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ــي  الدميقراط ــزب  احل ــو  عض ــد  أك
ــي ، أن  ــم املياح ــتاني هيث الكردس
ــوف تشكل إذا لم يعد  احلكومة س
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
ــيراً  ــتقالة الصدريني، مش بعد اس
ــح بيضة القبان. ــى أن حزبه أصب ال

وقال املياحي خالل حديثه لبرنامج 
ــومرية  الس ــه  تبث ــذي  ال ــرين  عش
ــاه  ــون باجت ــن ماض ــة، نح الفضائي
ــكيل احلكومة، مشدداً بالقول  تش
كل املفاوضات وما حدث هناك شيء 
غريب كل ما يجري في البيوتات هو 

ــي عن أمله  ــر.وأعرب املياح في الس
ــة الصدرية، مضيفاً  أن تعود الكتل
ــم يرجع الصدر بعد املفاوضات  إذا ل
أن  احلكومة.وتابع  ــكل  فسوف تش
أصبح  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــحاب  انس ــد  بع ــان  القب ــة  بيض
ــيراً الى أن  ــة، مش ــة الصدري الكتل
ــح واجباً  ــة أصب ــكيل احلكوم تش
ــى أن نواب  ــار ال علينا جميعاً. يش
ــوا قبل أيام  ــة الصدرية قدم الكتل
ــس البرملان  ــى رئي ال ــتقاالتهم  اس
ــر من زعيم  ــي، بأم محمد احللبوس
التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن 
بعدها األخير انسحابه من العملية 

ــاركته في  ــدم مش ــية وع السياس
ــات املقبلة مع ما وصفهم  االنتخاب
بـالفاسدين. وفي السياق ذاته اصدر 
ــتاني ،  ــزب الدميقراطي الكردس احل
ــكيل االطار  ــن مغبة تش ــرا م حتذي
ــذ  ــة دون اخ ــيقي للحكوم التنس
ــال  الصدري.وق ــار  التي ــة  موافق
ــار زعيم احلزب  عرفات كرم مستش
ــتاني مسعود  الدميقراطي الكردس
ــر تويتر ، انه  ــي في تغريدة عب بارزان
ــيقيُ تشكيلَ  إذا أرادَ اإلطارُ التنس
ــذَ موافقةَ  ــة فعليه أنْ يأخ احلكوم
التيار الصدري.وتابع انه دون موافقة 
التيار الصدري على ذلك فإنَّ جمهورَ 

طُ أيَّ حكومةٍ ولو  ــقِ ــدر سيُسْ الص
ــائال  ، متس ةٍ ــيَّدَ شَ كانتْ في بُرُوجٍ مُ
لَهُ  ذَ ــد أن خَ ــيوافقُ الصدرُ بع هل س
ــه أكد  ــن جانب ــه؟. م ــاءُ طائفت أبن
ــتاني  عضو االحتاد الوطني الكردس
ــس االثنني،  ــناو، ام ــود خوش محم
ــيح برهم  ــى ترش ــرار حزبه عل إص
ــة اجلمهورية. ــح ملنصب رئاس صال
ــح االحتاد  ــناو ، إن مرش وقال خوش
ــه  وإن ــاومة،  مس ــح  مرش ــس  لي
ــح الفضاء الوطني وخير أداة  مرش
ويستحق العراقيون أن يكون رئيس 

جمهوريتهم بهذه املؤهالت.

كتب اِّـحرر السياسي
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لقد بات العراقيون يشعرون بأن 
اطالة أمد االنسداد السياسي 
ــداً  ــم أب ــي مصلحته ــس ف لي
ــيما إذا ماعرفنا بأن هناك  الس
استحقاقات دستورية مطلوب 
ــاك موازنة عامة  ــا وهن تنفيذه
ــا  ــب اقراره ــن الواج ــالد م للب
ــة الكرد  ــا فإن الساس ومن هن
ــي اجلناحني  ــواء ف مطالبون س
الدميقراطي  احلزب  ــيني  الرئيس
ــاد  االحت ــزب  وح ــتاني  الكردس
ــا  غيرهم او  ــتاني  الكردس
بالشروع فوراً بإجراء مباحثات 
ــل اجلليد  ــى اذابة جب قادرة عل
ــاح وان  ــت واالنفت ــدم التزم وع

كل شيء قابل للحل خصوصاً 
ــعبنا الكردي يعاني من  وأن ش
حتديات معيشية كثيرة وكبيرة 
ــدة  جدي ــة  حكوم ــام  قي وأن 
ــي  ف ــهم  تس أن  ــأنها  ــن ش م
ــك املعاناة ومن هنا  تخفيف تل
ــي عموماً  ــعب العراق فإن الش
وشعبنا في اقليم كردستان هو 
الرابح من أي استقرار سياسي 
أن  ــا  كم  .. ــادي  واقتص ــي  وأمن
األطار «التنسيقي» مطالب بأالّ 
يُلدغ من جحر مرتني خاصة وأن 
ــخصيات في األطراف  هناك ش
األخرى والتي سيتحالف معها 
معروفة في مواقفها االنتهازية 
ــب على  ــن اللع ــا جتيد ف وألنه
ــيرك السياسي وأن  حبال الس

هؤالء يعرفهم شعبنا العراقي 
ــداً كما أن هناك من يطالب  جي
ــض الوزراء  ــتفادة من بع باالس
ــوا في  ــن عمل الذي ــابقني  الس
ــابقة ممن أثبتوا  احلكومات الس
ــم  وله ــم  ونزاهته ــم  جناحه
ــهود .. وهؤالء ايضاً  سجل مش
ــعب العراقي من  يعرفهم الش
ــة العملية طيلة  خالل التجرب
ــة وأن حصل  ــنوات املاضي الس
ــن العيب  ــس عيباً لك هذا فلي
ــني  ــر كفوئ ــوزراء غي ــي ب أن نأت
ــى اداء املهمات  وغير قادرين عل
ــيما اولئك  ــم الس ــة به املناط
ــرون للمنصب بأنه  ــن ينظ الذي
ــاً .. كما أن  ــة تبيض ذهب دجاج
ــن احلكومة اجلديدة  املطلوب م

أن تضع على رأس اولوياتها بناء 
ــاء  ــكنية للقض ــات س مجمع
ــك  ــكن وكذل ــة الس ــى ازم عل
ــة  عاصم ــاء  بن ــى  عل ــل  العم
ــداد ألن بغداد  ــة بديلة لبغ اداري
العاصمة اليوم لم تعد صاحلة 
ــول  ــة يط ــاء كارثي ــراء اخط ج
ــبقنا الى ذلك  ــرحها وقد س ش
ــد الفتاح  ــس املصري ( عب الرئي
ــد عام  ــا عم ــي) عندم السيس
ــى بناء  ــى االعالن عل (٢٠١٥) ال
ــدة ملصر  ــة جدي ــة اداري عاصم
ــراء تبعد عن  ــق الصح في عم
ــرة حالياً (٤٥)  ــة القاه العاصم
ــراً مصممة وفق أحدث  كيلومت
التصاميم .. مبانٍ فاخرة وأحياء 

سكنية راقية.

كتب رئيس التحرير
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ــغال العامة، امس  ــكان والبلديات واألش ــار واإلس ــدت وزارة اإلعم   أك
ــبة اخملصصة لها من املبالغ اجملباة  ــتفد من النس االثنني، أنها لم تس
ــريع القانون  ــوم والغرامات املفروضة في دوائر املرور منذ تش عن الرس
ــي الوزارة  ــور ف ــال مدير عام دائرة الطرق واجلس ــبعة أعوام.وق قبل س
ــة رقم ٤٠   ــة اجلمهوري ــه وفقا لقرار رئاس ــم كاظم ، إن ــني جاس حس
ــور على أصحاب  ــوم صيانة الشوارع واجلس ــنة ٢٠١٥ لفرض رس لس
ــكاني، فضال عن  ــع التطور احلاصل والنمو الس ــات مبا يتالءم م املركب
ازدياد عدد املركبات، مت حتديد نسبة ٥٥ باملئة من هذه الرسوم لصيانة 

الطرق واجلسور.
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شعبكم «التعبان»  ياساسة ينتظر من ينتشله من واقعه البائس ويبني له مدنا تليق به!! 

3 3

هل يعقد البرملان جلسته اخملصصة الداء البرملانيني البدالء اليمني الدستورية؟!

ــس االول  ــز، ام املرك ــل  اربي ــة  ــت قائممقامي اعلن
ــن املدعوم من  ــن البنزي ــات كبيرة م ــد، ان كمي االح
ــيتم توزيعها في  ــتان س قبل حكومة اقليم كردس
ــارا من امس االثنني. معظم محطات التعبئة اعتب
ــام اربيل نبز  ــي تصريحات متلفزة لقائممق وجاء ف
ــهد توزيع كميات  ــد ان يوم االثنني سيش عبدالواح
ــار للتر  ــعر ٨٠٠ دين ــن املدعوم (بس ــر من البنزي اكب
ــات التعبئة في  ــدد كبير من محط ــد ) في ع الواح
ــاول املواطنني. ــي متن ــا ليكون ف ــل ومحيطه اربي
ــن مت توفيره من  ــذا البنزي ــد ان ه ــاف عبدالواح وأض

ــاء على توصية من  ــل وزارة الثروات الطبيعية بن قب
قبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني 

بهدف تخفيض سعر البنزين وحتسني نوعيته.
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ــس  ــرة، ام ــج والعم ــا للح ــة العلي ــت الهيئ أعلن
ــول أكثر من ١٠ آالف حاج الى الديار  االثنني، عن وص
ــا وصلوا  ــة ، أن  ١٠٧٩ حاجّ ــة.وذكرت الهيئ املقدس
ــول (ص)  الى مكة املكرمة بعد ان اكملوا زيارة الرس
ــك  ــي املدينة املنورة وأدوا عمرة التمتع اولى مناس ف

ــاج الوافدين الى الديار  ــت ان عدد احلج احلج.وأضاف
ــة بلغ ١٠٢٠١ حاج، منهم ٦٩٩٠ وصلوا عن  املقدس
ــا مت تفويجهم برا. ــل اجلوي و٣٢١١ حاج طريق النق
ــارات العراقية  ــت ان تفويج احلجاج عبر املط وتابع
ــيابية  ــير بانس ــة ومنفذ عرعر احلدودي يس اخلمس

عالية دون حدوث معوقات.

ــة  ــرة الطاق ــم وزي ــر غرانهول ــت جينيف رجح
ــو بايدن خالل  ــي الرئيس ج ــة أن يلتق األمريكي
ــعودي األمير  زيارته إلى الرياض ولي العهد الس
ــلمان.وأضافت ان بايدن سيتوجه  محمد بن س
ــي... وأعتقد أنه  ــر دول ــور مؤمت ــاك حلض إلى هن
ــيلتقي ولي العهد السعودي.وسبق لبايدن  س
ــي اجتماع  ــلمان ف ــن يلتقي بن س ــال إنه ل وق

ثنائي خالل زيارته السعودية.
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ــس االثنني، حكماً  ــدر القضاء العراقي، ام أص
بالسجن املؤبد لتاجر مخدرات اعتقله احلشد 
ــابق.وذكر إعالم احلشد  ــعبي في وقت س الش
ــعبي ، أن قوة من احلشد متكنت في وقت  الش
ــدرات في بغداد،  ــابق من اعتقال تاجر مخ س

بحوزته (١٥٠٠٠) حبة مخدرة.وأضاف، أنه بعد 
ــراءات التحقيقية القضائية متَّت  إكمال اإلج
ــات واألمن الوقائي  ــه من قبل التحقيق إحالت
ــعبي  ــد الش ــة األمن بهيئة احلش ــي مديري ف
ــه ضد التاجر  ــدر القضاء العراقي حكم ليص

بالسجن املؤبد.
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أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، أن 
ــم الصناعة احلربية، فيما  احلكومة ماضية في دع
وجه بضرورة مواكبة األساليب احلديثة في التصنيع 
ــلم ،  ــال مكتب الكاظمي ، إن األخير تس احلربي.وق
ــدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع  أول مس
ــل رئيس  ــداؤه له من قب ــل، مت اه ــم باب احلربي بإس
الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش 
ــي الذي عقد  ــس الوزاري لألمن الوطن اجتماع اجملل
ــود العاملني  ن الكاظمي جه ــس االول.وفيما ثمّ ام
ــي دعم الصناعة  ــا، أكد أن احلكومة ماضية ف فيه
نها من تأمني بعض حاجة القوات  ــة، ومبا ميكّ احلربي
األمنية للسالح، موجهاً بضرورة مواكبة األساليب 
احلديثة في التصنيع احلربي، واالطالع على البحوث 

العلمية املتطورة في هذا اجملال.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
ــة  الصناع وزارة  ــل  وكي ــد  عقـ
ــط  التخطي ــؤون  لش ــادن  واملع
ــد  محمـ ـــف  يوس ــدس  املُهن
ــي  ف ــي  املاض ــد  األح ـــم  جاس
ــوزارة  ــمي مبقر ال ــه الرس مكتب
ــام  ع ــر  دي مُ ــرهُ  ــاً حض اِجتماع
ــر الوزارة  ــرة الفنية في مق الدائ
ــرات  الف ــركة  ش ــام  ع ــر  دي ومُ
ــة للصناعات الكيمياوية  العام
ــركة  دير عام الش ــدات ومُ واملُبي
ــذ  وتنفي ــم  للتصمي ــة  العام
ــؤولني  ــاريع وعدد من املس املش
ــي الوزارة  ــرة الفنية ف ــي الدائ ف
ــركة إبن ماجد العامة وذلك  وش
ملُناقشة اإلجراءات املُتخذة حول 
ــات الضغط  ــادة تبطني خزان إع

اخلاصة مبشروع الصودا والكلور 
ــرات العامـة .  ــركة الف ــي ش ف
ناقشة  الل االِجتماع مُ وجـرى خِ
ــأن إعادة  اإلجراءات املُتخذة بش

تبطني خزانات الضغط اخلاصة 
والكلور لغرض  مبشروع الصودا 
ــروع لزيادة الطاقات  إكمال املش
اإلنتاجية الذي يُعد من املشاريع 

املُهمة واحليوية في البلد حيث 
ــل مبُتابعة  ــيد الوكي ــه الس وج
ــركة إبن ماجد العامة إلعادة  ش
تبطني تلك اخلزانات وبالتنسيق 
تخصصة من دول  مع شركات مُ
ــعار  ــران أو تركيا وبأس ــوار إي اجل
ــات  املُواصف ــق  وف ــة  مقبول
ــركة الفرات  ــدى ش ــدة ل املُعتم
ــيادتُه  ــا وجه س ــة . كمـ العامـ
ــركة الفرات العامة وشركة  ش
التصميم وتنفيذ املشاريع على 
ضرورة العمل واإلسراع باإلتفاق 
على برنامج زمني يتضمن نصب 
للخلية  ــودات  الكاث ــغيل  وتش
ــغيل املصنع  الثانية لغرض تش
والكلور  الصودا  اخلاص مبشروع 

وبكامل طاقاته اإلنتاجيـة .

بغداد / البينة الجديدة
ــتمرة  ــود األمنية املس ــن اجله ضم
ــة في  ــرطة االحتادي ــات الش لقطع
ــني  املطلوب ــى  عل ــض  القب ــاء  إلق
وتقدميهم للقضاء لينالوا جزاءهم 
ــواء  ــن الل ــوة م ــت ق ــادل ، ألق الع
ــة  ــات الفرق ــر عملي ــس عش اخلام
ــتراك  ــرطة احتادية باالش االولى ش
ــواء  الل ــتخبارات  اس ــارز  مف ــع  م
ــتخبارات  ــى وكالة االس التابعة إل
ــض  ــة ، القب ــات االحتادي والتحقيق
ــق  ــني وف ــن املطلوب ــني م ــى إثن عل
ــدرات» في  ــادة «٢٨ مخ ــكام امل أح
ــارع النضال)  منطقة (الكرادة - ش
ــا بايبني  ــداد ، ضبط بحوزتهم ببغ

ــزان  مي  ، ــي  للتعاط ــتخدم  تس
ــة حديدية صغيرة  إلكتروني ، قاص
ــعال،  ، بطل غاز صغير،قنينتي اش
نت قوة  ــا متكّ ــة مخدرة ،كم ٨٠ حب

ــنودة باجلهد  ــن اللواء الثاني مس م
ــاء القبض  ــن إلق ــتخباري ، م االس
ــى متهم مطلوب وفق املادة ٤٣٠  عل
ــة (الفضيلية)  ــد) في منطق (تهدي

ــد ذاته  ــداد ،وعلى الصعي ــرق بغ ش
متكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة 
األولى شرطة احتادية باالشتراك مع 
مفارز استخبارات الفوج الثاني من 
ــى متهمني اثنني  ــاء القبض عل الق
طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد 
ــاجرة ضمن  ــني بوجود مش املواطن
ــرق  (الزعفرانية) جنوب ش منطقة 
بغداد على الفور مت توجه القوة إلى 
ــه وإلقاء  ــود وتطويق ــكان املقص امل
القبض عليهما وضبط بحوزتهما 
ــواد  ــع امل ــم م ــدس، مت إحالته مس
ــات اخملتصة  ــى اجله ــة ال املضبوط
اصولياً إلكمال اإلجراءات القانونية 

والتحقيقية الالزمة بحقهم  .

بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــركة العام ــطول الش ــق اس حق
ــكيالت  تش ــدى  اح ــري  الب ــل  للنق
ــل (١٨٥) نقلة خالل االيام  وزارة النق
ــهر  ــدءا من ش ــة ب ــة املاضي القليل
ــم تعطل معمل  ــران اجلاري  رغ حزي
ــام متفاوتة .مدير  ــمدة لعدة اي االس
ــيد مرتضى كرمي  ــركة الس عام الش
ــابق  ــحماني اعلن في وقت س الش
ــل على  ــركة يعم ــطول الش ان اس
ــتناداً لتوجيهات  ــدة واس ــاور ع مح

ــدر  ــر  بن ــنت ناص ــل الكاب ــر النق وزي
ــع  ــة م ــود املبرم ــبلي وان العق الش
ان  ــب  يج ــة  والزراع ــارة  التج وزارة 
تنفذ  وفق االمكانيات التي متتلكها 
ــط  وخط ــطول  اس ــن  م ــركة  الش
ــة اخلدمية لنقل  ــن جناح اخلط تضم
ــمدة   واالس ــة  التمويني ــردات  املف
الزراعية .واضاف سيادته أن النقالت 
ــت حموالتها (٨٠٠٠)  املتحققة بلغ
ــازن وزارة  ــى مخ ــا إل ــاً مت إيصاله طن
ــل املبرم  ــد النق ــن عق ــة ضم الزراع

معها.
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2محليات

بغداد / البينة اجلديدة
ــور  ــات الثنائية ومد جس ــز العالق ــار تعزي ــي إط ف
ــتقبل  ــدان األخرى إس ــراق والبل ــني الع ــاون ب التع
ــتثمار بغداد املهندس اإلستشاري  رئيس هيئة إس
ــعادة  ــاري )  صباح  األحد املاضي  س ــدر األنص ( حي
ــفير جمهورية رومانيا في العراق والوفد املرافق  س
ــد وأعرب لهم عن  ب األنصاري بالوف ــه  ، حيث رحّ ل
ــكره لزيارتهم الهيئة وفتح آفاق التعاون معها  ش
ــل الهيئة ودور  ــرحاً مفصالً عن  عم ــدم لهم ش وق
ــر ونهضة  ــه احلالية في تطوي ــتثمار  وأهميت اإلس
ــرض لهم اإلجازات  ــار العاصمة بغداد كما ع وإعم
ــها ، موضحاً  ــة منذ تأسيس ــي منحتها الهيئ الت
ــاريع  ــذي خلقته هذه املش ــر اإليجابي ال ــم األث له
ــة  ــادي للعاصم ــي واإلقتص ــع العمران ــى الواق عل
ــد إطلع  ــام  .وق ــكل ع ــاص والبالد بش ــكل خ بش
ــتثمار ومزاياه  ــون اإلس ــفير على قان ــعادة الس س
ــهيالت للمستثمرين  والضمانات وما يوفره من تس
ــة دخول  ــد على آلي ــرف الوف ــا تع ــركات كم والش
ــوق العراقية حيث  ــى الس ــركات الرومانية ال الش
ــتثمارية  ــاريع اإلس ــذ املش ــم بتنفي ــدوا رغبته أب
ــرص جديدة لهم لتوظيف  املتنوعة وضرورة خلق ف
ــع خبرة املالكات  ــم وكفاءتهم و توأمتها م خبرته
ــكرهم وتقديرهم  ــوادر احمللية . كما قدموا ش والك
ــوا على إجنازاتها املتحققة على  جلهود الهيئة وأثن
ــع ، آملني باحلصول على فرصة في بغداد  أرض الواق
ــهام  ــم اليها  واإلس ــا و نقل خبراته ــل فيه للعم
ــير بها نحو  ــتثمارية والس ــي دعم العملية اإلس ف
األفضل. هذا وأكد األنصاري للوفد بأن الهيئة على 
ــتعداد تام لتقدمي التعاون والدعم الكامل لهم  إس
ــركات األجنبية   ــة جلميع الش ــا مفتوح وأن أبوابه
ملنحها التسهيالت املتاحة وبالتنسيق مع اجلهات 
القطاعية لتذليل العقبات أمامهم وإسنادهم في 

تنفيذ مشاريعهم .

البصرة / البينة الجديدة
اجرى السيد وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع املهندس 
نزار قحطان التميمي، جولة تفقدية  االحد املاضي ، لعدد 
ــالع على  ــة البصرة لالط ــي محافظ ــع العمل ف ــن مواق م
ــت جولته االولى  ــب اجناز االعمال .حيث كان االحمال ونس
ــق (الرميلة  ــة الكهربائية الضغط الفائ ــل الطاق خلط نق
ــة) ٤٠٠ ك.ف والذي وصل الى  ــار املركب ــتثمارية - ذي ق االس
ــب  ــه االخيرة، واطلع على مراحل تقدم العمل ونس مراحل
ــملت محطة  ــه الثانية فقد ش ــروع.اما جولت ــاز املش اجن
ــير العمل  ــد كهرباء الرميلة الغازية، لالطالع على س تولي
ــغيل الوحدتني الرابعة  ــال اجلارية لتش في احملطة، واالعم
ــيطرة اجلنوبي  ــي» مركز الس ــة.كما زار « التميم واخلامس
ــة الكهربائية، والية توزيع  ــع على واقع عمل املنظوم واطل
ــيداً بجهود مالكات  ــي احملافظات اجلنوبية.مش االحمال ف
ــم الظروف  ــازات رغ ــن اجن ــا حتققه م ــوب، مل ــاء اجلن كهرب
ــاعات  ــم العمل من اجل زيادة س ــة، داعياً بتعظي الصعب

التجهيز واستقرار املنظومة الوطنية.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــال  ع ــوم  دبل ــالة  رس ــي  ف
ــوم للبنات  ــة العل ــي كلي ف
ــت من  ــل متكن ــة باب بجامع
ــرض  م ــخيص  بتش ــؤ  التنب
السكري باستعمال تقنيات 
( املشني ليرننك) عبر خدمة 
الباحثة رشا  الويب قدمتها 
ــراف  ــي عبد الرحيم بإش عل
الدكتور علي يعقوب وحازت 
ــي  ف ــاز  االمتي ــة  درج ــى  عل
ــبات. اختصاص علوم احلاس

ــرض  م ان  ــة  الباحث ــت  وبين
ــن األمراض  ــكري يعد م الس
ــو  وه ــة  والصامت ــرة  اخلطي
ــباب  ــرة اس من ضمن العش
املفاجئ  املوت  ــبب  التي تس
ــة  االصاب ــدث  حت أن  ــن  وميك
ــبب  ــي أي وقت وقد يس به ف
ــاء  بأعض ــيمة  ــة جس إصاب
ــم أو يتلفها بالكامل.  اجلس
ــق من  ــب التحقي ــك يج لذل
ــي بداية ظهوره  هذا املرض ف
ــه.  عالج ــب  يصع أن  ــل  وقب
ــع التقدم  ــيرة الى انه م مش
ــم اآللي  ــي التعل ــريع ف الس
ــاليب  ــززت هذه األس (ML) ع
ــاءة عمليات اتخاذ القرار  كف
ــعة من  ــة واس ــي مجموع ف
ــك  ــي ذل ــا ف ــات  مب التطبيق
التشخيص الطبي وفي هذا 
املشروع اختير مجال تطبيق 
ــتة  س ــتخدام  واس ــي  طب
ــات للتعلم اخلاضع  خوارزمي
ــم مت اختيار  ــراف ومن ث لإلش
ــاءة لبناء  ــل األكثر كف املودي
منوذج تنبؤ عالي الدقة ملرض 
ــر في  ــدى البش ــكري ل الس

مرحلة مبكرة  قبل أن يتطور 
ــرض أو الوفاة  ــة امل ــى درج إل
وبعد ذلك نشر هذا النموذج 
ــب. ميكن  ــة الوي ــي صفح ف
للنموذج املقترح استخالص 
ــة من البيانات  املعرفة اخملفي
ــكري  ــرض الس ــة مب املتعلق
التي مت جمعها من مستودع 
 .(Kaggle ــي(  اآلل ــم  التعل
ا  ــتفيد هذه الدراسة أيضً س
ــي من خالل  ــاع الصح القط
تزويد املستخدمني بأداة عبر 
ــة ويب)  ــت (أي صفح اإلنترن
تسمح لهم بإدخال البيانات 
وتلقي النتائج التي تتنبأ مبا 
ــا  مصابً ــخص  الش كان  إذا 
ــة  نتيج ال.  أم  ــكري  بالس
ــبقة  لذلك فإن املعرفة املس
ــتمرة حلالتهم  واملراقبة املس
ــكري  ــة ملرضى الس الصحي
ــر  مخاط ــن  م ــتقلل  س
ــاة  ــرض والوف ــات امل مضاعف
ــرض. ــذا امل ــن ه ــة ع الناجم

وتتمثل املساهمة الرئيسية 
ــني  للنظام املقترح في حتس
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــودة  ج
وتقليل االستشفاء وخفض 
ــة للرعاية  ــات املرتفع النفق

الصحية واألدوية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــداد الرصافة الدكتور عالء  ــيد  مدير عام صحة بغ التقى الس
كاظم احملمداوي امس االول األحد بعدد من املواطنني واملوظفني 
ــن برنامجه  ــم .وضم ــم وطلباته ــى احتياجاته ــوف عل للوق
ــات املقدمة من قبل  ــل، اطلع املدير العام على الطلب املتواص
ــام  ــتها مع عدد من مدراء األقس املواطنني واملوظفني ومناقش
ــك الطلبات وتنفيذها  ــه احملمداوي  بتلبية تل في الدائرة.ووج

وتوجيه األقسام في الدائرة مبتابعة تنفيذ تلك الطلبات.

