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ــة  ــالف دول ــن ائت ــب ع ــد النائ اك
ــف، ان تقاربا  ــر مخي ــون ثائ القان
ــيحصل بعد عطلة  ــيا س سياس
ــداد  عيد الفطر املبارك حلل االنس
ــال  وق ــراق.  الع ــي  ف ــي  السياس
ــر  املنتظ ــارب  التق ان  ــف،  مخي
ــح  مرش ــاد  ايج ــى  ال ــيفضي  س
ــكل  ــي للمناصب التي تش توافق
ــاء  ج ــارب  التق ــذا  ه وان  ــات،  ازم
ــية. ــاطات السياس نتيجة للوس
وتابع ان هنالك ضغوطا في االونة 
ــراف  ــل واالط ــى الكت ــرة عل االخي

ــن ان هذه  ــال ع ــية، فض السياس
ــز الذي  ــد تكون احلاف الضغوط ق
ــكيل احلكومة وحل  ــل بتش يعجّ
ــه أكد حتالف من  االزمة. من جانب
ــي ، وجوب  ــعب النياب ــل الش أج
ــتورية إلنهاء  اعتماد الصيغ الدس
أشار  فيما  ــي،  السياس االنسداد 
ــن اثنني للتعامل  إلى وجود خياري
ــل البرملان.  ــف بينهما ح مع املوق
وقال رئيس حتالف من اجل الشعب 
ــي ، إن هناك  ــالء الركاب النيابي ع
ــياً واضحاً وجتاوزاً  انسدادا سياس
ــتكمال  ــل في اس ــى كل امله عل
ــتورية  الدس ــتحقاقات  االس

ومجلس النواب أخفق في االلتزام 
ــرض  يفت كان  ــاف،  بواجباته.وأض
ومبدة أقصاها ٣٠ يوما بعد جلسة 
ــى املنعقدة  ــواب األول مجلس الن
يوم ٩ كانون الثاني املاضي أن يتم 
ــة وهذا  ــاب رئيس اجلمهوري انتخ
ــم يتم وترتب عليه تعطيل  األمر ل
ــرار  ــدم إق ــة وع ــكيل احلكوم تش
ــة واإلضرار مبصالح  العام املوازنة 
ــى  ــوادر حت ــد أن ال ب املواطنني.وأك
اآلن حلل األزمة السياسية احلالية 
ولألسف احملكمة االحتادية ورئاسة 
البرملان والكتل الفائزة باالنتخابات 
ــم  ــت ول ــزم الصم ــا تلت جميعه

ــة  ــد لعقد جلس ــدد أي موع يتح
ــبب  انتخاب رئيس اجلمهورية بس
تناحر الكتل الكبيرة. في وقت أكد 
املتحدث باسم احلزب الدميقراطي 
ــد الكرمي  ــتاني مهدي عب الكردس
ــني، عدم وجود  الفيلي، امس االثن
ــح تسوية  أي اتفاق للذهاب مبرش
ــة اجلمهورية. وقال الفيلي  لرئاس
ــة التي يتحدث عنها  ، إن االنفراج
ــي في  ــد العيد ه ــا بع ــع م اجلمي
ــيعية واختيار  اتفاق األطراف الش
رئيس للوزراء، أي أن تلك االنفراجة 

ستكون في البيت الشيعي.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــع األكف  ــد أن نرف ــي البدء ال ب ف
ــف اخلبير  ــى اهللا تعالى اللطي ال
الرحيم بعباده النخفاض درجات 
احلرارة في هذا الشهر الفضيل.. 
ــزل فيه  ــذي أُن ــان ال ــهر رمض ش
ــاس وبيّنات من  ــدىً للن القرآن ه
ــهر خير  الهدى والفرقان .. هو ش
ــث انخفضت  ــة ورحمة حي وبرك
ــكل  بش ــرارة  احل ــات  درج ــه  في
ــع وجود  ــوظ وتزامن ذلك م ملح
ــعبنا  ــرة من ابناء ش ــداد غفي اع
ــة ولوال  ــذه الفريض ــؤدون ه ممن ي
لنا  انخفاض درجات احلرارة لتحوّ
ــوي) السيما في  الى ( كباب مش
ــه املنظومة  ــع تتردى في ظل واق

ــل  يجع ــكل  بش ــة  الكهربائي
كر  الصيف الهباً جداً .. وبودنا أن نذّ
ــرار واملتصدين  ــاب الق كل اصح
ــية في البالد  ــة السياس للعملي
ــعب ماعاد يريد ابراجاً وال  أن الش
ــحاب بل يريد انفاقاً  ناطحات س
ــوارع  ش ــيع  وتوس ــرات  ومجس
ــبح االزدحامات  للتخلص من ش
واالختناقات املرورية التي انهكت 
ــأل  ــن واتعبته جداً .. ويس املواط
الشعب ايضاً وهذا حق مشروع 
أيجوز أن متر على البالد (١٩) سنة 
ــم الدكتاتورية  ــقوط صن منذ س
ــد اآلن دون  ــام (٢٠٠٣) وحل ــي ع ف
ــة  ــات املتعاقب ــرك احلكوم أن حتّ
ساكناً لتبني مجمعات سكنية 
ــعة  ــن بقاء قطاعات واس بدالً م

ــون في بيوت  من الشعب يعيش
ــت املدارس  ــن الصفيح وما زال م
ــي العديد من  ــة قائمة ف الطيني
ــا متاماً  ن ــد تيقّ ــراق ، لق مدن الع
ــاء  ــراق وال بن ــتقبل للع أن ال مس
ــون ما دام  ــدم وال هم يحزن وال تق
الساسة يتعاملون بطريقة هذه 
ــام الكعكة  لك وتلك لي، واقتس
وتوزيع املناصب واحلصص مثلما 
ــا مباالة  ــتهون دومن يريدون أو يش
ــة الوطنية  ــاة للمصلح أو مراع
ــات  احلكوم كل  وألن  ــا  العلي
ــة وبنيت على  ــة توافقي املتعاقب
ــل الذي  ــاس فإن الفش هذا األس
ــوم هو نتاج لتلك  ندفع ثمنه الي
ــن  ــة. وم ــة احملاصصاتي السياس
ــعب رؤية  ــا فإننا نطالب كش هن

ــوزراء  ــا ال ــدة فيه ــة جدي حكوم
ــاءات واصحاب  ــن الكف كلهم م
املهن واحملترفني ميدانياً في مجال 
اختصاصهم فوزير الزراعة نريده 
ــر الصحة  ــاً ووزي ــاً أو مزارع فالح
ــد  ــة نري ــاً) وللتربي ــده ( طبيب نري
ــة واملعادن  ــاً) أما الصناع (معلم
فيجب أن يتولى ادارتها ( اسطى) 
ــدس) محترف وغير ذلك  أو ( مهن
ــتنا  ــراء .. فهل ساس هراء في ه
ــون بهذه احلقائق أم أنهم  مقتنع
ــب  ــال األمور بحس ــدون فص يري
ــي ال  ــم الت ــاتهم واهوائه مقاس
ــاً في ظلها بناء دولة  ميكن اطالق
ــوض  ــن النه ــات وال ميك املؤسس
بالشعب الى املستوى املعيشي 

الذي يليق به.
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ــيا  ــأن دبلوماس ــة ، ب ــرأي الكويتي ــة ال ــادت صحيف أف
ــالق ١٤ رصاصة على  ــنطن تعرض إلط كويتيا في واش
ــب بأذى.وذكرت الصحيفة، أن  ــيارته، غير أنه لم يص س
ــار محمد العميري،  ــيارة املستش ١٤ طلقة أصابت س

ــي كويتي في واشنطن، حيث كان ينتظر  وهو دبلوماس
داخل سيارته خروج أبنائه من املدرسة، مشيرة إلى أنه، 
لم يصب بأي أذى.ولم يعرف بعد حتى حلظة كتابة هذا 
اخلبر، خلفيات احلادث وهل كان يستهدف الدبلوماسي 

الكويتي أم تصادف وجوده مع إطالق نار في املكان.
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ــان الغامني،  ــن وكالة عثم ــر الهجرة واملهجري ــرر وزي ك
ــتمرار في متابعة أحوال  امس االثنني، دعوته الى اإلس
النساء النازحات وتلبية احتياجاتهن.وقال الغامني ، إن 
ــملت وبالتنسيق  وحدة متكني املرأة  مكتب خانقني ش
ــي قضاء خانقني  ــة متكني املرأة ف ــاون مع منظم والتع
ــة ديالى، عدد من األرامل واملطلقات واملعيالت  مبحافظ
ــة قدرها مليون  ــات مبنحة مالي ــن من النازح لعوائله
وخمسمائة الف دينار ضمن خطة الفتتاح مشاريعهن 
ــا قامت وحدة متكني  ــدرة للدخل.وتابع، فيم اخلاصة امل
ــالت غذائية وصحية على  ــرأة  فرع دهوك بتوزيع س امل
النساء النازحات في قضاء سميل ، فضال عن شمول 
مجموعة من املستفيدات باإلعانة اإلغاثية من سالت 

غذائية وصحية في محافظة األنبار.

االنبار /

ــات الهاتفية من  ــيالً من املكامل ــة اجلديدة) س ــت (البين تلق
متقاعدين وموظفني يشكون من مهزلة الروتني القاتل الذي 
ــف املناطق حيث  ــه فروع مصرف الرافدين في مختل متارس
ــف دينار للحصول  ــف أن يدفع (١٠٠) أل ــدوا أن على املوظ أك
ــمى  ــلفة مقدما حتت مس ــتمارة اخلاصة بالس ــى االس عل
«استعالم» للبنك املركزي مبوجب وصل رسمي مكتوب فيه  
ــر قابل للتحويل ويتوجب على املتقاعد دفع مبلغ ( ٤٥٠)  غي
ــلفة املوعودة إضافة الى  ألف دينار ألجل احلصول على الس

شرط تعجيزي يتمثل بالكفيل.
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عدنا نفط وعدنا فلوس .. ليش ما نبني العراق ياساسة ؟!

وزير الدفاع يحطّ الرحال َّـ دياُّـ
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تعليقاً قيام عدد من األحزاب السياسية اقامة دعاوى 
ــبب خرق املدد الدستورية  أمام احملكمة االحتادية بس
ــن قبل  ــة م ــس للجمهوري ــاب رئي ــة بانتخ واملطالب
ــم األمر  ــزام احملكمة للبرملان بذلك وحس ــان وال البرمل
أجاب اخلبير القانوني (علي التميمي) بالقول ان أمام 
ــة  ــان خيارين ال ثالث لهما ، إما أن يعقد اجللس البرمل
وهذا صعب ألنه يحتاج الى ثلثني من مجموع العدد 
الكلي للبرملان وإما أن يحلّ البرملان نفسه وفق املادة 
ــبب االخفاق في حسم  ــتور وذلك بس ( ٦٤) من الدس

ــل الذي ادى الى  ــتورية والفش ــتحقاقات الدس االس
ــور اليومية ملدة  ــتمرار احلكومة في تصريف األم اس
ــي أنه إذا ازدادت  ــهر ، واضاف التميم زادت عن (٦) أش
ــة  ــات املدني ــن املنظم ــاً م ــاوى وخصوص ــذه الدع ه
ــم  ــية حلس ــر ملزماً للكتل السياس ــيكون األم فس
ــداد السياسي حيث ان الشعب  األمور وإنهاء االنس
ــلطات وفق املواد (٥ و٦) من الدستور ،  هو مصدر الس
لب من احملكمة االحتادية حلّ البرملان فإنها  ــا طُ وإذا م
ــتحيل األمر الى املادة (٦٤) من الدستور الذي نظم  س

ذلك واجاز للبرملان حلّ نفسه بنفسه.

بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــى  إل ــة  تهنئ ــة  برقي  ، ــي  الكاظم
ــيد إميانويل  ــي الس ــس الفرنس الرئي
ــه  انتخاب ــادة  إع ــبة  مبناس ــرون  ماك
ــية.  الفرنس ــة  للجمهوري ــاً  رئيس

ــه عن  ــي برقيت ــي ف ــرب الكاظم وأع
ــترك ملا  ــز العمل املش ــه بتعزي متنيات
ــعبني الصديقني  ــه مصلحة الش في
ــه  ومتنيات ــي،  والفرنس ــي  العراق
بدوام  الفرنسي  والشعب  للحكومة 

التقدم واالزدهار.

bé„ä–€@�béÓˆâ@ÈibÇn„a@ÒÖb«�@ÊÎä◊bfl@¯‰ËÌ@Ô‡√bÿ€a

بغداد /
ــح، وزير  ــة برهم صال ــس اجلمهوري ــتقبل رئي اس
الدفاع جمعة عناد.وذكرت رئاسة اجلمهورية ، انه 
جرى، خالل اللقاء، بحث األوضاع األمنية في البلد 
وتطوراتها، والعمليات العسكرية اجلارية ملالحقة 
ــد الرئيس  ــن احملاور.وأك ــاب في عدد م ــا اإلره خالي
ــد الصف ودعم  ــى أهمية توحي ــم صالح، عل بره
القوات املسلحة وغلق الثغرات األمنية لترسيخ 
ــتقرار املواطنني، ومواصلة الضغط على  أمن واس
ــا في تهديد  ــع الطريق أمامه ــول اإلرهاب وقط فل
امن البلد، ومنع املتربصني الذي يحاولون التعرض 

للتعايش السلمي واجملتمعي بني العراقيني.

بغداد /

بغداد /

أعلنت مديرية مرور أربيل، امس االثنني، عن املباشرة 
ــال الناطق  ــدة مع املركز. وق ــدار اللوحات املوح بإص
ــوم إصدار  ــي ، إنه مت الي ــم املديرية فاضل حاج باس
ــد مع احلكومة  ــام ضمن النظام املوح أول لوحة أرق
ــلمت إلى مواطن  ــة، مبيناً أن هذه اللوحة س االحتادي
ــة ال يوجد فيها  ــل. وأضاف حاجي، أن اللوح من أربي
اسم مدينة وامنا رقم يرمز إلى احملافظة، حيث أن رقم 

أربيل هو ٢٢ والسليمانية ٢١ ودهوك ٢٤.

@@Ú‰ÌÜΩa@·ça@Â‡önm@¸
@pbyÏ‹€a@âaÜïhi@äëbjm@›Óiâc@âÎäfl

å◊äΩa@…fl@ÒÜyÏΩa
اربيل /

العراقدبـي



البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــرة  مباش ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
فالحي ومزارعي محافظة النجف 
ــة  احلنط ــات  كمي اول  ــويق  بتس
ــع اخلورنق اخملزني  احمللية الى مجم
ــة لتجارة  ــركة العام ــع للش التاب
احلبوب في النجف ،  وبذلك تكون 
جميع محافظات اجلنوب والوسط  
ــا  فالحوه ــه  توج ــد  ق ــان   الثم
بانتاجهم خملازن وزارة التجارة .اكد 
ــركة احلقوقي  ــك مدير عام الش ذل
ــال منذ  ــرمي . وق ــون ك ــد حن محم
ــور مدير فرع  ــاح اليوم وبحض صب
ــركة في النجف و مدير دائرة  الش
ــتقبل مجمع  الرقابة التجارية اس
ــة من  ــات احلنط ــق اول كمي اخلورن
ــوق  الفالحني ليكون اجمالي املس
ــي النجف ( ٥٧٫٨٢٠) طن. واضاف  ف

ــون جميع  ــف تك ــام النج بانضم
ــط قد  ــات اجلنوب والوس محافظ
انضمت حلملة التسويق .وكشف 
الى وتيرة التسويق اخذت تتصاعد 
ــويق اليومي في  وبلغ معدل التس

مواقعنا يشهد تصاعدا وشارفت 
ــى  ــوم عل ــوقة الي ــات املس الكمي
ــرة االف طن وبانتظار ارتفاع  العش
ــهم في  ــرارة التي تس ــات احل درج
ــد وتيرة  ــول لتتصاع ــج احملص نض

ــى ان اجمالي مامت  ــاد .وبني ال احلص
تسويقة لغايه مساء اليوم بلغت 
ــن موزعة حنطة  ــف ط (٤١٫٦٦٣) ال
ــم ( ٢٠٫٦٩٧ ) الف طن  ــدون خص ب
ــم ( ٢٠٫٩٦٥) الف  ــة بخص و حنط
ــتعرض حنون الكميات  طن . واس
ــب كل محافظة ،  ــوقة حس املس
فالحو ذي قار سوقوا ملراكز تسويق 
ــوقت  (٩٫٠٧٧) الف طن  و املثنى س
(٨٫٥٨٣) الف طن و ميسان سوقت 
(٧٫٥٢٤ ) الف طن و البصره سوقت 
ــط سوقت  (٦٫٠٧٦ ) الف طن و واس
(٦٫٣٥٩ ) الف طن . فيما سوق فالحو 
الديوانيه ملراكز التسويق املعتمدة 
ــن و فالحو كربالء  ( ٣٫٠٠٦ ) الف ط
ــف  ــن و النج ــوقوا ( ٩٩٫٨٤٠) ط س
ــوقت (٥٧٫٨٢٠) طن واخيرا بابل  س

استقبلت (٤٧٫٨٢٠) طن.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لسكك حديد  نظمت الش
العراق، شعبة الهندسة املدنية ملنطقة 
ــتمرة بصيانة  ــا املس ــماوة حمالته الس
ــية  الرئيس ــكة  الس ــوط  خط ــل  وتاهي
ــارات  القط ــرعة  س ــني  لتام ــة  والفرعي
الصاعدة والنازلة ضمن محيط املنطقة.
جاء ذلك بعد تاكيدات وزير النقل الكابنت 

ناصر حسني بندر الشبلي،ومتابعة مدير 
عام السكك االستاذ طالب جواد كاظم 
احلسيني، الجراء حمالت تأهيل وصيانة 
ــارات  ــرور القط ــق مل ــي املناط ــة ف مكثف
ــاد الوطني  ــرعة وامان لدعم االقتص بس
ــل العمل  ل ــة. وكُ ــوارد املالي ــم امل وتعظي
ــل املفصل  ــة صيانة وتأهي ــاز عملي بإجن
ــار اخلافورة  ــي جهة محطة قط الرئيس

ــة مفاصل محطة  ــى صيان ــة ال باالضاف
ــال مجموعة  ــاوة بإدخ ــرة س قطار بحي
ــبية   واخلش ــة  الكونكريتي ــوارض  الع
ــب وتثبيت  ــراء عملية تثقي اجلديدة باج
ــتهلكة  وحتشيتها  ورفع العوارض املس
ــي  ــتبدال الكراس بحجر التحكيم  واس
ــد الباندرول لرفع كفاءة  املستهلكة وش

خطوط املنطقة.

بغداد / البينة الجديدة
ــداد الكرخ  ــام دائرة صحة بغ ــتقبل مدير ع اس
ــب إداريي   ــي نقي ــل الالم ــعد كام ــور س الدكت
ــق ال مجول اجلبوري  ــتاذ واث وزارة الصحة االس
ــالح اإلداري مفهومه  ــس اإلص وناقش معه أس

ــد  الوظيفي.وأك األداء  ــى  عل ــاته  وانعكاس
ــب العاجل عقد  ــي القري ــيتم ف ــي انه س الالم
ــاته على األداء  ــر اإلصالح اإلداري وانعكاس مؤمت
ــة تنموية  ــاح تنفيذ اي خط ــي إذ ان جن الوظيف
ــة في  ــه املؤسس ــذي تتبع ــدم ال ــن بالتق يكم

ــى تنفيذ تلك  ــاز االداري الذي يتول ــالح اجله إص
ــدرج نحو اصالح  ــاف الالمي ان الت اخلطة .وأض
ــة ترميم  ــه كعملي ــر الي ــاز اإلداري والنظ اجله
ــاز اإلداري وان حتقيقها  ــة للجه لالجزاء املكون

سينعكس ايجابيا على أداء املوظف لوظيفه.

بغداد / البينة الجديدة

ــط  التخطي ــرة  دائ ــت  نظم
ــل  العم وزارة  ــي  ف ــات  والدراس
والشؤون االجتماعية بالتنسيق 
ــة/ دائرة الوقاية  مع هيئة النزاه
ــد ظواهر  ــدوة حوارية عن حتدي ن
ــاد وايجاد آليات للمعاجلة  الفس
مع املتابعة والتنفيذ. وجرى خالل 
الندوة التي حضرها املدير العام 
ــات  ــط والدراس ــرة التخطي لدائ

ــني علي حسني طرح بعض  حس
االستفسارات واخلطوات املتخذة 
من قبل الوزارة في ملف مكافحة 
اإلداري،  ــالح  واإلص ــاد  الفس
ــن قبلها  ــة م ــراءات املتبع واإلج
ــة والفقر.  ــة البطال ــي محارب ف
كما استعرضت الندوة املشاكل 
ــه الوزارة  ــي تواج ــات الت واملعوق
ــاريعها  ــك خططها ومش وكذل
ــع  ــني املزم ــتقبلية والقوان املس

التصويت عليها.

@ÚÓ‰fl˛a@pbjuaÏ€a@Ú‹Óñy
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بغداد / البينة الجديدة

ــض  ١٤٧٤ ، ٢- القبض مطلقي  ــر قب ــذ أوام   ١- تنفي
ــة ٢١ ، ٣ - احالة متهمني الى احملاكم  العيارات الناري
ــج  ــارة وتروي ــني بتج ــى متهم ــض عل ٢٦٤ ، ٤ - القب
وتعاطي اخملدرات ١٨٩ ، ٥ - ازالة التجاوزات على املواقع 
ــدم محكومية خارجية  ــدار وثائق ع ــة ، ٦ - اص االثري
ــدم محكومية داخلية ٣٥٦  ــدار وثائق ع ٥٨٠ ، ٧- اص
ــع ٧٧ ، ٩- عدد طالبي  ــات  طبعات االصاب ، ٨- مضاه
ــري ٨٤ ، ١١-  ــدة ١٨٧١ ، ١٠- حاالت العنف االس النج
ــاجرات ١٣٢٩ ، ١٢ - ضبط عجالت مطلوبة  فض مش
ــولني  ــدم ، ١٤- القبض على املتس ــرع بال ٥٦ ، ١٣ - تب
ــلحة الغير  ــي االس ــى حامل ــض عل ١٠٩٩، ١٥- القب

مرخصة  ، 
ــبيل املارة    ــض على مخمورين يعترضون س ١٦- القب
٤٩٣ ، ١٧ - طبع لوحات السيارات ١٣٨٨٣، ١٨ - اصدار 
ــوق ١٠٨٠١، ١٩- اصدار سنوية السيارات  اجازات الس

٢٠٨٨١، ٢٠-  مرافقة البعثات التنقيبية االثرية.

بغداد / البينة الجديدة
ــرمي اخلفاجي، امس  ــرأس وزير الزراعة املهندس محمد ك ت
ــة  ــاع اجمللس الوطني للبذور، ملناقش ــد، اجتم االول  األح
ــن اخلطة  ــال الزراعي ضم ــي تتعلق باجمل ــات الت املوضوع
الزراعية للموسم الزراعي الشتوي احلالي.وأكد اخلفاجي 
على ضرورة إستالم كامل محصول احلنطة من الفالحني 
ــدم اإللتزام  ــة الزراعية وع ــل وخارج اخلط ــني داخ واملزارع
ــتمرار بتذليل  ــررة والغلة الزراعية واإلس ــاحات املق باملس
ــويق  ــه تنفيذ عملية احلصاد والتس ــات التي تواج املعوق
ــي وتأمني األمن  ــم الزراعي احلال وذلك لضمان جناح املوس
ــة عملية  ــي للبلد. وجرى خالل االجتماع، مناقش الغذائ
ــة  ــا حملصول احلنطة، ومناقش ــذور الرتب العلي ــتالم ب إس
ــادية  ــذ البرامج اإلرش ــة لتنفي ــغ الالزم ــص املبال تخصي
التنموية لبذور الرتب العليا للحنطة واخلضار والفاكهة 
ــعير من  ــراء بذور الش ــعيرة ش والزيتون، وبحث حتديد تس
املنتجني وأصناف الشلب. وناقش اجمللس تشكيل اجمللس 
ــع وزارة التجارة،  ــيق م األعلى للحبوب في العراق بالتنس
فضالً عن توجيه املالحظات لدائرة فحص وتصديق البذور 

حول موضوع جتديد إجازة معامل تنقية البذور.

ــكن  ــن (عامر محمود حمزة) اس ــي االعالمي املواط ان
ــرح الرشيد  بغداد الصاحلية م/٢٢٢/ ز ٢٢ / مقابل مس
ــاعة ١١ ليال في يوم  ٢٠٢٢/٤/٢٤   تفاجأت في متام الس
ــيارة شرطة الى باب داري ومعهم  بحضور اكثر من س
ــط على جرس الدار ومن ثم  مختار املنطقة ومت الضغ
دق الباب باكثر من مرة مما ادى الى ارباك العائلة من هذا 
ــال لي الرائد واملقدم  ــرف  وعندما خرجت لهم ق التص
وبلهجة شديدة جئنا بأمر لتخلية الدار االجباري فورا 
وعندما قلت لهم اين قرار التنفيذ؟ قال اي تنفيذ لدي 
ــك ضابط وحتمل  ــداءة. قلت له بصفت ــرار قاضي الب ق
ــة اجبارية وليس عندك  ــف تخرج على تخلي رتبة كي
ــدي قرار قاضي البداءة|..  ــرار تنفيذ؟ رد مرة اخرى: عن ق
ــرحت  ــمية للتمييز  وش ــت لهم االوراق الرس فاخرج
لهم بأنه ال يجوز  حضوركم الى داري اال بوجود مذكرة  
ــوف  ــرة تنفيذ  وهذا اجراؤكم مخالف للقانون وس دائ
ــمية ضد هذا االمر. فقال لي املقدم  ــكوى رس اقدم ش
ــز  فلن تبقى يوما  ــك حينما تنتهي فترة التميي لعلم
ــد السيد  ــحبوا بعدها .. اناش واحدا  في الدار..  وانس
ــول ضباط ال  ــن املعق ــرم.. هل م ــة احملت ــر الداخلي وزي
يعرفون القانون؟ ام انها عملية استفزاز لي ولعائلتي 
بهذه الطريقة؟ ، لذا اطلب اتخاذ االجراءات القانونية 

ومحاسبة من كان وراء هذا االمر لالسباب التالية :
اوال / ان الدعوى ما زالت في محكمة التمييز.

ــذا مخالف  ــى داري ليال وه ــم حضروا ال ــا / كونه ثاني
للقانون كون   امور التخلية حتى وان وجد قرار تخلية 
يجب ان تنفذ اثناء الدوام الرسمي..   فحضورهم ليال 

ادى الى  ارباك واستفزاز العائلة.
ــذا  االمر.    ــؤولة عن ه ــم ليس اجلهة املس ــا /  انه ثالث
فاجلهة املسؤولة هي دائرة التنفيذ.. وعند الذهاب الى 
مركز شرطة الصاحلية وتسجيل اخبار باملوضوع تبني 
ــوة وال باملوضوع!!  ــم بهذه الق ــم ليس لديهم عل انه
ــأي صفة؟ ومن الذي اعطاهم  وال اعلم كيف جاءوا وب
ــخصي ام  ان وارءهم جهة  ــرف ش ــر؟ هل هو تص االم

معينة؟ ال اعلم ذلك .    مع الشكر والتقدير..
االعالمي / عامر محمود حمزة
 موبايل /   ٠٧٧٠٤٥٩٢٤٢٣

بغداد / البينة الجديدة

استقبل وزير العدل وكالة القاضي 
ــد ،  في  ــتار محم ــد الس ــاالر عب س
ــة  ــس اللجن ــمي رئي ــه الرس مكتب
القانونية في مجلس النواب النائب 
ــر  عنوز وأعضاءها  محمد عبد االمي
ــد الكرمي  ــن  النائب عب ــم كال م وض
ــي  ــارة الدليم ــب س ــان والنائ عبط
ــام  التميمي ملناقشة  والنائب ابتس
ــام  ــع ذات االهتم ــن املواضي ــدد م ع
ــاالت القانونية  ــا  اجمل ــترك فيم املش
 ، ــني  الطرف ــني  ب ــان  جل ــكيل  وتش
بحضور مدير عام  الدائرة القانونية 
ــف ومدير  ــان منذر نصي ــت حن الس
ــت  عام الدائرة االدارية  واملالية الس
ــام دائرة  ــغ ومدير ع ــد عبد جمي هن
ــتاذ عباس  ــالح العراقية  االس االص

ــيد  ــر مكتب الس ــر فزيع ومدي جاب
ــت زهراء  عباس حمودي .  الوزير الس
ــيد الوزير خالل اللقاء الى   ودعا الس
ــترك بني  ــيق املش ــاون والتنس التع
والتنفيذية  التشريعية   السلطتني 

ــا يحقق خدمة  ــان املعنية مب واللج
ــي لالرتقاء  ــع العراق ــرائح اجملتم  ش
ــات العدلية وأهمية  بعمل املؤسس
 تذليل العقبات التي تواجه عملها 
ــوزارة ماضية بخطى  ــيراً ، ان ال مش

ــر األداء  ــى تطوي ــل عل ــة للعم  ثابت
ــني  ــا املواطن ــع قضاي ــل م والتفاع
ــات لهم في  ــل اخلدم ــدمي  أفض لتق
ــر العدلية التابعة لها،  كافة الدوائ
وكذلك اتفق اجلانبان على  تشكيل 
ــني اللجنة  ــتركة ب ــة عمل مش جلن
ــواب  الن ــس  مجل ــي  ف ــة  القانوني
ــي وزارة العدل  ــرة القانونية ف  والدائ
ــس اللجنة  ــن رئي ــه ثم ــن جانب . م
القانونية في مجلس النواب والوفد 
ــيد  ــق له اجلهود  املبذولة للس املراف
ــتوى العمل  ــر في االرتقاء مبس الوزي
العدلية  ــع  الدوائر  والنهوض بجمي
ــح  ــة للصال ــوزارة خدم ــة لل التابع
ــتعداد  مجلس  ــام مؤكدين اس الع
النواب لدعم عمل الوزارة من خالل 
ــريعات الالزمة،  والتي تسهم  التش

في تطوير أدائها . 
البينة الجديدة / قاسم حوشي

ــة بغداد الرصافة الدكتور عالء  عقد مدير عام صح
ــد،    مع مجلس  ــس االول االح ــم احملمداوي ام كاظ
ــع املدرجة على  ــال واملواضي ــة  االعم اإلدارة ملناقش
ــد في  ــة العي ــة عطل ــا خط ــال بينه ــدول االعم ج
ــر  ــاع املدي ــتهل االجتم ــات الصحية.واس املؤسس
ــهادة  العام بتقدمي التعازي الى احلاضرين بذكرى ش
ــتلهام العبر واملواعظ  االمام علي (ع) داعيا الى اس
ــن حياة االمام (ع).واطلع املدير العام على اخلطط  م
املقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء األقسام في 
ــات  الدائرة اخلاصة بعطلة العيد ومتابعة املؤسس
الصحية وتقدمي اخلدمات الصحية».واكد احملمداوي 
على أهمية املتابعة الدورية للمؤسسات الصحية 
ــدمي اخلدمات الصحية خاصة  في عطلة العيد وتق
ــوارئ وتكثيف اجلهود  ــات و الط ــي صاالت العملي ف
ــفيات. ــرة في املستش ــداد الكوادر اخلاف ــادة اع وزي
ــالت التلقيح في  ــتمرار حم ــى أهمية اس ــت ال ولف
املراكز الصحية ومنافذ التلقيح خالل عطلة العيد 
ــرة ملتابعة اخلدمات  ــوالت املتابعة من قبل الدائ وج

الصحية في املؤسسات الصحية .

