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ــواب،  الن ــس  مجل ــة  رئاس ــت  أعلن
للبرملان  ــتثنائية  اس انعقاد جلسة 
ــة  ــوم غد اخلميس  . وذكرت الرئاس ي
، أن مجلس النواب سيعقد جلسة 
استثنائية استناداً إلى أحكام املادة 
ــاءً على  ــتور، وبن ــن الدس (٥٨ أوالً) م
ــن أعضاء اجمللس، وذلك  طلب عددٍ م
ــس املوافق ٢٣ حزيران  في يوم اخلمي
ــر  ــاً.دون ذك ــاعة ١١ صباح ــي الس ف
ــتقبل  ــبب االنعقاد . في وقت اس س
ــم  ــيد بره ــة، الس ــس اجلمهوري رئي
ــد التيار  ــاء، وف ــس الثالث ــح، ام صال

ــث تطورات  ــي الدميقراطي لبح املدن
ــي في البالد.وذكر  ــهد السياس املش
ــب االعالمي لرئيس اجلمهورية  املكت
ــة إنهاء  ــد على أهمي ــاء اك ، أن اللق
ــي في ظل  ــداد السياس حالة االنس
ــراق،  الع ــه  تواج ــي  الت ــات  التحدي
وضرورة رصّ الصف الوطني وتكاتف 
ــات وتلبية  ــة التحدي ــع جملابه اجلمي
وطنية. ــؤولية  مبس ــتحقاقات  االس
ــدد  ــان أن االجتماع ش ــاف البي واض
ــني  املواطن ــح  مصال ــة  اهمي ــى  عل
ــي  ه ــم  واحتياجاته ــم  وتطلعاته
مسار العمل، إلى جانب ضمان األمن 
ــن جانبه  ــي البالد  . م ــتقرار ف واالس

ــبق وعضو  ــار األس ــر االعم ــد وزي أك
الوفد التفاوضي للحزب الدميقراطي 
، أن  ــي  ــني ريكان ــتاني بنك الكردس
ــيادة  ــه مع احلنانة والس حتالف حزب
من اجل تغيير العملية السياسية 
ــار الى أن حتالف  في العراق، فيما اش
الفتح سيكون الكتلة األكبر ويليه 
ــال ريكاني  ــة القانون.وق ــالف دول ائت
ــزل الذي  ــث لبرنامج باخملت ــي حدي ف
ــومرية الفضائية، ان  تبثه قناة الس
ــيادة  البارتي حتالف مع احلنانة والس
من اجل تغيير العملية السياسية 
ــل جتربة جديدة ونقل العراق  ومن اج
ــتقرار الى مرحلة  من مرحلة الال اس

االستقرار. واضاف انه بعد انسحاب 
ــية  ــة السياس ــن العملي ــدر م الص
ــدودة للكتلة االكبر  ــتبقى يدنا مم س
ــداد  للخروج ب العراق من ازمة االنس
السياسي. واوضح ريكاني ان البارتي 
ــادئ التي  ــون باملب ــيادة ملتزم والس
ــاذ وطن. ــى حتالف انق ــوا بها ال دخل
ــوار الوطني  ــى ان الغاء احل ــار ال واش
ــية واالنشقاق لن ياتي  كارثة سياس
ــم نبدأ  ــا انه ل ــراق، مبين ــر للع بخي
ــة الكردية  ــركات التفاوض والورق حت
ــتور  ــق الدس ــة ان يطب ــا اولوي لديه

كامال ويطبق بجميع بنوده.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــكل  ل ــا  ننقله ــة  نصيح
الساسة ممن يتصدرون املشهد 
ــم  ــرون أنه ــي اآلن وي السياس
قادرون على قيادة دفة سفينة 
العراق نحو الشواطىء اآلمنة 
ــائر بأن  بأقل ما ميكن من اخلس
الشعب يريد رئيس وزراء جديد 
بقوة « البلدوزر» ويستمد قوته 
هذه من عمق انتمائه للشعب 
ــن قوة القانون الذي هو فوق  وم
اجلميع والنقطة األهم أالّ يكون 
ــذا أداة طيعة  ــوزراء ه رئيس ال
ــا األحزاب أو  ــة» حتركه أو «دمي
ــا تريد  ــذة كيفم ــوى الناف الق
ــاء وأكيد أن رئيس  وكيفما تش

ــوي يعني حكومة قوية  وزراء ق
ويعني أن قطار العراق سيسير 
فوق السكة باالجتاه الصحيح 
ــوى  الق ــي  تع أن  ــى  وعس
ــذه احلقيقة وال  ــية ه السياس
ــو األخرى وأن  ــرّر التجربة تل تك
تعي ايضاً انه ليس في كل مرة 
تسلم اجلرّة السيما وان الكثير 
من الشخصيات املعروفة بـ « 

ــرئب  تش ــدأت  ب ــادها»  فس
ــا  لعابه ــيل  ويس ــا  اعناقه
الوزراء  ــة  لنيل «كرسي» رئاس
ــب الى نقمة  ــة ينقل وبالنتيج
ه  ووبال على الشعب وهنا نوجّ
ــير  القول الى «بعضهم» ونش
ــاً ولو  ــون واضح ــأن يك ــه ب الي
ــب املصلحة  ــدة ليغلّ ملرّة واح

العليا فوق املصلحة  الوطنية 
ــأل  يس ــد  وق  .. ــخصية  الش
ــن  ــموا م ــاذا ال تس ــض مل البع
تشيرون إليه؟ ولكننا نقول ان 
ــارة !!. وال  اللبيب تكفيه االش
ــم قربنا  ــن التأكيد بحك بدّ م
من الشارع العراقي بأن هناك 
ــات  ــعبياً ومطالب ــاً ش اجماع
ــس الوزراء املقبل  ألن يكون رئي
العراقيني  ــاة  ــم معان ممن يفه
ــوة واملرّة»  ــاش معهم «احلل وع
ــة كاملة  ــى دراي ــون عل وان يك
ــعب في املرحلة  مبا يريده الش
ــس وزراء  ــن رئي ــة وان زم املقبل
ــل» قد  ــن الطنط ــدة ع «احدي
ــة !!. والبد  ــر رجع ــى الى غي ولّ
ــادر  مص ــب  بحس ــير  نش ان 

ــتقلة ومطلعة  سياسية مس
ــأن هناك من  ــور ب ــا األم بخفاي
يرغب بالترشح لرئاسة الوزراء  
ــب كل  ــذا املنص ــم له أو يدع
ــي «علي  ــر املالية احلال ــن وزي م
ــالوي» أو محافظ  عبد األمير ع
ــي»  ــعد العيدان ــرة « أس البص
وبني هذا وذاك فإن قابالت األيام 
ــن  ــماء ول ــروز اس ــهد ب ستش
ــارة اليها  خر جهداً في االش ندّ
ــا معطيات  ــد ان تتوفر لدين بع
ــع لتدقيق  ــا تخض ــد انه وأكي
ومتحيص كي ال تختلط األوراق 
ــرأي  ــى ال ــور عل ــس األم وتلتب
ــش اليوم في  ــذي يعي العام ال
ــية بالغة الدقة  ظروف سياس

واحلساسية.

كتب رئيس التحرير
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ــتة آالف     يؤكد مختصون في القطاع االقتصادي أن نحو س
مصنع متوقف عن العمل في العراق, يأتي ذلك في وقت تؤكد 
ــركا الفتتاح عدد كبير من املعامل  اجلهات اخملتصة أن ثمة حت
ــض منقوصة  ــوة يراها البع ــغيلها, لكنها خط ــادة تش الع
ــروض ال رفد اإلنتاج  ــتحصال الق ــة أن الغاية منها اس خاص
ــمع عنها وال تراها, أو تبدو وكأنها السراب .. هكذا  احمللي.تس
هي الصناعة الوطنية في العراق, التي غالباً ما تكون محط 

النقاش والتساؤل, ملاذا تعطلت عجلتها في العراق.
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رئيس الوزراء اِّـقبل يجب ان يكون وليد هذا الواقع .. وينتصر لكل اِّـظلومني والجياع!!
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الكاظمي يلتقي بجمع غفير من جرحى تظاهرات تشرين
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ناقش رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي فائق 
ــتقباله رئيس هيئة  ــدان، امس الثالثاء، خالل اس زي
ــب، اآللية القانونية  ــع احلربي محمد صاح التصني
ــكري املنحلة  ــة التصنيع العس ــادة اموال هيئ إلع
ــم تنفذ  ــدول التي ل ــركات وال ــة إلى الش واملدفوع
ــاء ، أن رئيس مجلس  ــر اعالم القض التزاماتها.وذك

القضاء االعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس 
هيئة التصنيع احلربي محمد صاحب الدراجي الذي 
ــي اعادة الصناعة  ــرحا عن جهود الهيئة ف قدم ش
ــاد على اجلهود  ــابق عهدها واالعتم احلربية إلى س
ــلحة  ــات الدولة باالس الوطنية في جتهيز مؤسس
ــاءة) وبكلفة أقل  ــس الكف ــا (بنف ــة محلي املنتج
ــب البيان،  ــلحة املستوردة.وبحس ــر من االس بكثي
ــدس  ــدم الدراجي، منوذج الصناعة الوطنية (مس ق
ــى حيث  ــس القضاء االعل ــى مجل ــة إل ــل) هدي باب
ــات القضائية  ــز دائرة احلراس ــرض امكانية جتهي ع
ــلحة املنتجة محليا.واشار الى ان االجتماع  باالس
ــادة اموال هيئة  ــة القانونية ملتابعة اع ناقش االلي
ــى  إل ــة  واملدفوع ــة  املنحل ــكري  العس ــع  التصني
ــركات والدول التي لم تنفذ التزاماتها مبوجب  الش

العقود املبرمة سابقا.

ــة تصميم  ــب عن كتل قال النائ
النيابية علي عبد الستار، امس 
ــي  ــع السياس ــاء، إن الوض الثالث
ــع  اجلمي ــى  عل ــم  يحت ــم  القائ
ــوار وبناء  ــوس إلى طاولة احل اجلل
ــات محددة من أجل املضي  حتالف
ــكيل احلكومة.وأضاف،  ــي تش ف
أنه برغم حتفظنا على انسحاب 
البرملان  ــن  ــة م ــة الصدري الكتل
وتشكيل احلكومة احلالية؛ إال أنَّ 
ــيقي ليس لديه أي  اإلطار التنس
طريق غير املضي في التحالفات 
ــي  ف ــية،  السياس ــل  الكت ــع  م
ــف الثالثي  ــح التحال ــني أصب ح
(الكتلة  ــدة  ــد األعم ينقصه أح
الصدرية) ويجب إمتام التحالفات 
واستكمال األعمدة في التحالف 
ــكيل  بتش ــي  واملض ــي  الثالث
ــار  اإلط ــون  يك ــد  وق ــة،  احلكوم
ــيقي هو عمود التعويض  التنس

ــة  ــن بالنتيج ــات، ولك للتحالف
يجب أن يجلس اإلطار التنسيقي 
ــى  إل ــي  والدميقراط ــيادة  والس
ــد  عب ــتبعد  احلوار.واس ــة  طاول
الستار، عدم الوصول إلى نتيجة 
ــية  ــني الكتل السياس معينة ب

في السعي لتشكيل احلكومة، 
ــية في هذه  ــل السياس ألنَّ الكت
ــتثبت فشلها في إدارة  احلالة س
ــر بخير، ألنه  ــد وذلك ال يبش البل
بعدها عليها عدم املشاركة في 

أيِّ انتخابات.

ــلفة  م على س ــم غامن) قدّ الزميل ( محمد جاس
ــرف الرافدين منذ  ــار من مص ـــ (٢٥) مليون دين ال
ــة .. فهل  ــل على أي نتيج ــهر ولم يحص (٦) أش
ــروع  ــى مش عل ــوا  م قدّ ــون  إجابة؟.مواطن ــن  م
ــكني منذ عدة أشهر ولم يتسلموا  «داري» الس
ــان حالهم يقول :  ــد اآلن .. ولس ــندات» حل « الس

أواعدك بالوعد واسگيك ياكمون.

بغداد /
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بغداد /

بغداد /
ــة جدول ترقية الضباط  ــر الداخلية عثمان الغامني، اجتماعاً ملناقش ترأس وزي
ــمولني بها الشهر املقبل، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط املعنيني.  املش
ــراءات الالزمة من قبل اجلهات اخملتصة في موضوع  ــد الوزير ، انه يتابع اإلج واك
ــتحقاقهم خاصة ممن  ــمولني اس ــح الضباط املش ــدداً على من ــة، مش الترقي
مضى عليه جداول عدة، ووضع الضباط اجلرحى األبطال في هذا اجلدول. وشدد 
الغامني على عدم الغنب واجملاملة في موضوع الترقية، ومتابعة العمل بشكل 
ــن املداخالت من قبل  ــتمع الى عدد م ــتمر إلجناز هذا امللف املهم، كما اس مس
ــات تضع الضباط  ــاع للخروج بتوصي ــاط احلاضرين في االجتم ــادة والضب الق

املستحقني في مكانهم الصحيح وفق السياقات القانونية واإلدارية. 

›j‘Ωa@äËí‹€@¬bjö€a@ÚÓ”äm@fiÎÜu@ì”b‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a



بغداد/ البينة الجديدة

ــن  النهري ــرف  مص ــدد  ش
ــه  خدمات ــأن  ب ــالمي  االس
ــع في  ــا  تخض ــي يقدمه الت
تطبيقاتها الحكام  الشريعة 
االسالمية ومثال ذلك صيغة 
املرابحة االسالمية حيث يتم 
دفع مبلغ التمويل الى البائع 

وليس الى زبون املصرف (طالب 
ــال بيان لوحدة  التمويل )».وق
االعالم واالتصال احلكومي ،ان 
ــع خدماتنا التي ذكرت  «جمي
ــروض التوطني  صراحة في ع
ــع  م ــات  االتفاقي ــع  توقي ومت 
وهي  والدوائر حولها  الوزارات 
ــا قانونا ونحن على  ملزمة لن
لتنفيذها  ــل  كام ــتعداد  اس

ــة  الكافي ــيولة  الس ــا  ولدين
ــات  اخلدم ــذه  ه ،وان  ــك  لذل
ــات اخلاصة بتوطني  واالتفاقي
ــب املوظفني متت مبوافقة  روات
البنك املركزي عليها .واضاف 
ــذه  م ه ــدّ ــا إذ يق ،ان» مصرفن
د على  التوضيحات فإننا نؤكّ
ــرام ومن كافة  مواطنينا الك
ــة  ــي الدق ــى توخّ ــات ال الفئ

ــن مصادرنا  واخذ املعلومة م
الرسمية وعدم اإلجنرار خلف 
د على  ــا نؤكّ ــاعات ، كم اإلش
إستمرار تقدمي كافة خدماتنا 
 ، ــتفيدين  للمس ــة  املصرفي
ــائل اإلعالم  ــا وندعو وس كم
ــود املبذولة من  إلى دعم اجله
ــذا اإلطار حتقيقاً  قبلنا في ه

للصالح العام.

بغداد / علي شحونه الكعبي 
بتوجيه من وزيرة االعمار واالسكان 
نازنني  املهندسة  العامة  والبلديات 
ــراع  ــن اجل اإلس ــو م ــد وس محم
ــتثمارية  ــاريع االس ــاز املش ــي اجن ف
ــرب  بهدف  توفير املاء الصالح للش
ــق  املنطل ــذا  ه ــن  وم ــني  للمواطن
ــة للماء الى  ــعى املديرية العام تس
ــالتها في توفير اخلدمات  حتقيق رس
للمواطنني من خالل االشراف على 
ــاء  ضمن  ــاريع امل تنفيذ واجناز مش
ــوزارة. اعلن  ــتثمارية لل اخلطة االس
ــر عام  ــم احليالي مدي ــدس جن املهن
ــي وزارة  ــاء ف ــة للم ــة العام املديري
االعمار واإلسكان والبلديات العامة 
ــي  التجريب ــغيل  التش ــدء  ب ــن   ع
ــراجق   ــالم والس ــروع ماء الس ملش
ــيرا  ــبة اجناز بلغت ٩٠٪، مش وبنس
ــاريع  ــن املش ــر م ــروع يعتب ان املش
ــتثمارية في احملافظة  املهمة واالس
ــاء الصالح  ــر امل ــهم بتوفي وسيس
للشرب وفق مواصفات وتقنية عالية 
ــودة املاء املنتج  ــودة فضال عن ج اجل

ــيةالتابعة  القياس املواصفات  وفق 
لسيطرة النوعية ، وبطاقة انتاجية 
ــاعة ، وقد  شيد  تبلغ ٤٠٠٠م٣بالس
ــاحة من االرض  ــروع على مس املش
ــروع  ــا ان  املش ــغ ٢٠ دومن ،الفت تبل
ــمة  ــدم  مايقارب ٣٠٠ الف نس يخ
ــالم  ــة والس ــق املنصوري ــي مناط ف

والسراجق والقرى التابعة لها ومن 
ــام، الفتا  ــه هذا الع ــل افتتاح املؤم
ــبق  ــاء س ــة للم ــة العام ان  املديري
ــادة  ــاء الس ــروع م ــزت  مش وان اجن
ــة ديالى العام  ــور في محافظ واجلب
ــاعة.    املاضي وبطاقة ٢٠٠٠م٣بالس
ــب االعالمي للمديرية  واضاف املكت

العامة للماء ان املديرية قد شكلت 
ــى عملية  ــراف عل جلنة فنية لالش
ــدات  ملع ــي  التجريب ــغيل  التش
ــة بعد  ــني للجن ــد تب ــروع وق املش
ــروع ان جميع  ــف على املش الكش
املعدات  تعمل بصورة جيدة بدأ من 
محطة السحب الى محطة الدفع 
العالي مرورا بكافة منشأت محطة 
ــروع  ــة، حيث يحتوي املش التصفي
على (٣)مواقع رئيسية هي منطقة 
ــى نهر ديالى  ــحب الواقعة عل الس
على بعد ١٥٠٠من املشروع ومحطة 
التقوية التي تقع في ناحية السالم 
وموقع التصفية الرئيسي ومحطة 
ــبب  ــا بس ــر موقعه ــة مت تغي تقوي
التجاوزات على اخلطوط الناقلة من 
والى املوقع القدمي وسيتم املباشرة 
ــاء الى ناحية  ــا اليصال امل بها قريب
ــراف  ــروع من اش ــة  املش املنصوري
ــذ  وتنفي ــاء  للم ــة  العام ــة  املديري
ــاوالت العامة  ــركة القبس للمق ش
ــتفيدة هي مديرية ماء  واجلهة املس

محافظة ديالى .

البصرة / البينة الجديدة

اجنزت الكوادر  الهندسية والفنية 
والتشغيلية في لشركة سكك 
العراق املنطقة اجلنوبية،عملية 
ــاء جوانب السداد الترابية  اكس
ــرات الى معبر  من معبر الظويه
سفوان بالتعاون مع بلدية الزبير 
ــغ   ــارات تفري ــير قط ــني س لتام
ــئ  املوان ــر  عب ــود  االس ــط  النف
ــاءً على  ــاء ذلك بن ــة .ج العراقي
ــل الكابنت  النق ــات وزير  توجيه
ــبلي؛  ــدر الش ــني بن ــر حس ناص
ــة ميدانية من قبل  مدير  ومتابع

ــتاذ طالب  ــكك االس ــام الس ع
ــيني بضرورة  جواد كاظم  احلس
ــل وتعظيم  ــاء بواقع النق االرتق
للدولة.اجلدير  االقتصادية  املوارد 
ــر: ان كوادر املنطقة  تقوم  بالذك
ــاء خط سكة جديد  مبهام انش
ميتد من  (ميناء خور الزبير حملطة 
ــافة ٧٦٠٠متر  ــار املربد) مبس قط
ــى من هذا  ــزت املرحلة األول واجن
اخلط وبقيت املرحلة الثانية وهي 
ــة اللحام  ــرة باجراء عملي االخي
احلراري والكهربائي والعمل جار 
ــيق مع  ــاق بالتنس على قدم وس

الشركة العامة ملوانئ العراق.
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2محليات

بغداد  / البينة الجديدة
ــادل كرمي )،  ــاء املهندس ( ع ــر الكهرب ــتقبل وزي اس
ــفير  ــعادة س ــوزارة مؤخراً  س ــر ال ــي مكتبه مبق ف
ــراق الدكتور  ــمية في الع ــة االردنية الهاش اململك
ــؤون  ــر الزعبي ) ، بحضور وكيل الوزارة لش ( منتص
ــي ) ، في  ــزار التميم ــدس ( ن ــع املهن ــل والتوزي النق
ــات الربط  ــور آلي ــة تط ــتهدفت مناقش ــارة اس زي
ــة  ــني البلدين .مت خالل اللقاء مناقش ــي ب الكهربائ
ــه اجلهود  ــوع ، وما آلت إلي ــتجدات املوض آخر مس
ــقوف  ــتركة الجناز إجراءاته ، عبر االلتزام بالس املش
ــتثمار عامل الزمن ،  الزمنية ، وتكثيف العمل الس
ــاء احملطات وربطها باخلطوط الناقلة  من اجل انش
ــاريع الطاقة الشمسية  .كما نوقشت عروض مش
ــتثماري داخل العراق  ــيع االفق االس ، واهمية توس
ــتفادة من  ــرص املمكنة لالس ــتغالل الف ــر اس ، عب
ــور الال محدود  ــركات العريقة ، والتط ــرات الش خب
ــق  ــا يحق ــة ، مب ــات النظيف ــات الطاق لتكنولوجي
ــاركة  ــراف املش ــع االط ــة جلمي ــع االقتصادي املناف
ــات  اإللتزام ــم  ــح حلج الصحي ــر  التقدي ــوازاة  مب  ،
ــة ،  ــوض بها وفق خطوات مدروس ــة ، والنه املتبادل
ــيادية املمنوحة  من بينها محددات الكفاالت الس
ــتثمرين .وجرى خالل اللقاء ، اإلتصال هاتفياً  للمس
مبعالي وزير الطاقة والثروة املعدنية األردني الدكتور 
ــأن حيثيات  ــة ) ، ومت التباحث بش ( صالح اخلرابش
الربط املرتقب ، بضمنها إحاالت العمل ، والتسريع 
ــبوعياً حتت أنظار  ــه ، عبر حتديث موقفه إس بوتيرت

االدارات العليا للجانبني .

نينوى / البينة الجديدة
ــة،  اجملتمعي ــرطة  الش ــم  قس ــع  م ــاون  بالتع
ــة  ــم محارب ــارك قس (u. P. P)، ش ــة  ومنظم
ــائعات التابع لدائرة العالقات واالعالم في  الش
ــة بحملة توعوية كبرى للحد من  وزارة الداخلي
مخاطر االبتزاز االلكتروني واالخبار املضللة، في 
سوق النبي يونس ضمن محافظة نينوى. وبني 
ــع التوصيات  ــم ان احلملة تضمنت توزي القس
التوعوية التي تعرف ماهية الشائعة وتوضيح 
ــارها وسبل الوقاية منها، اضافة  اسباب انتش
ــة التي تعاقب  ــن املادة القانوني ــى التنويه ع ال

مروجي الشائعات في اجملتمع.

البينة الجديدة / علي شريف
ــرة صحة محافظة بابل  ــى املعاون االداري لدائ التق
ــددا من  ــر البيرماني ع ــد االمي ــدر عب ــور حي الدكت
منتسبات قسم حماية االسرة و الطفل في قيادة 
شرطة بابل في زيارة عمل قمن بها الى دائرة صحة 
ــيق اجلهود  ــي اطار تنس ــي الزيارة ف ــة. وتأت احملافظ
والتواصل بني املؤسستني الصحية و االمنية بهدف 
الترويج لبرنامج حماية االسرة و الطفل من العنف 
االسري باالستعانة بنشر و لصق بوسترات توعية 
ــاخن اخلاص مبديرية قسم حماية  و رقم اخلط الس
ــرة و الطفل في قيادة شرطة بابل لالبالغ عن  االس
حاالت العنف التي تتعرض لها االمومة و الطفولة.

ــتعداد دائرة  من جانبه ابدى الدكتور البيرماني اس
ــة االمنية  ــع املؤسس ــة للتعاون م ــة احملافظ صح
ــة و الطفولة  ــن حماية االموم ــكل الذي يؤم بالش
من العنف  الذي بات يهدد سالمة االسرة و متاسك 
ــياق اخرانطلقت  ــع. وفي س ــة واجملتم ــة العائل بني
ــة  ــة اخلامس ــة اخملتبري ــدورة التدريبي ــات ال فعالي
ــرين اخلاصة بخريجي كليات العلوم فرعي  والعش
ــة التقانات االحيائية  علوم احلياة والكيمياء وكلي
ــدة ثالثني  ــتمر مل ــي تس ــة والت ــالت املرضي والتحلي
ــري والعملي.وقال مدير  ــمل اجلانب النظ يوماً وتش
ــرة  ــي الدائ ــرية ف ــة البش ــب والتنمي ــز التدري مرك
ومحاضرالدورة الدكتور محمد عبد اهللا عجرش: ان 
الدورة تهدف الى تطوير املهارات اخملتبرية للعاملني 
ــني وقد اكدنا من  ــاع اخلاص الغير متعين في القط
ــا كأحد اهم  ــة النتائج واعتماده ــا على دق خالله
ــخيص الطبي.الفتا ان  ــس الساندة في التش األس
ــهادة تتيح له ممارسة العمل في  ــارك مينح ش املش

اخملتبرات اخلاصة.

