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ــن  ــق رئيس الكتلة الصدرية حس علّ
ــد، بعد املصادقة  العذاري، امس األح
ــواب الكتلة.وقال  ــتقاالت ن ــى اس عل
العذاري في منشور عبر الفيسبوك، 
انه بعد ان مت األمر وهللا احلمد عليكم 

بهذه اآلية :
بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
َ ونَ إِالَّ ٱهللاَّ بُدُ ا يَعْ ــمْ وَمَ وهُ زَلْتُمُ تَ ((وَإِذِ ٱعْ

م  مْ رَبُّكُ ــرْ لَكُ فِ يَنشُ هْ ــى ٱلْكَ  إِلَ
ْ ٓا أْوُ فَ

م  رِكُ ــنْ أَمْ م مِّ يِّئْ لَكُ ــهِ وَيُهَ تِ مَ مِّن رَّحْ
ا)) قً مِّرْفَ

صدق اهللا العظيم.

يذكر ان رئيس مجلس النواب، محمد 
ــي أصدر امس األوامر بانهاء  احللبوس
ــة  الصدري ــة  الكتل ــواب  ن ــة  عضوي
ــتقيلني البالغ عددهم (٧٣) نائبا  املس
ــاءً على  ــتقاالتهم بن ــول اس بعد قب
ــار الصدري  ــم التي ــذه زعي ــرار اتخ ق
ــرت  ــدر . واظه ــدى الص ــيد مقت الس
ــي اصدار  ــق موقعة من احللبوس وثائ
ــاء عضوية  ــن انه ــي يتضم ــر نياب ام
ــة وفقا للمادة  ــواب الكتلة الصدري ن
ــواب  ــس الن ــون مجل ــن قان ( ٢/١٣) م
ــى مجلس  ــكيالته ، ويتعني عل وتش
ــن املفوضية العليا  النواب الطلب م
ــتقلة لالنتخابات حتديد اسماء  املس

ــرين موزعني  ــن اعلى اخلاس البدالء م
ــتقيلني  ــواب املس ــق الن ــى مناط عل
ــون  ــال القان ــي مج ــراء ف ــول خب ويق
ــتقاالت اعضاء  ــول اس ــد قب ــه بع ان
ــن الكتلة الصدرية  مجلس النواب م
ــمية من  ــتقاالتهم رس اصبحت اس
ــن التنازل  ــة القانونية وال ميك الناحي
ــف عضو في  ــت كش ــا . في وق عنه
ــتاني،   الكردس ــي  الدميقراط ــزب  احل
ــم، عن حراك كردي جتاه  شيرزاد قاس
العاصمة بغداد برئاسة فؤاد حسني 
ــم؛  ــة. وقال قاس ــكيل احلكوم لتش
ــاة  ــه قن ــطرة} بثت ــج {عاملس لبرنام
الفرات الفضائية الليلة املاضية ، انه 

ــكل قبل يومني وفداً للتفاوض مع  ش
جميع الكتل وننتظر اخلارطة اجلديدة 
ــع اجلديد  ــل مع الواق ــان لتعام للبرمل
ــتعداد  للحوار، كاشفاً ان  ولدينا اس
اللجنة برئاسة فؤاد حسني وعضوية 
ــداهللا للتفاوض  ــاخوان عب ريكان وش
ــاف ان موقفنا واضح  ــي بغداد.واض ف
ــداد تأتي  ــح واملفاوضات في بغ وصري
ــن  ــن م ــي ال تتمك ــزاب الت ــع االح م
ــا الوفد املفاوض  القدوم الى أربيل ام
ــة مسعود  ــيكون برئاس الرئيس فس
ــي  ــزب الدميقراط ــس احل ــي رئي بارزان

الكردستاني.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــب  مراق ــكل  ل ــاً  واضح ــات  ب
ــي أن االطار التنسيقي  سياس
ــكيل احلكومة  يقود جهود تش
املقبلة من دون مشاركة التيار 
ــك فان  ــل ذل ــي ظ ــدري وف الص
ــوزراء  ــس ال ــد رئي ــعب يري الش
ــط  ــال ( خ ــا أصي ــل عراقي املقب
ــفورة) وليس من  ــة وفس ونخل
ــية) كما هو  ــي اجلنس ( مزدوج
ــام (٢٠٠٣)  حاصل اآلن منذ الع
ــب ان يكون  ــد اآلن كما يج وحل
ــذا نزيها اي لم  رئيس الوزراء ه
تتلطخ يداه بسرقة املال العام 
ألن السرّاق جعلونا جنلس على 
ــعب  الش ان  ــا  !! كم ــدة  احلدي

يطالب بحكومة لديها القدرة 
ــم والتصالح مع  ــى التفاه عل
ــارع العراقي وغير مغلقة  الش
ــش في  ــا تعي ــة أو انه أو مأزوم
ــأن  عوالم افتراضية ألن من ش
ذلك ان يجعلها في حالة عزلة 
ــل  ــعب وبالتالي تفش مع الش
ــه الناس  ــا يحتاج ــي فهم م ف
ــم الطبقات  وفي املقدمة منه
ــد  يري ال  ــا  .. مثلم ــحوقة  املس
الفشل  العراقيون تكرار جتارب 
ألنهم ماعادوا يطيقون ذلك ألن 
للصبر حدود وان حالة الغليان 
ــا اآلن .. كما ان  ــي اوجه ــي ف ه
الشعب يريد وزراء عاشوا معاناة 
العراقيني وليسوا ممن تغربوا أو 
ممن لم يحتكوا بشعبهم كما 

ــب ان يكونوا من ذوي اخلبرة  يج
ــوا « نواطير  واألختصاص وليس
ــادة  ياس ــعب  والش ــرة»  خض
ــد ان متتلك احلكومة  ياكرام يري
ــا  حكومي ــا  برنامج ــة  املقبل
ــه جميع  ــترك في واضحا وتش
ــاركة  ــية املش القوى السياس
ــية كي  ــي العملية السياس ف
ــل ويصبح طرف  ال يحصل اخلل
بالعرض  ــر  ــول واآلخ بالط ر  يجّ
ــأن آخر  ــا يقولون !! وفي ش كم
تسأل « البينة اجلديدة» السيد 
« علي عبد األمير عالوي» بشأن 
تصريحاته املثيرة التي اطلقها 
امس والتي تتعلق بقدرة العراق 
الى االنتقال من تصدير النفط 
الى تصدير الطاقة الكهربائية 

ــاك فرصة  ــأن هن ــد ايضا ب واك
كبيرة ألن يصبح العراق من اكبر 
الكهربائية  ــة  للطاق املنتجني 
وهذا الكالم قاله السيد الوزير 
كر  امام منتدى الطاقة وهنا نذّ
السيد الوزير بتصريحات لنائب 
ــني  ــبق حس رئيس الوزراء األس
الشهرستاني في العام (٢٠١٢) 
ــراق  الع ان  ــا  ــال فيه ــي ق والت
ــن الطاقة  ــه م ــد حاجت سيس
ــيقوم بتصدير  الكهربائية وس
ــام (٢٠١٣) ..  ــا ع ــض منه الفائ
أملنا بإيضاح اكثر ألن الشعب 
ماعاد يتخيل مشهد التصدير 
للكهرباء في وقت يقوم العراق 
ــالل الربط  ــن خ ــتيرادها م باس

الكهربائي مع دول اجلوار.

كتب رئيس التحرير
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دت مديرية املرور العامة ، موعد توقيع عقد مشروع توحيد اللوحات  حدّ
ــليم  ــماح بتس ــاعٍ للس ــفت عن مس ــة ومدة إجنازه، فيما كش املروري
اللوحات باليد.  وقال مدير املرور العامة، اللواء طارق إسماعيل ، إنه مت 
االتفاق مع إقليم كردستان والشركة املنفذة ملشروع اللوحات اجلديدة 
ــروع  ــني املقبلني، الفتاً إلى أن املش ــع العقد خالل اليوم ــيتم توقي وس
ــهر.  وأضاف، أن  ــهر ونصف الش ــهر إلى ش ــيرى النور خالل مدة ش س
جميع املراكز والقواطع واألبنية املرورية سيتم استثمارها وتشغيلها 
ــيراً إلى أن هناك (٣١) مركزاً سيعمل على تسلم  ــروع، مش إلجناز املش

املعامالت وتوزيع اللوحات.

بغداد /
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تظاهرات َّـ خمس محافظات عراقية .. والسبب البطالة و الفقر !!
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احللبوسي يصدر أوامر نيابية بإنهاء عضوية ٧٣ نائباً من الكتلة الصدرية
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استقبل رئيس مجلس القضاء 
ــق زيدان،  ــي فائ ــى القاض االعل
ــن النواب  ــد، عدداً م امس االح
ــريع  تش ــث  لبح ــتقلني  املس
ــني املهمة. وقال مجلس  القوان
ــس  ــس مجل ، إن رئي ــاء  القض
ــى القاضي فائق  القضاء االعل

ــس االحد،  ــتقبل، ام زيدان اس
ــتقلني. ــن النواب املس ــددا م ع

واضاف انه بحث معهم اجلهود 
ــريع القوانني  البرملانية في تش
ــس ان زيدان  ــة. وتابع اجملل املهم
ــيخ  ــتقبل ايضا الهور الش اس
ــو مجلس  النواب  جنكي وعض

للدورة السابقة آال طالباني. 

ــن اجلنابي، عن قيام  ــف وزير املوارد املائية االسبق حس كش
ــاحة ٦٠٠ متر لوزراء  احلكومة احلالية بتوزيع قطع اراض مبس
ــال  ــادل عبداملهدي.وق ــي وع ــى الكاظم ــي مصطف حكومت
ــبوك، ان احلكومة احلالية  ــر الفيس ــور عب اجلنابي في منش
ــاحة ٦٠٠ متر  ــوزراء احلاليني مبس ــع اراض على ال ــت قط وزع

ــي االمر ليس عدم االعالن عن القرار، خوفا من  مربع واملثير ف
االستياء الشعبي رمبا، بل شمول حكومة عادل عبد املهدي 
ــاف، ان االكثر إثارة هو  ــع اعضائها بنفس االمتياز.واض وجمي
ــمول حكومة حيدر العبادي بهذا التكرمي احلكومي  عدم ش
ــذت قراراً  ــادي النها اتخ ــة حلكومة العب ــذا يعتبر عقوب وه

حينها بالغاء بعض االمتيازات لكبار املسؤولني.
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ــهداء  ــد، ذوي الش ــس االح ــاع، ام ــت وزارة الدف دع
ــابق  ــبي اجليش الس واملفقودين واجلرحى من منتس
ــي الفترة من ٢٠  ــدوا حياتهم او اصيبوا ف الذين فق
ــة ٨ اب ٢٠٠٣، مراجعة دائرة التقاعد  اذار ٢٠٠٣ لغاي
ــهداء  ــكري.وذكرت الوزارة ، أنه على ذوي الش العس
ــابق  ــبي اجليش الس واملفقودين واجلرحى من منتس
ــي الفترة من ٢٠  ــدوا حياتهم او اصيبوا ف الذين فق
ــة ٨ اب ٢٠٠٣، مراجعة دائرة التقاعد  اذار ٢٠٠٣ لغاي
ــي ) الى  ــن ( املتوف ــل حالتهم م ــكري لتعدي العس
(الشهيد ) وذلك لشمولهم بالقانون رقم ٢٠ لسنة 

٢٠٠٩ املعدل رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥.

ــاز النيابية،  ــو جلنة النفط والغ ــد النائب عض انتق
ــد، أداء وزارة الكهرباء  ــس االح ــد اخلزرجي، ام مهن
ــام املوكلة  ــع امله ــجم م ــا أصبحت ال تنس كونه
ــت  ــا، مبيناً أن الوزارة أصبحت وزارة أقوال وليس له
ــي ، إن وزارة الكهرباء تعاني من   ــال اخلزرج أفعال.وق
ــتوياته  ــغ أعلى مس ــي الذي بل ــم الوظيف التضخ
ــة الكهربائية  ــن توفير الطاق ــت عاجزة ع وأصبح

ــود التي  ــدور في فلك الوع ــت املواطن ي ــي جعل الت
ــود أصبحت اقواالً  ــق واملليارات التي تهدر ووع تطل
ــوا على  ــؤولني الذين تعاقب ــن املس ــدون أفعال م ب
ــغال  ــان، رئيس الوزراء إلى إش ــا في البي الوزارة.ودع
ــل  ــن موقعٍ أدنى لفش ــاء م ــر  الكهرب ــب وزي منص
ــؤولني فيها بتوفير الطاقة الكهربائية كونها  املس
هي الشرارة التي تشعل الشارع في كل وقت وحني 

بسبب استشراء الفساد في مفاصلها.

أعلن النائب السابق مشعان اجلبوري، امس األحد، أن 
سوريا أكدت في مذكرة ارسلتها للعراق صحة وثيقته 
للدراسة الثانوية، مشيراً إلى أن عودته للبرملان حتتاج 
ــا. وكتب اجلبوري  ــيقوم باتباعه الجراءات قانونية س
ــورية األمر، وأكدت  ــمت الدولة الس ــي تغريدة حس ف

ــلتها للعراق صحة وثيقتي للدراسة  في مذكرة أرس
ــيون أنها مزورة  الثانوية والتي ادعى اخلصوم السياس
ــة وقرروا  ــة االحتادي ــة قضاة احملكم ــم أكثري وصدقه
ــقاط عضويتي بالبرملان.وأضاف، املهم انه مت ابراء  إس
ساحتي من قصة التزوير، اما عودتي للبرملان فتحتاج 

الجراءات قانونية سنتبعها.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
ــام للجمعيات  ــاد الع ــتنكر رئيس االحت اس
ــن التميمي، االربعاء  الفالحية السيد حس
ــى التي حصلت امام مبنى  املاضي ، الفوض
ــة من قبل بعض اصحاب حقول  وزارة الزراع
ــض املطالبني مبنع  ــي البي ــن ومنتج الدواج
استيراد البيض.وقال التميمي، ان املطالبة 
باحلقوق ال يعني الفوضى واحلرق والتخريب 
وتهديد امن موظفي الدولة وترويعهم اثناء 
عملهم الرسمي، مشيرا الى انه كان االجدر 
ــن مطالبهم وعرض  ــني ان يعبروا ع باحملتج
ــلمي  ــم من خالل التظاهر الس مظلوميته
ــتيراد  ــؤولة عن قرار االس امام اجلهات املس

ــائل االعالم.وأكد التميمي،  او عن طريق وس
ــة هي اول الداعمني للفالحني  ان وزارة الزراع
ــي  املواش ــول  حق ــاب  واصح ــني  واملزارع
ــن، وان وزير الزراعة املهندس محمد  والدواج
ــا كان الظهير القوي للفالح  اخلفاجي طامل
ــاندة التي تدفع بعجلة  العراقي واليد الس
القطاع الزراعي.وبنيّ التميمي، ان جمعيات 
ــب  ــمياً حس ــجلة رس ــام املس ــاد الع االحت
ــؤوليتها عن  الضوابط والقوانني تخلي مس
ــن املواطنني واملوظفني  اي فعل قد يهدد ام
ــال فردية من قبل  ــذه االفعال هي افع وان ه
ــض ال متثل  ــن والبي ــي الدواج ــض منتج بع

االحتاد العام وال تنتمي له.

البينة الجديدة / علي شريف  
ــرطة محافظة بابل اللواء  عقد قائد ش
ــمري اجتماعاً  ــي جهاد الش خالد ترك
ــم  ــم مدير وضباط قس ــاً ض تخصصي
ــاع  االجتم ــرس  اإلجرام.وكُ ــة  مكافح
ملناقشة عدد من احملاور املتعلقة بعمل 
ــية اجلنائية  ــم وترشيد السياس القس
ــيني منع اجلرمية قبل  مبحوريها االساس
وقوعها في إطار األمن الوقائي من خالل 
مصادر املعلومات واملتعاونني والكشف 
ــا  ــد وقوعه ــم بع ــي اجلرائ ــن مرتكب ع

ــث اجلنائي.وأكد  ــن والبح ــي إطار األم ف
ــمري خالل  ــواء الش ــرطة الل قائد الش
ــف جهود العمل  ــاع على تكثي اإلجتم
ــاء القبض وتعزيز  وتفعيل مذكرات إلق
ــلطة القضائية في  ــع الس ــاون م التع
إجناز األرواق التحقيقية حلسم الدعاوى. 
مشدداً على التعامل وفق مبادئ حقوق 
اإلنسان في جميع القضايا. وفي سياق 
ــرطة بابل اللواء  ذي صلة ترأس قائد ش
ــمري إجتماعاً  ــاد الش خالد تركي جه
لضباط عمليات القيادة بحضور املعاون 

ــاط  ــركات والضب ــة واحل ــر اجلنائي ومدي
مجموعة  ــرون  احلاض ــش  املعنيني.وناق
ــدول  ــى ج ــة عل ــع املدرج ــن املواضي م
ــرطة  ــال اإلجتماع .وأكد قائد الش أعم
ــمري على ضرورة إيصال املعلومات  الش
وبالسرعة املمكنة الى اجلهات املعنية 
ــا وتعزيز  ــراءات الالزمة به ــاذ اإلج إلتخ
ــع الدوائر  ــيق والتعاون مع جمي التنس
ــى  ــل عل ــة والعم ــة باحملافظ احلكومي
ــهام في  ــة املواطن من خالل اإلس خدم
ــانية. كما  ــات اخلدمية واإلنس الفعالي

ــة واملزيد من  ــود املبذول ــى على اجله أثن
العطاء لالرتقاء مبستوى األداء بالشكل 

األمثل.

االنبار / البينة الجديدة
ــؤول شعبة الشكاوى  زار مؤخراً مس
ــؤون املواطنني في  ــم ش ــن قس ضم
ــامه جمال  مقر الوزارة املهندس ( اس
فاضل )، رفقة مدير قسم الشكاوى 
ــة لتوزيع كهرباء  ــركة العام في الش
الوسط السيد ( سيف طارق حاجم) 

ــرق االنبار ،  ــاء ش ــع كهرب ــرع توزي ، ف
ــكاوى في مقر  ــعبة الش متفقداً ش
ــة لها في  ــدات التابع ــرع والوح الف
 ، ــة  العامري  ، ــة  الفلوج  ) ــات  قطاع
ــت  ــة )ً .تضمن ــة ، والصقالوي الگرم
ــع ضم  ــد اجتماع موس ــارة عق الزي
ــكاوى الفروع  ــعب ش ــؤولي ش مس

ــراءات  االج ــة  ملتابع  ، ــات  والقطاع
ــة  ــة ومعاجل ــان متابع ــذة بش املتخ
شكاوى املواطنني ، والسبل الكفيلة 
ــياقات  لالرتقاء بهذه اخلدمة وفق س
ــا ، والوصول الى  ــل املعمول به العم
ــي الضوابط  ــاط ايجابية ف ــدة نق ع
ــت الزيارة مدى  والتعليمات .كما بين

اهمية هذا املفصل الذي يعتبر حلقة 
ــة ، ومدى  وصل بني املواطن واملؤسس
ــا للتعاون مع  جاهزية العاملني فيه
ــالم لتوضيح  ــعب العالقات واالع ش
ــن جهة ، والرد على  ضرر املنظومة م
ــاعات  ــار الكاذبة واالش ــة االخب كاف

املروجة ضد املؤسسة .

بغداد / البينة الجديدة
ــات  للصناع ــة  العام ــركة  الش ــذت  نفـ
ــركات  ــة واإللكترونية إحدى ش الكهربائي
ــب  ــال نص أعم ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة 
وتشغيل منظومة السقي والرش لصالح 
ــة  ــة التربي لي ــتنصرية / كُ ــة املُس اجلامع
ــركة  ــر عام الش دي ــال مُ ــيـة . وقـ األساس
ــعـالن في  ــوزي ش ــفيـان فـ ــدس س املُهن
ــوزارة  ــي في ال ــب اإلعالم ــح للمكت تصري
ــن مصنع  تخصص م ــل مُ ــق عم ــأنَّ فري ب
ــة واملُتجددة في مصنع  الطاقة االقتصادي
ــركة قام  ــز / موقع التاجي التابع للش الع
ــقي حدائق  ــغيل منظومة س بنصب وتش

ربع ) لصالح  ــاحة ( ١٢٥٠ متر مُ تُغطي مس
ــة  ــة التربي لي ــتنصرية / كُ ــة املُس اجلامع
ــم إروائية حديثة  ــية وفق تصامي األساس
ــق  لتدفُ ــة  اإللكتروني ــيطرة  الس ــد  تعتم
ــيطر عليها  س ــقي وبتوقيتات مُ مياه الس
ــب اإلختيار  ــقي أنواع املزروعات وحس لس
ــي واجلمالي مع  ــا البيئ ــن تأثيره ــالً ع فض
ــيراً إلى  ش ــة ، مُ ــات املائي ــر للمخزون توفي
ــة  ــن خزان خمس ــون م ــة تتك أنَّ املنظوم
ــقي  ــة إمالء ومضخة س ــر ومضخ آالف لت
ــالك كهربائية وأنابيب  وبورد سيطرة وأس

لحقات عمل أخـرى . ومرشات ومُ
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة

١ .تنفيذ اوامر قبض  ١٦٥٢
٢ .القبض مطلقي العيارات النارية ١٤

٣ .احالة متهمني الى احملاكم ٢٠٣
٤ .القضايا اخلاصة باخملدرات ٣٣٩

٥ .ازالة التجاوزات على املواقع االثرية ٤
٦ .مرافقة البعثات التنقيبية االثرية ٧

٧ .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية ٦١٢
٨ .مضاهاة  طبعات االصابع ٦٨

٩ .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية ٣٠٧
١٠. عدد طالبي النجدة ٢٥١٧

١١ .فض مشاجرات ١٩٣٣
١٢ .ضبط عجالت مطلوبة ٨٩

١٣ .تبرع بالدم ٢١
١٤ .القبض على املتسولني ١٤٩٨

ــر  ــلحة غي ــي االس ــى حامل ــض عل .القب  ١٥
املرخصة ٥٢

ــبيل  ــض على مخمورين يعترضون س ١٦ .القب
املارة  ٧٣٤

١٧ .طبع لوحات السيارات ١٦٣٣٧
١٨ .اصدار اجازات السوق ١٥١٧٤ 

١٩ . اصدار سنوية السيارات ٢٢١٨٦
٢٠ .دعاوى حاالت العنف االسري ٦٩١

بغداد / البينة الجديدة
ــعاً لبدء  ــراً اجتماعاً موس ــدت وزارة الصحة مؤخ عق
ــددة التخصصات  ــيق الصحة الواحدة متع الية تنس
ــان واحليوان والبيئة بحضور  بني قطاعات صحة االنس
ــيد مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض  الس
ــة العاملية  ــل منظمة الصح ــر احللفي وممث ــد األمي عب
ــن املكتب  ــد زوينت وممثلني م ــراق الدكتور احم ــي الع ف
ــي وزارة  ــؤولني ف ــة وعدد من املس ــي للمنظم اإلقليم
ــة جمللس  ــة العام ــرى واألمان ــوزارات األخ ــة وال الصح
ــوزراء واجلهات ذات العالقة ومت خالل االجتماع  عرض  ال
ــدة واليات  ــتراتيجية الصحة الواح ــل حول اس مفص
ــراق وطريقة التفكير  ــع انحاء الع ــا في جمي تطبيقه
ــيد مدير  ــة ، واكد الس ــني النتائج الصحي ــو حتس نح
ــكيل جلنة  ــرة الصحة العامة على ضرورة تش عام دائ
عليا للصحة الواحدة وجلان فرعية في الوزارت املعنية 
ــات دورية للتعاون بني جميع القطاعات  وعقد اجتماع
ــداف املقررة  ــق األه ــذي يحق ــكل ال ــتركة بالش املش

حفاظا على الصحة العامة للمجتمع.

نينوى / البينة الجديدة
ــراق بكوادرها  ــد الع ــكك حدي ــة لس ــركة العام ــرعت الش ش
ــغيلية في املنطقة الشمالية باجناز  الهندسية والفنية والتش
ــكة لقطاعات  ــوط ومفاصل الس ــل خط ــة صيانة وتاهي حمل
ــد املثبتات وتبديل  ــورى) كلل العمل بش (قيارة تلول البق والش
ــة الروبل،  ــطة ماكن ــوارض الكونكريتية بطول ٣ كم.بواس الع
ــرض قوة  ــم ٤٠٤ بف ــر نظامي في ك ــر غي ــن ازالة معب ــال ع فض
ــرعة قطارات نقل احواض املنتجات  القانون، وتامني واختزال س
ــتنادا الى تاكيدات  ــع التجارية. جاء ذلك اس ــة والبضائ النفطي
ــبلي، وعلى ضوء  ــدر الش ــني بن ــل الكابنت ناصر حس ــر النق وزي
ــكك  ــن قبل مدير عام الس ــة م ــة امليداني ــات واملتابع التوجيه
ــيني برفع كفاءة اخلطوط في  ــتاذ طالب جواد كاظم احلس االس
ــهيل عملية نقل املنتجات  ــرقية والشمالية لتس املناطق الش
ــة واملواد االخرى لدعم االقتصاد الوطني وتعظيم املوارد  النفطي

املالية للسكك  وخدمة اهالي املوصل  الكرام..

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة لتجارة املواد  ــت وزارة التجارة عن انهاء الش اعلن
ــتعداداتها الطالق السلة الغذائية اخلامسة مع  الغذائية اس
ــك مدير عام  ــلة الرابعة .اكد ذل ــتمرار  اكمال جتهيز الس اس
الشركة ملى املوسوي وقالت انه من املقرر سيتم اطالق جتهيز 
ــة اوائل متوز  املقبل  بعد انهاء االستعدادات  ــلة اخلامس الس
االدارية واللوجستية . واشارت ان مالكات الشركة من معاون 
ــويق  ــام التس ــدي لفته وادارات اقس ــام رياض مه ــر الع املدي
ــويق تواجدت في مقر الشركة  ــم التس واملالي وموظفي قس
ــز الوجية الرابعة  ــبوع ملتابعة اكمال جتهي خالل عطلة االس
ــدء بالوجبة  ــتعدادات للب ــلة الغذائية و انهاء االس ــن الس م

اخلامسة .

البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي 

ــن قبل  ــر م ــراف مباش ــني بغداد واش ــن   ام ــه م بتوجي
ــة املهندس  ــؤون الفني ــل امانة بغداد  للش ــيد وكي الس
ــاريع بنصب ( ١١٠)  ــرت دائرة املش ــوي باش مهدي املوس
ــتبدال التالف  ــرة وإس ــادية مجس ــات مرورية ارش عالم
منها بضمنها عالمات جملسر جابر بن حيان يليها اإلجتاه 
ــك لتقاطع املعهد القضائي  املؤدي الى األعظمية وكذل
ــاق عربية وكذلك  ــريع من اجلزيرة بإجتاه آف وللطريق الس
نصب عالمات مجسرة لطريق القناة السريع صوب حي 

تونس ومجسر القناة وجسري الشعب والطالبية .

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــت إدارة الش ناقش
ــع مدراء  ــبت م ــراق امس األول الس الع
ــاء  ــترك مبين ــغيل املش ــاريع التش مش
ــاكل واملعوقات  ــي املش ــر اجلنوب ام قص
واحللول .وترأس اإلجتماع املعاون الفني 

ــني احمد  ــئ رئيس املهندس ــر املوان ملدي
ــدي الذي أكد على مدراء  ــم االس جاس
ــاريع أهمية متابعة نسب اإلجناز و  املش
مطابقتها للمواصفات وفرض الغرامات 
ــه  ــن جانب ــركات املتلكئة.م ــى الش عل
ــم التخطيط  ــاون مدير قس ــح مع أوض

واملتابعة رئيس املهندسني عباس كاظم 
ــاكل  ــث املش ــاع بح ــف أن اإلجتم خل
واحللول التي يجب وضعها للمشاريع ، 
كما مت تقدمي شرح اخلطوات والتفاصيل 
ــاً الى أن هذا  ــات املقبلة ،الفت لالجتماع
اإلجتماع كان ملدراء املشاريع في ميناء 

ــتلحقه اجتماعات  أم قصر اجلنوبي وس
ــتقبلت  ــة املوانئ .كما اس ــرى لبقي أخ
ــة باحلاويات في  ــفينة جتارية محمل س
ــر  ــال مدي ــي ، وق ــر اجلنوب ــاء ام قص مين
ــركة الدكتور املهندس فرحان  عام الش
ــي «ان ميناء ام قصر اجلنوبي  الفرطوس

ــاملة كونه يعمل  ــن املوانئ الش يعد م
في استيراد وتصدير البضائع واحلموالت 
ــى  ــة ال ــة باالضاف ــتقات النفطي واملش
ــردات  مبف ــة  احململ ــفن  الس ــتقبال  اس
البطاقة التموينية واخلاصة باملواطنني 
ــتقبل السفينة  .واضاف «ان امليناء اس

 ٧٦٥ ــا  متنه ــى  وعل  (ALEXANDRIA)
ــت على  ــة مختلفة االحجام رس حاوي
رصيف رقم  ( ٤ ) وجرت عمليات االرساء 
ــني  ب ــيق  والتنس ــاون  بالتع ــغ  والتفري
ــحن والتفريغ  ــعبة الش إدارة امليناء وش

واملالحة البحرية».

البينة الجديدة / هيثم القيسي

ــة رئيس الوزراء   برعاية وحضور دول
ــع  وض مت  ــي  الكاظم ــى  مصطف
ــروع املدارس  ــاس ملش ــر االس حج
النموذجية في العاصمة بغداد في 
االتفاقية  السيدية ضمن  منطقة 
العراقية الصينية وكان باستقباله 
ــور حميد نعيم الغزي االمني  الدكت
ــتاذ علي  العام جمللس الوزراء واالس
ــر التربية ومدير  ــد مخلف وزي حمي
ــة بشرى  عام دائرة املباني املهندس
ــر عام املركز الوطني  البرزجني ومدي
ومدير  ــية  الهندس ــارات  لالستش
ــي للمختبرات  ــز الوطن ــام املرك ع
ــؤولني  ــدد من املس ــائية وع االنش

املشرفني على تنفيذ هذا املشروع 
اخلدمي واحليوي أضافة الى الشركة 
ــروع .وقال  الصينية املنفذة للمش
دولة رئيس الوزراء خالل وضع حجر 
االساس للمشروع ان هذا املشروع 
ــاريع  ــد من املش ــتراتيجي يع الس
ــاهم  ــة واملهمة التي ستس احليوي
في دعم القطاع التربوي في عموم 
ــوالً نوعياً في  ــات ويعتبر حت احملافظ
االبنية املدرسية من ناحية التنفيذ 
ــذا أعلن  ــم ل ــراف والتصامي واالش
ــروع  ــالق هذا املش ــذا اليوم أنط ه
ــراق ومن أجل  ــل الع ــم من أج امله
العراقيني .وبينت املهندسة بشرى 
ــرة املباني  ــام دائ ــي مدير ع البرزجن
ــع  ــيم وض ــا مراس ــالل حضوره خ
ــروع املدارس  ــاس ملش ــر االس حج

النموذجية ان واجبنا الوطني اجتاه 
ــني  تطوير القطاع التربوي لتحس
مستوى التعليم في بلدنا الغالي 

مما دفعنا الى مضاعفة اجلهود في 
ــي تنفيذ مدارس  تهيئة االعمال ف
ــد  ــة وبع ــا الطلب ــة البنائن منوذجي

ــراف  تكليفنا مبهام املتابعة واالش
ــروع اخلدمي  ــى تنفيذ هذا املش عل
ــوي فأننا عازمون بعد التوكل  واحلي
ــق تنائج متميزه  ــى اهللا ان نحق عل
ــوح وبافضل  ــتوى الطم تليق مبس
ــث , أذ مت  ــاء احلدي ــات البن مواصف
تشكيل جلنة  مشتركة من أقسام 
ــني املقيمني في  املشاريع واملهنس
والصيانة  واالشغال  املباني  دائرتي 
ــلة  سلس ــد  عق ــي  ف ــة  العام
ــركة  الش ــع  م ــات  االجتماع ــن  م
ــروع  للمش ــذه  املنف ــة  الصيني
ــال التي  ــة االعم للتداول ومناقش
ــة وأيجاد  ــة عالي ــوف تنفذ بدق س
ــبل الرصينة لتنفيذ اخلطوات  الس
ــات  املعوق ــاز  الجتي ــة  الصحيح
ــدول زمني  ــل مع وضع ج في العم

ــروع بأسرع وقت ممكن.  الجناز املش
ــام الى  ــيدة املدير الع ــدت الس وأك
ــداد ضمن  ــة العاصمة بغ ان حص
ــروع (١٤٤)  ــة االولى من املش املرحل
مدرسة مقسمة الى جانب الكرخ 
ــة وجانب الرصافة (٤٦)  (٩٨) مدرس
ــرة املباني  دائ ــرف  ــة ستش مدرس
على تنفيذ االعمال فيها وبتنفيذ 
 (  POWER CHINA  ) ــركة  ش ــن  م
ــليمها  الصينية حلني أجنازها وتس
الى وزارة التربية كجهة مستفيدة 
ــرة من  ــداد الكبي ــتيعاب االع الس
ــر مدارس  وتوفي ــة  الطلب ــا  أبناءئن
ــب العراقي  ــتوى الطال ــق مبس تلي
ــر  ــتقبل زاه ــق مس ــان حتقي لضم

خدمة للصالح العام .
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ــة، امس  الصح وزارة  ــت  أعلن
ــاع اصابات  ــن ارتف ــد، ع األح
وقال  النزفية.  ــى  ووفيات احلم
الوزارة سيف  باسم  املتحدث 
ــان مقتضب، إن  ــي بي ــدر ف الب
ــات باحلمى  ــة اإلصاب احصائي
ــة عام ٢٠٢٢  ــة من بداي النزفي
ــا ٣٢  ــة منه ــت ١٩٤ إصاب بلغ

حالة وفاة. 
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــم ان جبهة انقاذ وطن  وتابع قاس
ــت جلبهة  ــة وحتول ــزال قائم ــا ت م
ــارج البرملان،  ــي خ ــراك سياس ح
ــذا يعني انه لم يعد لها اثر في  وه
داخل البرملان؛ لكن ستكون هناك 
ــا للخارطة  ــكيالت اخرى وفق تش
ــية اجلديدة.وزاد  ال ميكن  السياس
ــتمرار  ــة االس ــة مقبل الي حكوم
ــية  ــة السياس ــاء الكتل دوزن ارض
االعلى في االنتخابات، منوها الى 
ــبقة  مكاملات هاتفية يومية مس
ــي  ــف الثالث ــادات التحال ــني قي ب
ــة الصدرية لم  ــحاب الكتل وانس
ــاءت نتيجة  ــأة بل ج ــن مفاج يك
ــم  وخت ــي.  السياس ــداد  لالنس
والركود  اخلالفات  بالقول  ــم،  قاس
ــدأت  ب ــني  الكردي ــني  احلزبي ــني  ب
ــي واخلالف على  ــان والتالش بالذوب

ــة اجلمهورية ال تكون عقبة  رئاس
ــجام  ــاك انس ــان وهن ــام البرمل ام
ــني. وفي  ــة بني الطرف ــل للرؤي كام
ــس  رئي ــش  ــاً ناق ــورات ايض التط
ــية لتحالف عزم  الهيئة السياس
ــع زعيم حتالف  ــد العبيدي، م خال
ــري، االوضاع  ــادي العام ــح ه الفت
ــي العراق  ــية واألمنية ف السياس
وفي مقدمتها متطلبات تشكيل 
حكومة خدمة وطنية متثل جميع 
ــني ومتطلباتهم احلياتية. العراقي
ــدي ، انه  ــان ملكتب العبي وذكر بي
جرى خالل اللقاء، االوضاع األمنية 
ــيما بعد  التي متر بها نينوى والس
ــى  عل ــرة  االخي ــة  التركي ــارة  الغ
ــهاد عدد  ــنجار واستش ناحية س
العراقيني“.واوضح  ــني  املواطن من 
ــوى  نين ــة  ”محافظ ان  ــدي  العبي

ــم امني  ــة الى دع ــت بحاج مازال
وسياسي واقتصادي يعينها على 
ــة التي مرت  ــاوز املرحلة الصعب جت
بها خالل السنوات السابقة“. وفي 
السياق ذاته كشف االحتاد الوطني 

الكردستاني، امس األحد، أن األيام 
مبادرة  ــالق  إط ــهد  املقبلة ستش
ــاركة جميع  ــاملة مبش وطنية ش
ــية.وقال عضو  ــراف السياس األط
ــرزا ، إن املبادرة  ــيروان مي االحتاد ش

ــكيل حكومة  ــى تش ــتركز عل س
ــع  ــم جمي ــي تض ــق سياس تواف
املكونات وبعيداً عن أي إقصاء ألي 
مكون سياسي.وأضاف، أن املبادرة 
ــاء  ــل انته ــتُطلق قب ــة س املرتقب

ــريعية، وأن جميع  ــة التش العطل
ــة  ــية احلالي ــات السياس التوجه
ــة  ــكيل حكوم ــي تش ــب ف تنص
ــتقبل  توافق. على صعيد آخر اس
ــاء االعلى  ــس القض ــس مجل رئي
ــدان، امس االول  ــي فائق زي القاض
ــه بالعاصمة  ــبت، في مكتب الس
ــس ائتالف دولة القانون  بغداد، رئي
ــان جمللس  ــي. وذكر بي ــوري املالك ن
ــدان واملالكي بحثا  القضاء ، ان زي
ــي التصدي لظاهرة  دور القضاء ف
ــة اخلاليا  ــي اخملدرات ومتابع تفش
ــة.  ــات االرهابي ــة للتنظيم النائم
ــهدت  ــا ش ــورات ايض ــي التط وف
ــات عراقية امس  ــس محافظ خم
األحد هي (ذي قار وميسان واملثنى 
ــرات  تظاه ــرة)  والبص ــالء  وكرب
ــا املئات  ــة قام به ــعبية غاضب ش

ــن  ع ــني  والعاطل ــني  اخلريج ــن  م
ــات  بالتعيين ــة  للمطالب ــل  العم
ــام مقرات  ــر ام ــث مت التجمه حي
ــات واغلقت بعض  ــض احملافظ بع
الدوائر وقطعت العديد من الطرق 
واشعل املتظاهرون النار باالطارات 
ومنعوا وصول العاملني في حقول 
ــرح  املش ــاء  قض ــي  ف ــازركان  الب
ــن الوصول  ــان م ــة ميس مبحافظ
ــيلة من  الى مقرات عملهم كوس
ايجاد  ــرض  لغ ــط  الضغ ــائل  وس
ــل .. في وقت وجه رئيس  فرص عم
ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ ــوزراء  ال
ــي  ــى الكاظم ــلحة مصطف املس
امس القوات األمنية الى التعامل 
ــذر  ــة وح ــن مبهني املتظاهري ــع  م
ــارة الفوضى في  ــاوالت اث ــن مح م

العراق.

ÚÓ„eä”@ÚÌfi@ÜËínéÌ@âaà»€aÎ@NN@¥‹Ó‘néΩa@ÚÌâÜñ€a@Ú‹nÿ€a@laÏ„@ÚÌÏö«@ıbË„hi@äflaÎ˛a@âÜñÌ@ÔçÏj‹ßa

›Óiâa@ø@Ú‡Ëfl@pb«b‡nua@äØ@Ú◊6íΩa@pbÓ‹‡»€a@ÒÖbÓ”Î@H@ÚÓ‹ÅaÜ€a@Î@ bœÜ€aI@ÔmâaãÎ@Âfl@ÙÏnéΩa@…Óœâ@?flcÎ@äÿé«@ÜœÎ

ÚÓ‰fl˛a@ bôÎ˛a@kjéi@bËiaÏic@’‹Ãm@âb”@á@ø@Úïb®a@pbubÓny¸a@Îá@ÚÌb«â
ÚÓj‹�Ωa@paäÁbƒn€a@…fl@Ô‡‹é€aÎ@?ËΩa@›flb»n€a@ÒâÎäô@Û‹«@Ö �ÜíÌ@Ô‡√bÿ€a

ــن الوطني، امس  ــوزاري لألم ــد اجمللس ال عق
ــة رئيس  ــدوري برئاس ــه ال ــد، اجتماع األح
ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ ــوزراء،  ال ــس  مجل
ــلحة مصطفى الكاظمي.وجرى خالل  املس
االجتماع مناقشة مجمل األوضاع األمنية 
ــددٍ من امللفات احليوية  في العراق، وبحث ع

ــي عموم البالد. ــي ترتبط باألمن العام ف الت
ــة  ــتهل اجللس ــي في مس ــاد الكاظم وأش
ــة مبختلف صنوفها،  بجهود القوات األمني
ــول اإلرهاب  ــدي لفل ــي التص ــا ف وجاهزيته
ــة، وقدرتها على  ــة املنظم وعصابات اجلرمي
مسك األرض ومواجهة مختلف التحديات 
ــدد القائد  ــه البالد.وش ــي تواج ــة الت األمني
ــلحة على ضرورة تنفيذ  العام للقوات املس

ــل املهني  ــة بالتعام ــات احلكومي التوجيه
ــرات املطلبية، وفق  ــع التظاه ــلمي م والس
ــانية، وحماية حق  ــر الدولية واإلنس املعايي
ــر عن رأيهم.وأضاف، أن  املواطنني في التعبي
األجهزة األمنية مهمتها الوقوف بحزم في 
وجه محاوالت إثارة الفوضى، واالعتداء على 
املمتلكات العامة واخلاصة وعرقلة مصالح 

املواطنني.

بغداد /

ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@µg@¡–‰€a@äÌÜñm@Âfl@fib‘n„˝€@Ï«ÜÌ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ
ــالوي ، إلى  ــي ع ــة عل ــر املالي ــا وزي دع
االنتقال من تصدير النفط إلى الطاقة 
ــاك  ــد أن هن ــا أك ــة، وفيم الكهربائي
ــح العراق أكبر  ــة كبيرة ألن يصب فرص
ــار  ــني للطاقة الكهربائية، أش املنتج
ــكان العراق العودة ملنظمة  إلى أن بإم
التجارة العاملية خالل العقود املقبلة. 
وقال عالوي، في كلمة له خالل منتدى 
ــراق  ــى الع ــب عل ــه يج ــة،  ، إن الطاق
ــه  ــط وعلي ــر النف ــي بتصدي أالّ يكتف
والتركيز  ــة  الطاق بتصدير  ــام  االهتم
ــاً إلى أنه  ــاع الكهرباء، الفت على قط
خالل السنوات الـ٢٥ املقبلة سيتغير 
ــة ،وعلينا أن جنهز  الطلب على الطاق
ــى  بالبن ــام  واالهتم ــة  الثقاف ــذه  له
ــداً ضرورة  ــة االقتصادية، مؤك التحتي
ــة  ــات االقتصادي ــم السياس أن تصم
ــط بالعالم  ــي حتي ــروف الت ــق الظ وف
ــهلة.ولفت  ــت مهمة س ــذه ليس وه

ــمى بالقيمة  ــى التحول إلى ما يس إل
اإلضافية في تصدير النفط والتعويل 
ــدول تكلفة في  ــى أن العراق أقل ال عل
ــاً بالقول علينا أن  إنتاج النفط، مردف

نفكر في انتقال رؤس أموال لالستثمار 
واحملافظة عليها.وأكد أن هناك فرصة 
كبيرة لالستثمار في قطاع الكهرباء 
ــة  ــني للطاق ــر املنتج ــح أكب وأن نصب

ــن وجود  ــم م ــى الرغ ــة عل الكهربائي
ــاج ب العراق،  ــاكل حالياً في اإلنت مش
ــكاالت وتطبيق  ويجب حل هذه االش
ــن تصدير  ــال م ــا واالنتق التكنولوجي

النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية.
ــع نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء  وتاب
ــاكل في قطاع  األخضر إذ هناك مش
ــر وضعف في اإلنتاج  البيئة والتصح
الزراعي وعلينا أن نفكر في االستثمار 
ــراق  الع ــي  ف ــراء  اخلض ــة  بالسياس
ــى واقع  ــة عل ــر فاعلي ــتكون أكث وس
البالد.وأكمل علينا أن نعمل من خالل 
ــتغاللها كمورد  ــة واس ــبكة طاق ش
ــة وتنميتها وفق  ــادة الزراع جديد وإع
ــون لدينا  ــة حتى يك ــرارات صحيح ق
ــتقبل مشرق في السوق العاملية  مس
ــنوات ،وأن ال نكرر أخطاء  ــالل ١٠ س خ
ــابق ،ويجب علينا إعادة التموقع  الس
في سوق الطاقة.وختم بالقول نتطلع 
خالل هذا املؤمتر التحدث عن مشاكل 
ــادة متوقع  ــا فرصة إلع ــة ،ولدين الطاق
أنفسنا مع الشركاء ،وبإمكان العراق 
ــة التجارة العاملية  العودة الى منظم

خالل العقود القادمة.

بغداد /

بغداد /
ــكري رفيع املستوى من وزارتي الدفاع والداخلية  وصل وفد عس
وقيادة العمليات املشتركة، صباح امس األحد، إلى مدينة أربيل 

عاصمة إقليم كردستان قادما من بغداد العاصمة اإلحتادية.
ــعود بارزاني،  ــد التقى كالً من: مس ــي ، إن الوف ــال مصدر أمن وق
ــس حكومة  ــان بارزاني، ورئي ــتان نيجيرف ــس إقليم كردس ورئي
ــد اجتمع مع  ــدر أن الوف ــاف املص ــرور بارزاني.وأض ــم مس اإلقلي
القيادات العسكرية واألمنية في وزارتي البيشمركة، والداخلية 
ــتقبل  ــم. وقال ، إن وزير داخلية اإلقليم ريبر أحمد اس في اإلقلي
الوفد في مطار أربيل الدولي. وسبق للوفد أن أجرى سابقا زيارات 
ــترك في تبادل  ــيق املش ــة إلى اإلقليم للتباحث في التنس مماثل
ــى التنظيمات،  ــط للتصدي إل ــة ووضع اخلط ــات األمني املعلوم

وعصابات اجلرمية املنظمة، ومالحقة املطلوبني.

ــارات، قصف القوات  ــد العب ــت وزارة اخلارجية العراقية بأش ادان
التركية لناحية سنوني في قضاء سنجار التابع لنينوى، مؤكدة 
ــتتخذ اإلجراءات املقررة عقب انتهاء التحقيقات بشان  انها س
ــدِّ  ــرت الوزارة في بيان، ان وزارة اخلارجيَّة تدين وبأشَ العملية.وذك
العبارات القصف التركي الذي إستهدفَ مقارّاً حكومية ومنازل 
ــنجار مبحافظة نينوى، مؤكدة  ــنوني في قضاء س في ناحية س
ــيادة العراق، وتهديداً  ــل إنتهاكاً صارخاً لس ــذه املواقف متثّ ان ه
رِحَ  د عدد منهم وجُ ــهِ واضحاً لآلمنني من املدنيني، الذين استش
ــتهدافاً  آخرون جرّاء هذا الفعل.واضافت ان هذا اإلعتداء يُعد إس
ألمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً ملواجهته، 
ــاعة الفوضى. ــل يهدف إلى إش ــزم ضد أيّ فع ــر الوقوف بح عب

ــتتخذ  ، س مَ ــد في البيان انه لكلِّ ما تقدَّ ــة العراقية أك اخلارجي
ــأن  الوزارة اإلجراءات املقررة بعد إكتمال التحقيقات الالزمة بش

هذا االعتداء.

@áb•bi@Ä�Ï‹Ì@÷aä»€a@NN@‚Ï‰€a@ �|ï
Ô◊6€a@—ñ‘€a@Û‹«@a�Öâ@paıaäug

ــتحصال  ــى أن املديرية قد تعمل على اس ــت إل ولف
ــيارة، إذ يتم  ــن دون س ــر اللوحات م ــة بتغيي موافق
ــنوية لطبع اللوحة باإلنكليزي وإعطاء  اعتماد الس
ــم باليد وتوقيع امللصق اخلاص باللوحة.  وحول  الرق
رسوم اللوحات، أوضح إسماعيل، أن الرسوم احملددة 

ــف دينار  ــل ٢٠ أل ــار هي باألص ــف دين ــة ٥٠ أل بقيم
ــتنادية، وهي  ــمى اس فقط مقابل ٣٠ ألف دينار تس
ــيراً إلى أن  ــن ضمن القانون وال ميكن إلغاؤها، مش م
ــوم تغيير اللوحات اجلديدة في إقليم كردستان  رس

هي ١٢٠ ألف دينار. 

NNpaâbÓé€a@pbyÏ€@ÜÓyÏm@Â«@ıÔë@›◊
 ÎäíΩa@÷˝üg@Ü«Ïfl@ÖÜ§@H@âÎäΩaI@

ــات اخلاصة في ذي قار،  ــة رعاية ذوي االحتياج أعلنت هيئ
ــرت الهيئة ،  ــاع األمنية.وذك ــبب األوض اغالق ابوابها بس
انها»تعتذر عن عدم استقبال مراجعي قسمها في مركز 
محافظة ذي قار مــــــــؤقتاً الى إشعار آخر وذلك بسبب 
ــا دعا الغالق  ــهدها احملافظة م ــاع االمنية التي تش االوض
ــة فيها  ــؤون االجتماعي ــل والش ــر وزارة العم ــع دوائ مجم
ــار واملعلومات  ــت، انه»لالستفس ــباب امنية».واضاف ألس
متابعتنا على الصفحة الرسمية لهيئة ذوي اإلعاقة على 

الفيسبوك وصفحة قسم ذوي اإلعاقة في ذي قار».

ــام للقوات  ــد الع ــوزراء، القائ ــس ال ــس مجل ــلم رئي تس
ــلحة مصطفى الكاظمي، امس األحد، أول مسدس  املس
ــم بابل،  مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع احلربي بإس
مت اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، 
ــن الوطني الذي  ــش اجتماع اجمللس الوزاري لألم على هام
عقد امس. وبحسب بيان ملكتبه ، فقد عبّر الكاظمي عن 
ــود العاملني فيها،  ن جه ــة، كما ثمّ ــكره لرئيس الهيئ ش
ــم الصناعة احلربية، ومبا  ــد أن احلكومة ماضية في دع وأك
ــالح. ــن تأمني بعض حاجة القوات األمنية للس نها م ميكّ

ــاليب احلديثة في  ــرورة مواكبة األس ــه الكاظمي بض ووجّ
التصنيع احلربي، واالطالع على البحوث العلمية املتطورة 

في هذا اجملال.  

@fiÎc@·‹énÌ@Ô‡√bÿ€a
�b��Ó‹™@…�‰ñfl@êÜéfl

بغداد /

بغداد /

بغداد /

الكاظمي يشدد على ضرورة التعامل اِّـهني والسلمي مع التظاهرات اِّـطلبية



  

ــباحة  ــي للس ــاد العراق ــم االحت اته
ــرمد عبد اإلله»  ــه السابق «س رئيس
ــى  ــة عل ــزاز والتغطي ــة االبت مبحاول
ــام واخفاء  ــات هدره للمال الع عملي
ــع  املواق ــض  بع ــض  وحتري ــق  الوثائ
لتشويه احلقائق، متوعدا اياه بدخول 

«السجن»
ــه التزم  ــان  أن ــي بي ــاد، ف ــر االحت وذك
ــس  بالنف ــأي  الن ــة  بسياس ــا  دائم
واالمتناع في الدخول بأي مساجالت 
ــى  ــزل إل ــص أال ين ــات وحري ومناكف
املستويات الهابطة التي ينزل اليها 
ــكوته  ــني»، الفتاً إلى أن س املتخرص
قد يعطي مصداقية لهؤالء في ذهن 
البعض، لذلك كتبنا هذا الرد لتتضح 

ــن يعنيه  ــة أمام م ــورة احلقيقي الص
معرفة احلقائق وكشف األكاذيب».

