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ــم صالح،  ــس اجلمهورية بره ــد رئي أك
امس االحد، ان إنصاف ضحايا سبايكر 
ــيراً إلى  ــب جتاههم، مش ــو اقل واج ه
ــيخ  ــن الوطني لترس ــة التضام أهمي
ــة ملواطنيها. وقال  دولة مقتدرة حامي
ــتذكر فاجعة  صالح في تغريدة  ، نس
ــي  الت ــة  اجلماعي ــادة  اإلب ــبايكر،  س
ارتكبها داعش اإلرهابي بحق شبابنا، 
ــانية. ــدى لها اإلنس ــة التي تن واجلرمي
وأكد، أن انصاف الضحايا اقل الواجب، 
ــة اجلمهورية شرف تقدمي  وكان لرئاس
ــار إلى  ــن حقوقهم.واش ــون يضم قان

ــيخ دولة  ــي لترس ــن الوطن أن التضام
ــا ملنع تكرار  ــدرة حامية ملواطنيه مقت
ــي أعظم تقدير للشهداء. فيما  املآس
ــار األمن القومي قاسم  تعهد مستش
ــال  ــل الكم ــة العم ــي، مبواصل االعرج
ــبة  ــبايكر ومحاس ــزرة س ــف مج مل
ــي  ــال االعرج ــاركني فيها.وق كل املش
ــتبقى جرمية  ــي تغريدة عبر تويتر س ف
ــار في جبني  ــبايكر وصمة خزي وع س
ــى تنفيذها،  ــني عل ــا واحملرض منفذيه
ــنواصل العمل مع األجهزة األمنية  س
والقضائية، إلكمال ملف اجملزرة املروعة 
ــبة كل املشاركني فيها، ليتم  ومحاس
ــهداء وعوائلهم.واضاف  ــاف الش إنص

ــهداء العراق الذين رسموا   رحم اهللا ش
ــم عزنا وفخرنا. من جانبه أكد  بدمائه
ــاخوان  ــب رئيس مجلس النواب ش نائ
ــل  ــقوط املوص ــف س ــداهللا، ان مل عب
ــى العمل  ــار ال ــازال قائما، فيما اش م
على تفعيل توصيات اللجنة النيابية 
ــكلت عام٢٠١٤. التحقيقية التي تش

ــداهللا، ان االخير  ــان ملكتب عب وذكر بي
ــنوات على  ــي س ــرور ثمان ــتنكر م اس
ــة  ــل والفاجع ــة املوص ــقوط مدين س
األليمة جلرمية سبايكر على يد تنظيم 
ــهر حزيران عام  داعش اإلرهابي في ش
ــم  ــي وجرائ ــن مآس ــدث م ٢٠١٤ وماح
ــي عديد من  ــعبنا ف ــق ش ــة بح مروع

مناطق العراق، أسفرت عن إستشهاد 
ــرات اآلالف من  ــب عش ــة وتغيي وإصاب
ــن املدن. ــني م ــر املالي ــني وتهجي املدني

ــف أكثر املتهمني الزالوا  واضاف لألس
طلقاء دون حساب أو قصاص، سنعمل 
على تفعيل توصيات اللجنة النيابية 
ــكلت عام٢٠١٤  التي تش التحقيقية 
ــل، وهذا امللف الزال  بعد أحداث املوص
ــب رئيس  ــق. وجدد نائ ــاً ولم يغل قائم
ــض عوائل  ــه، بـتعوي ــس مطالبت اجملل
ــات  ــدمي اخلدم ــم وتق ــهداء وذويه الش
ــررة وتأمني  ــق احمل ــية للمناط األساس

عودة النازحني إلى ديارهم.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــات األحداث اليومية  املراقب جملري
ــكل واضح  في البالد يلحظ بش
ــعبية  الش ــة  النقم ــد  تصاع
ــيما في اوساط الشباب من  الس
ــى حد  ــني عل ــني والعاطل اخلريج
سواء وهم يطالبون بتأمني وتوفير 
ــان عيش آمن  فرص العمل لضم
ــتقر لهم وهذا حق مشروع  ومس
ــتور  ــه في الدس ــوص علي ومنص
العراقي وميكن القول ان االوضاع 
اآلن هي اشبه ببرميل بارود قابل 
ــوى  لالنفجار وال يحتاج األمر س
ــا يحصل ما  ــاب وعنده لعود ثق
ــراراً ففي  ــراراً وتك ــا منه م رن حذّ

محافظة البصرة اقصى اجلنوب 
ــباب  العراقي قام املئات من الش
بإغالق مصفى  ــس  أم الغاضبني 
ــي وجلّهم من  ــعيبة النفط الش
ــود احتجاجاً على  األجراء والعق
ــون الدعم  ــدم تضمينهم بقان ع
ــت ذاته قام  ــي الوق ــارىء، وف الط
ــون في محافظة  خريجون عاطل
ــالق  واغ ــع  بقط ــس  أم ــار  ق ذي 
جسري الزيتون والنصر مطالبني 
بالتعيينات والتثبيت على املالك 
ــذا  ــي ه ــد أن تنام ــم. وأكي الدائ
ــب وخيمة وان  ــان له عواق الغلي
ــى باملفاجآت..  بل قابالت األيام حُ
ــأن  ب ــة  ــير صراح ان نش ــد  ب وال 
ــعل  ــة والفقر واجلوع تش البطال

ــي احملركات  ــباب وه ــب الش غض
ــات  االنتفاض ــكل  ل ــية  األساس
ــأل  ــا بودنا أن نس ــعبية وهن الش
ــية احلاكمة  كل القوى السياس
ــول وانتم  ــم من حل ــاذا قدمت : م
ــرار منذ (٢٠٠٣) وحلد  اصحاب الق
اآلن .. واحللول بسيطة وبسيطة 
ــوى إلرادة  ــي ال حتتاج س ــداً وه ج
بفتح  ــل  تتمث ــة حقيقية  وطني
ــل واملصانع املغلقة  ابواب املعام
ــة العميقة وال يحتاج  بأمر الدول
ــة  الدول ــى  معن ــا  م ــرح  نش ألن 
ــر اجلميع بأن  العميقة .. وليتذك
ــة  الصناعي ــاريع  املش ــغيل  تش
والزراعية والسياحية هي وحدها 
ــغيل  ــة وتش ــص البطال ــن متت م

ــعة من الشعب ..  قطاعات واس
افتهموها صح ياساسة .. ونحن 
ــا ال نريد ان  ر وننبه فألنن ــذّ اذ نح
ــيناريوهات ( الضحايا  ــرر س تتك
ــاس  الن ارواح  ألن  ــة  ثاني ــدم)  وال
عزيزة وان أي قطرة دم تسقط من 
ــي  دون مبرر هي برقبة كل سياس
ــعب  ال يتحرك من اجل هذا الش
ــروعة  املش ــه  حقوق ــة  وحماي
ــبل العيش الكرمي  وتوفير كل س
ــية  ــه وكذلك اخلدمات االساس ل
ــي  الت ــه  بتضحيات ــق  تلي ــي  الت
ــدى كل العقود  ــى م ــا عل قدمه
املاضية .. شعب العراق يستحق 
ان نخدمه وان ننتشل هذا الوطن 

من أية مخاطر ال سمح اهللا.

كتب رئيس التحرير
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ــني طريق احلج  ــالء، امس األحد، تأم ــة كرب ــت إدارة محافظ    أعلن
ــفت  ــاج إلى منفذ عرعر احلدودي، فيما كش ــري، لتفويج احلج الب
قيادتا عمليات احملافظة، وشرطتها، تفاصيل اإلجراءات املستمرة. 
وقال محافظ كربالء املقدسة نصيف اخلطابي ، إن القوات األمنية 
نت بشكل كامل طريق تفويج احلجاج الى منفذ عرعر احلدودي  أمّ
ــد اخلطابي  ــات العراقية.وأك ــة احملافظ ــيصلون من كاف الذين س
ــد العام  ــي والدعم من القائ ــاون العال ــيق والتع ــتمرار التنس اس
للقوات املسلحة ووزارة الدفاع والداخلية وهيئة احلشد الشعبي 

والقطعات املنتشرة على طول الطريق..

كربالء اِّـقدسة /
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قال هنري كيسنجر إنه يجب على الدول الغربية 
ــية عند  ــح الروس ــار املصال ــي االعتب ــذ ف أن تأخ
مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا من 
ــكو. ــب زيادة النفوذ الصيني على موس أجل جتن
وقال كيسنجر في مقابلة على املوقع اإللكتروني 
ــؤال اآلن  لصحيفة صنداي تاميز البريطانية الس
هو كيفية إنهاء هذه احلرب. بعد أن تنتهي، يجب 
ــيا، إذا كنا  ــكان ألوكرانيا، وكذلك ل روس ــاد م إيج

ــا أماميا للصني  ــيا موقع ــد أن تصبح روس ال نري
ــنجر  ــي أوروبا. وفي حديثه عن الناتو، قال كيس ف
ــف الذي يعكس  ــن املهم احلفاظ على احلل إنه م
التعاون بني أوروبا وأمريكا، لكن كان من الضروري 
ــرة قادمة في  ــة أن أحداث كبي ــراف بحقيق االعت
ــيا. وأضاف لقد اجتمعت  ــط وآس ــرق األوس الش
ــأن قضية أوكرانيا  ــدول األعضاء في الناتو بش ال
ــة. لقد قاموا  ــم بالتهديدات القدمي رته ألنها ذكّ

بعمل جيد للغاية وأنا أؤيد ما فعلوه.

ــلطات التركية، امس األحد، إن أربعة من  قالت الس
جنودها قتلوا خالل العمليات اجلارية ضد الفصائل 
ــاع  الدف وزارة  ــت  العراق.وأعلن ــمالي  ش ــة  الكردي
التركية، أن مقتل اجلنود األربعة حصل جراء انفجار 
ــمالي العراق، ونشرت أسماء وصور  عبوة ناسفة ش
ــرة عن إطالق  ــابق، أعلنت أنق ــت س ــي وق القتلى.وف

عملية اخمللب القفل ضد حزب العمال الكردستاني 
والفصائل املوالية له شمالي العراق، والتي تصنفها 
ــا ككيانات إرهابية.وتعلن وزارة الدفاع التركية  تركي
عن مقتل مسلحني فضال عن جنود بني احلني واآلخر 
ــة العراقية  خالل العملية.من جهتها، دانت الرئاس
ــة، واعتبرتها انتهاكا  ــكرية التركي العملية العس

لسيادة العراق وتهديدا ألمنه القومي.

وكاالت /

وكاالت /

عاطلون غاضبون يغلقون مصفى الشعيبة َّـ البصرة وآخرون يقطعون جسري النصر والزيتون َّـ ذي قار
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ــرة والطفل،  أعلنت مديرية حماية االس
امس االحد، القبض على متهم لتعنيفه 
ــل في الديوانية. ابنه وتكبيله بالسالس
وذكرت املديرية ، أن مفارز مديرية حماية 
االسرة والطفل في وكالة شؤون الشرطة 
بوازة الداخلية، متكنت من القاء القبض 
ــه بتعنيف  ــخاص لقيام على احد االش
ــل احلديدية  في  ابنه وتكبيله بالسالس
ــان ان  ــاف البي ــة الديوانية.واض محافظ
ــف  ــل معنّ ــود طف ــات وردت بوج معلوم
ــة من قبل  ــل احلديدي ومكبّل بالسالس
ــى الفور  ــا وعل ــت مفارزه ــده، توجه وال
ــعافه، كما  مت  لالطالع على حالته واس
تسجيل شكوى له والقاء القبض على 
ــرض على قاضي  ــني أن املتهم ع والده.وب

التحقيق اخملتص لينال  اجلزاء العادل.

@›ç˝é€bi@›�jÿfl@›–ü@äÌä§
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ــيت الرئيسي للمحرر  ــهواً في املانش ورد س
ــن عددنا  ــي الصفحة األولى م ــي ف السياس
ــم (٣٨٩٤) عبارة (في  ــد املرق ــوم أمس األح لي
الذكرى الثانية لسقوط املوصل..) وهذا خطأ 

والصحيح هو (في الذكرى الثامنة).
لذا اقتضى التنويه واالعتذار.

Ñ\Ézzzzziz¡\;Â;„zÁÊzfizzh

الديوانية /
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بحث رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود 
ــي  بارزاني، مع رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
ــر تطورات  ــيادة خميس اخلنج ــف الس ــس حتال ورئي
ــر بيان ملكتب  ــي العراق.وذك ــية ف العملية السياس
ــتوى من  ــتقبل وفدا رفيع املس بازراني ، ان االخير اس
ــس النواب محمد  ــيادة ضم رئيس مجل حتالف الس
ــاف، ان اجلانبني  ــر. واض ــس اخلنج ــي وخمي احللبوس
ــي في  ــول الوضع السياس ــات النظر ح تبادال وجه

العراق وآخر تطورات العملية السياسية اجلارية.

أفاد مصدر أمني، امس األحد، مبصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة بعد 
ــحاقي في محافظة صالح الدين.وقال  ــقوط سيارتهم مبشروع ماء اإلس س
ــة أشخاص من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم، إثر سقوط  املصدر ، إن خمس
سيارتهم من مشروع ماء االسحاقي في منطقة بني سعد بقضاء بلد في 

صالح الدين.

ــرطة الطاقة ، بإلقاء القبض على أربعة متهمني  أفادت املديرية العامة لش
وضبط ثالث عجالت في بغداد وبابل والديوانية. وقالت املديرية ، إنها وبتوجيه 
ــذ واجباتها ملالحقة  ــتمرة في تنفي ــيني، مس ــر العام اللواء غامن احلس املدي
ــتقاته واملتالعبني بثروات  ــاء القبض على عصابات تهريب النفط ومش وإلق
ــرطة النفط بالتعاون مع االستخبارات،  البلد، حيث متكنت مفارز مراكز ش
ــط ثالث عجالت في بغداد وبابل  ــن إلقاء القبض على أربعة متهمني وضب م
ــؤالء املتهمني تأتي من  ــت، أن عملية إلقاء القبض على ه والديوانية.وأضاف
ــارز ضمن قاطع  ــوم بها املف ــتباقية التي تق ــات األمنية االس ــالل العملي خ
ــؤولية، وجميع من ألقي القبض عليه مع عجالتهم ال يوجد لديهم إي  املس

أوراق رسمية تخولهم بحمل املنتوج.
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اربيل /
صالح الدين /

بغداد /



البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة  التج ــر  وزي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي
ــذ فريق  ــوري تنف ــالء اجلب ــور ع الدكت
ــالم واالتصال  ــم االع اعالمي من قس
احلكومي جوالت ميدانية في  مطاحن 
ــي  ف ــة  واالهلي ــة  احلكومي ــوب  احلب
ــق عملية انتاج وتوزيع  كركوك لتوثي
واجراء  ــوكالء  لل ــزه  ــني وجتهي الطح
ــودة املادة  ــول ج ــتطالع للرأي ح اس
واالستعدادات  التجهيز  ــيابية  وانس
ــر بيان  ــة .وذك ــة الرابع ــاج احلص النت
ــب االعالمي للوزارة  ان الفريق  للمكت
ــد  العائ ــوك  ــرع كرك ــارة ف بزي ــام  ق
ــع احلبوب   ــة لتصني ــركة العام للش
الزاب  واملطحنة احلكومية ومطاحن 
و امليثاق وبابا كركر وكركوك االهلية 
وسلط الضوء  على عمليات االنتاج 
ــني واجراءات  ــز  ملادة الطح والتجهي
ــة فضال عن  ــازة املوقعي ــص اخلب فح

ــار  ــوق احمللية واش زيارة الوكالء والس
ــى هامش زيارته  ــان ان الفريق عل البي
ــاءات مع  ــدة لق ــرى ع ــة اج التوثيقي
الوكالء واملواطنني للحديث عن نوعية 
الطحني وانسيابية ونسب التجهيز 
ــرها وعرضها للرأي العام  لغرض نش

ــي  ــوزارة ف ــد ال ــراءات وجه ــول اج ح
ــاف ان الفريق ومن  ــب .واض هذا اجلان
ــذي اجراه  ــرأي ال ــتطالع ال خالل اس
ــني «املواطنني  ــواق احمللية ب في االس
ــيابية توزيعه  ــودة   الطحني وانس ج
ــه بدعم  ــني في الوقت نفس ومطالب

ــتمرار بتجهيز احلصص  الوزارة باالس
ــديد  وتش  ، ــدة  اجلي ــات  النوعي ذات 
الدور الرقابي على عمليات التجهيز 
ــة  خدم ــي  احملل ــوق  والس ــاج  واالنت
ــعار  ــام في خفض اس ــح الع للصال
ــة . فيما  ــوق احمللي ــني في الس الطح
ــال التجارية على  ــاب احمل ــد اصح اك
ــاعد  اهمية اجراءات الوزارة التي تس
ــني .ومن  ــعار الطح ــض اس ــي خف ف
اجلدير بالذكر ان نسبة جتهيز الوكالء 
ــن  بلغ ١٠٠٪ للحصة الثالثة ٢٠٢٢  م
ــن املناطق  ــة وبدءا م ــق احملافظ ملناط
االقل فقرا حسب االسبقية بالقطع 
ــرة  للمباش ــة  جاري ــتعدادات  واالس
ــة بعد ان متت  ــاج الوجبة الرابع بانت
عمليات القطع للوكالء في االسبوع 
ــق الفريق االعالمي  املاضي . هذا وراف
ــايلو كركوك  في جولته مدير فرع س

شركة تصنيع احلبوب .

داود الســاعدي ـ اِّـستشــار االعالمــي / 
مكتب الشعب

ــني النائب محمد  ــام لتيار الفرات ــى االمني الع التق
ــكادر املتقدم  ــوداني باالخوة اعضاء ال ــياع الس ش
ــابعة  وتناول  ــعب املركزي الدائرة الس ملكتب الش
ــة التواصل مع اجلماهير وتقدمي افضل  اللقاء اهمي
ــي قاطع  ــاندة ف ــالل الدوائر الس ــن خ ــات م اخلدم
ــات ومتابعتها  ــعب واثنى على دور جلنة اخلدم الش
ــكاوى املواطنني وحلها وتقدمي املعاجلات كذلك  ش
التاكيد على دور عمل الكهرباء والصيانة في قاطع 
ــاوالت اجلديدة وتصليح  ــعب ونصب بعض احمل الش
ــابعة  ــة مناطق الدائرة الس ــة منها بكاف العاطل
كذلك التاكيد على جلنة التربية والتعليم التربوية 
ــة وزيارتها كذلك االهتمام  وتفعيل املراكز الصحي
مبركز الفراتني للتدريب والتاهيل الذي يباشر باعطاء 
ــادة الفيزياء  ــاء في م ــاتذة اكف ــن قبل اس دروس م

ــتواهم  ــة االنكليزية ورفع مس ــات واللغ والرياضي
ــم من  ــل عوائله ــن كاه ــف ع ــي والتخفي الدراس
الدروس اخلصوصية املرتفعة الثمن كذلك االهتمام 
بدورات اخلياطة واحلالقة والكومبيتر  كذلك دراسة 

الطلبات املقدمة من املواطنني حول ارتفاع اسعار 
ــة  ــس محافظ ــة مجل ــدات ومفاحت ــر للمول االمبي
ــيادة النائب السوداني. بغداد باملوضوع من قبل س

ــي  ــيد االمني للجانب السياس ــا تطرق الس بعده
ــية  السياس ــاحة  الس ــي  ف ــتجدات  املس ــر  واخ
ــعب  ــي الذي يعاني منه الش ــداد السياس واالنس
ــات االخوة  ــى مباحث ــرق ال ــك التط ــي  كذل العراق
ــاوراتهم في تشكيل  ــيقي واخر مش االطار التنس
ــتقلني كذلك   احلكومة واالنفتاح على النواب املس
االنفتاح على االخوة االكراد واخلروج من هذه االزمة 
ــادرة االخوة الكرد  ــية احلانقة  وانتظار مب السياس
ــتمع السيد االمني  حلل االزمة وفي ختام اللقاء اس
لبعض املقترحات والشكاوى املقدمة من املواطنني 
ــا وتفعيل دور اللجان  ــبة  له وايجاد احلللول املناس
ــبابي واالهتمام  ــام باجلانب الرياضي والش واالهتم
ــع الصعوبات التي  ــوي وتذليل جمي باملكتب النس

تواجه هذا املكتب .

بغداد / البينة الجديدة
ــداد للطاقات املتجددة في  ت قاعة مركز بغ دَ ــهِ ش
ــي ، انعقاد  ــبت املاض ــرض بغداد الدولي ، الس مع
مؤمتر صحفي جمع وزير الكهرباء املهندس ( عادل 
ــركات املستثمرة املشاركة في  كرمي ) ، وممثلي الش
ــابع املمتد للفترة  مؤمتر ومعرض طاقة العراق الس
من ١٠ – ٢٠٢٢/٦/١٢ . في مستهل املؤمتر الصحفي 
، وجه السيد الوزير شكره للشركات االستثمارية 

ــاركة الفعالة  ــة ، لدعمهم املعرض عبر املش كاف
ــع الطاقة  ــك اعلن عن رف ــه ، بعد ذل ــي فعاليات ف
ــگاواط نهاية  ــف مي ــن (٢٤_٢٥) ال ــة م التوليدي
ــاد بجهود جميع االدارات العليا  العام اجلاري ، وأش
واملالكات العاملة التي عملت وال تزال على خدمة 
املواطن ونهضة البلد . وأشار الى جملة التحديات 
ــام مبهامها منذ  ــي القي ــا الوزارة ف ــي واجهته الت
ــث قوّضت التنظيمات   ــام ٢٠١٤ وما بعدها ، حي ع

االرهابية منجزات الوزارة في بيجي وعكاز والگيارة 
، وخسرت ( ٦٠٠٠ ) ميگاواط من طاقتها اإلنتاجية 
ــتوجبت  ــة ، واس ــات التوليدي ــر احملط ــد تدمي بع
ــى التحتية مبالغ هائلة  عمليات اعادة اعمار البن
ــرة مالية بسبب تخصيص موازنة  ، واجهتها عس
ــيادته عن  ــاب . كما افصح س ــة حملاربة االره الدول
ــي تفاقم الوضع  ــاهمت ف وجود حتديات اخرى ، س

الراهن.
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2محليات

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــي العقابي  ــيد وزير الصحة الدكتور هان ــارك الس ش
ــة  ــاح أكادميي ــة افتت ــي احتفالي ــي ف ــبت املاض الس
ــالم) لعالج التوحد واضرابات  السبطني (عليهما الس
النمو التابع للعتبة احلسينية املقدسة في محافظة 
كربالء املقدسة وبحضور ممثل املرجعية الدينية العليا 
واملتولي الشرعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
ــس الوزراء  ــني العام جملل ــدي الكربالئي واالم ــد امله عب
ــيد حميد نعيم الغزي ومحافظ كربالء املقدسة  الس
ــن احملافظني وعدد  ــف اخلطابي وعدد م ــدس نصي املهن
ــادة النواب والدكتور ستار الساعدي مسؤول  من الس
ــينية  هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة احلس
املقدسة والدكتور جواد ابراهيم  املقرر العام للمجلس 
العربي لالختصاصات الطبية في العراق وبحضور عدد 
من السادة املدراء العامني واملسؤولني في وزارة الصحة 
ــة  ــل املرجعي ــى ممث ــمي للوزارة.والق ــدث الرس واملتح
ــينية  ــرعي للعتبة احلس الدينية العليا واملتولي الش
ــيخ عبد املهدي الكربالئي كلمة خالل  ــة الش املقدس
ــور , مؤكدا على  ــا بجميع احلض ــة رحب به االفتتاحي
ــاريع الصحية والتربية  دور املرجعية الداعم لبناء املش
ــاريع الصحية  ــيرا الى العديد من املش والتعليم , مش
ــتقبال , كما  ــتنجز مس التي اجنزتها العتبية والتي س
ــر الى جميع  ــكر والتقدي ــيخ الكربالئي الش قدم الش
من ساهم في هذا املشروع ومنهم وزارة الصحة. وفي 
ــدروع التقديرية  ــة مت تقدمي عدد من ال ختام االحتفالي
ــادة احلضور ومنهم السيد وزير الصحة  لعدد من الس
ــاهمتهم في اجناز  ــور هاني العقابي تقديرا ملس الدكت

املشروع.
ــروع االول في العراق والرابع  ــد هذه االكادميية املش وتع
ــط ، على ارض مساحتها  ــتوى الشرق االوس على مس
ــوي على ٨٧  ــن ٩ طوابق ويحت ــع ويتكون م ٨٢٠٠م مرب
غرفة عالجية تخصصية وتتسع الى ٣٠٠ حالة ، فضال 
ــالج الوظيفي ومكتبة  ــي والع عن وجود العالج احلس
ــرف العالج  ــة التخيلية وغ ــبح واملدين لالطفال ومس
ــات فندقية  ــة رياضية وملحق ــيكوميترز  وقاع بالس
ــي ومناطق  ــك   حدائق وملعب رياض ــة , وكذل وخدمي
العاب ترفيهية بهدف حتقيق الراحة النفسية للطفل 
ــا يحتوي  ــا ، كم ــه مجتمعي ــه ودمج ــي تأهيل وبالتال
ــوادر الوطنية في  ــة تعليمية لتأهيل الك على أكادميي
ــراق والعالم وفق أحدث  ــص النادر في الع هذا التخص

املعايير االكادميية.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
يواصل كادر دائرة املباني املتمثل باملهندسة بشرى أنعام 
ــار املتمثل  ــب مباني االنب ــام الدائرة ومكت ــاس مديرع عب
باملهندس أحمد حجالن وجميع العاملني باالشراف على 
ــروع اخملتبر االنشائي في حي التأميم  تنفيذ االعمال ملش
ــركة املعتصم العامة  في محافظة االنبار بتنفيذ من ش
ــعد العامة / مركز الوضاح مبساحة  ــركة س وتصميم ش
ــة بلغت (٥٠٠٠)م٢ لصالح املركز الوطني للمختبرات  كلي
ــتفيدة .وقالت املهندسة بشرى  ــائية كجهة مس االنش
البرزجني مدير عام دائرة املباني أنه مت اعداد خطة اشرافية 
على تنفيذ املشاريع في عموم البالد واجنازها بأسرع وقت 
ــروع  ــية عالية اجلودة ومنها مش ممكن مبواصفات هندس
اخملتبر االنشائي في محافظة االنبار أذ يتألف املشروع من 
ــاحة  ــية (A) حتتوي على ثالثة طوابق مبس البناية الرئيس
ــس لها بكمية (١٠٥٠)م٢ وصب ال  (١٦٧٥)م٢ مت صب االس
T.B واالعمدة والعمل مستمر في قالب السقف واجلسور 
ــق االرضي واالول على  ــي حيث يضم الطاب للطابق االرض
ــط بها من  ــواد البناء يحي ــة لفحص م ــات مخصص قاع
ــكة حديدية فيها عربة تنقل املواد التي  داخل القاعة س
سيتم فحصها والطابق الثاني يضم غرف ادارية ، وبناية 
ــتالم النماذج مبساحة (٣٦٠) (B) حتتوي على طابقني الس

م٢ ، وبناية (C) لالستعالمات حتتوي على طابقني مبساحة 
ــتمر  ــل مس ــني والعم ــال الطابق ــال اعم (١٣٠)م٢ مت أكم
ــة والتحضير  ــة وامليكانيكي ــال الكهربائي الكمال االعم

لالنهاءات املعمارية.

البينة الجديدة / حيدر الكعبي

ــويق النفط  ــركة تس ــز واملتفوق لش ــألداء املتمي ــراً ل نظ
ــودة والدعم  ــعبة اجل ــي تبذلها ش ــة الت ــود احلثيث واجله
املستمر من قبل مدير عام الشركة السيد عالء الياسري 
ــركة الدولية TQCSI وباالعتماد االسترالي -  ، منحت الش
ــركة تسويق النفط شهادة االيزو  نيوزلندي (jas-anz ) ش
ــهادة   ــة بنظام ادارة البيئة وش (ISO 14001:2015) اخلاص
ــام ادارة الصحة ،كما  ــي نظ ــزو ( ISO 45001:2018) ف االي
ــزو (ISO 9001:2015 ) املطبقة لدى  ــهادة االي ومت جتديد ش
ــركة  ــركتنا واخلاصة بإدارة اجلودة ، حيث قام ممثل الش ش
ــر العام  ــيد املدي ــهادات الى الس ــليم الش ــة بتس املانح
ــري اجلهود  ــيد عالء الياس ومعاونيه .من جانبه ثمن الس
ــي حتقيق هذا االجناز ووصفه بانه خطوة مهمة  املبذولة ف
في تأريخ الشركة تتبعها خطوات مستقبلية للحصول 
على باقي متطلبات منح شهادات االيزو العاملية مبختلف 

اجملاالت وتطبيقها .

البينة الجديدة / علي شريف
ــاد والتدريب  ــم االرش اقامت مديرية زراعة محافظة بابل قس
الزراعي دورة فالحية عن االسمدة العضوية وكيفية تصنيعها 
بتوجيه رئيس القسم الدكتورة صابرين صباح ضمن البرنامج 
ــاد لشهر حزيران خلطة عام  الشهري لنشاطات قسم االرش
ــز في مقاطعة( ٢ / دورة  ــعبة زراعة املرك ٢٠٢٢  ضمن عمل ش
ــة) في مضيف الفالح عبد ايوب عيدان عطية.بحضور  وهيمن
ــليمان  ظافر سلمان.  ــم االرشاد االستاذ س وكيل رئيس قس
ــروع  ــتاذ توفيق فاضل من مش ــدورة االس ــر في هذه ال وحاض
ــرحا  ــد تناولت هذه الدورة ش ــمدة العضوية.وق ــع االس تصني
ــع حيث بني احلاضرين ان  ــماد العضوي املصن مفصال عن الس
السماد العضوي ينتج من تصنيع اخمللفات النباتية واحليوانية 
ــماد الصناعي  عن طريق التخمير كما هو احلال في انتاج الس
ــة واخمللفات.و مت  ــل الزراعي ــن بقايا احملاصي ــت) م (والكومبوس
ــمدة العضوية واملواد  ــرح مفصل عن كيفية تصنيع االس ش
ــتخدام  ــون منها وفوائدها للنبات والتقليل من اس التي تتك
ــى التربة وينتج  ــكل خطرا عل ــمدة الكيماوية التي تش االس
ــماد العضوي ذو فائدة  ــب التربة اذ ان الس ــا ضاهرة تصل منه
ــواص الفيزيائية  ــن اخل ــجار ويحس جيدة للنبات وايضا االش
ــات التي تنتج من  ــس الوقت التخلص من اخمللف ــة وبنف للترب
ــراء اخلدمة  ــجار ومن عمليات اج ــاقط اوراق االش عملية تس

لبساتني النخيل.

