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ــيد مقتدى  ه رئيس التيار الصدري الس وجّ
الصدر، أمس األول  رئيس الكتلة الصدرية 
ــتقاالت نواب  ــذاري بتقدمي اس ــن الع حس
ــة مجلس  ــى رئاس ــة ال ــة الصدري الكتل
النواب.وقدم الصدر بحسب بيان ، شكره 
ــاذ الوطن». ــف «انق ــاء في حتال الى احللف
وقال السيد في رسالته : السالم عليكم 
ورحمة اهللا وبركاته أما بعد ، فعلى رئيس 
الكتلة الصدرية : األخ حسن العذاري دام 
ــتقاالت األخوات واإلخوة  ــزه أن يقدم اس ع
ــى رئيس مجلس  ــة الصدرية ال في الكتل
ــكر لهم ملا قدموه  ــواب . مع فائق الش الن

في هذه الفترة القصيرة جزاهم اهللا خيراً 
ــكر موصول حللفائنا في حتالف  كما الش
ــن وطنية وثبات ..  ــاذ الوطن ملا أبدوه م إنق
ــم اهللا خير  ــلّ مني جزاه ــم اآلن في ح وه
اجلزاء . وهذا شكر خاص البن عمنا السيد 
ــه الذي كان  ــدر دامت توفيقات جعفر الص
ــتقل لرئاسة الوزراء . وهذه  مرشحنا املس
ــن أجل  ــة مني م ــر تضحي ــوة تعتب اخلط
ــن املصير  ــعب لتخليصه م ــن والش الوط
اجملهول ، كما ضحينا سابقاً من أجل حترير 
العراق وسيادته وامنه ووحدته واستقراره 
. ( الوطن والشعب أوالً ) .. اللهم إني أبرأت 

ذمتي أمامك وأمام شعبي .. والسالم. 
العراقي مقتدى الصدر

 ١٢ ذي القعدة ١٤٤٣
ــياق ذاته كشف مصدر سياسي  وفي الس
ــال الهاتفي  ــل االتص ــع، عن تفاصي مطل
ــيد  ــع رئيس التيار الصدري الس الذي جم
ــس احلزب الدميقراطي  مقتدى الصدر ورئي
الكردستاني مسعود بارزاني.وقال املصدر 
ــغ بارزاني خالل اللقاء بانهاء  ان الصدر ابل
ــمى بانقاذ  ــا يس ــي او م ــف الثالث التحال
ــدر ابلغ ايضا حتالف  وطن.واضاف، ان الص
ــي  احللبوس ــد  محم ــة  برئاس ــيادة  الس
وخميس اخلنجر بانهاء التحالف معهما.
ووجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، 
نواب الكتلة الصدرية بتقدمي استقاالتهم 
ــي وقت  ــواب. ف ــس الن ــة مجل ــى رئاس ال

ــر الصدر، امس االثنني،  اعلن محمد جعف
ــب رئيس  ــح ملنص ــحاب من الترش االنس
الوزراء. وقال الصدر، في تغريدة عبر  تويتر، 
ــدر (دام ظله)  ــيح  الص ــت ترش كنت قبل
، وقد  ــيّ االصالحيّ ــروعه الوطن دعماً ملش
حان اآلن وقت االعتذار واالنسحاب. واضاف، 
شكراً للصدر ولتحالف انقاذ الوطن على 
ثقتهم.وكان زعيم التيار الصدري  مقتدى 
ــة الصدرية  ــه رئيس الكتل ــدر قد وج الص
ــن العذاري بتقدمي استقاالت اعضاء  حس
ــي،  كتلته لرئيس البرملان محمد احللبوس

الذي قام بدوره باملوافقة عليها.

كتب اِّـحرر السياسي
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ل قرار زعيم التيار الصدري  شكّ
ــيد مقتدى الصدر بااليعاز  الس
الى نواب كتلته النيابية بتقدمي 
ــل) الى  ـــ (اجملم ــتقاالتهم ب اس
ــواب محمد  ــس مجلس الن رئي
احللبوسي، أمس األول، وبالتالي 
ــكل  ــى مضض،ش ــا عل قبوله
ــباك  ش ــزّت  ه ــة  قوي ــة  ضرب
العملية السياسية بالصميم 
ــا أمام  ــني فيه ــت الالعب وجعل
ــة وأكيد أن ماحصل  زوايا حرج
ــتكون له نتائج  من تطورات س
ــتلقي بظاللها على  ــرة س كبي

ــية  العملية السياس ــل  مجم
اجلارية في البالد وعلى املستوى 
الشعبي ايضاً وبات املستقبل 
ــتى  ــاً على مفاجآت ش مفتوح
ومعطيات  ــرات  ــل مؤش في ظ
ــك بأن  ــل الش ــا اليقب ــد مب تؤك
التيار الصدري سيختار الذهاب 
ــة الوطنية كخيار  الى املعارض
ــداد  ــه إزاء حالة االنس ــد من الب
ــي وتداعياتها الراهنة  السياس
وما يستتبع ذلك من النزول الى 
الشارع عبر تظاهرات سياسية 
يكون مبقدورها أن تشكل عامل 
ــار من  ــه التي ــا ميتلك ضغط مل
قاعدة شعبية واسعة وان تلك 

التظاهرات ان حصلت ستقض 
مضاجع املنطقة اخلضراء التي 
ــذه املرة في  ــن تكون عصية ه ل
حال اندلعت تظاهرات شعبية 
ــة . وهناك من بات يرجح   غاضب
ــات  ــل املعطي ــل مجم ــي ظ ف
الراهنة ألن يختار التيار الصدري 
ــاب الى املعارضة الوطنية  الذه
ــوّح به زعيم  وهو خيار لطاملا ل
ــراراً وتكراراً  ــدري م ــار الص التي
ــة مصادر  ــل فإن ثم ــي املقاب وف
تقول ان قوى االطار التنسيقي 
ــن ال ثالث لهما، اما  امام خياري
ــة جديدة من  ــكيل حكوم تش
الصدري  ــار  التي ــاركة  دون مش

ــنة  ــع األكراد والس ــاق م باالتف
ــات  انتخاب ــراء  باج ــول  القب أو 
ــل  ــي ظ ــدة وف ــريعية جدي تش
ــا نطالب كل  ــع فإنن هذا الواق
ــيني بتطويق  ــاء السياس الفرق
ــة  العملي ــي  ف ــظيات  التش
ــة  ازم أي  ألن  ــية  السياس
ــية غير مسيطر عليها  سياس
ــف بكل  ــأنها أن تعص ــن ش م
ــية  ــة السياس ــدران العملي ج
ــف أسسها ومن هنا فإن  وتنس
الوطنية تدعونا ألن  املسؤولية 
ــه األمر  ــن يعني ــب كل م نطال
ــرّك الفوري لتطويق ما ال  بالتح

حتمد عقباه قبل حصوله.

كتب رئيس التحرير
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ــس االثنني، عاهلَ  ــد املرافق له ام ــي والوف ــس مجلس النواب محمد احللبوس ــى رئي التق
ــني  ــمو األمير احلس ــمية، جاللة امللك عبد اهللا الثاني، بحضور س اململكة األردنية الهاش
ــة العالقات األخوية بني  ــالل اللقاء، تأكيد متان ــد اهللا الثاني، ولي العهد.وجرى، خ ــن عب ب
البلدين، واحلرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بني العراق واألردن في  اجملاالت كافة، ومبا 
يحقق مصلحة الشعبني الشقيقني.كما التقى رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
ــيد عبد الكرمي الدغمي. والوفد املرافق له، امس االثنني، رئيسَ مجلس النواب األردني الس
ــة، وتوثيق التعاون  ــبل تعزيز العالقات البرملاني ــاء، مباحثات تناولت س ــرت، خالل اللق وج
ــتثمار. ــجيع االس ــي في اجملاالت كافة، ومنها األمنية واالقتصادية والتجارية، وتش الثنائ
وأشار سيادته إلى متانة العالقات بني البلدين، والتعاون مبا ينعكس بشكل إيجابي على 
الشعبني الشقيقني، ودعم مخرجات القمة الثالثية التي حتتاج إلى خطوات عملية على 
أرض الواقع، ومنها ما يتعلق مبشاريع الربط الكهربائي والتعاون الصناعي وأنبوب النفط 

(البصرة - العقبة)، 
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وزير دفاعنا َّـ مصر ويسلّم السيسي رسالة 
خطية من الكاظمي

الحلبوسي َّـ االردن يلتقي ملكها وعددا 
من اِّـسؤولني فيها
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اربيل /

                    / حسني السومري
ــور «اياد عالوي» ان  ــالف الوطنية العراقية الدكت ــبق ، رئيس ائت ــال رئيس الوزراء األس ق
ــار» كان ميتلك خصلتني مهمتني  ــتار جب ــس جريدة «البينة اجلديدة» الراحل «س مؤس
نا إليه وخلق عالقة وطيدة وطيبة بيني وبينه ، وأضاف  هما (اجلرأة والوضوح) وهذا ماشدّ
ــومري) له أمس  ــني الس ــي تصريح خاص لـ «البينة اجلديدة» خالل زيارة الزميل (حس ف
ــها الراحل « ستار جبار» تعبّر عن حقائق  األول، ان جريدة « البينة اجلديدة» التي أسس
ــتطيع القول أنه بوفاة  ــع أن اجلريدة متواصلة بالصدور، واس ــة نفتقدها اآلن، م جوهري
ــتار جبار» غابت اليد البطلة والفكر النيّر ونأمل ونتأمل من اهللا أن يتغمده  الراحل «س

برحمته الواسعة ويطيّب ثراه فقد كان أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً ومناضالً شريفاً.

ح اخلبير القانوني (جمال االسدي)  رجّ
ــون خارطة مقاعد البرملان بعد  أن تك
استقاله نواب التيار الصدري كالتالي 
:(الفتح وحلفاؤه ٤٤ ودولة القانون ٤١ 
ــداد ١٦ وحتالف  ــوى الدولة ١٥ وامت وق
ــون ٧ مقاعد .  ــراقة كان العقد ٩ واش
ــح متلفز ان  ــدي في تصري وقال االس
ــتقيلني من  ــن النواب املس البدالء ع
ــيكونون من اعلى  التيار الصدري س
ــم االنتخابيه  ــي دوائره ــرين ف اخلاس
وفقاً لقرار احملكمة االحتادية . وكانت 
ــارت بأن ابرز مرشحي  مصادر قد اش
ــب النائب  ــيقي ملنص ــار التنس االط
ــيكون النائب  االول لرئيس البرملان س

(احمد االسدي).

ــي التميمي)  ــر القانوني (عل قال اخلبي
ــبة للنائب  ــتقاله بالنس أن طلب االس
ــة للنائب وقد  ــن االرادة الفردي ــر ع تعبّ
ــاءت كل  ــتقالة ج ــأن االس ــا ب الحظن
ــت الى رئيس  ــتقلة قدم بعريضة مس

ــي وأن  مجلس النواب محمد احللبوس
موافقة  األخير تكفي لهذه االستقاله 
ــون  في حالة  ــت البرملان يك ألن تصوي
االستقاله ألغراض التقاعد فقط كما 

يقول قانون رقم (٩) لعام (٢٠٠٥).

أكد احلزب الدميقراطي الكردستاني، ان 
ربت في مقتل  ــية ضُ العملية السياس
باستقالة الكتلة الصدرية من مجلس 
ــن احلزب ماجد  ــال النائب ع النواب.وق

ــية  السياس ــة  العملي ،ان  ــنكالي  ش
ــتقالة الكتلة  ــي مقتل باس ــت ف رب ضُ
ــي  الت ــل  الكت ان  ــاف،  الصدرية.واض
ــتعاني األمرّين  ستبقى في البرملان س

امام املعارضة الشعبية. 
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ــدرات في جانب  ــي حتقيق قضايا اخمل عدّ قاض
أن  ــد،  االول األح ــس  ــن بغداد،ام ــة م الرصاف
ــات  ــة وجه ــاد دولي ــا أبع ــدرات له ــة اخمل جرمي
ــبه  ــا تش ــداً أنه ــا مؤك ــة له ــة داعم خارجي
ــي وليد إبراهيم  اجلرمية اإلرهابية.وقال القاض
ــومرية  ــز الذي بثته الس ــالل تصريح متلف خ
ــبه الى حد  ــة إن جرمية اخملدرات تش الفضائي
ــة اإلرهابية ولها إبعاد دولية وال بد  كبير اجلرمي
ــة تدعمها. وأضاف أن  ان هناك جهات خارجي

ــباب  ــبة كبيرة من املتعاطني هم من الش نس
ــاقة وبعضهم  ــال ش ــل بأعم ــن يعم وهم م
ــفاً عن  ــة، كاش ــزة األمني ــبون باألجه منتس
ــجن  ــة مكافحة اخملدرات حتتاج لس أن مديري
خاص بها.وكانت جلنة األمن والدفاع النيابية 
ــه داخل مجلس  ــفت، قبل أيام، عن توج كش
النواب لتشديد العقوبات في قانون مكافحة 
ــدرات، فيما أكدت أن خطر املواد اخملدرة بات  اخمل
أكبر من خطر اإلرهاب. «البينة اجلديدة» تبارك 

اجلهود املبذولة للحد من جرمية اخملدرات.

@paâÜÇΩa@bÌbö”@’Ó‘§@Ôôb”
@Öb»ic@b:@paâÜÇΩa@Úπäu@ZÚœbïä€a@k„bu@ø

ÚÓuâbÅ@pbËuÎ@ÚÓ€ÎÖ

@Z@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@�€@Ô„Ï„b”@7jÅ
@b»”aÎ@aäflc@ozjïc@¥ÌâÜñ€a@laÏ‰€a@p¸b‘nça

bËÓ‹«@ÔçÏj‹ßa@È‘œaÏfl@Ö�äv∂

@ÚüâbÅ@| �uäÌ@Üç˛a
ÒÜÌÜ¶a@ÊbΩ5€a@Ü«b‘fl

Ô€Ï�j€aÎ@?üÏ€a@Ô–zñ€a@È�¢Î@ÄÏôÏ€aÎ@Òcä¶bi@ãbnfla@ZH!a@ÈªâI@Câbju@âbnçD@Z@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@èç˚∂@�aÜÓífl@Î˝«

/ صباح الشيخليبغداد /
بغداد /

8

هل ستعود التظاهرات الشعبية الى الشارع العراقي .. سؤال ستجيب عنه عليه قابالت االيام؟!



بغداد / البينة الجديدة
ــتمرار  اس ــة  الزراع وزارة  ــدت  أك
الزراعية  متابعتها وتنفيذ خطتها 
واالشراف امليداني لعمليات حصاد 
وتسويق وإستالم محصول احلنطة 
للموسم الزراعي احلالي بغية إجناح 
ــول على  ــة واحلص ــة املوضوع اخلط
ــاً ونوعاً في  ــي اجلودة كم إنتاج عال
ــتناداً  احملافظة. وأضافت الوزارة واس
ــيد وزير الزراعة  ــى توجيهات الس إل
ــرمي اخلفاجي  ــد ك ــدس محم املهن
ــرأي الذي  ــة ال ــة هيئ ــالل جلس خ
ــة العمليات  ــكيل غرف ــه بتش وج
ــتالم  ملتابعة عمليات احلصاد واإلس
ــة  امليداني ــوالت  باجل ــام  والقي
ــاحات  ــول واملس ــة للحق والتفقدي
ــي جميع  ــايلوات ف ــة والس املزروع
ــادة أعضاء  احملافظات من قبل الس
ــيد  غرفة العمليات ، حيث قام الس
ــرة القانونية للوزارة  مدير عام الدائ
ــي  الربيع ــد  مجي ــد  ــرمد محم س
ــة نينوى الدكتور  وبرفقة مدير زراع
ــالم الوزارة  ــف الياس وإع ربيع يوس
ــن اخملتصني بجولة ميدانية  وعدد م
ــتالم  للحقول الزراعية ومراكز اإلس

ــايلوات في احملافظة من أجل  والس
ــير عمليات احلصاد  الوقوف على س
ــات التي  ــويق وتذليل العقب والتس
ــني واملزارعني ووضع  ــه الفالح تواج
ــريعة لها  ــبة والس ــول املناس احلل
ــذ اخلطة  ــام تنفي ــف أم ــي تق والت
ــد الربيعي خالل زيارته  املقررة ، وأك
ــعبة فايدة  مديرية زراعة نينوى وش
الزراعية فضالً عن احلقول الزراعية 
ــايلو بازوايا  ــدة وس ــة فاي في ناحي
ــاء  ــي وقض ــة كوكجل ــي منطق ف
مخمور على ضرورة إستمرار الدعم 

ــتي وتضافر اجلهود وتوفير  اللوجس
ــم  املوس إجناح خطة  ــتلزمات  مس
ــنيّ مدير عام  ــي احلالي.كما ب الزراع
ــل الوزارة  ــة تواص ــرة القانوني الدائ
ــاط الزراعي  ــر وتنمية النش بتطوي
ــي  الت ــة  الصعب ــات  التحدي ــم  رغ
واجهت العملية الزراعية واستمرار 
ــويق محصول  عمليات حصاد وتس
ــرة  وبوتي ــة  احملافظ ــي  ف ــة  احلنط
ــتالم الكميات املسوقة  عالية وإس
ــارج اخلطة الزراعية خالل  داخل وخ
 ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ ــي  الزراع ــم  املوس

ــراءات  ــهيل اإلج ــن تس ــالً ع ، فض
ــني واملزارعني  ــام الفالح ــة أم الالزم
وتشجيعهم بتسويق محصولهم 
وأستماعه ملعوقات عملهم الزراعي 
ــط  ــاً للضواب ــا وفق ــد بتذليله ووع
ــول بها. كما بنيّ  والتعليمات املعم
ــور ربيع  ــوى الدكت ــر زراعة نين مدي
املزروعة  ــاحات  الياس املس يوسف 
من احلنطة املروية والدمي ( املضمونة 
ــارج  وخ ــل  داخ ــة)  املضمون ــر  وغي
ــي والبالغة  ــم احلال اخلطة للموس
ــة ماليني ومئتان  ( ٤،٢٥٠،٠٠٠) أربع
ــا بلغت  ــون ألف دومن، فيم وخمس
 (٥٥٠،٠٠٠  ) ــة  املنتج ــاحات  املس
ــف دومن  ــون أل ــمائة وخمس خمس
ــار، وأن املتوقع  ــبب قلة األمط بس
ــوقة هو ( ٣٥٠) ألف  للكميات املس
ــى أن وزارة الزراعة  ــار إل ــن. ويش ط
الكامل  ــم  الدع ــتمرة بتقدمي  مس
ــعى إلى  ــني واملزارعني وتس للفالح
ــتراتيجية  اإلس ــل  احملاصي ــر  توفي
ــة فضالً  ــول احلنط ــا محص ومنه
عن حتقيق هدف الوزارة  األساسي 
للوصول إلى اإلكتفاء الذاتي وتأمني 

األمن الغذائي للبلد.

بغداد / البينة الجديدة
ــة للتنمية  ــة العام ــت املُديري بحثـ
ــوزارة الصناعة  ل الصناعية التابعة 
واملعادن مع املُديرية العامة للتنمية 
ــتان  ردس ــم كُ ــي إقلي ــة ف الصناعي
ــي  الصناع ــاع  القط ــم  دع ــبُل  س
الل  ــراق . جـاء ذلك خِ اخلاص في العـ
قد  عُ ــذي  ال ــيقي  التنس ــاع  االِجتم
ــي بغداد بحضور  ــي مقر املُديرية ف ف
ــة الصناعية في  ــام التنمي ــر ع دي مُ
ــان  ــيد كوفـ ــتان الس ردس ــم كُ إقلي
ــؤون  دير عام ش ــالل روزبيانـي ومُ جـ
ثلية إقليم  ــات واملُتابعة في ممُ العالق
ــتان في بغداد السيد بختيـار  ردس كُ
ــاول االِجتماع  ــد . وتنـ ــي حمـ حاجـ
ثلي املُديرية  ــن ممُ الذي حضرهُ عدد م

ــي  ــة ف ــة الصناعي ــة للتنمي العام
ردستان  بغداد ونظيرتها في إقليم كُ
ــد  ــيق وتوحي ــول تنس ــث ح التباحُ

ــود بني املُديريتني لدعم القطاع  اجله
ــي العراق وتذليل  الصناعي اخلاص ف
ــي  الت ــاكل  واملش ــات  العقب ــة  كاف

ــه الصناعيني في عموم العراق  تُواج
تابعة  ــم ومُ ــي اإلقلي ــني ف والصناعي
ــل  ب ــن قِ ــة م ــر املُوقع ــذ احملاض تنفي
ال  ــني في كِ تص ــوزراء واخملُ ــادة ال الس
ــذا اخلصوص كما ناقش  الوزارتني به
ــان عدد من احملاور ووضع احللول  اجلانب
ــبة لها وفق قانون  واملُعاجلات املُناس
اإلستثمار الصناعي رقم ٢٠ لسنـة 
الل االِجتماع اإلتفاق  ١٩٩٨ . وجـرى خِ
دير عام املُديرية العامة للتنمية  بني مُ
الصناعية ووفد اإلقليم على أنَّ تكون 
ــني عبر املنصة  ــات بني اجلهت اطب اخملُ
ــج  ــي تروي ــراع ف ــة لإلس اإللكتروني
ــني  والصناعي ــني  املُواطن ــالت  عام مُ
كما وشهد االِجتماع توقيع محضر 

مُشترك بني الطرفيـن .

بغداد / البينة الجديدة
ــة العامة  ــيد مدير عام دائرة الصح ــتقبل الس اس
ــل منظمة  ــر احللفي ممث ــاض عبد االمي ــور ري الدكت
ــور احمد زوينت  ــي العراق الدكت ــة العاملية ف الصح
ــراء املنظمة من املكتب االقليمي في  وفريق من خب
ــف بحضور املعنيني  ــي في جني مصر واملقر الرئيس
ــد املاضي ، ومت خالل  ــام الدائرة  االح من مدراء اقس
ــني اجلانبني  ــترك ب ــث افاق التعاون املش اللقاء بح

ــة باالضافة الى  ــص برامج الصحة العام فيما يخ
مناقشة خطة الفريق الزائر للمؤسسات الصحية 
ــتمتد لغاية ١٦ حزيران ٢٠٢٢ لالطالع على  التي س
ــني وتهدف  ــة للمواطن ــة املقدم ــات الصحي اخلدم
ــى اجنازات وزارة  ــر عل هذه الزيارة الى االطالع املباش
ــلل  ــي مرض ش ــال ف ــال االنتق ــي مج ــة   ف الصح
ــتوى التقدم  االطفال والذي يعتبر امنوذجا رائعا ملس

في هذا البرنامج.
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2محليات

البينة الجديدة / هيثم مجيد

اعلنت وزارة عن تفقد مدير عام الدائرة القانونية 
ــى وفرع  ــايلو ديال ــداوي س ــماعيل الن ــد إس خال
شركة املواد الغذائية في ديالى لالشراف ومتابعة 
ــتالم  ــم ٢٠٢٢ واس ــويق احلنطة ملوس حملة تس
ــلة الغذائية . وقالت الوزارة في  وجتهيز مواد الس
ــر العام  ــي ، ان املدي ــه مكتبها االعالم ــان نقل بي
ــد اجتماع مع ادارة  ــالل متابعته امليدانية عق وخ
ــايلو واملوظفني من فاحصي اخملتبر لالطالع  الس
ــوقة  ــويق  والكميات املس ــيابية التس على انس
من احلنطة واجراءات الفحص اخملتبري والتوجيه 
ــتالم  ــهيل اجراءات االس بتذليل الصعوبات وتس
ــدم الصالح  ــوقني ومبا يخ ــام الفالحني واملس ام
ــركة  ــار البيان ان النداوي زار فرع الش العام .واش
ــالع على  ــواد الغذائية لالط ــارة امل ــة لتج العام
ــة  الداخلة للمحافظة  ــلة الغذائي مفردات الس
ــيابية وصولها  والية توزيعها على الوكالء بانس
ــود املبذولة  ــاد النداوي باجله ــتحقيها .واش ملس
ــالكات الفروع التجارية في احملافظة وصوال إلى  مل

حتقيق رضا وقبول املواطن .

بغداد / البينة الجديدة
ــرطة  ــتمرة لقطعات الش ــة املس ــود األمني ــن اجله ضم
ــني وتقدميهم  ــى املطلوب ــاء القبض عل ــة في إلق االحتادي
ــوة من اللواء  ــادل ، ألقت ق ــوا جزاءهم الع ــاء لينال للقض
ــرطة احتادية باالشتراك مع مفارز  الثاني الفرقة األولى ش
ــتخبارات  ــى وكالة االس ــة إل ــواء التابع ــتخبارات الل اس
ــم مطلوب  ــض على مته ــة ، القب ــات االحتادي والتحقيق
ــرقة) في منطقة (حي السفير)  وفق أحكام املادة ٤٤٦ (س
ــداد .فيما متكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية  ببغ
ــنودة باجلهد االستخباري ومفرزة من  شرطة احتادية مس
األمن الوطني ، من إلقاء القبض على متهم بحيازة سالح 
ــاطئ التاجي) شمال بغداد ،  غير مرخص في منطقة (ش
ــة أمنية والقيام بعملية التفتيش  عن طريق تنفيذ ممارس
ــط بحوزته بندقية  ــخاص ، وضب الدقيق للعجالت واألش

كالشنكوف ،مت تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً.

