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ــوة الى  ــات الثالث دع ــت  الرئاس وجه
ــية للم الشمل ووحدةِ  القوى السياس
ــةٍ حقيقة  ــف للوصول الى معاجل الص
ــي  الت ــية  السياس ــةِ  لألزم ــةٍ  وواقعي
ــاتُ  الرئاس ــت  بالبالد…واتفق ــفُ  تعص
بَ اجتماع استضاف خالله  الثالث عقِ
رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي 
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــدان رئي ــق زي فائ
برهم  ــة  ــس اجلمهوري ورئي ــي  الكاظم
ــهد  ــي تطوراتِ املش ــح للبحثِ ف صال
ــاتِه على الواقع  ــي وانعكاس السياس
ــات  االقتصادي واخلدمي اتفقت الرئاس

ــية  ــى دعوةِ القوى السياس الثالث عل
نُ وحدة  ــاتٍ تَضمَ ــى تفاهم للوصول ال
ــى كافةِ االصعدة  ــراق ومصاحلَه عل الع
كما دعت الرئاساتُ النخبَ والفعالياتِ 
االعالمية والثقافية كافة الى التهدئة 
واشاعةِ روح احملبة والتضامن اجملتمعي 
ــعب  ــافِ ومكوناتِ الش ــني كافةِ اطي ب
ــاً أصدر  ــي التطورات ايض ــي. وف العراق
ــيقي، امس الثالثاء، بياناً  اإلطار التنس
ــي  ــاع رباع ــات اجتم ــن مخرج يتضم
ــالف دولة  ــب رئيس ائت ــه مكت احتضن
ــال اإلطار في  ــوري املالكي.وق القانون ن
ــيقي امس  ــد اإلطار التنس ــه ، عق بيان
ــف العزم  ــع حتال ــاً م ــاء، اجتماع الثالث

برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب 
ــة  ــتاني برئاس االحتاد الوطني الكردس
ــة  بافل طالباني وحركة بابليون برئاس
ــاء،  ــالل اللق ــرى خ ــان الكلداني.وج ري
ــب البيان، بحث تطورات الوضع  بحس
ــبل اإلسراع في  السياسي الراهن وس
الدستورية  ــتحقاقات  االس استكمال 
ــد  الوطنية.وأك ــوى  الق ــاركة كل  مبش
ــة املقبلة مهمة  ــون، أن املرحل اجملتمع
ــراع في بدء اخلطوات  ــتدعي اإلس وتس
ــتحقاقات  االس ــتكمال  الس العملية 
ــتورية وانتخاب رئيس اجلمهورية  الدس
ــجمة قادرة  ــة منس ــكيل حكوم وتش
ــب العراقيني وتؤمن  ــة مطال على تلبي

احلياة الكرمية وحتفظ األمن واالستقرار 
للجميع.ودعا اإلطار التنسيقي، جميع 
القوى الفاعلة في املشهد السياسي 
ــوارات، معرباً عن  ــاركة في احل إلى املش
ــراف  ــع األط ــة جمي ــتعداده ملفاحت اس
ــة يجب أن  ــأن احلكومة املقبل إلميانه ب
ــدرة وتقدم  ــة قوية ومقت تكون حكوم
ــيادة  ــات وحتافظ على وحدة وس اخلدم
ــظ مكانة ودور  ــهم في حف البالد وتس
العراق في املنطقة والعالم. من جانبه 
اكد رئيس حتالف الفتح هادي العامري 
ــرورة  ــي ض الكفائ ــاد  ــوى اجله ان فت  ،

تاريخية صنعت معجزات عديدة.

كتب اِّـحرر السياسي
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كثيرة هي التكهنات التي تعجّ 
ــاحة السياسية والتي  بها الس
ــرار التيار  ــول تداعيات ق تدور ح
ــاص بااليعاز لنوابه  الصدري اخل
ــتقاالتهم الى  الـ (٧٣) تقدمي اس
ــواب محمد  ــس مجلس الن رئي
ــة  املوافق ــة  بغي ــي  احللبوس
ــإن األخير لم  عليها وبالفعل ف
خر جهداً وسارع بالتهميش  يدّ
ــس  ــرق ولي ــرعة الب ــا بس عليه
ــب بل أن تصريحات  هذا فحس
ــهولة تشكيل  ــي بس احللبوس
ــارة  ت إش ــة املقبلة عدّ احلكوم
ــاه االطار  ــة منه جت ــزل صريح غ

ــرة  ــم أن الك ــيقي .. امله التنس
ــام  أم ــو  وه ــه  ملعب ــي  ف اآلن 
ــرة وعليه تلبية  ــؤولية كبي مس
ــي  العراق ــعب  الش ــات  طموح
وحتقيق تطلعاته املشروعة من 
ــة قوية كي متارس  خالل حكوم
واجباتها ولتمشية األمور التي 
املاضية  ــرة  الفت تعرقلت طيلة 
ــول بصراحة أن  ــن الق .. اآلن ميك
ــراع  ــب قوى االطار هو االس واج
ــرعة  ــا ميكن من الس بأقصى م
لتشكيل احلكومة وأن أي تأخير 
غير مبرر أو مقبول اطالقاً .. ومن 
ــة وواضحة  ــا نقولها صريح هن
ــار  االط ــراف  واط ــوى  ق ــكل  ل
ــرف  ــادروا « الغ ــيقي : غ التنس

ــعبكم  ــفوا ش املظلمة» وكاش
ــات  والتحدي ــب  املصاع ــكل  ب
ــل  تعرق أو  ــم  تواجهك ــي  الت
ــاه .. نعم  ــم بهذا االجت خططك
ــعب  الش ــفة  ــوب مكاش مطل
ليعرف احلقائق كما هي واقعية 
ــة .. الناس وصلت حالة  وصريح
ــد  ــي تري ــل وه ــأس والتملم الي
ــك برنامجاً وطنياً  حكومة متتل
ــة اقتصادية واألهم  وعندها رؤي
ــو أن تخلو من  ــك كله ه ــن ذل م
ــدين الذين ال  «التنابلة» والفاس
ــوى اتخام جيوبهم  هم لهم س
بالسحت احلرام وافقار الشعب 
ــن وتركه حطاماً  وتخريب الوط
تذروه الرياح !!. وبإختصار كفى 

ــالن» التي اجادتها  لعبة « اخلتي
ــية على  السياس القوى  بعض 
مدى أكثر من (١٨) عاماً مضت .. 
اآلن مطلوب من الساسة كافة 
ــج احملاصصاتي  ــادروا النه أن يغ
ــه وان يغادروا  ــوا علي ــذي درج ال
ــامن وهذا لي  ــم املغ ايضاً تقاس
كروا أن ليس في  ــك وليتذّ وذاك ل
ــيما  ــلم اجلرّة الس ــرّة تس كل م
ــى  عل ــون  مقبل ــني  العراقي وأن 
ــث  ــب حي ــف اله ــم صي موس
ــردي وحيث  ــع الكهرباء املت واق
اخلدمات األساسية في مستوى 
ــان عادة ما  ــض وأن الغلي احلضي
يسبب انفجار املرجل .. واللبيب 

باالشارة يفهم.

كتب رئيس التحرير
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ــروع إنتاج  ــاء، أن مش ــداد امس الثالث ــت أمانة بغ أعلن
ــور قريباً،  ــيرى الن ــة الكهربائية من النفايات س الطاق
ــات مينح ٤٠ ميغاواطاً  ــارت الى أن إحراق النفاي فيما أش
ــال مدير العالقات  ــاعة الواحدة.وق من الطاقة في الس
ــروع إنتاج  ــي األمانة محمد الربيعي، إن مش واإلعالم ف
ــن اخمللفات الصلبة والبيئية قيد  الطاقة الكهربائية م
ــتحصال املوافقات، مبيناً أن بغداد تفرز (٩) آالف طن  اس

يومياً من النفايات من (١٤) بلدية في العاصمة.
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هل تنقذنا «النفايات» من ازمة الكهرباء وتوفر لنا «البخيخ» بعد انفاق «٨٢» مليار دوالر؟!
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ــرة القانونية راقية عبد  عدت اخلبي
ــتقالة النواب الصدريني  اجلبار ، اس
ــر قانونية،  ــس النواب غي من مجل
ــاء القانون  ــدة أنه ال يجوز إلغ مؤك
ــد اجلبار  ــى باألدنى.وقالت عب األعل

ــي قدمها نواب  ــتقالة الت ، إن االس
ــر قانونية وال  ــة الصدرية غي الكتل
يجوز إلغاء القانون األعلى بالقانون 
األدنى. وأضاف أنه ال يجوز لنظام أن 
يلغي قانونا، معتبراً أن إقدام النواب 
ــتقالتهم  الصدريني على تقدمي اس

ــأن  ــرفاً. وبش اجلماعية موقفاً مش
ــد اجلبار،  ــت عب ــان، قال ــل البرمل ح
ــني األولى  ــل البرملان بطريق يتم ح
بطلب ثلث أعضاء البرملان والثاني 
بطلب رئيس الوزراء مبوافقة رئيس 

اجلمهورية.

ÚÓ‰ÌÖ@oéÓ€Î@ÚÓ‰üÎ@ÙÏnœ@Ôˆb–ÿ€a@ÖbË¶a@Z@=»í€a@Üíßa
ــعبي ،  ــد الش ــة احلش ــدت هيئ أك
ــي كانت  ــاد الكفائ ــوى اجله ان فت
ــت دينية، فيما اشار  وطنية وليس
ــن  ــر م ــلت الكثي ــا افش ــى انه ال
ــش االرهابي.وقال  ــات داع مخطط

ــد الهادي  ــالم الهيئة عب ــر اع مدي
ــي، ان فتوى اجلهاد الكفائي  الدراج
ــع االعلى  ــن املرج ــدرت م ــي ص الت
ــتاني، هي  السيس ــي  ــيد عل الس
ــة اجتمعت بها جميع  فتوى وطني
ــعب واسس على غرار  طوائف الش

ــعبي، مبينا ان  ــد الش ــك احلش ذل
هذه الفتوى وطنية وليست دينية.
ــي  ــود ف ــوع موج ــاف، ان التن واض
مؤسسة احلشد الشعبي، مؤكدا 
ان هذه الفتوى افشلت الكثير من 

مخططات داعش االرهابي.

ــاز األمن  ــأ رئيس جه هن
الوطني حميد الشطري، 
ــاد  اجله ــوى  فت ــرى  بذك
الكفائي. وقال الشطري 
، أنه في تاريخ األمم احلية 
ــات  ــي حلظ ــر ف ــي مت وه
ــد  تهدي أو  ــارها  إنكس
وجودها، تبرز صور خالدة 
والعطاء.  ــج  التوه ــن  م

ــتذكر  نس ــاف،  واض
ــم صنّاع  ــر مالح بالفخ
ــني  واملتطوع ــر   النص
اجلهاد  ــوى  فت تلبية  في 
ــي في ١٣ حزيران  الكفائ
ــدا أن  العراق  ٢٠١٤، مؤك
ــى  ــاً عل ــيبقى عصي س
الظالميني وشذاذ اآلفاق، 
ونبراساً شامخاً لألحرار 

في العالم.
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أكد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
فائق زيدان، امس الثالثاء، أن احلفاظ على 
ــي. وقال  ــب وطن ــيحيني واج ــالك املس أم
املكتب االعالمي لرئيس مجلس القضاء 
األعلى في بيان، إن رئيس مجلس القضاء 
ــتقبل،  ــق زيدان اس ــي فائ ــى القاض األعل

ــس النواب  ــاء مجل ــاء، أعض ــس الثالث ام
ــب ايفان  ــون)  كالً من النائ ــة بابلي (حرك
ــد جميل.واضاف انه مت  ــرو والنائب دري جاب
ــي حماية حقوق  ــات القضاء ف ــث الي بح
ــيحية،  وامالك املواطنني من الديانة املس
ــد أن احلفاظ على  ــيرا الى ان زيدان أك مش

امالك املسيحيني واجب وطني.
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اجتماع يجمع الرئاسات الثالث (زيدان والكاظمي وصالح)

pbjÌäém
ــع  يجتم ــيقي  التنس ــار  االط
بحلفائه لترتيب األوراق قبل إعالن 
ــعى الى  ــكيل احلكومة ويس تش
ــل املكونات  ــكالت داخ حل املش

األخرى.
التنسيقي يؤكد متاسكه  االطار 
ــكيل حكومة  ــراره على تش واص
ــن  املواط ــوح  طم ــي  تلب ــة  قوي

العراقي.
ــث على  ــيقي يح ــار التنس االط
ــرد  ــة للك ــوية مرضي ــاد تس ايج
ــس  رئي ــيح  ترش ــوص  بخص

اجلمهورية.
ــيقي يعمل ألجل  ــار التنس االط
ــني  اليم اداء  ــات  توقيت ــريع  تس

الدستورية.

ــي الدور الكبير  ــتان نيجرفان  بارزان ــا رئيس حكومة اقليم كردس حي
للحشد الشعبي. وقال في تغريده له امس ملناسبة الذكرى السنوية 
ــعب اننا نستذكر اليوم  ــيس احلشد الش لفتوى املرجع االعلى بتأس
ــراق ونثمن دوره جنبا الى  ــم الكبيرة دفاعا عن الع باجالل تضحياته
ــرى في دحر تنظيم  ــش والقوى االمنية االخ ــمركه واجلي جنب البيش

داعش االرهابي.

@ìÓ¶aÎ@ÚÓ‰fl¸a@paÏ‘€aÎ@Üíßa@pbÓzöm@Z@Ô„aãâbi@
@Cì«aÖD@päyÖ@È◊ä‡íÓj€aÎ

بغداد /بغداد /

بغداد /

اربيل /
بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
ــيد  تـرأس وزير الصناعة واملعادن الس
ــاز االثنني املاضي  ــل عزيـز اخلبـ : منهـ
ــة اإلعتيادية جمللس إدارة هيئة  اجللس
دير عام  ــور مُ ــة بحض ــدن الصناعي املُ
ــر عام  دي ــة ومُ ــدن الصناعي ــة امل هيئ
ــة الصناعية  ــة العامة للتنمي املُديري
ثلني عن وزارات  وأعضاء مجلس اإلدارة ممُ
ــة والتجارة واإلعمار  التخطيط واملالي
ــغال  واألش ــات  والبلدي ــكان  واالس
ــيق بني  ليا للتنس العامة والهيئة العُ
ــى أمانة مجلس  افظات التابعة إل احملُ
ــي ومجلس  ــوزراء واملصرف الصناع ال
رف التجارية  ــاد الغُ رجال األعمال وإحت
العراقي  ــات  الصناع ــاد  وإحت العراقية 
والهيئة الوطنية لإلستثمار ، ملُناقشة 
ــل هيئة  ــات املُتعلقة بعم ــدد امللف ع
ــرات املُدرجة  ــة والفق ــدن الصناعي املُ
ــيد  ــدول األعمـال . وأكـد الس على ج
ــة على  ــتهل اجللس س ــي مُ ــر ف الوزي
ــة ملف املُدن الصناعية وإهتمام  أهمي
ــة العراقية بهذا امللف لغرض  احلكوم
ــة نظامية  ــات صناعي ــة مُجمع إقام
تطورة إضافة إلى كونه من اخليارات  ومُ
ــام  إهتم ــتقطب  تس ــي  الت ــة  احلديث

ــراق  ــاورة للع ــدول اجملُ ــن ال ــد م العدي
ــران  وإي واألردن  ــعودية  الس ــيما  الس
وتركيا وسوريا إضافة إلى إهتمام دولة 
ــراً للعمل مع العراق في  الكويت مؤخ
ــيراً إلى  ش ــدن الصناعية ، مُ مجال املُ
أنهُ بات من الضروري وضع رؤى واضحة 
ــة  ــة وكيفي الصناعي ــدن  املُ ــذ  لتنفي
ــاً بذلك إلى  ــغيلها وإدارتها ، الفت تش
ــة العراقية األردنية  املدينة اإلقتصادي
ــع تصور  ــث وجه بوض ــتركة حي املُش
ــذه املدينة  ــة إدارة ه ــول كيفي ورؤى ح
ــني اخلاضعة لها  ــات والقوان والتعليم

ــذه التجربة خصوصاً  ــرض إجناح ه لغ
ــات  ــع املُقوم ــك جمي ــراق ميتل وأنَّ الع
ــرية إلجناحها ووجه  الطبيعية والبش
ــة ملف  ــة خاصة ملُناقش بعقد جلس
ــا يتعلق  لّ م ــة وكُ ــة اإلقتصادي املدين
ــادر التمويل وإعداد ورقة  بإدارتها ومص
تكاملة حتظى بقبول جميع األطـراف  مُ
ناقشة عدد من  ــة مُ . وتناولـت اجللس
ــع املُدرجة على جدول األعمال  املواضي
ــا بخصوص املدينة  ومنها عرض الرؤي
اإلقتصادية املُشتركة والتي متَّ إعدادها 
ــال العراقي  ــس األعم ــل مجل ب ــن قِ م

ــركة  ــة الطلب املُقدم من ش ناقش ومُ
ــة التابعة إلى هيئة  الصناعات احلربي
ــة العامة بخصوص  الصناعات احلربي
ــاء مدينة  ــم إجازة تطوير وإنش منحه
صناعية مُختصة بالصناعات احلربية 
ــع حطني  ــدة ملصن ــى األرض العائ عل
وجزء منها الى وزارة املالية حيث أبدى 
ــتعداد للتعاون مع  السيد الوزير االِس
هيئة الصناعات احلربية إلقامة املدينة 
الصناعية اخلاصة بالصناعات احلربية 
ــة  ــال املدين ــة إكم ــة إمكاني ناقش ومُ
ــة البصرة عن  حافظ الصناعية في مُ
ــركات  بل الش ــتثمار من قِ طريق اإلس
املُطورة على أنّ يجري حسم إجراءاتها 
ــركة املُنفذة ( الشركة  املُتعلقة بالش
ــاريع )  العامة للتصميم وتنفيذ املش
الحقاً وذلك لعدم وجود التخصيصات 
املالية لها وحفاظاً عليها من اإلندثار 
ــدمي  ــة تق ــالل اجللس ــرى خِ ــا ج ، كم
ــول املُدن الصناعية  عروض تقدميية ح
ــة اإلقتصادية  ــات واملدين افظ ــي احملُ ف
ــا  ــتركة فيم ــة املُش ــة األردني العراقي
ــار العراقية عرضا  ــركة الدي قدمت ش
حول إمكانياتها لغرض تطوير املدينة 

الصناعية في النجف األشـرف .

يرجى التفضل مبساعدتنا في اصدار املستمسكات 
احملروقة واملرفقة طياً نسخة تقرير حادث احلريق الذي 
شبّ في دارنا الواقعة في الكرخ القدمية مما أدى الى 
وفاة زوجي وتركهُ (٤) أفراد بذمتي .. وبالنظر لوضعي 
ــي احدى  ــة ) ف ــب كوني أعمل (فراش ــي الصع املال
الوزارات وراتبي (٢٥٠) الف دينار فإنني أجد الصعوبة 
ــتطع اجراء القسام  ــهم ولم اس البالغة في عيش

الشرعي لفقدان هذه املستمسكات باحلريق ماعدا 
طلبات احملامني التي ال اقدر عليها وارجو ان تشملني 
بعطفكم األبوي واالنساني بإصدار هذه املفقودات 
ــذه باهتمامكم  ــدتي ه وكلي أمل بأن حتظى مناش

وجزاكم اهللا خير اجلزاء .
ــي في بيت  ــررت لوضع احدى بنات ــة : اضط مالحظ
ــتطاعتي  ــدى خالتها لعدم اس ــرى ل ــم واألخ عمه

اعالتهم وبقي عندي (٢) .
املرفقات

ــخة تقرير حادث احلريق صادر من دفاع مدني  ١. نس
الصاحلية

ــكن لزوجي  ــة الس ــن بطاق ــورة م ــخة مص ٢. نس
املتوفي.

خولة مهدي جاسم
موبايل/ ٠٧٧١٠٥١٨٩٩١

بغداد / البينة الجديدة
ــيد حازم راضي احلفاظي  التقى وكيل وزارة النقل االداري الس
ــن املوظفني واملواطنني  ــي في مقر الوزارة عددا م االثنني املاض
ــات التي  ــاكلهم واملعوق ــبة ملش ــاد حلول مناس لغرض إيج
ــة والقانونية واملالية  ــه ترويج طلباتهم في االمور االداري تواج
ــاد احلفاظي خالل اللقاء  ــق الضوابط والقوانني النافذة.واف وف
ــي الوزارة  ــؤون املواطنني ف ــعب ش ــؤولو ش ــذي حضره مس ال
ــكيالتها «ان منهاجنا يسير نحو إيجاد احللول املناسبة  وتش

ــات  ــات وامللف ــة بالطلب ــات املتعلق ــاكل واملعوق ــكل املش ل
ــاة عامل بعد  ــع مراع ــكيالت م ــن الوزارة والتش ــة م املطروح
املسافات وعناء الطريق للمراجع الكرمي. مشدداً: على اهمية 
ــن يقع عليه  ــركات مم ــاندة كل املوظفني في جميع الش مس
احليف والغنب وامكانية ايجاد احللول املناسبة التي ال تعترض 
ــواب الوزارة  ــداً، ان اب ــني النافذة , مؤك ــط والقوان ــع الضواب م
ستبقى مفتوحة الستقبال اصحاب الطلبات من اجل النظر 

في شكاواهم والرد على استفساراتهم وانهاء معاناتهم.

@új‘€a@Ô‘‹m@ÖaÜÃi@‚aäug@Úzœbÿfl
@äÌÎån€aÎ@Ú”äé€bi@¥‡Ënfl@HSI@Û‹«

¥«âaåΩa@Î@¥y˝–€a@Ï«Üm@Ú«aâå€a
@äœÏm@Ü◊˚m@Î@›ïbßa@’ÌÏém@µg@
@·Ëmb‘znéΩ@Ô€bΩa@óÓñÇn€a
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بغداد / البينة الجديدة
ــرام بغداد/  ــة إج ــارز مديرية مكافح ــت مف متكن
ــدة من إلقاء  ــب مكافحة إجرام بغداد اجلدي مكت
ــرقة  ــني اثنني لقيامهما بس ــض على متهم القب
ــرين ألف دوالر من أحد املواطنني ، دونت  مبلغ عش
ــراءات القانونية  ــاذ اإلج ــني ومت اتخ ــوال املتهم أق
ــق أحكام املادة  ــا وتوقيفهما أصولياً وف بحقهم
ــك، ألقت مفارز  ــون العقوبات .إلى ذل ٤٤٤ من قان
ــداد القبض على عدد  ــة مكافحة إجرام بغ مديري
ــرقات أخرى  ــني واملطلوبني بقضايا س من املتهم
ــن بقضايا جنائية  ــة تزوير وآخري ومطلوب بقضي
ــراءات القانونية  ــاذ اإلج ــة ، حيث مت اتخ مختلف

بحق املتهمني واملضبوطات أصوليا .

بغداد / البينة الجديدة
دعت وزارة الزراعة الفالحني واملزارعني إلى تسويق احلاصل 
ــتحقاتهم والبالغة  ــر التخصيص املالي ملس مؤكدة توف
ــز اخملتصة في  ــد  لدى املراك ــار للطن الواح ــف دين ٨٥٠ ال
ــوزراء ، فضال  ــرار مجلس ال ــتناداً الى ق ــارة اس وزارة التج
ــم  ــدمي الدع ــطتها وتق ــا وأنش ــتمرار فعالياته ــن أس ع
ــة الزراعية  ــاح اخلط ــني إلجن ــني واملزارع ــل للفالح الكام
ــم الزراعي احلالي  ــول احلنطة للموس ــويقية حملص والتس
ــوك . و بينت  ــا محافظة كرك ــي كافة احملافظات ومنه ف
ــط واملتابعه  ــام دائرة التخطي ــيد مدير ع ــوزارة إن الس ال
ــن صالح قام بزيارة تفقدية لعمليات  الدكتور ياسر حس
ــتالم حملصول احلنطة في محافظة كركوك  احلصاد واإلس
ــر الزراعة املهندس  ــيد وزي ــذاً لتوجيهات الس وذلك تنفي
ــة عمليات  ــناد مهمة متابع ــرمي اخلفاجي بإس محمد ك
ــتالم احملصول في احملافظة إلى دائرة  ــويق وإس حصاد وتس
قد إجتماع  التخطيط واملتابعة ومديرها العام، حيث مت عَ
مع مدير الزراعة خالل زيارته للمديرية برفقة مدراء اقسام 
ــات الزراعية في  ــات و السياس املكننة الزراعية و الدراس
ــاع التباحث في جميع اجلوانب  الوزارة ، و مت خالل االجتم
ــيق مع مراكز  اإلدارية و التنظيمية للمديرية و آلية التنس
ــية  ــتالم في وزارة التجارة ، كما تفقد املراكز الرئيس اإلس
ــتالم املعدة من قبل وزارة التجارة واإلطالع على آلية  لالس
ــارة عرض أهم  ــة ، ومت خالل الزي ــتالم محصول احلنط إس
ــاكل و املعوقات التي قد تواجه الفالحني و املزارعني،  املش
ــيابية عملية اإلستالم وتسهيل  مؤكداً على أهمية إنس
ــات التي تواجه احلصاد  ــراءات امامهم وتذليل العقب اإلج
ــم الزراعي احلالي ، كما متت مناقشة  ــويق للموس والتس
ــبوعية فضال عن  ــتالم اليومية و االس آلية و كميات اإلس
ــني و التأكد من  ــتحقات الفالحني واملزارع ــة مس مناقش
ــي وزارة  ــدى املراكز اخملتصة ف ــي ل ــر التخصيص املال توف
ــويق احلاصل  ــارة ، داعيا الفالحني واملزارعني إلى تس التج
ــروط و التعليمات في  ــن الش ــرة   و ضم ــالل هذه الفت خ
ــيد وزير الزراعة  وزارة التجارة بهذا اخلصوص. يذكر أن الس
ــاء غرفة العمليات  ــادة املدراء العامني أعض قد وجه الس
ــتالم القيام  ــاد واإلس ــات احلص ــة عملي ــكلة ملتابع املش
باجلوالت امليدانية والتفقدية للحقول واملساحات املزروعة 
ــايلوات التابعة لوزارة  من احلنطة، فضالً عن متابعة الس
التجارة لإلطالع والوقوف على سير العمل اجلاري فيها .