بغداد / البينة الجديدة
ــماوة حمالتها   ــراق، منطقة الس ــكك الع ــركة س نظمت ش
ــر الفرات  ــكة حديد جس ــتمرة بصيانة وتاهيل خط س املس
ــط لرفع كفاءة القطاع فضالً عن اجناز صيانة القاطرة  االوس
ــماوة وزجها في اخلدمة  املعطلة 2822(DEM) في معامل الس
ــرعة مرور  ــاهمة بنقل املنتوجات النفطية و لتامني س للمس
ــدة والنازلة ضمن محيط املنطقة.جاء ذلك  القطارات الصاع
ــني بندر  ــي وزير النقل الكابنت ناصر حس ــد تاكيدات معال بع
ــتاذ  ــكك االس ــة وتوجيهات مدير عام الس ــبلي ومتابع الش
ــة في املناطق  ــراء حمالت مكثف ــيني، باج طالب جواد احلس
ــراض نقل احلموالت  ــة القاطرات الغ ــل اخلطوط وصيان لتأهي
بسرعة وامان وااليفاء بالتعاقدات الرسمية مع شركة سومو 
ــكك التخصصية  لنقل املنتجات النفطية عبر احواض الس
بواقع ٣٠٠٠ طن يوميا على محوري التحميل ( بيجي والدورة) 
ــة لغرض التصدير لدعم  ــى موقع التفريغ بالبواخر العراقي ال

االقتصاد الوطني وتعظيم املوارد املالية.

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام أعلنت الش
العراق امس رسو خمس ناقالت 
ــاء خور  ــى ارصفة مين ــط عل نف
ــي . وقال مدير  ــر التخصص الزبي
املهندس  ــور  الدكت ــئ  املوان عام 
ــل  تعم ــي:  الفرطوس ــان  فرح

ــة  ــر البني ــى تطوي ــركة عل الش
ــتية لتعزيز  واللوجيس التحتية 
ــاد  اقتص ــي  ف ــئ  املوان ــة  مكان
املنطقة لتداول السلع والبضائع 
واالمدادات التجارية  وجذب املزيد 
من االستثمارات العاملية البحرية 
ــاف املدير العام: ان ارصفة  .  وأض

التخصصي  ــر  الزبي ــور  ميناء خ
ناقالت نفط   ــتقبلت خمس  اس
ــت حموالتها من زيت الغاز  تنوع
 ، (naphtha) ــادة ــت الوقود وم وزي
وجرت عمليات التفريغ والشحن 
ــيق  ــاون والتنس ــاء بالتع واالرس
ــات  وعملي ــاء  املين ادارة  ــني  ب

استقبلت  البحرية.كما  املالحة 
 Sti Marvel ) ــفينة الشركة الس
ــن  ــا  ( ٣٢٠٠٠ ) ط ــى متنه ) وعل
ــام  . وقال  ــت الطعام اخل من   زي
ــركة العامة  ــام للش ــر الع املدي
ــراق الدكتور املهندس  ملوانئ الع
فرحان الفرطوسي  « ان ميناء ام 

قصر اجلنوبي يعد من املوانئ ذات 
النشاط املتنوع حيث يستقبل 
ــفن التجارية احململة باملواد  الس
ناقالت  ــتقبل  املتنوعة كما يس
ــتقبل  اس  » ــاف  .واض ــط   النف
ــاعات  ــف رقم ( ٢ )   وفي س رصي
 Sti  ــفينة ــى الس ــاح األول الصب

ــى متنها ( ٣٢ ) الف  Marvel  وعل
ــام اخلام  ــت الطع ــن   زي ــن م ط
وجرت عمليات االرساء  والتفريغ 
ــني إدارة  ــيق ب ــاون والتنس بالتع
امليناء وشعبة الشحن والتفريغ 

والعمليات البحرية  .

علــي  عمــاد  بغــداد/ 
البياتـــي

ــد  اجله ــد  ــل حش أج ــن  م
ــاندة  ومس ــائري  العش
وتاكيداً  ــة  األمني ــزة  األجه
ــات وزارة الداخلية  لتوجيه
ــرورة التعامل بحزم مع  بض
ــات واخلالفات  مثيري النزاع
في  ــائرية وخصوصاً  العش
ــة أجرى  ــات اجلنوبي احملافظ
ــائر في  ــؤون العش مدير  ش
ــد  العمي  ) ــة  الداخلي وزارة 
ــد النوري  ــر علي محم ناص
ــملت  ــة   ميدانية ش ) جول
محافظات (ذي قار - ميسان 

- البصرة)
ــرة من اخلامس وحتى    للفت
ــن حزيران  ــر م ــادي عش احل
ــا العميد  ــاري زار خالله اجل

ــف  مضاي ــوري  الن ــر  ناص
ــاء  ورؤس ــاء  زعم ــن  دواوي و 
القبائل والعشائر   األصيلة 
و  ــالم  س و  ــات  حتي ــالً  ناق
 ) الداخلية  ــر  وزي توجيهات 
ــان الغامني )  ــتاذ عثم األس
ــائر في جنوب  لكافة العش
ــذهِ  ه ــهدت  ش إذ  ــراق  الع
الزيارة تدخل مديرية شؤون 
ــن  ــدد  م ــي ع ــائر ف العش
ــائرية حيث  اخلالفات العش
ــمها  حس ــد  احلم هللا  و  مت 
ــكل نهائي. كما و أكد  بش
ــالل جولته على  ــوري خ الن
ــائر  العش ــدمي  تق ــة  أهمي
الدعم  ــة  الكرمي ــة  العراقي
األمنية  لألجهزة  ــناد  واإلس
باملعلومات  رفدهم  وضرورة 
االستخبارية وخصوصاً عن 
يؤججون  الذين  األشخاص 

ــات  واخلالف ــات  النزاع
العشائرية و كذلك مروجي 
ــكله من  ــا تش مل ــدرات  اخمل

خطر كبير على اجملتمع 
و في السياق ذاته شدد مدير 

شؤون العشائر على أهمية 
تغليب لغة العقل و احلكمة 
ــم  فيما يتعلق بحل و حس
القضايا العشائرية بالطرق 
ــائرية  والعش ــة  القانوني

ــداً عن لغة  ــلمية بعي الس
العنف و إستخدام السالح 
و ضرورة اإلبتعاد عن املغاالة 
ــائرية و  في الفصول العش
عدم االعتداء على موظفي 

الدولةكما و مت خالل اجلولة 
ــاء  أبن ــف  تثقي و  ــة  توعي
ــر  حص ــرورة  بض ــائر  العش
السالح بيد الدولة من أجل 

عراق أمن و مستقر .
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ــأن إجبار الطلبة على حتديث بطاقات  أصدرت وزارة التربية، توضيحا بش
ــليم البطاقات االمتحانية اخلاصة  ــري. وذكرت الوزارة ، انه مت تس البايومت
ــجيل  ــى جميع الطلبة، مبينة ان موضوع التس ــات الوزارية ال باالمتحان
ــل املفوضية العليا  ــهر (آيار) املاضي من قب ــري قد اكمل منذ ش البايومت
املستقلة لالنتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في املدارس.وشددت 
ــوزارة على انه ال يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري،  ال
ــلم البطاقات  ــم تس ــدارس التي ل ــماء امل ــن اس ــغ ع ــى التبلي ــة ال داعي
ــاذ االجراءات  ــنى اتخ ــذا املوضوع ليتس ــبب ه ــة للطلبة بس االمتحاني

السريعة بحقها.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــا  ــية دع ــورات السياس ــي التط   وف
زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
ــى تنظيم  ــد، إل ــس األح ــدر، ام الص
وااللتزام  وقياداته  ــعبي،  الش احلشد 
اهم بـ  ــمّ ــة، وتصفيته مما س باملركزي
املسيئني. وقال الصدر كما ال ينبغي 
ــصّ فتوى  ــا يخ ــاً مب ــل إطالق التغاف
املرجعية العليا بتأسيس احلـــشـد 
والتي كان لها األثر األكبر في حـشد 
ــتنفارهم  ــني واس ــني والوطني املؤمن
ــات..  ــل نصرة العراق واملقدس من أج
ــاف احلمد هللا الذي  ــكراً لها.وأض فش
نصر املــجاهـدين في استرجاع ثلث 
العراق املغــتصب، والذي بيع بال ثمن 
ــلطة، والشكر  ــوى من أجل الس س
موصول ألخوتنا وأحبّتنا في املوصل 
واألنبار وديالى وصالح الدين وسامراء 
ــم.. لنثبت  ــوا بأن ندافع عنه ممن رض
للجميع أن ال منّة في اجلهاد والتحرير.. 
بل ولزاماً علينا إعادة كرامتهم ونبذ 
ــدم  ــم وع ــي مناطقه ــة ف الطائـفي
دين منهم..  ــدّ ــم بجريرة املتش أخذه
ــاب  ــون لإلرهـ ــم رافض ــن وإياه فنح
ــني  واملدني ــي  األهال ــاب  إرهـ ــنّ  وس
ــدم  أق ــل  وغيرهم.وأكم ــات  واألقلي
إحترامي ومحبتي ألخوتي اجملـاهدين 
ــعـبي املـجاهد والى  في احلشد الش
ــن  ــال الذي ــهدائه األبط ــاه وش جرح
ــم يداً بيد مع  ــوا من أجل وطنه ضحّ
القوات األمنية.وتابع قائالً حباً بهم، 

ــيئة  ــجب كل األفعال املس فإني أش
ــض املنتمني لهم  ــي تصدر من بع الت
وبإسمهم وعنوانهم وجهادهم، ومن 
ــى اجلميع تنظيم  ــار لزاماً عل هنا ص
ــد وقياداته واإللتزام باملركزية  احلــش
وفصلهم عن ما يسمى بالفـصـائل 
ــن أجل  ــيئني م ــن املس ــه م وتصفيت
ــن  ــاد واجملاهـدي ــمعة اجلـه ــاء س بق
ودمـائهم طاهرة أوالً ومن أجل تقوية 
ــة ثانياً وليبقى  اته األمني العراق وقوّ
ــدَ الوطن وفي الوطن  ــدُ حــش احلش
زجّ  ــي  ينبغ ال  ــه  بيان ــم  ثالثاً.واختت
ــد بالسياسة والتجارة  عنوان احلـش
واخلالفات والصراعات السياسية وما 
شاكل ذلك فال ينبغي لهم ذلك. في 
ــت اعتبر رئيس كتلة دولة القانون  وق
ــبت املاضي  ــوان العطواني، الس عط
ــس النواب  ــل مجل ــى ح ــوة ال ، الدع
ــرة  ــى أن فك ــار إل ــا أش ــة، وفيم هزمي
ــر ناضجة. ــي العراق غي ــة ف املعارض
ــاء متلفز ،  ــال العطواني خالل لق وق
إن عدم تشكيل احلكومة لغاية اآلن 
هو فشل جمللس النواب، الفتاً إلى أنه 
ــى انتخابات  ــب الدعوة إل من الصع
ــباب احلالية  ــيما أن األس جديدة الس
غير مقنعة وال مبررة إلعادة االقتراع.
ــل البرملان  ــوة الى ح ــاف أن الدع وأض
ــار حلل  تعتبر هزمية، مؤكداً أنه ال مس
ــه وال توجه  ــان اال البرملان نفس البرمل
ــذا االمر.ورجح رئيس  نيابيا حاليا له

ــهر  كتلة دولة القانون، أن يكون الش
احلالي مفصلي للعملية السياسية 
ــيرا  ــاء اخلالفات بني الكتل، مش وإنه
ــرة املعارضة في العراق  الى ان أن فك
ــقاط  ــة وهدفها هو إس ــر ناضج غي
أن  ــع  منها.وتاب ــل  والني ــة  احلكوم
ــكيل  التحالف الثالثي ال ميكنه تش
ــاً أن تكون  ــة، مرجح حكومة أغلبي
ــاهم  تس ــة  خارجي ــادي  أي ــاك  هن
ــي العراق. ــة ف ــة أمد األزم ــي إطال ف
ــي، بني  ــن الغذائ ــأن قانون األم وبش
ــي، أن القانون يخدم جميع  العطوان
املكونات وتصويت اإلطار التنسيقي 
ــم التيار  ــة لزعي ــس مغازل ــه لي علي
ــدر. من جانب  ــدري مقتدى الص الص

ــة املالية  ــتبعد عضو اللجن آخر اس
ــة  ــر، امكاني ــال كوج ــة جم النيابي
ــة خالل هذا  ــريع املوازنة االحتادي تش
ــارات اخرى  ــى خي ــيرا ال ــام، مش الع
ــة واملالية  ــة االقتصادي ملعاجلة االزم
ــات دون املضي في  او الذهاب الى ازم
ــر ان املادة ٦٢  واحدة منها.وقال كوج
ــتور، اعطت الصالحية  اوال من الدس
الكاملة احلصرية للحكومة االحتادية 
كاملة الصالحيات في إعداد املوازنة 
ــث عن  ــان احلدي ــي ف ــة، بالتال العام
ــكيل  ــة معناه احلديث عن تش املوازن
ــاف كوجر، ان  ــة اجلديدة.واض احلكوم
استكمال احلكومة اجلديدة هو بعيد 
ــتمرار اخلالفات  ــبب اس ــا ما بس نوع

ــا دخلنا  ــا الى انن ــية، الفت السياس
ــة وحتى  ــنة املالي في منتصف الس
ــية  ــال اتفاق اجلهات السياس في ح
ــهر  ــكيل حكومة خالل ش على تش
ــتحتاج الى شهرين العداد  فإنها س
موازنتها وارسالها الى البرملان والذي 
ــى مدة  ــد ادنى ال ــدوره كح يحتاج ب
شهر الستكمالها والتصويت عليها 
ــث األخير  ــي دخولنا في الثل ــا يعن م
ــة احلالية.وتابع ان  ــنة املالي ــن الس م
ــتبعد  ــات احلالية جتعلنا نس املعطي
ــام احلالي، لكننا   ــريع موازنة للع تش
ــابه  ــا او اثنني مش ــهد قانون قد نش
ــرط مترير  ــن الغذائي بش لقانون االم
القانون احلالي وعدم الطعن به داخل 

ــا حصل مع  ــة كم ــة االحتادي احملكم
القانون املرسل سابقا من احلكومة، 
ــية  ــا دون ذلك فان القوى السياس أم
ــي  ف ــراع  باالس ــة  ملزم ــتكون  س
تشكيل حكومة جديدة بصالحيات 
كاملة او قد تضطر احلكومة احلالية 
ــا حصل في نهاية العام  الى تكرار م
املاضي حني أرسلت قانونا لالقتراض 
ــة نفقاتها.  ــة تغطي ــل بغي والتموي
ــل  ــة اجلي ــس كتل ــت رأت رئي ــي وق ف
ــروة عبد الواحد ، استمرار  اجلديد س
مجلس النواب دون تشكيل حكومة 
ــي العراق،  ــان ف ــوأ برمل ــه كأس يضع
ــرين  ــدت أن احتجاجات تش فيما أك
ــة عاجزة عن  ــوى القدمي ــت الق جعل
ــة لوحدها.وقالت  ــكيلة احلكوم تش
ــما كبيرا من  ــد ، إن قس ــد الواح عب
ــتور  ــتقلني خرقوا الدس النواب املس
ــن عملية تعطيل  ــوا جزءاً م واصبح
ــتورية، الفتة إلى أن  التوقيتات الدس
ــل في فصله التشريعي  البرملان فش
ــزم بالتوقيتات، معتبرة  األول ولم يلت
ــتمرار البرملان من دون تشكيل  أن اس
ــوأ برملان في  ــه كأس احلكومة يضع
ــددت على أن اخليار االمثل  العراق.وش
هو الذهاب حلل البرملان، مؤكدة العزم 
ــة االحتادية  ــى التوجه إلى احملكم عل
ــس  مجل ــل  ح ــات  آلي ــتيضاح  الس
النواب.وأضافت عبد الواحد، أن اإلطار 
ــروع  ــل رفض مش ــيقي يواص التنس

ــة بدونه  ــكيل حكوم ــدر أو تش الص
ــدر للمعارضة  ــون ذهاب الص ويرفض
ــحابه من  ــا يعترضون على انس ورمب
العملية السياسية، في الوقت الذي 
ــارت فيه إلى أن التحالف الثالثي  أش
ــع اجليل اجلديد. من  اخلف بوعوده م
ــس كتلة دولة  ــر اعتبر رئي جانب آخ
ــوان العطواني ، الدعوة  القانون عط
الى حل مجلس النواب هزمية، وفيما 
أشار إلى أن فكرة املعارضة في العراق 
ــبب تصويت  ــني س ــة، ب ــر ناضج غي
ــيقي على قانون الدعم  اإلطار التنس
ــي والتنمية. ــن الغذائ ــارئ لألم الط
ــي حديث لبرنامج  وقال العطواني ف
ــومرية  ــذي تبثه قناة الس باخملتزل ال
الفضائية، إن عدم تشكيل احلكومة 
ــس النواب،  ــل جملل لغاية اآلن هو فش
الفتاً إلى أنه من الصعب الدعوة إلى 
انتخابات جديدة السيما أن األسباب 
ــة وال مبررة إلعادة  احلالية غير مقنع
ــاف، أن الدعوة الى حل  االقتراع.وأض
ــداً أنه ال  ــر هزمية، مؤك ــان تعتب البرمل
ــار حلل البرملان اال البرملان نفسه  مس
ــذا االمر.  ــي حالي له ــه نياب وال توج
ــة القانون،  ــة دول ــس كتل ــح رئي ورج
ــي  ــي مفصل ــهر احلال ــون الش أن يك
للعملية السياسية وإنهاء اخلالفات 
ــرة املعارضة  ــل.ورأى، أن فك بني الكت
ــر ناضجة وهدفها هو  في العراق غي

إسقاط احلكومة والنيل منها.

Öbflä€a@o§@ä‡¶b◊@Ú‰Ìåßa@pbÌä◊à€a@NN@›ïÏΩa@¬Ï‘é€@Ú‰flbr€a@Ùä◊à€a@ø

xbvßa@wÌÏ–m@¥fldni@Úïb®a@bËn�Å@Â«@|ñ–m@Ú◊6íΩa@pbÓ‹‡»€a

Ê�a@Ûny@·Á7ñfl@“ä»Ì@%@ÜÓËë@HUPPI@Î@ÚÌÖb§a@ÚÓ‡™@µg@äÿÌbjç@Úπäu@…”Ïfl@›ÌÏzn€@Ï«ÜÌ@Ô‡√bÿ€a@¥»fl
Ú‡ïb»€a@Ô€bÁc@ÚflÜ®@÷ä�€a@ıbé◊g@…Ìâbífl@ãb¨g@ø@ aäç�bi@ÈuÏÌ@ÖaÜÃi@¥flc

ــس جلنة تخليد مجزرة تكريت، معني الكاظمي،  أكد رئي
ــهيد من ضحايا سبايكر  ــبت، أن ٥٠٠ ش امس االول الس
ــى حتويل  ــا دعا إل ــى اآلن، فيم ــرف مصيرهم حت ــم يع ل
ــة للحكومة  ــة تابع ــة احتادي ــى محمي ــزرة إل ــع اجمل موق
ــيم  ــي، خالل كلمة له في مراس ــال الكاظم املركزية.وق
ــبايكر، وحضرتها  ــة لفاجعة س ــرى الثامن ــاء الذك إحي
ــداً من األمم املتحدة  ــاء العراقية (واع): إن «وف وكالة األنب
ــش حاضر معنا اليوم،  ــق التحقيق بجرائم داع ميثل فري
ــتذكار وإحياء الذكرى الثامنة لفاجعة  ــم اس في مراس
ــبايكر»، داعياً الفريق إلى «تقدمي إحاطة أمام مجلس  س
ــبايكر على  ــف بقضية س ــة والتعري ــن بهذه اجلرمي األم
املستوى الدولي».وأضاف: «سبق وأن عرفنا العالم بهذه 
اجلرمية في جنيف ،ولكن نحتاج إلى تعريف أكثر بجرائم 
اإلرهاب والتي منها قضية سبايكر»، مشيراً إلى أن «٥٠٠ 
ــرات قبض، ومت تنفيذ حكم  ــم صدرت بحقهم مذك مته
اإلعدام بالوجبة األولى والتي تضمنت ٤٠ مجرماً».ولفت 
ــة العام ٢٠١٨،  ــدرت بالوجبة الثاني ــى أن «أحكاماً ص إل
ــتئناف»،  ــا زالت أحكام اإلعدام لم تنفذ بحجج االس وم
ــكام اإلعدام من أجل  ــدل إلى «تنفيذ أح ــاً وزارة الع داعي
ــهيداً مت استالم  ــار إلى أن «١٢٥٠ ش حتقيق العدالة».وأش
ــهيد، و٢٥٠  ــني ٢٠٠٠ ش ــم من ب ــن قبل ذويه ــم م رفاته
ــهيداً ال تزال جثامينهم في دائرة الطب العدلي حتت  ش
ــص حتى اآلن من  ــم تتم عملية الفح الفحص، حيث ل
ــهيد لم يعرف مصيرهم حتى اآلن  قبل الدائرة، و٥٠٠ ش
ــنوات».وتابع أنه «مت العثور على ١٥ مقبرة  منذ ثماني س
ــا يقارب  ــية، ومت إخراج م ــور الرئاس ــة في القص جماعي
ــة ١٢٥٠ منهم»،  ــف هوي ــهداء ، وكش ــات للش ١٥٠٠ رف
ــى محمية  ــبايكر إل ــل موقع جرمية س ــاً إلى «حتوي داعي
ــة املركزية».وأحصى الكاظمي،  ــة تابعة للحكوم احتادي
ــول إن «محافظة ذي  ــهداء من احملافظات، بالق عدد الش
ــهيد بني شهداء سبايكر،  قار، سجلت أكثر من ٤٠٠ ش
ــهيداً،  ــهيد، والعاصمة بغداد ٢٩٤ ش والديوانية ٣٠٠ ش
ــهيداً، وواسط ١١٠  ــهيداً، واملثنى ١١٩ ش وديالى ١٢٠ ش
ــهيداً، إضافة إلى شهداء من  ــان ٢٥ ش ــهداء، وميس ش
ــرف وبابل». ــة والنجف األش ــات كربالء املقدس محافظ
ــث حقيقي من قبل فريق  ــا، إلى أن «يكون هناك بح ودع
ــات الدولية  ــهداء»، مطالباً املنظم ــة الش تابع ملؤسس
ــة ودوافعها  ــة إبادة جماعي ــذه اجلرمية جرمي ــار ه بـ»اعتب
ــاص العادل  ــرورة إنزال القص ــدد على «ض عنصرية».وش
ــا ومطالبة  ــن رفات الضحاي ــني اجلناة والبحث ع باجملرم
ــهداء  ــبايكر ألن الش وزارة الدفاع باالهتمام بقضاية س
ــبي الوزارة»، داعياً إلى إعطاء احلقوق لذوي  هم من منتس
ــماء  الضحايا وكذلك منحهم قطع األراضي وتوثيق اس

الشهداء وحياتهم وملاذا استشهدوا».

بغداد /

ــى  ــداد املهندس عمار موس ــني بغ ــه ام وج
ــراع باجناز  ــم بزيادة وتيرة العمل واالس كاظ
مشاريع االكساء والتطوير على وفق افضل 
املواصفات الفنية املعتمدة.جاء ذلك خالل 
ــداد لالطالع على  ــة ميدانية المني بغ جول
اعمال اكساء محلة ٦٠٤ مبنطقة القادسية 
ضمن قاطع بلدية املنصور.وذكر بيان لالمانة 
ان « امني بغداد اكد على حرص امانة بغداد 
ــرعت  ــاء التي ش على اكمال اعمال االكس

ــة ٦٠٤ مبنطقة  ــا محل ــابقاً ومنه ــا س به
القادسية».واضاف ان «امني بغداد زار احمللة 
املذكورة بعد ورود عدد من الشكاوى لتلكؤ 
ــركة املنفذة وتوجيه حتذير اخير  عمل الش
ــاز اعمال تطوير  ــراع باجن لها وااليعاز باالس
احمللة على وفق املواصفات الفنية املعتمدة 
ــد العامة لتكثيف  ــركة ابن رش وتوجيه ش
الفحوص اخملتبرية للتأكد من نوعية وجودة 
ــتخدم وطبقات االكساء». ــفلت املس االس

ــذه احمللة هي  ــار امني بغداد الى ان « ه واش

ــدد كبير من  ــاريع لع ــن مجموعة مش ضم
ــة بغداد  ــي العاصم ــكنية ف ــالت الس احمل
تعمل دائرة املشاريع على اكسائها وهناك 
ــة ٦١٠ وحمالت  ــتمر ضمن محل عمل مس
ــاء في مدينة الصدر وعدد من  تطوير واكس
ــاء بغداد بجانبي  ــوارع املهمة في احي الش
ــع ان « امانة بغداد  ــرخ والرصافة».وتاب الك
ــاريع  ــتمرة في اكمال هذه املش جادة ومس
واكساء احملالت بشكل كامل ودخولها حيز 

التنفيذ خلدمة أهالي بغداد احلبيبة. 

بغداد /

@bÌbö‘i@b‡ËnflHQUI@Û‹«@új‘€a
ÖaÜÃi@ø@Ú–‹n´

ــداد، امس االحد،  ــادة عمليات بغ اعلنت قي
ــى ١٥ متهما وفق احكام قضايا  القبض عل
ــلحة  ــن االس ــدد م ــط ع ــة وتضب مختلف
ــن املواد  ــة وكمية م ــر املرخص ــدة غي واالعت
ــرخ والرصافة. ــدرة بجانبي الك واحلبوب اخمل
ــتركة في  ــارز املش ــادة ، أن املف ــرت القي وذك
ــالل اجلهود املكثفة  ــادة العمليات من خ قي
ــرة وبإوقات واماكن مفاجئة  ملفارزها املنتش
ــرخ والرصافة  ــي الك ــة في جانب ــر ثابت وغي
ــة) من خالل نصب  ــاعة املاضي خالل (٢٤ س
ــبات  ــة وتفعيل حاس ــيطرات املفاجئ الس
ــع مدير  ــيق م ــاء بالتنس ــني للقض املطلوب

ــتخبارات وامن القيادة متكنت من  قسم اس
ــاً وفق مواد  ــى (١٥) متهم ــاء القبض عل الق
قانونية مختلفة.واضاف البيان أن املتهمني 
بينهم متهم بحيازة االسلحة واالعتدة غير 
ــموم  املرخصة ومتاجرين باملواد اخملدرة والس
ــة الى ضبط عدد  ــواد املمنوعة، باالضاف وامل
ــلحة واالعتدة غير املرخصة وعدد  من االس
ــواع وجتهيزات  ــة االن ــدة مختلف ــن االعت م
ــكرية اخرى، وضبط كمية من احلبوب  عس
واحلشيشة واملواد اخملدرة واجهزة تعاطيها.

ــض عليهم  ــة امللقى القب ــه مت إحال وبني أن
واملواد املضبوطة الى اجلهات ذات االختصاص 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم. 

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
ــة  ــتاني برئاس وفداً رفيعاً من االحتاد الوطني الكردس
ــه بافل جالل طالباني.وجرى في االجتماع، الذي  رئيس
ــي للحزب الدميقراطي  ــره عضو املكتب السياس حض
ــى أهمية  ــد، التأكيد عل ــتاني محمود محم الكردس
ــيما برنامجها  ــتان، وال س دعم حكومة إقليم كردس
ــات للمواطنني. كذلك  اإلصالحي لتقدمي أفضل اخلدم
ــاج إلى  ــاكل التي حتت ــى املش ــوء عل ــليط الض مت تس
ــى أن حكومة اإلقليم  ــار رئيس احلكومة إل حلول.وأش
ــمل جميع  ــتركاً يش ــاً مش ــاً إصالحي ــك برنامج متتل
ــاركة في احلكومة، وأنه وبدعم األطراف  األطراف املش
الكردستانية كافة، يتعني العمل فريقاً واحداً لتطبيق 
ــدمي اخلدمات إلى املواطنني في  البرنامج احلكومي وتق

ــد وفد االحتاد  ــتان. هذا وأك ــع أرجاء إقليم كردس جمي
الوطني الكردستاني دعمه حلكومة إقليم كردستان، 
وإجناح برنامجها اإلصالحي، والدفاع عن حقوق شعب 

كردستان ومنجزاته. 

Ô„aãâbiÎ@Ô„bj€bü@ıb‘€@›Óïb–m@—í◊

بغداد /

بغداد /
ــا اخلاصة  ــتركة ، عن خطته ــات املش ــادة العملي ــت قي أفصح
ــعودية. بتأمني تفويج احلجاج عبر منفذ عرعر احلدودي مع الس

وقال املتحدث باسم قيادة العمليات اللواء حتسني اخلفاجي، إن 
اللجنة االمنية العليا املشرفة على طريق حجاج بيت اهللا أجرت 
زيارة لتأمني الطريق واالشراف على توزيع القطاعات العسكرية، 
الفتا الى أن اللجنة أكدت على تأمني الطريق وانتشار القطعات 
ــكرية على جانبي الطريق من عرعر الى محافظة كربالء  العس
ــاه طريق ١٦٠ كيلو.وأضاف، أن هناك خطة وضعت تتضمن  وباجت
قيام قوات اجليش العراقي والشرطة االحتادية واحلشد الشعبي 
والقوة اجلوية وطيران اجليش بتأمني  طريق احلجاج بعد ذهابهم 
ــدا أنه مت اكمال  ــى بعد عودتهم، مؤك ــة وحت الى الديار املقدس
ــج احلجاج.وتابع أن اولى  ــتعدادات اخلاصة بتفوي ــني واالس التأم

القوافل البرية ستتوجه الى الديار املقدسة االسبوع املقبل.

