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ــر عبد  ــدس عام ــر املهن ــرح اخلبي ص
ــال : ان الوضع  ــماعيل قائ ــار اس اجلب
ــاوز املدد  ــي العراق وبعد جت ــن ف الراه
ــجاما مع املبادرات  الدستورية وانس
ــل الفائزة  ــل الكت ــة من قب املطروح
ــخ  بتاري ــا  عنه ــن  املعل ــا  ومبادرتن
ــومرية  الس ــاة  قن ــر  ٢٠٢٢/٤/٢٣عب
ــر  مؤمت ــر  عب  ٢٠٢٢/٤/٢٥ ــخ  وبتاري
ــات  ــرف للدراس ــز النجف االش مرك
ــتراتيجية نقترح على اصحاب  االس
ــكيل حكومة  ــرار تش والق ــأن  الش
ــتقلة  مس ــة  تطبيقي ــة  اقتصادي

ــال  ــا متكام ــا عملي ــك برنامج متتل
ــرورة حتمية وليس ترفا تنظيريا. لض
ــراق الداخلية  ــور أوضاع الع مع تده
ــة  ــة الكارث ــات ملرحل ــول األزم ووص
ــود املواطن  ــي متس وج ــة والت احملقق
العراقي ومعيشته اليومية اقتصاد 
ــب الفقر،  ــج، وإرتفاع نس ــر  منت غي
ــل، وتهديدات  ــرص العم ــدام ف وانع
األزمات (املائية واملناخية والغذائية)، 
ــية  السياس ــاكل  املش ــات  وتداعي
ــية  اإلقليمية، وتأثيرات احلرب الروس
ــن أجل خروج العراق  - االوكرانية. وم
ــو  ــق املصائب،ندع ــن نف ــعبه م وش
ــكيل حكومة  لتش ــراف  األط كافة 

اقتصادية مستقلة تتبنى سياسات 
ــق  ــة للتطبي ــة قابل ــة فعال تنفيذي
سريعة النتائج وفقا لسقوف زمنية 
ــوارد املالية التي  ــددة، توظف امل مح
ــعار النفط. املتاحة جراء إرتفاع أس

ــية  ــداوالت السياس ــة للم فال قيم
ــن واملواطن، فحماية  أمام أمن الوط
ــار، واملواطن من  ــن االنهي ــن م الوط
ــن صلب  ــاً، م ــاً وعطش ــوت جوع امل
ــد  عق ــتور)  الدولة.و(الدس ــات  واجب
ــعوب  الش ــد خلدمة  وج ــي  اجتماع
ــة حكامهم.وختم عبد  وليس خلدم
ــعب  ــه مبطالبة الش ــار تصريح اجلب
ــر رفع  ــه عب ــم مقترح ــراق لدع الع

اربعة هاشتاكات مهمة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي وهي؛

#حكومة_اجنازات_ال_ازمات
#املستقبل_ال ينتظر_متقاعسني

#احذروا_ثورة_اجلياع
#والت_حني_مندم . 

وزارة  ــت  أعلن ــر  آخ ــد  صعي ــى  عل
ــع توتال  ــن توقيع اتفاق م ــط ع النف
الفرنسية لتنفيذ عدد من املشاريع 
ــر بيان  ــرة. وذك ــي محافظة البص ف
ــان عبد  للوزارة ، أن وزير النفط احس
ــتقبل السفير  ــماعيل اس اجلبار اس
الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه.

كتب اِّـحرر السياسي
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كل  أن  ــة  حقيق ــر  ينك ــد  أح ال 
الساسة ممن يتصدون للمسؤولية 
ــزل  ــن التغ ــة ع ــون حلظ ال ينفك
ــعي لالرتقاء  ــن والس ــب الوط بح
ــب الرقي  ــعبه نحو مرات ــه وبش ب
ــون  ــؤالء ال ينفك ــار وان ه واالزده
ــلوى  والس ــنّ  امل ــزال  بإن ــة  حلظ
ــاقط رطباً جنياً على رؤوس  ليتس
ــح بالتجربة  ــني لكن اتض العراقي
ــداد (١٩) عاماً  ــة وعلى امت العملي
بأن كل ما قيل أو يقال هو محض 
ــعارات جوفاء ليس لها  افتراء وش
نصيب من الصحة وألن العراق ميرّ 
ــي خطير  ــوم مبنعطف سياس الي
ــي االطار  ــب القادة ف ــا نطال فإنن

التنسيقي والتيار الصدري لدمج 
ــا  اعلناهم ــني  اللت ــا  مبادرتيهم
ــدة حتت  ــادرة واح ــي مب ــراً ف مؤخ
ــتاهل وطنّا انداوي  ــمى « يس مس
ــد وفرنا  ــك نكون ق ــه) وبذل جرح
ــافات وصوالً  اجلهد واختزلنا املس
ــهيل  وتس ــواء  األج ــة  تنقي ــى  ال
ــة املنتظرة بدالً  ــكيل احلكوم تش
من البقاء في حيرة من أمرنا والبد 
ر كل الساسة ونقول لهم  أن نذكّ
ــارة : لقد قدمت البالد  بصريح العب
ــوف  ــنة وس ــى امتداد (١٩) س عل
تقودونها الى ما شاء اهللا من الزمن 
ــل حققتم  ــاهللا عليكم ه لكن ب
ــعب في بناء  ــا يتطلع اليه الش م
ــات؟ وهل استثمرمت  دولة املؤسس
ــات اخلرافية االنفجارية في  املوازن

ــاء العراق ؟!. نعم لقد اخفقتم  بن
ــات وان  ــة املؤسس ــاء دول ــي بن ف
ــأ فضيلة وواجب  االعتراف باخلط
ــن انواع  ــوع م ــو ن ــل ه ــي ب وطن
ــة اخرى  ــي قضي ــجاعة ، وف الش
ــعبية متزايدة  هناك مطالبات ش
لفصل اي نائب في مجلس النواب 
ــات متتالية من  يتغيب (٣) جلس
ــعب  الش ــروع ألن  ــذر مش دون ع
ــادة النواب  ــا الس ــم ايه انتخبك
ــرعون  ــه تش ــني عن ــوا ممثل لتكون
ــون واجبكم  ــه القوانني وتواصل ل
الرقابي والتشريعي من دون هوادة 
ــكول  ــن ال يؤدي واجبه مش وان م
ــؤول أمام اهللا ورسوله  الذمة ومس
ــالً  ــى يوم القيامة وكفى تكاس ال
ــعب يريد برملاناً له «شنه  ألن الش

ــر آخر اكثر خطورة  ورنه».. وفي أم
يتمثل مبا كشفت عنه أمس وزارة 
ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم
ــل فيها «عبير  ــان الوكي على لس
اجللبي» التي اكدت تسجيل أكثر 
ــن مليوني عاطل عن العمل في  م
ــاك اعداداً  ــدة بياناتها وان هن قاع
ــجلني  مقاربة للعاطلني غير املس
.. ونحن نقول أليسَ عيباً أن يكون 
هناك (٤) ماليني عاطل عن العمل 
ــة نفطية؟. . أليسَ عيباً  ونحن دول
بل وعاراً أن يكون هناك (٤) ماليني 
ــار  ــوا اآلث ــم أن تعرف ــل ولك عاط
ــرة البطالة على  ــلبية لظاه الس
نفوس الشعب وال سيما الشباب 

منهم على وجه التحديد.

كتب رئيس التحرير
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نامي جياع الشعب نامي ... حرستك آلهة الطعام

  أعلنت وزارة التخطيط ، إنطالق األعمال امليدانية التجريبية 
للمسح اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة العراقية في ست 
ــس اجلهاز املركزي لإلحصاء ضياء عواد  محافظات.وقال رئي
كاظم ، إن أعمال املسح التجريبي اإلقتصادي واإلجتماعي 
ــت محافظات وهي  ــدأت أمس في س ــي العراق ب ــرة ف لألس
ــرة ، اربيل)، مبينا ان  ــوى ، املثنى ، البص ــداد، االنبار ، نين (بغ
هذا املسح  يعدّ من املسوح املهمة وجارٍ العمل على توفير 

جميع إحتياجاته لتنفيذه.

بغداد /
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ــاء القاضي فائق  ــس القض ــث رئيس مجل بح
ــفير املصري  زيدان، امس االول األثنني، مع الس
ــددا من  ــماعيل ع ــداد وليد محمد إس ــي بغ ف
ــتقبال زيدان  ــالل اس ــك خ ــاء ذل ــا ج القضاي
للسفير املصري في بغداد .وذكر اعالم القضاء 
ــس مجلس القضاء  ــان صحفي أن «رئي في بي
االعلى القاضي فائق زيدان، استقبل  السفير 
ــماعيل،  ــد محمد إس ــداد ولي ــري في بغ املص
ــا التي تخص  ــن القضاي ــه عددا م وبحث مع

املواطنني املصريني في احملاكم العراقية».

ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــرأس  ت
السيد مصطفى الكاظمي، امس 
اإلشراف  للجنة  اجتماعاً  الثالثاء، 
ــر  التحري ــاحة  س ــر  تطوي ــى  عل
ونصب احلرية.وشدد سيادته خالل 
االجتماع على األهمية التاريخية 

ــاحة  واحلضارية لنصب احلرية وس
ــوزاً حضارية  التحرير، بوصفها رم
وفنية، فضالً عن كونها مكوناً من 
ــة املعمارية ملدينة  مكونات الهوي
ــيد الكاظمي   ه الس بغداد.كما وجّ
ــة طريق إلجناز العمل  بوضع خارط
ــل  ــات والتفاصي ــتمل التوقيت تش

الفنية كافة، وأن يجري البدء بهذه 
ــه  ــرعة املمكنة.ووجّ ــام بالس امله
ــع العقبات  ــيادته بتذليل جمي س
وتسهيل اإلجراءات اخلاصة بعمل 
اللجنة؛ كي تخرج النتائج مبا يليق 
ــاري، وأهمية  ــداد احلض ــه بغ بوج
نصب احلرية في الذاكرة العراقية.
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ــر املبارك  ــد اجلاب اف األحم ــوَّ ــر الكويت، نَ ــرر أمي ق
ــتقالة حكومة  ــاء، قبول اس ــاح، امس الثالث الصب
بالده، وتكليفها بتصريف العاجل من األمور.وذكرت 
ــراً أميرياً صدر بقبول  ــة األنباء الكويتية، أن أم وكال
استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليفهم 

بتصريف العاجل من األمور.

ــف الوبائي  ــاء، املوق ــة، امس الثالث ــرت وزارة الصح نش
للحمى النزفية في العراق.وبحسب ما ذكرته الوزارة في 
املوقف فإن محافظة ذي قار سجلت ٢٩ إصابة و٦ وفيات، 
ــجلت ٤  ــى ٥ إصابات و٤ وفيات.وأضافت أن بابل س واملثن
ــجلت محافظات كربالء  ــدة، كما س ــات ووفاة واح إصاب

وواسط والديوانية وميسان ٣ إصابات لكل منها.

ــر الداخلية  ــه وزي ــر وتوجي بأم
ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة 
ــر وميداني من  ــراف مباش وأش
ــرور العام  ــيد مدير امل قبل الس
اللواء طارق اسماعيل حسني. 
ــرور العامة   ــتقوم مديرية امل س

ــبت القادم  ابتداء  من يوم الس
ــبة  احملاس ــراءات  اج ــديد  بتش
ــداء حزام االمان)  حول (عدم ارت
ــب ماجاء وفق املادة (٢٥/  وحس
ــون املرور رقم  ــاً/ هـ )من قان ثالث
٨ لسنة ٢٠١٩ والتي تنص على 
ــا  ــة مقداره بغرام ــب  يعاق ان 

دينار    ــف  ال ــون  (٥٠٠٠٠) خمس
ــائق  ــال  (عدم ربط الس ــي ح ف
ــه حلزام  ــذي بجانب ــب ال والراك
االمان اثناء قيادة املركبة ومينع 
ــن ٨  ــوس االطفال حتى س جل
ــد االمامي  ــي املقع ــنوات ف س

للسيارة بجانب السائق.

جددت الكتلة الصدرية  متسكها بحكومة االغلبية، 
ــارت الى أن صراعها السياسي هو صراع من  فيما اش
ــر تويتر ،  ــذاري في تغريدة عب ــالح. وقال الع اجل االص
ــكني بالسلطة  بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمس
واعطينا فرصة ذهبية للمستقلني لتشكيل احلكومة 
ــة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا  ورئاس
ــي هو  ــا ان صراعنا السياس ــون باالصالح، مبين ماض
ــم مغامن  ــن أجل تقاس ــل االصالح ال م ــن أج ــراع م ص
ــي  ــالح ه ــوادر االص ــم ب ــن أه ــلطة.واضاف ان م الس

ــة أغلبية  ــكيل حكوم ــزول بتش ــي ال ت ــا الت مطالبتن
ــلطة والتوافقات التي  ــم الس وطنية بعيدا عن تقاس

أضرت بالبالد والعباد.
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ò@Ú‡nn€a^3\السالح اِّـنفلت ال حل له اال بصوالت تتواصل على مدار االيام 

بغداد /بغداد /

بغداد /

بغداد / وكاالت/

بغداد  /



بغداد/ البينة الجديدة
ــت امانة بغداد اعادت افتتاح  اعلن
ــى  ــدة عل ــة املتعام ــة املغلق االزق
ــة ٨٠٧ بحي  ــارع اخلدمي حملل الش
ــد  بع ــة  العاصم ــرب  غ ــل  العام
ــوال بتوجيه  ــنوات ط اغالقها لس
ــداد املعمار عالء معن  من امني بغ

خالل زيارة سابقة للمنطقة .
ــر بيان لالمانة ان « امني بغداد  وذك
ــه بفتح  ــن وج ــالء مع ــار ع املعم
ــة  محل ــن  ضم ــة  املغلق ــة  االزق
ــكرتير  الس ــع  م ــيق  بالتنس  ٨٠٧
ــكري للقائد العام للقوات  العس
ــات بغداد  ــلحة وقيادة عملي املس

ــابقة ملنطقة حي  ــارة س خالل زي
ــا اخلدمي  ــل ملتابعة واقعه العام
ــر اجلارية لعدد من  واعمال التطوي
احملالت السكنية والشوارع ضمن 
رؤية نهضة بغداد ولقائه عدد  من 

االهالي «.
ــيد  ــاف ان « دائرة بلدية الرش واض
ــل الكونكريتية  اكملت رفع الكت
ــوات االمنية  ــع الق ــيق م بالتنس
املغلقة  ــة  االزق ــاح  افتت ــادت  واع
ــارع اخلدمي  ــدة على الش املتعام
بغية تخفيف  ــورة  املذك للمحلة 
ــيابية حركة  ــم املروري وانس الزخ

السير في املنطقة «.

بغداد / البينة الجديدة

ــطى  ــة الوس ــة املدني ــوادر الهندس ــل ك تواص
ــكك حديد العراق  التابعة للشركة العامة لس
ــكيالت وزارة النقل) حمالتها الدورية  (احدى تش
ــط  ــات محي ــل قطاع ــة وتأهي ــة لصيان املكثف
ــيابية  ــة بغداد لرفع كفاءتها وتأمني انس منطق
ــدة والنازلة بني محطات  ــير القطارات الصاع س
ــحاقي/  ــاهدة/دجيل / ابو غريب/اس ــي/ مش (تاج
ــي بني الكاظمية واملنصور وصوال  واخلط القوس
ــدورة/ واحملمودية. جاء ذلك  ــى محطتي قطار ال ال
ــل الكابنت ناصر  ــوء توجيهات  وزير النق على ض
حسني بندرالشبلي ومتابعة مدير عام السكك 
ــيني لتأمني  ــواد كاظم احلس ــتاذ طالب ج االس

ــرعة وصول القطارات  الصاعدة والنازلة عبر  س
محيط منطقة بغداد الوسطى.و اجلدير بالذكر: 
ــل وادامة  ونصب   ــالت  كللت باجناز تأهي ان احلم
ــتبدال احلشوات اخلشبية  قضبان  السكة واس
ــض املثبتات املفقودة  ــتيكية وتعوي باخرى بالس
ــوارض الكونكريتية لقطاع  ــية الع ودفن وحتش
ــهيل  ــاهدة/ دجيل في كم ٤٨ عمود ٢  لتس مش
مرور  قطارات النفط االسود القادمة من املناطق 
ــول القطارات عبر  ــمالية الختزال وقت وص الش
ــة الى تنظيف  ــداد، باالضاف ــط منطقة بغ محي
ــني واآلخر وإزالة  ــر النباعي النظامي بني احل معب
ــاهدة  ــي التاجي واملش ــني محطت ــاوزات ب التج
ــوة القانون للحفاظ  ــه االنذارات  بفرض ق وتوجي

على ممتلكات الشركة من املتجاوزين.

بغداد /  علي شحونه الكعبي
ــرة اإلعمار  ــه ومتابعة وزي   بتوجي
ــة  العام ــات  والبلدي ــكان  واإلس
ــو  ــني محمد وس نازن ــة  املهندس
ــاريع  املش ــاز  اجن ــي  ف ــراع  لالس
ــن  أعل  . ــوزارة  لل ــتراتيجية  اإلس
ــي مدير عام  ــم احليال املهندس جن
ــي وزارة  ــة للماء ف ــة العام املديري
اإلعمار واإلسكان والبديات العامة 
ــحنة األولى من  ــول الش ــن وص ع
ــروع  ــب اخلطوط الناقلة ملش أنابي
ــة  ــر – املرحل ــرة الكبي ــاء البص م
ــحنة  ــيرا الى ان الش ــى مش األول
ــن نوع  دكتايل  تضمنت أنابيب م

قطر  ( ١٦٠٠ ملم )  
ــب  ــوب مبوج أنب  (١٠٠٧   ) ــدد  وبع

ــئ  واملناش ــة  الفني ــات  املواصف
العاملية  املعتمدة للمشروع.  

ــال  ــب ح ــى أن األنابي ــيرا  إل مش
ــرع  وصولها للموانئ العراقية ش
ممثلوا الوزارة ومديرية ماء محافظة 
ــراءات  اإلج ــتكمال  باس ــرة  البص
ــحنة مع  ــج الش ــة بتخري اخلاص
ــر ذات العالقة لغرض نقلها  الدوائ
ــيق مع  ــروع وبالتنس ــع املش ملوق

ــركة املير  ــذة  ( ش ــركة املنف الش
ــة)  الفني ــات  للخدم ــة  الكويتي
ــى أن  األنابيب   ــاف احليالي إل وأض
(فرنسية املنشأ ) مت تصنيعها في 
أفضل الشركات العاملية في هذا 
ــية )  ــركة PAM الفرنس اجملال ( ش
ــحنات  ــع وصول الش ــن املتوق وم
املتبقية للمشروع  تباعاً ، الفتا ان 
ــتمر  في كافة فقرات  العمل  مس

ــال تعبيرة  أعم وأهمها  ــروع  املش
ــن املؤمل  ــث م ــة حي ــر الكرم نه
ــحن األنابيب  ــع وش ــاً تصني قريب

الكونكريتية اخلاصة بها    
يذكر ان املشروع ينفذ ضمن اخلطة 
ــة  ــة العام ــتثمارية للمديري االس
ــم متويله من  ــاء في الوزارة ويت للم
ــة اليابانية للتعاون الدولي  الوكال
ــه  علي ــراف  اإلش ــم  ويت  (  JICA  )
ــة العامة  ــل املديري ــن طريق ممث ع
ــركة  ــروع والش ــاء ( إدارة املش للم
ــارية اليابانية NJS ) ومن  االستش
ــروع واالستفادة  املؤمل إجناز املش
منه حسب البرنامج الزمني احملدد 
ــي للمديرية  ــب اإلعالم له . املكت

العامة للماء .

بغداد / البينة الجديدة
ــر الزراعة املهندس محمد اخلفاجي، اإلثنني  ترأس وزي
املاضي ، اجتماعا للمجلس الوطني للبذور ملناقشة 
ــم الزراعي  ــويقية للموس ــة والتس ــة الزراعي اخلط
ــة صرف  ــى أهمي ــي، عل ــدد اخلفاج ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.وش
املستحقات املالية ملنتجي بذور الرتب العليا حملصول 
ــة وزارة املالية بتوفير  ــالل ١٠ أيام ومطالب احلنطة خ
ــتدامة العملية  ــغ الالزمة ومبا يخدم جناح وإس املبال
ــعيرة بذور  ــد اخلفاجي على ضرورة تس الزراعية. وأك
ــن أجل جناح اخلطة  ــب العليا حملصول احلنطة م الرت
ــجيع  منتجي البذور من خالل اعتماد  الزراعية وتش

ــتدامة العملية الزراعية وصرف  الطرق العلمية إلس
ــوت اجمللس على حتديد  ــتحقات املالية لهم.وص املس

ــذور الرتب العليا للحنطة  ــبة دعم الرتبة إلى لب نس
ــذور عالية  ــول على ب ــذور واحلص ــي الب ــاً ملنتج دعم
ــات اجليد وذلك بغية  ــة للزراعة واإلنب النقاوة وصاحل
ــاً ونوعاً.وجرى خالل  ــدومن الواحد كم ــع إنتاجية ال رف
ــة خطة إستالم بذور الرتب العليا  االجتماع مناقش
ــتلمة ملواقع شركة  حملصول احلنطة والكميات املس
ــم الزراعي  ما بني النهرين العامة للبذور خالل املوس
ــة جتهيز اخلدمة  ــة مناقص احلالي، فضال عن مناقش
مع معامل القطاع اخلاص لغرض تنفيذ خطة الوزارة 

إلستالم كميات بذور الرتب العليا حملصول احلنطة.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط  ترأس مدير عام الش
ــركة  ــر الش ــي مق ــد» ف ــمير راش ــالء س ــدس «ع املهن
ــام  ــعاً ضم مديري اقس العامة ببغداد ، اجتماعاً موس
ــركة .تضمن األجتماع عدة محاور تناولت التأكيد  الش

ــك اإلختناقات  ــاريع ف ــركة إلكمال مش على فروع الش
ــام  ــف ٢٠٢٢ ، مخوالً مديري أقس ــتعداداً لصي كافة إس
ــاريع  ــات ، التجارية ، التنفيذ واملش التخطيط والدراس
ــاريع احملافظات  ــراف على مش ــازن باملتابعة واإلش ، واخمل
ــاء  ــام مبتابعة مهام رؤس الثالث .كما وجه مديري األقس

ــم السالمة والتفتيش الهندسي  اللجان ، وتوجيه قس
ــات وموظفي  ــروع والقطاع ــري الف ــد على مدي بالتأكي
الصيانات ارتداء بدالت العمل ومعدات السالمة املهنية 
ــات حفاظاً على  ــاء الواجب ــمي واثن ــدوام الرس خالل ال

ارواحهم .
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2محليات

الـبـيـنـة الـجـديـدة/ كـاظـم الـعبيــدي 
ــس على  ــوم ام ــار ي ــة ذي ق ــت محافظ اصبح
تظاهرات واسعة حيث مت إغالق مبنى محافظة 
ــركة النفط وشركة توزيع املنتجات  ذي قار وش
ــني بإيجاد  ــف ، مطالب ــة احملافظة واملتح وتربي
ــرون ، ان اغالق الدوائر  فرص عمل .واكد املتظاه
ــتمر خالل هذا الشهر حلني تلبية طلبات  سيس
ــار  ــة ذي ق ــهد محافظ ــني .وتش ــع احملتج جمي
ــعة منذ بداية الدوام الرسمي  احتجاجات واس
ــث قاموا بحرق  ــد الفطر وحلد اآلن ، حي بعد عي
ــواب الدوائر  ــق اب ــوارع وغل ــي الش ــارات ف االط
باالقفال .وتقوم االجهزة االمنية بانتشار واسع 
ــن هذه االحتجاجات  ــي احملافظة دون ان حتد م ف
ــتياء  واسع لدى  .وقد ولّدت هذه التظاهرات اس
ــث انقطعت ارزاق املواطنني  ابناء احملافظة ، حي

جراء قطع الشوارع واغالق الدوائر .