ميسان / البينة الجديدة
ــاء املكلف املهندس  ــد وزير الكهرب عق
ــعاً  «عادل كرمي» مؤخراً اجتماعاً موس
ــان، بحضور  ــي ديوان محافظة ميس ف
ــي دواي  ــيد عل ــان الس ــظ ميس محاف
ــدس زياد علي  ــم كل من املهن الزم، ض
ــركة العامة  ــام الش ــر ع ــل مدي فاض
ــة الكهربائية في اجلنوب  لنقل الطاق
ــوب  ــاء اجلن ــع كهرب ــام توزي ــر ع ومدي
ــد، ومدير عام  ــدس غيث جنم عبي املهن
ــوب املهندس موفق  انتاج كهرباء اجلن
ــي كهرباء  ــكادر املتقدم ف ــف، وال يوس
اجلنوب.وجرى خالل االجتماع مناقشة 
ــاء اجلنوب لصيف (٢٠٢٢)  خطط كهرب
ــان،وبحث  ميس ــة  مبحافظ ــة  اخلاص
ــول  ــات واحلل ــكالت واملعوق ــم املش اه

ــا، الى جانب بحث عدد  املقترحة حلله
ــة اخلاصة بالطاقة  من املواضيع املهم
ــي احملافظة على صعيد  الكهربائية ف
الثالثة.وفي معرض حديثه  القطاعات 
ــف املهندس  ــر الكهرباء املكل ــني وزي ب
ــرص وزارة الكهرباء على  ــرمي ح عادل ك
ــد احتياج  ــاد لس ــكل ج ــل بش العم
محافظة ميسان بالطاقة الكهربائية 
ــات ألبنائها، من  ــل اخلدم ــدمي افض وتق
ــهم  ــاريع مهمة تس خالل تنفيذ مش
ــة الكهربائية  ــتقرار املنظوم ــي اس ف
ــدم  ــا ق ــاعات التجهيز.فيم ــادة س وزي
ــركة العامة  ــيد املدير العام للش الس
ــة الكهربائية في اجلنوب  لنقل الطاق
ــرحاً  ــل ش ــي فاض ــاد عل ــدس زي املهن
ــادة احلضور  ــيد الوزير والس وافياً للس

ــوب اخلاصة  ــاء اجلن ــط كهرب عن خط
ــتعرضاً  (٢٠٢٢) مس باحملافظة لصيف 
ــاريع املقترحة واملشاريع قيد  اهم املش
االجناز.يذكر ان السيد املدير العام اجرى 
ــادة محافظي  عدة اجتماعات مع الس
ــة خطة  ــة ملناقش ــات اجلنوبي احملافظ
ــف ٢٠٢٢ وبحث   ــاء اجلنوب لصي كهرب
ــترك الجناحها مبا  ــبل التعاون املش س
ــك احملافظات.وفي  ــي تل ــدم مواطن يخ
ختام زيارته اجرى السيد وزير الكهرباء 
املكلف رافقه السادة املديرون العامون 
ــة  ــة تفقدي ــه جول ــق ل ــد املراف والوف
ــان  ــة توليد ميس ــروع محط ــي مش ف
ــتثمارية، ومحطة توليد الكحالء  االس
ــير العمل في  ــة، واطلع على س الغازي

احملطتني .

@Úœbïä€a@Úzï@‚b«@äÌÜfl
@Û‹«@Ü◊˚ÌÎ@@ÒâaÖ�a@è‹v∂@…‡nØ
@ÚÓzñ€a@pbéç˚‡‹€@@ÚÌâÎÜ€a@Ú»ibnΩa

@ÜÓ»€a@Ú‹�«@fi˝Å

اِّـوصل / حمزة خضر

ــي محافظة نينوى  ــت املديرية العامة للتربية ف  أعلن
ــن الدباغ  ــتاذ عبدالرحم ــة مديرها العام األس ومبتابع
ــاس للمدرسة الثانية في  ــرة بأعمال صب االس املباش
ــاء ١٠٠٠ مدرسة  ــروع الوطني إلنش العراق ضمن املش
في عموم احملافظات العراقية ضمن االتفاقية الصيني 
حيث أشرف املدير العام بشكل مباشر على أعمال صب 
ــاس من خالل جولته امليدانية في موقع املدرسة. األس
وبني اإلعالم التربوي أن مراحل العمل بدأت رسميا في 
ثاني مدرسة في العراق ضمن االتفاقية الصينية وتقع 
ــة في مركز مدينة املوصل/ حي االخاء وتتكون  املدرس
من ٢٤ صفا باإلضافة إلى قاعات للمختبرات العلمية 
ــرح وكافتيريا للطلبة وتشرف على أعمال البناء  ومس
ــي محافظة نينوى ،  ــية ودائرة املباني ف االبنية املدرس
ــيراً إلى ان حصة نينوى من العقد هي ٩٢ مدرسة  مش
ــار اإلعالم التربوي أن  ــرة بالعراق.وأش واالولى في املباش
مدارس االتفاقية الصينية توزعت في عموم محافظة 
ــة وما  نينوى حيث كان نصيب مركز املدينة ٥٠ مدرس

تبقى منها وزعت بني أقضية ونواحي وقرى احملافظة.

@Ô„br€@èç˛a@kï@fib‡«di@ Îäí€a
@ÚÓ”b–ma@Â‡ô@bÁ˙b‰i@·nÌ@ÚçâÜfl

@?Óñ€a@ûä‘€a
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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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ــألة اختيار رئيس  وتابع، أن مس
ــل  ــتكون حتصي ــة س اجلمهوري
ــراف الكردية  ــل، وأن األط حاص
ــك  ــحيها لذل ــكة مبرش متمس
ــيتم الذهاب مبرشحني اثنني  س
ــف  ــت كش ــي وق ــب. ف للمنص
ــد  ــح محم ــف الفت ــو حتال عض
مهدي البياتي ، عن اتفاق اجراه 
التحالف الثالثي من اجل عودة 
ــهد  املطلوبني للقضاء الى املش
ان   ، ــي  البيات ــي.وقال  السياس
ــميا  التحالف الثالثي تبنى رس
مشروعا إلطالق سراح املطلوبني 
ــني باإلرهاب.وتابع  وتبرئة املتهم
الثالثي  ــف  التحال ان  ــي،  البيات
ــهد تصدعات في صفوفه،  يش
باإلرهاب  ــني  املطلوب ــة  تبرئ وان 
ــه الفائدة.وخاطب  ــن يجلب ل ل
النواب بتقدمي شكاوى  البياتي، 
ــاريع  ــن تبنى مش ــة ضد م فردي
ــاء  للقض ــني  املطلوب ــة  بتبرئ
وإطالق سراحهم. وفي شأن آخر 
القضاء  ــس  ــس مجل رئي بحث 
ــق زيدان،  ــي فائ ــى، القاض األعل

امس االثنني، مع وزير التخطيط 
خالد بتال، السياقات القانونية 
ــزي  املرك ــاز  باجله ــة  اخلاص
ــة  وآلي ــة  النوعي ــيطرة  للس

تنفيذها.وذكر إعالم القضاء ، أن 
األعلى  ــاء  القض رئيس مجلس 
ــتقبل،  القاضي فائق زيدان، اس
وزير التخطيط خالد بتال رفقة 

املركزي للسيطرة  رئيس اجلهاز 
النوعية حسني علي داود. وأضاف 
ــدان بحث مع بتال  ــان، أن زي البي
اخلاصة  ــة  القانوني ــياقات  الس

ــيطرة  للس ــزي  املرك ــاز  باجله
ــا. وفي  ــة تنفيذه ــة وآلي النوعي
ــت وزارة  ــي أعلن ــهد األمن املش
الدفاع، امس االثنني، عن وصول 

ــاد الى  ــاع جمعة عن ــر الدف وزي
محافظة ديالى. وقالت الوزارة ، 
إن وزير الدفاع جمعة عناد وصل 
برفقة عدد من القادة والضابط 

ــاة األولى  ــى مقر الفرقة املش ال
ــات ديالى. واضاف،  بقيادة عملي
ــى االطالع  ــدف ال ــارة ته ان الزي
ــة،  ــة االرادة الصلب ــى عملي عل
ــى  ــر التق ــى ان الوزي ــيرة ال مش
ــى وعدد من  ــرطة ديال بقائد ش
ــة. في  ــزة األمني ــاط االجه ضب
ــادة العمليات  ــت قي ــت أعلن وق
ــتركة، امس االثنني، وصول  املش
ــش الفريق أول  رئيس أركان اجلي
ــاراهللا ونائب  ــد األمير ي ــن عب رك
قائد العمليات املشتركة الفريق 
األول الركن عبد األمير الشمري 
ــى النخيب.وقالت القيادة ، إن  إل
ــش الفريق أول  رئيس أركان اجلي
ــار اهللا ونائب  ــد األمير ي ركن عب
قائد العمليات املشتركة الفريق 
األول الركن عبد األمير الشمري 
ــد أمني إلى  ــى رأس وف وصال عل
قاطع النخيب.وأضاف البيان، أن 
ذلك جاء لإلشراف على عمليات 
ــد محاور  وتفق ــة  الصلب اإلرادة 
ــكرية ومتابع  ــات العس القطع

اجلهد االستخباري.
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بغداد/
ــم املقبل  ــدم متكنهم من الزراعة في املوس ــي الديوانية من ع ــوّف الفالحون ف يتخ
ــط مطالبات بتفعيل االتفاقيات  ــح املياه واجلفاف الذي ضرب البالد, وس بسبب ش
ــن ايران وتركيا.يترقب املزارع احلاج كامل حصاده هذا  املائية وزيادة حصص العراق م
ــحة املياه  ــم املقبل ، نتيجة لش ــية وقلق من عدم الزراعة في املوس ــم بخش املوس
ــاحة االراضي التي يزرعها الى  ــاف الذي ضرب العراق هذا العام، لتتقلص مس واجلف
ــرين دومنا بعد ان كان يزرع مئة دومن في املواسم السابقة ، االمر الذي  ــة وعش خمس
تسبب بخسائر مالية كبيرة له .جمعيات مستخدمي املياه بدورها طالبت بتفعيل 
ــات املياه ومطالبة اجلانبني االيراني والتركي بزيادة احلصة املائية للعراق، فيما  اتفاقي
ــم، الى مئتني  ــوقة هذا املوس توقعت زراعة الديوانية ان تصل كميات احملصول املس
وسبعني الف طن، بسعر حددته وزارة التجارة بسبعمئة وخمسني الف دينار للطن 
الواحد وقابل للزيادة، مع تسليم املزارعني مستحقاتهم املالية مباشرة دون تأخير.

ــتمرة على  ــت اخلروق التركية املس ما زال
ــبب  ــة، تتس ــة احلدودي ــق العراقي املناط
ــكان تلك  ــني س ــرة ب ــزوح كبي ــة ن مبوج
ــر بقائهم في  ــق، خوفاً من مخاط املناط
ــتمر. القصف التركي  ظل القصف املس
ــتاني، زادا من  ــال الكردس ــد العم وتواج
ــاكنني باملناطق  ــني الس ــاة العراقي معان
ــببها بأضرار حلقت  ــمالية، بعد تس الش
ــكل  ــق الزراعية، والتي أثرت بش باملناط
ــي  ــوت املواطنني واملواش ــر على ق مباش
ــراق قراراً  ــواء.ولم يتخذ الع على حد س
ــي والعمليات  ــف الترك ــن القص يحد م
العسكرية املستمرة في الشمال، سوى 

ــفير التركي لدى العراق،  ــتدعاء الس اس
ــه وُصفت بـ  ــدمي مذكرة احتجاج إلي وتق
ــس األمر الذي  ــديدة اللهجة، وهو نف ش
ــلّمت  ــع بغداد، حني س ــرة م ــه أنق فعلت
ــفيره هناك،  العراق مذكرة احتجاج لس
اللهجة.وعقد مجلس  ــديدة  ــاً ش وأيض
ــس  ــب األول لرئي ــة النائ ــواب برئاس الن
البرملان حاكم الزاملي، اجتماعاً مع وزير 
اخلارجية فؤاد حسني، ملناقشة ما وصفه 
ــداءات التركية  ــي بـ االعت ــب الزامل مكت
على األراضي العراقية.ال ميكن أن نكتفي 
ببيان أو استنكار أو شجب، هذا ما قاله 
ــح محمد كرمي  ــف الفت ــب عن حتال النائ
ــا تتعامل بـ  ــدواي، الذي أكد أن تركي البل
ــال البلداوي ، إن  ــة مع العراق.وق عنجهي

ــتضاف يوم امس وزير  مجلس النواب اس
اخلارجية والكادر املتقدم في الوزارة بغية 
ــي اتبعتها  ــراءات الت ــوف على اإلج الوق
ــدوان التركي على  ــرد على الع ــوزارة لل ال
ــل يكفي ان نقف عند بيان  مناطقنا، وه
ــجب.وأضاف، أن املوقف  ــتنكار او ش اس
ــراق، وكان  ــع الع ــلبيا م ــي كان س الترك
ــن اجلوار وجميع  االجدر بها احترام حس
االتفاقيات الدولية التي نظمت العالقات 
ــني دول اجلوار، لكنها متادت في عدوانها  ب
ــا اليقني بأن حججها باطلة  رغم علمه
ــا  ــار أن لديه ــى اعتب ــا عل ــة له وال صح
اتفاقيات مع حزب العمال الكردستاني، 
ــم وعناصرهم  ــن قياداته ــاك عدد م وهن

موجودين داخل األراضي التركية.

بغداد /

_pb”b–m¸a@ÔÁbfl@NN@HÜÓ»€aI@Ü»i@’œ˛a@ø@ÄÏ‹Ì@ÔçbÓé€a@ÖaÜé„¸a@›y

ــال احليدري، امس  ــب املرجع الديني كم حدد مكت
ــابات  ــد الفطر بناء على حس ــني، أول أيام عي اإلثن
ــب اإلعالمي للحيدري ، أن أول  الفلكية.وذكر املكت
ــوم اإلثنني  ٢  آيار ٢٠٢٢  ــيكون ي أيام عيد الفطر س
ــي للمرجع  ــى املبنى الفقه ــه بناء عل ــاف أن . واض
ــاباتِ العلمية  ــى احلس ــذي يعتمدُ عل ــدري ال احلي
ــى أنّ اإلقترانُ  ــيرُ ال ــة التي تُش ــة الدقيق والفلكي
ــبت ٣٠    ــيحدث يوم الس املركزي (احملاق املركزي) س
ــت العاملي  ــاعة ٢٠٢٨ بالتوقي ــان ٢٠٢٢ الس نيس
ــالل كما  ــا أن رؤية اله ــى، مبين ــيئة اهللا تعال مبش
ــير الى استحالة رؤيته  ح في االشكال   تش وضّ مُ
ــبت ٣٠  نيسان ٢٠٢٢ في اي مكان  مساء يوم الس
ــلحة او اجملردة.وتابع، أن  ــني املس ــم بالع ــن العال م
إمكانية رؤيته بالعني اجملردة وبسهولة في مناطق 
ــمالية ومناطق قليلة من  متعددة من أمريكا الش
ــه أيضاً  ــة، وإمكانية رؤيت ــكا اجلنوبي ــمال أمري ش
ــكوب والعني اجملردة مع صفاء  ــتخدام التلس باس
اجلو في مناطق متعددة من قارتي امريكا اجلنوبية 
ــار احليدري  ــع البلدان الغربية.واش وافريقيا وجمي
إلى أن احلسابات الفلكية تشير أيضا الى إمكانية 
ــط في مناطق  ــكوب فق ــتخدام التلس رؤيته باس
ــذه املعطيات  ــيا، وبناء على ه ــرة من قارة اس كثي

الدقيقة سيكون يوم اإلثنني هو غرة شهر شوال.

بغداد / ــني، تدمير مضافتني  ــعبي، امس االثن ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــي جزيرة العيث مبحافظة صالح الدين.وذكرت الهيئة  لداعش ف
، ان اللواء ٢٢ باحلشد الشعبي دمر مضافتني لداعش في جزيرة 
ــرق صالح. وأشاف البيان، ان املضافتني تضمان  العيث جنوب ش
ــا بالكامل  ــا داعش، ومت تدميرهم ــتية تابعة لبقاي ــواد لوجس م
ــة الثانية.وفي  ــن اإلرادة الصلب ــوم الثالث م ــن عمليات الي ضم
ــه تنظيم داعش  ــا زعم ب ــدر أمني ان م ــياق متصل أكد مص س
ــق الدولي  ــكرية على الطري ــرات عس ــازه لثالثة هم ــن احتج ع
ــورا على انها  ــرت عصابات داعش ص ــريع غير صحيح.ونش الس
ــريع زاعمني فيها احتجاز  ــم على الطريق الدولي الس تابعة له
ــوات األمنية.وقال املصدر ، إن حادث  ــكرية للق ثالثة همرات عس
ــوء  ــر داعش االرهابية س ــتغلت فيه عناص ــس االول اس يوم ام
ــللت بعجلة واحدة من اجتاه الصحراء ومن  االحوال احلوية وتس
ــاه العجالت  ــوائي جت ــافة ٥٠٠م، حيث قاموا بالرمي العش مس
ــى تدخلت القوات  ــالل الدقائق االول ــريع وخ املارة بالطريق الس
ــم ومطاردتهم.وأضاف، أن الصور  ــة وقامت بالرمي اجتاهه االمني
التي نشرتها عصابات داعش مفبركة وغير صحيحة، مبينا ان 
ــطة وال حتتوي على اي طيات  منطقة احلادث هي منطقة منبس
ــالت الهمر لم تكن متواجدة مع  ــة. وأوضح املصدر، أن عج ارضي
الرتل حيث كانت بواجب حماية الرتل بالظروف اجلوية الصعبة 

بقاطع اخر من السريع.
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ــة اإلرادة الصلبة  ــعبي، باليوم الثالث من عملي ــد الش ــرت قوات احلش باش
ــى منفذ عرعر احلدودي  ــار وصالح الدين وقاطع النخيب حت ــة في األنب الثاني
ــق املذكورة. ــى جميع حتركاته في املناط ــول داعش والقضاء عل ــة فل ملالحق

ــاركت قيادة عمليات االنبار في احلشد  ــعبي ، ش ــد الش وذكرت هيئة احلش
الشعبي متمثلة بااللوية (١٣-١٨-١٩-١٧) ، فضال عن مشاركة قيادة عمليات 
ــعبي ضمن  ــد ش ــعبي، وكذلك اللواء ١٤ حش ــد ش اجلزيرة اللواء (٤٦) حش
عمليات بغداد، وحشد محافظة االنبار، ومشاركة املديريات الساندة لهيئة 
ــة ب االنبار.وأضاف  ــراء الغربي ــعبي لتنفيذ العملية في الصح ــد الش احلش
ــادس  ــالح الدين متمثلة باأللوية الس ــن قيادة عمليات ص ــان، ان قوة م البي
ــد الشعبي، فضال عن التشكيالت الساندة في  ،٥١ ،٣١ ،٣٥، في هيئة احلش

احلشد الشعبي انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق باحملافظة.

بغداد /
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أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب 
ــادة التخصيصات  ــي، زي ــم الزامل حاك
ــة.  ــة للمحافظات واملدن املقدس املالي
ــب االول  ــي للنائ ــب اإلعالم ــال املكت وق
ــي  ــواب ، إن الزامل ــس الن ــس مجل لرئي
ــى محافظة  ــة إل ــة ميداني ــرى جول أج
ــى  ــا مبن زار خالله ــة،  ــالء املقدس كرب
ــاريع الصحية  ــة وعدد من املش احملافظ
ــط  خط ــى  عل ــالع  لإلط ــة،  واخلدمي

ــد على  والتأكي ــتثمار،  واالس ــة  التنمي
واملدن  ــات  للمحافظ ــة  منح خصوصي
ــكانية،  الس ــا  لكثافته ــة  املقدس
ــن تقوم  ــن الزوار الذي ــدد الكبير م والع
الزاملي  أن  باستقبالهم سنويًا.وأضاف 
ــور وصوله للمحافظة، اجتماعاً  عقد ف
ــزي األمني  ــور حميد الغ ــعاً بحض موس
العام جمللس الوزراء، و نواب احملافظة ، مع 
نصيف اخلطابي محافظ كربالء، لبحث 
اخلدمات املقدمة، واحتياجات املشاريع 
ــادة التخصيصات  ــة لزي ــة، إضاف اجلاري

ــي قانوني  ــح خصوصية ف ــة ومن املالي
ــي للمحافظات  الغذائ ــن  واألم املوازنة 
ــة لتطوير بناها التحتية  واملدن املقدس
ــب األول  ــع أن النائ ــات فيها.وتاب واخلدم
ــتكمل جولته بزيارة مؤسسة وارث  اس
ــالج األورام ، و التقى مبديرها  الدولية لع
ــة و التمريضية  ، فيما  وكوادرها الطبي
ــط العالجية واألجهزة  اطلع على اخلط
ــي يعتمدوها  ــئ العاملية الت ذات املناش
ــارب  التج ــل  نق ــرورة  ض ــى  إل ــاً  داعي  ،
ــي احملافظات  ــاريع إلى بغداد وباق واملش

ــاً  ــائها قياس ــة تكلفة إنش ــراً لقل نظ
ــي  احملافظات  ــاريع املعمول بها ف باملش
ــى أن النائب  ــار الزاملي إل ــرى. وأش األخ
ــن املرضى  ــد عددا م ــس تفق األول للرئي
ــة  ــم الصحي ــع اوضاعه ــن وتاب الراقدي
واحتياجاتهم.ولفت الزاملي إلى أهمية 
ــاء صندوق دعم ملرضى  العمل على إنش
ــرطان خالل املرحلة املقبلة، داعياً  الس
ــني التخصيصات  وزارة التخطيط لتأم
ــة األقاليم  ــن موازنة تنمي ــة ضم الالزم
ــاء مستشفى ملعاجلة  الستكمال إنش

ــي ذات احملافظة.وتابع  مدمني اخملدرات ف
الزاملي، جولته بزيارة جلامعة السبطني 
ــع على  ــك إطل ــة ، كذل ــوم الطبي للعل
اروقتها واقسامها العلمية ومختبراتها 
املركزية، وطالب بـإعتماد هذه اجلامعة 
ــي،  العال ــم  التعلي وزارة  ــي  ف ــمياً  رس
ــه بـاجلهود  ــة جولت ــي نهاي ــيداً ف مش
الكبيرة املبذولة الراعية لهذه املشاريع 
ــس النواب داعم  املتطورة.وأكد أن مجل
ــاريع اخليرية اإلنسانية التي  لكل املش

تخدم املواطن وتلبي متطلباته.

ــداد واحملافظات  ــروع املصرف في بغ ــم الى ف ــم خالل مراجعاته ــاروا بأنه واش
ــى أن أغلب هؤالء  ــارة ال ــون الى دوامة من املراجعات املكوكية مع االش يتعرض
ــتلمونها بالسرعة املطلوبة وهو ما  ــمعون بـ (السلفة) ولكن ال يس صاروا يس
ــود أو كالم ليل  ــة ملصرف الرافدين مجرد وع ــا تطلقه االدارة العام ــي بأن م يعن
ميحوه النهار وعليه فإننا في (البينة اجلديدة) نناشد السيد رئيس الوزراء ووزير 
ــة للوقوف على ما يجري من مهازل وتالعب مبقدرات الناس واتخاذ االجراء  املالي

الالزم والفوري حلماية املوظف واملتقاعد في آن واحد.
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بغداد /
بغداد /



ــارا ثمنيًا بنتيجة  ــق رايو فاليكانو انتص حق
ــلونة، واملؤجلة من  (١-٠) خالل مواجهة برش
ــات اجلولة ٢١ بالليجا، واملُقامة على  منافس

ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا.
ــو فاليكانو في  ــدف راي ــيا ه ــجل جارس وس

الدقيقة ٧.
ــل وصافة جدول ترتيب  وبهذه النتيجة يحت
ــع رايو  ــة، بينما رف ــد ٦٣ نقط ــا برصي الليج
ــي املركز  ــى ٤٠ نقطة ف ــو رصيده إل فاليكان

احلادي عشر. 

ــةُ االنضباط من  ــت جلن اجتمع
ــدارس بعض احلاالت التي  أجل ت
وصفتها بالسلبيّة التي حدثت 
، واتخذت  ــن املبارياتِ في عددٍ م

. اللجنة فيها عدة قراراتٍ
وجاءت كما يلي:

ــرف  ش ــةِ تقرير مُ * عند مناقش
ــو والكهرباء  وحكم مباراة زاخ
ــد  ــاز، وبع ــدوري املُمت ــن ال ضم
ــى التقريرين  اطالعِ اللجنة عل
ــا من  ــا رافقهم ــاله وم ــي أع ف
ــيمةٍ  ــاتٍ جس ــداثٍ ومخالف أح
ــببَ بها جمهور نادي زاخو،  تس
ــو الفريق  ــادي زاخو ه ــون ن ولك
املضيف واملسؤول عن تصرفاتِ 
امللعب  جماهيره وأمن وسالمة 
والالعبني وبقية املالكات، عليه 

قررت اللجنة ما يلي:
ــادي زاخو من  ــان فريق ن رم ١. حِ
ــى نهايةِ  ــى أرضه إل ــب عل اللع
ــتناداً الى  ــي اس ــم احلال املوس

أحكام املادة ٥/ انضباط.
ــق نادي  ــور فري ــان جمه رم ٢. حِ

ــةِ فريقه في  ــن مرافق ــو م زاخ
ــي تقام على أرضه  املبارياتِ الت

املفترضة.
ة  ــو بغرامٍ ــة نادي زاخ عاقب ٣. مُ
ــرة ماليني  ــةٍ مقدارها  عش مالي
ــادة ١٤ /  ــتناداً إلى امل دينار   اس

انضباط.
ــت اللجنة أيضاً تقرير  * وناقش
ــباب  ــرف وحكم مباراة ش ش مُ
ــم ضمن  ــباب القاس بغداد وش
ــد  وبع ــاز،  املمت ــباب  الش دوري 
ــى التقريرين أعاله  اطالعها عل
ــودَ حالة  ــةُ وج ــت اللجن الحظ
ــق  ــدرب فري ــل م ــن قب ــاوز م جت
ــباب بغداد (محمد سعدون)  ش
ومساعده (باسم ابراهيم) على 
للمباراة،  ــي  التحكيم الطاقمِ 

عليه قررت اللجنة ما يلي:
ــباب  ــة مدرب نادي ش عاقب ١. مُ
ــعدون)  ــة بغداد (محمد س أمان
باإليقاف ست مبارياتٍ استناداً 

ألحكام املادة ٥١/١ انضباط.
درب فريق  عاقبة مُساعد مُ ٢. مُ
ــم ابراهيم)  ــباب بغداد (باس ش

ــتناداً  باإليقاف أربع مبارياتٍ اس
ألحكام املادة ٥١ /١ انضباط.

