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ــف النائب ضياء الهندي تفاصيل  كش
ــواب وحماية  ــدد من الن ــرى بني ع ما ج
ــة اثناء محاولة دخول النواب  وزارة املالي
ــة أمس،موضحا  ــب وزير املالي الى مكت
ــيد  ــول مكتب الس ــة منع دخ ان حادث
ــا لها انا وعدد  ــر املالية التي تعرضن وزي
ــر من  ــواب كانت بتوجيه مباش من الن
ــب لقاء  ــي تقدمي طل ــة بداع ــر املالي وزي
ــي الروتني الذي  ــاز و باق ــداء عبر اجله ون
ــة  الضيق ــح  املصال ــاب  الصح ــع  وض
ــره. وقال  ــد تعبي ــخصية على ح والش
ــدي وهو نائب عن محافظة كربالء  الهن

ــحاب  ــده بعد انس ــى مقع ــل عل حص
ــحابنا  ــة الصدرية، انه بعد انس الكتل
وتهديدنا بجمع التواقيع الستقدام وزير 
املالية الى مجلس النواب واستجوابه، 
ــادات األمنية من  ــض القي ــث لنا بع بع
ــه ،حيث اننا في  ــودة واللقاء ب اجل الع
ــا رأينا  ــن عندم ــر رفضنا لك ــادئ االم ب
ــبابنا حتت اشعة الشمس القاسية  ش
ــاء لكن  ــا وقبلنا اللق ــن قرارن ــا ع عدلن
ــيقية املتظاهرين  ــول تنس ــرط دخ بش
عن خريجي الكليات و املعاهد الطبية  
وهو ما حصل، واضاف من خالل منشور 
ــمية «لقد مت اللقاء  على صفحته الرس
بالوزير و حصل نقاش حاد بني الطرفني 

ــن ايضا  ــع لك ــوع املن ــوص موض بخص
ــن اجلميع جتاوز االمر  تدخلت و طلبت م
ــباب حيث وعدنا  و التركيز مبطالب الش
ــع وزير  ــه م ــاء يجمع ــة  بلق ــر املالي وزي
ــرار واحد  ــروج بق ــة من اجل اخل الصح
يخص اخلريجني و من ثم عرض ما سيتم 
ــس الوزراء بعد  االتفاق عليه على مجل
غد للتصويت عليه. في وقت بعث زعيم 
ــيد مقتدى الصدر،  التيار الصدري الس
ــالة الى حجاج  ــد، رس ــس األول االح ام
ــني حصرا. ــرام من العراقي ــت اهللا احل بي
ــن احلجاج  ــالة م وطلب الصدر في رس
العراقيني الدعاء النهاء امرين في البالد 
ــا جرثومة  ــص من بقاي ــا التخل ابرزهم

االحتالل اوالً ومن جرثومة الفساد ثانياً.
ــالة السيد الصدر:  وفيما يلي نص رس
ــم قال تعالى  ــم اهللا الرحمن الرحي بس
في محكم كتابه العزيز : ( احلج أشهر 
ــن احلج فال  ــن فرض فيه ــات فم معلوم
ــدال في احلج وما  ــوق وال ج رفث وال فس
ــر يعلمه اهللا وتزودوا فإن  تفعلوا من خي
خير الزاد التقوى واتقونِ يا أولي األلباب). 
إن اآلية الكرمية حتاول ارشاد احلجاج الى 
ــي باألخالق خالل  ــر مهم : هو التحل أم
ــرك : (الرفثـ   ــك من خالل ت هذه املناس
ــي مجرد أمثلة  ــوقـ  واجلدال) وه والفس

لبعض أخالقيات املسلم.

كتب اِّـحرر السياسي
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تفيد تسريبات مؤكدة مستقاة 
من اطراف في االطار التنسيقي 
ــيد رئيس مجلس  بأن اسم الس
ــي فائق  ــاء األعلى القاض القض
ــاً بقوة ألجل  ــدان بات مطروح زي
ــوزراء  ال ــة  رئاس ــة  مهم ــي  تول
ــذه  ه ــي  وف ــة  املقبل ــة  للمرحل
ــيد  ــبة فإننا نطالب الس املناس
زيدان بالقبول بهذه املهمة ألجل 
انقاذ البالد من الضياع والهالك 
ــوازن وغير  ــع مبركز ت ــه يتمت كون
محسوب على اي طرف أو جهة 
ــية بعينها وبذلك ميكن  سياس
ــس وزراء قوي ومقتدر  ضمان رئي
ــك جدير بهذه املهمة ..  وهو الش

ــأن آخر فإننا في «البينة  وفي ش
ــق الواجب  ــدة» ومن منطل اجلدي
األخالقية  ــؤولية  واملس الوطني 
ــادة  والصحفية نطالب كل الس
ــروج من  والوزراء باخل ــني  احملافظ
مكاتبهم الوثيرة وغرفهم املبردة 
وااللتقاء باملتظاهرين والعاطلني 
ــر اخلريجني  ــني وغي ــن اخلريج م
الذين يقفون حتت اشعة شمس 
ــال صوتهم  ــة ألجل ايص محرق
املعنيني  ــوزراء  وال ــني  للمحافظ
بغية حتقيق مطالبهم املشروعة 
بإيجاد فرص عمل لهم ونعتقد 
ــة من  ــذه املهم ــوص به أن النك
ــؤولني ليس له مايبرره  قبل املس
ــاً بكل  ــد كان حري ــاً ,, لق اطالق
ــط  ــظ أو وزير أن يكون وس محاف

السلميني لألنصات  املتظاهرين 
الى مطالبهم وحتقيق مايصبون 
ــرف  ــرف ما دونه ش اليه وهذا ش
ــة فإننا  ــد ذي صل ــى صعي .. وعل
ــعب نقولها بالفم  وباسم الش
ــاالً  ــد وزراء رج ــا نري ــآلن : انن امل
ــداء واصحاب نخوة ورجولة  اش
ــة  صعب ــة  املقبل ــة  املرحل ألن 
ــؤولني  ــن املس ــرازاً م ــاج ط وحتت
احلديد  ــيّ  ل ــتطاعتهم  باس ممن 
ــل  ــات والعم ــة التحدي ومجابه
ــعبهم  ليل نهار خلدمة أبناء ش
ــرق  ــع نحو غدٍ مش ــذي يتطل ال

ووطن آمن وحياة رغيدة.
ــوى  الق ــب  نطال ــا  انن ــا  كم
ــة  ــة الفاعل ــية الكردي السياس
ــيني  الرئيس ــني  احلزب ــة  وخاص

ــتاني)  الكردس ــي  (الدميقراط
ــرك  بالتح ــي)  الوطن ــاد  (االحت و 
ــدة  «عق ــل  ح ــل  الج ــريع  الس
ــة اجلمهورية الن  ــي» رئاس كرس
ــداد السياسي  اطالة امد االنس
ــتمرار االزمة له آثار  وخيمة  واس
ــتقرار البالد السيما وان  على اس
ــوز على  ــهر مت ــع يعرف ش اجلمي
االبواب حيث الكهرباء املتذبذبة 
ــرارة وغيرها  ــاع درجات احل وارتف
ــاعد  من عوامل اخرى كلها تس
ــعال احلريق في الشارع  على اش
ــر االكبر هو  ــي. وان اخلاس العراق
ــذي عادة ما  ــن العراقي ال املواط
يدفع الثمن باهظا اما الساسة 
فانهم في بروجهم العاجية وبـ 

(البخيخ) ينعمون؟!
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ــتقطاع من رواتب  ــبة االس ــت وزارة التخطيط ، نس أوضح
املوظفني خالل تطبيق الرقم الوظيفي.وقال املتحدث باسم 
ــداوي ، إنه مبوجب القرار الصادر من  الوزارة عبد الزهرة الهن
ــتقطاع  ــنة ٢٠١٧، يتم اس ــم ٢٨١ لس ــس الوزراء برق مجل
ــم الوظيفي،  ــب املوظف احلاصل على رق ــبة ١٪ من رات نس
ــتقطاع يتم للموظف احلاصل على الرقم  الفتا الى أن االس
الوظيفي وملرة واحدة ومن راتبه االسمي فقط وليس الكلي.

ــتقطاع يتم من قبل املؤسسة التي يعمل  وأضاف، أن االس
فيها املوظف.

بغداد /
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نواب من حركة امتداد يتضامنون مع اخلريجني ويتفاوضون مع وزير املالية حلل معاناتهم

توقع مكتب املرجع الديني األعلى، السيد علي 
ــة وأول أيام  ــهر ذي احلج ــتاني ، غرة ش السيس
عيد األضحى.وقال مكتب السيستاني في بيان 

ــع أن يكون يوم اجلمعة  ــب، إنه من املتوق مقتض
ــة، وبذلك  ــهر ذي احلج ــوز غرة ش ــادف ١ مت املص
ــوز املقبل أول أيام  ــون يوم األحد املوافق ١٠ مت يك

عيد األضحى املبارك.
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ــى كاظم مبكتبه وزير  ــى امني بغداد املهندس عمار موس التق
ــترك في  ــوري لبحث التعاون املش ــاع   جمعة عناد اجلب الدف
ــكر الرشيد وحتويله ملسطح أخضر .وذكر  اعمال تأهيل معس
ــدا على ضرورة  ــداد ووزير الدفاع أك ــان لالمانة ان « امني بغ بي
استمرار التنسيق العالي بني اجلانبني من اجل تنفيذ اخلطط 
ــات املطلوبة  ــيد وتنفيذ اخلدم ــكر الرش املعدة لتأهيل معس
وحتويله كمتنزه كبير بعد رفع جميع االنقاض واخمللفات عنه».
ــتمرار  ــتني احلكوميتني اتفقتا على اس ــاف ان «املؤسس واض
ــة بغداد  ــاع جلهود امان ــل وزارة الدف ــم من قب ــاون والدع التع

وحمالت ازالة التجاوزات في عموم مناطق العاصمة بغداد».
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ــأن  ــدرت مديرية املرور العامة توجيها بش اص
ــريع  ــرة على طريق س ــات الكبي ــرور املركب م
محمد القاسم.وذكرت املديرية  ، أن مدير املرور 

ــماح  ــارق الربيعي وجه بالس ــام اللواء ط الع
ــى طريق املرور  ــرة باملرور عل ــات الكبي للمركب
ــم وذلك بعد اكتمال  ــريع محمد القاس الس

االعمال في الطريق املذكور. 
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ــرقي  ــه وطفليه، امس االثنني ش افاد مصدر امني ، بقيام أب بحرق نفس
بغداد.وقال املصدر ، ان أباً قام بحرق نفسه وطفليه ضمن منطقة البحث 
ــاد شرقي بغداد. واضاف ان احلادث اسفر  العلمي/ مقتربات منطقة الرش
ــاة احد الطفلني واصابة الثاني الذي يبلغ من العمر خمس  عن وفاته ووف

سنوات بحروق خطيرة.

ــتمرار في عملية  ــركة دانة غاز اإلماراتية، امس االثنني، االس اكدت ش
ــركة تستمر  ــركة في بيان، إن الش االنتاج بصورة طبيعة. وقالت الش
ــي ناحية قادر  ــركة ف ــي باالنتاج في حقول ومقر الش ــكل طبيع بش
ــليمانية، بعد الهجوم الصاروخي على حقل غاز  كرم مبحافظة الس
ــال تعرضت لثالث  ــور في جمجم ــر أن حقول غاز كورم ــور. يذك كورم

هجمات صاروخية خالل أربعة أيام.
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ــة، إياد عالوي  ــم ائتالف الوطني دعا زعي
ــل الفوري واجلدي  ، احلكومة إلى التعام
ــحة املياه.وقال  ــر وش ــع ملف التصح م
عالوي في تغريدة عبر تويتر ، إن التصحر 
وشحة املياه يدقان ناقوس اخلطر القاتل 
ــى احلكومة  ــاف، أنه عل ــي العراق.وأض ف
ــوري واجلدي من خالل وضع  التعامل الف
ــتعجلة  واقعية ومس ــول  ــط وحل خط
ــرة  مباش ــات  مفاوض ــي  ف ــول  والدخ
وصريحة مع كردستان ومع تركيا وإيران 
ــع وبحضور االمم املتحدة حول  كدول منب

حصة العراق من املياه.

بغداد /

ــي عنيف  ــف صاروخ ــدوث قص ــي ، بح ــدر امن ــاد مص اف
ــيقة. وقال  ــكان التركية في بعش ــتهدف قاعدة زلي اس
ــودة في ناحية  ــدة زليكان التركية املوج املصدر ، ان قاع
ــت لقصف صاروخي  ــيقة مبحافظة نينوى، تعرض بعش
ــائر  ــى االن لم يعرف حجم اخلس ــاف انه حت عنيف.واض

البشرية او املادية.

ÚÓ◊6€a@ÊbÿÓ€ã@ÒÜ«b”@“ÜËnéÌ@ÔÅÎâbï@—ñ”
وكاالت /



البصرة / البينة الجديدة
ــتمرة من قبل  ــر ومتابعة مس بتوجيه مباش
ــرزاق اجلبوري مدير عام  ــدس عمار عبد ال املهن
ــكيالت  ــة احدى تش ــاروق العام ــركة الف ش
ــكان والبلديات واالشغال  وزارة االعمار واالس
ــية العمل  ــة ، تواصل الكوادر الهندس العام
ــروع مجاري حمدان املرحلة  ليل نهار في مش
ــركة ( بوغوصيان  ــة وبالتعاون مع ش اخلامس
للصناعات االستثمارية )، وبالرغم من ارتفاع 
ــتمر وبنسبة  درجات احلرارة اال ان العمل مس
ــبة  ــت ١٤٪   وهي تفوق نس ــاز فعلية بلغ اجن
ــتمرار  االجناز اخملطط لها والبالغة    ٧٪ ، واالس
في اعمال صب الكونكريت املسلح الحواض 
ــى  ال ــة  باالضاف  (  Drying bed  ) ــف  التجفي

ــاس حوض  ــليح الس االعمال الترابية والتس
ــور  ــوض الكل ــة ( Aeration tank)  وح التهوي
 (  GRP) ــب  انابي ــز  وجتهي  ،  (Chlorin tank  )
 ,٢٠٠٠  ,١٧٠٠  ,١٢٠٠  ,٥٠٠  ) ــاس  قي ــار  بأقط
ــتخدامها العمال الدفع  ــرض اس ٢٤٠٠) ,  لغ
ــروع . يُنفذ  من محطة اخملرج الى نقطة الش
ــدر ب( ١٠٨) دومن  ــاحة تق هذا العمل على مس
ــة ( ١٥٠,٠٠٠) متر مكعب /  وبطاقة تصميمي
يوم ، تخدم شريحة كبيرة من ابناء محافظة 
ــة مياه الصرف  ــرة ، في تصفية ومعاجل البص
ــع اخلدمي والبيئي  الصحي ، للنهوض بالواق
البناء هذه احملافظة . يُذكر ان هذا العمل يُنفذ 
لصالح املديرية العامة للماء واجملاري التابعة 

للوزارة .

بغداد / البينة الجديدة

ــواد كاظم  ــتاذ طالب ج ــكك االس ــى مدير عام الس التق
احلسيني، ظهر  امس األول االحد، شركة (  PEG) اإليطالية 
ــات اجلدوى  ــة تقارير  دراس ــركة لبحث ومناقش مبقر الش
ــكك والربط  ــروع تطوير قطاع النقل في الس االولية ملش
ــككي من الفاو الى احلدود التركية وبحضور عدد من  الس
ــام املعنيني باملوضوع حيث مت استعراض اخر  مدراء االقس
ــة من  ــتجدات على صعيد الدراس ــر الفنية واملس التقاري
ــر العام: جاء هذا اللقاء  ــل اجلانب اإليطالي.  و قال املدي قب

ــني بندر   على ضوء تأكيدات   وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــاريع  ــركات الرصينة بتنفيذ مش ــاد الش ــبلي باعتم الش
ــي ذات اجلدوى  ــتثمار العراق ــون االس ــكك ضمن قان الس
ــراع  االقتصادية، مؤكداً، خالل االجتماع على ضرورة اإلس
ــود  ــة والوصول الى الهدف املنش ــي إجناز مراحل الدراس ف
باختيار افضل املسارات للربط السككي مما يحقق جدوى 
اقتصادية وبالتزامن مع انشاء ميناء الفاو الكبير و اختتم 
ــتمرار اللقاءات واالجتماعات حلني  اللقاء باالتفاق على اس
ــات والتصاميم  مبا يحقق افضل النتائج في   اجناز الدراس

تطوير قطاع النقل في السكك.

البينة الجديدة / علي شريف
 قام كادر مشروع تطوير البساتني واملشاتل التابع ملديرية 
ــع في منطقة( ام  ــة والواق زراعة محافظة كربالء املقدس
ــل عذوق نخيل البرحي للتخلص من  غراغر )بعملية غس
ــرا لعملية مكافحة حلم  ــة املتراكمة عليها حتضي االترب
ــروع املهندس الزراعي  الدكتور  ــؤول املش الغبار.وقال مس
ــاتني   ــروع تطوير البس ــعودي:ان مش ــواد املس ــى ع عيس
واملشاتل من املشاريع املهمة التي تهتم باشجار النخيل 
ــجار الزينة حيث تبلغ مساحته  ــجار الفاكهة  واش وأش
ــل البرحي املثمر  ــا يبلغ عدد النخي ــة ( ١٦ دومن) فيم الكلي
(٨٥) نخلة واخلستاوي (٨٠) نخلة إضافة إلى انواع متعددة 
من شعيرات احلدائق والزينة.واضاف الدكتور املسعودي:ان 
ــروع يقوم بعمليات اخلدمة اخملتلفة طيلة العام  كادر املش
ــرتي الدوباس  ــة النخيل من حش ــا مكافح ــي مقدمته ف

ــتخدام مبيدات رصينة  ــرة والعنكبوت الغبار باس واحلمي
ــجار  ــل عثوق أش ــدة لدى وزارة الزراعة.حيث مت غس معتم
النخيل البرحي بواسطة هولدرات متهيدا ملكافحتها من 

حشرة عنكبوت الغبار التي تسبب خسائر لثمار النخيل 
ــد ( اجريلكس ) ــتخدام مبيد ( اورتوس ) ومبي ــيتم اس وس
ــوت الغبار. وفي  ــدات اجليدة ملكافحة عنكب وهي من املبي
سياق اخر اعلنت مديرية زراعة محافظة كربالء املقدسة 
عن قيام مشاريع فروج اللحم تسويق اكثر من (١٥٣٣ طن) 
ــد حاجة  ــواق احمللية  لس ــن حلوم الدجاج احلي إلى األس م
ــال مدير زراعة كربالء  ــوق احمللية  من حلوم الدواجن.وق الس
ــرة الواقعة بني  ــي:ان الفت ــن اجلناب ــدس مهدي حس املهن
ــويق  ــهدت تس منتصف ايار  ومنتصف حزيران  اجلاري  ش
(٨٩٦٠٨٠)    دجاجة حية بلغت أوزانها ( ١٥٣٣ طن)  و (٣٣٦ 
ــال لفروج اللحم في  ــروعا عام كغم ) من خالل ( ٤٦ ) مش
ــار املهندس اجلنابي ان األفراخ التي مت إدخالها  كربالء.واش
في هذه املشاريع بلغت( ٩٩٥٦٤٥  )  فرخة مت تسويقها إلى 

األسواق احمللية.

بغداد / البينة الجديدة
برعاية وزير النقل الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
ــواء اجلوية  ــة العامة لالن ــر عام الهيئ ــراف مدي وباش
ــم ،  ــن هاش ــيد علي محس ــي الس ــد الزلزال والرص
ــد املاضي على القاعة  ــت الهيئة العامة ، االح نظم
ــبة اليوم العاملي ملكافحة  املركزية احتفالية مبناس
اخملدرات وبحضور عدد من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة 
ــات اجملتمع املدني  ــائر ومنظم الصحة ووجهاء العش
ــيد مدير عام  ــاء املناطق.وقال الس ــن وجه وبعض م
الهيئة جاءت هذه االحتفالية بالتعاون املشترك مع 
ــرطة اجملتمعية في وزارة الداخلية، حول ظاهرة  الش

تعاطي اخملدرات  واملؤثرات العقلية وتأثيرها الصحي 
ــرار اجلمعية  ــرد واجملتمع،  بعد ق ــي على الف والنفس
ــي ملكافحة  ــدة بتحديد يوم عامل ــة لألمم املتح العام
ــذي يعد من اهم وأفضل القرارات، وإقامة  اخملدرات وال
ــات التثقيفية مبخاطر  ــة والفعالي ــج التوعوي البرام
ــى اجملتمعات. هذا» وكانت هنالك  اخملدرات وآثارها عل
مشاركات توعوية وارشادية من قبل احلاضربن، فضالً 
ــة واملهنية  ــارات القانوني ــالت واالستش ــن  املداخ ع
ــار هذه الظاهرة  ــات لتفادي انتش بني ممثلي املؤسس
ــرة الواحدة  ــني افراد االس ــتباقية ب ــا االس ومعاجلته

واجملتمع عامة.
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــتار  ــؤون االدارية س ــارة للش ــل وزارة التج زار وكي
ــة  ــة البصرة وذلك ضمن سلس ــري محافظ اجلاب
ــراف  الزيارات التي يجريها جلميع احملافظات لالش
ــوقة  ــتالم محصول احلنطة املس على عملية اس
ــز  ــي ٢٠٢٢ وجتهي ــم احلال ــني للموس ــن الفالح م
مفردات السلة الغذائية .واكد اجلابري  « انه جرى 
ــإدارات الفروع التجارية   خالل تلك الزيارة اللقاء ب
ــل  ــع مفاص ــى جمي ــالع عل ــة واالط ــي احملافظ ف
ــم املقترحات  ــتماع الى اه ــث مت االس ــل حي العم
ــاء عملهم وايجاد  ــد حتصل اثن ــات التي ق واملعوق
ــل اجلابري الى  ــار الوكي ــبة لها.واش احللول املناس
تفقده موقع  سايلو البصرة  للطالع على كميات 
ــني واملزارعني  ــوقة من الفالح احلنطة احمللية املس
ــيرا الى متابعته  وخزين احلنطة في احملافظة . مش
ــرافية كذلك على مطاحن  احلبوب وعمليات  االش
ــادة  الطحني  ــة الرابعة من م ــاج وجتهيز احلص انت
ــتعداد اجلارية في احملافظة  الطالق  فضال عن االس

جتهيز السلة الغذائية اخلامسة للمواطنني  .

بغداد / البينة الجديدة
ــان الغامني»    ــيد «عثم ــم من وزير الداخلية الس بدع
ــرطة  ــد قوات الش ــيد قائ ــل الس ــن قب ــة م ومتابع
ــري» لتطوير  ــح ناصر العام ــة الفريق « صال االحتادي
ــة  االمني ــاتنا  مؤسس ــد  ورف ــة  الذاتي ــارات  امله
ــابة  ــكرية باملناهج واخلبرات والعناصر الش والعس
من خالل إشراكهم بالدورات في األكادمييات العربية 
ــوق كوكبة من ضباط قيادة  واالقليمية ، إجتاز وبتف
ــة القادة واالركان   ــرطة االحتادية دورة كلي قوات الش
ــتمرت ملدة ١٢  في جمهورية مصر العربية والتي اس
ــكرية واألمنية  ــا العلوم العس ــهراً تلقوا خالله ش
ــتير في  ــهادة املاجس ــي تؤهلهم لنيل ش كافة الت
العلوم العسكرية و حصولهم على شارة (الركن) ، 
ليعودوا حاملني وسام املشاركة وبإمتياز بإسم وزارة 

الداخلية العراقية  .مبارك لضباطنا االبطال. 