بغداد / البينة الجديدة
ــوزاري للطاقة  وزير  ــس ال ــد نائب رئيس اجملل عق
النفط احسان عبداجلبار اسماعيل اجتماعا مع 
الكادر املتقدم في وزارة الكهرباء بخصوص عدد 
ــاء ومنها  ــى بقطاع الكهرب ــن احملاور التي تعن م
ــاريع  ــة ،وتوفير الوقود ، ومش ــدرات االنتاجي ،الق
ــع دول اجلوار ، والعمل على زيادة وكفاءة  الربط م
ــة للمواطنني  ــة الكهربائي ــودة توفير الطاق وج
ــفير االمريكي  ــر جانباً من اللقاء الس .وقد حض
في بغداد «ماثيو تولر» لغرض دراسة املساهمات 
والقدرات والدعم املالي الذي يقدمه صندوق دعم 
ــرة ، والتي  ــادرات االمريكية والقروض امليس الص
ــاريع االنتاج  ــتمرار وتطوير مش ــى اس ــدف ال ته
ــة  الدعم من  ــع مناقش ــي  م ــط الكهربائ والرب
املصادر املتاحة  االخرى .ومت ايضا خالل االجتماع 
مناقشة خطط وزارة النفط الفدرالية بخصوص 
العمل على تكامل الصناعة النفطية في عموم 
ــني جودة  ــتثمار املوارد وحتس ــن اس ــالد وحس الب

القرار.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــع الغذائي في  ــوري، ان الوض ــالء اجلب ــارة الدكتور ع ــد وزير التج أك
ــس الوزراء الجناح  ــد اخلطوات التي اتخذها مجل العراق مطمئن بع
ــتراتيجي. ــويقي حملصول احلنطة وتوفير اخلزين االس ــم التس املوس
ــمي، ان»الوزير اجلبوري  ــرت الوزارة في بيان نقال عن الناطق الرس وذك
ــل والنائب عن  ــن مندي ــل والتقى محافظها حس ــة باب زار محافظ
ــم التسويقي  ــير املوس ــمري، لبحث اليات س ــالم الش احملافظة س
حملصول احلنطة والوقوف على ابرز املعوقات واملشكالت التي تعرقل 
ــبل اجناحه».وعبر  احملافظ خالل اللقاء، عن شكره وتقديره لزيارة  س
ــويقي  ــم التس وزير التجارة وقال، انها»تأتي في اطار متابعة املوس
واالستماع الى املشاكل واملعوقات التي تعترض اجناحه وتسهم في 
ــويقية مبينا انها»تعكس أهمية  ــم القائمني على احلملة التس دع
ــتماع  ــل واختزال اجلهد لغرض االس ــؤول آلليات العم متابعة املس
ــظ مايتردد من  ــى احملاف ــني االداء.ونف ــاكل الفالحني وحتس ــى مش ال
ــا ان»كميات  ــراق، مبين ــي الع ــة ف ــول مجاع ــول حص ــائعات ح ش
ــوقة، تؤشر على ان املوسم التسويقي يحقق  احلنطة الكبيرة املس
ــن الغذائي وتوفير الطحني  ــات كبيرة وهو قادر على تأمني األم جناح
ــراء احلنطة من قبل  ــة التموينية».كما نفى احملافظ ش ــي البطاق ف
ــعار تفوق اسعار وزارة  ــرائه  من الفالحني مقابل اس ــرة وش سماس
التجارة مبينا ان»هذه االخبار ملفقة ووجهننا االستخبارات واالمن 
الوطني على حتليل مصدر هذه املعلومات امللفقة واتخاذ االجراءات 
ــة بحق مطلقيها».وأكد الوزير اجلبوري خالل مؤمتر صحفي  القانوني
ــتالم كميات كبيرة من  ــى هامش الزيارة، ان»بابل مقبلة على اس عل
ــى ٢٠٠ الف طن  ــتصل ال ــوقة وهناك تأكيدات انها س احلنطة املس
ــة»، مبينا  ــن الغذائي في احملافظ ــوة ايجابية لتوفير األم ــي خط وه
ــي تقدمها احلكومة  ــار دعم اجلهود الت ــذه الزيارة تأتي في اط ان»ه
للفالحني واملزارعني، فضال عن الوقوف بشكل مباشر على معوقات 
ــع الغذائي في  ــر اجلبوري ، ان»الوض ــل ومعاجلتها». وأكد الوزي العم
ــم  ــراق بحالة ال تدعو للقلق ، بعد الدعم احلكومي الجناح املوس الع
التسويقي ودعم الفالحني واملزراعني من خالل زيادة اسعار  احلنطة، 
فضال عن اجلهود التي تبذل من وزارة التجارة من خالل استالم كافة 
الكميات املسوقة».وتفقد اجلبوري خالل الزيارة سايلو احللة اجلديد 
ــة، ان»الفترة احلالية  ــة واالداري ــالل لقائه مالكاته الفني ــدا خ ، مؤك
ــم التسويقي وأهمية تدارك  تتطلب جهود مضاعفة، الجناح املوس
ــريع جدا، ضمن اخلطة التي اقرتها  ــكل س كل معوقات العمل بش
ــوري فاحصي اخملتبر في  ــويق».كما التقى اجلب اللجنة العليا للتس
ــيطرة النوعية في  ــل  وأكد»على دور الس ــايلو املرادية جنوب باب س
ــوقة من الفالحني واحلاجة الى استالم  تدقيق كميات احلنطة املس
ــوقة من الفالحني سواء اكانت داخل اخلطة الزراعية  الكميات املس
ــم  ــوزراء لدعم اجناح املوس ــس ال ــرارات مجل ــا لق ــا وفق او خارجه
ــويق املرادية واطلع على اليات  ــويقي».وتفقد الوزير مركز تس التس
ــاكل واملعوقات  ــتمع الى املش العمل والتقى عدد من الفالحني واس
ــه بتذليل كل  ــويقي ووج ــم التس ــبل اجناح املوس التي تعترض س
ــركة  ــون واملزارعون اجلهود التي تبذلها الش ــن الفالح املعوقات.وثم
ــويقي واجلهود  ــم التس ــاح املوس ــوب في اجن ــارة احلب ــة لتج العام
ــم السابقة.واشار  ــهدتها املواس املبذولة لتالفي املعوقات التي ش
ــرة الرقابة  ــارة  الى، ان»فريق دائ ــوزارة التج ــمي ل بيان الناطق الرس
ــرا مفصال عن اليات  ــي بابل قدم تقري ــة واملالية املتواجد ف التجاري
الرقابة والتدقيق في الكميات املسوقة كما استمع الوزير الى تقرير 
ــوقة واملتوقع تسويقها،  مدير فرع جتارة احملافظة عن الكميات املس
ــيطرة النوعية في  ــم الس فضال عن تقرير مفصل من موظفي قس
ــمل طريقة الفحص للكميات  ــركة العامة لتجارة احلبوب ش الش

اجملهزة واملسوقة من الفالحني.

البينة الجديدة/ قاسم حوشي 
ــة أعمال طبقة  ــية والفني ــل الكوادر الهندس تواص
ــاس القيري حيث مت اكساء (٥١٣٩٤٠ م٢) بطول  االس
ــركة حمورابي العامة  ــل كوادر ش ــم) و تواص (٥١,٥ك
ــائية احدى تشكيالت وزارة االعمار  للمقاوالت االنش
ــروع  ــة مش ــغال العام ــات واالش ــكان والبلدي واالس
ــل دائرة  ــداد صاحب العم ــوت- بغ ــعة طريق ك توس
ــراف دائرة طرق وجسور واسط  ــور وإش الطرق واجلس
ــائية  جهة الفحص املركز الوطني للمختبرات االنش
ــي(٣١٫٣٥٪) ــط (١٩٫٠١٪) الفعل ــاز اخملط ــبة االجن نس
باشرت املالكات الهندسية والفنية التابعة لشركة 
ــعة طريق كوت  ــروع توس حمورابي بالعمل في مش
ــة  ــاء طبق ــم االكس ــول ٦٠ك ــزء االول بط ــداد اجل بغ
ــاس القيري حيث يعتبر طريق كوت - بغداد من  االس
الطرق املهمة حيث يربط محافظة الناصرية والكوت 
ــداد وألجل احلصول على اعلى  والعمارة مبحافظة بغ
درجات السالمه في الطريق فقد مت املباشرة بتوسعة 
ــركتنا ليصبح عرض الطريق ١٢م  الطريق من قبل ش
ــا االعمال  ــني ب ٥ م ام ــق من اجلانب ــعة الطري بتوس

املنفذة حاليا فهي؛-
١- حفر االكتاف بكمية ٣٢٥٠٠٠م٣
٢- دفن االكتاف بكمية ٢٠٣٧١٥م٣

٣- اعمال احلصى اخلابط صنف (B) بكمية ٢٩١٣١٣م٣ 
طبقة اولى وثانية مفروش ومحدول 

٤- الدفن باستخدام حفر االستعارة من خارج املقطع 
=٣٩٣٨٩٧م٣ 

ــة =١٩٣٠م٣  ــر الصندوقي ــل القناط ــال تطوي ٥- اعم
والعمل مستمر في باقي القناطر التي ال توجد فيها 
ــرة باعمال احلفر وصب اسس  تعارضات كما مت املباش

معظم القناطر االنبوبية حيث مت اجناز ٤٧٢ م.ط

ــة واالعمدة  ــز الكونكريتي ــب الركائ ــا مت اجناز ص كم
ــدد (٢٦ ركيزة)  ــبة (١٠٠٪) بع ــدة بنس ــات االعم وقبع
ــر النعمانية باإلضافة إلى املباشرة بإعمال دفن  جملس
ــاب بكمية  ــة للمقرب جانب الذه ــات الترابي الطبق
ــزة التجريبية  ــر وصب الركي ــا مت حف (١٦٠٠٠) م٣ كم
ــات  ــن الطبق ــال دف ــرة بأعم ــرار واملباش ــر االح جملس
ــاب بكمية (٤٠٠٠) م٣  ــة للمقترب جانب الذه الترابي
ــاء (١٠٠٪) بعد  ــدة الكهرب ــع تعارضات اعم واجناز رف
ــي جانبي  ــول (١٥)كم ف ــدة بط ــبكة جدي ــاء ش انش
ــاس  ــرش طبقة االس ــتمر بف ــل مس ــق والعم الطري
القيري . هذا ما اوضحه املهندس سعد الدين محمد 
ــة للمقاوالت  ــركة حمورابي العام امني مدير عام ش
ــاء  ــائية كما اضاف قائال...يتضمن العمل انش االنش
ــق االول  ــى الطري ــات عل ــرات للتقاطع ــالث مجس ث
ــرار الثاني عند مدخل قضاء  ــد مدخل ناحية االح عن
ــة الدبوني كما  ــة الثالث عند مدخل ناحي النعماني
ــن التعارضات مت اجنازها (١٠٠٪) على  ان هنالك عدد م
ــض االبنية  ــاء وخطوط ماء وبع ــكل اعمدة كهرب ش
ــاب املواكب املتعارضة  ــب ) بالتعاون مع اصح (مواك
ــر مع اصحاب املواكب  ــع الطريق وهناك تعاون كبي م
وباشرت الشركة اجنزت الشركة نصب اعمدة جديدة 
ــبكة الكهرباء بالتعاون مع دائرة كهرباء واسط  لش
ــاريع الطرق  ــة في مش ــي مختص ــركة حموراب . و ش
واجلسور ولديها اعمال  كثيرة في رصيدها باالعتماد 

ــتمرة على  على كوادرها  بأغلب احملافظات وهي مس
ــعبنا الكرمي كما  ــا في خدمة العراق وابناء ش نهجه
ــاهمت والزالت  ــة س ــركة محلي ــا ش ــر بكونن نفتخ
ــع احملافظات ،  ــاريع وفي جمي ــاهم في تلك املش تس
ــتوى األداء ليطابق  ــعى باستمرار للنهوض مبس ونس

املعايير العاملية .
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بغداد / البينة الجديدة

ــاء،  ــس الثالث ــعبي، ام ــد الش ــة احلش ــت هيئ نع
ــهد  ــحاق الذي استش ــهيد توني همزت اس الش
ــوى. وذكرت  ــي قاطع عمليات نين ــاء الواجب ف اثن
الهيئة ، ان احلشد الشعبي تزف بكل فخر واعتزاز 
ــحاق“ أحد  ــزت إس ــي هم ــل ”تون ــهيد البط الش
ــاه األجل أثناء الواجب  ــي اللواء ٥٠ الذي واف مقاتل
ــي قاطع عمليات نينوى.واضاف البيان، أنه بهذه  ف
ــة بخالص العزاء  ــبة األليمة تتقدم الهيئ املناس
واملواساة الى ذوي الشهيد، سائلني البارئ جل في 
ــع رحمته وان مين على أهله  عاله ان يتغمده بواس

ومحبيه بالصبر والسلوان.

بغداد / البينة الجديدة
ــة مكافحة  ــارز مديري ــت مف متكن
ــب مكافحة  ــداد / مكت ــرام بغ إج
إجرام الكاظمية من إلقاء القبض 
ــني لقيامهما  ــني اثن ــى متهم عل
ــزورة من  ــة م ــغ مالي ــج مبال بتروي
ــار عراقي)  ــة آالف دين فئة (خمس
ــا ابتدائيا  ــت أقوالهم ــث دون ، حي
ــرض  ع ومت  ــراف  باإلعت ــا  وقضائي
ــار  ــى أنظ ــة عل األوراق التحقيقي
ــرر توقيفهما  ــي التحقيق وق قاض
ــن قانون  ــادة ٥٢ م ــق أحكام امل وف
ــك، ألقت  ــزي .إلى ذل ــك املرك البن
ــرام  ــة إج ــة مكافح ــارز مديري مف
ــن  ــدد م ــى ع ــض عل ــداد القب بغ
ــرقة مبالغ  املتهمني لقيامهم بس
ــكنية ومحال  ــازل س ومن ــة  مالي

ــات  ــة ودراج ــات ناري ــة ودراج جتاري
ــني آخرين مطلوبني  تكتك ومتهم
ــة مختلفة، فضال  بقضايا جنائي
ــة والقبض على  ــط عجل عن ضب
ــارة ضبط في  ــا لوجود إش حائزه
ــن مكاتبها  البيانات ضم ــدة  قاع
في جانبي الكرخ والرصافة، حيث 
مت اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة 
ــى القضاء  ــم وتقدميهم إل بحقه

لينالوا جزاءهم العادل .
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اكدت وزارة اخلارجية، امس الثالثاء، 
ــة اتخاذ  ــى أهمي ــل عل من بروكس
ــة إلنهاء  ــيَّة فعليَّ خطوات سياس
ــداف  ــق أه ــوريّة وحتقي ــة الس األزم
ــالم  ــع الدوليّ في احالل الس اجملتم
ــوزارة ،  ــوريا.وذكرت ال ــن في س واألم
أنه بحضور أكثر من (٤٦) وفدا دوليا، 
اكد وزير اخلارجيَّة من بروكسل على 
ــذ اندالعها  ــوريّة ومن أنَّ األزمة الس
ــدد هائل من  ــوع ع ــى وق ــد أدت إل ق
الضحايا املدنيني من أبناء الشعب 
ــوريّ ونزوح وجلوء املاليني منهم  الس
داخل سوريا وخارجها، باإلضافة إلى 
الدمار الكبير الذي تعرضت له عدد 

ــوريّة وبناها التحتيَّة،  من املدن الس
ــر سنة  وبعد مرور أكثر من أحد عش
ــح العالم   ــدالع األزمة أصب ــى ان عل
ــن أي وقت مضى  ــدركاً اآلن أكثر م مُ
ــيّ واالقتصاديّ  بإنَّ احلصار السياس
ــكريّة لن تؤديّ إال  واملُواجهات العس
ــار وأنَّ  ــن املعاناة والدم ــى املزيد م إل
ــاء حالة  ــة يكمن في إنه حل األزم
اجلمود التي سيطرت على مساعيّ 
ــاذ  ــدء باتخ ، والب ــيّ ــل السياس احل
ــة إلنهاء  ــيَّة فعليَّ خطوات سياس
األزمة وحتقيق أهداف اجملتمع الدوليّ 
في احالل السالم واألمن في سوريا 
ــعبها.واضاف البيان أن  ــة ش وحماي
ــة  ــة العراقيَّ ــني أن احلكوم ــر ب الوزي
ــوريّة  ــدء األزمة الس ــذ ب كانت ومن

حريصة كل احلرص على دعم جميع 
ود الدوليَّة واإلقليميَّة  املُبادرات واجلُهُ
الراميَّة حلل الصراعات في املنطقة 
ــرات واحللول  ــذ التناح ــن خالل نب م
ــوار  ــة احل ــب لغ ــكريّة وتغلي العس
ــق  لتحقي ــيَّة  الدبلوماس ــود  واجلُهُ
األمن واالستقرار.واوضح،   أنَّ العراق 
ــل الدوليَّة إلى  ــي جميع احملاف دعا ف
ــغل مقعدها في  ــوريا لش عودة س
ــذه العودة  ــة ملا له ــة العربيَّ اجلامع
ــي تغليب لغة  ــة بالغة ف من أهميَّ
ــاء األمن والسالم  احلوار متهيداً إلرس
داً  ؤكَّ ــة، مُ ــي املنطق ــتقرار ف واالس
ــة املُبادرات  ــم العراق لكاف على دع
التي حتترم خيارات الشعب السوريّ 
ــالمة  ــوريا وحدتها وس وحتفظ لس

ــون وتعزز مبادئ وقيم  أراضيها وتص
ــا، داعياً كافة  ــان فيه حقوق اإلنس
ــي  ــراط ف ــة لالنخ ــراف املعنيّ األط
ــدف إليجاد  ــيّ بناء يه حوار سياس
حلول سريعة للمعاناة التي تعرض 
ــوريّ بسبب تلك  ــعب الس لها الش
ود الراميَّة  األزمة وتسريع كافة اجلُهُ
ــة والطوعيَّة  ــريع العودة األمن لتس
للمهاجرين والنازحني إلى أماكنهم 
ــار املناطق املتضررة وفق  وإعادة اعم
ــس األمن  ــرار مجل ــه ق ــص علي مان
ــر جنيف حول  ــات مؤمت ٢٢٥٤، وبيان
ــتانا للسالم  ــوريا ومحادثات أس س
ــاً أنَّ العراق يجدد  بين ــوريا، مُ في س
ود املبعوث اخلاص لألمني  دعمه جلُهُ
ــيّد غير  ــدة الس ــألمم املتح ــام ل الع

بيدرسون إليجاد حل لالزمة وايقاف 
ــار  السوري.واش ــعب  الش ــاة  معان
ــتضيف مايقارب  الى ان العراق يس
ــوريّ  ــن س ــف مواط ال  (  ٢٦٠  ) ـــ  ال
مسجل، فضالً عن عشرات آالف من 
ــوريني املنتشرين في  املواطنني الس
ــجلني  ــدن العراقيَّة من غير املس امل
ــجالت مفوضيَّة األمم املتحدة  في س
ود التي  لالجئني، وأنَّه يثمن كافة اجلُهُ
يبذلها االحتاد األوروبيّ واألمم املتحدة 
لدعم دول املنطقة التي تستضيف 
بيناً أنَّ العراق  الالجئني السوريني، مُ
ــة  ــات األمنيَّ ــن التحدي ــم م وبالرغ
ــا قد  ــي يواجهه ــتيَّة الت واللوجس
ــاعدات  ــمح بعمليات نقل املس س
ــاون  ويتع ــدود  احل ــر  عب ــانيَّة  اإلنس

بإيجابيَّة مع برامج ومشاريع مكتب 
ــاعدة اإلنسانيَّة  األمم املتحدة للمس
ــا من  وغيره ــني  الالجئ ــة  ومفوضيَّ
ــانيَّة.وتابع  املنظمات الدوليَّة اإلنس
ــراق يدعو للمجتمع  ــان، أن  الع البي
ــود  ــف اجلُهُ ــرورة تكات ــيّ بض الدول
ــكل نهائيّ على فلول  للقضاء وبش
ــره  وفك ــيّ  اإلرهاب ــش  داع ــم  تنظي
حاسبة أفراده عن كافة  املُتطرف ومُ
ــم التي ارتكبوها بحق األبرياء  اجلرائ
ــتوى جرائم  س ــى مُ ــى إل ــي ترق والت
ــانيَّة  اإلنس ــد  ض ــم  واجلرائ ــرب  احل
ــرورة إيجاد  ــة، وض ــادة اجلماعيَّ واالب
ــوع  ملوض ــم  وحاس ــيّ  نهائ ــل  ح
ــرة في  ــني املُنتش ــات الالجئ مخيم
سوريا وبعض دول املنطقة ملا ميكن 

ــكله هذه اخمليمات من خطر  أنَّ تش
داهم على األمن اإلقليميّ والدولي.و 
ــر اعرب عن  ــان، أن  الوزي ــم البي خت
ــى تنظيم هذا  ــكره للقائمني عل ش
ــؤوليّ االحتاد األوروبيّ  املؤمتر من مس
ــني  والعامل ــة  الدوليَّ ــات  واملنظم
ــاعدات  ــة واملُس ــال اإلغاث ــي مج ف
الكبيرة  ــود  اجلُهُ ــى  ــانيَّة عل اإلنس
ــف معاناة  ــا لتخفي ــي يبذلونه الت
ــذا  ــوريني.يذكر أنّ ه ــني الس الالجئ
ــنوياً وعلى املستوى  املؤمتر يعقد س
الوزاري، وبحضور شخصيات رفيعة 
املستوى، ويجري السيّد الوزير على 
ــر لقاءات ثنائيَّة لبحث  هامش املؤمت
ــوريا  ــة بدعم س املتعلق ــا  القضاي

وقضايا املنطقة.
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ــي  ــب الثان ــره النائ ــاء حض ــاً أن اللق مبين
ــث  ــة لي ــط الوطني ــركة النف ــس ش لرئي
ــاهر ومعاون رئيس القسم االقتصادي  الش
ــداد كيفن  ــية ببغ ــفارة الفرنس ــي الس ف
ــالل اللقاء  ــون.وأضاف، أنه جرى خ بيزانس
ــترك في مجال  ــز التعاون املش ــث تعزي بح
النفط والغاز والطاقة.وأكد الوزير بحسب 
البيان، أن الوزارة حترص على تطوير صناعة 
ــة في العراق  ــاز وقطاع الطاق النفط والغ
ــركات  ــترك مع الش من خالل التعاون املش
ــق  ــى عم ال ــيراً  ــة، مش الرصين ــة  العاملي
ــا في  ــي تربط العراق بفرنس ــات الت العالق
ــاز والطاقة والقطاعات  مجال النفط والغ
االخرى.وأوضح أن وزارة النفط وقعت اتفاقا 
مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع 
ــاء مجمع غاز  ــر حقل ارطاوي وانش لتطوي
ارطاوي في محافظة البصرة ومشروع ماء 
ــاريع النتاج الطاقة  ــر، فضال عن مش البح
ــية بطاقة ١٠٠٠ ميغاواط.  الكهرو شمس
ــي عن  ــفير الفرنس ــه، عبر الس ــن جانب م
ــاون مع العراق  ــة بالده بتعزيز أطر التع رغب
ــدم مصالح البلدين. من جانب آخر  ومبا يخ
ــس الثالثاء، عن  ــت وزارة الداخلية، ام أعلن
ــالح بني  مصادرة اكثر من ٧ االف قطعة س
خفيف ومتوسط في عموم مناطق البالد. 
ــم وزارة الداخلية، اللواء  وقال الناطق باس
خالد احملنا، إن وزارة الداخلية بذلت جهوداً 
ــر املرخصة، كما  ــلحة غي مبجال نزع األس
ــة وزير الداخلية  أنَّ هناك جلنة عليا برئاس

ــتراتيجيات  ــط والس ــداد اخلط ــى إع تتول
ــالح.وبني أنَّ خطة  ــزع الس ــق بن ــا يتعل مب
ــام بحمالت  ــول القي ــور ح ــة تتمح اللجن
ــهد  ــي املناطق التي تش ــيما ف دائمة، الس
ــلحة النارية  ــط األس ــم ضب ــات، ويت نزاع
ــة  ــرة املاضي ــالل الفت ــة، وخ ــر املرخص غي
ــن ٧ آالف قطعة  ــى أكثر م ــتحوذنا عل اس
ــط مت ضبطها  ــالح بني خفيف ومتوس س
ــار إلى اجلهود األخرى التي  ومصادرتها.وأش
ــة والتثقيف من قبل  تتمحور حول التوعي
ــة  ــرطة اجملتمعي ــة كالش ــزة اخلاص األجه
ــأن كثير من  ــؤون العشائر بش ومديرية ش
الظواهر الشاذة في اجملتمع ومنها (الدكات 
ــائرية) والصراعات وحيازة األسلحة  العش
ــود مضنية أخرى  ــرة، إضافة إلى جه اخلط

ــوع حيازة  ــع موض ــع توسّ ــال من ــي مج ف
األسلحة، حيث جرى تقليل عمليات منح 
ــمولة وفق ضوابط  اإلجازات للجهات املش
ــي وقت اكد  ــلحة اخلفيفة. ف ــازة األس حي
ــل الركابي،  ــالف دولة القانون وائ عضو ائت
ــى  حكومة  ــدري عل ــار الص ــرار التي أن اص
ــة  الضاع ــب  اللع ــى  عل ــة  دالل ــة  االغلبي
ــه على الرغم من  ــال الركابي ، إن الوقت.وق
ــار الصدري، وبعد  املهلة التي اعطاها التي
ــراء االنتخابات لم  ــى اج ــهر عل مرور ٧ اش
ــم بجمع العدد  ــن هنالك اي فرصة له يك
ــكيل الكتلة  املطلوب من (٢٢٠) نائبا لتش
االكبر. واضاف، أن رفض املستقلني ملقترح 
التيار الصدري في تشكيل احلكومة، يعزز 
ــة لذا  ــة التوافقي ــأن احلكوم ــا بش موقفن

فانه ال يوجد اي سبيل للحل سوى طاولة 
ــة انتقد النائب  احلوار. على صعيد ذي صل
عن حتالف الفتح احمد املوسوي، استمرار 
االنسداد السياسي وعدم اخلروج من االزمة 
ــادرة الصدر جاءت  ــة، الفتا الى ان مب الراهن
ردا على مبادرة االطار وأغلقت الباب للحوار 
ــيادة  ــزاب األخرى كالس ــار واألح ــني االط ب
ــار  ــوي ، ان ”االط ــال املوس والدميقراطي.وق
ــيقي مازال يطرح املبادرات الواحدة  التنس
ــداد  ــرى من اجل اخلروج من االنس تلو األخ
السياسي وحل االزمة الراهنة، اال ان هناك 
ــاد االنفراج“.وأضاف ان  معرقالت تعيق إيج
ــة ٤٠ يوما من اجل ان  ــدر اعطى مهل ”الص
ــكيل احلكومة،  ــار بهدف تش يتحرك االط
ــه لم يطلب  ــه االطار ان ــي وقت اعلن في ف

ــكيل احلكومة، حيث  أي مهلة لغرض تش
ــاركة  ــص على مش ــة وتن ــه واضح ان رؤيت
ــة اتخاذ القرارات املصيرية  األحزاب الفاعل
ــت  ــار تضمن ــادرة االط ــني ان ”مب للبلد“.وب
نقاطا واضحة حلل االزمة الراهنة، تزامنت 
ــا مبادرة   من الصدر جاءت رداً على ما  معه
طرحه االطار في مبادرته، بهدف غلق  باب 
ــيادة  ــوار الذي قد يطرح مع حتالف الس احل
ــد  تعقي ــي  وبالتال ــي  الدميقراط ــزب  واحل
املشكلة“. وفي التطورات السياسية حذر 
ــعان اجلبوري ،  ــواب مش ــو مجلس الن عض
ــيادة. وقال  ــقاقات في حتالف الس من انش
ــر ، انه بعد  ــدة عبر تويت ــي تغري اجلبوري ف
امللفات التي كشفها محافظ صالح الدين 
ــتيالء احمد  ــر والتي اظهرت اس عمار اجلب

ــى ترليون و٦٠ مليار  ــوري <ابو مازن> عل اجلب
ــورط حتالف  ــاس.. اذا ت ــن اموال الن ــار م دين
ــتهدافه او اقالته او  ــي اس ــن ف ــاذ وط انق
ــيؤدي حتما خلروجي وقامات  االساءة له س
ــقاقات  ــف وبداية النش ــن التحال اخرى م
ــيادة. وفي التطورات  كبيرة في حتالف الس
ــس النواب  ــو مجل ــذر عض ــية ح السياس
مشعان اجلبوري  من انشقاقات في حتالف 
السيادة. وقال اجلبوري في تغريدة عبر تويتر 
ــفها محافظ  ــه بعد امللفات التي كش ، ان
ــي اظهرت  ــر والت ــن عمار اجلب ــالح الدي ص
ــازن> على  ــوري <ابو م ــتيالء احمد اجلب اس
ــوال الناس..  ــون و٦٠ مليار دينار من ام ترلي
ــتهدافه  اذا تورط حتالف انقاذ وطن في اس
ــا  ــيؤدي حتم ــه س ــاءة ل ــه او االس او اقالت
خلروجي وقامات اخرى من التحالف وبداية 
النشقاقات كبيرة في حتالف السيادة. وفي 
الشأن األمني كشف مدير ناحية باسرمة 
في أربيل، امس الثالثاء، عن تعرض عدد من 
املنازل الطالق نار من قبل قوات أمريكية عن 
ــال جنكاور  ــأ خالل تدريبات.وق طريق اخلط
ــوات األمريكية املتمركزة في  آزكيي إن الق
ــكرية قامت الليلة قبل  قاعدة حرير العس
ــط  املاضية بإطالق النار على ١١ منزال وس
ناحية باسرمة عن طريق اخلطأ وذلك خالل 
ــوم بها هذه  ــكرية كانت تق ــات عس تدريب
القوات.وأضاف آزكيي أن اإلطالقات النارية 
ــائر بشرية واقتصرت  لم تتسبب بأي خس

على اخلسائر املادية.
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بغداد /
ــل اجتماعه  ــن تفاصي ــاذ الوطن ، ع ــف إنق ــف حتال كش
ــر التحالف في  ــي اربيل.وذك ــعود بارزاني ف ــي مقر مس ف
ــي اربيل ، انه منفتح  ــان صدر على هامش اجتماعه ف بي
ــة األغلبية  ــية التي تؤمن بحكوم ــى القوى السياس عل
الوطنية.وأضاف اتفقنا على أن يأخذ مجلس النواب دوره 
ــب في مصلحة املواطنني،  ــريع القوانني التي تص في تش
وكذلك ممارسة دوره الرقابي.وأكد التحالف  على استمراره 

في حواراته مع املستقلني بعد املبادرة التي أطلقها.