بغداد / البينة الجديدة
ــواد كاظم  ــيد طالب ج ــركة الس ــام الش ــرأس مدير ع ت
ــيني االحد املاضي اجتماعاً موسعاً بحضور مدراء  احلس
ــركة كافة عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة ،  ــام الش اقس
لبحث السبل الكفيلة لالرتقاء والنهوض بواقع السكك 
ــة دميومة جناح عملية نقل النفط  بكل مفاصلها وكيفي
االسود باحواض السكك التخصصية  يوميا ومن محوري 
ــيني أن هذا  مصافي التحميل (بيجي والدورة )وقال احلس
ــر النقل الكابنت  ــار تاكيدات   وزي ــاع  يأتي في اط االجتم
ــة اجلهود  ــرورة مواصل ــبلي بض ــدر الش ــني بن ناصر حس
احلثيثة بااللتزام التام بالتعاقدات الرسمية لنقل النفط 
ــود من قبل  ــى بذل قصار اجله ــيادته: عل ــود وركز س االس
ــام فيما يخص (املنطقة اجلنوبية  رؤساء املناطق واالقس
والشمالية) بتجاوز كل أشكال الروتني والنزول الى مواقع 
ــكك لرفع  ــل واالهتمام البالغ بصيانة خطوط الس العم
ــود  ــات وصول احواض النفط االس ــا الختزال اوق كفاءته
ــع GPS على مدار  ــرعة املمكنة عبر منظومة التتب بالس
اليوم لتحقيق نتائج إيجابية بنقل الكميات حسب بنود 

العقد.

البينة الجديدة / علي شريف
ــد تركي جهاد  ــة بابل اللواء خال ــرطة محافظ ترأس قائد ش
ــة بحضور  ــدراء املنظومة االمني ــمّ م ــاً ض ــمري إجتماع الش
ــرة باحملافظة.االجتماع كرِّس  ــاون ومدير هيئة احلج والعم املع
ــتعدادات األمنية اخلاصة بتوفير احلماية لقوافل  لبحث االس
ــياق اخر اكدت قيادة شرطة  احلجاج وتأمني عودتهم. وفي س
ــيد وزير الداخلية وتوجيهات  بابل على العمل بتعليمات الس
ــرطة اللواء خالد تركي جهاد الشمري فان االجهزة  قائد الش
ــة اخملدرات  ــا مبكافحة آف ــة تواصل جهوده ــة باحملافظ االمني
ــادة:ان مفارز  ــى املتاجرين.واضافت القي ــرة والقبض عل اخلطي
ــة أمنية في  ــعبة مخدرات قضاء احللة متكنت خالل ممارس ش
ــى أحد املتهمني  ــؤولية القبض عل ــدى مناطق قاطع املس إح
ــا يقارب الـ(١ غرام) من مادة( امفيتامني )اخملدرة مع  وبحوزته م
ــاق وأداتي تعاطي مختلفة. فيما إستطاعت  أمبولة استنش
ــة أمنية  ــيب في ممارس ــاء املس ــعبة مخدرات قض ــارز ش مف
ــرة قبض  ــمالي  بتنفيذ مذك ــؤولية الش ــع املس ــن قاط ضم
ــادة ( ٣٢ ) مخدرات وبحوزته ثالث  ــق متهم مطلوب وفق امل بح
ــتعمل للتعاطي.كما القت مفارز شعبة  أدوات مختلفة تس
ــق املادة ٣٢  ــم مطلوب وف ــة القبض على مته ــدرات جبل مخ
مخدرات ضمن قاطع املسؤولية الشمالي.واشارت القيادة ان 
ــالل االجراءات االمنية  ــعبة مخدرات الكفل. ومن خ مفارز ش
ــهيد العقيد  ــيطرة الش ــارز س ــة القت مف ــمالي احملافظ ش
ــر بحوزته على كمية  ــض على مخالف عث ــالل القب خليل ش
ــرطة  ــدرة تقدر بحوالي (٤ غرام).واكدت قيادة ش ــن املواد اخمل م
احملافظة على إتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهمني كافة 

وتوقيفهم إصولياً ووفق القانون.

بغداد / البينة الجديدة
استمرت وحدة التحصني في مركز صحي البياع بقطاع اإلعالم 
ــربني  ــع لدائرة صحة بغداد/الكرخ بتلقيح االطفال املتس التاب
ــدول الروتيني لهم.ورافق احلملة التلقيحية تقدمي  ومتابعة اجل
ــة االطفال  ــاح ومتابع ــول اهمية اللق ــة ح ــة الصحي التوعي
ــي منطقه البياع  ــل الفريق الطبي اجلوال ف ــربني من قب املتس
ــني على ضرورة االلتزام مبواعيد لقاحات  فضال عن حث املواطن

األطفال الروتينية لرفع مناعة وحصانة الطفل .

البصرة / البينة الجديدة
ــم االنقاذ  ــرعت كوادر قس ش
ــات ادامة زورق  البحري بعملي
ــيد  ــار .وقال الس ــوص املن الغ
ــور  ــئ الدكت ــام املوان ــر ع مدي
ــي  املهندس فرحان الفرطوس
ــا  وحداتن ــة  ادام ــال  اعم «ان 
ــا على  ــد دائم ــة تعتم البحري

كوادرنا في اعمارها وادامتها، 
ــني  ــر رئيس املهنس ــا ذك فيم
ماجد غازي مدير قسم االنقاذ 
البحري ان عملية تأهيل زورق 
الغوص املنار مستمرة اذ جرت 
 ( sand blast ) ــات عليه عملي
وفحص  الكهربائية  واألعمال 
ــدا أن  ( hull thickness ) .مؤك

ــتعدادات جتري على قدم  االس
وساق لعمليات الصبغ للزورق 
 (requirements ) وإكمال باقي
ــيكون زورق الغوص املنار  اذ س
ــل  للعم ــة  اجلاهزي امت  ــى  عل
ــرعت  ــري قريبا .كما ش البح
ــاذ البحري  ــم االنق كوادر قس
للشركة العامة ملوانئ العراق، 

ــال  انتش ــي من  املاض ــد  األح
ــة من اجلنيبة  الثاني القطعة 
الغارقة في مياه شط العرب . 
وقال املدير العام ملوانئ العراق 
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت
ــة رفع  ــي: ان عملي الفرطوس
ــق اخملطط  ــير وف ــوارق تس الغ
لها ذلك من أجل جعل قنواتنا 

ــات األرصفة  ــة وواجه املالحي
مهيئة لالبحار اآلمن للسفن 
ــة واملغادرة  القادم ــالت  والناق
موانئ العراق وكذلك احملافظة 
ــمكية وبيئة  على البيئة الس
ــني مدير  ــه ب ــن جانب املدينة.م
ــري رئيس  ــم االنقاذ البح قس
ــدم  أق ــني  بحري ــني  مهندس

ماجد غازي «ان طاقم الرافعة 
ــال  ــتطاع  انتش ــن اس حمري
ــة من اجلنيبة  الثاني القطعة 
الغارقة في  مياه شط العرب 
ــيتم  ــق البحري وس قرب املزل
ــة القطع الغارقة في  رفع بقي

األيام القادمة تباعاً .

بغداد / البينة الجديدة
ــاء  الكهرب ــر  وزي ــتقبل  اس
ــي  ــرمي ) ، ف ــادل ك ــدس ( ع املهن
ــداد ، امس  ــي بغ ــوزارة ف مقر ال
ــني  أم ــيدين  الس ــد  االح االول  
ــى كاظم) ،  ــار موس ــداد (عم بغ
ومستشار رئيس مجلس الوزراء 
ــيد  ــوزاد هادي ) وبحضور الس ( ن
ــل  ــؤون النق ــوزارة لش ــل ال وكي
ــدس نزار قحطان  والتوزيع املهن
ــري عامني الدائرة  التميمي،ومدي
ــل  ونق ــداد  بغ ــع  وتوزي ــة  الفني
الوسط وخبير الوزارة.استعرض 
الكبيرة  اجلانبان جملة االعمال 

 ، ــتني  املؤسس ــني  ب ــتركة  املش
ــص االراضي  ــة تخصي املتضمن
ــبكات توزيع الطاقة  وتأهيل ش
، مع التنسيق لتحديد مسارات 
ــيد  ــار الس خطوط النقل ، وأش
الوزير الى ان العاصمة في توسع 
مستمر ، والكهرباء بحاجة الى 
ــة  ــع اراضٍ القام ــص قط تخصي
ــد احلاجة من  مشاريعها ، لتس
ــى الطاقة .  ــب املتزايد عل الطل
ــني بغداد  ــتجابة ام ــت اس وكان
كبيرة ، لتفهمه حجم الضغط 
ــنيّ توجيهه  ــى العاصمة ، وب عل
ــرة التصاميم  ــى دائ ــاز ال بااليع

ــات  مخطط ــع  جمي ــال  إلكم
الكهرباء ، وشدد على ان االمانة 
ــاً  فريق ــكالن  يش ــاء  والكهرب
ــداً ، وان جميع ابواب االمانة  واح
ــهيالت  التس لتوفير  ــة  مفتوح
ــث الطرفان  ــة . كما بح املطلوب
إنشاء محطات طاقة كهربائية 
ــات ، كونها فرصة  لتدوير النفاي
للطاقات االضافية ، وستسهم 
ــن  م ــالٍ  خ ــد  البل ــل  جع ــي  ف
ــة  ــا العضوي ــات بنوعيه النفاي
ــرى االتفاق  ــر العضوية ، وج وغي
ــوفات الالزمة  على إجراء الكش
ــي  االراض ــع  قط ــص  لتخصي

ــبة لها ، وتنسيق اجلهود  املناس
ــني الكهرباء واالمانة  الكاملة ب
ــكري . مت االتفاق  ــد العس واجله
ــى تخصيص موقعي  مبدئياً عل
النهروان وأبي غريب القامة هذه 
ــل  العم ــون  يك وان   ، ــاريع  املش
ــةً لبنود  ــة خاضع ــر بيئي مبعايي
ــاخ ٢٠١٥ ،  ــة باريس للمن إتفاقي
ــتثمار ، أما  ــاً لقوانني االس ووفق
سعر التعرفة فسيكون مقبوالً 
لكال اجلانبني ، وعائداته ستكون 
ريعاً للدولة ، وسيصار الى تدوين 
محضر عمل مشترك عن حجم 

االعمال املتفق عليها .
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بغداد /

ــي التقى في القاهرة  ــأن وزير الدفاع العراق ــائل اعالم مصرية ب  أفادت وس
نظيره املصري لبحث مجاالت التعاون العسكري بني البلدين.وقال االعالم 
ــلحة وزير  ــد العام للقوات املس ــق أول محمد زكي القائ ــري، إن الفري املص
ــعدون  ــاع واإلنتاج احلربى التقى بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد س الدف
والوفد املرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، 
ــتعراض حرس الشرف قد اجريت  ــم استقبال رسمية واس مبيناً أن مراس
ــيقى  ــة العامة لوزارة الدفاع، كما عزفت املوس ــد العراقي مبقر األمان للوف
ــقيقتني.وتناول اللقاء مناقشة  العسكرية السالم الوطني للدولتني الش
ــاالت التعاون  ــترك في ضوء مج ــات ذات االهتمام املش ــن املوضوع ــدد م ع

العسكري ونقل وتبادل اخلبرات بني القوات املسلحة لكال البلدين.

3

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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وأكد رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي ، أن قبول طلبات نواب 
الكتلة الصدرية باالستقالة من 
ــزوالً عند  ــواب، جاء ن مجلس الن
رغبة زعيم التيار الصدري السيد 
ــي  مقتدى الصدر. وذكر احللبوس
ــي تغريدته ، أنه نزوالً عند رغبة  ف
ــيد مقتدى الصدر،  سماحة الس
قبلنا على مضض طلبات إخواننا 
ــواب الكتلة الصدرية  وأخواتنا ن
النواب  ــتقالة من مجلس  باالس
ــه لقد بذلنا  ــاف، أن العراقي.وأض
ــاً لثني  ــاً وصادق ــداً مخلص جه
سماحته عن هذه اخلطوة، لكنه 
آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً 
معطالً؛ من أجل الوطن والشعب، 
ــذا القرار.وقال  ــي به ــرأى املض ف
ــر صحفي  ــي مؤمت ــي ف احللبوس
ــى األردن أن  ــه أمس ال خالل زيارت
الصدريني غير  النواب  استقاالت 
خاضعة للتصويت داخل البرملان 
ــت األخير يقتصر على  وان تصوي
ــلوك  ــة والس ــن بالعضوي الطع
ــال رئيس مجلس  والغيابات . وق
ــي، امس  النواب محمد احللبوس

ــة أي نائب في  ــني، إن عضوي االثن
البرملان تنتهي بتقدمي االستقالة.

ــر  ــي مؤمت ــي ف ــاف احللبوس وأض
ــره االردني عبد  ــي مع نظي صحف

ــدالء نواب  ــي، إن ب ــرمي الدغم الك
ــيكونون من  الكتلة الصدرية س

ــي  ــا ف ــى أصوات ــرين األعل اخلاس
أن  الى  ــرة االنتخابية.ولفت  الدائ

ــداد السياسي لن يستمر  االنس
ــدا  مؤك ــة،  املقبل ــة  املرحل ــي  ف

بالقول، ستكون هناك تفاهمات 
ــتقالة نواب  ــد اس ــة بع مختلف
ــة وعددهم (٧٣)  ــة الصدري الكتل
ــزب الدميقراطي  . وعلق رئيس احل
بارزاني،  ــعود  مس ــتاني  الكردس
ــرار زعيم  ــى ق ــس االثنني، عل ام
ــدى الصدر،  ــار الصدري مقت التي
باستقالة نواب الكتلة الصدرية 
ــال في تغريدة له  من البرملان . وق
ــيد  ــماحة الس ــرم قرار س «نحت
مقتدى الصدر وسنتابع التطورات 
ــي التطورات ايضاً  الالحقة» . وف
ــيقي،  التنس ــار  االط ــيعقد  س
ــة  ملناقش ــال  عاج ــا  اجتماع
ــتقالة نواب الكتلة  تداعيات اس
الصدرية من مجلس النواب.وقال 
ــادات االطار  ــع ان قي مصدر مطل
اجتماعا  ــتعقد  س ــيقي  التنس
عاجال، ملناقشة تداعيات توجيه 
ــة الصدرية  ــدر لنواب الكتل الص
رئيس  استقاالتهم.ووجه  بتقدمي 
ــدى الصدر،  ــار الصدري مقت التي
ــة بتقدمي  ــة الصدري ــواب الكتل ن
الى رئاسة مجلس  استقاالتهم 

النواب.
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ل مبوجب قانون احملكمة  ــدّ وهذا ايضاً ع
االحتادية لعام (٢٠١٤) اذاً النقطة األولى 
ــتقاالت اصبحت امراً  ــذه االس هي أن ه
ــس مجلس  ــه رئي ــرد موافق ــاً مبج واقع

ــي تصريح  ــاف التميمي ف النواب .واض
ــون  ــدة) أن يك ــة اجلدي ـــ (البين ــاص ل خ
البديل من نفس الدائرة اخلاسر االكبر أو 
ــول قرار احملكمة االحتادية  االكثر كما يق

وفق املادة (٤٦) من قانون االنتخابات رقم 
(٩) لسنه (٢٠٢٠) حيث يتم استبدالهم 
ــرة االنتخابيه وليس من  من نفس الدائ
ــرين  ــة .. أي افضل اخلاس ــس الكتل نف

ــتبدل  ــخص الذي يسُ ــاً فان الش وطبق
ــة االحتادية  ــى احملكم ــمه ال ــب اس يذه
ــتقلة  ــة العليا املس ــل املفوضي من قب
ــة البرملان  ــات بطلب من رئاس لالنتخاب

وبعد ان تصادق احملكمة العليا يؤدون هذا 
الى اليمني أمام البرملان فيصبحون نواباً 
بدالء عن املستقيلني واشار أن ماحصل 
ــل البرملان الن  ــف عن موضوعه ح يختل

ــتقالة قابلة لالصالح واالستبدال  االس
كما قلنا اما حلّ البرملان فانه وفق املادة 
ــن ثلث اعضاء  ــاج الى طلب م (٦٤) يحت
ــة  ــة املطلق ــة األغلبي ــان وموافق البرمل

لعدد االعضاء اي (١٦٥) نائباً وبالنتيجة 
ــى عمل البرملان ألنه  فان هذه ال تؤثر عل
ــك  ــة ذل ــان) معاجل ــتطيع (اي البرمل يس

بالتنسيق مع مفوضيه االنتخابات.
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ــد  ــر محم ــوزراء مظه ــس ال ــي لرئي ــار املال ــد املستش أك
ــة متقدمة في  ــهد حال ــح،   أن األجهزة الرقابية تش صال
ــال العام.وقال صالح ،  ــيطرة على امل تنفيذ القانون والس
ــهد حالة متقدمة في  ــزة الرقابية الوطنية، تش إن االجه
ــيرا  ــيطرة على املال العام، مش تنفيذ القانون وفرض الس
ــأة النزاهة  ــادي، وهي ــة االحت ــة املالي ــوان الرقاب ــى دور دي ال
ــوال، فضال عن  ــيل االم ــلطة مكافحة غس الوطنية وس
ــلطة القضائية.وأوضح، أن اجلهات االربع، متثل محور  الس
بناء الدولة في فرض االنضباط وتطبيق القانون واألنظمة 
ــكات العامة كافة، مبينا أن هذه االجهزة  احلامية للممتل
ــة احلوكمة اجليدة بدقة، من  ــتقاللية وممارس تتمتع باالس
ــة وفرض هيبتها  ــة في بناء الدول ــل عبور مرحلة مهم اج
وسلطانها، عبر احترام التصرف باملال العام دون اغفال دور 
الرأي العام والرقابة الشعبية في تشخيص مواطن اخللل، 
ــتجدة  ــاطات املس ودور التعاون الدولي في مكافحة النش
ــال العام.وأكد صالح،  ــة في االعتداء على امل غير القانوني
ــة والتصدي  ــرام التصرفات املالي ــون واحت ــم القان أن حك
ــاراً  لظواهر االعتداء على املال العام، هو أمر بات يأخذ مس
ــا لتطور الدور  ــارع، تبع ــكل متنامٍ ومتس قانونيا قوياً بش
البارز للمؤسسة القانونية والسلطات الرقابية في البالد، 
ــريعية والدور  ــلطة التش ــدور الرقابي للس ــي ذلك ال مبا ف
العملياتي الجهزة االمن الوطني كافة في مطاردة اجلرائم 
ــة وغيرها.ولفت صالح، إلى اهمية دور اجهزة الرقابة  املالي
ــات احلكومية  ــي الوزارات واملؤسس ــق الداخلي ف والتدقي
ــة والوظيفية والوطنية  ــؤولية املهني كافة في حتمل املس
ــدي للظواهر اخمللة باملال العام واالختراق االداري،  في التص
ــات الدولة  كونها اجهزة االنذار املبكر في حماية مؤسس

العراقية وترسيخ ثوابت ادائها.

بغداد /

ــعبي فالح  ــد الش ــس هيئة احلش أكد رئي
ــوى اجلهاد  ــني، أن فت ــس االثن ــاض، ام الفي
ــداث وصنعت  ــار األح ــي غيرت مس الكفائ
ــار إلى أن احلشد  األمة في العراق، فيما أش
ــة  ــأي معرك ــاً ب ــون طرف ــن يك ــعبي ل الش
ــي كلمته خالل  ــية.وقال الفياض ف سياس
ــاء الذكرى  ــنوي الحي ــر الس ــالق املؤمت انط
ــي  ــاد الكفائ ــوى اجله ــالق فت ــة الط الثامن
ــيس احلشد الشعبي، إن فتوى اجلهاد  وتأس
ــة الدينية حققت نقلة  الكفائي للمرجعي

ــار  ــي، وغيرت مس ــعب العراق ــرة للش كبي
ــيبقى  ــد س األحداث وصنعت األمة، واحلش
ــن دون اي تراجع.ولفت  ــة العراق م رافعاً راي
ــاب  ــوى، نقلت الش ــى أن الفت ــاض، إل الفي
ــار إلى التحدي  ــن حالة االنكس العراقي م
ــا جديدة  ــعب روح ــة، وخلقت للش واملنازل
ملواجهة اخلطر احملدق بالعراق.وحذر الفياض 
ــام وآثاره  ــف الرأي الع ــي كلمته، من تزيي ف
ــعبه، مؤكداً أن  ــره على العراق وش ومخاط
ــد ووصفه  ــقيط احلش هناك من يحاول تس
ــى  ــادة الفوض ــة إلع ــي محاول ــت ف باملؤق
ــعبي متكن  ــد الش للعراق.وأضاف، أن احلش

ــى داعش  ــار الكبير عل ــق االنتص ــن حتقي م
ــن جميع مكونات  ــي، خاصة وانه م اإلرهاب
الشعب ولن ينحاز لفئة دون أخرى، مشددا 
اننا سنكون صادقني حلمل االمانة وحماية 
ــعبي من أي مخاطر قد حتيط  ــد الش احلش
به.ووجه رئيس هيئة احلشد الشعبي كلمة 
شكر لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
بشأن البيان الذي أصدره يوم أمس االول عن 
ــعبي، مؤكدا ان احلشد ضامن  احلشد الش
لألمن ولن يكون منحازًا ألي طرف سياسي، 
ــتخدام موارد احلشد بأي فرقة  ولن يتم اس

سياسية ولن يسمح بإسقاط الدولة. 

ــي صفاء الالمي ، ان  اكد اخلبير القانون
ــتقالة اعضاء مجلس النواب طاملا  اس
لم ميض على عضويتهم عام واحد فهي 
ــاء البرملان  ــى تصويت اعض ــاج ال ال حتت
ــتثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه  باس
وجوب التصويت على استقالة النائب 
ــم الزاملي. ــس حاك ــس اجملل االول لرئي

وقال الالمي ، ان النظام الداخلي جمللس 

ــار الى انه  ــادة ١٢ اوال اش ــواب في امل الن
ــة  عند تقدمي احد اعضاء هيئة الرئاس
ــى اعضاء  ــتقالته فإنها تعرض عل اس
ــت عليها باغلبية عدد  اجمللس للتصوي
ــم يتطرق  ــن لكنه ل ــه احلاضري اعضائ
الى استقالة اعضاء مجلس النواب اال 
ــام الداخلي من  ــي ما ذهب اليه النظ ف
ــري الفقرة اوال من األمر رقم (٩)  انه تس
لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب 

ــة في حالة تقدمي  واعضاء هيئة الرئاس
ــل اجمللس  ــا من قب ــتقالته وقبوله اس
ــة املطلقة على ان ال تقل فترة  باالغلبي
ــنة  عضويته في مجلس النواب عن س
واحدة.وبني ان هنالك شواخص وامثلة 
ــدم عمار  ــني ق ــة ح ــدورة احلالي ــي ال ف
ــتقالتيهما  ــعد العيداني اس جبر واس
ــتقالة النائب ليث  ــي اس ــا حصل ف وم
ــا قبلت مبوافقة  الدليمي فانها جميع

رئيس مجلس النواب فقط دون عرضها 
على التصويت.واضاف الالمي، ان بعض 
ــتقالة  ــراء القانونيني يرون ان االس اخلب
يجب ان تعرض على اعضاء اجمللس من 
خالل عودتهم الى قانون موظفي الدولة 
ــاء البرملان  ــان اعض ــة ف ــن باحلقيق لك
ــوا موظفني في الدولة كي ينطبق  ليس
ــون موظفي الدولة فهنالك  عليهم قان

نظام داخلي للمجلس يعمل به.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــدر ، بغلق  ــدى الص ــيد مقت ــدري الس ــار الص ــم التي ــه زعي وجّ
ــات التابعة للتيار الصدري.وقال املكتب اخلاص للسيد  املؤسس
ــماحة القائد السيد مقتدى  ــب توجيهات س الصدر ، إنه حس
الصدر (أعزه اهللا) فقد تقرر غلق جميع املؤسسات التابعة للتيار 

الصدري في املرحلة احلالية باستثناء املؤسسات املدرجة أدناه
ــة. ٢.  ــا اإلداري ــة مفاصله ــريف بكاف ــد الش ــة املرق ١. مؤسس
ــهيد قدس سره النجف األشرف. ٣. املكتب  مكتب السيد الش
ــيد الشهيد قدس سره.٥. براني السيد  اخلاص.٤.هيئة تراث الس
ــروع البنيان املرصوص.وأضاف، على  ــهيد (املتحف).٦. مش الش
ــتمرار بعملها حسب  ــت املذكورة أعاله االس ــات الس املؤسس

السياقات االدارية املعمول بها سابقاً.

تظاهر عدد من املوظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية وشريحة 
املتقاعدين امام مبنى االدارة العامة ملصرف الرافدين للمطالبة 
بإعادة التقدمي االلكتروني على السلف. وطالب املتظاهرون وزير 
ــاع التقدمي االلكتروني  ــام مصرف الرافدين بإرج املالية ومدير ع
ــلف بدال من املعامالت الورقية واعتماد بطاقة املاستر  على الس
ــلف كونها الضامن األساس في منح  كارد في التقدمي على الس
ــروط الورقية التعجيزية التي فرضت في  ــلفة بدال من الش الس

عملية منح السلف.
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ــلطات  الس دور  ــةَ  أهمي ــداً  مؤك
ــي كال البلدين بدعم  ــريعية ف التش
احلكومة؛ لتذليل العقبات، وتسهيل 
ن سيادته دعم  خطوات تنفيذها.وثمَّ
ــك عبد اهللا الثاني للعراق  األردن واملل
ــات، وتوطيد  ــة التحدي ــي مواجه ف
ــي، والتعاون في  روابط العمل الثنائ
ــدم مصلحة  ــاالت كافة، ومبا يخ اجمل
ــل  أج ــن  ــقيقني؛ م الش ــعبني  الش
ــتقرار.من  واالس ــة  التنمي ــق  حتقي
ــس النواب  ــر رئيس مجل جهته، عبَّ
ــي  العراق ــد  للوف ــكره  ش ــي  األردن
ــن موقف  ــوة، معبراً ع ــة الدع لتلبي
ــعب األردني الداعم ألمن  امللك والش
ــتقرار العراق، مؤكداً أن مجلس  واس
ــي داعم خملرجات القمة  النواب األردن

الثالثية والتعاون الثنائي والتنسيق 
ــاالت، ومبا  ــع اجمل ــي جمي ــترك ف املش
يخدم مصلحة الشعبني الشقيقني.

