
اعلنت مديرية شؤون االقامة، امس 
ــاً  ــفير ٢٦٨ اجنبي ــن تس ــد، ع االح
مخالفاً لشروط االقامة في العراق. 
وذكرت املديرية انها قامت بتسفير 

ــا  مخالف ــا  اجنبي ــخصا  ش  ٢٦٨
ــنة  ــم ٧٦ لس رق ــة  االقام ــون  لقان
ــي،  ــداد الدول ــار بغ ــر مط ٢٠١٧، عب
الى٢٠٢٢/٥/٨.  من٢٠٠٥/٤/١٧  للفترة 
ــتمرة  مس ــا  انه ــة  املديري ــدت  واك

ــق  مناط ــي  ف ــني  اخملالف ــة  مبالحق
ــات كافة، داعية الى  بغداد واحملافظ
ــدم ايواء  ــى ع ــرام ال ــني الك املواطن
ــني للقانون واالبالغ  االجانب اخملالف

الفوري عن اماكن تواجدهم.

ــث رئيس مجلس القضاء األعلى،  بح
ــق زيدان، امس األحد، مع  القاضي فائ
ــون،  ــفير البريطاني مارك برايس الس
ــع  م ــل  بالتعام ــي  القانون ــف  املوق
القضايا التي يكون أحد طرفيها من 
مواطني اململكة املتحدة.وذكر إعالم 
ــتقبل برايسون  القضاء ، أن زيدان اس
وبحث معه املوقف القانوني بالتعامل 
ــع القضايا التي يكون أحد طرفيها  م

من مواطني اململكة املتحدة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
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ــر  ــواب، ثائ ــس الن ــو مجل ــق عض علّ
ــاء اعادة  ــب وانب ــف، على مطال مخي
فتح املنطقة اخلضراء امام املواطنني.

ــادة فتح  ــا مع اع ــف ، إنن ــال مخي وق
ــني،  ــام املواطن ــراء ام ــة اخلض املنطق
ــال  ــم، فض ــة تنقله ــهيل عملي لتس
ــك للمواطنني ال لطرف او  عن انها مل
ــية.واضاف،  جهة او الطبقة السياس
ــوة احلكومة تنعكس باعادة فتح  أن ق
باغالقها،  ــس  ولي ــراء،  املنطقة اخلض
واننا نؤيد كثيراً اعادة فتحها، للتقليل 
ــببها  ــن الزحامات املرورية التي تس م

االجراءات املشددة للدوائر واملؤسسات 
ــر أكدت  ــى صعيد آخ ــة. عل احلكومي
ــوزراء، امس  ــة جمللس ال ــة العام األمان
ــاز متقدمة  ــب إجن ــد، حتقيق نس األح
مبشروع معاجلة ملوحة حوض الفرات 
ــات، فيما  ــالث محافظ ــر بث والتصح
ــل اجتماعاتها  ــن تفاصي ــفت ع كش
مع عدة وزارات ملتابعته.وقال املتحدث 
باسم األمانة العامة، حيدر مجيد ، إن 
األمانة العامة عقدت عدة اجتماعات 
ــة  والزراع ــط  التخطي وزارات  ــع  م
ــة من األكادمييني  ــوارد املائية ونخب وامل
واخملتصني في اجلامعات من أجل وضع 
ــوض نهر  ــة ح ــة ملوح ــول ملعاجل حل

التصحر مبحافظات  ــرة  وظاه الفرات 
ــى وذي قار، ومت خاللها  الديوانية واملثن
ــات  التوصي ــة  وإحال ــكار  األف ــداول  ت
ــاف مجيد،  ــس الوزراء.وأض ــى مجل ال
ــراراً لدعم  ــوزراء أصدر ق ــس ال أن مجل
ــل ومت تخصيص األموال إلى  هذا العم
وزارتي الزراعة واملوارد املائية، الفتاً إلى 
ــرتا بالتنفيذ وحققتا  أن الوزارتني باش
ــب إجناز متقدمة مبشروع معاجلة  نس
ــل املناطق الصحراوية  التصحر وحتوي
ــت  وق ــي  ــاحات خضراء.وف ــى مس ال
ــابق، أطلقت األمانة العامة جمللس  س
ــجرة  ــادرة زراعة مليون ش ــوزراء مب ال
ــأن  ــات. وفي الش ــوم احملافظ ــي عم ف

ــة  ــس الهيئ ــع رئي ــي اجتم السياس
ــدري ( أحمد  ــار الص ــية للتي السياس
املطيري) أمس بنواب الكتلة الصدرية 
ــتعرض  واس ــداد  بغ ــة  محافظ ــن  ع
ــة بالعاصمة  ــم امللفات املتعلق معه
بغداد . في وقت أعلن مجلس النواب، 
ــريعي،  امس االحد، متديد فصله التش
ــاته.  ــد انعقاد جلس ــا حدد موع فيم
ــواب ، إنه  ــة مجلس الن ــت رئاس وقال
ــواب ونائباه  ــس الن ــد رئيس مجل عق
األول والثاني اجتماعاً للتباحث حول 
أهم املواضيع املتعلقة بأعمال وعقد 

جلسات اجمللس خالل الفترة املقبلة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــل بأن ما  ــة ولنق ــن اكثر صراح لنك
ــاري  ــفه رئيس اجمللس االستش كش
ــن) في  ــالء الدي ــاد ع ــي ( فره العراق
ــد، يثير في  ــس األح ــه، أم تصريح ل
نفوسنا املرارة ويجعلنا نصفق الراح 
ــذي وصل إليه  ــرّاء احلال ال ــراح ج بال
ــي من   حالة  ــس النواب العراق مجل
ــذ عقد أول  ــبات التي مير بها من الس
ــد اآلن وان أي عراقي  ــه وحل ــة ل جلس
ــتعراض ما حتقق  منصف يحاول اس
ــع فإنه  ــى أرض الواق ــن اجنازات عل م
ــود  ــراء جه ــة ج ــيصاب بالدهش س
ــالل أربعة  ــوال مهدورة خ ــة وأم غائب
ــيد عالء  ــط .. ويقول الس ــهر فق أش
الدين في تدوينة له أن األشهر األربعة 

بعد اجللسة األولى واجنازات مجلس 
ــريع قوانني  ــر) تش ــواب هي (صف الن
ــة اعتيادية  ــاد جلس انعق ــر)  و(صف
ــة و(٣)  ــكيل جلان كامل ــر) تش و(صف
ــتورية وأضاف أن شهر  مخالفات دس
ــة  ــر معلن ــة غي ــان كان عطل رمض
بسبب الصيام والطاعات، واملفارقة 
ــيد ( فرهاد  الصادمة، كما يقول الس
عالء الدين) أن الكلفة التي حتملتها 
ــادة  خزينة الدولة كرواتب فقط للس
ــاد  وااليف ــف  املصاري ــدا  ع ــواب  الن
ــت (٧٦)  ــكالت بلغ ــفر واحلبش والس
ــأي بذخ  ــداً ونقداً . ف ــار ع ــار دين ملي
ــراف للمال العام والكل  هذا وأي اس
ــبعة  ــن س ــر م ــاك أكث ــم أن هن يعل
ــون حتت خط  ــي يعيش ــني عراق مالي
ــر في البالد !! ، على صعيد آخر  الفق

ــتقاة من مصادر  تفيد معلومات مس
ــة تقاربا  ــة بأن ثم ــية مطلع سياس
ــيكا ما بني دول اقليمية مجاورة  وش
ــة وحوارات  ــت متصارع ــراق كان للع
ــر  ــا األم ــا بينه ــواء فيم ــة أج وتنقي
الذي سينعكس ايجاباً على العراق 
وحتديداً مجمل العملية السياسية 
ــوة ايجابية  ــة اآلن .. وفي خط اجلاري
ــتاني  فإن احلزب الدميقراطي الكردس
ــرك  ــي يتح ــعود  بارزان ــة مس بزعام
ــن صعيد لتبريد األجواء  على أكثر م
الساخنة حيث قام بسحب املرشح 
ــر للجدل  ــة املثي ــة اجلمهوري لرئاس
ــك تغيير مفاوضه  (ريبر أحمد) وكذل
ــابق مع األطراف األخرى واسناد  الس
ــي آخر يجيد اللعبة  املهمة لسياس
السياسية وهو وزير اخلارجية احلالي 

ــا املضي بكل  ــني) وأملن ــؤاد حس ( ف
ــواء وايجاد  ــأنه تنقية األج ما من ش
ــبة حالياً .. وفي  احللول لألزمة الناش
ــا أن نقولها للمرة املليون  اخلتام بودن
ــة  ــا ساس ــاباتكم ي ــوا حس : راجع
البالد وغلبّوا مصلحة الوطن العليا 
ــعب  ــراً ولعباً مبصير ش وكفى تناح
ــلطوية  ــوه بصراعاتكم الس أتعبتم
ــه الفرصة تلو األخرى  وضيعتم علي
ــه وليتفرغ لبناء  أنفاس ــتعيد  ليس
وطن أثخنتموه باجلراح .. الشعب، يا 
ساسة، يريد أن يعيش آمناً مستقراً 
ــي عامرة ومتقدمة  وأن يرى البالد وه
ــأن دول العالم مبا في ذلك  شأنها ش
دول جوار ال متلك ربع ما منتلكه نحن 

من ثروات وخيرات.

كتب رئيس التحرير
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ليش ما تفتحون اِّـصانع؟ .. خريجون عاطلون َّـ الناصرية يقطعون جسر الزيتون للمطالبة بفرص عمل!!

أعلنت وزارة التجارة ، أن الكميات املسوقة من احلنطة احمللية من 
الفالحني واملزارعني تصل إلى ٣٠٠ ألف طن وهي في ازدياد مستمر 
ــالح الدين.وقالت  ــويقية في االنبار وص ــة افتتاح مراكز تس نتيج
ــويقي ال يزال يحقق  ــم التس ــان صحفي، إن املوس ــوزارة في بي ال
جناحات كبيرة من خالل تسويق أكثر من ٣٠٠ ألف طن من احلنطة، 
وعملية افتتاح املراكز التسويقية في املناطق الوسطى والغربية 
ــر أن املوسم التسويقي سيحقق كميات كبيرة  قد بدأت، مما يؤش

من احلنطة لصالح البطاقة التموينية وسد حاجة البالد.

بغداد /
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امر قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد 
جاسم الزبيدي مبحاسبة ضباط بعد حصول 
ــة العمارة.وذكر بيان  ــرق في قاطعهم مبدين خ
ــول خرق ضمن  ــادة ، أنه بعد حص إلعالم القي
ــرطة البلدة في مركز مدينة العمارة  قاطع ش
ــبة آمر  ــان مبحاس ــات ميس ــد عملي ــر قائ أم
ــكيل مجلس  ــع املذكور وتش ــاط القاط وضب

حتقيقي بحقهم.

ــة كرميان  ــاب في منطق توفي ش
األحد،  امس  السليمانية،  جنوبي 
ــه، إثر قيامه بإطالق  متاثراً بإصابت
ــه.  وقالت شرطة  النار على نفس

ــان صحفي (٨  ــان في بي إدارة كرمي
أيار ٢٠٢٢)، إن شاباً يبلغ من العمر 
ــم  ــاره إلى قس ــاً، مت احض ٢٦ عام
الشهيد  الطوارئ في مستشفى 
ــاً إثر  ــاء كالر، مصاب ــزار في قض ه

ــه.  ــح النار على نفس ــه بفت قيام
ــاب، فأن األخير  ووفقاً ألقارب الش
ــه من    ــام باطالق النار على نفس ق

مسدس عائد لعائلته.  

ــوري  ــة، بأن الرئيس الس ــالم إيراني ــائل إع أفادت وس
ــران صباح  ــة اإليرانية طه ــد زار العاصم ــار األس بش
ــبقا وتعد  ــارة لم يعلن عنها مس ــس األحد، في زي ام
ــوز اإليراني،  ــة نور ني ــب وكال ــى منذ ٢٠١٩.وحس األول
ــه لطهران   كل  ــوري، خالل زيارت ــى الرئيس الس التق
ــالمية علي خامنئي،  ــى حدة، مع قائد الثورة اإلس عل

ــي.وأفادت الوكالة بأن  والرئيس اإليراني إبراهيم رئيس
ــق  ا إلى دمش ــة طهران متوجهً ــد غادر العاصم األس
ــؤولني اإليرانيني.وتعتبر زيارة  ــد مباحثاته مع املس بع
ــي كانت زيارة  ــام ٢٠١٩ والت ــد هي األولى منذ ع األس
ــوريا  ــيا وس ــرية أيضا بعد جناح حتالف إيران وروس س
ــبي في معظم  في هزمية اإلرهابيني وإحالل هدوء نس

األراضي السورية.
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بغداد  /

بغداد  /



بغداد / البينة الجديدة
ــاء املهندس «عادل   زار وزير الكهرب
ــبت ، مركز  ــرمي» امس االول الس ك
ــع لدائرة  ــيطرة الوطني التاب الس
ــراف  ــغيل والتحكم ، لإلش التش
ميدانياً على عمل وإدارة املنظومة 
ــتقبالهم  ــة ، وكان في إس الوطني
ــرة املهندس يحيى  مدير عام الدائ
ــري  ــه ومدي ــر ومعاون ــاس جاب عب
مراكز السيطرة واالتصاالت . اطلع 
السيد الوزير على حجم الطاقات 
ــات  االتاح ــتوى  ومس ــة  التوليدي
ــة  كمي ــا  بضمنه  ، ــة  املتحقق
ــزة لعموم احملافظات  الطاقة  اجمله
مقارنة بالعام السابق ، كتجهيز 
محافظة األنبار وبالتحديد أقضية 
ــة ، قائم ، راوه ، هيت ) بعد  ( حديث
ــرب بغداد  ــة غ ــط حديث ــادة خ إع
(٤٠٠ ك.ڤ ) إلى العمل ، ومثيلتها 
ــرف بعد  النجف االش ــة  محافظ
استحداث خطي ( قادسية -  جنف 

٤٠٠ ك.ڤ ) و ( جنف -  خيرات غازية 
ــع مرافقيه  ــش م ٤٠٠ ك.ڤ ) . وناق
اهمية املواكبة الفنية بني ارتفاع 
ــوط النقل  ــال وكفاءة خط االحم
ــات  ــاز احملط اجن ــرورة  ــز بض واوع  ،
ــوط  خط ــة  وحماي  ، ــة  التحويلي

ــع  م  ، ــة  الذبذب ــاوالت  مبن ــل  النق
ــود بأحمال احملطات  مراعاة الصع
ــد رفع ضخ املياه  الكهرومائية بع
ــوب بغداد  ــوط ( جن ــاز خط ، وإجن
ــات ،  ــال الصيان ــط ) ، واكم - واس
واعتماد العدالة في توزيع الطاقة 

ــيد الوزير  ــاد الس املُنتَجة . وقد أش
ــغيل  ــدور الفاعل لدائرة التش بال
ــتبدال  بإس ــى  وأوص  ، ــم  والتحك
ــي  االلكترون ــيطرة  الس ــام  نظ
تقنياً  ــورة  ــدة متط ــدات جدي مبع
ملواكبة التحديثات التكنولوجية 
ــر مالكاتها  ــع تطوي ــن م ، بالتزام
عبر دورات تدريبية عالية املستوى 
ــم وخبراتهم .كما  ــع كفاءته لرف
ــرورة التوزيع العادل  ــد على ض وأك
ــن الطاقة  ــات م ــص احملافظ حلص
ــاوز  ــدم التج ــة ع ــاة مراقب ومراع
باحلصة املقررة على باقي حصص 
احملافظات،في حني ان الوزارة تراعي 
ــة  ــات بالطاق ــم احملافظ ــادة دع زي
ــادة املتحققة للطاقات  بضوء الزي
ــد على  ــى بالتأكي االنتاجية،واوص
ــتثناءات  ــل باالس ــتمرار العم اس
ــفيات واملراكز  الكاملة للمستش
ومحطات  املياه  ومشاريع  الطبية 

التصريف.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
أجرى الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
ــاد  احلص ــات  عملي ــرف  غ ــو  عض
ــني زيارة  الدكتور ميثاق عبد احلس
ــة  ــة كربالء املقدس ــى محافظ ال
ملتابعة عمليات حصاد محصول 
احلنطة والشعير للموسم الزراعي 
ــركة  ــث تفقد فرع الش ٢٠٢٢ حي
ــايلو)  العامة لتجارة احلبوب (الس
ــة  برفق ــة  املقدس ــالء  كرب ــرع  ف
ــة كربالء ومدير  ــيد مدير زراع الس
املستشفى البيطري في احملافظة 
و  التقى خالل الزيارة مبدير سايلو 
ــة ومجموعة من  ــالء املقدس كرب

الفالحني استمع خاللها الى اهم 
ــات التي تواجه  ــاكل واملعوق املش
ــويق  التس ــي عملية  ف الفالحني 

ــة  ــول كفيل ــاد حل ايج ــة  ودراس
ــات. كما قام  ــل تلك املعوق لتذلي
الوكيل الفني للوزارة بزيارة مربط 

ــة ملتابعة حملة  ــول العربي للخي
ــالء  ــي كرب ــس ف ــرش والتغطي ال
ــيطرة على مرض  ــة للس املقدس
ــى  ــالع عل ــة واالط ــى النزفي احلم
ــفى  للمستش ــي  امليدان ــل  العم
ــة. مؤكداً  ــي احملافظ ــري ف البيط
ــة تهدف  ــة وزارة الزراع إن سياس
ــى االكتفاء الذاتي من  للوصول ال
ــتراتيجية  احملاصيل الزراعية االس
من جهة وحماية الثروة احليوانية 
ــة اخرى حرصا منها على  من جه
ــي للمواطن  ــة االمن الغذائ حماي
ــة  ــلة غذائي ــر س ــي وتوفي العراق

صحة متكاملة.

بابل / البينة الجديدة
أعلنت قيادة شرطة بابل عن حصيلة 
ممارساتها األمنية في عموم احملافظة 
ــرت  املاضية.وذك ــاعة  الـ٢٤س ــالل  خ
ــدرات قضاء  ــعبة مخ ــادة، أن ش القي
ــى أربعة  ــت القبض عل ــيب ألق املس
ــدرات وضبطت  ــني بتعاطي اخمل متهم
ــاق وأداتني  ــم أمبولة استنش بحوزته
ــي، فيما متكنت  ــتعمالن للتعاط تس
ــة اإلمام  ــرطة ناحي ــز ش ــارز مرك مف
ــاء القبض  ــن إلق ــل م ــاء احملاوي بقض

ــار باملواد  ــة اإلجت ــى مطلوب بتهم عل
اخملدرة وفق أحكام املادة (٢٨ مخدرات).
ــهيد  ــيطرة الش واضافت ان مفارز س
ــنون القت القبض  ــالم ش العقيد س
ــن  ــادة ( ٣٥ م ــق امل ــوب وف ــى مطل عل
ــرور )، وأربعة مخالفني آخرين  قانون امل
ــدد  من احلبوب  ــت بحوزتهم ع ضبط
اخملدرة وادوات للتعاطي.الى ذلك ألقت 
ــمالي  ــهداء، ش الش ــيطرة  مفارز س
احللة، القبض على مطلوب وفق املادة 
ــخص  (٤١٣) من قانون العقوبات، وش

ــص. ــر مرخ ــالح غي ــه س ــر بحوزت آخ
ــيطرة  ــب آخر القت مفارز س من جان
الشهيد العقيد خليل شالل، شمالي 
ــى مطلوب وفق  ــة، القبض عل احملافظ
ــادة (٢٢ من قانون املرور) .في  أحكام امل
غضون ذلك ألقت مفارز سيطرة حلة 
ــة، القبض على  ــف ، جنوبي احلل - جن
ــى حبوب  ــه عل ــر بحوزت ث ــخص عُ ش
ــى إتخاذ  ــادة ال ــارت القي مخدرة.وأش
ــة بحق  الالزم ــة  القانوني ــراءات  اإلج

جميع املتهمني وتوقيفهم أصولياً.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــي  ــرة املبان ــب دائ ــتمرار كادر مكت اس
ــراف  ــة وبأش ــة الديواني ــي محافظ ف
ــر من املهندسة بشرى البرزجني  مباش
ــام الدائرة وبالتعاون مع اللجنة  مديرع
ــي االمانة العامة جمللس  التنظيمية ف
ــدارس منوذجية  ــى تنفيذ م ــوزراء عل ال
ــة املنفذة  ــركة الصيني من خالل الش
للمشروع لصالح وزارة التربية .وذكرت 
ــرة املباني  ــر العام ان دائ ــيدة املدي الس
ــاملة لتنفيذ  ــة عمل ش وضعت خط
ــي عموم  ــة ف ــة منوذجي (١٠٠٠) مدرس
ــني مستوى  البالد وهي خطوة لتحس
ــدارس  م ــاء  بن ــالل  خ ــن  م ــم  التعلي
ــا الطلبة اذ  ــورة البنائن ــة متط منوذجي
ــة محافظة الديوانية (٦١)  كانت حص

ــدد من  ــل في ع ــدء العم ــة مت ب مدرس
ــروع  ــة لتنفيذ مش ــي اخملصص االراض
ــي احملافظة وتهيئتها وصوالً  املدارس ف
ــيرةً الى ان هذه  ــس مش الى صب االس
اجلهود االستثنائية التي تواكب تقدم 
ــروع جاءت من خالل  االعمال في املش
ــن االجتماعات الدورية  عقد العديد م
مع الشركة املنفذة واجلهة املستفيدة 
ــروع  ــادي املعوقات في تنفيذ املش لتف
ــركة  ــت الش ــر أعرب ــب أخ ــن جان .وم
ــدى  ــن م ــذة (POWER CHINA) ع املنف
ــذ مراحل  ــترك في تنفي ــاون املش التع
ــاء املدارس  ــروع بن فقرات االعمال ملش
ــرص الكبير من االدارة  النموذجية واحل
ــاز االعمال  ــى متابعة اجن ــرفة عل املش

املكلفة بها .
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البينة الجديدة / قصي ال مسعود

اسقبل عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية 
ــبت    ــي امس االول الس املهندس فراس الفرطوس
ــه بغداد مدير  فرع توزيع كهرباء الصدر  في مكتب
ــم  ــؤول قس ــد علوان ومس ــز محم ــدس فائ املهن
ــؤول  ــر ومس ــاس خضي ــدس ي ــط  املهن التخطي
ــبكات املهندس مالك حسني  ــم تدعيم الش قس
ومسؤول قطاع الصدر الثالث املهندس علي حمو 
ــة  ــعا ملناقش ــاه وعقد معهم اجتماعا موس دش
ــبكة الكهربائية  ــات الش ــل اختناق ــاريع ح مش
اخلاصة بتشغيل احملطات املتنقلة التي مت نصبها 
ــي على  ــة .كما واكد الفطوس ــا للخدم وادخاله
ضرورة االستعداد لفصل الصيف القادم بتحسني 
ــة  ــبكة الكهربائية ومت كذلك مناقش ــع الش واق
ــى خطة عمل  ــة إل ــتقبلية إضاف ــاريع املس املش
الفرع بخصوص حتسن الشبكات وحل اختناقات 
ــات الثانوية  ــة ونصب احملط ــبكة الكهربائي الش
واستحداث املغذيات ومت التأكيد على إنهاء كافة 
األعمال واالستعدادات لفصل الصيف ومناقشة 
كافة معوقات عمل الفرع وإيجاد احللول السريعة 
لها وتوفير مواد الصيانة خدمة للمواطنني وتوفير 

افضل اخلدمات لهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل البري   باشرَ أسطول الش
ــل فجر يوم أمس  ــكيالت وزارة النق إحدى تش
ــرة ( Elly) .أعلَنَ ذلك مدير  بنقل حمولة الباخ
ــيد  ــس مجلس اإلدارة الس ــركة رئي عام الش
ــاءً على  ــحماني وقال: بن ــرمي الش ــى ك مرتض
ــني  ــر النقل الكابنت ناصر حس ــات وزي توجيه
ــية في  ــبلي بنقل حمولة البواخر الراس الش
ــطول  ــر فجر يوم أمس أس موانئ أم قصر باش
ــركة بنقل حمولة الباخرة احململة باكثر  الش
ــة األملانية بعد  ــاً من احلنط ــن (٥٠) الف طن م
رسوها على رصيف رقم (١) في ميناء أم قصر 

اجلنوبي ضمن العقد املبرم مع وزارة التجارة.
ــة الكميات  ــطول بدأ مبناقل ــاف: إن األس واض
 ، ــل  اربي ــمالي   الش ــاور  احمل ــى  إل ــة  اخملصص
سليمانية، دهوك حسب اخلطة املركزية التي 
ــم العمل فيما بعد  وضعت لهذا الغرض ،ويت
ــطول  ــار إلى أن أس ــى بقية احملافظات .. يش إل
ــري يواصل العمل ليالً ونهاراً وخالل  النقل الب
ــهام في  عطلة عيد الفطر املبارك ألجل اإلس

توفير السلة الغذائية للمواطن الكرمي.

بغداد / البينة الجديدة
ذكرت دائرة صحة بغداد/الرصافة ان املنافذ الصحية 
ــائية ومنفذ مول زيونة   ــة الصباحية واملس التلقيحي
ــالت التطعيم ضد  ــاة تواصل حم ــة ملركز احلي التابع
فايروس كورونا.واشارت الدائرة ، الى أن اللقاح املتوفر 
ــائي اخلافر في مول زيونة هو  في املنفذ الصحي املس
لقاح الفايزر ويتم التطعيم باجلرعتني االولى والثانية 
ــد الفترة  ــة بع ــيطية الثالث ــززة التنش ــة املع واجلرع
الزمنية الفاصلة بني جرعة واخرى وحسب الضوابط 
ــات واكدت ان كافة اللقاحات املتوفرة آمنة  والتوجيه
ــة وان الهدف من  ــئ عاملية رصين ــة ومن مناش وفعال
ــتمرار املنافذ الصحية املسائية اخلافرة  توسعة واس
باالضافة الى املنافذ الصحية الصباحية هو من اجل 
ــردد العوائل  ــدد ممكن واغتنام فرصة ت ــح اكبر ع تلقي
ــى اللقاح لكافة  ــهيل احلصول عل على املوالت وتس

املواطنني املشمولني بهدف انحسار الفايروس.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للصناعات الكهربائية   جهـزت الش
ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش ــدى  إح ــة  واإللكتروني
ــوزارة الكهرباء  ــن الدوائر التابعة ل واملعادن عدد م
ــركة  دير عام الش تنوعـة .وذكـرَ مُ مبواد كهربائية مُ
ــي تصريح  ــعـالن ف ــفيـان فـوزي ش ــدس س املُهن
ــركة ومن  ــوزارة بأنَّ الش ــب اإلعالمي في ال للمكت
ــركة  ــع لها جهزت الش ــز التاب ــع الع ــالل مصن خِ
ــط / فرع واسط مبواد  العامة لتوزيع كهرباء الوس
 KV ٣٣ و KV ختلفة لدعم خطي الضغط العالي مُ
حافظة  ــبكة الكهرباء الوطنية في مُ ١١ لرفد ش
ــاء النجف  ــرع توزيع كهرب ــزت ف ــط كما جه واس
درة ( ٤٠٠ ) واط  ــرف بـ ( ١١٠٠ ) مصباح إنارة قُ األش
وقامت بتجهيز فرع توزيع كهرباء كربالء املُقدسة 
ــات الكهربائية ،  ــة تأريض ( NGR ) للمحط مبُقاوم
ــركة خاضعة  نتجات الش ــيراً إلى أنَّ جميع مُ ش مُ
بل قسم السيطرة النوعية احلاصل  للفحص من قِ
ــهادة اإلعتماد من اجلهاز  ــهادة اجلودة وش على ش

املركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــت وزارة التجارة، أن الكميات  أعلن
ــة احمللية من  ــوقة من احلنط املس
الفالحني واملزارعني تصل إلى ٣٠٠ 
ــتمر  ــن وهي في ازدياد مس ألف ط
ــويقية  ــة افتتاح مراكز تس نتيج
ــن .وقالت  ــار وصالح الدي ــي االنب ف
ــمي،  ــان رس ــي بي ــارة ف وزارة التج
ــزال  ي ال  ــويقي  التس ــم  املوس إن 
ــرة من خالل  ــات كبي ــق جناح يحق
ــويق أكثر من ٣٠٠ ألف طن من  تس
ــاح املراكز  ــة ، وعملية افتت احلنط
التسويقية في املناطق الوسطى 
ــر أن  ــدأت، مما يؤش ــة قد ب والغربي
ــيحقق  س ــويقي  التس ــم  املوس
كميات كبيرة من احلنطة لصالح 
ــد حاجة  ــة التموينية وس البطاق
ــتالم  البالد .وأضافت، أن موقف اس
ــار كان كالتالي:  احلنطة ليوم ٦ آي
ــاً، النجف ١٠٧٣  ــرة ٩٥١ طن البص

ــالء  ــاً، كرب ــار ١٢٠٨ طن ــاً، األنب طن
٢٥٤٨ طناً، ميسان ٢٣٢٥ طناً، بابل 
ــاً،  ــط ١٤٤٤٦ طن ــاً،  واس ٤٠٢٠ طن
ــاً، الديوانية ٥٠٣٦  املثنى ٣٧٦٦ طن
طناً، الناصرية ١١٧٨ طناً، الرفاعي 
ــتالم اليوم  ١٥١٠ طناً، إجمالي اس
ــتالم  اس ــي  وإجمال ــاً،  طن  ٣٨٠٦٨
وزارة  ــويق ٢٦٥٥٨٩ طناً.بيان  التس
ــن وزارة  ــار إلى أن خزي ــارة أش التج
ــل إلى  ــة وص ــن احلنط ــارة م التج
ــتيراد أكثر  ــات جيدة بعد اس كمي
ــن احلنطة  ــن م ــف ط ــن ٢٥٠ أل م
املستوردة فضالً عن وجود كميات 
ــت مهيئة  ــازن الوزارة كان في مخ
ــة جديدة من الطحني  لتوزيع وجب
ــدد على أن  الى املواطنني.البيان ش
الوزارة تعاملت مع األزمة العاملية 
للحبوب بشكل إيجابي من خالل 
االعتماد على املتوفر في مخازنها 
ــتيراد كميات من احلنطة عبر  واس

ــوال التي تردها من  املتوفر من األم
وزارة املالية رغم عدم إقرار املوازنة 
ــر استقرار  العامة للدولة، مما يؤش
حاجة البالد للحنطة خالل الفترة 
ــن دائرة اخملاطر  املقبلة واالبتعاد ع
ــل نتيجة االزمة  ــي ظل مايحص ف
العاملية في ارتفاع اسعار احلبوب.