بغداد / البينة الجديدة

ــب عبد  ــيد طال بحث الس
ــوزارة  ال ــل  ــش وكي باي اهللا 
ــرمي  ــيد ك ــع الس ــي م الفن
ــري  اجلاب ــني  حس ــم  هاش
ــركة العامة  مدير عام الش
ــل  النق ــاريع  ــذ مش لتنفي
ــبل  س مؤخراً  ــالت  واملواص
ــركة  ــل الش ــاء بعم االرتق
ــالل توجيه  ــا من خ ودعمه
ــكيالت بضرورة  كافة التش
ــركة في  ــل مع الش التعام

تنفيذ مشاريعها ، جاء ذلك 
السيد  من خالل استقبال 
الوكيل الفني للسيد مدير 
ــي مكتبه  ــاريع ف عام املش
ــيد  الس .وبني  ــوزارة  ال مبقر 
ــام  ــر ع ــري مدي ــرمي اجلاب ك
بالسيد  لقاءنا  ان  الشركة 
ــش  باي ــداهللا  عب ــب  طال
ــي للوزارة جاء  الوكيل الفن
توجيهات    ــع  م ــجاما  انس
ــنت ناصر  ــر النقل الكاب وزي
ــبلي  الش ــدر  بن ــني  حس

لبحث دعم الشركة.

البصرة / البينة الجديدة

ــركة العامة ملوانئ  ــت إدارة الش ناقش
ــاريع  ــدراء مش ــع م ــرا م ــراق مؤخ الع
ــر  ــاء ام قص ــترك مبين ــغيل املش التش
ــات واحللول  ــاكل واملعوق اجلنوبي املش
ــي  الفن ــاون  املع ــاع  اإلجتم ــرأس  .وت
ــني احمد  ــر املوانئ رئيس املهندس ملدي

ــدي الذي أكد على مدراء  جاسم االس
ــاريع أهمية متابعة نسب اإلجناز   املش
ــرض  وف ــات  للمواصف ــا  مطابقته و 
ــركات املتلكئة. ــى الش ــات عل الغرام

ــم  ــه أوضح معاون مدير قس من جانب
التخطيط واملتابعة رئيس املهندسني 
عباس كاظم خلف أن اإلجتماع بحث 
ــاكل واحللول التي يجب وضعها  املش

للمشاريع ، كما مت تقدمي شرح اخلطوات 
والتفاصيل لالجتماعات املقبلة ،الفتاً 
الى أن هذا اإلجتماع كان ملدراء املشاريع 
ــتلحقه  في ميناء أم قصر اجلنوبي وس
ــة املوانئ .كما  ــات أخرى لبقي اجتماع
ــفن  س ــبع  س ــركة  الش ــتقبلت  اس
ــت على  ــة بحموالت متنوعة رس جتاري
ــمالي .وقال  ارصفة ميناء ام قصر الش

ــركة الدكتور املهندس  ــر عام الش مدي
ــي « ان ارصفة موانئ  فرحان الفرطوس
ــهد حركة مستمرة الرساء  العراق تش
ــالت وهي بذلك  ــفن والناق واقالع الس
تسجل مستويات عالية رغم الظروف 
اجلوية الصعبة وارتفاع درجات احلرارة 
.وأضاف املدير العام ان ارصفة ميناء ام 
قصر الشمالي استقبلت سبع سفن 

ــت  ــة اذ رس ــوالت متنوع ــة بحم جتاري
ــفينة (VEGA ) بحمولة متنوعة  الس
ــفينة    والس  ١٣ ــم  رق ــف  رصي ــى  عل
ــت  رس ــة  متنوع ــة  بحمول  (١/SAIF)
 SEA ) ــفينة على رصيف رقم ١٨ والس
ــت  ــة رس ــة ٦١ حاوي BRIDE ) بحمول
 MSC  )     .ــفينة ــى رصيف ٢٠والس عل
LAUREN ) بحمولة ٢٤١٦ حاوية رست 

 (OSAKA ) ــفينة على رصيف ١٥ والس
ــى  عل ــت  رس ــة  حاوي  ٥٩٦ ــة  بحمول
 ALEXANDRIA ) رصيف ٢٠ والسفينة
ــى  ــت عل ــة رس ــة ٢٤٧ حاوي ) بحمول
 ٣/SOCOTRA ) ــفينة رصيف ٢٧ والس
ــة الى  ــيارة باالضاف ــة ٢٧ س ) بحمول
ــى رصيف  ــت عل ــة متنوعة رس حمول

. ٢١

هيثــم   / الجديــدة  البينــة 
مجيد

بحث مدير عام الشركة العامة 
ــوب  محمد حنون  لتجارة احلب
ــام املصرف  ــر ع ــرمي، مع مدي ك
الصناعي بالل صباح احلمداني 
املالي  ــع  بالواق االرتقاء  ــبل  س
للشركة وامتتة االجراءات.وقال 
ــي بيان،  ــركة ف مدير عام الش
ــا  اجتماع ــوم  الي ــا  انه»عقدن
ــركة  الش إدارتي  بني  ــاوريا  تش
ــد  اح ــي  الصناع ــرف  املص و 
ــة ، ونحن  ــارف وزارة املالي مص
ــاكل  ــركة نعاني من مش كش
ــة و من  ــالت املالي ــي التعام ف

ــتمع لوجهات  الضروري ان نس
ــي  وماه ــرف   املص إدارة  ــر  نظ
ــض  ــن تنه ــي ميك ــواب الت األب
ــب اخلبرة  بعملنا املالي ونكس
في التعامالت املالية كالرواتب 
ــتحقات املالية ملسوقي  و املس
احلنطة والشلب و التعامل مع 
ــاف، اننا»نحتاج  اجملارش». واض
إلى طفرة نوعية باجلانب املالي 
ــى جرأة بالقرار وقوة  ونحتاج ال
ــم الورق  ــادرة عال ــن اجل مغ م
ــا و  ــى التكنلوجي ــول ال والتح
ــا»، مبينا  أعمالن ــي  ــة ف االمتت
ــال  ــى إرس ــاق عل ــه»مت االتف ان
ــركة  ــام الش ــق ميثل اقس فري

ــرف  املص ــؤولي  مبس ــي  يلتق
يقدمون طبيعة عمل الشركة 
ــر  الدوائ ــارب  جت ــون  يبحث و 

ــت  تعامل ــي  الت ــات  واملؤسس
ــت طفرة  ــرف وحقق ــع املص م
ــم  ــي عملها وان يرس وحتول ف

ــة بدون  ــورة واضح ــق ص الفري
ــي التوجه بالتعامل  ضبابية ف
ان»اخلطوة  ــني،  اإللكتروني».وب
األولى التي نريدها من التواصل 
ــدم للمصرف  ــكادر املتق مع ال
هو معرفة آليات العمل ونطلع 
ــي  الت ــر  النظ ــات  وجه ــى  عل
ــل املالي  ــض بواقع التعام تنه
ــتعراض  اس ــركة».وبدوره  للش
ــرف خالل  ــام للمص ــر الع املدي
ــي  الت ــات  اخلدم ــاع   االجتم
ــذي ياتي  ــا املصرف وال يقدمه
ــرف  ــه املص ــا ان ــي مقدمته ف
ــة  ــه خدم ــذي لدي ــد ال الوحي
التعامل عبر االنترنيت مباشر 

مع الزبائن من خالل احلسابات 
اإللكترونية . واستعرض جتارب 
الدوائر احلكومية التي تعاملت 
ــت طفرة  ــرف وحقق ــع املص م
كبيرة في نظام عملها، مشيرا 
ــور بصورة  ــى أن العالم يتط إل
مستمرة و سريعة و ان العمل 
االن كله إلكتروني.وتعهد مدير 
ــج  ــداد برام ــرف باع ــام املص ع
عمل وتدريب املالكات املالية و 
ــى االنظمة اجلديدة  الرقابة عل
ــة عن العمل خطوة  وتقدمي رؤي
ــح  ــات وتصحي ــوة خدم بخط

القرارات وتقدمي احللول .
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بغداد /

ــلل من إيران،  ــني، بإلقاء القبض على متس ــادت وزارة الداخلية، امس االثن أف
ــوة من آمرية حرس  ــاد مالي.وقالت الوزارة ، إن ق ــوب قضائياً بتهمة فس مطل
ــواحل بالتعاون مع قسم استخبارات القيادة، ألقت القبض على  حدود الس
ــلل من اجلانب االيراني بواسطة زورق.وأضافت، تبني أنه مطلوب قضائياً  متس
ــدى دوائر محافظة  ــاد مالي ويعمل في إح ــى هيئة النزاهة في قضية فس ال
ــي، وبعد  ــدره ٩٨٠٠ دوالر أميرك ــال ق ــغ من امل ــه مبل ــط بحوزت ــرة، وضب البص
استنطاق املتهم من قبل القوة عرض عليهم مبلغ رشوة قدره ٢٠٠ ألف دوالر 
ــراحه.وتابعت الوزارة في بيانها، أنه متت إحالته على  أميركي مقابل إطالق س

اجلهة اخملتصة متهيدا الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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وتابع خوشناو، نرحب بأي خطوة 
من احلزب الدميقراطي لتأييد برهم 
ــح ، ورمبا اخلالفات متعددة اال  صال
ــحنا. وفي  ــازل عن مرش ــه ال تن أن
ــف نائب عن  ــه كش ــياق ذات الس
ــار  ــون، ان اإلط ــة القان ــة دول كتل
ــى  ــب ال ــدم بطل ــيقي تق التنس
ــد  ــواب لعق ــس الن ــة مجل رئاس
جلسة برملانية طارئة.وقال محمد 
ــيقي  الصيهود ، ان اإلطار التنس
ــة  ــا لعقد جلس ــدم ٥٠ توقيع ق
للنواب  ــم  القس ــد  لتردي ــة  طارئ
اجلدد.وبني ان حتديد موعد اجللسة 
ــة اجمللس.يشار الى  متروك لرئاس
ــيقي بعقد  ان طلب اإلطار التنس

ــم  ــة لترديد القس ــة طارئ جلس
ــتقالة نواب  يأتي على خلفية إس
ــا}  نائب  ٧٣} ــة  الصدري ــة  الكتل
بدالً  الفائزين  ــحني  املرش وصعود 
ــي حتالف  ــو ف ــع عض منهم.وتوق
ــعد  س ــة،  الوطني ــة  الدول ــوى  ق
ــي، اضافة ٤٤ مقعداً برملانيا  الالم
ــيقي من مقاعد  الى االطار التنس
ــة.  ــة الصدري ــن الكتل ــدالء ع الب
ــرب من  ــال مصدر مق ــي وقت ق ف
ــم التيار  ــر اقامة زعي ــة مق احلنان
ــدى الصدر،  ــيد مقت الصدري الس
ــني، إن البدالء عن نواب  امس اإلثن
الكتلة الصدرية سينسحبون او 
ــن العمل النيابي كون  يعتذرون م

قرار الصدر يقضي بعدم مشاركة 
ــار الصدري،  ــب ينتمي للتي اي نائ

مشيراً الى ان منصب النائب االول 
لرئيس البرملان الذي يشغله حاليا 

حاكم الزاملي سيفجر خالفا بني 
القوى السياسية للظفر به.وقال 

املصدر ، إن أكثر من ٢٠ من البدالء 
ــة الصدرية الذين  عن نواب الكتل
ــار الصدري لن  ــدرون من التي ينح
ــم  اعتذاره ــيعلنون  وس ــوا  يقبل
ــاركة في العمل النيابي  عن املش
ــم  ــرارات زعي ــة لق ــاال وطاع امتث
التيار الصدري في االنسحاب من 
ــية.ولفت الى  ــة السياس العملي
ــى اآلن لم  ــان حت ــة البرمل ان رئاس
ــل الى مفوضية االنتخابات  ترس
ــا بكتب  ــميا لتزويده ــا رس كتاب
ــدالء  الب ــماء  اس ــدد  حت ــمية  رس
وخارطة توزيعهم كما ان جلسة 
ــمية بديل عن النائب  حسم تس
ــم  (حاك ــان  البرمل ــس  لرئي االول 

ــدد بعد الن اختيار  الزاملي) لم حت
ــاج الى  ــي يحت ــن الزامل ــل ع بدي
ــت على  ــة للتصوي ــة نيابي جلس
ــيح  ــى جانب ترش ــتقالته ال اس
ــق الكتل  ــه وذلك بتواف ــل عن بدي
ــي الدخول في  النيابية وهذا يعن
ــتتنافس  ــدة حيث س ــة جدي ازم
اغلب القوى على ذلك .واشار الى 
ان توزيع مقاعد الكتلة الصدرية 
على االطراف السياسية سيغير 
ــي  كثيرا بخارطة الثقل السياس
ــد  ــر ق ــى آخ ــا مبعن ــي له والنياب
والتفاوض  ــوار  احل تختلف قواعد 
ــب املتغيرات  ــا بحس ــا بينه فيم

النيابية.
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ــى، امس االثنني،  ــني مجلس القضاء االعل ب
ــات القانونية التي  ــة املتطلب ــه قدم كاف ان
ــرأي وحماية  ــر عن ال ــة التعبي تضمن حري
ــالل االعمامات املوجهة  الصحفيني من خ
الى رئاسات املناطق االستئنافية كافةوذكر 
ــس القضاء األعلى  ــالم القضاء  ان مجل اع
العراقي شارك في املؤمتر االقليمي للقضاة 
ــة التعبير عن  ــا حري ــني على قضاي العامل
ــي املنطقة  ــني ف ــالمة الصحفي ــرأي وس ال
ــي العاصمة املغربية  العربية، الذي أقيم ف
الرباط برعاية منظمة االمم املتحدة للتربية 
ــكو). وذكر ممثل  ــة والعلوم (اليونس والثقاف

ــس القضاء االعلى القاضي حامت جبار  مجل
ــاء املؤمتر إن مجلس  ــالل حديثه اثن عودة خ
ــة الرأي  ــن حري ــع ع ــى يداف ــاء االعل القض
ــد على أن  ــني، لكنه أك ــالمة الصحفي وس
ــهير ال تعد تعبيرا عن حرية  االساءة والتش
ــك، وهذا  ــب التمييز بني ذل ــرأي حيث يج ال
ــدول العربية  ــع ال ــه في جمي ــا معمول ب م
املشاركة في املؤمتر.كما استعرض التجربة 
العراقية في هذا اجملال بوصفها من التجارب 
ــاء االعلى  ــس القض ــة ودور مجل النموذجي
ــة التعبير عن الرأي، موضحا  في تعزيز حري
موقف العراق ومجلس القضاء االعلى على 
وجه اخلصوص في مجال حرية التعبير عن 
الرأي وحماية الصحفيني فيما بني أن اجمللس 

قدم كافة املتطلبات القانونية التي تضمن 
حرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيني 
ــات  من خالل االعمامات املوجهة الى رئاس
ــن  واملتضم ــة  ــتئنافية كاف ــق االس املناط
ــد على مراعاة احكام املادة (٣٨ فقرة  التأكي
ثانيا) من الدستور العراقي التي تنص على 
حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم 
ــر فضال عن ضرورة التعامل بدقة مع  والنش
الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيني.فيما 
اشاد القائمون على هذا املؤمتر بدور مجلس 
ــف العراق  ــاح موق ــى وايض ــاء االعل القض
ــال حرية التعبير  ــه املعنية في مج بأجهزت
ــني وبالتجربة  ــرأي وحماية الصحفي عن ال

العراقية في هذا الشأن.

بغداد /

اِّـوصل /

بغداد /
ــماء أعضاء الكتلة  ــى قائمة بأس ــل موقع «عراقي٢٤» عل حص
الصدرية املستقيلني وبدالئهم من النواب اجلدد مرسلة من قبل 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.وبحسب مصادر مطلعة 
ــواب نهاية  ــب رئيس مجلس الن ــم وصلت الى مكت ــإن القوائ ف
ــبوع املاضي بانتظار عودته من سفرة رسمية الى اململكة  األس
ــي وقّع  ــمية على رأس وفد برملاني.وكان احللبوس األردنية الهاش
ــتقالة أعضاء  ــران اجلاري، أوامر ديوانية باس ــس االول، ١٩ حزي ام
ــم الزاملي.وتقول املصادر    ــه حاك ــة الصدرية بينهم نائب الكتل
ــغ االطار  ــي وانه ابل ــى مكتب احللبوس ــت ال ــم وصل ان «القوائ
التنسيقي بجمع التواقيع لعقد جلسة طارئة الداء ميني النواب 
ــريطة عدم الكشف عن  البدالء».وتلفت املصادر، التي حتدثت ش
هويتها، الى ان «احللبوسي اخبر قادة االطار بضرورة عقد اجللسة 
ــم في مكتب اخلاص نظرا لغموض  وعدم االكتفاء بترديد القس
ــتورية في هذا الشأن».  وكشفت مصادر برملانية عن  املادة الدس
إمكانية الدعوة لعقد اجللسة البرملانية الطارئة يوم غد األربعاء   

من اجل تأدية النواب اجلدد لليمني الدستورية.

@ÜÓ»€a@ÚÓzôc@|iá@…‰∑@›ïÏΩa
fiãb‰Ωa@ø

ــف قائممقام املوصل في نينوى امني الفنش، امس االثنني،  كش
عن اتخاذه عدة اجراءات بشأن ذبح االضاحي خالل عيد االضحى 
ــي احملافظة.وقال الفنش ،  ــي مرض «احلمى النزفية» ف ملنع تفش
ــبب احلمى  ــع الذبح  في املنازل بس ــى هذه االجراءات من إن «اول
ــفى البيطري  ــة»، مؤكداَ أن ذلك «ضمن مقررات املستش النزفي
املركزي في بغداد».وبني أنه «جرى االتفاق مع املستشفى البيطري 
في املوصل، ومديرية الوقف السني على توفير مساحات محددة 
ــتركة، منها جلنة من الطب  للذبح في اجلوامع بوجود جلان مش
ــددا على أن  ــالمة االضاحي»، مش البيطري وذلك للتأكد من س
ــيكون  ــازل ممنوع».وأوضح أن «الذبح س ــح االضحية في املن «ذب
ــيرا  ــمية طيلة ايام عيد االضحى»، مش مجانياً في اجملازر الرس
ــيدفع صاحب  ــذوا اي اجور وس ــازر لن ياخ ــى أن «اصحاب اجمل ال
االضحية اجور الذبح للقصاب فقط».ولفت الفنش الى ان «هذه 
ــترك بينهم وبني املستشفى  املقررات صدرت   بعد اجتماع مش
ــى بلدية املوصل»، مؤكدا  ــني باالضافة ال البيطري والوقف الس
ــالل ايام عيد  ــيق للعمل بهذه املقررات خ ــيجري التنس أنه «س
ــالم التي يتقرب  ــعائر اإلس االضحى».وا»ألضحية» هي إحدى ش
ــية وذلك من أول  ــح من املاش ــلمون إلى اهللا بتقدمي ذب ــا املس به
ــابق،  ــريق.وفي وقت س ــى آخر أيام التش ــام عيد األضحى حت أي
ــى النزفية، الذي  ــدة اصابات باحلم ــجلت محافظة نينوى ع س
اخذ باالنتشار في عدد من احملافظات فضال عن العاصمة بغداد.

ــي يصل معدل الوفيات للمصابني  واحلمى النزفية مرض فيروس
به إلى ٤٠٪، وفق منظمة الصحة العاملية وينتقل من احليوانات 
إلى اإلنسان بصورة مباشرة كاالختالط مع املاشية، أو عن طريق 

جزر املواشي املصابة باملرض.

ــادة ٤٣ ما  ــب امل ــص مبوج ــون خص ــاف أن القان وأض
ــي تفرض على  ــن الغرامات الت ــبته ٢٥ باملئة م نس
اخملالفني من أصحاب املركبات إلى مديرية البلديات 
ــيراً إلى أن  ــوارع الداخلية للمدن، مش لصيانة الش
ــة جباية املبالغ إلى مديرية املرور  القانون أولى مهم
ــكل نسب محددة بني  العامة ومن ثم توزيعها بش
ــى أن تلك العائدات  ــار كاظم إل الدوائر املعنية.وأش

ــلم كإيرادات نهائية باملوازنات اعتباراً من تاريخ  تس
تشريع القانون وحتى اآلن، الفتا إلى أن الوزارة ما زالت 
ــذه املبالغ.وأوضح  ــأن ه في نزاع مع وزارة املالية بش
ــلم هذه املبالغ التي تقدر مبئات املليارات من  أن تس
ــتنهض بواقع  ــب مصادر إعالمية س الدنانير بحس
ــي الذي  ــق احلقيق ــوارع، إذ إن العائ ــور والش اجلس

يواجه عمل الوزارة هو العجز املالي. 
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ــماعيل ، أن إنتاج  ــان عبد اجلبار إس ــد وزير النفط إحس أك
النفط سيصل إلى ٨ ماليني برميل يومياً خالل ٢٠٢٧، فيما 
أشار إلى املضي بقرارات احملكمة االحتادية املتعلقة بنفط 
ــي ، إن العراق  ــماعيل في تصريح صحف ــال إس اإلقليم.وق
ــة ولدينا  ــع الطاقة النفطي ــادة امكانياته لرف ــل لزي يعم
مشاريع كبيرة لزيادة االنتاج ونحن ملتزمون بالوصول الى 
انتاج الذروة وهو ٨ ماليني برميل نهاية عام ٢٠٢٧، مبينا أنه 
حاليا لدينا مشاريع قيد االجناز في كافة احلقول النفطية 
ــى أن الوزارة لديها  ــار إل وخاصة في محافظة البصرة.وأش
ــر والعراق  ــيالن بالبح ــد انابيب س ــاريع بنى حتتية مل مش
ملتزم بقرارات منظمة اوبك وملتزم بسياسة العمل فيها 
ــتثمرين. ــني يجب أن يوفروا النفط لكافة املس ألن املنتج
ــماعيل، أن قانون  ــارئ أوضح إس ــول قانون الدعم الط وح
ــاج ووزارة النفط  ــف االنت ــب تكالي ــارئ لم يل ــم الط الدع
ــجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك.وحول  س
ــتان أكد وزير النفط  ــركات العاملة في اقليم كردس الش
نحن ننفذ قرار احملكمة االحتادية وكل االجراءات القانونية 
ــرعية التي متكننا من تنفيذ هذا القرار  ــتورية الش والدس
ــنمضي بهذه اخلطوة واخلطوات االخرى.وأضاف، نحن  وس
ــم واحملافظات  ــلطات االقالي ــن بالعراق الفيدرالي وس نؤم
واالدارة املعيارية، لكن االصل تطبيق قرار احملكمة االحتادية 
ــة في ادارة  ــول الى طرق معياري ــر من ذلك هو الوص واالكث
ــماعيل  كامل الثروة النفطية في عموم البالد. وأوضح اس
ــه نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود ١٠٠٪  أن
من هذا االلتزام، مبينا أن سقف التصدير سيكون لعموم 
العراق لشهر حزيران ٣ ماليني و٨٠٠ ألف يومياً وشهر متوز ٣ 
ماليني و٨٥٠ ألفا، مبا فيها كردستان ألنها جزء من العراق. 

