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ــق الركن (جليل خلف  طالب الفري
ــرة  البص ــرطة  ش ــد  قائ ــويل)  ش
ــكيل قوة  ــبق احلكومة بتش األس
أمنية خاصة ملالحقة جتّار اخملدرات 
وانزال القصاص الفوري باملتورطني. 
وقال شويل أن انتشار اخملدرات في 
ــاً األمر  ــات مرعباً ومقلق ــراق ب الع
ــكيل قوة أمنية  الذي يتطلب تش
متخصصة مبالحقة جتّار اخملدرات ، 
وأشار أن معظم منتسبي القوات 
ــاء احملافظات  ــن ابن ــة هم م األمني
ــر  ــطى التي تنتش اجلنوبية والوس

ــب اخملدرات  ــات تهري ــا عصاب فيه
ــائرية أو  ــم العش ــبب والءته وبس
اخلشية من : الدكات العشائرية» 
لهذا فإن ثمة خلال مطلوبا معاجلته 
. وفي شأن آخر قال النائب السابق 
ــي تعليقاً  ــى الدليم ليث مصطف
ــس النواب  ــى قبول رئيس مجل عل
ــي   استقالته أن  محمد احللبوس
ــر  ــتهداف مباش ما حصل هو اس
ــخصياً  ــي ش له من قبل احللبوس
ــجل له أن  واضاف في تصريح مس
ــتقالة كتبت في الدورة  ورقة االس
ــابقة وأنه ابلغ بكتاب رسمي  الس
ــان وهما حاكم  ــي رئيس البرمل نائب

م  ــد اهللا وقدّ ــاخوان عب الزاملي وش
ــمياً موضحاً فيه  ــاً رس لهما طلب
ــا  موافقتهم ــدوا  واب ــل  التفاصي
ــحب ورقة االستقالة في حال  لس
ــول  ــي بالق ــدد الدليم ــت وش قدم
ــي الدورة  ــة كتبت ف ــك الورق أن تل
ــت  ــخ حت ــن دون تاري ــابقة وم الس
ضغوط سيوضحها الحقاً ولذلك 
ــي مجلس  ــو اخوانه ف ــه يدع فإن
ــية  النواب وكذلك القوى السياس
وكذلك اإلخوة والسادة في مجلس 
ــم  ــون له ــى أن يك ــاء األعل القض
موقف وكلمة وقال أبلغ جماهيرنا 
أن اصواتكم وزحفكم الى صناديق 

ــث األول على  ــون لي ــراع ليك االقت
املكون السني في بغداد لن تذهب 
ــأدافع عن حقكم ولن  ــدىً وس س
ــؤولياتي جتاهكم .  اتخلى عن مس
ــورات اكدت االمني العام  وفي التط
ــالدي الوطنية النائب زهرة  حلركة ب
ــس  االربعاء، ان قانون  البجاري، ام
ــي  ــن الغذائ ــارئ لالم ــم الط الدع
ــكاليات كبيرة  والتنمية حوله اش
ــتوريته  ــي دس ف ــكوك  ــو مش وه
ــدوى منها  ــا ال ج ــن قروض ويتضم
ــة بقيود  ــتكبل الدولة العراقي س

مستقبلية .
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ــا  ــا قلن ــغ إذا م ــي أو نبال ال نغال
ــوم ظروفاً  ــراق يعيش الي بأن الع
ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس أمني
ــة  ــي الدق ــة ف ــة غاي واجتماعي
ــدع  تص ــة  نتيج ــد  والتعقي
ــي  املنظومة القيمية جراء تفش
ــدرات وحاالت  ــر واملرض واخمل الفق
ــع الذي  ــل البش ــار والقت االنتح
ــه اجملتمع العراقي طيلة  لم يألف
ــة حتى ليمكن  العقود املنصرم
ــو يوماً  ــا صرنا نصح ــول أنن الق
ــع جرمية يندى  ــد آخر على وق بع
ــباب  األس ــه  وألتف ــني  اجلب ــا  له
ــى  ــن القتل ــدد م ــع ع ــالً يق فمث
ــى  ــالف عل ــة خ ــى نتيج واجلرح

سعر «بطيخة» أو أي سبب تافه 
ــم الدموية فحدث  ــر أما اجلرائ آخ
ــبيل املثال ما  ــرج، وعلى س وال ح
ــس األربعاء حيث عثرت  حصل أم
ــى جثة  ــل عل ــرطة باب ــادة ش قي
ــنتني  ــل ال يتجاوز عمره الس طف
ــد الى  ــن الوري ــره م ــد أن مت نح بع
ــد والقاء جثته داخل الباحة  الوري
اخللفية للمنزل اجملاور لدار عائلته 
ــن فقدانه  ــة اليومني م ــد قراب بع
ــن  ــرى ال ميك ــم اخ ــاك جرائ وهن
ــة  ــول الصدم ــا له ــث عنه احلدي
وهذه اجلرائم هي حصيلة عوامل 
تفشي  منها  متداخلة  ــباب  واس
ــدرات وغياب  ــل واخمل ــر واجله الفق
ــتر الذي  ــي والتس ــردع القانون ال
متارسه بعض اجلهات العشائرية 

ــا بهدف حماية املتورطني  أو غيره
بالدم أو انتهاك احلرمات وإزاء ذلك 
ــان الوقت لوقف هذا  نقول انه ح
ــاوي  ــهد املأس ــب وهذا املش الرع
ــب رجال الدين  وعليه فإننا نطال
األفاضل وشيوخ العشائر األصالء 
ــراد اجملتمع  ــة أف ــني وكاف واملثقف
ــة على  ــر الدخيل ــح الظواه بكب
ــا واعرافنا األصيلة فوراً  مجتمعن
وبعكسه فإن املستقبل مجهول 
ــلم  والس ــي  األمن ــتقرار  واالس
اجملتمعي في حالة خطر حقيقي 
ــات  ــة مطالب ــاك صراح .. وان هن
ــعبية تتصاعد العدام القتلة  ش
واجملرمني واللصوص ومستبيحي 
ــي ذات  ــوراً وف ــي ف ــدم العراق ال
مسرح اجلرمية وان يأخذ القانون 

مجراه لقصم ظهر كل من تسوّل 
ــث بأمن  ــهم بالعب ــم أنفس له
البالد والعباد لتحقيق اهدافهم 
ــه فإن  ــي الوقت ذات ــة وف املريض
ــعب مطالب بدعم القوات  الش
ــالل االخبار  ــة كافة من خ األمني
ــني القتلة في  ــوري عن اجملرم الف
اقدامهم  قبل  خطوة استباقية 
ــراء وبذلك  ــم النك ــى فعلته عل
ــحبنا  ــون قد وفرّنا اجلهد وس نك
البساط من حتت أقدام العابثني 
ــن  واملهددي ــني  العراقي ــش  بع
ــا  وأملن ــتقرارهم  واس ــم  ألمنه
ــأن يتعاون اجلميع كل من  كبير ب
ــى األهداف  ــول ال ــه للوص موقع
ــة حلماية هذا العراق وهذا  النبيل

الشعب من كل مكروه .
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العثور على جثة طفل بعمر عامني عليها آثار النحر َّـ الحلة !!

ــة  ــى الكاظمي، امس االول الثالثاء، اجللس ــس مجلس الوزراء مصطف ــرأس رئي ت
ــرة جمللس الوزراء. وجرى خالل اجللسة مناقشة مجمل  االعتيادية السابعة عش
ــة واخلدمية، والوقوف على  ــاع العامة في البالد، وبحث امللفات االقتصادي األوض
إجراءات تنفيذ الوزارات واجلهات اخملتصة للتوصيات والقرارات احلكومية املتخذة، 
ــة  ــته مبناقش ــتهل مجلس الوزراء جلس ومبا يحقق األهداف املرجوة منها. واس
ــتضاف مجلس  ــة التصحر وتأثير املتغيرات املناخية على العراق. حيث اس قضي
ــة والزراعة؛  ــدم في وزارتي البيئ ــإدارة وزارة البيئة والكادر املتق ــف ب ــوزراء املكل ال
ــة املتخذة  ــالد واإلجراءات احلكومي ــاخ على الب ــر تغيرات املن ــوف على تأثي للوق
ملكافحة التصحر، وأهمية توفير الغطاء النباتي في بعض املناطق الصحراوية.
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ــيادة فهد  ــف الس ــب عن حتال ــف النائ كش
ــظي  ــاء، حقيقة تش ــعان، امس األربع مش
ــعان ، أن كل  ــر مش ــف وتفككه.وذك التحال
ــع التواصل  ــالم ومواق ــي اإلع ــرح ف ــا يط م
ــر  ــف غي ــكك التحال ــول تف ــي ح االجتماع
ــوى الرأي الشخصي  صحيح، وأنه ال ميثل س
ــزداد قوة، وله  ــاف، أن التحالف ي لقائله.وأض
رئيس يتحدث عن أي مستجدات تطرأ عليه، 

وال صحة ألي أنباء حول تفككه.
ــرى  زفت احلكومة العراقية  البش
الى املتقدمني على مبادرة مشروع 
ــكن. وقال  ــع قطع الس داري لتوزي

الوزراء  ــس  ــم مجل باس املتحدث 
ــم في  ــن ناظ ــة حس ــر الثقاف وزي
«البينة  ــه  ــي حضرت مؤمتر صحف
اجلديدة» انه سيتم توزيع أكثر من 
نصف مليون سند ضمن مشروع 

ــاف، ان  ــبوع املقبل.واض داري األس
مجلس الوزراء استضاف بجلسته 
ــة  الزراع ــوزارة  ل ــي  الفن ــل  الوكي
ــة واتخاذ  ــة احلمى النزفي ملناقش

التدابير الالزمة ملواجهتها.

ò@Ú‡nn€a^3\الكاظمي يرتأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه ويصدر توجيهات
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ــمال في  ــاون قائد محور الش ــب مع إصي
ــير  ــعبي اثر حادث س ــد الش هيئة احلش
ــث  ــوق، حي ــوك – داق ــق كرك ــى طري عل
ــني محمد (ابو  ــان عبد احلس تعرض عرف
ــى اثرها  ــل عل ــي)، ونق ــى االمام مصطف

ــالج وحالته  ــفى لتلقي الع الى املستش
ــتقرة. وتعرب هيئة احلشد الشعبي  مس
ــالمة قائد  ــا بالصحة والس عن امنياته
محور الشمال في هيئة احلشد الشعبي 
ــني محمد، سائلني اهللا  عرفان عبد احلس

تعالى السالمة له.