البينة الجديدة / هيثم القيسي
برعاية وزير االتصاالت، املهندس أركان شهاب احمد الشيباني، 
ــوزارة املهندس وادي كرمي وادي،  ــور الوكيل الفني األقدم لل وحض
ــد الوائلي،ومبتابعة  ــدس ماج ــرف املهن ــظ النجف األش ومحاف
ــي مدير عام الشركة  ــم الهماش ــامة جهاد قاس املهندس أس
ــل نرميان مدير  ــة، واملهندس نبي ــاالت واملعلوماتي العامة لالتص
ــاح اول كابينة ضوئية  ــهدَ يوم األحد املاضي افتت ــروع، ش املش
ــروع الوطني لالنترنت الذي تنفذه شركة سيمفوني  ضمن املش
ــاالت  لالتص ــة  العام ــركة  للش ــمي  الرس ــريك  الش ــك  ايرثلن
ــدس محمد فاضل  ــم االفتتاح املهن ــة. حضر مراس واملعلوماتي
ــن مدراء  ــة النجف، وعدد م ــاالت ومعلوماتي ــاس، مدير اتص عب
ــم  ــات، باإلضافة إلى الدكتور عالء جاس ــي الدوائر واملديري وممثل
نائب املدير التنفيذي للشركة املشغلة. ومت التشغيل التجريبي 
في احد منازل املواطنني في حي الغدير، وستقدم هذه الكابينة 
ــب ٢٦١ كابينة في  ــتركا، ومن املؤمل تنصي ــة لـ ٧٦٨ مش اخلدم
ــس مناطق ضمن محافظة النجف،  وقت الحق، موزعة في خم
ــروع الكابل  ــبقاً. ويعتبر مش ــداول زمنية محددة مس و وفق ج
الضوئي املقدم عبر شبكة املشروع الوطني لالنترنت واحدا من 
أهم املشاريع الذي سيقدم خدمة انترنت وخدمة اتصال صوتي، 
باإلضافة إلى قنوات IPTV للمواطنني في كافة محافظات بلدنا 
ــتان وبواقع خمسة ماليني خط ضوئي،  العزيز، عدا إقليم كردس
ــدة محافظات منها  ــروع في ع ــغيل التجريبي للمش ومت التش

العاصمة بغداد ومحافطات كركوك وصالح الدين.

االنبار / البينة الجديدة
ــي مركز  ــني ف ــدة التحص ــار ان وح ــة االنب ــرة صح ــرت دائ ذك
ــوم االثنني  ــاع الرطبة  نظمت ي ــة  التابع لقط ــي الرطب صح
ــة الرميلة  ملتابعة وتلقيح  ــران حملة ميدانية في قري ١٣ حزي
األطفال  املتسربني من اللقاحات الروتينية في املناطق ضمن 
ــز الصحي.وأوضحت مديرة القطاع  الرقعة اجلغرافية للمرك
ــة متكنت من  ــرق الصحي ــاض , بأن الف ــم في ــورة ميس الدكت
ــرات من األطفال املتسربني من جدول اللقاحات  تلقيح العش
ــي للتحصني.وأضافت بأن  ــب البرنامج الوطن الروتينية وحس
ــة رافقتها التوعية الصحية لألمهات واالباء عن أهمية  احلمل
ــات األطفال وضرورة االلتزام بجدول التلقيحات الوطني  لقاح
ــن جداولها احملددة  لكونها  ــد من قبل وزارة الصحة وضم املع

تضمن التحصني ضد االمراض ألطفالهم.

بغداد / البينة الجديدة

ــركة العامة للخطوط اجلوية العراقية إحدى  أعلنت الش
تشكيالت وزارة النقل عن إنطالق أول رحلة للناقل الوطني 
من مطار بغداد الدولي الى مطار األمير محمد بن عبد العزيز 
في املدينة املنورة واخملصصة لنقل ٣٤٨ حاجا   ملوسم احلج 
ــتاذ عباس  ــركة األس ـــ /٢٠٢٢م.وقال مدير عام الش ١٤٤٣ه
ــاً على تفويج احلجيج  ــرف ميداني عمران الزبيدي الذي أش
ــتنفرت كامل إمكاناتها وسخرتها خلدمة  أن الشركة إس
ــة لهم.وتابع  ــبل الراح ــن وتأمني جميع س ــوف الرحم ضي
ــم تفويج احلجاج على منت الناقل  ــيادته من املقرر أن يت س
ــالت يومياً من جميع  ــع أربعة الى خمس رح ــي بواق الوطن

املطارات العاملة في البالد.

البصرة / البينة الجديدة
استقبلت أرصفة ميناء ام قصر 
ــفن جتارية  ــع س ــمالي ، أرب الش
ــة . وقال  ــواد متنوع ــة مب محمل
املدير العام ملوانئ العراق الدكتور 
املهندس فرحان الفرطوسي  « ان 
ــمالي يشهد  ميناء ام قصر الش
ــاطا جتاريا جيدا ويظهر ذلك  نش

ــفن  ــتقبال الس ــالل اس ــن خ م
ــيق  وتنس ــيابية  بانس التجارية 
ــام  ــي بني إدارة امليناء واألقس عال
ــتقبلت  ــرى   . واضاف « اس األخ
ــمالي  امس  ــة امليناء الش أرصف
ــة  ــفينة ( RUDOLF ) حمول الس
ــت على رصيف رقم  متنوعة رس
 (KSL ANYANG ) ــفينة ١٢ والس

ــى  ــت عل ــة رس ــة متنوع حمول
ــفينة  والس  ١٩ ــم  رق ــف  رصي
 ٣٠٠ ــل  حتم  (  ١/JABAL ALI)
ــى حمولة  ــة ال ــيارة باالضاف س
ــى رصيف ٢١  ــت عل متنوعة رس
ــفينة (  OSHAIRIJ ) حتمل  والس
ــت على رصيف ٢١ ،  حاويات رس
وجرت عمليات التفريغ والشحن 

واالرساء بالتعاون والتنسيق بني 
إدارة امليناء والعمليات البحرية  . 
كما متكنت مالكات قسم االنقاذ 
ــال القطعة  ــن انتش ــري م البح
ــارق البحري تزن  ــرة من الغ األخي
ــة  ــطة الرافع ــا بواس ( ٣٠ ) طن
حمرين . وقال مدير عام الشركة 
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت

ــي «اننا وجهنا قسم  الفرطوس
ــري بتنظيف مياه  ــاذ البح االنق
ــا املالحية  ــط العرب وقنواتن ش
البحرية. ــات  واخمللف الغوارق  من 

من جانبه بني مدير قسم االنقاذ 
البحري رئيس مهندسني بحريني 
ــم  طاق ان  ــازي  غ ــد  ماج ــدم  أق
ــرق العمل  ــن وف ــة حمري الرافع

ــم  ــني للقس ــني التابع والغواص
ــة  القطع ــال  انتش ــن  م ــن  متك
والتي  ــري  البح ــارق  للغ األخيرة 
ــق البحري  ــع بالقرب من املزل تق
ــط العرب والتي تزن  في مياه ش
ــيتم نقلها الى  ــا اذ س ( ٣٠ ) طن
ــات البحرية بعيدا  ــن اخمللف أماك

عن حركة املالحة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة  ــام الش ــد مدير ع اك
ــون  حن ــد  محم ــوب  احلب ــارة  لتج
ــركة  ــام للش ــع الع ــرمي ان الوض ك
ــة عملنا معا  ــي بداي ــد ، ف االن جي
ــار  ــا األول تصحيح املس كان هدفن
ــاكل كبيرة  للجميع ، واجهنا مش
ــت  ــي حتقق ــات الت ، واول اإليجابي
ــا عن األخطاء وان اخللل  هو ابتعدن
ــرة . وقال  ــد مباش ــح  ان وج يصح
ــي  ــع ممثل ــدوري م ــه ال ــالل لقائ خ
أقسام الشركة، الهدف من اللقاء 
هو ان يكون منتسبو األقسام على 
ــه االدارة العامة  ــر ب ــا تفك علم مب
ــم رأي في الطرح وان  وان يكون لك
نبعد الغشاوة التي يحاول البعض 

ــركة  ان يضعها أمامكم ، نحن ش
يجب ان يكون للجميع حق الدفاع 
ــوض  ــعي للنه ــق الس ــا و ح عنه
ــا  ــاف الحظن ــا .واض ــا وتطوره به
ــود وعي لدى  ــة عدم وج ــي البداي ف
ــني و من خالل  ــن املوظف ــر م الكثي
ــد ننفتح على  ــاءات نري ــذه اللق ه
اجلميع اوال من باب احلوار والنقاش 
واالستماع الى وجهات النظر ومن 
خاللكم نريد للشركة ان تسير في 
املسار الصحيح وان نكون شجعانا 
بالرأي.  وبني حنون ان الشركة البد 
ــن خاللكم وان تكونوا  أن تنهض م
ــن  ــركة م ــن ش ــاح، نح اداة للنج
ــركة ونبحث  ــور الش ــا ان نط حقن
عن فرص التطور  و علينا أن نبحث 

ــاريع االستثمار التي تؤمن  في مش
املوارد املالية لتكون رواتب و حوافز 
ــد للجميع  ــع .»حنون « أك للجمي
ــي قول كلمة احلق و ال  «ال تترددوا ف
نسمح باحلديث و اإلساءة للشركة 
ــخاص   ، نريد بناء  ــاءة لألش و االس
ــركة ،  ــا ونريد تقوية الش صحيح
ــركة .وفي  ــد البناء االمثل للش نري
ــر عام  ــتمع مدي ــة اللقاء اس نهاي
ــكار  ــات و االف ــركة للمالحظ الش
والتي شارك بها معاون املدير العام 
للشؤون الفنية و االستثمار حيدر 
ــة اللقاء  ــاد بتجرب ــوري حيث اش ن
ــام مع كوكبة  ــر للمدير الع املباش
ــفافية  ــكل ش ــبني وب ــن املنتس م
ــي طرح  ــفافية ف ــى جانب الش ال

ــي التصويت  ــفافية ف االراء و الش
ــرح ، كما وطرح  والتجديد في الط
ــر لديهم  ــام ما موش ممثلي األقس
ــب اجلميع بهذه اللقاءات التي  ورح
تزيل كل حواجز التواصل مع املدير 
العام.  وفي ختام اللقاء أكد حنون 
ــة عمل  ــرة إقامة ورش ــا فك «لدين
ــا اكادمييون تقام على  يحاضر فيه
قاعة احد الفنادق ويحضرها كبار 
ــه بتصميم  ــي الوزارة. و وج موظف
ــركة  ــام الش لوحة تعلق في أقس
تضم أرقام االدارة التنفيذية (املدير 
ــني) لتكون  ــادة املعاون العام  والس

في متناول  منتسبي الشركة .
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ــران ٢٠٢٢ في قصر  ــح، امس الثالثاء ١٤ حزي ــيد رئيس اجلمهورية الدكتور برهم صال ــتقبل الس اس

ــة في  ــة كركوك من املكونات املتعايش ــائر محافظ ــيوخ عش ــالم ببغداد، وفداً من وجهاء وش الس

ــي، وينبغي أن  ــة مبواردها وتنوعها االجتماع ــة إن كركوك مدينة غني ــال رئيس اجلمهوري كركوك.وق

تنعكس هذه املميزات على أهلها، مشيراً إلى أن كركوك يجب أن تكون مثاالً ملا ميكن أن تكون عليه 

د سيادته ضرورة معاجلة املسائل في كركوك من  البالد من التسامح والتعايش السلمي واالزدهار.وأكّ

خالل الدستور وإرادة أهلها بال قيمومة وتدخالت وفرض سياسة األمر الواقع، كونهم األعرف بأحوال 

ــكان املدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات االستبداد والفساد، والتهميش  مدينتهم، الفتاً إلى أن س

ــالل الفترات املاضية.وأضاف الرئيس برهم صالح أن مكونات كركوك  والتحديات األمنية اخملتلفة خ

ــائل  ــم املس ــامحون، ومن الضروري دعم احلوار والتالقي حلس أثبتت أن أبناءها اخوة متحابون ومتس

العالقة ومنع تأزمي األوضاع وجعل املدينة ساحة للخالفات واملشاكل.

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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ــة املرجعية  ــا اكد احلاجة حلكم فيم
بشأن ما مير به العراق من منعطفات 
 ، ــري  العام ــال  ــية صعبة.وق سياس
ــوم قبل ثمانية  ــي مثل هذا الي انه ف
ــيد  ــدر املرجع االعلى الس ــوام اص اع
ــتاني (دام ظله) فتوى  ــي السيس عل
ــي اوجبت على  ــاد الكفائي الت اجله
ــعب الدفاع عن النفس والوطن  الش
ــي  ــة االجتياح الداعش ــي مواجه ف
ــى اثر الفتوى  ــي للبالد ، وعل الوحش
التأريخية هب املؤمنون شيبا وشبانا 
ــجاعة  ــالح وقاتلوا بش وحملوا الس
نادرة وثبات واقدام حتى حتقق النصر 
ــك الفتوى  ــت تل ــاف، كان املبني.واض
ــت معجزات  ــة صنع ــرورة تأريخي ض
ــيس  عديدة ، فهي التي ادت الى تأس
وتطور احلشد الشعبي املبارك ليكون 
ــر التعبئة  ــال من مظاه مظهرا اصي
واجلهاد واالستشهاد في تأريخ امتنا 
ــع نهاية  ــى وض ــي ادت ال ــي الت ، وه
ــرار ومارافقها  السطورة داعش االش
من تضخيم اعالمي القزام الوحشية 
ــيخ  والتكفير ، وهي التي اعادت ترس
دور املرجعية في حياة األمة وقدرتها 

على مواجهة األزمات واجناز التحوالت 
ــرعية العملية  ــي التي اكدت ش ، وه
ــيلة وحيدة للبناء  السياسية كوس
ــعب ، وعززت  ــالح وخدمة الش واالص
ــلحة بتوفير ظهير  ــوات املس دور الق
ــدق حلماية  ــاركها اخلن ــدي يش عقائ
البالد من اخملاطر الداخلية واخلارجية.
ــة العليا  ــع العامري، ان املرجعي وتاب
ــرة في  ــا حاض ــا عودتن ــة كم املبارك
اللحظة املناسبة لكي تنقذ املوقف 
ــارها الطبيعي  وتعيد احلياة الى مس

ــى لطف  ــة ال ــن بحاج ــوم نح ، والي
ــا وبعد  ــة وحكمته ــة املرجعي ورعاي
نظرها لتقول كلمتها الفصل بشأن 
ــا مير به العراق راهنا من منعطفات  م
ــي اكثر  ــة ، وهي تع ــية صعب سياس
ــة  العملي ــدد  يه ــارئ  ط اي  ان  ــا  من
ــخ  ــع تأري ــاه وض ــية فمعن السياس
ــات واالنتصارات  ــل من التضحي كام
ــف عفريت  ــهداء على ك ــاء الش ودم
ــات تسر العدو  ــجيل انتكاس ، وتس
ــان  االمتن كل   ، ــق  الصدي ــم  وتؤل

للمرجعية ومواقف املرجعية واتباع 
املرجعية ، ومعها دائما من نصر الى 
ــف مصدر  ــر. من جانب آخر كش نص
نيابي، امس الثالثاء، عن توجيه قيادة 
ــاء بعدم  ــيقي األعض ــار التنس اإلط
االدالء بأي تصريح سياسي أو تعليق 
ــتقالة نواب التيار الصدري.  على اس
ــاء  ــه ج ــدر ، أن التوجي ــاف املص وأض
ــار واالحتاد  ــول اجتماع اإلط ــاً ح أيض
ــذي  ال ــتقلني  واملس ــتاني  الكردس
ــس ائتالف دولة  ــي مكتب رئي عقد ف

ــي.وكان مكتب  ــوري املالك القانون ن
ــادي العامري  ــس حتالف الفتح ه رئي
ــاء، أن ما صرح به  ــر، امس الثالث اعتب
التحالف  ــو  وعض ــابق  الس ــب  النائ
ــوارات  ــي أحد احل ــوي ف حامد املوس
ــل رأي العامري أو  ــة ال ميث التلفزيوني
ــف الفتح. ــيقي أو حتال اإلطار التنس

ــيد  وقال املكتب ، إن ما صدر عن الس
ــوارات  ــي أحد احل ــوي ف حامد املوس
ــاج  احل رأي  ــل  ميث ال   ، ــة  التلفزيوني
ــيقي  ــادي العامري أو اإلطار التنس ه

ــان، أن  ــاف البي ــف الفتح.وأض أو حتال
ــوي  هذه اللغة التي حتدث بها املوس
مرفوضة جملة وتفصيالً ألنها تعكر 
ــف املنهج  ــي وتخال املناخ السياس
ــف الفتح  ــذي يتبناه حتال املعتدل ال
وقيادته. وفي التطورات ايضاً أعلنت 
وزارة التخطيط، امس الثالثاء، حتويل 
ــاكن  ــكان واملس التعداد العام للس
إلى مشروع استثماري، فيما حددت 
ــروع  ــول مش ــاً لدخ ــداً مفترض موع
منصة الرقم الوظيفي حيز التنفيذ.

ــط ماهر  ــل وزارة التخطي ــال وكي وق
ــداد  ــت التع ــوزارة حول ــاد ، إن ال حم
ــى  إل ــاكن  واملس ــكان  للس ــام  الع
التأخير  ــبب  مشروع استثماري بس
ــة، لذلك  ــرار املوازن ــدم اق ــة ع نتيج
سيتم الصرف على مشروع التعداد 
حلني إجنازه كما باقي املشاريع األخرى 
حتى وإن لم تقر املوازنة.وأضاف حماد 
ــروع  ــدت كلفة للمش ــوزارة رص أن ال
ــز  ــار للمرك ــار دين ـــ ١٢٠ ملي ــدر ب تق
واإلقليم، إذ يجب دخول اإلقليم، وإال 
ــيكون  ــون للتعداد جدوى وس لن يك
منقوصاً، مردفاً بالقول وهذه الكلفة 
نحن متمسكون بها وإذا كانت هناك 
كلفة إضافية أو أقل فسيكون على 
الصرف باجململ.وحول مشروع  قيمة 
ــي، قال حماد،  ــة الرقم الوظيف منص
ــي ال يزال  ــروع الرقم الوظيف إن مش
ــارياً، الفتاً إلى أن قراراً  العمل فيه س
ــروع  ــأن املش من مجلس الوزراء بش
ــهرين املقبلني أن  ويفترض خالل الش
يدخل حيز التنفيذ، ومن ال ميلك رقماً 
وظيفياً قد يتوقف راتبه السيما بعد 

منح الوقت طيلة الفترة املاضي.
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ــض كارين جان بيير في  ــم البيت األبي نفت املتحدثة باس
مقابلة مع شبكة سي إن إن أنباء لصحيفة نيويورك تاميز 
بأن العمر ميثل مشكلة بالنسبة للدفع ببايدن البالغ من 
العمر ٧٩ عاما للترشح.وقالت كارين جان بيير قال الرئيس 
ــح في عام ٢٠٢٤... كل ما ميكنني  مرارا إنه يخطط للترش
ــح  ــس ينوي أن يفعل ما يخطط املترش ــه هو إن الرئي قول
للقيام به.واستنكرت املتحدثة باسم البيت األبيض بذهول 
طرح سؤال عليها بشأن حالة بايدن البدنية العقلية، وما 
ــة لوالية ثانية في عام  ــح للرئاس إذا كانت تكفيه للترش
٢٠٢٤، مشيرة إلى أنها هي نفسها ال تستطيع اللحاق به، 
ــاهدة طريقة أدائه أمام  وحتدثت عن جتواله، ودعت إلى مش

اجلمهور األمريكي في خطاباته.

ــياحة واآلثار حسن ناظم ، مع وزير  أبرم وزير الثقافة والس
ــزة اهللا ضرغامي مذكرة تفاهم  ــراث الثقافي اإليراني ع الت
للتعاون السياحي بني البلدين. وذكر بيان للوزارة ، انه جرت 
ــأن التعاون السياحي  ــم توقيع مذكرة التفاهم بش مراس
ــياحة واآلثار ووزارة التراث والثقافة  بني وزارة الثقافة والس
ــياحة والصناعات اليدوية في اجلمهورية اإلسالمية  والس
ــي بطهران.وقال وزير  ــي متحف نيافران الثقاف اإليرانية  ف
ــبة،إنَّ زيارته احلالية  ــالل مؤمتر صحفي باملناس الثقافة خ
ــي ٍ رفيع لطهران، جاءت بهدف تفعيل  على رأس وفدٍ ثقاف
البرامج واملشاريع الفنية والثقافية والسياحية املشتركة 
مع املسؤولني املعنيني في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
ــي تناولت حزمة  ــع اجلانب اإليران ــاف  إن مباحثاته م  وأض
ــة التي تصبَّ  ــياحية واآلثاري ــات الثقافية والس ــن امللف م
ــن، وركزت كذلك على  تنظيم   في مصلحة البلدين اجلارَي
عملية دخول  زوار العتبات املقدسة بني البلدين وال سيما 

مراسم زيارة أربعينية اإلمام احلسني عليه السالم.
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بغداد /

بغداد / ــاء،  ــس الثالث ــط، ام ــت وزارة التخطي أعلن
ــاكن  ــكان واملس حتويل التعداد العام للس
إلى مشروع استثماري، فيما حددت موعداً 
ــة الرقم  ــروع منص ــول مش ــاً لدخ مفترض
ــل وزارة  ــز التنفيذ.وقال وكي ــي حي الوظيف
ــوزارة حولت  ــر حماد ، إن ال التخطيط ماه
ــاكن إلى  ــكان واملس ــام للس ــداد الع التع

ــتثماري بسبب التأخير نتيجة  مشروع اس
ــيتم الصرف  ــة، لذلك س ــرار املوازن عدم اق
ــروع التعداد حلني إجنازه كما باقي  على مش

املشاريع األخرى حتى وإن لم تقر املوازنة.
ــة  ــدت كلف ــوزارة رص ــاد أن ال ــاف حم وأض
ــار دينار للمركز  ــروع تقدر بـ ١٢٠ ملي للمش
ــم، وإال لن  ــب دخول اإلقلي ــم، إذ يج واإلقلي
ــيكون منقوصاً،  ــون للتعداد جدوى وس يك
مردفاً بالقول وهذه الكلفة نحن متمسكون 

ــة إضافية أو أقل  ــا وإذا كانت هناك كلف به
فسيكون على قيمة الصرف باجململ.وحول 
مشروع منصة الرقم الوظيفي، قال حماد، 
إن مشروع الرقم الوظيفي ال يزال العمل فيه 
ــارياً، الفتاً إلى أن قراراً من مجلس الوزراء  س
ــروع ويفترض خالل الشهرين  ــأن املش بش
املقبلني أن يدخل حيز التنفيذ، ومن ال ميلك 
ــيما بعد  رقماً وظيفياً قد يتوقف راتبه الس

منح الوقت طيلة الفترة املاضي.

ــر املالية علي عبداألمير عالوي،  ترأس وزي
ــة الوطنية  ــم رئيس الهيئ اجتماعا ض
لإلستثمار سها النجار ، وعددا من املدراء 
ــوزارة والهيئة  ــن ال ــني اخملتصني م العام
ــم ١٧٥  ــرار املرق ــاع الق ــش اإلجتم . ناق
لسنة ٢٠١٩ اخلاص بتطوير هذه األراضي 
ــتثمار رقم (١٣) لسنة  وفقاً لقانون األس

ــل ملكية  ــدل املتعلق بتحوي ٢٠٠٦ املع
ــداد الدولي  ــار بغ ــي احمليطة مبط األراض
ــرة  ــتثمار ، بهدف املباش الى هيئة اإلس
ــروع مدينة الرفيل.  ــاء مش بأعمال إنش
ــات  ــث آلي ــاع بح ــالل االجتم ــرى خ وج
اإلسراع باإلجراءات اخلاصة بتطبيق قرار 
التحويل ،  وضرورة تذليل كافة املعوقات 
والصعوبات االدارية والفنية بهذا الشأن 

. كما مت االتفاق بني اجلانبني على تشكيل 
ــبيهة مبايطلق عليه   ــة مختصة ش جلن
ــيق مع جميع  (النافذة الواحدة) بالتنس
االطراف ذات العالقة ، لالشراف ومتابعة 
ــى النحو الذي  ــذ القرار عل مراحل تنفي
ــراءات  اإلج ــة  كاف ــتكمال  اس ــن  يضم
ــياقات والتعليمات  ــق الس املطلوبة وف

القانونية.
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ــقوط  ــتذكر في مثل هذه األيام س نس
ــات «داعش»  ــة املوصل بيد عصاب مدين
ــات تدعونا إلى  اإلرهابية، وهذه اللحظ
ــباب التي أدّت  ل في األس ر والتأمّ التفكّ
ــدث قبل ثماني  إلى ذلك؛ لتجنب ما ح
ــى  عل ــكره  ونش اهللا  ــنوات.نحمد  س
ــة الدينية العليا،  ــة وجود املرجعي نعم

وحكمتها وموقفها الشجاع.