واسط  / البينة الجديدة 
ــط  ــركة العامة لتوزيع كهرباء الوس ــر عام الش زار مدي
ــمير اجلبوري ) ديوان محافظة واسط  املهندس ( عالء س
ــد جميل املياحي)  ــا الدكتور ( محم ــى مبحافظه ، وإلتق
ــم  ــواب   النائبني ( باس ــس الن ــاء مجل ــور اعض ، بحض
ــن الدليمي ) ، والنائب  ــش الغريباوي ) ، و ( محاس نغيم
ــزة الزرگاني ) ،  ــيد ( عادل حم ــط الس ــظ واس األول حملاف
ومدير فرع توزيع كهرباء واسط املهندس ( حسني مجيد 
ــاريع االستراتيجية  ــة املش فرج ) .تناولت الزيارة مناقش
ــط ، ابرزها  ــي نفذتها مالكات فرع توزيع كهرباء واس الت
ــطر املغذيات ، استحداث  توسعة احملطات الثانوية ، ش
خطوط جديدة ، نصب احملطات الثابتة واملتنقلة، وتنفيذ 
ــبكة في  ــتقبلية لفك اختناقات الش خطة الفرع املس
ــكل خاص ، واألقضية والنواحي  مركز مدينة الكوت بش
ــى الدعم  ــى «املياحي» عل ــن جانبه أثن ــكل عام . م بش
ــتمرة للسيد املدير العام ، والتي ساهمت  واملتابعة املس
ــكاليات و تذليل املعوقات ،وأكد  في حل الكثير من االش
على إسناد ودعم فرع التوزيع بكافة االمكانيات املتاحة 
ــة من خالل خطة تنمية  ــاريع املهم ، وتنفيذ بعض املش

اإلقاليم في احملافظة .

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــكيالت وزارة االعمار واالسكان عن  أعلنت دائرة املباني أحدى تش
ــاء مدارس منوذجية باشراف  ــروع انش ــتمرار أعمالها في مش اس
ــام الدائرة  ــاس مدير ع ــام عب ــرى أنع ــة بش ــر من املهندس مباش
ــروع املهندس ظافر كاظم  ــود كادر املهندس املقيم للمش وبجه
ــيدة  ــح وزارة التربية .وقالت الس ــع العاملني لصال ــي وجمي منخ
ــي مت توقيعها  ــة الصينية الت ــة العراقي ــام أن االتفاقي ــر الع املدي
ــوة مهمة جداً  ــة في عموم البالد هي خط ــاء (١٠٠٠) مدرس النش
ــاة الطلبة  ــة النهاء معان ــب التربوي واحلاجة املاس لتطوير اجلان
االعزاء من توفير مدارس منوذجية متطورة تكون مبستوى الطموح 
ــوةً مع الدول املتقدمة لذا عزمنا بعد التوكل على اهللا العمل  أس
ــاهمنا في احلفاظ  ــروع الوطني املهم لنكون قد س في هذا املش
ــيدة املدير العام ان  ــة للطالب .وبينت الس ــى الرصانة العلمي عل
محافظة النجف االشرف كان لها حصة توزيع املدارس في مركز 
احملافظة واالقضية والنواحي بعدد (٤٠) مدرسة منوذجية والعمل 
ــس اضافة الى انه مت  حالياً في مرحلة تهيئة االراضي وحفر االس
ــركة الصينية وفق  ــس لبعض املدارس بتنفيذ من الش صب االس

املواصفات الهندسية اخلاضعة لنظام اجلودة العاملي .

ذي قار / البينة الجديدة
نفذ قطاع الشطرة للرعاية الصحية االولية فعاليات 
ــرض الكوليرا في  ــار م ــن انتش ــة م ــة للوقاي مختلف
القضاء وأكد الدكتور وسام عبد احلسن خضير مدير 
ــة للوقاية  ــف جهوده الرامي ــاع ان القطاع كث القط
ــجيل اصابات مؤكدة في  ــن الكوليرا تزامنا مع تس م
ــالكات القطاع  ــرعت م ــف احملافظات حيث ش مختل
ــة ملتابعة عمل  ــائية وصباحي في تنفيذ حمالت مس
املطاعم والكافتريات واملرطبات والتبليغ بعدم تقدمي 
ــروبات املعبأة  ــتخدام املياه واملش اخلضر الورقية واس
فقط كذلك تنفيذ زيارات ميدانية ملشاريع ومجمعات 
املاء والتنبيه على اضافة النسب املطلوبة من الكلور 
والشب لتنقية املاء وقتل اجلراثيم كذلك ضرورة زيادة 

ادامة االحواض .

البصرة / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــتقبلت  اس
ملوانئ العراق األحد املاضي (١٢) 
ــت على أرصفة  ــة نفط رس ناقل
ــر التخصصي .  ميناء خور الزبي
ــام ملوانئ العراق  ــال املدير الع وق
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت
ــاء  مين ــهد  يش ــي:  الفرطوس
ــاطاً  خور الزبير التخصصي نش
جيداً من خالل تصدير واستيراد 
املشتقات النفطية كونه ميتلك 
ــة النفطية التي  ــدث األرصف أح
ــاريع  مت بناءها مؤخراً ضمن مش
ــة  للمرحل ــي  اليابان ــرض  الق
ــة  أرصف «ان  ــاف  الثانية.وأض
ــة  ــتقبلت ( ١٢) ناقل ــاء اس املين
ــم  ــالت يت ــا ( ٩ ) ناق ــط منه نف
ــتقات  تفريغ حمولتها من املش
ــواد و ( ٣ )  ــة املتنوعة امل النفطي

ــحنها باملنتوح  ــم ش ناقالت يت
ــي ألغراض التصدير  .كما  الوطن
ــركة دايو الكورية  بحثت مع ش

ــي  ف ــازات  واإلجن ــال  األعم ــر  آخ
مشاريع ميناء الفاو الكبير .وقال 
ــركة الدكتور  ــام للش املدير الع

ــي:  ــدس فرحان الفرطوس املهن
ــركة دايو  ــه بحث مع مدير ش إن
ــاريع  ــب اإلجناز مبش الكورية نس

ــا األعمال في  ــن بينه امليناء وم
ــني  ــط ب ــريع الراب ــق الس الطري
ــور في قناة  ــاء والنفق املغم املين
ــك عمليات  ــر ، وكذل ــور الزبي خ
ــات  ــة احلاوي ــي محط ــر ف الطم
ــراع بإكمالها، كم  ــبل اإلس وس

ــة آخر  مت خالل االجتماع مناقش
ــتجدات في النفق املغمور  املس
ــال فيه ،  ــى أين وصلت األعم وال
وسير العمل باألرصفة اخلمسة 
ــغال  لالش املتصاعدة  ــرة  والوتي

فيها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ــي، ام ــي عراق ــف برملان كش
ــدم بها وزير  ــني، عن وعود تق االثن
املالية عبد االمير عالوي للخروج 
ــص تعيينات اخلريجني،  بقرار يخ
ــع» مجموعة من  ــك بعد «من وذل
ــه في  ــول مكتب ــني  دخ البرملاني
مقر الوزارة ببغداد، وتهديد هؤالء 
الوزير.وقال  ــتجواب  باس ــواب  الن
النائب ضياء الهندي، في منشور 
ــبوك، إنه  ــع فيس ــر موق ــه عب ل
ــول مكتب  ــد حادثة منع دخ «بع
ــي تعرضنا لها انا  وزير املالية الت
ــي وفاتن  ــواب صائب احلچام والن
ــع اجلليحاوي  ــي ونور ناف القرغول
ــر من  والتي كانت بتوجيه مباش

ــدمي طلب  ــة بداعي تق ــر املالي وزي
ــاز وباقي  ــر اجله ــداء عب ــاء و ن لق
ــاب  ــع ألصح ــذي وض ال ــني  الروت
ــخصية،  املصالح الضيقة والش
وبعد انسحابنا و تهديدنا بجمع 
ــر املالية  ــتقدام وزي التواقيع الس
ــتجوابه  الى مجلس النواب واس
ــض القيادات األمنية  بعث لنا بع
ــاء به». ــودة واللق ــل الع ــن اج م

ــر رفضنا،  ــه «بادئ االم وأوضح أن
ــبابنا حتت  ــا رأينا ش ــن عندم لك
ــية  القاس ــمس  الش ــعة  أش
ــا اللقاء  ــن قرارنا وقبلن ــا ع عدلن
ــيقية  ــرط دخول تنس ــن بش لك
املتظاهرين عن خريجي الكليات 
ــه «مت  ــني أن ــد الطبية».وب واملعاه

ــة) وحصل  ــه (وزير املالي ــاء ب اللق
نقاش حاد بني الطرفني بخصوص 
ــت  ــن تدخل ــع، لك ــوع املن موض

ــاوز األمر و  ــت من اجلميع جت وطلب
التركيز مبطالب الشباب».وأضاف 
ــا  ــة وعدن ــر املالي ــدي، أن وزي الهن

ــر الصحة   ــاء يجمعه مع وزي بلق
من أجل اخلروج بقرار واحد يخص 
اخلريجني، ومن ثم عرض ما سيتم 

االتفاق عليه على مجلس الوزراء 
ــدم  ــت عليه».وق ــا للتصوي الحق
الهندي، شكره الى «النواب امير 
املعموري واحمد مجيد الشرماني 
ــان الزاير  ــالمي ونيس وهادي الس
ــم الغرابي»،  ــد نوري وباس ومحم
ــرا في  ــم دورا كبي ــدا ان «له مؤك
ــباب».وتظاهر   الش تبني مطالب 
ــن خريجي املهن الطبية  املئات م
والصحية أمام مبنى وزارة املالية 
ــة بالتعيني. ــداد للمطالب في بغ
وفي وقت سابق أكدت نقابة ذوي 
املهن الطبية أن خريجي الكليات 
الطبية واملعاهد الصحية للعام 
ــم تعيينهم  ــي ٢٠٢١ لم يت املاض

لغاية اآلن.
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ــع  التاب ــي  الهندس ــد  اجله ــن  متك
ــعبي من  ــد الش ــى  اللواء ٧ باحلش ال
ــفة  قمعية  ــوات ناس ــك ٧ عب تفكي
ــرقي االنبار من  ــي منطقة الثرثار ش ف
مخلفات فلول ”داعش“ اإلرهابي.وذكر 
ــة التي  ــة  النوعي ــد ، ان العملي احلش
ــتمرة بتطهير  ــوم بها اللواء ٧ مس يق
ــي الواقعة ضمن قاطع  جميع األراض

املسؤولية من اخمللفات احلربية.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــاج . فمن  ــات احل ــن اخالقي ــالً ع فض
ــه أن يترك  ــور فعلي ــذه األم ــرك ه يت
ــة والنميمة  ــا كالكذب والغيب غيره
والفواحش فضالً عن الكبائر األخرى 
ــك  ــا . وذل ــل وغيره ــرك والقت كالش
ــوب من الصائم  ــاً ملا هو مطل مطابق
ــوم وحده  ــان .. فالص ــهر رمض في ش
ــج وحده غير  ــر كافٍ . فكذلك احل غي
ــة هاتني العبادتني . وال  كافٍ في صح
ــيما أن الصائم واحلاج في ضيافة  س
ــوي ،  ــف اهللا املعن ــاألول ضي ، ف اهللا 
ــي ضيف اهللا في بيته العتيق :  والثان
ي : الكعبة ) . كما إن على  (احلرم املكّ
احلاج وفقاً لآلية اعاله : فعل اخليرات 
واألعمال الصاحلة وترك كل الشبهات 
واحملرمات واآلثام وما إلى غير ذلك . من 
ــزب الدميقراطي  ــد احل ــب آخر أك جان
الكردستاني ، أن املفاوضات الكردية 
ــح  ــتبعدت مرش ــت ملرحلة اس وصل
ــوية، فيما أشار إلى أن احلوارات  التس
ــواط  ــاد الوطني وصلت ألش مع االحت

ــن كتلة احلزب  ــال النائب ع جيدة.وق
إن  ــليمان،  س ــريف  ش ــي  الدميقراط
ــي الكتل  ــع باق ــزب م ــات احل مباحث
السياسية وخاصة اإلطار التنسيقي 
لم تنقطع بل هي شبه يومية، مبينا 
أن اشتراطاتنا في تشكيل احلكومة 
ــاس الدستور.وأضاف،  مبنية على اس
ــاك توجها حقيقيا لدى الكتل  أن هن
السياسية للتوصل الى حلول للوضع 
السياسي، مشيرا الى أن املفاوضات 
ــتبعدت  ــة وصلت ملرحلة اس الكردي
ــوية.وتابع، إننا وصلنا  ــح التس مرش
ــا مع  ــي مباحثاتن ــدة ف ــواط جي الش
ــوا  االحتاد الوطني.وأكد أن الكرد ليس
ــببا في االنسداد السياسي، الفتا  س
الى أن احلزب الدميقراطي ومن يتحالف 
ــاف العملية  ــى ايق ــادرون عل معه ق
ــل ذلك. ــه لن يفع ــية، لكن السياس

ــدا مع التيار  ــني، إننا متفاهمون ج وب
ــيادة والكتل  ــف الس ــدري وحتال الص
ــا أن الوفود  ــه، موضح ــة في املنضوي

ــتقالة نواب  املفاوضة تغيرت بعد اس
الكتلة الصدرية. في وقت قال النائب 
ــح النيابية املنضوية  عـن كتلة الفت
فـي اإلطار التنسيقي رفيق الصاحلي، 
ــي  ــني، إن الوضع السياس امس االثن
ــن ناحية  ــتقراره م احلالي وبرغم اس
ــوى اإلطار تضع  ــات، إال أن ق التحالف
ــار. ــوق كل اعتب ــراق ف ــة الع مصلح

ــار  ــة اإلط ــي ، أن رؤي ــاف الصاحل وأض

ــيقي ال تتمحور في اجتاه واحد  التنس
ــع كتل العملية  وإمنا تعمل مع جمي
ــكيل  ــول إلى تش ــية للوص السياس
ــة توافقية تضم كل مكونات  حكوم
ــعب العراقي، مع مراعاة الكتلة  الش
ــون األكبر في  ــا متثل املك األكبر ألنه
ــع القوى  ــى أن جمي ــار إل العراق.وأش
ــعى باجتاه اإلسراع  ــية تس السياس
ــكيل احلكومة وتذليل جميع  في تش

املعوقات وتقريب وجهات النظر باجتاه 
ــكيل حكومة توافقية جتمع كل  تش
أطياف الشعب العراقي. وفي السياق 
ــه اعتبر القيادي في ائتالف النصر  ذات
ــن البهادلي ، احلديث عن اختيار  حس
ــابق ألوانه،  ــاً س ــوزراء حالي ــس ال رئي
مشيراً الى أن اإلطار التنسيقي ماض 
في تشكيل احلكومة.وقال البهادلي 
ــرين الذي  خالل حديثه لبرنامج عش

تبثه السومرية الفضائية، إن احلديث 
ــابق  عن اختيار رئيس الوزراء حاليا س
ألوانه، معتبراً أن هذا املوضوع حصرياً 
ــيقي.وأضاف أن هناك  ــار التنس باإلط
ــار وال يوجد  ــاآلراء داخل اإلط ــاً ب تباين
اختالف داخل قيادات اإلطار، مؤكداً أن 
اإلطار التنسيقي حتى هذه اللحظة 
ــكيل  تش ــي  ف ــاض  وم ــك  متماس
ــورات ايضا عقد  احلكومة. وفي التط
ــف العزم اجتماعه األول بحضور  حتال
ــة  الوطني ــر  اجلماهي ــزب  ح ــم  زعي
والقيادي في العزم أحمد اجلبوري (ابو 
ــهد  املش ــتجدات  مازن)، لبحث مس
ــن نواب  ــي وبحضور عدد م السياس
وقيادات العزم.وذكر املكتب االعالمي 
لتحالف العزم ، ان رئيس حتالف العزم 
ــامرائي شدد  مثنى عبد الصمد الس
على اهمية فتح باب احلوار مع جميع 
القوى السياسية، مشيرا إلى ان باب 
ــوح لباقي الكتل. ــف العزم مفت حتال
ــب البيان إلى  ــا اجملتمعون، بحس ودع

ــراك التفاوضي  ــتمرار احل ــة اس اهمي
ــية كافة بهدف  مع االطراف السياس
ــي  ــهم ف ــج تس ــى نتائ ــول إل الوص
ــادرة على  ــة قوية ق ــكيل حكوم تش
مواجهة التحديات. في وقت كشف 
ــي  عل ــدس  املهن ــتقل  املس ــب  النائ
ــاعدي عن وجود نية لدى النواب  الس
ــتقاالتهم. ــم اس ــتقلني بتدقي املس

ــة  ــاك دراس ــاعدي، ان هن ــال الس وق
ــتقلني لغرض  ــدد من النواب املس لع
تقدمي إستقاالتهم بسبب ما طرأ من 
ــية متسارعة ولرغبة  إحداث سياس
ــاج حكومة  ــية بإنت الكتل السياس
توافقية مبشاركة اجلميع وتهميشاً 
لدور املعارضة وهذا سينتج حكومة 
ــتمنى بالفشل  تشبه سابقاتها س
ــف تعهداتهم بإصالح  الذريع ويخال
ــي  واإلجتماع ــي  السياس ــع  الوض
ــة  النيابي ــة  للمعارض دور  ــاء  وإعط
ــا  قواعدن ــب  ترتي ــى  ال ــنلجأ  وس

الشعبية متهيداً للمرحلة املقبلة.
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ــس االثنني، أن  ــن مركز الفلك الدولي، ام أعل
يوم السبت املوافق ٩ من شهر يوليو القادم 
ــو أول أيام عيد األضحى املبارك في العديد  ه
ــك  ــز الفل ــر مرك ــال مدي ــن دول العالم.وق م
ــوكت عودة  ــد ش ــدس محم ــي، املهن الدول
ــالمية بدأت  ــان، أن معظم الدول اإلس في بي
ــاء املوافق األول  ــهر ذي القعدة يوم األربع ش
ــعودية واإلمارات  ــا في ذلك الس من يونيو مب
ــالد املغرب،  ــام وب ــر و بالد الش ــان ومص وعم
ــهر ذي احلجة  ــري هالل ش ــيتم حت وعليه س
يوم األربعاء املوافق ٢٩ يونيو احلالي.وتابع في 
ذلك اليوم فإن رؤية الهالل غير ممكنة بالعني 
ــالمي،  ــكان في العالم اإلس ــردة من أي م اجمل

ــتخدام  ــا ممكنة بصعوبة باس ــي حني أنه ف
ــيا وشمال أفريقيا  التلسكوب من غرب آس
ــوم اخلميس  ــع أن يكون ي ــن املتوق ــه م وعلي
ــهر ذي احلجة  ــام ش ــاري أول أي ــو اجل ٣٠ يوني
ــون اجلمعة ٨  ــدول وأن يك ــي العديد من ال ف
ــبت ٩ يوليو  ــو املقبل وقفة عرفة والس يولي
أول أيام عيد األضحى املبارك.وأردف موضحا 
بالنسبة لوضع الهالل يوم األربعاء ٢٩ يونيو 
ــالمية، فإن  ــدن العربية واإلس ــض امل في بع
ــطحية للهالل وقت غروب  ــابات الس احلس

الشمس كما يلي:ـ
ــي جاكرتا يغيب القمر بعد ١٢ دقيقة من  -ف
غروب الشمس وعمره ٩٫٥ ساعة والرؤية غير 

ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.
- في أبو ظبي يغيب القمر بعد ٣١ دقيقة من 

غروب الشمس، وعمره ١٤٫٢ ساعة.
- في الرياض يغيب القمر بعد ٣٢ دقيقة من 

غروب الشمس وعمره ١٤٫٦ ساعة.
ــر بعد ٣٧  ــدس يغيب القم ــان والق -في عم
ــره ١٥٫٥  ــمس، وعم ــروب الش ــة من غ دقيق

ساعة.
- في القاهرة يغيب القمر بعد ٣٦ دقيقة من 

غروب الشمس وعمره ١٥٫٦ ساعة.
ــي الرباط يغيب القمر بعد ٤٣ دقيقة من  - ف

غروب الشمس وعمره ١٧٫٦ ساعة.
ــي كل من أبو  ــى أن الرؤية ف ــارة إل ومتت اإلش
ــدس والقاهرة  ــان والق ــاض وعم ــي والري ظب
والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط 
مع كونها صعبة في الشرق والوسط وحتتاج 

سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــح وتطهير االراضي  ــة، وجود دعم دولي ملس ــدت وزارة البيئ اك
امللوثة بااللغام في العراق.جاء ذلك خالل لقاء وزير البيئة وكالة 
جاسم عبدالعزيز الفالحي رئيس الوفد التفاوضي جلمهورية 
ــؤون  ــراق وعلى هامش اجتماع مدراء البرامج الدوليني لش الع
األلغام و مستشاري االمم املتحدة NDM-25في جنيف لالعمال 
ــة االحتاد  ــرت - رئيس بعث ــع دومنيك روب ــام م ــة بااللغ املتعلق
ــؤون  ــاول اللقاء العالقة بني برنامج ش ــي في جنيف.وتن االورب
األلغام الوطني واالحتاد األوربي اذ اثنى الفالحي على دور االحتاد 
ــارت  ــي في العراق من خالل دعم االعمال االنسانية.واش األورب
ــات الوطنية  ــدرات الوطنية و دعم املنظم ــة بناء الق الياهمي
ــح واإلزالة و االدارة  ــالل متويل فرقها لتنفيذ اعمال املس من خ

النوعية للمساهمة في تطهير االراضي امللوثة بااللغام.

ــن والتهدئة في  ــي اليم ــم الهدنة ف ــران  على دع ــق العراق وإي اتف
ــني البصرة -  ــككي ب ــروع الربط الس ــا مش ــا بحث ــة، فيم املنطق
ــر صحفي مع  ــي في مؤمت ــال الكاظم ــريع إجنازه.وق ــالمجة وتس ش
ــي  ــي، في طهران، إنه اتفق مع رئيس الرئيس اإليراني ابراهيم رئيس
ــن والتهدئة في املنطقة وتذليل حتديات  على دعم الهدنة في اليم
األمن الغذائي.وأضاف، اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بني العراق 
وإيران، كما ناقشنا حتديات املنطقة والتعاون املشترك.في السياق، 
ــداد عميقة وهناك  ــني طهران وبغ ــي إلى أن العالقات ب ــار رئيس أش
ــات من بني جيراننا هي عالقة  ــا، مردفاً أن أوثق العالق إرادة لتطويره
العراق وإيران على مختلف اجملاالت.وبني، أنه جرت مناقشة مشروع 
ــككي بني البصرة - شالمجة وتسريع إجنازه، منوهاً إلى  الربط الس
أن العراق اتخذ خطوات لتسهيل وصول الزائرين اإليرانيني للعتبات 
املقدسة ومت االتفاق على تقدمي تسهيالت أكبر.وشدد رئيسي، على 
ضرورة انطالق حوار بني دول املنطقة لتسوية مشكالتها، مستدركاً 

أن خطوات التطبيع لن جتلب األمن للكيان الصهيوني.