ــرة  ــرض ك ــة مع ــاف أن «صفح وأض
ــلة املصور التي يديرها (حسني  الس
ــخص له  ــع) ش ــواس لوي ــد ح محم
ــزاز، واألكاذيب زوده  ــوابق في االبت س
ــاد، ويراد  ــابق لالحت ــا الرئيس الس به
ــل احلقائق وخلط األوراق  منها تضلي
ــد محاكمته» وفق ماجاء  لقرب موع

في البيان.
ــي  الرياض ــط  للوس ــاد  االحت ــني  وب
ــعب  ــبح الش ــد مس ــل عق «تفاصي
ــاد  ــني االحت ــرم ب ــق املب ــي املغل االوملب
ــباب  ــباحة ووزارة الش العراقي للس
ــبح  ــيراً إلى أن «املس والرياضة»، مش
ــوزارة  ــره من ال ــد تأجي ــرم عق ــد أب ق
ــنوياً، منذ  ــغ ٢٥٠ مليون دينار س مببل

ــت الذي كان فيه  ــام ٢٠١٤ في الوق ع
ــاً  ــه محمد) رئيس ــد اإلل ــرمد عب (س
ــن وقع هذا العقد، وفي  لالحتاد وهو م
ــرمد عقداً آخر  ــت وقع س نفس الوق
ــتثمر  ــبة ٥٠٪ مع مس بالباطن بنس

ومبصادقة وزارة الشباب والرياضة».
ــرض أن يكون  ــن املفت ــع: «كان م وتاب
ــس عقد  ــغيل ولي ــد تش ــذا العق ه
ــذا العقد  ــتمر ه ــد اس ــراكة، وق ش
ــة  ــتبعاده وطرده من رئاس لغاية اس
االحتاد من قبل الهيئة العامة لالحتاد 
في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم 
ــبب شبهات فساد  ١٣ / ٧ / ٢٠١٩ بس
ــواردات  ل ــتغالله  واس ــي  ومال إداري 

املسابح للفائدة الشخصية».
ــه، أنه «عند  ــاد في بيان ــح االحت وأوض
ــد گبيان)  ــتالم (خالد عبد الواح اس

ــة االحتاد احلالي، طالب الرئيس  رئاس
ــاد  ــيف االحت ــليم أرش ــزول بتس املع
ــذ  ــة من ــة املالي ــاباته اخلتامي وحس
ــبح  ــلم املس ــة يوم تس ٢٠٠٣ ولغاي
ــهر الثامن ٢٠١٩ حيث مت إخفاء  الش
هذا األرشيف بالكامل وامتنع رئيس 
ــرمد عبداالله من  ــزول س االحتاد املع
ــاد االدارية  ــات االحت ــليم متعلق تس
واملالية وسجالت حسابات مسبحي 
ــا الصيفي  ــعب األوملبي والصف الش

لالحتاد اجلديد».
ــباحة،  ــاد العراقي للس وخلص االحت
إلى القول إن «كل هذه التبعات ترتبت 
على كاهل االحتاد اجلديد والذي عمل 
ــة ما بذمة االحتاد  جاهداً على تصفي
ــوال والتي جاءت نتيجة االدارة  من ام
الفاسدة والنهج الذي انتهجه (عبد 

اإلله) في إدارة االحتاد إدارياً ومالياً».
ــارة إلى أن  ــم االحتاد، بيانه باإلش وخت
«املسبح لم يفتتح إال في نهاية عام 
ــماح بافتتاحه ملدة ٤  ٢٠٢١ بعد الس
أشهر لغاية غلقه ألغراض الصيانة 
والتي استمرت ملدة ٣ أشهر، وبعدها 
ــهر  ــه بعد الصيانة في ش مت افتتاح
ــة اآلن أي مدة العمل  آذار ٢٠٢٢ ولغاي

في هذا العام كانت شهرين فقط».
ــي،  العراق ــباحة  الس ــاد  احت ــد  ووع
ــس  «الرئي أن  ــة،  الرياضي ــر  اجلماهي
ــذه احلملة ضد  ــرض له ــابق احمل الس
ــذه  ــر ه ــذي ينش ــز ال ــاد، واملبت االحت
ــى مواقع  ــائعات عل ــب والش األكاذي
ــجن  ــيودعان في الس ــل، س التواص

عاجالً أم آجالً».

أبدى مقيّم احلكام اآلسيوي عالء 
ــتغرابه» من قرار  عبد القادر، «اس
احتاد لكرة العراقي بإقامة الدوري 
ــل بنظام  ــم املقب العراقي املوس
ــني دون وضع معايير تقنية  احملترف
الفار، مبينا أن هذه التكنولوجيا 
حتتاج الى تدريب وجهد للحكام 

ودعم مالي من االحتاد.
ــد أن تكون  ــادر الب ــال عبد الق وق
ــى أي  ــة عل ــة وافي ــاك دراس هن
ــدام  ــل االق ــي قب ــروع رياض مش
ــتغرابه لـ»قرار  عليه «، مبدياً اس
احتاد لكرة العراقي بإقامة الدوري 
بنظام احملترفني دون وضع املعايير 
ــي  الت ــار  الف ــة  بتقني ــة  اخلاص

تستخدم بكل دوريات العالم».
ــادر أن «اجلانب  ــد الق ــاف عب وأض
الذي يخصنا كحكام هي تقنية 
الفار التي اصبحت ضرورة ملحة 
ــح حكام  ــاراة وأصب ــداً ألي مب ج
ــذه التقنية  ــم يحتاجون ه العال
كونها اصبحت جزءً ال يتجزأ من 

أي مباراة».
ــادر، وهو مقيم  ــف عبد الق وكش
ــيوي  ــه االحتاد اآلس ــد علي يعتم
ــه، إن «هناك  ــم حكام ــي تقيي ف
ــب ان يقوم  ــدة يج ــراءات عدي اج
ــن  ــا جاهزي ــون حكامن ــا ليك به

ــار ويجب أن يتدربوا  ملنظومة الف
على االجهزة من خالل املشاركة 
ــر ملدة  ــة وتطوي ــي دورات معرف ف
ــا يحتاج الى جهد  طويلة وهو م
ــم من قبل  ــات مالية ودع وإمكان

االحتاد العراقي».

إن  ــيوي  اآلس ــم  املقيّ ــع  وتاب
ــار اصبحت من  الف «تكنولوجيا 
ــاراة وأصبحت  ــيات اي مب اساس
ــة  مهم ــات  مباري ــج  نتائ ــر  تغي
ــرارات مهمة  ــد عليها بق ويعتم

وحاسمة».
وكان االحتاد العراقي لكرة القدم 
ــار ٢٠٢٢، إقامة  ــي ١٨ أي ــن ، ف أعل
ــل  ــم املقب ــني املوس دوري احملترف
ــت  ــا لف ــرة»، فيم ــبة كبي «بنس
ــن الدولي  ــذ رأي االحتادي ــى أخ ال

واالسيوي بهذا الشأن.
ــرة  لك ــي  العراق ــاد  االحت وكان   
ــان  نيس ــي ٢٠  ف ــن،  أعل ــدم  الق
دوري  ــي  ف ــاركة  املش أن   ،٢٠٢٢
ــتكون بتطبيق نظام  احملترفني س
ــاً أن  ــيوي، مبين ــص اآلس التراخي
ــى االرتقاءِ  ــذه اخلطوة تهدف إل ه
ــابقةِ مبا  ــتوى العامّ للمس باملس
ــاً على املنتخباتِ  ينعكس إيجاب
ــوضَ بواقع  ــة، ويعزّزُ النه الوطني
ــي  النواح ــع  جمي ــن  م ــةِ  األندي

اإلدارية والتنظيميّة واملالية».

العراقي  ــب  املنتخ ــوج  ت
ــة  للمصارع ــئني  للناش
ــة  املركز  ــرة والروماني احل
ــزاالت بطولة  الثاني في ن
ــي  ف ــتان  خوزس ــم  إقلي

ايران. وذكر االحتاد العراقي 
ــة  ثماني ان  ــة  للمصارع
ــاركت  ــة ش ــة ايراني اندي
ــي البطولة التي حصل  ف
فيها املصارعني العراقيني 
على ثالثة اوسمة ذهبية 
وحصل  ــزي.  برون ــام  ووس

اوراس  ــؤاد  ف ــون  املصارع
ــوزن  ب ــز األول  ــى املرك عل
ــي املصارعة  ــم ف ٤٢ كغ
ــارع  واملص ــة،  الروماني
علي  ــد  ــى محم مصطف
املركز األول بوزن ٥٢ كغم 
باملصارعة الرومانية أيضا 

وبفارق فني. ووصل   الوفد 
العراقي ملدينة خوزستان 
يوم اجلمعة املاضي وكان 
باستقباله رئيس اللجنة 
ــة  مدين ــي  ف ــة  األوملبي
بني  ــد  احمي ــتان  خوزس

متيم.

ــرة الصاالت  ــوي العراقي لك ــي املنتخب النس نّ مُ
ــن بهدف دون  ــام منتخب البحري ــارة أولى أم بخس
ــواره ببطولة غرب آسيا  ــتهل مش مقابل في مس

لكرة الصاالت للسيدات.
ــلبي، قبل أن  ــوط األول بالتعادل الس ــى الش انته
ــجيل هدف  ــي من تس ــب البحرين ــن املنتخ يتمك

الفوز في الشوط الثاني.
ــي في قاعة  ــان العراقي والبحرين ــى املنتخب والتق
ــى ضمن بطولة كأس  ــك عبد اهللا مبباراته األول املل

غرب آسيا املقامة في مدينة جدة السعودية.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــكيل جلنة  ــباب  مفاده تش ــي بيان مقتضب لوزارة الش  ف
ــاة ما  حتقيق في احداث مباراة الزوراء واجلوية حقيقة مأس
حدث في هذه املباراة التي كنا نتمنى ان ال تاخذ منحى مؤذي 
للنفوس التي ال ترتضي بهذه االفعال والتي ال يفعلها حتى 
ابناء الشوارع في املال العالم نعم كانت مباراة قمة وكان 
اجلمهور واقفا ملدة خمسة وتسعني دقيقة على الكراسي 
يشجع الفريقني لكن ماجرى اخر خمسة دقائق كان مؤملا 
ــباب تنهال على  ــتائم والس ــاق ونحن نرى الش ــم ال يط وأل
ــا باالبتذال االخالقي  ــيني وبكلمات نصفه بعض السياس
ــا وال يظن  ــتائم كله ــديد وابغض هذه الش ــف  الش لالس
القارئ الكرمي اني مع الذين شتموا وادافع عنهم أبدا بل انا 
معهم لو رددوا هذه الهتافات خارج امللعب ألننا في مالعب 
هي اصال بنيت لراحتنا والتمتع مبا نراه داخل امللعب واملالم 
االول في هذه االحداث هم من قام بتأجيج اجلمهور من كال 
ــؤال؟ حقيقة  ــاذا يحدث كل هذا؟ هذا هو  الس ــني مل الطرف
ــاهدة مباراة  األمر انا ارى ويرى معي كل محب ومنصف ملش
متكاملة من كل جوانبها وان من يتحملها هو قوات حفظ 
ــك يرى معي كثيرون ان رجال حفظ  امن املالعب وارى وكذل
ــتطيل  ــؤوليتهم تقتصر   داخل املس ــب يرون ان مس املالع
األخضر وترك املدرجات بدون تواجد القوات االمنية اال نادرا 
ــدة  بالقرب من  ــاوزون اصابع اليد الواح ــا جند قلة ال يتج م
ــورة وجوانبها باتت  ــى املقص ــب وللعلم حت ــل امللع مداخ
ــباب وألفاظ  ــات وس ــدث فيها مشاكس ــة وحت ــر مريح غي
خارج املألوف والوقوف على الكراسي وعندما نريد من باب 
ــي اصال للجلوس  ــهم الن الكراس ــؤال بطلب جلوس الس
ــي متربة وان  ــلفن) بان الكراس ــك اجلواب (جاهز ومس ياتي
ــني  ــا اغلبهم فضائيني والباقني متقاعس ــني عليه العامل
ــيكو لم يكن صدفة  ــر ان ماجرى في مباراة الكالس الظاه
ــت مبكر النه ال توجد اي  ــأة  وكنا متوقعيه من وق أو مفاج
انضباطية وتنظيم ومراقبة قوية لهذا اجلمهور املشخص 
ــبب وكان االحرى  ــي وألي س ــكلة ألي ش الذي يفتعل املش
ــم االعتداء الذي طالهم  ــوات االمنية إلقاء القبض رغ بالق
ــوا  ــاء لينال ــم للقض ــيئني وتقدميه ــة املس ــى مجموع عل
ــع املنصات احلديدية من اماكنها النها  جزاءهم العادل ورف
ــكلة من وزارة  ــوم ننتظر تقرير اللجنة املش ــالء الي رأس الب
ــى ان ال تكون  ــر ونتمن ــدمي التقري ــرع بتق ــباب وان تس الش
ــن كال الطرفني وان ال  ــببني م ــة في قول احلق واملتس مهادن
ــابقاتها مثل الغرامة وحرمان جمهور  تكون العقوبة كس
ــات نحن نعتقد  ــالث مباري ــور اربعة او ث ــني من حض النادي
ــبب  ــلم النها اخذت اكبر من س ان إزالة املنصات هي االس
ــبهة االكثر  ــجيع الى التحريض الش وضعها إال وهو التش
اعتقادا ان جمهور اجلوية هو  الذي قام بتكسير الكراسي 
ــف على  ــي ومع االس ــعمائة كرس ــدر عددها بتس الذي ق
جمهور اجلوية ان صح هذا  وال نريد أحد ان يزايدنا على حب 
اجلوية فأنا مشجع ومحب للجوية منذ  عام (١٩٦٥) وأوالدي 
ــجعون للجوية كانت ايام ممتعة ال ميكن ان  الثالثة هم مش
ننساها ايام الزمن اجلميل وايام هشام عطا عجاج وقاسم 
ــفنا على هذا الوقت  ــد وحامد فوزي واس زوية وقيس حمي
ــذا اجلمهور اقول البعض من  ــجعني ويريد ه من هكذا مش
ــة اخلليج في البصرة ورفع احلظر  هذا اجلمهور اقامة بطول
ــبحان اهللا على افعالنا اخملجلة التي وصلت إلى العالم  س
ــيء حفيظ ومنه مالعبنا املسكينة  كله واهللا على كل ش
ــي تئن من هذا النفر الضال الذي يحتاج إلى رادع يوزعه  الت

عن هذه األفعال اخملجلة .
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ــي لكرة  ــاد العراق ــدد االحت ح
ــروطاً غير معهودة  السلة ش
لتصنيف مستويات الالعبني، 

والتعاقدات مع احملترفني.
ــروطاً خاصة  وأصدر االحتاد ش
ــدوري  ــاركة بال ــة املش لالندي
ــم  للموس ــاز  املمت ــي  العراق
ــد  أك ــث  حي  ،٢٠٢٢-٢٠٢٣
ــق العقود بوجود  على تصدي
الالعب وممثل عن النادي وآخر 

عن االحتاد حصراً.
ــقف العقود لالعبي  وحدد س
ــون دينار،  ـــ٥٠ ملي ــة ب النخب
 ٤٠ ــة  النخب ــر  غي ــي  والعب
دينار، وخمسة ماليني  مليون 
ــتراك األندية،  ــدل اش ــار ب دين
ــون عدد  ــترط أن يك ــا اش كم
ــي كل نادي  ــي النخبة ف العب
ــني، وعدد الالعبني  اربعة العب
ــي  ــط ف ــني فق ــب اثن األجان

ــدة  م ــد  تزي ال  وان  ــب،  امللع
ــع الالعب عن  ــد النادي م عق
ــار االحتاد إلى أنه  سنتني. وأش
ــع ممثلي  ــيناقش الحقاً م س
ــة الدوري املمتاز القضايا  اندي
االمور  ــن  م ــا  وغيره ــة  الفني
ــدر االحتاد قائمة  االخرى. وأص
تضم ٢٤ العباً ضمن النخبة 
ــن، وكرار  ــاب حس ــم، ايه وه
ــد،  ــد اهللا مجي ــم، وعب جاس
ــي مؤيد،  ــدي، وعل ــد رع وفري
احمد،  وديار  وجاسم محمد، 
وحسان علي، ومحمد صالح، 
ــد، ومراد  ــي عبد اهللا احم وعل
ــرار، ومحمد  ــي، ونورس ض عل
ــاس  ــق، وعب ــد اخلال ــني عب ام
حكمت، وعباس هادي، وحيدر 
ــل،  ــار فاض ــة، وذوالفق جمع
ــر، وعبد اهللا حيدر،  واحمد ثائ
ــجاد حسني، وخالد كرمي،  وس
ــن، وحسني زهير،  وخالد حس

وعلي عباس.
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ــرطة، امس   ــادي الش ــوّج فريق ن ت
ــبت، رسمياً بلقب دوري  االول الس
الكرة املمتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ 

ــزوراء باجلولة ٣٦  بعد فوزه على ال
بنتيجة ٢-٠.

ــرة احتفالية في  ــاد الك ــام احت وأق
ــذه  ــي به ــعب الدول ــب الش ملع

ــدف األول  ــجل اله ــبة. وس املناس
للشرطة بسام شاكر في الدقيقة 
٧٣ من زمن املباراة وفي الدقيقة ٨١ 
ــوري محمود  ــاف احملترف الس وأض

ــرطة  الثاني للش ــدف  املواس اله
لينتهي اللقاء بفوز القيثارة على 
النوارس ٢-٠.ورفع الشرطة رصيده 
ــد الزوراء  ــة ٨٩ وجتمد رصي للنقط

عند النقطة ٦٠ باملركز اخلامس.
ــدوري  ال درع  ــرطة  الش ــلم  وتس
رسميا باحتفال أقامه احتاد الكرة 

مبناسبة انتهاء الدوري املمتاز.
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تحقيق/ علي صحن عبد العزيز 

ــة األغنية ال تقاس مبعيار الزمن،   قيم
ــل مبعايير اجلمالية الثالثية القائمة  ب
ــي الصوت وكلمات االغنية  عليها وه
األذن  ــيغها  تستس ــي  الت ــن  واللح
ــي أي وقت كان ،  ــرب لها الروح ف وتط
فاجلميل يبقى جميالً مهما تقادمت 
به السنني واأليام ، ومع اتساع وتطور 
ــيقى والغناء احلديث ، إال أن  فن املوس
ــماع االغاني  ــر منا مييل إلى س الكثي
القدمية ، حيث نالحظ إقبال ملحوظ 
ــدو صادقة  ــماعها ، ألنها تب ــى س عل
ــا نحتاجه  ــة بكل م ــة ومفعم للغاي
ــد البكاء،  ــماعها وقد تدفعنا ح لس
ــردي أغلب  ــح على ت ــل واض ــو دلي وه
ــث كلمات  ــة من حي ــي احلديث االغان
ــى األداء وغيرها  األغنية واللحن وحت
الكثيرة من األسباب، فما هو السبب 
ــماع تلك  ــار س ــا نخت ــذي يجعلن ال

األغاني القدمية؟
ــدة) تناولت هذا  ــدة البينة اجلدي (جري
ــني  ــن املطرب ــة م ــع نخب ــوع م املوض
ــيقيني ،  ــترو املوس والباحثني واملايس

وكانت هذه اآلراء الواردة. 
تراث الشعوب 

ناظم السماوي/ شاعر غنائي :الغناء 
ــعوب ،  ــراث الش ــي ألنه مي ــم أزل عال
ــانية  ــي العراق له خصوصيه أنس وف
ــعور  ــدان هذا الش ــي وج ــة ف وثقافي
ــني عالم  ــرق كبير ب ــاني ، فالف األنس

األمس واليوم.

أصوات خالدة 
ــاعر  / ش ــوب  املنك ــلمان  ــاس س عب
ــل  ــان الراح ــتطاع الفن ــازف: أس وع
ــن  ــل حس ــز وداخ ــو عزي ــري أب حضي
ــوب  ــلمان املنك ــم وس ــر حكي وناص
وعبادي العماري وضع بصمة عجيبة 
ــه  والبح ــوت  الص ذات  ــم  بحناجره
ا،  ــة أيضً ــاحة الصوتية اجلميل واملس
ــاعر ناظم السماوي كتب  ومثالً الش
ــن أروع ماكتب أما  اغنية (ياحرميه) م
ــوري ،فلقد  ــواد ام ــن محمد ج امللح
ــات اجادة  ــذه الكلم ــاد بتلحني ه اج
ــني نعمة أدى  ــاحرة ، واملطرب حس س
ــة ، أما  ــورة رائع ــكالم واللحن بص ال
ــن احلديث فأغلبه ال ميت الى الفن  الف
بصلة ، وإمنا هي أصوات واآلت صاخبة 
لم نعرف جملة ممن  يدعي أنه مطرب 
ــح والكالم غير  ــوى التمايل والترن س
ــاق  ــن عش ــض م ــك بع ــوزون هنال امل
ــاء  ــون الغن ــة يتداول ــي القدمي األغان

األصيل القدمي ليطرب مسامعهم.

فعاليات ربحية 
ــترو: ترى أغلب  ــتار الناصر / مايس س
ــواد الغالب يعودون  ــاس وهم الس الن
ــى فعاليات ماضوية  بقارب التلقي إل
ــا زالت  ــا لكنها م ــا وآلياته بهمومه
ــاالً وعراقة في  ــر جم ــة بل متط جميل
ــا قاله  ــر هنا م ــم نتذك ــر ، نع التعبي
ــد (البنية  ــس) وهو جمالي عتي (مارك
ــة الفوقية)  ــة تؤثر على البني التحتي
ــى خراب البلد اآلن ،وما منر به من  مبعن

ويالت وتعطل نظام اخلدمات بالكامل 
ــذا  وه ــة،  واالمي ــة  البطال ــي  وتفش
ــر األول بل  ــراب بالتأكيد كان املؤث اخل
األساس ملا نراه من فساد في املشهد 

املوسيغنائي اليوم.

الحنني للماضي 
ــي التراث  ــرداوي / باحث ف ــادل الع ع
الشعبي : جتد الناس في أكثر األحيان 
ذات  ــة  القدمي ــي  األغان ــى  ال ــون  مييل
ــوم والقريب من  ــر املفه الكالم املعب
ــس والذائقة وخذ مثالً ورغم كل  النف
ــذا التقدم التقني واحلداثة ، مازالوا  ه
ــراق الى األغاني  يحنون في بلدنا الع
القدمية ، وهذا دليل قاطع بأن األغاني 
ــهم وال  احلديثة ال تعبر عن أحاسيس
ــجيعم ، وهنا تكمن  تطربهم وال تش
ــي منها األغاني  ــكلة التي تعان املش

احلديثة إالّ ماندر. 

دخالء الفن 

ــول االيقاعات  ــري / دخ ــاس الناص عب
ــريعة والكلمات البذيئة التي ال  الس
ــارع العراقي  ــب املستمع والش تناس
األول  ــس  املؤس ــر  ويعتب ــد  يع ــذي  ال
ــم يعودون  ــل ، مما جعله للفن األصي

ــة ، وهذا  ــماع األغاني القدمي ــى س ال
ــة املوزونة  ــاعدنا على عودة األغني س

ــاحة والشارع بوجود فنانني  الى الس
ــم  واختياراته ــم  بفنه ــني  ملتزم

الدقيقة في الكالم واللحن .

اغاني أصيلة 
كالم   : ــرب  مط  / ــالم  الس ــال  جم
ــم خاص  ــه  طع ــة ل ــة القدمي األغني
ــى،  وأصيلة وتبقى في الذاكرة ال تنس
ــو يختلف عن  ــا الغناء احلديث فه أم
ــي اختيار  ــى ف ــة حت ــة القدمي األغني
ــي فترة  ــريعة ، ولذلك ف ــان الس األحل

قليلة تضيع ويخفت بيرقها.
مسؤولية اجلميع 

ــاعر غنائي: نرى  ــاس الرماحي/ ش عب
ــباب الى  ــي اآلونة األخيرة جلوء الش ف
ــة ، وهذا يدل  ــي القدمي ــماع األغان س
ــة وانعدام  ــردي األغنية احلالي ــى ت عل
ــؤولية تقع  ــك مس ــام وتل ــذوق الع ال
على عاتق اجلميع للحفاظ على ذلك 
ــي، مع أيجاد  ــور والتراث الراق الفلكل

ــتعيد  ــة لفحص النصوص لتس رقاب
األغنية العراقية عافيتها من جديد.

أغاني هجينة 
ــة  :األغني ــرب  / مط ــن  ــواد محس ج
احلديثة منقطعة الصلة عن التاريخ، 
ــرعيا  ا ش ــت وليدً وبالتالي فهي ليس
ــى  حت ــائدا  س كان  ــي  غنائ ــط  لنم
ــتمد منه شرعيته، وهي  هجينة  تس
ــى الذوق وال متثل أي حاجة  خارجه عل
اجتماعية أو انسانية ،وستموت اجالً 
أو عاجالً فهي ضد احلياة وضد اجلمال 
ــادرة على  ــر ق ــا غي ــل إالّ نفوسَ وال متث
ــداث وفهم املتغير  ــل مع األح التواص

اإلجتماعي.

تأثريات أخرى 
ــيقي : اذا  ــاكر/ باحث موس ــدر ش حي
ــة اغنية  ــل النجاح بأي ــرت عوام توف
ــرة بحياتنا  ــا تظل ذاك ــتمع اليه نس
ا وحلنا  ــة نصً ــد األغنية املتكامل اقص

ــه ذائقتنا  ــت علي ــا من ــذا م واداء ، وه
ــي بتغير من عقد  ــح األغنية ه صحي
آلخر ، إال أن األجهزة املرئية والسمعية 
ا مبدى  ــب دورًا مهمً ــث يلع ــد الب أقص
ــا يقدم لهم  ــق أبناء اجملتمعات مب تعل
ــى العموم نحن نتعلق  من غناء ،وعل
بأغانينا وتراثنا كونه نابعا من حياتنا 
التي فيها الكثير من األفراح واألحزان 

والتي عبرت األغاني الصادقة عنها.

تأثري الحروب 
ــاءت أغنية  ــارة / ملحن : ج ــاح زي صب
السبعينات وكانت  فيها الكثير من 
الرصانة والوعي النصي واللحني قبل 
ــرب ، أما األغاني  ــا أغنية احل أن تأتيه
ــال  ــي ب ــة فه ــعينية واأللفيني التس
ــح إال القلة النادرة، وهكذا جتدنا  مالم
ــا غير صالح  ــمع مفردات بعضه نس
ــة تتخبط  ــل األغني ــا جع ــق مم للنط
ــذا التردي  ــة راكزة وه ــس لها هوي ولي
ــني احلروب ،حيث أضحت  ناجت من س
ــة تتناغم مع املفردة  الذائقة العراقي
الشعرية الهزيلة كون اإلرث النفسي 

كان صاعقا على األجيال.

