلديد ف
ــه  خبرت كل  ــدمي  بـ»تق ــن  مؤم
التدريبية مع املنتخبات العراقية 
ــج طيبة للمنتخب  وحتقيق نتائ
ــاركات  للمش واعداده  ــي  العراق

الدولية املقبلة».
ــس اللجنة  ــن جانبه رحب رئي م
ــة العراقية رعد  األوملبية الوطني
ــدرب  ــع امل ــد م ــودي بالتعاق حم
ــه النجاح مبهمته  املصري آمالً ل
ــب العراقي  ــع املنتخ ــة م املقبل
للعبة . يذكر ان مؤمن كان تولى 
املصري  الوطني  املنتخب  تدريب 
ــه لقبي بطولة  ــق مع االول وحق
ــق ٢٠١١  ــا في موزمبي أمم أفريقي
ــي الدوحة في  ــة العرب ف وبطول

العام ذاته.

وصفت ادارة نادي زاخو الرياضي  
تعاقد العب النادي «زیاد حمد» 
مع الزوراء بأنه «تصرف غريب»، 

داعية ادارة الزوراء لالعتذار.
ــب االعالمي  ــال عضو املكت وق
لنادي زاخو عادل سندي، إن ادارة 
ــع الالعب زياد  ــو اتفقت م زاخ
احمد وقدمته لوسائل االعالم 
وسلمته قميص النادي، مبيناً 
ــو تفاجأت بظهوره  أن ادارة زاخ
ــي مواقع التواصل  من جديد ف
ــزوراء ضارباً  وهو يوقع لنادي ال
عرض احلائط االتفاق االخالقي 
ــني  ــت ب ــي قطع ــة الت والكلم

الطرفني .
ــادي تبدي  ــاف، أن ادارة الن وأض
ــرف،  ــذا التص ــتغرابها له اس
ــو نكوث الالعب  ــا اثر بها ه وم
ــة  ــي والكلم ــب االخالق باجلان
ــه  ــيما ان ــا،  س ــي قطعه الت
ــعبية  العب معروف وميتلك ش
ــه من  ــو  كون ــي زاخ ــرة ف كبي
ابناء محافظة دهوك، مشددة 

ــرورة أن تكون هناك ثقة بني  ض
ــرام  ــدة واحت ــراف املتعاق االط
ــة املتبادلة ما  ــات الودي العالق

بین االندية والالعبني.
ــرت  ــى أن االدارة اعتب ــار ال واش
ماحدث تصرفاً سلبياً ال یخدم 
اجلانب االخالقي الذي یعد احد 
ــیة في جمیع  الركائز االساس
ــة، مؤكدة  الرياضي ــطة  االنش
ــزح الثقة  ــذا التصرف زح أن ه

املبنية بني االندية والالعبني .
وتابع:  لم يكن على الالعب ان 
یتصرف بهذا الشكل،  منتقداً 
ــت ادارة الزوراء  ــس الوق في نف
التي اطلعت على صفحتنا في 
التواصل االجتماعي، موضحاً 
ــد  ــور ان تتعاق ــن نتص ــم نك ل
ــر املقبولة  ــذه الطريقة غي به
بعد علمها اتفاقنا مع الالعب 
ــزوراء احد  ــاد، إذ يعد نادي ال زي
ــة التي لها  ــة اجلماهيري االندی

تاريخ عريق في العراق، 
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ــوة اجلوية  ــا الق ــادل فريق تع
والزوراء بهدفني لكل منهما، 
ــاء  ــي لق ــي، ف ــاء املاض الثالث
ــن  ضم ــة  اجلماهيري ــة  القم
ــة  ــة الثامن ــات اجلول منافس
ــدوري العراقي  ــن ال ــر م عش

املمتاز لكرة القدم.
ــعب  الش ــب  ملع ــف  وضي
الدولي مباراة قمة جماهيرية 
جمعت قطبي الكرة العراقية 
ــوة اجلوية، والتي  ــزوراء والق ال
ــا  جماهيري ــاال  اقب ــهدت  ش
ــات امللعب  ــأل مدرج كبيرا م

وانتهت بنتيجة ٢-٢.
ــجل الزوراء اوال عن طريق  وس
ــي  ف ــاض  في ــازن  م ــب  الالع
الدقيقة ٢٤ من الشوط االول، 
ــجيل  دقيقتني من تس وبعد 
ــادل  ــزوراء ع ــدف االول لل اله
اجلويون النتيجة وحتديدا في 
الدقيقة ٢٦ عن طريق الالعب 

حسني جبار.
وفي الدقيقة ٣١ سجل العب 
الزوراء سعد عبد االمير هدف 

التقدم للزوراء، وفي الدقيقة 
ــب  ــن الوقت احملتس االولى م
ــجل العب  ــع س ــدل الضائ ب
ــدف  ــاس ه ــالء عب ــة ع اجلوي
التعديل القاتل ليحرم الزوراء 
ــى غرميه  ــوز محقق عل من ف

القوة اجلوية.
ــع الزوراء  ــذه النتيجة رف وبه

رصيده للنقطة ٣٤  مستعيدا 
رفع  بينما  ــة،  الوصاف ــز  مرك
ــة ٣٣  ــد  للنقط ــة رصي اجلوي

باملركز الرابع.
ــرت ثالث  ــة اخرى ج من جه
ــن  ضم  ، ــة،  كروي ــات  مباري
ــة  ــة الثامن ــات اجلول منافس
ــدوري العراقي  ــن ال ــر م عش

املمتاز لكرة القدم.
ــادي الديوانية  ــق فريق ن وحق
فوزا مهما على ضيفه امانة 
بغداد بهدفني دون مقابل في 
املباراة التي جرت على ملعب 
ــاء الهدف االول  الديوانية، ج
للديوانية بنيران صديقة بعد 
ــجل العب فريق االمانة  ان س

ــي مرماه  ــن رزيج باخلطأ ف امي
ــن  ــة م ــة الثاني ــي الدقيق ف

الشوط االول.
ــوط الثاني زاد فريق  وفي الش
ــه من االهداف  الديوانية غلت
ــجيل الهدف الثاني  بعد تس
ــر  ــن عم ــة ٥٦ م ــي الدقيق ف
ــب  ــق الالع ــن طري ــاء ع اللق

محمد باقر.
ــع الديوانية رصيده  وبذلك رف
للنقطة ١٥ باملركز ١٨، بينما 
جتمد رصيد امانة بغداد عند 
ــي  ــز الثان ــة ١٩ باملرك النقط

عشر.
وفي اللقاء الثاني الذي جمع 
ــه  ــو وضيف ــادي زاخ ــا ن فريق
ــب االول،  ــى ملع ــامراء عل س
ــو  ــوز زاخ ــاء بف ــى اللق انته
ــن  م رد  دون  ــد  وحي ــدف  به
ــة  النتيج ــذه  وبه ــامراء،  س
ــده للنقطة  ــو رصي ــع زاخ رف
ــادس، وجتمد  ــز الس ٢٩ باملرك
رصيد سامراء عند النقطة ٤ 

باملركز العشرين.
ــذي  ال ــث  الثال ــاء  اللق ــا  ام  
ــر اليوم على ملعب  جرى ظه
ــادي  ــق ن ــع فري ــل وجم الكف
نادي  ــم وضيفه فريق  القاس
ــادل  بالتع ــى  وانته ــط،  النف
ــداف،  اه دون  ــن  م ــلبي  الس
ــده للنقط  ورفع النفط رصي
ــع، كما رفع  ٢٣ باملركز التاس
ــم رصيده للنقطة ٢٠  القاس

باملركز ١١.

ــي  ــالء الدول ــب كرب ــف ملع ضي
ــادي  ن ــي  فريق ــت  جمع ــاراة  مب
ــادي الكرخ  ن ــاء وضيفه  الكهرب
ــات اجلولة االخيرة  ضمن منافس
ــدوري الكرة  ــن املرحلة االولى ل م
املمتاز، والتي انتهت بفوز الكرخ 

بنتيجة ٣-١ .
ــي  اوال ف ــرخ  الك ــق  ــجل فري س
ــوط االول  ــن الش ــة ١٣ م الدقيق
ــون،  ــى حن ــق مصطف ــن طري ع
ــجل فريق  ــة ٢١ س ــي الدقيق وف
ــن  ــل ع ــدف التعدي ــاء ه الكهرب
ــالم،  ــد س ــب محم ــق الالع طري

ــي الدقيقة ٦٦ من عمر املباراة  وف
جاء الهدف الثاني لفريق الكرخ 
ــق الالعب جعفر عبيس  عن طري
ــم اللقاء  ــب حك كاظم. واحتس
ــاء  الكهرب ــق  لفري ــزاء  ــة ج ركل
ــم  ــب علي جاس ــا الالع اضاعه
ــي الدقيقة  ــي الدقيقة ٨٦، وف ف

ــب بدل  الثالثة من الوقت احملتس
ــر عبيس  ــجل جعف ــع س الضائ

كاظم هدف الكرخ الثالث.
وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده 
ــد  ــز ١٧ وجتم ــة ١٦ باملرك للنقط
رصيد الكهرباء عند النقطة ١٨ 

باملركز اخلامس عشر .
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نبض الشارع

ياسر أيوب

ــواء فى إفريقيا أو أوروبا،  يتابع نقاد وخبراء كرة القدم، س
ــتضيفها  كل مباريات بطولة أمم إفريقيا احلالية التى تس
الكاميرون.. لكن مباراة وحيدة حتى اآلن فى تلك البطولة 
ــة واالجتماع،  ــراء وكتاب السياس ــى تابعها خب هى الت

وكانت أمس األول بني إثيوبيا والرأس األخضر..
وكان التساؤل هو: هل تنجح كرة القدم فى توحيد إثيوبيا 
ــلحة  ــكل مؤقت بعد صراعات داخلية مس حتى لو بش
ــت آالف الضحايا  ــل املاضى وخلف ــذ نوفمبر قب بدأت من
ــن الكراهية واخلوف  ــني والكثير جدا م ــى والنازح واجلرح
ــة واالجتماع يطرحون هذا  والدماء.. وكان خبراء السياس
ــؤال، وكل منهم يحتفظ بذكرى ما جرى فى إثيوبيا  الس
ــل منتخبها  ــني تأه ــارس املاضى ح ــهر م ــى نهاية ش ف
ــارة بثالثة أهداف  لنهائيات أمم إفريقيا احلالية رغم اخلس

أمام كوت ديفوار..
وألن إثيوبيا لم تتأهل لهذه النهائيات منذ تسعة أعوام.. 
ــع مؤقتا أى  ــى اجلمي ــة هائلة، وتناس ــد كانت الفرح فق
صراعات ومعارك وخالفات ولم يتقاض التجار فى الشارع 
ــل الناس  ــيارات األجرة بنق ــم، وقامت س ــن منتجاته ثم
ــاركة إثيوبيا فى  دون مقابل.. ولهذا كان الرهان على مش
النهائيات احلالية، خاصة بعد تصريحات املدرب الوطنى 
ــافر للكاميرون  ووبيتو أباتى بأن املنتخب اإلثيوبى لم يس
ــتعادة تاريخ  ــيحاول اس ــط إمنا س ــاركة فق بقصد املش
ــة واملهارة..  ــني ميلكون املوهب ــني إثيوبي ــدمي وتقدمي العب ق
ــون كانوا  ــب اإلثيوبى محلي ــى املنتخ ــم العب وألن معظ
ــهود عيان على ما يجرى فى بالدهم من توتر  واليزالون ش
واضطرابات.. فقد كان لديهم الدافع إلهداء بالدهم فرحة 
وهدنة مؤقتة يعلو فيها صوت كرة القدم ويخفت كثيرا 
ــالح.. لكن املفاجأة القاسية لإلثيوبيني كانت  صوت الس

هزميتهم فى مباراتهم األولى أمام الرأس األخضر..
 وسيلعب اإلثيوبيون مباراتهم الثانية غدا أمام الكاميرون 
صاحبة األرض والبطولة وإذا خسروا سيعنى ذلك اخلروج 
من الدور األول وضياع احللم الكروى اإلثيوبى.. وبعيدا عن 
ــدة من أربعة بلدان  ــرب وكرة القدم.. تبقى إثيوبيا واح احل
ــدة من ثالثة  ــى لكرة القدم وواح ــت االحتاد اإلفريق أسس
ــى أول بطولة  ــة أمم إفريقيا.. وكان نهائ ــدان بدأت بطول بل
ــر وإثيوبيا وفازت  ــر ١٩٥٧ بني مص ــى فبراي ــى اخلرطوم ف ف
ــم االحتاد  ــة كلها للديبة جن ــداف نظيف ــر بأربعة أه مص
ــاركت إثيوبيا  ــكندرى.. وبعد هذه البطولة األولى ش الس
ــر مرات ولم تفز إال ببطولة وحيدة هى  فى النهائيات عش
التى استضافتها فى يناير ١٩٦٢.. وكان النهائى أيضا بني 
مصر وإثيوبيا لكن خسرت مصر هذه املرة بهدفني مقابل 

أربعة أهداف إلثيوبيا.

إثيوبيا تخسر رهان 
كرة القدم
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــال عون،  ــتقبل الرئيس اللبناني ميش اس
ــس االول الثالثاء، وفدا من حركة «فتح»  ام
ــة للحركة  ــة املركزي ــة أمني اللجن برئاس
ــفير  ــل الرجوب وبحضور الس اللواء جبري
ــرف دبور.وأكد  ــطيني في لبنان أش الفلس
ــان الدائم  ــوف لبن ــاء «وق ــون خالل اللق ع
ــطيني  ــعب الفلس الى جانب قضية الش
ــق العودة  ــروعة، وأبرزها ح ــه املش وحقوق
ــام  بقي ــه  وحق ــتات،  الش ــطينيي  لفلس
ــيرا إلى أنه «حمل  ــتقلة»، مش دولته املس
ــطينية في  ــدوام القضية الفلس ــى ال عل
ــي احملافل الدولية  ــف التي اتخذها ف املواق
ــا  ــيظل مؤمن ــو كان وس ــة، وه واإلقليمي
بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب 
الفلسطيني بسالم في دولته املستقلة».
بدوره، أشار الرجوب إلى أنه يحمل «رسالة 

ــعب اللبناني، تؤكد  إلى الرئيس عون والش
ــي لبنان كان  ــطيني ف ــود الفلس أن  الوج
ــى أرضه،  ــتقرار عل ــر اس ــيبقى عنص وس
وعلى امتنان الشعب الفلسطيني حلسن 
ــان»، مبينا  ــي يلقاها في لبن ــة الت الضياف
ــورات األوضاع في  ــع عون على تط أنه أطل
فلسطني، وسعي القيادة الى تعزيز الوحدة 
ــة  مواجه ــي  ف ــطينية  الفلس ــة  الوطني
ــل املقاومة  ــرائيلي، وتفعي ــالل اإلس االحت
ــلمية في مختلف أبعادها  الشعبية الس
ــة». ــة واجلغرافي واالجتماعي ــية  السياس
وشدد على أن «القيادة الفلسطينية تعمل 
ــتعادة  ــارات مختلفة الس ــى ثالثة مس عل
ــطيني، هي مسار  ــعب الفلس حقوق الش
ــار  ــات الدولية واألمم املتحدة، ومس املنظم
ــطينية،  ــدة الوطنية الفلس ــق الوح حتقي

ومسار تطوير املقاومة الشعبية».

وكاالت / البينة الجديدة
تبنت هيئات حكومية في كازاخستان 
ــز  ــى تعزي ــدف إل ــتركا يه ــرارا مش ق
ــروع  ــل غير املش ــى النق ــة عل الرقاب
ــارج اجلمهورية،  ــب) خ ــوال (تهري لألم
ــهدت اضطرابات مؤخرا.وقال  التي ش
ــتاني  رئيس البنك الوطني الكازاخس
ــييف، إن  (البنك املركزي) أربوالت دوس
ــي ووكالة املراقبة املالية  البنك الوطن
ــوق املالية  ووكالة تنظيم وتنمية الس
ــدف إلى تعزيز  ــتركا يه تبنوا أمرا مش
ــروع  ــل غير املش ــى النق ــة عل الرقاب
ــي اخلطوة  ــالد.ومت تبن ــوال من الب لألم
هذه بناء على تعليمات أصدرها رئيس 

كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، 
لهذه الهيئات احلكومية.ووفقا لرئيس 
ــتاني فقد  ــك الوطني الكازاخس البن
ــراءات  ــة من اإلج ــاد مجموع مت اعتم
ــل غير  ــى النق ــة عل ــديد الرقاب لتش
ــوال، ومت حتديد  ــرؤوس األم ــي ل القانون
ــي تنفيذها عند  ــراءات التي ينبغ اإلج
ــى أن تلك  ــار إل ــود انتهاكات.وأش وج
ــر  أكث ــفافية  ش ــتوفر  س ــراءات  اإلج
لتدفقات رأس املال خارج البالد، وشدد 
ــيتم احترام  ــه س ــى أن ــييف عل دوس
ــارك في  ــركات التي تش ــوق الش حق
ــارة الدولية)  ــطة الدولية (التج األنش

بشكل قانوني صادق.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

ــم  الدائ ــيا  روس ــدوب  من ــع  توق
ــي  ف ــة  الدولي ــات  املنظم ــدى  ل
ــوف، أن  ــل أوليان ــا، ميخائي فيين
األمريكية  ــات  العقوب ــع  رف يتم 
ــة  االقتصادي ــات  القطاع ــن  ع
ــة  نتيج ــران  إلي ــية  األساس
ــاء االتفاق النووي. ملفاوضات إحي
ــز»  ــران تامي ــة «طه ــت وكال ونقل
اإليرانية عن أوليانوف أنه قال في 
ــا، امس االول الثالثاء،  مقابلة له
ــول إعادة  ــات فيينا ح إن مفاوض
ــع طهران جتري  االتفاق النووي م

ــة وبراغماتية  ــواء عملي ــي أج ف
خاصة في اجلولة الثامنة.وشدد 
ــب الوكالة، على  أوليانوف، حس

ــع العقوبات ضد  ــيتم رف أنه «س
إيران عن القطاعات األكثر أهمية 
مبا في ذلك النفط والتجارة.وأكد 

ــي أن املقترحات  ــدوب الروس املن
لوضع اتفاق جديد غير عقالنية 
وغير واقعية ألن عملية التوصل 
إلى مثل هذه الصفقة ستستمر 
ــنوات طويلة، كما شدد على  س
ــيا   إليران فيما يخص  دعم روس
وصف العقوبات العابرة للحدود 
بناءة.وجتري  ــر  وغي ــرعية  غير ش
ــميا بني إيران من  املفاوضات رس
ــيا والصني وبريطانيا  جهة وروس
ــا وأملانيا من جهة أخرى،  وفرنس
املتحدة  الواليات  ــارك  بينما تش
في احلوار دون خوضها أي اتصاالت 

مباشرة مع الطرف اإليراني.