ــم  ــار إلى أن جناح املوس البيان أش

ــات كبيرة  وورود كمي ــويقي  التس
من الفالحني في هذه الفترة يؤشر 
ــيكون ناجحاً بكل  ــم س أن املوس
ــس، رغم أن اخلطة الزراعية  املقايي
ــات  الكمي ــف  نص ــت  اختزل ــد  ق
املاضي.التجارة  العام  من  املزروعة 
ــى أن قانون  ــا، إل ــت في بيانه لفت
ــيقره  س ــذي  ال ــي  الغذائ ــن  األم

ــوزارة  لل ــح  يتي ــواب  الن ــس  مجل
ــني  ــة ٣ مالي ــى كمي ــول عل احلص
ــادة  ــتراتيجي مل ــن اس ــن كخزي ط
ــذي يجعل العراق  احلنطة األمر ال
االقتصادية  ــة  األزم خارج خطورة 
بسبب الكميات املقترحة كخزين 
ــم  املوس ــاً  وثاني ــتراتيجي،  اس
التسويقي وما يحققه من كميات 
ــس الوزراء  ــرار مجل ــرة بعد ق كبي
ــة إلى ٧٥٠  ــعار   احلنط ــادة أس بزي
ــة الزراعية  ــن وجعل اخلط ألف ط
ــود باخملازن  ــة، وثالثاً املوج مفتوح
واالملانية  ــترالية  االس احلنطة  من 
ــى املوانئ اجلنوبية  التي وصلت ال
ــام املاضية.البيان طمأن  خالل األي
املواطنني بأن خزين الوزارة من مادة 
احلنطة جيد وفي تصاعد مستمر 
نتيجة املوسم التسويقي وخطة 
ــول  حملص ــتيرادية  االس ــوزارة  ال
ــركات  ــام ش قي ــاً  وأيض ــوب،  احلب

ــع كميات  ــات لبي ــة مبقترح عاملي
ــة الى العراق في  كبيرة من احلنط
ــن الغذائي  ــون األم ــال إقرار قان ح
ــوزارة  ــرد إلى ال ــي ت ــوال الت أو األم
ــة التموينية. ــة البطاق عبر حاج
ــويقي قد بدأ  ــم التس وكان املوس
ــار احلالي  ــهر اي ــن ش ــي األول م ف
ــرة وذي قار  ــات البص ــي محافظ ف
واملثنى، فيما  والديوانية  ــط  وواس
ــد  بع ــويق  التس ــات  ــدأت عملي ب
ــالء والنجف  ــذا التاريخ في كرب ه
األنبار،  ــة  ــى محافظ إل ــد  وتصاع
ــم سامراء. واليوم مت افتتاح املوس
ــد أعلنت  ــارة ق ــت وزارة التج وكان
الكميات  ــتقبال  الس استعدادها 
واملزارعني  الفالحني  من  ــوقة  املس
خاصة وأن هناك تسهيالت كبيرة 
ــني  للفالح ــح  تتي ــم  املوس ــذا  ه
ــفافية  بش محصولهم  ــليم  تس

عالية ودون أي منغصات.
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البينة الجديدة / علي شريف 
كثفت دائرة صحة محافظة النجف االشرف اجراءاتها 
الوقائية والتثقيفية حول مرض (احلمى النزفية) وقامت 
بتنفيذ العديد من الزيارات الى محالت اخلدمة العامة 
والسيما محالت اجلزارة.وقال مدير الرقابة الصحية في 
ــنا فريقا لزيارة  ــلطان االبراهيمي:لقد ترأس ــرة س الدائ
ــخاب ولقاء مدير قطاع املشخاب للرعاية  قضاء املش
ــه وبحثنا معه  ــور نهيل احملن ــة الدكت ــة االولي الصحي
ــي القضاء  ــالت اجلزارة ف ــة ملتابعة مح ــود املبذول اجله
ــدى اصحابها  ــر الوعي الصحي ل ــد  على نش والتأكي
ــة) وكيفية  ــرض ( احلمى النزفي ــا مايتعلق مب وخصوص
ــور احملنه:  ــني الدكت ــه منها.وب ــرق الوقاي ــا وط انتقاله
ــية ميدانية  ــة تفتيش ــي قام بجول ــق الصح ان الفري
ومبشاركة شعبة الرقابة الصحية في قطاع املشخاب 
ــالت القصابة في  ــارة كافة مح ــف وزي مت خاللها كش
ــارج اجملازر  ــه اصحابها بعدم الذبح خ ــاء وتوجي القض
ــة  ــول كاف ــرات وحص ــات واملطه ــتخدام املعقم واس
ــني على بطاقات الفحص الطبي وكارتات لقاح  العامل
كورونا. وفي سياق ذي صلة وجه مدير القطاع الشمالي 
ــعبة الرقابة مبتابعة عمل  ــور احمد التميمي ش الدكت
ــمالي  القصابني ضمن الرقعة اجلغرافية للقطاع الش
ــون عمليات الذبح ضمن  ــدا على النظافة وان تك مؤك
اجملازر الرسمية وايضا منع  الرعي وتربية االغنام داخل 
االحياء السكنية  لغرض القضاء على نواقل االمراض 

ومنها مرض احلمى النزفية.
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كشفت وزارة املوارد املائية ، عن االسباب 
ــيب مياه  ــف وراء تراجع مناس ــي تق الت
ــالم الوزارة حامت  ــر دجلة.وذكر مدير اع نه
حسني ، ان الفترة الفاصلة بني اخلطتني 
الشتوية والصيفية يكون احتياج املياه 
اقل ما ميكن حيث يتم تقليل التصاريف 
بناء على هذا االحتياج.وتابع حسني، ان 

ــام املاضي، حيث  ــذا االمر تكرر في الع ه
ــران  ــن حزي ــي االول م ــات ف زادت االطالق
ــة  ــة الزراعي ــالق اخلط ــع انط ــل م املقب
ــة،  املائي ــوارد  امل وزارة  ــت  الصيفية.وكان
ــن امس  ــابق م ــي وقت س ــت ف ــد بعث ق
ــني  للمواطن ــات  ــبت، تطمين الس االول 
بخصوص انخفاض مناسيب نهر دجلة.

ــون ذياب في  ــوزارة ع ــار ال ــال مستش وق
حديث تلفزيوني ، ان انخفاض مناسيب 

ــيطر عليها.وتابع  ــرات مس والف ــة  دجل
ــن املواطنني بتأمني  ــه نطمئ ذياب حديث
ــاف، ان  ــة للبالد.واض ــات املائي االحتياج
ــدود  اخلزين املائي للبالد موجود في ٤ س
ــة ودوكان ودربندخان. هي املوصل وحديث
ــرت  ــع فيديو انتش ــى أن مقاط ــار ال يش
مؤخرا عبر منصات التواصل االجتماعي 
ــخاص وهم يجرون وسط نهر  تظهر اش

دجلة واملياه تصل الى ٢٥ سنتمتر. 

ــد،  ــس األح ــاء، ام ــت وزارة الكهرب أعلن
ــب اإليراني لرفع  ــن تفاهمات مع اجلان ع
ــغيل احملطات  إطالقات الغاز الالزم لتش
العراقية من ٨ إلى ٣٠ مليون متر مكعب 
ــم  ــمي باس يوميا.  وقال املتحدث الرس
ــى، إن هناك اتفاقات  الوزارة أحمد موس
ــب  ــران لتوريد الغاز بنس ــابقة مع إي س
ــراوح بني ٥٠  ــتاء تت مختلفة صيفا وش

ــب يوميا من أجل  ــون متر مكع ـ ٧٠ ملي
تشغيل احملطات.  وأوضح أن املدة املاضية 
ــاز، إذ  ــي إطالقات الغ ــهدت تفاوتا ف ش
ــتويات  ــت إلى مس ــرت وانخفض انحس
كبيرة وصلت بني ٥ـ  ٨ ماليني متر مكعب 
ــى جتهيز الطاقة  ــا، ما انعكس عل يومي
ــل املنظومة في حالة  الكهربائية وجع
ــبب توقف بعض  ــة وحتد كبير بس حرج
ــال.   ــادة األحم ــة وزي ــدات التوليدي الوح

ــى أن التفاهمات مع  ــادي إل ــار العب وأش
اجلانب اإليراني وفق املعطيات احلكومية 
وتوجيهات رئيس الوزراء، أثمرت عن رفع 
ــبة من ٨ ماليني إلى ٣٠ مليون متر  النس
ــن أن هذه  ــا، على الرغم م مكعب يومي
ــراق بتوفير  ــد حاجة الع الكمية ال تس
ــول أحمال  ــة الكهربائية مع دخ الطاق
ــى أن  ــت إل ــي.   ولف ــف احلال ذروة الصي
ــتمرة مع اجلانب  املفاوضات ما زالت مس

ــي العاصمة  ــي، إذ زار وفد حكوم اإليران
ــع معدالت  ــن أجل رف ــرا م ــران مؤخ طه
ــب  ــى جان ــاء، إل ــح الكهرب ــاز لصال الغ
ــتحقات  ــة لدفع املس ــاق على آلي االتف
بعد موافقة رئيس الوزراء على أن يجري 
ــون ٣ أعوام من أجل  ــديدها في غض تس
رفع اإلطالقات.  وبني أن احلكومة عملت 
ــق التكامل بني الوزارات  أيضا على حتقي
ــر احتياجات الوزارة، منها التوجه  لتوفي

ــة وقودية  ــط إلعداد خط ــى وزارة النف إل
ــول الغاز  ــمل تأهيل حق ــة تش متكامل
ــي،  ــاء املصاف ــب وإنش ــبكة األنابي وش
لكنها بحاجة إلى سقف زمني إلجنازها.  
وتابع أن جزءا من الغاز الوطني يستخدم 
ــغيل احملطات في املنطقة  حاليا في تش
ــت احملطات في  ــا زال ــة، بينما م اجلنوبي
املنطقتني الوسطى والشمالية بحاجة 

إلى الغاز والوقود املورد.
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رئيس مجلس االدارة
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وأضافت، أن موقف استالم احلنطة ليوم ٦ 
آيار كان كالتالي البصرة ٩٥١ طناً، النجف 
ــار ١٢٠٨ طناً، كربالء ٢٥٤٨  ١٠٧٣ طناً، األنب
ــل ٤٠٢٠ طناً،   ــان ٢٣٢٥ طناً، باب طناً، ميس
ــاً،  ــى ٣٧٦٦ طن ــاً، املثن ــط ١٤٤٤٦ طن واس
ــاً، الناصرية ١١٧٨ طناً،  الديوانية ٥٠٣٦ طن
ــتالم اليوم  الرفاعي ١٥١٠ طناً، إجمالي اس
ــويق  ــتالم التس ــاً، وإجمالي اس ٣٨٠٦٨ طن
ــي بيانها،  ــوزارة ف ــارت ال ٢٦٥٥٨٩ طناً.وأش
إلى أن خزين وزارة التجارة من احلنطة وصل 
ــتيراد أكثر من  ــدة بعد اس ــى كميات جي إل
ــة فضالً عن وجود  ــف طن من احلنط ٢٥٠ أل
ــت مهيئة  ــازن الوزارة كان ــات في مخ كمي
ــني الى  ــن الطح ــة جديدة م ــع وجب لتوزي
ــت، أنها تعاملت مع األزمة  املواطنني.وتابع
ــن  ــي م ــكل إيجاب ــوب بش ــة للحب العاملي
ــي مخازنها  ــاد على املتوفر ف خالل االعتم
ــة عبر املتوفر  ــتيراد كميات من احلنط واس
ــن وزارة املالية  ــا م ــي ترده ــن األموال الت م

ــة العامة للدولة، مما  ــم عدم إقرار املوازن رغ
يؤشر استقرار حاجة البالد للحنطة خالل 
ــن دائرة اخملاطر  ــة واالبتعاد ع الفترة املقبل

ــة األزمة العاملية  في ظل ما يحصل نتيج
ــت وزارة  ــعار احلبوب.ولفت ــاع أس ــي ارتف ف
ــويقي  ــم التس التجارة، إلى أن جناح املوس

ــرة من الفالحني في هذه  وورود كميات كبي
ــيكون ناجحاً  ــر أن املوسم س الفترة يؤش
ــة الزراعية  ــم أن اخلط ــكل املقاييس، رغ ب

ــات املزروعة من  ــت نصف الكمي قد اختزل
ــن  ــون األم ــت، أن قان ــام املاضي.وأضاف الع
الغذائي الذي سيقره مجلس النواب يتيح 

ــول على ٣ ماليني طن كخزين  للوزارة احلص
استراتيجي ملادة احلنطة األمر الذي يجعل 
ــة االقتصادية  ــورة األزم ــراق خارج خط الع
ــن  كخزي ــة  املقترح ــات  الكمي ــبب  بس
استراتيجي، وثانياً املوسم التسويقي وما 
يحققه من كميات كبيرة بعد قرار مجلس 
الوزراء بزيادة أسعار    احلنطة إلى ٧٥٠ ألف 
طن وجعل اخلطة الزراعية مفتوحة، وثالثاً 
ــترالية  ــن احلنطة االس ــود باخملازن م املوج
ــي وصلت الى املوانئ اجلنوبية  واالملانية الت
ــوزارة،  ال ــت  املاضية.وطمأن ــام  األي ــالل  خ
املواطنني بأن خزين الوزارة من مادة احلنطة 
ــتمر نتيجة املوسم  جيد وفي تصاعد مس
ــتيرادية  ــوزارة االس ــة ال ــويقي وخط التس
حملصول احلبوب، وأيضاً قيام شركات عاملية 
ــع كميات كبيرة من احلنطة  مبقترحات لبي
ــون األمن  ــرار قان ــال إق ــراق في ح ــى الع ال
ــي أو األموال التي ترد إلى الوزارة عبر  الغذائ

حاجة البطاقة التموينية.
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بغداد /
دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد اهللا، امس األحد، إلى عزل املناطق 
املوبوءة باحلمى النزفية.وقال عبد اهللا في بيان، اننا نتابع وبقلق قضية إنتشار 
ــروس وإرتفاع عدد من اإلصابات  ــي الفاي احلمى النزفية، محذرا من خطر تفش
ــراع في تشكيل جلنة مختصة من  والوفيات.وطالب احلكومة اإلحتادية بـاإلس
ــات األمنية لتطويق  ــات ذات العالقة واملؤسس ــاندة اجله ــة ومبس وزارة الصح
ــكل خطراً على حياة املواطنني.ودعا  تداعياته وأضراره الصحية التي باتت تش
ــددا  ــزل املناطق املوبوءة التي ظهرت فيها حاالت اإلصابة، مش ــد اهللا إلى ع عب
ــالط وتطبيق اإلجراءات اإلحترازية والتدابير الصحية العاجلة  على منع اإلخت
ــز الصحية ملعاجلة  ــفيات واملراك ــل وزارة الصحة، وتخصيص املستش من قب

املصابني وتوفير مايحتاجونه من األدوية واملستلزمات الطبية.

ــروع  ملش ــاري  االستش ــدس  املهن ــن  أعل
ــبكات اجملاري في محافظة صالح الدين  ش
ــاز ٩٠٪ من املرحلة  ــد الرحمن الغامن، إجن عب
ــبكات اجملاري في قضاء  ــروع ش األولى ملش
ــح  ــالح الدين.وأوض ــة ص ــامراء مبحافظ س
ــروع  ــح صحفي، أن مش ــي تصري ــامن ف الغ
ــبكات اجملاري في قضاء سامراء يتضمن  ش
ــني، االول كمرحلة أولى يتمثل  جزئني رئيس

ــات الرفع ، ووصل  ــبكات اجملاري ومحط بش
ــبة  ــا، أن نس ــة، مبين ــل متقدم ــى مراح ال
األعمال املنفذة في شبكات اجملاري وصلت 
ــات التعاقدية  ــن الكمي ــو ٩٠٪ م ــى نح ال
ــاف،  والفرعية.وأض ــة  الرئيس ــبكات  للش
ــبب وجود  ــة كميات جديدة بس متت إضاف
مساحات وتوسعات كبيرة شهدها قضاء 
ــمولة باخلدمة، الفتا  ــامراء لم تكن مش س
الى أن املرحلة القادمة سيتم التركيز فيها 

على اجناز واكمال شبكات اجملاري ومحطات 
الضخ واملباشرة بربط الدور السكنية.وأكد 
ــروع يتمثل  ــامن، أن اجلزء الثاني من املش الغ
مبحطة املعاجلة، ومت تنفيذ االعمال املدنية 
ــس احلصيرية لبعض الوحدات،  وصب االس
ــروع  ــز لكامل املش ــل املنج ــبة العم ونس
تبلغ  ٥٣٪، الفتا الى أنه سيتم اجناز العمل 
ــة ملحقاتها وربط  ــبكات اجملاري بكاف بش

الدور خالل هذا العام.
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ــاء القبض على  ــس االحد، الق ــرطة كربالء، ام ــت قيادة ش أعلن
ــرت القيادة ،  ــا مختلفة في احملافظة.وذك ــا وفق قضاي ٢٧ متهم
ــرام نفذت (٨) اوامر قبض وفق  ــم مكافحة اإلج أن مفارز من قس
مواد قانونية مختلفة، في وقت متكن قسم شرطة األقضية من 
ــرطة  ــم ش تنفيذ (٥) أوامر قبض، الى ذلك متكنت مفارز من قس
ــض بحق مطلوبني للقضاء. ــدة من تنفيذ (٤) من أوامر القب البل

ــة نفذت (٣) من  ــرطة الهندي ــم ش واضاف البيان، أن مفارز قس
ــني من  ــرطة مدينة احلس ــض، فيما متكنت مفارز ش ــر القب أوام
ــاء وفق مواد  ــر القبض بحق مطلوبني للقض ــذ (٣) من أوام تنفي
قانونية مختلفة،مبيناً أن دوريات النجدة املرابطة ضمن قواطع 

املسؤولية متكنت من إلقاء القبض على (٤) متسولني.

ــبي  ــا ممتازا ألحد منتس ــد، قدم ــة، امس االح ــر الداخلي ــح وزي من
ــي للغامني ، ان وزير  ــاً ، وذكر املكتب االعالم ــرطة وكرمه مالي الش
الداخلية عثمان الغامني، التقى بأحد منتسبي فوج طوارئ بغداد 
ــب في انقاذ  ــرة التي أبداها املنتس ــجاعة الكبي الثامن بعد الش
ــتقالن دراجة نارية تعرضا حلادث اصطدام  مواطنني اثنني كانا يس
ــوب حريق بالدراجة وامتداد ألسنة النار  مع عجلة، مما أدى الى نش
ــب هو  ــديهما في العاصمة بغداد. وأكد الوزير أن هذا املنتس جلس
ــوزارة الداخلية،  ــرطة، وعنوان كبير ل ــه احلقيقي لرجل الش الوج
ــب خالل هذا  ــم بها هذا املنتس ــجاعة التي اتس ــيداً بـالش مش
ــنتني، كما كرمه تكرمياً  ــر الغامني بـمنحه قدم ملدة س احلادث.وأم

مالياً، مشيراً الى أن هذا العمل يستحق الفخر والتقدير..
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ــل  ــد الفص ــاع) متدي ــالل االجتم ــرَّر خ ــه تق ــاف إن وأض
ــدورة  ــى ال ــريعية األول ــنة التش ــريعي األول الس التش
االنتخابية اخلامسة، شهرا واحدا؛ استناداً إلى أحكام 
ــتكمال عددٍ  ــتور، وذلك الس ــاً) من الدس ــادة (٥٨ثاني امل
ــتورية. ــتحقاقات الدس ــريعات واملهام واالس من التش

ــات للمجلس في هذا  ــرر ثانياً عقد جلس ــع إنه تق وتاب
ــق ١١-١٢ أيار،  ــاء واخلميس املواف ــبوع يومي األربع األس
ــيتضمن جدول األعمال القراءة األولى لقانون جترمي  وس

ــت على  ــي، والتصوي ــان الصهيون ــع الكي ــع م التطبي
ــي والتنمية، فضالً  ــم الطارئ لألمن الغذائ قانون الدع
ــكيل اللجان النيابية. على صعيد  ــتكمال تش عن اس
ــي والبحث العلمي نبيل  ــر ترأس وزير التعليم العال آخ
ــارك  ــد الصاحب، االحد، الوفد العراقي املش كاظم عب
في فعاليات املؤمتر واملعرض الدولي للتعليم الذي يقام 
في السعودية.وبحسب بيان للوزارة ، فقد شارك الوفد 
ــات بغداد  ــاء جامع ــذي ضم عددا من رؤس ــي ال العراق

ــتنصرية والكوفة في حوارات املؤمتر الدولي الذي  واملس
ينظم للفترة (٨ - ١١ آيار ٢٠٢٢) بهدف استعراض فرص 
ــتثمار في التعليم واحللول املمكنة في  التطوير واالس
ــرات الدولية. ــة التحديات   وفق املعايير واملؤش مواجه
ــد بعنوان  ــذي عق ــهد ال ــر ش ــان، ان املؤمت ــاف البي واض
ــرص والتحديات)  ــات الف ــي مواجهة األزم ــم ف (التعلي
ــور وزراء التعليم وخبراء أكادمييني وأكثر من مئتني  حض

واثنتني وستني جامعة عاملية وعربية.
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مشروع مجاري سامراء
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ــرادات املتحققة من بيع خام اإلقليم ال  ــت وزارة النفط ، ان اإلي اعلن
تساوي ٥٠٪ من قيمته املباعة. وقال عبد اجلبار خالل اجتماع هيئة 
ــاط النفطي باإلقليم غير صحيحة، إذ  الرأي للوزارة، ، إن إدارة النش
ــعار أقل بكثير من أسعار  أنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأس
ــب إلى موازنة  ــرادات الصافية التي تذه ــومو، مبيناً أن اإلي نفط س

ــاع.   وأضاف، أنه  ــاوز ٥٠ باملئة من قيمة النفط املب ــم ال تتج اإلقلي
ــتان إلدارة الطاقة، وأثار  ــا سياس ــم كله دولة لديه ــد بالعال ال توج
ــالً عن أن تعدد  ــى التعامل مع أوبك، فض ــلبية عل هذا االختالف س
ــات امر غير صحيح ايضاً، الفتاً إلى أن قرار احملكمة االحتادية  الوجه
بشأن نفط األقليم جاء مفسراً الحكام الدستور، إذ ال ميكن للمزاج 

السياسي أن يكون رائداً في الصناعة النفطية.
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أعلن احلزب الدميقراطي الكردستاني، امس األحد، 
ان سيشرع بسلسلة من اللقاءات واالجتماعات 
مع القوى واألطراف السياسية لتخطي االنسداد 
ــية  ــي العملية السياس ــل ف ــي احلاص السياس
بالعراق.وقال املتحدث باسم احلزب محمود محمد 
في تصريح للصحفيني عقب اجتماع جمللس قيادة 
احلزب بإشراف رئيس احلزب مسعود بارزاني، ونائب 
ــي وأعضاء مجلس  ــزب نيجيرفان بارزان رئيس احل
القيادة ومسؤولني آخرين، إن «مجلس قيادة احلزب 
عقدت اجتماعاً طبيعيا بعد انقطاع ملدة طويلة 
بسبب األوضاع الصحية، وتفشي فيروس كورونا».
ــن احملاور  ــش مجموعة م ــاع ناق ــني ان «االجتم وب
ــر العام للحزب،  ــألة عقد املؤمت املهمة منها مس
ــك عالقاتنا مع الدول  ــتان، وكذل وانتخابات كردس
اجملاورة، ودعم حكومة اإلقليم في مسألة عملية 
ــدرت حول هذه  ــرعت بها وقد ص االصالح التي ش
ــن الوضع الداخلي لإلقليم  احملاور عدة قرارات».وع
ــات البرملانية في  ــد محمد على اجراء االنتخاب أك
اإلقليم في موعدها احملدد في مطلع شهر تشرين 
ــرورة تقريب وجهات  ــددا على ض األول املقبل، مش
النظر بني األطراف السياسية الكردستانية قبل 
املضي في يوم اإلقتراع.وبشأن األوضاع السياسية 
في العراق قال محمود محمد: قد كثفنا جهودنا 
ــن  ــلة م ــرع بسلس ــد سنش ــن الغ ــارا م واعتب
االجتماعات واللقاءات لكي جند سبيال في كيفية 
جتاوز هذا االنسداد السياسي من أجل املضي في 
ــة املقبلة، وذلك ضمن  ــكيل احلكومة االحتادي تش

إطار التحالف الثالثي.

اربيل /



ــز األول في  ــة للمصارعة باملرك ــئة نادي الكاظمي ــاز فريق ناش ف
بطولة أندية العراق باملصارعة الرومانية.

وذكر االحتاد العراقي للمصارعة في بيان ورد  ان البطولة اختتمت 
ــج لفئة حتت ١٧  ــفرت النتائ ــى قاعة احتاد اللعبة، وأس امس عل
ــة الرياضي باملركز األول جامعاً ٢٢٠  ــنة عن فوز نادي الكاظمي س
نقطة.واشار الى ان نادي الثورة الرياضي فاز باملركز الثاني جامعاً 
ــباب العدل الرياضي على املركز  ١٥٤ نقطة، فيما حصل نادي ش
ــادي التاجي الرياضي  ــاً ١٥١ نقطة، مناصفة مع ن ــث جامع الثال

جامعاً ٨٥ نقطة.

كشفت إدارة نادي القوة اجلوية، 
، عن منح إجازة مفتوحة لالعب 
ــن  ــم» ع ــد ابراهي ــادي «أحم الن
ــن املدرب،  ــرار فني م ــق بق الفري
د»  ــيرة الى أن الالعب «صعّ مش
من موقفه املطالِب مبستحقاته 
ــو إدارة النادي  املالية. وقال عض
ــبب غياب  ــم كاظم إن «س هيث
ــن  ع ــم  إبراهي ــد  أحم ــب  الالع
ــو منح املدرب حكيم  املالعب ه
ــاكر اجازة مفتوحة له نظراً  ش
العتراضه وعدم تقبله ان يكون 
ــدالء في إحدى  ــس دكة الب جلي
ــع املدرب البالغ  ــات، ما دف املباري
ــد  بتواج ــه  رغبت ــدم  بع االدارة 
ــت احلالي مع  ــم في الوق ابراهي
أن  ــم  كاظ ــاف  وأض ــق».  الفري
ــة وقفت مع  ــوة اجلوي «ادارة الق
ــاكر ورأت  ــرار املدرب حكيم ش ق
ــرار الصحيح، الن  ــه اتخذ الق ان

ــرض  ــول ان يعت ــر املعق ــن غي م
ــرارات ورؤية املدرب  العب على ق
الفنية». وتابع عضو إدارة اجلوية 
ــد ابراهيم وفي  أن «الالعب أحم
ــه قدم طلباً  ــل ليس مبحل رد فع
ــتحقاته  مس ــليم  لتس لإلدارة 
ــرة أيام،  ــل االدارة مدة عش وأمه
ــديد فانه  ــال عدم التس وفي ح
ــة  القانوني ــرق  للط ــيلجأ  س
ــه  حقوق ــترداد  الس ــم  واحملاك
ــادي». وبنيّ كاظم  املالية من الن
ــراره  ــتعجل بق ــب إس ان «الالع
ــاً أن «األمر  ــدروس»، مبين غير امل
ــتوجب تقدمي شكوى وأن  ال يس
ــى هذا احلد،  ر املوضوع ال ــوّ يتط
ــتدعاؤه بعد  ــيتم اس ــا س فرمب
ــام، إال ان  أي ــرة  ــبوع أو عش أس
احمد ابراهيم استعجل بتقدمي 
ــتحقات  باملس ــه  ــرار مطالبت ق
ــزم  تل ــوداً  بن ــاك  هن ان  ــيما  س
بنقاط مدرجة  بااللتزام  الالعب 

بالعقد».

ــة  الديواني ــادي  ن ــف  وص
ــل الهيئة  ــي  قرار ح الرياض
ــه «غير  ــادي بأن ــة للن اإلداري
ــرعي»، وفيما بنيّ ان مؤمتر  ش
ــط غياب  ــة» جاء وس «اإلقال
ــادي ورابطة  الن ــرق  ــي ف ممثل
الذين يشكلون  ــجعني  املش
ــة  العام ــة  الهيئ ــة  أغلبي
ــه تدخل  ــد رفض ــادي، أك للن
في  والرياضة  ــباب  الش وزارة 
ــؤون األندية وإقدامه على  ش

رفع دعوى قضائية بذلك.
وقال نادي الديوانية الرياضي 
في بيان  إنه «تفاجئنا   بإقامة 
ــم نادي  ــر إنتخابي باس مؤمت
الرياضي يدعو الى  الديوانية 
ــة للنادي  ــل الهيئة االداري ح
ــدم  ــم ع ــد لك ــا نؤك وبدورن
ــا ومعرفتنا بهذا املؤمتر  علمن
غير الشرعي والذي ال يخص 

نادي الديوانية الرياضي».