بغداد /
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البينة اجلديدة /سعد االبراهيمي
قامت دائرة العيادات الطبية الشعبية 
ــزة طبية في  ــغيل اجه ــب وتش بنص
ــائية في  ــارية املس ــادة االستش العي
مجمع بسماية السكني. وقال مدير 
عام دائرة العيادات الطبية الشعبية 
ــي. ــد علي الفرطوس ــور محم الدكت
ــم االمور  قامت الدائرة ومن خالل قس
ــزة طبية حديثة  ــة بنصب اجه الفني
ــذي  وال  (COBAS C111) ــوع  ن ــاز  جه
ــاء  الكيمي ــل  حتالي ــع  جمي ــمل  يش
ــي رصني  ــأ املان ــريرية ومن منش الس
وجهاز (CBC) يستخدم لعمل اختبار 
ــل كريات  ــل مكوناته مث ــدم وحتلي ال

ــاء واحلمراء وصفائح الدم  الدم البيض
والبالزما وكذلك قراءات متعددة اخرى 
ــرازات اللمفاوية  منها ما يتعلق باالف
ــبة احلديد وغيرها.  وكثافة الدم ونس
ــب  ــى ان نص ال ــي  ــار الفرطوس واش
ــادة الطبية  ــي العي ــزة ف ــذه االجه ه
االستشارية في مجمع بسماية يأتي 
ضمن حاجة املواطنني لها ومتطلبات 
ــات  الفحوص ــدمي  تق ــي  ف ــل  العم
والتخفيف  للمرضى  ــخيصية  التش
ــم خدمةً للصالح العام.  من معاناته
ــر عام دائرة  ــاء على توجيهات مدي وبن
ــعبية الدكتور  العيادات الطبية الش
محمد علي الفرطوسي ارسلت دائرة 

ــعبية فريق  الش ــة  الطبي ــادات  العي
ــارة العيادة  ــعبة التفتيش لزي من ش
الطبية العاشرة املسائية في مدينة 
ــارة االطالع على  الصدر.ومت خالل الزي
ــادة ملتابعة  ــل جميع وحدات العي عم
ــواء اخلدمات  ــا س ــل فيه ــير العم س
ــة واالدارية وكيفية  الطبية والعالجي
ــراض  املزمنة على  ــة االم ــز ادوي جتهي
ــني مبرض مزمن وكذلك  املرضى املصاب
ــة  االداري ــجالت  الس ــى  عل ــالع  االط
ــي العيادة  ــدوام العاملني ف اخلاصة ب
ــالً  , فض ــة  املالي ــجالت  ــاً الس وايض
ــي صيدلية  ــة حفظ االدوية ف عن آلي

االمراض املزمنة والعامة.



  

ــم كرة القدم يرتبط تفوق الالعب  في عال
ــر والدقة  ــدة، أبرزها التفكي بعوامل عدي
ــرعة، زد على ذلك  ــة احلركية والس واخلف
ــتويات تنمية القدرات البدنية، وفي  مس
ــا  ــاح مفروش ــق النج ــس طري ــادة لي الع

بالزهور في املستطيل األخر.
ــول إلى النجاح  وثمة رحلة طويلة للوص
ــوة متواضعة، هكذا  ــون بدايتها خط تك

بدت مسيرة الالعب حسني صادق. 
ــرة القدم  ــي في ك ــادق، «بدايت ــول ص ويق
ــعبية، حيث ال  ــن الفرق الش ــت م انطلق
ــة إال ما  ــرة في األندي ــن اللعب مباش ميك

ندر، ثم تدرج باللعب في األندية».
ــعبية هي  ــادق، أن «الفرق الش ويعتبر ص
ــباب  ــاس كرة القدم»، داعيا وزير الش أس

والرياضة إلى «ضرورة دعمها». 

ــى أن  ــادق إل ــني ص ــب حس ــت الالع ويلف
ــوة،  األخ ــة  خاص ــاء  واألصدق ــة  «العائل
ــجيعه على  ــر في تش ــم دور كبي كان له
ــة هوايته  ــة كرة، وعمل على تنمي ممارس
ــح أن يكون العبا على  منذ الصغر ويطم

مستوى عال». 
ــر» جعله  ــود «س ــادق إلى وج ــير ص ويش
ــه «رقم مميز  ــم ١٠، مبينا أن ــق بالرق يتعل
ــه الن كل الالعبني  ــبة ل ــل بالنس ومفض
ــي ورونالدو  ــل ميس ــه مث ــار يرتدون الكب

وروبن». 
ــى فضل كل  ــادق، إنه «لن ينس ويقول ص
مدرب ساعده على تطوير مستواه»، الفتا 
ــعبية  ــتوى الفرق الش إلى أنه «على مس
ــه الفضل  ــد ل ــزة محم ــدرب حم كان امل
ــا كان يلعب  ــتواه عندم ــر مس في تطوي
للمنتخب، وأيضا كابنت احمد فليح، اما 
ــم  ــتوى األندية كان املدرب باس على مس

لعيبي مدرب نادي الزوراء الفضل الكبير، 
وكابنت علي مجيد وكابنت علي والي».

وبخصوص طموحاته املستقبلية، يقول 
ــتقبل  ــادق، إن «املس ــني ص ــب حس الالع
ــن حني كنا  ــرة القدم، لك ــول في ك مجه
ــر نطمح لتمثيل  ــي بداية العم صغارا ف
ــل املنتخب الوطني  ــازة ومتثي الفرق املمت

العراقي ألنه شيء ال يوصف». 
ــل أندية كثيرة،  ــح بالقول، إنه «مث ويوض
ــي كانت  ــي الثان ــزوراء بيت ــادي ال ــل ن مث
ــبال الى حد ترحيل خط  بدايتي من االش
ــئني  االول مثلت، ونادي املصافي فئه ناش
ــادي الكهرباء فئة  ــباب كما مثلت ن وش
ــباب ومثلت نادي الكرخ فئه  ناشئني وش
ــبال ودوري الدرجة االولى مثلت اربع  االش
ــي واألثير  ــادي التاج ــا هما ن ــة حالي اندي

واالتصاالت والتجارة». 
ــه األعلى، هو  ــادق إلى أن «مثل ــير ص ويش

ــارج، لكن  ــرف باخل ــي احت ــب عراق أي الع
ــفاح الكرة العراقية  ــبة له فإن س بالنس

يونس محمود هو مثله األعلى». 
ــني صادق بالصعود  ويطمح الالعب حس

الى فريق الزوراء، كونه طموحه األول. 
ــتوى الدوري  ــق بتقييم ملس ــا يتعل وفيم
ــادق، «في عام  ــال ص ــاز، ق ــي املمت العراق
ــدوري جميال والفرق متقاربة  ٢٠٢١ كان ال
ــى وزير  ــه يرجع ال ــتوى والفضل كل املس
الشباب والرياضة الذي أحدث نقلة نوعية 
ــث عدم حصول  ــرة العراقية من حي للك
ــديد العقوبات على  تأجيل للمباراة وتش
الالعبني غير امللتزمني»، مبينا أن «اخلطوة 
ــدوري العراقي بانتظام  ــم، هي بدء ال األه
واختتامه بانتظام مع الدوريات العاملية». 
ــة، يؤكد  ــاء التحكيمي ــأن األخط أما بش
ــا «حتصل في  ــني صادق، أنه الالعب حس
الدوريات العاملية وليس في العراق فقط، 

ــي معطل  ــور التحكيم العراق ــن تط لك
ــتمر، وبالتالي يجب  ــره العاملي مس ونظي
ــة هذه احلالة من خالل إقامة دورات  معاجل
 VAR ــاء تقنية ــة وانش ــة مكثف حتكيمي
ــي دوري الدرجة  ــباب ف ــاك حكام ش وهن
ــل  ــاز مث ــن دوري املمت ــل م ــى افض االول
احلكم الشاب حسني صبيح من احلكام 

ممتازين». 
ويلفت إلى أن «جائحة كورونا اثرت بشكل 
كبير على الالعب بالنسبة ٩٠ – ٩٥٪ من 
ناحيه األكل و الشرب والنوم، مما يؤدي إلى 
ــن في قاعات  ــي وزن وال توجد متاري زيادة ف
رياضية او في مالعب، والسهر الذي يدمر 
ــى أي العب»،  ــلبية عل العب هذه فترة س
ــور اجلماهيري أثر  ــاب احلض ــا ان «غي مبين

كذلك على جميع الدوريات». 
ويرى الالعب حسني صادق، أن  العراق قادر 

على استضافة بطولة خليجي ٢٥.

البينة الجديدة: احمد سامي 

لم يدر بخلد أهالي منطقة الدورة 
ــا ،بأن جنمهم الكروي  ببغداد يوم
سيغير بوصلة حياته نحو عالم 
ــرته ان  الطب ،كما لم تتوقع أس
موهبته الكروية ستتالشى  بني  
ردهات املرضى وصاالت العمليات 
(فوق الكبرى )ليكون ذلك  مبثابة 
الفراق القسري مع جيله الذهبي 

الذي  صنع  إجناز وإعجاز ٢٠٠٧ .!
ــدورة ) ومالعبها  في ازقة (حي ال
ــة  قص ــت  انطلق ــعبية  الش
ــة القصة للبطل  ــة، وبداي البداي
ــق  ــار كثيراً بني ان يش ــذي احت ال
ــتديرة وبني  طريقه في عالم املس

ــي الينالها  ــاز للمهنة الت ان ينح
ــه وحتقيق  ــاء  من امثال اال االذكي
ــه -العزيزة على قلبه-   حلم والدت
ــه وابناء بلده  ــالً خدمة أهل مفض
قبل ان يستقر به االمر في واحدة 
ــرقية  ــل بلدان اوربا الش من اجم
ــة  اخلالب ــا  مبزارعه ــا»  «روماني

وعمرانها املتطور.
ــعد عبد  ــامة س انه الدكتور أس
ــن مواليد  ــي  م ــن النعيم الرحم
ــئة   ٥/١٣/ ١٩٨٢ العب  نادي (ناش

ــباب  ــرطة )وثم تدرج الى ش الش
ــذي  ال ــع  املداف ــو  وه ــرطة،  الش
ــا )رحمه اهللا  ــه ( عمو باب قال في
ــهيرة «ابشر يا احتاد  مقولته الش
ــال  جديد  ــر عدنان درج لقد ظه
ــاءت  االقدار  في العراق «لكن ش
ــب (جامعة  ــل كلية الط ان يدخ
ــرج  فيها عام   ــن) وان يتخ النهري
٢٠٠٧/٢٠٠٦  وميارس  مهنة الطب 
ــي تلك  ــه ف ــاء  وطن ــة ابن و خدم
الظروف الصعبة  في مستشفى 

ــام مقيم  ،  ــوك كطبيب ع اليرم
ــة  ــه الفرصة لدراس ــا جاءت وهن
البورد في االشعة التشخيصية 
ملدة خمس سنوات في جمهورية 
ــي العاصمة  ــدا ف ــا وحتدي روماني
بوخارست للعمل في تخصصه   
في مستشفى( الياس اجلامعية 
ــورد  ب ــة).  احلكومي ــوارئ  للط
تشخيصية»  اشعة  «اختصاص 

وان يحصل 
ــاركة من  ــهادة مش على (٦٦ )ش
ــدم (١٥ ) ــا وامريكا بعد ان ق اورب

بحثا منشورا في مجالت عاملية 
مرموقة  .

ــذا   كفاءات  عراقية   ان مثل هك
يحق لكل  عراقي ان   يفخر  بها 
ــراق)  ــده (الع ــن بل ــد م ــا ال ب كم
ــاءات  الكف ــذه   ه ــى   يرع ان  
ــن خبراتها النهم  ــتفادة م واالس
الكنز  اخملبأ  خارج  الوطن  ويجب 
تذكرهم   ومنحهم  حقهم الذي 

يستحقوه.

ــس  «باري إدارة  ــلت  فش
ــي إقناع  ــان جيرمان»، ف س
الفرنسي «زين الدين زيدان»، 
املدرب السابق لريال مدريد، 
ــي  بأن يقود الفريق الباريس

خالل املوسم اجلديد.
ووفقاً إلذاعة «مونت كارلو» 

ــدان  زي ــإن  ف ــية،  الفرنس
ــن يدرب  ــه ول ــم موقف حس
«سان جيرمان» في املوسم 
ــق  ــم يغل ــه ل ــد، لكن اجلدي
الباب مستقبالً أمام العمل 

في «حديقة األمراء».
ــية  ــت اإلذاعة الفرنس وقال
ــى نهاية القصة  «وصلنا إل

ــابيع،  ألس ــدت  امت ــي  الت
ــهدت تدخل العديد من  وش

املسؤولني القطريني».
ــان  «س أن  ــت  وأوضح
جيرمان» سيصدر قرار إقالة 
ــو»،  بوكيتين ــيو  «ماوريس
ــالل  خ ــق،  الفري ــدرب  م

الساعات املقبلة.

ــو»  كارل ــت  «مون ــرت  وذك
ــك  ــزال يتمس ــدان ال ي أن زي
بحلمه في تدريب املنتخب 
وينتظر فرصته  ــي،  الفرنس
ــه  ــل ديديي ــة رحي ــي حال ف
كأس  ــب  عق ــامب  ديش

العالم ٢٠٢٢.
ــي زين الدين  ويؤكد الفرنس

ــك  ميل زال  ــا  م ــه  أن ــدان،  زي
ــي التدريب، وذلك  ــة ف الرغب
ــة لبرنامج «تيلي  في مقابل
ــوت» األحد املاضي، مبقيا  ف
ــتقبله  مس حول  الغموض 
ــه  وجهت ــد  حتدي ــض  رف إذ 

التدريبية املستقبلية.
ــر  تقري ــي  ف ــزو»  «زي ــال  وق

ــج  البرنام ــه  ل ــه  خصص
ــراب عيد ميالده  تكرميا القت
ــني الذي يحتفل به  اخلمس
في ٢٣ يونيو احلالي «أبلغ ٥٠ 
ــعيد، هذا  عاما، راض، أنا س

هو الشيء األكثر أهمية».
ــئل عن  ــا س ــدد عندم  وش
ــتمرار في  ــي االس ــه ف رغبت

ــوزه بلقب  ــد ف ــب بع التدري
ــابقة دوري أبطال أوروبا  مس
ــا مع نادي  ــرات توالي ثالث م
ــباني أعوام  ريال مدريد اإلس
ــى  عل و٢٠١٨  و٢٠١٧،   ،٢٠١٦
ــت  ــيء. حلم ــم بش «ال أحل
كثيرا، وحصلت على الكثير 

من األشياء».

ــوة اجلوية احلالي قحطان چثير، يوم األحد  أعلن مدرب الق
ــه مدرباً  ــد الثقة ب ــاً على جتدي ــق مبدئي ــي، أنه اتف املاض
ــر   إن «اتفاقا مبدئيا  ــم املقبل. وقال چثي للصقور للموس
ــم ٢٠٢٢- ــادة الفريق للموس ــني االدارة   لقي ــرى بينه وب ج
ــيراً الى أن «نقاطاً مهمة يجب االتفاق عليها  ٢٠٢٣»، مش
بني الطرفني بغية البدء بشكل مثالي مع الفريق وحتقيق 
ــم املقبل». واشار الى انه  نتائج جيدة مع النادي في املوس
ــه ليتحمل  ــق مع االدارة على ان يختار العبيه بنفس «اتف
ــأن النتائج»، مؤكدا على ضرورة ان  ــؤولية كاملة بش املس
ــي الفريق من قبل املدرب ليحمل على  «يكون اختيار العب
ــبل النجاح  ــرط تهيئة كل س ــؤوليات، بش ــه املس عاتق

للفريق من قبل االدارة».
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــرة الصحفية العراقية يوم اخلامس عشر من  *احتفلت األس
ــد املئة لعيد  ــني بع ــهر احلالي بالذكرى الثالثة واخلمس الش
ــدور أول جريدة  ــادف ذكرى ص ــة التي تص ــة العراقي الصحاف
ــر من  ــزوراء - وذلك في اخلامس عش ــي جريدة  - ال ــة وه عراقي
ــل نعيمة،  ــي قول مليخائي ــام ١٨٦٩، وهنا يحضرن ــران ع حزي
ــهير جاء فيه :  (لكي يستطيع الكاتب  املفكر اللبناني الش
ــر، فالبد من أمة تقرأ، ولكي تكون  ــر أن ينش أن يكتب والناش
ــن ال يقرأ أن  ــكام يقرؤون) .. فكيف مل ــة تقرأ البد من ح ــا أم لن
ــى أصحاب الفكر  ــي ألمته، أو يحافظ عل ــى األرث اإلبداع يرع
كما يحمي املعالم الوطنية، ويحتفي مبيالد كاتب باكتشاف 

منجم، أو ثروة طبيعية؟.
ــكو، ينادي الشعب  ــتالني، والنازيون على أبواب موس كان س
الروسي عبر املذياع للمقاومة، صائحاً لشحذ الهمم: (دافعوا 
عن وطن بوشكني وتولستوي) ذلك أن األوطان تنسب لكتابها 
ــا بلد فيكتور هيغو كما هي بلد  ــب لقادتها، فرنس كما تنس
ــيا موطن بوشكني،  ــبير، وروس نابليون، وبريطانيا بلد شكس
ــمع بها لوال رسول حمزاتوف  ــتان ما كان العالم ليس وداغس
ولوال ماركيز ماعرف العالم كولومبيا ، وأملانيا ما فتئت حترص 
ــي بعبقريتهما على  ــه وغوته، لتغط ــاب لنيتش على االنتس
ــب للقتلة ال  ــب فيه لهتلر، ذلك أن أمة تنس ــن كانت تنس زم
ــرية، ولن يحترمها  ــا في وجدان البش ــا ، ال مكان له ملبدعيه
ــف بقدر  ــر أو املتفلس ــي موضع املنظ ــت هنا ف ــخ. لس التاري
ــة وال أقول  ــي غاية احليوي ــى موضوع أراه ف ــي التطرق إل هدف
األهمية ونحن نستذكر عيد الصحافة العراقية وهو موضوع 
يتصل بالعالقة بني املسؤول وبني الكاتب ليس بشخصه بل 
ــيما إذا كانت الكتابة تبتغي الصالح  بنتاجه الصحفي الس
ــه ومحاولة  ــة عواطف ــؤول ودغدغ ــس إرضاء املس ــام ولي الع
ــف أن معظم وال أقول جميع  تزلفه لتحقيق غاية ما، واملؤس
ــؤول عليهم في رياضتنا  ــؤولني أو من تنطبق صفة املس املس
انهم ال يقرؤون .. ال أعني هنا قراءة الكتب والبحوث والدراسات 
ــالك أمامهم  ــم وتنور املس ــعة آفاقه ــهم في توس التي تس
وتضيء دروب عطائهم من أجل تطوير واقع إداء مؤسساتهم 
ــة ومطلوبة إذا كان  ــع أن مثل تلك القراءة مهم ــة ، م الرياضي
ــؤول عنه  ــى الكيان الرياضي املس ــؤول حريصاً فعالً عل املس
ــوض واالرتقاء بواقع  ــبل املؤدية إلى النه ويبحث عن كل الس
ــا تكتبه  ــي هنا م ــن أعن ــة ، لك ــته الرياضي ــاء مؤسس عط
ــاالت وتقارير  ــداً ما يكتب من مق ــة الرياضية وحتدي الصحاف
ــي متيط اللثام عن  ــات وغيرها من صنوف الكتابة الت وحتقيق
ــات خاطئة أو تكشف عن عيوب ومواطن خلل  حقائق وممارس
ــل في نطاق النقد الهادف الذي  ــي هذا املفصل أو ذاك وتدخ ف
ــتهداف الشخصي أو التسقيط  يبتغي اإلصالح وليس االس
ــؤول إذا اعتقد أو صور له من  ــن أو املبطن , ويخطئ املس املعل
ــاء وان ما  ــب أو ما يقال األذن الطرش ــه أن يعطي ما يكت حول
ــوى ( كالم جرايد ) اليغني واليسمن عن جوع  ــر ليس س ينش
ــفة  ــف نراه حاضراً بل صار جزءاً من فلس , هذا التصور لألس
ــلطة وسلوك القيادة لدى معظم العناوين املسؤولة في  الس
ــم فيه األخطاء وتتراجع معدالت  الواقع الرياضي الذي تتفاق
ــرؤى الصحيحة في  ــاوى النتائج ، نتيجة غياب ال األداء وتته
ــي والعناوين إلى  ــاب الكراس ــض أصح ــاد بع ــل وافتق العم
ــليمة ،  ــر لهم االجتاهات الس ــة التي تؤش ــة الصادق البوصل
والصحافة وما تتناوله من كتابات هادفة وإصالحية هي اجلزء 
األكثر حيوية في تلك البوصلة ، لكن تبقى مشكلة املسؤول 
الرياضي عندنا إنه اليقرأ ويكتفي أحياناً مبا يوصله إليه بعض 

املنافقني عما يكتب بطريقة منافية ملا كتب أصالً.
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ــادي الكهرباء  ــددت ادارة ن ج
تعاقدها مع مدرب  الرياضي، 
ــؤي صالح  ــا الكروي ل فريقه
الدوري  املقبل من  ــم  للموس
ــاز لكرة القدم  العراقي املمت

.٢٠٢٢-٢٠٢٣
وقال عضو ادارة النادي ماجد 
ــد،  ان «االدارة قررت في  حمي
ــا األخير   التجديد  اجتماعه
ــمية لؤي صالح لقيادة  وتس
ــم  للموس القدم  ــرة  ك فريق 

املقبل».
ــاء في  ــد ج ــني ان «التجدي وب
ــا قدمه املدرب للنادي  ضوء م
ــن من  ــق متميز متك ــن فري م
ــى فرق قوية  خالله الفوز عل
وحصل على مركز مناسب».