وتنشر «البينة اجلديدة» أهم ما جاء 
في املؤمتر الصحفي لرئيس مجلس 
ــي ونظيره  ــد احللبوس النواب محم
ــيد عبد الكرمي الدغمي:  األردني الس
ــة بني  ــة العالق ــى متان ــد عل التأكي
ة بني الشعبني  البلدين، وأواصر اإلخوَّ
الشقيقني، واملضي قدماً مبا ينعكس 
بشكل واقعي وفعلي على الشعبني 
وكلِّ شعوب املنطقة.وهناك حتديات 
ــي بحاجة  اإلقليم ــتوى  ــى املس عل
ــل مواجهتها. ــن أج ــى تكاتف؛ م إل

ــي بني العراق  ــني ان التعاون الثالث وب
ــالً عن أن التعاون  واألردن ومصر، فض

ــوات  خط ــى  إل ــة  بحاج ــي  الثنائ
ــاريع التي  ــة في كثير من املش عملي
ــط الكهربائي والتعاون  تتعلق بالرب
ــا  وفيم ــادي،  واالقتص ــي  الصناع
يخص أنبوب النفط من البصرة إلى 
ــريعية  ــلطة تش العقبة.ونحن كس
للمضي  العراقية؛  ــة  احلكوم ندعم 
ــي تعزز  ــهيل كل اخلطوات الت بتس
ــس  ــن، وتنعك ــني البلدي ــة ب العالق
ــي  العراق ــاد  االقتص ــى  عل ــاً  إيجاب
ــات املقبلة حتدياتٌ  واألردني.والتحدي
ــتوى  ، ويجب أن يكون مس اقتصاديةٌ
ــابقا،  التفكير أعلى مما كان عليه س
ــوات عملية؛  ــع خط ــب أن تُوض ويج

ملواجهة األزمة العاملية.
أهمية تبادل املعلومات بني األجهزة 

ــكل  ــة العراقية واألردنية بش األمني
فاعل؛ ملواجهة خاليا اإلرهاب.

ــنمضي معاً لتوحيد مواقفنا في  س
ــة اإلقليمية والعربية  احملافل الدولي

واإلسالمية.
 وحول السؤال عن استقالة الكتلة 

الصدرية: اجاب احللبوسي:ـ
ــتقالة  ــي الس ــر سياس ــاك تأثي هن
الكتلة الصدرية التي حققت أعلى 
ــس النواب  ــي مجل ــد ف ــدد مقاع ع
العراقي، ووجود الكتلة الصدرية في 

العملية السياسية مهم .
ــماحة  بقيادة س الصدرية  ــة  الكتل
السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون 
أول املضحني بترك خيارات تشكيل 
ــي مجلس  ــاركة ف ــة واملش احلكوم

النواب العراقي.
وحول سؤال بشأن استمرار االنسداد 
ــي:ـ  احللبوس ــاب  اج ــي  السياس
ــتورية  الدس ــراءات  اإلج ــتمضي  س
ــا لو اكتمل عدد أعضاء مجلس  فيم
ــاغرة،  الش املقاعد  وتعويض  النواب 
ــداد  ــزول االنس ــرض أن ي ــن املفت وم
السياسي. وحول سؤال حل البرملان 
ــال:ـ ان هذا  ــات املبكرة: ق واالنتخاب
اخليار هو خيار دستوري، واالنتخابات 
ــابقة كانت مبكرة وجرت بحل  الس
البرملان، لكن حتى اآلن لم يُطرح هذا 
اخليار، ونسعى إلى تشكيل حكومة 
تتحمل القوى السياسية مسؤولية 
مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها 

أمام الشعب.
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ــال  انتق ــكا،  بنفي ــادي  ن ــن  أعل
األوروجواياني داروين نونيز، مهاجم 

الفريق، إلى صفوف ليفربول.
ــى  عل ــان  بي ــي  ف ــكا،  بنفي ــال  وق
موقعه الرسمي: «يعلن النادي في 
ــاعات األولى من توصله التفاق  الس
ــع  ــع جمي ــول لبي ــادي ليفرب ــع ن م
داروين  ــب  بالالع ــة  ــوق اخلاص احلق

نونيز مقابل ٧٥ مليون يورو».
ــاف: «تنص االتفاقية على دفع  وأض
ــرات، وبالتالي قد يصل املبلغ  متغي
ــى ١٠٠ مليون  ــع إل ــي للبي اإلجمال

يورو».
ــن أن االتفاقية  ــا نعل ــم: «كم وخت
ــى توقيع عقد  ــورة تعتمد عل املذك

ــل الالعب مع  ــي من قب عمل رياض
نادي ليفربول».

ــر  التقاري ــن  م ــد  العدي أن  ــر  يذك
ــاديو ماني  ــنغالي س تؤكد أن الس
ــن ليفربول  ــه للرحيل ع ــي طريق ف
ــخ خالل امليركاتو  صوب بايرن ميون
ــذا تعاقد الريدز  ــي اجلاري، ل الصيف
ــط الهجوم. من  مع بديل له في خ
ــم البولندي روبرت  جانب اخر حس
ــرن  باي ــم  مهاج ــكي،  ليفاندوفس
ــراع على ضمه مبكرا  ميونخ، الص
بني برشلونة وباريس سان جيرمان 

خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.
وينتهي عقد املهاجم البولندي مع 

بايرن ميونخ في صيف ٢٠٢٣.
ــكي رغبته في  ــن ليفاندوفس وأعل
ــرن ميونخ أكثر من  ــل عن باي الرحي

ــن التقارير  ــت العديد م ــرة، وزعم م
ــه اتفاق  ــم البولندي لدي أن املهاج
ــان  ــلونة، لكن س بالفعل مع برش

جيرمان ظهر مؤخرا في الصورة.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفق
ــبانية، فإن ممثلي  ــو» اإلس ديبورتيف
ــة  ــدوا أن خط ــكي أك ليفاندوفس
ــان  ــم تتغير مع ظهور س الالعب ل
ــد مع  ــباق التعاق ــي س ــان ف جيرم

النجم البولندي.
ــار ممثلو ليفا إلى أنه ثابت على  وأش
ــال فقط إلى  ــد االنتق ــه ويري موقف

برشلونة خالل املوسم املقبل.
ــفت أن وكيل ليفاندوفسكي  وكش
ــس  رئي ــا،  البورت ــوان  بخ ــل  اتص
ــات  ــماع كلم ــد س ــلونة، بع برش
ــة  رابط ــس  رئي ــاس،  تيب ــر  خافيي

ــتطيع  ــا ال يس الليجا، بأن البارس
التوقيع مع الالعب.

ــدو ديبورتيفو» أن  ــد «مون لكن تؤك
ــيرات رئيس برشلونة أقنعت  تفس
الوكيل وليفاندوفسكي نفسه بأن 

الصفقة لم تفشل.
ــع  ــاق م ــه اتف ــا لدي ــرت أن ليف وذك
برشلونة على عقد مدته ٣ مواسم، 
ــى ٩ ماليني يورو  ــر احلصول عل نظي
ــو مالديني،  ــل باول ــنويا. و حص س
مدرب التقني مليالن، على إذن كارلو 
ــال مدريد، من  ــيلوتي، مدرب ري أنش
ــد الالعبني  ــع أح ــد م ــل التعاق أج

البارزين في صفوف امليرجني.
ــب صحيفة «كوريري ديللو  وبحس
ــل  اتص ــي  ــإن مالدين ف ــبورت»،  س
بأنشيلوتي، وحصل على موافقته 

للتفاوض مع ماركو أسينسيو هذا 
ــة وأن عقده ينتهي  الصيف، خاص
ــف عام  ــي صي ــد ف ــال مدري ــع ري م

.٢٠٢٣
ــال  ــى أن ري ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــتطيع طلب  مدريد يدرك أنه ال يس
ــى ٣٥ مليون  ــل أكثر من ٣٠ إل مقاب
ــيو، الذي ال  ــورو نظير بيع أسينس ي
يضمن مركزًا أساسيًا في تشكيلة 
ــال مدريد، فكرة  امللكي. ويرفض ري
ــيو  ــو أسينس ــن مارك ــي ع التخل

مجانًا في نهاية املوسم املقبل. 
ــالن  مي أن  ــة  الصحيف ــت  وأوضح
ــباق التعاقد مع  ــا س ــدم حاليً يتق
ا  ماركو أسينسيو، لكن هناك أيضً
ــتر  ــنال ومانشس وآرس ــوس  يوفنت

يونايتد.

بعثَ رئيسُ االحتاد الدوليّ لكرةِ 
ــي إنفانتينو، يوم  القدم، جيان
األحد املاضي، برقيةَ تَعزية إلى 
ــباب والرياضة رئيس  وزيرِ الشَ
ــرةِ القدم،  ــاد العراقيّ لك االحت
ــال، برحيلِ الالعب  عدنان درج
ــدر عبد  ــابق (حي ــيّ الس الدول
ــاته  واس ــرزاق)، أبدى فيها مُ ال

حلادثِ رحيله.
ــالته:  رس إنفانتينو، في  وقالَ 
«أودُ أن أعبر عن أخلَص التَعازِي 
في وفاةِ الالعب الدوليّ السابق 
و أن  ــدُ ــرزاق.. يَب ــد ال ــدر عب حي
ــر كافيةٍ للتعبيرِ  الكلماتَ غي
ــعرُ به في  ــن احلزنِ الذي نش ع
ــارة.. خالل مسيرتهِ  هذه اخلس
ــة كانَ حيدر عبد الرزاق  املهنيّ
يُتوج بانتظامٍ في العراق، وكان 
جزءاً من الفريقِ الوطنيّ احلائز 
على بطولةِ آسيا ٢٠٠٧، وعلى 
ــتوى األنديةِ متتعَ مبسيرةٍ  س مُ
ــيما  ــي وطنه، الس ــةٍ ف ناجح

ــي خارجِ  ــادي الطلبة، وف مع ن
ــكلٍ رئيسيّ في قطر  بلده بش
ــوريا ولبنان وأوزبكستان». وس

ــطورةٌ لكرةِ  ــاف: «إنه أس وأض
القدم العراقيّة بإرثه واجنازاته، 
دودة  ــوَ ال ــخصيّته  ش ــي  وف
وصفاته  ــعبيته  وش ــه  وقيادت
ــى  تُنس لن  ــي  الت ــانيّة  اإلنس
ــاً.. بالنيابةِ  ــنفتقدها حق وس
تمعِ الدوليّ لكرةِ القدم،  عن اجملُ

ق تعاطفنا  أودُ أن أُعرب عن أعمَ
مع االحتادِ العراقيّ لكرةِ القدم 
ــه  وأصدقائ ــدر  حي ــة  وعائل
أفكارنا معكم  وأن  ــه،  ومحبي
ــون هذه  ــلُ أن تك ــاً، ونأم دائم
مة  الداعِ ــا  وكلماتن الذكرياتُ 
زاء في  ــالم والعَ في إحاللِ السَ

ب». هذا الوقتِ الصعْ
ــة  الرياضي ــاط  االوس ــت  ونع
ــي  الدول ــب  الالع ــة  العراقي

السابق حيدر عبد الرزاق، الذي 
ــاة  ، متأثرا باصابات  فارق احلي
ــه يوم  ــة تعرض ــة نتيج بليغ
ــار)، العتداء من  ــاء (٣١ أي الثالث
ــق  مناط ــدى  باح ــني  مجهول
ــغ مصدر أمني  العاصمة. وأبل
ــة  «خمس أن  ــا    حينه ــي  ف
ــخاص بعضهم مسلحني  أش
ــوري)  (ب ــة  معدني ــب  بأنابي
ــدر عبد  ــب حي ــوا الالع هاجم
ــية  الرزاق في منطقة القادس
ــبب  ــداد، ومازال س ــط بغ وس

االعتداء مجهوالً حتى اآلن.
يشار إلى أن الالعب حيدر عبد 
ــكيلة  ــن تش ــرزاق كان ضم ال
القدم  العراقي لكرة  املنتخب 
ــيا عام  ــكأس آس ــاز ب ــذي ف ال
ــب للعديد  ــا أنه لع ٢٠٠٧، كم
ــة العراقية،  ــن الفرق الكروي م
ــن الفرق  ــي عدد م ــرف ف واحت

العربية.

ــام، في  توتنه ــادي  ن بات 
ــد  ــباق التعاق ــدارة س ص
مع مدافع بارز في الدوري 
امليركاتو  اإليطالي، خالل 

الصيفي اجلاري.
ــة «توتو  ــا لصحيف ووفق

ــإن توتنهام  ــبورت»، ف س
التعاقد  ــباق  س ــدر  يتص
ــون  ــع البرازيلي جليس م
تورينو، هذا  ــع  مداف برمير 

الصيف.
ــى  عل ــر  برمي ــل  وحص
ــل مدافع في  جائزة أفض

رابطة  ــن  م ــيو  الكالتش
ــي، عقب  ــدوري اإليطال ال
ــو خالل  تورين ــع  تألقه م
املنصرم.وأشارت  املوسم 
ــة إلى أن تورينو  الصحيف
ــورو  ــون ي ــب ٤٠ ملي يطل
ــن برمير، ورغم  للتخلي ع

ــر في  وإنت ــالن  مي ــود  وج
ــن توتنهام  ــباق، لك الس
ــر عرض بفضل  يقدم أكب

قدراته االقتصادية. 
ــر ينتظر بيع  ــر أن إنت يذك
مدافعه ميالن سكرينيار 
إلى باريس سان جيرمان، 

الستغالل أموال الصفقة 
في ضم برمير.

إلى  ــالن  ــه مي ــا اجت بينم
عقب  البرازيلي،  ــع  املداف
الهولندي  ــال  انتق تعقد 
سفني بومتان جنم ليل إلى 

قلعة سان سيرو.

ــة  الثاني ــة  العربي ــدورة  ال ــت  اختتم
ــراعي في أربيل  لرياضات الطيران الش
والتي شاركت فيها ١٠ دولة عربية هي 
ــوريا اجلزائر وقطر وليبيا السعودية  س
ــة  إضاف ــر،  مص ــطني  فلس ــان   لبن

للمنتخب العراقي.
ــب  ــز األول املنتخ ــى املرك ــل عل وحص
ــل املنتخب الليبي  ــي كما حص العراق
ــز الثاني وجاء باملركز الثالث  على املرك

املنتخب اجلزائري.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــة ومنها الرياضة بكافة  ــاذا يجري لنا في كل امورنا احلياتي م
ــاطات ببعض  ــض النش ــرز بع ــد تب ــاب ق ــن األلع ــا م أنواعه
ــن  بعض املوهبني  ــودات فردية م ــاد ومبجه ــات ألي احت الفعالي
ــاد او ذاك لذلك بتنا  ــذي يكتنف هذا االحت ــم العوز املادي ال رغ
كاعالم ننقل اخلبر ومنتدح الفائز واالحتاد لكن هذه االنتصارات 
ــذت كل تفكيرنا منذ  ــا ال تدوم الن كرة القدم التي اخ فرحته
ــود ونيف  ــتة عق ــي قبل اكثر من س ــاد العراق ــيس االحت تأس
ــه  ــن من اخرها   الذي نعيش وكرة القدم عندنا بداياتها احس
ــتوى الدوري او على  ــض  قد يكون  يوميا ان كان على مس مبض
صعيد املنتخب بكافة فئاته العمرية من املنتخبات البائسة 
ــبال والطامة الكبرى في  ــباب وناشئني واش .وطني أوملبي وش
النية اقامة دوري احملترفني ومن وجهة نظر االعالم واجلمهور ان 
ــوائية (مفرطة) وان  االحتاد الكروي العراقي عندنا يعمل بعش
ــر في  ــذا االحتاد عدم اهتمامه والالمباالة ملا ينش من مميزات ه
الصحف وخاصة اعمدة كتاب كبار السن وشباب واع ومدرك 
ملسيرة كرة القدم  من نحول وذوبان تام  للمجاهدة كرة القدم  
التي واهللا اقسم نيابة عنها انها باتت منذ وقت بعيد تخجل 
ــا هذا اخلجل إلى  ــة والعربية ووصل به ــن قريناتها اخلليجي م
العاملية خجل الكرة ليس لوجود شحة في الالعبني املتميزين 
ــا في الطريقة العقيمة التي يعمل بها احتاد الكرة احلالي  وامن
ومن االحتادات التي سبقته.وكان مرد هذا العمل فيه الكثير من 
التساؤالت التي تريد اإلجابة الشافية والكافية وخاصة بعد 
أن  ودع األوملبي نهائيات اسيا عقب خسارته بركالت الترجيح 
ــتان حتت سن (٢٣) وجاءت خسارته بعد  او احلظ امام اوزبكس
ــي  بهدفني لكل منهما  ــاراة االصلي واالضاف ــاء وقت املب انته
ــاراة انه حتقق لنا الظاهر منه ما يصبو  له  ــم في  هذه املب امله
ــتقبل املوحش لكرتنا والتي باتت ( منغصة ) علينا و من  املس
ــن الالعبني الذين نتفاءل  ــار الفرحة رغم وجود (ثلة) م انحس
ــدرب املنتخب األوملبي (  ــتقبال لكن اين االحتاد من م بهم مس
ــوكوب ومؤمتره الصحفي بعد نهاية املباراة من  فلتة زمانه) س
ــرض للرمي باحلجارة من  ــب األوملبي وأثناء املباراة تع ان املنتخ
اجلمهور اي مبا معناه ان اجلمهور األوزبكي عندما دخل امللعب 
ــى منتخبنا ولم  ــه (احلجارة) لرميها عل ــل في جيوب كان يحم
ــاكس للتفتيش الدقيق كما تفعل  يخضع هذا اجلمهور املش
ــيقدم االحتاد  ــاءل لنا هل س ــا العراق وتس ــم ومنه دول العال
ــلمينهم بيد اهللا)  ــول (مس ــيوي ام يق ــا لالحتاد اآلس اعتراض
ــاركة في  ــا طاحونة حبوب تعصرنا بعد كل مش اآلالم وكانه
ــب منها خروجنا من  ــواهد كثيرة ووقتها قري اي بطولة والش
تصفيات كأس العالم وكذلك كأس العرب واليوم األوملبي ولو 
ــح لغطى العيوب  ــاز بركالت الترجي ــرض ان األوملبي قد ف نفت
ــا يعلق الكبار من ان الفوز  ــي تواجدت في األوملبي ودائما م الت
دائما يغطي على العيوب في املنتخبات وال نتطرق اليها الننا 
ال نعرف كيف نعالج األسباب التي اوصلتنا الى هذا احلال في 

كرة القدم .لكننا نعرف كيف نعقد حل مشاكل الكرة.
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تأهل فريق نادي الكهرباء 
نهائي كأس  ــف  لدور نص
ــوزه على  ــد ف ــراق بع الع
ــداد بفارق ركالت  أمانة بغ
ــح ٤-٢ بعد انتهاء  الترجي
بالتعادل  ــي  األصل الوقت 
ــلبي ٠-٠، في املباراة  الس

ــب  ملع ــا  ضيفه ــي  الت
التاجي.

ــي  الت ــرق  الف ان  ــر  يذك
ــى دور الثمانية  ــت إل وصل
ــة كأس العراق  ــن بطول م
ــزوراء،  ــرة القدم هي ال لك
القوة اجلوية، أربيل، زاخو، 
ــاء، أمانة  ــرخ، الكهرب الك

بغداد، ومصافي اجلنوب.
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العراقي  ــئني  الناش خاض منتخب 
لكرة القدم، ، أول وحدة تدريبية في 
مدينة أنطاليا التركية التي وصلها 
في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد 
ــاعات  ــبع س ــو من س ــار لنح انتظ
ــبب اإلجراءات  ــطنبول بس في اس

اإلدارية.
ــرة القدم    ــاد العراقي لك وذكر االحت

ــهدت  ش ــة  التدريبي ــدة  الوح ان 
ــترخاء لرفع  ــات خفيفة واس تدريب
اجلهد واإلرهاق جراء السفر على أن 
تكون هناك وحدة تدريبية مسائية 
ــقَ بالوفد  ــر. والتح ــة أكث تكتيكي
الثنائي أحمد عبد الرضا احملترف في 
نادي بيرشخوت البلجيكي، والالعب 
علي الوادي احملترف في نادي لومبي 
ــاعد  املس ــدرب  امل ــال  الدمناركي.وق

ــد احلميد، إن  ــعد عب للمنتخب، س
ــتقرار في مقر  «الالعبني بدأوا باالس
التدريبات، حيث  اإلقامة وانتظمت 
ــي املقرر  ــيطبق املنهاج التدريب س
ــتغير مواعيد  ــكر، وس ــي املعس ف
ــق الوصولِ  ــات التجريبية وف املباري
املتأخر للفريق، حيث كان من املقرر 
ــوم لكن  ــاراة األولى الي ــوض املب خ
ــر منهاج  ــرر تغيي ــي ق ــاز الفن اجله

املباريات التجريبية».
ــات بطولة  ــنيَ ان «مواعيد مباري وب
ــيا أعلنت بشكل رسمي،  غرب آس
واملباريات  التدريبات  ترتيب  وسيتم 
ــدول مبارياتنا  ــق ج ــة وف التجريبي
ــتفادة  ــيا لالس في بطولة غرب آس
ــابهة بني مدينة  ــن األجواء املتش م
ــة العقبة في األردن  انطاليا ومدين
ــة غرب  ــتقام فيها بطول ــي س الت

آسيا». واختتم عبد احلميد حديثه 
ــكر فرصة طيبة  بالقول، إن «املعس
ــة البدنية  ــى أمتّ اجلاهزي ــون عل لنك
ــد التحاق  ــاً بع ــة، خصوص والفني
الالعبني احملترفني في أوروبا واكتمال 
ــيكون  ــي س ــق، وبالتال ــد الفري عق
ــل  ــة قب ــة تام ــي جاهزي ــق ف الفري

التوجه إلى البطولة».
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البينة الجديدة / محمد الفوادي
ــون بدوامة  ــي العراقي ــد ان من بع
اخلسائر املتالحقة منذ   ثمانينات 
ــي والى يومنا هذا في  القرن املاض
ــتراتيجية النظام البعثي  ظل إس
ــي  تكاد تطيح ببرنامج  البائد وه
ــالل االضرار  العمل املنظم من خ
ــات االقتصادية  ــع القطاع بجمي
والزراعية  والصناعية  والتعليمية 
والطبية الى ما ال نهاية من اجلوانب 
ــنا هنا بصدد تعداد   االخرى ، ولس
والهزائم  ــات  االنتكاس ــة  ملحم
ــع العراقي  اال  ــي أصابت الواق الت
اننا بخصوص تناول اعراض مرض 
ــدة تضاف  ــد  وخاصية جدي جدي
ــائر املتكررة  ــجل للخس ــى س ال
 ( ــمية  الرس ــل  (العط ــي  وه اال 
ــي ابتلى بها  ــمية الت ــر الرس وغي
ــون اليوم . ومن هنا كان ال  العراقي
ــا لهذا املعنى   ــتعرض م بد ان نس
من اثر صحي  ونفسي وا قتصادي  
ــي او ديني  ــا سياس ــي ولرمب ووطن
ــدة) زارت جامعة  ..   (البينة اجلدي
املصطفى االمني االهلية  والتقت 
ــم  رئيس  ــور  نصيف جاس الدكت
ــم االعالم.. حيث  وجه دعوة  قس
خيرة للمعنيني على تهذيب هذه 
العطل واالحتفاء باملناسبات التي 
تستحق ذلك .. هي ليست افة امنا 

تعطيل لبعض اجلهود في اجملتمع 
ــد  من االحتفاء   ، وهناك عطل الب
بها وهناك مناسبات دينية  ليس 
العراق البلد الوحيد الذي يحتفل 
ــالمي كله،  ــا وامنا العالم االس به
ــمية  ــض العطل الرس ــاك بع هن
مثل العيد الوطني وعيد استقالل 
ــاد اخرى كثرتها تعود  العراق وأعي
بالسلب  على  طبقة ( الكسبة) 
ــى التوقف عن  ــا تؤدي ال اوال ألنه
ــى ان العطل  العمل  باالضافة ال
ــا  م ــاز  ــة   الجن فرص ــا  تعطين ال 
ــازه  وخاصةً نحن في  مطلوب اجن
ــي فرضت علينا  عصر كورونا  الت
ضغوطا وقائية وصحية وضغوطا 
ــلب ،  ــس بالس ــة تنعك اقتصادي
ــلب  وكثرة العطل تنعكس بالس

ــةً  وخاص ــع  اجملتم ــاة  حي ــى  عل
ــوة  دع ــي  فه  ، ــيط  البس ــرد  الف
ــى تهذيب  ــني  عل ــرة للمعني خي
ــذه  ــال به ــل واالحتف ــذه العط ه
ــتحق ذلك  ــي تس ــبات الت املناس
ــه قال الدكتور عبداهللا  .ومن جانب
عبد اجمليد/ استاذ احلرب النفسية  
 : ــني   االم ــى  املصطف ــة  جلامع
ــيط يدفع ثمن هذه  املواطن البس
ــي تؤدي الى عدم توازن  العطل الت
ــان، وفيما  ــام االنس ــي اجناز مه ف
ــمية في  ــل  الرس ــق بالعط يتعل
ــغ بها الى حد كبير    تقديري  مبال
ــمة على ايام السنة  وبإجراء قس
ــكل عبئا  كبير على  جند انها تش
ــا يدفع ثمن  ــيط رمب املواطن البس
ــؤدي الى    ــي ت ــة  والت ــذه العطل ه