وأضاف البيان أن «املؤمتر شهد 
غياب كافة فرق النادي خملتلف 
األلعاب (كرة القدم بفئاتها، 
ــة،  واملصارع ــلة،  الس ــرة  وك

ــا رابطة  ــدو، وأيض والتايكون
ــجعني الرسمية) الذين  املش
ــي  ــن ثلث ــر م ــكلون أكث يش
ــة وايضا عدم  ــة العام الهيئ

ــة  القانوني ــرق  الط ــلك  س
ــون األندية  ــورة في قان املذك
الرياضية فيما يخص الدعوة 
واالعالن وتسديد االشتراكات 

ــع  باألندية».وتاب ــة  اخلاص
ــد  «نؤك ــه  بيان ــي  ف ــادي  الن
رفضنا لتدخل وزارة الشباب 
ــؤون االندية  والرياضة في ش
ــر مخالفة  ــر يعتب ــذا االم وه
ــة  االندي ــون  لقان ــة  واضح
ــنقدم  س ولذلك  ــة،  الرياضي
ــا القانوني بهذا املؤمتر  طعنن
ــت حرج  ــي وق ــاء ف ــذي ج ال
ــتقبل فريق  ــداً ويهدد مس ج
ــدأ مؤخراً  ــرة القدم الذي ب ك
ــا  فيم ــوظ  ملح ــن  بتحس
ــتوى،  واملس النتائج  ــص  يخ
ــات مصيرية  ــو أمام مباري وه
ــان البقاء»، لذلك نؤكد  لضم
ــة الطرق  ــم اتخاذنا كاف لك
القانونية لضمان حق النادي 
واستقراره بعيداً عن الغايات 

واملصالح الشخصية».
ــكره اجلزيل  وقدم النادي «ش
ــى جمهورنا الوفي لوقوفه  ال
ــرفة اجتاه  وقفة الرجال املش
ــتقبل  ــذا أمور تهدد مس هك

الرياضية»،  وسمعته  النادي 
ــى  ال ــني  ــع احملب ــاً جمي داعي
ــا  فريقن ــم  ودع ــف  «التكات
ــة اآلن ونحن  ــروي وخاص الك
ــة  ــات احلرج ــذه األوق ــي ه ف

واملصيرية».
لنادي  العامة  الهيئة  وكانت 
ــررت، امس االول  ــة ق الديواني
ــحب الثقة عن  ــبت، س الس
ــه حسني  ادارة النادي ورئيس
انتخبت  ــي، فيما  العنكوش
ــة الدارة النادي،  ــة مؤقت هيئ
ــي  ــي حني اتهم العنكوش ف
وزير الشباب والرياضة عدنان 
ــذه اخلطوة  ــم ه ــال بدع درج
ــل عن  ــال ممث ــالل إرس من خ
ــا أن االجتماع  ــوزارة، مبين ال
ــدم  ــبب ع ــي بس ــر قانون غي
اكتمال النصاب حيث حضر 
٢٧ شخصا فقط، بينما عدد 
ــة العامة هو  ــاء الهيئ اعض

١٢٩ عضوا.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــة ان ال جند احللول  ــذا مواضيع وال غراب ــس بغريب أن نطرح هك لي
ــا القليل من  ــق لن ــرض املطلوب وحتق ــي بالغ ــي تف ــبة الت املناس
ــة مجاالت احلياة  ــبي الذي نفتقده في كاف ــة والهدوء النس الراح
ــه للكرة العراقية وما آلت  ــي ظل واقع مزر ال ميكن االنفكاك عن ف
ــب لم نكن بحاجة  ــارات حتى وقت قري ــه من تداعيات وانكس إلي
ــة تطرقت فيها  ــبق وفي أكثر من مقال ــل هذه احلاالت حيث س ملث
ــغب التي تبدى من أشخاص معروفني عند روابط  الى حاالت الش
ــيء  ــس من هذه الروابط بطرد من يس ــجعني وكنا منني النف املش
ــر من املزعجات  ــب بهؤالء حيث   الكثي ــار األمنيني للمالع او اخب
ــو واربيل التي  ــات زاخ ــي كافة مباري ــدث ومنها ف ــات حت واملنغص
ــي اربيل وملعب زاخو   حديث  ــوا حريري ف جتري في مالعب فرانس
ــف تتواجد املداراة ورمبا اخلضوع مما جعل  ــاء في زاخو ولالس اإلنش
من هؤالء اي املسيئني   يتمادون باإلصرار على اخملالفة وااليغال بها 
ــتراها  ــى التفاخر بها وهوا يرمي قنينة املاء اململوءة التي اش وحت
خصيصا لرميها على احلكم ومساعديه وخاصة في مباراة اربيل 
ــل عند الدقيقة  ــي مراقب اخلط هدفا الربي ــاء عندما الغ والكهرب
ــقط على مراقب اخلط لكنها انهالت على  (٨٦) واحلمد هللا لم تس
الالعبني املعترضني أسوق كل هذه املقدمة وانا وغيري من املتابعني 
ــاراة القوة اجلوية والطلبة وكانت بحق مباراة ممتعة وايضا هذه  ملب
ــدم الخذ املركز الثاني بعد  ــاراة كانت هي حافز للفريقني للتق املب
ــم  ــدوري مبكرا لهذا املوس ــذي ضمن بطولة ال ــرطة ال نادي الش
ــارة على  ــجعي الطلبة حج ــد مش ــى اح ــث رم (٢٠٢٢/٢٠٢١) حي
ــه الكابنت حكيم الى  ــاكر واصابته وتوج مدرب اجلوية حكيم ش
ــه شاكرا لهم وليس معاتبا  جمهور الطلبة واضعا يده على راس
ــاءة  ــؤالء احملرضني على االس ــة نهائيا من ه ــات غير مقبول تصرف
الدائمة وجمهور اجلوية كان قريب منهم لكنهم ميتلكون الكثير 
ــرد وجمهورهم  ــتطاعتهم ال ــاط األخالقي وكان باس ــن االنضب م
ــر وبقوة وال يلوح في  ــكلة تتكاث هوا االكثر كان في احلضور .املش
ــا ومن الغباء من عنده تصور قريب او بعيد ان  األفق القضاء عليه
ــاهدها  يرفع عنا هذا احلظر عن مالعبنا وهذه التجاوزات حتدث يش
الكثير ومنهم االحتادين اآلسيوي والدولي.لذلك لنترك احلديث عن 
ــى ان نعرف كيف نضبط مالعبنا ونحمي  رفع احلظر بعد اليوم ال
ــات الدوري  ــق لكل مباري ــث الدائم واملراف ــذا العب ــا من ه حكامن
ونستطيع أن نعمل الكثير من خالل تعاون االحتاد وجلنة االنضباط 
ــة  فيه مع اإلعالم الرياضي ودعوة أمن املالعب مبمثليهم ومناقش
ــذي ال يليق بنا أمام العالم  ــبل الكفيلة بإنهاء هذا الوضع ال الس
ــترو الذي  ــع احللول اجلذرية ومنها رفع منصة احلديد للمايس ووض
ــع املباراة أكثر من  ــجيع وظهره للملعب وال يتاب ــداوم على التش ي
ــرة دقائق متقطعة والزام املدربني بعدم االشارة لهذه الروابط  عش
ــعوب العالم وقمة الهدوء  باالعتراض وهم كثيرون ولننظر الى ش
ــاذا ال نتعلم منهم  ــه وجمال روحيتهم مل ــجيع الذي يبدون والتش
ــة واملنا يكمن  ــن هذا الوضع خاص ــا جمهور ومتابعني م لقد بتن
ــل املواصفات ونحن  ــر ملعب في كام بتواجد أكثر من اربعة عش
في حظر دائم كان بسبب احلرب مع ايران ودخول الكويت واحلصار 
ــغب تأتي  واحلرب الطائفية واليوم احلضور يتمدد بفعل أعمال ش
كالغبار الذي منر به مزعج بدرجة ال يطيقها البشر نحتاج الكثير 
ــر  ــاهدتها بيس للتوجيه وال نحتاج لوصف مباراة تتم اليوم مش
ــل االجتماعي نتمنى  ــى صفحات التواص ــن خالل التلفاز او عل م
ــب وعدم إهمالها  ــاه حلاالت التجاوزات في املالع على الكل االنتب
ــي بالغرض املطلوب  ــرة التي ال تف ــن العقوبات الفقي واالبتعاد ع
ــه هنالك  ــغب بان ــيئني ومثيري الش ــن االحتاد الى املس ــه م وتنبي
ــده جمهورنا الواعي والهادي  ــة وعيون تراقبهم وهذا ما يري متابع

واحملب لبلده وسمعته اخلارجية.
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ــدر الرباع  ــال عن تص ــي لرفع االثق ــاد العراق ــن االحت أعل
ــة العالم  ــي بطول ــاس مجموعته ف ــي عب ــي عل العراق
ــه في  ــرام، بانتظار منافس ــو غ ــوزن ٨٩ كيل ــباب ب للش

اجملموعة األخرى للحصول على ذهبية نهائي البطولة.
وقال رئيس االحتاد العراقي لرفع االثقال كاظم مزعل   إن 
ــات اجملموعة B في بطولة العالم برفع األثقال  «منافس
ــنة لوزن ٨٩ كغم أسفرت  ــباب دون سن عشرين س للش
ــدر البطل العراقي علي عباس احمد اجملموعة».  عن تص
وأضاف مزعل اننا» ننتظر نتيجة اجملموعة A مساء امس 
ــم النتيجة ونتطلع الى حتقيق بطلنا  ليتم بعدها حس
ــمة  ــد الذهب أو إحدى األوس ــة جيدة وحص ــي نتيج عل
ــاع علي عباس قدم أداءً  ــة امللونة»، مبيناً أن «الرب العاملي
ــتوىً مميزاً بوزن ٨٩ بعد أن رفع احلديد بفعالية  رائعاً ومس

اخلطف وخطف ١٤٣ كغم».

ــحب الثقة  عن  قررت الهيئة العامة لنادي الديوانية س
ــه حسني العنكوشي، فيما انتخبت  ادارة النادي ورئيس

هيئة مؤقتة الدارة النادي.
ــي  اجتمع اليوم عدد من أعضاء الهيئة   وقال العنكوش
ــة او حتديد اعالن او  ــدون حضور اللجنة االوملبي العامة ب
ــباب والرياضة عدنان درجال  تبليغ عنه، متهما وزير الش

بدعم هذه اخلطوة من خالل إرسال ممثل عن الوزارة. 
ــبب  ــي؛ أن االجتماع غير قانوني بس ــاف العنكوش وأض
ــخصا فقط،  ــاب حيث حضر ٢٧ ش ــدم اكتمال النص ع

بينما عدد اعضاء الهيئة العامة هو  ١٢٩ عضوا.
ــي يقوده درجال مستغال منصبه  وتابع؛ أن القرار سياس
ــادي يعارض  ــل ضد اي ن ــة   ويتدخ ــي احلكوم ــر   ف كوزي

توجهاته وسياساته.
ــادي أكد  ــة على الن ــون املتراكم ــص الدي ــا فيما يخ ام
ــي؛ أنه ال توجد اية ديون على النادي حتى ولو  العنكوش
دينار واحد وغير مطلوب اطالقا وما يثار عار عن الصحة. 
وعن موقف الهيئة العامة من إدارة العنكوشي للنادي؛ 
ــزء منهم يقف مع  ــس كل الهيئة العامة بل ج قال: لي
ــة، رئيس  ــباب والرياض ــن وزير الش ــني وبدفع م املعترض

االحتاد عدنان درجال .

ــي  العراق ــاد  االحت ــن  اعل
ــدو، ، عن فوز منتخب  للتايكوان
الناشئني باملركز اخلامس عاملياً 
ببطولة العالم في اول مشاركة 

رسمية بالبطولة.
ــي بيانان منتخب  وذكر االحتاد ف
ــدو  بالتايكوان ــراق  الع ــئة  ناش
ــس بفعالية  ــز اخلام ــاز باملرك ف
ــي» في البطولة التي  «البومس
اقيمت بكوريا اجلنوبية، من بني 

٦٣ دولة مشاركة.
ــتثمر  ــار  االحتاد الى انه اس واش

ــبال  واالش ــي  البومس ــم  براع
ــم في احملافل  وحتضيرهم لزجه
ــريعاً  ــي الثمار س ــة لتأت الدولي
بإجناز  ممتاز في اول جتربة من هذا 

النوع.
وبني ان «ثالثة من العبي املنتخب 
الذهبية وهم  ــة  بامليدالي ــازوا  ف
ينافسون ابطال دول العالم ألول 
ــذه النتيجة  ــوا به ــرة ليخرج م
واوضح  ــع».  ــت اجلمي اذهل التي 
االحتاد ان الالعبني الفائزين هم: 
ــد اهللا، ومحمد  ــد علي عب محم
ــراف املدرب  ليث مهدي، حتت إش

العراقي عمر حميد.

ــر،  ــس جاب ــية أن ــت التونس كتب
ــا، فصال  ــرة عامليً املصنفة عاش
ــا  ــخ بإحرازه ــن التاري ا م ــدً جدي
السبت أكبر لقب في مسيرتها 
ــد لأللف  ــدورة مدري ــا ب بتتويجه
ــا  ــة، فيم ــب الترابي ــى املالع عل
ــباني كارلوس  ــع اإلس الياف أكد 
ــوة  الق ــه  أن ــددًا  مج ــكاراس  أل
ــي  الصرب ــه  بإقصائ ــدة  الصاع
ــف  املصن ــش  ديوكوفيت ــاك  نوف

االول من الدور نصف النهائي.
ــب بفوزها  ــر اللق ــت جاب وحقق
على االميركية جيسيكا بيغوال 

الرابعة عشرة ٧-٥، صفر-٦، ٦-٢.
ــر في  ــي جلاب ــب الثان ــذا اللق وه
ــد دورة برمنغهام  ــيرتها بع مس
املاضي على  ــام  الع ــة  اإلنكليزي
املالعب العشبية عندما أصبحت 
أول العبة عربية حتقق لقبًا ضمن 

دورات رابطة احملترفات.
ا) قبل  ــبق جلابر (٢٧ عامً ولم يس
ــي إحدى  ــت نهائ ــد أن بلغ مدري
أول  ــي  ف ــت  وجنح ــف  األل دورات 

محاولة بتحقيق اللقب.
ــادس  الس ــي  النهائ ــذا  ه وكان 
ــيرتها االحترافية،  جلابر في مس
ــتون  تشارلس دورة  ــرت  خس إذ 
ــابق العام  االميركية في وقت س
احلالي ونفسه في العام الفائت، 

باالضافة الى شيكاغو االميركية 
٢٠٢١ وموسكو ٢٠١٨.

قالت بعد الفوز «خسرنا العديد 
ــعيدة  ــات، لذا أنا س من النهائي
ــوز اليوم. كان  ــا متكنا من الف أنن
ــة املرة االخيرة  االمر صعبًا خاص
كل  ــكر  أش ــتون.  تشارلس ــي  ف
ــت  ــوم». وأضاف ــي الي ــن دعمن م
ــم  ــم ان أتعل ــر «أعدك للجماهي
ــبانية  االس الكلمات  ــن  م املزيد 

وأعود العام املقبل».
ــتتقدم جابر الى  وبهذا الفوز، س
ــي التصنيف  ــابع ف ــز الس املرك
ــات الذي  ــي لرابطة احملترف العامل
ــبق أن حققته وهو االعلى في  س
ــية،  ــت التونس ــيرتها. وكان مس
ــر  أول عربية تدخل الئحة العش
ــي العالم، أقصت في  األوليات ف
ــيمونا  الرومانية س النهائي  ربع 
ا  ــابقً ــا س ــى عامليً األول ــب  هالي
ــب مرتني في مدريد  وحاملة اللق
أن  ــل  قب و٢٠١٧   ٢٠١٦ ــي  عام
ــية إيكاتيرينا  تتفوق على الروس
ألكسندورفا في نصف النهائي.

ــا التي  ــرة الثالثة تواليً ــذه امل وه
تتفوق فيها جابر على بيغوال في 
خامس مواجهة بينهما، والثانية 
ــدور الـ١٦ في  ــام بعد ال ــذا الع ه
دبي، مقابل فوزين لالميركية في 

أول مواجهتني بني الالعبينت.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــز»، إن ممثل  ــتان تامي قالت صحيفة «هندوس
ــعب الهندي  ــزب الش ــي حل ــرع اإلقليم الف
احلاكم، قدم حملكمة «اهللا أباد» العليا عريضة 
تطلب السماح بفتح غرف مغلقة في ضريح 
ــدف  ــة، أن ه ــرت الصحيف ــاج محل».وذك «ت
ــينغ رئيس  ــب، الذي قدمه راجنيش س الطل
قسم العالقات العامة بفرع أيودهيا للحزب 
احلاكم، معرفة هل توجد في الغرف املغلقة 
ــية.ونقلت  ــة هندوس ــام وكتب مقدس أصن
ــه: «هناك  ــي قول ــن السياس ــة ع الصحيف
جدل قدمي حول تاج محل. مت إغالق حوالي ٢٠ 
ــمح ألحد بالدخول إليها.  غرفة فيه، وال يس

ــوي على أصنام  ــذه الغرف حتت ــد أن ه ويعتق
وآلهة هندوسية».ويرى سينغ، أنه ال يوجد أي 
ــذه الغرف ووضع حد جلميع  حرج في فتح ه
ــة بأن العديد من  اخلالفات.ونوهت الصحيف
ــية، تدعي أن  ــات اليمينية الهندوس املنظم
ــي  «تاج محل» هو في الواقع معبد هندوس
ــدمي. ويدور اجلدل حول هذا الصرح املعماري  ق
ــنوات،  الرائع من الرخام األبيض منذ عدة س
ــية بأن «تاج محل»  وتزعم جماعات هندوس
ــدمي كان يدعى «تيجو  ــي ق هو معبد هندوس
ــلمني من  ــكام الهند املس ــا»، وأن ح ماهاالي
ساللة املغول أعادوا ترتيبه خلدمة أهدافهم 

اخلاصة.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــني هيكس نائبة وزير  ذكرت كاثل
الدفاع األمريكي، أن أكثر من ١٠٠ 
ــرون  ــدي أمريكي منتش ألف جن
في أنحاء املسرح األوروبي، حيث 
يعملون بشكل وثيق مع احللفاء 
ــيا».ونقلت  في الناتو «لردع روس
ــبوتنبك» عن هيكس  وكالة «س
ــي «معهد  ــا خالل حدث ف قوله
رونالد ريغان» أمس اجلمعة عندما 
سئلت عن مواجهة روسيا: «في 
ــا  ــة، بنين ــردع األوروبي ــادرة ال مب
القدرات».وأضافت  ــن  م ــر  الكثي
ــر من ١٠٠ ألف من  هيكس: «أكث
ــكرية األمريكية  ــوات العس الق

اليوم، في املسرح األوروبي املسرح 
ــه. نحن في  ــي محيط ــي وف األوروب
ــاك. إدارة (الرئيس  ــد هن ــع جي وض
األمريكي جو) بايدن توقعت احتواء 
األنشطة العدائية احملتملة لروسيا 
في أوروبا».وفي وقت سابق، صرحت 
هيئة األركان البيالروسية بأن حلف 
الناتو يعزز قواته بالقرب من احلدود 

ــكرية  عس ــات  «لعملي ــتعد  ويس
ــرقي»، مشيرة إلى  على االجتاه الش
ــكري،  أن هناك نحو ٣٧٫٥ ألف عس
ــدا ودول  ــم ٢٤٫٥ ألف في بولن منه
ــاك قوات بالقرب  البلطيق، وأن هن
ــالروس، ميكن  ــيا وبي من حدود روس
ــة  هجومي ــات  مجموع ــكيل  تش

منها بشكل سريع.

طوكيو / وكاالت / البينة الجديدة

صرح وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، 
ــيا في  ــأن رد الغرب على خطوات روس ب
ــة على  ــة بالغ ــم بأهمي ــا يتس أوكراني
ــد ردع الصني.وقال الوزير الياباني،  صعي
في تصريح لصحيفة «واشنطن بوست» 
ــي اهتماما  ــني «تول ــة، إن الص األمريكي
ــة رد اجملتمع الدولي» على  كبيرا لطبيع
ــر  ــي أوكرانيا.واعتب ــيا ف ــوات روس خط
كيشي أن خطوات الغرب «ستؤثر على 
ــا في املنطقة  ــبات بكني وأعماله حس

أنه  ــتقبل».وأضاف  ــيوية في املس اآلس
ــيا  ــع الدولي أعمال روس «إن ترك اجملتم
ــأن  ــي أوكرانيا دون أي عواقب، فمن ش ف
ــارة خاطئة بأنه ميكن  ذلك أن يوجه إش
ــال في  ــل هذه األعم ــع مث ــاهل م التس
مناطق أخرى من العالم، مبا في ذلك في 
ــدي والهادئ». ــي احمليطني الهن منطقت

وأكد كيشي أن اليابان ستواصل تقدمي 
ــع احلالي. ــي الوض ــا ف ــم ألوكراني الدع

وتعليقا على تطور القدرات العسكرية 
ــال الوزير الياباني  ــمالية، ق لكوريا الش
ــغ يانغ  ــة لبيون ــارب الصاروخي إن التج

ــي طوكيو  ــات ف ــببت ببدء املناقش تس
ــرب  ــدرات لض ــر ق ــدوى تطوي ــأن ج بش
ــرض  ــدو املفت ــكرية للع ــع العس املواق
ــالت محلية  ــات ومقات قاذف ــطة  بواس
اليابانية  ــلطات  الس أن  الصنع.وأضاف 
تعتزم دراسة تلك املسائل، إذ أن احلديث 
ــني اليابانيني. ــة املواطن ــدور عن حماي ي
ــزم طوكيو على  ــي أيضا ع ــد كيش وأك
ــع رئيس كوريا  ــة اتصاالت وثيقة م إقام
ــوك يول لتعزيز  ــة اجلديد يون س اجلنوبي
ــان والواليات  ــي بني الياب ــاون الثالث التع

املتحدة وكوريا اجلنوبية.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــة ريش ــة البريطاني ــس اخلزان ــن رئي أعل
سوناك أن احلكومة سترصد ١٫٣ مليار جنيه 
إسترليني أي ما يعادل ١٫٦ مليار دوالر إضافية، 
ــكرية واقتصادية  ــاعدات عس لتمويل مس
ــاء  ــانية ألوكرانيا.وقال بيان صدر مس وإنس
ــن ال نتزعزع في  ــبت: «نح ــس االول الس أم
ــاعد ١٫٣  ــعب أوكرانيا. وستس ــا لش دعمن
ــة في توفير  ــترليني إضافي مليار جنيه إس
الدعم العسكري والعملياتي الضروري الذي 
ــاف: «اململكة املتحدة في  يحتاجونه».وأض
ــة الداعمني على الصعيد االقتصادي  طليع
ــا... نعمل بال  ــاني والدفاعي ألوكراني واإلنس

كلل إلنهاء هذا الصراع».

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ــار رئي ــني مستش ــان غاغ ــال ي ق
ــك  دونيتس ــة  جمهوري ــة  حكوم
ــن  م ــرة  كبي ــبة  نس إن  ــعبية،  الش
األسلحة التي قدمها الغرب ألوكرانيا 
ــن  وميك ــتعمال،  لالس ــة  صاحل ــر  غي
وصفها باخلردة.وأضاف املستشار: «إن 
معظم املعدات العسكرية، والذخائر 
ــف األنظمة القتالية،  اخملصصة خملتل
ــة إلى  ــدول األوروبي ــا ال ــي قدمته الت
ــكل غير مجاني، عبارة  أوكرانيا وبش
ــذه املنتجات  ــض ه ــردة. فبع ــن خ ع

ــم  تت ــم  ل أو  ــا،  صالحيته ــت  انته
ــكل صحيح، أو لم يتم  صيانتها بش
تخزينها في الظروف املناسبة، لذلك 
نسبة التشغيل هناك صغيرة».وتابع 
املستشار القول: «ومن الصعب حتديد 
ــتخدمون  ــن يس ــون الذي ــل املقاتل ه
ــلحة، غير مهرة وال يتقنون  هذه األس
ــا إذا كان احلديث يدور حقا  ــك، أو م ذل
ــانات القدمية  عن التخلص من الترس
ــتار  ــاطة حتت س ــن قبل أوروبا ببس م
وتقدميها كمساعدة  تقريبا،  إنساني 

مدفوعة الثمن ألوكرانيا».

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
أحبطت القوات املصرية يوم السبت املاضي  هجوما 
ــرق  ــا على إحدى محطات رفع املياه مبنطقة ش إرهابي
ــلحة عن مقتل  ــفرت املواجهة املس القناة، فيما أس
ــم  ضابط و١٠ جنود وإصابة آخرين.وقال املتحدث باس
ــوات املصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية  الق
ــرق القناة ومت  ــا على نقطة رفع مياه ش نفذت هجوم

اإلشتباك والتصدي لها من العناصر املكلفة بالعمل 
ــفرت  ــلحة أس ــي النقطة.وأضاف أن املواجهة املس ف
ــة ٥ أفراد.وصرح  ــود، وإصاب ــن مقتل ضابط و١٠ جن ع
ــة ومحاصرتهم  ــاردة العناصر اإلرهابي ــم مط بأنه يت
ــيناء.وأكدت القوات  في إحدى املناطق املنعزلة في س
املسلحة استمرار جهودها فى القضاء على اإلرهاب 

وإقتالع جذوره.

وكاالت / البينة الجديدة

ــاعد الغرب  ــعودية ال تس كتبت صحيفة «تلغراف» أن الس
ــط، وأن  ــاج النف ــادة إنت ــكو» برفضها زي ــق موس ــي «خن ف
«النظام امللكي في الشرق األوسط يبدو اآلن حليفا لروسيا 
ــة، فإن  ــريكا للغرب».ووفقا للصحيف ــه ش ــن كون ــر م أكث
ــية يعد خطوة معقدة ومؤملة  التخلي عن املواد اخلام الروس
ــبة لبريطانيا،  ــيا حتى بالنس ــا وصعبة دبلوماس اقتصادي
ــدة على الواردات من روسيا كباقي الدول  التي ال تعتمد بش

ــو قدمت القليل من  ــة إلى «أنه ل ــت الصحيف الغربية.ولفت
ــاعدة من أوبك لكان عامال مساعدا... السعودية التي  املس
ــب القدمي  ــي هذا التكت ــم ف ــي الواقع لديها صوت حاس ف
ــط، يجب أن تكون حليفا لبريطانيا».وأضافت  ملصدري النف
ــرق األوسط يبدو اآلن  الصحيفة أن «النظام امللكي في الش
حليفا لروسيا أكثر من كونه شريكا للغرب».ويعتقد كاتب 
ــعودية بحاجة إلى إعادة التفكير ألنها ترسل  املقال أن الس
«إشارات جيوسياسية سيئة» وأنه إذا لم تقم بزيادة معدل 

اإلنتاج سوف تدفع العالم إلى الركود.
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دمشق / وكاالت / البينة الجديدة
ــد» املوالي  ــات تنظيم «قس ــدأت مؤسس ب
ــكان من  ــي إحصاء الس ــش األمريك للجي
ــورية،  ــع مكونات منطقة اجلزيرة الس جمي
ــية  في خطوة جديدة تخدم أهدافا سياس
ــة واجتماعية.وأثار اإلحصاء مخاوف  وقومي
ــبق  ــكان العرب، إذ س ــدى الس ــددة ل متج
لـ»قسد» إصدار قانون «حماية وإدارة أمالك 
ــكيل جلنة من  ــر تش ــذي أق ــني»، وال الغائب
ــتثمار أمالك  ــا إدارة واس ــه وأجاز له أعضائ
ــن عام، حيث  ــادروا منازلهم ألكثر م ــن غ م
ــي ريع أمالكهم «دون  يفقد هؤالء حقهم ف
املساس بأصل احلق»، إال أن القانون استثنى 
ــن إدارة أمالكهم عبر  ــرب الغائبني» م «الع
ــص فيه  ــت الذي خ ــم، في الوق ــني له ممثل
ــة  مبعامل ــن  واألرم ــوريون  واألش ــريان  الس
خاصة حيث تقوم جلنة ممثلة عنهم بذلك.
ــي ريف محافظة  ــادت مصادر محلية ف وأف

ــي وإداريي  ــكة بأن «املئات من موظف احلس
ــب التخطيط  ــمى (مكت ــا يس ــي م وقيادي
ــم اجلزيرة)  ــي إقلي ــاء ف ــة واإلحص والتنمي
ــد» باشروا    و(هيئة التربية) التابعني لـ»قس
ــة  ــة املالكي ــي منطق ــكانيا ف ــاء س إحص
ونواحيها األربعة الواقعة على مثلث احلدود 
ــوري - العراق - التركي)، أقصى شمال  (الس
شرقي محافظة احلسكة، شرقي سوريا».

ــة اإلحصاء في  ــادر أن «عملي ــت املص وتابع
ــمل املدينة وبلدات رميالن  املالكية، ستش
ــي من  ــة، والت ــة واجلوادي ــدة واليعربي ومعب
ــني، حيث  ــتغرق يومني متتال ــرر أن تس املق
ــات  ــدوام في جميع املؤسس ــل ال مت تعطي
ــي املناطق املذكورة، وإلزام األهالي  املدنية ف
بعدم مغادرة منازلهم، وكذلك إلزام جميع 
ــة  واالقتصادي ــة  التجاري ــال  احمل ــاب  أصح

ــام لتتمكن جلانها من عمليات  باإلغالق الت
اإلحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين 
ــاء  «اإلحص أن  ــت  املعلومات».وبيّن ــع  جمي
يشمل تسجيل عدد أفراد األسرة املقيمني 
ــر الوافدة والنازحة إلى  ــافرين، واألس واملس
ــوريا، وممتلكات العائلة  ــرق س ــمال وش ش
ــؤال  من منازل وأراضي ومحال جتارية، والس
ــك ومعرفة عدد  ــة لذل ــى األوراق الثبوتي عل
املوظفني احلكوميني من أفراد العائلة وعدد 
ــك من املعلومات». ــن البالد وغير ذل املغادري
بدورها، أكدت مصادر مقربة من «قسد»، أن 
«مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل 
ــدات والقرى  ــي والبل ــدن والنواح ــة امل كاف
ــيتم على  ــرة، وس ــة مناطق اجلزي ــي كاف ف
مراحل».وأشارت إلى أن «الهدف من التعداد 
السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية 
عن السكان واملساكن التي تساعد بدورها 

في تنفيذ خطط التنمية».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــف الناتو ينس  ــام حلل ــال األمني الع ق
ــو يدعم أوكرانيا  ــتولتنبرغ، إن النات س
بقوة لكنه لن يصبح طرفا في النزاع.