أهازيج وايقاعات 
عبد الغني مجدي البصري / فنان : ال 
ــن بعد تلك األغاني بل  توجد أغاني م
ــات فقط وكأمنا  توجد أهازيج وأيقاع
ــة  ــص واألطاح ــرض الرق ــت لغ طرح
ــذي  ــي ال ــرب احلقيق ــة والط باألصال
ــات والصوت  ــن والكلم ــل اللح يحم
ــيقى بجمالها  العذب ويحمل املوس

وتوزيعها وأيقاعها املدروس بدقة.

علي ناصر الكناني
  

_ رمبا يتساءل البعض عن األعجوبة 
التي حدثت لتنجو املقتنيات الفريدة 
أوالً  ــا  ــن لقدمه بثم ــدر  تق ال  ــي  الت
ولكونها تشكل إرثاً وطنياً مهماً من 
ــا التراثي واحلضاري الذي نعتز  موروثن
ــيارات  ونفخر به ثانياً، املتمثلة بالس
ــات امللكية كالعربات التي  أو املقتني
ــات بأنواعها  ــول والدراج ــا اخلي جتره
ــة  والبرمائي ــة  والهوائي ــة  البخاري
ــرقة والنهب  ــياء أخرى من الس وأش
ــهدتها  ش ــي  الت ــداث  األح ــالل  خ
العاصمة بغداد وبقية املدن العراقية 

األخرى بعد ٢٠٠٣/٤/٩. 
ــان الزميل  ــي اإلجابة على لس  فتأت
ــادل  ــي ع ــث التراث ــي والباح االعالم

العرداوي: 
ــؤولة  ــداد كجهة مس ــأن أمانة بغ ب
ــن احلفاظ عليها من  عنها متكنت م

السرقة والنهب خالل تلك الفترة. 
ــول  يق ــا  كم ــات  املعلوم ــير  وتش  
ــخ صنع بعض  ــرداوي: إلى أن تاري الع
هذه السيارات أو املقتنيات يعود إلى 
ــرن املاضي،  ــرة الثالثينات من الق فت
ــى األمانة بعد  ــت ملكيتها إل وقد آل
ثورة ١٤ متوز عام ١٩٥٨ وانهيار النظام 

امللكي، إذ شهدت بداية السبعينات 
ــذي مت فيه  ــزوراء ال ــزه ال ــاح متن افتت
ــاص لعرض تلك  تخصيص جناح خ
ــيارات أمام املواطنني إلى جانب  الس
ــراعية  عرض مناذج من الطائرات الش
ــة اللتني  ــني امللكي ــة والعربت القدمي
ــت إضافة  ــت جترهما اخليول. ومت كان
ــة التي مت  ــيارات القدمي عدد من الس

شراؤها ضمن اجلناح املذكور. 
ــق  ــروع نف ــدء مبش ــد الب ــه عن  إال ان
ــى  ــزه إل ــطر املتن ــذي ش ــون ال الزيت
ــه  ــع في ــم األول يق ــمني، القس قس
ــآت األخرى  ــول واملنش ــدي اجمله اجلن
والقسم الثاني هو املتنزه ذاته، وبعد 
ــة  العراقية-اإليراني ــرب  احل ــوب  نش
ــات مت نقل هذه  ــة الثمانين ــي بداي ف
ــر في مقر  ــكان آخ ــات إلى م املقتني
ــن أن ذلك لم  ــة، على الرغم م األمان
مينع عرضها وملرات عديدة للجمهور 
ــال الذي جرى  ــا في االحتف من بينه
ــيس  ــاص بذكرى تأس ــام ١٩٨٦ اخل ع
ــرار تراثيته  ــد إق ــيد بع ــارع الرش ش
ــكو وكان  ــن قبل اليونس وتاريخه م
ــذان أقيما في  ــا االحتفاالن الل آخره

منتصف تشرين الثاني من عام ٢٠٠٧ 
ــزوراء ومهرجان  على حدائق متنزه ال

افتتاح كورنيش أبي نؤاس. 
* وماذا عن أعداد وأنواع هذه السيارات 
ــبة لبقية  وموديالتها، وكذلك بالنس

املقتنيات؟ 
ــودة اآلن  ــيارات املوج ــدد الس - إن ع

ــبع منها جاهزة  ــيارة س هي (١٣) س
بانتظار الصيانة  لالستعمال وستة 
والتصليح، إضافة إلى تلك السيارات 
ــيارة نوع  ــادرة والتي من بينها س الن
ــي واحدة  ــيدس موديل ١٩٣٢ ه مرس
ــيارات مت صنعها بشكل  من ست س
ــذاك ومت إهداؤها  ــي أملانيا آن خاص ف
ــا النازية  ــار أملاني ــل مستش ــن قب م
ــخصيات  أدولف هتلر إلى بعض الش
ــراق آنذاك عام  ــم ملك الع من بينه
ــيء املثير في  ١٩٣٦ امللك غازي والش
ــا وآثاثها  ــا مازالت برونقه ــر أنه األم
وطالئها وهي صاحلة لالستعمال، مما 
ــركات املصنعة  دفع العديد من الش
ــيدس األملانية  ــركة مرس وخاصة ش
ــام مبحاوالت عديدة وتقدمي  على القي
ــة العراقية  ــروض مغرية للحكوم ع
ــى  ــول عل ــل احلص ــن أج ــذاك م وقت
ــيارات املذكورة إال أنها جوبهت  الس
ــض واالعتذار كون هذه التحف  بالرف
ــل إرثاً تاريخياً  واملقتنيات النادرة متث
ــن التفريط  ــاً للعراق، الميك وحضاري

به، ويضيف العردواي قائالً: 

ــيارات  - كما إن هنالك عددا من الس
القدمية من املتبرعني فضالً عن ثالث 
ــتخدم  ــة كانت تس ــيارات ملكي س
ــة اجلمهورية العراقية  من قبل رئاس
للفترة من ١٩٦٤-١٩٧٠ في استقبال 
ــاء العرب  الضيوف من امللوك والرؤس
ــى العراق  ــوا يتوافدون إل ــن كان الذي
خاصة في مطار املثنى السابق وهي 
ــوداء اللون من نوع (رولز رايز وبالي  س
موث وكاديالك) كما استخدمت من 
ــابقني وهم عبد  ــاء الس ــل الرؤس قب
ــالم محمد عارف وعبد الرحمن  الس
ــن البكر،  ــد عارف وأحمد حس محم
ــيارات املرسيدس  ــتبدلت بس ثم اس

احلديثة الصنع. 
ومن ضمن املقتنيات أيضاً مجموعة 
ــي  الت ــوفة  املكش ــيارات  الس ــن  م
تستخدم للتنزه والقاء التحية على 
الوطنية،  ــبات  املناس ــي  ف اجلماهير 
إلى جانب ذلك توجد عربتان جترهما 
ــة  ملك ــات  عرب ــبهان  تش ــول  اخلي
ــا «اليزابيث» مصنوعتان في  بريطاني
ــبهان عربات الربل القدمية  لندن تش
ــرة قريبة موجودة  التي كانت إلى فت

ــاج  الت ــا  عليهم وكان  ــداد  بغ ــي  ف
الهاشمي العراقي املطلي بالذهب. 

 وتضم املقتنيات أيضاً دراجتني األولى 
هوائية من ثالث عجالت وفيها مقعد 
ــة امللكية،  ــبه العرب ــى اخللف يش إل
ــخصني عليه  إذ باإلمكان جلوس ش
ــة األخرى  ــائق، والدراج من غير الس
ــة برمائية أي  ــن دراج ــارة ع ــي عب ه
ــة على حد  تعمل على املاء واليابس
سواء كان يستخدمها امللك فيصل 
الثاني في بحيرة احلبانية، إذ تتحول 
ــى مجاذيف عند دخولها  إطاراتها إل

املاء. 
* مطالبة األردن بإعادة سيارات تعود 

إلى العهد امللكي.. 
ــألت الزميل عادل العرداوي  * وهنا س
ــيارات  ــن حكاية الس ــا ع أن يحدثن
ــقيق  ــي أبدى األردن الش ــة الت امللكي
استعداده لتصليحها وتأهيلها قبل 
سنوات طويلة ولم يعدها إلى العراق 

حلد اآلن؟ فأجاب قائالً: 
ــره هنا بهذا اخلصوص هو  - ما أود ذك
ــة األردنية  ــه مت االتفاق مع احلكوم ان
ــني بن طالل  ــالل زيارات امللك حس خ

العديدة أبان احلرب العراقية اإليرانية 
ــام بتأهيل وإعادة  ــداد، على القي لبغ
ــيارتني قدميتني  ــح وصيانة س تصلي
منها لتعذر ذلك داخل العراق بسبب 
الظروف الصعبة آنذاك، إال انها ومنذ 
ــم تعد ثانية  ــك الفترة وحلد اآلن ل تل
إلى العراق مما يشكل خسارة كبيرة، 
ــة  ــتدعى مطالب ــا اس ــوض، مم ال تع
ــة  ــوزارة اخلارجي ــة ك ــات املعني اجله
ــي األردن وذلك  ــفارة العراقية ف والس
ــهور ومازلنا لم نحصل على  قبل ش
شيء سوى الوعود بإعادتها في حال 

العثور عليها. 
ــيارة  ــؤال عن س ــا بادرته بالس * وهن
ــم  ــم الراحل عبد الكرمي قاس الزعي

وأين اختفت؟ فأجاب: 
- إن سيارة الزعيم الراحل عبد الكرمي 
ــا حلادثة  ــرض فيه ــي تع ــم الت قاس
ــهيرة في منطقة رأس  االغتيال الش
ــيد  ــارع الرش القرية في منتصف ش
عام ١٩٥٩ كانت معروضة في املتحف 
ــة  تابع ــيارة  س ــا  باعتباره ــي  احلرب
ــي ووزير الدفاع  لرئيس الوزراء العراق
ــة  ــتولت عليها املؤسس ــن اس ولك
ــاء  ــرح أثن ــينما واملس ــة للس العام
(األيام  ــينمائي  الس ــم  الفيل تصوير 
الطويلة) والشيء املؤسف واحملزن ان 
السيارة اختفت كما اختفت الكثير 
ــودة  ــات املوج ــياء واملقتني ــن األش م
ــرح  ــينما واملس ــة الس لدى مؤسس
ــيارات  التي كانت بعهدتها من الس
ــيارة (السير بيرسي  القدمية مثل س
ــس) اإلنكليزية التي فقدت هي  كوك

األخرى ولم يعرف شيئاً عنها. 
ــيارات  ــد قوله، ان هذه الس إن ما نري
ــراً ملكية  ــي أوالً وأخي ــات ه واملقتني
ــا يأمل  ــل كم ــا نأم ــة.. ولعلن عراقي
اجلميع بأن يخصص لها مكان خاص 
ــن  ــم ليتمك ــرض الدائ ــة للع أو قاع

الناس من االستمتاع برؤيتها.

وكاالت / البينة الجديدة
 ،The Wall Street Journal ــة قالت صحيف
ــني وجه  ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس إن الرئي
ــر ضعفا  ــى النقطة األكث ــة إل ــة قوي ضرب
ــم  ــي - تصنيفه ــاد األوروب ــادة دول االحت لق
ــي  ف ــة  الصحيف ــت  االنتخابي.وأضاف
ــدول الكبرى في  ــهد ال ــا: «ستش مقالته
ــتاء  ــراب الش ــع اقت ــات م ــا االنتخاب أوروب
ــكان بنقص  ــعر الس املقبل، حيث سيش
ــركات  ــازل والش ــي املن ــي ف ــاز الروس الغ
ــكل أكثر حدة. ستبدأ أملانيا،  األوروبية بش
ــى إمدادات  ــكل كبير عل ــي تعتمد بش الت
ــا االنتخابي في  ــي، اختباره ــاز الروس الغ
ــي  ــة ف ــات إقليمي ــراء انتخاب ــر بإج أكتوب
ــفلى الفيدرالية.  ــونيا الس ــة ساكس والي

ــتواجه ايطاليا  وهي مستورد رئيسي  وس
ــات عامة في  ــي، انتخاب ــر للغاز الروس آخ
ــل «.وترى الصحيفة،  منتصف العام املقب
أن ذلك سيكون االختبار األصعب للزعماء 
ــيكون من  ــة. س ــدول األوروبي ــني لل احلالي
ــق النتائج  ــة عليهم حتقي ــب للغاي الصع
املرجوة على خلفية عدم رضا السكان عن 
ــير  ــادة في تكلفة الطاقة.ويش الزيادة احل
ــات األوروبية مجبرة  ــى أن احلكوم املقال إل
ــاق لتخفيف الضربة التي  على زيادة اإلنف
ــذا، وافق  ــتهلكون. وهك يتعرض لها املس
ــي ماكرون على تخصيص  الرئيس الفرنس
ــى احلد  ــراض تهدف إل ــورو ألغ ــار ي ٢٨ ملي
ــي وتقدمي  ــعار الغاز الطبيع ــن تزايد أس م

خصومات على البنزين.

وكاالت / البينة الجديدة
ــفير  ــاعاتي س ــد عبد الرحمن الس ــد أحم أك
ــيا، أن بالده تخطط  ــة البحرين لدى روس مملك
ــى  ــام دفع «مير» الروس ــل العمل بنظ لتفعي
ــفير  ــتقبل القريب.جاء تصريح الس في املس
خالل اجتماع عقده اجلمعة املاضي مع راضي 
ــتان  ــة باشكورتس ــس جمهوري ــروف رئي كبي
ــاركته في منتدى  ــية، على هامش مش الروس
ــبورغ االقتصادي الدولي.وقال السفير،  بطرس
ــنقوم  ــبما نقلت عنه وكالة «تاس»: «س حس
ــي مير في  ــام الدفع الروس ــال نظ ــا بإدخ قريب
اخلدمات املصرفية، مما سيسمح للسياح من 
بلدكم بقضاء إجازة مريحة وآمنة عندنا».ومن 
جهة أخرى، قالت زارينا دوغوزوفا رئيسة احتاد 
السياحة الروسي «روستوريزم» إن منظمتها 
ــتخدام بطاقات  ــة اس ــا إمكاني ــث حالي تبح

«مير» الروسية في ٧ دول من العالم، كما أنها 
ــالق مباحثات مماثلة مع ٥ دول أخرى،  تعتزم إط
ــن الوجهات  ــدول «م ــك ال ــة أن كل تل موضح
السياحية الشهيرة في منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ وأمريكا الالتينية والشرق األوسط».

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــتمرت  ــذرت طهران من «رد قاس في حال اس ح
ــة للطاقة  ــة للوكالة الدولي ــر املسيس التقاري
الذرية ضد البرنامج النووي السلمي اإليراني».
ــة األمن  ــال عضو جلن ــة، ق ــادة صحفي ــي إف وف
ــي مجلس  ــة ف ــة اخلارجي ــي والسياس القوم
ــي: «في  ــو الفضل عموي ــي، أب ــورى اإليران الش
ــر  ــة للمدي ــر املسيّس ــتمرت التقاري ــال اس ح
ــة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل  العام للوكال
ــلمي  الس ــووي  الن ــج  البرنام ــد  ــي، ض غروس
اإليراني، فإن رد فعل إيران سيكون أشد قسوة، 
ــددا على  ــب مع عمل الوكالة»، مش ومبا يتناس
أن «قرار الوكالة الدولية األخير لم يكن معقدا 
ــن من حيث  ــث املضمون، ولك ــا من حي وصارم
ــوض بالكامل في  ــدار القرار مرف ــدأ فإن إص املب
ظل تعاون إيران مع الوكالة».وأضاف أبو الفضل 

ــرد اإليراني على الوكالة كان بوقف  عمويي: «ال
التعاون معها خارج إطار الضمانات..منذ إصدار 
القرار األخير ضد إيران أوقفنا ٢٧ كاميرا مراقبة 
ــار اتفاقية  ــت إط ــة ال تندرج حت ــة للوكال تابع
الضمانات»ـ مؤكدا أن «إيران مستمرة بالتعاون 
مع الوكالة الدولية، وكاميرات املراقبة املدرجة 
ــات واملوضوعة قبل  ــت إطار اتفاقية الضمان حت

االتفاق النووي ما زالت قيد العمل».
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جمال السالمصباح زيارة عبد الغني البصري

حيدر شاكرناظم السماويعادل العرداويعباس الرماحي

جواد محسن

ستار الناصر

عباس سلمان املنكوب

عباس الناصري
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البينة اجلديدة/ القسم الثقافي
ــس املركزي لالحتاد  انتخب اجملل
ــي  ــاب ف ــاء والكت ــام لألدب الع
العراق في اجتماعه الذي عقد 
ــي في قاعة  ــوم اجلمعة املاض ي
االحتاد الرئيس واألمني واملكتب 
ــي  عل  : ــي  وكالتال ــذي  التنفي
ــاً وعمر  ــواز/ رئيس الف ــن  حس
ــني  ــراي/ أميناً عاماً وحس الس
ــام -  ــني الع ــاً لألم ــاف/ نائب اجل

شؤون الثقافة الكردية وناجح 
ــني العام  ــوري/ نائباً لألم املعم
ــة ود. محمد  ــؤون العام - الش
ــني العام -  ــاً لألم ــني/ نائب حس
ــة  التركماني ــة  الثقاف ــؤون  ش
ــاً لألمني  نائب ــي بولص/  وموش
ــة  الثقاف ــؤون  ش  - ــام  الع
ــد احلر/  ــذر عب ــريانية ومن الس
أميناً للشؤون الثقافية ود. غنام 
ــر/ أميناً للعالقات  محمد خض

أميناً  الربيعي/  ــرام  العربية وغ
ــة  راوي ود.  ــة  الدولي ــات  للعالق
الشاعر/ أميناً للمتابعة وجمال 
ــؤون  للش ــاً  أمين ــمي/  الهاش
ــبيب  ــة واملالية وعلي ش اإلداري
ــاً للعالقات الداخلية.  ورد/ أمين
ــدة» تبارك لهم  ــة اجلدي « البين
ــاح وتتمنى لهم كل  هذا النج
ــداد في خدمة  ــة والس املوفقي

األدب واألدباء .

àÓ–‰n€a@knÿΩaÎ@¥fl˛aÎ@èÓˆä€a@kÇn‰Ì@÷aä»€a@ø@lb�nÿ€aÎ@ıbiÖˇ€@‚b»€a@Öb§˝€@å◊äΩa@è‹1a

نزار الشمري

اعزفي حلن الطفولة 
حرة كما عرفتك  
دونَ  قيود وبال حدود

وسافري  فوقَ أرض األمنيات...
وانتقلي  ملكان بعيد
 أو قريب...كامللكات

اعزفي
وانتهكي حرمة الصمت 

وحلّقي في الفضاء 

ورتلي ترانيم احلياةِ

كصرخة األرض
 وانشدي شهوة احلياة
وامسحي دمعة الليل

وكلماتِ الغياب
وآهات العاشقني

واجعلي الزمن الغافي 
يستيقظ

بابتسامة فرح
وفراشاتٍ ملونة

زهرة تنتظر أن توقظها 
مس الشّ

كوجه الربيع....
اعزفي حلنك اجلديد

ا ليقطر حروفً

 لعلنا  نسمع رنينها 
بكلمات   

تلون حبات األمل الباقية  
لقلوب مثقوبة

 ذابلة
هاربة تلوم النهار
ووجوهٍ  عابسة 

 يعتليها غبار البؤس  

والتعبِ
 ترصد أنفاس اللّيل

املعبأة  بشقوق ذابلة 
اكرة... في جدار الذّ
 يكبر.معها احلنني

اعزفي
وكوني أنت

ترنيمة
تكشف ما عال من غبار 

الصمت
على كلّ الوجوه

وال تكوني عابرة سبيل..
اعزفي

واصرخي

بأعلى صوتٍ
ما زال فينا نبض للحياة

ما زال فينا األمل
ولن نضلَّ السبيل ...

نرباس اِّـوسوي 

ــنني  ــرقت الس قابلتها وقد س
ــا ورييع عمرها  من بريق روحه
ــا هذا احلزن  _كيف حالك؟ مل
ــر  كالبح ــك  وعيون ــق  العمي
الغريق كفاك صمتا فنظراتك 
ــر بالم ووجع دفني- من اين  تثرث

ل هذا البرود ؟ لكِ كُ
ــي  ــت ل ــض اباح ــى مض -،وعل
بسرها : -في يوم من ذات االيام 
ــراءة والصفا  ــام الصبا والب ،اي
احببت، حلمت، ومتنيت، ،ولكن 
ــالتها بنبرة  .. _ولكن ماذا ،س
ــى ضعفها  حانية لعلها تنس
ــردة  املتم ــا  صرخته ــق  وتطل

املكبوتة عقدين من الزمن ،
ــلت وعيناها  متلملت واسترس
ــا  -ام ــد  البعي ــق  االف ــوب  ص
ــق ومضى الى  احلب فقد اختن
ــم، فقتله  ــا احلل وام ــول  اجمله
ــي  ــي وامنيات ــاس ال ــرب الن اق
ّــي وفارقتني الى  نـ ــت مِ غضب
ــي تائهة  ــدت روح ــى وج املنف
ــة  ــادات االليم ــداء الع ــي بي ف
ــلبوني  ــة س ــد املقيت والتقالي
ــي قهرا  ــي وعزميت ــي وارادت قوت

واستعبادا اراقوا دمائي بإسم 
ــور الذي  ــأوا الن ــراف واطف االع
ــي قلبي صوب  ــتقر ف كان يس
سكوتي  استغلوا  مستقبلي 
ــة الرضا والقبول  واذاعوه عالم
ــم خلقوا  ــا منه ــا وبهتان كذب
ــاخطة غاضبة  روحا س نـّي  مِ
ــتحل قتلي،رغم  ــى من اس عل
ــريرتي  ــي ونقاء س ــب قلب طي
نعم، تائهة انا في حنيني الى 

ــي ضياعي  ــي اجلاني  وف املاض
القاسي وخوفي من   بحاضري 
ــتقبلي اجلافي يا لقسوة  مس
ــحق روحك  الطعنات التي تس
ــت الجلهم الكثير  ،من ضحي
ــك  حيات ــم  لراحته ــذرت  ون
ــرا   ــر صب ــني العم ــى س واحل
ــتار عن  ــن الس واالن ازاح الزم
ــرار وحان وقت رد االعتبار  االس
ــقى عدال و  ــقى مباس وكل يس

ــامحنا فال ننسى  صدقا  ان س
ــفيت  ــروح القلب وان ش ف ج
ــا ال تلتئم وال تغفل  تبقي ندوب
ـراب كبيـر  ــدا  ـ بِـداخـلي خَ اب
وأمل كبيـر وال أَدري إيهمـا أنا،ـ 
ا ، ألن  ــي إطالقً  غير أني لم أبك
الدموع حتولت إلى أفكار أشد 
مرارة من الدموع . ال احد يعلم 
ــك الزواية  ــي تل ــا اخفيته ف م
ــغف  ــي ش ــي قلب ــية ف املنس
ــي  بخوف ــه  واضعت ــي  احيان
ــاع  اض ــن  ْ ـِ ملــ ــالمي  واستس
ــارك قامت وانتهت،،  ايامي مع
ــات واالف  النكب ْــن  ِ ــف مــ وال
ْن  ِ ــوض مــ ــاوالت النه من مح
ــد، ،ومئات الضحكات بال  جدي
ــى  ــأصبرُ حت ــي  ولكن-س داع
يعلمَ الناسُ أنّني  على نائباتِ 
الدهرِ أقوى من الصخرِ تتناهى 
ــل  االم ــب  ــي غياه ف ــروح  اجل
اليقني  الكبير وتتوهج جنائن 
ــوة والعنفوان االبدي   بأريج الق
ــروح  وان  ــوة ال ــر صح ولتنتص
ــر قيود  كانت متاخرة  ولتكس
ــني الظلم واجلور  اباحتها قوان
ــا طاملا اضناها  ــا  ارواح ولتحي

الضياع في دروب الدهر.