وكاالت / البينة الجديدة

كشفت سفيرة الدمنارك في إستونيا، 
ــتينا ميسكوفياك بيكفارد، أن  كريس
ــال  كوبنهاغن عرضت على الناتو إرس
ــر ويلمويس» و٤ مقاتالت  فرقاطة «بيت
ــة  منطق ــى  إل «إف-١٦»  ــراز  ط ــن  م
البلطيق لتعزيز أمنها.وفي تصريحات 
ــتوني امس  ــت بها للتلفزيون اإلس أدل
ــفيرة إن هذه  ــاء، قالت الس االول الثالث

ــار وحدة صف  ــوة «ضرورية إلظه اخلط
ــيا  ــات روس ــدي لتصرف ــو والتص النات
العدوانية بالقرب من حدود أوكرانيا».
وقالت بيكفارد إن الناتو رحب باملبادرة 
املذكورة وإن «هناك دعما قويا جدا في 
ــاهمة الدمنارك  البرملان الدمناركي ملس
في تأمني بحر البلطيق».ومن املقرر أن 
ــة إلى بحر  ــل الفرقاطة الدمناركي تص
البلطيق أواسط يناير اجلاري ملدة ثالثة 
ــهر، أما مقاتالت «إف-١٦» فسيتم  اش

ــياولياي في  ــدة ش ــالها إلى قاع إرس
ــبق أن استقبلت ٨  ليتوانيا، والتي س
ــن جانبه وصف  دمناركية.م ــالت  مقات
ــي النيت  ــتوني كال ــر الدفاع اإلس وزي
عرض الدمنارك بأنه ميثل «رسالة رادعة 
قوية» بالنسبة إلى موسكو. وبحسب 
ــعى  ــي الوقت الذي تس ــر فإنه ف الوزي
ــقاق» في  ــى «زرع الش ــيا فيه إل روس
ــاء، يأتي قرار الدمنارك دليال  صف احللف

على توطيد العالقات بني احللفاء».

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي «كان»  ــة البث اإلس نقلت هيئ
ــرائيلي  إس ــكري  عس ــؤول  مس ــن  ع
ــرائيل إيران  ــه «إذا هاجمت إس قوله إن

ــرائيل».وقالت  سيهاجم حزب اهللا إس
الهيئة تعقيبا على الوضع في اجلبهة 
ــرائيلية  اإلس «التقديرات  ــمالية:  الش
ــرائيل  ــر أنه في حال هاجمت إس تظه

ــزب اهللا ويهاجم».هذا  ــيرد ح إيران فس
ــرائيلي، نفتالي  وأكد رئيس الوزراء اإلس
ــرائيل  ــني املاضي ، أن إس ــت، االثن بيني
ــووي يتم التوصل  لن تلتزم بأي اتفاق ن

ــل  ــران، مضيفا: «إيران ترس ــه مع إي إلي
جتاهنا وإلى حدودنا األسلحة ووكالءها 
ــد إيران وضد  ــن نعمل ليل نهار ض ونح

محاوالتها».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــم اتفاقية  ــدة لدع ــة األمم املتح ــدت بعث أك
ــاء،  ــس االول الثالث ــن، ام ــي اليم ــدة ف احلدي
ــئ احلديدة  ــكرة» موان ــن قلقها من «عس ع
ــرب اليمن.وقالت  ــر األحمر في غ على البح
ــا تالحظ «بقلق  ــة األممية في بيان إنه البعث

ــتخدام موانئ  بالغ االدعاءات املتعلقة باس
احلدیدة ألغراض عسكریة».وبحسب البعثة 
ــراءات التفتيش  ــت «القيام بإج ــا طلب فإنه
ــزءا من تفویض »، مؤكدة أنها  التي تعتبر ج
«تقف على أهبة االستعداد ملعاجلة شواغل 
ــة األممية أن  ــكرة املوانئ».وذكرت البعث عس

ــاة للمالیین من  ــریان احلی «املوانئ تعتبر ش
ــة األمم املتحدة  ــن الیمنیین»، داعي املواطنی
إلى إعطاء «األولوية القصوى للحفاظ على 
ــآت  ــي للبنیة التحتیة واملنش ــع املدن الطاب
ــة، وضمان حمایة املوانئ مبا یصب في  العام

مصلحة الشعب اليمني».
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة

ــري محمد  ــر الري املص ــم وزي اته
ــا بـ»رفض»  ــي إثيوبي ــد العاط عب
ــيق في  ــل إلى آلية للتنس التوص
ــزم حول  ــادل ومل ــار قانوني ع إط
ــد النهضة، للتكيف مع  ملء س
ــال عبد  ــر املناخي. وق ــار التغي آث
ــي كلمته على هامش  العاطي ف
ــباب العالم إن «إنشاء  منتدى ش
ــد النهضة  ــم مثل س ــد ضخ س
ــيق بينه  ــدون تنس ب ــي)،  (اإلثيوب
ــي (املصري) هو  ــد العال وبني الس
ــن قبل، األمر  ــابقة لم حتدث م س
ــتلزم وجود آلية تنسيق  الذي يس
واضحة وملزمة بني السدين، وهو 
ــذي ترفضه إثيوبيا».ولفت  األمر ال

إلى أن القاهرة عرضت على أديس 
ــيناريوهات  ــا العديد من الس أباب
ــد على  ــدرة الس ــن ق ــي تضم الت
ــبة تصل  ــاء بنس ــد الكهرب تولي
ــاالت  ح ــى  أقص ــي  ف  ٪  ٨٥ ــى  إل
اجلفاف.وأكد أن ضرورة وجود آلية 
ــيقية في إطار اتفاق قانوني  تنس
ــن إجراءات  ــادل وملزم يعد ضم ع
ــلبية  الس ــار  اآلث ــع  م ــف  التكي
ــار إلى أن  للتغيرات املناخية.وأش
ــاء العديد  بالده وافقت على إنش
ــوض النيل  ــدود بدول ح ــن الس م
ــدا الذي  ــن بأوغن ــزان أوي ــل خ مث
ــة للعديد  ــر، باإلضاف لته مص موّ
من السدود في إثيوبيا مثل سدود 
تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي 

لم تعترض مصر على إنشائها.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــاء جلنتي العالقات اخلارجية  أرسل رؤس
ــيوخ والنواب األميركيني،  مبجلسي الش
ــالة  ــي اللجنتني رس ــارزون ف ــاء ب وأعض
ــي، جو بايدن، امس  إلى الرئيس األميرك
ــتعادة  االول الثالثاء، يطالبون فيها باس
ــأن األزمة في  ــادة األميركية» بش «القي

سوريا.وطلب املرسلون من بايدن «رفض 
ــي اجملتمع  ــد ف ــج نظام األس ــادة دم إع
ــة  ــات واضح ــن دون إصالح ــي» م الدول
ــرعون في  ــوري.وقال املش للشعب الس
ــددا  ــن أن ع ــون م ــم «قلق ــالة إنه الرس
ــون زيادة  ــرب يواصل ــركائنا الع ــن ش م
ــمية وغير الرسمية مع  عالقاتهم الرس
ــاء مواقع  ــد، مبا في ذلك إنش نظام األس
ــية  دبلوماس ــادرات  ومب ــية  دبلوماس
اإلدارة  ــرعون  املش ــب  علنية».وطال
ــة على  ــب املترتب ــي العواق ــر ف بـ»النظ
ــادة تأهيل نظام  ــعى إلى إع أي دولة تس
األسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك 
ــد إلى جامعة  أن التطبيع، أو عودة األس
ــر مقبول».وأضاف  الدول العربية أمر غي
ــكل املوافقة  ــم: «تش ــرعون قوله املش
ــي  ــة على التعامل الدبلوماس الضمني
ــابقة  ــوري س ــمي مع النظام الس الرس
ــتبدين الذين يسعون إلى  خطيرة للمس

ارتكاب جرائم مماثلة ضد اإلنسانية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطة  الس ــة  رئيس الم،  كاري  ــت  أعلن
ــالل أول  ــغ كونغ، خ ــي هون ــة ف التنفيذي
جلسة للمجلس التشريعي بااملدينة، أن 
ــا تعتزم إقرار قانون يجرم مزيدا  حكومته
من األفعال التي تنال من «األمن القومي» 
الصيني.وقالت املسؤولة املوالية للنظام 
الصيني إنه باإلضافة إلى القانون احلالي 
ــذي فرضته بكني على املدينة في ٢٠٢٠  ال

ويعاقب على جرائم االنفصال والتخريب 
ــوى أجنبية، فإن  ــاب والتواطؤ مع ق واإلره
ــون محلّي  ــرار قان ــزم إق ــا تعت حكومته
ــني جرمية أخرى  ــب على حوالي أربع يعاق
ــدّ األمن القومي.وأضافت أنه باإلضافة  ض
ــذي فرضته بكني  ــون احلالي ال ــى القان إل
ــي ٢٠٢٠ ويعاقب على أربع  على املدينة ف
جرائم، هي االنفصال والتخريب واإلرهاب 
والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإنّ حكومتها 

ــي يعاقب على  ــون محلّ ــزم إقرار قان تعت
ــوّض  تق ــرى  أخ ــة  جرمي ــني  أربع ــي  حوال
السلطة  ــة  رئيس القومي.وأعلنت  األمن 
التنفيذية عن هذا املشروع خالل ترؤسها 
ــة للمجلس التشريعي املنبثق  أول جلس
ــاركة فيها  ــات اقتصرت املش من انتخاب
ــت املعارضة من  نع ــى «الوطنيني» ومُ عل

املشاركة فيها.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــي، جان إيف لودريان، أن  اعتبر وزير اخلارجية الفرنس
ــول إحياء االتفاق اخلاص ببرنامج  مفاوضات فيينا ح
ــيء جدا».وصرح  ــكل «بط ــري بش ــووي جت ــران الن إي
ــة، امس االول الثالثاء:  لودريان أمام اجلمعية الوطني
ــة نظرنا بطيئة  ــات جارية لكنها من وجه «النقاش
ــة التوصل إلى اتفاق  ــدا... األمر الذي يهدد إمكاني ج

ــتجيب ملصالح كل األطراف في  حول نووي إيران يس
ــي. ال نزال بعيدين عن إبرام صفقة». إطار زمني واقع

ــن املفاوضات  ــة الثامنة م ــتضيف فيينا اجلول وتس
ــاذ االتفاق حول البرنامج  برعاية االحتاد األوروبي إلنق
ــحاب الواليات املتحدة  ــووي اإليراني في ظل انس الن
ــابق، دونالد  ــها الس منه عام ٢٠١٨ خالل والية رئيس

ترامب.
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تأملية  ــة  أمام حال نحن 
ــعة  ــة املعنى واس عميق
ــى  عل ــتغلت  أش ــرؤى  ال
ــة اليصال  ــازات اللغ مج
ــن اللغة  ــرة بعيدة ع فك
ودالالت  ــات  ،بتعالق
ــي  ف ــب  وتالع ــارية  أش
ــرؤى  ــل ك ــف اجلم توظي
ــهدية  مش ــة  تصويري
ــالة صوتية  ــال رس أليص
ــة)  (بوليوفوني ــة  صارخ
في تقابلية لتضاد جللب 
واليقظة  ــي  الوع ــارة  واث
ــي  ــة تأزم نفس ــي زاوي ف
ــزام  االلت دون  ــري  وفك
مبوقف مهدد ومحدد وأمنا 
دالالت متعددة ومستفزة 
ــردية  الس زمنية  تتجاوز 
ــؤات    (تنب ــة،  التعبيري
تشبه    احلقيقة)،(التنبؤ) 
ــيء  طارئ،ش ــال  أنفع
ــي حلظة  ــل ،ف ــن العق م
ــارج زمنية  ــة خ متوهج
ــل  ع ــف  ،يق ــددة  مح
ــر  ــا غي ــان أحدهم حلظت
متكافئتان أحدهما تشد 
عفوية  ــورة  بص ــرى  االخ
ــات نازلة من  ــق تعالق وف
ــاث الى  ــى الب ــل ال العق
بها تضاد  ،يحكم  الذات 
أوتقابل لتعصف بالذهن 
،رمبا  لتنتج حلظة كونية 
حقيقة  ــون  فتك ــل  تقب
ــا  لتأثره ــة  مرفوض أو 
ــات  واملبهم ــاوس  بالوس
ــض  ف ــى  والظنون،حت

ــا وبني  ــتباك بينهم االش
ــون  ــي واالدراك،فتك الوع
أما حقيقة أو وهم،( قريبا 
سوف تقرؤون   بني طيات 
ــال  ب ــهيد  الصحف)(ش
ــرقنا  ــوان يس حرب)(العن
ــال هذه  ــى مبتغاه)،فع ال
ــتنفارية  اس ــل  اجلم
ــة  لذهني ــتفزازية  اس
ــارة  ألث ــوة  ودع ــي  املتلق
والتفاعل، حيث  ــي  الوع

ــهادة  والش املوت  يرتبط 
ــرب وكوارثها أما  بألة احل
ــير  ــي غيرها فذلك يش ف
ــددت  ــك والريبة،(تع الش
االسباب واملوت واحد)قول 
،هنا وجب علينا  ــائع  ش
ــببية  ــن الس ــث ع البح
الفعل  حلدوث  والكيفية 
ــارة  (املوت) ولكن في اش
داللية اخرى جملاز (أقتنص 
ــواه  أف ــن  م ــوت      امل
املترفني)،أثارت في أذهاننا 
ــي بن ابي  قول لالمام عل
ــالم)(  الس ــه  طالب)(علي
ــن يقتله الفقر  عجبت مل
ــاهرا  ــرج ش ــف ال يخ كي
سيفه)،فهل كان احلرمان 
ــبب  ــوز والفقر كس والع
ــوة  ــتقبال املوت،ودع ألس
لالنتفاض والرفض لواقع 
مأساوي ،قد يواجه بقمع 
تسلطي كمسبب أخر ،أم 
قتل بدون مبرر أو مسوغ 
يبحث  يائس  انفجار  في 
ــا ابرياء لغاية  عن ضحاي
معينة (طوابير املتفرجني 
ــت  مادام ــي     التنته

ــوت باجملان)،بعد  ــة امل رؤي
ــل  ــذا الفع ــح ه أن أصب
ــط  مباحا في العلن وس
ــة  وجماهيري ــهدية  مش
ــتمرة ال  ــة ومس متواصل
ــى  ــيطرة عل ــن الس ميك
وتكهنها،هنا  ــبابها  اس
يحضرنا قول بول فاليري 
ــذ  ــذي ينف ــعر ال (أن الش
الى جوهر املأزق ويتماهى 
ــد يكون هو  ــه الى ح مع

ــني يكون معاناة  املأزق،ح
ــل  رت ــة(  ــة تصاعدي وأزم
وصيته باكيا   في مدينة 
الصمت) (صرخ     منفعال    
عليه)،أن  مغشيا  سقط 
ــة  ــة الصارخ ــذه االزم ه
ــث عن حل  ــن البح الميك
ــق فيها  التعم دون  ــا  له
والذهاب الى أبعد التخوم 
املثيرة لألنفعال وسببية 
املأزق،(املوت) الذي يحدده 
،أن  ــيلة  والوس ــكان  امل
القصيدة  ليس من شأن 
أو  ــا  أو حترضن ــا  أن حتدثن
متنع فعل أو تضمد جراح 
ــي  حتي ــن  ولك ــاتنا  مأس
ــئلة علقنا في  ــا أس فين
ــببات  مأزقها، ماهي مس
ــه  حترك ــذي  ال ــوت؟  امل
ــة  عميق ــتيهامات  أس
ــزة  ــداء معج ــرج أص تخ
قف  و ) ، ئية ــتثنا س أ و
ــني) مصفق ــرون  احلاض

ــم  مالمحه ــت  (أعتل
ــامة  ابتس ــة   الكئيب
ــا  ظنوه  )  ( ــة  ودمع
ــبير  شكس ــات  ابداع

(أكون  ــت  هامل كصرخة 
ــة  ملحم (أو  ــون)  ألك أو 
ــا  بالمنصة)،كم ــعر  ش
ــر ..ال أظننا  ــول هايدغ يق
أذا  ــرا  كثي ــف  نختل
ــعر فعل  ــأن الش ــا ب قلن
انساني يخضع للمتغير 
ــدة  القصي ــى  فينا،وعل
ــة  مجموع ــب  تخاط أن 
التي  ــدة  املعق ــات  النزع
ــا الذهن وفق  يتألف منه
التأثر واملؤثر الذي يحدث 
ــون  ــد يك ــراب وق االضط
ــيلة تزيل االضطراب  وس
انتهى  ــزان،(  ات الى حالة 
ــت  وجف ــق     التصفي
ــزل على  ــان    لم ي االجف
ــن التراب    االرض    يحتض
ــا  ــه   معلن ــدق نبؤت أص
ــالن  االع ــذا  ه ــه)،أن  موت
ــة  للنكس ــي  االفتراض
ــار  واالنكس ــة  والهزمي
ــة مع  ــدام التواصلي وانع
ــد هناك  ــم يع ــاة ،(ل احلي
ــه) كما  ــن اصالح ماميك

يقول صمؤيل بكيت.