ــتاني  ــكري ، بأن حزب العمال الكردس أفاد مصدر عس
قصف مطاراً تتخذه القوات التركية مقراً لها في دهوك.
ــتاني  ــر حزب العمال الكردس ــدر ، أن عناص وقال املص
قصفوا مطار بامرني التي تتواجد فيه القوات التركية 
ــة، دون ذكر  ــف املدفعي ــام ١٩٩٦ بعدد من قذائ ــذ ع من
ــي قام بالرد  ــدر أن اجليش الترك ــائر. واضاف املص اخلس
ــف املدفعية باجتاه  ــوم واطلق عدد من قذائ على الهج

جبل املتني املطل على ناحية بامرني شمال دهوك.

ــن تقدمي قائد  ــوان محافظة ذي قار ع ــف دي كش
ــتقالته من  ــعد حربية اس ــرطة احملافظة س ش
منصبه إلى اجلهات العليا في بغداد. وقال مصدر 
ــباب  ــوان ،انه  لم ينب بعد أس ــي الدي ــؤول ف مس
ــرطة احملافظة الفريق الركن قوات  تقدمي قائد ش
خاصة سعد احلربية استقالته من منصبه، وهو 

اآلن بانتظار بغداد للموافقة عليها. 

بغداد  /
ذي   

كركوك /
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ــة النجف،  ــي محافظ ــدر ف ــد مكتب الص أك
ـــني  ـــعـد حس ــو س ــاء، ان املدع ــس األربع ام
ــل أي جهة من مفاصل  ــاوي ال ميث عـواد العبس
ــهيد  اخلط الصدري وليس له ارتباط مبرقد الش
ــيد محمد الصدر (قدس سره). ــعيد الس الس
ــة ، كل من تعامل  ــب وثيق ودعا املكتب بحس
مع العبساوي على هذا األساس تقدمي شكوى 

ضده التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.

ــاء، ان  ــوت، امس االربع ــر وت ــتقل ياس ــد النائب املس اك
ــعب  ــدد االعالن عن مبادرة للش ــتقلني بص النواب املس
ــتجمع بني  ــوت ، إن املبادرة س ــني.وقال وت ــل السياس قب
ــكيل  ــيقي حول تش طرح التيار الصدري واالطار التنس
احلكومة، وسيتم اختزال موقف املستقلني بها.واضاف، 
ــت الراهن ليس لديهم اي  ــتقلني في الوق ان النواب املس
ــيكون رسميا عبر تلك املبادرة، فضال  رد او موقف، امنا س
عن انهم سيكونون بيضة القبان للعملية السياسية، 

مؤكدا أن الشعب اوال وقبل كل شيء.

بغداد  /بغداد  /

@Âfl@c5nÌ@âÜñ€a@knÿfl
b‰i@¡jmäÌ@¸@Z@Îbéj»€a

Â«@tÜznÌ@›‘néfl@kˆb„
Ô”aä»€a@k»í‹€@ÚjÌä”@ÒâÖbjfl@
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــه من  ــة وبتوجي ــت وزارة الزراع أعلن
ــدس محمد كرمي  ــر الزراعة املهن وزي
ــة مكافحة  ــي انطالق حمل اخلفاج
ــجار  أش ــى  عل ــاس  الدوب ــرة  حش
ــاتني  ــرش اجلوي في بس ــل بال النخي
ــتخدام  باس ــة  املقدس ــالء  كرب
ــد تثبيت  ــكرية بع ــرات العس الطائ
اجهزة الرش الزراعية من قبل قسم 
الطيران الزراعي بكوادره الهندسية 
والفنية ، و اكد مدير عام دائرة و قاية 
املزروعات الدكتور حسن مؤمن ليلو 
ــتمرار عمليات املكافحة بالرش  اس
ــوادر الفنية  في  ــن قبل الك اجلوي م
ــات  بالتعاون مع  ــرة وقاية املزروع دائ
ــات  احملافظ ــي  ف ــة  الزراع ــات  مديري

املشمولة مبكافحة حشرة الدوباس  
ــكرية  ــرات العس ــتخدام الطائ باس
ــيق مع وزارة الدفاع حيث مت  بالتنس
ــات االصولية  ــى املوافق احلصول عل

ــتئناف  من اجلهات ذات العالقة باس
ــا ان املبيدات  ــل  بطائرتني الفت العم
املستخدمة باملكافحة من املبيدات 
وزارة  ــدى  ل ــجلة  واملس ــدة  املعتم

ــرة  ــة. مضيفا  انه متت املباش الزراع
ــرة الدوباس  ــة مكافحة حش بحمل
باملكافحة  املشمولة  احملافظات  في 
ــي واحلقن في  ــرش االرض ــة ال بطريق
ــل وكربالء  ــل وهي باب ــذوع النخي ج
ــة والنجف االشرف و واسط  املقدس
ــت عملية  ــداد  حيث مت ــى وبغ وديال
ــرة الدوباس في بساتني  مسح حش
الواجب  ــق  املناط ــد  ــل وحتدي النخي
ــة  الزراعي ــرات  بالطائ ــا  مكافحته
التي تكون بارتفاعات عالية يصعب 
ــدات إليها بطريقة الرش  وصول املبي
ــع مديريات   ــيق م وبالتنس ــي  االرض
ــاركة كوادرها الفنية  الزراعة  ومبش
ــم الوقاية والكوادر اخملتصة  في قس

في دائرة وقاية املزروعات.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــتاذ الدكتورة  حصل فريق بحثي مكون من االس
ــي كلية  ــية ف ــي عبد االميرالتدريس ــا لطف صف
الفنون اجلميلة بجامعة بابل واالستاذ املساعد 
الدكتور  يحيى كاظم حسني مدير شؤون االقسام 
ــني  ــؤي عبد العباس حس ــة والباحث ل الداخلي
أمني عام ملتقى االبداع واالبتكارالعراقي الدولي 
ــة في كلية الطب منارق لؤي عبدالعباس  والباحث
ــة طبية ذكية  ــراءة اختراع(تصميم بدل ــى ب عل
ــة من  ــة الطبي ــت  البدل ــة ومعقمة).صمم واقي
ــي تعتمد على  ــيج  مقاومة للماء وه خامة نس
ــمولي وتوفر فرصة تغطية  فكرة التصميم الش
ــخص في  محاولة توفير هذا النوع  كاملة للش
من البدالت  للعاملني في القطاع الصحي حيث 

ــر فرصة حلماية العاملني في القطاع الطبي  يوف
ــات اخلطرة فان معظم ما  من اإلصابة بالفيروس
ــوفة  يرتديه الكادر الطبي من بدالت تكون مكش
ــا يوفر  ــن والرجلني مم ــق الوجه واليدي ــي مناط ف
ــات في حني إن البدلة  فرصة لإلصابة بالفيروس
ــة حتتوي على غالف  املصممة هي بدلة متكامل
ــرأس بالكامل  ــة ال ــي منطق ــتك واق يغط بالس
ــت  ومزودة بكفوف واقية مرتبطة بالبدلة وليس
ــد منطقة  ــال عن ــك احل ــا، كذل ــة عنه منفصل
ــل .البدلة ذكية  ــاة بالكام ــني فهي مغط القدم
ــعار وبلوتوث تربط  ــزة استش ــا مزودة بأجه ألنه
ــة الطبية ويتم  ــل البناي ــاز كومبيوتر داخ بجه

متابعتها من قبل احد الكوادر الطبية.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
اعلنت وزارة  التجارة عن مواصلة الفرق 
ــن احلكومية  ــرفة على املطاح املش
في الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
ــى معامل إنتاج  ــا امليدانية ال زياراته
ــركة، لتقييم  الطحني التابعة للش
ــب  والفني ونس ــي  االنتاج ــا  واقعه
ــرح بذلك  ــة، ص ــز املتحقق التجهي
ــركة أثير داود سلمان  مدير عام الش
وأضاف ان شركته شكلت عدة جلان 
ــتويات مختلفة لالشراف على  ومبس
ــي بغداد  ــركة ف ــل مطاحن الش عم
واحملافظات وتقييم واقعها االنتاجي 
ــة معوقات  ــد ومعاجل ــي وحتدي والفن
ــتكماال  اس ــه  ان ــيرا  مش ــل.  العم
ــل اللجان  ــة تواص ــا امليداني جلوالته
املشرفة عملها حيث قامت بزيارات 

متعددة ملطاحن الشركة ومواقعها 
ــة، الفتا الى  زيارة فريق فني  االنتاجي
ــة معاون املدير العام للشؤون  برئاس
ــدورة والتاجي  ــي ال ــة مطحنت الفني
احلكومية في بغداد، واطلع على آلية 
العمل والطاقة االنتاجية املتحققة 
ــار في الوقت ذاته إلى مواصلة  . واش

ــات  ــع الكمي ــن وتوزي ــل بطح العم
ــا ضمن مخصص  ــة بانتاجه املكلف
ان  ــد  اك ــلمان  ــة، س الثالث ــة  احلص
مطاحن الشركة مستمرة في إنتاج 
ــررة دون  ــني احلصة املق ــز طح وجتهي
املتاحة، وحتقيق  انقطاع وبطاقاتها 
ــاج وجتهيز  ــيابية عالية في انت انس

ــة  ــب اخلط ــررة مبوج ــا املق حصصه
ــركة.  للش ــة  املركزي ــويقية  التس
ــركته عملت  ــلمان، إن ش وأضاف س
ــر وتأهيل مطاحنها ورفع  على تطوي
ــال عن اجراء  ــا االنتاجية، فض قدرته
ــة بعد كل  ــة الدوري ــال الصيان اعم
ــع الفريق الفني زار  دورة انتاجية.وتاب
ــركة املركزية في  كذلك مخازن الش
موقع تل محمد لالطالع على احلالة 
ــة  ــس ومتابع ــادة البرميك ــة مل اخلزني
ــب توفرها من حيث  ــائل الواج الوس
ــات احلرارة  ــروط الصحية ودرج الش
ــبة والذى اثنى على العاملني  املناس
ــة  واملتابع ــام  واالهتم ــازن  اخمل ــي  ف
ــتمرة من قبل ادارة القسم في  املس
ــتلزمات الضرورية  تهيئة كافة املس

للتخزين.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــل  وكي ــتقبـل  اس
والقانونية  ــة  اإلداري ــؤون  للش ــة  االجتماعي
ــس  ــو مجل ــكيني عض ــالء الس ــور ع الدكت
ــة العديد  النواب منتهى الطليباوي ملناقش
ــوزارة يوم  ــل ال ــة بعم ــب املتعلق ــن اجلوان م
ــكيني الى ان  ــار الس ــي. واش ــاء املاض الثالث
ــات التي ادت  ــن االزم ــرَّ بالعديد م ــراق م الع
ــذي فاقم  ــر االمر ال ــبة الفق ــادة نس ــى زي ال
ــل وزارة العمل  ــؤولية امللقاة على كاه املس
جتاه الفئات الهشة من اجملتمع مما يستوجب 
ــة للوزارة  ــات املالي ــبة التخصيص زيادة نس
ــداد الكبيرة من  ــتيعاب االع ــا الس وهيئاته
املواطنني في خدماتها.واكد الوكيل ان هدف 

