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ــاد  اعت اآلن  ــد  وحل  (٢٠٠٣) ــذ  من
تتكرّر  ــة  نغم ــماع  العراقيون س
ــة  بني احلني واآلخر يطلقها ساس
ــد البكاء  ــر يتحدثون فيها ح كث
ن» ونعني  ــوّ ــن مظلومية «املك ع
هنا األغلبية من الشعب العراقي 
ــرورة  وض ــيعة  بالش ــة  املتمثل
ــود طويلة من  انصافهم بعد عق
ــتدام  املس ــم  والظل ــش  التهمي
ــك  ــه أن تل ــف ل ــا يؤس ــن م ولك
النغمة أو الشعارات ظلت فاقدة 
ــات  ــت طبق ــث بقي ــا حي حملتواه
ــذا املكوّن  ــعة وحتديداً من ه واس
ــر  ــاف والفق ــة الكف ــش حال تعي
ــون في  والفاقة رغم انهم يعيش

ــط .. ومن هنا فإن  مدن تنتج النف
ــية  كل متصدٍ للعملية السياس
ــيكون  ــيقي س التنس اإلطار  من 
ــعب  أمام اختبار حقيقي وأن الش
ــف  مواق ــينتظر  وس ــيراقب  س
ــو  ــم ه ــة. واأله ــدة وواضح موحّ
ــازات على األرض وليس  حتقيق اجن
ــع  ــم أن اجلمي ــورق !!. نع ــى ال عل
ن وهذا أمر حسن  ينادي بحق املكوّ
لكننا نريد من يرفع معاناته فعالً 
ــون األرض  ــن يفترش ــل م وينتش
ــس  ولي ــة  القمام ــن  م ــون  ويأكل
 .. ــات فقط  بالتصريح ــاء  االكتف
كما أن الشعب يقول ملن يعنيهم 
األمر : كفى تغليبكم للمصلحة 
ــخصية ألن ذلك إذا  احلزبية والش
ــة بعينها  ــي اخليان ــل فه ماحص

ــوف ترتد على من يقوم بذلك  وس
ــد  يري ــة  ياساس ــعبكم  ش وأن 
ــية في مقدمتها  خدمات اساس
ــة واملياه لكل  ــاء والصح الكهرب
ــر  وغي ــرية  البش ــتخدامات  االس
ــكن  ــرية وكذلك تأمني الس البش
ــبة  ــن األمور .. وباملناس وغيرها م
ــة البرملان  ــد عقد جلس ــه بع فإن
االستثنائية املقررة اليوم اخلميس 
ستكون مسؤولية االطار واضحة 
ــس هناك  ولي ــمس  الش ــوح  وض
ــعليّه»  ــي ش ــردة « آن ــاالً ملف مج
ــوزارات  ال ــم  تقاس ــن  م ــذارِ  وح
ــر احلكومية  ــات والدوائ واملؤسس
ــا النظر  ــة» وامن ــا «كعك بوصفه
ــة العليا ..  ــى املصلحة الوطني ال
ــارع العراقي  مع التأكيد بأن الش

لم يعد يحتمل املزيد من األزمات 
ــية واالقتصادية واملالية  السياس
أو الويالت ولن يسكت هذه املرة .. 
فأنتم ياكل قوى األطار التنسيقي 
املسؤول بالدرجة األولى أمام اهللا 
ــعب بعد تشكيل احلكومة  والش
اجلديدة .. وفي اخلتام بودنا أن نقول 
ــراق اليوم على مفترق طرق  أن الع
ــي وأن املطلوب هو االرتقاء  حقيق
الى مستوى املسؤولية العليا ألن 
ــل أو تهاون أو مجازفة غير  أي متاه
ــتؤدي بهذا الوطن  ــوبة س محس
ــحيقة  ــى االنزالق الى هاوية س ال
ــأس بالرأس  ــيقع الف ــا س وعنده
ــدم أو عض األصابع  ــن ينفع الن ول
.. فهل وصلت الرسالة ؟. نأمل أن 

تكون قد وصلت !.
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اكد وزير املالية علي عبد االمير عالوي، امس االربعاء ، ان الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات 

ــي والتنمية الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا،  ــون الدعم الطارئ لألمن الغذائ قان

ــل كافة التخصيصات  ــوزارة ملتزمة بتموي ــادة (١٨) اوالً. واوضح عالوي ، ان ال ــا امل ومنه

ــواردة في اجلدول (أ) من القانون لتأمني قطاعات الغذاء والكهرباء واحملاضرين واالداريني  ال

ــهادات العليا واخلريجني من االوائل واملفسوخة عقودهم  والعقود واالجراء وحملة الش

ــدمي هذا القانون هو  ــاف عالوي ان الهدف من تق ــكرية .واض من االجهزة االمنية والعس

ــهم في تخفيف البطالة واحلد من الفقر  تغطية االحتياجات املالية الفعلية التي تس

وحتقيق االستقرار املالي في ظل التطورات العاملية الطارئة واالستمرار في تقدمي افضل 

اخلدمات للمواطنني واالرتقاء باملستوى املعيشي لهم .

بغداد /
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ــيد  ــر زعيم التيار الصدري الس كس
مقتدى الصدر، أمس األربعاء، الصمت 
الذي ساد املشهد السياسي لبعض 
ــث أكد في بيان صادر  من الوقت، حي
عن مكتبه ما نصه : (سأقولها وألول 
مرة أن اجلمهورية االسالمية االيرانية 
هذه املرة لم متارس أي ضغوطات على 
ــاف «أن ما  ــيعي) .. وأض ــرف ش أي ط
ــاع على أن سبب انسحابنا كان  يُش
ــداً ايرانياً هو كذب وال صحة له  تهدي
ــميه البعض  بيد أن هناك ما قد يس
(أذرع ايران) متارس انتهاكات سياسية 

ضد القضاء العراقي وحتاول جتييرها 
لصاحلها كما وحتاول ممارسة ضغوط 
ضد الكتل السياسية األخرى سواء 
املستقلني أو الكتل غير الشيعية»، 
«خصوصاً وأن جلسة الغد (اخلميس) 
ــدر  ( وإني  ــواب» . وأكد الص على األب
ــة،  الكافي ــجاعة  الش ــك  امتل إذ 
ــن  م ــحبت  انس ــد  فق ــد،  احلم وهللا 
مشاركتهم في االجهاز على ما بقى 
من العراق، إالّ أن بعض الكتل األخرى 
ــاد الضغوطات غير  ــوف من ازدي تتخ
ــدار قرارات  ــروعة من عنف واص املش
ــة وغيرها) .  ــاعات كاذب قضائية واش
واختتم السيد الصدر كالمه بالقول 

: ( لذا ادعو الكتل ملوقف شجاع من 
ــن وعدم  ــالح وانقاذ الوط ــل االص أج
ــة،  الطائفي ــم  ــايرة ضغوطاته مس
ــزول) .  ــا ت ــرعان م ــة  س ــي فقاع فه
ــا  ــنّ علين ــد هللا أن م ــراً : «احلم واخي
ــم وعن مخططاتهم  باالعتزال عنه
ــالم  .. حباً بالعراق وأهل العراق والس
ــد النائب  ــام» . من جانب آخر أك خت
ــون محمد  ــة القان ــالف دول ــن ائت ع
ــن الصيهود، امس األربعاء، أن  محس
ــة اليوم اخلميس االستثنائية  جلس
ــي طريق  ــة جدا ف ــوة مهم هي خط
ــكيل  ــية وتش ــل االزمة السياس ح
ــة املقبلة.وقال الصيهود ، إن  احلكوم

التي  الطارئة  ــتثنائية  االس اجللسة 
حدد موعدها البرملان اليوم اخلميس 
ــدا  ــة ج ــوة مهم ــا خط ــد أنه نعتق
ــم للنواب  ــدة لترديد القس وهي مع
ــي  ــى ف ــوة األول ــي اخلط ــدالء، وه الب
ــراع باخلروج من االزمة  ــبيل االس س
احلكومة.وبنيّ  وتشكيل  السياسية 
أن العملية السياسية مرت بظروف 
صعبة وحتديات كبيرة وابرزها الوضع 
اخلدمي واملعاشي والبطالة واحلاجة 
ــات كاملة  ــود حكومة بصالحي لوج
ــدي جلميع امللفات  ــادرة على التص ق

الصعبة واملهمة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــاء، أنها  ــس األربع ــة، ام ــت وزارة اخلارجي أعلن
ــداد من  ــول تعرض أع ــاء ح ــة األنب ــرى دق تتح
ــدد  ته ــر  مخاط ــى  إل ــني  العراقي ــن  املهاجري
ــوزارة أحمد  ــم ال حياتهم. وقال املتحدث باس
ــع باهتمام  ــان، إن الوزارة تتاب ــاف في بي الصح
ــه عبر وكاالت ومواقع إعالمية،  بالغ ما متَّ تداول
ــن العراقيني  ــأن تعرض أعداد من املهاجري بش
الى مخاطر تهدد حياتهم.وأضاف اننا نتحرّى 
ــمية التي ننسق  دقة ما ورد عبر التقارير الرس
ــلطات واجلهات الدولية للوقوف على  مع الس
تفاصيلها، فضالً عن نهوض سفاراتنا املعنية 
ــي صحة  ــي تقصّ ــدول بدورها ف ــك ال ــي تل ف

املعلومات بشكل موثوق.

أصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى، امس 
ــرة  ــجن ملدة خمس عش األربعاء، أحكاما بالس
ــن جرمية املتاجرة  ــنة، بحق ثالثة مجرمني ع س
باملواد اخملدرة.وذكر بيان مجلس القضاء األعلى، 
ــة جنايات ديالى نظرت بقضية ثالثة  أن محكم
ــجن ملدة  ــا بالس ــدرت احكامه ــني، وأص مجرم
ــنة لكل منهم.وأضاف البيان،  خمس عشرة س
ــت بحوزتهم ٣ كيلو  ــني الثالثة، ضبط أن املدان
غرام من مادة الكرستال اخملدرة مع ضبط ٥ االف 

حبة نوع صفر – واحد.

ــدة «البينة  ــر جري ــة حتري ــجل هيئ تس
اجلديدة» خالص احترامها لكل الزمالء 
ــب االعالمي ملصرف  العاملني في املكت
الرافدين / االدارة العامة لسرعة الرصد 
ــال الهاتفي  ــرعة االتص ــره وس ملا ننش
ــة  ــس روح املهني ــا يعك ــو م ــا وه معه
ــب االعالمي وان يكونوا  وااللتزام بالواج

امنوذجاً يحتذى به .

ــس األربعاء،  ــع التصنيع احلربي، ام أعلن مصن
ــى اخلدمة،تعد  ـــD30 ال ــول مدفعية ال ــن دخ ع
ــن نوعها في العالم. وقال مدير مصنع  األولى م

ابن الهيثم التابع لهيئة التصنيع احلربي هاني 
عبداهللا ، إن مدفعية (الـD30) دخلت الى اخلدمة 
بعد إجراء بعض التعديالت عليها، مشيراً الى 
أنها أصبحت محمولة وهو النوع األول بالعالم 
ــى  ــة عل ـــD30 محـمول ــة ال ــون مدفعي أن تك

ــة ١٥٥ ملم، دخلت  ــح، أن مدفعي عجالت.وأوض
ضمن الصيانة في الشركة العامة للصناعات 
ــية وامليكانيكية في مصنع الشهداء  النحاس
اخملتص باملدفعية، الفتاً الى أن مصنع الشهداء 

يعد من أكبر املصانع في الشرق األوسط.

كشف احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
ــار محادثاته  ــاء، عن مس ــس االربع ام
ــيقي.وذكر  ــار التنس ــرة مع االط االخي
ــدي عبد  ــم احلزب مه ــدث باس املتح
ــرمي ، ان احلوارات اجلارية في الوقت  الك
ــيقي تعتبر  ــع االطار التنس ــن م الراه
ــي جاد. ــدة حلوار سياس مبدئية وممه

ــتركات كثيرة  ــاف ان هنالك مش واض
ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط ــع  جتم

ــاط التفاهم موجودة  ــاد، وان نق باالحت
ــول  ــرا للوص ــاؤال كبي ــك تف وان هنال
ــم في قادم  ــج ايجابية معه الى نتائ
ــزب الدميقراطي  ــال زعيم احل االيام.وق
الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت 
ــاء، إن اإلقليم  ــابق من امس األربع س
ــة  احلكوم ــي  ف ــاركته  ــترط مش يش
ــراف  ــزام األط ــة بالت ــة املقبل االحتادي
ــية العراقية باملبادئ الثالثة  السياس

الشراكة، والتوازن، والتوافق.  

بغداد /

بغداد /

بغداد /
بغداد /

fiÏy@ıbj„˛a@Ú”Ö@Ù�äzn„@Z@ÚÓuâb®a
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زعيم التيار الصدري
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد وزير النفط  حرص الوزارة على  اك
ــركات  ــاق التعاون مع الش تعزيز اف
ــة والدولية الداعمة  ــة احمللي اخلدمي
لقطاع االستخراج احمللي ، الهمية 
ذلك في ادامة وزيادة االنتاج الوطني 
ــتقباله امس  ــك خالل اس ، جاء ذل
ــذي  التنفي ــر  للمدي ــاء  الثالث االول 
ــر  أكب ــارة  ــركة (Oil SERV) س لش
ــان عبد  ــط احس ــر النف ــد وزي .واك
ــرورة  ض ــى  عل ــماعيل  اس ــار  اجلب
ــركات النفطية بتنفيذ  التزام الش
ــق ادق  ــا وف ــاريعها وتعهداته مش
ــة  ــي الصناع ــة ف العاملي ــر  املعايي
النفطية ، وضمن جدول التوقيتات 

ــن احترام  ــا ، فضالً ع املتفق عليه
ــع وزارة النفط  ممثلة  ــا م تعاقداته
ــدف حتقيق  ــة به ــة االحتادي احلكوم
ــدم املصالح  ــراكة حقيقية تخ ش
ــادت  ــا اش ــن جانبه ــتركة . م املش
السيدة سارة اكبر املدير التنفيذي 
ــاون ودعم  ــركة OIL SERV بتع لش
ــات  ــركات اخلدم ــل ش ــوزارة لعم ال
النفطية ، مشيرة الى دعم شركتها 
ــاريع الوزارة في قطاعات «حفر  ملش
اآلبار، صيانة اآلبار، عمليات املسح 
ــر،  ــة رأس البئ ــر، صيان ــل البئ داخ
ــدت اكبر ان  ــاج «.واك وصيانة االنت
ــذ العديد من  ــركتها تقوم  بتنف ش

املشاريع داخل وخارج العراق.

البينة الجديدة /
 عباس كريم العليـــاوي

ــأن ألمانة  ــن قبل ب ــلفت م ــا اس  كم
ــر الفنية  ــد من الدوائ ــداد العدي بغــ
ــا  منه ــكل  ول ــة  واإلداري ــة  والبلدي
ــكل  للهي ــا  وفق ــددة  احمل ــا  واجباته
ــياقات  التنظيمي لتلك الدوائر وَالس
القانونية واإلدارية ضمن حدود مدينة 
ــد تناولنا في  ــداد العاصمة وبع بغــ
ــعب  ــابقة دائرة بلدية الش حلقة س
ــرة  ــى دائ ــوء عل ــلط الض ــوم نس الي
ــة والتي تعد من  ــة مركز الرصاف بلدي
ــاٌ وأكثر  أقدم الدوائر البلدية تأسيس
ــر األخرٰى لكونها  ــة بني الدوائ أهميه
ــؤولة عن قاطع ذي أهمية كبرٰى  مس
ــة بغــداد  ــز العاصم ــبة ملرك بالنس
ــاري العام  ــز التج ــد املرك ــذي يع وال
ــات العراقية والبد لنا  لعموم احملافظ
بالبدء وضع املتابع أمام خارطة حدود 
ــة لهذه الدائرة  تلك الرقعة اجلغرافي
ــث يحدها من  ــة حي ــة واحليوي املهم
ــرادة -- حدود  ــوب دائرة بلدية الك اجلن
ــرق دوائر  ــس ومن الش ــاحة األندل س
بلديات الغدير والصدر األولٰى والثانية 
ــمال  ــارع قناة اجليش ومن الش -- ش
دائرة بلدية االعظمية -- شارع صفي 
ــرب بلدية مركز  الدين احللي ومن الغ
ــرد قاطع  ــة وينف ــر دجل ــرخ -- نه الك
ــا  نظيراته ــن  ع ــرة  الدائ ــؤولية  مس
ــم  والتَصمي ــن  التكوي ــث  حي ــن  م
ــام  ــكل ع ــا بش ــي ملَناطقه االساس
ــا اجلغرافية  ــط رقعته ــث يتوس حي
ــراق والذي  ــاري في الع ــر مركز جت اكب
ــاحة التحرير إمتداد على  يبدأ من س
ــارعي اجلمهورية والرشيد  جانبي ش
ــاح ومنطقة  ــارع الكف باألضافة لش

ــواق  ــدان باألضافة للمراكز واألس املي
القشلة واملتنبي والسراي  التراثية كَ
ــتنصرية  ــة املس والصفارين واملدرس
ــل والدهانة  ــوق الصدرية والفض وأس
ــات احلكومية   ــد من املؤسس والعدي
ــا البنك  ــة منه ــي املقدم ــرة ف الكبي
ــزي والعديد من مقرات  العراقي املرك
ــات الصحية  ــوزارات واما املؤسس ال
ــة واألهلية فهي كثيرة جدا  احلكومي
ــع مدينة الطب  ــة منها مجم وخاص
ــة  واجلمل ــامرائي  الس ــفى  ومستش
ــة  التراثي ــادة  العب ودور  ــة  العصبي
ــفراء  ــاهد س ــع اخلالني ومش كجام
ــيخ  ــة وقنبر علي والش ــام احلج األم
ــوان اهللا  ــادر الگيالني (رض ــد الق عب
ــات العليمة  ــا املؤسس ــم) وأم عليه
ــة  كاجلامع ــرة  كثي ــك  كذل ــي  فه
املستنصرية ومجمع كليات جامعة 
ــد الصحة واالدارة وعدد  بغداد ومعاه
ــة وهناك كذلك  من اجلامعات األهلي
اكبر واطول شارع صناعي في عموم 
ــيخ  ــارع الش مناطق مدينة بغداد ش
ــرأب في  ــيخ واكبر م ــر وباب الش عم
ــافرين   ــة النهضة لنقل املس منطق
ــمال وكذلك  ــات اجلنوب والش حملافظ
ــع  ــارض بي ــع ملع ــر مجم ــال ألكب احل
ــب  ــيارات ومخازن احلديد واخلش الس
ــذي يعد  ــعدون ال ــارع الس وهناك ش
ــا  مل ــرا  كبي ــياحيا  وس ــا  مركزاجتاري
يحتوي من مجموعة فنادق سياحية  
ــال ومكاتب جتارية واعداد كبيرة  ومح
من العيادات واملذاخر الطبية وكذلك 
ــا يحتوى  ــي نؤاس مل ــارع اب احلال  ش
ــه واللهو واملطاعم  من اماكن للترفي
ــن الفعاليات  ــر م ــياحية الكثي الس
التي لم نتطرق لها لكثرتها وَتفرعها 
ــكنية  ــال واملناطق الس ــة احمل وخاص
ــك املراكز  ــط تل ــق بوس التي تتعش
ــا آنفا وهذا اجململ يحده  التي ذكرناه
ــة احلبيبة  ــز العاصم ــرق مرك من ش
ــع احملالت  ــل م ــون الفاص ــداد يك بغ
ــكنية في اجلانب اآلخر للطريق  الس
السريع [ محمد القاسم ] الذي يبدأ 
بأحياء ومحالت شارع فلسطني وما 
ــاتل  يقع على جانبي الطريق من مش
ــواق جتارية كبيرة  زراعية ومحال واس
ــددة ومجمع كبير جدا لعيادات  ومتع
ــرات  واخملتب ــات  والصيدلي ــاء  األطب
الطبية وما يتوسطهما من منتزهات 
وحدائق عامة ومالعب رياضية وأبنية 

مدارس حكومية وأهلية تعد باملئات 
ــد بلدي  ــة جله ــا بحاج ــذه  كله وه
ــاعة   واذا  ــي على مدار (٢٤) س وخدم
ــق التي  ــن املناط ــر م ــا للكثي تطرقن
البنٰى  ــنجد  ــا فس ــا طبيعته تناولن
ــٰى  ــد انته ــا ق ــة به ــة اخلاص التحتي
ــنوات  ــا األفتراضي من عدة س عمره
ــدرة وتكلف  ــة تعمل بالق وهي قائم
ــا خاصة في  ــدا مضاعف الدائرة جه
مجال الصرف الصحي واملاء الصافي 
ــاء خاصة التي أزقتها ضيقة  واإلكس
ــل  ــاح والفض ــق الكف ــدا كمناط ج
ــا يجعل ذلك  ــة والدهانة مم والصدري
ــن يعمل  ــدم للدائرة وم ــكادر املتق ال
ــل نهار من  ــون لي ــم  يكافح مبعيته
ــات البلدية  ــدمي افضل اخلدم أجل تق
ــن الرقعة  ــل ضم ــكن ويعم ــن يس مل
ــاء  ــرة املعط الدائ ــذه  ــة له اجلغرافي
ــداد الهائلة للوافدين  ناهيك عن األع
ــة من  ــة والصناعي ــز التجاري للمراك

ــم  ــات   وأرتياده احملافظ
ــي  الت ــم  للمطاع
ــاول  ــات لتن ــد باملئ تع
 .. الغذائية  ــم  وجباته
ــي املتلقي  تصور يا اخ
وأنت تطلع علٰى أعداد 
ــي تعد  ــات الت الفعالي
ــن  ضم اآلالف  ــات  مبئ
ــة  اجلغرافي ــة  الرقع
البلدية كيف  ــع  لقاط
ــم   حج ــيكون  س
ــرازات من النفايات  اإلف
واخمللفات الصلبة التي 
ــل  وتنق ــاٌ  يومي ــع  جتم
ــة  التحويل ــة  للمحط
ــاد الطرق  ــك أبع وكذل
ــة  العام ــوارع  والش
ــد  ــي تع ــة الت والفرعي
اآلالف  ــات  مبئ ــك  كذل
من األمتار التي تنظف 
احلدائق  ــداد  وأع يوميا 
ــجار  وأش ــات  واملنتزه
ــطية  الوس ــزرات  اجل
التي  العامة  للشوارع 
ــقٰى يوميا وكذلك  تس
ــرق الصيانة  ــال لف احل
جملاري الصرف الصحي 
للشرب  الصافي  واملاء 
ازالة  ألعمال  باألضافة 
ــة  واجلباي ــاوزات  التج

ــة املواطنني ملقر  ــن مراجع ــك ع ناهي
الدائرة لتمشية معامالت التصرفات 
العقارية ومع ذلك جند هناك من يوجه 
ــا بالتقصير  ــام للدائرة وكوادره اإلته
ــا أعداد العاملني  في حني لو إحصين
ــؤولية  ــا حلجم املس ــرة قياس بالدائ
واآلليات املتوافرة لوجدنا هناك فجوة 
ــة لوال القيادة  كبيرة بينهما وحقيق
ــر  ــيد املدي ــة للس ــة امليداني احلكيم
العام للدائرة األستاذ املهندس احمد 
ــب  ــل يوميا حس ــذي يعم ــوام وال خ
الشخصية بطبيعة عمله  معرفتي 
انه يعمل بني [ ١٦ - ١٨ ] ساعة يوميا 
عيته  ــني مبَ ــك  ان العامل وبدون اي ش
ــاء اقسام وشعب  من  معاونني ورؤس
ــروا جهدا في  وفنيني وعمال لم يَدخ
تنفيذ توجيهاته وان احياناٌ ينعكس 
ــلبا من حيث جتاوز االوقات  عليهم س
ــة عملهم كموظفني  احملددة لطبيع

حكوميني أو عمال اجور يومية.
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2محليات

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــي   املاض ــاء  الثالث ــارة   التج وزارة  ــي  ف ــد  عق
ــودة النظام الداخلي  ــة مس اجتماعا ملناقش
املقترح لدائرة الرقابة التجارية واملالية بضوء 
ــاد الصيغ القانونية  ــام  املوكلة لها وايج امله
ــه  ــا تتطلب ــع م ــا م ــيع عمله ــر وتوس لتطوي
ــي االجتماع  ــاء ذلك ف ــة .وج ــة الراهن املرحل
ــؤون االدارية  ــوزارة للش ــه وكيل ال ــذي ترأس ال
ــر الرقابة  ــور ادارات دوائ ــتار اجلابري وبحض س
ــة والدائرة االدارية  ــة واملالية والقانوني التجاري
ــرة  دائ ــي  ف ــة  املعني ــام  واالقس ــم  ومعاونيه
الرقابة .واكد اجلابري انه جرى خالل االجتماع 
مناقشة عدد من املالحظات التي تدعم عمل  
ــودة املقترحات مع طرح   دائرة الرقابة في مس
ــارات حول تداخل املهام واالجراءات  االستفس
التي تتطلب تعديل املهام في ضوء التعليمات 
ــون وزارة التجارة .  ــي قان ــا ف ــوص عليه املنص
واشار اجلابري انه بعد املناقشات املستفيضة 
ــودة املقترحات بني الدوائر املعنية مت  حول مس
ــترك من دوائر  ــاق على عقد اجتماع مش االتف
ــى  ــاق عل ــة لالتف ــة واالداري ــة والقانوني الرقاب
الصيغة النهائية على املالحظات والتعديالت 
ــاد التكييف  ــرها اجملتمعون بعد ايج التي اش
القانوني لتطوير وتوسيع مهام الدائرة لغرض 

لرفعها للمصادقة عليها .

صالح الدين / البينة الجديدة  
ــغيلية  ــة والتش ــية والفني ــوادر الهندس ــرعت الك ش
ــة املدنية ملنطقة بيجي  ــعبة الهندس التابعة الى ش
باجناز املرحلة الثالثة من حملة تأهيل وادامة قطاعات 
محطات قطار(تكريت والرياش) ضمن محيط املنطقة 
الشرقية لتأمني مرور قطارات النفط االسود، باالضافة 
الى اجراء عملية  جرد قطاع ( بيجي/ احلقالنية) لقياس 
ــر املنطقة  ــاع من قبل مدي ــات الرمال على القط كمي
واملعنيني لرفع كفاءة اخلطوط لغرض املباشرة بالعمل.
جاء ذلك على ضوء توجيهات وزير االنقل الكابنت ناصر 
حسني بندر الشبلي، واملتابعة امليدانية  املستمرة من 
ــواد كاظم  ــتاذ طالب ج ــكك االس قبل مدير عام الس
ــيني، بتاهيل خطوط ومفاصل املناطق الشرقية  احلس
ــلعي ونقل  ــز التبادل التجاري والس ــمالية لتعزي والش
مادة النفط االسود من محور مصفى  بيجي الى املوانئ 

العراقية  لتعظيم موارد الشركة املالية.

واسط / البينة الجديدة
ــيد وزير الكهرباء املهندس عادل  تنفيذا لتوجيهات الس
ــع واالطالع   ــركات التوزي ــة  فروع ش ــرمي،  حول متابع ك
ــكاوى وبني املواطنني  ــعب الش على مدى التعاون بني ش
ــر  ــني.زار مدي ــكاوى املواطن ــريعة لش ــتجابة الس واالس
ــيد احمد  ــر الوزارة الس ــؤون املواطنني في مق ــم ش قس
ــؤون املواطنني  ــم متابعة ش ــة مدير قس ــوري، برفق اجلب
ــركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط السيد  في مقر الش
ــعدون، مقر فرع توزيع كهرباء واسط  ــيف طارق الس س
ــالع على واقع  ــورة لالط ــركة العامة املذك ــع للش التاب
ــؤون املواطنني في  ــكاوى ومتابعه ش ــعب الش عمل ش
ــيد مدير الفرع  الفرع وقطاعاته.والتقى «اجلبوري» بالس
ــالل اللقاء  ــرج، موضحاً، خ ــني مجيد ف ــدس حس املهن
ــا باالمكانيات  ــكاوى ودعمه ــعبة الش اهمية عمل ش
املتاحة للنهوض مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ــكاوى ومتابعة  ــعب الش ــؤولي ش ــا اجتمع مبس وبعده
ــات ومراكز  ــرع والقطاع ــي مقر الف ــؤون املواطنني ف ش
ــاكل  ــتماع البرز املش ــة، تضمن االجتماع االس الصيان
ــات التي تواجه عملهم، مؤكدا، على تذليلها ملا  واملعوق
ــح العام. داعياً، اجلميع بالعمل بروح  فيها خدمة الصال
الفريق الواحد وعدم غلق االجهزة الالسلكية والهواتف 
ــني وعلى  ــكاوى املواطن ــتقبال ش ــة اخلاصة الس النقال
ــكاوى املواطنني  ــاعة، واملتابعة املستمرة لش مدار الس
ــر القانونية  ــق االط ــريعة لها، وف ــول الس ــاد احلل وايج
ــؤولي  وزيارة مراكز الصيانة ليالً ونهاراً ملتابعة عمل مس
وحدات الشكاوى.موجهاً، على نشر البوسترات اخلاصة 
ــرها على  ــي االماكن العامة ونش ــكاوى املواطنني ف بش
ــعبة  ــي بالتعاون مع ش ــل االجتماع ــات التواص صفح

العالقات واالعالم في الفرع.
ــوت االول التابع لفرع توزيع  ــا اجرى زيارة لقطاع الك كم
كهرباء  واسط واالطالع على الشكاوى املقدمة من قبل 
ــل معها،مبدياً بعض املالحظات  املواطنني ومدى التفاع

اإلدارية الواجب اتخذها وتثببتها في سجل الشكاوى.