ــة  مقابل ــي  ف ــتولتنبيرغ  س ــاف  وأض
 :«Welt am Sonntag» ــة  ــع صحيف م
ــى ال  ــيء حت ــل كل ش ــب أن نفع «يج
ــا إلى دول  ــي أوكراني ــا يحدث ف ميتد م
ــبب ال نرسل أي قوات  أخرى، لهذا الس

ــم البالد  ــالد، ندع ــى الب ــو إل ــن النات م
ــنا طرفا  ــي، لكننا لس ــكل جماع بش
ــه نزيد  ــي الصراع.. وفي الوقت نفس ف
ــرق الناتو  عدد القوات واملعدات في ش
حلماية أعضائنا.. أملانيا تلعب دورا رائدا 
في هذا».وأوضح ستولتبيرغ أن احللف 
ــة جدا»  ــارة «واضح ــال إش يعتزم إرس
ــوم على إحدى دول  ــكو بأن الهج ملوس
ــيكون هجوما على جميع  احللف «س

الدول األعضاء الثالثني».

وكاالت / البينة الجديدة
ــت»  فيل «دي  ــة  صحيف ــت  قال
ــوة الرئيس األوكراني  األملانية إن دع
ــار  ــكي للمستش زيلينس فالدميير 
ــولتس إلى كييف  األملاني أوالف ش
ــتفزاز  ــد النصر هو اس ــي يوم عي ف
ــة  ــبوق.ونقلت الصحيف ــر مس غي
ــا  ــة أليس ــة األملاني ــن الصحفي ع
شوارتسر، «يؤسفني أن زيلينسكي 
أن  أود  ــتفزاز.  ــن االس ــف ع يتوق ال 
ــمع نبرة أكثر حتفظا ألوكرانيا». أس

ــوات  ــى الدع ــر إل ــت شوارتس ولفت
هت  ــني األملان، وجِّ العلنية للمثقف
ــم  تطالبه ــة  األملاني ــلطات  للس
بالتخلي عن تسليح كييف، خوفا 
ــراع، إذ وقع على  ــد الص من تصعي
ــليح  عريضة املطالبات بعدم التس
ــخص.وتابعت  ــي ٢٥٠ ألف ش حوال

الصحفية قائلة: «أشعر باالكتئاب 
ــرة أن احلكومة  ــن فك ــتياء م واالس
ــا  خطته ــا  لديه ــس  لي ــة  األملاني
ــل دائما ما  ــا تفع ــة، ولكنه اخلاص
ــط في  ــا بالضب ــوب منه ــو مطل ه
ــرة األخيرة، أثارت  كييف».وفي الفت
ــيني  السياس ومواقف  ــات  تصريح
ــتياء  ــال الدولة األوكرانيني اس ورج
ــة بعد  ــة وخاص ــلطات األملاني الس
تشبيه السفير األوكراني في برلني 
للمستشار األملاني أوالف شولتس 
ــا طالب النائب  ــة نقانق.كم بقطع
ــتاغ (البرملان األملاني)،  في البوندس
ــفير  ــيفيم داجدالن، بطرد الس س
األوكراني في برلني، أندريه ميلنيك، 
ــار  من أملانيا، بعد أن وصف مستش
ــة  ــولتس بـ»قطع ــا أوالف ش أملاني

نقانق».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــغ  أولي ــدا  كن ــي  ف ــي  الروس ــفير  الس ــال  ق
ــويد  ــدا والس ــام فنلن ــتيبانوف، إن انضم س
ــيدفعهما إلى معاملة  ــل إلى الناتو س احملتم
ــيا كخصم وسيستلزم ذلك رد فعل من  روس
جانب موسكو.وأشار السفير إلى أن «روسيا، 
ــى الناتو، لن تواصل  ــد انضمام الدولتني إل بع
اعتبارهما دولتني حياديتني بل كنقطة تهديد 
للناتو، مما سيجعل اجلميع ينسون بخصوص 

ــة البلطيق».ونوه  ــووي ملنطق ــع غير الن الوض
ــا حياد  ــيا، احترمت دائم ــأن روس ــفير ب الس
ــفير: «تستخدم  ــويد وفنلندا.وقال الس الس
ــكات مختلفة  ــو اآلن  تكتي ــنطن والنات واش
ــي فنلندا  ــية معينة ف ــز قوى سياس لتحفي
والسويد إلقناع البلدين بالتخلي عن أسلوب 
ــمال أوروبا من  ــلمي وحتويل ش حياتهما الس
ــكري واالستقرار  منطقة عدم االنحياز العس

واالزدهار إلى مسرح حرب محتمل آخر».
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د. عبد االله جاسم

أنا الليلُ البهيمْ ..
وظالمه املعتم..

أنا اخلوفُ ..
.. الذي أرعبَ العاشقَ املتيمْ

.. أنا الفجرُ الذي يطلُ به الهيثمْ
.. ونوره الساطع بعينيكِ

كالبرق يحتدم..
أنتِ مسرّة عيد ونسكه احملرم..

.. حبكِ في األعماق صرحٌ ال يهدمْ
ووشاحكِ طاهرٌ ال يناله األثم..

فالنفس ال يحبطها إال مارق متجهم..
فال حتزني على نبلٍ توارى وجرد الشيم..

فقد غيرَ احلب مفاهيم القيم..
فلن اتغير بارض وَلَدتْ لي حضارة عمياء.

 ابصرت بها األمم..
وأنا مازلتُ بني جدران الغباء..

والهمجية احلمراء..
تفتكُ بأهلي وتشتت شملهم..

لكنّها ال متنع النسور..
إذ حلقتْ فوقَ القمم..

فال أسف على حثاالت..
تربت على اساطير اجلهالة..

.. مُ مَ حتى بلغت أنوفهم عفونة الشَّ
صبرتُ على عزلة األعداء وكيدهم..

فاضحتْ لي الدنيا  أن السعادة ال اراها..
إال في عالم االحالم.

د .عبدالكريم محسن اِّـصطفاوي

جاءَ مهروالً باجتاهها ، صاحَ وهو يشعرُ 
بفرحٍ غامرٍ :

ــى عملٍ  ــتُ عل ــد حصل ــي.. لق حبيبت
ــدٍ ،أفضلُ بكثيرٍ من عملي احلالي  جدي

، واملباشرةُ بعد يومني.
ــن طبيعةِ هذا  ــع! حدثني أكثر ع - رائ

العمل.
ا مع  ــب متامً ــعٌ ويتناس ــه عملٌ ممت - إن
ــي املقابل  ــأحصلُ ف ــي، وس تخصص

على مرتبٍ كبيرٍ سيغيرُ من حالنا .
ــيء  توقفَ ثم أضافَ : ولكن هنالكَ ش

واحد! - ماهو؟
ــودًا ليالً  ــي أن أكون موج ــاجُ من - يحت
ــهر  ا بالش ــرينَ يومً ــدة عش ــاراً مل ونه

الواحد بعيداً عن البيت.
ــتْ له:  ال  ــاض،  وقال رتْ باإلمتع ــعَ شَ
ــتحقُ  ــدُ ان الفرق في الراتبِ يس أعتق
غيابكَ كل هذه املدة!، لذا من األفضل 

أن تتركهُ وال تفكرُ فيه!
ــن وراءهِ  ــنجني م - ولكن .. ولكن … س

مبلغاً طيبًا ، وسيحسنُ من مستوى 
معيشتنا ، وو…

أومأت بيدها مقاطعة حلديثه، وكأنها 
لمْ تُصغ لكالمهِ األخير . 

ــه متحمس  ا بأن ــت  متامً ــد أن أدرك بع
ا،ولن يتنازل عنه، خبأتْ رأسها بني  جدً
ــا وخاطبته بحزمٍ وبكالم ال يكادُ  يديه
ــمع   : يجب أن تختارَ بيني أو بينه  يُس

!!!
ــح  ــي واض ــن؟  - كالم ــاذا تقصدي - م
ــذه الوظيفة أو   ا … إما أن تترك ه ــدً ج
ــعرَ بانزعاجٍ كبيرٍ  ــرك بيتك!!! . ش تت
ــتدارَ الى اخللفِ  ــمْ يردُ عليها ، اس ، ل
ــت به  ــا تفوه ــمع م ــم يس ــه ل وكأن
ــكات  ــا وراحَ يلملمُ املستمس ،تركه
ــثَ في كلِ  ــة. بح ــة للوظيف املطلوب

ــة ، وهي  ــمْ يجد أهم وثيق ــكانٍ فل م
ــب العمل  ــهادة اخلبرة التي تناس ش
ــديدٍ ،بحثَ  ــسَ بصداعٍ ش اجلديد.أح
في مكانٍ ثان وثالث فلمْ يجدها. يأس 
ــك الوثيقة  ــن العثور على تل متاماً م
ــتلم العمل  ــن يس ــا ل ــي بدونه والت
اجلديد. لقد استسلم لفكرة فقدان 
ــريره  ــسَ على حافةِ س ــة، جل الوثيق
ووجدَ نفسهُ في موقفٍ عصيبٍ وفي 
ــام ، فإما أن يقبل  صراعِ إقدام -إحج
ــة ويحصل على مردود مالي  بالوظيف
ــة في االبتعاد عن  كبير، مقرونًا مبتع
ــة  أو ان يتخلى عن  ــه الصاخب مدينت
املوضوع جملة وتفصيال.فكرَ صامتًا 
ــوتٍ عالٍ :  ــم أخذَ يفكر بص قليالً ، ث
ــذا العمل ،  ــتلمتُ ه ــتُ واس لو ذهب

ــا لن تقبل  ــر حبيبتي ، ألنه سأخس
ــن األجدى أن   ــذا م ــع اجلديد،ل بالوض
ــي جيدٌ !!  ــم ان عملي احلال ــه ،ث أترك
ــعرَ  ــث مع الذات ش ــد هذا احلدي وبع
ــركَ  ــررَ ت ــر ، وق ــي كبي ــالمٍ داخل بس
ــدة ، ولكنه في نفس  الوظيفة اجلدي
ــم آخر ،  ــى  أمرٍ مه ــتِ توصلَ ال الوق
ــه وكل ذلك احلب  ــفَ حلبيبت وهو كي
الذي يجمعهما ، وتخيرهُ بيّنها وبني 
ــل اجلديد !!  لذا أتخذ قرارًا ثانيًا  العم
ا .في هذه  ــن حبيبته أيضً بالتخلي ع
ــعر بارتياح عميق!!  اللحظة  بدأَ يش
ــةَ اخلبرة التي  ــه فرأى وثيق نظرَ أمام
ــا أمامهُ  ــا !! وجده ــثُ عنه كان يبح
ــه وكأنها أتت زاحفةً   ا من وقريبةً جدً

نحوه !!.

متابعة / البينة الجديدة
ــر جريدة  ــرة حتري تهنىء اس
ــاعرة  ــة اجلديدة) الش ( البين
ــا  (دني ــة  املغترب ــة  العراقي
ــبة فوزها  ــل) ملناس ميخائي
للثقافة  ــارقة  الش ــزة  بجائ
ــن مجموعتها  ــة ع العراقي
الشعرية ( احلرب تعمل بجد) 
ــكو  ــا اليونس ــي ترعاه والت

ــة  املمثل ــع  م ــة  مناصف
هيلني  ــورية  الس ــة  العراقي
اجلنابي ، ودنيا شاعرة عراقية 
ــة  العربي ــني  باللغت ــب  تكت
ــي  ــة ف ــة ومقيم واالنكليزي
ــات املتحدة األمريكية  الوالي
ــام ١٩٦٥في بغداد  ، ولدت ع
بغداد  وتخرجت من جامعة 
ــعينات  ــي تس ــرت ف ، وهاج

ــرم الى الواليات  القرن املنص
املتحدة األمريكية وتخرجت 
ــيت في  ــي جامعة وين س ف
ــزة  ــت جائ ــام ٢٠٠١ ونال الع
ــدة لكتاباتها  من األمم املتح
ــان وحرية  ــن حقوق االنس ع
الكتابة ، ومن ابرز مؤلفاتها 
ــذي  ــة) ال ــي العراقي ( الليال
دار  ــن  ع  ٢٠١٣ ــام  ع ــدر  ص

ــازت  ــا ح ــا ، كم ميزوبوتامي
على جائزة كريسكي لآلداب 
ــنة  ــون في ديترويت س والفن
ــك مت اختيارها  ٢٠١٣ ، وكذل
كأفضل الكتاب لعام ٢٠٠٥ 
ــل آخر لها بعنوان  ، وفاز عم
(يوميات موجة خارج البحر) 
ــي  العرب ــاب  الكت ــزة  بجائ

االمريكي .

متابعة / البينة الجديدة 
صدرحديثا للدكتورة أسيل عبد اخلالق الطائي 
ــية في كلية الفنون اجلميلة بجامعة  التدريس
ــة  ــة والتربوي ــني الفكري ــاب ( املضام ــل كت باب
ــبير).بينت الكاتبة أن  ــات شكس ــي كوميدي ف
ــد جانبا مهما  ــري والتربوي يع املضمون الفك
ــه اآلخر  ــي وهو الوج ــب العمل الفن ــن جوان م
ــكل  ــكل وال يعني أن الش ــد مع الش ــه ويتح ل
ــي رغبة  ــد املتلق ــة تزي ــارف مظهري ــرد زخ مج
ــى العمل  ــون ومعن ــى املضم ــالع عل ــي االط ف
ــكل  ــل الش ــل أن تفاع ــه ب ــد ايصال ــذي يري ال
ــرحي خاصا به  ــص املس ــون في الن ــع املضم م
ــتنتجت الكاتبة  ــدادا خارجيا.واس ــس امت ولي
ــبيرية الكوميدية حتمل  أن النصوص الشكس
ــاء مظاهرها  ــة باقص ــني فكرية واضح مضام
ــي  ــعر الغنائ ــى الش ــا عل ــة واحتوائه املألوف
ــاط  وارتب ــة  امليتافيزيق ــالت  التأم ــدت  وجتس

نصوصه بالطبيعة وجمعت بني الواقع واخليال 
واستخدام املفارقة واملغالطة وااللتباس فضال 
ــر االضحاك الذي ينبع من  عن تضمينها عنص
افتراضات مبالغ فيها، ودعت نصوصه بإحقاق 
ــاط باجلماعة واقترنت  العدالة والتعاون واالرتب
الكوميديا لديه بني ماهو مضحك وغريب وبني 

ماهو جاد وبني ماهو مصطنع وحقيقي.

قصة قصرية قصيدة 
حبك رصح ال هيدم

املضامني الفكرية والرتبوية يف كوميديات شكسبري

رحيل

الشاعرة العراقية املغرتبة (دنيا ميخائيل) تفوز بجائزة الشارقة للثقافة العراقية
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ــع الواقعي في  ــون التتب ــاً ما يك  وغالب
السردية العربية كعمل صعب. وضوحه 
ــانية،  ــني الروايات اإلنس ــأنها ب يبنيّ ش
املتقنة. ذلك العمود الذكي الذي ارتكزت 
عليه األحداث، متانته هو ما جعل منها 
ة، ومن خالل ذلك التشويق، تقدم  مشوقّ
معلومة متكاملة فيها غايات رسالتها 
ــس  ــراء جلن ــا – كق ــد أدركن ــة.. لق اجلليّ
ــة يكون فيها حدثها  الرواية- ان اية رواي
حاً سوف يغادرها  ــبَّ شَ ضبّباً ومُ احملوري مُ
ــتت الذهن الى غير رجعة،  القارئ متش
فالناقد النبيه يعلم ان احلدث احملوري هو 
سرّ السردية اإلنسانية، التي تتدفق من 
ــأى: مفردة  ــالة الرواية. (منت خاللها رس
ــاد القصي) جعلت من الرواية  من االبتع
ــة التي  ــات املهم ــني الرواي ــدة من ب واح
ــرة متيزها عن  ــول موضوعة مثي ــدور ح ت
الروايات التي توجهت بخطها العام الى 
الهجرة. لقد عكست هذه الرواية رمزية 
ــان مهما  ــاس (ان االنس ــة اإلحس عالي
يتغرب ويالقى املشاق فالبد ان يعود الى 
ــه)، إضافة ان الرواية جاءت  أحضان وطن

ــخاص، جعلت منهم  ــنة عدة اش بألس
ــردية لروي تلك اخملاطر  الرواية األداة الس
ــا املهاجرون.  ــعة التي يتعرض له البش
ــة مع  ــم املواجه ــن خالله ــة م موضح
أشكال االنتهاكات التي تتعلّق بالهجرة 
ــكلٍ غير  ــرعية، كالدخول بش غير الش
ــق: «إذ يدخل األفراد  ــر موثَّ صرَّح أو غي مُ
ــريّ  ــكلٍ س إلى الدولة عبر حدودها بش
ــافهم».  اكتش ودون  ــة  الدول ــم  عل دون 
ــم القوانني  ــروف عن الهجرة معظ واملع
ــر القانوني  ــة جترّمها كدخول غي الدولي
ــه، ووفقاً لبعض  ــا وتعاقب علي ألراضيه
ــى ١٦٢ دولة،  ــات التي أجريت عل الدراس
تفرض عقوبات جنائية على من ينتهك 
ــا، والبعض اآلخر يفرض عقوبات  حدوده
ــع الغرامات  ــة أو إدارية فقط، كدف مدني
ــة. بينما  ــن الدول ــل العاجل ع والترحي
تفرض دول أخرى السجن املشدد، والذي 
ــروف التي متّ  ــب الظ ته حس تختلف مدّ
ــر القانوني للدولة،  ضمنها الدخول غي
ــهر إلى خمس  ــي تتراوح من عدة أش وه
ــدة العقوبات  ــزداد ش ــنة. وت ــرة س عش
ــرعيني  في حال كان املهاجرون غير الش
مسلّحني، أو استخدموا القوة والتهديد 
لعبور احلدود، أو في حال اتهامهم بتدمير 
ــة بالدولة أثناء  بعض املمتلكات اخلاص
الدخول غير القانوني، يوجد العديد من 
ــر أنّ دخول مجموعة  البلدان التي تعتب
ــكلٍ غير قانوني يستحق  من األفراد بش
عقوبة أشدّ وأكثر صرامة من دخول فرد 
ــا يحقّ  ــر قانوني، كم ــكلٍ غي واحد بش
ــات مدنية أو  ــرض عقوب ــدول التي تف لل
ــق العقوبات اجلنائية على  إدارية أن تُطبِّ
املهاجرين غير الشرعيني في حال وجود 
ــددة، ويجدر بالذكر أن طالبي  ظروف مش

اللّجوء اإلنساني عادةً ما يتمّ إعفاؤهم 
ــر الدولة  ــك العقوبات، حيث توف من تل
ــم في هذه احلالة.  احلماية القانونية له
في كل رواية بطل محوري هو الذي تتركز 
حوله بؤرة السرد، وقد تأثثت هذه الرواية 
كسردية متينة على خمس شخصيات 
ــخصية الـ «أم» التي يتبني لنا  أبرزها ش
ــذي أخفى عنها قرار  ان ابنها الوحيد ال
ــث انطلق مع مجموعة من  هجرته، حي
أصدقائه، بحجة السفر الى تركيا لفترة 
ــا يعود الى بيته، لكنها  محدودة وبعده
ــه ثقتها،  ــد ان منحت ــان ابنها بع جتد ب
ــطة زوارق املوت  يخبرها بانه جتاوز بواس
ــاك الى  ــى اليونان ومن هن ــا ال من تركي
ــتقر فيها مهاجرا غير شرعيا  دولة.. يس
ــى إقامة في بلد أوروبي  حتى يحصل عل
ــك «األم» بعد  ــيته. وان تل ــر جنس ويغي
الصدمة التي تتلقاها من ابنها الوحيد 
ــة  ــا اي ه ــه، دون ان تهمّ ــاق ب ــرر اللح تق
ــد تلك اخملاطر-  ــيمة وتتكب مخاطر جس
ــة - حتى  ــكل معنى الكلم ــا - ب لوحده

تتحقق غايتها وتصل الى مكان وصوله 
ــده الى وطنه.  ــل أن تعيده الى بل من اج
ــراد الذين  ــف األف ــرة تص ــة مغام حكاي
ــة وما يلحق  ــدول اخملترق ــون إلى ال يدخل
ة  ــول مدّ ــي تتعلّق بط ــن اخملالفات الت م
التأشيرة، والبقاء في تلك الدول بشكلٍ 
، واالنتظار حتى يتم احلصول  غير قانونيّ
ــا كورقة  ــة يتلقونه ــى وثائق قانونيّ عل
ــر العبور  ــدود تتيح للمهاج طرد من احل
ــة «منتأى»  ــة، ان رواي ــى الدولة التالي ال
ــاكات التي  ــرح وافي عن االنته فيها ش
تتعلّق بالشروط واألحكام. يجد القارئ 
ــة انتهاك  ــداد صفحاتها كيفي في امت
ــك االنتهاكات  ــروط، ويُعدّ قبول تل الش
ــيوعاً.  ــاكات ش ــر االنته ــد أكث ــو أح ه
ــب املعلومة التي تقدمها هذه  وتكتس
ــكلها الفني  ــي ش ــة ف ــة – أهمي الرواي
ــني حيث يتحدث الرواة جميعهم،  الرص
ــدة، في ذات  ــردون حكاية واح ــمُ يس وه
الوقت - الذي - تتعدد ادوارهم كساردين 
حدث أمامهم حدث واحد ومرّوا بتجربة 

ــع املهاجرين  ــدة، موضحاً- ان جمي واح
ــرون  ــد، ومي ــر واح ــى مصي ــون ال يتعرض
ــكالها  ــية وان تعددت اش بظروف قاس
ــد. الكلّ  ــر واح ــؤول الى مصي ــا ت فأنه
ــتنزف، والكلّ ضائع بني زحام املوت  مس
الذي يسحقهم، ويحولهم الى صنيعة 
ــادروا بلدانهم هم مجبرون،  انهم قد غ
ــان،  االحتض ــك  ذل ــم  بلدانه ــون  يتمن
ــززة باملعلومة  ــداث مع ــة أح ــي رواي وه
ــة جعلت منها  الدقيقة، وتلك املعلوم
ــة مهمة ال ميكن عبورها.. معلومات  رواي
ــى قارئها عن  ــة واضافية بينت ال دقيق
احوال مذلّة وخطيرة لم يسبق ألحد ان 
كتب عنها. أهمية تلك الروايات متاسها 
ــاس لها من  ــريحة كبيرة من الن مع ش
ــن بلدانها  ــر في اخلالص م ــم الكبي اله
باحثة عن املكان اآلخر الذي فيه العمل 
ــة «منتأى»  ــرمي. رواي ــش الك ــر والعي احل
ــيمة التي ميرّ  حول جرمية اخملاطرة اجلس
ــرعي عبر البحار  ــر غير الش بها املهاج
واألهوال بواسطة قوارب املوت. من أجل 
انتقال األفراد للعيش الى بالد أخرى دون 
ــا، ووفقاً لذلك  ــى موافقته احلصول عل
ــرعيّ هو املقيم  ــن غير الش ــدّ املواط يع
، ومن األسباب التي  ــكلٍ غير قانونيّ بش
ــرعية دخول  ــر الش ــرة غي ــع للهج تدف
ــة األفراد  ــة جديدة بغي ــى دول ــراد إل األف
ــلوب  ــني الوضع االقتصادي واألس حتس
، والتخلص من الفقر والبطالة  املعيشيّ
والفساد. ثمة مالحظة آخرى اعتمدتها 
ــت كل فصل  ــة حيث تقدم ــذه الرواي ه
منها مقدمات مختارة بعناية من ديوان 
ــذب، وكأمنا لتؤكد  ــعر العراقي الع الش
بان ذلك االغتراب احلقيقي ما زال اغتراباً 

عراقياً بامتياز.

 

فنارات

ــد أن كتب رباعيته الفذة (بحر اخلصوبة) توقف الكاتب الياباني  بع
ــيما عن الكتابة، مع أنه كان قد نال عن هذه الرباعية  يوكيو ميش
ــعه كتابة  ــال إنه لم يعد بوس ــيما.. ق ــزة نوبل العاملية. ميش جائ
ــيكتب ما هو  ــل من (بحر اخلصوبة) هذه، وإذا ما كتب فإنّه س أفض
أقل منها شأنا، لذلك اختار إنهاء حياته وانتحر، ليبقي على مجد 
ــني جند ماركيز فاز بجائرة نوبل عن روايته  روايته اخلالدة تلك.في ح
ــلة من الروايات املعمقة  (مئة عام من العزلة) وكتب بعدها سلس
التي ال تقل شأنا عن (مئة عام من العزلة).لكنه عندما نفد خزينه 
اإلبداعي، أصر على الكتابة فكانت روايته (خبر اختطاف) من أسوأ 
ل  ــار الريبورتاج الصحفي املطوّ ــا كتبه، بوصفها ال تخرج عن إط م
ل اإلنشائي، فكانت مبثابة االنتحار في سلم عطائه الروائي.  واملفصّ
ــة واإلبداعية.فإذا  ــرر في حياتنا الثقافي ــه، منظور ومك احلال نفس
ــن، توجه الى مزيد من  ق كاتب في منجز ما، ولقي صداه احلس ــوّ تف
الكتابة االستهالكية التي ال ترقى الى مصاف الكتابات السابقة 
ــد من أن تكون  ــدم عمال ناجحا، ال ب ــبانه، أن من يق ــك في حس وذل
ــه الالحقة دائمة احلضور والتفوق.. وهذا أمر غير مقبول على  أعمال
ــتويات الكاتب والكتابة. ــف عن مس صعيد الواقع النقدي الكاش
ــزه الناجح كما فعل  ــار الكاتب بعد منج ــو إلى انتح ــا ال ندع وهن
ا ندعو الى التأني  ــوداوي ويائس، وإمنّ ــكل متطرّف وس ــما بش ميش
والتريث، والتعامل مع عطائه من منطلق النقد والنقد الذاتي، قبل 
أن يجد الصدى السلبي، ومن ثم يعد هذا الصدى عدوانيا ومغرضا 
ــراد لها أن تتكرر  ــة ماركيز جتربة مرة، ال ي ــا للواقع. إنَّ جترب ومجافي
ــتهالكية، اعتقادا من الذات املغامرة  ــتمرارية الكتابة االس في اس
ــه مؤلف ما، جيد وال بدَّ أن يكون  ــن، أن كل ما يكتب والكبرياء اخلش
ــوف يحصل  ــاوزا ملا بعده، فالنجاح والتوفيق الذي حصل، س متج
ــنا إبداعيا  ويتكرر دائما... وهذا فهم خاطئ، ذلك أننا ال نكرر أنفس
ــلبا، في  ــا، بوصف كل واحد منا، عرضة للتغيير إيجابا وس وثقافي
ــع الزمان واملكان،  ــك أننا عرضة للتفاعل م ــذا اجلانب أو ذلك، ذل ه
ــخاص ومتغيرات سبل العيش أسريا  ومع الثقافات األخرى، واألش
ــارة، أو ثابتا من دون  ــا.. الواحد منا، ال ميكن أن يكون حج واجتماعي
ــبحون  ــل إن كل احلياة وكل الناس ال يس ــرات طوال العمر، ب متغي
ــاه تتغير، ونحن متغيرون مع  ــي ذات املاء مرتني ـ كما يقال ـ فاملي ف
ــرءـ  مبدعا  ــرى أن يتوقف امل ــذا املنطلق، ن ــذا املاء.من ه ــرات ه تغي
ــه وما  ــانا عاديا ـ أمام نفس ــا ومنتجا للثقافة وقارئا وإنس ومثقف
ميكن أن يقدمه في الالحق من أيامه.. فما كان مقبوال ومتفوقا، قد 
ال يكون مقبوال ورمبا مرفوضا من جيل الحق. إنَّ اإلنسانـ  وعلى وجه 
ــنوا اتقانه..  ــغيلة املعرفةـ  ال بد أن يدركوا أن ما أحس اخلصوص ش
ــتعمال  ــن صاحبه اس ــد ال يتكرر، بل قد يكون أردأ، وقد ال يحس ق
أدواته التي أتقنها من قبل.. ذلك أن جلملة املتغيرات احمليطة تأثيرا، 
ــتى، قد تكون أكثر  ــان متغيرات ش كما أن العمر الزمني لكل إنس
ــى البقاء والتطور  ــن أي خضرة دالة عل ــا، وقد تكون جدبا م خصب
والتجاوز.. الكتابة.. ضوء العقل، والعقل قد يكون منتجا ومضيئا، 

وقد يخفق ويعجز.. هذا ما ينبغي أن ندركه جيدا.
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حسب اهللا يحيى 
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محمد االحمد

والتي اعتمدت محور  العراقي «محمد األحمد»  الثقافية للكاتب  الورشة  دار  رواية «منتأى/ الصادرة ببغداد ٢٠٢١  عن 
الهجرة الذي جعلها بني الروايات املهمة، جاءت لتكشف عن متانة حكاية مشوّقة مكتوبة بعناية كاتب متمرس عرف 
جيداً ما على الرواية من غاية، (ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تسمى باإلجنليزيّة: Illegal Immigration).. قارئ هذه 
الرواية سوف يكتسب متعة معرفية كبيرة، بعدما يلقى فيها حدثها احملوري واضحاً، جلياً. ذلك - عمودها الفقري الذي 

يشدّ القارئ اليها بشغف حتى نهايتها. أحمد البياتي

اصدار
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com



8الحصاد
التجارة : قانون األمن الغذائي يتيح احلصول عىل(٣) ماليني طن من احلنطة كخزين اسرتاتيجي

بغداد / البينة اجلديدة
ــارة ، أن قانون األمن  اكدت وزارة التج
ــول على ثالثة  ــي يتيح احلص الغذائ
ــن  ــة كخزي ــن احلنط ــن م ــني ط مالي
ــتراتيجي.وقالت الوزارة في بيان،  اس
إن قانون األمن الغذائي الذي سيقره 
مجلس النواب يتيح للوزارة احلصول 
على كمية ثالثة ماليني طن كخزين 
ــتراتيجي ملادة احلنطة، الفتة الى  اس
ــتجعل العراق  ــة س ــذه الكمي أن ه
ــة االقتصادية  ــورة األزم ــارج خط خ
ــبب الكميات املقترحة كخزين  بس
ــم  املوس ــاً  وثاني ــتراتيجي،  اس
ــويقي وما يحققه من كميات  التس
كبيرة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة 
ــى ٧٥٠ ألف  ــادة احلنطة إل ــعار م أس
طن وجعل اخلطة الزراعية مفتوحة، 
ــن احلنطة  ــود باخملازن م ــاً املوج وثالث
االسترالية واالملانية التي وصلت الى 
املوانئ اجلنوبية خالل األيام املاضية.