ــات كربالء الفريق الركن  من جانبه، قال قائد عملي
ــمي ، إن اخلطة التي وضعت هذا العام  علي الهاش
ــابقة. ــنوات الس لتفويج احلجاج تختلف عن الس

ــمي، أن الطريق سيكون مفتوحاً ٢٤  وأوضح الهاش
ــر، ومت تأمينه من جميع  ــاعة من كربالء الى عرع س
ــير  ــرات حرارية وابراج وطيران مس ــي بكامي النواح
ــيراً إلى  ــد قطوعات، مش ــش، وال توج ــران اجلي وطي
ــذه اخلطة.بدوره،  ــاركة جميع القطعات في ه مش

ــد الزويني، إن  ــرطة كربالء اللواء أحم يقول قائد ش
ــتراك بتفويج احلجاج  ــرطة تقوم باالش قيادة الش
ــام  ــن افواج الطوارى وكافة االقس ــكل مواردها م ب
ــذ عرعر.وأضاف، أن كل  ــن احلدود االدارية والى منف م
ــاج، وكذلك  ــتقبال احلج ــور له فوج خاص الس مح
ــن ملبيت احلجاج،  ــص قوة الى مدن الزائري مت تخصي
ــرطة  ــن ١٣ زورقاً، والش ــر م ــر أكث ــيراً إلى نش مش

االحتادية في املسطحات املائية.

@NN5€a@wßa@’Ìäü@¥fldn€@ı˝iä◊@ø@paÖaÜ»nça
›Óïb–n€a@—íÿm@paÖbÓ‘€a

اربيل /



ــني  واملراقب ــني  املدرب آراء  ــت  تباين
للمنتخبات الكروية العراقية بعد 
خسارة املنتخب االوملبي العراقي 
ــتاني  االوزبكس ــي  االوملب ــام  أم
ــات الترجيحية. ..آراء عدد  بالضرب
ــابقني  ــن الالعبني الدوليني الس م
ــي  االوملب ــارة  خس ــبب  س ــن  ع  ،
وخروجه من بطولة آسيا حتت ٢٣ 
بعد اخلسارة االخيرة امام االوملبي 
االوزبكستاني، وعن رأيهم بقيادة 

املدرب سوكوب للمنتخب.
وقال الالعب الدولي السابق نعيم 
ــا التفكير جيداً  ــدام؛ إن «علين ص
سيما بعد خروجنا من املنافسات 
ــة قادرة على  لبناء منتخبات قوي
ــدأت تتطور  ــاراة الفرق التي ب مج
ــا الحظناه  ــكل كبير وهذا م بش
ــتوى الكبير الذي يتمتع به  باملس

املنتخب األوزبكي».
ــي  االوملب ــا  «منتخبن ان  ــاف  واض
ــاوز املنتخب االوملبي  أخفق في جت
ــب أمامنا  ــم انه لع ــي رغ األوزبك

ــاء  البن ــن  لك ــني  العب ــرة  بعش
ــى  عل ــاً  واضح كان  ــح  الصحي

املنتخب االوزبكي».
وشدد على ضرورة البناء الصحيح 
ان  ــاً  موضح ــي،  العراق ــب  لالع
ــج لنا العبني  ــدوري القوي ينت «ال
ــن  لتكوي ــال  ع ــتوى  مس ــى  عل
ــيما وان العراق  منتخبات قوية س

ميتلك مواهب وإمكانيات زاخرة».
ــد  ــوكوب؛ أك ــدرب س ــأن امل وبش

صدام ان «مدرب منتخبنا االوملبي 
ــواره مع  ــوكوب ومن خالل مش س
ــب كان اداؤه مقبوالً نوعما  املنتخ
ــلبيات التي  باستثناء بعض الس
ــه الفني مع املنتخب  رافقت عمل
ــن جانبه؛ قال الالعب  األوملبي». م
ــد  ــدرب مؤي ــابق وامل ــي الس الدول
جودي   إن «مدرب منتخبنا االوملبي 
ــع في ادارة املنتخب  كان غير مقن
وال يلبي الطموح ، وتوقع أن يقيله 

ــرة القدم بعد  ــاد العراقي لك االحت
خروجنا من البطولة».

ــوكوب لم يتمكن  ــاف ان «س واض
ــاراة وكان متخوفا  ــراءة املب ــن ق م
ــم ولم  ــوم على اخلص ــن الهج م
ــاذ قرارات  ــجاعاً في اتخ ــن ش يك
ــم أن املنتخب  ــمة رغ فنية حاس
ــرة  بعش ــب  يلع كان  ــي  االوزبك

العبني أمامنا».
ــب االوملبي  ــى ان املنتخ ــار ال واش
ــني جيدين لكن املدرب  ميتلك العب
لم يوفق في توظيفهم وقيادتهم 
ــا جعلنا  ــح  مم ــكل الصحي بالش
ــر في اللقاء األخير ونخرج  نخس
من البطولة رغم الفرصة الكبيرة 

التي كانت متاحة لنا».
ل الالعب الدولي  من ناحيته؛ حمّ
ــدرب  امل ــد  مجي ــد  فري ــابق  الس
ــروج من  ــارة واخل ــوكوب؛ اخلس س
ــذا ما تكلمت  ــة، وقال «ه البطول
ــى النهائيات  ــول ال ــه قبل الدخ ب

االسيوية».

ــيّ للمنتخبِ  ــرُ الفن ــال املدي ق
ــالف  ــي العراقي، ميروس األوملب
ــي  الت ــواء  األج إن  ــوكوب،  س
ــب  املنتخ ــةِ  مبواجه ــت  أحاط
ــره  ونظي ــي  العراق ــي  األوملب
ــارِ  ــن إط ــت ع ــي خرج األوزبك

ــداثِ  ــبب أح ــدم بس ــرةِ الق ك
ــور، وجعلت من  ــغبِ اجلمه ش
على  ــف  تتضاع ــاتِ  الضغوط
ــوكوب في  ــالَ س ــني. وق الالعب
ــي عقب اللقاء، إن  مؤمتر صحف
ــاراة من قبل  ــي املب ــا حدثَ ف م
، خصوصاً  اجلمهور غير معقولٍ
بعد أن مت رمينا باحلجارةِ وقناني 

ن تواجد في امللعب وكل  املاء ومَ
ــاهد املباراة توضحت له  ن ش مَ
ــي عانينا  ــى الت ــورةُ الفوض ص

منها.
ــى مرحلةٍ  إل ــا  : وصلن ــافَ وأض
ــل عمليةِ  ــاً لعم ــد مكان ال جن
ــبب  بس ــني  الالعب ــخنيِ  تس
ــربِ الالعبني  ــي ض ــدِ ف التقص

من قبل اجلماهير التي حضرت 
اللقاء. ووجه سوكوب تساؤالته 
ــيوي هل هذا  ــادِ اآلس إلى اإلحت
ــةُ  ــن إقام ــل ميك ــي ! ه طبيع
ــي ظل  ــدم ف ــرةِ الق ــاراة لك مب
هذه األجواء؟! أين أنتم من كلِ 
ــذي امتدَ طول  ــغب ال هذا الش
ــودِ أي رادع!.  املباراة من دون وج

ــأل عن  ن يس وأوضحَ أنه لكل مَ
ــراء أعتقد أنني  ــات احلم الكارت
لست بحكمٍ ! هناك VAR وهو 
ن  ــذا على مَ ــك، ل ــن يُحدد ذل مَ
ــك أن يفهمَ أن  ــدث عن ذل يتح
ذلك جزء من اللعبةِ وال ميكن أن 
تتم مجاملتنا في ذلك. واختتمَ 
ــيّ ملنتخبنا األوملبي،  املدير الفن

ــالً: هذه  ــوكوب، حديثه قائ س
اللعبةُ األخيرة التي أقودُ فيها 
ــد انتهاء  ــبَ األوملبيّ بع املنتخ
ــديّ أي تعليقٍ  ــدي، وليس ل عق
 ، ــةٍ ــورةٍ عام ــاراة بص ــى املب عل
ــا كل ما علينا في  كوننا فعلن
ــلَ املنتخب  ، وأبارك تأه ــاءِ اللق
ــى دور نصف نهائي  األوزبكي إل

كأس آسيا حتت ٢٣ عاماً. اخفق 
املنتخب االوملبي العراقي لكرة 
ــف  ــوغ دور نص ــي بل ــدم ف الق
ــيا حتت ٢٣  ــي لبطولة اس نهائ
ــاء   السبت املاضي،  عاما، مس
املنتخب  ــام  ام ــارته  بعد خس
ــح  الترجي ــركالت  ب ــي  االوزبك

بنتيجة ٣-٢.

ــاد العراقي لكرة  اتفق االحت
ــي األندية  ــع ممثل ــدم  م الق
ــاركةِ في دور الثمانية  املش
ــةِ كأس العراق على  لبطول
ــات األربعة التي  آلية املباري
ستقام في البطولة وأبرزها 
ــى ركالت اجلزاء  ــوء ال اللج
ــرة بعد  ــة مباش الترجيحي
ــادل،  ــاراة بالتع ــاء املب انته
ــن االجتماع  ــاب ع فيما غ

ممثلو فريقني.

إن  ــاد  لالحت ــان  بي ــال  وق  
ــبت  ا عقده،   الس «اجتماعَ
األول  ــبُ  النائ ــي،  املاض
ــرف  ش مُ ــاد  االحت ــسِ  لرئي
ــي  عل ــابقات،  املس ــة  جلن
ــرّ االحتاد مع  ــي مق جبار، ف
ــاركةِ  ــة املش ــي األندي ممثل
ــة لبطولةِ  ــي دور الثماني ف
ــتثناءِ  باس ــراق  الع كأس 
ناديي  ــي  ــور ممثل عدم حض
ــو،  وزاخ ــوب  اجلن ــي  صاف مَ
ــاع األمنيُ  ــورَ االجتم بحض

العامّ لالحتاد محمد فرحان.
وأضاف البيان أن» احلاضرين 
ــوا في االجتماعِ آليةَ  ناقش
ــة لهذه  ــات دور األربع مباري
املالعب  واختيار   ، ــةِ البطول
التي ستتبارى فيها األندية، 
واالعتماد على نظامِ خروج 
ــي دور الثمانية  ــوب ف املغل
التأكيدِ  ــع  ــة، م ودور األربع
أرضٍ محايدةٍ  ــار  اختي على 
ــي دور األربعة خلوضِ تلك  ف

.« املبارياتِ

ووفق البيان فقد «مت االتفاقُ 
ــى ركالتِ  ــوءِ إل ــى اللج عل
ــرةً  اجلزاء الترجيحيّة مباش
ــة واألربعة  ــي دور الثماني ف
بعد انتهاءِ املباراة بالتعادل، 
ــك اتفق  ــى ذل ــةِ إل باإلضاف
ــع النائبِ األول  احلاضرون م
ــدِ  ــى حتدي ــار عل ــي جب عل
ــي دور  ــاتِ ف ــد املباري مواعي
ــورةٍ ال تتعارض  األربعة بص
ــاتِ املُتبقية في  ــع املباري م

الدوري».
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نبض الشارع

عمر قحطان

ــاد العراقي لكرة  ــدة التي طالتها، يطمح االحت ــب االنتقادات العدي عق
القدم إلى تطوير مسابقة الدوري املمتاز، من خالل إطالق دوري احملترفني 
املوسم املقبل، ومبشاركة أربعة عشر فريقا فقط، وسط دعم إعالمي 

وجماهيري غير مسبوق، تسلح به االحتاد التخاذ خطوته اجلريئة.
ــي، أبرزها  ــابقة بنظامها احلال ــف املس ــدة أدت إلى ضع ــباب عدي  أس
إقامتها مبشاركة عشرين فريقا، مما جعل الدوري طويال وممال ميتد ألكثر 
ــهر، حيث لم تنتهِ نسخة املوسم احلالي حتى اآلن إلى  ــعة أش من تس

جانب كثرة التأجيالت للمباريات.
ــابقة منها امتالك بعض فرق األندية  ــاكل أخرى عانت منها املس مش
ــة، إضافة إلى الديون املالية التي  ــاركة في الدوري ملالعب احترافي املش

في عاتق األندية والتي أدت إلى تلقيها شكاوي دولية عديدة.
االحتاد العراقي اجلديد برئاسة عدنان درجال أعلن عن مشروعه الضخم 
ــابقة، حتت مسمى دوري  الذي يهدف من خالله إلى تغيير خارطة املس
ــتياء عدد غير قليل من األندية،  احملترفني العراقي، بقرار مفاجئ أثار اس
ــبب قصر  ــتحيل بس ــبه مس ــي اعتبرت تطبيق نظام االحتراف ش الت

املدة، والشروط الصارمة املطلوبة. 
تطبيق نظام التراخيص اآلسيوي يفرض على األندية العديد من املعايير 
ــيعتمد على نظام التراخيص لالحتاد  ــب ما أعلن االحتاد الذي س بحس
ــون املالية التي بذمة  ــديد جميع الدي ــيوي لكرة القدم، منها تس اآلس
ــرط امتالك كل نادٍ ملعبا خاصا به، باإلضافة إلى  النادي، إلى جانب ش
ــة محترفني كحد أدنى، كما يجب اعتماد التسويق  التعاقد مع خمس
ــركات راعية لتكون مصدرا ماليا أساسيا لكل ناد، مع  والتعاقد مع ش
ضرورة توفير نظام مالي متكامل، كذلك يجب على كل ناد امتالك فرق 

للفئات العمرية، وأيضا إنشاء فريق نسوي.
أشهر معدودات أمام األندية لتطبيق معايير االحتراف من أجل املشاركة 
ــيكون ضمن دائرة  ــكل أمثل س بدوري احملترفني، ومن يطبق النظام بش
ــابقة املوسم املقبل،  ــر فريقا الذين سيشاركون في املس األربعة عش
ــيكون املصير املشاركة في دوري الدرجة األدنى، مهما  وبخالف ذلك س

كان اسم ونتائج النادي املوسم احلالي. 
ــعار األندية  ــبب عدم إش ــادات عديدة تلقاها االحتاد العراقي بس  انتق
ــه  بقراره قبل مدة كافية لتوفير املتطلبات، لكن االحتاد دافع عن نفس
جبر على تطبيق  ــه مُ ــه نوه إلى األمر أكثر من مرة وأن ــف بأن بقوة وكش
ــت وإال حرمان  ــرع وق ــيوي بأس ــراف بتوصية االحتاد اآلس ــام االحت نظ
ــاركة مبسابقات األندية القارية، كما أن االحتاد  الفرق العراقية من املش
ــلمه في مهمة قيادة  ــة عدنان درجال لم ميض على تس العراقي برئاس
الكرة العراقية سوى أشهر قليلة، بعد الفوز باالنتخابات في سبتمبر 

املاضي عام ٢٠٢١.
ــروع قد ال يرى النور  ورغم تصريحات البعض من أعضاء االحتاد بأن املش
ــابقات  ــه، إال أن ذلك لن مينع جلنة املس ــلت األندية بتطبيق ــا فش إذا م
ــق القرار الذي ال  ــروعها التطويري، من خالل تطبي ــتمرار مبش من االس
ــى الدرجة األولى،  ــوط أربعة أندية إل ــه، والذي ينص على هب ــة في رجع
ــكة  ــة من جهتها متمس ــق دوري احملترفني. األندي ــم ينطل ــي حال ل ف
ــابقا قرار هبوط أربعة فرق، كما  ــا، فمعظم األندية عارضت س مبوقفه
ــاركة بدوري احملترفني،  تعارض اآلن قرار تطبيق التراخيص من أجل املش
ــا، وحتى محكمة  ــى احملاكم الرياضية، والفيف ــا هددت باللجوء إل كم
ــهال على اإلطالق، بل  التحكيم الرياضية (CAS).لن يكون املوضوع س
ــم املقبل، لكن االحتاد  هي مغامرة من العيار الثقيل قد ال تنجح املوس
ــرة العراقية بكل  ــاريعه لتطوير الك ــي عازم على مواصلة مش العراق
ــم ما بعد  ــروع دوري احملترفني إلى املوس ــرق، حتى لو مت تأجيل مش الط
املقبل، وهي إصالحات تتزامن مع قرارات اختصت باملنتخبات العراقية 
ــابقات كرة القدم بكل الدرجات، من أجل  مبختلف فئاتها، وكذلك مس
ــاوز إخفاقات املاضي التي  ــابق عهدها وجت إعادة الكرة العراقية إلى س
تكررت مؤخرا على جميع األصعدة، على مستوى املنتخبات الوطنية، 

ومشاركات األندية القارية.
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ــواب    الن ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ ــى  تلق
ــبت  ــد  ، الس ــداهللا أحم ــاخوان عب د.ش
ــوب  ــى وبقل ــزن واألس ــغ احل ــي ببال املاض
ــدره، نبأ  ــاء اهللا وق ــة بقض ــرة ومؤمن صاب

ــني ومقدم  ــيخ املعلقني الرياضي ــاة ش وف
ــرم مؤيد البدري بعد صراع  البرامج اخملض

مع املرض.
ــدم خالص التعازي  ــب رئيس اجمللس ق نائ
ــاة إلى عائلة البدري وذويه  وصادق املواس
ــراً رحيله  ــور الرياضي، معتب ــى اجلمه وإل
خسارة كبيرة وميثل محطة مهمة لتاريخ 
ــيما  ــة العراقية، س ــي الرياض ــرق ف مش
ــبوع)  ــه املعروف (الرياضة في أس برنامج

الذي علق في ذاكرة األجيال. 
إنا هللا وإنا إليه راجعون... 

املكتب اإلعالمي لنائب رئيس مجلس 
النواب العراقي

السبت ١١ حزيران ٢٠٢٢

ــوزراء مصطفى  ــس ال ــه رئي   وج
ــيخ  الكاظمي، ، بنقل جثمان ش
ــني العراقيني الراحل مؤيد  املعلق
ــمال  ــكوتالند ش ــدري من س الب
ــى العاصمة  ــة املتحدة إل اململك
ــييع  ــم تش ــداد وإجراء مراس بغ
ــمه  بإس يليق  ــب  ــمي «مهي رس

ومكانته وتاريخه احلافل».
جاء ذلك عقب املكاملة الهاتفية 
ــباب  ــي أجراها معه وزير الش الت

والرياضة عدنان درجال.
ــالة  ــوزراء في رس ــرَ رئيس ال بَّ وعَ
ــد «زيدون»  ــا إلى جنل الفقي نقله
ــرته  ــع أفراد أس ــه وجمي و عقيلت
الكابنت عدنان درجال وزير الشباب 
ــن بالغ احلزن وعميق  والرياضة، ع

املواساة برحيل هذه الشخصية 
اإلجتماعية والوطنية والرياضية 
ــاء  للعط ــاً  إمنوذج ــت  ــي مثل الت
ــى أن الوطن فقد  والتميز،الفتاً إل
ــخصياته  ــه واحداً من ش برحيل
القيادية والرياضية واالجتماعية 
ــادر عن  ــان ص ــا لبي ــرة، وفق املؤث

االعالم احلكومي العراقي.

ــة  ــباب والرياض ــر الش ــدم وزي وق
ــل وجميع  الراح ــرة  التعازي الس
ــرة  االس وكل  ــه  ومحبي ــه  اقارب
الرياضية في هذا املصاب األليم.

ــدون» جنل  ــدم «زي ــه ق ــن جانب م
الفقيد الراحل «الشكر والتقدير 
ــس  ــس مجل ــى رئي ــان ال والعرف
الوزراء مصطفى الكاظمي و وزير 
الشباب والرياضة الكابنت عدنان 
ذكراً  درجال على هذه االلتفاتة ، مُ
أن وصية الراحل أكدت على إجراء 
ــييع في  والتش ــن  الدف ــم  مراس

املكان الذي يتوفاه اهللا فيه».
ــبت املاضي، توفي  ــاح   الس وصب
املعلق الرياضي مؤيد البدري بعد 

صراع طويل مع املرض.

ــركة  ش ــق  فري ــارك  يش
ــي بطولة  ــط ذي قار ف نف
لكرة  العربية  ــركات  الش
ــاالت ممثالً عن  القدم للص
ــة إلى  ــركات العراقي الش
ــة  عربي ــركات  ــب ش جان
والتي  وأفريقية  ــيوية  آس
ــة  مدين ــتضيفها  تس
. ــة  املصري ــعيد   بورس
ــار  ــط ذي ق ــيقص نف وس
ــاء  ــاح بلق ــريط االفتت ش
 ، ــتضيف  املس ــد  البل
ــركة  ش ــيواجه  س إذ 
ــوّج  املت ــر  مص ــاء  كهرب
املاضية  ــخة  النس بلقب 
ــة  املدين ــة  قاع ــى  عل
ــعيد .  الرياضية في بورس
 وقال رئيس الوفد املهندس 

سعيد زغير « إن البطولة 
مبدارس  لإلحتكاك  فرصة 
ــا جتارب  ــة عربية له كروي
باإلجنازات  حافلة  رياضية 
ــى « أهمية  ــيراً إل «  ، مش
ــق نفط ذي  ــاركة فري مش
ــاز على نتائج  قار الذي ح
ــه  ــزة ، جعلت ــة ممي محلي
ــة  العراقي ــرة  للك ــالً  ممث
 .» ــا  لرياضته ــفيراً  وس

 

ــاوة  بحف ــر  زغي ــاد  وأش
االستقبال للوفد العراقي 
من قبل األخوة املصريني ، 
معبراً عن أمنياته بتحقيق 
نتائج مشرفة بالرغم من 
ــرة  ــال الك ــة ابط مواجه
ــة الفريق املصري  األفريقي
ــم اغلب عناصر  الذي يض

املنتخب األول «.
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رفضت جلنة املسابقات في االحتاد 
ــرة القدم امس األحد،  العراقي لك
تلبية طلب إدارة نادي القوة اجلوية 
ــررة يوم غد  ــه املق ــل مبارات بتأجي
ــع نهائي كاس  ــزوراء في رب امام ال

العراق.
وقال عضو اللجنة جنم األوسي ان 
ــرر  ومعلوم لكل  موعد اللقاء مق

األطراف منذ اكثر من اسبوع  فال 
داعي من طلب التأجيل.

ــة  املتأهل ــرق  الف كل  ان  ــاف  واض
ــا جميع طلبات  ــرف اننا رفضن تع
ــعى  التأجيل وتغيير املواعيد ونس
ــات اخلاصة بالدوري  الجناز املنافس
للبدء مبنافسات املوسم  والكأس 

املقبل حسب التوقيت احملدد.
ــاد الكرة يعمل  ــار إلى أن «احت وأش

ــت مبكر  ــم بوق على أنهاء املوس
وإعطاء فرصة لألندية لالستعداد 

األمثل وخالل مدة مناسبة».
ــوة اجلوية  ــادي الق ــت ادارة ن وفاحت
ــرة  ــاد الك ــمياً، احت ــي رس الرياض
ــام  ــه أم ــل مبارات ــي لتأجي العراق
الزوراء في ربع نهائي كأس العراق، 
إضافة إلى اإلتصال الهاتفي الذي 
ــة الفريق  ــد القوة اجلوي ــع قائ جم

ــس  ــد برئي ــهاب جاه ــار ش الطي
ــرة العراقي عدنان درجال  احتاد الك

للغرض نفسه.
ــاراة فريقنا  ــاء طلب تأجيل مب وج
ــي  ــزوراء ف ــام ال ــة أم ــوة اجلوي الق
ــراق إلى يوم  ــي كأس الع ربع نهائ
ــن يوم غد  ــل بدال م ــة املقب اجلمع
ــد اكبر عدد  ــني لضمان تواج اإلثن
ــة  ــاهدة القم ــور ملش ــن اجلمه م

ــة بني الفريقني، إضافة إلى  الكروي
ــب عنه عدة العبني  أن الفريق يغي
ألسباب منها تواجد العبي النادي 
ــارك في  مع املنتخب االوملبي املش
ــيا، فضال  آس نهائيات  ــات  تصفي
ــع ميلير مع  ــاركة املداف ــن مش ع
ــن أيام فيفا دي  منتخب بنما ضم
ــب ما معمول به في كل دول  حس

العالم.
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ــاد العراقيّ لكرةِ القدم، احلداد على روح  أعلن االحت
ــبَق (مؤيد  ــس االحتاد العراقيّ لكرةِ القدم األس رئي

البدري) ملدة ٣ ايام ابتداءً من.
ــيرتدون  ــان  ، إن «الالعبني س ــي بي ــاد ف ــال االحت وق
ــا االحتادُ في  ــي يقيمه ــابقات الت ــي جميعِ املُس ف
ــبوعِ احلالي الشاراتَ السوداء حزناً على وفاةِ  األس

ز الرياضي (مؤيد البدري). الرمْ
ــدري بعد صراع  ــي مؤيد الب ــي املعلق الرياض وتوف

طويل مع املرض.
ــدري، أن االخير توفي  ــرة الب ــون من اس ــر مقرب  ذك
ــمال  ــكوتالند ش ــبت املاضي في س ــاح  الس صب
ــر مع املرض عن  ــدة، بعد صراع مري اململكة املتح

عمر يناهز الـ٨٨.
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بغداد ـ اعالم الجمعية 
ــة  اخلدمي ــة  اجلمعي ــت  اختتم
ــة التعاونية  ــياحة والفندق للس
االول  ــنوي  الس ــى  امللتق ــال  اعم
ــة مبجموعة  ــياحة والفندق للس
توصيات اهمها تفعيل الشراكة 
ــني احلكومي واخلاص  بني القطاع
ــل  اج ــن  م ــة  برملاني ــاركة  ومبش
تشريع القوانني اخلاصة بتنشيط 
ــياحي  الس ــاع  القط ــل  وتفعي
ــم الثروات  ــب مع حج ــا يتناس مب

السياحية في البلد.
ــي  ــب االعالم ــان للمكت ــال بي وق
ــى اقيم في  ــة ان (امللتق للجمعي
ــدق املنصور  ــة قرطبة في فن قاع
ــبت ١١ /  ــداد يوم الس ــا ببغ ميلي
ــس  ــيد رئي ــة الس ٦ / ٢٠٢٢ برعاي
ــتاذ محمد  ــس النواب االس مجل
احللبوسي الذي اوفد نائب رئيس 
ــياحة واالثار  ــة الثقافة والس جلن
النيابية الدكتورة سميعة الغالب 
ــة بالنيابة  ــه والقاء كلم لتمثيل
عنه ركزت فيها على دعم البرملان 
املبذولة  ــود  الثقافة للجه وجلنة 
ــل الواقع  ــيط عم ــن اجل تنش م
ــد وامكانية  ــي البل ــياحي ف الس
ــريعات  التش ــاد  بايج ــهام  االس
ــى  ــاعد عل ــي تس ــة الت القانوني

التسريع في انعاش السياحة).

ــة  اجلمعي ــس  (رئي ان  ــاف  واض
الدكتور عمار ياسر كطان طالب 
ــاح بتضافر  ــة االفتت ــالل كلم خ
اجلهود بني جميع اجلهات املعنية 

ــة واملمثلني  ــة والبرملاني احلكومي
ــل تغيير  ــاع اخلاص من اج للقط
مبا  ــي  العراق ــياحي  الس ــع  الواق
يتناسب مع ثروته السياحية غير 

املفعلة).
ــس اللجنة  ــى ان (رئي ــيرا ال مش
ــارك انبثاق  ــة فاروق حنا ب النيابي
امللتقى في ظل الظروف العصيبة 
التي يواجهها القطاع السياحي 
ــناده للجمعية  ، واكد دعمه واس
ــع اخملتصني  ــا مع جمي مبا ميكنه
واملهتمني في القطاع السياحي 

من حتقيق اهدافها املشروعة).
من جانبه اكد ممثل وزير الداخلية 
ــعد معن دعم  ــواء الدكتور س الل
ــتية  الوزارة في اجلوانب اللوجس
السياحة  املتعلقة بعمل قطاع 
ــا يرتبط بذلك من امور االقامة  وم
ــزا وغير ذلك  ــول على الفي واحلص
ــتعادة  من دعم ممكن تقدميه الس
ــا رافدا  ــياحة بوصفه هيبة الس
ــة الدولة. ــن روافد موازن مهما م
ــذي نقل عن  ــان ال ــب البي بحس
ــتاذ  ــس اجلمعية االس ــب رئي نائ
ــر  ــادق اله ــد ص ــي محم احلقوق
ــي امللتقى  ــالل كلمته ف قوله خ
ان (اجلمعية هي املؤسسة االولى 
ــع بني  ــتطاعت ان جتم ــي اس الت
القطاعني العام واخلاص من اجل 
ــراكة العمل بالشكل  تفعيل ش
ــياحة الى القها  الذي يعيد الس

وواجهتها).
ــاب  االنتس ــة  آلي ــر  اله ــن  واعل

للجمعية من اصحاب املنتجعات 
ــة  اخلاص ــركات  والش ــادق  والفن
 ، ــفر  والس ــياحة  بالس ــة  املعني
ــداف ورؤية  ــتعرضت اه ــا اس كم

ــا  باعماله ــروع  والش ــة  اجلمعي
ــا املكون من  ــس ادارته عبر مجل
الدكتور عمار ياسر كطان رئيسا 
والهر نائبا ورجل االعمال االستاذ 

ــري امينا للسر  ظافر علي الياس
ــدر  ــروف حي ــال املع ــل االعم ورج
ــة الى باقي  ــذاف عضوا اضاف احل
ــادة من اعضاء مجلس ادارة  الس

اجلمعية.
ــوك للفنون  ــة كرك ــت فرق وقدم
ــة  للجمعي ــة  التابع ــعبية  الش
ــراق) اضافة  ــالما يا ع اوبريت (س
ــن  ــي ع ــم وثائق ــرض فيل ــى ع ال
مجمل املواقع االثرية والسياحية 
ــع محافظات  ــة في جمي والديني
ــماله  ــن جنوبه الى ش ــراق م الع

بعنوان (العراق قبلة السياحة).
ــس اللجنة  ــى رئي ــر امللتق وحض
ــس النواب  ــي مجل ــة ف القانوني
ــو  ــوز و عض ــد عن ــب محم النائ
ــام الهاللي  مجلس النواب ابتس
ــل وزارة الثقافة  ــى وكي اضافة ال
ــياحة واالثار االستاذ قاسم  والس
ــوداني واالحتاد العام للتعاون  الس
ــي الدول  ــفراء وممثل ــدد من س وع
االدارات  ورؤساء مجالس  العربية 
ــط  ــاع اخملتل ــركات القط ــي ش ف
ــداد ورئيس رابطة  للفنادق في بغ
ــف  والنج ــالء  ــي كرب ف ــادق  الفن
ــياحية في  ومدير عام املرافق الس
ــياحة وعدد من املدراء  هيئة الس
ــني  ــاتذة االكادميي ــني واالس العام

املتخصصني بالسياحة.