بغداد / البينة الجديدة
ــي وزارة العمل  ــة االجتماعية ف ــة احلماي ــت رئيس هيئ بحثـ
ــع رئيس هيئة  ــجاد محمود م ــؤون االجتماعية هدى س والش
السياحة ظافر مهدي عبداهللا التعاون املشترك بني الهيئتني 
لتفعيل قانون احلماية االجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤.وبينت 
ــد املاضي اهمية  ــياحة االح ــجاد خالل زيارتها هيئة الس س
ــن عائدات  ــة االجتماعية م ــة هيئة احلماي ــتحصال حص اس
ــركات السياحية البالغة ١٪ وحسب ما مثبت في قانون  الش
ــتخدم وتنفق على  احلماية االجتماعية كون هذه االموال تس
ــن جانبه ابدى  ــي ترعاها هيئة احلماية.م ــة الت الفئات الهش
ــك العائدات الى  ــياحة حرصه على منح تل ــس هيئة الس رئي
ــتعداد الهيئة الي  صندوق احلماية االجتماعية، معربا عن اس
ــة االجتماعية مبا يخفف عن  ــاون يخدم عمل هيئة احلماي تع
كاهل تلك الفئات. هذا واتفق الطرفان على استمرار التعاون 
ــتقبال، فيما ابدت هدى سجاد شكرها للموقف  بينهما مس

املتعاون من رئيس هيئة السياحة.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــات الكهربائية واإللكترونية  ــركة العامة للصناع تُواصـل الش
ــفيات  ــادن رفد املُستش ــة واملع ــركات وزارة الصناع ــدى ش إح
ــركة  دير عام الش ــال مُ ــجني الطبـي . وقـ ــة باألوكس احلكومي
املُهندس سفيـان فـوزي شعـالن في تصريح للمكتب اإلعالمي 
الل معمل إنتاج األوكسجني الطبي  في الوزارة أنَّ الشركة ومن خِ
ــل العمل لتجهيز  ــركة تُواص ــي مصنع املصابيح التابع للش ف
املُستشفيات احلكومية بسائل وغاز األوكسجني الطبي حيث 
ــفيات الكندي وإبن  ــز مُستش ــوم واحد بتجهي الل ي ــت وخِ قام
النفيس بكمية ( ٩٠٠٠ ) لتر من سائل األوكسجني الطبي فيما 

هزة للفترة من  ٥/١٢ ولغايـة ٦/١٨ بلغت الكمية اجملُ
  ( ٦٥٩ ) أسطوانة أوكسجني لصالح صحة الكرخ و ( ١٦٢,٦٠٠) 
ــة الرصافة ،  ــي لصالح صح ــجني الطب ــائل األوكس لتر من س
ــيراً إلى أنَّ الشركة تسعى   لزيادة الطاقة اإلنتاجية بهدف  ش مُ
تلبية احلاجة احمللية من األوكسجني الطبي ورفد املُستشفيات 
احلكومية واألهلية واملُواطنني بهذهِ املادة من أجل املُساهمة في 

إنقاذ حياة املُواطنيـن .

البصرة / البينة الجديدة
ت كوادر الشركة العامة ملوانئ العراق  عومّ
اإلثنني املاضي زورق الغوص ( املنار ) التابع 
لإلنقاذ البحري. وقال املدير العام للشركة 
ــي إن  الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
كوادر قسم املسافن يعملون بجدٍ إلدامة 

ــدات البحرية كافة ، مؤكداً  وصيانة الوح
ــومي زورق الغوص ( املنار ) وتأهيله من  أن تع
األعمال الدورية التي واضب عليها قسم 
املسافن وبجهود كبيرة.من جانبه أوضح 
مدير قسم املسافن والصناعات البحرية 
ــعد عبد  ــدم اس ــني األق ــس املهندس رئي
الوهاب أن تعومي الزورق (املنار ) كان من على 

منت احلوض ( حطني) ، مبيناً، إجراء أعمال  
ــدن اخلارجي بالعصف الرملي  تنظيف الب
ــاغ البحرية بعدة طبقات  وصبغه باألصب
ــة  ــدات امليكانيكي ــع املع ــة جمي وصيان
ــن صيانة مضخة  ــة فضال ع والكهربائي
ــركة  ــر عام الش ــى مدي ــا التق احلريق.كم
ــور املهندس  ــئ العراق الدكت العامة ملوان

فرحان الفرطوسي امس االول األثنني مبدير 
ــة البصرة  ــكان ديوان محافظ ــم اس قس
لبحث إجراءات فرز وتوزيع ومتليك االراضي 
ــال املدير العام  ــكنية للموظفني .وق الس
«اجتمعنا اليوم مبدير قسم اسكان ديوان 
محافظة البصرة املهندس مهند يوسف 
ــك لبحث  ــق له ذل ــد املراف ــوب والوف يعق

ــريع إجراءات الفرز والتوزيع  تسهيل وتس
ــكنية  ــي الس ــع االراض ــك للقط والتملي
ــط البصرة واألراضي  في شط العرب وش
ــركة ماضية  ــرى»، مبينا ان إدارة الش األخ
ــكنية  ــف االراضي الس ــاء مل ــا ألنه قدم
ــتوزع على موظفي  ــت والتي س التي وزع

الشركة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــور  ــارة الدكت ــر التج ــث وزي بح
ــع إدارة  ــد اجلبوري،  م عالء احم
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ــتيراد احلنطة  ــة الس وضع خط
ضمن بنود قانون األمن الغذائي 
ــر ازمة  ــات مواجهة مخاط وآلي
ــوزارة في بيان  ــرت ال احلبوب.وذك
رسمي لها ، ان»الوزير اجلبوري زار 
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ــعا مع  ــا موس ــرأس اجتماع وت
اإلدارة التنفيذية ومالكات قسم 
ــركة العامة  االستيراد في الش
ــة وضع  ــارة احلبوب ملناقش لتج
اآلليات لضمان دميومة استمرار 

ــم  لدع ــة  احلنط ــتيرادات  اس
ــة  التمويني ــة  البطاق ــردات  مف
للحنطة  ــتيرادية  االس واخلطة 
ــق  ــة ووف ــئ االجنبي ــن املناش م
ــة  ــود احلكومي العق ــات  تعليم
ــوزراء». ال ــس  مجل ــرارات  وق
واضافت، انه»مت بحث ايضا عدد 
من القضايا وامللفات ذات الصلة 
ــتيراد  ــد و االس ــة التعاق بعملي
وسبل العمل على توفير ظروف 
افضل لالسراع في تنفيذ واجناز 
ــا  ــتقبلية فيم ــدات املس االجن
يخص كميات احلنطة املطلوب 
ــن  االم ــز  لتعزي ــتيرادها  اس
ــالل  ــر خ ــار الوزي ــي. واش الغذائ

االجتماع الى، ان»الوزارة اتخذت 
ــان  لضم ــبة  املناس ــراءات  اإلج
تنفيذ قانون الدعم ولديها رؤية 

وخطة تستوعب كل املشتريات 
ــىء».واضاف:  ومن جميع املناش
ــاج خطط واضحة واخرى  «نحت

ــة وجتاوز  ــة االزم ــة ملواجه بديل
ــون لدينا قوة  ــا وان يك مخاطره
ــة والتحمل ونحتاج  في املطاول
ــمي  ــر من قس ــد كبي ــى جه ال
ــيطرة النوعية  االستيراد و الس
ــا  ــة، كم ــة املقبل ــالل املرحل خ
ــتيرادية  ــى خطه اس ــاج إل نحت
ــتيراد مليون وثالثمائة  تؤمن اس
ــب  ــن احلنطة حس ــف طن م ال
ــن ايصالها الى  توقيتات تتضم
ــركة»،  ــايلوهات الش اخملازن وس
قاعدة  وجود  ــرورة  بـ»ض مطالبا 
ــركات  بيانات متكاملة عن الش
ــول  ــن وص تؤم ان  ــن  ــي ميك الت
ــتبعاد  واس ــد  للبل ــة  احلنط

ــا  ــر عنه ــي تتوف ــركات الت الش
ــات ومخالفات جرت في  مالحظ
وقت سابق».وتطرق اجلبوري الى 
ــويقي لهذا العام  املوسم التس
ــة وايجاد  ــات املتحقق والنجاح
ــر احلنطة العلفية  حلول لتوفي
وتلبية احتياجات السوق منها.
ــارة  ــام جت ــر ع ــتعرض مدي واس
ــوب احلقوقي محمد حنون،  احلب
االجنازات املتحققة خالل الفترة 
ــدم خاللها  ــي وق ــة والت املاضي
ــوب اجلهد  ــدي جتارة احلب مجاه
ــتالم كافة  والعطاء من اجل اس
الكميات املنتجة واملسوقة من 

الفالحني.
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ــعبي، امس الثالثاء، عن  أعلنت هيئة احلشد الش
ــرة احلضر. وذكرت  ــة تفتيش في جزي ــالق عملي اط
الهيئة ، ان قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي 

اطلقت عملية تفتيش في جزيرة احلضر بحثا عن 
ــر مخابئها. واضافت  فلول داعش االرهابية وتدمي
ــش العراقي  ــاركة اجلي ــة انطلقت مبش ان العملي

واللواء ٤٤ ضمن قيادة العمليات.
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ــلطاني، ان عدد  ــهيلة الس ــيقي س ــد النائب عن االطار التنس اك
ــيقي بعد انسحاب التيار الصدري سيقترب  مقاعد االطار التنس
ــلطاني ان»املعلومات االولية تؤكد انه  من ١٣٠ مقعدا.وقالت الس
بعد انسحاب التيار الصدري وصعود البدالء زاد عدد مقاعد حتالف 
الفتح الى ٤٥ مقعدا ودولة القانون  ٤٤ مقعدا وتيار احلكمة قرابة 
ــل الى ١٣٠ مقعدا  ــدا  وان االطار بجميع مكوناته يص ـــ١٥ مقع ال
وسيكون الكتلة النيابية االكبر».واضافت ان»التحالفات اجلديدة 
ــراع في  ــون قادرة على االس ــية وتك ــد تخدم العملية السياس ق

تشكيل احلكومة».

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»

ــيادة  ــي ان البارتي والس وتابع ريكان
ــى النواب  ــل التصويت عل ــن يعط ل
ــاوض على  ــد التف ــدالء ولكن بع الب
ــكيل احلكومة القادمة، متوقعا  تش
ــة االكبر  ــون الفتح هو الكتل ان يك
ــة القانون ومن ثم احلكمة  ويليه دول
انه  ــدد  تباعا.وش ــتأتي  ــة س والبقي
ــات للبارتي  ــب ان تنتهي االتهام يج
ــم مالحقة من  ــة وان تت والكرد عام
ــرد بالعمالة ومن يقصف  يتهم الك
ــات  واملفخخ ــخ  بالصواري ــم  االقلي
ــق  لتحقي ــا  هدف ــني  املدني ــل  وجع
الوفد  ــية.وأكد عضو  اهداف سياس
ــي ان قرار احملكة اثار الكثير  التفاوض
من اللغط حولها وهناك اعتراضات 
ــرة من جهات اخرى وليس الكرد  كثي
ــى قراراتها  ــن اعترض عل وحدهم م
التي اختلفت بني احلني واالخر ويجب 
ــة  ــرارات احملكم ــكلة ق ــل مش ان حت
ــية. االحتادية خارج االرادات السياس
واضاف ان ٨٠٪ من الشيعة يطمحون 

لرئاسة الوزراء، موضحا انه يجب ان 
يتصف رئيس الوزراء القادم باحلكمة 
ــيا  تاريخا سياس واملقبولية وميتلك 
مشرفا، واشار ريكاني الى ان البارتي 
يتمتع بعالقة جيدة مع ايران وهناك 
سوء فهم للعالقة مع ايران من قبل 
ــية ولو كان  بعض االطراف السياس
ــليماني حيّا ملا حدث هجوم على  س
ــت  ــة ليس ــم فهذه السياس االقلي
ــرب رئيس  ــي وقت اع ــن مبادئه. ف م
ــي ، عن  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
ــي  ــدم وجود دعم سياس ــفه لع اس
ــب بيان ملكتبه ،  للحكومة. وبحس
ــث رئيس مجلس  ــد جاء في حدي فق
ــى الكاظمي، خالل  ــوزراء مصطف ال
استقباله عددا من جرحى تظاهرات 
ــي محافظة ذي قار  ــرين من أهال تش
ــي : -  ــالج مايل ــفرهم للع ــل س قبي
وألتقيكم  ــعيد بوجودي بينكم،  س
ــالج... لقد  ــفركم للع اليوم قبل س
ــراق؛ كنتم  ــل الع ــن أج ــم م خرجت

ــتقبل  ــاً لألمل مبس ــم منوذج ومازلت
ــا حدث تغيير، وملا  أفضل.- لوالكم مل
ــق االصالح، ونعترف  مضينا في طري
بأن التركة كانت ثقيلة وقد خرجتم 
من أجل حياة كرمية للعراقيني، ليس 
ــط، وإمنا في عموم  ــي الناصرية فق ف
ــتتجهون  ــاء اهللا س ــراق.- إن ش الع
ــع  بوض ــتعودون  وس ــالج،  الع ــى  ال

ــويّة  ــنتعاون س ــل وس ــي أفض صح
ــن احللول  ــاد الكثير م ــن أجل إيج م
ألوضاعكم.- الناصرية أرض احلضارة 
ــهود لها بأنها أجنبت  والتاريخ، ومش
دة  ــاء، وهي والّ خيرة املثقفني والعلم
ــم  ــع قضاياك ــع. - أتاب ــادة اجملتم لق
ــي ظل ظروف صعبة  ونعمل اليوم ف
للغاية، إذ ال توجد موازنة، لكننا مع 

نا من احلصول على التمويل  هذا متكّ
ــة تقاريركم  ــت دراس لعالجكم.- مت
ــا تقرر  ــة وفي ضوئه ــة بعناي الطبي
دة  العالج. أما احلاالت الصحية املعقّ
ــتعداد   ــن على اس ــها، ونح سندرس
ــتلزم االمر.  ــر العالج أينما اس لتوفي
ــورة التي  ــم الصب ــكر عوائلك - أش
حتملت الكثير وأقدر وضعها، وواجبي 

ــم عوائلكم.- نتابع  هو دعمكم ودع
ينظر  ــا  القضاي ــض  وبع ــم  ملفاتك
ــذه احلكومة  ــا القضاء حالياً.- ه به
ــار، وقد اجنزنا  دعمت محافظة ذي ق
ــاريع فيها، وشغلنا  الكثير من املش
ــت متوقفة  ــات كهربائية كان محط
ــار،  ــار ذي ق ــدوق إعم ــنا لصن وأسس
ــف  ــذ لتمويله.- لألس ــا مناف ووجدن
ــي للحكومة  ــد دعم سياس ال يوج
ــأقف  التي تواجه حتديات كبيرة، وس
ــروف.- لنمنح  ــي كل الظ ــم ف معك
ــا ال نريد أن  ــة، فإنن ــنا الفرص أنفس
ــى، وعلينا أن  ــاد البلد الى الفوض يق
ــي التي ورثناها  نصلح أخطاء املاض
ــن تضيع  ــن. حقوقكم ل ــن اآلخري ع
ــراه، ومت اعتقال  ــذ مج والقانون يأخ
ــداء  باإلعت ــني  املتورط ــن  م ــر  الكثي
ــد آخر وصل وفد  عليكم. على صعي
ــد العمليات  ــة نائب قائ أمني برئاس
ــق األول الركن عبد  ــتركة الفري املش
ــس الثالثاء، الى  ــمري، ام األمير الش

بيان  ــي  ــاء ف ــة كركوك.وج محافظ
ــداً  وف أن   ، ــتركة  املش ــات  للعملي
ــمري وبصحبته  ــة الش أمنياً برئاس
ــرطة االحتادية وصل  قائد قوات الش
ــاف، أن  ــة كركوك.وأض ــى محافظ ال
ــى  ــالع عل ــى االط ــدف إل ــارة ته الزي
ــراءات  ــم إج ــي وتقيي ــع األمن الوض
ــزة  ــدات واألجه ــكيالت والوح التش
ــش وفرض  ــي محاربة داع ــة ف األمني
ــتقرار في قاطع كركوك.  األمن واالس
وفي التطورات ايضاً تداول ناشطون 
ــات التواصل االجتماعي ،  عبر منص
ــورات جديدة تكشف  بانتشار منش
ــة للتظاهرات الكبرى  عن عودة قريب
ــورات  املنش ــت  وحمل ــالد.  الب ــي  ف
ــداد وعدد من  ــرت في بغ ــي انتش الت
ــات مايلي (ميكنك قتل الثوار  احملافظ
ــورة). وتداول  ــن ال ميكنك قتل الث لك
ــورات التي  ــك املنش ــطون تل الناش
قرارنا_عراقي،  ــتاك،  هاش ــت  حمل

راجعني.
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ــى الكاظمي، امس  ــس الوزراء مصطف اكد رئي
ــنتني  ــاء، انه حكومته اتهمت خالل الس الثالث
ــتى االتهامات، الفتا الى انه جرى  املاضيتني بش
ــا يلي أهم  ــني. وفيم ــن اجل العراقي ــا م حتمله
ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال ــدث به رئي ما حت
ــوزراء التي  ــة مجلس ال الكاظمي خالل جلس
ــة  ــا األمني ــئ قواتن ــس- أود أن أهنّ ــدت ام عق
ــا،  صنوفه ــف  مبختل ــة  البطل ــكرية  والعس
للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة.- 
ــة اجلماعات  ــي مالحق ــتمرة ف ــات مس العملي
ــة لقواتنا في  ــاك عملي ــاً هن ــة، ويومي اإلرهابي
ــن القتلة  ــش، ومن ضم ــة وقتل الدواع مالحق
اجملرمني ما يسمى بوالي األنبار.- لألسف نسمع 
ــة، وتتهمها  ــكك باجهزتنا االمني ــاً تش أصوات
ــيئة، واملؤسف حقا أن هناك من  باتهامات مس
يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك 
د كعراقيني في  بهذه التضحيات.- أمتنى أن نتوحّ
ــاس من أجل العراق ومن أجل  هذا الوقت احلس
عملية إصالح حقيقية في نظامنا السياسي 
واالقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على اجملتمع 
ت هذه احلكومة  واملواطنني.- خالل سنتني أتُّهمَ
بشتى االتهامات، وحتملناها من أجل العراقيني، 
ــؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء،  وحتملنا املس
وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على 

ــرعة النمو  الوضع اإلقتصادي، وكذلك على س
هة  ــات املوجّ ــن اإلتهام ــن ضم ــادي.- م اإلقتص
ــة الصينية،  ــت قضية اإلتفاقي للحكومة كان
ــة بأنها حتاول  ــذه احلكوم ــرى إتهام ه حيث ج
عرقلتها، لكنكم تابعتم في األسبوع املاضي 
ــروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء ١٠٠٠  أول مش
مدرسة في عموم العراق.- كيف ميكن أن تعرقل 
احلكومة هذه اإلتفاقية؟ بينما في احلقيقة هي 
ــروع  ــرعت في تنفيذها وضمن أهم مش قد ش
ــتمرون بهذا  ــروعات التربية.- نحن مس من مش
ــى، واملرحلة الثانية  ــروع في مرحلته األول املش
ــة، وستشمل  تتضمن كذلك بناء ١٠٠٠ مدرس
ــات. فالتعليم له أهمية  أيضاً جميع احملافظ
كبيرة، ورُقي اجملتمعات يعتمد على التعليم.- 
ــاهماً  ــز بتاريخنا الذي كان مس يجب أن نعت
واآلن  ــانية،  اإلنس ــارة  احلض ــي  ف ــياً  أساس
ــزءاً منها،  ذنا ج ــد نفّ ــة ق ــة الصيني اإلتفاقي
ــدارس، وفي املراحل  وهو اجلزء اخلاص ببناء امل
القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود.- إذن 
اإلدعاء بأن احلكومة تُعيق اإلتفاقية الصينية 
ــت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج  هو ادعاء أثب
ضمن االتهامات الكاذبة.- سعى العراق خالل 
ــته اخلارجية إلى  ــة في سياس ة املنصرم املدّ
التهدئة في املنطقة، التي تعيش اضطرابات 
ــات  ــداً، كما إن انعكاس ــات خطيرة ج وحتدي
ــت مؤثرة في األمن  ــرب في أوكرانيا أصبح احل

الغذائي بالعالم أجمع.- كانت سياستنا منذ 
اللحظة األولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن 
ــدة مع جيران  ــى بناء عالقات جي ــل عل والعم
ــذه العالقات  ــراق واصدقائه، كي تكون ه الع
ــي، وأن نتمكن من  ــي خدمة املواطن العراق ف
جلب االستثمارات اخلارجية، وجنحنا في هذه 
العملية.- العراق ميتلك كل مقومات النجاح، 
ــتراتيجياً مهماً،  ــاً س ــك موقع ــك ميتل وكذل
وشعباً مبدعاً ميكن أن يؤدي دوره في التكامل 
ــه  خبرات ــدم  يق وان  ــة،  والتنمي ــادي  االقتص
ــتفيد من خبرات اآلخرين.- جنحنا خالل  ويس
ة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق،  هذه املدّ
ــوار وأصدقاء العراق،  ــر التعاون مع دول اجل عب
ــن أجل  ــة م ــي هذه السياس ــتمرون ف ومس
العراق ومن أجل مصلحة العراقيني.- أحببت 
أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون 
على وضع سياسي، وإن شاء اهللا ستتشكل 
ــة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على  حكوم
ــتمرار بالعمل الى اللحظة األخيرة في  اإلس
ــن وخدمة العراق.- هذه العالقة  خدمة املواط
ــن املهم أيضاً  ــن مهمة للغاية، وم مع املواط
ــني وتنفيذ  ــكاوى املواطن ــى ش ــتماع إل االس
ــة، ويجب أن نقدم أفكاراً حلل  مطالبهم احلقّ
ــب التي حتتاج  ــاكل، وتخدم املطال هذه املش
ــاون مع زمالئنا  ــريعات خاصة، بالتع إلى تش

في البرملان.
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ــة وإجراءات  ــاذ تدابير فعال ــزي العراقي، اتخ ــك املرك ــن البن أعل
ــتباقية حلماية القطاع املصرفي ومكافحة غسيل األموال  اس
ــاب.  وذكر البنك املركزي ، أن محافظ البنك املركزي  ومتويل اإلره
ــتقبل   وفداً من مجموعة  العراقي مصطفى غالب مخيف، اس
ــراق للمجموعة، وجرى خالل  ــة انضمام الع إيجمونت، ملناقش
ــك املركزي العراقي  ــه التعاون الثنائي بني البن اللقاء بحث أوج
ــد اتخاذ اإلجراءات اخلاصة بالعناية الواجبة. وبني  واجملموعة، بع
مخيف، بحسب البيان حرص البنك املركزي العراقي على تعزيز 
العالقات مع املنظمات الدولية املعنية مبكافحة غسيل األموال 
ــي يولي اهتماماً  ــع أن البنك املركزي العراق ــل اإلرهاب. وتاب ومتوي
ــة والقضاء على مصادر  ــطة اجلرمية كاف كبيراً مبكافحة األنش
ــيل األموال ومتويل اإلرهاب واجلرائم املالية األخرى، متطلعاً  غس
إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل املعلومات.وتابع 
مخيف أن البنك املركزي اتخذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية 
ــوال ومتويل  ــيل األم ــي ومكافحة غس ــة القطاع املصرف حلماي
اإلرهاب. ونوه البنك املركزي العراقي بأن مجموعة إيجمونت هي 
ــبكة عاملية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بني وحدات  ش
ــكان انعقاد  ــم تبعاً مل ــميت بهذا االس ــة، وس ــات املالي التحري
ــي حزيران ١٩٩٥، وتهدف إلى  ــل ف االجتماع األول لها في بروكس
ــر منتدى لوحدات التحريات املالية في جميع أنحاء العالم  توفي

لتقدمي الدعم للحكومات. 

اكد النائب عن دولة القانون، مهند اخلزرجي، امس الثالثاء، أن اإلطار 
ــيعي واالنفتاح على  ــعى الى توحيد البيت الش ــيقي يس التنس
القوى السياسية الشريكة بعيداً عن التفرد في القرار السياسي.

ــيقي تسعى الى مللمة البيت  وقال اخلزرجي ، إن قوى اإلطار التنس
الشيعي عبر اذابة اخلالفات وتوحيد الرؤى املواقف واالنفتاح على 
ــية. ــريكة في العملية السياس ــية االخرى الش الكتل  السياس
ــذ إعالن نتائج االنتخابات  ــيقي من واضاف أن قيادات االطار التنس
ــداً عن التفرد  ــد الرؤى الوطنية بعي ــعون الى توحي لغاية االن يس
ــي في البيت الواحد اال ان مواقف  البعض  حالة  بالقرار السياس
ــي. ــر اجلمود السياس دون الوصول الى قرار موحد يفضي الى كس
واشار الى أنه هناك بعد عيد االضحى انفراجة للوضع السياسي 
ــتبعداً في  ــار الذهاب الى فكرة حل البرملان الذي بات مس دون خي

ظل كسر اجلهود السياسي بني الكتل السياسية.
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تقول اجلهات اخملتصة أن ثمة اسبابا عدة أدت الى تأخر 
تطور هذا القطاع.لكن اخملتصني في القطاع االقتصادي 
ــف بعضهم ما يجري  ــدون ما هو عكس ذلك, كش يؤك
ــأن افتتاح املصانع واملعامل, ما هي إال  احلديث عنه بش
ــتحصال القروض ال  ــوة منقوصة الغاية منها اس خط
ــد املواطن أمال في إعادة  ــر, يأتي ذلك في وقت ال يج أكث

ــع وجود اطراف يتهمونها  احياء هذه املعامل خاصة م
بتعمد تعطيل الصناعة الوطنية .  وتشير االحصاءات 
ــتة االف معمل ومصنع متوقف عن  الى أن ما يقارب س
ــال  الى تأخر القطاع  ــل, وهو أمر ادى بطبيعة احل العم
ــرت االرادة الوطنية لتفعيله  ــذي إذ ما توف الصناعي ال

فأنه سيكون مصدراً اساسياً لرفد موازنة الدولة. 
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ــادي العامري،  ــف الفتح ه ــاعي رئيس حتال ــل مس تتواص
ــدر بالعدول عن  ــس التيار الصدري مقتدى الص القناع رئي
ــن مجلس النواب، فيما  ــتقالة الكتلة الصدرية م قرار اس
ــيني  ــفت مصادر مطلعة عن مجموعة من السياس كش
ــة املقبلة.وقدم نواب  ــة احلكوم ــيحهم لرئاس ممكن ترش
ــس النواب، تلبية  ــتقالتهم من مجل الكتلة الصدرية اس
ــة انتخاب  ــن  تعطل جلس ــهر م ــدر بعد اش ــوة الص لدع
ــتخدام  ــكيل احلكومة، نتيجة اس رئيس اجلمهورية وتش
ــول مصادر مطلعة  ــيقي للثلث املعطل.وتق االطار التنس
ــكيل احلكومة،  ــاورات تش ــض البدء مبش ــري يرف ان العام
ــأن العدول  ــول على جواب نهائي من الصدر بش دون احلص
ــتقالة الكتل الصدرية أو حتى التفاوض على  عن قرار اس
ــول الصدر باحلكومة املقبلة، خاصة وان التيار الصدري  قب
ــية وال ميكن جتاهله واألمر  جزء مهم في العملية السياس
ــقط  ــرج جماهير التيار بتظاهرات تس ــي حتى ال تخ الثان
ــاك عددا من  ــف املصادر، ان هن ــة مقبلة.وتضي اي حكوم
ــة احلكومة املقبلة ومنهم  السياسيني املرشحني لرئاس
ــون املتوقع  ــة القان ــالف دول ــراه ائت ــي الذي ي ــوري املالك ن
ــتمرار الصدر  ــال اس ــيعية ح ــر الكتل الش ــون اكب ان يك
ــؤولية العراق وكذلك  ــتقالة خير مرشح لتولي مس باالس
ــنة والكرد وكذلك  حيدر العبادي الذي يلقى قبوال من الس
محافظ البصرة اسعد العيداني ومحمد شياع السوداني 
ــيح اسمه اكثر من مرة ومرشح ايضا لرئاسة  الذي مت ترش
ــيقي  احلكومة املقبلة.وتلفت املصادر الى، ان االطار التنس
ــل احد قياداته حتى ال  ــد ان يكون رئيس الوزراء املقب ال يري
ــة وان اي حكومة  ــه، خاص ــل احلكومة علي ــب فش يحس
ــا مجهول وهذا االمر يضعه االطار  من دون الصدر مصيره
ــون جواد البوالني  ــبان.ويقول النائب عن دولة القان باحلس
ــت معقدة او مستحيلة،  ــية ليس ان التفاهمات السياس
ــي ومراقبة  ــي البرنامج احلكوم ــا يكون ف ــة جناحه واهمي
اداءه.ويضيف، ان الهدف االساسي اليوم يكون في اختيار 
نوعية القيادة للمؤسسات احلكومية واجلهات التنفيذية 

ومحتوى القطاعات املهمة.