ــةُ تقرير  ــت اللجن * كما تدارس
ــادي  ــاراة ن ــم مب ــرف وحك ش مُ
الكهرباء ونادي الديوانية ضمن 
ــد  وبع ــاز،  املمت ــبابِ  الش دوري 
ــى التقريرين  اطالع اللجنةِ عل
ــن  م ــا  فيهم ورد  ــا  وم ــاله  أع
ــادي الديوانية قبل  ــحابِ ن انس
ــت األصلي للمباراة  انتهاءِ الوق
ــا اضطر احلكم  ــعِ دقائق، م بأرب
ــل وقتها  ــاءِ املُباراة قب ــى إنه ال
ــي، عليه قررت اللجنة ما  األصل

يلي:
ــادي  ــباب ن ــق ش ــار فري ١. اعتب
ــة  بنتيج ــراً  خاس ــة  الديواني
ــتناداً الى أحكام املادة  (٣-٠) اس

الرابعة / ١١ مسابقات.
ــاراة  املب ــرف  مش ــة  عاقب مُ  .٢
(مجيد حمد متعب) ثالثة أدوار 
واجبة، وذلك لسماحه بانطالق 
ــيارة  س ــودِ  وج ــدون  ب ــاراة  املب
ــى أحكام  ــتناداً ال ــعافٍ اس إس

املادة ١٠ /انضباط.

نتخبِ  ــر اإلداري للمُ املُدي أعلنَ 
إن  ــرمي،  ك ــدي  مه ــي،  األوملب
ــي  األوملب ــبِ  املنتخ ــم  هاج مُ
ــويدي  ــنبوري الس ونادي هلس
ــح جاهزاً  ــني احلماوي) أصب (أم
ــة لتَمثيلِ  ــةِ اإلداريّ من الناحي
ــتحقاقاتِ  ــب في االس املُنتخ

املُقبلة.
وقالَ كرمي في بيان   إن «املُنسق 
ــني زيد  ــني املُغترب اإلداري لالعب
ــكاتِ  الزيدي زودنا   باملستمس
ــجيلِ  ــة لتس ــة الالزم الثبوتيّ
ــن قائمةِ املنتخبِ  الالعب ضم
إرسالها  ــيتمُ  التي س األوملبي 

الى اإلحتادِ اآلسيوي».

ــابقة  : أن «الفترة الس ــافَ وأض
ــهدت إجنازَ األوراق الرسميّة  ش
 ، ــبِ ــي املنتخ ــن العب ــددٍ م لع
ــي ميرخاز  ــم كان الثنائ وآخره
ــا،  ــندر اوراه ــكي والكس دوس
ــن عضو  ــرةٍ م ــةٍ مباش ومبتابع
ــادِ كرة  ــبِ التَنفيذي إلحت املكت
ــب  املنتخ ــرف  ش ومُ ــدمِ  الق

األوملبي غامن عريبي».
ــيّ  األوملب ــب  املُنتخ ــتعدُ  ويس
ــاركةِ في نهائياتِ كأس  للمش
ــي  الت ــاً  عام  ٢٣ ــت  حت ــيا  آس
ــتان  أوزبكس ــتضيفها  تس
ــران  حزي  (١-١٩) ــن  م ــرةِ  للفت

املقبل.

ــتغرابها  أبدت ادارة نادي زاخو  اس
بشأن قرار االحتاد العراقي املركزي 
بإستدعائها ملقره ببغداد لتسوية 
أزمة املستحقات املتأخرة اخلاصة 

ــن  الذي ــني  املدرب ــن  ــة م مبجموع
ــد النادي. ــكاوى ض ــوا بش تقدم

ــر النادي   وقال عمار فرهاد امني س
ــر ملزم باحلضور»،  ، إن «النادي غي
موضحاً انه «ليس من حق مدربي 

زاخو تقدمي شكاواهم على النادي 
باحتاد الكرة ألن املدربني املشتكني 
قادوا الفريق بالدوري الكردستاني 
وليس بالدوري العراقي».واشار الى 
ان «احتاد اقليم كردستان العالقة 

ــاد العراقي املركزي لكرة  له باالحت
ــوفات  القدم». وبني امني ان «كش
ــر موجودة  ــتكني غي املدربني املش
في االحتاد العراقي لكرة القدم بل 
موجودة في االحتاد الكردستاني».

ــاد الدولي قد عاقب  يذكر ان االحت
ــديد  فريق نادي الطلبة لعدم تس

مستحقات محترف برازيلي.
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نبض الشارع

علي الباوي

ــه يتكرَّر  ــيناريو نفس ــد عدنا إلى نقطة الصفر وأخذ الس ها ق
ــر أنَّ املدرب األجنبي  ــن أيِّ وقتٍ آخ ــاد اليوم مقتنع أكثر م فاالحت

هو احللّ .
ــتند  ــو احللّ األمثل ونس ــدرب األجنبي ه ــرى أنَّ امل ــن أيضاً ن نح
ــدم وكيف أنَّ  ــب الوطني لكرة الق ــجالت املنتخ في هذا إلى س
املدرسة البرازيلية جعلتنا نتأهل إلى كأس العالم ١٩٨٦ وكانت 
ــا، وقد تقلبت الكرة العراقية بني مدارس عدة  األولى واألخيرة لن
ــرق أوروبا، لعلَّ أبرز من مرَّ على تدريب  منها التينية ومنها من ش
ــد الفرصة  ــش الذي لم يج ــي بيتروفيت ــم الصرب ــا ه منتخباتن
ــم النرويجي  ــباب إدارية، ومن ث ــواره ألس ــة ملواصلة مش الكافي
ــها، ثم زيكو الذي  ــيدكا اللذان عانيا الظروف نفس ــن وس أولس
ــود املالية على ترك  ــط وعدم اإليفاء بالوع ــوء التخطي أجبره س
ــوالً إلى الهولندي  ــلوفيني كاتانيتش وص املنتخب. واملبعد الس
ــري بيتروفيتش  ــاعده املونتنيغ ــوكات الذي أطلق مبعية مس أدف

رصاصة الرحمة على اجليل احلالي. 
ــدرب احمللي جنح معنا في  ــنجد أنَّ امل إذا أحصينا كلَّ نتائجنا س
ــن احملليني، ولكن  ــا وغيره م ــل اخلالد عمو باب ــات محددة مث أوق
ــتوى اإلقليمي يوم كانت  ــج تخرج من املس ــم تكن هذه النتائ ل
ــة جداً عن  ــد اخلليجية منها متخلف ــرة العربية وبالتحدي الك
ــياق العربي والعاملي، ومن الطبيعي أن يحقق العراق مبدربه  الس
ــذه املنتخبات، ولكن عندما أتينا باملدربني  احمللي انتصاراً على ه
ــداً وحققنا الكثير من  ــؤالء صنعوا لنا فريقاً جي البرازيليني فه
النتائج وتسيَّدنا املنطقة العربية واخلليجية، ومتكنوا من قيادة 
منتخبنا إلى كأس العالم في املكسيك ١٩٨٦، ومن ثم التتويج 

بلقب كأس آسيا عام ٢٠٠٧.
ــألة في غاية األهمية ولكن علينا  التفكير باملدرب األجنبي مس
أال نُعيد التجربة األخيرة التي حصلت لنا في تصفيات مونديال 

قطر.
ــاء منتخبنا الكروي،  ــب أن يأخذ املدرب األجنبي وقته في بن يج
علينا حتديد الهدف أوالً، وثانياً علينا تطوير كرتنا بالشكل الذي 
ــذا الالعب أو ذاك  ــورة ال أن نأتي به ــا كرة عصرية ومتط يجعله

ونشكل منتخباً وفق أمزجة تؤمن بالسرعة وتتدارك اإلحراج.
ــواء في منطقتنا اإلقليمية  بناء منتخب قادر على أن ينافس س
أو اآلسيوية هو أمر في غاية األهمية وعلينا أن ننظر إليه بجدية 

أكبر.
ــم وستراتيجي يبني  االحتاد مدعو هذه املرّة إلى اتخاذ قرار حاس

به املنتخب الوطني لكرة القدم.
ــتحق  ــة هو أمر يس ــة البرازيلي ــى املدرس ــاد عل ــرى أنَّ االعتم ون
الدراسة والنظر على أن يتمَّ التعاقد مع مدرب ميتلك مواصفات 
جتمع بني اخلبرة وروح الشباب ومتنح له جميع الصالحيات وحتدد 
ــنوات ألنَّ عامل الزمن  ــر س له فترة بناء تتجاوز اخلمس أو العش
جداً مهم في تنشئة املنتخب، وباإلمكان أن يبدأ هذا املدرب مع 
ــباب واألوملبي ومن ثم إلى املنتخب  ــئة ويتصاعد إلى الش الناش

الوطني، هذا املعيار هو الوحيد املتاح إلنقاذ الكرة العراقية.

@Öb§¸a@¡”
âd–€a@lâÜΩaÎ
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ــرة القدم  ــب العراقي لك ــني، وفد املنتخ ــه امس االثن توج
لفئة الصم، الى مدينة كاكسياس البرازيلية، للمشاركة 
ــتنطلق في الثالثني من الشهر  في بطولة العالم التي س
ــي اجملموعة الثالثة  ــيلعب املنتخب العراقي ف اجلاري. وس
ــات املتحدة  ــا و أملانيا و الوالي ــم منتخبات تركي ــي تض الت

االمريكية ومالي.
ــال كاظم الربيعي، املدير الفني للمنتخب العراقي في   وق
ــهد تطوراً  تصريحاته: «منتخب العراق للصم والبكم ش
ــتواه الفني خالل ٤٠ يوما من اإلعداد املتميز،  هائالً في مس
وخاض ١٠ مباريات جتريبية متدرجة ووصل الفريق للجاهزية 

املتميزة في اإلعداد البدني واملهاري والتكتيكي».
ــات التجريبية  ــق كثيراً من املباري ــتفاد الفري وأضاف :»اس
ــكر سوريا،  مع االندية احمللية أو التي لعب معها في معس
والتي اثمرت على تطور املنظومة التكتيكية من الناحيتني 

الدفاعية والهجومية».
ــم وجود  ــج إيجابية رغ ــق نتائ ــل على حتقي ــع: «نعم وتاب

منتخبات قوية باجملموعة».
ــم الربيعي: «نثمن الدعم الكبير الذي تلقاه املنتخب  وخت
من قبل اللجنة الباراملبية العراقية واحتاد الصم والبكم».  
ــواره بالبطولة  ــيفتتح مش ــر أن املنتخب العراقي س يذك
ــره األمريكي في الثالثني من أبريل /  العاملية مبواجهة نظي

نيسان اجلاري.

ــه الصيفية  ــى صفقات ــرام أول ــا من إب ــد قريبً ــال مدري ــات ري ب
استعدادًا للموسم املقبل، بالتعاقد مع أحد أبرز العبي الدوري 

اإلجنليزي.
ــو روديجر، جنم  ــي أنطوني ــع الدولي األملان ــي عقد املداف وينته
ــع مجانًا ألي نادٍ،  ــي، الصيف املقبل، ويحق له التوقي تشيلس
ــن أمس األحد، أن  ــل، مدرب البلوز، أعل ــا بأن توماس توخي علمً
ــم  ــق اللندني عقب نهاية املوس ــه مبغادرة الفري ــب أبلغ الالع

احلالي.
ا لبرنامج «الشيرجنيتو» اإلسباني، فإن ممثالً عن اخلدمات  ووفقً
ــن إجل إجراء  ــافر إلى لندن م ــال مدريد، سيس ــة في ري الطبي

الكشف الطبي لروديجر.
ــر انتقاالت الالعبني واملدربني، على  وكتب فابريزيو رومانو، خبي
حسابه مبوقع التواصل االجتماعي «تويتر»: «توصل ريال مدريد 
ــم يتم توقيع العقد  ــفهي مع أنطونيو روديجر. ل إلى اتفاق ش

بعد، لكن امليرجني أقرب اآلن من حسم الصفقة مجانًا».
ــيكون طويل  ــد روديجر مع ريال مدريد س ــاف رومانو: «عق وأض
ــل التوقيع  ــتناقش قريبًا قب ــة س ــل النهائي ــد، والتفاصي األم

الرسمي».
ــرن ميونخ،  ــال إلى باي ا باالنتق ــر أيضً ــط روديج ــبق أن ارتب وس
ــتر  ــان جيرمان، ومانشس ــوس، وباريس س ــلونة، ويوفنت وبرش
ــال مدريد إلى  ــم احلالي أثبت حاجة ري ــد. يذكر أن املوس يونايت
ــل كل من  ــذي تركه رحي ــراغ ال ــض الف ــد لتعوي ــع جدي مداف

سيرجيو راموس، ورافاييل فاران، الصيف املاضي.

اعلن االحتاد العراقي للكيك 
ــاركة  مش ــن  ع ــنغ  بوكس
ــي  ــة ف ــرق عراقي ــبعة ف س

بطولة العالم لألندية.
ــق  املنس وقال احمد رحيم 
ــك  الكي ــاد  الحت ــي  االعالم
ــبعة فرق  ــنغ   ان س بوكس
ــي  ف ــارك  ستش ــة  عراقي
ــة  لالندي ــم  العال ــة  بطول
ــر  الثاني عش ــي  ــررة ف املق
ــار املقبل وهي  ــهر اي من ش
ــالح  ص ــدود،  احل ــامراء،  س
ــنني، الكوفة،  ــن، احلس الدي

غاز اجلنوب، الصحة.

ــبعةً  ــاف ان الفرق الس واض
ــكل مكثف  ــتعد وبش تس
ومنظم استعدادا  للدخول 
في غمار منافسات بطولة 

ــع  املزم ــة  لألندي ــم  العال
ــهر  الش تركيا  أقامتها في 

املقبل.
ــتخوض  س ــا  أنديتن ــني  وب

منافسات البطولة العاملية 
ــة  األندي ــوى  أق ــة  مبواجه
ــف  مختل ــن  م ــاركة  املش
القارات وبالعبي منتخباتها 

الوطنية.
ــاد  االحت ان  ــالً  قائ ــى  ومض
ــزي بالكيك  املرك ــي  العراق
بوكسنغ عمل على تهيئة 
كافة االمور التي تسهل من 
ــاركة انديتنا العراقية  مش
ــي  ــل العامل ــذا احملف ــي ه ف

املقبل.
ــار الى ان اندية عراقية  يش
العالم  شاركت في بطولة 
التي  ــابقة  الس بنسختها 

أقيمت في روسيا.

ــل  جابريي ــي  البرازيل ــار  أث
ــم  مهاج ــوس،  جيس
الغموض  ــيتي،  س مانشستر 
ــع النادي  ــتقبله م ــول مس ح

اإلجنليزي.
وكانت العديد من التقارير قد 
ذكرت أن جيسوس، في طريقه 
للرحيل عن مانشستر سيتي 
خالل الصيف املقبل، ال سيما 
ــن التعاقد  ــادي يقترب م أن الن
ــي إيرلينج هاالند،  مع النرويج

مهاجم بوروسيا دورمتوند.
وعن مستقبله قال جيسوس، 

في تصريحات أبرزتها صحيفة 
ــج نيوز»  ــتر إيفينين «مانشس
ــم يحن الوقت  البريطانية: «ل
للتفكير في هذا.. كنت تتوقع 
ــات،  الكلم ــذه  ه ــول  ق ــي  من

لكنها حقيقية».
ــي  ف اآلن  ــن  «نح ــتطرد:  واس
ــم، أريد  أفضل حلظة في املوس
اللحظة،  ــذه  به ــتمتاع  االس
ــز مع زمالئي  ــة التركي ومواصل
ــال من  ــق على القت ــي الفري ف

أجل لقب البرمييرليج».
وأردف: «لقد فزت به مع زمالئي 
ثالث مرات، وأعرف بالفعل هذا 

الشعور، وأريده مرة أخرى».
«لدينا  البرازيلي:  الدولي  وتابع 
ــاراة صعبة يوم الثالثاء ضد  مب
ــي ذهاب نصف  ــال مدريد (ف ري
ــي دوري أبطال أوروبا).. إنه  نهائ
ــا أركز  ــوي، وهذا م ــس ق مناف

عليه».
ــدم  وع ــداورة  «امل ــل:  وواص
املشاركة باستمرار؟ لست أنا 
ــألت الالعبني عن  فقط.. إذا س
ــإن اجلميع يريد  وقت اللعب، ف
ــذ وصولي هنا  ــاركة، ومن املش
ــرًا.. لكنني أعلم أن  ألعب كثي
ــن للغاية،  ــا العبني جيدي لدين

وميكنهم لعب كل مباراة».
«لست  جيسوس:  واستكمل 
أنا فقط من يتعرض للمداورة، 
ــتيرلنج،  لكن هناك محرز وس
ــى جريليش الذي  ــة إل باإلضاف
وصل هذا املوسم، وتعرف على 

الوضع هنا».
ــن  ــر م ــا الكثي ــم: «لدين وخت
املهاجمني واألجنحة اجليدين، 
ــب، وهذا  ــد اللع ــع يري واجلمي
ــب التركيز  ــدي الذي يج التح
ــك  ــنح ل ــا تس ــه.. وعندم علي
الفرصة حاول أن تبذل قصارى 

جهدك».

NO.3866.TUE.26. APR .2022العدد (٣٨٦٦)  الثالثاء  ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ 

 متابعة / 

 متابعة / 



5عربي ودولي 
b:@Cb»ˆaâ@aäñ„D@o„b◊@bË„di@ÚÓçbˆä€a@pbibÇn„¸a@wˆbn„@—ñm@ÊbiÏ€Î@ÚÓ„bq@ÚÓçbˆâ@ÚÌ¸Ïi@ãÏ–Ì@ÊÎä◊bfl@›ÌÏ„bπg

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة

ــابات على مواقع  ــداول صفحات وحس تت
التواصل االجتماعي فيديو يظهر دما في 
ــع االدعاء  ــوار الكعبة، م ــرم املكي بج احل
بأنها «ظاهرة عجائبية حتدث بالتزامن مع 
ــبات معينة في التاريخ اإلسالمي». مناس
ــي احلقيقة يصور دم  ــذا الفيديو ف لكن ه
ــي احلج  ــالل تدافع ف ــب خ ــخص أصي ش
ــب وكالة «فرانس برس». عام ٢٠١٧، بحس
ويظهر الفيديو بقعة من الدم على األرض 
ــوار الكعبة، ويتجمع  في احلرم املكي بج
ــاج أو املعتمرين  ــن احلج ــدد م ــا ع حوله
ــمع في املقطع صوت  وعناصر األمن.ويس

ــب  وبحس األوردو.  ــة  بلغ ــدث  يتح ــل  رج
ــو مكتب  ــي وفرها صحافي ــة الت الترجم
ــس برس»،  ــة «فران ــي وكال ــاد ف ــالم آب إس
ــر دم عجائبي  ــإن الرجل ال يأتي على ذك ف
ــع أثناء محاولة  ــدث عن حادث وق بل يتح
ــود وسط  البعض الوصول إلى احلجر األس
ــوت  ــب الص ــل صاح ــول الرج الزحام.ويق
«كما ترون، في هذه اللحظات، أثناء تقبيل 
ــود (كلمات غير مفهومة) وقع  احلجر األس
حادث كبير..ال ينبغي أن يحاول أحد تقبيل 
ــام. لقد وقع  ــود في وقت الزح احلجر األس
ــوب منكم كلكم  ــادث كبير للتو، مطل ح
أال تبذلوا جهدا كبيرا، ال حتاولوا أن تقبلوا 

احلجر األسود...إنه وقت صعب».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

«روس  ــة  مؤسس ــام  ع ــر  مدي ــن  أعل
ــية،  الروس ــة  الفضائي ــموس»  كوس
 Boeing X-37 ــري روغوزين أن مكوك دميت
ــكري األمريكي ميكن أن يقوم بأداء  العس
مهام االستطالع ويحمل السالح النووي 
ــت لدينا  إلى الفضاء.وأضف قائال:» ليس
إلى حد اآلن معلومات واضحة عن الغاية 
ــور ومواصفاته التقنية  من املكوك املذك
ــن الواضح أن أجهزتنا  وإمكاناته، لكن م
ــك املعلومات  ــا تل ــر لديه ــة تتوف األمني
ــأن مهام  ــوض بش ــا أي غم ــس لديه ولي
 Boeing X-37 ــوك ــا مك ــن أن ينفذه ميك
ــانه يوم  ــكري».جاء ذلك على لس العس
ــيا  ــان في مقابلة مع قناة  «روس ٢٣ نيس
ــب  الروسية.وحس ــة  التلفزيوني  «٢٤  –
ــإن املقصود  ــموس» ف رئيس «روس كوس
ــكرية غير مأهولة  باألمر هو مركبة عس
ــل أجهزة  ــتخدام قد حتم ــددة االس متع
ــا ميكنها كذلك  ــتطالع معينة، كم اس
ــووي، ما يعتبر نوعا  ــالح الن أن حتمل الس
جديدا لألجهزة احلاملة للسالح النووي، 
مع العلم أن الهجوم من الفضاء يشكل 

ــار  ــة دولة.وأش ــى أي ــة عل ــر جدي مخاط
ــات املتحدة حتاول  ــى أن الوالي ــن إل روغوزي
نقل السالح النووي إلى الفضاء بواسطة 
ــكري Boeing X-37.يذكر  مكوكها العس
ــكري غير  أن مكوك Boeing X-37 العس
ــه إلى مدار األرض في ١٧  املأهول مت إطالق
مايو عام ٢٠٢٠ بواسطة صاروخ « أطلس 

.«٥

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــنت، بأنه يصعب على الواليات  صرح وزير الدفاع األمريكي، لويد أوس
ــى أوكرانيا.وردا على  ــي تنقلها إل ــلحة الت املتحدة تتبع مصير األس
ــدة خطة لتتبع  ــدى الواليات املتح ــا إذا كانت ل ــؤال صحفي عم س
ــاء املعارك في  ــتينغر» و»جافلني» التي وقعت أثن ــلحة مثل «س أس
أوكرانيا في أيدي العسكريني من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، 
قال أوستني: «ليست لدينا أي قوات برية (في أوكرانيا)، لذلك يصعب 
ــتني في أعقاب زيارة غير معلنة  ــا عمل ذلك».وجاء تصريح أوس علين
ــن، أمس االول  ــي، إنتوني بلينك ــر اخلارجية األمريك ــام بها  مع وزي ق

األحد، إلى كييف.

وكاالت / البينة الجديدة
أفاد مصدر في هيئة األمن الروسية بأن عدد 
الالجئني الذين وصلوا إلى األراضي الروسية 
ــن مليون  ــاس يقترب م ــا ودونب ــن أوكراني م
ــخص.ونقلت وكالة «تاس» عن املصدر:  ش
ــاح امس  ــودة صب ــات املوج ــق املعلوم «وف
ــخص،  ــل أكثر من ٩٧٤ ألف ش االثنني، وص
مبن فيهم ١٧٨ ألف شخص، إلى روسيا من 
ــدة،  ــت األمم املتح ــا ودونباس».وأعلن أوكراني
ــبوع أن أكثر من ٤٫٧ مليون  منذ أكثر من أس
ــروا من بالدهم خالل ٥٠ يوما منذ  أوكراني ف
ــكرية الروسية اخلاصة  بدء العملية العس

هناك.

متابعة / البينة الجديدة
ــرب الرئيس  ــاء الع ــادة والزعم ــن الق ــدد م هنأ ع
ــية  ــي إميانويل ماكرون بفوزه بوالية رئاس الفرنس
ــات التي  ــن االنتخاب ــة اإلعادة م ــدة في جول جدي
ــس االول األحد.ومتنى الرئيس املصري عبد  جرت أم
ــالة تهنئة عبر  ــي ملاكرون في رس الفتاح السيس
ــالده إلى  ــيرته وقيادة ب ــتكمال مس «تويتر»، «اس
ــيخ  ــدم واالزدهار».فيما أعرب الش ــن التق مزيد م
ــارات في  ــس اإلم ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
ــرون «بدوام التوفيق  ــة تهنئة عن متنياته ملاك برقي
ــعب الفرنسي التقدم و االزدهار»،  والسداد و للش
ــدا «احلرص على تطوير العالقات الثنائية بني  مؤك
البلدين في مختلف اجملاالت ملا فيه خير ومصلحة 
ــرب العاهل  ــني أع ــي ح ــعبني الصديقني».ف الش
ــعودي امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  الس

ــل التهاني،  ــرون عن «أجم ــة تهنئة، ملاك في برقي
ــاح لفخامته،  ــات بالتوفيق والنج وأطيب التمني
ــق املزيد  ــية الصدي ــعب اجلمهورية الفرنس ولش
ــيخ  من التقدم واالزدهار.»فيما أكد أمير قطر الش
ــرون عبر  ــي تهنئة ملاك ــد آل ثاني ف ــن حم ــم ب متي
ــتراتيجية وقوية» تربط  ــات اس ــر» أن «عالق «تويت
قطر بـ»اجلمهورية الفرنسية الصديقة»، متمنيا 
ــة وأتطلع  ــي املرحلة القادم ــق ف ــرون «التوفي ملاك
ــق أهداف  ــويا لتحقي ــل س ــي العم ــتمرار ف لالس
ــالم الدولي». ــتركة في التنمية والس بلدينا املش

ــى آل خليفة،  ــى ملك البحرين حمد بن عيس ومتن
ــي القيام مبهام  ــداد ف ملاكرون «كل التوفيق والس
ــات وتطلعات  ــق طموح ــي لتحقي ــه الرئاس عمل
ــي الصديق في حتقيق املزيد من  ــعب الفرنس الش
ــدم والتطور واالزدهار»، مؤكدا حرص البحرين  التق

على تنمية وتطوير العالقات الثنائية الوطيدة مع 
ــا على كافة األصعدة واملستويات.وقد بعث  فرنس
السلطان العماني، هيثم بن طارق، ببرقية تهنئة 
نها «خالص تهانيه وصادق متنياته له  ملاكرون، ضمّ
ــي  ــعـب الفرنس بالتوفيق والنجاح في قيادة الش

ــي، وللعالقات  ــدم والرق ــن التق ــد م ــق ملزي الصدي
الطيبة بني البلدين املزيد من التطور واالزدهار».في 
حني أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
ــن متنياته  ــة تهنئة ملاكرون ع ــي في برقي الكاظم
بتعزيز العمل املشترك ملا فيه مصلحة الشعبني 
الصديقني العراقي والفرنسي، ومتنياته للحكومة 
ــدم واالزدهار.من  ــي بدوام التق ــعب الفرنس والش
ــدم الرئيس العراقي برهم صالح، تهنئة  جانبه، ق
ــريك املهم للعراق»،  ــا الش ملاكرون، «رئيس فرنس
ــي التقدم  ــعب الفرنس متمنيا له «النجاح وللش
واالزدهار».وكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان 
ــر «تويتر»: «أتطلع  ــي تهنئة ملاكرون عب بارزاني، ف
إلى مواصلة العمل معا من أجل املزيد من توطيد 
عالقاتنا وتنسيق جهودنا لتعزيز االمن واالستقرار 

اإلقليميني «.

وكاالت / البينة الجديدة
ــيح  ــد املس ــي عب ــل السياس ــرب احملل أع
الشامي عن ثقته بأن الواليات املتحدة تريد 
ــكرية مباشرة  جر أوروبا إلى مواجهة عس
ــي في حرب  ــيا، دون أن تنخرط ه ــع روس م
حقيقية مع موسكو.وفي مقابلة مع قناة 
ــامي إن أملانيا تدرك في الوقت  RT، قال الش
ــه «ميزان القوى»، وال تريد أن تصبح،  نفس

مع دول أوروبا األخرى، «كبش فداء» ألمريكا 
ــات  الوالي ــة  رغب أن  ــاريعها.وأوضح  ومش
ــا كلها  ــي جر أوروب ــة، ه ــدة احلقيقي املتح
ــنطن  ــيرا إلى أن واش إلى هذا الصدام. مش
ــا، التي تتحكم  ــارس ضغوطا على أملاني مت
ــا تعي متاما أنه إذا لم  بالقرار األوروبي، ألنه
ــف الواليات املتحدة  ــق برلني على موق تواف
ــيا وإرسال  فيما يتعلق باملواجهة مع روس

ــا وما إلى ذلك،  ــلحة ثقيلة إلى أوكراني أس
ــي داعم ملوقف  ــون هناك قرار أوروب فلن يك
ــه، أشار  الواليات املتحدة.وفي الوقت نفس
ــم لم يعد كما كان  ــامي إلى أن «العال الش
ــني أوروبا  ــا يتعلق بالعالقات ب ــابقا فيم س
ــل حلف  ــى داخ ــدة، وحت ــات املتح والوالي
ــيرا إلى أن أمريكا  ــمال األطلسي»، مش ش

لم تعد تتحكم بالقرار بشكل كامل.