ــا  بحاضرن ــر  نفكّ أن  ــا  علين ــوم،  الي
ــا جرى في  ــم ممّ ــتقبلنا.. وأن نتعلّ ومس
ــكل  ــل ب ــة، وأن نعم ــنوات املاضي الس

طاقاتنا؛ من أجل مستقبل أجيالنا.
اليوم، األمن ممسوك بجهود وتضحيات 
ــى اختالف صنوفها  قواتنا األمنية، عل
ــرٍ جداً، أنا  ــكلٍ كبي واحلدود مؤمنة بش
ــى عمليات  ــي عل ــكلٍ يوم ــرف بش أش

عسكرية وأمنية.

ــاع عن  ــرة للدف ــزة وحاض ــا جاه قواتن
العراق.. كل العراق، وعن العراقيني.. كل 

العراقيني.
ــي،  ــث السياس ــي احلدي ــل ف ــن أدخ ل
ــية أن تتحمل  ــوى السياس ــى الق وعل

مسؤولياتها جتاه الشعب والوطن.
ــروف  الظ ــب  ــت أصع ــة واجه احلكوم
ــر  ــر تدابي ــا عب ــتطاعت أن جتتازه واس

صعبة ومهمة أثبتت جناحها.

ــائل  ــن طريق وس ــاول ع ــاك من يح هن
ــي أن يحرض على  ــل االجتماع التواص
العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، 

وسيقع حتت املساءلة القانونية.
ــر اإلعالمية  ــتغل املناب ــن يس ــاك م هن
ــف واإلضرار  ــرار للعن ــوة إلى االجن للدع

باملصلحة العامة للمواطنني. 
ال  وأن  ــوا،  ينخدع ال  أن  ــع  اجلمي ــو  أدع
ــى  ــوات، وعل ــذا دع ــاقوا وراء هك ينس

ــة،  ــر، واحلكم ــي بالصب ــع التحل اجلمي
ــب مصلحة العراق  ــة، وتغلي والعقالني

والعراقيني.
ــد ال يتحمل، واحلكومة تعمل بكل  البل
ــى املوازنة  ــة إل ــي بحاج ــا، وه جهوده
واالستقرار كي متضي مبشاريعها خلدمة 
ــية  ــتقرار األوضاع املعاش املواطن، واس

للمواطنني.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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بغداد /
ــس االول االثنني،  ــكرية، ام ــتخبارات العس ــة االس ــت مديري أعلن
ــي نينوى. ــو احلمزة واجلراح ف ــو يحيى واب ــة باإلرهابيني اب االطاح
وذكرت املديرية ، انه بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري 
ــتمرة لتحركاتهم من  ــز  ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مس ممي
ــرة وبالتعاون مع  ــتخبارات الفرقة اخلامسة عش ــعبة اس قبل ش
ــاركة قوة من  ــؤولية ومبش ــض االجهزة االمنية في قاطع املس بع
ــفرت عن االطاحة  ــة اعاله التابعة لقيادة القوات البرية اس الفرق
ــهيد  ــيطرة الش بثالثة إرهابيني احدهم املكنى (ابو يحيى) في س
ــة قادما من  ــه دخول ربيع ــابقا اثناء محاولت ــات) س ــن (العوين امي
ــيطرة املذكورة، وهو  املوصل بعد نصب كمني محكم  له في الس
احد العناصر االدارية البارزة ملا كان يسمى (ديوان اجلند).واضافت، 
ــمالية  ــني آخرين في قرية العملة الش ــه القي القبض على اثن ان
ــو احلمزة)  ــوى، احدهما يكنى (اب ــار غربي نين ــة لناحية زم التابع
ــمى (كتيبة  واالخر (اجلراح)، حيث عمل األول ضمن عناصر ما تس
ــمى (فرقة خالد بن  ــن مالك) في حني انتمى الثاني ملا تس البراء ب
ــان االرهابيني الثالثة من العناصر املطلوبة للقضاء  الوليد).وتابعت

مبوجب مذكرات قبض استناداً الحكام املادة ٤ إرهاب.

ــاحنات مخالفة عند  ــة الكمارك ، ضبط ثماني ش أعلنت هيئ
ــه مت ضبط  ــالم الهيئة ، إن ــال إع ــداد. وق ــة بغ ــل العاصم مدخ
ــة التهريب في  ــري ومكافح ــم التح ــاحنات من قبل قس ٨ ش
مديرية جمرك املنطقة الوسطى مخالفة للشروط والضوابط 
ــاء وخزان مياه ومالبس وأفران  ــتيرادية محملة بـ (أنابيب م االس
حرارية ومواد متنوعة أخرى). وأشار البيان، إلى أن عملية الضبط 

متت من خالل التعاون املشترك مع شرطة الكمارك.٠

@pb‰ybëHXI@¡jô@⁄âb‡ÿ€a
ÖaÜÃi@›ÅÜfl@Ü‰«@Ú–€b´

ــروة وطنية بعد  ــى أن النفايات ث ــار ال وأش
ــتثمر  ــاالت، إال أنها لم تس النفط واالتص
ــى وجود  ــاً ال ــة، الفت ــورة الصحيح بالص
ــؤولني في األمانة  رؤية لدى القيادات واملس
ــن املؤمل  ــات، وم ــن النفاي ــتفادة م لالس

ــع  احلالي.وتاب ــني  األم ــود  بوج ــا  تنفيذه
ــدم رمي  ــن ع ــة تتضم ــي ، أن الرؤي الربيع
النفايات في الشارع واالستفادة منها من 
خالل جتهيز أمانة بغداد مبحارق ذات سعة 
ــازاً صديقاً  ــة عالية تعطي غ وتكنولوجي

ــراق النفايات  ــة، مبيناً أن عملية إح للبيئ
ــاعة.ونوه  ــي (٤٠) ميغاواطاً في الس تعط
ــة الى  ــروع بحاج ــى أن املش ــي، ال الربيع
ــتثمار  موافقات من الهيئة الوطنية لالس
والتعاقد مع إحدى الشركات التي تنصب 

احملرقات على حسابها، مؤكداً أن املشروع 
ــيرى النور  ــتكملت وس تبلورت رؤيته واس
ــاب  ــت ب ــة فتح ــة وأن األمان ــا، خاص قريب
ــد مع  ــي تتعاق ــركات الت ــيح للش الترش

الهيئة الوطنية لالستثمار.

@Z@ÖaÜÃi@Ú„bflcNN@C¡–‰€a@D@¸Î@CãbÃ€a@D@ÚÅÎÖ@¸@Ü»i
�bjÌä”@âÏ‰€a@Ù7ç@pbÌb–‰€a@Âfl@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@xbn„g@ Îäífl

رئيس الجمهورية يلتقي عددا من شيوخ العشائر



رفض نادي مانشستر يونايتد طلب 
ــماح برحيل فرينكي  برشلونة للس
ــق  الفري ــط  وس ــب  الع ــوجن،  ي دي 
الكتالوني، خالل امليركاتو الصيفي 

اجلاري.
أن  ــر  التقاري ــن  م ــد  العدي ــت  وزعم
ــعى بقوة  ــد يس ــتر يونايت مانشس
ــم الصفقة، بطلب خاص من  حلس

مدربه اجلديد إريك تني هاج.
ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، 
ــتر يونايتد قدم عرضا  فإن مانشس
ــترليني،  ــون جنيه إس ــغ ٦٠ ملي يبل
ــترط ٧٠ مليونا  ــلونة يش لكن برش

للسماح برحيل دي يوجن.
ــارت الصحيفة البريطانية إلى  وأش

ــتر يونايتد يرفض فكرة  أن مانشس
ــذ للوضع املالي  ــتخدامه كمنق اس
ــعر  ــلونة، عن طريق رفع س في برش

صفقة دي يوجن.
ــتر يونايتد  وقال مصدر في مانشس
ــادي يرفض إجباره  للصحيفة إن الن
ــع ٧٠ مليونا، كي يلعب دورا  على دف

في إنقاذ برشلونة ماليا.
ــتر  مانشس أن  ــن»  ص «ذا  ــرت  وذك
ــنا  ــيقدم عرضا محس ــد س يونايت
ــن يصل إلى  ــم دي يوجن، لكنه ل لض
ــن  ــة. م ــلونة للصفق ــم برش تقيي
جانب اخر يخضع الفرنسي أوريلني 
ــو،  ــن موناك ــادم م ــواميني، الق تش
ــف الطبي متهيدا لالنضمام  للكش

إلى ريال مدريد في املوسم اجلديد.
ونشر برنامج «الشيرجنيتو» مقطع 

ــاء الوصول  ــواميني أثن ــو لتش فيدي
ــاح اليوم، قبل  ــال مدريد صب ملقر ري

إجراء الكشف الطبي.
ــمي  ــال مدريد، في بيان رس ــال ري وق
ــادي مع موناكو  منذ أيام: «اتفق الن
ــني  أوريل ــب  الالع ــال  انتق ــى  عل
ــدة ٦  ــا، مل ــى صفوفن ــواميني إل تش

مواسم مقبلة».
ــة أن قيمة  ــر صحفي ــت تقاري وزعم
الصفقة تبلغ ٨٠ مليون يورو، بجانب 

إضافات تقدر ب٢٠ مليون يورو.
ــع  ــق م ــذي تأل ــواميني، ال وكان تش
ــاض  ــي، خ ــم املاض ــو املوس موناك
ــب  املنتخ ــع  م ــة  دولي ــات  مباري  ٨
ــي، منذ أن شارك مع الفريق  الفرنس
ــبتمبر/أيلول  ــي س ــى ف ــرة األول للم
ــي قطاع  ــأ الالعب ف ــي. ونش املاض

الناشئني بنادي بوردو، ثم تعاقد مع 
موناكو في ٢٠٢٠، وخاض مع الفريق 
ــي  ــدوري الفرنس ــي ال ــاراة ف ٣٥ مب

باملوسم املنقضي.
ــاراة مع  ــواميني ٥٠ مب ــاض تش وخ
ــوالت،  ــف البط ــي مختل ــو ف موناك
ــداف. و ما زالت  ــجل خاللها ٥ أه س
ــؤولي  ــتمرة بني مس املفاوضات مس
ــي  ــال األرجنتين ــل أعم ــر، ووكي إنت
باولو ديباال، جنم يوفنتوس، من أجل 
االنضمام لصفوف النيراتزوري بداية 

من املوسم اجلديد.
ــيدة  ــاال صفوف الس ــيغادر ديب وس
العجوز بعد نهاية عقده مع النادي، 
ــران اجلاري،  املقرر له ٣٠ يونيو/ حزس
ــة من  ــرة األرجنتيني ــرب اجلوه واقت
التقليدي  ــرمي  الغ االنتقال لصفوف 

إنتر.
ــا ديللو  ــة «الجازيت ــرت صحيف وذك
ــة، أن ديباال على  ــبورت» اإليطالي س
ــن االنضمام  ــدة م ــد خطوة واح بع
ــر، في ظل  ــمي إلى إنت ــكل رس بش

رغبة الطرفني في التوصل التفاق.
ــد حاليا  ــاال املتواج ــت أن ديب وأضاف
ــرة إجازته،  ــاء فت ــي لقض ــي ميام ف
ــام إلى  ــتعداد تام لالنضم ــى اس عل

النيراتزوري هذا الصيف.
ــر  املدي ــا  ماروت ــي  بيب أن  ــت  وتابع
ــل هاتفيا  ــر، تواص ــذي لإلنت التنفي
ــل أعمال  ــون، وكي ــع خورخي أنط م
ــع النقاط على  ــاال، من أجل وض ديب
ــني في  ــح الطرف ــث جن ــروف، حي احل
ــاق حول مدة العقد «٤  التوصل التف

سنوات».

لكرة  ــي  الدول ــاد  االحت أعلن 
ــدة  قاع ــاد  اعتم ــدم،  الق
ــي  ف ــة  اخلمس ــالت  التبدي
ــي  نهائ ــكل  بش ــة  اللعب
اعتباراً من شهر متوز املقبل، 
فيما قطعت تقنية «نصف 
ــلل  التس ــف  لكش ــة»  آلي
ــو اعتمادها في  ــوطا نح ش

مونديال قطر.
إعالمية   ــر  تقاري ــفت  وكش
ــاد ناقش  ــس االحت إن «مجل
ــنوي  الس ــه  اجتماع ــي  ف
ـــ١٣٦ جلمعيته العمومية  ال
ــارب اجلارية للتبديالت  التج
ــي  ــاج ف ــن ارجت ــة ع الناجم
ــة  ــل املمكن ــرأس، والبدائ ال
ــورات  ــر التط ــلل وآخ للتس
حكام  لدعم  التكنولوجية 
ــا أن «هذه  ــات»، مبين املباري
ــز  ــتدخل حي ــرات س التغيي

ــن ١ يوليو/  ــذ بدءا م التنفي
متوز ٢٠٢٢.»

ــد مجلس االحتاد الدولي  وأك
ــتمرار  «اس ــدم،  الق ــرة  لك
ــراء التبديالت في  قاعدة إج
ــرات فقط زائد فترة  ثالث فت

التوقف بني الشوطني».
ــس  رئي ــال  ق ــه،  جانب ــن  م
ــرة القدم  ــاد الدولي لك االحت
ــري جاني  «فيفا»، السويس
ــر في  التغيي إن  ــو،  إنفانتين
قاعدة التبديل، بعد ما كان 

ــني كحد أقصى  لثالثة العب
ــدة، جاء  ــاراة الواح ــي املب ف
ــن كامل  ــد «دعم قوي م بع
ــرة القدم»، وذلك  مجتمع ك
الناجحة في  ــه  ــد جتربت بع
ــالل فترة  ــوالت كثيرة خ بط

جائحة «كوفيد-١٩».
ــيقررون  وأضاف أن خبراء س
عما إذا كانت تقنية التسلل 
ــيتم  س ــة»  اآللي ــف  «نص
ــات  نهائي ــي  ف ــا  اعتماده
ــر التي تنطلق  مونديال قط

في ٢١ نوفمبر املقبل.
فيما رأى رئيس جلنة احلكام 
ــي  اإليطال ــا»،  الـ»فيف ــي  ف
ــه  أن ــا  كولين ــي  بييرلويج
ــتخدام هذه  ــق» من اس «واث
ــلل  ــة التس ــة (تقني التقني
ــي املونديال  نصف اآللية) ف

القطري.

ــادي الزوراء  تأهل فريق ن
ــى نصف نهائي كاس  ال
ــوزه على  ــراق بعد ف الع
ــة  اجلوي ــوة  الق ــق  فري

بنتيجة ٢-١.

ــوة  الق ــق  فري ــجل  وس
ــق  ــن طري ــة اوال ع اجلوي
ــاء هادي في  العبه صف
ــوط  الدقيقة ٧ من الش
ــة  الدقيق ــي  وف االول، 
ــدف التعديل  ٦٥ جاء ه
صديقة  ــران  بني للزوراء 

مدافع  ــجل  س ــا  عندم
القوة اجلوية ميثم جبار  
ــى فريقه  هدف في مرم
ــة  نهاي ــل  وقب ــأ  باخلط
ــازن  م ــجل  س ــاراة  املب
الثاني  ــدف  اله ــاض  في
في الدقيقة ٨٨ من عمر 

ــي اللقاء  ــاء لينته اللق
بفوز الزوراء ٢-١.

الشعب  ملعب  وضيف 
ــاراة  ــي املب ــي ديرب الدول
الزوراء  ــني  ب اجلماهيرية 
ــة املؤهلة  ــوة اجلوي والق
لدور نصف نهائي كاس 

العراق .
ــرخ  الك ــرق  ف ــت  وتأهل
الى  ــاء  والكهرب ــو  وزاخ
ــزوراء   الى دور  ــب ال جان
كاس  ــي  نهائ ــف  نص

العراق بكرة القدم .

ــتراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة  تأهل منتخب أس
ــق النهائي  ــرو في امللح ــب الفوز على بي ــي تاريخه، عق ف
ــركالت الترجيح، في املباراة التي جرت  املؤهل للمونديال ب
ــد بن علي املونديالي، في امللحق النهائي  على ملعب أحم
املؤهل لكأس العالم ٢٠٢٢. وسيطر التعادل السلبي على 
ــان إلى الوقت  ــن املباراة، لينتقل املنتخب الوقت األصلي م
ــلبي أيضا. وانتقل  ــى بالتعادل الس ــي، والذي انته اإلضاف
ــمها منتخب  ــى ركالت الترجيح، والتي حس املنتخبان إل
ــل منتخب  ــة ٥-٤. وبذلك يتأه ــه بنتيج ــتراليا لصاحل أس
ــة في  ــتراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادس أس
ــارك في نسخ  ــة على التوالي، بعدما ش تاريخه، واخلامس

٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨.
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نبض الشارع

علي رياح

لست مبستغرب أن يحقق مـؤيد البـدري، في يوم رحيله إلى 
ــوب العراقيني وعقولهم  ــذا اإلجماع في قل ــد، كل ه دار اخلل
وذكرياتهم وفي انشدادهم إلى العراق الواحد الذي يسكننا 

ونسكنه!
ـرف  ــا أال يحقق البـدري مثل هذا اإلجماع مبا عُ العجيب حق
عنه من عراقية متجذرة لم تهتز، ولم تتغير، ولم تتلون، ولم 

تعصف بها التقلبات!
ــن يتكرر  ــل زمنا نادرا ل ــة كان ميث ــي حياته املضيئ ــل ف الرج
ــت فيه احلياة على  ــراق والعراقيني، زمنا كان ــي كينونة الع ف
ــع النوايا إلى هذا  ــكو زحام املصالح وتقاط مصاعبها ال تش

املستوى من النفور الذي نعيشه اآلن!
ــدري، كانت فقرة نقدية تلفازية قصيرة في  في زمن مؤيد الب
ــبوع، تطيح  ــمعة مدوية مثل الرياضة في أس برنامج له س
مدربا ومسؤوال وترفع بطال مبدعا يجد نفسه صبيحة اليوم 
ــي وقد حتول الى بطل قومي حتيط به كل معاني الفخار  التال

واالعتزاز!
ــن مؤيد البدري، كان مدرب مثل عمو بابا – حني يعمل  في زم
ــر جنم أو  ــح األرض بأكب ــه - ميس ــه أو مهمت ــب ملهنت أو يغض
ــاال وخجال وحبا في  ــم في الكرة.. هذا األخير يطيع امتث اس
ــيخ.. وفي زماننا اليوم يضع الالعب ساقا  االستزادة من الش
ــاق خالل احملاضرة التدريبية، فهو يعرف أنه (اشترى)  على س
ــه – مفتاح  ــده – األصح بقدم ــه ميلك بي ــدرب واإلداري وأن امل

النجاح لهما.. فال حيله لهما من دونه!
ــي الرياضة ال ميلك إال  ــدري كان اإلداري واملدرب ف ــي زمن الب ف
قليال مما توفره الرياضة له.. مع هذا كان يتسم بعزة النفس، 
ــب.. في زماننا هذا بات  ــقط من عني الالع حرصا على أال يس
ــن املألوف ان يلجأ املدرب أو اإلداري إلى العبه كي ميأل بطنه  م

بعشوة في مكان مفتوح، فقد صار الالعب مصدر النعمة!
في زمن البدري كان الناس ينهبون جريدة واحدة مثل (امللعب) 
ــور الرياضي) أو (الرياضي) من على دكة  أو (املالعب) أو (اجلمه
ــة  عمنا الغالي أبو رحيم، فنمرّ ونحن في طريقنا إلى املدرس
ــرا للجريدة التي  ــابعة والنصف صباحا، فال جند اث عند الس
ــاق القراءة الرياضية وهم  نفدت وتطايرت نسخها لدى عش
ــي حافالت نقل الركاب، فنضطر في  ينتقلون إلى دوائرهم ف
املرة املقبلة الى (االشتراك) كي ال تضيع اجلريدة ونهدر فرصة 
قراءتها من هيدها الثابت إلى آخر كلمة إلبراهيم إسماعيل 
أو شاكر اسماعيل أو ضياء املنشئ أو احمد القصاب.. واليوم 
ر لهم الهم  ــدّ ــا وكأننا نص ــاس جرائدن ر إلى الن ــا نصدّ صرن
ــد أن تنتظر خجال  ــخنا بع ــم، وغالبا ما تعود إلينا نس املقي
وترقبا من يتلقفها من على مصاطب البورصة.. تعود كأنها 

السهام الطائشة التي نسددها فترتد إلى نحورنا!
ــب إلى املالعب  ــجع الكروي يذه ــدري، كان املش ــي زمن الب ف
ــيك ما لديه من بدالت، كانه يذهب إلى أمسية  وقد ارتدى أش
ــؤول الرياضي  ــي زماننا يُقبل املس ــمفونية، وف للفرقة الس
ــاط والنعال..  ــا القاط والرب ــل عمله مرتدي ــر نحو مح الكبي

ى فيها معالم (األناقة) في هذا الزمان! خلطة عجيبة تتبدّ
ــل (مؤيد)  ــون رحي ــاذا ال يك ــدري، فلم ــذا زمن الب ــد كان ه ق
ــماء  ــة قامتة تظلل س ــة ثقيل ــتاذ غيم ــدوة واألس األب والق

العراقيني؟!

@NN@âÜj€a
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حصل العب املنتخب العراقي 
ايهاب عبد  القتالية  للباغوت 
ــى ذهبية  ــني، ، عل الكرمي حس
ــوت  للباغ ــم  العال ــة  بطول

القتالية املقامة في تركيا.
ــح    تصري ــي  ف ــني  حس ــال  وق
ــار على العب  «حققت االنتص
ــن بطولة الباغوت  إيراني ضم
ــام االيبارا)،  ــة في ( نظ القتالي
املقامة حاليا على قاعة نعيم 
ــي مدينة  ــو، ف ــليمان أوغل س
بورصة التركية». يذكر ان آخر 
ــاركة للمنتخب العراقي  مش
كانت نهاية العام املاضي في 

ــيا» التي احرز  بطولة «اورواس
ــي املركز  ــا املنتخب العراق به
ــاركة ٢٧ منتخبًا  ــث مبش الثال
ــد  وأوروبا.وتع ــيا  آس دول  ــن  م
ــن العاب  ــوت م ــة الباغ رياض
ــون القتالية  حيث تضم  الفن
وقوانني  مجموعة من حركات 
( اجلودو واملصارعة والكاراتيه) 
ــي  ــة ف ــذه اللعب ــت ه وأسس
ــان وأصبح لها  ــا واذربيج تركي
البطوالت  ــم  ينظ ــي  دول احتاد 
ــاركة  ــة مبش ــة والقاري العاملي
ــا ثالثة  ــن ضمنه ــة م ١٢٠ دول
ــة وهي العراق  منتخبات عربي

واجلزائر ولبنان.
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ــركة نفط ذي قار،   حقق فريق ش
ــرة العراقية في بطولة  ممثل الك
الشركات العربية لقدم الصاالت ، 
فوزاً غالياً على منتخب الشركات 
املصرية وبطل النسخة املاضية 
ــتضيف  ، متمكناً من هزمية املس
ــبعة  ــي عقر دارهم بنتيجة س ف
ــل هدف واحد ضمن  أهداف مقاب
منافسات البطولة املقامة حالياً 

في جمهورية مصر العربية .

العراقي سيطرته  الفريق  وفرض 
ــاراة التي بان فيها  منذ بداية املب
ــى إحلاق  ــومر عل ــزم أحفاد س ع
ــة وحتقق لهم  ــة بالفراعن الهزمي
ّر نفط ذي  ــد أن بكـ ــا أرادوا ، بع م
م عبر صاروخية الالعب  قار التقدّ
حسن علي التي مزّقت الشباك 
ــة ، وتبادل العبونا الكرات  املصري
ــدار الذين  ــل ال ــرّج أه ــط تف وس
العراقية  للهجمات  استسلموا 
التي أسفرت عن طلعات متكررة 

ــا  قاده ــوطني  الش ــدار  م ــى  عل
وابراهيم  ــاس  ــزة عب بنجاح حم
ــن  ــد و حس ــاميورضوان احم س
ــم ، فيما ذا  ــن كاظ ــي وحس عل
ــد بكل  ــباك كرار حمي ــن الش ع

بسالة.
األول  ــور  الظه ــن  م ــم  وبالرغ
ــط ذي قار في  ــركة نف لفريق ش
ــه  أن ، إال  ــة  ــاركات اخلارجي املش
كشـّر عن انياب األسود العراقية 
ومتكن من حتقيق فوز تاريخي على 

ــخة املاضية  ــب النس حامل لق
قاسية  بنتيجة  ــتضيفها  ومس
ــن يقفون إجالالً  جعلت احلاضري
ــم يقدمه من  واحتراماً للفريق ل
ــة  وممتعة ،  ــرة جماعية جميل ك
ــة على املراكز  على أمل املنافس
ــة . وهنأ  ــي البطول ــة ف املتقدم
ــي املهندس  ــس الوفد العراق رئي
سعيد زغير ، اجلماهير الرياضية 
ــة وأبناء ذي قار  وموظفي  العراقي
الشركة بالفوز الكبير ، مشيداً 

ــة واإلدارية التي  ــدرات الفني بالق
ــركة  الش ــة  رياض ــا  به ــع  تتمت
لتصارع كبار  الزمني  ــباقها  وس
ــة صاحبة التجارب  الدول العربي
ــركة  ــة باملقارنة مع الش الطويل
ــة ، ناقالً حتيات املدير العام  الفتيّ
ــي خضير ومباركته  املهندس عل
ــوة  والدع ــرّفة  املش ــة  للنتيج
ــج  النتائ ــلة  سلس ــة  ملواصل
ــعد اجلماهير  اإليجابية التي تس

الرياضية .



5عربي ودولي 

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــري  ــواس القه ــراب الوس  ان اضط
ــاوف غير  ــكار واخمل ــن األف بنمط م
ــاوس تدفعك  ــا وس ــوب فيه املرغ
ــلوكيات تكرارية  ــام بس ــى القي إل
ــذه  ــق ه ــة  تُعي ــلوكيات قهري س
القهرية  ــلوكيات  والس الوساوس 
ــبب في  اليومية وتتس ــطة  األنش

ضيق شديد.