@Êb‘–nÌ@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a
pb–‹fl@Ú‹∫@Û‹«

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتاديَّة ، ضبط 
ــى؛ جراء ارتكابهم  ــاً في دائرة توزيع كهرباء ديال (١١) متهم
خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضوية فيها.
وقالت الدائرة ، إن مكتب حتقيق الهيئة في محافظة ديالى 
ــى معلوماتٍ عن اقتراف خروقاتٍ في دائرة توزيع كهرباء  تلق
ــل؛ للتحري والتقصي  ــادر إلى تأليف فريق عم احملافظة، فب
ــعبة التحري  ــن محققي ش ــك املعلومات مؤلف م ــن تل ع
ــط في املكتب.وأضافت، أن فريق عمل املكتب انتقل  والضب
إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، حيث مت ضبط املتهمني البالغ 
ــاريع  ــتريات وتنفيذ املش ــم (١١) متهماً من جلان مش عدده
الصغيرة اخلاصة بالدائرة؛ القترافهم خروقاتٍ متثلت بجلب 
غاالةٍ في أسعارها  ، فضالً عن وجود مُ ــراءٍ وهميَّةٍ وصوالت ش
ــطٍ أصوليٍّ  ــرة بتنظيم محضر ضب ــت الدائ احلقيقيَّة.ونوه
بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهمني واملُبرزات املضبوطة على 
ــي ديالى؛ بغية  ــة (اخلفر) ف ــة حتقيق النزاه ــي محكم قاض

استكمال اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة بحقهم.

أحصت محافظة بغداد، أعداد العاطلني في بغداد خالل عام 
ونصف عام، فيما حددت املناطق األكثر انتشاراً للعاطلني.
ــب املهني في احملافظة كرمي  ــال مدير دائرة العمل والتدري وق
ــدى مراكزنا في  ــجلني ل ــف البدري، إن العاطلني املس يوس
بغداد عام ٢٠٢١ بلغوا ٦٩ ألفا و٧٢٦ شخصاً، مبيناً أنه منذ 
ــة العام احلالي ولغاية اآلن بلغ عدد العاطلني في بغداد  بداي
ــعبية  ــخصاً.وأضاف، أن املناطق الش فقط ٢٥ ألفا و٦٠٠ ش
ــرب  ــبب التس ــر اعداداً للعاطلني عن العمل بس هي األكث
ــة عمل مراكز  ــكانية.وعن آلي ــة والكثافة الس عن الدراس
ــعا  العمل والتدريب املهني، ذكر البدري أن هناك إقباال واس
ــا البالغ عددها ١٦ مركزاً  ــني عن العمل على مراكزن للباحث
ــهرين الى ٣  ــداد، حيث نزجهم في دورات ملدد من ش في بغ
ــال وابتكار الريادة،  ــهر، وبعدها نزجهم في عالم االعم أش
ــماء لوزارة العمل ملنحهم  موضحاً أنه بعد ذلك ترفع االس
ــرف أهلي لغرض  ــد أن الدائرة تعاقدت مع مص القروض.وأك
ــل الى ١٠ ماليني دينار،  ــح الباحثني عن العمل قرض يص من
ــوق العمل للتعرف على  ــح س مؤكداً وجود فريق يقوم مبس

املهن اجلديدة املطلوبة. 

@b–€cH25I@Õ‹i@¥‹üb»€a@ÖÜ«
ÖaÜÃi@ø@óÇë@H600IÎ

بغداد /

بغداد /

ÚÌÖÏ»é€a@…fl@pbôÎb–Ωa@—‹fl@paâÏ�m@äÅe@Â«@—íÿm@ÊaäÌg
ــني، عن  ــس االثن ــران، ام ــفت إي كش
ــي ملف املفاوضات  آخر التطورات ف
ــعودية،  ــة العربية الس ــع اململك م
ــي العهد  ــارات ول ــى زي ــة عل معلق
السعودي، األمير محمد بن سلمان، 
ــره  مؤمت ــي  األخيرة.وف ــه  وتصريحات
املتحدث  قال  األسبوعي،  الصحفي 
ــعيد  ــة اإليرانية، س ــم اخلارجي باس
خطيب زادة ان رئيس الوزراء العراقي، 
ــل بعض  ــي، نق ــى الكاظم مصطف
ــعودي.وتابع  النقاط من اجلانب الس
ــعودي  ــمعنا، الطرف الس ــا س وكم
التمثيل  ــتوى  ــع مس لرف ــتعد  مس
ــوف يتم حتديد  ــي املفاوضات، وس ف
ــة، وهناك وفود  موعد اجلولة القادم

ــد  ــا للتمهي ــوف نتبادله ــة س فني
ــفارات. ــح الس ــادة فت ــل إع من أج

ــعودي  الس ــرف  الط أن،  ــاف  وأض
التمثيل  ــتوى  ــع مس لرف ــتعد  مس
ــا على  ــات ومواصلته ــي املفاوض ف
املستوى الدبلوماسي.وتعليقا على 
ــعودي، األمير  زيارات ولي العهد الس
ــه  ــلمان، وتصريحات ــن س ــد ب محم
ــب زادة قائال  ــح خطي ــرة، أوض األخي
ــعودية لعدم  ــلطات الس دعونا الس
ــات متناقضة مع ما  االدالء بتصريح
ــات احلوار اخلاصة. تقولوه في جلس

ــني  ــة ب ــات خالفي ــاك ملف وأردف هن
إيران والسعودية، ولكن بغض النظر 
ــني البلدين مهمة  عنها العالقات ب
ونتابع  ــه،  برمت ــالمي  اإلس ــم  للعال

مسار املفاوضات مع السعودية.

بغداد /

ــاب او هذا االستقطاع نسبة منه  ويحول هذا احلس
ــى وزارة املالية والى اجلهاز املركزي لالحصاء لغرض  ال
ــروع. ــية لهذا املش توفير البنى واملتطلبات االساس

وتابع الهنداوي أن ذات النسبة تستقطع من املوظف 
عندما يرقى من درجة الى اخرى، مشيرا الى أن العمل 
ــم الوظيفي.وأكد  ــتكمال منصة الرق ــتمر باس مس

الهنداوي أنه مت تسجيل اكثر من ثالثة ماليني ومئتي 
ــينتهي  الف موظف حتى االن، الفتا الى أن العمل س
قريبا بهذه املنصة وتبدأ عملها وبوجود بيانات لكل 
ــى أن وزارة املالية  ــار إل موظفي الدولة العراقية.وأش
ــبة من االستقطاعات الى  لم حتول حتى االن اي نس

اجلهاز املركزي لالحصاء. 

@Ü‰«@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@Âfl@ b�‘nç¸a@Újé„@bfl
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ــون الدعم  ــف ، إن قان ــواب، عالية نصي ــس الن ــت عضو مجل قال
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية تضمن تخصيص ١٨ ترليون دينار 
ــرة السومرية، أنه  حملاضري ٢٠٢٠.وبينت نصيف خالل حديث لنش

ــن قبلنا إلصدار أوامر  مت رفع كتاب م
ــري ٢٠٢٠ وذلك عندما مت  إدارية حملاض
ــريع قانون األمن الغذائي، مبينة  تش
ــتقالته  ــم الزاملي وقبل اس أن حاك
ــة العامة  ــاحت األمان ــان ف ــن البرمل م
ــول هذا املوضوع  ل مجلس الوزراء ح
وأعطت األمانة موافقتها بإمكانية 
ــري ٢٠٢٠ ضمن األمن  تثبيت محاض
ــون دينار  ــع مبلغ تريل ــي ووض الغذائ

لهؤالء احملاضرين.وأضافت، قمنا باستكمال هذه اإلجراءات بتنفيذ 
كتاب األمانة العامة ل مجلس الوزراء بعد استحصال موافقة وزارة 
التربية ومحافظة بغداد وصدرت   األوامر اإلدارية لهؤالء احملاضرين 
ــارت نصيف، إلى أن  البالغ عددهم ١٨ الف محاضر في بغداد.وأش
بغداد التي تعادل ٣ محافظات خصص لها ١٨ الف محاضر فقط 
الطارئ  ــم  الدع ــون  قان ــن  ضم
ــل بعدد  ــات أق ــا محافظ بينم
ــى ٢٠ و ٣٠  ــكان وصلت إل الس
ــرعنا    ــر؛ لذلك ش ــف محاض ال
ــق بكتاب  ــد تكليف ملح بعق
ــتحصلنا  من جلنة التربية واس
موافقة احملافظ وسنستحصل 
موافقة األمانة العامة ومجلس 

الوزراء إلضافة عدد جديد.

بغداد /



  

ــف االحتاد العراقي لكرة القدم  كش
ــمية  ــة الطريق اخلاصة بتس خارط
ــرة القدم  ــب البالد لك مدرب منتخ

بعد تأخر تسميته.
ــرة الناطق  ــاد الك ــو احت ــال عض وق
ــودة  ع ــد  أحم ــاد  لالحت ــي  اإلعالم
ــث  ــرر التري ــاد ق ــوي إن «االحت املوس
التعاقد مع مدرب املنتخب األجنبي 
ــار وعدم  ــي االختي ــا للتأني ف حالي
االستعجال ولوجود فسحة طويلة 
ــمي وهو  ــتحقاق رس ــرب أول اس ق
ــي ٢٥ واملقرر يوم ٦ من كانون  خليج

الثاني من العام املقبل».
واوضح ان «االحتاد درس استعدادات 
ــة جوانبه ورأى ان  املنتخب من كاف

ــب وقت  ــل هو أنس ــهر آب املقب ش
للتعاقد مع املدرب اجلديد».

ــمية املدرب  ــم تس ــد ان «حس واك
ــة  بغي ــل  املقب آب  ــي  ف ــيكون  س
ــق اختياراته  ــكيل املنتخب وف تش
ليكون املنتخب جاهزا في تسمية 
اولية خلوض مباراة ودية شهر ايلول 

املقبل في (الفيفا دي)».
ــيبدأ  ــوي؛ ان «املدرب س وتابع املوس
ــب الوطني من خالل  بإعداد املنتخ
ــدوري العراقي الذي من  متابعته لل
ــول املقبل  ــهر ايل املقرر انطالقه ش
ــيتم اختيار أبرز العبي املنتخب  وس
ــدرب للبدء في  ــن قبل امل الوطني م

إدادهم».
ــدرب املقبل بعد  ــى ان «امل ــار ال واش
الوطني  للمنتخب  وتهيئته  إعداده 

اجلديد سيكون جاهزا لتمثيل الكرة 
العراقية في خليجي ٢٥»، الفتا إلى 
ــا اجنبيا  ــم يحدد مدرب ــاد ل ان االحت
ــدرس بدقة  ــازال ي ــد، وم ــا بع معين
سير ذاتية خليرة مدربي العالم».في 
ــف االحتاد العراقي  وقت سابق كش
لكرة القدم خارطة الطريق اخلاصة 
بتسمية مدرب منتخب البالد لكرة 

القدم بعد تأخر تسميته.
ــرة الناطق  ــاد الك ــو احت ــال عض وق
ــودة  ع ــد  أحم ــاد  لالحت ــي  اإلعالم
ــث  ــرر التري ــاد ق ــوي  إن «االحت املوس
التعاقد مع مدرب املنتخب األجنبي 
ــار وعدم  ــي االختي ــا للتأني ف حالي
االستعجال ولوجود فسحة طويلة 
ــمي وهو  ــتحقاق رس ــرب أول اس ق
ــي ٢٥ واملقرر يوم ٦ من كانون  خليج

ــام املقبل».واوضح ان  الثاني من الع
ــتعدادات املنتخب  «االحتاد درس اس
ــهر آب  ــن كافة جوانبه ورأى ان ش م
ــب وقت للتعاقد مع  املقبل هو أنس

املدرب اجلديد».
ــمية املدرب  ــم تس ــد ان «حس واك
ــة  بغي ــل  املقب آب  ــي  ف ــيكون  س
ــق اختياراته  ــكيل املنتخب وف تش
ليكون املنتخب جاهزا في تسمية 
ــهر  ــة ش ــاراة ودي ــوض مب ــة خل اولي
ــول املقبل في (الفيفا دي)».وتابع  ايل
ــوي؛ ان «املدرب سيبدأ بإعداد  املوس
املنتخب الوطني من خالل متابعته 
ــن املقرر  ــذي م ــي ال ــدوري العراق لل
انطالقه شهر ايلول املقبل وسيتم 
ــار أبرز العبي املنتخب الوطني  اختي

من قبل املدرب للبدء في إدادهم».

أكد مدرب منتخب الشباب 
القدم، عماد  لكرة  العراقي 
ــة بطولة  ــد،  ان قرع محم
ــباب حتت  كأس العرب للش
سن ٢٠ عاماً وضعت العراق 
ــت  ليس ــة  مجموع ــي  ف
ــد،  ــال محم ــهلة. وق بالس
ــن االحتاد  ــان م ــب بي بحس
ــدم   إن  ــرة الق ــي لك العراق
 ، «مجموعتنا ليست سهلةً
ــا خيرة  ــارك فيه حيث تش
ــة  املنطق ــي  ف ــات  املنتخب
العربية، لذا لن تكونَ سهلة 
ــن بينهم  ، وم ــى اجلميعِ عل
منتخبنا الذي افتقد خوض 
ــكرات  مباريات ودية ومعس
ــني ان  ــة». وب ــة عالي تدريبي
ــب «اكتفى بخوضِ  املنتخ
املباريات مع الفرق احمللية، 

باستثناء مباراة كانت مع 
اخلط الثاني لنادي الطلبة، 
عكس املنتخب السعودي 
ــات  مباري ــاض  خ ــذي  ال
ــاركة  املش وآخرها  كثيرة، 
ــةِ تولون الدولية  في بطول

ــات عاملية،  بوجود منتخب
املوريتاني  املنتخب  كذلك 
ــات  معلوم ــك  منتل ــذي  ال
ــكل  ــدّ بش ــه أع ــه بأن عن
ــد  محم ــاف  جيد».واض
ــتكون  ــذه البطولة س «ه

ــا محطة إعدادية  ملنتخبن
لتصفيات كأس آسيا التي 
ــرة في  ــتضيفها البص س
شهر أيلول املقبل». وجرت 
العرب  قرعة بطولة كأس 
ــباب  للش ــدم  الق ــرة  لك
ــاً، اليوم  ــن ٢٠ عام دون س
الدمام  ــة  األحد، في مدين
ــارك  وسيش ــعودية،  الس
ــاً وجتري  ــا ١٨ منتخب فيه
منافساتها للفترة من ٢٠ 
متوز  املقبل ولغاية السابع 

من شهر آب  املقبل.
وأسفرت القرعة عن تواجد 
منتخب شباب العراق في 
اجملموعة االولى الى جانب 
ــعودية  الس املنظم  البلد 

وموريتانيا.

ــة  الصناع ــادي  ن ــارك  يش
ــة  البطول ــي  ف ــات  للدراج
االبطال في  لالندية  العربية 
ــق التي من  ــباقات الطري س
ــوريا  اقامتها في س ــع  املزم
في النصف الثاني من شهر 

ــاجد  ــول املقبل. وقال س ايل
االعالمي  ــدث  املتح ــليم  س
ــزي  املرك ــي  العراق ــاد  لالحت
ــات إن الدعوة جاءت  للدراج
ــي  ــة العراق ــق الصناع لفري
ــى  ١٢ عل ــرة  للم ــه  لتتويج
ــاركة  ــي، وكذلك املش التوال
للفرق النسوية في البطولة 

للذين أحرزوا بطولة الدوري.
ــدرب فريق  ــن جانبه قال م م
ــاء  ضي ــنت  الكاب ــة  الصناع
ــاركتنا  الدين عباس إن «مش
ــة مهمة  ــذه البطول ــي ه ف
ــتجمع  س لكونها  ــة  للغاي
ــة العربية التي  جميع االندي
حققت بطوالت محلية في 

دوريها وستكون منافساتها 
ــة للغاية لكون هناك  شرس
ــة وعربية لها  اندية خليجي
اجنازات كبيرة على مستوى 

املنتخبات واألندية».
ــادي الصناعة  ــاف ان «ن واض
ــاً في هذه  ــيكون نداً قوي س
ــتجمع  ــي س ــاركة الت املش

ابطال الدوري».

ــار الى ان نادي الصناعة  واش
ــل على عدة  ــبق وأن حص س
ــوالت  البط ــي  ف ــمة  اوس
ــمية  الرس منها  ــابقة  الس

والبطوالت الودية.

ــئني حتت  تأهل منتخب لبنان للناش
١٦ عاما إلى الدور نصف النهائي من 
ــيا لكرة القدم، بعد  بطولة غرب آس
ــطني بنتيجة ٢-٠  ــى فلس الفوز عل

على ملعب العقبة.
ــدر  متص ــراق  الع ــان،  لبن ــي  ويلتق
ــني تلعب  ــي ح ــى، ف ــة األول اجملموع

سوريا أمام األردن.
ــى ٦ نقاط، في  ــع لبنان رصيده إل ورف
ــطني املنافسات  حني ودّع فريق فلس

دون نقاط.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــتمرة  ــن التحكيم وأخطائه املس ــكاوى والتظلم م الشَ
ــة عراقية بامتياز  ــت حالة جغرافية محددة أو حال ليس
ــجيع لفرقهم  ــي التش ــض من متعصب ــا يظن البع كم
ــرة القدم في العالم بل  ــا بل جتدها في كل دوريات ك لدين
ــال وكأس األمم  ــة ومنها املوندي ــرة ومهم ــوالت كبي أن بط
األوروبية وكأس القارات كثيرا ما شهدت أخطاء أرتكبها 
أصحاب الصافرة ومساعدوهم ولم تكن من طراز األخطاء 
ــن وصفها باملصطلح  ــيطة أو الهينة بقدر ما ميك البس
املتداول واملعروف : أخطاء مميتة , والذاكرة بالطبع ممتلئة 
ــذا النوع من  ــر من ه ــرة القدم بالكثي ــو تاريخ ك ــا ه كم
ــة أو املميتة ألنها تؤثر في نتائج املباريات  األخطاء القاتل
ــهد  ــكل جذري في معظم املواقف واحلاالت التي تش بش
ــلة من األخطاء التي نادراً ما حتدث في  والدة تلك السلس
ــلم  ــا حكامنا األعزاء ومع ذلك لم يس ــا ويرتكبه مالعبن
ــم التي ميكن وصفها  ــاطة أخطائه أي منهم وبرغم بس
ــن اللوم والغضب بل وهناك من يبرر  باألخطاء احلميدة م
ــتواه بتلك األخطاء التحكيمية  ــوء أدائه وتراجع مس س

ويجد فيها أفضل شماعة لتعليق الفشل.
ــت  ــال على التحكيم واحلكام ليس ــم أن ردود األفع وبرغ
باألمر اجلديد في مالعب العالم كما هو احلال في مالعبنا 
, بل أن الكثير من املدربني وإدارات األندية مبن فيها األندية 
ــباب فشل فرقها  اجلماهيرية الكبيرة كثيرا ما تعلق أس
ــماعات احلكام وتذهب في التفسير إلى أبعد من  على ش
ذلك في بعض األحيان , فتحضر نظرية املؤامرة التي تنفذ 
ــرق , إال أن تزايد حاالت  ــطة التحكيم على تلك الف بواس
الشكوى والتذمر من التحكيم واحلكام تبقى قائمة في 
ــكل الفت حتى وإن كان البعض من تلك  ــم بش كل موس
ــم احلكام وقراراتهم  ــكاوى والتصريحات التي تهاج الش
ــي نتائج الفرق , ال تعدو عن كونها مبالغات أو  وتأثيرها ف
ــة ألجل مترير أو تسويق مبررات أو تبريرات  محاوالت يائس
ــوء أداء هذه  ــة واملنطق عن س ــمعية , وضعيفة احلج ش

الفرق وضعف إمكانياتها الفنية . 
ــذا االفتراض الذي ال يخلو من واقعية إال أن  ومع حضور ه
األمر الواقعي اآلخر الذي يجب االلتفات إليه والعناية به 
ــكل  ــم في الدوري لم  يكن على ما يرام بش , أن التحكي
ــألة تعاظم األخطاء التحكيمية التي تدخل  عام , ومس
ــدة وحضور  ــودة أو املتعم ــاء غير املقص ــار األخط في إط
بعض اجملامالت لفرق على حساب فرق أخرى من قبل أهل 
ــاهد بالعني اجملردة  ــا أمور صارت تش ــرة هي جميع الصاف
ــة مكبرة , أو استعانة مبجهر دقيق ومن  وال تتطلب عدس
ــا بجدية وموضوعية  ــكام التوقف عنده واجب جلنة احل
ــأنها كي ال نشاهد املزيد  واتخاذ ما يلزم من معاجلات بش
من الذي شاهدناه هذا املوسم , مع التمني أن يرتقي أداء 
اإلخوة احلكام الذين ال نشك في حياديتهم ونزاهتهم إلى 
ــجم وحجم اآلمال املعقودة عليهم  ــتوى الذي ينس املس
ــن األخطاء  ــدوري بأدنى قدر م ــن جوالت ال ــي املتبقي م ف
ــئنا  التحكيمية التي تبقى حاضرة في مباريات الكرة ش
أم أبينا لكن شتان بني أخطاء هينة وسهلة الكلفة وبني 

أخطاء مع سبق اإلصرار والتعمد.
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العراقي  ــب  املنتخ ــه  يواج
ــره  نظي ــاالت،  الص ــرة  لك
الكويتي في صالة اخلضراء 
ــة  الثامن ــاعة  الس ــي  ف
والنصف مساءً اليوم في دور 
ــي بطولة كأس  نصف نهائ
ــي مدينةِ  ــرب املُقامة ف الع

الدمام في السعوديّة.
ــي  ــب العراق ــل املنتخ وتأه
ــة  اجلمع ــاالت  الص ــرة  لك
ــف  نص دور  ــى  إل  ، ــي  املاض
ــرب لكرة  الع ــي كأس  نهائ
الصاالت للرجال بفوزه على 

السعودية ٣-٢.
وأكد االيراني ناظم الشريعة 

ــي  ــب العراق ــدرب املُنتخ م
ــة  أهمي ــاالت،  الص ــرة  لك
ــيراً  مش ــت،  الكوي ــاراة  مب
ــه للظفر بنقاط  الى تطلع

اللقاء والتأهل للنهائي.

ت  ــمّ س ــر  اخ ــب  جان ــن  م
ــة لبطولةِ  ــة املُنظم اللجن
ــرب لكرةِ الصاالتِ  كأس الع
ــن  الدوليني حس ــني  احلكمَ
ــاالر  س ــاوكار  وه ــد  محم
ــادةِ  ــاً لقي ــاً أوالً وثاني حكام

مباراة مصر واملغرب ..
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ــةُ  ــي ، قرع ــد املاض ــت، األح أقيم
ــرب دون ٢٠ عاماً  بُطولة كأس الع
ــعوديّة،  ــام الس ــي مدينةِ الدم ف
ــاد  االحت ــو  ض عُ ــور  بحض ــك  وذل

العراقيّ لكرةِ القدم يحيى زغير.

ــتقام بطولة كأس العرب في  وس
مدينةِ أبها السعودية، يوم ٢٠ متوز 
ــهر نفسه،  املُقبل، إلى ٧ من الش

وذلك مبُشاركة ١٨ منتخباً.
ــدِ  تواج ــن  ع ــةُ  القرع ــفرت  وأس

ــي  ف ــراق،  الع ــباب  ش ــب  منتخ
ــى جانبِ  ــى، إل ــة (A) األول اجملموع
ــعوديّة  الس ــم  املنظ ــد  البل

وموريتانيا.
ــفرت بقية اجملموعات  في حني أس

ا يلي: عمّ
األردن،  ــارات،  اإلم  )B ــة  اجملموع  -

اليمن).
- اجملموعة C(اجلزائر، لبنان، ليبيا).