بغداد /

ــفت وزارة املالية عن تأجيل استيفاء الديون املترتبة  كش
ــي، الراغبني  ــني للمصرف الزراع ــة الفالحني واملزارع بذم
ــر املالية علي عالوي ، إنه  ــا، ملدة عامني.وقال وزي بتأجيله
ــرة من قانون األمن الغذائي ،  ــب املادة الثالثة عش بحس

ــة املترتبة  ــتيفاء الديون احلكومي ــرر تأجيل اس ــه تق فإن
ــديد  ــني بتأجيل تس ــني الراغب ــني واملزارع ــة الفالح بذم
ــن ال تزيد قروضهم عن ٤٠٠  ــروض ملدة عامني من الذي الق
ــون دينار من قروض املصرف الزراعي واملبادرة الزراعية  ملي

في عموم محافظات العراق.
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ــرطة،  ــادي الش ــت ادارة ن هاجم
امس الثالثاء، احتاد الكرة العراقي 
ــج  التتوي ــة  «احتفالي ــبب  بس
ــز  الفائ ــا  لفريقه ــة»  املتواضع
ــم  ــدوري املمتاز للموس بلقب ال
ــرت أن «درع»  ــي، فيما اعتب احلال
ــف  أل  (٥٠) ــاوي  ــة ال يس البطول
ــفت أن الالعبني كانوا  دينار، كش
ــي ال  ــه «ك ــن حمل ــني م متخوف
يكسر ويصيب احدهم» بجروح.

ــادي غالب  ــب رئيس الن وقال نائ
ــتغربنا من تصرف  ــي «اس الزامل
ــدم اقامته ختاماً  احتاد الكرة بع
ــم  يليق ببطل دوري ينافس موس
ــذه  به ــه  عمل ــم  ليقيّ ــل  كام

االحتفالية اخلجولة».

ــي أن «الذي حدث  ــاف الزامل واض
ــب أذهل اجلميع  ــى ارض امللع عل
ــوء التنظيم وما صدمنا هو  لس
ــباب والرياضة  ــراف وزير الش اعت
ــان درجال في  ، رئيس االحتاد عدن
تصريح امام وسائل االعالم ، بان 
ــة التتويج غير الئقة وال  احتفالي

ترتقي للمستوى املطلوب».
ــاءل الزاملي مستغرباً «هل  وتس
ــا  ــدوري»؟، مبين ــو درع ال ــذا ه ه
ال  ــعره  وس ــع  متواض «درع  ــه  أن
ــاوي ٥٠ الف دينار، والالعبون  يس
ــن رفعه كونه  ــدوا تخوفهم م أب
ــن  وم ــاج،  الزج ــن  م ــاً  مصنوع
ــى أحدهم  ــع عل ــال أن يق احتم

ويصيبه أثناء االحتفال».
وأشار نائب رئيس نادي الشرطة 
ــذا الطريقة  ــاد به ــى أن «االحت إل

ــل  ــي ويقت ــدوري العراق ــح ال يذب
ــيما أن  ــس، والس ــوح التناف طم
ــذه اللحظة»،  أي العب ينتظر ه
مشدداً على «ضرورة عمل االحتاد 
ــع كل االندية  ــة وتوازن م بحيادي
ــر  ــى آخ ــادٍ عل ــل ن ــدم تفضي وع

حسب املزاجيات والعالقات».
ــارة  ــي القيث ــؤول ف ــدى املس وأب
ــة  ــن ني ــتغرابه م ــراء «اس اخلض
ــني  احملترف دوري  ــة  اقام ــاد  االحت
املوسم املقبل وهو غير قادر على 
ــق بختام  ــم احتفالية تلي تنظي

الدوري العراقي املمتاز».
وكان االحتاد العراقي لكرة القدم 
 ،٢٠٢٢ ــران  حزي  ١٨ ــي  ف  ، ــام  أق
ــي» خاصني  ــن «فني وأمن مؤمتري
ــرطة  ــاراة تتويج الش بإقامة مب
ــن  ضم ــزوراء  ال ــه  خصم ــام  أم

الدوري املمتاز، مؤكدا  منافسات 
التنظيمية  احلالة  ضرورة عكس 
ــة واحمللية عبر  ــات الدولي للمباري
ــا أوضح نائب  ــاراة، فيم هذه املب
رئيس االحتاد علي جبار ان االحتاد 
«يطمح أن تظهر مباراة الشرطة 
بأفضل صورةٍ ألنها تتويجٌ جلهودٍ 
ــاد وإدارات  كبيرةٍ قدمت من االحت
ــني  والالعب ــني  واملدرب ــة  األندي

وجمهورنا الكرمي».
وكان فريق نادي الشرطة حسم 
ــبع  تتويجه بلقب الدوري قبل س
ــات  ــن انتهاء املنافس ــوالت م ج
ــد مت تأجيله إلى  ــج ق إال أن التتوي
اجلولة ٣٦ في مباراته اجلماهيرية 
أمام الزوراء التي انتهت للشرطة 

بهدفني دون مقابل للزوراء.

ــي لكرة  ــاد العراق ــن االحت أعل
ــناد  إس املاضي،  االثنني  ــد،  الي
مهمة قيادة املنتخب العراقي 
ــى الكابنت ظافر  ــئني إل للناش
ــا ناقش  ــالً، وفيم ــب بدي صاح
معه منهاجه اإلعدادي للفترة 
ــول املنتخب  ــة، أكد دخ املقبل
في معسكر تدريبي في أربيل 
ــيا  آس ــة  لبطول ــتعدادا  اس
املقبلة. وقال املنسق االعالمي 
ــد الرضا إن  ــام عب لالحتاد حس
ــد الصاحب  ــدرب ظافر عب «امل
ــة  ــب للمرحل ــيقود املنتخ س
ــاعده في املهمة  املقبلة ويس
كادر تدريبي مساعد مكون من 
ــن  محمد كاظم وكوكب حس
ــام  ــاعدين، ووس ــني مس مدرب
ــراس املرمى،  ــاً حل ــل مدرب فاض
ــرف على املنتخب  فيما سيش

ــيد  عضو االحتاد العراقي الس
رضا عبودي مهدي».

وأضاف عبد الرضا أن «منتخبنا 
ــتعد  ــئني يس ــي للناش الوطن
ــة  البطول ــي  ف ــاركة  للمش
ــيوية الـ ٩ والتي ستقام  اآلس
ــة البحرينية خالل  في اململك
ــن آب املقبل  ــرة ١٦-٢٧ م الفت
حيث اوقعت القرعة منتخبنا 
ــع  م ــة  الثاني ــة  اجملموع ــي  ف

والسعودية  اليابان  منتخبات 
وقطر واإلمارات والكويت».

من جانب آخر قال بيان لالحتاد   
ــاد العراقي لكرة اليد  إن «االحت
األعرجي عقد  برئاسة محمد 
ــكادر التدريبي  اجتماعاً مع ال
مع  ــش  ناق ــث  ــا، حي ملنتخبن
الكابنت ظافر صاحب منهاجه 

اإلعدادي للفترة املقبلة».
ــي  ــان أن «األعرج ــاف البي وأض

ــة الصعاب  ــز بتذليل كاف أوع
ــه املنتخب وتهيئة  التي تواج
ــع  تض ــي  الت ــور  األم ــة  كاف
ــئني  ــا الوطني للناش منتخبن
ــح»،  الصحي ــق  الطري ــى  عل
ــئني  الناش أن «منتخب  مبيناً 
ــة  ــى محافظ إل ــيغادرنا    س
ــكر تدريبي  أربيل إلقامة معس

يستمر ملدة أسبوعني».

ــي لكرة  ــاد العراق ــن االحت اعل
ــي الطلبة  ــدم، ممثلي نادي الق
النظر  ــى  ال ــط  الوس ــط  ونف
بديون الالعبني لديهما، فيما 
ــة  ــراف القضي ــتدعى اط اس

ملناقشته يوم غد اخلميس  .
ــيّ لكرةِ  ــاد العراق ــال االحت وق

القدم في بيان إن « االحتاد يدعو 
ــة الرياضيّ  ــادي الطلب ممثلَ ن
ــاد  ــرّ االحت ــى مق ــورِ إل للحض
ــس  ،عـلـى أن  ــد اخلمي يوم غ
ـــــاوراً  يـكـون املـمـثـل مـش
قـانـونـيـاً ومـلمـاً بحيثيـاتِ 
ــع جـلـبِ كـتـابِ  الـدعـوى م
ــادي»، كما  ــلٍ مـن الن تخـويـ

ــد  ــدرب أحم ــاد «امل ــا االحت دع
أحمد  والالعب  کاظم عصار، 
ــي  ــب عل والالع ــالم،  داود س
ــيد، والالعب  ــد الكرمي رش عب
ــد جلـلـب  ــاد محم طيف عم
ــة أو  ــكات األصوليّ املستمس

البطاقة املوحدة» 
ــؤون  ش ــةُ  جلن ــت  دع ــا  كم

ــني في االحتادِ  الالعبني واملدرب
«ممثالً  ــدم  الق لكرةِ  ــيّ  العراق
ــط  الوس ــط  (نف ــادي  ن ــن  ع
ــورِ إلى مقرّ  ــي) للحض الرياض
ــأنِ الدعوى  ــاد  وذلك بش االحت
ــل النادي على  املقدمة من قب
الالعبني (فيصل جاسم نافل 
ــامت)، على أن  ــجاد رعد ح - س

ــاً بحيثياتِ  يكون املمثل ملم
الدعوى، وأن يجلب معه كتاب 
تخويل رسمي من إدارة النادي، 
ــتصحاب  ــى الالعبني اس وعل
ــة أو  ــكات األصوليّ املستمس

البطاقة املوحدة».

ــمياً مع املدرب  أعلنت إدارة نادي أربيل  جتديد تعاقدها رس
السوري نزار محروس، ملوسم آخر.

ــزي، إن «اإلدارة قررت التجديد  ــال مدير العالقات ربني رم وق
ــلمه  حملروس، بعد حتقيقه نتائج جيدة مع الفريق بعد تس
ــدرب باختيار  ــزي، أن «اإلدارة كلفت امل ــاف رم املهمة».وأض
ــات في إدارة  ــل، ومنحته الصالحي ــم املقب العبيه للموس

الفريق فنيا بغية حتقيق نتائج طيبة املوسم املقبل».
ــم  ــع املدرب أيضاً على رس ــتتفق م ــح أن «االدارة س واوض

خارطة إعداد الفريق للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣».
ويحتل نادي أربيل لكرة القدم، بعد انتهاء اجلولة ٣٦ املركز 

١١ برصيد ٤٤ نقطة.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــفاهنا للحديث عن إحياء  ــنوات تسابقت أقالمنا وش وال س  طَ
ــاب ومنها املدللة كرة  ــابقات الفئات العمرية خملتلف األلع مس
ــم آنذاك لتبلغ  القدم التي اعتادت على ضخ مواهبها كل موس
ــة في األندية  ــس مع األعمدة الرئيس ــكيالت الكبار وتتناف تش
ــط ودعاء الوالدين بل  ــان مكان لها ليس بالتمني والتوس لضم

مبؤهالت تفرض حضورها ومتنحها الضوء األخضر لالنطالق . 
ــافني لم تعد مشرعة لقطاف خام يحتاج إلى  مجسات الكش
ــن قبل حينما كانت  ــل وتوجيه كما كانت تفعل م رعاية وصق
ــاحات ومالعب  املواهب تعرض بضاعتها للمارة في الطرق والس
ترابية وفي مساحات ضيقة داخل مدارسها وتطور امكانياتها 
باللعب في ساحة مكشوفة يكون العشب األخضر فيها بطراً 

وترفاً وأمنية بعيدة املنال .
ــخته  ــباب نس ــرة املمتاز لفرق الش ــم دوري الك ــس األول خت أم
الثانية وفاز امليناء بدرع البطولة بعد التغلب في النهائي الذي 
أقيم في ملعب كربالء على نادي أمانة بغداد بفارق ركالت اجلزاء 
ــمي رعاه وزير الشباب والرياضة  ــط حضور رس الترجيحية وس
الكابنت عدنان درجال ومحافظ كربالء ورؤساء أندية وإدارة االحتاد 

املركزي للعبة والفرعي في احملافظة وجمهور الفريقني.
ــرا  ــت املباراة اخلتامية نقال مباش ــة الرياضية نقل قناة العراقي
وشجعت القائمني على هذه اخلطوة لرفع درجة أمنياتهم بوالدة 
ــم إعالمي وجماهيري وتعيد للواجهة الثقة  مواهب حتظى بدع
ــج اليوم أولى دعائمها  ــاف خامات أضاعها الزمن وتنس باكتش

في مالعب لم تعتادها .
ــة الفئات  ــرق الصغار وبقي ــابقة كانت ف ــل إقامة هذه املس قب
ــب عليها ألنها  ــاب املالعب للتدريب واللع ــكو غي العمرية تش
مشغولة في أكثر األحيان من قبل الفريق األول وال جتد مساحة 
إلشغال أوقات منهاج عملها إال في مساحات صغيرة أو مالعب 
خلماسي الكرة أو ساحات ترابية ال تضمن حتقيق كل ما ينشده 
ــاراً في كل  ــط وبرامج . هل كان احلال س ــالك الفني من خط امل
مفاصله ونحن نشهد ختاماً مميزاً ال يقل تفاعالً عن مسابقات 
ــم أفضل وممر  ــج أو درع جميل وتنظي ــار من منصة للتتوي الكب
ــرفي للخاسر وما الى ذلك من ترتيبات تؤكد أن من سار على  ش
ــف بعض الالعبني وهم يرون  ــدرب الصحيح وصل ولكن لألس ال
ــتطيل األخضر  ــم داخل املس ــل تتابع خطواته ــرات النق كامي
ــراض على أي قرار  ــاء الكبار من اعت ــى تقليد أخط ــارعون إل يس
ــقوط على أرض امللعب وتضييع  ــابق بالس يعلنه احلكم والتس
ــر في تنفيذ رمي الكرة من جانبي امللعب  الوقت وكذلك التأخي
ــن إبالغهم بأهمية  ــة وغيرها من حاالت ال بد م ــرات الثابت والك
ــن مضايقة حكام  ــكل مثالي واالبتعاد ع ــتثمار الوقت بش اس
ــات وتلقي البطاقات  ــم حتت طاولة العقوب ــات مبا يضعه املباري

امللونة .
ــى مالعبنا موهوب جديد  ــخة الثانية طل عل من معطف النس
ــجيله ١٨  ــابقة بتس ــمه على قمة الهدافني في املس وضع اس
ــرطة  ــد علي بقميص نادي الش ــار يونس عب ــا أنه ذو الفق هدف
ــيان الكابنت  ــباب؟ ال ميكن نس ابن من هذا الهداف في دوري الش
يونس عبد علي البط الذي أجاد ولده العوم وكشف عن موهبته 
ــاكلة جنوم األمس مستذكرا رصيد والده صاحب  مبكرا على ش
ــم واحد لم  ــاز في موس ــي دوري الكرة املمت ــر ف ــداف األكث االه

يحطمه أحد لغاية اليوم .
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ــاد العراقي لكرة  أقام االحت
الفني اخلاص  املؤمتر  القدم 
مبباراتي دور نصف النهائي 
ــراق  الع كأس  ــة  لبطول
للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتي 
ــزوراء  ــرق ال ــا ف ــت له تأهل

وزاخو والكرخ والكهرباء.
ــان ان  ــاد في بي ــر االحت وذك
ــي  ــعب الدول ــب الش ملع
ــاعة  ــي الس ــيضيف ف س
ــاء يوم  ــن مس ــرة م العاش
ــهر  الش ــن  م  ٢٨ ــاء  الثالث
التي  األولى  ــاراةَ  املب اجلاري 
ــا  ــا فريق ــيكون طرفيه س
ــا  فيم ــرخ،  والك ــزوراء  ال
ــيلتقي الكهرباء وزاخو  س
على ملعب النجف الدولي 
ــابعة  الس ــاعة  الس ــي  ف

ــه. ــاء اليوم نفس من مس
ــن  الفائزي أن  ــى  ال ــار  واش
ــيلتقيان  س املباراتني  ــن  م
التي  النهائية  ــاراةِ  املب في 
ــعب  الش ملعب  يضيفها 

الدولي.
ــه مت االتفاق  ــني االحتاد ان وب
ــي أن يرتدي  في املؤمتر الفن
ــزوراء اللونَ األبيض  فريق ال
ــاه  مرم ــارس  وح ــل  الكام
ــدي  يرت ــا  بينم ــر،  األخض
ــرخ اللونَ األصفر  فريق الك
ــاه  مرم ــارس  وح ــل  الكام
الرصاصي الكامل، في حني 
ــاء اللون  ــيرتدي الكهرب س
وحارس  ــل  الكام ــض  األبي
مرماه اللون األسود، ويرتدي 
اللون األحمر وحارس  زاخو 

مرماه اللون األصفر.
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ــرة  لك ــي  الوطن ــا  منتخبن ــن  متك
الصاالت  من حتقيق الفوز على نظيره 
الفلسطيني بسبعة أهداف مقابل 

ــات  ــن منافس ــك ضم ــيء، وذل ال ش
ــة كأس  ــن بطول ــة م ــة الثاني اجلول
ــي مدينة جدة  ــيا اجلارية ف غرب اس
ــوط األول  ــى الش ــعودية. وانته الس

ــوي  العراقي النس ــدم املنتخب  بتق
ــيء ملنتخب فلسطني  بهدفني لالش
ــوخان نور  ــارك مؤيد وش ــي تب بهدف
ــوط الثاني سجلت  الدين. وفي الش

العبة منتخبنا درين محمود الهدفني 
ــادت تبارك  ــع، فيما ع ــث والراب الثال
ــس،  ــدف اخلام ــجل اله ــد لتس مؤي
ولينا صديق الهدف السادس، لتعود 

ــان األهداف  ــم مهرج ــارك وتختت تب
ــي  ــابع ف ــدف الس ــجيلها اله بتس

املباراة التي جرت في قاعة اجلوهرة.
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ــة،  األميركي ــة  البحري ــت  قال
امس  الثالثاء، إن قواتها دخلت 
ــوبة بالتوتر  ــي مواجهة مش ف
ــوري اإليراني في  مع احلرس الث

مضيق هرمز االستراتيجي.
ــس  اخلام ــطول  األس ــر  وذك
األميركي، املتمركز في الشرق 
ــط، إن ثالث سفن تابعة  األوس
ــي مواجهة  ــرس دخلت ف للح
ــر مهنية» لدى  «غير آمنة وغي
ــفينتني «يو إس إس  عبور الس
إس  إن  إس  ــو  و»ي ــيروكو»  س
تشوكتاو كاونتي»، االثنني، في 

املضيق.
 وقالت البحرية إن أحد الزوارق 
ــالث انطلق نحو  ــة الث اإليراني

ــيروكو» بسرعة  السفينة «س
ــاره،  ــل أن يغير مس ــة قب عالي
ــى إطالق  ــفينة إل مما دفع الس
ــاء املواجهة  ــعلة حتذير أثن ش

أيضا.
ــت البحرية أن ما قامت  وأضاف
«ال  ــوري  الث ــرس  احل زوارق  ــه  ب
الدولية  ــر  املعايي ــع  م ــالءم  يت
ــي أو  ــري املهن ــلوك البح للس
ــوء  اآلمن، مما زاد من مخاطر س

التقدير واالصطدام».
ــى الفور  ــرف إيران عل ولم تعت
ــادث الذي وقع في املضيق،  باحل
مس إجمالي  والذي مير عبره خُ
ــي العالم. يأتي  جتارة النفط ف
ــد فيه  ــت تتصاع ــك في وق ذل

ــة، جراء  املنطق ــرات في  التوت
تعثر املفاوضات بشأن االتفاق 
ــوى  ــع الق ــي م ــووي اإليران الن
ــتوى  ــة، ورفع إيران مس العاملي
ــى  إل ــوم  اليوراني ــب  تخصي

مستويات عالية.
ــة  األميركي ــة  البحري ــت  وقال
ــرس إن احلادث  ــيتد ب لألسوش
ــادث «غير  ــر ميثل ثاني ح األخي
ــر مهني» مع إيران في  آمن وغي

األشهر األخيرة.
ــارس، دخلت  ففي الرابع من م
ــرس  للح ــة  تابع زوارق  ــالث  ث
ــر  ــرة ألكث ــة متوت ــي مواجه ف
ــفن تابعة  ــاعتني مع س من س
ــواحل  الس ــر  وخف ــة  للبحري

أثناء عبورها اخلليج  األميركي 
ــا  ــق، وفق ــر املضي ــي عب العرب

للبحرية.
وقالت البحرية إن زورق الشهيد 
ناظري اقترب على بعد ٢٥ ياردة 
من السفينة «يو إس سي جي 

سي روبرت غولدمان».
وتابعت «أصدرت سفينتا خفر 
عدة  ــان  األميركيت ــواحل  الس
ــو وأطلقتا  ــرات عبر الرادي حتذي

طلقات حتذيرية».
 ولم توضح البحرية سبب عدم 
ــابق،  ــا عن احلادث الس إعالنه
خاصة وأن زورقا أضخم اقترب 

من سفينة حربية أميركية.

متابعة / البينة الجديدة

ــواد  ج ــالء  ع ــي  القاض ــرأس  ت
ــة النزاهة،  ــاعدي رئيس هيئ الس
ــدول األطراف  ــراق مبؤمتر ال وفد الع
ــة ملكافحة  ــي االتفاقية الدولي ف
ــذ  التنفي ــتعراض  الس ــاد؛  الفس
ــرة التي  ــة عش ــه الثالث ــي دورت ف
ــاوية  قدت في العاصمة النمس عُ
ــن ١٣ – ١٧ حزيران  ــا للمدة م فيين
ــب  ــاعدي، بحس اجلاري.وأكد الس
ــتجابة  ــة النزاهة ، اس بيان لهيئ
ــات  ملتطلب ــراق  الع ــة  جمهوري
ــة األمم املتحدة  ــام التفاقي االنضم
ــام ٢٠٠٧،  ــذ انضمامه إليها ع من
ــتجاب  ــراق اس ــى أن الع ــا إل الفت
لكثير من متطلبات االنضمام من 
ــاد  ــف هيئات مكافحة الفس تألي
ــدى لهذه اآلفة  ــن قوانني تتص وس
ووضع سياسات بناءة لذلك، فضال 
ــة الزجرية. ــائل الردعي ــن الوس ع
ــاً تأليف  ــاعدي موضح وتابع الس
ــدة للخبراء احلكوميني؛ من  فرق ع
ــتعراض  أجل القيام بعملية االس
ــة،  ــا االتفاقي ــت عليه ــي نص الت
ــراء املؤلف  ــا فريق اخلب وكان آخره
مبوجب األمر الوزاري (ق.ت١٠١٤٩٣٤ 
ــن  ــاء م ــي ١٧٢٢٠٢٢)، ومت االنته ف
ــى املتعلقة بالفصلني  الدورة األول
ــن االتفاقية ومت  (الثالث والرابع) م
ــراق بامللخص التنفيذي  تزويد الع
ــاً أن جمهورية  ــتجابة، مبين لالس
ــا  بالتزاماته ــة  ماضي ــراق  الع
ــي  (الثان ــني  الفصل ــوص  بخص
ــال اإلجابات  ــس)، إذ مت إرس واخلام

ــدة، وقد  ــى األمم املتح ــة إل النهائي
ــة الكامـيرون  وردت مالحظات دول
ــا، ونحن بانتظار إجابة (جزر  عليه
ــتعـراض  نيوي) وحتديد موعد االس
ــات  ــزال املتابع ــا ت ــري، فيم القط
مستمرة بصدد ذلك. كما مت تقييم 
إجابات الدول األقران في االتفاقية 
ــالها إلى األمم املتحدة، حيث  وإرس
ــم إجابات  ــق اخلبراء تقيي أجنز فري
الدول األقران (كندا وجزر سليمان 
ــوه بـتعاون  ــار ومنتنغرو).ون وميامن
ــي العراق في  ــلطات الثالث ف الس
ــاد، الفتا  ــة الفس ــدان مكافح مي
ــن أجلى صور التعاون بني  إلى أن م
ــلطة  ــن الس ــلطات س تلك الس
ــل  ــني متث ــدة قوان ــريعية ع التش
ــة  املتصدي ــة  القانوني ــة  املنظوم
ــاد، وكان آخر تلك  ملكافحة الفس
ــة  ــة النزاه ــون هيئ ــني قان القوان
ــذي  ال ــروع  ــر املش ــب غي والكس
ــودا فيها جزاءات  ــن مواد وبن تضم
وعقوبات وأحكام وإجراءات وقائية 
تصب في تسهيل مهمة األجهزة 
ــدين  ــة في مالحقة الفاس الرقابي
ــالك الفساد، ومتثل  وتقليص مس
ــه رادعا لكل من  ــي الوقت نفس ف
تسول له نفسه التفكير بالتجاوز 
ــلطة  ــى املال العام، وإقرار الس عل
التنفيذية االستراتيجية الوطنية 
ــاد  الفس ــة  ومكافح ــة  للنزاه
ــزت  ــوام (٢٠٢١ – ٢٠٢٤) إذ ترك لألع
ــردع  ــي (ال ــداف ه ــة أه ــى ثالث عل
ــالح  ــتباقية، واإلص ــع، واالس واملن
ــلطة  والتطوير)، فيما عملت الس
ــف محاكم  تألي ــة على  القضائي
جزائية ومحاكم حتقيق مختصة 

