
ــتخبارات الوطني  ــع مجلس االس رف
ــن تقرير يتعلق  ــرية ع االمريكي الس
ــرات املناخية وتهديدها األمن  بالتغي
ــي  السياس ــتقرار  واالس ــي  الوطن

ــن بينها  ــدة م ــدول ع ــادي ل واالقتص
ــرة التغير  ــى خلفية ظاه العراق عل
املناخي . وكشف التقرير االمريكي أن 
العراق في مقدمة (١١) دولة معرضة 
ــر في مجاالت الطاقة والغذاء  للخط

ــول الى املياة العذبة  وامكانية الوص
ــار التقرير  ــة الصحية . واش والرعاي
ــراق  ــن الع ــأن أم ــارة ب ــح العب بصري
ــر وأن العالم  ــي معرض للخط القوم

سيشهد جوعاً وعطشاً وهجرة.

ــان ، توضيحا  ــرطة محافظة ميس ــادة ش أصدرت قي
ــرى في حادث  ــة حول اعدام اس ــأن االنباء املتداول بش
ــان.وذكر اعالم القيادة ،  نزاع عشائري مبحافظة ميس
ــل االجتماعي مقطع فديو  ــر عبر مواقع التواص انتش
ــرى في حادث  ــاده اعدام (اس ــح مف ــر صحي كاذب وغي
ــع لقضاء قلعة  ــائري في ناحية العزير التاب نزاع عش
صالح) ،حيث كانت الغاية منه هي تأليب الرأي العام 
ــل محافظة  ــاك داخ ــى واالرب ــن الفوض ــق نوع م وخل
ــر وال صحة له كما ال نعرف  ــان، إذ ننفي هذا اخلب ميس
ــان الى  ــة يعود.ونوه البي ــو ألي محافظ ــدر الفدي مص
ــائرية بني طرفني من أبناء  ــاجرة عش انه حصلت مش

ــوات االمنية وفض  ــتدعى تدخل الق ــة مما اس العموم
ــتباك مع الطرفني والقبض على  ــاجرة بعد االش املش
بعض اطرافها.ودعت القيادة الى ضرورة عدم االنخداع 
ــتقرار  ــائعات التي حتاول زعزعة األمن واالس بهذه الش
ــائل اإلعالم أخذ املعلومات من  في احملافظة، وعلى وس

املصادر املوثوقة وتوخي احلذر قبل نشر األخبار.
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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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ــيد  ــدري الس ــار الص ــم التي ــن زعي اعل
مقتدى الصدر فشل االطار التنسيقي 
ــتقلني الى تشكيل حكومة  داعياً املس
تخلو من الكتلة الصدرية ، واضاف في 
ــاور مع احللفاء  تغريدة له أنه بعد التش
ــول : للعملية  ــف األكبر أق ــي التحال ف
 : ــراف  أط ــة  ثالث ــة  احلالي ــية  السياس
ــرف األول : التحالف الوطني األكبر  الط
: ( حتالف إنقاذ وطن) وهو راعي األغلبية 
ــبب قرار القضاء  الوطنية .. لكنه وبس
ــث املعطل تأخر  ــي بتفعيل الثل العراق
ــة . الطرف  ــكيل حكومة األغلبي بتش

ــي  ــيقي الداع ــار التنس ــي : االط الثان
ــاه  اعطين ــد  وق  .. ــق  التواف ــة  حلكوم
ــل بتشكيل  مهلة األربعني يوماً ، وفش
ــرف الثالث  ــة . الط ــة التوافقي احلكوم
 .. ــان  البرمل ــي  ف ــتقلون  املس ــراد  األف  :
ــكيل مستقل) ال يقل  ندعوهم لـ ( تش
عن األربعني فرداً منهم بعيداً عن االطار 
التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته 
.. وعلى املستقلني االلتحاق بالتحالف 
ــتقلة  ــكلوا حكومة مس ــر ليش األكب
ــا الحقاً  ــنبلغهم ببعض تفاصيله س
ــى  ــر عل ــف األكب ــيصوت التحال ، وس
حكومتهم ، مبا فيهم الكتلة الصدرية 
ــنّة واكراد التحالف ..  ، وبالتوافق مع س

ــاركة في وزرائها  ــون للتيار مش ولن يك
ــي مدة اقصاها  ــى ان يكون ذلك ف .. عل
ــراع  ــر يوماً .. وذلك لالس ــة عش خمس
ــعب . كما وأكرر  ــي إنهاء معاناة الش ف
ــن الظن  ــض من نحس ــي الى بع دعوت
ــيقي للتحالف  ــن االطار التنس بهم م
ــم  ــالً منه ــة .. آم ــة الصدري ــع الكتل م
تغليب املصالح الوطنية على املصالح 
ــق االجبار  ــوا من عن ــة وليخرج الضيق
ــداد السياسي كما يعبّرون  على االنس

.. وشكراً . 
# حتالف ـ انقاذ ـ الوطن

# حكومة ـ أغلبية ـ وطنية . 
ــيقي ،  ــار التنس ــرح االط ــي وقت ط  ف

ــداد  ــدة النهاء حالة االنس ــادرة جدي مب
السياسي في العراق، اال ان هذه املبادرة 
ــابقاتها  ــن س ــف ع ــا ال تختل بنقاطه
والتي فشلت جميعها.وحتدثت مصادر 
مطلعة ان رئيس التيار الصدري مقتدى 
ــر انه  ــتالمها واعتب ــض اس ــدر رف الص
اعطى مهلة لالطار لتشكيل احلكومة 
لكنه فشل.وتضيف املصادر ان املبادرة 
ــة، كونها  ــد اي ردود فعل ايجابي ــم جت ل
جاءت بشروط رفضها التحالف الثالثي 
ــابقا مثل  ــدر س ــن) والص ــاذ الوط (انق
اتفاق املكونات داخلها على مرشحيها 
ــة  ــل املعارض ــالث وجع ــات الث للرئاس

اختيارية.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــر ونحن نعيش على  يوماً بعد آخ
ــية تُطلق من  وقع مبادرات سياس
ــي مبعث  ــرف أو ذاك وه ــذا الط ه
فرح للشعب إذا ما كانت صادقة 
النيات وهدفها األسمى هو انهاء 
ــي الذي  ــداد السياس حالة االنس
ــي تعطيل  ــراً ف ــبباً مباش كان س
تشكيل احلكومة اجلديدة واتاحة 
ــاز ما عليها  ــة أمامها الجن الفرص
ــتحقاقات وألن  ــات واس واجب من 
ل الى  ــوّ ــد أن يتح ــعب ال يري الش
ــن دوّامة  ــرج م ــارب ويخ ــل جت حق
واثقلته  ــه  اتعبت ــية  أزمة سياس
ــوى أن  ــوغ أو مبرر س من دون مس
ــية تريد  ــض األطراف السياس بع

ــا ومنافعها أما  ــق مصاحله حتقي
ــعب فهي  ــة الوطن والش مصلح
ــة االهتمامات ومن  ــل قائم في ذي
هنا فإننا نطالب القادة في االطار 
التنسيقي والتيار الصدري بإعالن 
ــنى تكليف  ــة األكبر ليتس الكتل
ــتقلون ..  ــا املس ــة يتواله حكوم
ــتقلة ألجل  ــة وطنية مس حكوم
أالّ يتكرّر سيناريو حكومة السيد 
ــبق عادل عبد  ــوزراء األس رئيس ال
ــي تخلى عنها  املهدي (٢٠١٩) الت
ــد  ــعب يري ــا أن الش ــع كم اجلمي
حكومة مستقلة وقوية ال تخضع 
ــزاب وتتفرغ  ــالءات واهواء األح الم
لبناء الوطن وبالتالي انقاذ الشعب 
ــني يا كل أصحاب  ان كنتم صادق
ــبة فإننا نعيد  املبادرات، وباملناس

للمرة الثانية الدعوة لرئيس احلزب 
كاكا  ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــالق مبادرة  ــي الط ــعود  بارزان مس
حللحلة االنسداد السياسي على 
ــل (٢٠١٠) وأملنا  ــادرة اربي غرار مب
ــك   للوصول الى كل  ــر في ذل كبي
ــأنها  ــبل التي من ش الطرق والس
ــد املتجمد . وفي  إذابة جبل اجللي
ــاك مطالبات  ــإن هن ــأن آخر ف ش
لدائرتي الوقفني السني والشيعي 
بالتنازل عن حصتيهما من املوازنة 
ــع اقرارها بعد  العامة للبالد املزم
ــكيل احلكومة املرتقبة ألجل  تش
توجيه هذه األموال ملعاجلة ظاهرة 
ر الذي يعاني منها العراق  التصحّ
ــني  ــارة بأن للوقفني الس مع االش
ــيعي مصادر متويل ضخمة  والش

ــارات وامالك كبيرة  متأتية من عق
ــد ان اجراء كهذا فيه  ونحن نعتق
ــداً والبد من  ــر ج ــواب وأجر كبي ث
ــارة بان العراق في عني اخلطر  االش
ــذا ما  ــوأ حاالته وه ــر بأس ــو مي وه
ــر عاملية حيث يخيم  تؤكده تقاري
ــص  ــر ونق ــبح التصحّ ــه ش علي
ــرب  للش الصاحلة  واملياه  ــذاء  الغ
ــوب اآلن هو أن  ــة وأن املطل والطاق
ينصت اجلميع للجرس الذي يُقرع 
ــؤول وال يحق  ــوة ألن الكل مس بق
ــت أو يحاول  ــد أن يلوذ بالصم ألح
ــي اذنيه كي  ــه ف ــع اصابع أن يض
ــرس .. مطلوب  ــمع قرع اجل ال يس
ــل فوات األوان  التحرك الفوري قب
وحذار حذار أن يقع الفأس بالرأس 

وعندها ال ينفع الندم!!.

كتب رئيس التحرير
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متى تـُعلن الكتلة االكرب .. ويعقد الربِّـان جلسته وتتشكل الحكومة .. الشعب يسأل؟!

ــادي ان اخلزين  ــة املالية االحت ــوان الرقاب ــر دي ــف تقري     كش
ــغ ٣٧٣ الف طن  ــراق يبل ــة في الع ــتراتيجي   للحنط االس
ــهر واحد ، ونشر  ــد حاجة البالد الفعلية ملدة ش وهو ال يس
ديوان الرقابة تقريرا مطوال في اخلامس والعشرين من شهر 
ــهرية من  ــان املاضي اكد فيه ان احلاجة الفعلية الش نيس
ــد من البطاقة التموينية تبلغ  مادة احلنطة للحصة الواح
بحدود ٤٥٠ الف طن وان اخلزين االستراتيجي ال يسد حاجة 

شهر واحد من االحتياج الفعلي.

بغداد /
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أحبط األمن املصري أمس السبت هجوماً 
ارهابياً شرق قناة السويس . وقال متحدث 
عسكري مصري أن الهجوم ادى الى مقتل 
ــتباكات مع  ــن القوات األمنية باش (١١) م
ــارد العناصر  ــني وأن قوات األمن تط ارهابي

االرهابية في مناطق سيناء.

افاد مصدر امني، بأن قوة مشتركة متكنت 
ــط  ــط مطبعة لتزوير العملة وس من ضب
العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني ، إن ”قوة 
ــتركة من جندة بغداد واالحتادية  امنية مش
ــتخباراتية دقيقة  ومن خالل معلومات اس
مكنتهم من ضبط مطبعة وجهاز خاص 
ــة ضمن  ــة العراقي ــدوالر والعمل ــر ال بتزوي

منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد“.
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ــة  ــوى الدول ــف ق ــس حتال ــا رئي دع
الوطنية، عمار احلكيم، الى احترام 

ــتورية والنظر للمباردات  املدد الدس
املطروحة لتجاوز االزمة السياسية 
ــي بيان ان  ــر مكتبه ف ــة. وذك احلالي

ــيد  ــتقبال الس ــك جاء خالل اس ذل
ــي  الوطن ــج  النه ــد  لوف ــم  احلكي
ــادة  ــة األمني العام عبد الس برئاس
ــم بحلول  ــاركاً اياه ــي، مب الفريج
ــار احلكيم  ــد الفطر املبارك.واش عي
ــتثمار  ــاء، إلى ضرورة اس خالل اللق
أجواء العيد حلل إشكاليات الوضع 
السياسي احلالي واخلروج من حالة 
ــق  ــراج وحتقي ــى اإلنف إل ــداد  اإلنس
ــا  العراقي.كم ــعب  الش ــات  تطلع
ــر باملبادرات  ــى ضرورة النظ اكد، عل
املطروحة لتجاوز األزمة السياسية 
ــة احترام  ــاً الى أهمي ــة، داعي احلالي
املدد الدستورية واإلتفاق على الرؤى 
ــى توفير فرص  ــج القادرة عل والبرام

العمل وتقدمي اخلدمات.
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بغداد /

وكاالت /

ميسان /

وكاالت /

بغداد /



البينة الجديدة / علي شريف

ــة  ــة  محافظ ــر زراع ــام مدي ق
ــدس  املهن ــة  املقدس ــالء  كرب
مهدي اجلنابي مبتابعة ميدانية 
امليكانيكي  ــاد  احلص لعمليات 
ــي املناطق  ــول احلنطة  ف حملص
الصحراوية متوقعا تسويق اكثر 
ــن( ١٤٣) الف طن  الى مخازن  م
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
فرع كربالء وان عمليات احلصاد 
ــيابية  بانس ــري  ــويق جت والتس
ــاكل ووفق ما مخطط  دون مش
ــي ان محافظ  ــد اجلناب لها.واك
ــدس  املهن ــة   املقدس ــالء  كرب
الكثير  نصيف اخلطابي سهل 
ــويق  ويتابع  من معوقات التس
ــكل يومي عمليات احلصاد  بش
والتسويق موعزا بتذليل جميع 

العقبات التي تعترض الفالحني 
ــويقهم احملصول الى  خالل تس
سايلوات وزارة التجارة. مشيرا 

الى تهيئة اكثر من( ٥٠ )حاصدة 
ــارج كربالء المتام  ــن داخل وخ م
ــاد امليكانيكي  ــات احلص عملي

ــاحات املزروعة باحلنطة  للمس
ــوم احملافظة.مبينا  ان  ــي عم ف
ــول  ــة مبحص ــاحة املزروع املس
ــت( ١٢٣٣٤٤) دومن  ــة بلغ احلنط
ــا و وصول  ــا( ١٥٩٢) فالح نفذه
ــوقة  املس ــة  احلنط ــات  كمي
ــة  مقارن ــن  )ط ــى(١٤٣١٩٢  ال
ــي وصلت  الت ــي  املاض ــام  بالع
ــوقة الى  ــات احلنطة املس كمي
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ــى(  ــة  ال ــالء املقدس ــرع كرب ف
ــح مديرالدائرة  ٦٧٧٣ )طن.واوض
ــم  املوس اجلنابي:ان  ــدس  املهن
احلالي سيشهد تسويق كامل 
ــة املنتجة في محافظة  احلنط
ــل اخلطة او  ــواء داخ كربالء س
خارجها باسعار تصل الى( ٧٥٠ 

) الف دينار للطن الواحد.

بابل / البينة الجديدة

ــام الدائرة  ــيد مدير ع ــرى الس اج
ــوزارة املهندس  ــة في مقر ال الفني
ــدي، جولة  ــني مه ــى حس مرتض
ــيب  ــة حملطة كهرباء املس تفقدي
احلرارية، التابعة للشركة العامة 
النتاج الطاقة الكهربائية ملنطقة 
ــيد  ــط، يرافقه الس الفرات االوس
مدير عام الشركة العامة املهندس 
ــد، لالطالع  ــل وحي ــد فضي محم
ــير اعمال صيانة الوحدة  على س
ــة والتحضيرات   ــة الثاني التوليدي
ــتعدادات لتشغيلها، وكان  واالس
ــة  ــر احملط ــتقبالهم مدي ــي اس ف

املهندس احمد الشمري واملالكات 
ــه بإجراء جولة  املتقدمة.بدأ زيارت

ــي اروقة احملطة ملتابعة  ميدانية ف
ــب االجناز املتحققة  االعمال ونس

ــن برنامج الصيانة على الوحدة  م
التوليدية املذكورة، موجهاً  بضرورة 
ــال بوقتها  ــاز االعم ــراع باجن االس
ــبكة  ــم منظومة الش احملدد لدع
ــة بالطاقة الكهربائية.ومت  الوطني
ــعاً  بحضور  ــد اجتماعاً موس عق
ــام  ــاء االقس ــة ورؤس ــر احملط مدي
ــو من  ــة، قدم ــية والفني الهندس
خالله شرحاً مفصالً عن االعمال 
ــتعدادات  ــي احملطة واس اجلارية ف
ــه الصيف املقبل  ــة ملواجه اجلاري
ــى جهود  ــى» عل ــى « مرتض . واثن
مالكات احملطة الهندسية والفنية 
متمنياً لهم دوام املوفقية في اداء 

عملهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــاص في   ــرة اجلناح اخل ــت مدي قام
ــني الكاظمني  ــفى اإلمام مستش
(ع) الدكتورة زينة صبحي الزبيدي 
ــة ميدانية في ردهات اجلناح  بجول
ــد الفطر  ــالل عطلة عي اخلاص خ
ــات مدير  ــب توجيه املبارك وحس
املدينة الطبية اجلراح االختصاصي 
ــة  ــي  ملتابع ــي الربيع ــب عل حبي
ــتوى اخلدمات  عمل املالكات ومس
ــف االختصاصات  ــة مبختل املقدم

للمرضى ، كما أكدت الزبيدي على 
انسيابية العمل في ردهات اجلناح 

ــتوى  اخلاص وتواجد املالكات ومس
اخلدمات الفندقية املقدمة كذلك 

التأكيد على ارتداء معدات الوقاية 
الشخصية للمالكات واملرافقني ، 
ــت مدير اجلناح اخلاص أن عدد  وبين
العمليات خالل عيد الفطر بلغت 
ــة موزعة على العمليات  ٢٠ عملي
ــوق الكبرى  ــة ٥عمليات وف اخلاص
ــرى ٤ عمليات    والكب ــات  ١٠عملي
والوسطى ١عملية ومالكاتنا على 
ــل وجهوزية عالية  ــتعداد كام اس
للمرضى  ــات  اخلدم أفضل  لتقدمي 

في مدينتنا الطبية.

بغداد / البينة الجديدة
جهـزت الشركة العامة للصناعات 
ــدى  ــة إح ــة واإللكتروني الكهربائي
ــادن  ــة واملع ــركات وزارة الصناع ش
ــن  ــا م ــاص مبُنتجاته ــاع اخل القط
دير  ــالَ مُ ــوالت الكهربائيـة .وقـ احملُ
ــفيـان  ــركة املُهندس س ــام الش ع
فـوزي شعـالن في تصريح للمكتب 
ــركة  ــي في الوزارة : أنَّ الش اإلعالم
ــاع  ــاريع القط ــم مش ــدف دع وبه
اخلاص قامت بتجهيز شركة إبـداع 
ــركات القطاع  ــدى ش ــم إح العلـ
اخلاص مبُحوالت كهربائية عدد اثنان 
ت للجهة  ــلِمَ ــعة ( KV ٦٣٠ ) سُ س

ــتفيدة بعدَ إجراء الفحوصات  املُس
تبر املُتخصص  ــل اخملُ ب ــا من قِ عليه
والت الكهربائية التابع  بفحص احملُ
لقسم السيطرة النوعية واحلاصل 
على شهادة اإلعتماد وفق املُواصفة 
 ( ISO / IEC1725 : 2005 ) ــة الدولي
ــاد العراقي /  ــل هيئة اإلعتم ب من قِ
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
ــات  املُواصف ــنَ  م وضِ ــة  النوعي
ــل وزارة الكهرباء  ب ــن قِ املُعتمدة م
ــركة على تقدمي  مؤكداً حرص الش
الدعم واإلسناد للقطاع اخلاص من 
أجل النهوض بالواقع الصناعي في 

العـراق .
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بغداد / البينة الجديدة
ــات  ــوي والعملي ــه املعن ــم التوجي ــتمر قس يس
ــي وزارة  ــالم ف ــات واإلع ــرة العالق ــية بدائ النفس
ــات األمنية  ــائية للقطع الداخلية بجوالته املس
ــملت  ــوارع العاصمة بغداد. ش ــرة في ش املنتش
ــيطرات املرابطة  اجلوالت عددا من  الدوريات، والس
ــوارئ، والنجدة،  ــواج الط ــرطة االحتادية، وأف للش
ــة. تأتي هذه  ــرخ والرصاف ــي الك ــرور في جانب وامل
الزيارة ضمن حمالت التوعية والتثقيف امليدانية 
ــم  ــت عناصر القس ــا وزع ــة، كم ــوات األمني للق
ــي تختص  ــة الت ــادية والتوعوي ــورات اإلرش املنش
بالوالء الوظيفي، والعقيدة الشرطوية، والسلوك 
ــرطة، ومت التأكيد على مبدأ  النموذجي لرجل الش
ــن مع  ــرورة التعامل احلس ــان، وض ــوق اإلنس حق
جميع املواطنني، وتطبيق وانفاد القانون، وااللتزام 
ــكرية، فضال عن توزيع منشورات  بالقيافة العس
تخص األرقام الساخنة التابعة الى وزارة الداخلية 

على الضباط واملنتسبني .

بغداد / البينة الجديدة
ــادرات  ــوع الص ــن مجم ــط ع النف وزارة  ــت  اعلن
ــي ،  ــان  املاض ــهر نيس ــة لش ــرادات املتحقق واالي
ــركة  ــب االحصائية االولية الصادرة عن ش بحس
ــومو» ، حيث بلغ  ــة «س ــط العراقي ــويق النف تس
ــن النفط اخلام (١٠١)  ــوع كمية الصادرات م مجم
ــالً ، بايرادات بلغت  ــا و(٦٦٢) برمي مليون (٣٩٠) الف
ــى ان  ــة ال ــارت االحصائي ــار دوالر. اش (١٠٫٥٥) ملي
مجموع الكميات املصدرة من النفط اخلام لشهر 
ــط  ــن احلقول النفطية في وس ــان املاضي م نيس
ــا و(١٠٠) الفا  ــت (٩٨) مليون ــراق بلغ ــوب الع وجن
ــوك عبر ميناء  ــا من حقول كرك ــال ، ام و (٤٢) برمي
ــدرة (٢) مليون  ــد بلغت الكميات املص جيهان فق
ــدل الكميات  ــال. .وان مع ــا و( ٦٠ ) برمي و( ٩٩١) الف
ــون و(٣٨٠) الف برميل في  ــت (٣) ملي اليومية بلغ
اليوم.وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 
ــر ان الوزارة ومن خالل اميانها  (١٠٤٫٠٩١ ) دوالراً .يذك
باطالع الشعب على عمليات التصدير وااليرادات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــوط اجلوي ــة للخط العام ــركة  ــت الش اعلن
ــن نقلها اكثر من اربعني الف معتمر  العراقية ع
ــافرين الكرام الذين مت نقلهم  باالضافة إلى املس
ــر الناقل الوطني العراقي في رحالته اليومية  عب
ــد الفطر  ــات خالل ايام عي ــى مختلف الوجه إل
ــركة السيد عباس  املبارك . و قال مدير عام الش
ــات وزير النقل  ــدي: تتفيذاً لتوجيه عمران الزبي
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي، واصل طيارو 
ــم الناقل الوطني العمل ليالً ونهاراً خالل  وطواق
ــاء التأخير  ــارك وحتملوا عن ــام عيد الفطر املب اي
ــن  ــرات االالف م ــوا عش ــواء، اذ نقل ــق األج وغل
ــافرين إلى مختلف اجلهات بكل مسؤولية،  املس
ــامة من وجوههم حلبهم  حيث لم تغب االبتس
ــام : فال  ــع املدير الع ــركتهم. وتاب ــم وش لوطنه
ــمى  ــبني اال ان نقدم أس ــعنا كإدارة ومنتس يس
ــان لهم، فتحية  ــكر والعرفان واالمتن ــات الش اي
ــريف..  إكبار وإجالل لكم مني ومن كل عراقي ش
ــراق والعراقيني ومثل يقتدى به  ودمتم فخراً للع

كل الشباب،

 بغداد / البينة الجديدة
ــية والفنية والتشغيلية  شرعت الكوادر الهندس
ــد العراق  ــكك حدي ــركة العامة لس التابعة للش
(احدى تشكيالت وزارة النقل) في معمل شاحنات 
غربي بغداد التابع للمنطقة الوسطى، باجناز حملة 
ــة بنوعيها ٥  ــاحنات معطل ــح وإدامة ١٠ش تصلي
شاحنات حوضية  KZB و FZB ٥ شاحنات مغلقة 
ــاهمة بزيادة طاقة  ــلع للمس لنقل البضائع والس
حجم املنقوالت.جاء ذلك بعد تاكيدات وزير النقل 
ــبلي، واملتابعة  ــدر الش ــني بن ــنت ناصر حس الكاب
امليدانية من قبل مدير عام الشركة االستاذ طالب 
ــر اعمال  ــرورة تطوي ــيني، بض ــم احلس ــواد كاظ ج
ــم ايراداتها  ــا لتعظي ــع مفاصله ــركة بجمي الش
ــاحنات  املعطلة في  املالية ، بأدامة وتصليح الش
جميع ورش ومعامل السكك وزجها بالعمل لنقل 

املواد  واملشتقات النفطية.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة 
فالحي محافظة االنبار بتسويق 
ــى مخازن  ــة ال ــول احلنط محص
ــركة العامة لتجارة احلبوب  الش
معلنني عن موسمهم التسويقي 
ــا له من  ــب ماكان متوقع وحس
ــات ذات العالقة .اكد  ــل اجله قب
ــركة العامة  ذلك مدير عام الش
ــد حنون  ــوب محم ــارة احلب لتج
ــال ان املالكات العاملة   كرمي ، وق
ــويقية يعملون  في املراكز التس
ــحن  ــي عدة محاور بدءا من ش ف
ــتوردة من ميناء ام  احلنطة املس
ــر ومناقلة الرز احمللي وجتهيز  قص
ــرز وجتهيز  ــة بال ــلة الغذائي الس
ــتمرار  ــن ، الى جانب اس املطاح
ــر  عش ــي  ف ــويق  التس ــة  حمل

ــام فرع  ــد انضم ــات بع محافظ
ــركة في االنبار خالل عطلة  الش
ــر والعاصفة الترابية  عيد الفط
التي اجتاحت البالد مؤخرا .وتابع 
ــة في االنبار  ــالكات  العامل ان امل
ــس املاضي  ــتلمت يوم اخلمي اس
اول كميات احلنطة من الفالحني 
ــويقه في  وبلغ مجموع مامت تس
اول يومي تسويقي ( ١٫٤٥١ ) الف 
ــيرا ان اجمالي كميات  طن .مش
ــايلوت  لس ــوقة  املس ــة  احلنط
لغاية  ــركة  الش ومراكز تسويق 
ــت ( ٢٢٧٫٥٢٠ )  يوم اخلميس بلغ
ــط  ــن وان محافظة واس الف ط
ــوقة  املس ــات  احملافظ ــدم  تتق
بكمية بلغت ( ٧٢٫٥١٥ ) الف طن 
ــوقة في  .الفتا ان الكميات املس
احملافظات توزعت  املثنى ( ٣٠٫٦٢٢) 

الف طن , البصرة ( ١٥٫٨٣٦) الف 
ــف  ــار ( ٢٨٫٢٨٠ ) ال ــن ، و ذي ق ط

ــف  ــان (  ٢٥٫٤٠٤ ) ال ــن و ميس ط
ــة (٢٦٫٥١٨ ) الف  ــن  و الديواني ط

ــالء ( ٧٫٦١٦) الف طن  ــن و كرب ط
وبابل(١٥٫٢٤٨) الف طن و النجف 

ــف طن واخيرا االنبار  ( ٤٫٠٢٥ ) ال
ــوق فالحوها في اول يوم  التي س
( ١٫٤٥١ ) الف طن  . واختتم مدير 
ــى ان الوحدات  ــركة ال عام الش
ــي  الت ــع  املواق ــي  ف ــابية  احلس
ــويق تواصل صرف  باشرت التس
ــوقي  ــة ملس ــتحقات املالي املس
احلنطة للموسم ٢٠٢٢ اول باول 
التجارة  ــر  وزي ــه  ــذا لتوجي تنفي
الدكتور عالء احمد اجلبوري الذي 
ــليم  ــى ان يكون تس ــرص عل ح
الصكوك للفالحني حال استالم 
احلنطة في مخازن التجارة  وامتام 
ــرعة  ــاب  بس ــات االحتس عملي
ــني  ــد ان مت تام ــر بع ــدون تاخي وب
ــرارت مجلس  ــب ق املبالغ وحس
الوزراء الداعمة في هذا اجلانب .