ــان،  عم ــر،  D(مص ــة  اجملموع  -

الصومال).
ــن،  ــس، البحري ــة E(تون - اجملموع

جيبوتي).
ــودان،  ــرب، الس ــة F(املغ - اجملموع

فلسطني).



5عربي ودولي 

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب 

اختتمت فعاليات ايام السينما العراقية 
ــرح   ــينما واملس التي نظمتها دائرة الس
ــث  ــة  ٦/٢٤  حي ــن ٢٢    ولغاي ــرة م للفت
شهدت صالة املسرح الوطني الكرنفال 
ــرور (٦٧) عاما  ــبة م ــينمائي  مبناس الس
ــينمائي عراقي  ــم س ــى والدة اول فيل عل
(فتنة وحسن ) للمخرج حيدر العمر وهو 
ــص مت عرضه في عام  ــم محلي  خال فيل

ــاركة  ــد مت  عرض  االفالم املش ١٩٥٥ ..وق
ــام ..وغلى ضوء  ــدى ثالثة اي ــه .على م في
ــرمي عدد من  العاملني في  املهرجان مت تك
ــدي الدائرة   ــينما  من متقاع مجال الس
ــام ..إضافة إلى   ــل االفتتاح واخلت في حف
تكرمي اعضاء جلنة التحكيم املؤلفة من 
ــير  ــا،  بش ــت البيضاني، رئيس د.  حكم
املاجد،  كاظم السلوم،  فراس الشاروط،  
ــم تكرمي  ــاء،  ومن ث ــر. اعض ــان خضي امي
مخرجي االفالم املشاركة بأيام السينما 

ــتمرت على مدى ثالثة  العراقية التي اس
ايام متتالية بشهادات تقديرية من قبل 
ــن  ــان الدكتور احمدحس ــس املهرج رئي
ــابقة  املس ــج  نتائ ــالن  اع ومت  ــى   موس
لالفالم املشاركة مبسابقة ايام السينما 
العراقية...فحصل فيلم ظالم دامس كا 
ــد للمخرج هاجر قصي  فضل  فيلم واع
ــن  ــت جائزة افضل فيلم انيمش ،  وذهب
ــد الكاظم  ــرج عدي عب ــرة )  للمخ ( الك
ــي( اماني)   ــل فيلم وثائق ــزة افض .. وجائ

ــرج فاضل ماهود،  اما ثالث افضل  للمخ
فيلم روائي قصير كان من حصة.. تواليت 
للمخرج اياس جهاد،  وافضل فيلم ثاني 
ذهبت الى ( اخر حلم)  للمخرج مالك عبد 
ــت من حصة..  ــي،  واجلائزة االولى كان عل
الفيلم الروائي القصير( اجازة)  للمخرج 
حيدر موسى دفار ..فيما شاركت الفنانة 
ــينما  ــي إدارة منهاج ايام الس االء جنم ف
ــة طيلة أيامه الثالثة عبر منصة  العراقي

احلفل وأجادت فيه .

البينة الجديدة / حسني الذكر 

ــى بركة اهللا وبحضور نخبوي مميز مت افتتاح  عل
ــت لالعالم ظهر يوم السبت  ٢٥  مركز ايفرس
ــل رمزي حضره جمع  ــران – ٢٠٢٢ .. بحف – حزي
ــي واالعالمي  ــأن الرياض من اخملتصني في الش
ــدم  ــرة الق ــة وك ــراء الرياض ــي وخب والصحف
ــام  ــتاذين ( أنور جس ــة تقدمهم االس العراقي
ــا محاضرة قيمة  ــاس ) اللذان قدم واحمد عب
ــروي رؤية فنية ) ..  ــوان ( االحتراف الك حتت عن
ــن أهمية  ــام ع ــدث فيها الكابنت أنور جس حت
ــة  ــه وتهيئ ــي مفهوم ــرورة وع ــراف وض االحت
ــدة من قبل  ــم مفرداته املعتم ــه وتعمي قانون
ــا من اجل تطبيقه  دول العالم املتحضر كروي
ــود ..  بصورة مثلى تخدم وحتقق الهدف املنش
فيما اوجز األستاذ احمد عباس محاضرته عن 
أهمية اجلانب اإلداري في تطوير اللعبة واجناح 
ــف اجلانب  ــيرا الى ضع ــراف مش ــف االحت مل
ــام بتطوير العاملني به  اإلداري وضرورة االهتم

معرجا على اهمية االلتزام وتنفيذ كل معايير 
ــك مت اتاحة  ــيوي .. كذل ملف التراخيص االس
الفرصة الى مداخالت أدت الى تفاعل قيم من 
ــادة احلضور الذين اكدوا على أهمية  قبل الس
الزحف زحفا لالحتراف النه املنقذ الوحيد االن 

لكرتنا ورياضتنا ومشددين على تدخل الدولة 
ودعمها لالندية واملؤسسات بكل املستلزمات 
ــة ... باعتباره ملف حياة وثقافة عامة  املطلوب
ــبابي وصحي  وبنى حتتية ونظام اجتماعي وش
ــن االخوان  ــذا تطرق عدد م ــام ... ك ورياضي ع

ــائل مت تثبيتها  ــدة تتعلق مبس ــى جوانب ع ال
ــدوري العراقي  ــيرها من خالل متابعة ال وتاش

وأداء األندية .. 
ــوي عضو  ــيد احمد املوس في اخلتام نقل الس
احتاد القدم واملدير العام في وزارة الشباب حتايا 

ــباب والرياضة ورئيس  ــيد وزير الش وتهان الس
ــتاذ عدنان  ــرة القدم األس ــاد العراقي لك االحت
ــق للمركز واملضي قدما  درجال متمنيا التوفي
ــيع  لتقدمي كل ما ميكن ان يخدم رياضتنا ويش
ثقافة الوعي واحلوار الهاديء بعيدا عن امراض 

ــذات الوقت الى  ــيرا ب ــائعة .. مش العصر الش
قرب تنفيذ دوري احملترفني في العراق واالعتماد 
ــي ذلك وان  ــس الدولية ف ــى املعايير واالس عل
كانت هناك صعوبات متوقعة محتملة خالل 
ــي والثالث .. لكن  ــم ورمبا الثان جتربة اول موس
ــط التنفيذ  ــه ينبغي ان ال يعيق خط ذلك كل
واملضي قدما الن االحتراف احلقيقي هو املعبر 
ــل  ــة الوحيدة التي ميكن لها ان تنتش والبواب
ــه بجوانبه املتعددة  واقعنا الرياضي مما يعاني
ــة والقانونية واإلدارية والفنية  املالية والبنيوي
... ويحقق لنا فعال ما ننتظر منه الكثير مثلما 

حدث في بقية دول العالم املتحضر . 
ــوارات  ــور التذكارية واحل ــذت الص ــا اخ بعده
ــة واحملببة لتختتم  ــاحتها الودي اجلانبية مس
ــريعة على امل  ــداء س ــة بوجبة غ االحتفالي
ــكل  بش  .. ــة  الالحق ــات  اجللس ــد  تنعق ان 
ــتوى  ــع مس ــهم برف ــوع .. لتس ــرر ومتن متك
ــول والكثير من  ــر وإيجاد احلل ــي والتفكي الوع
ــت  ــات املنتظرة من قبل مركز افريس االيجابي

لالعالم والقائمني عليه ومن اهللا التوفيق .

  د.  نزار علي شريف

مقدمة:

وصفت أملانيا التفشي اجلديد 
لـ «جدري القردة» بأكبر تفش 
ــى اآلن،  ــي أوروبا إل ــرض ف للم
ــات في ٥  ــدت اإلصاب بعد تأك
ــي بريطانيا  ــى األقل ه دول عل
ــا  ــال وأملاني ــبانيا والبرتغ وإس
ــن الواليات  ــا فضال ع وإيطالي
ــتراليا. ومت  املتحدة وكندا وأس
رصد املرض أول مرة في القرود، 
ــن خالل  ــل م ــا ينتق ــادة م وع

ــادرا ما  ــة، ون ــة القريب اخملالط
ــر خارج إفريقيا، ولذلك  انتش
ــن  ــلة م ــذه السلس ــارت ه أث

احلاالت القلق.
ما هو جدري القرود:

ــي  القرود مرض فيروس جدري 
(يُنقل  ــأ  املنش ــادر وحيواني  ن
ــى  إل ــوان  احلي ــن  م ــه  فيروس
اإلنسان) ومتاثل أعراض إصابته 
كان  ــي  الت ــك  تل ــان  لإلنس
ــهدها في املاضي املرضى  يش
أقل  ولكنه  باجلدري،  املصابون 
ــدري كان قد  ة. ومع أن اجل ــدّ ش
ــام ١٩٨٠ فإن  ل في ع ــتُؤصِ اس
ــزال يظهر  ــردة ال ي ــدري الق ج
بشكل متفرق في بعض أجزاء 
أفريقيا. وينتمي فيروس جدري 
ــة  ــردة إلى جنس الفيروس الق
ــة  لفصيل ــة  التابع ــة  اجلدري
ف  شِ فيروسات اجلدري. وقد كُ
ــذا الفيروس  ــن ه ــرّة ع ألوّل م
ــد  باملعه  ١٩٨٥ ــام  ع ــي  ف

ــن  ــال الكائ ــي لألمص احلكوم
في كوبنهاغن، الدامنرك، أثناء 
ــراض  ــد األم ــن أح ــري ع التح
ــدري فيما بني  ــبيهة باجل الش

القردة.
االسباب وطرق االنتقال: 

ــبب االصابة  يحدث املرض بس
التابع  ــردة  الق بفيروس جدري 
اجلدري.  ــات  فيروس ــة  لفصيل
ــن  ــرض م ــدوى بامل ــم الع تنج
ــن مخالطة  ــاالت الدالة ع احل
ــات  احليوان ــاء  لدم ــرة  مباش
ــوائل  ــدواه أو لس ــة بع املصاب
ــا اجللدية  ــامها أو آفاته أجس
ــا  ــة، علم ــوائلها اخملاطي أو س
ــتودع  ــوارض هي املس بأن الق
ــن  وم ــروس.  للفي ــي  الرئيس
ــاول  تن ــون  يك أن  ــل  احملتم
ــر املطهية جيدا  ــوم  غي اللح
ــات املصابة بعدوى  من احليوان
ــر يرتبط  ــل خطي ــرض، عام امل
ــه. وميكن أن ينجم  باإلصابة ب

ــتوى  ــال املرض على املس انتق
الثانوي، أو من إنسان إلى آخر، 
ــة احلميمة  ــن طريق اخملالط ع
ــي  التنفس ــاز  اجله ــرازات  إلف
ــدوى  بع ــاب  مص ــخص  لش
ــة، أو  ــه اجللدي ــرض أو آلفات امل
لوثت  ــياء  أش ــة  ــن مالمس ع
مؤخرا بسوائل املريض أو مبواد 
ــع ذلك ال  ــات. وم ــبب اآلف تس
ــاء تطور العدوى  يتوقع العلم
ــل كوفيد-١٩  ــى جائحة مث إل
ــر بسهولة  ألن املرض ال ينتش

مثل فيروس كورونا.
العالمات و االعراض:

ــة جدري  ــرة حضان ــراوح فت تت
ــرة الفاصلة  ــردة (وهي الفت الق
ــة بعدواه  ــة اإلصاب ــني مرحل ب
ــا)  أعراضه ــور  ظه ــة  ومرحل
ــاً، بيد أنها  ــني ٦ أيام و١٦ يوم ب
ــراوح بني ٥ أيام و٢١  ميكن أن تت
ــدري القرود عادة  يوماً. ويبدأ ج
ــمل حمى وصداع  بأعراض تش
ــر  ــالت والظه ــي العض وآالم ف
ــم  ــاق وتضخ ــعريرة وإره وقش

ــة اذ يعتبر  في الغدد اللمفاوي
ــمة التي  ــم السّ ــذا التضخ ه
ــدري القرود  ــة بج ــز اإلصاب متيّ
ــراض املماثلة  ــائر األم ــن س ع
ــي النهاية إلى  ــي ف ــا يفض ، م
طفح جلدي وبثور مؤملة مليئة 
بالسوائل على الوجه واليدين 
ــى التطور  إل ــني، ومتيل  والقدم
ــام وقد  ــوم إلى ثالثة أي خالل ي
ــابيع لكي  أس ــة  ثالث ــا  يلزمه

تختفي متاماً. 
ــى من  ــم املرض ــى معظ يتعاف

ــون  غض ــي  ف ــرود  الق ــدري  ج
ــابيع قليلة. مع ذلك، تقول  أس
ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم
ــي احلاالت  ــاة ف ــدل الوف إن مع
يشهد تباينا كبيرا بني األوبئة، 
ــاوز ١٠٪  ــبته ال تتج ولكن نس
في احلاالت املوثقة التي يحدث 
ــني األطفال.  ــا فيما ب معظمه
ــات األصغر  ــإن الفئ وعموما ف
سنا هي أكثر حساسية على 
ما يبدو لإلصابة بجدري القرود.

العالج والوقاية: 

ــة أو لقاحات  ــد أيّة أدوي ال توج
دة متاحة ملكافحة عدوى  حدّ مُ
جدري القردة. قد يسهم تقييد 
عمليات نقل الثديات األفريقية 
الصغيرة والقردة أو فرض حظر 
ــاالً  ــهاماً فع ــا إس ــى نقله عل
ــاع نطاق  ــي إبطاء وتيرة اتس ف
ــى خارج  ــروس إل ــار الفي انتش
ــة  ــة احلميم ــا.  اخملالط أفريقي
اندالع فاشيات  أثناء  للمرضى 
ــري هي من  جدري القردة البش
ــر املرتبطة  ــل اخلط ــمّ عوام أه
ــروس  الفي ــدوى  بع ــة  باإلصاب
املسبّب للمرض. وفي ظل غياب 
د ملكافحته  عالج أو لقاح محدّ
البد من ارتداء قفازات ومعدات 
ــد االعتناء باملرضى،  حماية عن
كما ينبغي احلرص على غسل 
بانتظام عقب االعتناء  اليدين 

بهم أو زيارتهم. 
 * دكتوراه احياء 
مجهرية طبية

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة

كشف املتحدث باسم الرئاسة التركية 
ــتعقد  ــم قالن، أن قمة رباعية س إبراهي
ــبانية  الثالثاء املقبل في العاصمة اإلس
ــويد وفنلندا  ــا والس ــد، جتمع تركي مدري
ــن في مقابلة مع إحدى  والناتو.وذكر قال
القنوات التركية اخلاصة، أن بالده عقدت 
ــويد  ــؤولني من الس ــني مع مس اجتماع
إلى  ــا  انضمامهم ــوص  ــدا بخص وفنلن
ــمال األطلسي.وأشار املتحدث  حلف ش
ــة التركية إلى أن مساعد  باسم الرئاس
ــادات أونال  ــي س ــة الترك ــر اخلارجي وزي
ــى العاصمة  ــني إل ــوم االثن ــيتوجه ي س

ــة  ــد اجلول ــل لعق ــة بروكس البلجيكي
ــذه االجتماعات.كما أكد  ــة من ه الثالث
ــا لن تتراجع  ــه أن تركي في الوقت نفس
ــويد  ــأن انضمام الس عن حتفظاتها بش

وفنلندا إلى الناتو، 

وكاالت / البينة الجديدة
ــان  ــة الشيش ــس جمهوري ــن رئي أعل
ــية رمضان قديروف عن اقتراب  الروس
ــكرية  ــكيل ٤ كتائب عس ــد تش موع
شيشانية جديدة تابعة لوزارة الدفاع 
ــروف في بيان على  ــية.وقال قدي الروس
ــرام»: «قريبا جدا  ــي «تيليغ ــه ف قنات
ــكيل ٤ كتائب عسكرية  ــيتم تش س
ــوب»  جن ــد  و»أحم ــمال»  ش ــد  «أحم
ــرق» بأعداد  و»أحمد غرب» و»أحمد ش
ــن جمهورية  ــني م ــن املقاتل ــة م هائل
ــيدخلون في  ــرا، وس ــان حص الشيش
ــية». صفوف قوات وزارة الدفاع الروس

وأكد أن تشكيل كتائب جديدة بأفراد 
ــو تزايد  ــببه ه ــن بالكامل س مجهزي
ــني في الدفاع  ــخاص الراغب عدد األش
عن الوطن بشكل كبير، ومهمتنا هي 

توفير هذه الفرصة لهم.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة

أكدت إيران أنه «سيتم استئناف املفاوضات 
ــبوع، وأنها ستعلن  النووية خالل هذا األس
ــاعات  ــالل الس ــا خ ــا وتوقيته ــن مكانه ع
ــددة تقريبا  ــا «مح ــة أنه ــة»، موضح املقبل
ــدول اخلليجية».وفي  ــدى ال ــتتم في إح وس
ــبوعي، قال املتحدث  مؤمتره الصحفي األس
ــعيد خطيب  ــم اخلارجية اإليرانية، س باس
زادة: «سوف يتم استئناف املفاوضات خالل 
ــن مكانها  ــوف نعلن ع ــبوع، وس هذا األس
ــة، وهي  ــاعات املقبل ــالل الس ــا خ وتوقيته
ــوف تتم في إحدى الدول  محددة تقريبا، وس
ــش األمور  ــن نناق ــا: «ل ــة»، متابع اخلليجي

ــم إضافة  ــات، ولن يت ــي املفاوض ــة ف الفني
ــي فيينا،  ــا مت االتفاق عليه ف ــوع مل أي موض
وسوف نتفاوض حول عدد قليل من القضايا 
ــة».وأردف خطيب زادة: «ما  العالقة واخلالفي
ــوف  ــنطن يناقض أفعالها، وس تقوله واش
ــرف  ــق بالط ــات دون أن نث ــل املفاوض نواص
ــان منلكه هو  ــل»، مضيفا: «أكبر ضم املقاب
ــة، ويعلم الطرف اآلخر أن  إمكانياتنا الذاتي
ــرة، وإن لم  ــام بخطوات كبي ــا القي بإمكانن
نفعلها حاال هو ألننا ال نريد.. طبعا نسعى 
ــى ضمانات من الطرف اآلخر». للحصول عل
وأشار إلى أن «املفاوضات سوف تتم بصيغة 
ــيط  ــرة عبر الوس ــا بصورة غير مباش فيين

األوروبي»، 
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ــي بغداد  ــجال ف ــة س ــدت منص عق
ــكو  ــداع االدبي/ اليونس ــة األب مدين
ــاح  صب ــبوعية  االس ــا  اصبوحته

ــي  ٢٣/ حزيران / ٢٠٢٢  اخلميس املاض
مبقرها في قاعة ( بغداد ستي ) ضمن 

ابنية بيت احلكمة بامليدان..

وشاركت في االصبوحة كل من 
ــجيري  الش ــهام  س ــورة  الدكت  
والدكتورة ابتهال خاجيك و الدكتورة 

منال فنجان وساجلهن فيها استاذ 
ــر  ــور مزه ــارة الدكت ــخ واحلض التاري
ــا  املنصة.وحضره ــر  مدي ــي  اخلفاج

ــن طرحوا  ــن املثقفني الذي ــد م حش
ــالت معهن حول  ــد من املداخ العدي

املوضوع املثار للبحث.

عبد الحميد الكناني 
خرجت رابطة اجملالس البغدادية 
ــارض الكتب   ــن املألوف في مع ع
وابتدعت في جناحها الذي أصبح 
ــعراء  ــزوار واألدباء والش ــة لل قبل
ــام  ــة أي ــا طيل ــني عموم واملثقف
ــات االدبية  ــرض فكرة احلواري املع
ــالل  ــن خ ، ان كان م ــة  والثقافي
ــوع  أو موض  ،، ــاب  ــة كت مناقش
ــه ، ويدعى من  ــق علي ــني يتف مع
ــاور فيه من  ــبا للتح يكون مناس
ــة أو من أصدقائها  أعضاء الرابط
باختصاصات مختلفة ومتنوعة 
ــد اجلديد  ــذا التقلي ــق ه .. وانطل
الذي يصب في اهتمامات الرابطة 
ــة  والثقاف ــاب  الكت ــة  مبوضوع
عموما ،، ولتقول للمتابع وعشاق 

ــاب ان الرابطة لم تتخذ من  الكت
ــدارات  ــال لبيع إص ــا مح جناحه
ــا واصداراتها للجمهور  أعضائه
ــعى  ــاق الكتاب .. وإمنا تس وعش
الن يغدو جناحها منصة ثقافية 
ــزة ،، ومنبرا ثقافيا فاعال لكل  ممي
من جنحت أنامله بإجناز ثقافي في 
ــه .. او بالثقافة  مجال اختصاص
ــة  .. فضال عن ما ترنو اليه  العام
من خالل املعرض بتوثيق الصالت 
ــل بني الرابطة واملثقفني  والتواص
ــراكات التي تفضي  ــد الش ، وعق
ــرة ومهمة   ــاريع ثقافية كبي ملش
ــق أجواء تقارب  .. عالوة على  خل
ــني رواد اجملالس  ــاون ب ــودة وتع وم
الثقافية والكشف عن الطاقات 
ــواء  األج ــر  توفي ــر  عب ــة  الكامن

ــم  اختصاصاته ــع  م ــة  املتوائم
وميولهم واهتماماتهم  . .

وكان باكورة هذا التقليد اجلديد ،، 
الندوة احلوارية الفكرية ( جدلية 
ــرد  ــة والف ــني احلكوم ــراع ب الص
ــة العراقية )  ــي الدول ــع ف واجملتم
ــث الدكتور مزهر اخلفاجي  للباح
ــر اخلليلي  ــور ماه ــا الدكت واداره
ــذي عرفناه  ــل ال ــلوبه اجلمي بأس
ــائقية  ــذي يتميز بالش ــه وال عن
ــال  ــى إيص ــدرة عل ــة والق واملرون
املعلومة وتوضيح الفكرة ،، األمر 
الذي جعل له جاذبية محببة  . .

ــاح  ــدوة النج ــذه الن ــت ه وحقق
والقبول واالحتفاء من اجلمهور ..

لتتكرر الحقا .. 
وجاءت حوارية طه حسني العراق 

الدكتور داود األنباري لتكمل عقد 
ــة االنيقة ،،  ــذه املبادرة الثقافي ه
ــن كتابه املهم (بن  حيث حتدث ع
ــريق القيرواني ،، عصره وآثاره  ش
ــه  ــه وحيات ــتعرض مكانت ) مس
ــي جناح  ــن حضر ف ــاورا م ،، مح
ــل كتابه الذي  ــة بتفاصي الرابط
ــا بكتب عميد األدب العربي  ذكرن
الدكتور طه حسني ومن أشهرها 
واألدب  ــيرة  الس ــش  هام ــى  (عل
اجلاهلي) .. مبا أضاف نكهة ألجواء 
اجلناح بالقائه املؤثر واملتقن لغة 
ــي الصاف  ــه النق ــا وصوت ولفظ
ــة  الطيب ــورة  الوق ــخصيته  وش
ــجاعة  بالش ــرة  واملؤط ــة  املزين
ومواجهة املعضالت بثقة عالية 

واميان صادق ..

ــة  ــوارات الالمع ــن احل ــت م وكان
بتفاعل اجلمهور معها واحتضانه 
الشراقات عطاء الدكتور األنباري 
املتألق،، . ثم أعقبها توزيع كتابه 

مذيال بتوقيعه ..  .