بكني / وكاالت / البينة الجديدة

ــدأت العاصمة الصينية بكني، امس االثنني،  ب
ــالق مناطق  ــكان وإغ ــار ماليني الس في اختب
ــط تفش جديد لفيروس  سكنية وجتارية وس
ــلطات الصينية إجراءات  كورونا.واتخذت الس
ــكل  ــار فيروس كورونا بش ــة ملنع انتش صارم
ــن ٤٠ حالة فقط  ــجيل أكثر م كبير، بعد تس
ــكانها عن ٢١  ــي يزيد عدد س ــي املدينة الت ف

ــون في منازلهم  ــكان يقيم مليونا.وكان الس
ــن الطعام كإجراء وقائي ضد  ويقومون بتخزي
ــل، كما حدث  ــال احتجازهم في الداخ احتم
ــي ذلك املركز املالي  ــي العديد من املدن مبا ف ف
لشنغهاي.كما أعلنت مدينة أنيانغ املركزية، 
ــى احلدود مع  ــع داندونغ عل ــا إلى جنب م جنب
ــالق مع  ــات إغ ــن عملي ــمالية، ع ــا الش كوري
ــار متغير كورونا في جميع أنحاء البالد  انتش

الشاسعة.
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة

أفادت وسائل اإلعالم الفرنسية مساء 
ــس املنتهية  ــأن الرئي ــد املاضي  ب األح
ــاز في اجلولة  ــه إميانويل ماكرون ف واليت
ــية على  الثانية من االنتخابات الرئاس
ــائل  ــته مارين لوبان.وقالت وس منافس
ــل على ٥٨٫٢٪  ــالم أن ماكرون حص اإلع
من األصوات، فيما حصلت مارين لوبان 
على ٤١٫٨٪.وذكرت أن تلك النتائج جاءت 
ــوس  ــا تقديرات أجراها معهد إبس وفق
ــحة حزب  ــرت مرش ــوبرا.فيما اعتب س
ــي مارين  ــي» الفرنس ــع الوطن «التجم
ــة للجولة الثانية  ــان النتائج األولي لوب
ــية املعلنة بعد  من االنتخابات الرئاس
ــا،  ــراع في فرنس ــالق صناديق االقت إغ
ــا» لها.وقالت  ــرا رائع ــا كانت «نص أنه
ــد للناخبني  ــع حاش ــالل جتم ــان خ لوب
ــية:  بثته القنوات التلفزيونية الفرنس
«كانت هذه النتيجة انتصارا رائعا لنا، 
ــبة لنا، كما هو احلال بالنسبة  وبالنس

ملاليني األوروبيني، فإن هذه النتيجة ترمز 
لالمتعاض الشديد من النظام احلالي».
وفي وقت سابق، نشرت قناة «بي إف إم» 
التلفزيونية بيانات عن نتائج التصويت 
األولية، تفيد بأن ماكرون يتصدر بنسبة 
٥٧,٦٪ من األصوات، فيما حصلت لوبان 
على ٤٢,٤٪ منها. وفي التطورات أفادت 
ــرطة  ــية بأن الش ــائل إعالم فرنس وس
ــن  ــن املتظاهري ــة م ــت مجموع اعتقل
اقتحمت مركز اقتراع في تولوز بجنوب 
فرنسا، حيث كان يجري التصويت في 
اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية.
ــن املتظاهرين  ــرطة ٨ م واعتقلت الش
الذين اقتحموا مدرسة «غراند بانزون» 
ــات االقتراع  ــي قاع ــات ف ــوا الفت ورفع
ــان»  ــرون وال للوب ــا «ال ملاك ــب عليه كت
ــرى مماثلة.وقال رئيس جلنة  وعبارات أخ
ــا: «طلبت من  ــات يوهان جناجن االنتخاب
ــار إلى  املتظاهرين مغادرة املبنى». وأش
ــي التصويت وبالتالي  أنهم «تدخلوا ف

خرقوا القانون».

‚Ü€a@xÎäÅD@ÏÌÜÓœ@Ú‘Ó‘y@NNÚÌÖÏ»é€a
Új»ÿ€a@âaÏ†@Cûâ˛a@Âfl@

@ıbö–€a@Âfl@ÎÏ„@‚ÏvÁ@Âfl@âà§@ÏÿçÏfl
ÜÌÜu@Ä˝ç@Ú�çaÏi

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
أمر الرئيس الروسي فالدميير بوتني قوات بالده 
بعدم اقتحام مصنع الصلب «آزوفستال» 
ــوات املوالية  ــل للق ــر معق ــذي يعد آخ ال
حلكومة كييف في مدينة ماريوبول جنوب 
ــر الدفاع  ــب بوتني وزي ــرق أوكرانيا.وطال ش
ــيطرة  ــذي أبلغه بس ــويغو ال ــيرغي ش س
ــول بعدم  ــى ماريوب ــية عل ــوات الروس الق
اقتحام «آزوفستال» وفرض طوق تام عليه 
واالقتراح مرة أخرى على القوات األوكرانية 

ــالم، مع ضمان  ــه باالستس املتحصنة في
احلفاظ على أرواحهم ومعاملتهم الكرمية.
ــتال»  ــام «آزوفس ــاء اقتح ــزا بوتني إلغ وع
ــى أرواح اجلنود الروس  ــاظ عل لضرورة احلف
ــال خاصة، وكما  ــال: « في مثل هذه احل وق
ــر من أي  ــب أن نحرص أكث ــال دائما يج احل
ــى حياة وصحة  ــت آخر على احلفاظ عل وق
ــاك حاجة  ــت هن ــا وضباطنا. ليس جنودن
ــراديب والزحف حتت أرض  ــزول إلى الس للن

هذه املنشآت الصناعية».

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي خلوصي أكار في  صرح وزير الدفاع الترك
حديث لصحيفة «حريت» نشر امس االثنني 
ــوء  ــعى لتفادى «حاالت س ــا تس ــأن تركي ، ب
ــببها حلفاؤها في الناتو في  تفاهم» قد يس
البحر األسود.واعتبر أكار أن دخول قوات لدول 
ــود «سيثير حساسية  الناتو في البحر األس
ــات للحفاظ  ــا مقترح ــدة»، وقال: «لدين زائ
على االستقرار في البحر األسود. نحث على 
عدم االنفعال أو اخلنوع للذعر. ميكن أن تؤدي 
املعلومات اخلاطئة إلى سوء تفاهم».وأضاف: 
ــيادة أوكرانيا، دعونا  «دعونا نحترم حدود وس
ــبب في حاالت سوء تفاهم قد ينظر  ال نتس
ــتفزازات. نقول إنه مهما  إليها على أنها اس
ــيعتبر  ــت نواياكم، فإن الطرف اآلخر س كان
ــتفزازا».ورد أكار بالنفي على سؤال  ذلك اس
ــة  ــفن حربي ــاك اآلن س ــت هن ــا إذا كان عم
ــود.وقال:  للدول غير املطلة على البحر األس
ــاك مبدأ امللكية  ــد أن نضمن عدم انته «نري
اإلقليمية، وعدم انتهاك احلقوق ذات الصلة 
ــالل بالتوازنات  ــاحلية. إذا مت اإلخ للدول الس
ــر بأن  ــاك احتمال كبي ــيكون هن ــا، فس هن

ــيطرة. ال داعي للزج  تخرج األحداث عن الس
ــة».وفي  ــود في جو من املنافس بالبحر األس
ــابق أكد أكار أن تركيا تبقى ملتزمة  وقت س
ــفن  ــمح مبرور الس باتفاقية مونترو ولن تس
ــل إلى مياه  ــفور والدردني احلربية عبر البوس

البحر األسود.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

ــوات احلماية  ــد ق ــور كيريلوف قائ ــال إيغ ق
ــة  والبيولوجي ــة  والكيماوي ــعاعية  اإلش
ــرة بدون  ــي، إن طائ ــة للجيش الروس التابع
ــان حاوية  ــة رمت في ٢١ نيس ــار أوكراني طي
ــية.وأضاف  بها أمبوالت على القوات الروس
ــي: «في يوم ٢١ نيسان ٢٠٢٢،  اجلنرال الروس
ــقاط  ــت طائرة بدون طيار أوكرانية بإس قام
ــع للقوات  ــى موق ــا أمبوالت عل ــة به حاوي

ــد تدميرها  ــن اخملطط عن ــية. وكان م الروس
حدوث تفاعل كيميائي من شأنه أن يتسبب 
ــامة  ــق مع إطالق مواد س ــي انفجار وحري ف
ــي تتضمنها  ــي القوائم الت ــر مدرجة ف غي
االتفاقيات».ووفقا له، يتم حتليل محتويات 
ــر ٢٧ باملركز  ــا في اخملتب ــوالت كيميائي األمب
ــية املعتمد  ــاع الروس ــوزارة الدف العلمي ب
ــلحة الكيميائية،  ــر األس من منظمة حظ
ــى أمانتها  ــل إل ــج التحلي ــل نتائ وسترس

الفنية. وفقا لإلجراءات املتبعة.
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6ثقافية

من أروقة اِّـجالس الثقافية/  إعداد : عادل العرداوي 

ــر  ــارع احمليط مبركز مدينة الكاظمية وحتديداً مقابل جس على ش
الگريعات ، لفتت نظرنا لوحة تعريفية كبيرة تزيني واجهة بناية 
حتمل اسم ( العتبة الكاظمية املقدسة/ مركز الكاظمية إلحياء 

التراث).
وهكذا فقد دفعنا حب االستطالع انا والزميل علي ناصر الكناني 
، نحن املشغوفون بسحر التراث ، الن نطرق باب تلك البناية ، وقبل 
ندخل بابها الداخلي ، سارع زميلنا الباحث عماد الكاظمي مدير 

املركز ومعه بعض العاملني معه للترحيب بنا ترحيبا بالغاً..
ــزة قدمها  ــى حملة موج ــتماعنا ال ــرة ، واس ــتراحة قصي ــد اس بع
ــيس هذا املركز املهم جداً لإلسهام  الكاظمي لنا عن أهداف تأس
ــخ الكاظمية  ــب من تراث وتاري ــفة جوان ــي حفظ وتوثيق وأرش ف
ــا على ماتضمه  ــا للتعرف ميداني ــا منه أن يرافقن ــق، طلبن العري

صاالت وغرف املركز ..
ــد جتولنا في تلك الصاالت التي تضم بني رفوفها ومعروضاتها  فق
ــدارات واجملالت العربية  ــات ثمينة ونادرة من الكتب واالص ، مقتني
ــا على  ــة والنادرة..منه ــة واحلديث ــة القدمي ــالمية والعراقي واإلس
ــو مفرد ، إضافة ملئات الصورة  ــكل مجاميع مجلدة ومنها ماه ش
ــود واالبيض) ملالمح من أبنية شوارع  الفوتوغرافية ( امللونة واالس
ــالً عن صورة نادرة  ــواق املدينة ، فض ــاحات وحدائق، واس وأزقة وس
ــع عشر حتى اآلن  ــريف منذ القرن التاس للصحن الكاظمي الش
ــر من اعالم الكاظمية من العلماء  ــور ووثائق تخص عدد كبي ، وص

واألدباء واملؤلفني والفنانني والصحفيني والتجار وعامة الناس ..
ــكادر الوظيفي  ــل ال ــل متواصل من قب ــاً أن العم ــا ايض والخظن
ــات الوثائق واألوراق  ــرز وتنظيم مئ ــدد في املركز ، في ف صغير الع
ــة ، بهدف تهيئتها  لعرضها كل في  والقصاصات والصور القدمي

موقعه ..
والبد من اإلشارة هنا إلى أن املركز تصدر عنه مجلة فصلية أنيقة 
التصميم وغنية مبادتها املنشورة في صفحاتها حتمل اسم (تراث 

الكاظمية)..
ــد على  ــب ، ويدفعنا لكي نش ــني والقل ــر الع ــاهدناه يس أن ماش
ــداً ، لكي حتقق  ــة التراثية املهمة ج ــد العاملني في هذه الورش ي
ــداد، من االندثار  ــراث الكاظمية وبغ ــامية حلماية ت أهدافها الس

والضياع والنسيان..!
(عادل...

(آل  ــة  قبيل ــف  مضي ــن  احتض
ــف الكوفة  ــى) الواقع في ري عيس
مبحافظة  النجف امسية ثقافية 
ــرة عقدت  ــة كبي رمضاني ــة  تراثي
ــبت ١٦/ نيسان / ٢٠٢٢  مساء الس
ــة اجملالس  ــاركة وفد من رابط مبش
ــي  ــة . وكان ف ــة الثقافي البغدادي
ــتقبال املدعوين  في االمسية  اس
الدكتور  ــة  للقبيل العام  ــيخ  الش
ــاوي واخوانه  ــود اوحيد العيس عب
ــة ، مرحباً باجلميع  ووجهاء القبيل
ــبة  ــم التوفيق مبناس ــاً  له متمني

حلول شهر رمضان املبارك...
ــار  وأداء  ــاول طعام االفط ــد تن وبع
ــور الى  ــرب توجه احلض ــالة املغ ص
حديقة املضيف الفسيحة اجملاورة 
التي  ــية  االمس ــي  ف ــاركة  للمش
ــول الذكرى  ــبة حل ــت مبناس اقيم
ــبط  ــوالدة االمام الس ــنوية ل الس
االمام احلسن بن علي بن ابي طالب 
ــي منتصف  ــادف ف ــي تص (ع) الت

ــارت  رمضان من كل عام حيث اش
الكلمات والقصائد الشعرية التي 
ــبة  ــا الى هذه  املناس القيت فيه
الكرمية ، وشددت على ضرورة تعزيز 
العالقات والتواصل املستمر مابني 
ــات الثقافية في  ــس  واملنتدي اجملال
ــداد والنجف وبقية  ــة بغ العاصم
ــات ومدن البالد ، مبا يخدم  محافظ
ــة واحلفاظ  ــر الثقافة الوطني نش
ــعبي  والش ــورث احلضاري  امل على 
ــدة واللحمة  ــادة اواصر  الوح ، وزي
ــني مكونات واطياف  االجتماعية ب

مجتمعنا العراقية املتماسكة...
ــات  الكلم ــاء  الق ــي  ف ــارك  وش
واالشعار في االمسية التي ادارها 
ــم  ــب النجفي جناح سميس االدي
ــود  ــيخ عب ــذوات : الش ــن ال كل م
ــم  جاس ــادق  وص  ، ــاوي  العيس
الربيعي ، والشيخ حسنني قفطان 
ــاوي ،  ــد املنعم ناصر العيس ، وعب
ــالم الطاهر ،  واملهندس عگاب س

ــالب الزبيدي/  والدكتور حمودي چ
والكوفة   ــف  النج ــس  ــن مجال ع

الثقافية..
ــي أللقي  ــال  ل ــح اجمل ــا فس بعده
ــوان ( حملات من  ــراً بعن ــاً  قصي بحث
ــعبي / االبوذية امنوذجاً)  االدب الش
تطرقت فيه الى بدايات نشوء  هذا 

ــاذخ واملعبر عن  ــعري الب الفن الش
حاجات واحاسيس قائله وسامعه 
ــدين ،  ومؤديه من املطربني  واملنش
ــوار النغمية  ــارة الى االط مع االش
ــتعرضت  ــه ، واس ــؤدى في ــي ي الت
ــات لعدد  ــك االبوذي ــن تل ــاذج م من
ــواء منها االبيات  ــعراء س من الش

ــدة من ابيات  ــة او تلك املول املطلق
الفصيح .

ــاركني في  ــدم بعض املش ــا ق فيم
االمسية كتبهم هدية الى صاحب 

املضيف والى ادباء اخرين ايضاً..
ــؤولني  ــية كبار املس وحضر االمس
ــي محافظة النجف  احلكوميني ف

ــكريني كان  والعس ــني  املدني ــن  م
ــف  ــي النج ــم محافظ ــن بينه م
ــابق  الوائلي والس ــد  ــي ماج احلال
ــري ، وحشد كبير  لؤي جواد الياس
ــائرية  العش ــخصيات  الش ــن  م
ــاء  وابن ــة  والثقافي ــة  واالجتماعي

قبيلة آل عيسى وغيرهم.

ــمل  ــنوية ، فقد اجتمع ش على جري العادة الس
رواد مجلس اجلابري الثقافي السنوي في منطقة 
ــكان غربي بغداد / الكرخ ، وذلك عصر االثنني  اس
ــان/ ٢٠٢٢ الحياء الذكرى السنوية لوالدة  ١٨/ نيس

االمام احلسن بن علي ( ع).
ــاحة  ــي الس ــدت ف ــي عق ــدوة الت ــت الن وتضنم
ــالوة آي من  ــادل العرداوي بت ــوفة وادارها ع املكش
ــوي والقاء  ــا القارئ باقر املوس ــرآن الكرمي تاله الق
ــد اجمللس محمد  ــة من قبل عمي ــات ترحيبي كلم
ــس البغدادية  ــري ، ورئيس رابطة اجملال عبيد اجلاب
ــي اللتني  ــم الربيع ــادق احلاج جاس ــة ص الثقافي
رحبتا باملدعوين للمشاركة في استذكار مناسبة 
ــادف في  ــن التي تص ــبط احلس ــام الس والدة االم
ــهر رمضان املعظم من كل  ــر من ش اخلامس عش

ــن جبار  ــنوياً.. بعدها القى الباحث محس عام س
العارضي بحثاً موجزاً استعرض فيه محطات من 
سيرة االمام السبط في ايام جده الرسول االعظم 
ــه االمام علي ( ع) وعالقته بامه واخوته  ( ص) وابي

ــارك التي وقعت في  ــاركاته في معظم املع ومش
ــالم ، وتوليه اخلالفة الراشدة ملدة ستة  صدر االس
شهور ، وماتعرض له من مصاعب جمة اضطرته 
لعقد اتفاقية الصلح مع اجلانب االخر الذي اخل 

ولم يلتزم بها..!!!
ــعرية حييت  ــدوة ايضاً قصائد ش وقدمت في الن
ــعبي  والش ــح  الفصي ــعرين  بالش ــبة  املناس
ــاعرين رياض الرسل والشيخ جعفر الطعان  للش
.. وكانت الفقرة اخلتامية للندوة هي عبارة  اقامة 
ــماحة السيد  ــابقة دينية تاريخية ادارها  س مس
وميض الغريفي واشرف عليها بني فريقني ميثلون 
ــة  ــة ورابط ــة الثقافي ــس البغدادي ــي اجملال رابطت
ــات ،  ــل النزاع ــاض وح ــة للتف ــائر العراقي العش
ــاركني فيها  التي  انتهت بتوزيع الهدايا على املش

هي عبارة عن نسخ من القرآن الكرمي..
وعند رفع اذان املغرب توجه املشاركون   في الندوة 
ــد احتفاء  ــار للصائمني املع ــاول طعام االفط لتن

بهذه املناسبة الكرمية.

ــنوي  ــبة ( يوم التراث العاملي ) الس ملناس
ــكو/ هيئة  ــة اليونس ــن منظم ــر م املق
ــر  ــار يوم الثامن عش ــدة باعتب األمم املتح
ــي لالحتفاء بتراث  ــان كيوم دول من نيس
ــهدت ساحة وحدائق  شعوب االرض ، ش
ــط بغداد  ــلة التاريخية وس بناية القش
ــرة  كبي ــعبية  ش ــة  احتفالي ــة  القدمي
ــن الكلمات  ــدمي  العديد م ــت تق تضمن
ــادية والعروض  ــرات الفنية واالنش والفق

الفولكلورية التي سحرت اجلمهور..
ــة التي اقيمت  ــت االحتفالي فقد تضمن
ــة  ــان التراثي ــي رمض ــرح ليال ــى مس عل
ــاء كلمة من  ــادل العرداوي الق ــا ع واداره
قبل الدكتور حسن العگيلي نائب رئيس 
مهرجان لقاء االشقاء اعلن فيها ان هذه 

ــة الحتفالية  ــة امنا هي تكمل االحتفالي
ــار ، التي  ــياحة واالث ــة والس وزارة الثقاف
أقيمت صباح    ( الثالثاء)  املاضي في مقر 
ــة  ــة العامة لالثار والتراث املكرس الهيئ
ــراث العاملي اخملصص  من  ــاء يوم الت الحي
ــحذ  ــة االمم املتحدة بهدف ش ــل هيئ قب
ــعوب العالم  ــاء بتراث ش الهمم لالعتن
باعتباره الهوية الوطنية لتلك الشعوب 
ــه  ارض ــرة  الزاخ ــراق  الع ــا  بلدن ــا  ومنه
ــة  ــار واملقتنيات النفيس ــه باالث ومتاحف
ــن حضارت  ــي تؤرخ جلوانب م ــادرة الت الن

العراق املمتدة عبر االف السنني..
ــي وفرقته  ــان لطيف الطائ ثم قدم الفن
ــام اجلمهور  ــرحياً ام ــة فاصالً مس الفني
ــارة الى  ــودة احلاج راضي) اش بعنوان ( ع

ــخصية البغدادية احملببة  التي  تلك الش
ــج الكوميدي  ــي البرنام ــت  تظهر ف كان

التلفزيوني ( حتت موس احلالق).

فيما قدم فنانو وشعراء محافظة االنبار 
ــي احملافظة  ــة الفنانني ف ــرع نقاب عبر ف
فاصالً  مسرحياً بعنوان ( عربة اللبلبي) . 
اعقبها تقدمي فاصل  من املنقبة النبوية 
ــهر  ــبة حلول  ش واملدائح الدينية ملناس
ــارك  تاله  تقدميهم عبر فرقة  رمضان املب
الفنون الشعبية ايضاً فاصالً مشوقاً  من 
ــترعت   اغاني ورقصة ( الچوبي) التي اس
انتباه واعجاب اجلمهور الذي اكتظت  به 
حدائق القشلة بشكل ملفت لالنتباه..

وتخلل ذلك قيام الشاعر الشعبي ياسر 

الكبيسي بتقدمي مقاطع شعرية تغنت 
بالوحدة الوطنية العراقية ...

ــة فقرة  ــي االحتفالي ــك ف ــت كذل وقدم
قدمها االديب حتسني سعيد ابراهيم عن 
شخصية ( القصة خون) البغدادي التي 
ــي العديد من املقاهي   كانت  موجودة  ف
ــات الطريفة على  ــة لقص احلكاي التراثي

روادها ..
ــى العميد  ــام االحتفالية الق ــل خت وقب
ــرة ثمن فيها  ــي مازن كلمة قصي احلقوق
ــاركني في احياء  الفعاليات  جهود املش

الفنية..
ــام االحتفالية توجهنا الى مقر  وبعد خت
ــلة) حيث اخذنا استراحة  ( ديوان القش

قصيرة فيه ..

البينة الجديدة /علي شريف
ــط  حضر وفد من البيت الثقافي في محافظة واس
ــر البيت  ــعدون يازع مدي ــيد مناف س ــة الس برئاس
ــة وفنية نظمها فريقا  ــية رمضانية ثقافي في امس
ــاء الثقافي على حديقة  فكرة التطوعي وفريق االمن
العنقاء وسط مدينة الكوت.االمسية متيزت باقامة 
عدة فعاليات منها معرض للكتاب تضمن استعارة 
ــر لالعمال  ــم واخ ــا للخط والرس ــة ومعرض مجاني
ــطي مناف  اليدوية.وقال مديرالبيت الثقافي الواس

ــطة من شأنها  ــعدون:ان هذه الفعاليات واالنش س
زيادة الوعي الفكري والثقافي لدى املواطن العراقي 
ــى املعلومات  ــول عل ــطي واحلص ــا الواس وخصوص
ــه العملية والعلمية. مؤكدا  التي تخدمه في حيات
ــتمرا في  ــهد تطورا مس ــة تش ــة الثقافي ان احلرك
ــود املثقفني  ــر تضافر كل جه ــط عب محافظة واس
ــكره للقائمني  واملهتمني بالواقع الثقافي مقدما ش
ــن االجواء  ــادت جزء م ــية التي اع ــى هذه االمس عل

الثقافية في احملافظة.

متابعة / البينة الجديدة 

ــي حكومة إقليم  ــن وزارة الثقافة ف ع
كردستان / العراق. صدر حديثا لألستاذ 
الدكتور علي محمد الربيعي التدريسي 
ــرحية بكلية  ــون املس ــم الفن في قس
الفنون اجلميلة في جامعة بابل كتاب 
ــرح  ــاالر أيقونة املس بعنوان ( احمد س

ــع أربعمائة صفحة من  ردي ) وبواق الكُ
ــيرة  القطع الكبير.الكتاب يالحق الس
ــم  واملترج ــد  واملع ــب  للكات ــة  الفني
واملمثل واخملرج املسرحي الكردي احمد 
ساالر عبر مسيرته الفنية التي جتاوزت 
ــوى الكتاب  ــنة.كما احت ــني س اخلمس
ــر  ــى وثائق ومخطوطات وصور تنش عل
ــاالت وآراء قيلت في  ــرة وعلى مق أوَّل م

ساالر ومسرحه.

إختراق
احسان علي العارضي

وقفوا ورودا بوجه الريح، تفجر 
ــوا  ،حمل ــوان  العنف ــم  منه
ــوف ممدودة  ــم على كف ارواحه
ــروا احلب  ــمس، عص نحو الش
ــاص، حني  الرص ــام  أم ــهدا  ش

أرادوا وطنا؛ منحوهم قبورا!
مخاض

اكرم ياور رمضان
غرفة مملوءة باإلحتضار، كرسي 
ــاف،  ج ــم  قل ــار،  غب ــه  يعتلي
وقصاصات ورق، رجلٌ سبعيني 
ــالم الغرفة، مثقالً  غارق في ظ

ــوام  بأك ــابح  س ــت؛  بالصم
ــر نهاية  ــه ينتظ ــروف، كأن احل

مدهشة، تأتي أو ال تأتي.
خيانة وفية
أميرة صارم

ــأ  ــذب، التج ــاؤه الع ــبَ م نض
ــم تخذلهُ  ــاه، فل ــةَ عين ملوح

ــقوط  النكد عنه بس وحملت 
دمعته األخيرة.

جتوال
نزار احلاج علي

ــة  ــه بطريق ــل زوجت ــد مقت  بع
إعداد  لزاماً عليه  وحشية،كان 
ــه، يهرش رأسه  اإلفطار بنفس

وهو يقرأ رسائل التذكير امللقاة 
ــه متأكد أنه  ــى الطاولة...إن عل
ألصقها  على باب الثالجة. لذا 
قرر مراجعة تسجيالت كاميرا 
ــا  ــى محوه ــارع إل املراقبة...س
ــن كان يظن أن كل هذا  فوراً...م
ــيه  ممكن أن يحصل...أثناء مش

وهو نائم.
شرعنة

سعاد غامن
ــنّوا قانوٓن  على طاولةِ احلوارِ،س
ــاً موارباً  ، تركوا باب ــرميِ القتلِ حت
ــتِ الدماءُ أورآق  ، صبغ للحروبِ

. النعوةِ لقرابنيِ الثورةِ

مركز  يف الكاظمية إلحياء  ومحايةالرتاث 

نقطة ضوء:

بمضيف  قبيلة( آل عيسى) بريف الكوفة:

أمسية رمضانية ثقافية تضمنت القاء بحث ( ملحات من األدب الشعبي/ االبوذيه انموذجاً)

يف جملس اجلابري السنوي باالسكان:
ندوة ثقافية لالحتفاء بذكرى ميالد االمام احلسن ( ع) تعقبها مأدبة افطار  

يف حدائق مبنى القشلة التارخيي:

احتفالية تراثية ومشاهد مرسحية وأخرى غنائية إلحياء (يوم الرتاث العاملي)

أمنيات مرشوعةأحبك.. أم ماذا؟  نص
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محمد خضر البلداوي

سؤال أتساءله كل حلظة في 
نفسي

علي أجد إجابة له..
ــتد خفقان  ملا كلما رأيتك اش

قلبي
وكأمنا أراك للمرة االولى ؟؟

ــعف  ــا يرجتف س ــف كم أرجت
النخيل

عندما تداعبه الرياح....
ــماء  ــن س ــاء م ــاقط امل ويتس

وجهي
ــول  أيل ــار  أمط ــاقط  كتس

الدافئة..
ويصفر لوني 

كصفرة اوراق االشجار 
عندمها متسها يد اخلريف...
فتموت احلروف على شفتي 

وتهاجر الكلمات فمي..
لتعلن دخولي في 

سبات الصمت العميق.؟ 

اريد ان اراكِ

لكني ال اريد
ــرككِ عندما  ــو اني ات وامتنى ل

أكون معك
ألعود من جديد ألغرق في بحر 

االشتياق اليكِ
ال اعرف ملا اريد ان اراك 
وملا اتركك عندما اراك

ــاً ام  ــا ام ضعف ــركك خوف أ أت
ملالً

ولكن خوفا مم؟
؟! منكِ

ضعفاً امام من؟
امام براءتك؟

ملالً مم؟!
من النظر الى عينيك؟!!

ال اعرف ال اعرف
فانا اعيش في دوامة أسئلة

وال اعرف اساساً ملا اسأل كل 
هذه األسئلة

مع أني ال اهتم بجوابها
ــي هو أحبك؟...  فكل ما يهمن

ام ماذا؟!