ــي هيئة النزاهة،  ــادت دائرة التحقيقات ف أف
ــع عمليات ضبط منفصلة في  بقيامها بأرب
مصرفني حكوميني في محافظ ديالى، مبينة 
ــبب  ــزورة، مما تس ــالت قروض م ــط معام ضب
باإلضرار باملال العام.وذكرت الدائرة ، أن فريق 
عمل شعبة التحري والضبط القضائي في 
مكتب حتقيق ديالى، الذي انتقل في العملية 
األولى إلى مصرف الرشيد- فرع اشنونا، متكن 

ــروض مزورة،  ــل (٦) معامالت ق من ضبط أص
ــة املصروفة  ــة أن قيمة املبالغ املالي موضح
كقروض لشراء سيارات بلغت (٨٠،٤٢٣،٠٠٠) 
ــق نفذ ثالث  ــت، أن الفري ــون دينار.وأضاف ملي
ــي تواريخ مختلفة في  عمليات منفصلة ف
ــة، الفتة إلى  ــي احملافظ ــي ف ــرف الزراع املص
ــن ضبط (٤)  ــفرت ع ــات أس ــك العملي أن تل
ــزورة مت منحها  ــة م ــروض زراعي ــالت ق معام
ــورة مخالفة  ــني بص ــن املقترض ــى عدد م إل

ــذي أدى إلى  ــر ال ــات؛ األم ــون والتعليم للقان
حدوث ضرر في املال العام.وأوضحت أن قيمة 
ــراء القروض املمنوحة من  الضرر احلاصل؛ ج
ــي احملافظة في هذه  ــل املصرف الزراعي ف قب
ــغ (٩٤،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار. ــات، بل العملي
ــم أربعة محاضر  ــارت الدائرة، إلى تنظي وأش
ضبط، وعرضها على قاضي محكمة حتقيق 
بعقوبة اخملتصة بنظر قضايا النزاهة؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة.
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ــتقلني بطرح مبادرة  أكد النائب عدنان اجلابري رغبة النواب املس
ــتكمال الرئاسات الثالث،  ــي وأزمة اس إلنهاء اإلنغالق السياس
ــاركتهم بجلسة انتخاب رئيس  ــرطاً ملش فيما أكد وضعهم ش
ــتقل  ــوزراء املكلف.وقال النائب املس ــة ودعم رئيس ال اجلمهوري
ــوف النواب  ــام في صف ــد اي انقس ــري، إنه ال يوج ــان اجلاب عدن
ــوارات ومت تكثيف  ــتركات واحل ــن املش ــل الكثير م ــتقلني ب املس
ــل وخارطة طريق  ــرة األخيرة لطرح مبادرة ح ــاءات في الفت اللق
ــكيل احلكومة. ــي احلالي واملضي بتش إلنهاء االنغالق السياس

ــتقلني وموقفهم  ــوط على املس ــد أية ضغ ــاف، أنه ال توج وأض
ــة ويدعمون  ــح احلكومة املقبل ــمون مالم قوي وهم من سيرس
ــكيل احلكومة.وأضاف، أن أغلب القوى املستقلة  اإلسراع بتش
ــار  ــة على تصحيح مس ــس النواب متفق ــي مجل ــئة ف والناش
ــتقلني  ــعب العراقي يأمل من املس ــية والش العملية السياس
طرح مبادرة إلنهاء األزمة احلالية ألنه منحهم عدد مقاعد يفوق 
ــل منهم حلوالً. ــية معروفة ويأم ــا حصلت عليه قوى سياس م
ــتقلني  ــى بالدعم األكبر من املس ــخصية التي حتظ وحول الش
ــري أنه لم يتم  ــوزراء باملرحلة املقبلة أكد اجلاب ــة ال لتولي رئاس
ــمية رئيس  ــات ومعايير لتس ــددت مواصف ــماء بل ح حتديد اس
ــات الثالث وحتقيق  ــتكمال الرئاس ــوزراء وأعضاء كابينته واس ال
ــة انتخاب  ــتقلني لدعم عقد جلس ــيدفع املس هذه املعايير س
ــخصيات تنطبق  ــر من الش ــة. وتابع أن الكثي ــس اجلمهوري رئي
ــاحة أكبر  ــي مس ــر يعط ــد املعايي ــات وحتدي ــم املواصف عليه
ــة الوزراء. ــا برئاس ــر جدلية وتكليفه ــخصية غي ــمية ش لتس

ــواب معطالً في حال  ــدم إبقاء مجلس الن ــدد على وجوب ع وش
ــتورية باعتباره منتخباً  ــتحقاقات الدس ــتكمال االس تعذر اس
ــتمر مبمارسة دوره في تشريع القوانني ومراقبة  ومن املهم أن يس

حكومة تصريف األعمال.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــكالت  ــاف ان هذه التجربة جاءت للوقوف على املش واض
ــاء تنفيذه  ــح أثن ــيُواجهها املس والتحديات التي رمبا س
ــهر متوز املقبل، مشيرا الى ان  عند إنطالقه فعليا في ش
ــر وطرح االسئلة املتعلقة  ــمل زيارات لألس التجربة تش
ــح فضال عن جمع البيانات واملؤشرات  ــتمارات املس باس
ــح .من جانبه، قال املدير العام للدائرة  اخلاصة بهذا املس
ــي عبد الفتاح  ــي اجلهاز املركزي لإلحصاء قص الفنية ف

ــة النهائية  ــرنا اليوم بالتجرب ــب البيان باش رؤوف بحس
ــح اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة في  ــبق املس التي تس
ــدر ببغداد،  ــي مدينة الص ــرى تنفيذه ف ــراق، الذي ج الع
ــن معرفة نقاط القوة  ــا الى ان هذه التجربة متكنا م الفت
ــح.وتابع ان هذا املسح سيستمر  والضعف لتنفيذ املس
ملدة اربعة عشر شهرا، نتمكن من خالله إحتساب خط 
الفقر لالسرة والوقوف على بؤر الفقر في العراق، موضحا 

ان املسح الفعلي سيشمل جميع محافظات العراق مبا 
فيها محافظات إقليم كردستان.وأكد ان املسح سيوفر 
ــي االقضية  ــرة ف ــرات إقتصادية وإجتماعية لالس مؤش
ــرات الدخل  ــات، إضافة إلى مؤش ــي في احملافظ والنواح
ــر متعدد  ــرات الفق ــاب مؤش ــاق والعمالة إلحتس واإلنف
ــية  في  ــى فجوات اخلدمات األساس ــاد للوقوف عل األبع

احملافظات.
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ــس الثالثاء،  ــة االعالم االمني، ام أعلنت خلي
ــم إمرأتان،  ــة إرهابيني بينه القبض على ثالث
ــات عن اجليش  ــوا يقومون بجمع املعلوم كان
ــد في كركوك. وذكر بيان للخلية ، أنه  واحلش
بعملية استباقية نوعية متيزت بدقة املعلومة 
ــتخبارات الفرقة  ــعبة اس ــتخبارية لش االس
ــارت الى تواجد ارهابيتني اثنتني  ١٤، والتي أش
ــمى (فرقة نهاوند)  وإرهابي ينتمون الى ما تس
ــش االرهابية في  ــات داع ــة الى عصاب التابع
قرية شميط بقضاء احلويجة كركوك، وكانوا 
يقومون بجمع املعلومات عن اماكن وحتركات 
ــائري وتزويد  ــد العش ــات اجليش واحلش قطع
ــذ عملياتهم  ــا لتنفي ــة به ــع االرهابي اجملامي
ــتخبارات مقر  ــيق مع اس االرهابية، مت التنس
ــوة من  ــاركة ق ــوج االول ومبش ــواء ٥١ والف الل
ــداف الثالثة والقاء  ــرك على االه اللواء للتح
ــان، أن ذلك جاء  ــض عليهم.وأضاف البي القب
ــة  ــض قضائي ــرة قب ــتحصال مذك ــد اس بع
بحقهم وفق احكام املادة ٤ إرهاب، مشيرا الى 
ــليمهم للجهات املعنية  انه جرى بعدها تس

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

كركوك /



 خطف نادي امانة بغداد الرياضي لقب 
ــراق للمصارعة احلرة  ــة الع بطولة أندي

حتت ٢٣ عاماً
ــاء بعد أن جمع ١٩٠  ــوز أمانة بغداد ج ف
ــد  نقطة يليه باملركز الثاني نادي احلش
ــاً ١٨٢ نقطة  ــعبي الرياضي جامع الش
ــة املركز  ــادي االعظمي ــني أحرز ن في ح
ــاله نادي  ــة ت ــاً ١٣٠ نقط ــث جامع الثال

سامراء الرياضي جامعاً ١٠٩ نقاط.

ــي  العراق ــاد  االحت ــى  تلق
ــة  موافق ــدم   الق ــرة  لك
ــي على  اإليران ــره  نظي من 
ــيّ البلدين  ــوضِ منتخب خ
ــاً  عام  ٢٣ دون  ــني  األوملبي
ــني في بغداد  مباراتني وديت
ــيا في  حتضيراً لبطولة آس
عضو  ــال  وق ــتان.  أوزبكس
ــرف املنتخب  االحتاد، ومش
ــامن عريبي، في  ــي، غ األوملب
ــا  صحفي«تلقين ــان   بي
اإليراني  ــب  اجلان ــةَ  موافق
ــوض مباراتني في  ــى خ عل
ــي  يوم ــداد  بغ ــة  العاصم
ــار  أي ــهر  ش ــن  م و٢٧   ٢٤
ــب املدينة  ــاري في ملع اجل
ــان ضمن  ــي، واملبارات الدول
ــب  املنتخ ــتعدادات  اس
ــيا  ــي لنهائيات  آس األوملب

التي ستقام في أوزبكستان 
املقبل».  ــهر  الش وتنطلق 
ــي ضوء املنهاج  وأضافَ «ف
قدمه  ــذي  ال ــري  التحضي
ــب  ــي للمنتخ ــر الفن املدي
ــالف  ميروس ــي  األوملب
ــيتجمع  س ــوكوب،  س
ــة  العاصم ــي  ف ــي  األوملب
ــداد للفترة من ١٥ حتى  بغ
اجلاري  ــهرِ  الش ــن  م الـ٢٧ 
ــل التوجه بعد ذلك إلى  قب
ــاركة  للمش ــتان  أوزبكس
ــيوية  ــة اآلس ــي البطول ف
ــي األول  ــتنطلق ف التي س

من شهر حزيران املقبل».
املنتخب  أن  ــر  بالذك جدير 
األوملبي العراقي سيخوض 
أولى مبارياته في البطولة 
ــي  األردن ــقيقه  ش ــام  أم
ــران في  ــي األول من حزي ف
اجملموعة الثانية التي تضم 

أيضاً أستراليا والكويت.

ــوس  ــي للق ــاد العراق ــن االحت أعل
ــدر منتخبيّ  تص ــن  ع ــهم  والس
ــى املراكز  ــش عل ــد وبنغالدي الهن
ــيا للرجال  ــي بطولة آس األولى ف
ــم  إقلي ــي  ف ــة  املقام ــاء  والنس
ــيراً إلى حضور  ــتان، مش كوردس
ــة  للعب ــي  الدول ــاد  االحت ــس  رئي

منافسات البطولة.
ــس االحتاد العراقي  وقال نائب رئي
إن  ــان   بي ــي  ف ــاض،  في ــد  محم
ــات فردي الرجال بفعالية  منافس
ــفرت  ــدب ٧٠ متراً أس القوس احمل
ــد  الهن ــي  منتخب ــل  تأه ــن  ع
ــاراة النهائية  وبنغالديش الى املب
إيران  ــا  ــيتنافس منتخب فيما س
ــام  الوس ــى  عل ــتان  وأوزبكس

النحاسي.
ــار إلى تأهل منتخبي الهند  واش
ــاء  اللق ــى  ال ــاً  أيض ــش  وبنغالدي
ــردي  ــات ف ــي منافس ــي ف اخلتام
ــة القوس املركب  ــال بفعالي الرج

٥٠ متراً فيما سيتنافس منتخبا 
ــى  عل ــتان  وكازاخس ــت  الكوي

الوسام النحاسي.
ــات  منافس ان  ــاض  في ــاف  وأض

ــة القوس  ــاء لفعالي ــردي النس ف
ــفرت عن تأهل  احملدب ٧٠ متراً أس
ــد وبنغالديش الى  ــي الهن منتخب
املباراة النهائية، بينما سيتواجه 

منتخبا أوزبكستان وكازاخستان 
على املركز الثالث. وبني ان منتخبي 
ــال الى  ــتان تأه ــد  وكازاخس الهن
ــات  ــي في منافس ــاء اخلتام اللق

ــة القوس  ــاء لفعالي ــردي النس ف
ــيتنافس  املركب ٥٠ مترا، فيما س
ــراق وبنغالديش على  منتخبا الع

الوسام النحاسي.
وتابع فياض بالقول ان منافسات 
ــط لفعالية القوس  الزوجي اخملتل
املركب أسفرت عن تأهل منتخبي 
الهند وكازاخستان على ان جتمع 
ــث والرابع   ــن الثال ــاراة املركزي مب
منتخب العراق ونظيره البنغالي.

ولفت الى ان منتخبي أوزبكستان 
ــاراة  املب ــى  ال ــال  تأه ــد  والهن
ــي  الزوج ــات  ملنافس ــة  اخلتامي
ــة القوس احملدب،  اخملتلط لفعالي
ــران  ــا إي ــيلعب منتخب ــا س فيم
وكازاخستان لقاء حتديد املركزين 

الثالث والرابع.
ــاءات األدوار  ــم بالقول ان لق وخت
ــردي  الف ــات  ملنافس ــة  النهائي
ــي  لفعاليت ــط  اخملتل ــي  والزوج
ــوس احملدب،  ــوس املركب والق الق
ــم التتويج  ــيرا الى ان مراس مش
ــوم  ــاء والي ــس الثالث ــت ام اقيم

ــل  ــام احلف ــى ان يق ــاء عل األربع
ــاء اليوم  ــي للبطولة مس اخلتام

األربعاء في فندق هاي كريست.
ــر البيان ان  ــر، ذك ــن جانب اخ  م
ــي  الدول ــاد  لالحت ــام  الع ــني  األم
ــري  ــهم، السويس للقوس والس
ــر امس الى  ــن، وصل فج توم ديل
ــليمانية بالتزامن  محافظة الس
ــوم الثالث من  ــات الي مع منافس
ــة للرجال  ــيا باللعب ــة آس بطول
ــوس  الق ــي  لفعاليت ــاء  والنس
والتي  ــدب  احمل ــوس  والق ــب  املرك
تتواصل أحداثها في السليمانية 
ــر منتخباً  ــاركة سبعة عش مبش
ــر من  ــتمر حتى الثاني عش وتس

شهر آيار اجلاري.
ــان،  ــب البي ــن، بحس ــدى ديل وأب
ــيا،  ــور بطولة آس ــروره بحض س
ــاركة  املش ــم  حج ان  ــداً  مؤك
ــى اللعبة  ــه عل ــيلقي بظالل س
قاريّاً وسيكون لها مردود إيجابي 
ــات الالعبني  واضح على منافس

في البطولة.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

املدرب  أيام تسمية  الكرة في غضون  احتاد  أن يحسم  املؤمل  منَ 
األجنبي الذي يقود منتخبنا الوطني في املرحلة املقبلة وتعددت 
األسماء املرشحة لهذا املنصب الفني من بني قائمة من أصحاب 
العمر  حتديدات  وحسب  الدولي  ميدانهم  في  املعلى  القدح 
من  واستجابة  املهمة  بهذه  املكلفة  اللجنة  وقناعة  والكفاءة 

تقدم مبلفاتهم لغرض املفاضلة .
مدربون من البرازيل وإسبانيا وفرنسا وانكلترا واملانيا وغيرها من 
كرتنا  لقيادة  األنسب  واالختيار  النقاش  طاولة  على  كانوا  بلدان 
في السنوات املقبلة إال أن املدرسة األرجنتينية على وشك الظفر 
الكابنت عدنان  التفاوض  ودخل على خط  تدريب منتخبنا  مبهمة 
درجال وزير الشباب ورئيس احتاد الكرة حسب ما اشارت له بعض 
املصادر اإلعالمية ليعيد للواجهة اسم األرجنتيني خوان أنطونيو 
الفنية  التجربة  وصاحب  بالده  أندية  أحد  رايسنغ  مدرب  بيتزي 
تشيلي  منتخب  وقاد  اجلنوبية  أميركا  منافسات  في  الواسعة 
الدوريني  لقبي  ونال   ٢٠١٦ العام  في  أميركا  كوبا  ببطولة  للفوز 
التشيلي واألرجنتيني وقاد منتخب األخضر السعودي وفالنسيا 

االسباني .
عرض املدرب بيتزي لتدريب منتخبنا يبلغ مليونني و٥٠٠ ألف دوالر 
في حال تواجده في العاصمة بغداد ويقل املبلغ إلى مليوني دوالر إذا 
تواجد في دبي أو أسطنبول اال أن املطلوب هو الشرط األول وسيعلن 
احتاد الكرة املدرب املقبل وآخر ما توصل اليه من مفاوضات وترتيبات 
واالستعداد  جديدة  بصفحة  للبدء  أيام  غضون  في  وتفاصيل 
األرجنتينية  الكرة  مع  جتربتنا   . ودوليا  آسيويا  الحقة  ملشاركات 
اخلليج مثل  بالقرب منا في  تواجدها  بالرغم من  اجلذر  مقطوعة 
كالديرون الذي قاد منتخب السعودية للتأهل الى مونديال ٢٠٠٦ 
واالحتاد  والهالل  وقطر  والبحرين  عمان  ودرب   ٢٠٠٩ آسيا  ووصيف 
االيراني  بولس  وبرس  االمارات  من  والوصل  ياس  وبني  السعوديني 
وريال بيتيس االسباني . من مشاهير مدربي األرجنتني ممن نتذكرهم 
باعجاب سيزار مينوتي الفائز مع منتخب بالده بكأس العالم في 
العام ١٩٧٨ في بوينس ايرس ونال لقب بطولة العالم للناشئني في 
العام ١٩٧٩ وقدم للمالعب األسطورة مارادونا في حينها ألول مرة 
وقاد برشلونة االسباني لثالثة ألقاب هي الدوري والكأس والسوبر 
السابق  وتوتنهام  احلالي  جيرمان  سان  مدرب  بصمات  نغفل  وال 
بوكيتينو وأتلتيكو مدريد سيميوني ومدرب ليدز يونايتد السابق 
مارسيلو بيلسا وغيرهم الكثير ممن أشرفوا على منتخبات وأندية 
الغنية  التجربة  تلك  مع  ونتطلع  ومعاصرة  سابقة  مراحل  في 
بدروس رائعة واجنازات كبيرة ملمثلي كرة التانغو إلى أن نحصد ما 
يسر بعد فشل طويل تواصل منذ تصفيات مونديال ١٩٩٠ لغاية 
تصفيات الرمق األخير في السعودية واالمارات قبل أسابيع. مرت 
وصربيا  واملانيا  البرازيل  من  وأجنبي  محلي  تدريبي  مبشرط  كرتنا 
وكرواتيا  وسلوفينيا  والنرويج  والدمنارك  ومونتينيغرو  واسكتلندا 
ورومانيا  واجملر  سابقا  ويوغسالفيا  وروسيا  وهنغاريا  وهولندا 
جنوبية  وأميركية  أوروبية  تدريبية  مدارس  من  وغيرها  وانكلترا 
تخرج  لعلها  ملسارها  أخرى  خطوات  إلضافة  اليوم  تسعى  وهي 
من عنق الزجاجة وسبات طويل لم يسفر عن تأهل آخر ملونديال 
جديد واكتفت بنسخة واحدة في العام ١٩٨٦ في املكسيك فهل 
يبتسم حظها مبعطف أرجنتيني في حال مت التوقيع مع أنطونيو 

بيتزي ؟

@ÚçâÜΩaÎ@b‰mä◊
ÚÓ‰Ón‰uâ˛a
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ضو االحتاد العراقيّ  أعلنَ عُ
ــامن عريبي،  القدم، غ لكرةِ 
ــني،  ــس االول االثن ــوم ام ي
العراقيّة  ــيّة  اجلنس إعادةَ 
ــب  املنتخ ــب  الع ــد  لوال
األوملبي مارتن حداد بشكلٍ 
ــب  بحس ــك  وذل ــمي،  رس
ــية  اجلنس ديرية  مُ ــاب  كت
اجلنسية،  ــم  قس العامة، 
الصادر بتاريخِ (٩-٥-٢٠٢٢).

ــه «بعد  ــي،  إن ــالَ عريب وق
ــداد والد  ــام ح وصولِ حس
ــي  ــب األوملب ــب املُنتخ الع
مارتن إلى العاصمةِ بغداد، 
ــلِ  بالعم ــرة  املباش ــت  مت
تصة  احلَثِيث مع الدوائر اخملُ

التخاذِ اإلجراءات القانونيّة 
ــية  ــل إعادةِ اجلنس من أج

العراقيّة له».
ــل كلل  «العم أن  ــافَ  وأض
ــا  كم ــيّة،  اجلنس ــادةِ  بإع
ــي  ف ــن  مارت ــادِ  اعتم مت 
ــجالتِ العراقيّة، على  السِ
أن يتم إصدار اجلوازات خالل 
ــني املقبلني»، مؤكداً  اليوم
ــاد  احت إدارةِ  ــسِ  «مجل أن 
الكرة يفرد مساحةً كبيرةً 
ــاعدة  ــن االهتمامِ واملُس م
ــي أوروبا،  ــكلِ الالعبني ف ل
ــني  ــاتٌ لالعب ــاك ملف وهن
آخرين سيتم اإلعالنُ عنها 
بعد إصدار الوثائِق بشكلٍ 

رسمي».

ــق نادي القوة  تعادل فري
امانة  ــه  ومضيف اجلوية 
ــلبيا من دون  ــداد، س بغ
ــاب مباراة  ــداف حلس اه
ــن اجلولة ٢٦  ــة م مؤجل

لدوري الكرة املمتاز .
ــادي  ن ــب  ملع ــف  وضي
ــة بغداد عصر امس  امان
ــة  اجلوي ــوة  الق ــاراة  مب
ــداد في مباراة  وامانة بغ

مؤجلة من اجلولة ٢٦ 
ــع  رف ــة  النتيج ــذه  وبه
ــده للنقطة  اجلوية رصي
ــع ورفع  ــز الراب ٥٢ باملرك
للنقطة  رصيده  االمانة 

٣٥ باملركز الرابع عشر .
ــوة  الق ــاراة  مب ــام  وتق

الثانية  ــة  املؤجل اجلوية 
ــة ٢٧ امام  ــن اجلول ضم
ــوم  ي ــرطة  الش ــق  فري
 ١٧ ــق  املواف ــاء  الثالث
ــهر احلالي في  ــن الش م
ــاعة الثامنة مساءً  الس
ــعب  ــب الش ــى ملع عل

الدولي.
ــر  اخ ــام  تق ــا  بينم
ــات القوة اجلوية  مواجه
املؤجلة ضمن اجلولة ٢٨ 
ــاء املوافق ٢٥  يوم األربع
ــهر احلالي أمام  من الش
ــادي النجف في  ــق ن فري
ــاعة الثامنة مساءً  الس
ــعب  ــب الش ــى ملع عل

الدولي.

حقق الرباع العراقي الشاب، علي عمار 
ــامني فضيني في منافسات  يسر،  وس
ــي بطولة العالم برفع  وزن ١٠٩ كغم ف
ــباب املتواصلة فعالياتها  األثقال للش

في العاصمة اليونانية أثينا.
ــف الرباع العراقي، وزن ١٦٨ كغم  وخط
ــم،  ــاً ٣٥٩ كغ ــم جامع ــر ١٩١ كغ ونت
ومحققاً فضيتي اخلطف واجملموع لوزن 

١٠٩ كغم.
ــي، بطل  ــد الرباع عل ــى أن وال ــار إل يش
ــرف على تدريبات  ــيوي، وهو من أش آس

جنله قبل وأثناء البطولة.

ــوال إن  ــب غواردي ــدرب بي ــال امل ق
ــد أن  ــرا تري ــي إنكلت ــة ف الغالبي
ــدوري املمتاز  ــول بال ــوز ليفرب يف
ــاب فريقه، مانشستر  على حس
ــيتي. وتقدم فريق مانشستر  س
ــاط عن  ــالث نق ــارق ث ــيتي بف س
ليفربول في صدارة جدول الدوري 
اإلنكليزي املمتاز بفوزه الكاسح 
ــد األحد  ــل يونايت ــى نيوكاس عل
املاضي، بخمسة أهداف نظيفة، 
ــى الريدز،  ــا زاد من الضغط عل مم
ومن حرارة املنافسة على اللقب، 

قبل ٣ جوالت على النهاية.
ــي تصريحات  ــوال ف ــال غواردي وق
ــبورت»  س أن  ــي  «ب ــبكة  لش
ــي هذا البلد  ــة: «الكل ف القطري
ــائل اإلعالم  ــم ليفربول، وس يدع
واجلميع».وعزا غوارديوال ذلك إلى 
تاريخ ليفربول الذي ال يصدق في 

املنافسات األوروبية، «ولكن ليس 
ــزي املمتاز،  ــدوري اإلنكلي ــي ال ف
ــة واحدة في  ــم فازوا ببطول ألنه
ــت  ــا ليس ــا، لكنه ــر ٣٠ عام آخ
ــكلة على  ــم مش ــبة له بالنس

اإلطالق.»
ــارته في نصف نهائي  وبعد خس
دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 
اإلسباني، األسبوع املاضي، زادت 
ــل غوارديوال  الضغوط على كاه

ــى اآلن في  ــح حت ــذي لم ينج ال
ــة القارية األهم،  ــق البطول حتقي
ــتر  مانشس ــود  يق ــه  بأن ــا  علم

سيتي منذ عام ٢٠١٦.
ال  ــذا  ه أن  ــوال  غواردي ــاف  وأض
ــالق، مضيفا  ــه على اإلط يضايق

«أنا ال أهتم». 
ــم أنصار أكثر حول  وتابع: «لديه
ــرا يتم دعم  ــم، وفي إنكلت العال

ليفربول أكثر منا».