ــدم وجود تدفق  في  عدم توازن وع
اجناز مهام  االنسان  الذي يحتاج 
ــبوعا كامال   ــهُ اس ــل عمل ان يؤج
ــيط هو الذي يدفع  االنسان البس
الثمن ، وكذلك الذين ال يتقاضون  
الرواتب ممن يعملون لكسب قوت  

يومهم واعانة عوائلهم . 
فيما اوضح الدكتور خضر الياس 
ــة  االلكتروني ــة  الصحاف ــتاذ  اس
ــر قانون العطل  ــال : عندما يق قائ
ــا  مب ــة  االزم ــي  تنته ــمية  الرس
ــميها افة ، انا اعتقد   ضرورة  تس
ــريع  قانون العطل الرسمية   تش
ــذا القانون املصوّت  وعندما يقر ه
ــة قراءة  ــه في اكثر من جلس علي
ــف عن  ــة وتوق ــراءة ثاني ــى وق اول
ــية هذا  التصويت ألغراض سياس
ــل  ــيحدد العط ــر فس ــا يق عندم
الرسمية  على طول السنة ب ٢١ 
ــب عيد  ــة او ١٨ عطلة حس عطل
ــر االغر الذي حصل اختالف  الغدي
ــذا القانون  ــا يقر ه ــه وعندم علي
ــي  وبالتال ــيء  ش كل  ــيتحدد  س
ــة ،، وهناك  ــميه اف ينتهي ما تس
بلدان اخرى بها عطل  مناسباتها 
ــاك فرق بني املزاجية  اكثر منا ،هن
ــية  وبني والتوافقية وبني السياس
ــة توافقية   وال اعتقد هناك عطل
ــن غياب  ــا حتدث لك ــاك قضاي هن

القانون ولد لنا قضية ما تسميها 
ــنوات  ــي بعض الس ــة ، ف املزاجي
ــا  ٩  ــددة منه ــل مح ــارت عط ص
ــان  واحلكومة التي اعقبتها  نيس
ــبب  ــذه العطلة ،هذا س الغت ه
ــمية.  الرس العطل  ــون  قان غياب 
تأخر   ــية  ــباب سياس ونقول الس
ــراره   تنتهي  ــون ، وباق ــذا القان ه
ــب  ــول االدي ــة .ويق ــذه القطيع ه
واحمللل السياسي االستاذ محمود 
ــاد  ــز االحت ــر مرك ــمي، مدي الهاش
للدراسات االستراتيجية : الدولة 
ــتفيد  ــادرة على ان تس ــم تعد ق ل
ــوب  يرتفع منس الزمن.فيما  ــن  م
ــوء  ــراق نتيجة س ــة بالع البطال
ــتثمار  ــدام االس ــط وانع التخطي
ــاد يرتفع معه عدد  وشيوع الفس

ــث   ال متر  ــمية حي ــل الرس العط
العطلة  ــا  فيه ــون  تك ــبة  مناس
ــبوع  ليوم او يومني اال وتتمدد الس
ــل ان الدولة  ــل ،وهو دلي على االق
ــتفيد من  ــادرة ان تس ــد ق ــم تع ل
الزمن بالشكل الذي حتصي جهد 
ــاعات عمله  بالدولة وس املوظف 
جتد انها (ساعة واحدة ) في اليوم 
الواحد ولسببني االول فائض عدد 
ــة والثاني  ــني في املؤسس املوظف
ــل  ــام العط ــدد اي ــي ع ــادة ف الزي
ــرم  ــي ال حتت ــمية .ان االمم الت الرس
ــا ان تنهض  ــن له ــن) ال ميك (الزم
ــا  ــولة ) ورمب ــة كس ــمى (دول وتس
تكون البلدان النفطية اكثر بلدان 
العالم كسال وال تعير باال للوقت 
ــة  ــا وحيوي ــد فاعليته ــذا تفق وب

ــاركة  ــدو غير مش ،وتغ ــعبها  ش
ــواء على  ــي التطور احلضاري س ف

املستوى احمللي او العاملي .
ــي  امجد عبد  ــا الزميل االعالم ام
احلميد  فقال : ان مفهوم العطلة 
ــه  ــة.. نعم مانعيش ــح ثقاف اصب
اليوم ينم عن ازمة ثقافية تتجاوز 
ستراتيجية العمل الدؤوب وتتجه 
ــل  ــادة بروح التكاس ــوب االش ص
ــى هذا  ــجيع عل ــالل التش من خ
ــي وأخالقي  ــادي ضرر صح باعتق
ــأ جيل متراخِ  الحتمد عقباه وينش
غير  حريص على  استثمار الطاقة 
والزمن وكالهما عماد احلياة وعماد 
املستقبل ، وهذه االفكار جزء من 
ــة الهادفة  ــتراتيجية الغربي االس
ــل الزمن اذ درجت  ــى انتزاع عام ال
عليه االستراتيجيات البالية التي  
ــد يفكر فيه العقل العربي  لم يع
والعلمي  ــادي  االقتص كاالحتكار 
ــكار الزماني،  ــف اليها االحت واض
ــاً على  ــاس حرص ــر الن ــم اكث فه
ــوة كبيرة  ــل خلق فج الوقت الج
بينهم وبني االمم الكسولة  واعني 
ــالمي   االس ــي  العرب ــا  مجتمعن
ــورة  ــراق بص ــة والع ــورة عام بص

خاصة .

عباس كريم العليـــاوي

أمانة بغداد تعد من املؤسسات اخلدمية 
ــيس الدولة العراقية  ــة منذ تأس العريق
والتي أنشئت بالعام ١٩٢٣  ولها نظامها 
ــرع في حينه  اخلاص وفقا لقانون قد ش
ــون أمانة بغداد  ــريع قان ومن ثم جاء تش
ــدل ويرتبط  ــنة ١٩٩٥ املع ــم ١٦ لس الرق
ــر بلدية وفنية  ــة عدة دوائ ــوان األمان بدي
ــة بها واما  ــكل منهما واجبات خاص ول
ــية  ــا األساس ــة مهمته ــر البلدي الدوائ
تقدمي اخلدمات كنظافة املدينة وصيانة 
ــٰى التحتية  ــن البن ــا يتضرر م ــة م وأدام
ــاري الصرف  ــبكات الطرق ومج مثل ش
الصحي واملاء الصالح للشرب واحلدائق 
ــات األخرٰى في  ــض الفعالي ــة وبع العام
ــاريع واجملاري  ــني الدوائر الفنية كاملش ح
واملاء والتصاميم مسؤوليتهما تنحصر 
ــكل عام  ــة بش ــٰى التحتي ــاء البن بإنش
ــؤولة  ــة فهي املس ــر البلدي ــا الدوائ . أم
ان   اال  ــة  املدين ــة  نظاف ــن  ع ــرة  املباش
ــة وهو البد  ــي غاية األهمي ــاك امرا ف هن
ــوادر البلدية  ــع ك ــن م ــاون املواط أن يتع
ــة وكذلك  ــال النظاف ــي مج ــة ف وخاص
ــواق  ــض الفعاليات كاملطاعم واألس بع
في  ــة  احلكومي ــة  اخلدمي ــات  واملؤسس
مسألة احترام التوقيتات اخلاصة برمي 
ــددة  ــا احمل ــات بأوقاته ــات واخمللف النفاي
واألماكن اخملصصة لها وكذلك احملافظة 
ــدم العبث بها  ــٰى التحتية وع علٰى البن
وتدميرها ألي سبب كان لالرتقاء بالواقع 
ــق مبدينة  ــتوٰى الذي يلي ــدي للمس البل
ــة ان هناك امرا  ــداد احلبيبة. واحلقيق بغ
غائبا عن انظار املواطن والبعض ال يفقه 
ــر البلدية   ــؤوليات الدوائ ــة مس لطبيع
ــاه انفا وحجم  ــا ذكرن ــر مب والتي تنحس
مسؤولياتها الهائلة  ومن هنــا سأتناول 
ــي تقع ضمن  ــدٰى الدوائر البلدية الت اح
ــرق القناة  ــة اجلغرافية ملناطق ش الرقع
ــئت  ــعب والتي أنش ــرة بلدية الش كدائ
ــطار  ــي منتصف العام ٢٠٠٥ بعد إنش ف
ــاء األعظيمة  ــعب عن قض ــة الش مدين
ــاحتها الكلية بـ [ ٥٠]  ــي تقدر مس والت
ــمال  ــع ويحدها من الش ــو متر مرب كيل
منطقة سبع قصور واملركز البلدي لبوب 
ــرة بلدية  ــام ومن جانب اجلنوب دائ الش

الرصافة / وقناة اجليش ومن الشرق دائرة 
بلدية الصدر الثانية / شارع صفي الدين 
احللي ومن الغرب دائرة بلدية األعظمية 
ــارع األمام علي بن ابي طالب عليه  / ش
ــوس فيتجاوز [  ــدد النف ــالم واما ع الس
ــاء  ــدد األحي ــمه وع ــف نس ٩٥٠٠٠٠ ] أل
ــالت [ ٢٣ ] محلة  ــدد احمل ــاء وع [١٠ ] أحي
ــة [ ٩ ] مراكز تغطي  وعدد املراكز البلدي
ــؤولية  ــع املس ــة لقاط ــاحة الكلي املس
ــات الزراعية فهي [ ٥  ــا عدد املقاطع وأم
ــب  ــد مت البناء فيها بنس ــات ق ] مقاطع
ــات واحلدائق العامة  كبيرة وعدد املنتزه
ــاحات  ــاتل أما املس ــبعة مش [ ٧٤ ] وس
اخلضراء فتتجاوز [ ٢١٨ ] دومن وفيما يخص 
ــي فهناك [ ٢٣ ]  ــاري الصرف الصح مج
ــة باألضافة لثالثة كراجات كبيرة  محط
ــات  ــم األلي وأما املؤسس ــة للقس تابع
ــة وعدد  الصحية فتوجد [ ١٥ ] مؤسس
ــواق كبيرة  ــعبية [ ٨ ] أس األسواق الش
ــعبية [ ٢٣ ] ومجمل  وعدد املالعب الش
الوحدات السكنية الرسمية قد تتجاوز 
[ ١٣٥٠٠٠ ] ألف وحده سكنية باألضافة 
لعشرات اآلالف من الدور  غير الرسمية 
ــارة  ــكنية و [ ٩١] عم ــارة س و [ ٦٠ ] عم
ــزود بالوقود  ــات للت ــة و [ ٩ ] محط جتاري
ــية [ ٤٥ ]  ــوارع الرئيس ــدد الش ــا ع وأم
ــر  ــي [ ١٣١٣٦٥ ] مت ــول كل ــارع وبط ش
ــر  وعدد األزقة [ ٢٥١٣ ] زقاق ووجود جس
ــر وعدد اجلسور [ ٥]   ــاة [ ١ ] جس للمش
ــاق [ ٢ ] نفق وعدد دور  ــر وعدد األنف جس
ــينيه  ــجد وحس العبادة [ ٥٠ ] بني مس
ــي [ ٦ ] وعدد  ــر احلكومية فه اما الدوائ
ــتثمرة [ ٣ ] مواقع واما عدد  املواقع املس
ــيارات الرئيسية  ــاحات الوقوف للس س
ــرطة  ــز الش ــدد مراك ــاحة وع [ ١٥ ] س
ــاريع جتارية حتت  ــز وهناك مش [٤] مراك
ــفٰى أهلي كبير  ــاء منها مستش اإلنش

ــة تطوير  ــة حرك ــهد املدين ــوم تش والي
ــية  ــن الطرق الرئيس ــل العديد م وتأهي
ــة  والصح ــدس  الق ــارعي  ش ــق  كطري
ــدة وكذلك  ــيظهرأ بحلٰى جدي الذي س
احلدائق ونصب شبكات اإلنارة الضوئية 
ــات  ــطية والتقاطع ــزرات الوس ــي اجل ف
وبطبيعة احلال كل ما ذكر أعاله بحاجة 
ــرا حلجم الرقعة  ــتثنائية نظ جلهود إس
ــؤولية ويتطلب  ــة لقاطع املس اجلغرافي
ــات  ــدات واآللي ــن املع ــد م ــك العدي ذل
ــةٌ  ــة وحقيق ــادي العامل ــة لألي باألضاف
ــعب قفزة ال  ــوم مدينة الش ــهد الي تش
ــي اخلدمات  ــا في اغلب مناح بأس منه
ــجام والتأزر   البلدية نتيجة حالة األنس
ــرة املتمثل  ــدم للدائ ــكادر املتق ــني ال ب
ــدس جعفر  ــر العام املهن ــيد املدي بالس
ــادة املعاونني كل من  ــار عبيد والس بش
ــادر الدراجي واألستاذ  األستاذ سعد س
ــن جهة ومن  ــم علي الزيرجاوي م جاس
جهة اخرٰى السادة رؤساء األقسام ومن 
ــل مبعيتهم  واليوم يعد كادرها من  يعم
الكوادر املتميزه بالعطاء واالجناز بافضل 
األساليب واملستوٰى وال ننسٰى تعد دائرة 
ــعب أوال الدوائر التي شرعت  بلدية الش
وأجنزت تشجير وزراعة كامل املساحات 
ــع  ــن قاط ــش ضم ــاة اجلي ــة لقن احملاذي

مسؤوليتها من خالل اجلهد الذاتي.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــة، امس  ــالم إيراني ــائل إع ــت وس أعلن
ــة  ــن فرق ــن م ــل عنصري ــني، مقت اإلثن
الفضاء التابعة للحرس الثوري في إيران 
ــبوع،  في حادثني منفصلني نهاية األس
ــيتد  ــت وكالة أسوش ــب ما نقل بحس
برس.ووصفت وسائل اإلعالم العنصرين 
بـ»الشهيدين»، وهو مصطلح يستخدم 
عادة لوصف الذي يلقى حتفه أثناء أداء 
مهام وطنية.وبينما لم تقدم السلطات 
ــارة إلى أن الرجلني لقيا  اإليرانية أي إش
ــروف غير طبيعية، فقد  حتفهما في ظ
ــابق اتهامات إلسرائيل  وجهت في الس
بقتل عناصر بارزة باحلرس الثوري وسط 

األزمة املتزايدة.ذكرت وكالتا أنباء فارس 
ــميتني واملقربتني  ــبه الرس وتسنيم ش
ــد القتيلني  ــوري، أن أح ــرس الث ــن احل م
ــه توفي  ــي، وقالت إن ــى علي كمان يدع
ــط إيران.وذكرت  في مدينة اخلمني بوس
ــي في  ــي توف ــنيم أن كمان ــة تس وكال
ــير خالل مهمة»، دون اخلوض  «حادث س
في التفاصيل، ولم تعلن الوكالتان عن 
ــرتها  ــرت صورة نش ــة كماني.وأظه رتب
«تسنيم» الرجل يرتدي بزة مالزم ثان في 
ــوي للحرس الثوري،  برنامج الفضاء اجل
الذي يدير برنامج الصواريخ الباليستية 
اإليراني وكذلك بعض الدفاعات اجلوية 
للبالد.وتقع مدينة اخلمني في محافظة 

مركزي.يوجد في احملافظة مفاعل (أراك) 
ــاء الثقيل، وهو  اإليراني الذي يعمل بامل
ــي للبرنامج النووي وحتيط  موقع رئيس
ــت وكالة أنباء  ــات جوية.وأعلن به دفاع
فارس مقتل الرجل الثاني الذي قالت إنه 
الوكالة  يدعى، محمد عبدوس.ونشرت 
ــس مدنية في  ــدوس بـ»مالب ــورة لعب ص
ــهد». ــا مبدينة مش ــام الرض ــد اإلم مرق

وقالت إنه توفي «أثناء أدائه مهمة»، في 
ــة محافظة  ــمنان اإليراني محافظة س
ــرقي طهران، وهي  ــمنان، الواقعة ش س
ــاء اإلمام اخلميني الفضائي،  موطن مين
والذي مت استخدامه في عمليات إطالق 

أقمار اصطناعية.

 وكاالت / البينة الجديدة
تتهادى مئات األلغام على أسطح مياه 
ــي أوكرانيا، حيت  ــرات واألنهار ف البحي
ــات  ــكو االتهام ــف وموس ــادل كيي تتب
ــة، التي لم تقتصر  بزرع األلغام البحري
فقط على البحر األسود وعرقلة تصدير 

شحنات احلبوب األكرانية والعالم.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  اإليراني ــة  اخلارجي ــدت  أك
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــارة  زي أن  ــني،  االثن
ــيرغي الفروف، إلى إيران  ــي، س الروس
ــن طهران  ــوف تعل ــم، وس ــوف تت س
ــره الصحفي  ــن توقيتها.وفي مؤمت ع
ــم  ــدث باس ــال املتح ــبوعي، ق األس
ــعيد خطيب  ــة اإليرانية، س اخلارجي
ــية  ــفارة الروس زادة: «ما حدث بالس
ــؤولني  املس ــاءات  ولق ــران  طه ــي  ف
ــفير الروسي تأتي  العسكريني بالس
ــات الطبيعية واألطر  في إطار العالق
ــية».وأضاف خطيب زادة:  الدبلوماس

«وهذا يحدث أيضا في سفارات إيران 
مبختلف الدول وال يعني أي تبعية».

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتغرابه  ــك املركزي اليمني عن اس ــرب البن أع
ــن كيانات  ــالت والبيانات الصادرة م ــن احلم م
ــلطة تتهم قيادة  ــاركة في الس رسمية مش
ــل البنك إلى  ــر والعمل على نق البنك بالتآم
ــادر له امس  ــك في بيان ص ــال البن صنعاء.وق
ــف  ــذا الزي ــك له ــف البن ــد: «يأس االول األح
ــادة ترويج ما  ــف وإع ــض غير احلصي والتحري
ــبوهة التي تفتقر  تتداوله بعض املواقع املش
ــى  ــاد عل ــة أو باالعتم ــة واملصداقي ــى الدق إل
معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العالقة 
بني البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية 
ــل مع  ــات التواص ــك الكيان ــكان تل وكان بإم
ــل أن تعقد  ــة احلقيقة قب ــادة البنك ملعرف قي
ــرر مثل تلك  ــمية متلفزة لتك اجتماعات رس
ــوق  ــبب في إرباك الس ــات التي تتس االتهام

ــة الناس».وأضاف البيان:  والتأثير على معيش
ــزي اليمني باجلميع حتري  ــب البنك املرك «يهي
ــؤولية مع  ــة والتعامل مبس ــة واملصداقي الدق
ــيادية تتعامل بحيادية ومهنية  مؤسسة س
خلدمة جميع املواطنني في جميع محافظات 
اجلمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات 

العامة للدولة.

بيونغ يانغ / وكاالت / البينة الجديدة

ــمالية، كيم  ــم كوريا الش ــا زعي دع
ــة  ــاع اللجن ــي اجتم ــغ أون، ف جون
ــوري  الك ــال  العم ــزب  حل ــة  املركزي
ــلوك غير  احلاكم، إلى محاربة «الس
البيروقراطية. الثوري»، مثل مظاهر 
ــة  ــاء الكوري ــة األنب ــب وكال وبحس
ــم  كي ــب  طل  ،(KCNA) ــمالية  الش
ــة  ــادة احلزبي ــاء القي ــن أعض ــن م م
ــن  ــط م ــالد بالضغ ــي الب ــا ف العلي
ــراءات صارمة ضد  ــاذ إج ــل اتخ أج
زعيم  ــيئني.وبحث  املس ــؤولني  املس
كوريا الشمالية مع أعضاء اللجنة 

ــر مكافحة  ــة للحزب «تدابي املركزي
والتصرفات  السلوك غير الصحيح 
ــر فعالية،  ــكل أكث غير الثورية بش
ــلطة،  ــتخدام الس ــاءة اس مثل إس
ــي صفوف بعض  ــة، ف والبيروقراطي
التقرير  ــؤولي احلزب».ولم تذكر  مس
ــي  الت ــددة  احمل ــر  التدابي ــة  اإلعالمي
ميكن اتخاذها ضد هؤالء املسؤولني.
ــبة إلى  ودعا كيم في أكثر من مناس
التي تتعارض  ــات  محاربة «املمارس
ــت تعاني  ــتراكية» في وق ــع االش م
ــبب  ــه البالد من إغالق احلدود بس في
ــروس كورونا، وعقوبات اقتصادية  في

صارمة.
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ــى  ــر النفطي حمزة موس ــد اخلبي  انتق
اجلواهري التوجه احلكومي الذي يهدف 
ــم الناقل  ــوب الضخ ــاء االنب ــى انش ال
ــرة الى  ــن ابار البص ــط العراقي م للنف
ميناء العقبة االردني على البحر االحمر 
ملا فيه من اضرار واضحة على مستقبل 

االقتصاد العراقي ..
وبني ان هناك خلطا وتناقضا مكشوفا 
ــبما  ــاء هذا حس ــي تقدير كلف انش ف
ــه وزارة النفط في اكثر من تصريح  ذكرت

وبيان صادر عنها في االونة االخيرة..!
فقد اعلن في بادئ االمر ان كلفة  انشاء 
ــذي يبلغ قطره  ــذا االنبوب العمالق ال ه
ــدود ( ٢٦) مليار دوالر  (٤) اقدام قدرت بح
ــد فترة مت  ــغ  كبير جداً .. وبع ــو مبل ، وه
ــى ( ١٢) مليار دوالر ، ومن  ــل املبلغ ال تنزي
ــرف  ــار دوالر .. وال نع ــح (٩) ملي ــم اصب ث

ــاء هذا  ــيتم اعتماده في انش اي رقم س
ــاء معمل  ــذي يتضمن انش ــوب ال االنب
ــى للنفط في  ــات ومصف للبتروكيماوي
ــن انبوب اخلط  ــتفادة م االردن ، مع االس
االستراتيجي القدمي في تكملة االنبوب 
ــيتحمل  العراق كافة  ــور الذي س املذك

تكاليف انشائه ..
ــدد على ان ضعف  االرادة احلكومية    وش
ــة  ــب عراقي ــاع انابي ــي ضي ــبب ف تس
ــط العراقي مثل  ــة لتصدير النف عمالق
ــعودية واخلط  ــى الس ــط االنابيب ال خ
ــن هما االن خارج  ــر الى تركيا اللذي االخ
ــاً ..ولو  ــة املركزية متام ــيطرة احلكوم س
ــيطرة  متكنت احلكومة املركزية من الس
ــاء  ــت احلاجة متاماً النش عليهما النتف
خط االنابيب اجلديد الذي يكلف مبالغ 
خرافية ال ميكن القبول بها او السكوت 

عنها باي  حال من االحوال ..!
ــاء  ــن الق ــري م ــى اجلواه ــد ان انته وبع
ــت عليه املداخالت من  محاضرته انهال
ــاركني في الندوة التي ادارها عميد  املش

ــد الرزاق محي  ــس الدكتور علي عب اجملل
الدين  وعقدت مساء الثالثاء ٧/ حزيران/ 
ــن بني املتداخلني كل من :  ٢٠٢٢، وكان م
ــعد البخاتي وغالب  صباح زنگنة ، وس

العنبكي والدكتور عبد اهللا ، والدكتورة 
ــاء والدكتور جعفر  ــف الغط آمال كاش
اهللا  ــل  فض ــي  وعل  ، ــل  اجلندي ــب  طال

وغيرهم ..
ــي  الدين كان  ــس ال مح ــر ان مجل يذك
ــا  ــهري متوقف ــي الش ــاطه الثقاف نش
ــاً جراء جائحة كرونا ،  منذ عامني تقريب
ــة واجتماعية اخرى مرت  وظروف عائلي

بها العائلة في اوقات سابقة ..!
ــدة  ــة جدي ــدوة فاحت ــذه الن ــد ه  ، وتع
ــاطه  ــق لنش ــس العري ــتعادة اجملل الس
ــرق  ــن اع ــاره م ــاد باعتب ــي املعت الثقاف
ــة  ــداد الثقافي ــات بغ ــس ومنتدي مجال
ــل  الراح ــة  العالم ــه  اسس ان  ــبق  وس
ــي الدين احد  ــرزاق مح ــور عبد ال الدكت

اعالم العراق في القرن العشرين ..

ــهدت قاعة مديرية التراث الشعبي  ش
ــرخ  ــكان بالك ــة االس ــة مبنطق الواقع
ــعبي  حفل افتتاح فعاليات التراث الش
العراقي السنوي / ١٦/حتت شعار ( تراثنا 
هويتنا) صباح االربعاء ٦/ حزيران/ ٢٠٢٢.

ــبة القيت فيه  ــال باملناس واقيم احتف
ــل وزارة الثقافة  ــل وكي ــن قب كلمات م

والسياحة واالثار الدكتور عماد جاسم 
ــور  ــون الدكت ــرة الفن ــام دائ ــر ع ، ومدي
ــعبي  ــر محمد ، ومديرة التراث الش فاخ
الدكتورة منى اسعد عبد الرزاق ، ومدير 
ــعبية  ــرف والصناعات الش ــد احل معه
الدكتور جعفر صادق عايد ، الذين اكدوا 
ــوع املاثور  ــة موض ــة احاط ــى اهمي عل
ــة بالرعاية  ــات اليدوية التراثي والصناع

ــة  الفرص ــر  وتوفي ــا  وادامته ــة  الالزم
ــبة لعرض نتاجات طلبة املعهد  املناس
ــال احلياكة  ــي مج ــة ف ــة خاص املتنوع
ــة  ــط والزخرف ــم واخل ــة)  والرس ( اجلوم
والنحت والطرق على اخلشب والنحاس  
واملعادن اخملتلفة والسيراميك واخلياطة 
ــات  الصناع ــن  م ــا  وغيره ــم  والتصمي
ــابهة التي يزخر بها بلدنا  احلرفية املش

ــا او كاد ان  ــم منه ــي انقرض قس ، والت
ينقرض..!!