سعاد محمد الناصر

أنا زهرةٌ ثوبُ العفافِ ردائي
نبتت بعزٍ في ربى آبائي

شقي لم يزل منذُ  بغدادُ عِ
با الصِ

زنِ الهوى من ألفها للياءِ مُ
رتُ حرفي من تباريحِ  طَّ سَ

األسى
غافِ  وجعلتُ نافذةَ الشِ

قائي شَ
وشرحتُ لألنسامِ داءَ 

لواعجي
فلعلها تُزجي اليكِ ندائي

نُ  من فرطِ شوقي زادني شجَ
الوفا

وأنينهُ أصداهُ في أحشائي
زمنٌ بغدادُ عارفةٌ وعشقي مُ
ذ كان في املهدِ اجلميلِ  مُ

وفائي
قرِ أرضكِ اغربٌ  في عُ

مشؤومةٌ

عبَثت بنا في ليلةٍ دهماءِ
واحلاكمونَ تسيدوا لو ترجموا

سيّرَ النبي ورابعَ اخللفاءِ
إني عشقتكِ نخلةً بعلوّها

ماقوضتها هزةُ االنواءِ
ترنو الى عمقِ اجلنوبِ نواظري

فتهزُ قلبي روعةُ األجواءِ
فأرى املضايفُ باملكارم 

شيدت

منها تضوعُ بالغةالشعراءِ
وأعودُ أرنو للشمالِ بنظرةٍ

وأشد قلبي في رُبى احلدباءِ
ملُنا باحلُبِّ يابغدادُ يُجمعُ شَ

رُّ إخاءِ في دَوحةِ اإلخالصِ سِ
في جانبيكِ الطيبُ أرهفَ 

معهُ سَ

مبحافلٍ تزهو على اجلوزاءِ
ش ياعراقَ اجملدِ فينا خالداً عِ

زّكَ فوقَ كلِّ سماءِ فسماءُ عِ
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ــن  كالكائ ــارة  احلض ان  ــك  الش
ــا ما لكل كائن  العضوي احلي، له
ــو  ــالد والنم ــون املي ــن قان ــي م ح
ــارة  ــاء. كل حض والفن ــالل  واالنح
ــبابها، نضجها  لها طفولتها وش
العربية،  ــيخوختها.حضارتنا  وش
ــى  ــرون ال ــا املفك ــم حياله انقس
ــتقلة  ــني، فريق يجعلها مس فريق
ــة مقفلة على  ــد كونت دورة تام ق
ــها، وفريق يجعلها مرتبطة  نفس
ــة او  ــة الروماني ــارة اليوناني باحلض
ــط بوجه  املتوس البحر  ــارة  بحض
ــارة العربية ،  ــس احلض عام.اما اس
ــرق القدمي  ــس ثالثة،الش فهي اس
ــوة  بالنب ــق  مايتعل ــا  خصوص
ــوية  املوس ــريعة  والش ــامية  الس
ــة  االخروي ــورات  والتص ــة  والثنائي
ــية، والصورة التي رسمها  الفارس
البابليون للكون؛  واالساس الثاني 
الرومانية  ــة  اليوناني ــارة  هو احلض
ــورة الهيلينية وبخاصة  على الص
فيما يتعلق باحلياة اليومية والعلم 
الثالث املسيحية  والفن؛ االساس 
ــوف. وتص ــد  عقائ ــن  م ــا  له ــا  مب

ــوم على اربع  ــارة االوربية تق احلض
ــامية، واحلضارة  اسس،النبوة الس
ــة  والنزعةاالمبراطوري ــة،  اليوناني
ــطى  الوس ــور  والعص ــة،  القدمي
ــة. اجلرماني ــا  وخصوص ــة  الغربي

ــرح  ــط هو املس كان البحر املتوس
ــترك بني احلضارتني، احلضارة  املش
ــانية  االوربية وجدت لها نزعة انس
ــا احلديثة،  ــت اورب ــا تكون بفضله
ــذه النزعة  ــا لم توجد مثل ه بينم
ــالمية، انتج التراث  في البالد االس
ــياء  اش ــالمي  االس ــم  العال ــي  ف
تختلف عما انتجه العالم االوربي، 
ــارات  احلض ــول  نق ان  ــن  ميك ــذا  ل
مستقلة بنفسها متام االستقالل 
ــابه  ــن االخرى، والتش ــدة ع الواح
ــم  ــة ل ــارة اليوناني ــري، احلض ظاه
ــري اهرامه وال  تأخذ من الفن املص
ــا اخذت  ــالته، وامن معابده وال مس
ــد  ــل واالعمدة،جن ــلوب التماثي اس
ــني االعمدة املصرية  الفارق كبير ب
ــالف  واالخت ــة،  الدوري ــدة  واالعم
ــال املصري وبني  ــني التمث الكبير ب
ــو  ه ــل  االص ــي،  اليونان ــال  التمث
ــروح احلضارة.الروح بني  االقتباس ل

الناس،هي واحدة، هي مصدر اخلير، 
ليس لالنسان اذا ان يفنى في هذه 
الروح، وان ينكر نفسه كل االنكار، 
ــر والظلمة،الروح  النها مصدر الش
العربية تنكر الذاتية اشد االنكار، 
ــي هذه القوى  ــا تفنى الذات ف النه

العليا.واملعرفة احلقيقية هي تلك 
ــتركة،  ــي تصدر عن الروح املش الت
ــن االجماع،  ــك التي تصدر ع اي تل
ــن مثال كان  ــن حكم فردي،الف ال ع
ــة ،الدين  ــدان الذاتي ــاج فق من نت
ــي  اليونان ــدمي  الق ــون  كذلك،القان

ــن الذاتية، الن  ــي، صادر ع والرومان
ــم الذين يوجدونه نتيجة  االفراد ه
ــة  ــروح العربي ــا ال ــم، بينم جتاربه
ــن القوة  ــون صادرا ع ــر القان تعتب
ــي،  وضع ــون  قان اهللا،  او  ــا  العلي
وقانون االلهي، كتاب اهللا فيه اوامر 
ــالمي مهمة  ــة االس ونواهي،مهم
الشارح،بينما مهمة الثاني مهمة 
من يستخلص القانون من االحوال 
العملية واحلوادث .اذن كل حضارة 
تتقدم من ذات مكنوناتها وروحها 

وان اقتبست من غيرها
(الزندقة)

ــخ  تاري ــالم  االس ــي  ف ــة  الزندق
ــائق،عنى املستشرقون بشكل  ش
ــائل قصيرة  رس كبير،كتبوا عنها 
ــا لم تلق  ــة، لكنه ــاالت طويل ومق
ــق  ،اطل ــاطعا.الزندقة   س ــوءا  ض
ــدة، مختلفة فكان  ــان ع على مع
ــى من يؤمن  ب( املانوية)،  يطلق عل
ــني أزليني للعالم: هما  ويثبت اصل
املعنى  ــع  اتس والظلمة.ثم  ــور  الن
ــاعا كبيرا حتى اطلق  من بعد اتس
على كل صاحب بدعة وكل ملحد.

ــق على من  ــى االمر ليطل ــم انته ث
ــه مخالفا ملذهب اهل  يكون مذهب

السنة،او من كان يحيا حياة اجملون 
من الشعراء والكتاب،

.ابن الراوندي
ــدأ ابن الراوندي تآليفه االحلادية  ابت
في السنني االخيرة من حياته،تلك 
ــن بأهميته  ــف التي لها يدي التآلي
ــا  معتزلي ــأنه،وكان  ش ــورة  وخط
ــق عنهم ومال الى  ببغداد،ثم انش
ــم املعتزلة  ــيعة واصبح خص الش
ــيعة  الش اراء  ــن  ع ــع  اللدود.وداف
ومقاالتهم،وآلف كتاب « االمامة»، 
ــن يبطنون  ــي زمرة الذي ثم دخل ف
ــد  قواع ــدم  ه ــون  ويبغ ــة  الزندق
االسالم، اثر فيه على اخلصوص ابو 
ــى الوراق امللحد الذي ادى به  عيس

ان يدير ظهره للشيعة.
جابر بن حيان

اغرب شخصية امعنت في الغمض 
ــى كادت ان  ــر حت ــا الس واكتنفه
ــودها  تس روح  ــطورة،  اس ــون  تك

التنوير والنزعة االنسانية،
.زندقة ابن املقفع 

حسب،فرنشسكو جبرييلي
ــخصية ابن املقفع تقدير  تقدير ش
عام، موقفه من الدين كان في ذاته  
ــم يقطع  ــكوك ل ،كانت هناك ش
بصحتها نسبت اليه،واخبار كثيرة 
ذكرتها الروايات االدبية.يذكرون انه 
ــبع بالزندقة واتهم بها،  زنديق تش
ــة املهدي، هو  ــن اخلليف يذكرون ع
ــد الزنادقة،تعود  الذي كان يضطه
ــاب زندقة اال  ــه لم ير مطلقا كت ان
ــن املقفع،وفي العهد  ويرجع الى اب
العباسي اتهموه بالزندقة،وافساد 
ــرآن ،اذن  ــة احترام الق ــاس، وقل الن
ــة معادية  إحلادي ــدة  للمقفع عقي

معينة.

 

فنارات

ــلُ واملكابرةُ  ــمُ واألم ــيرةٍ أثقلَها األل ــد مس  بع
ــاتُ األلوان  ــكتت زقزق ــاء ،، س ــاء والعن والعط
ــراجُ  ــأَ الس ــةُ وانطف ــوارسُ القدمي ــوارت الن وت
ــماءُ أن يصبحَ ذاك  ــاءت الس ــد ش ــد ..لق العني
ــرأ وال يكتب،  ــلُ األصم األبكم الذي ال يق الطف
ــد حباهُ اهللا مبوهبةٍ  ــاخصاً، فق عمالقاً ورمزاً ش
ــى، وكانَ وريثاً ألبٍ  ــنواتهِ األول فذةٍ نادرةٍ منذ س
ــة الوطنية في إحدى  ــنيُ العام للمكتب هو األم
 ، ــحَ الفتى فيما بعدُ ــدن العراق جنوباً ، ليصب م
راعياً وأميناً ملكتبة الطفل في بغداد منذ بداية 
تأسيسها، فكانَ الفنُ وسيلتَهُ األولى وسبيلَهُ 
ــوِّلَ العالم الى صورٍ تضجُّ باحلياةِ  ، ليحَ الوحيدَ
ــعدت ماليني األطفال في  ولوحاتٍ وحكايات أس
ــالً بعد جيل .لقد  ــراق والعالم العربي،، جي الع
ــاذق والعراقيُ  ــامُ احل رحلَ املعلِّمُ الكبير والرس
جُ  ــي،، املتوهّ ــب مك ــادرَ طال ــاع ..غ ــدَّ النخ ح
ــرض، وطاملا كان  ــر مع امل ــد صراعٍ مري ــرُ بع ِّ املؤث
هُ على امتداد عقودٍ مثقلةٍ  ــهِ ويهزمُ ينتصرُ علي
ــت والتأمل، بعيداً عن الصخب  بالوجع والصم
والضوضاء والتدافع .وإذ تنعى وزارة الثقافة وفي 
ــا دار ثقافة األطفال ببالغِ احلزن واأللم  مقدمته
ــيها(طالب  رائدها الفقيدَ الكبير وأحد مؤسس
ــر من  ــذهُ املوت صبيحة العاش ــي) الذي أخ مك
حزيران، فإنها تؤبّنُ أحدَ أوتاد اخليمةِ التي قامت 
ــكيلي في  ــة األطفال والفن التش عليها ثقاف
ــاركاً إرثَه اخلالد في  ــراق .رحل طالب مكي ت الع
ــي الذاكرةِ احليّة  ــوس وبصماتِهِ املضيئةَ ف النف
ــاماً  ــاً ورائداً، رسّ ــي صناعة اجلمال، مؤسس وف

اتاً مألَ املشهد وهجاً وألقا . ونحّ
ــذَ عليه مئاتُ املوهوبنيَ  رحلَ املعلمُ الذي تتلم
ــهدَ االبداع واجلمال  ممن أضاءت اسماؤهم مش
ــاد  ــقَ الطفولة طوالَ عقود .إنهُ وداعُ األجس وأف
ــن روحكَ  ــر لك ــان الكبي ــا اإلنس ــوه أيه والوج
ــاخصاً، وعطاؤك  ، وحضورُكَ ش ــتظلُّ ماثلةً س
ــة والضوء  ــاحات احملب ــى امتداد مس ــداً عل خال
وثقافة األطفال والفن األخاذ .تغمدكَ اهللا بوافر 

رحمته وغفرانه..وداعاً أيها السومريُ الكبير.

@bËÌc@�b«aÖÎ
@7Å˛a@äflÏé€a

د.نوفل ابورغيف

ÎÜi@@Âªä€a@Üj«@bËö»i@·uämÎ@bËö»i@—�€a@‚˝ç¸a@ø@Öbß�a@ÉÌâbm@Âfl@NN@ÚÓfl˝çg@pbçaâÖ

ÔiâÎ¸a@%b»€a@Èvn„a@b‡«@—‹n•@ıbÓëa@Ôfl˝ç¸a@%b»€a@ø@ta6€a@wn„a
البدائية التي  ( في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة، وتستقل بذاتها من احلالة النفسية  ( اشينجار)  يقول 
توجد فيها الطفولة االنسانية، وهي تولد في بقعة من االرض محددة متام التحديد، ترتبط بها ارتباط النبتة بالتربة، 
واحلضارة متوت حينما تتحقق هذه الروح كل ما بها من ممكنات على صورة شعوب،،ولغات ومذاهب دينية،  ووجودها احلي 
نضال باطن القوى من اجل استيالء على القوى اخلارجية في الطبيعة اخملتلطة املبهمة، وعلى الغريزة الداخلية التي 

الذت بها هذه القوى مع ماتنطوي عليه من حقد ووحنق).

اسمهان حطاب

Ò7ñ”@Úñ”

عبد الرحمن بدوي

ابن الراوندي

جابر بن حيان ابن املقفع

ÒÜÓñ”

طالب مكي



7استراحة NO.3900.MON.20.JUN.2022العدد (٣٩٠٠)  اإلثنين  ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢  

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
ــم  ابراهي ــتقل  املس ــي  السياس ــرى  ي
الصميدعي ، أن اإلطار التنسيقي أضاع 
ــة القبول باملعارضة داخل البرملان  فرص
وسيندم عليها، فيما حدد شخصيتني 
قادرتني على إعادة زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر إلى املشهد السياسي.

ــث لبرنامج  ــال الصميدعي في حدي وق
ــومرية،  ــه قناة الس ــذي تبث ــزل ال باخملت
ــراع  ــيقي عليه اإلس ــار التنس إن اإلط
ــة  ثالث ــر  لتمري ــة  احلكوم ــكيل  بتش
ــة وقانون  ــة، وهي املوازن ــاريع مهم مش
االنتخابات وإنشاء مفوضية انتخابات.

ــة  ــة احلالية برئاس ــاف، أن احلكوم وأض
ــح بأي  ــي لم تنج ــى الكاظم مصطف
ــاد كل  ــر من فس ــادها أكب ــف وفس مل
ــببت بأزمات  احلكومات املتعاقبة وتس
ــة  حكوم ــاء  بق أن  ــاً  مردف ــة،  داخلي
الكاظمي هو الفرض املستحيل. وتابع، 
ــروط  أن فرضية حكومة االغلبية بالش

ــن تتحقق بل  ــدر ل ــا الص ــي حدده الت
ــر حكومة تصريف  ــا تطيل من عم أنه
ــة وتضعنا امام  ــق االزم ــال وتعم االعم
ــاً أن الصدر  ــاالت مفتوحة، مبين احتم
ــية  ــة السياس ــن العملي ــحب م انس
ــؤولية وعليهم  لكي يحمل االطار املس
حتملها، مستدركاً ال احد يحزر ما يدور 
في راس الصدر.وأشار الصميدعي، إلى 
ــة تاريخية لقبول  أن االطار اضاع فرص
ــني في موقف  ــة ووضع الصدري املعارض
ــي يصبحون هم أصحاب  حرج، وبالتال
ــد إضاعة هذه  ــه بع ــداً أن ــز، مؤك املنج
ــا. ــون عليه ــيندم اإلطاري ــة س الفرص
ــودة  ــتقل، إن ع ــي املس ــال السياس وق
ــي ال تتم  ــهد السياس الصدر إلى املش
ــيد علي  ــل املرجع الديني الس إال بتدخ
ــي  ــي عل ــد اإليران ــتاني واملرش السيس
ــدمي ضمانات. وأردف، أن  خامنئي، مع تق
ــرب ملزاج  ــادي قد يكون االق ــدر العب حي

الصدر في رئاسة الوزراء.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــح  الفت ــف  حتال ــن  ع ــب  النائ ــال  ق
ــيقي رفيق  ــوي في اإلطار التنس املنض

ــس األحد، إن اإلطار كثّف  الصاحلي، ام
ــل إلى  ــل التوص ــن أج ــات م االجتماع
حل ألزمة االنسداد السياسي.وأضاف 

ــي  السياس ــل  التواص إن   ، ــي  الصاحل
ــية ما زال  ــع الكتل السياس مع جمي
ــم ينقطع،  ــال ول ــتوى ع ــاً ومبس قائم
واإلطار التنسيقي متواصل مع اجلميع 
ــيس واقع تقريب وجهات النظر،  لتأس
لذلك فإن االجتماعات مكثفة ونعمل 
ــاب  على عدم إبعاد أي طرف على حس
ــيقي  ــني، أن اإلطار التنس طرف آخر.وب
ــيعية  ــل على دخول األطراف الش يعم
ــر في مجلس النواب وحتت  ككتلة أكب
ــس احلكومة، إضافة  قبته الختيار رئي
ــى تقريب وجهات النظر بني األطراف  إل
ــس اجلمهورية. ــار رئي ــة الختي الكردي

وتابع، أن هدف اإلطار التنسيقي تقدمي 
العراقي،  ــعب  للش ــات  حكومة خدم
وأن تكون حكومة قوية وتشترك فيها 
ــية ممثلة عن  ــع األطراف السياس جمي
ــعب، كما أننا نسعى إلنهاء أزمة  الش

االنسداد السياسي.

البينة اجلديدة / عدنان راشد القريشي
ــباحة والرياضات  نظم االحتاد  العراقي للس
ــة املاضي املوافق  ــزي صباح يوم اجلمع املرك
ــباحة  ــم للس البراع ــان  ٢٠٢٢/٦/١٧ مهرج
األوملبية ملوسم عام ٢٠٢٢ وذلك على مسبح 
ــر من احد  ــارك فيه أكث ــعب الدولي ش الش
عشر ناديا شملت الفئات العمرية اخملتلفة 
ــرة فما دون  ــن احلادية عش التي تبدأ من س
ــان بكلمة ترحيبة  ــدأت فعاليات املهرج ابت
للمشاركني باملهرجان من الهيئات اإلدارية 
ــم  والكوادر التدريبية ألقاها  الكابنت هاش
ــاد العراقي  ــر اإلحت ــم أمني س ــد كاظ محم
ــزي. واضاف  ان  ــباحة والرياضات املرك للس
ــم االلعاب  ــباحة واحدة من أه ــة الس رياض
ــام كبير  ــة واهتم ــاج إلى رعاي ــة وحتت املائي
ــل النتائج املرجوة منها   لغرض حتقيق أفض
ــباحة األوملبية جاء  ــان البراعم للس مهرج
بجهود حثيثة صادقة من قبل رئاسة االحتاد 

ــر من  ــراف مباش ــباحة وبإش العراقي للس
كوادرنا التدريبية وحسب منهاجه السنوي 
ــن خطط االحتاد الذي أخذ على عاتقه  وضم
ــي بلدنا  ــباحة ف ــيع قاعدة لعبة الس توس
ــات والتحديات التي  ــم الصعوب احلبيب رغ
ــاف  ــه االحتاد لكننا ماضون في اكتش تواج
ــاركني وصقل مواهب  ــب من بني املش املواه
الصحيح  ــار  باملس ــم  وتوجيهه ــني  الالعب
خللق جيل جيد من السباحني سيكون لهم 
ــاز في حصد  ــي حتقيق األداء واالجن الظفر ف
ــة واألخذ بيدهم  ــز العاملي ــمة واجلوائ األوس
ــي احملافل  ــا الوطنية ف ــل منتخباتن لتمثي
ــوية. وأوضح كاظم أن اإلحتاد  العربية واألس
ــباحة هو اجلهة املسؤولة عن  العراقي للس
االلعاب املائية السباحة . كرة املاء  . الغطس 
ــؤول األول في عموم العراق إذ يقع  وهو املس
ــطة وبطوالت  ــه إقامة عدة أنش على عاتق
ــة دورات تدريبية  ــم مهرجانات وإقام وتنظي

لكل الفئات العمرية اخملتلفة الغرض منها 
ــي عراقنا  ــدة االلعاب املائية ف ــيع قاع توس
ــباحني  ــق جيل جديد من الس ــب وخل احلبي
ــم  واملواصلة  ــتفادة  منه ــذي ميكن االس ال
ــات والتمارين الرياضية  في تكثيف التدريب
وفق مناهج تدريبية علمية وخطط تنموية 
ــراف أمهر املدربني العراقيني  مدروسة وبإش
ــعادتهم في إقامة  عبر ذوي الالعبني عن س
مثل هذه املهرجانات التي من شانها تعليم 
االطفال على السباحة وخلق منهم أبطال 
ــم العراق  ــذه اللعبة لكي يرفعوا إس في ه
عاليا في احملافل الرياضية العربية والدولية 
ــاركة في  ــت الفرق املش وقبل اخلتام تنافس
املهرجان حلصد لقب كأس بطولة مهرجان 
ــة  ــي نهاي ــام ٢٠٢٢ وف ــم ع ــم ملوس البراع
املهرجان مت توزيع امليداليات على املشاركني 

الفائزين في املهرجان.
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ــنجار  ــل منطقة س ــة باب ــي محافظ ــن أهال ــون م مواطن
ــيد وزير البلديات واألشغال العامة ومحافظ  يناشدون الس
ــاء محطات لتنقية املياه الصاحلة  بابل للشروع فوراً بإنش
للشرب كون منطقة سنجار وكذلك منطقة ( زوير الغربي) 
ــاً أن موقع  ــي علم ــروع للماء الصاف ــن أي مش ــني م خاليت

االسالة يقع على نهر الفرات.
لفيف من املواطنني عنهم / رسول احلمداني

بغداد / البينة اجلديدة
عقد االطار التنسيقي اجتماعه الدوري لبحث عدد من القضايا 
االمنية والسياسية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ــتضاف  ــن اس ــور مبحوري ــاع متح ــار ان االجتم ــان لإلط ــر بي وذك
ــف االمني  ــوزراء لبحث املل ــس مجلس ال ــوره األول رئي ــي مح ف
واالنتهاكات التركية، فضال عن التحديات التي تشهدها البالد 
ــاركة العراق في مؤمتر  في مجال احلرب على االرهاب كذلك مش
ــن االجتماع خصص   ــاف ان احملور الثاني م ــاض للطاقة.وأض الري
ــية حيث ناقش اجملتمعون احلوارات  ــة القضايا السياس ملناقش
ــتعدادات  ــتكمال االس ــة بني القوى الوطنية من اجل اس اجلاري
ــتحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة  املتعلقة باالس
ــكل جلنة  ــيقي ش ــار التنس ــى ان االط ــان ال ــار البي وطنية.وأش

تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــباب ارتفاع معدالت  ــس األحد، أس دت وزارة التخطيط، ام ــدَّ ح
التضخم في العراق، فيما أكدت أن هذا االرتفاع ضمن املستويات 
ــم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن  الطبيعية.وقال املتحدث باس
ــاع وانخفاض التضخم يتأثر بالظروف االقتصادية وبحجم  ارتف
الكتلة النقدية وبأسعار السلع واخلدمات، الفتاً الى أن التضخم 
ــهد ارتفاعاً في معدالته، إذ وصل الى  ــتوى العالم يش على مس
ــبة متأثرة بأزمة الغذاء العاملي وتبعات احلرب الروسية  أعلى نس
ــة االقتصادية  ــزء من املنظوم ــراق ج ــاف، أن الع األوكرانية.وأض
ــرات التضخم  ــة يتأثر مبثل هذه الظروف، مؤكداً أن مؤش العاملي
ــن االرتفاعات ال  ــهر املاضية ولك ــت في العراق خالل األش ارتفع
تزال ضمن املعدالت الطبيعية ولم تصل الى مستويات جامحة 

كما توصف في االصطالحات االقتصادية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاحات  ــب املس ــؤون األلغام في وزارة البيئة ، نس أعلنت دائرة ش
ــام الدائرة  ــر ع ــوم العراق.وقال مدي ــي عم ــرة ف ــة واملطه امللوث
ــر التقني اجلديد  ــح غي ــر محمود خلف، لقد مت إكمال املس ظاف
ــل، واملتبقي منطقة  ــرى في مدينة املوص ــح مرة أخ وإعادة املس
ــح فيها هذا  ــيتم إجراء املس ــدة فقط في قضاء احلضر س واح
ــف، أن املناطق امللوثة  ــبوع املقبل.وأضاف خل ــبوع أو االس االس
ــق امللوثة املتبقية  ــي محافظة نينوى، وأن املناط ــا ف مت تطهيره
ــننتهي من هذا امللف عندما نقوم بحساب املساحة  قليلة وس
ــح من جديد، ومت إكمال  ــورة دقيقة، ألنها تتطلب إعادة مس بص
ــتثناء منطقة في قضاء احلضر، الفتا إلى أن  ــح االخير باس املس
ــاحة  ــبة التطهير كانت بأكثر من ٦٠ ٪.وتابع خلف، أن املس نس
ــتوى العراق تبلغ ٢٧٠٠ كيلومتر مربع،  امللوثة املتبقية على مس
ــاحة العام املاضي  ــت على هذه املس ــوحات أجري مبينا أن املس
ــفنا فقط في البصرة وحدها اكثر من ٢٠ كم و٢٠ مليون  واكتش
ــف إلغراض  ــاحة تكتش متر اضافية فقط عنقودي، وهذه املس
ــرة، أن العمل جار  ــتثمارية. وأكد مدير عام الدائ ــاريع االس املش
ــاحة الكلية امللوثة، بجهود  على ٣٥٠ مليون متر مربع من املس
ــاريع الى  ــة ودول مانحة واألمم املتحدة.وتابع، قدمنا مش حكومي
ــال متت املوافقة  ــال املصادقة عليها بح ــط في ح وزارة التخطي
ــاحات املثبتة  ــاريع يحصل تغيير نوعي في املس على هذه املش
ــات املطهرة.وبخصوص  ــن احملافظ ــن ع ــا نعل ــرة، وبعده كخط
املساحات املطهرة، قال خلف املساحة املطهرة في النجف تبلغ 
حوالي ٦ كيلومترات، وفي كربالء كيلومترين اثنني، وفي كركوك 
حوالي ٧ كيلومترات.وأكمل، مت اكتشاف مساحة جديدة ملوثة 
ــي املنطقة اجلنوبية فقط مت اطالق  ــل جار عليها، حيث ف والعم
ــم مربعا كعمليات تطهير ومتت إزالة حوالي ٣٩  اكثر من ٨٥٠ ك
ــم مربعا منها، اضافة الى مناطق مثبتة اخلطورة مت تطهيرها  ك

في البصرة.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االحد، عن نتائج عدة واجبات 
ــادة ، أنه  ــة بالعاصمة.وذكرت القي ــي مناطق مختلف نفذتها ف
ــتمر قطعاتنا االمنية  ــد العمليات، تس ــذاً لتوجيهات قائ تنفي
ــون وعناصر  ــة واخلارجني على القان ــر االرهابي ــة العناص مبالحق
ــى متهم وفق  ــن القاء القبض عل ــة نتج ذلك ع ــة املنظم اجلرمي
ــتخبارية تفيد  ــادة ٤  ارهاب جاء ذلك خالل ورود معلومات اس امل
ــكيل فريق  ــؤولية وعلى الفور مت تش ــده ضمن قاطع املس بتواج
عمل ومن خالل البحث والتفتيش واملتابعة الدقيقة مت اعتقاله 
ــط العاصمة بغداد،وفي سياق متصل  في منطقة البتاويني وس
ــات تفيد بحادثة خطف ضمن قطاع٤٨ وعلى  وبعد ورود معلوم
الفور مت التوجه الى مكان احلادثة وبعد التدقيق وجمع املعلومات 
ــول الى اخلاطف واعتقاله ومن ثم حترير اخملتطف (طفل)  مت الوص
ــرقي العاصمة بغداد.واضاف البيان أن قوة  في مدينة الصدر ش
ــج املواد  ــة لتجارة وتروي ــض على عصاب ــن القاء القب ــت م متكن
ــط بحوزتهم كمية من  ــخاص ضب ــدرة مكونة من اربعة اش اخمل
ــتال واجهزة للتعاطي مع ميزان الكتروني عدد (٢)  مادة الكريس
واسلحة واعتدة غير مرخصة بعد ان وردت معلومات استخبارية 
ــرقي  ــة اجلمعيات ش ــن منطق ــم ضم ــد بتواجده ــة تفي دقيق
ــني مع املواد املضبوطة الى  ــليم املتهم العاصمة.وبني أنه مت تس

اجلهات اخملتصة إلكمال االجراءات القانونية بحقهم. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــد، ضبط ٧  ــس االح ــارك، ام ــة للكم ــة العام ــت الهيئ أعلن
ــمالية.وذكرت  ــرك املنطقة الش ــاحنات مخالفة في كم ش
ــة التهريب في مديرية  ــم التحري و مكافح ــة ، أن قس الهيئ
ــاحنات  ــن ضبط ٧ ش ــمالية متكن م ــة الش ــرك املنطق كم
ــة و مواد  ــات حتكم كهربائي ــمنت ابيض و لوح ــة اس محمل
ــروط  ــد)، و (بوري حديد )، مخالفة للش ــة (الفينوتاي كيميائي
والضوابط االستيرادية.واضاف البيان ان عملية الضبط متت 

من خالل التعاون املشترك مع شرطة الكمارك.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مديرية الدفاع املدني، اخماد حادث حريق مواد مستهلكة داخل محطة كهرباء 
ــن مركز دفاع مدني  ــاركة ١٠ فرق اطفاء م ــة. وقالت املديرية ، إنه مبش ــة احلراري الزبيدي
ــة تتمكن من اخماد حادث  ــرق االطفاء في محطة كهرباء الزبيدية احلراري ــة وف الزبيدي
ــران املندلعة  ــيطر على الني ــل احملطة بذات القضاء وتس ــتهلكة داخ حريق مواد مس
ــات الوقود وباقي اروقة احملطة  ــي قصير ومنع وصولها الى املغذيات وخزان بوقت قياس
ــبب احلادث يحدد من قبل خبير  ــرية تذكر.وأشارت إلى أن س ــجيل خسائر بش دون تس

االدلة اجلنائية.  