النص..
تنبؤات تشبه احلقيقة

قريباً ستقرؤون،،، 

بني طيات الصحف 
شهيدٌ بال حرب 

اقتنص املوت 
من افواه املترفني 

ــى  ال ــرقنا  يس ــوان  العن
مبتغاه

ال  ــني  املتفرج ــر  طوابي
تنتهي 

مادامت رؤية املوت باجملان 
رتّل وصيته باكياً

في مدينة الصمت
اشتد البكاء

صرخ منفعالً،،،
سقط مغشياً عليه 

وقف احلاضرون مصفقني
ــم  مالمحه ــت  اعتل

الكئيبة 

ابتسامة و دمعة 
ــات  ابداع ــا  ظنوه

(شكسبير )  
ــال  ب ــعر  ش ــة  ملحم او 

منصة 
انتهى التصفيق 
و جفت االجفان 

لم يزل على االرض 
يحتضن التراب 

ــه ،،، معلناً  ــدق نبوءت اص
موته

موسى جاسب شنني
ــمه احلركي باتريك عندما  كان اس
ــعبية  كان عضوا في اجلبهة الش
ــد اعضاء  ــطني اح ــر فلس لتحري
التعاونية  ــيراميك  الس ــة  جمعي
ــع لدرجة تفوق  محبوب من اجلمي
ــن دماثة  ــا يتمتع به م ــف مل الوص
ــيق ، ان عملنا  ــث ش ــق وحدي خل
ــو  ه ــي  املاض ــرن  الق ــبعينات  س
الرسم وكان مقر جمعيتنا نهاية 
شارع الرشيد في عمارة اخلضيري 
املطلة على نهر دجلة كنا نسرع 
ــمس لنصل  الش ــروب  ــاعة غ س
ــؤاس ونأخذ احد  ــارع ابي ن الى ش
ــد البارات الكثيرة  االماكن في اح
ــرة على جهتي شارع ابي  واملنتش

ــراف احلديث  ــادل اط ــؤاس ، لنتب ن
ــث قبضته  ــم البع ــل ان يحك قب
ــواه ليقص علينا باتريك  على االف
ــها  الكثير من الروايات التي عاش
ــعبية  ــه في اجلبهة الش مع رفاق
وندخل في احلديث عن السياسة 
ــذا كانت  ــاعة فهك واحداث الس
ــباب ، كان  ــع الش ــاءات جلمي اللق
ــك عرق ولن  ــك يكتفي ب بي باتري
ــا  اهمه ــباب  اس ــدة  لع ــداه  يتع
ــردود املادي حيث كان عاطال عن  امل
ــع عن اجمليء  ــل ذات يوم امتن العم
معنا فعرفنا السبب وتدبرنا امره 
وصاحبنا الى البار اجلميل واعتقد 
ــذ كل  ــن ، اخ ــمه البحري كان اس
ــا مكانه وجاء النادل وقد  واحد من

ــة واملزة  ــات املتنوع ــر الطلب احض
ــاعر  ــا واذا بالش ــث بينن ودار احلدي
الشاب ببدلة التي لن اتذكر لونها 
ــوداء والرباط  صاحب اللحية الس
االسود والقميص الذي كان ابيض 
ــي كثيرا  ــوداء والت ــة الس وحقيب
ــت ابطه متحفضا  ما يضعها حت
على اسمه مع انه قد فارق احلياة 
ــادس والثالثني  وهو في عامه الس
ــا وكان ثمال  ــرب من مكانن قد اقت
لتمتد يده على بيك باتريك والذي 
تدبره منا ليكرعه مرة واحدة ليرد 
ــرب عنا  ــد ان غ ــك بع ــه باتري علي
امتارا عديدة (ولك خليتهم كلهم 
اجيت على البيك مالتي ولك كوه 

دبرته دروح بالعافيه عليك)  .

بسمة القائد
ــر  للقه ــات  املصغي ــن  م ــة  دمع

واجلراحات 
في صمت وئيد تسير فوق األشواك

ــر  ــاد وصخ ــا الرم ــن أناه ــع م جتم
الظالم

لتبني قهرا آخر يستر عورتها !
في قمقم اخلوف وضعت شمسها 

واحلياة 
أحكمت الغلق على قمح الكبرياء

وقالت لأللم الغزير أنا بخير !
ــي من  ــم يوم ــرح وأقض ــس اجل أغم

الطريق 
مؤنسة ترتق باألحزان ثوب األنفاس 

مضت كهباء في متاهات العصور
شظايا آثارها منداحة على أرصفة 

الوجوه 

ــاكالت إذا بكني على  ــاذا يفيد الث م
القبور ؟

ــني  تخش أم  ــوأد  ال ــد  قي ــني  أحتب
السطوع  ؟

هزت نبضها اململوء بزئبق الشعور
غطست في عمق السؤال وخرجت 

بسؤال
أيساقط علي نخل اللطائف رطب 

األيام ؟ 
كما العادة ارتدت وجه البرد

وخرجت من الزوايا احلادة
تتحسس عمرها احملترق بني أعقاب 

السجائر

ــح  ــجب الري ــى مش ــا عل ضفائره
تتأرجح 

أصابعها تنزف شهدا نبيال طيبا 
تروي النهار فيسقيها مر اليباب ! 

قبل أن تغتالها حمى الذبول 
دخلت في أمل جديد 

تستحضر صوتها املنسي 
ــرد والظالل  ــرآة غير الب ــس في امل لي

العارية
ــارة  ــها األم ــع نفس ــا م كان حديث

بالصمت وانفرط
فمن يقرأ هشيم الطاعة العمياء

ــت كابوس الضلع  ــرز األنا خلع مبخ

األعوج
ــن قبو  ــور م ــر النش ــتعادت زه اس

العدم
ــى املرآة  ــمت عل بعطر ملهوف رس

شجرة

ــت بني  ــا حلق ــت عصافيره وأطلق
بنات القمح

في أرض الشمس احللوة 

أقامت الدندنات على قيثارة املاء 
أال  ــا  قصائده ــر  لطي ــمت  وأقس

تنطفىء

متابعة / البينة الجديدة
ــر  ــة والنش ــت دار الثقاف أقام
ــدوةً ثقافيةً بعنوان  الكردية ن
ــيس النظام امللكي في  ( تأس
ــام ١٩٢١ ومنجزاته)  العراق ع
ــك  وذل ــاء،  الثالث االول  ــس  ام
ــيركو بيكه س  ــة ش في قاع
مببنى الدار ، استضافت فيها 
ــن  حس ــد  خال ــور  البروفيس
ــدوة  الن ــتهلت  جمعة.اس
ــة حداد وقراءة  بالوقوف دقيق

ــاً على  ــة ترحم ــورة الفاحت س
ــب  ــهداء العراق.ورح أرواح ش
املدير العام للدار ئاوات حسن 
باحملاضر  ــه  ــالل كلمت أمني خ
ــه أحد األقالم  ــاً إياه بأنَّ واصف
ــن تاريخ الكرد  ــي كتبت ع الت
ــيس  ــاهماتهم في تأس ومس
الدولة العراقية منذ عام ١٩٢١ 
ــي وما قدموه  من القرن املاض
من تضحيات كبيرة جنباً الى 
جنب مع إخوانهم العرب في 

ــاف : يجب علينا  العراق، وأض
ــة جديدة  ــخ برؤي ــراءة التاري ق
ــرأه  ــل لنق ــه ب ــي نقيم ال لك
ــد  ــرى .وأك ــرة أخ ــه م ونفهم
جمعة مبحاضرته أنَّ إرهاصاتٍ 
ــام الدولة  ــبقت قي ــرةً س كثي
ــعب العراقي،  العراقية فالش
ــارض لالحتالل البريطاني  املع
ــد  عم ــتعمارية،  االس واإلدارة 
ــتى الوسائل  إلى املقاومة بش
ــرين  والطرق، وبعد ثورة العش

ــا  بريطاني ــدأت  ب  ١٩٢٠ ــام  ع
تفكر في قيام احلكم امللكي 
ــة  ــة العراقي ــيس الدول وتأس
ــة  امللكي أنَّ  ــح  احلديثة.واوض
ــد آنذاك،  ــار الوحي كانت اخلي
ــي  ترتئ ــت  كان ــا  بريطاني ألنَّ 
ــيس نظام حكم ملكي،  تأس
ــى فيصل  ــع االختيار عل فوق
بن احلسني ليكون ملكاً على 
ــة صعبة  ــي مرحل ف ــراق  الع
أن  ــه  علي وكان  ــة،  وحساس

االحتالل  ــات  رغب ــني  ب ــوازن  ي
ــني. العراقي ــات  رغب ــني  وب

ــم  ــرد كان له ــاف أنَّ الك وأض
ــيس هذه  ــي تأس ــر ف دور كبي
ــب إخوانهم  ــة الى جان الدول
ــم من نكث  ــني بالرغ العراقي
ــني آنذاك لوعودهم  البريطاني
ــتقاللهم  ــي منح الكرد اس ف
ــا أدى إلى اندالع التظاهرات  م
ــدءاً من ثورة  ــورات ب وقيام الث
ــد  احلفي ــود  محم ــيخ  الش

ــائر  ــيوخ العش ــدد من ش وع
ــجال  الس ــتمر  ليس الكردية 
ــني البريطانيني والكرد حتى  ب
ــام الندوة  عام ١٩٢٥. وفي خت
ــدار ئاوات  ــدم املدير العام لل ق
البروفيسور  إلى  ــن أمني  حس
ــاً  ــة درع ــن جمع ــد حس خال
تذكارياً، تقديراً حلضوره املميز 
ــالل احملاضرة من  ــا قدمه خ وم
ــيس  معلومات عن تاريخ تأس

الدولة العراقية .
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فنارات

6ثقافية

منذ املشهد االستهاللي ملسرحية (أنا وجهي) تضعنا مؤلفتها 
ــة  ــخصيتها الرئيس ــا: عواطف نعيم مبواجهة ش ومخرجته
ــالث وقفات  ــا من خالل ث ــي بدتْ لن ــالم والت ــذى س املمثلة ش
ــدت القدرة على النطق  ــة وكأنها أُصيبتْ باخلرس أو فق تعبيري
ــن؟ تلك الكلمة  ــكاد تنطق كلمة: أي ــر، وبصعوبة وبال والتعبي
ــاؤل االوّل الذي سيقودنا ملعرفة مأزق  ــتكون دليل التس التي س
ــرحية سابقة  ــدُ حياة ممثلة مس ــخصية والتي جتسّ هذه الش
وقد انحسرت األضواء عنها وحاصرها النسيان وماعادتْ تعرف 
ــرأة املُقعدة على  ــواب من امل ــأل، ويجيء اجل ــن ماذا تس حتى ع
الكرسي املتحرك املمثلة سمر محمد والتي تشاركها حياتها 
وتعرف تفاصيلها، إنه السؤال العقيم الذي تطرقهُ تلك الذاكرة 
ــي  لة بصاحبة الكرس ــة املُهمَ ــك املمثل ــة لتطوف تل املنطفئ
املتحرك في فضاء املسرح وهي تصرخ: زهامير... زهامير... زهامير... 
ــانية الضائعة بني  ــرحية رحلة بحث عن الذات اإلنس إذن املس
تلك (الذوات) املسرحية والتي سبق لتلك املمثلة أنْ تقمصتها 
ــتْ روحها وارتدتْ قناع الشخصيات املتعددة واملتنوعة  وتلبَّس
ــى ضاع وجهها بني تلك األقنعة املتبدلة واختفتْ مالمحه  حت
نْ  ــادتْ تعرف مَ ــها وما ع ــعر باالغتراب عن نفس وأصبحتْ تش
ــك الوجه وتلك  ــون..؟، وال تعرف أين اختفى ذل نْ تك ــي ..؟، ومَ ه
ــانية  ــا الذات اإلنس ــل لنا هن ــذي ميثّ ــه ال ــك الوج ــح؟ ذل املالم
ــها؟ وستأخذنا تلك الشخصية املرتبكة معها في رحلة  نفس
ــة في بحر  ــخصيتها الغاطس البحث عن ذاتها الضائعة وش
ــا واهتزاز قناعتها في  ــيان. وفي ظل حيرتها وارتباكه من النس
ذلك البحر تنبثق الشخصية القرينة بها، بل واملنشطرة عنها 
ــبة لنا الوجه اآلخر  دُ بالنس ــيماء جعفر والتي جتسّ املمثلة ش
ــرة املضطربة التي تعجُّ  ــا بقايا من تلك الذاك لها وحتمل معه
ــك خزانة  ــاطرها كذل ــوه واألقنعة، وتش ــخصيات والوج بالش
ــرح  ــي توزعتْ على جانبي املس ــرحية الت األزياء واملالبس املس
ــخصية املتولدة والطالعة علينا من الفراغ  (العلبة).وهذه الش
الذي يحيط مبوجودات الغرفة ومكوناتها الهامشية املتراكمة، 
ــخصية األصلية األولى  ــمات الش ظهرتْ على النقيض من س
ــر لمْ  ــن جانب آخ ، لكنها م ــةً ــرةً وشرس ــا متوت ــدتْ لن ــد ب فق
تكشفْ لنا خفايا تلك الشخصية األصلية وأسرارها وحياتها 
ــرة الغامضة وحلكتها  ــة تلك الذاك ــابقة مبا يضيء ظلم الس
ــا وقصتها أو يوصل في النتيجة  ــرة أو يفصح عن حكايته احملي
د لنا  ــرحية ومضمونها االنساني.وقد جتسَّ األخيرة رسالة املس
ــخصية ومجهوليتها من  واحداً   من مظاهر تهميش هذه الش
ــق عليها أو صفة  ــم لها أو لقب فني يطل ــالل عدم وجود اس خ
ــر على املرأة  ــحب هذا األم ــف بها، وقد انس ــزة ميكن التعري ممي
تْ  دَ حّ ــطرة.لقد توَ ــخصية املنش دة وبدرجة أقل على الش املُقعَ
د الذي ارتدينه جميعاً  حّ د املُوَ ــاء الثالث بالزي األسوَ هؤالء النس
ــابه أو للتقارب فيما بينهن من  ــارة سيمائية للتش وكأنها إش
ــة الدرامية  ــح واملزاج العام والوظيف ــخصية واملالم حيث الش
على املسرح.وإذا كانت املسرحية تقوم أساساً على شخصية 
ــطرة عنها،  ــة املصابة باضطراب الذاكرة وقرينتها املنش املمثل
ــرح  ــى الهامش في أطراف املس ــتْ عل دة بقيَ ــرأة املُقعَ ــإن امل ف
ــف والتبيان والتفاعل  ــع االثنتني في عالم الكش ــمْ تدخلْ م ول
ــود املمثلة  ــخصية وبوج ــذه الش ــكان ه ــدام، وكان بإم واالحت
ــوراً وبفاعلية أكبر مما  ــمر محمد أن تكون أكثر حض القديرة س

رَتْ بها على خشبة املسرح.  هَ ظَ
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 رضا اِّـحمداوي

االدب ليس احلياة، 

بل هو وسيلة 

للقبض على 

أبعادها ،وحتايل 

الكتاب في طرائق 

سرد املكابدات 

واملعاناة الغرائبية 

وحولوا قتامتها 

الى سخرية الذعة 

بعوالم مفارقة 

لواقعها، سخرية 

تقطر أملا ومرارة 

ويأس وأنتظار، ومع 

هذا ال تنفصل بل 

تتقاطع معها بل 

تستحضرها دون أن 

جتملها

حيدر الشماع 

@›Ó‹€a@äÅe@ø@o‡ï
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ال تسجلوا
اسمي في سجالت املوتى

انا شراعٌ 
ال يغادر املوج

اقصدُ  عطر القصيدة
سيولدُ
القمر 

فوق واسطَ
فحياتي مليئة بالسنابل 

البيضاء 
لن تسحقها سنابك االغبياء

الفحولة للخيول ....
اعرف اني حياتي مغبرة

بتراب احلروب
ولكن ما زلت ارى احالمي البيضاء

التي تنتظر مطر الفرادة
  ***

فصولك اتعبتني كثيرا
وانا ما زلت

انتظر مطر الفرادة....
سأحتمي

بهذا القدر من العفة
وسأغفر

لطفل عينيك 
هذا االهمال 

رمبا سترى يوما 
من خلف ستار االيام 

نشيج الوجع الذي خلفته اصابعك بذاكرتي 
منفيٌ انا

منذ زمن بعيد
منفي خارج كفن الذاكرة
منذ والدة املوت البطيء

  ****
انا ال أقتنع

بهذه العواطف 
املعلقة بحبل الغسيل ....