@HQPI@Ú„bÓïÎ@›ÓÁdm@ãb¨aZŸÿé€a
@pbvn‰ΩaÎ@…ˆböj€a@›‘‰€@pb‰ybë

ÚÓ�–‰€a

بغداد / البينة الجديدة

ــر  وزي ــيد  الس ــل  واص
ــور  الدكت ــة  الصح
ــد  ــي تفق ــي العقاب هان
ــة  الصحي ــات  املؤسس
خالل العيد ملتابعة سير 
زيارة  اجرى  العمل حيث 
الدكتور  الى مستشفى 
ــوم  ــري للعل ــعد الوت س
ــة مدير  ــة برفق العصبي
ــة  الرصاف ــة  صح ــام  ع
ــم  كاظ ــالء  ع ــور  الدكت
ــدث  واملتح ــداوي  احملم
الدكتور  ــوزارة  ال ــم  باس
ــس  ــدر اخلمي ــيف الب س
املاضي   ملتابعة اخلدمات 
ــة. املقدم ــة  الصحي
ــة  ــي بجول ــام العقاب وق
موسعة في املستشفى 
العام وعدد  املدير  برفقة 
ــام في  ــدراء األقس من م
الدائرة ومدير املستشفى 
شملت الردهات والعناية 
ــوارئ  والط ــزة  املرك
والكامانايف  والعمليات 
واالشعة وباقي األقسام 
األخرى».واطلع  الساندة 
مراحل  ــى  عل ــي  العقاب

جهاز  ــب  تنصي ــال  اكم
ــد  اجلدي ــف  الكاماناي
ــه  اكمال ــى  عل ــدا  مؤك
ــة  املمكن ــرعة  بالس
ــة  اخلدم ــى  ال ــه  وادخال
واستقبال املرضى.وأشاد 
اجلهود  بحجم  العقابي 
املبذولة من قبل الكوادر 
العاملة في املستشفى 
ــة  مضاعف ــى  ال ــا  داعي
ــة  ــالل املرحل ــود خ اجله

املقبلة، فيما هنأ الكوادر 

اخلافرة بالعيد.من جانبه 

ــام لدائرة  الع ثمن املدير 

الدكتور  الرصافة  صحة 

عالء احملمداوي   مواصلة 

ــيد الوزير  على مدار  الس

ــة  ــد متابع ــة العي عطل

ــة   الصحي ــات  املؤسس

ــوف على  ــا والوق وزيارته

ــد  ك أ و . تها جا حتيا إ

ان مستشفى  احملمداوي 

ــهدت  ش الوتري  ــعد  س

ــرة  األخي ــة  اآلون ــالل  خ

ــي  ف ــا  ملحوظ ــورا  تط

ــات التي  ــم العملي حج

جترى واخلدمات الصحية 

املقدمة.

@pbéç˚Ωa@Ü‘–nÌ@Úzñ€a@äÌãÎ
@Ü‘–nÌÎ@ÜÓ»€a@fi˝Å@ÚÓzñ€a
@ämÏ€a@Ü»ç@Û–ínéfl
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ــي  الوطن ــزب  احل ــو  عض ــال  ق ــه  جانب ــن  م
ــتاني وفاء محمد، إن املبادرة اجلديدة  الكردس
ــيقي  ــار التنس ــن قبل اإلط ــت م ــي طرح الت
ــالءات إعالمية  ــاط كثيرة وإم ــوي على نق حتت
ــل جذري لفك  ــا أي بادرة أو ح ــد فيه وال يوج
ــت ألغراض  ــا طرح ــية وإمن ــدة السياس العق
ــق لإلطار الطلب من  أخرى.واضاف، انه ال يح
ــتقلة  ــخصية مس ــيح ش ــتقلني ترش املس
بتولي منصب رئاسة الوزراء كون هذا املنصب 
من استحقاق الكتلة الفائزة والكتلة األكثر 
ــتحقاق للتيار الصدري كونه  عددًا أي هو اس
ــكل الكتلة  ــات وكونه يش ــز باالنتخاب الفائ
ــيادة  ــع الدميقراطي والس ــر بتحالفه م األكب
ــكلوا كتلة واحدة  ــتقلني لم يش وكون املس
ــية  سياس ــوى  ق ــدة  لع ــمون  منقس ــم  وه
ــب يعتبر طلبا  ــن لذا هذا الطل وغير متحدي
ــه  ــرض من ــدري والغ ــار الص ــتفزازيا للتي اس
ــتقلني لإلطار  ــد املس ــض مقاع ــحب بع س
ــادرة هذه  ــار الى، ان املب ــم. واش ــادة عدده وزي
غير نافعة وال يوجد فيها أي نوايا حسنة بل 
ــح. من جانبه دعا رئيس  العكس هو الصحي
ــان فيحان ،  ــة عدن ــون النيابي ــة الصادق كتل
القوى السياسية الى مناقشة مبادرة اإلطار 
ــيقي للخروج من االزمة الراهنة.وقال  التنس
ــه يعبر عن  ــدة عبر تويتر، ان ــان في تغري فيح
ــيني الذين  ــن كل الفرقاء السياس متنياته  م

ــاربه ان يضعوا  ــعب ومش ميثلون أطياف الش
أمام أنظارهم املعاناة الكبيرة التي يعيشها 
ــادرة اإلطار  ــوا مب ــي ويناقش ــن العراق املواط
ــؤولية الوطنية واألخالقية. ا من املس انطالقً
ــة هذه  ــى اهمية مناقش ــدد فيحان، عل وش
ــأزم واملواقف واألحكام  ا عن الت ــادرة بعيدً املب
ــبقة التي تعقد املشهد وتزيد االنسداد  املس
ــيقي،  ــو اإلطار التنس ــد عض ــدادًا. واك انس
ــار ترتكز على  ــي ، ان مبادرة االط ــل الركاب وائ
إن   ، ــي  الركاب ــال  وق ــيتني.  اساس ــني  نقطت
ــداد  ــابقاتها جاءت لفك االنس ــادرة كس املب
ــه، اال انها ركزت  ــف من ــي والتخفي السياس
ــى انبثاق رئيس  ــرة على نقطتني االول هذه امل
ــيعية االكبر، والثاني  الوزراء من الكتلة الش
ــتقلني ليكون هنالك  ان يتم تقدميه من املس
ــددت  ــاف، أن املبادرة ش ــارا باملنصب.واض ايث
ــان لهما  ــرد، وهاتان النقطت ــى اتفاق الك عل
اهمية كبيرة في االنفراج السياسي الكبير.
واشار الى أن النقاط التي شددت على ضرورة 
ــتورية التي طرحها السيد  مراعاة املدد الدس
ــع ان تكون هنالك  ــدر وأمورا اخرى، نتوق الص
انفراجة سياسية لها عنوان.  وفي التطورات 
السياسية علق االحتاد الوطني الكردستاني  
ــيقي  على املبادرة التي اطلقها االطار التنس
ــال القيادي في  ــدا اتفاقه معها متاما.وق مؤك
ــا نتفق متاما مع  ــورجي ، انن االحتاد، غياث س

ــه وان الفكرة  ــي مبادرت ــيقي ف االطار التنس
ــح باب  ــجيع وفت ــا في التش ــة ذاته الرئيس
احلوار واجللوس على طاولة مفاوضات واحدة.
ــادرة وان  ــزء من هذه املب ــاف، أن االحتاد ج واض
ــى قناعة بعدم قدرة اي طرف  اجلميع وصل ال
شيعي على تشكيل احلكومة من دون الطرف 
ــم احلزب  ــي وقت علق املتحدث باس االخر. ف
ــتاني مهدي عبد الكرمي  الدميقراطي الكردس
الفيلي، ان املبادرات السياسية التي تطرحها 
ــية تعتبر اراء وليست اجبارا  القوى السياس

او قانونا.وقال الفيلي ان لكل طرف سياسي 
ــال ميكن اعتبار ايا منها قانون  راي او مبادرة ف
ــية  ــار ، ونتوقع بوجود حتركات سياس او اجب
خالل االيام املقبلة لفك اي انسداد سياسي. 
ــية ايضاً قال النائب  وفي التطورات السياس
ــني السعبري ، إن  ــتقلني حس عن كتلة املس
ــتقلني، وإن  ــب املس ــت في ملع ــرة وُضع الك
ــتقلني مطالبون بـموقف وطني  النواب املس
ــؤولية.وأضاف  ثابت وأن يكونوا على قدر املس
ــعبري ، أن مطالبة زعيم التيار الصدري  الس

ــف وطني  ــتقلني مبوق ــدر املس ــدى الص مقت
ــية، طرحت على  وجاد جتاه العملية السياس
ــتقلني وتالها  ــا الكثير من اآلراء من املس أثره
ــوف للخروج  ــد الصف ــم لتوحي ــاع له اجتم
ــذا املوضوع  ــد، والعمل على ه ــف موح مبوق
ــروج بضمانات جتاه  ــوات حقيقية واخل بخط
ــداد  ــدف احلقيقي لنخرج من أزمة االنس اله
السياسي هذه.وتابع، أنه خالل األيام القليلة 
ــيظهر موقف موحد للمستقلني  املقبلة، س
ــدر، وحتى اآلن  ــادرة التي قدمها الص جتاه املب

ــاً أنَّ تغريدة  ــاً إزاءها، موضح لم نتخذ موقف
ــتقلني،  الصدر أعطت الريادة والقيادة للمس
ــتكون هناك رؤية واضحة من املستقلني  وس
ــية احلقيقية التي  ــم اخلارطة السياس لرس
ــعب العراقي، ولكن املستقلني  يتمناها الش
ــى صعيد آخر  ــات. عل ــى ضمان ــون إل يحتاج
ــدي، الى بناء  ــب الكويتي بدر احلمي دعا النائ
حواجز خرسانية على طول احلدود مع العراق 
ــائل اعالم  ــرت وس ــاء مبارك.وذك ــدء مبين والب
كويتية، ان النائب بدر احلميدي تقدم باقتراح 
برغبة إليقاف العمل مبنفذ العبدلي احلدودي 
ــا عبر مجموعة من اخلطوات،  مع العراق متام
ــرة على  ــانية كبي ــل حواجز خرس أولها عم
ــاذي العراق، عمل بوابات  طول احلدود التي حت
ــدود البحرية متنع  ــة متالصقة على احل بحري
ــون االتصال بالعراق  الدخول واخلروج، وأن يك
ــط، وعدم االنصياع لوقف  عن طريق اجلو فق
ــي العمل دون  ــاء مبارك، والبدء ف العمل مبين
ــب  أي اعتبار لتهديدهم.واضافت، انه بحس
ــكيل  ــص وزارة املالية في تش ــراح تخت االقت
ــانات والبوابات  صندوق البيع التجاري اخلرس
بالكاميرات  اخلاصة  والتصاميم  والتصاميم 
ــة العامة  ــدوق املؤسس ــي الصن ــارك ف ويش
للتقدم العلمي للصندوق الكويتي للتنمية 
ــة بالبورصة ومن  ــركات املدرج ــع الش و جمي

يتبرع من الشركات واملواطنني.
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بغداد /
اكد النائب عن محافظة البصرة، ضرغام املالكي ، ان العمل جار على 
ــيكون  ــداد خطة تنظم عمل ابناء احملافظة.وقال املالكي ، إنه «س اع
هنالك عمل خالص على تفرقة االوراق واعداد خطة متكاملة النصاف 
ابناء البصرة وتوفير العمل لهم سواء في املوانئ او احلقول النفطية 
ــركات االعمار والبنى التحتية واالستفادة  ــركات العاملة وش او الش
ــديد تأتي الشركات  ــف الش من القطاع اخملتلط».واضاف، أنه «لالس
ــكل كامل، وهذا ادى  ــى احملافظة مع كادرها وعملها بش االجنبية ال
ــى احملافظة  ــة االجنبية عل ــة من العمال ــون هنالك تخم ــى ان تك ال

وبالتالي تشكل عبئا كبيرا على احملافظة».

ــل بأول  ــرات املصلني في املوص ــل عش احتف
ــي أعيد  ــا الت ــار توم ــة م ــداس في كنيس ق
ــا للتخريب على أيدي  ترميمها بعد تعرّضه
ــالل معارك حترير  ــم داعش وتضررها خ تنظي
ــمال العراق.  ــرى الواقعة في ش املدينة الكب
ــة  ــبتمبر)، وفيما كانت كنيس وفي أيلول (س
ــي تعود  ــريان الكاثوليك الت ــا للس ــار توم م
ــر، ال تزال تخضع ألعمال  للقرن التاسع عش
ــه ٢٨٥  ــا وزن ــرس له ــب ج ــم، متّ تركي الترمي
نع في لبنان ونقل إلى املدينة  ــاً، صُ كيلوغرام
ــن منظمة  ــل تبرعات م ــر الطائرة، بفض عب
التآخي في العراق غير احلكومية الفرنسية. 
وبرفقة آلة األورغن، صدحت أصوات املصلني 
ــتعاد  ــة التي اكتظت بهم.واس في الكنيس
ــام األبيض  ــي بالرخ ــة املبن ــح الكنيس مذب
ــابق، بأعمدته وأقواسه  والرمادي، رونقه الس
املزخرفة، أما النوافذ الدائرية الصغيرة، فقد 
ــا دقّ جرس  ــون جديد. وفيم ــت بزجاج مل زُين

ــرًا عن  ــد تعبي ــت الزغاري ــة، انطلق الكنيس
ــاص البالغ من  ــرح. ويقول األب بيوس عف الف
ــة في  ــاً إن هذه أجمل كنيس ــر ٨٢ عام العم
العراق. اإلعمار كان جذرياً إلى حدّ كبير حيث 
أسهم بإعادة الكنيسة كما خرجت على يد 
بنائيها قبل ١٦٠ سنة.وفي باحة الكنيسة، 
ــاورة  ــي اجمل ــا للمبان ــق العلي ــزال الطواب ال ت
ــذ محطمة. ويعتقد  ــر الترميم والنواف تنتظ
ــة  ــالميني املتطرفني حولوا الكنيس أن اإلس
ــك الفترة  ــجن أو محكمة. وخالل تل ــى س إل
ــا وكل الرموز الدينية األخرى،  نُهبت صلبانه
فيما اخترقت قذيفة هاون أحد أقبية املبنى.
وقالت منظمة التآخي في العراق في شباط 
ــة الرخام الذي  ــه كان ال بدّ من إزال (فبراير) إن
تعرّض للحرق ... وصقله وجتديده، وحفر األرض 
ف،  ــام املنظّ ــمنت ووضع الرخ ــم االس لتدعي
لت  ــكّ ــدة. وش ــام جدي ــع رخ ــه بقط وإكمال
ــهل نينوى تاريخياً مقراً  املوصل ومنطقة س
ــى  ــح حت ــي تكاف ــيحيني، وه ــاً للمس مهم
ــة بعد  ــا الطبيعي ــتعادة حياته ــوم الس الي

ــم داعش على يد اجليش  دحر جهاديي تنظي
ــم من التحالف الدولي.ويجري  العراقي وبدع
ــي املنطقة، لكن  ــم األديرة والكنائس ف ترمي
ــرات اآلالف من  ببطء، فيما لم يعد بعد عش
املسيحيني الذين فروا بعد سيطرة التنظيم 
ــن  ــد م ــم العدي ــا أرغ ــام ٢٠١٤.كم ــي الع ف
مسيحيي العراق على الهجرة، بفعل احلروب 
والنزاعات وتردي األوضاع املعيشية. ولم يبقَ 
في العراق اليوم سوى ٤٠٠ ألف مسيحي بني 
سكانه البالغ عددهم ٤٠ مليوناً بعدما كان 
ــام ٢٠٠٣ قبل االجتياح  عددهم ١,٥ مليون ع
ــنا عبد الكرمي، املوظفة  األميركي.  وتقول س
البالغة من العمر ٥٠ عاماً وتعيش في دهوك 
ــم الذاتي منذ  ــتان ذي احلك في إقليم كردس
ــيطرة  جرت وعائلتها من املوصل إبان س أن هُ
ــذا اإلعمار  ــام ٢٠١٤ إن ه ــي الع ــني ف اجلهادي
ــجيع للمسيحيني على العودة. وتضيف  تش
ــالء في هذه املنطقة،  لفرانس برس نحن أص
هذه منطقتنا، هنا آباؤنا وأجدادنا ونحن نريد 

أن نعيش في هذه املنطقة.

اِّـوصل /
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ــوزراء، مظهر  ــس ال ــار املالي لرئي ــح املستش أوض
ــر رفع الفائدة من قبل  ــد صالح ، دالالت وتأثي محم
ــى االقتصاد العراقي،  ــك املركزي األمريكي عل البن
فيما حدد أمرين إلدارة مخاطر العملة واالحتياطات 
ــرف والفائدة.وقال صالح،  ــعري الص األجنبية وس
ــك  ــل البن ــن قب ــدة م ــع الفائ ــر رف إن دالالت وتأثي
االمريكي على االقتصاد العراقي ذات شقني، األول 
ــيؤدي ارتفاع  ــون البالد هي الطرف املدين، اذ س بك
ــى ارتفاع كلفة  ــدوالر االمريكي إل ــدة على ال الفائ
ــيما التي حتدد  ــحوبة بالدوالر والس ــروض املس الق
فوائدها السنوية على أساس الفائدة السوقية أو 
ــرها األسواق املالية  (املتحركة) بالدوالر والتي تؤش
ــدة (الليبور) وهي فائدة اإلقراض  باإلرتفاع مثل فائ
ــوق لندن  ــارف بالدوالر في س ــراض بني املص واالقت
ــض القروض حتمل فائدة ثابتة  وحتى وإن كانت بع
على القرض نفسه ولكنها حتمل (هامش مخاطر 
ــمى  ــها) ويس ــول الفائدة الثابتة نفس حتوطيا ح
ــوق، الفتاً  ــك لتفادي تقلبات الس ــار)، ذل بـ(االنتش
ــار) سيرتفع تلقائياً آخذاً  إلى أن األخير أي (االنتش
ــدة املرتفعة.وأضاف البيان،  باالعتبار مخاطر الفائ
ــالد هي الطرف الدائن  ــق الثاني وبكون الب أما الش
ــندات  ــع الدوالرية أو الس ــتثمار بالودائ ــإن االس ف
ــع عوائدها  ــيتوقع أن ترتف ــراق س ــة للع االمريكي
ــدة االمريكية  ــدالت الفائ ــاع مع ــتقبالً بارتف مس
بالغالب، وتتوقف على طبيعة الفائدة التعاقدية 
ــل هي ثابتة ام متغيرة؟، فاذا كانت الفوائد على  ه
ــة تعاقدية ثابتة  ــندات الدوالرية هي ذات صف الس
الى حني تاريخ االستحقاق وتطلب األمر تسييلها 
ــائل  ــوق الثانوية وحتويلها إلى النقد الس في الس
خملتلف األغراض فإنها ستخصم بالفائدة اجلديدة 
ــزء من العائد  ــدوالر ما يعني فقدان ج املرتفعة لل
ــر ارتفاع  ــا مخاط ــم ونتحمل عنده ــراء اخلص ج
الفائدة.ولفت إلى أنه في األحوال كافة تبقى إدارة 
ــي اجلهة األكثر  ــمية للبالد ه ــتثمارات الرس االس
ــإدارة مخاطر  ــد، ذلك ب ــي التحوط اجلي ــداراً ف اقت
العملة االجنبية أو االحتياطيات األجنبية بالدوالر 
والسيما مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة وذلك 
ــوقية  ــالل التنويع اجليد وتقليل اخملاطر الس من خ

حملفظة العراق املالية. 

بغداد /
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ــتقراراً  ــهد اس ــان تش اعلنت وزارة الداخلية  ان محافظة ميس
ــائعات املتداولة.وذكر بيان للوزارة    أمنياً، مؤكدة انه ال صحة للش
ــي فديو يدعي من  ــع التواصل االجتماع ــه تداولت بعض مواق ان
ــر  ــوارع واس ــود( انفالت امني واعدامات في الش ــره وج قام بنش
ــاء قلعة صالح في  ــة العزير التابعة لقض ــني في ناحي للمواطن
ــان)، وبعد التحقيق من األجهزة األمنية املكلفة  محافظة ميس
بتأمني هذه احملافظة واجلهد الفني ، فقد تبني انه ال وجود لهكذا 
ــتقرار أمنيا.واضاف البيان، كما  ــهد اس حلادث ، وان احملافظة تش
ننوه ان هناك مشاجرة عشائرية بني طرفني من أبناء العمومة مما 
ــتدعى تدخل القوات االمنية وفض املشاجرة بعد االشتباك  اس
ــي الناحية فقط ال  ــني والقبض على بعض أطرافها ف مع الطرف
ــا البيان، وزارة الداخلية الى اخذ املعلومات من مصادرها  غير.ودع
الرسمية حصراً واالبتعاد عن نقل الشائعات واملعلومات الكاذبة، 
ــتتخذ االجراءات القانونية الالزمة بحق كل من  كما ان الوزارة س

يحاول الترويج ملقاطع فديو تهدد السلم اجملتمعي.