متابعة / البينة الجديدة
ــت هند عبد  ــرة االدارية واملالية الس ــاركت مدير عام الدائ ش
ــاء ادارات  ــر لرؤس ــاع الثامن عش ــال االجتم ــغ في اعم  جمي
ــترداد  ــات قضايا الدولة في الدول العربية واخلاص بـ   (اس  وهيئ
ــي  املركز العربي  ــة ) ، والذي نظم ف ــة واملهرب ــوال املنهوب األم
ــارت  للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة  بيروت . واش
ــة حماية  املال العام  املدير العام ، ان االجتماع تضمن مناقش
ــة ودور هيئة  قضايا الدولة  ــترداد األموال املنهوبة واملهرب واس
في التحكيم الدولي واالستثماري . ومن اجلدير بالذكر ان وزارة 
ــوزراء كانت قد نظمت  ــة رئيس مجلس ال ــدل وبرعاية دول الع
ــدول العربية وعدد  ــابق وبحضور رئيس جامعة ال في وقت س
ــعة املؤمتر الدولي  ــاركة دولية واس من وزراء العدل العرب  مبش
السترداد  األموال املنهوبة في العاصمة بغداد وبحضور  رئيس 
 مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومبشاركة رئيس  اجلامعة 
العربية احمد ابو الغيط وعدد من وزراء العدل  ووزراء احلكومة 
ــع مهمة تتعلق  ــى معاجلة  مواضي ــة والذي يهدف ال العراقي
ــول املهربة وايجاد  ــوال املنهوبة  واالص ــترداد االم ــا اس بقضاي
ــتردادها ومنع توفير  ــات  اس ــير عملي ــبل الكفيلة بتيس الس

البيئات واملالذات االمنة لها . 

سامراء / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ
واملُستلزمات  األدوية  لصناعة 
ــامراء إحدى  ــي س ــة ف الطبي
ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
طتها اإلنتاجية  املعادن عن خُ
ــهر حزيران من عام ٢٠٢٢  لش
ــن  ــر م أكث ــا  ــغ قيمته والبال
ــون  ملي  (  ١٢٧  ) و  ــار  ملي  (٣  )
ــمل إنتاج  دينار   والذي سيش
ــتحضرات  ــن املُس ــد م العدي
 . ــز  للتعزيـ ــة  قابل ــة  الدوائي
ــركة  ــام الش ــر ع دي ــاد مُ وأفـ
احلميـد عبـد  الصيدلي عبـد 
الرحمـن محمـود في تصريح 
ــب اإلعالمي في الوزارة  للمكت
العاملة  بأنَّ مالكات الشركة 
في األقسام اإلنتاجية باشرت 
ــي  ــج اإلنتاج ــذ البرنام بتنفي
لشهر حزيران من العام احلالي 
ختلف  ــمل إنتاج مُ والذي يش
ــواع احلبوب وبكميات تصل  أن
ــون و ( ١٨٨ ) ألف  إلى ( ٦ ) ملي
ــريط لصالح وزارة الصحة  ش
ــويقية  التس ــوكاالت  وال
صية إضافة إلى إنتاج  التخصُ

ــن ( ١ ) مليون و ( ٤٥١ )  أكثر م
ألف قنينة من األشربة لصالح 
ــويقية وإنتاج  ــة التس الوكال
ــف قنينة من قطرات  ( ٠٠ ) أل
ــم و ( ١٠٠ ) ألف قنينة من  الف
املعلقات وأكثر من ( ٥٥٦ ) ألف 
ــريط من الكبسول و ( ٥٠ )  ش
ــن الباودرات  ــيت م ألف ساش
ــن ( ١ ) مليون و ( ٢٥٧)  وأكثر م
وزعة  ــن املراهم مُ ألف تيوب م
ــة والوكاالت  ــني وزارة الصح ب
ــويقيـة . مؤكـداً سعي  التس
الشركة الدائم لتقدمي أفضل 
ــة  الدوائي ــتحضرات  املُس
واطن  للمُ العالجية  واخلدمات 
عالية  ــات  ومبُواصف ــي  العراق

اجلودة وبأسعار تنافُسيـة .

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــام الش ــرأس مدير ع ت
ــة البحرية  ــاع اللجنة األمني ــراق اجتم الع
بحضور املعاون الفني للمدير العام واعضاء 
ــات احلكومية.  اللجنة من الدوائر واملؤسس
ــى اللجنة حتقيق  ــام « تتول ــال املدير الع وق
 ( SOLAS ) ــراق مبتطلبات اتفاقية التزام الع

ومتطلبات مدونة ( ISPS ) « ، مبينا ان قانون 
ــاه اإلقليمية،  ــد ان يطبق في املي ــئ الب املوان
ــتعمل قريبا  ــئ العراق س ــداً، ان موان ومؤك
ــة الكاملة   ــة االلكتروني ــام املنص على نظ
ــة  اللجن ــاء  اعض ــة  مداخل ــت  مت ــا  فيم  ،
ــدة مواضيع طرحت  ــة البحرية في ع األمني
ــاع ومنها التصويت باإلجماع على  باالجتم

ــة العليا الى  ــر الهيئة البحري انضمام مدي
اللجنة األمنية البحرية.في وقت هرعت فرق 
السالمة واالطفاء التابعة للشركة العامة 
ــبت في أربع  ملوانئ العراق إلخماد حرائق نش
ــام املوانئ  ــال مدير ع ــرة. وق ــق بالبص مناط
الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي: كوادر 
ــالمة واالطفاء تلبي  نداءات االستغاثة  الس

ــرع وقت وبجاهزية كاملة للمحافظة  بأس
ــى االرواح واملمتلكات.ومن جانبه أوضح   عل
ــالمة واالطفاء ناجي عبد  ــم الس مدير قس
ــتغاثة في  ــا نداءات اس ــن « تلقين اهللا حس
ــع مناطق ،  ــن أرب ــر األولى م ــاعات الفج س
ــق بأفران  ــة األبلة حري ــي منطق األول كان ف
ــة  ــة النجيبي ــي منطق ــي ف ــون والثان صم

ــطة  ــاؤه بواس ــة ومت اطف ــة كهربائي مبحول
ــة والثالث في منطقة األربع  االجهزة اخلاص
شوارع أيضا محولة كهربائية ومت السيطرة 
عليها والرابع في منطقة اجلبيلة في محل 
ــال لتنهي الفرق  ــاري خاص بألعاب االطف جت
ــجيل إصابات  ــا بنجاح تام دون تس اعماله

بشرية تذكر.

بغداد / البينة الجديدة

ــور التكنولوجي  ــار التط في اط
ــل الوزارة  ــذي يهدف اليه وكي ال
االقدم االستاذ حسني العوادي، 
ــوارد  امل ادارة  ــام  ع ــر  ــد مدي عق
البشرية اللواء احلقوقي حسني 
ــاً  ــاعدي اجتماع ــبهان الس س
ــاء في  ــم االحص ــع مدير قس م
ــم  ــر قس ــالك ومدي ــة امل مديري
ــالً  ــات وممث ــا املعلوم تكنولوجي
ــم التخطيط واملتابعة  عن قس
ــودة والتطوير  ــعبة اجل ومدير ش
املؤسسي،مطلعاً سيادته على 
بعض البرامج االكترونية حديثة 

اإلنشاء والتي تعمل على تطوير 
ــكيالت  العمل في املديرية وتش
ــه  وج ــث  الوزارة،حي ــل  ومفاص

ــج  ــون اي برنام ــيادته ان يك س
مختلف العطاء وفريد النوعية 
ــكل  ــى ينعكس عمله بش حت

ــى الواقع وخصوصا  ايجابي عل
ــا  تكنولوجي ــاع  قط ــي  ف
ــى  عل ــدا  املعلومات،مؤك
اآلراء واحللول  ــرح  ــتقبال ط اس
االستراتيجية في اجواء علمية 
ــليمة سعياً لتطوير  وتقنية س
ــع التكنولوجي في الوزارة  الواق
ومواكبة التقنيات احلاصلة على 
ــي مجاالت  ــم ف ــتوى العال مس
ــذكاء االصطناعي  البرمجة وال
وأمن البيانات والتحول الرقمي، 
ــم املبذولة في  ــاً جهوده مثمن
انتاج وانشاء هذه البرامج التي 
ــة تضاهي  ــن املؤسس ــل م جتع

املؤسسات العربية والدولية.
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ــدري، امس  ــامة الب ــني النيابية أس ــة الصابئة املندائي ــس كتل ــتبعد رئي اس
ــكيل حكومة فـي وقت قريب، متوقعاً ظهور ثلث معطل جديد  األربعاء، تش
ــات تختلف عن الرؤية  ــابقة للتحالف ــي البرملان.قال البدري ، إن الرؤية الس ف
ــحاب التيار الصدري، وكأمنا العملية السياسية تبدأ من  احلالية بسبب انس
جديد بجلسة برملانية أولى، لذلك تغيرت التوازنات والرؤى القدمية استبدلت 
برؤى جديدة، وهناك عدد من الكتل النيابية أبدت حتفظها. وأشار إلى أن كتلة 
املستقلني موقفها ثابت ولن يتغير؛ مع حكومة األغلبية الوطنية، مستبعداً 
أن تشكل حكومة في وقت قريب، وتوقع ظهور ثلث معطل جديد في البرملان.

ــتمرة ولم تظهر نتائجها حتى اآلن، وفي  وأضاف، أن االجتماعات ما زالت مس
لَت حكومة فإن موقفنا ثابت وندعم حكومة األغلبية السياسية  ــكِ حال شُ

وبرنامجها يتطابق مع برنامجنا الذي انطلقنا به.

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــود، ان العراق لديه  ــاف الصيه واض
وفرة مالية كبيرة جدا وبالتالي فإن 
االستفادة من تلك االموال وانفاقها 
ــاج الى  ــح يحت ــكل الصحي بالش
حكومة جديدة بصالحيات كاملة، 
ــم  ــة وترس ــة االحتادي ــل املوازن ترس
ــة العامة والبرنامج  فيها السياس
احلكومي للمرحلة املقبلة، الفتا الى 
ــي لتصريف  ــة احلالية ه ان احلكوم
االعمال وليس مبقدورها تقدمي شيء.
وتابع ان رئاسة البرملان ضمن العرف 
السياسي هي للمكون السني، وال 

تتم مزاحمتهم او مشاركتهم في 
ــال ينعكس على  ــس احل االمر، ونف
ــس اجلمهورية الذي هو  منصب رئي
ــتحقاق للمكون الكردي،  ايضا اس
وبالتالي فإن منصب رئيس مجلس 
ــب  ــح املناس ــوزراء واختيار املرش ال
ــيعي  ــتحقاق للمكون الش هو اس
ــرام هذا  ــن االخرين احت ويفترض م
ــو  ــف عض ــت كش ــي وق ــرار. ف الق
ــى أمني، امس  ــواب مثن مجلس الن
ــة تناول ملف  ــاء، عن إمكاني األربع
ــة  ــة في جلس ــداءات التركي االعت

ــتثنائية املقرر عقدها  البرملان االس
ــة  اجللس إن   ، ــني  أم ــال  وق ــوم.  الي
ــتوري  مخصصة الداء اليمني الدس
ــون هناك  ــن أن تك ــواب، وال ميك الن
ــرط واحد. محاور أخرى فيها إال بش
ــواب من  ــا طالب الن ــاف، إذا م وأض
ــاول  ــث وتن ــة التباح ــة الرئاس هيئ
ــة على األراضي  ــداءات التركي االعت
للعراقية وحصلت املوافقة، سيتم 
ــى صعيد ذي صلة  ــرق لها. عل التط
ــل اجلديد  ــراك اجلي ــس ح ــرح رئي ط
ــوار عبدالواحد ، خيارين بعد  شاس

ــحاب زعيم التيار الصدري من  انس
ــي العراق.  ــية ف ــة السياس العملي
ــي تغريدة على  ــال عبدالواحد ف وق
ــية في  ــة عملية سياس ــر ، أي تويت
ــيد الصدر لن  ــن دون الس ــراق م الع
ــيؤثر  ــة، وغيابه س ــون متكامل تك
ــاف،  ــر.  وأض ــكل كبي ــا بش عليه
ــق األفضل هو  ــرى أن الطري لذلك ن
ــدول عن  ــيد الصدر للع ــوة الس دع
قرار االنسحاب، وعودة نواب كتلته 
ــاب  ــواب، أو الذه ــس الن ــى مجل إل
ــى  ــوة إل ــس والدع ــلِّ اجملل ــو ح نح

ــي التطورات  ــات جديدة.  وف انتخاب
ــدد نائب رئيس وزراء إقليم  ايضاً ش
ــي ، على  ــاد طالبان ــتان، قوب كردس
ــة  ــزاب الكردي ــول األح ــرورة دخ ض
ــترك في مفاوضات  ــروع مش بـمش
ــة العراقية. وقال  ــكيل احلكوم تش
طالباني، إن األحزاب الكردية يجب 
ــكيل  ــل في مفاوضات تش أن تدخ
ــة  مجتمع ــة  العراقي ــة  احلكوم
ومبشروع مشترك.  وأضاف طالباني 
ــفير األملاني لدى  ــاء مع الس في لق
ــرة  ــذه امل ــات ه ــراق، أن املفاوض الع

ــة العراقية  ــكيل احلكوم حول تش
املقبلة مختلفة، وأن احلصول على 
املناصب واالمتيازات ليست أولوية، 
ــية  ــروط السياس بل االولوية للش
ــي وقت  ــة. ف ــة والبيئي واالقتصادي
حتدث ولي عهد السعودية محمد بن 
سلمان والرئيس املصري عبدالفتاح 
ــكل احلكومة  ــن ش ــي، ع السيس
ــي يتطلعان  ــة الت ــة املقبل العراقي
ــترك  ــي مش ــان ختام ــر بي لها.وذك
ــى القاهرة، ان  ــلمان ال لزيارة بن س
ــلمان اعربا عن  ــن س ــي وب السيس

ــراف  ــل األط ــى توص ــا إل تطلعهم
ــكيل  ــة لتش ــى صيغ ــة إل العراقي
حكومة جامعة تعمل على حتقيق 
تطلعات الشعب العراقي الشقيق 
ــة  ــتقرار والتنمي ــن واالس ــي األم ف
اإلرهابية. ــات  التنظيم ــة  ومواجه
ــع عالقات  ــا تدف ــا انه ــاف كم واض
ــقائه العرب إلى آفاق  العراق مع أش
ــا يربط  ــي ضوء م ــع ف ــب وأوس أرح
ــن أخوة  ــم العربي م ــعوب العال ش

ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
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ــومو)،  ــويق النفط (س ــركة تس ــت ش أعلن
ــخ تصدير النفط  ــق أعلى إيرادات بتاري حتقي
ــعار النفط  ــي، فيما توقعت بقاء أس العراق
ــل حتى نهاية  ــدود ١١٥ دوالراً البرمي ــي ح ف
ــوق في  ــام احلالي.وقال مدير أبحاث الس الع
ــعدون ، إننا نعيش ضمن  ــومو محمد س س
ــا حتى اآلن  ــعار عالية، وحققن معدالت أس
أعلى إيرادات بتاريخ تصدير النفط العراقي 
ــي،  املاض ــهر  للش دوالر  ــار  ملي  ١١ ــو  بنح
ــدالت، الفتاً إلى  ــذه املع ــتمرار ه ونتوقع اس
ــعار العاملية  ــرات تظهر بقاء األس أن املؤش

للنفط لهذا العام بحدود ١١٥ دوالراً.وأضاف 
ــل الثالث من هذه  ــعدون نحن في الفص س
ــر  ــاً أكث ــعار دعم ــهد األس ــنة وستش الس
ــوف تستقر خالل الثالثة أشهر املقبلة،  وس
مشيراً إلى أن السوق النفطية تشهد حتدياً 
بسبب احلرب الروسية األوكرانية التي أثرت 
ــيا من كبريات الدول  ــوق لكون روس في الس
ــط، واحلظر األوروبي  ــة واملصدرة للنف املنتج
ــوق األوروبية، ومن هذا  باق وقد يؤثر في الس
اجلانب تتوقع الوكاالت انخفاضاً في اإلنتاج 
النفطي الروسي يقدر بني املليون إلى املليون 
ونصف املليون، وهذا يعني أن إمدادات النفط 
ــاك جانب آخر وهو أن  ــد هذا الرقم، وهن تفق

هذا الصراع أثر على النمو االقتصادي وهذا 
ــس على توقعات الطلب.ولفت إلى أن  ينعك
ــة للطاقة عدلت  ــوكاالت العاملي معظم ال
ــذه التوقعات  ــعار وزيدت ه ــا لألس توقعاته
ــعر املتوقع  من ٩٥ دوالراً إلى ١٢٠ ليكون الس
ــة  ــوك العاملي ــى ١١٥ للبن ــام ٢٠٢٢، وإل لع
ــركات توقعت أن يصل  الكبرى، وبعض الش
ــل أن اخلزين احلالي في  ــى ١٥٠ دوالراً في ظ إل
ــيراً إلى أن قرار االحتاد  ــتوياته، مش أدنى مس
ــي  األوروبي بفرض احلظر على النفط الروس
ــرة على اإليرادات  ــينعكس بصورة مباش س
ــد الى ٢٠٢٤  ــام ٢٠٢٣ والتي متت املتوقعة لع

بزيادة إلى ١٢٠ دوالراً، وهذا رقم كبير.

بغداد /

ــب  لعصائ ــام  الع ــني  األم ــتقبل  اس
ــس اخلزعلي  ــيخ قي ــق الش ــل احل أه
ــنجار في  ــي مدينة س ــدا من أهال وف
ــة بغداد.وذكر بيان  ــه بالعاصم مكتب
ملكتبه ، ان اخلزعلي عرض على الوفد 
ــكان  عاناة سُ ــن مُ فصالً ع ــرحاً مُ ش

ــات التي  ــبب الضغوط ــة  بس املدين
ــت  ــذ  فترة ليس ــا من ــون له يتعرض
بالقصيرة وخصوصاً صراعات القوى 
ــية احمليطة بهم في شمال  السياس
ــلبية  الس ــاتها  وإنعكاس ــراق  الع
ــتقرارهم والصمت  ــى أمنهم وإس عل
احلكومي املُطبق بعد تكرار اإلعداءات 
التركية على األراضي العراقية وألكثر 

ــد اخلزعلي (إننا  من مرة.وخاطب الوف
ــاكل أهلنا  رغبنا بلقائكم وطرح مش
ــا وجدناكم رجل أفعال  ومدينتنا ألنن
ــس أقوال ولذلك نطالب تدخلكم  ولي
ــل ينهي  ــاد ح ــاه إيج ــط بإجت للضغ
ــنجار ونطلب  ــاة أهالينا في س عان مُ
ــد  ــم تأمني قوة من احلش ــن جنابك م
كنها أن تدافع عن  سنجار   الشعبي ميُ

ــر الدميوغرافي  ومنع محاوالت التغيي
ــهيل عودة النازحني إلى ديارهم  وتس
ــي  ــادات ومقاتل ــي قي ــا ف ــا رأين ، ألنن
ــد الغيرة واحلمية على كل أرض  احلش
ــس لديهم مآرب أخرى).من  العراق ولي
ــي بأهالي مدينة  ب اخلزعل جهته رحّ
ــم وأكد  ــق له ــد املراف ــنجار والوف س
عاناتهم ودعمه  ــع مُ ــه م لهم تفاعل

القاطع   ورفضه  ــم  الكامل ملطاليبه
ــى األراضي  ــة عل ــداءات التركي لإلعت
العراقية مؤكداً على املطالبة بعودة 
ــن اهالي املدينة ومبُختلف  النازحني م
ــتقرار  ــم  وتوفير األمن واإلس أطيافه
م وعدم العبث بالتركيية  الكامل لهُ
ــنجار أو أي  ــة س ــة ملدين الدميوغرافي

مدينة عراقية أخرى.

ــركات املقاوالت  ــف ش ــزت جلنة تصني أجن
ــالل  ــط، خ ــي وزارة التخطي ــني ف واملقاول
والتسعني،  واخلامسة  الرابعة  جلستيها 
ــف وجتديد.وقالت رئيس  ــة تصني ١٣٥ هوي
ــة  ــرة القانوني ــام الدائ ــر ع ــة مدي اللجن
ــماعيل ، إن  ــاء إبراهيم إس ــي الوزارة هن ف
اجللسة تضمنت تصنيف ٣٦ شركة ألول 

ــدة للمقاوالت  ــركة واح ــل ش ــرة وترحي م
ــرط تقدمي األعمال  الى الدرجة املمتازة ش
ــات تصنيف  ــتنادا إلى تعليم املنجزة اس
ــني واإلدراج في  ــركات املقاوالت واملقاول ش
ــنة ٢٠١٥،  ــم ١ لس ــوداء رق ــة الس القائم
فضال عن جتديد ٩٨ هوية تصنيف شركات 
ــتنادا إلى املادة ١٠  املقاوالت واملقاولني اس
ــورة أنفا التي  ــن التعليمات املذك ــا م ثاني
جرت وفق النظام اجلديد الذي وجه بإطالقه 

وزير التخطيط خالد بتال النجم.وأضافت 
اسماعيل، أن اللجنة اتخذت قرارات اخرى 
ــركات  منها تغيير ٩ مديرين مفوضني لش
ــركات في  ــة ادراج ٣ ش املقاولة، ومناقش
ــيرة إلى أن اللجنة  القائمة السوداء، مش
ــزت ٨ طلبات متفرقة، وأن توزيع هويات  أجن
ــد  بع ــيكون  س ــد  والتجدي ــف  التصني
ــرها في  ــط ونش ــر التخطي ــة وزي مصادق

املوقع الرسمي للوزارة. 
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بغداد /
كشف احلزب الدميقراطي الكردستاني، امس االربعاء، عن مسار 
ــم  ــيقي.وذكر املتحدث باس ــه االخيرة مع االطار التنس محادثات
ــوارات اجلارية في الوقت الراهن  ــزب مهدي عبد الكرمي ، ان احل احل
ــي  ــة وممهدة حلوار سياس ــيقي تعتبر مبدئي ــار التنس ــع االط م
ــع الدميقراطي  ــرة جتم ــتركات كثي ــك مش ــاف ان هنال جاد.واض
ــودة وان هنالك  ــاط التفاهم موج ــتاني باالحتاد، وان نق الكردس
ــج ايجابية معهم في قادم االيام. ــاؤل كبير للوصول الى نتائ تف

ــتاني مسعود بارزاني، في  وقال زعيم احلزب الدميقراطي الكردس
ــابق من امس األربعاء، إن اإلقليم يشترط مشاركته في  وقت س
ــية العراقية  احلكومة االحتادية املقبلة التزام األطراف السياس

باملبادئ الثالثة الشراكة، والتوازن، والتوافق.  

ــا اخلميس لبحث  ــيقي اجتماعا مهم ــد قوى االطار التنس تعق
ــيادة ورقة  ــد الوزارية في وقت قدم فيه حتالف الس ــع املقاع توزي
ــد حتديد اليوم  ــة املقبلة.بع ــاركة في احلكوم ــة للمش تفاوضي
ــة اليمني  ــواب لتأدي ــس الن ــتثنائية جملل ــة اس ــس   جلس اخلمي
ــتقيلني ، دخل  ــة الصدرية املس ــتورية لبدالء نواب الكتل الدس
االطار التنسيقي مع حلفائه مرحلة املفاوضات اجلدية لكسب 
ــحاب التيار  ــكك بعد انس ــي الذي تف ــف الثالث ــاب التحال اقط
ــة  ــي التفصيل حيث تعتزم قوى االطار عقب جلس الصدري.وف
البرملان اخلميس عقد اجتماع ملناقشة تشكيل احلكومة وتوزيع 
احلقائب الوزارية وفقا للعرف السياسي املتبع الى جانب الثقل 
ــخصية لها وزنها السياسي  النيابي فضال عن االتفاق على ش
إلى جانب خبرتها في العمل السياسي ومقبوليتها لدى  زعيم 
التيار الصدري لتولي منصب رئاسة احلكومة بحسب مصادر من 
داخل االطار . هذه املصادر ذكرت بحسب املعطيات فإن للمكون 
ــتكون حصة ائتالف دولة القانون  ــيعي اثني عشر وزارة س الش
ــيء بالنسبة لتحالف الفتح بزعامة هادي  اربع وزارات وذات الش
ــى  حتالف عطاء   ــتذهب حقيبتان وزاريتان ال ــري ، فيما س العام
بزعامة  فالح الفياض  وسيحصل حتالف قوى الدولة على وزارة 

واحدة كما سيحصل حتالف النهج على حقيبة وزارية واحدة.
تأتي هذه التطورات في وقت طرح حتالف السيادة ورقة تفاوضية 
ــكيل احلكومة املقبلة تتضمن بناء  ــاركة في تش من اجل املش
ــد الدولة والعمل  ــالح بي ــات حقيقية وحصر الس دولة مؤسس

على حتقيق األمن واالستقرار وبناء احملافظات.

ــالح الدين احمد  ــواب عن محافظة ص ــاد عضو مجلس الن اش
ــيح رئيس حتالف الفتح هادي  ــد اهللا اجلبوري ابو مازن ، بترش عب
العامري ملنصب رئيس الوزراء في احلكومة املقبلة.وقال اجلبوري 
ــيح هادي العامري لرئاسة الوزراء  في تغريدة عبر تويتر ، ان ترش
ــوة الوطن ضد  ــد جربناه بنخ ــع اجلبوري، لق ــار صحيح.وتاب خي
االرهاب وعرفناه وفيا لتعهداته السياسية و االجتماعية، وقادرا 
على اتخاذ القرار بالوقت املناسب، لذلك سيكون مؤهال لضبط 
ــالح بيد الدولة وتعزيز استقرار مناطقنا التي يعرفها اكثر  الس

من غيره سيكون قرارنا عراقي.

@Ô‘Óé‰n€a@âbü�a@NNNÚflÏÿßa@›Óÿím
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ــث عضو مجلس النواب خالد العبيدي، امس االربعاء،  بح
ــوارات العامة  ــار احلكيم، احل ــار احلكمة عم ــع رئيس تي م
ــات اجناحها ودعمها  ــكيل احلكومة اجلديدة ومتطلب لتش
ــية  ــت العملية السياس ــات العامة وتثبي ــر اخلدم لتوفي
ــات واخلالفات  ــي حالة االزم ــارات صحيحة تنه على مس
التي ترافق تشكيل احلكومات اجلديدة. وقال العبيدي ، إن 
ــيني لتقريب  العراق بحاجة الى حكمائه وقادته السياس
ــوط عامة  ــم خط ــر وتطويق اخلالفات ورس ــات النظ وجه
متفق عليها دستوريا وشعبيا لتحديد واجبات ومتطلبات 
احلكومة القادمة مع وضع آلية محددة ملراقبة األداء وتقومي 
ــعبه.وتابع البيان، اتفق العبيدي  العمل خدمة للعراق وش
ــكل  ــم على ضرورة أن يكون هناك اتفاق جامع لش واحلكي
ــر االعتبار وجهة نظر  ــام احلكومة القادمة يأخذ بنظ ومه
ــهد العراقي بغض  ــية املؤثرة في املش كل القوى السياس
ــة او اختيار  ــة القادم ــاركتها في احلكوم ــر عن مش النظ

معارضتها او الوقوف مبوقف احلياد منها. 

ــيخ محمد  ــتقبل املرجع الديني آية اهللا العظمى الش اس
ــالم  ــفير الكويتي لدى بغداد س ــاض، الس ــحاق الفي اس
ــية  ــبة انتهاء مهامه الدبلوماس ــاب الزمانان مبناس غصّ
ــة الوطيدة  ــع الفياض الى العالق ــي العراق.ولفت املرج ف
بني الشعبني العراقي والكويتي مؤكداً على اهمية تعزيز 
ــن اجلارين. ونوه الى  ــات مبا يخدم البلدي ــر هذه العالق أواص
أهمية التعايش السلمي بني مختلف الطوائف واملذاهب 
ــود الكثير من  ــل وج ــراق في ظ ــت والع ــي الكوي ــواء ف س
ــتركة بينهما فضال عن الهوية الوطنية  ــم املش القواس

لكال البلدين.
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ــرة القدم، ،  ــن االحتاد العراقي لك أعل
ــي الزائر ملالعب  خروج الوفد اخلليج
ــي» خالل  ــاع «إيجاب ــرة بانطب البص
ــه، فيما وضع  ــن زيارت ــوم األول م الي
ــز األمني  ــص احلاج ــني تخ مالحظت
ــيرات  ــب واماكن تأش ــط باملالع احملي

دخول اجلمهور اخلليجي الزائر.
ــاد   إن «األمني العام  ــال بيان لالحت وق
ــرةِ القدم محمد  لالحتاد العراقي لك
ــار البصرة  ــتقبل في مط فرحان اس
ــاد كأس اخلليج العربيّ لكرةِ  وفد احت
ــني العام  ــه األم ــدم الذي يترأس الق
ــلطان الرميحي،  ــم س لالحتاد جاس
ــى جاهزيّةِ مدينةِ  ــك لالطالع عل وذل
البصرة الستضافةِ بطولة خليجي 

ــتقبالِ الوفد نائب  ٢٥ ، وكان في اس
ــؤونِ الرياضة  ــرة لش ــظ البص محاف
ــارة الوفد  ــتمر زي ــني، وتس علي حس
ــرين من الشهر  لغاية الثالث والعش

احلالي».
ــاد كأس  ــان أن «وفد احت ــاف البي وأض
ــدم اطلع  ــيّ لكرةِ الق ــج العرب اخللي
ــة الرياضية  ــى مراحل اجناز املدين عل
بالبصرة استعدادا الستقبال بطولة 
ــهر  ــادس من ش خليجي ٢٥ في الس

كانون الثاني من العام املقبل».
ــارة اخلليجية  ــان أن «الزي ــع البي وتاب
ــرة  ــتكون االخي ــي س ــة الت التفقدي
ــتضافة خليجي  ــل اس ــرة قب للبص
٢٥، فيما سيكون يوم ٣٠ من الشهر 
ــم القرار النهائي»  اجلاري موعد حس
ــروج اللجنة  ــا األول خ ــهد يومه ش

إيجابي، السيما  بانطباع  اخلليجية 
ــة املالعب في  ــص جاهزي ــا يخ فيم
األوقات احملددة ، مع وجود مالحظتني 
تخص احلاجز األمني احمليط باملالعب 
ــول اجلمهور  ــيرات دخ ــن تأش واماك
اخلليجي الزائر».من جانب اخر حقق 
ــئني لكرة  ــب العراقي للناش املنتخ
ــاب  ــه على حس ــوز ل ــدم، ، أول ف الق
ــي في انطالق بطولة  املنتخب اليمن
ــاً. وضيّف  ــت ١٧ عام ــيا حت غرب اس
ــي اململكة االردنية  ملعب العقبة ف
ــاراة منتخب العراق  ــمية، مب الهاش
ــاح بطولة  ــره اليمني في افتت ونظي
ــرة  ــاً لك ــت ١٧ عام ــيا حت ــرب اس غ
ــراق أول  ــئة الع ــجل ناش القدم، وس
ــن طريق  ــة ٤٨ ع ــي الدقيق ــدف ف ه
ــدف الثاني  ــاء اله ــواد، وج احمد ج

ــر بالدقيقة  ــرار جعف ــد طريق ك عن
ــجل ناشئة اليمن هدفاً  ٦٢، كما س
ــاراة بنتيجة ٢-١.  وحيداً لتنتهي املب
ــف مدرب املنتخب  ــبق وان كش وس
ــن كمال،  ــئني حس ــي للناش العراق
ــي  ــية الت ــكيلة االساس ــن التش ع
ــب اليمني اليوم في  واجهت املنتخ
اجلولة االولى من مبارياته في افتتاح 
البطولة، وتألفت التشكيلة من باقر 
ــة املرمى، وخلط الدفاع  بشير حلراس
ــجاد  ــد، وس ــران احم ــن كامي كل م
ــر، ومحمد تراث،  ــن عام راهي، وحس
ــال وليد،  ــط امير جواد، وداني وللوس
واحمد جواد، وادهم قيس، وللهجوم 

كرار جعفر، وحسن علي.