ألني لم اتعود الرقص على احلبال 
القدمية 

متابعة / البينة الجديدة 

ــورة صفا لطفي  ــتاذ الدكت صدر حديثا لألس
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8الحصاد

وكاالت / البينة اجلديدة
ــاس احللبي،  ــة اللبناني عب ــد وزير التربي اك
ــهادات املمنوحة  ــف الش ــق مبل ان التحقي
ــات اللبنانية  ــن اجلامع ــالب عراقيني م لط
ــة التربية  ــا  اعلنت جلن ــا زال جاريا، فيم م
ــهادة  ــان اللبناني، وجود ١٥٠٠ ش في البرمل
ــالب عراقيني.وقال وزير التربية  قة لِط صدّ مُ
ــي ال زلنا نعمل على  ــي عباس احللب اللبنان
التحقيق ملف الشهادات املمنوحة لطالب 
ــات اللبنانية، ولم  عراقيني من قبل اجلامع
ــد انتهاء  ــة إال بع ــرارات النهائي ــدر الق نص
ــي  ــق ف ــر والتدقي ــة النظ ــة املُكلّف اللّجن
ــاك مظلومية  ــهادات.وأضاف ليس هن الش

بحق الطالب ألن من يتبنيّ أن ملفه قانوني 
ــس لديه أي  ــق األصول لي م ودرس وف ــدّ وتق
ــكلة، مؤكدا كنا بصدد النظر في هذه  مش
القضية اليوم مع جلنة التربية في مجلس 
النواب إال أن اجللسة تعطلت بسبب إصابة 
ــروس كورونا. من جهته،  بعض النواب بفاي
ذكر عضو جلنة التربية في البرملان اللبناني 
النائب إيهاب حمادة لوكالة االنباء العراقية 
(واع)، نعمل على التدقيق والتحقيق مبلف 
شهادات الطالب العراقيني مع وزارة التربية 
ــدار القرار النهائي،  وهي اجلهة املعنية إص
وما ميكن قوله هو أن األعداد الذي مت تداولها 
ــا فقط  ــع لدين خمة.وتاب ضّ ــالم مُ ــي اإلع ف

ــني  ــالب عراقي ــة لِط ق صدّ ــهادة مُ ١٥٠٠ ش
ــم تصدر أي  ة ول ــات كافّ ــن نُدقق امللف ونح
ــق اجلامعات، بل اتخذت بعض  عقوبات بح
القرارات من تلقاء نفسها مثل إقالة بعض 
املدراء واملسؤولني وفرض التعليم احلضوري، 
ــا أن نقول أن  ــى اآلن ال ميكنن ــا انه حت مبين
ــداد كبيرة  ــهادات، بل أع ــاك تزوير للش هن
جدا ألعداد الطالب مقابل أعداد األساتذة، 
ــار الى انه ال  وهو خطأ وثغرة بالتأكيد. واش
ــاد وزارة أو جامعة،  ميكن أن نتحدث عن فس
ــخاص أو موظفني متورطني  ــاد أش إمنا فس

م قريبًا.  نتمنّى الكشف عنهُ

الصحة : لـم نسجل أي شحنة للقاحات كورونا 
منتهية الصالحية

بغداد / البينة اجلديدة
ــد املعايير  ــة أنها تعتم ــدت وزارة الصح أك
الفنية القياسية املعتمدة عاملياً الستيراد 
ــتلزمات الطبية،  وخزن وتوزيع األدوية واملس
ــحنة للقاحات  ــجل أي ش ــم تس ــا ل وأنه
كورونا جتاوزت فترة نفاديتها.وقال املتحدث 
باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تعتمد 
ــية املعتمدة عامليا  املعايير الفنية القياس
الستيراد وخزن وتوزيع األدوية واملستلزمات 
ــا اللقاحات التي متتاز  الطبية ومن ضمنه
اسة ذات فترات صالحية  بكونها مواد حسّ
ــاج الى ظروف  ــة األمد عادةً وحتت غير طويل
ــت وزارة الصحة  ــة التزم ــزن ونقل معين خ

بتوفيرها بشكل مؤكد. وأضاف، أن عملية 
ــا هي عملية  ــتيراد اللقاحات وتوزيعه اس
ــول أي  ــم وحال وص ــكل دائ ــتمرة بش مس
شحنة توزع على الفور على دوائر الصحة 
ــتان  ــات وإقليم كردس ــداد واحملافظ في بغ
ــر العاملية. وأكد  ــل وتخزن وفق املعايي وتنق
ــجل أي شحنة للقاحات  أن الوزارة لم تس
ــل الوزارة على  ــاوزت فترة نفاديتها وتعم جت
ــى املنافذ قبل  ــحنات ال ــع جميع الش توزي
ــتمر عملية التجهيز  ذلك مبدة كافية وتس
ــتهلكة  ــع لتعويض الكميات املس والتوزي
ــل  ــة تعم ــني أن وزارة الصح ــتمرار. وب باس
ــات وجهات دولية  ــوازي مع عدة منظم بالت

ــة  العاملي ــة  الصح ــة  كمنظم ــدة  معتم
ــا وجميعها  ــيف وغيره ومنظمة اليونيس
ــزام  الت ــرر  ومتك ــمي  ــكل رس ــدت بش أك
ــة للتعامل  ــر الدولي ــراق بأعلى املعايي الع
ــات. ودعا البدر، جميع املواطنني  مع اللقاح
ــرورة تلقي اجلرعات الكاملة من  الكرام بض
اللقاحات واجلرعة الثالثة لفئات االختطار 
ــع بضرورة  ــع التأكيد على اجلمي ــي م العال
ــراءات الوقائية واهمها ارتداء  االلتزام باالج
الكمامات والتباعد البدني وغسل وتعقيم 
اليدين بانتظام وأنها السبل األهم للوقاية 
ــروس مبختلف متحوراته  من اإلصابة بالفي

اضافة الى تلقي اللقاحات بشكل كامل.

القضاء : السجن ١٠ سنوات بحق جمرمني 
ملتاجرهتام باملواد املخدرة

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مجلس القضاء األعلى، امس األربعاء، 
ــنوات  ــجن ملدة (١٠) س ــدور حكم بالس ص

بحق مجرمني ملتاجرتهما باملواد اخملدرة.
ــس ، أن احملكمة اجلنائية  ــر بيان للمجل وذك
ــتئناف  ــة محكمة اس ــة في رئاس املركزي
ــة أصدرت حكمني  ــداد الرصافة االحتادي بغ

ــجن ملدة عشر سنوات  بحق مجرمني بالس
ــواد اخملدرة.وأوضح  ــرة بامل ــن جرمية املتاج ع
ــان، أن اجملرم األول ضبط بحوزته (٣٤٠٠)  البي
غرام من نبات القنب و(٧٥٠) ملغم من مادة 
(احلشيشة) و(١٠٤) غرامات من مادة املثيل 
امفيتامني مع ادوات تعاطيها لغرض االجتار 
ــالح ناري  فيها، إضافة إلى حيازته على س

ــي ضبط  ــرم الثان ــدس).وأضاف أن اجمل (مس
ــادة املثيل  ــى (٩٤) غراماً من م ــه عل بحوزت
امفيتامني اخملدرة لغرض الترويج لها واالجتار 
ــني بحق اجملرمني يأتي  فيها.وتابع أن احلكم
ــادة ٢٨  أوالً من قانون  ــكام امل ــتناداً الح اس
ــنة  ــدرات واملؤثرات العقلية رقم ٥٠ لس اخمل

 .٢٠١٧

األعرجي يؤكد للسفري الرتكي أمهية استمرار 
العالقات بني البلدين

بغداد / البينة اجلديدة
ــم  ــار األمن القومي قاس أكد مستش
ــي في بغداد  ــفير الترك األعرجي للس
ــس االول الثالثاء،  ــي رضا غوناي، ام عل
ــات العراقية  ــتمرار العالق ــة اس أهمي
ــب  املكت ــر  وذك ــا.  وتطويره ــة  التركي
ــن القومي ،  ــار األم ــي ملستش اإلعالم
ــتقبل غوناي، مبكتبه  ــي اس أن األعرج
وناقش معه آخر مستجدات األوضاع 
ــي املنطقة،  ــة ف ــية واألمني السياس
وتعزيز العالقات بني البلدين وتطويرها 

ــفير  ــد كافة.وأعرب الس ــى الصع عل
ــن تطلع  ــب البيان، ع ــي، بحس الترك
ــني البلدين،  ــني العالقات ب ــالده لتمت ب
ــراق مزيدا من  ــهد الع ــا أن يش متمني
ــارك بانعقاد  ــتقرار، كما ب اخلير واالس
ــاب  ــي وانتخ ــواب العراق ــس الن مجل
ــن جانبه  ــه. م ــان ونائبي ــس البرمل رئي
ــتمرار  ــار األعرجي، إلى أهمية اس أش
وتطويرها  التركية  العراقية  العالقات 
ــتركة للبلدين  مبا يخدم املصالح املش

والشعبني الصديقني.

ترصيح لبناين جديد حول الشهادات 
املمنوحة لطلبة عراقيني

رئيس الوزراء األردين هينئ 
احللبويس بمناسبة إعادة انتخابه 

رئيسا للربملان

برملاين يثني عىل تصدي القضاء 
الكرب قضية فساد يف نينوى

«عزم» يعلق عىل إحالة املشهداين 
إىل جلنة السلوك النيايب

وكاالت / البينة اجلديدة
هنأ رئيس الوزراء األردني بشر اخلصاونة، رئيس مجلس 
ــادة انتخابه  ــبة إع ــي مبناس ــواب محمد احللبوس الن
ــب االعالمي لرئيس  ــس النواب.وذكر املكت ــا جملل رئيس
ــي،  البرملان ، ان رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
ــر اخلصاونة؛  ى اتصاال من رئيس الوزراء األردني بش تلقَّ
ــبة إعادة انتخابه رئيسا جمللس النواب  لتهنئته مبناس
ــق. وأكد  ــيادته التوفي ــة، متمنيا لس ــه اخلامس بدورت
ــب البيان، على عمق  اخلصاونة، خالل االتصال، بحس
ــقيقني، راجياً  ــن الش ــني البلدي ــة ب ــات األخوي العالق

للعراق وشعبه مزيدا من التنمية واالستقرار.

بغداد / البينة اجلديدة
ــمري، على  اثنى النائب عن محافظة نينوى نايف الش
ــي اوقفت اكبر قضية  ــجاعة والت مواقف القضاء الش
فساد في احملافظة، داعيا اياه الى عدم الرضوخ للضغوط 
واالستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي.وقال 
ــمري ، كنا والنزال ننظر الى القضاء العراقي على  الش
ــتظل  انه صمام االمان واحلصن املنيع واخليمة التي يس
ــامخا  ــا العراقيون جميعا ونتمنى ان يظل دائما ش به
ــدين ويحبط كل  ــاد والفاس ــه الفس ــف بوج ــا يق قوي
احملاوالت التي تهدف الى سرقة املال العام وهدر االموال 
ــمري كل الشكر والتقدير للقضاء  العامة.واضاف الش
ــاد في محافظة  ــذي اوقف اكبر قضية فس العراقي ال
ــدين عن طريق الغاء  ــوى وقطع الطريق امام الفاس نين
ــاريع واالعالن عن كل املشاريع  الدعوات اخلاصة للمش
ــاريع عن طريق  في محافظة نينوى والتقدمي على املش
ــركات  ــرة لش ــن االحاالت املباش ــدا ع ــات بعي املناقص
ــب  ــن كل هدفهم هو حتقيق مكاس ــدة ومغامري فاس
ــاب محافظة نينوى وابنائها.واكد اننا  كبيرة على حس
ــيبقى  ــان القضاء كان وس ــة وقناعة كاملة ب ــى ثق عل
ــية وحماية  ــة العملية السياس ــام االمان لصيان صم
ثروات الشعب العراقي من نهب السراق، داعيا اياه الى 
ــوط او اجملاملة مع اي طرف على  ــدم الرضوخ الي ضغ ع

حساب املصالح العليا للشعب.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاب البيالوي، امس  ــزم عبد الوه ــق عضو حتالف الع عل
األربعاء، على قرار إحالة النائب محمود املشهداني إلى 
جلنة السلوك النيابي.وذكر البيالوي ، أن هذه املمارسات 
ــخص املشهداني ألنه أراد وحدة الصف  استهداف لش
ــر على أمن ووحدة  ــرخ ملا له تأثي ــيعي ولم يرد الش الش
ــق صفوف  البالد.وأضاف، أن هناك ضغوطاً إقليمية لش
ــي  ــتقرار السياس ــية، وعدم االس ــات السياس املكون
ــررت إحالة  ــان ق ــة البرمل ــر أن رئاس ــي للبالد.يذك واالمن
ــهداني على جلنة السلوك النيابي  النائب محمود املش

لـمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس. 

املثنى / البينة اجلديدة
ــن اإلنتربول من القبض على أبرز  ــت وزارة الداخلية  عن متك اعلن
واخطر املتهمني الهاربني املوقوفني والرأس املدبر لهروب احملكومني 
بقضايا مخدرات في مركز الهالل في محافظة املثنى. وذكر بيان 
ــيق العمل وتبادل املعلومات، متكنت  للوزارة ، انه من خالل تنس
مديرية الشرطة العربية والدولية ( االنتربول) في وزارة الداخلية 
ــم محكوم وفق احكام املادة ٢٨ من  ــن القاء القبض على مته م
قانون مكافحة اخملدرات في اجلمهورية االسالمية اإليرانية، متت 
ــيق مع انتربول  ــذا املتهم بالتنس ــة إلقاء القبض على ه عملي
طهران.واضاف البيان، يعتبر هذا املتهم من أبرز واخطر املتهمني 
ــني املوقوفني في مركز  الهالل في محافظة املثنى والرأس  الهارب

املدبر لهروب احملكومني بقضايا مخدرات.

بغداد / البينة اجلديدة
 

ــة  للصح ــا  العلي ــة  اللجن ــدت  عق
األربعاء،  ــس  ام ــة،  الوطني ــالمة  والس
ــس  مجل ــس  رئي ــة  برئاس ــاً  اجتماع
ــى الكاظمي،  ــيد مصطف ــوزراء الس ال
ــة تطورات جائحة  جرت خالله مناقش
ــادة احلادة  ــراق في ظل الزي كورونا بالع
ــاً،  ــد عاملي ــور اجلدي ــات باملتح باإلصاب
ــاة الحتواء  ــة املتوخ ــود الصحي واجله
ــهدها العراق  املوجة اجلديدة التي يش

حالياً.
ــة  تهيئ ــة  الصح وزارة  ــدت  وأك
ــتلزمات  املس ــر  وتوفي ــفيات  املستش
ــرّة، وأدوية، وأوكسجني،  الالزمة من أس
وأجهزة تنفس في جميع دوائر الصحة 
ــادة بأعداد  ــباً ألي زي ــات حتس باحملافظ

اإلصابات والرقود.
ــل  العم ــتمرار  اس ــوزارة  ال ــت  وأوضح
ــتبه إصابتها  ــاذج املش ــص النم بفح

باملتحور اجلديد (أوميكرون).
ــارت إلى استمرار حمالت التلقيح  وأش
ــر  والدوائ ــة  الصحي ــات  املؤسس ــي  ف
ــة  واألهلي ــة  احلكومي ــات  واملؤسس
ــب الفرق امليدانية  واجلامعات، إلى جان
ــة  وصحي ــة  طبي ــوادر  ك ــراف  وبإش
ــناد  ــن خطة اإلس ــة، وضم متخصص
املتوفرة،  باللقاحات  للتطعيم  الطارئ 
ــي في  ــف اللقاح ــى املوق ــت إل وتطرق
ــداد امللقحني  ــث بلغت أع ــراق، حي الع
ــن ثمانية ماليني  بجرعة واحدة أكثر م
ــوزارة إعطاء اجلرعة  مواطن، وتواصل ال
الثالثة من اللقاح بعد فترة ال تقل عن 

ستة أشهر من تلقي اجلرعة الثانية.
ــتمرار  ــد االجتماع على ضرورة اس وأك

ــأن  للمواطنني بش ــة  التوعي ــالت  حم
ــادات الوقائية وحثهم  ــزام باإلرش االلت
على أخذ اللقاح، والتأكيد على إسناد 
ــات  ــل كل اجله ــن قب ــة م وزارة الصح

املعنية.
ــات املدرجة  ــة املوضوع ــد مناقش وبع
ضمن جدول االجتماع، أصدرت اللجنة 

التوصيات اآلتية :
ــراق كافة،  ــى الع ــن إل ــزام الوافدي ١- إل
ــراز كارتات  ــن العراقيني واألجانب بإب م
ــد-١٩، (احملتوية على رمز  لقاحات كوفي
ــخص  ــت تلقي الش ــق IQ)، يثب التحق
ــد لقاحات  ــني بأح ــل جرعت ــى األق عل
 (PCR) ــى فحص ــد-١٩، إضافة إل كوفي

ــرض كوفيد- ــالب يثبت خلوه من م س
ــاعة قبل دخوله  ١٩، أجري خالل ٧٢ س
ــتثناء من يتعذر عليه  إلى العراق، واس

ألسباب صحية تثبت ذلك.
ــل  التعام ــرص  ف ــل  تقلي ــاة  مراع  -٢
ــد-١٩، في  ــع مرضى كوفي ــاس م والتم
ردهات العزل واتخاذ اإلجراءات الوقائية 
ــام، والتباعد  ــس الكم ــن لب الالزمة م

البدني، وتعقيم اليدين باستمرار. 
ــتثناء املعتمرين من شرط  ٣- يلغى اس
ــة الدولية للتلقيح بلقاح  إبراز البطاق

كوفيد-١٩.
ــا  تكنولوجي ــتثمار  اس ــرض  لغ  -٤
ــيط  ــي تبس ــا ف ــات وتوظيفه املعلوم

إجراءات السفر، ومنع التزوير، واحلفاظ 
ــهادات  ــة معلومات ش ــى مصداقي عل
التلقيح الدولية، جرى التوجيه بإجراء 
ــة اجلوازات  ــي بني منظوم ــط البين الرب
ــاء  ــهادات، وإنش ــة هذه الش ومنظوم

الوسيط البيني ملشاركة البيانات.
٥- إلزام الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
ــات غير  واملؤسس ــات  واحملافظ ــوزارة  ب
احلكومية كافة، بإعمام قرارات اللجنة 
ــالمة الوطنية  ــة والس ــا للصح العلي
وقرارات مجلس الوزراء اخلاصة بإجراءات 
ــى  إل ــد-١٩،  كوفي ــة  جائح ــة  مواجه
ــرض تطبيقها؛ كون  دوائرهم كافة لغ
ــم تطبق تلك اإلجراءات  أغلب الدوائر ل

بسبب عدم ورودها عن طريق وزاراتهم، 
ــف التلقيحي  ــع ضرورة متابعة املوق م
ــاون  الته ــدم  وع ــة،  ــوبيهم كاف ملنس
ــة اللقاحات في  بهذا اخلصوص ألهمي
ــة املراجعني، وكذلك  حمايتهم وحماي
ــراءات الوقائية في  متابعة تنفيذ اإلج
ــع وضع الالفتات واإلعالنات  دوائرهم، م
ــزام  ــر بإل ــع الدوائ ــل جمي ــد مداخ عن
ــح عند  ــراز كارت التلقي ــني بإب املراجع

مراجعة دائرة معينة.
ــن الوطني  ــد على جهاز األم ٦- التأكي
ملتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات 
تطعيم لقاح كوفيد-١٩ الدولية املزورة 

ومحاسبة مرتكبيها.
٧- التأكيد على سلطة الطيران املدني 
العاملة  ــة  الكوادر الصحي ــاعدة  مس
ــود تزوير في  ــارات في حال وج في املط
ــم الدولية، أو فحص  ــات التطعي بطاق

(PCR)، وعدم السماح لهم بالسفر.
ـــ) من قرار  ــرة (ثانيا١ًه ــل الفق ٨- تعدي
ــالمة  ــة والس ــا للصح ــة العلي اللجن
الوطنية رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١، لتكون 
ــاً بدالً من (٧) أيام،  فترة الزيارة (١٤) يوم
ــماح بدخول اجملاميع السياحية  والس