ــوزارة احلقيقي هو االدماج والتمكني وليس  ال
محصوراً فقط مبنح االعانات النقدية، مشيرا 
الى ان الوزارة تسعى الى حتويل املستفيدين 

ــل بعد  ــوق العم ــة الى س ــب االعان ــن روات م
تدريبهم ومنحهم قروضاً ميسرة ليتمكنوا 

من انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــم التوجيه املعنوي والعمليات النفسية   زار قس
ــة  ــي وزارة الداخلي ــالم ف ــات واالع ــرة العالق بدائ
ــداد. ــي بغ ــة ف ــدة النهري ــرطة النج ــة ش مديري
ــي ضمن خطة  ــارة تأت ــذا الزي ــم ان ه وبني القس
ــة على ضباط  ــاء محاضرة توعوي ــة اللق موضوع
ــوالء الوظيفي  ــص بال ــة، تخت ــبي املديري ومنتس
ــرطوية، والسلوك االمنوذجي لرجل  والعقيدة الش
الشرطة، وكذلك تطبيق وانفاذ القانون، وااللتزام 
بالقيافة العسكرية، وتوزيع منشورات عن االرقام 
ــاخنة التابعة الى وزارة الداخلية. اضافة الى  الس
ــور على  تفقد عدد من نقاط املرابطات قرب اجلس
ــة واحلذر واحلد من  ــر دجلة من أجل اخذ احليط نه
ــباحة في فصل  حاالت االنتحار والغرق اثناء الس
ــاذ الفوري  ــم بضرورة اإلنق ــف، ومت توجيهه الصي
وتقويض فرص االنتحار التي حتصل بني حني وآخر 

واحلفاظ على حياة وسالمة املواطنني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة للنقل البري  ــطول الش نقل أس
إحدى تشكيالت وزارة النقل(٢٢) الف طن  من 
احلنطة األملانية املستوردة.أعلن ذلك مدير عام 
الشركة رئيس مجلس اإلدارة السيد مرتضى 
كرمي الشحماني وقال: تنفيذاً لتوجيهات وزير 
ــني الشبلي بضرورة  النقل الكابنت ناصر حس
ــطول  ــائط واصل أس ــي نقل متعدد الوس تبن
ــركة عمله حتت الظروف اجلوية املتقلبة  الش
ــد الفطر املبارك ليكمل نقل  وأثناء عطلة عي
حصته املقررة من حمولة الباخرة (Elly) التي 
رست مؤخراً في ميناء أم قصر اجلنوبي، حيث 
ــع(٥٥٤) نقلة غطت  ــذه الكمية بواق نقلت ه
ــات العراق كافة  ــا احتياجات محافظ خالله
ــع وزارة التجارة  ــرم م ــل املب ــن عقد النق ضم

الشركة العامة لتجارة احلبوب.

دياُّـ / البينة الجديدة 
ــن  وضم ــة  الصح وزارة  ــات  لتوجيه ا  ــذً تنفي
ــي عموم  ــى النزفية ف ــة احلم ــا ملواجه خطته
ــيـن  البالد أجرى الدكتور الصيدالني علي حس
ــوان الـتمـيمي مدير عام دائرة صحة ديالى  علـ
ـــتعدادات الـردهة  ــة  ملتابعة إس ــارة ميداني زي
ــن  املصابيـ ــى  باملرض ــة  الـخـاص ــة  الـوبائيـ
ــفى بعقوبة  بـالـحمى الـنـزفية فـي مـستش
ــفى ومدير  ــور مدير املستش التعليمي وبحض
ــم األمور الفنية .وتضمنت الزيارة اإلطالع  قس
ــجيل إصـابة  ــتعدادات في حال تس على اإلس
بـمرض « الـحمى الـنزفية» وايـجاد الـسـبـل 
ــراض الـوبائية،  ــة األمـ ــة لـمواجه الـكـفـيلـ
ــر  ــود لنش ــف اجله ــة  تكثي ــى اهمي ــآ ال داعي
الـوعي الـصحي والـتعريف بـمخاطر الـمرض 
ــى  ــي عل ــدد التميم ــة منه.وش ــرق الوقاي و طـ
ــزام بـاإلجراءات الوقائية مؤكدا ان  ضرورة اإللـت
الـزيارات الـميدانية مستمرة لـمتابعة مـحال 
ــي املنتشرة في عموم  الـقصابة وأماكن املواش

احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
ــني  أعلنت وزارة العدل، عن صدور عقوبة العزل بحق حارس
ــة وصدرت بحقهم أحكام قضائية  اصالحيني من الوظيف
ــاء وجتاوزهما  ــجن والغرامة املالية الرتكابهما أخط بالس
القانون الوظيفي.وأكد إعالم الوزارة، إن وزير العدل القاضي 
ــني  ــدر قرارا بعزل احلارس ــتار محمد، اص ــاالر عبد الس س
ــة، كما صدرت  ــا مخالفات قانوني االصالحيني الرتكابهم
ــزل موظفني وحراس  ــام احلالي بع ــرى خالل الع قرارات اخ
إصالحيني خالل عام ٢٠٢٢، فيما بلغ عدد قرارات العزل(٣٠) 
ــني وحراس  ــي ٢٠٢١ بحق موظف ــام املاض ــالل الع ــرار خ ق
ــم أخطاء وجتاوزهم القانون الوظيفي. اصالحيني الرتكابه
وأوضح إعالم الوزارة، إن تطبيق نص القانون بحق املتجاوزين 
واملسيئني للوظيفة العامة من شأنه إن يساهم في وضع 
ــتوى  مصلحة املواطن في نصابها الصحيح واالرتقاء مبس

اخلدمة واحلد من ظاهرة التجاوز وهدر املال العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــائعات التابع لدائرة العالقات  ــم محاربة الش يواصل قس
ــة حمالته التوعوية والتثقيفية  واالعالم في وزارة الداخلي
لنشر الثقافة االمنية بني املواطنني ضمن منطقتي الشعب 
وحي اور في جانب الرصافة ببغداد.وبني القسم ان احلملة 
ــترات  ــادية ولصق البوس ــت توزيع التوصيات االرش تضمن
ــائعات، فضالً  ــي حتذر من مخاطر االخبار امللفقة والش الت
ــادة القانونية التي تعاقب مروجيها في اجملتمع.كما  عن امل
ــرورة التحري عن مصدر اخلبر  ــم على ض اكد عناصر القس

قبل تداوله، واالعتماد على املصادر التابعة للدولة.

بغداد / البينة الجديدة
ــات الكيمياوية  ــة للصناع ــرات العام ــركة الف أنهـت ش
ــادن أعمال  ــركات وزارة الصناعة واملع ــدات إحدى ش واملُبي
ــة ملصنع حامض  ــة على املُعدات اإلنتاجي الصيانة الدوري
ــا  ــا ( ١٢ ) يوم ــية أمده ــرة قياس ــز وبفت ــك املُرك الكبريتي
ــا املالكات الفنية  ــال الصيانة  التي نفذته وتضمنت أعم
ــع إبتداء  عدات املصن ــة مُ ــركة كاف ــية في الش والهندس
ــف وغربلة  ــزان الكبريت وتنظي ــف املصهرة وخ ــن تنظي م
ــتبدال  ــيد الفناديوم وإس ــاعد خامس أوكس العامل املُس
ــادالت احلرارية وصيانة اخلطوط  فلتر الغازات وتنظيف املُب
ــت  بالكبري ــة  اخلاص ــات  واملضخ ــات  والصمام ــة  الناقل
ــاحبات الغازات إضافةً إلى صيانة وتنظيف احلشوات  وس
ــاص والتجفيف ،  ــة ببُرجي اإلمتص ــيراميكية اخلاص الس
ــد متَّ حتويل املصنع على اإلنتاج الفعلي بعدَ اإلنتهاء من  وق

ق األولي والثانوي ملُعداتـه . عملية التحقُ

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــم  ــن أه ــت م ــة االنترن ــني خدم ــوع حتس ــل موض ميث
ــركة العامة لالتصاالت  اولويات االدارة العليا في الش
ــذه اخلدمة من أهمية  ــة ، وذلك ملا متثله ه واملعلوماتي
ــر مع قطاعات  ــها املباش ــي حياة املواطنني ، ومتاس ف
ــي فرضتها  ــل الظروف الت ــيما في ظ مختلفة ، الس
ــت بظاللها على  ــا التي الق ــة كورونا وتبعاته جائح
ــذي دعا  ــر ال ــو االم ــا ، وه ــارة وغيره ــم والتج التعلي
ــة التخاذ  ــاالت واملعلوماتي ــة لالتص ــركة العام الش
ــهولة تناقل سعات  ــريعة تتيح زيادة وس اجراءات س
االنترنت في كافة احملافظات ، وذلك إلستيعاب الطلب 
املتزايد على هذه اخلدمة . وتعد مشاريع تقدمي خدمة 
ــت بتقنية الكابل الضوئي FTTH ، والتي تعنى  االنترن
ــل ملنازل املواطنني ، هي احلل  بتوفير عدة خدمات تص
ــتقرارية عالية ،  االمثل لتقدمي خدمات ذات جودة واس
ــاهم في ادخال  تلبي طموح املواطنني من جهة ، وتس
مورد مالي جيد خلزينة الدولة. و في هذا الصدد أوضح 
ــم الشبكات  املهندس نبيل نرميان عبد اهللا مدير قس
في مديرية البنى التحتية ان مالكات الشركة العامة 
ــيد  ــب توجيهات الس لالتصاالت واملعلوماتية وحس
املدير العام املهندس أسامة جهاد قاسم الهماشي، 
والسادة املعاونني، تسابق الزمن إلكمال البنى التحتية 
اخلاصة مبشاريع الكابل الضوئي في كافة محافظات 
ــركات القطاع اخلاص  ــا العزيز ، وبالتعاون مع ش بلدن

ــاريع  ــركتنا، وميكن إيجاز هذه املش ــدة مع ش املتعاق
ــر البنى التحتية  ــروع الكابل الضوئي املنفذ عب مبش
ــركتنا وبواقع ١٦ عقدا ، ومشروع الكابل  التابعة لش
الضوئي املنفذ عبر البنى التحتية التابعة للمشروع 
ــروع القرض الياباني.  الوطني لالنترنت ، وكذلك مش