ــذي ما زال  ــول، ال ــد ليفرب ويعتم
ــى  ــة، عل ــة تاريخي ــارد رباعي يط
ــى اللقب،  ــيتي عل ــه س منافس
ــدى مبارياته الثالث  ــر إح ليخس
األخيرة ويفوز بالدوري اإلنكليزي 
ــال ليفربول  ــاز. وتعرضت آم املمت
ــغ»  «البرمييرلي ــب  بلق ــج  للتتوي
لضربة قاصمة، السبت املاضي، 
ــام ١-١ في  ــع توتنه ــادل م بالتع
ــا قلص حظوظ  ــة الـ٣٥، مم اجلول
الريدز في استعادة اللقب الغائب 
منذ عام ٢٠٢٠، والذي اقترب أكثر 
ــتر  ــل اللقب، مانشس ــن حام م
ــار غوارديوال، إلى أن  ــيتي. وأش س
ــع نقاط أو  فريقه يحتاج اآلن تس
«رمبا ست نقاط في الوقت احلالي 
املمتاز،  اإلنكليزي  بالدوري  للفوز 
ــا يحدث في  ــذا يعتمد على م ه
املباراتني التاليتني من حيث فارق 

األهداف». 
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة األوكراني، دميتري  ــال وزير اخلارجي ق
ــل أوكرانيا  ــم حتص ــه إذا ل ــا، إن كوليب
ــة االحتاد  ــح لعضوي ــع مرش على وض
ــيعني أن «أوروبا  ــإن هذا س األوروبي، ف
حتاول خداع» كييف.وفي تعليقه على 
ــي، إميانويل  ــس الفرنس ــح الرئي تصري
ــة انضمام أوكرانيا  ماكرون، بأن عملي
ــتغرق عدة  ــى االحتاد األوروبي قد تس إل
ــال كوليبا  ــود، ق ــنوات أو حتى عق س
ــل  ــة «فاينناش ــه لصحيف ــي حديث ف
ــهر لم يكن لدى  تاميز»: «قبل ثالثة أش

ــا) أي أمل حتى في  ــذا البلد (أوكراني ه
ــون كم من  العضوية. واآلن هم يناقش
ــه إذا  ــتغرق».وأضاف أن ــت ستس الوق
ــح  لم حتصل أوكرانيا على وضع مرش
ــإن هذا  ــي، ف ــاد األوروب ــة االحت لعضوي
ــاول خداع» كييف،  يعني أن «أوروبا حت
ــددا على أن أوكرانيا لن تتسامح  مش
ــة  ــة املفوضي ــت رئيس ــع ذلك.وقال م
األوروبية، أورسوال فون دير الين، سابقا، 
ــألة  ــاد األوروبي قد يناقش مس إن االحت
ــح لعضوية  ــح أوكرانيا وضع مرش من

االحتاد األوروبي في حزيران القادم.

وكاالت / البينة الجديدة
تعرضت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا 
ــف محرج عندما قام أحد  بيربوك ملوق
ــاء  ــض، أثن ــقها بالبي ــن برش احلاضري
ــا في جتمع انتخابي في مدينة  حديثه
ــتفاليا). ــمال الراين - وس فوبرتال (ش

وذكرت وكالة «د ب أ» نقال عن متحدث 
ــجيل  تس مت  ــه  أن ــرطة،  الش ــم  باس
ــدي  للمعت ــخصية  الش ــات  البيان
ــد إلقاء  ــة جنائية.وعن ــت قضي وفتح
البيض على بيربوك، ركض أفراد األمن 
ــرة ومن ثم  ــة الوزي ــى املنصة حلماي إل
ــا االنتخابي.وتعرضت  ــت حديثه تابع
ــادات من  ــة النتق ــة الفيدرالي احلكوم
ــبب  بس ــن،  وآخري ــالم  الس ــطاء  نش
ــلحة الثقيلة  ــحنات األس ــال ش إرس
إلى أوكرانيا.في نهاية نيسان املاضي، 
ــة  االقتصادي ــؤون  الش ــر  وزي ــرض  تع
وحماية املناخ في أملانيا، روبرت هابيك، 
ــة  ــالل كلم ــتهجان خ ــات اس لصيح

ــي في مدينة  ــا في حدث انتخاب ألقاه
ــمال الراين - وستفاليا). بيليفيلد (ش

ــرى انتخابات (البرملان  ومن املقرر أن جت
ــاري بوالية  ــي ١٥ ايار اجل ــي) ف اإلقليم
ــتفاليا الفيدرالية،  ــمال الراين وس ش
ــكان في  ــر اكتظاظا بالس وهي األكث

البالد.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة

إميانويل  ــي  الفرنس ــس  الرئي ــال  ق
إن   ، ــي  املاض ــني  االثن ــرون،  ماك
ــي «حرب  ــي ليس ف ــاد األوروب االحت
ــرون أمام  ــيا».وأضاف ماك ــع روس م
ــة  مدين ــي  ف ــي،  األوروب ــان  البرمل
ــبورغ الفرنسية، مبناسبة  ستراس
ــل كأوروبيني من  ــا: «نعم يوم أوروب
ــيادة أوكرانيا  أجل احلفاظ على س
ــل عودة  ــا من أج ــل أراضيه وتكام

ــر متروك  ــالم إلى قارتنا. واألم الس
ــروط  ــا وحدها لتحديد ش ألوكراني
املفاوضات مع روسيا».وهنأ نفسه 
ــذ بالفعل عقوبات فعالة  ألنه اتخ
ــى أن أوروبا  ــد عل ــيا، وأك ــد روس ض
ستكافح «ضد اإلفالت من العقاب 
ــي ال توصف التي  ــى اجلرائم الت عل
ارتكبتها روسيا في أوكرانيا»، على 
حد تعبيره.وقال: «واجبنا أن نكون 
ــب أوكرانيا للحصول على  إلى جان
ــالم.  ــار وبناء الس ــالق الن وقف إط

ــاك إلعادة  ــنكون هن وبعد ذلك س
ــني دائما. ألنه  ــالد، كأوروبي بناء الب
ــيتعني  ــالم، س ــود الس ــا يع عندم
ــات جديدة».وأكد  ــاء توازن علينا بن
ــي مجددا على أن  الرئيس الفرنس
ــيا  ــدف في مواجهة قرار روس «اله
ــعب  األحادي اجلانب مبهاجمة الش
ــي، هو إنهاء هذه احلرب في  األوكران
ــرع وقت ممكن، وفعل كل شيء  أس
ــن إعادة  ــن أوكرانيا م ــى تتمك حت

السيطرة عليها».

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــاووش  ــة التركي، مولود تش ــن وزير اخلارجي أعل
ــو، االثنني املاضي ، أن األزمة األوكرانية تعد  أوغل
ــن األوروبي.وجاء في  ــكل األم ــر هي ــرا بتغيي نذي
رسالة صدرت عن تشاووش أوغلو مبناسبة يوم 
أوروبا الذي يتم االحتفال به في التاسع من مايو: 
ــط أوروبا في  «يبدو أن األحداث التي تقع في وس
ــف األربعينيات  ـــ٢١ تعيدنا إلى منتص القرن ال
ــبة لنا». ــن القرن املاضي، مما يعد نذيرا بالنس م

ــكل  ــتغير بش وأضاف: «هذه هي احلرب التي س
ــد احلرب  ــي ما بع ــن األوروب ــكل األم ــذري هي ج

الباردة، تعد نقطة حتول بالنسبة ألوروبا».

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
ــدة  ــة الوح ــط بحكوم ــر النف ــى وزي نف
الوطنية الليبية، محمد عون، طلب أوروبا 
من ليبيا زيادة إمدادات الغاز للمساهمة 
ــوق األوروبية للغاز،  مبواجهة حاجة الس
ــر مع  ــة والتوت ــة الطاق ــع أزم ــا م تزامن
ــكو.وفي تصريحات صحفية، قال  موس
ــر النفط والغاز في احلكومة منتهية  وزي
ــون، إن «اإلنتاج الليبي  الوالية، محمد ع
من النفط اخلام يصل إلى نحو ٦٥٠ ألف 
ــا، أما إنتاج الغاز فيصل إلى  برميل يومي
ــدم مكعب يوميا».وأضاف عون  ملياري ق
ــئ املغلقة لم  ــول واملوان ــاج احلق أن «إنت
يستأنف، وإمنا جرى شحن سفينتني من 

ميناء الزويتينة لتخفيف الضغط على 
ــتمرار إغالق  ــيرا إلى «اس اخلزانات»، مش
ــرير  ــوس والس ــة وأكاك ــول الزويتين حق
ــرت»،  ــركتي مليتة وس وبعض حقول ش
ــف النفط «جرى  ــث نفى أن يكون وق حي
ــى أن  ــار إل ــاع طرق».وأش ــل قط ــن قب م
ــكلتها وزارة النفط ال  ــة التي ش «اللجن
ــراف ملعرفة  ــل مع كل األط ــت تتواص زال
ــات اإلغالق». وجدد وزير  ــباب ومالبس أس
ــى «عدم قدرة  ــط الليبي تأكيده عل النف
ليبيا على زيادة اإلنتاج من النفط والغاز 
ــنوات»، موضحا أن  ــل نحو خمس س قب
ــمح بزيادة  ــودة ال تس ــات املوج «اإلمكان

اإلنتاج»

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي  ــراح الرئيس الفرنس ــولتس باقت ــار األملاني أوالف ش ــب املستش رح
ــم دوال من خارج  ــع تض ــيس منظمة أوروبية أوس ــل ماكرون تأس إميانوي
ــولتس  ــا وبريطانيا.وقال ش ــمل أوكراني ــن أن تش ــي ميك ــاد األوروب االحت
للصحافيني «أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير لالهتمام بشدة».

ــعيد للغاية باالقتراح الذي نناقشه  ــار األملاني أنه «س وأضاف املستش
ــابق اقترح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون صياغة  معا».وفي وقت س
ــكة بالقيم األوروبية. تكتل جديد للدول غير األعضاء في االحتاد املتمس

ــبة يوم أوروبا في ستراسبورغ الفرنسية،  وأفاد ماكرون في كلمة مبناس

ــاد األوروبي.وقال الرئيس  ــا لالحت ــل انضمام أوكراني ــأن عقودا قد متر قب ب
ــماح ألوكرانيا باالنضمام  ــدا أن عملية الس ــي «كلنا نعلم جي الفرنس
ــرب الرئيس  ــا عقود».وأع ــي احلقيقة ورمب ــنوات، ف ــتغرق عدة س قد تس
الفرنسي ورئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليني عن دعمهما 
ــل «أكثر فعالية  ــدات األوروبية جلعل التكت ــال تغييرات على املعاه إدخ
ــدول األعضاء.وقال  ــو نصف ال ــراح تعارضه نح ــتقاللية»، وهو اقت واس
ماكرون من مدينة ستراسبورغ الفرنسية «علينا إصالح نصوصنا، هذا 
واضح.. ومن طرق هذا اإلصالح عقد مؤمتر ملراجعة املعاهدات.. هذا أصال 

مقترح من البرملان األوروبي وأنا أوافق عليه».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
عقد وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، الذي 
ــة، اجتماعا مع  ــر الليلة املاضي ــل إلى اجلزائ وص
نظيره اجلزائري رمطان لعمامرة لبحث جملة من 
والدولية.واستهل  واإلقليمية  االثنائية  القضايا 
ــرى الـ٦٠  ــي الذك ــي تأتي ف ــه، الت ــروف زيارت الف
ــية بني البلدين،  ــيس العالقات الدبلوماس لتأس

ــهداء في  بوضع إكليل من الزهور في مقام الش
العاصمة اجلزائرية تكرميا لضحايا حرب التحرير.
والشهر املاضي بحث الروسي فالدميير بوتني في 
ــري عبد اجمليد  ــره اجلزائ ــي مع نظي ــال هاتف اتص
ــى قضايا  ــي أوكرانيا، إضافة إل ــون، الوضع ف تب
املنطقة والتنسيق الثنائي في سوق النفط في 

إطار صيغة «أوبك+».
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طوكيو / وكاالت / البينة اجلديدة
إن  ــان،  الياب ــة  خارجي ــت  قال
ــات  عقوب ــت  فرض ــلطات  الس
ــن  م ــخصا  ١٤١ ش ــد  ــدة ض جدي
ــك  لوغانس ــي  وجمهوريت ــيا  روس
ــك  ــعبيتني وكذل ــك الش ودونيتس
ــية.وتضمنت  ــركة روس ضد ٧١ ش
ــوزراء  ال ــات، رئيس  العقوب ــة  قائم
ــتني،  ميشوس ميخائيل  ــي  الروس
ــن  ــس األم ــكرتير مجل ــب س ونائ
ــيد نورغالييف وأقارب  الروسي رش
ــينكو. رجل األعمال غينادي تيمش
ــة الكاملة  ــى أن القائم ــار إل ويش
تضم ٨ أشخاص من روسيا، و ١٣٣ 
– من دونيتسك ولوغانسك مبا في 
ــني. ووفقا  ــادات اجلمهوريت ذلك قي
ــلطات  الس ــتقوم  س ــات،  للعقوب

ــول هؤالء  أص ــد  بتجمي ــة  الياباني
ــان، في حالة  ــخاص في الياب األش
ــى ذلك، مت  ــافها.باإلضافة إل اكتش
ــى املعامالت املالية  فرض حظر عل

ــا في ذلك  ــخاص، مب مع هؤالء األش
ــداع أو القروض.  إبرام اتفاقيات اإلي
ــك حظرا  ــات كذل ــرض العقوب وتف
ــلع واملعامالت  ــر الس ــى تصدي عل

ــية.  ــة روس ــركة ومؤسس لـ ٧١ ش
ــاظ-  ــر «أمل ــن ذك ــا، ميك ــن بينه م
العلمية  ــوث  البح ــد  ومعه أنتي» 
ــركات  الش ــض  وبع  ،«ETALON»
اخملتصة في إنتاج السالح واملعدات 
احلربية ووسائل االتصاالت وغيرها.
ــان عدة  ــت الياب ــى اآلن، فرض وحت
ــيا  ــات على روس ــن العقوب حزم م
ــة األحداث في أوكرانيا.  على خلفي
ــتبعاد روسيا من  وضمن ذلك مت اس
ــة األكثر تفضيال  ــام جتارة الدول نظ
ــر أكثر  ــى تصدي ــر عل ــرض احلظ وف
ــيا، مبا  ــى روس ــلعة إل ــن ٣٠٠ س م
ــباه النواقل والرادارات  في ذلك أش
وأجهزة االستشعار والليزر وغيرها 
ــيارات  ــن املعدات، فضال عن الس م

والسلع الفاخرة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــة  األوكراني ــوات  الق ــتهدفت  اس
ــكو، مدينة  ــاعة ٧٫٢٠ بتوقيت موس الس
ــك  ــينوفاتايا في جمهورية دونيتس ياس
الشعبية، وأطلقت عليها ١٠ صواريخ من 
ــلطات اجلمهورية  طراز «غراد».وقالت س
الشعبية في بيانها: «في الساعة ٠٧٫٢٠ 
ــع توقيت  ــق م ــي (يتطاب ــت احملل بالتوقي
موسكو)، مت تسجيل إطالق نار من جانب 
باجتاه:  ألوكرانيا  ــلحة  املس التشكيالت 

ــينوفاتايا،  ــدة أفدييفكا ومدينة ياس - بل
وخالل ذلك مت إطالق ١٠ قذائف صاروخية 
من طراز غراد».تقع ياسينوفاتايا على بعد 
ــك،  ــمال دونيتس حوالي ٢٥ كيلومترا ش
ــكة حديد  ــت تضم أكبر محطة س وكان
ــابق. وإلى  ــوفيتي الس ــاد الس ــي االحت ف
ــاه أفدييفكا،  ــن املدينة، في اجت الغرب م
كان هناك خط متاس مع املواقع القتالية 
ــرب من  ــذ ما يق ــة من ــوات األوكراني للق

ثماني سنوات.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــر رئيس جمهورية الشيشان  نش
ــروف  قدي ــان  رمض ــية  الروس
ــوات  الق ــيط  لتمش ــات  فيديوه
ــي هجرتها  الت املالجئ  ــية  الروس
ــة األوكراني  ــات زعيم النازي عصاب
ــنايا  ــة بوباس ــي مدين ــرا، ف باندي
ــك. لوغانس ــة  بجمهوري ــررة  احمل

تركت  ــات كيف  الفيديوه وتظهر 
ــة مواقعها على  القوات األوكراني
ــلحتها  وراءها أس عجل، مخلفة 
ــمع  العسكرية.ويس ــا  وبزاته
ــد املقاتلني  ــات أح ــي الفيديوه ف
ــي  مقاتل أن  ــع  يتوق ــان  الشيش
ــم يرتدون مالبس  بانديرا هربوا وه
ــائية أو مدنية.وأضاف: «عثرنا  نس
ــات وصواريخ جافلني  على رشاش
ــإن  ف ــكل  الش ــذا  وبه ــة،  وأغذي

املساعدة التي يتفاخر بها اجليش 
األوكراني، والتي تقدمها دول أوروبا 
ــدة علينا  ــنطن، تعود بالفائ وواش

في النهاية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــوة إيطاليا»  ــة حزب «إخ ــدت زعيم انتق
ــر  مؤمت ــي  ميلون ــا  جيورجي ــارض  املع
ــتقبل أوروبا» الذي اختتم أعماله  «مس
ــبورغ،  ستراس ــي  ف ــي   املاض ــني  االثن
ــاه بـ»املهزلة».وقالت: «اليوم  ــة إي واصف
ــال املؤمتر  ــم أعم ــا وتختت ــوم أوروب هو ي
ــاد األوروبي، مبادرة  ــتقبل االحت حول مس
ــس ألوروبا  كان من املمكن أن تضع األس
جديدة، أكثر احتراما للهويات الوطنية 
ــاحة الدولية،  ــة على الس ــر مركزي وأكث

ــى مهزلة». ــن الفدراليني حولوها إل لك
ــم،  أجندته ــوا  فرض ــد  «لق ــت:  وأضاف
ــني  احملافظ ــات  مقترح كل  ــوا  ورفض
ــة بتكاليف غير  ــوا منصة إعالمي وأقام
ــعوب». ــاعر الش ــة وال متثل مش معروف
ــة احملافظني  ــتواصل كتل ــت: «س وتابع
واإلصالحيني العمل إلعطاء روح ومهمة 
ــيادة  ــا وبناء احتاد دول حرة وذات س ألوروب
ــامخة في الغرب  ــادرة على الوقوف ش ق
ــا تفتخر  ــت: «أوروب ــي العالم».وختم وف
ــها وقادرة على الدفاع من  وتفخر بنفس

تهديدات األنظمة االستبدادية».
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د. وليد جاسم الزبيدي

.. سقطَ النّصيفُ وحاورتْهُ بدمعةِ
.. دودِ بنظرةِ ملّا دَرتْ معنى الصّ
ذْ زارَها األرقُ املعاندُ جفنها مُ
.. ها في فكرةِ وتناسلتْ أوهامُ

كلُّ اخلطوطِ بعرضها وبطولها
.. سككٌ الى اجملهولِ صرخةُ جندةِ

حتّى السحابةُ أمطرتْ من حزنها
.. بلةِ بل أرعدتْ أملاً ملوطئ قُ
ا هذا الوجودُ وشايةٌ وكأمنّ

.. لّةِ قلبتْ مواعيدَ اللقاءِ لِعِ
وكأنّ ميّاسَ الغصونِ قصائدٌ

.. تْ حروفٌ في مسلّةِ صخرةِ جفّ
ها بِ همُّ

تبقى عيوناً للترقّ
.. صبرْ يذوبُ على مدامعِ شمعةِ

حسن البحار

منذ اليوم الذي تنعزل عن اآلخرين 
أتذكر،  ــي،  ــتطيع رؤية الالمرئ تس
ــعة، وال شك  انني كنت في التاس
ــالً، ولكني مازالت أتذكر  كنت طف
تلك احلادثة! نعم، رأيتها بأم عيني، 
ــم يخطر  ــد؛ حيث ل ــل ألح لم أق

ــألني كيف ومتى  ببال أحد أن يس
ــتطيع  حدثت؟ كنت خائفاً، ال أس
أن أكاشف أهلي، أصدقائي، أشعر 
؛ بسبب خوفي  باحلزن واألسى عليّ
ــي، يدفعني  ــع أنفاس ــذي يقط ال
ــر إلى  ــزواء والنظ ــى االن ــق إل القل
ــة ضيقة. في بادئ  احلياة من فتح
ــيء بالنسبة لي  األمر كان كل ش

ــي مبعنى ما  ــوالً؛ إذ ال عهد ل مجه
ــبه  ــك اجلو الذي يش ــدث في ذل ح
ــا  بطيئً ــيارته،  س ــن  رك ــالم،  الظ
ترجل مترنحاً يحاول االتزان وسط 
ــببته  ــل الذي س ــور والوح الصخ
ــار، يرتدي بدلة غامقة  أمطار النه
ــة عنق لم  ــض وربط ــاً ابي وقميص
ــير وهو  ــتطع متييز لونها، يس أس

ــع بني أصابع  يخاطب خامته الالم
يده اليمنى، عند حافة أنف اجلبل 
ــى، كان  ــر وبك ــام البح ــس أم جل
يبكي كأنه لم يبكِ من قبل! حتى 
ــينهار قريبًا  ــككت أنه س أنني ش
ــا جاءت  ــن حلظة م ــكت، لك ويس
ــة، وثبَ من مكانه  النوارس صائح

وهتف «اهدؤوا»، وقفز.

متابعة / البينة الجديدة
ــار وتراث   ــن مفتش آث أعل
قاسم  ــرف  األش النجف 
ــلم   عبد الكاظم عن تس
ــن  م ــة  آثاري ــرار  ج ــع  أرب
مديرية مجاري النجف مت 
العثور عليها قرب مدينة 
.وأوضح   ــة  اآلثاري ــرة  احلي
ــة تعود  ــع اآلثاري أنَّ القط
ــالمية،  اإلس ــارة  للحض
ــر عليها أثناء العمل  وعث
ــة وعلى  ــل املديري من قب
ــكيل جلنة  ــور مت تش الف
ــرار  اجل ــلم  تس ــرض  لغ
ــوزة  بح اآلن  ــي  وه  ،
املفتشية وسيتم نقلها 
ــي  العراق ــف  املتح ــى  إل

وتسليمها أصولياً.

متابعة / البينة الجديدة
ــة كتاب  ــر الكردي ــن دار الثقافة والنش ــدر ع ص
ــتاذ الدكتور  (أدبيات املوت) باللغة الكردية لألس
ــة  ــاب هو عبارة عن دراس ــداهللا. الكت ــس عب إدري
ــليط األضواء  ــة  عن موضوعة لم يتم تس رصين
ــات التي  ــكل كبير خصوصا الدراس عليها بش
ــار الكاتب إلى  ــد أش ــوردي، وق ــاول األدب الك تتن
ــز وامللهم لإلبداع  ــة املوت بوصفه احلاف موضوع

في مختلف ضروب األدب .

قاسم داود الربيعي
ــي واحدا  ــادة االدب ــون مي زي ــد صال يع
ــة ملا يبذله  ــرز التجمعات االدبي ــن اب م
ــاطات كبيرة في نشر نتاجات  من نش
ــار  ــك فيه ان انتش ــعراء ..مما ال ش الش
االنترنت مبختلف ابوابه ساهم بشكل 
ــة وانتعاش  ــي تنمي ــر ف ــر ومباش كبي
االنشطة ومبختلف حقولها  مختلف 
والتجارية  والعلمية  ــة  واالدبي .الفنية 
ــل االدب،ازدهرت  ــا الى ذلك.وفي حق وم
ــد  ــعر ونق ــن ش ــة م ــطة االدبي االنش
وقصص وروايات واصبح مبقدور اجلميع 

ــي  ــم ف ونتاجاته ــاطاتهم  ــر نش نش
ــي واتاحوا  ــع التواصل االجتماع مواق
ــتمتاع  ــرة لالس ــرص كبي ــن ف لالخري
ــعرية واالدبية  ــات الش ــع النتاج بروائ
ــي زيادة االدبي  ــرى ،ويعد صالون م االخ
ــات االدبية ملا  ــرز التجمع ــدا من اب واح
ــر  ــاطات كبيرة في نش ــدم من نش يق
ــن مختلف الدول  ــعراء م ابداعات الش
ــاريء االطالع على  العربية  واتيح للق
ــن اي دولة يرغب  ــعراء م ابداعات الش
ــي مقتصرة  ــي املاض ــت ف ــد ان كان بع
ــر  ــعرية او ما ينش ــى الدواوين الش عل

ــف ومبحدودية معروفة.ومتيز  في الصح
كادر الصالون املؤلف من الدكتور هاني 
عقيل والدكتورة منى خليل من العراق 
ــس العفيف  ــورية ملي ــاعرة الس والش
ــيخ اليزيد  ــب العاملي ش ــود االدي وبوج
ــذي يكتب باكثر  اجلزائري االمازيقي ال
ــر في اكثر من دولة ،كما  من لغة وينش
ــذه االدارة باجلهود الكبيرة في  متيزت ه
النشر والتوثيق باهتمام بالغ والصالون 
يدعم احلرف اخلالق بكل شفافية وهو 
ــا ثقافات عربية  ــه انصهرت فيه بوتق
ــدم  ــع يخ ــددة واجلمي ــة متع ورؤى ادبي

ــري العمل  ــده بيته ويج الصالون ويع
بشفافية ودقة ومحبة جمعت االدباء 
ــس  ومن اجلدير بالذكر ان الصالون تأس
ــب  ــور صاح ــود الدكت ــام٢٠١٥ بوج ع
ــارة ان  ــد من االش ــل ابراهيم.والب خلي
ــدع في اعداد  ــور هاني عقيل اب الدكت
ــر مما يعطيه  التصاميم لكل نص ينش
ــاريء واملتابع..  ــد الق نكهة اجمل تش
ــد منصة  يع ــون  الصال ــة..ان  واخلالص
ــاء باالدب  ــرة ..هدفها االرتق ــة زاخ ادبي

العربي نحو افق االبداع واجلمال.