من اجلنسية الهندية.
ــي،  ــالم العراق ــبكة اإلع ــه ش ٩- توجي
ــام  ــاالت بالقي ــالم واالتص ــة اإلع وهيئ
ــني، وبذل كل  ــالت لتوعية املواطن بحم
اجلهود حلثهم على االلتزام باإلجراءات 
ــذ  أخ ــى  عل ــجيعهم  وتش ــة،  الوقائي

اللقاحات من أقرب منفذ تلقيحي.
ــس  مجل ــس  لرئي ــي  اإلعالم ــب  املكت

الوزراء 
١٢- كانون الثاني- ٢٠٢٢

قرارات هامة من جلنة الصحة والسالمة الوطنية ملواجهة اوميكرون 

اإلنرتبول يلقي القبض عىل اخطر 
املتهمني اهلاربني من حمافظة املثنى
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اِّـحامية 
علياء عبود الحسني

ــة  ــن احلضان ــاس م ــد األس  ان املقص
ــل الصغير هي احلفظ الرعاية ،  للطف
ــة ، التـي تعتبـر مـن الواجبـات  التربي
ــا دامت  ــن م ــى األبوي ــية عل األساس
ــا وال تتحقق  ــة بينهم ــة قائم الزوجي
هذه الغاية اال بالتعاون بينهما . لكـن 
ــص احد األبوين  ــد يحـصل ان يخت قـ
ــى دور الدولة  ــرم او حت ــي مح او أجنب

ــا لكن  ــل مع وجوده ــة الطف بحضان
ــألب ،األم ،  ــني عندها يحق لـ منفصل
ــل الصغير ،  ــاهدة الطف ــارب مش األق
ــاهدة احملضون  علماً بان موضوع مش
ــر  تنظ ــي  الت ــع  املواضي ــن  م ــر  تعتب
ــم ( محاكم  ــتمرار من قبل احملاك باس
األحوال الشخصية ) والتي حتتاج الى 
ــتفيضة من قبل املشرع  معاجلة مس

والقضاء. أهداف املشاهدة :
ــبة لألب حتقق غايتني األولى  ١- بالنس
ــة  ــوة ، والثاني ــة االب ــباع عاطف ، إش
ــؤون تربيته بالشكل الـذي  متابعة ش
ــواء كانت  ــة عليه س ــل احملافظ يكفـ
ــل الصغير او غيرها  احلاضنة أم الطف

من احلاضنات .
٢- بالنسبة لالم حتقق إشباع عاطفة 
األمومة مع متابعة شؤون الصغير من 

حيث التربية والرعاية .
ــدة  ــد ، اجل ــارب : اجل ــبة لألق ٣- بالنس
ــارم احملضون ،  ــوال ، احمل ــام ، أخل ، األعم

حتقيق الطمأنينة عليه مـع إبقاء

 رابطة القرابة متواصلة.
ــوال  األح ــني  قوان ــت  نظم ــد  لق  
ــي مقدمتها  ــخصية العربية وف الش
ــخصية العراقي  ــون األحوال الش قان
ــاهدة احملضون في مادته  موضوع مش
ــألب النظر  ــول (( ل ــرة ٤ ) بالق ( ٥٧ فق
ــؤون احملضون وتربيته وتعليمه  في ش
ــر ،  ــن العم ــرة م ــم العاش ــى يت ، حت
ــأذن بتحديد حضانة  وللمحكمة ان ت
الصغير حتى أكماله اخلامسة عشره 
، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجـان 
ــعبية ، ان  الطبية اخملتصة منها والش
مصلحة احملضون تقتضي ذلك ، على 
ــه )) . اما  ــد حاضنت ــت اال عن ان ال يبي
قانون األحوال الشخصية األردني فقد 
نص في مادته (١٦٣) بالقول ((يتساوى 
حق األم وحق األب او اجلد ألب في رؤيـة 
ــد غيره  ــون في ي ــا يك ــر عندم الصغي
ــه )) ، ونص قانون  ــه حق حضانت ممن ل
ــوري رقـم  ــخصية الس ــوال الش االح
ــه (٥ ١٤٨/ )  ــنة ١٩٥٣ في مادت ٥٩ لـس

ــى انه (( لكل من األبوين رؤية أوالده  عل
ــر دورياً في مكـان  املوجودين لدى االخ
ــد املعارضة في  ــود احملضون ، وعن وجـ
ــني هذا  ــر بتأم ــي ان يأم ــك للقاض ذل
احلق وتعيني طريقة تنفيذه )) ، كذلك 
ــخصية الكويتي  ــون األحوال الش قان
أوضح في مادته (١٩٦) بالقول لألبوين 
ولألجداد احلق في رؤية احملضون . بينما 
ــروع  ــت الـصياغة القانونية ملش كان
ــوال  لألح ــد  املوح ــي  العرب ــون  القان
الشخصية في مادته (١٤٤) على انه )( 
أ ) ( اذا كان احملـضون فـي حضانة احد 
األبوين فيحق لالخر زيارته او استزادته 
القاضي  يقرره  واستصحابه حسبما 
ــون  ــوي احملض ــد أبـ ــان احـ . (ب) اذا كـ
ــارب احملضون  ــي او غائباً يحق أق متوف
ــرر القاضي  ــبما يق احملارم زيارته حس
ــون لـدى غير أبويه  . (ج) اذا كان احملض
ــتحق الزيارة من  ــني القاضي مس ، يع
ــاهدة الطفل  ــه احملارم )   اذن مش أقارب
الصغير اذا كان في حضانة احد أبويه 

ــن قبل ذويه قد  ــد أقاربه احملارم م او عن
يعتريها حالتني .

ــوية الرضائية  ــى -: التس احلالة األ ول
 :- ــة  الثاني ــة  واحلال  . ــاهدة  للمش
ــا  ــي تقرره ــة الت ــوية القضائي التس
احملكمة وفق ظـروف احلاضن واحملضون 
ــاهدة من أقارب احملضون  او راغب املش
ـــلطة  ــا تتمتع به احملكمـة مـن س ، مل
ــتندة  ــة بهـذا اخلصوص مس تقديريـ

في صحة حكمها على وقائع الدعوى 
ــر اللجان ال طبية اخملتصة ، مع  وتقاري
ضرورة حتديد املكـان والزمان املناسبني 
ــع ضرورة  ــون م ــاهدة احملض ــد مش عن
مراعاة عمر احملضون عند حتديـد مـدة 
املـشاهدة والوقـت املناسب لها ، مع 
ــب الالئق بطرفي  اختيار املكان املناس
ــلبية  ــرك اثارا س ــاهدة دون ان يت املش
ــا  ــذا م ــاهدة ، وه ــد املش ــة بع جانبي

ــز في قراراتها  أكدته محكمة التميي
ــادرة بانه اذا قضت احملكمة بإلزام  الص
املدعى عليها من متكـني املـدعي مـن 
ــر فعليها ان  ــه الصغي ــاهدة ابن مش
ــرة الزمنية  ــرار احلكم الفت حتدد في ق
ــتغرها هذه املشاهدة ، حيث  التي تس
ــون قاطعة  ــكام يجب   ان تك ان االح
ــون  ــاهدة احملض ــم مبش ــزاع واحلك للن
ــبوع ،  ــاً في األس ــه يوم ــل أبي ــن قب م
ــاعة التي    ــني اليوم والس يتطلب تعي
ــون إلحضاره طلية  ــر أم احملض ال تضط
ــر في  ــبوع واذا كان الصغي ــام األس أي
ــاهدته فـي   دور الرضاعة فيحكم مبش
ــا مراعاة  ــه منه ــه او دار قريب دار والدت
ــاهدة مرة  ــون املش ــه وان تك ملصلحت
ــاعتني ال  ــهر وملدة س ــدة في الش واح
ــار متوفيا  ــا اذا كان أبو الصغ غيـر ام
ــاهدة  فيحق المه اجلده ان تطلب مش
ــم حيث انه  ــار بصفتها جدته الصغ
ــة والضم  ــه حـق  احلضان يحق ملن لـ

طلب مشاهدة الصغير. 

شـــذرات قــانـونــيـة .. مــشـاهـــدة الـمـحـضــــــــــــــــــــــون

ــاء  ــي أثن ــور احملام ــوز حض ــل يج س/ ه
التحقيق األبتدائي؟

ــاء  ــي أثن ــور احملام ــوز حض ــم يج ج/ نع
ــع موكله املتهم  ــق األبتدائى م التحقي
ــق وإبداء  ــاد التحقي ــة حي ــك ملراقب وذل
ــأذن له  ــد أن ي ــات بع ــوع واملالحظ الدف
ــق بذلك.  ــم بالتحقي ــي  أو القائ القاض
ــق تثبيت  ــى احملق ــوال عل ــي كل األح وف
ــي يبديها  ــوع واملالحظات الت هذه الدف
احملامي في محضر التحقيق وذلك عمال 
ــبة  ــق بالنس ــة التحقي ــدة عالني بقاع
للحضور ووكالءهم أما سرية التحقيق 
فهي االستثناء الوارد على هذه القاعدة 
ــى احملقق  ــتوجب عل ــا يس ــة كم العام
ــى  عل ــالع  باالط ــي  للمحام ــماح  الس
ــي  ــرة الت ــي الفت ــه ف األوراق التحقيقي
ــتجواب استنادا لنص املادة  تسبق االس
ــنة  ــون احملاماة رقم ١٧٣ لس (٢٧)من قان
ــنة  ــون رقم ٧١ لس ــدل بالقان ١٩٦٥ املع
ــا أجازت املادة (٥٧/أ) من قانون  ١٩٦٩ .كم
ــتكي  وللمش للمتهم  اجلزائية  األصول 
وللمدعي باحلق املدني وللمسؤول مدنيا 

ــم ووكالءهم أن يحضروا  عن فعل املته
ــوز ألي ممن  ــق كما يج ــراءات التحقي إج
ــى نفقته  ــب عل ــم أن يطل ــدم ذكره تق
ــن األوراق التحقيقية واإلفادات  ــورا م ص
إال إذا رأى القاضي أن إعطاءها يؤثر على 
سير التحقيق أو سريته. (املاده٥٧/ب)من 

قانون األصول اجلزائية .
ــذا النص  ــور مبقتضى ه ــر احلض واليعتب
ــق وإمنا يترك  ــا يلزم قاضي التحقي واجب

أمر تقديره لقاضي التحقيق.
ــر الداخل  ــتطيع الزوج (غي س/ هل يس
ــوى مطاوعة بحق  ــه) ان يقيم دع بزوجت
ــه ؟ مبعنى هل يحق للزوج ان يقيم  زوجت
دعوى مطاوعة على زوجته قبل الدخول 

بها؟
ــق زميل  ــأله صدي ــؤال س ــذا الس ج/ ه
ــل ان يوجهه لي  ــاب وقب ــي ومحام ش ل
ــام مخضرم  ــد وجهه لزميل مح كان ق
ــرس   ــرة والتم ــة واخلب ــروف بالعلمي مع
والباع الطويل فكانت اجابته : ال يجوز 
ــة دعوى مطاوعة بحق الزوجة قبل  اقام

الدخول بها ؟!!!

ــس كذلك يا زميلي  وحقيقة اإلجابة لي
ــزوج ان يطالب  ــق ال ــن ح ــل م ــز ب العزي
ــة متى ابرم عقد الزواج  زوجته باملطاوع
ــمي أمام احملكمة وبشكل أصولي  الرس
ــن حقوق  ــا يترتب م ــل م ــمي ، ولع ورس
ــى الزوجني مبجرد  ــرعية وواجبات عل ش
ــميا وأصوليا أمام  ــرام عقد الزواج رس إب
ــخصية ما  احدى محاكم األحوال الش

يأتي :
ــن الزوج  ــة النفقة م ــتحق الزوج ١.تس
ــرعا وقانونا  ــارت على ذمته ش ألنها ص
(وان كان العرف االجتماعي والعشائري 
ال يوافق إال بعد الزفاف والدخول لكنها 

شرعا زوجته.
٢.يحق للزوج االستمتاع بزوجته مبوجب 
الشرع والقانون كما يحق لبقية األزواج 
عدا ما ال يخالفه الشرع والقانون (رغم 
ــراف االجتماعية  ــف األع ــذا يخال ان ه
ــائرية لكنه حق شرعي وقانوني  والعش

للزوجني ).
ــل  معج او  ــر  امله ــف  نص ــتحق  ٣.تس
ــمي  ــر مبجرد إبرام عقد الزواج الرس امله

ــام احملكمة فإذا أراد الطالق  واألصولي أم
ــاري اخملالفة ورفضت  ــق االختي او التفري
ــا النفقة  ــتحق نصف املهر وأيض فتس
ــتحق  ــتمرة لكنها ال تس املاضية واملس
ــل أيام  ــا (فوجئت قب ــدة طبع ــة ع نفق
ــاع طويل  ــه ب ــل ل ــاض جلي ــؤال ق بس
ــة اختياريا عن  ــاء للزوجة املفرق بالقض
ــل الدخول ان  ــام احملكمة وقب زوجها أم
ــا من  ــه ألنهم ــرة من عدم ــت طاه كان
ــري وهذا ال يجوز ألنه غير  املذهب اجلعف
ــا والطالق يقع  ــا وال عدة له مدخول به
ــواء أكانت طاهرة من عدمه حتى لو  س

كان الزوجان على املذهب اجلعفري).
ــبب  ــاف لس ــة الزف ــت الزوج ٤.اذا رفض
ــة او  ــب مادي ــون ملطال ــر كأن يك أو ألخ
ــا عموما  ــا وأهله ــا وأبيه ــب أمه مطال
ــترط السكن في  كأن يشترطون أو تش
ــن يتم الزفاف ،  ــتقل الخ وإال ل بيت مس
فمن حق الزوج ان يطالب زوجته بدعوى 
ــرعيا  ــة بعد ان يعد لها بيتا ش املطاوع
مناسبا وان يكون أثاث البيت من خالص 

ماله وليس من اثاث الزوجة.

من أعالم القانون .. أكرم الوتري
ــاتذة  ــري  يعد من أهم أس ــرم الوت ــور أك الدكت
القانون في العراق وعلم من أعالمه فهو أستاذ 
ــد مارس التدريس  ــي القانون الدولي ، وكان ق ف
في كلية احلقوق - جامعة النهرين واشرف على 
العديد من رسائل املاجستير والدكتوراه فيها 

ــرم داود أحمد الوتري  ولد الدكتور أك
ــاعر  ــي بغداد . ش ــام ١٩٣٠ ف ع

ودبلوماسي  وقانوني  وقاص 
ــانس  ــل على ليس .. حص

ــن بغداد ١٩٥٢  احلقوق م
ــوراه في القانون  ... ودكت
ــة  جامع ــن  م ــي  الدول
ــف في  ــاتيل وجني نوش
ــل  .عم ــرا ١٩٦٩  سويس

ــرة منها  ــز كثي في مراك
شورى  مجلس  ــار  مستش

وزارة  ــي  ف ــفير  وس ــة  الدول
اخلارجية ورئيس الدائرة القانونية 

ــي وزارة اخلارجية ورئيس الوفد العراقي  ف
ــنة ١٩٧٣ وحتى  ــى مؤمتر قانون البحار في س ال
ــنة ١٩٨٢ ورئيس اللجنة القانونية جلامعة  س
ــة التحكيم  ــو محكم ــة وعض ــدول العربي ال
ــي بيت  ــدا عمل ف ــاي بهولن ــي اله ــة ف الدولي

ــة اخللق  ــرف عنه دماث ــي بغداد و ع ــة ف احلكم
وطيبة القلب وحالوة املعشر والدكتور الوتري، 
ــه بالقانون  ــب إضافة الى تخصص ــاعر وأدي ش
ــر اجلاحد  ــو: الوت ــعر ه ــوان ش ــه دي ــي ل الدول
ــة األخرى: عدد من  ــن أعماله اإلبداعي ١٩٥٠ وم
ــعيد رغم األلم  ــص منها: س القص
ــان (قصة )  ــة ) ١٩٤٥، اإلمي (قص
ــم عن اإلجنليزية  ١٩٤٦ وترج
ــاعر  للش ــار  الثم ــي  جن
ــدي طاغور (ترجمة  الهن
نثرية ) سنة ١٩٥٢ ومن 
مؤلفاته: نظام االنتداب 
ــي  الدول ــة  والوصاي
ــوراه)  للدكت ــه  (أطروحت
ــم النظرية احملضة  - ترج
ــه  للفقي ــون  القان ــي  ف
ــن ١٩٨٣ عن الفرنسية  كلس
ــة القوانني ، كتب عنه  فن صياغ
ــوعة  ــتاذ حميد املطبعي في موس األس
ــفته في  ــالم وعلماء العراق ، فقال: ان فلس أع
ــي متثله لقول  ــه ان قال ه ــبق ل ــاة كما س احلي
ــافعي :اسلم ان أراد اهللا أمرا *فأترك  اإلمام الش