ــيادة“ خميس اخلنجر ، احلشد الشعبي  طالب رئيس حتالف ”الس
واجملاميع املسلحة باخلروج من املناطق احملررة، فيما حذر من تدويل 
قضية ”جرف الصخر“ في حال فشلت التفاهمات الداخلية.وقال 
اخلنجر في حديث متلفز ، إن ”بداية دخولنا إلى بغداد كان الهدف 
ــع اجملاميع  ــري تفاهمات م ــروط، وجن ــا اعادة النازحني دون ش منه
املسلحة والسياسيني الذين يقودونها النهاء ملف (جرف الصخر) 
ــكل وطني وداخلي، دون االضطرار إلى تدويله وتشكيل ضغط  بش
على العراق“.كما أكد اخلنجر أنه ”متت املطالبة بخروج كل اجملاميع 
املسلحة من املناطق احملررة مبا فيها احلشد الشعبي وبقاء القوات 
ــتخبارات  ــن الوطني واالس ــرطة واالم ــة بالش ــة املتمثل النظامي
ــات واجملاميع الى حدود  ــاب، وتوجه تلك التنظيم ــة االره ومكافح
ــكاك أو طائفية  ــوع أي احت ــات“، محذراً ”من وق ــراق واحملافظ الع

بسبب االحتقان املوجود في تلك املناطق“.

بغداد /

بغداد /

ــذت من  ــي اتخ ــر الت ــاف ان التدابي واض
ــارة احلبوب  ــركة العامة لتج ــل الش قب
ــا في  ــاك انخفاض ــة الن هن ــر كافي غي
ــل  ــراء تقلي ــي ج ــاج احملل االنت ــدل  مع
ــبب الشحة املائية  اخلطة الزراعية بس
ــن املائي في  ــتوى اخلزي ــاض مس وانخف

ــدود واخلزانات ، والحظ تقرير ديوان  الس
الرقابة بطئا في اجراءات تنفيذ قرارات 
ــق  املتعل ــاد  لالقتص ــوزاري  ال ــس  اجملل
ــار  ــض واش ــني االبي ــتيراد   الطح بإس
ــر اخملصصات املالية ال  الى ان عدم توفي
يتناسب مع االحتياجات االنية للعراق . 

( البينة اجلديدة) تسأل : ماذا كان يفعل 
ــنوات املاضية  ــة الس ــؤولون طيل املس
ــم  ــروننا مبواس وأين وعودهم وهم يبش
حصاد تؤمن للعراق كفايته من احلنطة 
ــا مجرد  ــن اتضح انه ــعير .. ولك والش

فقاعات صابون.

NN@A_@�a7Çë@·n»jë@bflc@NN@¥€Î˚éfl@bÌ@‚Ï‰€a@ �|ï
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كنيسـة مار توما التاريخية

ÒÖaäÿ€a@ø@Ú‘‹ÃΩa@÷ä�€a@…Ó∫@|nœ@ÒÖb«a@Â‹»mÎ@HxI@âaà„¸a@ÔË‰m@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«
ــاح اخلطة اخلاصة  ــادة عمليات بغداد  جن ــت قي أعلن
بعيد الفطر وإنهاء اإلنذار وفتح جميع الطرق املغلقة 
في منطقة الكرادة وقال قائد عمليات بغداد الفريق 

ــر كانت  ــة عيد الفط ــليم، إن خط ــن أحمد س الرك
ــي كانت مفصلة  ــهر رمضان والت ــداداً خلطة ش امت
ــيراً  على ٣ مراحل من ضمنها تأمني أيام العيد، مش
ــاعة السادسة صباحاً مت إنهاء  إلى أن اليوم في الس

خطة العيد كاملة بنجاح وإعادة القطعات األمنية 
ــاف أن القطعات األمنية  ــى حالتها الطبيعة.وأض إل
ــا الطبيعة بعد جناح خطة عيد  بدأت تزاول واجبته
ــت مقطوعة  ــض الطرق التي كان ــر، وفتح بع الفط

ــكر  ــكل جزئي ومنها منطقة الكرادة.وتابع نش بش
ــني على تعاونهم مع األجهزة األمنية  جميع املواطن
ــائل اإلعالم التي  ــاح خطة العيد، فضال عن وس إلجن

كانت مساندة إلى جهود األجهزة األمنية.

بغداد /



اعلن االحتاد العراقي للقوس والسهم انطالق بطولة آسيا بالقوس 
والسهم للرجال والنساء في السليمانية.

ــتمر لغاية  ــهداني رئيس االحتاد إن «البطولة تس ــعد املش وقال س
ــتة عشر منتخبا  ــهر آيار احلالي مبشاركة س ــر من ش الثاني عش
ــار الى ان «العراق يحتضن أول بطولة  من مختلف قارة آسيا».واش
ــتحتضنها مالعب السليمانية». وبني ان  قارية بتاريخ اللعبة وس
ــت بالسليمانية احتضن املؤمتر الفني الذي أداره  «فندق هاي كرس
ــازي وعضو املكتب  ــيوي جابول غ ــب األول لرئيس االحتاد اآلس النائ
ــة احلكام في  ــة جلن ــيوي بيباك راج ورئيس ــذي لالحتاد اآلس التنفي

البطولة االيرانية غزالة رسولي».

ــي للصم  ــش املنتخب العراق أنع
والبكم لكرة القدم، آماله بالبقاء 
ــة حلجز تذكرة  ضمن دائرة املنافس

العبور للدور املقبل.
الباراملبية  ــة  اللجن ــس  رئي ــال  وق
ان  ــد  حمي ــل  عقي ــة  العراقي
ــم حقق منتخبنا  «منتخبنا للص
االنتصار على املنتخب املالي بعد 
ــتوى مميزاً خالل اللقاء،  أن قدم مس
ــا انعش  ــداف لثالثة مم ــة أه بأربع
ــه للبقاء ضمن دائرة التنافس  آمال

والتاهل للمرحلة املقبلة».
ــم  العال ــة  بطول ــة  قرع ــت  وكان
ــة الصم، أوقعت  ــرة القدم لفئ لك
ــي اجملموعة  ــي ف ــب العراق املنتخ
ــات  ــب منتخب ــى جان ــة، إل الثالث

أمريكا ومالي وتركيا وأملانيا.
ــر  ــي قد خس ــق العراق وكان الفري

مباراته أمام أمريكا بنتيجة ٤-١.

ــابقات  املس ــت جلنة  اعلن
ــاد العراقي لكرة  ــي االحت ف
ــن مباريات اجلولة  القدم ع
ــي  العراق ــدوري  لل  ٣١
ــرة القدم ، التي  املمتاز لك
ــاء  األربع ــوم  ي ــتنطلق  س
ـــ١١ من  ال املوافق  ــل  املقب
بإقامة  ــاري  اجل أيار  ــهر  ش
ــي اليوم  ــع مواجهات ف ارب

األول.
وتُقام في الساعة الرابعة 
ــى  األول ــع  جتم ــان  مبارات
ــامراء  س ــادي  ن ــي  فريق
وضيفه نادي النجف على 
ملعب األول ، بينما يضيف 
ملعب الكفل مباراة فريق 
ــه  وضيف ــم  القاس ــادي  ن
 ، ــة  الديواني ــادي  ن ــق  فري
ــدة في  ــاراة واح ــام مب وتق
ــابعة مساءً  الساعة الس

اذ يضيف فريق نادي امليناء 
على ملعب الفيحاء فريق 
نادي الكرخ ، بينما يضيف 
ملعب ميسان االوملبي في 
مساءً  ــرة  العاش الساعة 

ــادي نفط  ــق ن ــاراة فري مب
ميسان وضيفه فريق نادي 
ــي  ــل ف ــرطة .وتتواص الش
ــي «اخلميس»  التال ــوم  الي
 ٣١ ــة  اجلول ــات  منافس

ــات  ــالث مواجه ــة ث باقام
ــادي  ن ــا  فريق ــتهلها  يس
ــه  وضيف ــرة  البص ــط  نف
ــاعة  الس النفط في  نادي 
ــف على  ــة والنص اخلامس

بالبصرة  ــاء  الفيح ملعب 
ــو  ــب فرانس ــى ملع ، وعل
ــق  فري ــف  يضي ــري  حري
ــاعة  ــل في الس ــادي اربي ن
ــابعة وخمس وأربعني  الس
ــادي نفط  ــق ن ــة فري دقيق
ــب  ــى ملع ــط ، وعل الوس
ــعب الدولي تقام في  الش
مساءً  ــرة  العاش الساعة 
الزوراء  ــادي  ن ــاراة فريق  مب

وضيفه فريق نادي زاخو .
ــوم اجلمعة املقبل  وتقام ي
ــرة  اخي ــات  مواجه ــالث  ث
ــف  ــة ٣١ ، يضي ــي اجلول ف
ــادي نوروز في األولى  فريق ن
ــة بغداد  ــادي امان ــق ن فري
ــة  الرابع ــاعة  الس ــي  ف
ــة  اجلامع ــب  ملع ــى  عل
ــليمانية ، وفي نفس  بالس
ــت يلتقي على ملعب  الوق
نادي التاجي ببغداد فريقا 

ــه  ــاء وضيف ــادي الكهرب ن
نادي القوة اجلوية .

وينفرد فريق نادي الشرطة 
ــاء اجلولة ٣٠ في  بعد انته
ــدوري املمتاز  صدارة فرق ال
ــة ، يليه  ــد ٧٦ نقط برصي
ــف فريق نادي  مبركز الوصي
ــة برصيد ٥٦ نقطة  الطلب
ــط  نف ــادي  ن ــق  فري ــم  ث  ،
ــط برصيد ٥٥ نقطة  الوس
ــا  رابع ــة  اجلوي ــوة  فالق  ،
ــة ولديه  ــد ٥١ نقط برصي
ــالث مباريات مؤجلة ، ثم  ث
ــاً برصيد ٥١  الزوراء خامس
القوة اجلوية  ويتخلف عن 
ــداف ، والنفط  ــارق االه بف
باملركز السادس برصيد ٤٩ 
ــف باملركز  ــة ، والنج نقط
ــابع برصيد ٤٥ نقطة  الس
ــن  الثام ــز  باملرك ــو  وزاخ  ،

برصيد ٤٣ نقطة .
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــي كونه،باعتراف  ــدوري العراق ــري لل ــدة ادرت ظه ــذ م من
ــا وفقيرا انتج لنا منتخبات  الغالبية العظمى  دوريا باهت
ــاركاتها  ــل واخلجل في مش واندية لم جتلب لنا غير الفش
ــم، قطعت  ــى رغبة احده ــك وبناء عل ــع ذل ــة, وم اخلارجي
ــتهام في نصف  متابعتي ملباراة انتراخت فرانكفورت ووس
ــية اخلميس ٢٠٢٢/٥/٥  بعد  نهائي الدوري االوربي في امس
ــادي انتراخت  مثلما  ــومة لن ان تأكدت ان النتيجة محس
ــمت نتيجة املباراة االخرى لصالح جالسكو رينجرز  حس
ــس الوقت  ــت جتري في نف ــزج التي كان ــاب اليب على حس
ــاراة اجلوية  ــن مب ــرة م ــق االخي ــة الدقائ ــت ملتابع فتحول
ــتوى  ــع ان املباراة لم تكن بذلك املس ــة(٢_١) و م والطلب
ــرة قدم  ــعور مبتعة ك ــى املتابعة و الش ــرك عل ــذي يجب ال
ــذه االثناء  ــي دورينا. في ه ــو واقع احلال ف ــوقة،كما ه مش
ــني) بقذف حصى على  ــي قيام نفر من ( العبثي اثار انتباه
ــاكر !. وبرغم انني لست من انصار  مدرب اجلوية حكيم ش
ــة وال الطلبة لكن ازدياد مثل هذه التصرفات الرعناء  اجلوي
واتساعها وتنامي خطورتها في مالعبنا وتطور اساليبها 
ــى من ان يأتي يوم يستخدم فيه  الهمجية جعلني اخش
ــي الزجاجية  ــوى من القنان ــد قس (الطفيليون) ادوات اش
ــل في معظم مالعبنا ولم يكن اخرها  واحلصى، كما حص
ما حدث في ملعب زاخو قبل ايام وما قبلها وما حدث يوم 
اخلميس املاضي، وتتحول مالعبنا الى حلبات مصارعة قد 
ــائرية)  ــض في حتويلها الى( نزاعات عش ــر فضول البع تثي
سئمنا من انتشارها وفقدان السيطرة عليها وهي حتصد 
االرواح واملمتلكات ولم جند لها حال حتى االن. وبسبب كل 
ــاهدها امامي  ــس واخملاوف التي تتراقص مش هذه الهواج
ــظ النظام في  ــؤولة عن حف ــة املس ــو اجلهات االمني ادع
املالعب والقوات االمنية الساندة الى تسليط الضوء بدقة 
على مثيري هذه االفعال املرفوضة وتطويق مكان وجودهم 
ــم وايداعهم التوقيف  ــات والقاء القبض عليه في املدرج
وحتويلهم الى القضاء وعدم التهاون معهم حتى ال يتجرأ 
بعد ذلك احد باللجوء الى مثل هذه التصرفات التي تفقد 
متعة اجلمهور احلاضر في املالعب واملشاهدين عبر شاشة 
التلفاز. وال نضيف جديدا بالتأكيد على ان جميع االلعاب 
الرياضية مبا فيها كرة القدم هدفها امتاع اجلمهور مثلما 
ــق التفاهم والتواصل  ــائل متتني وتعمي هي احدى اهم وس
ــت وجهة بوصلة  ــر مهما اختلف ــة بني اجلماهي والصداق
تشجيعهم لهذا النادي او ذاك كما يجب ان يسود احترام 
الالعبني لبعضهم البعض وان كانوا يسمون خصوما في 
ــالم وادارات اندية ومدربني  ــاراة ولهذا علينا كأع دقائق املب
ــه البعض الذي  ــد الطريق بوج ــال امن املالعب ان نس ورج
يحاول  ان يجعل من الرياضة مبختلف مسمياتها  ميدانا 

للكراهية والصدام.

@ÚÓv‡Á@pbœäñm
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ــباب القوة اجلوية والشرطة وامليناء  حققت فرق نادي ش
ــدوري املمتاز  ــة الـ١٦ ال ــوز ضمن اجلول ــة، ، الف والديواني

للشباب بكرة القدم.
ــى فريق نادي  ــة الفوز عل ــادي القوة اجلوي ــق فريق ن وحق
الكرخ بهدفني دون رد في اللقاء الذي جرت أحداثه   على 
ــاراة كل من كاظم  ــجل هدفي املب ــب الغزالية. وس ملع
محمد ، وعبد الرحمن علي في الدقيقتني الرابعة عشرة 

والتاسعة عشرة.
ــرطة على مضيفه فريق نادي  ــباب الش كما فاز فريق ش
ــاء على مضيفه فريق  ــة ٢-١، وفاز فريق نادي املين الطلب
ــاز فريق نادي الديوانية  ــة بغداد بنتيجة ١-٠، كما ف امان

على مضيفه نفط الوسط بنتيجة ٢-١.
ــباب الزوراء تغلب على شباب سامراء بخمسة  وكان ش
ــني  ــداف الزوراء محمد حس ــجل اه ــداف لهدفني س أه

هدفني وعلي االكبر هدفني ومحمد سعد.

ــائل  ــى االحتاد العراقي لكرة القدم  ما يتداول في وس نف
ــأن مفاوضات  ــع التواصل االجتماعي بش اإلعالم ومواق
ــادة املنتخب  ــني األرجنتينيني لقي ــد املدرب ــع أح جتري م
ــا أن االحتاد مازال في طور البحث  الوطني العراقي، مبين
ــماء مدربني عدة على طاولة االحتاد.وقال  ــة الس والدراس
ــكل  ــرة فراس بحر العلوم   «ننفي وبش ــو احتاد الك عض
ــود مفاوضات متقدمة  ــأن وج قاطع األنباء املتداولة بش
ــنت عدنان درجال  ــاد العراقي الكاب ــني رئيس االحت جتري ب
واملدرب األرجنتيني خوان بيتزي لوضع اللمسات االخيرة 
ــي». وأبدى بحر  ــليمه مهمة قيادة املنتخب الوطن لتس
ــر معلومات غير دقيقة في  ــتغرابه من نش العلوم «اس
ــد املبلغ الذي  ــذا املوضوع ومنها حتدي ــع عدة عن ه مواق
ــون دوالر مقابل  ــزي وقدره مليونني ونصف ملي طلبه بيت
املوافقة على تدريب املنتخب العراقي»، مبيناً أن «االحتاد 
ــني أجانب وحتديداً  ــماء مدرب ــير الذاتية ألس يناقش الس
ــب  ــاريني الختيار األنس ــل جلنة اخلبراء واالستش من قب
ــالم ومواقع تواصل  ــائل إع لقيادة املنتخب». وكانت وس
اجتماعي نقلت أنباء عن وجود مفاوضات متواصلة بني 
ــدرب األرجنتيني خوان  ــرة القدم وامل ــاد العراقي لك االحت
ــباب والرياضة، رئيس  أنطونيو بيتزي عن طريق وزير الش

االحتاد عدنان درجال.

تأهل روما اإليطالي إلى نهائي 
ــن بطولة  ــى م ــخة األول النس
األوروبي، اخلميس  ــر  املؤمت دوري 
ــه  ــادة مدرب ــت قي ــي ، حت املاض

البرتغالي جوزيه مورينيو.
فريق العاصمة اإليطالية جتاوز 
عقبة ليستر سيتي في نصف 
النهائي بعدما تعادل معه في 
ــاب ١-١ قبل الفوز  ــة الذه جول

عليه إيابا بهدف دون رد.
ــي أول  ــي ف ــل اجليالوروس ووص
ــمه حتت قيادة مورينيو،  مواس

للنهائي األول له في املسابقات 
ــم ١٩٩٠- ــذ موس ــة من األوروبي

ــي  نهائ ــغ  بل ــا  حينم  ١٩٩١
ــبكة  ــرت ش ــاد. وذك كأس االحت
«سكواكا» العاملية أن مورينيو 
ــي  ــغ نهائ ــدرب يبل ــات أول م ب
دوري  األوروبي،  ــدوري  ال بطوالت 

األبطال ودوري املؤمتر.
كما أصبح املدرب البرتغالي أول 
من يصل إلى نهائي املسابقات 
ــع ٤ أندية مختلفة،  األوروبية م
ــر ميالن اإليطالي  هي بورتو، إنت
ــتر يونايتد اإلجنليزي،  ومانشس

باإلضافة إلى روما.

ــي اإلنكليزي  أعلن نادي تشيلس
في بيان رسمي عن عقد صفقة 
ــفرت عن انتقال ملكيته إلى  أس
األعمال  ــل  ــة رج برئاس ــف  حتال
األميركي، تود بويلي، والذي يضم 
ــن، كليرليك  ــة له كل م باإلضاف
كابيتال ومارك والتر وهانسيورج 

ويس.
ــان  ــي روم ــر الروس وكان امللياردي
ــر إلى بيع  ــش قد اضط إبراموفيت
ــود  القي ــة  ــدن» نتيج لن ــر  «فخ
املفروضة في بريطانيا على رجال 
ــزو قوات  ــروس بعد غ ــال ال األعم

بوتني ألوكرانيا.
ــر  عب ــي  تشيلس ــادي  ن ــر  ونش
ــمي بياناً جاء فيه:  موقعه الرس
ــود  ــراء ت ــي ش ــن تشيلس «يعل
بويلي للنادي وأنه املالك اجلديد.. 
ــي  ــن أن يؤكد نادي تشيلس وميك

ــه مت االتفاق على  ــرة القدم أن لك
الشروط جملموعة ملكية جديدة 
ــادي بقيادة  ــتحواذ على الن لالس
ــك كابيتال  ــي وكليرلي ــود بويل ت
ومارك والتر وهانسيورج فايس».

ــد توصل إلى  ــي ق وكان تشيلس
ــة  ــاعات املاضي ــي الس ــاق ف اتف
ــي على بيع  ــود بويل ــع حتالف ت م
ــل ٢٫٥ مليون جنيه  ــادي مقاب الن

دوالر)  ــار  ملي  ٣٫٠٨) ــترليني  إس
ــدد بدفع  ــالك اجل ــع إلزامية امل م
ــتثمار في  ١٫٧٥ مليار جنيه لالس

النادي.
ــح مدرب  ــر، أوض ــب آخ ــن جان م
الفريق، األملاني توماس توخيل أن 
العبي النادي تأثروا بالعقوبات ما 
ــتواه، لكنه  ــبب بتراجع مس تس
ــى أن يكون ذلك عذرًا للتراجع  نف

في النتائج.
ــي قبل  ــر صحف ــي مؤمت ــال ف وق
لفرهامبتون،  ــه  ضيف ــة  مواجه
ــذا يؤثر على  ــبت: «ه اليوم الس
الفريق، بالتأكيد لكن ال ميكنني 

حتديد إلى أي درجة».
ــرك تأثيرًا  ــع أن «هذا القرار ت وتاب
في غرفة املالبس، ويشكل جزءًا 
ا، ومستقبل كل فرد ليس  ضخمً
ــود مفاوضات  ــا لعدم وج واضحً
ــع أحد.. من املهم أال نعتبر هذا  م

عذرًا».
ــط  وقال ايضاً «حدث املوقف وس
ــة كبرى وجدول  مباريات إقصائي
مزدحم وفي الدوري، حيث نتطلع 
ــعور  حلصد نقاط، ورمبا يوجد ش
ــغال كثيرًا  ــق بعدم االنش بالفري
ــد بعض  ــة، وفق ــوز أو الهزمي بالف
االمتيازات، وهذا قد يكون كافيًا 

خلسارة مباريات».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــان  الشيش ــة  جمهوري ــس  رئي ــن  أعل
الروسية رمضان قديروف إحباط محاولة 
ــن هجوم مضاد بقرية  لقوات كييف ش
ــك، وتكبيد  ــي لوغانس ــكا ف فويفودوف
املهاجمني خسائر بشرية ومادية فادحة 
قديروف  ــب  قيادتهم.وكت ــز  وتدمير مرك
ــوم املاضي،  ــرام»: «في الي ــى «تيليغ عل
ــن هجوم  ــود األوكرانيون ش ــاول اجلن ح
ــة فويفودوفكا». ــاد في منطقة قري مض

ــذا العمل غير املنطقي كان  وأضاف: «ه
ــتعادة مواقع  ــدف الس ــى األرجح يه عل
ــابق..  ــرها في الس إطالق النار التي خس

ــة من  ــدروس بعناي ــاد امل ــوم املض الهج
ــل فشال ذريعا،  قبل أفضل العقول فش
ــران، تكبد العدو  ــة الرد على الني ونتيج
خسائر فادحة في العدد والعدة».وتابع: 
ــد املهاجمني، وبعد  ــض على أح «مت القب
ــف عن  ــا، كش ــر مقاتلين ــق قصي حتقي
ــول موقع مركز قيادة  معلومات قيمة ح
ــار  العدو في منطقة فويفودوفكا».وأش
ــك املعلومات،  ــتنادا إلى تل ــى أنه «اس إل
سرعان ما مت تدمير مركز القيادة بنجاح»، 
ــة املهاجمة.وختم  ــل قائد الكتيب ومقت
ــم النازيني بعد الفظائع  قوله: «لن نرح

التي ارتكبوها».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

ــان  ــة حقوق اإلنس ــت مفوض أعلن
ــكالكوفا  ــيا تاتيانا موس في روس
ــراج  اإلف مت  ــه  أن ــبت  الس ــس  ام
ــفينة  ــراد طاقم س ــن ١١ من أف ع
ــية، كانت السلطات  ــحن روس ش
ــورة غير  ــة حتتجزهم بص األوكراني
قانونية.وكتبت موسكالكوفا عبر 
ــر عن  ــة التحري ــرام» أن عملي «تلغ
ــفينة  ــارا من أفراد طاقم س ١١ بح
ــل «العمل  ــت بفض ــارد» مت «أفانغ
ــه مفوضية  ــذي قامت ب ــل ال الهائ
ــاع  ــا الدف ــان ووزارت ــوق اإلنس حق
ــس  ــن رئي ــف م ــة بتكلي واخلارجي
روسيا»، مضيفة أن جميع احملررين 
ــم وعائالتهم. ــادوا إلى دياره قد ع
وذكرت موسكالكوفا أن السفينة 
ــماعيل  ــارد» وصلت إلى إس «أفانغ
ــن اليونان في ١ كانون اول  قادمة م
ــئ وحرس  ــن املوان ــام أم ٢٠٢١ ، وق
احلدود األوكرانيني مبحاصرتها منذ 
بداية العملية العسكرية اخلاصة 
ــى أنه ملدة  ــارت إل في أوكرانيا.وأش

ــفينة في  ٧٢ يوما، كان طاقم الس
ــع البحارة  ــبه كاملة، ومن عزلة ش
ــم  ــارب، ول ــع األق ــل م ــن التواص م
ــفينة،  ــادرة الس ــمح لهم مبغ يس
ــدر رزق، مضيفة أنه  ــوا بال مص وبق
ــت كانوا محرومني  طوال هذا الوق
ــة والرعاية  ــول إلى األدوي من الوص
ــكالكوفا أن  ــرت موس الطبية.وذك
السلطات األوكرانية ال تزال حتتجز 
ــية  ــفن الروس ــن الس ــارا م ٦٠ بح
ــواض بناء  ــية في أح املدنية الراس

السفن في إسماعيل.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــة األرصاد اجلوية في مصر، من  حذرت هيئ
ــتضرب البالد بعدما  موجه حارة قوية س
ــتان، امس  ــدن باكس ــدى م ــجلت إح س
ــة مئوية. ــرارة ٤٩ درج ــة ح ــبت درج الس
وشرحت هيئة األرصاد سبب ارتفاع درجة 
ــة: هذا نتيجة  ــى هذا احلد، قائل احلرارة إل
ــاط منخفض الهند املوسمي  لبداية نش
ــي الهندية  ــى األراض ــكل عل ــذى يتش ال
ــهري حزيران  ــره األكبر في ش ــون تأثي ويك
ــاحة كبيرة من  ــيطر على مس ومتوز ويس
شبه اجلزيرة العربية ويصل تأثيره إلى بالد 