متابعة / البينة الجديدة

ــبت  ــة، الس ــة البريطاني ــت احلكوم أقال
ــن منصبه  ــلما م ــؤوال مس املاضي ، مس
ــمية،  رس ــل  عم ــة  مجموع رأس  ــى  عل
ــجيع تظاهرات ضد  بعدما اتهمته بتش
فيلم عن ابنة النبي محمد (ص). وكانت 
ــيني وورلد) البريطانية لدور  ــبكة (س ش
ــرض فيلم  ــرت لوقف ع ــينما اضط الس
ــي الصاالت،  ــذي بدأ ف ــيدة اجلنة» ال «س
مطلع يونيو، بعد هذه احلملة التي قامت 
بها مجموعات اعتبرت الفيلم «مسيئا».
ــام ومحام  ــم، وهو إم ــارئ عاص ــب ق وكت
ــرا، تعليقا على  ــمال إنكلت في ليدز بش
ــم «يؤذي  ــال فيه إن الفيل ــبوك، ، ق فيس
ــلمني». لكن اجملموعة التي  مشاعر املس
يتولى منصب نائب رئيسها لم تتظاهر.
ونشر اإلمام إحداثيات مكان للتظاهر في 
ــها.ورأت السلطات  ليدز في الليلة نفس
ــور يتعارض مع  البريطانية أن هذا املنش
ــة عمل  ــب لرئيس مجموع ــه كنائ عمل
ــت «مبفعول  ــالموفوبيا، وأنه ــول اإلس ح
ــرة أن احلملة ضد  ــه، معتب ــوري» مهام ف
ــرض على  ــى تظاهرة حت ــم «أدت إل الفيل
الكراهية الدينية».وأضافت مبررة قرارها 
ــة حتد من  ــي حمل ــاركة ف ــذه املش أن «ه
ــة التعبير تتعارض مع دوره في تقدمي  حري

املشورة للحكومة».
ملاذا يثير اجلدل؟

ــيرة  ــذي يتناول س ــرض الفيلم ال ــدأ ع ب
ــة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة  فاطم
رابع اخللفاء الراشدين علي بن أبي طالب 
ــيعة، في الثالث من  أول األئمة لدى الش
ــم  ــاول الفيل ــي بريطانيا.ويتن ــران ف حزي
ــي محمد (ص)  ــراع على خالفة النب الص
ــه. وانتقد البعض الفيلم بزعم  بعد وفات
ص النبي إال أن املوقع اإللكتروني  أنه شخّ
ــخصية  ــم يؤكد عدم تقدمي أي ش للفيل
ــواء ومؤثرات  ــتعمال «أض ــة، واس مقدس
ــك، على حد قوله. بصرية» عوضا عن ذل
ــكل  ــد املوجه للفيلم بش ــز النق ويترك

ــن صحابة  ــر العديد م ــر على تصوي كبي
ــق وعمر بن  ــر الصدي ــل أبو بك ــي مث النب
ــد أدانت  ــن عفان.وق ــان ب ــاب وعثم اخلط
ــي اململكة  ــالمي ف منظمة اإلعالم اإلس
ــخصيات  ــدة (٥ بيالرز) تصوير الش املتح
املقدسة، ووصفتها بأنها «مروعة ومثيرة 
ــارت إلى محاولة  ــمئزاز» بعد أن أش لالش
الفيلم إيجاد أوجه تشابه بني أفعال هذه 
ــم ما يعرف  ــخصيات وأفعال تنظي الش
ــول  ــي العراق.وتق ــالمية ف ــة اإلس بالدول
إن  ــة  البريطاني ــت  اإلندبندن ــة  صحيف
ــخصيات املقدسة «موضوع  تصوير الش
ــدارس  ــني امل ــة ب ــام للغاي ــر لالنقس مثي
ــالم».وأضافت «يعتقد  ــة في اإلس الديني
معظم املسلمني السنة أنه يجب حظر 
ــيعة عادة  ــور، بينما يقبل الش هذه الص
ــور إذا مت تقدميها باحترام». مثل هذه الص
ــت اإلندبندنت عن وكالة أنباء فارس  ونقل
أن عددا من العلماء املسلمني املشهورين 
قد انتقدوا الفيلم بسبب «سوء البحث 
ــيني وورلد  ــبكة س واحملتوى».وأوقفت ش
ــه إيلي كينغ،  ــم الذي أخرج عرض الفيل
ــلمون خارج  ــد تظاهرات نظمها مس بع

ــا.وردا على  ــدم فيه ــي ق ــرض الت دور الع
ــان، عبر املنتج  ــؤال لصحيفة الغاردي س
ــليباك عن  ــم مالك ش ــذي للفيل التنفي
أسفه «الستسالم» الشبكة «للضغط».

ــن  ــالمية، م ــدة دول إس ــت ع ــا منع كم
ــران والعراق  ــتان وإي ــا مصر وباكس بينه
ــم البريطاني الذي  ــرب، عرض الفيل واملغ
ــس  ــتنكر اجملل ــيئا». واس ــه «مس اعتبرت
ــرب، وهو الهيئة  ــي األعلى في املغ العلم
ــؤولة عن إصدار الفتاوى،  ــمية املس الرس
ــدد اجمللس  ــدة». ون ــوى الفيلم «بش محت
ــادس  ــه العاهل محمد الس الذي يترأس
في بيان بـ»التزوير الفاضح حلقائق ثابتة 
ــالمي». وحتدثت الهيئة  في التاريخ اإلس
الدينية عن «التزوير الذي يسيء لإلسالم 
ــعوب،  الش كل  ــه  وترفض ــلمني،  واملس
لكونه ال يخدم مصاحلهم العليا بني األمم 

في هذا العصر بالذات». 

ــلطات البريطانية قالت، في  غير أن الس
ــم، إن احلملة ضد  ــان إقالة اإلمام عاص بي
ــني الطائفتني  ــجعت العداء ب الفيلم ش

الشيعية والسنية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــدتها للغرب  ــددت أوكرانيا مناش ج
إلرسال إمدادات عاجلة من األسلحة، 
حيث حذر مسؤولون من أن احلرب مع 
ــيا تتحول بسرعة إلى سلسلة  روس
ــي يتميز  ــارك املدفعية الت ــن املع م
ــي.وكان الرئيس  ــش الروس ــا اجلي به
ــكي  زيلينس ــر  فولودميي ــي  األوكران
ــالته املسائية اليومية،  قال، في رس
ــوات  «الق إن  ــة،  املاضي ــة  اجلمع
ــعها  ــذل كل ما بوس ــة تب األوكراني
لوقف هجوم احملتلني بقدر ما متكنها 
األسلحة الثقيلة واملدفعية احلديثة 
من ذلك»، مؤكدا «هذا كل ما طلبناه 
وما زلنا نطلبه من شركائنا».ويقول 
ــؤولون، بحسب ما تنقل عنهم  مس
ــال، إن  ــتريت جورن ــة وول س صحيف
ــلحة والذخيرة األوكرانية التي  األس
ــباب  ــرعة أحد أهم أس تتناقص بس
ــا للدفاع عن  ــود أوكراني ــة جه إعاق
ــي، حيث تعزز  البالد من الغزو الروس
املتفوقة  الروسية  املدفعية  ترسانة 
ــتمرار في  ــكو على االس قدرة موس
شن حملتها العسكرية التي بدأت 
ــك، تقول  ــباط.في غضون ذل ــي ش ف
القوات املوجودة على خط املواجهة 
ــة تضم  ــي منطق ــاس، وه ــي دونب ف
ــك ولوغانسك التي  إقليمي دونيتس
املدعومون  االنفصاليون  بها  يطالب 
ــرق أوكرانيا، إنهم  ــيا في ش من روس
يقاتلون بذخيرة قليلة حيث يواجهون 
ــية.وكتب  الروس باملدفعية  ــارك  مع
معهد دراسة احلرب، وهو مركز أبحاث 
ــنطن، في حتليله اليومي  مقره واش
للحرب، اجلمعة املاضية: «املدفعية  
ستكون حاسمة بشكل متزايد في 
القتال شرق أوكرانيا».ونشرت وكالة 
ــبت،  ــاء األوكرانية UNIAN، الس األنب
ــورة ملا قالت إنه أول نظام مدفعي  ص
ــات املتحدة وقد  M٧٧٧ قدمته الوالي
ــية بالقرب من  ــه القوات الروس دمرت

ليسيتشانسك في منطقة  مدينة 
األركان  ــة  هيئ ــت  وقال ــك.  لوغانس
العامة للقوات املسلحة األوكرانية، 
ــيا تستعد لهجوم  السبت، إن روس
ــث  ــك حي ــة سلوفانس ــى مدين عل
ــط استمرار  تتطلع للتقدم غربا وس
ــك،  سيفيرودونتس ــى  عل ــوم  الهج
ــوات األوكرانية  ــرض الق ــا تتع بينم
ــف من مدينة  لقصف مدفعي مكث
ــتيالء  االس مت  ــي  الت ــك  سلوفانس
ــابيع  ــيا أس عليها.وقد أمضت روس
ــى  عل ــتيالء  لالس ــة  محاول ــي  ف
ــذي من  ــر ال ــك، األم سيفيرودونتس
شأنه أن مينح قواتها سيطرة كاملة 
ــك. ــة لوغانس ــى منطق ــا عل تقريب

ــة األوكرانية،  ــم املنطق ــال حاك وق
السبت املاضي ، إن القوات الروسية 
ــة  ــي قري ــا ف ــا أيض ــززت مواقعه ع
ــك،  سيفيرودونتس جنوب  أوريكوف 
ــه عن  ــذي تبحث في ــت ال ــي الوق ف

ــة هجماتها  محاور جديدة ملضاعف
ــتراتيجية.إدارة  االس ــة  املدين ــى  عل
اخملابرات العسكرية في وزارة الدفاع 
ــا، قالت: «ما  ــة، من جهته األوكراني
زالت روسيا تتمتع بإمكانات كافية 
ــى بالدنا». ــة عل ــرب طويل ــن ح لش
ــارة إلى إصرار موسكو على  وفي إش
ــع يدها على ما يعتبره الكرملني  وض
ــية، سلمت اإلدارة املوالية  أرضا روس
ــبت،  ــون، الس ــي خيرس ــكو ف ملوس
ــن  ــدد م ــية لع ــفر روس ــوازات س ج
ــي حتتلها  ــة الت ــذه املدين ــكان ه س
القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، 
وفق ما ذكرت وكاالت األنباء الروسية. 
وذكرت وكالة األنباء الرسمية (تاس) 
ــكان خيرسون تسلموا  أن ٢٣ من س
ــى  ــية األول ــفر الروس ــوازات الس ج
ــط»  ــم، في «إجراء مبس خالل مراس
أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني نهاية ايار.

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي، خلوصي  ــاع الترك ــال وزير الدف ق
أكار، إن أنقرة متفائلة بشأن إنشاء ممر 
ــد احلبوب األوكرانية  بحري آمن لتوري
ــت قناة  ــواق العاملية.ونقل ــى األس إل
ــاع قوله:  ــن وزير الدف ــورك» ع «هابرت
«نريد استكمال هذا العمل في أسرع 
وقت ممكن، نحن نتفاوض بنشاط مع 
ــذه األطراف  ــيا وأوكرانيا. لدى ه روس
ــى  ــل عل ــات، ونعم ــض التحفظ بع
ــذا األمر». ــن متفائلون به حلها. نح
ــاع التركي جتري  ــب وزير الدف وبحس
ــا تطهير املوانئ  احملادثات حول قضاي

ــة  ومرافق ــام،  األلغ ــن  م ــة  األوكراني
السفن بعد مغادرة البحر على طول 
ــة التجمع  ــة إلى منطق ــرات معين مم
ــفن احلربية الروسية،  ــطة الس بواس
ــر البحر من األلغام احملتملة»،  وتطهي
ــل توفير املزيد  مضيفا أنه من املفض
من احلراسة اآلمنة للسفن التجارية 
ــن قبل البحرية  التي حتمل احلبوب م
التركية.وبحث وزير اخلارجية الروسي 
ــي  الترك ــره  ــروف ونظي ــيرغي الف س
ــألة  مس ــو،  أوغل ــاووش  تش ــود  مول
إنشاء «ممر احلبوب» في ٨ يونيو خالل 

اجتماعهما في أنقرة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء  ــفارة مصر بجنوب إفريقيا مس أعلنت س
ــبت املاضي اإلفراج عن طالبني مصريني  الس
مختطفني بالدولة اإلفريقية.وقالت في بيان 
ــي قامت بها  ــود املكثفة الت ــفرت اجله «أس
سفارة مصر في جنوب إفريقيا خالل األسابيع 
ــلطات اجلنوب  ــع الس ــاون م ــة، بالتع املاضي
ــؤولي احلكومة، وأكادميية  إفريقية وكبار مس
ــوب إفريقيا  ــي جن ــي ف ــران املدن ATIS للطي
ــني املصريني  ــر الطالب ــات األمنية وأس واجله
مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي 
ــني باألكادميية اللذين  محمد محمود الدارس
ــار ٢٠٢٢،  ــبت ١٤ اي ــا فجر الس مت اختطافهم
ــاء اجلمعة  ــا بنجاح مس ــراج عنهم عن اإلف
ــفير مصر في  ــران ٢٠٢٢.وذكرت أن س ١٠ حزي
ــتقبل  ــد الفاضلي اس ــا أحم ــوب إفريقي جن

ــى أنهما في  ــني املصريني واطمئن عل الطالب
ــرتيهما  حالة صحية جيدة، كما اتصل بأس
ــة  متابع إن  ــي  الفاضل ــال  لطمأنتهما.وق
ــفارة لتفاصيل احلادث وتطوراته بشكل  الس

يومي قد جرى على أكثر من مستوى.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي خامنئي  ــد اإليراني عل ــف املرش كش
عقب لقائه الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
ــن الطريقة  ــي ع ــبت املاض ــادورو الس م
املتحدة.وقال  الواليات  الوحيدة ملواجهة 
ــر»: «أثبتت التجارب  خامنئي على «تويت
ــي مواجهة  ــران وفنزويال ف ــة إلي الناجح
واحلرب  ــديدة  الش األمريكية  ــوط  الضغ
الهجينة، أن الطريقة الوحيدة ملواجهة 
ــالل املقاومة واملثابرة». أمريكا هي من خ

ــت تنظر إلى  ــاف أن «أمريكا أصبح وأض
ــدد  ــكل مختلف اليوم».وش ــال بش فنزي
ــرة للحكومة  ــى أن «املعركة املنتص عل
ــد أمريكا وحربها  ــة وأمتها ض الفنزويلي
ران  الهجينة الشاملة على فنزويال ال تقدّ

ــار فنزويال  ــارة إلى انتص ــي إش بثمن».وف
ــرس  ــعبا في الصراع الش ــة وش حكوم
ــاملة  ــد الواليات املتحدة واحلرب الش ض
والهجينة التي شنتها ضد فنزويال، صرح 
ــم و صمود  ــي «مقاومتك ــد اإليران املرش
ــة جدا».وأفاد  ــي قيم ــعب الفنزويل الش
خامنئي أن مقاومة الشعب اإليراني أدت 
ــة الضغوط القصوى،  إلى فشل سياس
ــيني  ــؤولني السياس ــى أن أحد املس حت
ــتخدم  البارزين في الواليات املتحدة اس
ــة  «الهزمي ــح  مصطل ــأنها  بش ــرا  مؤخ
ــاون طويلة  ــأن وثيقة التع املدوية».وبش
األمد بني البلدين قال خامنئي إن التعاون 
ــة االتفاقات  ــل األمد يتطلب متابع طوي

وتنفيذها بصورة كاملة.
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البينة الجديدة / علي شريف
ــي في محافظة  نظم البيت الثقاف
ــة  حواري ــدوة  ن ــرف  االش ــف  النج
ــباب  ــار / األس ــرة االنتح ــن ( ظاه ع
ــعبة  ــاون مع ش ــات ) بالتع والتداعي
فيها  ــر  ــة حاض اجملتمعي ــرطة  الش
الرائد احلقوقي حميد صالح شمران 
ــال  ــماء الطالقاني.وق ــيدة اس والس

ــمران: ان  ــح ش ــد صال ــد حمي الرائ
االنتحار هو قتل الذات البشرية عمدا 
واسباب االنتحار كثيرة منها اسباب 
ــية  صحية كاالمراض املزمنة ونفس
ــدان االمل  ــاب وفق ــاالت االكتئ كح
ــاكل  واملش االقتصادية  والصعوبات 
العائلية والبطالة واخملدرات والفشل 
االجتماعية. والضغوطات  الدراسي 

واضاف الرائد شمران: لتقليل حاالت 
ــذت عدة اجراءات منها  االنتحار اتخ
مايتعلق بدعم الدوائر النفسية في 
ــق بوزارة  ــم يتعل وزارة الصحة وقس
ــباب والرياضة واشغال وقتهم  الش
ــم  يتعلق  ــة هواياتهم وقس وممارس
ــة واجملتمع ووزارة  ــب القضائي باجلوان
ــارت  االعالم.واش ــائل  ووس ــة  التربي

ــماء الطالقاني الباحثة  السيدة اس
ــرطة  ــعبة الش ــة في ش االجتماعي
اجملتمعية الى ان اسباب االنتحار في 
ــابهة واالنتحار  العراق واحدة ومتش
ــروع باالنتحار  نوعان اما فعلي او ش
ردت  ــة  ومالحظ ــد  التهدي ــي  ويعن
ــزاز عاطفي  ــمى ابت الفعل وهذا يس
ــار للذكور  ــبة االنتح ــل وان نس لاله

ــك  ــاث وكذل ــبة االن ــن نس ــى م اعل
ــر املتزوجني اعلى  ــبة انتحار غي نس
ــار  اعم وان  ــني  املتزوج ــبة  نس ــن  م
ــنة بحسب  املنتحرين اقل من ٢٠ س
ــال مدير  ــه ق ــن جانب االحصائيات.م
ــرف  البيت الثقافي في النجف االش
ــكول: نحن كبيت  ــيد جبار كش رش
ــؤولية  ــي تقع على عاتقنا مس ثقاف

ــة كل ظاهرة تخص اجملتمع.  مناقش
ــي  ف ــت  تغلغل ــرة  ظاه ــار  واالنتح
السنوات االخيرة نتيجة قلة الوعي 
ــان باهللا ونتيجة  وضعف الدين واالمي
واجتماعية.  ــة  اقتصادي ــات  لتراكم
ــت الثقافي النجفي  وقدم مدير البي
ــى الرائد حميد  ــة ال ــهادة تقديري ش

شمران. 

أ.د مصطفى لطيف عارف
ــماع  ــاق على س ــل الزق ــع أه اجتم
ــراخ في  ــل وص ــكاء ,وعوي ــوت ب ص
ــة  ــواق مديرة مدرس ــت أش دار الس
احلرية , هرع الكل وتوجه إلى بيتها 

ــا  ــا , صعقن ــر وفاته ــا بخب تفأجن
ــا نائمة  ــر , وجدناه ــدث الكبي باحل
ــكلها  ــدمي  وش ــريرها الق ــى س عل
ــة قدمية  ــف  ,في غرف مرعب ومخي
ــن الضياء والهواء ,  معتمة تخلو م
على اجلدار األمين صورة فوتوغرافية 
إبراهيم  ــا  ــا ولزوجه ــة له متهالك
املدرس, يتوسطهم طفل صغير لم 
ــره , وفي اجلدار  يبلغ الثانية من عم
األيسر لوحة فنية قدمية جدا ملنظر 
ــي مالمحها ,  ــي كادت تختف طبيع
سمعنا جارتها بلقيس تولول وتثرثر 
بكالمها للنسوة القريبات من ست 
أشواق قائلة -:  لم تخرج من بيتها 
منذ عدة أيام  كنا نظن أنها سافرت 

ــمال العراق ,  مع ابنها ,وزوجته لش
ــودت في كل عطلة صيفية   كما تع
تسافر خارج العراق , واليوم صباحا 
ــة وجدت باب بيتها  من باب الصدف
ــا كعادتي  ــت لبيته ــا دخل مفتوح
وجدتها ميتة رائحة الغرفة كريهة 
, والنفايات في كل مكان من البيت 
, وجهها مسود , لم تكمل حديثها 
حتى  دخل ضابط التحقيق املقدم 
فالح , بدأ التحقيق  الفوري  طوقت 
ــادث -:  توجه  ــكان احل ــرطة م الش
ــى  إل ــؤاله  بس ــق  التحقي ــط  ضاب
السيدة بلقيس  -: من الذي يسكن 
ــه  ــار وزوجت ــا عم ــا ٠ - : ابنه معه
ــاء  ــي إثن ــا  , وف ــرين ,وطفالهم نس

التحقيق دخل سعيد وزوجته رانية 
ــا أي اهتمام,  ــاد عليهم ــم يكن ب ول
أشارت بلقيس إلى ضابط التحقيق 
ــه , توجه الضابط  انه ولدها وزوجت
ــن كنتما ؟ ٠  ــؤاله :- أي ــا بس إليهم
ــد ,تعجب  ــا اجلدي ــي بيتن ــا ف :- كن
ــى وهي من  ــت ليل ــور٠ -:  قال احلض
قريبات الست أشواق  بيتكم اجلديد 
ــمع  به   ٠ -:انتقلنا للعيش  لم نس
ــبوع ٠-: والدتي  فيه حتديدا قبل أس
ــي هذا البيت اخذ  تعيش مبفردها ف
ــلها  إلى  الضابط بصمتيهما وأرس
ــة اجلنائية انتبه الضابط  دائرة األدل
ــن  ــا م ــة  وخوفه ــاك راني ــى ارتب إل
ــد  ــتقرارها بع ــدم اس ــهد وع املش

التحقيق, وعندما استفزها بسؤاله 
ــي عليها؟   ــاذا قتلت اجملن املباغت مل
ــن  ــاء م ــدح امل ــقط ق ــدت وس ارتع
ــى  زينة معاونة  ــا ٠ثم انتقل إل يده
ــألها  ضابط  ــا س ــرة , وجارته املدي
ــئلة فإجابته  التحقيق بعض األس
ــن احملل  ــتري م ــام كنت اش ــل أي قب
ــر الطالبة  ــمعت ولي أم اجملاور, وس
ــواق بالقتل  ــحر يهدد الست أش س
ــول  ابنته في  ــدم دخ ــائر لع والعش
االمتحان الوزاري  ٠ اختلفت اآلراء, 
ــاك من  ــعة هن ــول اجلرمية البش ح
يقول أنها انتحرت إلصابتها مبرض 
خطير, وأخر يقول أنها أحيلت على 
ــدت حياتها,  التقاعد اإلجباري فق

ــول انها  بلغت  ــة معها تق ومدرس
عن شبكة كبيرة لبيع اخملدرات في 
ــول أنها حتدثت  ــة , وأخر يق املدرس
ــزاب , وبعض رجال  ــوء عن األح بس
ــاك دعاية  ــني , وهن ــن املتطرف الدي
ــم الطالبات  ــا  أنها لم تعل مفاده
ــي االمتحان الوزاري , وأخرها أنها   ف
ــن الطالبات  ــة م ــت مجموع فصل
ــة  , وهن  ــاال ال أخالقي ــن أفع ميارس
من ذوات النفوذ,  وبنات شخصيات 
ــف تقرير  ــرة  في اجملتمع , كش كبي
ــواق  ــت أش الطب العدلي بان الس
ــا  ــة ابنه ــل زوج ــن قب ــت م اغتيل
ــم في  ــة التي وضعت لها الس راني

الطعام٠  

قراءة / 
إستربق عزاوي / ديرتويت

أراكِ
كما عهدتُك 

هالال.. أيتُها القمر
بتقادم أطواره ... !!

يصحو .. الثمل
أ ..تيك العيون

مازالت .. مترونقة .
أم ذبلت ؟

وبان عليها الثمل
ــذا النمط   ــعرية له ــة ش وكتجرب
ميكن القول أن معظم الذين وجلوا 
ــي رحابها من  مضمار التجريب ف
ــاعرنا  ــعراء العرب ومنهم ش الش
ــدا بأنهم  ــد أدركوا جي الركابي  ق
ــعرية حداثية البد  أمام محاولة ش
ــتند الى روح الشعر العربي  أن تس
ــت  ــدة البي ــى وح ــوم عل ــه يق الن
ــل مع أدوات  ــعري الذي يتفاع الش
القصيدة العربية احلديثة  لينفتح 

على آفاق أقرب الى فلسفة العرب 
ــد  البع ــب  جان ــى  ال ــم  وقضاياه
االنساني الذي يتمظهر في أغراض 
ــا  ــدة أيته ــي قصي ــدة فف القصي
والغزل  الرومانسية  تتجلى  القمر 
ــقها  املكثف  الذي يعبر عن  بنس

احلالة الوجدانية العاطفية .
عشقتُك       

في حلظة .
تنأى .. عن الزمن .. !!

عشقتُك ..
عشبة احلياة

مغروسة بأنفاسي .. !!
وقد .. عشقتك ..

يا .. أحلى إمرأة
كطفلة 

حتبو بإحساسي .
ــل عنوان    ــدة أخرى حتم ــي قصي وف
(احللم ) نستنتج بأنها  بنموذجها 
ــة للحداثة   ــدم مراجع العربي تق
ــعرية بتأسيسها للمختلف  الش
ــاز  ــتوى االيج ــى مس ــر عل واملغاي
ــول   ــث يق ــوي حي ــعري واللغ الش
ــي  ــي ف ــي الركاب ــاعرنا املصيف ش

مطلعها : -  
احلُلم

رسمتُك 
حلما يسمو

في ..
حلظة 

توالد .. الزمن .. !
.. في ليلة

يتساقط .. الصقيع
وتلبس .. القاع

ثوب القمر
وهذي ..

روحي
كطائر .. الهزيع !

تفر .. اليك 
فزِعة ..

من ..البرد
و. من .. وأد السنني !

و.. من ثنايا ..

التيه .. بني ..
الشجن واحلنني .

ترتدي قصيدة (احللم ) وهي تنتمي 
ــكال قصيدة النثر احلديثة   الى أش
ــرد املكثف  رداء احلكاية حيث الس
ــر لرحلة الروح وهي  والوصف املعب
ــم ، حيث  ــي مدارات احلل تغوص ف
ــة بأقصى  ــر اللغ ــر عناص تتضاف
طاقتها التكثيفية لتنسج صورة 
ــذي يتصوره  ــم ال ــرة عن احلل معب
ــم روحه في  ــذي تهي ــاعر وال الش
ــني ثنايا التيه  فضاءات التحليق ب
ــني  ــجن واحلن ــني الش ــح ب ليتأرج
ــاعر تقنيات  ــتخدم الش ــد إس فق

ــة  القائمة على  ــدة احلديث القصي
ــدة بحلتها الفنية   ــث القصي تأثي
ــوي ركز  ــكيلي لغ ــار تش ــي إط ف
ــاء وتلك نقطة  ــى متظهر االيح عل
ــعر العربي الذي  متثل إضافة للش
ــات تختلف  ــى مرجعي ــتند ال يس
ــات وخصائص االمناط  عن مرجعي
ــائدة التي يصنفونها بشتى  الس
ــد احلداثة  ــوان كقصيدة ما بع االل
وغيرها   لذلك وصفت بأنها شكل 
جديد من أشكال الكتابة الشعرية 
وليس غريبا على شاعرنا الركابي 
ولوج مناطق شعرية مختلفة عن 
ــه يبحث  ــدي الن ــائد والتقلي الس

دوما عن القوالب الشعرية املوجزة 
التي تشتغل على تفعيل اخلطاب 
ــاعرية  ــعري معتمدة على ش الش
اللغة وإبراز املعنى من خالل صورة 
ــة أو صادمة وقد جرب في  مدهش
مضمار قصيدة الهايكو  القصيرة 
حيث سبق وأن اصدر الشاعر ثالث 
ــو)   ــعر ( الهايك ــذ الش ــن به دواوي
ــه الثالثة االخرى  الى جانب دواوين
ــذا يبدو لي في  ــعر احلر.  ل في الش
قصائده القصيرة  اعاله  تأثر واضح 
ــي ولج  ــدة الهايكو الت ــن قصي م
ــاعريته  ــوض بها الى جانب ش اخل

في قصيدة النثر . 