نرباس اِّـوسوي

هل من احملال ان نعيش، احلياة التي نبتغيها 
نحب ونهوى بال شرط وال خوف وال تنازالت

هل من احملال ان نحقق احالمنا
بال يأس وال فشل  وال  افتراش شتى   العثرات

هل من احملال ان نركب قطارا مسرعا كان ام متأنيا
بال تذكرة وال انتظار وال وقوف ب عدة محطات
هل من احملال ان نلعب العاب الصغار بشغف

ميلؤنا مرح الطفولة وتغادرنا لالبد كل العبرات
هل من احملال ان تبتهج الروح وترتقي السما

وتعانق روحا طاملا عشقتها صدقا وامانا بكل احليوات 
هل من احملال ان تخلو خارطة ايامنا من الضياع

ويلقي التعب مرساته بعيدا هناك في جزيرة احلسرات 
هل من احملال ان تصاحلنا السنني  بدفء اشراقها
وان ال تذر رياح الندم ما تبقى من براعم الذكريات
هل من احملال ان تغمض اجفاننا بال انسياب دمع

وال يرتدي  احللم ثوب الواقع املرقع ببقايا البسمات
ليس محاال وال بعيدا ان تلفنا يوما ما يدا القدر احلانيات

البيت الثقايف يف واسط يقيم أمسية رمضانية

إصدار
امحد ساالر أيقونة املرسح الكردي

قصص قصرية جدا
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com



8الحصاد
النزاهة تتابع اإلجراءات املُتَّخذة حول شفافية اإلعالن عن املُناقصات احلكوميَّة

بغداد / البينة اجلديدة

ــة االحتاديَّة عن  ــت هيئة النزاه أعلن
ــة جمللس  ــة العامَّ ــتجابة األمان اس
ــات املطروحة من  قترح ــوزراء للمُ ال
ــفافية اإلعالن  ــا بخصوص ش قبله
عن املُزايدات واملُناقصات احلكوميَّـة.
وافقة األمانة  وأشارت الهيئة إلى مُ
قترحها  ة جمللس الوزراء على مُ العامَّ
ــر  غي ــات  واجله ــوزارات  ال ــه  بتوجي
ــات كافة  افظ ــوزارةٍ واحملُ ــة ب املُرتبط
ــدوريِّ  ال ــف  املوق ــى  عل ــاد  باالعتم
ــلُ  ــدة الذي يُرسَ ــف املُعتم بالصح
ــني  الصحفيِّ ــة  نقاب ــن  م ــم  إليه
إعالنات  إحالة  العراقيِّني بخصوص 
ــان  ــات؛ لضم ــوزارات واجله ــك ال تل
ــدات  املُزاي ــن  ع ــالن  اإلع ــفافية  ش
واملُناقصات احلكوميَّـة.دائرة الوقاية 
دت في تقريرٍ، أرسلت  في الهيئة أكَّ
ة جمللس  نسخةٌ منه إلى األمانة العامَّ
ــة والثقافة  ــي النزاه ــوزراء وجلنت ال
ــري الثقافة  ــني ومكاتب وزي النيابيَّت
ــني،  ــب الصحفيِّ ــط ونقي والتخطي
ــراءات  ــار املُتابعة لإلج ــي إط ــه ف أن
ــات ذات العالقة  ــن اجله ــذة م املُتَّخ
ــامل الصادر  ملا ورد في تقريرها الش
ــي ٢٠٢١، قام فريق  ــون الثان في كان
ــةٍ إلى (وزارة  ــاراتٍ ميدانيَّ الدائرة بزي
التخطيط – دائرة العقود احلكوميَّة 
ــة - دار الكتب والوثائق  ووزارة الثقاف
ــروع  بيِّنةً ش مُ ونقابة الصحفيِّني)، 
ــروع احلقيبة  ــط مبش وزارة التخطي

ناقصات  ــدة للمُ املُوحَّ ــة  اإللكترونيَّ
ة، بعد أن متَّ إدراجه  ــة العامَّ احلكوميَّ
ة للوزارة  ــتثماريـَّ ــة االس ــي املُوازن ف

ــر  ــيُؤمِّنُ نش للعام ٢٠٢١، والذي س
ــود  وعق ــة  احلكوميَّ ــات  املُناقص
التراخيص واالستثمار كافة، بحيث 
مُ  ــهِ ــا يُس ــن، ممَّ زي هِّ ــى اجملُ ــلُ إل تص

ــة. ــفافية وروح العدال ــز الش بتعزي
ــوزارة تعملُ  ــرة إنَّ ال ــت الدائ وأضاف
ــون العقود  ــروع قان على إعداد مش

ــاراً قانونياً  إط ــون  ــة، ليك احلكوميَّ
ــة املُتعلِّقة  ــاً للنصوص كاف جامع
ــا اجلهات  ــي تُبرمه ــدات الت بالتعاق
ــةٍ  ــف جلن ــالل تألي ــن خ ــة م العامَّ

ــروع  ــداد مش ــى إع ــتركةٍ تتولَّ ش مُ
ــروع  مش أنَّ  ــى  إل ــةً  الفت ــون،  القان
ــة؛  النهائيَّ ــه  مراحل ــي  ف ــون  القان

ــلطتني  ــرض على الس ــداً للع متهي
ــراره.  ــة إلق ــريعيَّـة والتنفيذيَّ التش
وأوضحت أنَّ دار الكتب والوثائق في 
ــاء  وزارة الثقافة قامت مبفاحتة رؤس

ــا  ــرض تزويده ــف؛ لغ ــر الصح حتري
باألعداد غير املُكتملة من الصحف 
ــيرةً  ش ، مُ لة حتت رقم إيداعٍ ــجَّ املُس
ــض الصحف  ــزام بع ــدم الت ــى ع إل
ــنة  ــم (٣٧) لس ــداع رق ــون اإلي بقان
ــدى الدار،  ــخها ل ــداع نس ١٩٧٠ بإي
ــى منح  تهاعل ــر مهمَّ ــي تقتص الت
لُ  ــجَّ (رقم إيداع) للصحف التي تُس
ــي آلية اختيار  ـلُ ف ــا وال تتدخَّ لديه
ــر اإلعالنات،  ــرض نش الصحف؛ لغ
ــام إلى ذلك  ــار مديرها الع ــا أش كم
ا بخصوص إجراءات نقابة  سابقاً.أمَّ
الصحفيِّني، فقد متثَّلت باستجابتها 
ــامل بوضع  ــات التقرير الش ملُقترح
ــاد  ــح االعتم ــط ملن ــروط وضواب ش
ــف املوقعيِّ  ــنوي وإجراء الكش الس
ــرَّات الصحف وكوادرها في  على مق
ــاد والتجديد، إضافة  حالتي االعتم
ــر  والدوائ ــات  س املُؤسَّ ــد  تزوي ــى  إل
ــف  الصح ــماء  بأس ــميَّـة  الرس
ــب قانون النقابة رقم  املُلتزمة مبوج
ل وقانون  ــدَّ ــنة ١٩٦٩ املُع (١٧٨) لس
اإليداع رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٠؛  بغية 
ضمان الشفافية والعدالة في نشر 
اإلعالنات.من اجلدير بالذكر أنَّ الهيئة 
ــى إلغاء دور  ــي ٢٠٢١/١/٢٨ إل دعت ف
ــالها  وإرس اإلعالنات  ــيط في  الوس
ــرٍ إلى الصحف التي  باش ــكلٍ مُ بش
ــذ  ــات تنفي ــا تعليم ــق عليه تنطب
ــةٍ  ــاد آلي ــة، وإيج ــود احلكوميَّ العق
الصحف  ــى  ــات عل اإلعالن ــع  لتوزي

. املُعتمدة بشكلٍ عادلٍ

بغداد / البينة اجلديدة
ــو مرعي  ــة الب ــام قبيل ــيخ ع ــى ش نف
أي  ــود  وج  ، ــوز  الطرم ــف  خل اركان 
مخطط ملعارضة رئيس البرملان محمد 
ــى خلفية جتمع  ــك عل ــي، وذل احللبوس
احتضنه الطرموز. وقال الطرموز ، ”كنا 
ــه البومرعي مع  دائما في مضيف قبيل
ــو الى  ــل يدع ــر وكل عم ــل خي كل عم
ــهودا امام  الفضيلة وكان موقفنا مش
ــي  ــة البومرع ــد كان لقبيل ــكل، فق ال
ــع  ــه اجملامي ــي مقارع ــى ف ــد الطول الي
ــش االرهابي في  ــه لتنظيم داع االرهابي
ــك وتصدينا  ــل ذل ــن قب ــام ٢٠١٤م وم ع
ــوة بالكلمة والفعل ضد من اراد  بكل ق
ــوء والفتنة وخاصة ايام   باحملافظة الس
ــات واملظاهرات التي حصلت  االعتصام
ــا موقف متقدم  ــي االنبار فقد كان لن ف
ــا خوفا مما  ــدم االجنرار له ــح في ع وواض

ــاهدناه في ام اعيننا وقد كان  جرى وش
بهذا املوقف استشرافا واضحا يحسب 
ــك في وقت  ــبقنا غيرنا بذل لنا فقد س
ــي من حتكم  ــت العواطف ه ــي  كان الت
ــت تلك احلقبة  ــس العقل فقد مض ولي
ــيرتنا  ــا انهارا من الدماء من عش ودفعن
من ابناء البومرعي في احلبانية والطاش 
ـــ ٢٠٠  ــاوزت ال ــامن جت ــة والبوغ واخلالدي
شهيد، فضال عن مصابني اضعاف هذا 
ــات  ــت التنظيم ــاف، ”وقام العدد“.وأض
ــا  ــا وبيوتن ــدمي مضايفن ــه بته االرهابي
ــبب واحد  ــا واصبحت ركاما لس جميع
ــة لها،  ــوة وعالني ــا بكل ق ــا تصدين انن
ــدي بالغالي  ــتمرون بالتص ــن مس ونح
ــتقرار  ــذا النحو  نحو اس ــس به والنفي
ــائري  محافظتنا   واتخذنا عملنا العش
كل  ــن  ع ــة  والتوعي ــاع  للدف ــا  منهج
ــون مضيفنا  ــق باهلنا وان يك ضرر يلح

ــاندا للعملية االمنية نحو  داعما ومس
ــا واعمارها“. ــتقرار احملافظة وبنائه اس
ــل من  ــا حص ــه م ــوز أن ــح الطرم وأوض
ــني اود التوضيح عنه  ــل يوم ــراك قب ح
ــؤولني عنها  ــنا مس لظهور مواقف لس
ــة  ــى مأدب ــرفنا عل ــي“اوال تش ــا يات كم
ــهر  الفضيل بدعوة  افطار في هذا الش
ــيوخ زوبع  ــال الضاري  وش ــيخ جم الش
ــف البومرعي العام  ــا على مضي ضيوف
ــيوخ العموم  في الرمادي مع عدد من ش
للعشائر العموم  وعلى راسهم الشيخ 
ــليمان امير  ــر رعد جبير علي الس االمي
ــم صداقة وتواصل  الدليم، ومن تربطه
ــيخ الضاري وعدد من اكادمييي  مع الش
ــيخ جمال  ــن يرافقون الش ــة مم احملافظ
ــذه الدعوة  ــم تخرج ه ــا ل الضاري.ثاني
املباركة من اطارها العشائري املتعارف 
ــث مت الترحيب   ــي احملافظة حي ــه ف علي

ــيوخ  والش ــق  املراف ــد  والوف ــف  بالضي
ــيخ الضيف  الذين صاحبوه حتدث الش
ــائر ودورها  ــث  طيب يخص العش بحدي
ــا وحصلت ايضا مداخالت  موثق اعالمي
ــت متثل اراءهم  ــن بعض الضيوف كان م
ــدور في البلد  ــخصية في كل ما ي الش
ــم  دون  ــة نظره ــل وجه ــي اراء متث ، وه
ــاس باي طرف او جهة، ولم نلحظ  املس
ــاس  ــات كالم احلاضرين اي مس في طي
ــتقرارها“. ــن احملافظة واس ــد او ام باح
ــه اننا  ــتغرب من ــى أن ”ما نس ولفت إل
بدأنا نسمع من االعالم ومواقع التواصل 
ــد االخ رئيس  ــه اجتماع معارضة  ض ان
ــي او اي طرف  ــان محمد احللبوس البرمل
سياسي في احملافظة او خارجها  فهذا 
ــع الطرموز،  ــح اطالقا“.وتاب ــر صحي غي
”اما بالنسبه ملوقفنا من رجوع الشيخ 
ــليمان موقفنا  ــي الس ــامت عل ــي احل عل

واضح مع املصاحلة الوطنية مع جميع 
ــتبعدت من احملافظة  ــراف التي اس االط
ومنهم الشيخ مظهر اخلربيط والدكتور 
ــيخ علي احلامت الن  احمد العلواني والش
ــم في نفس  ــا كانت معه ــاك اطراف هن
ــوية ملفاتهم“.وقال  ــت تس املوقف ومت
ــيخ عام قبيلة البو مرعي، ”موقفنا  ش
ــو دعم أمن  ــيبقي ثابتا ومنهجنا ه س
ــون في موقف  ــتقرار احملافظة ونك واس
ــة   ــية احلالي ــة السياس ــم للعملي داع
ــي   واخواننا املتصدين للعمل السياس
ــر ومحاربة  ــاندهم على عمل اخلي ونس
ــح قنوات  ــم فت ــى منه ــاد ونتمن الفس
التفاهم والتواصل مع العشائر جميعا 
ــم ومطالب ابناء  ــتماع الى ارائه واالس
عشائرهم  واالبتعاد عن االستماع الى 
اهل الفتنة واملصالح الضيقة. ومن اهللا 

التوفيق“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــم  ــروعاً لترمي ــاً مش ــراق حالي ــذ الع ينف
ــربيات)  (مش ــيل  شناش ــن  م ــى  تبق ــا  م
ــة املتميزة التي تعد  بتصاميمها التقليدي
ــالمية  ــن املعالم املعمارية للثقافة اإلس م
ــوت املوصلية،  ــي البي ــيما ف ــة، ال س الثري
وذلك مبساعدة الوكالة األميركية للتنمية 
ــات محلية غير حكومية.  الدولية ومنظم
ــيل العراقي إلى  ــير مصطلح شناش ويش
ــرفات  ــبية كبيرة تتصل بش واجهات خش
ــون محفورة بنقوش  ــي، وغالباً ما تك املبان
ــد غامن، مدير  ــالمية تقليدية.يقول خال إس
مشروع إعادة تأهيل مباني املوصل، البيوت 

ــيل،  ــرة الشناش ــتهر بكث ــة تش املوصلي
ــني  ٥٠ و٢٥٠ عاماً، وتكون  ــد أعمارها ب ومتت
ــق القدمية بكثرة، لكن احلروب  داخل املناط
ــا أخذت جزءاً كبيراً من  التي انهالت عليه
ــار لهذه املنازل التراثية.وعندما  حجم الدم
ــاحات  ــم داعش على مس ــتولى تنظي اس
شاسعة من أراضي العراق في ٢٠١٤ وفرض 
ــدن كثيرة وبلدات  ــه اخلاص حتولت م حكم
وقرى بينها املوصل إلى أنقاض. وبعد حترير 
ــاف هدم  ــرى اكتش ــي ٢٠١٧ ج ــل ف املوص
ــيلها  ــن املباني التقليدية وشناش كثير م
ــال بدرجة فنانني اآلن  التاريخية.ويقوم عم
ــيل  بإعادة الروح إلى تلك املباني والشناش

ــادة تأهيل  ــم أو إع ــروع ترمي ــي إطار مش ف
مباني املوصل. وأضاف غامن، حاولنا احلفاظ 
على التصميم القدمي، من دون أي إضافات، 
ــع بصمة الفنانني، فالعاملون  لكن مع وض
ــي هذا  ــاع ف ــم ب ــكيليون له ــون تش فنان
ــى اآلن عمليات  ــروع حت ــذ املش اجملال.ونف
ــر شرفات متصلة بشناشيل،  ترميم لعش
ويستهدف ترميم مزيد منها في املستقبل.
ــن، وهو من سكان املوصل،  وعبر فالح حس
ــم، قائالً لـ  ــروع الترمي ــعادته مبش ــن س ع
ــة  ــذا العمل، ألنه ملس ــا به ــرز، فرحن رويت
ــاً املنطقة القدمية. هذا  للموصل، خصوص

من احلضارة والتاريخ العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاق مع تركيا  ــة  وجود أي اتف ــت وزارة اخلارجي نف
ــل في العراق،  ــاس قانوني يتيح له التوغ أو أس
ــتضافة وزيرها  ــارت إلى أن جلسة اس فيما أش
ــت  ــواب   ناقش ــي مجلس الن ــني ف ــؤاد حس ف
ــيا واقتصادياً.وقال  ــاً وسياس ــة الرد أمني كيفي
ــم وزارة اخلارجية أحمد الصحاف  املتحدث باس
ــكادر املتقدم فيها حضروا  ــر اخلارجية وال إن وزي

ــتضافة في مجلس النواب بشأن القصفني  اس
التركي واإليراني ومت طرح مجموعة من األسئلة 
على  احلاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً 
ــران العراق. ــتمرة من جي على االنتهاكات املس

وأضاف أن وزير اخلارجية عرض ملف تواجد حزب 
ــتاني منذ عام ١٩٨٤ وأكد أن ما  العمال الكردس
يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل 
شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر 

اجتماع بني بغداد وأنقرة قبل عام ٢٠٠٣ يسمح 
ــط وأليام  ــم فق ــق ٥ ك ــل لعم ــرة بالتوغ لألخي
محدودة بالتنسيق مع احلكومة العراقية.وتابع 
ــتمرة  ــذ انتهاكات مس ــي ينف ــب الترك أن اجلان
ــي أو اتفاق  ــاس قانون ــى أي أس ــر مبنية عل غي
ــون باملادة ٥١ من ميثاق  ــني البلدين وهم يتذرع ب
ــس وهذا ال ميكن  ــدة للدفاع عن النف األمم املتح
ــمية. ــا دون وجود موافقة عراقية رس تطبيقه

ــذه اخلروقات مع  ــد أن العراق بحث جميع ه وأك
ــاع اليوم  ــوزارة طرحت باجتم ــادة ال ــا وقي تركي
ــراق بالتحرك  ــمح للع في البرملان مقاربات تس
ــدر مجلس  ــام ٢٠٠٩ أص ــي الع ــياً وف دبلوماس
ــه أي صيغة  ــي قراراً ألغى مبوجب ــواب العراق الن
ــار  تتيح للجانب التركي الدخول ألراضينا.وأش
ــن  ــل أن م ــك ه ــش كذل ــاع ناق ــى أن االجتم إل
املصلحة أن يرد العراق عبر القوة اخلشنة ممثلة 
ــكري وكيف ميكن الرد  ــالح األمني والعس بالس
كذلك سياسيا واقتصادياً واألمر حالياً بحاجة 
ــتضافة  ــة االس ــي.وخالل جلس ملوقف سياس
ــس البرملان حاكم  ــوم، أكد النائب االول لرئي الي
ــه تواجد اي قوة  ــي،   األحد املاضي، رفض الزامل
ــداء على دول  ــا لالعت ــن ارضنا منطلق تتخذ م
ــن  اجلوار، فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية حس
ــراءات امنية  ــاع اج ــة الى اتب ــذاري احلكوم الع

ودبلوماسية ازاء تكرار االستهدافات.

العراق يعيد الروح إىل مباين و شناشيل املوصل التارخيية

اخلارجية : تركيا ال متتلك أي أساس قانوين يسمح هلا 
بالتوغل شامل العراق

ليس ضد احللبويس.. شيخ قبيلة البو مرعي يكشف عن طبيعة احلراك األخري

حتذير نيايب من صفقة فساد
 يف سلطة الطريان املدين

بغداد / البينة اجلديدة
ــلطة  ــمتها محاولة لس ــة عالية نصيف، مما اس ــذرت النائب ح
ــراء تعديالت قانونية  ــران املدني إلقناع مجلس الوزراء بإج الطي
تتيح لها التعاقد مع شركات وهمية، مشيرا إلى أنها ”ستسبب 
هدر ماليني الدوالرات“.وقالت نصيف ، أناشد رئيس الوزراء بعدم 
ــلطة الطيران املدني  ــتقدمه س ــة على املقترح الذي س املوافق
ــني الثانية  ــوزراء بتعديل الفقرت ــس ال ــاء الى مجل ــوم الثالث الي
ــنة ٢٠٢٠ ، مبينة ان هذا  ــرار اجمللس رقم ١٩٧ لس ــة من ق والثالث
ــركات وهمية  ــدين بالتعاقد مع ش ــمح للفاس التعديل سيس
لتوفير احلماية األمنية ملطار بغداد“.وأضافت ”من جديد يسعى 
ــلطة الطيران املدني الى التالعب  بعض ضعاف النفوس في س
بعقد احلماية االمنية من خالل إحالة العقد الى الشركات  التي 
ــا اعمال مماثلة في  ــت لديهم تربطهم بها عالقات خاصة ليس
امن املطارات نهائياً، كما أن احداهما عدد موظفيها اثنان فقط، 
ــن تنفيذ مآربهم،  ــدين م لكن هناك عوائق قانونية متنع الفاس
ــس الوزراء رقم ١٩٧ لعام ٢٠٢٠ ”.وتابعت نصيف،  وهي قرار مجل
ان ”سلطة الطيران املدني ستحاول جتاوز هذه العقبة من خالل 
ــته التي ستنعقد اليوم  محاولة إقناع مجلس الوزراء في جلس
ــن القرار رقم ١٩٧  ــني الثانية والثالثة م ــاء   بإلغاء الفقرت الثالث

ليصبح بإمكانهم التعاقد مع الشركات التي تروق لهم“.
ــركات الوهمية  ــال التعاقد مع تلك الش ــه ”في ح وأوضحت أن
ــى عقود مع  ــال العام عل ــدوالرات من امل ــني ال ــيتم هدر مالي س
ــتقوم  ــر األمن للمطار“، مؤكدة أنها س ــركات وهمية لن توف ش
ــة النزاهة واالدعاء  ــة املعلومات املتوفرة لديها الى هيئ بـ ”إحال
ــيرةً الى  ان ”هذا البيان يُعد بالغاً رسمياً منذ تاريخ  العام“، مش

نشره في وسائل اإلعالم ”.
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اهليئة: أمانة جملس الوزراء توافق عىل توجيه الوزارات بإحالة اإلعالنات عىل الصحف املعتمدة
ناقصات احلكوميَّة دة للمُ الوقاية: وزارة التخطيط رشعت بمرشوع احلقيبة اإللكرتونيَّة املُوحَّ

نقابة الصحفيني وضعت رشوطاً وضوابط ملنح االعتامد السنوي 
وإجراء الكشف املوقعي عىل مقرات الصحف وكوادرها

حمافظة بغداد توضح اسباب 
اغالق رشكة خمابز «باب االغا»

عصائب اهل احلق تطرح رأهيا بمرشوع 
الصدر لتجريم التطبيع

تــهـنـئـــــــــــة

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة مخابز باب  ــالق ش ــباب اغ ــت محافظة بغداد، اس اوضح
ــركة  ــي العاصمة. وذكر بيان للمحافظة، ان ادارة ش االغا جنوب
ــييد مخابزهم دون وجود اجازة  ــز باب االغا، عمدوا الى تش مخاب
ــو مخالفة صريحة  ــادرة من اجلهات املعنية وه بناء اصولية ص
تستوجب محاسبة املتجاوزين ومعاقبتهم وفقا للقانون، كما 
ــتخدام السيئ لهذه الشركة  نحيط الرأي العام علما بان االس
ــل له كانت  ــتغاللها املتواص ــات الطريق ومحرماته واس ملقترب
سببا رئيسيا في حوادث دهس يومية على هذا الطريق وبالقرب 
ــارب حادثة الى اخرى خالل  ــركة بالتحديد، وما يق من هذه الش
اسبوع واحد ، ومت توجيه االنذار للشركة ومالكيها مرارا وتكرارا 
ــبب  ــام منهم غير مكترثني لألرواح التي زهقت بس دون اي اهتم
ــاوز ادارة اخملبز على  ــان الى جت ــار البي ــم وتقصيرهم.واش اهماله
اجلدران الواقية الفاصلة بينها وبني شارع بغداد احللة، من خالل 
عمل فتحة غير نظامية لدخول املتبضعني، مستخدمة الطريق 
ــريع اداة لبلوغ شركتهم، غير مكترثني ملا حلق بالطريق من  الس
ــا مثبتة بكتب  ــوادث كثيرة وجميعه ــرار وباملواطنني من ح اض
واحصاءات رسمية.واضاف، ان شركة اخملابز متادت بتجاوزها ايضاً 
ــداد -حلة، بعد  ــيدات على محرمات طريق بغ ــى اقامت مش حت
ــعة جللوس زبائنها، وهي باألساس محرمات  ــاء باحات واس إنش
ــي يربط العاصمة باحملافظات اجلنوبية، وهو يعتبر  شارع رئيس
ــالمة العامة ثانيا، كون  جتاوزا على امالك الدولة اوال، وعلى الس
ــريعة واالستراتيجية وان جتاوزا مثل  هذا الطريق من الطرق الس
ــرات احلوادث املرورية.وتابع ان محافظة بغداد  هذا يتسبب بعش
ــائل االعالم ومواقع التواصل  ــع باهتمام بالغ ما تناولته وس تتاب
اإلجتماعي من ادعاءات شركة مخابز باب االغا التي رافقت قرار 
ــكالم بعيد كل البعد  ــركة وتضليلهم الرأي العام ب اغالق الش
ــاعر املواطنني بعبارات تخالف  عن الواقع من خالل مغازلة مش
ما مثبت لدينا من حقائق تضاعفت حتى وصل االمر التخاذ قرار 
االغالق. وجدد البيان تأكيده بان االجراء املتخذ بحق الشركة، ال 
يعد استهدافا لها، وال لعمل القطاع اخلاص وامنا جاء بعد تكرار 
ــببتها  ــة، وحاالت الوفيات جراء الدهس، التي س احلوادث املروري

مداخل ومخارج غير النظامية للشركة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــق نعيم العبودي ، الى  ــا القيادي في حركة عصائب أهل احل دع
ــدري مقتدى الصدر  ــم التيار الص ــروع زعي ضرورة أن يخرج مش
ــاء املزايدات واالختالفات  ــرائيل، من فض لتجرمي التطبيع مع إس
السياسية.وقال العبودي في تغريدة على ”تويتر“  ، انه يجب أن 
ــرج مقترح قانون جترمي التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي  يخ
ــاء ال“مزايدات  ــريعه، من فض ــروم مجلس النواب العراقي تش ي
ــور الكتل  ــب حض ــية.وأضاف، أن ”الواج ــات السياس واالختالف
ــب وطني  ــه مطل ــت علي ــد، فالتصوي ــرار األكي ــا واإلق جميعه
وشعبي“.وأعلن الصدر، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح 
ــرائيل للتصويت عليه  ــروع يقضي بتجرمي التطبيع مع إس مش
ــن العذاري، ان  ــس الكتلة الصدرية حس ــي البرملان.وأعلن رئي ف
ــيعرض في أول  ــرائيل س ــرمي التطبيع مع إس ــروع قانون جت مش
جلسة للبرملان.وقال العذاري في مؤمتر صحفي عقده في مبنى 
ــة الصدرية قررت مع الكتل املتحالفة معها،  البرملان ، ان الكتل
رفع مقترح قانون لتجرمي التطبيع مع الكيان الصهيوني.واضاف 
ــرائيل او اقامة اي نوع من  ان هذا املقترح يجرم التطبيع مع اس
العالقات، الفتا الى ان القانون يتضمن ١٠ فقرات وسيعرض عند 
ــى اللجان اخملتصة  ــيحال ال ــة جمللس النواب، حيث س اول جلس

لقراءته والتصويت عليه.

ــتاذ مؤيد الالمي  ــكات إلى األس ــص التهاني والتبري أتقدم بخال
ــا للصحفيني  ــادة انتخابه نقيبً ــد الثقة فيه وإع ــبة جتدي مبناس
ــة املوقر وجلنتي  ــس النقاب ــك إلى اعضاء مجل ــني، وكذل العراقي
املراقبة واالنضباط، سائالً اهللا سبحانه وتعالى ان يسدد خطاهم 
ــرة  ــم النقابي خلدمة صاحبة اجلاللة واألس ــم في عمله ويوفقه

الصحفيية ومبا يضمن حرياتهم وحقوقهم.مع فائق التقدير 
املهندس محمد جابر العطا

محافظ بغداد

الغزي يعلن زيادة التخصيصات املالية ملحافظتي كربالء والنجف
بغداد / البينة اجلديدة

أكد األمني العام جمللس الوزراء حميد الغزي، امس 
ــة حملافظتي  ــادة التخصيصات املالي ــني، زي االثن
ــم الطارئ. ــن قانون الدع ــالء والنجف ضم كرب
ــة  ــالء املقدس ــة كرب ــزي ، إن محافظ ــال الغ وق
ــب احلكومي، وزيادة  ــتحق االهتمام من اجلان تس
في تخصيصاتها املالية، كونها عانت كثيراً في 
السنوات املاضية ولم تنَل استحقاقها احلقيقي 
ــكانية  ــع حجم الكثافة الس ــب م الذي يتناس
والنهضة العمرانية والتطور داخل هذه املدينة.

ــت في مدينة  ــعة التي حصل وأضاف، أن التوس
ــتحق الوقفة، وزيادة بالتخصيصات  كربالء تس

املالية، وهذا ما متت مراعاته من اجلانب احلكومي 
ــيراً الى  ــون الدعم الطارئ، مش وخاصة في قان
ــي القانون تتضمن منح  ــه متًت اضافة فقرة ف أن
خصوصية حملافظتي النجف وكربالء كون هاتان 
احملافظتان حصلت فيهما زيادة بنسبة السكان 
ومنو كبير بينهم الكثر من ٤٠٪.وتابع انه لم يتم 
ــبة النمو في محافظتي النجف  احتساب نس
وكربالء، واحتسبت النسبة السكانية القدمية، 
ــي تأتي لزيارة  ــارات املليونية الت ــة إلى الزي إضاف
ــيراً الى أن هناك ملسة  ــة، مش العتبات املقدس
ــي محافظة كربالء  ــة وخدمات قدمت ف عمراني
ــكل ملحوظ، ولكن يحتاج الى تعزيز ودعم  بش

ــا مت احلديث عن مع  ــة من احلكومة، وهذا م ووقف
ــم اخلطابي، الذي  محافظ كربالء نصيف جاس
ــاة مع تقدمي  ــاكل واملعان ــرض الكثير من املش ع
ــالت وهي  ــي النقل واملواص ــواء ف ــات س مقترح
ــك الزحامات  ــية لكربالء، لف ــة االساس النقط
ــهيل حركة الزائرين  ــي الزيارات املليونية وتس ف
ــت  للمحافظة.ولف ــة  التحتي ــى  البن ــر  وتطوي
ــة الى حني إقرار  ــه متّ االتفاق إلعداد موازن ــى أن إل
ــن فيه إعطاء  ــارئ، الذي ضم ــون الدعم الط قان
ــم إعداد  ــالء، على أن يت ــة حملافظ كرب خصوصي
ــات  للقطاع ــة  املهم ــاريع  واملش ــوفات  الكش

االساسية للمحافظة.