بقضايا النزاهة، وتأليف محكمة 
ــة اخملتصة بنظر  املركزيـ اجلنايات 
قضايا الفساد التي أعيْد تأليفها 
ــب البيان املرقم (٩٦) في ( ٢١  مبوج
ــرز التحديات  ــن أب / ١١ / ٢٠٢١).وع
ــل  مراح ــالل  خ ــخصة  املش
ــه  نب ــة،  القطري ــتعراضات  االس
القاضي الساعدي إلى أنها تتمثل 
بعدم اعتماد بعض الدول األطراف 
قانوني ملزم  ــاس  لالتفاقية كأس
لغرض تلقي أو االستجابة لطلبات 
القانونية خالفا للمادة  املساعدة 
ــا ال تزال  ــة، فيم ــن االتفاقي (٤٦) م

ــات الرقابية في  ــن اجله العديد م
الدول األطراف ال تعتمد االتفاقية 
ــاون الدولي  ــاس لتعزيز التع كأس
خالفا للمادة (٦٢) منها التي ألزمت 
ــا يلزم  ــاذ م ــراف باتخ ــدول األط ال
ــى التنفيذ،  ــاعد عل من تدابير تس
منبها إلى أن آلية االستعراض لم 
ــا إذا أرادت  ــج بوضوح حالة م تعال
ــتعرضة الواقعة قيد  الدولة املس
إجاباتها  ــث  بتحدي ــتعراض  االس
ــم األقران  ــي إطار تقيي ــة ف املقدم
ــددة مبوجب  ــاء املدد احمل ــد انته بع
الزمني النموذجي لتقييم  اجلدول 

بآلية استعراض  امللحق  اإلجابات 
القرار  ــب  ــادر مبوج الص ــذ  التنفي
ــة  ــس هيئ ــرج رئي ــم (٣١).وع املرق
ــراق  الع ــراءات  ــى إج ــة عل النزاه
الوقائية ملنع الفساد، موضحا أنه 
ــي واإلداري  ــالح القطاع املال مت إص
اإللكترونية،  احلوكمة  باستخدام 
ــي الضرائب  ــي قطاع ــيما ف ال س
ــان عدم احتكاك  والگمارك وضم
املواطن مع املوظف؛ مما نتجت عنه 
زيادة كبيرة في اإليرادات احلكومية 
ــا  ــى، كم ــم الرش ــف جرائ وجتفي
اإللكترونية  ــراءات  اإلج ــدت  تم اعْ

ــف  في إلزام املكلفني بتقدمي كش
ــاب  أصح ــن  م ــة  املالي ــح  املصال
وآلية التحري والتحقيق  املناصب 
ومقاطعة املعلومات املقدمة، كل 
ذلك عبر برنامج إلكتروني حرصنا 
ــداول  ــرية ت ــى أمنية وس ــه عل في
املعلومات ومتكنا فيه الوصول إلى 
ــوال وتضارب  ــاالت تضخم لألم ح
أن  ــاعدي،  الس ــد  املصالح.وأك
ــاج الدول  ــراق يطمح في انته الع
ــة  واألمتت ــة  اإللكتروني ــة  احلوكم
ــذ  لتنفي ــاعدة  املس ــي  ف ــا  طريق
ــيما في  ــة، ال س ــة األممي االتفاقي
القانونية، منوها  تقدمي املساعدة 
ــرعة  ــدول الس ــح ال ــأن ذلك مين ب
ــا  أصوله ــترداد  اس ــي  ف ــة  واحلري
املنهوبة واستعادة املدانني.واقترح 
ــاء بوابة  رئيس جلنة النزاهة، إنش
إلكترونية إلعداد ملفات االسترداد 
الدولية وإمكانية إعداد نشرات في 
ماهية األموال واألشخاص املدانني 
ــراءات  ــق إج ــة وف ــدول املمتنع وال
ــة تنبثق من  ــة وقضائية دولي أمني
ــني ما بني  ــة توازن ب ــود االتفاقي بن
ــترداد أموالها  حقوق الدول في اس
باألشخاص  املتعلقة  والضمانات 
ــباب املشروعة التي  املدانني واألس
ــدول احلاضنة لألصول  تعرضها ال
ــن  ــدم تعاونها.م ــي ع ــة ف املنهوب
العام  ــر  املدي ــتعرض  اس ــه،  جانب
ــة النزاهة  ــرة الوقاية في هيئ لدائ
ــا عملت  ــود، م ــم حم ــي قاس عل
ــة  ــراق ممثل ــة الع ــه جمهوري علي
ــال تعزيز  ــة النزاهة في مج بهيئ
ــة وأخالقيات اخلدمة  ثقافة النزاه
ــة النزاهة  ــا أن هيئ ــة، مبين العام

االحتاديـة ممثلة العراق في اتفاقية 
ــاد  ــة الفس ــدة ملكافح األمم املتح
ــن  م ــدد  ــالق ع إط ــى  ــت عل عمل
ــة والتوعوية  ــطة التثقيفي األنش
كعقد الندوات وامللتقيات احلوارية 
ــدرت  أص ــا  فيم ــل،  العم وورش 
ــات  ــالت والكراس ــد من اجمل العدي
ــة وقيم  ــر ثقاف ــى بنش ــي تعن الت
ومكافحة  ــفافية  والش ــة  النزاه
ــاد.ولفت حمود، إلى أن تلك  الفس
ــملت  واإلصدارات ش ــاطات  النش
ــا  ــا فيه ــة، مب ــع كاف ــات اجملتم فئ
ــات التربوية والتعليمية،  املؤسس
ــال وحتى  ــن رياض األطف ابتداء م
ــة، منوها بإعداد  ــة اجلامعي املرحل
ــني وتضمني  ــل قيمي للمعلم دلي
ــم ومفاهيم  ــج التربوية قي املناه
ــج إعداد  ــة، فضال عن برام النزاه
ــة وتلفزيونية،  وتقدمي برامج إذاعي
ــة بهيئة  ــدار صحيفة خاص وإص
ــن  م ــد  العدي ــراء  وإج ــة،  النزاه
كالنشرات  ــية  املدرس املسابقات 
ــة  الفني ــارض  واملع ــية  املدرس
الشعرية. والقصائد  واملسرحيات 
ــدورة الثالثة  ــاد رئيس ال بدوره، أش
ــتعراض آلية التنفيذ  ــرة الس عش
ــراق واملداخالت التي  ــة الع بـكلم
ــد العراقي  ــس الوف ــا رئي أدلى به
ــاعدي وما  القاضي عالء جواد الس
ــيما  جاء فيها من مقترحات، ال س
ــة إلكترونية  ــاء بواب ــرح إنش مقت
ــترداد الدولية،  إلعداد ملفات االس
ــوة إلى تأليف تكتل ضاغط  والدع
ــن تقدمي  ــدول املمتنعة ع ــى ال عل
ــترداد  ــال اس ــي مج ــاعدة ف املس

املدانني واألصول املهربة.

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــاد  ــس احت ــب رئي ــي، نائ ــادل حنف ــق ع عل
ــي العهد  ــارج، على زيارة ول ــني باخل املصري
ــلمان، إلى  ــعودي، األمير محمد بن س الس
ــارة ولي  ــي زي ــادل حنف ــف ع القاهرة.ووص
العهد السعودي للقاهرة ولقائه بالرئيس 
ــي، بأنها  ــاح السيس ــد الفت ــري، عب املص
ــارة جاءت فى توقيتها متاما»، معتبرا أن  «زي
ــا األمة العربية  ــات التى تواجهه «التحدي
ــواء  ــى خطيرة للغاية س ــى الوقت احلال ف
ــي أو االقتصادي». ــتوى السياس على املس

ــة «فرضت  ــة األوكراني ــار إلى أن األزم وأش
ــط القريب من منطقة  على الشرق األوس

ــيق  الصراع حتديات جديدة تتطلب التنس
ــني اقليمتيني فاعلتني  التام بني أكبر قوتي

فى املنطقة وهما مصر والسعودية».

باريس / وكاالت / البينة الجديدة

قدمت رئيسة احلكومة الفرنسية، 
إليزابيث بورن، استقالتها للرئيس 
إميانويل ماكرون، فيما رفض األخير 
ــل  ــى تواص ــتقالة، حت ــذه االس ه
ــب  ــة تأدية مهامها، بحس احلكوم
ــة  ــر اإلليزيه. وأوضحت الرئاس قص
ــوزراء  ال ــة  رئيس أن  ــية  الفرنس
ــتقالتها  ــث بورن قدمت اس إليزابي

للرئيس إميانويل ماكرون في أعقاب 
خسارة احلزب احلاكم لألغلبية في 
االنتخابات التشريعية، لكن رئيس 
الدولة رفضها.وقال مسؤول رئاسي 
ــرس» إن «ماكرون  لوكالة «فرانس ب
ــة إلى  ــة بحاج ــد أن احلكوم يعتق
ــتمرار في مهمتها والعمل»،  «االس
ــى  إل اآلن  ــعى  سيس ــس  الرئي وإن 
ــي  ــاءة» للمأزق السياس «حلول بن

في احملادثات مع أحزاب املعارضة.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

ــني األمريكية  ــام العملت ــية أم ــت العملة الروس ارتفع
واألوروبية، امس الثالثاء، وجرى تداول الدوالر دون مستوى 
ــران ٢٠١٥.وبحلول  ــرة األولى منذ حزي ــال وذلك للم ٥٥ روب
ــاعة ١٠:١٢ بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف  الس
ــل = ١٠٠ كوبيكا) إلى  ــكا (الروب ــع ٥٤ كوبي ــدوالر بواق ال
ــة األمريكية دون  ــل، وقبل ذلك مت تداول العمل ٥٥٫٠٩ روب
ــتوى ٥٥ روبال، وذلك للمرة األولى منذ حزيران ٢٠١٥. مس
ــى ٥٧٫٩١ روبل،  ــعر اليورو بواقع ٩٣ كوبيكا إل وتراجع س

وفقا لبيانات بورصة موسكو.

تكساس / وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــوري ف ــزب اجلمه ــار للح ــا أنص دع
ــتفتاء العام  ــاس، إلى إجراء اس تكس
ــل حول انفصال هذه املنطقة عن  املقب
ــام ٢٠٢٣.وجاء  ــات املتحدة في ع الوالي
ــره مؤمتر  ــر النهائي الذي أق ــي التقري ف
ــبوع  ــاس األس ــني في تكس اجلمهوري
ــريعي في  املاضي: «ندعو اجمللس التش
تكساس إلى إقرار تشريع في جلسته 
ــتفتاء عام  ــة يطالب بإجراء اس املقبل
ــد ما  ــاس لتحدي ــعب تكس ٢٠٢٣ لش
ــاس  ــى والية تكس ــي عل إذا كان ينبغ
ــن صفتها كدولة  ــالن من جديد ع اإلع

أن  ــى  إل ــة  الوثيق ــارت  مستقلة».وأش
ــك حقوق  ــة تنته ــة الفيدرالي احلكوم
ــي احمللي»،  ــاس «في احلكم الذات تكس
والتي حتتفظ باحلق في «االنفصال عن 

الواليات املتحدة».

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اخلارجي وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــف  وص
ــان، الواليات املتحدة  ــاو ليجي الصينية، تش
ــي» لكل  ــا «اجلاني الرئيس ــة بأنه األمريكي
ــخصية  العصور.جاء ذلك في صفحته الش
ــار إلى تبعات  ــى موقع «تويتر»، حيث أش عل
ــات املتحدة  ــا الوالي ــي خاضته ــروب الت احل
األمريكية، وقال الدبلوماسي إن احلروب التي 
ــرق األوسط منذ  ــنطن في الش أثارتها واش
ــخص،  ــام ٢٠٠١ «أودت بحياة ٩٠٠ ألف ش ع
ــف مدني».باإلضافة إلى  ــم ٣٣٥ أل من بينه
ــم  ــور املتحدث باس ذلك، وكما ورد في منش
ــة، توجد الواليات املتحدة  اخلارجية الصيني
ــي عدة  ــرعي ف ــكل غير ش ــة بش األمريكي
ــوريا بذريعة  ــمال شرقي س محافظات بش

ــاء على تهديد  ــراد في القض ــاعدة األك مس
ــيطر اجليش  ــالمية، وس تنظيم الدولة اإلس
ــول النفط  ــى أكبر حق ــي بذلك عل األمريك
ــوري  ــوريا، ويصدر النفط الس والغاز في س
ــي العراق منذ أكثر من خمس  إلى قواعده ف

سنوات.
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ربيعة برباق
ــة  موج ــت  امتط ــر  كالبح
جنونها نحو الشاطئ املعقد 
ــا  ــرة، رماه ــت بصخ اصطدم
ــوى رذاذا على نافذة قلبه،  اله
ــا  ــوء فيه ــوم، الض ــة ن كغرف
خافت، بدا كل شيء غامضا، 
ــهد مغريا، فضول قاتل  واملش
ــه،  تفاصيل ــة  ملعرف ــدها  ش
ــكلت  ــالءها، تش أش ــت  مللم

ــت بثقلها  ــدى، انزلق قطرة ن
على النافذة، بشكل متسارع 
ــفل،  ــو الركن األس ــوت نح ه
ــك  ــاول التمس ــدوى حت دون ج
ــس. األمل ــاج  الزج ــطح  بس
ــى القطرة  ــرة األولى تتمن للم
ــن البرد، لتصبح  أن تتجمد م
ــى زجاج  ــن اجلليد عل جزءا م
ــكل  قلبه، فضول قاتل: ما ش
مرآته؟ ما اسم عطره؟  ما لون 

حتاول  املفضل؟..وهي  قميصه 
رؤية وجه احلسناء التي جتعله 
ــتني ثانية في  يدق أكثر من س
انحدرت نحو حافة  الدقيقة، 
النافذة، حيث ال مجال للرؤية، 
ــاعة على حائطه،  ــوى س س
ــرب يتحرك جيئة وذهابا:  بعق
ــك، تيك تك...  تيك تك، تيك ت
ــى  ــت عل ــاحر غف ــاع س إيق
ــتفيق على حرارة  ــه لتس دقات

ــمس وهي تأخذ  ــعة الش أش
ــلها  وترس ــا،  رطوبته ــا  منه
على جناح السرعة إلى قلب 
ــحاب، هناك بعيدا حيث  الس
ال مجال للرؤية، ولم تبق منها 
ــوى بقعة بيضاء من امللح  س
ــتأنس  ــاج قلبه يس ــى زج عل
ــى أن أذابته  ــاع دقاته، إل بإيق
ــقة لم  ــوع عاش ــا دم بدفئه
ــتطع رؤية وجهها، دموع  تس

ــو البحر  ــا نح ــت بقاياه جرف
مع كل األمالح العالقة هناك 
على زجاج قلبه. غادرت قطرة 
ــف  ــدى نافذته ولم تكتش الن
ــرا واحدا من أسراره، سر  إال س
ــاق  البحر، دموع عش ملوحة 
ــيول  كالس ــر،  الصخ ــت  أذاب
ــض بقعة  ــو أخف ــه نح جرفت
ــي األرض، لكنها عجزت عن  ف

إذابة قلبه. 

@Èj‹”@xbuã@Û‹«@ÙÜ„@Òä�”

عباس كاطع اِّـوسوي

وحدي والرياح عاتيات

واالشجار مع الريح 

تتساقط أورقها 

املصفرة

وحدي هنا وقدماي 

صامدات

وخلف االطار أحمل 

الهواجس والهم

خلف قوامي مفاجأت

حتمل لكل االحبة 

نفحات 

كأنها أريج ذكريات 

وحدي أعاند الرياح

والريح كواسر

وحدي تقف رجالي

فما وراء الفواجع

قلب رحيم

لكنه كئيب فاملسرات

من زمن بعيد غادرتها

وحدي هنا أن أردمت أزيح 

احلجاب 

فانه ال يفاجئكم 

فانتم تعرفوه

يحمل القبالت لكل 

االحبة

وحدي... وحدي... 

وأرجلي  واقفات

واحلب متجذر في 

قلوبكم

ومودتي حتمل االمل

هناك في املدى البعيد

أشعر أن خلجاتي 

تناغي الهمسات

التي جتعلك في نشوة 

لقاء األحبة 

فاتن ابرهيم حيدر 

ها أنا أطلُّ من جديدٍ

ــتطعتُ تقطيعَ   أخيراً اس

خيوطِ العنكبوت

أحاولُ تخطي احلواجز

تلفحني الذكريات ...

ني احلاضر  يحرقُ

ــاتُ  صرخ ــي  حول ــفُّ  تلت

املاضي 

لتنبئَ باملستقبلِ اخمليف 

في هذا املكان ...

توقَّفَ الزمنُ 

ــاربُ  العق ــدتِ  جتم

والساعات 

وعدتُ ألحاولَ الصراخ 

في مدينةٍ خالية 

يرتدُّ الصدى 

محمالً باآلهات 

أصمت...

أحاولُ االنتظار 

ــيطٍ مما  ــلحُ بجزءٍ بس أتس

تبقى من صبري 

ــلُ  ــماء ...أرس ــهُ للس أتوج

دعواتي

ألتقطُ كأساً من جليد 

ئُ النارَ  أهدّ

رِ  ــدَ الق ــلحةَ  أس ــاومُ  أق

بعنفوان 

ألبسُ رداءَ احلنني 

وأختارُ زاويةً مظلمةً وألتزمُ 

الصمتَ مرةً أخرى

ني القوةَ يا اهللا .. إمنحْ

ال للصراخ ..

ال لألحزان 

ــعِ  الوج ــالعَ  ق ــأهدمُ  س

والظلم 

لن أختنقَ بدخانِ احلسرة 

سأغيِّرُ الزمان 

ــكانَ وأفتحُ نافذةَ  وأحبُّ امل

الصبح 

نافذةَ النسيان 

وأنطلقُ للحياة مرةً أخرى
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ــع  الراب ــد  البع ــول  ح ــكار  باألف
الذي  ــي  الروح العالم  ــح  لتوضي
ــادي، لم يكن  ــون امل ــاوز الك يتج
هذا النوع كافيًا إلشباع تعطش 
ــلوبه اخلاص  ــان هاري» ألس «الفن
ــى اإليحاء  ــه عل ــمل قدرت بل ش
البصري (الفن املرئي) خللق تناغم 
ــكيلية التي  ــني املكونات التش ب
ــن  ــة م ــا اخلصب ــتقي مادته تس
تنطلق   . ــة  الثقافي ــا  أنطولوجي
ــب قدرته  ــكار في جان ــه األف لدي
ــهم في إغناء  ــة مما تس التعبيري
ــي والبصري  عملية التذوق احلس
ــي املنظر الطبيعي،  ا ف وخصوصً
ــة حقق  ــلة تطوري ــت سلس كان
ــتثارة  ــة في االس ــازات إبداعي إجن
ــة فيها جمالية  والتقنية احلديث
ــاري» في   ــان ه ــجها « الفن ينس
ــني األلوان  ــري ب ــوازن بص ــق ت خل
واألشكال واخلامات ، ولديه خيال 
ــي صياغة لغة  ــع ومهارة   ف واس
واأللوان  ــرة  املغام ــة  املائي األلوان 
الزيتية الزاهية في حوارات لونية 
تنهل من الواقع حينًا ومن سحر 
ــذا  ــر . وهك ــا آخ ــة حينً الطبيع
ــوار املمتع  ــه هذا احل ــا مع جمعن
ــه اآلراء املتنوعة  ــمو ب ، الذي تس
ــليط  وتس ــث  البح ــفافية  وش

ــتجدات  ــى أهم مس ــوء عل الض
ــان  للفن ــة،  الفني ــال  األعم
ــكيلي العاملي هاري دانيال  التش

مايكل.
ــك ، ومكان  ــن بدايات ــا ع * أخبرن
والدتك، والبيئة التي نشأت فيها 
ــو موهبتك  ــاهمت في من وهل س

الفنية.؟   
ــكل ولدت  ــاري دانيال ماي ــا ه - آن
ــي ١٤ كانون  ــن أمريكيني ف ألبوي
ــا  أروب ــرة  جزي ــي  ف  ١٩٥٣ االول 
ــع أروبا  ــة الصغيرة، تق الهولندي
ــر ميالً  ــة عش ــد خمس ــى بع عل
فقط من ساحل فنزويال، وهي ما 

ــالم. من منحدراتها  تصنعه األح
ــا  ــت به ــي عصف ــة الت الصخري
ــاه الفيروزية ، إلى  ــاح إلى املي الري
ــاء  البيض ــة  الرملي ــواطئ  الش
ــذه اجلوهرة الصغيرة في  كانت ه
منطقة البحر الكاريبي مصممة 
إلنتاج فني التشكيلي، ومع ذلك 
ــي   ــن والدت ــات ع ــد حكاي ال توج
ــدي كنت  ــم في ي ــاة الرس وفرش
ــمس  ــة في الش ــغوال للغاي مش
ــاف العديد  الدافئة في استكش
ــا  تخبئه ــي  الت ــب  العجائ ــن  م
اجلزيرة. على بعد ٢٠x٥ ميالً فقط  
ــابقا  كانت أروبا موطنا ملا كان س

ــي العالم،  ــاة نفط ف أكبر مصف
 Lago Oil and Transport شركة
Company. عمل والدي هناك ١٧ 
ا كمساعد مهندس مشرف،  عامً
و ظلت والدتي نشطة في تربيتي 
ــدة وأربعة إخوة  وتربية أخت واح
ــن التأثيرات  ــذا املزيج م ، خلق ه
ــم،  الرس ــدء  لب ــي  ألهمن ــوا  ج
ــن  ــن لم يبدأ والداي حتى س ولك
ــابعة في مالحظة موهبتي  الس
الفنية،  وكان املعلمون يرسلوني 
ــش  ــزل للنق ــى املن ــتمرار إل بأس
على أجهزة الكمبيوتر املكتبية. 
ــر مالحظاتي  دفات ــت  ــا حتول كم
ــم، لفت انتباه  ــات رس إلى كراس
ــو بانديليس)  (بابل والدي واملعلم 
ــام محلي بدأ في تعليمي فن  رس
ــذه الدروس من  ــم. تألفت ه الرس
ــد الظهيرة  ــا بع ــول فترة م كس
التي تقضيها في احلفر بالفحم 
 (Pandellis) والقلم الرصاص. كان
ــن حني  ــة م ــرة خاطف ــي نظ يلق
ــورة  آلخر على كتفي ويقدم مش
ــذه  ــت ه ــف، انته ــراء لألس اخلب
ــكل مفاجئ عندما  ــدروس بش ال
ــة  قلبي ــة  بنوب ــس)  مات(بانديلي
ــي  السادس. وفي عام  خالل درس
١٩٦٦ انتقلت عائلتي إلى شمال 

ــي  ــتقروا ف ــدا واس ــط فلوري وس
ــفيل، وهي بلدة جامعية  جينس
ــن الرابعة عشرة  صغيرة. في س
ــدة لوحات، ووجدت  ، قد بيعت ع
ــي مع مجموعة متحمسة  نفس
ــن  س ــي  وف ــن.  الف ــاة  رع ــن  م
ــرة ، وبعد إنتاج  ــة عش السادس
ــن متويل رحلتي  ضخم  متكنت م
ــا، وقضيت ما  ــى أوروب ــة إل اخلاص
ــفر  ــن عام واحد في الس يقرب م
ــرا  ــا وسويس ــر أملانيا وفرنس عب
ــت لفترة  ــدا وموناكو. عش وهولن
ــبانيا على  إس ــيتجيس  ــي س ف
ــاحل البحر األبيض املتوسط،  س
حيث كنت أرسم باستمرار حتى 
ــرطة احمللية على  ــي الش أجبرتن
ا محليًا  ــومً املغادرة. يبدو أن مرس
ــاطئ  ــم على الش ــر الرس يحظ
ــل للفنانني في  وهو مكان مفض

النهاية. 
ــز  املمي ــلوبه  أس ــان  فن ــكل  ل  *  
ــص  ــي خصائ ــه، ماه ــط ميثل ومن
وأسلوب الفنان الرائد هاري دانيل 

مايكل.؟
- لم أغيب أبدا عن حلمي إلنشاء 
ــي األصلي، بدأت بصياغة  فن تراث
أسلوب متنوع فريد مبتكر خاص 
ــي) و(الواقعية  بي، من (الفن املرئ

الفائقة) من هذه النقطة تتنفس 
رسوماتي بوضوح بالغة إبداعية 
ــة ومازلت مبواصلة العمل  متنوع
ــة،  مختلف ــرق  ط ــاف  واستكش
ــة  ــن لغ ــث ع ــزة البح ــا مي فيه
ــه أكثر  ــا نتجت عن ــة مم الطبيع
ــة مائية جديدة من  من ٢٠٠ لوح
 Harry D Michael Art) ــلة سلس
ــي اكتملت خالل وباء  Series) الت
ــن إجازتي  ــا، بعد عودتي م كورون

في موطني جزيرة أروبا.
ــي  الت ــة  املائي ــوان  األل ــل  ه  *
ــتخدمها في التكوين الفني  تس
ــك  تراث ــل  حتم ــم  للرس ــام  الع
ــر  معايي ــدد  يح ــذي  ال ــي  اجلمال
ــارب التقنية  ــة اللون مع تق حرك
ــة بني  العالق ــة  ــارة وطبيع وامله
ــن  ــتوحى م ــع املس ــن والواق الف

املناظر الطبيعية.؟
- عند العمل باستخدام األلوان 
ــنوات القليلة  ــة في الس املائي
املاضية ، فأنا ببساطة ال أهتم 
ــالء وما إلى  ــوع  ما   من الط بن
ــك ، إذا كان أي  نوع متاح ال  ذل
ــده للعمل الفني؛  ينافي ما أع
ــا» ميكنني  باألحرى «م ــن  ولك
ــورق يعكس  ال ــى  ــاؤه عل إنش
ــه اليوم!  في  ــعر ب حقا ً ما أش
ــتيقظ بال نية  ــا إذا أس يوما م
ــم  ــالق .. ث ــى اإلط ــم عل للرس
«فاصالً و يكون العمل مكتمل 
في أيام أخرى! ، سأنتظر بوعي 
ــدي من  ــل ما ل ــة أفض ملطابق
Winsor Newton مع  الدهانات 
ــميكة الكبيرة من  األوراق الس
ورق Arches املائي اخلشن. على 
ــر بتحفة  ــي األم ــل أن ينته أم
ــادراً ما تنتهي  ــة، لكنها ن فني
على هذا النحو، يشبه إلى حد 
ــة األغاني ؛ إذا كنت  كبير كتاب
ــتطيع أن تكتب ضربة في  تس
كل مرة تضع فيها القلم على 
ــب ، ولكن  ــورق ؛ أنت إذا ترغ ال
ــر فإن  ــزء األكب ــبة للج بالنس

التلوين املائي.