@ÒäÌÜΩa@fibÓnÀa

 

فنارات

ــج االحداث املرئية  ــراع ، مبعنى ان تندم ــد الص يجب ان يتجس
ــتركني فيه ،  ــا مراقبني للحدث وأما مش ــخاص أم وترتبط بأش
ــول بأن كل ماتراه الكاميرا  ــون الصراع من خالل احلركة يق وقان
ــيئا  ــدث الدرامي واالطار ليس ش ــا من احل ــح جزءا عضوي يصب
ــدث الدرامي ومحاولة  ــة مكملة للح ــلبيا بل هو قوة درامي س
ــاهد  ــد انتباه املتلقي ( املش ــريع يرجع احلاجة لش خلق توتر س
ــة . ولهذا فمن  ــتمرار باملتابع ــى االس ــره عل ــاريء ) ويجب أو الق
ــارة انتباهه  ــل اث ــور من اج ــة للجمه ــه صدم ــب توجي املناس
ــذروة في توتر  ــير بنا الى ال ــاع القوى وتصارعها الذي يس باندف
ــخصيات  ــدا افعال الش ــب ان يعرض صوريا مجس ــي يج درام
ــي الذي يجب ان  ــكل العرض الدرام ــانها ليش ال راويا على لس
يطرح مشكلة وان يعرض لنا مدى اتساع هذا الصراع وكثافته 
ــتمرار العرض يقدم  ــدرة تأثيره على منو االحداث حيث ان اس وق
ــي تربط  ــي القصة لك ــر املوجودة ف ــن العناصر  غي ــد م العدي
ــع للقوى االخرى . وان  ــخصي والصراع الواس بني الصراع الش
ــف عن صراع  ــي االحداث البد وان يتحرك الى االمام ليكش توال
االرادات الواعية للشخصيات حتى تصل الى املشهد امللزم في 
ــة كبيرة على عنصر  ــدة باالعتماد بدرج ــداث املتصاع ذروة االح
ــد فيها الصراع . والبد  ــويق واختيار املواقف التي يتجس التش
ــمه مواقف  ــي وال تزج في جس ــياق منطق ــن ان تكون في س م
ــي النمو الدرامي  ــاهم ف ــخصيات غريبة وال تس أو أحداث و ش
ــداث فتضعف من  ــا عالقة باالح ــة معلومة او ليس له باضاف
ــي في  ــيرها نحو االزمة ألن ذلك الصراع هو العامل االساس س
ــن النصوص االدبية  ــي انواع اخرى م ــاء القصة .مثلما هو ف بن
ــا نضع نقطة تأزم  ــرحية وغيرها . وهن كالقصة والرواية واملس
وخلق عقدة لتكون محور الصراع ونضع كذلك دائرة للعالقات 
ــخصيات دورها في جتسيد تلك االحداث . وينحرك  لتلعب الش
ــتمرة متنامية تضعنا وسط االحداث  هذا الصراع بحركة مس
ــا وتتابع تلك  ــالل الصورة واركانه ــر عاطفي واضح من خ بتأثي
ــق في تفاصيلها ونتوقع القادم  الصور وتلك االحداث التي ندق
ــا وما دام  ــع الهتمامن ــذا الصراع قريب من يتس ــا مادام ه منه
ــراع له  ــع . والص ــراع االجتماعي الواس ــة الص ــي حلب ــدور ف ي
ــخص الي  ــي ينتقل بنا من مكان الى آخر ومن ش ــداد مكان امت
ــي مثلما ينقلنا من زمان الى غيره ، حيث يتطور في اجتاهني  ثان
ــرك القوى  ــو املتصاعدين بتح ــان التوتر والنم ــني يخلق متوازي
ــا كان الصراع مؤثرا في  ــة . ليكون الكاتب بارعا كلم املتصارع

املتلقي وباستطاعته ان يحقق : 
ــه الكاميرا توجيها  ــة مقنعة في وصف توجي ــداث مرئي ١ : اح

ذكيا مبدعا اللتقاط الصور املطلوبة .
ــروف منطقية حلركة  ــع لظ ــا خاض ــراع علمي ــيد الص ٢ : جتس

اجملتمع واحلياة وال تعتمد املصادفة وال التعميم . 
ــتمر  ــاهد في قلب احلدث وفي تأزم مس ٣ : وضع القاريء او املش

حتى النهاية .

 aäñ€a
@bflaâÜ€a@ø@
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املصيفي الركابي

هدى عز الدين

فِّ احلِرمانِ وضعتُكَ في أكُ

همزةَ وصلٍ
تُنادي احلننيَ 
 ترسمُ  وشماً

 فوقَ صفيحِ

اللقاءِ
دتْ أصواتُ جهراً تعدَّ

  الكلماتِ

كَ أصمُّ شقِ وصوتُ عِ
يعترفُ أنَّ الكونَ 

أُنثى تختصرُ النصرَ
في ساحةٍ حمراءَ

ي  تسكنُ الغيابَ حمائمِ
وأنتَ غايةٌ غلبتْها األيامُ

قفْ فوقَ هضابٍ
ها خيالِي  صنعَ
كَ ثغرِي  يُعلِّمُ
 زرعةَ الريحانِ 

حرثاً 
وحصاداً

هُ   وربيعاً... لم يسبقْ
...  غيرُ شتائِكَ

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  ــدرت وزارة الثقافة والس أص
ــدل  اجل ــأن  بش ــاً،  توضيح ــار  واآلث
ــالم و مواقع  ــائل اإلع الدائر في وس
التواصل االجتماعي حول األحداث 
التي رافقت حفالً غنائياً  كان مقرّراً 
ــي في منطقة  ــه فنان عرب أن يُحيي
(السندباد الند) في العاصمة بغداد.
ــان: إنَّها جتدد  ــوزارة في بي وقالت ال
مرةً أخرى  التذكير مبوقفها الداعم 
ــات ذات  ــروض والفعالي ــة الع إلقام
القيمة الفنية العالية التي تراعي 
ــداد  ــت: إنَّ بغ ــذوق العام.وأوضح ال
ــن العروض  ــددٍ م ــهدت إقامة ع ش
واملهرجانات  ــات  والفعالي ــة  الفني
ــد الوزارة أنَّ  ــة»، مردفةً : تؤك اخملتلف
ــروض الفنية  ــذه الفعاليات والع ه
ــم جهاتٍ  ــن تنظي ــات، م واملهرجان
ــم تخصص  ، ول ــةٍ ــركاتٍ خاص وش
الوزارة لها أيَّ أموال. وأضافت : إنَّها 

ــروض والفعاليات  ــم إقامة الع تدع
ــة العالية التي  ــة الفني ذات القيم
ــذوق العام، وأعراف اجملتمع  تراعي ال
ــي  ــامية الت ــه الس ــي بقيم العراق
ــيجه  ــكه ونس حافظت على متاس
ــت الوزارة  ــي املتني . ولفت االجتماع
ــات  ــراف واجله ــع األط ــة جمي عناي

ــنة  املعنية إلى أنها أقامت في الس
ــبقتها  ــنة التي س ــة، والس احلالي
ــرات الصحية  ــار التأثي بعد انحس
ــن  م ــد  العدي ــا  كورون ــة  جلائح
واملهرجانات  ــات  والفعالي املؤمترات 
والسينمائية  واملسرحية  الفكرية 
ــني  فنان ــاركة  مبش ــكيلية  والتش
عراقيني وعرب وأجانب أثبتت جناحها 
ــت قبوالً  ــي والق ــي والفن التنظيم
ــروط  ــعاً لكونها خضعت لش واس
ــة الهادفة.  ــم الفني ــداع والقي اإلب
ــع األطراف   ــوزارة بجمي ال ــت  وأهاب
ــني  والقوان ــات  بالتعليم ــزام  االلت
ــي مع األحداث  ــذة في التعاط الناف
ــي تنظمها  ــة الت ــة والثقافي الفني
ــركات خاصة بالطريقة  جهات وش
ــائل اطمئنان إلى  ــي تبعث برس الت
ــد تعافي  ــام العاملي تؤك ــرأي الع ال
العراق وعودته رائداً للفكر  والفنون 

واآلداب واملوسيقى.

متابعة / القسم الثقافي
ــاء والكتاب في  ــاد العام لألدب ــورات االحت عن منش
ــومة ( ال  ــعرية املوس ــراق صدرت اجملموعة الش الع
تأتِ متأخراً) للشاعر جالل حسن وهي من القطع 
ــة وتضمنت ( ٢٨)  ــط جاءت بـ ( ٨٢) صفح املتوس

نصاً نثرياً . 

�Êbflä�ßa@ �—�◊c

في قصيدتي( أيتها القمر ، احللم ) التي تنتمي الى القصيدة القصيرة يواصل الشاعر العراقي املغترب املصيفي الركابي بحثه الدؤوب 
عن أنساق . شعرية للقصيدة القصيرة التي تقترب الى تالبيب الوجدان من خالل لغة عالية التعبير ومكثفة احلجم وسهلة الفهم 
وعميقة املعنى وذلك يعد التحدي االبرز لدى الشاعر وهو يتصدى لنمط القصيدة القصيرة  التي لها خصائص معينة االمر الذي جعله 
يتأصل كنمط شعري ولد من خالل جتريب إبداعي يعتمد على توليفة لغوية مكثفة بسيطة وسريعة  ، وفي القصيدة التي حتمل  عنوان 
( أيتها القمر ) يكرس الشاعر املصيفي الركابي مالمح القصيدة املقتضبة  بأسلوب فني جذاب يحاول من خالله إبراز خصائص الشعر 

العربي احلديث عبر مشهدية القصيدة القصيرة 
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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حمافظة بغداد: وصلنا اىل مرحلة هتيئة البنى 
التحتية ملدينة طارق وعيل الوردي

بيــدي  الـبـيـنـة الـجـديـدة / كـاظـم الـعُ
ــزي،  امس االحد،  ــادي الغ ــار د. محمد ه ــف محافظ ذي ق كش
ــال الغزي : إنه  ــرار توزيع قطع االراضي.وق ــمول عقود ٣١٥ بق ش
”مت  استحصال قرار استثناء بشمول عقود ”٣١٥ “ في احملافظة 
ــيعمم ذلك على  ــع االراضي وس ــوزارات ، بتوزيع قط ــة ال ولكاف
ــتثناء جاء جواباً لكتاب  كافة احملافظات ”.وأوضح، أن ”قرار االس
ــة ذي قار والذي تضمن طلب احملافظ من االمانة العامة  محافظ
جمللس الوزراء استثناء عقود ٣١٥ وشمولهم بعد ورود كتاب وزارة 

االسكان مؤخراً والذي قضى بعدم شمولهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــب  ــأن فيديو متداول يُنس أصدر جهاز مكافحة االرهاب، بياناً بش
ــة اإلرهاب. وذكر  كافح ــه بأبطال جهاز مُ ــا، مؤكداً عدم صلت إليه
كافحة اإلرهاب  ــق جهاز مُ ــان للجهاز ، أن في الوقت الذي يُحق بي
ــه الثمينة في أرض امليدان تخرج علينا بعض الصفحات  إنتصارات
ــر  والقنوات الوهمية  تفتقر للمصداقية املهنية والوطنية لتنش
كافحة اإلرهاب العراقي بصلة. وأضاف،  فيديو عبثي ال ميت جلهاز مُ
أن هذه املواقع غايتها التشويش على األجناز املتحقق في مسابقة 
ــاز املراتب األولى. ــي األردن والتي حصد فيها اجله ارب الدولي ف احملُ

ــعارات ال متت لنا  ــع وكما هو واضح في الفيديو أن الرُتب والش وتاب
ــابقة عددهم (٧)  ــتركني في املس قاتلينا املش بأي صلة، كما أن مُ
فقط من املراتب على عكس ما مت عرضه داخل الفيديو.وأشار إلى، 
ــرات من القوات العسكرية التي ترتدي الزي األسود  نالك عش أن هُ
ل من  ــب كُ ــه، وليس من املعقول أن يُنس ــي داخل العراق وخارج ف
ــة اإلرهاب.وأوضح، أنه  مت حتليل  كافح ــدي هذا الزي إلى جهاز مُ يرت
ــذي أكد عدم  ــي العراقي وال ــاز األمن الوطن ــو من قبل جه الفيدي
كافحة اإلرهاب.وأكد، أن أبطال اجلهاز  ــه بأبطالنا في جهاز مُ صلت
ــمى من هذه األفعال ويركزون على مهمتهم وواجباتهم  أكبر وأس
ــم، مبيناً أن هذه  ــعب العراق العظي ــية بحماية أرض وش األساس
ــعبنا بأبطال جهاز  ــن تؤثر على عالقة ش ــات املأجورة لم ول املنص
ــا يحتفظ اجلهاز بحق الرد  ــة اإلرهاب.وأختتم، بالقول كم كافح مُ
القانوني على هذه اجلهات التي تُشيع األخبار الكاذبة واملغرضة.

جهاز مكافحة اإلرهاب يصدر بيانا
نسب إليه  بشأن فيديو متداول يُ

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة الطب العدلي، امس االحد، أنها استقبلت ٦١٨ جثة 
جنائية خالل الشهر املاضي. وقال مدير عام دائرة الطب العدلي 
ــتقبلت مايقارب  ــب العدلي اس ــاس ، إن دائرة الط ــد علي عب زي
ــهر  (٦١٨) جثة بينهم ١٦ قضية تعود للعرب واالجانب خالل ش
ــرطة  ــات التحقيقية ومراكز الش ــي والواردة من اجله أيار املاض
وبقضايا جنائية متعددة توزعت بواقع ( ٦٨٪) من الذكور و( ٣٢٪) 
ــجيل  اناث.واضاف ان مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تس
ــة اثر حوادث  ــة و (١٦) جث ــر بإطالقات ناري ــاة متأث ــة وف (٣٦) حال
ــوادث احلروق  ــجلت ح ــقوط فيما س ــق الكهربائي والس الصع
ــريح ( ٧٤ ) جثة من حلوادث املرور كما مت  (٣٨) جثة فضال عن تش
تسجيل حاالت امراض وحوادث متفرقة اخرى.واشار عباس الى، 
ان دائرة الطب العدلي تقوم بالتشريح اجلنائي للجثة من خالل 
ــن األطباء العدليني  ــص الدقيق وحتت طاقم متخصص م الفح
ــرض أو إصابة قد  ــاة وتقييم أي م ــبب وطريقة الوف ــد س لتحدي

تكون حدثت للجثة.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية النائب نايف الشمري، 
عن أبرز القوانني التي ستركز عليها اللجنة خالل الفترة املقبلة 
ــة العلم هو خطوة  ــمري ، ان قانون خدم ــن عملها. وقال الش م
ــى زاخو واللجنة  ــعب العراقي من الفاو ال ــدم كل ابناء الش تخ
ــاهم في اسناد كل قواتنا املسلحة التي تقاتل ضد االرهاب  تس
ــوات، مبينا ان هنالك  ــت تراقب عمل وأداء تلك الق وبنفس الوق
ــتعمل اللجنة على متابعتها ومنحها االولية  قوانني مهمة س
ــا تعديل قانون  ــالل الفترة املقبلة ومن بينه ــريعها خ بغية تش
ــن ويالتها  ــعب العراقي م ــذي يعاني الش ــة اخملدرات ال مكافح
ــريع  ــة الى قانون األمن الوطني وقانون جهاز اخملابرات وتش اضاف

قانون جرائم املعلوماتية.

حمافظ ذي قار لـ «                                 » :  
تقرر شمول عقود قرار (٣١٥)بتوزيع 

قطع األرايض السكنية 

الطب العديل : استقبلنا أكثر من (٦٠٠)
جثة جنائية خالل الشهر املايض

الدفاع النيابية توضح ابرز القوانني 
املدرجة عىل جدول أعامهلا بالفرتة املقبلة

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  اخلمي ــداد،  بغ ــة  ــت محافظ أعلن
ــة تهيئة  ــول مرحل ــي، عن الوص املاض
ــي  ملدينت ــة  التحتيَّ ــى  البن ــات  خدم
ــراف  أط ــي  ف ــوردي  ال ــي  وعل ــارق  الط
ــف  ــا ٢٠٠ أل ــرر أن تضمّ ــة املق العاصم
ــم  ــكنيَّة. وقالت مديرة قس ــدة س وح
التخطيط العمراني فاطمة احلسناوي 
ــي، إن ”العمل اخلدمي  ــان صحف في بي
ــق التوازن  ــي العاصمة يتطلب حتقي ف
ــة بغية  ــداد واألمان ــة بغ ــني محافظ ب
ــكالت  ــاد احللول للمعوقات واملش إيج
ــة  ــق بالكثاف ــا يتعل ــي م ــاً ف خصوص
أن  ــناوي،  احلس ــكانية“.وأضافت  الس
”التعداد السكاني للمناطق التي حتت 
ــتة  ــة بغداد يبلغ أكثر من س إدارة أمان
ــغ الكثافة  ــا تبل ــمة، فيم ــني نس مالي
ــراف التي تدير  ــكانية ملناطق األط الس
ــداد أكثر من  ــاريعها محافظة بغ مش
ثالثة ماليني نسمة“.وأوضحت، أن ”أبرز 

ــحب الزخم  ــي اتخذت لس ــول الت احلل
ــكاني داخل العاصمة إلى مناطق  الس
األطراف، استحداث مدينتني عصريتني 
ــوردي في منطقة  األولى مدينة علي ال
ــة الطارق في  ــة مدين ــروان والثاني النه
ــن ٢٠٠ ألف  ــر م ــب بواقع أكث ــو غري أب
”املدينتني  أنَّ  ــكنية“.وتابعت  وحدة س
ــا مدارس  ــد فيهم ــان، إذ توج متكاملت
ــفيات، فضالً عن  ــات ومستش وجامع
ــدن العصرية  ــتكونان من امل ــا س انهم
ــاء أجزاء  ــاد بن ــيتم اعتم ــة، وس الذكي
ــتيعاب  منها بالطريقة العمودية الس
أعداد أكبر من املواطنني، السيما أنهما 
ــاحة  ــغ مس ــرة، إذ تبل ــاحات كبي مبس
مدينة علي الوردي ٢٢ ألف دومن“، مبينة 
ان ”احملافظة وصلت إلى مرحلة تهيئة 
ــة للمدينتني، منوهة بأنَّ  البنى التحتي
هناك جتارب أثبتت جناحاً واضحاً منها 

مشروع بسماية السكني».

بغداد / البينة اجلديدة
ــبة إجناز  ــاالت ، نس ــددت وزارة االتص ح
ــروع بوابات النفاذ الدولية وموعد  مش
ــدت  أك ــا  فيم ــل،  العم ــز  ــه حي دخول
ــراق إجراءين يتم اتخاذهما  اعتماد الع
ــيبرانية.وقال  الس الهجمات  ملواجهة 
ــات اخلارجية  ــرة العالق ــام دائ ــر ع مدي
ــادل األعرجي، إن  ــالم في الوزارة ع واإلع
العمل متواصل مبشروع بوابات النفاذ 

ــبة اإلجناز حالياً متقدمة  الدولية، ونس
ــى أن الوقت  ــى ٦٠٪، الفتاً إل ووصلت إل
ــروع ودخوله حيز  ــاز املش ــع إلجن املتوق
ــهرين بنهاية  ــدى ش ــغيل ال يتع التش
ــهر آب املقبلني. ــهر متوز او بداية ش ش
ــة الهجمات  ــاليب مواجه ــول أس وح
ــاك إجراءات  ــح، أن هن ــبرانية أوض الس
ملقاومة الهجمات السيبرانية ومنعها 
ــد إجراءين األول  في العراق، وهي تعتم

ــن طريق  ــات ع ــذه الهجم ــة ه مقاوم
ــع  ووض ــات  املؤسس ــع  مواق ــني  حتص
ــي عليها، والثاني اتخاذ  جدار ناري تقن
إجراءات للحد من أضرار تلك الهجمات 
بعد حدوثها.ولفت إلى أن هناك وثيقة 
ــوزراء  ــس ال ــل مجل ــن قب ــا م مت إقراره
ــة العامة جمللس  ــا في األمان وتعميمه
ــات  ــة السياس ــمى (وثيق ــوزراء تس ال
ــاركة  ــن املعلومات ومش ــر ألم واملعايي

ــذه الوثيقة حتدد  ــات)، مبيناً أن ه البيان
ــني والذين لهم تواصل  اجتاهات العامل
ــار إلى أنه  ــزة والبيانات.وأش ــع األجه م
من بني السياسات التي ميكن اتباعها 
ــو عمل  ــل الضرر، ه ــبيل تقلي ــي س ف
مستشارية األمن الوطني استراتيجية 
ــنوات  للس ــد  متت ــبراني  الس ــن  لألم
ــيما وأن األمر يحتاج إلى  املقبلة، ال س
وعي مجتمعي وثقافة جتاه الهجمات. 

ــات وحاالت  ــض الهجم ــح، أن بع وأوض
ــبب فيها فرد  االختراق قد يكون املتس
ــه أو في الويب  ــر وجود ثغرة في هاتف إث
ــى اختراقه، وبعض  ــايت مما يؤدي إل س
ــبات أو  األحيان من يخترق احدى احلاس
ــر بل  ــكل مباش املواقع ليس هكراً بش
ــم تنصيبه ويتم اإليعاز إليه  برنامج يت
بشن هجمات عشوائية في كل مكان 

دون استهداف أحد معني. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االحد،  ــذ احلدودية، ام ــة املناف ــت هيئ أعلن
ــا خالل  ــات التي ضبطته ــل اخملالف ــن مجم ع
ــي لغاية االول  ــرة من االول من كانون الثان الفت
ــرت الهيئة ، أنها  ــام ٢٠٢٢. وذك ــن حزيران لع م
ــالل الفترة من االول  ضبطت ١٤٤٦ مخالفة خ

ــران لعام  ــة االول من حزي ــي لغاي ــون الثان كان
٢٠٢٢، واندرجت اخملالفات حتت عناوين متعددة 
، إذ بلغت مجمل الدعاوى الكمركية احملالة من 
ــاء (٦٩٣) بعناوين  ــذ إلى القض ــل هيأة املناف قب
ــر وصف البضاعة، تهريب عجالت، تزوير،  (تغيي
ــة اإلجراءات القانونية) ،   معامالت غير مكتمل

ــكلت  اخملالفات املكتشفة من قبل  وكذلك ش
ــتيراد (٥٩٧)  مقر الهيأة واخلاصة باجازات االس
ــتركة مع  ــاطات املش ــة، وحملاضر النش مخالف
ــذ احلدودية (٤٧) حتت  ــر العاملة في املناف الدوائ
ــمى إتالف مواد وإعادة اصدار بضائع، كما  مس
بينت اإلحصائية إلقاء القبض على املطلوبني 

ــاء (٦٩) ، وإحباط محاولة تهريب األموال  للقض
بلغت (٤) ، وضبط  مخدرات (٢٧) والقاء القبض 
ــاف البيان أن  ــا، مبعدين (٩).واض ــى حائزيه عل
اخملالفات جميعها مت إتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحقها وإحالتها إلى اجلهات القضائية 

وفق محاضر أصولية. 

العراق يعتمد إجراءين ملواجهة اهلجامت السيربانية

املنافذ احلدودية تعلن عن حصيلة واجباهتا خالل الـ (٥)أشهر املاضية

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت وزارة الداخلية ، أن تعميم استخدام 
ــهم  ــداد أس ــي بغ ــة ف ــرات املراقب كامي
ــا حددت  ــم، فيم ــبة اجلرائ ــص نس بخف
ــارها في  ــال دون انتش ــذي ح ــبب ال الس
ــم محاربة  جميع املناطق.وقال مدير قس
الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس 
محمد، إن انتشار ثقافة كاميرات املراقبة 
ــد األمني،  ــي مجتمعي داعم للجه كوع
ــهم بتعزيز هذا اجلهد وخفض نسبة  أس
ــكل كبير ألن تلك الكاميرات  اجلرائم بش
ــرطة. ــل الش ــة لرج ــني الثالث ــد الع تع
ــاعد في  ــاف، أن تلك الكاميرات تس وأض
تعقب املتورطني باجلرائم ومعرفة كيفية 
ــوة وزارة  ــة ودع ــرح اجلرمي ــم ملس وصوله
ــاعدت  ــني لنصبها س ــة املواطن الداخلي

ــض على اجملرمني،  ــراع في القب على اإلس
ــوي على  ــق التي حتت ــى أن املناط ــا ال الفت
ــبة اجلرمية  ــرات تنخفض فيها نس كامي
ــار  ــبب وراء عدم انتش أو تنعدم.وعن الس
ــة في جميع أنحاء بغداد  كاميرات املراقب
ــرات املراقبة في  ــد، أن كامي ــح محم أوض
بغداد لم تستطع تغطية جميع املناطق 
ــيع العمراني املستمر في  بسبب التوس
ــا أن محافظة بغداد  ــة، موضح العاصم
ــة  ــرات ملراقب ــروعا للكامي ــت مش أسس
ــاالت  ــخيص احل ــة وتش ــوارع العام الش
ــن  ــف ع ــون والكش ــن القان ــة ع اخلارج
ــاب  ــت اصح ــوزارة دع ــع أن ال اجلرائم.وتاب
ــتيراد الكاميرات من  ــى اس ــركات ال الش
ــني بها  ــد املواطن ــئ وتزوي ــل املناش أفض

بهدف سهولة الوصول الى اجلرائم.

العني الثالثة.. كامريات 
املراقبة تساهم بانخفاض 

اجلرائم يف بغداد بغداد / البينة اجلديدة
ــفت هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس األحد، عن  كش
ــؤولني  ــجن بحقِّ مس صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالس
بيِّنةً قيام  ــابقاً، مُ ــالل األحمر س في جمعيَّة اله
ــوال الدولة  ــداً بأم ــرر عم ــداث الض ــني بإح املُدان
ــارت دائرة حتقيقات الهيئة  واالستيالء عليه.وأش
ــات األنبار – الهيئة األولى  ــى أنَّ محكمة جناي ، إل
ة سبع سنواتٍ  أصدرت حكماً غيابياً بالسجن ملُدَّ
ــالل األحمر  ــام ل جمعية اله ــن األمني الع لكلٍّ م
ــابقاً ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط  س
مهم مواد  ــلُّ واجلنوب في اجلمعيَّة، عن قضيَّة تس
ــازن دون تأليف  ــى اخمل ــة وإدخالها إل ــةٍ غذائيّ إغاث
ــا وتقييمها وإثباتها في  ةٍ لفحصه ختصَّ ــان مُ جل
ــت  ــيطرة عليها.وأضاف ــرض الس ــجالت؛ لغ الس
ــاً غيابياً آخر  ــدرت حكم ــة أص ــرة، أنَّ احملكم الدائ
بسجن نائب األمني العام جلمعيَّة الهالل األحمر 
؛ لقيامه مع عددٍ من  ــنواتٍ ــر س ة عش ــابقاً ملُدَّ س

فني في اجلمعيَّة واملُفرَّقة قضاياهم  املُتَّهمني املُوظَّ
بشراء منظومات إنترنيت سعة ٢٠ خطاً ملكاتب 
ــعارٍ أكثر من  ــداد بأس ــا في بغ ــة وفروعه اجلمعيَّ
املُتداول في السوق. وأوضحت أنَّ املُتَّهم قام أيضاً 
ــراء ١٥ منظومةً متَّ تنصيب أثنني منها فقط،  بش
فيما لم يتم تفعيل املنظومات األخرى، الفتة إلى 
أنَّ سعر املنظومة الواحدة بلغ (٣٢,٠٠٠) ألف دوالر 
ز (الذي  هِّ ــنة الواحدة، مُشيرةً إلى استالم اجملُ للس
ــكاً من  ــي اجلمعيَّة) ص ــة موظفٍ ف ــل بصف يعم
اجلمعيَّة مببلغ (٢٣٢,٧٥٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي؛ 
بالرغم من عدم قيامه بتفعيل املنظومات.ولفتت 
ــد اطالعها على األدلة  ــرة إلى أنَّ احملكمة، بع الدائ
لة في القضيَّتني واملُتمثلة بأقوال املمثل  املُتحصَّ
ــوان الرقابة املاليَّة  ــيِّ للجمعيَّة وكتاب دي القانون
ــهود، وجدتها كافية ومقنعة لإلدانة،  وأقوال الش
ــق أحكام  ــكام اإلدانة وف ــدور أح ــيرةً إلى ص مش

املادَّتني (٣٤٠ و٣١٦) من قانون العقوبات. 

النزاهة : صدور أحكام بسجن 
مسؤولني سابقني يف اهلالل األمحر

NO.3895.MON.13.JUN.2022العدد (٣٨٩٥) اإلثنين  ١٣ / ٦ / ٢٠٢٢

تــنـــويـــــــــــــــه
ــدة» على  ــة اجلدي ــة «البين ــكر صحيف اش
ــي وأود ان اوضح  ــرتها ل ــدة التي نش املناش
ــرت ال  ــدة التي نش ــيد الوزير ان املناش للس

تخص مدير فرع كهرباء الصدر كونه متعاونا 
ــدة مناصب  ــي من قبله بع ــي ومت تكليف مع
ــراض على تكليفي كان من قبل  ولكن االعت

ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وذلك  الش
بسبب الوصف الوظيفي كون عنواني (مدير 

فني).للعلم ولكم فائق االحترام.

ابراهيم الراجحي
ــدت فرائصي  ــي وإرتع ــم اصدق نفس ل
ــرا على لوحة في اجلناح  وذهلت وانا أق
ــز التخصصي لطب  ــي املرك ــاص ف اخل
ــهيد نوار  ــنان مركز (الدكتور الش االس
ــابقاً) وهذا  ــى مجيد- العلوية س موس
ــامه  ــز مرموق جداً في كافة اقس املرك

مثبت فيها العالج مجاناً لــ
ــبايكر ب- الكتاب  ١. (أ- ذوي ضحايا س
ــاد االدباء ج-  ــي هوية إحت واالدباء حامل

الرياضيني الدوليني).

٢. ايضاً مت شمول فئات اخرى بتخفيض 
ــبة االجور ونحن نقول هنيئاً لهم  نس

يستحقون ذلك.
ــة  ــع التحي ــة / م ــادة وزارة الصح الس

والتقدير
ــل  فه ــكالم  ال ــي  ف ــة  االطال ــد  اري ال 
ــل وزارتكم  ــروه) من قب (الصحفي مك
ــه ألن  ــي حين ــني ف ــؤولني املعني واملس
الصحفي يرصد الغث والسمني ويبحث 
عن كل واردة وشاردة (والصحفي) اشبه 
ــعة)  ــني واالش ــونار والرن ــاز (الس بجه

والسلبيات  اإليجابيات  ــف عن  للكش
ــازات. اهللا  ــذه االمتي ــن ه ــتبعد م واس
ــرة االنتقاص  ــم من هو صاحب فك أعل
ــاهم) من  هذه من (الصحفيني) و(حاش

االنتقاص.
السؤال:- 

ــاذا تقولون  ــك وم ــم بذل ــو رأيك ــا ه م
ــو رأي نقابة  ــهادِ واالرصادِ، وما ه لالش
ــك والصحافة قدمت  ــني بذل الصحفي
قرابني من الشهداء واجلرحى ، واجلرحى 

املعاقني؟

اىل / وزير املالية ومدير عام مرصف الرشيد .. مع التحية
انصفوا العالوات والرتفيعات ملوظفي مرصف الرشيد

ــروع مصرف  ــدد من ف ــبون الى ع ــون ينتس ــول موظف يق
ــيد انهم يعانون من عدم املوافقة على ترفيعهم أو  الرش
ــتحقاقهم الوظيفي وعليه  ــنوية رغم اس العالوات الس
ــام مصرف  ــر املالية ومدير ع ــيد وزي ــدون الس فهم يناش
ــيد ـ االدارة العامة النصافهم ورفع الغنب عنهم من  الرش
ــالوات والترفيعات  ــوي باملوافقة على الع ــالل موقف أب خ

كونهم اصحاب عوائل.