ما أريد ملا يريد.
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ج / ٣إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــن املدعية اثبات  ــة فأنه اليكفي م ــترداد احلضان وفي دعوى اس
ــة ان تثبت  ــي على املدعي ــن ذلك ينبغ ــروط فضال ع ــر الش تواف
وجود حكم قضائي صادر سابقا بحقها والذي يقضي باسقاط 
حضانتها عن الصغير وضمه الى حضانة املدعى عليه وبعبارة 
ــا كانت فيما مضى  ــى املدعية ان تثبت انه ــرى انه يجب عل اخ
ــابقة وان املشرع اجاز لألم  هي احلاضنة للصغير في الفترة الس
ــة الصغير بالرغم من  ــترداد حضان اقامة دعوى للمطالبة بأس
ــابق ضدها باسقاط احلضانة عنها والسبب في  صدور حكم س
ــرر عنه نتيجة  ــة الصغير ورعايته ودفع الض ــك لدوافع حلماي ذل
ــروق واختالفات بني  ــي عليه وهناك ف ــه في حضانة املدع لبقائ
ــن بيانها على  ــا وميك ــوى تأييده ــقاط احلضانة ودع ــوى اس دع
ــقاط احلضانة فاملدعي عليه هو  ــو التالي : ففي دعوى اس النح
ــقاط احلضانة عن  احلاضن وقت قيام الدعوى واملدعي يطلب اس
ــا في دعوى تأييد احلضانة  ــي عليه وضمه الى حضانته ام املدع
ــو احلاضن للصغير ويطلب فيها تثبيت واقعة  فيكون املدعي ه
ــة ملواجهة املدعي عليه ويهدف املدعي في هذه الدعوى  احلضان
ــوى اثبات انه هو احلاضن احلقيقي والفعلي للصغير واالخير  س
ــقاط  ــتلزم دعوى اس ــؤونه وتس موجود بحضانته بغية ادارة ش
ــروط واالجراءات تتخذها احملكمة وهذا  احلضانة العديد من الش
يستغرق وقتا وجهدا خالفا لدعوة تاييد احلضانة انها التقتضي 
شروط واجراءات تستغرق وقتا وجهدا الن الغاية منها هو مجرد 
ــة من قبل املدعي للصغير ويذهب ان طلب  اثبات واقعة احلضان
ــد احلضانة ينبغي ان يتم عن طريق دعوى تقام بهذا الصدد  تايي
ــوى ومن حيث  ــروط وعناصر الدع ــه يحتوي على جميع ش كون
ــقاط احلضانة وصدور  االثر القانوني ان اثبات املدعي لدعوى اس
ــؤدي الى انهاء حضانة  ــأنه ان ي ــم بات فيها لصاحله من ش حك
ــا يلزم من  ــر الى حضانة املدعي مم ــي عليها وضم الصغي املدع
ــليم الصغير الى املدعي واما في دعوى تأييد  املدعي عليها وتس
احلضانة فأن االثر املترتب عن ذلك اي عن احلكم الصادر هو مجرد 
ــن يترتب من احلكم  ــي واقعة احلضانة ول ــات واقعة مادية ه اثب
ــروط  ــه ٠ وتتطلب اقامة الدعوى توافر ش ــزام من املدعى علي ال
عامة فيها ان يتمتع طرفا الدعوى باالهلية الالزمة القامتها وان 
ــا واخلصومة قائمة بني  ــون للمدعي مصلحة مقصودة منه يك
ــروط يعد امرا الزما لصحة  اطرافها ورغم توافر جميع هذه الش
ــروط لوحدها اليكفي  ــرد توافر تلك الش ــوى املنظورة ومج الدع
ــروع  ــبب  مش ــقاط احلضانة والبد ان يتوافر س لقبول دعوى اس
ــقاط احلضانة عن املدعى عليها وبخالف ذلك  يبرر للمدعي اس
تقرر احملكمة رد الدعوى ومن اهم الشروط هي االهلية واملصلحة 
ــتعمال احلقوق اي اكمال  ــخص الس واالهلية هي صالحية الش
ــرة دون ان يصاب بعوارض االهلية  ــخص الثامنة عش وامتام الش
ــدرة احلاضن في رعاية  ــفه اي ق ــون والغفلة والعته والس كاجلن
احملضون وحمايته وان يكون للمدعي مصلحة وفائدة مستوفية 
الشروط التي يتطلبها القانون وتستند على حق يجب حمايته 
بالقانون اي ان املدعى عليه باالعتداء على احلق موضوع الدعوى 

وان املصلحة تتوقف على احملافظة على الصغير.

دعوى اسقاط احلضانة 

ــة اذا كان  ــاهمة التبعي ــق املس تتحق
ــاهم ثانويا في تنفيذ اجلرمية،  دور املس
ويطلق على القائم بهذا الدور بالشريك 
ــاهم الثانوي او التبعي. وغالبا  او املس
ــاهم التبعي مباحا  ــون دور املس مايك
ــب صفته اجلرمية  قانونا، وامنا يكتس
ــي. اجتهت  ــاهم االصل ــل املس من فع
ــى النص على  ــريعات ال معظم التش
ــاهمة التبعية ومنها قانون  صور املس
ــادة    ( ٤٠ ) ،  ــات املصري في امل العقوب
ــون العقوبات العراقي  كذلك فعل قان
في املادة ( ٤٨ ). اال ان بعض التشريعات 
ــي ذكرت بعض االعمال  ومنها التونس

ــكل الركن املادي للمساهمة  التي تش
ــة  الزمني ــة  الناحي ــن  م ــمتها  وقس
ــوع اجلرمية ،  ــابقة لوق ــال س ــى افع ال
كاالرشاد والتحريض، وافعال متزامنة 
ــي االعانة على  ــة، وه ــع وقوع اجلرمي م
ــريطة ان تكون  ــال التنفيذية ش االعم
ــريك  ــال ماديا يقوم به الش االعانة فع
ــون من االعمال  ــترط فيه ان يك وال يش
ــت  ــو كان ــادي اذ ل ــن امل ــة للرك املكون
ــاهم فاعال اصليا  ــك الصبح املس كذل
ــة التدخل في  ــريكا كما في حال ال ش
تنفيذ الركن املادي جلرمية الزنا الفصل 
(١) , (٢٣٦ م ج ) والبغاء الفصل (٢٣١ م 
ج). واملشاركة الالحقة وهي التي اثارت 
جدال اذ كيف يشارك شخص في فعل 
ــل تدخله ؟ وان مثل هذا الفعل ال  مت قب
ــة التي متت  ــاركة في اجلرمي يعتبر مش
ــما  ــة بذاتها. وحس ــة قائم وامنا جرمي
ــريعات  لهذا اجلدل ذهبت بعض التش
ــروق  ــة اخفاء املس ــار عملي ــى اعتب ال
ــي  ف ــتراك  اش او  ــة  تبعي ــاهمة  مس

ــرقة مثل املشرع التونسي  جرمية الس
ــوري. ــون العقوبات الس واملصري وقان
ــادة ( ٤٨ )  ــي في امل ــرع العراق اورد املش
ــبيل  ــاهمة التبعية على س صور املس
ــل قبل وقوع  ــر. وهي اما ان حتص احلص
ــذ اجلرمية  ــل وقت تنفي ــة او حتص اجلرمي
ــرع العراقي الى  فقط. ولم يذهب املش
ــرع املصري والسوري  ماذهب اليه املش
ــي. ادناه احلاالت كما وردت في  والتونس

قانون العقوبات العراقي.
١- التحريض :

ــدف الى التأثير  ــاط الذي يه وهو النش
ــث يخلق  ــخص بحي ــى تفكير ش عل
لديه فكرة املشروع االجرامي. وان يقوم 
احملرَّض بتنفيذ موضوع التحريض. كما 
ــر على  ــخص آخ ــخص ش لوحرض ش
ــخص ثالث  ــهير بش ــد والتش التهدي
عبر مواقع السوشيال ميديا او عندما 
يحرض شخص اخر على القتل ووقعت 
ــى التحريض.  ــاء عل ــل بن ــة القت جرمي
ويشترط في محل التحريض ان يكون 

ــع التحريض في  ــا. وال يق ــة قانون جرمي
ــخص آخر  ــا لوحرض ش ــر ذلك كم غي
ــذا التحريض ال  ــى الكراهية فان ه عل
ــاهمة التبعية في جرمية  ــق املس يحق
ــخصني  ــل فيما اذا قتل احد الش القت
االخر يتحقق التحريض اذا كان مقرونا 
ــة او مخادعة او  ــد او هدي بوعد او وعي
ــع احملرَّض  ــور التي تدف ــا من االم غيره
ــكاب اجلرمية  ــا بارت ــى التفكير جدي ال
احملرض عليها. واغفل املشرع العراقي 
ــض كما فعلت  ــائل التحري تعداد وس
ــري  ــا املص ــريعات ومنه ــض التش بع
ــا ذهبت  ــي، خالفا مل ــي والكويت والليب
ــن  ــريعات. وقد احس اليه بعض التش
املشرع العراقي صنعا اذ ترك موضوع 
ــائل الى تقدير قاضي  تقدير هذه الوس
ــون التحريض  ــي ان يك املوضوع.وينبغ
ــرا، ويكون كذلك اذا انصب على  مباش
ــا اذا انصب  ــر جرمية. ام موضوع يعتب
ــة فال يصلح  ــل ال يعتبر جرمي على فع
ان يكون وسيلة للمساهمة التبعية. 

فأثارة البغضاء بني شخصني ال يحقق 
ــي جرمية القتل  ــاهمة التبعية ف املس
ــا بقتل  ــام احدهم ــا لوق ــد فيم العم
ــض الى  ــم التحري ــا ينقس الثاني.كم
حتريض عام عندما يوجه الى مجموعة 
من الناس وفي هذه احلالة يكون علنيا 
ــائل االعالم  ــتخدام وس عن طريق اس
اليصاله الى هذه اجلماعة. والى حتريض 
خاص او فردي عندما يكون موجها الى 
ــخاص معينني.  ــني او اش ــخص مع ش
ــورة من  ــام اكثر خط ــض الع والتحري
ــض يعتبر في  ــورة التحري اخلاص.وخلط
ــاالت اكثر خطورة من الفعل  بعض احل
ــه احملرَّض.ولذلك عمدت  ــوم ب ــذي يق ال
ــى املعاقبة على  ــريعات ال بعض التش
التحريض حتى لولم ينتج آثاره. وبذلك 
يعتبر جرمية مستقلة خارجا عن نطاق 
ــاهمة التبعية. كما هو احلال في  املس
ــى التمرد والعصيان ضد  التحريض عل
ــع التواصل  ــر مواق ــة وان كان عب الدول

االجتماعي.

اِّـحامي خضري عباس األنباري

ــدورة النيابية اجلديدة من خالل  عندما كنت أتابع ال

ــة التلفاز وأنا أرى االقتتال على ثالث مناصب  شاش

ــر أن  ــت ) لتظه ــث (مت ــه) حي ــس ونائبي ــس اجملل (رئي

ــي الدورات  ــن يتبدل عنه ف ــذه الدورة ل ــا في ه حالن

ــل تعمل  ــزاب والكت ــة واألح ــابقة وأن الساس الس

ــد» بنفس سالحها السابق  على قاعدة « فرق لتس

(الطائفية) و (العرقية) و (املناطقية) أي عربي وكردي 

ــم األمور ملن  ــني والويل والثبور وعظائ ــيعي وس وش

ــة  ــتعرضته من شاش يعترض أو يرفض.كل ذلك اس

ــرة (اخلرفة) أليام  ــك الذاك ــي حيث أعادتني تل ذاكرت

ــرن املاضي إذ كان  ــتينات من الق ــينات والس اخلمس

ــع درجاتها يتم على  ــؤولية في جمي املنصب أو املس

ــاس الكفاءة واإلختصاص واألمانة لذا أكرر أن ما  أس

ــيالزمنا  ــاهدناه في البداية (بداية هذه الدورة) س ش

ــي اجلوهر أو املضمون وإمنا  ــى النهاية وال اختالف ف إل

ــابقة لتحل  ــر لتختفي وجوه س اختالف في املظه

ــا وجوه الحقة تطالب بحصتها (من الكعكة)  معه

ــعب املسكني يضرب على رأسه ويصيح (آآآخ)  والش

ــرى ليتني لم  ــرة أخ ــمروني) م ــي لقد (قش ــن حق أي

أنتخب.كل ذلك بثته شاشة ذاكرتي وأنا أتذكر حالنا 

ــا كانت  ــتينات عندم ــينات والس ــني اخلمس في س

الكفاءة واإلخالص شرط تقلد املناصب واملسؤولية 

من أدناها إلى أعالها حيث ترى أن (الكاكا) محافظا 

ــا  ــه» محافظ ــا بوي ــرة و «چـ ــي البص ــاً) ف (متصرف

ــادي (يرهم)  ــليمانية وأبن الرم ــي الس ــاً) ف (متصرف

ــيعي يتبارك ويزور الشيخ عبد القادر  للكل وأن الش

ــة  ــني أبن األعظمية يطبخ الهريس الكيالني والس

في عاشوراء ليوزعها على زوار اإلمام الكاظم عليه 

ــم نقع ضحية  ــا على حالنا ول ــالم وليتنا بقين الس

ــي أوصلتنا إلى  ــعارات اإلنقالبات واإلنقالبيني الت ش

ــردين  ــوع و جور ومش ــآس وج ــن عليه من م ــا نح م

والجئني وأقولها ملن يسمعني ال تأملوا خيراً من هذه 

البداية أبداً ألن هؤالء من أولئك و «شوفو چـارة» وإال  

ــض األصابع) والزمن أمامنا واهللا معنا  مايفيدكم (ع

على من يظلمنا وال يتقيه والسالم عليكم.

٠٧٨١٢٣٨٨١٢٧

حمزة مصطفى
ــا للملك  ــة منه ــل بتوصي ــا مس بي ــت وحده ليس
ــن متنح لقب  ــة وقاطعة م ــرارات املس بات ــار ق بإعتب
ــاء. كما ليس وحدها امللكة اليزابيث  ــا ملن تش باش
ــير أو فارس وهو اللقب الذي  الثانية من متنح لقب س
ــل توني بلير, بل  لطبقتنا  ــدو إنه ممنوح خطأ للذي يب
ــي املقدمة منها  ــية القابها هي األخرى وف السياس
لقبها الشهير الذي منحته للمواطن  العراقي وهي 
تسميته بـ املواطن الكرمي. ال أعرف إن كانت القسمة 
ضيزى بني القابها  الرنانة التي حازت عليها بالصبر 
ــلوان يتقدمها اللقب اجلامع املانع حجي وبني  والس
ــمية يتيمة للمواطن بوصفه كرميا دون أن يعرف  تس
في أي مصرف أو صيرفة أو داللية ميكن أن يصرف هذا 
ــة ينبغي أن ال يكون طماعا   اللقب. املهم في النهاي
ــد حتقق له دون أن يكون له  ــد املزيد, ألن هذا املزي فيري
ــاورات وال لقاءات  ــي إجتماع وال لقاء وال مش دور ال  ف
ــا موائد خرافية فيها  ــفرات مكوكية تتخلله وال س
ــام والكالم مبا في ذلك  ــذ وطاب من  أطايب الطع مال

ــتى أنواع احلصو اجمللو وغير اجمللو. فاملواطن  طبخ ش
ــية اليومية  ــه املعيش ــن أولويات ــرمي  الباحث ع الك
ــع الناس صباح كل يوم في كل  كما يقول لبرامج م
ــني املواطن  ــمت اليوم ب ــات الوطن التي قس فضائي
ــموح له أن يولول ويشتم ويلطم  صباحا بحيث مس
ــتدعي حتى ينقطع نفسه ونفس تاسع  ويدعو ويس
جار، وبني القوى السياسية ليال التي يحكي ممثلوها 
وقيادوها ومحللوها عن احلقوق واإلستحقاقات التي 
ــؤدي بالنهاية الى فائدة  ــج اإلنتخابات مبا ي تلي نتائ
ــي اليه املواطن الكرمي.ماهي فائدة  املكون الذي ينتم
ــفارات  ــوزارات والهيئات والس ــون؟ املناصب وال املك
ــا وأهميتها.لو  ــي درجته ــة ومن ف ــات العام واملديري
ــنا األولويات على الطريقة التالية.. يعني بدال  عكس
ــي بالكهرباء نأتي له  ــي للمواطن املكونات من أن نأت
ــه  ــخه معدل مهندس كهرباء ينظر براس بوزير كش
ــيد واجلباية  ــاد والترش ــة الرش ــن أهمي ــل نهار ع لي
وشوية خصخصة.وبدال من أن نبني للمواطن وحدات 
ــر مكوناتي  ــف  نأتي له بوزي ــكنية بأقل التكالي س
معدل يحكي عن اخلطط واخملططات واليات الصرف 
ــال أردنا  ــي ح ــفالت. وف ــع والش ــات واملوان واخملصص
الشروع بالزراعة والصناعة بوصفهما أحد مقومات 
ــاحة نزرع  األمن الوطني فإن مايهمنا ليس كم مس
ــون املكون  ــوزراء ميثل ــي بل نأتي ب ــم مصنع نبن أو ك
ــرات واملقابالت  ــاءات واملؤمت ــي اللق ــن متثيل ف أحس
ــئ جميل أن يجلس املواطن الكرمي  والتصريحات. ش
ــة وهو يشاهده ممثله  املكوناتي مرتديا  أمام  الشاش
ــاكل والتحديات  كل الكنتور متحدثا لبقا عن املش
ــم واإلثقاالت وكل ماهو آت  واخلفق واإلخفاقات واله

آت ولقس بن ساعدة كل التحيات.

افتتاح الدورة النيابية اخلامسة  
(العنوان .. املحتوى)

أولويات املواطن الكريم

الـمـسـامهة الـتـبـعـيـــة فـــــي الـجـريـمــــــــــــــة 

اِّـحامي الدكتور علي اِّـوسوي
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إعــــــــــالن 

يعلن السيد (عبد اِّـنعم كيتاوي عبيد) متولي و قف  اِّـرحوم 
(كيتاوي عبيد) الواقع َّـ الكوت قرب مديرية كهرباء واسط 
ــراي الجراء  ــم ٦٦/٣٧٥ الس ــار اِّـرق ــى العق ــيد عل و اِّـش
مزايدة علنية  إليجار اِّـحالت العشرة اِّـلحقة  بالوقف اِّـبني 
ــدة مراجعة الوقف  ــني باِّـزاي ــاه فعلى الراغب ــا ادن تفاصيله
ــيعي َّـ واسط اعاله و بعد عشرة ايام  من االعالن  َّـ  الش
ــتصحبني  معهم التأمينات القانونية  الصحف الرسمية  مس
البالغه  ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة و كذلك جلب اِّـستمسكات 

االربعه و ال يحق للمدينني للوقف  داخل اِّـزايدة.
 