ــن  ــوزارة تطمئ ــان أن ال ــح البي واوض
ــوزارة من مادة  املواطنني بأن خزين ال
ــتمر  ــة جيد وفي تصاعد مس احلنط
ــويقي وخطة  ــم التس نتيجة املوس
ــتيرادية حملصول احلبوب،  الوزارة االس
وأيضاً قيام شركات عاملية مبقترحات 

ــرة من احلنطة الى  لبيع كميات كبي
ــون األمن  ــال إقرار قان ــراق في ح الع
الغذائي أو األموال التي ترد إلى الوزارة 

عبر حاجة البطاقة التموينية.
ــم التسويقي ال  ــار الى أن املوس واش
ــق جناحات كبيرة من خالل  يزال يحق
ــف طن من  ــويق أكثر من ٣٠٠ أل تس

ــز  ــاح املراك ــة افتت ــة ، وعملي احلنط
ــطى  ــويقية في املناطق الوس التس
ــر أن  ــا يؤش ــدأت، مم ــد ب ــة ق والغربي
املوسم التسويقي سيحقق كميات 
ــة لصالح البطاقة  كبيرة من احلنط
ــد حاجة البالد، مبينا  التموينية وس
ــة ليوم ٦  ــتالم احلنط ــف اس ان موق

ــرة ٩٥١ طناً،  ــار كان كالتالي البص آي
 ١٢٠٨ ــار  األنب ــاً،  طن  ١٠٧٣ ــف  النج
ــان  ــالء ٢٥٤٨ طناً، ميس ــان، كرب أطن
ــط  ــاً، بابل ٤٠٢٠ طناً،  واس ٢٣٢٥ طن
ــاً،  طن  ٣٧٦٦ ــى  املثن ــاً،  طن  ١٤٤٤٦
الديوانية ٥٠٣٦ طناً، الناصرية ١١٧٨ 
ــي ١٥١٠ أطنان، إجمالي  طناً، الرفاع

ــتالم اليوم ٣٨٠٦٨ طناً، وإجمالي  اس
استالم التسويق ٢٦٥٥٨٩ طناً.

ــن وزارة التجارة  ــع البيان أن خزي وتاب
ــل إلى كميات جيدة  من احلنطة وص
ــتيراد أكثر من ٢٥٠ ألف طن  بعد اس
من احلنطة   فضالً عن وجود كميات 
ــأة  ــت مهي ــوزارة كان ــازن ال ــي مخ ف
ــن الطحني  ــة جديدة م ــع وجب لتوزي
الى املواطنني، مشددا على أن الوزارة 
تعاملت مع األزمة العاملية للحبوب 
ــالل االعتماد  ــكل إيجابي من خ بش
ــتيراد  على املتوفر في مخازنها واس
ــر املتوفر من  ــات من احلنطة عب كمي
ــن وزارة املالية  ــي تردها م األموال الت
ــة  ــة العام ــرار املوازن ــدم إق ــم ع رغ
ــتقرار حاجة  ــر اس ــة، مما يؤش للدول
ــالد للحنطة خالل الفترة املقبلة  الب
ــر في ظل  ــن دائرة اخملاط ــاد ع واالبتع
مايحصل نتيجة االزمة العاملية في 

ارتفاع اسعار احلبوب.
ولفت الى أن جناح املوسم التسويقي 
وورود كميات كبيرة من الفالحني في 
هذه الفترة يؤشر أن املوسم سيكون 
ناجحاً بكل املقاييس، رغم أن اخلطة 
الزراعية قد اختزلت نصف الكميات 

املزروعة من العام املاضي.

مستشار الكاظمي يقرتح رفع حجم االستثامر يف (٦)
قطاعات ملضاعفة معدالت النمو

الشيخ الزم جيجان احللفي : قاتل العميد عيل مجيل 
مازال يتجول يف الشطرة حرا

اخلارجية: ندين ونستنكر بشدة احلادث اإلرهايب 
يف  سيناء

بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء،  ــي لرئيس ال ــار املال ــرح املستش اقت
مظهر محمد صالح ، رفع حجم االستثمار 
ــدالت النمو،  ــات ملضاعفة مع في ٦ قطاع
ــب العمالة في ٣ قطاعات  ل نس وفيما فصَّ
ــال  ــباب انخفاضها.وق ــدد أس ــة، ح حيوي
ــح، إن العراق وضع في مقدمة أولوياته  صال
ــور والتنمية  ــاق التط ــاعيةِ لدخول آف الس
ــة االقتصاد  ــى مرحل ــارعة أن يتخط املتس
الريعي أو أحادية االقتصاد، إذ ما زال النفط 
ــي مكونات  ــل األكبر ف ــكل الثق اخلام يش
ــاف، أن قطاع  ــي اإلجمالي.وأض ــاجت احملل الن
ــط اخلام ما  ــتخراجية للنف الصناعة االس
ــد على أكثر  ــى حصة تزي ــتحوذ عل زال يس
ــاجت احمللي  ــاهمة بالن ــي املس ــن نصف ف م
اإلجمالي للبالد، حيث بقيت عوائد النفط 
تشكل الرافعة الكبرى لتمويل االستثمار 
ــي  ــات الت ــي القطاع ــة ف ــداث التنمي واح
ــار  ــتهدفها خطط البالد اإلمنائية.وأش تس
ــة الوطنية  ــوى العامل ــى أن الق ــح إل صال
تتوزع قطاعياً، وبشكل غريب، إذ ال تتعدى 

ــط اخلام، وهي  ــي قطاع النف ــوة العمل ف ق
ــاجت احمللي  ــي تكوين الن ــاهم األكبر ف املس
ــوى ٢٪ من إجمالي قوة  االجمالي للبالد س
ــة القطاع الزراعي  العمل العراقية، وحص
ــي اإلجمالي ال تتعدى ٥٪ في  من الناجت احملل
ــة  ٢١٪ من قوة  ــل األحوال وتضم قراب أفض
ــة التحويلية التي  العمل، وكذلك الصناع
تستحوذ على ١٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
ــة ١٨٪ من قوى  ــا قراب ــم في صفوفه وتض
ــي أن هنالك اختالالت  العمل.وتابع، ما يعن
ــتقطابات ضعيفة  ــة واضحة واس هيكلي
اإلنتاجية في القطاعني الزراعي والصناعي 
ــري يعمل  ــز بش ــة ترك ــي ملصلح التحويل
ــة منخفضة  ــات بإنتاجي في قطاع اخلدم
ــد القطاع  ــى مخرجات عوائ ــش عل ويتعاي
ــح أن  ــح صال ــي االقتصاد.وأوض ــي ف الريع
واالجتماعية  ــة  االقتصادي التنمية  خطط 
ــية والعشرية هي من حتدد معدالت  اخلمس
ــة واالجمالية بغية إحداث  النمو القطاعي
ــاهمة القطاعات  ــي مس ــر جوهري ف تغيي
احليوية املنتجة من غير قطاع النفط اخلام 

ــمى  ــي الناجت احمللي اإلجمالي، وهو ما يس ف
ــة اإلنتاجية لالقتصاد الكلي. بتنويع البني
ــوزراء مقترحاً  ــس ال ــار رئي ــت مستش ولف
ــاط اإلنتاج  ــدل أمن ــة تب ــى أهمي ــوالً، إل حل
ــتثمار  ركباتها في توظيف العمل واالس ومُ
ــة القطاعات  ــي ملصلح ــرأس املال الوطن ب
ــن تعظيم دور  ــة احليوية، ابتداءً م احلقيقي
ــاع الزراعي في الناجت احمللي االجمالي  القط
ــة واخلدمات  ــة التحويلي ــاء بالصناع وانته
الرقمية، من دون إغفال أن هناك قيداً كبيراً 
ــروع املتسق  على ذلك التنويع يتمثل بالش
ــة املادية  ــة التحتي ــتثمار بالبني ــي االس ف
واملؤسساتية. وأكد أن النمو في القطاعات 
ــة كلما  ــبة مضاعف ــة يتزايد بنس املتنوع
ــي البنية  ــتثمار ف ــدالت االس ــت مع ارتفع
ــتة  ــاد وفي مقدمتها س ــة لالقتص التحتي
ــل  ــاه والنق ــاء واملي ــي الكهرب ــات ه قطاع
ــة، وهكذا  ــم والصح ــاالت والتعلي واالتص
ــة  ــون إدارة التنمي ــى أن تك ــدم األمم عل تتق
مشتركة بني برامج الدولة وبرامج القطاع 

اخلاص وبشكل تكاملي. 

بغداد / البينة اجلديدة
قال الشيخ الزم جيجان احللفي ، إن قاتل 
ــل مازال  ــتخبارات علي جمي ــد االس عمي
ــراً طليقاً،  ــطرة ح يتجول في قضاء الش
ــم يكن  ــوم ل ــل الي ت ــذي قُ ــخص ال والش
ــارة النزاع  ــا متهم بإث ــد وإمن ــل العمي قات
ــخص  ــائري.  وذكر احللفي، أن الش العش
ــل العميد  ــر   لالعالم ليس قات ــذي ظه ال
ــاك أجندة إعالمية  ــي جميل، لكن هن عل

ــاً أن اجملرم  ــه كذلك، مبين ــه على أن صورت
الذي ظهر   ينتمي إلى عشيرة بني زيد وهو 
ــزاع الذين صدرت بحقهم  أحد أطراف الن
ــخص  ــض.  وأضاف، أن الش ــرات قب مذك
ــن متهماً  ــس االول لم يك ــر ام ــذي ظه ال
ــارة النزاع  ــا متهم بإث ــل العميد وإمن بقت
ــخص الذي  ــائري، الفتاً إلى أن الش العش
ــد احللفي من  ــة اغتيال العمي نفذ عملي
ــيرة عبودة  ــيرة عبودة، وقد أقرت عش عش

ــوة، ومازالت  ــم العط ــل منحه بذلك قب
ــتمرة في قضية اغتيال  التحقيقات مس
ــات اخملتصة.  وأكد  ــد من قبل اجله العمي
ــا مازلنا ثابتني على مطالبتنا  احللفي، أنن
ــذي يتجول في  ــهيدنا البطل ال بقاتل ش
ــوكاالت  ــا، داعياً ال ــراً طليق ــطرة ح الش
ــة والقنوات الفضائية إلى توخي  اإلعالمي
احلذر في نشر األخبار وعدم االجنرار خلف 

حمالت التضليل عن القتلة.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس األحد، احلادث  ادانت وزارة اخلارجي
اإلرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع 
املياه غرب سيناء في مصر.وذكر بيان لوزارة 
اخلارجية ، ان احلكومة العراقية تعرب عن 
ــديدين للحادث  ــتنكارها الش إدانتها واس

ــتهدف إحدى محطات  ــيّ الذي اس اإلرهاب
مهورية مصر  ــيناء في جُ رفع املياه غرب س
ــددٍ من أفراد  ــة، والذي أودى بحياة ع العربي
ــلّحة املِصريّة بينهم مدنيني  ات املُس القوّ
ــف العراق  ــى موق ــد عل ــرح آخرين.واك وج
ره،  وَ ــكاله وصُ ــكلِّ أش ــض لإلرهاب ب الراف

هة  واجَ ــي مُ ــع الدوليّ ف تمَ ــه مع اجملُ ووقوف
ود اخليِّرة الرامية  اإلرهاب، ودعم جميع اجلُهُ
إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف.واضاف 
ر أشقاءنا املصريِّني حكومةً وشعباً  نُشاطِ
ــات، ونُقدِّم تعازينا  ألم احلزن في هذه األوق

اساتنا. وَ القلبيّة الصادقة، وخالص مُ

الكشف عن احصائية 
باحلموالت الواردة والصادرة مليناء 

أم قرص اجلنويب للشهر املايض

الكامرك: إتالف أدوية برشية خمالفة 
يف مركز طريبيل احلدودي

بغداد / البينة اجلديدة
ــة بعدد  ــراق، عن احصائي ــة ملوانئ الع ــركة العام ــدرت الش اص
ــتقات  ــفن وناقالت املش ــادرة وعدد الس ــواردة والص ــوالت ال احلم
ــان املاضي.وقال  ــهر نيس ــاء ام قصر اجلنوبي لش ــة ملين النفطي
ــي ، ان ميناء ام قصر اجلنوبي  ــر عام املوانئ فرحان الفرطوس مدي
ــتيراد وتصدير السلع والبضائع واملشتقات النفطية  يعمل باس
ويستقبل السفن احململة مبفردات البطاقة التموينية وهو بذلك 
ــتقبل  ــاملة.واضاف ان امليناء اس ــن املوانئ التجارية الش يعد م
ــدة بحرية  ــذا العام ( ٢٦ ) وح ــان املاضي من ه ــهر نيس خالل ش
ــكر  ــتقات النفطية واحلاويات والس ــر املش ــني ( تصدي تنوعت ب
اخلام وزيت الطعام والرز واحلنطة ) وبلغت اوزان احلموالت الكلية 
ــدرة واملفرغة ( ٥٢٠٠ )  ــدد احلاويات املص ــف طن وع ( ٧٩٨٫١٥٥ ) ال
ــني ادارة امليناء  ــيق ب ــات بالتعاون والتنس ــرت العملي حاوية وج
والتفريغ والشحن واملالحة البحرية في االرساء واالقالع للسفن 

والناقالت النفطية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي مركز كمرك  ــرية ف ــالف أدوية بش ــة الكمارك، إت ــت هيئ أعلن
ــتيرادية. ــروط والضوابط االس ــدودي، خملالفتها الش طريبيل احل

ــدودي التابع ملديرية  ــة ، إن مركز كمرك طريبيل احل ــت الهيئ وقال
ــار، قام بإتالف أدوية  ــارك املنطقة الغربية في محافظة األنب كم
ــتيرادية. ــروط والضوابط االس ــة للش ــة مخالف ــرية متنوع بش

ــكيل جلنة مختصة لهذا  وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه مت تش
الغرض و بحضور اجلهات ذات العالقة. 

نيويورك تايمز : 
روسيا تواجه انتكاسة يف أوكرانيا 

مع ذكرى يوم النرص

طريان اجليش يقتل عددا
 من اإلرهابيني يف نينوى

وكالة االستخبارات تلقي القبض 
عىل ثالثة من قيادات داعش

بغداد / البينة اجلديدة
ــيا واجهت  ــة، إن روس ــورك تاميز األمريكي ــة نيوي ــت صحيف قال
ــار  ــق انتص ــي حتقي ــلها ف ــد فش ــا، بع ــي أوكراني ــة ف انتكاس
ــوم النصر  ــني، بالتزامن مع ي ــس فالدميير بوت ــتعراضي للرئي اس
املوافق في التاسع من الشهر اجلاري.وقالت الصحيفة إن الروس 
ــلهم في السيطرة على العاصمة كييف، ركزوا خالل  وبعد فش
ــابيع القليلة املاضية على شرق أوكرانيا وكانوا يضغطون  األس
ــدة مع اقتراب يوم النصر، لكن القوات األوكرانية املسلحة  بش
ــدة ودول غربية أخرى،  ــا الواليات املتح ــلحة جديدة قدمته بأس
ــوم النصر  ــاعة من ي ــا مضادا.وقبل ٢٤ س ــن هجوم ــت تش كان
ــوم النصر إحياء لذكرى  ــذي يقود بوتني فيه بالده باحتفاالت ي ال
ــرب العاملية  ــا النازية خالل احل ــوفيتي على أملاني ــار الس االنتص
ــي الواضح من املنطقة احمليطة  ــحاب الروس الثانية، فإن االنس
ــض مع الرواية  ــر مدينة في أوكرانيا، يتناق ــف، ثاني أكب ب خاركي
ــية.ووضحت الصورة املعقدة على طول اجلبهة التي يبلغ  الروس
ــا تقول الصحيفة  ــرق أوكرانيا، كم طولها ٤٨٢ كيلومتر في ش
ــار تدمير اجلسور الثالثة شمال شرق خاركيف إلى أن  بعد أن أش
ــوا فقط منع األوكرانيني من مالحقتهم، ولكن  الروس لم يحاول

ليس لديهم خطط حالية للعودة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن اإلرهابيني في  ــدد م ــي ، مقتل ع ــالم األمن ــت خلية اإلع أعلن
ــا  ــدت قواتن ــد أن أك ــه بع ــة ، ان ــرت اخللي ــة نينوى.وذك محافظ
ــراب وادي الرافدين، ها  ــني على ت ــكان لإلرهابي ــلحة، أن ال م املس
هي اليوم تترجم هذا التأكيد وفقا ملعلومات استخبارية دقيقة 
ــات داعش اإلرهابية  ــتقلها عناصر عصاب ــن تواجد عجلة يس ع
ــر تشكيل مسلح  قرب أحد اإلنفاق جنوبي احلضر.واضافت باش
ــة، وأثناء  ــذه العجل ــش نحو ه ــران اجلي ــجعان في طي ــن الش م
ــون الهرب بالعجلة،  ــتطالع حاول العناصر اإلرهابي عملية االس
ــذه العناصر اإلرهابية  ــلوا ه إال أن األبطال في طيران اجليش أرس
ــم للعجلة وترجل هذه  ــس املصير بعد مطاردته الى جهنم وبئ
ــة بالكامل وقتلهم جميعاً. ــر منها، كما مت حرق العجل العناص
ــة على مواصلة  ــلة عازم ــى، ان قواتنا األمنية الباس ــارت ال واش
ــؤولية، وبحمد اهللا وفضله  ــي مختلف قواطع املس عملياتها ف
فالنصر حليفها وستكون باملرصاد لكل محاولة للعبث باألمن.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتندت  ــتمرت لعدة ايام اس ــتخباري مميز ومبتابعة اس بجهد اس
ــع  ــات م ــة املعلوم ــة ومقاطع ــتخباراتية دقيق ــات اس ملعلوم
ــابقا  ،  ــن قبل االرهابيني امللقى القبض عليهم س االعترافات م
ــي وزارة  ــات االحتادية ف ــتخبارات والتحقيق ــت وكالة االس متكن
الداخلية من القاء القبض على ثالثة من االرهابيني البارزين ضمن 
ــهد وابو سارة وابو يعقوب)  صفوف داعش االرهابي  وهم ( ابو ش
املطلوبني وفق احكام املادة (٤/ ارهاب ) لعملهم مبايسمى قاطع 
ــن محافظة بغداد، ومن خالل التحقيقات  الفرات و البركة ،ضم
ــوا بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة  االولية معهم اعترف
ــتركوا  ــادة مجموعات من الزمر االرهابية واش االنبار وتزعموا قي
ــة ضد القوات االمنية واملواطنني قبل وبعد  بعدة عمليات ارهابي
ــات االرهابية  ــتركني بالعملي ــات التحرير وكذلك من املش عملي
ــتخبارات  ــة االس ــتواصل وكال ــورية. س ــة الس ــة الرق مبحافظ
ــا النوعية  ــي وزارة الداخلية عملياته ــة ف ــات االحتادي والتحقيق
واالستباقية للقضاء على فلول داعش املنهزمة وعناصر اجلرمية 

املنظمة أينما كانوا.
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إعــــــــــــالن

اُّـ/الدائن (كريم صادق جعفر) صاحب نصف العقار
 اِّـرقم ٥٧٥٥/١ مقاطعة  ٤٥  ام حالنه 

بناء على اِّـستحقات الدين البالغ (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة 
و عشرون مليون دينار و طلب الدين اِّـرتهن (مصرف الخليج 
ــه اقتضى تبليغك بالزام  ــاري) فرع اِّـتنبي تحصيله من التج
ــيباع العقار اعاله َّـ اِّـزايدة العلنية  دفعه و توابعه و أال س

كون محل اقامتك مجهول حسب مختار منطقتك. 

حسني طراد بدن
مدير التسجيل العقاري َّـ واسط الثانية

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
اعــــــــــــــالن 

ــفحه  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين  ــل ٢١/٢ م ٤٤ الس ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــغ (٦٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى  ــب الدائنة (جنان عزيز نور) البال ــون دلي خضري) اِّـحجوز لقاء طل (ع
ــتصحبا معه  ــر مس ــالل مدة (١٥يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــب بالش الراغ
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــة عش ــات القانوني التأمين

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعه ورقمه :-   كوت / العزه الجديده العقار اِّـرقم ٢١/٢ م ٤٤ السفحه 

٢-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها ملك صرف 
ــلم و مطبخ  ــى طارمه امامية و صحيات و س ــن طابقني االول يحتوي عل ــه : دار متكون م ــدوده واوصاف ٣-ح
ــن غرفة نوم واحدة  ــا الطابق الثاني فمكون م ــلح ام ــقف كونكريت مس ــتقبال و هول داخلي صغري و الس وأس
ــرياميك و الدار يقع على  ــي و الس ــتايكر و ارضية الدار مبلطة بالكاش ــطح مبلط باالش ــقفها عكاده و الس س

شارع فرعي
٤-مشتمالته :

٥-مساحتة :-  ١٥٠م٢
٦-درجة العمران : متوسطة

٧- الشاغل :-  مرتوك وقت اجراء الكشف
٨- القيمة اِّـقدرة : ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة و تسعون مليون دينار 

تنفيذ/١٨
رقم االضبارة |١١/خ /٢٠٢١

التاريخ/٢٠٢٢/٥/٨



دراسات

كذلك خضعت صور اجلنود األميركيني 
ــيني   اجلرحى  ــرب األساس ــال احل - أبط
ــة  للرقاب ــوت  امل ــارفون  يش ــن  الذي أو 
ــائل اإلعالم  ــة اجلماعية من وس الذاتي
ــرت  نش ــد  فق ــة.  اإلخباري ــة  األميركي
 ٢٠٠٣ آذار  ــن  م ــة.  األميركي ــف  الصح
ــف دزينة  ــل من نص ــوز ٢٠٠٨ أق ــى مت إل
ــام ٢٠٠٥   ــود القتلى. وع ــور اجلن من ص
ــزة بوليتزر.  ــمح للمصور احلائز جائ سُ
ــفى  ــول املستش ــور. بدخ ــون ب. م ج
ــداد. مدة  ــكري األميركي في بغ العس
ــط صورًا للجنود اجلرحى  وجيزة. فالتق
ــتبعاد أي  ــد اهتم باس ــوهني. وق واملش
ــيًا مع  ــرّف باجلندي. متاش ــمة قد تُع س
سياسة البنتاغون. وقال مدير التصوير 
ليون:  األسوشيتدبرس, سانتياغو  في 
ــار الوجوه».  ــدم إظه ــا جهدا لع «بذلن
ــار عدد  ــلناها. اخت ــا أرس ــن عندم ولك
كبير من الصحف الكبرى في الواليات 
ــترك هذه  ــرها. وتش ــدة عدم نش املتح
ــائل االعالم  ــف وغيرها من وس الصح
في نشراتنا املصورة. وهي تدفع مبلغا 
ا وميكنها أن تنشر كل ما تريد  مقطوعً
ــره. وقد اختارت في هذه احلال عدم  نش
النشر. كذلك نادرًا ما القت صور اجلنود 
ــا  ــي التقطه ــى الت ــني اجلرح األميركي
ــابق لنيوزداي.  ــور الصحافي الس املص
ــر.  ان. طريقها إلى النش ــمّ ــزس س موي
ــدرك األميركيون أننا في حرب  وقال: «ي
ــن الناس  ــرون م ــد الكثي ــن ال يري - ولك
ا  مشاهدة عواقبها احلقيقية. خصوصً
ــد منهم.  ــر بواح ــق األم ــا يتعل عندم
ــورات يلبّي هذا  وأعتقد أن بعض املنش
الشعور من خالل محاولة عدم إغضاب 
ــتركني واملعلنني بتغطية قاسية  املش
ــة احلقيقية للحرب».  ــرة للطبيع ومثي
ــون لرقابة  ــرّض املصورون الصحافي تع
البنتاغون املباشرة. إضافة إلى الرقابة 
ــون. طوال  ــة. فقد حظر البنتاغ الذاتي
ــوش امللفوفة  ــا. كل صور النع ١٨  عامً
ــدى بلوغها قاعدة  ــم األميركي ل بالعل
دوفر اجلوية في ديالوير - السياسة التي 
ــباط ٢٠٠٩ وفي  ــقط إال في ش ــم تُس ل
ــيتدبرس  ــل األسوش ــرد مراس ٢٠٠٨  ط
ــراق جملرّد  ــمال الع ــي بروكز من ش برادل
ــون النعوش من  ــع جنود ينقل حتدثه م

ــرة متوجهة  ــى طائ ــة «هامفي» إل آلي
ــب  ــات املتحدة. وهو. بحس ــى الوالي إل
ــف  خال ــون,  البنتاغ ــي  ف ــؤولني  مس
«قاعدة جديدة» حتظر على الصحافيني 
ــي طريق  ــم ف ــة وه ــني التغطي املُلحق
ــي تنتظرهم.  ــور إلى الوحدات الت العب
ــر. الصحافي احلر  ــة ميلل ــاش زورايّ وع
ر حرب.  ــت مصوّ ــة مماثلة. وقال: «أن جترب

ــا إن تلتقط صورة للحرب على  ولكن م
حقيقتها حتى جتد نفسك في ورطة». 
ــى اإلنترنت  ــر ميللر عام٢٠٠٨  عل ونش
ــور لعناصر من املارينز  مختارات من ص
قتلوا في تفجير انتحاري في الفلوجة. 
ــه أزال كل املميزات التي  ــى رغم أن وعل
ــخاص.  ــى هوية األش ــدل إل ــن أن ت ميك
ــك  ــد ذل ــي بع ــؤول أميرك ــه مس أبلغ
ــاعات قليلة وجوب حذف ما نشره  بس

ــة. رفض ميللر  ــه اإللكتروني في مدونت
لحق. وبعدما  ــحب منه وضعه كمُ فس
اعترض ميللر على مسؤولي البنتاغون. 
ــات  ــر «معلوم ــه وف ــؤالء بأن ــه ه اتهم
ــوم» وأنه  ــن فاعلية الهج ــة ع ل مفصّ
ــوات األميركية في  ــرّض بالتالي الق «ع

ــرر». وأدت  ــر إصابتها بض ــراق خلط الع
ــة إلى  ــت القضي ــي رافق ــة الت الدعاي
ــر الصحافية الثبوتية  إعادة أوارق ميلل
ا من توثيق  ــزال ممنوعً ــه. غير أنه ال ي إلي
ــاءل  ــات املارينز األميركيني. وتس عملي
ــن األمور أن  ــا: «كيف ميك ــر الحق ميلل
ــا يخرج من  ــر عندما يكون كل م تتغي
العراق كناية عن صور معقمة للحرب 

ــائدة  ــائل اإلعالم الس مخصصة لوس
ــال. ال على  ــب امل ــي تركز على كس الت

نوعية ما تنقله أو صحته؟» 
احملوا افكارنا

 الح اإلعالم باجليش, غير أن اجليش أحلق 
ا. وقام البنتاغون  ــه باإلعالم أيضً نفس
ــام ٢٠٠٨  بعملية  ــام ٢٠٠٢  إلى ع من ع
خفية تهدف إلى التالعب بالرأي العام 
احمللي. وتألف برنامج البنتاغون. «احمللل 

ــى ٧٠جنراال  ــا يصل إل ــكري». مم العس
ــات مهنية  ــون بعالق ا يحتفظ ــابقً س
ــى  يتلق ــون.  بالبنتاغ ــة  قوي ــة  وجتاري
ــي وزارة  ــم ف ــن محركيه ــراالت م اجلن
ــن مواضيع نقاش  الدفاع االيجازات ع
محددة يتوجب عليهم طرحها عندما 

ــة  واإلذاع ــون  التلفزي ــبكات  ــري ش جت
ــرّف  وتع ــم.  معه ــالت  مقاب ــرى  الكب
الشبكة عن احملللني بأنهم مستقلون, 
ــم يطرحون األفكار التي زودهم  مع أنه
ــي البنتاغون.  ــالم ف ــا ضباط اإلع إياه
ــوّقون للتلفيقات  ويستفيد الذين يُس
ــر إلى  ــول أكث ــك للوص ــمية بذل الرس
ــؤولي البنتاغون (رافعني بذلك من  مس

ربحة). فيما  وضعهم كوسائل إعالم مُ
يُنترع  ممن ال يفعلون حقهم في الوصول 
ــن األمور. وجاء في  إلى العارفني ببواط
ــرّية بعث  ــرة نزع عنها طابع الس مذك
ــي  بها أوائل العام ٢٠٠٥ النقيب روكس
ــر العمليات الصحافية  ت. ميريت مدي
ــؤولني  ــن املس ــدد م ــى ع إل ــي وزارة  ف
ــون: بات للمحللني  الكبار في البنتاغ
اإلعالميني تأثير أكبر فأكبر في تغطية 
ــة  التلفزيوني ــة  اإلعالمي ــبكات  الش
اآلن  ــوا  وبات ــكرية.  العس ــائل  للمس
ــس  لي ــدون  يُقص ــن  الذي ــخاص  األش
ــع الطارئة.  ــب من أجل املواضي فحس
ــي وجهات  ا ف ــرون أيضً ــم يؤث ــل ألنه ب
ا  ــم أيضً ــائل. ولديه ــر حيال املس النظ
ــع ذات العالقة  ــر كبير في املواضي تأثي
ــبكة تغطيتها  باجليش التي تقرر الش
استباقاً... وأنا أوصي بإنشاء مجموعة 
ــن  م ــا  ــن الئحتن ــن ضم م ــية  أساس
احملللني اإلعالميني ممن يسعنا االعتماد 
ــم  أفكارنا...فنزوده ــل  لنق ــم  عليه
ــية وقيّمة ليصبحوا  معلومات أساس
ــن يجب  ــيني الذي ــخاص األساس األش
ــرع  ــبكات أن تقصدهم وتش على الش
ــني األقل  ــي اجتثاث احمللل ــها ف بنفس
ركونًا إليهم واألقل ودًا. ظهر احملللون أو 
مت االستشهاد بهم أكثر من ٤٥٠٠ مرّة 
ــبكات وشبكات الكابل  في أخبار الش
ــة  الوطني ــة  ــر اإلذاع أو عب ــة  اإلخباري
ــراالت قضية حرب  ــة. ودعم اجلن العام
ــؤولو  ــم مس ــد وصفه ــوش, وق إدارة ب