وأفاد السيد مدير قسم الشبكات ان مشاريع الكابل 
ــتتيح ٣ ماليني خط للمواطنني في كافة  الضوئي س
احملافظات عدا اقليم كردستان ، وان املفعل منها االن 
ــيرا الى ان اخلدمة مفعلة  اكثر من ٧٠ الف خط ، مش
ــرخ والرصافة،  ــن مناطق بغداد جانبي الك في عدد م

كما بدأ تنفيذ خطوط جديدة من قبل شركاء الشركة 
ــركة اخللية الفائقة في  العامة لالتصاالت كل من ش
ــموخ في الديوانية وشركة  ــركة بلد الش الكرخ وش
ــيطة  ــوك، وهناك خطوات بس ــق الثريا في كرك طري
ــات. أما فيما  ــي باقي احملافظ ــن تفعيلها ف تفصل ع
ــبكة املشروع الوطني  يخص املشروع املقدم عبر ش
لالنترنت فبنيّ عبد اهللا انه مت االنتهاء من تنفيذ ( ٨٦٢) 
ــة ، ومتت احالة ( ٣٧ ) كابينة منها الى املقاولني  كابين
ــروع بتشغيل املشروع ، وجاري العمل  الثانويني للش
ــب ما مخطط  ــي الكابينات وحس ــى تنصيب باق عل
ــرض الياباني والذي  ــروع الق ــبقاً . اما عن مش له مس
ــق العاصمة بغداد  ــي عدد من مناط ــدم خدماته ف يق
ــغيل  ــل الى انه مت بالفعل تش ــار املهندس نبي ، فأش
ــة والقاهرة  ــون والكاظمي ــي مناطق املأم ــروع ف املش
ــن مجموع ١٥٠  ــوط املفعلة ٥٢٥٣ خطا م ، وان اخلط
ــيوفرها هذا املشروع. هذا وتعد مشاريع  الف خط س
الكابل الضوئي احلل االمثل لتحسني خدمة االنترنت 
والتحول من اخلدمة الالسلكية ومشاكلها الكثيرة ، 
الى خدمة ذات استقرارية وجودة عالية ، وبدورنا ندعو 
ــكنون في املناطق التي مت تفعيل  املواطنني الذين يس
ــتراك  ــروع الكابل الضوئي فيها الى االش خدمة مش
ــتفادة من اخلدمات التي يقدمها ،  ــروع لالس في املش
ــي يقدمها بعض  ــتراك في اخلدمة الت مع جتنب االش

اصحاب االبراج بصورة غير رسمية .
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ــم  ــون الدع ــاري ، ان قان ــت البج وقال
ــة  ــي والتنمي ــن الغذائ ــارئ لألم الط
ــه  ــرة كون ــكاليات كبي ــن إش يتضم
ــن  ــاء م ــه ج ــتور ألن ــا للدس مخالف
حكومة تصريف اعمال يومية وليس 
ــون  القان ان  ــت  دائمة.وبين ــة  حكوم
ــل الى ٣٥  ــغ مالية تص ــن مبال تضم
تريليون دينار دون وجود صورة واضحة 
ــة صرفها فهل هي فعليا للدعم  آللي
ــتراتيجية  اس ــاريع  ملش ام  ــارئ  الط
ان  ــاري،  البج ــتقبلية.واضافت  مس
ــتوريته  ــي دس ــكوك ف ــون مش القان
ويتناول مشاريع استراتيجية اضافة 
ــم ان واردات  ــى تضمينه قروضا رغ ال
ــعار  ــد زيادة اس ــت بع ــط ارتفع النف
ــم هذا فقد تضمن  النفط عامليا ورغ
القانون قروضا جديدة ستكبل الدولة 
العراقية واحلكومات املقبلة من قبل 
حكومة تصريف أعمال يومية.ولفتت 
إلى ان تشريع القوانني ينبغي أن يكون 
دستوريا لضمان عدم الطعن بها في 
احملكمة االحتادية من خالل تشريعها 
ــة كاملة  ــن قبل حكوم ــا م وإعداده
ــورات األمنية  الصالحيات. وفي التط
ــأن القوات  ــنيم ب ــة تس ــادت وكال أف
ــة للحرس الثوري اإليراني دمرت،  البري
صباح امس األربعاء، مواقع اجلماعات 
ــمالي العراق)،  اإلرهابية في أربيل (ش

ــنيم  ــف مدفعي.وأوضحت تس بقص
ــن حجم  ــر بعد ع ــرد تقاري ــه لم ت أن
االصابات واخلسائر جراء هذا الهجوم.
ــى أن القوات  ــارت الوكالة إل كما أش
ــالمية  ــة اإلس ــلحة للجمهوري املس
ــة حذرت مرارا وتكرارا من أنها  اإليراني
ــاط  ــامح أبدا مع وجود ونش لن تتس
ــات اإلرهابية على طول احلدود  اجلماع
الشمالية الغربية للبالد، وسترد بقوة 
على أي أنشطة مخلة بأمن البالد. من 
جانب آخر عقدت اللجنة القانونية، 
ــة  برئاس ــاً  ــاء، اجتماع األربع ــس  ام
ــة قانون  النائب محمد عنوز، ملناقش
ــة العالقات مع  ــر التطبيع وإقام حظ
ــان الصهيوني.وذكر بيان للدائرة  الكي
ــواب ، أن اللجنة  اإلعالمية جمللس الن
ــي مجلس النواب عقدت  القانونية ف
ملناقشة  أعضائها  اجتماعاً بحضور 
قانون حظر التطبيع وإقامة العالقات 
ــاف  الصهيوني.وأض ــان  الكي ــع  م
ــاء اللجنة أكدوا على  البيان، أن أعض
ــريع القوانني  ضرورة العمل على تش
ــاً القوانني التي متس  املهمة خصوص
ــار  ــكل مباشر.وأش واقع املواطن بش
ــون حظر  ــت قان ــى أن اللجنة درس إل
التطبيع وإقامة العالقات مع الكيان 
ــرع مجلس  الصهيوني والذي سيش

النواب اليوم قراءته القراءة األولى.
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بغداد /
ــراءة االولى  ــاء، الق ــس األربع ــواب، ام ــس الن ــى مجل أنه
ــرح قانون حظر التطبيع واقامة العالقات مع الكيان  ملقت
ــرة اإلعالمية للبرملان ، إن مجلس  الصهيوني وقالت الدائ
ــراءة االولى ملقترح قانون حظر التطبيع  النواب يُنهي الق
ــي.وكان مجلس  ــع الكيان الصهيون ــة العالقات م واقام
ــابعة من  ــة الس النواب عقد، ظهر امس األربعاء، اجللس
ــريعي احلالي، برئاسة رئيس البرملان محمد  الفصل التش

احللبوسي.
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ــكيل  ه وزير التربية علي حميد الدليمي، امس األربعاء، بتش وجّ
ــية مهنة  ــاء لقدس ــا ومعاقبة مدرس أس ــة علي ــة حتقيقي جلن
ــيء  ــرر غلق املعاهد التي تس ــام، كذلك ق ــذوق الع ــم وال التعلي
ــني.وذكرت وزارة التربية  ــم واملتورطة في هذا الفعل املش للتعلي
ــكيل جلنة عليا  ه بتش ــر التربية علي حميد الدليمي وجّ ، أن وزي
عاجلة للتحقيق ومعاقبة أحد املدرسني الذين جتاوز على مهنة 
ــبة  ــد املقاطع املصورة ومحاس ــام عبر أح ــم والذوق الع التعلي
ــحب الصفة التربوية التي  كل من يتورط مبثل هذه االفعال وس
يحملها منه كونه ال يستحقها.وشدد الدليمي، بحسب البيان، 
ــالة  ــة التعليم والرس ــية مهن ــرورة احلفاظ على قدس على ض
ــانية واالخالقية التي حتملها، رافضاً أي جتاوز يحصل في  االنس
ــتحق الصفة  ــذا اجملال، وان من يتورط مبثل هذه االفعال ال يس ه
ــي بـغلق املعاهد التي  ه الدليم ــة التي يحملها.كما وجّ التربوي
ــادئ التربوية، والتي تورطت مبا  ــف قوانني وزارة التربية واملب تخال
ــيراً  ــأت من اجلها، مش ــع مع االهداف التربوية التي انش يتقاط
إلى أن الوزارة ستبقى حريصة على ابقاء اسم العراق ناصعاً في 

كافة احملافل، وعلى صون مستقبل طلبتنا االعزاء.

بغداد /

ــني العراقيني في  ــاركت نقابة الصحفي ش
ــة الصحافة  ــوم العاملي حلري احتفالية الي
التي نظمتها منظمة اليونسكو بالتعاون 
ــي بغداد. ــالم واالتصاالت ف ــة االع ــع هيئ م
ــني العراقيني مؤيد  ــب الصحفي ــل نقي ومث
ــس  ــو مجل ــة عض ــي االحتفالي ــي ف الالم

النقابة الدكتور ناظم الربيعي ، الذي القى 
ــب الصحفيني  ــح فيها دور نقي كلمة اوض
ــي توفير بيئة  ــني املتميز والفاعل ف العراقي
ــل الصحفي  ــات مالئمة للعم آمنة ومناخ
ــني واالعالمني  ــي للزمالء الصحفي واالعالم
ــى دور نقيب  ــار الربيعي ال ــي العراق.واش ف
ــات قانونية  ــر ضمان ــني في توفي الصحفي
ــدار  ــت باص ــني متثل ــة للصحفي واجتماعي

ــني العراقيني املرقم  قانون حقوق الصحفي
ــنة ٢٠١١ ، مؤكدا عدم وجود سجني  ٢١ لس
أو معتقل من الصحفيني العراقيني بسبب 
ــد  ان النقابة  ــه او ابداء رأيه.واك ــة عمل تأدي
ذات  ــة  احلكومي ــات  اجله كل  ــع  م ــل  تعم
ــرأي والتعبير جلميع  العالقة لدعم حرية ال
ــون  ــم ميارس ــني وه واالعالمي ــني  الصحفي

عملهم املهني في عموم البالد.