بغداد / البينة اجلديدة
نشرت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس في احلرس 
ــليماني تغريدة على تويتر ردت  الثوري اإليراني قاسم س
فيها على وزير اخلارجية األمريكي السابق مايك بومبيو.

ــكو  ــي التغريدة بومبيو يش ــليماني ف ــت زينب س وكتب
ــم أحداث  ــعودي.. منزل مصم ــي التلفزيون الس ــران ف إي

ــوليفان إن القاعدة  ــال جيك س ــبتمبر.وأضافت ق ١١ س
ــليماني كان يقمع  ــوريا لكن س كانت إلى جانبنا في س
اإلرهابيني.وتابعت قائلة قال عادل عبد املهدي من العراق 
ــة  ــي ذلك الصباح ملناقش ــب أن يلتقي والدي ف ــه يج إن
خفض التصعيد في املنطقة.واختتمت تغريدتها بالقول 

عش في خوف كاذب.

;U]·Å’\Â;ÿ]Ëi≈\;ÿÊt;ÊËeŸÊd;k]´Öëh;Ì÷¡;ÄÖh;È›]⁄Ë÷à;ffiÁÜ
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بغداد / البينة اجلديدة
اكدت سلطة الطيران املدني، امس االحد، ان هنالك تسهيالت 
ــى الديار  ــذي يغادرون ال ــاج العراقيني، ال ــدم للحج كبيرة تق
ــة.وقال مدير اعالم السلطة جهاد الديوان ، إن سلطة  املقدس
ــهيالت التي تقدم  ــكلت جلنة ملتابعة التس الطيران املدني ش
الى حجاج بيت اهللا احلرام، مبينا انه هنالك تسهيالت بدخول 
احلجاج الى باب صالة نينوى والتي تعتبر متكاملة  اخلدمات.

ــني يوميا حيث  ــاج بواقع رحلت ــم تفويج احلج ــاف أنه يت واض
ــاد بطاقة اللقاح  ــيتم تفويج نحو ٨٢٥٠ حاجا ويتم اعتم س

الدولية.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــى اخر بالضرب او العنف او باعطاء  ــن أعتدى عمدا عل    م
ــون قاصدا  ــف للقان ــل مخال ــكاب فع ــارة او ارت ــادة ض م
ــجن خمسة عشر  ــتدمية يعاقب بالس احداث عاهة مس
ــتدمية اذا نشأ عن الفعل قطع  ــنة وتتوفر العاهة املس س
ــزء منه او  ــم او بتر ج ــو من اعضاء اجلس ــال عض او انفص
تعطيل احدى احلواس كليا»او جزئيا»او تشويه جسيم ال 
ــجن ملدة ال تزيد عن سبع  يرجى زواله وتكون العقوبة الس
ــأ عن الفعل حالة مستدمية دون  سنوات او احلبس اذا نش
ان يقصد اجلاني حدوثها واملادة ٤١٣ من اعتدى عمدا»على 
ــكاب فعل مخالف  ــرب او العنف وارت ــر باجلرح او بالض اخ
ــبب له اذى او مرضا يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  للقانون س
ــنة وبغرامة او باحدى هاتني العقوبتني واذا نشأ عن  عن س
ــداء اذى او مرض  ــأ عن االعت ــر عظم واذا نش االعتداء كس
ــدة التزيد عن  ــغاله م ــه عن القيام باش ــز اجملني علي اعج
ــدث األيذاء  ــة احلبس اذا ح ــا «وتكون العقوب ــرين يوم عش
باستعمال سالح ناري او ألة لغرض األيذاء او مادة محرقة 
ــددا  ــاالت التالية عد ظرفا مش ــي االعتداء احل ــر ف واذا توف
ــوع الفعل من عصبة  ــبق االصرار ووق ــوع الفعل مع س وق
ــخاص فأكثر اتفقوا على االعتداء واذا  تتكون من ثالث أش
ــي عليه من اصول اجلاني واذا ارتكب االعتداء ضد  كان اجملن
ــف او مكلف بخدمة عامة وكل من وقع عليه اعتداء  موظ
ــي يعاقب باحلبس مدة  ــم اجملن خفيف لم يترك أثرا»بجس
التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة او باحدى هاتني العقوبتني 
ــئا»من رعونة  ــه اذى او مرضا ناش ــدث بخطئ وكل من اح
ــتة أشهر وبغرامة او بأحدى  وتهور يعاقب باحلبس مدة س
ــنتني اذا  ــني العقوبتني وتكون العقوبة احلبس ملدة س هات
ــب باحلبس مدة  ــتدمية ويعاق ــة عاهة مس ــأ من اجلرمي نش
ــني العقوبتني كل  ــنة وبغرامة او احدى هات التزيد على س
أمرأة أجهضت نفسها عمدا»بأية وسيلة او مكنت غيرها 
ــا فتكون  ــي عليه ــوت اجملن ــاض مب ــا واذا ادى االجه برضاه
ــددا»للجاني  ــنوات ويكون ظرفا» مش العقوبة سبعة س
ــا او قابله او احد معاونيهم ويعد  اذا كان طبيبا او صيدلي
ــها اتقاء للعار  ــا قضائيا مخففا اجهاض املرأة نفس ظرف
ــرأة دون رضاها  ــنوات من اجهض ام ــرة س ــجن عش والس
ــجن اذا ادى  ــنة بالس ــر س ــة عش وتكون العقوبة خمس
ــددا للجاني  ــاض ملوت اجملني عليها ويعد ظرفا مش االجه
ــة او احد معاونيهم وكل  ــا او صيدليا او قابل اذا كان طبيب
ــلطة  قبل  ــة قتيل او دفنها دون اخبار الس ــن اخفى جث م
ــب باحلبس ملدة  ــق حالة املوت يعاق ــف عنها وحتقي الكش

سنتني وبغرامة او بأحدى هاتني العقوبتني. 

;Å⁄¬’\;Ô\ÉÁ¸\Â;gÖï’\;€\Öp

وليد عبدالحسني جرب
ــؤال خاصة من املتابعني عبر مواقع  دائما نواجه بهذا الس
ــذا مقولة في  ــن اطلعوا على هك ــيل ميديا الذي السوش
مواقع االنترنت ، وتداولتها صفحات قانونية رغبة في جذب 
ــاهدات األعجابات ،  ــن من التعليقات واملش اكبر عدد ممك
واال ال وجود لهكذا موضوع في القضاء العراقي ال عرفا وال 
ــر قلمه بعد اصدار قرار  قانونا فالقاضي العراقي لم يكس
ــربت الى صفحات الفيس بوك القانونية  االعدام ابدا.وتس
ــبب نسخ ولصق بعض املنشورات التي تتحدث عن ان  بس
ــر  ــي  زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كس ف
منقار ( لبة) القلم بعد احلكم باإلعدام باعتبار كان القلم 
ــة مؤهلة مبنقار معدني للكتابة وبرروا ذلك  عبارة عن ريش
بأكثر من سبب منها ان  كسر منقار القلم هو عمل رمزي 
ــتعمل في  ــرة اخرى كونه اس ــتخدامه م ــي ال يتم اس لك
ــتبعد لكي ال يتكرر  ــخص لذا يس ــع على اعدام ش التوقي
استعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار 
ــالذ االخير في  ــدأ هي امل ــدام من حيث املب ــة االع ان عقوب
التعامل مع االفعال املعادية للمجتمع التي ال ميكن حلها 
ــار القلم للتخلص من  ــر منق بطريقة اخرى . لذا يتم كس
ــن اعتبارها تعويض  ــوث) كما ان العملية ميك ــم املل ( القل
ــاس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب  ــي عن االحس نفس
القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة 
ــتعمال .كما قيل انها  ــخص غير مؤهل ان يبقى باالس ش
وسيلة  لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز 
ــه الذي اصدره.  ــر القاضي بالرجوع عن حكم لعدم تفكي
ــا االن وبقيت  ــة ومت هجره ــل الفكرة هندي ــك فأن اص لذل
ع  كتراث قضائي في القضاء الهندي. والن الفيسبوك يجمّ
ــور. ويتوهم بعض  انتيكات االخبار تراه يتقاذف هذا املنش
ــئة ورواد هذه الصفحات ان االمر موجود في القضاء  الناش
ــرف مثل هذه  ــاء العراقي لم يع ــال ان القض ــي واحل العراق

العادة ال قدميا وال حديثا.
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خضري مظلوم
ــه بجلد الذات  ــل اجلمعي وعالقت العق
ــذا املوضوع  ــاس بالدونية... ه واالحس
ب ويثير الكثير من اجلدل.. وهنا  متشعّ
ــط ومختصر...  ــكل مبس ــه بش اتناول
ــي  املرئ ــالم  اإلع ــائل  وس ــف  ان مختل

ــة  الفضائي ــوات  كالقن ــموع  واملس
ــض الناس  ــه بع ــا يتدول ــة وم واالذاعي
ــع ذات  ــن املواق ــارع وكثير م ــي الش ف
ــائل  ــر مثل  وس التاثير الكبير واملباش
امناطها  االجتماعي مبختلف  التواصل 
ــبوك  ــكالها وتوجهاتها ( الفيس واش
واملاسنجر والواتس اب والتويتر والفايبر 
ــك تك..  ــتغرام والت ــرام واالنس والتليغ
ــائل املذكورة  ــذه الوس ــا) ه وووو وغيره
ــير وتوجه العقل اجلمعي  هي التي تس
جملموعة كبيرة جدا من الناس وبالرغم 
ــائل  ــدة الكبيرة لهذه الوس ــن الفائ م
على حياة الكثير من األشخاص.. اال ان 
أغلبها أحدث ضررا كبيرا جدا للسواد 
االعظم منهم من ذوي الثقافة احملدودة 
ــم .. واصبحوا صيدا  ومحدودي التعلي
ــث يتم  ــائل.. حي ــك الوس ــهال لتل س
ــائل  ــب رغبات الوس ــم حس توجيهه

ــل بث وتصديق اي خبر  املذكورة من أج
ــذه  ــا ه ــة تريده ــوع او معلوم أو موض
ــائل.. أن هذه املعلومات املتداولة  الوس
تفتقر للشفافية واملنطق واملصداقية 
ــم مع مزاج  ــرض منها بث مايتالئ والغ
ــة وطائفية واغراض مروجيها...  وعاطف
ــبيل املثال لو مت ذم (شخصية  وعلى س
ــة  او  ــعائر ديني ــة او ش ــن أو طائف او دي
ــة..... الخ)  ــان او دولة اوظاهرة معين كي
ــذم ولو مت مدحها  فإن األغلب يقوم بال
ــل  املث ــب  وحس ــا...  ميدحه ــب  فالغال
ــس الطبل  ــل ( على ح ــعبي القائ الش
ــادر ان جند اي  ــه).. ومن الن ــن يرجلّي خف
شخص يبحث عن مصداقية وشفافية 
ــة قبل  ــات املتداول ــة املعلوم ومنطقي
نشرها وترويجها ومشاركتها واالغلب 
ــاركة والتاييد ملا ينشر   ــارع للمش يس
ــف ومحدودية  بالتخل ــوا  لكي اليتهم

الثقافة والتعلم.. كما أن هناك ظاهرة 
بدأت تشكل خطورة على عقول الناس 
ــود ومايجري  ــا موج ــا ان كل م ومفاده
ــارج البلد جيد وممتاز ومجدي وعلينا  خ
ــود ومايجري  ــداء به.. وكل ماموج االقت
ــدمي اجلدوى وهذه  ــيئ وع داخل البلد س
ــاس بالدونية  ــدت االحس ــم ول املفاهي
وجلد للذات لدى الكثير من األشخاص 
ــباب .. وهذه كارثة كبيرة  وخاصة الش
ــاس  احلم ــدون  يفق ــر  الكثي ــت  جعل
ــم ألنهم  ــاء والتعلي ــل والبن في العم
ــن إصالحه  ــأن البلد الميك ــدون ب يعتق
ــجيع الناس على  وتطويره.. كذلك تش
استحسان البذاءة والرداءة ومن الروعة 
ان يكون جاهال وغبيا ومتخلفا... وعلى 
حد قول املفكر نعوم تشومسكي (من 
ــعوب :  ــتراتيجيات التحكم بالش اس
ــان  ــعب على استحس ــجيع الش تش

ــجيع الشعب على على  الرداءة : وتش
ــع ان يكون غبيا ،  ــد انه من الرائ أن يج
همجيا، وجاهال).. ومن املؤسف جدا أن 
ــة تنطلي عليهم  بعض مدعي الثقاف
ــج لها أيضا  ــات والتروي ــض املعلوم بع
ــؤدي ويزيد  ــد وهذا ي ــد اوغير قص بقص
ــني على  ــاف املتعلم ــرار  انص ــن اص م
ــرض معاجلة هذه  ــك بها .. ولغ التمس
ــب تضامن وتعاون  االفة اخلطيرة يتطل
ــة  االجتماعي ــات  القطاع ــف  مختل
ــات  ــمية كـ (احلكومة واملؤسس والرس
ــائل اإلعالم  ــة والتعليمية ووس التربوي
ــل وكافة  ــني والعوائ ــة واملثقف الرصين
ــن محاصرة هذه  ــات اخليرة) م القطاع
ــى بنية  ــان خطورتها عل ــر وبي الظواه
ــتقبل اجيالنا  ــع ومس ــة واجملتم الدول
ــع وامنياتي  ــي للجمي ــة.. حتيات القادم

لهم بالتوفيق. 

 علي الحمداني

ــهر  ــرت االنتخابات في ش ــذ أن ج من
أكتوبر من العام املاضي وحتى اعالن 
نتائج العد و الفرز و مصادقة احملكمة 

ــع  ــج، و الوض ــى النتائ ــة عل االحتادي
ــبب  ــأزم و حرج، بس ــي ت ــي ف العراق
ــية  ــاحنات بني الكتل السياس املش
ــذي افرزته  ــول بالواقع ال ــدم القب وع
ــطلة  االنتخابات، والصراع على الس
وكسب املزيد من املناصب هذا املطلب 
األول للكتل السياسية الفائزة وليس 
ــن العراقي  ــة املواط ــم خدم مطلبه
ــه،  ــع الذي يعيش ــوض بالواق و النه
ــض الكتل  ــة لدى بع ــم الصدم حج
ــى افتعال املزيد  ــرة ادت بهم إل اخلاس
ــكيل  ــات لغرض عرقلة تش من االزم
ــعارات ال  ــرار وراء ش ــة و االجن احلكوم
ــن العراقي وال  تخدم مصلحة املواط
ــت اكثر من ١٠  ــد بأي فائدة، مض البل
أشهر على اجراء االنتخابات والوضع 

ــة تصريف  ــو عليه ، و حكوم كما ه
أعمال تعمل ما تشاء تتعاقد و تلتزم 
ــركات،  بتعهدات مع دول اجلوار و الش
و البرملان و اجلهات الرقابية في صمت 
ــا و على  ــال احلكومة أيض ــراء أعم ج
الهدر باملال العام احلاصل خالل هذه 
ــار الكل، ألنه الكتل  الفترة أمام أنظ
ــراع  بالص ــغلة  منش ــية  السياس
ــكيل  حول ما هي الكتل األكبر لتش
ــر الطويل في  ــة، هذا التأخي احلكوم
ــهد السياسي العراقي، صادفه  املش
ــابيع املاضية حاله أخرى  خالل  األس
بتحول السطلة خالل يوم واحد، في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، فبعد 
وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
ــب  أخيه ولي  ــة مت تنص ــس الدول رئي

عهد إمارة ابو ظبي الشيخ محمد بن 
ــا لدولة اإلمارات  زايد آل نهيان رئيس
ــل حكام  ــن قب ــدة م ــة املتح العربي
اإلمارات الستة،  و املهلة الدستورية 
ــرص على املضي  ــدأت ولكن احل قد ب
ــم و  ــم و وطنه ــة دولته ــاً خلدم قدم
شعبهم  هذه التكليف استغرق اكثر 
ــا تنصيب رئيس  ــن ٥ دقايق مت فيه م
ــمي عن ذلك  ــة، و اإلعالن الرس الدول
ــمية للدولة ، انتقال  عبر القناة الرس
السطلة بشكل سلس وفق القوانني 
و االعراف السائدة، على العكس   مما 
ــة من  ــاحة العراقي ــي الس ــري ف يج
مشاكل اولها شخصية و حزبية بني 
الفرقاء السياسيني، لعرقلة تشكيل 
ــراع في  احلكومة و املضي نحو اإلس

حركة االعمار و االزدهار و توفير فرص 
ــوض بالواقع  ــباب و النه العمل للش
ــي، ألجل النهوض  الزراعي و الصناع
بالعراق يجب أن يتم اختيار حكومة 
ــية، على  ــة خدمية سياس اقتصادي
ــي خطورة  ــية ان تع القوى السياس
املرحلة املقبلة وعلى املتغيرات التي 
حتصل على الصعيد الدولي، الصراع 
ــدول،  ال ــني  ب ــت  بح ــادي  اقتص االن 
ــطر  ــب االقتصادي هو الذي يس اجلان
ــاد هو مصدر  ــى العالم، و االقتص عل
ــال القادمة و  ــعوب و االجي أرزاق الش
ــع العراقي االن ال يتحمل مزيدا  الوض
ــرارت  ــلة و الق ــارب الفاش ــن التج م

السطحية و االرجتالية االعالمية،

د.كريم النوري

قد تكون شهادتي مجروحة به لكنها 
ــهادة تأتي للتاريخ والتجربة وهذه  ش
ــتبطن نصيحة لالطار  ــهادة تس الش
وخارطة طريق الدارة االزمات وتصحيح 
ــاد نقاط  ــم من إيج ــد له ــار. والب املس
ارتكاز توازن وفق سياسة تبادل االدوار 
ــي اخلطاب  ــدف ومرونة ف ــدة اله ووح
وعدم اثارة الشركاء الواقعيني.العامري 
ــة والعقالنية التي  ــك من الواقعي ميتل
ــاالت ويقنن  ــن االنفع ــه ان يعقل تؤهل
ــراً مخاطر  ــرف مبك اخلالفات ويستش
العناد وتداعيات اخلصومة والكراهية 

ــى  ــو يحظ ــك فه ــريك ولذل ــع الش م
ــل والفرقاء.  ــركاء ب ــب الش بثقة اغل
ــف والقرار  ــال باملواق ــال واالرجت االنفع
ــل بعضنا  ــا غالياً ولع ــا اثمانه دفعن
ــذا  ــات ه ــتدرك تداعي ــدرك او يس ال ي
ــزاز الثقة  ــه وتأثيراته على اهت التوج
ــن نختلف  ــع االخرين مم ــل م والتواص
ــن الصحيح  ــق معهم. ليس م او تتف
صناعة اخلصوم واالعداء من الشركاء 
ــاعرهم  ــرح مش ــن وج ــقاء الوط واش
ــوازن يعزز  ــاد خطاب مت ــد من ايج والب
ــراكة واالنتماء  ــة واالمل في الش الثق

ــن او اتهامات  ــال تخوي ــذا الوطن ب له
ــا. والعامري  ــن يختلف معن ــرة مل مبك
ــز عن غيره بان انتماءه املذهبي ال  يتمي
ــق وانصاف االخر  ــه عن قول احل يخرج
ــى مع  ــم يتعاط ــوم فل ــرة املظل ونص
ــة وازدواجية املعايير.  ــم بإنتقائي الظل
ومن هنا فالبد من تعزيز لغة التفاهم 
والثقة وطمأنة االخر بعد املستجدات 
السياسية والتطورات املتسارعة بعد 
ــتقالة  ــة الصدرية االس ــالن الكتل اع
اجلماعية واالنسحاب من البرملان وهو 
ــري اداءه بنجاح  ــتطيع العام ــا يس م

وجدارة وقناعته بإبقاء نافذة التفاهم 
ــن. االخري ــع  م ــة  مفتوح ــل  والتواص
ــري رجل  ــأن احلاج العام ــن نؤمن ب نح
ــي متوازن  ــة وعزفه السياس العقالني
فقد استطاع ان يكسب ثقة واحترام 
ــة  مرحل ــي  ف ــني  املتخاصم ــع  جمي
ــة جدا.نحن بحاجة ملزيد من  حساس
ــة وهو قادر  ــاوز املرحل ــة لتج العقالني
على إدارة االزمة وتقريب وجهات النظر 
ــي بكل  ــت الوطن ــظي البي ومنع تش
طوائفه واطيافه  ملا ميتلكه من تاريخ 

جهادي وسياسي يشهد له اجلميع.

عالء كرم اهللا
ــتور مبهابة و باحترام كبير في  يحظى الدس
الدول التي تنتهج نهجا دميقراطيا صحيحا 
وصادقا ، حتى يصل الى مرحلة التقديس! ، 
ألنه الفيصل واحلاكم واملرشد لقادة البالد ، 
ــي احلل عند حدوث  وصمام األمان واملرجع ف
أية مشكلة وأزمة سياسية كانت أم غيرها 
ــتور وفقراته تتناول وتتضمن  ، ألن بنود الدس
ــكل كامل  كل جوانب احلياة ومفرداتها بش
ــية واألقتصادية  ــامل وواضح، السياس وش
ــة واألثنية.  ــة واألجتماعية والقومي والديني
وكلما كتب الدستور بلغة سهلة وواضحة 

ــرات مفهومة وغير معقدة  ــواد وبنود وفق ومب
ــى  والرض ــول  بالقب ــي  ــا حظ ــة كلم وقليل
واألحترام ، ليس من قبل الطبقة السياسة 
احلاكمة فحسب ، بأعتبار أن الدستور ميثل 
ــة عليها  ــني الثالث ــم والع ــا باحلك بوصلته
ــذي ال بد  ــعب ال ــن حتى من قبل الش ، ولك
ــة القانونية  ــن الثقاف ــيء م أن تكون له ش
ــة كتابة  ــت جلن ــا كان ــتورية! ، وكلم والدس
ــاة والفقهاء  ــن املهنيني والقض ــتور م الدس
بالقانون ومن ذوي األختصاص كلما صيغت 
مواده وفقراته وبنوده برصانة وبدون أية ثغرة 
ــب أن ال يكون حمال  ــتور يج ــا أن الدس ، كم
ــن هذا  ــل م ــير والتأوي ــل التفس ــه يقب أوج
ــب ما  ــي ومن ذاك! ، وحس ــرف السياس الط
ــية  ــه وتقتضيه مصاحلهم السياس تفرض
ــا أن  ــة ، كم ــة والطائفي ــة والقومي واحلزبي
ــتور وفقراته يجب أن تكفل احلق  بنود الدس
والعدل واملساواة بني اجلميع ، وهذا ما يرضي 
اهللا وعباده! ، وهذا ما أكدت عليه كل الكتب 
ــلها اهللا  ــي أرس ــماوية الت ــاالت الس والرس
ــؤال هنا:  ــانية جمعاء. والس عز وعال لالنس
ــي الذي كتب بعد  ــتور العراق هل كان الدس
ــم للعراق وصوت  األحتالل األمريكي الغاش
ــعب ، بهذا املستوى من املضمون  عليه الش
ــد ،  ــن التعقي ــد ع ــم وبعي ــهولة الفه وس

ــف! ، فقد تفاجأنا بأن  اجلواب كال ومع األس
ــه كما يقال؟  ــتور العراقي حمال أوج الدس
فكل فقرة وبند فيه تقبل التفسير والتأويل 
ــعر  ــكال؟ ، حتى تش ــدة صور وأوجه وأش بع
ــاكل ال  ــتور كتب لغرض اثارة املش بأن الدس
ــتور ممجوجا  ــا!!؟ ، وبالتالي صار الدس حله
ــى باألحترام من  ــا ومنبوذا وال يحظ ومكروه
ــني! ، واملضحك املبكي  ــل جميع العراقي قب
ــدين واخلارجني  ــتورنا أن كل الفاس ــي دس ف
ــن نهبوا املال العام  عن القانون واجملرمني وم
هم أكثر الناس تكلما والتزاما بالدستور!!؟ 
ــيني وقادة األحزاب وحتى  . فجميع السياس
ــية وضيوفهم  ــج السياس البرام ــي  مقدم
كلهم يتكلمون بالدستور وبأسمه وفقراته 
ــكاد يكون أكثر  ــتور العراقي ي ، بل أن الدس
ــكالم عنه  ــم الذي كثر ال ــاتير بالعال الدس
ــواده  م ــى  عل ــير  والتفاس األراء  ــت  وأختلف
ــيني!؟. ويبدو أن  وفقراته وبنوده بني السياس
الدستور العراقي كتب بلغة مطاطية قابلة 
للتأويل والتفسير ألكثر من وجه ووجه حتى 
ــا تكمن في  ــياطني الدنيا كله ــل بأن ش قي
مواده وفقراته وبنوده!!. وغرابة أخرى في أمر 
دستورنا ، هو أن السياسيني عندما يختلفون 
ــم ، وعندما يرجعون على  وما أكثر خالفاته
مواد الدستور وفقراته، تبدأ األتهامات فيما 