«يضاعفون  بأنهم  البنتاغون 
ــادوا  ــالة», وأش ــن قرّة الرس م
ــي العراق.  ــش ف ــلك اجلي مبس
ــدى موقف احلكومة  ورددوا ص

ــي ذلك  ــا ف ــائل مب ــن املس ــز م ــي حيّ ف
ــو وعمليات التنصت  خليج غوانتانام
ــة>). علق برنامج احملللني  غير القضائي
ــن. بيد أن  ــوده إلى العل ــا إن خرج وج م

ـــ«إدارة  ــرى ل ــون األخ ــادرات البنتاغ مب
ــل. إذ  ــة بالفع ــزال قائم ر» ال ت ــوّ التص
يعمد ضبّاط الشؤون العامة إلى توزيع 
أفالم فيديو أو إلى رفعها مباشرة على 
ر غارات جوية أميركية  ــوب, تصوّ اليوتي
ــمة. ومن دون إراقة دماء  خاطفة, حاس
ــراق وفي  ــداء في الع ــوف األع في صف
ــتان. وقال الرائد أالين كونواي.  أفغانس
ــؤون العامة في فرقة  كبير ضباط الش

ــي العراق.  ــاة الثالثة املتمركزة ف املش
ــرء أن يتأكد من أن املوضوع  إن «على امل
ــاءل  ــكل املالئم». وتس ــيّحرّر بالش س
ــأن هذا  وهو يحرر الفيديو: «هل من ش
ــب العضالت يرفع  أن يجعل جو صاح
ــه  ــن وجبت ــائه أو ع ــن عش ــه ع ناظري

ــاز ويقول:  ــر إلى التلف ــريعة وينظ الس
ــوات األميركية تركل األعقاب  آه. إن الق
ل ضباط الشؤون  ــغْ في العراق؟». ويش
ــالم املعارك.  ــى أف ــة إل ــة. إضاف العام
ــة  ــات إلكتروني ــة مدون ــج «طاول برنام

املتعاطفون  املدونون  ــتديرة» دعي  مس
ــع  ــه م ــل في ــى التفاع ــش إل ــع اجلي م
ل  ــغْ ويش البنتاغون.  ــؤولي  ــار مس كب
ــاء الديار».  ا «وكالة أنب ــون أيضً البنتاغ
ــت, عام٢٠٠٩وحده.  ــي هدف الت املبادرة 
ــن٥٤٠٠ بيان  ــل ع ــدار ما ال يق ــى إص إل
ــي, و  ــان تلفزيون ــي. و ٣٠٠٠”  بي صحاف
ــائل  ١٦٠٠ مقابلة إذاعية أعطيت لوس
ــاء الواليات  ــف أنح ــالم في مختل اإلع

املتحدة. وفي اختصار, أنفق البنتاغون 
ــى «إدارة التصور»  ــون دوالر عل ٥٥٠ ملي
ــتينغز القائم  احمللية. وقال روبرت هاس
ــة في  ــؤون العام ــر الش ــال مدي بأعم
ــه عن البرنامج إن  البنتاغون في دفاع
ــق في وزارة الدفاع. إذ  «ال مكان للتلفي

ــة بتزويدك  ــؤون العام يقضي دور الش
ــن  ــك م ــن بنفس ــات فتتمك املعلوم
ــاذ القرار عن معرفة واطالع» حلل  اتخ
ــروع البدائل  ــن «مش ــا م كارل كونيت
الدفاعية». جهاز االبحاث السياسية, 
ــد  ــي معه ــح. ف ــى الرب ــذي ال يتوخ ال
الكومونولث. مئات املقاالت اإلخبارية 
ــوص لتقومي طريقة  ــات والنص واخلطاب
الوطني  ــاش  بالنق ــون  البنتاغ تالعب 
ــا أن  ــد كونيت ــرب. ووج ــأن احل ــي ش ف
ــة طروحات  ــاع دفعت بأربع وزارة الدف
ــق باإلصابات في صفوف  مُضللة تتعل
ــد منها  ــي جه ــني ف ــني العراقي املدني
ــي اعتقدوا  ــن القيود الت للتخفيف م
ــد يفرضها  ــلبي ق ــرأي العام الس أن ال
ــب كونيتا  ــي. وكت ــود احلرب ــى اجمله عل
ــات األربعة.  ــذه الطروح ــدة» ه أن «فائ
ا من  ــس بعضً ــى رغم أنها قد تعك عل
ــاءت محدودة في توضيح  احلقيقة «ج
اجلانبية.  املشكلة واحتماالت األضرار 
ــب قبولها كلها  ــدف إلى جان وهي ته
ــى  ــا. إل ــكيك أو مجمله ــن دون تش م
ــر احلرب  ــام في أم ــاش الع ــرف النق ح
األول  ــرح  الط ــى  قض ــا.  وتداعياته
ــدرات الواليات املتحدة  ــوى بأن «ق واألق
ــوم الدقيق أنتجت ثورة في  على الهج
أعمال احلرب مبا يسمح بشن حرب مع 
خفض كبير في عدد اإلصابات واألضرار 
ــورج دبليو بوش  ــة». وقد عبّر ج اجلانبي
ا في خطابه في  ــدً يّ ــن ذلك تعبيرًا جِ ع
ــان ٢٠٠٣ طبقنا القدرات اجلديدة  نيس
للتكنولوجيا... القاضية يضرب القوة 
ــرعة ودقة غير معقولة.  العدوة في س
ــتراتيجيات  ــن. يتركيبة من االس ونح
املتقدمة. نعيد  والتكنوجليات  اخلالقة 
ــعنا  ــروطنا. وفي وس حتديد احلرب بش
ــن احلرب  ــة اجلديدة م ــذه احلقب ــي ه ف
ــب  ــتهداف النظام ال األمة. اكتس اس
ــرره املتحدثون  ــذي ك ــرح - ال هذا الط
باسم البيت األبيض والبنتاغون ووزارة 
اخلارجية إلى حدّ السأم - قدرة اجتذاب 
ــالم األميركية  ــائل اإلع قوية لدى وس

والبريطانية.

حرصت (البنتاغون) عىل فرض رقابة مشددة ازاء عدم 
نرش صور اجلنود األمريكان القتىل أو اجلرحى يف العراق

أصبح للمحللني االعالميني دورا أكرب يف تغطية الشبكات
 االعالمية التلفزيونية للمسائل العسكرية

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

االمريكية املستمرة منذ عقود على العراق تاركني للقراء االعزاء الغوص في بحوره واستجالء االشياء اخلطيرة.
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اىل / وزير العمل والشؤون االجتامعية 
مناشدة انسانية

ــر اجلريدة عائلة الطفل  حضرت الى مق
(علي حميد عبد احلسن جويخ عباس) 
ــنة  ــر حوالي (١٢) س ــغ من العم والبال
ــة  ــكلة صحي ــن مش ــي م ــذي يعان وال
ــداً في  ــذ الوالدة وحتدي ــدة جداً من معق
ــرج وما زاد من الصعوبات  منطقة الش
ــي أو  ــورد مال ــك أي م ــه ال متتل أن عائلت
ــة وليس لها  ــهري أو راتب رعاي راتب ش

ــع يبلغ من العمر  ــوى فتى ياف معيل س
ــوة جميلة وان  ــاً يعمل في عل (١٦) عام
ــن مرض مزمن  ــده يعاني هو اآلخر م وال
والعائلة تتوجه الى السيد وزير العمل 
ــؤون االجتماعية احملترم بأن يولي  والش
ــتثنائية ويشمله  هذه احلالة أهمية اس
براتب الرعاية االجتماعية واحالته الى 
ــة مرضه الذي  ــات الصحية ملعاجل اجله

ــأن العائلة  ــارة ب ــع االش ــي منه م يعان
ــكن في احدى املناطق العشوائية  تس
ببغداد .. ( البينة اجلديدة) تنشر الصور 
ثق احلالة الصحية لهذا الطفل  التي توّ
ــيد وزير  ــارة من لدن الس ــر البش وتنتظ
وكل  ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم

اخليرين الشرفاء
هاتف والد الطفل / ٠٧٧٠١٤١٤٦٨٥

امام انظار السيد حمافظ بابل .. أهايل منطقتي سنجار وعنانة يناشدونكم
ــة بابل  ــز محافظ ــنجار في مرك ــة س ــي منطق أهال
وكذلك أهالي منطقة (عنانة) استبشروا خيراً عندما 
علموا بأنه سيتم تبليط شارع املنطقتني املذكورتني 

وفعالً شاهدوا اآلليات تقوم بتعديل الطريق واكسائه 
ــل دون  ــت العم ــذة ترك ــة املنف ــبيس إالّ أن اجله بالس
ــتغرب األهالي من الطريق الذي  ــباب واس معرفة األس

ــيئة للغاية لفرشه بالسبيس دون  أصبح في حال س
تعديله وقد مضى على هذا احلال اكثر من شهر دون ان 

حترّك اجلهات املعنية في محافظة بابل ساكناً .

  كتابة / علي ناصر الكناني
تصوير / موسى الجواهري

ــواق   ــر املنفذ  الرئيس  ألقدم اس ــل   عب ــت  تدخ  وان
ــرج )  القريب   ــوق اله ــة  القدمية ( س ــداد  التراثي بغ
ــى  ــة  عل ــة  املطل ــن اجله ــدان م ــاحة  املي ــن س م
ــن  احملال و  ــد م ــك  العدي ــيد  ,  تواجه ــارع  الرش ش
ــدم  بعد  ان   ــة   املوغلة  في الق ــني  العتيق الدكاك
ــنني   ــاوز  عمرها  الزمني  عقودا  طويلة  من  الس جت
ــيس هذا  ــا  ادرك  بعضها  البدايات  االولى  لتأس رمب
ــرن املاضي.  في واجهة  احد  ــوق  في اوائل   الق الس
ــور  القدمية   ــي  وبائع  الص ــال  كتب  التراث ــذه  احمل ه
سعد  مجيد  عبد علي  ( ابو مصطفى )  تولد ١٩٥٧  
ــب ..  ( نحن   ــن  احد  الكت ــة  انتقاها م ــارة  الفت عب
ــاعة احلاضر  ــى  املاضي  جلماله  بل  لبش ــود ال ال نع
ــون  مكان  عمله   ــعيه اجلاد بأن يك ) مع حرصه وس
ــم من صغره صورا   ــة  متحف يضم  على  الرغ مبثاب
فوتوغرافية منوعة ازدحمت  بها  ارضيته  وجدرانه  
منها  ما هو  ملون  ومنها  ماكان  باالسود  و االبيض  
ومبختلف  القياسات  و االحجام  صور نادرة  جسدت  
ــة   ــة  وتراثي ــية  وفني ــب  سياس ــا  جوان مضامينه
ــراق  وبغداد  الثقافية   ــة  من تاريخ  وذاكرة الع مهم
ــات مصورين  مجهولني  ــة  التقطتها  عدس القدمي
ولكن  بقيت  اعمالهم  ولقطاتهم اجلميلة   شاهدا 
ــا  العريق   ــب مختلفة  من ماضين ــا  يوثق جوان حي
ــغف  ما بقى منه    ــا نتداول باعجاب وش حتى  صرن
ونستذكره عبر  اقتنائها او  نشرها  من خالل مواقع  
ــل  االجتماعي (االنترنيت).   عن  بداية عمله   التواص

ــع  هذه  الهواية  التي  حتولت   م
ــى  مهنة  يعمل   ــا  بعد  ال فيم
ــع   ــا  بائ ــل  معه ــا  ويتواص به
ــعد  مجيد   ــور  التراثي  س الص
ــنوات   ــذ  س ــال:  من ــا قائ حدثن
ــا ازال  في  ــوال  يوم  كنت  م ط
ــق   ــا  اعش ــر  وان ــل العم مقتب
ــرص  على   ــة  واح ــذه  الهواي ه
ــة   ــا  اال ان  البداي ــام  به االهتم
ــوم   ــت   ي ــي  كان ــة  ل احلقيقي
ــوق   قمت  بفتح  محل     في س
ــعينات   الهرج  في بداية  التس
ضمن  احدى  البنايات  القدمية  
ــابقا  (  اوتيل   ــت  س ــي  كان الت
ــى  ــت  عل ــذي  غن ــالل)  ال اله
ــرق     ام  ــرحه كوكب الش مس

ــرن   ــات  الق ــي ثالثين ــوم  ف كلث
ــذاك  يوم  ــه  ان ــر ب ــا  م ــتذكرا موقف ــي.   مس املاض
ــل  االجهزة   ــاءلة  و االعتقال  من قب ــرض  للمس تع
ــورة  للزعيم  الراحل   ــه  بوضع  ص ــة    لقيام االمني
ــه  مع بقية الصور   ــم  داخل  محل عبد الكرمي  قاس
امللكية والتراثية  وبعد  تعهده  كما  يقول  برفعها 
وعدم تكرار ذلك مجددا.. مت بعدها اطالق سراحه مما 
دفعه لوضع عبارة داخل محله وما زال يحتفظ بها 
ــا يقول ( صاحب احملل فوق امليول واالجتاهات )  ، نصه
ــر  ــقوط النظام واطالق احلريات في نش حتى بعد س
ــوف. اما عن املصادر  ــل هذه الصور وبيعها دون خ مث
ــعد مجيد (ابو مصطفى)  التي يعتمدها التراثي س
في احلصول على هذه الصور النادرة فيقول انها عن 

ــر  ــراء من بعض العوائل واالس طريق االهداء او الش
ــم واجدادهم  ــوا يحتفظون بصور ابائه الذين مازال
ــد حصلت قبل  ــداث وثقوها ق ــة الى صور اح اضاف
ــم من  ــول انه ــه فيق ــن زبائن ــنني وع ــرات الس عش
ــداد او بقية  ــواء من بغ ــف االعمار واالذواق س مختل
ــيرا الى أنه قد شارك في العديد من  احملافظات. مش
ــبات  املعارض واملهرجانات التي اقيمت وخالل مناس
ــه امانة  ــان تتعاون مع ــا عن أمله ب ــة معرب مختلف
ــر في ذكرى  ــرض فوتوغرافي كبي ــداد إلقامة مع بغ
ــات  يوم بغداد اخلالد.داعياً اجلهات املعنية واملؤسس
الثقافية في العراق الى البحث والتقصي عما بقى 
ــدة ونادرة  للحفاظ عليها  من صور فوتوغرافية فري

قبل ان يطويها الضياع والنسيان.

يف سوق اهلرج بامليدان هواة ومهتمون يسعون القتنائها  قبل ضياعها
صور  نادرة مللوك  ورؤساء حكموا  العراق  وفنانون  عراقيون  وعرب  غادرونا  منذ  زمن طويل
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــر االحترازية  ــع تدبير من التدابي ــوز ان يوق    ال يج
ــت ارتكابه  ــخص دون ان يكون قد ثب ــق ش ــي ح ف
فعال يعده القانون جرمية  وان حالته تعتبر خطرة 
ــرم خطرة  ــع وتعتبر حالة اجمل ــالمة اجملتم على س
ــالمة اجملتمع اذا تبني من احواله وماضيه  على س
ــا ان هناك  ــروف اجلرمية وبواعثه ــلوكه ومن ظ وس
ــراف جرمية اخرى  ــاال جديا إلقدامه على اقت احتم
ــي االحوال  ــرازي اال ف ــع تدبير احت ــوز توقي وال يج
وبالشروط املنصوص عليها في القانون والتدابير 
ــدة لها او  ــالبة للحرية او مقي ــا س ــة ام االحترازي
ــة وان التدابير االحترازية  ــالبة للحقوق او مادي س
ــل احلجز في  ــة او املقيدة لها مث ــالبة للحري الس
ــوم عليه باحلجز في  ــأوى عالجي اي يوضع احملك م
مأوى عالجي في مستشفي لالمراض العقلية او 
ــب  في محل معد من احلكومة لهذا الغرض حس
ــدة ال تقل  ــا القانون م ــي ينص عليه ــوال الت االح
ــهر وذلك لرعايته والعناية به وعلى  عن ستة اش
ــإدارة املأوى ان يرفعوا الى احملكمة التي  القائمني ب
ــوم عليه  ــن حالة احملك ــم تقارير ع ــدرت احلك اص
ــتة  ــرات دورية ال تزيد اي فترة منها على س في فت
ــهر وللمحكمة بعد اخذ رأي اللجنة الطبية  اش
اخملتصة ان تقرر اخالء سبيله او تسليمه الى احد 
والديه او احد اقاربه ويحافظ عليه بالشروط التي 
ــب ماتقتضيه حالته ولها  تنسبها احملكمة حس
ــأن وبعد  بناء على طلب االدعاء العام او كل ذي ش
ــذ رأي اجلهة الطبية  اخملتصة اعادته الى املأوى  اخ
ــك حظر ارتياد احلانات  اذا اقتضى االمر ذلك وكذل
ــراب مسكر  وهو منع احملكوم  عليه من تعاطي ش
في حانة او اي محل معد لهذا الغرض خالل املدة 
ــخص اكثر  ــي احلكم واذا حكم على ش ــررة ف املق
من مرة الرتكابه جرمية السكر او جناية او جنحة 
ــاز للمحكمة وقت  ــكره ج ــرى وقعت اثناء س اخ
اصدار احلكم باالدانة ان حتظر عليه ارتياد احلانات 
وغيرها من محال شرب اخلمر مدة التزيد عن ثالث 
ــن ان يرتاد بعد  ــوم عليه م ــنوات وحرمان احملك س
انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة 
ــى مدة العقوبة  ــنة وال تزيد عل ملدة ال تقل عن س
ــنوات  ــى ان ال تزيد عن خمس س ــوم بها عل احملك
ــوم عليه  ــك ظروف احملك ــة في ذل ــي احملكم وتراع
ــخصية واالجتماعية وللمحكمة  الصحية والش
ــوم عليه  ــة على كل محك ــرض منع االقام ان تف
ــرف ولها  ــي جناية عادية او جنحة مخلة بالش ف
ــاء على طلب احملكوم عليه  ــي اي وقت ان تامر بن ف
ــن كل او بعض املدة  ــه م ــام باعفائ ــاء الع او االدع
ــررة في احلكم ملنع االقامة او بتعديل املكان او  املق
االمكنة التي ينفذ فيها وكذلك مراقبة الشرطة 
ــجن  ــلوك احملكوم عليه بعد خروجه من الس لس
ــيرته وان  ــتقامة س ــت من صالح حاله او اس لتثب
ــه احملكمة  ــل اقامة واال عينت ــه مح يتخذ لنفس
ــدرت احلكم بناء على طلب االدعاء العام  التي اص
ــدم تغيير محل اقامته االبعد موافقة احملكمة  وع
ــرة اختصاصها وعدم  ــي يقع فيها احملل في دائ الت
ــرطة  ــكنه ليال اال بإذن من دائرة الش مبارحة مس
ــر ونحوها من احملال  ــرب اخلم وعدم ارتياد محال ش
ــى احلاالت اخلاصة  ــا احلكم اضافة ال التي يعينه
ــوز للمحكمة ان  ــا القانون يج ــي ينص عليه الت
تامر بوضع احملكوم عليه بعقوبة احلبس ملدة سنة 
فاكثر حتت مراقبة الشرطة بعد انقضاء عقوبته 
ــى مدة العقوبة  ــنة وال تزيد عل مدة ال تقل عن س
ــاي حال على  ــى ان ال تزيد ب ــه عل ــوم علي للمحك
خمسة سنوات وذلك في احلاالت التالية واذا كان 
ــرقة  ــادرا في جناية عادية او جنحة س احلكم ص
ــال او تهديد او  ــروقة او احتي ــياء مس او اخفاء اش
ــدأ مدة املراقبة  ــوم فار واملادة ١١٠ تب اخفاء محك
من اليوم احملدد في احلكم لتنفيذها  نظرا لقضاء 
ــه عن محل  ــس او لتغيب ــوم عليه مدة احلب احملك
ــة في اي وقت بناء  ــبب ما وللمحكم مراقبته لس
ــاء العام اعفاء  ــوم عليه او االدع ــى طلب احملك عل
ــة او من بعض قيودها اذا  احملكوم عليه من املراقب

رأت محال لذلك.

التدابري االحرتازية
من يتحقق مِن صحة أدلة اإلدانة يف املحاكمة الغيابية؟
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* سالم روضان اِّـوسوي

ــار في جميع  ــالل ما تداولته األخب من خ
ــكام  أح ــاء  الغ ــن  ع ــالم  اإلع ــائل  وس
ــم بعضها  ــق مدانني بجرائ ــة بح غيابي
ــاد  ــم إرهابية وأخرى تتعلق بالفس جرائ
ــام، وجدنا ان  ــال الع ــدار امل ــرقة وإه وس
ــادي وحتى بعض  ــل املواطن الع ردود فع
ــاض، النهم  ــيني تنم عن امتع السياس
ــكام صحيحة  ــان تلك األح ــدون ب يعتق
ــا البعض اآلخر  ــوز نقضها، بينم وال يج
ــا ونقضها، وان  من الذين يؤيدون الغائه
ــا، إال انهم عبروا  ــم به ــروا عن فرحه عب
ــن مجريات احملاكمات  عن امتعاضهم م
ــق أنصارهم،  ــي صدرت بح الغيابية الت
وفي كال احلالتني نرى ان القضاء العراقي 
كان في مرمى سهام الطرفني، هناك من 
ــراج وهناك من يناصره، وهذا  يعارض اإلف
ــر أي مواطن،  ــك ال يس ــال بال ادنى ش احل
الن التعرض إلى القضاء بنعوت وصفات 
تقدح باستقالله وحيدته هو امر خطير، 

ــاء وحياده هو  ــتقالل القض حيث ان اس
ــأ اليها املواطن عند  الضمانة التي يلج
االعتداء عليه من أي جهة كانت حتى لو 
ــاتها، فضالً عن  متثلت بالدولة ومؤسس
ــق من حقوق  ــتقل ح كون القضاء املس
ــة  ــات الدولي ــع االتفاقي ــان وجمي اإلنس
املتعلقة بحقوق اإلنسان قد نصت على 
ــان هو  ان يكون من بني اهم حقوق اإلنس
ــتقل وان تتوفر  ــادل ومس وجود قضاء ع
ــم محاكمة عادلة، وفي  للجاني أو املته
ــد  ــدة التأكي ــاق األمم املتح ــة ميث ديباج
ــع ومنها  ــة للجمي ــق العدال على حتقي
ــتقل»  «احلق في نظام قضائي نزيه ومس
ــي للحقوق  ــد الدول ــي العه ــك ف ، وكذل
املدنية والسياسية، حيث جاء في مادته 
ــتقالل  ــر) مبدأ حيدة واس ــة عش (الرابع
القضاء، لذلك فان احلديث عن استقالل 
ــتقاللية ال يعد  ــاء ودعم هذه االس القض
ــواه، وإمنا  ــاء عن س ــاً لتمييز القض بحث
تعزيزاً وتفعيالً حلق اإلنسان في احملاكمة 
ــتعراض  ــن اس ــد م ــك الب ــة، لذل العادل
مقتضب عن اجلهة التي تتولى التحقق 
ــى املتهم  ــة املوجهة إل ــة األدل في صح
ــات  ــوره أو غيابة عن جلس ــواء بحض س
ــق االتي:أوالً: ان املتهم  احملاكمة وعلى وف
ــات  ــذي يغيب عن جلس ــو ال ــب ه الغائ
ــاتها  احملاكمة بعد ان حضر احدى جلس
ــق  ــي التحقي ــام قاض ــراً أم او كان حاض
وأحيل إلى محكمة املوضوع (اجلنايات او 
ــروع،  اجلنح)  ويكون غيابه بغير عذر مش
ــذي لم يحضر  ــم الهارب هو ال أما املته

ــي مرحلة  ــواء ف ــام القضاء س ــالً أم أص
ــة، وهؤالء  ــة احملاكم ــق أو مرحل التحقي
ــة املوضوع  ــم إلى محكم جتري إحالته
ــح) إلجراء محاكمتهم  (اجلنايات او اجلن
ــا ورد في املادة (١٣٥)  ــاً وعلى وفق م غيابي
ــول احملاكمات اجلزائية رقم  من قانون أص
ــنة ١٩٧١ املعدل.  ثانياً: ان قانون  ٢٣ لس
ــار إلى  ــات اجلزائية قد أش أصول احملاكم
ــب او الهارب  ــم الغائ ــة املته ان محاكم
ــق القواعد التي جتري فيها  جتري على وف
ــر وعلى وفق ما  ــة املتهم احلاض محاكم
ــادة (١٤٩/آ) أصول جزائية، وهذا  ورد في امل
ــوم ذات اإلجراءات  ــوم احملك ــي ان تق يعن
ــراً أمامها. ــم حاض ــوكان املته ــا ل فيم

ــة احلضورية  ــراءات احملاكم ــاً: ان إج ثالث
ــي يجب ان جتري في محاكمة املتهم  الت
ــي الباب  ــد وردت ف ــب ق ــارب او الغائ اله
ــن أبواب قانون أصول احملاكمات  الثالث م
ــية  اجلزائية التي تضمنت مبادئ أساس
ــة احملاكمة:  ــا االتي:١.عالنية جلس منه
ــة علنية ويتاح للجميع  مبعنى ان اجللس
ــراف الدعوى او  ــن اط ــواء م حضورها س
ــن عادي،  ــور (أعالمي او مواط ــن اجلمه م
ــان او غيره)، الن  ــوق اإلنس ــب حلق او مراق
ــفافية جتاه احملاكمة  ــة توفر الش العالني
ــير إجراءاتها، وتبعث الطمأنينة في  وس
ــق العدالة، وحتمي  ــوس اجلميع بتحق نف
ــكوك  ــي وهيئة احملكمة من الش القاض
ــالً عن كونها من  التي تثار حولهم، فض
مبادئ حقوق اإلنسان التي وردت في املادة 
(١١) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، 

كما انها من املبادئ الدستورية التي متثل 
ضمانة لكل متهم وعلى وفق ما ورد في 
ــابعاً) من الدستور العراقي  املادة (١٩/س
ــادة (١٥٢) من قانون  ــه امل ــا نصت علي وم
ــي ان املتهم  ــول اجلزائية، وهذا يعن األص
الهارب او الغائب البد وان تكون جلسات 
للجميع،  ــة  ومتاح ــة  علني ــه  محاكمت
وعلى وجه اخلصوص في القضايا املهمة 
ــي تكون عقوبتها اإلعدام في اجلرائم  الت
اإلرهابية وغيرها.٢.عدم جواز محاكمته 
عن غير التهمة التي أحيل مبوجبها إلى 
احملاكمة وعلى وفق ما ورد في املادة (١٥٥/آ) 
أصول جزائية.٣.كما تتخذ ذات اإلجراءات 
ــة،  ــة واحلضوري ــة الوجاهي ــي احملاكم ف
ــرار إحالته  ــالوة هوية املتهم وق ومنها ت
ــة التحقيق ومن ثم  ــادر عن محكم الص
ــي جمعها قاضي  ــق من األدلة الت تتحق
التحقيق ضد املتهم، الن إحالة املتهم ال 
تكون إال اذا توفر دليل لإلحالة وعلى وفق 
ــادة (١٣٠/ب) من قانون األصول  أحكام امل
اجلزائية.٤.ان محكمة املوضوع (اجلنايات 
ــرر انتداب محامٍ للدفاع عن  أو اجلنح) تق
ــب وعلى نفقة  ــارب او الغائ ــم اله املته
ــكام املادة  ــة وعلى وفق أح ــة الدول خزين
ــول اجلزائية، اذا  ــون األص ــن قان (١٤٤/آ) م
لم يكن له محامياً هو من منحه وكالة 
ــى لو كان هارباً او غائباً.  للدفاع عنه حت
ــوع (اجلنايات  ــة املوض ــى محكم ٥.تتول
ــة  ــة األدل ــن صح ــق م ــح) التحق واجلن
املقدمة في القضية ضد املتهم الغائب 
ــن خالل  ــون م ــق يك ــارب، والتحق أو اله

ــتكي ومناقشته من  ــماع أقوال املش س
ــمع  قبل احملكمة أو االدعاء العام، ثم تس
ــالوة التقارير  ــر بت ــات وتام ــهود اإلثب ش
والكشوفات وغيرها من اإلجراءات وعلى 
وفق ما ورد في املواد (١٦٧ ولغاية ١٨٢) من 
قانون األصول اجلزائية، وحملكمة اجلنايات 
ــلطة قاضي التحقيق مبعنى ان تعيد  س
ــراءات  ــي كل اإلج ــق ف ــر والتحقي النظ
ــذة في مرحلة التحقيق وعلى وفق  املتخ
ــن قانون األصول  ــا ورد في املادة ١٦٣) م م
اجلزائية.٦.بعد ان تكمل حتقيقاتها، وكل 
ــتند في  هذا يجري بغياب املتهم، ان تس
ــة أو األفراج على  حكمها اذا كان باإلدان
األدلة التي متت مناقشتها في جلسات 
ــتند  احملاكمة الغيابية، وليس لها ان تس
الى أي دليل لم تتم مناقشته من قبلها 
ــم تالحظها احملكمة  ــى أي قرينة ل وال إل
ومناقشتها، كما ال يجوز لهيئة احملكمة 
ــخصي ، مبعنى اذا  ان حتكم بعلمها الش
كان القضاة على معرفة تامة بان املتهم 
مرتكب الفعل وانهم او احدهم شاهده 
ــدر احلكم بناء  ــوز ان يص ــه، فال يج بعين
على ذلك وعلى وفق ما ورد في املادة (٢١٢) 
ــة، وإمنا يجوز  ــول اجلزائي ــن قانون األص م
ــخصي ان  ــذي لديه علم ش ــي ال للقاض
يتنحى عن نظر الدعوى ويقدم شهادته 
باعتباره شاهد في الدعوى.٧.هذا بعض 
ــه عند  ــة اتباع ــى احملكم ــب عل ــا يج مم

محاكمة املتهم الغائب او الهارب.