بغداد /

 ووجه الكاظمي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد 

من التأثيرات املناخية التي بدت واضحةً في البالد من 

خالل العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية 

ــة  ــة داعم ــي أن احلكوم ــد الكاظم واالقتصادية.وأك

ــى مواجهة التحديات  ــروع أو برنامج قادر عل ألي مش

البيئية، ووجه عدداً من الوزارات اخملتصة بعقد اجتماع 

ــع؛ ملناقشة قضية التصحر ومعاجلتها واخلروج  موس

ــة للتنفيذ.واطلع مجلس الوزراء على  مبقترحات قابل

ــتعرضه  ــى النزفية اس ــرض احلم ــر خاص عن م تقري

الوكيل الفني لوزارة الزراعة، تضمن مجمل اإلصابات 

التي سجلت في بعض احملافظات، واإلجراءات املتخذة 

من قبل الوزارة.ووجه مجلس الوزراء بضرورة مضاعفة 

ــاره؛ مما  ــع انتش ــى املرض ومن ــيطرة عل ــود للس اجله

ــد أوصى اجمللس  ــف حمالت التوعية.وق يتطلب تكثي

ــة ملواجهة املرض،  ــوزارة الزراع ــدمي الدعم الالزم ل بتق

ــرة  ــدات الرش والتغطيس ملكافحة حش ــر مبي وتوفي

القراد، وتوفير األدوية الالزمة ملكافحة املرض، وكذلك 

ــادية التي تقوم  ــتي للحمالت اإلرش ــم اللوجس الدع

بها وزارة الزراعة.وقرر مجلس الوزراء اآلتي:ـ

ــات تنفيذ العقود  ــتثناء وزارة الزراعة من تعليم - اس

ــادة ٣ منها)، مبا  ــد في امل ــاليب التعاق احلكومية (أس

ــيطرة على  ــراءات الالزمة للس ــن أخذ اإلج ميكنها م

ــغ املتوفرة لديها،  ــة، وصرف املبال مرض احلمى النزفي

ــور وزارة املالية، وال يتجاوز املتوفرة  ــتثناء من منش اس

ــط مليار  ــاراً، فق ــة (١٤٥٩٩٧٢٧٥٠) دين ــا والبالغ لديه

ــع مئة  ــون مليوناً وتس ــعة وخمس ــة وتس ــع مئ وأرب

ــون ديناراً،  ــبع مئة وخمس ــبعون ألفاً وس ــان وس واثن

ــة (١٢٦٢٢)  ــاب وزارة الزراع ــا مثبت في كت ــب م بحس

ــياق اجللسة اطلع الكاظمي  في ١٠ أيار ٢٠٢٢.وفي س

ــة  ــة اخلاص ــراءات احلكومي ــذ اإلج ــير تنفي ــى س عل

ــة العاملية والتخفيف من  ــة األزمة االقتصادي مبواجه

ــي، أن احلكومة  ــى املواطنني.وأكد الكاظم ــا عل آثاره

ــة االقتصادية العاملية،  ــن كثب تطورات األزم تتابع ع

ــاتها على  ــذل جهوداً كبيرة للتقليل من انعكاس وتب

ــم من حجم التحديات  ــراق، وأوضح أنه على الرغ الع

االقتصادية على العالم أجمع ، إال أن احلكومة جنحت 

ــس الوزراء  ــس مجل ــتعرض رئي ــي مواجهتها.واس ف

ــى القوات األمنية  ــع األمني في البالد، وأثنى عل الوض

ــي مالحقة بقايا فلول  مبختلف صنوفها وجهودها ف

داعش اإلرهابية، وعصابات اجلرمية في البالد، وأكد أنه 

ــديد على مالحقة  وجه األجهزة األمنية كافة بالتش

ــي إزاء  ــة، وعدم التراخ ــة الدول ــن على هيب املتجاوزي

ــع على احترام  ــن املواطنني وإرغام اجلمي العابثني بأم

ــة استعراض التقرير  سيادة القانون.وشهدت اجللس

الوبائي، واإلجراءات املتخذة؛ ملواجهة جائحة كورونا، 

ــراءات احلكومية  ــتجدات عمل جلنة تعزيز اإلج ومس

ــيطرة الصحية التوعوية؛  في مجاالت الوقاية، والس

ــار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في  للحد من انتش

ــتلزمات الطبية وتأمني اللقاحات.وبعد أن  توفير املس

ناقش مجلس الوزراء املوضوعات املدرجة على جدول 

األعمال، قرر اآلتي:

ــس الوزراء (٣٧٩)  ــرة (١) من قرار مجل ــل الفق أوالً تعدي

لسنة ٢٠٢١ بحسب ما يأتي

ــغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار،  ــي وزارة املالية متويل مبل -تول

ــى وزارة الزراعة لتنفيذ  ــار إل ــة مليارات دين فقط ثالث

مشروع تثبيت الكثبان الرملية، تنفيذاً للفقرتني (١، 

ــني في كتاب ديوان الرقابة املالية االحتادي  و٢) املذكورت

ــباط ٢٠٢١  ــم بالعدد (١١١٥٢٤٤٣) املؤرخ في ٣ ش املرق

املرافق ربط قرار مجلس الوزراء (١٥ لسنة ٢٠٢٢).

ــار إلى وزارة الزراعة  ــي وزارة املالية متويل مليار دين -تول

ــتحقات  ــرض دفع مس ــر لغ ــات والتصح ــرة الغاب دائ

ــوزراء (١٥  ــب قرار مجلس ال ــن معها بحس املتعاقدي

لسنة ٢٠٢٢).
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ــو عاقلة  ــيرين أب ــة ش ــت الصحافي قتل
ــاص جيش  ــاة اجلزيرة، برص ــلة قن مراس
ــالل اقتحامه  ــرائيلي خ ــالل اإلس االحت
ــس األربعاء.وأبو  ــني صباح ام مخيم جن
ــا  ــطينيّة لديه ــة فلس ــة صحافيّ عاقل
ــية األميركية، وُلدت في ٣ كانون  اجلنس
ــت  الثاني ١٩٧١ في القدس احملتلّة.ودرس
ــة في  ــة املعماري ــة الهندس ــي البداي ف
ــي  ف ــا  والتكنولوجي ــوم  العل ــة  جامع
ــص بعدها في الصحافة  األردن، لتتخصّ
ــي األردن. ــة بجامعة اليرموك ف املكتوب
ــطني  ــى فلس ــادت إل ــا، ع ــد تخرجه بع
ــات إعالمية  ــي مؤسس ــث عملت ف حي
ــة األونروا، وإذاعة صوت  عديدة مثل وكال

ــان الفضائية، ثم  ــطني، وقناة عم فلس
ــت كارلو  ــة مفتاح، وإذاعة مون مؤسس
ــرة  ــاة اجلزي ــى قن ــام ١٩٩٧ إل ــل ع لنتق
ــلة  كمراس ــت  عمل ــث  حي ــة  الفضائي
ــاص جيش  ــى وفاتها برص ــة حت ميداني
ــرائيلي.ولم تأبه أبو عاقلة  االحتالل اإلس
ــل  ــت مراح ــة إذ غطّ ــورت األمني للخط
ــداءات االحتالل  ــات واعت ــروب وهجم ح
ــرائيلي على الشعب الفلسطيني  اإلس
ــنّ أكثر  ة.لك ــة كافّ ــي احملتل ــي األراض ف
اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن 
ــرى  ــقالن واالطالع على أوضاع أس عس
فلسطينيني بعضهم قضى أزيد من ٢٠ 
ــث نقلت عبر  ــا خلف القضبان، حي عام
اجلزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.وعبّر 
زمالء أبو عاقلة في اجلزيرة عن صدمتهم 

ــو تخبر  ــروا مقطع فيدي ــا، ونش ملقتله
ــطينيني،  ــا جتربة الفلس ــه عن نقله في
ــعر أن املوت  ــا كانت تش ــول فيه إنه تق
ــلة  ــل املراس ــافة قريبة.مقت ــى مس عل
ا أنهت  ــرة خصوصً ــارة كبي احلربية خس
ا وهو  ــات عربيًّ ــن الصحافيات اخملضرم م
ــتدعى إدانة االحتاد الدولي  األمر الذي اس
للصحافيني والدول العربية أبرزها لبنان 
ــنعاء بحقها. ــذه اجلرمية الش ــر له وقط
ــطينية  ــت النيابة العامة الفلس وأعلن
عن مباشرتها العمل على إحالة قضية 
ــة الدولية.   ــى احملكمة اجلنائي مقتلها إل
ــفارة األميركية في  ــت الس ــا، قال بدوره
ــات املتحدة حتث على  ــرائيل إن الوالي إس
ــريع ومعمق وشفاف في  إجراء حتقيق س

مالبسات وفاتها. 

ــة االحتاديَّة، امس  ــفت هيئة النزاه كش
ــلة عمليَّات  ــن تنفيذ سلس االربعاء، ع
ضبطٍ في عددٍ من محطات تعبئة الوقود 
بيّنةً  ــى، مُ حافظة ديال ــة في مُ احلكوميَّ
خالفات  ضبط حاالت هدرٍ للمال العام ومُ
ــتقاتٍ نفطيَّـةٍ وبيعها في  وتهريب مش
ــوداء.دائرة التحقيقات في  ــوق الس الس
الهيئة أشارت ، إلى قيام فريق عملٍ من 
شعبتي التحرِّي والضبط والتحقيق في 
مكتب حتقيق ديالى بتنفيذ (٧) عمليَّات 
ــن محطات  ــي عددٍ م ــردةٍ ف ــطٍ منف ضب
ــتقات النفطيَّة  تعبئة الوقود وبيع املُش
وضحةً وجود  افظة، مُ ــي احملُ احلكوميَّة ف

خالفاتٍ كثيرةٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ في  مُ
ــرة إنَّ عمليَّات  املال العام.وأضافت الدائ
ــي قام بها الفريق  التحرِّي والتدقيق الت
رُ  ــف عن وجود نقصٍ يُقدَّ أدَّت إلى الكش
بـ (٣٠٠,٠٠٠) لترٍ من مادَّة النفط األبيض 
ــال العام بلغ  ــاق الضرر بامل ــبَّب بإحل تس
قرابة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، فضالً 
عن نقصٍ في بطاقات البنزين بلغ (٧١٥) 
ــملت  الفات ش ــت أنَّ اخملُ .وأوضح بطاقةً
أيضاً تهريب مادَّة النفط األبيض وبيعها 
ــارج الضوابط  ــوداء خ ــوق الس في الس
ة بواقع (٤٤٧)  ــراءات الذمَّ وزيادة بأعداد ب
بطاقةً وقوديَّةً وإدخال (٤٠) بطاقةً وقوديَّةً 
ــة املبيعة،  ــى الكميَّة احلقيقيَّ زيادة عل
ــى ضبط (٣٤٩) بطاقةً وقوديَّةً متَّ  الفتةً إل

ــني، إال أنَّها لم  ال ــا إلى وكالء جوَّ جتهيزه
ــود)، وبيع البنزين  ــل برنامج (البارك تدخ
ــعر املُقرَّر من قبل  ــعرٍ أكثر من الس بس
وزارة النفط، ومتَّ ضبط املبلغ املاليِّ الزائد 
ه متَّ،  ــة احلقيقيَّـة.وأفادت أنـَّ على القيم
ــذت بناءً على  ــات التي نُفِّ خالل العمليَّ
تَّهماً،  ــط (١٣ ) مُ ، ضب ــراتٍ قضائيَّةٍ ذكَّ مُ
دير إحدى احملطات وأعضاء  ــم مُ من بينه
بيّنةً  ة، مُ جلنة تدقيق البطاقات الوقوديـَّ
 ، ــطٍ أصوليَّـةٍ أنَّه متَّ تنظيم محاضر ضب
ــى قاضي  ــة املُتَّهمني عل ــا رفق وعرضه
ــة  تصَّ اخملُ ــة  بعقوب ــق  حتقي ــة  محكم
بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق 
ــواد(٣١٥ و٣٤٠و٣٤١) من قانون  أحكام امل

العقوبات.
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ــاء  ــت وزارة النقل، امس االربعاء، عن البدء بانش أعلن
ــكة حديد من البصرة – بغداد مروراً بـ بيجي  خط س
ــوزارة ، أن  ــذا العام.وذكرت ال ــاءً بتركيا خالل ه وانته
وزير النقل ناصر حسني بندر الشبلي التقى السفير 
ــاي لبحث آفاق  ــي رضا كون ــدى العراق، عل ــي ل الترك
ــري والبحري  ــال النقل الب ــترك في مج التعاون املش
واجلوي بني البلدين اجلارين و مت مناقشة مواضيع عدة 
ــاحنات التركية  ــروع الترانزيت وعبور الش ابرزها مش
ــل التبادل التجاري بني  ــر االراضي العراقية لتفعي عب
ــهر حزيران من  ــاه حلول ش ــي موعدٍ اقص ــن ف البلدي
العام اجلاري شريطةَ ان يدخل املشروع حيز التنفيذ.