ــاوس أو  ل الوس ميكن محاولة جتاهُ
ــوى  ــا، لكن لن يؤدي هذا س إيقافه
ــق والقلق  ــعور بالضي ــادة الش لزي
ــعر بأنك مدفوع  ــي النهاية، تش ف
ــي  ف ــة  القهري ــلوكيات  الس ألداء 
ــرو على  ــف التوت ــة لتخفي محاول
الرغم من اجلهود املبذولة لتجاهل 
ــكار أو الدوافع املزعجة أو  هذه األف
ــتمر في  التخلص منها، فإنك تس
التفكير فيها و يؤدي هذا إلى مزيد 
ــي  احللقة  ــلوك الطقوس من الس
ــواس  الوس ــراب  الضط ــة  املفرغ

القهري.
ــواس  الوس ــراب  اضط ــور  يتمح
ــول موضوعات  ــا ح ــري غالبً القه
ــبيل املثال، اخلوف  محددة على س
املفرط من التعرض للتلوث بسبب 
ــم وللتخفيف من مخاوفك  اجلراثي
ــد تقوم  ــوث، ق ــرض للتل ــن التع م
ــكل قهري حتى  بغسل يديك بش

تصابا بالتقرح والتشقق.
ــواس  الوس ــراب  باضط ــاب  واملص

القهري، يشعر باخلجل واحلرج من 
هذه احلالة املرضية، لكن قد يكون 

. العالج فعاالً
عادةً ما يشمل اضطراب الوسواس 
القهري كالً من الوساوس واألفعال 
ا أن  القهرية ولكن من املمكن أيضً
تظهر عليك أعراض وسواس فقط 
ــة فقط قد  ــراض أفعال قهري أو أع
ــك  ــدرك أو رمبا ال تدرك أن وساوس ت
ــة مفرطة أو غير  أو أفعالك القهري
ــتهلك قدرًا  ــة، ولكنها تس معقول
ــل مع  ــت وتتداخ ــن الوق ــرًا م كبي
ــك اليومي وأدائك االجتماعي  روتين

أو في العمل.
ــواس القهري هي  ــراب الوس اضط
ــر  ــتمرة وغي ــررة ومس ــكار متك أف
ــور  ــات أو ص ــا أو رغب ــوب فيه مرغ
ملحة تسبب الضيق أو القلق و قد 
حتاول جتاهلها أو التخلص منها من 
ــلوك أو طقوس قهرية  خالل أداء س
ــاوس  ــذه الوس ــا تظهر ه ــادةً م ع
ــياء  ــاول التفكير في أش عندما حت

أخرى أو القيام بتنفيذها.
ومن هذه اخملاوف ,اخلوف من التلوث 
ــة  ومواجه ــك  الش ــاذورات  الق أو 
ــدم اليقني,  ــل ع ــة في حتم صعوب
ــول  ــة ح ــة أو مروع ــكار عدواني أف
ــك  ــيطرة وإيذاء نفس ــدان الس فق

ــى أن تكون  ــة إل ــن واحلاج أو اآلخري
األشياء بشكل منظم ومتناسق .

الناجمة عن اضطراب  ــاوس  الوس
ــي  ه  (OCD) ــري  القه ــواس  الوس
ــعر بأنك  ــة تش ــلوكيات تكراري س
ــذه  ه ــدف  ته ــا  لفعله ــوع  مدف

ــال العقلية  ــلوكيات أو األفع الس
التكرارية إلى تقليل القلق املرتبط 
ــيء  ــع حدوث ش ــك أو من بوساوس
ــيئ ومع ذلك، فإن االنخراط في  س
الوساوس ال يجلب أي متعة وقد ال 

يوفر سوى راحةً مؤقتةً من القلق.
ــوس  طق أو  ــد  قواع ــع  وض ــن  ميك
ــي  ف ــاعد  تس ــث  بحي ــا  التباعه
ــق عندما تكون  ــم في القل التحك
ــاوس  ــة وهذه الوس ــكار قهري األف
تكون مفرطة، وغالبًا ما تكون غير 
باملشكلة  واقعي  مرتبطة بشكل 

املُفترَض أن حتلها.
كما هو احلال مع الوساوس، عادةً ما 
يكون لألفعال القهرية موضوعات 
رئيسية، مثل الغسيل والتنظيف 
الفحص العد احلفاظ على النظام 
ــواس  ــاع روتني صارم يبدأ الوس اتب
ــن املراهقة أو  ــري عادةً في س القه
ــد يبدأ  ــباب، لكنه ق ــنوات الش س
ــة الطفولة. تبدأ  ــك في مرحل كذل
ــة، ومتيل إلى  األعراض عادة متدرج

التنوع في شدتها على مدار العمر. 
ــواس  ــد تتغير كذلك أنواع الوس ق
ــي تتعرض  ــة الت ــال القهري واألفع
ــرور الوقت. وعادة ما تزداد  لها مع م
ــرض  ــا تتع ــوءًا عندم ــراض س األع
إلجهاد أكبر. وقد تتراوح درجة شدة 
ــري - الذي  ــواس القه أعراض الوس
ــدى احلياة  ا م ــد اضطرابًا مالزمً يُع
ــى املعتدلة، ورمبا  ــني اخلفيفة إل - ب
تكون شديدة وتستنفد الوقت إلى 
درجة تعيقك عن أنشطة حياتك.

هناك فرق بني السعي إلى الكمال 
اي  شخص يتطلب نتائج أو أداءً ال 
ــائبة، على سبيل املثال  تشوبه ش
ــواس  وبني اإلصابة باضطراب الوس
القهري األفكار املتعلقة باضطراب 
ــت مجرد  ــواس القهري ليس الوس
ــاكل  ــأن مش ــاوف مفرطة بش مخ
ــي حياتك أو الرغبة في  حقيقية ف
تنظيف األشياء أو ترتيبها بطريقة 

معينة.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز

ــه وازداد  ــفَ وزن ــون خ ــز والصم اخلب
ــن  ــة ال ميك ــة صعب ــه ، معادل ثمن
ــق التوزان فيها في ظل هيمنة  حتقي
إرتفاع أسعار الطحني واملستلزمات 
ــي انتاجهما ،  ــة ف ــرى املتعلق األخ
ــعاره  ــاوت كبير في أس ــك تف وهنال
ــة  ــن العاصم ــة م ــق مختلف مبناط
ــال في بقية  ــداد ، فكيف هو احل بغ
ــبب  والس  ، ؟!  ــراق  الع ــات  محافظ
ــو األزمة  ــذه األزمة ه ــي له الرئيس
ــا  ــية وتداعياته ــة - الروس االوكراني
على إستيراد الطحني واملستلزمات 
ــي إنتاج اخلبز أو الصمون  الداخلة ف
ــط  ــة النف ــرة وكمي ــا ، اخلمي ومنه
ــألة  املوزعة األفران ، ناهيك عن مس
ــوع وهي  ــق بهذا املوض ــرى تتعل أخ
ــاء والتي كانت  ــز الكهرب ــة جتهي قل
ــاهم في تفاقم هذه  ــبب آخر س س
ــدة (البينة اجلديدة) كان  األزمة .جري
ــران ،  ــدد من األف ــي ع ــا جولة ف له

ــتمعت إلى شكاوي واقتراحات  واس
اصاحبها ، وكانت لنا هذه احلصيلة 

من اآلراء .
بدائل محدودة 

ــدد هذا  ــي ص ــت ف ــكوى كان أول ش
ــن املواطن هيثم احللفي  املوضوع م
ــعار  ، فيقول : منذ بداية إرتفاع أس
ــت جميع  ــدوالر ، فما برح ــرف ال ص
املواد الغذائية األساسية والطحني  
ــاهم بشكل  ــباق محموم س في س

ــعارها ، واليوم  ــادة أس ــي زي كبير ف
ــد قوله  ــبحه) على ح (كملت الس
ــون ، وهو  ــز أو الصم ــال من اخلب لتن
ــية  الغذائية األساس ــلع  ــن الس م
ــا  ــتغناء عنه ــا األس ــي ال ميكنن الت
ــا ، ويضيف (احللفي) قائال : لقد  بتات
ــون وقلة عدده  ــكل إرتفاع الصم ش
ــعر (١٠٠٠)  من (١٠- ٨) صمونات بس
ــة حملدودي الدخل  دينار عراقي صدم
ــة متكونة  ــبة ، ونحن عائل والكس

ــة اإلفطار  ــخاص ، ووجب من (٦) أش
الصباحي تكلفنا أكثر من خمسة 

آالف دينار عراقي .
أزمة أخرى 

ــلمان داود املياحي  غير أن املواطن س
ــه رأي آخر عن هذه األزمة إذ يقول  ، ل
ــى أن القدرة  ــان عل ــف أثن : ال يختل
ــت  أنخفض ــن  للمواط ــرائية  الش
ــكل كبير ، بينما يعاني أغلبنا  بش
ــي له ،  ــاض الدخل اليوم ــن أنخف م
وكان األحرى على احلكومة أن تدعم 
ــران واخملابز  ــعر بيع الطحني لألف س
لكي توقف إرتفاع سعر الصمون أو 

اخلبز ، ونناشد من خاللكم بضرورة 
وزارة  ــل  قب ــن  م ــريع  الس ــل  التدخ
التجارة ، من خالل إستيراد الطحني 

الصالح لالستخدام .
أسعار متفاوتة 

ــوم بجولة في عدد  كان علينا أن نق
ــى حقيقة ما  ــن األفران لنقف عل م
ــذه اجلولة  ــوات ه ــري ، وأول خط يج
كانت مع العامل حسني فهد جبر/ 
إفران صمون أم البنني ، فيقول : قفز 
ــعر كيس الطحني الفراشة وزن /  س
٥٠ كيلو من (٣٠- ٤٠) الف دينار وهذه 
األسعار قابلة للزيادة ونتيجة لذلك 

ــنكه) ( ١٢٠)  ــح وزن ( الش فقد أصب
ــار  ــن (١٠٠) غرام ، وأش ــدال م غرام ب
ــوة رمبا تغطي  ــأن تلك اخلط (جبر) ب
تكاليف إنتاج الصمون ، بدال من ان 
ــواب األفران ، أو  ــعى إلى اغالق أب نس

التوقف عن العمل أليام.
مراعاة ظروف املواطنني 

ــون  ــران صم ــر / إف ــني زغي ــا حس أم
ــأن  ب ــح  أوض ــد  فلق (ع)  ــاس  العب
إنتاج  ــي  ف ــة  املتعلق ــتلزمات  املس
الصمون مثل اخلميرة النوع التركي ، 
ا ملحوظا  شهدت هي األخرى أرتفاعً
ــعارها ، وكذلك إرتفاع سعر  في أس
ــف دينار ،  ــن (١١-١٧) أل (العالكه) م
ــا إجتاه هذه األزمة  ويرى (زغير) : بأنن
ــتمر مراعاة  بأن إنتاج الصمون مس
ــني حتى لو  ــروف اخوتنا املواطن لظ
ــيًا وذلك باالتفاق  ــح هامش كان الرب
ــن العاملني  ــب الفرن ونح مع صاح

معه. 
خطوة إنسانية 

ــادر  ب ــد  ، فلق ــاه  ــس اإلجت ــي نف وف

ــون امللك  ــران صم ــني في إف العامل
ــع اخوتهم املواطنني من  بالوقوف م
ــاج الصمون  ــاء على إنت خالل اإلبق
ــدف تقليل  ــق أبوابه ، به ــدم غل وع
ــة تردي  ــى املواطن نتيج ــبء عل الع
واالقتصادية  ــية  املعيش أوضاعهم 

أيضا.
مشكلة التكاليف 

وليس ببعيد عن هذا املوضوع فلقد 
ــي ، من  ــد الزميل عدنان القريش أك
خالل رصده لهذه األزمة ، بأن أصحاب 
األفران في القطاع اخلاص يعانون من 
سلسلة إجراءات وتضييق وضرائب 
ــة نقل  ــال عن صعوب ــة ، فض باهض
ــك وارتفاع تكاليف  الطحني ، وكذل
ــود والكهرباء  ــة الوق ــحنه ، وأزم ش
ــتطيع  املتالحقة ، وبالتالي إذ ال تس
ــادة التكاليف ،  ــك اخملابز حتمل زي تل
ــي) هذه التداعيات  وأوضح (القريش
ــب تفرض  ــتقبل القري رمبا في املس
ــب اخملابز خيارات صعبة  على أصاح

لتوفير أنتاج اخلبز أو الصمون .

رند  علي األسود 

ــو التعبير  ــمى هدف لالدب ه أس
ــةٌ  ــب وظيف ــع . ولألدي ــن الواق ع
اجتماعية نحو قضايا مجتمعه 
دون أن تخرجه عن إطار ومقومات 
العمل الفنية ألن ما يقوله ليس 
عادياً. ولو كان عادياً ملا متيّز األديب 
ــعب وال ميكن  عن باقي أفراد الش
ــه بعيداً  ــؤدي وظيفت ــألدب أن ي ل
ــداع الفنية من  ــن مقومات اإلب ع
ــب  ــلوب مناس ــال ورؤية وأس خي
ــمه  ــر عنه، ويرس ــور ملا يعب وتص

ــداً عن اإللزام. وكوني  بحريته بعي
ــة فهذا يعني أني ابحث مثل  قارئ
ــات تتناول  ــراء عن رواي ــب الق أغل
ــرة  مغاي ــة  اجتماعي ــع  مواضي
ــط الذي إعتدنا عليه و رواية  للنم
سجن القاصرات للكاتبة شيماء 
ــادرة حديثاً عن  ــل هادي الص عقي
ــوك) تتناول  ــد ب ــة ( أول دار ومكتب
ــة األهمية وهو  ــاً في غاي موضوع
القاصرات  ــجينات  الس ــص  قص
ــجن مكاناً  الالتي وجدن في الس

آمناً يحميهن من اهوال الدنيا. 
ــو  ه ــجن  الس ان  ــن  أظ ــتُ  « كن
ــان ،  ــه اإلنس ــد مير ب ــى ماق أقس
فمجرد تخيل فتاة صغيرة خلف 
ــبه بكابوس مرعب  القضبان أش
ــرت كلياً  ــن اعتقاداتي تغي ، ولك
ــط  ــوق حائ ــد طاب ــتُ أج واصبح
ــن قلوب  ــم وأحن م ــجن أرح الس
البشر ، صرت أجد السجن أشبه 
ــرة قد تكون على  ببيت دافئ وأس
شيء من البرود والقسوة ، لكنها 
على كل حال سور منيع يقي من 
ــدور الناس.  ــر الكامن في ص الش

ــماء ورنا واماني وازهار  سناء واس
ــف القضبان  ــاء صغيرات خل نس
تتشابه حكاياتهم فقد ولدنَ في 
ــرية  نفس العناصر البيئية واألس
ــا ، الفقر ، واجلهل ، واإلهمال  ذاته
ــوء دفعت  ــروف في غاية الس ، ظ
ــم او من يتولى رعايتهم الى  ذويه
ــدى االعمال  ــي اح ــغيلهم ف تش
ــرقة والدعارة  ــل الس ــذرة مث الق
ــا  ضحاي  ، ــاب  واألره ــل  والدج
ــم التي  ــوء بيئته ــوا ثمن س دفع
ــوء أخالق ذويهم  نشأوا فيها وس
ــرأ  ــن يق ــند .  م ــم للس وفقدانه
ــيئأً  والكتب اليعلم ش الصحف 
ــم  وعامله ــات  الفتي ــؤالء  ه ــن  ع
ــون في  ــؤالء يقطن ــف ، ألن ه اخملي
ــث  ــع حي ــات اجملتم ــفل طبق اس
اجلوع والفقر والذل .من املؤكد أن 
احلرمان من أدنى احلقوق البشرية 
ــأوى والتعليم واألمان  كاألكل وامل
ــرف التفكير ويبعده عن جادة  يح
ــما الباحثة  ــع س ــواب « . م الص
االجتماعية في سجن القاصرات 
ــؤالء  ه ــص  قص ــى  عل ــرف  نتع

الفتيات ، ملفات وارقام حتمل في 
ــاكل وأهوال  طياتها معاناة ومش
عانت منها من فقدت السند في 
ــاة في صغرها  ــا . فكل فت حياته
ــن اب يأخذ بيدها الى بر  تبحث ع
ــال ( األب حبيب  ــان فكما يق األم
ابنته األول) ولكن ماذا  لو كان هذا 
ــا !  ال ميلك الضمير وال  األب ارهابي
الشرف وال يؤمن بأي دين او معتقد 
ــجينة  ــدث مع الس ــذا ماح ! ، ه

ــماء التي كان والدها يجبرها  اس
ــوات  العب ــع  صن ــى  عل ــا  وأخيه
الالصقة وتفخيخ السيارات التي 
ــا العديد من األبرياء  راح ضحيته
ــماء وحتى وهي في السجن  .اس
ــتطيع اصالح اي جهاز  كانت تس
ــي عمر الزهور  ــي « فتاة ف كهربائ
ــي صنع  ــتراك ف ــى االش ــر عل جتب
ــيء مؤلم  عبوات ومتفجرات ، ش
ــل ، فتاة ماهرة للغاية ، رمبا  بالفع
ــة وتوفرت  ــت لها الفرص لو أتيح
ــة لكانت اآلن  ــا ظروف طبيعي له
ــتها  ــة في مدرس ــة متفوق طالب
ــط عائلة حتبها وفي داخلها  وس
آالف االحالم والطموحات واآلمال 
ــداً أن  ــتكون احالمها غ ــا س ، رمب
ــة أو متخصصة  تصبح مهندس

في مجال التقنيات». 
 « أمينة املكتبة» 

ــي كان  ــجينة نهال الت ــا الس ام
ــس احلظوظ فقد  ــا من اتع حظه
ــاة والديها  ــا بعد وف ــا عمه باعه
ــي عملت حتت  ــمير الت الى ام س
ــارقة محترفة وحرمت  أمرتها س

من التعليم نهائياً  بعد ان كانت 
ــى ان تتعلم القراء والكتابة  تتمن
ــل  ــات ، تخي ــي الفتي ــوة بباق اس
ــجن احن  عزيزي القارئ كان الس
ــمير  ــى نهال من عمها وام س عل
حيث استطاعت حتقيق امنيتها 
ــجن ! فأبدت  ــل قضبان الس داخ
رغبتها في تعلم القراءة والكتابة 
ــر  ــا بش ــرة أنه ــت ألول م ، واحس
ــح التعلم  ــتحق احلياة . « فت يس
ــن تدركها ،  ــا أبواباً لم تك أمامه
ــي معظم وقتها  واصبحت تقض
ــى ان املوظفني  ــة، حت ــي املكتب ف
ــوا ينادونها  ــجن اصبح ــي الس ف
(أمينة املكتبة) «. وتكتب اسماء 
ــت على قصص كل  بعد ان اطلع
الفتيات وجتاربهم املؤملة :  «وأراني 
ــام كل كتب علم النفس  أقف أم
ــفة وعلم االجتماع وكل  والفلس
ــارب الجدها  ــن جت ــه م ــررت ب مام
ــكاد تكون  ــة ت ــة الضآل ــي غاي ف
ــال أمام أهوال  مجرد قصص أطف
ــوارع  احلياة احلقيقية؛ حياة الش
واملشردين واملعدمني واملساكني». 

قصص سجن القاصرات محبوكة 
ــاء والتركيب مادة  ــث البن من حي
ــة جيدة تتناول موضوع  اجتماعي
اعتقد إننا غفلنا عنه هذه الفترة 
ــاعد  .  انحدار اجملتمع مخيف يس
ــذه النماذج  ــل ه ــى ظهور مث عل
ــا ، املرأة كائن  املغلوبة على امره
ــرين  ــن العش ــداً بعد س ــوي ج ق
ــة جداً في صغرها  لكنها ضعيف
ــدة واألهتمام  ــاج الرعاية اجلي حتت
وية ملن يكون على  واملعاملة السَ
ــؤولية اجناب األطفال . «  قدر مس
فنحن لم نخلق جميعاً لنتناسل 
ومنأل الدنيا بأوالد الذنب لهم سوى 
رغبة ذويهم أن يخلد أسمهم في 
الدنيا ، وكأنها الوسيلة الوحيدة 

للتمسك بحياة بالطائل» ..
ــيماء عقيل هادي من مواليد  (ش
ــة  ــم الترجم ــة قس ١٩٧٦ خريج
ــوث  البح ــة  ترجم ــي  ف ــل  تعم
ــى  ــل عل ــاً تعم ــح حالي واألطاري
ــة  قصصي ــة  مجموع ــة  ترجم

للكاتب األمريكي مارك توين).

وكاالت / البينة الجديدة
ــطول  ــرادات تابعة ألس ــرت ط أج
ــي   وه ــي،  الروس ــادئ  اله ــط  احملي
ــي»  و»غرومك ــيني»،  «سيفرش
ــدار  أل ــي  الروس ــاد  االحت ــل  و»بط
ــيدجنابوف» مترينا لصد هجوم  تس
ــادئ. ــاه احمليط اله ــي مي ــوي ف ج
ــة  الصحفي ــة  اخلدم ــرت  وذك
الروسي  الهادئ  ــطول احمليط  ألس
ــام املوكلة  ــاء تنفيذ امله ــه «أثن أن
ــائل الدفاع اجلوي  ــفت وس اكتش
ــدو  ع ــات  قاذف ــرادات  الط ــد  ألح

ــار نحو  افتراضي متجهة في مس
منطقة عمليات القطع البحرية».
وقال األسطول الروسي في إفادته: 
«حني اقترب الطيران املعادي» من 
ــرت أطقم  ــة، دم ــة اإلصاب منطق
السفن الهدف افتراضيا بوسائط 
ــير في اإلفادة  ــاع اجلوي».وأش الدف
ــداف االفتراضية جرت  إلى أن األه
محاكاتها أثناء التمرين إلكترونيا، 
ــا مت إجراء التمرين وفقا خلطة  فيم
ــطول في  ــب القتالي لألس التدري

إحدى مناطق احمليط الهادئ.

وكاالت / البينة الجديدة

ــر اجلفاف املتواصل في الصومال ٨٠٥  أجب
ــن منازلهم  ــخص على النزوح م آالف ش
ــال مكتب  ــار املاضي.وق ــة اي ــى نهاي حت
ــانية التابع لألمم  ــة اإلنس ــيق اإلغاث تنس
ــدة في الصومال، يوم األحد املاضي،  املتح
ــن ٣٣ ألف الجئ،  ــجيل أكثر م ــه مت تس إن
ــبب اجلفاف الشهر املاضي، بزيادة ٢٨  بس
في املئة عن نيسان.وكان الصوماليون قد 
بدأوا بالفرار من املنطقة في كانون الثاني 
ــه الصومال وغيرها من الدول  ٢٠٢١.وتواج
ــاف خالل  ــوأ موجة جف ــي املنطقة أس ف
ــات اإلغاثة حتذر من  ــت منظم عقود.وكان
ــهر، وتشير أرقام  مجاعة قريبة لعدة أش

ــى أن أكثر من ٦  ــة إل ــة الصومالي احلكوم
ــكان البالد البالغ  ــخص من س ماليني ش
عددهم ١٦ مليون نسمة سوف يواجهون 

خطر اجملاعة.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة

ــف الغاز  ــة مل ــد أزم ــد تصاع بع
البحري بني لبنان وإسرائيل، عمل 
ــة اللبناني، عبد اهللا  ــر اخلارجي وزي
اللبنانيني،  بوحبيب، على طمأنة 
ــدالع  ــرات الن ــود مؤش ــدم وج بع
ــات لصحيفة  ــي تصريح حرب.وف
ــد اهللا بوحبيب:  «النهار»، قال عب
ــرات جدية  ــاك مؤش ــت هن «ليس
ــرائيل و»حزب اهللا»  ــن جانب إس م
ــدات  ــم التهدي ــرب رغ ــوع ح لوق
ــذا  وه ــني،  الطرف ــني  ب ــة  املتبادل
ــى معلومات  ــي عل ــى مبن املعط

ــر معنية».وأوضح  ــة من دوائ دقيق
ــيط األمريكي  أن «الوس بوحبيب 
لترسيم احلدود البحرية بني لبنان 
ــتاين،  ــوس هوكش ــرائيل، أم وإس
ــمع ردا لبنانيا موحدا حول  سيس
املساحة البحرية املتفق عليها»، 
ــة  بإمكاني ــه  تفاؤل ــن  ع ــا  معرب
التوصل الى اتفاق في املفاوضات 
ــرائيل.كما أكد وزير  بني لبنان وإس
ــدا اتفاقا،  ــة أن «لبنان يري اخلارجي
ــدة»، الفتا  ــك الواليات املتح وكذل
ــني ينقلون  ــى أن أمريكيني وأممي إل
ــرائيلي رغبته  ــرف االس ــن الط ع

أيضا في إجناز االتفاق».
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البينة الجديدة / زهري عبد الزهرة

ــتذكارية لرابطة  ــية اس ــي امس ف
ــرا  ــرت مؤخ ــة ج ــس البغدادي اجملال
ــتضافة الدكتورة امال كاشف  اس
ــادل  ع ــث  الباح ــا  واداره ــاء  الغط
ــن  م ــة  نخب ــور   بحض ــرداوي  الع
الباحثني واالدباء للحديث عن سيرة 
ــل (مظفر  ــاعر الراح ــيرة الش ومس
ــية الثقافية   النواب ) وبدأت األمس
التي قدمها الباحث صادق الربيعي 

ــراءة   بق ــة  اجللس ــتهل  اس ــث  حي
ــن قصائد النواب جاء فيها   ابيات م
نْ  نتُ ملِ هِ

باءِ بأنّي ارتُ قُ بَعضُ الغَ يَنعَ
فرٍ  ةَ ظِ المَ ــاوي قُ ياغبِيُّ ؟  وماذا يُس
راقِ  ــنٌ كالعِ ــهُ وَطَ ــنْ ل ــي ؟  ومَ بِرِجل
يهِ .. ال  لِّ الوجودِ وفِ راقِ ،بِكُ ــقَّ العِ وحَ
ن .   وذكر تعلقه بوطنه العراق  يُرتَهَ
ــاه  باجت ــه  بدفن ــة  اخلاص ــه  ووصيت
ــدث  العرداوي   ــراق ، بعد ذلك حت الع
ــي ولقاءاته مع  ــات املاض ــن ذكري ع
ــاعر الفقيد في سوريا والعراق  الش

ــاعر عبد الرزاق عبد الواحد  مع الش
ــى بغداد  ــول النواب ال ــر وص ،  وذك
وزيارة داره في الكاظمية ومشاهدة 
ــاهد  ــذي ولد فيه  وش ــرداب ال الس
بعض االزقة التي حتولت الى  حدائق 
ــة ،  والقى العرداوي  وابنية مختلف
ــعرية للنواب  ــات الش ــض االبي بع
ــعبي  ــعر الش ــن  القريض والش م
منها قصدية احلزن ،  يا حزن  ياريت 

أعرفك
چنت أسويلك حديقة ياسمني

وممشى من كاشي الفرح
ام بيتك جدّ

يا حزن يا ريت أعرفك
وين تسكن

چنت أگلك ال جتيني
ومتشي كل هاي املسافة

انا وحدي چان أجيتك
يا حزن وحياة حزنك ما عرفتك

چنّك مغير مشيتك
حاط ريحة رخيصة كلِّش

يا رخيص شگد بچيتك     

 كما حتدث  امللحن والتربوي سامي 
ــد وقال كان رحمه  هليل عن الفقي
ــز باملوهبة  ــذ الطفولة يتمي اهللا من
ــات  ــن الكلم ــث ع ــذكاء والبح وال
الشعبية الدارجة لغرض تسخيرها 
ــعرية التي متيز  ــي القصائد  الش ف
ــود تناقض  ــر وج ــواب وذك ــا الن به
واختالف  بني امللحن والشاعر حني 
ــعرية اذ  ــم تلحني القصائد الش يت
ــذف لتلك االبيات  هناك إضافة وح
ــة التي كان  ــراج االغني ــن ثم اخ وم

يردها الشاعر،  وختم حديثه بهذه 
ميَّ  دَ لكُ الترحال على قَ االبيات أنا مَ
بَّةُ  ــي حَ ــاجُ التيجانِ على رأس .. و ت
ــي  امُ فأمض ــكّ ــي احلُ ــحٍ يَطرُدُن م قَ
ــدةٌ لكن  ــذي أرضٌ واح ــماً  ه بتَسِ مُ
ــرون .. كما قدم العديد  احلُكام كثي
من احلضور كلمات مقتضبة تخص 
ــية  ــاعر النواب ،  ختام االمس الش
ــداءات الى  ــض الكتب أه تقدمي بع
رواد اجملالس البغدادية واعالن  بقية 

الفعاليات الثقافية .