 

فنارات

منذ مطلع   الثمانينات وحلد اآلن ال تزال الثقافة العربية 
ــعر والقصة  تراوح في منطلقاتها االبداعية في الش
ــة والنقد االدبي وغير ذلك من االجناس االخرى  والرواي
ــن املالحظ واملتتبع  ــت قطعاً ، فم ــذه ظاهرة حدث وه
ــكل عام لم يجد ما  ــة العراقية والعربية بش للثقاف
ــماء ادبية احتلت مكان االسماء  ــير ان هناك اس يش
ــتويات ،  ــة على كل املس ــبقتها في الكتاب ــي س الت
ــاعر السياب والبياتي واجلواهري وعبد  فمثالً جند الش
الرزاق عبد الواحد وغيرهم من الشعراء الذين اجادوا 
ــك في القصة  ــعرية وكذل ــي مجال كتاباتهم الش ف
ــماء مهمة في  ــة والنقد االدبي فلم تظهر اس والرواي
ــات مهمة غيرهم  ــي ولم جند كتاب ــم االبداع مجاله
ــب مجاالته ، وان  ــس االدبي في اغل ــر تطور اجلن تؤش
اغلب الكتابات التي نقرأها اآلن هي كتابات بسيطة 
ــلوبها  ــر عميقة بداللة اس ــطحية وغي ــا س واغلبه
ــا ذات االهمية مبكان ان  ــة كتّابها ومواضيعه وطريق
ــون االدبية مجرد  ــون كتابة الفن معظم الذين ميارس
ــي كتاباتهم التي غابت  ــاب مرحلة غير مهمني ف كتّ
عن مباهج االبداع واللغة واالسلوب وطرائق معاجلة 
املواضيع التي تتمثلها في الكتابة ، انني قرأت كثيراً 
ــتوى العراق  ــة والرواية على مس ــعر والقص من الش
ــلّ مكان اجلواهري  نْ احت ــن العربي فلم اجد مَ والوط
ــعراء الكبار كذلك في  ــياب وال غيره من الس وال الس
ــتوى  القصة والرواية وغيرها ولم اجد ايضاً على مس
ــزار قباني  ــاعر ن ــن العربي من احتلّ مكان الش الوط
ــال الغيطاني في مصر وفي  ــود درويش او جم او محم
ــعر وماتت  غيره من االقطار العربية فكإمنا مات الش
ــكل عام وهذه ظاهرة  ــة ومات االدب العربي بش الرواي
ــراق والوطن  ــاء والكتّاب في الع ــة لدى االدب ملموس
ــعرية وقصصية وروائية  ــي ، ولو اخذنا مناذج ش العرب
ــاء العرب  ــراق ومثلها من االدب ــة الدباء من الع ونقدي
ــداع والثقافة  ــاء بدالً منهم في االب نْ ج ــم جند مَ ، فل
ــداً ان يالحظ ان  ــع جي ــدو للمتتب ــي ولذلك يب والوع
ــى على مركز  ــا واالنترنت قد قض ــر التكنولوجي عص
ــن الداخل ، فتاهت الثقافة  االبداع الثقافي وغيره م
ــة واالدبية وصار  ــدرات الفكري ــة وغيّبت الق االبداعي
ــات رؤيوية تتمظهر  ــهد الثقافي مجرد صور وحمل املش
ــتى وعناوين الحقة .تُرى ايّهذا  ــكال ش لآلخرين بأش
ــان  ــطح االنس ــب الذي طغى على س ــم الغري العال
ــر علماء الفلك  ــة الثالثة ؟ انني اتذك ــبه اللغ واكس
ــا ، اصحاب  ــعراء الدني ــفة العصر وكتّاب وش وفالس
ــد وال يجود  ــم يعوضهم أح ــل وغيرهم ل ــز نوب جوائ
الزمن مبثلهم قط ، ألن االنسان اجلديد اصبح مسيراً 
بني االجهزة والتقنيات واملعلومات السرية والعلنية 
ــب املقتضيات  ــان حس التي تتحكم بتوجيه االنس
ــير  ــالم .اصبحنا اآلن نس ــى الدنيا الس ــة فعل الالزم
ــعة  ــم واجلهالة ماضني الى خراب بس ــع فلك العل م
العالم من نهاية حتمية  ال محالة منها ..او باالحرى 
ستسحقنا احلرب العاملية الثالثة .في اجهزة الدمار 
ــاك ثقافة وال  ــامل .فال هن واخلراب واملوت االبدي الش
ــيرجع بنا التاريخ الى بداية النهاية  هناك ابداع ، وس
ــرأة بوزنها طعام ويقف  ــة االولى) وتصبح امل (اجلاهلي
الرجل على القبر ويقول (يا ليتني كنتُ مكانك) كما 
قال االمام علي بن ابي طالب (ع)  وليس اليوم بناظره 

قريب.
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حامد حسن الياسري 
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الفنان املعاصر «هاري دانيل مايكل» ملك التعبير الواقعي ، يحدد بأسلوبه الكالسيكي العمل الفني، ككيان ينتمي الى خصوصيته 
التي  اللوحات  من  العديد  إن  إال  العشرين،  القرن  أوائل  في  والدادائية)  (السريالية  سيما  وال  اخملتلفة،  الفن  أشكال  تأثيرات  تعكس 
واحلياة  الطبيعة  بني  اإلحساس  ورهافة  بجمالية  املمتلئ  وجدانه  في  يختلج  عما  التعبير  في  يتألق  أن  إستطاع  مايكل   رسمها 
ويحوله الى أعمال ابداعية يجسد فيها ابتكارات متنوعة ، بفعل طبيعته الفطرية من قوى تخيلية تأملية تفيض عن دالالت مؤطرة 
بالواقعية الفائقة، حتيط بأعماله التشكيلية الفريدة واملبتكرة التي تستمد كينونتها من محيطه املعرفي والثقافي الفني وخالل 
أوائل العشرينات من عمره أنغمس في السريالية، حتت تأثير الفنان األسباني «سلفادور دالي» بينما أظهر في أسلوبه وتقنيته تشابهاً 

ا. ملحوظً

حاورته / دنيا الحسني

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــر في  ــن دار الوضاح للنش ــا ع ــدر حديث ص
ــتاذ الدكتور كاظم شنته سعد   عمان لالس
ــني األزدهار  ــة أهوار العراق ب كتاب (جغرافي
والتجفيف وأعادة األغمار ) الكتاب اشتمل 
ــن ثالثة أبواب.   ــى ( ٦٥٠ صفحة ) وتضم عل
درس األول منها جغرافية اهوار العراق خالل 
ــف ( مرحلة األزدهار)  مرحلة ماقبل التجفي
ــص  ــت كل مايخ ــول غط ــتة فص ــر س عب
ــتنقعات منذ  جغرافية ظاهرة االهوار واملس
ــوئها وحتى عام ١٩٨٩. اما الباب الثاني  نش
ــة جغرافية اهوار العراق  فقد اختص بدراس
ــف وبالتحديد املدة  ــة التجفي ــالل مرحل خ
ــي ( ١٩٩٠ / ٢٠٠٣ ) ومت ذلك  احملصورة بني عام
ــتعرضت التغيرات  ــول اس ــة فص ــر ثالث عب
ــالل هذه املدة  ــت لبيئة األهوار خ التي حدث
ــا الباب  ــت عنها. ام ــج التي متخض والنتائ
الثالث بفصوله األربع فقد خصص ملناقشة 
ــالل مرحلة اعادة  ــة اهوار العراق خ جغرافي
ــام ٢٠٠٤ وحتى  ــني ع ــي متتد ب ــار والت االغم
ــر. وبذلك ميكن القول ومبنتهى  الوقت احلاض
ــي  ــتطاع أن يغط ــاب اس ــع ان الكت التواض
ــة أهوارعراقنا  ــال حكاي ــر فص وبثالثة عش

العزيز من األلف الى الياء. كلنا أمل ان يكون 
ــة جديدة للمكتبتني العربية  مؤلفنا  إضاف
ــات  الدراس ــة  لطلب ــدرا  ومص ــة  والعراقي
ــم من  ــا ولغيره ــات العلي ــة والدراس االولي
ــؤون مناطق االهوار  الباحثني واملهتمني بش

واملستنقعات. 

âaÜïa

الفنان األمريكي هاري دانيل مايكل
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة الصحة  ــس جلن ــا نائب رئي دع
ــد  ماج ــة  البرملاني ــة  والبيئ
ــاء،وزارة  الثالث ــس  ام ــنكالي،  ش
ــغ  مبال ــص  تخصي ــى  ال ــة  املالي
ــم وزارة  ــة الطوارئ لدع من موازن
ــة ووزارة الصحة  الصحة االحتادي
ــواء  ــتان الحت ــم كردس ــي اقلي ف
ــرض الكوليرا  ــار م ــاالت انتش ح
ــاني عن  ــذا امللف االنس وأبعاد ه
اخلالفات والسجاالت السياسية.
ــنكالي ، ان جلنة الصحة  وقال ش
ــي مجلس النواب تتابع  والبيئة ف
ــر انتشار  ــكل مكثف ومباش بش
الواضح  واالرتفاع  الكوليرا  مرض 
في عدد اإلصابات باملرض في عدد 
ــات وخاصة محافظة  من احملافظ
السليمانية في اقليم كردستان 
ــرات النتقاله الى  ــع وجود مؤش م
ــارج االقليم  ــات اخرى خ محافظ

ــط وجنوب العراق.واضاف  في وس
ــي الصحة في  ــنكالي ان وزارت ش
ــون قصارى  ــداد واالقليم يبذل بغ
ــيق كبير على  ــا وبتنس جهودهم
ــواء املرض  ــتويات الحت اعلى املس
ــني  للمصاب ــات  العالج ــر  وتوفي
ــان حجم  ــام ف ــكل ع ــن بش لك
ــوازي  ت ال  ــا  لديهم ــات  االمكاني
ــرا للظروف  ــة الفعلية نظ احلاج
ــها البلد  االقتصادية التي يعيش
ــة ، بالتالي فان  ــالل هذه املرحل خ
او  ــل  التماه ــل  ــع ال يحتم الوض
املزايدات السياسية على حساب 
والصحي وعلى  االنساني  اجلانب 
ــة ووزارة املالية  ــة االحتادي احلكوم
ــات  تخصيص ــر  بتوفي ــراع  االس
ــاع الصحة  ــة لقط ــة عاجل مالي
لتوفير الدواء والدعم اللوجستي 
ــفيات بغية السيطرة  للمستش

على املرض بشكل كامل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالق وجبة جديدة  ــس الثالثاء، عن اط ــيد، ام أعلن مصرف الرش
ــاع  ــبي الدف ــود ومنتس ــة والعق ــر الدول ــي دوائ ــلف موظف لس
والداخلية  والبالغة (١٠) ماليني دينار وموظفي العقود (٥) ماليني  
ــلف  دينار .وذكر املكتب االعالمي للمصرف ، إن التقدمي على الس
ــيط بني  ــي بطاقة (نخيل)  وال يوجد وس ــون الكترونيا حلامل يك
ــتفيدين ممن ستصلهم  املصرف والزبون.ودعا املصرف كافة املس
رسائل نصية مببلغ السلفة الى مراجعة فروع املصرف او منافذ 

الدفع االلكتروني الستالمها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــذ جرمية دكة  ــة احباط تنفي ــرطة االحتادي ــت مديرية الش أعلن
ــرق بغداد.وقالت املديرية ، ان  مفارز الفوج الثاني  ــائرية  ش عش
ــاط تنفيذ جرمية  ــة متكنت من إحب ــرطة احتادي ــواء الثاني ش الل
(الدكة العشائرية) بعد ورود معلومات أمنية حول نية شخصني 
ــرق  ــة البلديات  الزراعي ش ــن منطق ــذه اجلرمية ضم ــام به القي
ــت من تطويق  ــذة للواجب متكن ــوة املنف ــت، ان الق بغداد.وأضاف
ــى املتهمني الذين  ــة والقاء القبض عل ــل ومخارج املنطق مداخ
ضبط بحوزتهما بندقية نصف أخمص و ٣ قنابل نوع مولوتوف 
ــى اجلهات  ــع املضبوطات ال ــني م ــة املتهم ــدس  ، مت احال ومس

اخملتصة إلكمال اإلجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما.

بغداد / البينة اجلديدة
ــماك  ــتيراد لألس ــة، امس الثالثاء، فتح االس ــدت وزارة الزراع أك
ــون الدعم الطارئ  ــا وضعت في قان ــدة واملبردة، مبينة أنه اجملم
ــم األعالف.وقال  ــالل دع ــماك من خ ــعار األس خطة خلفض أس
ــني ، إن الوزارة وضعت في  الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد احلس
ــماك من خالل  ــعار األس قانون الدعم الطارئ خطة خلفض أس
ــوارد املائية ردمت  ــني، أن وزارة امل دعم األعالف.وأضاف عبد احلس
ــاول وزارة الزراعة تعويضها بالتربية  ــات البحيرات ،وهو ما حت مئ
ــتخدام مياه املصب  في األقفاص داخل مجرى النهر، كذلك اس
العام، الفتاً إلى فتح االستيراد لألسماك اجملمدة واملبردة.وأكد أن 
ــعار السيما  هناك حقيقة عاملية تتمثل في ارتفاع عاملي باألس
ــبب ارتفاع تكلفة إنتاجها والذي يعود الى  ــعار األعالف بس أس
ــعار النفط واألزمة الروسية األوكرانية، مشيراً إلى أن  ارتفاع أس

هناك حتدياً عاملياً ملواجهة غالء جميع أسعار املواد الغذائية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــركات وزارة  ــارة احلبوب احدى ش ــركة العامة لتج ــت الش أعلن
التجارة، وصول كميات احلنطة املسوقة من الفالحني واملسوقني 
الى نحو مليوني طن خالل املوسم التسويقي احلالي.وقال مدير 
ــركة في بغداد  ــايلوهات الش ــركة محمد حنون  ان س عام الش
ــن من احلنطة مبختلف  ــتلمت مؤخرا (١٨٥٠٢) ط واحملافظات اس
ــم  ــوقة خالل املوس الدرجات.واضافت، ان اجمالي احلنطة املس
ــيرة الى ان  ــى (١٩٢١٠٩٠) طن، مش ــل ال ــويقي احلالي وص التس
عمليات تسليم احلنطة املسوقة من الفالحني مازالت مستمرة 
ويتم صرف مستحقات الفالحني املسوقني  خالل ٤٨ ساعة من 

تسليم احملصول.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن تصدير  ــاز البصرة ، ع ــركة غ ــت ش اعلن
ــبه املبرد عبر  ــحنتها األولى من الغاز ش ش
ــال املدير العام  ــأ أم قصر التابع لها. وق مرف
ــة  ــا حلظ ــس، ”إنه ــوم ماي ــركة مالك للش
ــركة غاز البصرة في  تاريخية تسجلها ش
ــحنة األولى  رنا الش تاريخ العراق. اليوم صدَّ
ــبه املبرد عبر ميناء أم قصر. إنه  من الغاز ش
ــتحق أن نفخر به، لقد  ا ويس إجناز كبير حقًّ

عملنا بجد وبشكل متواصل لتحقيق هذا 
الهدف االستراتيجي من خالل تأهيل مرفأ 
ــدات التبريد الالزمة  ــر وجتهيزه بوح أم قص
ــروع اليوم“،  ألجل أن نحصد ثمار هذا املش
ــركة غاز  ــيرا الى إنه ”إجناز عظيم لش مش
ــوم  ــا الي ــث أصبحن ــراق حي ــرة وللع البص
قادرين على حتميل الغاز السائل بشكليه 
ــى منت الناقالت  ــبه املبرد عل املضغوط وش
ــيزيد من عدد احلموالت التصديرية  وهذا س

التي ستصدرها الشركة لزبائنها“.واضاف 
ــة مضاعفة  ــذه اخلطوة متنحنا فرص إن ”ه
صادراتنا عامليا إلى ثالث مرات عبر الناقالت، 
ــتضاعف الكمية املصدرة في  كما أنها س
ــى ذلك،  ــة إل ــدة، باإلضاف ــحنة الواح الش
ــى العديد من  ــنحظى بالدخول إل فإننا س
ــواق والوجهات العاملية التي تتعامل  األس
حصراً مع شحنات الغاز شبه املبرد“، الفتا 
ــتقبلية  ــتراتيجية املس إن ”خططنا االس
ــا من الغاز  ــى مضاعفة صادراتن ــعى إل تس
ــاركة في األسواق  شبه املبرد ومن ثم املش
ــن متاما على  ــا نصبح قادري ــة عندم العاملي
ــام  ــر الع ــع املدي ــاز املبرد“.وتاب ــر الغ تصدي
ــبه  ــائل ش ــاز الس ــد الغ ــة تبري إن ”عملي
ــاز إلى الدرجات  ــوم على تبريد الغ املبرد تق
ــة من أجل حتميله على منت ناقالت  املطلوب
ــن معدالت ضغط  ــات خاصة وضم مبواصف
ــازات اخملتلطة يتم  ــددة“، مبينا إن ”الغ مح
ــى ميناء أم  ــدات التبريد إل ــا عبر وح ضخه
ــرارة معينة حيث يتم  ــر حتت درجات ح قص
ــة املطلوبة قبل  ــى الدرج ــج إل ــد املنت تبري
ضخه إلى الناقلة، وفي احلقيقة، إن الطاقة 
اإلستيعابية للناقالت اخملصصة لنقل الغاز 
شبه املبرد عادة ما تكون أكبر من مثيالتها 

اخملصصة للغاز املضغوط“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار  ــد اجلب ــان عب ــط احس ــر النف ــد وزي اك
ــى  عل ــني،  االثن االول  ــس  ام ــماعيل،  اس

ــركات النفطية بتنفيذ  ــرورة التزام الش ض
ــق ادق املعايير  ــا وف ــاريعها وتعهداته مش
ــة وضمن  ــة النفطي ــة في الصناع العاملي

ــدول التوقيتات املتفق عليها ، فضالً عن  ج
ــع وزارة النفط ممثلة  ــا م ــرام تعاقداته احت
ــراكة  ــة االحتادية بهدف حتقيق ش احلكوم
ــتركة.وذكر  ــدم املصالح املش حقيقية تخ
بيان للوزارة ، انه جاء ذلك ”خالل استقباله 
للمدير التنفيذي لشركة (Oil SERV) سارة 
أكبر“.وشدد الوزير حرص الوزارة على ”تعزيز 
ــركات اخلدمية احمللية  افاق التعاون مع الش
ــتخراج  ــاع االس ــة لقط ــة الداعم والدولي
احمللي ، الهمية ذلك في ادامة وزيادة االنتاج 
ــارة اكبر  ــادت س ــن جانبها اش الوطني“.م
املدير التنفيذي لشركة OIL SERV ”بتعاون 
ــات  ــركات اخلدم ــل ش ــوزارة لعم ــم ال ودع
ــركتها  ــيرة الى ”دعم ش ــة ”، مش النفطي
ــات ”حفر اآلبار،  ــاريع الوزارة في قطاع ملش
ــح داخل البئر،  ــة اآلبار، عمليات املس صيان
ــر، وصيانة االنتاج“.واكدت  صيانة رأس البئ
ــركتها تقوم بتنفذ العديد من  اكبر ان ”ش

املشاريع داخل وخارج العراق“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــرام بغداد، امس  ــادت مديرية مكافحة إج أف
الثالثاء، بإلقاء القبض على متهم بالسرقة. 
ــارز مديرية  ــان، إن مف ــة في بي ــت املديري وقال

مكافحة إجرام بغداد مكتب احلرية ملكافحة 
ــم لقيامه  ــت القبض على مته اإلجرام، ألق
ــون دينار  ــدره ٤٠ ملي ــي ق ــرقة مبلغ مال بس
ــتحقات  ــل خاص بصرف مس ــن داخل مح م

ــه مت تدوين أقوال املتهم  ــي كارد).وبينت، أن (ك
ــرر قاضي  ــا، وق ــا وقضائي ــراف ابتدائي باالعت
ــق أحكام املادة ٤٤٦ من  التحقيق توقيفه وف

قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد،  بغ ــدة  جن ــة  مديري ــت  أعلن
الثالثاء، حصيلة واجباتها  امس 
ــالل الـ٢٤  ــة خ ــة واخلدمي االمني
العاصمة.  ــي  ف املاضية  ــاعة  س
ــات  ــة ، أن الواجب ــرت املديري وذك
ــاء القبض على  ــفرت عن إلق أس
ــني الذين تنوعت  عدد من املتهم

ــرقة  قضاياهم بني اخملدرات والس
ــالح والتزوير وقضايا  وحيازة الس
ــرى، فضال عن ضبط  جنائية أخ
ــة ال حتمل  ــالت ودراجات ناري عج
اوراقا ثبوتية.واضاف البيان أنه مت 
تسليم جميع احلاالت الى مراكز 
ــب  ــرور حس ــر امل ــرطة ودوائ الش

االختصاص.

Ä\Å∆d;∫;◊•;flŸ;Ñ]fiÁÄ;‡ÊË÷Ÿ;COKD;–Öà;€‚i±;Ït]ö¸\
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ÍÑ\Ä;ƒÂÖçŸ;ìÊëù;ÅÁÅp;ÈŸÊ“t;wÁÖëh
بغداد / البينة اجلديدة

ــت األمانة العامة جمللس الوزراء ، أن رئيس  أعلن
ــدر توجيها  ــى الكاظمي أص ــوزراء مصطف ال
ــأن مشروع  ــركات متطورة بش للتعاقد مع ش
ــم األمانة العامة حيدر  داري.وقال الناطق باس
ــس الوزراء  ــب توجيهات رئي مجيد، إنه بحس
ــف وزارة اإلعمار  مصطفى الكاظمي، مت تكلي
ــورة  ــركات مط ــع ش ــد م ــكان بالتعاق واإلس
ــة التي  ــى التحتي ــاء البن ــتثمارية إلنش واس

ــركات  ــروع داري، مبيناً أنَّ الش ــت ملش خصص
ــة واخلدمات مبا  ــى التحتي ــتعمل على البن س
ــا يحتاجه  ــاء وكل م ــاري والكهرب ــص اجمل يخ
ــروع.وتابع  ــذا املش ــي ه ــكن ف ــن للس املواط
مجيد، في حديث لوكالة األنباء الرسمية   أنّ 
املصارف ستقدم قروضاً ميسرة الى املواطنني 
ــاء الوحدات  ــى انش ــجيعهم عل ــرض تش لف
ــكنية دعماً ملبادرة السكن التي اطلقها  الس

رئيس الوزراء. 

;ÏË� fi’\;k]—Öç’\;‹\ái’\;ÎÑÂÖî;Ì÷¡;ÄÅçÁ;–\Ö¬’\
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بغداد / البينة اجلديدة
ــدر أمني، امس الثالثاء بانتحار ضابط باجليش العراقي  أفاد مص
عبر اطالق النار على نفسه داخل مقره العسكري في العاصمة 
ــب الى قيادة  ــاً برتبة رائد ينتس ــدر، أن ضابط ــغ املص بغداد.وأبل
ــه داخل مقر  ــدم  على اطالق النار على نفس ــات بغداد اق عملي
ــة العامرية  ــكري مبنطق ــوج العس ــات ضمن الف ــر االلي مغاوي
ــال.  وأوضح املصدر،  ــفر عن مقتله في احل ــي العاصمة، ما اس ف
ــعا ملعرفة  ــت حتقيقا موس ــة فتح ــة اخملتص ــزة االمني أن االجه
مالبسات احلادث، مشيرا الى ان االنباء التي افادت باغتياله غير 

دقيقة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتخبارات  ــي، بوكالة االس ــان الغامن ــر الداخلية، عثم ــاد وزي أش
ــة النوعية التي  ــب العملي ــك عق ــة؛ وذل ــات االحتادي والتحقيق
ــارى في وكالة  ــال الغامني ، أيها الغي ــتهدفت والي األنبار.وق اس
ــر وزارة الداخلية،  ــات االحتادية، يا فخ ــتخبارات والتحقيق االس
ــتحق التقدير والثناء يافرسان البطولة  عملياتكم النوعية تس
ــمت طريق النصر على اإلرهاب.  وأضاف،  ــجاعة رس ويا لوحة ش
ــم صفعة لداعش  ــد أن وجهت ــم اجنازكم الكبير بع ــارك لك مب
ــور وثالثة من  ــي االنبار اجملرم ابو منص ــمى وال ــد مقتل ما يس بع
ــجاعة  ــهامة والش مرافقيه في قضاء الرطبة..انتم عنوان الش
ــمى  ــواعدكم.وكان مصدر أمني أفاد  ، ب مقتل ما يس بوركت س
ــيراً الى أن وكالة االستخبارات  والي االنبار بتنظيم داعش، مش
ــتخبارية دقيقة وبأشراف  والتحقيقات االحتادية ومبعلومات اس
الفريق اول احمد ابو رغيف قتلت والي االنبار املكنى ابو منصور 
ــان الغامني  ــة، عثم ــاد وزير الداخلي ــع مرافقيه.وأش ــي م احليات
ــك عقب  ــة؛ وذل ــات االحتادي ــتخبارات والتحقيق ــة االس ، بوكال

العملية النوعية التي استهدفت والي األنبار.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتمرار  ــتار محمد ، أهمية اس ــاالر عبد الس ــد وزير العدل س أك
ــاون بني العراق وإيران، لتنفيذ االتفاقيات املوقعة بخصوص  التع
ــني البلدين.وذكر  ــجناء احملكومني ب ــادل الس ــادل اخلبرات وتب تب
ــوزارة العدل  ــور الوكيل االقدم ل ــوزارة العدل ، انه ”بحض بيان ل
ــرة العالقات العدلية أحمد  ــاد خليفة التميمي ومدير عام دائ زي
ــتقبل الوزير في مكتبه الرسمي مبقر  ــني، اس لعيبي عبد احلس
ــم آل صادق، والوفد املرافق  ــفير االيراني محمد كاظ الوزارة، الس
له، مهنئاً اياه بتنسمه منصبه اجلديد سفيراً اليران في العراق“.