ــار الى ان «االدارة اتفقت  واش

ــى  عل ــالح  ص ــدرب  امل ــع  م
ــك  وكذل ــة  كاف ــل  التفاصي
ــاعد الذي  اختيار كادره املس
ــه  نفس ــه  علي ــاء  االبق أراد 
ــم  ــاعده في موس لكونه س
الدوري املمتاز احلالي»، مؤكدا 
ــار  الختي ــه  خولت «االدارة  ان 

العبي املوسم املقبل».
يشار الى ان املدرب لؤي صالح 
ــدة مع فريق  حقق نتائج جي
الكهرباء في الدوري العراقي 
القدم للموسم  املمتاز لكرة 
ــث  حي  ،٢٠٢١-٢٠٢٢ ــي  احلال
ــى فرق  ــوز عل ــن الف ــن م متك
ــي الدوري، وجنح  لها ثقلها ف
ــن في  ــد الثام ــز املقع بحج
الدوري لغاية  ــل فرق  تسلس
ــة والثالثني  ــة السادس اجلول

التي انتهت السبت املاضي.
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أكد اخلبير الكروي والرئيس السابق 
لنادي الشرطة الرياضي، عبد القادر 
ــل،  ان الفريق الكروي للنادي فاز  زين
ــت  ــدوري ١٣ مرة وليس س ــب ال بلق
ــدى االحتاد  ــو موثق ل ــا ه ــرات كم م

العراقي لكرة القدم.
ــة قطر  ــم في دول ــل املقي ــال زين وق

باتصال هاتفي   إنه «ال يجوز طمس 
التاريخ، وال ينبغي ان تشطب نتائج 
ــرطة»، موضحاً أن  القاب نادي الش
ــرطة  «عدد مرات حصول فريق الش
ــت ١٣ مرة، وليس  ــى اللقب  كان عل
ــكل  ــت مرات كما هو مثبت بش س
ــجالت االحتاد وادعو الى  خاطئ بس

تصحيحه».
ــرطة  ــاف ان «فريق اليات الش  واض

ــادي  لن ــة  القدمي ــمية  التس ــي  وه
ــن مديرية  ــزء م ــو ج ــرطة، وه الش
ــس في  ــرطة، كان يناف ــاب الش الع

الدوري العام وفاز بلقب الدوري».
ــا كآليات  ــا كن ــل «حينم ــني زين وب
ــام  الع ــدوري  بال ــب  نلع ــرطة  الش
ــم  ــبع مرات باس حققنا اللقب س
ــر  ــن مت تغيي ــرطة، لك الش ــات  الي
ــمية من نادي آليات الشرطة  التس

ــد ان قررت  ــرطة بع ــادي الش ــى ن ال
ــة انذاك وحتديداً في  اللجنة االوملبي
ــبعينات القرن املاضي  منتصف س
ــات لكن  ــزل االندية عن املؤسس ع
بقي نادي الشرطة جزءاً من مديرية 

العاب الشرطة».
ــي لكرة  ــاد العراق ــل االحت ــا زين ودع
ــدم، الى «عدم بخس حق النادي  الق
ــتور  ــب ان يُعتمد كالمي كدس ويج

ــي الذي خدم الرياضة  كوني الرياض
العراقية، واعتبر مرجعاً لهذا النادي 
ــن مثّل  ــد م ــي الوحي ــر اذ انن الكبي
النادي العباً ومدرباً ومديراً للشرطة 
ــذي قمت  ــا ال ــادي وان ــاً للن ورئيس
ــرطة بجهودي  ــب الش ــاء ملع ببن
ــني  ــاعدة الالعب ــخصية ومبس الش
واملراتب والضباط ليمتلك الشرطة 

اول ملعب خاص  به».
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في مثل هذه األيام عام ١٩٧٧، أبحرت 
ــومرية بطاقم  ــة الس ــفينة دجل س
ــة  ــي رحل ــي ف ــم نرويج ــوده عال يق
ــاء القرنة  ــن أهوار قض ــطورية م أس
ــط العرب في محافظة البصرة  وش
جنوب العراق؛ متوجهة عبر اخلليج 
ــار العالم إلثبات  ــي، وباقي بح العرب
أنها لم تكن حواجز أمام االتصال بني 
احلضارات القدمية.وتعود مبادرة هذه 
ــم األنثروبولوجي  ــى العالِ الرحلة إل
ــردال» الذي بنى  ــور هي ــي «ث النرويج
ــفينة من القصب والبردي مبدينة  س
ــدا على  ــي البصرة، معتم ــة ف القرن
ــومرية  الس ــفن  الس ــات  مخطط
ــاء  العن ــن  م ــرة  فت ــد  القدمية.وبع
ــتطاع هيردال بناء  ــهر اس لعدة أش
السفينة من قصب البردي وسماها 
ــن  ــا م ــر به ــة» (Tigris)، وأبح «دجل
ــج العربي وبحر  ــة» إلى اخللي «القرن
ــي وعاد  ــن ثم إلى كراتش العرب، وم
ــط الهندي حتى  إلى الغرب في احملي
ــاء جيبوتي، حيث  ــا بها في مين رس
ــل أن يكمل  ــعل فيها النيران قب أش
ــد أن قطع نحو  ــه اخملططة، بع رحلت

٦٨٠٠ كيلومتر في ١٤٣ يوما.
تفاصيل الرحلة

ــردال ٥ من أفضل  ــتقدم هي ــد اس وق
صانعي القوارب من البردي والقصب 
ــود أميركا  ــة «آميارا» من هن من قبيل
ــن  ــفينة م ــوا س ــة، ليصنع اجلنوبي
ــه احلفريات  ــدمي وما تركت اخليال الق
ــة  صناع ــة  كيفي ــول  ح ــور  والص
ــفينة، وذلك بهدف رمزية تشير  الس
ــم لم تكن  ــات العال ــى أن محيط إل
ــال بني احلضارات  حواجز أمام االتص
القدمية، ولكنها كانت طرقا سريعة 
ــم  طاق ــكل  االتصال.وتَش ــهل  تس
ــة إلى  ــاء، إضاف ــن ١٠ علم ــة م دجل
هيردال، وهم املستكشف األميركي 
نورمان بيكر، ومتسلق اجلبال وخبير 
ــن إيطاليا،  ــاوري م ــو م ــال كارل احلب
والطبيب يوري سنكافيغ من االحتاد 
ــم اآلثار  ــابق، وعال ــوفياتي الس الس
ــيك،  ــكو من املكس جيرمان كاراس
ــن  ــروك م ــس ب ــي نوري ــر الفن واخلبي
ــور احملترف  ــدة، واملص ــات املتح الوالي
ــوزوكي من  ــاء الفنان تورو س حتت امل
ــنت ديتليف  ــار الكاب ــان، والبح الياب
ــاعد  واملس ــا،  أملاني ــن  م ــك  زولتزي
ــبيورن دامهز  ــب) أس ــي (الطال الفن

(الطالب)  ــاعد  ــارك، واملس من الدامن
ــج، إضافة إلى  ــز بوهن من النروي هان
ــاد نزار سليم من العراق،  الفنان رش
وهو ابن أخ النحات العراقي الشهير 
ــول  ط ــليم.وبلغ  س ــواد  ج ــل  الراح
ــفينة ١٨ مترا؛ وهو طول خيالي  الس
ــفن بدائية قدمية، وكان توديعها  لس
واجتماعي- حافال  -بجمهور رسمي 
ــان أول صورة  ــدا، معيدة إلى األذه ج
ــومرية لهذه السفينة القصبية،  س
ــط  ــى البحر عبر ش ــي إل ــي متض وه
ــي، قاطعة ٦  ــج العرب ــرب واخللي الع
ــواحل  ــن س ــارّة م ــر، م آالف كيلومت
ــم بحر  ــز ث ــق هرم ــارات، ومضي اإلم
ــتان، حتى عادت  ــرب، وإلى باكس الع
أدراجها وتوقفت في خليج عدن. ومت 
ــواحل جيبوتي في  إحراقها على س
ــردال يأمل في  ــر.وكان هي نهاية األم
ــي البحر األحمر  ــة اإلبحار ف مواصل
ــي يذهب برا  ــر، ويتوقف ك نحو مص
ــن حربها مع إريتريا  إلى إثيوبيا، ولك
آنذاك سدّ علينا الطريق، مشيرا إلى 
ا في  ــاورة كانت أيضً أن الصومال اجمل
ــى اجلانب اآلخر من  ــة حرب، وعل حال
ــدن ، اندلعت احلرب األهلية  خليج ع
ــا وصلتهم أوامر مبنع  في اليمن. كم

ــة» من  ــومرية «دجل ــفينة الس الس
ــق باب املندب نحو البحر  عبور مضي
ــد  ــة التواج ــبب كثاف ــر، بس األحم
ــة في  ــع البحري ــكري والقط العس
خضم احلرب الباردة بني املعسكرين 
السوفياتي  االحتاد  بقيادة  ــرقي  الش
والغربي بقيادة الواليات املتحدة.ومع 
ــدت الرياح ، أصبح  ذلك ، عندما خم
ــب القصب البدائي  التنقل في مرك
ــي االجنراف  ــدأوا ف ــا للغاية وب صعبً
ــقطرى جنوب اليمن  ــو جزيرة س نح
والتي كان السوفييت ينصبون فيها 
ــك الوقت.  ــكرية في ذل معدات عس
ــاف ، لم يكن لديهم  في نهاية املط
خيار سوى الذهاب إلى دولة جيبوتي 
ــي دولة صغيرة  ــأة حديثًا ، وه املنش

محصورة بني الصومال وإثيوبيا.
نهاية املغامرة

ــام قرار صعب بدا كأنه احلل لهذه  أم
ــاطيل  ــام أس ــرة) أم ــة (املغام الرحل
وناقالت نفط عمالقة وجيوش بحرية 
وذبذبات حتذيرية من هنا وهناك، وبعد 
ــار الصعب؛ وجد  ــهر من اإلبح ٥ أش
ــه أمام وقائع  ــردال أنه ومجموعت هي
لم تكن باحلسبان، وأن البحر الواسع 

ــه الفرقاطات حتى أصبح  قد أغلقت
ــكرا متاما واملنطقة بأكملها  متعس
كانت غارقة في احلرب، لذلك تشاور 
مع طاقمه بأن يكون االحتجاج على 
هذه الظروف العسكرية واحلروب في 
ــفينة  املنطقة والعالم، هو حرق س
ــام العالم، وقد  ــي البحر أم دجلة ف
ــي في  ــواطئ جيبوت ــام ش ــرى أم ج
ــان عام ١٩٧٨  ــث من أبريل/نيس الثال
حينما اشتعلت النيران في سفينة 
ــات  ــام عدس ــا أم ــة، والتهمته دجل
ــدث  ــك احل ــت تل ــي نقل ــم الت العال
ــيذكره هيردال  ــا س ــذا م الكبير.وه
ــالته إلى األمني العام  الحقا في رس
ــورت فالدهامي  لألمم املتحدة آنذاك ك
ــفينتنا الصغيرة  ــرق س ــوم نح «الي
ــية في عالم  احتجاجا على الوحش
ــات التي تأججت في  ١٩٧٨ والصراع
ــا  ــح أعينن ــوة لـ»فت ــة، كدع املنطق
وعقولنا على احلاجة املاسة للتعاون 
ــنا وحضارتنا  ــاذ أنفس ــي إلنق الذك
ــه. إننا على  ــتركة مما نحن علي املش
ــفينة تغرق». ــك التحول إلى س وش
وحتدث في رسالته عن الرحلة بالقول 
ــكان القدماء  ــا أن الس ــد أثبتن « لق
ــن والهند ومصر كانوا  لوادي الرافدي

ــتفادة  ــم باالس ــوا حضاراته ــد بن ق
ــتركة عن طريق  ــن االتصاالت املش م
ــل ٥  ــة قب ــة املتاح ــب البدائي املراك
ــأت الثقافة من  ــام. ولقد نش آالف ع
ــالل التبادل البارع واملفيد لألفكار  خ
ــرق مركبنا؛  ــوم نح والي ــع.  والبضائ
الالإنسانية  املظاهر  احتجاجا على 
ــؤوليتنا أن  ــا مس ــم. إنه ــي العال ف
نسعى لدى صانعي القرار ملنع وقوع 
ــدي جماعات  ــلحة احلديثة بأي األس
ــة بالفؤوس  ــت معاركها القدمي كان

والسيوف موضع شجب أسالفنا».
من هو هيردال؟

ــرين األول  ــادس من تش ولد في الس
ــك بالنرويج،  ــي مدينة الرفي ١٩١٤ ف
ــان عام ٢٠٠٢ في  وتوفي في ١٨ نيس
ــا عن عمر  ــري بإيطالي ــال ميكي كول
ــث  ــرطان خبي ــبب س ــنة بس ٨٧ س
ــو األكادميية  ــو عض ــه. وه في دماغ
النرويجية للعلوم واآلداب. تخرج في 
ــص في علم  ــلو بتخص جامعة أوس
ــل على  ــا، وحص ــوان واجلغرافي احلي
ــفة.  ــوراه في الفلس ــهادة الدكت ش
ــف ومؤرخ  وهو عالم آثار ومستكش
ار ومغامر.  ــة وبحّ وعالم أحياء بحري

ــرية  البش ــراق  األع ــف  بوص ــم  يهت
ــارات، إضافة  ــال احلض ــخ انتق وتاري
ــيناريو ومخرج  ــه كاتب س ــى كون إل
ــمه منذ أن قام «برحلة  أفالم.ملع اس
ــافية» التي  ــي االستكش الكونتيك
ــته حلضارة  ــى دراس ــا بناء عل ذه نفّ
ــعب اإلنكا التي تشبه حضارات  ش
ــادي، من حيث وجود  جزر احمليط اله
ــعوب أميركا الالتينية  اتصال بني ش
وجزر البولينيزيا، وكان هذا قد حدث 
ــة الثانية  ــرب العاملي ــد نهاية احل بع
ــى أبحاثه  ــا عاد إل ــام ١٩٤٥ عندم ع
ــع  ــام ١٩٤٧، وقط ــة ع األنثروبولوجي
ــوف (زورق) مبني  ــا مبحرا على ط به
ــا مسافة  ــب شجر البلس من خش
ــر احمليط الهادي  ــر عب ٨ آالف كيلومت
ــاحل الغربي ألميركا  ابتداء من الس
اجلنوبية حتى وصل جزر تواموتو في 
ــية جنوب احمليط  ــا الفرنس بولينيزي
ــن  ــد م ــى العدي ــل عل الهادي.وحص
ــام استحقاق  اجلوائز، من أبرزها وس
اجلمهورية اإليطالية من رتبة ضابط 
ــاوي  ــام النمس ــر (١٩٦٥) والوس أكب
للعلوم والفنون ونيشان االستحقاق 

املصري وغيرها.

بغداد / كامل الكعبي

اكد قائممقام احملمودية جابر فرج 
الكالبي بان موضوع سرقة أغطية 
ــاء متعددة وان  املنهوالت هي اخط
ــم الذي حصل للطفل  احلادث املؤل
ــاء اهللا وقدره  املرحوم علي هو قض
ــم ار  ــكل صراحة ل ــدث ب ــا احت وان
ــات اخلدمية  ــن اجله ــر م اي تقصي
ــبب  واملتس ــر  التقصي كان  ــا  وامن
ــون اصحاب  ــة املتجول ــم الباع ه
ــن مجاميع  ــم عبارة ع ــردة) وه (اخل
ــرون  ــوص احملترفني ينتش من اللص
ــاح الباكر  ــاء الصب ــوارع اثن بالش
ــم  ايديه ــع  ماتق كل  ــرقون  ويس
ــوالت او قطع  ــواء من منه عليه س
احلديد او مولدة او اي شيء وخاصة 
ــوت التي  ــوالت والبي ــة املنه أغطي
ــاء (الهياكل ) وهذه  هي قيد اإلنش
ــكلتنا اليوم ،قضاء احملمودية  مش
يعتبر بفضل اهللا االول على العراق 
ــاد  من ناحية اخلدمات وهذا ما اش
ــه االعالم احمللي واألجنبي ،واخذنا  ب

درجة متميزة بهذا اجملال ،

وبني الكالبي في احلقيقة خاطبنا 
ــة      االمني ــات  اجله ــن  م ــر  الكثي
ــؤالء وبنفس  ــة احلثيثة له باملتابع
ــى دور  ــد عل ــا اؤك ــا دوم ــت ان الوق
ــذا املوضوع وال ميكن ان  املواطن به
ــع امام كل منهول  رجل امن او  نض
ــا ونريد من املواطن ان يكون  حارس
ــة  ــة امللكي ــه بحماي ــدور االول ل ال
ــن  ــؤولية املواط ــي مس ــة ه العام
ــزة االمنية وهذا ما  ــل االجه اوال قب
ــي احملمودية ،واضاف  امتناه من اهال
ــرة الرابعة  ــا للم ــام بانن القائممق
ــة املنهوالت  ــوم بتجديد أغطي نق
ــي عموم  ــرقتها ف ــد ان يتم س بع

احملمودية ،
ــا جميع  ــي  « أجنزن ــاف الكالب واض
واالن  ــة  التحتي ــى  البن ــاريع  مش
ــوق التحتية هي  ــا ف ــي مراحل م ف
التبليط ولدينا مشروع ستراتيجي 
ــة الفرات  ــروع محط كبير هو مش
ــة على نهر  ــية وهي محط الرئيس
ــة احملمودية  ــوم بتغذي تق ــرات  الف
ــبة  ــرب ونس ــح للش ــاء الصال بامل
ــروع ٨٥باملائة   ــاز وصلت باملش االجن

ــبحانه وتعالى ان  نأمل من اهللا س
ــنة االخيرة النهاء  ــون هذه الس تك

ازمة املاء بقضاء احملمودية ،
ــاريع جيدة على  وحصلنا على مش
ــرة اجملاري  ــتوى البلدي من دائ املس
ــوي وحصلنا على  الترب ــاع  والقط
عدد جيد من املدارس ضمن اخلطة 
الريفية ونحن متميزون بها ،ولدينا 
ايضا مشاريع مستمرون فيها وهي 
قيد التنفيذ ولكن اليوم املشكلة 
ــي منها كل  ــاء التي يعان بالكهرب

العراق ،
ــاء  البن ــة  كلم ــي  الكالب ــه  ووج
ــان امللك العام هو ملك  احملمودية ب
ــاظ على  ــؤولية احلف اجلميع ومس
ــؤولية  ايضا مس العامة  ــة  امللكي
اجلميع وأملي بأهل احملمودية كبير 
وان يكونوا هم الراعي االول واحلارس 
هلى أمالكهم سواء اكانت مجاري 

او حدائق او شوارع او ارصفة.
ــي  ــد النب ــم عب ــال هيث ــدوره ق وب
ــر  ــاون مدي ــي  مع ــود التميم محم

مجاري احملمودية: 
ــط باحملمودية وامنا تعاني   ليس فق
منه ايضا العاصمة بغداد وجميع 
ــا مطلع عليها  ــدن العراقية وان امل
بشكل شخصي ولدينا عدة كتب 
ومخاطبات رسمية ،وهذا املوضوع 
يذهب للجانب االمني وليس اخلدمي 
ــرقة املنهوالت  ــك  للحد من س وذل
في داخل وأطراف احملمودية وكذلك 
ــة  بعدة  ــا في اللطيفي ايضا لدين
قطاعات وكذلك بالنهروان واملدائن 
ــر ديالى وابي غريب والوحدة  وجس
ــور او  ــس اي تط ــم نلم ــف ل ،لالس

ــن في التعامل والقضاء على  حتس
ــا نتمنى  ــج ،وكن ــف املزع هذا املل
ــغ للجهات  ــاك تبلي ــون هن ان يك
االمنية والسيطرات للحد من هذا 
املوضوع بتفتيشهم واعتقالهم ، 
واكثر سرقات املنهوالت تتم خالل 

الضياء االول في الليل ،
ــات  اجملمع ــان  ب ــي  التميم ــوه  ون
ــة  ــة تابع ــي احملمودي ــكنية ف الس
ــة حاليا  ــة الصناعات احلربي لهيئ
ــاق  ــك االختن ــم لف ــل معه ونعم

توجيهات  بشكل مستمر حسب 
السيد محافظ بغداد والسيد مدير 
ــيد  ــاري محافظة بغداد والس مج
ــة بالعمل على  قائممقام احملمودي
تقدمي افضل اخلدمات لساكني هذه 
اجملمعات السكنية الن الكل يعرف 
ــد االن  ــات احلربية حل ــان الصناع ب
ــات البلدية واجملاري  ــر للخدم تفتق
ــه  التوجي ومت  ــرى  االخ ــات  واخلدم
بالعمل مع   مخولني من الصناعات 
ــات  ــم االلي ــب اليه ــة وتذه احلربي

ــك االختناقات  ــن املاء واجملاري لف م
ــا بخصوص  ــدث يوميا ،ام التي حت
ــه هللا الكل يعرف بان  الطفل رحم
ــوالت ويتم  ــرقات للمنه هنالك س
تعويضها يوميا وشبكة املنهوالت 
ــر مربع ومن  ــة االف مت متتد خلمس
ــن  ــا م ــة عليه ــة احملافظ الصعوب
ــراق ومتت مخاطبة  ــني والس العابث
ــة ملتابعة  ــات االمنية اخملتص اجله
ــبة  والقضاء على هؤالء ،اما بالنس
ــة  ــكنية التابع ــات الس للمجمع
لهيئة الصناعات احلربية بتزويدهم 
ــكل شخصي لم يتم  بأغطية بش
ــل هيئة  ــمي من قب ــب رس اال بطل
ــة ،ونحن نعمل  ــات احلربي الصناع
إلسعافهم بشكل يومي ومستمر 
ــبكاتهم قدمية  ــان ش ــع العلم ب م
ومتهالكة وأنشئت منذ ثمانينات 
القرن املاضي ونعمل على ادامتها 
ــتمر ،وبالتالي نحتاج  بشكل مس
ــمي  ــكل رس ــى مخاطبتنا بش ال
تزويدهم بأغطية  ــيتم  وعندها س

املنهوالت واجملاري التي سرقت .

وكاالت / البينة الجديدة
ــر الصحفي األفغاني عبد احلق عمري،  نش
مقطع فيديو يوثق إمدادات حركة «طالبان» 
ــير  ــلحني في مقاطعة بنجش اجلوية ملس
ــابه في  ــتان.وعلى حس ــمالي أفغانس ش
ــع فيديو  ــي مقط ــر الصحف ــر»، نش «تويت
يظهر قيام مروحية برمي اإلمدادات اجلوية 
للمسلحني، معلقا بالقول: «وصلت احلرب 
ــان» بتزويد  ــتان..تقوم «طالب ــى أفغانس إل
أجزاء من بنجشير باإلمدادات اجلوية».وفي 
منتصف الشهر املاضي، غادر مدنيون وادي 
بنجشير في أفغانستان بأعداد كبيرة، هربا 
من املعارك بني «طالبان» و»جبهة املقاومة 

ــلحة.وأعلنت  املس ــة  املعارض ــة»  الوطني
ــتان،  بأفغانس الوطنية»  املقاومة  «جبهة 
ــم  الزعي ــل  جن ــعود،  مس ــد  أحم ــادة  بقي
ــعود، في ٧ ايار،  ــاه مس التاريخي أحمد ش
أنها بدأت هجوما كبيرا على «طالبان» في 
ــتان بينها  ــمال أفغانس عدد من واليات ش
ــمال كابل). ــير، (٨٠ كلم ش إقليم بنجش

ــني «جبهة  ــتباكات ب ــت االش ــا اندلع كم
ــة» و»طالبان» وحتدث كل  املقاومة الوطني
ــرات في صفوف  ــن مقتل العش ــا ع منهم
الطرف اآلخر، وهي حصيلة يتعذر تأكيدها 
ــوادي الذي  ــتقل في هذا ال من مصدر مس

يصعب الوصول إليه.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــيادة االنتقالي في  ــس مجلس الس نفى رئي
السودان عبد الفتاح البرهان أن يكون هناك 
أي انقطاع في العالقات بني بالده وإسرائيل.
ــاة «احلرة» ردا  ــان في حوار مع قن ــال البره وق
ــودة املفاوضات  ــن إمكانية ع ــؤال ع على س

ــك العالقات  ــرائيل، إن تل ــات مع إس والعالق
ــتعود».وفي  ــم تنقطع حتى نقول إنها س «ل
ــرأ على  ــرح البرهان بأنه جت ــابق، ص وقت س
ــر طوق الءات قمة اخلرطوم الثالث أمام  كس
ــى تقدمي مصلحة بالده  تل أبيب وعزا ذلك إل

وشعبه في ظل متغيرات األحداث.

متابعة / البينة الجديدة
ــي ، في الدورة  ــيون، األحد املاض صوّت الفرنس
ــريعية بإقبال  ــات التش ــن االنتخاب الثانية م
ــتحقاق  ــدورة األولى، في اس ــر مقارنة بال أكب
ستحدد نتائجه هامش املناورة املتاح للرئيس 
ــنوات اخلمس املقبلة  إميانويل ماكرون في الس
ــار موحد الصفوف ومستعد  في مواجهة يس
ــون ناخب إلى  ــو ٤٨ ملي ــي نح للمواجهة.ودع
التصويت في خضم موجة حر تضرب فرنسا.
ــر مقارنة  ــاالً أكب ــدورة الثانية إقب ــهد ال وتش
ــبة املشاركة حتى الظهر  باألولى إذ بلغت نس
ــني  الناخب ــن  م ــن ٥٠٪  م ــر  أكث ١٨٫٩٩٪.وكان 
ــدورة األولى في ١٢  ــوا االنتخابات في ال قاطع
ــهر اجلاري.وتوقعت جميع مؤسسات  من الش
ــرون  ــف ماك ــون حتال ــرأي أن يك ــتطالع ال اس
ــر  ــا)، أكب ــمية (معً ــروف بتس ــطي، املع الوس

ــل عتبة ٢٨٩  ــي البرملان، لكنه لن يص جتمع ف
ــتطالعات  ا الالزمة لألغلبية.وذهبت اس مقعدً
ــبوع إلى أن التحالف  الرأي النهائية هذا األس
ــني ٢٥٥ و٣٠٥ مقاعد في  ــيحصل على ما ب س
ا.ولم  ــن ٥٧٧ مقعدً ــون م ــس النواب املك مجل
ــن التنبؤ مبا  ــتطالعات م يتمكن منظمو االس
ــيحدد  ــيظفر باألغلبية.وس إذا كان ماكرون س
التصويت ميزان القوى لوالية ماكرون الثانية، 
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ــتي ) مبجمع  احتضنت قاعة ( بغداد س
ــدان اصبوحة  ــت احلكمة باملي ــة بي ابني
ــداد مدينة االبداع  ــجال) بغ منصة ( س
ــاح اخلميس ٩/  ــكو صب االدبي/ اليونس
ــة  ــت االصبوح ــران/ ٢٠٢٢. وتضمن حزي
ــر اخلفاجي  ــور مزه ــا الدكت ــي اداره الت
ــتضافة اربعة من االساتذة هم االب  اس
ــيخ مجيد العقابي  البير هشام ، والش
ــت معاون عميد  ــور عمار حكم ، والدكت

ــية في اجلامعة  ــة العلوم السياس كلي
ــني ابراهيم  ــة ، واملهندس حتس العراقي
ــعيد عميد مجلس املعرفة املندائي  س
ــي موضوعة ( الدين  ــاور معهم ف ، للتح
ــر )، ناقشوا فيها  رحمة .. والكراهية ش
ــن هزات  ــع العراقي م ــرض له اجملت ماتع
فكرية وممارسات غريبة وحادة ومتطرفة  
تبرقعت احيانا ً باغطية دينية ال اساس 
ــا  ــب ضحيته ــة .. ذه ــن الصح ــا م له

ــة بعد احداث  ــر من االبرياء خاص الكثي
عام / ٢٠٠٣ ، وما تلتها من احداث مؤملة 
وانعكاسات سلبية من ابرزها التوترات 
ــري ، وهجرة  الطائفية والتهجير القس
اعداد كبيرة من املكونات العراقية خارج 
ــجمة   العراق التي كانت متآخية ومنس
في حياتها منذ اقدم االزمان حتت خيمة 
ــد املتحاورون على  ــن الواحد .. واك الوط
ــرام  مفهوم الهوية  اهمية تقوية واحت

ــل اي انتماء  ــة اوالً قب ــة العراقي الوطني
ــي  او مناطقي  ــي  او طائفي او حزب قوم
ــرورة معاجلة هذا  ــائري الخ.. وض او عش
ــث الوعي الوطني بني  ــل من خالل ب اخلل
ــالل   حكومة قوية  ــن خ ــني ، وم املواطن
ــي احترام هيبة  ــون قرارتها ملزمة ف تك
ــون وضمان حقوق افراد اجملتمع من  القان

دون متيز او تهميش .. 
ــات  بعدها فتح باب املداخالت واملناقش

مع الضيوف املتحاورين ، وكان ممن شارك 
ــادل العرداوي  ــي املداخالت كل من : ع ف
والدكتور سعد محمد التميمي وصادق 
ــن  وس ــور  والدكت  ، ــي  الربيع ــم  جاس
ــدري ، وعلي  ــد ، وكاظم هالل الب محمي
ــني البياتي  ــلمان ، ورائد عمر ، وحس س
وموفق ياسني ، وعبد الستار السوداني 
ــي،  ــن القريش ــح حس ــور فال ، والدكت

وغيرهم.