القيمه اِّـقدرة  مساحة اِّـحل  ت 
٦,٢٤٠,٠٠٠مليون  ٤٤,٥م٢         ١ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون  ٢٥,٢٨م٢  ٢ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون  ٢٥,١٧م٢  ٣ـ 
٦,٢٤٠,٠٠٠مليون  ٥١,١٧م٢  ٤ـ 

٣,١٢٠,٠٠٠ مليون   ٢٤,٩٢م٢  ٥ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٢٤,٩٢م٢  ٦ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٢٤,٩٢م٢  ٧ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٢٧,٧٠م٢  ٨ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٢٤,٧٠م٢  ٩ـ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون ٢٤,٩٢م٢  ١٠ـ 

اِّـتولي عبد اِّـنعم كيتاوي عبيد

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٧٥٢|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/١/١٢

أعــــــــالن 
ــل  الواقع َّـ  ــل ٧٤/٢م ٣٧ ام هلي ــوت  العقار التسلس ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــي عبد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (حليمه ماجود  ألكوت العائدة للمدينه(اثمار عل
ــديد)البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠)  ماليني  دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه  ش
اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش القانونية عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات
ــل قرب طريق الحولي العقار اِّـرقم ٧٤/٢م ٣٧  ــة ورقمه : كوت / \ام هلي ١-موقع

ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه مملوكه للدوله

ــق كوت ـ بغداد قرب  ــار يقع على بعد ٣٠٠م من طري ــدوده واوصافه  : العق ٣-ح
ــكنية متناثره و الحصه اِّـباعة خاليه  الحولي و عموم لعقار بحتوي على عدد دور س

من اِّـشيدات و الشواغل
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :-  ٣٠,٩,٧٥ م
٦-درجة العمران :

٧– الشاغل :- للشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ١٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون و خمسمائة الف دينار عراقي 

عن بيع ٥٠٠ سهم بما يعادل ٥٠٠ سهم من سهام اِّـدين البالغة ٥٠٠سهم 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ١٤٩٢ |٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٩

أعــــــــــــــــالن 
ــل  ــوت االرض الزراعية َّـ العقار التسلس ــذ الك ــة تنفي ــع مديري تبي
ــاد  ــن (عم ــدة للمدي ــوت العائ ــع َّـ الك ــواده  الواق ١/٢ م ٢٧ الس
ــعدون) ــاء طلب الدائن (مهند عبد الكريم س ــم عبود) اِّـحجوز لق جاس
ــراء  ــة ماليني دينار  فعلى الراغب بالش البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمس
ــوم التالي  ــا) تبدأ من الي ــدة (٣٠يوم ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه مراجع
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة  للنش
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  اِّـقدرة وشهادة الجنس

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات 
ــيطرة  ــواده خلف  س ١-موقعة ورقمه :- الكوت/ يقع َّـ منطقة الس
ــان من جهة اليمني و بعيده عن الشارع العام و بعيده عن  كوت ـ ميس

نهر دجله العقار  اِّـرقم ١/٢ م٢٧ السواده  
٢-جنسه ونوعه : بستان  

٣-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل وقت اجراء الكشف 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ٧ دونم
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨–القيمة اِّـقدرة :  ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٤٩١|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/١٢

أعـــــــــــــالن 
ــل  ارض زراعية  ٤٨/١م ٣٧ ام هليل الواقع  ــع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس تبي
ــر و عائدة ابناء  ــني و ايمن و علي و ايس ــني (محمد و عبد الحس ــدة للمدين ــوت العائ َّـ الك
ــن خلف محمد)البالغ  ــني ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (محس ــمام و خوله جواد ياس جري ش
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجع ــني  دينار فعلى الراغب بالش (١٠,٠٠٠,٠٠٠)  مالي
(٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة 

من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات 
ــار  ــة ورقمه : العقار يقع َّـ منطقة  ام هليل / طريق كوت ـ بغداد من جهة اليس ١-موقع

بعيده عن الشارع العام و يطل على نهر دجلة العقار اِّـرقم ٤٨/١م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء 
الكشف 

٤-مشتمالته :-  
ــهم) من السهام العائدة للمدينني و  ــاحتة :-  (٧ دونم) اي ما يعادل (٤٩٠٠٠٠س ٥-مس

البالغة (٢٨٦٧٩١٦٨سهم)
٦-درجة العمران :

٧– الشاغل :- 
٨القيمة اِّـقدرة : ١٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون و خمسمائة الف دينار عراقي الغري

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٧٤٧|٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٢

أعــــــــــــــالن 
ــل اِّـرقم  ــن َّـ العقار التسلس ــة اِّـدي ــدة الكوت حص ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (عباس عبد الحسني 
شاكر) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (صفاء حسني نعيم)البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠)
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما )  مليون دينار فعلى الراغب بالش
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة 
ــم التسجيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/حي الخليج العقار  اِّـرقم  ٧٩١/٣م٣٨ الخاجية  

٢-جنسه ونوعه : بستان 
٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ سند العقار ارض خالية من الشواغل تقع 

َّـ منطقة كوت/حي الخليج
٤-مشتمالته :- ال يوجد

٥-مساحتة :-  حصة اِّـدين البالغ ١١٥ سهم من اصل االعتبار الكلي
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :-  ال يوجد
٨– القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  عشرون مليون دينار عراقي ال غريها

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ١٧٠٢|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/١٢

اعـــــــــــــالن 
ــل ٧٤/٢م ٣٧ ام  تبيع مديرية تنفيذ الكوت  االرض زراعية  العقار التسلس
ــز  ) اِّـحجوز لقاء  ــعيد عزي ــع َّـ الكوت العائدة للمدين (محمد س ــل الواق هلي
طلب الدائن (عماد عاشور حسني)البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠)  ماليني  دينار فعلى 
ــا ) تبدأ من اليوم  ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوم ــراء مراجعة ه الراغب بالش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة  ــر مس التالي للنش
اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات 
ــوت ـ بغداد العقار  ــة  ام هليل / طريق ك ــه : كوت /َّـ منطق ــة ورقم ١-موقع

اِّـرقم ٧٤/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار ارض خاليه من الشواغل 
وقت اجراء الكشف
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :-  ٥٠٠سهم 
٦-درجة العمران :

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٧٤٨|٢٠٢١
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٢

أعـــــــــالن 
ــل اِّـرقم  ــن َّـ العقار التسلس ــة اِّـدي ــدة الكوت حص ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــاس عبد  ــن (عب ــدة للمدي ــوت العائ ــع َّـ الك ــة  الواق ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجي
ــد علي) البالغ  ــاكر) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنة (حوراء مهدي محم ــني ش الحس
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــون دينار فعلى الراغب بالش (١٠,٠٠٠,٠٠٠)ملي
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش خ
ــية العراقية وان  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش القانونية عش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/حي الخليج العقار  اِّـرقم  ٧٩١/٣م٣٨ الخاجية  

٢-جنسه ونوعه : بستان 
٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ سند العقار ارض خالية من الشواغل تقع 

َّـ منطقة كوت/حي الخليج
٤-مشتمالته :- ال يوجد

٥-مساحتة :-  حصة اِّـدين البالغ ١١٥ سهم من اصل االعتبار الكلي
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :-  ال يوجد
٨– القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  عشرون مليون دينار عراقي ال غريها

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/١٠٥
التاريخ : ٢٠٢١/١/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (محمد غانم عباس)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
ــراء التبليغ عليه ,  ــت او مختار يمكن اج او مؤق
ــون التنفيذ تقرر  ــتناداً للمادة (٢٧) من قان واس
ــدة  تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
ــوم التالي  ــاً تبدأ من الي ــوت خالل (١٥) يوم الك
ــة بحضورك  ــرة اِّـعامالت التنفيذي ــر ِّـباش للنش
ــر هذه اِّـديرية  وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
منفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد 

اوصاف اِّـحرر:
نفقه (قرار حكم)
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حني اليكون املسؤول قياديا  

رحيم عزيز رجب

ــؤولية.. وقد عرفها املعجم اللغوي هو  ــؤول واملس املس
ذالك االلتزام الشخصي بأداء العمل املنوط به طبقا ملا 
هو محدد .فاملسؤولية واجب سلطوي ميارسه املسؤول 
ــص قيادية متكنه من  ــن مقومات وخصائ ــا ميتلكه م ومب
ــل أو احلدود الدنيا  ــة القيادة للوصول الى االفض ادارة دف
ــه .فما  ــروف املتاحة الي ــط والظ ــق الضواب ــة وف املتاح
ــا عهدناه.  ــة وكارزما كم ــن هيب ــؤول م ــع به املس يتمت
ــه القيادية  ــلطوي بكفاءته. وقدرت ــرض حضوره الس وف
ــة ومعلوماتية تؤهله  ــرة ودراية اداري ومبا ميتلكه من خب
بالقيام باملهام املناطة اليه بدقة .وعليه تقع مسؤولية 
ــن فطنا وعاملا بادوات  ــل عليه اذا لم يك النجاح والفش
ــل  ــؤول اليوم من فش ومفاتيح القيادة .وما يقع به املس
ــؤدي الى نتائج  ــببات والتي ت ــباب ومس وكبوة فلها اس
وخيمة تظل تصاحب وترافق املسؤول فترة توليه املهام 
ــجاعة  ــرعة بديهة .وش ــن القيادة .وس ــؤولية ف .فاملس
ــي اتخاذ  ــة والطارئة ف ــول البديل ــاد احلل ــة .وأيج فطري
ــب في احلك االوقات  ــريعة بالوقت املناس القرارات الس
ــع . ليكون قريبا من  ــدون تردد او تذبذب أو تراج ــا . ب حرج
ــية   ــاس بأحوالهم  املعيش ــيه ورعيته  واالحس مرؤوس
ــخصية  ــاة ش ــن معان ــون م ــا يحمل ــي م ــاج ف واالندم
واالستماع الى مشاكلهم الشخصية واالصغاء اليها 
بكل اهتمام  .فهي من اسباب بل من اهم عوامل التميز 
ــتعينا مبستشاريه  ــتنيرا  ومس والقيادة الناجحة  مس
ــني اخمللصني. النزيهني البعيدين عن الزور. والتزويق   املقرب
ــب أتخاذ القرارات الفردية  وقلب احلقائق . والنفاق  وجتن
ــؤولني وحتى  ــد اليوم الكثير   من املس ــة .لنج االنعزالي
ــوا يفتقرون الى  ــة الذين كان ــات املنصرم خالل احلكوم
ــه من التخبط  ــؤول  احلقيقي وما يقع في ــا املس كاريزم
ــوء االدارة . وقلة خبرة   ــوائية في التخطيط وس .والعش
ــتوى في  ــؤوال رفيع املس ــدا عن رعيته .فلم جند مس بعي
ــى ليتعايش مطلعا  ــوزارات ميارس عمله من موقع أدن ال
ــخيص مواطن الضعف  ــل ومعوقات وتش ــى تفاصي عل
في مجال عمله بعيدا عن مكتبه الفاره .وبرجه العالي 
ــؤول الصحة . مع معاناة  ــكنه  .ليتعايش مس الذي يس
مرضاه في اروقة وردهات املستشفى  وما يعانيه  املريض 
ــة .والرعاية  ــة .والفحوصات اخملتبري من نقص في االدوي
الصحية ... والصناعي في املصانع وورش العمل ليكون 
مسؤوال من موقع ادنى عارفا ومطلعا على اهم املعوقات 
ــتوى االنتاج  ــل  واحتياجاته .ومس ــادف العام التي تص
ــك في  ــي االداء .وكذل ــاض ف ــدم واالنخف ــباب التق واس
القطاعات االخرى .الزراعة واسباب االستيراد وانخفاض 
ــؤول في قطاع  ــوج الزراعي ودنوه من املزارع  . واملس املنت
ــة التموينية ونوعيتها  ــوء مفردات البطاق التجارة وس
ــباب ترديها وصوال الى وكالء التوزيع .وهكذا دواليك  وأس
ــكرية الى بر  ــوزارة أو الدائرة . او فرقة عس ــول بال فالوص
ــورة النموذجية ملا يقوده ويقف على  االمان.واعطاء الص
ــر واالعتزاز ميا يناله   ــه . لهي من مواضع  الفخ رأس هرم
ــرف  في سجل وظيفته .يفتخر به. ويعتز   من تاريخ مش
ــه. واالجيال  ــة العراق وألبنائ ــرفة في خدم كصورة مش

القادمة.

وقــفـــة للمرة الثالثة .. مناشدة أمام انظار السيد امني بغداد 
ومديرية املرور العامة 

من يفتح هذا الشارع بعد اغالقه منذ (٢٠٠٣)؟
ــدات  ــت ( البينة اجلديدة) مناش تلق
ــون فيها ان  ــون يقول ــا مواطن بعثه
ــدة) الرئيسي الذي ميتد  (شارع الس
ــات الى جامعة  ــن منطقة العرص م
ــر الطابقني  ــروراً حتت جس ــداد م بغ
ــة منذ  ــل الكونكريتي ــق بالكت مغل
ــبب بخلق  ــد اآلن مما تس (٢٠٠٣) وحل
ــة في  ــات مروري ــات واختناق ازدحام

ــاحة احلرية  ــق املوصل الى س الطري
ــافة  ــاز املس ــتغرق اجتي ــث يس حي
ساعة كاملة جراء تلك االزدحامات 
ــن يهمه  ــد املواطنون م ــا يناش كم
ــطية  الوس ــزرة  اجل ــة  بازال ــر  األم
ــارع ذهاباً واياباً بواقع  وتوسيع الش
ــاب ومثلها في االياب  (٣) ممرات للذه
ــروري مع  ــاص الزخم امل ألجل امتص

االشارة بأن قيادة عمليات بغداد قد 
ــوارع لكن  ــد من الش فتحت العدي
ــباب  ــارع عصياً ألس ــذا الش ظل ه
ــل رجاءً؟. ــر معروفة.. فهل من ح غي

مناشدتنا نضعها امام انظار السيد 
ــوزراء والقائد العام للقوات  رئيس ال
املسلحة مصطفى الكاظمي ونحن 

باالنتظار.

اىل  انظار رئيس جملس النواب حممد احللبويس

مواطنون يناشدون 
حمافظ بابل وقائد رشطتها

كثرة العطل الرسمية ..  آفة تنخر   
جسد املجتمع العراقي

حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( فالح عبد 
احلسن فليح) وذكر بانه متقاعد وراتبه ال 
ــد نفقات املعيشة ومصاريف  يكفي لس
ــة العلوم  ــدر) الطالب في كلي ولده (حي
ــداد / املرحلة  ــة بغ ــية / جامع السياس
ــوائيات  ــاكن في العش ــة وانه س الثالث
ــتطيع تأمني مبلغ استئجار  كونه ال يس
ــؤول  بيت ، وبنيّ ان عدد افراد عائلته املس
عن اعالتهم (٦) ويلتمس من جنابكم ان 

تشملوه بعطفكم األبوي في مساعدته 
على مواجهة ظروفه القاسية والصعبة 
ــكري  خصوصا وانه يعاني من مرض الس
ــي القدمني وان  ــوفان ف وضغط الدم وس
ــاعده على مزاولة اي عمل  صحته ال تس
ــن املال ال  ــراً م ــه كثي ــالج يكلف وان الع
ــة اجلديدة) اذ  ــتطيع تأمينه ، ( البين يس
ــر امام انظاركم لهي على  تضع هذا األم
ــكل العراقيني  ــم أب ل ــدة بأنك ثقة اكي

ــم  ورعايتك ــم  بعطفك ــملونه  وستش
ــانيتكم  ــة ملا عرف عنكم من انس األبوي
ــدد خطاكم خلدمة  ــم الباري وس ، وفقك
ــراق والعراقيني علماً بأنه يعيش اآلن  الع
في مدرسة مهجورة في صف مع اسرته 

البالغ عددها ستة افراد.
املواطن / فالح عبد احلسن فليح

هاتف / ٠٧٧٠٤٠٩١٤٢٥

ــل  باب ــة  محافظ ــي  ف ــون  مواطن
ــل  ــظ باب ــيد محاف ــدون الس يناش
ــرض  لغ ــة  احملافظ ــرطة  ــد ش وقائ
ــني في  العامل ــؤولني  املس ــه  توجي
ــيطرات اخلارجية بالتعامل مع  الس
كبار السن بشكل اخوي وانساني 
ــار في بابل  ــيطرة اآلث وخصوصا س

ــي احملافظة   ــرق ف ــي غ ــيطرة اب وس
وذلك بعدم الطلب منهم بالترجل 
ــق  تدقي ــرض  لغ ــيارات  الس ــن  م
ــون باحترام  ــم والنهم يأمل هوياته
ــيبة البيضاء ومراعاة  اصحاب الش
ــة وأملهم كبير  اوضاعهم الصحي

بأن يتم تالفي هذه املشكلة.

محمد الفوادي 
ــون  العراقي ــي  من ان  ــد  بع
املتالحقة  ــائر  اخلس بدوامة 
ــات القرن  ــذ  عقد ثمانين من
ــى يومنا هذا في  املاضي وال
النظام  ــتراتيجية  إس ــل  ظ
ــي  تكاد  ــد وه ــي البائ البعث
ــج العمل  ــح ببرنام ان تطي
ــالل االضرار  ــن خ ــم م املنظ

بجميع القطاعات االقتصادية والزراعية  
ــى  ــة ال ــة والطبي ــة  والتعليمي والصناع
ــنا  ــا ال نهاية من اجلوانب االخرى ، ولس م
ــات  ــدد تعداد  ملحمة االنتكاس هنا بص
ــم التي أصابت الواقع العراقي  اال  والهزائ

اننا بخصوص تناول اعراض 
مرض جديد  وخاصية جديدة 
ــجل اخلسائر  تضاف الى س
ــي ( العطل  ــررة اال وه املتك
ــمية  ــمية ) وغير الرس الرس
ــا العراقيون  ــي ابتلى به الت
ــوم . ومن هنا كان البد ان  الي
نستعرض ما لهذا املوضوع  
ــي  ــي  ونفس ــر صح ــن اث م
ــادي  ووطني ولرمبا حتى  ديني  في  واقتص
ــب العطل غير  ــان .اذ ان اغل ــض االحي بع
الرسمية تأتي بعد منتصف الليل اي في 
الواحدة صباحاً . وهذا مؤشر ان احلكومة 

غير متزنة وغير موفقة بقراراتها .

الشركة العامة للنقل الربي 
م/تنويه

ــان التابعة اُّـ الشركة العامة للنقل الربي لتأجري القطعة اِّـرقمة (٥٠/٨) ــقط سهوا َّـ اعالن الشركة والخاص بايجار ارض ميس  س
ــنوات بمبلغ  ــدة االيجار (٣) س ــدد ٣٧٨٣ َّـ ٢٠٢١/١٢/٢٠ ان م ــور بالع ــم و(١٧) اولك اِّـنش ــاحة ٤ دون ــطيب وبمس م٣ ابو ش

(١,٤٠٤,٠٠٠) مليون واربعمائة واربعة االف دينار عراقي شهرياً . لذا اقتضى التنويه. مع التقدير.