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة واآلثار حفالً  ــم وزارة الثقافة والس تقي
تأبيناً لفقيد الثقافة العراقية  الدكتور عبد 
ــابق ، وذلك  األمير احلمداني وزير الثقافة الس
ــعة صباح اليوم األربعاء  ــاعة التاس في الس

على قاعة عشتار مبقر الوزارة.

قصة قصرية قصيدة 
الذاكرةمدامعُ شمعة

آثار وتراث النجف تتسلم أربع جرار 
إسالمية آثارية 

صالون مي زيادة االديب...منصة ادبية زاخرة

ــرأة  هو نوع  ــر عن قضايا امل إن التعبي
من الدفاع عن حقوقها املسلوبة في 
ــاه جتهيلها ، واحلد  مجتمع يدفع باجت
ــي نيل تلك احلقوق وهذا  من قدرتها ف
ــي بانها وقفت مكتوفة األيدي،   ال يعن
ــتى الطرق  ــت وكافحت بش بل ناضل
والوسائل لنيل ولو احلد األدنى من تلك 
ــوق كما هو معروف ،  من هنا يبرز  احلق
دور الفن في تبني تلك القضايا ، والفن 
ــل الفنان  ــذات  ، ولع ــكيلي بال التش
االكثر قدرة على تبني تلك االفكار هو 
املرأة ذاتها ، باعتبارها احدى الضحايا 
ــف ،  فبرزت  ــي متخل ــع اجتماع لواق
اسماء لتشكيليات عراقيات كبار في 
ــكيلي العراقي ابتداءً  ــط التش الوس
بالرائدة االولى مديحة عمر وصوال الى 
ــكيلية  ــا احلالي ،  الفنانة التش وقتن
ــن فنانات  ــي ، هي واحدة م أميرة ناج
ــي تعمل بصمت  ــي ، والت ــل احلال اجلي
ــلوبية  ــى ايجاد بصمة اس ــدوء عل وه
متيزها في الوسط التشكيلي ، تقول 
ــنوات في  ــر منذ س أميرة في لقاء نش

صحيفة الزمان البغدادية :
ــن  ــادق ع ــر ص ــو تعبي ــم ه _ الرس

ــر عن قضاياي  كياني الوجودي وتعبي
اإلنسانية وكل ما متر به املرأة .

ــات الفنانة  ــح متبني ــا تتض ــن هن م
ــا وجماليا ، للخلق والتعبير عن  فكري
رؤاها الفنية اجلمالية على سطوحها 
التصويرية التي تعمل عليها بالكثير 
ــلحة  ــب ، متس ــدأب والتجري ــن ال م
ــة ( بكالوريوس فنون  ــة اكادميي بثقاف
ــن  ــك م ــدم ( ذل ــي متق ــة ) ووع جميل
ــددة  ــخصية متع ــوارات ش ــالل ح خ
ــي جتارب  ــا للخوض ف ــا ) يؤهله معه
ــم . من املعروف انه ليست ثمة  الرس
ــكيلي  عقبات تقف امام الفنان التش
ــه على  ــذ اعمال ــد تنفي ــن عن املتمك
ــة  ــن ثم ــة ، لك ــطوح التصويري الس
ــارة اليها وهي  قضية مهمة اود اإلش
عملية التعامل مع اللون اثناء عملية 
اخللق ، إذ تكمن الصعوبة في االعمال 
الفنية احادية اللون السباب متعددة 
ومعروفة وال مجال للحديث عنها االن  
ــود،  الن  ــد التنفيذ باللون األس ، أو عن
ــن أصعب االلوان عند  هذا اللون هو م
ــا باإلضافة إلى  ــة تدريجه لوني محاول
ــم عناصر العمل  ــة الفنان لفه حاج
ــزاءه ، وما اعنيه  ــكيلي بكل أج التش
ــه لتوزيع الظل والضوء  هنا هو حاجت
ــل مع هذا  ــة التعام ــبب محدودي بس

اللون بالذات .
ــطح التصويري   ــن العام للس التكوي
ــي تنازليا عبر الثيم التي بثت  الذي بن
ــابات  ــة منه بحس ــزاء متفرق في أج
دقيقة ، والتي مثلت  غيوما غطت  ما 
يقارب النصف من السطح التصويري 
ــك الغيوم التي تراوحت بني  العام ، تل
ــادي بطيور  ــون الرم ــاء الى الل البيض
ــي االفق ،  ــات ف ــت توازن ــرة مثل صغي
ــاه الثيمة  ــط باجت ــي تهب ــوم الت الغي

االساسية وهي مشخص لوجه فتاة 
ــى منه ،  ــزء األعل ــة اجل ــددت الفنان ، ب
ــرض البحث  ــا تعمدت ذلك لغ ولعله
ــوارى  ، اندماجا مع االفق  في ذاكرة تت
ــت  ــذي مثل ــوث  ، ال ــي املبث االفتراض
ــوداء ، لم  ــحيقة س ــه هوة س نهايات
ــر املهيمن  ــا ذلك الطي ــفع لردمه يش
ــالما من  ــخص وهو يبث س على املش
نوع ما ،  لكن ثمة حتطيم قصدي في 
ــل  مركز الدائرة  ــخص الذي يحت املش
االفتراضية التي تضفي هيمنتها على 
السطح التصويري وتتحول الى  بؤرة 
للعمل ككل ، لتدور حولها موجودات 
السطح املبثوثة  تبعا ملرامي الفنانة 
ــة ، وهذا التحطيم  الفكرية واجلمالي
ــكليا  الى عملية  القصدي يوحي ش
ــاء ، ولكن على العكس  ــر لالنش كس
ــذا التحطيم  ــاء فان ه من هذا االيح
ــققات بفعل  ــه تش ــدو وكأن ــذي يب ال
ــابق كما يبدو للوهلة االولى  زمني س
، ما هو إال نوع من االنكسار النفسي 
ــرب بطريقة  ــة ذاتها تس ــدى الفنان ل
ــة ، وهو  ــك الثيم ــاه تل ــرى باجت او بأخ

ــى اجلمال  ــر رهانها عل ــن تغيي نوع م
ــكليا ، ازاء هيمنة املوت  االنساني ش
ــا للجمال ،  ــاره هادما ومحطم باعتب
ــر وضوحا  ــح بطريقة اكث ــك يتض وذل
ــيول اللون املتعمد في جانبي  عبر س
ــخص ويؤكد  ــفل املش ــطح اس الس
على االيحاء الذي ذهبنا باجتاهه ، ولم 
ــر االبيض من احلد  تنفع هيمنة الطائ
ــزن العام للعمل  من طابع القلق واحل

ــدت الفنانة من خلق  كليا ، كما تعم
ــر الطيور  ــون ، عب ــي الل ــات ف التوازن
السوداء في املنتشرة في االفق البعيد 
ــذي يوحي ببعد مكاني  ، يتوازن مع  ال
ــذي اوحت به  ــذي ال ــد الزمني ال البع

التشققات في املشخص املذكور .
ــث أميرة عن  ــن ذاتها تبح ــا م  انطالق
ــرى املتماهية معها  حرية الذات االخ
ــابقا  ــى رهانها املذكور س ــدا عل تأكي
بحثا عن حريتها املفقودة ألسباب لم 
ــد ، ففي عملني  ــد خافية على اح تع
ــة  ــي آلي ــا ف ــان كلي ــن ال يختلف اخري
التصويريني   ــطحيات  للس ــا  تنفيذه
ــكليا ، والذي بقي املشخص جزءا  ش
ــيطران كليا على  ــن وجه امرأة ، يس م
السطح في مساحات من اللون القامت 
ــراقة في  ، والذي بدد قتامته تلك االش
ــذي ينظر صوب  ــخص االول  ، ال املش
ــا لتأكيد بحث  ــح ، رمب ــر واض أفق غي
ــخص/ املرأة عن فرصة لالنطالق  املش
ــخص  باجتاه ذلك االفق اجملهول ، املش
ــة للضوء مرة  ــول الى بقع ــذي يتح ال
ــن نوع ما،   ــا يرمز الى امل م ــرى ، مب اخ
ــدد كليا النه في  ــل الذي يتب ذلك األم
ــلمة  ــرة يحمل نظرة مستس هذه امل
ــرب  ــي اق ــرة ه ــدره ، نظ ــة  لق وخانع
ــاه كف،  اتخذ  ــة العني ، باجت الغماض
ــكال مقعرا   مبا مياثل زورقا للنجاة  ش
ــة القدرية او محاولة  ، وتأكيدا للحال
النزوع باجتاهها ، كان الدخان املنبعث 
ــة اللون  ــور باجتاه قتام ــن عود البخ م
ــد حدة تلك  ــة لتحدي ، محاولة يائس
القتامة اللونية ، وتلك اشارة واضحة 
ــار النفسي  حلالة من التوتر واالنكس
الذي تعاني منه حلظة اخللق ،  فتعمل 
ــى ثنائية غير  ــة عل ــا لتلك احلال وفق

معلنة األمل او انطفاء األمل .

 

فنارات

ــف ، تارة ألنها  ــو قدمتها للمرة األل ــكالم في تقدميها ول يحار ال
ــال ، بابل  ــا أرض اإلبداع واجلم ــارة أخرى ألنه ــارات وت ــد احلض مه
ــي عاصمة  ــاحة ، وه ــم القدمية وأكبرها مس ــهر مدن العال أش
ــوارها وجنائنها املعلقة  اإلمبراطورية البابلية آنذاك ، وعدت أس
ــبع املشهورة بال منازع ، حيث اكتسبت  من عجائب الدنيا الس
ــا الرائعة  ــا ومبانيه ــعة وجمالها من جدرانه ــهرتها الواس ش
املزخرفة ذات التصميم الفريد ،  باإلضافة إلى مكانتها كقاعدة 
ــى أبداً واملدينة التي  للتعلم والثقافة ، بابل التاريخ الذي ال ينس
ــت بني الروح واجلمال أوبني احلياة واملوت أو بني اجلنة واألرض  جمع
ــك والرياضيات  ــأن كبير في الفل ــث حققت إجنازات ذات ش ، حي
ــرة بفنونها  ــة زاه ــي مدين ــيقى فه ــب واملوس ــاب والط واحلس
ــهر مدن  وإبداعاتها ومعارفها وعلومها ، تعتبر بابل االن  من أش
ــا وبنائها وتراثها اجلميل حيث يرتادها  العالم التاريخية مبعامله
األالف من السواح من  شتى بقاع األرض لرؤية تاريخها وجمالها 
وتصميمها الفريد ،  حني متشي في بابل تشعر بطبقات التاريخ 
ــوارعها وجدرانها وآثارها  ــا وأرصفتها وش ــة في مبانيه املتراكم
التاريخية ، لألسف الشديد بابل االن تستغيث حلماية آثارها من 
السرقة واالعتداءات املتكررة أضف إلى ذلك هناك معضلة كبرى 
ــتمرة من قبل األهالي ،  تواجة آثار العراق إال وهي التجاوزات املس
ــع ازدياد عمليات التخريب واإلهمال ملدينة بابل األثرية إال أنها  وم
ــياً في ادراج مدينة بابل ضمن  الئحة مواقع   ــبباً رئيس كانت س
التراث العاملي اليونسكو وجاء هذا اإلدراج بعد اإلهمال املستمر 
ملدينة بابل األثرية طيلة السنوات املاضية ، لكن البد من اإلشارة 
ــت باألمر  ــات التنقيب ملدينة بابل األثرية ليس ــا إلى أن عملي هن
ــال توافرت كل  ــتحيل في ح ــاً ولكن ليس باملس ــهل إطالق الس
متطلبات عمليات التنقيب من رسم للمكان وتصويره ،  إضافة 
إلى ذلك حتتاج عمليات التنقيب لآلثار أمواال طائلة يجب توفرها 
ــا اخلبرة  ــدي عاملة له ــال التنقيب وأي ــني في مج ــى مختص وإل
ــب ، وكل العمليات اجلارية االن ملدينة  ــة بعمليات التنقي الكافي
ــاذ ما ميكن إنقاذه للمدينة  ــل األثرية هي عمليات صيانة وإنق باب
األثرية ، فحتى في مسألة السياحة فيها يجد السواح صعوبة 
ــياحة  ــط مقومات الس ــببها إلى عدم توافر أبس كبيرة يعود س
ــواح  وخدماتها اخملتلفة منها عدم توفر الباصات التي تنقل الس
داخل املدينة وعدم السماح بدخول سياراتهم اخلاصة مما يضطر 
السائح إلى السير مسافات كبيرة ، هذه األمور التي توجب على 
ــة ضرورة االهتمام بصورة  ــات املعنية اخلاصة باملدينة األثري اجله
ــواح في  أكبر باملدينة ، إال أن هناك مطالبات كبيرة من قبل الس
بابل ومن املدن األخرى بضرورة االهتمام مبدينة بابل األثرية ووضع 
ــد سياحي خاص للمدينة  دالالت تعريفية ألماكنها وتوفير مرش
ــل فيها ، إال أن  ــائح صعوبة في التنق ــى ال يجد الس ــة حت األثري
ــياحة  ــكلة نقص األموال املرصودة التي تخصص جملال الس مش
ــر وتنقيب املدن  ــي تواجه عملية تطوي ــم العقبات الت واآلثار أه

األثرية في العراق .

@bÁâbqeÎ@›ibi@Ú‰ÌÜfl
Ú»ˆbö€a

عادل الذهبي 

ÚÌäÌÏñn€a@ÄÏ�é€a@Û‹«@È€b‡«a@àÓ–‰m@Ü‰«@Âÿ‡nΩa@Ô‹Óÿín€a@Êb‰–€a@‚bfla@—‘m@pbj‘«@Ú$@oéÓ€

الفنانة التشكيلية أميرة ناجي 

إن اخلوض في جتربة فنان تشكيلي ما تستلزم نوعا من احلذر في بادىء االمر ألسباب متعددة ، لعل في مقدمتها درجة 
وعي الفنان ذاته وامكانياته االدائية التي متكنه من جتسيد رؤاه الفنية بصريا ، ألن وعيه اساسا هو الذي يحدد قيمة 
ذلك اخلطاب  ، عند بث  للتأويل  التي ستخضع  التصويرية  واملرموزات على سطوحه  للثيم  بثه  اعماله فنيا من خالل 
الفني اجلمالي ، ذلك التأويل الذي قد ال يحدد قيمة االعمال فنيا ، النه يخضع باألساس لذائقة املتلقي ودرجة تفاعله مع 
املبثوث على تلك السطوح التصويرية ، وعيه فنيا ، اقول ذلك في غياب حقيقي للمتلقي الذي اصبحت الهوة واسعة 

بينه وبني الفنان التشكيلي الى حد ما ، بوجود استثناءات قليلة نسبيا . 

الكاتب / رحيم يوسف 

أدبيات املوت الثقافة تقيم حفالً تأبينياً لفقيد اصدار 
الثقافة العراقية الدكتور عبد 

األمري احلمداين 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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8الحصاد
استعدادا للموسم الزراعي (٢٠٢٢)الصيفي و بشكل مبكر  الزراعة تقر اخلطة الصيفية

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  الزراعي ــة  ــة، اخلط الزراع وزارة  ــرت  أق
ــف طرق  ــام ٢٠٢٢ ومبختل ــة لع الصيفي
ــاحة ١٨٤٦٠٠٠. وذكر الناطق  االرواء مبس
ــة حميد النايف ،  ــمي لوزارة الزراع الرس
أنه استعداداً للموسم الزراعي الصيفي 
ــرار اخلطة الزراعية  ــكل مبكر مت اق و بش
ــى ان أن  ــا ال ــام٢٠٢٢، الفت ــة لع الصيفي
ــيقية  الدائمة املشتركة  اللجنة التنس
بني وزارتي الزراع واملوارد املائية اجتمعت 
ــة  ــا  من اجل مناقش ــة اعضائه وبكاف
ــة  ــة املقترح ــة الصيفي ــة الزراعي اخلط
ــم الزراعي  من قبل وزارة الزراعة للموس
الصيفي٢٠٢٢وللمساحات املروية ( أنهار 
ومشاريع ارواء )  والبالغة  ٢٧٥٠٠٠٠ دومن 
.واضاف، ان تلك جاءت مبوجب املؤشرات 
ــة  ــات الزراع ــل مديري ــن قب ــة م املقترح
ــتثناء اقليم  ــة باس ــي احملافظات كاف ف
ــداً ان وزارة املوارد املائية   ــتان، مؤك كردس
ــتمرار العجز املائي  بينت بأنه نظرا ال س
ــي نتيجة   ــن العام املاض ــدر ٦٠٪ ع واملق
ــم  ــار االمطار للموس ــتمرار انحس الس
ــث على التوالي فقد مت االتفاق على  الثال

ــة املقترحة  ( ٢٧٥٠٠٠٠)  تخفيض  اخلط
دومن انهار وآبار إلى ( ١٨٤٦٠٠٠) دومن ،علما 
ان التخفيض شمل املساحات االروائية 
ــراء  الصف ــذرة  ال ــل  للمحاصي ــار  االنه

ــلب والذي بلغت  ــذرة البيضاء و الش وال
ــرة االف  ــرر زراعتها ( عش ــاحة املق املس
ــة (٦٥٠٠ )  دومن في محافظة  دومن ) موزع
ــي  ف )دومن   و(٣٥٠٠  ــرف  االش ــف  النج

ــى الذرة  ــة اضافة ال ــة الديواني محافظ
ــاحة  ــاء و قدرت املس ــراء والبيض الصف
دومن  ــف  ال  (٩٠٠٠٠٠  ) ــا  اروائي ــة  اخملفض
ــذه تكون اخلطة االروائية املقرة لهذا  وبه

العام هي(٨٩٢٣٥٥) دومن  وتابع، اي بنسبة 
ــة االروائية للعام  تقليص ٥٠ ٪عن اخلط
املاضي والتي كانت  ( ١٨٦٠٠٠٠) دومن انهار 
ــاريع ،  مشيرا الى ان الوزارة عاجلت  ومش
ــع  ــة املروية باالنهار بالتوس نقص اخلط
ــكل  اكثر من  بالزراعة على االبار ،  وبش
خطة املوسم املاضي بحدود (٤٥٠ ) الف 
دومن وبهذا فان اخلطة الكلية املقرة انهار 
ــدر( ١٨٤٦٠٠٠) ــاريع اروائية وآبار تق ومش
ــوه النايف الى أن الوزارتني منعتا  دومن . ون
ــوار واملهارب   ــدود األه ــل ح ــة داخ الزراع
ــرة  البص ــات  ــي محافظ ــة ف الفيضائي
ــدداً على  ــط ، مش وديالى و ذي قار و واس
ــني والفالحني  ــني الزمتا املزارع ان الوزارت
بوجوب التقيد بزراعة املساحات املروية 
ــك يتحمل املتجاوزون  املقررة وبخالف ذل
املسؤولية القانونية جراء جتاوزهم وعدم 
ــض  ــن اي  تعوي ــني ع ــؤولية الوزارت مس
ــرر. ودعا اجلميع  ــدوث اي ض ــي حالة ح ف
ــط القانونية بهذا  ــى االلتزام بالضواب ال
ــم زراعي  ــل املضي مبوس ــأن من اج الش
يسهم في توفير مرتكزات االمن الغذائي 

للمواطنني.

انطالق عملية أمنية 
يف أطراف خانقني

خلية اإلعالم توضح حقيقة وفاة 
الضابط الذي أصيب يف النارصية

حددت املرحلة اخلطرة .. الصحة : 
(١٢)وفاة و(٥٥) إصابة باحلمى النزفية

ديالى / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة احلشد الشعبي، امس الثالثاء، انطالق عملية أمنية 
في أطراف قضاء خانقني. وقال آمر اللواء ٢٣ في احلشد الشعبي 
ــن ٢٣ و ٢٨ ومغاوير  ــان، إن قوة من اللواءي ــير العنبكي في بي بش
وأصناف القيادة شرعت بعملية دهم وتفتيش في مناطق علياوة 
ــد بأطراف  ــة لنهر الون ــان واملناطق احملاذي ــة وطوف ــتان بدري وبس
ــة انطلقت وفق معلومات  ــاف العنبكي، أن العملي خانقني.وأض
استخبارية تفيد مبحاولة عناصر داعش التسلل الستهداف أمن 

املواطنني ضمن قاطع املسؤولية عبر املناطق املذكورة.

الناصرية / البينة اجلديدة
ــة وفاة  ــاء، حقيق ــي، امس الثالث ــالم األمن ــة اإلع ــت خلي أوضح
الضابط فهمي حسني الذي تعرض لإلصابة خالل أدائه الواجب 
برمانة يدوية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.وذكرت 
ــي احلالة  ــكل يوم ــالم األمني، تتابع بش ــة اإلع ــة ، أن خلي اخللي
ــة العقيد الركن فهمي  ــواء الثاني قوات خاص الصحية ألمر الل
ــني  الذي أصيب خالل أدائه الواجب برمانة يدوية في قضاء  حس
الشطرة شمالي محافظة ذي قار.وتابعت اخللية، انه بفضل اهللا 
ــه الصحية، ومن املؤمل ان  ــتقرارا في حالت وبحمده ان هناك اس
ــبوع  تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خالل األس
احلالي.وأشارت إلى أن اجلهات األمنية اخملتصة قد رصدت عدد من 
ــاس لها  ــات التواصل االجتماعي تروج الخبار كاذبة ال اس صفح
ــهاد هذا الضابط البطل متأثرا باصابته. من الصحة عن استش
ــات وعدم بث  ــي نقل املعلوم ــى توخي الدقة ف ــت اخللية، ال ودع

الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا واألمور األمنية.

الناصرية / البينة اجلديدة
ــجيل ٥٥ إصابة و١٢  ــس الثالثاء، تس ــت وزارة الصحة، ام أعلن
ــراق، فيما  ــة في عموم الع ــة باحلمى النزفي ــاة جراء اإلصاب وف
حددت املرحلة اخلطرة من اإلصابة. وقال املتحدث باسم الوزارة 
ــمية من  ــيف البدر، في مؤمتر صحفي، إن آخر احصائية رس س
ــغ عددها ٥٥ إصابة و١٢ حالة  ــة للحمى النزفية بل وزارة الصح
ــا ٢٩ إصابة.وأضاف، أن  ــجلت وحده ــاً أن ذي قار س ــاة، مبين وف
ــيراً الى أن احلمى النزفية  ــفاء، مش أغلب املصابني متاثلوا للش
ــس بجديد.وتابع، أن  ــني عاماً ولي ــو مرض متوطن منذ خمس ه
ــة، أما اآلن فإن  ــالل األعوام املاضي ــات كانت محدودة خ اإلصاب
أعداد اإلصابات متزايدة، الفتاً إلى أن مرض احلمى النزفية ينقل 
راد. من خالل التماس املباشر مع احليوان أو من خالل حشرة القِ
وشدد البدر على ضرورة أن يلتزم القصابون بالذبح في األماكن 
ــوائي، مضيفاً على بعض  اخملصصة واالبتعاد عن الذبح العش
ــداد ووزارة الداخلية بذل  ــة بغ ــة أمان ــة وخاص ــات اخملتص اجله
ــوائي.وأكد عدم وجود أي لقاح أو  ــود أكثر ملنع الذبح العش جه
ــي لهذا املرض، وهذا ال يعني أن املواطن ال يتلقى  مضاد فايروس
ــالج املريض إذا كان املرض في  ــالج، وإمنا نقوم بالواجب وع أي ع
ــرة وهي مرحلة  ــرض للمرحلة اخلط ــه، أما عند وصول امل بدايت

النزف حتت اجللد أو من فتحات اجلسم فيصعب عالجه. 

رقعة اإلصابات تتسع.. 
أربيل تسجل أول حالة إصابة 

باحلمى النزفية

بابل ختصص قطعة ارض لفرع 
نقابة الصحفيني

املرور العامة تعلن افتتاح احد 
الطرق املغلقة يف بغداد

بغداد  / البينة اجلديدة
ــعت رقعة اإلصابات باحلمى النزفية في العراق بعد تسجيل  توس
ــة بالفيروس.وأعلنت املديرية العامة لصحة  أربيل أول حالة إصاب
ــة في احملافظة.  ــة إصابة باحلمى النزفي ــجيل أول حال أربيل ، تس
ــاب من أربيل  ــان، ان حالة اإلصابة هي لش ــرت املديرية في بي وذك
ــفيات  ــا وهو اآلن حتت العناية املركزة بأحد مستش بعمر ١٧ عام
ــدد اإلصابات  ــات العراقية في ع ــار، احملافظ ــدر ذي ق املدينة.وتتص

باحلمى النزفية بواقع ٢٩ إصابة، تليها املثنى بـ٤ إصابات.

بغداد  / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، قطعة ارض  ــن منديل، ام خصص محافظ بابل حس
لفرع نقابة الصحفيني العراقيني في احملافظة.وذكر اعالم احملافظ 
ــن منديل خصص قطعة ارض لفرع نقابة  ، أن محافظ بابل حس
ــن املوافقة على  ــال ع ــي احملافظة فض ــني ف ــني العراقي الصحفي

تخصيص قطع اراض لصحفيي احملافظة.

بغداد  / البينة اجلديدة
ــاح طريق مغلق  ــرور العامة، امس الثالثاء، افتت ــت مديرية امل أعلن
ضمن قاطع مرور بغداد اجلديدة. وذكرت املديرية ، أنه مت فتح الطرق 
ــر العنكبوتي نزلة  املغلقة ضمن قاطع مرور بغداد اجلديدة، اجلس
ــرطة بغداد اجلديدة،  ــارع احملاذي ملركز ش بغداد اجلديدة بأجتاه الش
ــات الكونكريتية في  ــع الدعام ــني، أنه مت رف ــف دار. وب ــة ال منطق

الطرق املفتوحة.