مناشدة اىل وزارة الصحة .. إرتعدت فرائيص ملاذا؟

اىل / مكتب السيد النائب 
حممد شياع السوداين

خاطبتم هيئة التقاعد الوطنية رسمياً .. 
فهل اجابتكم رسمياً ؟

ــياع  ــدون كثر فرحوا من اعماقهم عندما قام النائب ( محمد ش متقاع
ــوداني) بتوجيه كتاب رسمي برقم (٧٧٣) في ٥/ ٢٠٢١/٦ معنون الى  الس
هيئة التقاعد الوطنية / مكتب رئيس الهيئة وجاء في مضمون الكتاب 
ــل مانصه : « استناداً الى احكام املادة (١٥) أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً  املرس
ــارة الى قانون  ــنة (٢٠١٨) واش ــواب رقم (١٣) لس ــن قانون مجلس الن م
ــنة (٢٠١٤) وتعديله رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩)  التقاعد املوّحد رقم (٩) لس
يرجى اعالمنا عن اسباب عدم تطبيق املادة (١٣) واملادة (١٤) من القانون 
ــنة  ــتنادا الى الفقرات (١/ ت) من األمر الديواني رقم (١٠٧) لس اعاله اس
ــة التقاعد الوطنية صرف احلقوق  ــي تنص على ( تتولى هيئ (٢٠١٩) والت
التقاعدية ملستحقيها وفقاً ألحكام القوانني النافذة .. ولكن ما يؤسف 
ــمية دون أن  ــة على تلك اخملاطبة الرس ــنة كامل له صراحة أنه مرت س
تبادر هيئة التقاعد الوطنية باالجابة واذا كانت هناك اجابة فإن مكتب 
ــر تلك االجابة ليطلع  ــوداني) حرياً به نش ــيد ( محمد شياع الس الس
عليها املتقاعدون املتضررون من عدم تنفيذ مواد قانونية منصفة لهم 
ــدون السيد النائب محمد شياع السوداني ملا عرف  .. املتقاعدون يناش
عنه من نزاهة وشجاعة واخالص ويقولون له أن مطالبة هيئة التقاعد 
الوطنية باالجابة باتت ضرورية كي ال يتم تسويف األمور بهذه الطريقة 

لون على مجرد بصيص أمل. وتتبخر أحالم أناس يعوّ



9مقاالت
إضاءات قانونية
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عالء سالم الشياع 
              

ــدة مرات لكن  ــوع تطرقت له ع موض
ــا مقلقا  دون جدوى. النه ميثل هاجس
ــل  الدخ ذوي  او  ــراء  الفق ــى  للمرض
ــو االرتفاع اجلنوني  ــدود حتديدا. وه احمل
ــد ان حوله  ــعار العالجات بع ــي اس ف
الصيادلة وجتار الدواء الى جتارة مربحة 
جدا تعادل جتارة اخملدرات. فهم يجنون 
ــرة والكافرة  ــارة اجلائ ــك التج ــن تل م
ــن حال  ــم م ــة حولته ــغ خيالي مبال
ــون اليوم منازل  ــال فهم ميتلك الى ح
فخمة وسيارات فارهة واموال وارصدة 
طائلة. كل ذلك نتيجة غياب الضمير 
ــر  ــرة مبصائ ــراء املتاج ــانية ج واالنس
ــاس املرضى ممن الحول وال قوة لهم  الن
وهم يقفون في مفترق طرق اما تناول 

ــار املوت.  ــفاء واما انتظ ــالج والش الع
ــر ان ينتظر  ــار او يجب ــم يخت واغلبه
املوت بل يدعو الن يقربه اهللا منه. النه 
عاجز عن شراء العالج من الصيدليات 
ــى جتاريه  ــا ال ــد ان حولوه االهليه.بع
فيها انواع االدويه وماركاتها املتنوعه. 
وانت وقدرتك على الشراء. فاما هندي 
ــطي ارخص او  ــرق اوس ــص او ش رخي
ــي بريطاني وهذا  ــي فرنس ــي املان اورب
ــوق قدرة املريض  ــال جدا يتعدى ويف غ
ــركات اهلية  ــراء. او من ش ــى الش عل
متهالكة. لكن  ال سبيل امام  املريض 
ــواع التي  ــتري احد االن ــوى ان يش س
ميكنه شراؤها. يروي لي احد االصدقاء 
ــك العمره.  العائد قريبا من اداء مناس
ــة  ــن صيدلي ــاك ع ــت هن ــول بحث يق
ــتري منها عالجي اخلاص بي بعد  الش
ــي تعب  ــى اعيان ــت حت ــذ. بحث ان نف
ان  ــررت  فاضط ــدوى.  ج دون  ــث  البح
ــال عن ملاذا ال توجد صيدليه هنا،  اس
ونحن  ــة؟.  الصيدلي ــم  ول ــي  فاجابون
ــفيات وارقى  ناخذ االدوية من املستش
انواعها ونعالج هناك بافضل االجهزه 
ــح االطباء. الم ترى انعدام يافطة  واجن
االطباء. لنفس السبب. يقول حتسرت 

ــر حجم يافطات االطباء في  وانا اتذك
بلدي. بعد ان يذهب اليهم املريض هربا 
من مستشفياتنا املنهاره بكل معنى 
ــات وال حتاليل. وال  االنهيار فال فحوص
ــن (برا) هي  ــت كلمة م ــالج واصبح ع
ــرز. واملقصود منها هو اخذ العالج  االب
ــفيات. التي تفتقر  من خارج املستس
ــفيات. فهي  ــى مقومات املستش الدن
ــا القطط  ــدا تتواجد فيه ــه ج مهمل
ــذا  واذا كان هك ــرذان.  واجل ــكالب.  وال
ــى اين يتجه  ــفيات فال حال املستش
ــه غير  املريض العاجز عن عالج نفس
ــه ينتظر موته ليتخلص من حياته.  ان
ــي  وينقذ عائلته من الضغط النفس
ــم  وعجزه ــم  بتقصيره ــعورهم  لش
ــات عالجه.الباهظة  ــديد نفق من تس
ــن. على العكس من القريبني من  الثم
ــلطه واصحاب الدجات اخلاصه،  الس
ــي ارقى  ــم يعاجلون ف ــم وعوائله فه
ــفيات بارقى انواع العالجات  املستش
ــهرهم ومجانا،  ــاء واش ــر االطب وامه
ــن الدوله.  ــم تدفع م ــورة عالجه وفات
ــة الفقراء  ــو احلال املزري لكاف وهذا ه
ــم لعجزهم عن  ــوت اغلبه ــن مي الذي
ــم فيبقون في  ــورات عالجه ــع فات دف

ــي  احلتم ــم  موته ــار  بانتظ ــم  بيوته
ــاؤلنا هنا، الى متى يبقى  واملؤكد. تس
ــى تتم  ــذا احلال، ومت ــى ه ــع عل الوض
معاجلته. لقد يأسنا جدا بسبب هذا 
ــى كل الصعد، .  ــدار اخمليف وعل االنح
ــاذا لو وضعت  ــاذا بعد هذا احلال. م وم
ــعيرة للدواء ومراقبه ملصادره بدال  تس
عن فوضى االستيراد ومجهوليه تلك 
ــر موثوقه  ــا تكون غي ــادر، وقطع املص
ــر اصليه، الن في ذكر يتحقق ربح  وغي
ــه، وهذا هو  ــار والصيادل ــر للتج كبي
ــال اطباء وال  ــذي يداهمنا. ف ــوف ال اخل
ــوق رغم  ــالج موث ــفيات وال ع مستش
ــه  ــي. وتكاليف ــعره اخليال ــاع س ارتف
ــت كاهل الفقراء  الباهضه التي اثقل
واملعدمني. ماذا لو تخرج جلان للبحث 
ــع االدويه  ــي تبي ــات الت ــن الصيدلي ع
ــة  ومعاجل ــور.  التص ــوق  تف ــعار  باس
ــراء واجملتمع  ــور خدمة للفق هذه االم
ــه ومتابعة االمر عن كثب  بصورة عام
ــاس وهم  ــوال الن ــى اح ــالع عل واالط
يبحثون عن حل ملآسيهم وامراضهم 
ــم. انقذونا  ــدد حياته ــي باتت ته الت
ــعار االدويه  ــاء واس ــع االطب من جش
ــع الدواء  ــي تبي ــات الت ــي الصيدلي ف

ــدا. ان املواطن  ــه ج ــعار تعجيزي باس
ــراءات احلكومه  ــن اج ــد ان يأس م بع
ــره اخلطيره.  ــذه الظاه ــدي له والتص
ــي ان ينتقم من  ــه اهللا تعالى ف نتوج
ــهم في محاربة  ــهم ويس كل من اس
املواطن وامنه الغذائي والصحي وهذا 
ــادة منظمه ضد  يعتبر مبثابة حرب اب
ــراء هكذا  ــم عن ش ــراء لعجزه الفق
ــا  م ــه..  كارثي ــعار  اس ذات  ــات  عالج
ــفيات احلكوميه  ــي املستش يجري ف
ــه ودعايه مجانيه  ــره علني هو سمس
ووسائل ترغيبيه للمستشفيات التي 
يعمل فيها االطباء بعد واثناء الدوام. 
ــل مع املريض املضطر واملؤحل  للتعام
ــراء عمليته  ــن اج ــره ع للمره العاش
مثال، في هذا املستشفى احلكومي او 
ــع املريض على  ذاك ويتفق الطبيب م
ــفى  ــم املستش ــور العمليه واس اج
ــي مصيره.  ــاك ليالق ــب الى هن ليذه
ــاك. يجد الفرق  ــا يصل الى هن وعندم
ــيء حتى  ــث كل ش ــن حي ــا م واضح
ــاني باعلى  ــي واالنس ــل املهن التعام
درجاته. ولهذا جتد خواء املستشفيات 
احلكوميه من كل شيء حتى الرحمه. 

واهللا من وراء القصد.

حيدر حسني سويري

سؤال بسيط تبادر الى ذهني فنشرته 
ــع التواصل  ــي مواق ــر صفحتي ف عب
ــات  اإلجاب ــت  فكان ــي،  االجتماع
ــة، وبالنتيجة لم  مختلفة ومضحك
ــتند الى  يك ثمة اجابة صحيحة تس
ــررتُ أن أبحث  ــي واضح. ق ــل علم دلي
ــي أجد حالً وقاعدة  في املوضوع، لعل
ــا التمييز بني  ــن خالله ــتطيع م نس
ــك أو  ــل الش ــكل ال يقب ــن بش اليدي
اخلطأ، فبدأت كعادتي بالقرآن الكرمي، 

فوجدت اآليات التي حتدثت عن اليمني 
ــن تقصد االجتاه أبداً، إمنا كانت  لم تك
ا  ــل يَا أَيُّهَ ــدل على القوة والقدرة مث ت
تِي  كَ الالَّ ــكَ أَزْوَاجَ ا لَ لَلْنَ ــا أَحْ النَّبِيُّ إِنَّ
ــكَ  ِينُ ــتْ ميَ لَكَ ــا مَ ــنَّ وَمَ ورَهُ ــتَ أُجُ آتَيْ
نيِ  نِ الْيَمِ ــمْ تَأْتُونَنَا عَ نتُ مْ كُ وا إِنَّكُ

قالُ
رِهِ  دْ قَّ قَ  حَ

َ رُوا اهللاَّ دَ ا قَ [الصافات: ٢٨]وَمَ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ ــهُ يَوْ تُ بْضَ يعاً قَ مِ َرْضُ جَ وَاألْ
انَهُ  بْحَ ينِهِ سُ يَّاتٌ بِيَمِ وِ

طْ ماوَاتُ مَ وَالسَّ
ــر: ٦٧] ونَ [الزم ــرِكُ ــا يُشْ مَّ ــى عَ الَ وَتَعَ

حيث جاء في تفسيرها: والسماوات 
ــه)  (بيمين ــات  مجموع ــات)  (مطوي
ــرى قد يفهم  ــه.   ثمة آيات أخ بقدرت
ا تِلْكَ  منها القارئ حتديد اليد مثل وَمَ
ــه: ١٧، وكيف  ــى [ط وسَ ينِكَ يَا مُ بِيَمِ
ــى كان ممسكاً بعصاه  نثبت ان موس
ــت على يده  ــى؟ بل دل ــده اليمن في ي
هُ  القوية فقط، ففي اية أخرى وَنَزَعَ يَدَ
رِينَ [األعراف:  ــاء لِلنَّاظِ يَ بَيْضَ ــإِذَا هِ

فَ
ــدد ان كانت ميينا  ــا لم يح ١٠٨] ، فهن
ن  بْلِهِ مِ ن قَ نتَ تَتْلُو مِ ا كُ ــارا.وَمَ او يس

رْتَابَ   إِذاً الَّ
ــكَ ينِ هُ بِيَمِ طُّ ــابٍ وَالَ تَخُ تَ كِ

ــذا  ــوت: ٤٨] ، وه ــونَ [العنكب لُ ُبْطِ املْ
ــد الكثير  ــل عليه، فيوج أيضا ال دلي
رْباً  مْ ضَ لَيْهِ رَاغَ عَ ممن يكتب بيسراه فَ
نيِ [الصافات: ٩٣]  وال دليل عليه  بِالْيَمِ
ايضاً، وامنا عنت القوة.  نصل هنا الى 
أن معنى اليمني هو القوة، وأما ما هو 
متعارف عليه في االجتاه فهو من باب 
االصطالح، ولذا فإننا نصل الى نتيجة 
ــت هذا  ــاس اصطلح ــا: أن الن مفاده
ــى اللفظي (لغة)، مبعنى  وفقا للمعن
ــتخداما  ــاس اس ــر الن ــم رأوا أكث أنه
ــرى فاصطلحوا عليها  ــة دون أخ جله
ــخص (أمين)، ورأوا  باليمني فيقال للش
أقل الناس استخداماً للجهة األخرى 
ــميتها اليسار  فاصطلحوا على تس
ــر). فقد ثبت  فيقال للشخص (أعس
ــكان  ــن س م ــط  أن ١٢٪ فق ــاً  علمي
ــرى،  ــن يعتمدون اليد اليس العالم مم
ــال بينهم ضعف  ــث أن عدد الرج حي
ــاء. وهناك ٣٠٪ من سكان  عدد النس

العالم ممن يخلطون بني أيديهم أثناء 
ــن  ــاك ٥٨٪ م ــام. وهن ــض امله أداء بع
سكان العالم يعتمدون اليد اليمنى.

ــى إجابة واضحة  إلى اآلن لم نصل إل
ــرى  ــؤالنا: كيف تعرف يدك اليس لس

من اليمنى؟
هناك عدة إجابات منها:ـ

ــية التي  ــي اليد الرئيس ــدد ما ه ١-ح
الرسم،  الكتابة،  ــتخدمها، عند  تس
ــخص  ــأل ش ــياء، ثم تس حمل األش
ــددت ميينك  ــال لك ميني فقد ح فإن ق
ــاً إن قال لك  ــارك والعكس ايض ويس
ــار. وهذه إجابة غير موفقة فهي  يس

اعتمدت على شخص آخر.
 «R» ٢-ارسم على يدك اليمنى حرف
ــرف «L» للداللة  ــرى ح ــى اليس وعل
ــار. أو وضع أية  على اليمني من اليس
عالمة. وهي إجابة غير موفقة أيضاً 
فقد احتجت لشخص آخر كما في 

الفقرة ١
ــن خالل  ــى م ــدك اليمن ــرف ي ٣-تع

ــة  ــي إجاب ــن. وه ــة االخري مصافح
ــار أن  ــى اعتب ــا عل ــاً م ــة نوع موفق
ــى.  اليمن ــده  بي ــح  يصاف ــب  االغل
ــم تختلف عن  ــذه اإلجابة ل لكن ه
اعتمدت  أنها  ــابقاتها خصوصاً  س

على اآلخرين.
ــة، تعتمد  ــة العربي ــر أنّ اللغ ٤-تذكّ
ــني باجتاه  ــة اليم ــن جه ــة م الكتاب
ــار، على عكس كثير من لغات  اليس
ــة  ــا االنكليزي ــي منه ــم، والت العال
والفرنسيّة، اللتان تعتمدان اليسار 
ــة. وهي إجابة  ــاه اليمني للكتاب باجت
مردودة أيضاً. فماذا يفعل الشخص 

األمي؟ فهو ال يقرأ وال يكتب.
ــب يقع في  ــروف أنّ القل ــن املع ٥-م
ــا قليالً إلى  ــف الصدر متجهً منتص
ــاد عليه  ــك االعتم ــار، بإمكان اليس
ــد االجتاه. وهذه إجابة موفقة  لتحدي
ــر مصيبة  ــبة كبير لكنها غي بنس
ــر مكان  ــد يتغي ــل فق ــكل كام يش

القلب.

محمد جواد اِّـيالي

ــلوكيات العامة للمجتمع  فهم الس
وأمناطه، يعتمد على أساليب مختلفة 
ــدي، إلى  ــث التجريبي والنق من البح
ــع، هذه  ــب من الواق ــي القري التحليل
ــة النظام  ــى معرف ــدف إل ــرق ته الط
ــور  ــه للتط ــدى تقبل ــي، وم اإلجتماع
ــي والثقافي وحتى  والتغيير السياس
ــواء اكان جزئيا  البنى اإلجتماعية، س
ــا. ــة كله ــا للمنظوم ــرد، أم كلي للف

ــب تقليدية تتوافر  لكل مجتمع جوان

ــم، بإختالف ألوان  في كل بلدان العال
وأحجام البشر، وتتقسم إلى الطبقة 
اإلجتماعية (غنية، متوسطة وفقيرة) 
بالدين،  ــالً  اإلجتماعي متمث ــراك  واحل
اجلندر، القانون، العلمنة ونوع النظام 
ــاطات  ــي احلاكم، هذه النش السياس
ــق بينها وبني  ــا ترابط وثي ــة لديه كاف
ــرية.لتغيير  ــة في النفس البش الفردي
الهيكل التنظيمي اإلجتماعي، يرجح 
علماء األجتماع اإلعتماد على الثورة، 
ألنها مترابطة بالصفات العامة للفرد، 
ــواء اكانت من جوانب سياسية أو  س
ــذه الصفات، هي التي  ثقافية، وقوة ه
ــراك اإلحتجاجي،  ــدى جناح احل حتدد م
ــي كل األوطان،  ــره للمجتمع ف وتغيي
بإختالف أنظمة احلكم فيها.احلركات 
ــة صاحلة،  ــة حتتاج إلى بيئ اجلماهيري
ــب توفرها في  ــن عدة نقاط يج تتضم
ــور  ــة، لتتبل ــان احلاضن ــراد واألوط األف
ــم تخرج إلى أرض  وتتضح صفاتها، ث
ــة احلكم  ــع أنظم ــا لتبتل ــع، رمب الواق

وتأسس لنظام شعبوي متذبذب، وأول 
ــا تزيد األحباط  ــات احلرية، ألنه املقوم
في نفوس األفراد، وتثقل الفشل على 
ــا كانت اجملتمعات في  عاتقهم، وكلم
ــة، كلما كانت  ــتوى عال من احلري مس
عرضة لنشأت احلركات اإلحتجاجية، 
ــن  م ــص  التخل ــرد  للف ــح  تتي ــا  ألنه
ــا داخل  ــل، ورميه ــؤوليته بالفش مس
اجلماعات احملتجة، ألن حرية اجملتمعات 
ــة لصدامها مع  ــاواة، عرض بدون مس
ــلبيات املواطنني، بالتالي فأن الذين  س
يشكون الفشل بحياتهم، مييلون إلى 
ــاب احلرية.ثانيها  ــاواة من ب طلب املس
ــبب البطالة، فهو يخلق  اإلحباط بس
ضبابية وعدم وجود أهداف مستقبلية 
ــباب، في ظل صراع احلكومة مع  للش
ــى الفرد  ــية، فيبق ــا السياس جتربته
ــيراً لليأس والبؤس، اللذان يدفعان  أس
ــي التجمعات  ــار ف ــو اإلنصه ــه نح ب
ــلة  ــه، وجتربته الفاش ــن ذات للهرب م
ــس، عندها يحاول عقله  بالثقة بالنف

ــن إقناعهِ بأنه ليس الوحيد غير  الباط
ــود حينها  ــي اجملموعة، فيس املبدع ف
ــاط اجلمعي» ويكون  مصطلح «األحب
ــك  ــي حتري ــي ف ــالح الرئيس ــو الس ه
ــم، فهي  األه ــة  النقط ــا  اجلماهير.أم
ــري، وما ينتج عنها من  التفكك األس
معاناة لألبناء، نتيجة ضعف السلطة 
ــالق و العالقات غير  ــة، كثرة الط األبوي
ــرعية، فتؤدي إلى تفكك الروابط  الش
ــات األعتقال  ــك عملي ــرية، كذل األس
والنفي واحلروب، التي تأخذ اجلزء األكبر 
ــن تأثير  ــا تقلل م ــن العائلة، وكله م
ــلب  ــرة على الفرد، مما يعود بالس األس
ــأن احلركات  ــع، بالتالي ف ــى اجملتم عل
ــأ إال في حال تهدم  اجلماهيرية ال تنش
ــط  ــكك الراب ــرية، تف ــات األس العالق
ــي، ليصبح  ــي والوطن ــي والقوم الدين
ــن اجلماعة، عندها  ــرد في معزل ع الف
ــهل أقتيادة إلى اجلماعات الثورية  يس
ــذا يثبت  ــرى.كل ه ــع أخ أو أيّ مجامي
ــة والوطنية، هي  ــركات القومي أن احل

نتيجة إستيراد احلرية املغايرة لطبيعة 
اجملتمع، احملمولة باإلحباط واليأس.. أما 
ــتبقى مصاحبة  ــة الفردية، فس العزل
ــورة.. ألنها  ــات الى مابعد الث للجماع
ــتكون عاجزة عن توفير الطمأنينة  س
ــط  راب ــاب  غي ــبب  بس ــني،  للمواطن
األسرة، الذي تهدم قبل بدأ اإلحتجاج.
ــي،  ــم العرب ــي دول العال ــراق وباق الع
ــورات،  ــة لقيام الث ــي خصب هي أراض
ــياً،  ــتقرة سياس ألنها بلدان غير مس
ــاً، وال ميكن لها ترى  ــاً وأجتماعي ثقافي
ــباب  حكماً واضحاً حتى تعالج األس
ــي بالدنا قد  ــة ف من جذورها، والساس
ــة، وبعضهم بدأ  ــوا قواعد اللعب فهم
ــهر  ــة التظاهر مطلع الش ــوح براي يل
ــع الباقون  ــي حال لم يخض املقبل، ف
ــده من  ــلطة، ألنه وح ــي الس ــه ف لرأي
ميتلك جمهوراً من احملبطني، الفاشلني 
ــتبقى  س ــك  لذل ــداف،  األه ــي  وعدمي
الثورات سهلة الصناعة واإلنقياد في 

األنظمة الدميقراطية.

ا.د. غازي فيصل
ــن رغبة  ــات ع ــر ب ــتقالة تعبي االس
ــة  العام ــة  الوظيف ــرك  بت ــف  املوظ
ــة  ــل املكفول ــة العم ــيدا حلري جتس
ــد يكون  ــر ق ــذا التعبي ــتوريا وه دس
ــا وعلى هذا  ــا او يكون ضمني صريح
ــني  ــى نوع ــتقالة عل ــم االس تنقس
ــتقالة  واس ــة  صريح ــتقالة  اس
ــة واليكم تفاصيل ذلك : اوال  حكمي
ــتقالة الصريحة وقد نظمتها  / االس

ــون من قانون  ــة والثالث املادة اخلامس
ــنة ١٩٦٠ املعدل  ــة املدنية لس اخلدم
ــأن ( ١- للموظف ان  ــا قضت ب حينم
ــتقيل من وظيفته بطلب حتريري  يس
ــه اخملتص ٢- على  ــه الى مرجع يقدم
ــتقالة خالل  املرجع ان يبت في االس
ــا ويعتبر  ــاوز ثالثني يوم ــدة ال تتج م
اذا  اال  ــا  بانتهائه ــكا  ــف منف املوظ
ــول قبل ذلك٣- اذا قدم  صدر امر القب
املوظف استقالته وعني فيها موعدا 
للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك 
املوعد او قبله) وشرحا الحكام املادة 
املذكورة نقول : أ- ان طلب االستقالة 
يجب ان يكون مكتوبا ال شفهيا وان 
يعبر عن ارادة حرة سليمة خالية من 
العيوب فاذا اجبر املوظف على تقدمي 
ــذا الطلب  ــتقالة عد  ه ــب االس طل
ــى املوظف طالب  ــال ال اثر له وعل باط
االستقالة ان يدخل طلبه في سجل 
الواردة حتى يبدأ حساب مدة الثالثني 
ــص.ب- متلك  ــا الن ــا التي حدده يوم

ــا في قبول  ــا تقديري االدارة اختصاص
ــه مراعاة  ــتقالة او رفض ــب االس طل
ــل باحملافظة  ــام املتمث ــح الع للصال
ــق العام  ــير العمل في املرف ــى س عل
ــب على الطلب  ــكتت ولم جت واذا س
ــني يوما فأن  ــدة الثالث ــد انتهاء م بع
ــه قرار  ــذا يتمخض عن ــكوتها ه س
ــتقالة وبالتالي  ــي بقبول االس ضمن
يعد املوظف منفكا في اليوم احلادي 
ــون ج- اذا حدد  ــوة القان والثالثني بق
ــتقالة  ــدا لقبول االس ــف موع املوظ
فأن االدارة مخيرة بأن تقبلها من هذا 
ــه وتصدر امر القبول  املوعد او ترفض
ــتحق املوظف املستقيل  قبله د- يس
ــازات  االج ــب  روات ــه  دائرت ــة  مبوافق
االعتيادية املتراكمة شرط ان ال تزيد 
ــب ما زاد  على الـ(١٨٠) يوما وال يحس
ــة وذلك عمال  ــة تقاعدي ــا خدم عنه
ــعة واالربعني/٢  املادة التاس بأحكام 
ــتحق  ــن القانون املذكور . كما يس م
راتبا تقاعديا اذا توافرت فيه الشروط 

ــادة (١٣)من  ــا امل ــت عليه ــي نص الت
ــنة ٢٠١٤  ــون التقاعد املوحد لس قان
ــتقالة احلكمية:  املعدل. ثانيا / االس
ــابعة  الس ــادة  امل ــا  نظمته ــد  وق
والثالثون/٣ من قانون اخلدمة املدنية 
ــة ( يعد املوظف  والتي جاءت بصيغ
ــتقيال اذا  ــع عن وظيفته مس املنقط
ــرة ايام  زادت مدة انقطاعه على عش
ــروعة تبرر هذا  ولم يقدم معذرة مش
ــا للنص املذكور  االنقطاع) وتوضيح
ــتقالة  ــول:أ- ان املوظف في االس نق
احلكمية امنا يعبر عن ارادته في ترك 
الوظيفة ضمنا ال تصريحا فينقطع 
ــرة ايام  عن الدوام مدة تزيد على عش
بدون عذر مشروع وتدخل ضمن هذه 
ــال تخرج  ــمية ف ــدة العطل الرس امل
منها ب- ان االستقالة احلكمية تقع 
بقوة القانون فال يجوز لالدارة رفضها  
ــبة املوظف انضباطيا على  ومحاس
ــمح به  هذا االنقطاع فهذا مما ال يس
ــا  ــدرت االدارة قراره ــص ج- اذا اص الن

باعتبار املوظف مستقيال وهو يقينا 
ــئا ثم جاء  ــف وليس منش قرار كاش
ــروعة قبلتها  ــذرة مش ــف مبع املوظ
االدارة فأن عليها في هذه احلالة الغاء 
قرار اعتباره مستقيال وليس سحبه 
ــدة االنقطاع عن  ــار م ــن ثم اعتب وم
ــروع وبدون  الدوام انقطاعا بعذر مش
راتب د- اليستحق املوظف املستقيل 
ــب االجازات  روات ــتقالة حكمية  اس
االعتيادية املتراكمة ولكنه يستحق 
راتبا تقاعديا اذا توافرت فيه الشروط 
التي نصت عليها املادة(١٣)من قانون 
ــنة ٢٠١٤املعدل  التقاعد املوحد لس
ــوز للموظف  ــول انه يج ــا نق . ختام
او  ــة  صريح ــتقالة  اس ــتقيل  املس
ــى  ال ــه  اعادت ــب  يطل ان  ــة  حكمي
الوظيفة العامة استنادا الى احكام 
ــورة (املنحل) ــس قيادة الث قرار مجل

املرقم ٢٢٠  لسنة٢٠٠٢ وحتسب مدة 
خدمته التي قضاها سابقا الغراض 

الراتب والعالوة والترفيع والتقاعد.

جــشـــع االطـبـــاء وغـــالء االدويــــــــــــة

كيـــف تـعـرف يــدك الـيـســـرى مـــن الـيـمـنـــــــــــــى؟

الــطـــريــــــــــــق إلــــــــــــى الـثـــــــــــــــــورة

احـــكـــــــــام اسـتـقـالـــــة الـمــــــــوظـــــــــــــف

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

عادل جبار

ــد في طريق عام او محل عام  ــادة ٣٨٦ يعاقب بغرامة من وج   امل
ــكر وفقد صوابه او احدث شغبا او  مباح للجمهور في حالة س
ــى ارتكاب هذه اجلرمية خالل  ــا للغيير وفي حالة العودة ال ازعاج
ــنة من صدور احلكم عليه تكون العقوبة احلبس ملدة شهر او  س
ــكر   تأمر بدل  الغرامة  واذا ثبت للمحكمة انه مدمن على الس
ــفيات احلكومية  ــه باحد املصحات او املستش ــة بايداع العقوب
ــهر بناء على طلب االدعاء العام او احملكوم عليه  ــتة اش ملدة س
ــفاؤه بتقرير  ــذه املدة اذا تبني ش ــه قبل انقضاء ه ــرج عن وان تف
ــرض حدثا لم  ــفى ؛ ومن ح ــادر من املصحة او املستش طبي ص
يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة على تعاطي اخلمره او قدم له 
ــرابا او مسكرا لغير غرض املداواة يعاقب باحلبس مدة عشرة  ش
ــراب فتعاطاه  ــة واذا خدع اجملني عليه في نوع الش ــام وبغرام اي
على غير علم منه عوقب باحلبس ملدة ال تزيد عن شهر وبغرامة 
واملادة ٣٨٨ يعاقب كل صاحب حانة او محل عام وكل مستخدم 
ــتة  ــكرا حلدث يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على س فيه قدم مس
ــمح  ــتخدم فيها س ــهر او بغرامة وكل صاحب حانة او مس اش
ــبب كان يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد  حلدث بالدخول اليها ألي س
ــني واذا عاد  ــهر او بغرامة او كلتا هاتني العقوبت ــتة اش على س
ــنة من صدور احلكم عليه جاز  مرتكب فعل من االفعال خالل س
ــتة  للمحكمة فضال عن العقوبات غلق احملل ملدة ال تزيد عن س

اشهر.
جرمية لعب القمار  

املادة ٣٨٩ يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة او باحدى 
ــن فتح او ادار محال أللعاب القمار وأعده  هاتني العقوبتني كل م
ــاب من هذا القبيل في محل عام  ــول الناس او من نظم الع لدخ
ــذا الغرض ويعاقب  ــور او منزل اعد له ــل مفتوح للجمه او مح
ــي احملالت املذكوره  ــن وجد يلعب القمار ف ــس او الغرامة م باحلب
ــي اللعب ويحكم  ــتعملت ف ــط النقود واالدوات التي اس وتضب
ــل مدة ال تزيد  ــة ان حتكم ايضا بغلق احمل ــا وللمحكم مبصادرته

عن سنة.
جرمية التسوّل

املادة ٣٩٠ يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ثالثة 
اشهر كل شخص امت الثامنة عشرة من عمره وله مورد مشروع 
يعيش منه او كان يستطيع بعمله احلصول على هذا املورد وجد 
ــوال في الطريق العام او دخل دون اذن منزال او محال لغرض  متس
ــنة اذا تصنع  ــول تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن س التس
املتسول االصابة بعاهة او اي وسيلة من وسائل اخلداع لكسب 
ــذه االفعال لم يتم الثامنة  ــان اجلمهور واذا كان مرتكب ه احس
ــؤولية االحداث في حالة  ــرة من عمره تطبق في شأنه مس عش
ــول  ارتكاب اجلرمية ويجوز للمحكمة بدال من احلكم على املتس
ــون ان تأمر بايداعه مدة ال  ــة املنصوص عليها في القان بالعقوب
ــغيل اذا كان قادرا على العمل وميكن  ــنة دارا للتش تزيد على س
ــة خيريه معترف  بها  ايداعه في دار للعجزه او ملجأ او مؤسس
ــه ويعاقب  ــه يقتات من ــل وال مال لدي ــن العم ــزا ع اذا كان عاج
ــن اغرى  ــهر وبغرامة كل م ــة اش ــدة ال تزيد عن ثالث ــس م باحلب
ــول وتكون  ــر من عمره على التس ــخصا لم يتم الثامنة عش ش
ــهر والغرامة او احدى  ــتة اش العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن س
ــني العقوبتني اذا كان اجلاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او  هات

مالحظة ذلك الشخص.