ضيّف مجلس الشعرباف الثقافي بالكرادة 
ــهرية  الدكتور كرمي  ــه نصف الش في ندوت
ــر  الفك ــخ  تاري ــتاذ  ــري اس العمي ــر  مظه
ــر اجلمعة ١٠/  ــالمي التي عقدت عص االس
ــى العميري في الندوة  حزيران / ٢٠٢٢. والق
التي ادارها عادل العرداوي محاضرة بعنوان 
( ورقة بن نوفل .. ودوره املبالغ فيه في روايات 
ــرق فيها الى  ــريف) تط املبعث النبوي الش
ــي وردت في كتب  ــن الروايات الت ــد م العدي
السيرة والتاريخ عن هذه الشخصية التي 
ــه للنبي  ــا وتصرفاته ورفقت ــاب تاريخه ش
ــالمية  ــد ( ص) في بداية الدعوة االس محم
ــي  ــويش والت ــط والتش ــن اللغ ــر م الكثي
ــة  ــرائيليات املدسوس تدخل في باب االس
ــا ولصحتها بعد  ــاه له ــب االنتب ــي يج الت

ــتها خاصة وانها تتعلق  مطابقتها ودراس
بحوانب مهمة من حياة الرسول والسيدة 
خديجة بنت خويلد قريبة ورقة بن نوفل ..

ــة تفاصيل تاريخنا  ــني العميري ان دراس وب
ــت بالهينة  ــالمي مهمة ليس العربي االس
ــم التاريخ اما هو علم بحث وحتقيق  الن عل
ملعرفة احلقائق املامنة في حوادثه واحداثه 
ــخصية  ــخصياته كنا هو احلال مع ش وش
ــف عليه، وحتى احيانا  ورقة بن نوفل اخملتل
ــخصية  ــاره س ــوده باعتب ــكوك بوج الش
ــه  ــف في ــث اختل ــة ، حي ــة او وهمي مبهم

مؤرخو عصره والعصور املتاخرة..
ــاء محاضرته  ــاء احملاضر من الق وبعد انته
ــن  ــدة م ــالت العدي ــه املداخ ــت علي انهال
ــن كان منهم  ــدوة الذي ــي الن ــاركني ف املش

ــيخ مجيد العقابي ، وصادق  كل من : الش
ــني  ــم الربيعي ، والدكتور صادق ياس حاس
ــن  ــعرباف ، واحمد حس احللو ، وازهار الش
ــني البياتي والدكتور محمد  حبيب ، وحس
 ، ــان  الطع ــر  جعف ــيخ  والش  ، ــور  صنگ
ــلمان ،وحيدر  ــكرچي ، وعلي س ورضا الش
ــور  ــدي ، والدكت ــد العبي ــي ، وولي الكفيش
ــن جبار  ــي ، ومحس ــن القريش فالح حس
ــان لطيف احللي  ــاعر عدن العارضي ، والش
ــعمي وهاشم احلكيم  وعبد السالم اجلش

وكاظم هالل البدري وغيرهم.
ــورة الفاحتة  ــد قرأوا س ــاركون ق وكان املش
على روح الفقيد الفنان  التشكيلي طالب 
ــذا  اليوم  ــداء ربه في ه ــذي لبى ت ــي ال مك

اجلمعة..

 بحث جتمع احفاد ثورة العشرين   
ــرى  الذك ــة  احتفالي ــردات  مف
ــنوية النطالق ثورة العشرين  الس
ــع اقامته صبيحة  التحررية املزم
ــن  م ــني  الثالث ــل  املقب ــس  اخلمي

حزيران / ٢٠٢٢.
ــه  ــرر في االجتماع الذي  رأس وتق
ــني  ــام التجمع عبد احلس امني ع
ــيد عبد العظيم السيد نور  الس

ــتلزمات  ــة مس ــري ، تهيئ الياس
انعقاد وجناح االحتفالية املركزية 
الكبيرة التي ستقام في مضيف 
ــم /  ــة اجلبور بقضاء القاس قبيل
ــوة كرمية  ــل ، وبدع ــة باب محافظ
ــد القبيلة  ــيخ رعد عمي من الش
ــة ثورة  ــا يليق ومكان ــورة مب املذك
ــداد التي انطلقت في  االباء واالج
ــام / ١٩٢٠  ــن حزيران ع الثالثني م

ــتقالل العراق  للمطالبة بنيل اس
وتأسيس كيانه الوطني املستقل 
ــن االحتالل االجنبي  وتخليصه م

املقيت..
ــد  ــة حش ــيحضر االحتفالي وس
كبير من الشخصيات السياسية 
ــائر  العش ــاء  ورؤس واالجتماعية 
واحفاد ثورة العشرين ، وستلقى 
ــات  الكلم ــن  م ــد  العدي ــا  فيه

ــعرية  ــرات والقصائد الش واحملاض
التي متجد بالدور الوطني للحوزة 
ــى  ــي افت ــريفة الت ــة الش الديني
علمائها بشرعية مواجهة قوات 
االحتالل االجنبي للحصول على 
ــالد ، وكذلك  ــتقالل الب حرية واس
ما قدمه ابناء  العشائر العراقية 
ــالد  من  ــف مناطق الب في مختل
ــات  وتضحي ــهودة  مش ــف  مواق

عظيمة طيلة معارك الثورة التي 
ــاف عن  ــي نهاية املط ــفرت ف اس
اجبار السلطة البريطانية احملتلة 
ــتقالل الوطني  ــح االس ــى من عل

الذي اسس للعراق احلديث.
ــارك في االجتماع الذي عقد  وش
ــاء االثنني ١٣/ حزيران / ٢٠٢٢  مس
ــاء االمانة العامة  ــدداً من اعض ع

لتجمع احفاد ثورة العشرين .

يف منصة ( سجال) بغداد مدينة االبداع االديب

اصبوحة حوارية تناقش مفاهيم ( الدين رمحة .. والكراهية رش..!!)

يف جملس الشعرباف الثقايف بالكرادة

حمارضة عن ( ورقة بن نوفل ودوره املبالغ به يف روايات املبعث النبوي الرشيف)

يف جتمع احفاد ثورة العرشين:

بحث مستلزمات اقامة االحتفال املركزي بالذكرى (١٠٢) النطالق الثورة العراقية الكربى

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــنوياً بعيد الصحافة  ــاني ، ونحن نحتفي س ــب والوفاء االنس ــي الواج يقتضين
العراقية في منتصف حزيران من كل عام .. ان نستذكر اولئك الزمالء الصحفيني 
ــاحر ( مضمار صاحبة اجلاللة) والذين  ــبقونا في هذا املضمار الس الرواد الذين س
ــلفت ان  ــبة لي اجد من الواجب املهني كما اس تعلمنا منهم الكثير   .. بالنس
ــتذكر واحداً من اعالم الصحافة العراقية في القرن العشرين   ، واعني بذلك  اس
ــد املنعم اجلادر ، الذي رحل عنا  ــي القدير و( البانوراما) املرحوم الرائد عب الصحف
ــقته املتواضعة  ــه وحيداً في ش ــان ، حيث قضى نحب ــرن من الزم ــل نصف ق قب

بشارع الرشيد وهي التي كانت باالساس مقراً جلريدته االسبوعية الشهيرة
 ( كل شيء) ..

ــي وحتديداً في مقر  ــبعينات القرن املاض ــم اجلادر الذي التقيته في بداية س منع
ــرراً في جريدة  ــدان ، يومها انا كنت اعمل مح ــان ) الواقع في املي ــة ( الزم مطبع
ــك املطبعة العريقة ( لتر بريس)   ــبوعية التي كنا نطبعها  في تل (الراصد ) االس
التي تعود ملكيتها آلل السمعاني الكرام ، والتي مازالت قائمة وتعمل حلد اليوم 
ــد ان كانت بنايتها احلالية  تضم ايضاً مقر جريدة الزمان اليومية البغدادية  ، بع
ــمعاني التي توقفت عن الصدور  لصاحبها الصحفي العراقي الرائد توفيق الس

بعد احداث شباط / ١٩٦٣..
كان اجلادر من الصحفيني الرواد الذين اهتموا بنشر ومتابعة االخبار والنشاطات 
ــوق ومفقود حالياً  ــد صدر له كتاب مرم ــف انواعها ، وبالفعل فق ــة مبختل الفني
يؤرشف ويوثق حلركة الفن العراقي ورواده في النصف االول من القرن العشرين..

ــهر مراحل حياة اجلادر الصحفية  وتألقه تلك الفترة التي صدرت فيها  ولعل اش
ــبوعية  املنوعة والساحرة واملشوقة ( كل شيء) التي ظلت متميزة   جريدته االس
ــي القرن املنصرم  ــيرة الصحافة العراقية ف ــة مضيئة في مس ــاً بل هي جنم حق
بالقياس الى اجلرائد االسبوعية غير السياسية التي كانت تصدر معها في تلك 
ــودة في دار الكتب والوثائق  ــة ، وباالمكان العودة جمللدات تلك اجلريدة املوج احلقب
للتاكد من هذا الكالم الذي اسوقه بحق صحفي شهير وصاحب مخيلة خصبة  
ــن والتراث والتاريخ  ــت تربطه باعالم االدب والف ــيال ال ينضب مداده كان وقلم س

ووجوه اجملتمع عالقة ود ومعرفة و( ميانة) قوية ، خاصة املشهورين منهم ..
ــيء احرص على متابعتها واحرص حرصاً  ــخصيا بدأت قارئاً نهماً لكل ش انا ش
ــن اجلريدة ( ٢٠)   ــخة م ــعر النس ــبوعياً عندما كان س ــديداً على اقتنائها اس ش
ــو احملرر الرئيس ملعظم صفحات  ــادر كان  هو ( الكل بالكل) فه ــاً، اذا  ان اجل فلس
اجلريدة مبا فيها صفحة ( شعبيات) املعنية باالدب واملأثور الشعبي ورواد وشعراء 

واعالم هذا االدب ، 
يومها  كنت شاباً يافعاً اكتب محاوالت  بسيطة ومتواضعة في الشعر الشعبي 
ــلها الى اجلادر لنشرها عبر البريد  ، لكنه رحمه اهللا كان ال يجد  حيث كنت ارس
ــرها فكان يرد علي سلباً كما يرد على غيري من اقراني من  ــجعه على نش ما يش
ــتعجال بالنشر بهدف صقل  ــعر) وكان ينصحنا بالتأني وعدم االس ( غوات الش

امكانياتنا في هذا اجملال الساحر واملغري ..
ــوتها في حينها لكنها  ــه وتوجيهاته لي رغم قس ــذا فقد بقيت مالحظات وهك
ــل الصحفي العراقي  ــق طريقي في العم ــاعدتني في ان اش في اجلانب االخر س
رويداً رويداً ، وهكذا هي رحلة االلف ميل التي مازلنا نسير فيها بكل تواضع رغم 

ــي الصحافة  ــف قرن ف ــور عتبة نص عب
العراقية ..

ــث )  ــو لي ــادر ( اب ــم اجل ــد املنع اذن عب
ــي مع  الصحفي العراقي الرائد ، واملنس
ــد بيضاء  ــف ، كانت له ي ــى واالس االس
ــه ابجديات  ــا من ــث تعلمن ــا حي علين
ــة البحث عن  املتاعب ، ومازلنا في  مهن

محرابها.. 
الذكرى الطيبة للصحفي الرائد الراحل 

عبد املنعم اجلادر..
( عادل ..)

عبد املنعم اجلادر ..شاغل عالـم 
الصحافة سابقاً واملنيس حالياً..!!

نقطة ضوء:

د. نوفل ابو رغيف
أيها املساء..

أُريدُ بحراً  أَضرِبُهُ بحرفي فأستَعيدُ طفولتي
أُريدُ مساءً آخرَ

هُ مسائي هذا أُقاسمُ
ومسافاتٍ جديدةً

أُضيئُها  بانتظاري
أحرثُها قلقاً

رُها أحالماً  أُولى وأبذِ
ن معي دائماً  أيها املساء  فلتكُ

هناك..
على رصيف مصابيحَ شاحبةٍ في ليل بغداد

بني لهفةِ القراءةِ 
ربة الشعراء وبني غُ

حتى يكتمل السهادُ 
حبُ ويجتمعَ الصَّ

ب واألحالمِ أَ بالتعَ فنتوضَّ
ها ونعيدُ تالوةَ السورِ نفسَ

وأدعيةَ املعصومني
بيل قاعة االمتحان قُ

ثمَ نعودُ مع اشتعالِ الظهيرةِ
زاهنيَ منتصرين

ونستعدُّ ملشهدٍ جديد

اكرم ياور باجالن

غبار
ــداً،  ج ــرة  القصي ــي  قصص
ــوف الروابط  ــة على رف املوزع
ــرأ، ترقد  ــة والتي لم تق األدبي
بائسة، تعتقت مثل مشروب 

قدمي، وأصدقائي ال يقرأون.
أيام

كل التالميذ يحملون حقائب 
جلدية ثمينة وجميلة، إال أنا 
ــن بقايا  ــي م ــت حقيبت وكان
القدمية، تخيطها  ــنا  مالبس
ــي، وأعلقها في رقبتي  لي أم
ــا أرى  ــوم كلم ــام، الي كاللّج

حصاناً أتذكر حقيبتي.
اقتداء

ــام، علقوا حجراً  قبل ١٤٠٠ع
حول رقبتي، ورموا جثتي في 
ــم من عدم  ــر، على الرغ النه
ــالم في القعر، مع  وجود الس

ذلك كنت مرتاحاً.
قبل امليالد

ــن في يومٍ أحمق،  ركلني الزم
ــي وقيدوني ثم  عصبوا عينن
ــيارة،  رموني في صندوق الس
ــش  التفتي ــاط  نق ــا  عبرن
ــدوالرات  ــق ال ــي، وتوري واملناف
ــرطة،  ــال الش ــة رج وقهقه
فلما فتحوا غطاء الصندوق، 
ــة أن تخرج،  عجزت الرصاص

تهيأت روحي للخروج.
ثمن

ــم  ــا صدفةً أمام قس التقين
ــد  وق ــة،  الصناعي ــراف  األط
ــى عكازه  ــه العوق، رم أنهك
ــدي بقوة،  ــك ي ــاً، امس جانب
ــد،  مؤب ــجني  س ــا  أن ــال:  وق
ــي اخلروج  ــالص يكمن ف واخل
من هذا اجلسد اللعني، لوحة 
ــل لن يصيبنا  على اجلدار: (ق

إال ما كتب اهللا لنا).

البينة الجديدة / علي شريف
أقامت دار الود للثقافة والفنون في محافظة 
بابل معرضاً للفنان التشكيلي سالم كمال 
ــراب اللون  ــل في مح ــوان ( تراتي ــن بعن الدي
ــماوي مدير دار  ــم العس ).وقال الدكتور باس
ــون: إن املعرض ضم عدد  الود للثقافة والفن
ــكيلية تنوع في  ــال الفنية التش من األعم
ــي طرحها  ــكاره الت ــه وأف ــه ومواضيع ألوان
ــون معلنة  ــال الدين لتك ــالم كم الفنان س

ــني العراقيني  ــادة الفنان ــام اجلمهور وكع أم
ــاته وألوانه معاناة  اليوم فلم تغب عن فرش
ــي مير بها  ــروف الصعبة الت ــني والظ العراقي
ــن زوايا  ــن زاوية م ــي أكثر م ــد ف ــرد والبل الف
حياته االجتماعية والسياسية لكنه اختار 
ــي تكون رمزا  ــض لوحاته ك ــا املرأة لبع أيض
آخر يواجه رموز القهر والظالم حيث يجدها 
ــاة واحملبة.وحضر  ــزا للحي ــن رم ــال الدي كم
حفل افتتاح املعرض عدد كبير من الفنانني 

ــن  ــي الف ــني ومتذوق ــني واألكادميي واإلعالمي
ــالم  الفنان س ان  ــارة  التشكيلي.وجتدراالش
ــن مواليد احللة ١٩٥٤  حاصل  كمال الدين م
ــم عام  ــهادة البكالوريوس في الرس على ش
ــني  ــني العراقي ــة الفنان ــو نقاب ١٩٧٧  وعض
ــكيليني  التش ــني  الفنان ــة  جمعي ــو  وعض
قتنيات  ــه ضمن مُ ــني وتوزعت أعمال العراقي
شخصية مختلفة في مدريد واجلزائر وعمان 

إضافة إلى العراق.

نص

( حديثُ املساء )
قصص قصرية جدا دار الود للثقافة والفنون تقيم معرضاً تشكيلياً

 للفنان سالم كامل الدين

عبد املنعم اجلادر
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بغداد / البينة اجلديدة
ــار  اجلب ــد  عب ــط  النف ــر  وزي ــد  اك    
ــماعيل،   االحد املاضي، على دور  اس
ــوق  ــتقرار الس منظمة أوبك في اس
ــني العام  ــاد االم ــة، فيما اش النفطي
ــدور  ــدو ب ــد باركين ــة محم للمنظم
العراق الفاعل في اوبك باعتباره احد 
احتفالية  ذلك خالل  املؤسسني.جاء 
اطالق كتاب «اوبك» ٦٠ عاماً، بحضور 
ــة  ــة والرياض ــدو ووزراء الثقاف باركين
ــة في العراق.  ــباب واملوارد املائي والش
ــان  ــب بي ــط، بحس ــر النف ــال وزي وق
ــرى مرور  ــال بذك ــوزارة، ان :»االحتف ال
ــعب التي مت  ــي قاعة الش ــاً ف ٦٠ عام
ــيس املنظمة فيها عام  شهدت تأس
ــة، كما  ١٩٦٠ بحضور الدول املؤسس
ــاب يتضمن  ــهد اليوم توقيع كت نش
ــخ املنظمة وكيف  في صفحاته تاري
ــة  ــود املاضي ــالل  العق ــاهمت خ س
ــواق  ــتقرار االس في احلفاظ على اس
ــك  اوب ــك  متاس ــة  وحماي ــة  العاملي
للوصول إلى أهدافها وحماية حقوق 
الى  ــار  واملستهلكني».واش املنتجني 
ــهد  ــعب الذي ش ــخ قاعة الش «تاري
ــرينات  ــذ عش ــة من تاريخي ــداث  اح
القرن املاضي»، متطرقا الى «مشروع 

ــام ٢٠١٧  ــا الذي بدء ع ــادة تأهيله إع
ــط جبار لعيبي  ــي زمن  وزيري  النف ف
وثامر الغضبان لتظهر بحلة جميلة 
والثقافي  ــاري  ــه احلض الوج تعكس 
ــرص العراق  ــد الوزير «ح للعراق».واك

ــام باركيندو  ــا الع ــة بامينه واملنظم
ــة احتفالية توقيع  على اهمية اقام
ــهد  ــعب لتش الكتاب في قاعة الش
ــيس اوبك  ــخ توقيعني االول تأس تاري
ــاب تاريخ  ــع واطالق كت والثاني توقي

ــاد االمني العام  اوبك». من جانبه اش
ــراق الفاعل  ــة اوبك بـ»دور الع ملنظم
في املنظمة باعتباره احد املؤسسني 
وهو البلد الذي شهد مؤمتر التاسيس 
قبل أكثر من ٦٠ عاما ، لذلك كان من 

الضروري ان تقام احتفالية  تأسيس 
ــبب  ــراق؛ لكن بس ــة في الع املنظم
ــا مت تأجيل االحتفال». جائحة كورون

ــتمر باركيندو «اليوم نلتقي في  واس
ــاب تاريخ  ــالق كت ــع واط ــل توقب حف
ــن اهم  ــذي يتضم ــاً ال ــك ٦٠ عام اوب
ــة والفعاليات التي  احملطات التاريخي
ــي معاجلة  ــوره املتميز ف ــدت حض اك
ــواق  ــي االس ــات  ف ــات واالزم التحدي
الدولية ، والعمل على  حتقيق التوازن 
ــا  ــة»، مثمن املنتج ــدول  ال ــة  وحماي
ــط والقائمني على  «جهود وزارة النف
ــاد البيان انه  ــة». واف ــام االحتفالي امت
ــختني من  «مت خالل احلفل توقيع نس
ــر النفط واألمني  الكتاب من قبل وزي
ــك وعرض فلم عن  ــام ملنظمة اوب الع
ــة وعن تاريخ  ــيس املنظم تاريخ تأس
ــي اعده املكتب  ــاج النفط العراق انت
ــط وفلم عن  ــي في وزارة النف اإلعالم
ــات  العالق ــه  اعدت ــة  املنظم ــخ  تاري
العامة في اوبك ولوحات فنية راقصة 
ــدد من  ــزف لع ــاء وع ــة دار االزي لفرق
نهاية  وفي  ــيقية،  املوس املقطوعات 
ــر النفط هدية  ــدم وزي ــة ق االحتفالي
ــدو تقديرا خلدماته  ــة  لباركين تذكاري

املتميزة  طيلة خدمته في املنظمة

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد عمار احلكيم،  ــوى الدولة الوطنية، الس ــس حتالف ق أدان رئي
استهداف حافلة تقل جنوداً في اجليش السوري ومصرع العديد 
من الضحايا امس األثنني.وقال السيد احلكيم نشارك اجلمهورية 
ــعبا مشاعر احلزن واأللم  ــورية الشقيقة قيادة وش العربية الس
ــفر عن  بعد اإلعتداء اإلرهابي الذي طال منطقة ريف الرقة وأس
ــرات الضحايا واملصابني.وأضاف إذ ندين هذه اجلرمية النكراء  عش
فإننا جندد دعوتنا للدول املتضررة من آفة اإلرهاب وعموم اجملتمع 
ــى وأد مخططاته األثيمة لضمان  ــي للتكاتف والعمل عل الدول
أمن واستقرار املنطقة والعالم بأسره.وكان ١٣ جندياً من اجليش 
السوري قتلوا، وأصيب اثنان آخران في هجوم على حافلة مبدينة 
ــمالي البالد امس األثنني.وذكرت وكالة االنباء السورية  الرقة ش
ــى طريق الزملة  ــتهدف حافلة ركاب عل ــانا} أن الهجوم اس {س

ضمن جبل البشري بريف الرقة.

النجف االشرف / البينة اجلديدة
ــة النجف، امس االثنني، مبنع تقدمي اخلضروات  وجهت دائرة صح
ــت الدائرة  ــن الكوليرا. وقال ــم للوقاية م ــلطة في املطاع والس
ــلطة  ــب، توجيهات مبنع تقدمي اخلضروات والس في بيان مقتض
ــن الكوليرا.وكانت وزارة  ــي املطاعم كإجراء احترازي للوقاية م ف
ــرا في محافظات  ــجيل ١٣ إصابة بالكولي الصحة أعلنت، تس

كركوك واملثنى والسليمانية. 