الشام وتركيا ومصر.وتابعت األرصاد: هذا 
ــاع درجة احلرارة  ــض يؤدى إلى ارتف املنخف
ــام  ــرة العربية وبالد الش ــبة اجلزي ــي ش ف
ــرب إيران.ولفتت األرصاد إلى أن  والعراق وغ
ــبب في موجات  ــذا املنخفض، سيتس «ه
ــل حدة  ــر، ولكن أق ــي مص ــة ف ــارة قوي ح
ــا اجلغرافي  ــا بفضل موقعه ــن جيرانه ع
ــمي على  ــد املوس ــض الهن ــرور منخف وم
ــدث تعديل للكتلة  ــط ليح البحر املتوس
ــة حرارتها  ــي درج ــي ف ــة، وبالتال الهوائي
ــب الرطوبة مما يعمل على  ولكن تزداد نس
ــس وهذا  ــرارة الطق ــاس بح زيادة اإلحس

ــمالي للبالد، بينما  ــبة للجزء الش بالنس
ــدره من على  ــد يكون مص ــوب الصعي جن
ــل الكتلة  ــة فتنتق ــرة العربي ــبه اجلزي ش
ــديد  ــس ش الطق ــون  ــا ويك بخصائصه
احلرارة خالل فصل الصيف هناك».وأشارت 
ــبب االرتفاع اجلنوني  األرصاد إلى أنه «بس
ــرارة ازداد الطلب على الطاقة  لدرجات احل
ــم ما جعل البالد  وانخفض مخزون الفح
تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ 
ــت سنوات، باإلضافة إلى ذلك  أكثر من س
ــتعلت احلرائق في الغابات ووصل عدد  اش

احلرائق إلى ٣٠٩ حرائق.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي والدفاع  ــن القوم ــس األم ــكرتير مجل ــال س ق
ــي دانيلوف إن هنغاريا تخطط  األوكراني، أليكس
ــالده بعد بدء  ــي ب ــزء من أراض ــتيالء على ج لالس
ــي البالد.ونقل موقع  ــية اخلاصة ف العملية الروس
ــبب ما،  ــؤول قوله إنه «لس ــن املس Ukraina.ru ع
ــزءا من  ــن أن تأخذ ج ــا) أنها ميك ــد (هنغاري تعتق
ــت بـ «عواقب محتملة»  أراضينا»، مهددا بودابس
ــن جهتها،  ــي أوكرانيا.م ــع ف ــوية الوض ــد تس بع
ــي أوكرانيا على  ــة ف ــفارة الهنغاري ــدت الس انتق
ــات دانيلوف،  ــبوك، تصريح ــي فيس ــا ف صفحته
ــي أوكرانيا غاضبة  ــفارة هنغاريا ف ــدة أن «س مؤك
ــن القومي  ــكرتير مجلس األم ــن تصريحات س م
والدفاع أليكسي دانيلوف  بشأن وطننا»، مشيرة 
إلى أن «هذه التصريحات حول هنغاريا حتتوي على 
ــاس لها من الصحة وحترض  اتهامات كاذبة ال أس

ــا في الرأي  ــعب هنغاريا وهنغاري ــى كراهية ش عل
ــفارة عن رفضها  العام األوكراني».كما أعربت الس
ــدة وإدانتها لـ «االفتراءات الكاذبة التي تطلق  بش
ــة وراءها»،  ــا الكامن ــا، وكذلك النواي ــد هنغاري ض
ــا األكفاء»،  ــادة أوكراني ــير من «ق ــة بتفس مطالب

وداعية دانيلوف للتراجع عن أقواله.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة

ــل  إميانوي ــي  الفرنس ــس  الرئي ــق  عل
ــى  ــة، عل ــس االول اجلمع ــرون، ام ماك
ــة إلعاد  ــذي وقع في مدين ــوم ال الهج
شرق تل أبيب مساء أمس االول.وكتب 
ــر «تويتر»: «أثناء االحتفال  ماكرون عب
بالذكرى السنوية الستقالل دولتهم، 
ــرى  أخ ــرة  م ــرائيليون  اإلس ــرض  تع
ــس االول في  ــوم أم ــوم إرهابي ي لهج
ــاف: «أفكارنا مع  ــاد». وأض مدينة إلع
الضحايا وعائالتهم».وأفادت مراسلة 
ــس االول، بأن  ــدس، يوم أم RT في الق
ــا أصيب ٦  ــوا فيم ــرائيليني قتل ٣ إس

ــاب بفأس في  آخرون بهجوم نفذه ش
ــرق تل أبيب.وأوضحت  مدينة إلعاد ش
ــرائيلية، أن  ــرطة اإلس ــرطة الش الش
ــن طريق  ــت ع ــة ومت ــة مزدوج العملي
ــالح أبيض. ــتعمال س إطالق نار واس

ــرائيلية،  ــرت الشرطة اإلس هذا ونش
ــمي وصورتي منفذي الهجوم في  اس
ــل عملية  ــاد، فيما تتواص مدينة إلع
ــبوهنيْ  املش أن  ــت  مالحقتهما.وأعلن
بارتكاب االعتداء هما فلسطينيان من 
ــعد يوسف  ــكان جنني يدعيان أس س
ــعد الرفاعي في التاسعة عشرة  أس
ــي عماد صبحي أبو  من العمر وصبح

شقير في العشرين من العمر.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  األملاني ــاع  الدف ــرة  وزي ــت  قال
ــا  ــت، إن بالده ــتينا المبرخ كريس
ــزر ذاتية  ــع هاوت ــلم ٧ مداف ستس
ــى  ــراز PzH ٢٠٠٠ إل ــن ط ــع م الدف
األملانية،  ــرة  الوزي ــرت  أوكرانيا.وذك

ــأن  ــل إلى اتفاق بش ــه مت التوص أن
ــابق،  ذلك بني اجلانبني.وفي وقت س
ــالم بأن  ــائل اإلع ــادت بعض وس أف
ــلطات كييف،  برلني قد تسلم س
ــكرية،  ــاعدة العس ــي إطار املس ف
ــبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع  س
 ٢٠٠٠ Panzerhaubitze ــراز ــن ط م

ــش األملاني. ــات اجلي ــن احتياطي م
ــة دي فيلت، يوجد  ووفقا لصحيف
ــي الوقت الراهن ضمن احتياطي  ف
ــة، ١١٩  ــلحة األملاني ــوات املس الق
 ٢٠٠٠ PzH ــراز ــع هاوتزر من ط مدف
لكن فقط ٤٠ قطعة منها صاحلة 

لالستخدام القتالي.

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلية امس االول  اجلمعة اسمي  ــرطة اإلس ــرت الش نش
ــرائيل  ــط إس وصورتي منفذي الهجوم في مدينة العاد وس
ــة مالحقتهما.وتواصل  ــل عملي ــاء أمس، فيما تتواص مس
ــرائيلية مالحقة منفذي الهجوم، واعتدى  قوات األمن اإلس
ــالق النار  ــكان ببلطة وبإط ــض املارة في امل ــان على بع االثن
ــبوهنيْ بارتكاب االعتداء  ــرطة أن املش عليهم.وأعلنت الش
ــكان جنني يدعيان أسعد يوسف  ــطينيان من س هما فلس
ــرة من العمر وصبحي  ــعة عش ــعد الرفاعي في التاس أس

ــفر  ــرين من العمر.وأس ــقير في العش ــاد صبحي أبو ش عم
ــرائيليني، وإصابة أربعة آخرين  ــوم عن مقتل ثالثة إس الهج
ــا أن هناك  ــم باحلرجة كم ــة أحده ــت حال ــروح، ووصف بج
حالتني خطيرتني وأخرى طفيفة.ونصبت قوات األمن حواجز 
ــعى ملنع  في عدة أماكن خارج العاد وفي محيطها في مس
ــة الغربية.وأجرى وزير  ــى مناطق الضف ــروب املهاجمني إل ه
ــف الليلة املاضية  ــرائيلي عومير بار لي األمن الداخلي اإلس
ــة لتقييم األوضاع في غرفة قيادة أقامتها الشرطة  جلس

في مدينة العاد إثر الهجوم.
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الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــم السفارة السعودية  رد املتحدث باس
ــى تقارير حول  ــد ناظر، عل ــكا فه بأمري
ــر محمد بن  ــي العهد األمي «صراخ» ول
ــار األمن القومي  ــلمان على مستش س
ــأن  بش ــوليفان،  س ــك  جي ــي  األمريك
ــاء إذاعي  ــاج النفط.وخالل لق ــادة إنت زي
ــئل الناظر: «انتشرت  ــت» س «بودكاس
ــة  األمريكي ــالم  اإلع ــائل  بوس ــر  تقاري
ــن القومي  ــار األم ــة أن مستش والدولي
ــي العهد  ــوليفان التقى بول ــك س جي
السعودي ودخال في جدال ألن سوليفان 
واجه ولي العهد حول جمال خاشقجي 
ــن ننتج  ــه وقال ل ــد صرخ ب ــي العه وول
ــو ردك على  ــا ه ــط، م ــن النف ــد م املزي
ــع صوتي  ــر في مقط ــاب ناظ ذلك؟».أج
ــابه على «تويتر» قائال:  نشره عبر حس

ــإن العالقات  ــس التقارير ف ــى عك «عل
قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل 
ــعوديني  ــؤولني س يومي تقريبا بني مس
ــيق  ــم األمريكيني وهناك تنس ونظرائه

ــائل  ــى قائمة طويلة من املس ــق عل وثي
ــة  ــاع ومكافح ــن والدف ــا األم ــا فيه مب
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــاب وتقوي اإلره
واالستثمار بني بلدينا».وأضاف: «نعمل 

بشكل وثيق معا حول مسائل الطاقة 
ــقان  ــاخ، وعليه فإن الدولتني تنس واملن
ــن القضايا  ــة حول عدد م ــورة وثيق بص
ــاطة هذه التقارير  مبا فيها اليمن وببس
ــة  صحيف ــت  صحيحة».وكان ــت  ليس
«وول ستريت جورنال» قد نشرت تقريرا 
ــرخ» في  ــلمان «ص ــت فيه إن بن س قال
ــح األخير  ــد أن فت ــوليفان بع ــه س وج
ــام ٢٠١٨  ــقجي ع موضوع مقتل خاش
ــعودية بإسطنبول. في القنصلية الس
ــعودي  ــعى ولي العهد الس وقالت: «س
ــذي كان  ــلمان، ال ــد بن س ــر محم األمي
يرتدي سرواال قصيرا (شورت) في قصره 
ــاطئ البحر، إلى نبرة هادئة في  على ش
أول لقاء له مع مستشار األمن القومي 
ــوليفان، في  ــدن، جيك س ــس باي للرئي

ايلول املاضي».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــت  فرض ــا  أنه ــالروس،  بي ــة  حكوم ــت  أعلن
ــجلة باالحتاد  ــركات النقل املس حظرا مينع ش
ــع الكبيرة عبر أراضي  األوروبي من نقل البضائ
ــي  ــالروس ف ــة بي ــت حكوم اجلمهورية.وأضاف
ــركات النقل  ــر على ش ــا: «مت فرض حظ بيانه
ــجلة في االحتاد األوروبي، ومنعها من نقل  املس
ــي اجلمهورية.  ــر أراض ــة عب ــع الضخم البضائ
ــرة احلجم، والتي  ــتثناء البضائع كبي ويتم اس
ــه  ــة بالتوج ــا التكنولوجي ــمح ميزاته ال تس
ــادة حتميل أو إعادة نقل  إلى األماكن احملددة إلع

ــل)، وكذلك  ــا مبوافقة وزارة النق ــع (رهن البضائ
ــيارات».باإلضافة إلى ذلك،  شاحنات نقل الس
ــود اخملصصة  ــد قائمة مبحطات الوق يتم حتدي
ــددة لعمليات  ــش واألماكن احمل ــاط التفتي لنق
ــجلة  ــارات املركبات املس ــا ملس ــحن وفق الش
ــا  ــالروس أيض ــت بي ــاد األوروبي.وقام ــي االحت ف
ــن اخملصصة خصيصا  ــيع قائمة األماك بتوس
ــا. وخالل ذلك  ــحن البضائع أو نقله ــادة ش إلع
ــتودعات تخزين مؤقتة  ــة مس متت إضافة ثالث
ــت فنيش ترانس»، و»بيل  ــركات «بريس وهي ش

اميبورت تورغ»، و»ترانزيت».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
أن  ــية  الروس ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــة  واملدفعي ــة  الصاروخي ــا  قواته
ــل ٤٤ مركز قيادة  ــت خالل اللي قصف
ــة  األوكراني ــوات  للق ــال  معق و١٩٦ 
ــا ومعداتها. ــز جنوده ــق مترك ومناط
ــاع  الدف ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــينكوف في  ــية إيغور كوناش الروس
ــية  إفادة صباحية، إن القوات الروس
دمرت بغارات جوية أسلحة ومعدات 
ــدة وأوروبا  ــن الواليات املتح وصلت م
ــالل الليل،  ــي منطقة خاركوف.وخ ف
ضرب الطيران العملياتي التكتيكي 
ــأة عسكرية  وطيران اجليش ١٨ منش
ــا نقطتا قيادة في  في أوكرانيا، منه
ــوف، وخمس مناطق  مقاطعة خارك
ــكرية،  لتركيز األفراد واملعدات العس

ــتودعات للذخيرة والوقود  وثالثة مس
أوديسا.وأشار املتحدث  في مقاطعة 
ــات، قتل ما  ــة الضرب ــه نتيج إلى أن
ــن الكتائب  ــل إلى ٢٨٠ عنصرا م يص
ــة األوكرانية، كما  ــة املتطرف القومي
ــلحة  ــل ٤٨ قطعة من األس مت تعطي
ــكرية.وخالل الليل،  ــدات العس واملع
ــقطت الدفاعات اجلوية الروسية  أس
ــوق أراضي  ــار ف ــدون طي ــرة ب ١٣ طائ
ــون،  ــات نيكوالييف وخيرس مقاطع
ــى جمهورية  إل ــة  ــوف، إضاف وخارك
اعتراض  مت  الشعبية.كما  دونيتسك 
ثالثة صواريخ باليستية أوكرانية من 
ــكا-أو» وتسع مقذوفات  طراز «توتش
ــمبرتش»  ــخ «س ــات الصواري لراجم
ــة إيزيوم مبقاطعة  في منطقة مدين

خاركوف.

وكاالت / البينة الجديدة

قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية 
دونيتسك الشعبية، إن قوات اجلمهورية 
ــي  ــع اجليش الروس ــت بالتعاون م متكن
ــى إدارة  ــيطرتها على مبن ــرض س من ف
مدينة بوباسنايا.وأضاف السفير: «وقع 
ــل  ــنا بالفع ــة بوباس ــى إدارة مدين مبن
ــيطرة القوات الشعبية التابعة  حتت س

ــة. وقد  ــوات املتحالف ــا والق جلمهوريتن
ــة في املدينة  ــتمرت املعارك الشرس اس
ــهرين. ويتم طرد العدو  ــذ أكثر من ش من
مترا بعد متر من أقوى منطقة محصنة 
ــنايا».تقع  بوباس ــة  مدين ــا  له ــت  حتول
ــزء الغربي من  ــنايا في اجل مدينة بوباس
اجلمهورية، ومتر عبرها الطرق املؤدية إلى 
أرتيومفسك وكراسنوارميسك، وكذلك 

إلى ليسيتشانسك وسفيتلودارسك.
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ضمد كاظم الوسمي

بُّ والعيدُ واألقْداحُ والْوتَرُ ألصّ

رُ مَ راءُ والقَ نُ واملاءُ واخلَضْ ُسْ واحلْ

لَها رينِ أثْمَ رَزادٌ هوى النّهْ هْ وشَ

رُ مَ لو بِها السّ نا يَحْ تُّ الدُّ دادُ سِ بَغْ

رحٍ اقُ في مَ ةُ النّفسِ والعشّ جَ وبَهْ

رُ روجُ املُنى يَزْهو بِها الزّهَ ما مُ كَ
رِباً

لى نَبْضِ احلَشا طَ فو عَ لْبُ يَغْ والْقَ

رُ كَ دِ ما غالى بِهِ السَّ جْ ةِ  الْوَ وَ نْ نَشْ مِ

هُ هِ األطيارُ تنْشدُ كمْ كانَ في روضِ

رُ حَ واللّيلُ يرْقصُ في أنسامهِ السّ

ةٍ والرَوحُ ينزلُ والريحانُ في دِعَ

رُ كَ المُ والفِ عرُ يَسحرُ واألحْ والشِّ

قٍ
نّتْ إلى فلَ حبِ قدْ حَ ةُ الصّ وأيْكَ

رُ رْسالهِ اخلَبَ وقِ في مِ وزاجلُ الشّ

بٌ قي خالَها لهَ نديّةُ اخلدِّ يسْ

رُ قَ ى عنّابهِ سَ رُ يذْكي ملَ والثّغْ

سِ لو بزَغتْ  مْ َنيُ طلّتِها كالشّ جلُ

رَرُ نِثارُ زينَتِها الْياقوتُ والدّ

بلَتْ  على األناملِ متْشي تؤْدةً جُ

رُ  ذَ ها حَ رُها في ميسِ عْ هفٌ شَ مهفْ

وبنيِ قاطبةً  يَضوعُ بنيَ فضا الصّ

رُ طِ ها العَ رِ مرّتْ ، قدُّ ِسْ
إذا على اجلْ

ــة  ــدة للطباع ــل اجلدي ــن دار أم ع
ـ  ــورية  س  ) ــع   والتوزي ــر  والنش
دمشق) صدرت اجملموعة الشعرية 
املوسومة ( األشجار حتلق عميقاً) 
ياسني  ــعد  الدكتور س ــاعر  للش
يوسف وهي من القطع املتوسط 
جاءت بـ ( ١٢٠) صفحة وتضمنت 
(٣٤) نصاً نثريا .. ومما جتدر االشارة 
ــبق وان اصدر الشاعر  اليه انه س

ــد حب  ــة : قصائ ــع التالي اجملامي
ــر  بعم ــجر  / ش  ١٩٩٤  / ــرة  لألمي
األرض ٢٠٠٢/ شجر األنبياء ٢٠١٢/ 
اشجار خريف موحش / األشجار 
التغادر اعشاشها ٢٠١٦/ اشجار 
الهثة في العراء ٢٠١٨.. حائز على 
ــام ٢٠١٣ من  ــداع لع ــهادة االب ش
ــة وكذلك فاز باجلائزة  وزارة الثقاف
ــي  العامل ــعر  الش ــوم  لي ــى  االول

ــي متوز  ــي بلغراد ف ــم ف ــذي اقي ال
ــاعرا  ــام ٢٠١٢ من بني (٢٥٠) ش ع
ــاعرة من مختلف دول العالم  وش
ــتاذ الناقد فاضل  .. قال عنه األس
ــني  ــعد ياس ــاعر س ثامر : إن الش
ــدة النثر  ــي قصي ــف تألق ف يوس
ببنيات مهمة أهم من الرمز الذي 
ــغل فيه النقاد رغم ان الرمز  انش
الذي اعتمده الشاعر كان مصدر 

ــجار  ــددة وان األش ــالت متع لتأوي
عند الشاعر سعد ياسني يوسف 
ــالل  ــن خ وم  . ــم)  الطوط  ) ــي  ه
ــاعر لفضاء الطبيعة  انتماء الش
ــق  ــتطاع ان يخل ــنتها اس وانس
منها كياناً انسانياً لتصبح رمزاً 
ــواراً مع  ــا يقيم ح ــر) حينم و(آخ
افتراضي آخر هوالشجرة الذي قد 

يكون قرينا له أو الوجه اآلخر .

كتابة / يوسف إبراهيم 
تصوير /  صباح الزبيدي 

برعاية وزارة الثقافة والسياحة 
الوزير   ــور معالي  واآلثار وبحض
ــل  والوكي ــم   ناظ ــن  د.حس
األقدم للوزارة د.نوفل ابورغيف 
ــياحة  الس ــة  هيئ ــس  #رئي و 
ــدي ورئيس  ــر مه ــيد ظاف الس
ــار د.ليث  ــة لآلث ــة العام الهيئ
ــيد   ــد ومدير امللتقى الس مجي
ــدد من املدراء  وليد الزبيدي وع
ــدراء  ــوزارة وم ــي ال ــني ف العام
ــط  والرواب ــركات  الش ــي  وممثل
ــع غفير من  ــياحية وجم الس
ــياحي،  املعنيني بالقطاع الس
ــى  ملتق ــات  فعالي ــت  انطلق
العراقي(IQTF) في  ــياحة  الس
ــرار) بعد  ــة (#اص دورته اخلامس

ــر من  ــري دام ألكث ــف قس توق
ــنوات بسبب اجلائحة  ثالثِ س

وظروفها العاملية .
ــن فعاليات  ــه ضم وفي كلمت
ــف  د.أبورغي ــار  أش ــاح  االفتت
ــلُ إضافةً  ــى ميث ــى أن امللتق إل
ــداً جديداً للحياة  نوعيةً ورصي
ــراق ويعيد  ــياحية في الع الس
ــراف املعنية  التواصل مع االط
ــد  ــوي بع ــاع احلي ــذا القط به
ــذي  ال ــري  القس ــاع  االنقط
ــنوات  ــهده العالم في الس ش

االخيرة املنصرمة .
ــر الصحفي الذي  وخالل  املؤمت
ــه ادارة امللتقى وحضرته  عقدت
ــوات  والقن ــاء  األنب وكاالت 
ــد الدكتور نوفل  الفضائية أك
ــة  ــوزارة معني ال أن  ــف  ابورغي
بتقدمي  ــياحة  الس ــة  عبر هيئ

ــني  الكامل ــم  والدع ــة  الرعاي
ــياحية  الس ــق  املراف ــة  وإتاح
ــي العراق من أجل  وتفعيلها ف
ــى الذي  ميثل  إجناح هذا امللتق
ــياحياً  وس ــاً  ثقافي ــاً  مهرجان
ــي معرض  ــاً ف ــاً ، مضيف نوعي

رده على أسئلة الصحفيني أن 
امللتقى هذه املرة  ينعقد ضمن 
خصوصية مضاعفة ألنه يأتي 
ــرَ من  ــاعٍ دام ألكث ــد انقط بع
ــبب ظروف  بس ــنوات  ثالثِ س
اجلائحة، ليعود اليوم عبر دورته 

ــتأنفاً نشاطه  ــة مس اخلامس
ــر من(٧٥)  ــاركة اكث بقوة ومبش
ــركة  ــية بني ش ــة أساس جه
ــة وأقليمية  ــة وطني ومؤسس
ــام امللتقى  ــة ،لتكون أي وعاملي
ــاءات التفاعلية  ــةً باللق حافل
ــات  واالتفاقي ــراكات  والش
ــى  ــة عل ــراف املعني ــني األط ب
اختالفها، مشيراً إلى إن الوزارة 
ــاط  ــل على  تفعيل النش تعم
السياحي بنحو أوسع ليشمل 
ــع اآلثارية في العراق عبر  املواق
ــي حتددها  ــع الت ــة املواق الئح
ــوزارة  ــياحة في ال ــة الس هيئ
ــياحة  ــاً أن الس ــاً ،، مبين الحق
في العراق بدأت تتعافى بنحوٍ 
ــات  ــذه امللتقي ــوظ وأن ه ملح
ــتقطاباً  ــجيعاً واس ــلُ تش متث
ــذه القطاعات  للعاملني في ه

ــهام في  واالس اإلقبال  ــادة  لزي
ــياحية  الس ــاة  احلي ــاش  إنع
ــراق . وخالل  ــا في الع وتطويره
ــة املعرض أكد  جولته في أروق
الوكيل االقدم للوزارة أن التنوع 
ــركات  الذي متثله أجنحة الش
ــياحية املشاركة، يضفي  الس
ــزز من جناح  ــاً يع ــاً اثرائي طابع
ــياحة الميكن  امللتقى وأن الس
أن تنشط وتتطور إال من خالل 
السياحية  ــركات  الش انعاش 
ــات،  القطاع ــف  مختل ــي  ف
ــاح  والنج ــق  التوفي ــاً  متمني
ــني على  ــاركني وللقائم للمش
ــع  بالواق ــاء  لالرتق ــى  امللتق
السياحي في العراق مع الدول 

واملؤسسات املعنية .

هيثم صبحي

كل
حرب رماد

هذا ما اكتشفه قلمي
لذا قررت أكتب اناشيد 

بفم العصافير
تشبه لون الفجر

والنهر يغني للبيدر

واحلب يغني للحب
من أقصى احلب
إلى أقصى احلب

أال يكفي أن متوت األرواح
بال مأوى

واألطفال يبكون عذابا
لفقدان لعبة

األراجيح

لة  ١. أن تكون املادة غير مطوّ
وليس فيها اسهاب.