ــأنه  ل من يُذاع له صيت ويرتفع ش ــنوات كان كُ   قبل بضعةِ س
وتكبر أهميته بني الناس يُسمى (مشهورا) واقصد اولئك الذين 
ــوة خطوة، وفي  ــلكون طريقا خاصا للنجاح ويخطون خط يس
ــم من القالئل جدا.  ــكلٍ مؤكد انه مختلف االختصاصات وبش
ــذي ينتمي له ،  ــر  إيجابي في اجملتمع ال ــون لهم  تأثي ــذا يك وبه
ــن املعلومة واملطالعة  ــم والتقدم والبحث ع حيث مذهب العل
ــا لبقاع العالم  ــدث اليوم وبعد اجتياح الكورون والقراءة. مايح
ــع  مواق ــار  وانتش ــي  األلكترون ــل  بالتواص ــمى  مايس ــور  وظه
ــات يقتل وقته متنقال  ــل االجتماعي خاصة ان الكثير ب التواص
ــن خالص للفراغ الذي كان  ــني التطبيقات االلكترونية بحثا ع ب
يعيشه مما  اصاب الكثير بهوس الشهرة والظهور على املنصات 
االلكترونية، اضافة للتطورات ذات االيقاع املتسارع التي ضربت 
ــمياتها  االخالقية منها والتعليمية   نواحي احلياة مبختلف مس
ــر.  بعد  ــن عواصف التغيي ــاوى وال مصد لها م ــدأت تته ــي ب الت
ــي) وظهور  فقاعات على  ــتفحال ظاهرة ( الطفح االلكترون اس
وى اجلعجعة  سطح العوالم الرقمية التي ال اساس لظهورها سِ
ــيال ميديا)  ــاهير السوش والفراغ الذين كان ميأل ايامهم .  (مش
زافا على كل هاوٍ للظهور على شاشات الهواتف  عبارة أُطلقت جُ
ــهم ال يدركون لمَ  ــالةٍ تُذكر وهم انفس ــة دون هدفٍ او رس الذكي
ــذي قد يصل احيانا  ــكل الرث وال ــم  (التمثيل ) بهذا الش عليه
ــوا من خاللها الى  ــام كاميرات هواتفهم  ليصل ــد االبتذال ام ح
ــتهر ومبَ متيز وال  بيوتنا وافكار اوالدنا حتى .. ال يعي احدهم مبَ اش
حتى ماهية نتاجهم العملي والفكري الذي يخدم  اجملتمع فيه 
ــاهير للعراق وللثقافة  ــذي قدمه كما يُطلق عليهم املش وما ال
واالداب والتعليم ، رمبا الن حتصيلهم الفكري هو جمع اكثر عدد 
ــتقطبون الناس ملتابعة اعمالهم الفردية  متابعني كونهم يس
ــم البهلوانية او افعالهم التي ال ترتقِ  لذائقة املتابع  او حركاته
ــخصية التي  اصبحت ال قيمة لها  العام وحتى التفاصيل الش
ــى مواقع التواصل  ــهرة تعتمد االبتذال مبا يُقدم عل ــم ..شُ لديه
ــيب فتح الباب على  ــاهد وفيديوات  ودون رقيب او حس ــن مش م
ــر ثقافة التخلف واالقتداء بالقدوة السيئة .  مصراعيه في نش
ــم كل يوم في مكان يروج لبضاعة معينة ويعرضها على  وجتده
متابعيه. فمن يُشترى باملال ويروج ألي بضاعة كانت دون معرفة 
ــال.ان عدم وجود  ــب امل ــوى ان يكس م له س تفاصيلها وكأن ال هَّ
ــباب التدني  ــي املُقدم هو احد اس ــى احملتوى اإلعالم ــة عل الرقاب
االخالقي واملعرفي لدى اجملتمع كونه ببساطة مجتمع عام يتأثر 
توى صحيحا ام  ــواء اكان احملُ تابعه س ــطح مُ ــر على س مبا يُنش
ــار اصبح اشبه بالعدوى الكل  ــهرة واالنتش خاطئًا . هوس الش
ــول املهم ان يصل  ــل إليها ال يعرف ما طريقة الوص ــد ان يص يري
ــرورة كبرى لفرز  ــا كان.على اجملتمع الرقمي اليوم ض كيف وأينم
ــخص  أهمية احملتوى االلكتروني الذي يتم بثه وما ان يكون الش
املشهور مؤثرا فيه بشكل ايجابي مبا يقدمهُ من محتوى يُحتذى 
ــون له موقفا مبنيا على افكار وطرح مواقف بناءة كونه  به ويك
وية  قدوة بألفاظه وافعاله ملن يشاهده. وأن يُساعد على اعادة هِ

اجملتمع التي اضحت مشتتة بني عوالم التغيير.

ل جرائم السكر والقامر والتسوّ

مـشــاهــيـر ولـكــــن!!
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اجلثث ال حتتسب 
ــالة التي وجهها جورج  ــمت الرس اتس
ــدام  ــى ص ــرب إل ــل احل ــوش قب ــو ب دبلي
ــون املوتى  ــوح: األميركي ــني بالوض حس
ــون املوتى فال.  ــا العراقي ــبون. أم يُحتس
ــام اجلمعية  ــوش في خطابه أم ر ب وحذّ
العمومية لألمم املتحدة. خالل التمهيد 
ــن أن «إذا أراد  ــام٢٠٠٣  م ــاح الع الجتي
ــه أن  ــالم, فعلي ــي الس ــام العراق النظ
يُطلق جميع أفراد حرب اخلليج اجملهولي 
م حسابًا عنهم. وعليه أن  املصير أو يقدّ
ــن توفي منهم» وينبع هذا  يعيد رفات م
ق  ــف التي صدّ ــب من مواثيق جني املطل
ــرس األميركي في الثاني  عليها الكونغ
من آب/١٩٥٥ والتي جتبر جميع املوقعني 
ــابًا بجميع قتلى  موا حس عليها أن يقدّ
ــن ميثاق  ــادة ال١٥  م ــرب. وتطلب امل احل
جنيف األول من الدول «البحث عن جثث 
ــلبها»؛ وتوعز املادة ال  ١٦  املوتى ومنع س
ــجلوا  إلى جميع أطراف النزاع بأن «يس
في أسرع ما ميكن, البيانات التي تساعد 
على التحقق من هوية اجلرحى واملرضى 
ــي قبضتها»؛  ــون ف ــى الذين يقع واملوت
ــادة الـ١٧الدول إلى أن «يتحقق  وتدعو امل
أطراف النزاع من أن دفن اجلثث أو حرقها 
يجرى. في كل حال, على حدة, مبقدار ما 
ــبقه فحص  ــروف. ويس ــمح به الظ تس
ــص طبي إذا أمكن,  ــة في دقة. وفح اجلث
ــد التأكد من حال الوفاة والتحقق  بقص
ــن من وضع  ــى والتمك ــن هوية املتوف م
ــني  ــون واملدافع ــر أن البنتاغ ــر» غي تقري
ــذه الضمانات,  ــعوا على رغم ه عنه س
ــاء املوتى في  ــض جهود إحص إلى تفوي
ــرة تظهر إحصاءات  ــراق. ففي كل م الع
ــر  غي ــات  منظم ــا  جتريه ــات  باإلصاب
ــة أو علماء  ــائل إعالمي حكومية أو وس
أوبئة. تُرفض منهجيتها وتهاجم صفة 
مؤلفيها وتوضع تقارير مضادة لها. وما 
ــن جديد في هذا فمنذ فيتنام - النزاع  م
ــذي تغطيه  ــس األول ال ــي الرئي األميرك
ــات  والوالي  - ــا  ــف ظاهريً ــق جني مواثي
ــا إحصاء  ــن أعدائه ــع م ــدة تتوق املتح
املوتى, لكنها فشلت, في استمرار, في 

القيام بذلك بنفسها. 

ال الوقت وال الرغبة 
ــف «الوطنيون:  ــي مؤل ــل كريس آب أجم
ــع  ــا جمي ــا يتذكره ــام كم ــرب فيتن ح
ــراث  ــدم اكت ــاز. ع إيج ــي  ــراف» ف األط
ــي بإحصاء عدد املدنيني  اجليش األميرك
ــل  مقاب ــي  ف  - ــى  القتل ــني  الفيتنامي
ا أكثر عادية من أوجه  ــابه وجوهً احتس
ــش األميركي خالل  ــرب: أحصى اجلي احل
ــيء تقريبًا. واألكثر  ــرب فيتنام كل ش ح
ــل من «إحصاء اجلثث»  خزيًا هو أنه جع

مقياسه األساس ل«التقدم» األميركي. 
ــات اجلوية.  ا الطلع ــى أيضً لكنه أحص
ــرة.  املدمّ ــاق  واألنف ــاة.  امللق ــل  والقناب
ــي  ــورة. وفراش ــة املنث ــير الدعاي ومناش

ــن أن جتد في  ــنان املوزعة. بل وميك األس
ــة عدد الصور  ــا احملفوظات الوطني حناي
ــعة  التي التقطت عام ١٩٦٧  في  باألش
ــعني  ــفى االخالء الثالث والتس مستش
ــعك أن  ــن ال يس ــش. ولك ــع للجي التاب
ــوريالي  ــجل احملفوظات الس جتد في س

ــر اإلحصاءات  ــن أكث ــذا أيّا م واخمليف ه
ــني.  املدني ــى  القتل ــدد  ع ــو  وه ــة  بداه
ــات في صفوف  ــرت روتينيًا اإلصاب وانك
ــي  ــت ف ــا أو وضع ــني, ومت جتاهله املدني
ــها مع مقاتلي األعداء؛ ومن  الفئة نفس
ــائن: إذا  هنا قول اجلنود األميركيني الش
ــا فهو فيات كونغ.  كان فيتناميًا ومدنيً
ــرب. حل  ــت مبكر من احل ــي وق طرح. ف
ــق باملدنيني من  ــيط ملراقبة ما يلح بس
ــر أن البنتاغون جتاهله. وقد ذكر  أذى. غي

ــارلز موهر  ــل النيويورك تاميز تش مراس
عام ١٩٦٦: عمالء االستخبارات املدفوع 
ــهم من سكان الريف الذين  لهم أنفس
ــون  ــة, يرفع ــارات اجلوي ــتدعون الغ يس

ا إلى الفيتناميني وبالتالي  التقارير أيضً
ــالح اجلو األميركي عن عدد  إلى قيادة س
الفيتناميني القتلى. وقال مصدر أميركي 
إن الكثير من مثل هذه التقارير يتضمن 
ــى, لكنها ال  ــني القتل ــارة إلى املدني إش
ــايغون»). وبحسب مسؤولني  مترر إلى س

أميركيني في سايغون عام ١٩٦٦ يظهر 
ــع اإلحصاءات  ــي جم ــر العمل ــن غي «م
ــوف املدنيني»  ــي صف ــات ف ــن اإلصاب ع
ــز  الفائ ــف  واملؤل ــي  الصحاف ــاف  وأض
ــيهان أن ليس  ــزر نيل ش ــزة بوليت بجائ
لدى مسؤولي الواليات املتحدة وفيتنام 
اجلنوبية «ال الوقت وال الرغبة» في إجراء 
ــرية في  ــل للتكاليف البش ــومي كام تق
ــدرة أرقام املدنيني  ــذا الوقت. وأوحت ن ه
ــي بالتحرك.  ــيناتور أميرك ــى لس القتل

ــتس  ــيناتور عن ماساتشوس فقاد الس
ــد منتقدي  ــدي وهو من أش إدوارد م. كني
ــي القوي الوحيد  ــرب. اجلهد احلكوم احل
ــة في  ــات املدني ــداد اإلصاب ــد أع لتحدي
فيتنام»). وقامت جلنة مجلس الشيوخ 
الفرعية في شأن الالجئني التي ترأسها 
ــام  ــى الع ــام ١٩٦٧ إل ــن الع ــدي م كني
ــن خالل  ــة م ــات املدني ــاء اإلصاب بإحص
ــفيات  ــجالت املستش ــب في س التنقي
الفيتنامية وإجراء املقابالت مع األطباء 
ــة في امليدان  ــم من الفرق الطبي وغيره
ر كنيدي أن  ــدّ ــة. وق ــي فيتنام اجلنوبي ف
ا من أصل ثالثة مدنيني جرحى لم  ــدً واح
ــة - وهو إحصاء  ــغ قط املراكز الطبي يبل
ــوع اإلصابات.  ــي مجم ــه عامال ف أدخل
رت جلنة كنيدي  ــول العام ١٩٧٢ قدّ وبحل
ــوع ما ال يقل عن ١,١  مليون  الفرعية وق
ــي  ــام ١٩٦٥  ف ــذ الع ــة من ــة مدني إصاب
ــك ما يزيد  ــة - مبا في ذل ــام اجلنوبي فيتن
ــم تصل  ــة وفاة. ول ــف حال ــى٣٢٥ أل عل
ــبة إلى فيتنام  ــى تقدير بالنس جلنته إل
ــت, «بعكس  ــا خلص ــمالية لكنه الش
ــمية».  الرس األميركية  ــر  النظ وجهات 
ــف األميركي في  ــى أن «نتيجة القص إل
الشمال كانت تسجيل أكثر من مليون 
ــآت  الجئ وأوقعت «ضررًا هائال فى املنش
ــازل والكنائس  ــدارس واملن ــة وامل الطبي
ــف أنحاء  ــة في مختل ــز الثقافي واملراك
ــيطرت احلماوة  ــا س ــرًا م ــالد». وكثي الب

ــات االستماع التي  على جلس
ــيناتور كنيدي في  عقدها الس
ــول. ففي ٢٨ أيلول  تلة الكابيت
١٩٧٢ سأل كنيدي اجلنرال جون 
ــر عمليات  ــي. نائب مدي و. باول

ــع  م ــل جتُ ــتركة, ه ــة األركان املش هيئ
التقارير عن «األضرار اجلانبية» وترفع إلى 
ــنطن؟ أجاب  ــتوى» في واش «أعلى مس
ــس كتقرير  ــيدي. لي ــي, «كالء يا س باول
ــتنا  «تقضي سياس د». مضيفا:  ــدّ مح

ــكرية فحسب,  بقصف األهداف العس
ــات في صفوف  ــف من اإلصاب وبالتخفي
ــدو  ــا: يب ــدي غاضبً ــني». ورد كني املدني
ــاك في قمة  ــجالت أن ليس هن من الس

مستويات حكومتنا - حيث تتخذ قرارات 
القصف الهائل على فيتنام الشمالية 
ــة الضرر الذي  - منهاجا منتظما ملراقب
ــني؛  باملدني ــة  املأهول ــق  باملناط ــق  يلح
ــم احلكومة  ورصده. ميكن املتحدث باس
ــور  ــي دقة. عن عدد اجلس ــدث. ف أن يتح

ره ولكن ال  مّ ــتودعات املؤن التي تُدَ ومس
تتوافر في الغالب معلومات عن األضرار 
ــفيات  ــدارس واملستش ــي تلحق بامل الت
ــى في  ــة. حت ــآت املدني ــازل واملنش واملن
ــريعية... يبدو  ــات السلطة التش جلس
ــؤولي البنتاغون] يعملون على  أن [مس

ــق اآلهلة  ــا ال نضرب املناط ــراض أنن افت
ــة  ــت سياس ــا - ألن هذه ليس - إال عرضً
حكومتنا وال قصدها).ومن شأن جدولة 
ــكل طريقة مفيدة لتعيني  املوتى أن تش
دقيق. ومن ثم تصحيح  لألساليب التي 

ــكل غير  ــة املدنيني في ش ــى أذي أدت إل
ــت تقنيات اإلحصاء  ــب. وإذا كان متناس
ــيناتور كنيدي ال  التي استخدمها الس
تُنتج أرقاما دقيقة فإنها تولد صورة عن 
التكاليف اإلنسانية التي تتصل اتصاالَ 
الهادفة  ــكرية  ــالت العس ا باحلم خاصً

ــول». غير  ــوب والعق ــى الفوز ب«القل إل
ــي النزاعات  ــتمر. ف أن البنتاغون سيس
ــؤولية عنه وفي  الالحقة, في إبعاد املس
ــاء اإلصابات  ــن أهمية إحص التقليل م

املدنية وإمكان حتقيقها.
قد ال نعرف ابدا 

ــان  إب ــون  البنتاغ ــؤولو  مس ــدد  ش
ــى أن  ــادا عل ــي لغران ــاح األميرك االجتي
اجلراحية»  ــة  «العناي ــون  ــود ميارس اجلن
ويستخدمون «القوة احملدودة» - كلمتان 
ــتخدمان اليوم.  ــزاالن تس ــان ال ت طنانت
ــى نزول  ــبوع عل ــد نحو أس ــن وبع ولك
املارينز على اجلزيرة الكاريبية الصغيرة, 
ــا مقتضبًا ملعاجلة  ــر البنتاغون بيانً نش
ــر صحافية عن القصف األميركي  تقاري
ــفيات األمراض النفسية.  ألحد مستش
ــادت البرقية  ــا. وأف ــف ضحاي ــد خل وق
ــى  ــا عل ــل ١٢  مريضً ــن مقت ــد م بالتأك
ــتخرج موظفو  ــل . متوقعة أن يس األق
ــفى «أربعة أو خمسة آخرين»  املستش
ــب البنتاغون  ــن املبنى املنهار. وبحس م
«لم يعرف املارينز أن املستشفى أصيب 
ــم لم يواجهوا  ــم يزوروا املوقع مبا أنه ول
أي مقاومة من جهته». وسئل املتحدث 
ــبيكس ملاذا  ــون الري س ــم البنتاغ باس
ــتغرق األمر أكثر من أسبوع لالعالن  اس
رسميًا عن الغارة - وكان البنتاغون نفى 
ــوع ضحايا  ــذاك أي معرفة له بوق حين
ا  ــة مالحظً ــرّب من اإلجاب ــة - فته مدني
ــادا التي تقضي «بأن  ــادة في غران أن الع
ــد تكون أحد  ــم باكرّا  ق ــوا موتاه يدفن
ــؤول في البنتاغون  العوامل. وزعم مس
ــال أن بعض املرضى  ــا ال يقبل االحتم مب
ــي  ف ــاء  أعض ــون  ــد يكون ق ــني  العقلي
ــعبي الثوري. وهو امليليشيا  اجليش الش
املاركسية التي سعت الواليات املتحدة 
ــؤول : « رمبا  ــال املس ــا. وق ــى إطاحته إل
وجد عناصر من اجليش الشعبي الثوري 
ــي ال اعتقد أننا  ــاك . لكنن مدفونني هن

سننبش جثثاً للتأكد من ذلك».

عمد االمريكان يف حروهبم القذرة ضد الشعوب اىل عدم ذكر 
ضحاياهم من املدنيني كي ال يألبوا الرأي العام ضدهم

هكذا قال جورج دبليو بوش يف رسالته اىل ( صدام حسني) األمريكيون املوتى حيتسبون أما العراقيون املوتى فال

«                                » تستعرض عىل شكل حلقات كتاب «حمو العراق .. خطة متكاملة القتالع عراق وزرع آخر» .. من تأليف (مايكل أوترمان و ريتشارد هيل و بول ويلسون)
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ــر أهم الكتب التي تتضمن قضايا وموضوعات خطيرة  دأبت هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) ومنذ وقت طويل  على نش
ــتعرض وعلى  ــأن العراقي حتديداً بغية اطالع الرأي العام وجعل القارئ أمام  حقيقة مايدور حوله .. اليوم نس تتعلق بالش
ــه ثالثة من الصحفيني  ــراق وزرع اخر) والذي ألف ــراق خطة متكاملة القتالع ع ــوم (محو الع ــكل حلقات الكتاب املوس ش
ــعباً وقيماً  ــتعرض العراق احلقيقي ارضاً وش ــون) .. الكتاب يس ــارد هيل وبول ويلس ــكان هم (مايكل او ترمان وريتش االمري
واحالله بوطن ممزق وشعب منهك حيث ال وشائج تربطه مع بعضه البعض ..واخملطط يستهدف االنسان العراقي أوالً ومن 
ثم اجملتمع ومنظومة القيم االجتماعية واالخالقية وصوالً الى مايسمى بـ (إبادة اجملتمع) .. والكتاب بصراحة توثيق للحرب 

االمريكية املستمرة منذ عقود على العراق تاركني للقراء االعزاء الغوص في بحوره واستجالء االشياء اخلطيرة.

هيئة التحرير

مشروع إنعاش بالد الرافدين ِّـواجهة التغيـّر اِّـناخي َّـ العراق 

إن إمكانات الطاقة الشمسية للعراق واملنطقة هي اضعاف تلك املوجودة يف بلدان 
الشامل  ويسعى العراق بالفعل إىل تطوير إمكاناته يف جمال الطاقة الشمسية

ــروع إنعاش بالد الرافدين ملواجهة  ــلة، ان شاء اهللا، ( مش ــكل حلقات متسلس ــر اعتباراً من اليوم وعلى ش ــر هيئة حترير جريدة « البينة اجلديدة» أن تنش يس
ــروع إنعاش بالد الرافدين ملواجهة التغيّر املناخي في العراق. نص مشروع  ــة اجلمهورية وتبناه مجلس الوزراء .مش التغير املناخي في العراق ) املقدم من رئاس
دم من رئاسة اجلمهورية، وتبناه مجلس الوزراء: إنعاش بالد الرافدين مشروع التصدي للتغير  إنعاش بالد الرافدين ملواجهة آثار التغيّر املُناخي في العراق، املقُ
رضة  ــط .. يجب أن يصبح التصدي لتغير املناخ أولوية وطنية للعراق، وال مجال للتقاعس، اذ يعد العراق من أكثر البلدان عُ ــرق األوس املناخي في العراق والش
خملاطر تأثير تغير املناخ. وفقاً لبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يحتل العراق املرتبة اخلامسة من اكثر البلدان هشاشة على مستوى العالم من حيث نقص املياه 
والغذاء ودرجات احلرارة القصوى وما تخلّفه من هجرة داخلية، يضاف لذلك العدد الكبير للنازحني والفاقدين ملنازلهم بسبب اإلرهاب والعنف، وتُشكل هذه 

العوامل تهديداً طويل األمد للظروف املعيشية ملاليني العراقيني، والستدامة االقتصاد على املدى الطويل، ولألمن القومي العراقي.

٧- برنامج حتويل النفايات إلى طاقة
ــات  النفاي إدارة  ــة  أنظم ــث  حتدي ان 
ــتخدام  احلضرية في العراق وإعادة اس
ــا لن يؤدي  ــربة منه ــات املتس االنبعاث
إلى تقليل البصمة الكربونية للعراق 
ــا مصدراً  ــيوفر أيضً ــل س ــب، ب فحس
محتمالً للطاقة املتجددة، ويجب على 
ــة والبلديات احمللية  ــة العراقي احلكوم
ــتفادة من مبادرة حديثة أُطلقت  االس
ــليمانية، حيث قامت  في مدينة الس
مصانع األسمنت احمللية بالتنسيق مع 
ــلطات احمللية لبناء مكب حديث  الس
ــاز امليثان  ــع يلتقط غ ــل الراب من اجلي
ــواد البيولوجية،  ــل امل ــن حتل ــاجت ع الن
ــتيكية  ــات البالس ــتخدم النفاي وتُس
ــل الطلب على الطاقة  ايضاً في تقلي
ــدمي مخططات  ــا. ميكن تق ــي أفرانه ف
مماثلة في املناطق احلضرية في جميع 
ــراق كجزء من مبادرة وطنية  أنحاء الع
إلدارة النفايات واحلد من االنبعاثات.ان 
ــج النفايات احلديثة يكون  متويل برنام
ــن توفير  ــدة. ميك ــالل مصادر ع ــن خ م
ــتوى احمللي،  ــوال العامة على املس األم
ولكن ينبغي النظر في إقامة شراكات 
ــاص. كما  ــام واخل ــني الع ــني القطاع ب
ــم والتمويل من  ــة الدع ــي دراس ينبغ
الصندوق األخضر للمناخ ومؤسسات 
ــك الدعم  ــاخ األخرى، وكذل ــل املن متوي
ــتثمار  االس ــق  صنادي ــن  م ــي  الثنائ

الوطنية.
٨- برنامج التقاط الغاز املصاحب

ــاهم   يُعتبر قطاع النفط والغاز املس
ــازات  الغ ــات  انبعاث ــي  ف ــي  الرئيس

ــل االنبعاثات  ث ــي العراق. متُ الدفيئة ف
ــرّبة من هذا القطاع وحده أكثر  املتس
ــي االنبعاثات في  ــن إجمال ــن ٤٠٪ م م
البلد، ويرجع ذلك إلى حد كبير الرتفاع 
مستويات حرق الغاز املصاحب (يحتل 
ــي العالم من  ــراق املرتبة الثانية ف الع
ــيا). ــرق بعد روس ــي احل ــث إجمال حي

ــراق اتخاذ تدابير فورية  يجب على الع
ــا ووقف  ــرق، وخصوص ــن احل ــد م للح
حرق الغاز، وحتسني كفاءة الطاقة في 
ــيلة خلفض  قطاع النفط والغاز كوس
ــتويات االنبعاثات وزيادة اإليرادات  مس

احلكومية.
على العراق إعادة النظر في املقترحات 
ــب،  ــاز املصاح ــراق الغ ــة باحت اخلاص
واستخدامه لتوليد الطاقة محليًا أو 
ــاورة. على املدى  تصديره إلى الدول اجمل
ــاف  ــا استكش ــن أيضً ــل، ميك الطوي
فرص استخدام هذا الغاز في صناعة 
املضافة.  القيمة  ذات  البتروكيماويات 
ويجب أيضاً تنفيذ تدابير للقضاء على 
ــربة من إنتاج النفط  االنبعاثات املتس
ــات مراقبة  ــاز من خالل إدخال آلي والغ
ــة  العام ــالمة  الس ــان  وضم ــة  حديث
ــة  الهيدروكربوني ــة  التحتي ــة  للبني
ــة  ــد الطاق ــال تولي ــة. إن إدخ العراقي
ــة في  ــات الطاق ــى عملي ــددة إل املتج
ــأنه أن  ــاع الهيدروكربونات من ش قط

يقلل االنبعاثات بشكل أكبر.
ــذا  ه ــذ  تنفي ــو  نح ــى  أول ــوة  كخط
ــط  ــى وزاره النف ــب عل ــج، يج البرنام
ــة احلالية  ــروض التجاري ــة الع مراجع
ــاز  والغ ــط  النف ــركات  ش ــل  قب ــن  م

ــتخدامه  األجنبية اللتقاط الغاز واس
ــى جانب النظر  ــه إلى أموال، ال وحتويل
ــود احلالية من أجل  ــي مراجعة العق ف
ــز اللتقاط الغاز  ــق املزيد من احلواف خل
املصاحب واالستعانة بطرق إنتاج أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة 
ــة املبادرات  للبيئة. من الضروري دراس
ــاز الغاز  ــة باحتج ــة املرتبط اإلقليمي
ــنة  ــاليب اإلنتاج احملسّ املصاحب وأس
ــيس برنامجه اخلاص في  من أجل تأس

هذا اخلصوص.