واوضح الوزير، ”أهمية تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء احملكومني 
ــجناء  ــي، والتي مت خاللها تبادل س ــي والقضائ ــاون القانون التع
ــا ان ”زيارته  ــني البلدين“، مبين ــني وايرانيني ب ــني عراقي محكوم
ــن االتفاقيات  ــياق عقد مزيد م ــران جاءت في س ــرة الى اي االخي
ــفير  ــن“. من جانبه، أكد الس ــي مصلحة البلدي ــي تصب ف والت
ــترك في جميع  ــالده لتعزيز التعاون املش ــتعداد ب االيراني، ”اس
اجملاالت املتعلقة بعملها وباألخص االتفاقيات املوقعة في مجال 
ــجناء، واالتفاقيات األخرى اخلاصة بتنظيم العالقات  تبادل الس

القانونية والتبليغات القضائية والتدريبية بني اجلانبني“. 
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اعداد و ترجمة
 أمينة ساهي

ــي عائلة برجوازية   ــدت ماريا تيريزا ف ول
مثقفة ومستنيرة من (الريوخا)  والدها  
ــي اجليش   ا ف ــدً ــون كان عقي ــل لي أجني
ــقيقة  ــا أوليفيا غويري هي  ش والدته
ــة اللغة  ــة وعامل ــري الكاتب ــا غوي ماري
ــز بيدال  ــن رامون مينيندي ــة م واملتزوج
ــدات الدفاع عن حقوق املرأة  واحدى رائ
ــتاذة   الفلسفة واآلداب  الشهيرة  وأس
ــا  ولزوجه ــا  له كان  و  ــبانيا   أس ــي  ف
ــر و  ــر الكبي ــا التأثي ــا خيمين وابنتهم
املهم وخاصة األبنة الشابة  على ماريا 

تيريزا
كتبت عنها في ذكرى الكآبة تقول:

ــبه  ــا توليفة رائعة تش ــت خيمين كان
غطاء جسديا لي هي أكبر مني بقليل 
ــا  و تذهب من دون مرافق  تخرج مبفرده
إلى املدرسة أو باألحرى ليست مدرسة 
ــرّة و علمانية  ــة ح س ــل كانت  مؤسّ ب
ومن دون راهبات صامتات يعطني إشارة 
ــجام تام  ــوس في انس ــوف أو اجلل للوق
ــي  ــبيتني صغيرتني.ف ــني خش بقطعت
ــا ، انتقلت  ــرة املراهقة تقريبً نهاية فت
ــدأت في  ــى بورغوس وب ــزا إل ــا تيري ماري
نشر املقاالت والقصص القصيرة حتت 

اسم مستعار إليزابيل إنغيرامي بطلة  
ــو و في عام ١٩٢٠  وفي  غابرييل دانونزي
ــرة  تزوجت من غونزالو  ــابعة عش الس
ــلونة  ــتيان ألفارو في برش دي سيباس
ــو وإنريكي  ــه ولدين  جونزال وأجنبت من
ــافرت إلى األرجنتني  و في عام ١٩٢٨ س
ونشرت أولى أعمالها ( حكايات للحلم 
ــيئ)لكن العام الذي  وجمال احلب الس
ــار حياتها و إلى األبد كان عام  غير مس
١٩٢٩ ففي تلك السنة التقت برافائيل 
البرتي الشاعر الشهير في منزل صديق 
مشترك وفي  العام نفسه قطعت كل 
ــذي أمضت معه  ــة بزوجها األول ال صل
ــد ذلك حياة  ــة وبدأت بع ــا عصيب أوقات
ــي مت تعيّنها  ــدة مع ألبيرت غزيرة وجدي
من قبل  اجلمهورية  نائبة مدير اجمللس 
ــرح ووضع على عاتقها  املركزي للمس
مسؤولية  نقل أموال متحف برادو ودير 
ــيا و قامت ماريا  إسكوريال إلى فالنس
ــالً فنيا مبا في ذلك  ــزا بإزالة ٦٤ عم تيري
اثنني من أعمال فيالسكيز  (السيدات 
ــت دوق  ــورة الكون ــار - وص ــي االنتظ ف
أوليفاريس)  لتعرضهما ألضرار نتيجة 
ــام ١٩٣٢  ــد زواجها ع ــوء احلفظ بع س
منحتها جلنة توسيع الدراسات منحة 
ــية للتعرف على املسرح األوروبي  دراس
وسافرت الى  أملانيا واالحتاد السوفيتي 
ــج وبلجيكا وهولندا.   والدمنارك والنروي
ــتردام حضرت مؤمتر السالم  و في أمس
ــت مع  ــي األول وفي مدريد أسس العامل
ــني آخرين مجلة نصف  ألبيرتي ومثقف
ــيوعي  ــة باحلزب الش ــهرية مرتبط ش
ــم  أكتوبر إذ نشرت  أطلقوا عليها اس
ــة (  ــرحياتها امللتزم ــى مس ــا أول فيه
ــي امليناء) في عام ١٩٣٤ عادت  إضراب ف
مع زوجها  إلى االحتاد السوفيتي حيث 
ــوفيت   حضرا املؤمتر األول للكتاب الس

ع  ــاطها السياسي مع تصدّ و ازداد نش
ــات املتتالية  ــبب األزم ــة بس اجلمهوري
ــى الواليات  ــافرت إل و في عام ١٩٣٤ س
ــاعدات لعمال ثورة  املتحدة جلمع املس
ــتورياس فاجأتها احلرب األهلية في  أس
ــرار إلى مدريد  ــت من الف ــزا ، ومتكن إيبي
بصحبة زوجها و كسكرتيرة لتحالف 
ست  ــية أسّ الكتاب املناهضني للفاش
مجلة القرد األزرق ونشرت هناك روايتني 
ــدّ والروح  ــة امل ــاح ورواي ــا: ضد الري هم
ــا  ــت جتربته ــا دمج ــة  وفيهم الرياضي
ــة  ــرد الفني.وكرئيس ــة في الس اخلاص
ــرب  ح ــرح  مس ــأت  أنش ــرح  للمس
ــش وكتبت  ــات  في مركز اجلي العصاب
ــبات   ــرحيات للمناس ــن املس ــد م املزي
ــي إخراج العرض  ــاركت ف الطارئة  وش
ــم بيلي نادي الدمى  العاملي األول لفيل
لغارسيا لوركا وهي قطعة مت ابتكارها 

ــل  ــتمرت  بالعم ــام ١٩٢١ واس ــي ع ف
ــنني و كتبت في  املتواصل على مرّ الس

مذكراتها
كان مقاتلونا جنودًا
و كنا جميعاً جنوداً

كان لدينا حصتنا من اخلبز
اخلبز عندما كانت مدريد بالكاد تأكل!  
ــت إلى  ــة ذهب ــة اجلمهوري ــد هزمي و بع
ــا ثم إلى  ــاك إلى فرنس ــران ومن هن وه
ا وهناك  األرجنتني حيث عاشت ٢٣ عامً
ــت بأدبها  ــا.  و بلغ ــا إيتان ــدت ابنته ول
ــة النضج في بوينس  وكتاباتها  مرحل
ــرت بالعودة إلى أوروبا حتى  آيرس و تأخ
ــا غادر الزوجان إلى روما  ٥/  ١٩٥٣ عندم
إلى حي تراستيفيري إذ ابتكرت (ذاكرة 
ــا وبذكرياتها في  ــة به ــة) اخلاص الكآب
خضم رحالتها املتواصلة في منتصف 

الطريق حول العالم

ــدا مبرض  ــي تأثرت ج ــزا ، الت ــا تيري ماري
ألزهامير ففقدت نفسها متاما عادت مع 
ــب نائباً عن  ــل البرتي الذي انتخ رافائي
ــبانيا في ٢٧  ــيوعي إلى إس احلزب الش
ــن املوافقة  ــان ١٩٧٧ و قبل عام م نيس
ــع ذلك لم تكن هي  ــتور.  وم على الدس
ــمل والعودة للوطن  على علم بلم الش
فقد محى املرض ذاكرة املرأة التي نادت 

ا تقريبًا: دون جدوى و ملدة ٤٠ عامً
وطن .. سيدي

وطن صغير
مثل الفناء

ا أو مثل صدع في جدار صلب جدً
وطن يحل محل الذي مزقته روحي

بضربة واحدة
ــنني  لفترة  ــت في دار لرعاية املس أدخل
ــي ١٣ كانون  ــم توفيت ف ــن الوقت  ث م

االول ١٩٨٨.

عادل جبار

تتغير عادةً مفاهيم التربية واسسها 
ــف  ومبختل ــام  االي ــرور  مب ــة  االخالقي
ــل االمر  ــى وص ــة حت مري ــل العُ املراح
ــالق هي أعظم  ــة اإلدراك أن االخ ملرحل
شيء ممكن أن نتعلمه ونتعامل به في 
ــاة بإعتبارها املعيارُ احلقيقيُ  هذه احلي
ــل  يتعام أن  ــن  ميك ــا  كم ــان.  لالنس

تعلمها  -التي  بأخالقياته  ــخص  الش
ــية- في جميع  ــا ومنهجيةً دراس توارث
ــى اختالفها، حتى  مطبات احلياة وعل
ــاً  ــت قاعدةً و مقياس ــالق كان أن االخ
ــا  ــة ابنائه ــي تربي ــل ف ــا للعوائ مهم
وكذلك كانت مضرباً للعمق التاريخي 
نة  للعوائل، التي متتلك الصفات احلسِ
ــد التعلم  ــالق احلميدة، فلم يع واالخ
موجودا  خصوصا بعد ان مت الغاء مادة 
ــية التي  األخالقية من املناهج الدراس
ــاة التالميذ  ــا لنج ــت تُعتبر طوق كان
ــى، تبعثرت  ــل حياتهم االول في مراح
ــوان مع بعضها  ــاة واختلطت االل احلي
ــالق واضمحلت.. ــى تصحرت االخ حت

الفوضى العارمة التي اجتاحت البلد 
ــابق ادت  ــام  الس ــقوط النظ ــد س بع
ــع املفاهيم ، فبعد عام  إلختالط جمي
٢٠٠٣ توسمنا خيراً بكل شيء سيأتي 

ــتمتزج  حتى االخالق اعتقدنا أنها س
ــخصية  ش ــون  وتُك ــة،  بالدميقراطي
ــي.  العراق ــرد  للف ــدة  وجي ــتقلة  مس
ــن أخالق قبل  ــا تربى عليه م إكماالً مل
ــي واجلغرافي  عوالم التغيير السياس
ان  اال  ــري.  والفك ــي  والتكنولوج
الصدمة كانت اكثر شدةً بواقع مغايرٍ 
ـــ ( الدميقراطية املتأخرة ) التي  متاما .ف
جاءت دفعة واحدة كونت صدمة وردة 
ــاوية ملقدارها افقدت  ــر متس فعل غي
ــه االخالقية واصبح كل  تمع هويت اجملُ
ــة  ــة الدميقراطي ــا بحج ــيء مباح ش
ــذي جرف  ــول االنترنت ال ــم دخ ومن ث
ــدى الكثيرين الى  ــة االخالق ل منظوم
وسط البحار بسبب سوء االستخدام 
ــال  ال ــور   لالم ــدات)  (الترن ــت  واصبح
ــب ويُنقل مبهنية  أخالقية، اما مايُكت
ــن يُتابعه اال  ــة فلم يعد له م وأخالقي

مارحم ربي. واليتعدى حدود (اعجبني).
ــية  ــك املناهج الدراس ــة الى ذل اضاف
ــادة االخالقية  ــا م ــي اختفت منه الت
ــياً في تكوين  التي كانت ركناً اساس
التلميذ االخالقية وكيف  ــخصية  ش
ــى يكبُر.  ــا عليها حت ــى محافظ يبق
ــداث  الح ــدا  متعم كان  ــا  زواله ــا  رمب
ــي املنظومة  ــرخ والتدني ف ــذا الش ه
االخالقية. مايحزُ بالنفس بعد كل هذه 
االسباب جند ان اغلب اولياء االمور هم 
ــة  ليعلموا  ابناءهم  بحاجة الى تربي
ــة. فيكون قد تزوج  التربية الصحيح
ــرين واجنب  ــم يبلغ عامه العش وهو ل
ــارة (جيب  ــاالً، حتى اصبحت عب اطف
والشارع يربيهم) هي السائدة وكانت 
ــط القواعد  ــة ال معرفة البس النتيج
ــع االخرين  ــي التعامل م ــة ف االخالقي
ــل وصل االمر حد افتقاد  واحترامهم.ب

التعامالت االخالقية  ابسط مقومات 
ــات التي فيها  ــة ومنها  الكلم اليومي
ــيء من اللياقة االدبية (من فضلك،  ش
ــمحت) وغيرها  ــو س ــكرا، عفوا، ل ش
الكثير نراها قد اختفت بشكل شبه 
ــث العامة، واصبح  نهائي في االحادي
نيابةً عنها كلمات السباب  والشتم 
ــرا  ــينة و البذيئة.نظ ــاف املش واالوص
ــالت  ــس التعام ــع اس ــاد اجملتم الفتق
ــود مراكز  ــت ضرورة وج ــة بات االخالقي
ــني على الزواج وكيفية  تأهيل للمقبل
ــل  ــك عم االوالد وكذل ــع  ــل م التعام
ورشات لالهل لتأهيلهم على كيفية 
ــع قوانني صارمة  ــة ابنائهم ووض تربي
االخالقية سواء  للقواعد  للمخالفني 
على مواقع التواصل االجتماعي او في 
الشارع. لتدارك ما تبقى من املنظومة 

االخالقية.

اِّـحامي / علي أحمد 
السراي

قتضاها  ــام مُ ــة باملعنى الع ان الوصي
ــى مابعد املوت  ــرف مضاف ال هي تص
ــوض وفق  ــك بال ع ــا التملي مقتضاه
ــا باملعنى اخلاص  ــكام القانون ، ام أح
ــذا اخلصوص هي تصرف بعضو  وفي ه
أو أكثر من أعضاء اجلسم على سبيل 
ــة  ــك العملي ــمل تل ــرع ، أي تش التب
االنعقادية للتبرع الناجتة من الوصية 

ــرع واملتبرع  ــم كل من املتب أطراف وه
ــني املورث والفرع  له تربطهم رابطة ب
ــخص احلي  ــوارث فاملتبرع ميثل الش ال
ــن اعضائه  ــن عضو م ــذي يتنازل ع ال
ــل ، و املتبرع  ــر دون مقاب ــخص اخ لش
ــح في  ــذي اصب ــخص ال ــو الش له ه
ــة الى زرع عضو بشري او  حاجة ماس
ــمه . ويكون ذلك وفق  نسيج في جس
أحكام القانون اخلاص لزراعة االعضاء 
ــون الى  ــدف هذا القان ــرية و يه البش
ــل وزرع االعضاء  ــة نق ــم عملي تنظي
ــرية لتحقيق مصلحة عالجية  البش
ــى  ــول عل ــى و احلص ــة للمرض راجح
ــرية عن طريق التبرع و  االعضاء البش
منع االجتار بها ، مع توفر عنصر الرضا 
وهو التعبير الصريح عن ارادة االنسان 
ــجته مع  بالتنازل عن اعضائه او انس
ــروطه املنصوص وفق أحكام  توافر ش
ــوباً  مش ــون  اليك ان  ــى  عل ــون  القان
ــل االكراه  ــوب االرادة مث ــب من عي بعي
ــر االهلية  ــك توف ــتغالل ، وكذل و االس

الكاملة أي مبعنى امتام الثامنة عشرة 
من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية 
ــري او نسيج  ، وال يجوز زرع عضو بش
ــد موافقته  ــم املتلقي اال بع في جس
الصريحة و الكتابية او موافقة ذوية ، 
أي مبعنى أيجاب وقبول دون عوض وبال 
مقابل ، وتتم تلك العملية بني االطراف 
ــة  ــي وزارة الصح ــة ف ــق جلن ــن طري ع
ــمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع  تس
ــرية ) ، وكذلك تشكيل  االعضاء البش
جلان طبية مختصة من ٣ ثالثة اطباء 
ــب اختصاص  ــر بضمنهم طبي او اكث
ــات حالة موت  ــاز العصبي الثب باجله
ــفيات و املراكز  ــي املستش ــاغ ف الدم
ــات زرع  ــراء عملي ــة اجملازة باج الطبي
ــب ان يبصر  ــى الطبي ــاء ، وعل االعض
ــج الطبية  ــي باالخطار و النتائ املتلق
ــزرع ،  ــة ال ــة لعملي ــدة و احملتمل املؤك
ــرع  ــه (الف ــرع ل ــر املتب ــى ان ال يض عل
ــع مراعاة  ــه م ــدد حيات ــوارث)وال يه ال
الكرامة االنسانية عند نقل االعضاء 

، وللموصي بأحد اعضائه الرجوع عن 
وصيته ، و للمتبرع (املورث) العدول عن 
تبرعه في اي وقت قبل الوفاة دون قيد 
ــرط ، على ان تكون تلك العملية  او ش
ــة  للتبرع بالعضو  الناجتة عن الوصي
ــري و االيصاء به دون  او النسيج البش
مقابل الن مجرد االخالل بتلك القاعدة 
ــوض معني قد يكون  واحلصول على ع
مادي أو معنوي نكون أمام فعل جرمي 
ــه القانون ، النَ يحظر بيع  يعاقب علي
العضو او النسيج البشري او شراؤه او 
ــيلة كانت و يحظر  االجتار به باية و س
على الطبيب اجراء عملية استئصال 
ــه بذلك ، مع  ــو وزرعه عند علم العض
ــكام اخلاصة  ــاة النصوص واالح مراع
ــتثناءات  ــون ، وماورد بها من أس بالقان
ــني البعض منها وهي ال يجوز  نروم ونُب
ــتئصال من جثة املتوفى اال باذن  االس
ــي التحقيق اخملتص اذا كانت  من قاض
ــي ، و ال  ــوع حتقيق جنائ ــاة موض الوف
ــلية من  ــاء التناس ــوز نقل االعض يج

جثة املتوفى وزرعها في جسم انسان 
حي ، وقبل اخلتام نُبني بعض العقوبات 
املفروضة وفق أحكام القانون اخلاصة 
ــرية (يعاقب باحلبس  ــاء البش باالعض
ــنوات و  ــالث س ــى ٣ ث ــد عل ــدة التزي م
بغرامة التقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) مليوني 
دينار و التزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة 
ماليني دينار كل من استأصل عضوا او 
جزءا منه او نسيجا من ميت دون وجود 
ــه خالفا  ــه او موافقة ورثت ــة من و صي
ــرعية ، و للمحكمة ان  للموازين الش
حتكم اضافة الى العقوبات املنصوص 
عليها في هذا القانون بأتخاذ التدابير 
ــن مزاولة املهنة مدة  ومنها احلرمان م
ــنوات ، وغلق  ــس س ــل عن ٥ خم التق
ــز االهلي  ــفى االهلي او املرك املستش
ــه اجلرمية مدة ال تقل  الذي ارتكبت في
ــد على ٥  ــنوات و ال تزي ــن ٣ ثالث س ع
ــحب االجازة في  ــنوات ، وس خمس س
حالة تكرار اخملالفة من املستشفى او 

املركز الطبي االهلي.

علي البدر

ــي مدفوعاً  ــالم العرب ــا مييل اإلع عندم
ــجيع  ــدات أجنبية وداخلية لتش بأجن
القضايا التي تسيء إلى العرب، يتصور 
ــرون أن حقيقة العرب هكذا. وإن  الكثي

ــاليب تساهم تدريجياً  تكرار هذه األس
ــيخها  ــم ترس ــن ث ــا وم ــي تصديقه ف
لدرجة استهجان حتى املثقفني العرب 
ــادت هذه األساليب  من العرب, لقد س
ــورة الربيع  ــمى بث ــة بعد ماتس الدنيئ
ــذه املفاهيم إلى  ــي وقد جنحت ه العرب
حد كبير. وبتنا نطالع النصوص االدبية 
ــعر تهني الشعب. ومن  من مقاالت وش
أخطر األمور اآلن هي سحب الثقة من 
نفس املواطن ويتصور أن بقية الشعوب 
أحسن منه وهذا سببه تصرف احلكام 
الذين اتصفوا بالدكتاتورية وغالبيتهم 
ــل ثروة  ــه من أج ــب أيام جهالء يحس
ــيدوم إليه.  ــاه متصورا إن الزمن س أوج
ــعب العراقي  ــى الش ــز اآلن عل والتركي
ــا روجت  ــه وقدمي ــض طوائف ــى بع وعل

ــن األهوار  ــى اب ــاخرة عل ــكات الس الن
اجلاهل الذي ال يفهم شيئا من احلضارة 
ــتهجان بقومية  ــت الى االس ثم انتقل
ــى بعض  ــم  ال ــنوات، ث ــة   ولس معين
العشائر العربية التي اتهمت باملؤامرة 
ــى النظام واألن وضمن اجندة دنيئة  عل
ــقيط سمعة األمة  جتري محاوالت تس
ــعب العراقي خاصة، ما  العربية والش
ــات  نراه في بعض الكتابات .إن الدراس
ــي  ــل احملرك األساس ــة الحتل املوضوعي
ــة غير  ــذه الطريق ــع به ــة اجملتم حلرك
ــد  ــا ال اري ــة وأن ــر اجلدلي ــة وغي العلمي
ــرا ولكن  ــوع كثي ــن املوض ــاد ع االبتع
ــف لقد جنح اإلعالم إلى حد كبير  لألس
ــويه منطلقاتنا احلضارية لدرجة  بتش
ــعوره  ــعبه وش ــره املواطن لبلده وش ك

ــة  خاص ــاء  االنتم ــدم  وع ــراب  باالغت
ــوز الدينية  ــض الرم ــقوط بع ــد س عن
واالجتماعية التي يعتبرها الشاب مثالً 
ــويه  ــوءا هو تش أعلى له، وزاد األمر س
ــلب  ــمعة ما تبقى منهم وهنا الس س
ــي والقيمي التي  ــام لالنتماء الوطن الت
ــير الفرد على هداه. لقد  يفترض أن يس
وقع املواطن وسط اغتراب شبه تام عن 
ــه نتيجة القهر الطبقي، وبدأ  مجتمع
ــئ وظالم وال  ــعر أنه مجتمع خاط يش
ــتحق احلياة وكأنه ليس ضمن هذا  يس
ــيون  اجملتمع. وعندما يتصارع السياس
ــل غياب القوانني  على املناصب في ظ
ــود  ــة القوية، يس ــة واحلكوم الواضح
ــيطر القيم العشائرية  ــاد وتس الفس
واالنفالت األمني ويعم االستغالل ليجد 

الفرد نفسه تائها عن مجتمعه حيث 
يترسخ شعوره بعدم اإلنتماء للوسط 
ــذي يعيش فيه. ان االدب االن مطالب  ال
ــاهمة في حفظ التوازن  وبإصرار باملس
ــة بنفوس أبنائه  اجملتمعي وغرس الثق
ــير الى عدم وجود شعوب  والتاريخ يش
ــرة وإمنا وجود  ــدة عن النخوة والغي بعي
ــقاط خللها على  ــات حتاول اس حكوم
ــيجتاز الشعب  الشعب وبالتأكيد س
ــاري وبالتأكيد  ــعب حض أزماته ألنه ش
ــاهم  ــي تس ــدات الت ــل األجن ستفش
ــعب والبد أن يستمر  ــاءة للش في اإلس
ــيخ  ــا أكثرهم، في ترس ــون، وم املثقف
ــعور الثقة بالنفس وأن األزمات البد  ش

أن تنتهي ومن غير رجعة. 
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

محمد صادق جراد 

   السرقه اختالس مال منقول مملوك لغير اجلاني عمدا ويعاقب 
ــرقة اجتمعت بها  ــب س ــن ارتك ــد او املؤقت م ــجن املؤب بالس
ــمس وشروقها وكانت  الظروف التالية : وقوعها بني غروب الش
ــالحا ظاهرا او  ــر او احد الفاعلني حامال س ــخصني او اكث من ش
ــكن  ــكون او معد للس ــرقة في محل مس مخبأ او ارتكبت الس
ــتعمال  ــر باب او اس ــور جدار او كس ــطة تس وكان دخوله بواس
ــح مصطنعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خدمة  مفاتي
عامة او استعمال اية حيلة واملاده ٤٤١ يعاقب بالسجن املؤبد او 
املؤقت السرقة التي تقع على شخص بطريق عام خارج املدن او 
ــكك احلديديه او غيرها من وسائل  القصبات او في قطارات الس
ــه اذا حصلت  ــي احدى احلاالت التالي ــل البريه او املائيه وف النق
ــالحا او  ــخصني فأكثر وكان احدهما حامال س ــرقه من ش الس
ــرقة من شخص يحمل سالح  بطريقة االكراه واذا حصلت الس
ــراه او التهديد  ــة االك ــروقها وبطريق ــمس وش ــروب الش بني غ
بالسالح وتكون العقوبة االعدام اذا كان الفاعل قد عذب اجملني 
ــجن مدة ال تزيد  ــوة ويعاقب بالس عليه او عامله مبنتهى القس
ــرقه في احلاالت التاليه اذا  ــنة على الس ــة عشر س على خمس
ــرقه باالكراه نشأ من ذلك عاهة مستدمية او كسر  حصلت الس
ــام باعماله مدة التزيد عن  ــم او أذى وعجز اجملني عليه القي عظ
ــو ارتكبه  ــا او التهديد ل ــر االكراه متحقق ــرين يوما ويعتب عش
ــروق او الفرار  الفاعل بعد ارتكاب اجلرميه بقصد االحتفاظ باملس
ــخص تكون العقوبة االعدام او  ــأ عن االكراه موت ش به واذا نش
ــجن مدة التزيد على عشر سنني  ــجن املؤبد  ويعاقب بالس الس
ــه اذا ارتكبت اجلرميه  ــرقه التي تقع في الظروف التالي على الس
ــروقها ومن شخص  ــمس وش باالكراه او ارتكبت بني غروب الش
يحمل سالحا او ارتكبت من ثالثة اشخاص او اكثر واذا ارتكبت 
ــروقها في مصرف او حانوت او مستودع  بني غروب الشمس وش
دخله السارق من تسور اجلدران او كسر باب او استعمل مفاتيح 
ــأداء خدمة عامة  ــال صفه عامه او االدعاء ب ــة او أنتح مصطنع
ويعاقب سبع سنوات بالسجن او احلبس عن السرقه بالظروف 
ــكنى او  ــكون او معد للس ــت   في محل مس ــه :اذا ارتكب التالي
ــكه حديد  احد ملحقاته او محل معد للعباده او في محطة س
ــور بحائط او سياج  او ميناء او مطار واذا ارتكبت في مكان مس
ــتعمال  ــور جدران او اس ــر الباب او تس ــارق بكس دخل اليه الس
ــه او بالتواطؤ مع احد  ــح مصطنعه او انتحال صفه عام مفاتي
ــراه او من ثالثة  ــت بالتهديد واالك ــل واذا ارتكب ــني في احمل املقيم
ــز الفاعل  ــالحا واذا أنته ــل س ــخص يحم ــن ش ــخاص او م اش
ــفينه واذا  ــرقه فرصة حالة هياج او حريق او غرق س ألرتكاب س
ارتكبت على شيء مملوك للدوله او احد مؤسساتها اذا ارتكبت 
ــرض اجملني عليه  ــتغل الفاعل م ــرب على اجلرحى واس اثناء احل
ــجن  ــه واملادة ٤٤٥ يعاقب بالس او حالة عجزه من حماية نفس
ــنة على السرقه التي ترتكب  ــة عشر س مدة التزيد على خمس
ــن احد افراد القوات  ــام او هياج او فتنه او كارثه م ــاء خطر ع اثن
ــن ويعاقب  ــني املكلفني بحفظ االم ــراس الليل ــلحه او احل املس
ــد مفاتيح او صنع  ــنتني لكل من قل باحلبس مدة التزيد على س
ــرقة واذا كان اجلاني محترفا لصنع  الة ما في ارتكاب جرمية الس
هذه االشياء تكون العقوبه احلبس ثالث سنوات ومن وجد حامل 
ــروقها او االت اخرى  ــمس وش مفاتيح مصطنعة بني غروب الش
ــبابيك او ظهر ينوي  ــتعمل لكسر االقفال او االبواب او الش تس
بارتكاب جرمية السرقه ويعاقب باحلبس ثالث سنوات من حرض 
ــر من عمره على ارتكاب سرقه حتى  حدثا لم يبلغ الثامنه عش
ولو لم يرتكب السرقه او كان احملرض من اصول احلدث او كان من 

املتولني عليه او مالحظته او ممن له سلطه عليه.