دراسات

ــني  الصحافي ــر  تقاري ــت  أصبح
املُلحقني. في معظم األحيان, األكثر 
ــف األميركية على  ــرًا في الصح نش
ــدد األقل من  نت الع ــا تضمّ رغم أنه
املصادر العراقية, واألقل من املواضيع 
ــاني. وكانت األقل  ــع اإلنس ذات الطاب
ــد  ووج ــني.  املدني ــى  للقتل ــة  تغطي
ــن املواضيع  ــر أن ٧١  في املئة م ليندن
ــى  األول ــات  الصفح ــي  ف ــورة  املنش
ــة جاءت  ــف األميركي ــرى الصح لكب
ــني. وزع ليندنر  لحق ــلني مُ ــن مراس م
ــام على كل صحيفة. على حدة.  األرق
ــن مواضيع  ــي املئة م ــد أن ٦٠  ف فوج
لوس أجنلس تاميز جاءت من مراسلني 
ــلون  مراس ــب  كت ــا  فيم ــني.  لحق مُ
ــني في  ــداد األربع ــي بغ ــزون ف متمرك
ــأت أي منها من  ــرى. ولم ت ــة األخ املئ
صحافيني مستقلني. ووجد ليندنر أن 
ــت حصلت على ٥٥   الواشنطن بوس
ــلني  ــة من مقاالتها من مراس في املئ
ــتقلني  لحقني و٢٩ في املئة من مس مُ
ــلني يعملون  ــي املئة من مراس و١٥  ف
ــورك تاميز  ــت النيوي ــداد. وكان في بغ
ــدة التي مت حتليلها  الصحفية الوحي
 ٥٢) واستخدمت معظم مواضيعها 
ــتقلة إلى  ــن مصادر مس في املئة) م
لحقني  جانب في املئة من مراسلني مُ
ــن مجموعات تتخذ  ــي املئة م و ١٢  ف
ــا. ويتباين هذا في  من بغداد مقرّا له
ــو.أس.إي.  ــع أرقام «ي ــكل صارخ م ش
ــا.  ــر مبيعً ــة األكث ــوداي» الصحيف ت
ــن مقاالت  ــة في املئة م ــد جاء مئ فق
ــدة التي مت حتليلها  ــة في امل الصحيف
ــب  ــني. وبحس لحق ــلني مُ ــن مراس م
ي الريبورتاج املُلحق  ليندنر فإن تفشّ
د في  ــدّ ــنَ جيال من التغطية «ش مَ ضَ
ــي احلرب  ــود ف ــارب اجلن ــوة على جت ق
فيما قلل من شأن آثار االجتياح على 
ــذا فإن إدارة  ــعب العراقي». وهك الش
ــي الدعم للحرب من  أملت في أن تبن
ــة الناجحة  ــا باملهم ــالل تصويره خ
ــدودة, أمكنها القيام  ذات الكلفة احمل
ــج االحلاق ومن  ــن خالل برنام بذلك م
ــأة  وط ــد  األش ــة  الدعاي ــود  دون جه
ــة الصحراء. اعتمدت  لعملية عاصف
ــكل  ــاج املُلحق في ش ــدرة الريبورت ق
ــي  ــي ف ــة الصحاف ــى أمان ــر عل كبي
للحرب.  ــرية  البش التكاليف  عكس 
ــلني. وهو إيفان رايت  عاش أحد املراس
ــط اجلنود  ــتونز», وس ــن «رولينغ س م

ــة تأثيراتهم في  - لكنه متكن من رؤي
ــعب العراقي - وقد أحلق بكتيبة  الش
ــة املارينز األولى.  ــتطالع في فرق االس
ــالل تقدم املارينز نحو بغداد  وكتب خ
أن سيدات متقدمات في السن وقفن 
ــارج مجموعة  ــود خ الس ــن  بأثوابه
ــة موقع  ــواخ الطينية قبال ــن األك م
قن في اإلست الباهت  الفصيلة «يحدّ

ــز وهو  ــر املارين ــد عناص ــض ألح األبي
ــن األمامي»,  ــوط في باحة فنائه يتغ
ــزوال. وقال أحد  ــطه ن وهو عار من وس
ا:  ــذاك لرأيت معلّقً جنود املارينز حين
ــل لو أن األمر معكوس. فيأتي  «أتتخي

ــى الضاحية  ــر اجليش إل ــد عناص أح
ــي حديقة كل  ــا ليتغوط ف ــي بالدن ف
ــاذ».  ــه. واللعنة. ألمر ش ــخص؟ إن ش
ــت, في دقّة.  ــد ذلك بأيام. فنّد راي وبع
ــني عقب هجوم املارينز  القتلى املدني
ــب اجلثث على  ــة. وراق ــى الناصري عل

ــق املؤدية إلى خارج املدنية وقد  الطري
شوهت القافلة العابرة الكثير منها. 
وكتب أن اجلثث أصبحت «مسطحة 
ــا أمعاؤها».  ــن كل منه ــرج م وقد خ
ــحوق  مس ــاص  بب ــا  مررن ــاف:  وأض
ومحترق مع بقايا إنسانية متفحمة 
ــض النوافذ.  جتلس منتصبة عند بع

ــى الطريق من دون رأس  وثمة رجل عل
ا في الثالثة  ــة أيضً وفتاة صغيرة ميت
ــى ظهرها. وهي  ــة. ممددة عل أو الرابع
ترتدي فستانًا وقد فقدت ساقيها»». 
ــب رايت, فإن اطالق النار على  وبحس
ــني في العراق له ما يبرره مبعنى  املدني
ــة التي  ــض الباصات املدني ــود بع وج
أقلت مقاتلني فدائيني... ولكن عندما 

ــرة بلباس جميل  ــاهد فتاة صغي تش
ــحقت  ــاه أحد ما وقد س ــها أي ألبس
على الطريق وقطعت ساقاها. تعرف 
ــني كانوا في  ــة أن فدائي ــي احلقيق ف

اجلوار وأن هذه أضرار جانبية. 

ــز عمله  ــا إن ما ميّ ــت الحقً ــال راي وق
ــرة األميركيني للحرب  االعتقاد أن نظ

«معقمة جدا».
 رقابة ذاتية جماعية 

ــان رايت  ــاالت إيف ــت الحقا مق جمع
ــتون» في  ــي «رولينغ س ــورة ف املنش

ــته  كتابه «جيل القتل» الذي اقتبس
ــه  ــج من ــي.أو» لتنت ــة «إتش.ب محط
ــوى أن  ــات تلفزيونية. س ــبع حلق س
الريبورتاج املُلحق اجليّد عن اإلصابات 
ا  ــم يضمن دومً ــي صفوف املدنيني ل ف
احلصول على عدد واسع من القراء أو 
على تأثير كبير. ففي ١٨ كانون الثاني 

ــبيل املثال. فتح اجلنود  ٢٠٠٥ على س
ــيارة في تل  ــون النار على س األميركي
ــائقها بعد  عفر عندما لم يتوقف س
ــة. قتلت أم ووالد  الطلقات التحذيري
ــني - ولم يصب  ــي املقعدين األمامي ف
ــة في املقعد اخللفي  أوالدهما اخلمس
ــس هوندروس. املصور  بأذى. وكان كري
ا بفرقة  ــز». ملحقً ــي إمياج لدى «غيت

التي  ــرين  ــة والعش ــاة اخلامس املش
ــار القاتلة. أخذ هوندروس  أطلقت الن
ر  ــي تصوّ ــن اللقطات الت ــلة م سلس
ــألوالد العراقيني  ــات األليمة ل الصرخ
ــعى  ــى. غير أن قائد الوحدة س اليتام
ــور إلى  ــال الص ــره عن إرس ــى تأخي إل
ــى  عل ــدروس  هون ــدد  وش ــره.  ناش
ــط الرقابة. بل  ــوا ق ــم «لم يطلب أنه
ــال». عرف  ــر اإلرس ــوا مني تأخي طلب
ــول الصور  ــد يعني وص ــر ق أن التأخي
ــتخدامها  ا فال يتم اس ــدً ــرة ج متأخ
ــل مجموعة صور تلعفر كلها  فأرس
ــريه في الواليات املتحدة. إال  إلى ناش
ــرت اللقطات.  ــا قليلة نش أن صحفً
ــذه اللقطات.  ــدروس إن ه ــال هون وق
ــك. «هيمنت  ــض من ذل ــى النقي وعل
ــاب في أوروبا  على ما يبدو على اخلط
ــن الصحف  ــرها الكثير م حيث نش
ــات كاملة عدة».  املهمة على صفح
ــنطن  واجه وليام برانيغني من الواش
بوست عام ٢٠٠٣  ردًا مماثال على تقرير 
ــاب البنتاغون  أبرز التفاوت بني احتس
ــى والرواية التي قدمها  املدنيني القتل
ــي  ــني ف ــاد برانيغ ــان. وأف ــهود عي ش
ــهد  ــان ٠٠١  عن «مش ــن نيس األول م
ــريع الرقم  ــنيع على الطريق الس ش

ــرة عراقيني.  ــل عش ــى مقت ٩» أدى إل
بينهم خمسة أطفال دون اخلامسة. 
ــذي كان موجودًا  ــاف برانيغني, ال وأض
ــوم, أن اجلنود لم يطلقوا  حلظة الهج
ــم النار.  ــة قبل فتحه ــة حتذيري طلق
وبحسب روايته األخاذة صرخ النقيب 
ــارة نابية]  ــا [عب ــون, «ي ــي جونس رون

قتلتم للتو عائلة ألنكم لم 
في  ــة حتذيرية  تطلقوا طلق
ــب!» ومع ذلك  الوقت املناس
ــة الصحف  ــم تخبر غالبي ل

ــيئًا  ــار ش ــج األخب ــة وبرام األميركي
ــر  ــم. ونش ــذا التفصيل احلاس عن ه
ــك.  ــن ذل ــدال م ــف. ب ــم الصح معظ
ــداث - وهي أن  ــة البنتاغون لألح رواي

سيارة الفان لم تبال بطلقات املارينز 
ــال.  املث ــبيل  س ــى  وعل ــة.  التحذيري
ــورك تاميز عن  ــى موضوع النيوي اكتف
ــوم على  ــرته بعد ي ــادث الذي نش احل
ــت.  ــنطن بوس ــة األولى للواش الرواي

ــهدا  ــب - مستش ــن وحس ــأن يعل ب
ــمية لألحداث  برواية البنتاغون الرس
ــوا طلقات حتذيرية  - أن «اجلنود أطلق
ــوا النار على  ــان. ثم أطلق ــف الف لوق
ــع تقدمه مما  ــان تاب ــرك. إال أن الف احمل
ــار على  ــى إطالق الن ــر اجلنود عل أجب

ــركاب». وكذلك. وبعد ١٨  مقصورة ال
ــر  ــاعة بالتمام والكمال على نش س
ــنطن بوست. أفاد الراديو  رواية الواش
ــا  ــمعه هن ــا نس ــي: م ــام الوطن الع
ــادة املركزية  ــنتكوم» (القي في ال«س
ــوا  ــود  أطلق ــو أن اجلن ــة) ه األميركي
ــا كانت اآللية  ــة حتذيرية بينم رصاص

ــش. ولم  ــة التفتي ــن نقط ــرب م تقت
ــن ثم على  ــف. فأطلقوا النار م تتوق
ــيرها.  كتلة احملرك. وواصلت اآللية س
ــار على مقصورة  فأطلقوا حينئذ الن
ــاء  ــني نس ا ب ــبعً ــوا س ــركاب وقتل ال

وأطفال. 
ــال_ جورن ــا  «أتالنت ــت  ن وضمّ

ــتون  و«هيوس ــن»  كونستيتيوش
مماثلة  ــات  رواي أعدادهما  ــكل»  كروني

ــة  متابع أن  ــب  والغري ــداث.  لألح
ــا صحافي آخر  ــي تواله املوضوع الت
في الواشنطن بوست تضمنت رواية 
البنتاغون - ال رواية برانيغني. وبحسب 
ــي التقارير)  ــر» (النزاهة والدقة ف «في
ــن الصحف -  ــب م ــإن حفنة وحس ف

النيويورك ديلي نيوز. بوسطن غلوب. 
ــس  أجنل ــوس  ل ــون.  تريبي ــيكاغو  ش
ــان فرانسيسكو كرونيكل -  تاميز. س
الحظت التضارب. وجتاهلت الصحف 
ــد  ــاج اجلي ــا الريبورت ــة أيضً األميركي
ــك في األندبندنت, وهو  لروبرت فيس
ــذي كتب  ــر املُلحق ال ــي غي الصحاف
بعض أهم التحقيقات عن اإلصابات 

التي أحلقتها احلرب بصفوف املدنيني. 
ــبيل املثال.  ففي ٢٨ آذار ٢٠٠٣  على س
ــقوط  ــن ٦٠  عراقيًا بس ــر م ــل أكث ت قُ
ــعلة  صاروخ طائش في منطقة الش
ــداد. وجاءت تغطية النيويورك  في بغ
ــا للرد األميركي.  تاميز للهجوم منوذج
ــوم التالي أن  ــز في الي ــت التامي الحظ
ــقط في منطقة أسواق  «صاروخا س
حاشدة» و«استحال حتديد السبب». 
ــم القيادة  ــة أن «متحدثا باس مضيف
ــي قطر قال ليل اجلمعة إن  املركزية ف
ــعها القول  ــات املتحدة لم يس الوالي
ــبب قصف يوم اجلمعة».  ما الذي س
ــك املكان والتقط شخصيًا  زار فيس
ــر رقمه  قطعة من الصاروخ الذي نش
ــي «٣٠ آذار مارس٢٠٠٣  ــل ف املتسلس
وبعد ذلك بأيام تتبع زميله الصحافي 
في األندبندنت, كاهال ميلمو, الرقم 
ــون  ــركة «رايثي ــى ش ــل إل املتسلس
ــن» فأفاد أن السالح «على  كوربوريش
ما يُعتقد» هو «إما صاروخ هارم املضاد 
ــة موجهة بالليزر  للرادارات وإما قنبل
ا  من طراز بايفواي». وعلم ميلمو أيضً
ــون أن طائرة  ــي البنتاغ ــن مصادر ف م
ــر إي.آي - ٦ ب» أميركية حلّقت  «براول
ــوم «وأطلقت  ــوم الهج ــوق بغداد ي ف
ا على األقل حلماية  صاروخ هارم واحدً
ــة  ــن بطاري ــني م ــني أميركيت مقاتلت
ــتمر اإلعالم  صواريخ أرض - جو». واس
ــف»  ــي. على رغم هذا الكش األميرك
يردد كالببغاء ما قاله البنتاغون. ولم 
ــان ٢٠٠٣   يذكر روبرت بورنز في ٤ نيس
ــك  ــورك تاميز تقارير فيس ــي النيوي ف
ــو. بل ألقى بدال من ذلك باللوم  وميلم
ــؤولني  على العراقيني. والحظ أن املس
ــاعات, مواكبة  ــني «أخروا. س العراقي
ــوا من  ــع. وتهرّب ــى املوق ــلني إل املراس
ــارات املراسلني عن  الرد على استفس
ــر املعتادة في  ــرة غي ــوة الصغي الفج
م برنامج  السوق...». كذلك شرح مقدّ
ــو العام  ــى الرادي ــث األمة» عل «حدي
ــؤولي  ــان. أن مس ــل كون ــي, ني الوطن
ــم يتمكنوا حتى  ــش األميركي ل اجلي
ــن إيجاد الدليل إلى أن القصف  اآلن م
مصدره سالح أميركي. وقال: «سيمر 
بعض الوقت قبل أن نعرف بالفعل ما 

الذي حدث هناك, هذا إذا عرفنا».

حاولت بعض الصحف األمريكية التخفيف 
من وطأة االجتياح األمريكي للعراق

يف حديقة منزل عراقي تغوط أحد اجلنود األمريكان بطريقة مقززة تثري االستغراب

اجلنود األمريكان أطلقوا النريان عىل مواطنني ابرياء بطريقة مهجية

«                                » 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

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــة االكثر  ــب املهن ــد مهنة الط  تع
ــيما وانها تعني  ــانية س نبال وانس
ــه  ــل , وان من نذر نفس ــاة واالم احلي
ــذه الفئة من اجملتمع رمبا يتحمل  له
ــوؤلية مضاعفة  ــرا ومس عبئا كبي
ــرعية  ترتبط بكثير من املعالم الش
ان  ــم  واالجتماعية.نع ــة  والقانوني
ــلمك  يس ــا  عندم ــل  غاف ــض  املري
ــده لكنه مؤمن بأن اهللا  روحه وجس
ــبحانه وتعالى يشمله بعطفه  س
ــه وميكر مبن نصب اليه الفخ  وعنايت

ــأن الباري عز وجل  فهو على يقني ب
هو حسبه وهو املتفضل عليه بكل 
ــم ومثلما افحمنا نبينا الكرمي  النع
ــو اجتمعوا  ــم ان الناس ل (ص) واعل
ــيء لن يضروك  على ان يضروك بش
ــه لك.لذلك  ــد كان اهللا كتب اال ما ق
ــآم اجلروح وليس  فان الطب هو اللت
ــك  والفت ــض  املري دم  ــاص  المتص
ــه املادية  ــوق طاقت ــه ف ــه وحتميل ب
ــبحانه  والصحية والرازق هو اهللا س
ــال نيأس من روح اهللا. واهللا كان في  ف
ــا كان العبد في عون  ــون العبد م ع
ــتعبد  ــن الى الناس تس اخيه.احس
ــان  ــتعبد االنس قلوبهم فطاملا اس
ــال الناس  ــان من جاد باملال م احس
قاطبة اليه واملال لالنسان فتان . قد 
ــا كلمة مرادفة  ــون  املرض أحيان يك
ا  ــاك فروقً ــن   هن ــح داء،لك ملصطل
ــني حيث ان املرض  دقيقة بني املعني
ــي للمريض  ر الذات ــاره التصوّ باعتب

ــكلٍ موضوعي ,  ــدد بش ــرضٍ مح مل
ــاالت الطبية   ــرض أو احل ــراض امل الع
ــتقبال  ــه مس ــص من ــن التخل وممك
ــتخدم مصطلح الداء لوصف  ويُس

ــتمر مدى  ــات احلادة التي تس اإلعاق
ــى االعتالل  ــزى إل ــي تُع ــاة والت احلي
احلساسية  ــدي.اما  واجلس العقلي 

هي ردة فعل جهاز املناعة ملواد غير 
ــات اللقاح،  ــه، مثل حبيب مالوفة ل
ــعة النحل او  ــم من جراء لس والس
املناعة  ــاز  ــر احليوانات,ينتج جه وب
ــمى االجسام املضادة  بروتينات تس

ــام  ــم من االجس ــي حتمي اجلس الت
الغريبة.هو مرض نادر يصيب األطفال 
دون سن اخلامسة ويتميز هذا املرض 

ــة غير  ــي األوعي ــاب احلاد ف بااللته
ــا، حيث يؤثر مرض  املعروف مصدره
ــاكي على صحة الكثير من  كاواس
ــؤدي اللتهابات في  ــه ي ــال ألن األطف
جميع أنحاء أجسامهم.من اعراض 

هذا املرض تشقق واحمرار بالشفاه، 
ــان، والبلعوم ورم واحمرار في  واللس
ــر على  أكف اليدين والقدمني ,تقش

ــعور بالضعف  ــواف االظافر الش ح
ــاقني واألصابع  ــي الذراعني أو الس ف
,يظهر في األسبوع الثاني أو الثالث 
ــم العقد  ــور تضخ ــرض ظه من امل
ــالت الوجه  ــة ضعف عض اللمفاوي

ــر طبيعية كذلك   ــات قلب غي نبض
ــل و ارتفاع  ــي املفاص ــورم ف ــم وت أل
درجة احلرارة بشكل مستمر ملدة ٥ 

ــي حلمية العينني من  أيام احمرار ف
ــرازات قيحية.إن مصدر  دون وجود إف
ــاكي غير معروف حتى  مرض كاواس
ــي أن العوامل  ــتبه ف اآلن ولكن يُش
ــية ميكن  الوراثية والعدوى الفيروس

ــبب املرض.حيث مت اكتشاف  أن تس
ــي عام  ــرة ف ــاكي ألول م داء كاواس
١٩٦٧ في اليابان ومت اكتشاف حاالت 
ــنوات في هاواي في  مماثلة بعد ٩ س
الواليات املتحدة األمريكية مما جعل 
ــون فرضية حول  ــني يفترض الباحث
ــي املنطقة  ــروس خاص ف ــود في وج
ــن هذا  ــاواي، لك ــني اليابان وه ــا ب م
ــير  ــم إثباته وتش ــم يت ــراض ل االفت
ــدر  ــى أن مص ــرة إل ــاث األخي األبح
الداء هو جيني وراثي.هذا املرض هو 
األخطر خاصةً عندما يضر باألوعية 
ــة للقلب  ــة التاجية التابع الدموي
ــة  ــة الدموي ــع األوعي ــث تتوس حي
ــذه احلاالت مما يؤدي  املتضررة مبثل ه
ــدم  ــرايني وع ــي الش ــدادات ف النس
ــجني  ــي باألكس ــدم الغن ــول ال وص
ــاالت  ــد احتم ــا يزي ــب، مم ــا يج كم
ــة القلب  ــاء عضل اإلصابة باحتش
ا. في املراحل العمرية الصغيرة جدً
ــي إعطاء  ــن  ف ــالج فيكم ــا  الع ام
ــد تُعرف  ــام مضادة عبر الوري أجس
بـالغلوبولني املناعي وتكون اجلرعة 
ــي غرامني لكل  ــة، وه ــة للغاي عالي
كيلوغرام من وزن الطفل على مدار 
ــذا العالج  ــاعة، ويصاحب ه ١٢ س
ــبرين  ــن عقار األس ــة عالية م جرع

كمضاد لاللتهابات.

Kawasaki's Disease .. مــــرض كـــــاواسـكـــــــــــــــــــي

احلساسية هي ردة فعل جهاز املناعة ملواد غري مألوفة له مثل حبيبات اللقاح والسم من جراء لسعة النحل او وبر احليوانات
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* الربوفيسور 
د.ضياء واجد اِّـهندس 

اهللا  ــة  ورحم ــم  عليك ــالم  الس
ــة األربعينات من  ــي بداي وبركاته..ف
ق اجليش األملاني  القرن املاضي، حقَّ
ــمال  ــي أوروبا وش ــرًا ف ــا كبي مً تقدُّ
ــارف  ــا حتى وصلوا إلى مش إفريقي
ــوفيتية  (الس ــية  الروس ــدود  احل
ــس وزراء  ــأل رئي ــا). عندها س وقته
و(كان  ــتون تشرشل  ونس بريطانيا 
ــاريه:  مستش ــرب)  ح وزراء  ــس  رئي
ــم والقضاء؟.. ــع التعلي ــف وض كي
ــال: إذن إجنلترا  ــر.. ق ــوا له: بخي قال

ــا  بخير..وأيضً ــدة  املتح ــة  واململك
ــف  ــارو أدول ــب مستش ــا طل عندم
ا من األساتذة  هتلر  أن يُشرِكَ بعضً
ــز البحثية مع  والباحثني في املراك
ــي جبهات القتال األملانية،  اجلنود ف
وا في اجلامعات  أجاب: يجب أن يبقَ
ومراكز البحوث، وأن نحافظَ عليهم 
ــتطيعوا أن يضعونا في  ــي يس لك
اآلخرين.وقالت  التقدم قبل  ــار  مس
ــابقة أجنيال  ــارة أملانيا الس مستش
املهندسون  تظاهر  (عندما  ميركل، 
ــأن   ــني ب ــاء مطالب ــون واألطب واحملام
ــم ورواتبهم  ــاوى مخصصاته تتس
ــاتذة واملعلمني) قالت  ــب األس بروات
نَّا،  م  ملا كُ جملتها املشهورة: لوالهُ
ــم ..فكيف تريدون  نت ــم ملا كُ ولوالهُ
ــى مدى  ــم؟!... عل ــاويهم بك أن نس
ــه مكانته  ــمُ ل ــخ، كان املعلِّ التأري
ن  ــة، وكان العرب يقولون: ( مَ اخلاص
ا)،  وكان  ــا ملكني عبدً علَّمني حرفً
ــه و آله  ــى اهللا علي ــول اهللا (صل رس
ــدرٍ من  ــرى ب ــلم) قد افتدى أس وس
ــمَ كلَّ واحدٍ  ــلَ أن يُعلِّ ــش مقاب قري
ــرةً من صبية املسلمني  منهم عش
القراءة والكتابة.و على مدى التاريخ 
ا كان األستاذ اجلامعي واملعلِّم  أيضً
ــارَ حتى قال  ــدوةَ و املن ــدرِّس الق وامل

فيه أميرُ الشعراء:
مِ وفِّه التبجيال

 قِف للمعلِّ
كادَ املُعلِّمُ أن يكونَ رسوالً 
ــتوحاة  ــذه القصيدة مس وكانت ه
ــمِ  حكَ ــي مُ ــاد ف ــن كالم ربِّ العب م
كتابه العزيز: (قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون).. عموما 
ــاءات  ما حدث يوم اخلميس من إس
ــاتذة اجلامعيِّني املطالبني  إلى األس
ــتحقاقتهم أمام مكتب الوزير  باس
ــر عمله في وزارة العلوم  الذي يباش
ــي  موظف ــةِ  مبعيَّ ــا،  والتكنولوجي
ــوم والتكنولوجيا، في ما  وزارة العل
ــمولهم  وتوزيع األراضي  يتعلق بش
ــكنية  ــقق الس ــاء الش بن ــادة  وإع
ة ) الذين متَّ أخذ  ــوَّ ع األخ مَّ جَ ــي( مُ ف
ــطٍ أوَّليٍّ منهم مبقدار ٥ مليون  قس
ــنة ولم  ــر من ١٢ س ــار منذ أكث دين
ــقق، ومتَّ حتويل مئات  ــم إجناز الش يت
ــة بغداد  ــن أراضي جامع ــدوامن م ال
ــة األهلية،   ــة األمريكي ــى اجلامع إل
وحتى التي أخذتها وزارة الدفاع من 
ــت إلى اجلامعة  ل جامعة بغداد حتوَّ
ــا بُنِيَت عليه  ــة وجزء منه األمريكي
ــي  ــة ) الت ــان األهلي ــة البي ( جامع
ــها مدير مكتب رئيس الوزراء  س أسَّ
ــم وزارة  ــم تهت ــف، ل األسبق..لالس

ــة الوزراء  ــم العالي وال رئاس التعلي
بجامعةبغداد و هي جامعة معروفة 
ــي  ــة األم ف ــم ب( اجلامع ــي العال ف
ــهود لها بالرَّصانة،  العراق )، واملش
ــن الطلبة  ــي خرَّجت املاليني م والت
ــوب  الزمن..املطل ــن  م ــرنٍ  ق ــاللَ  خ
منكم:  األول :منح أراضي سكنية 
ــل حدود  ــاتذة داخ ــة لألس مخدوم
مدينة بغداد أسوةً مبا منحها رئيس 
ــوزراء، وللوكالء،  ــوزراء لل مجلس ال
وللقضاة، وللدرجات اخلاصة.. وكان 
ــن حكمه  ــي زم ــني ف ــدام حس ص

أو  ــاط  للضب أو  ــاة  للقض ــح  مين ال 
للدرجات اخلاصة إال ومينح األساتذة 
ــم. األمر   ــق تولُّده ــي مناط أراضٍ ف
الثاني: إجراء تغييرات في القيادات 
ــرات الهيئات  ــة .. إنَّ تظاه اجلامعي
ــية أثبتت أنَّ األساتذة  في  التدريس
،   وأن القيادات في وزاره التعليم  وادٍ
ــي وزارة  ــادات ف ــرَ. والقي ــي وادٍ آخ ف
ــي  ــفافية ف ــدت الش ــم فق التعلي
تعاملها ومنذ أوقات بعيدة بسبب 
ــط واضحة للعالقة  عدم وجود رواب
بني األساتذة وبني القيادات في وزارة 

ــا أنَّ قيادات  ــي، كم ــم العال التعلي
ــل  تتعام ــي  العال ــم  التعلي وزارة 
ــفٍ وإجحافٍ  بفوقيَّةٍ كبيرةٍ وبتعسُّ
مع كلِّ األساتذة، حتى أنَّ كثيرًا من 
ــني متَّ متريرها ومنها قانون ٢٠  القوان
ــراءات أخرى دون  ــنة ٢٠٢٠  وإج لس
ــم العالي  ــوزارة التعلي ــون ل أن يك
ــي تقاعد  ــا ف ــا، كم ــمٌّ فيه هِ دور مُ
ــرض أن يكون  ــذي يفت ــاتذة ال األس
ــبب كفاءتهم،  ة متديد بس لهم مدَّ
ــات لهم.  ــة اجلامع ــبب حاج وبس
ا،  ــف وزارة التعليم معدومً كان موق

ــس مجلس الوزراء  وكان موقف رئي
قاصرًا.. أمتنَّى على اإلخوة في رئاسة 
ــم  التعلي ووزارة  ــوزراء  ال ــس  مجل
اه ما  ــة جتُ ــي أخذ األمور بجدِّيَّ العال
ــاتذة  ــرى، وفي تعاملهم مع األس ج
ــيما أنَّ التعليمَ  في اجلامعات، ال س
ــو اإلنهيار،  ــدر نح ــراق ينح في الع
ــة إلى  ــاوي، واحلاج ــم مأس والتعلي
ــي في كافة  ــت التعليم إعادة البي
قكم اهللا تعالى   خلدمة  جوانبه.. وفًّ

العراق وأهله.
 * مجلس الخرباء العراقي

رســــالة إلـى  الـســيـــد رئــيــــس الــــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمــــي
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــؤولية  ــادة ٨١ من احكام القانون بعدم االخالل باملس    امل
ــم او اشارة  ــبة الي مؤلف كتاب واضع رس اجلزائية بالنس
من طرق التعبير يعاقب رئيس التحرير للصحيفة بصفته 
ــه واذا  ــطة صحيفت ــي ارتكبت بواس ــال للجرائم الت فاع
ــم  ــؤول عن القس ــس حترير يعاقب احملرر املس ــم يكن رئي ل
ــى من العقاب اي  ــر ومع ذلك يعف الذي يحصل فيه النش
ــر حصل دون علمه  ــا اذا ثبت من التحقيق ان النش منهم
ــي واذا كانت  ــر الفعل ــدم ادلة ومعلومات ملعرفة الناش وق
ــتعملت في  ــرق التعبير التي اس ــم او ط الكتابة او الرس
ارتكاب اجلرمية قد وضعت او نشرت خارج البالد او لم ميكن 
معرفة مرتكب اجلرمية عوقب املستورد والطابع بصفتهما 
ــأن تعذر ذلك فالبائع واملوزع وامللصق وذلك مالم  فاعلني ف
ــعهم معرفة  ــر من ظروف الدعوى ان لم يكن في وس يظه
مشتمالت الكتابة او الرسم او طرق التعبير االخرى واملادة 
ــؤولية اجلزائية في جرائم النشر كون  ٨٣ ال يعفى من املس
الكتابة او الرسم او طرق التعبير االخرى نقلت او ترجمت 
من نشرات صدرت في العراق او في اخلارج او انها لم تزد من 
ــاعات او روايات عن الغير وال يسري هذا احلكم اذا  ترديد اش
ــر قد حصل نقال عن نشرات رسمية صادرة من  كان النش
السلطات احلكومية واذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى 
ــائل العالنية جاز لقاضي التحقيق او احملمة املنظورة  وس
ــام ان يأمر  ــاء الع ــى طلب االدع ــوى بناء عل ــا الدع امامه
ــن طرق التعبير  ــوم وغيرها م بضبط كل الكتابات والرس
ــرض او يكون قد  ــع او التوزيع او الع ــا يكون قد اعد للبي مم
بيع او وزع اوعرض فعال وكذلك االصول وااللواح واالشرطة 
ــا وللمحكمة عند صدور احلكم  واالفالم وما في حكمهم
ــياء  ــوى ان تأمر مبصادرة االش ــوع الدع ــي موض ــة ف باالدان
املضبوطة ويجوز ان تنشر احلكم او ملخصه في صحيفة 
ــر على نفقة احملكوم عليه ويجوز  او صحيفتني على االكث
للمحكمة ايضا اذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بطريق النشر 
ــى طلب االدعاء العام  ــي احدى الصحف ان تأمر بناء عل ف
ــر احلكم او ملخصه في نفس املوضوع  او اجملني عليه نش
ــالل اجل حتدده فإن لم يحصل  في الصحيفة املذكورة  خ
ــؤول عن النشر في حالة  ذلك عوقب رئيس التحرير او املس
ــدم وجود رئيس حترير بغرامة واذا صدر حكم باالدانة في  ع
جناية ارتكبت في احدى الصحف جاز للمحكمة تعطيل 

الصحيفةمدة ال تزيد على ثالثة اشهر.