امتداد : املستقلون قادرون عىل تشكيل احلكومة 
برشط الضامنات

جمددا.. موجة غبار تغطي سامء العاصمة بغداد

بغداد / البينة اجلديدة

اكدت حركة امتداد قدرة النواب املستقلني 
في مجلس النواب على تشكيل احلكومة، 
فيما وضعت شرطا لذلك. واشترط القيادي 
في حركة مسعد الراجحي ، وجود ضمانات 
من اجلهة التي تقدمت باملبادرة سواء التيار 
ــيقي، حيث ميكن  الصدري او االطار التنس
ــير باجتاه احلكومة  ــذا الواقع والس ادراك ه
ــي.وتابع  لكن بضرورة ايجاد ضمان سياس
ــي بحاجة الى  ــل النياب ــي ان العم الراجح
ــرض الى املصادمات  غطاء دوما لعدم التع
ــاحانات واالنتقال الى سحب الثقة  واملش
ــية. من احلكومة وفقا للمزاجات السياس
ــكيل حكومة  واضاف ان اذا ما كلفنا بتش
ــك ضامن من اجلهة  ــب ان يكون هنال فيج
ــك املبادرة.وأعلن اإلطار  ــى تل ــي دعت ال الت
ــه مبادرة  ــل عدة ايام، تبني ــيقي، قب التنس

ــة اجلديدة. ــكيل احلكوم ــاء أزمة تش إلنه
ــيقي ، انطالقا من  وذكر بيان لإلطار التنس
الشعور باملسؤولية الشرعية واألخالقية، 
نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من 
األزمة احلالية واالنسداد السياسي، ابتداءً 
ــا رافقها من  ــة وم ــج االنتخابي ــن النتائ م
ــة البرملان في ٣٠  إخفاقات وانتهاءً بجلس
مارسآذار املاضي (خصصت النتخاب رئيس 
ــح أن املبادرة  ــل إخفاقها).وأوض ــالد قب للب
ــراف للجلوس  ــع األط ــن دعوة جمي تتضم
ــول  احلل ــة  ومناقش ــوار  احل ــة  طاول ــى  عل
واملعاجلات من دون شروط أو قيود مسبقة، 
ــن واملواطن  ــة الوط ــع اجلميع مصلح يض
أمام عينيه.وأضاف البيان أن منصب رئيس 
ــا معنويا هاما لذا  اجلمهورية يحتل موقع
ينبغي أن يتصف شخص رئيس اجلمهورية 
ــيرة  الس ــن  وحس ــالص  واإلخ ــاءة  بالكف
ــزاب الكردية ببذل  ــلوك.وطالب األح والس

اجلهود للتفاهم واالتفاق على مرشح ميتاز 
ــياقات املعمول  بهذه الصفات وضمن الس
ــس الوزراء  ــق مبنصب رئي ــا يتعل بها.وفيم
ــاظ على حق املكون  قال البيان يجب احلف
ــل املكون  ــن خالل كت ــر مجتمعيا م األكب
ــن الكتلة األكثر  ــة لتكوي األكبر املتحالف
ــيح رئيس  ــن ثم االتفاق على ترش عددا وم
مجلس الوزراء القادم.وشدد على ضرورة أن 
تتحمل القوى املشاركة في احلكومة منها 
ــله (رئيس الوزراء) وجناحه  ــؤولية فش مس
ــيقي، إلى  ــبته.ودعا اإلطار التنس ومحاس
ــر اإلرادات وإبداء  االبتعاد عن سياسة كس
ــن  ــة، م ــازالت املتبادل ــدمي التن ــة وتق املرون
ــتركات الوطنية  ــد املش ــل االلتقاء عن أج
ــية مع مراعاة األوزان االنتخابية. والسياس
ــة تفاوضية  ــكل جلن ــار إلى أنه سيش وأش
ــيني، من  ــع الفرقاء السياس ــدء احلوار م لب

أجل وضع هذه املبادرة موضع التنفيذ.

وزير التجارة يعلن ختصيص (٥٠٠)مليار دينار ملستحقات
 الفالحني واملزارعني للموسم التسويقي احلايل

بغداد / البينة اجلديدة
ــوري،  اجلب ــالء  ع ــارة  التج ــر  وزي ــن  أعل
ــتحقات  تخصيص ٥٠٠ مليار دينار ملس
الفالحني واملزارعني للموسم التسويقي 
ــوري ، أن هذا املبلغ  ــي. وأضاف اجلب احلال
سيسهم في إجناح املوسم التسويقي 
ــويق املتواصلة  ــات التس ــن آلي ويزيد م
ــار  ــدد من احملافظات.وأش ــداد وع في بغ

ــويقي  ــم التس ــى أن املوس ــوري، إل اجلب
ــات كبيرة من  ــق جناح ــذا العام يحق ه
خالل قيام الفالحني واملزارعني بتسويق 
ــي وصلت  ــكل يوم ــات كبيرة وبش كمي
ــن يومياً.ولفت  ــن ٥٠ ألف ط إلى أكثر م
ــود آلية تعاون مع  ــر التجارة، إلى وج وزي
ــم رئيس  ــاندة، مثمناً دع ــات الس اجله
ــات  ــاح آلي ــة إلجن ــة ووزارة املالي احلكوم

التسويق في معظم محافظات البالد.
ــول  ــت وص ــارة أعلن ــت وزارة التج وكان
ــر من ٤٠٠  ــوقة إلى أكث ــات املس الكمي
ــويقي  ــم التس ألف طن منذ بدء املوس
ــهر احلالي وحتى اآلن،  في األول من الش
ــتمر  ــةً أن الكمية في تصاعد مس مبين
ــويق جديدة  في ضوء افتتاح مراكز تس

في بغداد واألنبار وصالح الدين.

«الزراعة» : هكذا تنتقل احلمى النزفية.. تسخني اللحوم ينهي العدوى
بغداد / البينة اجلديدة

ــاء،  الثالث ــس  ام ــة،  الزراع وزارة  ــت  أعلن
ــأن  ــع وزارة الصحة بش ــكيل جلنة م تش
ــارت إلى أن  ــا أش ــة، وفيم ــى النزفي احلم
ــخني اللحوم ينهي العدوى، بينت أن  تس
ــة العاملني  ــا يكون عند مالمس انتقاله
ــال  احليوانات.وق ــع  م ــر  مباش ــكل  بش
ــد النايف  ــوزارة حمي ــم ال املتحدث باس

ــوزارة قامت  ــي، إن ال ــر صحف خالل مؤمت
ــتنفار تام ملكافحة احلشرة الناقلة  باس
ــراء  ــرت بش ــى النزفية، حيث باش للحم
ــع  ــن للحيوانات، بغية احلد من توس حق
ــة  النزفي ــى  احلم أن  ــارها.وأوضح،  انتش
ــم، واحلاالت  ــي كل دول العال ــودة ف موج
ــليطاً  ــي العراق إال أن هناك تس قليلة ف
ــار الى تشكيل  إعالمياً بهذا الشأن.وأش

ــد احليوانات  ــة لتواج ــع الصح ــة م جلن
ــوائيات  العش ــى  عل ــاء  والقض ــازر  واجمل
ــاً املواطنني الى  ــل اإلصابات، داعي لتقلي
شراء اللحوم من أماكنها املرخصة.وقدم 
ــائل اطمئنان الى الشعب بشأن هذا  رس
ــخني اللحوم ينهي  ــرض، مبيناً أن تس امل
العدوى، وأن انتقالها يكون عند مالمسة 

العاملني بشكل مباشر مع احليوانات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدرت وزارة التربية، امس الثالثاء،  أص
ــني  ــرار حتس ــوص ق ــاً بخص إيضاح
املعدل الذي مت إقرارهُ في وقتٍ سابق.
وبينت الوزارة ، أن قرار حتسني املعدل 
ــة الرأي  ــة هيئ ــن صالحي ــع ضم يق
ــي أقرته، وال يدخل في صالحيات  الت
معالي الوزير اجراء اي تعديل عليه.
ــت  ــرأي صوت ــة ال ــت، أن هيئ وأضاف

ــة (٤) بتاريخ ٢٢/   ــتها املرقم بجلس
ــي ٢٠٢٠- ٣ / ٢٠٢١ بأن العام الدراس
ــر الذي يطبق  ــو العام االخي ٢٠٢١ ه
ــدل للطالب  ــني املع فيه نظام حتس
الناجح الذي لم يكن راغباً باملعدل 
ــري على  ــذي حصل عليه، وال يس ال
ــية الالحقة، مشيرةً  االعوام الدراس
ــة  الطلب ــن  ــبة ٩٠٪ م ان نس ــى  ال
املشاركني في حتسني املعدل اخفقوا 

وحصلوا على معدالت اقل من التي 
ــنة االولى. ــوا عليها في الس حصل
واكدت الوزارة، حرصها الكبير على 
ــتقبل طلبتها الدراسي ، وانها  مس
ــة لهم في  ــة وداعم ــتبقى راعي س
ــن اجل رفع  ــيرتهم العلمية م مس
ــم العراق عالياً في كافة احملافل  اس

العربية والدولية.

الرتبية تصدر توضيحاً 
بشأن «حتسني املعدل»

بغداد / البينة اجلديدة
ت عاصفة ترابية، امس الثالثاء، سماء  غطّ
العاصمة بغداد، بعد توقعات هيئة األنواء 
ــطى  ــان الوس ــهد املنطقت ــة أن تش اجلوي
واجلنوبية تصاعد الغبار خالل اليوم واأليام 
ــلنا، إن عاصفة  الثالثة املقبلة.وقال مراس
ــداد، وبدأت  ــت العاصمة بغ ترابية اجتاح
ــة في الطرق اخلارجية  تؤثر على مدى الرؤي
منها. وشاعت العواصف الرملية بالشرق 
ــط في الفترة األخيرة، وهو ما يعزوه  األوس
اخلبراء إلى التغير املناخي، وسوء إدارة املياه 

واألراضي.
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9مقاالت
من يتحقق مِن صحة أدلة اإلدانة يف املحاكمة الغيابية؟

* سالم روضان اِّـوسوي

ــة عقيدتها بإدانة  ــم تبني احملكم ومن ث
ــق األدلة التي  ــراج عنه وف ــم أو اإلف املته
توفرت وهي (هي اإلقرار وشهادة الشهود 
ــوف  ومحاضر التحقيق واحملاضر والكش
الرسمية األخرى وتقارير اخلبراء والفنيني 
ــررة قانوناً)  ــة األخرى املق والقرائن واألدل
ــن قانون  ــادة (٢١٣/آ) م ــي وردت في امل الت
ــا تقدم  ــالل م ــن خ ــول اجلزائية.وم األص
ــه بان احملكمة  ــان املفروض واملفروغ من ف
ــق أي متهم  ــاً غيابيا بح ــدر حكم ال تص
وعلى وجه اخلصوص في القضايا املهمة 
ــدام ومنها  ــا اإلع ــون عقوبته ــي تك الت
ــة، اال بعد ان تتحقق من  اجلرائم اإلرهابي
ــبعها  ــة املطروحة أمامها وتش كل األدل
ــذه اجلرائم التقف  ــاً وتدقيقاً، فه حتقيق
ــى عليه، وإمنا  ــا جتاه اجلاني واجملن أهميته
ــي  ــي وامني وسياس ــد اجتماع ــا بع له
ــهد العراقي، والدليل على  مؤثر في املش

ــاج املوجه  ــد واالحتج ــيل النق ــك س ذل
ــد صدورها  ــواء عن ــى تلك األحكام س إل
ــا، لكن ما ظهر  ــد نقضها وإلغائه أو عن
ــرارات  ــن صدور ق ــرة م ــة األخي ــي اآلون ف
ــراج عن متهمني كانوا مدانني بجرائم  إف
ــة اإلعدام  ــني بعقوب ــة ومحكوم إرهابي
ــاد  ــني بجرائم الفس ــن املدان ــا او م عنه
ــرقته، قد أثار هذا  ــدار املال العام وس وإه
ــتغراب الكثير من عامة الناس  األمر اس
ــن اإلمر  بحاجة  وحتى من اخملتصني، لك
ــي:١.ان امر  ــى وفق االت ــى توضيح وعل ال
ــدر بحقه حكم  ــادة محاكمة من ص إع
ــا االعدام او  ــة عقوبته ــي عن جناي غياب
ــت ، جائز مهما  ــجن املؤبد او املؤق بالس
ــاز االعتراض  ــن الن القانون أج طال الزم
ــذه اجلرائم  ــي في ه ــى احلكم الغياب عل
ــليم  ــى احملكوم او تس ــني القبض عل حل
ــه، وله ان يعترض وجتري محاكمته  نفس
مجدداً وهذا ما أشارت اليه املادة (٢٤٧/آ) 
ــات اجلزائية.  ــول احملاكم ــون أص ــن قان م
ــي إعادة  ــتغراب ف ــة او اس ــك ال غراب لذل
ــني غيابياً مثلما جرى  محاكمة احملكوم
ــض احملكومني ممن  في األيام األخيرة لبع
ــة.٢.لكن قد يكون  يعملون في السياس
الستغراب اجلميع حضور جتاه الية إعادة 
ــه  ــليم احملكوم لنفس احملاكمة عند تس
ــث جند ان بعضهم  ــض عليه، حي او القب
ــتغرق  ــه مجدداً ولم تس جرت محاكمت
سوى جلسة واحدة، وصدر فيها احلكم 
ــابق الذي كان يقضي  بإلغاء قرار ها الس

باإلعدام ومن ثم اإلفراج عنه، بينما نص 
ــاد احملاكمة مجدداً  القانون يوجب ان تع
ــة األدلة من جديد بحضور  وتتم مناقش
ــهود  ــتماع للش ــم أي ان يتم االس املته
ــهاداتهم  ــتهم عن ش ــدداً ومناقش مج
ــم،  احلك ــدار  إلص ــبباً  س ــت  كان ــي  الت
ــت ان احملكوم قد  ــد قد اثب ــا بالتأكي ألنه
ــوب اليه، فاذا انكر  ارتكب الفعل املنس
ــدداً، البد من  ــراء محاكمته مج عند إج
ــن ثم النظر  ــهود، وم مواجهته مع الش
ــدة فاذا ثبت  ــة اجلدي في نتيجة املناقش
ــم باإلدانة  ــان احلك ــهادة ف ــة الش صح
ــتثناء  ــه باس ــض اعتراض ــح ويرف صحي
ــا بالتخفيف  ــر بالعقوبة إم إعادة النظ
ــى حالها، أما  ــديد او بقائها عل او التش
ــم لفقوا  ــهود وانه ــذب الش ــت ك اذا ثب
التهمة وانها شهادة زور فالبد وان تتخذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم باعتبارهم 
ــزور املعاقب  ــهادة ال ــة ش ــوا جرمي ارتكب
ــن قانون  ــادة (٢٥٢) م ــب امل ــا مبوج عليه
ــنة ١٩٦٩ املعدل،  العقوبات رقم ١١١ لس
لكن ما حصل لم يكن فيه أي إجراء ضد 
ــهادته، كما  ــاهد كان قد ادلى بش أي ش
ــة غير كافية  ــن ان نتصور ان األدل ال ميك
ــا غير صحيحة الن املفروض  لإلدانة النه
ــد تعمقت كثيراً في  ان تكون احملكمة ق
ــدام هو من  ــا باإلع ــا الن قراره حتقيقاته
ــن تداركها  ــرارات التي ال ميك ــر الق اخط
ــن ان  ــا ال ميك ــذه، كم ــاً ان مت تنفي الحق
نتصور ان احملكمة قد بنت حكمها على 

ــخص واحد وعلى فرض انها  ــهادة ش ش
ــون ال يجيز  ــهادة صحيحة، الن القان ش
ــتناداً إلى شهادة واحدة  احلكم أصالً اس
ــادة (٢١٣/ب) من  ــى وفق ما ورد في امل وعل
قانون األصول اجلزائية.ومن خالل العرض 
ــتفهام التي  ــات االس ــان عالم ــاله ف أع
ــص لها حظ  ــا املواطن قبل اخملت وضعه
وافر، كما ان هذه اإلجراءات نفترض فيها 
إنها متت على أساس مهني مستقل عن 
أي ضغوط خارجية الن القضاء يجب ان 
ال يخضع إال لسلطان القانون وعلى وفق 
ما ورد في الدستور وفي القوانني األخرى، 
ــة  ــدر باإلدان ــي تص ــكام الت ــذه األح فه
غيابياً وبعقوبات جسيمة مثل اإلعدام، 
ــليم احملكوم  ــوع عنها عند تس ثم الرج
ــريعة  ــه طوعاً وبإجراءات جداً س لنفس
ــات الدولية التي  ــبباً للمنظم ــون س يك
تعنى بحقوق اإلنسان بتأشير مالحظة 
عن إجراءات احملاكمة العادلة في العراق، 
ــر حول حقوق  ــي التقرير األخي وما ورد ف
ــان في العراق خير دليل على ذلك  اإلنس
ــراته ان القضاء يصدر  ــني مؤش الن من ب
ــا دون تروي ثم يرجع عنها الحقاً،  احكام
ــاف ثقة املواطن  ــا انه يؤدي الى إضع كم
ــة، الن ذوي الضحايا  ــكام القضائي باألح
ــوا وجاهدوا في  واجملنى عليهم قد ناضل
ــى إنها  ــات واطمأنوا إل ــة اإلثب تقدمي أدل
ــوا بها، الن  ــاة واكتف ــة اجلن ــة إلدان كافي
ــد ان فحصتها، ثم  ــة قبلتها بع احملكم
ــرار ينقض كل جهدٍ  ــم األمر بق يفاجئه

ــق القصاص  ــع عليهم ح ــوه ويضيّ قدم
العادل من اجلناة، وبالنتيجة سينعكس 
ذلك على األمن القانوني واجملتمعي، وقد 
ــم األخيرة أمام  ــة قتل املته تكون حادث
ــار اجلميع وبالقرب من بناية احملكمة  أنظ
ــطرة  ــي قضت ببراءته في قضاء الش الت
ــالم، دليال  ــائل اإلع ــا وس ــي تداولته والت
ــي، مما يدعونا  ــى انعدام األمن القانون عل
ــد عمل  ــى تعضي ــني إل ــاً مخلص جميع
ــه التحقيقية  ــم إمكانيات ــاء ودع القض
ــائل العلمية املتقدمة في  بكافة الوس
ــون وكفاءة  ــق وعلم القان فنون التحقي
ــا جميعاً  ــس لن ــه، الن لي ــني علي القائم
ــني غير  ــاً او محكوم ــا حكام ــواء كن س
ــه  والنزي ــتقل  واملس ــادل  الع ــاء  القض
ــى التي ال  ــل هو الفوض ــالً، الن البدي بدي
ــادة في  ــذر وال تبقي، وأمتنى لكافة الس ت
السلك القضائي التوفيق في مهامهم 
ــيمة التي قدموا من أجلها قرابني  اجلس
ــى محراب العدالة، وان يكونوا  نحرت عل
ــات املواطنني  ــتوى تطلع على قدر ومس
الن أي مواطن اصبح ال يثق بالسياسيني 
ــي  ــأن السياس ــع الش ــني م او املتفاعل
ــى لو كانوا في مناصب يفترض فيها  حت
ــتقالل واالبتعاد عن السياسة، من  االس
ــراق وإمنا  ــي الع ــون احلكم ف ــن يتول الذي
بقيت عني املواطن شاخصة نحو قضاءٍ 
ــم ويحميهم  ــتقل يضمن حقوقه مس

من االعتداء.
* قاضٍ متقاعد

 * الربوفيسور أ.د.ضياء 
واجد اِّـهندس

ــية -األوكرانية)  ــرب الروس ــرزت (احل أب
ــدر البديل  ــن املص ــث ع ــرورة البح ض
ــا  ــى أورب ــي إل ــاز الروس ــدادات الغ إلم
ــتدام وآمن، ومن مناطق  ــكل مس بش
بَيل  ــر.. وقُ ــك خزين إحتياطي كبي متتل
حرب (والدة األقطاب العاملية اجلديدة)، 
إنشغلت مراكز صنع القرار و الدراسات 
االستراتيجية في أمريكا وأوربا في الرَّدِّ  
ــتراتيجية ملستقبل  إلطالق ضربة إس
ــي إلى  إمدادات الغاز الطبيعي الروس

أوربا.ومن أهم البدائل املتاحة هو :
١- خط الغاز البحري اإلسرائيلي الذي 

ــط له ليكون بديالً عن  يجري التخطي
ــتقبل  ــى أوربا باملس ــي إل الغاز الروس
ــة  احلكوم ــدأت  ب ــذي  وال ــب،  القري
اإلسرائيلية بإعداد دراسات إقتصادية 
ــي من  ــط الرئيس ــدأ اخل ــة له.يب و فني
ــتراتيجي  ــار غاز طبيعي مبخزون اس آب
موجودة ضمن املنطقة املتنازع عليها 
ــط  ــر األبيض املتوس ــي حوض البح ف
الشرقي بني لبنان و إسرائيل و قبرص و 
سوريا و تركيا.وعلى غرار اخلط الروسي 
ط إسرائيل  (نوردم سترمي ١ و٢) ،  تخطِّ
ــط  ــب نقل حتت مياه املتوس ــدِّ أنابي مل
ــرص فاليونان، و منها  من اآلبار إلى قب
ــا و بلغاريا والذي  ــى إيطالي ني إل بخطَّ
ــرق أوربا، مع  يتم توزيعه إلى أملانيا وش
إمكانية التوازن في إمدادات الغاز إلى  
ــر، ومنه  ــا من اجلزائ ــبانيا و فرنس اس
تتوزع لبقية دول اإلحتاد األوروبي.تواجه 
أوربا وأمريكا مشكلة سياسية  كبيرة 
في أنَّ احلقول الكبرى التي حتتوي على 
ــل إلى (  ــاز عمالقة تص ــات غ احتياط
ــب من الغاز  ــون قدم ) مكع ١٢٥ تريلي
ــة متنازَع  ــي ، تقع في منطق الطبيع
ــرائيل و  ــا بني حلفاء أميركا (إس عليه
قبرص)، و حلفاء روسيا (سوريا و حزب 

ــة ملصر و  ــي لبنان)، إضاف ــر ف ِّ اهللا املؤث
عبَنيِ اإلقليميَنيِ شرق البحر  تركيا الالَّ
ــنِ يتمتعان  ي ــط اللذَ ــض املتوس األبي

بعالقات متوازنة مع اجلميع..
ط بعض املراكز اإلستراتيجية  ٢- تخطِّ
ــي  العراق ــاز  الغ ــوض  ــط ح رب ــى  عل
العمالق في املناطق الغربية العراقية 
ــرائيلي  ــط اإلس ــع اخل ــمالية م و الش
ــي  ــعار وف ــي األس ــم ف ــة التحك بُغي
ــك لقطع  ــة العاملي، وذل ــوق الطاق س
ــط الغاز  ــر في إعادة (خ محاوالت قط
ــبق وأن حاولت   ــي س ــي)، والت اخلليج
ــورية عام ٢٠١٠،  هُ عبر األراضي الس مدَّ
و رفضت دمشق إمراره بشكلٍ قطعيٍّ 
ــية، والذي كان  بتأثير احلكومة الروس
ــرب في  ــباب اندالع احل ــم أس ــد أه أح
ل  ــوريا، و السبب الرئيس في التدخُّ س
ــهمَ  ــذي أس ــكري، ال ــي العس الروس
ــد) في  ــار األس ــاء الرئيس (بش في بق
السلطة..و ليس من قبيل الصدفة أن 
ــرائيلُ أوكرانيا في املسالك  تدعمَ إس
ــتواجه  ــا تُدرك بأنها س ــة، ألنه اخلفي
ــروع  جبرَةً في حال بدء املش ــيا مُ روس
مع استمرار احلرب.. و قد يكون الضوء 
األخضر حللفاء الروس من العرب جاهزًا 

ــرائيلية  ــداءات اإلس ــرَّدِّ على اإلعت بال
املتكرٍّرة في سوريا و لبنان و فلسطني 
ــي  ف ــر  كبي ــر  لتغي ا  ــدً متهي ــراق  والع
ــية - اإلسرائيلية. ــات الروس السياس

ــمالية  ــن أنَّ  اجلبهة الش ــم م وبالرغ
ا  إلسرائيل تشهد منذ سنوات نشاطً
ــوريا حلجة للبدء  ــرًا، و ال حتتاج س كبي
بإسقاط مقاتالت إسرائيلية بدعم من 
العسكريِّني الروس و اإليرانيني حينما 
ــبة  ــية مناس تكون الظروف السياس
ــرائيليون  ــرعَ اإلس ــد أن يش لذلك بع
ــدى  ل ــا  واضحً ــح  أصب ــد  بذلك..لق
ــا في  ــة و حلفائه ــة األمريكي احلكوم
ــرق  ــرورة ترتيب (الش ــى ض ــو عل النات
ــط) من جديد، ألنَّ منصات الغاز  األوس
ــرقي املتوسط هدف  ــرائيلية ش اإلس
ــتهداف إن كان من  ــهل اإلس ثابت س
ــواحل السورية أو من اللبنانية أو  الس
ــواحل غزة مما يعيق عمل  حتى من س
ــن صعوبة  اجلديد.تكم ــة  الطاق خط 
ــاب  غي ــروع  املش ــذا  ه ــل  مث ــالق  إط
ــة قابلة  ــي منطق ــي ف ــق الدول التواف
ــرق  ــة مثل الش ــأي حلظ ــتعال ب لإلش
ــراك الصني في  ــط وصعوبة إش األوس
ــهد املفاوضات  هذه الترتيبات..قد تش

ــراف  أط ــر  عب ــة  اإليراني  - ــة  األمريكي
ــات جديدة قد تُطلِقُ يَدَ  متعددة توافق
ــد تترتب أوضاع  ، و ق ــي اخلليجِ إيرانَ ف
لِّ  ــة في ظِ ــية القادم العراق السياس
ــح بني إيران و أمريكا تارة  توافق املصال
ــدأت باللعب  ــر أطراف خليجية ب و عب
ــريع تارةً أخرى..املؤسف أنَّ الكتل  الس
ــية غائبة و بعيدة عن التأثير  السياس
ــية  ا في اللعبة السياس ــون طرفً لتك
ــغلون  ــة، ألنهم منش ــة القادم الدولي
بعديد الوزارات التي يريدون أن يستولوا 
ــيطرة  ــا، وتهريب النفط، و الس عليه
على املنافذ، و اإلستحواذ على العقود 
و عقارات الدولة  واستمالك جامعات 
لُ  ــكَّ ــي حني أنَّ العالمَ يتش أهلية ، ف
ــة  ــن العراق لو كان في العراق ساس م
ــوِّلني  ــل املتس ــس مث ــني و لي مخلص
ــلِّ أبيب و  ــب بعضهم إلى ت ــني يذه ح
ــي القادم من  ــتجدوا دورًا ف لندن ليس
الصراعات و يضعوا الغاز العراقي في 
ــتعمرين  ــتان حتت تصرُّفِ املس كردس

القدامى و اجلدد.
ربَّنا انصرُنا على القوم الظاملني..