ــاركة  ــع فعاليات معرض بغداد الدولي للطاقة ومش ونحن نتاب
ــركات العاملية نتساءل.هل ميكن أن نتابع حلوال  العديد من الش
ــن هذه املعارض  ــتفادة م ــف الطاقة قريبا، وملاذا لم تتم االس ملل
ــي املعايير  ــة، وما ه ــركات عاملي ــنويا بحضور ش ــي تقام س الت
ــي تعمل  ــركات، الت ــي اختيار الش ــا احلكومة ف ــي تعتمده الت
ــل االجابة عن  ــاء في العراق؟. قب ــذا اجملال لتطوير الكهرب في ه
ــكلة النقص في انتاج  ــد من القول إن مش ــاؤالت ال ب هذه التس
الكهرباء في العراق مشكلة قدمية صاحبتها وعود من مختلف 
ــن،  احلكومات ووزراء الكهرباء، من دون ان يلمس املواطن أيَّ حتس
حيث خرجت التظاهرات الشعبية في مختلف املدن من دون ان 
ــباب الفشل فيها  ــهد اي حلول واضحة.ويعزي البعض أس نش
ــد حتقيق التقدم  ــية ال تري إلى جهات خارجية وتدخالت سياس
ــل احلكومات  في هذا امللف. بينما يرى البعض أنها تعكس فش
ــبة لهذا  ــي ايجاد احللول املناس ــى حكم البالد ف ــة عل املتعاقب
ــي منها  ــكلة كبيرة يعان ــام مش ــا جعلنا ام ــف احليوي، م املل
ــل في هذا امللف .وال بد من االشارة  املواطن ويدفع ضريبة الفش
ــي البلدان  ــاء ف ــي أن الكهرب ــة، وه ــة مهمة للغاي ــى حقيق إل
ــعب،  ــس التقدم ورفاهية الش ــم مقايي ــة تعد أحد أه املتقدم
ــغيل العديد من القطاعات احليوية  وذلك لدورها في تنمية وتش
ــاء اهم ركائز  ــياحة باعتبار الكهرب ــة والصناعة والس كالزراع
التنمية. وعندما نتابع اهم التجارب ملعاجلة ملف الكهرباء في 
ــة، جند أن التجربة املصرية كانت من التجارب الناجحة،  املنطق
حيث مت التعاقد مع شركة سيمنز االملانية التي جنحت في حل 
ــرة وجيزة. ــر العربية خالل فت ــاء في دولة مص ــكلة الكهرب مش
ــذ التجربة في  ــات العراقية في تنفي ــح احلكوم ــا لم تنج بينم
ــركة (سيمنز)، وشركات  العراق، بالرغم من االتفاق مع ذات الش
ــباب مجهولة،  ــراق، ألس ــن العمل في الع ــم تتمكن م ــرى ل أخ
ــبب عدم تنفيذ تلك التعاقدات  ــاءل عن س جعلت املواطن يتس
ــركات العاملية، واالبقاء على شركات غير مؤهلة ترسو  مع الش
ــخصية ضيقة. ما نريد  ــباب ومصالح ش عليها العطاءات ألس
ــدول االخرى،  ــتفيد من جتارب ال ــا باننا ال بد أن نس ــه هن أن نقول
ــم عرضها في معرض بغداد  ــن التكنولوجيا احلديثة التي يت وم
ــي العراق من خالل التعاقد  ــني انتاج الكهرباء ف الدولي، لتحس
ــن في هذا  ــعر املواطن بتحس ــركات عاملية رصينة، ليش مع ش

امللف الذي عانى منه العراقيون لعقود طويلة.
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10دراسات

ــتمر التشويش احمليط بإحصاء     اس
اإلصابات املدنية خالل الغزو األميركي 
ــذاك ديك  ــر الدفاع حين لبنما. فوزي
ــيني وصف العملية التي شنت  تش
ــة  الطاح  ١٩٨٩ األول/  ــون  كان ــي  ف
مانويل نورييغا بأنها «جراحية», متيّز 
الـ٢٤ألفا  ــون  األميركي ــود  اجلن فيها 
ــديد وانتقائيتهم».  «بحرصهم الش
ــي البداية توفير  ورفض البنتاغون ف
ــوف  ــي صف ــات ف ــن اإلصاب ــام ع أرق
ــاد وأعطى  ــا ثم ع ــي بنم ــني ف املدني
ــة. وحمل املدعي  ــرات متناقض تقدي
ــدى  ــابق وإح ــي الس ــام األميرك الع
ــدة  الرائ ــة  األميركي ــخصيات  الش
ــي كالرك.  رامس للحرب  ــة  املناهض
ــل في  ــه: جل فش ــك بقول ــى ذل عل
ــكل صريح.  ــألة في ش معاجلة املس
ــح لعدم إحصاء  ثمة دافع قوي واض
احلكومة اجلثث. ولكن يجب االنتباه 
ــأن  ــب ب ــخ يطال ــر. فالتاري ــى األم إل
يعرف, واإلنسانية تطالب بأن تعرف. 
ــأن يعرف عدد  ــتقبل يطالب ب واملس
ــدت منظمة أطباء  ــن قتلوا. أوف الذي
ــان. ومركزها  ــوق اإلنس من أجل حق
ــاء  ــن األطب ــا م ــطن. فريقً ــي بوس ف
ــق حصيلة الغزو على املدنيني.  لتوثي
أحصى فريق حتقيق املنظمة القتلى 
ــا ال يقل  ــتنتج مقتل م ــا. واس ماديً
ــن املدنيني البنميني. فيما  عن ٣٠٢ م
ــة آالف آخرين  ــن ثالث ــر م ــد أكث نش
ــفى - وهي أرقام  ــة < املستش العناي
ــن تقديرات البنتاغون  أعلى بكثير م
ــني وقتيلني  ــقوط مئت ــى عن س األول
و١٥٠٨جرحى. وعالوة على ذلك. وجد 
ــق أن الواليات املتحدة  محققو الفري
ــؤولية الكاملة إال  ل املس ــم تتحمّ ل
ــن ثالثة آالف من بني الـ ١٨   عن أقل م
ــن هجرهم الهجوم. ورفض  ا الذي ألفً
ــادة اجلنوبية  القي ــم  ــدث باس متح
ــوا إليها على  ل ــي توصّ ــج الت النتائ
أنها «غير متناسبة». وعلق متحدث 
ــة على النقص  ــم وزارة اخلارجي باس
ــة لالجئني  ــاعدة األميركي ــي املس ف
ــت املسألة  البنميني. وأضاف: «ليس

في أننا ال نريد مساعدة هؤالء الناس. 
ــوا منا ذلك».   ــي أنهم لم يطلب بل ف
ــرة أخرى إحصاء  ورفض البنتاغون م
ــج األولى.  ــرب اخللي ــي ح ــى ف القتل
ــح البيت األبيض  ــذ البداية أوض ومن
ــاك  ــس هن ا أن لي ــدً ــون جيّ والبنتاغ
محاولة لقياس عدد القتلى املدنيني 
والعسكريني العراقيني. وقال القائد 
ــوارزكوف في  ــان ش ــي نورم األميرك
ــروع في  أول مؤمتر صحفي بعد الش

ــى اإلطالق  ــرب: «ال فكرة لدي عل احل
ــن اإلصابات في صفوف العراقيني.  ع
وأقول لك, في حال كان لدي ما أقوله 
ا  ــرط أبدً ــأن ذلك, إننا لن ننخ في ش
ــث. فاألمر  ــألة إحصاء اجلث ــي مس ف

ــس أكثر من  ــاالت لي ــل احل في أفض
ــن  ــة. وم ــة جامح ــرات تقريبي تقدي
ــب  ــخف القيام بذلك». وبحس الس
ــة  ــادة املركزي ــم القي ــدث باس متح
ــاض: «ال نحصي  ــة في الري األميركي
ــى». وأضاف أن  ــث وال ندفن املوت اجلث

ــث يقع على عاتق  التخلص من اجلث
ــى  ــب عل ــات يصع ــعوديني») .ب الس
ــألة إحصاء  ــل مس ــون جتاه البنتاغ
ــوي مللجأ  ــد القصف اجل ــث بع اجلث
ــوم الذي -  ــة. وهو الهج في العامري
ــى ما رأينا في الفصل األول - قتل  عل
ــل. ولم  ــرأة وطف ــن مئتي ام ــر م أكث
ــه «هيومان رايتس  يجد حتقيق أجرت
ــؤولني  ووتش» أي دليل إلى وجود مس
دد.  ــع الذي حُ ــني كبار في املوق عراقي

ــأ دفاعي  ــى أنه ملج ــي وضوح. عل ف
ــيني ألقى  للمدنيني, غير أن ديك تش
ــقوط القتلى  ــي في س ــوم الكل بالل
ــني. وقال إن حسني  على صدام حس
ــتعداده الستخدام  «برهن تكرارًا اس

درعا  الثقافية  ــه  ومنتوجات ــعبه  ش
حلماية جتهيزاته العسكرية». وأصدر 
ا على  فً ــا ملطْ ــض بيان ــت األبي البي
ــارة  ــكل خس أثر أنباء الهجوم : تش
ــة في زمن احلرب عاقبة  األرواح املدني
ــن احملزن للجميع  . وم ــاوية فعالً مأس

ــد يكونون  ــا أبرياء ق معرفة أن أناسً
ــكري.  ــياق النزاع العس قتلوا في س
ــانية  ــل احلياة اإلنس ــركا تعام فأمي
ــن قيمنا.  ــا إحدى أثم ــة كونه بصف
ــتهدف  ــبب ال نس ــن لهذا الس ونح
ــالل هذا  ــة. حتى خ ــآت املدني املنش
ــرض  ــث تتع ــكري حي ــزاع العس الن
ــا للخطر.  ــا وجندياتن ــاة جنودن حي
األهداف  ــب ضرب  ــنواصل وحس س
ــديد مضاف]. كتب  العسكرية [تش

ــورك تاميز  ــمان في النيوي جون كوش
ــن وراء صمت  ــابات م ا احلس ــارحً ش
احلكومة عن إحصاء جثث القتلى في 
العراق: قد تؤدي معرفة عدد القتلى 
ــرأي العام  ــعال ال ــني إلى إش العراقي
العربي في األردن وفي االراضي احملتلة 
ــني  ــرائيل حيث لصدام حس من إس
ــام اإلصابات  ــدون كثر. وميكن أرق مؤي
ــخ تضامن  ــا إلى تفسّ ــؤدي أيضً أن ت
التحالف بإفقاد احلرب شعبيتها في 
بلدان مثل مصر وسوريا انضمت إلى 
االئتالف. وميكن تصاعد عدد القتلى 
ــتقطاع الكثيرين  ــا أن يثير اس أيضً
ــن يعارضون  ــي الواليات املتحدة مم ف
ــس أخالقية)  وعندما  احلرب على أس
ــي عبداهللا  ــر األوقاف العراق ر وزي ــدّ ق
ــى مقتل  ــاح أدى إل ــل أن االجتي فاض
ــني بدخول احلرب  ــن العراقي اآلالف م
ــبوعها اخلامس, ندد جورج بوش  أس
ــة املتحيّزة  ــة الدعاية العراقي ب «آل
ــاطير  ــر من األس ــج الكثي ــي تنت الت
واألكاذيب». وأضاف تشيني: «ال منلك 
ــدد اإلصابات  ــرف ع ــيلة لتع أي وس
الواقعة بالضبط... وقد ال نعرف ذلك 
ــت األميركي على  ــدا). كان الصم أب
ــني في حرب  ــل املدنيني العراقي مقت
ــا. إذ أعقبت  طلقً ــى مُ ــج األول اخللي
ــرت باحثة  ذلك فضيحة عندما نش
ــن  ــا ع ــل تقديراته ــة أفض حكومي
ــت بيث  ــرية. عمل ــف البش التكالي

ــام ١٩٩١   ــورن دابونتي ع اوزب
ــي  ــا ف ــا ٢٩ عامً وكان عمره
ــي مكتب  ــم األبحاث ف قس
وهو  ــة.  الدولي ــاءات  االحص

ــكان  ــف تقدير عدد س ــب مكل مكت
ــت حينذاك  ــرى. وكلف ــدان األخ البل
تقدير عدد سكان العراق. العمل الذي 
ــدد العراقيني  ــا تقدير ع تطلب منه
الذي ماتوا نتيجة للحرب وما أعقبها. 
ــية ملكتب  ــغ القياس ــت الصي إِتبع

ــني أرقام  رت الفارق ب ــدّ ــاء وق االحص
ــابقة للحرب  ــات الوفيات الس توقع
ــات الدميغرافية  بني مختلف اجلماع
العراقية ومعدالت الوفيات الفعلية 
ــددت دابونتي,  ــي ما بعد احلرب. وح ف

ــتخدامها هذه املنهجية, أن ١٣  باس
ــر  ــي تعرّضوا للقتل املباش ألف مدن
ــوات األميركية وقوات  على أيدي الق
ــا ماتوا  ــى ٧٠  ألف ــالف وأن حوال االئت
ــوء احلاالت  ــب احلرب من جراء س عق
ــا التدمير  ــبب به الصحية التي تس

املقصود للبنى التحتية العراقية»).
ــام ١٩٩٢   ــت دابونتي أوائل الع أطلع
ــال  ــز. وكان يومذاك مراس روبرت بورن
ــات  بيان ــى  عل ــيتدبرس»  لألسوش
«أتلقى معاشي  اإلصابات. وشرحت 
ــرت في  ــب. وفك ــن دوالرات الضرائ م

ــور معرفة ما الذي  أن من حق اجلمه
ــه». فطردت دابونتي على  توصلنا إلي
ــرت أرقامها على  ــا ظه ــور عندم الف
ــورّي يومذاك  . كانت بابرا بويل ت ــالً امل

رئيستها في مكتب االحصاء وكتبت 
في مذكرة تسريحها أن النتائج التي 
ــدت «غير ذات ثقة».  توصلت إليها ب
وأضافت أن استخدامها «املعلومات 
ــرًا  ــاكا كبي ــكل انته ــة» يش الكاذب
ــريحها  ــإن تس ــي ف ــة. وبالتال للثق

ــل الوحيد.  ــاب الفاع ــكل العق يش
ــك كتابة ما  ــاؤها بعد ذل وأعاد رؤس
لت إليه من نتائج عن اإلصابات.  توصّ
ــى املدنيني في  مخفضني أعداد املوت
ــة  ا إلى خمس ــن احلرب من ١٣ ألفً زم
ا  آالف وأزالوا من تقريرها النهائي رسمً
ــني الرجال  ــام ب ــم األرق ــا يقسَ بيانيً
ــائل  ــاء واألوالد. وملا ذكرت وس والنس
ــريح دابونتي.  ا خبر تس اإلعالم الحقً
نفى متحدث باسم مكتب اإلحصاء 
ــوى  ــبب محت ــردت بس ــون ط أن تك
ــن  ــدال م ــب ب ــم املكت ــا. وزع تقريره
ــراء اتخذ ألن املعلومات  ذلك. أن االج
ــا». وأبلغ جوزف  ــرت قبل أوانه «نش
سيللرز. وهو من جلنة محامي احلقوق 
ــنطن  ــنطن. الواش ــة في واش املدني
ــت أن طردها  ــك الوق ــت في ذل بوس
ــام وإما عن ظاهرة  «ينم إما عن انتق
ــتور أي عندما يكشف  ــف املس كش
ــة  ل املؤسس ــخص ما أمرًا تفضّ ش
ــر علنًا». تضافر احتاد احلريات  أال يُنش
املدنية األميركي ومؤسسة محاماة 
ــا.  ــم بقضيته العل ــدى  ل ــة,  محلي
ثت جمعية  ــا فيما حتدّ ليدافعا عنه
ــارًا  انتص ــة  األميركي ــاءات  اإلحص
ملنهجيتها. فأعادها مكتب االحصاء 
ــي التي  ــن دابونت ــى وظيفتها لك إل
ــد ذلك بوقت  ــاب أملها غادرت بع خ
ــا  ــا أكادمييً ــلم منصبً ــر لتتس قصي
ــون في  ــي ميل ــة كارنيغ ــي جامع ف
ا: «أعتقد أنه  بيتسبرغ. وقالت الحقً
أمر مخيف باألحرى أن ينشر موظف 
ــى املأل ألنه  ــات عامة عل ــا معلوم م
ــبب». وحتل اليوم  قد يُطرد لهذا الس
ــرب اخلليج األولى في  أرقامها عن ح
ــط لتقديرات القتلى  النطاق املتوس
جتربة  العراقيي٠).إكتسبت  املدنيني 
ا  ــد. اهتمامً ــد ذلك بعق دابونتي, بع

متجددًا وسط رفض البنتاغون.

القصف األمريكي مللجأ العامرية أوقع أكثر من (٢٠٠) شهيد بني امرأة 
وطفل وال صحة لوجود مسؤولني عراقيني كام ادعى األمريكان

االجتياح األمريكي للعراق ادى اىل استشهاد آالف العراقيني وضعفهم من اجلرحى

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

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

هيئة التحرير

قطع اِّـياه وتجفيف األنهار جريمة ضد اإلنسانية

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بتعريفه للجرائم ضد اإلنسانية
 يف املادة السابعة متسعآ ليشمل أكثر اجلرائم أو أغلبها خطورة

ــي  على الرغم من عدم النص على قطع املياه وجتفيف األنهار, كجرمية من اجلرائم املنصوص عليها في النظام االساس
للمحكمة اجلنائية الدولية , إال انه ترك الباب مفتوحا اذ نص في املادة ٧/ ١ / ك الواردة ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية في 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه ‘‘ األفعال الإلنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبب 

عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية‘‘

جاء نظام روما األساسي للمحكمة 
ــة بتعريفه للجرائم  اجلنائية الدولي
ــابعة  ــانية في املادة الس ضد اإلنس
ــم أو  ــر اجلرائ ــمل أكث ــعا ليش متس
ــاء  ــه ج ــا أن ــورة , كم ــا خط أغلبه
مخالفا ملا كان عليه ميثاق نورمبرج 
ــد  ــم ض ــاق اجلرائ ــر نط ــذي حص ال
ــال اإلجرامية  ــي األفع ــانية ف اإلنس
ــرب , أو بعكس  ــاء احل ــي تقع إثن الت
ــي  ــه النظام األساس ــص علي ــا ن م
للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 
الذي اشترط  السابقة  بيوغسالفيا 
ــة للجرائم  ــون األفعال املكون أن تك
ضد اإلنسانية قد ارتكبت أثناء نزاع 
ــواء أكان دوليا أو داخليا ,  مسلح س
ــي جعل هذه  ألن نظام روما األساس
اجلرائم مستقلة عن جرمية العدوان 
ــال  ــب األفع ــترط أن ترتك ــم يش ول
ــاء صراع  ــذه اجلرمية أثن ــة له املكون
ــا أو داخليا  ــواء كان دولي ــلح س مس
ــلم واحلرب  ــاء الس ــب أثن ــل ترتك , ب
ــابعة  وهذا ما نصت عليه املادة الس
للمحكمة  ــي  األساس ــام  النظ من 
اجلنائية الدولية , فقد جرمت أفعاال 
سبق وان مت جترميها والنص عليها في 
ــة اإلبادة اجلماعية و  املادة ‘‘ ٦‘‘ جرمي
ــرب من النظام  ــادة ‘‘٨‘‘ جرائم احل امل
األساسي والهدف من ذلك هو رغبة 
ــرع اجلنائي الدولي في إال يفلت  املش
ــي أرتكبها ,  ــن اجلرائم الت ــي م اجلان
ــط مظلة احملكمة على كافة  ويبس
ــي ترتكب ضد  ــرة الت ــم اخلطي اجلرائ
ــى لم جتد  ــات الت ــعوب واجلماع الش

ــا  روم ــام  أن نظ ــا  ــن يحميها.كم م
ــابعة  ــه الس ــي مادت ــي وف األساس
ــال اجلرمية  ــة األفع ــع قائم ــد وس ق
ــانية  ــون اجلرائم ضد اإلنس التي تٌك
ــور القانون  ــجم ويتفق وتط مبا ينس
اإلنساني الدولي , فحني عد األفعال 
ــانية حدد  املكونة جلرائم ضد اإلنس
ــبيل  ــال على س ــذه األفع ــض ه بع
الدقة واحلصرالتزاما مببدأ مشروعية 
اجلرمية والعقوبة ومنها جرائم القتل 
ــترقاق والفصل  العمد واإلبادة واالس
ــاء النظام بصياغات  العنصري , وج
ــع لصور  ــة مجرمة ألفعال تتس عام
ــك خوفا من  ــن اجلرائم وذل ــرة م كثي
ــات بوصفها  أن تفلت بعض املمارس
جرائم ضد اإلنسانية , من ذلك جترمي 
عمليات السجن أو احلرمان الشديد 
ــة البدنية  ــن احلري ــى نحو آخر م عل
ــية  ــد األساس القواع ــف  ــا يخال مب
ــون الدولي , املادة ‘‘ ٧ / ١ / ه من  للقان
النظام االساسي. كما جرم النظام 
ــي ايضا األفعال الإلنسانية  األساس
ــل , التي  ــع املماث ــرى ذات الطاب األخ
ــديدة ,  ــاة ش ــدا مبعان ــبب عم تتس
أو  ــم  باجلس ــق  يلح ــر  خطي أذى  أو 
ــة أو البدنية , املادة  بالصحة العقلي
ــي.  ــام األساس ــن النظ ‘‘ ٧ / ١ / ك م
ــاع بحيث  وملا لهذا النص من األتس
ــل يجد في  ــن أن يتضمن أي فع ميك
ــوق  ــاكا حلق ــل أنته ــتقبل وميث املس
ــية , وبالتالي يعد  ــان األساس اإلنس
ــب نص املادة السابعة  جرما حس مُ
ــام  النظ ــن  ــى م ــا األول ــي فقرته ف

األساسي للمحكمة ويخولها احلق 
ــن هذه اجلرائم  من مالحقة اجلناة ع
ــي ‘‘ لغرض  ــي نصت على مايل , والت
ــكل أي  ــي يش ــذا النظام األساس ه
ــة ‘‘ جرمية  ــال التالي ــل من األفع فع
ــى أرتكب في  ــانية ‘‘ مت ــد اإلنس ض
أطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 
موجه ضد أية مجموعة من السكان 
ــني , وعن علم بالهجوم ‘‘.يبدو  املدني
ــدى عمومية وإطالق هذا النص  لنا م
ــن للمحكمة أن  ك ــة حيث ميُ واضح

تبسط أختصاصها على العديد من 
ــن أدخالها ضمن  ــال التي ميك األفع

ــم ضد  ــا جرائ ــادة وأعتباره ــذه امل ه
ــانية , حرصآ من املشرع على  اإلنس
ــرك الباب مفتوحا أمام جترمي ما  أن يت
يصعب حصره من أفعال ال إنسانية 
قد يسمو عنها الذهن البشري.وعلى 
الرغم من ادراج هذه املادة في النظام 
ــة  اجلنائي ــة  للمحكم ــي  األساس
ــا القت معارضة على  الدولية إال أنه
ــاركة  ادراجها من بعض الوفود املش
ــا يكتنفها  ــا , وذلك مل ــي مؤمتر روم ف
ــن مخاطر  ــوض وما حتمله م من غم
لكونها تعد إنتهاكا ملبدأ الشرعية , 
الجرمية إال بنص .  وهذا ما نص عليه 
قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١) 
ــنة ١٩٦٩ في املادة (١) وغيره من  لس
ــرى .غير أن  ــات االخ ــني العقوب قواني
ــب  ــرعية في اجلرمية حس مبدأ الش
ــي , ال ميكن نقله الى   القانون الوطن
ــبب إن قواعد  ــة الدولية والس اجلرمي
ــت  ــرمي في القانون الدولي ليس التج
كلها مكتوبة , ألن اكثر تلك القواعد 
ــا إن هذا املبدأ ليس له  عرفية ,   كم
وجود على ذات النحو املعترف به في 
القانون الوطني , لكنه يوجد بصورة 
أخرى , فالفعل ال ميكن اعتباره جرمية 
ــع لقاعدة من  ــه خاض ــت أن إال اذا ثب
ــي تثبت أن هذا  قواعد القانون الدول
الفعل يعد جرمية , وأن يتم التحقق 
ــذه القاعدة هي قاعدة جترمي    من أن ه
ــن أهم قواعد  ــد التجرمي م , ألن قواع
ــون الدولي ‘ ألنها حتمي احلقوق  القان
وتصون احلريات . وهذا ما نصت عليه 
ــي  ــن النظام األساس ــادة ‘‘٢٢‘ م امل

ــة إال بنص  ــة أنه ‘‘ ال جرمي للمحكم
ــة ما لم  ــكل الفعل جرمي ــال يش ‘‘ ق
يكون مجرما حسب نصوص النظام 
ــة  اجلنائي ــة  للمحكم ــي  األساس
ــوع الي اركان اجلرائم  الدولية.وبالرج
التي اعتمدت من قبل جمعية الدول 
االطراف في نظام روما األساسي كما 
ورد في مقدمتها على أنه ‘‘ ١- ‘‘ وفقا 
ــتعني احملكمة بأركان  للمادة ٩ , تس
ــير وتطبيق  اجلرائم التالية في تفس
املواد ٦, ٧, ٨ طبقآ للنظام األساسي 
, مبا في ذلك املادة ٢١ واملبادئ العامة 
الواردة في اجلزء ٣ على اركان اجلرائم 
, فما هي اركان املادة ١/٧/ ك األفعال 
ــكل  التي تش ــرى  ــانية األخ الإلنس

جرمية ضد اإلنسانية:-
ــب اجلرمية معاناة  ١- أن يلحق مرتك
ــم  ــررا بالغا في اجلس ــديدة أو ض ش
ــة  البدني أو  ــة  العقلي ــة  بالصح أو 

بارتكابه فعال ال إنسانيا.
ــل ذات طابع مماثل  ــون الفع ٢- أن يك
ــار اليه في الفقرة  ألي فعل أخر مش

١ من املادة ٧ من النظام األساسي.
ــة على  ــب اجلرمي ــون مرتك ٣- أن يك
ــم بالظروف الواقعية التي تثبت  عل