ــككي بني  ــة الربط الس واضاف البيان، أنه مت مناقش
ــن محافظة  ــكة حديد م ــاء خط س ــن وانش البلدي
ــاءً بتركيا ، جاء  ــرة _بغداد مروراً ببيجي وانته البص
ــركة BEG التركية مع  قد بني ش ذلك خالل اجتماعٍ عُ
ــكك حديد العراق لالتفاق على  ــركة العامة لس الش
ــات والتصاميم النهائية ألجناز املشروع  وضع الدراس
ــهر متوز من هذا العام.واشار  خالل مدة اقصاها في ش
ــع النقل  ــى تطوير واق ــت  عل ــل دأب ــى أن وزارة النق ال
ــال التقنيات  ــن خالل ادخ ــالد والنهوض به م ــي الب ف
ــركات  ــيق العالي مع ش ــورة والتنس ــة واملتط احلديث
النقل العاملية والعربية لالرتقاء بواقع النقل وليكون 

مبصافِ النقل في الدول املتقدمة.

بغداد /

وكاالت /

الزميل عضو مجلس نقابة الصحفيني العراقيني د.ناظم الربيعي



ــب العراقي لكرة  متكن املنتخ
ــن  ــنة م ــت ١٦ س ــلة حت الس
ــره  نظي ــى  عل ــوز  الف ــق  حتقي
السوري بنتيجة ٥٣-٣٤ نقطة، 
، في افتتاح بطولة غرب اسيا 
ــلة اجلارية احداثها  لكرة الس

في العاصمة االردنية عمان.
ــاد العراقي  ــس االحت ــال رئي وق
ــد  ــس الوف ــلة رئي ــرة الس لك

حسني العميدي   إن «املنتخب 
ــتوى جيدا، كما قدم  قدم مس
ــوا  الالعبون اداء رجولياً عكس
ــتوى احلقيقي  من خالله املس

للسلة العراقية».
ــيكون  ، ان «هذا اجليل س ــدّ وع
رافداً حقيقياً للسلة العراقية، 
السيما أنه ميتلك من املواهب 
ــر  تبش التي  اجليدة  ــات  واخلام

مبستقبل واعد».

ــى األدوار النهائية  تأهل فريق القوة اجلوية ال
ــى  ــوز عل ــد الف ــباب بع ــابقة دوري الش ملس
ــل في  ــني دون مقاب ــامراء بهدف ــه س مضيف
املباراة التي اقيمت على ملعب نادي سامراء 
ــدوري  ــرة ل ــابعة عش ــة الس ــاب اجلول حلس

الشباب العراقي املمتاز لكرة القدم.
ــجل هدفي الصقور كل من «بكر قتيبة»  وس
و»حسن خالد»، وجاء تأهل فريق شباب القوة 
اجلوية بعد احتالله الترتيب الثالث خلف كل 

من اربيل والشرطة.
ــاد الكرة  ــابقات في احت ــة املس ــر أن جلن يذك
ــة األدوار النهائية خالل  ــة اقام ــتحدد الي س
الفترة املقبلة بعد انتهاء مباريات اجملموعات 

الوسطى واجلنوبية والشمالية.
ــن فريق نادي  ــات ذاتها، متك ــن املنافس وضم
ــق الفوز على ضيفه فريق  الديوانية من حتقي
ــق نادي امانة  ــم ، كما حقق فري نادي القاس
ــه النجف بنتيجة  ــداد الفوز على مضيف بغ

. ٣-٢

أفاد رئيس جلنة كرةِ الصاالت 
ــادِ  االحت ــي  ف ــاطئيّة  والش
القدم، علي  ــرةِ  العراقيّ لك
ــأن املُدرب  ــني؛ ب ــد احلس عب
ــريعة،  الش ناظم  ــي،  اإليران
ـــ٤٢ العباً  ــوة لـ ــه الدع وجّ
ــكر  باملعس ــاقِ  لاللتح
ــه  إقامت ــرر  املُق ــي  التدريب
ببغداد في إطارِ استعداداته 
ــيا التي  ــرب آس ــةِ غ لبطول
حتتضنها الكويت في الرابع 

من شهر حزيران املُقبل. 
ــني في  ــد احلس ــافَ عب وأض
ــي  الفن ــاز  اجله أن  ــان  بي
دَ يوم األربعاء  للمنتخبِ حدّ
ــق (٢٠٢٢/٥/١١) موعداً  املواف
ــا الوطني  ــولِ منتخبن لدخ
ــكراً  ــاالت معس ــرةِ الص لك
ــتمر لغاية الـ١٤  تدريبياً يس

ــه الختيارِ  من الشهر نفس
ــه إلى  ــة ضم ــل بُغي األفض

صفوفِ املنتخب.
ــكر  ــذا املعس ــحَ أن ه وأوض

انخراطَ  ــنُ  يتضم ــر  القصي
الالعبني اجلدد فقط الذين مت 
ــن أنديةِ الدوري  اختيارهم م
ــاالت من  ــاز لكرةِ الص املمت

دون مشاركةِ الالعبني الذين 
ــاتِ  التصفي ــي  ف ــاركوا  ش

األخيرة.
ــس األربعاء   ــني أن يوم  ام وب

ــة  ــدة تدريبيّ ــهد أولَ وح ش
على قاعة األعظمية.

ــى أن اجلهاز الفني  ــار إل وأش
ــؤالء  ه ــع  يخض أن  ــررَ  ق
ــني  وحدت ــى  إل ــون  الالعب
ــن أجل الوقوفِ  تدريبيتني م
على مستوياتهم احلقيقيّة 

بشكلٍ أفضل.
ــني إلى أن  ــت عبد احلس ولف
ــمٌ جداً في  احتاد الكرة مهت
ــب  املُنتخ ــر  تطوي ــةِ  عملي
ــاالت،  الص ــرةِ  لك ــي  الوطن
ضو االحتاد العراقي لكرة  وعُ
ــة كرة  ــرف جلن ش ــدم، مُ الق
الصاالت والشاطئيّة (يحيى 
ــرِ كل ما  ــهَ بتوفي ــر) وج زغي
ــازُ الفني من  ــه اجله يحتاج
أجل إجناحِ البرنامج التدريبي 
ــريعة  ــم الش ــدرب ناظ للم
ــه  ــن خالل ــحُ م ــذي يطم ال
ــتويات  ــى املُس ــرفِ عل للتع

ــدد  اجل ــني  ــةِ لالعب احلقيقي
الذين سيضمهم من قبله.

ــد هذا التجمع  وتابع أنه بع
ــيتمُ اختيار ٢٥ العباً من  س
ــب  ــو املنتخ ــم العب ضمنه
التصفياتِ  في  ــاركون  املش
اآلسيوية. مشيراً إلى إقامة 
ــر في  ــي آخ ــكرٍ داخل معس
ــةِ بغداد للفترة من  العاصم
ــهر  ــة ٢٢ من الش ١٧ ولغاي
ــا إلى  ــادرُ بعده ــي، يغ احلال
ــرة للدخول  محافظةِ البص
ــتمر  ــكر ثانٍ يس ــي معس ف
ــة ٢٠٢٢/٥/٢٨،  ــن ٢٥ ولغاي م
ــال إلى  ــدّ الرح ــل أن يش قب
ــع  ــةِ الكويت في التاس دول
ــرين من هذا الشهر  والعش
ــةِ  بطول ــي  ف ــاركةِ  للمش
ــقُ  ــي تنطل ــيا الت ــرب آس غ
ــي الرابع من  ــاتها ف منافس

شهر حزيران املُقبل.
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نبض الشارع

علي الباوي

خرجَ فريق القوة اجلوية خالي الوفاض من مرحلة اجملموعات 
القدم، بعد املستوى غير املرضي  أبطال آسيا بكرة  لدوري 

الذي قدمه في مباراتي مومباي يونايتد الهندي بالذات.
ولم يتمكن احلكيم شاكر من فك عقدة مرحلة اجملموعات 
السابقة،  االستحقاقات  خالل  أنديتنا  رافقت  طاملا  التي 
لتضاف هذه النتيجة إلى خيباتنا املتواصلة إن كانت على 

مستوى األندية أو املنتخبات.
الفوز  حتقيق  أن  بنا  مرت  التي  اخليبات  كل  من  لنا  يتضح 
في هذه املباراة أو تلك ماهو إال ضربة حظ تأتي مرة واحدة 
كرتنا  أن  املرة  فاحلقيقة  النهاية،  حتى  تتكرر  أن  ويصعب 
او منتخبات تعاني من  أندية  بكل توجهاتها سواء كانت 
ضعف شديد وتخلف على مستويات عدة، فنحن اآلن نهزم 
من فرق لم تكن موجودة قبل سنوات في حسابات الكرة. 
الكمبودية  أو  الفيتنامية  أو  الهندية  الكرة  كانت  فهل 
املشهد  في  ظاهرة  القارة  شرق  منتخبات  من  وغيرها 