املسؤولية يف جرائم النرش 

القاضي كاظم عبد 
جاسم الزيدي

أي  ــي  ف ــي  القانون ــام  النظ ــتند  يس
مجتمع من اجملتمعات على مجموعة 
ــة التي  ــد القانوني ــرة من القواع كبي
حتكم العالقات بني أفراده ومؤسساته 
ــلوكهم وحتدد حقوقهم  فتضبط س
ــون من  ــرج املهني ــم وال يخ وواجباته
ــرة اخملاطبني  ــراد هذا اجملتمع عن دائ أف
ــي  ــة الت ــد القانوني ــكام القواع بأح
يكتسبون منها حقوقهم ويتحملون 

ــم  مه دور  ــة  فللمهن ــم.  التزاماته
ــد مهنة  ــات وتع ــد االلتزام ــي حتدي ف
ــن العلمية التي  الصيدلة احدى امله
ــانية فهي تقوم على  لها غايات إنس
ــة والصحية  ــات الدوائي ــني اخلدم تأم
ــالمة افراده  ــع ومبا يضمن س للمجتم
ــارزا في حماية  ويؤدي الصيدلي دورا ب
ــار النظام  ــن إط ــراد ضم ــة األف صح
ــة مهنة  ــان ممارس ب ــك  الصحي.الش
الصيدلة او ما مياثلها من املهن االخرى 
امنا تخضع لتنظيم قانوني فضال عن 
والضوابط  التعليمات  الى  خضوعها 
ــي تعنى  ــن النقابة الت ــي تصدر م الت
ــة الصيدلة  ــؤونها. وتخضع مهن بش
ــة علمية صحية تؤدي  بوصفها مهن
ــانية و لها آثار اجتماعية  خدمة إنس
ــط  وضواب ــروط  ــى ش ال ــة  واقتصادي
ــائر املهن  ــأن س ــأنها ش ــة ش قانوني
ــرع العراقي  ــم املش ــد نظ األخرى.وق
مزاولة مهنة الصيدلة مبوجب القانون 
ــنة ١٩٧١ املعدل (قانون  ــم (٤٠) لس رق

ــة) والذي نظم  ــة مهنة الصيدل مزاول
ــروط  ــب التنظيمي من حيث ش اجلان
ــات الصيادلة  ــة  وواجب ــة املهن ممارس
ــا  عليه ــا  متليه ــي  الت ــم  والتزاماته
مهنتهم باالضافة الى اجلانب الرقابي 
وان مخالفة الصيدلي لقواعد املهنة 
ــتحق  ــة تأديبية يس ــكل مخالف يش
عليها عقوبة تأديبية اال انه قد تطبق 
ــه عقوبة جزائية اذا ارتكب فعال  بحق
ــته للمهنة خالفا الحكام  عند ممارس
ــون مزاولة  ــدد قان ــة وح ــون املهن قان
ــي  العقوبات  ــة الصيدلة العراق مهن
التي تسري على اجلرائم التي يرتكبها 
ــكام الواردة في  الصيدلي طبقا لالح
ــون العقوبة احلبس  القانون حيث تك
ــنوات او  ــالث س ــى ث ــد عل ــدة ال تزي مل
ــا ومنح القانون  بالغرامة او بهما مع
ــرض عقوبة  ــلطة ف لوزير الصحة س
ــبة لنقابة  غلق احملل كما احلال بالنس
ــا اقتضت املصلحة  ــة حيثم الصيادل
ــرع العراقي  ــدد املش ــة. وقد ح العام

االفعال التي يرتكبها الصيدلي والتي 
ــي مزاولة  ــة جنائية وه ــكل جرمي تش
ــازة او  ــن دون اج ــة م ــة الصيدل مهن
احلصول على اجازة بفتح محل بطريق 
ــم صيدلي  ــتعارة اس ــل  واس التحاي
ــك الصيدلي  لغرض فتح محل وكذل
ــرض ذاته مع  ــمه للغ ــار اس ــذي اع ال
احلكم بغلق احملل و اعالن شخص غير 
مجاز مبزاولة املهنة عن نفسه باحدى 
ــد احد  ــش وتقلي ــر  وغ ــائل النش وس
االدوية او املستحضرات الطبية او بيع 
اوعرض للبيع احد االدوية الفاسدة او 
ــة بدون اجازة  ــة  وصناعة االدوي التالف
ــرض للبيع احد  ــتيراد او بيع او ع واس
املستحضرات واملواد الكيمياوية دون 
ان يكون مجازا بذلك واعتبر القرار ٣٩ 
ــنة ١٩٩٤ جرمية تهريب االدوية من  لس
جرائم التخريب االقتصادي باإلضافة 
الى مسؤولية الصيدلي وفقا ألحكام 
ــدرة حيث  ــدرات  باملواد اخمل ــون اخمل قان
ــؤولي الصيدليات ان  اوجب على مس

ــفا تفصيليا الى اجلهات  يرسلوا كش
ــا  ــات ومنه ــون العقوب ــة وقان اخملتص
ــذاء اخلطأ.وجند  جرائم اإلجهاض واإلي
ــة الصيدلة لم  ــون مزاولة مهن ان قان
يحدد تعريف للدواء وأنواعه وان قطاع 
ــي من نقص  ــراق يعان ــدواء في الع ال
تشريعي خصوصا في مجال استيراد 
ــي مجال  ــاء الرقابي ف ــة والغط االدوي
ــتيراد االدوية وتداخل الصالحيات  اس
وجند ان يصار الى تشريع قانوني يهتم 
بكل ما يتعلق بالدواء والصيدلة. ومع 
ــي كليات  ــر في خريج ــاد الكبي االزدي
ــرع اعادة  ــة جند ان على املش الصيدل
ــه للصيدلي باجلمع  ــي اجازت النظر ف
ــل في  ــة والعم ــة العام ــني الوظيف ب
ــف  ــد التكيي ــاص وحتدي ــاع اخل القط
ــات الطبية  ــي حملال بيع النبات القانون
ــواق من  ــة بيع االدوية في االس وممارس
ــخاص غير مختصني وكذلك  قبل اش

موضوع تسعيرة األدوية.

عبداهللا الحسني
ــن األمناء بعد عام ٢٠٠٣  تعاقب عدد م
ــاءات  ــات واالنتم ــف االختصاص مبختل
ــب امني بغداد،  ــية على منص السياس
ــب تقييم  ــن اداء كل منهم حس وتباي
املواطن ال النائب الذي احيانا تتخالف 
ــع اداء االمني وكذا  ــق مصاحلة م او تتف
ــار  ــن تقييم املقاول والسمس بعيد ع
فكالهما يسبح في بحر مصاحله.بغداد 
مدينة مترامية االطراف عانت االهمال 
ــعينات  طوال عقدي الثمانينات والتس
ــاريع البنى  ــب مش ــت اغل ــني توقف ح
التحتية فيها بضغط قادسية الشؤم 
وأم املهالك، لكنها استمرت باالتساع 
ــام ٢٠٠٣  ــا، حتى حل ع ــا وعمودي افقي

ــني حيا  ــا يقارب اخلمس ــفر عن م ليس
ــاري وال تبليط  ــاء وال مج ــدا بال م جدي
ــجير، عاجلتها التجاوزات على  وال تش
ــات، ثم  ــة للخدم ــاحات اخملصص املس
ــات والتدافعات  طرحتها ارضا املنافس
ــع  التوس ــا  ميهله ــم  ول ــية،  السياس
ــى تريفت بعض  ــاع طويال، حت واالتس
مناطقها وغادر التحضر بعضها االخر، 
ــيرة السماسرة  اصبحت عقاراتها اس
ــاد؛  ــا الفس ــة خنقه ــا املالي وعائداته
ــاريع مابعد ٢٠٠٣ بني وهمي وبني  ومش
ــة وال  ــط وال دراس ــال تخطي ــي ب تخريب
ــة هذا كان  ــم. امام حال العاصم تقيي
امناؤها بني شاطر اعالميا يحول حبته 
قبة وبني توافقي» الي يأخذ امي ايصير 
ــع ويرضي  ــع اجلمي ــل م ــوي»، يتعام اب
االقوى، لتمر فترته بسالم وبـ «خرجية 
ــن اصحاب  ــة» تؤهله ليكون م مقبول
ــل العراق  ــارج او داخ ــوال خ رؤوس االم
ــلة رگي». ــبع الي يعبي بالس والـ «س
ــمع تصريحات  ــن البغدادي يس املواط
ــأس من العالج وهو  ــاهد اجناز، ي وال يش
ــرب في بعض مناطقها  يرى بغداد تقت
من القرية او تتحول الى خربة بتسارع، 
فقد شبع واتخم بـ «السني والسوف»، 

ــكوى املسؤول االول  وجزع تبريرات وش
ــب  ــى منص ــات بغداد!!.تول ــن خدم ع
ــي عالء معن وهو  االمني املهندس املدن
ــص في اعمال االمانة  اول امني متخص
تقريبا، ايضا صاحب خبرة في االعمال 
املماثلة لواجبات االمانة، كونه صاحب 
ــركة مقاوالت ولديه مبادرات تخص  ش
ــب كـ «ألق  ــات قبل توليه املنص اخلدم
ــدادي اليائس  ال  ــداد»، املواطن البغ بغ
ــه االمر كثيرا، من هو االمني او من  يعني
سيصبح في املنصب، وعزز هذا اليأس 
ــلط  صمت الرجل وضعف االعالم املس
ــن الـ  ــذا املواط ــتوحش ه ــه، واس علي
ــوف» التي عاش عليها  ــني والس «الس
ــض  بع ــم  تقريبا.نع ــا  عام  ١٧ ــوال  ط
ــدرت عن االمني  ــات  التي ص التصريح
ــدث عن اخلير  ــا؛ كانت تتح على قلته
القادم كسابقيه وأن تغيرت باالسلوب، 
ــكلة ويضع  ــدد املش ــن يح ــالء مع فع
ــر  ــكل انتقاله ومؤش احللول، وهذا يش
ــؤول العراقي بشكل  ايجابي لدى املس
ــكل خاص.بدات  عام وامانة بغداد بش
ــاوزات احلمر  ــة  الزالة بعض التج حمل
ــم مناطق بغداد كمدينة الصدر  في اه
ــاس، وبدأ  ــا الن ــل معه ــا، تفاع وغيره

بصيص امل بالتغيير، بعدها انطلقت 
حملة اكساء او اعادة اكساء الشوارع، 
ــم وتنظيف  ــالت لتنظي ــت حم انطلق
ــة، اضافة لبعض  بعض احلدائق العام
ــاريع  ــينات والتطوير على مش التحس
ــاريع  ــاء واجملاري، مت حتريك بعض املش امل
املهمة املتوقفة في بغداد  هذا العمل 
ــه ورمبا للمرة  ــاهده املواطن بأم عين ش
ــوف»، االمر الذي  ــني وس ــى بال «س االول
اعاد االمل بإعادة وجه بغداد كعاصمة 
ــكل مافيه.خطوات عالء  لبلد متميز ب
ــؤول  ــكل منوذجا ملس معن حلد اآلن تش
ــازا ،  لكنه  ــت ويحقق اجن يعمل بصم
ــناد حقيقي من  ــند واس يحتاج الى س
ــة وفعاليات  اصحاب النفوذ من ساس
ــذ  تنفي ــن  م ــن  ليتمك ــة  مجتمعي
مايخطط له، فالرجل كما يبدو ميتلك 
كثير من االمكانات ولديه رؤية ليحقق 
ــرت  ــم صدرت تصريحات ونش اجناز.نع
ــة االهداف  ــي واضح ــده وه ــر ض تقاري
ــر ممن  ــا كثي ــب ضحيته ــات وذه الغاي
ــا اما اخضاعه  ــون الرؤية، غايته ميتلك
ــيادة الفوضى في بغداد  او ايقافه فس
ــان املواطن من  ــة، وحرم ــدة خبيث اجن
اخلدمات هدف، خاصة وان اصحاب هذه 

التصريحات من نواب واعالميني عرفوا 
ــؤول ملصالح خاصة  ــة ابتزاز املس مبهن
وشخصية.نشد على ايدي امني بغداد 
ــوه لثورة  ــازه، وندع ــاهدنا اجن ــذي ش ال
ــة، وتنظيم  ــل االمان ــة في مفاص اداري
قاعدة بيانات حقيقية في كل مديرية 
ــهل التقييم  تتضمن تفاصيلها، ليس
ــط  ــك الضغ ــاب، كذل ــواب والعق والث
ــة خاصة من يتولى  على موظف االمان
منصب قيادي فيها و الذي يتذرع بذرائع 
ــي الواقع العراقي،  معروفة وواضحة ف
ــواها، فلم  ــيات وس ــوذ واملليش كالنف
يكلف اي مسؤول في االمانة او غيرها 
ــي طوكيو  او  ــؤوليته ف من الدوائر مبس
لندن، فهو قبل توليه املوقع يعرف واقع 
بغداد االجتماعي واخلدمي فلماذا وافق 
ــؤولية؟ اذا كان  ــدي للمس وقبل التص
ــط مواجهة  ــتعد خلوض ابس غير مس
ــع هذا الواقع! خاصة وان هذه االعذار  م
اصبحت باب من ابواب الفساد، وندعو 
ــناد  ــن في الواقع العراقي الس املتنفذي
ــي جعبته،  ــق ماف ــى يحق ــني؛ حت االم
ونعتقد حسب الواقع سيكون لصالح 

بغداد واهلها.

الـمســـؤولـيــة القـانـونـيـــة للصـيـدلــــــــــــــــــــــــي

بــغـــداد أمـــانــــــــــــة األمـيـــــــــــــــــــــــن
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مـــــــــــــن يــــــــــجـــــــــرؤ ؟!

محمد زكي ابراهيـم 
ــاعة  ــزل حتى هذه الس ــور لم ن ثمة أم
نخشى االقتراب منها، أو احلديث عنها. 
وال جنرؤ على إثارتها في املنتديات العامة. 
ــاً إلى  ــتقودنا غالب ــدرك أنها س ــا ن ألنن
اخلصام. هذا إذا لم تفض بنا إلى معارك 

ــإن هذه  ــبب ذلك، ف ــروب وآالم. وبس وح
ــي دون حلول،  ــات بقيت كما ه املمنوع
ولم تختف عالمات االستفهام حولها، 
ــا. ومازال هناك  ــل الغموض عنه أو ينج
الكثير من االختالف بشأنها. فاملشكلة 
ــم توضع على طاولة النقاش فإنها  إذا ل
ــع، وتزداد تعقيداً. وأظن أننا  تكبر وتتس
ــدرك أن من أهم  حتى هذه اللحظة ال ن
ــذه البالد،  ــا في ه ــن اخلالف لدين مواط
ــو تعدد  ــا فيها، ه ــا يواجهن ــر م وأخط
ــت الثقافة  ــي وقت ما كان الثقافات. ف
ــانية،  ــات اإلنس ــر املوروث ــى بتطوي تعن
ــة للعيش.  ــائل أكثر فاعلي ــاد وس وإيج
ــاب التحديث  ــي ب ــل ف ــذا يدخ وكان ه
ــاع الثقافة  ــهم صن ــتمر. وقد أس املس

ــن ينتمون إلى طبقات مختلفة في  الذي
ــدارس واجلامعات،  ــورش واملعامل، وامل ال
ــر من  ــدر كبي ــالم، بق ــة واإلع والسياس
ــث اليومية. وكان ميكن  مهمات التحدي
ــذا النحو، حتى  ــير األمور على ه أن تس
ــديد. وكانت هناك  لو كان ذلك ببطء ش
ــتركة بني هؤالء جميعاً تهدف  لغة مش
ــى صناعة نهضة وطنية تخرج البالد  إل
من بني الركام. لكن ما حدث بالضبط أن 
ــد احلداثة داهمتنا على حني  رياح ما بع
ــفت  ــاءت مبفاهيم جديدة نس غرة، وج
ــعار  كل ما لدينا من إجنازات. وكان الش
ــة. فبات لدينا  ــبية الثقاف األبرز هو نس
وفي زمن قصير مجموعة من اجلماعات 
ــراق. وجميعها متتلك  ــف واألع والطوائ

ــالم وطموحات ولغات  خصوصيات وأح
ــب قوانني ما  ــتى. وبحس وارتباطات ش
ــات تقف  ــذه الفئ ــة، فإن ه ــد احلداث بع
ــاواة. وكل فئة  ــدم املس ــاً على ق جميع
لها احلق بتطوير ثقافتها اخلاصة بعيداً 
ــر فإن من حق كل  عن الغير. ومبعنى آخ
ــن األخريات  ــا أن تنفصل ع واحدة منه
روحياً وجسدياً. وأن تعيش لوحدها في 
ــا مفتونني بهذا  ــاص. وألننا كن وطن خ
ــهده العالم،  ــذي ش ــور الكبير ال التط
ــدال الستار  وجنم عنه إلغاء املركز، وإس
ــجيع األطراف  ــة. بل وتش ــى األحادي عل
ــى التمرد، والطواف في عوالم أخرى،  عل
فقد غفلنا عن الهدف الرئيس األساس 
ــت، وتبديد  ــو التفتي ــذه الفكرة، وه له

ــات اجملتمع  ــائج التي جتمع مكون الوش
ــا اآلن أن نضع مثل  الواحد. هل يحق لن
ــرع  هذه الفكرة على طاولة النقد، ونش
ــة التي قادت  ــات الفرعي ــم الثقاف بلج
لالنقسام الشديد، ونقوم بفرض ثقافة 
ــن اإلمعان في  ــد، بدالً م ــز من جدي املرك
ــوم على هذه  ــاء الل ــادل التهم، وإلق تب
ــا منتلك  ــن أنن ــك؟ ال أظ ــة أو تل اجملموع
ــل الصادم،  ــذا الفع ــجاعة ملثل ه الش
ــا مازلنا نعتقد رمبا أن الفكر الغربي  ألنن
ــلنا  ــل اإلنقاذ الذي امتد لينتش هو حب
ــف واجلهل  ــدة التخلف والضع ــن وه م
ــيان. مع أنه هو في األصل، سبب  والنس
ــيه من مصاعب ومشاكل  كل ما نقاس

وآالم!.

الكاظمي وزير التعليم العالي
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التاريخ :١٩٥٠٥
العدد: ٢٠٢٢/٤/٢١

م/ اعــــــالن 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

ــار  َّـ مديرية  بلدية كربالء  ــرارات النكول  تعلن البيع  وااليج ــتنادا اُّـ ق  اس
اِّـقدسة عن ايجار (العقارات) اِّـدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (١٥) يوما 
ــر االعالن  َّـ احدى الصحف اليومية فعلى الراغبني  تبدأ من اليوم التالي لنش
باالشرتاك باِّـزايدة الحضور َّـ ديوان البلدية َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا 
ــتصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة٣٠٪ من القيمة اِّـقدرة  مس
ــكن على  ــخة من هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس ــل فرتة االيجار  ونس لكام
ــالمة اِّـأجور ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة  ان تبقى امانات الضم ضمانا لس
ــدة َّـ يوم عطلة  ــغ االحالة وَّـ حال حصول اِّـزاي ــور خدمة ٢٪ من مبل اج
رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة 
ــمي قانوني .. وفقا لقانون   اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رس
بيع  وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل  على ان يتم  تسديد 
ــف  وخالل ٣٠ يوما من  ــدل االيجار ولكامل  فرتة االيجار  مع مصاري ــل ب كام
تاريخ االحالة القطعية  وَّـ حالة رغبة اِّـستاجر بتقسيط  بدل االيجار  يتم 
ــات  ضمن  اِّـدة القانونية   ــة عقارية ضامنة على ان تكون اِّـوافق ــم  كفال تقدي

وعلى الراغبني مراجعة  البلدية لالطالع على الشروط اِّـزايدة.

فــــــــــقــدان 
ــم (عمار  ــكك الحديد العراقية  باس ــركة العامة للس فقد وصلي القبض الصادرين من الش
ــغ (٢٤٠٠٠٠٠) مليونان وأربعمائة  ــل االول اِّـرقم (٣١١٨٩) وبمبل علوان لفته) الوص
ــرون الف  ــبعمائة وعش الف دينار والوصل الثاني اِّـرقم (٣١١٧٨) بمبلغ (٧٢٠٠٠٠) س

دينارا .. فالرجاء ممن يعثر عليهما تسليمهما لجهة االصدار. مع التقدير.

اِّـهندس حسن محمد علي مجبل
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئنافه واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٤٢٤٦/ب/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٧

اِّـوضوع/اعالن بيع عقار باِّـزايدة
اِّـدعي (الدائن)/١ـ (عباس احمد حميد) 

اِّـدعى عليهما (اِّـدين)// ١ـ علي احمد حميد
٢ـ غريبه حمد شكري

ــدد ٤٢٤٦ /ب/٢٠٢١ واِّـتضمن اعالن  ــة بالع ــذه اِّـحكم ــم الصادر من ه ــذا لقرار الحك تنفي
اِّـزايده الزالة شيوع العقار اِّـرقم (١٥٥/١٨٨الشرقيه) وتوزيع صاَّـ الثمن بني الشركاء كال 
حسب سهامه ٠فقد تقرار االعالن  عن بيعه باِّـزايدة العلنية خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم 
ــراء مراجعة هذه اِّـحكمة مستصحبني  ــر َّـ صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالش التالي للنش
ــم التامينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون اُّـ (محكمة  معه
ــرة ظهرا واذا صادف  ــاعة الثانية عش ــوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الس ــداءة الكوت ) وس ب
اليوم االخري عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايدة و يتحمل 

من ترسو عليه اِّـزايدة أجور االعالن واِّـزايدة.
القاضي / محمد حران السراي

مواصفات العقار
جنسه:/ دار سكن مكونة من غرفة نوم وهول صغري و صحيات و مطبخ و استقبال و غرفة اخرى 
ــدار قديمة و مبلطة  ــي غرفة نوم صغرية و ان ال ــم كذلك يوجد َّـ الطابق الثان ــطة الحج متوس
بالكاشي القديم و مسقف بالشيلمان (عكادة) و مبنية من الطابوق و درجة عمرانه قديمة و غري 

مشغول ساعة الكشف و يقع َّـ منطقة الشرقية¬ الداودية  تحديد َّـ شارع الجوالن 
اِّـساحه :/ ١٦٠,٥٠ م٢

 الشاغل :/  ال يوجد 
ــمائة و خمسة و ستون  ــتون مليون و خمس ــة و س القيمة التقديرية :/ ٦٥,٥٧٥,٠٠٠ خمس

الف دينار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

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

العدد / ٢٢٧٠ / ش / ٢٠٢٢
التاريخ :٧ / ٢ / ٢٠٢٢

إعــــــــــــالن
اِّـدعية / عالية فخري محمد

اِّـدعى عليه / فارس عباس عبد الرضا
ــن  ــاله اِّـتضم ــم أع ــا اِّـرق ــة قراره ــذه اِّـحكم ــدرت ه أص
ــؤرخ َّـ  ــاله ) واِّـ ــة ( أع ــاص باِّـدعي ــة ) الخ ــة النفق (تأدي
ــل اقامتك قررت اِّـحكمة  ــة مح ٢٠٢١/٨/١٥ ، وِّـجهولي
ــني ، َّـ حالة  ــني محليتني يوميت ــك بالقرار بصحيفت تبليغ
ــني يوم من  ــرار اِّـذكور خالل ثالث ــك على الق ــدم اعرتاض ع
ــة القطعية  ــب القرار الدرج ــر ، سيكتس اليوم التالي للنش

وغري قابل للطعن تمييزا.
القاضي عباس حسن عودة العكيلي

     جمهورية العراق   
         وزارة العدل   
        دائرة التتفيذ  

  مديرية تنفيذ الزهور
إُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد عبد الحسني زبون

القائم بالتبليغ مركز شرطة الزهور بموجب كتابه اِّـرقم ٣٠٩٦ َّـ ١٢ / ٤ 
ــد تحقق لهذه اِّـديرية من مؤيد من قبل مختار محلة ٢١٧ أنك  / ٢٠٢٢ لق
ــول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت ، أو مختار يمكن إجراء  مجه
ــتنادا للمادة ( ٢٧ ) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا  التبليغ عليه ، واس
بالحضور ، َّـ مديرية التنفيذ الزهور خالل خمسة عشر يوما ، تبدأ من اليوم 
التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك ، وَّـ حالة عدم حضورك 

ستباشر هذه اِّـديرية بإجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل

أوصاف اِّـحرر :
ــم ( ١٠٤٦ / ش /  ــخصية َّـ الزهور اِّـرق ــرار محكمة األحوال الش ــتنادا لق اس
ــة وثالثة أطفال  ــتمرة للدائن ــن نفقة مس ٢٠٢٢ َّـ٣/٣٠/ ٢٠٢٢ ) اِّـتضم
ــون ألف دينار من شهر٣/٦/ ٢٠٢٢    ــتمائة وخمس مقدارها ( ٦٥٠,٠٠٠ ) س
ــف دينار من ٢٠٢١/٣/٦  ــة والبالغة ( ١٠٠,٠٠٠ ) مائة أل ــا فوق واِّـاضي فم
ــة٣/٦/ ٢٠٢٢  ،، ولكونك مجهول محل اإلقامة الدائمية واِّـؤقتة ، تقرر  لغاي

تبليغك بالصحف اِّـحلية للحضور أمام هذه اِّـديرية ، لتسديد اِّـبلغ أعاله.