متابعة / محمد الفوادي :

ــارك العراق ببطولة العالم  ش
الندية العالم بلعبة (الباغوت) 
ــى املركز  ــل العراق عل اذ حص
ــم ، وبعد  ــث الندية العال الثال
العراق  ــب  الوفد منتخ وصول 
ــل  البط   . ــن  الوط ارض  ــى  ال
ــواد علي  اجل ــي محمد  العراق

كاظم؟ 
حدثنا عن هذه البطولة: شارك 
ــة اندية العالم  العر اق ببطول
ــة)  ــوت (الكوش ــة الباغ للعب
ــت في  ــي اقيم ــاز) الت (واجليم
تركيا وشارك في هذه البطولة 
ــن مختلف  ــا م ــرون فريق عش
ــم  وحصل العراق  انحاء العال
ــث اذ حصل  ــى املركز الثال عل
ــدود ممثل البلد  نادي حرس احل
ــة و   ــة ذهبي ــى(١٥ ) ميدالي عل
ــة و( ٢٥)  ــات فضي (١٠) ميدالي

ــة وأنا حصلت  ــة متنوع ميالي
الفضية بلعبة  امليدالية  على 
(اجليماز)  فنون قتالية.  واملركز 
الثاني  حصيلة  خمس نزاالت 
ــرت  وخس ــا  بجميعه ــزت  ف
ــم  ــل العال ــع بط ــي م النهائ

القرغستاني 
ــوزن ٨٥ مفتوح   ــب ب ــا الع وان
ــأت عام ٢٠٠٨  وهذه لعبة انش
ــاب  االلع ــن  ضم ــدت  واعتم

ــي  االصل ــا  وموطنه ــة  الدولي
ــر  ألكث ــدة  واعتم ــان  أذربيج
ــارك  ــة والعراق ش ــن ٤٥ دول م
ــة  عام ٢٠١٩وأحرز  بهذه اللعب
ــب واربعة فضة    ــان ذه مداليت
ــة  ــرزت مدالي ــا اح ــا  وان منه
ــى  ــل ال ــراق تأه ــة .  الع فضي
ــم بهذه اللعبة  لبطولة العال
املزمع اقامتها في شهر كانون 

االو ل من العام املاضي.

ــابقات  املس ــدت جلنة  أك
ــرة  الك ــاد  احت ــي  ف
ــا  جهوزيته ــي،   العراق
دوري  ــات  منافس إلدارة 
ــي  ــام، ف ــني أو الع احملترف
ــيرة إلى  ــق، مش حال طب
ــرة إلدارة  ــا متتلك اخلب أنه

ــابقتني. وقال  أي من املس
ــابقات،  ــو جلنة املس عض
ــر  «أكث ــي،    األوس ــم  جن
ــبء  يقع على األندية  الع
ــر  للمعايي ــاج  حتت ــي  الت
ــب  ــن مالع ــات م واملقوم
ــة  قانوني ــريعات  وتش
ــة وامكانيات مالية  وإداري

متاحة»، داعياً األندية من 
اآلن إلى «الشروع بتهيئة 
نفسها لولوج عالم دوري 

احملترفني».
ــي، أن «قرار  وأوضح األوس
ــني  احملترف دوري  ــق  تطبي
يعود للمكتب التنفيذي، 
ونحن كلجنة مسابقات 

ــرة واملقدرة  لدينا من اخلب
ــابقة بحلتها  املس إلدارة 
اجلديدة أو بالدوري العام». 
أن  ــرورة  ــى ض عل ــدد  وش
ــة  جترب أركان  ــل  «تكتم
ــم األول،  االحتراف باملوس
ــا  معاجلته ــكان  وباإلم
تدريجياً وصوالً للمستوى 

أن  ــداً  مؤك ــوب»،  املطل
«األهم البدء وبالتأكيد أي 
بداية ستواجه صعوبات، 
ــتضمحل  س ــا  ولكنه
ــى بتضافر جهود  وتتالش
ــاد  واحت ــة  أندي ــع  اجلمي

وجماهير وإعالم».

ــاء    ــرة الصاالت، مس ــب العراقي لك ــن املننتخ متك
الثالثاء املاضي، من حتقيق الفوز على نظيره اجلزائري 
ــات  ــي مبارياته ضمن منافس ــي ثان ــة ٣-٢ ف بنتيج

بطولة كأس العرب.
ــرة القدم في بيان ان املباراة  وقال االحتاد العراقي لك
ــعودية  ــي صالة اخلضراء مبدينة الدمام الس جرت ف
ــات بطولة العرب  ــة الثانية من منافس ضمن اجلول
ــة  العربي ــة  اململك ــي  ف ــة  اجلاري ــاالت  الص ــرة  لك

السعودية.
ــي رصيده  ــب العراق ــع املنتخ ــة رف ــذه النتيج وبه

للنقطة الرابعة بعد تعادله مع منتخب مصر.
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نبض الشارع

خالد  جاسم

ــروي وفي  ــي احتادنا الك ــوة ف ــى على االخ أمتن
ــروي الراهن  ــم الك ــي املوس ــوء ماحدث ف ض
ــط االضطرار  ــع حتت ضغ ــذي كثيراً ما وض ال
ــابقة أو خلبطة  ــض أدوار املس ــى تأجيل بع إل
حسابات الدوري أو تقليص أسلوبه بشكل أو 
ــذري في اللوائح  ــكل ج بآخر إعادة النظر بش
ــابقة بعد املراجعة الدقيقة  املعتمدة للمس
واملوضوعية من قبل خبراء متخصصني بكل 
ــلبية ألجل التوصل  مفرداتها اإليجابية والس
ــا أفضل حدٍ  ــة تضمن لن ــى لوائح متكامل إل
ممكن من النجاح وأقل نسبة من االعتراضات 
ــيما مسابقة  من املتضررين من مفرداتها الس
ــت في  ــة انطلق ــات األوروبي ــدوري ، فالدوري ال
ــروي العزيز  ــي وكان دورينا الك ــم املاض املوس
ــابات النهائية  ــي حالة دوران، وأقفلت احلس ف
لدوريات أوروبا والعالم وعجلة الدوري العراقي 
ــي والربيع  ــرت بالصيف املاض ــدور وتدور، فم ت
واخلريف والشتاء ومتددت إلى ربيع وصيف هذه 
ــحري عن  ــنة، وال أحد ميتلك اجلواب الس الس

موعد انتهاء البطولة. 
ــى أن  ــني يتمن ــن املعني ــداً م ــد أن أح ال أعتق
ــب مرة أخرى  في  ــيناريو العجي يعاد هذا الس
املوسم املقبل طاملا بلغنا قناعة إضافة دوري 
ــم إلى ما سبقه من دوريات خاسرة  هذا املوس
ــى القبول  ــى وأن ركن اجلميع إل ــلة، حت وفاش
ــكل  ــالماً لش ــاء استس ــة البيض ــع الراي ورف
املسابقة املقترح من احتاد اللعبة في املوسم 
ــة متخماً  ــكل ثق ــيكون ب ــذي س ــل وال املقب
ــا ندرك متاماً أن  ــوب وثغرات عديدة، مع إنن بعي
ــوف يبقى مرغماً  احتاد الكرة كان وما يزال وس
ــى طريقة «مكره  ــذا النظام عل ــى اتباع ه عل
أخوك ال بطل» ليس ألن الظروف االستثنائية 
ــى واقع احلال  ــها بقوة عل ــد تفرض نفس للبل
ــروي وهو أمر يفرض على اجلميع التعاطي  الك
ــبة  مع واقع احلال ليس هذا فقط بل وألن حس
واملصالح  ــة  الناديوي ــات واحملاصصة  االنتخاب
املتضادة شكالً واملوحدة مضموناً تفرض واقع 
احلال هذا، مع إننا نبقى منني النفس بالتفاؤل 
ــد قريب أهل اللعبة من  ــذي رمبا المينع في غ ال
ــن اللوائح والنظم  ــادة النظر في العديد م إع
ــة وليس  ــتوى اللعب ــي مبس ــب أن ترتق الواج
ــرت العادة منذ  ــاالً عليها كما ج ــون وب أن تك
ــدم العراقية تدفع  ــزال كرة الق ــم وما ت مواس

فواتيرها الباهظة بانتظام يحسد عليه.
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
توج فريق نادي االتصاالت الرياضي 
ــالً لدوري الدرجة  بكرة القدم، بط
ــى فريق  ــوزه عل ــد ف ــة، بع الثاني
احلويجة بخمسة أهداف قاسية 
ــات دوري  دون رد، في ختام منافس
ــة املؤهلة للدرجة  ــة الثاني الدرج
ــا  أحداثه ــرت  ج ــي  والت ــى،  األول
ــاء االثنني املاضي ، على أرض  مس
الدولي. وسجل  ــعب  ملعب الش
ــادي االتصاالت هدفهُ األول  فريق ن
ــن طريق العب  في الدقيقة ٣٧ ع
ــني أحمد، لينتهي  ــط حس الوس
الشوط االول على هذه النتيجة.
ــوط الثاني سيطرة  ليشهد الش
ــال االتصاالت، بحثاً  مطلقة ألبط
ــر، ليتمكن املهاجم  عن هدف آخ
ــجيل ثاني  ــد من تس ــدر أحم حي
ــة ٧٠ ، ليعزز  األهداف في الدقيق
بعدها الغزال االسمر مؤمل جواد 
حصيلة األهداف بهدف ثالث في 
ــح املدرب القدير  الدقيقة ٧٩، وجن
ــات  مجري إدارة  ــي  ف داود  ــزة  حم
ــن  ع ــه  تبديالت ــرت  واثم ــاراة  املب
تسجيل الهدفني الرابع واخلامس 
ــط علي  ــب الوس ــن طريق الع ع
جالل في الدقيقة ٨٣ ، وعلي فائز 

ــن املباراة. ــي الدقائق األخيرة م ف
ــة  ــباب والرياض ــر الشَ ــاركَ وزي وب
رئيس االحتاد العراقي لكرةِ القدم، 
ــال فوز فريق  ــنت عدنان درج الكاب
ــاالت الرياضي بلقب  ــادي االتص ن
ــم  للموس الثانية  ــة  الدرج دوري 
ــى  ــكره إل ــدم ش ٢٠٢١-٢٠٢٢ ،وق
ــاهمت  ــي س ــود الت ــع اجله جمي
ــن جانبه قال  بنجاح البطولة. م
ــاالت الرياضي  ــادي االتص رئيس ن
ــن الشمري  ــيد عماد محس الس
ــاراة النهائية  ــل الى املب «أن التأه
أمام نادي احلويجة جاء بعد رحلة 
طويلة وجهد شاق ونتائج متميزة 
ــهدت  ــي جميع  املباريات».  وش ف
ــر االتصاالت  ــور   وزي ــاراة حض املب
ومدير  الشيباني،  أركان  املهندس 
ــركة العامة لالتصاالت  عام الش
ــامة  ــدس أس ــة املهن واملعلوماتي
جهاد قاسم الهماشي، وعدد من 
مدراء اقسام ومنتسبي الشركة، 
ــاد علي جبار  ــب االول لالحت والنائ
ــس  ــاد يون ــي لالحت ــب الثان والنائ
محمود، مبارك إلسود االتصاالت 
ــذا اإلجناز وخطف  درع البطولة  ه

بكل جدارة واستحقاق.
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بغداد / إياد الصالحي
ــرف مباريات  ش ــازم محمد علي، مُ أكد ح
كرة القدم للدوري املمتاز، أن املهام املوكلة 
ــم أضحت  ــرفني هذا املوس ــوة املش لإلخ
ــض  ــروف بع ــاً لظ ــة وفق ــة وحرج عصيب
ب  ــور املتعصّ ــات التي أثار اجلمه املنافس
ــلوكه وخروجه عن  ــراً حول س لغطاً كبي
ــى قبل  ــط حت ــجيع املُنضب ــول التش أص
ــتار على  ــدال الس جوالت معدودة من إس

البطولة.
وقال حازم -املتميّز باشرافه في مواجهات 
ــة -  «ال  ــنوات طويل ــم األندية منذ س قم
ــراف بعد  ــل مع مهمة اإلِش ميكن التعام
ــروع  ــديد مع قلق مش ــوم إال بحذرٍ ش الي
بسبب األحداث التي رافقت قِمم مباريات 
الدوري املمتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، والتي 
ــى قرارات  ــرّد عل ــغب والتم ــا الش تخلّله
ــات  ــد املدرّج ــير مقاع ــم وتكس التحكي
مثلما حصل في لقاء فريقي القوة اجلوية 
والزوراء يوم اإلثنني الثالث عشر من حزيران 
ب أنزال  ــوض، ويتوجّ ــاري، وهذا أمر مرف اجل
ــيئة  ــدّ العقوبات بحق اجلماهير املُس أش

للعبة».
وأضاف : «أرى أن مواصفات مُشرف املباراة 
ــتقبالً، وفي  د مس ــدّ ــى التش ــة ال بحاج
املة في تقييم ظروفها  متها عدم اجملُ مقدّ
ــخصيّته  ــب، وتأثير ش ــع اجلوان من جمي
ــاح املباراة  ــي إِجن ــع املعنيني ف ــى جمي عل
ــم التحكيمي واملدرّبني والالعبني  كالطاق
رين وقوات  ــني واملصوّ ــني واإلعالمي واإلداري
ــرف  ش ــن امللعب، وأن تكون للمُ حفظ أم

ن  عالقة طيّبة ومتوازنة مع اجلميع ليتمكّ
ــطوته من دون اِنفعال أو توتّر،  من فرض س
ــبِّب  ــتجابة وال تُس س وتكون تعليماته مُ
عارضة من الطرف املقصود، إذا  ردّة فعل مُ
ل املُشرف  ــتدعى تدخّ ما حصل أمر ما اِس

حسب صالحياته».
خطوات واثقة

ــة  ــيطرة بثق ــادة والس ــح «أن القي وأوض
ــي تعزّزها الدورات  ــع املهنية الت كبيرة، م
ــراف االحتادين العراقي  ــة بإِش صي التخصّ
ــى إدارة  ــس إيجابياً عل ــيوي، تنعك واآلس
ــرّ األمان،  ــاراة بنجاح إلى ب ــرف للمب املُش
ــس البارزة في مسألة  وتلك من أهم األس
ــروط االحتراف والتراخيص في  تطبيق ش
الدوري العراقي للسنة القادمة، أي كلّما 
ــة والتعاون قائم بودٍّ  كانت خطواتنا واثق
ــة  ــب قناع ــيّة سنكس ــن دون حساس م
اآلخرين بتمشية أهم مسابقة في العراق 

بال مشاكل».
حالة شاذّة

ــكالت  ــدة من املش ــه «واح ــت الى أن ولف
ــألة  ــزمٍ هي مس ــا بح ى له ــدّ ــي نتص الت
لني إلى مضمار  ــخاص غير مخوّ دخول اش
قبة  ــة من حُ ــان) وهي ظاهرة موروث (التارت
ــه يعمل  ــة أن ــام ٢٠٠٣ بذريع ــل ع ــا قب م
ــدرّب أو إداري  ــن امل ــادي أو قريب م ــي الن ف
ــموح لهم  ــن قائمة املس درج ضم ــر مُ غي
ــاط مع املالك  ة االحتي ــى دكّ باجللوس عل
ــي لن  ــبة ل ــني، وبالنس ــي والالعب التدريب
ــط كونها حالة  ــمح في خرق الضواب أس
ــتحقّ اخملالفون  ــا، ويس ــاذّة في مالعبن ش

ــود ملثيلها  ــاً ال وج ــدّ العقوبات، علم أش
ــواء  في بقية املالعب العربية والعاملية س
رب أو عبر التلفاز لن  التي شاهدناها عن قُ
ــخص مهما أمتلك من نفوذ  يتجرّأ أي ش
ــارية بهذا الشأن  أن يُخالف األنظمة الس

ى على أرض امللعب»! ويتمشّ
ضغط .. وقلق 

وكشف حازم عن «الضغط الذي تولّد 
قبل مباراة الزوراء والشرطة التي جرت 
في ملعب الشعب الدولي ضمن اجلولة 
٣٦ يوم السبت ١٨ حزيران ٢٠٢٢ والتي 

اِنتهت لصالح الشرطة بهدفني نظيفني 
اً  اً، بل استثنائيّ لم يكن ضغطاً طبيعيّ
وصعباً، كون هذه املباراة تزامن موعدها 

بعد خمسة أيام من اِنتهاء مباراة الزوراء 
مع غرميه األزلي فريق القوة اجلوية في 
رُبع نهائي بطولة كأس العراق، ولم 

يكن احتاد كرة القدم قد أصدر قرارات 
بائنة جتاه ما حصل فيها من شغب 

ر  وفوضى فوق املدرّجات، ولكَ أن تتصوّ
ل زخم  حجم املهمة املُلقاة عليَّ بتحمّ

ثالثة روابط جماهيرية واسعة الزوراء 
والشرطة والقوة اجلوية حضرت أمسية 
الشعب! ال أخفي احلقيقة، فقد شعر 

اجلميع بالقلق خشية أن تُستغل املباراة 
عني  لتصفية حسابات ما بني املشجّ

بني ثأراً خلسارة الكأس، وكذلك  املتعصّ
ة  متادى البعض في شغبه إلِفشال مهمّ
االحتاد في إنهاء مسابقتي املوسم من 

دون مشاكل».
تنسيق مع قادة األمن

نتُ اتصاالتي مع قائد العمليات  وتابع «أمّ
ــد األمير  ــن عب ــق أوّل رك ــتركة الفري املش
ــداد الفريق  ــد عمليات بغ ــمري، وقائ الش
ــت، ووعداني  ــليم بهج ــد س ــن أحم الرك
ــب  ــى ملع ــة ال ة أمني ــوّ ــر ق ــال أكب بإِرس
ــارىءٍ  ــاً من أيِّ ط ــي حتوّط ــعب الدول الش
ــيق مع  ــد تنظيم املباراة، ومت التنس يُفسِ
ــواء جواد  ــظ القانون الل ــوات حف ــد ق قائ
ــاعات  الدراجي على حضورنا قبل ثالث س
ــوات األمن وفقاً  ــاراة، ووزّعنا ق من بدء املب
ــغب  ملربّعات املدرّجات، وكاد أن يتكرّر الش
في املدرّج رقم ٧ بالدقيقة ٧٢، ومت تطويقه 
ــالم  خالل أقلّ من دقيقة، ومرّ املوقف بس
ــن التخطيط والتنفيذ بيننا  س بفضل حُ
وبني قوات حفظ القانون والعمليات، ولم 
م  ع من الزوراء أن يصطدِ يستطع أيّ مشجّ

مع نظيره في الشرطة».
حركات استفزازية

ر مشرف املباريات من خطورة ما يجري  وحذّ
ــاط حيث  ــة االحتي ــف على دكّ ــن مواق م
ــض املدرّبني  ر عن بع ــارات التي تصدُ اإلش

خطاً على قرار حكم  جتاه احلكم الرابع سُ
ــاحة أو مساعده حامل الراية، وأيضاً  الس
ــاط نحو  ــني االحتي ــض الالعب ــه بع توجّ
ِّم  ــتفزازيّة تُؤز اجلمهور الغرمي بحركات اس
عني  حالة املدرّجات وتدفع فئة من املشجّ
قليلي الوعي للهتاف بشعارات سياسية 
ــق  الفري ــد  ض ــة  مي تهكّ ــرى  وأخ ــة  عام
ــتم جمهوره واالنتقاص منه،  املنافس وش
ــن االحتاد  ــك محظور م ــوم أن كل ذل ومعل
ع اللعب  ــجّ ــي لكرة القدم الذي يش الدول
ــروح الرياضية بني  ــس ال ــف وتكري النظي
ــا آلت اليه نتيجة  جمهور الفريقني مهم

التنافس».
عني االحتاد

ــول «يُعتبر  ــه بالق ــازم حديث ــم ح وأختت
ــرة القدم في  ــرف املباراة عني احتاد ك مش
ــن  ــط م ــرة يضب ــرة وكبي ــدِ كلّ صغي رص
ــتقرار داخل  ــزّز االس ــا واجبه، ويع خالله
ــن دون انحيازه  ــب، ويُثبّت احلقائق م امللع
ــاس  لمه طرف آخر، وهو أس ــى طرف وظُ ال
التنظيم اجليّد إذ أن عيون آالف املشجعني 
في امللعب وماليني املشاهدين عبر التلفاز 
ــال متباين في  ــه باهتمام بالغ واِنفع ب ترقُ
التعبير من أجل مضي الشوطني بسالم، 
مع احلرص على بدء املباراة في توقيتها من 
ــيق مع جلنة املسابقات  دون تأخير والتنس
ــتوجبت  بخصوص تقريره الوافي، وإن اس
ــور احالتها الى جلنة االنضباط  بعض األم
ــمها كونها  ــا من أجل حس فإنه يتابعه
ــاً أليّة تبعات  ــر، وتفادي ــل أي تأخي ال حتتم

سلبية».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــية  الروس املعارك  ــة  مازالت كف
ــاحات القتال  ــة في س األوكراني
ــن  ــة، لك ــالد متأرجح ــرق الب ش
ــة  «ضرب ــى  إل ــيرون  يش ــراء  خب
ــة تطيح بقوات  قاضية» متوقع
ــتنزافها خالل  ــكو بعد اس موس

املعارك املستمرة. 
ــي احلرب  ــة القتال ف ــت كف ومال
ــهر لصالح  ــذ أش ــتمرة من املس
ــة  ــابيع القليل ــي األس ــيا ف روس
ــبب تفوقها الهائل  املاضية بس
ــة، وهي  ــران املدفعي ــوة ني ــي ق ف
ــس  الرئي ــا  ــرف به ــة اعت حقيق
األوكراني، فولودميير زيلينسكي، 
في خطاب ألقاه، في وقت متأخر 
من ليل الثالثاء. وقال «يعزز اجليش 
ــي منطقة  ــي دفاعاته ف األوكران
ــاورات  املن ــل  بفض ــك  لوجانس
التكتيكية»، مضيفا «هذه حقا 
أصعب بقعة، احملتلون يضغطون 
ــك»،  بقوة أيضا في اجتاه دونيتس

وفقا ملا نقلته «رويترز».

ــك  لوغانس ــا  مقاطعت ــرف  تُع
باسم منطقة  ــك معا  ودونيتس
دونباس، حيث يقاتل االنفصاليون 
ــيا القوات  ــن روس ــون م املدعوم
ــام ٢٠١٤ بعد  ــذ ع ــة من األوكراني
ــبه جزيرة القرم  ــيا لش ضم روس

من أوكرانيا، وفقا لـ»رويترز».
ــكريون إن  ــون عس ــول محلل ويق
ــق تقدم  ــيا في حتقي ــل روس فش
ــى اآلن منذ غزو أوكرانيا  كبير حت
في ٢٤ فبراير، يعني أن الوقت في 

صالح األوكرانيني.
مباراة مالكمة

وشبه اجلنرال األميركي املتقاعد 
ــوات البرية  ــابق للق ــد الس القائ
ــارك  م ــا،  أوروب ــي  ف ــة  األميركي
ــية  الروس ــارك  املع ــج،  هيرتلن
ــة بـ»مباراة مالكمة في  األوكراني

الوزن الثقيل».
وقال عبر حسابه مبوقع «تويتر»، 
ــال على مدى  ــالل قت االثنني، «خ
ــرف  ط ــقط  يس ــم  ل ــهرين،  ش
ــى اآلن»،  ــة القاضية حت بالضرب
ــة  (الضرب ــتأتي  «س ــا  مضيف

ــتنزاف  ــع زيادة اس ــة)، م القاضي
القوات الروسية».

واعتبر أن القتال بني اجلانبني في 
ــرق أوكرانيا  منطقة دونباس بش
ــات  «لكم ــة  معرك ــة  مبثاب كان 
ــادل  تب أدى  ــث  حي ــادة»،  مض
ــات  ــي والهجم ــف املدفع القص
املضادة وحترك اخلطوط األمامية 

إلى «صعوبة إحراز تقدم».
ــا في  ــيا وأوكراني ــتمر روس  وتس
ــن ميكن  ــائر، لك ــة اخلس مواجه
ــي،  احلال ــت  الوق ــي  ف ــا  ألوكراني
ــع مبيزة «اإلرادة واملعنويات»  التمت

األعلى، وفقا للجنرال املتقاعد.
ــدت  ــالل الفترة املاضية، ناش وخ
ــال  ــدول الغربية إرس ــا ال أوكراني
املزيد من شحنات األسلحة بعد 
ــية  االعتراف بأن املدفعية الروس
ــاحة  س ــي  ف ــا  عليه ــت  تفوق
ــس  ــع «بيزن ــا ملوق ــة، وفق املعرك

أنسايدر».
ــرال املتقاعد أن تنمو  ويتوقع اجلن
موارد أوكرانيا مع «حصول البالد 
ــتفادة  على معدات جديدة واالس

منها».
حرب استنزاف

وبعد الفشل في السيطرة على 
ــية  ــف، ركزت القوات الروس كيي
ــرق  ش ــة  منطق ــى  عل ــا  غزوه

ــيا تقدما  ــا، وأحرزت روس أوكراني
بطيئا في دونباس منذ أبريل، في 
صراع أودى بحياة آالف اجلنود من 

اجلانبني، وفقا لـ»رويترز».
ــال، جعل  ــد القت ــول أم ــن ط لك

ــتمرار  «اس ــون  يرجح ــراء  خب
ــد متتد  ــرة طويلة»، ق ــرب لفت احل
ــى  إل ــارك  املع ــول  وحت ــنوات  لس
ــتنزاف حقيقة»، وفقا  «حرب اس

لـ»بيزنس أنسايدر».

وتوقع السفير األميركي السابق 
ــر،  بيف ــتيفن  س ــا،  أوكراني ــي  ف
ــام ٢٠٢٣ أو  ــداد احلرب حتى ع امت
ــا عن حتول املعارك  ٢٠٢٤، متحدث
إلى «حرب استنزاف»، لعدم قدرة 
الطرفني على حسم احلرب، وذلك 
في تصريحات للموقع األميركي.

مكاسب روسية
ــات الكبيرة في  ــد االنتكاس وبع
ــزو، حتقق  ــن الغ ــى م ــام األول األي
ــب  مكاس ــية  الروس ــوات  الق
تدريجية في منطقة دونباس، ما 
يثير تساؤالت حول «بدء موسكو 

االنتصار في احلرب».
وأكد حاكم مقاطعة لوغانسك، 
سيرغي غايداي، سيطرة القوات 
«توشكيفكا»،  على  ــية  الروس
وهي جتمع سكني على الضفة 
ــال  وق ــوب.  اجلن ــى  إل ــة  الغربي
األوكراني،  ــس  الرئي ــار  مستش
إن  ــتوفيتش،  أريس ــكي  أوليس
ــتولت  اس ــية  الروس ــوات  الق
ــة ميتيولكني  ــى قري ــا عل أيض
ــك  وميكنها عزل ليسيتشانس

وسييفيرودونتسك عن األراضي 
ــا أوكرانيا،  ــيطر عليه التي تس
ــرزت  وأح ــرز».  لـ»رويت ــا  وفق
واالنفصاليون  الروسية  القوات 
ــدا من  ــا مزي ــرق أوكراني ــي ش ف
ــوا  تقدم إذ  ــاء،  الثالث ــدم،  التق
ــك  ليسيتشانس مدينة  صوب 
ــي  ــل الرئيس ــد املعق ــي تع الت
ــوات األوكرانية في دونباس،  للق
ــي في  ــود أوكران ــل صم ــي ظ ف
ــي،  الروس ــوم  الهج ــة  مواجه
ــرز». وتعليقا على  ــا لـ»رويت وفق
ــكري  ــول اخلبير العس ذلك، يق
ــواك،  ــتراتيجي، إدوارد لوت واالس
ــايدر»، إن «بوتني  لـ»بيزنس أنس

يفوز في هذه اللحظة».
ــر، تؤكد  ــب آخ ــى جان لكن عل
ــن  األم ــز  مرك ــي  ف ــرة  اخلبي
ــئة  الناش ــا  والتكنولوجي
ــا  ريت ــاون،  ت ــورج  ج ــة  بجامع
ــث  احلدي ــة  صعوب ــف،  كونايي
ــم في  ــر واضح وحاس ــن نص ع
ــرب، وفقا  ــة من احل ــك املرحل تل

لـ»بيزنس أنسايدر».