* قاضٍ متقاعد

أزمـــة الـطـحـيـــــــن الـقـادمـــة فـــي العــــــــــراق 

ب الـمـدرسـي وانـعـكـاسـاتـه عـلـى الـمـجتـمـع  التــسـرّ

* محمد شياع السوداني
ــي وادٍ وازمة الطحني  ــدو ان الدولة ف يب
ــي وادٍ اخر ، من  ــراق ف ــة في الع القادم
خالل متابعتنا للسوق العاملي للقمح 
جند ان األسعار ترتفع بأعلى مستوياتها 
ــط طلب عاملي قوي  منذ عام ٢٠١٣ وس
فأصبح القمح القادم من االحتاد األوربي 
حيوياً بسبب ضعف احملاصيل للموردين 
الرئيسيني في العالم مع ارتفاع أسعار 
ــتوياته  القمح االمريكي الى اعلى مس
ــح في  ــنوات على خلفية ش ــذ ٨ س من
اإلمدادات العاملية وجاء صعود األسعار 
ــوق  ــن الصفقات في س ــد موجة م بع

ــة ضخمة ب١٫٣  ــر ابرزها صفق التصدي
ــترتها السعودية وشراء  مليون طن اش
ــهر ونصف ٥٤٠ الف طن  مصر خالل ش
منها ٣٦٠ الف طن روسي و١٢٠ الف طن 
ــي و٦٠ الف طن روماني واألرخص  أوكران
ــي ٣١٧ دوالر  ــعر القمح الروس عاملياً س
على ظهر الباخرة اي اكثر من ٤٠٠ دوالر 
واصل الى موانئ اخلليج العربي والقمح 
ــى ٤٩٠ دوالرا واصل  ــل ال ــي يص االمريك
ــترالي يصل الى  ــر واالس ــئ أم قص موان
٤٥٠ دوالرا في حني لم تصل األسعار في 
السنوات السابقة الى ٢٥٠ دوالرا واصل 
ــوق  ــاء أم قصر.وهذا االرتفاع بالس مين
العاملي مبعث قلق كبير في حالة بقاء 
ــة متفرجة إلمكانية  احلكومة العراقي
ــة الى العراق  حصول أزمة طحني قادم
ــراء أية  ــالل اكثر من عام لم يتم ش فخ
كمية من القمح بسبب االعتماد على 
ــتالمها في  ــة احمللية التي مت اس احلنط
ــت بحدود ٥  ــي كان ــام املاضي والت الع
ماليني طن وهذا العام اكثر من ٣ ماليني 

ــة قادمة  ــر أزم ــل، االمر الذي يؤش بقلي
ــباط القادم فإذا ارتفع  ــهر ش خالل ش
ــعر الطحني خالل هذه األيام الى ٥٠  س
ــد مع وجود ١  ــف دينار للكيس الواح ال
ــازن التجارة تكفي  ــون طن في مخ ملي
ــهرين فقط  ــراق لش ــد حاجة الع لس
ــا في وزارة  ــب خبرتنا خالل عملن وحس
ــباط من  ــهر ش ــارة فانه خالل ش التج
ــعر كيس الطحني  املمكن ان يرتفع س
الى ١٢٠ أو ١٥٠ الف دينار في حالة عدم 
ــذي يتطلب  ــة ، االمر ال ــل احلكوم تدخ
ــون ونصف  ــل ١٫٥ ملي ــى األق ــراء عل ش
ــد حاجة البلد حلني  طن من القمح لس
ــويق  ــم حصاد وتس ــول في موس الدخ
ــان او  ــهر نيس ــادم في ش ــة الق احلنط
ــراء حالياً للسيطرة  ايار لذا يجب الش
ــراق الن  ــني في الع ــعار الطح على أس
ــب ثالثة  ــراء والوصول يتطل ــرة الش فت
ــول احلنطة الى  ــهر على األقل لوص اش
ــد حاليا  ــة التعاق ــي حال ــراق، اي ف الع
سيتم وصول احلنطة في شهر شباط، 

ــن وزارة التجارة، وفِي  ــد نفاد خزي اي بع
ــة التأخير فان أزمة الطحني قادمة  حال
ــدم ، هذه األزمة  ــة والت حني من المحال
ــف حكومي واضح في  تتزامن مع ضع
ــني واملزارعني بدءا من عدم  دعم الفالح
ــرورا  ــة وم ــتحقاتهم املالي ــرف مس ص
ــمدة الكيمياوية  بعدم جتهيزهم باالس
ــه وزارة الزراعة  ــذور وانتهاءً مبا أقرت والب
ــم  ــتوية للموس مؤخرا في اخلطة الش
ــن  م ــبة  ٥٠٪  نس ــة  بزراع  ٢٠٢٢/٢٠٢١
االراضي الزراعية نتيجة شح املياه وهذا 
يعني ان الكميات املتوقعة من تسويق 
ــم القادم  ــول احلنطة في املوس محص
ــن، اي إن  ــن مليوني ط ــتكون اقل م س
هناك حاجة اخرى سيتعرض لها البلد 
ألكثر من ٣ ماليني طن يجب استيرادها 
ــد حاجة البلد  ــالل العام القادم لس خ
لنهاية عام ٢٠٢٢ ، بنفس الوقت هناك 
مؤشر آخر على ارتفاع اسعار الطحني 
ــي االعالف  ــاد ف ــص ح ــود نق ــو وج وه
ــن، االمر الذي  ــروة احليوانية والدواج للث

سيدفع منتجي ومربي الثروة احليوانية 
ــة التموينية  ــحب طحني احلص الى س
ــعر  ــف لرخص الس ــتخدامه كعل الس
قياسا بأسعار االعالف املستوردة، وهذا 
ــة الطحني املتاح  ــيؤثر على كمي ما س
ــري ، يضاف الى ذلك  لالستهالك البش
ــني الصفر ما  ــروع انتاج الطح ان مش
ــه العرقلة والتضييق منذ عام  زال يواج
ــعار العاملية وقلة  ٢٠١٦. إن ارتفاع األس
املنتج احمللي يتطلب اإلسراع في اتخاذ 
ــة، باالخص  ــرارات جريئة من احلكوم ق
ألهم مادة ستراتيجية في العالم وهي 
ــي ال بديل لها وتدخل  مادة الطحني الت
ــب االمن الغذائي الوطني. فهل  في صل
ــذه االزمة بتفرعاتها  هناك من يتابع ه
ــول  ــع احلل ــرة ويض ــا اخلطي وتداعياته
ــوع االزمة ومن  ــا ننتظر وق ــا ؟ أم انن له
ــة ومعاناة  ــب الى حلول مكلف ثم نذه
ــل الفقيرة وذوي الدخل  اضافية للعوائ

املتوسط.
* نائب وسياسي مستقل

عادل الذهبي
أصبحت ظاهرة الهروب من املدرسة وترك 
ــوء وظاهرة  ــة ظاهرة بالغة الس املدرس
تتزايد يوماً بعد يوم ، حيث معدالت ترك 
ــة أصبحت متزايدة في  الطالب للدراس
ــرك الطالب  ــألة ت األونة األخيرة ، فمس
ــة ال يقتصر أثرها على الطالب  للمدرس
فقط بل على األسرة واجملتمع ككل فهي 
ــا ، باإلضافة  ــكلة كبيرة بحد ذاته مش
ــالب األخرين على  ــجع الط إلى ذلك تش
ــهولة األمر الذي يدعو  ترك املدرسة بس
ــواء  ــريع س ــى التدخل الفعلي والس إل
ــر الطالب والكوادر التربوية وأهل  من أس

الشأن للحد من هذه املشكلة ومحاولة 
ــا ، حيث أن  ــبة له ــول مناس ــع حل وض
ــكلة وازدياد حاالت ترك  تفاقم هذه املش
املدرسة لم يأت من فراغ نهائياً بل كان 
ــدة أدت إلى تفاقم  ــباب عدي خلفها أس
ــو كان العمل جديا  هكذا حالة ، لكن ل
ــأن في مسألة  وصارما من قبل أهل الش
ــكلة ملا وصل بنا  وضع حلول لهذه املش
ــن الواضح  ــو عليه األن ، لك ــال ملا ه احل
ــق وحازم حلل هذه  أنه ال يوجد عمل دقي
ــديد ، فمسألة  ــف الش ــألة لألس املس
هروب الطالب من املدرسة سيهدد حياة 
الطالب وتربيته وكذلك سلوكه ، فعند 
ــة ال أحد يعلم  هروب الطالب من املدرس
ــيقضي  ــيذهب الطالب وأين س ــن س أي
ــر اخمليف حتماً ،  ــه املتبقي وهذا األم وقت
ــيقضي وقته مع  لكن من املؤكد جدا س
ــبة  ــوء وفي أماكن غير مناس ــاق الس رف
ــتوى  ــكلة تدني مس ــاً ، لكن مش نهائي
ــدم متابعتهم  ــي وع التعليم ــالب  الط
التفكير  ــتهم وعدم  ودراس ــهم  لدروس

ــف الرقابة من  ــتقبلهم وضع ــي مس ف
ــروب  ــور واله ــاء األم ــرة وأولي ــل األس قب
ــيحرم اجملتمع  ــة س ــرر من املدرس املتك
ــرك الطالب  ــبب ت ــن عنصر فعال بس م
ــة وفقدان دور الطالب مستقبالً  للدراس
ــد والتأثير  ــتقبل البل ــي النهوض مبس ف
ــب للبلد  ــذي يقدمه الطال ــي ال اإليجاب
ــباب  ــته ، هنالك أس ــال دراس بعد إكم
كثيرة جتعل الطالب يتهرب من املدرسة 
منها الروتني املدرسي اململ وعدم وجود 
ــائل ترفيهية تقلل ولو  ــاطات ووس نش
ــية  ــيط من األعباء الدراس ــكل بس بش
ــة إلى عدم  وجود كادر  عنهم  ، باإلضاف
ــروب الطالب  ــألة ه ــوي  مكترث ملس ترب
ــد من هذه  ــل الفعلي للح وعدم التدخ
ــوم بواجبه  ــرى ال يق ــكلة أو باألح املش
على أمت صورة  ، ولكن األمر الذي يشجع 
الطالب على الهروب وبشكل كبير  هم 
ــم العوامل املؤثرة  ــوء فهم أه رفاق الس
ــوء  ــلوكه فرفيق الس على الطالب وس
ــى أن يجره إلى  ــى مالزما لصديقه إل يبق

الطريق ويجعله سيئا مثله ، إضافة إلى 
ــيصطحب رفيق السوء الطالب  ذلك س
ــد عقباها ،  ــى أعمال ال يحم ــارب  إل اله
ــا والذي  ــب األخر واملهم أيض ــن اجلان لك
ــروب املتكرر وعدم  ــاعدهم على اله يس
ــروب والعقوبات هو عدم   ــوف من اله اخل
ــة واالنضباطية  ــود القوانني الصارم وج
للطالب فغياب هذه القوانني والعقوبات  
ــوف إطالقاً  ــروب وعدم اخل تدفعهم لله
ــاكل الطالب  ــي بعض األحيان مش ،  وف
ــر من  ــع الكثي ــدة تدف ــررة واملتزاي املتك
ــة  ــروب املتكرر من املدرس ــالب لله الط
ــا  ــاكل فيم ــن املش ــالص م ــة اخل بحج
ــوادر التربوية  ــث الك ــذا نح ــم  ، ل بينه
وبالتعاون مع أولياء األمور من أجل وضع 
ــس وحلول ناجحة لهكذا مشكلة  أس
ــل اجتماعات  ــة عم ، يجب على املدرس
ــه رية مع أولياء األمور للطالب لتقدمي  ش
ــى حلها  ــالب والعمل عل ــاكل الط مش
ــتطاع  ، كما  ــل منها قدر املس والتقلي
يجب على إدارة املدرسة استخدام ورقة 

ــبوعية أو الشهرية وهي  التواصل األس
ــة للطالب  ــب من إدارة املدرس ورقة تكت
الذين هم دون املستوى املطلوب وكتابة 
ــالها  ــم وإرس ــة عنه ــات معين مالحظ
ــى إطالع  ــوا عل ــم ليكون ــاء أموره ألولي
ــة  ــم ومحاول ــتوى أبنائه ــتمر مبس مس
تصحيح مسارهم التعليمي إلى ما هو 
ــد  أفضل ، والبد هنا من تدخل دور املرش
التربوي وهو الشخص الذي يكون قريبا 
ــباب التي  جداً من الطالب ومعرفة األس
ــة ومحاولة حل  ــرب من املدرس أدت لله
ــكلة  ــي من مش ــاكله أن كان يعان مش
ــة الطالب دون  ــر معني ،  أما معاقب أو أم
ــي أدت للهرب هذا  ــباب الت معرفة األس
ــكل أكبر وأكبر  سيفاقم املشكلة بش
ــة  ــلوب وطريق ــاع أس ــن اتب ــد م ، إذ ال ب
ــبة ملعرفة ما يعانيه الطالب بعد  مناس
تفكيره بالهروب والتفاهم معه والوقوف 
على األسباب ومعاجلتها ، فترك الطالب 
ــة متثل هدراً للطاقات البشرية  للمدرس

بشكل هائل.

ح / ١ 

 * علي رشيد 

((عمو)) انا يتيمة قد رحل عني السند (ابي) وكان 
حلمه ان يراني طبيبة  فليس لي اخ و امي عليلة 
و نذرت نفسي ألطور ذاتي بذاتي و لم يفصلني عن 
ــة .. ((عمو )) أُغلقت املدارس في  حلم ابي اال درج
ــي و انا ال املك ماال ملعاهد التقوية  عامنا الدراس
ــي اال نصف  ــي عن حلم ــك لم يفصلن ــم ذل و رغ
ــكل درجاتي  ــا متفوقة جدا ف ــة .. ((عمو)) ان درج
ــقط ابي  ــة و لكن حتطمت افكاري حني س كامل

طريح الفراش و لم يفصلني عن حلمي اال درجة 
ــرات االمثلة  ــم بعش ــيرة االل ــدأت مس ــذا ب ،هك
ــاك فرصة  ــد كانت هن ــك فق ــم ذل ــة و رغ احلزين
الستعادة احالم هؤالء الشباب الطامح و اجلميع 
ــة لكل طموح  ــاك دائما فرصة ثاني ــم ان هن يعل
ــادت وزارة التربية  ــا اعت ــة بعدم ــر  ، خاص و مثاب
ــي  ــني املعدل كل عام دراس على اقرار نظام حتس
ــون الطامحون لتطوير ذاتهم اعالن  ، انتظر احلامل
ــتيقظوا بعدما  ــيرة النجاح حتى اس البدء مبس
ــدار التصريحات الوزارية و اعالنها  اصطدموا بج
ــه ال نظام و ال قانون يلزمنا باقراره ، اثارت هذه  بان
ــوزارة تعمل به منذ عام  التصريحات العجب فال
٢٠٠٧ و حتى عام ٢٠٢٠  و نفس الكابينة الوزارية 
ــح ال نظام و ال قانونا .. لنتحدث  اقرته و االن اصب
قليال يا سادة ..يعتبر نظام حتسني املعدل نظاما 
ــع وزارات التربية و التعليم  ــا تعمل به جمي عاملي

ــدول العربية و كان العراق من  في دول العالم و ال
ــذا النظام ملا له من  ــدول التي تهتم بتطبيق ه ال
ــي زرع الثقة للطلبة و االميان و االعتماد  اهمية ف
ــوح ذاتي خاص بهم  ــى النفس في حتقيق طم عل
ــة علميا من  ــدول املتقدم ــض ال ــده بع ، و تعتم
خالل امكانية الدخول الى االمتحانات ألكثر من 
ــاح فمبدأهم النجاح  ــل حتقيق النج مرة من أج
ــذا فهو ليس  ــن اراد ، و به ــوق مل ــع و التف للجمي
نظاما دخيال او بدعة كما يعتقد البعض ان الغاء 
ــنة  ــام جاء متأخرا كثيرا لس ــل بهذا النظ العم
((٢٠٢٠ – ٢٠٢١ )) من املفروض اصدارها منذ بداية 
ــة امام مجموعة  ــي و ال يوجد حج العام الدراس
تستلم رواتب عمالقة في تأخير ما ميكن اعتباره 
ــرار كان طبخة  ــا للطلبة و كأن الق مصيرا مهم
ــر لها من اجل  ــا البعض و قد مت التحضي يعلمه
تفويت الفرصة على الكثير من الطلبة الراغبني 

ــل و ان تعمد  ــب ان يضعوا البدي ــا ، و هنا يج به
ــة املوضوع في جلسات هيئة الرأي    عدم مناقش
ــباب الطامح ،  ــم كبير اطاح بأحالم الش هو ظل
ــنا الكبير بان الوزارة تعمدت الغاءه  ورغم توجس
كي تقلل نفقات اختبارات البكالوريا و لكن كان 
ــت يوما تلوك  ــات عوائل كان ــاب امني ــى حس عل
ــذا لتحقيق  ــت ان جتد منف ــر خبزا و حلم الصخ
ــادر للذهن ملاذا كان هذا  ــات ابنائها ، و يتب طموح
النظام معموال به في العام الدراسي املاضي وفي 
ــابه العامني  ــاؤه ؟!!  رغم تش ــنة مت الغ هذه الس
بكل الظروف الصحية و االقتصادية بل ان العام 
ــي ٢٠٢٠ -٢٠٢١ كان اشد وطأًة و ان العام  الدراس
املاضي اغدقوا عليهم بالعطايا فكانت توسعة 
ــد ١٤٠٪ و عامنا هذا ٤٠ ٪ ، و يتبادر للذهن  املقاع
ايضا ملاذا اهتمت الوزارة  بالراسبني فوجدت لهم 
ــن خالل حتميل دروس محددة و لم حتاول ان  حال م

تفكر و لو قليال بان جتد حال لطموحات املتفوقني 
و تهتم بهم كالراسبني ؟!! ،لم يتنازل احلاملون عن 
حلمهم وقفوا امام الوزارة و حتت لهيب الشمس 
متحملني عناء السفر حاملني توسالتهم  يرجتون 
ــم الفرصة الثانية و ملدة ٥  عطف وزيرهم مبنحه
ــات  تختلف مع  ــدوا اال تصريح ــهر ، فلم يج اش
ــع لهم الدرجة  ــع .. تصريح يقول ماذا تصن الواق
ــم ان انصاف الدرجة  ــني .. و اجلميع يعل او الدرجت
ــط .. الكثير  ــع .. و تصريح اخر  محب ــر الواق تغي
ــل .. كيف يفشل و هم ميتلكون كل ذلك  سيفش
االصرار ، ان من سوء احلظ ان ال يكون عامنا قبيل 
ــوء حظنا ان ال يكون احد  ــات و ان من س االنتخاب
ــا ان يحتضنوا  ــوء حظن ــم معنا و ان من س منه

الفاشلني و يتركوا املتفوقني.
*رئيس الهيئة التأسيسية 

لنقابة العلوميني والعلوم الصرفة

حتسني املعدل .. نظام و حلم يتحطم بني مطرقة الوزارة و سندان الفقر 
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زهراء الساعدي

ــكل  ــن العادات القبلية التي تش ــائرية م الدگة العش
ــلم اجملتمعي، وهي من العادات التي كانت  تهديدا للس
متارس قبل االسالم والتي نعتها القرآن الكرمي باجلاهلية 
ــف بعيداً عن احلكم  ــث يأكل القوي الضعي االولى، حي
ــن اإلرهاب  ــون، وال تختلف ع ــريعة والقان ــادل للش الع
بشيء، فهي تستخدم انواع االسلـحـة التي تستخدم 
في اجلبهات ضد العدو االجنبي من املتوسطة و الثقيلة 
ويصل بها احلال احياناً الى استخدام القاذفات والرمان 
ــتخدمه داخل االحياء السكنية،  اليدوي! كل ذلك تس
ــرد انها  ــن، جمل ــاء وكبار الس ــه االطفال والنس ــروع ب وت
ــيرة اخرى، وغالبا ما تكون االسباب  تخاصمت مع عش
ــخرية لصغرها امام الدخول في  مدعاة للضحك والس
ــي، وكل ذلك  ــالح احل ــتخدم بها الس حرب طاحنة يس
يل لنا شكل الواقع  وسط صمت حكومي مطبق، ليُخَ
وكأننا نعيش وسط غابة، ال يحكمنا وال يحمينا قانون 
ــس القضاء  ــم من توجيه مجل ــام أمني!! وبالرغ أو نظ
ــق قانون  ــائرية وف ــع الدگة العش ــى بالتعامل م االعل
ــت عصية على تطبيق  ــة االرهاب إال انها مازال مكافح
ــتمرارها بل وزيادتها في االونة  ذلك القانون، والدليل اس
ــكل مخيف وكأننا دخلنا في حرب اهلية ال  االخيرة بش
نعرف اسبابها ومسبباتها، ففي كل ليلة تعيش بعض 
املناطق حتت اصوات الرصاص احلي الذي يستمر لساعات 
ــكان ان  ــل، لدرجة يخيل للس ــة وخاصة في اللي طويل
ــدوا في  ــة، ليتأك ــة على املنطق ــة ارهابي ــاك هجم هن
ــارات النارية يعود لنزاع  ــبب اصوات العي الصباح ان س
ــارز القوات االمنية ال  ــائري، واالنكى من ذلك ان مف عش
ــتطيع التقرب من النزاع اثناء حدوثه مباشرة النها  تس
تخشى مما يسمى بالعرف العشائري السائد ( الگوامة 

ــلم منها حتى رجال القانون!،  العشائرية) والتي ال يس
ــزت عن وضع احلد لهذه  ــكل احلكومات املتعاقبة عج ف
ــل القاطع  ــد لنا بالدلي ــورة تبني وتؤك ــرة، في ص الظاه
ـــالح العشائري  ــيما الس ــائرية والس ان العادات العش
ــون فوق اجلميع» الذي  ــعار «القان «فوق القانون»، وان ش
ــمعه من الرؤساء املتعاقبني على  سمعناه ومازلنا نس
ــعار فضفاض ال يحمل من الواقع  السلطة ماهو إال ش
ــيئا يُذكر! هذا الضعف في تطبيق القانون والصمت  ش
ــي ازاء هذه الظاهرة يجعل الفرد العراقي يفقد  احلكوم
ــي يراها تعجز عن  ــن بلده، بل بحكوماته الت الثقة بأم
مثل هكذا حاالت في اجملتمع!، واالخطر من ذلك يجعله 
يتمرد عليها، وبالتالي تكون الفوضى هي املتصدرة في 
املشهد بال ادنى شك! ومن هنا ندعو كل رجال العشائر 
ــبيلهم الى  ــة ان يتخذوا س ــول الراجح ــاب العق اصح
ــاً، النها منافية  ــذه الظاهرة والقضاء عليها متام نبذ ه
ا  ــالم وللقرآن الكرمي الذي جاء فيه: (يَا أَيُّهَ لتعاليم اإلس
وبًا  ــعُ مْ شُ لْنَاكُ عَ رٍ وَأُنْثَى وَجَ

نْ ذَكَ مْ مِ نَاكُ لَقْ ــاسُ إِنَّا خَ النَّ
مْ ) فالقرآن  اكُ ِ أَتْقَ

نْدَ اهللاَّ مْ عِ كُ رَمَ ــوا إِنَّ أَكْ ارَفُ ائِلَ لِتَعَ بَ وَقَ
يقول: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، ال لتتقاتلوا 

نِنيْ». عُ املؤمِ كرى تَنفَ ر فإنَّ الذّ وتتنازعوا.»وذكَّ

حيدر اِّـوسوي

لم يكن بحسابات من يعمل في صناعة 
الرأي العام وهنا احتدث عن دورنا في االعالم 
ــان دخول االعالم الرقمي عبر  التقليدي ب
ــي كتطور  ــل االجتماع ــات التواص منص
ــتويات  ــي وحداثة في رفع مس تكنولوج
ــة  التنويري ــكار  واالف ــة  التوعي ــال  ايص
ــبب  ــع العراقي اصبح املتس ــى اجملتم ال
ــع ومنظومته  ــة اجملتم ــي انهيار بنيوي ف
ــر بأخطر مرحلة  ــة ، حيث اننا من القيمي
ــيء  ــابقا ، فكل ش لم يألفها العراق س
ــر  ــات مباحا وال وجود للحياء في النش ب
حتى وصل بالرجال ان يعرضوا زوجاتهم 
ــع فيديو في التيك توك من اجل  كمقاط
ــات ، اننا في  ــع التعليقات واالعجاب جم
ــة كبيرة في حال غادرنا نحن الفئة  محن

ــأل نفسي  العمرية احلالية احلياة ، و اس
يا ترى كيف سيكون شكل اجليل القادم 
ــار واالنحطاط الذي  ــتمر االنهي حال اس
يعيشه العراق جراء انقياد اجلمهور الى 
ــيرا لكل  العالم االفتراضي واضحى اس
ــا كثرة  ــا ايض ــوم بتطبيقه ــكاره ويق اف
ــذوذ  ــات واخليانات الزوجية والش الطالق
ــدم  وع ــني  واملثلي ــحاق  والس ــي  اجلنس
احترام من هو اكبر منا في السن والتردي 
الواضح في التعليم والتربية والكثير من 

االمور التي ال تعد وال حتصى كلها نتائج 
ــة التعبير  ــئ وطريق ــتخدام اخلاط لالس
ــة وبدون  ــة ال اخالقي ــة بطريق ــن احلري ع
ــذات . تخيل انه  ــى معايير الحترام ال ادن
ــم مرة خنت زوجك  ــؤال ك يتم توجيه س
ــة  ــات  صادم ــق االجاب ــات وف ؟ والتعليق
ــدون اي رادع ال قانوني  ــة وب ــكل صالف وب
ــي وال قبلي !! نحن نعيش ازمة  وال اخالق
ــقوط والفساد  غياب الوعي وثقافة الس
ــان هو  ــت عنوان كل انس ــة حت وكل رذيل

حر بتصرفه . العراق اليوم يحتاج اقامة 
ــائل االعالم  ــى االنترنت ووس ــة عل جبري
ــل  ــن قب ــريع م ــة وبتش ــة قانوني بطريق
ــؤولية اجتماعية  البرملان . اننا امام مس
ــى الضياع واما  ــا ان يذهب اجملتمع ال فأم
ــراءات رادعة وصارمة  ــون هناك اج ان تك
ــى ما كان عليه  ــادة بوصلة اجملتمع ال الع
ــابق وهذا ليس مطلبا فرديا انه  في الس
مطلب شعبي ايضا كون السيطرة على 

الوضع بات صعب جدا.

اىل اصحاب القرار واجلهات املعنية ..
املجتمع العراقي اسري ملنصات التواصل االجتامعي 

السـالح العشائري والقانون 

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم (٩)/ ضمن خطة تخفيف الفقر لعام ٢٠٢١ اِّـستمرة  تبويب (٤  ٤   ٧   ٧) 
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع

(تجهيز وتنفيذ الخط الناقل قطر ٤٠٠ ملم داخل قضاء عني التمر) 
وفق اِّـواصفات الفنية وجداول الكميات اِّـبينة واِّـخططات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياسية للمشروع اِّـذكور 
ــة/ وحدة بيع التنادر  ــم العقود العامة َّـ اِّـحافظ ــن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قس ــا والتي يمك انف
ــة َّـ اِّـحافظة فعلى  ــؤون اِّـالي ــم الش ــغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس ــل مبل مقاب
ــرة) تقديم اعطيتهم  ــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية/عاش الراغبني من اِّـقاولني والش
ــكرتري اللجنة اِّـركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم  ــتوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا اُّـ س اِّـس
ــراء (بأسم  ــروط اِّـناقصة ادناه مع وصل ش العقود العامة َّـ اِّـحافظة مرافق معها التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن ش
مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة َّـ الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر 
موعد لتقديم وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم (الخميس) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٤ 
ــاءات او ممثليهم الراغبني  ــور مقدمي العط ــيتم فتح االعطية بحض ــاء متأخر عن موعد الغلق وس ــريفض اي عط وس

بالحضور َّـ اِّـوعد انفا.
شروط اِّـناقصة/

ــة وبمبلغ قدره  ــة التخميني ــن مبلغ الكلف ــدة من اِّـائة م ــن (١٪) واح ــبة ال تقل ع ــة بنس ــات االولي ــدم التامين ١.تق
ــبعمائة وخمسون دينار عراقي على شكل صك مصدق  ــبعون الف وس (٤,١٧٤,٧٥٠) اربعة مليون ومائة واربعة وس
ــة /بنك امانات اِّـشاريع او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم  معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدس
ــم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني)  ــؤون اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباس الش
ــركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من  ــني ( بالنسبة للش او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسس

محافظة كربالء اِّـقدسة.
ــدى الكاتب العدل ومن قبل  ــول واِّـصدقة وكالته النافذة ل ــه او وكيله اِّـخ ــم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفس ٢.يت
ــبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن  ــهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنس ــميا بكتاب صادر خالل ش اِّـخول رس

يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار .
٣.مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة .

٤.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
ــهادة  ــن الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٢ وش ــة او كتاب عدم ممانعة م ــركات (تقديم براءة ذم ــى اِّـقاولني والش ٥.عل
تاسيس الشركة واالعمال اِّـماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور َّـ الوثيقة القياسية للمشروع انفا) وال يوجد 

افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني. 
ــتمرار بتنفيذ  ــلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االس ٦.َّـ حال تأخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) الس
اِّـشروع اعتمادا على كفاءته اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتستمر مطالبته ِّـستحقاته اصولياً دون االخالل 

بمضمون اِّـادة (٦٢/ط) من شروط اِّـقاولة االعمال الهندسة اِّـدنية.
٧.ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات
١.مدة اِّـشروع (١٥٠) مائة وخمسون يوما.

٢.الكلفة التخمينية (٤١٧,٤٧٥٠,٠٠٠) اربعمائة وسبعة عشر مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار.
٣.اِّـحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــركات واِّـقاولني تدوين االسعار َّـ جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا من  ٤.على جميع الش
الحك والشطب.

ــأ (اماراتي - تركي)  ــوب دكتايل قطر ٤٠٠ملم ضمن منش ــغيل انب ــروع عبارة عن (تجهيز ونصب وفحص وتش ٥.اِّـش
ــني جيد واصلي بعدد ٣١٠ انبوب وتجهيز انبوب دكتايل قطر ٤٠٠ملم وبطول (٥ مرت) من مخازن اِّـديرية وبعدد  رص
ــف  ــب مواصفات اِّـخطط والكش ــافة (٢٤٨٥) م وحس (١٢٥انبوب) وتنفيذ االنبوب الدكتايل قطر ٤٠٠ ملوم وبمس
التخميني وتجهيز ونصب وفحص وتشغيل ملحقات االنبوب من قفل غلق قطر (٤٠٠ملم) وتقاسيم دكتايل دبل فلنج 
وعكس دكتايل وفلنج جونسن وحسب االقطار واالعداد اِّـحددة َّـ الكشف التخميني وتجهيز حلقات مطاطية النبوب 

دكتايل قطر ٤٠٠ملم وبعدد (١٥٠) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكيمات والتفاصيل اِّـرافقة بالعطاء.
٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

٧.موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (الخميس) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٢ الساعة (الثانية عشرة ظهرا) َّـ قسم العقود العامة 
ِّـناقشة اراء ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.

(http://www.karbala.gov.iq) :٨.تم نشر االعالن انفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت
ــئلة عرب عنوان الربيد  ــال االس ٩.بامكان مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارس
ــاراتكم من  ــة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفس ــود العام ــم العق ــي لقس االلكرتون
ــروع  ــني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمش ــب ما مب ــاعة الثانية ظهرا وحس ــاعة الثامنة صباحا واُّـ الس الس

انفا.
١٠.العناوين اِّـشار اليها انفا هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا.

اِّـهندس نصيف جاسم الخطابي
                                                                                                                                                محافظة كربالء اِّـقدسة

العدد : ٤٦١
التاريخ :  ٢٠٢٢/٤/٢٧

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

قسم العقود العامة

اعالن مناقصة تجهيز رقم (١٣)/ ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ اِّـستمرة  تبويب (٤   ١٢   ٢    ٢٧) 
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع

(تجهيز معدات ميكانيكية وكهربائية وانابيب وملحقات ِّـركز الجباية والتشغيل دائرة ماء قضاء الحر) 
وفق اِّـواصفات الفنية وجداول الكميات اِّـبينة واِّـخططات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياسية للمشروع اِّـذكور 
انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قسم العقود العامة َّـ اِّـحافظة/ وحدة بيع التنادر مقابل 
مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة فعلى الراغبني من 
اِّـقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (غرفة تجارة الصنف/الثاني) او (انشائية/عاشرة) 
من الشركات التي لديها حق ممارسة اعمال التجارة مثبتة ضمن اوراق تأسيس الشركة تقديم عطاءاتهم اِّـستوفية 
ــم العقود  ــكرتري اللجنة اِّـركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس ــروع انفا اُّـ س ــية للمش للوثيقة القياس
ــراء (بأسم مقدم  ــروط اِّـناقصة ادناه مع وصل ش العامة َّـ اِّـحافظة مرافق معها التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن ش
ــروع انفا. وان اخر  ــية للمش ــكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة َّـ الوثيقة القياس ــخة االصلية مع اِّـستمس العطاء) النس
موعد لتقديم وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٨ 
ــاءات او ممثليهم الراغبني  ــور مقدمي العط ــيتم فتح االعطية بحض ــاء متأخر عن موعد الغلق وس ــريفض اي عط وس

بالحضور َّـ اِّـوعد انفا.
شروط اِّـناقصة/

ــة وبمبلغ قدره  ــة التخميني ــن مبلغ الكلف ــدة من اِّـائة م ــن (١٪) واح ــبة ال تقل ع ــة بنس ــات االولي ــدم التامين ١.تق
(٤,٥٠٣,٥٠٠٠) اربعة مليون وخمسمائة وثالثة االف وخمسمائة دينار على شكل صك مصدق معنون اُّـ محافظة 
ــة /بنك امانات اِّـشاريع او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم الشؤون اِّـالية (ِّـدة  كربالء اِّـقدس
ــبة للمقاولني) او اِّـدير اِّـفوض او  ــم مقدم العطاء (بالنس ١٢٠ يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباس
ــن محافظة كربالء  ــرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون م ــركات حصرا) وصادر عن مص ــبة للش ــني ( بالنس احد اِّـؤسس

اِّـقدسة.
ــدى الكاتب العدل ومن قبل  ــول واِّـصدقة وكالته النافذة ل ــه او وكيله اِّـخ ــم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفس ٢.يت
ــبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن  ــهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنس ــميا بكتاب صادر خالل ش اِّـخول رس

يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار .
٣.مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة .

٤.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
ــهادة  ــن الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٢ وش ــة او كتاب عدم ممانعة م ــركات (تقديم براءة ذم ــى اِّـقاولني والش ٥.عل
تاسيس الشركة واالعمال اِّـماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور َّـ الوثيقة القياسية للمشروع انفا) وال يوجد 

افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني. 
ــتمرار بتنفيذ  ــلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االس ٦.َّـ حال تأخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) الس
اِّـشروع اعتمادا على كفاءته اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتستمر مطالبته ِّـستحقاته اصولياً دون االخالل 
ــميها االول  ــة الكهربائية واِّـيكانيكية والكيمياوية بقس ــروط اِّـقاولة االعمال الهندس بمضمون اِّـادة (٣٨/ي) من ش

والثاني.
٧.ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات
١.مدة اِّـشروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما.

٢.الكلفة التخمينية (٤٥٠,٣٥٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار.
٣.اِّـحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــركات واِّـقاولني تدوين االسعار َّـ جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا من  ٤.على جميع الش
الحك والشطب.

ــروع عبارة عن (تجهيز انبوب بالستك ١١٠ملم (٨٧٧) انبوب وتجهيز انبوب بالستك ١٦٠ ملم (٩٩٩) انبوب  ٥.اِّـش
ــال مختلفة االقطار وتجهيز مضخات  ــيم وعكوس واقف ــتك ٢٢٥ ملم (٣٣٤) انبوب وتجهيز تقاس وتجهيز انبوب بالس

ِّـجمعات اِّـاء بطاقات مختلفة وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات اِّـرافقة.
٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

ــاعة (الثانية عشرة ظهرا) َّـ قسم العقود العامة  ٧.موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١١ الس
ِّـناقشة اراء ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.

(http://www.karbala.gov.iq) :٨.تم نشر االعالن انفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت
ــئلة عرب عنوان الربيد  ــال االس ٩.بامكان مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارس
ــاراتكم من  ــة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفس ــود العام ــم العق ــي لقس االلكرتون
ــروع  ــني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمش ــب ما مب ــاعة الثانية ظهرا وحس ــاعة الثامنة صباحا واُّـ الس الس

انفا.
١٠.العناوين اِّـشار اليها انفا هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا.

اِّـهندس نصيف جاسم الخطابي
                                                                                                                                                محافظة كربالء اِّـقدسة

العدد : ٤٦٦
التاريخ :  ٢٠٢٢/٤/٢٧
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٧٠) - اإلثنني - ٩ - آيار - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــطنبول .. مدينة املليار زهرة وشجرة  بعد ايام  قليلة .. امضيتها  في اس
ــر مزروعة ، وال ارضا  ــاحة غي ــة ، ومتنزه ، حيث ال ترى فيها مس ، وحديق
ــط هذا  ــداد .. وانا في حيرة من أمري وس ــت الى مطار بغ ــة .. وصل متروك
ــماء باتت  متطر علينا غبارا  ــم الهائل واملرعب من الغبار ، وكأن الس الك

.. بدال من املاء .
ما لهذه السماء  غاضبة مكفهرة .. وهي تتلون بألوان الغبار .. و من يوم 
مغبر ، الى يوم اخر اكثر غبارا .. تنعدم معه مستويات الرؤية ، ويتحسس 

املصابون بالربو ، صعوبة في التنفس ، ومرارة في التوجس .
قبل  وصولي مطار  بغداد بساعات .. وصلتني صورة لبغداد بلون برتقالي 
ــاج  على قدم  ــرة واحدة .. وهاج ، وم ــون كله انتفض م ــار الك .. وكأن غب

وساق .. ليتحرك نحو حدود العراق .
ــاتني اخلضر ..  ــواد « والبس با خليبة اللون البرتقالي وهو  يلون « ارض الس

بلون تراب املقابر  واالماكن النائية واملنسية  من البيئة العراقية .
ــتحق التوقف  ــرة الغبار املتراكم ، واملتالحق في مناخ العراق .. تس   ظاه
ــن  االغلبية  ــاغل  .. بعيدا ع ــغلنا الش ــة ، و لتكون ش والتأمل والدراس

(املغبرة ) واالطار  الترابي .
البيئة العراقية  يا سادتي .. 

يداهمها خطر  مخيف ، يرصده كل ذي عقل حصيف .. فهي ومنذ سنني 
ــاحات التصحر ، بفعل مخلفات  ــكل مريع مس ، وبعد ان زادت فيها بش
ــق  اخلضر ،   ــة ،  وجتريف املناط ــاب ثقافة الزراع ــال ، وغي ــروب  واالهم احل
ــارع  وخطير في املوارد املائية القادمة من تركيا وايران .. فال  ونقص متس
ــوارد املائية  صدقت في وعودها ، وال وزارة الزراعة حركت كوادرها  وزارة امل
ــالح العراقي  ــجارها .. اما مزاج الف ــرس املاليني من اش ــوة من اجل غ بق
ــر .. فال هدف  ــر ، وترك ارضه للتصح ــى حالة من التبط ــد انتهى ال ، فق
ــيارته ،  ــه ونوع س ــوى تقليد ابن املدينة ، في  بناء بيته وفي لبس له س
ــه ، ومنهم من انخرط  في  ــي االجهزة االمنية صارت امنيت ــراط ف واالنخ

متاهات السياسة وحمل السالح ، بدال من حمل املنجل ديدن الفالح .
ــة مؤملة تدق اليوم  طبول اخلطر  ها هي البيئة العراقية امامنا .. موحش
ــاف ، ومعظم  ــى مرحلة  اجلف ــاوة وصلت ال ــرة س ــذر .. بحي ــب وح ، برع
ــرنا  ــد .. وكأن البداوة والتصحر ، تبش ــي من نقص متزاي ــرات تعان البحي
ــودة ،وكأنها عالمة فارقة في حياتنا ، ال يوم  ممطر ، وال هواء نقي وال  بالع

مناخ  مستقر . 
ــرا  وغدرا  ــفهاء ، من الذين تولوا أمرنا   قس ــرخ بوجه الس ــا ان نص علين
ــاء و مدن  اقرب الى  ــم « منطقة خضراء « وتركونا في احي ــوا له ،  واقام

حياة الصحراء .
ــجرة ، وال  ــن ال يفرحهم عيد الش ــاع ، الذي ــتيقظ  هؤالء الرع ــى يس مت
ــن الذين  تدربوا  على حمل   ــجرة خضراء .. م رؤية مدينة خضراء .. وال ش

السالح .. وليس غرس شجرة واحدة ، على طريق االصالح .
ــات ، التنكيت والتبكيت  ــر بيان ــغولة بنش ــة االنواء اجلوية .. مش مديري
ــارات .. وهي   ــات بيئية ودول وق ــب اللوم على مناخ ــة منها ، ص .. محاول
ــكلة من   ــدث عن عواصف ترابية قادمة من  بعيد ، وكأن اصل املش تتح
ــمع بعاصفة ترابية  ــق الغربية ، او القارة االفريقية ، ونحن لم نس املناط
ــودان  والصومال .. وهذا هروب عن  في تونس ، او اجلزائر ، وال حتى في الس
ــاع رقعة التصحر في العراق .. بسبب  ــكلة .. متجاهلة  اتس اصل املش
البناء على اراض زراعية ، بعد جرف البساتني ، واالهمال الواضح في ترك 

ماليني الدومنات من االراضي دون زرع ، وال ضرع .
ــاكل البيئية ، ونتولى  ــس ، ونتوجس خطورة املش ــى ننتبه ونتحس فمت
ــر ، وهدر املياه .. ونزرع اكثر مما  ــا ، ونحد من ظاهرة التصحر ، والتبط امرن
نقطع؟ . ارض السواد يا سادتي ..سينتهي بها املطاف ، الى ارض تصبح 

بلون الرماد .. لقلة املاء  وقلة الزرع في ارجاء البالد .
ــح  بالد ما بني  ــالد مابني النهرين .. لتصب ــتختفي يوما مفردة ب ــا س  ورمب

الصحرائني ..

د كاظم اِّـقدادي

رأي

NN@ıaäö®a@Âfl@÷aä»€a@
@@ıaäzñ€a@µa

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

شتّان بني الفوز واخلسارة وبني النصر والهزمية .. وشتّان 
ــفل وبني القمة والقعر وبني الصدارة  بني االعلى واالس
والذيل وبني النهوض والنكوص وبني التفوق واالنكسار 
وبني الشموخ واخلنوع وبني القوة والضعف .. من حقك 
ــعور بالفخر  كعراقي ان تفرح من اعماقك وينتابك ش
ــارية اجملد والتقدم  واالعتزاز عندما جتد وطنك يتربع س
ــور اخلاطر )  ــتكون (مكس واالزدهار، وباملقابل فإنك س
ــا كنت تطمح ألن  ــا تتهاوى امام ناظريك احالم عندم
ــراق هذا الوطن املوغل تاريخه  تراها وقد حتققت، فالع
ــرية  علّم البش ــارات االولى ومُ ــدم ومهد احلض في الق
ــامخا  ــتحق ان يعيش ش ــروف القراءة والكتابة يس ح
ــام لكن يحزّ  ــعبهُ مرفوع اله ــى املدى , مزهوا , وش عل
ــك حدّ الوجع عندما تخبرك منصة (بالتس )  في نفس
ــة بأن بلدك العراق يحتل مرتبة متأخرة بني دول  العاملي
ــتراتيجية للقمح  ــي امتالك احتياطيات اس العالم ف
ــة العراقي  ــة املالي ــوان الرقاب ــرى ان دي ــة الكب والطام
ــانه بأن االحتياطي االستراتيجي   يعترف بعظمة لس
ــوى لشهر واحد فقط !! وسط  من القمح ال يكفي س
ذهول العراقيني الذين اتخمتهم شعارات وزارة الزراعة 
بـ( االكتفاء الذاتي )خالل مواسم احلصاد في السنوات 
الثالث املاضيات .. و «تشبع قهر»  حني تسمع ايضا ان 
ــة خطيرة هي العواصف  العراق مهدد بظاهرة مناخي
ــنة  ــى مدى (٢٧٢) يوما في الس ــة التي متتد عل الترابي
ــتى في مقدمتها  ــراء التغيرات املناخية وعوامل ش ج
ــة وغياب  ــة الترب ــاقطة وهشاش ــار الس ــح االمط ش
ــاتني  ــي وجتريف آالف الدومنات من البس ــاء النبات الغط
ــراق يتصدر دول  ــل .. والع ــجار والنخي ــة باالش املزروع
ــكنية الذي  ــوائيات الس العالم قاطبة في عدد العش
ــكنها مابني (٣-٧)مليون  ــى (٤٠٠٠) مجمع يس وصل ال
ــكانية ..  ــاريع االس ــاب احللول واملش ــي جراء غي عراق
ــركة (هيلي اند بارترنز )املتخصصة  وبحسب تقرير ش
ــول العالم فإن  ــية واالقامة ح ــارات اجلنس في استش
ــة. وتتألم عندما  ــي ذيل القائم ــواز العراقي مازل ف اجل
تعرف بأن العراق ارض السواد وبالد النهرين العظيمني 
ــات أمنه القومي معرضا للخطر في مجاالت الطاقة  ب
ــاه العذبة والرعاية  ــذاء وامكانية الوصول الى املي والغ
ــا الوخيمة  ــرات املناخية وآثاره ــة جراء التغي الصحي
ــفت عنه السرية موخرا .  ش بحسب تقرير امريكي كُ
وتتنفس الصعداء عندما تعلم بأن العراق  خرج اخيراً 
ــي العالم حيثُ  ــادا ف من قعر قائمة الدول االكثر فس
ــرات مدركات الفساد لتصبح  تقدم درجتني على مؤش
ــي الترتيب (١٥٧) من اصل  ــة من اصل (١٠٠) ف (٢٣) درج
ــر  (١٨٠) دولة ما يعني خروجه من تصنيف الدول العش

االعلى او االكثر فسادا في العالم.

@Ú‡‘€a@÷Ïœ@…i6„Î@ä»‘€a@âÖbÃ‰€
@Ú‡:a@lÏ‹�Ωa@NN
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هيئة حترير جريدة ( البينة اجلديدة) 
وعلى رأسها الزميل رئيس التحرير 
( عبد الوهاب جبار) تتقدم بخالص 
ــر والثناء للجهود  االمتنان والتقدي
ــرة واخمللصة التي يبذلها مدير  املثاب
عام حماية الشخصيات واملنشآت 
ــة اللواء  ــي وزارة الداخلي احليوية ف

ــماعيل نعمة غيالن)  احلقوقي (اس
ــه امليدانية ليالً  ــالل متابعات من خ
ــير العمل بكل  ــاراً من اجل س ونه
ــآت  ــة واقتدار كي تبقى املنش أمان
ــتقرار فبوركت  ــن واس بأم احليوية 
ــذا الطراز  ــود كل ضابط من ه جه
ــلّ في عمله من  ــذي ال يكلّ وال مي ال

خالل تكرمي عوائل شهداء منتسبي 
ــى  اجلرح ــة  ورعاي ــة  الداخلي وزارة 
ــتقبالهم في  واملعاقني منهم باس
ــدد  ــني اهللا أن يس ــه داع ــر عمل مق
ــه القوة والتواصل مع  خطاه ومينح
ــكل ودّ واحترام  ــالم ب ــائل االع وس

وروح املسؤولية العالية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــر جائحة كورونا  ــة كندية تأثي  أظهرت دراس
ــية للحوامل  على الصحة العقلية والنفس

واملرضعات في كندا جراء جائحة كورونا.
 Anick Bérard ــا ــة التي قادته وأكدت الدراس
ــرت في اجمللة الدولية للبحوث البيئية  ، ونُش
ــر مما  ــر كان أكب ــة، أن التأثي ــة العام والصح
ــدث في األزمات التاريخية األخرى في كندا  ح
ــكا والعاصفة  ــاء فيروس زي ــم، مثل وب والعال

اجلليدية في كيبيك عام ١٩٩٨.
ــالث األولى  ــى املوجات الث ــة عل تركز الدراس
ــا للبيانات التي مت  ــة كورونا ، ووفق من جائح
ــاء احلوامل  ــا، فإن ٢٣ باملائة من النس جمعه
ــن أعراض  ــي كندا يعانني م ــد الوالدة ف أو بع
اكتئاب كبيرة، وحوالي ٤٠ باملائة منهن عانني 
ــديدة، مرتبطة  ــطة إلى ش من أعراض متوس

في املقام األول بالقلق والتوتر.
ــا يتم إيالء  ــرارد: «بينم ــور بي قالت البروفيس
ــدية  ــة اجلس ــام للصح ــن االهتم ــر م الكثي

ــج تثبت أنه يجب  ــل، فإن هذه النتائ للحوام
ــن العقلية، ويجب  ــام بصحته أيضا االهتم
ــبة أثناء  ــي مناس ــم نفس ــج دع ــع برام وض
ــة احلمل أيضا  الوالدة وبعدها».وأظهرت دراس
ــاء كان  ــاء الوب ــدن أثن ــي ول ــاء اللوات أن النس
لديهن أعراض اكتئاب أكثر حدة من األمهات 
ــع  ــراض م ــار األع ازداد انتش ــث  احلوامل،حي

اقتراب النساء احلوامل من الوالدة.

البينة الجديدة_خاص
ــة بالتعاون مع  ــة اجملالس البغدادي أطلقت رابط
ــوم   امس االول  ــز العام ،ي ــاء / املرك ــة االطب نقاب
ــابع من ايار٢٠٢٢   مبادرة اعالمية  ــبت الس الس
ــات العاجلة  ــول واملعاجل ــاد احلل ــة اليج وتوعوي
ــة  ــف الترابي ــوب العواص ــرة هب ــة ظاه ملواجه
املتواصلة على اجزاء من  بلدنا  في االونة االخيرة 

للحد من مخاطرها الصحية والبيئية .
ــهري للرابطة الذي  ــاء ذلك في االجتماع الش ج
ــم الربيعي رئيس  ــتاذ صادق جاس ــه االس ترأس
ــي العراق  ــاء ف ــب االطب ــور نقي ــة بحض الرابط
ــم العزاوي وعقد في مقر مجلس  الدكتور جاس
عضو الهيئة االدارية محمد عبيد اجلابري الكائن 
ــكان غربي بغداد بالكرخ ، وجاء في  مبنطقة اس
ــني العربية واإلجنليزية..  البيان الذي صدر باللغت

انه انطالقا من روح املسؤولية وحتت شعار
ــرص  ــا) واحل ــة اجيالن ــا وصح ــا … صحتن ( بيئتن
ــداد على  ــالد عموما وبغ ــة الب ــر على بيئ الكبي
ــاء العراق  ــت نقابة اطب ــه اخلصوص ،، أطلق وج
ــة مبادرة  ــة الثقافي ــس البغدادي ــة اجملال و رابط
ــاذ بيئة العراق  من خالل  ــة تدعو فيها إلنق مهم

ــا النقابات واالحتادات  ــترك فيه حملة كبرى تش
ــزة  ــاندة األجه ــي مبس ــع املدن ــات اجملتم ومنظم
ــذا األمر احليوي  ــة واملعنية به ــمية اخملتص الرس
ــة والبيئة ووزارة  ــوزراء ووزارة الصح ــس ال (  مجل
ــوارد املائية وأمانة بغداد واالحتاد  الزراعة ووزارة امل

ــام للجمعيات الفالحية واحملافظات وكليات  الع
الزراعة في اجلامعات العراقية )   .. 

استجابة لصوت 
 ضمائر العراقيني املنادي

 (  ايها العراقيون 

    انهضوا من أجل بيئة تليق بانسانيتكم  .... 
هناك من  يقطع أشجاركم و  يلوث مساكنكم  
ــم و  هواءكم و ميأل  آذانكم ضجيجا....  و انهارك
ــياط  ــادكم بس ــم رمادا  و يلفح  أجس و عيونك
ــاريع له ....  ــاتينكم  مش ــل بس ــة ... و يحي الهب
ــاه  ــل املي ــعها و يقل ــارى ويوس ــي الصح و يحي
ــقي املرضى  ــتنقعات.. و يس ويجفف حتى املس

رمال و هباء  ..
ــاني  ــة توفر احلد اإلنس ــن أجل بيئ ــوا  م  انهض

األدنى 
ــف   و املطالبة    فال حياة ملن  بالعمل ،  والكش

يخاف األمواج .. ) . .
ــتقوم الرابطة والنقابات بتنظيم فعاليات   وس
ــع املركز  ــوص بالتعاون م ــة بهذا اخلص مختلف

الثقافي البغدادي وجهات أخرى       
ــوة الـنقابات  ــة االولى بدع ــتكون االنطالق و س
واجلمعيات واالحتادات واملنظمات والشخصيات 
ــوازرة للقاء يوم  ــرة والداعمة وامل ــة واملؤث اخملتص
ــاء العراقيني  ــي مقر نقابة االطب ــد الثالثاء  ف غ
ــج العمل وآليات  ــاعة ٤ عصرا  لوضع برام الس
ــتبدأ يوم اجلمعة  ــة بتفاصيلها والتي س احلمل

ــال كبير يتضمن فقرات  ــل من خالل احتف املقب
ــرة صباحا يقام  ــاعة احلادية عش عدة في الس
على املسرح اخلارجي للمركز  الثقافي البغدادي 
في شارع املتنبي ،، و وقفة و مسيرة في ساحة 
التحرير يحدد موعدها الحقا ثم تنطلق احلملة 

ــدادي وكل  ــني واجلمهور البغ ــاركة املثقف مبش
ــى بيئتها  ــرص عل ــق لبغداد ويح ــور وعاش غي
ــباب  ــار البيان الى ان  أس ــا .واش ــة اهله وصح
ــرقة  ــرة احدها مصادرة و س ــور البيئة كثي تده
ــح املياه   األراضي اخلضر و االحزمة الواقية   و ش

و التلوث بكل اشكاله و البناء العشوائي ...  مما 
كشف عن ظهر بغداد و مدننا االخرى و جعلها 
ــيئة ،،  ــاع البيئية الس ــة واألوض ــة لالترب عرض
ــوث البيئي  ــى تعرضها للتل ــذي أدى إل ــر ال األم
ــى إثر إالعالن  ــي اخلطير . .وعل ــع الصح و الوض
ــم  ــادر من  الدكتور جاس ــي للمبادرة الص االول
ــب االطباء والدكتورة الهام العاملي  العزاوي نقي
ــائل التأييد لها من  ــة بغداد  تدفقت رس جامع
ــات .. واخملتصني  ــادات ونقاب ــل منظمات واحت قب
ــن أهل االختصاص واخلبرة واملهنة الذين أبدوا  م
ــزءا منها وجناحها من  ــتعدادهم ليكونوا ج اس
ــواد )) .  ــل بغداد احلبيبة و عراقنا ((ارض الس اج
انها حملة مباركة من اجل خير البالد عموما ،، 
وستحظى باهتمام اجلهات الرسمية واجلمهور 
ــاء  ــيتكاتف اجلميع الجناحها ان ش ايضا ،  وس
ــل و القول  بكل ما جتود فيه القلوب  اهللا  بالعم

و العقول و األلسن و االيادي البناءة ،، 
إنها حملة مصيرية إلنقاذ بيئتنا فهي صحتنا 

و صحة أجيالنا  
ومن اهللا التوفيق والسداد .

متابعة / البينة الجديدة 
تسلم الرئيس الفرنسي املنتهية واليته 
ــام  ــبت املاضي وس إميانويل ماكرون   الس
ــاء تنصيبه  ــي أثن ــرف الوطن جوقة الش
ــنوات، خالل  ــتمر ٥ س ــة تس ــة ثاني لوالي

مراسيم متواضعة في قصر اإلليزيه.
ــني  بواليت ــوز  يف ــس  رئي أول  ــرون  وماك
ــه لم يعلن  ــني منذ عقدين، لكن متتاليت
بعد عن الشخصية التي سيسند إليها 

منصب رئيس الوزراء في واليته اجلديدة.
ــد ماكرون، مثله  ــيم تقلي ومت خالل املراس
ــة  ــام جوق ــاء، بوس ــع الرؤس ــل جمي مث
ــة  ــة رمزي ــو قطع ــي، وه ــرف الوطن الش
ــرة اجلمهورية، وترمز  للغاية، تعتبر جوه

إلى «استمرارية الدولة».
ــالدة مصنوعة من  ــام عبارة عن ق والوس
ــا، وهي  ــزن ٩٥٢ غرام ــص ت ــب اخلال الذه
ــراء. مكون من  ــادة حم ــة على وس مقدم

ــاطا رئيسيا  ١٦ رابطا، كل رابط ميثل نش
للمجتمع الفرنسي، ويحتوي على حرفني 
 Honneur et» وتعني ،«HP» ــط في الوس

patrie» أي «الشرف والوطن».
ــيطا، فإن  ــزا بس ــن كونه متيي ــدا ع وبعي
ــت  ــرف ليس ــة الش ــام جوق ــالدة وس «ق
ــؤولية  ــة، ولكنها عالمة على املس زخرف
ــي يحملها رئيس اجلمهورية  الكبيرة الت

املنتخب حديثا».

متابعة / البينة الجديدة 
ــرب األمريكي، عدة  حمل اجلفاف في الغ
ــي يعود  ــكل عظم ــا هي ــآت آخره مفاج
تاريخه إلى ثمانينات القرن املاضي، فيما 
ــافات صادمة  حذرت الشرطة من اكتش

أخرى مقبلة.
ــالم أمريكية  ــائل إع وأفادت وكاالت ووس
ــكل عظمي يعود  ــه مت العثور على هي بأن
ــي  ــرن املاض ــات الق ــى ثمانين ــه إل تاريخ
ــى األرضية اجلافة  ــل معدني عل في برمي

لبحيرة اصطناعية قرب الس فيغاس.
ــزان للمياه في  ــد، أكبر خ وفي بحيرة مي
الواليات املتحدة والذي انخفض مستواه 
ــاف املزمن،  ــكل كبير حتت تأثير اجلف بش
ــدوق صدئ  ــل صن ــة داخ ــى اجلث ــر عل ث عُ
ــل ركاب قوارب  ــن قب ــي التراب م عالق ف

استجمام.

ــخصية  ــات الش ــى املقتني ــتنادا إل واس
ــع اجلثة، تعتقد  ــي البرميل م املوجودة ف
ــدة إلى  ــا عائ ــاس أنه ــرطة الس فيغ ش

تل في الثمانينات. شخص قُ
ولم يُكشف عن أسباب الوفاة وال طبيعة 
ــني الذين لم  ــات من جانب احملقق املقتني

يتعرفوا بعد على الضحية.