٢. تعزيزها باالسم الكامل 
ــخصية  الش ــورة  والص
الذي متت  وصورة الشخص 
ــة عنه  ــه أو الكتاب محاورت
ــع  ــة . م ــة نقدي ــي دراس ف

التقدير .

األعزاء الكتاب والشعراء واألدباء
الرجاء االلتزام بضوابط النرش 

اصدارقصيدة 

نص

شهرزاد

( كل حرب رماد)

األشجار حتلق عميقاً

البيت الثقايف يف النجف األرشف  ينظم جلسة حوارية حول االنسداد السيايس

  (IQTF)وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  يؤكد يف  ملتقى السياحة  العراقي
 أن من واجب الوزارة تقديم الرعاية والدعم الكاملني إلنعاش القطاع السياحي  

Ô‹ÓuÜ€a@7Áã@7Ëí€a@ä«bí€a@Ô‡‹»flÎ@@ábnça@lÏ‹çdi@päqdm

ــعري يكسر  ــس لنص ش *  كيف نؤس
ــعراء  ــابه بني ش ــة التكرار والتش رتاب

اليوم؟
- الرجوع واالطالع والتمعن في نصوص 
ــي بحر  ــوص ف ــرواد , والغ ــعراء ال الش
ــعبية  ــور الزاخر باملفردة الش الفولكل

االصيلة .

ــل عليك في  ــب الفض ــن هو صاح * م
استدعاء شياطني الشعر؟

ــهيد محمد هادي عبد  ــاعر الش - الش
ــاعر احلسيني  اهللا الروازك  حفيد الش
ــذي اخذ  ــد اهللا الروازك, ال ــروف عب املع
ــم تأثرت  ــعر ,ث ــوا بوابة الش ــدي نح بي
ــاعر  ــتاذي  ومعلمي الش ــلوب اس بأس

الشهير زهير الدجيلي .
 * الى اي مدى ساعدت وسائل التواصل 
ــورات اللغة  ــف ع االجتماعي في كش

الشعرية؟ 
ــدم الرقابة  ــر بحكم ع ــى حد كبي -  إل
ــاس  ــغال الن ــة, وانش ــاب املطالع وغي

باالنترنت .
ــوس الكتابة  ــتحضر طق ــى تس *   مت

وتتأهب للمشي على جمر القصيدة؟
-   ليالً عند حضور القمر وجفاء االحبة 
ــعور بالوحدة رغم  ــد الش ــاً عن ,واحيان

وجود االحبة واالصدقاء.

ــعري اطلق عليك ويسحرك   * لقب ش
جدا؟ 

- (الشاعر االديب) الذي  اطلقه املرحوم 
الصديق  فالح حسن (رحمه اهللا) .

* قصيدة سرقت منك، وآثرت الصمت؟
ــوص  والنص ــد  القصائ ــن  م ــر  الكثي  -

الغنائية  تزيد على ٣٠ منها :
ــان  ــان الزم (ريس (على بالي ) غناء ريس
ــياب )  كافي ياگلبي انتهت . غناء  الس

عمر العبداهللا.
ــرا، كيف  ــل احلرف مبك ــدت قنادي * اوق

تلملم البالد حتت اثواب احلروب؟
ــام   ٢٠٠٨  ــف  االدبي ع ــدأت بالتألي -  ب
ــعرية فكانت  ــا بدايتي الش تقريباً ,ام
ــوع إلى الذات وهضم  عام ١٩٨١ ,بالرج

تاريخ بالدي.
 * متى تشعر انك مخذول ومهزوم؟

ــرى الدولة تكون غير مهتمة   ـ عندما ت
ــني  واصحاب الطاقات  باالدباء واملثقف

العلمية واالدبية .
نَ املطربني غنى لك .؟ * منْ مِ

- كثيرون الفنان الريفي  ناصر العبودي 
ــيت).الفنان  ــريط كاس اغاني (ش عدة 
ــريط  (ش ــي  الربيع ــن  ــعبي حس الش

ــمي  ــان أحمد الهاش ــيت ) .الفن كاس
ــد البابلي  ــي ومواويل.الفنان أحم اغان
ــيت ) احلان عازف الكمان  (شريط كاس
ــن.الفنان عباس العواد عدة  فالح حس
ــي  ــاد العل ــان عم ــي ومواويل.الفن اغان

(كاسيت ) .
مقطع من شعره

لبـي انتهت      ال تذكرني  ١ـــ كافي ياكَ
باسمهم

ــوك  ــه ما عدهم وفاء وال عهد بالش ذول
عدهم 

ــهر ذبلت  تصورتهم يحبوني   من الس
جفوني 

ــن  ياگـــلبــــي  ــــط العيـــ ــا وس وان
شلتهـــم .. الخ

٢ـ بجيت هواي يفالن و ال واحد بجالي 
ورد بيدي زرعتك و اتنطر شتالي 

غرب اخذوك مني   وحيد وكثر وني
احلزن والدمعة واآله من بعدك صفالي.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــي في   النجف   نظم البيت الثقاف
ــرة العالقات  ــرف التابع الى دائ االش
ــي وزارة الثقافة  ــة العامة ف الثقافي
ــة حوارية  واآلثار جلس ــياحة  والس
ــي  السياس ــداد  االنس ــوان(  بعن
ــكيل  والبحث عن حل ملعوقات تش
احلكومة) اقامتها اكادميية التطوير 
السياسي واحلكم الرشيد بالتعاون 
ــة  للتنمي ــة  بوصل ــة  مؤسس ــع  م
ــيد  رش ــد  حام ــتدامة.وقال  املس

التطوير  ــة  أكادميي ــو  ــدي عض الزبي
السياسي:في هذه اجللسة احلوارية 
ــي  ــداد السياس ــة االنس مت مناقش
ــدة حلول ومبادرات  احلاصل وطرح ع
ــل احلاضرين كأن تكون هناك  من قب
ــاطة لتجنب الوقوع في احملظور  وس
ــاك خفض  ــب أن يكون هن ــا يج كم
ــددة حللحلة  ــراف املتش جلناح األط
ــكل  ــة وإال فبقائها بهذا الش األزم
ــيء.من جانبه بني  لن يفضي إلى ش
ــكول  مدير البيت  ــيد جبار كش رش

الثقافي النجفي ان هناك مجموعة 
ــطة مع أكادميية التطوير  من األنش
ــات التي لها  ــي للموضوع السياس
ــاكل اجملتمع  ــر مع مش متاس مباش
ومناقشة هذه املوضوعات عبر الرؤى 
ــأنها أن تعطي  واألفكار التي من ش
ــاكل.وجتدر  ــج حللول لهذه املش نتائ
ــارة أن البيت الثقافي النجفي  االش
ــات  الفعالي ــن  م ــة  مجموع ــام  اق
املواضيع  ــف  ــي مختل ف ــة  الثقافي

واجملاالت.

 

فنارات

ــا ، الليل يتبع  ــر الزمن خفاف ــى االحداث ومي تتوال
ــل ، وتتغير  ــواد الرحي ــت ج ــب الوق ــار ويرك النه
ــوه ويبقى االدب الرصني ثابتا راكزا بيرقه في  الوج
ادمي اخللود والتاريخ ، ويوميا نتصفح سفر القدماء 
ــواء كان شعرا او  ــامي س ونتنعم بانتاجهم الس
نثرا او خطابة .ما دفعني الكتب هو ما يتردد كثيرا 
ــات االدبية  ــواع االجتاه ــر حول ان ــن وجهات نظ م
ــيكي قدمي  ــا ما هو حديث ومنه ما هو كالس منه
وكلٌ يحمل سيفه مدافعا عما يعتقده ويؤمن به 
ــدال واملناظره وابداء  ــروع. فاجل وهذا حق ادبي مش
ــود قضية بل العكس  ــد لل وجهات النظر ال يفس
ــتند الى  ــح الن النقاش الواعي واملس هو الصحي
الوقائع الرصينة والبراهني الدامغة يدفع بالنتاج 
االدبي الى ما هو اجمل وارقى .ان الساحة العراقية 
ساحة خصبة لطرح االراء الثقافية لذالك تنطلق 
ــريعا نحو الوطن العربي ورمبا العاملية ، فلذلك  س
ــم االنفعال  ــل راي االخر رغ ــر يتقب ــد ان الكثي جن
ــدى البعض االخر. ــض ورحابة الصدر ل ــدى البع ل
ــى واصعب نتيجة  ــد مر على االدب ما هو اقس لق
ــي االجنبي من غير العرب لكن بقي  التداخل االمم
ــو طريق  ــد بخطاه نح ــني ميت ــي الرص االدب العرب
ــا الزبد  ــامية وام ــال تبقى االبداعات س ــد وفع اجمل
ــدور االكبر في احلفاظ  ــب جفاء ...وللقرآن ال فيذه
ــامية.لقد دأب بعض االدباء على  ــى لغتنا الس عل
ــة املنتديات  ــع االخرين من خالل اقام التواصل م
ــا واختصاصها االدبي  ــة رغم محدوديته الثقافي
ــمولية املوضوعات االدبية  ــز محدد وليس ش بحي
ــية  ــاظ وبقوة على املبادئ االساس ــن اجل احلف م
ــن اجملالس هو  ــي الرصني.ما نطلب م ــالدب العرب ل
ــائل الواقعية  اخذ دورها الفعال في ايصال الرس
ــخصية  ــة والتزمت باالراء الش ــدا عن املبالغ بعي
ــهم  ــس بأدبهم وانفس ــذه اجملال ــأى رواد ه وان ين
ــياقات الواضحة  ــن الغوص في امور خارج الس ع
ــة  والتي ال تخدش اراء االخرين.نحن بحاجة ماس
ــخصنة  الى مثل هذه اجملالس على ان التكون مش
ــدها  ــها وال تخضع ملزاجات محددة تفس ملؤسس
وتبعدها عن املسار احلقيقي لتأسيسها. بوركتم 

يا من فتحتم مجالسكم لألدب واالدباء.

lÖ˛a@ÖÏ‹Å
¥ïä€a@

حميد شغيدل الشمري

Ö˝i@ÉÌâbm@·öÁÎ@paà€a@µg@ Ïuä€bi@@QYXQ@‚b«@ÚÌä»í€a@>ÌaÜi

عطية الرميض

ــعبي واجملدد في النص الفني والباحث في االنساب  عطية منشد الرميض في  واسط كانت بدايته مع جمرات  ــاعر الش ولد الش
ــعر في مطلع الثمانينات من القرن املاضي وجتاوز ابداعه الى التاليف االدبي في العام ٢٠٠٨ وكان نتاجه ثر الفت ١٨مؤلفا و٦  الش
موسوعات في التراجم والسير مثل   ( شخصيات وأعالم عراقية ). و «نساء العراق تاريخ وإبداع»  وغيرها الكثير التي تعد اضافة 
ــعرية ومواويل غنائية جميلة  اكثرها  طبعت على  ــني  فضال عن ذلك له نصوص نصوص  ش مهمة للمكتبة العراقية للدارس

اشرطة كاسيت. وله عدة دواوين في الشعر الشعبي.

حاوره / قاسم موزان
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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التجارة : ضبط سيارتني حمملتني باحلنطة املحلية متجهة اىل شامل العراق يف صالح الدين
بغداد / البينة اجلديدة

ــبت،  اعلنت وزارة التجارة، امس الس
ــيارتني محملتني باحلنطة  ضبط س
ــيطرة الشيخ ابراهيم  احمللية في س
ــن  الدي ــالح  ص ــة  محافظ ــل  مدخ
ــمال العراق.وذكرت  ــى ش متجهة ال
ــرة  ــة لدائ ــرق الرقابي ــوزارة ، أن الف ال
الرقابية التجارية واملالية في صالح 
الدين وبالتعاون مع مكتب مكافحة 
الدجيل  ــاء  لقض ــة  املنظم ــة  اجلرمي
ــي واخملابرات  ــن الوطن ــازي االم وجه
العراقي من ضبط سيارتني محملتني 
باحلنطة احمللية في سيطرة الشيخ 
ابراهيم مدخل محافظة صالح الدين 
ــمال العراق.واضاف  ــة الى ش متجه
ــام الدائرة،  ــن مدير ع ــان نقال ع البي
ــالت الرقابية  ــد حنون، أن احلم محم

ــوع تهريب    ــة  موض ــة  مبتابع مكثف
ــدم مناقلتها بني  ــة احمللية وع احلنط
ــن الغذائي  ــان االم ــات لضم احملافظ
ــى  عل ــة  الفرص ــت  وتفوي ــي  الوطن
ــيارتني  ــى أن الس ــار ال اخملالفني.واش
ــة واللتني  ــة احمللي ــني باحلنط احململت
ضبطتا في سيطرة الشيخ ابراهيم 
ــل محافظة صالح الدين كانتا  مدخ
قادمتني من محافظات اجلنوب وينوي 
ــى محافظة  ــا ال ــائقاها  تهريبه س
ــني التعليمات الصادرة  اربيل مخالف
ــذا اجلانب.واوضح أنه مت التحفظ  به
ــز احلموالت  ــيارتني وحج ــى الس عل
ــة املنظمة في  ــرة اجلرمي ــي مقر دائ ف
قضاء الدجيل مبوجب محضر ضبط 
ــائقني   الى  ــة الس ــي ومت احال اصول
ــاذ االجراءات  ــة اخملتصة التخ احملكم

القانونية بحقهم.

حرب أوكرانيا تكلف روسيا (٩٠٠)مليون دوالر يوميًا

الرتبية : مواعيد االمتحانات النهائية ثابتة ولن يتم تغيريها

اوبك تكشف حصة انتاج العراق النفطي يف حزيران املقبل

بغداد / البينة اجلديدة
ذكرت مجلة نيوزويك األمريكية أن احلرب 
ــيا ما يقرب من  ــي أوكرانيا تكلف روس ف
٩٠٠ مليون دوالر يوميًا، باستثناء اخلسائر 
االقتصادية.  ــات  العقوب ــن  ع ــة  الناجم
ــرة  ــن رئيس نش ــة ع ــر اجملل ــل تقري ونق
التقارير العسكرية للقوات اخلاصة في 
واشنطن، شون سبونتس، قوله إن هناك 
عدة عوامل تؤدي إلى هذا الثمن الباهظ، 
مبا في ذلك دفع رواتب اجلنود الروس الذين 
يقاتلون في أوكرانيا، وتزويدهم بالذخائر 
ــخ، وتكلفة إصالح  ــاص والصواري والرص

املعدات العسكرية املفقودة أو التالفة.
ا  ــبونتس يجب على روسيا أيضً وقال س
ــلحة املهمة  ــع مقابل آالف األس أن تدف
ــي مت إطالقها خالل  ــروز الت ــخ ك وصواري
ــغ ثمن كل واحدة منها  احلرب، والتي يبل
ــح أن تلك  ــي ١٫٥ مليون دوالر.وأوض حوال
ــار مقدار  ــذ في االعتب ــرات ال تأخ التقدي

اخلسائر املالية التي رمبا تكون روسيا قد 
ــبب العقوبات االقتصادية  تكبدتها بس
الشديدة املفروضة عليها بعد االجتياح.
ولفتت اجمللة إلى أن الكثيرين اعتقدوا أن 
ــتنتصر على أوكرانيا بسرعة  ــيا س روس
ــذي بدأ،  ــن الغزو، ال ــرة وجيزة م ــد فت بع
ــي، بالنظر  ــر املاض ــباط فبراي ــر ش أواخ
ــاحق، إال  ــكري الس ــى تفوقها العس إل
ــكريًا كبيرًا  ــا عس ــم حتقق جناحً ــا ل أنه
ــكرتير  ــار الس ــذه اللحظة.وأش حتى ه
ــون كيربي، إلى  الصحفي للبنتاغون، ج
أن كل خطوة تقوم بها القوات الروسية 
ــديدة من األوكرانيني. قوبلت مبقاومة ش
ــا ميكنني قوله هو أن  ــال كيربي كل م وق
ــرزوا ذلك النوع من التقدم  الروس لم يح
ــذي نعتقد أنهم  ــي دونباس واجلنوب ال ف
ــم تأخروا  ــه.. نعتقد أنه ــدون حتقيق يري
ــك االخفاقات  ــن املوعد احملدد.وتأتي تل ع
ــيا من  ــبة ل روس ــة كبيرة بالنس بتكلف

ــائر في  الناحية املالية، ومن حيث اخلس
األرواح، على الرغم من أن الكرملني كان 
ــائر  ــف عن أرقام اخلس مترددًا في الكش
كشفت  نيوزويك،  العسكرية.وبحسب 
ــبوعني من إعالن  ــة صدرت بعد أس دراس
ــي فالدميير بوتني العملية  الرئيس الروس
العسكرية اخلاصة أن اخلسائر املباشرة 
من احلرب كلفت روسيا حوالي ٧ مليارات 
دوالر.ولفتت إلى أن العقوبات االقتصادية 
ــيا نتيجة االجتياح  املفروضة على روس
ــالد، ومن  ــرة على الب ــار مدم ــا آث كان له
ــا املواطنون الروس  ــعر به املرجح أن يش
ــاد  ــة أن االقتص ــة، مضيف ــود قادم لعق
ــتواه قبل ٣٠  ــي قد ينكمش ملس الروس
ا مع انهيار الروبل الروسي.وبحسب  عامً
ــي في  ــل الدول ــد التموي ــرات معه تقدي
ــح أن يتراجع الناجت  ــنطن، من املرج واش
ــبة ١٥٪  ــيا بنس ــي اإلجمالي ل روس احملل

العام اجلاري.

التعليم توجه اجلامعات بتعضيد ابحاثها ودراساهتا بشأن 
املشكالت املناخية وتأثريها عىل العراق

منها الكهرباء والصحة.. احالة (٥٥) مرشوعا خدميا
 لرشكات خمتصة يف املثنى

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ــي، ام ــم العال ــت وزارة التعلي وجه
ــز  واملراك ــات  اجلامع ــة  كاف ــبت،  الس
ــاتها  ــة بتعضيد ابحاثها ودراس البحثي
ــا  ــة وتأثيره ــكالت املناخي ــأن املش بش
ــوزارة ، أنه انطالقا  على العراق.وذكرت ال
ــة ومهامها  ــؤولياتها األكادميي ــن مس م
ــة  ــات الدول ــة لقطاع ــة الداعم العلمي
العلمية  اخملتصة واستكماال لبرامجها 
ــرات  ــراءة العاملية ملؤش ــي مواكبة الق ف

ــت وزارة التعليم  ــي وجه ــر املناخ التغي
ــوم  والعل ــي  العلم ــث  والبح ــي  العال
والتكنولوجيا جامعاتها كافة ومراكزها 
ــد توصياتها  ــة بتعضي ــة املعني البحثي
ــا ندواتها ومخرجات  التي متخضت عنه
ــة  التخصصي ــا  ومؤمتراته ــها  ورش
ــة لتعزيز  ــا النوعي ــا وفعالياته وأبحاثه
ــكالت  ــن املش ــفة ع ــات الكاش الدراس
املناخية وتشخيص تأثيرها على العراق 
ــتراتيجي متكامل. من خالل منظور اس

ــان، أن وزارة التعليم العالي  واضاف البي
ــى مضيها  ــي تؤكد عل ــث العلم والبح
ــا اجملاالت التطبيقية والتقنية  واعتماده
ــاريع واالبتكارات املنسجمة  إلنتاج املش
ــتدامة التي حققت فيها  والتنمية املس
ــية  ــج تنافس ــة نتائ ــات العراقي اجلامع
ــداف األمم املتحدة  ــوء أه ــة في ض إيجابي
ــم  ــودة التعلي ــا ج ــرت فيه ــي تضاف الت
ــة  ــي والطاق ــل املناخ ــاحات العم ومس

النظيفة واملدن املستدامة.

املثنى / البينة اجلديدة
ــة احمللية في  ــت احلكوم أعلن
ــن  ــبت، ع ــس الس ــى، ام املثن
ــاً  ــروعاً خدمي ــة ٥٥ مش احال
ــق احملافظة،  ــوم مناط في عم
ــركات مختصة.وذكر  ــى ش ال
للمحافظة  اإلعالمي  املكتب 
ــاريع توزعت بني  ، أن تلك املش

والكهرباء  ــة  والصح ــرق  الط
واملاء فضال عن قطاع التربية 
البيان،  املدني.وأضاف  والدفاع 
ــدرج  تن ــاريع  املش ــع  جمي أن 
ــط تنمية األقاليم  ضمن خط
ــد  بع ــة  باحملافظ ــة  اخلاص
ــل الوحدات  ــا من قب اقتراحه

اإلدارية والدوائر املعنية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، أن  ــة، امس الس ــدت وزارة التربي أك
ــام  ــة للع ــات النهائي ــد االمتحان مواعي
ــي أكملت جميع  ــي والت ــي احلال الدراس
ــم تغييرها. ــتعداداتها، ثابتة ولن يت اس

ــم الوزارة حيدر فاروق  وقال املتحدث باس
ــات  االمتحان ــد  مواعي إن   ، ــعدون  الس
ــي احلالي ثابتة  ــة للعام الدراس النهائي
ــعدون، أن  ــن يتمَّ تغييرها.وأضاف الس ول
ــرة لالمتحانات  ــتعدادات مبك هناك اس
ــكل طبيعي  ــار بش لهذا العام كونه س
ــكالت سواء في التعليم  من دون أي مش

احلضوري أو اإللكتروني.

الزاميل يدعو احلكومة اىل االهتامم 
بمنح االمتيازات لذوي الشهداء

املوارد : األمطار والسيول
 األخرية حققت زيادة طفيفة يف 

اخلزين املائي

الصدر يوعز باختاذ اجراء 
يف مرقد والده بالنجف

القبض عىل ٢٠ متهام وفق قضايا 
خمتلفة يف البرصة

بغداد / البينة اجلديدة
ــب االول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، عددا من  زار النائ
عوائل الشهداء في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ضمن 
ــد الفطر.واكد  ــالل أيام عي ــارات ميدانية اجراها خ ــلة زي سلس
ــراق ودماءهم الطاهرة كانت  ــهداء الع الزاملي ، ان تضحيات ش
ــاس والدعامة الصلبة التي ارتكز عليها النظام  وستبقى األس
ــهيد محط فخر  ــا اجلديد ، واصبح الش ــي في عراقن الدميقراط
واعتزاز للشعب بل والعالم اجمع.واشار الى ان من اهم واجبات 
احلكومة اليوم هو تأمني العيش الكرمي لعوائلهم وابنائهم، وهو 
ــات اخلالدة.ودعا النائب األول  ــه ازاء التضحي اقل ما ميكن تقدمي
ــود القوانني والتعليمات التي  ــة الى االهتمام بجميع بن احلكوم
ــهداء امتيازات، وااليعاز بعدم تأخير تنفيذها او  منحت ذوي الش
ــتورية  ــا، وانصافهم و احترام كافة حقوقهم الدس التهاون به
ــريع كل  ــعي مجلس النواب احلثيث لتش ا س والقانونية، مؤكدً

القوانني التي تخدم هذه الشريحة اجملاهدة واملضحية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار األخيرة  ــبت، أن األمط ــة، امس الس ــوارد املائي ــدت وزارة امل أك
ــيول حققت زيادة طفيفة في اخلزين املائي.وقال مستشار  والس
ــا تأثير  ــي البالد له ــار األخيرة ف ــاب، إن األمط ــي ذي ــوزارة عون ال
ــعاً وبالرغم من أن بعض املناطق  ــبي جداً وليس واس جزئي نس
ــيول لكنها كانت محدودة وحققت  ــكلت فيها بعض الس تش
ــراً كبيراً.وأضاف  ــكل تأثي ــادة طفيفة في اخلزين املائي لم تش زي
ــبة ال يشكل أكثر من نصف مليار متر  ذياب، أن ما حتقق من نس
ــن أن نحصل عليها نتيجة  ــب من الكمية التي من املمك مكع
ــد دوكان، مشيراً إلى  ــد املوصل أو س ــواء من س هذه األمطار س
ــا، وتأمل الوزارة بأن  ــن اخلزانني أقل مما يدخل لهم ــا يطلق م أن م
ــز اخلزين املائي  ــة لفترة طويلة لغرض تعزي ــتمر هذه العملي تس

ملواجهة الشح والتحديات والسيطرة عليها. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد مقتدى الصدر ، باتخاذ اجراء  اوعز زعيم التيار الصدري الس
في مرقد والده مبحافظة النجف.وقال الصدر ، انه مع قرب ذكرى 
ــيد الوالد ( قدّس سرّه )، أدعو نائب األمني العام  إستشهاد الس
يد علي الصدر ( حفظه اهللا  ملرقد السيد الوالد قدّس سرّه  السّ
لي وحملبيه ) أن يرفع قيود اجلائحة عن املرقد استعداداً إلستقبال 
ــم التأبينية من الثاني من ذي  ــائرين وإقامة املراس الزائرين والس
القعدة والى اخلامس منه.وتابع الصدر حديثه، عليه وبالتنسيق 
املباشر معي.. أن يبلغ اللجنة املشرفة ببدء العمل الدؤوب واجلادّ 

من أجل تهيئة األجواء والتنسيق مع اجلهات اخملتصة. 