ــوزراء والضيوف  ــل ال ــول وكي بعدها جت
ــة ومن عوائل   ــاركني في االحتفالي املش
ــات  ــون والصناع ــد الفن ــي معه خريج
ــرض نتاجات  ــعبية ، في ارجاء مع الش
طلبة معهد احلرف الشعبية التي كانت 
ــدة وعالية  ــات جي ــم  ومعروض اعماله

ــات عراقية قي  ــر بقابلي ــتوى تبش املس
ــكيلية والصناعات  مجال الفنون التش
اليدوية التي ابدعت فيها عقول وانامل 
ــد ..  ــة املعه ــة وطلب ــة التدريس الهيئ
ــيبقى املهرجان ومعروضاته متاحاً   وس
ــني ( االربعاء واخلميس)  ــزوار   ملدة يوم لل

طيلة فترة الدوام الرسمي ..

 علي ابو الطحني

ــى مجموعة نادرة من  حصلت عل
ــرينات القرن املاضي   صحف عش
ــوق  لس ــرة  االخي ــي  زيارت ــالل  خ
ــارع  الكتب القدمية في بغداد/ ش

املتنبي التي منها:
ــنة ١٩٢٥ صاحبها  الهزل – من س

ــب فيها  ــن عوني ويكت عالء الدي
املال عبود الكرخي .. يحمل العدد 
ــول العراق رئيس حزب  صورة  زغل

االمة الشيخ احمد الشيخ داود
ــنة ١٩٢٤ رئيس  ــع – من س البدائ
حتريرها محمد بهجت األثري وله 
فيها مقال في ٣ صفحات يهاجم 
فيها احملامي ابراهيم حلمي العمر 

صاحب جريدة املفيد لوقوفه مع 
ــي محرر جريدة العراق  رفائيل بط
وكسبه القضية ضده في احملاكم 

.. ويصف احلكم باجلائر ..  
ــنة ١٩٢٣ صاحبها  ــل – من س باب
سامي حسن وفيها اعالن املصور 
األهلي في شارع امليدان يقول فيه 
مستعد لتكبير الصور والتصوير 

ــر وتصوير ثالث  ــى منديل حري عل
ــد على  ــخص واح ــات لش وضعي
ــعار متهاودة  ــدة واالس ــة واح ورق

جدا جدا
 ١٩٢٢ ــنة  س ــن  م  – ــدان  الراف
ــده وفيها  ــامي خون صاحبها س
ــن  ــن افتتاح قهوة حس ــالن ع اع
ــيتبرع بايرادات يوم  صفو الذي س

االفتتاح لتعمير مقبرة الشهداء 
ــم .. وكان يكتب  ــاب املعظ ــي ب ف
في اجلريدة ميخائيل تيسي حتت 

اسم كناس الشوارع
ــنة ١٩٢١ صاحبها  دجلة – من س
ــعدي واغلب مواضيعها  داود الس
ــدارس االهلية  ــم وامل ــن التعلي ع

والرسمية في بغداد.

بغداد/ سالم صربي
ــتذكر بيت املدى / في شارع  اس
ــة  ــوم اجلمع ــاح ي ــي. صب املتنب
ــد  معه ــع  م ــاون  املاضي.بالتع
ــد  محم ــل  الراح ــان  غوتة..الفن
 ) ــات  ــن فعاي ــي  ..ضم القبانچ
ــذا العبقري الذي  چايTaLk)… ه
ــمع أغانيه ومقاماته  مازلنا نس
ــعبي حلد اآلن..  بالفصحى والش
منها روائع (اجملرشة، سالم على 
دار السالم، ياحلو يابو السدارة، 
زين اهللا جابك، ربيتك زغيرون، ملا 
ــهم  ــوا قبيل الصبح عيس أناخ
ــب)..  ــة ، ون ياگل ــة ياغني ، غني

ــة  وغيرها من الروائع…أدار اجللس
ــي رفعت عبد  ــث واالعالم الباح
الرزاق ..الذي حتدث عن دور الراحل 
ــيما  ــي االغنية العراقية والس ف
ــف طور هذا الفن من  املقام..وكي
ــعبي  ــة الى فن ش ــة خاص نخب
شامل..وحتدث ايضا الباحث في 
الغناء واملوسيقى حيدر شاكر : 
ــخصية القبانچي ليست  إن ش
ــب بل  ــخصية غنائية فحس ش
ــة للخير  ــخصية محب ــي ش ه
ــات  ــر مقام ــالم…وإنه إبتك والس
ــث جعل الناس حتب  جديدة..حي

هذا اللون الغنائي وتتابعه..

ــبقوه بجلسات  وإنه تأثر مبن س
في مقاهي بغداد..وأدى بعد ذلك 
ــا.. وحتدث  ــه وأبدع فيه بطريقت
ــالح اخلياط.. إن  ــا الباحث ف ايض
ــس فرقة  ــي أول من أس القبنچ
ــد اليهود..ضمت  ــيقية بع موس
ــيقني..  واملوس ــني  العازف ــرة  خي
وسافر ملصر وترك إنطباعا مؤثرا 
وأشادوا  ــتمعيه هناك  لدى مس
ــد  ــعراء أحم ــيما الش ــه والس ب
ــي، وحافظ  ــد رام ــوقي، أحم ش

جميل، وغيرهم..
ــوعي  املوس ــتاذ  االس ــدث  وحت
ــداهللا  عب ــي  العراق ــام  املق ــي  ف

ــداع  اب ــر  س إن  ــهداني:  املش
القبانچي أنه أدى املقام كهواية 
وليس إحترافا..ومتيز عن اآلخرين 

وغنى جميع املقامات.. 
ــادة  بقي ــة  الفني ــة  الفرق وأدت 
ــن سعد باقات من  القارىء حس
ــا اجلمهور  ــل معه أغانيه..تفاع
ــاء  الغن ــى  ال ــودة  احلاضر…والع
ــى خالدا في  ــل.. الذي يبق األصي
ذاكرتنا.. واملقام العراقي جزء من 
ــب احلفاظ  ــا وهويتنا…  يج تراثن
عليه..شكرا لبيت املدى ومعهد 
غوته لهذا اإلستذكار الرائع…مع 

حتياتنا..

يف جملس (آل حمي الدين ) الثقايف 

محزة اجلواهري يوضح أرضار انشاء انبوب النفط .. البرصة -   العقبة 

يف قاعة مديرية الرتاث الشعبي باالسكان

بدء  فعاليات مهرجان الرتاث الشعبي العراقي / ١٦ ( تراثنا هويتنا..)

ملناسبة عيد الصحافة العراقية السنوي

صحف عراقية  نادرة من عرشينات القرن املايض

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

يعز علي ان ارثي الزميل العزيز والفنان التشكيلي امللهم طالب مكي 
الذي رحل عنا يوم اجلمعة ١٠/ حزيران / ٢٠٢٢ الى دار البقاء..

ــرن املنصرم ، يوم  ــبعينات الق ــد التقيت هذا الرجل في بدايات س فق
ــار) يوم كان  ــال ( مجلتي واملزم ــل في دار ثقافة االطف ــت للعم التحق
ــابع والثامن في عمارة ( الرواف) املطلة على  مقرها في الطابقني الس
ــغل باقي  ــش ابي نواس ، حيث كانت وكالة االنباء العراقية تش كورني

طوابق البناية املذكورة..
ــتاذ ابراهيم  التقيت  به في مقر الدار املذكورة زمن رئيس حتريرها االس
السعيد ، ومبجموعة من الزمالء من الصحفيني والفنانني من الشباب 
ــن وخطاطني  ــني ومنفذي ــامني ومصمم ــن محررين ورس ــيوخ م والش
ــة منتجة بهدف توفير  ــكلون خلية نحل عامل ــن ، كانوا يش ومصوري
ــرأه اطفالنا.. ولفت انتباهي وانا  مطبوع جميل ومفيد وانيق وممتع يق
ــم الفني وجود  شخص طويل القامة ، ال يتكلم كثيراً  اتواجد بالقس
ــم والفرش وااللوان ، ومشاكسات زمالئه من الرسامني  منهمك بالرس
ــوم مبهمة رئيس  ــا بعد ان  طالب يق ــون معه ،عرفت فيم ــن يعمل الذي
ــالً فقد رد علي  ــلم عليه ،  وفع ــرب منه ألس ــامني ، واردت ان اقت الرس
ــم مغزاها في  ــه لم افه ــة وامياءة من رأس ــامة خفيف بهمهة وابتس
ــتغربت من هذا الرد ..وسألت الزمالء الذين كانوا معي في  حينه ..! اس
ــم عن سر هذه القضية ..؟  فوجئت بجوابهم لي من  ان الزميل  القس
ــن قبل ..ولكن  ــم)  ولم اكن اعرف ذلك م ــب مكي هو ( أصم وأبك طال
ــه دخل معهد  ــم والنحت ، حتى ان ــه موهبة التفوق بالرس اهللا منح
ــور له امللك فيصل الثاني ، وتنازع  ــطة من املغف الفنون اجلميلة بواس
ــى قبوله  وانخراطه  ــليم  عل ــن وجواد س الفنانني الرائدين فائق حس
في  احد قسميهما الرسم والنحت ،وبالفعل فقد تخرج طالب مكي 
ــر العمل اليومي  ــرور االيام وعب ــارة وبنتائج عالية .. مب ــي املعهد مبه ف
ــل انذاك اصبحت صديقا لطالب مكي ، الذي كان  يعد قطب  املتواص
الرحى لبقية رسامي ومصممي وخطاطي الدار ، والذين اصبحوا فيما 
ــات باهرة في مجال الفن  ــرة فناني العراق وحققوا ابداع ــد  من خي بع
ــكيلي عموماً.. اسماء المعة كان يقودها طالب مكي بكل حزم  التش
ــة  الى االبداع والتالق الفني ..اذ كان لهم مبثابة املعلم واملوجه  وصرام
يتقبلون مالحظاته برحابة صدر واريحية...فيصل لعيبي ، صالح چياد 
ــر القاضلي ،  ــام فرج ، ثامر كاظم اخلفاجي ، ميس ــيت ، بس ، وليد ش
ــني، جمال  ــعدي عباس ، حميد ياس مؤيد نعمة ، عصام اجلبوري  ، س
ــن   ــر ، عبد احلس ــار ، عبد الرحيم باس ــاط ، ضياء احلج ــن اخلط حس
ــار ، عبد الكرمي لعيبي ،  ــى العبيدي ، مخلد اخملت ــاط ، عامر موس اخلط
مهدي صالح ،صبحي عباس ، بالسم محمد جسام ، منصور البكري 
ــم ، هؤالء الكرام هم  ــيت احداً منه وغيرهم ..امتنى ان ال اكون قد نس
ــي واملزمار قبل نصف قرن  ــل طالب مكي في صومعة مجلت فريق عم

من الزمان ..
اعود لطالب مكي معرفا ًفهو طالب بن االديب واحملقق اللغوي السيد 
ــدادي الواقع مبنطقة  ــم عميد اجمللس االدبي البغ ــيد جاس مكي الس
ــطرة / الناصرية عام  ــن مواليد قضاء الش ــون بالكرخ ، وطالب م املام
ــناً  ــو االبن البكر لوالده ( ابو طالب) ، واخوته الذين اصغر س ١٩٣٦، وه

منه هم كل من الزمالء الفنانني واالدباء : محمد واديب وموفق ..
رحم اهللا زميلنا واستاذنا الفنان املبدع طالب مكي ..

ــأعود في فرصة الحقة الستذكار زمالئي االخرين العاملني في  ورمبا س
ــاء لهم خاصة الذين عملت  ــة حترير مجلتي واملزمار من باب الوف خلي

معهم انذاك..
( عادل...)

(أصم وأبكم )...طالب مكي ..الرسام امللهم ..

نقطة ضوء:

امل الدليمي

طوقيني بنبض قصائدك 
كي تنضج مشاعري...... 

دونك صدري لغفوة عشق 
لنرتل نايات الغرام......... 
فداعبي زغب املشاعر.... 
حتى تبتل العروق فهل 

تأتي
مشاعر شوق وشجون والم 

الليلة سنكون معا في 
حضن

 القصيدة يفيض 
حبرها...... 

لينبت احلب على ضفاف
 النبض....... 

حبك بعثرني ولم اعد 
اعرف

من انا.... 
بعثريني كل نلملم شتاتنا 

اسمحي لي......... 
أن امشط شعرك بحروف 

الروي
لعلي ابلغ شغاف قلبك...... 

لقلبك قلبي فدا.......
 وشوقي بحجم املدى..... 
دعيني احلق بني عينيك 
واغرق بزرقتهما........... 

اتوق لشفاهك فهل من 
قبلة حتييني.......  .

فمشاعرنا بركان سيذيب
اجلليد لننصهر معا 

بلحاظ
 الغرام....

 دعيني ارتشف نبيذك....
 لتكوني اميرة قلبي 

دعيني امزق جدار الصمت 
ابوح بحبك.... 

اداعب خديك

اغازل عينيك... 
اشم عطر انوثتك...
 واغفو بني ذراعيك 

حبيبتي... 
 ادندن بحبك.... 

ارسمك طيفا بالمس 
شوقي 

وحمامة تسكن افقي 
لنقيم 

طقوس العشق.......
 لنبحر بأشرعة احلب.... 

انا وانت.... 
وهمس املشاعر 

وجنون الغرام........      
 فاهديك قصيدتي

حسام الطفيلي
 قامت قيامة الليل، كان سدمييا مغرقا 
ــالم، إزداد حلكة بفعل الدخان  في الظ
املتصاعد من تفجير األديرة والكنائس 
ــال  ــا ب ــال خانق ــى ثقي ــد، أضح واملراق
ــوى عيون  ــس، بال منافذ للنور س متنف
ــت، حتركت خالله  ــوش التي قدح الوح
تلك الكائنات املوغلة في الكفر،صوت 
العواء كان نافذا من تيه أسود قدمي، بني 
السبي واالغتصاب، بني هجمة الذئاب 
الرايات  ــت  ــس خفق ــات الفرائ وصرخ
ــتيقظت حتتها كل  السود، كذلك إس
ــة املقابلة  ــوس اخلبيثة...من اجله النف
ــواء هراء   ــأل اله ــيني م ــواء السياس ع
ونفاقا، تأزم االوضاع عبر عنه أمثلهم 
ــة، أو زوبعة  ــرد فقاع ــة بأنه مج طريق
ــلموا  ادُه س وّ في فنجان، بالتالي فان قُ
ــم  ــني خلفه ــال، تارك ــل دون قت املوص
ــلحتهم كمجموعة جبناء، غريب  أس
ــوة اجلوية  ــرار تدريب طلبة الق أيضاً ق
في تلك القاعدة القريبة على املنطقة 
ــار، كان ذووهم  ــكة على االنفج املوش
ــودا مقابل قبولهم إذ كان    قد بذلوا نق
ــاد فاغرا فاها...أخذت هواتفهم  الفس
ــرن بكثرة،  أخبرهم أهلوهم بالرجوع  ت
فاملنطقة حتترق وسريان النار سريع ووو 
ــا هو آت،  ــت الكلمات خوفا مم وتلعثم
ــط  ــب ثم الذي كان كان... وس دب الرع

ــك الوادي  ــة الرهيبة في ذل ــك الغاب تل
ــار الـ ١٧٠٠ بال سالح أو دروع،  الزلق س
ــي، طعمة  ــاء، معدين كأضاح بال غط
ــرهني،  تقدمة على طبق  لآلكلني الش
ــن بنواح الثكالى،  ألقى  من فضة، مزي
ــى في أرض  ــدوار و تلك الفوض ــم ال به
ــوك  ــي دائرة من ش ــة، ف ــرة و عدائي وع
شيطاني، ساروا بال هدي او دليل بدون 
ــة ما قد  ــم فداح ــي باله ــر ف أن يخط
ــر امللتهب  ــت ذلك القم ــم، حت يصيبه
ــال مقاومة  ــوا ب ــم، كان ــوا عليه أطبق
ــت  إرادي...تقدم ــالم ال  ، إستس ــر  تذك
ــك بالسكني  إحدى العجائز وهي متس
ــرة  ــر: أعطوني عش ــص بفرح غام ترق
ــاش ألوفي نذري.احتفلوا  من هذه األكب
ــا تلو أخرى، قبّلوا  بها وهي تقطع رأس
ــا كانت  ــدم، بينم ــة بال ــا املبارك يديه
ــوقا الى اجلنة... ــذرف الدمع مدرارا ش ت
اقتادوهم إلى النهر ومن قبل اعطوهم 
ــذوذهم، تناوبوا  األمان، كشفوا كل ش
ــم،  اصابعه ــوا  مصّ ــرؤوس،  ال ــع  قط
ــا يهنئ  ــأوا بعضهم كم ــغف هن بش
ــرى: كان العدد  ــس، يزفون البش العري
جيدا. حتلقوا حول نار عظيمة، شبكوا 
أيدى بعض، داروا حولها وهم يطلقون 
ــوت خاصرة النهر،  العواء من جديد.إرت
إستحال أحمر، كأن تاريخ هذه االرض ال 
ــب اال بالدماء، كأن انهارها ال جتري  يكت
ــى فترات، من قبلُ  اال وهي تصطبغ عل
الفرات واآلن دجلة، هل قدر لهذه االرض 
اال ان يحكمها االدعياء وأبناء االدعياء؟ 
الفرقة التي تسلحت باالميان لم تنجد 
ــدا، كان االوان قد فات، لم يحصلوا  أح
ــا وهم  ــاروا عليه ــى آثار، س ــوى عل س
هم  ــون اجلذور اخلبيثة، مهما هدّ يقتلع
ــس الضحايا يغذيهم،  التعب كان هم
الذئاب الكاسرة من الفريقني اصبحت 
ــوذ في جحور بعيدة ومن  جرذان، من يل

هنا من يلوذ حتت عباءة سوداء.

@H@’í»€a@êÏ‘ü@I
ó„  بيت املدى يستذكر الفنان الراحل حممد القبانچي

(TaLkچاي ) ضمن فعايات..

Ò7ñ”@Úñ”‚Ü€a@ÚflbÓ”@NNNäÿÌbjç





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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8الحصاد
ديالى / البينة اجلديدة

ى النزفية.وقال مصدر  سجلت محافظة ديالى، أول اصابة باحلمّ
ــت اصابته باحلمى  ــر ٤٢ عاما ثبت ــن العم ــي ان رجال يبلغ م طب
النزفية.واضاف، انه  عامل بناء ويسكن ناحية بني سعد، مبينا 
ــفى بعقوبة الى مدينة الطب في بغداد  انه مت نقله من مستش

لتلقي العالج. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، القادة  ــالوي، امس االثن ــة اياد ع ــالف الوطني ــا زعيم ائت دع
السياسيني إلى اجللوس لطاولة حوار وطني، معتبراً أن األوضاع 
ــالوي في تغريدة،  ــة الفوضى والتعقيد.وكتب ع وصلت إلى حال
أكدناها مراراً في السابق أن ال حل لألزمة السياسية إال باعتماد 
ــدأ ال غالب وال مغلوب، اآلن وبعد أن وصلت األوضاع إلى حالة  مب
الفوضى والتعقيد، أدعو القادة الوطنيني إلى اجللوس إلى طاولة 
ــوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق األزمة وتدهور األوضاع إلى ما  ح

ال حتمد عقباه. 

بغداد / البينة اجلديدة
كشف رئيس حتالف السيادة، خميس اخلنجر، تفاصيل االتصال 
ــدري مقتدى الصدر.  ــم التيار الص ــي الذي اجراه مع زعي الهاتف
ــب اخلنجر في تغريدة عبر تويتر، أنه تلقى اتصاالً هاتفياً من  وكت
ــل احترامي وتقديري  ــدر، و «أعربت عن كام ــيد مقتدى الص الس
ــة الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن  للتضحي
د، أن معاجلة خطايا  ــية». وأكّ ومن أجل إصالح العملية السياس
النظام السياسي في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل 

من يؤمن بالوطن، وسنواصل حواراتنا من أجل هذا الهدف. 

ÏË…áfi’\;Ì �⁄¢]d;Ïd]êb;ÿÂ^;◊qâh;∞]ÁÄ

;ØËà]Ëâ’\;ÎÄ]Œ’\;Ê¡ÅÁ;ÍÂ˜¡
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◊Ëê] h;Àç“Á;Öqfi£\
;]fih\Ñ\Êt;◊ê\Êfià;U;ÑÅë’\;√Ÿ;„’]ëh\;

ÃÅ6\;\É·;◊p^;flŸ

نينوى / البينة اجلديدة
ــام  ــاد نظ اعتم ــط  النف وزارة  ــت  اعلن
ــز البنزين  ــة الوقودية في جتهي البطاق
ــة  ــوة  مبحافظ ــوى أس ــة نين مبحافظ
ــيابية  ــان حتقيق االنس ــوك، لضم كرك
والعدالة  في التوزيع وحصول اصحاب 
ــات  على حصصهم من الوقود ،  املركب
ومنع بعض اصحاب النفوس الضعيفة 
ــود الى احملافظات اجملاورة .  من نقل الوق
ــركة توزيع املنتجات  وقال مدير عام ش

ــركة  ــني طالب ان الش ــة حس النفطي
اعتمدت هذا االجراء بعد زيارة احملافظة 
ــز فيها،  ــع التجهي ــالع على واق واالط
ــر وجود طلب متزايد  من قبل  الذي أش
ــات اإلقليم  ــة حملافظ ــات التابع املركب
ــات تعبئة  ــن محط ــود م ــزود بالوق للت
ــا أثر  ــة نينوى مم ــي محافظ ــود ف الوق
ــدد املركبات امام منافذ  على تزاحم  ع
ــادة حصة  ــن زي ــم م ــز، بالرغ التجهي
ــف لتر  ــون ٦٠٠ ال ــن ٢ ملي ــة م احملافظ

ــني لتر  ــن الى ٣ مالي ــن البنزي ــا م يومي
يوميا، بتوجيه من السيد وكيل الوزارة 
لشؤون التوزيع د حامد يونس، موضحا 
ــة  ــاد البطاق ــأت اعتم ــركة ارت ان الش
ــان حق  ــي التجهيز لضم ــة ف الوقودي
ومركباتهم. ــة  احملافظ البناء  التجهيز 

ــة جتهيز البطاقة  ــاف طالب ان آلي واض
الوقودية تتم   عبر ٨  منافذ للتجهيز، 
ــز بدون بطاقة  ــتمرار بالتجهي مع االس
ــات واملنافذ،  ــي احملط ــي باق ــة ف وقودي

ــتمر لغاية نهاية  ــذا االجراء يس وان ه
الشهر احلالي ، يتم يتم توحيد عملية  
ــات ومنافذ  ــز في جميع محط التجهي
ــالل البطاقة الوقودية  التجهيز من خ
ــيرا ان البطاقة الوقودية تتضمن  ، مش
ــدم  وع ــز  التجهي ــان  لضم ــود»  «بارك
ــب والتزوير. واهابت الوزارة بابناء  التالع
ــام اجراءات  ــراع في امت احملافظة باالس
ــان  ــة لضم ــة الوقودي ــتالم البطاق اس

جتهيزهم باملشتقات النفطية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــالمي  ــاد االس ــام لالحت ــني الع رأى األم
ــم البياتي، امس  لتركمان العراق، جاس
االثنني، أن خطوة نواب الكتلة الصدرية 
د املوقف، على  بتقدمي استقاالتهم تعقّ
ــد قوله.وقال البياتي ، إن خطوة نواب  ح
ــتقاالتهم  ــدري بتقدمي اس ــار الص التي
ــاه  يتمن ال  ــا  م ــذا  وه ــف  املوق ــد  يعق
ــداد  ــو فتح االنس ــا نتمناه ه ــد، وم اح
ــا  منه ــة  توافقي ــول  بحل ــي  السياس
ــل البيت  ــة األكبر داخ ــكيل الكتل تش
الشيعي ثم تشكيل احلكومة.وأضاف 
ــتقاالت فحلها  ــوة تقدمي االس اما خط
ــق مفوضية  ــى عات ــع عل ــي يق القانون
االنتخابات الختيار البدالء، والذي يغيّر 
ــل مجلس النواب  ــة الطريق داخ خارط
ــتقلني ومن  وذلك بصعود عدد من املس
ــى مجلس النواب  ــيقي ال االطار التنس

ــكيل الكتلة األكبر، ومبا ينسجم  وتش
ــيقي في  ــار التنس ــا طرحه االط مع م
ــداد  االنس ــاء  إلنه ــدة  عدي ــبات  مناس
ــي.وتابع قائالً قد تكون خطوة  السياس
ــدري حتت  ــار الص ــواب التي ــتقالة ن اس
ــية  قبة البرملان هي ورقة ضغط سياس
مدروسة إليجاد حلول إلنهاء االنسداد 
السياسي، ونحن نحترمها طاملا كانت 
ــعب  ــي مصلحة العراق والش تصبُّ ف
العراقي وحسب رؤيتهم ملعاجلة االزمة 
ــتقاالت  االس أن  ــية.وأوضح،  السياس
ــول أي تراجع عنها  ــال عدم حص في ح
ــل التحالف  ــي من قب ــط سياس بضغ
ــيقي من  ــار التنس ــي أو من اإلط الثالث
االنتخابات  ــة  ــإن مفوضي ف الطبيعي، 
ــتعمل على  ــن الناحية القانونية س م
ــاط إلكمال عدد  ــار البدالء االحتي اختي

مجلس النواب البالغ ٣٢٩ نائباً.