وكاالت / البينة الجديدة

ــعودي األمير  زار ولي العهد الس
ــلمان تركيا للمرة  محمد بن س
ــس  ام ــنوات،  س ــذ  من ــى  األول
ــات مع  ــراء محادث ــاء، إلج األربع
ــب إردوغان،  ــب طي ــس رج الرئي
ــل»  الكام ــع  «التطبي ــدف  به
ــدة  ــات التي تضررت بش للعالق
بعد مقتل الصحفي السعودي 
ــقجي، بحسب ما  جمال خاش

تنقل «رويترز» عن مصدر تركي.
ــف عن برنامج الزيارة  ولم يكش
بعد، إال ان اتفاقات عدة ستوقع، 
ــي رفيع  ــؤول ترك ــب مس بحس
ــة  ــه وكال ــت عن ــتوى نقل املس

فرانس برس ولم تسمه.
وفي أبريل، زار إردوغان السعودية 

ــهر  ــتمرت ألش ــد حملة اس بع
ــني  ب ــات  العالق ــالح  إص ــة  بغي
ــمل  القوتني اإلقليميتني، مبا ش
إسقاط احملاكمة اخلاصة مبقتل 
ــطنبول عام  خاشقجي في إس
ــرى محادثات منفردة  ٢٠١٨. وأج
مع األمير محمد بن سلمان أثناء 
ــار احتمال  ــاك، مما أث ــوده هن وج
ــعودية  س ــتثمارات  اس ــود  وج
ــي تخفيف  ــاعد ف ميكن أن تس
معاناة االقتصاد التركي احملاصر 
ــكالت. وعن أهداف الزيارة  باملش
ــت «رويترز»  ــع منها، نقل واملتوق
ــي كبير، طلب  ــؤول ترك عن مس
عدم نشر اسمه، قوله إن الزيارة 
ــق «تطبيعا  ــع أن حتق من املتوق
ــرة ما قبل  ــتعادة فت كامال واس
ــاف «حقبة جديدة  األزمة»، وأض

ستبدأ».
وعن خط مبادلة عمالت محتمل، 
ــؤول إن «املفاوضات ال  ــال املس ق
ــة»  ــرعة املطلوب ــرك بالس تتح
ــتتم مناقشتها على انفراد  وس
ــف املسؤول  بني الطرفني. وكش
ــات في مجاالت الطاقة  أن اتفاق
ــتوقع  س ــن  واألم ــاد  واالقتص
خالل، بينما يجري العمل أيضا 
ــول الصناديق  ــة لدخ على خط
ــعودية أسواق رأس املال في  الس
ــؤول التركي  تركيا. وأوضح املس
أن «السعودية قد تكون مهتمة 
ــركات تابعة لصندوق الثروة  بش
ــن أخرى أو  ــي أماك ــي أو ف الترك
ــة  مماثل ــتثمارات  باس ــام  بالقي
ــا اإلمارات  ــك التي قامت به لتل
ــة املاضية».  ــهر القليل في األش

وأضاف أن الزعيمني سيناقشان 
ــكان بيع طائرات تركية  أيضا إم

مسيرة مسلحة إلى الرياض.
ــرة  ــني أنق ــات ب ــرت العالق وتوت
ــد أن قتلت  ــدة بع ــاض بش والري
ــقجي  خاش ــعودية  س ــة  فرق
ــي ٢٠١٨ في  ــت أوصاله ف وقطع
ــطنبول.  بإس اململكة  قنصلية 
ــوم في ذلك  ــى إردوغان بالل وألق
ــتويات»  الوقت على «أعلى املس
ــعودية. ورأى  ــي احلكومة الس ف
ــد  ــن معه ــاي م ــونر كاغابت س
ــتيتوت فور نير  ــنطن إنس «واش
ــي»، «هذه الزيارة  إيست بوليس
ــرة منذ  ــي انق ــن األهم ف هي م
ــب  قرابة عقد من الزمن»، بحس
ــال كاغابتاي  ــرس. وق ــس ب فران
ــاءه جنبا  ــع كبري ــان وض «إردوغ

ــدف  ــه ه ــيء. فلدي ــض الش بع
ــات  باالنتخاب ــوز  الف ــد  وحي
ــيرا إلى أن الرئيس  املقبلة» مش
ــارات في  ــذي زار اإلم ــي ال الترك
ــعى  «يس ــر  فبراي ــف  منتص
ــتقطاب  ــتى الرطق إلى اس بش
وأوقفت  خليجية».  استثمارات 
وأوقفت  االنتقادات  أنقرة جميع 
ــة القتل في  ــة في جرمي احملاكم
ــى  ــة إل ــت القضي ــل، وأحال أبري
ــتنكرتها  الرياض في خطوة اس
اإلنسان.ويقول  حقوق  جماعات 
ــعودية  إن األموال الس محللون 
ــاعد  ــة الصعبة قد تس والعمل
ــد الدعم قبل  ــان في حش إردوغ
انتخابات مشددة بحلول يونيو 
ورأت  ــرز.   رويت ــب  بحس  ،٢٠٢٣
ــج تركيا في معهد  مديرة برنام

ــتيتوت» في  إنس «ميدل إيست 
ــول أن «أحد  ــنطن غونول ت واش
ــعودية  ــية للس الدوافع الرئيس
ــنية تشمل  هي إقامة جبهة س
ــوذ إيران  ــي مواحهة نف تركيا ف
ــا أضافت،  ــي املنطقة».لكنه ف
ــذا  ــرس: «ه ــس ب ــب فران بحس
ــل  بح ــمح  يس ــن  ل ــارب  التق
املشاكل االقتصادية الرئيسية» 

في تركيا.
وزار ولي العهد السعودي مصر، 
في مستهل جولة في املنطقة 
ــي وقادته  ــرها االثنني املاض باش

أيضا إلى االردن الثالثاء املاضي.
ــان  اجلانب ــع  وق ــرة  القاه ــي  وف
ــعودي ١٤ اتفاقية  املصري والس
ــتثمارية الثالثاء في القاهرة  اس

بقيمة ٧,٧ مليارات دوالر.

د.محمد فتحي عبد العال
كاتب وباحث وروائي مصري

تعد اللغة العربية من اللغات العريقة 
ــي أعماق التاريخ   الضاربة بجذورها ف
ــرا أنها  ــزة وفخ ــرفا وع ــا ش ويكفيه
ــن تظل اللغة  ــة القرآن الكرمي ولك لغ
ــكلها احلالي عقبة أمام  العربية بش

الناطقني بها وكاتبيها ومحبيها .
ــات عربية هائلة  معاجم تذخر بكلم
بعضها مهجور غامض مبعان متشعبة 
ــى واحد مما  ــؤدي ملعن ــا ي ــر منه وكثي
ــاس بينها ومحاوالت تبدو  يؤدي لاللتب
ــص املترادفات  ــا واهية لتخصي أحيان
ــا متباينة املقاصد  على نحو يجعله
ــة  ــي اجلمل ــتخدامها ف ــق الس ويخل
ــة من القواعد تتحكم  هدف ...ملحم
كمظلة مهيمنة على اللغة العربية  
ــتمل  ــي النحو وهي قواعد تش أال وه
ــتى تفوق أحيانا  ــتثناءات ش على اس
ــها مما يجعلها مثقلة  القاعدة نفس
ــاب العربية عالوة على عدد هائل  لكت
من قواعد االمالء والتشكيل املعجزة 

على االتقان  .
ــم  ــى حج ــاال عل مث ــرب  ــا نض دعون
ــاق  لو باحث في علم من العلوم  املش
ــة مثال فحتى  ــة والتجريبي التطبيقي
ــل فلديه  ــه بتعريب كام ــب بحث يكت
إشكاالت عدة تستغرق منه وقتا أطول 
من البحث العلمي ذاته فعليه البحث 
عن تعريب مناسب للمصطلحات قد 
ال يتحقق مع كثرة مشتبهات ألفاظ 
اللغة عالوة على ضرورة اتباع القواعد 
ــة واالمالئية وعالمات الترقيم  النحوي
ــا يجعله  ــا وهو م ــكيل أحيان والتش
ــعار  ــني لغويني بأس ــأ إلى مدقق يلج
ــا حاول  ــن يصل مهم ــغ فيها ول مبال
ــة فاخلالفات  ــة الكمال املطلوب لدرج
ــرة والفذلكات في بواطنها  فيها كثي

عديدة.
ــاب  الكت ــد  أح ــدت  وج ــرة  فت ــذ  من
املشهورين قد أراح رأسه من عناء تتبع 
ــقطات  ــني باصطياد س بعض املغرم
ــة واالمالئية له وما  ــاهير النحوي املش
ــم باملظهر  ــل اهتمامه ــم فج أكثره
ــول كتاباته  ــوع وح ــر املوض دون جوه
ــة فال نحو مطلوب  جميعها بالعامي

وال امالء مرغوب.
ــت مغرما  ــة اإلعدادية كن ــي املرحل ف
ــديد  ــا ش ــة وقواعده ــة العربي باللغ
وكنت  ــا  وبالغته لنحوها  ــس  التقدي
ــمعتها من  ــى بقصة س ــا اتغن وقته
ــذي كان  ــة وال العربي ــة  اللغ ــم  معل
ــالوة ألفية  ــيبويه محبا لت متيما بس
ــبة  ــامعنا مبناس ــن مالك على مس اب
ــة أنه  ــول القص ــبة .تق ــر مناس وبغي
ــدر اخلليفة أمرا  ــد العصور أص في أح

ــم  ــوم عليه ــد احملك ــن أح ــو ع بالعف
ــدام فأملى على كاتبه :»اإلعدام  باالع
ــو» لكن الكاتب وقع في خطأ  ال. العف
ــدام .ال العفو» فأطاح  ــب :»اإلع إذ كت
مكان النقطة اخلاطىء برقبة احملكوم 

عليه باالعدام ونفذ فيه احلكم .
ــل اخليال العربي  ــا قصة من قبي طبع
ــب التراث  ــذي تزخر به كت ــح وال اجلام
ــى  عل ــة  الدالل ــة  والواضح ــي  العرب
ــت  ــت خلدمة اللغة وليس ــا وضع أنه
ــة وليس هناك ما هو أدل على  حقيقي
اختالق القصة من أن عالمات الترقيم 
ــت في  ــل وضع ــل اجلم ــا فواص ومنه
ــى العربية  ــث ونقلت إل العصر احلدي
تأثرا بالغرب وبالتالي لم تكن موجودة 

أيام اخلالفة !!.
ــة حقيقية فهل  ــن هب أن القص ولك
هذا ينبىء بدقة اللغة أم بإشكاليات 
ــي تأويلها إن  ــا وخطورة ف ــي بنيانه ف
ــقطت نقطة فاصلة بني كلماتها  س

فتكون كارثة ال تبقي وال تذر !!!
ــارة  ــق لي حمل بش ــال لصدي في مق
ــو قائل  ــاص ليس ه ــن الع ــرو ب أن عم
ــاك ال بطل  ــدارج « مجبر أخ ــل ال املث
ــي  ــاعر اجلاهل ــو الش ــا ه « وأن قائله
ــتدل  ــزاري واس ــالل الف ــس بن ه بيه
ــة عمرو بن العاص  على ذلك بفصاح
ــتجعله حتما يلتزم بقواعد  والتي س
ــة في النحو ليكون  ــماء اخلمس األس
النطق الصحيح بلغة قريش «أخوك» 
ــرا في أن  ــرددت كثي ــس «أخاك» .ت ولي
ــتدالل بقواعد  أصدم صديقي أن االس
اللغة العربية في حسم هذه األشياء 
ــد  فالقواع ــاطة  البس ــذه  به ــس  لي

النحوية العربية في أصولها مرتبكة 
ــني القبائل العربية  ــف فيها ب ومختل
ــوى محاولة  وأن النحو احلالي ليس س
للتوفيق بني القواعد للعمل بأكثرها 
شهرة  وفي النهاية وضعت ردي على 
ــي احلديث عن هذا  مقاله كاآلتي : «ف
ــكال  ــل فقد التزام  اغلب رواته ش املث
ــره أخاك  ــر أو مك ــو :»مجب ــدا وه واح
ــف  ــتطيع أن نستكش ال بطل» ونس
ــه تعالى : (إِنْ  ــر في ذلك  في قول الس
)(طه: ٦٣) ذلك أن :»إن»  رَانِ احِ انِ لَسَ ذَ ٰ هَ
ــمها  ــة، و(هذان) اس ــخة وناصب ناس
ــن املفترض أن يكون  منصوب فكان م
ــى أي (هذين)  ــب بالياء ألنه مثن النص
ــة بعض  ــف على لغ ــه جاء باألل لكن
ــون األلف  ــوا يلتزم ــرب الذين كان الع

ــع  ــل م ــد التعام ــة عن ــة ثابت كصيغ
ــة ومنهم بني احلارث  األسماء اخلمس

بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة..
ــاص من  ــن الع ــرو ب ــا أن عم وإذا علمن
كتاب الوحي فبالتالي نطقه للعبارة 
ــف ليس  ــذه ملتزما األل ــهيرة ه الش

مستغربا .
ــاص  الع ــن  ب ــرو  لعم ــل  املث ــبة  ونس
ــهادا   ــت بها كتب النحو استش حفل
ــي اللبيب عن كتب  ومنها كتاب مغن
ــوي)  لالمام  ــب هو مصنف (لغ األعاري
ــري عالم  ــاري املص ــام األنص ابن هش
ــيَ (٧٦١ هـ) وورد  النحو الكبيـر املتوف
ــن املؤرخني  ــن م ــب املعاصري ــي كت ف
ومنهم جورجي زيدان في كتاب تاريخ 

التمدن اإلسالمي وغيرهم»

ال  ــت  كن ــا  م ــرا  كثي ــي  أن ــة  احلقيق
ــيغ قواعد النحو على شاكلة  استس
ــة جزم  ــي حال ــرف العلة ف ــذف ح ح
ــذا  ه ــدوى  ج ــم  أتفه وال  ــارع   املض
ــرا ما  ــوم لذلك كثي ــف املزع التخفي
كنت اتعمد ترك احلروف دون حذف إلى 
ــر من املدققني الحقا  أن ألح علي كثي
ــأ  في ضرورة االلتزام بالقواعد فلم أش

الدخول في جدل عقيم .. 
ــل  ــع العراقي ــا  يض ــي أن م ــي ظن ف
ــكل  ــر اللغة العربية بش ــام تطوي أم
ــي هو اعتبار أن معجزة القرآن  أساس
ــرد بها  ــة التي تف ــه العربي ــي لغت ف
ــعراء واألدباء  ــدرة الش ــدى  بها ق وحت
ــن باألمر الفيصل  العرب وهذا لم يك
ــرآن احلقيقية  ــي ظني فمعجزة الق ف
في تشريعاته التي سبق بها العالم 
في وضع املواريث وتنظيم العالقة بني 
ــن احلدود وفي إخراج  الزوجني وفي س
الناس من عبادة العباد إلى عبادة اهللا 
ــار واالقرار بوحدانية اهللا  الواحد القه
وفي تشريع حقوق النساء في امليراث 
ــي حفظ حقوق  والنفقة والطالق وف
ــق والترغيب في منحهم احلرية  الرقي
والعتق وإقرار  مبادىء السالم العاملي 
ــراز دور العلم في  ــي إب ــني الناس  وف ب
حياة البشر وفي نظرتهم للكون من 
حولهم . هذه هي اجلوانب األساسية 
ــزة القرآن  ــكلت منها معج التي تش
ــألة هينة  ــت سوى مس واللغة ليس
ــرآن  ــب  فالق ــذه اجلوان ــا ه ــي ثناي ف
ــدا هذا ما  ــاب لغة قوال واح ــس كت لي
ــه والتأكيد عليه   ينبغي تأمله وفهم
فالقرآن يحتوي على ألفاظ أعجمية 

ــه طريقة في   ــة ول ــة للعربي باإلضاف
ــات مختلفة عن  ــم بعض الكلم رس
ــن عدم تقيده  مبادىء اللغة فضال ع
ــد  ــه بقواع ــم آيات ــض محك ــي بع ف
ــل واحتياج  ــو املتعارف عليها ب النح
ــن الفقه  ــى روافد م ــات إل ــض اآلي بع
ــا على  ــى يتم فهمه ــير حت والتفس
الوجه الصحيح فكيف  نفسر قوله 
يَةٌ  دْ ونَهُ فِ يقُ ينَ يُطِ ــى الَّذِ لَ تعالى : (وَعَ
نيٍ ) (البقرة ١٨٤) لغويا  ــكِ سْ عامُ مِ طَ
دون أن نعود للتفسير والفقه لنفهم 

جوانب املسألة !!.
ــة  ــة العربي ــني اللغ ــل ب ــذا فالفص ل
ــة تعامل وبني كونها لغة القرآن  كلغ
ــم فاللغة  ــم وحاس ــر مه ــرمي أم الك
ــاج للتطوير  ــا وقواعدها حتت مبفرداته
ــة  ــكال احلداث ــال أش ــتمر وإدخ املس
عليها للتيسير على الناس وجذبهم 
للتعامل بها في كل أطياف حياتهم 
ــة أما لغة  ــات األجنبي ــن اللغ بدال م
ــاس بها وال  ــة فال مس ــرآن العربي الق
اقتراب منها فقدسيتها من قدسية 
ــماوي في العالم  القرآن الكتاب الس

اإلسالمي ..
ــرة  لنظ ــاج  حتت ــة  العربي ــة  اللغ إن 
ــكلها احلالي  ــاملة وأن تصبح بش ش
ــم  صمي ــي  ف ــني  للباحث (أم)  ــة  لغ
ــذي ينبثق عنها  ــي الوقت ال اللغة ف
ــا النحوية  ــي قواعده ــط ف لغة أبس
والتصريفية واالمالئية وفي كلماتها 
ــي  ف ــتخدامها  اس ــهل  ليس ــا  أيض
ــهيل  ــوم وتس ــل العل ــة ونق الترجم
ــتفادة من  ــالت التجارية ولالس املعام

التكنولوجيا احلديثة.

وكاالت / البينة الجديدة
على نحو مفاجئ، أعلن االحتاد اإلفريقي 
ــات  اجتماع ــي  ف ــاركته  مش ــق  تعلي
ــية  ــة مع القوى السياس ــة الثالثي اآللي
السودانية.وأعلن املتحدث باسم االحتاد 
ــح صحفي  ــي تصري ــد بعليش ف محم
ــي لن  ــاد اإلفريق ــاء أن االحت ــس األربع ام
ــحب من اآللية الثالثية، ولكنه لن  ينس
يشارك في اجتماعات يتم فيها إقصاء 
ــية  ــودانية أساس ــية س ــوى سياس لق
ــة الثالثية أطلقت  ــت اآللي ذات وزن.وكان
ــوداني  ــاري حوارا «س ــهر اجل بداية الش
ــا علقت  ــرعان م ــن س ــوداني»، لك – س

ــاع ضم قوى  ــات عقب اجتم االجتماع
ــزي، مع  ــر واجمللس املرك ــة والتغيي احلري
ــة  أمريكي ــادرة  مبب ــكري  العس ــون  املك

سعودية.

وكاالت / البينة الجديدة
مازالت كفة املعارك الروسية األوكرانية في 
ساحات القتال شرق البالد متأرجحة، لكن 
خبراء يشيرون إلى «ضربة قاضية» متوقعة 
ــتنزافها  ــكو بعد اس ــوات موس ــح بق تطي
خالل املعارك املستمرة. ومالت كفة القتال 
ــهر لصالح  ــذ أش ــتمرة من ــي احلرب املس ف
روسيا في األسابيع القليلة املاضية بسبب 
ــران املدفعية،  ــوة ني ــل في ق ــا الهائ تفوقه
ــرف بها الرئيس األوكراني،  وهي حقيقة اعت
فولودميير زيلينسكي، في خطاب ألقاه، في 
ــاء املاضي.وقال  ــل الثالث ــت متأخر من لي وق
«يعزز اجليش األوكراني دفاعاته في منطقة 
ــاورات التكتيكية»،  ــك بفضل املن لوجانس
ــة، احملتلون  ــذه حقا أصعب بقع مضيفا «ه

ــك»،  يضغطون بقوة أيضا في اجتاه دونيتس
ــرف مقاطعتا  ــه «رويترز».تُع ــا نقلت ــا مل وفق
ــك معا باسم منطقة  لوغانسك ودونيتس
ــون  االنفصالي ــل  يقات ــث  حي ــاس،  دونب
ــوات األوكرانية  ــيا الق ــون من روس املدعوم
ــبه  ــيا لش ــد ضم روس ــام ٢٠١٤ بع ــذ ع من
ــا لـ»رويترز». ــن أوكرانيا، وفق جزيرة القرم م

ــكريون إن فشل روسيا  ويقول محللون عس
ــى اآلن منذ غزو  ــدم كبير حت ــي حتقيق تق ف
ــباط، يعني أن الوقت في  أوكرانيا في ٢٤ ش
األميركي  اجلنرال  ــبه  األوكرانيني.وش صالح 
ــوات البرية  ــابق للق ــد الس ــد القائ املتقاع
األميركية في أوروبا، مارك هيرتلنج، املعارك 
ــاراة مالكمة في  ــية األوكرانية بـ»مب الروس

الوزن الثقيل».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــخصا حتفهم  ــن ٩٢٠ ش ــا ال يقل ع ــي م لق
ــوي ضرب  ــزال ق ــى زل ــرون ف ــب ٦٠٠ آخ وأصي
ــرق  ــى جنوب ش ــة ف ــة نائي ــة حدودي منطق
ــبما  ــل الثالثاء /األربعاء، حس ــتان لي أفغانس
ــن ارتفاع  ــي تتخوف م ــلطات الت ذكرت الس

حصيلة الضحايا.
ــاعد وزير الكوارث الطبيعية شرف  وقال مس
الدين مسلم األربعاء «تفيد املعلومات الواردة 
إلينا مبقتل ما ال يقل عن ٩٢٠ شخصا وإصابة 

٦٠٠» آخرين بجروح.
ــارت إلى  ــابقة قد أش ــة الس ــت احلصيل وكان

مقتل  ٣٠٠ شخص على األقل.
ــه ٥,٩ درجات  ــت قوت ــزال الذي بلغ ــع الزل ووق
على عمق ١٠ كيلومترات قرابة الساعة ١,٣٠  
ــتان، وفقا ملعهد  بالقرب من احلدود مع باكس

ر مركز رصد الزالزل  رصد الزالزل األميركي، وقدّ
األوروبي املتوسطي قوة الزلزال عند ٦٫١ درجة. 
وضرب زلزال ثان بقوة ٤,٥ درجات املكان نفسه 
ــد الزالزل  ــه، وفقا ملعه ــا في الوقت ذات تقريب

األميركي.
ــم احلكومة  ــاعد املتحدث باس ــح مس وأوض
ــة فرانس برس  ــي لوكال ــة بالل كرمي األفغاني
ــكانها ال  ــن املنازل دمرت وأن س ــر م إن «الكثي

يزالون حتت االنقاض».

—€˛a@èfl˝Ì@Û‹n‘€a@ÖÜ«@NNäflÜΩa@fiaå€å€a
Êbné„bÃœc@ø@
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حاورته /
 زينب محمد عبدالنبي

ــك  ــة  الي ــررت الكتاب ــا ق  حينم
سبقتني الكلمات تتقافز فرحا 
بك فالتميز عند الفنان علي جنم 
الدين بحسن اخللق ورقة القلب 
والتواضع، ( علي جنم الدين ) ممثل 
ــواره الفني في  ــدأ مش ــي ب عراق
والتلفزيوني  املسرح سنة ١٩٩٧ 
ــه وحب لفن  ــنة  ٢٠٠٤  هوايت س
ــجل له   ــي هذا اجملال وس ابدع ف
ــازات مميزة في  ــخ الفني إجن لتاري
ــدم الفن مع جيلني من  الدراما ق
ــارك  الفنانني القدمي واحلديث  ش
ــتركة  في بطوالت مطلقة ومش
ــمولية  ــى الش ــح ال ــان يطم فن
ــى جوائز  ــن ، حصل عل ــي الف ف
ــاركة في املسرح  وشهادات مش
ــل مهمة وكثيرة  والدراما له عم
منها يسكن قلبي , فلم بغداد ,  

املاز , املاس مكسور , الدرس األول 
ــيخ  , حرائق  ــة ,  باب الش , رازقي
رماد ,السفينة مع كبار املمثلني 
منهم ستار خضير وعادل عباس 
ــال  ــارس داني ــب و ف ــد طال و هن
وغيرهم قدم مسرحية اساطير 
ــالدي للمخرج ماجد دندس  في ب

العرض األول في كركوك والثاني 
ــالح الدين . وعلى  في جامعة ص
ــة على  ــرح ( بروف ــبة املس خش
ــدع في  ــده واب ــار) جس خط الن
شخصية الشهيد كاظم جواد 
ــواتر تنحني  ــي اخليت الس (( ان

وما ننحني )) عام ٢٠١٨ .
 

ــن بني  ــم الدي ــي جن ــان عل  * الفن
ــت وتعلمت خالل  جيلني ماذا رأي

تلك السنوات  ؟ 
ــا اجليد  ــر منه ــت الكثي - تعلم
ــيئ  ــا الس ــه ومنه ــددت مع وجت

تعلمت ان ال اقع فيه.
ــل محطات حياتك؟  *ماهي اجم
ــار احالمك عند  ــل توقف قط وه

محطة معينة؟
ــن يتوقف  ــان احلم ل _انا انس
ــر نفس بحياتي  حلمي حتى اخ
ــكل  فل ــات  محط ــي  اوقات كل 
ــف  ومواق ــة  حكاي ــة  محط

وذكريات. 
ــذي  ال ــي  الفن ــل  العم ــو  *ماه
ــل انتقاله في  ــة وعم ترك بصم

حياتك؟
_كل اعمالي الصغيرة والكبيرة 
ــا واعتبرها  ــر به ــا وافتخ اتبناه
مؤثرة حتى وان كان  فيها القليل 

من اإلخفاق.
ــض   ــوى بع ــف محت ــف تص *كي

ــل  التواص ــج  برام ــاهير  مش
االجتماعي وغيرها؟

ــد ومنها  ــوى جي ــا محت _منه
ــاش هههه  ــدا وكل ط ــيئ ج س

عقله براسه ويعرف خالصه.
ــع االنتقادات  ــل م ــف تتعام *كي

والتعليقات السلبية ؟
ــي وترهقني  ــادات تؤثر ب _االنتق
ــي  لكون ــي  وتزعجن ــي  وتقلقن

جهدي وحرصي االهم ان ال اسيئ 
ــانيتي وتعاملي مع  بفني وبانس
ــى احد ان  ــال اقبل عل ــن ف االخري

يسيء لي.
ــن اإلعالنات  ــت بعيد ع ــاذا ان *مل

والترويج على السوشل ميديا؟
ــو  ــن ه ــاك م ــل وهن ــا ممث ان  _

اختصاص إعالنات.
*خالل مسيرتك الفنية تعرضت 
ــي  ماه ــرة  كثي ــات  صعوب ــى  ال
الى  ــا  تقدمه ــي  الت ــة  النصيح
ــرض لصعوبات  الفنان الذي يتع

في بداية املشور الفني ؟
ــت لصعوبات منها  -اكيد تعرض
ــا تغلبت  ــرا ومنها م ــرك اث ــا ت م

عليها .
بالتالي نصيحتي ان ال تيأس ابدا 
ــا وموهبة  ــت متتلك هدف ــا  دم م
ورسالة لكن ال تعتمد في حياتك 
االجتماعية على الفن بل اجعل 

من الفن مهنة ثانية ال أولى.