منى الصراف
ــرور  بالس ــعر  تش ــت  كان ــم  ك
والغبّطة حني تستقلّ ذلك الباص 
ــار - حديثاً- في  ــبيّ الذي س اخلش
ــدو  يب ــو  فه ــا،  مدينته ــوارع  ش
ــات جميلة زاهية،  كعروس بلمس
ــاس فرحني به كثيراً، وهي  كان الن
في طريقها لرؤية ابنتها؛ لم تنسَ 

األكالت  ــض  بع ــا  ــذ معه تأخ أن 
ــا مثل:  ــي طبخه ــدع ف ــي تب الت
ن  ــام يتكوّ ــنجون) وهو طع (الفس
ان واجلوز،  ــس الرمّ ــن الدجاج ودب م
ــتهرت  ــض احللويّات التي اش وبع
بها بيوتاتهم وهي: (السمسميّة 
والساهون والچقچق قدر والدهني) 
ــا. كانت تلك  ــعد به أحفاده لتس
البنتها  املعتادة  الشهريّة  زيارتها 
التي تسكن في مدينة أخرى. عند 
ــة دخولها بيت  وصولها ومع حلظ
ــول ما رأت،  مت من ه دِ ــا، صُ ابنته
فقد وجدت ابنتها الغادة الهيفاء 
ــرّ الناظرين وهي مبالبس  التي تس
افة، وعيناها  ــفّ ــة وش ــبه عاري ش
ان بريقاً وأمامها رجل غريب  تشعّ
ــب حركاته  ــواره وتراق ــمع ح تس

ــة  متبادل ــامات  وابتس ــة  بلهف
ــقطت سلّة املأكوالت  بينهما، س
ــي حتملها أرضاً، أصابها صراع  الت
ــكّ واليقني، تفاجأت  مرير بني الش
ــت  ــا، نهض ــا أمامه ه ــت بأمّ البن
ت صفعة  الحتضانها، لكنها تلقّ
ــورديّ الغضّ  ها ال ــى خدّ رنّانة عل
ــة  ــاالً وجاذبيّ ــر جم ــح أكث ليصب
واحمراراً، وثورة من غضب والدتها 
ــى  عل ــيطرة  الس ــدت  فق ــي  الت
ــا، وبصوت مرجتف صارخ  انفعاله
ــت من ابنتها  ممتلئ باللوعة طلب

تفسيراً ملا تراه..
-أخبريني من هذا الرجل؟!..

ي.. هو ليس رجالً! -أمّ
.. كيف  ة-: تبّاً لكِ -بصوت أكثر حدّ
ــاربه يصل عنان  ال يكون رجالً وش

ــول أن  ــل من املعق ــماء؟!.. ه الس
؟!..   ب عينيَّ وأصدقكِ أُكذّ

زاد غضبها وعصبيّتها وهي تردّد: 
ــري إليه إنَّه ال يخجل وال يرفع  انظ

. عينيه عنكِ
ــدكِ  ــكِ أفق ــي.. غضب ــوكِ أمّ -أرج
ــي أنت  ــا أمّ ــي ي قين ــك،ِ صدّ عقل

واهمة، هو ليس رجالً.
ــاطت األمّ غضباً وخرجت  استش
ــا بإبالغ  ه ــت وهي تتوعدّ من البي
ــرب من  ــذي يعمل بالق ــا ال أخيه
ــة صغير،  ــلّ بقال ــت في مح البي
ــي  ــي ف ــا يغل ــه ودمه ــت إلي ذهب
ات  ــديد في دقّ العروق، وخفقان ش
ــا ترجتفان كأنّهما  قلبها، وقدماه
ــوم عاصف.  ــعفتا نخيل في ي س
ــابّ مبا شاهدته  أخبرت ابنها الش

من أخته،  حتوّل هذا احلمل الوديع 
ــب والغيرة  ــاً والغض ذئباً مفترس
ــه، حمل بيده  ــران في عيني تتفجّ
ــرعاً  ــاً وذهب مس ــاً حديديّ قضيب
ــت أخته،  ــه العجوز إلى بي مع أمّ
ــرخ.. أين هو  ــو يص ــل الدار وه دخ
ــقيقته  ش ــت  الرجل؟.هرب ــذا  ه
ة  ــدّ ــه وهي ترجتف من ش من أمام
ــي  ــل ف ــه أن ال رج ــوف، أخبرت اخل
ــاك بها ورفع  البيت، حاول اإلمس
ه تنظر إليه  ــديّ وأمّ قضيبه احلدي
باستغراب، فقد كان الرجل أمامه 
فكيف ال يراه؟!!! ويصرخ أين هو؟! 
ه  ــر إلى أمّ ــه أمامه، نظ أخبرته أنّ
ونظرة أخرى إلى شقيقته، سقط 
ــقط  ــب من قبضته ثمّ س القضي
ــم  ــو يتمت ــار وه ــو منه ــاً وه أرض

ــت من بني  ــكاد خرج ــروف بال بح
اً.. هذا  ــتني..– تبّ ــفتيه املتيبّس ش
ــحقاً..  ليس رجالً .. ليس رجالً.. س
ــك أن اقتل أختي،  ــت على وش كن
ه الدهشة واالستغراب  أصابت أمّ
..– من  ــوت عالٍ وأخذت تصرخ بص
هذا إذن باهللا عليكم؟!.. هل تقبل 
ــك  ــت أخت ــون بي ــك أن يك رجولت
ــبّ ودب؟؟!!!َّ،  ــن ه ــاً لكلّ م مباح
ــغ أخاك  ــدار ألبل ــن ال ــأخرج م س
األكبر مبا بدر منك، ألنك أصبحت 
ــك فال خير  ــى أهل بيت ــار عل ال تغ
ــل إليها  ــذ ولدها يتوسّ ــك. أخ في
ي.. إنَّه  ــا أمّ ل..–أرجوكِ ي ــأن تتمهّ ب
ــس رجالً..  ــقّ الكون- لي -واهللا وبح
ــذا الرجل   ي.. وه ــاز يا أمٍ إنَّه التلف

ى مذيع التلفاز. يسمّ

عرض / صباح محسن كاظم

ــورة  الدكت ــة  البارع ــة  املؤرخ
ــت بعلميّة،  ــدة خليل» تناول «ماج
ــة  تاريخيّ ــا  قضاي ــة  وموضوعيّ
شائكة ليس من السهل الكتابة 
ــا مبوضوعيّة وجترد بعد صراع  عنه
ــود وأزمنة تركت   ــرون وعه إمتد لق
البربرية  ــة  الصهيوني ــة  السياس
املتوحشة  الضحايا من  الشهداء 
ــرعن   ــازر العنف املش ــاء مبج األبري
ــآلن  تروى  ــور ١٩١٧ ل ــد بلف من وع
أرض الزيتون بالدماء الزكية  ، كما 
ــية  ــة، والوحش ــجون املقرف بالس
السادية ببمارسات االحتالل  يرى 
العالم بأسره تلك املمارسات غير 
ــارة  يصمت  ــرج ت ــانية يتف اإلنس
ــاع  الدف ــن  ع ــرف  الط ــض  ويغ
ــتبيحت  ــعب أس ــوق ش ــن حق ع
مقدساته وأرضه ،وأخرى بإحتجاج 

ــادة  ــى  إلع ــول اليرق ــد خج وتندي
ــة التهويد يلوذ  ــوق  ومناهض احلق
ــاوالت حرق  ــق  حمل ــت املطب بالصم
ــاوز على   ــات  والتج وهدم املقدس
أول  ــدس  بالق ــى  األقص ــجد  املس
ــرى  ــي احلرمني مس ــني وثان القبلت
ــة   سياس  ، ــم   العظي ــول  الرس
ــتوطنات  قضم األراضي ،بناء املس
ــة تهويد  ــرعيّة  ومحاول غير الش
ــو الوجود ،الهدم ،بناء  األرض ومح
ــزل  لع ــوار  ،واألس ــتوطنات  املس
ــد مت  ــكان األرض  األصليني،وق س
ــريد ثم  ــة  التش ــق  سياس تطبي
ــاب التي  ــة اإلره التهويد .سياس
ــل واخلارج  على   طالت القادة داخ
ــودي كذلك  ــدر واملكر اليه يد الغ
ــطني والصحافيني  ــع الناش جمي
ــيرين أبو  والصحفيات وفاجعة ش
عاقلة شاهد دامغ على جرائمهم 
ــالل القرن .رغم  املروعة املمتده خ
ــة العالم بتلك الفاجعة لكن  إدان
حتى اجلنازة والتشييع لم يسلم 
من قمعهم أي وحشية حتكمهم 
ــاة حلقوق  ــة ومراع ــال رأفة ورحم ب
إن  ــة   املؤلف ــدت  أك !؟  ــان  اإلنس
احلركة الصهيونية باملقدمة ص٧ 
: (( احلركة الصهيونية هي حركة 
استعمارية عاملية نشأت بني (غير 
اليهود) أوّالً ، ثم بني (اليهود ) ليس 
ــطني فقط ،  ــام بفلس ــا اهتم له
ــا هوية  ــطينيون ،ضحاي فالفلس
سياسية عاملية فريدة من نوعها 
ــرات الدول  ــلب خي ــتهدف س تس

ــة  ــوم الصهيوني ــعوب . وتق والش
ــكلون  على افتراض أن اليهود يش
ــددت لغاتهم  ــعباً واحداً وإن تع ش
أن  ــف  ،وتضي ــم  تواجده ــن  وأماك
ــعوب  ــم من الش ــود كغيره اليه
ــم دولة   ــون له ــتحقون أن تك يس
جتمعهم  وتقوم على حمايتهم)).
ــا  مبقدمته ــة  املؤلف ــتطرد  تس

ــرائيل» وراءها  بالتأكيد على : «اس
ــن العنصرية ، فما  ــخ طويل م تاري
ــعب اإلسرائيلي من  جنده في الش
لكرامة  ــان  وامته ــاب  وإره ــف  عن
اإلنسان عن طريق التحقير واإلذالل 
ــوص دينية  ــي إال ترجمة لنص ماه
وظفها مفكرو الصهيونية وروادها 
ــكيل العقل  ــا لتربية وتش وقادته

اإلسرائيلي الذي له سماته وهويته 
الشعوب.).حتدد  بقية  اخملتلفة عن 
الدكتورة ماجدة خليل في الفصل 
األول مابني اليهودية والصهيونية 
ــدود – للتفريق بني  ــم وح –مفاهي
ــة   ــة والصهيوني ــة كديان اليهودي
حركة سياسية كما ورد في ص ١١ 
ــبما يذكر اليهود  : ( اليهودية حس

ــوم على جملة أصول  هي ديانة تق
ــد اهللا ،وعقيدة  هي : عقيدة توحي
ــرائيل  ــي لبني إس ــار اإلله االختي
ــار وأبناؤه  ــعب اهللا اخملت ــم ش بأنه
ــث األرض  ــدة توري ــاؤه ، وعقي وأحب
املقدسة فلسطني إلبراهيم عليه 
ــالم ونسله من بني إسرائيل ،  الس
وعقيدة اخمللص  املنتظر أو املسيا أو 

املاشيح كما يسمونه .) .. ( كانت 
كلمة يهودي تشير إلى العبرانيني 
ــتخدمت الكلمة  القدامى ثم أس
احلاخاميني  ــود  اليه إلى  ــارة  لإلش
ــود  ويه ــامريني  والس ــني  والقرائ
ــم  ــا).كل أحالمه ــني وأثيويبي الص
ــوق  حق ــادرة  ومص ــعاتهم  وتوس
ــوا  يحيل ــطيني  الفلس ــعب  الش
ــم التلمود  ــدمي ث ــك للعهد الق ذل
ــن  م ــم  لتجميعه ــوا  لينطلق
ــون ، هذا  ــى أرض الزيت ــتات إل الش
املنجز التاريخي املهم يستحق أن 
ــات العربية مبعظم  يدرس باجلامع
اآلداب  ــخ  التاري ــات  اإلختصاص
ــوق ب٤٠٤ صفحات  القانون واحلق
ــالة  ــت احلقيقة بتلك الرس ، كتب
ــة أخيرة  ــة املميزة . كلم األكادميي
ــره اجلميع  ــي ينتظ ــر اإلله : النص
ــاالت السماوية بيد  من آمن بالرس
ــا املوعود إلحقاق احلق .. الريب  أملن
أن املعرفة الفكرية بحركة التاريخ 
ــات  ــدول واألمم والصراع ــوء ال ونش
ــق التي مرت  ــم األجيال احلقائ يعل
ــيرتها  مبس ــعوب  الش ــا  به ــر  ومت
ــرحي ،  ــاعر ،املس احلضارية ،فالش
ــكيلي،املفكر،الباحث،وكل  التش
ــم قراءة  ــة تعزز له ــالب احلقيق ط
ــاف فكيف  ــي املض ــخ الوع التاري
ــراع الوجود  ــطني وص بتاريخ فلس
بني املسلمني واليهود على أحقية 
ــذي تدفع  ــم ،ووجودهم ال تاريخه
ــس  ــا ولي ــه آخره ــال ضريبت األجي

آخرها الشهيدة شيرين .
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وفاء الفتالوي

تراودها أحالم
تصحو ثم تنام

بني اليقظة واحللم
أشرعة سفن ورياح

موج يتراقص وأسماك
دفة تسيرها الرياح

ناطحة تتحدى الثوران
ونعيق النورس يطرق على 

االذان
وسحنة سمراء غارقة في 

الفضاء
وبحر ميتد ألالف الكيلو 

مترات
وسماء اختلطت عليها 

األلوان
وايادٍ تلفها احلبال 

واجساد تأدجلت دون 
اكتراث

وضجيج نهار في العتمة
ودالء تتغابى فوق أسطح 

املركب
وحفيف املاء يسترق 

األنظار

هناك.. وسط بحر مرجتل 
صوت أنني مقلق

بحة وحشرجة تلعثم 
الكلمات

كبلت فمٍ ما عاد للبوح 
منطلق

جاثوم ذلك القدر املمتنع
يأتي حني غفلة ال يرحل
ونبضات القلب تشتعل

بني اليقظة واحللم
دعني أدنو من القدر
أشم رائحة اخلشب

امأل كأسي بقصص القمر
أرتقي جناحي املطر

أكتب أربعاً واتوجها 
بأربعة

ثم أرشقها باآلالف القبل
وأؤطرها بشفاه مخملية 
ال فرق بني الشمس والقمر

اضحوكة تلك الطرق
متمركزة بثنايا السهر
خداعة األلوان ساحرة 

للثواني 
وهي بني اليقظة واحللم

شاكر االنباري
ــقائف الزرق» للكاتبة «كليزار  رواية «الس
أنور» تكرس معظم صفحاتها للحفر في 
ــة العمادية، وهي قضاء صغير  تاريخ مدين
ــدود التركية ويتبع اليوم  يقع قريبا من احل
ــة دهوك، وقد ولدت الكاتبة في  إداريا ملدين
هذه املدينة. وجاءت روايتها وثيقة شاملة 
ــأتها األولى.  ــذ نش ــخ املدينة من ــن تاري ع
ــدرة من أب  ــوالف منح ــة س ــة الرواي بطل
كردي مقيم في أميركا وأم أميركية، وبعد 
موت عائلتها لم يبق أمامها سوى القيام 
ــودة بطلة الرواية  ــا إلى اجلذور، فع برحلته
ــوالف إلى العمادية هي عودة الى جذور  س
متشعبة لدين، وتقاليد، وآثار، وشخصيات 
ــة. ذلك عبر زيارة ميدانية للمدينة  مختلف
ــن  ــخاص م ــرات األش ــي عش ــث تالق حي
ــم، ثم عبر  ــاالت وعمات وأوالده أعمام وخ
ــن العمادية  ــا اب ــا جده ــة تركه مخطوط
ــركا. وهنا يلتقي  ــه الذي هاجر إلى أمي البن
ــة بزيارتها إلى  ــي البطل ــر عبر عين احلاض
مدينة أبيها وجدها، واملاضي عبر ما كتبه 
ــي مخطوطته  ــن تاريخ املدينة ف جدها ع
ــارك في تلك اخملطوطة جدها املسلم،  وش
ــخص يهودي، وآخر مسيحي، كل من  وش

ــده وعاداته. عدا  ــه وتقالي ــة نظر دين وجه
هذا االندماج بني اجملتمعات اخملتلفة دينيا، 
ــت ذاته، العالقة  ــداث تروي، في الوق فاألح
ــورية  ــة بني العرب في العراق وس امللتبس
ــه املعروفة،  ــردي في مدن ــعب الك مع الش
ــيس  ــي عالقة متوترة تاريخيا منذ تأس وه
ــي القرون املاضية، ومن  األمارات الكردية ف
ــوفينية للسلطات  ثم الحقا النظرة الش

ــت في  ــدن، وتوج ــك امل ــت تل ــي حكم الت
ــعب الكردي  ــل معينة بتهجير الش مراح
ــه  قصف أو  ــة،  التاريخي ــه  مناطق ــن  م
باألسلحة الكيمياوية ذات سنة. نقع في 
رواية السقائف الزرق على الروابط املتينة 
ــان، وقوميات،  ــات، وأدي ــني لغ ــة ب املتفاعل
ــى احلضارة  ــأتها إل ــود نش ــي مدينة تع ف
ــع قرون قبل امليالد، وأطلق  «امليدية»، لتس
عليها عماد الدين زنكي اململوكي اسمه، 
ــتقالل،  ــم تعاقبت عليها الدهور بني اس ث
واحتالل، وعزلة داخل سورها الدائري على 
ــة باجلبال،  ــرة العمالقة احملاط تلك الصخ
ــاع مئات  ــالالت، على ارتف ــان، والش والودي
ــذه الرواية  ــطح البحر. وه ــار فوق س األمت
ــتغاالت الرواية  ــرى الش ــوال أخ ــح حق تفت
ــات، فكان  ــل اإلثني ــو حق ــة، أال وه العربي
هناك اطاللة على الثقافة الكردية الغنية 
بتراثها، وأساطيرها، وطعامها، وأعراسها، 
واعتقاداتها، وأحالمها. واملعروف أن قلة من 
ــرب اطلعوا على التراث الكردي،  القراء الع
ــة،  ــة العربي ــى اللغ ــات إل ــدرة الترجم لن
ــية في أوساط بعض  ــوفينية الفاش والش
املثقفني، التراث املشبع بالقيم االنسانية 

التي يتشارك بها مع شعوب املنطقة.

البينة الجديدة / علي شريف
احتفت جمعية الرواد الثقافية 
ــز  ــل / املرك ــة باب ــي محافظ ف
ــعد  ــاعر   أس العام مبنجز الش
ــوان  ــل عن ــذي حم ــي ال الزامل
ــية  ــاك) في أمس ــرقت هن (أش
ــاعر جبار  ــا الش ــة أداره ثقافي
الزاملي:  ــاعر  الش الكواز.وقال 
ــن  ــدأت م ــة ب ــي األدبي إن جتربت
ــتمرت إلى  ــر املراهقة واس عم
ــي أجناس  ــباب وكتبت ف الش
ــا التفعيلة وبعدها  أدبية منه

ــيرا  مش ــعبي.  الش ــعر  الش
ــي  ــاركته في األماس ــى مش إل
ــه  ــوج  جتربت و نض ــعرية  الش
ــعرية عند دخوله الوسط   الش
ــرأ عددا  ــد ذلك ق ــي  بع اجلامع
ــه احملتفى به  من نصوص ديوان
ــم قرأ عدد  ــرقت هناك ). ث ( أش
ــد منوعة  ــعراء قصائ من الش
من أدباء بابل وبغداد.وفي ختام 
ــية وقع الشاعر الزاملي  األمس
ــه بني  ــخا من ــه ووزع نس ديوان

احلضور.