بِّرين.. نَّا على حرب املُتجَ و أعِ
* مجلس اخلبراء العراقي

جنان السعدي

ــش  ــة  تفتي ــن نقط ــررت م ــا م حينم
ــاة في مدينتنا أديت التحية على  املش
ــم  ول ــش  بالتفتي ــف  املكل ــرطي  الش
أسمع رداً على  سالمي ,حينها حدثت 
ــا كان متعباً من  ــي بأن الرجل رمب نفس
واجبه ,أو لكثرة من مير أمامه للتفتيش 
أو رمبا لم يسمعني مع أني كنت قاصداً 
ــموع ,لكني  ــوت مس ــالم بص إداء الس
ــث  ــع حدي ــياً م ــذر متاش ــه الع أعطيت

الرسول (ص) ( إحمل أخاك املؤمن على 
ــر ) ,لكن األمر  ــبعني محمالً من اخلي س
تكرر حينما ركبت سيارة األجرة ( كيا ) 
وسلمت على عدد من الركاب اجلالسني 
ــمع رداً من  ــالم عليكم ) ولم أس ( الس
ــررت مبجموعة من  ــاء م أحد ,وفي املس
ــي ليلة من  ــار ف ــد اإلفط ــباب بع الش
ــارك ,وبالكاد  ــان املب ــهر رمض ليالي ش
ــت (هال عمي )  ــم بصوت خاف رد أحده
حينها شعرت بضرورة تسليط الضوء 
ــر الالئقة عرفاً  ــذه الظاهرة غي على ه
ــرعاً .(في خارجي  ــتحبة ش وغير املس
ــة ) محمود درويش..  عالم ال يرد التحي
ــاح على  ــات اإلنفت ــك من عالم ــا تل رمب
الغرب ( العوملة ) ألن اإلنسان وفق تلك 
النظرية يتحول الى روبوت آلي ال يحمل 
ــانية  ــاعر اإلنس ــة واملش ــن العاطف م
شيئاً ,مع إني أتذكر صورة املرأة املسنة 
ــاوزت الثمانني  ــد جت ــدو أنها ق ــي يب الت
ــت أصادفها صباح كل  عاماً والتي كن
ــي إحدى  ــي للدوام ف ــاء خروج ــوم أثن ي

ــة  اإليرلندي ــة  العاصم ــفيات  مستش
دبلن وهي تسوق دراجتها النارية وتؤدي 
ــى  )عل  GOOD MORNING) ــالم  الس
ــتثناء ودون معرفة  جميع املارة دون اس
ــة  ,هذا  ــامة جميل ــبقة مع ابتس مس
كان في بداية ثمانينات القرن املنصرم 
أي قبل حلول العوملة .السالم هو دعاء 
القلب احملب لآلخرين بالسالمة واألمن 
ــع الديانات  ــت جمي ــان ,وقد رحب واألم
ــت عليه  ــالم بل وحث ــماوية بالس الس
ــا بخصوصه ,ألن اهللا  وأنزلت تعاليمه
عز وجل محب للسالم والراعي الداعي 
ــمائه احلسنى  األول له  , وبل وأحد أس
ــالم) . حث اإلسالم احملمدي كثيراً  (الس
ــتقر احلياة  ــل جعل مس ــى إدائه ,ب عل
ــماها ( دار  ــن اجلنة وأس ــرة للمؤم اآلخ
ــالم ) ( لهم دار السالم عند ربهم  الس
ــورة  ــو وليهم مبا كانوا يعملون ) س وه
ــا ورد في حديث  ــة ١٢٧ ,كم ــام آي األنع
ــالم بينكم)  ــوا الس النبي ( ص ) ( أفش
ــة وألفة ولطف  ــا فيه من مودة ورحم مل

وتواضع ,فعن اإلمام جعفر الصادق (ع ) 
( من التواضع أن تسلم على من لقيت 
ــدس يفصل وينزل  ــرع املق ) ,وراح الش
تعليماته و مفاهيمه احلقة السمحاء 
ــه  وثقافت ــالم  الس أداء  ــة  كيفي ــي  ف
ــلم الصغير على  ــي أن يس وأهميته ف
ــى الكثير والراكب  الكبير والقليل عل
على املاشي واملار على القائم والقائم 
ــث مروية عن  ــي أحادي ــى القاعد ,ف عل
ــن اإلمام  ــد ( ص ),و روي ع ــي محم النب
ــن بن علي ( ع ) ( من يبدأ الكالم  احلس
قبل السالم فال جتيبوه ),دعوة صريحة 
للسالم الذي دعى اليه السيد املسيح 
ــاء في  ــا ج ــرمي ( ع )كم ــن م ــى ب عيس
ــا ( اجملد هللا في األعالي وعلى  إجنيل لوق
ــن املثير في األمر  ــالم )  .لك األرض الس
استهانة الناس بهذا الركن احليوي من 
التودد والتراحم واستثقاله خاصة في 
الرد عليه ,فبقدر ما حثت عليه مبادىء 
ــرد  ــائه وال ــرورة إفش ــن ض ــماء م الس
ــورة  ــه, كما ورد في اآلية ٨٦ من س علي

ــة فحيّوا  ــم بتحي ــاء (وإذا حييت النس
ــا ,إن اهللا كان  ــا أو ردّوه ــن منه بأحس
ــيبا ) ,بل وجاءت  ــيءٍ حس على كل ش
ــالم  نصوص أخرى تدعو ألكثر من الس
ــل بني  ــا تص ــة ألنه ــو للمصافح ,تدع
ــنة  األرواح والقلوب بايجابياتها احلس
ــان , وقد جاء  ــي إزالة األحقاد واألضغ ف
ــت عليهم  ــل البي ــة عن أه ــي الرواي ف
ــإن املصافحة  ــوا ,ف ــالم ( تصافح الس
ــاد )(  ــل األحق ــخيمة وتزي ــب الس تذه
ــن قلوبكم )  ــوا يذهب الغل ع تصافح
ــر ج١ ص ٥٠٧٠ ، وال بد  ــع الصغي اجلام
ــالم في نفوس  من غرس مفاهيم الس
ــر من قبل عوائلهم  األطفال من الصغ
ــي  ــم ف ــة دور مه ــم للمدرس ــن ث ,وم
يَم ومفاهيم السالم ملا فيها  ترسيخ قِ
ــي األلفة  ــاء للنفوس وزيادة ف من صف
واحملبة والتراحم والتقرب لآلخرين وبذر 
ــنة لبناء مجتمع صالح  اخلصال احلس

متآخ يعم أبناءه السالم واحملبة.

إفـشـــاء الـســــــالم تــــرف أم ضــــــــرورة ؟

صـــــــــنـــــع فـــــــــــي الـعـــــــــــــــــــــــراق

البـــديـــل بـيــــن العـــــــراق و إسـرائـيــــــــــــل 

ماجد جواد خيون

ــارة ال  ــراق خطوات جب ــى الع ــد خط لق
ــارة وال اعتقد  ــل لها في عالم التج مثي
ــدان في  ــن البل ــهُ م ــن مياثل ــاك م ان هن
ــى عاتقه  ــد اخذ عل ــذا . فق ــاطه ه نش

ــوذ  ــح والنف ــاب املصال ــة اصح ومببارك
ــدول اجملاورة  ــة تصريف منتجات ال مهم
ــتغنياً بذلك عن عبارة  وغير اجملاورة مس
( صنع في العراق ) بل ومحاولة دعسها 
ــت عجالت ناقالت البضائع التي غزت  حت
كل منافذ التصريف وبأسعار ال ميكن أن 
ــاج الوطني  ــد امامها بضائع االنت تصم
ــة ام حكومية حتى  ــواء اكانت اهلي س
فقد هذا البلد كينونته وعنوانه واصبح 
ــوقاً يفيض  ــدى اكثر من كونه س ال يتع
ــف أغلبنا  ــاب ولألس ــا طاب وخ بكل م
ــاه ما يجري من عبث في  لزم الصمت جت
ــاد البلد ومقدراته فهكذا نوع من  اقتص
ــتيراد املنفلت ال جتد لها  ــارة واالس التج
ــدان العالم وهي جتارة  مثيالً في بقية بل

ــاء وامتدت  ــى الي ــن األلف ال ــرة م خاس
آثارها فأوصدت   أبواب املعامل واملصانع 
ــركات صغيرة كانت أم كبيرة ومن  والش
ــبابنا  البديهي ان ينعكس ذلك على ش
(ليفرك الراح بالراح ) حتت سرادق البطالة 
ــراف  ــر واالنح ــار الفق ــاع وانتش والضي
ــا  ومنه ــم  اجلرائ ــان  وامته ــلوكي  الس
ــة ومبختلف انواعها هذا  اجلرائم املنظم
ــر ان هذا البلد  ــن جانب ومن جانب آخ م
وفقاً لهذا املسعى اعتمد اعتماداً كلياً 
ــر كل حاجاته ومتطلباته على  في توفي
ــات ال تعد وال  ــدان وهذه احلاج ــك البل تل
حتصى وقد دخلت في كل مرافق حياتنا 
ــص في توفيرها ان كان بقصد  وان اي نق
ــك حصول  ــى ذل ــيترتب عل ــه س أو بدون

ــي وطاملا  ــر البديل احملل ــدم توف ــة لع ازم
ــات وابطالها  ــذا ازم ــل هك حصلت مث
وارتباطاتهم  النفوذ والسلطة  اصحاب 
ــه ال حول  ــف على صمت ــن عاك واملواط
ــه الوضيع جعلنا  ــهُ وال قوة هذا التوج ل
في حكم التبعية واالتكالية واصبحنا 
ال  ــة  اخلاص ــات  االحتياج ــاب  كأصح
ــو في  ــنا ول ــعاف انفس ــتطيع اس نس
ــداد وجبة فطور او رغيف خبز او حتى  اع
ــاص اال وكان مصدرها  ــم رص ــاء قل اقتن
ــذا البلد وذاك  ــن اخلارج . نتبضع من ه م
ــباب ال تخرج عن  ــا واالس ــئنا أم أبين ش
ــيي الدولة  ــاق مصالح بعض سياس نط
واملتنفذين دون ادنى اعتبار ملصلحة هذا 
ــت عنا هذه  ــد ومواطنيه حتى عرف البل

البلدان كل مفردات خصوصياتنا بعد ان 
خرقونا من جهاتنا االربعة وادخلونا في 
ــيبهم . فأين نحن من  برامجيات حواس
ــاخن وما يدور في فلكه  هذا العالم الس
ــير الى انه مقبل  ــع ان كل الدالئل تش م
على جملة ازمات وعلى رأسها الغذائية 
ــاعية إلى  ــدول الكبرى س ــب ال وان اغل
سياسة التخزين ونحن نلهث الستيراد 
قوتنا اليومي وارضنا مطلقة وجميع ما 
ــه ونكتسي به او نلتحف به يردنا  نلبس
من خلف احلدود ومعاملنا مؤصدة .ماذا 
لو انقطعت عنا هذه الواردات لسبب أو 
آلخر … بالتأكيد سيكون مصيرنا اجملاعة 
والعري . فهل يا ترى سقطت عن جبيننا 

قطرة احلياء حتى ننتظر هذا املصير ؟.

ح / االخيرة 

عدنان السراج

د.اِّـهندس ماجد الجابري

ــام الدميقراطي  ــي النظ ــوة كبيرة ف ــائل اإلعالم بق ــع وس  تتمت
ــائل اإلعالم وليس  ــا األخبار من وس ــى اجلميع تقريبً حيث يتلق
ــة اإلعالمية على  ــر التغطي ــخاص أو مصادر أخرى وتؤث ــن أش م
ــائل  ا في وس ــا يعدونه مهمً ــة املواطنني للعالم وم ــة رؤي كيفي
ــن الوظائف  ــؤدي العديد م ــي ت ــي الت ــام السياس ــالم النظ إع
ــر األخبار ، وتعمل  ــة الدميقراطية من خالل نش ــة للعملي املهم
ــاعد في حتديد القضايا  ــيط بني احلكومة والشعب، وتس كوس
ا في وضع  ــارك وسائل اإلعالم أيضً التي سيتم مناقشتها.وتش
ــا وتداولها، وهو عملية اختيار  جدول للخيارات املطلوب طرحه
ــة العامة.وتركز  ــتحق املناقش القضايا أو املوضوعات التي تس
ــاالت الطوارئ  ــالم في منع املزيد من ح ــائل اإلع على أهمية وس
ــريعاً  ــهد انتقاالً س ــانية ..والعراق كدولة تش ــات اإلنس أو األزم
ــات واالجتهادات  ــبب اخلالف لدميقراطية لم تتضح معاملها بس
ــي واالجتماعي.  ــات والنظام السياس ــتور واالنتخاب حول الدس
ــا والنهج الذي  ــة وبرامجه ــبكة اإلعالم العراقي ــا ش إذا وضعن
ــتورية  ــن اخملالفات القانونية والدس ــير عليه، نرى العديد م تس
ــام عملها وخياراتها اإلعالمية، واملدير التنفيذي بقدرة قادر  لنظ
ــوان األمر الوالئي  ــراً قضائياً واضحاً بعن ــاعات عطل أم خالل س
ــرعان ما حصلت املواجهة  بهيئة االمناء  ــتمر بعمله وس ليس
ــة الوزراء وتهديد  ــرار من األمانة العامة لرئاس ــم بق ومت احتواؤه
ــس الوزراء بإجراء تعديل لقانونها يلغى األمناء أصالً. اضافة  رئي
ــار العامة حيث التحيز  ــية واألخب للعديد من البرامج السياس
ــا، وأيضاً في  ــرى واضحاً فيه ــاب أخ ــة على حس ــج جله والتروي
ــبوقة وطنياً توجه تعليمات  اختيار الضيوف وبظاهرة غير مس
مبنع إعالميني بارزين ومعروفني بخطهم الوطني من االستضافة 
لبرامجها حلسابات شخصية أو حزبية أو سياسية أو طائفية. 
ــهد العراقي يرجون  اعتقد جازماً أن العديد من املتابعني للمش
أن تكون وسائل اإلعالم شبه احلكومية وسيلة مفيدة وايجابية 
ــي والناصح لعمل  ــة ولتكريس الدور الرقاب ــة الدميقراطي للنقل

مؤسسات الدولة.

ــي تاريخ العراق  ــية بل مهمة وخطيرة ف ــس ملفات سياس    لي
ــر وكالة  ــر دليل تقري ــا ، وخي ــتهانة به ــن االس ــث وال ميك احلدي
ــتخبارات  االمريكية السري األخير (العراق عني العاصفة)  األس
ــوص تغير املناخ  ،  ــس الوزراء بخص ــك تعميم أمانة مجل وكذل
ــس انقاذ  ــكيل {{ مجل ــاني تش ــب وطني واخالقي وانس فواج
ــخص  ــه ش ــن التصحر والعواصف الترابية }} يترأس ــراق م الع
ــوارد املائية  ــن وزراء الزراعة وامل ــف م ــس وزراء  مؤل ــتوى رئي مبس
ــير وفق برنامج مدروس  ــتثمار الوطنية ، يس والبيئه وهيئة االس
ــة واخالص  ــاومات والعمل بجدي ــات واملس ــن التوافق بعديد ع
وبرامج علمية صحيحة ١- حملة وطنية كبرى لزراعة الصحراء 
ــجار التي تتحمل الظروف  باالحزمة اخلضراء واملصدات من االش
ــؤولية  ــاء قليل وادامتها وحتمل مس ــية وحتتاج مل اجلوية القاس
ــهلة بعيدة عن  ــتثمرين وبطريقة س ــجيع  املس ــا.٢- تش تلفه
الروتني والفساد من العراقيني واألجانب لألستثمار في األراضي 
ــعير والبطاطا  وكذلك النخيل  ــرة بزراعة احلنطة والش املتصح

والزيتون.
ــركات حفر اآلبار االرتوازية باآلليات والعدد والتقنيات  ٣- دعم ش

احلديثه والكوادر الفنية .
ــن اجلامعات واملعاهد  ــع أراض على اخلريجني العاطلني م ٤- توزي
ــن قبلهم ، وفق  ــكيل جمعيات تعاونية م ــكل فردي أو تش بش

تشريعات وضوابط وسلف ودعم وتشجيع .
٥- الزام احملافظات والبلديات وكذلك هيأة األستثمار إعطاء فرص 
ــاء معامل تدوير النفايات من مواد بالستيكية  أستثمارية ألنش
وورق وزجاج وإعادة تصنيعها ، وكذلك املواد العضوية بتحويلها 
ــص من حرق  ــة والتخل ــي الزراع ــتخدامها ف ــمدة ألس ــى أس ال

النفايات التي لها تاثير سلبي على املناخ واألمراض .
ــط بوضع خطة زمنية وفق برنامج مراقب من  ٦- الزام وزارة النف
ــب والذي يحرق  ــن الغاز املصاح ــتفادة م ــل وزارة البيئة لإلس قب

ويؤثر على املناخ والصحة .
ــة بحملة  ــوارد املائي ــة وامل ــل وزارة اخلارجي ــن قب ــرك م ٧- التح
ــع ، تركيا وايران  ــع دول املنب ــاكل م ــية وفنية حلل املش دبلوماس
وسوريا حلل مشاكل املياه وفق توافقات والفائدة لكل األطراف.

٨- وضع خطط من وزارة املوارد املائية لإلستفادة من مياه األنهار 
ــط العرب   ــد ش ــدود ، وخصوصاً س والروافد وبناء اخلزانات والس
ــتفادة من  ــج ، وكذلك وضع خطة لالس ــدم هدرها في اخللي وع
ــتخدامها بطرق حديثة وعدم التبذير  املياه اجلوفية واقتصاد اس

بها .
ــتخدام الطرق احلديثة بالري من تقطير ومرشات وتبطني  ٩- اس

القنوات املائية وعدم هدر املياه .
ــل جديدة  ــاء معام ــمدة وانش ــغيل معامل األس ١٠- إعاده تش
بيعيّة ،  ناعية والطّ ــمدة الصّ ــتخدام األس حسب احلاجة، واس
لتزويد التربة بالعناصر الضروريّة لنمو النباتات مثل النيتروجني 

، والفوسفور والكالسيوم واملغنيسيوم .
ــية وطاقة  ــتخدام الطاقة املتجددة كالطاقة الشمس ١١-  اس
الرياح ، وخصوصاً في مضخات مياه الزراعة النها غير مكلفة ، 

لعدم احلاجه للبطاريات في منظوماتها وهي االغلى كلفة .
ــراء احملصول وانشاء مخازن احلبوب ومعامل  ١٢- دعم الدولة لش
ــجيع القطاع  ــاملة وتش ــة ش ــب والتصنيع ، وفق دراس التعلي

اخلاص واألستثمار بهذا اجملال .
١٣- إنشاء شبكة من البزول واستصالح االراضي املاحلة واعادتها 

للزراعة .
ــاء محطات حتلية مياه اآلبار  ــتفادة من اخلبرات  وأنش ١٤-  االس

ومياه البحر .
ــد  ــرطة وقوات احلدود  واحلش ١٥- حملة وطنية من اجليش والش
ــة منهم ، وفق  ــاركة في زراعة املناطق القريب ــعبي للمش الش
ــري  ــكيل املادي والبش ــب مع امكانيات التش ــاحات تناس مس

واعتباره واجبا وطنيا .
ــة في النجف وكربالء   ــتمرار العتبات املقدس ــجيع أس ١٦- تش
ــذ باقي العتبات  ــة ، ونتمنى أن تتخ ــة املناطق الصحراوي بزراع
نفس هذا التوجه ، وكذلك الوقف الشيعي والسني واملسيحي 

، ليكونوا قدوة لهذه احلملة االنسانية .
١٧- تثقيف الناس من خالل القنوات اإلعالمية والتربوية واملنابر 
ــه واعتباره ثروة  ــدم التبذير ب ــتفاده  من املاء وع ــة ، لإلس الديني
ــجيع والتعاون  ــا واخالقيا ودينيا ، والتوعية والتش وواجبا وطني

في احلملة الوطنية ملكافحة التصحر .
ــجرة  ــة أو ش ــزرع نخل ــرد ي ــعبية كل ف ــادرة ش ــة مب ١٨- حمل

وادامتها.

البلد يف ذمة الرشفاء .. أنقذوا العراق  

ديمقراطية شبكة اإلعالم العراقية
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علي ناصر الكناني 

ــام باملعالم  ــوع االهتم ــرة تناولنا موض ــن م ــر م  ألكث
ــرة في جانبي كرخ  التراثية والتاريخية واألثرية املنتش
ــكل جزءا مهما من تراثنا  بغداد ورصافتها كونها تش
الثقافي واحلضاري الذي نفخر ونعتز به جميعا واليوم 
ــاول موضوعا  ــي أن أتن ــول الصحفي ف ــي الفض دفعن
ــاه وهو احلديث عن بقايا أبواب بغداد  آخر في ذات االجت
ــو االبرز بينهما  ــطاني ه ــوارها ولعل الباب الوس واس
ــوة  ــواب صامدا بوجه قس ــازال دون بقية األب ــه م كون
الزمن والتغيرات املناخية ويقارعها بتحد وإصرار منذ 
ــن كونه يعود  ــد اآلن على الرغم م ــنني وحل مئات الس
ــه الى الفترة العباسية املتأخرة وكما  تاريخ تأسيس
تشير املصادر التاريخية الى ما قبل اجتياح ( هوالكو ) 
مدينة بغداد سنه ٦٥٦ هجرية فعند مرورك في شارع 
ــم ) وبالتحديد مبوازاته  ــريع ( محمد القاس املرور الس
ــاحتي النهضة والصرافية مقابل  ما بني منطقتي س

مقبرة الشيخ عمر يقع هذا الباب واملعلم االثري املهم 
ــا دفعني للكتابة عن هذا املوضوع هو ما يعانيه  . و م
ــيان واهمال وعدم ايالئه  ــة احمليطة به من نس واملنطق
ــكل أكبر وبصورة  خطوة جادة بالرعاية واالهتمام بش
ــور بغداد  أمثل مما هو عليه اآلن وكذلك ما تبقى من س
ــة  وباالخص أمانة  ــن اجلهات املعني ــن هنا نأمل م نح
ــص العديد  ــكل اكبر لتخلي ــداد لبذل اجلهود بش بغ
ــن تراثية  ــني جنباتها اماك ــي تضم ب ــن املناطق الت م
ــات الى  ــاوزات واخملالف ــن بعض التج ــة مهمة م واثري
ــاحات خضر ولكن كما  جانب محاولة احاطتها مبس
ــق بل جند ان جانبا من  ــال فان اليد الواحدة ال تصف يق
ــؤولية يقع على عاتق  املواطن ايضا  بهذا االجتاه  املس
ــة فلماذا مثال  ــة والتاريخي ــؤولية الوطني بدافع املس
ــة بها والقريبة  ــتثمار املنطقة احمليط ال يصار الى اس
ــياحيا وتنظيم جوالت للطلبة  ــن هذا االثر املهم س م
ــات داللة  ــدة مع وضع لوح ــياحية الواف ــود الس والوف
ــريان  تفصيلية عن هذا املعلم وتاريخه اضافة الى س
ــرى التي تعكس  ــن معاملنا األخ ــى ماتبقى م ذلك عل
ــداد القدمية  ــا العزيزة بغ ــاري لعاصمتن ــه احلض الوج

واملعاصرة.

ــة املبدئية التي  ــف الوطني ــبب املواق بس
ــال بأمينه العام  ــار الفراتني ممث يتبناها تي
ــياع  ــد ش ــواب محم ــس الن ــو مجل عض
السوداني ومبا ينسجم مع املهام الرقابية 
ــتور والقانون  ــق الدس ــو البرملان وف لعض
ــن قرار مجلس  ــد بعد املوقف م وبالتحدي
ــروع تنفيذ خط نقل  ــوزراء بإحالة مش ال
ــرية  ــط البصرة - العقبة بطريقة س النف
ومشبوهة، مما أدى باحلكومة ووزارة النفط 
إلى التراجع واإلقرار بإصدار القرار وإحالته 
ــام ٢٠٢٢ للتخفيف  الى قانون املوازنة لع
ــة بعد أن  ــام الرافض ــرأي الع ــدة ال من ح
ــي بادئ االمر جملة  انكرت اتخاذ القرار ف
ــف االخير في بيان  وتفصيال ومن ثم املوق
الفشل والعجز احلكومي في تأمني خزين 
ــتراتيجي من احلنطة والذي أكده تقرير  س
ديوان الرقابة املالية االحتادي حيث ال ميتلك 

العراق سوى أقل من حصة شهرية واحدة 
من الطحني، يضاف الى ذلك تبني النائب 
توجية مخاطبات رسمية تضمنت طلب 
أوليات عن ملفات شبهات فساد في عدة 
ــق بعقود واتفاقات، كاتفاقية  وزارات تتعل
توتال ومشروع مصفى الفاو االستثماري 
ومصفى الناصرية وعقد السلة الغذائية 
في وزارة التجارة ومشروع محطة اخليرات 
ــة واجراءات  ــاء في كربالء املقدس للكهرب
ــأن انهاء  ــاالت بش ــالم واالتص ــة االع هيئ
ــورك للهاتف  ــركة ك ــل ش ــص عم ترخي
ــي  ــا ه ــف وغيره ــذه املواق ــال. أن ه النق
مواقف مهنية تتعلق باملصلحة الوطنية 
ــتورية وقانونية ونقد  وجاءت بصيغة دس
ــهير والتزييف ال بل  بناء، بعيدا عن التش
ــاكل، لكن  ــت اقتراحات حلل املش تضمن
ــابيع بهجمة  ــذ أس ــف قوبلت ومن لألس

ــع وصفحات في  ــل مواق ــة من قب ممنهج
ــض  وبع ــي  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس
ــا نؤكد انها  ــن االعالميني.وهن ــة م املرتزق
ــه من  ــدر والتوجي ــة املص ــة معروف هجم
ــة املدعومة من   ــوش االلكتروني ــل اجلي قب
ــتقيلة  ــاري رئيس احلكومة املس مستش
ــدى اغلب  ــة ل ــوابق معروف ــا س ــي له الت
ــذه الهجمة  ــيني واملتصدين ، ه السياس
ــار الفراتني  ــني العام لتي ــتهدفت االم اس
ــوداني بجملة  السيد محمد شياع الس
ــق  للحقائ ــف  وتزيي ــات  واتهام ــب  اكاذي
ــماء  ــي محرقة االس ــمه ف ــزج اس ــارة ب ت
ــة  القادم ــة  احلكوم ــرؤس  لت ــحة  املرش
ــار الفراتني  ــتقاللية تي ــارة الطعن باس وت
ــني االحزاب  ــه موقعا ب الذي يخط لنفس
ــات  ــاب ومتبني ــة وبخط ــة الفتي الوطني
ــت الذي نؤكد  ــة خالصة،وفي الوق عراقي