امسرتدام / فالح الغزي

 أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
ميزوبوتاميا الثقافي الدولي في 
هولندا، عن اكمال االستعدادات 
ــان املزمع عقده للفترة  للمهرج
ــي  ف ــاري  اجل ــران  حزي  ٢٦  -٢٥
ــاي الهولندية بدورته  مدينة اله
ــة  ــت اللجن ــة . واطلق اخلامس
ــم  اس ــام  الع ــذا  ه ــة  املنظم
ــر النواب  ــاعر الكبير مظف الش
ــا اجلديدة .وقال مدير  على دورته
ــم  واملترج ــاعر  الش ــان  املهرج
العراقي محمد األمني الكرخي 
: ان اللجنة املنظمة للمهرجان 
ــتعدادتها  ــع اس ــت جمي اكمل
ــبل الكفيلة  وهيأت جميع السُ
ــا  ــان ميزوبوتامي ــاح مهرج إلجن
والتي  اجلديدة  ــه  بدورت الثقافي 
ــم الكثير  ــهد برنامجا يض تش

من الفعاليات بجانب الشعر و 
واملوسيقى والرسم ، فضال عن 
مشاركة دور النشر عبر معرض 
ــع (٥٠٠٠) كتاب.  ــاب وبواق الكت
ــارت  «اخت ــي  الكرخ ــاف  واض
ــان  ــة للمهرج ــة املنظم اللجن
ــق من  ــة  طريق العش ــذا فرق ه
كرمانشاه- ايران ، بقيادة املبدع 
تيمور كوروش زاده باكورة حفل 
ــن فعاليات  ــاح، فضال ع االفتت
ــة عن كتابة  كثيرة ومنها ورش
و  ــال  لالطف ــر  القصي ــص  الن
ــترك  مش ــكيلي  تش ــرض  مع
للعراقي  صفاء سالم اسكندر 
ــار  ــا خدايار.واش نيم ــي  وااليران
ــان  مهرج «دورة  ان  ــي   الكرخ
ــلط الضوء على  هذا العام تس
ــعرية اجلديد في  ــوات الش االص
فيها  ويشارك  الالتينية  إمريكا 
ــني  ــن دول ( االرجنت ــعراء م الش
ــواي)،  ــيك ، اورغ ــرو ، املكس ، بي

ــالع  اط ــى  ال ــدف  يه ــك  وكذل
ــى ادب  ــدي عل ــور الهولن اجلمه
الشرق واجلوانب الثقافية لتلك 
احلوار  والتركيز على  ــعوب  الش
بني الثقافات .واوضح  الكرخي 

« ثمة فعاليات اخرى تشهدها 
ــر»  ــة « الك تيات ــة مؤسس اروق
ــة ، ومن اهم الفعاليات  الثقافي
طبع كتاب عن الشعر الهولندي 
ــر  عش ــع  التاس ــرن  الق ــي  ف

ــة  ــة العربي ــى اللغ ــاً ال مترجم
ــة لترفونس  وبدعم من مؤسس
ــارئ العربي فرصة  ــح للق ، ليتي
ــى االدب الهولندي  ــالع عل االط
ــعر الهولندي حتديداً. وبني  والش
ــي ان « اللجنة املنظمة  الكرخ
ــت الكثير من  ــان وجه للمهرج
ــعراء في العالم  ــوات للش الدع
ــان الصائغ/ العراق  ومنهم (عدن
، واسيني األعرج / اجلزائر، هالل 
ــويطي /  كوتا / العراق ، بدر الس
الكويت ، خوان كارلوس تاخيس/ 
اوروغواي ، جمال نصاري االحواز 
ــني نهابة / العراق ،  - ايران ، حس
خالد الريسوني / املغرب،  رامون 
ــس/ اوروغواي ، عزالدين  هاينوتي
ــر الغافري  ــي / املغرب، زاه الواف
ــان ، انتصار عبد  ــلطنة عم / س
ــرام املصري /  ــم / مصر ، م املنع
ــوريا، هدى ديبان/ فلسطني،  س
واخرون.ونوه  « يسعى املهرجان 

ميزوبوتاميا الى التعريف بثقافة 
ــر األصوات  ــرق عب العرب واملش
الشعرية العربية سواء املقيمة 
ــي أو  ــم العرب ــي العال ــا ف منه
املهجر ، وقد ملسنا في الدروتني 
ــور  اجلمه ــال  اقب ــابقتني  الس
االبداع  للتعرف على  الهولندي 
ــه املتعددة. ــي في مجاالت العرب
ــام حتت  ــان يُق ــر ان املهرج يُذك
ــة  ــة بلدية الهاي ومؤسس رعاي
ــرح الك تياتر ،  ــة مس ومؤسس
ــف بثقافة  ــى التعري ال ويهدف 
ــعرية  العرب عبر األصوات الش
ــة منها  ــواء املقيم ــة س العربي
ــي أو املهجر،  ــم العرب في العال
ــف األوروبي ذلك  ــد ملس املثق وق
ــالل دورات املهرجان االربع  من خ
ــاالً مميزاً  ــهد اقب ــابقة وش الس
وحضوراً الفتاً من قبل اجلمهور 
االبداع  للتعرف على  الهولندي 

العربي في مجاالته املتعددة.

د. وليد جاسم الزبيدي

دعني أحلّقُ في سما 

آهاتي

فالسجنُ دائي 

والشجونُ لداتي..

وتكالبتْ كلُّ الصروفِ 
مآسياً

فحملتُها نغماً الى 

.. ناياتِ

النارُ أجنحةٌ حلُلمٍ 

شاردٍ

ال لنْ أنالَ سراطَ خيطِ 

.. جناةِ

ذْ  برُ كأسي مُ والصّ

وُلدتُ بظلمةٍ

دقُ أنفاسي  والصّ

داتي.. وصوتُ حُ

لِقْ سراحيَ فالطيورُ  أطْ
غريبةٌ

تْ  منْ دونِ نوحٍ أخرسَ

نغماتي..

رْجيَ  فالغيمُ سَ

والنجومُ قبيلتي

والبحرُ داري والورودُ 

راتي.. سُ

عراً حياةً  سأكونُها شِ

بعدما

أزِفَ الرحيلُ بدفتري 

ودواتي..

@NN �›Óyä€a@ �“�ãc
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ــا كبيرا  ــدم فيلم ــوال  ق كوب
ــة  ــام ١٩٧٩ «القيام ــزا ع ممي
 Apocalypse Now اآلن»  
ــة   (قلب الظالم    ) عن رواي
ــراد»  وضع  ــف كون لـ»جوزي
ــة وامواله  ــا كل طاقات فيه
ــرب فيتنام  ــا  ح ، موضوعه
ــترك فيه مارلون براندو  ..اش
بدور قصير حوالي ١٥ دقيقة 
ــا  ــني دوالر، ام ــل ٣ مالي مقاب
ــس كان مارتن  ــل الرئي البط
ــم في  ــرض الفيل ــني ، ع ش
ــمير اميس ب٧٠  سينما س
 ، ــم  مجس ــوت  وص ــم  مل
ــور العراقي  لم  لكن اجلمه
ــم رغم  ــجم مع الفيل ينس
ــد  ق و   .. ــة  العاملي ــهرته  ش
فضح  السياسة االمريكية 
ــش االمريكي  ــة اجلي وتركيب

بلغة سينمائية رائعة  .
ــا آخر  ــرج فيلم ــوال اخ كوب
رومانسي بعنوان ( واحد من 
ــب ) ١٩٨٢ اال ان الفيلم  القل
فشل فشال ذريعا ، فاضطر 
ــتوديو  ــوال إلى بيع االس كوب
ــديد ديونه.  ــه لتس اخلاص ب
ــف .  ــم يتوق ــوال ل اال ان كوب
ــدم فيلم  نادي  ــام ١٩٨٤ ق ع
القطن  مبيزانية ضخمة (٥٨ 
مليون دوالر) ورشح جملموعة 
جوائز غولدن غلوب واوسكار 
، لكنه فشل جتاريا. قدم في 
ــدي  الكومي ــم  الفيل  ١٩٨٦
ــو   الذي جنح  ــو س زواج بيج
ــح  ــباك التذاكر ورش في ش

ــدة جوائز.بعد مجموعة  لع
ــالم قدم كوبوال عام ١٩٩٠   اف
ــر من  ــث واألخي ــزء الثال اجل
ــق جناحا  ــذي حق ــراب ال الع
ــا نقديا  ــا كبيرا وجناح جتاري
ــح   ــابقيه. ورش ــل من س أق
ــز  جوائ ــبعة  لس ــم  الفيل
ــم ينلها ،  ــكار ، لكنه ل أوس
ــدم فيلم الرعب  في ١٩٩٢ ق
ــق جناحا  ــوال  الذي حق دراك
 ٢٠٠ ــاوز  جت ــا  ضخم ــا  جتاري
العراب  ــة   دوالر.رواي ــون  ملي
ــن املافيا في  ــي حتكي ع الت
ــا  ــل ان يخرجه ــكا قب امري
ــى  عل ــت  ،عرض ــوال  كوب
ــيرجيو ليون  لكنه رفض  س
ــا  اذ كان مهتما  ان يخرجه
ــرى وجدها حتقق  ــة اخ برواي
رؤيته وهي رواية « االغطية « 
لهاري جراي ليحولها لفيلم 
ــن املافيا ايضا ويطلق  آخر ع
عليه اسم  « حدث ذات مرة 
 Once Upon a ــكا ــي امري ف
ــا  Time in America  ، بطله
ــرت دي نيرو  ، (  ــس  روب الرئي
ــال الكبرى  ــظ ان االعم الح
ــتغرق  تؤخذ عن روايات)  .اس
ــر  ــل بهذا الفيلم عش العم
ــنوات ..خالل تلك الفترة  س
ــة العراب  ــوال رواي ــز كوب اجن
ــى اكثر  ــني وحصل عل بجزئ
ــن كل جزء  ــز ع ــن ٥ جوائ م
ــه عام  ــون فيلم ــل لي .. اكم
ــدى  ــت اح ــث كتب ١٩٨٤ حي
ــى  ــرا انته ــف :  اخي الصح

ــه املعجزة  ــن فيلم ــون م لي
ــرض الفيلم في  .وبعدما  ع
مهرجان «كان» السينمائي، 
ــور  احلض ــع  جمي ــب  أُعج
بالفلم، وأطلقوا عليه لقب 
ــات واعتبر  ــراب الثمانين «ع
ــل األفالم  ــم أحد أفض الفيل
ــول  ط كان  ــخ»،  التاري ــي  ف
ــن   ــة لك ــم ٢٢٩ دقيق الفيل
 Warner Brothers ــركة  ش
ــان  ــد املهرج ــة بع االمريكي
ــات (الفالش  ــت اللقط حذف

ــي  مباض ــة  اخلاص ــاك)  ب
ــرو  ــرت دي ني ــخصية روب ش
بشكل كامل الغراض جتارية 
الفيلم قصيرا   حتى يصبح 
ــا  ــة  ، مم ــي ١٢٠ دقيق حوال
ــبب له  فشال في شباك   س
ــور كانوا  ــر؛ ألن احلض التذاك
ــم من دون  ــاهدون الفيل يش
ــوا ما الذي يحصل  أن يفهم
ــيرجيو  بالضبط،  أصيب س
ــبب ذلك ،  باكتئاب حاد بس
ومات بعدها بجلطة قلبية 

ــر الـ٦٠.تقول  زوجته   في عم
ــة   بخيب ــيرجيو  س ــعر  ش
ــوارات  ــردد ح ــرة، كان ي كبي
ــه دائما  ،  ــم مع نفس الفيل
ــد وفاته  ــي ، بع ــى أن توف إل
 Warnerــركة ش ــتغلت  اس
brothers هذا اخلبر، وأصدرت 
للفيلم كامل   DVD نسخة 
ــع ، ومت بيع  ــر تقطي ــن غي م
ــخ  ــرة من النس ــة كبي كمي
وا مصاريف  لدرجة انهم غطّ
ــية للفيلم،  اإلنتاج األساس

وإلى يومنا هذا ال يزال الفيلم 
يُباع، ويحقق ارباحا .الفيلم 
ميكن مشاهدته على موقع 
سينمانا ومترجم بنسخته 
ــن  ــم ميك ــة ،  الفيل االصلي
ــكل  ش ــى  عل ــاهدته  مش
ــن اجل فهمه جيدا  اجزاء م
العمل  ــذا  به ــتمتاع  واالس
 ، ــي  الذهب ــينمائي  الس
ــخصي للفيلم  تقيمي الش
ــر امتاعا من فيلم  اجده اكث
ــم انه يتناول ذات  العراب رغ
ــوع ( عصابات املافيا)  املوض
ــم كثيرا  ــي اهت ــن ليون ، لك
اكثر  ــخصيات  الش باعماق 
ــن اهتمامه بجرائم املافيا  م
ــا ، اضافة الى انه تناول  ذاته
ــك العصابة  ــاة افراد  تل حي
ــي  ف ــوالت   والتح ــا  ومنوه
امريكا  خالل اكثر من نصف 
ــتذكار  االس ــلوب  باس قرن  
ــالش  ــل  ( ف ــر املتسلس غي
ــذان العمالقان من  ــاك ).ه ب
ــينما الذهبي لم  عصر الس
الفيلم  ابدا بصناعة  يفكرا 
ــينمائية ، بل  او باحليل الس
السينمائية   الرؤى  بصياغة 
ــتركان  يش كان  ــذا  له
ــركان اكثر من اربعة او  ويش
ــيناريو  ــة كتاب للس خمس
ــة ذات  ــى رواي ــدان عل معتم
قيمة انسانية وفنية ، كوبوال 
استمر يقاوم االنتكاسات  . 
سيرجيو ليون  قتله فيلمه، 

لكن  خلده فيما بعد .

عبد الرزاق السويراوي

إعتذار

ــدودَ األدبِ جتاه صديقه ، وفي  ــل أيام قالئل جتاوز ح قب
ه ،لكنّ جرأتهُ  ــعر بالندم  يؤنبه ويؤرقُ الليلة ذاتها ش
ــاب إليه  ليعتذرَ منه. بعد أيام ، وفي  خانته في الذه
ــاهُ مصادفةً ،فوجد  ــوم بالذات ، إلتق ــاح هذا  الي صب
ــهُ  اللحظةُ  ــه ، باغتت ــاً لوجه ، أمام ــه ، وجه نفسَ
ــرعة  ــلُ ، قام الفور وعلى وجه السّ ــهُ اخلج ،  فداهم
ه في حقيبته اجللدية السوداء  عَ ــهُ ووضَ عَ رأسَ فقطَ

ثم ولّى هارباً ، لكنّ ظلّهُ أبى مبارحة املكان .

فراغ

ــي للمطعم  ــرب الركن القص ــذي يقف ق ــي ال الصب
ــه .. إزدرد ريقه  ــم أنف ــواء تهاج ــعر برائحة الش ، ش
وسرقت عيناه نظرة خاطفة نحو اجلالسني في داخل 
ــعته  ــتحياءٍ في جيبه ، فلس ه بإس ــة .. مدَّ يدَ الصال

عقرب الفراغ ..

إختيار

ــريّة الطويلة..  أجبروهُ على الصحو من ثمالته القس
ــتذئبة احمليطة به ، بحثاً  تفرّس في كلّ الوجوه املس
هول  ــبَ بالذّ ي صِ

ــه أُ ــة ..لكن ــاللٍ آدميّ ــن بقايا ألط ع
واإلنكسار .. فأختار ثمالةً أبديّة دون صحوٍ يعقبها 

@aÜu@Ò7ñ”@óñ” @CÊÏÓ€@ÏÓu7ç@Î@¸ÏiÏ◊@¥iNNbÓœbΩa@D@b‡‰Óé€a@÷bí«@µa
@Ü»i@b‡Óœ@ÍÜ‹Å@È‰ÿ€@È‡‹Óœ@È‹n”@@ÊÏÓ€@ÏÓu7ç

@Apocalypse Now@@CÊ�a@ÚflbÓ‘€aD@QYWY@‚b«@aåÓæ@a7j◊@b‡‹Óœ@‚Ü”@@¸ÏiÏ◊
@@CÖaä„Ï◊@—ÌãÏuD@�€@@C‚˝ƒ€a@k‹”D@ÚÌaÎâ@Â«

سيرجيو ليون ..فرانسيس فورد كوبوال ،عمالقان من زمن االبداع .. االول ايطالي اجلنسية ١٩٢٩- ١٩٨٩  اشتغل على 

..الثاني كوبوال  امريكي من اصل ايطالي مواليد ١٩٣٩،  او مايسمى بافالم السباغتي  الويسترن االمريكية   افالم 

اجلمهور العراقي تعرف على كوبوال  من خالل فيلم» العراب The god father « باجزائه الثالثة بدأها عام ١٩٧٢ عن 

رواية « ماريو بوزو « احلاملة لنفس العنوان وايضا تعرف على سيرجيو ليون من خالل  ثالثيته الشهيرة من اجل حفنة  

دوالرات، من اجل مزيد من الدوالرات ، و الطيب والشرس والقبيح. وقدم للسينما ممثال المعا « كلينت استود «.

عبد السادة جبار
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
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بغداد / البينة اجلديدة

ــلطات  ــع الس ــي، م ــد عراق ــث وف بح
ــة قدمتها  ــات وأدل ــية، ملف البيالروس
ــرض مهاجرين  ــرة بخصوص تع االخي
عراقيني الى العنف، ومقتل عدد منهم 
على احلدود البولندية.وبحسب اللجنة 
ــيا،  التحقيقية في جمهورية بيالروس
فقد عقد اجتماع عمل اجتماع عمل 
مع وفد العراق في املقر املركزي للجنة 
ــاع موظفو  ــق. وحضر االجتم التحقي
ــة  ــي بلجن ــق الرئيس ــم التحقي قس
ــق ووزارة اخلارجية وجلنة حدود  التحقي
الدولة ومركز حقوق اإلنسان املنهجية. 
وبحسب تقارير فانه قد مت تزويد اجلانب 
ــير  ــواد عن س ــات وم ــي مبعلوم العراق
ــج التحقيق في الدعوى اجلنائية  ونتائ
ــرية،  البش ــد  ض ــم  باجلرائ ــة  املتعلق
والدعاية للحرب، والترك في خطر عن 
ــزء األول من املادة  ــد (املادة ١٢٨ ، اجل عم
١٢٣، اجلزء ٣ من القانون)، املادة ١٥٩ من 
القانون اجلنائي جلمهورية بيالروسيا)، 
ــع املتعلقة بارتكاب  مبا في ذلك الوقائ
ــؤولني وغيرهم من األشخاص في  املس
ــدا ألعمال غير قانونية  جمهورية بولن
ــمل الترحيل، واألفعال الوحشية،  تش
ــي  ــد ف ــر املتعم ــب، والتقصي والتعذي
ــاة  ــى وف ــا أدى إل ــاعدة، مم ــدمي املس تق
الضحايا  ضد الالجئني من دول الشرق 

ــي ذلك  ــا ف ــتان، مب ــط وأفغانس األوس
ــية  العراق، فيما يتعلق بالعرق واجلنس
ــدود دولة  ــن عند عبور ح ــرق والدي والع
ــدا ملزيد من التقدم إلى  جمهورية بولن
بلدان االحتاد األوروبي. وسجل احملققون 
ــيون أفعاالً جنائية ضد ١٣٥  البيالروس
ــخصاً من مواطني العراق، أصيبوا  ش
ــف  ــتخدام العن ــة اس ــروح نتيج بج

ــن قبل  ــة ضدهم م ــائل اخلاص والوس
ــا يجري  ــة.  كم ــن البولندي ــوات األم ق
التحقيق في ٣ وقائع تتعلق بالتسبب 
ــدي وطرد غير قانوني من  في أذى جس
ــى جمهورية  ــي االحتاد األوروبي إل أراض
بيالروسيا، مما أدى إلى مقتل ضحايا من 
ــي. وأبلغ املمثلون العراقيون  أصل عراق
ــي وردت أثناء التحقيق  باملعلومات الت

من اجلندي البولندي إي. شيشكو حول 
ــري  ــات إعدام جماعية، ودفن س عملي
لالجئني قتلهم اجليش البولندي على 
األراضي احلدودية جلمهورية بولندا مع 
بيالروسيا.من جانبها دعت  جمهورية 
ــة،  ــة النيابي ــات اخلارجي ــة العالق جلن
احلكومة الى املطالبة في حتقيق دولي 
ــدام الجئني  ــم تقارير عن اع ــي مزاع ف

ــدا في مقابر  ــني على حدود بولن عراقي
جماعية.وقال عضو اللجنة مثنى أمني 
ــاء عن قيام جنود بولنديون  وصلتنا انب
ــني عراقيني وخاطبنا  باعدامات لالجئ
ــول الى احلقائق  ــفارتنا هناك للوص س
ــاعة  ــرد بعد س ــا ال ــع ان يصلن ونتوق
ــذه  ــت ه ــا صح ــاف اذا م او أكثر.وأض
ــا حترك الن هذه  ــيكون لن املعلومات س
ــارخ حلقوق  ــعة وانتهاك ص جرمية بش
ــرض على وزارة  ــان.وبني أمني يفت االنس
اخلارجية واحلكومة التحرك واملطالبة 
ــزام الدولة  ــي محايد وإل ــق دول بتحقي
ــبتها، اذا  ــة وتغرميها ومحاس البولندي
ــت وزارة  ــك األنباء.وكان ــت تل ــا صح م
ــس األربعاء، أنها  ــة أعلنت، ام اخلارجي
ــول تعرض أعداد  تتحرى دقة األنباء ح
ــني إلى مخاطر  ــن املهاجرين العراقي م
ــم  ــدد حياتهم.وقال املتحدث بأس ته
ــي بيان، إن  ــد الصحاف، ف الوزارة أحم
ــوزارة تتابع بأهتمام بالغ ما متَّ تداوله  ال
ــأن  ــع إعالمية، بش ــر وكاالت ومواق عب
ــن املهاجرين العراقيني  تعرض أعداد م
الى مخاطر تهدد حياتهم.وأضاف إننا 
نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية 
ــلطات واجلهات  ــق مع الس التي ننس
ــا،  ــى تفاصيله ــوف عل ــة للوق الدولي
فضالً عن نهوض سفاراتنا املعنية في 
ي صحة  ــي تقصّ ــدول بدورها ف تلك ال

املعلومات بشكل موثوق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــا فى ضبط القائمني  ــت األجهزة األمنية املصرية جهوده واصل
على تداول أسئلة االمتحانات عبر وسائل التواصل اإلجتماعى.
ــب املواقع االخبارية املصرية، ان األجهزة األمنية متكنت  وبحس
ــوهاج- املنيا – الدقهلية –  من ضبط ٤ أشخاص مبحافظات س
بورسعيد؛ لقيامهم بإنشاء عدد من احلسابات واجملموعات على 
مواقع التواصل االجتماعى لنشر أسئلة لبعض املواد الدراسية 

واإلدعاء بكونها أسئلة إمتحانات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوة من اللواء  ــداد، امس األربعاء، بأن ق ــادة عمليات بغ أفادت قي
ــت محاولة تفجير  ــرطة احتادية، أحبط الثاني الفرقة األولى ش
ــتهداف  ــخص كان يروم اس ــة يدوية (هجومية) من قبل ش رمان
ــادة ، إن ذلك جاء  ــتل.وقالت القي ــراد عائلته في منطقة املش أف
ــار عن وجود  ــاون املواطنني باإلخب ــتنجاد العائلة وتع ــالل اس خ
مشاجرة عائلية داخل أحد األفرع في منطقة املشتل.وأضافت، 
ــخص  ــه على الفور مت التوجه الى مكان احلادث وتبني وجود ش أن
ــرار بعائلته وابنته  ــة) يحاول اإلض ــل رمانة يدوية (هجومي يحم
ــض على املتهم  ــل وإلقاء القب ــى الفور مت التدخ ــرى، وعل الصغ
وسحب الرمانة منه بعد تأمينها وتسليمه الى اجلهات اخملتصة 

إلكمال االجراءات القانونية بحقه. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــرطة، امس االربعاء،  ــؤون الش ــت وكالة وزارة الداخلية لش أعلن
ــرقة والتزوير في بغداد. القبض على متهم بالقتل وآخرين بالس
ــرام بغداد مكتب  ــارز مديرية مكافحة اج ــرت الوكالة ، مف وذك
ــاع، متكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جرمية  البي
ــرض األوراق التحقيقية  ــؤولية حيث مت ع قتل ضمن قاطع املس
ــق وقرر توقيفه وفق أحكام املادة ٤٠٥  على أنظار قاضي التحقي
من قانون العقوبات.وأضافت، أن مفارز املديرية ألقت القبض على 
عدد من املتهمني لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية 
ــال جتارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمني آخرين  ومح
بتزوير مستمسكات رسمية ووكالة عقار وعقد زواج ومطلوبني 
آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اإلجرام 
في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.وأشارت الوكالة 
ــراءات القانونية بحقهم وتقدميهم  ــه مت اتخاذ كافة اإلج إلى أن

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت قيادة الشرطة االحتادية، امس االربعاء، إستنفار جهودها 
ــة. ــني تفويج احلجاج الى الديار املقدس ــة واخلدمية لتأم األمني
ــرطة االحتادية تواصل جهودها  وذكرت القيادة ، أن قطعات الش
ــي تأمني طريق  ــى التوال ــوم اخلامس عل ــة واخلدمية وللي االمني
وصول احلجاج الوافدين من كافة محافظات بلدنا العزيز ، حيث 
ــوم امس تفويج ٥٢ باصا تُقل ١٢٢٣ حاجا متوجهني الى الديار  ي
املقدسة عبر الطريق البري من محافظة كربالء املقدسة بإجتاه 
ــار االمني اشتركت  منفذ عرعر احلدودي.واضاف البيان أن االنتش
فيه كافة االجهزة االمنية من الشرطة االحتادية واجليش العراقي 
ــة واالجهزة  ــرطة كربالء املقدس ــعبي وقيادة ش ــد الش واحلش
االمنية واالستخبارية وحسب اخلطة االمنية التي اعدتها قيادة 

العمليات املشتركة.

;◊Œi¬Á;ÍÖë∏\;flŸ¯\;II;–\Ö¬’\;Ñ\Ö≈;Ì÷¡
k]›]uiŸˆ\;Ï÷Òà\;fÁÖâid;Ø⁄‚iŸ

;í}å;Ã\Å‚ià\;Ï’Â]•;ªeü;ÏËfiŸ^;ÎÊÕ
Ä\Å∆d;∫;ÏÁÂÅÁ;Ï›]ŸÖd;„i÷]¡;Ä\Ö…¯

;◊iŒ’]d;Ø⁄‚iŸ;ÿ]�h;Ï¬à\Â;ÏËfiŸ^;Ï÷∂
Ä\Å∆d;∫;ÖÁÂái’\Â;ÏÕÖâ’\Â

;Í1’\;œÁÖ�’\;Ì÷¡;ÏËfiŸ¯\;k\ÊŒ’\;Ñ]çi›\
s]q¢\;ÏÁ]∂;ØŸ_i’

بغداد / البينة اجلديدة
ــن تثبيت أصحاب  ــط، ع ــت وزارة النف أعلن
ــنتان على  ــة س ــه خدم ــن لدي ــود مم العق

ــوزارة ان ادارة  ــر بيان لل ــا الدائم.وذك مالكه
ــركة النفط الوطنية العراقية والدائرة  ش
ــلت برقية  ــط ارس ــي وزارة النف ــة ف االداري

ــاع  ــركات القط ــع ش ــى جمي ال ــة  عاجل
النفطي و معاهد التدريب النفطي ومراكز 
ــي، باعداد جداول  البحث والتطوير النفط

تفصيلية و استحداث الدرجات الوظيفية  
ــركات  ــص املالي من الش ــد التخصي وتأيي
ــرعة املمكنة.وعزت  ــا، وبالس ــة ذاتي املمول

ــرض تثبيت  ــل لغ ــاب العاج ــوزارة اخلط ال
العقود ممن لديه خدمة سنتان فأكثر على 

املالك الدائم لوزارة النفط.

€\Å’\;]‚—˜Ÿ;Ì÷¡;ÄÊŒ¬’\;g]uê^;jËemh;fl÷¬h;ª fi’\

;ª fi’\;k]¬ËeŸ;ÎÄ]Áá’;Ì¬âh;ÏËefip^;k]—Öå
]dÂÑÂ^;∫;ÈÕ\Ö¬’\

ÖÁÖui’\;Ït]à;∫;È⁄Ω]“’\;II;]·ÖÁÊ�h;◊t\ÖŸ;Ï¬d]i∏

بغداد / البينة اجلديدة
ــط الوطنية  ــويق النف ــركة تس أعلنت ش
ــس  ــط، ام ــوزارة النف ــة ل ــومو) التابع (س
ــادة مبيعات النفط  ــاء، عن حراك لزي األربع
العراقي في السوق األوروبية، فيما اشارت 
ــة حاجة هذا  ــى امكانية العراق   تغطي ال
ــالء خضر  ــركة ع ــوق. وقال مدير الش الس
ــومو لديها عقود  ــري ، إن شركة س الياس
ــركات أوروبية  نافذة لتجهيز النفط مع ش
بكمية كلية تصل حلوالي ٦٠٠ ألف برميل 
ــط  ــام البصرة املتوس ــن نفط خ ــاً م يومي
والبصرة الثقيل ونفط خام كركوك، مبيناً، 
ــات تصفية  ــركات متتلك طاق أن هذه الش
ــن طاقات  ــي ٦٠٪ م ــل حلوال ــة تص إجمالي
ــارة اوروبا.واضاف  ــة في ق ــة الكلي التصفي

ــتمرة  ــومو تقوم بصورة مس ــركة س ان ش
ــويق  ــة للتس ــرص متاح ــن ف ــث ع بالبح
ــركات األوروبية التي ال متتلك  ومفاحتة الش
ــى أنها تلقت  ــيراً ال ــدات معها، مش تعاق
ــردود اإليجابية لبعض  ــن ال ــراً عدداً م مؤخ
ــركات قد تفضي الى تعاقدات جديدة  الش
ــات النفط العراقي  ــى زيادة مبيع وتؤدي ال
ــى أن العراق  ــار ال ــوق األوروبي.وأش في الس
ــوق األوروبي، مبيناً،  ــادر على تغطية الس ق
ــوق يحتم  أن الوضع الراهن داخل هذا الس
ــركات إيجاد نفوط مناسبة غير  على الش
خاضعة للعقوبات الدولية، اذ يعتبر نفط 
ــبة. ــام البصرة أحد تلك النفوط املناس خ

وتابع ان املتوسط احلامضي لنفط البصرة 
ــي االوروبية على  ــه أن يُغذي املصاف بإمكان

ــات  ــض املواصف ــالف بع ــن اخت ــم م الرغ
ــتهلكة في تلك  النوعية عن النفوط املس
ــكل الى حد ما  ــي حاليا، والتي تش املصاف
عائقاً أمام اعتماد املشترين االوروبيني على 
النفط العراقي بشكل كامل.وأكد، أنه من 
ــتوى الطلب على النفط اخلام  ناحية مس
ــد بلغت الكميات  ــوق األوروبي فق في الس
ــن النفوط  ــوق م ــة الواردة لهذا الس الكلي
ــدود (٢٫٥) مليون  ــطة احلامضية بح املتوس
برميل يومياً، وفي ظل التوترات السياسية 
ــد تؤثر في  ــي ق ــا الت ــف بأوروب ــي تعص الت
املعروض من النفط اخلام في السوق األوروبي 
ــى مليون برميل  ــل عجز يصل ال قد يحص
يوميا من النفط اخلام املتوسط احلامضي 
وهذه تعتبر فرصة للنفوط العراقية بعيداً 
ــيوية كون السوق الواعد  عن السوق اآلس
على املدى البعيد والذي يحقق عائداً اكبر 
للجولة العراقية ويضمن استقرار الطلب 
على النفوط العراقية.ولفت الياسري الى 
أن العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك والتي 
ــتقرار أسواق  ــعي الى اس تهدف دائماً الس
ــرض والطلب،  ــة وتوازن الع ــط العاملي النف
ــيراً الى أن أي كميات يتم تخصيصها  مش
الى سوق معني تكون ضمن سقف اإلنتاج 
املتفق عليه.وبني أن شركة تسويق النفط 
تعتمد آلية للسعر الرسمي املعلن جلميع 
ــط، ويتم  ــات النف ــي بيع كمي ــواق ف األس
ــوق ولكل نوع  ــعر لكل س حتديد هذا الس
ــهرية وفقاً ملعطيات  من النفوط بصورة ش
ــة وهذا  ــواق النفط العاملي ــرات أس ومتغي

سياق مستمر العمل به.