بغداد / البينة اجلديدة
قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
ــرائيل  ــس االثنني، إن إس ــب زادة، ام خطي
ــتغل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تس
ــمح  ــف أن تس ــاف زادة، أنه من املؤس وأض
ــرائيل  الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلس

أن  ــر  الدولية.واعتب ــني  القوان ــتغالل  باس
ــة الدولية  ــس محافظي الوكال قرار مجل
ــد طهران كان  ــة الصادر ض للطاقة الذري
ــاً أن اخلطوات التي  ــياً، متابع قراراً سياس
ــى قرار مجلس محافظي  قمنا بها ردا عل
ــات  الضمان ــاق  اتف ــك  تنته ال  ــة  الوكال

ــياق منفصل، ذكر زادة،  ــاملة.وفي س الش
ــي أربيل  ــاد ف ــر للموس ــتهداف مق أن اس
ــت  ــرة وأصاب ــة صغي ــة جراحي كان عملي
ــي أصدقاءنا في  ــع قائالً، نوص الهدف.وتاب
العراق بعدم السماح باستغالل حدودهم 

الستهداف أمن إيران.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن  دعا رئيس الكتلة الصدرية البرملانية حس
ــرار زعيم  ــاندة ق ــع الى مس ــذاري ، اجلمي الع
ــوالً وفعالً. ــدى الصدر ق ــدري مقت ــار الص التي

وقال العذاري في بيان، بإسمي وباسم جميع 
ــوات واألخوة األعزاء في الكتلة الصدرية  األخ
ــا ملا قدمته  ــكرنا وامتنانا لك قائدن ــدم ش نق

وتقدمه للعراق وشعبه ونسأل اهللا ان ال نكون 
قد قصرنا بعملنا وواجبننا وإننا سوف نكون 
ــا به.وأضاف  ــن ألي تكليف تأمرن ــاً جاهزي دوم
ــكر والعرفان إلى  ــدم بالش ــي ان أتق ال يفوتن
األبطال رجاالً ونساءً من نواب الكتلة الصدرية 
ــر واملعني وكانوا على  الذين كانوا نعم الناص
ــدداً  ــؤولية واالنضباط، مش قدر عال من املس

ــع ان يعلن  ــول على اجلمي ــول من هنا اق بالق
ــماحة السيد القائد  ــاندته لقرار س عن مس
قوالً وفعالً.وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى 
ــواب الكتلة الصدرية إلى تقدمي  الصدر دعا  ن
استقاالتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس 
ــتقالة  ــي، على اس ــان محمد احللبوس البرمل

نواب الكتلة الصدرية.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت إدارتا مطاري النجف االشرف وبغداد الدوليني، 
امس االثنني، استئناف الرحالت اجلوية بعد توقفها 
ــوء األحوال اجلوية.وقال مدير  ــبب س ــاعات بس لس
ــت أحمد ، إن الرحالت  ــرف حكم مطار النجف االش
ــاعة ٥  ــرف توقفت منذ الس في مطار النجف األش
ــوء  ــبب س ــاعة الـ١٠ صباحاً بس فجراً ولغاية الس

ــتؤنفت قبل  األحوال اجلوية.وأضاف، أن الرحالت اس
قليل بشكل طبيعي وحسب اجلدول اخلاص بها.من 
ــي بيان، إن إدارة  ــت إدارة مطار بغداد ف جانبها، وقال
ــافريها  مطار بغداد الدولي تود أن توضح جلميع مس
ــي املطار، عن  ــركات الطيران العاملة ف ــرام وش الك
معاودة حركة املالحة اجلوية في املطار إلى طبيعتها 

وانسيابية جدول الرحالت اجلوية. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيتم قطع املاء عن ١٠  ــداد، امس االثنني، أنه س ــت أمانة بغ أعلن
ــل إصالح انبوب  ــاعات، وذلك من أج ــكنية ملدة ٣ س محالت س
ــر في  ــوه أمانة بغداد إلى حدوث كس ــر. وجاء ، تن تعرض للكس
ــي محلة ٣٠٢ ضمن قاطع  ــوب املاء الصافي قطر ٦٠٠ ملم ف انب
ــيتم قطع املاء عن  ــرة بلدية االعظمية. وأضاف البيان، أنه س دائ
ــة ٣٠١ صعوداً إلى محلة ٣٢٠ ملدة    ــكنية من محل ١٠ محالت س

٣ ساعات حلني اصالح االنبوب.

;k˜•CLKD;fl¡;Ô]∏\;√�Õ;U;Ä\Å∆d;Ï›]Ÿ^
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بغداد / البينة اجلديدة
ــان الغامني ، اجتماع  ــرة واملهجرين وكالة عثم ــرأس وزير الهج ت
ألعضاء اللجنة الوطنية ملتابعة العراقيني في اخلارج واملشكلة 
ــم ممثلني عن  ــي تض ــنة ٢٠٢٠ والت ــي ٣٩ لس ــر الديوان ــق األم وف
األمانة العامة جمللس الوزراء ووزارات الداخلية واخلارجية والعدل 
ــوا العديد  ــة والنقل.وذكر بيان للوزارة ، ان اجملتمعني ناقش واملالي
ــرية للعراقيني  ــن املواضيع املهمة في مقدمتها العودة القس م
ــارج التي تقوم بها بعض الدول األوروبية.واكد الوزير على  من اخل
ــرية،  ــامل مع هذه الدول ملنع العودة القس ــرورة فتح حوار ش ض
ــن بينها مجلس  ــات اخملتصة م ــع اجله ــى العمل م ــدداً عل مش
ــاالت واخملاطبات من  ــواب العراقي والقنصليات واجراء االتص الن
ــرية، فضال عن  ــكالت اخلاصة بالعودة القس ــل توضيح املش أج
ــتمارة  ــن يقطنون خارج البالد وفق اس ــجيل العراقيني الذي تس

معدة من قبل وزارة الهجرة واملهجرين.
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او باحلبس من 
ــبب من أسباب  توصل الى عقد زواج مع علمه ببطالنه ألي س
ــرعا ام قانونا وكل من تولى اجراء العقد مع علمه  البطالن ش
بسبب بطالن الزواج وتكون العقوبة السجن عشر سنوات اذا 
ــزوج قد اخفى على زوجته او دخل بها بناء على العقد  كان ال
ــل واملادة ٣٧٧تعاقب باحلبس الزوجة الزانية ومن زنا بها  الباط
ــم اجلاني بقيام الزوجية ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا  وعل
ــوز حتريك دعوى الزنا ضد اي من  ــى في منزل الزوجية وال يج زن
ــكوى الزوج االخر  الزوجني او اتخاذ اجراء فيها اال بناء على ش
ــكوى  ــكوى في االحوال التالية: اذا قدمت الش وال تقبل الش
ــهر واذا رضي الشاكي باستئناف احلياة  بعد انقضاء ثالثة اش
ــال علمه باجلرمية واذا ثبت ان الزنا مت  الزوجية بالرغم من اتص
ــزوج في حتريك دعوى الزنا الذي  ــاكي ويبقى حق ال برضاء الش
ارتكبته زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طالقها وفي املادة 
ــي بوفاة الزوج  ــقط احلق املدن ــي دعوى الزنا ويس ٣٧٩ وتنقض
الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي 
ــرة الزوج الزاني قبل صدور احلكم النهائي  بالعودة الى معاش
ــة زوجته الزانية  ــوى ويعتبر تنازل الزوج عن محاكم في الدع
ــاكي يكون  تنازال منه عن محاكمة من زنى بها واذا توفى الش
ــه او الوصي عليهم ان  ــكو من ــكل من اوالده من الزوج املش ل
ــرض زوجته على  ــم وكل زوج ح ــي تنفيذ احلك ــير ف مينع الس
ــب باحلبس واملادة  ــذا التحريض يعاق ــت بناء على ه الزنا فزن
ــال حديث العهد بالوالدة او  ــب باحلبس من ابعد طف ٣٨١ يعاق
ــى غير والدته ويعاقب باحلبس  ــبه زورا ال اخفاه او ابدله او نس
مدة ال تزيد عن سنة او الغرامة او احدى هاتني العقوبتني كل 
ــن كان متكفال بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء  م
ــأن حضانته او  على قرار او حكم صادر عن جهة القضاء بش
حفظه ولم يسلمه اليه ويسري هذا احلكم ولو كان املتكفل 
ــب بالعقوبة ذاتها اي  ــن او اجلدين ويعاق ــل احد الوالدي للطف
ــطة غيره ولده  ــه او بواس ــن او اجلدين اخذ بنفس ــن الوالدي م
ــده الصغير ممن حكم له بحضانته ولو كان  الصغير او ولد ول
ذلك بغير حيلة او اكراه واملادة ٣٨٣ يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
ــنوات او بغرامة من عرض للخطر سواء بنفسه  على ثالث س
ــة عشر سنة من  ــخصا لم يبلغ خمس ــطة غيره ش او بواس
ــبب حالته  ــه بس ــخصا عاجزا عن حماية نفس ــره او ش عم
ــة وتكون العقوبة احلبس اذا  ــية او العقلي الصحية او النفس
ــز في مكان خال  ــرك الطفل او العاج ــت اجلرمية بطريق ت وقع
ــي عليه او  ــد من اصول اجملن ــاس او وقعت من قبل اح ــن الن م
ــأ من ذلك عاهة باجملني  ممن مكلف بحفظه او رعايته واذا نش
عليه او موته دون ان يكون اجلاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة 
املقررة جلرمية الضرب املفضي الى العاهة او الى املوت  ويعاقب 
ــا اذا كان التعريض للخطر بحرمان الصغير او  بالعقوبة ذاته
ــي تقتضيها حالته  ــدا عن التغذية او العناية الت العاجز عم
ومن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة الزوجة 
ــة او الرضاعة او  ــاداء اجرة احلضان ــه او فروعه ب ــد اصول او اح
ــهر  ــع قدرته على ذلك خالل الش ــن االداء م ــكن وامتنع ع س
ــذ وال يجوز حتريك الدعوى اال بناء على  التالي ألخباره بالتنفي
ــوة بالتنازل عن  ــي الدع ــأن وتنقض ــكوى من صاحب الش ش
ــازل او االداء قد حصل بعد صدور حكم  ــكواه واذا كان التن ش
في الدعوى اوقف تنفيذ العقوبة واملادة ٣٨٥ يعاقب بالسجن 
ــع احدى  ــنوات او باحلبس من واق ــر  س ــد عن عش ــدة ال تزي م
ــر من  محارمه او الط بها برضاها وكانت قد امتت الثامنة عش
عمرها ويعتبر ظرفا مشددا اذا ازيلت بكارتها او اصيبت مبرض 
ــلي نتيجة الفعل او كان اجلاني من املتولني لتربيتها او  تناس
من له سلطة عليها وال ميكن حتريك الدعوة عن هذا الفعل او 
ــكوى اجملني عليها او من اصولها  اتخاذ اجراء اال بناء على ش

او فروعها او اخوتها او اخواتها.

اجلرائم التي متس األرسه
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مشروع إنعاش بالد الرافدين ِّـواجهة التغيـّر اِّـناخي َّـ العراق 

ر وما يرتبط به من خماطر األرصاد اجلوية  ال تقترص أخطار التصحّ
عىل العراق بل اهنا هتدد الرشق األوسط ككل

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.

أمن األرض
 ال تقتصر أخطار التصحر وما يرتبط 
ــن مخاطر األرصاد اجلوية على  بها م
العراق، بل انها تهدد الشرق األوسط 
ــة  الترابي ــف  العواص ــرت  أث ككل. 
بشكل سلبي على العراق وجيرانه، 
ــراق وحده،  ــبب الع ــذا ليس بس وه
ــي وظاهرة  ــبب تدهور إقليم بل بس
ــر املناخي العاملية.    من خالل  التغي
ــي  األراض إدارة  ــات  حتدي ــة  مواجه
ــراق ان يكوم  ــه، ميكن للع اخلاصة ب
ــمح  ــة. كما سيس ــاال للمنطق مث
ــيق لوضع مبادرات  بالتعاون والتنس
إدارة األراضي في جميع أنحاء الشرق 
األوسط. النتيجة النهائية لبرنامج 
ــط عزل  ــجير ليس فق ــادة التش إع
الكربون، ولكن أيضاً كبح العواصف 
ــف  ووق ــدود  للح ــرة  العاب ــة  الترابي
اخلسائر الناجمة عن التصحر.على 
ــروع  ــدى الطويل، مت تصميم مش امل
إنعاش بالد الرافدين كأساس لتدابير 
التكيف مع املناخ األكثر شموالً التي 
النمو االقتصادي والتكامل  ستقود 
اإلقليمي. يجب أن تكون طموحاتنا 
كبيرة، وبالنظر إلى موقعه اجلغرافي 

ر  االستراتيجي، ميكن للعراق أن يطوّ
ــريان جتاري مهم يربط  ــه كش نفس
ــة متاحة  ــا، فالفرص ــج بأوروب اخللي
ــاة جافة»،  ــور كـ «قن ــراق للتط للع
ــل  ــق نق ــى طري ــه إل الً نفس ــوّ مح
الطبيعية  واملوارد  والتجارة  للطاقة 
ــن  الرقمية.ميك ــا  والتكنولوجي
ــكك احلديدية  والس ــرق  الط تطوير 
الكهرباء  ــا  تكنولوجي ــتخدام  باس
ــك البنية  ــا في ذل ــني، مب والهيدروج
ــة، وميكن  الالزم الداعمة  ــة  التحتي
استخدام هذه اخلطوط لربط موانئ 
ــا،  ــادان بأوروب ــت وعب ــاو والكوي الف
ــحن  للش ــالً  بدي ــاً  طريق ــتوفر  وس
ــحنه إلى  ــض الذي ال ميكن ش الفائ
ــويس (بدالً من ذلك، ميكن  قناة الس
التوصل إلى اتفاقية جتارية مع مصر 
ــتركة  النقل املش ــركة  ــاء ش إلنش
ا  ــوب). ميكن أيضً ــمال واجلن بني الش
ــادرات  ــوط النقل لص ــني خط تضم
ــة من منطقة اخلليج، والربط  الطاق

الرقمي البري.
التنفيذ

وتنفيذ مشروع  سيتطلب تصميم 
ــة  اخملتلف ــن  الرافدي ــالد  ب ــاش  إنع
ــبة، وقد  ــية مناس ترتيبات مؤسس

ــريع قوانني متخصصة  ــمل تش يش
ــتثمارية من  خللق بيئة قانونية واس

اجل تعزيز التغييرات املتصورة.
أ. ترتيبات مؤسسية

ــيعتمد جناح مشروع إنعاش بالد  س
ــامل  ــى تبنّي نهج ش ــن عل الرافدي

ــة يربط الوزارات والوكاالت  للحكوم
قة. ستكون  نسّ املناسبة بطريقة مُ
ــن التحركات  ــة لعدد م هناك حاج
املؤسسية احلاسمة لبدء املشروع:

اإلسراع في الفصل اإلداري بني وزارتي 
ــر في تعيني  ــة والبيئة والنظ الصح
ــة، ويكون مبنصب  ــد للبيئ وزير جدي
ــؤون البيئة،  نائب لرئيس الوزراء لش
ــراف الكامل  ــام االش ــوكل له مه ت
واملتابعة للخطط واالستراتيجيات 
ــر  التغي ــة  ــي مواجه ف ــة  املوضوع

املناخي وحماية البيئة.
ــاهمات املعلنة  ــة املس ــني جلن - متك
ــة بتصميم التزامات  وطنياً واملكلف
ــراق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة  الع
ــع  ــاخ م ــر املن ــأن تغي ــة بش اإلطاري
ــيق  وتنس لتصميم  تنفيذية  وكالة 
ــاء  ــة املناخ في العراق.- إنش سياس
جلنة استشارية مناخية مستقلة، 
ــة قائد علمي أو جتاري مرموق،  برئاس
العراقية  لتقدمي املشورة للحكومة 

بشأن استراتيجية تغير املناخ.
املصرفية  املؤسسات  بقيادة  اقتداءً 
الدولية في النظر في تدابير احلد من 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
ــاريع  ــب أن تتضمن جميع املش يج

ــة  ــة العراقي ــا احلكوم ــي متوله الت
ــن البنوك  ــدر قروضاً م ــي تص أو الت
العراقية إجراءً خلفض ثاني أكسيد 
ــع التزامات  ــق م ــا يتواف ــون مب الكرب
العراق مبوجب اتفاقيه اتفاق باريس.

ب. التشريع
ــلطة التنفيذية  يجب أن تنظر الس
ــن القوانني  ــدمي مجموعة م ــي تق ف
ــهيل  إلى مجلس النواب لدعم وتس
ــن،  الرافدي وادي  ــاش  إنع ــروع  مش
ــية  املؤسس ــاكل  الهي ــاء  وإنش

الالزمة.
ج. الوعي والتثقيف

ــة العراقية  ــر احلكوم يجب أن تنظ
ــة توعية عامة على  في إطالق حمل
ــز  ــالم وتعزي ــي إلع ــد الوطن الصعي
سياساتها املتعلقة باملناخ وكفاءة 
ــتخدام وسائل اإلعالم  الطاقة، باس
والتقليدية، ولتشجيع  االجتماعية 
التغييرات في العادات الفردية. كما 
ــي حمالت التثقيف  ينبغي النظر ف
ــاه واألراضي،  ــة لتعزيز إدارة املي احمللي

وفوائد طرق الري والزراعة احلديثة.
د. مشاركة أصحاب املصلحة

من أجل بناء الوعي الشعبي والدعم 
ــروع إنعاش بالد الرافدين، يجب  ملش

على املؤسسات احلكومية العراقية، 
ــة، النظر  مبا في ذلك مكتب الرئاس
ــعة إلشراك أصحاب  في حملة واس
املصلحة، تستهدف كالً من أهداف 
ــات الوطنية  ــذه املبادرات واجملموع ه
ــات  السياس ــي تعزيز  ــاركة ف املش
ــل  (مث ــة  الطاق ــوالت  وحت ــراء  اخلض

العراق األخضر).
ه. التمويل والدعم الفني

من أجل ضمان جناح مشروع إنعاش 
ــى العراق  ــن، يجب عل ــالد الرافدي ب
ــى الدعم  ــول عل ــعى للحص أن يس
ــة املتخصصة  ــوكاالت الدولي من ال
وتنفيذ  ــل لتصميم  التموي وهيئات 
ــع املناخ.  ــود التكيف م ــل جه ومتوي
تتمتع مؤسسات مثل البنك الدولي 
ــد الدولي ووكاالت األمم  وصندوق النق
ــرة  ــي بخب ــاد األوروب ــدة واالحت املتح
ــاعدة البرامج في  ــي مس ــرة ف كبي
ــاء العالم، وميكن للعراق  جميع أنح
ــر من هذه  ــكل كبي ــتفادة بش االس
ــك، توجد  ــى ذل ــالوة عل ــة. ع املعرف
ــارات  ــن خي م ــة  ــة متنوع مجموع
ــالل وكاالت التمويل  التمويل من خ
ــتثمار  ــق االس ــة وصنادي املتخصص
ــم مبادرات  ــراء اخملصصة لدع اخلض

ــف  وتخفي ــاخ  املن ــع  م ــف  التكي
ــيكون  انبعاثات الغازات الدفيئة. س
ــغ  بال ــات  الهيئ ــذه  ــن ه ــم م الدع
ــي املراحل األولى  ــة خاصة ف األهمي

من املشروع.
خامتة

ــاً عن  ــا الطبيعة ذاتها درس تُعطين
ــتان وتربة  التكامل بني جبال كردس
ــوبي وبيئته االهوارية  ــهله الرس س
ــاه الرافدين  ــن تأثيرات مي ــك ع ناهي
ــمال اخلليج.  ــى بيئة ش االزليني عل
ــواد  ــت ارض الس ــخ كان ــر التاري عب
ــزام صحراوي  ــراء في ح ــة خض واح
ــتوائية. وبيئته  شمال املناطق االس
ــانية فرصة املعيشة  منحت االنس
ــث متكن  ــواره حي ــواطئ ان ــى ش عل
ــر الزراعة االروائية  اجدادنا من تطوي
ــة، وما  ــراع الكتاب ــاء املدن واخت وبن
ــة لبحث  ــش اال رواي ــه كلكام قص
االنسان عن احلياة األزلية، وبصمات 
ــدة في  ــت متجسّ ــومريني مازل الس
ــا القصبية  ــى بيوتن ــل حت ــا، ب اثارن
ــوم. املفارقة ان  ــى الي والطينية حت
ــراق مبّنيه  ــتقبل الع ــة مس خريط
ــلة الغذاء وطريق  على تاريخه كس

التجارة العاملي.

سيتطلب تصميم 
وتنفيذ مشروع 
إنعاش بالد الرافدين 
اِّـختلفة ترتيبات 
مؤسسية مناسبة، وقد 
يشمل تشريع قوانني 
متخصصة لخلق بيئة 
قانونية واستثمارية 
من اجل تعزيز 
التغيريات اِّـتصورة

ح / ٥
االخيرة

اللواء الركن رحيم هاشم 
اِّـحمداوي

ــغ الدب  ــل   مض ــاؤالت ه ــرت التس كث
ــي دخوله الى  ــي الطعم وبالتال الروس
الغابة اجلميلة ..املتتبع لالحداث يالحظ 
ــت بها  ــي قام ــتفزازات الت ــرة االس كث
اوكرانيا وطبعا مبعاونة الغرب بأجمعه 
ــا طلب  ــوار وكان اخره ــض دول اجل وبع
ــمال االطلسي  االنضمام الى حلف ش
(الناتو) ومبا ان ذلك يعتبر تهديدا مباشرا 
لدولة كانت تعتبر نفسها هي احلامية 
الرئيس لدول االحتاد السوفيتي السابق 
مما اعتبره الروس غزوا جريئا على اسس 
ــوق  ــا بالعق ــة ونعته ــة االوكراني الدول
ونكران اجلميل ..روسيا كدولة عظمى ال 

تنخدع بسهولة وال تأبه للتهديدات بل 
همها الوحيد هو درء اخلطر عن حدودها 
ــا  ــتخدام كل عدده ــتقوم باس واال س
ــك اال ان اجلهة  ــل ذل ــن اج ــا م وعديده
املقابلة تعي ذلك ولكن اغاضها النمو 
ــروس وكذلك حتالفها مع  االقتصادي لل
ــع االمريكان  ــدم اتفاقها م ــني وع الص
ــي كان نائما  ــدب الروس ــني فال واالوربي
ــيا  ــرعت روس ــا لديه ....هل ش قانعا مب
حلشد جيشها وترسانتها العسكرية 
ــة؟ كال ارادت ان  ــدود االوكراني ــى احل عل
ــى الناتو و  ــة ال ــالة واضح ــث برس تبع
امريكا بانها قادرةعلى دفع اخلطر حتى 
وان حتالف العالم كله ضدها وباملقابل 
ــا يقول االوربيون  ــأن لذلك عواقب كم ف
ــيا... ــى دولة روس ــم وخيمة عل وغيره

وعشية انعقاد مجلس االمن ملناقشة 
احلشود الروسية على احلدود االوكرانية 
ــن  ــية قرارها بش اتخذت القوات الروس
ــاندة  ــى اوكرانيا مبس ــع عل هجوم واس
ــن االنفصاليني اصبح  اقليمية واحملوري
ــذت اوكرانيا  ــر واقع اخ ــم امام ام العال
ورئيسها تستنجد رغم تزويدها بأعتى 
االسلحه من قبل حلفائها واعتقد بأن 
ــل دمرتها  ــتخدمها ب ــها لم يس جيش
ــي مخازنها  ــية وهي ف ــوات الروس الق

ــة  ــى التحتي ــر البن ــى تدمي ــة ال اضاف
العسكرية الوكرانيا ...كل ذلك نتيجة 
ــع الطرف  ــة التفاوض م ــل سياس فش
ــوى واالقرب لالوكران مهما دعمتها  االق
امريكا وحلف الناتو فأنها ال تستطيع 
ــرح  ــد ص ــم وق ــة عنه ــال بالنياب القت
ــك ...من الناحية  الرئيس االمريكي بذل
العسكرية قد تنتهي روسيا ولكن من 
ــر فدول  ــة االقتصادية قد تخس الناحي
ــيفرض حصار  تقوى بقوة اقتصادها س
ــية من  صارم وقد تخرج العملة الروس
ــة وقد تصبح  ــة الولي ــالت املالي التعام
ــا  ــي اورب ــه ف ــوب في ــر مرغ ــر غي عنص
ــروس ليس  ــا فأن ال ــب اعتقادن ..وحس
ــذاجة بحيث ال يحسبوا لكل  من الس
ــة متتاز  ــاب وبدقة فهي دول ــيء حس ش
بأراضي شاسعة ومن الدول الصناعية 
ــا  ــات م ــا كل االمكاني ــبع ولديه الس
تؤهلها لالعتماد على نفسها كما البد 
ــا حلفاء اقوياء  ــى بانها لديه ان الننس
ــاحة الدولية اذ  ــم ثقلهم على الس له
ــيا  ــس بوحدها رد فعل روس ــيا لي روس
ــني لالنقضاض على  ــهية الص فتح ش
تايوان ومن خالل النظرة االستراتيجية 
ــا  حرب ــا  ارادوه ــروس  ال ــكرية  العس
ــاظ باالرض  ــر االحتف ــن غي ــة م خاطف

ــع لذلك صرح  ــدون فرض امر واق بل يري
ــأن باب احلوار مفتوح  وزير خارجيتهم ب
ــس االوكراني  ــاذا صرح الرئي باملقابل م
الذي استند الى الدعم االوربي وبالتالي 
هل استطاع ان مينع املدافع من قصف 
ــده او الطائرات فكلما كانت الدول ال  بل
ــع بهكذا مطبات  ــها تق تعي قدر نفس
وبالتالي يدفع شعبها ثمن ذلك فاحلرب 
ــوى  ــت قصيرة ال تخلف س ــا كان مهم
ــام وتأثير  ــوع واالرامل وااليت ــر واجل الفق
احلرب سينعكس على اجلانب املنتصر 
ــرة حول  ــك امثلة بكث ــر فهنال واخلاس
ــث ماذا جنى العراق  ذلك بعصرنا احلدي
ــه الكويت وماذا جنت دول اخرى  بدخول
ــلوب الروس في احلرب  اتخذت نفس اس
ــة  ــوات االمريكي ــد الق ــة ض الفيتنامي
ــادة الدول ان  ــا فعلى ق ــة وغيره الغازي
ــذوا قرار  ــرة قبل ان يتخ ــروا الف م يفك
ــتنفاذ كافة اساليب  احلرب عليهم اس
ــل اتخاذ اي خطوة  احلوار والتفاوض قب
ــروس  ...ال ــعوبهم  ش ــا  ثمنه ــع  تدف
ارسلوا رسالة لكل جمهوريات االحتاد 
ــابق بانهم موجودون  ــوفيتي الس الس
ــادرة على  ــوى العظمى الق ــم الق وانه
حمايتهم والعمل خلف الكواليس الن 
الدب الروسي قد استيقظ وال مينعهم 

ــق اهدافه  ــد وال وعيد من حتقي ال تهدي
سواء ايقاف خط الغاز الطبيعي الذي 
ميد اوروبا او غيرها وال العقوبات الدولية 
وعلى العالم ان يدرك بأن هنالك اقطاب 
ــول  ــول ويج ــد يص ــب واح ــس قط ولي
ــب مصاحله ..وخير دليل مقابالت  حس
ــاء الدول  ــي لبعض رؤس الرئيس الروس
وصنع طاولة طويلة وهذا اسلوب حتاور 
ــدل على تباعد املصالح وعدم االتفاق  ي
ــلوب  ــده وهذا االس ــا من بي ــدم رض وع
ــي فالدميير  ــس الروس ــتخدم الرئي يس
بوتني بدقة متناهية وايضا فيه رسالة 
ــم بأنني  ــاء العال ــى كل رؤس ــة ال قوي
اعاملك على قدر مواقفك وانضمامك 
ــة بيننا  ــا واال فالطاول ــى توجيهاتن ال
ــع  ــه يضي ــرور فان ــم والغ ــن اياك ..ولك
ــى  ــا ال ــد يقلبه ــار وق ــة االنتص عملي
ــارة .. فيا ايها       الروس الرساله  خس
قد وصلت للقاصي والداني فأنصاعوا 
ــني العام  ــالة االم ــل ولرس ــني العق لع
ــد  لالمم املتحدة والذي قال فيها ((اناش
ــم االنسانية ان  ــي باس الرئيس الروس
يوقف احلرب والكالم ينم عن مسؤولية 
ــعور باملسؤولية ولنترقب  تاريخية وش
ــداث ...وهل يرجع  ــتؤول اليه االح ما س

الدب الروسي الى مكانه.