@…iâ˛a@pbË¶aÎ@o„c

الثقافة التاريخية
لعلّ الذي يجهل التاريخ ال يعرف احلقائق ،تلك الرؤية التي لي يقني بها. على مر التاريخ البشري فلسطني عربية هذا مادرسته مبناهج التاريخ من اإلبتدائية للدكتوراه بالعراق ولبنان  ، 
وكل املناهج التاريخية العربية التي إطلعت عليها بالوطن العربي ،ال ميكن تزوير التاريخ ،والثقافة ،واحلضارة ..   فالثقافة ترتكز بالوعي اإلنسان وترسخها الكتب واملؤلفات املهمة التي 
تكتب بعلميّة ،وحرفيّة ،ومهنيّة ،وموضوعيّة من أجل فهم وتفكيك وتعريف وتبصير وتذكير اجملتمع العربي ،واإلنسانيّة  مبا جرى ويجري بفلسطني جاءت مؤلفات املؤرخة الدكتورة 
ماجدة خليل (( تشكيل العقل اإلسرائيلي )) وكتاب (( الفكر اليهودي املغاير )) رسائل أكادمييّة  باملاجستير والدكتوراه مميزة  بعرضها  وتناول مبوضوعاتها بجرأة متناهية على املستوى 

العربيّ .
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر عضو جلنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية مهند 
اخلزرجي، امس الثالثاء، أن  أزمة الوقود في بغداد واحملافظات هي 
ــؤولية شحة الوقود في ظل  ل اخلزرجي ، مس أزمة مفتعلة.وحمّ
الظروف الراهنة التي يعيشها البلد، إلى شركة توزيع املنتجات 
ــن بوقوفه  ــؤولية إذالل املواط ــي باتت تتعمد مس ــة الت النفطي
طوابير أو قضاء جل وقته للبحث عنه في احملطات األخرى إضافة 
إلى االزدحامات املرورية التي زادت من املعاناة.ودعا اخلزرجي وزارة 
ــيم وعدم ترك الوضع على  ــط، إلى معاجلة هذا اخللل اجلس النف
ــرعة املمكنة،  ــذا األمر بالس ــل على حل ه ــو عليه والعم ما ه
ــات املعنية في  ــات ال يحتمل  إخفاق اجله ــاً أن املواطن ب مضيف
ــاً وأن األزمة تزداد في فصل  ــتقات النفطية خصوص توفير املش
ــة املواطن.وتابع اخلزرجي، أن  ــف نتيجة تزايد الطلب حلاج الصي
ــداد واحملافظات هي أزمة مفتعلة من اجلهات  أزمة الوقود في بغ
ــركة توزيع  ــري في مفاصل ش ــاد املستش املعنية نتيجة الفس

املنتجات النفطية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاحنة عند  ــس الثالثاء، ضبط ١١ ش ــة اجلمارك، ام ــت هيئ أعلن
ــواد مخالفة.وقالت  ــداد الحتوائها على م مداخل العاصمة بغ
ــري ومكافحة  ــم التح ــة في قس ــا العامل ــة ، إن كوادره الهيئ
التهريب مديرية كمرك املنطقة الوسطى، ضبطت ١١ شاحنة 
حتمل (أدوات احتياطية، أجهزة كهربائية، ألواح خشب، مالبس، 
رافعات شوكية، مواد كيمياوية، مواد بالستيكية، ومواد أخرى)، 
ــتيراد.وأوضحت الهيئة، أن  ــات االس ــة لضوابط وتعليم مخالف
ــرطة الكمارك، مؤكدةً على اتخاذ  العملية متت بالتعاون مع ش
اإلجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانني والتعليمات النافذة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، إن العراق في  ــال رئيس اجلمهورية برهم صالح، ام ق
ــف والتكاتف بني جميع أبنائه من  ــوج ما يكون إلى رص الص أح
ــز على تلبية  ــتحقاقات وطنية ترتك ــل املضي في تلبية اس أج
ــني األوضاع  ــرة كرمية، وحتس ــاة ح ــني في حي ــات العراقي تطلع
اخلدمية واملعيشية.وجاء في بيان لرئاسة اجلمهورية ، أن رئيس 
ــيوخ  ــتقبل وفداً ضم عدداً من ش ــم صالح اس ــة بره اجلمهوري
ــل األوضاع  ــرى بحث مجم ــرف، حيث ج ــائر النجف األش عش
ــك األوضاع في املدينة.وأكد صالح، وفقاً  العامة في البلد وكذل
ــرف واملرجعية  ــذي تلعبه النجف األش ــدور الكبير ال ــان، ال للبي
ــائر ووجهائها في احلفاظ على النسيج  ــيوخ العش الدينية وش
ــن رمز لالعتدال، ودعم  ــي في البلد، مبا متثله املدينة م االجتماع
ــاع ضد اخملاطر  ــذ العنف والدف ــة للمواطنني، ونب املطالب احلق
ــتقرار. ــيخ األمن واالس ــاهمة في ترس التي تواجه البالد، واملس
ــون إلى رص الصف  ــى أن البلد في أحوج ما يك ــار صالح، إل وأش
ــل املضي في تلبية  ــي والتكاتف بني جميع أبنائه من أج الوطن
ــة تطلعات العراقيني في  ــتحقاقات وطنية ترتكز على تلبي اس

حياة حرة كرمية، وحتسني األوضاع اخلدمية واملعيشية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــتئناف بغداد  ــة اس ــدرت احملكمة اجلنائية املركزية في رئاس اص
ــت  ــجن مدة س ــة، امس الثالثاء، حكماً بالس ــة االحتادي الرصاف
ــة. وذكر إعالم  ــية االوزبكي ــة حتمل اجلنس ــنوات بحق ارهابي س
القضاء ، أن اجملرمة اعترفت بانها احد اعضاء التنظيم االرهابي 
ودخلت الى العراق عام ٢٠١٥ بصورة غير شرعية مع زوجها الذي 
ــدى املعارك في نينوى. ــش االرهابي وقتل في اح ينتمي الى داع
وأضاف البيان، أن احلكم بحق اجملرمة يأتي استنادا الحكام املادة 

الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.
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بغداد / البينة اجلديدة

ــة االحتاديَّة  ــة النزاه ــا رئيس هيئ دع
ــاعدي، امس الثالثاء،  عالء جواد الس
الى اتخاذ قرارات جريئة فيما يخص 
ــليم املدانني واألموال املُهرَّبة في  تس
ــة النزاهة  ــالم هيئ ــارج. وقال اع اخل
ــة االحتاديَّة  ــة النزاه ــس هيئ ، ان رئي
ــاعدي التقى رئيس  ــواد الس عالء ج
الدورة التاسعة ملؤمتر الدول األطراف 
ــة  ملكافح ــدة  املتح األمم  ــة  باتفاقي
ــاد رئيس هيئة الرقابة اإلداريَّة  الفس
ــر العربية اللواء  ــي جمهورية مص ف
ــافي.واضاف البيان،  حسن عبد الش
ــدورة  ــس ال ــب رئي ــاعدي نائ ان الس
ــراف في  ــدول األط ــر ال ــة ملؤمت الرابع
االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، 
ــافي، الذي  ــد الش ــالل لقائه عب وخ
ــرة لفريق  ــدورة الثالثة عش ــرأس ال ت
ــذ، والدورة  ــة التنفي ــتعراض آلي اس
ــل  العام ــق  للفري ــرة  عش ــة  الثالث
ــوح العضوية املعنى  احلكومي مفت
ــني بفيينا،  ــاد املنعقدت ــع الفس مبن
ــتركة بني  ــات العمل املش بحث آلي

ــي االتفاقية األممية  الدول األعضاء ف
ــزام  الت ــدى  وم ــاد  الفس ــة  ملكافح
ــا، وأهمية  ــراف مبقرراته ــدول األط ال
ــق الدول  ــة بح ــرارات جريئ ــاذ ق اتخ

ــاعدة  ــي متتنع عن التعاون واملس الت
ــليم  ــص تس ــا يخ فيم ــة  القانونيَّ
ــث  ــة، وبح ــوال املُهرَّب ــني واألم املدان
تطوير آلية استعراض التنفيذ الذي 

نصت عليه املادة (٦٥) من االتفاقية.
وبحسب البيان، أشار رئيس الهيئة 
ــي خرج بها مؤمتر  إلى التوصيات الت
ــوال املنهوبة،  ــترداد األم ــداد الس بغ

ــاء قضاءٍ دوليٍّ  والتي كان منها إنش
صٍ بقضايا الفساد واسترداد  تخصِّ مُ
؛ حلث  ــلٍ دوليٍّ ـ ــوال، وتأليف تكتُّ األم
الدول احلاضنة لألصول املُهرَّبة على 
ــخيص الدول املُمتنعة  التعاون وتش
منها، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في 
ــترداد األموال ومكافحة  مسألة اس
ــاد كاملصادرة غير املبنيَّة على  الفس
ــان، اجلانبان  .وتابع البي ــةٍ جزائيَّةٍ إدان
ــرام اتفاقيَّاتٍ  ــة إب ــا إلى أهميَّ تطرَّق
ــير تطبيق  ــني الدول؛ لتيس ثنائيَّةٍ ب
مواد وبنود االتفاقية األممية ملكافحة 
ــد على توثيق  ــاد، والعمل بج الفس
عرى التعاون بني جميع األطراف؛ من 
أجل تفعيل مواد االتفاقيتني األمميَّة 
ــار  ــاد. يش والعربيَّة ملكافحة الفس
ــاعدي يترأس  ــى أن عالء جواد الس إل
كافحة  الشبكة العربية للنزاهة ومُ
الفساد، وقد اختير أيضاً نائباً لرئيس 
ــدول األطراف  ــدورة الرابعة ملؤمتر ال ال
ــة  ــة ملكافح ــة العربي ــي االتفاقي ف
الفساد الذي تترأس اململكة العربية 

السعودية دورته احلالية.
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بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة النفط عن بحثها مع شركة 
ــاالت تدريبية  ــي مج ــاون ف ــة التع صيني
وزماالت ومنح دراسية في اجملال النفطي. 
ــدف تطوير  ــوزارة ، انه به ــان لل ــر بي وذك

ــية للعاملني  ــالكات الفنية والهندس امل
ــة بالتعاون مع  ــكيالت النفطي في التش
ــي مبنى وزارة  ــركات العاملية، عقد ف الش
ــن دائرة  ــني ممثلني ع ــاع  ب ــط اجتم النف
ــي وزارة النفط وبني  ــب والتطوير  ف التدري

ــة. وقال مدير عام  ــركة زينهوا الصيني ش
ــم محمد  ــب و التطوير باس ــرة التدري دائ
ــن بحث افاق  ــر ان االجتماع تضم خضي
ــي قدمت منح  ــركة الت ــاون مع الش التع
ــرص تدريبية لتطوير  ــية وزماالت وف دراس
ــية  ــة واالدارية والهندس ــالكات الفني امل
للعاملني  في التشكيالت النفطية.واشار 
ــتكمال   ــتقوم باس ــر ان الوزارة س خضي
االجراءات االدارية والفنية لغرض االعالن 
ــل زينهوا  ،  ــن البرنامج املقترح من قب ع
ــركة الصينية ستتحمل  مضيفا ان الش
ــح مدعومة  ــكل من ــف على ش التكالي
ــن اجل تعزيز وتفعيل التعاون  بالكامل م
ــة مع العراق.  ــراكة العلمي الثنائي والش
ــر االجتماع  ــى انه حض ــت البيان، ال ولف
عدد من اخملتصني بالبرامج الدراسية في 

وزارة النفط والشركة الصينية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــن امس  ــرة واملهجري ــت وزارة الهج أعلن
الثالثاء، عن إطالق املنحة املالية لـ٦ آالف 
ــرة عائدة. وذكرت الوزارة، أن مالكاتها  أس
ــة لتوزيع املنحة  ــراءات الالزم أنهت اإلج
ــى مناطقها  ــدة ال ــر العائ ــة لألس املالي

ــات وزير الهجرة  ــب توجيه احملررة وبحس
ــي، مبينةً أنه مت  ــن عثمان الغامن واملهجري
إطالق هذه املنحة اجلديدة لتشمل ستة 
ــتالم  ــوزارة ، أن اس ــرة.وأضافت ال آالف أس
ــن طريق البطاقة  ــغ املالية يكون ع املبال
ــب البيان،  ــي، بحس ــد الغامن الذكية.وأك

ــت من أجل  ــوداً كبيرة بذل ــاك جه أن هن
ــر استحقاقها وحتسني  إعطاء هذه األس
أن  ــى  ال ــيراً  ــية، مش املعيش ــا  أوضاعه
ــرة واملهجرين تعمل  ــالكات وزارة الهج م
وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق 

والتعاون مع اجلهات اخملتصة األخرى. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــن الكلف ــط ع ــفت وزارة التخطي كش
ــداد املعلق،  ــروع قطار بغ التخمينية ملش
ــل إلجناز جميع  ــارت إلى بدء العم فيما أش
ــروع. وقال املتحدث  ــات تنفيذ املش متطلب
ــداوي ، إن  ــد الزهرة الهن ــم الوزارة عب باس
ــداد متت  ــق في بغ ــار املعل ــروع القط مش

ــاب وزارة النقل ضمن  احالته وادراجه حلس
موازنة العام املاضي ٢٠٢١ بكلفة تخمينية 
ــات ومبدة تنفيذ تصل الى  تتجاوز ٤ تريليون
ــنوات.وأضاف، أن هناك عمال  ــي ٥ س حوال
وتنسيقا  ما بني وزارتي التخطيط والنقل 
ــة  ــوزراء وامان ــس ال ــة جملل ــة العام واالمان
ــتكمال جميع املتطلبات  بغداد لغرض اس

ومعاجلة كل االشكاالت التي تواجه تنفيذ 
ــروع.وتابع الهنداوي أن مشروع قطار  املش
ــرة في فك  ــق ميثل اهمية كبي ــداد املعل بغ
ــي العاصمة،  ــروري احلاصل ف ــاق امل االختن
كما انه سيوفر اعدادا غير قليلة من فرص 
ــروع هدفه حتقيق  ــدا أن املش العمل، مؤك

التنمية في بغداد. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــت وزارة التجارة ، أن كميات احلنطة احمللية  أعلن
املسوقة خملازن احلبوب جتاوزت املليون وسبعمئة 
ألف طن مع استمرار توافد املسوقني والفالحني 
ــويق والسايلوات والصوامع العائدة  ملراكز التس
ــليم  ــوب لتس ــارة احلب ــة لتج ــركة العام للش
احملصول.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة 
ــركته تتابع مع  ــون ، إن ش ــد حن ــوب محم احلب

ــوك ومحافظات إقليم  فروعها في نينوى وكرك
ــويق بصورة  ــات احلصاد والتس ــتان عملي كردس
ــهيل  ــة تس ــع بأهمي ــه املواق ــتمرة وتوجي مس
ــل لضمان  ــات للفالحني والعم ــة اإلمكاني كاف
ــيارات والسعي الستالم جميع  عدم مبيت الس
ــون، أن  ــل اليها.وأكد حن ــي تص ــاحنات الت الش
ــاوزت الكثير من  ــام جت ــالل هذا الع ــركة خ الش
الروتني بتسهيل كافة االجراءات أمام الفالحني 

واملسوقني بتسويق احملصول خملازن وزارة التجارة 
بعد مت سعر شراء واحد وبدرجة واحدة فضالً عن 
ــليمها للفالح  ــتحقات املالية وتس صرف املس
ــح، أن إجمالي كميات احلنطة  بدون تأخير.وأوض
ــوم   األحد  ــتالمها لغاية ي ــي مت اس ــة الت احمللي
ــون طن من  ــغ ( ١,٧٤٢,٦٥٠٫٣٥٠) ملي ــي بل املاض
ــويق املزيد من الكميات  احلنطة، مع األمل بتس

وتصاعد وتيرة التسويق خالل األيام املقبلة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي  ــس البرملان محمد احللبوس ــد رئي أك
ــر اخلصاونة،  ــوزراء األردني بش لرئيس ال
ــم مخرجات  ــاء، أهمية دع ــس الثالث ام
القمة الثالثية بني العراق واألردن ومصر.

وقال مكتب احللبوسي ، إن رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي والوفد املرافق 
ــسَ الوزراء  ــى، امس الثالثاء، رئي له التق
البيان،  اخلصاونة.وبحسب  األردني بشر 
ــد بحث اللقاء العالقات الثنائية بني  فق

ــز التعاون  ــن، والتأكيد على تعزي البلدي
ــاً،  ــترك ثنائي ــادي املش ــي واالقتص األمن
وفي إطار آلية التعاون الثالثي مع مصر.

ــي، أهميةَ دعم مخرجات  وأكد احللبوس
القمة الثالثية، والبدء بخطوات عملية 
ــكل إيجابي  ــة، ومبا ينعكس بش وواقعي
ــتقرار ، مثمناً دور  ــة واالس ــى التنمي عل
ــس التعاون  امللك (األردني) في متتني أس
ــا يخدم مصلحة  ــي جميع اجملاالت ومب ف
ــعبني.من جانبه، قال رئيس الوزراء  الش
ــة  ــة، األردني ــة الثالثي ــي، إن القم األردن
ــهمت في تعزيز  ــة املصرية، أس العراقي
ــم بالده  ــداً دع ــترك، مؤك ــاون املش التع
ــد اهللا الثاني  ــك عب ــها املل ــى رأس وعل
للعراق، وبكل ما يسهم في حتقيق األمن 
ــار إلى أن استقرار  واالستقرار، فيما أش

العراق ميثل استقراراً للمنطقة. 

بغداد / البينة اجلديدة
اصدرت حركة امتداد ، بيانا من ٦ نقاط، بينها اعفاء عالء الركابي 
ـــــعبنا  ــن منصبه في احلركة. وذكر بيان للحركة ، يا أبناء ش م
الغالي، بعد اطالع االمانة العامة حلركة امتداد على تقرير جلنة 
ــتقالة  تقصي احلقائق قررت مايأتي :ـ١- املصادقة على قبول إس
محمد نوري من احلركة.٢- املصادقة على إعفاء عالء الركابي من 
منصب األمني العام للحركة.٣- مطالبة عالء الركابي بعرض أي 
دليل فساد او شبهة فساد إلى الرأي العام وتسليمه إلى القضاء 
ــواب وبحضور كوكبة  ــبة كل من تثبت إدانته.٤- دعوة الن حملاس
ــي خالص لتوحيد اجلهود  ــخصيات الوطنية للقاء وطن من الش
ــا من أجله.٥-  ــعب الذي خرجن ــالق من جديد خلدمة الش واالنط
ــب التنفيذي احلالي، مع التأكيد على  إنهاء تكليف رئيس املكت
ضرورة إعادة النظر بالهيكلية التنظيمية للمكتب.٦- تشكيل 
ــه العامة للحركة إلعادة تقييم كل  جلنة خاصة من قبل األمان

مفاصل احلركة ومعاجلة األخطاء التي مت تشخيصها. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء،على عمق  ــح، ام ــس اجلمهورية برهم صال ــد رئي أك
ــة  ــراق والكويت.وذكر املكتب اإلعالمي لرئاس ــات بني الع العالق
اجلمهورية ، أن رئيس اجلمهورية برهم صالح، استقبل السفير 
الكويتي لدى العراق سالم الزمانان مبناسبة انتهاء مهام عمله.

ــفير خالل  ــاً للبيان بـجهود الس ــاد رئيس اجلمهورية، وفق وأش
فترة عمله في العراق من أجل تطوير العالقات بني البلدين.وأكد 
صالح، على عمق العالقات بني العراق والكويت، وضرورة العمل 
على تعزيزها نحو املزيد من التعاون في اجملاالت كافة، ومبا يخدم 
مصلحة الشعبني والبلدين، والتنسيق املشترك من أجل إرساء 
ــتقرار في املنطقة.من جانبه، أكد السفير الكويتي  األمن واالس
التزام بالده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العالقات الثنائية 
ــي مختلف اجملاالت نحو املزيد من أطر التعاون ملا فيه مصلحة  ف

الشعبني اجلارين.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي بطاقة نخيل،  ــيد  جميع زبائنه من حامل ر مصرف الرش ــذَّ ح
ــي تدعي  ــة والصفحات الت ــط الوهمي ــع الرواب ــن التعامل م م
ــلف والقروض.وذكر  اعتمادها من قبل مصرف للتقدمي على الس
ــلف  ــان، أن التقدمي على س ــرف في بي ــب اإلعالمي للمص املكت
ــيد والبالغة ١٠ ماليني دينار كحد أعلى للموظفني  مصرف الرش
ــيد أو  ــني ملوظفي العقود من خالل تطبيق مصرف الرش و ٥ مالي
ــد، أن املصرف ال يتحمل  ــاه ( httpbit.ly2OsWZf3).وأك الرابط أدن
مسؤولية التعامل مع اإلعالنات الوهمية وحاالت السرقة التي 

حتصل حلسابات املستفيدين.
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9مقاالت
إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــنوات او بالغرامة     يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالث س
ــد ألحدى  ــى معتق ــرق العالنية عل ــد ط ــدى باح ــن اعت م
ــعائرها ومن تعمد التشويش  الطوائف الدينية او حقر ش
ــى حفل اجتماع  ــة دينية او عل ــعائر طائف على اقامة ش
ــيء من ذلك وكذلك  ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة ش
ــعائر طائفة  من خرب او اتلف او دنس بناء معدا ألقامة ش
ــن طبع او  ــه حرمة دينية وم ــيئا اخر ل ــة او رمزا او ش ديني
نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا 
ــتخف بحكم من احكامه  ــا يغير من معناه واذا اس حتريف
ــخصا هو  ــن تعاليمه ومن اهان علنا رمزا او ش ــيء م او ش
ــة دينية او  ــد او احترام لدى طائف ــع تقديس او متجي موض
السخرية من حفال» دينيا»واملادة ٣٧٣ يعاقب باحلبس مدة 
ــنتني وبغرامة او باحدى هاتني العقوبتني من  التزيد عن س
ــك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب مليت او هدم او  انته
اتلف شيئا من ذلك ويعاقب باحلبس مدة التزيد عن سنتني 
ــن انتهك عمدا»حرمة جثة او جزء منها او رفاة  وبغرامة م
ــع الفعل انتقاما»من  ــر عنها الكفن واذا وق ادمية او حس
ــهير به تكون العقوبة احلبس ثالث سنوات  امليت او التش
ــوش  ــنة باحلبس او الغرامة من ش وتكون العقوبة ملدة س

عمدا»على جنازة او مأمت وعطلهما بالعنف او التهديد.
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اِّـحامي / علي احمد 
السراي 

ــب االحكام  ــوم الكفيل مبوج ان مفه
ــة ، هو ضم ذمة  ــوص  القانوني والنص
مالية الى آخر والكفالة تكون بايجاب 

ــني الكفيل واملكفول له ، وقد  وقبول ب
ــون الكفالة منجزة او معلقة على  تك
ــرط او مضافة الى زمن املستقبل ،  ش
والكفالة قد يكون محلها وموضوعها 
ــة) ، ويتمثل  ــة (عقاري ــة او عيني مالي
بكونه الذي يقدم أمواله ضمان اللتزام 
معني يلتزم به املكفول فإذا لم ينفذه 
ــذ ملزما بتقدمي  ــون الكفيل حينئ يك
ــة الى  ــك الكفال ــدد في ص ــغ احمل املبل
اجلهة التي تطلب احضار املكفول له 
، ومن شروط الكفيل ان يكون متمتع 
ــد  ــون ق ــة وان ال يك ــة الكامل باالهلي
ــر تلك االهلية  ــه عارض مينع توف أصاب
ــا أهم االثار  ــاء انعقاد الكفالة ، أم أثن
التي تترتب على ذلك فهو اداء الكفيل 
ملوضوع الكفالة املالية او العينية الى 

اجلهة املستفيدة أو صاحبة املصلحة 
ــوى  ــا س ــر قانوني ــة وال أث ــي الكفال ف
ــد العامة  ــكام القواع ــك   وفق أح ذل
للقانون ، لكن في حالة اذا لم يتمكن 
ــول له في  ــن احضار املكف الكفيل م
ــد فعله هذا  ــزاء ، فهل يع قضاية اجل
ــني العقابية  ــكام القوان مخالف ألح
ــت طائلة نص  ــل يقع حت ــة وه واجلزائي
ــي ، ان االجابة على ذلك  قانوني عقاب
ــمت  وما ذهبت اليه القوانني التي رس
ــذي  ال ــل  الكفي ــى  ــم عل ــة احلك الي
ــان حضوره  ــخصة لضم ــد بش يتعه
ــة االختصاص  ــلطة صاحب امام الس
ــاء مبلغ حتدده احملكمة  ويكون ذلك لق
ــون حبس الكفيل  اخملتصة ، او قد يك
ــلطة او احملكمة صاحبة  من قبل الس

االختصاص ملدة ال تتجاوز ستة أشهر 
ــل  الكفي ــوال  أم ــي  ــا ال تكف ، عندم
ــتيفاء مبلغ الكفالة او في حالة  الس
ــة امام  ــوية مقبول ــن تس ــه ع امتناع
ــة االختصاص ، وفي هذه  جهة صاحب
ــتثناءات على  ــاك اس ــوال ترد هن االح
ــن قبل اجلهة اخملتصة  االجراء املتبع م
ــل بالتزاماته ،  ــي حالة اخالل الكفي ف
وهي مع مراعاة أحكام القوانني االخرى 
ــي ما ال يجوز حجزه وبيعه من أموال  ف
ــوال التي ال  ــل ، لكون هذه االم الكفي
ــة  ــا متثل واردات معيش ــوز حجزه يج
ــن لديه  ــه اذا لم يك ــل وعائلت للكفي
اموال أخرى يكتسب منها وارداته مع 
ــوص القانونية  ــاة أحكام والنص مراع
ــة في  ــة املترتب ــار القانوني ــن االث ، وم

ــول له ،  ــل أو املكف ــة وفاة الكفي حال
ــع االجراءات القانونية  هو توقف جمي
ــه بالوفاة  ــق الكفيل او املكفول ل بح
ــكام اخلاصة  ــذا ماذهبت اليه االح وه
ــود ان نبني  ــون ، ون ــل في القان للكفي
ــوع ان القرارات الصادرة  في هذا املوض
ــة للطعن امام  ــون قابل بالكفالة تك
ــاء به في  ــق ماج ــة وف ــة اخملتص اجله
ــني اخلاصة بالكفالة من ناحية  القوان
ــل اخلتام نبني  ــة ، وقب ــة واجلزائي املدني
ــر جوازي  ــو ام ــة ه ــاد الكفال ان انعق
ــل في  ــن للكفي ــا وميك ــس وجوبي ولي
ــه ، ان يرجع  ــة كفالة للمكفول ل حال
ــك وفق أحكام  ــن كفالته ويكون ذل ع
ــالل ومخالفة  ــدم االخ ــون مع ع القان

تلك االحكام.