البصرة / البينة اجلديدة
ــرطة البصرة، امس السبت، القاء القبض على  أعلنت قيادة ش
٢٠ متهما مطلوبني للقضاء وفق قضايا ومواد جنائية مختلفة 
ــرطة الزبير من  ــم ش في احملافظة.وذكرت القيادة ، أن مفارز قس
خالل املراكز التابعة له متكنت من إلقاء القبض على ٢٠ متهما 
ــرقة  ــق مواد جنائية مختلفة، أبرزها الس مطلوبني للقضاء وف
واخملدرات والنصب واالحتيال ومواد جنائية أخرى (٤١٣ و ٢٢٩ و٤٣٢ 
ــمت على مراكز شرطة املربد والعرب  و٣٨٦ و٤٥٩ و٣٥ مرور) تقس
وأم قصر والزبير وخور الزبير والرميلة الشمالية وسفوان.واضاف 
ــذ أوامر  ــت من خالل تنفي ــاء القبض مت ــات إلق ــان، أن عملي البي
ــة، مبيناً أنه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم  قبض قضائي

وإحالتهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

رشطة دهوك تكشف تفاصيل مقتل 
سائح دنامركي ودور حزب العامل

تركيا تعلن حصيلة قتىل العامل 
الكردستاين يف العراق منذ انطالق 

عملية املخلب- القفل

خام البرصة الثقيل حيقق
 مكاسب أسبوعية

دهوك  / البينة اجلديدة
ــي بعبوة  ــائح دمنارك ــرطة دهوك، تفاصيل مقتل س ــفت ش كش
زرعها حزب العمال الكردستاني في احملافظة.وذكرت الشرطة في 
ــائحان إلى إقليم  ــام القليلة املاضية، وصل س ــان ، إنه في األي بي
ــتان بالدراجة عبر معبر سرزيري احلدودي، لكن عندما حاوال  كردس
ــائق دراجة دامناركي  ــه إلى العمادية، انفجرت عبوة على س التوج
ــائح الذي  ــم الس ــا وعلى إثرها فقد حياته.واضافت، ان اس منهم
ــد حياته توروبيون ويبلغ من العمر ٢٨ عاما، مبينة انها فتحت  فق
ــي انفجرت  ــق أن العبوة الت ــف التحقي ــا في احلادث وكش حتقيق
ــلحي حزب العمال الكردستاني.واشارت الى،  زرعت من قبل مس
ــتان وعمل تخريبي،  ــتقرار إقليم كردس ان ذلك يهدف لزعزعة اس
داعية املواطنني والسياح الى عدم الذهاب إلى األماكن املشكوك 

بها، إذا ارادوا قضاء وقتاً ممتعاً بالسياحة في إقليم كردستان.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــش بالده حيد ٧٣  ــاع التركي خلوصي أكار، إن جي ــال وزير الدف ق
ــي كا كا) لغاية اآلن  ــتاني (ب ــزب العمال الكردس ــرا من ح عنص
ــمالي  في عملية اخمللب- القفل اجلارية ضد معاقل التنظيم ش
ــالل زيارته برفقة  ــح للصحفيني خ ــر أكار في تصري العراق.وذك
ــكريني إلى مقر قيادة القوات البحرية في والية مرسني  قادة عس
ــق اإلرهابيني في ظل ظروف  ــي البالد القوات التركية تالح جنوب
جوية قاسية، وتواصل اقتحام مخابئهم.وأضاف أكار أن القوات 
ــا دمرت ٥٢٤  ــأ لإلرهابيني، كم ــرت ١٠٢ مغارة ومخب ــة دم التركي
ــفة مصنوعة يدويا.ولفت إلى أن ١٠ جنود من القوات  عبوة ناس
ــكرية.وبني أن  ــالل العملية العس ــوا لغاية اآلن خ ــة قتل التركي
ــومة لها. عملية اخمللب القفل جتري بنجاح وفقا للخطة املرس

وفي ١٨ أبريل نيسان املاضي، أطلقت تركيا عملية اخمللب القفل 
ــني ـ  ضد معاقل تنظيم بي كا كا في مناطق متينا والزاب وأفش

باسيان شمالي العراق.

البصرة / البينة اجلديدة
ــبوعية،  ــب أس ــط العاملية على مكاس ــات النف ــت بورص أغلق
ــة له  ــن ٥ دوالرات.وأغلق خام برنت في آخر جلس ــت أكثر م بلغ
ــجل  ــى ارتفاع مبقدار ١٫٤٩ دوالر ليصل الى ١١٢٫٣٩ دوالراً، وس عل
مكاسب أسبوعية بلغت ٥٫٢٥ دوالرات مبا يعادل ٤٫٩ ٪.وأغلق خام 
ــيط األميركي على ارتفاع مبقدار ١٫٥١ دوالر  غرب تكساس الوس
ــجل مكاسب أسبوعية  ليصل إلى ١٠٩٫٧٧ دوالرات للبرميل وس
بلغت ٥٫٠٨ دوالرات أو ما يعادل ٤٫٨٥٪.وأغلق خام البصرة الثقيل 
ــب  ــل إلى ١٠٣٫٧٦ دوالرات وحقق مكاس ــى ارتفاع أيضاً ليص عل

أسبوعية بلغت ٣٫٩٣ دوالرات. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت منظمة اوبك، عن حصة اإلنتاج النفطي اخلاص  كش
ــل يوميا خالل  ــتبلغ ٤٫٥٠٩ ماليني برمي ــراق حيث س بالع
ــادة ٤٣٢ ألف  ــاق على زي ــد االتف ــران املقبل بع ــهر حزي ش
برميل في اليوم.وذكرت املنظمة، أن حصة اإلنتاج اخلاصة 
بالعراق لشهر حزيران حددت بـ ٤٫٥٠٩ ماليني برميل يومياً 
ــهر ايار البالغ  بزيادة مقدارها ٤٫٨ الف برميل يومياً عن ش
ــدار ٩٥ الف برميل  ــل يومياً وبزيادة مبق ــني برمي ٤٫٤٦١ مالي
ــهر نيسان املاضي.وبينت أن العراق جاء ثاني  يومياً عن ش
ــعودية وثالث اكبر منتج  اكبر منتج في املنظمة بعد الس
ــارت الى  ــعودية وروسيا.واش في منظمة اوبك + بعد الس
ــعودية وروسيا، حدد بـ ١٠٫٦٦٣ ماليني برميل  أن انتاج الس
يوميًا لكل واحد منهما خالل شهر حزيران، أي بزيادة نحو 

١١٤ ألف برميل يوميًا عن شهر ايار احلالي.
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــى  ــات عل ــون العقوب ــن قان ــادة ١٠٠ م ــب امل    حس
ــد او املؤقت  او  ــجن املؤب ــة عند احلكم بالس احملكم
احلبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان احملكوم 
ــه من حق او اكثر من احلقوق املبينة ادناه ال تزيد  علي
ــنتني ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة  عن س
ــبب كان ومنها تولي  ــن تاريخ انقضائها ألي س او م
ــى ان يحدد  ــات العامة عل ــض الوظائف واخلدم بع
ــم وان يكون  ــرار احلك ــه منها بق ــو محرم علي ماه
ــبيا كافيا وحمل اوسمة  وطنية  القرار مسببا نس
ــالح وتتداخل عقوبة احلرمان  او اجنبية وحمل الس
من احلقوق واملزايا املتماثلة وينفذ في احملكوم عليه 
بعد اخالء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات 
ــرطيا فان  مدة واذا افرج عن احملكوم عليه افراجا ش
ــدئ من تاريخ  ــن احملكمة تبت ــدة احلرمان املقررة م م
ــجن اما اذا صدر قرار بالغاء  ــبيله من الس اخالء س
ــرطي فان مدة احلرمان تبتدئ من تاريخ  االفراج الش
ــاء العام او  ــه ويجوز لالدع ــه مدة محكوميت اكمال
احملكوم عليه بعد مضي مدة ال تقل عن ستة اشهر 
من تاريخ خروجه من السجن ان يقدم الى محكمة 
ــكنى  ــي تقع ضمن منطقته محل س ــات الت اجلناي
ــض او الغاء ماتبقى من  ــوم عليه طلبا بتخفي احملك
ــدة احلرمان املنصوص عليها في قرار احلكم وعلى  م
ــراء التحقيقات الالزمة  ــات بعد اج محكمة اجلناي
ــاء العام او  ــون قطعيا ولالدع ــا ان يك ــدار قراره اص
ــب كال او جزءا  ان  ــه في حالة رد الطل ــوم  علي احملك
ــهر على تاريخ  ــدم طلبا اخر بعد مضي ثالثة اش يق
ــكام القانون  ــادة ١٠١ من اح ــرار الرد اما امل ــدور ق ص
ــم باالدانة في جناية او  ــوز للمحكمة عند احلك يج
ــياء املضبوطة التي  ــة ان حتكم مبصادرة االش جنح
ــتعملت في ارتكابها  ــل في اجلرمية او التي اس حتص
ــتعمالها فيها دون االخالء  او التي كانت معدة الس
ــن النية ويجب على احملكمة في  بحقوق الغير حس
ــياء املضبوطة  جميع االحوال ان تأمر مبصادرة االش
ــة وللمحكمة من  ــي جعلت اجرا الرتكاب اجلرمي الت
ــاء العام ان  ــاء على طلب االدع ــها او بن تلقاء نفس
تامر بنشر احلكم النهائي الصادر باالدانة في جناية 
ــر احلكم  ــى طلب اجملني عليه ان تامر بنش وبناء عل
ــب او  ــي الصادر باالدانة في جرمية قذف او س النهائ
ــائل النشر املذكورة ويؤمر  اهانة ارتكبت باحدى وس
ــة احملكوم  ــة او اكثر على نفق ــر في صحيف بالنش
ــب او االهانة  ــه واذا كانت جرمية القذف او الس علي
ــر في احدى الصحف امرت  ارتكبت بواسطة النش
ــر على  ــم فيها ويقتصر النش ــر احلك احملكمة بنش
قرار احلكم اال اذا امرت احملكمة بنشر قراري التجرمي 
ــن الصحف  ــة م ــت اي صحيف ــم واذا امتنع واحلك
املعينة في احلكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير 

عذر مقبول يعاقب رئيس حتريرها بغرامة.

العقوبات التكميلية

عبد السالم علي السليم 

ــا هنا والى اين  ــن اتيت؟ وملاذا ان ــألني من اي التس
ــئلة التي تثير  انت ذاهب؟ال تطرق علي تلك االس
ــواب فتلك  ــص عن اجل ــي وجتعلني امتل حفيظت
ــيبقى محتدماً الى ما ال  ــئلة مثار جدل س االس
ــئلة وتعود االجابات  ــتتكرر تلك االس نهاية وس
ــرار والتنجيم .  ــا غير كافية ممزوجة باالس عليه
ــويه  كثرت هذه االيام عمليات خلط االوراق وتش
ــيء فاملشاهد  الصور اجلملية بل العبث بكل ش
ــل طغت عليها  ــر واضحة ب ــارت مختلة وغي ص
ــات االميال الى  ــف والرجوع  مئ ــات التخل صبغ
ــى منبعه  ــة وال ــد ال صل ــيء عائ ــف كل ش اخلل
الرديء املمتزج باخلرافة وعصر السعلوة وكهوف 
الطنطل فالتحضر صار وباالً يثقل كاهل اجلهالء 
ــون املاضي ويحنون اليه ال  والرجعيني الذي يألف
تسألني من اكون انا انسان بسيط يود كغيره من 
ــة وامان ويتنعم بحقوقه  البرية ان يعيش بحري
املشروعة كباقي خلق اهللا انا لست متهماً وضع 
ــتجوابات  حتت القضبان لكي تنهال عليه االس
ــات فانا غير ملزم بكل تلك االجراءات  والتحقيق
والفعاليات انا كائن حر سلبت حريته وانتهكت 
كرامته بحكم القانون وزيف املتخاذلني انا الذي 
صنعت الجله كل زنانني القهر واملوت والتعذيب 
حذار ان تطلب اشياءً اكبر منك أنت قد حددتك 
ــريعة حاكميها فاحلاكم  ــارة والزمتك بش احلض
ــئلة وهو الوحيد  ــو الوحيد الذي تتجنبه االس ه
ــدة  ــك احلصانة وكذلك من هم في س الذي ميتل
ــلطة فهؤالء الذين ميلكون وال ميلكون بضم  الس
ــم الدنيا  ــتهون من نعي ــم كل مايش ــاء فله الي
ــل هموم  ــكني الذي حتم ــت املس ــا وان وزخارفه
ــواطىء  ــال واودية وش ــا ثقلت  من جب ــا مب الدني
ــس لك اال اجلزاء باالخرى فالدنيا  وانهار وبحار لي
ــه وعاظهم وما  ــذا ما يصف ــم واالخرة لك ه له
ــك بنعم  تختزنه فرضياتهم انت عليك هز رأس
ــموح لك به فأنت قاصر عن  فاالعتراض غير مس
اخلوض في املسأل الصعبة التي يجيدها الكبار 
ــيدك  ــؤول فهو س ــال اعتراض على حكم املس ف
ــالة ليبطش بها  ــك فهو يحمل رس وولي نعمت
ــرض على أوامره  ــه ويعت ــول له نفس كل من تس
ــرار يصدره فهذا يندرج ضمن اخلطوط احلمر  او ق
ــا وتأخذ اجلناح البعيد  التي البد لك ان تتجنبه
فاالقتراب منها يعني النهاية والى هذه اللحظة 
ــى اي محطة يود  ــي وال ــاذا يريد قلم ــرف م ال اع
ــة ومملوءة بالعفونة  ــول   فكل احملطات نتن الوص
ــبيل لتالفيها واصالح اعطابها اال بردمها  فالس
او اشعال احلرائق فيها لنتخلص من تلك الروائح 
ــا اململوءة  ــى صدورن ــي جثمت عل ــة الت الكريه
باحلسرة واحليف ناهيك عن الدخان االسود الذي  
ــكائر واالركيالت وماحتملة  نستنشقه من الس
ــدم وتلويث البدن  ــاعد على حرق ال من مواد تس
ــي رياضة  ــا وه ــا عليه ــا حقه ــفة له .فالفلس

واحماء للعقل وحتريك مياهه الراكدة.

شــبـــح الـغـمـــــــــــوض

سالم تكليف
ــؤولية  ــة لتقييم أداء املتصدي ملس ــر معياري أكث
ــعب هي أن ميتلك  ــي احلكومة عند الش كبيرة ف
ــاني ثانيا بصرف  احلس الوطني اوال واحلس اإلنس
النظر عن انتمائه املذهبي والقومي واحلزبي. كل 
هذا جتسد في شخص وزير العدل القاضي سوالر 
ــنمه وزارة العمل والشؤون  ــتار عند تس عبدالس
ــي وقت حرج جدا  ــة االحتادية وكالة ف االجتماعي
ــنم الوزير  ــي وتس ــتحقاق االنتخاب ــذ االس فمن
السابق عادل الركابي مهمته كعضو في البرملان 
ــي مفاصلها  ــام ف ــبه ت ــلل ش ــاب الوزارة ش أص
ــتحقي  ــالت خاصة ملس ــت املعام ــة وتعطل كاف
ــات االجتماعية اجلدد حيث كانوا ينتظرون  اإلعان
ــهر ولكن ما  ــم املتأخرة كل تلك األش معامالته

ــوره بالعمل  ــدأ على ف ــيادة القاضي ب ــل س أن ه
ــع بفريق الرصد  ــاني وكخطوة اولى اجتم االنس
ــانية عبر  ــة احلاالت اإلنس ــي ووجه مبتابع امليدان
ــع التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية  مواق
ــل وااليتام واملعاقني  ــون هذه الفئات من االرام لك
ــتهدفة  املس ــة  اخلاص ــات  االحتياج ذوي  ــن  وم
واملستحقة االهتمام ثم بدا بالتحرك حول زيادة 
ــنة  ــن قانون ١١ لس ــة ضم ــات املالي التخصيص
ــتفيد الواحد  ــف دينار للمس ــو  ١٠٥ أل ٢٠١٤ وه
ــف دينار وكذلك  ــة افراد ٤٢٠ أل ــد االعلى اربع احل
ــن هيئة ذوي  ــني ضم ــريحة املعاق ــام بش االهتم
اإلعاقة معني متفرغ واخيرا استحصاله موافقة 
ــتفدين من إعانات  ــف دينار للمس ــة ١٠٠ ال منح
ــة ذوي االعاقة ضمن  ــة االجتماعية وهيئ احلماي
راتب معني متفرغ لغرض استالمها وكانت لديه 

ــوزارة وتوجيهاته  ــارة دوائر ال ــوالت ميدانية لزي ج
ــتطيع  ــرورة زيارة العوائل الفقيرة التي ال تس بض
ــدات  ــداد واحملافظات عبر املناش املراجعة من بغ
ــعاره الرحمة واإلنسانية فوق القانون ،  جاعال ش
ــهرين.  ــك مت بفترة وجيزة جدا ال تتعدى ش كل ذل
وكان آخرها ارساله فريق الرصد امليداني إلى أبعد 
ــة  حيث القرى التابعة لقضاء ربيعة الوقع  نقط
ــورية. وال يسعنى بهذا  على احلدود العراقية الس
ــذه القامة  ــات حتية له ــع القبع ــام اال ان نرف املق
ــا بليغا لكل  الوطنية العراقية التي أعطت درس
ــؤولية الوطنية الكبرى  ــن يريد التصدي للمس م
ــه األداء الوظيفي  ــع نصب عين ــان عليه أن يض ب
ــذي عمل  ــريف ال ــي الش ــؤول الوطن ــذا املس له
ــه وآله  ــد صلى اهللا علي ــول محم ــث الرس بحدي

وسلم. (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

الصحراء تنادينا فهل من جميب ؟!

خضري عباس األنباري

إن موجات الغبار التي باتت تداهمنا بشكل 
ــة صحرائنا (التي  ــبه يومي ما هي إال لغ ش
ــاحة العراق)  ــاحةً عن نصف مس تزيد مس
ــاذا؟ أهملتموني؟.. وأنا  ــي تنادينا ملاذا؟ مل والت
ــب أن يفهمه عقالؤنا  ــم هذا ما يج كنز لك
ــيما  ــؤولونا وأن يفكروا بإجابتها الس ومس
ــا حتويهِ من  ــدر بثمن مل ــاً كنز ال يُق ــا حق إنه
ــة وثروات  ــة للزراعة ومياه جوفي ــة صاحل ترب

ــروة النفط  ــد عن ث ــاوي أو تزي ــة تس معدني
ــي رواتب  ــا بالكاد تغط ــي باتت عائداته الت
املوظفني واملتقاعدين واإلعانات االجتماعية 
ــاالً وفيراً أو وقتاً  ــتغاللها ال يتطلب م وإن اس
ــالً ألنها حتوي املياه الالزمة لزراعتها في  طوي
جوفها وال حتتاج إال إلى بئر ارتوازي ليفجرها 
ــي تُربتها إضافة  صنّع وجاهز ف ــمادها مُ وس
ــة مطلوبة  ــروات معدني ــا حتويه من ث إلى م
ــع  ــؤولية اجلمي ــتغاللها مس ــاً وإن اس عاملي
ــا  ــي موضوعه ــي تبن ــس النياب ــى اجملل وعل
ــة في حالة  ــباً لدورته احلالي ويعتبره مكس
ــراع بوضع  حتقيقه وعليه مع احلكومة اإلس
ــروطه  ــتغالل وش قانون ينظم كيفية االس
ــروعاً قومياً لكل العراقيني وإن  واعتباره مش
تنفيذه سيوفر املال والعمل لفئات الشباب 
ــمدة التي  ــر املزارعون األس ــني ويذك العاطل
ــات حيث  ــل عكاش ــج في معم ــت تُنت كان
ــي تعبأ فيها  ــعر األكياس الت تُباع لهم بس
ألنها سماد شبه جاهز وال يحتاج سوى إلى 

ــيطة إلعداده للتسويق ويفوق  عمليات بس
ــذي يكلف ماليني  ــتورد ال ــي نوعيته املس ف
الدوالرات وال يساويه من حيث النوعية إضافة 
ــعة  ــاحات الشاس ــى أن إحياء هذه املس إل
ــاً أخضر لكل  ون حزام ــيكّ ــن الصحراء س م
ــات الغبار وموجات  العراق ليمنع عنه موج
ــنوات  العصابات التي عبثت بأمننا في الس
ــني اغناء هذا  ــذا وأترك للمختص ــرة ه األخي
ــن في املراحل  ــوع بخبراتهم كما ميك املوض
ــاة أو نهر ثالث  ــق قن ــة التفكير بِشَ الالحق
ــن هذه الصحراء  ــن أعالي الفرات ليحتض م
ــم األمطار التي يجود  ويوفر املياه في مواس
ويرحمنا بها اهللا تعالى كما أن هذا املشروع 
ــول احلنطة  ــيوفر لنا حاجتنا من محص س
ــية - األوكرانية  ــرب الروس ــي أظهرت احل الت
ــا ألنها تتعلق بلقمة العيش وقد ال  أهميته

نستطيع استيرادها مستقبالً.
محامي ومهندس زراعي

٠٧٨١٢٣٨٨١٢٧

اعـتــــــرف انـهـــم افـضـل مـنـــــــــــــــــــــــي 

عبد اِّـحسن عباس الوائلي

ــت عليهم فوجدتهم  أنهم اناس تعرف
ــتطيع العمل  ــل مني ولكن ال اس افض
ــرني  ــون واحلكم ملن عاش ــا يعمل مثلم
ــاح  ــذر ليرت ــي الع ــا يعطون ــرا.. رمب كثي
ضميري املتعب..ومن املتعارف عليه في 
ــق   جميع انحاء العالم انه عندما يعش

ــل عاجزا  ــح العق ــب ويحب يصب القل
ــليمة ويصبح  عن التفكير بطريقة س
ــيرا للهوى والغرام الذي اشتغل به  اس
هذا القلب، وقد يكون احلب الذي نتكلم 
عنه دافعا وحافزا ألنشاء عالقة زوجية 
ــرأة، ومثلما البعض يتزوج  بني رجل وام
ــزوج ألنها  ــب، هناك من يت من أجل احل
ــنة احلياة ونصف الدين كما يقولون  س
ــب الوحدة عند  ــا من يتزوج لتجن وايض
ــر، واخرون يتزوجون من اجل  تقدم العم
ــبب  ــر والذرية، ومهما كان الس التكاث
ــدس ودائم، الزواج  فالزواج هو رباط مق
ــتقرة ثابتة  هو ان نعيش معا حياة مس
ــل االخر، كل  ــا يكم ــتمرة، كل من مس
ــر، كل منا ال  ــود االخ ــاج لوج ــا يحت من
يستطيع ان يعيش بدون االخر، كل منا 
يحترم دور االخر في حياته.. والبد من أن 

يقر في ضمير كل منهما ووجدانه انه ال 
ــعادة وال اشباع وال رضا وال طمأنينة  س
ــر، وال ان  ــتقرار اال في وجود االخ وال اس
ــز على االخر  ــعر احدهما انه متمي يش
ــعر احدهما بالنقص عن االخرـ  وال يش
ولكن في زمن قلت فيه فرص الوظيفة، 
ــتوى املعيشة، وزاد فيه  وتدنى فيه مس
ــتوى البطالة، فقليل من الشباب  مس
ــة، فضال عن  ــن يجد وظيف ــي م اجلامع
ــهادة اجلامعية، وان وجدت  ال ميلك الش
الوظيفة فالراتب ال يفي بالغرض منه، 
ــة غالية، ومهر  ــار مرتفع ومعيش االيج
باهظ، والشاب ال يستطيع االتيان بكل 
ــر بعض  ــف، لذلك اضط ــك التكالي تل
ــهل من  ــباب للبحث عن زواج اس الش
ــق البحث عن امرأة غنية،  ذلك عن طري
ــت كبيرة في  ــى لو كان ــة. حت او موظف

ــبة  ــن، فلهذا الزواج فوائد بالنس الس
ــتطاعت  اس ــي  فه ــل،  والرج ــرأة  للم
التخلص من لقب عانس الذي تشتكي 
ــد يكون قد  ــرات، اما هو فق منه الكثي
ــق امرأة  ــه املادي عن طري ــق طموح حق
استغل عيوبا معينة فيها، فيشعرها 
بانه رضي بالزواج منها بالرغم من هذه 
ــدد الفرق من  ــا ان تس ــوب وعليه العي
مالها، كأن تكون اكبر منه سنا بدرجة 
كبيرة، او تكون متواضعة اجلمال ويتاجر 
هو بشبابه وقوته ووسامته معها.. اذن 
ــع، زواج  ــة، وزواج طم ــو زواج مقايض ه
يعتقد فيه أحد الطرفني انه هو االقوى 
ــف او هو  ــر هو االضع ــرف االخ وان الط
ــاج املضطر، انه زواج املنفعة وزواج  احملت
ــة، وهو محكوم  ــرار وزواج احلاج االضط
عليه بالفشل منذ البداية، زواج يسبب 

ــه االلم واملرارة كل يوم،  جرحا ويزداد في
زواج له انعكاسات سلبية تتركز على 
ــرة التي يصبح مصيرها في مهب  االس
الريح، وبعد انتهاء الزواج بالفشل يلجأ 
ــاء  ــى الزواج من نس ــة الرجال ال غالبي
ــم الزوجات الى  ــنا، فيما تنض اصغر س
قائمة املطلقات التي يزداد عددها يوما 
ــوم وما ينجم عن ذلك من توترات  بعد ي
ــن خالل  ــة.أردت م ــالالت اجتماعي واخت
عمودي ان اطرح عليكم ظاهرة تفشت 
ــن الظواهر  ــي مجتمعنا واصبحت م ف
الغريبة التي يقبل عليها شباب اليوم، 
ــباب  ــي اللوم على الش ــن هل نلق ولك
ــي اجبرتهم على  ــروف الت ــى الظ ام عل
ــه راجعون.. الهي  ــك؟!. أنا هللا وانا الي ذل

أعنا على أنفسنا االمارة بالسوء.