طبيعة الفعل.
ــزء من  ــلوك كج ــب الس ٤- أن يرتك
ــاق أو منهجي  ــع النط ــوم واس هج

موجه ضد سكان مدنيني.
ــأن  ــة ب ــب اجلرمي ــم مرتك ٥- أن يعل
ــع  ــن هجوم واس ــزء م ــلوك ج الس
النطاق أو منهجي موجه ضد سكان 
ــذا  ــون ه ــوي أن يك ــني أو أن ين مدني

السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ــرة األولى من  ــا عدنا الي الفق واذا م
ــي  ــام األساس ــن النظ ــادة (٧) م امل
ــى انه  ــا تنص عل ــة نراه للمحكم
ــي  ــام األساس ــذا النظ ــرض ه ‘‘ لغ
ــال  األفع ــن  م ــل  فع أي  ــكل  يش  ,
ــانية ,  ــة ضد اإلنس ــة , جرمي التالي
ــع  ــى إرتكب في إطار هجوم واس مت
ــي موجه ضد أية  ــاق أو منهج النط
ــني  ــكان املدني ــن الس ــة م مجموع
ــم بالهجوم‘‘. وهذه األفعال  وعن عل
ــادة (٧) من النظام  ــا وردت في امل كم
ــة مكونه من  ــي للمجكم األساس
ــد و  ــل العم ــدأ بالقت ــال تب (١١) فع
ــي باألفعال  ــادة اجلماعية وتنته اإلب
ــانية األخرى , يعني ذلك أن  الالإنس
ــت كافة  ــد تضمن ــادة ٧/ ١ / ك ق امل
ــا في املادة (٧)  األفعال التي مت ذكره
ــا. وهذا ما  ــون مماثلة له على ان تك
ــرة (٢) من أركان اجلرائم  أكدته الفق
ــذي جاء فيها أنه ‘‘ أن يكون ذلك  وال
ــل ألي فعل آخر  ــل ذا طابع مماث الفع
ــار اليه في الفقرة (١) من املادة  مش
ــي ‘‘. من كل  (٧) من النظام األساس
ذلك نرى بأن نظام روما األساسي قد 
ــور الهائل  ــذ بنظر االعتبار التط أخ
للجرائم والعوملة وملا تستمده هذه 
ــرك الباب  ــم , وت ــن جرائ ــة م العومل
ــون اكثر  ــآ أمامها حتى تك مفتوح
ــموآل وتتمكن احملكمة من بسط  ش
إختصاصها على العديد من األفعال 
التي ميكن إدخالها ضمن هذه املادة 
واعتبارها جرائم ضد اإلنسانية. ان 

ــع املياه وجتفيف األنهار من قبل  قط
ــؤولني االيرانني ترتقى ان تكون  املس
ــانية وفقا للمادة  ــة ضد اإلنس جرمي
ــي  النظام األساس ــن  ــابعة م الس
للمحكمة اجلنائية الدولية . يعتبر 
ــري دجلة  ــبب وجود نه ــراق بس الع
ــدول من حيث  ــرات من أغنى ال والف
ــل  ــن العوام ــة , ولك ــادر املائي املص
ــت  عطش ــة  والداخلي ــة  اخلارجي
ــني , حيث يعاني املاليني من  العراقي
السكان من عدم توفر املياه للشرب 
ــبب يعود على ما  ــة , والس أو الزراع
قامت به دول اجلوار من قطع وجتفيف 
ــار, وخير دليل على ذلك هو ما  لالنه
ــه ايران من أمور خالفت بها  قامت ب
ــات الثنائية واملواثيق  كافة اإلتفاقي
ــم حقوق  ــي حتدد وتنظ ــة الت الدولي
ــك االنهار.   ــتركة في تل ــدول املش ال
ــاه وجتفيف االنهار: للعراق  قطع املي
ــة يقدر عددها  ــران روافد نهري مع اي
ــبيل  ــو (٤٠) رافدا منها على س بنح
ــيروان والزاب  ــوتا و س املثال بناوة س
في محافظة السليمانية , وقرة تو 
ــر في محافظة ديالى  والوند وكنكي
ــي محافظة  ــان جم ف ــر كنج , ونه
واسط , وأنهار الطيب ودوريج وشط 
االعمى ونهر الكرخة في محافظة 
ميسان , ونهر الكارون في محافظة 
البصرة وجميع هذه االنهار والروافد 
وغيرها تتدفق من ايران نحو العراق 
ــارا دولية  ــار أنه ــذه االنه ــر ه وتعتب

عابرة للحدود.
يتبع ..

مبدأ الشرعية َّـ 
الجريمة حسب القانون 
الوطني , ال يمكن نقله 
اُّـ الجريمة الدولية 
والسبب إن قواعد 
التجريم َّـ القانون 
الدولي ليست كلها 
مكتوبة 

ح / ١
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احمد ليلو عبد الكريم
اِّـدير العام

ماجد عبد الرضا لفتة
وكيل اِّـدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ١٨٣٧ /ب/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٦/٢٠

اُّـ اِّـدعى عليه/ سعد إبراهيم عبري
اعــــــــــالن

ــي  الدعوى  ــاق عل ــر ميث ــي منتظ ــام اِّـدع اق
اِّـرقمة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة و الحكم 
ــديد مبلغ قدره (ثالثة ماليني و تسعمائة  بتس
و خمسة االف دينار عراقي) عن دين وِّـجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقة انوار 
الصدر/الثانية (مندوب درويش حمد)  و كتاب 
ــدد ٨٥٦٠ َّـ  ــة  بالع ــرطة الفالحي ــز ش مرك
ــك بمضمون  ــرر تبليغ ــذا تق ٢٠٢٢/٦/١٦ ل
عريضة الدعوى اِّـرقمة ١٨٣٧/ب/٢٠٢٢ و 
نشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضوركم 
ــال عدم حضوركم  ــوم ٢٠٢٢/٧/٧ و َّـ ح ي
ــري َّـ اجراءات الدعوى غيابيا  ــوف يتم الس س

بحقكم. 
القاضي/ ناصر عبد فهد الراشدي

تنويه
ورد سهوا َّـ جريدة (البينة الجديدة) 
ــم (٣٩٠١) والصادر  َّـ عددها اِّـرق
ــق ٢٠٢٢/٦/٢١  ــوم الثالثاء اِّـواف ي
ــو  ه ــح  الصحي و  ــامي)  (االس ــأ  الخط

(السهام).
لذا اقتضى التنويه

تنويه
ورد سهوا َّـ جريدة (البينة الجديدة) 
َّـ عددها اِّـرقم (٣٨٦١) الصادر َّـ 
ــاء  اِّـوافق ٢٠٢٢/٤/١٩  يوم الثالث
الخطأ (بوري مطيلب جوني) و الصحيح 

هو (بوري مطيلب جولي).
لذا اقتضى التنويه

فقدان هوية
ــم (طالب  ــة الصحفيني العراقيني بأس ــادرة من نقاب ــدت الهوية الص فق
ــي) َّـ قناة  ــة (مصور صحف ــد (١٩٦٧) الصف ــدي) موالي ــان معي موح
الفضائية العراقية مع محفظة تحتوي على مبلغ من اِّـال الرجاء ممن 

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.مع التقدير

جامعة ميسان
كلية الطب

إعــــــــــالن
 مزايدة علنية لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 

ــة إليجار النادي الطالبي الواقع َّـ مبنى الكلية ، وتجري  ــان ، عن اجراء مزايدة علني تعلن كلية الطب / جامعة ميس
ــرتاك باِّـزايدة مراجعة  ــرة صباحا ، فعلى الراغبني باالش ــاعة العاش اِّـزايدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢  َّـ تمام الس
ــتصحبني معهم التأمنيات القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة والبالغة  ــابات َّـ كلية الطب مس ــعبة الحس ش
ــنة تقويمية، ويتحمل من ترسو  ــعمائة الف دينار عراقي.علماً ان مدة العقد س (٠٠٠، ٩٠٠، ٤) اربعة ماليني وتس
ــمية فتؤجل اِّـزايدة اُّـ اليوم  ــر واالعالن.مالحظة : اذا صادف يوم اجراء اِّـزايدة عطلة رس عليه اِّـزايدة أجور النش

الذي يليه.
..مواصفات النادي ..

١- بناء جاهز ( سندويج بنل ) بأبعاد ٨ × ١٢ م.
٢- مطبخ ملحق ٢،٥ × ٤ م.

٣- سبلت عمودي عدد (٢).
٤- كراسي وطاوالت وإنارة.

عمادة كلية الطب

١٢٤٩٨

اِّـدير العام
رئيس مجلس االدارة

٢١ / ٦ / ٢٠٢٢
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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يعاني النظام السياسي احلالي في العراق من الكثير من عيوب التأسيس التي 
يوجد بعضها في الدستور نفسه، االمر الذي يقضي بتعديل الدستور في نطاق 
ــذه العيوب طريقة  ــذا النظام اصالحا جذريا.ومن ه ــة جراحية إلصالح ه عملي
ــس الوزراء. فيما يتعلق بانتخاب  ــاب رئيس اجلمهورية واختيار رئيس مجل انتخ
ــحني  ــادة (٧٠/ اوال): «ينتخب مجلس النواب من بني املرش ــة، قالت امل اجلمهوري
ــادة (٧٢/ثانيا/أ): «تنتهي  ــة ثلثي عدد اعضائه»، وامل ــاً للجمهورية، باغلبي رئيس
ــذا ادى الى ربط والية  ــة بانتهاء دورة مجلس النواب.». وه ــة رئيس اجلمهوري والي
ــان اجلديد انتخاب رئيس  ــة بوالية البرملان، فادا تعذر على البرمل ــس اجلمهوري رئي
ــي الرئيس القدمي املنتهية واليته في منصبه مدة اضافية  اجلمهورية اجلديد بق
ــتوريا. وميكن معاجلة هذا االمر بفك االشتباك بني والية مجلس  غير مغطاة دس
النواب ووالية رئيس اجلمهورية بامرين؛ االول: انتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة 
ــس اجلمهورية ومجلس  ــل مواعيد انتخاب رئي ــعب، والثاني: جع من قبل الش
ــي الثاني في املادة (٧٦/ اوال) التي تقول:»  النواب متفاوتة. وجند العيب التأسيس
يكلف رئيس اجلمهورية، مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً، بتشكيل مجلس 

الوزراء، خالل خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية».
ــات  وعيب هذه املادة هو عبارة «الكتلة النيابية االكثر عددا». بعيدا عن النقاش
ــوف اقوله االن، وهو ان  ــبة ملا س التي دارت حول تعريفها، فهذا غير مهم بالنس
ــبب الكثير من املشاكل، من بينها انه فتح الباب  عدم حتديد العدد املطلوب س
ــة مفرطة في عدد الكتل النيابية وبخاص الصغيرة والصغيرة جدا  امام تعددي
وتلك التي ال ترى بالعني اجملردة. كما سبب ميوعةً في تشخيص وحتديد الكتلة 

النيابية االكثر عددا التي متلك حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ــس الوزراء  ــتراط ان يتولى منصبَ رئي ــن خالل اش ــكلة م وميكن حل هذه املش
ــاء مجلس النواب، او  ــف زائد واحد من اعض ــزب الفائز باغلبية النص ــمُ احل زعي
ــف زائد واحد، وعند تعذر االمرين  ــم التحالف النيابي صاحب اغلبية النص زعي
ــتطيع ان يحقق  ــيقول البعض ان اي حزب في العراق ال يس تعاد االنتخابات.س
ــتتة بطريقة عجيبة  هذه االغلبية. واجلواب نعم هذا صحيح، الن االحزاب مش
غريبة. وعليها ان تأتلف وتتوحد لتشكل عددا محدودا جدا من االحزاب الكبيرة 

العابرة التي يستطيع أحدها ان يحقق اغلبية النصف زائد واحد.
وبناء على ما تقدم اقترح التعديالت التالية:

ــعب ويفوز باملنصب من  ــرة من قبل الش ١. يتم انتخاب رئيس اجلمهورية مباش
يحصل على اغلبية النصف زائد واحد من عدد االصوات.

ــد واحد في اجلولة  ــحني على اغلبية النصف زائ ــم يحصل اي من املرش ٢.اذا ل
ــحان الفائزان باعلى االصوات (االول والثاني)  االولى يتنافس على املنصب املرش
ــى االصوات في اجلولة  ــوز باملنصب من يحصل على اعل ــي اجلولة االولى، ويف ف

الثانية.
ــخص نفسه لواليتني  ــنوات فقط. وال يجوز انتخاب الش ــة ٦ س ٣. مدة الرئاس

رئاسيتني.
ــرى االنتخابات البرملانية كل اربع  ــدد اعضاء مجلس النواب ٣٠٠ عضو. وجت ٤. ع

سنوات بطريقة االنتخاب الفردي، وبواقع دائرة انتخابية لكل عضو. 
٥. يتم تنظيم جدول االنتخابات بحث يتم انتخاب نصف أعضاء اجمللس في كل 
دورة انتخابية، وبذلك نضمن استمرارية وجود مجلس النواب بشكل متصل. 

ــرى انتخابات فرعية في  ــبب، جت ــغور مقعد عضو اجمللس الي س ٦. في حالة ش
دائرته النتخاب العضو البديل ملا تبقى من مدة العضو الشاغر.

ــق للعضو ان يترك  ــة مجلس النواب، لكن يح ــتقالة من عضوي ٧. ال توجد اس
ــس بذلك وكذلك الدائرة املالية اليقاف  ــده على ان يعلم اجمللس رئيس اجملل مقع

صرف راتبه.
ــف اعضاء مجلس النواب  ــس اجلمهورية زعيم احلزب الفائز بنص ــف رئي ٨. يكل

زائد واحد بتشكيل احلكومة.
ــس اجلمهورية زعيم  ــبة يكلف رئي ــة عدم فوز اي حزب بهذه النس ــي حال ٩. وف

التحالف الذي يحقق هذه النسبة.
ــة االولى او الثانية  ــكيل احلكومة في احلال ــي حالة عدم التمكن من تش ١٠. ف

خالل ٣٠ يوما، يعاد اجراء االنتخابات في مدة اقصاها ٦٠ يوما.
وهذا نظام رئاسي-برملاني مختلط.

قصدي من هذه املقالة ان تتحول افكارها الى مطلب شعبي.

ــليم مبدئيا بجملة من احلقائق   في البدء البد من التس
ــا ان ال خير  ــي املقدمة منه ــا الكثيرون وف ــي يعرفه الت
ــا بقي  ــد طامل ــوكا بالي ــورا او ممس ــل منظ ــى وال أم يرجت
ــب ويقف على  ــا او احادي اجلان ــاد العراقي ريعي االقتص
ــك رجل) من خالل االعتماد على ما يدرّه برميل النفط  (ت
ــدر للخارج.. والنقطة الثانية انه ال ميكن للدولة ان  املص
ــتوعب كل اخلريجني طاملا ان( كرشها) حاليا متخم    تس
ــون عليه في  ــيا يجلس باملوظفني الذين ال يجدون كرس
ــة الثالثة فهي ان  ــال .. اما النقط ــم العاطلة اص دوائره
ــي (خير من  ــن تصدير النفط وه ــرادات املتحققة م االي
اهللا) السيما بعد احلرب( الروسية - االوكرانية) حيث قفز 
ــات العراق يحقق منذ  ــعر البرميل الى (١٢٠) دوالرا وب س
ــن (١٠) مليارات دوالر  ــام احلالي (٢٠٢٢) اكثر م مطلع الع
شهريا لكن هذا اخلير العميم ال يأخذ طريقه الصحيح 
ــعب  ــي للش ــتوى املعيش لبناء الوطن وال االرتقاء باملس
ــني ازدادوا تخمة  ــة ان املتخم ــة او املفارقة املؤمل والنكت
ــة الرابعة ان كل  ــرا والنقط ــا وفق ــراء ازدادوا بؤس والفق
احلكومات املتعاقبة منذ(٢٠٠٣) وحلد االن (تخوط بجنب 
االستكان) فهي ال متلك خارطة طريق ولم تضع خططا 
ــتراتيجية قادرة على صناعة  املستقبل املشرق من  اس
خالل االنتقال من االقتصاد الريعي الى االقتصاد املتنوع 
ــيط قطاعات الصناعة والزراعة  من خالل تفعيل وتنش
والسياحة وغيرها من الفعاليات لتنويع مصادر الدخل 
وتشغيل املاليني من االيدي العاملة التي وجدت نفسها 
ــاط املروة) حيث ال مفر من اللجوء  اليوم (جتلس على بس
ــذا ماهو  ــرات غاضبة وه ــالل تظاه ــارع من خ الى الش
ــات عراقية هي ( ذي قار  ــل  اآلن في خمس محافظ حاص
ــان والبصرة واملثنى وكربالء).. والنقطة اخلامسة  وميس
ــفينة العراق اليوم اثبت انه ال ميتلك رؤية  ان من يقود س
مستقبلية وعاجز متاما عن ايجاد حلول جذرية النتشال 
ــن وتأمني العيش الكرمي للماليني الذين  اجتهوا الى  الوط
ممارسة مهن وضيعة مثل جمع علب الكارتون و( قواطي 
املشروبات الغازية) و( السكراب) و( اخلبز  اليابس) و( باالت 

املالبس) ألجل تأمني لقمة العيش في دولة نفطية!!
ــه امر العراق  ــول لكل من يهم ــا على ذلك اق  وتأسيس
ــعار  ــه، عليه املبادرة لتطبيق ش ــن يدعون حبهم ل او مم
ــا من خالل رؤية االالف  ــيده واقع (صنع في العراق) وجتس
من املعامل واملصانع وقد عادت تشتغل بكامل طاقتها 
ــن االيدي العاملة  ــتوعب املاليني م التصميمية كي تس
وكذلك رؤية املساحات الشاسعة من االراضي املتروكة 
ــن دون ذلك فإن  ــول خضراء وم ــت الى حق ــد حتول االن وق
ــن واقعه   ــعب م ــال الش ــعارات النتش ــرح من ش مايط
ــه الن الشعب ماعاد مستغفال  البائس امنا يخدع نفس

وهو يقرأ املمحي ومفتح بالتيزاب!!

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي

@âÏnçÖ@›ÌÜ»m
Ä6‘fl

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي
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البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي 

برعاية السيد نقيب الصحفيني العراقيني 
ــبة الذكرى  ــد الالمي ومبناس ــتاذ مؤي االس
ــاد الكفائي  ــوى اجله ــدار فت ــة إلص الثامن
ــيد علي  ــى الس ــع االعل ــة للمرج املبارك
السيستاني احلسيني( دام ظله )  وتزامنا 
ــة   ــد الصحاف ــال بعي ــرى االحتف ــع ذك م
العراقية  إقيم معرض للصور الفوتغرافية 

ــوري رابطة  ــن مص ــة م ــة مجموع بعدس
املصوريني الصحفيني العراقيني وذالك يوم 
ــة املاضي املنصرم   املصادف  ١٧ /٦/  اجلمع
٢٠٢٢ في قاعة نقابة الصحفيني العراقيني 
ــوان (الصورة  ــلة وحمل املعرض عن بالقش
ــد افتتح من  ــة قصة وجهاد) وق الصحفي
ــمري عضو  ــتاذ جبار اطراد الش قبل االس
ــيد نقيب  ــس النقابة نيابة عن الس مجل
ــني وبحضور عدد من الصحفيني  الصحفي

ــور من زوار  ــائل االهالم واجلمه ــي وس وممثل
ــارع املتنبي وزائري بناية القشلة وضم  ش
ــبتني  املعرض(٣٠) لوحة متثل محور املناس
ــاس وصباح  ــن علي عب ــة املصوري وبعدس
عرار وكرمي العبودي واحمد الربيعي وهادي 
مزيان وثائر السوداني وخالد احمد واحمد 
ــور القدير   ــراف العام للمص كاظم  واإلش
ــم التصوير في  ــودي رئيس قس ــرمي العب ك

النقابة.

متابعة / البينة الجديدة 
ــرمي املتبقية في  ــث غزالن ال تبح
محمية ساوة في جنوب العراق، 
عن شيء لتأكله، بعد هالك حلق 
ــى انخفاض أعدادها  بها وأدى إل
ــهر  ــا في ش من ١٤٨ إلى ٨٧ رأس
ــاع موارد  ــط إثر انقط ــد فق واح
الغذاء عن هذه احليوانات النادرة، 
واجلفاف وغياب الدعم احلكومي. 
ــزالن منذ  ــف هذه الغ ونفق نص
ــن أبريل  ــرين م ــع والعش التاس
ــن فعله،  ــيء ميك املاضي، وال ش
ــحيحة هذا  ــار كانت ش فاألمط
ــك الدعم احلكومي  العام، وكذل

باألعالف الضرورية لبقائها.
تركي  ــري  البيط الطبيب  ــال  وق
اجلياشي مدير مشروع محمية 
ساوة الطبيعية في املثنى ”منذ 
يوم التاسع والعشرين من أبريل، 

بدأ هالك احليوانات“.
ــف اإلمدادات  ــني أن ”توقّ وفي ح
ــر  ــدم تواف ــبب ع ــة بس الغذائي
ل  ــكّ ش ــة“،  املالي ــادات  االعتم

ــياً، إال أن ”العوامل  ــبباً رئيس س
املناخية أثّرت بشكل كبير على 

غزالن الرمي“ أيضاً.
ــي احملمية،  ــط الصحراء، ف ووس
ــذه الغزالن  ــر ما بقي من ه تبعث
ــرون  والق ــرأس  ال ذات  ــة  البني
ــط  الرفيعة والوبر الصغير، وس
ــن اخلضار،  ــو م ــرداء تخل أرض ج
ــام البيطري بخلط املياه  فيما ق
احتمت  التي  ــات  للحيوان بدواء 
ــا  ــن حوله . األرض م ــلّ ــي الظ ف
ــاب يابسة.  جافة متاماً، واألعش

ــيء لتأكله سوى كومة من  ال ش
عت حولها احليوانات  ، جتمّ القشّ
البالغة، وصغير واحد. ومنع شحّ 
ــذا أيضاً ظهور نباتات  األمطار ه
ــات  ــتطيع احليوان ــبية تس عش
ــا. ويرتبط حيوان  أن تقتات منه
ــاً بالصحراء  ــرمي تاريخي ــزال ال غ
ــه  موطن ــي  ه ــي  الت ــة  العراقي
ــف االحتاد الدولي  األصلي، ويصن
الرمي  ــزالن  ــة غ الطبيع ــة  حلماي
ــواع ”املهددة  ــا من األن على أنه

باالنقراض“.

البينة الجديدة /قاسم حوشي 

اعلنت دائرة مدينة الطب عن جناحها 
ــر حيث  ــبق طبي آخ ــجيل س في تس
ــاع العظم في  ــز زراعة نخ متكن مرك
ــراء زراعة نخاع  ــب من إج مدينة الط
ــر ١٧ عاما من  ــن العم ــض يبلغ م ملري
ــديد في  ــل ش ــي من فش ــى يعان ديال
نخاع العظم و بعد إجراء سلسلة من 
االختبارات و الفحوصات على شقيقة 
املتبرع مت إجراء املطابقة و متت عملية 
الزرع بنجاح. هذا ما صرح به الدكتور 
مازن عباس اخصائي أمراض دم سريري 
ــر مركز زرع النخاع و من األطباء  و مدي
ــيرا ان  هذا  الذين اجروا العملية، مش
ــن نوعه في  ــد األول م ــتخدام يع اإلس
العراق عدا اقليم كردستان مما يعكس 
ــا مدينة الطب  الريادة التي تتمتع به
ويؤكد سعيها   الدؤوب في رفد قطاع 
التقنيات  ــدث  ــة الصحية بأح الرعاي

ــز مت افتتاحه  ــيراً ان املرك الطبية مش
عام ٢٠١٣ و قد اجرى حلد االن ما يقارب 
ــم املركز  ــي  و يض ــة زرع ذات ٣٠٠ عملي
ــريرا و قد أجرى العملية كل من  ١٢ س
ــالم اختصاص دقيق  الدكتور  فواز س
ــام  ــور بس ــال و الدكت ــراض دم أطف ام
ــق أمراض  ــاص دقي ــيس اختص فرنس
ــمير  ــورة  زهراء س ــار و الدكت دم للكب
ــراض دم كبار و الدكتورة  اختصاص أم
ــوراه خاليا  ــي  اختصاص دكت زينة عل
ــر  تخدي ــق  لفري ــة  باإلضاف ــة  جذعي
ــض  التمري ــفى دار  ــن كادر مستش م
ــعيد و الكادر  اخلاص الدكتور حيدر س
ــد مازن الى ان  ــي املتميز و أك التمريض
ــية  هذه اخلطوة تعتبر مهمة و اساس
ــر  ــو تطوي ــح نح ــاه الصحي ــي االجت ف
ــاع داخل العراق  ــات زراعة النخ عملي
دون احلاجة للسفر للخارج مما يسهم 
ــرة مدينة الطب  ــز مكانة دائ في تعزي
كواجهة طبية و صرح علمي متميز .
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ـــ(٢٠)  ال ــمعة  الش ــاد  بإيق ــوم  الي ــا  احتفاله ــبة  بمناس
ــدة «البينة الجديدة»  ــرة تحرير جري لصدورها تتقدم اس
ــس التحرير      ــد الوهاب جبار رئي ــها الزميل عب وعلى رأس
ــدة  ــني َّـ جري ــالء العامل ــكات اُّـ الزم ــي والتربي بالتهان
ــم  ــهم الزميل رئيس التحرير (باس ــتور) وعلى رأس (الدس
الشيخ) متمنني لهم اِّـوفقية والنجاح َّـ عملهم الصحفي 

وكل عام و(الدستور) بألف خري وتقدم وازدهار.
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ــاء وَّـ مثل هذا  ــل واالصدق ــط فرحة االه وس
اليوم قُدّر لألرض أن تحتضن قلباً صافياً لينشر 
البهجة َّـ حياة كل من يعرفونه. الزميل العزيز 
ــمعته الـ (٤٥)  ــت) اوقد ش ــراس صباح بهج (ف
من عامه الجديد ندعو من اهللا سبحانه وتعاُّـ 
ــعادة  ــعيدا عليك مليء بالس أن يكون عاما س
ــق كافة  ــن اهللا أن يحق ــا نتمنى م ــرور كم والس

آمالك وكل عام وأنت بالف الف خري.

اسرة تحرير جريدة (البينة الجديدة)

ــدة) تتقدم  ــدة (البينة الجدي ــرة تحرير جري اس
ــد  (محم ــل  الزمي اُّـ  ــكات  والتربي ــي  بالتهان
ــم االعالم /  ــبة تخرجه من (قس ــوادي) ِّـناس الف
ــى االمني) لنيله  ــة االداب / جامعة اِّـصطف كلي
ــائلني اهللا له  ــهادة (البكالوريوس / اعالم) س ش

التوفيق والنجاح الدائم.