ــر الثقافي  ــرّس مجلس آل مط ك
ــة الكرخ  ــن بحارثي ــره الكائ مبق
ــي عقدها  ــهرية الت ــه الش ندوت
ــر اجلمعة ١٧/ حزيران / ٢٠٢٢  عص
ــي  ــار الت ــرة االنتح ــث ظاه لبح
ــة االخيرة في  ــرت في االون انتش
ــية  ــيراتها  النفس ــالد وتفس الب

وانعكاساتها االجتماعية .
ــت الندوة التي ادارها عادل  وضيّف
ــرض الباحثة  ــرداوي لهذا الغ الع
ــالم  اح ــورة  الدكت ــة  االكادميي
في  ــية  التدريس ــمري  الش جبار 
ــس باجلامعة  ــم النف ــال عل مج
ــت  الق ــث  حي ــتنصرية  املس

محاضرة بعنوان ( ظاهرة االنتحار 
واالجتماعي  النفسي  والتفسير 
لها ) اشارت فيها الى الدراسات 
ــذه  له ــة  واالكادميي ــة  العلمي
ــرة  اخلط ــرة  الظاه او  ــة  املمارس
ــت  ــا ، وطرح ــا ونتائجه بابعاده
ــدد  ــات ع ــر وتقييم ــات نظ وجه
كبير من علماء النفس الغربيني 
ــبق لهم ان  املشهورين الذين س
ــبابها  ــوا هذه الظاهرة واس درس
ــية  والنفس ــخصية  الش
ــات  مؤلف ــر  عب ــة  واالجتماعي
شهيرة صدرت لهم منذ سنوات 
ــع  ــن املراج ــت م ــابقة اصبح س

ــة  التي يعتد بها في مجال دراس
ــلوكيات  والس الظواهر  ــل  وحتلي
االجتماعية املنحرفة ، ذات االبعاد 
ــب معاجلتها  يج التي  ــرة  اخلطي
ــع  والوقوف بوجهها لكي ال تتس
مدياتها وانعكاساتها النفسية 
ــانية املريرة، واستشهدت  واالنس
ــر  ــات نظ ــا بوجه ــاء حديثه اثن
ــس الغربيني  ــهر علماء النف اش
ــذه الظاهرة ومنهم  في حتليل ه

العالم الشهير ( فرويد)..
ــمري عبر  وارجعت الدكتور الش
ــة اندفاع  ــا االكادميي محاضرته
ــاء  ــخاص من النس بعض االش

ــهم  ــل انفس ــى قت ــال ال والرج
ــذي هو جرمية ال  ــر االنتحار ال عب
ــريعة  ــر ومحرمة في الش تغتف
االسالمية ، ارجعتها الى عوامل  
ــة  عميق ــية  نفس ــات  وصدم
يتعرض لها االنسان يصل فيها 
ــوط واليأس  ــة من القن الى حال
ــى العوامل  ــاط اضافة ال واالحب
ــراغ   والف ــة  والبطال ــية  املعاش
ــان  وعدم االهتمام تدفع باالنس
ــف الرتكاب هذه  في حلظة ضع
ــه  ــراء بحق نفس ــة النك اجلرمي

واهله ومجتمعه ..!
ــمري من  ــت الش ــد ان انته وبع

القاء محاضرتها انهالت عليها 
ــاركني في  ــن املش ــالت م املداخ
ــن : محمود  ــم كل م ــدوة وه الن
ــور كرمي ، وناجي  املياحي والدكت
 ، ــي  اخلفاج ــارس  وف  ، ــف  يوس
ــي واحمد حسن  وفارس القيس
ــالل البدري ،  ــم ه ــب وكاظ حبي
ومحسن جبار العارضي ، وصادق 
جاسم الرببعي ، وعدنان البياتي 
، وعبد الوهاب احلمادي  وحتسني 

ابراهيم سعيد وغيرهم ..
ــي البداية  ــدوة ف ــر الن وكان مدي
قد قدم حملة تعريفية بالدكتورة 

احملاضرة احالم  الشمري.

منصة سجاالت يف بغداد مدينة االبداع االديب 

اصبوحة حوارية عن (املرأة العراقية املثقفة بني سلطة الوعي وسطوة القيم)

من ضمنها حوارية الدكتور داود األنباري 

احلواريات مفاجأة جناح املجالس يف معرض بغداد الدويل للكتاب االخري

يف جملس آل مطر باحلارثية 

احالم الشمري حتارض  يف ظاهرة االنتحار وتفسرياهتا النفسية واالجتامعية

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــاعرة ( ميسون نعيم الرومي)   قبل ايام تعرضت زميلتنا الش
ــنوات ، لعارض مؤسف تسبب  املقيمة في السويد منذ س
ــر ساقها ، وذلك بعد عودتها بأيام قليلة من بغداد  في كس

التي زارتها وجتولت فيها ملدة شهر تقريباً..
ــن افراد  ــي ولعدد م ــنحت الفرصة ل ــك الزيارة س ــالل تل خ
ــر هي  ــكل مباش ــي ان نلتقي بها ونتعرف عليها بش عائلت
ــان املاضي  ــهر رمض ــام) وذلك خالل ش ــقيقتها ( ابتس وش
ــلة ليالً امام  ــوم االول الفتتاح بناية القش ــداً  في الي وحتدي
الزوار ، وفعالً كانت سويعات حلوة وهانئة وجميلة تشرفنا 
ــنا  منهما مبلغ احلنني اجلارف الذي  بالتعرف عليهما ، وملس
ــا تباعدت  ــا العراق مهم ــا  لوطنهم ــل في دواخلهم يعتم

السنني والديار..
ــن الدارمي املعبر  ــون بيتاً م ــل ايام طرحت زميلتنا ميس قب
ــبوك ، دفعني جملاراته  من نظمها  عبر صفحتها في الفيس

ببيتني من نظمي حيث تقول في بيتها االصل:
شتلم بعد شيفيد ماي وتبده ..
وامسرّد الدالل بعد اشيشده..؟

ــت مجاراتي  له  ــك في ذلك وكان ــب ..البيت جميل الش طي
عبر االتي :

شتلم بعد شيفيد ضاعن اسنيني ..
وماظنها اخلنساء ونت ونيني ..!

والبيت الثاني ايضاً :
شتلم بعد شيفيد عمر وتبده ..

ماي اوگع عالگاع بعد اشيرده..؟
ولالمانة التاريخية فان مفرد ( امسرّد) في العامية العراقية  
ــگگ) اويلي ..! سبق وان اوردها شاعر او شاعرة  تعني ( امش
ــذا البيت الدارمي  ــني قبل اكثر من مائة عام عبر ه مجهول

الناطق والساحر الذي يقول: 
هاك ابره هاك اخليط خويه ارد اكلفك 

و( مسرّد ) الدالل شلّه اعله عرفك..
عندها رد الشاعر اخملاطب بهذا الدارمي االبلغ:

هاك ابرتك واخليط روح امش عني 
لو بيه اشل اجروح .. چنت اشل ذني ..

ويقصد جروح قلبه املكتوي بنار هجر احلبايب ..!!
ــون نعيم مازال قابالً للمجاراة من قبل الشعراء  وبيت ميس
ــي مضمارهم  ــالً مببدعي الدارمي ف ــاق الدارمي ..فاه وعش

الرحب ..
( عادل ..)

عراقية مغرتبة يف السويد ال جتد 
 اال الدارميات العذبة سلوى هلا ..!

نقطة ضوء

وادي الحلفي

بريق  يبشر  بسر  الورود
بكل ما حتمل االشجار

من نعمة
ــن  ــاء م ــل امل ــا يحم وكل  م

اخبار
يشق طريقه
نحو العيون

ــا  خفاي ــني  ب ــره  س ــح  ويفت
الظنون

سجالت من الغيم
في دفتر الذكريات

وليل تعلق  بحلم   الطريق
يرى وراء الظالل

خيط انحسار  السنني

ولوح متدد بر السفينة
وسعي. البحار

يهاتف بصوت. القمار
ويشكو حضور اخليول

ــه  ــى  وج ــة   عل ــة  نغم ورث
اجلدار

تأنى كثيرا  وشد   كل اوراقه
وضافت به الروح
وانشق فوق كفه

نشيد. القفار
لم يبق من وجع احجاره

خلف ستار الكالم 
اي ضوء

 توجس خوفه
على عتبة  باب   لدار الظفار

بالون امليالد
كاظم حميد الزيدي

ــي إنفلت  ــي اللحظة الت ف
ــن يد طفلته  بها البالون م
اجلميلة،إنكمش قلب  األب 
ــي عيد  ــق لطفلته ف املراف
ــك  ــادس أمس ميالدها الس
ــر وعصره  ــم ثديه األيس حل
ــى ركبتيه، وهو   ــم نزل عل ث
ــة  الطفل ــون  لبال ــر  ينظ
ــروع محاوال ان  ووجهها  امل
تشق  بإبتسامة  يطمئنها 
غيما كثيفا من األلم،كانت 
وحائرة  ــة  مشوش الطفلة 
ــني بالونها  ــديد ب بحزن ش
ــا  ابيه ــب  وقل ــت  املنفل

املوشك علي االبتعاد.
خادمة

حسن هادي اجلنابي

ــراً.. لم يبالي  كانت حتبه س
ــلطة له..  بها.. عملت الس
كان يراقبها.. عندما جاءت 
ــام.. قال لها.. من  له بالطع
أين أتيت بامللح؟؟ قالت ألم 

ــا متلحت من  أنه ــظ..  تلح
دموع عيني.

ة محطّ
نزار احلاج علي

ــزل  ــه أن ين ــاً علي كان لزام
ــول، و  ــر نقطة وص ــي آخ ف
ــه أراد قبل أن  ــدو أن لكن يب
ــادر، للحكاية أن تنتهي  يغ
درامي، لذلك وفي  ــكل  بش
ــةً  ــة األكثر حماس اللحظ
ــاً  خطّ ــده  بجس ــم  رس
منحنياً، ثمّ نظر إلى مكان 
قبل  كثيراً  ــقوطه.بكى  س

أن يستسلم...للحياة.
عويل الريح

هدى إبراهيم أمون

صرخت األم: «أين املالبس؟!» 
ــا،  ــة بأمه ــبث الطفل تتش
ــترجاع  راغبة باس لم تعد 
ــامة  ابتس ــد  تري ــس،  املالب
أمها فحسب..صارع الوالد 
ــلبته  ا س ــاح باحثًا عمّ الري
ــرته،  ــياء تخص أس من أش
ــامة  ابتس ــا؛  ه أهمّ كان 

ها. طفلته وأمّ

نص
قصص قصرية جداًبقايا أمل

البينة الجديدة / كـاظم الـعبيدي
كشف رئيس امللتقى الثقافي في العراق 
ــن اقامة مهرجان  الزميل منصور املانع ع
ــلم االجتماعي  ــليمانية للس ــة الس قم
ــى ادمي ارض  ــي عل ــبوع احلال ــالل االس خ
ــع  ــاف املان ــليمانية .واض ــة الس محافظ
ــف العراقي  ــة جتمع الطي ــذه القم : ان ه
ــماله حتى جنوبه ،وستنطلق يوم  من ش
ــران اجلاري  ــاء املوافق ٢٨ حزي ــوم الثالث الي
ــث  ــل ،حي ــوز املقب ــن مت ــي م ــى الثان وحت
يتضمن البرنامج لقاء ترحيبي بالضيوف 

ــدى نداء  ــام على منت ــرام ومن ثم يق الك
ــار  واختي ــوى  احملت ــة  كتاب ــليمانية  الس
ــات  ــيم اجملموع ــم تقس ــن ث ــاء وم اخلطب
ــيرا الى ان املؤمتر  والتحضير للمؤمتر .مش
ــا وكلمات  ــيتخلله معرض االفتتاحي س
االفتتاح وكذلك ورشة عمل وبعدها حوار 
ــليمانية  مفتوح  وهو عن جتربة نداء الس
ــفراء من  ــيكون منتدى الس ــا س ، وبعده
ه الى ان  ــالم .ونوّ ــفراء الس اجل اختيار س
القمة تتضمن برنامج ترفيهي وسياحي 
ــة واطالعهم على  ــاركني في القم للمش

املعالم االثارية والسياحية في محافظة 
ــر ان امللتقى الثقافي  ــليمانية .ويذك الس
ــداد ودهوك  ــي بغ ــرات ف ــدة مؤمت ــد ع عق
ــن املناطق  ــة وغيرها م ــة اور االثاري ومدين
ــر الزميل منصور  ــراق . فيما اختي في الع
ــراق عضوا في  ــة الع ــن جمهوري املانع ع
ــي والذي مقره  ــن العربي الدول احتاد الوط
ــة – والية  ــات املتحدة االمريكي ــي الوالي ف
ــارك جريدة البينة  ــا . وبذلك تب كاليفورني
ــذا االجناز الكبير  ــدة للزميل املانع ه اجلدي

الذي من خالله يخدم الثقافة العراقية .

اليوم .. السليامنية حتتض قمة السلم االجتامعي.. بحضور واسع من الطيف العراقي 



7استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com

NO.3906.TUE.28. JUN .2022العدد (٣٩٠٦)  الثالثاء  ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ 



8الحصاد
Ìzzzzfizm⁄z’\;Èz…;ÎÂ]zzà;ÏzËz⁄zuz⁄z’;ÏzËz’]zŸ;ÎÅz¡]zâzŸ;ÃÖzëzd;„�zpÊzÁ;Ïzz¡\Ñá’\;ÖzzzÁÜÂ

بغداد / البينة اجلديدة
ــرمي اخلفاجي،  ــر الزراعة محمد ك وجه وزي
ــاوة في  ــاعدة مالية حملمية س بصرف مس
ــم  ــر الناطق باس ــى. وذك ــة املثن محافظ
الوزارة حميد النايف أن وزير الزراعة محمد 
كرمي اخلفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي 
ــوزارة لبحث االمور املتعلقة بتطوير  في ال
ــا وبحضور  ــا ونوع ــي كم ــاع الزراع القط
ــدراء  ــوزارة، و امل ــاري  ال ــوكالء ومستش ال
العامني لدوائر وشركات الوزارة، فضال عن 
رئيس االحتاد العام للجمعيات الفالحية. 
ــب  ــالل االجتماع وبحس ــد الوزير، خ واك
ــتخدام  ــادة اس ــرورة زي ــى ض ــان، عل البي
ــة بغية  ــة في الزراع ــات الري احلديث تقان
زيادة االنتاج، فضال عن االستخدام االمثل 
ــاد  ــحتها،  كما اش ــاه تزامنا مع ش للمي
ــدور املميز لالطباء البيطريني  اخلفاجي بال
ــرض احلمى النزفية  ــيطرة على م في الس
ــه بتوجيه كتاب   ــدارك تداعياتها، ووج وت
ــة. ــوده املبذول ــم جله ــر له ــكر وتقدي ش

ــص درجات  ــى تخصي ــي ال ــا اخلفاج ودع
وظيفية لالطباء البيطريني حلاجة الوزارة 
خلدماتهم تزامنا واحلمالت التي تقوم بها 
ــة االفات واالمراض  دائرة البيطرة ملكافح
ــي تصيب الثروة احليوانية ومنها مرض  الت
احلمى النزفية ، كما وجه اخلفاجي بصرف 
ــي محافظة  ــاوة ف ــغ الى محمية س مبل
ــواع اخملتلفة من  ــرض انقاذ االن ــى لغ املثن
الغزالن من االنقراض بسبب قلة اخلدمات 

املقدمة من اعالف ومستلزمات اخرى .
ــرات املدرجة  ــذا وناقش االجتماع الفق  ه
ــرارات  ــه واتخذ الق ــدول اعمال ــن ج ضم
ــة على  ــا املوافق ــأنها ومنه ــة بش الالزم
اجلرعات السمادية حملاصيل الذرة الصفراء 
ــاتني ومحاصيل اخلضر  ــلب و والبس والش
الصيفية ، و اوصى االجتماع بضرورة دعم 
ــادة االنتاج  ــني بغية زي ــني واملزارع الفالح
ــتراتيجية فضال  احمللي من احملاصيل االس
ــل الوصول الى  ــن محاصيل اخلضر الج ع

االكتفاء الذاتي.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية مكافحة اجرام كركوك، القبض على متهمات 
ــول الى جانب قضايا غير اخالقية.وذكرت املديرية  ميتهنّ التس
في بيان، انه بعد ان نشرت عدد من مواقع التواصل االجتماعي 
ظاهرة وجود عدد من النساء في الطريق احلولي اخلارجي ميتهن 
ــتحصال  ــول الى جانب القضايا غير االخالقية وبعد اس التس
موافقة قاضي التحقيق  وبناءً على أمر قائد شرطة محافظة 
ــعبة مكافحة أجرام ازادي بحملة  ــرعت مفارز ش كركوك ، ش
أمنية للقضاء على هذه الظاهرة ومت القبض على (٤) متهمات 
ــاذ االجراءات  ــة أجرام كركوك باتخ ــتمر قوات مكافح وستس
بحق اخملالفني.ودعا مديرية شرطة محافظة كركوك املواطنني، 
ــن خطورة على  ــكله م ــاد عن هذة الظواهر، ملا تش ــى االبتع ال
ــي وانتقال  ــالل االخالق ــب اجلرائم واالنح ــاد نس ــع وازدي اجملتم

االمراض املعدية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدات اإلدارية كافة  ــه محافظ النجف، ماجد الوائلي، الوح وج
ــني ممن لديهم خدمة  ــريحة العقود واألجراء اليومي بتثبيت ش
ــة إلى الوحدات  ــال الوائلي في وثيقة موجه ــنتني فأكثر.وق س
ــي كتاب األمانة العامة  ــة كافة ، إنه بناءً على ما جاء ف اإلداري
ل مجلس الوزراء – الدائرة القانونية املرقم بالعدد (ق٢٢٧٢٢٠٨١) 
بشأن شريحة العقود واألجراء اليوميني وللنهوض مبستواهم 
املعيشي واحتساب خدماتهم تنسب اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

بصدد ما ورد بالكتاب انفاً وإعالمنا بالسرعة املمكنة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاح بناية للبطاقة  ــان الغامني ، بافتت ــه وزير الداخلية عثم وجّ
ــا نعمل  ــي أنن ــر الغامن ــي الديوانية.وذك ــدة ف ــة املوح الوطني
بخطوات واثقة لتقدمي اخلدمات للمواطنني فهم جل اهتمامنا 
ولقد أكدنا ونؤكد على هذا املوضوع.وأضاف، أننا وجهنا مديرية 
ــة للبطاقة  ــة بافتتاح بناي ــوازات واإلقام ــوال املدنية واجل األح
ــتقبال املراجعني الكرام  ــي الديوانية، واس الوطنية املوحدة ف
ــبل الراحة لهم واالبتعاد عن حلقات الروتني،  وتوفير أفضل س
كما نشيد بجميع من ساهم في عملية االفتتاح، وسنواصل 

العمل خدمةً للعراق وشعبه.

بغداد / البينة اجلديدة
وجهت محافظة بغداد ، مديريات التربية في العاصمة بإصدار 

أوامر إداري حملاضري وإداريي ٢٠٢٠.أدناه الوثيقة:
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االحتادية ، إحباط عملية بيع طفل مببلغ 
ــبكة  ــون دينار  ، فيما فككت ش ١٥ ملي
ــات. وقالت  ــالث محافظ ــب آثار بث تهري

الوكالة ، إنها تواصل جهودها ملكافحة 
ــة ، خاصة جرائم تهريب  اجلرمية املنظم
ــر، عبر  ــار بالبش ــة، واالجت ــار العراقي اآلث
ــجعان في  ــات نوعية وجهها الش ضرب
ــتناد  ــك العصابات، وباالس الوكالة لتل

ــة  دقيق ــتخباراتية  اس ــات  ملعلوم
وبعمليات منفصلة، متكن رجال الوكالة 
ــد املتهمني  ــض على أح ــن القاء القب م
ــة بابل، بعد  ــب اآلثار في محافظ بتهري
ــتخبارية عالية  استدراجه بطريقة اس
ــالء، وبحوزته  ــن محافظة كرب ــة م الدق
ــا متكنوا أيضاً  ــة اثرية ثمينة، فيم قطع
ــض على عصابة لتهريب  من القاء القب
ــني ، في  ــن ثالثة متهم ــار مكونة م اآلث
ــط العاصمة  ــة باب املعظم وس منطق
بغداد بعد استدراجهم بكمني محكم، 
ــود لعصور  ــري يع ــاب اث ــم كت وبحوزته
ــار  ــر، أش ــياق آخ ــي س ــة قدمية.وف عربي
ــتخبارات،  ــى متكن وكالة االس البيان إل
ــى عصابة متهمة  من القاء القبض عل
باالجتار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من 
ــرف، أثناء محاولتها  مطار النجف االش
ــهرين مببلغ    بيع طفل يبلغ من العمر ش
ــار  ، ومت التعامل  ــون دين ــداره ١٥ ملي مق
ــليمها الى اجلهات  ــا اصوليا وتس معه
املعنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلكمال 

األوراق التحقيقية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، أن  ــارة، ام ــدت وزارة التج أك
ــلة الغذائية مؤمنة حتى  مفردات الس
نهاية العام احلالي. وقال مدير الشركة 
العامة لتجارة احلبوب محمد حنون ، إن 
ــركة تناقش آليات إصدار البطاقة  الش

ــيق  بالتنس ــة  اإللكتروني ــة  التمويني
ــا  ــة لتكنلوجي ــركة الوطني ــع الش مـ
ــد  ــل ان تعتم ــن احملتم ــات، إذ م املعلوم
ــرض منع التكرار  على بصمة العني لغ
وعمليات الفساد والقـضاء على الروتني، 
ومنع التحايل والتالعب بالبطاقة، إلى 

جانب حتديد مفرداتها.وأوضح حنون، أن 
مشروع البطاقة اإللكترونية مت االتفاق 
ــة العاملي  ــج األغذي ـــأنه مع برنام بش
ــم بقدرته على  ــوام، حيث يتس منذ أع
ــمولني بالبطاقة التموينية  حتديد املش
ــي مت  ــة، وبالتال ــراءات حكومي ــر إج عب
ــركة العامة  ــني الش ــاذ إجراءات ب اتخ
ــط  التخطي ــرة  ودائ ــوب  احلب ــارة  لتج
ــدار البطاقة. ــة في الوزارة إلص واملتابع

ــل برنامجاً  ــروع ميث وتابع، أن هـذا املش
ــام األمانة  ــل على اهتم حكومياً حص
ــوزراء ووزارة التخطيط  العامة جمللس ال
ــركات األغذية، ويعد خطوة باالجتاه  وش
ــون بأن  ــوه حن ــح لتحقيقه.ون الصحي
ــلة الغذائية مؤمنة حتى  مفردات الس
نهاية العام احلالي، حيث توجد سيولة 
مالية لتأمني احلصص املقبلة، ووجبات 
ــر احلبوب في  ــيراً إلى توف الطحني، مش
ــويقي،  ــم التس اخملازن بعد جناح املوس
ــراءات  ــأن اإلج ــي ب ــر إيجاب ــو مؤش وه
ــة تداعيات  ــة ملواجه ــة فعال احلكومي
األزمة العاملية، مع وجود سيولة مالية 

ملواجهة أي أزمة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، بتعديل قانون مكافحة  ــت وزارة الصحة، امس االثن أوص
ــبب  ــارت الى أنها تواجه ثالثة حتدِّيات بس التدخني، فيما أش
ــدر، إن  ــيف الب ــم الوزارة س ــدث باس ــال املتح ــني. وق التدخ
مكافحة التدخني والتبغ ومنتجاته تعد حتدِّياً كبيراً تواجهه 
ــكل  ــلبية بش ــنوات، مبيناً أن آثار التدخني س الوزارة منذ س
كبير على صحة اإلنسان وعلى البيئة، إضافة إلى تأثيره في 
ــدر ، أن التدخني له تبعات  ــخاص غير املدخنني.وبني الب األش
ــببه، باإلضافة إلى أنه  ــرة بس اقتصادية وإصابات غير مباش

ــاة كبيرة من  ــرة.وتابع، أن املعان ــق غير مباش ــبب بحرائ يتس
ــى عدم اإللتزام  ــائل اإلعالم، إضافة إل ــالل الترويج عبر وس خ
باملقررات الصادرة عن اجلهات التشريعية العراقية، الفتاً إلى 
ــة وبحاجة إلى تعديل وتطوير،  أن القوانني النافذة غير كافي
ــد الرأي اجلماهيري إلنفاذ القرارات.وأضاف،  والوزارة تأمل حش
ــني كبيرة، لكن  ــن إثر التدخ ــني واملتأثري ــاءات املتوف أن احص
ــاء واألطفال  ــدادا مثل النس ــا، ألن هناك أع ــب حصره يصع
ــى املراهقني يصعب علينا احصاء إن كانوا مدخنني أم ال   وحت

ألنهم يخفون ذلك. 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــوزراء، مصطفى  ــس مجلس ال بحث رئي
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــع  م  ، ــي  الكاظم
اإلسالمية اإليرانية إبراهيم رئيسي، أهم 
امللفات اإلقليمية ذات االهتمام املشترك.