بغداد / البينة اجلديدة
استقبل مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، مبكتبه امس 
ــد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني  االول األح
اينوتشي.وجرى خالل اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو 
ــاء بني العراق  ــز التعاون البنّ ــراق، إضافة إلى بحث تعزي ــي الع ف
والبعثة، السيما في مجال االستشارة والتدريب.وجدد األعرجي، 
ــة  الناتو التدريبية وبناء القدرات  ــرص العراق على إجناح مهم ح
ــة اإلرهاب والقضاء  ــارة، مبا يعزز من قدرته في مواجه واالستش

على الزمر اإلرهابية.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت قيادة الشرطة االحتادية، القاء القبض على متهم بجرمية 
قتل في منطقة احلرية ببغداد.وذكرت القيادة ، انه ضمن اجلهود 
ــرطة االحتادية لتأمني قواطع  األمنية التي تنفذها قطعات الش
املسؤولية والقاء القبض على املطلوبني  ، متكنت قوة من اللواء 
ــرطة احتادية وضمن قاطع مسؤولية  اخلامس الفرقة الثانية ش
ــم بجرمية قتل في  ــن القاء القبض على مته ــوج الثالث ، م الف
منطقة احلرية ببغداد.واضافت، ان املتهم  قام برمي رمانة يدوية 
على أحد املنازل وقتل زوجته وعمها واصابة ثالثة اخرين  ، حيث 
ــل من اللواء اخلامس ومفرزة من  ــكيل فريق عم مت على الفور تش
اجلهد االستخباري التابع الى وكالة االستخبارات والتحقيقات 
ــتمكان محل تواجده  ــد حتديد أوصاف املتهم واس االحتادية وبع
ــه والقاء القبض عليه في املنطقة املذكورة ، مؤكدا  مت محاصرت
ــليمه اصولياً الى جهة االختصاص إلكمال االجراءات  انه مت تس

القانونية بحقه.
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بغداد / البينة اجلديدة
 ،  TBI ــي  العراق ــاري  التج ــرف  املص ــدد  ح
ــي التأثير على  ــاء ف ــة البيض ــة الورق أهمي
ــار إلى أن هذه  ــاد العراقي، فيما أش االقتص
ــة للبالد.وقال  ــة تعد صحوة اقتصادي الورق
ــالم اجللبي،  ــر التنفيذي للمصرف س املدي
ــة البيضاء تعد فرصة طيبة لفتح  إن الورق

حوار مالي مع احلكومة العراقية، ألن اجلهد 
ــاد، ما يؤدي  ــي يوقف نزيف االقتص احلكوم
ــاء الفرد  ــلم الناجت عن اكتف ــر الس الى نش
ــا أن الورقة  ــع، مبين ــاء اجملتم ــي رخ وبالتال
ــاريع حيوية  ــهمت بإقرار مش البيضاء أس
ــام املاضي،  ــن الع ــى م ــهر األول ــذ األش من
ــا على أصعدة  ــتمرون مبتابعته ونحن مس

متعددة، لضمان تطبيق االتفاقات املبدئية.
ــاك محاور يجب النظر إليها  وأضاف، أن هن
ــاريع، كي  ــذه املش ــتمرار به ــة االس لدميوم
ــيرا  تواكب التحوالت اجلذرية الكبيرة، مش
ــت بطريقة  ــاء كتب ــة البيض ــى أن الورق ال
ــاكل، بدقة منهجية، وهي  ــخص املش تش
ــيس عالقات مناسبة بعيداً  ضرورية لتأس
ــل تقييماً  ــا مبنهجية متث ــن العفوية، إمن ع
ــبة.وتابع أن هذه  لتحضير اإلعدادات املناس
الورقة شكلت مبزيج من سياسات تناسب 
ــعب العراقي واقتصاد السوق، بحيث  الش
ــة العامة،  ــهم في تنظيم األمور املالي تس
ــا أنها تعالج العوامل التي أدت الى  موضح
ــا االلتزام بحماية  ــي اإلنتاجية، مبا فيه تدن
الفرد واجملتمع.وبني أن هذه األهداف حتققت 
ــتقرار  من خالل عدد من احملاور، أهمها االس
ــة، وإعطاء  ــة االقتصادي ــي التنمي املالي ف
ــعب من خالل حوكمة  أولوية حلاجات الش
ــؤدي الى  ــدمي خدمات ت ــة لتق ــة وإداري مالي
ــازه من دون وجود  ــالح الذي ال ميكن إجن اإلص
ــي االقتصاد، عادا الورقة  خطوات عملية ف
ــوة اقتصادية للبلد، بطريقة  البيضاء صح

منهجية بحتة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن الوطني، امس  متكنت مفارز جهاز األم
االثنني، من ضبط قطع اثرية ومخطوطات 
نادرة في ثالث محافظات. وقال اعالم اجلهاز 

، إن مفارز األمن الوطني متكنت من اإليقاع 
ــارة اآلثار، األول  ــخصني يعمالن في جت بش
ــة بحوزته خمس قطع  في جانب الرصاف
أثرية على شكل متاثيل فرعونية، والثاني 

ــه قطعة ذهبية  ــي جانب الكرخ بحوزت ف
ــر املعلومات  ــد تواف ــاف انه بع نادرة.واض
ــبوهة  ــتخبارية عن حتركاتهما املش االس
مت  ــة،  القضائي ــات  املوافق ــتحصال  واس
نصب كمني محكم لهما أسفر عن إلقاء 
ــهود.وتابع ان  القبض عليهما باجملرم املش
ــي محافظة املثنى متكنت  مفارز اجلهاز ف
ايضا من إلقاء القبض على متهمني إثنني 
بطت  ــار وضُ ــان بتهريب اآلث ــن يقوم آخري
ــان للتوراة  ــا مخطوطتان نادرت بحوزتهم
ــار  باألحج ــة  ومرصع ــة  مذهب ــل  واإلجني
ــا ان املفارز متكنت من إلقاء  الكرمية، مبين
القبض على متهمني إثنني في محافظة 
ــة  ــة أثري ــا مخطوط ــرة وبحوزتهم البص
ــة بالذهب اخلالص.واكد انه  قدمية مكتوب
مت مصادرة جميع القطع األثرية باإلضافة 
ــلحة التي ضبطت مع املتهمني  إلى األس
ــع املضبوطات إلى  ــاً م ــم جميع واحالته
ــوا  لينال ــة  اخملتص ــة  القضائي ــات  اجله

جزاءهم العادل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد، امس االثنني،  ــادة عمليات بغ أفادت قي
باعتقال إرهابي، وعصابتني لترويج وتعاطي 
ــخص حاول  ــواد اخملدرة، كذلك اعتقال ش امل
ــة مولوتوف. ــن بقنين ــة مواط ــراق عجل إح
ــز االمن  ــدف تعزي ــه به ــادة ، إن ــت القي وقال
ــداد،  ــق بغ ــع مناط ــي جمي ــتقرار ف واالس
تستمر قطعاتنا االمنية مبالحقة العناصر 
ــار  ــاب وجت ــع االره ــف مناب ــة وجتفي االرهابي
ــرات العقلية  ــدرة واملؤث ــواد اخمل ــي امل ومروج
السموم ومرتكبي الدكة العشائرية ارهاب 
ــيق واملتابعة مع  املواطنني جاء ذلك بالتنس
مدير قسم استخبارات وامن قيادتنا والتي 
ــى متهم وفق  ــن القاء القبض عل نتجت ع
ــة ورصد تواجده  ــادة ٤١ ارهاب بعد متابع امل
ــيا).وأضافت،  ضمن منطقة الدورة (حي اس
ــى عصابتني لترويج  ــه مت القاء القبض عل أن
ــن أربعة  ــون م ــدرة تتك ــواد اخمل ــي امل وتعاط
متهمني بعد ان وردت معلومات استخبارية 
دقيقة تفيد مبمارسة نشاطاتهم االجرامية 

ضمن مناطق (احلسينية، الكرادة) في جانب 
ــس بتعاطي اخملدرات  الرصافة، ومتهم خام
في منطقة جكوك في جانب الكرخ، ضبط 
ــدرة وادوات  ــواد اخمل ــم كمية من امل بحوزته

ــت  ــن الكترونية.ولفت ــع موازي ــا م تعاطيه
ــاء القبض على متهم وفق  القيادة، إلى الق
ــائرية) الكرخ  املادة ٤٢ ارهاب (الدكة العش

ضمن مناطق غربي بغداد.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة جديدة من  ــس االثنني، إطالق وجب ــرف الرافدين، ام أعلن مص
ــال املكتب  ــاع والداخلية.وق ــبي الدف ــلف املوظفني ومنتس س
ــلف  ــة جديدة من س ــالق وجب ــه مت إط ــرف ، إن ــي للمص اإلعالم
ــي تبدأ من ٥ ماليني  ــبي الدفاع والداخلية الت ــني ومنتس املوظف
ــتكمال كافة إجراءات املنح وفق  وحتى ٥٠ مليون دينار، بعد اس
ــلف يكون  ــط والتعليمات.وأضاف، أن التقدمي على الس الضواب
عن طريق فروع املصرف املنتشرة في بغداد واحملافظات، مبيناً أن 
ــتمرة في استقبال طلبات معامالت الترويج  الفروع ما تزال مس

عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، وحملة  ــائعات املغرض ــالم األمني ، الش ــة اإلع ــت خلي رفض
التشويه املمنهجة التي تستهدف األجهزة األمنية والعسكرية 
ــة،  ــائعات املغرض ــض الش ــا ترف ــة ، إنه ــت اخللي العراقية.وقال
ــتهدف األجهزة األمنية  ــة التي تس ــويه املمنهج وحملة التش
والعسكرية العراقية مؤخراً، وهي امتداد حلمالت سابقة لطاملا 
اعيد انتاجها في محاولة خللط االوراق باالعتماد على معلومات 
ــذه احلمالت وغيرها، جزءاً  مضللة ومجهولة املصدر.واعتبرت ه
ــاتها األمنية،  ــاعي للنيل من الدولة ومؤسس ــزأ من املس ال يتج
ــي حتققها هذه  ــى اإلجنازات الكبيرة الت ــك بغرض التأثير عل وذل
ــة واجلرمية املنظمة. ــي مكافحة التنظيمات اإلرهابي األجهزة ف

ــائل االعالم الوطنية، عدم تداول معلومات  واهابت اخللية، بوس
تخص القوى االمنية استناداً الى تقارير خارجية مضللة تفتقر 
ــتهدف أمن  ــالت الكترونية ممنهجة تس ــى املصداقية، او حم ال

املواطنني، وذلك حفاظاً على استقرار البلد وأمنه.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة الكمارك، امس االثنني، ضبط ١١ شاحنة حتمل مواد 
مخالفة في مديرية كمرك املنطقة الوسطى.وقالت الهيئة ، إن 
كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك 
ــد مداخل مدينة  ــاحنة عن ــطى، ضبطت ١١ ش ــة الوس املنطق
ــة (مولدات كهربائية، مواد  ــداد محملة مبواد متنوعة مخالف بغ
ــات وانابيب حرارية، رول اصباغ، رول  غذائية، ادوات منزلية، خزان
حديد، اوفن كهربائي) وذلك خملالفتها ضوابط االستيراد.وأشارت 
ــى أن عملية الضبط بالتعاون مع جهاز األمن الوطني  الهيئة إل

مديرية األمن االقتصادي، وبإسناد من شرطة الكمارك. 
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9مقاالت
إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   يعاقب باحلبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه 
من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من السلطة اخملتصة 
ــة عشر  ــجن مدة ال تزيد على خمس وتكون العقوبة الس
ــخص  ــنة في االحوال التالية : اذا حصل الفعل من ش س
ــتخدمي احلكومة او حمل عالمة  ــا بدون حق وبزي مس تزي
ــمية واتصف بصفة كاذبه او ابرز امر مزورا بالقبض او  رس
ــلطة مختصة واذا  ــس مدعيا صدوره من س احلجز او احلب
صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب نفسي او بدني واذا 
ــخصني او اكثر او شخص يحمل سالح  وقع الفعل من ش
ــة  ــدة احلرمان او احلجز اكثر من خمس ــا واذا زادت م ظاهري
ــر يوما واذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة  عش
ــطة غيره  ــه او بواس ــادة ٤٢٢ من خطف بنفس ــة وامل عام
ــرة من العمر  ــم يتم الثامنة عش ــا او حيلة حدثا ل اكراه
ــجن مدة ال تزيد على خمسة عشر سنه اذا  يعاقب بالس
ــجن مدة ال تزيد عشر سنني اذا  كان اخملطوف انثى او بالس
ــراه او احليله او  ــرا واذا وقع اخلطف باالك ــوف ذك كان اخملط
ــديد ومن خطف بنفسه  اذا توافرت فيه احد ظروف التش
ــه انثى امتت  ــراه او احليل ــة االك ــره بطريق ــطة غي او بواس
ــجن مدة ال تزيد  ــرة من العمر يعاقب بالس اخلامسة عش
ــنة واذا صحب اخلطف وقاع اجملني  ــة عشر س على خمس
عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة االعدام او السجن 
ــراه الى موت اخملطوف تكون العقوبه  املؤبد واذا قضى االك
ــجن مدة سبعة  ــجن املؤبد  ويعاقب بالس االعدام او الس
ــس او احلجز مع  علمه بذلك  ــنوات من اعار محال للحب س
ــوف وتركه  ــدث اخلاطف أذى باخملط ــم يح ــادة ٤٢٦ اذا ل وامل
ــاعة من وقت اخلطف في  ــل انقضاء ثمانية واربعون س قب
ــى أهله تكون  ــوع منه ال ــهل عليه الرج ــكان امني يس م
ــنة ويعفى اجلاني من  ــه احلبس مدة ال تزيد على س العقوب
ــلطات واعلمها مبكان  ــة اذا تقدم مختارا الى الس العقوب
ــب على ذلك انقاذ  ــافها له وترت وجود اخملطوف قبل اكتش
ــد زواج صحيح بني  ــوف والقبض على اجلناة واذا عق اخملط
ــا واوقف حتريك  ــني اجملني عليه ــدى اجلرائم وب مرتكب اح
ــي الدعوى  ــا واذا صدر حكم ف ــق فيه ــوى او التحقي الدع
ــب  ــتأنف اجراءات الدعوى حس ــف تنفيذ احلكم وتس اوق
االحوال اذا انتهى الزواج بطالق صادر من الزوج بغير سبب 
ــباب متعلقه  ــالق حكمت به احملكمه ألس ــروع او بط مش
ــنوات  ــوء تصرفه قبل انقضاء ثالث س ــأ الزوج او س بخط
على وقف االجراءات ويكون لالدعاء العام وللمتهم واجملني 
ــا ولكل ذي مصلحه وقف حتريك الدعوى واالجراءات  عليه
ــتئناف سيرها او تنفيذ احلكم  وتنفيذ احلكم او طلب اس
ــنه وبغرامه او باحدى  ويعاقب باحلبس مدة التزيد على س
هاتني العقوبتني من دخل محال مسكونا او معد للسكن 
او احدى ملحقاته وكان بدون رضاء صاحبه وبغير االحوال 
التي يرخص بها القانون وتكون العقوبه احلبس اذا وقعت 
ــروقها او بواسطة كسر او  اجلرميه بني غروب الشمس وش
ــالح ظاهرا او مخبأ او من  ــلق او من شخص حامال س تس
ــخاص فأكثر او من اتصف بصفه كاذبه ويعاقب  ثالث أش
ــنوات او باحلبس كل  ــبع س ــد عن س ــجن مدة التزي بالس
ــه او ماله او ضد  ــكاب جناية ضد نفس ــدد اخر بارت من ه
ــي خطاب خال من  ــره واذا كان التهديد ف ــس او مال غي نف
ــوب صدوره الى جماعة سرية  ــله او كان منس اسم مرس
ــاره كتابه او  ــول او الفعل او االش ــدد اخر بالق ــن ه وكل م
ــخص اخر يعاقب باحلبس مدة ال  ــطه ش ــفاها او بواس ش
ــنه واذا وقع القذف بطرق النشر في الصحف  تزيد على س

واملطبوعات او احدى طرق االعالم عد ذلك طرفا مشددا.
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* صفد العبيدي
ــر من حزيران لم يكن يوما عاديا    يقينا ان اخلامس عش
ــريحة  ــه عموم وعلى ش ــني على وج ــى العراقي ــر عل مي
ــوم خالد في  ــه اخلصوص،،،، أنه ي ــني على وج الصحفي
سفر االعالم والثقافة العراقيةمتثل في انطالقة جريدة 
ــع لتكون انطالقتها بداية  ــة  االصل واملنب (زوراء)  عراقي
ــة كان ذلك قبل نحو ١٥٣  ــيس الصحافة العراقي لتأس
ــك املعاني ونتفيأ بظالل  ــتذكر تل عاما ،، اننا اليوم نس
ــأت  تلك احلقب التي مرت على صحافتنا التي منت ونش
ــت تتلون بدماء  ــا ،،، غالبا ما كان ــي ظروف خاصة به ف
ــة،  في هذا  ــل بأمانيهم الوردي ــل الصحافة وتكتح اه
ــة العراقية ورأس  ــارك نتقدم  لقائد الصحاف اليوم املب
ــب الصحفيني  ــي نقي ــتاذ مؤيد الالم ــيرتها األس مس
ــة بخالص  ــادة دفة النقاب ــي قي ــه ف ــني ولزمالئ العراقي
ــائلني اهللا ان يوفقهم جميعا  آيات التهنئة والتقدير س
ــني وحرصهم على ان يكون  خدمه لتطلعات الصحفي

في مقدمه الركب دائما ومن اهللا التوفيق ،،،
* عضو نقابة الصحفيني فرع نينوى
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ماجد جواد خيون

ــن العراقي  ــض املواط ــاً ما ميتع غالب
ــاً ملراجعة  ــه مرغم حينما يجد نفس

ــة  ــات الدول ــر أو مؤسس ــدى دوائ اح
ــباب معروفة ومشخصة منها  واألس
ــلوب املعاملة وقلة االحترام  تدني اس
والروتني وبدع االبتزاز التي تقبع خلفه 
اال انه يحاول أن مينح نفسه مساحة 
كافية من التحمل والصبر في سبيل 
ــن اجلها  ــه التي راجع م ــاز مهمت اجن
وجتنباً من حصول اي تقاطع يتعارض 
ــا يصبو  ــي وم ــف املعن ــزاج املوظ وم
ــير اجراءات  اليه وتبعات ذلك على س
ــلوك الوضيع هو  ــذا الس املعاملة ه
ــات  ــائد في اغلب دوائر ومؤسس الس
ــم املرحلة  ــذي ولد من رح ــة وال الدول
ــا فماذا  ــن قيحه ــع م ــة ورض الراهن

ينبغي ان نرى سوى الفوضى ومخالب 
ــن مكانه مبا  ــش م ــاد وكل ينه الفس
يتوافق وامكانياته الوظيفية ( واالناء 
ــا بذلك  ــه ) حتى فقدن ــح مبا في ينض
انضباطنا والتزامنا الوظيفي وجتردنا 
ــو الهدم  ــانيتنا واجتهنا نح ــن انس ع
ــس لنا هذا  ــب وخير ما يعك والتخري
ــورة بني طرفي  املوضوع لوضوح الص
ــس اال هم معظم موظفو  املعادلة لي
ــك اال ان ترى  ــد وما علي ــر التقاع دوائ
ــذي يرى  ــف وال ــل املوظ ــف يتعام كي
نفسه اعلى شأنا من كل من يراجعه 
ــني هم موظفون  مع ان هؤالء املراجع
ــوا للتقاعد  ــت خدمتهم واحيل انته

ــة انهم هم  ــن الناحية االفتراضي وم
ــر دائرة  ــن مدي ــى م ــأنا حت ــى ش اعل
ــرة وخدمة )  ــناً وخب هذا املوظف ( س
ــذه الفقرات  ــي ان حتترم ه وكان ينبغ
وتؤخذ بنظر االعتبار اال ان االمر ليس 
ــجون )  ــا ذو ش ــث هن ــك ( واحلدي كذل
ــن قناعتنا ان املوضوع  وعلى الرغم م
ــة التعقيد ومن  بصورة عامة في غاي
ــاع امتداده  ــه التس ــب معاجلت الصع
وعلى املستويني االفقي والعمودي اال 
اننا ميكن أن نذكر والذكرى تنفع املـ... 
ــأن املوظف املعني في حديثنا مهما  ب
ــي دائرته فهو  ــلوكه وتنمره ف كان س
مواطن حاله حال بقية املواطنني وله 

ــي دوائر اخرى ومن املؤكد  مراجعات ف
ــلوب املبتذل  انه سيالقي نفس االس
ــاه مراجعيه  ــل به هو جت ــذي يتعام ال
ــائد  ــلوك هو الس باعتبار ان هذا الس
ــع لالبتزاز ودفع  ــي دوائرنا وقد يخض ف
ــوى وانا على يقني من انه سوف  الرش
ــك الدائرة غضباً متذمراً  يخرج من تل
يلعن هذا وذاك واليوم الذي راجع فيه 
ــن آذاه .  ــو في صالته على م وقد يدع
غافالً عما كان يفعله هو مع االخرين 
ــنا  . الم يجدر بنا ان نلتفت الى انفس
ــك  ونصلح حالنا ؟ ام ننتظر من ميس
ــروف ابجد  ــا علينا ويعلمنا ح العص

هوز االخالق.؟

عبدالسالم علي السليم

ــون صادمة فنحن امة  املقدمة رمبا تك
ــتعمرها  ــذ الكتابة اس ــرأ وال حتب ال تق
ــى غيرها وهذه  ــل واالعتماد عل الكس
ــدور في  ــتبقى ت ــا وس ــة ضعفه نقط
فلك الضياع النها ال تدرك املأزق الذي 
ــه واالصرار الذي طغى على  وضعت في
ــاذجة املتخلفة   ــة الس ــك العقلي تل
ــة ومراجعة  ــل النصيح ــي ال تقب والت
ــة. نحن اوالد اليوم وال  افكارها التافه
نحتاج البارحة ولسنا مبعنيني مبا قال 
فالن وعالن فكل زمان له اهله وثقافته 
فليس القرن السابع كما القرن احلادي 

ــرين البتة ، ما ارجوه وامتناه هو  والعش
ــالتي وهي  ان يفهم االخرون مغزى رس
ثقيلة بكل تأكيد وغير مسموعة لدى 
احلقيقة  ــاحقةولكنها  الس األغلبية 
ــم واملنغلقني  ــت املغرر به التي صدم
ــن يريد ان ازيف  على األفكار املزيفة م
له احلقيقة فأنا مستعد لذلك ولكن!! 
ــكت هذا التهور  ؟ الضمير هو من يس
ــي ال ارى فيها غير  ــة الت ــذه اجملازف وه
ــدي بيني وبني  ــذالن والتناحر اجلس اخل
ذاتي وهي ترفض الواقع اخملزي وتتخلى 
ــر القابل  ــكله املتصلب وغي عنه بش

ــكله  ــر بش ــل االم ــة  وتقب للمطاوع
ــائبة  ــح واملعلن ، هي افكار س الصري
ــة عن مألوفها ونوع من الترف  ومنفلت
الفكري واملران غير املرغوب فيه ، وانت 
ــرة  ــب اجلهل وقواه الكاس حتذر مخال
وهي تتسيد احلالة بواقعها املنحرف، 
ــت بناصح وخال من شوائب  فأنا لس
ــدر  ق ــاول  اح ــي  ولكنن ــاة  احلي وادران 
ــالة ملن يعجبه  املستطاع ارسال رس
ــكاره وبعضاً من  ــن اف ــيئاً م تغيير ش
ثوابته املزيفة التي اضرت به واوصلته 
حلضيض التخلف ، فاألفكار كاملالبس 

تتغير من حني ألخر فال ثوابت في واقع 
ــدد كل يوم ، ما امتناه هو  متحرك يتج
ــدم االلتفات للخلف  النظر لألمام وع
ــت وازدادت  ــز مهما عل ــور احلواج وعب
ــي  ــد الت ــر الوحي ــي العنص ، األرادة ه
ــعر  ــل جميع املعوقات حينها نش تذل
الذين  ــتقبل  ــن ملس ــا ونطمئ بوجودن
ــا ، ينبغي ان نترك بصمات  يأتون بعدن
ــاح افكارنا  ــى حتضرنا وانفت ــل عل تدل
ــف وهي  ــتوعب اآلخر اخملتل ــي نس لك
الوسيلة الوحيدة لتقومي حياتنا وبناء 

سعادتنا.
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حيدر عبد الرزاق ال طه 
ــراق يوما بعد  ــابك االحداث في الع تتش
اخر و(سنة بعد سنة)  وكلما يستبشر 
ــاركون  املش باجتماع يجمع  العراقيون 
بحكم  الوطن من ( شيعة وسنة واكراد 
ــان احلل قد  ــات وطوائف اخرى )  ب واقلي
ــل وان االخوان جميعهم احتدوا على  وص
مشروع حكومي جديد يجمع العراقيني 
بعضهم ببعض  سرعان ما تبرز للوجود 
ــر  وتباعد عجيبه ومقصوده   ظاهرة تناف
ــور اخلامس كما  ــرعان ما جتد الطاب وس
ــل بتظاهرات  ــر عنه وكما حص كان يعب
ــقاط مجلس  ــادوا باس ــني ن ــربن ح تش
ــة  حكوم ــقاط  باس ــت  وانته ــواب  الن
ــل االتفاقيه  ــبب تفعي عبد املهدي بس
ــذي كان  ــور ال ــذا الطاب ــه؟   و ه الصيني
ــدام على  ــي فرضها ص ــان احلروب الت اب
اجليران العرب وغير العرب يلوح ويصفق 
ــرق  ــتخدم الط ــل ويس ــر ويتفاع وينش
ــر املعقوله وخاصة  ــه املعقوله وغي كاف
ــل االجتماعي   والتواص ــائل االعالم  وس
ــون احداثا  ــدث ليك ــم احل ــث يضخ حي