غريب دوحي 
ناجي شوكت رئيس وزراء عراقي سابق 
من مواليد الكوت ١٨٩٤ لعائلة سياسية 
ــراق في  ــل الع ــده كان ممث ــة وال عثماني
ــي ، عني متصرفا للواء  البرملان العثمان
املوصل عام ١٩٢٧، اصبح وزيرا الول مرة 
عام ١٩٢٩ ثم رئيسا للوزراء من عام ٣٢-
١٩٣٣ ، شارك في ثورة مايس عام ١٩٤١ 
ــلها الى ايطاليا، القت  وهرب بعد فش
القوات االمريكية القبض عليه وارسل 
ــجن مدة  الى العراق وحكم عليه بالس

(١٥) عام ، توفي عام ١٩٨٠. 
ــوكت متصرفا في  عندما كان ناجي ش
ــذا املتصرف  ــام ١٩٢٧ اراد ه ــل ع املوص
ــات االدارية  ــرف ببعض صالحي ان يتص
ــهر حزيران من هذا العام  فحاول في ش
ان يجعل من القصر امللكي في املوصل 
ــزا لالمتحانات الوزارية في املوصل  مرك

وبذلك تسبب في احداث ازمة سياسية 
ــة معارف  ــني مديري ــه وب ــدات اوال بين ب
املوصل ثم اتسعت دائرة هذه املشكلة 
ــمل وزارة الداخلية ورئيس الوزراء  لتش
(جعفر العسكري) وامللك فيصل االول 
ــي العراق (هنري  واملعتمد البريطاني ف
دوبس) ثم ملك بريطانيا انذاك. وقد ذكر 
ــالة في كتابة  ناجي شوكت هذه املس
ــيرة وذكريات) اجلزء االول وجاء في  (الس
ــل  هذا الكتب: ان متصرف املوصل ارس
كتابا الى مديرية معارف املوصل بتاريخ 
ــاء فيه (الى مديرية معارف  ١٩٢٧/٦/٦ ج
املوصل باالشارة الى كتابكم املؤرخ في 
١٩٢٧/٦/٤ رقم ١٠٧٩ ونظرا الحتياجكم 
لبناية القصر امللكي ملدة مؤقته الجراء 
ــة الثانوية فيه لتعسر  امتحان الدراس
ــة  الثانوي ــتي  مدرس ــان  امتح ــراء  اج
ــتركة  ــا املش ــي بنايتهم ــة ف واخلضري
ــق على اجراء  ــد، فانا اواف في وقت واح

االمتحان في القصر املذكور) 
ناجي شوكت ، متصرف لواء املوصل

وهنا ارسل رئيس الديوان امللكي (رستم 
حيدر) كتاب الى رئاسة الوزراء جاء فيه 

«سري وشخصي» 
بغداد في ١٩٢٧/٦/١٥ 

ــس الوزراء: امرت ان  فخامة رئيس مجل
ــه صورة من  ــدم لفخامتكم في طي اق
كتاب ارسله متصرف املوصل الى مدير 
ــه: ان حضرة  ــم علي ــارف الطالعك املع
ــة  موافق ان  ــر  يعتب ــة  اجلالل ــب  صاح

ــالل القصر امللكي  ــرف على احت املتص
ــه، وتصرف منه  ــى عدم مباالت دليل عل
ــاهل، وكذلك فجاللته ال  ال يقبل التس
ــعه ان ينظر اليه بعد االن كممثل  يس
ــه منتهية  ــر وظيفت ــه، وتعتب حكومت
اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب، وتفضلوا 

بقبول فائق االحترام. 
ــتم حيدر ، رئيس الديوان  التوقيع : رس

امللكي 
ــوزراء (جعفر  ــل رئيس ال ــد ذلك ارس بع
ــة كتابا  ــى وزير الداخلي ــكري) ال العس

جاء فيه: 
ــي ١٩٢٧/٦/١٦  ــوزراء ف ــوان مجلس ال دي

رقم ٢٣٤٠ ، سري 
الى معالي وزير الداخلية: بعد التحية، 
ــل قد تصدى  ــي ان متصرف املوص بلغن
ــلطته، وذلك  لعمل خطير خارج عن س
ــغال  النه اجاز ملدير معارف املوصل باش
ــكن صاحب اجلاللة  القصر اخلاص لس
ــان  في املوصل بدون مراجعة اولى الش
ــتحصال موافقتهم على  في االمر واس
ــا  ــل مخالف ــذا العم ــا كان ه ــك، ومل ذل
لالصول ودليال على جتاوز املتصرف حدود 
وظيفته وعلى جراته املتناهية في عدم 
ــن الضروري  ــراث باالمور ارى انه م االكت
ــاذ  واتخ ــة  الوظيف ــن  م ــده  ي ــحب  س
ــي بغداد،  ــة بحقه ف ــراءات الالزم االج
فارجو ان تنظروا في هذا االمر وتعرفوني 

بالنتيجة وبالسرعة املمكنة. 
اقبلوا فائق االحترام 

جعفر العسكري
ــوزراء كتابا الى امللك  ثم اصدر رئيس ال

فيصل االول 
بغداد في ١٩٢٧/٧/٢٥ ، رقم ٢٨٤٨ 

سيدي صاحب اجلاللة: 
ــطا  ــوكت باس ــي بك ش ــي ناج راجعن
اصدق البراهني واقوى االدلة على حسن 
ــة في  ــه وتفاني ــديد اخالص ــه وش نيت
ــجعني  ــة حكومة جاللتكم وش خدم
حلم جاللتكم االبوي على االعراب عن 
ــلوك املوما اليه  ــي التامة بان س قناعت
كان مبينا على نيته احلسنة واخالصه 
ــخة  ــدة الراس ــذه العقي ــادق، فه الص
ــب اجلاللة  ــطها امام موالي صاح ابس
العظيم، انا انتظر االرادة املطاعة فيما 

ينبغي ان اعمله في هذا الشان. 
ــر  جعف  : ــص  اخملل ــم  جاللتك ــد  عب

العسكري 
ــالة الى  ــك رس ــل املل ــد ارس ــذا وق ه
املعتمد البريطاني (هنري دوبس) بهذا 

الشأن 
بغداد في ١٩٢٧/٦/٣٠

ــل الى فخامتكم في طيه صورة  ارس
ــر  وزي ــى  ال ــل  ــرف املوص ــاب متص كت
ــون  ــه تتبين ــن مطالعت ــة وم الداخلي
حقيقة املوقف، اني اقدر اراء فخامتكم 
ــألة حق  ــذه املس ــدد ه ــديدة بص الس
ــا اخبرتكم في اجتماعنا  قدرها، وكم
ــن خدمة  ــب ان احرمه م ــر ال اح االخي
احلكومة ، ولكن حفاظا لروح االنقياد 

ــني ال ارى في  ــني املوظف ــاط ب واالنضب
الوقت احلاضر مندوحة سؤال مجلس 
الوزراء ان ينهي وظيفته حاال على اني 
سانظر - كما بينت لفخامتكم - عند 
ــتفادة من  ــة في كيفية االس اول فرص

خدماته مجددا. 
امللك فيصل 

وقد رد املعتمد البريطاني على رسالة 
ــي حزيران ١٩٢٧  ــك بكتاب مؤرخ ف املل
ــب ان ال يكون  ــك يج ــه ان املل جاء في
ــائل ذلك الن  ــذه املس ــي ه ــا ف متصلب
بانهم  ــعروا  ــني ش العراقي ــني  املوظف
معرضون للعزل الكيفي في اي دقيقة 
السباب تافهة وان هؤالء املوظفني   لم 
ــام بوظائفهم ، ان  ــم اي اهتم يبق له
ــيئة  ــوكت الس نتائج اقصاء ناجي ش
ــوال وعرضا وقد  ــد اخذت في البالد ط ق
ــة برمتها على صاحب  عرضت القضي
ــة ملك بريطانيا برقيا فأيد ارائي  اجلالل
حول اعادة ناجي شوكت الى الوظيفة 
ــي مضطرا  ــأجد نفس كمتصرف وس
ــذي اتألم  ــادة االمر ال ــى التدخل الع ال
ــه جلاللتكم من  ــه كثيرا نظرا ملا اكن ل
االحترام العظيم واالخالص الشديد. 

صديق جاللتكم اخمللص ، هنري دوبس 
ــادر من وزارة  ــذا مت الغاء االمر الص وهك
الداخلية باقصاء ناجي شوكت واعاده 
ــه ثم صدر  ــرة اقصائ ــه خالل فت رواتب
ــل الى بغداد  ــر اخر بنقله من املوص ام

بوظيفة متصرف لواء بغداد. 

الــدب الـروســـي .. والـغــابة االوكــرانـيــــــــــــــــة

أزمـــة سـيـاسـيــة بسـبـب االمـتـحـانات فـي الـعـهـــد الـمـلـكـــي
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اِّـدير العام

إعـــــــــــــالن 
ــيد رئيس الجهاز اِّـركزي للتقييس والسيطرة  حصلت موافقة الس
 (BL262)النوعية على قبول النموذج الصناعي (جوزة ذكية) موديل
ــالل (٣٠) يوما من  ــرتاض خ ــن عليه االع ــم ٢٠٢٢/٢٨ وم اِّـرق

تاريخ النشر.
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اضطراب شهية االطفال .. مريض يعاني وطفل َّـ خطر!

 فاطمة عبد الجبار ـ كوثر محمد 

ــي العالم قد تعرضوا للتحرش  ٧٠ ٪ من األطفال ف
اجلنسي بنوع أو أكثر فقد أفادت إحصائية أملانية أن 
ــي بالطفل قد تصل إلى ١٢  نسبة التحرش اجلنس
ــنوياً، استناداً  – ١٥ ٪ أي ما يعادل ٢٠٠ ألف حالة س
ريَ بنا ان نوضح ان البيدوفيليا هي  ــبق حُ الى ماس

ــي يصيب من بلغوا ١٦ سنة فأكثر، ويتميّز باالجنذاب وامليل  اضطراب نفس
ــي لألطفال من كال اجلنسني أو أحدهما؛ وغالبًا لالطفال من سن ٧  اجلنس
ــنة، بحيث يكون فرق العمر بني املضطرب والطفل ال يقل  ــن ١٣ س إلى س

عن ٥ سنني.

إغواء واستدراج
ــي ج.هـ  ــروي احد ضحايا االعتداء اجلنس وت
ــت ابلغ من العمر  ــا حيث تقول : كن قصته
ــرش  للتح ــت  تعرض ــني  ــوام ح اع ــرة  عش
اجلنسي من قبل احد اصدقاء والدي بالرغم 
من انه كان معروفاً بالدين والورع وكان رجالً 
ــر٦٠ عاماً  ــغ من العم ــن يبل ــراً في الس كبي
ــعرتُ بأن  ــل الشنيع..ش ــارس هذا الفع فم
ــيئاً غريباً بالرغم من أنني كنت ال  هناك ش
ازال صغيرة وكانت تلك اكثر حلظات حياتي 
ــدى ضحايا  ــا أ.ح فيحدثنا عن اح ــاً. ام رعب
التحرش اجلنسي صديقه الذي لقيَ حتفه 
جراء هذا الفعل املُشني حيث يقول: كعادة 
اي طفلٍ  انا وصديقي كنا نلعب في الشارع  
ــر ٤٠ عاماً تقريباً  ــاء رجل يبلغ من العم فج
استطاع ان يستدرج صديقي ويأخذه معه 
وقام باالعتداء على صديقي بطريقة بشعة 

ادت الى وفاته.
في قبضة القانون

ــة باالعتداء على  ــدر القضايا املتعلق وتتص
ــاعة  ــر بش ــا األكث ــة القضاي ــال قم األطف
ــع مع اجملني  ــاعر اجملتم وأكثرها حتريكا ملش
ــخط  ــتياء والس عليه وقمة الغضب واالس
ــدة اعتبارات  ــود لع ــي، وذلك يع ــى اجلان عل
ــدم قدرتهم في  ــف األطفال وع أهمها ضع
الدفاع عن أنفسهم وعدم إدراكهم لطبيعة 
ــا اجلاني بحقهم  ــي يرتكبه التصرفات الت
واشار بارق منتظر عبد الوهاب «دكتوراه في 
ــة اخلصوصية»  ــم االلكترونية وحماي اجلرائ
فيما اذا كان يتم االعفاء عن اجلاني باعتباره 
اضطراب نفسي فقال: املشرع العراقي لم 
ــؤولية  يعفي املصاب بالبيدوفيليا من املس
اجلنائية وان ثبت هناك اضطراب نفسي اي 
ــي يعفي من هذا  ــى ال يوجد نص قانون مبعن
ــبة لالجراءات التي يتم  التصرف،اما بالنس
ــرع العراقي جرمية  اتخاذها فقد تناول املش
ــم ٣٩٦، و  ــي في املادتني رق ــرش اجلنس التح
ــنة  ــون العقوبات رقم ١١١ لس ــن قان ٣٩٧ م
ــداء على  ــة االعت ــر جرمي ــث اعتب ١٩٦٩. حي
االطفال ظرفاً مشدداً تصل عقوبته سجن 

ملدة ١٠ سنوات.

كبائر الذنوب
ــني  ــيخ حس وفي هذا االطار يوضح لنا الش
ــا بتزويج القاصرات  ــالء عالقة البيدوفيلي ع
ــم لتزويج  ــض جلوءه ــرر البع ــث قال:يب حي
ــر والعوز،  ــرات هرباً من الفق بناتهم القاص
ــوء بعض الرجال  ة مبرر للج ــن ليس ثمَّ ولك
ــوى ميوالتهم التي  ــزواج من  قاصرات س لل
ــد الكبت اجلنسي الذي ال يختلف عن  جتس
ــرم زواج  ــرع يج ــا ويؤكد أن الش البيدوفيلي
القاصرات حتى وان كانت بالغة, فهناك من 
ــني٩ و٢١ عاما  ــنوات مبكرة ما ب تبلغ في س
ــتطيع حتمل  ــا بالقطع مازالت ال تس لكنه
مسؤوليات الزواج ويشير الى أن هذه القضية 
واضحة متاما في الشريعة اإلسالمية, حيث 
ــالم على اجملتمع تزويج الفتاة  ال يفرض اإلس
ــت بالغة ولكن  ــن حتى لو كان صغيرة الس
ــرعية. ــو صحيح من الناحية الش إذا مت فه
ــد على عقوبة التحرش  ومن جهةٍ اخرى اك
ــريفة  ــنة النبوية الش ــي الس ــال ف باالطف
دّ من  ــال يُعَ ــي باألطف وقال:التحرش اجلنس
ــر الدين  ــا في نظ ــال وأقبحه ــنع األفع أش
ــر الذنوب تنأى  ــالمي، وكبيرةً من كبائ اإلس
ــويَّة، وانتهاكاً صارخاً  عنها كل الفطر الس
للقيم اإلنسانية في اجملتمع. ويشير الى أنه 
ش التي يُبغضُ  ــش والتفحُّ من أفعال الفح
 عزّ وجلّ صاحبَها، ويختتم حديثه بقول 

ُ
اهللا

شَ  احِ ضُ الْفَ  لَيُبْغِ
َ
ــرمي: «إِنَّ اهللا ــول الك الرس

يء». الْبَذِ
توعية وارشاد

ــا احد  ــرح لن ــا مت ذكره يش ــع م ــياً م ومتاش
ــف  ــة أ.م ويص ــرطة اجملتمعي ــي الش موظف
ــرطة  ــع على عاتق الش ــراءات التي تق االج
ــاد والتوعية  ــي تتمثل باالرش اجملتمعية الت
ــراء يكون  ــني ان االج ــي ويب والدعم النفس
ــرى اذا كان  ــب نوع احلالة من زاوية اخ حس
املتحرش فرداً من عائلة الطفل فيتم احالة 
ــم اتخاذ  ــري ويت ــة الى العنف االس القضي

االجراءات القانونية الالزمة.
وصمة عار

والبد من التأكيد على اهمية اجلانب النفسي 
فالعديد من مرضى البيدوفيليا ال يكشفون 
ــب العالج  ــم وال يتقدمون لطل ــن هويته ع
ــاءالت القانونية  ــد تورّطهم في املس إالّ بع
ــم، وملا  ــار التي تتعقبه ــة الع ــرا لوصم نظ
ــن خطورة ورفض  ــه هذا االضطراب م يحمل
ــزام امير  ــدم لنا د.ع ــي. ويق ــي ودين مجتمع
بعض التوصيات فيؤكد على اهمية العالج 
ــالج البيدوفيليا على  ــي اذ يرتكز ع النفس
ل الهرمونات ويقلل  العالج الدوائي الذي يعدّ
ــادات األندروجني،  ــية كمض ــة اجلنس الرغب
ومضادات االكتئاب التي تعمل على حتسني 
املزاج، رفقة العالج النفسي الذي من شأنه 
ة املعاناة وتعليم املريض كيفية  تخفيف حدّ
التحكم والسيطرة على اندفاعاته ورغباته 
ــلوكي،  ــي الس ــالج املعرف ــية كالع اجلنس
ــمح  ويبرهن عن مجموعات الدعم التي تس
ــعر به  ــض بالتفريغ والتعبير عما يش للمري
ومساعدته للخروج من األزمة ألنّ الكبت أو 

ة املعاناة. اإلنكار يزيدان من شدّ
اقتراحات وتوصيات

ان  ــاء  اولي ــى  بالقول:عل ــه  حديث ــل  واكم
ــكل حزمٍ  ــة النكراء ب ــذه اجلرمي ــدوا له يتص
ــم ويجب ان يتم  احلرص على التربية  وحس
ــب  ــية وتثقيف الطفل بصورة تناس اجلنس
ــة. وتعليمه كيفية الدفاع  مرحلته العمري
ــه ،ومراقبة الطفل وعدم تركه في  عن نفس

متناول الغرباء.

وليد عبدالحسني جرب

ــار)  ــة (رامس ــع اتفاقي ــرر توقي ــن املق كان م
ــة دولية ؛ تُلزِم  ــي الرطبة.وهي اتفاقي لألراض
ــاظ على (األهوار).اال انها  جميع الدول باحلف
ــا وال ايران وال العراق  ــم توقع عليها ال تركي ل
ــام ١٩٧٥ اال ان العراق وقع عليها بعد عام  ع
ــطة على بنود  ٢٠٠٣  وعند القاء نظرة مبس
هذه االتفاقية فإنّها توجب على تركيا وإيران 
(إطالق) كميات املياه الكافية للحفاظ على 

ــوب مياه أهوار العراق ، علما ان سوريا  منس
منذ عام ١٩٧٢ قطعت كميات كبيرة من ماء 
الفرات عن العراق بسبب بناء (سد) ، غير ان 
النظام العراقي وألسباب سياسية داخلية 
ــى االتفاقية كي ال  ــدم التوقيع عل ــل ع فض
ــاة واملتمردين  ــا للعص ــوار مرتع ــى االه تبق
ــكلة املياه  ــه ومن هنا بدأت مش على نظام
ــباب. ــرف ذلك من الش ــة ملن لم يع العراقي
ــنني وتركيا مشغولة ببناء السدود  ومنذ س
ــا ان  هناك  ــري دجلة والفرات. علم على نه
ــوق) الدول في  مُ (حق ــة تُنضِّ ــات دوليّ اتفاقي
ــبّ  ــع و دول املَصَ ــني دول املنب ــر ب ــاه األنه مي
ــك االتفاقيات  ــا وإيران لم تلتزمان بتل وتركي
الدوليّة. كما  ينصّ القانون الدولي. ومبوجب 
لة بتنظيم  هذه املعاهدات الدوليّة ذات الصِّ
 ( بّ فإنّ من (حقّ العالقات بني دول املنبع واملَصَ
ــة كميّات املياه  ــراق كدولة مصبّ مراقب الع
ــي تنتجها ينابيع املياه في دول املنبع من  الت
فني عراقيني(دبلوماسيني)  خالل تعيني موظّ
ــب القانون  ــران حس ــن تركيا وإي ــي كلٍّ م ف
ف  ــاه موظّ ــكلّ ينبوع مي ــون ل ــي ويك الدول
ــاس كميّات  ــغله اليومي هو قي مختص ش

ــع وإخبار  ــك الينابي ــي تُنتجها تل ــاه الت املي
ــاب  وزارة اخلارجية العراقية بذلك ليتمّ حس
كميّات املياه التي تُنتِجها الينابيع التركية 
ــاب  ــن مصدرها وبعد ذلك حس وااليرانية م
ــى األراضي  ــل ال ــي تدخ ــاه الت ــات املي كميّ
) العراق في تلك املياه.  العراقيّة ملراقبة (حقّ
ــذا يقول القانون الدولي واملعاهدات ذات  هك
ــل  أي موظف  ــة اال ان العراق  لم يُرس ل الصِّ
ــابق وال  لتلك املهمة ال في زمن النظام الس
في زمن النظام احلالي .واخلالصة ان القوانني 
ــة  ل ــة ذات الصِّ ــدات الدولي ــة واملعاه الدولي
ــار) كلها لصالح  وخصوصا معاهدة (رامس
العراق.وكلّها تُلزِمُ إيران وتركيا بإطالق (حق) 
العراق في مياه دجلة والفرات والزاب وكارون 
ــكلة املياه يكمن  ــا.اذن فإن حل مش وغيره
ــل احكام هذه االتفاقيات واللجوء  في تفعي
ــأنها وليس بقطع  ــم الدولية بش الى احملاك
ــود البدائل في  ــدم وج ــل ع ــارة في ظ التج
السوق العراقية وبالتالي املساهمة في رفع 
اسعار السوق واجلمع بني غالء االسعار وقلة 
ــاه فنكون كاملثل الدارج يا ام فالن رحتي  املي

بوحده رجعتي باثنني!!
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وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل الخاص 

القسم / العقود 
العدد : ٧٣٧٠

التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٣م

(مناقصة رقم ١ / ٢٠٢٢) اعالن مناقصة تنظيف مرائب بغداد
م/اعالن مناقصة تنظيف مرائب بغداد

ــب بغداد واِّـدرج ضمن  ــروع مناقصة تنظيف مرائ ــل عن اجراء مناقصة عامة والخاصة بمش ــكيالت وزارة النق ــركة العامة إلدارة النقل الخاص احدى تش ــن الش تعل
التبويب اِّـرقم (٣٣٦٩) بكلفة تخمينية مقدارها (٢,٢٦٧,٩٥٢,٠٠٠) ملياران ومئتان وسبعة وستون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار وبمدة (٧٣٠) 
ــهري تحميلي مقداره (٩٤,٤٩٨,٠٠٠) اربعة وتسعون مليون وأربعمالة وثمانية وتسعون الف دينار  ــتحقات الطرف الثاني بمبلغ ش ــديد مس يوما على ان يكون تس
ــة تقدم مع اوليات اِّـناقصة  ــروع والبالغ عددها (١٦) مرأب وفق دراس ــال تنظيف وإدامة اِّـرائب الداخلة ضمن اِّـش ــريك بادخال االليات الحديثة َّـ مج ــوم الش يق
ــركات العربية واألجنبية التي تمتلك مكاتب تمثيل داخل العراق من ذوي  ــركات التخصصية َّـ مجال التنظيف والش ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش فعلى الراغبني باالش
ــركة العامة إلدارة النقل الخاص - بغداد  ــمي إُّـ العنوان التالي (الش الخربة واالختصاص َّـ مجال  تنظيف وادامة اِّـرائب تقديم عطاءاتهم خالل أوقات الدوام الرس
- الشالجية – خلف جامع براثا - قرب معهد السكك) على أن تقدم عطاءاتهم َّـ داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني 

ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية:ـ
١- التأمينات األولية والبالغة (٣٪) من الكلفة التخمينية والتي تبلغ (٦٨,٠٣٨,٥٦٠) ثمانية وستون مليون وثمانية وثالثون الف وخمسمائة وستون دينار وتكون 
ــم ورقم اِّـناقصة صادر من مصرف عراقي معتمد نافذة ِّـدة (١٢٠) يوما لصالح الشركة العامة إلدارة  ــروط يتضمن اس ــكل صك مصدق او خطاب ضمان غري مش بش

النقل الخاص وسوف يهمل اي عطاء ال يتضمن هذه التامينات.
٢- تقديم تعهد خطي بنفاذية العطاء ِّـدة (٩٠) يوما تبدأ من تاريخ غلق اِّـناقصة.