ــال مكتب الكاظمي ، إن األخير إلتقى  وق
ــتهل زيارته الرسمية  ــي، في مس رئيس
ــى طهران التي وصلها ظهر امس االول  ال
ــعودية. ــن اململكة العربية الس قادماً م

ــث اجلانبان، وفق البيان، في توطيد  وتباح
ــني البلدين، وتنمية  ــات الثنائية ب العالق
ــاالت،  ــف اجمل ــي مختل ــاون ف ــبل التع س

ــات اإلقليمية  ــا أهم امللف وكذلك ناقش
ــي تنطوي  ــترك، والت ــام املش ذات االهتم
ــن البلدين اجلارين  على قضايا تخصّ أم
اللقاء  ــالل  ــتقرار املنطقة.وجرى خ واس
ــي اليمن،  ــم الهدنة ف ــد على دع التأكي
ــا،  ــالم فيه ــاء الس ــود إرس ــز جه وتعزي
ــل  ــون احل ــى أن يك ــد عل ــك التأكي كذل
السلمي لألزمة نابعٌ عن اإلرادة الداخلية 
ــي بدور  ــس اإليران ــاد الرئي لليمنيني.وأش
العراق، وجهوده في تقريب وجهات النظر 
وإرساء التهدئة في املنطقة، ما يعزّز من 

دوره وحضوره اإلقليمي والدولي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــعودي ، أن تفويج  ــامي املس اعتبر رئيس هيئة احلج والعمرة س
ــاد بالبعثة  ــاً، فيما أش ــة كان رائع ــى الديار املقدس ــاج ال احلج
ــالل مؤمتر  ــعودي خ ــا بـاملميزة.وقال املس ــاً إياه ــة، واصف الطبي
صحافي من املدينة املنورة، كان هناك تفويج رائع جلميع حجاج 
ــيراً الى أن آخر  ــراً أو كان جواً، مش ــواء أكان ب ــت اهللا احلرام س بي
ــعودي أن البعثة الطبية التي  رحلة كانت يوم أمس.وأضاف املس
أوفدتها وزارة الصحة كانت من خيرة أطباء العراق الذين ساعد 
ــادات الطبية واحملاضرات الطبية  جميع احلجاج ما يخص اإلرش
وكذلك تشخيص العالجات املناسبة للحجاج، مشدداً بالقول 
ــالق أولى  ــران احلالي انط ـــ ١٤ حزي ــهد ال ــت بعثة مميزة.وش كان
ــاج العراقيني من مطار بغداد الدولي الى  الرحالت اجلوية للحج

مطار األمير محمد بن عبد العزيز في املدينة املنورة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار على  ــم ، ان العمل ج ــى كاظ ــار موس ــداد عم ــد امني بغ أك
ــح املاء في بعض مناطق اطراف العاصمة بغداد عبر  معاجلة ش
ــتثناء مشاريع املاء من القطع  ــيق مع وزارة الكهرباء الس التنس
ــه ان بعض  ــني بغداد قول ــة، ، عن ام ــان لالمان ــل بي املبرمج. ونق
ــي املاء خالل  ــحة ف ــهدت ش مناطق أطراف العاصمة بغداد ش
ــررة في التيار  ــبب االنقطاعات املتك األيام القليلة املاضية بس
ــي وصول كميات املاء  ــي الذي ادى إلى حدوث ضعف ف الكهربائ
الصافي إلى تلك املناطق.وتابع ان هناك تنسيقا عالي املستوى 
ــتثناة من  ــني اخلطوط الكهربائية املس ــع وزارة الكهرباء لتأم م
ــاء ، مؤكداً ان هناك حلوال ل دائرة ماء  ــاريع امل القطع املبرمج ملش
بغداد من خالل تنفيذ ربطات التقوية وإعادة توزيع املياه من خالل 
ــكلة الشحة  ــاريع التصفية إلى تلك املناطق.وبني ان مش مش
ــي و اإلدارة اجليدة من  ــتقرار التيار الكهربائ ــى بعد اس ستتالش
ــاء املنتج وتوزيعه عبر اخلطوط الناقلة  قبل دائرة ماء بغداد للم

وشبكة الفرعية.

وكاالت / البينة اجلديدة
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية بأن اجتماعا سريا 
ــرم الشيخ  ــرائيليني وعربا عقد في ش ــكريني إس ضم قادة عس
ــة أمريكية.وأضافت الصحيفة  املصرية في مارس املاضي برعاي
ــة أن  ــن املنطق ــؤولني م ــني ومس ــؤولني أمريكي ــن مس ــال ع نق
االجتماع هدف إلى استكشاف سبل التنسيق ملواجهة قدرات 
إيران الصاروخية وطائراتها املسيّرة.وأوضحت أن االجتماع الذي 
عقد في شرم الشيخ ولم يكشف عنه من قبل، هو املرة األولى 
ــرائيليني والعرب على هذا  ــي يلتقي فيها كبار الضباط اإلس الت
املستوى حتت رعاية عسكرية أمريكية ملناقشة كيفية الدفاع 
ــاركوا  ــؤولني الذين ش ــارت إلى أن املس ضد تهديد مشترك.وأش
ــعودية وقطر واألردن ومصر  ــرائيل والس في االجتماع ميثلون إس

واإلمارات والبحرين، إضافة إلى الواليات املتحدة.
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ــتخدم  ــس اس ــم أن روبرت ــى رغ وعل
ــن  ــره ع ــي تقري ــة ف ــة مماثل منهجي
ــح  ــى املس ــرد عل ــى ال ــو, أت الكونغ
ــراق مختلفا في  ــذي أجري في الع ال
ــكل ملحوظ. وجاء في افتتاحية  ش
للواشنطن تاميز التي كانت متعاطفة 
في السابق, أن «منهج هذه الدراسة 
ــكان ومعاينة  - النظر إلى أرقام الس
بضعة آالف من العراقيني لسؤالهم 
ــي  الت ــات  الوفي ــاالت  ح ــدد  ع ــن  ع
ا  لت املسألة جتريدً ــمعوا بها - حوّ س
ــاق القاضي  ــل الش ــت العم وحتاش
ــات». وأضافت  للوفي ــي  بتوثيق فعل
ــر التقرير  ــة أن توقيت نش االفتتاحي
ــة أيام  ــل خمس ــت», قب ــي «النس ف
ــكل  ــى انتخابات العام ٢٠٠٤  ش عل
ــا يفترض أنها  ا مل ــا فاضحً «تسييسً
ــة وعلمية. وأبلغ  صحيفة موضوعي
ــؤول السابق  ــكو املس مارك غارالس
في البنتاغون عن حتديد األهداف في 
العراق, الواشنطن بوست أن «األرقام 
مة» - وهي تعليقات كررت  تبدو مُضحُ
ــحب  ــكان آخر. (س ــت في م وضخم
ا تصريحه مالحظا  غارالسكو الحقً
ــت» قبل  ــرأ تقرير «النس ــم يق أنه ل
ــت  نيويورك  ــق عليه). امتنع التعلي
ــن أي انتقاد. غير  ــز في البداية ع تامي
ا استشهد مبايكل  أن موضوعا الحقً
ــد بوركينغز الذي  أوهانلون من معه
ثث  ــاء جِ ــات «إحص ــم أن معطي زع
ــت «عمال أكثر جدية  العراق» عكس
من تقرير <النست>». حتى أن باحثني 
ــراق» انضموا  في «إحصاء جثث الع
ــان صحافي  ــدد بي إلى املعمعة. وش
صادر عن «إحصاء جثث العراق» على 
أن «كل قيد في قاعدة بيانات إحصاء 
ــاة  ــال وف ــكل ح ــراق يش ــث الع جث
ــبون فعالً  ــجلها الشهود املناس س
ــاة (ممكنة)  ــت حاالت وف - وهي ليس
ــان «أن   ــاف البي ــة)». وأض حتمل أو (مُ
إحصاء جثث العراقيني تُدرج التقارير 
فحسب. حني تتوافر مناهج مجدية 
ــكرية  ــني الوفيات العس ــق ب للتفري
ــداد مدني  ــا هو تع ــة وتعدادن واملدني

ــتهدف انتقاد «إحصاء  محض». اس
جثث العراق» نقطة ضعف جوهرية 
ــت», هي الفشل  ــة «االنس في دراس
ــني واملقاتلني.  ــي التمييز بني املدني ف
حدث تشويش واضح في هذا الشأن 
ــت». وعندما  ــق «النس ــى من فري حت
ــى. أعلنت  ــر للمرة األول ــدر التقري ص
ــى االنترنت  ــثت» عل صفحة «النس
ــن الوفيات املفرطة في  : ١٠٠  ألف م
صفوف املدنيني بعد اجتياح العراق.» 

ــف حذوها.  ــرات الصح ــذت عش وح
وأعلنت النيويورك تاميز. على سبيل 
ــة  ــي أحد عناوينها: «دراس املثال. ف
تضع أرقام وفيات املدنيني العراقيني 
عند ١٠٠  ألف». وكررت اجلملة األولى 

ــم مالحظة أن  ــة هذا الزع من املقال
ــي ماتوا في  ر مبئة ألف مدن ــدَ «ما يُق
ــر  ــرة أو غي ــة مباش ــراق كنتيج الع
ــرة الجتياح آذار ٢٠٠٣“  بقيادة  مباش
ــدة...» وهذه االدعاءات  الواليات املتح
غير صحيحة. فقد أفاد لس رويرتس 
ــاعدوه في كتابة التقرير: نظرًا  ومس
ــجل  إلى أن ٤٦ في املئة من الذين س
ــن  ــوا من الذكور في س ــم كان موته

  ١٥ ــني  ــم ب ــراوح أعماره ت ــة  اجلندي
ــا و٦٠ فإن «الكثير من العراقيني  عامً
ــدي  ــى أي ــم عل ــن مقتله ــذي أعل ال
ــد يكونون من  ــة ق ــوات األميركي الق
م ذلك  ــن تفهُ ــني». وفيما ميك املقاتل
ــي العراق.  ــرًا إلى تقلّب الوضع ف نظ
ــع أن فريق روبرتس لم يفرق  يثبت واق
ــني, أنه االنتقاد  ــني املدنيني واملقاتل ب
ــر صبع. في  ــح لتقري ــد الصال الوحي
ــو جيّد. كانت  ــا عدا ذلك. على نح م

ــة. فمثال.  ضلل ــادات األخرى مُ االنتق
ــن املعلقني النظر  صرف الكثيرون م
 - ــح  التصري ــبب  بس ــر  التقري ــن  ع
ــح في  ــي في عمليات املس النموذج
ــة - أن واضعيه  ــوم األوبئ ــال عل مج
ــة أن ما توصلوا  متأكدون ٩٥ في املئ
ــط ما بني ثمانية  إليه يقع في الوس
ا. والحظت  ــاه و١٩٤  ألفً آالف حالة وف
ــا  «كولومبي ــي  ف ــان  غوترم ــال  لي
ــم ريفيو»: «ثمانية آالف.  جورناليس
ــل  ــا الذي ميكن املراس ــا؟ م و١٩٤ ألفً
ــع؟  ــل هذا احليّز الواس أن يفعله مبث
ا مع  ــدً يّ ــق جِ ــى يتطاب ــم األدن فالرق
ــر علمية لكن  ــابقة غي تقديرات س
تبدو  والعليا  ــطى  الوس ــرات  التقدي
ــن  م ــرون  الكثي ــب  أصي ــة».  صارخ
ــح.  الواض ــاك  باالرتب ــني  الصحافي
ــبيل املثال,  ــاليت» على س ففي «س
ــع  ــد كابالن «احليز الواس ــد فري انتق
الذي ينافي املنطق» لنتائج التقرير. 
ــس بالتقدير بل  ــم أن «هذا لي وتهك
ــهم التي تُرشق باليد   هو لوحة األس
ــتفهمت من  ــر أن غوترمان اس ». غي
عشرة خبراء في اإلحصاءات احليوية 
ومعدل الوفيات عن هذا احليّز الواسع. 
ــب غوترمان: لم يثرأي منهم  وبحس
ــة  ــج الدراس ــال مناه ــكلة حي مش
ــتنتاجاتها. وأبلغني العلماء أن  واس
ــكلة فهي في  ــال وٌجدت مش في ح
ــر كانوا حذرين في  أن واضعي التقري

ــلون. في  ــم. ولوجد املراس تقديراته
ــاء االحصاء.  ــريع مع علم اتصال س
ــكل تقويسة على  أن االحتمال يش
ا  شكل جرس - واإلمكان ضعيف جدً
ــدى أي من  ــدر عدد املوتى ل في أن يق
ا  طرفي احليّز. وهناك إمكان كبير جدً
في أن يقع العدد في الوسط. وحظي 
تقرير «النست». على عكس الواليات 
ــد وبالتنويه في  ــدة. بعرض جي املتح
ــة. واجبر مقر  ــة البريطاني الصحاف

ــي داونينغ  ــة ف ــة البريطاني احلكوم
ــى التعليق على  ــتريت, بدوره. عل س
ــم  ــب املتحدث باس نتائجه. وبحس
ــزت النتائج على  ــر: «ارتك ــي بلي تون
االستقراء وعلى التعامل مع العراق 
ــها  كما لو ان كل أمكنته هي نفس
ــزاع.  ــتوى الن ــق مبس ــا يتعل ــي م ف
ــؤول  ــت احلال». وأبلغ مس وهذه ليس
ــاع  الدف وزارة   ــي  ف ــر  آخ ــي  بريطان
الغارديان: «سيشكل األمر بالنسبة 
ــاء  ــا إعط إذا حاولن ــا  ــا تخمين إلين
ــات. وتعتقد  ــداد اإلصاب ــة أع حصيل
ــم ميكن  ــود رق ــدم وج ــة بع احلكوم
ــور كليم  الركون إليه». ورد البروفس
ــتاذ الزائر في علم  ماكفرسون األس
ــة والصحة العامة في جامعة  األوبئ
ــفورد, في مقالة في «بريتيش  أوكس
ــائل  وس إن  ــال»:  جورن ــكال  ميدي
ــاء املوتى في مثل هذه الظروف  إحص
ــا أن تعتمد  ا وال ميكنه ــخة جدً راس
تقارير ظرفية أو تقديرات في مشارح 
املستشفيات وحسب. وهي تتطلب 
ــفهية من مصادرها  ــريحات ش تش
ــول عليها ليصبح  التي يجب احلص
ــكان ممكنًا على غرار  ــتقراء الس اس
ــه... وينبغي  ــه روبرتس ورفاق ما فعل
ــة التي تعمل  ــة البريطاني للحكوم
ا  م انتقادًا محكمً بالنيابة عنّا  أن تقدّ
للتقديرات املوجودة. وعليها أن تزاول 
ــة  بالصح ــة  املتعلق ــؤولياتها  مس

العامة في إحصاء اإلصابات 
ــائل  الوس ــتخدام  باس
ــة  فالدميقراطي ــة.  احلديث
ــا تتطلبه  ــب هذا كم تتطل

ــب مواثيق  ــؤولية املالئمة مبوج املس
ــر  نظ ــات  وجه ــازت  وح ــف.  جني
ــالة  رس ــي  ف ــد  التأيي ــون  ماكفرس
ــش ميديكال  ــى «بريتي ــة إل مفتوح
جورنال» من مجموعة من ٢٤ خبيرًا 
في الصحة من بلدان تضم اململكة 

املتحدة والواليات املتحدة وأستراليا 
ــبانيا وأيطاليا. وقد دعوا  وكندا واس
ــة والبريطانية  ــني األميركي احلكومت
إلى القيام بتحقيق مستقل في شأن 
ــات املدنية. وجاء في البيان أن  اإلصاب
«الرد الواضح الزالة ما تبقى من عدم 
ــض بالقيام  ــي التفوي ــني هو ف اليق
بدراسة أوسع مع الدعم واملساعدة 
ــع احملافظة  ــني م ــميني الكامل الرس
ــة». ولم  ــتقاللية العلمي ــى االس عل

تلق هذه الدعوات استجابة.
اهون الشرّين؟ 

ــرة  ــة املثي ــة الثانوي ــت احلصيل كان
ــذي دار أواخر  ــاش ال ــام للنق لالهتم
ــام ٢٠٠٥ في  ــام ٢٠٠٤ وأوائل الع الع
ــت عنها  ث ــات التي حتدّ ــأن اإلصاب ش
ــاة اجلديدة التي  ــت» هي احملاب «النس
ــث  جث ــاء  «إحص ــا  عليه ــت  حصل
ــؤولني  ــاط املس ــي أوس ــراق»  ف الع
احلكوميني والنقاد احملافظني. وفي رد 
على سبيل املثال, » على املسح الذي 
ــت». قال وزير اخلارجية  أجرته «النس
ــترو للغارديان إن  البريطانية جاك س
ا, وإن موقع  رقم املئة ألف «مرتفع جدً
ــراق وضع حصيلة  إحصاء جثث الع
ــات عند ١٦ ألفا». وفي الواليات  الوفي
ل كاتب االفتتاحية جون  ــدّ املتحدة ب
ــأن  ــو وجهات نظره اخلاصة في ش لي
ــث العراق». ففي مقالة  «إحصاء جث
ــوان «تضليل  ــام ٢٠٠٣ حتت عن رأي ع

ــات املدنية».  ــأن الوفي الناس في ش
رفض ليو املناهج «املريبة واملؤدجلة» 
ــث العراق». لكن  حملللي «إحصاء جث
ــت»,  ــر تقرير «النس ــون, وبعد نش لي
ــع األرقام  ا م ــح متعاطفً ــذ يصب أخ
ــراق».  ــث الع ــاء جث ــى ل«إحص األدن
ــهد  وفي مقالة في آب ٢٠٠٥ استش

ليون بوجهات نظر منتقد «النست» 
ــال (كما  ــذي ق ــون ال ــكل أوهانل ماي
ــا) إن معطيات  ــه آنف ــهدنا ب استش
ــكل  ــراق» تش الع ــث  ــاء جث «إحص
ــة».  ــر جدي أكث ــل  «لعم ــا  انعكاسً

ا: هناك  والحظت «ميديا النس» الحقً
ــيني والصحافيني,  عدد من السياس
ــة املوالية للحرب.ممن  وبخاصة الفئ
ــزوا بالتحديد على أرقام «إحصاء  قف
ــأن  ــل من ش ــراق» للتقلي ــث الع جث
ــني.  ــات املدني ــاة وفي ــة مأس حصيل
ــتخدمون أدنى األرقام التي  وهم يس
ــم العثور عليها ليوحوا مثال,  ميكنه
ــوة  ــج االجتياح هي أقل قس أن نتائ
ــني في  ــج إبقاء صدام حس من نتائ

ــيوال  ــاره س ــلطة. ووجدت س الس
ــة حقوق  مديرة مركز «كار» لسياس
ا أن هذا صحيح.  ــان. هي أيضً اإلنس
ــت للراديو الوطني العام: «أذكر  وقال
ــرات اخملتلفة مع  ــض املؤمت ــا بع متامً
مسؤولني عسكريني أخذ فيها كل 
ــج مقاربة  ــكك في منه ــد يش واح
ــاء جثث العراق. وفي دوافعها.  إحص
ولكن. ومع صدور املسح الذي قامت 
ــع يقولون:  ــت» أخذ اجلمي به «النس
ــي. إن إحصاء جثث العراق  آه. يا إله
ــر». ومذذاك  ــة أكثر بكثي موضع ثق
أصبح مكتب املفتش اخلاص العادة 
ــام إحصاء  ــر أرق ــراق يذك ــاء الع بن
ــهد بها  ــراق. بل واستش ــث الع جث
ا. ففي مؤمتر  ــوش أيضً جورج دبليو ب
صحافي في فيالدلفيا في١٢  كانون 
ــد الصحافيني  ــأل أح األول ٢٠٠٥  س
ــدة: «أودٌ أن أعرف. منذ  ــي ح بوش ف
ــراق, العدد التقريبي  بداية حرب الع
ــي  وأعن ــوا.  تل قُ ــن  الذي ــني  للعراقي
ــكربني  والعس املدنيني  ــني  بالعراقي
واملترجمني».  واملتمردين  ــرطة  والش
ــدد العراقيني  ــو ع ــا ه ــوش: م ورد ب
ــأقول  الذين ماتوا في هذه احلرب؟ س
ــل. ماتوا  ــر أو أق ــاً أكث ــني ألف إن ثالث
ــس والعنف  ــل الرئي ــة التوغ نتيج
املستمر ضد العراقيني. وقد خسرنا 
ــا في العراق.  ــو ٢٫١٤٠ من جنودن نح
ــذ ا التنافر الوجيز العناوين  احتل ه
ــة في الواليات املتحدة ودفع  الرئيس
ــت  البي ــي  ــي ف ــب الصحاف باملكت
ــح. وذكر  ــدار توضي ــض إلى إص األبي
ــض  ــت األبي ــم البي ــدث باس املتح
سكوت ماكليالن املراسلني أن ليس 
ــمي»  هناك «أي تقدير حكومي رس
ــوش «أورد  ــني وأن ب ــى العراقي للموت
«إحصاء  ــت  وكان ــة».  تقديرات عام
رت في ذلك الوقت  جثث العراق» قدّ
عدد املوتى املدنيني العراقيني مبا بني 

٢٧٫٨٣٨ و ٣٠٫٨٩٢ .