٩ - برنامج الطاقة اخلضراء
إن إمكانات الطاقة الشمسية للعراق 

ــك املوجودة  ــة هي اضعاف تل واملنطق
ــعى العراق  ــمال. ويس ــي بلدان الش ف
بالفعل إلى تطوير إمكاناته في مجال 
الطاقة الشمسية، مع تقدمي عطاءات 
ــاء محطات بقدرة  العام املاضي إلنش
ــرات  ــة الف ــي منطق ــاوات ف ٧٥٥ ميج
ــم التخطيط ملزيد  ــطى. كما يت الوس
ــية  الشمس ــة  الطاق ــاريع  مش ــن  م
ــر  ــد اق ــب.  وق ــتثمرين أجان ــع مس م
ــوزراء في اوائل حزيران ٢٠٢١  مجلس ال
ــتثمار  ــا وات لالس ــرض ١٢،٠٠٠ ميغ ع
ــتثمارات أكبر في  ــزا الس ــون حاف ليك

املستقبل.
ــذه املبادرات  ــب على العراق ربط ه يج
ــة  للطاق ــا  طموحً ــر  أكث ــج  ببرنام
ــاط  أمن ــر  ــل لتغيي ــن اج ــراء، م اخلض
ــتخدام الطاقة في العراق، وتعزيز  اس
كفاءته في استخدام الطاقة، وإرساء 
ــس لتدفقات إيرادات جديدة على  األس

مدى العقدين املقبلني.
ــى العراق  ــب عل ــة، يج ــوة أولي كخط
ــتثمار في إنتاج الطاقة  ــريع االس تس
الشمسية لتلبية الطلب املتزايد على 
ــل االنبعاثات. وكجزء  الكهرباء وتقلي
من هذا املشروع، سيحتاج العراق إلى 
ــبكة النقل  ــتثمار في حتديث ش االس
والتوزيع، مبا يسمح له بجمع الطاقة 
الشمسية من اجلنوب وتسليمها إلى 
ــمال نهاراً، والطاقة الكهرومائية  الش

في االجتاه املعاكس ليالً.
ــة إلى تقدمي مناذج  ا حاج ــاك أيضً     هن
ــراء  ــث يتم ش ــدة، حي ــتثمار جدي اس
ــل احلكومة العراقية  الكهرباء من قب

ــى املدى  ا. وعل ــبقً ــعر محدد مس بس
الطويل، ستحل هذه املصادر املتجددة 
ــراري  احل ــد  التولي ــات  محط ــل  مح

املتوقفة.
يجب أن نسعى إلى تشجيع أصحاب 
املنازل اخلاصة وحتفيزهم على تركيب 
األلواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء 
ــة لتقليل  ــدادات ذكي ــكنية، وع الس
ــة. وإطالق  ــتخدام الكلي للطاق االس

حمالت لتشجيع ذلك.
ا في  ــب أن ينظر العراق أيضً    كما يج
تأجير أسطح البحيرات إلنتاج اخلاليا 
ــدمي برامج مماثلة  الكهروضوئية. مت تق
ــن أخرى، مثل ماليزيا.  بنجاح في أماك
ــه قصور مرتبطة  ــد تكون هناك أوج ق
ــواح الكهروضوئية على  ــب األل بتركي
ــن تقليل التبخر  ــارات عائمة، ولك إط
ــيكون  س ــدم  املق ــاء  الغط ــبب  بس

ا كافيًا. تعويضً
ــروري  ــن الض ــل، م ــدى الطوي ــى امل عل
ــة  للطاق ــراق  الع ــج  برنام ــم  تصمي
ــل ولتعزيز  ــراء ليكون مصدر دخ اخلض
الروابط اإلقليمية عبر إنشاء شبكات 
ــة  ــد الطاق ــي تولي ــض ف ــل الفائ نق
ــاً لنقل  ــون طريق ــارج، وأن تك ــى اخل ال
ــج  ــن اخللي ــية م ــاء الشمس الكهرب
ــب أيضاً تطوير  ــا وأوروبا. يج إلى تركي
ــل الهيدروجني  ــن مث ــائط التخزي وس
ــدى الطويل، مما يوفر  واألمونيا على امل
املزيد من اإلمكانات الصناعية وجذب 

االستثمار اإلقليمي والدولي.
اإلطار اإلقليمي

ــالد  ــاش ب ــروع إنع ــني أن مش ــي ح ف

ــراق في املقام  ــن تركز على الع الرافدي
ــاد اقليميه في  ــا ابع ــن له األول، ولك
ــي الذي  ــاخ اإلقليم ــر املن ــا تغي قضاي
ــتركاً عابراً للحدود.  يعتبر تهديدا مش
ــية  بغض النظر عن املواقف السياس
ــإن تغير املناخ هو  ــني دول املنطقة، ف ب
خصم لنا جميعا ويؤثر سلبًا على كل 

منطقتنا.
ــذه املنطقة  ــي قلب ه ــراق ف ــع الع يق
ــتفيد  ــاً ومجازياً، ويجب أن نس تاريخي
ــاعدة العراق  ــا التاريخي ملس ــن دورن م
ــز التعاون  ــالل تعزي ــن خ ــة م واملنطق
االقتصادي والسياسي واالستقرار في 
ــيؤدي حتما  ــرق األوسط الذي س الش
ــترك  ــل املش ــد والتكام ــى التعاض إل

بوجود املنافع االقتصادية املتبادلة.
ــة الظروف  ــروع على تهيئ ــز املش يُرك
ــتقرار  ــالم واالس الالزمة لتحقيق الس
ــذا الطموح  ــيعزز ه في املنطقة، وس

بثالث طرق:
ــا قلة  ــر قضاي ــي. ال تقتص ــن املائ األم
ــة على العراق  ــاه وتأثيراتها اخملتلف املي
فقط، بل هي تؤثر على املنطقة كلها 
ــذي فقد املياه  ــن ضمنها اخلليج ال وم
ــط العرب. فاألمن املائي  العذبة من ش
ميثل خطراً متزايداً في الشرق األوسط 
ــرن املاضي، واالن  ــى مدار نصف الق عل
ــبب تزايد  بدء يتصاعد هذا اخلطر بس
ــب وتأثيرات التغير املناخي، زيادة  الطل
ــتجعل  ــاه اخلليج س ــة في مي امللوح
ــة املياه غير مجدية ومكلفة جدا  حتلي
ــيؤدي  ــكان اخلليج. نقص املياه س لس
ــكان  ــداد كبيرة من الس ــزوح أع إلى ن

ــوريه أو العراق أو إيران أو  ــواء في س س
في أي مكان آخر من اخلليج.

في مواجهة حتديات إدارة املياه اخلاصة 
ــاّ  ــون منوذج ــراق أن يك ــن للع ــه، ميك ب
ــتفيد من املبادرات  للمنطقة، وأن يس
ــيكون نقطة  ــك س ــة. وكذل اإلقليمي
انطالق للمناقشات التي تشتد احلاجة 
ــم املياه مع جيرانها  إليها حول تقاس
ــفله.  ــر وأس ــرى النه ــى مج ــي أعل ف
واالعتماد  ــدة  املتزاي الروابط  ــتنتج  س
املشترك إلى بناء روابط الثقة الالزمة 
لتشجيع اإلدارة املشتركة ملوارد املياه 
ــه وليس فقط  ــح احلوض بأكمل لصال
ــورية. سيؤدي  تركيا وإيران والعراق وس
ــكل  ــترك والتعاون بش االعتماد املش

طبيعي الى التضامن املشترك.
ــوارث  الك ــل  قب ــي.  الغذائ ــن  االم
ــية في أواخر القرن العشرين  السياس
ــرين، كان  ــل القرن الواحد والعش وأوائ
ــة.  اإلقليمي ــذاء  الغ ــلة  الس ــراق  الع
ــوارد الطبيعية في  ــرة امل ــمحت وف س
ــا باإلنتاج الزراعي على  البالد ومناخه
مدار العام، مما أدى إلى وجود فائض من 
ــره، يتمثل أحد  ــات ميكن تصدي املنتج
األهداف طويلة االمد جلهود العراق في 
حتسني توافر املياه ومستويات امللوحة 
واحلفاظ على األراضي في إعادة اإلنتاج 
ــتويات ميكن أن يلعب  الزراعي إلى مس
فيها مرة أخرى هذا الدور الرئيسي في 
ــتفادة من موقعه  املستقبل، مع االس
ــمال  ــط الش ــي وس ــتراتيجي ف االس
حيث طرق التجارة بني اجلنوب والشرق 

والغرب.

مشروع إنعاش بالد 
الرافدين تركز على 
العراق َّـ اِّـقام األول 
وله  ابعاد اقليمية 
َّـ قضايا تغري اِّـناخ 
اإلقليمي الذي يعترب 
تهديدا مشرتكاً عابراً 
للحدود
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ١٩٤٥|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٦/١٢ 

إعـــــــــــــالن 
ــل ٦٤٥/٥ م ٣٨ الخاجية  ــدة الكوت َّـ العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (عيدان حسن جاسم) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن 
ــون دينار فعلى  ــون ملي ــن) البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس ــار عيدان حس (مخت
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
ــة ورقمه :- كوت /الخاجية /  تقاطع ابو علي الكهربائي/الطريق اِّـؤدي  ١-موقع

اُّـ منطقة الدبية العقار اِّـرقم  ٦٤٥/٥م٣٨ الخاجية  
٢-جنسه ونوعه : قطعة ارض 

ــول داخلي و غرفة نوم  ــتقبال و مطبخ و ه ــدوده واوصافه : يحتوي على اس ٣-ح
ــمنت و السقف شيلمان  عدد (٢) و مجموعة صحيات و البناء من الطابوق و األس

و أرضية الدار كاشي و الطابق الثاني يحتوي على بيتونه فقط.
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحته :-  ٢أولك
٦-درجة العمران : و ان درجة العمران متوسطه

٧- الشاغل :-  مرتوك
ــة و ثمانية مليون و ثمانمائة الف  ــة اِّـقدرة : ١٠٨,٨٠٠,٠٠٠  مائ ٨- القيم

دينار ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢٢/١٦١٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(مهدي رضا جرب)

ــب كتاب  ــة ذات اختصاص / حس ــذه اِّـديرية جه ــق له ــد تحق لق
مركز شرطة الحي و اشعار مختار الحي/حي الشهداء انك مجهول 
ــار يمكن  ــم او مؤقت اومخت ــك موطن دائ ــة وليس ل ــل االقام مح
ــن قانون التنفيذ  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــراء التبليغ عليه , واس اج
ــدة الكوت خالل  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
(١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية 
بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
قرار حكم الصادر من محكمة بداءة الكوت اِّـرقم ٩٠٤/ب/٢٠٢١ 

َّـ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧  (دين) 

وزارة الزراعة
شركة مابني النهرين العامة للبذور

قسم العقود العامة
إعـــــــــــــالن

ــغيل لتنقية وتعفري بذور الحنطة  ــركات القطاع الخاص اِّـمنوحة إجازة تش ــكيالت وزارة الزراعة ش ــركة مابني النهرين العامة للبذور احدى تش تدعو ش
ــتالم بذور الحنطة للرتب العليا للموسم الزراعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣  ــغال مخازنهم لغرض اس ــابق والحالي لتقديم عرضهم فعلى الراغبني بأش ــم الس للموس
ــارع سلمان فائق مقابل مستشفى دار النجاة االهلي َّـ اليوم  ــاحة الواثق ش ــركة مابني النهرين العامة للبذور الكائنة َّـ الكرادة - س لحضورهم إُّـ مقر ش

التالي لنشر اإلعالن ولغاية (١٠) أيام من تاريخ نشر االعالن لتقديم عرضهم لغرض التوقيع معهم ألشغال تلك اِّـخازن وفق الشروط التالية:ـ
١- تقديم صورة من إجازة معمل لتنقية وتعفري بذور الحنطة اِّـجازة للموسم السابق والحالي.

٢- تقديم مايثبت الطاقة الخزنية بموجب كتاب من دائرة فحص وتصديق البذور.
٣- تقديم مايثبت ان اِّـخازن معقمة ومطهرة من قبل دائرة وقاية اِّـزروعات. 

٤- تقديم مايثبت ان اِّـيزان الجسري جاهز لالستخدام ومعري ومختوم من قبل الجهاز اِّـركزي للتقيس والسيطرة النوعية.
٥- تكون كلفة الخزن ال تزيد عن (٣٠٠٠) ثالثة الف دينار للطن الواحد وَّـ حالة التعاقد مع من ترسو عليه اِّـناقصة اِّـعلن عنها يكون كل ما ترتب عن 

هذا اإلعالن ضمن كلفة عقد الخدمة.
ــية أو البطاقة الوطنية اِّـوحدة –  ــهادة الجنس ــخصية لصاحب اِّـعمل او اِّـدير اِّـفوض (هوية األحوال اِّـدنية - ش ــكات الش ٦- تقديم صورة من اِّـستمس

بطاقة السكن).
٧- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة اُّـ الشركة او عدم ممانعة.

٨- يلتزم مقدم العرض الذي تحال بعهدته بدفع أجور نشر اإلعالنات واي ضرائب أو رسوم قانونية.
٩- تقديم هوية الرقم الضريبي.

١٠- تقديم تأمينات ٥٪ من قيمة العقد بصورة صك او خطاب ضمان معنون اُّـ شركتنا عند التعاقد.
١١ - يحق لشركة مابني النهرين العامة للبذور بإلغاء اإلعالن َّـ أي مرحلة من مراحلها وما يرتتب عليه وال يحق ِّـقدمي العروض اِّـطالبة بالتعويض وان 

العرض اِّـقدم من قبلهم ملزم لهم ...مع التقدير..
meso_nahrin @moagr.org الربيد االلكرتوني

هاتف ٧١٧٧٥٤٦ - ٧١٧٧٩٣٨
اِّـدير العام  ورئيس مجلس اإلدارة
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هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٩٥) - اإلثنني - ١٣ - حزيران - ٢٠٢٢
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ــات والتعقيدات وقلة  ــتقيل انه رغم حجم التحدي ويؤكد الوزير املس
االمكانيات وتشابك االحداث والتدخالت احلزبية من هذا وذاك استطاع 
ــا يعتد به  حيث أقال عددا من املدراء العامني  ان يحقق جناحا ملموس
واغلق العديد من الصيدليات اخملالفة وعقد اتفاقية مع الصني اثمرت 
ــي)  ــاء (٢٢) مختبرا خاصاً بفايروس كورونا وحتليالت (بي .ار.س عن انش
واحلصول على مساعدات مالية من دولة الكويت بحدود (٩) ماليني دوالر 
ــا تبرعت الواليات املتحدة  ــا الى منظمة الصحة العاملية كم مت دفعه
االمريكية هي االخرى مبساعدات في هذا االجتاه فضال عن املبالغ التي 
ــالوي ايضا تصديه  ــة .. ومن قصة جناح ع ــت بها البنوك العراقي تبرع
ــوب) او (چايخانة)  للنواب  ممن أرادوا حتويل وزارة الصحة الى (كوفي ش
يدخلونها متى أرادوا ومتى شاءوا (خرّي مرّي) وكل يبحث عن مصلحته 
ــض !! وكان لصرامة الوزير اثرها في  ــه وليس عن العراقي , املري ومغامن
ــيني ليّ ذراعه وحتويله الى أداة لتنفيذ  احلد من محاولة بعض السياس
ــاريع طموحة وخطط  ــى حتقيق مش ــا عمل الرجل عل ــم. كم رغباته
ــتراتيجية موضوعة وفق رؤى مستقبلية للنهوض بواقع القطاع  اس
ــار السكة  الصحي العراقي من القعر الذي هو فيه ليضعه على مس
ــط تدريب االطباء وامتحانات الترقية وتقوميهم  الصحيح ومنها خط
ــرات االجنبية وغيرها لكن  ــادة خبراتهم من خالل التالقح مع اخلب وزي
ــاريع ظلت موجودة اآلن وهي تنام في « قاصة» وزارة الصحة  تلك املش
بأمن واطمئنان !! ويؤكد عالوي بأن التدخالت السياسية دمرت قطاع 
ــق لها ذلك طاملا هي حتت رحمة  ــة وان اي وزارة منتجة ال يتحق الصح
رض  عليه استيزار  وسطوة االحزاب ومن هنا فإنهُ اي عالوي في حال عُ
وزارة الصحة ثانية فإنه لن يكون مستعدا خلدمة حزب  وخذالنُ شعب 
تعداده (٤٠) مليون نسمة وهو يرفض العمل حلزب بل ملؤسسة وألجل 
ــعب طالع من أتون حروب ومآسٍ ومتنّى من قلبه على اي رئيس وزراء  ش
ــية ومؤمترة  ــل اال تكون الوزارات دكاكني لتمويل االحزاب السياس مقب
ــتراتيجي مبدياته  ــودة للتخطيط االس ــن الع ــازات منها والبد م بايع
ــعار (الصحة تاج على  ــدة وان يكون الش ــطة والبعي القريبة واملتوس
رؤوس العراقيني) وهو شعار ال يتحقق اال اذا كانت الوزارة ممهورة باسم 
ــات متنفذة ..  ــعى خلدمته ال خلدمة طبق ــعب وتعمل ألجله وتس الش
ــائري» التي ال  ــكلة «الفصل العش ــير الى مش ولم ينس الوزير ان يُش
ــببا  ــد في اي بلد في العالم اال في العراق وهذه الظاهرة كانت س توج
ــفيات احلكومية في احدى  ــي هروب جميع االطباء من احد املستش ف
محافظاتنا اجلنوبية في زمنه وان احلل يكمن في ايجاد قانون للتأمني 
ــي حالة اخلطأ  ــواء يحميه ف ــب واملريض على حد س ــي للطبي الصح
ــيد  ــن اخلطأ كما لم ينس ان يُش ــر  وغير معصوم م ــب بش الن الطبي
ــي ظل جائحة  ــود ف ــة العراقية التي عملت كاالس ــات الطبي بالطاق
ــرة جداً ورغم  ــم االمكانيات الفقي ــؤدي واجباتها رغ ــا وكانت ت كورون
ــات .. وأثار الوزير قضية تصنيع االدوية محلياً مؤكداً ان العراق  التحدي
ــتطيعُ تصنيع (٤٠٪) من احتياجاته من الدواء ولكن عمد البعض  يس
ــرق االوسط وألجله  على تخريب مصانع ادويتنا وهي االفضل في الش
ــع االدوية في العراق والبالغ  ــتدعاء كافة مصان كما يقول عالوي مت اس
ــوم على املواد  ــركة حيثُ الغيت عنها الضرائب والرس عددها (٣٧) ش
ــتوردة وطلب منها االستعجال لتفعيل خطوط االنتاج ..  االولية املس
ــجاع الذي لم يغرّهُ  اما انا فأقول ما احوجنا خلبرات هذا الطبيب الش
املنصب يوماً ولم يرضخ ألهواء وأمزجة ساسة فشلوا في حتويله الى 
ــطرجن ألنه معتد مبهنيته واخالصه لعمله  مجرد بيدق على رقعة الش

وإميانه بأن الشعب اوالً وإن خدمتهُ واجب . 

بال مجاملة

 فجعت األوساط الرياضية واالعالمية خصوصاً والشعب 
ــر من  ــبت احلادي عش العراقي عموماً يوم أمس األول الس
ــهر حزيران احلالي بوفاة قامة عراقية بامتياز ذلكم هو  ش
ــرب الراحل  ــني العراقيني بل الع ــيخ املعلقني الرياضي ش
ـــ (٨٨) عاماً  ــر ناهز ال ــه اهللا عن عم ــدري) رحم ــد الب (مؤي
ــداع واالجنازات على  ــيرة طويلة من العطاء واالب بعد مس
ــم العراق  ــي وكان همه األول هو رفع اس الصعيد الرياض
ــاً صادحاً وعباراته  ــاً .. وبالفعل كان رحمه اهللا صوت عالي
ــيق لها طعم مميز من خالل التعليق  محببة واسلوبه ش
ــيما تلك العبارة  ــى املباريات ومفرداته الرياضية وال س عل
(هال .. هال) و(گوووول للعراق العظيم) وتألق عبر برنامجه 
ــة قناة  ــذي كان يُبث من شاش ــبوع) ال ــة في اس (الرياض
ــدى ثالثة عقود  ــتمر على م ــة كل يوم ثالثاء واس العراقي
ــذا ظل الراحل  ــق له ــن الزمن .. أحبه الناس حد العش م
ــيبقى الى أمد  ــي ذاكرتهم وس ــدري» يعيش ف «مؤيد الب
طويل وليس من السهل نسيانه.. والشيء بالشيء يذكر 
ــي األخرى حضوراً  ــاك برامج تلفازية حققت ه كانت هن
ــم للجميع» الذي  ــة من قبيل «العل ــي الذاكرة العراقي ف
ــالمة  ــه الراحل كامل الدباغ و «برنامج الس يعده ويقدم
ــاور وبرنامج  ــاج الي ــه ابته م ه ويقدّ ــدّ ــذي يع ــة» ال العام
ــة حبيب .. لقد  ــيدة خيري ــة الفن» من تقدمي الس «عدس
ــي بغداد وحتديداً  ــيخ املعلقني الرياضيني العرب ف ولد ش
ــه مع مرور  ــام (١٩٣٤) وملع جنم ــة األعظمية ع ــي منطق ف
الزمن حتى صار ايقونة عراقية يتباهى بها أكثر من جيل 
ــهولة  ــارة ال ميكن تعويضها بس ــه خس ــذا كان غياب له
ــددة بإطارها اجلغرافي  ــخصية عراقية مح ــس ألنه ش لي
ــه رئيس  ــبة فقد وجّ ــة وباملناس ــخصية دولي ــل هو ش ب
ــل جثمان  ــى الكاظمي» بنق ــيد «مصطف ــوزراء   الس ال
ــمال بريطانيا  ــكوتالند في ش الراحل مؤيد البدري من س
ــب جلثمانه تليق  ــييع مهي ــم تش الى بغداد وإجراء مراس
باسمه ومكانته وتاريخه احلافل إالّ أن وصيته التي سبق 
أن كتبها حالت دون حتقيق هذا األمر .. وقال الكاظمي في 
ــدري واحداً من  ــه أن الوطن فقد برحيل الب ــرض تعزيت مع
شخصياته القيادية والرياضية واالجتماعية املؤثرة التي 

مثّلت امنوذجاً للعطاء والتميز ..
ــرح مخلصاً على وزارة  ــطور فأقت أما أنا صاحب هذه الس
ي إحدى قاعات  التعليم العالي والبحث العلمي بأن تُسمّ
ــمه تكرمياً  ــوم الرياضة باس ــة البدنية وعل ــة التربي كلي
للراحل «أبو زيدون» وال أظن بأن مقترحي هذا صعب املنال 
ــماء  ــطع في س فالرجل الذي نحن بصدده كان جنماً يس
العراق وأن من الواجب أن يبقى إسمه حاضراً بيننا .. رحم 
م العطاء وبذل  اهللا الفقيد الراحل «مؤيد البدري» الذي قدّ
ــى مدى أكثر من  ــخاء لهذا العراق عل ــن جهده بكل س م

نصف قرن .. وأسكنه فسيح جناته .. 
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

صباح الشيخلي*

˝����Á@NN@˝����Á
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متابعة / البينة الجديدة

ــرح»  ــينما واملس أقامت «دائرة الس
احتفاالً  ــاً  ثقافي ــة صالوناً  العراقي
ــى  عل ــك  وذل ــورية،  الس ــا  بالدرام
ــبوع الفيلم السوري»  هامش «أس
ــيد  ــرح الرش املُقام حالياً على مس
ــرّم خالله  ــة بغداد، ك ــي العاصم ف
ــن  حس ــي،  العراق ــة  الثقاف ــر  وزي
ــوري القدير  دريد  ناظم، الفنان الس
ةً  ــل أعماله، وخاصَّ حلّام على مجم
ــرحية منها. وفي كلمته، قال  املس
ــكراً على  ــام: «ش ــد حلّ ــان دري الفن
ــتقبال، ومن  ــة واالس ــرم الضياف ك
ــة  ــو مالمس ــات اهللا ه ــل هب أجم
ــذا التكرمي الذي  ــوب اآلخرين به قل
ــوراً». وأضاف حلّام  ــيجعلني فخ س

ــور  ــبَّاقٌ دوماً مبدِّ جس أنَّ «العراق س
ــار العالم  ــع أقط ــام م ــة والوئ احملب
ــوريا  ، ومع س ــكلٍ عامٍّ ــي بش العرب

، وبغداد تعني التاريخ  بشكلٍ خاصٍّ
ــراث». وتابع أنَّ «احملبة  واحلضارة والت
بني الشعبني العراقي والسوري لم 

تنقطع يوماً».
ــنيّ حلّام أنّه  ــاطه الفني ب وعن نش
ــا في  ــن جمهورن ــع ع ــم ننقط «ل
التلفزيون، لكنَّ املسرح يريد طاقةً 
ــع تقدمي في  ــديةً كبيرةً، وم جس
السن لم أعد قادراً على ذلك، ولكن 
ــرحية  ــي أنَّ لي عمالً هو مس يكف
ــك يا وطن احلاضرة بقوة عبر  كاس
ــذي  ال ــا  مبضمونه ــجيالت،  التس
ــتقبل «.  تبت للمس يوحي بأنها كُ
وتستمر فعاليات «أسبوع الفيلم 
السوري» حتى يوم غد الثالثاء، وقد 
ــرح  ــينما واملس تعاونت دائرة الس
العراقية في إقامته مع «املؤسسة 
ــينما»، التابعة لوزارة  العامة للس
الثقافة السورية، حتت شعار «من 

بغداد هنا دمشق».

متابعة / البينة الجديدة
ــؤات اجلوية صادق  توقع خبير التنب
ــة هوائية باردة  عطية  اندفاع كتل
ــى صوب العراق  ــة من أوروبا إل قادم
ــرارة  ــات احل ــا درج ــض معه تنخف
ــا لغاية نهاية  إلى ما دون معدالته

األسبوع اجلاري.
وقال عطية في منشور على مواقع 
ــبوك»   «فيس االجتماعي  التواصل 

ــاردة مرافقة  ــة ب ــة هوائي ، إن «كتل
ــوي في الطبقات  المتداد اخدود ج
ــوب أوروبا  ــن جن ــع م ــا تندف العلي
ــبه اجلزيرة العربية  ــمال ش نحو ش
ــاح اليوم  ــارا من صب ــراق اعتب والع

االثنني ٦/١٣ «.
ــبب  ــح أن «هذا االندفاع يس وأوض
دون  ــرارة  احل ــات  درج ــاض  انخف
ــمال  ــط وش معدالتها في مدن وس

وغرب البالد اعتبارا من اليوم االثنني 
لغاية نهاية االسبوع»، منوها إلى 
أن انخفاض درجات احلرارة «تستمر 
دون تغيير مع انخفاض طفيف في 

مدينة البصرة ومدن اجلنوب».
ــار عطية إلى فرص هطول  كما أش
ــار في  ــن االمط ــة م ــات خفيف زخ
ــات  ــن مرتفع ــة م ــق متفرق مناط

(شمال العراق) إقليم كردستان.

ــكر وبالغ العرفان ِّـن شاركنا  اتقدم بخالص الش
ــه تعاُّـ  ــور لها باذن ــاة اِّـغف ــزاء لوف ــب الع بواج
ــواء بالحضور او باالتصال او االعالن  (والدتنا) س
ــل االجتماعي كافة  ــائل االعالم والتواص َّـ وس
ــم يتمكن من الحضور  ــس العذر لكل من ل ونلتم
ــر ان اليريكم مكروها  ــائلني اِّـوُّـ العلي القدي س

ويحفظكم من كل سوء .. 
انا هللا وانا اليه راجعون.

اللواء احمد شامخ السوداني

متابعة / البينة الجديدة
ــى  ــي إل ــل صين ــعى رج يس
ــد  ــه بع ــن زوجت ــالق م الط
ــد أن  ــا، بع زواج دام ١٦ عام
كشف اختبار األبوة أن بناته 
ــه  ــنَّ أطفال ــم يك ــالث ل الث

البيولوجيني، 
ــاور  تس ــكوك  الش ــدأت  وب
ــن العمر  ــني»، البالغ م «تش
ــه   زوجت ــو  نح ــا،  عام  ٤٥
ــي، وفقا  ــام املاض ــو»، الع «ي
ــاينا  ش ــاوث  «س لصحيفة 

مورنينج بوست».
ــني» في  ــرة «تش وتعيش أس
بشرق  جيانغشي  مقاطعة 
ــل  ــه كان يعم ــني، لكن الص
ــرى إلعالتهم،  في مدينة أخ
ــم التواصل هاتفيا  وكان دائ
ــا بدأت في  مع زوجته لكنه
ــه ملراقبتها،  ــه، ما دفع جتنب

بحسب أقواله.
ــي ١ آذار املاضي  متكن من  ف

ــه إلى فندق في  تعقب زوجت
شرق الصني حيث شاهدها 
ــم إنه  ــر، ورغ ــل آخ ــع رج م
ــرر الحقا  ــامحها لكن ق س

إجراء «اختبار األبوة».
ــور نتائج  االختبار  وبعد ظه
أن  ــني»،  «تش ــف  اكتش
التي كان  ــالث  الث ــات  الفتي

يربيهن «ليسوا من صلبه»، 
ــع «ياهو  ــا نقله موق وفقا مل

نيوز».
ــي تصريحات  ــني ف وقال تش
إلذاعة وتلفزيون جيانغشي، 

«ال أحد منهم طفلي».
ــة،  النتيج ــور  ظه ــد  وبع
ــا كان  ــو»، بينم ــت «ي اختف

ــل مع  ــم التواص ــني دائ تش
وسائل اإلعالم احمللية لطلب 
املساعدة في تعقب زوجته. 
ــة تلفزيونية  ومتكنت محط
صينية من التواصل مع «يو» 
عبر الهاتف، وقالت إنها لم 
ــة أن  ــا، مضيف ــش زوجه تغ
ــت  البيولوجية ليس «األبوة 

مهمة».
ــت «األزواج العقيمون  وتابع
يتبنون األطفال طوال الوقت، 
ــه األطفال  ــق علي ــد أطل لق
الثالثة لقب «أبي» لسنوات 
ــول  ــه اآلن يق ــدة ، لكن عدي
ــك، فما  ــوا كذل ــم ليس إنه
ــني احليوان؟»،  وب بينه  الفرق 

على حد تعبيرها.
ــني»،  «تش ــي  محام ــال  وق
إلذاعة وتلفزيون جيانغشي، 
ــالق زوجته  ــادر على ط إنه ق
ــا  ــد أن أفعاله إذا كان يعتق

«أضرت بعالقتهما بشدة».

Ô”aä»€a@bËuÎã@Âfl@bË”˝ü@Ú‘Ó‘y@—íÿm@äñ„@Ú€bïc

متابعة / البينة الجديدة
نفت الفنانة السورية، أصالة نصري،   
شائعة طالقها من الشاعر العراقي 
ــن، التي انتشرت بشكل  فائق حس
كبير في اآلونة األخيرة، معتبرة أنها 

«ترد العني واحلسد».
ــائعات  ــا الش ــري: «إنّه ــت نص وقال
ــى أيّ كان، فهل لك  ــي تُطلق عل الت
ــيّ من  ــوا عل ــم أطلق ــل ك أن تتخيّ
الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم». 
وفي كواليس حفلها الذي شاركها 
ــي ماجد املهندس،  به الفنان العراق
ــوال أرينا» في  ــرح «كوكا ك على مس
ــرت أصالة نصري «أصبحت  دبي، ذك
ــي بأن الشائعات ميكن أن  أقنع نفس
ترد العني واحلسد في بعض األحيان. 
أنا وزوجي جتمعنا عالقة حب وغرام، 
ــه ال  ــدة، أن ــا متأك ــل أن ــد ال ب أعتق
ــة لها، إنه غرام يصل إلى حدود  نهاي

ــة: «كما  ــت أصال ــماء». وأضاف الس
ــود والناي  ــزف الع ــإن ع ــم ف الحظت
ــا رائعني،  ــة كان ــل الليل ــالل حف خ
ام  ــام خصّ ــيقي العراقي وس واملوس
ــيقي  ــن عاديا، وكذلك املوس لم يك
ــرور كان مدهشا،  املصري محمود س
باإلضافة إلى عازف األورغ أندرو الذي 

أعتبره عبقريا».