الكروي التنافسي؟.
ألنديتنا  عثرة  حجر  باتت  املنتخبات  أو  البلدان  هذه  إن 

ومنتخباتنا في أغلب البطوالت.
لقد تطورت الكرة وباتت الصورة التي في أذهاننا عن القرن 
متطورة  بتقنيات  يلعب  فالكل  اآلن  موجودة  غير  املاضي 
وأساليب وأفكار جديدة فضالً عن التحديثات نفسها التي 
جرت على املالعب من تقنيات تصوير ودقة حتكيم ” الفار“ 

الخ من هذه األمور.
عن  نبحث  أن  وعلينا  اخلسارات  قائمة  ذيل  في  نقبع  إننا 
الرياضي  بالزمن  وتلحق  تتطور  كرتنا  جتعل  جذرية  حلول 

احلديث.
الشكل  بهذا  الرياضية  سمعتنا  تتهاوى  أن  جداً  مؤسف 
املريع وتستمر االخفاقات إلى ماال نهاية مستنزفة اجلهود 

واملال وحتقق أوسمة وكؤوساً في الكآبة والندم واخلذالن.
ال اعتقد أن انقاذ الرياضة العراقية مهمة صعبة ولكنها 

حتتاج إلى إرادة موحدة وإميان بالهدف ونزاهة نقية.
وليعلم اجلميع أن للفوز مكاسب جمة واخلسران فساد ال 
معنى له حتى الذين يريدون االجتار بالرياضة ميكنهم نيل 

الكثير إذا ما تفوقت أنديتنا وفرقنا في احملافل الرياضية.
علمية  أسس  على  كرتنا  بناء  في  فوراً  نشرع  ال  فلماذا 
تأخذ باحلسبان تخريج أجيال جديدة من مدارس  سليمة 
في  الرياضة  دروس  تفعيل  بعد  بها  يلحقون  جادة  كروية 

املدارس االبتدائية، ألنها البيئة األولى للموهبة.
إلى  يدفعنا  الرياضي  للتطور  كأساس  التعليم  اعتماد  إن 
السن  لصغار  اللعبة  وحتبيب  مبكراً  الكروي  التثقيف 
وإنشاء  اجلذب  على  قادرة  تعليمية  صروح  إنشاء  وبالتالي 

جيل مثقف كروياً يترعرع في مستوطنة نقية.
ال يجوز املضي بالوضع احلالي والعمل على ترقيع األخطاء، 
هيبتها  كرتنا  إلى  يعيد  حقيقي  مخرج  عن  البحث  بل 

وجتعلنا نحقق اجنازات تلبي طموحات اجلماهير العريضة.
عادية  لعبة  والحتى  هواية  تعد  لم  القدم  كرة  فرياضة 
فانت  التلعب  فان كنت  العالم،  في كل  األول  الرقم  فهي 

تشاهد.

bi@bi@ÚÌÏ¶a
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ــة  الصحاف ــرت  ذك
إهتمام  تاكيد  البريطانيّة، 
ــكتلندي  ــيلتك» األس «س
ــر العراقي «مهند  بالظهي
ــاً إياه ضمن  ــاز» واضع جع
قابل   ــد مُ ــه للتعاق أولويات

مليوني جنية استرليني. 
ــت صفقته  مت ــو  ل ــا  وفيم
ــة  ــم صفق ــتكون أه فس
ــراق، ليس ألن  ــخ الع بتاري

في  ــيلتك» سيُشارك  «س
ــال، بل ألنه من  دوري األبط
ــا والذي  ــة أوروب ــار أندي كب
ــس في ١٨٨٧ وهو أول  تأس
ــاز بدوري  ــق بريطاني ف فري
ــا ١٩٦٧ ، كما  ــال أوروب أبط
ــدوري ٥١  ال ــى  ــل عل حص
ــى كأس  ــرة عل ــرة و٤٠ م م
اسكتلندا، ولعب له جنوم 

وأساطير كبار.

ــتر  مانشس ــادي  ن ــن  أعل
ــدوري  ال ــدر  متص ــيتي  س
ــرة  لك ــاز  املمت ــزي  اإلجنلي
ــه التفاق مع  ــدم توصل الق
ــيا  ــي بوروس ــره األملان نظي
ــد، حول التعاقد مع  دورمتون
إرلينغ  النرويجي  ــم  املهاج

هاالند.
ــتر  ــادي مانشس ن ــدر  وأص
ــر موقعه  ــيتي بيانا عب س
اإللكتروني، امس، جاء فيه: 
ــتر  ــن لنادي مانشس « ميك
سيتي أن يؤكد توصلنا إلى 
ــيا  اتفاق مبدئي مع بوروس
دورمتوند بشأن التعاقد مع 
ــم النرويجي إرلينج  املهاج
ــوم ١  ــداء من ي ــد ابت هاالن

يوليو ٢٠٢٢.
ــة  عملي ــل  «تظ ــاف  وأض
التفاق  ــة  خاضع ــد  التعاق

ــع  م ــي  النهائ ــادي  الن
الالعب».

ــف اإليطالي فابريزيو  وكش
ــوق  س ــر  خبي ــو،  رومان
االنتقاالت، عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي 
ــتر  مانشس أن  ــر»،  «تويت
ــيدفع ٦٠ مليون  سيتي س
ــم هاالند،  ــل ض ــورو مقاب ي
وهي قيمة الشرط اجلزائي 
ــي مع نادي  ــي عقده احلال ف
مشيراً  دورمتوند،  ــيا  بوروس
إلى أن اإلعالن الرسمي عن 
خالل  ــيكون  س ــة  الصفق

هذا األسبوع.
ــون هاالند متواجدا  وقد يك
خالل احتفال الفوز بالدوري 
اإلجنليزي، إذا متكن السيتي 
ــب بطولة  ــم لق ــن حس م

«البرميير ليغ».

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، البدء فعلياً 
مبناقشة السير الذاتية لـ٣٠ مرشحاً الختيار 
ــب الوطني،  ــب املنتخ ــة تدري ــم ملهم أحده
وفيما حدد شروطاً لتولي املدرب هذه املهمة 
ــدد نفيه األنباء  ــل في العراق، ج أبرزها العم
ــخصية بعينها  ــن حتديد ش ــي حتدثت ع الت

لتدريب املنتخب خالل املدة املقبلة.
ــي لكرة  ــم االحتاد العراق ــق باس ــال الناط وق
القدم احمد املوسوي إن «رئيس االحتاد عدنان 
ــس بعد اجرائه  ــاد إلى بغداد يوم أم درجال ع
ــة  ــتتم مناقش ــة جراحية بكتفه وس عملي
ــل للمنتخب  ــدرب املقب ــار امل ــوع اختي موض

ــاف أن «وجود عدنان  ــوده». وأض الوطني بوج
ــيتيح لهيئة اخلبراء واملستشارين  درجال س
التباحث والتنسيق معه للتحرك والتنسيق 
ــدرب»،  ــمية امل ــول الى تس ــترك للوص املش
ــيحرص ان يختار املدرب  ــاً أن «االحتاد س مبين
ــليمه مهمة تدريب  بدقة وعناية فائقة لتس

املنتخب».
وأوضح الناطق باسم االحتاد أن «مدة التعاقد 
ــنوات»،  ــتحدد بأربع س ــع املدرب اجلديد س م
ــير الذاتية  ــات الس ــى أن «عدد ملف ــاً إل الفت
ــل إلى ٣٠  ــادة املنتخب وص ــحني لقي للمرش
ــم اختيار  ــم أبرز املدربني ليت ــاً، وهي تض ملف
ــي طموحات  ــذي يلب ــب وال ــل واالنس االفض

اللجنة الفنية».

أحرز منتخب نساء العراق للقوس 
والسهم املركز الرابع في بطولة 
آسيا التي تتواصل فعالياتها في 
مبشاركة  السليمانية  محافظة 

١٧ منتخباً.
ــوس  ــي للق ــاد العراق ــر االحت وذك
ــان ان املنتخب  ــي بي ــهم ف والس
ــز  ــاز باملرك ــوي ف ــي النس العراق
الرابع في فعالية القوس املركب 

ملسافة ٥٠ مترا فرقي.
ــوي من  ــب النس ــف املنتخ ويتأل
وفاطمة  ــعد،  ــد س رن ــات  الالعب
ــر  ــراس حميد، وخس ــعد، ونب س
ــب بنغالديش  ــام نظيره منتخ ام
ــن  املركزي ــد  حتدي ــاراة  مب ــي  ف
ــي ذهب  ــع، وبالتال ــث والراب الثال
ــي الى منتخب  الوسام النحاس

بنغالديش.
ــام التي جمعت  ــي مباراة اخلت وف

ــتان،  ــد واوزبكس ــي الهن منتخب
ــى  عل ــد  الهن ــب  منتخ ــوق  تف
ــه وتوج بالوسام الذهبي  منافس
وحصل اوزبكستان على الفضة.

ــاد محمد  ــال نائب رئيس االحت وق
ان  ــان،  البي ــب  بحس ــاض،  في
ــهلة  ــة س ــاع فرص ــراق أض «الع
ــام النحاسي فلوال  للفوز بالوس
اخلطأ الفني الذي ارتكب من قبل 
ــكان النحاس  ــدى الالعبات ل اح

من نصيب املنتخب النسوي».
ــع على  ــز الراب ــاف ان «املرك واض
ــد اجنازا  ــيا يع ــتوى قارة آس مس
ــاركة أبطال  ــة مش ــا نتيج مهم
ــات  ــارة في منافس ــم والق العال
البطولة التي تتواصل فعالياتها 

في محافظة السليمانية».
ــات الزوجي اخملتلط  ــي منافس وف
املؤلف  ــراق  الع ــب  ــق منتخ حق
ــم، وفاطمة  ــحاق ابراهي ــن اس م

سعد، املركز الرابع في منافسات 
ــافة ٥٠ مترا،  القوس املركب ملس
ــارته في مباراة حتديد  عقب خس
ــام  ــع أم ــث والراب ــن الثال املركزي
ــذي حقق  ال البنغالي  ــه  منافس

الوسام النحاسي.

وفي مباراة التتويج بالذهب أحرز 
األول  ــز  املرك ــدي  الهن ــب  املنتخ
ــب تفوقه  ــام الذهبي عق والوس
ــتان الذي  على منتخب كازاخس

حصل على الوسام الفضي.
ــحاق  ــه، برر الالعب اس من جانب
ــام  الوس ــارة  خس ــم  ابراهي
النحاسي، بأن «املنافس البنغالي 
ــل منتخبات  ــوي ويعد من افض ق
ــال عن  ــم فض ــيا والعال ــارة اس ق
ــلبا  ــاح العالية التي اثرت س الري
ــع زميلته فاطمة  على نتائجه م

سعد في اللقاء».
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موسكو / وكاالت / البينة اجلديدة
وزارة  ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وصف
ــا زاخاروفا،  ــية، ماري اخلارجية الروس
ــيا  روس ــي  الليتوان ــان  البرمل ــالن  إع
ــذ اإلرهاب»  ــم وتنف ــة تدع ـــ «دول ك
باملتطرف.وقالت زاخاروفا في حديث 
ــدول  ال «إن  ــبوتنيك»:  «س ــة  إلذاع
ــذه الوثائق  ــق على مثل ه التي تواف
واملذكرات والبيانات وتتخذ مثل هذه 
ــي األصل وال  ــة ف ــوات املتطرف اخلط
ــكل آخر... كل  ــميتها بش ميكن تس
ــاء حلف الناتو.  هذه الدول هي أعض

ــود األخيرة  ــهدنا خالل العق وقد ش
ــرعية  ــاال غير ش ــن مرة أعم ــر م أكث
ــس  وعدوانية حللف الناتو دون أي أس
ــة أو حقائق على األرض والتي  قانوني
أدت إلى وقوع العديد من الضحايا».