ــرعان ما يصف بعضهم البعض  بينهم وس
ــكل صحيح ، وهو  بأنه لم يفهم مواده بش
ــتور!، حيث يرى كل  ــرق الدس من خالف وخ
ــتور في  طرف بأن رأيه وطرحه مطابق للدس
ــك متاما! .  ــرف اآلخر خالف ذل ــني يرى الط ح
ــة وغائبة ، في معرفة  تبقى احلقيقة ضائع
ــتورنا؟ ، وبأية لغة كتب؟ وملاذا  من كتب دس
ــد له أن يكون  ــكل؟ وملاذا أري كتب بهذا الش
ــب وليس  ــا للمصائ ــه؟ ، وجالب ــال أوج حم
ــه الكثير من  ــا ال يعرف ــا؟ ، ومم ــا حلله مرجع
العراقيني عن دستورنا هو ما ذكره ((القاضي 
ــه على أحد  ــد اللطيف ، في لقاء ل ــل عب وائ
ــتور  ــال أن مواد الدس ــات ، حيث ق الفضائي
ــي ’١٣٩’ مادة ثم  ــي مت التصويت عليه ه الت
أضيفت عليه //خمس// مواد بعد التصويت 
ــات كردية!! حيث أصبحت مجموع  وبلمس
مواده ١٤٤ مادة!؟ ، حسب قوله ومن ضمنها 
ــن أعقد  ــدة م ــر واح ــي تعتب ــادة ١٤٢ الت امل
املشاكل بالدستور وهي اخلاصة بكركوك!؟)) 
ــتور والتصويت عليه في  . ومنذ كتابة الدس
ــتفتاء الذي اجري في ٢٠٠٥/١٠/١٥ وحلد  األس
ــاجالت واالتهامات  ــش املس ــن نعي اآلن ونح
ــتور وفقراته!  ــول الدس ــيني ح بني السياس
ــتور؟ ومن  ــذي يفهم الدس ــدري من ال ، وال ن
ــذي يخرق  ــزم به؟ ومن ال ــذي يطبقه ويلت ال

ــل  ــل اخلل ــدري ه ــي ال ن ــتور؟، وبالتال الدس
ــتور وفقراته املبهمة والغامضة ؟ أم  بالدس
بالسياسيني الذين يتكلمون بالدستور؟ أم 
ــا ؟ ، حتى صرنا ال نصدق ونثق  بكليهما مع
ــهم؟ عندما  ــتور أنفس حتى بفقهاء الدس
ــرحون ويوضحون أية مادة أو  يتكلمون ويش
ــتور!. فأذا كان هذا هو  بند أو فقرة من الدس
ــيرهم  ــيينا في فهمهم وتفس حال سياس
ــوا وصوتوا عليه ،  ــتور وهم الذين وقع للدس
ــارك بكتابته!  حتى أن البعض منهم قد ش
ــيط الذي ال  ــن البس ــال املواط ــا هو ح ، فم
ــتور اال االسم! ، فأي دستور  يفهم من الدس
ــذي  ــن ال ــم ؟ ، وم ــيني أنت ــذا وأي سياس ه
ــيحل طالسم  ــتور اذا ؟ ومن س يفهم الدس
ــول : لو مت  ــه وبنوده؟. أخيرا نق ــواده وفقرات م
ــتفتاء عام للعراقيني ملعرفة مدى  اجراء اس
ــتور ، وهل كان  ــم بالدس ــم ورضاه قناعته
الدستور صمام األمان للشعب وضمن لهم 
ــم ، أنا على يقني تام بأن  حقوقهم وحرياته
ــتفتاء ستكون صادمة وكارثية   نتيجة االس
ــل وللعالم  ــية احلاكمة ب للطبقة السياس
ــيط صار يعي  ــع  ، فحتى املواطن البس أجم
ــي هو  ــتور العراق ــأن الدس ــا ب ــم متام ويفه

املشكلة وليس هو احلل كما يفترض!.
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نهاد الحديثي
يشهد العراق في عموم مناطقه وخاصة الغربية 
ــنة، تلك  ــة طيلة فصول الس ــه عواصف ترابي من
ــة العراقية بغداد  العواصف التي تضرب العاصم
ــميه العراقيون بالزائر  ومدن العراق األخرى، ما يس
األصفر منذ عقدين من الزمن، بسبب عوامل تغير 
املناخ وقلة األحزمة اخلضراء احمليطة باملدن , بسبب 
ــادة اجلفاف ومعدل التصحر  ــره بتغير املناخ وزي تأث
وقلة هطول األمطار وضعف اإليرادات املائية، األمر 
ــو ما انعكس على  ــذي أدى إلى ارتفاع الغبار وه ال
حياة املواطنني، خاصة ممن يعانون من احلساسية 
والربو والتهاب القصبات الهوائية , ويرى اكادمييون 
ــات املائية أن  ــتراتيجيات والسياس ــراء اإلس و خب
ــدة العواصف الترابية خالل  ــباب تضاعف ش أس
ــة التربة في  ــور حال ــي تده ــرة ه ــنوات األخي الس
منطقة الصحراء الغربية والبادية احملاذية ألراضي 
سوريا واألردن والسعودية، نتيجة حركة املركبات 
ــص  ــوار وتقل ــف األه ــك جتفي ــكرية، وكذل العس
ــاحات الزراعية نتيجة شح املياه في عمودي  املس

نهري دجلة والفرات. لتصحر بأنه ضعف في قدرة 
ــاة النباتات  ــاه الالزمة حلي ــر املي ــة على توفي الترب
ــا وارتفاع درجات  ــبب قلة األمطار أو انعدامه بس
ــاب  ــاء النباتي مثل األعش ــة الغط ــرارة، خاص احل
ــى تبريد  ــي تعمل عل ــرة الت ــجيرات الصغي والش
ــك حبيباتها بواسطة جذور  ــطح التربة ومس س
ــذه النباتات، ألن موتها يؤدي إلى اجنراف حبيبات  ه
ــون العواصف  ــع الرياح لتك ــة وتصاعدها م الترب
ــن هذه الظاهرة  ــة, ويجدون احللول للحد م الترابي
بالعمل على إعادة الغطاء النباتي من خالل زراعة 
ــاه متنقلة  ــقيها مبنظومات مي ــذه النباتات وس ه
وبطرق الرش بشكل أمطار، وزراعة األحزمة النباتية 
ــجار التي تتحمل  ــكل خطوط من أغلب األش بش
ــرة، فضال عن توعية املواطنني  اجلفاف بدرجة كبي
ــه ومعرفة  ــر وكيفية مقاومت ــباب التصح عن أس
أضراره وتشجيعهم على زراعة األشجار, واحللول 
تأتي من خالل توفير مصدر دائم للمياه في املناطق 
ــة للغبار (غرب منطقة اجلزيرة وغرب األنبار)  الباعث
ــك املناطق،  ــات الطبيعي لتل ــل إدامة النب من أج
ــرة الغربي املعتمد  ــروع ري اجلزي ــل تفعيل مش مث
ــة العمل على  ــد املوصل، فضال عن أهمي على س
ــر مواد بيولوجية أو نانوية تعمل على تثبيت  تطوي
ــادرت محافظة  ــي هذه املناطق, من هنا ب التربة ف
االنبار الى التحرك الفعال ملواجهة التصحر، فيما 
اشارت الى املباشرة بخطوات إنشاء واحات زراعية 
ــن العواصف الترابية, هناك جهوداً كبيرة  للحد م
تبذلها احلكومة احمللية في محافظة االنبار للحد 
ــر، وخصوصاً في اآلونة األخيرة  من ظاهرة التصح

ــة املنطقة  ــبب طبيع ــد الغبار، وذلك بس مع تزاي
اجلغرافية وقربها من أكبر منطقة صحراوية غرب 
العراق, احملافظ أوعز إلى مديرية زراعة االنبار بكتاب 
ــف التخمينية  ــات والكل ــع اخملطط ــمي لوض رس
ــراء حول  ــاء االحزمة اخلض ــجار النش وانواع االش
ــتخدام مصادر  ــك مت التأكيد على اس ــدن، وكذل امل
ــية  ــة للبيئة كالطاقة الشمس ــة الصديق الطاق
ــاريع اخرى  ــبقا في مش ــل بها مس ــي مت العم الت
والقت جناحاً كبيراً، واعتمادها لتشغيل مضخات 
ــكيل فريق متكامل  ــا مت تش ــات الري،كم ومنظوم
ــة التصحر  ــتنة ومكافح ــم البس يتكون من قس
ــع  لوض ــي،  االراض ــعبة  وش ــة  الهندس ــم  وقس
ــذا احلزام في  ــير ه مخططات لالحزمة وحتديد س
ــى حتديد مصادر الري  كل قضاء ومدينة، اضافة ال
ــعبة اخملتبر, وتتضافر اجلهود  وحتليلها من قبل ش
ــك منظمات  ــة و وكذل ــة املركزي ــن قبل احلكوم م
اجملتمع الدولي لتوفير الدعم املالي لهذه املشاريع، 
ــد عاملة ومتابعة  ــب كلف مالية وأي كونها تتطل
ــة، كذلك توفير  ــد الزراع ــاء الزراعة وبع ــة اثن دائم
ــاريع احليوية  ــغيلية إلدامة تلك املش ميزانية تش
ــمياً إلى  ــت كتاباً رس ــة وجه ــة, وزارة البيئ واملهم
ــتركة  محافظة االنبار لتفعيل عمل اللجان املش
ــة التغيرات املناخية التي تؤثر في  اخلاصة مبواجه
ــب  العراق ومحافظة االنبار بصورة خاصة وبحس
االجراءات املتخذة من قبل محافظة االنبار، أضافة 
ــمي الى مديرية زراعة االنبار  إلى توجيه كتاب رس
ــوارد املائية على اصل  ــة البيئة ومديرية امل ومديري
كتاب وزارة البيئة بخصوص انشاء احلزام االخضر 

ــك اعادة  ــار واقضيتها وكذل ــول محافظة االنب ح
تأهيل الغابات التابعة الى مديرية الزراعة، أضافة 
ــة العامة للتصحر  ــاون الكبير بني الهيئ إلى التع
والغابات ومديرية بيئة احملافظة لتشجير الكساء 
ــاء واحات صحراوية  ــق كبيرة عن طريق انش مناط
ــف دومن  ــى أل ــن ٦٠٠ دومن ال ــاحتها م ــون مس تك
ــوان محافظة  ــن قبل دي ــوداً كبيرة م ــك جه ,هنال
ــة  االنبار وبالتعاون مع جامعة االنبار باعداد دراس
كاملة عن انشاء حزام اخضر حول مدينة الرمادي 
ــت العراق  ــت البالد واجتاح ــف التي ضرب العواص
ــف محلية،  ــت عواص ــرب هي ليس ــن جهة الغ م
ــن دول اخرى وهذه  ــف دولية أتت م ــا هي عواص وأمن
ــة خصوصا الدول  ــب اراضيها صحراوي الدول اغل
ــاورة و ايضا يؤثر التغيير املناخي في هذه الدول  اجمل
ــداً - ومهما حاولت  ــرة ج ــراق وبصورة كبي في الع
ــمية العراقية والدولية تعليبه  التصريحات الرس
ــض التحذيرات،  ــة بع ــة، مع إضاف ــي ذات العلب ف
ــى غرار تصنيف العراق من الدول اخلمس األكثر  عل
عرضة لتغير املناخ والتصحر في العالم خصوصا 
بسبب تزايد اجلفاف مع ارتفاع درجات احلرارة التي 
ــني درجة  ــل الصيف خمس ــاوز أليام من فص تتج
ــرين الثاني/ ــك الدولي في تش ــة. وحتذير البن مئوي
ــبة ٢٠ في املئة  ــر املاضي من انخفاض بنس نوفمب
ــبب  في املوارد املائية للعراق بحلول عام ٢٠٥٠ بس
ــمية  ــزت التصريحات الرس ــي., رك ــر املناخ التغي
ــر املناخي وقلة األمطار والتصحر، وهي  على التغي
ــباب حقيقية على مستوى العالم، إذ لم يعد  أس
ــة خافيا على  ــان بالبيئ ــار الذي أحلقه اإلنس الدم

أحد، ومن أعراضه املتزايدة، األعاصير والفيضانات 
وإرتفاع درجات احلرارة، والتصحر، وجفاف األراضي 
ــة، واحلرائق املهددة للغابات، وتزايد الغازات  الزراعي
وتلوث الهواء. وهي ظواهر طاملا حذر علماء البيئة 
من حدوثها ووجوب إيجاد حلول جذرية لها. حلول 
ــى ضرورة أن تُلزم  ــطاء البيئة عل أكد العلماء ونش
ــكل عام وأن نبهوا،  ــتثناء بش جميع الدول بال إس
ــه، إلى مراعاة خصوصية كل بلد  في الوقت نفس
ــالح األضرار,عند  ــريعا إلص ــدة، أيضا، تس على ح
ــراق باالضافة  ــي في الع ــى الوضع البيئ ــر إل النظ
ــنجد  إلى قبولنا بحقيقة الضرر العاملي العام، س
ــكا و أوروبا وحتى  ــزه بخصوصية متيزه عن أمري متي
ــيئا  عديد البلدان اإلقليمية، مثال، يفقد العراق ش
فشيئا املياه التي هي أبرز سالح في جعبته حملاربة 
تداعيات التغير املناخي، ألسباب بعضها طبيعي 
ــمية  ــد أرقام رس ــوار, وتفي ــل دول اجل ــر بفع واآلخ
ــن األراضي  ــاح ٣٩ باملئة م ــر بات يجت بأن التصح
ــادة ملوحة التربة القطاع  ــة، كما تهدد زي العراقي
ــي املزروعة,مما  ــن األراض ــة م ــي ٥٤ باملئ ــي ف الزراع
ــتفحال أزمة التغير املناخي، كما  ــهم في اس يس
ــات املائية  ــي السياس ــون، ه ــراء بيئي ــير خب يش
ــرف دول اجلوار،  ــالد الرافدين من ط ــة بحق ب اجملحف
ــد كل من  ــدود على منابع ورواف ــييد الس عبر تش
ــات مع  نهري دجلة والفرات,وعملت هذه السياس
مرور الوقت على تقليص تدفق املياه على األراضي 
ــي كميات  ــح كبير ف ــا أدى حلدوث ش ــة، مم العراقي

املياه اخملصصة للري.
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متابعة / البينة اجلديدة

في الوقت الذي تعلن فيه أوساط قوى 
ــيعي البدء  ــيقي» الش «اإلطار التنس
ــدء احلوارات  ــان وب ــكيل اللج في تش
ــا التيار  ــا فيه ــة األطراف، مب ــع كاف م
ــكيل احلكومة  الصدري، من أجل تش
املقبلة، أبدى الزعيم الكردي مسعود 
ــزب الدميقراطي  ــس «احل ــي، رئي بارزان
ــكوكاً عميقة في  ــتاني» ش الكردس
ــول لألزمات املعلقة  إمكان إيجاد حل
ــال بارزاني، خالل  ــني بغداد وأربيل.وق ب
ــبت في  كلمة ألقاها أمس االول الس
ــلة  ــل افتتاح معرض يوثق سلس حف
ــة «ثورات  ــروع وثائقي ــن مش كتب ع
ــية في  ــة السياس ــارزان»، إن «األزم ب
ــى بغداد  ــبة إل العراق عميقة بالنس
ــتان».وتعد تصريحات  ــم كردس وإقلي
ــتان،  أعلى مرجعية في إقليم كردس
ــدى الصدر  ــالن مقت ــام من إع ــد أي بع
ــدري وحتالف «إنقاذ  ــم التيار الص زعي
ــي  «الدميقراط ــم  يض (كان  ــن»  وط
الكردستاني» بزعامة بارزاني، وحتالف 
ــة محمد  ــني بزعام ــيادة» الس «الس
ــحاب من الساحة  احللبوسي) االنس
ــى هذا  ــى عل ــي األول ــية، ه السياس
ــذي تبدو فيه  ــتوى.وفي الوقت ال املس
ــة بني اإلقليم وبغداد مركبة، بني  األزم

ــي وما هو حكومي، فإن  ما هو سياس
بارزاني دعا إلى أن يكون «الدستور هو 
احلكم بني الطرفني»، مبيناً في الوقت 
نفسه أنه «ينبغي عدم التعدي على 
ــول العملية  ــات اإلقليم».وح صالحي
ــال بارزاني إنه  ــية احلالية، ق السياس
ــع  ــإن -م ــات ف ــراء االنتخاب ــم «إج رغ
ــم تتمخض عن  ــج ل ــف- النتائ األس
ــكيل احلكومة... ال أخفي عليكم  تش
ــبة لإلقليم  ــة عميقة بالنس أن األزم
ــا نعتقد أنه  ــداد»؛ مضيفاً «كن ولبغ
بعد املصادقة على الدستور العراقي 

ــع، ووقتها  ــوق اجلمي دد حق ــوف حتُ س
ــو من  ــتور ال يخل ــذا الدس ــا إن ه قلن
النواقص، ولكن مقارنةً مع دول اجلوار 
ــف لم  ــد، ولكن لألس ــيء جي ــو ش ه
يطبق».وأوضح بارزاني «حالياً، إذا كان 
ــه، ولكن  ــاً فنرحب ب ــتور حكم الدس
ــتيالء مرة أخرى  إذا كانوا يريدون االس
على صالحيات اإلقليم، فهذا أمر غير 
«الدميقراطي  ــزب  احل ــول».وأوكل  مقب
الكردستاني» مهمة إجراء املفاوضات 
ــيقي»  املقبلة مع قوى «اإلطار التنس
بعد انسحاب الصدر، إلى فؤاد حسني 

ــي، والقيادي في  ــة احلال ــر اخلارجي وزي
ــزب «الدميقراطي»، وبنكني ريكاني  احل
ــكان واإلعمار السابق.ولكن  وزير اإلس
ــق  ــف عم ــي تكش ــات بارزان تصريح
ــيما بعض  ــني الطرفني؛ ال س الهوة ب
ــيقي»؛ خصوصاً  ــوى «اإلطار التنس ق
الفصائل املسلحة التي طاملا اتُّهمت 
ــف الضربات  ــي من تقف خل بأنها ه
الصاروخية التي وُجهت إلى أربيل في 
مراحل مختلفة.وفي هذا السياق، أكد 
بارزاني أنه «إذا كان هناك من يعتقدون 
ــالح  ــوة والس ــالل الق ــن خ ــم م أنه
يستطيعون فرض سيطرتهم علينا، 
فهذا محال... آخرون سبق وجربوا ولم 
ــوا». وبينما لفت إلى أن «احلرب  ينجح
ــدث أي حروب»؛  ــى أال حت ــار، ونتمن دم
ــدد على أن «هذا اإلقليم بُني بدماء  ش
الشهداء، وسوف نحميه بالدم».وتُعد 
ــذه األقوى منذ  ــات بارزاني ه تصريح
السياسية،  التحالفات  بدء تشكيل 
ــريعية  ــب إجراء االنتخابات التش عق
ــرض إقليم  ــام املاضي.وتع ــر الع أواخ
ــة،  ــات صاروخي ــى ضرب ــتان إل كردس
قسم منها من إيران حتت ذريعة وجود 
«موساد» إسرائيلي في أربيل، وقسم 
آخر من داخل األراضي العراقية اجملاورة 
ــلحة.  لإلقليم من قبل جماعات مس

ــلة القرارات  ــك سلس ــاف إلى ذل تض
ــة االحتادية  ــن احملكم ــدرت ع التي ص
ــواء مبنع  العليا بخصوص اإلقليم، س
ترشح وزير اخلارجية األسبق هوشيار 
ــزب  ــي احل ــارز ف ــادي الب ــاري، القي زيب
ــتاني»، ملنصب  الكردس «الدميقراطي 
ــرار اخلاص  ــة، أو الق ــس اجلمهوري رئي
ــم في بيع النفط  بعدم أحقية اإلقلي
ــة االحتادية، وهو  ــارج نطاق احلكوم خ
ــرة  ــات كبي ــرك تداعي ــذي ت ــرار ال الق
ــني، ال تزال  ــني الطرف ــة ب ــي العالق ف
ــأنها.يُذكر أن  ــة بش ــات عميق اخلالف

حكومة إقليم كردستان، وفي خطوة 
ــال العالقة مع  ــرى حي ــة أخ تصعيدي
احلكومة االحتادية، أعلنت قبل يومني 
إنشاء شركتني نفطيتني لالستخراج 
ــن املتوقع  ــذي م ــر ال ــويق، األم والتس
ــتفزازاً جديداً لبغداد. ــكل اس أن يش

وفي بغداد، بدأ «اإلطار التنسيقي» 
ــيعي الذي يضم القوى املناوئة  الش
وبارزاني، مشاورات تشكيل  للصدر 
ــتثناء احلزب  ــن دون اس احلكومة، م
منها،  ــتاني»  الكردس «الدميقراطي 
ــبب احلاجة إليه في التحالفات  بس

ــات بارزاني  ــن تصريح ــة. لك املقبل
ــع بغداد  ــة م ــال العالق ــة حي الناري
والتي شكك في إمكانية حسمها، 
ــق  العوائ ــد  أح ــكل  تش أن  ــن  ميك
ــات املقبلة  ــية في املباحث األساس
ــور تعقيداً  ــني الطرفني.وما زاد األم ب
ــي صدرت عن  ــي التصريحات الت ه
ــر املالية   علي عالوي، وأكد فيها  وزي
ــة االحتادية  ــه «طبقاً لقرار احملكم أن
ــون  قان ــالن  ببط ــاص  اخل ــا  العلي
ــتان،  النفط والغاز في إقليم كردس
ــة املركزية من  ــع احلكوم ــذي مين ال
ــن املوازنة العامة  تخصيص جزء م
ــة لإلقليم»؛ فإنه لن  املقبلة كحص
ــة إلى  ــاك «حتويالت مالي ــون هن تك
ــلم اإلقليم  ــم يس ــتان، ما ل كردس
واردات النفط للحكومة االحتادية». 
وأوضح عالوي أن «النفط مت تصديره 
من قبل اإلقليم خالفاً للقانون، وفقاً 
ــير احملكمة االحتادية».ويتوقع  لتفس
أن تضيف هذه التصريحات تعقيداً 
ــي طبيعة العالقة املعقدة  جديداً ف
ــواء على  ــز؛ س ــم واملرك ــني اإلقلي ب
ــتوى التنفيذي بني احلكومتني  املس
ــي بني  ــتوى السياس ــى املس أو عل
ــتاني» وقوى  ــي الكردس «الدميقراط

«اإلطار التنسيقي».

هموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناس
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احمد البياتي 

ــر املناخي في  ــع التغيّ ــزداد وق ي
ــف العراقي احلار  ــم الصي موس
ــي  ــى املزارعني ومربّي املواش عل
الذين يجدون أنفسهم مرغمني 
أراضيهم،  ــع  وبي ــزوح  الن ــى  عل
ــن  ــر م ــدد كبي ــق ع ــا نف بعدم
ــي  ــت املبان ــيهم، وابتلع مواش
ــة  صاحل أرض  ــن  م ــى  تبقّ ــا  م
ــي هذا البلد ذي املناخ  للزراعة.ف
ــي حتى قبل  الصحراوي القاس
الصعبة،  ــة  املناخي ــوالت  التح

لت األهوار في اجلنوب مالذاً  شكّ
ــس التي تلجأ  لقطعان اجلوامي
ــا العذبة احتماءً من  إلى مياهه
ــني  ــرارة تفوق اخلمس درجات ح
ــي أقصى جنوب  في الصيف.وف
ــرب،  ــط الع ل ش ــكّ ــراق، ش الع
املنفذ الوحيد للبالد على البحر، 
ــاتني  ــط بس جنّة للمالحني وس
النخيل العامرة.بات الوضع شبه 
ــاوي ، إذ أدى شح املياه في  مأس
ــرات، خصوصاً  نهري دجلة والف
ــي تبنيها  ــدود الت ــبب الس بس
ــران، وامتالء مجاريهما  تركيا وإي
ــمّ هائل من نفايات كل املدن  بك
ــى كارثة في  ــي يعبرانها، إل الت
شط العرب حيث بدأت امللوحة 
ــي الزراعية  ــرّب إلى األراض تتس
ــل، كما احلال مع  وتقتل احملاصي
ــق توفيق.وتُعدّ  إنتاج الفالح رفي

ــاه، مرفقة باالرتفاع  ملوحة املي
ــرارة،  ــات احل ــي درج ــديد ف الش
ــة للقطاع الزراعي  ضربة قاضي
ل خمسة  ــكّ الذي يش العراقي 
ــي الناجت  ــن إجمال ــة م ــي املئ ف
ــف ٢٠ في املئة  ــي، ويوظّ الداخل
ــد العاملة في  ــي الي من إجمال
ــح جفاف األنهر  البالد.لقد أصب
ــني اجملردة،  ــوار واضحاً للع واأله
رد في بلد  ــارع بشكل مطّ ويتس
شهد منذ ٤٠ عاماً حروباً وأزمات 
بالبنى  ــدة  ــرّت بش أض متتالية 
ــراق يفتقر  ــة، فبات الع التحتي
ــات التأقلم مع مناخ  إلى مقوم
ــال  ــاوة. وط ــزداد قس ــكّ ي ال ينف
ــي املئة  ــبة ٦٩ ف التصحر «نس
ــراق الزراعية»،  ــي الع ــن أراض م
ــببت امللوحة بتحويل آالف  وتس

الهكتارات إلى أراض بور.