ــتمرار النائب في نهجه  ــك واس على متس
ــتور والقانون  ــق الدس ــه النيابي وف وعمل
ــعبنا ومن وضع ثقته  فإننا نعاهد ابناء ش
ــذه الترهات لن تثنيه  بتيار الفراتني بأن ه
ــاد والتصدي  ــح الفس ــف وفض ــي كش ف
ــرقة املال العام وهدر املصلحة  حملاوالت س
ــا وإصرارا  ــتزيدنا عزم ــل س ــة ال ب الوطني
ــدين والفاشلني وفق  على مالحقة الفاس
القانون .ان هذا النهج اخلطير في تكميم 
ــطني  ــتهداف النواب والناش ــواه واس االف
واالعالميني الوطنيني املهنيني عبر وسائل 
ــل االجتماعي والذي بات  االعالم والتواص
السمة البارزة في عمل فريق مستشاري 
ــة  إضاف ــتقيلة،  املس ــة  احلكوم ــس  رئي
ــع في اغلب  ــل الذري ــى أن حجم الفش ال
ــة واالقتصادية  ــة واخلدمي ــات االمني امللف
ــة  احلكوم ــذه  ه ــل  لعم ــة  واالجتماعي
ــية  ــني يحمل القوى السياس طيلة عام
ــرعية ووطنية واخالقية في  مسؤولية ش
ــتحقاقات الدستورية وانهاء  اكمال االس
ــور اليومية  ــف االم ــل حكومة تصري عم
ــكل  ــتور والقانون بش ــي جتاوزت الدس الت
ــهمت في زيادة  ــبوق واس فاضح غير مس
ــع حال البلد  ــاة املواطنني وتردي واق معان
ــن انعدام االمن  على مختلف االصعدة م
واخلدمات وتفشي الفساد وارتفاع نسب 
ــيادة البلد  ــة وانتهاك س ــر والبطال الفق

بشكل متكرر ومعيب.
اِّـكتب السياسي لتيار الفراتني 

بني أبواب بغداد وأسوارها تيار الفراتني ممثال بأمينه العام النائب حممد شياع السوداين 
يفضح يف بيان له اهلجمة املحمومة ضد توجهاته الوطنية

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم (١٤)
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ اِّـستمرة  تبويب (٢  ١٠   ٢   ٦ ١٠) 

تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع
(تأهيل وتحسني الشبكات الكهربائية َّـ االقضية والنواحي 
(قضاء الحسينية - الحر - الجدول الغربي - ناحية الخريات) 

اعالن مناقصة انشائية رقم (١٥)
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ اِّـستمرة  تبويب (٣  ١   ١٢  ٧٧) 

تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع
(تطوير و تأهيل شوارع الكص الشمالي َّـ قضاء الهندية / اِّـرحلة الثانية) 

وفق اِّـواصفات الفنية على قرص (CD) وجداول الكميات اِّـبينة واِّـخططات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياسية 
ــم العقود العامة َّـ اِّـحافظة/  ــن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قس ــروع اِّـذكور انفا والتي يمك للمش
ــبعون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قسم  ــة وس وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمس
ــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف  ــؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة فعلى الراغبني من اِّـقاولني والش الش
ــكرتري اللجنة اِّـركزية لفتح  ــروع انفا اُّـ س ــية للمش ــتوفية للوثيقة القياس ــابعة) تقديم اعطيتهم اِّـس (انشائية/س
ــات االولية اِّـذكورة ضمن  ــة َّـ اِّـحافظة مرافق معها التأمين ــم العقود العام ــاءات الطابق الثاني من بناية قس العط
شروط اِّـناقصة ادناه مع وصل شراء (بأسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة 
ــاعة الثانية  ــليم االعطية (موعد الغلق) هو الس ــر موعد لتقديم وتس ــروع انفا. وان اخ ــية للمش َّـ الوثيقة القياس
عشرة ظهرا يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٨ وسريفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اِّـوعد انفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــة وبمبلغ قدره  ــة التخميني ــة من مبلغ الكلف ــن (١٪) واحدة من اِّـائ ــبة ال تقل ع ــة بنس ــات االولي ــدم التامين ١.تق
(١٦,٤٨٠,٢١٢) ستة عشر مليون واربعمائة وثمانون الف ومائتان واثنا عشر دينار عراقي على شكل صك مصدق 
معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة /بنك امانات اِّـشاريع او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم 
الشؤون اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) 
ــني ( بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من  او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسس

محافظة كربالء اِّـقدسة.
ــذة لدى الكاتب العدل ومن قبل  ــه او وكيله اِّـخول واِّـصدقة وكالته الناف ــم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفس ٢.يت
ــهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنسبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن  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  ــدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٢ وش ــركات (تقديم براءة ذمة او كتاب ع ــني والش ــى اِّـقاول ٥.عل
ــية للمشروع انفا) وال  ــب ما مذكور َّـ الوثيقة القياس ــركة واالعمال اِّـماثلة والسيولة النقدية وحس ــيس الش تاس

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:ـ
١.مدة اِّـشروع (٣٠٠) ثالثمائة يوما.

ــرون الف  ــتمائة وثمانية واربعون مليون وواحد وعش ــة (١,٦٤٨,٠٢١,٢٥٠) واحد مليار وس ــة التخميني ٢.الكلف
ومائتان وخمسون دينار.

٣.اِّـحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٤.على جميع الشركات واِّـقاولني تدوين االسعار َّـ جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا من 

الحك والشطب.
ــروع عبارة عن (تجهيز وفحص ونصب محوالت واعمدة واسالك وقابلوات وملحقات الشبكة الكهربائية مرفقة  ٥.اِّـش

مع الكشوفات) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل اِّـرفقة بالعطاء.
٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

٧.موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١١ 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
ــال االسئلة عرب عنوان الربيد  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 االلكرتوني لقس
ــروع  ــب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمش 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

ــروع  ــية للمش ــة واِّـخططات (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياس ــداول الكميات اِّـبين ــات الفنية وج ــق اِّـواصف وف
ــود العامة َّـ اِّـحافظة/ وحدة بيع  ــم العق ــور انفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قس اِّـذك
ــؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة  ــم الش التنادر مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس
ــرة) تقديم  ــذة بدرجة التصنيف (انشائية/عاش ــركات العراقية ممن لهم هوية ناف ــني من اِّـقاولني والش ــى الراغب فعل
ــاءات الطابق الثاني  ــكرتري اللجنة اِّـركزية لفتح العط ــروع انفا اُّـ س ــية للمش ــتوفية للوثيقة القياس اعطيتهم اِّـس
ــروط اِّـناقصة ادناه مع  ــة مرافق معها التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن ش ــم العقود العامة َّـ اِّـحافظ ــن بناية قس م
ــكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة َّـ الوثيقة القياسية  ــم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمس ــراء (بأس وصل ش
للمشروع انفا. وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم (االربعاء) 
اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٨ وسريفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اِّـوعد انفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــة وبمبلغ قدره  ــة التخميني ــة من مبلغ الكلف ــن (١٪) واحدة من اِّـائ ــبة ال تقل ع ــة بنس ــات االولي ــدم التامين ١.تق
ــكل صك مصدق  ــمائة دينار عراقي على ش ــة واربعون الف وخمس ــة مليون وثمانمائة وخمس (٣,٨٤٥,٥٠٠) ثالث
معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة /بنك امانات اِّـشاريع او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم 
الشؤون اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني) 
ــني ( بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من  او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسس

محافظة كربالء اِّـقدسة.
ــذة لدى الكاتب العدل ومن قبل  ــه او وكيله اِّـخول واِّـصدقة وكالته الناف ــم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفس ٢.يت
ــهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنسبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن  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  ــدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٢ وش ــركات (تقديم براءة ذمة او كتاب ع ــني والش ــى اِّـقاول ٥.عل
ــية للمشروع انفا) وال  ــب ما مذكور َّـ الوثيقة القياس ــركة واالعمال اِّـماثلة والسيولة النقدية وحس ــيس الش تاس

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:ـ
١.مدة اِّـشروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما.

٢.الكلفة التخمينية (٣٨٤,٥٥٠,٠٠٠) ثالثمائة واربعة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار.
٣.اِّـحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

ــروع خدمي متضمن تبليط شوارع وما يشمل من حفر وفرش سبيس وجلمود احتياطي  ــروع عبارة عن (مش ٥.اِّـش
ومقرنص وساقية) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل اِّـرافقة.

٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.
٧.موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١١ 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

ــال االسئلة عرب عنوان الربيد  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 االلكرتوني لقس
ــروع  ــب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمش 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 : ٤٦٤ / جـ
التاريخ :  ٢٠٢٢/٤/٢٧

العدد : ٤٦٣ / ب
التاريخ :  ٢٠٢٢/٤/٢٧

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

قسم العقود العامة
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ANNOUNCEMENT 
MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation Numbered (MP/N/2022/17) For Naphtha Product Export 
 Based On (EX-Works) 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities, pleased 
to invite specialized companies with good experience to export Naphtha product 
based on (EX-Works) from North Refineries company’s Depots (Alsumod ,Kirkuk, 
Kasak, Sinya, Hadeetha) according to the quantities and specifications mentioned in 
the invitation conditions. 

Any Interested Iraqi companies or branches of foreign companies registered in the 
Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field of purchasing this product are 
requested to collect this invitation which includes all terms and conditions from 
(SOMO) headquarters located in Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood, 
Dis# 724, St# 19, (in front of Baghdad Funfair) with a non-refundable amount 
equal to (1,000,000) IQD. 

Offers are to be submitted from Wednesday 11/05/2022 until Wednesday 
25/05/2022 at 12:00 pm BGD. 

In case the closing date is an official holiday, the closing date shall be on the next 
working day. 

 

 

 

              Director General   

                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq  

  

  

 

 الن ــإع
 ط وزارة النف 

 ) SOMOشركة تسويق النفط ( 
   النفثــاوج  ـمنتع ـبيل )MP/N/2022/17( ةـة المرقمـوة العامـالدع

 ر ـألغراض التصدي) EX-Works(على أساس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ت ـي  شركة  الـسر  (ـ سويق  إح SOMOنفط  النفط ـ)  وزارة  تشكيالت  ج   العراقية  دى  تدعو  ميع  ـ أن 

مـال الشركات  ـراغبين  التجارة ن  وزارة  في  المسجلة  واالجنبية  العربية  الشركات  وفروع  العراقية 

  ) EX-Works(ساس  أعلى    اــالنفثوج  ـمنت  تصديرل ذات الخبرة لـالشتراك بـالدعوة العامة  العراقية  

) الشمال  مصافي  شركة  مستودعات  ،  مطروح  حديثة)  كركوك،  الصمود  الكسك،  وحسب الصينية، 

في الشراء الراغبة  المختصة و المبينة في شروط الدعوة، فعلى الشركات  والمواصفات الفنية  الكميات  

في  مراجعة مقر   الكائن  المعتصم    زيونة   /بغدادالشركة  بغداد  امدينة    مقابلحي  الدعوة  لعاب  الستالم 

دينار    ) مليون1,000,000(  همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله  المتضمنة جميع الشروط المطلوبة  

إن   علماً  للرد  قابل  غير  العروض  عراقي  إستالم  يوم س فترة  من  إعتباراً   الموافقاالربعاء    تكون 

  وفي حال   25/05/2022الموافق    االربعاء هراً من يوم  ولغاية الساعة الثانية عشر ظ    2022/ 11/05

 . عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق غلق مصادفة يوم 
 

 
 
 
 
 
  
ــامالمديـــر العـــ                            

 لشركة تسويق النـفـط        
 رئيس مجلس اإلدارة        

E-mail: info@somooil.gov.iq       
  Web: www.somooil.gov.iq    

 

وزارة اِّـوارد اِّـائية
دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر

القسم القانوني

اِّـدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

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

العدد : ١٠٤٦ / ش / ٢٠٢٢
التاريخ :             ٩ / ٥ / ٢٠٢٢

إعـــــــــــــالن
اِّـدعية / وداد عطية محسن

اِّـدعى عليه / محمد عبد الحسني زبون 

أصدرت هذه اِّـحكمة قرارها اِّـرقم أعاله اِّـتضمن (تأييد حضانة ونفقة) الخاص باِّـدعية 
ــن ) واِّـؤرخ َّـ٣/٣٠/ ٢٠٢٢  وِّـجهولية محل اقامتك قررت اِّـحكمة  (وداد عطية محس
تبليغك بالقرار بصحيفتني محليتني يوميتني ، َّـ حالة عدم اعرتاضك على القرار اِّـذكور 
ــب القرار الدرجة القطعية وغري قابل  ــر ، سيكتس خالل ثالثني يوما من اليوم التالي للنش

للطعن تمييزا.
القاضي / شيماء كريم القريشي

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار



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

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

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ
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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 (٣٨٧٢) - األربعاء - ١١ - آيار - ٢٠٢٢
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ــة واملمر اآلمن الذي من  ــية للدول يُعتبر األمن الركيزة االساس
ــح، لذا من  ــارها الصحي ــير عجلة احلياة في مس ــه تس خالل
ــق األمن مبختلف مفاهيمه  ــن اولويات احلكومة هو حتقي ضم

االساسية والفرعية.
ولكون اجلرمية تُعد من مزعزعات االستقرار األمني، لذا تسعى 
ــباب وادوات اجلرمية  ــدة للبحث عن اس ــزة االمنية جاه االجه
ــني عليها وصوالً الى  ــبة القائم للحد منها ومنعها ومحاس
ــا يصعب  ــي والذي عادة م ــي اجملتمع ــل االمن ــة التكام عملي
ــتقراراً بسبب التطرف  حتقيقه حتى في اكبر واكثر الدول اس
الفكري وهو ما تعانيه كل اجملتمعات على حد سواء، املتقدمة 
منها او النامية وهو حتصيل حاصل للتنوع املعرفي والثقافي 

والعرقي والديني .....الخ.
ــة واخرى ومن  ــك اجلرائم تختلف مابني دول ــن معدالت تل ولك
ــع آلخر ومن وقت الى وقت اخر، اي هناك عوامل معينة  مجتم
ــب بيئته،  ــط البياني لالجرام كل حس ــد تُزيد او تُنقص اخل ق

والسؤال هنا اين تختفي اجلرمية لتظهر من حني آلخر؟
وللجواب عن هذا السؤال فأننا نحتاج ملعرفة حواضن اجلرمية 
ــور تلك االفعال وتقوي ادواتها وتَزيد من اعداد  التي تُنمي وتط

مرتكبيها.
فالشك ان تواجد اصحاب السوابق في التجمعات الشبابية 
الصغيرة (دون رقيب) له اثر واضح في انحراف النوايا واملقاصد 
الى ما ال حتمد عقباه، كذلك فأن االنتشار اخلفي لدور الدعارة 
من خالل التستر بستار العائلة في املناطق السكنية، وايضاً 
ــكنية جملموعة من  ــقق الس ــتئجار الش ــرة اس ــار ظاه انتش
ــكل  ــباب بعيداً عن االنظار (وهي ظاهرة بدأت تتزايد بش الش
ــار الصاالت واحلانات والنوادي الليلية  غير  سريع)، وكذا انتش
ــالت األلكتروني وحلول  ــة، واالهم من ذلك حالة األنف املرخص
ــيطرة عليها  ــل االجتماعي التي ال ميكن الس ــع التواص مواق
ــيلة للجذب واالغراء ومؤثرة بشكل كبير  ــرع وس لتصبح اس
ــكل  ــداً على الواقع من خالل عمليات الترويج للجرمية بش ج
ــر والتي اسست لبرامج فكرية متطرفة  مباشر او غير مباش
ــا الرؤى  ــرت معه ــانية وتغي ــا القيم االنس ــلخت معه انس
ــرام املعاصر  ــج وحتتضن االج ــدارس تنته ــة لتُنتج م الفكري
ــاالً واعماالً جرمية  ــه املتطورة واحلديثة لتنطلق افع مبفاهيم

تُزعزع االستقرار اجملتمعي وتنشر الرعب بني املواطنني.
ــة االطراف فاألجرام ال  ــة غير متكافئ اذاً هناك معركة شرس
ــع واقذر  ــلوك متطرف تندرج ضمن مفاهيمه ابش دين له وس
ــة حتاولون القضاء  ــرف االخر جتد قواتنا االمني االفعال، وبالط
ــة من جهة وتطبيق  ــائل القانونية املتاح على اجلرمية بالوس
ــاني من جهة اخرى،  ــان والتعامل االنس معايير حقوق االنس
والتي اثبتت انها الدرع احلصني للدولة، وهي قادرة على سحق 

ل له نفسه زعزعة استقرار العراق وامنه. كل من تسوّ

ــر القضاء في  ــهده قص ــول وبثقة عالية بأن ما يش ــتطيع الق أس
ــتئناف بغداد/ الرصافة    ــة محكمة اس الرصافة والذي يضم رئاس
االحتادية وعدداً كبيراً من احملاكم ذات االختصاصات املتنوعة ومنها 
ــح ومحاكم اجلنايات ومحاكم  ــم التحقيق ومحاكم اجلُن ( محاك
ــات التمييزية  ــتئنافية اضافة الى الهيئ ــات االس ــداءة والهيئ الب
ــة األحداث ومحكمة التحقيق املركزية ومحكمة حتقيق  ومحكم
ــوال ومحاكم حتقيق  ــل األم ــة االقتصادية وغس ــة اجلرمي مكافح
ــة البداءة  ــري ومحكم ــف األس ــق العن ــة حتقي ــة ومحكم النزاه
املتخصصة في القضايا التجارية ومحكمة العمل في الرصافة) 
ــظ املراجع أو  ــاب من دون مجاملة ويلح ــتحق التقدير واالعج يس
ــة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية منذ  الزائر الى رئاس
حلظة دخوله الى اجملمع وحتى اجناز دعواه حجم اجلهد املبذول من 
ــث تبدأ اخلطوات  ــاة وكافة العاملني فيها حي ــادة القض قبل الس
ــة  ــة دعواه بكل سالس ــع متابع ــح للمراج ــا يتي ــلة م متسلس
وشفافية حيث هناك الشاشات األلكترونية في جانبيها (املدني 
ــة مصير ما وصلت  ــتطاعة املواطن ـ املراجع معرف ــزاء ) وباس واجل
ــذي بدوره  ــأن وال ــن خالل موظف مختص بهذا الش ــه دعواه م الي
يُعطي االجابات بكل ممنونية ودقة من خالل ما مثبّت في احلاسبة 
ــاليب الروتينية املوجودة في دوائر حكومية عديدة  بعيداً عن األس
ــة يؤمه أو يراجعه يومياً اآلالف من  ــر القضاء في الرصاف . وألن قص
ــارعت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة  املواطنني فقد س
ــبل املتاحة  ــأنها توفير كل الس االحتادية الى إتباع اجراءات من ش
من خالل وجود غرف عديدة واسعة للمحامني الذين يتابعون سير 
ــا ومن منطلق  ــة .. ولألمانة  نقوله ــة عالي ــاوى املواطنني بهم دع
االنصاف والصدق بأن كل ما يتحقق من اجنازات أو أمور ايجابية هي 
بفضل التوجيهات السديدة ملعالي رئيس مجلس القضاء األعلى 
ــن خالل افتتاحه  ــواء أكان ذلك م ــي الدكتور فائق زيدان س القاض
ــتعالمات  ــات وقبلها افتتاح االس ــم اجلناي ــة الكبيرة حملاك البناي
ــي اخلاصة بعقد االجتماعات والندوات  االلكترونية وقاعة حموراب
ــن في محكمة  ــرع ملصرف الرافدي ــة الى افتتاح ف ــرة اضاف الكبي
ــتئناف بغداد الرصافة االحتادية حتى ليمكن القول بأننا لسنا  اس
ــذه املفردة  ــكل ما تعني ه ــاء فقط بل مدينة ب ــام قصر للقض ام
ــن جهود على أكثر  ــير الى حجم ما يُبذل م ــن معانٍ ودالالت تش م
ــاحات وقوف السيارات  ــعة وس من صعيد من خالل احلدائق الواس
ــن فطوبى ملن  ــرّ الناظري ــعرك بالبهجة وتُس والنافورات التي تش
ــامخ ..   حتية  ــض وقضاء ش ــل عراق ناه ــت من اج ــون بصم يعمل
ــتئناف بغداد  لرئيس مجلس القضاء األعلى ولرئيس محكمة اس

الرصافة االحتادية وللسادة القضاة كافة.

اللواء الدكتور / عدي سمري الحساني صباح الشيخلي*

رأي بال مجاملة
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/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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متابعة / البينة الجديدة 
ــة (مروة منعم  ــورة العراقي نالت الدكت
ــوم اجلامعة  ــهادة دبل ــد) على ش مجي
ــائي بدرجة  االمريكية للتجميل النس
ــز في جمهورية مصر العربية من  التمي
بني العشرات من املشاركني من االطباء 
من الوطن العربي حيث تضمنت الدورة 
ــد من الدورات النظرية و العملية  العدي
اهمها (شرح احملتوي النظري (اجلراحي 
و الغير جراحي) ، و احملتوى العملي  علي 
ــة الى اجراء  ــاالت حقيقية) باالضاف ح

ــاركني  ــار و امتحان لكافة املش اختب
ــدورة بحثا  ــم خالل ال ــت منع ، و قدم
ــاب اللجنة  ــال اعج ــا متميزا ن علمي
ــه من ضمن  ــة و التي اعتمدت العلمي
ــبا  منهاج التدريب و الذي يعد مكس
علميا و بحثا مت تقدميه من طبيب من 
ــام الدورة  ــة العراق  و في خت جمهوري
ــروة منعم مجيد)  ــت الدكتورة ( م نال
على شهادة دبلوم اجلامعة االمريكية 
ــة التميز  ــائي بدرج ــل النس للتجمي

واالولى على جميع املشاركني .

متابعة / البينة الجديدة
ــي مؤخراً  ــالم العامل ــس الس ــرّم مجل ك
ــدم في  ــر األق ــكرتير التحري ــل س الزمي
ــد البياتي)  ــدة البينة اجلديدة (أحم جري
ــهد  ــي املش ــدوره ف ــاً ل ــاً وتثمين عرفان
ــر .. وان التكرمي  ــي وعطائه الزاخ الثقاف
ــة اجلديدة»  ــدة «البين ــرمي جلري ــو تك له
ــنوات  ــي اثبتت حضورها طيلة الس الت
ــاً  ــا ينبوع ــد اآلن بوصفه ــة وحل املاضي

يفيض باالبداع في كل اجملالت.

متابعة / البينة الجديدة
ــدرت مجموعته  ــراي) ص ــر الس ــور ( عم ــاعر الدكت للش
الشعرية اجلديدة حتت عنوان ( حلويات) وضمت اجملموعة 
التي طبعت في دار دور للطباعة والنشر والتوزيع ببغداد 
ــعرية التي تناولت مختلف  ــرات من القصائد الش العش
ــز وله نكهة  ــعري ممي ــلوب ش املوضوعات واألغراض بإس
ــذا املنجز  ــراي ه ــدة تبارك للس ــة اجلدي ــة .. البين خاص

الشعري وتتمنى له املزيد من العطاء واالبداع .

البينة الجديدة / 
روكان محمود البياتي

ل عداد املوقع األلكتروني  ــجّ س
ــدة (البينة اجلديدة ) وخالل  جلري
(٦٫٦٥٩٫١٠٧) مليون  فترة وجيزة 
ــة  ــاوالت احملموم ــم احمل ــر رغ زائ
ــل  قب ــن  م ــع  املوق ــر  لتهكي
اشخاص وجهات يغيظهم هذا 
الرقم الكبير من الزائرين ويفقأ 

ــرهم  يس ال  ــم  ألنه ــم  عيونه
ــامخة  بقاء (البينة اجلديدة )ش
العراقية  ــة  في عالم الصحاف
وجدير بالذكر ان عدد زوار املوقع 
ــغ  ــد بل ــوم واح ــي لي األلكترون
ــح بينما  ــف متصف (١٢٦١٤) أل
ــني أو الزوار  ــدد املتصفح بلغ ع
خالل شهر واحد فقط (٦٠٠٣٥) 

ألفاً .
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يوسف إبراهيم 
تصوير / أدهم يوسف 

ــدم  االق ــل  الوكي ــتقبل  اس
ــياحة  والس ــة  الثقاف ــوزارة  ل
ــو  اب ــل  نوف ــور  الدكت ــار  واالث
ــني  ــن الفنان ــةً م ــف نخب رغي
ــكيلني البارزين ممن لهم  التش
بصمة شاخصة في الساحة 
ــكيلية على مدى عقود  التش
ــم وعطاءاتهم  ــاً أدواره ، مثمن
ــع  م ــم  وتواصله ــزة  املمي
ــة  املعني ــوزارة  ال ــات  مؤسس
ــطة  ــات واالنش ــر املهرجان عب
النوعية  ــة واالبداعية  الثقافي
ــد هوية  ــم على تأكي وحرصه
ــني املؤثر ، وقد ضمَّ  الفن الرص
الوفد كالً من الرسامة املبدعة 
ــودي وهي  ــتار جميل حم عش
ــاً وابداعياً  متثل امتداداً معنوي
ــر  الكبي ــل  للراح ــالً  متص

ــرك  ــذي ت ــودي ال ــل حم جمي
ــاحتني  بصمةً مهمة في الس
ــك  ــة، وكذل ــة والعربي العراقي
ــي  والتدريس ــز  املمي ــان  الفن
ــتاذ فاضل عباس  الرصني االس
ــة  ــة الدؤوب ــة واآلثاري واملترجم
والكاتبة  ــامرائي  الس ــان  جم
ــطة املتميزة ليلى مراد  والناش

سرحان. 
وأكد #د.نوفل_أبورغيف خالل 
ــب وزارة الثقافة  اللقاء أن واج
ــف  املضاع ــام  االهتم ــم  يحت
ــى الصعد  ــني عل ــن الرص بالف
ــه  ميتلك ــا  مب ــاً  منوه ــة،  كاف
ــخ ثقافي وإرثٍ  ــراق من تاري الع
ــدر احلفاظ  ــني يج ــي عريق فن
ــر بأهميتها  ــا والتذكي عليهم
ــدوام وأن املهمة امللقاة   على ال
على عاتق املبدعني في جميع 
االجتاهات هي مهمة تضامنية 

وتكاملية.
ــرب الفنانون  ــم أع من جانبه
ــكر  الش ــن  ع ــكيليون  التش
ــة  الثقاف ــوزارة  ل ــان  واالمتن
ولشخص د.ابورغيف للتواصل 
املميز  ــتقبال  واألس ــاوة  واحلف
ــني  للفنان ــوي  املعن ــم  والدع
ــة  النوعي ــاريع  املش ــل  وتأصي
والرؤى املنفتحة على الثقافة 
والعمل  ــة  اخملتلف ــاقها  بانس
التي  ــات  املعوق لتذليل  ــاد  اجل

تواجه الفن والفنانني. 
وأهدى الفنانون احلاضرون عدداً 
من اصداراتهم ولوحاتهم الى 
ــل ابورغيف تثميناً لدوره  د.نوف
ــاندة  املس ــه  مبواقف ــاً  وعرفان
ــة  الرصين ــة  الفني ــة  للحرك
الثقافي  ــاني  االنس ــاء  والعط

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

املشروعة.