عالء سالم الشياع
ــياء اجلارية كاالنهر واآلبار  ــداد دائما مايطلق على االش االنس
ــرق ايضا.واملنافذ فهو يعني  ــبابيك والط وكذلك االبواب والش
وجود شيء ما قد وقف سدا امام مرور ماينبغي مروره من خالل 
هذا اجملال.مما اوقف واسهم في توقف كل شيء وغير مسموح 
ــالص من هذا  ــي كيفية اخل ــتدعي التدخل ف ــا، مما يس مبروره
ــبباته.من خالل القائمني  ــداد والبحث عن اسبابه ومس االنس
ــى نصابها الصحيح. ــه العاده االمور ال ــى االمر في محاول عل
ــائل املناسبه وفق عمل منظم  من خالل ايجاد الفرص والوس
ومجهود كبير ومخلص للعمل بكل الوسائل والطرق للخالص 
ــوع من التدخل  ــن اذا لم يتوفر هذا الن ــداد. لك من هذا االنس
واجلهد و السباب عديده منها العناد او التشرذم وغياب وحدة 
القرار والشعور بالوطنيه . مما ينعكس سلبا على ما يترتب عن 
ذلك.ويجعل االمور اكثر ارباكا مما يؤثر وبقوة وقسوه  في حياة 
ــيما الفقراء واملعوزين منهم. اما من في السلطه  الناس الس
ــتلمها  ــه وامتيازاته يس ــيء فرواتب ــن اي ش ــو ال يعاني م فه
ــب ما متفق عليه دون اي تاخير. مع استمرار حماياتهم  وحس
ــكنهم املميز.. ويعدون االيام الستالم ماسمي  ومواكبهم وس
ــراء. وهذا هو  ــوت الفق ــه اصال من ق ــتحقاتهم املغصوب مبس
ــف الشديد فهناك صراعات وتنافس  احلاصل في العراق لالس
واحقاد بني معظم ساسة البلد او اشباه الساسه فيه لعدة 
ــباب على راسها قلة اخلبره في السياسه وانعدام النصج  اس
ــي. اضافة الى املطامح الغير مشروعه، النها مبنيه  السياس

ــه ورؤى وافكار اصبحت  ــس خاطئه ومناهج مختلف على اس
ــم انها قد جتاوزت عاملها املفترض  اليوم خارج التغطيه بحك
ــران بسبب، ابتعادها عن الواقع  وعادت جتر اذيال اخليبه واخلس
واملتغيرات التي حتدث كل دقيقه بعد ان حتول العالم الى قريه 
صغيره، نتيجة التطور الهائل وفي كل الصعد. ولهذا اصبحت 
ــر صاحله والمنتجه في  ــكار والرؤى والتخيالت القدميه غي االف
ــبه  هذا الزمن وهذا التطور. ولهذا لم تنتح العمليه السياس
ــيء يذكر، يعول عليه سوى التكالب على  بعد االحتالل اي ش
ــة البلد بل احلصول  ــب التي ليس املقصود منها  خدم املناص
ــاد على اموال طائله تتقاسمها  من خاللها وعن طريق الفس
ــم لكي ياخذ كل منهم  ــزاب من خالل التوافق على احلك االح
ــات التوافقيه التي  ــكيل احلكوم ــاق تش ــه مبوجب اتف حصت
ــهمت في تدهور البلد الى هذا احلد الذي انعدم فيه االمن  اس
ــل. وفي املقابل  ــات. وزداد الفقر واحلرمان واجله ــان واخلدم واالم
ــد ودون حق وبطريقه  ــن توفرت له فرص العيش الرغي هناك م
ــاكان يحلم بها. فازدادت الفوارق الطبقيه بني البناء اجملتمع  م
الواحد من احلكم التوافقي وتقاسم الكعكه بينهم وحسب 
ــائل االعالم العراقيه وغيرها.  ما موثق من اعترافاتهم عبر وس
ــم  ــه دون ان يتفقوا على تقاس ــر حكوم ــن ان مت ــذا الميك وله
ــعب  احلصص بينهم واخملصصه اصال وكما يفترض انها للش
النها من حصته لذلك ميتنعون عن ايجاد بديل يلغي كل هذا، 
ويقفون بكل قوة ازاء اي اخالل مبنظومة حكمهم. وهذا اوجد 
انسدادا جعل العمليه السياسيه متوقفه والحراك في االفق، 
فالكل متمسك برايه.وفق مصاحله الضيقه لالسف الشديد. 
ــتبعد جدا  ــون مصلحة الوطن فهذا امر مس ــا انهم يقدم ام
ــه. وقد صدق العراقيون  ــعور بالوطني النهم الميتلكون ادنى ش
ــداد اجملاري  ــي احلاصل بانه كانس ــداد العراق في وصف االنس
ــائل  ــاروخ وهو احد معدات ووس ــمى الص ــل له اال مبا يس ال ح
ــاطه او  مديريات اجملاري الذي ال يؤدي مهامه اال عن طريق الوس
ــببات  ــع املعروف لدى العراقيني بالهديه، وذلك لدفع مس الدف
ــا الي االمام. لكن  ــداد وتنظيف الطريق من خالل دفعه االنس

من اين نأتي بهذا الصاروخ.؟.
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جنان حامد محمد 
ــرت كثيراً في احيائنا بعد تزايد اعدادها الى  ــائبة ظاهرة انتش الكالب الس
ــنوات  حد غير معقول حيث اصبحت تهدد ارواح املواطنني  وخاصة في الس
ــر بأعداد هائلة وبشكل  االخيرة حيث ال يوجد مكان يخلو منها فهي تنتش
ــوارع واالزقة حتى  ــرة طليقة في الش ــدة اماكن.انها ح ــبوق في ع غير مس
ــي حيث ان هذه  ــر الهلع بني االهال ــن منازلنا فهي تنش ــا على مقربة م انه
ــكل خطرا كبيرا على  ــن هجماتها على شكل جتمعات مما يش الكالب تش
ــة وآخرون فقدوا حياتهم نتيجة  ــراد حيث اصيب الكثيرون بجروح بليغ االف
ــث هم الفئة  ــن بينهم اطفال حي ــائبة م ــم لهجمات الكالب الس تعرضه
ــبب عدم قدرتهم على الدفاع عن  االكثر تعرضا لهجمات الكالب وذلك بس
انفسهم وفي ظل غياب املعاجلات احلكومية لهذه الظاهرة هناك من يحذر 
ــكل خطرا على املستوى  ــائبة ويصفها بأنها تش ــار الكالب الس من انتش
ــال ويطالبون بإطالق حملة ابادة  ــخصي واجملتمعي وخاصة  على االطف الش
ــق باحليوان  ــات اخرى الى الرف ــائبة وفيما دعت جه ــة للكالب الس جماعي
ــاء محميات لها بعيدة عن املناطق  وعدم ازهاق ارواحها وذلك عن طريق انش
ــدرت وزارة الصحة   بياناً حذرت فيه من  ــكنية بينما من جانب اخر اص الس
ــبب الوفاة  ــائبة ويس ــي  ينتقل عن طريق عضة الكالب الس ــرض فايروس م
ــم احلصول على التحصينات  ــبة ١٠٠٪ اال وهو (( داء الكلب )) اذا لم يت بنس
ــالت إلبادة تلك الكالب  ــت الوزارة احملافظني الى القيام بحم ــة كما دع الالزم
ــب قانون الصحة احليوانية رقم ٣٢   ــؤولية احملافظات مبوج والذي هو من مس
ــخصي ان احد اهم احللول التي يجب تفعيلها للقضاء  ــب رأيي الش وحس
ــكالب بحقن مخدرة يتم  ــي التعقيم ، مبعنى ضرب ال ــى هذه الظاهرة ه عل

بعدها تعقيمها في احلال ، وتترك لتكون آخر جيلها.
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فراس الغضبان 
الحمداني

ــم الذي  ما زال الزعيم عبدالكرمي قاس
ــض  والبع  ١٩٥٨ ــوز  مت  ١٤ ــورة  ث ــر  فج
ــميها   إنقالباً عسكرياً مثار جدل  يس
ــه دكتاتوراً  ــم يرى في ــاش وبعضه ونق
ــس  ــه مؤس ــر بأن ــض اآلخ ــرى البع وي
ــني هذا وذاك  ــة العراقية ، وب اجلمهوري
ــدون بأن  ــني يعتق ــب العراقي ــإن أغل ف
ــاً  ــاً وأمين ــادالً ومنصف ــم كان ع الزعي
ولكنه أصبح ضحية صراعات األحزاب 
ودمويتها ، ويشهد له بقراراته املنحازة 
إلى اجملتمع وخاصة الفقراء منهم وهو 
ــة التعبير ووضع حجر  الذي أطلق حري
ــت  ــاس للحريات العامة وتأسس األس
ــكان وقوانني  ــاريع اإلس ــي ظله مش ف
ــم  الزعي كان   ، ــرار  األح كل  ــاف  إلنص
ــون رقم  ــدر القان ــل الذي أص هو البط
ــيطرة  ــن خالله س ــط م ــذي بس ٨٠ ال
ــه النفطية وإنتزع  ــعب على ثروات الش

ــني ووزعها على  ــي من اإلقطاعي األراض
الفقراء ووضع حجر األساس ملنظمات 
ــي وكان في  ــة للمجتمع املدن حقيقي
مقدمتها إقرار قانون نقابة الصحفيني 
األول  ــا  نقيبه كان  ــذي  ال ــني  العراقي
الشاعر محمد مهدي اجلواهري .حقق 
ــي العراق ،  ــام اجلمهوري ف ــام النظ قي
ــرة ، في اجملاالت  ــورات إيجابية كثي تط
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية 
ــة ، وفتح الباب  ــة والصحفي والثقافي
ــيس النقابات  ــه لتأس ــى مصراعي عل
واجلمعيات واملنظمات املهنية بشكل 
لم يشهد العراق له مثيالً في السابق ، 
واغتنم الصحفيون العراقيون الفرصة 
، ويقول فائق بطي في كتابه ( املوسوعة 
ــاً ، وكان هو  ــة) أن ٤٥ صحفي الصحفي
ــادي احملامني  ــوا في ن ــم ، إجتمع أحده
ــيس  ــروع تأس ــوا مش ببغداد ، وتدارس
نقابة للصحفيني ، وإتفقوا على إختيار 
ــت ١١ صحفياً  ــية ضم ــة تأسيس جلن
ــروع ،  ــداد الترتيبات األولية للمش إلع
ــة احلكومة وفي  واحلصول على موافق
تقديرها ، أن هؤالء الصحفيني اخلمسة 
واألربعني ، بصفتهم اجلماعية ، وليس 
ــاً منهم ، هم  ــم ، أو بعض ــداً منه واح
ــة للصحفيني في  ــي أول نقاب مؤسس
ــية  ــراق .وضمت اللجنة التأسيس الع
ــماء  التي إنبثقت عن اإلجتماع ، األس
ــري  اجلواه ــدي  مه ــد  محم ــة  التالي
 ،  ( ــام  الع ــرأي  ال ــة  ــب صحيف (صاح

يوسف إسماعيل البستاني ( ممثالً عن 
صحيفة إحتاد الشعب ) عبداهللا عباس 
ــي) عبداجمليد  ــب صحيفة األهال (صاح
ــة  صحيف ــر  حتري ــس  (رئي ــداوي  الون
ــليمان ( ممثالً عن  ــح س ــي) صال األهال
ــرار ) فائق بطي  ــوت األح ــة ص صحيف
ــى  (أحد أصحاب صحيفة البالد ) موس
جعفر أسد ( ممثالً عن صحيفة الثورة ) 
ــداهللا ( ممثالً عن صحيفة خه  حمزة عب
بات الكردية ، وتعني النضال بالعربية) 
ــدري ( من صحيفة خه بات  صالح احلي
ــيد صحفي محترف  أيضاً ) حميد رش
، عبدالكرمي الصفار صحفي محترف ، 
وإنقضى شهران ، دون أن متارس اللجنة 
التأسيسية نشاطاً ، سوى النشاطات 
ــار   ١٩٥٩، قابل  ــية ، وفي ٨ اي السياس
أعضاؤها ، رئيس احلكومة الزعيم عبد 
الكرمي قاسم ، في مكتبه بوزارة الدفاع 
، وقدموا له مذكرة ، تطلب اجازة نقابة 
ــح  ــد صال ــمياً .ويؤك ــني رس الصحفي
ــل الزعيم  ــه عندما وص ــليمان ، بأن س
ــأله عن طلباته ( فلم أجد  قاسم  ، س
ــوى أن  ــه أو أطلبه ، س ــيئاً أطالب ب ش
أجد وسيلة توصلني إلى بيتي في مثل 
ــاعة املبكرة من الفجر ، فأمر  هذه الس
ــم أحد ضباطه بإيصالي بسيارة  قاس
ـــكرية إلى بيتي في الكرادة  جيب عس
ــرقية ( ووافق قاسم على تأسيس  الش
نقابة الصحفيني العراقيني ، ومنحها 
ــرة آالف  ــا عش ــة قدره ــاعدة مالي مس

ــة مكاتبها  ــا على تهيئ ــار لصرفه دين
ــة  ــس اللجن ــل رئي ــداد .وواص ــي بغ ف
ــدي اجلواهري  ــية محمد مه التأسيس
ــة  احلكومي ــلطـات  بالس ــه  إتصاالت
ــة ،  ــيس النقاب ــروع تأس ــذ مش لتنفي
ــة ) ،  ــع العراقي ــرت ( الوقائ ــى نش حت
ــمية للحكومة العراقية  اجلريدة الرس
ــران   ١٩٥٩ القانون رقم ٩٨  يوم ٢٣ حزي
اخلاص بالنقابة ، ووقعه رئيس وأعضاء 
ــس احلكومة  ــيادة ، ورئي ــس الس مجل
والوزراء كافة ، ومن بينهم الزعيم عبد 
ــي الدين  ــم ، والزعيم مح الكرمي قاس
عبد احلميد وزير املعارف ، بصفته وزيراً 
ــى علي  ــة ، ومصطف ــاد بالوكال لإلرش
ــون في تاريخ  ــدل ، وهو أول قان وزير الع
ــني. وأحتوى  ــة الصحفي ــراق لنقاب الع
ــادة ، خولت  ــى ٣١ م ــون عل ــذا القان ه
املادة الثامنة والعشرون منها ، اللجنة 
ــة اإلدارية  ــية بأعمال الهيئ التأسيس
ــام األول وانتخاب  ــني عقد املؤمتر الع حل
ــهور الثالثة  ــة إدارية ، وطيلة الش هيئ
املقبلة لم تتمكن اللجنة التأسيسية 
ــبب  ــن عقد مؤمترها العام األول ، بس م
الظروف السياسية الداخلية املعقدة 
ــهور عام ١٩٥٩  ــهدت آخر ش ، حيث ش
ــم وبني  ــالف بني الزعيم قاس بداية اخل
ــيوعي، الذي يهيمن أنصاره  احلزب الش
ــة ، ونتيجة لذلك هاجمت  على النقاب
ــة  ــم ، اللجن ــة له ــف املناهض الصح
ــول  قب ــي  ف ــلوبها  وأس ــية  التأسيس

ــة ، وإزدادت  ــي النقاب ــاء اجلدد ف األعض
احلملة حدة قبل أيام معدودة من عقد 
ــي  ــول   ١٩٥٩.وف ــي ٦ أيل ــر األول ف املؤمت
ــرض ثمانية صحفيني يوم  البداية أعت
١ أيلول بينهم قاسم حمودي صاحب 
ــمعاني صاحب  ــة) ، وتوفيق الس (احلري
(الزمان ) ، وطه الفياض صاحب ( الفجر 
اجلديد) والصحفي سجاد الغازي ، على 
( وجود بعض األسماء ممن ال عالقة لهم 
بالصحافة ، وبعضهم مستخدم لدى 
ــف املادة ١٧ من قانون  الدولة ) مما يخال
ــتغال موظفي  ــي متنع إش ــة الت النقاب
الدولة في الصحافة ، وطالبوا بشطب 
ــجالت النقابة وفي  ــمائهم من س أس
ــول . ولكي تضمن  ــي ٢ أيل ــوم التال الي
اإلدارة العسكرية هيمنتها على احلياة 
الصحفية عشية املؤمتر األول للنقابة 
، أصدر احلاكم العسكري العام الزعيم 
ــدي بياناً وجهه إلى  ــد صالح العب أحم
أصحاب الصحف واجملالت ، وصفه بأنه 
ــات) منه إلى الصحافة  مجرد ( توجيه
ــه إتهاماً لها ( باإلخالل باألمن)  ، وضمن
ــو ممنوع  ــة مما ه ــلة طويل ــع سلس ، م
ــاالت والتقارير  ــن املق ــره م عليها نش
ــره في  ــار ، وما ميكن لها أن تنش واألخب
هذه األجواء ، عقدت نقابة الصحفيني 
ــني مؤمترها العام األول بحضور  العراقي
ــد الكرمي  ــة الزعيم عب ــس احلكوم رئي
ــه ،  ــي إفتتاح ــى ف ــذي ألق ــم ، ال قاس
ــه من أعضاء  ــاً عاصفاً طلب في خطاب

ــابعة  ــة اإللتزام بالفقرتني الس النقاب
ــون  ــة لقان ــادة الثاني ــن امل ــة م والثامن
ــزام هو  ــذا اإللت ــر أن ه ــة ، وإعتب النقاب
العامة)  للمصلحة  (اخلدمة احلقيقية 
ــابعة  الس ــان  الفقرت ــان  هات ــص  وتن
ــادها على  ــة الصحافة من إفس حماي
يد احلكومات اإلستعمارية ولم يتسن 
لنا التعرف على سبب تشديد الزعيم 
ــارة للفقرة السابعة  قاسم على اإلش
ــة معلومات  ــدى احلكوم ــل كان ل ، وه
ــاد صحفي مصدره حكومات  عن فس
أجنبية ؟ أما تكراره للفقرة الثامنة فله 
ــف تلك الفترة كانت  ما يبرره ألن صح
ــوادث املفتعلة دون  مملوءة باألخبار واحل
ــا .وفي اليوم الثاني للمؤمتر  دليل عليه
ــترك  ــول ١٩٥٩ ، إش ــن أيل ــابع م ، الس
ــاء  ــل ٢٠٥ اعض ــن أص ــاً م ١٧١ صحفي
ــت إلنتخاب  ــي التصوي ــي النقابة ف ف
ــة الصحفيني ،  ــة إدارية لنقاب أول هيئ
ــرت الصحف ، في اليوم التالي ٨  ونش
أيلول ١٩٥٩ ، ومنها صحيفتا ( األهالي) 
و ( األخبار) النتائج، وكما يلي : محمد 
ــدي اجلواهري ، نقيباً ، وحصل على  مه
ــعدون ، نائباً  ــد الس ــاً محم ١٦٣ صوت
ــى ١٠٦ أصوات ،  ــب ، وحصل عل للنقي
ــي بكر صدقي ١٦٠  واألعضاء هم لطف
ــاً ،  ــودي ١٠٣ صوت ــم حم ــاً ، قاس صوت
عبدالرحمن شريف ١٥٤ صوتاً ، وأصبح 
ــكرتيراً للنقابة ، محمود  فيما بعد س
ــالل الطالباني  ــاً ، ج ــوكت ٩٦ صوت ش

ــل مهدي ١٦١ صوتاً ،  ١٦٢ صوتاً ، فاض
ــدي ١٣٢ صوتاً ، واألعضاء  محمود اجلن
ــر  ــدرة ، ومني ــد ال ــم خال ــاط ه اإلحتي
ــماء  ــتعراضنا ألس رزوق . ومن خالل إس
ــى ، جند أن جميع  ــة اإلدارية األول الهيئ
ــد  ــتثناء محم ــاً بإس ــا تقريب أعضائه
ــودي وفاضل  ــم حم ــعدون وقاس الس
ــدرة ، كانوا من املوالني  مهدي وخالد ال
للحزب الشيوعي ، وبعد ثالثة أيام من 
إنتخابها ، قابلت الهيئة اإلدارية رئيس 
ــم ، وإنطلقت  ــم قاس ــة الزعي احلكوم
في ممارسة مهامها ، فكتبت إلى وزارة 
ــارتها قبل  ــرورة ( إستش ــاد بض اإلرش
منح أي إمتياز جديد) إلصدار الصحف 
، وعند ( إختيار الوفود الصحفية التي 
ــفراتها  ــمية في س ترافق الوفود الرس
ــون  ــن أن يك ــد م ــراق ) والب ــارج الع خ
الصحفي متفائالً ببدء العمل النقابي 
ــة بعد  ــهور الالحق ــن جتربة الش ، لك
املؤمتر األول شهدت أزمة بني الصحف ، 
وحتى تلك التي ميلكها عدد من أعضاء 
ــت اإلتهامات  ــة ، وتبادل ــة اإلداري الهيئ
ــرى إنعقاد املؤمتر  ــتائم ، إلى أن ج والش
الثاني في نيسان ١٩٦٠.هكذا يتصرف 
ــت  ــمونه دكتاتوراً إنتعش ما كانوا يس
في سنواته القصيرة نقابة الصحفيني 
ــرت حرية التعبير التي  العراقيني وإزده
ــزاب بصراعاتها  ــا ودمرتها األح خانته
ــدث اآلن ما  ــا ومتردها كما يح وأنانيته

بني أحزاب هذا الزمان.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزهور

العدد : ٦٠٣١
التاريخ :٢٠٢٢/٦/١٣

م / إعــــــــــالن
تحية طيبة ..

ِّـقتضيات اصدار حجة الحجر والقيمومة. 
ــة والذي تروم  ــا إُّـ هذه اِّـحكم ــاة علي جديع ) طلب ــتدعي ( حي قدم اِّـس
ــود ) بتاريخ   ــواص ) ( اِّـفق ــد عبد اهللا حل ــى ( ولدي ) ( رع ــا عل ــا قيم نصبه
ــن اِّـفقود اِّـذكور أعاله ، مراجعة  ٢٠٠٦/١٢/١٩ فمن لديه معلومات ع
ــراق ، و ( ٣٠ )  ــا إذا كان داخل الع ــدة ( ( ١٥ ) يوم ــالل م ــة خ ــذه اِّـحكم ه
ــه ستتخذ اإلجراءات  ــر ، وبعكس يوما اذا كان خارج العراق ) من تاريخ النش

القانونية وفق األصول. 
القاضي / شيماء كريم القريشي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشعب

إعــــــــــالن
مذكرة اإلخبار بالتنفيذ 

لألموال غري اِّـنقولة
إُّـ اِّـدين : عاتكة حارث عبد الحميد

عنوانه : الكاظمية م ٤٢٩ ز ٢٥  شقة ١٠٠
ــار اِّـرقم ١/١٦٣٩   ــري اِّـنقولة َّـ العق ــه تقرر حجز األموال غ ــم بأن نخربك
ــم البالغ  ــة كاظ ــد لفت ــن محم ــب الدائ ــاء طل ــوه. لق ــة وحصي م ١ ، مزرف
ــون دينار ، فيجب عليكم أداء اِّـبلغ اِّـذكور أدناه خالل  ٣٠،٢١٣،٠٠٠ ملي
ــار ، وإال فإن  ــخ تبليغكم بهذا اإلخب ــن اليوم التالي لتاري ــرة أيام م مدة عش
ــتنادا  ــتباع وفقا للقانون وذلك اس ــوال اِّـحجوزة بموجب هذا القرار ، س األم

للمادة ( ٨٧ ) من قانون التنفيذ.
اِّـنفذ العدل / عباس محمد حسون

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
أعـــــــــــــالن 

تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٣٢٧٧/٢ م ٤٤ السفحة  الواقع َّـ الكوت ـ حي الجهاد 
العائدة للمدين (مرتضى ناصر ازغري) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (ياسر داغر علي)البالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠)

مائة و عشرون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ من اليوم 
ــية  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعه ورقمه :-  كوت / حي الجهاد  العقار اِّـرقم ٣٢٧٧/٢ م ٤٤ السفحة

ــهم اُّـ ياسر داغر علي و ٢١سهم  ــجل باعتبار ٢٠٠سهم منها ١٧٩س ــه ونوعه : ملك صرف مس ٢-جنس
اُّـ مرتضى ناصر ازغري 

ــي و هي عباره عن  ــوق حي الجهاد الرئيس ــه : عماره تجارية من طابق واحد تقع َّـ س ــدوده واوصاف ٣-ح
ثالث محالت مبنية بالطابوق و األسمنت و السطح كونكريت مسلح و بناء حديث و درجة عمرانه جيده

٤-مشتمالته :
٥-مساحتة :-  ٢٠٠م

٦-درجة العمران : جيده
٧- الشاغل :-  الدائن

٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة و عشرون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(١ـ سلمان عبد كاطع ٢ـ ليث سلمان عبد)

ــة ذات اختصاص انك مجهول محل االقامة وليس لك  ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جه لق
ــتناداً للمادة (٢٧) من  ــراء التبليغ عليه , واس ــن دائم او مؤقت اومختار يمكن اج موط
ــدة الكوت خالل (١٥)  قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم  ــر ِّـباش يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
منفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف اِّـحرر:
ــخ ٢٠٢٢/١/٥   ــوت اِّـرقم ٣٩٣٣ َّـ تاري ــن محكمة بداءة الك ــرار حكم الصادر م ق

(دين) بالتكافل و التضامن.

تنفيذ / ٢١
رقم اإلضبارة : ٦٧٤ / ٢٠١٩

التأريخ :٢٠٢٢/٦/١٣

تنفيذ/١٨
رقم االضبارة : ١٨١٢ /٢٠٢١

التاريخ:٢٠٢٢/٦/١٤

١١٤
١٥

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم (٧) ضمن خطة تنمية االقاليم ٢٠٢١ اِّـستمرة تبويب (٢٠٣٦٤٤)
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة عن اعادة االعالن اِّـرقم (٧) (للمرة االوُّـ) ِّـشروع  
(توسعة مجمع ماء العبد عوينات والكراكشه وتبديل شبكة مجمع العبد العوينات)

وفق اِّـواصفات الفنية وجداول الكميات اِّـبينة واِّـخططات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياسية للمشروع اِّـذكور انفا والتي يمكن 
الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قسم العقود العامة َّـ اِّـحافظة/ وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة 
ــركات العراقية ممن لهم هوية  ــؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة فعلى الراغبني من اِّـقاولني والش ــم الش الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس
ــروع انفا اُّـ سكرتري اللجنة اِّـركزية  ــرة) تقديم اعطيتهم اِّـستوفية للوثيقة القياسية للمش ــائية /عاش نافذة بدرجة التصنيف (انش
لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة َّـ اِّـحافظة مرافق معها التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن شروط اِّـناقصة 
ادناه مع وصل شراء (بأسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة َّـ الوثيقة القياسية للمشروع 
ــرة ظهرا يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٣  ــاعة الثانية عش ــليم االعطية (موعد الغلق) هو الس انفا. وان اخر موعد لتقديم وتس
ــيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اِّـوعد  ــرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وس وس

انفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــاه وبمبلغ قدره  ــة التخمينيةاِّـذكور َّـ  ادن ــغ الكلف ــن اِّـائة من مبل ــن (١٪) واحدة م ــبة ال تقل ع ــات االولية بنس ــدم التامين ١.تق
ــمائة  دينار عراقي ال غري, على شكل صك مصدق معنون اُّـ  ــتون الف وخمس ــعة وس (٤,٨٦٩,٥٠٠)  اربعة مليون  وثمانمائة وتس
محافظة كربالء اِّـقدسة / بنك امانات  اِّـشاريع او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم الشؤون اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ 
يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسسني ( بالنسبة 

للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء اِّـقدسة .
ــتالم  ــه لن يتم اس ــول واِّـصدقة وكالته النافذه لدى كاتب العدل وبعكس ــه او وكيله اِّـخ ــاء من قبل اِّـقاول نفس ــم العط ــم تقدي ٢.يت

االعطية مهما كانت االعذار. 
٣.مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة .

٤.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
ــركة  ــيس الش ــهادة تاس ــركات تقديم (براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٢ وش ٥.على اِّـقاولني والش
ــة ِّـقدمي العطاءات  ــا) وال يوجد افضلي ــروع انف ــية للمش ــب ما مذكور َّـ الوثيقة القياس ــيوله النقدية وحس ــال اِّـماثلة الس واالعم

اِّـحليني.
ــتمرار بتنفيذ اِّـشروع اعتمادا  ــلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االس ٦.َّـ حال تاخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) الس
ــون اِّـادة (٦٢/ط) من  ــتحقاته اصولياً دون االخالء بمضم ــتمر مطالبته ِّـس ــه اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتس ــى كفاءت عل

شروط اِّـقاولة العمال الهندسة اِّـدنية .
٧.ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات:ـ
١.مدة اِّـشروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما.

٢.الكلفة التخمينية (٤٨٦,٩٥٠,٠٠٠) اربعمائة وستة وثمانون  مليون  وتسعمائة  وخمسون الف دينار عراقي.
٣.اِّـحافظه غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــا من الحك  ــح وان يكون خالي ــكل واض ــات رقما وكتابة وبش ــدول الكمي ــعار َّـ ج ــركات واِّـقاولني تدوين االس ــع الش ــى جمي ٤.عل
والشطب.

ــحب   ــبيس  وصب قاعدة  كونكريتية  وتجهيز  انابيب  وطواقم  س ــوية  االرض  وفرش وحدل  الس ــروع يتضمن عبارة عن (تس ٥.اِّـش
ودفع  واحواض  ترسيب وفالتر مع ربط داخلي للمضخات) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات اِّـرافقة.

٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة .
ــة اراء  ــم العقود العامة ِّـناقش ــرة ظهرا) َّـ قس ــاعة (الثانية عش ــاد اِّـؤتمر يوم (االحد) اِّـصادف ٢٠٢٢/٦/١٩ الس ــد انعق ٧.موع

ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.
.(/http://www.karbala.gov.iq) :٨.تم نشر االعالن انفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت

٩.بامكان مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارسال االسئلة عرب عنوان الربيد االلكرتوني لقسم 
ــاعة  ــاعة الثامنة صباحا واُّـ الس ــاراتكم من الس العقود العامة (okoodkrrbala2008@gmail.com) لالجابة على استفس

الثانية ظهرا وحسب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
١٠.العناوين اِّـشار اليها انفا هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا.

اِّـهندس نصيف جاسم الخطابي
محافظة كربالء اِّـقدسة

العدد : ٦٣٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٣
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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

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل الخاص احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء مناقصة عامة والخاصة بمشروع مناقصة 
ــا (٢,٢٦٧,٩٥٢,٠٠٠) ملياران  ــم (٣٣٦٩) بكلفة تخمينية مقداره ــف مرائب بغداد واِّـدرج ضمن التبويب اِّـرق تنظي
ــبعة وستون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار وبمدة (٧٣٠) يوما على ان يكون تسديد مستحقات  ومئتان وس
ــعون الف  ــعون مليون وأربعمالة وثمانية وتس ــهري تحميلي مقداره (٩٤,٤٩٨,٠٠٠) اربعة وتس الطرف الثاني بمبلغ ش
دينار يقوم الشريك بادخال االليات الحديثة َّـ مجال تنظيف وإدامة اِّـرائب الداخلة ضمن اِّـشروع والبالغ عددها (١٦) 
ــركات التخصصية َّـ مجال  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــات اِّـناقصة فعلى الراغبني باالش ــة تقدم مع اولي ــرأب وفق دراس م
ــن ذوي الخربة واالختصاص َّـ مجال   ــي تمتلك مكاتب تمثيل داخل العراق م ــركات العربية واألجنبية الت ــف والش التنظي
ــة إلدارة النقل  ــركة العام ــمي إُّـ العنوان التالي (الش ــب تقديم عطاءاتهم خالل أوقات الدوام الرس ــف وادامة اِّـرائ تنظي
ــدم عطاءاتهم َّـ داخل ظروف مغلقة  ــكك) على أن تق ــالجية – خلف جامع براثا - قرب معهد الس ــاص - بغداد - الش الخ
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات 

االتية:ـ
ــتون مليون وثمانية  ــات األولية والبالغة (٣٪) من الكلفة التخمينية والتي تبلغ (٦٨,٠٣٨,٥٦٠) ثمانية وس ١- التأمين
وثالثون الف وخمسمائة وستون دينار وتكون بشكل صك مصدق او خطاب ضمان غري مشروط يتضمن اسم ورقم اِّـناقصة 
صادر من مصرف عراقي معتمد نافذة ِّـدة (١٢٠) يوما لصالح الشركة العامة إلدارة النقل الخاص وسوف يهمل اي عطاء 

ال يتضمن هذه التامينات.
٢- تقديم تعهد خطي بنفاذية العطاء ِّـدة (٩٠) يوما تبدأ من تاريخ غلق اِّـناقصة.

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

ــركة والنظام الداخلي واِّـستمسكات الخاصة باِّـدير اِّـفوض للشركة (على ان تكون  ــهادة وعقد تأسيس الش ٤- تقديم ش
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.
ــركة وهوية غرفة  ــة اِّـهنة والنظام الداخلي للش ــجيل وتصنيف اِّـقاولني واجازة ممارس ــيس وتس ــهادة تأس ٥- تقديم ش

التجارة.
٦- تقديم وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.

ــري قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة  ــتندات اِّـناقصة البالغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار غ ــا ان مبلغ مس - علم
ــرة ظهرا  ــاعة الثانية عش ــوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٧/٥ الس ــادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ وان ي ــوم (األحد) اِّـص ــيكون ي س
ــيتم فتح العطاءات بشكل علني َّـ نفس يوم الغلق امام مقدمي  بالتوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد هو موعد غلق اِّـناقصة وس
العطاءات َّـ مقر الشركة العامة ألدارة النقل الخاص / قسم العقود واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل إُّـ اليوم  

الذي يليه 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.

ــرة) من يوم (الثالثاء)  ــاعة (العاش ــاركني َّـ اِّـناقصة َّـ الس ــارات اِّـش ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفس - س
اِّـصادف ٢٠٢٢/٦/٢٨.

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري اِّـدرجة ادناه.
ــنوات الخمسة االخرية ويجب أن تكون هذه األعمال اِّـنفذة داخل العراق  ١- تقديم اعمال مماثلة َّـ مجال التنظيف للس
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. 
٣- على مقدمي العطاءات مراعاة أنه َّـ حالة تقديم أي وثيقة مكتوبة باللغة االجنبية بالنسبة للشركات االجنبية اِّـقدمة 

للمناقصة يجب ان تكون مرتجمة إُّـ 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.
ــاركة مصادق عليه  ــروع يجب تقديم عقد مش ــرتاك أكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ اِّـش ١٢- َّـ حالة اش

اصوليا حيث تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية.
ــجل  ــجيل الصادرة من مس ــجلة َّـ العراق مع تقديم كافة وثائق التس ــركات اِّـس ــاك مكتب تمثيل الش ــون هن ١٣- ان يك
ــجيل وفتح  ــتكمال اجراءات التس ــجلة فيتم منحهم مدة (٦٠) يوما من تاريخ اإلحالة الس ــركة غري اِّـس ــركات اما الش الش

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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هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــر ..  ومن أين يجيء اخلير على  ــت بخي  كل عيد  والصحافة العراقية ليس
الصحافة والصحفيني .. وهي تتململ قهرا ، وتتقلص مساحة .. وتتناقص 
ورقا وطباعة ، وتوزيعا واعالنا .. والعاملون  بأجر زهيد .. يتراجع  اجرهم في 
ــي ورطة حقيقية .. انها  ــد . معظم الصحف العراقية  اليومية ف كل عي
اليوم تدير وضعها  وشرطها املهني بصورة عجيبة غريبة .. وبصحفيني ال 
يتعدون اصابع اليد الواحدة. لقد فقدت الصحف العراقية رونقها ووجودها 
ــركات التي توزع  .. بعد ان فقدت تواصلها مع القاريء .. وعالقاتها مع الش
ــة .. وفقدت عالقتها  ــات حكومية واهلي ــات اليومية .. من مؤسس االعالن
ــارة املرور  مع املواطن الذي ال يجد صحيفته اليومية  املفضلة ، اال عند اش
ــم ومناطق اخرى  ــذ  املتفرقة احملصورة بني باب املعظ ــد بعض املناف .. وعن
ــدوم ، وأمرها مختوم   ــبه مع ــدة عن مركز العاصمة، فوجودها صار ش بعي
ــابق ، وضع  االكشاك الصحافية  ومحتوم . مرة طلبت من امني بغداد الس
ــباب غير معروفة .. واالن  ــاحات  بغداد ..  بعد ان ازيلت ألس في  عدد من س
ــارات املرور .. وقد كتبت قبل مدة مقالة عن  هي نزرة قليلة.. جندها عند اش
ــى ..   ــك - اليت ) . هذا الذي يحدث .. يبعث على احلزن واألس ــف الترف ( صح
ــنني خلت ، وال من مجير ، وال احد  ــتمر  منذ س فالواقع املهني  املزري مس
يجد حال ..فمعدالت التوزيع السابقة تبخرت ولم يعد لها اثر بعد عني .  ال 
تقولون .. ان عزوف القاريء .. سببه ظهور الصحافة االلكترونية .. ومواقع 
التواصل االجتماعية .. فمعارض الكتب واالقبال ، عليها من قبل الشباب 
ــة  ما زالت قوية  ــذه االراء ..  وتؤكد ان القراءة  الورقي ــار  تفنّد ه ــل الكب قب
ــخ من  ــا ان الصحف العربية واالجنبية توزع حلد اليوم ماليني النس .. كم
صحفها القومية .. وهذا حال اليابان ، وبريطانيا ، وفرنسا واليونان .  نقابة 
الصحفيني التي حتتفل بعيدها الثالث واخلمسون بعد املئة.. مدعوة اليوم 
ــل العمل الصحافي املتداعي.. عن طريق  للبحث عن آليات جديدة لتفعي
ــيد  ــريعة . وأظن  ان الس ــدوات ، وايجاد حلول ناجعة وس ــات والن النقاش
ــث والتقصي وايجاد  ــدرة على البح ــد الالمي له الق ــب الزميل مؤي النقي
ــعة ، وتأثير على وزارة  الثقافة  احللول البديلة .. مبا ميتلكه من عالقات واس
والنقل ومن لهم عالقة بتفعيل التوزيع ونشر االعالنات ،  كما ان  النقابة 
جديرة  بتأسيس شركة حقيقية للتوزيع .. تقوم بواجبها وتراعي احلقوق 
ــتغناء عن الطارئني  ــني .   واالهم .. هو االس ــة والصحفي ــة للصحاف املادي
الذين اتخذوا من مهنة الصحافة لعبا وهزوا ، وجعلوا منها منابر لالبتزاز 
ــاومات القذرة .. غير عابئني برسالتها  االنسانية واملهنية  واالرتزاق ، واملس
ــا التي نصت عليها القوانني الدولية . جميل ان تكون للنقابة  ، ومواثيقه
ــة والعربية ..   ــة بني النقابات العراقي ــدة جميلة ، ومكانة الئق بناية جدي
ــرة ، متعافية عالية  ــن االجمل هو ان تكون صحافتنا مترامية ، منتش لك
ــرة  ــة .. ال تنابز بااللقاب بني االس ــماء صافي ــل صوتا للحق حتت س ،  وتظ
الصحافية الواحدة. مازال االمل موجودا بعودة الصحافة  العراقية بثوب 
ــمع  من ينادي  ــد ، ونكهة حلوة لتصل الى يد القراء عزيزة أبية.. ونس جدي
ــال  ــاء .. بنبرة بغدادية . املنا كبير  النتش ويطلب صحف الصباح و املس
ــف العراقية .. ألنها  من صروح العراق الثقافية ، والذاكرة اجلمعية  الصح
ــة ، أبية وهي  ــد وتعود يوما بهي ــن ان صحافتنا الب ــى يقني ..  م ــا عل . كلن
ــجية .. زاخرة  ــروز  واالغاني العراقية الش ــع صوت  في ــوزع  كل صباح م ت
ــتقصائية والتقارير الوافية .. لتكون قريبة من  باالخبار والتحقيقات االس
جمهورها ورسالتها الصحفية . لكن هذه العودة  مرهونة بإصالح البيت 
الداخلي ، وبسبب الظروف املادية .. حتولت الى «صحافة مكتبية» معتمدة 
ــل املطلوب ..  على اخبار من وكاالت متفرقة وتقارير جاهزة .. فغاب املراس
وانتهى دور املندوب .. وتقلص العاملون فيها ، الى اعداد غير مسبوقة .. مما 
يؤشر على انها فعال في غرفة االنعاش .  من غير املقبول .. وعندما  نقلّب 
ــمعها من  ــا صدى الخبار االمس  التي نس ــف الصباح .. جند اخباره صح
ــبق صحافي ، وال تقرير  ــة والتلفزيون .. ال اضافات وال حتليالت.. وال س االذاع
ــية  في العراق  ــل احلوادث في وقت تتفجر االوضاع السياس مهني .. يحل
ــنني  ــا .. واالجتماعية انحدارا . لم اقرأ  منذ س ــوءا .. واالقتصادية بؤس س
خلت .. حتقيقا استقصائيا مهما عن آفة اخملدرات .. ولم اعثر على االطالق 
ــن تقارير  مهمة  تتحدث عن معدالت االنتحار والطالق . لقد اصبحت  .. ع
ــيت الكبير ، وأخبار العلماء  ــة والسياسيني تخط باملانش اخبار السياس
ــار الصحف .. من هو  ــيت فرعي صغير .. وضاع بني اخب ــاتذة مبانش واالس
ــبة ملراجعة  جدير بالقراءة ..  ومن هو غير جدير . ليكن هذا العيد .. مناس
جادة وحقيقية ، إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من هذا الواقع البائس واملؤلم الذي 

متر به صحافتنا اليومية .. واالمل مازال ينتظرنا.

د. كاظم اِّـقدادي

رأي

@NN@@ÚÓ”aä»€a@Úœbzñ€a
äÅ�a@ÜÓ»€a

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
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ــي اجلمهور  ــت: «عرفن وأضاف
ــاة  (الفت ــة  الدرامي ــأدواري  ب
ــي تبحث  ــة) الت ــر احملبوب غي
ــن  ــاً م ــاكل دائم ــن املش ع
ــداث  ــات أح ــالل مجري خ
ــي لم  ــل، إال إنن املسلس
ــك األدوار  ــى تل ــدم عل أن
ــمت  رس التي  ــورة  والص
ــر وجنحت  لي في أدوار الش
ــن  ــم م الرغ ــى  ــا عل فيه
ــر  والتنم ــارح  اجل ــكالم  ال
ــبب  الذي تعرضت له بس
ــارت الى  تلك األدوار».  وأش
ــم أن دوريَّ في  ــن يزع أن « م
مسلسل (طيبة) ومسلسل 

(بنات صالح) متشابهان فهذا غير 
ــون دوري في  ــاً، ك ــح مطلق صحي
ــلبياً جداً  ــياً وس (طيبة) كان قاس
حتى آخر حلقة من املسلسل، أما 
ــح) فاحلال يختلف..  في (بنات صال
ــلبية  نعم ظهرت بدور الفتاة الس
ــف ميكن  ــال يختل ــاً لكن بح أيض
للجمهور أن يستسيغ الشخصية 
كونها تتغير مع أحداث املسلسل 
ــة». إيجابي ــخصية  ش ــح  وتصب

ــي  ف األول  «دوري  إن  ــت:  وتابع
ــة الذي عرفت به فنياً كان  الشاش
عبر مسلسل (أحالم السنني) الذي 
ــي عباس،  ــه الفنان عل ــحني ل رش
ــة ناجحة على الرغم  فكانت جترب

ــي واجهتها في  ــاب الت ــن الصع م
أداء الشخصية، كونها شخصية 
ــوِّن  ــي أن أك ــد ل ــة وكان الب جنوبي
ــادة التحدث بلهجة  مهارة في إج
أهل اجلنوب؛ لذا استعنت بالفنانة 
ــن املمثلني  ــام الربيعي وعدد م أنع
من الذين يجيدون التحدث (بلكنة) 
ــذا  ــاعدتي به ــوب ومس ــل اجلن أه
ــى إن « أختي  ــت ال ــأن». ولفت الش
ــم» لم  ــال املعتص ــة «من اإلعالمي
ــبب في دخولي الوسط  تكن الس
ــم تتدخل في دعمي فنياً  الفني ول
ــالق، لكنها كانت داعمة  على اإلط
ــجعة ملوهبتي  ــاً ومش ــي معنوي ل
وحبي لعملي الفني» ، مبينة: «أنا 

ــري وأم عراقية وهذا ما  من أب مص
أضاف لي من جينات الفن العراقية 
ــة  ــت فنان ــك أصبح ــة لذل املصري
ــة ، لذلك  ــحة مصري ــة مبس عراقي
أرغب في أن أجسد دوراً فنياً جديداً 
باللهجة املصرية». وتابعت: «الدور 
الذي أمتنى أن أجسده بشغف كبير 
هو دور الفتاة اجملنونة اخملتلة عقلياً 
ــدور  ــذا ال ــد أن ه ــياً !، أعتق ونفس
سيضيف لي الكثير على املستوى 
ــن األدوار الصعبة  ــه م ــي كون الفن
ــأؤديه مبهارة، فضالً  وأزعم أنني س
عن حبي لألدوار التي تتناول قضايا 
ــان  ــع كقضية حقوق اإلنس اجملتم

مثالً». 

كتب عبد الزهرة 
البياتي

 رئيس التحرير 
التنفيذي

ــون  الصحفي ــل  يحتف
ــوم األربعاء  ــون الي العراقي
ــهر  ــر من ش اخلامس عش
ــران احلالي بالذكرى الـ  حزي
ــي  الوطن ــم  لعيده  (١٥٣)
األغر .. ذكرى صدور «الزوراء» 
كأول صحيفة عراقية عام 

ــي  الوال ــن  زم ــي  ف  (١٨٦٩)
مدحت باشا .

وأصدرت نقابة الصحفيني 
ــها  ــي يرأس ــني الت العراقي
الزميل ( مؤيد الالمي) بياناً 
االحتفال  «ان  ــه  في ــت  قال
ــي  يعن ــبة  املناس ــذه  به
استعراض املسيرة احلافلة 
للصحفيني العراقيني عبر 
ــة  ــنوات الطويل ــك الس تل
بالعطاء  ــمت  اتس ــي  والت
ــن  ع ــاع  والدف ــز  والتمي
بلدهم العراق ومكتسباته 
ــالل  خ ــن  م ــتقبله  ومس
ــي وكذلك  ــاول االعالم التن
ــل الصورة  ــي نق ــز ف التمي
ــم»  العال ــام  أم ــرقة  املش
ــة  نقاب (ان  ــي  الالم ــد  وأك
ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــا القدح املُعلّى في  كان له
ــه احلضاري على  إبراز الوج
الصعد العربية واالقليمية 
والدولية من خالل تواجدها 

ــات  املنظم ــي  ف ــل  الفاع
ــة  الصحفي ــات  والهيئ

العربية والدولية ) ..
ــداً من مظاهر جناح   ان واح
ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــث فخر  ــدّ مبع ــذي يُع وال
واعتزاز هو أن نقيبهم يرأس 
للصحفيني  ــام  الع االحتاد 

الى عضوية  إضافة  العرب 
لالحتاد  ــذي  التنفي املكتب 
الدولي للصحفيني .. اليوم 
ــالالً وإكراماً ألرواح  نقف إج
ــن  ــهداء الذي ــالء الش الزم
ــاء  ــل ارس ــن اج ــوا م ضحّ
ــة  ــة عراقي ــم صحاف دعائ
شجاعة وكلمة ترتعد لها 

فرائص الساعني الى كبت 
ــم  ألنه ــواه  األف ــم  وتكمي
ــون  ــق ويخاف ــون احل يخش
ــاطعة  ــة الس ــن احلقيق م
ــون  ــدم الصحفي ــد ق .. لق
ــح  مذب ــى  عل ــون  العراقي
احلرية الصحفية قوافل من 
ــهداء جتاوز عددهم الـ  الش

ــهيداً منذ (٢٠٠٣)  (٤٦٠) ش
ــالل أداء  ــواء خ وحلد اآلن س
واجباتهم في سوح القتال 
ــم  تنظي ــد  ض ــي  امللحم
ــرّاء  ــي أو ج ــش االرهاب داع
ــة طالتهم  ــالٍ اجرامي اعم
ــالتهم  رس ــؤدون  ي ــم  وه
 .. ــة  واالعالمي ــة  الصحفي

ــجاع ال  حتية لكل قلم ش
ــكل كلمةٍ  ل ــاب وحتية  يه
ــريفة تدافع بصالبة عن  ش
حقوق هذا الشعب .وحتية 
االصالء  الكلمة  ــان  لفرس
ــون فليبتعدوا  .. اما الطارئ

عن ميدان ليس ميدانهم.

كتب / عمار الخالدي
تصوير / حسني باسل

ــوزارة الثقافة  ــاد الوكيل األقدم ل أش
ــل  نوف ــور  الدكت ــار  واآلث ــياحة  والس
ــة  اجلمالي ــات  باخملرج ــف  ابورغي
ــدت في  ــة التي جتس ــة التراثي والقيم
ــنوي  ــارض  املهرجان الس أعمال ومع
ــعبية أحد  ملعهد احلرف والفنون الش

ــون العامة في  ــكيالت دائرة الفن تش
وزارة الثقافة بدورته السادسة عشرة 
ــوان (تراثنا  ــت عن ــت حت ــي انتظم الت
هويتنا) واصفاً اياه بالعالمة املضيئة 
في عطاء هذه املؤسسة العريقة وأنهُ 
ــى رصيد وزارة  ــاح تضاف إل محطة جن
ــي والفني  ــهد الثقاف ــة واملش الثقاف
ــى الرغم  ــراق عل ــي الع ــي ف واإلبداع

ــتي وظروف  ر الدعم اللوجس ــن تأخّ م
املوازنة املعروفة .

ــاد د.ابورغيف برصانة  الكادر  كما أش
ــى  ــذي يتول ــي ال ــي والتدريب التدريس
الدور األهم عبر املشاريع التي قدمها 
ــد في هذا  ــون من طلبة املعه اخلريج
ــه  إدارت ــاكراً  ــنوي ش الس ــال  الكرنف
ــور  جعفر  ــخص الدكت ــة بش املتمثل

ــعد  ــد والدكتورة  منى أس ــادق عاي ص
ــاء األقسام والشعب  عبد الرزاق ورؤس
ــيي معهد  ــي املديرية وتدريس وموظف

احلرف والفنون الشعبية . 
ــاً الوكيل  ــان الذي حضره ايض املهرج
ــم  الفني لوزارة الثقافة  دعماد جاس
ومدير عام دائرة الفنون العامة  د.فاخر 
ــن هيأة النزاهة وعن  محمد وممثلون ع

ــر الوزارة وعدد من  ثقافة االطفال ومق
ــي التي تعنى  ــات اجملتمع املدن منظم
ــرف  ــي واحل ــعبي العراق ــراث الش بالت
ــور  والفولكل ــعبية  الش ــون  والفن
ــع من الطلبة والزائرين،  وجمهور واس
قد اشتمل على عرض األعمال الفنية 
ــل  املراح ــرج  تخ ــاريع  ملش ــة  التراثي
ــد  املعه ــام  اقس ــع  جلمي ــة  املنتهي

وهي(اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية 
والنحت واحلفر على اخلشب وحياكة 
رق على احلديد  ــجاد اليدوي والطَ الس
ــة وتصميم  ــدن واخلياط ــال املع وأعم
ــعبية والرسم والتصميم  االزياء الش
ــعبي)  ــزف والفخار الش ــي و اخل التراث

 . مبشاركةِ ٤٠٠ طالباً وطالبةً
ــن مدير املعهد  د.جعفر  من جانبه ثم

صادق حضور ومشاركة السيد الوكيل 
األقدم لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
ــف معتبراً ذلك  ــور نوفل ابورغي الدكت
ــناداً لطلبة املعهد  دعماً معنوياً وإس
ــن أجل عطاء  ــية م ــوادره التدريس وك

دائم يليق باملوروث العراقي.
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ــتضيف نادي الصيد د. كاظم املقدادي إللقاء   ــبة عيد الصحافة .. يس ملناس
ــتقبل الصحافة العراقية»..  املكان / نادي  محاضرة بعنوان  «متغيرات و مس
ــبت القادم٦/١٨  الساعة اخلامسة  الصيد / قاعة املتنبي..  الزمان/   يوم الس

والنصف مساء . حضوركم سيسعدنا .

@ÖaÜ‘Ωa@·√b◊@NÖ@—ÓönéÌ@ÜÓñ€a@Öb„
ــيد شخصية الفتاة اجملنونة، إذ أكدت أنها ال  ــترك، وفيما أعربت عن أمنياتها جتس ــاركتها في عملني دراميني عراقي - عربي مش أعلنت الفنانة بيداء املعتصم، مش
يهمها أدوار البطولة في األعمال الفنية. وقالت الفنانة بيداء املعتصم في حوار «فضلت أن أكون فنانة على الرغم من انني حاصلة على شهادة البكالوريوس في 
ــبني متاماً، وهذا ما شعرت به  ــت أن الفن هو املكان الذي يناس ــغف كبير بأن أعمل في مجال التمثيل الذي أحبه كثيراً «، مؤكدة: «احسس اإلعالم، ألن كون لدي ش

حني عملت في أول جتربة تلفزيونية لي كانت من خالل مسلسل (أحالم السنني) شعرت مبتعة وسعادة ال توصفان، وأنا أقف أمام الكاميرا ألجسد املشهد».

 البينة الجديدة / احمد سميسم