ــركة العامة إلدارة النقل الخاص  ــم الجهة اِّـتقدمة للمناقصة نافذة ومعنونة اُّـ الش ٣- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب العامة لعام ٢٠٢٢ باس
وتكون بالنسخة األصلية.

٤- تقديم شهادة وعقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي واِّـستمسكات الخاصة باِّـدير اِّـفوض للشركة (على ان تكون مرتجمة ومصدقة من الجهات الرسمية ومن 
السفارة العراقية َّـ تلك الدول بالنسبة للشركات األجنبية) وتكون اِّـدة التي مضت على تأسيسها  ال تقل عن (٥) سنوات.

٥- تقديم شهادة تأسيس وتسجيل وتصنيف اِّـقاولني وأجازة ممارسة اِّـهنة والنظام الداخلي للشركة وهوية غرفة التجارة.
٦- تقديم وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.

- علما ان مبلغ مستندات اِّـناقصة البالغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة سيكون يوم (األحد) اِّـصادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ 
ــكل علني َّـ  ــيتم فتح العطاءات بش ــرة ظهرا بالتوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد هو موعد غلق اِّـناقصة وس ــاعة الثانية عش وان يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٧/٥ الس
ــمية فيؤجل إُّـ اليوم  الذي يليه  ــم العقود واذا صادف يوم الفتح عطلة رس ــركة العامة ألدارة النقل الخاص / قس نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات َّـ مقر الش

وسوف يهمل أي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن وأن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

- سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة َّـ الساعة (العاشرة) من يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٦/٢٨.
مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري اِّـدرجة ادناه.

١- تقديم اعمال مماثلة َّـ مجال التنظيف للسنوات الخمسة االخرية ويجب أن تكون هذه األعمال اِّـنفذة داخل العراق ومؤيدة من الجهات اِّـتعاقد معها ومصدقة 
من الجهات اِّـعنية ومرتجمة بالنسبة للشركات االجنبية على ان تكون مصدقة من قبل السفارة العراقية َّـ تلك الدولة بما ال يقل عن (٨٠٪) من الكلفة التخمينية 

للمشروع اِّـقدمة من قبلهم.
٢- تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثالثة األخرية على االقل على ان تكون الحسابات ايجابية مؤشر فيها ارباح الجهة اِّـتقدمة للمشاركة باِّـناقصة مصدقة من 

الجهات اِّـعنية ومرتجمة بالنسبة للشركات األجنبية. 
ــة للمناقصة يجب ان تكون مرتجمة إُّـ  ــركات االجنبية اِّـقدم ــبة للش ــى مقدمي العطاءات مراعاة أنه َّـ حالة تقديم أي وثيقة مكتوبة باللغة االجنبية بالنس ٣- عل

اللغة العربية من جهة رسمية.
٤- على مقدمي العطاءات تقديم عروضهم مطبوعة وموقعه و عدم قبول العروض اِّـكتوبة بخط اليد وغري اِّـوقعة والتي بدون اسم وتكون بفورمة الشركة.

٥- على مقدمي العطاءات تقديم تعهد خطي بتنفيذ كافة اِّـتطلبات الخاصة باِّـشروع وحسب دراسة الجدوى االقتصادية اِّـعدة.
٦- على مقدمي العطاءات تقديم دراسة جدوى فنية متكاملة وكلفة للمشروع الغراض الدراسة والتحليل.

٧- سوف يهمل اي عطاء غري مستوَّـ للشروط الواردة َّـ اإلعالن والشروط العامة ودراسة الجدوى االقتصادية.
٨- تقديم الشركة منهاج عمل.

٩- تقديم C.V لكل الكادر اِّـتخصص وقائمة باالليات واِّـعدات التي تدخل للعمل َّـ اِّـشروع.
١٠- ال يجوز شطب اي بند من بنود مستندات اِّـناقصة او اجراء اي تعديالت فيها مهما كان نوعه.

١١- تتحمل الشركة اِّـحال عليها العمل كافة الضرائب والرسوم وحسب التعليمات النافذة.
ــؤوليتهم تضامنية  ــاركة مصادق عليه اصوليا حيث تكون مس ــروع يجب تقديم عقد مش ــرتاك أكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ اِّـش ١٢- َّـ حالة اش

تكافلية.
ــجيل الصادرة من مسجل الشركات اما الشركة غري اِّـسجلة فيتم منحهم  ــجلة َّـ العراق مع تقديم كافة وثائق التس ــركات اِّـس ١٣- ان يكون هناك مكتب تمثيل الش

مدة (٦٠) يوما من تاريخ اإلحالة الستكمال اجراءات التسجيل وفتح مكاتب لهم داخل العراق.
WWW.Motrans.gov.iq ١٤- موقع وزارة النقل

 www.scpta.gov.iq ١٥- موقع الشركة العامة إلدارة النقل الخاص
privatertrans@matrons.gov.ig ١٦- الربيد االلكرتوني للشركة العامة إلدارة النقل الخاص

contract@scpta gov.iq ١٧- الربيد االلكرتوني لقسم العقود
عبد العظيم عبد القهار جاسم

اِّـدير العام وكالة 
ورئيس مجلس االدارة
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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 (٣٨٩٦) - الثالثاء - ١٤ - حزيران - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

ــر بني االطراف  ــد والتوت ــية اخملتلفة، والش ــدا عن املواقف السياس بعي
السياسية، واالنسداد السياسي، بعيدا عن كل هذا، فان مقترح قانون 
ــة البرملان،  االمن الغذائي الذي يقال ان عددا من النواب قدموه الى رئاس

ال يعالج مسألة االمن الغذائي ال من قريب وال من بعيد.
ــب املادة (٦٠/ ثانيا)  ــداءً، يحق للنواب التقدم مبقترحات قوانني، حس ابت
ــرةٍ  ــم التي تقول:» مقترحات القوانني تقدم من عش ــتور الدائ من الدس
ــة» على ان يتم  ــن احدى جلانه اخملتص ــاء مجلس النواب، أو م ــن اعض م
ــب  ــة اذا كان القانون ذا جنبة مالية، حس ــيق مع احلكوم ذلك بالتنس
ــح احملكمة االحتادية. ونتوقع ان توافق احلكومة على املقترح ألنها  توضي
هي التي قدمت مشروع القانون باالصل، قبل ان تعلن احملكمة االحتادية 
ــك. ومن هنا ميكن  ــال ال يحق لها القيام بذل ــة تصريف االعم ان حكوم
القول ان مقترح القانون هو في حقيقة االمر التفاف دستوري على قرار 

احملكمة االحتادية.
ــكلية، فان مقترح القانون بعيد  ــكالية الش وحتى لو جتاوزنا هذه االش
ــول بتفاصيل  ــاطة، وبدون الدخ ــن الغذائي. ببس ــدا عن مفهوم االم ج
وتعقيدات، فان االمن الغذائي يعني توفير الطعام بشكل يحمي الناس 
من القلق واخلوف من اجلوع. ووفقا ملنظمة االمم املتحدة لالغذية والزراعة 
ــي: التوافر، والقدرة علي  ــاو) فان االمن الغذائي يتحقق باربع ركائز ه (ف
ــتقرار. وهذا هو بالضبط ما يتعني  ــتخدام، واالس احلصول عليه، واالس
على الدولة (احلكومة) القيام به. وهذا هو بالضبط ما ال يقوم به مقترح 
ــن ضمنها ان الذين فكروا  ــباب اهللا اعلم بها، وقد يكون م القانون الس

وصاغوا القانون ال يفكرون بهذا االجتاه.
ــني الناس من  ــتيراد، ثم بتمك ــني: االنتاج واالس ــر الغذاء بطريقت يتوف
ــرائية، وهذه  ــدرة الش ــة مرتبطة بالق ــذه االمكاني ــه، وه ــول علي احلص

مرتبطة بقيمة العملة احمللية والتضخم واالسعار.
ــة او صناعة.  ــاج الغذاء، زراع ــجع على انت ــد في القانون ما يش ال يوج
ــعر النفط املقدر في  ــبب فارق س تتوفر لدى العراق االن وفرة مالية بس
امليزانية االحتادية وبني سعره في السوق العاملية. وميكن استخدام هذا 
ــي مجال الزراعة،  ــادة انتاج الغذاء، وخاصة ف ــاريع لزي الفائض في مش
ــا مثل االلبان والتعبئة. ميتاز  ــة احليوانات، والصناعات املرتبطة به وتربي
ــبة البطالة. وميكن  ــبابه الكبير، كما ميتاز بارتفاع نس ــراق بعدد ش الع
ــة بتمويل حكومي  ــة وصناعي ــاريع زراعي ــة االمرين باطالق مش معاجل
ميسر لتحقيق امرين في ان معا: اوال تشغيل الشباب باعمال انتاجية 
. كل هذا كان غائبا  وليست مكتبية، وزيادة انتاج الطعام زراعةً وصناعةً
بالكامل عن مقترح القانون. وهذا يضرب بالصميم االساس االول لالمن 
الغذائي. ولتمكني الناس من احلصول على الغذاء، يجب ضبط االسعار 
ــرائية  ــتغالل التجار، اضافة الى زيادة القدرة الش ــع االحتكار او اس ومن
ــير  ــان كل تصرفات احلكومة تس ــة، ف ــى هذه اللحظ ــني. حت للمواطن
ــرائية  ــذي ادى الى انخفاض القدرة الش ــى العكس من ذلك االمر ال عل

للمواطنني. وهذا يضرب بالصميم الركيزة الثانية لآلمن الغذائي.
ــية ال تتردد في  ــه ويفاقم االزمة ان االطراف السياس ــا يزيد الطني بل ومم
استخدام مشكلة الغذاء كورقة سياسية رغم ان مؤمتر القمة العاملي 
ــتخدام الغذاء كأداة  ــام ١٩٩٦ اعلن أنه «ال يجب اس ــن الغذائي لع لألم
ــف ميكن للمراقب احملايد  ــي واالقتصادي». لكن لالس للضغط السياس
ــري هو العكس متاما. واالن ما العمل؟  مبوجب املادة  ــظ ان ما يج ان يالح
ــي الذي حتول الى  ــب مجلس الوزراء احلال ــتور، فان من واج ٦٤ من الدس
ــك  حكومة تصريف اعمال ان «يواصل تصريف االمور اليومية». وبال ش
ــور اليومية التي  ــن اهم االم ــذاء للناس هو م ــي ان توفير الغ ــالف ف وخ
ــواء عن طريق انتاجه محليا، او استيراده،  على احلكومة القيام بها، س
ومتكني املواطنني من احلصول عليه بطريقة مستمرة ومستقرة وباعثة 

على االمن واالطمئنان. وهذا ال يحتاج الى مقترح القانون املذكور!

لن أناقش هنا او أدخل في معمعة ما تقوم به شركات الهاتف 
ال العاملة في العراق ما بعد عام (٢٠٠٣) وحلد اآلن .. ولن اثير  النقّ
ــة بذمتها والتي يقدرها خبراء واصحاب  قضية الديون املترتب
اختصاص بأنها جتاوزت املليار دوالر .. ولن اشير ال من قريب وال 
ــي واحلزبي احملتدم لالستحواذ  من بعيد الى الصراع السياس
ــتمالة تلك الشركات لهذه اجلهة السياسية او تلك ..  او الس
ــة من قبلها للمواطن  ــث ايضاً طبيعة اخلدمة املقدم وال ابح
العراقي او جوالت التراخيص املتعلقة بها ال سيما ما حصل 
دت تراخيصها ملدة  دّ في متوز من العام املاضي (٢٠٢١) حيثُ جُ
(٥) سنوات شريطة ان تدفع (٥٠٪) من الديون املترتبة برقبتها 
ــرط ام ال ؟!  ــل حتقق هذا الش ــة العراقية .. وه ــح الدول لصال
ــدة تتعلق حصراً  ــط ال غير، قضية واح ــا اطرح فقط.. فق ن هُ
بالسرقة التي يتعرض لها الرصيد بعد سويعات او رمبا دقائق 
من تعبئته سواء أكان ابو الـ(٥٠٠، ٦) آالف وخمسمائة دينار او 
ضعف هذا املبلغ .. هذه «القوانة» ال حتصل معي شخصياً بل 
عشرات او رمبا مئات من امثالي من املشتركني الذين يتفاجأون 
ــي اذنك (رصيدك ال يكفي  ــك العبارة (املوزينة) وهي ترن ف بتل
ــم بتعبئة الرصيد ) وتُصاب باحليرة  إلجراء املكاملة .. الرجاء ق
ــة ولم جترِ  به اي  ــأن الرصيد الذي قمت بتعبئ ــة ب حد الدهش
ــأل: كيف  ــة هاتفية مع احد قد نفد .. من حقك ان تس مكامل
لهذا الرصيد ان يتبخر بسرعة؟ او كيف طار من بني شبابيك 
ــاً الن تتعوذ من  ــة ؟! ما يجعلك مرغم ال خلس ــك النقّ هاتف
ــم وتُطلق زفراتك وتضطر  ــيطان الرجي اعماقك باهللا من الش
ــراء رصيد آخر، وانت املمنون، كي تواصل اجراء مكاملاتك  لش
ــتدعي طبيعة  ــا تس ــيما عندم ــع االخرين الس ــة م الهاتفي
ــك التفاعل مع اآلخرين على  ــك او مهنتك الصحفية ذل عمل
ــاعات متأخرة من الليل ..  ــار او قد ميتد االمر الى س مدار النه
ــركات التي يعود لها الفضل  ــد هذه الش نا فإنني أناش من هُ
صراحة في تقريب املسافات وقضاء احلاجات بعد ان أمضينا 
ــتخدم الهاتف االرضي (رحمه اهللا)  ردحا من الزمن ونحنُ نس
والذي كانت اجوره زهيدة واملكاملات عبر اسالكه (دگ سوالف 
ــمع من يقول لك : (كافي حچي فلوسك خلصت  ) دون ان تس
ــكلة وان تتخذ  ــدها ان تراعي هذه املش او عبي رصيد )..أناش
ــتركني من  االجراءات العملية للحد منها حماية جليوب املش
ــيما للطبقات صاحبة  النهب العلني الذي ال يكاد يرحم الس
ــركات  ــحوقة اصالً.. وان تكون تلك الش الدخل احملدود او املس
ــاً .. وان تُعيد الثقة التي تتعرض  ــن عوناً وليس فرعون للمواط
لالهتزاز او التصدع اذا لم تتخذ قرارات شجاعة وفورية بهذا 
ــرقتم الرصيد  ــمع من يقول لهم (س االجتاه.. وال نتمنى ان نس

واكلتم الثريد !!). 

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي
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* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة واآلثار  أعلن وزير الثقافة والس
ــداد  ــم، ، أن بغ ــن ناظ ــي حس العراق
ــبوع السينمائي  ستستضيف األس

اإليراني قريباً.
ــي مؤمتر صحفي  وقال الوزير ناظم ف
ــة  االيراني ــة  العاصم ــي  ف ــده،    عق
إنَّ  ــي،  اإليران ــره  نظي ــع  م ــران،  طه
ــتكون  ــا كانت جيدة و س «مباحثاتن
ــداً أن «عالقات  ــا آثار عملية» مؤك له
ــهد  ــع إيران تش ــة م ــراق الثقافي الع
ــتمرا، ولدى أعضاء الوفد  تطوراً مس
ــي العراقي املتواجد حالياً في  الثقاف
طهران مباحثات ثنائية مع نظرائهم 
ــتضيف  اإليرانيني  «. وأضاف «سنس
ــي في  ــينمائي اإليران ــبوع الس األس
العراق على غرار األسبوع السينمائي 

ــه  فعاليات ــت  انته ــذي  ال ــوري  الس
األسبوع املاضي».وفي سياق التعاون 
ــار وزير  ــن  أش ــني البلدي ــياحي ب الس

ــهيالت  ــى أن «هناك تس ــة  إل الثقاف
ــة لزوار  ــب احلكومة العراقي ــن جان م

أربعينية اإلمام احلسني».

ــانٍ ختامي  ــى بي ــنوقع عل ــع «س وتاب
ــاالت والتعاون  ــم العديد من اجمل يرس

في املستقبل».
فيما أكد وزير الثقافة اإليراني محمد 
مهدي إسماعيلي وجود تعاون ثقافي 
ــياحة الدينية  ــي مجال الس وفني ف

مع العراق.
ــنقوم بتعزيز التعاون  وقال أيضا: «س
ــا تفاهمات في  ــتكون لن الثنائي وس
ــالل احملادثات  ــن خ ــال الثقافي م اجمل

اجلارية مع اجلانب العراقي».
ــيس  ــراق وايران، على تأس واتفق الع
ــادل الثقافي»  ــتركة «للتب جلنة مش
بني البلدين، فيما اكد مسؤول إيراني 
ــتوى التعاون  ــع مس ــالده برف رغبة ب

الثقافي والسياحي.

متابعة / البينة الجديدة
ــرة التخطيط  ــام دائ ــرح مدير ع ط
ــاالت،  اإلتص وزارة  ــي  ف ــة  واملتابع
ــي  ــوزارة ف ال ــة  رؤي ــي،  القريش آدم 
ــداً في قطاع  ــراق بلداً رائ جعل الع

االتصاالت واملعلوماتية.
وقال القريشي خالل كلمة له خالل 
مشاركته في املؤمتر العاملي لتنمية 
ــوزارة هي ان  ــة ال ــاالت، ان رؤي االتص

ــدا إقليميا في  ــون دور العراق رائ يك
ــة  واملعلوماتي ــاالت  االتص ــاع  قط
ــرق  الش ــط  رب ــالل  ــن خ ــة م اآلمن
بالغرب. وأضاف ان احلكومة سعت 
ــابقة إلى رأب  ــنوات الس خالل الس
ــوة الرقمية بني العراق والدول  الفج
املتقدمة، وقد قامت بعدة خطوات 
ــتؤتي ثمارها خالل  في هذا اجملال س

الفترة املقبلة.

ــا   ــاق نقوله ــن األعم ــكرا م ش
ــؤون املالية في  ــام الش ملدير ع
وزارة التربية املهندس «حسنني 
ــع  ــه م ــة» لتعاون ــل معل فاض
ــالم  االع ــائل  ووس ــة  الصحاف
ــا  ــاب وتذليله ــة الصع ومعاجل
ــة الوطنية  ــدم املصلح مبا يخ
ــة وبروح  ــة ومهني ــكل ممنوني ب
املسؤولية العالية .. فبارك اهللا 
ــدد اهللا خطى  بكل اجلهود وس

اجلميع خلدمة العراق وشعبه.

حسني السومري - وسام نجم 
الزميالن :

ÚÓ–Óñ€a@Ú‹�»€a@‚bÌc@fi˝Å@ÄbÓé€a@fibj‘nç¸@bËnÌåÁbu@Â‹»m@ÚÓ„bjßa@Ú‰ÌÜfl@NNâÏñ€bi

متابعة / البينة الجديدة
ــواء  ــة األن ــت هيئ أعلن
االثنني،  ــس  ام ــة،  اجلوي
ــة الطقس في  عن حال
املقبلة،  ــام  لألي ــالد  الب
ــت ارتفاعاً  ــا توقع فيم
ــرارة بدءاً  في درجات احل

من الغد.
للهيئة،أن  ــان  بي ــر  وذك
ــوم  ــالد الي ــس الب «طق
الثالثاء سيكون صحواً 
ــض القطع من  ــع بع م
املنطقتني  ــي  ف الغيوم 
والشمالية،  ــطى  الوس
الطقس  سيكون  فيما 
ــة اجلنوبية  ــي املنطق ف
ــا  أم ــراً،  ومغب ــواً  صح
درجات احلرارة فسترتفع 
ــوم  الي ــن  ع ــالً  قلي
املنطقة  ــي  ف ــابق  الس
ــني  ح ــي  ف ــطى،  الوس
ــتكون مقاربة لليوم  س

ــابق في املنطقتني  الس
ــة  واجلنوبي ــمالية  الش

من البالد».
أن  ــان  البي ــاف  وأض
األربعاء  ليوم  «الطقس 
ــي  ــواً ف ــيكون صح س
ــطى  الوس ــني  املنطقت
ــا  بينم ــمالية،  والش
ــس في  ــيكون الطق س

ــة  اجلنوبي ــة  املنطق
صحواً مع غبار خفيف، 
درجات  ــترتفع  س فيما 
ــالً عن اليوم  احلرارة قلي
ــام  ــابق في االقس الس
ــة،  واجلنوبي ــطى  الوس
لليوم  ــة  ــون مقارب وتك
ــم  ــي القس ــابق ف الس
ــن البالد». ــمالي م الش

ــوم  ــس ي ــني، أن «طق وب
اخلميس سيكون صحواً 
ــق  مناط ــع  جمي ــي  ف
البالد، أما درجات احلرارة 
فستكون مقاربة لليوم 
املنطقة  ــي  ف ــابق  الس
الوسطى، وترتفع قليالً 
ــابق في  ــن اليوم الس ع
املنطقة الشمالية، في 
ــتنخفض قليالً  حني س
ــابق في  ــن اليوم الس ع

املنطقة اجلنوبية». 
ــس  «طق أن  ــح،  وأوض
ــة  اجلمع ــوم  لي ــالد  الب
املقبل سيكون صحواً، 
ــترتفع درجات  بينما س
ــالً عن اليوم  احلرارة قلي

السابق بعموم البالد».
وفي أدناه جدول بدرجات 
احلرارة ليوم غد الثالثاء 
لأليام  ــس  الطق وحالة 

املقبلة:
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ــي (صباح  ــب واالعالم الكات ــدم  يتق
ــكر والتقدير  ــيخلي) بخالص الش الش
ــي الجراح)  ــتاذ الدكتور (عل اُّـ االس
ــهادة البوردـ   ــاريـ  ش ــراح استش (ج
ــوراه َّـ الجراحة العامة - زميل  دكت
الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية 
ــني العراقية  ــو جمعية الجراح - عض

ــة - الجهاز  ــا) - جراحة عام ــة (بريطاني ــة العام ــهادة الجراح - ش
ــلية - جراحة الثدي  ــاري البولية والتناس ــي والبطن - اِّـج الهضم
ــراء العمليات بالناظور)..  ــري والفتوق واج واالورام والغدد والبواس
ــر وتفوقه  ــه ولعلمه الغزي ــع مرضاه ومهنيت ــاني م لتعاملة االنس
ــدد خطاه  ــال اختصاصه.. بوركت جهوده وحفظه اهللا وس َّـ مج

لخدمة الناس.

عكاب سالم الطاهر

ــن مدينة  ــناوي ، م ــاعر كامل احلس الش
ــا في  طويريج. عمل  ، رحمه اهللا ، حارس
ــك تعلم بعض  ــار بابل . وعن طريق ذل اث
الكلمات االجنليزية. راجع دائرة في بابل ، 
الجناز معاملة له. موظفة عطفت عليه 

ــتريح.. راح اكمل  ــي اس ــت : حج ،  وقال
لك املعاملة.. اكملت املعاملة. شكرها 
ــمي  ــمها. فقالت : اس ــألها عن اس وس

آيات. ••••••
نظم احلسناوي بيتاً من االبوذية . وإرسله 

للشاعر عادل العرداوي. جاء فيه :
رگينه لألمل بايات بايات

 او يعادل واملساعي ابفشل بايات
اشهل بلوه ابتليت النوب بآيات

 ابسهم مجتولهه اتوسده املنية
ــاعر  ــي بآيات.. وبالش ــذي ذكرن •••••• مال

احلسناوي ؟.
ــرق باب مكتبي مبعرض  صباح اليوم ، طُ
الكتاب ، باصابع جميلة رقيقة. سألتها 
ــات.  ــمي آي ــت : اس ــمها ، فقال ــن اس ع
ــت عائلتي من بخارى . انا  اضافت : قدم
ــادر : نحن احفاد بابك  ــة. تقول املص اذري
ــم جميل اختفت  ــي. •••• مثل حل اخلرم
ــدوى ، في  ــت ابحث ، دون ج ــات . وبقي آي
ــمها:  وجوه زوار املعرض ، عن جميلة اس

آيات..
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بريشة / عادل صبري