بغداد / البينة اجلديدة
ــأن االقتصادي حسن  اكد املراقب للش
ــة  سياس ان  ــاء،  األربع ــس  ام ــاج،  احل
ــط التي وضعها  ــك املركزي واخلط البن
ــهر املاضية ساهمت بشكل  في االش
ــتقرار النقدي  ــر في حتقيق االس مباش
ورفع مستوى االحتياطي االستراتيجي 

ــة، اضافة  ــن العملة الصعب للعراق م
الى مرونة اخلطط املوضوعة ومبا يتالئم 
ــة  االقتصادي ــات  التحدي ــم  حج ــع  م
ــا وعامليا.وقال احلاج ، ان إجراءات  محلي
ــي التعامل مع األزمة  ــك املركزي ف البن
ــا  واضح كان  ــة  العاملي ــة  االقتصادي
ــي واحترافي على  ــكل إيجاب ــدا بش ج

ــي العديد من بلدان  عكس ما حصل ف
ــنا ارتفاعا كبيرا في  العالم حيث ملس
ــن العملة الصعبة  احتياطي البنك م
ــار دوالر وقد يصل  ــى ٧٦ ملي ــن ٥٠ ال م
ــة العام  ــار دوالر قبل نهاي ــى ٩٠ ملي ال
احلالي ما انعكس ايجابا على استقرار 
ــوق وعدم قدرة  ــعر العملة في الس س

ــب بها.واضاف، ان البنك  التجار للتالع
املركزي يعتمد سياسات وخطط مرنة 
ــرات الوضع  ــجم مع جميع متغي تنس
االقتصادي في السوق احمللية والعاملية 
وهي في تقدم ملحوظ خصوصا فيما 
ــاد  يتعلق بقضية احتواء حاالت الفس
ــي كانت حاصلة  او تهريب العملة الت

ــالل مزاد بيع  ــابقة من خ في فترات س
العملة حيث ملسنا تراجعا واضحا في 
تلك اخلروقات نتيجة للضوابط اجلديدة 
ــزي الحتواء  ــا البنك املرك التي وضعه
ــهر  ــلبية خالل االش ــك احلاالت الس تل
ــى انتهاءها في  ــتة املاضية ونتمن الس

املرحلة املقبلة بشكل كامل.

ÍÅŒfi’\;Ñ\ÖŒiàˆ\;œËŒü;∫;j⁄·]à;Íá—Ö∏\;”fie’\;Ïà]Ëà;U;ÍÄ]ëiÕ\

بغداد / البينة اجلديدة
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي زار 
ــاحة  ــس االول الثالثاء،  س ــي، ام الكاظم
ــط العاصمة بغداد.وذكر بيان  التحرير وس
ملكتبه ، ان الكاظمي تفقد أعمال التأهيل 
ــة اجلارية لنُصب احلرية  والترميم والصيان
ــير تنفيذ املشاريع  وحديقة األمة، وتابع س
املقررة لتطوير املنطقة واإلرتقاء مبستواها 
ــأنه أن يجعلها  ــن ش ــا م ــي، وكل م اخلدم
واجهة حضارية للعاصمة وإرثها املعماري. 
ــوزراء على القائمني  د رئيس مجلس ال وأكّ
ــزام بالتوقيتات  على أعمال التأهيل باإللت
ــر  لتوفي ــه  وجاهزيت ــومة،  املرس ــة  الزمني
ــتلزمات إجناح عملية التطوير وتذليل  مس
العقبات اإلدارية والفنية التي تواجه سير 
ــل، ومبا يضمن أن تكون النتائج الئقة  العم

بوجه بغداد احلضاري والفني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــل اإلجراءات  ــاء، بتقلي ــس األربع ــن املواطنني، ام ــد عدد م ناش
ــن أن  ــور، مؤكدي ــارات املنص ــرة عق ــي دائ ــة ف ــة املتّبع الروتيني
ــات احلرارة».وقال مواطنون،  ــم تتفاقم مع ارتفاع درج «معاناته
إن «دائرة عقارات املنصور، تشهد زخماً كبيراً ومراجعات كثيرة، 
ويجب أن تُخفف اإلجراءات الروتينية».وأظهرت لقطات حصلت 
ــم املراجعني  ــل الدائرة، زخ ــدة»، من داخ ــة اجلدي ــا «البين عليه

وتكدسهم بطوابير طويلة، من أجل إكمال معامالتهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتئناف بغداد الكرخ االحتادية، امس  ــة محكمة اس أقامت رئاس
ــرد واجملتمع) والتي  ــدرات واثارها على الف ــدوة عن (اخمل ــاء، ن األربع
ــها القاضي أحمد اجلواري رئيس محكمة جنايات الكرخ–  ترأس
ــر اجلابري رئيس محكمة  ــة االولى، وبحضور القاضي جاب الهيئ
ــتار  ــة الثانية، والقاضي احمد عبد الس ــات الكرخ- الهيئ جناي
ــة باخملدرات في  ــر القضايا اخلاص ــي التحقيق اخملتص بنظ قاض
ــاء ، إن الندوة  ــال إعالم القض ــق الكرخ االولى.وق محكمة حتقي
ــا عدد من ضباط مكافحة اخملدرات واعالميني ومنظمات  حضره
اجملتمع املدني وناشطني, نوقش فيها أنواع املواد اخملدرة واملؤثرات 
ــع بصورة عامة فضالً  ــة ومدى تأثيرها على الفرد واجملتم العقلي
عن اسباب تفشي هذه الظاهرة السلبية بني الشباب العراقي.

ــاء واالجهزة  ــم الذي يقدمه القض ــرون بالدور امله ــاد احلاض واش
االمنية النهاء تلك الظاهرة كونها االشد فتكاً مستثمرين تلك 
الندوة اليصال صوتهم إلى وزارة الصحة لتوفر مصحات إضافة 

إلى توفير كوادر من ذوي االختصاص.

k\Ô\Öp¸\;◊Ë÷Œid;k\Åå]fiŸ
;ÑÊëfi∏\;k\Ñ]Œ¡;ÎÖ\Ä;∫;ÏËfiËhÂÖ’\;

;Î]›]¬∏\;€Õ] Á;; �Ö¢\

;ÎÖ·]Ω;Èç h;g]eà\;éÕ]fiÁ;Ô]ïŒ’\
ÈÕ\Ö¬’\;g]eç’\;Ød;k\ÑÅ}∏\
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9مقاالت
إضاءات قانونية

عالء كرم اهللا

الكويتي  واألكادميي  ــي  السياس يقول 
ــي،  ــروف الدكتور عبد اهللا النفيس املع
ــوم  العم ــس  ــن مجل م ــاء  أعض ــأن  ب
ــس  ومجل ــرس  والكونغ ــي  البريطان
ــت ألتقي بهم  ــيوخ األمريكي كن الش
ــات)  ــد للدراس دائما في مركز (ابن رش
ــي ثمانينات  ــذي افتتح في لندن ف ، ال
ــاذب معهم  ــرن املاضي ، وكنت أجت الق
ــؤون الدولية  ــث عن الش ــراف احلدي أط
والسياسة األمريكية والبريطانية في 
العالم وفي املنطقة وموقفهم من دول 
مجلس التعاون اخلليجي في القرارات 
ــية التي يتخذونها. وفي أحد  السياس
ــرات كنت في حديث مع أحد أعضاء  امل
ــي ، وقلت  ــوم البريطان ــس العم مجل
ــس التعاون  ــد أن دول مجل ــه ال أعتق ل
ــون على ذلك!  ــوف يوافق اخلليجي س

ــي: ( ماذا  ــي بتعجب وقال ل ــر ال ، فنظ
ــت جاد فيما  ــول يا عبد اهللا ، هل أن تق
ــى تعترضون وال  ــن أنتم حت تقول؟!، م
توافقون؟ أنتم يا دول اخلليج بالنسبة 
ــود!! ، تأتي  ــات لتعبئة الوق لنا محط
سفننا وبواخرنا وتقف أمامكم وتتزود 
ــى هنا أنتهى ما  بالوقود وتذهب!!.). ال
ــي ، وواضح من  ــه الدكتور النفيس قال
ــو التأكيد حلقيقة  ــي ه كالم النفيس
ــن أن وجود  ــا الكثيرين م ــا يعرفه لرمب
ــة العالم هو  ــى خارط ــدول عل هذه ال
بسبب أمتالكها لثروة النفط والغاز!. 
ــال: فبعد  ــى صلب املق ــل اآلن ال لندخ
قرابة ٢٠ عاما على األحتالل األمريكي 
الغاشم للعراق وما أفرزه وأنتجه ذلك 
األحتالل من خراب ودمار وفساد وجوع 
ــي وغياب  ــف وأنفالت أمن ــر وتخل وفق
ــات  ــون ، وأزم ــة والقان ــلطة الدول لس
ــة  وأجتماعي ــة  وأقتصادي ــية  سياس
ــة وتدخالت دولية  ــنت مذهبية وديني وف
ــتباحة  وأقليمية وعربية ، حيث مت أس
العراق أرضا وجوا وبحرا من قبل الدول 
األقليمية اجملاورة للعراق ومن دول اجلوار 
لضياع سيادته!، كل ذلك جرى ويجري 
ــن قبل أمريكا!  ــى اآلن بعني الرضا م ال
ــية حتدث ، مثل  . فمع كل أزمة سياس
أزمة تشكيل احلكومة التي يعيشها 
ــهر والى اآلن،  ــذ ثمانية أش ــراق من الع
ــحاب التيار  ــي تعقدت أكثر بأنس والت

ــية ،  ــن العملية السياس ــدري م الص
ــتقالتهم من مجلس  وتقدمي نوابه أس
ــرب زيارة  ــك مع (ق ــن ذل ــواب ، وتزام الن
ــعودية  للس بايدن  األمريكي  ــس  الرئي
وأحتمال أجراء لقاء مع رئيس احلكومة 
احلالية الكاظمي)! ، تظهر الكثير من 
ــات عديدة  ــمع تصريح األحاديث ونس
ــؤولني ونواب سابقني  على لسان مس
ــا الكثير  ــني ، وصحفيني فيه وأعالمي
ــن التفاؤل! ، ولكنه بعيد عن املنطق  م
والعقل وأقرب الى األماني واخليال منه 
الى التحليل املنطقي واملعقول! ، فمع 
كل التقدير لكل هؤالء أقول هناك فرق 
ــاد واألماني والتحليل  كبير بني األعتق
ــوس قريب الى املنطق  ، وبني واقع ملم
ــه ، فيأخذني  ــناه ونعيش والعقل عش
ــمع من البعض  العجب كثيرا وأنا أس
الذي الزال يعتقد بأن أمريكا تريد اخلير 
ــن أجل ذلك!  ــراق وتعمل الكثير م للع
ــب  ــتعيد ترتي ــكا س ــا أي أمري ، وبأنه
ــي العراق منذ  ــة التي قلبتها ف الطاول
ــي  ــتقلب الوضع السياس ٢٠٠٣ ، وس
ــة  الطبق رؤوس  ــى  عل ــراق  الع ــي  ف
الفاسدين  ، وستحاسب  السياسية! 
ــرين  ــوا العراق خالل العش ــن نهب الذي
سنة التي مضت ، وستضعهم بنفس 
ــه الرئيس  ــت في ــص الذي وضع القف
ــابق! ، ومنهم من يقول أن أمريكا  الس
ــتدعم أنقالبا عسكريا من الداخل  س

ــية التي  ، وتضع كل الطبقة السياس
ــراق من  ــتركت بحكم الع ــادت وأش ق
ــجون!  بعد األحتالل األمريكي في الس
ــث التي  ــر من األحادي ــا الكثي ، وغيره
ــودة! ، وذلك  ــك أحيانا بأنها مقص أش
ــارع العراقي  ــب الش ــاص غض ألمتص
ــهم،  ــاس ونفوس ــر الن ــدأة خواط وته
ــن اخلداع  ــح نوع م ــي وبلغة أوض يعن
كل  ــع  م ــول  أق  ، ــي!  والتخديراألعالم
ــه هؤالء وغيرهم  التقدير ملا يذهب الي
ــي أمريكا!،  ــأن اخلير الزال ف ــن يرون ب مم
ــل وخير في  ــا ال أرى أية بصيص أم فأن
ــن أن تعيد العراق  ــكا من أنها ممك أمري
ــالل! ،  ــل األحت ــابق عصره قب ــى س ال
ــوة وبالقوة ،  ــراق عن ــي أحتلت الع فه
ليس حبا بالشعب العراقي ، وال كرها 
ــي! ، بل  ــدام كما تدع ــة ص بدكتاتوري
فقط للسيطرة على هذا البلد وسلبه 
ــه وتدميره وأفقاره ومن  ونهب كل ثروات
ثم تقسيمه! ، وهذا ما فعلته منذ ٢٠ 
سنة وال زالت فهي من دعمت الفساد 
ــاندت  وس ــجعت  وش ــدين  والفاس
وصمتت! ، على كل خطوة من الداخل 
ــراق ووصوله الى  ــارج لتدمير الع أو اخل
ــار ومتزق!،  ــراب ودم ــه من خ ــو علي ماه
ــألنا مواطنا بسيطا  وأعتقد أننا لو س
ــكا من  ــد أمري ــاذا تري ــارع (م ــن الش م
العراق؟) ، ألجابك على الفور بأنها تريد 
سرقة النفط! ، وهذا الفهم صار يقينا 

ــل لدى العالم  ــدى عموم العراقيني ب ل
ــكا من  ــذي يهم أمري ــأن ال ــع! ، ب أجم
العراق هو نفطه وباقي ثرواته املعدنية 
ــعب بكل مكوناته الى  ، وليذهب الش
ــناه من األحتالل  اجلحيم! وهذا ما ملس
ــرين  ــم خالل العش ــي الغاش األمريك
سنة التي مضت وال غير ذلك!. ومثلما 
ــا دول مجلس  ــر أمريكا وبريطاني تعتب
ــات لتعبئة  ــي محط ــاون اخلليج التع
الوقود كثمن لوجودها وبقائها كدول ! 
وعلى ضوء ما ذكره الدكتور النفيسي 
في بداية مقالنا ، أرى أن أمريكا جعلت 
ــة لتعبئة  ــراق هو اآلخر محط من الع
الوقود ليس أكثر! ، بل هو محطة وقود 
ــكا ولبريطانيا  ــة ألمري ــرة وضخم كبي
ــي دول الغرب! ، أقول هذا ليس من  وباق
ــاؤم بل ألنها احلقيقة املؤملة  باب التش
واملرة! . واألكثر مرارة وأملا أنها ستستمر 
بجعل العراق بهذه الصورة من اخلراب 
والدمار والفوضى واألزمات السياسية 
ــة وخاصة أزمة  ــة واخلدمي واألقتصادي
ــة حلول!، فقط  ــاء واملاء وبال أي الكهرب
ــة تعبئة وقود  ــيكون العراق محط س
ــر  ــفن والبواخ ــل الس ــرة لتحمي كبي
 ، ــة  والغربي ــة  األمريكي ــاحنات  والش
ومعها كل الدول التي تعاونت معهم ، 
مع بقائءه على سوء حالته هذه والى 
ــمى! ، وال حول وال قوة اال  أجل غير مس

باهللا العلي العظيم.

اِّـحامي 
وليد عبد الحسني جرب

وانا اطالع قرارين صادرين في موضوعني 
ــة  ــابهني احدهما من قبل رئاس متش
ــن قبل  ــر م ــة واالخ ــتئناف الرصاف اس
ــتئناف الكرخ ، تذكرت قول  رئاسة اس
ــي علي بن اجلهم في  ــاعر العباس الش

مطلع قصيدته:
ــرِ         ــةِ وَاجلِس ــنيَ الرُصافَ ــا بَ ــونُ املَه ي عُ

يثُ أَدري وَال أَدري ن حَ وى مِ لَنبَ الهَ جَ
ــادات محاكم  ــدد اجته ــة تع وبصراح
ــتئناف بصفتها التمييزية جلنب  االس
ــون ومن  ــال القان ــا نحن رج ــرة لن احلي
ــدث عنها  ــة التي حت ــاكل العملي املش
الكثير من اخملتصني في القانون خاصة 
ــادات بني  ــذه االجته ــدد مثل ه وان تع
رئاسات محاكم االستئناف سيفضي 
ــون في  ــدة تطبيق القان ــدم وح ــى ع ال
ــف الثقة  ــا احلبيبة ويضع محافظاتن
في القرارات القضائية لدى الناس ، مما 
يدعو مجلس القضاء املوقر الى ايجاد 
ــي لهذا االختالف  حل علمي وموضوع
القضائي الذي نعيشه يوميا ، وكمثال 

ــيط على مثل هذا االختالف هذين  بس
ــي مقالنا  ــن أوردناها ف ــن اللذي القراري
بهذا اخلصوص ، أذ ان املوضوع متشابه 
ــو ان مدين في اضبارة تنفيذية وجد  وه
ــم  ــجال باس دائنه ان هناك عقارا مس
مورثه اال انه لم ينتقل باسمه في دائرة 
ــة من املدين  ــجيل العقاري ، رغب التس
ــات اخرى  ــه ام لغاي ــب اموال ــي تهري ف
ــاك حصة من  ــن املؤكد ان هن ــن م ولك
ــتنتقل للمدين وتكون  ــار س هذا العق
ــة لم جتوز  ــتئناف الرصاف ملكه ، فاس
ــذا املدين في العقار طاملا  بيع حصة ه
لم تنتقل اليه في سجالت التسجيل 
ــتئناف الكرخ  العقاري بعد ، بينما اس
قررت بيعها لألسباب الواردة في قرارها 
ــره كامال في املقال .وهذا  الذي سننش
ــتئنافني داخل  اخلالف القضائي بني اس
بغداد جلنب احليرة والعجب كما جلبت 
ــاعر  ــاه بينهما اعجاب الش ــون املي عي
ــتقصينا  اس اذا  ــف  فكي  ، ــي  العباس
ــادات القضائية  ــي االجته ــات ف اخلالف
حملاكم االستئناف كافة في جميع ربوع 
عراقنا العظيم ، لذا نكرر دعوة من دعا 
ــة وقضائية  ــة قانوني ــى ايجاد صيغ ال
ــالف ونترككم مع  للحد من هذا االخت
ــا لتروا  ــار اليه ــوص القرارات املش نص

حجم اخلالف واثاره : 
 العدد / ٢٠١٩/٠/١٩٧ اعالم / ١٩٤ 

ــة  ــتئناف بغداد:الرصاف ــة اس محكم
االحتادية بصفتها التمييزية

 ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩  
ــتمرار  ــة وطلبت االس ــرت الدائن   حض
ــراءات التنفيذية باإلعالن عن بيع  باإلج
ــديد  ــة املدين في العقار لقاء تس حص

ــار ما زال  ــا ان العق ــن االضبارة علم دي
ــم مورث املدين كما هو واضح في  باس
ــار .وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠  صورة قيد العق
قرر املنفذ العدل ( لدى التدقيق لوحظ 
ــدة  وال ــم  ــاله الزال باس ــار اع العق ان 
ــتمرار  ــن ( .. ) لذا قررت رفض االس املدي
ــتنادا ألحكام املادة  بإجراءات البيع اس
ــجيل العقاري  ــن قانون التس ( ١٨٩ ) م
ــن التصرف بالعقار اال بعد  حيث ال ميك
ــجيله باسم املورث ) ولعدم قناعة  تس
ــاله طعنت  ــرار املذكور اع ــزة بالق املمي
ــزاً بالئحتها املؤرخة ٢٠١٩/٣/١١  به متيي
ــباب الواردة فيها .  طالبه نقضه لألس
ــق واملداولة فقد  ــرار // لدى التدقي القـ
ــن التمييزي مقدم ضمن  وجد ان الطع
املدة القانونية قرر قبوله شكالً ، ولدى 
ــرار املميز فقد  ــر على الق ــف النظ عط
لوحظ بأنه صحيح وموافق للقانون ملا 
ــتند اليه من اسباب ذلك ان الوارث  اس
يكتسب حق امللكية العقارية وما في 
حكمها من تاريخ وفاة املورث غير انه ال 
ميكن التصرف به اال بعد تسجيله في 
السجل العقاري استنادا النص املادة ( 
ــجيل العقاري مما  ١٨٩ ) من قانون التس
يتعذر السير باإلجراءات التنفيذية وبيع 
سهام املدين في العقار املرقم / ٢٥٧٣ م 
٢٢ راغبة خاتون ، لذا قرر تصديق القرار 

املميز ورد الطعن التمييزي .
العدد : ٣١١ / تنفيذ / ٢٠٢٢ 

  التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١ محكمة استئناف 
ــا  ــة بصفته ــرخ االحتادي الك  - ــداد  بغ

التمييزية
ــخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ امام  ــر املدين  بتاري  حض
ــة وافاد في  ــذ الكاظمي ــة تنفي مديري

االضبارة التنفيذية املرقمة ٢٠٢١/٣٩٢٢ 
انه سبق وان قامت هذه املديرية بوضع 
ــهام التي  ــذي على الس ــز التنفي احلج
ــارات موضوع  ــن العق ــتؤول اليه م س
ــن ابقاء  ــه ال مانع لديه م ــارة وان األضب
اشارة احلجز التنفيذي على سهامه من 
العقارات دون بيعهـا اسـتناداً ألحكام 
ــجيل  ــون التس ــن قـان ــادة ١٨٩ مـ املـ
العقاري واتباعـا الـى القـرار التمييـزي 
 ١٩٤ ــالم  اع  ٢٠١٩  / ت   /  ١٩٧ ــم  املـرق
ــتئناف بغداد  والصادر من محكمة اس
ــأة التمييزية  ــة الهي ــة االحتادي الرصاف
ــرر املنفذ  ــخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ ق املدنية بتاري
ــي الكاظمية وباإلضبارة اعاله  العدل ف
ــارة تبني ومن خالل  ــد تدقيق األضب ( بع
صـورة القيـد للعقـارات بـان العقارات 
ــم والد  ــجله باس احملجوزة  الزالت مس
ــوز بيع حصة  ــن املتوفي لذا ال يج املدي
املدين اال بعد انتقال ملكية العقار له 
وحسب سهامه استناداً ألحكام املادة 
١٨٩ من قانون التسجيل العقاري رقم 
ــب الوارث  ــنة ١٩٧١ لذا يكتس ٤٣ لس
ــاة املورث  ــخ وف ــن تاري ــق امللكية م ح
ــجيله  والميكن التصرف به اال بعد تس
ــجل العقاري ويبلغ ذو العالقة  في الس
ــالً للتظلم والتمييز¬)  بالقرار قراراً قاب
ــن بالقرار املذكور  ولعدم قناعة املميزي

انفا طعنوا به متييزا بالئحتهم 
ــد التدقيق واملداولـة وجـد  القرار:  بع
ــدم فـي  ــزي مـقـ ــن التميي ان الطعـ
ــتمل على  ــة ومش ــه القانونيـ مـدتـ
ــبابه تقـرر قبولـه شـكـال وعنـد  أس
ــى القـرار املميـز  عـطـف النظـر علـ
انـه غيـر  ــن  تبـيـ ــؤرخ٢٠٢٢/٣/٢٢  املـ

ــادة ( ١٨٩ ) من  ــك ان املـ ــح ذل صـحي
ــاري رقم ٤٣  ــجيل العق ــون التس قان
ــد نصت على  ــنة ١٩٧١ املعدل قـ لس
ــق امللكية  ـــب حـ ــوارث يكتس ان الـ
مـن  ــا  ــي حكمـهـ ومـاف ــة  العقاريـ
تـاريخ وفاة املورث وقد اخطـأ املنفـذ 
ـــطر االخيـر  الـعـدل فـي فهـم الش
ــا الـذي جاء  ــادة املذكورة انف مـن املـ
فيه ( غير ال ميكنه التصرف به اال بعد 
تسجيله في السجل العقاري ) ، ذلك 
ان املشرع قد اراد من الشطر املذكور 
ــن التصـرف  ــوارث مـ ــع الـ ــاً منـ انفـ
ـــهـام مـن  ــا آل اليـه مـن س ــي مـ فـ
ــجيل معاملـة  ــد تس ــه اال بعـ مورثـ
ـــجل العقـاري ،  ــال فـي الس االنتقـ
اي ان املنـع يقتصـر علـى التصرفات 
ــي يريـد املـدين اجراءهـا  اإلراديـة التـ
ــت اليـه  ــي الـ ـــهامه التـ ــى س علـ
ــجل  ــجيلها في الس ــا قبـل تس ارثـ
التنفيذي  البيـع  ــمل  العقاري واليش
ــذ  ــراءات التنفي ــن اجـ ــاره مـ باعتبـ
ــتحصـال  ــري الـتـي تتخـذ الس اجلبـ
ــوال املـدين ،  ــن امـ ــن األضبارة مـ ديـ
سيما وان مديرية التسجيل العقاري 
ــى مراعاة  ــي التـي تـتـول اخملتصة هـ
ذلك وعـدم تسجيل السهام املباعـة   
ــراء معاملة  ـــتري اال بعـد اجـ للمش
ـــعارها  ــال ، بعـد ان يـتم اش االنتقـ
ــذ العـدل ،  ــل املنف ــن قبـ ــك مـ بـذل
ــد اصـدر قـراره  وان املنفذ الـعـدل قـ
املميز خالفاً لوجهة النظر املتقدمـة 
ــرر نقضـه واعادة االضبارة  ، عليـه تق
التنفيذية ملرجعهـا التبـاع ماتقـدم 

، وصـدر القرار باالتفـاق.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

سالم تكليف

ــر او عهد به  ــول مملوك للغي ــن على مال منق ــن اؤمت  كل م
ــوء قصد  ــتعمله بس ــلم له ألي غرض كان واس اليه او س
ــه او لفائدته او تصرف بسوء خالفا للغرض يعاقب  لنفس
ــياء  باحلبس اذا كان مرتكب اجلرميه من محترفي نقل االش
ــلم اليه بهذه او كان محاميا  برا او بحرا او جوا وان املال س
ــه وتكون  ــال مبقتضى مهنت ــلم امل ــا وس او دالال او صيرفي
ــنوات اذا كان وصيا على قاصر  ــجن سبع س العقوبه الس
ــؤوال على ادارة مؤسسة خيرية  او فاقد االهليه او كان مس
ــب باحلبس مالك  ــة واملادة ٤ه٤يعاق ــأن اموال املؤسس بش
املال املنقول احملجوز عليه قضائيا او اداريا او املوضوع حتت 
ــتعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته  يد القضاء واذا اس
ــوء قصد او اخفاه  ــخص اخر او تصرف به بس او لفائدة ش
ــه ذاتها مالك  ــه حق ويعاقب بالعقوب ــلمه ملن ل او لم يس
املنقول املرهون اذا أئتمنه عليه املرتهن واستعمله بسوء 
ــنة وبغرامة من اشترى ماال  قصد ويعاقب باحلبس ملدة س
ــتوفي ثمنه  ــه الى ان يس ــظ البائع مبلكيت ــوال احتف منق
ــابق  ــه وتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن س كل
ــكوى البائع  ــوى اال بناء على ش ــع وال تقام الدع ــن البائ م
ــكواه واملادة ٤٥٦  ــع عن ش ــوة بتنازل البائ ــي الدع وتنقض
يعاقب باحلبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال 
ــه او الى شخص اخر وذلك في  منقول مملوك للغير لنفس
ــم كاذب او صفة غير صحيحة  طرق احتيالية او اتخاذ اس
اوتقرير كاذب من شأن ذلك خدع اجملني عليه وحمله على 
ــي مال منقول او  ــليم ويعاقب باحلبس من تصرف ف التس
عقار ويعلم انه ال ميلكه وليس له احلق بالتصرف ومن شان 
ــس من انتهز حاجة  ــرر بالغير ويعاقب باحلب ذلك احلاق ض
قاصر لم يتم الثامنة عشر من العمر واستغل هواه وعدم 
خبرته وحصل منه اضرار مبصلحته او مبصلحة غيره على 
ــند وتعديله  ويعتبر  ــن او الغاء س ــند مثبت لدي مال او س
ــور ومن حكم  ــون واملعتوه واحملج ــر اجملن ــي حكم القاص ف
باستمرار الوصايا عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة وتكون 
ــجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او احلبس  العقوبة الس
ــا على اجملني  ــه وليا او وصيا او قيم ــب اجلرمي اذا كان مرتك
ــه الدارة مصاحله ويعاقب باحلبس  عليه اومكلف بأي صف
ــة  ــنوات وبغرامة تعادل خمس ــالث س ــل عن ث ــدة ال تق م
ــوء نية ويعلم  ــاف مبلغ الصك من اعطى   صكا بس اضع
ر لغيره  انه ليس له مقابل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهّ
ــتحق الدفع وهو يعلم ليس له  ــلمه صكا مس صكا او س
مقابل ويعاقب بالسجن املؤقت وبغرامة كل من زور صكا 

او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك. 