ــل املدبر (  ــن العق ــع تغذيه م ــه م مرعب
ــع  ــون ) وجمي ــي ) وال (سكس ــو ناج اب
عمالؤهم ووكالؤهم وبجميع القطاعات 
ــكام العرب  ــن امللوك واحل ــجيع م وبتش
ــات ويصبح  ــتد االزم ــر العرب لتش وغي
ــواء داخليه بني  ــبح احلروب قائما  س ش
ــع  ــلحه او م ــم املس ــزاب وقواعده االح
ــا واجتياحاتها  ــل تركي ــدول اجلاره مث ال
املستمره على املدن احملاذيه كما يحصل 
ــافة  ــي ملس ــش الترك ــول اجلي االن بدخ
ــيقه  وقبلها  ٣٢٥ كيلو متر ووصل بعش
ــة امريكا داعش وكيفية  متكينه  صنيع
ــل  ــا متث ــه وم ــه التاريخي ــذه احملافظ به
ــتراتيجي وهو يعلن وامام  مبوقعها الس
ــة مطاردة ال (بككه  املأل وبتبجح بحج
ــيد مسعود  حلزب العمال ) وليدخل الس
بارزاني على اخلط ويصرح بانه (  مستعد 
للحرب ) وهنا يبرز التساؤل والتساؤالت 
( هل ان بارزاني  فقد اتزانه املعهود وفقد 
ــأن الكردي   ــم بالش ــه والتحك البوصل
ــزاب وخاصة  االحزاب  بعد اقصائه لالح
العريقه باالقليم في االنتخابات االخيره  
لعام ٢٠٢١ وبعد انسحاب السيد الصدر 
ــتقاالت  ــر اس ــواب عب ــس الن ــن مجل م
اعضاء الكتله الصدريه ليضعه ويضع 
ــي  امام مفترق طرق  ــريكه  احللبوس ش
ــره كما يعبر  ــرف خيوط املؤام بعد ان ع
ــيقي)  وباخبارها  ــا (  االطار التنس عنه
غير املعلنه على املأل وابعاد ذلك اخملطط 
ــيد الصدر  ــاع خاص مع الس عبر اجتم
ــاد تلك القضيه  ــوا وبالدليل ابع ليعرض
ــيعي امام (  ــت الش ــت البي ــي جعل الت

ــفير احلرب بني جميع مكونات البيت  ش
ــح التي اتهمت  ــيعي لتحدث املذاب الش
ــيس  ــرائيل واجلواس ــا واس ــارات به االم

املنتشرين باربيل حسبما اعلنته ايران
ــل  ــيقي) ام انه  فش وقادة االطار التنس
ــداد  بغ ــرات  تظاه زول  و  ــم  مخططه
اخملطط لها  بعد االنسحاب من مجلس 
ــواب ودخول اخلضراء واعالن احلكومه  الن
ــا ( ١٨٠ رجال ) ممن ادخلتهم  التي قوامه
ــم لذلك احلدث  ــدورات واعدته امريكا ب
الذي مت افشاله واحرجتهم تلك الفطنه 
ــيعي  واالداره لالزمه من قبل البيت الش
ــع العلم ان  ــه معه  م ــوى املتحالف والق
ــني   ــيني معروف ــض  السياس ــاك بع هن
ــن  ــالميه م ــارات االس ــم التي ملعارضته
ضمن هذه املؤامره واشيع اسم احدهم 
ــة احلكومه قبل  ــحا لرئاس وكان   مرش
ــا  ــوا ضباط ــم كان ــي وبعضه الكاظم
ــني  ــه محال وامني ــكريه  ــب عس ملناص
ــوا وعبر الناتو  على التقاعد لذلك حرك
ــفيره االمريكيه اجلديده)   (مسعود والس
بااليعاز لتركيا بدخول االراضي العراقيه 
ــابقه  ــر )  بس ــوا مت ــق ( ٣٢٥ كيل لعم
ــره جدا على وحدة العراق وانتهاك  خطي
ــيادة العراق في  ــيادته ومنذ اعالن س س
ــى و  ــه االول ــام اجلمهوري ــان قي ١٩٥٨ اب
االغرب سكوت احلكومه املطبق ومعهم  
واالكراد القابضني على السلطه باربيل 
ــواب احلالي  ــي رئيس مجلس الن وتغاض
عن ذلك االجتياح الذي بعبر عنه احتالال    
ــت االعالمي الكبير  بل االكثر هو الصم
ــوع باالعالم   ــوض بذلك املوض وعدم اخل

ــوع وبخاصة  ــي واملطب ــمعي واملرئ الس
ــار والسكوت  ــعة االنتش القنوات  واس
احملير واملفضوح بضعف   جامعة الدول 
العربيه وخنوعها للتطبيع مع اسرائيل 
ــه  اخلارجي وزارة  ــك  وكذل ــه   الصهيوني
ــص  يخ ال  ــوع  املوض وكأن  ــه.  العراقي
العراق بل ببالد بافريقيا او بآسيا ؟ ومتت 
ــه ملن لديه  ــعبيه والثقافي املقارنه الش
ــاهده انه لوكانت ( اجلاره ايران   رؤيا ومش
ــر واحد على  ــافة كيلو مت )  دخلت مس
العراق كيف سيتعامل املوقف الرسمي 
ــمي والدولي والداخلي وما  ــبه الرس وش
هو موقف االعالم والتواصل االجتماعي 
ــذا حدث وما  ــة التعامل مع هك وكيفي
ــه والعداء  ــا االزدواجي ــف   انه ــو املوق ه
ــعب  ــني الش ــه  ب ــة الفرق ــر ثقاف ونش
ــي  ــعب العراق ــلم  والش ــي  املس االيران
خاصة الشيعه منهم ليدخلوا بصراع 
ــلبيه  ــت  معهم وله نتائح واثار س مقي
ــيم  ــه  و ليتم تقس ــدة املدى وقريب بعي
ــاء الوطن اجلديد  العراق حملافظات وانش
ــادي  ــدود الرم ــى ح ــطينيني عل للفلس
ــه منذ ٢٠٠٦  ــوريا كما هو مخطط ل س
ــعب ومتابعة الوطنيني   لكن نباهة الش
ــفير  الس ــوا  ابلغ ــن  الذي ــه  املعلوماتي
ــمح  س ــا  عندم ــا  بوقته ــي  البريطان
ــويف   ــة  االقصاء وتس بالتالعب وممارس
ــات  ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ قد  بالنتائج النتخاب
ــارادوا اعادة  ــدا واذعرهم ف ــم ج احرجه
ــد ليلعبوا االن  ــجه من جدي الغزل ونس
ــئ بايدن  ــاض مبجي ــاع الري ــة اجتم لعب
لبحث امن اسرائيل والتوجه حملاربة اجلاره 

ايران فحركوا االتراك  الذين قطعوا املاء 
ــاء واالطفال  واحتلوا االرض وقتلوا النس
ــاري  ــم التج ــم ان ميزانه ــنجار رغ بس
ــراق وايرادتهم املتاتيه  ــنوي  مع الع الس
ــر من ١٢ مليار  ــم من بلدنا هي اكث اليه
ــون ان تكون  ــذا من اجلن ــنويا وه دوالر س
سياسة هذه الدوله املتعنجهه بعملها 
ــوال وجود  ــد  ل ــك الفوائ ــي بتل ان تضح
ــروع ليقيم دولته  ــي ذلك املش من يحم
كردستان العراق   وبانفراد تام عن االحتاد 
الوطني وكوران وبقية االحزاب التي متثل 
ــعب العراق بالشمال احلبيب وختاما  ش
ــفير احلرب) والتلويح بالقوه  نقول ان( ش
العسكريه الجبار احلشد الشعبي على 
ــرعهم  ــول باملواجهه لتنفيذ مش الدخ
ــوى وكركوك)   ــيم واقتطاع( نين بالتقس
ــم لن ولم يتحقق بوحدة  لن ينجح وحل
ــة النجف كما  ــعب ووجود مرجعي الش
ــوى اجلهاديه ضد داعش  ــا بالفت موقفه
ــفره  سيش ــفيرهم  ش  ) وان  ــي  االرهاب
ــون ( لبلدهم العراق)  الوطنيون)  اخمللص
ــني وينفذ قرار  ــوال العراقي ــتحرر ام وس
ــا للخزينه  ــه بارجاعه ــه االحتادي احملكم
ــتان  ــيخلص اقليم كردس االحتاديه  وس
ــه على اربيل  ــة اردوغان واعوان من قبض
ــفيره  الس ــال  ام ــم  وتتحط ــمال  والش
االمريكيه وسفارة الشر اجملرمه وتتبخر 
ــي  ) وال ينجح  ــو ناج ــفير (اب ــال الس ام
ــكل  ــينهض العراق وتتش ــعاه وس مس
ــن كل  ــن م ــاء املتوحدي ــة االقوي حكوم
ــيج الوطني ويحيا العراق ويعيش  النس

العراقيون .

عبدالهادي مهودر 
ــبة  ــدث اال ابتدعنا له مناس ــم يبق ح ل
لالحتفال به واحياء ذكرى مرور عام عليه 
ــبات  ــت كل ايامنا مناس ــى اصبح ، حت

ــرة في  ــر حف ــة ، كتصوي ــة او خاص عام
شارع فرعي ونشرها في مواقع التواصل 
واالحتفال مبرور عام عليها دون اصالحها 
ــرا ابتدع  ــدة البلدية ، واخي ــن قبل وح م
ــالم جامعة  ــادروا كلية االع ــاء غ اصدق
ــاء، االحتفال  ــداد ، وهم في عز العط بغ
ــى التقاعد  ــى االحالة عل ــام عل مبرور ع
ــتذكرين ايام العمل واالحداث التي  مس
ــر ارهابي  ــم ومنها حادث تفجي رافقته
بسيارة مفخخة في احد مطاعم بغداد 
ــن احلادث بعد  ــن كل ما يتذكرونه ع ،لك
ــم من املوت باعجوبة انه وقع بعد  جناته
ــة على متن )  ــاب وجبة ( يابس دفع حس
ــا فقط وليس  ــاول لقمة واحدة منه وتن
ــديد األسف !. وألن قانون  قبل الدفع لش

التقاعد اجلديد قد بدأ يلقي بالكفاءات 
ــاالت  ، فاالحتف ــة  ــاق اخلدم ــارج نط خ
ــتتزايد في كل بيت وحارة  ــنوية س الس
ــة التقاعد  ــارع او مركزياً في مديري وش
ــد مرور  ــذا اليوم وبع ــى ه ــة ، وحت العام
ــون التقاعد اجلديد  نحو عامني على قان
فاملوضوع مايزال يجذب املزورين كما في 
ــذي نفته االمانة  الكتاب املزور األخير ال
ــتغلني حالة  العامة جمللس الوزراء ، مس
ــر املوظف  ــاب عم ــاس في احتس االلتب
ــم عند  ــل بت ــد ، ه ــى التقاع ــال عل احمل
ــتني  ــتني أم عند امتامه الس بلوغه الس
ــتني  ؟ لكن العدد االكبر احيلوا في الس
ــاد  ــرى اعي ــي ذك ــال وف ــام والكم بالتم
ــنة ؟واذ  ــهر والس ميالدهم باليوم والش

ــزي املوظف  ــة هديتك عزي ــون االحال تك
ــعيد ليقترن بيوم  ــي عيد ميالدك الس ف
ــد الذي يحول املوظف الوقور الى  التقاع
انسان محتاج الى عمل جديد ملواجهة 
ــية والصحية  ــات احلياة املعيش متطلب
الصعبة مبرتب شهري ال يوفر حياةً كرميةً 
لشرائح كثيرة من املتقاعدين ، مع ذلك 
فهو ال يوزع دون صدور بيان رسمي يعلن 
اطالق رواتب املتقاعدين اسوة باملوظفني 
ــت متأكدا  ــة ، ولس ــتمرين باخلدم املس
ــهرية  ــالق الرواتب الش ــن بيانات اط لك
ــا العراق عن جميع دول العالم  ينفرد به
ــة ، ولعل هذا  ــل حاص ــا حتصي باعتباره
ــياق في ظل شح املوارد  االعالن بدأ كس
املالية قبل عامني ومن املناسب ان تعود 

ــير  ــور الى طبيعتها ويتوقف التبش االم
باطالق الرواتب الشهرية بعد جتاوز تلك 
ــرة املالية احلميدة ،  األزمة وفي ظل الوف
ــا في اعالم وزارة  ــع خالص الود لزمالئن م
ــم املتقاعدون  ــة الذين ينتظر منه املالي
بشائر اضافية على الراتب او تخفيضات 
ــلف والقروض املالية  و اعفاءات من الس
ــر ظهور  ــت تكس ــي بات ــة الت والعقاري
ــم على طريق  ــن ، وألننا وألنك املتقاعدي
ــكل مبادرة  ــا محتوما ف ــد حتم التقاع
ــب لكم ولوزارتكم  هي فعل خير يحس
ــات غداء  ــون وجب ــى ال تك ــرة ، وحت املوق
ــة  ــاء املتقاعدين اليومية (يابس االصدق

على متن).
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ــني  املزارع ــريحة  ش ــكل  تش
ــد عن ٧٠٪  ــبة تزي والفالحني نس
من سكان بلدنا ممن يفنون سني 
شبابهم بالعمل الزراعي في ظل 
ــتاء  ــف حارقة وبرد ش حرارة صي
قارص ليقدموا لنا لُقمة العيش 
ــم اجلميل  ــرد له ــذا علينا أن ن ل
ونوفيهم جزءاً من دينهم .. أقدم 
ــذا املقترح أمام مجلس النواب  ه
لدراسته من قبل اخملتصني وإقراره 

ــاً  ــس وفق ــه للمجل ــد تقدمي بع
ــذه األمور  ــياقات في مثل ه للس
ــريحة  ــاً لهذه الش ــك ضمان وذل
ــى الزراعة  بَر ولكي تبق ــد الكِ عن
ــواد)  ــن (بالس ــون أرض الرافدي تل
ــو وأبناؤه  ــد» يزرع ه ويبقى «راش
وأحفاده من بعده وتبقى احلمامة 
ــاحٍ  صب كل  ــرد  تغ ــة»  «الفختي
ــي .. وين أختي .. باحللة»  «ياگوگت
ل  لنشرع هذا القانون على أن ميوّ

من إيرادات النفط بنسبة مئوية 
ــد دوالر» على أن  حتت عنوان «راش
ــداً (للمزارع  ــوم إقراره عي يكون ي
والفالح) أو عيدا لـ «راشد» وعلى 
ــرار القانون  ــد» في حالة إق «راش
ــكل عضو من مجلس  أن يقدم ل
ــلة من إنتاجه فاكهة  النواب س
ــز «بالتنور»  ــرة ورغيف خب وخض
ــى  ــه ولتبق ــهور بكرم ــو مش وه
ــواداً بخضرتها  أرض الرافدين س

بــ «كرك راشد» وأبنائه وأحفاده 
ــي الرافدين  ــاه ف ــة املي ــم قل رغ
ــار  ــا بأمط ــأل اهللا أن يفرجه نس
غزيرة تكتسح ما بناه اجليران من 
ــريان  ــدود ليمنعوا عنا املاء ش س
ــيء  احلياة إن اهللا قادر على كل ش

وهو بعباده بصير.

* محامي ومهندس زراعي
٠٧٨١٢٣٨٨١٢٧
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خضري عباس األنباري *
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 ٥/٢٠٢٢ رقم مناقصةالاعالن  إعادة
 تجهيز سيارات

لجمي���ع اج���راء مناقص���ة عام���ة  اع���ادة تعل���ن األمان���ة العام���ة لمجل���س ال���وزراء ع���ن    
 GXR الن����د ك����روزلتجهي����ز س����يارات ن����وع (الش����ركات (القط����اع الع����ام والخ����اص) 

وبمبل����������غ تخمين����������ي مق����������داره  ) ٥ع����������دد /  م����������ع اللوح����������ات ٢٠٢٢مودي����������ل 
 أل�����ف) س�����بعمائة وواح�����د وس�����تون ملي�����ون ومائت�����ان وخمس�����ون ٧٦١٬٢٥٠٬٠٠٠(

وس���تجرى المناقص���ة وفق���ا لتعليم���ات تنفي���ذ  الموازن���ة الجاري���ة،دين���ار عراق���ي عل���ى 
) والض�����وابط الص�����ادر بموجبه�����ا وتطب�����ق ٢٠١٤لس�����نة  ٢العق�����ود الحكومي�����ة رق�����م (

عل�����ى  )الس�����لعتجهي�����ز  (وثيق�����ةالوث�����ائق القياس�����ية الص�����ادرة ع�����ن وزارة التخط�����يط 
 مع مالحظة ما يأتي: المناقصة،اجراءات هذه 

عل���ى مق���دمي العط���اء الم���ؤهلين وال���راغبين ف���ي الحص���ول عل���ى معلوم���ات اض���افية  .١
) ٧٤٣٢٢٣٤(االتص����ال بقس����م العق����ود والمش����تريات عل����ى رق����م اله����اتف األرض����ي 

اعة خ���الل أي���ام وس���اعات ال���دوام الرس���مي م���ن الس���اعة الثامن���ة ص���باحا وحت���ى الس���
 الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

 )١٥٠،٠٠٠(مبل���غ قيمت���ه مق���دمي العط���اء المهتم���ين ش���راء وث���ائق العط���اء ب بإمك���ان .٢
 دينار غير قابل للرد.  ألفمائة وخمسون 

الظه���ر موع���د غل���ق المناقص���ة عن���د نهاي���ة ال���دوام الرس���مي ف���ي الس���اعة الثاني���ة بع���د  .٣
وي�����تم تس�����ليم العط�����اءات ال�����ى العن�����وان  )٢٠٢٢/ ٧ / ٤(المواف�����ق  )ثن�����ين(اال لي�����وم
بناي����ة قس����م العق����ود والمش����تريات / لجن���ة ف����تح العط����اءات وال تقب����ل عط����اءات  االت���ي

 ترد بعد هذا الموعد. 
س���يتم ف���تح العط���اءات ف���ي الي���وم الت���الي الس���اعة العاش���رة ص���باحاً بحض���ور مق���دمي  .٤

 نفسه.لمكان العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في ا
) م����ن %١يج����ب ان يتض����من العط����اء ض����مان العط����اء (التأمين����ات االولي����ة البالغ����ة ( .٥

مبل�����غ الكلف�����ة التخميني�����ة علــــــــــــ�����ـى ش�����كل خط�����اب ض�����مان مص�����رفي او ص�����ك 
 عراقي. ) دينار٧٫٦١٢٬٥٠٠وبمبلغ (مصدق 

وث���ائق القياس���ية الاس���تبعاد أي عط���اء غي���ر مس���توفي الح���د المع���ايير المطلوب���ة ض���من  .٦
 التقديم.بالمناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند  الخاصة

ال يمك����ن لمق����دمي العط����اءات إض����افة او ح����ذف او تع����ديل عل����ى ك����ل م����ن (تعليم����ات  .٧
 ).الشروط العامة للعقد العطاءات،لمقدمي 

 العطاء.على مقدم العطاء ان يقدم الوثائق المطلوبة والمحددة في ورقة بيانات  .٨
 .األول اإلعالنعالم للمناقصين المشاركين في إبمثابة  اإلعالنيعتبر هذا  .٩

 االعالن.شر يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور ن .١٠
 

 األمين العام لمجلس الوزراء   
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تحقيق/ قمر علي

معلم ينجو من محاولة اغتيال.. 
ــن العمر ٢٥عاما وهو  محمد انور  يبلغ م
ــدارس ذي قار يروي لنا  معلم في احدى م
ــى يد احد  ــن محاولة اغتيال عل ــه م جنات
ــة  ــله الى ادارة املدرس طلبته بعد ان ارس
ــول: نحن ال  ــره الواجب فيق لعدم حتضي
ــب وامنا نقوم  ــرب او توبيخ طال نقوم بض
ــا من  ــة خوف ــى ادارة املدرس ــاله ال بارس
ــائرية، فقام هذا الطالب  التبعات العش

ــن  ــروج م ــى االدارة باخل ــاله ال ــد ارس بع
ــة فورا و حمل زجاجة من الشارع  املدرس
و اخذ يشخط سيارتي وانا لم ابد اي ردة 
فعل، وعندما  جاء والد الطالب اعتذر عن 
ــامحته وغلق  ــذا التصرف و قمت مبس ه
ــي اليوم  ــوع، اال ان الطالب ف ــذا املوض ه
ــيارة مع اخيه االكبر  التالي حضر في س
ــنا وقاما باطالق النار علي في محاولة  س
ــوت باعجوبة كبيرة  لقتلي وجنوت من امل
ــذا الفعل وهل  ــبب ه ــا ال اعرف ما س وان

استحق ان اقتل بدم بارد.
املعلم يحتاج الى دعم اجملتمع. 

ــم وزارة التربية  ــدر فاروق الناطق باس حي
ــده  ــم جن ــى املعل ــر ال ــا ننظ ــال حينم ق
ــم والكلمة الصادقة و لكل  الوريث للقل
ــدة، فاليوم حينما  االمور االيجابية واجلي
ــى املعلم معناه  يكون هنالك اعتداء عل
ــداء على اجملتمع باكمله، فمن الذي  االعت
ــدس و االعالمي و  ــب واملهن اوصل الطبي

ــتاذ اجلامعي الى ما هم عليه، فوراء  االس
ــد و مثابر وأب  ــم  مجته ــؤالء  معل كل ه
وأخ وصديق، ولالسف يجد البعض سبب 
ــا اخطاء  ــداءات تقف خلفه ــذه االعت ه
ــر صحيح،  ــدرس وهذا غي ــن املعلم وامل م
ــرة ال تتعامل بهذه  ــات املتحض فاجملتمع
ــاظ والدفاع  ــى اجملتمع احلف ــة، فعل االلي
ــبل وعدم استغالل  عن املعلم بكل الس
ــور  لالم ــة  التربوي ــه  ونظرت ــامحته  مس
ــداء عليه،  ــا ويتم االعت ــا ضعف واعتباره
ويبني فاروق ان من االجراءات الرادعة لهذا 
ــع املعلم  ــاند اجلمي ــوع هو ان يس املوض
ــكل  ــرف معه بش ــدم التص ــدرس وع وامل
ــم  ابنائه ــم  ــوا بتعلي ــلبي وان يقوم س
اهمية املعلم وما يشكل من ثروة تربوية 
و علمية و تاريخية  ونفسية، وحني نعلم 
ــوف ال  ــا كيفية احترام املعلم فس ابناءن
نحتاح الى قانون حلماية املعلم، واوضح 
ــكيل  ــة تقوم بتش ــاروق ان وزارة التربي ف

جلان حتقيقية بخصوص االعتداءات على 
املالكات التربوية لتأخذ االجهزة االمنية 
ــق مع املعتدين  ــا بعد ذلك بالتحقي دوره

واحالتهم الى القضاء.
ــالكات التربوية  ــن على امل اهالي املعتدي

يتحملون املسؤولية.
عللت الباحثة االجتماعية سمر الفيلي 
ــتاذ  ــباب انعدم احترام الطالب لالس اس
ــي  يأت ــا  فعندم ــل  االه ــة  تربي ــا،  وابرزه
الطالب من بيئة غير صاحلة سينعكس 
ــية  ــيئ على بيئته الدراس ــلوكه الس س
ــاندتهم  ــجيع االهل ومس فضال عن تش
ــا يجعل االبن  ــم حتى في اخلطأ م البنه
ــل يعتبرها  ــذه االمور طبيعية ب يعتبر ه
ــت قلة ادب، كما اكدت  ــجاعة وليس ش
ــي  ــائرية الت ــراف العش ــي ان االع الفيل
ــببا  ــة االخيرة تعد س ــرت في االون انتش
ــح ال  ــتاذ اصب ــداءات، فاالس ــر لالعت اخ
يستطيع محاسبة الطالب النه سيأتي 
ــتاذ ومطالبته  ــبة االس ــيرته حملاس بعش
ــه  ــدون وج ــائري ب ــل العش ــع الفص بدف
ــب  ــاء ذوي الطال ــة ان انتم ــق، مضيف ح
ــذة يجعله  ــزاب املتنف ــض االح ــى بع ال
ــون، ولهذا  فأن  ــرف وكأنه فوق القان يتص

جميع املالكات التربوية حياتهم مهددة 
ــب من بعض  ــبب التخويف والترهي بس
ــور، كما انتقدت الفيلي بعض  اولياء االم
ــالكات التربوية املتمثلة  ــات للم التصرف
ــم  اخذه ــبب  بس ــم  احترامه ــل  بتقلي
ــار  ــة واجب ــي الطلب ــن اهال ــاوى م للرش
الطالب على اخذ دروس خصوصية وهذا 
ــابق  ــن موجودا في الس ــوع لم يك املوض
ابدا االمر الذي كان يجعل الطالب واهله 
يقدسون املالكات التربوية لتفانيهم مبا 
ــرى الفيلي ان  احلل للحد من  يقدمون، وت
ــق القانون  ــرة يتمثل بتطبي ــذه الظاه ه
قوانني  ــريع  وتش ــن،  املعتدي ــبة  ومحاس
ــع  ــاء وجمي ــيني واالطب ــة التدريس حلماي
العاملني في املؤسسات احلكومية، وردع 
ــه أن يكون فوق  ــول له نفس كل من تس
ــائر واملنفلتني  ــون مثل بعض العش القان

ومن يحملون السالح بدون ترخيص.
ــم  يحج ــات  العقوب ــذ  تنفي ــون:  قانوني

االعتداءات على املالكات التربوية.
ــي التميمي ان  ــر القانوني عل ــرى اخلبي ي
ــني رقم  ــة املعلمني واملدرس قانون حماي
ــة  ــام ٢٠١٨ ينص في مادته اخلامس ٨ لع
ــة ١٠ ماليني  ــنوات والغرام ــس ٣ س باحلب

ــوم باالعتداء  ــخص يق دينار على كل ش
ــس العقوبة  ــم أو املدرس ونف ــى املعل عل
ــائرية  ــداءات العش ــى االعت ــق عل تنطب
ــيرا الى ان املشكلة ليست  عليهم، مش
في العقاب أو النص القانوني وامنا بتنفيذ 
ــردع  ال ــق  لتحقي ــا  وتطبيقه ــة  العقوب
ــي  التميم ورأى  ــة،  ــة االجتماعي والعدال
ــى توعية من اكثر  ــوع يحتاج ال ان املوض
ــن جهة وخصوصا من قبل رجال الدين  م
واملؤسسات االعالمية واملدارس نفسها، 
ــع املعتدين وفق  ــق م ــا الى التحقي داعي

ــات  ــد العقوب ــم اش ــون ومعاقبته القان
ــمياتهم ومكانتهم للحد  مبختلف مس
من االعتداءات على املالكات التربوية التي 
تعتبر اساسا في بناء اجملتمعات.اكثر من 
ــتى  ــل منطقي قدمه اخملتصون في ش ح
اجملاالت املالمسة لظاهرة االعتداءات على 
املالكات التربوية، لكن يبقى السؤال يدور 
ــتتمكن االجهزة  ــي افق اجملهول هل س ف
ــذه الظاهرة،  ــة من القضاء على ه املعني
ــلطة بعض  ام انها عاجزة امام بطش س

العشائر واملتنفذين.