عندما تكون اإلنسانية والوطنية عنوانا .. وزير العمل وكالة انموذجا

اجلـــاهـلـيـــــة الـسـيـاسـيــــــــــــــــــــــــة 

محمد زكي ابراهيم 

ــي شيء اسمه  ال يوجد في العرف السياس
ــم يحدث أن حتقق مثله  اإلجماع املطلق. ول
ــن النادر  ــن العصور. بل إن م ــي أي عصر م ف
ــاة، ألن من  ــن أمور احلي ــي أمر م ــد ف أن ينعق
ــر االختالف في الرأي واملعتقد  طبيعة البش
ــإن الذهن  ــدث ذلك ف ــا ح ــر. وإذا م والتفكي

ــدوث تالعب أو  ــال إلى ح ــينصرف في احل س
تزوير أو تدخل خارجي. وقد درجت العادة على 
اعتبار من يحصل على نسبة تقرب من ٨٥٪ 
ــزاً باإلجماع. أما  ــي االنتخابات العامة فائ ف
إذا وصلت هذه النسبة إلى ٩٧٪ فهو إجماع 
ــحو  ــا كان يحصل عليه مرش ــذا م تام. وه
ــي حتديداً.  ــرن املاض ــد  في الق ــزب الواح احل
ــن كبير في  ــرون إلى أن ظهور تباي وذهب آخ
اجتاهات الناخبني دليل على النزاهة، ووجود 
ــاب الضغوطات  ــن احلرية، وغي ــع م جو واس
ــد أن التناقضات  ــى الناخبني. وهكذا. بي عل
العميقة التي تؤدي إلى حجب اإلجماع عن 
جهة، وتشتيت األصوات عن غيرها، ليست 
ــكل خطراً  ــي صالح البالد دائماً، ورمبا تش ف
ــتقبلها. فهي  ــا، وتهديداً ملس على وحدته
ــام  ــى أن اجملتمع يعاني من االنقس دليل عل
ــني األحزاب  ــالف ب ــقة اخل ــديد. وأن ش الش
ــعة جداً. وليس من السهل  واجلماعات واس

ــير  ــذه األطراف لتيس ــق بني ه ــدوث تواف ح
ــالد. إذا  ــاكل الب ــة، وحل مش ــل احلكوم عم
ــات أمراً ال  ــى فئة من الفئ ــاع عل كان اإلجم
ــتدعي الشك في ظروف  ميكن قبوله، أو يس
ــوات بني طائفة  ــتت األص انعقاده، فإن تش
ــر  ــو اآلخر أمر ال يبش ــن القوائم ه ــرة م كبي
ــول دون ظهور حكومة قوية  باخلير. وقد يح
ــتطيع إدارة األمور، هذا إذا ما متكنت من  تس
ــم البريطانيون  ــور بالفعل. لقد حس الظه
ــني جهتني اثنتني أو ثالث منذ مئات  أمرهم ب
ــون، واألملان  ــنني. وكذلك فعل األميركي الس
ــرة في  ــرى كثي ــعوب أخ ــيون، وش والفرنس
ــظي إلى  هذا العالم، ألنهم أدركوا أن التش
ــزاب، مثلما يحصل  ــل واألح ــرات الكت عش
ــى  والفوض ــف  الضع ــي  يعن اآلن،  ــا  عندن
ــع، وضياع كل  ــود إلى التراج واالرتباك. ويق
ــكل املقاييس فإن  ــدم والقوة. وب فرص التق
ــل من الناس  ــي قبول عدد هائ احلضارة تعن

ــم ملقتضياتها. وكلما  ــا، وامتثاله بفكرة م
ــرب هؤالء من اإلجماع على هذه الفكرة،  اقت
ــم أمرهم،  ــوكتهم، وتعاظ ــا قويت ش كلم
وتعززت وحدتهم. أما كثرة األحزاب والتيارات 
ــا، فتعني  ــية في بلد م ــركات السياس واحل
ــف واجلاهلية  ــن أطوار التخل أنه في طور م
السياسية. وما التذرع باحلرية والدميقراطية 
ــتقيم  ــول باآلخر، إال مجرد وهم ال يس والقب
ــق. وال يفضي إال  ــل، وال يخضع ملنط مع عق
ــل والضياع. في رأيي أن على البلدان  للفش
التي تشهد تغول هذه الظاهرة، مثل العراق، 
أن تفكر ملياً في مغادرتها بأسرع ما ميكن، 
ــريع  ــك اللجوء إلى تش ــب ذل ــى لو تطل حت
ــيح، أو وضع قيود على  يحد من حرية الترش
العمل السياسي، أو حتديد ضوابط ملن يحق 
ــم الوصول إلى قمة الهرم. وبدون ذلك لن  له
ــتظل تدور في  ــوم لهذه البالد قائمة. وس تق

حلقة مفرغة إلى أمد غير معلوم.
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تــنـويـــــــــه

يف استطالع رسيع .. 
هذه أسباب حوادث املرورية .. فام هي احللول ؟

مصطفى محمد علي 

ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــذ اجله ينف
ــوادث املرور  ــن ح ــنويا ع ــرا س تقري
ــرطة  ــز الش ــي مراك ــجلة ف املس
ــدا  ــات ع ــع احملافظ ــة جلمي التابع
ــات  إصاب إن  ــتان،  کردس ــم  إقلي
ــورة كبيرة  ــرور ذات خط ــوادث امل ح
وتضاهي عمليات اإلرهاب احلالية، 
ــكل هاجساً وقلقاً  إذ أنها آفة تش
ــراد اجملتمع، يحتاج جهاز  لكافة إف
املرور إلى ارضية مالئمة لعمله في 
ــير واملرور حيث  تنظيم حركة الس
ــي منذ زمن بعيد بعدم تهيئة  يعان
ــل حركات  ــرق وتطویرها وفص الط
االنفاق  ــطة  بواس ــرور  وامل ــير  الس
ــور وتوفير مواقف السیارات  واجلس

ــة.. يقول احمد/ ــرق بالعالمات املروري وتهيئة الط
ــباب  ــه «بعيداً عن األس ــائق مركبة، أن طالب وس
ــدهُ فقط على  ــبب وح ــة التي ترمي الس التقليدي
السائق عند استخدامه جلهاز املوبايل وعدم ربط 
ــية  ــباب أساس ــان والتدخني توجد أس ــزام األم ح
ــدم وجود لوحات  ــة وهي الطرق الوعرة، وع ورئيس
ــارة ضوئية في  ــدم وجود ان ــيراً الى ع ــة مش مروري
ــةً انني ال ارى في  ــرق العامة اثناء الليل إضاف الط
ــي عندما يحدث  ــل مرور، يعن ــات رج كل التقاطع
ــؤدي الى حادث  ــيارات ممكن ان ي اصطدام بني الس
ــبب عدم وجود رجل مرور لتنظيم السير ،  آخر بس
ويضيف حسني/ سائق مركبة إن «من أهم اسباب 
احلوادث هي  ضعف القانون وعدم تفعيل االنظمة 
ــي االجتماعي غالباً  ــة فضالً عن غياب الوع املروري
ــده ال يكفي وامنا  ــخص املرور وح ــي اتباعها فش ف
ــة عامة  ــنده وانظم ــوة قانون تس ــى ق ــاج ال يحت
ــك اجملتمع  ــي التنظيم كذل ــاعده ف ــة تس مفعل
يحتاج الى قوة قانون تردعه وانظمة تعلمه السير 
ــيف/صاحب مركبة، ان  الصحيح .. أخيراً يذكر س
ــت واقفاً في محطة تعبئة  ــي يوم من االيام كن «ف
ــرعاً وضرب  الوقود وجاء مراهق صغير بالعمر مس
سيارتي من اخللف»، وأيضاً أضاف زياد انهُ «تعرض 
ــبب االزدحامات، يعني كان تقريباً  يوماً حلادث بس
ــاعة وكان يوجد  التقاطع مزدحما ألكثر من ربع س
ــتدير ويرجع  رجل معهُ امرأة مريضة فحاول ان يس
ــيارتي من  ــا ادى الى ان يصطدم بس ــى اخللف مم ال

ــن/مدير  ــير العميد حيدر كرمي حس ــام». ويش اإلم
ــة، «كل عام تزداد  ــات واإلعالم/مرور الرصاف العالق
ــبب ازدياد عدد املركبات فمثالً  نسبة احلوادث بس
في عام ٢٠١٩ كانت هنالك   تقريباً مليونا مركبة 
ــنوات  ــه ازدادت في الس ــى ان ــيراً ال ــدة، مش جدي
ــبب عدم التزام  ــبة حوادث السير بس األخيرة نس
ــائقني بقوانني وتعليمات السير اآلمن  بعض الس
ــتخدام  الصادرة من مديرية املرور العامة (عدم اس
الهاتف النقال-تخفيف السرعة-ربط حزام األمان 
ــة الى نوع  ــاه) باإلضاف ــير عكس االجت ــدم الس وع
ــل األخرى كالطرق املعبدة  ومتانة املركبة والعوام
ــل الرئيس هو عدم  ــات لكن يبقى العام واالزدحام
انتباه السائق في الشارع». وبالتأكيد يدخل عدم 
ــروط  ــود عجالت تفتقد لش ــير ووج ــام الس انتظ
ــيارات ألن املثلث املروري  ــة بزيادة حوادث الس املتان
ــائق_الطريق_ ــون من ثالث أضلع هي (الس يتك

ــة املركبة ألنه  ــم متان ــة) لكن األه ــة املركب ومتان
ــبب بفقدان  ــوف تتس اذا كانت متانتها قليلة س
السيطرة من ابسط حادث عرضي، مضيفاً الى ان 
ظاهرة انتشار عجالت التكتك أصبحت منتشرة 
ــة او منطقة  ــس في محافظ ــوم البالد لي في عم
ــريع أضاف  ــع والس ــار الواس معينة وهذا االنتش
خطورة أخرى على حوادث املرور ألنها غير مرخص 
ــير في الطرقات بسبب افتقادها شروط  لها الس
السالمة املرورية، وبالتأكيد في املستقبل القريب 
ــتكون هنالك إجراءات مبنع سيرها على الطرق  س

السريعة واخلارجية والتجوال بني املناطق.

طــاقــات شــابـــة
(                                         ) تنرش باخلرائط والصور احلالة 

اجلوية املتوقعة خالل السنة احلالية يف العراق 

اِّـنبئ الجوي / صادق عطية

ــكل  ــتطيع أن نفهم كيف تتش كي نس
ــكل عام في العراق  األمطار والطقس بش
ــي العراق  ــم أن الطقس ف ــب أن نفه يج
ــاهم  ــة خارجية العراق ال يس ــو صناع ه
ــس العراق هو  ــكل قليل .طق بها اال بش
ــاط احلمل احلراري والتبخر من  نتاج لنش
ــق املدارية   ــي املناط ــات الكبيرة ف احمليط
ــي في  ــواء القطب ــاط اله ــك نش ،  وكذل
ــق احمليطة به .  ــمالي واملناط القطب الش
ــاطان أعاله يقودهما التيار النفاث  النش
ــي .ولكي  ــار النفاث القطب ــداري والتي امل
ــراق البد من  ــي الع ــار ف ــكل األمط تتش
ــار النفاث القطبي  ضعف في حركة التي
ــواء القطبي البارد  ــمح باندفاع اله ليس
ــباب ديناميكة يصعب  نحو العراق وألس
شرحها في هذا املقال يتشكل ما يعرف 
ــطى  الذي من  ــروض الوس مبنخفض الع
ــن تركيبه وجود جبهة باردة   ويتقدم  ضم
ــا  و يبدأ  ــرب دائم ــن الغ ــاه العراق م باجت
ــكل هذا النوع من املنخفضات عادة  تش
ــهر ١٠ ولغاية منتصف شهر ٦ في  من ش
ــذا املنخفض حال  ــض األحيان. يبدأ ه بع
ــحب الهواء املداري الرطب  ــكله بس تش
ــتواء جنوبا ( البحر  من مناطق خط االس
ــواحل غرب افريقيا ) و تكون  األحمر  و س
ــة( اذا كان احلمل احلراري  محملة بالرطوب
ــا تلتقي  ــق عاليا ) وحامل ــك املناط في تل
الرياح املدارية الرطبة مع الهواء القطبي 
ــة في العراق  ــارد تنتج األمطار املعروف الب
ــني املنظومتني  ــب هات ــل يصي .اذا اي خل
ــي  ــس ف ــة الطق ــى حال ــينعكس عل س
ــواء  اله ــول  وص ــدم  ع ــى،  .مبعن ــراق  الع
ــيؤثر  ــبب س ــي إلى العراق ألي س القطب
ــدم وصول  ــار أو ع ــاقط األمط ــى تس عل
ــبب   ــن املناطق املدارية ألي س الرطوبة م
ــاقط األمطار والطقس  ــيؤثر على تس س
ــوم للجميع ان  ــي العراق .وكما هو معل ف
العراق يعاني من تذبذب األمطار  بشكل 
ــيول وتارة جفاف  كبير  فتارة  فيضان وس
ــبه  و للمراقب ان يعتقد أن هنالك ما يش
دورة غير منتظمة للجفاف ولكنها دورية 
ــم أو  ــي موس ــنوات يأت ( كل ٤ او ٥ او ٦ س
موسمني من اجلفاف ) . واذا اعتمدنا على 
ــابق فإن السبب   ما ذكرناه في املقال الس
ــالث: تيار قطبي نفاث قوي  ال يخرج عن ث

ال يسمح للهواء القطبي باالنحدار نحو 
العراق . نشاط حراري حملي ضعيف في 
ــق املدارية.كالهما معا  ــات املناط محيط
ــرات اجلبهات  ــا قد أحصينا عش .و مبا انن
الباردة خالل هذا املوسم والذي قبله فإذا 
ــتبعد السبب األول واألخير. وماذا عن  يس
ــاط احلمل  ــبب الثاني انخفاض نش الس
ــق املدارية.  ــات املناط ــراري في محيط احل
ــو موجود  ــأ وهل ه ــن أن ينش ــف ميك كي
حاليا ؟  ان العامل األكثر تأثيرا في احلمل 
ــراري في محيطات املناطق املدارية هو  احل
ــوة انخفاض حرارة  ــرارة نعم أيها اإلخ احل
ــرق احمليط الهاديء منذ  سطح البحر  ش
 LA NINA ــني  ضمن ما يعرف بظاهرة عام
ــاه التيارات  ــي اجت ــن تغيرات ف ــة ع الناجت

ــط الهاديء  ــن احملي ــاحة م ــة ملس البحري
ــط أو أكثر  ــاحة الشرق األوس تعادل مس
ــاط احلمل  ــا  أدى إلى انخفاض نش تقريب
احلراري  بالتالي نقص في كميات الرطوبة 
اجملهزة  ملناطقنا عند وصول املنخفضات 
ــبق لنا وبكل تواضع ان  القطبية . وقد  س
حذرنا من موجة اجلفاف  احلالي منذ شهر  
ــذه املعطيات .  ــادا على ه آب  ٢٠٢٠ اعتم
ــذب احلراري  ــر بالذكر أن التذب ــن اجلدي و م
ــرق احمليط الهاديء مير بثالثة أطوار هي  ش
 AL يرافقها اجلفاف كما تقدم LA NINA :
ــطح البحر يرافقها  ــرار في س NINO احت
امطار غزيرة Neutral  امطار ضمن املعدل 
ــي دورة لم يحل  ــالث ف ــوار الث ــذه األط وه

ــي أال أنها  ــمها العلم الوقت احلال طالس
ــذ ازمان بعيدة  دائمة احلدوث والتكرار من
.اذا زيادة حرارة سطح  البحر  في املناطق 
ــة و زيادة  ــادة الرطوب ــبب زي ــة  تس املداري
األمطار في العراق واملنطقة .. اذ ال يحتاج 
ــتنتج  ان  ــى كثير من الدراية ليس املرء إل
ــبب في زيادة  عدد عواصف الغبار  اهم س
ــاف . وقد صار واضحا  في العراق هو اجلف
ــني األول والثاني في هذه  ــالل املقال من خ
ــباب اجلفاف  ــلة من املقاالت  أس السلس
في العراق ولكن ما هي ديناميكة تشكل 
ــبق وأن تطرقنا  ــة؟ س ــة الغباري العاصف
ــطى  إلى تأثير  منخفضات العروض الوس
ــاردة .  ــى جبهة ب ــا عل ــواء تركيبه و احت
واجلبهة الباردة هي منطقة تفصل الهواء 

البارد القطبي عن الهواء املداري الدافيء 
.  و تتقدم دائما هذه املنظومة  من الغرب 
ــي طريقها  ــع العراق ف ــرق   فيق إلى الش
ــبب موقعه اجلغرافي ضمن العروض  بس
 (mixing area منطقة اخللط ) ــطى الوس
ــى غرب  ــاردة إل ــة الب ــول اجلبه ــال وص ح
ــراق يهبط الهواء القطبي البارد بقوة  الع
ــني الهواء  ــرق احلراري ب ــب مع الف تتناس
ــكل يشبه  املداري والهواء القطبي وبش
ــطح  إلى حد ما القاء املاء من دلو  فوق س
ــل على إنتاج  ــة تعم ــذه العملي األرض. ه
ــة فإذا كانت  ــطحية خلف اجلبه رياح س
ــود نبات طبيعي  ــكة (  وج التربة متماس
ــة التربة جيدة ) لن يحدث انبعاث  و رطوب

الغبار،  اما اذا كانت التربة مفككة (فقر 
في النبات الطبيعي أو الزراعة و انخفاض 
ــث الغبار  ــة التربة ) ينبع ــم رطوب في قي
ــع موجة الهواء  ــكل مؤكد و يرتفع م بش
ــاردة باجتاه  ــارد ويتحرك مع اجلبهة الب الب
الشرق قاطعا العراق من شرقه إلى غربه.  
اذاً ما دامت التربة مفككة نتيجة اجلفاف 
ــات الباردة ( منخفضات  و ما دامت اجلبه
ــى العراق   ــل إل ــطى ) تص ــروض الوس الع
يظل احتمال  تشكل العواصف الغبارية 
قأئما . وكما أوردنا سابقا فإن العراق يتأثر 
ــهر ٩ تقريبا إلى  ــذه املنظومات من ش به
ــاط القطب  ــث يضعف نش ــهر ٦ حي ش
ــمالي ويبتعد التيار النفاث القطبي  الش
ــار أو  ــن أن نتوقع انحس ــراق ميك ــن الع ع
ضعف شدة العواصف الغبارية منتصف 
ــاطها نهاية شهر ٨    ــهر ٦  وعودة نش ش
ــم األمطار القادم عسى ان  بانتظار موس
ــن احلالي.أما عن املعاجلات  يكون أفضل م
ــيطرة على الغالف  ــن الواضح أن الس فم
ــتحيلة  ــه تكاد تكون مس ــوي وحركت اجل
ــي الوقت الراهن لذلك يبقى لنا أن نغير  ف
ــار والتي  ــة للغب ــع األرض الباعث ــن واق م
ــماال وصوال  متتد من جزيرة غرب نينوى ش
ــل تأثيرا   ــكل أق ــم جنوبا وبش ــى القائ إل
ــر منطقية  ــل  األكث ــى .ان احل ــة املثن بادي
ــتصالح املناطق املذكورة مبشاريع  هو اس
ــة  ــتدامة و منها دراس ــتراتيجية مس س
ــي  الغرب ــرة  اجلزي إرواء  ــروع  ــل مش تفعي
ــيب  ــر  نتيجة العتماده على مناس املتعث
ــل يحتاج إلى  ــل . ان  هذا احل ــد املوص س
ــة: تؤثر  ــباب التالي ــي األس ــل إقليم متوي
ــن تركيا  ــة القادمة م ــف نهر دجل تصاري
بشكل خاص على فعالية هكذا مشروع 
بالتالي تهدد جناحه ..  العواصف الغبارية 
تعبر احلدود باجتاه إيران و دول اخلليج لذلك 
ــاريع ..    ــتفيدة من هكذا مش هي دول مس
ــع التجاوز على  ــا االحزمة اخلضراء ومن أم
ــاء  ــاتني و انش ــة والبس ــق الزراعي املناط
ــي أمور جيدة ولكنها  احلدائق العامة فه
ــام ديناميكية  ــام نظ ــدي نفعا  أم لن جت
ــول  احلل ــى  تبق .و  ــة  الغباري ــة  العاصف
ــس إال  وهي  ــكارا لي ــاله أف ــة أع املطروح
ــرت في الصني  ــت الوحيدة فمثال ج ليس
ــة بايولوجيا ومنعها  ابحاثا ملعاجلة الترب
ــتخدام تقنية النانو   ــن التفكك أو باس م

اال أنها ال زالت في طور البحث.

؟كيـف يـتـشـكــل الـطــقـس فــي الـعـراق وايــن يـصـنــــــع
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٢٨٣ /٢٠٢١
التاريخ: ٤/٢٨ /٢٠٢٢

أعـــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٩/٦ م ٢٨ الرميلة و الدبية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (محمد 
شندوخ عويد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (زاهي خليل بردي) البالغ (٧,٣٠٠,٠٠٠) سبعة مليون و ثالثمائة الف 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنس التأمينات القانونية عش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــة والدبية الواقع َّـ  ــم ٦ /٩ م ٢٨ الرملي ـــ قرب الحولي العقار اِّـرق ــوت/ حي الحكيمـ  ــه :-  ك ــه ورقم ١-موقع

الكوت
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه : مشيد عليها منازل دور سكنية و القطعه خالية من الشواغل
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٧- مساحتة :-٣٠٠م من اصل ٤٥٠٠٠٠٠  سهم

٨- الشاغل :   
٩- القمية اِّـقدرة : ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة ماليني دينار عراقي ال غريه

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ١٢٣٢|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٤/٢٨

أعـــــــــــالن 
ــل ٧٩٧/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت  ــهام اِّـدين  َّـ العقار التسلس ــدة الكوت س تبيع مديرية تنفيذ س
ــاس) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠)  ــاء طلب الدائن (اثري علي عب ــني) اِّـحجوز لق ــدة للمدين (مصطفى علي حس العائ
ــة عشر مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي  خمس
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم  ٧٩٧/٣م٣٨ الخاجية  

ــكن مبني من الطابوق و غري ملبوخ يتكون من (استقبال و غرفتني نوم و هول و طارمه و  ــه ونوعه : دار س ٢-جنس
صحيات)   

٣-حدوده واوصافه : 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :-  ٥٠م٢ اي ما يعادل ٥اسهم حصة اِّـدين َّـ العقار الكلي
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  أثري علي عباس
٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  خمسة و ثالثون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة:  ١٢٣٣|٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٢/٤/٢٨

أعــــــــــــالن 
ــل ٧٩٧/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت  ــهام اِّـدين  َّـ العقار التسلس ــدة الكوت س تبيع مديرية تنفيذ س
ــاس) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠)  ــوز لقاء طلب الدائن (أمري علي عب ــني) اِّـحج ــدة للمدين (مصطفى علي حس العائ
ــة عشر مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي  خمس
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم  ٧٩٧/٣م٣٨ الخاجية  

٢-جنسه ونوعه : دار سكن مبني من الطابوق و غري ملبوخ من الخارج  يتكون من (استقبال و غرفتني نوم و هول 
و صحيات و طارمه)   
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :-  ٥٠م٢ اي ما يعادل ٥اسهم حصة اِّـدين َّـ العقار الكلي

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-  أمري علي عباس

٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  خمسة و ثالثون مليون دينار

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

ــة  ــا عائل ــال وجدن ــبيل املث ــى س وعل
ــخصا  ــن ٤٠ ش ــر م ــن أكث ــون م تتك
يعيشون جميعهم حتت سقف واحد 
ــة، فهذه من  ــوء املعيش ويشكون س
ــلبيات ارتفاع معدالت االجناب واذا  س
ــبق  ــتمر الوضع دون تخطيط مس اس
ــب  ــديد في نس ــيحصل نقص ش س

تساوي املوارد لدى االفراد.
كثرة االطفال تزيد مشاكل الزوجية

ــة االجتماعية الدكتورة  تعلل الباحث
ــادة الوالدات هو  ــبب زي فرح غامن ان س
ــي يحب أن يكون  ان مجتمعنا العراق
عدد  األطفال كثيراً في املنزل ،   لذلك 
ــذا  التي  ــرة االجناب وله ــرون بكث يفك
ــب ان  ــاال فيج ــب أطف ــر أن تنج تفك
ــى إعالتهم  ــل هي قادرة عل ــر   ه تفك
ــا  وكذلك تفكر  ــع زوجه ــا م اقتصادي
ــى تربيتهم في ظل  ــل هي  قادرة عل ه
ــي اجملتمع  ــات االنحراف ف ــار آف انتش
ــي ، وتضيف، يلزم على الزوجني  العراق
ــادة األطفال بصالح  ان يفكروا هل  زي

ــرة  أم  ال؟ اذا فكر الشريكان  إذن  االس
ــط فكري  ــي  وهناك تخطي ــاك وع هن
ــاء  النس ــب  اغل ــن  لك  ، ــي  واجتماع
ــف الثقافة  ــة الوعي وضع نتيجة قل
ــن  أطفال  ــب الكثير م ــر أن تنج تفك
ــة الزوجية لكنهن  ــتمر   العالق لتس

ــة خاطئة  ــذهِ  النظري ــن ان ه ال يعلم
ــة الزوجية يجب أن يكون فيها  العالق
ــجام والترابط  والزوج ال يرتبط  االنس
ــرة االطفال قد  ــال،  وكث ــرة االطف بكث
تسبب مشاكل زوجية اكثر مما تقللها 
ــاعدت  وتلفت ان   زيادة الوالدات  قد س

ــة  االجتماعي ــات  اآلف ــار  انتش ــى  عل
اخملتلفة. 