رامي الشمري

أصبحنا بني ليلة وضحاها على 
ــى مجتمعنا  ــد عل عنصر جدي
ــا  التكنلوجي ــي  وه ــي  العرب
ــف  الهات ــص  وباالخ ــورة  املتط
ــح رفيق دربنا  ــي الذي اصب الذك
ــت وحتى  ــي البي ــي العمل ف ف
ــاء او االقرباء  ــاء زيارة االصدق اثن
ــح به الى  ــرات التصف وطول فت

ــظ في  ــن لوح ــان لك ــد االدم ح
الفترة االخيرة من العام املاضي 
ان هذا اجلهاز قد استحوذ ايضاً 
ــال وقلوبهم  ــى عقول االطف عل
ــدد كبير  ــل عند ع ــى حد وص ال
ــرض اطفالهم على  من االباء ع
اطباء نفسيني بس شدة تعلقه 
بهذا اجلهاز بل اصبح عند بعض 
االطفال كشريك حياة او صديق 
ــد ذهابه الى  ــة حتى عن ال يفارق
ــض اطباء  ــد رجح بع ــوم وق الن
النفس ان السبب الرئيس لهذه 
املشكلة يرجع الى قبول االبوين 
ــاز هاتف  ــالك طفلهم جه بامت
ذكي او ( أيباد ) متذرعني بحجج 
غير مبررة وهي ان هذا هو طفلي 
او  ادهللا  ــي  حق ــن  وم ــد  الوحي
يكسبون ود الطفل ويقللون من 

ــذه الطريقة اذا كان  حركته به
مشاكس لكن اوالً وأخيراً سوف 
ــي  ــى الطب النفس ــأون ال يلج
الذي  ــم  ــكلة طفله ــل مش حل
ــيصاب اما بالتوحد او بحالة  س
ــببها شغف تعلقه  نفسية س
ــي ومن  ــاز االلكترون ــذا اجله به
ــة اخرى قال اطباء ان صغر  ناحي
سن االباء وقلة وعيهم هو احد 
اسباب ايصال اطفالهم الى حد 
االدمان على الهاتف الذكي غير 
مدركني خطورته في املستقبل 
على عقل الطفل وصحته . وفي 
النهاية اذا استمرت هذه احلالة 
ــدد مهول من  ــيكون لدينا ع س
االطفال املرضى نفسياً وعقلياً 
بسبب هذه املشكلة وهي وجود 

الهاتف الذكي بيد االطفال .

ــا أمس املواطن ( فالح عبد  حضر الى مقر جريدتن
ــن فليح) وشرح لنا قصته احملزنة جداً والتي  احلس
ــداد  ــه متقاعد وراتبه ال يكفي لس ــول فيها أن يق
معيشته والعالج الالزم له ولزوجته املصابة بعدة 
ــب بل أن الطامة  ــراض مزمنة وليس هذا فحس أم
ــد الصفوف  ــكن في أح ــه مهجر ويس ــرى أن الكب
ــة واخلربة في  ــدى الدارس املهدم ــة في اح املتروك
ــراراً أن يحصل على  ــدى مناطق بغداد وحاول م اح
ــه جوبه بالرفض  ــرف الرافدين لكن قرض من مص
ــراءات االدارية غير  ــل واالج ــني القات ــبب الروت بس

الواضحة فاضطر لرهن هويته التقاعدية واملاستر 
كارد في ( البستاء التعاونية) للحصول على قرض 
ــراء عملية  ــف املليون دينار الج ــدره مليون ونص ق
ــد  ــه املريضة .. وهو في هذا يناش ــة لزوجت جراحي
ــرفاء واخليرين في هذا العراق بعد أن عجز  كل الش
من مناشدة السياسيني واملسؤولني الذين أصموا 
آذانهم واصابهم العمى عن حالته الصعبة وأمله 
ــدته أذناً صاغية من الشرفاء  كبير أن تلقى مناش

فقط.
موبايل / ٠٧٧٠٤٠٩١٤٢٥ 

تعاني مناطق في بغداد بعضها 
تصنف على اساس انها راقية 
ــكلة الكالب السائبة  من مش
ليالً والتي ترعب الناس وخاصة 
ــتكى األهالي  األطفال وقد اش
ــن ظاهرة  ــدة م ــي مناطق ع ف
ــائبة ونحن بدورنا  الكالب الس
املعنية  ــات  األمر للجه نحيل 

امالً بإيجاد حلول سريعة.
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ــن مديرية األحوال  ــة (١٩٨١٢٤٣٤٠٣٧٣) الصادرة م ــدت البطاقة املوّحدة واملرقم فق
املدنية واجلوازات واالقامة بأسم (أالء حسن مايح الزحيمي) الرجاء ممن يعثر عليها 

تسليمها الى جهة االصدار .. مع التقدير.
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Republic of Iraq 
Ministry of Construction, Housing and Public Municipalities 
Roads and Bridges Directorate/Project Management Team 

Transport Corridors Project - Loan No: 8322 
Technical assistance in raising awareness on routine maintenance and 

Preparation of Performance Based Maintenance bid documents for 
Expressway No. 1 

TCP.CON.QCBS.B1(B-C) 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REoI) 

Address: 
Roads & Bridges Directorate 
TCP/PMT, 8 Floor/Procurement section. 
HQ: Al Khartoom Intersection, Fadhel Al- Jamali Street, 
Karradat Mariyam District, Baghdad, Iraq. 
E-mail: pmtmanager2016@gmail.com  
and CC to: pmt.pr2012@gmail.com 
Mob:+9647808189130 

 

The Government of Iraq (GoI) represented by the Ministry of Construction and Housing, And 
Public Municipalities (MoCHPM)/ Roads and Bridges Directorate (RBD) has received financing 
from the World Bank (WB) towards the cost of Transport Corridors Project (TCP), and intends to 
apply part of the proceeds for consulting services. 

The consulting services (“the Services”) is provide professional technical services to support activities 
that will pave the way for the RBD to effectively plan and manage roads, as public resources, and 
enable provision of better-quality services alongside them, including better management and 
maintenance of road assets.  The aim of the assignment is two folds: (1) to raise the awareness on the 
importance of road routine maintenance which plays an important social and economic role by 
providing safe roads to the users, reducing vehicle operating cost, extending roadway life cycle and 
reducing investment in roadway rehabilitation and/or re-construction and (2) to prepare the tender 
documents for Performance Based Maintenance Contracts (PBMC)  for Expressway No. 1 sections - 
R7, R8 (R8A and R8B) & R9 which were rehabilitated in the last few years under the transport 
corridor project (TCP). 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained by sending a request 
to: pmtmanager2016@gmail.com 

The MOCHPM/RBD now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest 
in providing the Services. Interested Consultants should provide information indicating that they 
have the required qualifications and relevant experience/projects to perform the Services. The 
shortlisting criteria are: core business and years in business, relevant experience, technical and 
managerial capability of the firm. Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.  

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should indicate 
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the 
case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for 
the entire contract, if selected. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines, 
July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 
Shortlisted Consultants will be invited to submit their proposals, upon which a Consultant will be 
selected in accordance with the Quality-Cost Based Selection (QCBS) method set out in the above 
mentioned “Consultants Guidelines”.Further information can be obtained at the address below 
during office working hours (9:00 AM to 2:00 PM). 
Electronic expression of interest, not exceeding 25 pages, must be submitted by email at 
(pmtmanager2016@gmail.com) and CC to (pmt.pr2012@gmail.com ) at the dated deadline or 
before it.  The submission of the hard copy of the EOI sent by email is optional and can be delivered 
by hand or courier to the address below. 

The deadline for receiving EOI is July 18, 2022 at 11:00 pm local time. 

ــد للمدين (بدر هادي  ــراي الواقع َّـ الكوت  العائ ــل ٨٢/٣٧٤م الس ــة تنفيذ الكوت العقار التسلس ــع مديري تبي
غضيب) لقاء طلب الدائن (صفاء عبد فرحان) البالغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة و ثالثه و تسعون مليون دينارفعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 
ــجيل والداللية على  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة من اِّـائ ــة عش القانوني

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / كريم أبراهيم عنكود

اِّـواصفات :ـ
١-موقعة ورقمه :- الكوت /السراي العقار اِّـرقم ٨٢/٣٧٤م السراي

ــيد عليه عمارة مكونه من ثالث طوابق و تقع على شارع رئيسي و اخر  ــه ونوعه :  ملك صرف العقار مش ٢-جنس
ــارع رئيسي و شارع  ــم) + (مكتبة الهيثم) مطله على ش فرعي وَّـ حيث كل طابق مكون من االول صيدلية (البلس
ــتخدمه  ــقه مس ــلم يؤدي اُّـ الطوابق االخرى مع ش فرعي يطل على مدخل للعمارة بما يعادل ٣,٥×٨م مع س
ــقه االوُّـ  ــقتني الش ــرداب تحت اِّـكتبه عائد للمكتب اما الثاني و الثالث يتكون من ش مكتب محاماة  مع وجود س

ــرف نوم مع هول مع  ــقه الثانية مكونه من ثالث غ ــول و مجموعة صحيات و الش ــى غرفتان نوم مع ه ــوي عل تحت
ــبابيك الغرف مصنوعة من الحديد و الزجاج و  ــب الصاج و الش مجموعة صحيات و وجود ابواب مصنوعة من الخش
الصحيات تحتوي على سرياميك الفرفوري و السلم يحتوي على محجر مصنوع من الحديد مع وجود بيتونه و سطح 
العمارة مطلي باالشتايكر صب مسلح و العمارة مجهزه باِّـاء و الكهرباء  و مطله على شارع الرئيسي للعمارة مع 

و جود مدخل يؤدي اُّـ الطوابق االخرى و ارضية البناء مبلطة بالكاشي
٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار 

٤-مشتمالته :-  كما مثبت َّـ محضر الكشف
٥-مساحتة: ١٥٠م٢

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  الطابق االول الشاغل (اِّـستأجرين) اما الطابق الثاني و الثالث مرتوك اثناء الكشف
٨- القيمة اِّـقدرة : ١,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠ مليار و ثالثمائة و خمسة و تسعون مليون دينار عراقي

إعـــــــــــــــــــــــــــالن 

رقم االضبارة |١٤٠١ |٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢٢/٦/١٩  جمهورية العراق  / وزارة العدل  / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكوت 
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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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ــاعة مبكرة من صبيحة يوم اجلمعة املاضي السابع  في س
عشر من شهر حزيران احلالي(٢٠٢٢) شددت الرحال مع قريب 
لي (ابو زينب) صوب مرآب النهضة لنستقل من هناك سيارة 
ــي  ــقط رأس ــان حيث مس اجرة تنقلنا الى محافظة ميس
ــى روح املغفور له (خزعل  ــور مجلس الفاحتة املقام عل حلض
ــود  وقراءة  ــن البياتي) الذي توفي بأجله املوع ــم حس قاس
سورة الفاحتة على روحه.. وعلى امتداد مسافة الطريق من 
ــدود (٨٠٠) كيلو  ــارة ذهابا وإيابا والبالغ بح ــداد الى العم بغ
ــع عليه عيناي وهي  ــت كعادتي احلظ  وأرصد ما تق متر كن
ــبق لي ان نشرتها في سفراتي السابقة امال  ذاتها التي س
ــعر  ــة ما هو جديد او  معاجلة ما ميكن معاجلته كي اش برؤي
ــعب وألجل  من اعماقي بأن هناك من يعمل ألجل هذا الش
ــية الضرورية  ــن من خالل تقدمي اخلدمات االساس هذا الوط
ــة ما بني  ــرق اخلارجية الرابط ــا الط ــب كبير منه وفي جان
ــيما اجلنوبية منها ولألمانة فإنني  محافظاتنا العزيزة الس
شاهدت  لوحات الداللة اخلاصة باملسافات سواء في طريق 
ــع مالحظة ان بعضها  ــان او بالعكس م ــاب الى ميس الذه
ــيجة  ــد تعرض للعبث بفعل فاعل كما الحظت بان االس ق
الواقية على امتداد اجلزرات الوسطية كما هي مجرد اطالل 
ــكراب جراء حوادث االصطدام.. اما اعمدة  او أكوام من الس
ــنوات فهي على ( حطتها) ال  ــارة التي الحظتها منذ س االن
جدوى منها ألن مصابيحها معطوبة او ان التيار الكهربائي 
ــي رأيت اعمال  ــا اقول انن ــال، ولالمانة  ايض ــم يصلها اص ل
ــب بالكونكريت الجزاء  ــر وحدل وص ــط  وعمليات حف تبلي
ــف عمليات  من الطريق في الذهاب واإلياب لكنها مع االس
ــي العليل او االعمى من دون دليل..  خجولة وجتري كما ميش
ــات سيدة املوقف من دون منازع .. اما  ومازالت احلفر والطس
ــارات التحذيرية او الفسفورية او الضوئية منها فهي  االش
غائبة او منسية خاصة عند االقتراب من اجلسور  واجملسرات 
ــيطرات االمنية   واملنعطفات احلادة او قبل الوصول الى الس
ــبون  ــي اقولها بصريح العبارة انه رغم ما يبذله املنتس الت
ــتقرار  االمنيون فيها من جهود رائعة في حفظ االمن واالس
ــا وطبيعتها توحي بأجواء احلرب وليس فيها  اال ان مظهره
ــعب  ــتوى حتديات هذا الش ــة  ترقى الى مس ــة حضاري ملس
االبي.. هي عبارة عن اطالل من (الچينكو) وبعضها مهجور 
النتفاء الغرض منها.. اما مداخل املدن ابتداء من بغداد حتى 
ــرور وال تليق بتاريخ  العمارة فهي ال تبعث على احلبور والس
ــكراب واالتربة  ــات والس ــوام  النفاي ــم حيث اك وإرث عظي
ــي تتطاير وحتى الدخان املنبعث منها يجعلك مقبوض  الت
النفس وهو أمر لطاملا أشرت إليه ولكن يبدو ان ذاكرة بعض 
ــؤولني مثقوبة على الدوام!! اما املساحات الشاسعة  املس
ــاتني التي كان في يوم ما   ــن االراضي الزراعية وبقايا البس م
ــت بورا يجعلك تقول  منظرها مبهجا للناظرين فقد امس
ــش ميعودين؟؟).. املهم  ــؤولني ( لك لي من اعماقك لكل املس
ــد حتى يلني  ــوف نبقى نطرق على احلدي ــا لم نيأس وس انن
ــكراب  ــذا اخلراب وتزيح الس ــوة متحو كل ه ــد من صح فالب

وتزيل التراب؟؟.

ــتمرار  ــاس الفعلي الس يُعتبر الغذاء املصدر الرئيس لدميومة احلياة واالس
ــان نشاطه من خالل  ــتمد االنس الفعاليات احلياتية للكائنات احلية، ويس
ــرق تأمينه او  ــذي تختلف ط ــا من غذائه، وال ــي يحصل عليه ــة الت الطاق

احلصول عليه طبقاً للمستوى املعاشي لكل فرد.
فقد جند من هو مترف وقد وِلد وفي فمه ملعقة من ذهب وكل ما يحتاجه 

متوفر وبدون عناء او مشقة. 
ــه  ــاة، وقد وِلد ليجد نفس ــاكل وصعاب احلي ــم من انهكته مش وبعضه
ــه وعائلته جعلته يكافح ويعمل من  ــؤولية كبيرة عن نفس صاحب مس
اجل توفير قوته وقوت اسرته، ومنهم من تكبد وعانى االمرين ليوفق مابني 
ــهادة  ــق مبتغاه باحلصول على ش ــرار وعزميه ليُحق ــته وبأص عمله ودراس

دراسية لترتب وضعه اجتماعياً ومالياً.
ــا على جدار داره  ــهادة للعرض فقط وليعلقه ــم من حصل على ش فمنه
املتهالك او ليحصل على فرصة عمل في وظيفة حكومية او في القطاع 

اخلاص ليحافظ على مكتسبات هذه الشهادة.  
ــتقبله ليتعلم حرفة معينة لرمبا تكون  ــته ومس والبعض االخر ترك دراس
مصدراً للرزق، او منهم من يرغب بالبقاء بدون عمل لتتناوله االيادي اخلبيثة 
ــه أداة جرمية لتبطش بالغير دون  ــره الى االعمال االجرامية صانعةٌ من وجت
ــو منها اغلب اجملتمعات  ــى العموم فأن هذه احلاالت قد ال تخل رحمة. وعل
ــتراتيجية لوضع رؤى  ــو امر يكاد ان يكون واقعياً يحتاج الى خطط اس وه
اقتصادية واجتماعية متعمقة تؤسس لتسوية شاملة لألوضاع املذكورة 

ومبا يتناسب مع الوضع االقتصادي للبلد.
ــثمار الطاقات  ــة اس ــه هو كيفي ــقني األول من ــا في ش ــوم موضوعن والي
ــكار إبداعية متطورة  ــباب ذوي أف ــيما وان الش ــابة في بناء البلد الس الش
ومتجددة حتاكي الواقع  ومتطلبات اجملتمع احلالية ملواكبة التطور العلمي 
ــهده العالم اجمع، وصوالً الى    ــي والفني واالقتصادي الذي يش والتكنلوج

درجة من املثالية تتناسب مع مكانة البلد التاريخية.
ــتثمارية  ــبابي البناء يُعتبر نقطة انطالق اس ــا ان حالة التنافس الش كم
ــكل األمثل في حتقيق اكبر قدر من الفعاليات الشبابية  لتوظيفها بالش
ــح املبتغاة من فئة  ــد ومبا يحقق املصال ــداً عن الروتني املعق ــورة بعي املتط

الشباب في تصحيح املسار ورسم خارطة طريق ملستقبل زاهر.
ــر  ــي كيفية التصدي للمتاجرين بأرواح البش ــق الثاني فيكمن ف اما الش
الذين عاثوا في األرض فساداً من تالعبهم باألسواق احمللية، واالجتار بصحة 
ــتغلني الوضع املالي السئ لبعضهم  ــاني مس ــلوب ال انس املواطنني بأس
ــة الصالحية او ذات تاريخ نفاذ قريب ليتم  ــتوردوا مواد غذائية منتهي ليس
ــعارها في االسواق وعرضها على الطرقات وخارج  الترويج لها بأقل من أس
ــتغلني األرصفة دون مراعاة للشروط الصحية في التخزين  محالتهم مس

بدرجات حرارة معينة لتتحول الى مواد مسرطنة وقاتلة. 
ــش التجاري تعتبر من اجلرائم العمدية  ــل هذه األفعال املتمثلة بالغ ان مث
ــي، والتي تناولها قانون حماية  ــترط لقيامها ثبوت القصد اجلنائ التي يش
ــادة (١٠/ ثانياً)،  ــادة (٩) وكذلك امل ــنة ٢٠١٠ في امل ــم (١) لس ــتهلك رق املس
ــون الصحة العامة رقم (٨٩)  ــى ما نصت عليه املادة (٩٩) من قان اضافة ال

لسنة ١٩٨١.
ــث بأمن املواطن  ــد كل من يحاول العب ــياج قانوني ناري ض ــاك س اذاً فهن
ــاج الى تكاتف اجلهود  ــاس بالصحة العامة، ولكنه يحت ــي او املس الغذائ

مابني اجلهات اخملتصة واملواطن حفاظاً على السالمة العامة.

اللواء الدكتور / عدي سمري الحساني

رأي

Ôˆaà���Ã€a@Â�fl˛a
عبد الزهرة البياتي 
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متابعة / البينة الجديدة

ــة للتنمية اجملتمعية  ــت اجملموعة البغدادي نظم
ــة  للتنمي ــي  العراق ــز  املرك ــكيالت  ــدى تش اح
ــهري بقاعة  ــف الش ــا  نص ــة برنامجه االعالمي
ــز الثقافي البغدادي  املكتبة البغدادية في املرك
ــي   ــني التكمج ــور حس ــى الدكت ــي والق باملتنب

ــة  ــراث مدين ــارة وت ــن حض ــة ع ــرة قيم محاض
ــب مثقفة ومن  ــاء نخ ــر اللق ــة وحض الكاظمي
ــني  املؤرخ ــن  وم ــة  الكاظمي ــخ  بتاري ــني  املهتم
ــة بالعديد من  ــوا اجللس ــن اغن ــني الذي والباحث
ــد الباحثني  أدار  ــة واخلافية عن املعلومات املهم
اجللسة عضو اجملموعة البغدادية د. معتز محيي  

عبد احلميد.

@är»m@ÚÓ€b�Ìg@kÓ‘‰m@Úr»i@NNÚπÜ‘€a@ÙÏ‰Ó„@ø
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متابعة / البينة الجديدة
ــرت بعثة تنقيب تابعة جلامعة بولونيا اإليطالية  عث
ــا كتابات دينية مت  ــة ٥٠ لوحا طينيا عليه على قراب

الكشف عنها في مدينة نينوى الشرقية االثرية.
ــان االثرية  ــى في قاعات الرهب ــب عن اللق ومت التنقي
ــي كانت تزود  ــاه اخلاصة الت ــر على قناة املي كما عث
ــة باالضافة الى  ــاه من نهر دجل ــة االثرية باملي املدين
العثور على أرضيات لقاعات اشورية وبرج للمراقبة 
ــوري يصل  ــدي اش ــع رفات جن ــة م ــة املدين وحراس
ــالم  تاريخها الى ما قبل ٦٠٠ ميالدية، وفقا لعمر س

حمدون املنقب في مفتشية اثار نينوى.
ــة االيطالية في  ــارك البعث ويقول حمدون  الذي يش
عمليات التنقيب ؛ إن «البعثة قامت بصيانة البوابة 
االثرية بهدف ان تكون معلما سياحيا يزورها الناس 
ــية آثار  ــد انتهاء عمليات التنقيب». مدير مفتش بع
ــوى خير الدين احمد ناصر   بني   ان «عدد املواقع  نين
ــى اكثر من ١٠٠٠  ــجلة اثريا في نينوى يصل ال املس
موقع»، ويتوقع خيري ان يصل العدد الى ٢٠٠٠ موقع 
في السنني القادمة مع استمرار عمليات التنقيب.

ويوضح ناصر؛ انهم يعملون بالتنسيق مع البعثات 
ــى تهيئة عدد من املواقع االثرية لتكون  االجنبية عل
ــول ان «الوضع االمني  ــياح من جديد. ويق قبلة للس
ــمح بفتح  قبل عام ٢٠١٤ وظروف البالد لم تكن تس
ــن املواقع التي  ــاك الكثير م ــن اليوم هن ــع لك املواق
يعملون على تهيئتها في الفترة القادمة للسياحة 
االجنبية خصوصا ومن هذه املواقع القصر االشوري 
ــس واملواقع التي مت التنقيب فيها  حتت تل النبي يون
ــط قلب  ــة والتي تتوس ــوى االثري ــة نين ــل مدين داخ

اجلانب االيسر من املوصل».

البينة الجديدة / خاص

حتتفل دائرة السينما واملسرح 
ــي  ــل الثان ــاء املقب ــوم األربع ي
ــهر  الش ــن هذا  م ــرون  والعش
ــينما  الس ــيس  تأس ــد  بعي
ــة بعد مرور  ( ٦٧ ) عاما  العراقي

على عرض أول فيلم سينمائي 
عراقي ( فتنة وحسن ) للمخرج 
ــث مت عرضه  ــر حي ــدر العم حي
عام ١٩٥٥ الول مرة واعتبر عيدا 
ــينما العراقية  يؤرخ تاريخ الس
يحتفل به سنويا ..وقد أعلنت 
ان  ــرح  واملس ــينما  الس ــرة  دائ

االحتفالية ستكون  للفترة من 
٢٢ ولغاية ٢٤ من حزيران اجلاري 
ــرح الوطني  ــة املس ــى صال عل
مساء»،  ــة  السادس ــاعة  الس
ــال عرض  االحتف ــيتضمن  وس
ــة من االفالم العراقية  مجموع
ــرة  ــاج الدائ ــن انت ــرة م القصي

ــينمائي  ــاج الس ــم االنت / قس
ــرى  اخ ــالم  واف ــي،   والتلفزيون
ــاج اكادميية  انت ــاركة من  مش
ــالم  واالف ــة،   اجلميل ــون  الفن
ــي حصدت جوائز  العراقية الت
ــة واجنبية/ من  ــة وعربي عراقي

القطاع اخلاص.

كرّم االستاذ حسنني معلة  
رئيس الهيئة االدارية لنادي 
الدكتور  ــي  العراق الصيد  
ــدادي بعد القاء  كاظم املق
ــاء السبت  محاضرته مس
ــة»   ــي    ٦/١٨ املعنون املاض
ــتقبل  ومس ــرات  «متغي
الصحافة العراقية» تقدمي 
ــي    القيس حامد  ــتاذ  االس
ــان   استحس نالت  ــي  والت

اجلميع.

متابعة / البينة الجديدة
استقبل رئيس اجلمهورية الدكتور برهم صالح، امس األحد 
ــداً من أهالي  ــالم ببغداد وف ــران ٢٠٢٢ في قصر الس ١٩ حزي
سنجار بحضور رئيس جهاز األمن الوطني حميد الشطري، 
ــانية في  ــث تطورات األوضاع األمنية واخلدمية واإلنس لبح
ــد الرئيس برهم  ــي تواجه أهلها. وأكّ ــة والعراقيل الت املدين
ــف واإلرهاب  ــراء العن ــت الكثير ج ــنجار عان ــح، أن س صال
ــتى املصاعب واحملن، مشدداً على  ــالة ش وواجه أهلها ببس
ضرورة رفع معاناة أهل سنجار وتوفير األجواء الالزمة لعودة 
كرّمني، وأن تعود احلياة الطبيعية إليها. عززين مُ النازحني مُ

د سيادته على أن االعتداءات التي تعرضت لها سنجار  وشدّ
ــل املدينة التي  ــة، وأن التوترات األمنية داخ دانة ومرفوض مُ
ــر مقبولة، ويجب العمل  ــتقرار اإليزيديني غي تهدد أمن واس
ــيق  ــة االحتادية واإلقليم على التنس ــلطات احلكوم عبر س
ــار السيد الرئيس، إلى ضرورة  اجلاد إلنهاء هذه املسائل.وأش
ل إنصاف  ــي تعطّ ــية واإلدارية الت ــاوز العراقيل السياس جت
ــة وتنظيم اإلدارة في  ــل على إعمار املدين ــني، والعم االيزيدي
ــتناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات  سنجار باالس

السياسية.

@ÖaÜ‘Ωa@@·Ìäÿm

@NN@’Ó‹»mÎ@ÒâÏï

ــرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى رأسها الزميل رئيس التحرير (عبد  تعزّي أس
الوهاب جبار) االوساط الشعرية واالدبية برحيل الشاعر الشعبي (كاظم ارحيمة 
ــن قصائده  ــر العديد م ــة اجلديدة) واختارها لنش ــق (البين ــي ) الذي عش العكيل
ــعرية فيها بوصفها اجلريدة األقرب الى هموم الناس وتطلعاتهم املشروعة ..  الش

رحم اهللا شاعرنا وجعل مثواه اجلنة ..  وانا اهللا وانا اليه راجعون .
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