 املاكنة االعالمية األمريكية انساقت يف تقاريرها اىل الكذب والتدليس 
يف اعالن الوفيات يف صفوف العراقيني جراء الغزو األمريكي للعراق 

جورج بوش وتوين بلري أظهرا بأهنام جمرد ابواق للكذب والتشويش عىل احلقائق املريرة 

«                                » 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

توني بلريجورج بوش االبن
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بغداد / أسماء إبراهيم
تصوير / حسني باسل

ــل وزارة الثقافة  ــور وكيـ بحض
ــل  د.نوف ــار  واالث ــياحة  والس
ــق  ــاركـة فريـ ــف ومبش ابورغي
ــة  الثقافي ــز  املراك ــدراء  م

ــي  ف ــالم  واالع ــات  والعالق
ــة االطفال  ــة دار ثقاف مؤسس
ــنوي  ــم حفل التخرج الس أُقي
ــا نتعلـم   ــة (هيّـ ــال روض ألطف
السيدية  األهلية) في منطقة 
لدورة جديدة لهذا العام حملت 
ــة)  النخبـــــ ــة  (دفعـ ــعار  ش
أبورغيف  ــاد الدكتور  حيث أش

ــرج باجلهود  ــل التخ خالل حف
ــي بذلتها وتبذلها  الت املتميزة 
التربوية  الروضة وأسرتها  إدارة 
وسعيهم لتقدمي امنوذج مشرق 
ــق  وف ــى  عل ــراق  الع ــال  ألطف
الصحيحة  الوطنية  املفاهيم 
ــزازه وحرصه  ــن اعت ــاً عـ معرب
ــد فـي هذه احملافل  على التواج

ــاقاً  اتس ــة  بالطفول ــة  الزاهي
ــل الدار  ــتراتيجية عم ــع اس م
وشعارها املتجدد ألن الطفولة 
مستقبلنا.ودعا الوكيل االقدم 
ــي  ــتراك ف ــة لألش إدارة الروض
الثقافية  والفعاليات،،  الدورات 
التي  والترفيهية  ــة  والتعليمي
ينظمها املركز الثقافي للطفل 

فـي  ــحـــري)  الس (الفانــوس 
سة  إطار اخلطة الصيفية ملؤسّ
دارثقافة األطفال التي وضعت 
ــراف  وباش ــقة  متس ــة  برؤي
مختصني بالطفولة تتالئم مع 
ــل وحتوالته  الطفـ ــات  احتياج
ــة مع اهمية تفعيل  العمريــــ
ــاطات الالصفيــة  ودعم النش

ــل  ــي صق ــا ف ــا ودوره لتأثيره
ــه  ــل ومهارات ــخصية الطف ش
ــليماً.من  س ــداداً  اع ــداده  واع
جانبها عبرت إدارة ومالك (روضة 
ــا  ــةً مبديرته ــم) ممثل ــا نتعل هي
ــت ميرا بهاء عن شكرها  الس
ــاركة  ومش حلضور  ــا  وامتنانه
ــة ودار ثقافة  فريق وزارة الثقاف

ــهم السيد  االطفال وعلى رأس
ــا يؤكد  ــو رغيف مب ــل اب الوكي
ــة والدعم لكل  احلرص واملتابع
ما يخدم الطفولة ومد جسور 
ــع دار ثقافة االطفال  التعاون م
ــم الفعاليات  ــالل تنظي من خ
ــج  البرام ــذ  وتنفي ــتركة  املش

الهادفة.
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــكوى شفوية او حتريرية تقدم     حترك الدعوى اجلزائية بش
ــؤول في مركز  ــق او اي مس ــق او احملق ــى قاضي التحقي ال
ــط القضائي من املتضرر  ــرطة او اي من اعضاء الضب الش
ــخص علم  ــن يقوم مقامه قانونا او اي ش ــن اجلرمية او م م
ــكوى في حالة اجلرم املشهود  بوقوعها ويجوز تقدمي الش
ــرطة ومفوضيتها  ــن ضباط الش ــى من يكون حاضرا م ال
وتكون اجلرمية مشهودة   اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب 
ــيرة او اذا تبع اجملني عليه مرتكبها اثر  ارتكابها ببرهة يس
ــاح واذا وجد مرتكبها  ــا او تبعه اجلمهور مع الصي وقوعه
بعد وقوعها بوقت قريب حامال االت او اسلحة او امتعة او 
اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها انه الفاعل او شريك واذا 
ــدت اثار او عالمات تدل على ذلك وال يجوز وقف الدعوى  وج
او تعطيل سيرها او التنازل عنها او احلكم الصادر فيها اال 
في احلاالت املبينة في القانون واملادة ٣ من قانون احملاكمات 
ــكوى من  ــوز حتريك الدعوى اال بناء على ش ــة ال يج اجلزائي
ــه قانونا في اجلرائم التاليه  ــي عليه او من يقوم مقام اجملن
ــون االحوال  ــات خالفا لقان ــه او تعدد الزوج ــا الزوجي :كزن
ــرار او التهديد  ــخصية والقذف والسب وافشاء االس الش
وااليذاء اذا لم تكن اجلرمية وقعت على مكلف بخدمة عامة 
اثناء قيامه بواجبه او بسببه كذلك السرقه او االغتصاب 
ــياء املتحصلة  ــة االمانة او األحتيال او حيازة االش او خيان
من اجلرمية اذا كان اجملني عليه زوجا للجاني او احد اصوله 
او فروعه ولم تكن االشياء محجوز عليها قضائيا او اداريا 
ــوال او تخريبها  ــر اتالف االم ــخص اخ او مثقله بحق لش
وانتهاك حرمة امللك او الدخول او املرور في ارض مزروعه او 
مهيأة للزرع او ارض فيها محصول او ترك احليوانات تدخل 
بها ورمي االحجار او االشياء االخرى على وسائط النقل او 
ــر واجلرائم االخرى التي  ــاتني او حظائ بيوت او مباني او بس
ــكوى من  ــص القانون على عدم حتريكها االبناء على ش ين
ــك الدعوى اجلزائية في اجلرائم  املتضرر منها واليجوز حتري
ــن وزير العدل  ــة العراق اال بإذن م ــة خارج جمهوري الواقع
واملادة ٤ من قانون اصول احملاكمات اجلزائية اذا تعدد اجملني 
عليهم في اجلرائم املشار اليها فيكفي ان تقدم الشكوى 
ــكوى مقدمة  ــن احدهم واذا تعدد املتهمون وكانت الش م
ــة ضد املتهمني االخرين اال في  ضد احدهم فتعتبر مقدم
ــكوى  جرمية زنا الزوجيه فال حترك الدعوى مالم تقدم الش
ــة واذا تعارضت مصلحة اجملني  ضد الزوج او الزوجه الزاني
ــه مع مصلحة من ميثله او لم يكن له من ميثله فعلى  علي
قاض التحقيق او احملكمه تعيني ممثل له وال تقبل الشكوى 
ــهر  ــي اجلرائم اعاله من هذا القانون بعد مضي ثالثة اش ف
ــذر القهري  ــه باجلرمية او زوال الع ــوم علم اجملني علي من ي
ــقط احلق مبوت اجملني  ــكوى ويس الذي حال دون تقدمي الش
ــكوى فال يكون  عليه واذا توفى اجملني عليه بعد تقدمي الش
ــوى وال يتخذ اجراء ضد مرتكب  ــير الدع للوفاة اثر على س
ــتكي متنازال  ــكوى ويعتبر املش اجلرميه اال بعد تقدمي الش
ــهر دون  ــد تقدميها اذا تركها ملدة ثالثة اش ــكواه بع عن ش
ــي قرارا برفض  ــروع ويصدر القاض ــة ودون عذر مش مراجع
ــكوى وغلق الدعوى نهائيا وال تنظر احملكمه اجلزائية  الش
ــا للحق اجلزائي ويحق ملن  ــي الدعوى باحلق املدني اال تبع ف
ــكوى التنازل عنها واذا تعدد مقدمو الشكوى  تقدم بالش
ــن واذ توفى من  ــري بحق االخري ــان تنازل بعضهم ال يس ف
ــق لورثته واذا تعدد  ــكوى فال ينتقل احل ــه حق تقدمي الش ل
ــمل املتهمني  ــم ال يش ــازل عن احده ــأن التن ــون ف املتهم
االخرين والتنازل عن الشكوى يستبع تنازل املشتكي عن 
حقه اجلزائي وال يستبع تنازله عن احلق املدني مالم يصرح 
ــتتبع التنازل عن  ــي ال يس ــق املدن ــازل عن احل ــك والتن بذل
ــي االحوال التي ينص بها القانون وتنازل  احلق اجلزائي اال ف
ــكوى مينع احملكمه اجلزائيه من النظر  ــتكي عن الش املش
في الدعوى املدنية وال مينع املشتكي من مراجعة احملكمة 

املدنية للمطالبه باحلق املدني اال اذا صرح بالتنازل عنها.

;ÏË\á°\;ÓÊ¡Å’\

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد عن انطالق  اعلنت امانة بغ
ــة  الهوائي ــات  للدراج ــون  ماراث
ــاركة ١٥٠ رياضياً لتشجيع  مبش

ــر  التصح ــة  ومكافح ــة  الزراع
ــة بغداد.وذكر بيان  ــي العاصم ف
ــق  انطل ــون  املاراث  » ان  ــة  لالمان
ــس  مجل ــس  رئي ــن  م ــه  بتوجي

الوزراء وباشراف امني بغداد عمار 
ــور مدير  ــم بحض ــى كاظ موس
ــالم (محمد  ــام العالقات واالع ع
ــعار (#بغداد_ الربيعي) حتت ش

ــاً  رياضي  ١٥٠ ــاركة  مبش ــزرع)  ت
ــاة  بقن ــجرة  ش  ١١٥٠ ــة  لزراع
اجليش بدعم من احد املتبرعني».

ــاف ان « املاراثون انطلق من  واض

مقر امانة بغداد بساحة اخلالني 
ــش ضمن قاطع  لغاية قناة اجلي
ــع  ــاون م ــعب بالتع ــة الش بلدي
ــداد الرياضي للدراجات  فريق بغ

ــي  العراق ــاد  اإلحت و  ــة  الهوائي
ــات الهوائية  ــرع بغداد للدراج ف
ــجير  التش ــالت  ــجيع حم لتش
ــة  ومكافح ــجار  االش ــة  وزراع

ــر العواصف  ــر ودرء تأثي التصح
ــادة الوعي اجملتمعي  الترابية وزي
ــى املناطق  ــاظ عل ــة احلف باهمي

اخلضراء».

بغداد / البينة اجلديدة
ــر العبودي  ــني علي ناص ــتاذ حس ــور املدير العام االس بحض
واالستاذ صباح جاسم محمد مدير قسم االشراف التربوي/ 
ــدت تربية الرصافة  ــان حص ــق البرنامج حلقوق االنس ومنس
ــذراء للبنات)    ــرمي الع ــة م ــة (اعدادي ــزة الذهبي ــة اجلائ الثالث
ــن االرقم) االبتدائيتني  ــتا (ارض الطف) و(اب وحصدت   مدرس

على اجلائزة  البرونزية في حفل اطالق جائزة املدرسة حلقوق 
ــان ، ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم االبتدائي  االنس
ــي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والذي اقيم في فندق  ــوي للعام الدراس والثان
ــيد الوكيل للشؤون االدارية  ــهد احلفل حضور الس بابل.وش
ــدراء العامني  ــادة امل ــي وبحضور الس ــور فالح القيس الدكت
ــر) مدير التعاون  ــيدة( باربارا ايغ وممثلي الوزارة وبحضور الس

االئمائي في بعثة االحتاد االوربي في العراق.والسيد( جم بتري) 
ــم  مدير اجمللس الثقافي البريطاني في العراق.وقال مدير قس
االشراف التربوي ومنسق البرنامج االستاذ صباح جاسم ان 
ــتاذ  هذه اجلوائز جاءت بفضل ودعم ورعاية املدير العام االس
ــروع وزياراته  ــتمرة للمش ــودي ومتابعته املس ــني العب حس

امليدانية وهذا االجناز يضاف الى سلسلة اجنازات املديرية.
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البينة الجديدة / 
عدنان جبار القريشي 

 

ــومر )  ــاهير س  اقامت مجلة ( مش
مهرجانها السنوي االول  الذي حمل 
ــم الراحلة املعمارية العراقية(  اس
ــع رابطة  ــد ) وبالتعاون م ــا حدي زه
ــات وبرعاية جامعة  مبدعات عراقي
احتضنته  ــي  الت ــة  األهلي ــراث  الت
ــوم  ــك  ي ــية وذل ــا الرئيس بقاعته
ــة ٢٤/٦/٢٠٢٢ومت  لتكرمي عدد  اجلمع

من الشخصيات العراقية املتميزة 
ــي مجاالت مختلفة  على صعيد  ف
كافة االنشطة الثقافية واالعالمية 
ــة  والرياضي ــة  والطبي ــة  والفني
والهندسية وغيرها من النشاطات 
ــادة  ــدد كبير من الس ــور ع وبحض
املسؤولني ونخبة من الشخصيات 
ــهد  ــي املش ــة ف ــا بصم ــي له الت
العراقي وابتدأ احلفل بعزف السالم 
اجلمهوري ثم كلمة جامعة التراث 
الدكتور  القاها  الراعية للمهرجان 
رعد املشهداني مدير مكتب اعالم 

اجلامعة ثم كلمة اللجنة املنظمه 
ــيف املهندس  ــا االعالمي س القاه
ــن  ــاهد م ــتمتعنا مبش ــا اس بعده
اعمال املعمارية الراحلة زها حديد 
ــن دول العالم  ــدد م ــدة في ع اخلال
ــذة مختصرة عن جامعة  بعدها نب
ــرمي عدد من  ــا مت تك ــراث وبعده الت
الشخصيات احلاضرة بدروع االبداع 
ــمل  ش ــد  وق ــر  التقدي ــهادات  وش
ــور نوفل ابو  ــرمي كل من الدكت التك
رغيف وكيل وزارة الثقافة والدكتور 
ــعد معن الناطق الرسمي لوزارة  س

ــد نبراس محمد  ــة والعمي الداخلي
والنائب يونادم كنا واالعالمي احمللل 
ــان  ــر والفن ــر ناص ــي عم السياس
ــان جناح عبد  ــامي قفطان والفن س
الغفور  والكابنت ضرغام اسماعيل 
ــني  واملعمارية  ــنت امين حس والكاب
فدك واالعالمية آن صالح واالعالمي 
ــي  والدكتور خبير  ــان القريش عدن
ــي  ــة  واالعالم ــة التجميلي اجلراح
مهدي العتابي واالعالمي الرياضي 
داود اسحاق وعدد اخر من املبدعني 
ــاهمت جمعية  ــات وقد س واملبدع

ــان وذلك من  ــاة العراق باملهرج طه
ــم الغذائية  ــالل عرض منتجاته خ
ــه  ــة العراقي ــة ذات النكه املتنوع
ــا مجانا على  ــة والتي وزعته احملبب
ــتحقوا االشاده  احلضور وبذلك اس
ــة  ــرمي املطرب ــا مت تك ــرمي كم والتك
ــي ادت اغنيتني  ــي الت ــدة ض الواع
ــدمي مال  ــي الق ــراث العراق ــن الت م
استحسان احلضور  واختتم احلفل 
الذي حضرة عدد كبير من الوكاالت 
ــة  التلفازي ــوات  والقن ــة  االخباري

وممثلي وسائل اإلعالم والصحافة.

حيدر صالح شولي

ــومو) ان  ــويق النفط (س ــركة تس  اكدت ش
لديها عقودا نافذة لتجهيز النفط العام مع 
شركات اوربية اجلنسية بكمية كلية تصل 
ــوم من نفط خام  ــي ٦٠٠ الف برميل /ي حلوال
ــرة الثقيل ونفط  ــط والبص البصرة املتوس
ــات تصفية  ــوك والتي متللك طاق خام كرك
ــات  ــن طاق ــي ٦٠٪ م ــل حلوال ــة تص اجمالي
ــا وتقوم  ــارة اورب ــي ق ــة ف ــة الكلي التصفي
الشركة بصورة مستمرة بالبحث عن فرص 
متاحة للتسويق ومفاحتة الشركات االوربية 
األخرى التي ليس لدينا تعامل او تعاقد معها 
وبالفعل تلقت شركة تسويق النفط مؤخرا 
ــركات  عددا من الردود اإليجابية لبعض الش

ــدة وتؤدي الى  ــد تفضي الى تعاقدات جدي ق
ــوق  ــات النفط العراقي في الس زيادة مبيع
األوربي حيث ان الوضع الراهن داخل السوق 
ــركات إيجاد نفوط  ــي يحتم على الش األورب
ــبة غير خاضعة للعقوبات الدولية اذ  مناس
ــام البصرة احد  تلك النفوط  يعتبر نفط خ
املناسبة (املتوسط احلامضي منها) لتغذية 
ــة بالرغم من اختالف بعض  املصافي االوربي
املواصفات النوعية عن النفوط املستهلكة 
ــكل الى  ــك املصافي حاليا والتي تش في تل
حد ما عائقا امام اعتماد املشترين االوربيني 
ــكل كامل بسبب  على النفط العراقي بش
ــي في  ــد املصاف ــتوى تعقي ــاض مس انخف

ــبيا، اما من ناحية مستوى  هذه السوق نس
الطلب على النفط اخلام في السوق األوربي 
ــواردة لهذا  ــت الكميات الكلية ال فقد بلغ
ــطة احلامضية  ــوق من النفوط املتوس الس
ــوم وفي ظل  ــل /ي ــون برمي ــدود (٢,٥) ملي بح
ــي  ــف ف ــي تعص ــية الت ــرات السياس التوت
ــروض من  ــر على املع ــي قد تؤث ــة الت املنطق
ــي وتؤدي الى  ــوق األورب النفط اخلام في الس
ــل الى (١)مليون برميل  حصول عجز قد يص
ــط احلامضي  ــن النفط اخلام املتوس /يوم م
ــة للنفوط العراقية بعيدا  وهذه تعتبر فرص
ــوق الواعد  ــوق االسيوي كونه الس عن الس
ــذي يحقق عائدا اكبر  على املدى البعيد وال

ــتقرار الطلب  للجولة العراقية ويضمن اس
على النفوط العراقية ، كما يأتي ذلك ضمن 
ــة أوبك والتي  ــراق بقرارات منظم التزام الع
ــواق  ــتقرار أس ــعي الى اس تهدف دوما للس
ــوازن العرض والطلب وان  النفط العاملية وت
أي كميات يتم تخصيصها الى سوق معني 
ــق عليه. ــقف اإلنتاج املتف ــون ضمن س تك
وتعتمد شركة تسويق النفط الية للسعر 
ــمي املعلن جلميع األسواق ويتم حتديد  الرس
هذا السعر لكل سوق ولكل نوع من النفوط 
ــات ومتغيرات  ــهرية وفقا ملعطي ــورة ش بص
ــواق النفط العاملية وهذا سياق مستمر  أس

العمل به؟.

عقيل العالق

عندما تتصفح مواقع التواصل االجتماعي 
ــتعرة بني  ــا مس جتد ان هنالك حربا ضروس
الرجل واملرأة في العالم العربي، تذكرنا هذه 
احلرب بأيام احلرب الباردة بني امريكا واالحتاد 
ــوفياتي، حرب اشد ضراوة مما شاهدناه  الس
ونشاهده من احلروب التقليدية غير ان هذه 
ــالح الفتاك الذي يودي  احلرب ينقصها الس
ــى على احد أن  ــر،وكما ال يخف بأرواح البش
ــني دول او  ــرارتها ب ــتعلت ش لكل حرب اش
ــك محركات تقدح  ــر هنال مجتمعات او اس
ــك من يقف  ــرب، أي ان هنال ــرارة هذه احل ش
ــي الكواليس ليخطط ويدبر  ويدفع ويوفر  ف
ــبل بغية اشعال حرب هنا وهناك،  كل الس

ــية  ــول السياس ــم العق ــا ه ــؤالء طبع وه
ــر أمور  ــي تدي ــة الت ــتيراتيجية احملنك االس
ــاظ على  ــف الكواليس للحف ــا خل بلدانه
ــية واالقتصادية  ــح بلدانها السياس مصال
ــدك وهنري  ــن ان ــال مارت ــكرية، أمث والعس
ــا العربي ال  ــم، وفي عاملن ــنجر وغيره كيس
ــدها هؤالء  ــة التي تنش ــا املصلح ــرف م اع
ــوة الالتي يلعنب هذا الدور على العلن  النس
ــي مواقع التواصل  ــس في الكواليس وف ولي
ــر  او اخالق،  ــي دون واعز من ضمي االجتماع
ــربيني وغيرها وال اعرف  كأمثال رضوى الش
ــرون  ــك، جتدهم ينش ــن ذل ــة م ــا املصلح م
ــرات  ــنت والنع ــر الف ــجيالت تثي ــا تس يومي

ــني وكأنه انتهت احلياة  والتفرقة بني اجلنس
ــوار والتفاهم  ــى االمر وال رجعة للح وانقض
ــا املغزى من  ــالح ذات البني، وال أعرف م وإص
ــول غير ابهني  ــدون الوص ــى اين يري ذلك وال
ــات الزوجية  ــر والعالق ــيحصل لألس مبا س
ــتت، وذلك طبعا أعزوه  من دمار وتفتت وتش
ــلة  ــهم من جتارب فاش ملا مروا به هم انفس
ــيئا او  ــب او زوج، ممكن ان يكون س ــع حبي م
ــاء تصل في  ــب بحقهم اخط ــا ارتك مريض
أحيان الى مستوى اجلرمية، مما انعكس ذلك 
ــياتهم وبالتالي افقدهم  ــلبا على نفس س
ــليم السوي حتى  ــلوك الس التفكير والس
ــل االجتماعي  ــع التواص ــن مواق ــذوا م اتخ

ــعال احلروب في اسر مجتمعنا  متارس إلش
ــن االحيان،  ــيط) في كثير م ــي (البس العرب
ــوة إن صادفكن رجال  ــك النس ــول ألولئ فأق
سيئون لم يرقبوا فيكم اال وال ذمة وال خوف 
ــن اهللا ويفتقرون للواعز االخالقي  او تقوى م
االنساني، فهنالك اضعافهم اصحاء اخللق 
واالنسانية وسليمي العقل وسويِّ الضمير 
ــعادة  ــرهم بكل س ــع اس ــون م ــن يعيش مم
ــم وال  ــوا اهللا فيه ــجام، فاتق وانس ــرح  وف
ــوهوا مسامعهم  تعبثوا بعقولهم وال تش
ــرهم،وال  ــةً بأس ــمومة رأف ــم املس بافكارك
تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 

والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال.