العراق لديه أراضي شاسعة
ــكان يجب أن  «التخطيط لزيادة الس
ــر ألن  ــن الدولة وليس من البش يبدأ م
ــة»  هذا  ــكانية محتمل ــادة الس الزي
ــة الدكتورة   ــه اجلغرافي ــدأت ب ــا ابت م
ــادة والدات  ــول زي ــي  ح ــذراء الدراج ع
ــراق وتكمل  ــي الع ــبوقة  ف ــر مس غي
ــكان يجب أن  ــا  ان  زيادة الس حديثه
يرافقها تخطيط من الدولة من توفير  
ــة   حتتية.  ــكن  وبني ــر س ــذاء  وتوف غ
وافادت الدراجي ان العراق لديه أراضي 
ــكان   ــة حاجة الس ــعة لتغطي شاس
ــكن وان هذهِ االراضي ال تقتصر   من س
ــط  ــكن   فق ــة الس ــد حاج ــى س عل
ــة الغذاء  ــد حاج ــادرة على س ــا  ق امن
ــر البنية التحتية  ــتطيع توفي ،  و تس
ــفيات وغيرها ،  ــن املدارس واملستش م
ــدم اتخاذ  الدولة  ــد في   حالة ع وتؤك
ــوف  ــر االعتبار س ــي نظ ــذا األمر ف ه

ــى البنية   ــط عل ــة  الضغ ــه ازم تواج
ــه  ــة و اخلدمات مثال ما يعيش التحتي
ــدم  كفاية اخلدمات  العراق اآلن هو  ع
ــفيات  حيث في   في املدارس واملستش
ــون  الدوام  مزدوجا   املدارس العراق يك
ــدارس االبتدائية ، او قد    ــا امل وخصوص
ــكان   تكون منطقة مكتظة  في الس
يوجد  فيها مستشفى واحد  وهذا ما 
يسبب سوء  تقدمي اخلدمات الطبية  . 
ــراق  جتد في  منزل  ــد انه   في  الع وتزي
ــبب  ــن األفراد و بس ــد م ــد  العدي واح
ــذي  يقع على  ــط االقتصادي ال الضغ
ــكن  في  ــم يتجهون نحو الس أغلبه
العشوائيات هذا ما يسبب جتاوز على 
األراضي الزراعية وحتول اغلب األراضي 
ــرح:     ــكنية  ، وتقت ــى س ــة إل الزراعي
ــة ان  توجه  جهود  ــى الدول يجب  عل
ــر   ــكان بتوفي ــط واإلس وزارة التخطي
ــع قطع اراض  ــكن من خالل توزي الس
ــب الغذاء حيث  ــح  .اما في جان او املن
ــرك الزراعة   ــب الناس الى ت تتجه اغل
ــتيراد . اما  في  ــى االس ــاد عل واالعتم
ــكان  اجملال  االجتماعي  فان زيادة الس
ــا «التعاطي    ــلبية  منه ــار  س ــا اث له
ــة و اجلرائم في  ــدرات واألمي وجتارة اخمل

كل أنواعها.
صندوق االجيال

ــأن االقتصادي  يتوقع اخملتص في الش
ــكان  ــدد س ــرج  أن  ع ــى الف مصطف
ــوف  يتجاوز نحو ٥٣ مليون  العراق س
نسمة عام ٢٠٣٠ نتيجة معدل النمو 
ــغ ٢٫٤٪.  ــع الذي يبل ــكاني املرتف الس
ــكاني ميثل  ــول ان هذا النمو الس ليق
حتديا جديا في وجه التقدم احملرز نحو 

القضاء على الفقر وخفض البطالة ال 
سيما بني الشباب، فضال عن الضغط 
ــى املوارد واخلدمات العامة يجب ان  عل
ــذ بنظر  االعتبار هذه الزيادة النها  ياخ
سوف تؤدي الى ازمة اقتصادية جديدة  
ــك  ــج متل ــف ان كل دول اخللي .  ويكش
ــدوق «االجيال»  ــمه صن ــا اس صندوق
ــال القادمة  ــوال لالجي ــع فيه ام توض
ــوال وتوضع  ــتثمار هذه االم وممكن اس
ارباح هذه االموال فى الصندوق نفسه 
ــاء مثل هذا الصندوق  بدأ العراق بانش
ــه كان متأخرا   بعد ان  ــال ولكن لالجي
ــزو النظام  ــون الكويت عن غ ــدد دي س
ــابق ومن املمكن  ان متول املوازنة  الس
ــة وايضا من  ــب معين الصندوق بنس
االتفاقية مع الصني  وهذا يرفع  اموال 

صندوق االجيال . 
السياسة الصحيحة

ــؤون  الش ــي  ف ــث  الباح ــنب  يب
ــامي الكربولي ان  ــتراتيجية  س االس

ــن الصعب  ــل  م ــد النس ــرة حتدي فك
ــك بحكم  ــراق وذل ــا في الع تطبيقه
ــالمي  ــع اس ــي مجتم ــع العراق اجملتم
ــاس ال  ــون فالن ــرع القان ــى وان ش حت
ــى الدولة  ــذا ينبغي  عل ــوه ، له يطبق
ــب  الثقافة وتضع  ــز على جان ان  ترك
ــني و كذلك  ــة للمواطن ــج توعوي برام
ــرها في اجلامعات واملدارس  حتاول نش
ــد  من هذا اخلطر ،  ــة حملاولة احل الثانوي
ويؤكد ان احلكومة إذ لم تضع سياسة 
ــكاني   الس ــو  النم ــذا  له ــة  صحيح
سوف يعاني العراق من ارتفاع نسبة 
ــوع اقترح  ــول هذا املوض ــر .. و ح الفق
الكربولي  ان احلل األنسب هو ان تأخذ 
احلكومة على عاتقها  رسم سياسة 
ــة  القطاعات  ــة وتطوير كاف صحيح
ــر  وتطوي ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي
ــه العام   ــا في ــادي مب ــاع االقتص القط
ــي فضالً عن  ــاص والواقع املعيش واخل

رفع  مستوى دخل الفرد.

طفرات غري مسبوقة َّـ الوالدات .. ونسبة السكان َّـ العراق َّـ ازدياد مضطرد

أين تكمن األسباب احلقيقية .. وماهي اآلثار السلبية يف ظل غياب التخطيط؟
ــخص، وأدت إلى  ــوم، حروباً وعقوبات وأعمال عنف ذهب ضحيتها نحو مليوني  ش ــراق منذ ثمانينات القرن املاضي حتى الي ــهد الع ش
ــكان حيث على العكس  ــة، هذه احلوداث واحلروب والهجرة لم تؤد الى خفض الس ــني العراقيني خالل مراحل زمنية مختلف ــرة مالي هج
ــب إحصاءات  ــب كبيرة. حتى ارتفاع  معدالت الفقر في العراق  إلى أكثر من ٢٠ في املئة  بحس ــتمر وبنس ــكان البالد في تزايد مس س
ــياً  ــكالت واألزمات االقتصادية واألمنية التي متر بها البالد، لم تؤثر في معدالت اإلجناب، بل تفاعل معها عكس ــمية فضالً عن املش رس
ليسجل ارتفاعاً في عدد السكان بدأ يثير مخاوف احلكومة واخملتصني في إدارة املوارد البشرية. كما أن زواج غير البالغني وبأعداد كبيرة 
خارج احملاكم العراقية كان سبباً مهماً في ارتفاع معدالت اإلجناب غير املدروسة، خصوصاً في بعض املناطق الشعبية وأغلب مناطق 

األرياف، وحتى معسكرات النازحني التي شهدت طفرات غير مسبوقة في الوالدات لدى املقيمني فيها. 

تحقيق / مريم حسني اِّـوسوي

نم
غا

ح 
فر

د. 
ة 

حث
لبا

ا



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 (٣٨٦٩) - األحد - ٨ - آيار - ٢٠٢٢
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ــط  يفرح املواطن عندما تكتحل عيناه وهو يرى الفتة تتوس
ــك العبارة األثيرة ( برعاية  منطقته أو محلته وهي حتمل تل
ــراف  ــرم مصطفى الكاظمي وبإش ــوزراء احملت ــة رئيس ال دول
ــالء معن وضمن  ــداد املعمار ع ــي أمني بغ ــر من معال مباش
ــداد بأعمال تأهيل  ــداد .. تقوم أمانة بغ ــروع نهضة بغ مش
ــكنية  ــذا في محالت س ــج ) وهك ــي اخللي ــة (٧١٩) ح محل
ــف له صراحة أن تلك  ــر مثل (٧٠٣) وغيرها ولكن ما يؤس أُخ
ــلحفاة  ــلحفاة بل الس ــير الس ــري بطريقة س ــال جت األعم
ــول أن األعمال  ــر، والدليل على ما اق ــري بكثي ــرع مما يج أس
ــهر  ــة أش ــر بها قبل خمس ــي جميع تلك احملالت قد بوش ف
ــتخدامات  ــل آليات مختلفة االس ــاهدنا بالفع ــد وش أو يزي
ــك التي تقوم  ــة أو تل ــي قلع األرصف ــتخدمة ف كتلك املس
بقشط األسفلت واألكثر أهمية أن مواطني تلك احملالت قد 
سرهم رؤية أحد النواب وهو يتفقد األعمال اجلارية وشكروه 
ــرعة التي يريدونها  ــلفاً ومتنّوا عليه أن متضي األمور بالس س
ــكنية وقد ظهرت بحلة جديدة، ولكن  ليروا محالتهم الس
ــتهي  ليس كل ما يتمنى املرء يدركه .. جتري الرياح مبا ال تش
ــفن.. ولندخل في صلب املوضوع الذي أنا بصدده حيث  الس
ــكنة  ــول ملن يعنيه األمر وأقصد بذلك أمانة بغداد ، إن س أق
ــة املتطايرة دون أن  ــد أصابهم ضرر جراء األترب تلك احملالت ق
يلمسوا شيئاً قد حتقق على األرض، وهذا ما زاد من حيرتهم 
وتساؤالتهم املشروعة بصدد توقف العمل الذي يجري ( بني 
ــطر وسطر) ويسألون ايضاً : أال توجد فترة زمنية محددة  س
ــرك األمور على عواهنها؟ أم يبقى احلبل  إلجناز العمل؟ أم تت
ــى أن اقول  ــاء اهللا من الزمن؟ وال أنس على الغارب الى ما ش
ــى دولة رئيس  ــديد عل ــجلون عتبهم الش ان املواطنني يس
ــرافه،  ــى الكاظمي الذي جتري األعمال بإش ــوزراء مصطف ال
وهذا ما تشير إليه صراحة ديباجة اللوحات املثبتة في تلك 
ــني بغداد الذي كان  ــيد أم املناطق، والعتب األكثر على الس
ــاً به أن يقوم بجوالت تفقدية في مواقع العمل للوقوف  حريّ
على اسباب التلكؤ ومحاسبة املقصرين، وتذليل الصعاب 
ــازات على األرض وليس مجرد  ــدت ألن املواطن يريد اجن إن وج
ــراً القول أن اصحاب هذه احملالت  الفتات فحسب . وليس س
ــف الترابية ألنهم  ــون من العواص ــكنية باتوا ال يخش الس
ــم صراحة هو  ــن ما يغيظه ــادوا عليها لك ــوا أو اعت تطبّع
ــة بل واملتوقفة .. فهل  ــئة من األعمال املتلكئ األتربة الناش

من حلول يا أيها املسؤولون في أمانة بغداد ؟.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@ÚÌâbjÃ€a@—ïaÏ»€a@�◊Ïœ
ÖaÜÃi@Ú„bflc@laäm

/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ر  ــر االخبار احملزنة او املؤسفة التي تعكّ ــتُ ممن مييلون الى نش لس
ــعر باالحباط  ــهُ يش ــي وجتعل ــاريء املتلق ــية للق ــة النفس احلال
، ولكن كما يقولون  والتشاؤم ورمبا يتحامل او يُلقي بالالئمة عليّ
ــض تلك احلوادث  ــتعراض بع ــرورة احكام ألني ارى في اس ان للض
ــة عيد الفطر املبارك الغاية  ــيما التي حدثت خالل ايام عطل الس
ــأن الكثير من  ــر والتأكيد ب ــه ملن يهمه األم ــي التنبيه والتنوي ه
احلوادث ال ينبغي ان نعلقها على شماعة القضاء والقدر ألن اهللا 
ــل االعتبار وأترك للقاريء  ــم بالعباد، ولكن ما اكثر العبر وأق رحي
العزيز حتكيم عقله وتفسير ما يحصل بحسب تفكيره ونظرته 
ــا يحصل .. اول تلك  ــتنتاجات مل ــياء للوصول الى اس ورؤيته لالش
ــان حيث أودى  احلوادث ما حصل في ناحية العزير مبحافظة ميس
ــخاص  حتى اضطر اجليش  ــائري (طاحن) بحياة (٨) اش نزاع عش
ض (املعركة) .. وفي مدينة الفلوجة مبحافظة  والقوات االمنية لفّ
ــن االطفال غرقا في نهر  ــار حدثت فجيعة متثلت مبوت (٦) م االنب
الفرات (٤) منهم من عائلة واحدة خالل محاولتهم جندة (طفلة) 
ام العليل جنوب املوصل لقي  ــن الغرق ولكن !!. وفي ناحية حمّ م
ــليمانية وفي بحيرة  (٤) اطفال مصرعهم غرقا .. وهناك في الس
ــدا نصحو على فاجعة مؤملة للغاية حيثُ تذهب (أُم)  دوكان حتدي
ــذي ابتلعتهُ مياه البحيرة  ــراء محاولتها انقاذ ابنها ال ضحية ج
ولم يبق من ذكريات لهما سوى نحيب وعويل .. ويستمر مسلسل 
ــرة  باالعظمية  ــاه دجلة في ناحية الكس ــرق حيث تبتلع مي الغ
ــباب كانا يريدان الترويح عن نفسيهما بالسباحة  اثنني من الش
ولكن القدر غلب احلذر .. وعلى الطريق السريع (ابوغريب  - غزالية 
ــيارة لتكون احلصيلة  ــدام تريلة بـ (١٢) س ــداد ادى اصط ) في بغ
ــرار مادية بالعجالت ..  ــخاص بجروح متفاوتة واض اصابة (٤) اش
ــقوط سيارة  ــل املرعب لتنقل لنا االخبار س ولم يتوقف املسلس
ــاجلية  ــر (١٤رمضان) من جهة منطقة الش صالون من اعلى جس
ــرية واضرار مادية .. وفي  ــفر عن (٤) اصابات بش غربي بغداد ليس
اقصى اجلنوب العراقي حيثُ البصرة الفيحاء نصحو على حادث 
ــيراتو) صالون تقودها امرأة  ــيارة نوع (كيا س مروع حيث تهوي س
من دون (برشوت) الى االرض وبداخلها (١٤) طفال فتكون احلصيلة 
ــيوخ  ــوق الش وفاة اثنني منهم واصابة (١٠) آخرين ..وفي قضاء س
ــال بالعيد  ــف فرحة اطف ــد حادث مؤس ــار افس ــة ذي ق مبحافظ
عندما  سقطت احدى االلعاب لتكون النتيجة اصابة (٣) اطفال 
ــيارة حمل وتضررت  بجروح .. وعلى طريق احللة- بغداد انقلبت س
سيارة صالون واصيب عدد من الركاب مساء يوم اخلميس املاضي 
ــة  مبحافظة أربيل  ــف .. وفي قضاء كويّ ــراء حادث مروري مؤس ج
ــب (١٦) مواطنا بينهم (١٤) طالبا جامعيا  في حادث تصادم  أُصي
ــرقي) مبحافظة ميسان غيّب  بني عجلتني . وفي ناحية (علي الش
املوت يوم اجلمعة املاضي االمني العام املساعد ملنظمة بدر (احلاج 
عبد الكرمي يونس االنصاري - ابو مرمي ) في حادث سير مفجع اثناء 
ــافى جرحانا وحفظ  ــه بتأدية واجبه .. رحم اهللا امواتنا وش قيام
ــع، ولكني ابقى أردد عبارتي وهي عنوان عمودي هذا (ما  اهللا اجلمي

بني اجلرف واملاي اريد اسألكم بهاي )!!   
لقطة اخيرة
----------------

ــة ضحايا احلوادث املرورية  ــت مديرية املرور العامة ان حصيل اعلن
تفوق ضحايا العمليات االرهابية في العراق!!.

NN@bΩaÎ@“ä¶a@¥ibfl
AA@bËi@·ÿ€dça@ÜÌâa@

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــة، ،  ــة العراقي ــواء اجلوي ــة االن ــت هيئ توقع
ــتمرار احلالة الغبارية حتى صباح يوم غد  اس

االثنني.
ــوي صادق عطيه، إن  ــي وقت قال الراصد اجل ف
ــط  حدود الغبار يتجه نحو مدن الفرات االوس
ــاعات املقبلة، محذراً  ثم اجلنوبية خالل الس

جتنبوا السفر.   
ــم وزارة النقل حسني  بدوره قال املتحدث بأس
جليل، في بيان، إنه عند الساعة الواحدة بعد 
ــرعة  ــل بتاريخ ٧ أيار  كانت س ــف اللي منتص
ــا ومدى الرؤية  ــي مدينة عانة  ٨ م /ث الرياح ف

ــرعة  ــا مدينة حديثة جتاوزت س ــر، أام ١٠٠ مت
ــدى الرؤية االفقية ١٠٠ متر  ــاح ٨ م / ثا وم الري

وهذا يعني انها عاصفة ترابية».
وأوضح «في املراقبة وصل الغبار الي العاصمة 
بغداد خالل ساعات، اذا جتاوزت الرياح ٨ م / ثا 
ومدى الرؤية االفقية اقل من ١٠٠٠ متر، وبهذه 
احلالة تعتبر عاصفة ترابية وتتوقف الرحالت 
اجلوية». وتابع: «اذا كانت السرعه ٨ م /ثا هذا 
يعني احلالة تتمثل بغبار متصاعد، وبالنسبة 
ــاقط  ــهدت تس ــم احلدودية ش ــة القائ ملدين
ــة قبل مدينة  ــار خفيفة وعواصف رعدي امط

عنه وحديثة اللتان شهدتا احلالة الغبارية».

متابعة / البينة الجديدة 
ــييع نائب  ــم تش ــبت، مراس ــداد، امس الس ــي   بغ ــت ف انطلق
ــس» واملكنى بـ»أبو  ــد الكرمي يون ــام ملنظمة بدر «عب ــني الع األم
ــية، وقادة  ــخصيات السياس مرمي األنصاري» بحضور كبار الش
ــهدت منطقة الكرادة واجلادرية إجراءات  ــعبي. وش احلشد الش
ــددة، بالتزامن مع انطالق التشييع بالقرب من اجلسر  أمنية مش
ــي مصرعه أمس  ــداد. وكان األنصاري قد لق ــط   بغ ــق وس املعل
ــير في محافظة ميسان جنوبي العراق،  االول اجلمعة بحادث س
ــا أدى إلى  ــرقي مم ــه في ناحية علي الش ــة انقالب عجلت نتيج

مصرعه واثنني من مرافقيه.

متابعة / البينة الجديدة 
ــي  ــة ف ــرطة األمريكي ــت الش اعتقل
ــافرا فتح باب  ــيكاغو مس ــة ش مدين
ــرة كان على متنها  ــي طائ الطوارئ ف
ــار عليه قبل  وصعد إلى جناحها وس

توقفها على املدرج.
ــد عند  ــره نف ــافر أن صب ــى املس وادع
ــركة  لش ــة  التابع ــرة  الطائ ــوط  هب
ــار أوهيرو  ــز» في مط ــد إيرالين «يونايت

مبدينة شيكاغو. 
ــال (٥٧ عاما)  ــرطة إن رج ــت الش وقال
ــار  ــوارئ الطائرة وس ــرج ط ــح مخ فت
ــا كانت  ــدى جناحيها بينم ــى إح عل
ــأ للوقوف في مطار أوهير الدولي  تتهي
ــدرج املطار. ــز على م ــيكاغو وقف بش

ــأن راكب  ــيكاغو ب ــرطة ش وأفادت ش

الرحلة ٢٤٧٨ اعتقل واحتجز، ووجهت 
إليه تهمة السلوك املتهور.

ــادث وقع  ــأن احل ــرطة ب وصرحت الش
ــن  ــرب م ــرة تقت ــت الطائ ــا كان عندم
ــيرة  ــى رقم ١، مش ــي املبن ــة ف البواب
ــز على املدرج حاول  إلى أنه عندما قف

توجيه الطائرة إلى البوابة.

متابعة / البينة الجديدة 
ــاء للبيع باملزاد  ــة بيض تُطرح أكبر أملاس
العلني في جنيف األسبوع املقبل، ضمن 
ــتيز وتضم  عملية بيع تنفذها دار كريس
ــزن كل منهما أكثر من  ــن كرميني ي حجري

٢٠٠ قيراط.
ــي  ــة الت ــتيز إن األملاس ــت دار كريس وقال
ــي على  ــم (الصخرة) وه ــتهرت باس اش
ــرة الغولف  ــكل كمثرى وفي حجم ك ش
تقريبا، تزن ٢٢٨٫٣١ قيراط، ومن املتوقع أن 

تباع بنحو ٣٠ مليون دوالر.
ــم  قس ــر  مدي ــيت  فوس ــس  ماك ــال  وق
ــي جنيف:  ــتيز ف ــدار كريس ــرات ب اجملوه
ــرة، يتم  ــذه األحجار الكبي ــا مع ه «غالب
ــكل من أجل  ــة ببعض من الش التضحي

احلفاظ على الوزن».
ــكل  ــة على «ش ــاف أن هذه األملاس وأض
ــد أندر  ــا، وهي أح ــق متام كمثرى متناس

ــي مزاد  ــي تُطرح ف ــار الكرمية الت األحج
ــت أسعار األملاس  على اإلطالق». وانتعش
ــات املفروضة على  ــل العقوب عامليا بفع
ــه، فضال عن  ــي ل ــيا املنتج الرئيس روس
ــا كبار  ــي يحضره ــات الت ــودة الفعالي ع
الشخصيات مع رفع القيود التي فرضت 

الحتواء جائحة كورونا.

متابعة / البينة الجديدة 
باتت نهاية معاناة مستخدمي اإلنترنت 
مع كلمات املرور قريبة، بعد إعالن عمالقة 
التكنولوجيا، غوغل وآبل ومايكروسوفت 
ــح تعريف  ــاء نظام يتي ــاق إلنش ــن اتف ع
ــه دون احلاجة إلى  ــن هويت ــتخدم ع املس

حفظ الكثير من الرموز واألحرف.
ــني  متك ــى  إل ــد  اجلدي ــام  النظ ــدف  ويه
ــات  ــال باخلدم ــن االتص ــتخدمني م املس
ــاطة من خالل الوسائل  اإللكترونية ببس
ــمل بصمات اإلصبع  التقليدية التي تش
أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد 

األرقام، وفق ما أعلنت غوغل.
أدوات  ــة  الذكي ــف  الهوات ــتحفظ  وس
ــح الدخول»،  ــزة أو «مفاتي التعريف املرم
وتعهدت مجموعات التكنولوجيا الثالثة 
ــهرا  اعتماد هذا النظام في غضون ١٢ ش
على األجهزة العاملة بنظامي «أندرويد» 
ــل،  وآب ــل  لغوغ ــني  التابع إس»  أو  و»آي 
ــروم» و»إيدج»  وعلى أنظمة التصفح «ك

ــغيل  التش ــة  أنظم ــى  وعل ــفاري»  و»س
«ويندوز» و»ماك أو إس».

وقالت آبل إن التعريف باستخدام كلمات 
ــكالت  ــكل إحدى مش ــر حصرا يش الس
ــارا على  ــي األكثر انتش ــن اإللكترون األم
ــام اجلديد  ــت، ولفتت إلى أن النظ اإلنترن
ــات  ــن عملي ــتخدمني م ــيحمي املس س
ــيكون االتصال  ــد االحتيالي، وس التصي

باخلدمات أكثر أمانا.

 