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ١٢٥٧|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٤/٤/٢٥

اعـــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقار التسلسل ٦١/١م ٣٧ ام هليل  الواقع 
َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين (علي عبد الحسني يوسف  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حيدر علي 
ــرون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة  ــيد) البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عش محمد رش
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــذه اِّـديرية خالل م ه
ــية العراقية وان رسم التسجيل  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش القانونية عش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت/ الكوت الجديده العقار اِّـرقم ٦١/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة ملك صرف
ــم  ٦١/١ م٣٧ ام هليل تقع َّـ الكوت  ــن َّـ العقار اِّـرق ــهام اِّـدي ــدوده واوصافه  : س ٣-ح

قريب على الشارع العام كوت ـ بغداد
ــكنية و االرض اِّـباعة  خالية من  ــتمالته :-  و عموم العقار يحتوي على  عدد دور الس ٤-مش

اِّـشيدات وقت اجراء الكشف
٥-مساحتة :- ٣٠ دونم السهام اِّـباعه ٦٠٠م٢

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة و عشرون مليون دينار عراقي عن بيع ٦٠٠م٢

تنفيذ / ٣٠  
رقم اإلضبارة : ٣٥٧ / ٢٠٢٢

التأريخ :٢١ / ٤ / ٢٠٢٢

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

يف استطالع مع عدد من املعنيني يف الشأن الصحفي .. الصحافة الورقية وأبرز التحديات التي هتددها باالنقراض

بغداد / معصومة عقيل
ــن ان تخبرنا ما كانت  ــور طه هل ميك *  دكت
ــف  للصح ــبة  بالنس ــنوات  الس ــل  أفض

الورقية وما كانت اسوأ سنة؟  
- أظن أن االربعينات واخلمسينات من القرن 
املاضي، كانت هي سنوات الذروة للصحافة 
ــراق، ال من حيث أنها ورقية  الورقية في الع
ــت صحافة مؤثرة  ــب، إمنا ألنها كان فحس
ــض أجواء  ــرت لها بع ــور، وتوف ــي اجلمه ف
ــة التعبير على الرغم من وجود الرقباء  حري
ــتمر للصحف  احلكوميني، والتعطيل املس
ــا  أصحابه زج  أو  ــا  امتيازاته ــاء  الغ أو 
ــي التوقيف، حتت هذه الذريعة  ومحرريها ف
أو تلك، لكن الصحافة الورقية بشكل عام 
ــوة للقضايا  ــجاعة وق ــت تتصدى بش كان
ــة، وكانت ال  ــة العام ــية والوطني السياس
تهادن احلكومات، بل حترض عليها ، وكانت 
ــقاطها  ــض املواقف على اس ــادرة في بع ق
ــنوات  ــات جديدة. أما الس ــيء حكوم ومج
ــة الورقية فمن دون  ــوءاً للصحاف األكثر س
ــت دخول  ــنوات التي أعقب ــي الس ــك ه ش
ــة (االنترنت)  ــبكة العنكبوتية العاملي الش
ــك حدث في كل  ــا املعاصرة، وذل في حياتن
انحاء العالم تقريباً، إذ أن كبريات الصحف 
واجملالت الورقية قد قلصت من اعداد نسخ 
ــا الورقية، وهناك صحف ومجالت  طبعاته
ــي  الورق ــدور  ــن الص ــاً ع ــتغنت نهائي اس
وأكتفت باملواقع اإللكترونية. وهذا ما حدث 

ــنا في جزيرة معزولة  في العراق أيضاً، فلس
عن العالم.

ــة مميزات  ــة الورقي ــي الصحاف ــل جتد ف * ه
تختلف عن الصحافة اإللكترونية؟

ــني  ــن الصحفي ــرواد م ــل ال ــش جي - تعاي
ــة بكل  ــة الورقي ــع الصحاف ــني، م العراقي
ــون  يتابع ــوا  وكان ــة،  احلميم ــها  طقوس
موضوعاتهم الصحفية من حلظة كتابتها 
ــى تنضيدها وتصميمها وتنفيذها (ورقياً  إل
بالطبع) وحتى مراحل جتهيزها في املطابع، 
ــورق وهم  ــة احلبر وال ــمون رائح وكانوا يش
ــن الصحيفة،  ــخ األولى م ــون النس يتلقف
ــون، فليس من  ــا يكتب ــداء م ــون أص ويتابع
السهولة أن يغادروا هذه الذكريات احلميمة، 
ــن الصحفيني  ــال اجلديدة م ــر أن األجي غي
ولدت في ظروف أخرى، وفي عالم الكتروني 
ــم الورقي.  ــاض العال ــى أنق ــد قام عل جدي
ــذا  ــة له ــرة املوضوعي ــق النظ ــن منطل وم
ــؤال ميكنني القول: نعم هناك ميزات  الس
ــعر أنها  ــك تش ــة جتعل ــة الورقي للصحاف
ملموسة بني يديك وليست في عالم غيب 
ــهولة، ولها وجود  ــر، وتتصفحها بس األثي
مادي يجعلها صاحلة لألرشفة، مثلما هي 
ــبابيك البيت  ــاج ش ــيف زج صاحلة لتنش
ــفرة  ــا لتكون بديالً عن س ــيارات، ورمب والس
ــا تباع  ــا أنه ــوت، كم ــات البي ــام لرب الطع
ــي مهنته من  ــن يحتاجها ف ــوات مل بالكيل

صباغني وأمثالهم!
ــالت  ــف واجمل ــن الصح ــر م ــت الكثي * حتول

الورقية إلى املواقع اإللكترونية، ما السبب 
في رأيك دكتور؟

ــى تبيان  ــاج األمر إل ــبب؟ ال يحت ــا الس - م
ــي مجاراة  ــنّة احلياة ف ــباب، فهذه س األس
ــتطيع أن أعدد لكِ مائة سبب  التطور، وأس
ــول  ــي أن التح ــن البديه ــن م ــبب، لك وس
ــر يأتي في  ــع اإللكترونية هو أم ــى املواق إل

ــورة  ــتجدات الث ــع مس ــم م ــياق التأقل س
ــة،  ــا اإللكتروني ــة ومعطياته التكنولوجي
ــة أو اجمللة تندثر ان بقيت  وأال فإن الصحيف
ــده، ولم  ــي وح ــدار الورق ــكة باإلص متمس
ــر اإللكتروني الذي هو أكثر  تتجه إلى النش
ــرعة  ــارا وس قابلية للتحديث، وأكثر انتش

ــاً أقل كلفة  ــي الوصول للقارئ، وهو أيض ف
ــويق،  ــف االعداد واالصدار والتس في تكالي
كما أن أخباره ومقاالته وموضوعاته وصوره 
ــالم التفاعلي، جتعلك  ــه في االع وفديوهات
ــرأه أو تراه  ــك رأي فيما تق ــاركاً فيه، ول مش
ــف احملمول أو  ــن طريق الهات ــمعه، ع أو تس
ــا من معطيات  ــوب أو اآلي باد وغيره الالبت
ــة، وال حتتاج ألن تنتظر  ــورة التكنو رقمي الث
ــى تأتيك  ــع الصحف حت ــاك بي أمام أكش
ــواد  ــف الصباح وتلطخ اصابعك بس صح

حبر املطابع ! . 
د.فالح الخطاط   

ــن ان تصمد  ــل من املمك ــور فالح ه *  دكت

ــون لها  ــن دون ان يك ــة م ــف الورقي الصح
موقع تواصل وموقع الكتروني؟ *

ـ  جميع الصحف الورقية االن متتلك موقعا 
ــات  ــا تطبيق ــا لديه ــا ومعظمه الكتروني
ــي،  االجتماع ــل  التواص ــات  منص ــى  عل
ــي يتضمن  ــي اإللكترون ــاء الصحف والفض

ــة، التي تعرض ذات  مواقع الصحف الورقي
ــي مع بعض اإلضافات، مثل  املضمون الورق
مواقع الفيديو أو املبادرة بوضع رؤوس أقالم 
ــبة لبعض األخبار التي ستنشر في  بالنس
ــى جانب ذلك  ــي اجلريدة. إل ــوم التالي ف الي
ــع إخبارية كثيرة ذات طابع  فإن هناك مواق
ــد لها  ــه ال توج ــل، أي أن ــي بالكام إلكترون

إصدارات ورقية. 
ــل اصبحت  ــاج الصحفية ه ــة انت *  تكلف

اقل ام أكثر من السابق وما املسببات؟
ــر التي  ــلوكية للبش ـ  أمام التغييرات الس
ــت  ــد – ١٩) وألق ــة (كوفي ــا جائح فرضته
ــع،  ــم أجم ــى العال ــة عل ــا الثقيل بظالله

ــف الورقية، أو  ــن الصح ــت الكثير م اختف
ــت أعدادها،  ــت مبيعاتها وتقلص انخفض
ــع اإللكتروني،  ــى الكثير منها باملوق واكتف
ــري. ومن  ــاً للنفقات وللجهد البش تقليص
أجل الصمود أمام الغول اإللكتروني الرقمي 
الذي ابتلع العشرات من الصحف واجملالت، 

ــهيته مفتوحة البتالع صحف  وما زالت ش
جبرة في  ــها مُ ومجالت أخرى قد جتد نفس
ــوق. إنه  النهاية على االنصياع ملنطق الس
ــذي يحدد مدى  ــرض والطلب ال ــق الع منط
ــى وإن كانت مجلة  ــلعة، حت ــة للس احلاج
ــف  ــن الصح ــر م ــة. والكثي ــدة ورقي أو جري
ــا  ــادة مبواقعه ــي ع ــت تكتف ــة بات العراقي
ــف ورقية، تضطر  اإللكترونية، ومنها صح
ــبب  في بعض اإليام لالحتجاب الورقي بس
ــف  ــي تكالي ــي تغط ــات الت ــص اإلعالن نق
الطباعة... وهي تصدر في األيام التي تتوفر 
ــات. كذلك قنوات التوزيع  فيها تلك اإلعالن

التي اقتصرت على مراكز. املدن فقط
*  هل التخصيص املالي يقف امام انحسار 

الصحافة الورقية دكتور؟
ــد إدارتها  ــى جه ــة عل ــد الصحاف ـ  تعتم
ــة الورقية،  ــها، والصحاف ــل نفس في متوي
ــد انطوى  ــف اليومية، ق ــاً الصح خصوص
بعضها وأفلس. وهنالك صحف تعاني من 
أزمة ماليةٍ صعبة. استبدلوها بالصحافة 
ــل، والكلفة أدنى.  ــة، والرقابة أق اإللكتروني
فضال عن اقتصار على محررين اقل، واالزمة 
ــت بظاللها على  ــة العاملية التي الق املالي
ــارها  ــة ادت الى انحس ــي احلياة كاف مناح

وأفولها او حتولها الى الكترونية.
عبد الوهاب جبار

*   رئيس حترير جريدة «البينة اجلديدة» (عبد 
الوهاب جبار) واجوبته بخصوص اإلعالنات 
في اجلرائد والتركيز على فئة الشباب تقدم 
ــباب  ــف الورقية وأس ــن الصح ــث ع بحدي

تراجعها؟.
ــاحة  ــوص تراجع مس ــق بخص ــا يتعل ـ   م
ــارئ او  ــبة للق ــة بالنس ــف العراقي الصح
ــورة االنترنيت  ــا ان نقول بأن ث ــي بودن املتلق
قد اثرت بشكل مباشر على وسائل االعالم 

ــموع واملقروء ) ولكن  اخملتلفة (املرئي واملس
ــي الوقت ذاته  ــة لكننا ف ــات متفاوت بدرج
نقول بأن الصحافة الورقية مازالت حاضرة 
ــام وهناك قراء  ــة الرأي الع بقوة في صناع
ــد االدمان  ــكل يومي ح ــا بش يتصفحونه
ــة الورقية  ــاء الصحاف ــم عوامل بق ألن اه
ــارئ طبقا اخباريا متنوعا  كونها تقدم للق
ــي  فهناك اخلبر واملقال والتحليل السياس
ــورة وان اكبر  ــي والص ــق الصحف والتحقي
ــتبقى  ــى ان الصحافة الورقية س دليل عل
ــو ان دوال  ــص اعدادها ه ــم تقل ــدة رغ صام
ــا  ــيا وفرنس ــكا وروس ــل امري ــة مث متقدم
ــة الورقية تصدر  ــا زالت الصحاف واملانيا م
ــكل يومي ولها ثقلها ودورها في  فيها بش
ــة ومن هنا  ــية واالقتصادي ــاة السياس احلي
ــألة  ــأن التراجع احلالي مس ــا واثقون ب فإنن
ــبية لكن الصحافة الورقية  طبيعية ونس

ستبقى صامدة
ــول على  ــة احلص ــوص امكاني ــا بخص - ام
مساعدات حكومية لتقليل التكلفة على 
ــات الصحفية فأقول بصراحة ان  املؤسس
هذا املوضوع سبق ان طرحناهُ في مناسبات 
ــدة ونقلناها ان الصحافة  واجتماعات عدي
الورقية تواجه حتديات مالية تتمثل بإيجار 
املبنى واجور العاملني واخلدمات واالنترنيت 
ــتلزمات  والطباعة والنقل وغيرها من املس
ــني  الصحفي ــة  نقاب ــى  عل وان  ــرى  االخ
العراقيني او وزارة الثقافة او شبكة االعالم 
ــواء  العراقي ان تدعم الصحف اليومية س
ــيطة او حتمل  ــالل قروض بفوائد بس من خ
تكاليف الطبع او طبع الصحف في مطابع 
ــعار رمزية وغيرها ولكن مع  حكومية بأس
ــة وبقينا جنابه  ــد اذنا صاغي ــف لم جن االس
ــل نواصل العمل  ــن باملقاب التحديات ولك

بإصرار ال يلني.

ــت ابان عام ٢٠٠٣ ودخول االمريكان العراق الذي  ــبة اصدار للصحف الورقية حدث ــن القول بصورة عامة ان أكبر نس ميك
ــدرت مئات الصحف اليومية  ــنوات حيث أص ــتمر احلال كذلك لعدة س ــاءت معه أحزاب مناصرة ومعارضة لهم. اس ج
ــنة ازمة  ــوأ حتى عام ٢٠١٤ حيث رافقت تلك الس ــي االنخفاض تدريجياً نحو األس ــى ان بدأت االعداد ف ــهرية ال والش
ــات الصحفية واإلعالمية  ــة كبيرة زامنت دخول عناصر داعش اإلرهابية مما أدى الى اغالق العديد من املؤسس اقتصادي

فيما يلي لقاؤنا بعدد من املعنيني بهذا اخلصوص .

عبد الوهاب جبارد.فالح الخطاط د.طه جزاع



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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٦٦) - الثالثاء - ٢٦ - نيسان - ٢٠٢٢
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ــب  ــوس، حصل اجملتمع العراقي على بعض املكاس ــتوى امللم على املس
ــان من عام ٢٠٠٣، لكن الشعور بهذه املكاسب اخذ  املهمة بعد ٩ نيس
ــبب ما رافق قيام النظام اجلديد من عيوب  بالتآكل بعد فترة وجيزة بس

التأسيس وعيوب االداء.
ماذا حتقق بعد عام ٢٠٠٣؟

ــر  ــع، واملقاب ــة القم ــاء حقب ــا انته ــة، ومعه ــقوط الدكتاتوري اوال، س
اجلماعية، واالعتقاالت العشوائية، واالعدامات، والقائد الضرورة، وعبادة 

الشخصية، واحلزب القائد، واحتكار السلطة الخ.
ثانيا، احلرية مبختلف انواعها واشكالها.

ثالثا، الصحافة
خامسا، االحزاب

سادسا، السوق املفتوح
سابعا، االنتخاب

ثامنا، املشاركة السياسية.
تاسعا، زيادة الدخل الفردي

ــن ان تكون جزءاً من  ــا مفردات، وغيرها مما لم اذكره، كان ميك ــذه كله وه
مفهوم اوسع هو الدولة احلضارية احلديثة. تقوم الدولة احلضارية احلديثة 
ــات  ــة الفعالة والدميقراطية الصحيحة واملؤسس ــاس املواطن على اس
ــون والعلم احلديث. وينتج عن هذا حكومة كفوءة،  القوية وحكم القان

واداء جيد، وحتسني للخدمات، واالرتقاء مبستوى احلياة، وادارة حديثة.
لكن ليس بوسعنا ان نقول ان العراق اصبح دولة حضارية حديثة اليوم، 
ــب  ــوء االداء واالدارة التي رافقت هذه املكاس ــيس وس ــوب التأس الن عي
ــن الطريق الصحيح.  ــة وانحرفت بها ع ــن معانيها احلقيقي جردتها م
ــاد،  ــية، والزعامات احمللية، والفس ــات السياس ــرت االقطاعي ــد ظه فق
ــعر الدينار  ــة، واالدارة املتخلفة، وتراجعت اخلدمات، وتغير س واحملاصص
ــية التي لم  ــوى السياس ــات بني الق ــت الصراع ــوأ، وتفاقم ــو االس نح
ــة بطريقة دميقراطية، وتولى احلكم واالدارة  تعرف كيف متارس السياس
اشخاص ال ميلكون املؤهالت الالزمة لذلك.وكانت النتيجة ظهور دعوات 
ــاء االحزاب، والغاء  ــتبد العادل»، والغ ــبوهة مثل الدعوة الى «املس مش
ــب صدام وظهر  ــض صار يردد عبارة «ذه ــس التمثيلية، بل ان البع اجملال
ــا ال يقصد اصحاب هذه  ــدام» او «بيضتوا وجه صدام» الخ. ورمب ــف ص ال
ــة في الوعي  ــر الى وجود نكس ــارات معانيها احلرفية، لكنها تؤش العب
ــتمر واملتفاقم في االوضاع بعد سقوط  ــي بسبب التردي املس السياس
ــن امكانية  ــا م ــة امل في نفوس الناس، ويأس ــدث هذا خيب ــدام. اح ص
االصالح، و نسيانا ملا كانت عليه االوضاع في اثناء حكم صدام. تآكلت 
ــباب كثيرة، منها االرهاب وبقايا نظام صدام وغير ذلك.  ــب الس املكاس
ــبب االعظم هو عيوب التأسيس وسوء االدارة وهما الصفتان  لكن الس
اللتان طبعتا العملية السياسية. ويتحمل هذه احلالة اطراف عدة على 
ــها الطبقة السياسية التي امسكت بزمام الدولة خالل السنوات  رأس
العشرين املاضية، ومعها شريحة من الناس شكلوا قاعدتها الشعبية 
ــنتهم وعلمانييهم  ــيعتهم وس ــم واكرادهم وش ــة، بعربه واالنتخابي
واسالمييهم. واليوم يبحث الكثيرون عن حل. وهنا نواجه خطر الوقوع 
ــار اليه لينني في عنوان كتابه الشهير: «خطوة الى  في املطب الذي اش
ــوراء». فقد يتحدث بعض الناس باقتراحات تبدو  االمام وخطوتان الى ال
ــب التي حتققت  ــال لكنها في الواقع تراجعا عن املكاس في ظاهرها ح

بعد سقوط النظام البعثي.
ــل بالتراجع  ــى امام وال تقب ــول تواصل التقدم ال ــوم الى حل ــاج الي نحت

والنكوص عن احلرية والدميقراطية وغيرهما مما حتقق حتى االن.

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي

kçbÿΩa@›◊fm

امري الداغستاني

ــني» ،  ــز الى قلبي «حتس العزي
ــالتي  ــث لكَ برس ــد .. أبع وبع
ــد أن  ، بع ــرزخ  الب ــن  ــذه م ه
بوجود خلل بسيط  ــعرت  ش
أزعجني من السهل معاجلته 
ــذي يعتبر رمزاً  ــي املكان ال ، ف
شامخاً لي بالعاصمة احلبيبة 
ــت في  ــداد ، فقد أحسس بغ
ــا مبرقدي  ــرة وأنـ ــة األخي اآلون
ــيطاً مع  ــدي ، إهماالً بس األب
ــم الصيف ، وذلك  إقبال موس
ــرات  ــار احلش إنتش من خالل 
ــة مملكتي  وأروق ــوري  على ص
الصغيرة وطاوالت روادي الذين 
ــم في  وه ــم  راحته ــي  يهمن
ــطورة .  ضيافتي مبلتقى األس

 عزيزي حتسني ، لقد أحسست 
بصوري األنيقة التي وضعتها 
ــى بعنايةٍ  ــدران امللتق على ج
ــم  ــن تراك ــي م ــة ، تعان فائق
ــرات املزعجة  ــار احلش وإنتش
ــطوحها ، فال ينبغي  على س
أن تتواجد في مثل هذا املكان 
اجلميل اخلاص بسيدة الغناء 
ــرة  صغي ــات  كائن  ، ــي  العرب
علما حضاريا جميال  تشوه مَ
بنيتهُ بجهدكَ وتعبكَ إعتزازاً 
ــا «أم كلثوم» . ــي ، أن ــاً ب وحب

 

ــز  العزي ــدي  وَل ــل  تقب ــف  كي
«حتسني» وأنا األسطورة التي 
«آه»  كل  ــقتَ  وعش ــتَ  أحبب
خرجت من حنجرتي ، أن تكون 
ــرات  ــوري حتت رحمة حش ص
امللتقى  ــو  ر صف تعكّ ــة  مؤذي
ــكان ،  ــة امل ه   جمالي ــوّ وتش
ــعها روادي  وما آملني أكثر لس
ــاق صوتي الذين مازالوا  وعش
ــا ، فأنا ال  ــي الدني ــي ف ذخيرت
ــمعوا «االطالل»  أرضى أن يس
«القصبجي»  ــود  ع بـصحبة 
تترقب  ــغلة  منش ــم  وأعينه
ــعهم  . ــاول لس ــة حت  بعوض

ــاً ، رقيقاً ، ذواقاً ،  عرفتكَ أنيق
ــني» ، فال  ــدي الغالي «حتس ول
ــيطة أن  ــي لهفوةٍ بس ينبغب
ــكان ، وأعتقد  ــر روعة امل تعك
ــوري النادرة  إنك ال ترضى لص
ــا  جمعه ــي  ف ــت  تعب ــي  الت
ــاتك  بلمس ــا  وتنظيمه
ــراً  وك ــون  تك أن   ، ــة  الرقيق
ــة . ــرةٍ مزعج ــراتٍ صغي حلش

 

ــاح ، أن  ــكَ ولَدي املي ــو من أرج
ــى محمل  ــالتي عل تأخذ رس
اجلد ، وأن تعيد للمكان هيبته 
ــي  ــددة  ، ك ــاتكَ املتج بلمس
ــدة ، ويبقى  ــى صوري خال تبق
ــاً  صرح ــطورة  االس ــى  ملتق
ــامخا بإهتمامك املرهف ،  ش

دائماً وأبداً .
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ــة اجلديدة) الزميل  ــأ رئيس حترير جريدة (البين هن
ــب الصحفيني  ــار الزميل نقي ــاب جب ــد الوه عب
ــوزه في  ــبة ف ــي) ملناس ــد الالم ــني (مؤي العراقي
ــام الزميل رئيس  ــة مجدداً ، وق ــات النقاب انتخاب
التحرير بصحبة الزميل رئيس التحرير التنفيذي 
ــارة مقر  ــس األثنني بزي ــرة البياتي) أم ــد الزه (عب
ــكات للزميل  ــي والتبري ــدمي التهان ــة وتق النقاب
ــرآن الكرمي مع  ــخة من الق ــي مع هدية نس الالم
ــي عمله ، من  ــداد ف األمنيات له بالتوفيق والس
جانبه شكر الزميل نقيب الصحفيني العراقيني 
(مؤيد الالمي) كافة العاملني في (البينة اجلديدة) 
ــيرتهم  ــة والنجاح في مس ــم املوفقي ومتنى له
ــة قدم الزميل  ــة. وعلى صعيد ذي صل الصحفي
ــدة (الصياد  ــار) رئيس حترير جري ــد اخلالق جب (عب
ــبة  ــد) باقة ورد عطرة للزميل الالمي مبناس اجلدي

فوزه في االنتخابات االخيرة لدورة جديدة.
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بغداد / البينة  الجديدة 
ــن كتابه  ــزء االول م ــد صدور اجل بع
املوسوم (عمود الوجع اليومي) في 
ــن (٥٢٨)  ــام(٢٠١٤) والذي تضم الع
ــرت في «البينة  عمودا صحفيا نش
ــن ذات  ــي م ــزء الثان ــدة» واجل اجلدي
الكتاب صدر في العام (٢٠١٩) وضم 
ــتعد  ــدة صحفية .. يس (٤٠٦) أعم
الزميل رئيس التحرير التنفيذي عبد 
ــرة البياتي إلصدار اجلزء الثالث  الزه
ــود الوجع  ــوم (عم من كتابه املوس
ــيضم اكثر من  ــذي س ــي) وال اليوم
ــتى  (٤٠٠) عمود صحفي تناولت ش
واالقتصادية  ــية  القضايا السياس
ــلوب هو  واالجتماعية وغيرها بأس
ــارع العراقي  االقرب الى نبض الش
وقضايا الناس اليومية ومطالبهم 

املشروعة.
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بغداد /  البينة  الجديدة 
ــهري  ــدد الش ــرا الع ــدر مؤخ ص
ــع من مجلة صدى التراث  التاس
ــدر عن مركز الكاظمية  التي تص
ــة  ــع لالمان ــراث التاب ــاء الت الحي
ــة الكاظمية  ــي العتب العامة ف
املقدسة بغالف انيق ميثل لوحة 
ــد االزقة  ــكيلية جميلة الح تش
ــة  مدين ــي  ف ــة  القدمي ــة  التراثي
ــن  للصح ــة  احملاذي ــة  الكاظمي
ــن  وتضم ــريف  الش ــي  الكاظم
العدد موضوعات ثقافية وتراثية 

منوعة من بينها..
- أعالم كاظميون .. السيد مهدي 

احليدري.
- الرحالة األملاني .. كارل ريتتر.

ــبة الذكرى  ــدوة علمية مبناس - ن
ــنوية لوفاة الدكتور حسني  الس

علي محفوظ.
- مقال .. اإلنسان عبد اإلحسان.

ــف  املتح ــي  ف ــة  كاظمي ــار  آث  -
العراقي.

ــخصيات .. الدكتور حسني  - ش

أمني.
ــات .. الوراقة في  ــوث ودراس - بح

بغداد.
- نظرة في فنون اخلط العربي.

ــد  العه ــي  ف ــداد  بغ ــدارس  م  -
العثماني.

- حدث في الكاظمية.
- أمثال بغدادية

بغداد /  البينة  الجديدة 
ــرة العالقات  ــرطة اجملتمعية في دائ ــارز الش ــت مف متكن
ــة انتحار  ــن إحباط محاول ــوزارة الداخلية م ــالم ب واإلع
ــر  ــار من أعلى جس ــة األنب ــكنة محافظ ــاة من س لفت
(الباب املعظم) وسط العاصمة بغداد بسبب الضغوط 
ــتمر من  ــية التي تعانيها نتيجة تعنيفها املس النفس

قبل والدها، وقدمت لها الدعم النفسي واملعنوي.
ــادة (٣) فتيات  ــارز اجملتمعية من إع ــتطاعت مف كما اس
هاربات بسبب التعنيف الى ذويهن، بينهن فتاة بعمر ال 
(١٢) عاما، اجبرها ذووها على الزواج من ابن عمها كرها.. 
حيث اتخذت الشرطة اجملتمعية اإلجراءات الالزمة بحق 

املعنفني، وقدمت الدعم والتأهيل النفسي للضحايا.

متابعة /  البينة  الجديدة 
ذكرت وكالة «إرنا» لألنباء أن فهدا أثار 
الذعر في مدينة قائم شهر في شمال 
ــرطيا في أحد  ــث هاجم ش إيران، حي
الشوارع. ونقلت «إرنا» عن رئيس دائرة 
ــة البيئة في محافظة مازندران  حماي
مسلم آهنكري، أن احليوان «قتل بعد 
إصابته برصاصتني في محاولة إلنقاذ 
ــح أن الفهد  ــرطي». وأوض ــاة الش حي
فارق احلياة على الرغم من اجلهود التي 

بذلها األطباء البيطريون إلنقاذه. وفي 
ــابق، قال الناطق باسم نفس  وقت س

الدائرة كميار ولي بور إن الفهد هاجم 
شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ 
ــة. وأوضح الناطق  بالفرار نحو حديق
ــرطي املصاب  ــال الصحية للش أن احل
غير مثيرة للقلق. وتداول نشطاء على 
ــل االجتماعي في إيران  مواقع التواص
ــدا واقفا  ــورة تظهر فه ــع مص مقاط
ــد املصارف،  ــة ألح ــة علوي ــى حاف عل
ــد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى  وق

الرصيف ويلوذ بالفرار.

paâaÜïa@

Òbn–€@âbzn„a@Ú€Îb™@¡j§@ÚÓ»‡n1a@Úüäí€a
ÂËÌÎà€@pbiâbÁ@pbÓnœ@HSI@ÜÓ»mÎ@ÖaÜÃi@ø@

ÊaäÌg@ø@lâbÁ@ÜË–€@‚ÏvËi@Ôüäë@Úibïg

الوثيقة تتكلم عراقي١٩٨٩

بغداد / البينة  الجديدة 

الزميل (عبد اخلالق جبار) رئيس حترير جريدة (الصياد اجلديد) 
يقدم باقة ورد عطرة للزميل نقيب الصحفيني العراقيني  الزمالء في جريدتي (البينة اجلديدة) و(الصياد اجلديد) في ضيافة نقيب الصحفيني العراقيني الزميل رئيس حترير جريدة (البينة اجلديدة) يقدم  املصحف الشريف للزميل الالمي