زيد الحلي 
ــو ان ال يُفهم من كالمي ، انني  بداية ارج
ــاع املدني ،  ــوم  ملديرية الدف ــه بالل اتوج
ــذي يواجه  ــي ال ــد احلال ــها اجملاه وجيش

بتحد وصبر وبطولة غول النار وخطورتها 
ــرى ، فلهم جميعا مديرا  ، والكوارث االخ
ــكر واالمتنان العالي ،  ــبني ، الش ومنتس
ــير الى ظاهرة اتسعت بشكل  لكني اش
ــي باتت  ــا احلرائق الت ــي به ــت ، واعن الف
هاجسا مقلقا للمواطنني ، ففي كل يوم 
يندلع حريق كبير هنا وهناك ، ولم يقتصر 
ــة ، فخارطة  ــى محافظة معين االمر عل
ــق! وامامي  ــملت باحلرائ العراق كلها ش
معلومات مذهلة خاصة  مبديرية الدفاع 
املدني كشفت فيها عن إحصائية احلرائق 
ــة العام  ــذ بداي ــرى إخمادها من ــي ج الت
احلالي وحتى شهر نيسان املنصرم فقط  
، بلغت ٦ آالف و٤٩ حريقاً في عموم البالد، 
ــتثناء إقليم كردستان..  فيما أشرت  باس
املديرية  في إحصائية العام املاضي، أكثر 

من ٣١ ألف حريق في مختلف القطاعات، 
تصدرت بغداد فيها على باقي احملافظات، 
ــجلت  ــادث حريق س ــف ح ــل ٢٩ أل مقاب
ــوداء ، مفعمة  ــام س ــذه ارق ــي ٢٠٢٠.ه ف
ــف امامها جليا ،  ــم ، يتوجب التوق باألل
ــن كل اجلهات  ــاذ اجراءات عاجلة م واتخ
ــة الوزراء والبرملان ورئاسة  بداية من رئاس
اجلمهورية .. اذ يبدو  إن مسار هذه احلرائق 
ــا االرواح واملمتلكات ،  ــي تزايد ، ووقوده ف
ــق الفوضى اجملتمعية .الذي يالحظه  وخل
ــة الدفاع املدني ، لم حتظ   املرء ، ان مديري
ــث االهتمام  ــة املطلوبة ، من حي بالرعاي
ــبني ورواتبهم واحملفزات املعروفة  باملنتس
ــم  واخلطورة التي  ــرى  رغم بطوالته االخ
ــم  ، الى جانب عدم توفر االجهزة  جتابهه
ــبة  واحلديثة ، فمن خالل  واألليات املناس

ــة ، وقراءاتنا ، لم  ــاهداتنا التلفزيوني مش
ــيارات  الضخمة التي نراها في  تعد الس
ــاس  ،  اخماد احلرائق في العراق ، هي االس
فإخماد احلرائق في اخلمسينات ، يختلف 
ــة ..! وقد حدثني  ــي االلفية الثالث عنه ف
ــص ، ان هناك دوالً تركت هذا  صديق مخت
ــلوب ،  واجتهت الى استعمال  املواد  االس
ــطة  ــة ،  مبركبات صغيرة ومتوس الرغوي
ــق الضيقة  ــى املناط ــا الدخول ال ميكنه
ــة تتكون  ــن فقاقيع غازي ــي عبارة ع ، وه
ــذه املواد مميزات و  ــوائل مائية ، وله من س
ــي اطفاء  ــص مختلفة و فعالة ف خصائ
ــر العازل ،  ــكل انواعها كالتأثي احلرائق ب
ــتحالب  ــر بالتبريد ،  والتأثير باألس التأثي
ــى النيران يتم  ــاء هذه املواد عل فعند الق
ــر املياه  ــة لتبخ ــرة نتيج ــا مباش انهائه

ــاحيق  ــا ، وايضا هناك املس التي حتتويه
ــيلة تتميز  الكيماوية اجلافة ، وهذه الوس
بقوة فاعليتها و سهولة توافرها حيث ان 
ــاحيق تعمل على اطفاء حرائق  هذه املس
ــرعة ،  ــتعال بس ــوائل القابلة لالش الس
ــيد الكربون حيث  وطريقة غاز ثاني اكس
يعتبر هذا الغاز  من الغازات اخلاملة ومن 
ــاعد  ــتعل و ال يس اهم صفاته انه ال يش
ــس له اي  ــه لي ــا ان ــتعال كم ــى االش عل
ــذا يفضل  ــتعلة ل ــر على املواد املش تأثي
ــق ..نأمل  ــاد احلرائ ــي اخم ــتخدامه ف اس
ــى مديرية  ــار بالرعاية ال ــه االنظ ان تتوج
الدفاع املدني ، وتخصيص االموال الالزمة 
لها  لتحقيق طموحاتها ، فهذه املديرية 
ــوارث ... فهل  ــام االمان امام الك هي صم

ادركنا ذلك؟.
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مصرف الرشيد/ اإلدارة العامة
القسم اِّـالي/ شعبة اِّـيزانية

إعـــــــــالن
م/ تسديد الحسابات نصف السنوية وغلق 

أبواب اِّـصرف

ــام موظفي فروع  ــاح اِّـجال أم من اجل إفس
ــق اِّـيزانيات النصف  ــرف إلعداد وتطبي اِّـص
سنوية، يعلن مصرفنا عن غلق أبواب اِّـصرف 
ــق٢٠٢٢/٧/٣ والتوقف  ــوم األحد اِّـواف لي
ــة للزبائن مع  ــالت اِّـصرفي ــن إجراء اِّـعام ع
ــتمرار الدوام االعتيادي لجميع موظفي  اس

فروع اِّـصرف.
يرجى من زبائننا الكرام مالحظة ذلك.

اِّـدير العام
جمهورية العراق / وزارة الداخلية / مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد / الرصافة / قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد:١٩٧٤٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٢٢

إعــــــــــالن
ــاكر ) دعوى قضائية لتبديل (اسم) وجعله (ميس) بدال  ــاء زياد ش قدمت اِّـواطنة (ميس
ــة عشر يوما  ــاء) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس من (ميس
ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية بطلبها اس ــه س ــر وبعكس من تاريخ النش
ــر  ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النش ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس (٢٢) م

باسم مدير عام الجنسية اِّـحرتم .... مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي 
اِّـدير العام /وكالة

القسم : القانوني
الشعبة : العقود

اُّـ / شركة ساد (Sade) الفرنسية / فندق شرياتون

م / تبليغ بالحضور

اشارة اُّـ كتابكم اِّـرقم (م س / ٢٩١٤) َّـ ٢٠٢١/٦/٢٤ 
ــاب وزارة  ــن كت ــرة (٦) م ــتنادا اُّـ الفق ــا واس ــق طي اِّـرف
ــم ١٧٣١٤/٥/٤ َّـ  ــرة القانونية رق ــط / الدائ التخطي
٢٠٢١/٧/٢٨ واستنادا اُّـ اِّـادة (٦٥) من القسم االول 
من شروط اِّـقاولة العمال الهندسة اِّـدنية وقرار مجلس 

الوزراء اِّـرقم (٨٠) لسنة ٢٠١١.
ألمور تحقيقية ولغرض ادراج شركتكم بالقائمة السوداء 
ــه اُّـ اِّـديرية  ــور اِّـدير اِّـفوض او من يخول ــب حض يتطل
ــرض تدوين افادته خالل (٣)  ــة للماء َّـ الوزارة لغ العام
ايام من التبليغ بكتابنا اعاله وبخالفه يسقط حقكم بتدوين 

االفادة.
مع التقدير

اِّـهندس نجم سعيد محمد
                                                    اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان والبلديات

واالشغال العامة
اِّـديرية العامة للماء 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــة االميانية .. رغم  ــتمرار احلفل ــر املؤمن» من  اس ــذا اجلمع «غي ــزى اصرار ه مغ
ــرحية ،  حتى انه ضجر وتأفف ،  ــوف اجلمهور ، من طول املس نوم وعزوف وكس
وتلفلف ، وتشابه عليه البقر .. ناقما على الذين يؤدون ببراعة ، االعيب الكذب 

والدجل والضحك على ذقون البشر .
ــات  ــة املواقع املهمة ، وشاش ــن امتلكوا ناصي ــهم ، الذي ــم انفس ــؤالء .. ه ه
ــتهلكة ، كاحلة  ــم .. فثمة وجوه مس ــة .اينما تولوا وجوهك ــات اخملل الفضائي
ــون ، في كل  ــة.. تصر على الظهور ، وتعدنا بالثبور . هؤالء خطباء مهوس ماحل
ــياطني  ــكل ش ــرةً على  هيأة مالئكة مؤمنني ، ومرة على ش ــرة يظهرون .. م م
ــني . ال تخطئهم العني .. وان غيروا  ــني ، وثالثة قرامطة وبرامكة متلون مغضوب
ــوا رمضان ،  ــوا چهرهم ، وصام ــوا هندامهم ، وجمل ــم ، وعدل ــردات  لغته مف
ــفريات الزمان .احتدث عن السياسيني ، افندية وغيرهم..  وذهبوا للعمرة في س
ــق الثواب ..  ــهامة ، ومن النواب ، وفيال ــة ، وفقدان الش ــن اصحاب الضخام م
ــني .. من الذين يجيدون لغة  ــني ، ومحللني  ومنكتني ، مبتلني وغير مبتل معلق
ــون لعبة ( التسويق السياسي) املبتذل .. والنصاب  التنكيت والتبكيت وميارس
ــألني الكثير  ..  من  النيابي الذي ال يكتمل .. جمللس ال يجلس.. وال يخنس . يس
االصدقاء واملتابعني .. عن سبب قلة ظهوري وعزوفي عن احلديث في الفضائيات 
ــية ،  ــش في الفضائح السياس ــوى النب ــة ، التي ال جتيد س ــة والعربي العراقي
واالورام االجتماعية ..  واقول لهم .. كما قلت ملقدمة برنامج  «مانشيت احمر» 
ــرقية .. ان السياسة التي ترجعنا وفي كل يوم الى  الذي يعرض على قناة  الش
ــة .. امنا هي افالس ولعبة  ــة ، وال تدل على كياس ــت بسياس (املربع االول ) ليس
ــة غير لغة  ــون .. الذين ال يفهمون من السياس ــها اجلهلة واملبتدئ قمار ميارس
التضليل والتبرير .. ورش البخور ، وتقدمي النذور . لقد وضعونا في مربع صغير .. 
ال يصلح ان يكون جحرا للقوارض والعصافير .. والعالم يتحرك من حولنا ، في 
«مربع جغرافي» واسع وكبير ، جديد وخطير ، بسبب احلرب في اوكرانيا .. التي 
ــا .. تخلصا من عقدة تفوق  ــت امريكا منها مصيدة للروس واالوربيني مع جعل
«اليورو» الذي اطاح بقوة الدوالر في االسواق العاملية ، وبعزل بريطانيا عن الدول 
االوربية ، وجعلت من  رئيس الوزراء جونسون كلبا مطيعا، وأمينا على القافلة 
ــعوب لها ..  ــى الرغم من  نقمة وكره الش ــي امريكا .. وعل ــة . هذه ه االمريكي
ــارع اخلطى بطلب من  ــا الذهبي والقطبي .. تس ــرة على عدم زوال عصره مص
بايدن لعقد اجتماع خطير في الرياض .. لقادة اخلليج مع رؤساء العراق ومصر 
ــرق ..  ــيا القوي في الش واالردن .. والهدف هذه املرة ، ضرب وعزل ايران ، ذراع روس
ــاغل ومخاطر احلرب  بهدف تغيير اجتاهات الرأي العام احمللي والعاملي .. من مش
ــران .. بحجة انقاذ دول اخلليج  ــغال في احلرب على اي على اوكرانيا .. الى االنش
ــد في اليمن والعراق ولبنان ..  ــن التهديدات الصاروخية ، ونفوذ طهران املتزاي م
ــعي لتمكني العرب من تأسيس (نيتو عربي ) خلطورة الوضع الدولي جراء  والس
ــعل  احلرب االوكرانية .. ونحن نعرف .. وغيرنا يعرف ان  احلرب على ايران .. ستش
ــد.. ال يأبه العب الكاراتيه  ــغل املنطقة بعقود دموية من الزمان . من بعي وتش
الروسي.. من التحركات  االمريكية لصالح كييف االوكرانية .. ألن بوتني يعتقد 
ــا.. ان مهزلة القطب االمريكي « الواحد االحد» قد ولّت ، وأدبرت ،  جازما وحازم
ــت . كل هذا  يحدث من حولنا .. ومجلس النواب يحاول جاهدا ومجاهدا  وانته
ــة ، من جتمعات  ــكيل حكومة دميقراطي ــزان التعبئة النيابية ، لتش ــلء خ .. م
متنافرة متصارعة ، متنابزة متكالبة .هنا .. اخوكم مجبرا ، ال بطال نحويا ،  وال 
ــه مهتما لكتابة مفردات جديدة مثل ( االنسداد  فراهيديا متجبرا .. يجد نفس
ــاري ، وحالك من  ــف العطور ، بدال من تصريف اجمل ــي ، وحكومة تصري الترفيه
حالي .. يا دولة املعالي) .  وهنا ايضا .. ادعو  املواطنني عامة ..ملساعدة  البرملان 
ــاركته في  ــيد احلكيم عدم مش ــه حركة «امتداد» واعلن الس ــذي غابت عن ال
ــبب الفراغ النيابي السقيم .. بعد مغادرة التيار الصدري  احلكومة املقبلة بس
ــة الكرمية في صدر  ــرا .. انتبهوا .. والحظوا وجود اآلي ــال ثمن ، وبال كفن . اخي ب
ــوربة  ــة .. ان األمر صار «ش ــم) .. واحلقيقة املؤمل ــورى بينه ــة (وأمرهم ش القاع

بينهم»  وليس شورى بينهم .. وان اختلف املفسرون واملتملقون  والناعقون.

الذين ميارسون التسقيط يسقطون، خاصة وهم يدركون 
إن خصمهم الذي يتوهمونه بهذا الوصف يعمل بصدق 
وإخالص وشرف ومهنية وبدور فني وتقني وأخالقي ومالي 
متزن ومتماسك وفقا للقانون والشروط املوضوعية التي 
فرضتها احلكومة العراقية التي حققت منجزاً كبيراً في 
ظل جهود حثيثة ملواجهة تداعيات األزمة العاملية على 
ــعار  ــية - األوكرانية التي ألهبت أس خلفية احلرب الروس
لت عمل املوانيء ورفعت من كلفة الشحن  احلبوب وعطّ
ــدة حتى وصل  ــك على قطاعات ع ــري وانعكس ذل البح
ــاي ، إلى غير  ــكر والش األمر إلى علبة الزيت واخلبز والس
ــية سببت هلعاً في جميع أنحاء  ذلك من تداعيات قاس
العالم ودفعت احلكومات إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة 

منذ احلرب العاملية الثانية .
ــداً وحركوا  ــقيطاً ونق ــون هجوماً وتس ــب املتكالب تكال
ــروع  ــة للنيل من مش ــهم اإللكتروني ــم وجيوش أدواته
ــلة الغذائية والدفع باجتاه إيهام الناس بأنه مشروع  الس
غير ناجح بينما تخالف ذلك األساليب والطرق القانونية 
ــودة  ــي واجل ــوع الغذائ ــد والتن ــرام املواعي ــة وإحت املتبع
ــي متكن العراق وبجهود  ــيء الراقية الت والنوعية واملناش
ــركة املتعاقدة  ــركات العاملة والش ــارة والش وزارة التج
ــى املواطنني بكلف ال  ــن تأمينها وإيصالها إل واخليرين م
ــح  تكاد تذكر بل ميكن القول إنها مجانية وفي حني تش
ــارة العراقية  ــإن وزارة التج ــا وغيرها ف ــع في أورب البضائ
ــية للسنتني  بدأت منذ اآلن تأمني احلبوب واملواد األساس
ــهادة منظمة األغذية العاملية التي تتابع  املقبلتني  وبش

تطورات أزمة الغذاء في العالم .
ــن وجهات عدة في  ــركاتها واملتعاقدي بجهود الوزارة وش
ــقط بيد اجلهات التي  ــة الوزراء ، فقد أس مقدمتها رئاس
ــر من األوراق بيدها  ــقيط ولم تعد جتد الكثي متارس التس
ــك األوراق قد  ــل يبدو أن تل ــلة الغذائية ب ــة الس ملهاجم
مزقت وإحترقت وتناثرت في الهواء كرماد اجلثث احملترقة 
ألن الشعب العراقي ملس ملس اليد كيف تنوعت حصصه 
الغذائية ونوعية اجلهود املبذولة في سبيل ذلك وأدرك أن 
ــؤالء ملثل هذا  ــريفة هي التي تدفع ه ــة غير الش املنافس
ــا ليس من  ــتحوذوا على م ــم أرادوا أن يس ــلوك ألنه الس
ــى املال العام  ــادهم وجتاوزهم عل ــوا فس حقهم ليمارس
بكل وقاحة وقبح ولكن تلك اجلهود أسهمت في عزلهم 
ــعب من  ــة له ، وعرف الش ــازاً ال قيم ــار صوتهم نش وص
ــد العنب نريد  ــا نناديهم ما نري ــا يضره وصرن ــه وم ينفع

سلتنا ، شكراً لكل اخليرين والشرفاء الصادقني.

د. كاظم اِّـقدادي فراس الحمداني

جار و مجرور رأي
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عبد الزهرة البياتي

ــف  ــث التعري ــن حي ــب م  الغض
ــال وردود افعال  ــة هو افع والدالل
ــلبية كالتعرض  ــة س ــاه حال جت
ــلبية او  ــد او معاملة س للتهدي
ــلوك او عمل  ــا على س عدم رض
مشني او عدم االستجابة ملطلب 
او  ــوق  حق ــاط  اغم او  ــروع  مش
ــخص  ــي الغنب جتاه ش ــال ف ايغ
ــة اليأس  ــا او الوصول الى حال م
ــط  ــذا عرض مبس ــوط.. ه والقن
ــع بإمعان  ــا اطال ــتذكرته وان اس
نتائج استطالع قامت به شركة 
ــاث العاملية (kallup) للعام  االبح

احلالي (٢٠٢٢).

ــاس  ــة االس ــتهدف بالدرج  واس
ــلبية  ــة والس ــاعر االيجابي املش
لشعوب العالم.. وباملناسبة فإن 
ــة  ــمل (١٠٠) دول ــتطالع ش االس
ــنوي.. واظهرت  ويجرى مبعدل س
ر لبنان  ــدّ ــتطالع تص نتائج االس
ــاعر  ــح املش املركز االول في مس
ــدول  ــف ال ــذي يص ــلبية ال الس
ــم فيما  ــاً في العال االكثر غضب
ــز الثاني  ــا تركيا في املرك تبعته
ومن ثم ارمينيا في املركز الثالث 

فيما احتل العراق املركز الرابع.
ــاد العراق  ــبة فان حص  وباملناس
املركز الرابع من بني البلدان االكثر 
غضبا في العالم يجعلنا نقولها 
ــة انها نتيجة( كلووووش  بصراح
ــا بأن  ــيما اذا ماعرفن ــه) الس زين
اجواء  ــي  ف ــون  يعيش العراقيني 
بيئية صعبة فال صيفهم صيفا 
وال شتاؤهم مثل شتاءات العالم 
اما فصل الربيع فمشطوب حتى 
ــات احلرارة  ــرة وان درج ــن الذاك م
ــان وان  ــد الغلي ــل ح ــا تص عندن
هناك طبقات فقيرة ومسحوقة 
ــن  ــة م ــوت مبني ــي بي ــش ف تعي
ــر) و(الچينكو)  ــح ( املزجن الصفي
ــى( افران)  ــك تتحول ال وهي الش

ــا الى  ــاد وحتولّه ــوي االجس تش
(الكنتاكي) وهناك  فحم بطعم 
ــة الكفاف ويبات  من يعيش حال

ليله بال  عشاء!!
ــن  ــني م ــل املالي ــاك االالف ب  وهن
ــني  ــني العاطل ــباب واخلريج الش
ــى( احلديدة)  ــون عل الذين يجلس
ــني  ــل بالتعي ــة ام ــار بارق بانتظ
ــود  ــن حتى هذا االمل املنش ولك
ــن يجيدون  ــرقه املتنفذون مم يس
ــات  الدرج ــى  عل ــتحواذ  االس

ــى ابناء  ــا عل ــة ليوزعه الوظيفي
عماته وخاالته وبطانته من افراد 

حزبه وحزام ظهره!!
ومن مظاهر الغضب واليأس زيادة 
ــكل الفت  ــار بش ــاالت االنتح ح
ــراق.  وانا اكتب  ــي الع ومرعب ف
هذا املوضوع فوجئت بخبر رجل 
ــه واوالده  ــار في نفس ــرم  الن يض
ــة انتحار.   ــي محاول في بغداد ف

والباقي عليكم سادتي الكرام .

ــي  واالعالم ــان  الفن ــار  اختي مت 
ــي  البابل ــدي  مه ــي  الراق
ــينمائي  س ــار  كمستش
ــات  ــن املهرجان ــدد م ــي لع دول
ــرحية  واملس ــينمائية  الس
ــان  مهرج ــا  واالعالمية.وابرزه
ــة  ــه الثامن ــي بدورت كام الدول
ــرين اول القادم  ــهر تش ــي ش ف

ــر العربية.  ــي جمهورية مص ف
ــس  ــعى رئيس ومؤس ــد س وق
املهرجان اخملرج العربي املصري 
ــتاذ (عالء نصر ) الذي وقع  االس
ــى ان تكون  كتاب التخويل عل
ــدورة خصوصية ومتيز  ــذه ال له

ــدورات،  ــن باقي ال ــرد به ع تنف
ــط له في  ــا مت التخطي وهذا م
ــدورة هذا العام  االعداد اجليد ل
ــينما  ــي حملت شعار(الس الت

رسالة حب وسالم). 

البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي

ــعب التي تعد إحدى مناطق شرق     شهدت مدينة الش
ــارات  ــغيل اإلش القناة الكبرٰى، ليلة أمس، تفعيل وتش
ــت ] في احدى  ــالل نصب أول [ ترفك الي ــة من خ الضوئي
ــادي النفط } والتي  ــارع القدس { تقاطع ن تقاطعات ش
ــب  ــاب طويل والذي نفذ حس ــة بعد غي ــهده املدين تش
ــتاذ عمار موسى كاظم  ــيد امني بغداد األس توجيه الس
من قبل دائرة املشاريع بالتعاون مع شركة قمة للجنوب 
ــال جميع  ــز بعد إكم ــذي اجن ــائية وال ــاوالت اإلنش للمق
ــتعمل  ــه لهذه املنظومة التي س ــرات البنٰى التحتي فق
ــية في آن  بنظامي الكهرباء الوطنية و الطاقة الشمس

واحد خدمة للصالح العام ...

ــداول رواد مواقع التواصل  ت
مؤثرة  لقطات  االجتماعي، 
لرقصة عروس مع مجسم 
الراحلة،  لوالدتها  مطبوع 
ــاف. الزف ــل  حف ــالل  خ

ــروس نتالي  ــد الع ــم جت ول
ــا)، من  ــي (٢٧ عام مولكاه
ــرا،  ب إجنلت ــاير  هيرتفوردش
ــا  والدته ــر  لتذك ــة  طريق
ــوى  خالل حفل الزفاف، س
ــم.ويظهر  جلب هذا اجملس
ــل،  للحف ــو  فيدي ــع  مقط
ــي تخطو على  العروس وه
ــع والدها  ــة الرقص م حلب
ــاس (٦٩ عاما)،  ــني توم كول

ــة األب وابنته مع  في رقص
ــدة. وحصد  ــم الوال مجس
املؤثر على  الفيديو  مقطع 
ــرا،  كبي ــارا  انتش  TikTok
ــاة  وف إن  ــروس  الع ــت  وقال
ــت أتعس يوم في  أمها كان
احلياة، لكن إحدى األخوات 
ــم لها  ــررت جلب مجس ق
ــي األحداث  ــاركة ف للمش
ــت  وأضاف ــتقبلية.  املس
ــت  ــي كان ــي: «أم مولكاه
ــة  ــي الزاوي ــادة ف ــف ع تق
ــع في  ــى اجلمي ــة عل املطل
منزل أختي، قررنا جميعا أن 

تكون في حفل الزفاف».
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بغداد / البينة الجديدة

اعتصم املئات 
من خريجي 

املهن الصحية 
والتمريضية 
دفعة (٢٠٢١) 

امس االول امام 
وزارة املالية وسط 
بغداد للمطالبة 
بتطبيق قانون 

التدرج وعدم التزام 
الوزارة بالتوجيهات 

والقرارات واجبة 
التنفيذ الصادرة من 

اجلهات احلكومية.
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