ــبيل  ــمعة اعمارهم في س ــم التربوية تنبع من احترام من ينيرون لنا الطريق بش ــان على ان قيمة العل ــف اثن ال يختل
الوصول الى النجاح الذي نرجوه، لكن ما يحدث هذه االيام من سلوك غير حضاري دمر املؤسسة التربوية برمتها، بعد 
ــل الطلبة وذويهم، االمر الذي  ــني واالخر االعتداءات املتواصلة على املالكات التربوية من قب ــاهد بني احل ان اصبحنا نش

يجعلنا نبحث ونتقصى عن احلقيقة...

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ١٨٥٨ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٢/٦/٢٠

اعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقار تسلسل ٨٧/٢ م٣٧  
ام هليل  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (أنور نوري محمد) اِّـحجوز لقاء طلب 
ــون مليون  دينار  ــدام ) البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس ــن (أمري علي ص الدائ
ــدة (٣٠يوما) تبدأ من  ــة هذه اِّـديرية خالل م ــراء مراجع فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس اليوم التالي للنش
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  القيمة اِّـقدرة وش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعه ورقمه :- سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم  ٨٧/٢ م ٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه : عرصه 
٣-حدوده و اوصافه:  عرصه  طريق كوتـ  بغداد قرب الحولي من جهة اليسار 

و بعيده عن الشارع العام و بعيده عن نهر دجله أرض خاليه من الشواغل
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
ــهم من اص االعتبار  ــهم من اصل ٥٣٥٨٤٠س ــاحة : ٢٦٧٩٢٠س ٦-اِّـس

الكلي
٧- الشاغل :-

ــتون مليون و خمسمائة الف  ٨-القمية اِّـقدرة : ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنان و س
دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة:١٨٦٠ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٢/٦/٢٠

اعــــــــــــــالن 
ــل ٨/٣  ــدة الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار تسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــن)  م٣٧  ام هليل  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (رياض علي محيس
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حسن عبيد نافل ) البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــرة مليون  دينار فعلى الراغب بالش عش
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــا) تبدأ من اليوم التالي للنش مدة(٣٠يوم
القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

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

اِّـواصفات:ـ
ــم  ٨/٣ م ٣٧ ام  ــار اِّـرق ــة اِّـدين َّـ العق ــه :- حص ــه ورقم ١-موقع

هليل
٢-جنسه ونوعه : أرض زراعية تسقى بالواسطه خالية من الشواغل

ــدوده و اوصافه:  طريق كوت ـ بغداد قرب الحولي من جهة اليمني  ٣-ح
و بعيده عن الشارع العام و بعيده عن نهر دجله أرض 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران :

ــهم من اصل ٢١٣٣٨٠سهم تعود منها لورثة  ٦-اِّـساحة : ٢٥٠٠س
اِّـدين

٧- الشاغل :-
٨-القمية اِّـقدرة : ١٣,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة عشر مليون دينار عراقي.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة:١٨٥٩ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٢/٦/٢٠

اعـــــــــالن 
ــار  العق َّـ  ــن  اِّـدي ــهام  س ــوت  الك ــدة  س ــذ  تنفي ــة  مديري ــع  تبي
ــوت العائد للمدينني (علي  ــل٥٦٠/١٦ الحاوي  الواقع َّـ الك تسلس
محمود جاني و حسنني محمود جاني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حيدر 
ــون مليون  دينار فعلى  ــود جاني ) البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالث محم
ــالل مدة(٣٠يوما) تبدأ من  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ الراغب بالش
ــرة من  ــه التأمينات القانونية عش ــتصحبا مع ــر مس اليوم التالي للنش
اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
ــم  ٥٦٠/١٦  ــني َّـ العقار اِّـرق ــهام اِّـدين ــه :- س ــه ورقم ١-موقع

الحاوي
ــواغل وقت أجراء الكشف و  ــه ونوعه : عرصه خاليه من الش ٢-جنس

بعيده عن نهر دجله و قريبه من شارع الكص
٣-حدوده و اوصافه:  

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران :

٦-اِّـساحة : جميع سهام اِّـدينني التي آلت اليهم من مورثهم 
٧- الشاغل :-

٨-القمية اِّـقدرة : ٣٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة و ثالثون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ١٧٢٨|٢٠٢٢

التاريخ:  ٢٠٢٢/٦/١٦ 
اعــــــــــــــــالن 

ــل  ــهام اِّـدين َّـ العقار التسلس ــدة الكوت س ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــعيد  ــة  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (اس ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجي
ــود) البالغ  ــه (رغد جمعة عب ــاء طلب الدائن ــري) اِّـحجوز لق ــر مط ياس
ــة مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة  (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
ــر  ــن اليوم التالي للنش ــا ) تبدأ م ــدة (٣٠يوم ــة خالل م ــذه اِّـديري ه
ــن القيمة  ــن اِّـائة م ــرة م ــات القانونية عش ــه التأمين ــتصحبا مع مس
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  اِّـقدرة وش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
ــبح الكفاءات  ــه ورقمه :- كوت /مقابل حي الخليج قرب مس ١-موقع

العقار اِّـرقم  ٧٩١/٣م٣٨ الخاجية  
٢-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف

٣-حدوده واوصافه : عموم العقار يحتوي على عدة دور سكنية تعود 
للشركاء و األسامي اِّـحجوزه خاليه من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :-  ٥٢سهم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-  الشاغل

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٥,٠٠٠,٠٠٠  خمسة عشر مليون دينار
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية 
مجمع دار العدالة َّـ الزهور 
محكمة األحوال الشخصية 

العدد : ٨٧٩ / ش / ٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٦/١٥

إعـــــــــــــــالن

اِّـدعية / عذراء وحيد إبراهيم 
اِّـدعى عليه / باسم أحمد مجيد

ــن ( تأييد حضانة األطفال  ــذه اِّـحكمة قرارها اِّـرقم أعاله اِّـتضم أصدرت ه
ــم ) ، واِّـؤرخ َّـ  ــد إبراهي ــاص باِّـدعية ( عذراء وحي ــف ) ، الخ ــراء ويوس إس
ــة تبليغك بالقرار ،  ــل إقامتك قررت اِّـحكم ــة مح ٥/٢٢/ ٢٠٢٢ ، وِّـجهولي
ــى القرار اِّـذكور  ــني يوميتني ، َّـ حالة عدم اعرتاضك عل ــني محليت بصحيفت
ــر سيكتسب القرار الدرجة القطعية  خالل ثالثني يوما ، من اليوم التالي للنش

، وغري قابل للطعن تمييزا.
القاضي / سامر عادل عبد الواحد

العدد : ع ٥ / ١٩٤٥
التاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢

صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

الثاني
(٢٠٢٢/٧/٤) اما العطاءات المتأخرة فسوف

الراغبين بالحضور

.٤ / ٧ / ٢٠٢٢

العدد : ع ٥ / ١٩٤٧
التاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢

صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

رئيس محكمة قوة االمن الداخلي
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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
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــعر الساعة  ــائل إعالم عراقية عن س ــرت وس نش
ــس  ــي ورئي ــوزراء العراق ــس ال ــة رئي ــة لدول اليدوي
ــى  ــيد مصطف ــال الس ــف األعم ــة تصري حكوم
 Patek philippe ــي ــاعة  ه الكاظمي و ماركة الس
ــف دوالر اميركي أي  ــعرها ٣٨٫٩٠٠ ال ــي يقدر س الت
ــتغراب  مايعادل ٥٦ مليون دينار عراقي!! مما أثار إس
واستياء اجلمهور العراقي كون البد أن تكون ساعة 
ــد وإن كان ال يحب الزهد  ــعر زهي دولة الرئيس بس
ــمح للناس أن ينتقدوا هذة  فالدستور العراقي س
ــا البد من  ــتور دميوقراطي! وهن ــه دس ــاالت كون احل
ــارة إلى عادة (البارن ڤاكت) السويدية وهي أن  اإلش
ــد جارة لك في البناية  تضع طفلك أو أطفالك عن
ــودة عندما  ــارة مريض في الع ــهرة أو زي لقضاء س
ــة معنوية لتلك  ــذ الطفل ال بد أن حتمل بهدي تأخ
اجلارة قبل سنوات اقدم وزير داخلية السويد بذات 
ــويدة لكنه أعطى جلارتهم مبلغ مالي   العادة الس
ــويدي ال يتجاوز   الـ١٠٠ دوالر أميركي  بالكرون الس
، قامت الصحافة احلرة النزيهة ولم تقعد وكذلك 
ــعب  ــعب بأنه هذا مال عام ومال الش الناس والش
السويدي ال يحق لك أن تتصرف به مما أدى إلى خجل 
ــعبه ،  ــتقالته خجالً وإحتراماً لش الوزير وقدم إس
ــمي هذه العادة  ــراق فال نعرف ماذا نس أما في الع
ــور واجلواريب  ــاعات والبدالت والعط ــعار الس بأس
واالحذية للسادة املسؤولني . أتعلم يا دولة الرئيس 
ــاء الطاعانات في السن يبحثن عن  كم عدد النس
ــن اليومي في مكب االزبال والنفايات ، أتعلم  قوته
يا دولة الرئيس كم عدد العوائل التي لديها من ذوي 
ــات خاصة ورواتب الرعاية ال تكفيهم ورمبا  احتياج
ــع ، أما احلديث عن املتقاعدين فوحده يحتاج  تقط
ــن اذاللهم في معامالتهم .. نحن  صحف وكتب ع
لسنا في اجلمهورية الفاضلة كون اجلميع في حال 
ــد عليه ، لوكنا كذلك لك بألف عافية لكن  يحس
أنظر لكبار السن الذين يبيعون العالليك والعلكة 
والسميط وعمرهم يكاد أن يكون أكبر بأربع مرات 
ــتور  ــية وأود أن ابني أن الدس من العملية السياس
ــي بالتعبير ولكن ال صحافة لدينا مثل  كفل حريت
ــاع  ــل الصومال وكما يش ــارع مث ــويد وال ش الس
وبدون حسد يوميتك أو النثرية املصروفة ملكتبكم 
املبارك بالعراقي مليار ومئة وخمسون  مليون دينار 

وهي كافية لشراء مثل هكذا ساعات !.

ــاطرني الرأي او االعتقاد اجلازم كثيرون، بات تفشي   اآلن،  ويش
ــكلة او كارثة او طرگاعة اخملدرات مبختلف انواعها  آفة او مش
واسعارها ودرجة تاثيرها او طرق نقلها او تعاطيها من قبل فئات 
عمرية مختلفة ال سيما في اوساط الشباب واملراهقني وحتى 
ــادية  ــعة والس ــني ، هي وراء كل املصائب واجلرائم البش البالغ
ــم لرائحتها االنوف وتصاب لهول  والفواحش القذرة التي تزك
وقعها النفوس البشرية بالصدمة.. اآلن صرت متيقنا بالدليل 
ــن دون احلاجة الى اطالق قذائف  ــاطع وم القاطع والبرهان الس
ــاع في العراق  ــي اخملدرات بهذا احلجم واالتس املدافع بأن تفش
ــرة.. وان مايحصل على  ــتوى الظاهرة اخلطي بات يرقى الى مس
ارض الواقع هو نتاج مخطط تدميري أُعد له بعناية ودراية منذ 
ــمت اهدافه ومراميه ومقاصده وفقا  وقت ليس بالقصير ورس
لدراسات تقف خلفها عقول متتلك ما متتلك من قدرات هائلة 
في فنون الشيطنة والدهاء وصوال الى اغراق قطاعات واسعة 
ــباب بوصفهم القوة الفاعلة  من اجملتمع العراقي وحتديدا الش
ــتنقع ال  ــوّل عليها في اي مجتمع يتطلّع للبناء في مس واملع
ــاع والتيهان في اجملهول  ــه وجعلهم في حالة من الضي قرار ل
من خالل تدمير الطاقة الفكرية واستالب روح االنتماء لالسرة 
ــة من اعراف  ــم كل املنظومة القيمي ــع والوطن وحتطي واجملتم
ــاعة التفكك  ــاهللا الواحد األحد، واش ــد وحتى االميان ب وتقالي
ــرد املتعاطي حتت تأثير  ل الف ــري، والنقطة االهم هي حتوّ االس
ــة الى غول او رقم حسابي فاقد ألي احساس باحلياة  احلشيش
ــوارها.. واالخطر ايضا عندما يصبح  رٍ لكل اس ، كارهٍ لها ومدمّ
ــر وضبع مفترس ال يرى  ــخص املتعاطي مثل وحش كاس الش
ــوى  ــي محيطه او امام ناظريه س ــياء التي تتحرك ف في االش
اشباح مطلوب التخلص منها فورا مهما كانت درجة الصلة 
ــرون لي قيام  ــاهللا عليكم كيف تفس ــم.. واال ب ــى منه او القرب
ــريني، امس االول األحد، باالقدام على  ــاب عش احدهم وهو ش
ــع شهور عددا، وهناً على  قتل امه التي حملته في بطنها تس
، وحتملت ألجله مخاضا تنوء حلمله اجلبال ثم ليجهز على  وهنٍ

نفسه منتحرا بذات املسدس الذي انهى به حياة والدته!!
ــة  نستحي  ــرون لي قيام احدهم بارتكاب فاحش وكيف تفس
ــنوات  ــذي ربّاه وكدح ألجله س ــا، بحق والده ال ــن ذكره واهللا م
ــبب ان والده رفض زواجه من  ــر قتله  والس طوال ثم ليقتله ش

فتاة يحبها؟!
 وكيف لكم ان تفسرون لي قيام احدهم بارتكاب مجزرة بحق 
ــة من  ــفرت عن مقتله ووالده واصابة خمس ــرته اس افراد اس
ــتخدام  رمانتني هجوميتني  افراد عائلته واقربائه من خالل اس
يدويتني؟.. وكيف تفسرون لي قيام شابة بقتل والدتها بطريقة 
ــعة وتقطيعها إربا إربا،بفعلة تخجل الضباع املتوحشة  بش
ــادة ياكرام  في البرية من فعلها؟.. اجلرائم التي حتصل اآلن ياس
ــا فيها عمليات االقدام على  ــاعة واجلرأة مب والتي هي من البش
ــوة)  ــال منكرة كلها حتصل حتت ( نش ــرقات وارتكاب افع الس

الكرستال..  وحتت شعار ( ابلع حبايه وخليها دمايه)!!
ــدق وان قابالت االيام حبلى  ــك اال القول ان اخلطر بنا حمل وال امل
ــارة والبد من حترك فاعل لوضع حد  لطوفان ال  مبفاجآت غير س

يعلم اال اهللا بآثاره الكارثية.. فهل وصلت الرسالة؟؟

مهدي الكاظمي 
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كتابة وتصوير / سالم صربي
ــارع املتنبي...اقام بيت  ــن فعاليات ش ضم
ــة  ــي  اجلمعة املاضي جلس ــدى الثقاف امل
تأبني لعميد ثقافة االطفال الفنان الكبير 
ــة نخبة من  ــارك اجللس ــب مكي وش طال
االساتذة في حديث بهيج عن سيرة مكي 
ــه الكبيرة مع  ــوان والنحت وحتوالت مع األل
ثقافة االطفال ونبوءات اساتذته في  الفن 
ــها  ــات التي عاش ــكيلي واالنعطاف التش
ــة التي ادارها الدكتور جواد  الراحل اجللس
الزيدي حتدث فيها عن الفنان طالب مكي 
ــر الثقافة  ــن ظواه ــه ظاهرة م ــا ان مبينن

والفنون بتكونيه البايولوجي والفسلجي 
ــد  ــاول أن يجس ــن ح ــق لك ــم ينط ــو ل ه
ــون واملنحوتة ومن  ــن خالل الل صرخاته م
ــي الكبير بالتالي هو  خالل العمل اإلبداع
ــردة ومفارقة في الثقافة مثلما  حالة متف
فعل طه حسني الذي اصبح عميدا االدب 
العربي وهو ضرير ال يرى لكنه أكمل دراسة 
ــوربون  ــاألدب العربي في الس ــوراه ب الدكت
واجنز الكثير بهذا املشروع اخلاص بالثقافة 
ــن هؤالء اذا  ــة وطالب مكي واحد م العربي
ــطة ثم  ــى املتوس ــته حت ــم يكمل درس ل
ــي عام ١٩٥٢  ــى املعهد بقرار ملك يأتي  ال

ــم النحت عام  ــي قس ــته ف ويكمل دراس
ــة ونبوغه  ــن التماعاته االبداعي ١٩٥٨ لك
منذ اللحظة االولى التي تنبأ جواد سليم 
ــت وكذلك  ــه في النح ــه ليكون خليفت ل
ــور جمال  ــتعرض الدكت ــق حسن..اس فائ
ــب مكي بعنوان.  العتابي احد أعمال طال
ــل قائال ان هذا  ــي.. وحتدث عن العم االعراب
العمل يضع طالب مكي مبستوى الفناين 
العامليني وهو من أهم األعمال التي قدمها 
ــنة ١٩٨١ في  ــة ففي س ــي جتربته الفني ف
ــتعال احلرب بني العراق وايران قدم  فترة اش

طالب مكي هذا العمل ...

متابعة / البينة الجديدة

ــتراتولونش» في جتربة  ــركة «س ــت ش جنح
ــابعة لطائرة «روك» التي تعد  الطيران الس
ــرعة  ــرعتها س األكبر في العالم وتفوق س

الصوت.
وقالت الشركة في بيان إن الطائرة العمالقة 
حلقت ملدة ثالث ساعات ودقيقة واحدة فوق 
صحراء موهافي بوالية كاليفورنيا ووصلت 
إلى ارتفاع ٢٧ ألف قدم (٨٢٠٠ متر) وهو رقم 

قياسي جديد تبلغه الطائرة.
ــور، إن  ــركة زاكاري كريف ــس الش ــال رئي وق
ــدرة فريق  ــي قصة جناح لق ــة اليوم ه «رحل
ستراتولونش على زيادة اإليقاع التشغيلي 
ــراء  ــا إلج ــا عمالؤن ــي يريده ــرعة الت للس
ــوت  ــرعة الص ــوق س ــران تف ــارات طي اختب

بشكل متكرر».
ــك، وصل الفريق إلى  وأضاف «عالوة على ذل
ــاع يبلغ ٢٧٠٠٠  ــي جديد لالرتف رقم قياس

ــرة املطلوب  ــى أداء الطائ ــدل عل ــدم، مما ي ق
ــة التي  ــا التصميمي ــول إلى طاقته للوص

تفوق سرعة الصوت».
ــة للطائرة  ــة طيران ناجح ــت أول جترب وكان
ــرت في عام ٢٠١٩، وحينها ظلت في اجلو  ج
ساعتني ونصف فقط ووصلت الرتفاع ٥١٨٠ 
مترا وسرعة قصوى بلغت ٣٠٤ كيلومترات 

في الساعة.
ــكل بهيكلني  وتتمتع الطائرة الغريبة الش

ــتة محركات بوينغ  متطابقني ومجهزة بس
ــرا. وقامت  ــني بطول ١١٧ مت «٧٤٧» وجناح
ــس»  ــكايلد كمبوزيت ــركة «س ــا ش ببنائه

الشهيرة في صناعات الطيران.
ــتخدامها في حمل  ــت الطائرة الس وصمم
ــر وإلقائه في اجلو، حيث يقوم  صاروخ صغي
بعدها الصاروخ بتشغيل محركه ليتوجه 
ــار اصطناعية في  ــاء لوضع أقم إلى الفض

املدار. 

ــمعة الـ(١٩) لصدورها تتقدم اسرة تحرير  ــبة احتفالها اليوم بايقاد الش بمناس
ــها الزميل عبد الوهاب جبار رئيس التحرير  جريدة «البينة الجديدة» وعلى رأس
واسرة التحرير كافة بالتهاني والتربيكات اُّـ الزمالء العاملني َّـ جريدة (الشرق) 
ــول زيارة) متمنني لهم اِّـوفقية  ــهم الزميل رئيس التحرير (عبد الرس وعلى رأس

والنجاح َّـ عملهم الصحفي وكل عام و(الشرق) بالف خري وتقدم وازدهار.

متابعة / البينة الجديدة
تداولت مواقع التواصل االجتماعي، 
، أنباءً وصور عن العثور على حيوان 
ــرات النادرة في  ــادر» وأحد الطف «ن
الشرق األوسط والعالم في ناحية 
ــحاقي، جنوبي شرق تكريت  االس

مركز محافظة صالح الدين.
ونقلت مواقع التواصل االجتماعي 
ــاداً من صالح  ــطون، أن «صي وناش
الدين عثر على كلب املاء األوراسي 
ــي نهر دجلة  ــرة املهاق) ف من (طف
ــحاقي، جنوبي شرق  بناحية االس

ــراء في  ــح خب ــالح الدين.وأوض ص
ــوان يعد أول  ــة  أن «هذا احلي البيئ
تسجيل في الشرق األوسط وثاني 
تسجيل في العالم لهذه الطفرة 
احليوانية النادرة». وتناقلت مواقع 
ــض  «رف ــي  االجتماع ــل  التواص
ــراء  ــاوالت عديدة لش الصياد مح
ــادر مببالغ كبيرة».  هذا احليوان الن
وبعتبر الصياد، هذا احليوان النادر، 
ــزءا مهماً من  ــراق وج ــكاً للع «مل

التراث الطبيعي العراقي».

متابعة / البينة الجديدة
ــس اإلثنني،  ــر الزيادي، ام ــد اجلوي علي اجلاب ــع الراص توق
ــبوع احلالي بعد  ــالل االس ــرارة خ ــات احل ــاض درج انخف

تعرض العراق لكتلة هوائية معتدلة.
ــر مساء اليوم،  وقال الزيادي، إن «املوجة احلارة ستنحس
ــة معتدلة مرافقة  ــداً الثالثاء بعد دخول كتلة هوائي وغ
لرياح شمالية غربية نشطة تخفف سخونة األجواء».

ــا في املدن  ــتعود ملعدالته ــح أن «درجات احلرارة س واوض

ــطى ومدن الفرات األوسط بفارق أربع  ــمالية والوس الش
درجات مئوية هبوط بإستثناء جنوب شرق البالد».

ــى أن «االنخفاض في درجات احلرارة يتجدد اكثر  ولفت ال
ــات دون املعدل  ــجل درج ــاء واخلميس لتس ــي األربع يوم
ــداد واملدن  ــة) بالعاصمة بغ ــنوي لتصبح (٣٨/مئوي الس
الوسطى والفرات األوسط وأقل من ذلك املدن الشمالية 
ــان واقصى اجلنوب  ــة، فيما تترواح البصرة ميس والغربي

عند ٤٤ مئوية».
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