ــن معالي وزير  ــت طويلة ع ــا قبل مدة ليس ــا كتبن  عندم
العدل القاضي سوالر عبدالستار عند تسنمه وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية االحتادية وكالة انتقدنا البعض على 
ــيادة الوزير جزء من أحزاب السلطة احلاكمة  أساس أن س
ــية في العراق قد يكون  واملعطلة حاليا العملية السياس
ــض محقا في انتقاده ولكن. كيف ال مندح ونثني على  البع
اداء هذا الشخص الوطني والغيور على أبناء بلده دون متييز 
ــي الوزارتني وتواصله  ــي أو طائفي. فعمله ف ــي أو قوم عرق
ــعب  ــط احترام للش ــني يجعله مح ــع املواطن ــت م امللف
ــة القادم من  ــة والعمل وكال ــي. فوزير العدل اصال العراق
احلبيبة كركوك  العراق جترد من كل املسميات وجاء بعنوان 
ــكان اهال لهذه الثقة  ــي ليخدم جميع العراقيني ف العراق
ــتقبل عائلة حتت خط الفقر  التي منحت له.قبل أيام اس
ــة االجتماعية   ــب ذوي االعاقة  واحلماي ــز مبنحها برات واوع
ــة لتعينها في فتح  ــياقات والتعليمات القانوني وفق الس
ــط وكان في قمة التواضع واإلنسانية وهو  مشروع متوس
ما يؤكد أن ابن الرافدين هو ذلك احملب ألبناء بلده أينما كان 
ــرق أو الغرب من البالد..ان  ــمال في الش في اجلنوب  أو الش
القلم يعجز عن مدح هذا الرجل الوطني والشريف والذي 
ــون بهذه  ــس غريبا أن يك ــان. لكن لي ــل قلب الفرس يحم
الروحية فمن شرب ماء  دجلة والفرات ال ميكن اال ان يكون 

بهذه الطيبة واحملبة والتفاني واإلخالص واآلثار.
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مواطنون من أهالي محافظة بابل منطقة سنجار يناشدون السيد 
ــغال العامة ومحافظ بابل للشروع فوراً بإنشاء  وزير البلديات واألش
محطات لتنقية املياه الصاحلة للشرب كون منطقة سنجار وكذلك 
ــروع للماء الصافي. علماً  منطقة ( زوير الغربي) خاليتني من أي مش

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

ــني عبود) من سكنة  ــول حس املواطن (رس
ــدكم باملوافقة على  ــة بابل يناش محافظ
املثول امام السيد مدير مكتب وزير العدل 
لغرض مقابلة السيد الوزير احملترم لشرح 

قضيته بخصوص معاملة تعويضه.
موبايل / ٠٧٨١٥٤٨٥٢٠٠

ــنان  ــن الطالب في املرحلة األولة كلية طب األس ــة اجلديدة» مكاملة هاتفية م ــت «البين تلق
ــيد وزير الدفاع احملترم  ــد الس ــن) وهو يناش في جامعة الرافدين (أحمد حامد غازي عبد احلس
ألجل قبول طلبه للتطوع في صنف الطبابة العسكرية لرغبته الشديدة في خدمة اجليش 
العراقي الباسل وأمله كبير بقبول تطوعه واهللا املوفق مع مالحظة أنه من الطالب املتفوقني 

دراسياً.
موبايل / ٠٧٧٣٢١١٢٨٠١
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إحصاءات متضاربة 
ــون. في املراحل األولى  حافظ البنتاغ
ــة  من احلرب على العراق. على سياس
ا  «الالأدرية في شأن اإلصابات» - واضعً
ــبيل  ــارًا كما لو ان ال س ــة إط للقضي
على االطالق ملعرفة األرقام. واستعاد 
ــفلد أواخر  ــاع دونالد رامس وزير الدف
العام ٢٠٠٣ صدى مالحظات فرانكس 
على إحصاء اجلثث. مالحظا: «أننا ال 
ــاس اآلخرين». وال  ــث األن نحصي جث
ــب املتحدث العسكري  توجد. بحس
األميركي العقيد غي شيلدز. «طريقة 
ــى املدنيني.  ــاب القتل دقيقة» الحتس
وقال في أيلول ٢٠٠٣«ال منتلك. بتعبير 
ــم لإلصابات  إحصائي أي تقدير حاس
ــا. ومن غير  ــدة احلملة كله املدنية مل
ــؤول إعطاء تقديرات قوية نظرًا  املس
إلى احليّز الواسع من املتغيرات».  غير 
أن البنتاغون, وبعكس هذه البيانات, 
ــي القتلى في  ــي الواقع يحص أخذ ف
العراق. وقام, أواخر العام  ٢٠٠٦  - وسط 
ــن اإلصابات  ــؤذ ع ــر م ــات تقري تداعي
ــدر في مجلة  في صفوف املدنيني ص
ــة  ــة البريطاني ــت» الطبي «ذي النس
ــن األولى  ــرّية ع ــة, برفع الس املرموق
ــومات بيانية عدة تتقفى  من بني رس
ــهر,  اإلصابات املدنية. وبعد ذلك بأش
ــورة الناجحة  ــد لدعم الص وفي جه
ــون  البنتاغ ــر  نش ــوات,  الق ــادة  لزي
ــى املدنيني. وفي  ــاءات عن القتل إحص
ــوى  ــر البنتاغون س ــني لم ينش احلال
ــم يفعل ذلك  ــات محدودة, ول معطي
إال عندما كان ذلك مناسبًا سياسبًا. 
ــي املراحل  ــمية ف غابت األرقام الرس
األولى من احلرب. فنشأت مجموعات 
ــادرات  ومب ــات  املنظم ــن  م ــة  ع منوّ
ــات في  اإلصاب ــاب  ــوث الحتس البح
رت  ــني. وقدّ ــني العراقي ــوف املدني صف
ــي أول  ــراق», وه ــث الع ــاء جث «إحص
ــى  ــقوط القتل ــى س ــة تتقف منظم
ــا  ــني, أن ٧٠٨٨  مدنيً ــني العراقي املدني
ــن أيارا  ــني ٢٠ آذار واألول م ــوا ما ب قتل
ــا ٦٨٨٢ حال وفاة  ــد بينه ٢٠٠٣  وتوج
ــوات التي  ــن الق ــرة ع ــت مباش نتج

تَل  ــدة. فيما قَ ــا الواليات املتح تقوده
ــن أو  ــن ومجرم ــوا متمردي ــن تبق الذي
ــة. ومع أواخر  ــبب عوامل مجهول بس
ــة القتلى  ــام ٢٠٠٣  بلغت حصيل الع
ــب  ــني خالله بحس ــني العراقي املدني
 ١٢٫٠٤٩ ــراق»  الع ــث  جث ــاء  «إحص
ــة العام ٢٠٠٤  إلى  ووصل العدد, نهاي
ــى ٣٧٫٦٤٩ عام ٢٠٠٥   قتيل٢٢٫٨٠٠ وإل
ــع  ــى ٦٥٫٣٤٤وم ــام٢٠٠٦  إل ــز ع ليقف
نهاية العام ٠٠١١  أصبحت احلصيلة 

 ٢٠٠٧ ــام  الع ــة  نهاي ــي  وف  ٨٩,٤١٧٤
سجلت ٩٩٫١٠٣ وصوال إلى ١٠٣٫٤١١مع 
ختام العام ٢٠٠٩   استمدت «إحصاء 
ــا من  ــراق» أرقامها أساسً ــث الع جث

ــر  الصحافية الصادرة باللغة  التقاري
ــني  املدني ــى  القتل ــن  ع ــة  اإلنكليزي
ــبة  بالنس ــاء.  ــراق. واإلحص الع ــي  ف
ــى اإلنترنت:  ــع املنظمة عل ــى موق إل
ــني  ــى املدني ــقوط القتل ــن س يتضم
ــكرية لقوات  من جراء األعمال العس

ــكرية أو  ــردود العس ــالف ومن ال االئت
شبه العسكرية على وجود االئتالف 
واإلرهابيني).  املتمردين  (مثل هجمات 
ــي الوفيات بني  ا زيادة ف ــن أيضً وتضمّ
املدنيني نتيجة أعمال إجرامية ناجتة 
عن انهيار القانون والنظام الذي أعقب 
ــاح االئتالف. وجد املنتقدون. في  اجتي
ــي. منهج اإلحصاء  الطيف السياس
ــب املعلق  ــدل. وكت ــرًا للج ــذا مثي ه
احملافظ في التاميز (اللندنية) ستيفن 

ــة  ــت منهجي ــددًا: «صمم ــوالرد من ب
ــراق) للوصول إلى  ــاء جثث الع (احص
ــع «أن  ــة». وتاب ــة ممكن ــر حصيل أكب
املنظمة تكتفي وحسب بإضافة كل 

التقارير عن اإلصابات بغض النظر عن 
مصدرها أو مهما كان الدليل واهياً». 
ــث العراق»  ــجل «إحصاء جث ولم تس
ــت إال القتلى العراقيني  في ذلك الوق
الذين تفيد عنهم مؤسسة إعالمية 
أو أكثر. ولم تكن املنظمة, من وجهة 

نظر بوالرد. مصدر ثقة ألنها استقت 
ــائدة مثل  ــا من مصادر س معطياته
ــوالرد  ــد ب ــي يعتق ــي. الت البي.بي.س
ــن  ــار. وأعل ــى اليس ــازة إل ــا منح أنه
ــل  تنق ــها  نفس ــي.  «البي.بي.س أن 
ا  دعايتها بصفة كونها وقائع», موحيًّ
ــث  ــاء جث ــداد «إحص ــي أن تع بالتال
ا «دعاية».  وعاب  ــكل أيضً العراق يش
ا على  ــاريني أيضً ــرون من اليس الكثي
ــراق» منهجيتها.  الع «إحصاء جثث 

ــا النس».  ــة محررو «ميدي ــاد احلمل وق
ــي منظمة تراقب اإلعالم ومركزها  وه
ــوا على  ــة املتحدة. وكتب ــي اململك ف
ــي «أن منهجية  ــم اإللكترون موقعه
ا  ــت أساسً إحصاء جثث العراق ليس
ــت  ــث العراق. وهي ليس ــاء جلث إحص
حتى إحصاء إعالميًا عراقيًا للجثث. 
ــل هي إحصاء إعالمي غربي للجثث  ب
ــي  الصحاف ــظ  والح ــراق».  الع ــي  ف
ــتقل جميل ضاهر أن «من شبه  املس
ــث العراق»  ــاء جث ــد» أن «إحص املؤك
ــالغ عن مقتل املدنيني  «تقلل من اإلب
ــبب به طائرات  ــني الذي تتس العراقي
ــالة  ــالف». وكتب جميل في رس االئت
ــس»: إنها  ــة إلى «ميديا الن إلكتروني
ــاب املصادر  ــا وغي ــبب مصادره وبس
ــا (وهي تقوم  اإلعالمية العربية عنه
ــل عدد  ــل بكثير في نق ــل أفض بعم
ــة منحازة  ــات املدنية العراقي اإلصاب
ا إلى وسائل اإلعالم الغربية التي  جدً
ــذ البداية بعمل كئيب (في  قامت من
ــل احلرب عبر  ــاالت) في نق ــل احل أفض
ــج عنها من إصابات  ــر مع ما ينت األثي
ــولدز. من  ــتيفن س ــة>). أبرز س مدني
ــاينس أند سوسايتي»  ــايكي س «س
ــيرًا  ــولدز مش عيوبا مماثلة. وكتب س
ــة  ووكال ــيتدبرس  األسوش أن  ــى  إل
ــرز وفرت  ــية ورويت الصحافة الفرنس
ــات «إحصاء  ــث معطي ــو ثل ا نح معً

ــا: هل  ــراق» كله ــث الع جث
ــذه فعال  ــع الوكاالت ه لبض
ــلني  ــن املراس ــي م ــا يكف م
ــني  املندوب أو  ــني  العراقي

ــع هؤالء  لتغطية البالد؟ وهل في وس
ــلني فعال أن يغطوا في شكل  املراس
شامل, حاالت املوت في املناطق التي 
ــيطر عليها املتمردون في العراق؟  يس
ــالن من  ــد مراس ــال أن يوج ــا احتم م
مؤسستني إعالميتني مختلفتني في 

ــدوث الوفيات؟ كم  ــد ح موقع ما عن
ــا كان أم  ــل. غربيً مرة حقق أي مراس
ــة من آالف عمليات  عراقيّا. في عملي
ــئلة إال  ــذه األس ــت ه ــف ليس القص

للتشديد. في بساطة. على الطبيعة 
ــة وبالتالي  ــزأة للتغطية الواقع . اجمل
«إحصاء  ــات  بيان ــدة  قاع ــة  محدودي
ــث العراق».دافعت «إحصاء جثث  جث
ــالة  العراق» عن مناهجها وأقرّت رس
ــأن  ــت ب ــى اإلنترن ــا عل ــى موقعه عل

ــوع أرقامنا هو  ــد أن مجم ــن املؤك «م
تخفيف من التقدير احلقيقي للوضع 
ــي التغطية أو  ــوات ف ــبب الفج بس
ــع  ــن املوق ــجيل». ويتضم ــي التس ف
ــي قاعدة  ــى ذلك. ف ــوم. عالوة عل الي
ــا أحادية املصدر. ويدرج  بياناته أحداث

ــن مئة مصدر من  ــي جداوله أكثر م ف
ــة االنكليزية.  ــار باللغ ــادر األخب مص
ــادر باللغة  ــرات املص مبا في ذلك عش
اإلنكليزية في الشرق األوسط. ومنها 

ــب  اجلزيرة وعرب تاميز والعراق. وبحس
املوقع: يعتمد املشروع الدقة املهنية 
لوكاالت األنباء املعتمدة. ويُفترض بأي 
ــة دولية محترمة  ــة بلغت مكان وكال
أن تعتمد تدقيقها الصارم قبل نشر 
ــك. حيث أمكن.  ــع (مبا في ذل املواضي

ــرّية).  ــادر الس ــان واملص ــهود العي ش
ــع احملدوديات الكامنة  ولكن. وحتى م
بلغت  اإلنكليزية فحسب.  للمصادر 
بيانات «إحصاء جثث العراق» ملرحلة 
ــني آذار وأيار  ــال ب ــاح  ٧٠٨٨  قتي االجتي
ــن التقديرات  ــي غيرها م ٢٠٠٣  ضعف
ــال وفي  ــبيل املث ــة. فعلى س املرفوع
ــه  ــد رعت ث جه ــدّ ــها. حت ــدة نفس امل
ــني األبرياء  ــل املدني ــن أج ــة م «احلمل
ــا  ــيفيك). ومركزه ــزا ع» (س ــي الن ف
ــت  وعاين ــة,  العاصم ــنطن  واش
ــي أنحاء  ــة ف ــفيات مختلف مستش
العراق. عن سقوط١٩٩٥ قتيال و٤٩٥٩ 
د مدير املسح. رائد جرار.  ا. وحدّ جريحً
ــل خارج  ــن يُقت ــه «كل م ــي بأن املدن
ساحة القتال حتى لو كانت وظيفته 
ــكرية (اجلندي الذي  ــية عس األساس
ــي)» فيما  ــو مدن ــي منزله ه ــل ف يُقت
ــن يُقتل وهو  ــو «كل م ــكري ه العس
يحارب في معركة ولوكانت وظيفته 
األساسية مدنية (مثال املهندس الذي 
يُقتل وهو يحارب كفدائي)». واستند 
ــيتدبرس في  ــح أجرته األسوش مس
ــجالت  ١٠  حزيران/يونيو ٢٠٠٣  إلى س
ــفيات العراق  ــل مستش ــن أص ٦٠ م
ــان٢٠٠٣   ال٣٢٤٠ بني ٢٠ آذار و٢٠  نيس
ــن  ــل ع يق ــا ال  أن م ــح  ــد املس ووج
ــذه املدة.  ــوا خالل ه ــا مات ٣٢٤٠ مدنيً
ــو برايس  ــع التقرير نيك ــر أن واض غي
ــزال مجتزأ  ــاء ال ي ــظ أن «اإلحص الح
ــة  ــة الكامل ــد أن احلصيل ــن املؤك وم
ــر  ــتكون أكب ــت - س ــذا إذا حصي - ه
ــيتدبرس  أن «األسوش ــرح  ا». وش جدً
ــي  الت ــاءات  اإلحص كل  ــتثنت  اس
ــم تفرّق  ــفيات ل ــت بها مستش قام
ــى  املوت ــني  ب ــة  املكتوب ــجالتها  س
ــا يعني أن  ــكريني, مم ــني والعس املدني
ــوع ال يعكس املئات. ورمبا اآلالف.  اجملم
ــدن الكبرى وفي  ــن الضحايا في امل م

املعارك األكثر حماوة».

غابت األرقام الرسمية يف املراحل األوىل من احلرب
عة من املنظامت ومبادرات البحوث الحتساب  فنشأت جمموعات منوّ

اإلصابات يف صفوف املدنيني العراقيني

لـم تسجل «إحصاء جثث العراق» يف ذلك الوقت إال القتىل العراقيني الذين تفيد عنهم مؤسسة إعالمية أو أكثر

«                                » 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

ت جمرى الكثري من االهنار املهمة التي كانت  ايران غريّ
تصب يف االرايض العراقية مثل هنر سريوان 

وهناك إتفاقات ومواثيق دولية تنظم 
حقوق الدول املشتركة في هذه االنهار.

إن ايران لم تلتزم باحلصص املائية بني 
ــة لذلك قامت بقطع  البلدين , أضاف
ــه من  ــار املتدفق ــاه االنه ــم مي معظ
ــراق الذي ادى بدوره  اراضيها نحو الع
الي جتفيف خمسة انهار عراقية هي 
ــدره وجنكيالت  ــان جم وكالل ب كنج
ــرت مجرى  ــني , وغي ــه وخوب والكرخ
ــة التي كانت  ــن االنهار املهم كثير م
ــة مثل  ــي العراقي ــي االراض ــب ف تص
ــدت وزارة املوارد  ــيروان الذي اك نهر س
ــدت انخفاضا حادا  ــة بانها رص املائي
ــيروان والزاب  ــيب نهري س من مناس
من اجلانب االيراني وصلت من ٤٧ متر 
ــبعة امتار  مكعب في الثانية الي س
ــد دوكان  ــف في مقدمة س , واملصاري
ــفل وصلت الي ٢  ــي نهر الزاب االس ف
متر مكعب في الثانية مما اثر بشكل 
كبير في التخزين املائي لسدي دوكان 
ــرات :  ــدود والبحي ــان. +الس ودربندخ
ــدود و  ــد من الس ــران العدي ــة إي أقام
ــا أدت الي  ــل اراضيه ــرات داخ البحي
ــاه  ــن املي ــرة م ــات كبي ــب كمي حج
ــراق , حيث تعاقدت  املتجهة الي الع
ــد على  ــر من (٦٠٠) س ــى بناء اكث عل
ــر من البحيرات  االقل في البالد وكثي
ــان الذي يقع  ــد داري , وقامت ببناء س
ــة والذي ادى الي  داخل احلدود االيراني
ــيروان  ــار أجزاء من نهر س حتويل مس
ــل االراضي االيرانية عبر نفق  الي داخ
ــرا مما حول مجرى  طوله (٤٨) كيلومت
ــة الي  ــدود العراقي ــل احل ــر داخ النه

مجرى صغير هادئ, وأكد أحد ساكني 
ــث يجف النهر  ــام زامني حي قرية إم
بأن أغلب سكان القرية املتكونني من 
(٧٠) آسرة قد غادروا قريتهم وأغلقت 
ــا, وذلك ألن  ــة اإلبتدائية فيه املدرس
ــاه النهر كله. ــي مي ــران تتحكم ف اي

ــدن ومحافظات  ــي العديد من م تعان
ــران من موجة  ــة حدودية مع اي عراقي
ــران لعدد من  ــاف على اثر قطع اي جف
ــن ايران الي  ــد االنهار املتجهة م رواف
ــن مطالبات  ــي الرغم م ــراق , عل الع
ــة العراقية املتكررة  وزارة املوارد املائي
للجانب االيراني باطالق حصة العراق 
من املياه, إال ان اجلانب االيراني يرفض 
تزويد العراق بحصته املائية , وتاكيدا 
ــؤول بارز في  ــار اليه مس لذلك ما اش
ــؤاله  ــة االيرانية لدى س وزارة اخلارجي
ــان طهران  ــة ب ــم العراقي ــن املزاع ع
ــاه , اجاب  ــث ازمة املي ــم عن بح حتج
ــبب في  ــي ان اجلفاف في بلده تس ال
 , واحتجاجات  ــاء  الكهرب انقطاعات 
مضيفا أنه في ظل تشكيل حكومة 
جديدة في ايران في االونة االخيرة , فان 
حتديد املوعد لعقد اجتماعات لبحث 
ــتغرق وقتا ,  ــألة سوف يس هذه املس
وأضاف ولكن يتعني علي التأكيد أنه 
ــبب ازمة املياه , ‘‘ ستكون تلبية  بس
احتياجاتنا احمللية على رأس أولوياتنا 
تليها أحتياجات جراننا ‘‘ , مما تسبب 
ــن مناطق العراق  ــرر كبير لعدد م بض
ــة ديالى احلدودية  وخصوصآ محافظ
ــرت وزارة الزراعة  ــع ايران التي اضط م
ــوة الزراعية  ــي وضعها خارج اخلط ال

واالكتفاء بتوفير مياه الشرب بسبب 
ــبب  بانيهار  ــذي تس ــاه ال ــح املي ش
ــة , كما  ــي احملافظ ــن الغذائي ف األم
ــة الي تقليص  دفع احلكومة العراقي
املساحات املزروعة بنسبة ٥٠٪خالل 
ــى املس  ــتؤدي ال ــام ٢٠٢٢ التي س ع
ــد ارقام  ــني , كما تفي ــذاء العراقي بغ
ــات يجتاح  ــر ب ــأن التصح ــمية ب رس

ــة , وتهدد  ــي العراقي ــن االراض ٣٩٪ م
ــة التربة القطاع الزراعي  زيادة ملوح
ــي املزروعة. ــن االراض ــي ٥٤٪ م بحوال

ــيف في العراق  ــرت ممثلة اليونس وذك
ــني غوبتا إن قرابة  ــيدة شيما س الس
ــي العراق  ــال ف ــني كل ٥ أطف ــن ب ٣ م
ــول الي خدمات املاء  ليس لديهم وص
اآلمن , كما إن اقل من نصف املدارس 

ــك خدمات املاء  ــي عموم البالد متتل ف
االساسية , مما يعرض صحة االطفال 
ــم , ومنوهم  ــر , ويهدد تغذيته للخط
املعرفي , وسبل عيشهم املستقبلية 
ــف إن  ــة اليونس ــدت ممثل ــا اك , كم
مستوى شحة املياه في العراق تنبئ 
ــتطيون  يس ال  ــال  فأالطف  , ــر  باخلط
ــل طاقاتهم بدون  النمو ليبلغوا كام
ــدات واالتفاقيات : أكد  ــاء.  + املعاه م
ــار الفني لوزارة املوارد املائية  املستش
ــا  ــع تركي ــارات م ــات والزي إن املباحث
ــتمرة واثمرت عن نتائج ايجابية  مس
ــرة التفاهم التي  ــل مذك منها تفعي
ــز  حي ــا  ودخوله  ٢٠٠٩ ــام  ع ــت  وقع
ــا اعطاء  ــن أهم بنوده ــذ , وم التنفي
ــة  للعراق من  ــة ومعقول حصة عادل
املياه لنهري دجلة والفرات , مؤكدا ان 
ــنة. هذا اجلهد لم يتحقق منذ ٤٠ س
ــان اجلانب  ــران ف ــا يخص اي ــا فيم ام
ــض تزويد العراق بحصته  االيراني يرف
املائية على الرغم من وجود اتفاقيات 
ــب.إن  ــذا اجلان ــص ه ــدات تخ ومعاه
ــدت أبان  ــن االتفاقيات عق ــد م العدي
ــة العثمانية مع اململكة  حكم الدول
ــم ايران  ــي كانت حتك ــة الت القاجاري
ــة البهلوية مطلع  ــم الدول قبل حك
ــم  ــرين لتنظيم تقاس ــرن العش الق
املياه.وقامت كل من بريطانيا وفرنسا 
عقب السيطرة على املنطقة توقيع 
اتفاقيات مع الدول اجلديدة مثل ايران 
ــام ١٩١٣ لتنظيم  ــا ع ــا إحداه وتركي
ــط العرب على احلصص  املياه في ش
ــت العديد من  ــببه وقع ــة وبس املائي

املناوشات وأبرمت أتفاقيات لتنظيم 
اتفاقية  ــا  املائي.ثم اعقبته ــع  الوض
تنظيم واستخدام مياه دجلة والفرات 
ــام ١٩٣٠ , وبعد  ــرى ع ــام ١٩٢٠ واخ ع
ــتقالل عام  حصول العراق على االس
ــع ايران حول  ــت اتفاقية م ١٩٣٢ أبرم
ــام ١٩٣٧ والتي نصت  ــط العرب ع ش
على سيطرة العراق على كامل اجملرى 
ــط العرب  ــي على ش ــري املالح النه
ــة مت حتديدها  ــتثناء أماكن معين بأس
ــر فرق فنية , ووقعت االتفاقية في  عب
ــعد آباد في طهران , ولكنها  قصر س
فسخت بسبب انسحاب العراق من 
حلف بغداد. كما توجد هناك الكثير 
وزارة  ــني  ب ــالت  واملراس ــق  الوثائ ــن  م
ــة ووزارة اخلارجية  العراقي ــة  اخلارجي
ــزاع احلدودي  ــة بالن ــة متعلق االيراني
واملائي بني العراق وايران حول تسوية 
ــي , فضآل  ــي مندل ــاه ف ــألة املي مس
ــم الذي  ــر كنجان ج ــم نه عن تقاس
ــي زرباطية وبدرة  يتدفق باجتاه مدينت
العراقيتني لتوزيع املياه بشكل عادل 
ــارت بعض هذه الرسائل الي  . واش
ــكري االيراني  ــم العس قيام احلاك
ــاد بحفر قناة جديدة  في منصور آب
, وبناء سد على طول مجرى النهر 
ــدادات املياه في  ــو ما آثر على آم وه
ــي من احلدود.طالبت  اجلانب العراق
ــكيل  ــة العراقية تش وزارة اخلارجي
ــن اجلانبني إلجراء التحقيق  جلنة م
ــاس العرف  ــاق على أس ووضع اتف
ــب  ــق بالنس ــا يتعل ــابق فيم الس
املائية التي يجب أن يحصل عليها 

السكان على جانبي احلدود , وكان 
ــؤولني االيرانيني  ــرد من قبل املس ال
ــؤية  لتس ــة  جلن ــكيل  تش ــض  رف
مسألة تقاسم املياه . وعلى الرغم 
ــتمرة من قبل  ــكاوى املس من الش
ــا يخص  ــة فيم ــة العراقي احلكوم
ــم في  ــان ج ــر كنج ــكلة نه مش
ــت  ــوام ١٩٣٢ ,١٩٣٣, ١٩٣٤كان االع
ــام ١٩٧٥ مت توقيع  دون طائل.وفي ع
ــني البلدين في  ــدة ب ــة جدي اتفاقي
اجلزائر خاصة باحلدود والنزاع املائي 
ــذه االتفاقية  ــود ه ــد بن . وكان اح
ــط  ــة في ش ــدود النهري ــني احل تع
ــرف بخط  ــب ما يع ــرب بحس الع
ــاط في  ــو أعمق النق ــوك وه التال
شط العرب , كما ورد في اإلتفاقية 
ــل وزيري  ــا من قب ــي مت توقيعه الت
ــن أجل  ــراق وايران م ــة الع خارجي
ضمان التوزيع العادل لهذه االنهار 
ــيم  تقس فيتم  ــدود  للح ــرة  العاب
ــرة تو  ــوتا و ق ــار بناوة س ــاه أنه مي
ــاويني بني  وكنكيز الي جزئني متس
ــيم  ــادة ( ٢/ أ) , وتقس ــن امل البلدي
ــان جم  ــد و كنج ــار الون ــاه أنه مي
ــب ودويريج بني البلدين وفقآ  والطي
لتقارير جلنة تعيني احلدود االيرانية 
ــة لعام ١٩١٤وفقآ للعرف  العثماني
املادة (٢/ ج) .ولم تدم هذه اإلتفاقية 
طويآل , ومبرور اربعة سنوات واندالع 
ــة وقيام نظام جديد  الثورة االيراني
ــدالع احلرب العراقية  في ايران , وان
ــذه االتفاقية ,  ــة , انتهت ه االيراني
واعتبر العراق شط العرب جزءا من 

مياه بالكامل.وفي عام ٢٠١٤ توصل 
العراق وايران الي اتفاق جديد وفقا 
ــا مت التوقيع عليه عام ١٩٧٥, غير  مل
ــى االرض لم يجري  ان التطبيق عل
ــاق عليه.ويتهم  ــا مت االتف ــا مل وفق
العراق املسؤولني االيرانيني باعطاء 
ــد  الرواف ــة  كاف ــل  لتحوي ــر  االوام
النهرية التى تدخل العراق من ايران 
الي أماكن أخرى داخل ايران , وبناء 
ــبب في نقص حاد  السدود مما تس
ــي الصفر في  ــد وصل ال في التزوي
ــن مناطق العراق وخاصة  العديد م
ــق احلدودية مع ايرن. لم تكن  املناط
ــة معروفة او  ــار الدولي ــرة األنه فك
ــوء الدول وظهور  متداولة قبل نش
ــرزت  ــث ب ــيادة , حي ــوم الس مفه
ــوم النهر  ــارات الي مفه اولى االش
ــدة باريس ١٨١٤  ــي في معاه الدول
ــاع نطاق  التي عقدت نتيجة أتس
ــة  ــارة الدولية واحلاجة املاس التج
ــار الصاحلة  ــتخدام االنه ــى اس ال
ــدة دول ,  ــم ع ــى ته ــة والت للمالح
ــه النهر الذي يفصل أو  فعرفته بأن
ــني أو اكثر , ثم  ــرق أقاليم دولت يخت
الدولية  الفقهية  النظريات  جاءت 
ــتفادة من  ــة االس ــم كيفي لتنظي
الدولية واستخدامها  االنهار  مياه 
ــب تلك النظريات تقوم  وكانت اغل
ــية , وهي ضرورة  على فكرة أساس
التعاون بني الدول املتشاطئة , مع 
ــتفادة  ــى حقوق االس ــد عل التاكي
ــر الدولي مع  ــاه النه واالنتفاع مبي

مراعاة عدم احلاق أضرار باألخرين.