جمهورية العراق / وزارة الداخلية  / رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي األوُّـ /اِّـنطقة الثالثة 
م/ اعالن

ــادة (٢٨٩) من ق.ع.ع رقم ١١١  ــر عذاب الخفاجي) انت متهم وفق اِّـ ــم مطش ــم الهارب ن.ع (نصري قاس اُّـ اِّـته
لسنة ١٩٦٩ وبما ان محل اقامتك مجهول اقتضى التنويه بواسطة هذا االعالن على ان تحضر امام هيئة اِّـحكمة 
ــن التهمة اِّـوجهة ضدك  وعند  ــن تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك واالجابة ع ــالل ٣٠ يوماً اعتبارا م خ
ــري اِّـنقولة ويطلب من اِّـوظفني  ــك غيابيا ويتم الحجز على اموالك اِّـنقولة وغ ــوف تجري محاكمت عدم حضورك س
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اُّـ اقرب سلطة وإلزام االهلني الذين يعلمون بمحل اقامتك 
ــلطات عنك وفق احكام اِّـادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (٣٧)  باخبار الس

لسنة ٢٠٠٨.
رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي األوُّـ - اِّـنطقة الثالثة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور

محكمة األحوال الشخصية
العدد : ٤٣٤٤ / ش / ٢٠٢١
التأريخ :١٢ / ١ / ٢٠٢٢

إعـــــــــــــالن
اِّـدعية / آمنة عبد األمري شهاب

اِّـدعى عليه / مصطفى محمد وليد
ــهاب ) اِّـتضمنة  ــد األمري ش ــة ( آمنة عب ــام اِّـدعي أق
ــم بالتفريق للضرر وِّـجهولية محل إقامتك  طلب الحك
قررت اِّـحكمة تبليغك بالحضور بصحيفتني محليتني 
ــة اِّـصادف ١/٢٣  ــني والحضور بموعد اِّـرافع يوميت
ــا ، وَّـ حالة  ــوب عنك قانون ــال من ين ٢٠٢٢ و إرس
ــك غيابيا وعلنا  ــتجري اِّـرافعة بحق عدم حضورك س

وحسب األصول.
القاضي سامر عادل عبد الواحد

جمهورية العراق  
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الكرخ اإلتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ ذات السالسل

العدد : ٦٥٧٢/ش/٢٠٢١
التأريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢٢

إعالن
اِّـدعي / عماد خطاب سلمان

اِّـدعى عليها / نادية فائق حسني
ــخصية َّـ ذات السالسل حكما غيابيا  أصدرت محكمة األحوال الش
ــي بفقرته الحكمية : قررت اِّـحكمة  ــخ ١١/٢ ٢٠٢١  . يقض بتاري
الحكم بتصديق الطالق الرجعي األول الواقع خارج اِّـحكمة بتاريخ  
ــلمان ) ، واِّـدعى  ــاب س ــاد خط ــي ( عم ــني اِّـدع ٢٠٢١/٦/٢٥  ب
ــا للمرة  ــا رجعيا واقع ــني ) واعتباره طالق ــة فائق حس ــا ( نادي عليه
ــن بينونة صغرى النقضاء  ــد الدخول ، منقلبا إُّـ طالقا بائ األوُّـ بع
ــي مراجعة اِّـدعى عليها إال  ــرعية ، بحيث ال يحق للمدع العدة الش
ــى عليها وال نفقة ، وال  ــد جديدين ، وال عدة على اِّـدع ــر أو عق بمه
يحق لها الزواج برجل آخر إال بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ــني ، وتأييد  ــا نادية فائق حس ــكن اِّـدعى عليه ــل س ــة مح وِّـجهولي
ــني وعند تبلغك  ــك بصحيفتني محليت ــرر تبليغ ــؤولة تق الجهة اِّـس
ــب القرار  ــدم اعرتاضك باِّـدة القانونية اِّـحددة ، سيكتس باألمر وع

الدرجة القطعية وفق األصول.
القاضي سلمى نعيم هوين



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــأن واقع صناعتنا الوطنية ( القطاع   لطاملا كتبت بش
ــعر  ــط) حتى صرت استش ــاص واخملتل ــي واخل احلكوم
ــي صاحب معمل او  ــاوره الظنون بأنن ان هناك من تس
مصنع وألن ( البيك مايخليك) فقد وجدت ان االستمرار 
ــه هنا على  ــوع  ،والذي اعني ــى ذات املوض ــرق عل بالط
ــات والعراقيل واملطبات  ــة والتحديد، املعوق وجه الدق
ــل احباط اي  ــي يضعها البعض ألج ــات) الت و( الطس
ــة للنهوض  ــاع وطنية حقيقي ــاوالت جادة او مس مح
ــعار  بها وصوال الى حتقيق االكتفاء الذاتي وحتقيق الش
الذهبي الذي ظل مرفوعا وهو ( صنع في العراق) ولكن 
ــة فعلية على االرض.. ان واقع حال صناعتنا  دون ترجم
ــور ( ان مغنية  ــة ينطبق عليه متاما القول املأث الوطني
ــتيراد  ــر ملاذا بقي باب االس ــرب) وهذا يفس احلي ال تط
للسلع والبضائع والتي ميكن انتاجها محليا مفتوحا 
ــد طالبت عبر  ــؤولية.. لق ــاس باملس ــا ادنى احس دومن
ــرت في هذه  ــة التي نُش ــدة الصحفي ــرات االعم عش
ــم االمر وجني  ــاب القرار ومن يعنيه ــة كل اصح الزاوي
ــى ويتخذوا االجراءات  ــول التمر بان يحثوا اخلط محص
ن تشجيع وحماية  العملية وتشريع القوانني التي تؤمّ
املنتج احمللي ولكن يبدو ان ال حياة ملن تنادي، وليس هذا 
ــب بل النكتة او املهزلة تتجسد بشكوى وزارة  فحس
الصناعة واملعادن التي حتلف بأغلظ االميان بان معظم 
ــتري منتجاتها وتذهب للمستورد االقل  الوزارات ال تش
ــيد  قيمة .وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة الس
ــك مصانع قدمية بنيت في  ــر ادريس ان الوزارة متتل ناص
ــن القرن املاضي  ــبعينينات والثمانينات م عقدي الس
ــنوات بإعادة تأهيل تلك  ــا اي الوزارة بدأت قبل س وانه
ــاركة  املصانع لتقترب من القدرة التصميمية لها مبش
ــتثمار كي تكون  االمور  القطاع اخلاص عن طريق االس
ــس ان وزارة الصناعة واملعادن  ــد ادري ــار بحار). ويؤك (ح
ــل باجلزء االكبر  من هذا العمل وتبعا  قد جنحت بالفع
ــجعة في  ــة جيدة ومش ــرادات مالي ــك حتققت اي لذل
السنوات االربع االخيرة بلغت نسبتها(١٥-١٦٪) سنويا 
ــا تضم مصانع  ــار بأن املصانع التي اعيد تأهيله واش
ــاس السمنت  ــائية وبالدرجة االس النتاج املواد  االنش
وكذلك االدوية وان واقع االنتاج في بعض هذه  املصانع 
ــئت لتزويد  ــبته(٣٠٪) من طاقته وانها انش بلغت نس
ــاع والداخلية  ــوص ( الدف ــى وجه اخلص ــوزارات وعل ال
ــه لكن الطامة  ــة والصحة والتربية) مبا حتتاج والزراع
ــرى ان تلك الوزارات ادارت ظهرها لالنتاج الوطني  الكب
وهناك وزارات ال تلتزم بتوصيات شراء منتجات معامل 
ــؤال، من  ــع وزارة الصناعة واملعادن. ويبقى الس ومصان
ميتلك القرار لـ( فرك خشم ) من يعاند ويصرّ على عدم 

شراء املنتج الوطني.. من اثابكم اهللا؟؟
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ــران «أمريكان  ــركة طي قالت ش
إيرالينز» إن راكبا تسبب بضجة 
وتأخير رحلة في مطار هندوراس، 
ــرة القيادة  ــم قم ــا اقتح ، عندم
ــاوال القفز  ــا مح ــح نافذته وفت
ــرارا كبيرة  ــق أض ــارج، وأحل للخ

بها.
ــرر أن تغادر الرحلة  وكان من املق
ــوال إلى  ــان بيدرو س ــن س ٤٨٨ م
ــا تأخرت بعد هذا  ميامي، لكنه
ــبب  ــادث الفوضوي الذي تس احل

بحدوث أضرار في قمرة القيادة.

ــز»  ــكان إيرالين ــت «أمري  وأوضح
ــل راكب إلى قمرة  في بيان: «دخ
القيادة وتسبب بأضرار للطائرة. 
وتدخل أفراد الطاقم، ومت القبض 
على الشخص في نهاية املطاف 

ــلطات إنفاذ القانون  من قبل س
ــتبدال  احمللية». وقالت إنه مت اس
ــرى، وكان من املقرر  الطائرة بأخ
ــاعة ٩:٣٠  ــادر الرحلة الس أن تغ
ــي. كما  ــت احملل ــاء بالتوقي مس

ــركة الطيران طاقم  ــكرت ش ش
ــم في  ــى «احترافه ــة عل الرحل

التعامل مع املواقف الصعبة».
ــن هوية  ــم اإلفصاح ع ــم يت  ول
ــبب  ــاغب، وما س ــب املش الراك
قيامه بإحداث أضرار في الطائرة. 
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

أن   «ABC News» ــاة قن ــرت  وذك
ــى قمرة القيادة،  الرجل ركض إل
ــبب بإتالف بعض  ــل أنه تس وقي
ــة،  الرحل ــي  ف ــم  التحك أدوات 
ــن نافذة القمرة،  وحاول القفز م
يحاولون  ــارون  الطي ــا كان  بينم

منعه.

متابعة / البينة الجديدة

ــي األردن  ــن العام ف ــت مديرية األم أعلن
ــر انهيار  ــر، إث ــخص وإصابة آخ ــاة ش وف
ــة الطرة في  ــا في منطق ــارة عليهم مغ
ــة األمن العام  ــواء الرمثا. وذكرت مديري ل
ــرق املتخصصة  ــبوك» أن الف عبر «فيس
ــرق إربد  ــاع املدني ش ــة الدف ــي مديري ف
ــخصني تعرضا  ــا بوجود ش ــت بالغ تلق

ــة انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة  حلادث
مبنطقة الطرة حوصرا داخلها. وأضافت 
أن الفرق «بذلت جهودا كبيرة لتحريرهما 
من حتت الردم، وقدمت لهما اإلسعافات 
األولية الالزمة». إال أن أحدهما توفى بعد 
ــه إلصابة بليغة، بينما نُقل اآلخر  تعرض

إلى املستشفى.
ــارت املديرية إلى أنه «مت فتح حتقيق  وأش

باحلادثة».

متابعة / البينة الجديدة
ــم يحمل  ــرض عل ــار ع أث
ــى  عل ــا  معقوف ــا  صليب
ــي  ــازة ف ــد جن ــوت بع تاب
روما  اإليطالية  العاصمة 
ــات في  ــن اإلدان ــة م موج

البالد.
ــا  روم ــية  أبرش ــت  وقال
ــة في بيان إن  الكاثوليكي
أبرشية  ــة في  القساوس
ــي» بوسط  «سانت لوس
روما، مبن فيهم الشخص 
ــم  مراس ــرى  أج ــذي  ال
ــن لديهم  ــازة، لم تك اجلن
ــيحدث  ــرة عما س أي فك

خارج الكنيسة.
املنشورة  الصور  وأظهرت 

ــوت  ــت التاب ــى اإلنترن عل
الذي يحمل جثة أليسيا 
أوجيلو، العضوة السابقة 

ــورزا نوفا»  في جماعة «ف
ــة،  املتطرف ــة  اليميني
ــم.  بالعل ــى  مغط ــو  وه

ــية  ــان األبرش ــف بي ووص
ــه «رمز مروع ال  العلم بأن
ــق بينه وبني  ميكن التوفي
ــا  مضيف ــيحية»،  املس
ــاال  ــت مث ــة كان أن احلادث
ــتغالل  مهينا على «االس
ــة  خلدم ــي»  األيديولوج

دينية.
ــة  اجلالي ــت  أعرب ــا  كم
اليهودية عن استنكارها 
ــى أن  ــة إل ــديد، الفت الش
مثل هذه الوقائع ال ميكن 
ــر من  ــد أكث ــدث بع أن حت
ــن نهاية  ــبعة عقود م س
ــة  ــة الثاني ــرب العاملي احل
ــة  الديكتاتوري ــقوط  وس

الفاشية في إيطاليا.

ــكر والتقدير  ــده بوافر الش ــدة البينه اجلدي ــرة جري تتقدم أس
ــياحه  ــيي والعاملني في معهد بغداد للس ــى إدارة وتدريس إل
والفندقه  واملتمثله بالسيد املدير االستاذ غالب والست مها 
ــاتذة( جليل للقسم الصباحي  ــتاذ مالك واالس واملعاون االس
ــم  ــر هيثم واملعاون فراس ومهند و ناهض و انعام  للقس واملدي
ــتقبالهم للطلبه وجلهودهم الذاتيه في  املسائي ) حلسن اس
ترميم بناية املعهد املتهالكه واالرتقاء بها إلى ماميكن لتكون 
ــياحه . ونحن  ــن معالم الس ــه متثل معلما م ــه حضاري واجه
ــه لالهتمام وااللتفاته  ــاله الى اجلهات املعني بدورنا نوجه رس

إلى تطوير املعهد.

ــد اخلطوة األولى التي متثّلت بعقد مجلس النواب  بع
ــهر  ــع من ش ــي التاس ــى ف ــته األول ــي جلس العراق
ــن انتخاب  ــي متخضت ع ــي احلالي والت ــون الثان كان
ــار العراقي  ، يكون القط ــانٍ ــه ونائبني أول وث ــس ل رئي
ــم الطريق  ــكة ورس ــان الس ــتقر على قضب ــد اس ق
ــكيل حكومة جديدة  ــوب تش ــه ألجل االنطالق ص ل
ــني أن تبصر  ــعب وكإعالمي ــني كش ــى مخلص نتمن
ــرة رؤية  ــا نريد هذه امل ــت ممكن ألنن ــرع وق النور بأس
ــاء ونزهاء .. حكومة  ــة جديدة .. حكومة أكف حكوم
ــاء وإعمار كل ما طالته معاول اخلراب  قادرة على البن
ــة كل األخطاء املاضية  ــة قادرة على معاجل .. حكوم
والتركة الثقيلة املؤملة واالخفاقات والعجز عن تقدمي 
ــك مضاعفة  ــا ترتب على ذل ــية م اخلدمات األساس
ــعورهم باخليبة وفقدانهم للثقة  معاناة الناس وش
باحلكومات السابقة التي اخفقت في حتقيق اجنازات 
ــروع بناء  تدخل الفرحة للقلوب كما تعثرت في مش
ــى مصاف الدول  ــات لترتقي بالعراق ال دولة املؤسس
املتقدمة التي تقدم اخلدمات األساسية للناس وهي 
ــكن  ــك، تبدأ من الصحة والتعليم والس كثيرة ال ش
ــاء على الفقر الذي  ــن ومعاجلة البطالة والقض واألم
ــتفحال الفساد املالي  يستشري في البالد جراء اس
واالداري والنهوض بالواقع املعيشي وانعاش قطاعي 
الصناعة والزراعة والتخفيف من األعباء املالية التي 
تثقل كاهل املواطن الذي بات يدفع الرسوم والضرائب 
على ابسط معاملة يقوم بترويجها ابتداءً من هوية 
ــية واجازة  ــروراً بالوثيقة املدرس ــة م ــوال املدني األح
السوق وتسجيل املركبة مهما كان نوعها وموديلها 
ــفيات احلكومية، ولكن ما  وانتهاءً مبراجعة املستش
ــن الدنانير التي  ــك املليارات م ــف له حقاً أن تل يؤس
ــن مختلفة حتت ذريعة  ــن املواطن حتت عناوي جتبى م
صيانة الطرق واجلسور ال تأخذ طريقها فعالً لصيانة 
الطرق التي صارت اليوم بفضل االهمال طرقاً للموت، 
ــن تردي اخلدمات  ــور فهي مهملة ناهيك ع أما اجلس
ــفيات للمواطن  ــض املستش ــل بع ــة من قب املقدم
ــفيات األهلية .. وفي اخلتام أقول  وجلوؤه الى املستش
أن زمن الكسل واالتكالية واطالق الشعارات واالكثار 
ــي  ــب أن يصبح من املاضي املنس ــن التبريرات يج م
ــؤولون أكفاء  ــواله وزراء ومس ــد يت ــدأ بيوم جدي ولنب
وشجعان ليبنوا ويعمرّوا ما اصابه اخلراب فقد مللنا 
ــرة الوعود ولكن مع  ــنوات املاضية من كث طيلة الس

ذلك يبقى األمل معقوداً على اخليرين والشرفاء.
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قال مؤسس شركة «مايكروسوفت»، 
ــل غيتس، إنه  ــي بي ــر األمريك امللياردي
ــل بكثير» من  ــة «حاالت أق ــع رؤي يتوق
ــاء موجة متحور  كوفيد-١٩ بعد انته

«أوميكرون» شديد العدوى.
ــاركته  وجاء تصريح غيتس خالل مش
ــول اجلائحة،  ــة جديدة ح في مناقش
ــم الصحة  يوم الثالثاء، مع رئيس قس
ــرة، ديفي  ــة إدنب ــي جامع ــة ف العاملي

سريذار.
ــي احملادثة  ــاط البارزة ف ــني النق ومن ب
ــتمرت ٤٥ دقيقة، قول غيتس  التي اس
ــا  ــرة حالي ــا املتوف ــات كورون إن لقاح
ــيئني رئيسيني: «القدرة  تفتقد إلى ش
ــكل  ــة امللقحني بش ــى منع إصاب عل

كامل، واستمرار فعالية اللقاح لفترة 
ــى أن ظهور  ــا إل ــار أيض ــول». وأش أط
متحور أكثر عدوى بعد «أوميكرون» أمر 
ــه أضاف «لكننا  ــر مرجح»، غير أن «غي

فوجئنا كثيرا خالل هذا الوباء».
ــوف  ــور «أوميكرون» س ــع أن متح وتاب
ــق الكثير من املناعة، على األقل  «يخل

للعام املقبل».