أقامت إيران 
العديد من السدود 
و البحريات داخل 
اراضيها التي أدت اُّـ 
حجب كميات كبرية 
من اِّـياه اِّـتجهة اُّـ 
العراق

ح / ٢
االخيرة

اِّـحامي الدكتور / سلوان علي الكسار

NO.3903.THU.23.JUN.2022العدد (٣٩٠٣) الخميس  ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢

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‘‘



11إعالنات NO.3903.THU.23.JUN.2022العدد (٣٩٠٣) الخميس  ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢

العدد:١٤٨٧٣
التاريخ:٢٠٢٢/٦/٢١

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٦ / التطوير الريفي
[(الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢) (دعم االستقرار)]

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[ انشاء وتبليط طريق قرى (بئر الَّـ - بئر شفك) التابعة لناحية ربيعة ]

ضمن تخصيصات [الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ (دعم االستقرار)] وبكلفة 
ــون  ــون ملي ــبعة وخمس ــتمائة وس ــار) س ــة (٦٥٧,٥٦٠,٠٠٠ دين تخميني

وخمسمائة وستون الف دينار وبمدة تنفيذ (١٥٠) يوما. 
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم 
ــمي وابتداء من تاريخ  ــة (خالل اوقات الدوام الرس ــود َّـ ديوان اِّـحافظ العق
ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢٢/٧/٣) للحصول على  نش
نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ٥٠٠,٠٠٠ دينار فقط (خمسمائة 

الف دينار) غري قابلة للرد. 
ــاء او من يخوله  بظرف مغلق ومختوم  ــلم العطاءات من قبل صاحب العط تس
ــه ويودع َّـ صندوق  ــم مقدم العطاء وعنوان ــب عليه رقم اِّـناقصة واس ويكت
العطاءات لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمسكات اِّـذكورة 
ــم (٢) علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢٢/٧/٤  َّـ الصفحة رق

الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
ــاعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء اِّـوافق  يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٦/٢٨ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

العدد:١٤٨٧٢
التاريخ:٢٠٢٢/٦/٢١

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١٠٥ / اِّـوارد اِّـائية
(خطة االرصدة اِّـمجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[ تطهري وتأهيل نهر الخوصر داخل حدود بلدية اِّـوصل ]

ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة نين ــات [خطة االرص ضمن تخصيص
ــارات ومائة وواحد  ــتة ملي وبكلفة تخمينية (٦,١٧١,٠٢٧,٠٠٠دينار) س
وسبعون مليون وسبعة وعشرون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ (٣٦٥) يوما. 
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم 
ــمي وابتداء من تاريخ  ــة (خالل اوقات الدوام الرس ــود َّـ ديوان اِّـحافظ العق
ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢٢/٧/٣) للحصول على  نش
نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة ماليني 

دينار) غري قابلة للرد. 
ــن يخوله بظرف مغلق ومختوم  ــلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او م تس
ــه ويودع َّـ صندوق  ــم مقدم العطاء وعنوان ــب عليه رقم اِّـناقصة واس ويكت
العطاءات لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمسكات اِّـذكورة 
ــم (٢) علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢٢/٧/٤  َّـ الصفحة رق

الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
ــاعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء اِّـوافق  يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٦/٢٨ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

مجلس القضاء األعلى
محكمة بداءة اِّـوصل

العدد:٢٩٤٤/ ب /٢٠٢٢
م/ اعالن تبليغ بالحضور

اُّـ اِّـدعى عليه / عبد الحكيم نافع عزيز محمد / موصل / شقق الخضراء / رقم الشقة 
(٤١٩)

ــوى اِّـرقمة (٢٩٤٤/ب/٢٠٢٢) لدي  ــام اِّـدعي (مدير بلدية اِّـوصل اضافة لوظيفته) الدع اق
ــتؤول اُّـ دائرة  ــيدات التي كانت س ــم بالتعويض عن قيمة اِّـش ــة طالبا فيها الحك ــذه اِّـحكم ه
اِّـدعي وفوات اِّـنفعة على القطعة اِّـرقمة (١٩/٤٤٦٧) مقاطعة ٤٣ الجيلة بلبل تبة النتهاء 
ــدة اِّـنصوص عليها َّـ الفقرة (٢) من العقد  ــييد خالل اِّـ العقد ولعدم قيام اِّـدعى عليه بالتش
ـــب شـرح القائم بالتبليغ (محمد نايف حسن  ولثبوت وهمية عنوانك اِّـثبت َّـ العقد اِّـربم حس
ــني خلف مريزا) والشهود كـل   ــعار مختار حي الخضراء (تحس ــى) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ واش موس
ــرر تبليغك بصحيفتني يوميتني  ــم محمد) لذا تق ــن (عبـد الكـريم حـارث كولي و محمد هاش مـ
ــال وكيل عنك  ــعة صباحاً أو ارس ــاعة التاس ــور امام هذه اِّـحكمة يوم ٢٠٢٢/٧/٦ الس للحض

وبعكسه ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا حسب االصول.
القاضي / معتز عازم الشماع

اقليم كردستان / العراق
مجلس القضاء 

رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل 
(محكمة بداءة اربيل / ١)

الرقم : ١٢٤١ / ب ١ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٨

إعــــــــــــــالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (هديل محمد عبد الوهاب)

محافظة بغداد جديدة ـ حي الغدير

ــة (١٢٤١ / ب ٣  ــام هذه اِّـحكمة الدعوى اِّـرقم ــد عباس كاظم) اقام عليك ام ــي (محم اِّـدع
ــر َّـ جريدتني  ــة تبليغك عن طريق النش ــل اقامتك لذا قررت اِّـحكم ــة مح /٢٠٢٢) وِّـجهولي
ــة اِّـقرر  ــم َّـ موعد اِّـرافع ــال وكيل عنك ــك او ارس ــك الحضور بنفس ــمية وعلي ــني الرس يوميت

٢٠٢٢/٧/١٨ وَّـ حال عدم حضورك او حضور الوكيل سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا.
مع التقدير.

القاض االول / مجيد سعيد برادوستى 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة:١٧٨٩ /٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٦/٢١

اعالن 
ــل  ــهام اِّـدين َّـ العقار تسلس ــدة الكوت س ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــل  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (عباس عبد  ٦١/١ م٣٧  ام هلي
ــف) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنني (دانيه عماد عبد اِّـهدي  الحسني يوس
ــى ) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرمليون   و هيام فيصل عيس
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــة من القيمة اِّـقدرة وش من اِّـائ

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
ــده  العقار اِّـرقم  ٦١/١ م  ــه ورقمه :- كوت / الكوت الجدي ١-موقع

٣٧ ام هليل
٢-جنسه ونوعه : أرض زراعية ملك صرف

٣-حدوده و اوصافه:  عموم العقار يحتوي على عدة دور سكنية تعود 
ــيدات وقت اجراء الكشف و  ــركاء و الحصة اِّـباعة خاليه من اِّـش للش

تقع بالقرب من طريق كوت ـ بغداد
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
٦-اِّـساحة : ١٩٢٠٠سهم من اصل ١١٢١٢٥٠سهم

٧- الشاغل :- الشركاء
ــار عن بيع  ــة  مليون دين ــدرة : ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثماني ــة اِّـق ٨-القمي

١٩٢٠٠سهم.

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ١٧٩٣ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٢/٦/٢٢

اعــــــــــالن 
ــل  ــهام اِّـدين َّـ العقار تسلس ــدة الكوت س ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــي  ــن (عل ــد للمدي ــوت العائ ــع َّـ الك ــويب  الواق ١٤/١ م٤٤  الس
ــد الرضا كمر )  ــاء طلب الدائن (هيثم عب ــد الرضا كمر) اِّـحجوز لق عب
ــراء  البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون  دينار فعلى الراغب بالش
ــوم التالي  ــدأ من الي ــالل مدة(٣٠يوما) تب ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  اِّـقدرة وش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
ــم  ١٤/١ م ٤٤  ــويب  العقار اِّـرق ــه :- كوت / الس ــه ورقم ١-موقع

السويب 
٢-جنسه ونوعه : أرض زراعية تسقى بالواسطة مملوكه للدوله

ــكنية  ــار يحتوي على عدة دور س ــه:  عموم العق ــدوده و اوصاف ٣-ح
ــل و األرض العائدة للمدين  ــجار و نخي ــركاء و  و اش متناثره تعود للش

يوجد فيها حسينية على الشارع العام طريق كوت ـ األحرار 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
ــل االعتبار الكلي  ــهم  من اص ــاحة : حصة اِّـدين تبلغ ٣٣ س ٦-اِّـس

البالغ ٢٢٤٠سهم
٧- الشاغل :- الشركاء

٨-القمية اِّـقدرة : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثون  مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة الهيئة االصلية

العدد: ٢٨٦/س/٢٠٢٢
التاريخ :      ٢٠٢٢/٦/١٥

اُّـ /اِّـستأنف عليه / اِّـدير اِّـفوض لشركة
 اِّـرياس للمقاوالت العامة اِّـحدودة/ اضافة لوظيفته

م/إعالن

ــتأنف (اِّـدير اِّـفوض ِّـصرف االقتصاد لالستثمار و التمويل  أقام اِّـس
ــتئنافيه اِّـرقمة ٢٨٦/س/٢٠٢٢  ــة لوظيفته) الدعوى األس / اضاف
ــخ الحكم البدائي الصادر بالدعوى اِّـرقمة  ١٠٨١/ ضدكم طالبا فس

ــا الزامكم بدفع  ــخ ٢٠٢٢/٤/١٤ الذي يطلب فيه ب/٢٠٢٢ بتاري
ــرون مليون  و مئتان  ــرة مليار و مئتان و أربعة و عش مبل مقداره (عش
وخمسة و سبعون الف و مئتان و ثالث و عشرون دينار ) وِّـجهولية محل 
ــرطة الكوت اِّـرقم ٣٠/ ٥٩٤١بتاريخ  ــب كتاب مركز ش اقامتك حس
ــرح القائم بالتبليغ  ٢٠٢٢/٦/١٢ و مرفق ورقة التبليغ اِّـتضمنة ش
َّـ ٢٠٢٢/٦/٩ بأن الشركة اِّـطلوب تبليغها غري موجودة و مرتحلة 
ــعار مختار  و ارفق اشعار مختار  منطقة  ــب اش اُّـ جهة مجهوله حس
ــة تبليغكم  ــه قررت اِّـحكم ــركه ٠ علي ــدا إرتحال الش ــرقية مؤي الش
ــميتني يوميتني  للحضور امام هذه  ــطة  صحيفتني محليتني رس بواس
اِّـحكمة  َّـ موعد اِّـرافعة القادم َّـ ٢٠٢٢/٦/٢٧ و َّـ حالة عدم 

حضوركم  ستجري اِّـرافعة بحقكم حضورا و علنا و حسب  االصول.
مع التقدير

الرئيس / سامي كامل الزبيدي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٢٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (محمد عبد الحسني فطيسه)

ــاص انك  ــة ذات اختص ــذه اِّـديرية من جه ــق له ــد تحق لق
ــم او مؤقت  ــن دائ ــس لك موط ــل االقامة ولي ــول مح مجه
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) 
ــن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية  م
ــدأ من اليوم التالي  ــدة الكوت خالل (١٥) يوماً تب تنفيذ س
للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم 
ــراءات التنفيذ الجربي  ــر هذه اِّـديرية باج حضورك ستباش

وفق القانون. 
منفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي 

اوصاف اِّـحرر:
مهر مؤجل (عشرة ماليني دينار )

عقد زواج اِّـرقم ٨٠١ َّـ ٢٠١٩/٣/٦ 
مسجل ٣

اسم الدائنة (نبأ عادل عبد الكاظم)



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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٩٠٣) - الخميس - ٢٣ - حزيران - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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في كروب على «الواتساب»، ضم مجموعة محدودة 
ــاءل أحد األعضاء عن  ــالء، أنا أحدهم، تس من الزم
ــار إلى أحد  ــف» الكتب، وأش ــيوع «تألي ظاهرة ش
ــي وقت قصير  ــرة، الذي أصدر ف ــال هذه الظاه أبط
ــدة وجيزة،  ــدر مئة كتاب في م ــاً، وآخر أص ٤٠ كتاب
ــال العضو وهو  ــخرية، ق ــارة متيل إلى الس وفي إش
ــهير وكاتب معروف (آني لو أجمع مقاالتي  اسم ش
ودراساتي بالعباس تصير مو أقل من ١٦ كتاباً.. لكن 

من يقرأها.. شنو تأثيرها على الفكر والثقافة؟).
ــي» غائر  ــرح «ثقاف ــي يده على ج ــد وضع زميل لق
يحمل بني جنباته واقعاً مأساوياً، ال ميكن التكهن 
ــتُ أعيش  ــخصياً، كن ــتقبلية، وش بنتائجه املس
ــة، فالغبطة  ــرة اإلصدارات العراقي فرحاً متثله كث
ــرح حتول عندي الحقاً إلى  تغمرني، غير أن هذا الف
ــدارات ميكن أن  ــك اإلص ــوص، فمعظم تل غم ونك
ــخصي» ال قراء له،  نطلق عليها عنوان «إصدار ش

والهدف منه وجاهي.
ــال بعدد  ــى االتص ــي، إل ــي دفعتن ــة زميل  مالحظ
ــة احلقيقة  ــاب املكتبات ملعرف ــن املطابع وأصح م
ــبة الكبرى  ــتُ حني عرفت أن النس ــدة، فذهل املؤك
ــراديب ومخازن  ــدارات مرمية في س ــن تلك اإلص م
ــألتُ  ــر واملكتبات، وحني س تلك املطابع ودور النش
ــة خبرتهم، إن املؤلف  ــني، قالوا بتندر، نتيج املعني
ــع وال يهمه توزيع وكمية  ــي يدفع ثمن الطب العراق
ــتقتل من أجله فقط  ــا يطبع، والذي يهمه ويس م
ــن كتابه بهدف  ــخة م ــو حصوله على مئة نس ه
ــي به من خالل اإلهداءات وتوكيد الذات أمام  التباه
ــغل حيز في هذا البرنامج  ــعي لش من يريد، والس
ــون ضيفه، ووضع  ــي ليك ــي أو ذاك اإلذاع التلفزيون
ــتضافة في أحد املنتديات  اسمه على الئحة االس

في بغداد واحملافظات !
ــى ما هو عليه  ــتمر احلال عل باخملتصر أقول: لو اس
ــون جلنة  ــة، كأن تك ــة معين ــل جه اآلن، دون تدخ
ــن االحتاد  ــا منبثقة ع ــاءة من ميثله ــهود بكف مش
ــر  ــراق لها صالحية قرار نش ــام لألدباء في الع الع
ــيدخل،  الكتب من عدمها، فإن واقعنا الثقافي س
ــن دخل فعالً في نفق ال نهاية له، نتيجة  إن لم يك
ــماء ال تتمتع بجذور   خلق أوهام ثقافية وتقدمي أس
ــواة إصدار  ــل يعرف ه ــريء: ه ــؤال ب ــة .. س معرفي
ــوردي أصدر أثناء حياته  الكتب، إن الدكتور علي ال

كتب فقط!.

ــنوات طويلة أن كل دوائر  ما نعرفه أو اعتدنا عليه منذ س
ــة ومحددة في بدء  ــا توقيتات صارم ــمية له الدولة الرس
ــذه القاعدة  ــف له فإن ه ــه ولكن مايؤس ــدوام وانتهائ ال
بدأت تتالشى شيئاً فشيئاً، وهذا الكالم ال نطلقه جزافاً 
وامنا حقيقة يلمسها املواطن املراجع ألي دائرة حكومية 
ــاعة معينة  ــث أن الدوام يبدأ في س ــذه الدوائر حي من ه
ــر من املوظف  ــع) أن ينتظ ــق ( املواطن ـ املراج ــن ح وإن م
املعني اجناز معاملته بسرعة ودقة ومن دون منّة أو متلمل 
ــؤولية  ــذا واجبه املقدس الذي يفترض أن يؤديه مبس ألن ه
ــبحانه  ــتحضر املوظف هذا بأن اهللا س واخالص، وأن يس
ــج الناس  ــعي لقضاء حوائ ــى الس ــد حثّ عل ــى ق وتعال
ــس الهموم، حيث قال  ــعي ايضاً لفعل اخلير وتنفي والس
َيْرَ  لُوا اخلْ ) في محكم كتابه القرآن الكرمي : (وَافْعَ (عزّ وجلّ
) ولكن ما يؤسف له إن هناك من ينسى  ونَ لِحُ مْ تُفْ لَّكُ لَعَ
ــأنها عرقلة  ــداً ذلك ويقوم بأفعال من ش ــى عم أو يتناس
متشية وترويج املعامالت فهو تارة يباشر عمله متأخراً أو 
ــهية  أنه يقتطع جزءاً من وقته لتناول وجبة االفطار الش
«ألف عافية» ألن فيها مالذّ وطاب من قيمر وجنب وعسل 
ــاي املُهيّل  ــنب، إضافة الى الش ــة وبورك باجل وكاهي وكب
ــاول  ــى تن ــا عل ــجل اعتراضن ــا ال نس ــبة فإنن .. وباملناس
ــروع ولكن  املوظف املعني وجبة االفطار فهذا حقه املش
شريطة أن يراعي احترام وقت الدوام من جهة وأن يحترم 
ــى أن نشير بأن بعض  املراجعني من جهة ثانية.. وال ننس
ــرّاء الزخم  ــه وهو منزعج  ج ــر الى دائرت ــني يحض املوظف
املروري أو انقطاع التيار الكهربائي أو ألسباب شتّى ولكن 
ــى املراجعني  ــية عل ــي أن تنعكس حالته النفس ال ينبغ
الذين ال ذنب لهم سوى أنهم يقفون في الطابور بانتظار 
ــبة فإن هذا الكالم ال ينطبق  اجناز معامالتهم .. وباملناس
ــتثناء حيث هناك موظفون  على اجلميع فلكل قاعدة اس
ــؤولية تثير  ــم بكل اخالص ومس ــون باجناز اعماله يقوم
ــير لهذه  ــاس .. إننا إذ نش ــم خدمة الن ــاب وديدنه االعج
ــأن املواطن ما أن  ــلبية فألننا نعرف جيداً ب الظواهر الس
ــع مبالغ نقدية  ــع أي دائرة خدمية حتى يضطر لدف يراج
ــوم وضرائب ما أنزل اهللا بها من سلطان،  على شكل رس
ــبيل املثال أن أي معاملة تروّجها عليك أن تدفع  وعلى س
ــدارس، أما إذا  ــة بناء م ــار اضافي بحج ــغ (١٠٠٠) دين مبل
ــان هناك ضريبة حتت عنوان ( الطرق  راجعت دوائر املرور ف

واجلسور) وهلّم جرا.

زيد الحلي  صباح الشيخلي*

رأي بال مجاملة

@bÁcä‘Ì@kn◊
A@¡‘œ@NN@bËibzïa

@bËÌc@êÜ‘fl@kuaÏ€a
÷Ï‘y@êb‰‹€Î@—√ÏΩa

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
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متابعة / البينة الجديدة 
ــوية  ــاة «فوكس نيوز» على تس وافقت قن
ــة  ــا ملذيع ــون دوالر تقريب ــة ١٥ ملي بقيم
سابقة اشتكت من التفاوت في األجور بني 
ــبكة األخبار التلفزيونية،  اجلنسني في ش
ــنطن  ــادت صحيفة «واش ــب ما أف بحس
ــت  ــق حصل ــهدة بوثائ ــت» مستش بوس

عليها الصحيفة وراجعتها. 
ــيس  ــا فرانس وقالت الصحيفة إن ميليس
ــة عملت في برامج  ــا)، وهي مذيع (٤٩ عام
على الهواء في الشبكة منذ ٢٠١٢ وحتى 
٢٠٢٠، حصلت على هذا املبلغ بعد أن رفعت 
الشكوى إلى مكتب وزارة العمل في والية 
ــركة اإلعالمية بدفع  نيويورك متهمة الش

أجر لها أقل من زمالئها الذكور.
ــوية، التي لم  ــت أن مثل هذه التس وأضاف
ــم اإلبالغ عنها من قبل، «أمر غير معتاد  يت

ــبكات األخبار التلفزيونية، إال أنها  في ش
ــع املرأة  ــة من أن وض ــاوف الدائم ــد اخمل تؤك

ليس  مثل الرجال في هذه الصناعة». 
ــكواها  ــت بش ــيس تقدم ــت فرانس وكان
ــة أن القناة  ــل، مدعي ــس العم ــى مجل إل
ــارت  التلفزيونية انتقمت منها بعد أن أش

ــبكة  ــى وجود تفاوت في األجور في الش إل
ــكواها  ــيس ش ــة. وقدمت فرانس اإلخباري
ضد «فوكس نيوز» لدى وزارة العمل بوالية 

نيويورك قبل وقت قصير من فصلها. 
ــا التعليق  ــيس ومحاميه ورفضت فرانس
على التسوية، لكن متحدثا باسم شبكة 
ــا  «فوكس نيوز» قال: «افترقنا مع ميليس
ــام ونصف  ــن ع ــر م ــذ أكث ــيس من فرانس
ــد تعاونا  ــاس. لق ــت مزاعمها بال أس وكان
أيضا بشكل كامل مع حتقيق وزارة العمل 
ــى االنتهاء من  ــورك ونتطلع إل بوالية نيوي
ــيس ممثلة  ــألة». وعملت فرانس هذه املس
ــهادة في  ــل أن حتصل على ش ــابقا، قب س
ــة هارفارد، وتعمل في  االقتصاد من جامع
ــي»، ثم عملت الحقا  ــي أن بي س قناة «س
في «فوكس نيوز» وشاركت في استضافة 

برامج شهيرة. 

متابعة / البينة الجديدة 
بعد دقائق من موافقة مجلس إدارة شركة 
ــتحواذ، قفزت  تويتر على إمتام صفقة االس
ــك بأكثر من٢٠٠مليار دوالر  ثروة إيلون ماس

لتتجاوز الـ ٢٣٠ مليار دوالر.
ــروة اللحظية لفوربس  ــا لبيانات الث ووفقً
العاملية قفزت ثروة إيلون ماسك لتتخطى 
ــارق ٧٠ مليار دوالر  ــار دوالر، بف ـــ ٢٣٠ ملي ال

ــار أرنو و٧٦  ــز الثاني برن ــب املرك عن صاح
مليار دوالر عن صاحب املركز الثالث جيف 

بيزوس.
ــر  تويت ــركة  ش إدارة  ــس  مجل ــى  وأوص
ــهم على  باإلجماع، مبوافقة حاملي األس
ــار دوالر  ــرح بقيمة ٤٤ ملي ــرض بيع مقت ع
ــي املدير التنفيذي  قدمه امللياردير األميرك

لشركة تسال إيلون ماسك.

كتب / عبد الزهرة البياتي/ 
رئيس التحرير التنفيذي

ــدة الصحفية  ــدة هي االعم  عدي
التي كتبتها عن الصيف ومتاعبه 
ــك  ــبة للعراقيني وهي الش بالنس

نتاج معاناة اجواء ساخنة جتعلك 
ــب وكأن الدخان يتصاعد من  تكت
ــو الربع  ــالية) قلمك اجلاف (اب (س
ــا الكتابة ب  ــد ان تركن ــار) بع دين
ــا كنا  ــيفر) او كم ــر والش (البارك
ــام زمان  ــم باندان) اي ــميه( قل نس
ــرة او  ــة احملب ــن دوخ ــص م لنتخل

الدواة!!
 في الصيف الساخن الالهب عادة 
ــبة  ــواء غير مناس ــون االج ما تك
ــبة لكثيرين ممن  ــة بالنس للكتاب
تكون ارواحهم( زهگانه و بزعانه) 
لكن ما بالك اذا كان مطلوبا منك 
ان تكتب عمودا صحفيا يوميا؟؟!

ــا  قضاي ان  ــة  لالمان ــا  واقوله  
ــاع  واوج ــه)  و(طاليب ــف  الصي

ــاكلهم  ومش وهمومهم  ــاس  الن
ومتاعبهم هي وحدها من تدفعك 
زك لتناولها وانت املمنون  البل حتفّ
ــذي نذرت  ــو واجبك ال ــذا ه الن ه
ــن الكتابة  ــك له واتخذت م نفس
ــول في  ــر عما يج ــبيال للتعبي س
ــعب  خاطرك وما يتطلع اليه الش
من احتياجات اساسية.. الصيف 
عندنا صار يثير اخملاوف في نفوس 
ــؤولني ويحسبون  الساسة واملس
ــرزه درجات  ــاب ملا تف له الف حس
ــان في  ــن غلي ــة م ــرارة العالي احل
ــد امامها من  ــوس التي ال جت النف
ــن الغضب  ــس ع ــبيل للتنفي س
ــارع للتعبير  ــزول للش ــوى الن س
ــروعة واخلدمات  عن املطالب املش

املفقودة التي اكلتها الدودة!!
ــما  موس ــات  ب ــا  عندن ــف  الصي
ــفلت  ــى اس ــادر عل ــب اله للغض
الشارع.. ومن املفارقات العجيبة 
انك وسط كل هذا اللهب تسمع 
ــؤولني  (ترس االذن) تصريحات ملس
ــون عن  ــتوى يتحدث ــي املس رفيع
زر  ــة  بضغط ــزات  معج ــول  حص
ــر املالية  يطلق تصريحا  فهذا وزي
خالل انعقاد منتدى الطاقة الذي 
ــبوع  ــي بغداد مطلع االس عقد ف
ــران اجلاري  ــهر حزي ــي من ش احلال
ــاك فرصة الن  ــأن هن ــول فيه ب يق
ــني  ــر املنتج ــراق اكب ــح الع يصب
للطاقة الكهربائية!!.. وهو بذلك 
ــبق ان  ــح ناري س ــا بتصري يذكرّن

اطلقه  نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ــني الشهرستاني)  الطاقة   (حس
ــأن العراق  ــام (٢٠١٢) قال فيه ب ع
ــن  ــي م ــاء الذات ق االكتف ــيحقّ س
ــض  الفائ ر  ــيصدّ وس ــاء  الكهرب
ــام (٢٠١٣)  ومرّت  منها للخارج ع
ــنوات  ولم نر نارا وال دخانا وال  الس

حتى ذبانا!!
ــواء القاهرة  ــذه االج ــي ظل ه  وف
ــدودا الى  روحه  بقي العراقي مش
ــة  والنكت ــدر  التن ــي  ف ــة  الطيب
ترابه وعجاجه)  ــا  بالقول:( خليه
وال حارة وتشوي الدجاجة او حترق 
والعراقي  الدشداشة وكل صيف 

يقلي بيض!!
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متابعة / البينة الجديدة 

ــقوطهما في  ــقيقني اثر س أفاد مصدر أمني  بوفاة  طفلني ش
«فتحة صرف صحي» مبحافظة الديوانية.

وقال املصدر إن «طفلني شقيقني يبلغان من العمر ست وتسع 
ــنوات، لقيا حتفهما اثر سقوطهما في فتحة صرف صحي  س

في منطقة حي رفعت وسط محافظة الديوانية».
واشار املصدر الى «نقل جثتي الطفلني الى دائرة الطب العدلي 

في احملافظة الكمال االجراءات القانونية لهما».
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قدمت القاضي «تغريد عبد اِّـجيد 
ــة القاضيات  ــس رابط ــر» رئي ناص
ــس القضاء  ــة التابعة ِّـجل العراقي
ــكرها وتقديرها للجهود  االعلى ش
َّـ  ــري  الكب ــي  والتفان ــزة  اِّـتمي
ــعة  الواس ــة  االعالمي ــة  التغطي
ــات  القاضي ــة  رابط ــاطات  لنش
ــا جريدة  ــي قامت به ــة الت العراقي
ــب  والكات ــدة»  الجدي ــة  «البين
ــل «صباح  ــا الزمي ــي فيه واالعالم
ــيخلي» .وبدورها تتقدم اسرة  الش
ــة الجديدة» بخالص  تحرير «البين
شكرها لرابطة القاضيات العراقية 
وتؤكد بانها ستكون منربا يتاح من 
ــه اطالع الرأي العام بما تقوم  خالل

به الرابطة من انشطة وانجازات.