ــى العكس من ذلك،  وأوضحت: «عل
ــف أو أعضائه إلى  أدت تصرفات احلل
ــوء صراعات جديدة. ذكرني، من  نش
ــت الدولة التي  ــك، عندما أعرب فضل
ــى األقل عن  ــرة واحدة عل ــا م ذكرته
ــات احللف التي  ــأن تصرف قلقها بش

هي عضو فيه».

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطات في سريالنكا،  أصدرت الس
ــوم  هج ــن  بش ــرطة  للش ــر  أوام
ــرة احلية لوقف  ــتخدام الذخي واس
ــو،  ــي كولومب ــغب ف ــال الش أعم
ــؤول كبير  ــب ما أعلنه مس بحس
ــاد  برس».وأف ــس  «فران ــة  لوكال
ــؤول، بأن الشرطة تلقت أوامر  املس
الذخيرة  ــتخدام  بشن هجوم واس
ــغب،  الش ــال  أعم ــف  لوق ــة  احلي
ــال عنف  ــة أخرى من أعم ــد ليل بع
أن  ــرطة،  الش ــت  متفرقة.وأعلن
ثمانية أشخاص لقوا حتفهم منذ 
ــني املاضي عندما اندلعت  يوم االثن
ــة  العاصم ــي  ف ــف  العن ــال  أعم
كولومبو بسبب األزمة االقتصادية 
ــس  ــي الرئي ــدي ومعارض ــني مؤي ب
من  ــا.وبالرغم  راجاباكس جوتابايا 
ــر التجول  ــلطات حظ ــالن الس إع
ــن «إطالق  ــوات األم ــب من ق والطل

ــن االضطرابات،  النار» ملنع املزيد م
ــران في  ــون أمس الني أضرم احملتج
ــه يخص أحد  ــم قيل أن ــدق فخ فن
ــؤول  ــا.وأفاد املس راجاباكس أقارب 
ــب عدم  ــر الذي طل ــي الكبي األمن
ــف عن هويته، بأن الغضب  الكش

لم يعد عفويا بل بات منظما».

الكويت / وكاالت / البينة اجلديدة

صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة 
ــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس  الش
الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في 
ــؤون منصبه حلني  تصريف عاجل بش
ــدة.وكان ولي  ــوزارة اجلدي ــكيل ال تش
عهد الكويت، الشيخ مشعل األحمد 
الصباح، قد تسلم استقالة حكومة 
ــي ٥ أبريل املاضي، وذلك قبل  اخلالد ف
ــت برملاني على  ــن تصوي ــوم واحد م ي
ــه.ورد في  ــاون مع ــدم التع ــب بع طل

ــالع على  ــري: «بعد االط ــص األمي الن
ــتور، وعلى األمر األميري الصادر  الدس
ــر ١٤٤٣ ه املوافق  بتاريخ ١٠ ربيع اآلخ
١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ م باالستعانة 
ــة بعض  ــي العهد ملمارس ــمو ول بس
 - ــتورية  الدس ــر  األمي ــات  اختصاص
وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ ١٨ 
ــرين  ربيع اآلخر ١٤٤٣ ه املوافق ٢٣ تش
ــيخ  ــمو الش الثاني ٢٠٢١ بتعيني س
ــس الوزراء -  ــاً جملل صباح اخلالد رئيس
ــوم رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢١  وعلى املرس
ــيم املعدلة  ــكيل الوزارة واملراس بتش

ــتقالة املرفوع  ــه - وعلى كتاب االس ل
ــمو الشيخ صباح اخلالد  إلينا من س
ــا باآلتي:  ــس الوزراء، أمرن رئيس مجل
ــمو  ــتقالة س ــى، تقبل اس ــادة أول م
ــيخ، صباح خالد احلمد الصباح  الش
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر 
ــف العاجل من  ــم في تصري كل منه
ــكيل الوزارة  شؤون منصبه حلني تش
ــغ أمرنا هذا  ــادة ثانية: يبل اجلديدة. م
إلى مجلس األمة، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــيرغي  ــي س ــع وزير اخلارجية الروس اجتم
ــمية إلى  ــذي يقوم في زيارة رس الفروف، ال
ــلطان هيثم بن  ــع الس ــلطنة عمان، م س
طارق امس األربعاء في العاصمة مسقط.

ــرى الفروف مباحثات  ــل هذا اللقاء، أج وقب
ــدر بن حمد  ــلطنة ب مع وزير خارجية الس
ــبما أفادت  ــعيدي، حس ــود البوس بن حم
ــية ماريا  ــم اخلارجية الروس املتحدثة باس
زاخاروفا.وكان الفروف قد وصل إلى مسقط 
ــر، في أول  ــة قادما من اجلزائ ــة املاضي الليل
زيارة له إلى سلطنة عمان منذ عام ٢٠١٦.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــرطة  ــينغلتون مدير ش ــن ريك س أعل
ــة أالباما  ــل في والي ــة لودردي مقاطع
 ١٠ ــد  وبع ــرطة  الش أن  ــة،  األمريكي
ــت ضابطة  ــث اعتقل ــن البح ــام م أي
ــاعدته في  ــرطة مع قاتل س في الش
ــجن.وقال: «مت إلقاء  ــن الس الهروب م
القبض على ضابطة الشرطة كيسي 
ــم الفار فيكي وايت.. لقد  وايت واملته
ــال ومرهقا  ــبوعا ونصفا طوي كان أس
ــبة لنا... على الرغم من اللقب  بالنس
الشائع، فال تربطهما عالقات قربى».

وجذبت القصة اإلجرامية الرومانسية 

ــا)  ــت (٥٦ عام ــي واي ــجانة فيك للس
ــت (٣٨ عاما)  ــي واي ــجني كيس والس
ــائل اإلعالم األمريكية، بدءا  انتباه وس
ــاردة وحادث  ــروب وانتهاء مبط من اله
سيارة.ومت إلقاء القبض على الهاربني 
في والية إنديانا، حيث تعرضوا حلادث 
ــيارة، إذ استسلم الرجل الذي كان  س
ــلطات، ومت نقل  ــيارة للس ــود الس يق
ــد الراكب  ــي مقع ــة ف ــرأة اجلالس امل
ــلطات  ــفى.وتعتقد الس إلى املستش
ــي اليوم  ــت تطوعت ف ــي واي أن «فيك
ــاعدة  ملس ــا  تقاعده ــل  قب ــر  األخي
ــتبه في قتله امرأة في  ــي، املش كيس

عام ٢٠١٥».

وكاالت / البينة الجديدة
ــيرغي أندرييف، العتداء  ــي لدى بولندا س ــفير الروس تعرض الس
ــور على قبر  ــم وضعه إكليال من الزه ــي أثناء مراس ــني املاض االثن
ــق متظاهرون السفير الروسي  اجلنود السوفييت في وارسو.ورش
ــه بالطالء  ــيني مرافقني ل ــه ودبلوماس ــف وزوجت ــيرغي أندريي س
ــن النصب التذكاري.وقام  ــمحوا لهم باالقتراب م األحمر ولم يس
ــع احلادث في غضون دقائق،  ــرطة الذين وصلوا إلى موق رجال الش
ــيني ورافقوهم إلى سياراتهم. بفرض طوق أمني حول الدبلوماس

ــية ماريا زاخاروفا على  ــم اخلارجية الروس وعلقت املتحدثة باس
ــة اجلديدة  ــري النازي ــول إن «مناص ــفير، بالق ــداء على الس االعت
ــفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي».وأضافت: «هدم  كش
النصب التذكارية ألبطال احلرب العاملية الثانية، وتدنيس القبور، 
ــخص  ــم وضع الزهور في يوم مقدس لكل ش واآلن تعطيل مراس
ــارا  ــا - لقد اتخذ الغرب مس ــت أمرا بديهي ــرم، كل هذا يثب محت
إلعادة بعث الفاشية».وتابعت: «لكن ال ميكن تخويفنا. من عليه 

أن يخاف هم سكان أوروبا ملا يرونه في املرآة».

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــال وزير الصحة  ــي القائم بأعم ــر التعليم العال أعلن وزي
والسكان املصري خالد عبد الغفار، صدور قرار إداري بإغالق 
ــبب في وفاة املواطنة مارينا صالح. املستشفى الذي تس

ــة والبيانات  ــات اإلحاط ــي تعقيبه على طلب ــاء ذلك ف ج
ــاء مجلس  ــه من أعض ــة إلي ــئلة املوجه ــة واألس العاجل
ــة العامة، برئاسة املستشار الدكتور  النواب، أثناء اجللس
حنفي جبالي.وقال: «انتظرنا نتابع األزمة حتى الفجر، ومت 
ــكيل جلنة عليا ملتابعة القضية، قائال: ومت صدور قرار  تش

إداري بإغالق املستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها».
وأكد أن هناك رقابة شديدة على كافة املستشفيات، قائال: 
ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات ومحاسبة املسؤولني «حساب 
ــيما وأن الوزارة لديها ضبطية قضائية في  ــير»، الس عس
ــع التواصل خبر  ــر على مواق ــل مع اخملالفات.انتش التعام
ــبب خطأ طبي خالل خضوعها لفحص  ــيدة بس وفاة س
ــعة املقطعية بأحد املستشفيات اخلاصة بالقاهرة. األش

وقال رامز دوس زوج مارينا صالح، إنه لن يترك حقها مهما 
حدث، 
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انقرة / وكاالت / البينة الجديدة

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي 
ــاء،  الثالث االول  ــس  ام أكار، 
ــاؤل حذر  ــى تف ــاظ عل ــى احلف إل
ــراء مقاتالت «إف-١٦»  ــأن ش بش
ــال أكار في حديثه  األمريكية.وق
ــذه  «ه  :«Habertürk» ــاة  لقن
ــع نتيجة  ــة طويلة ونتوق عملي
ــتنتهي بشكل  إيجابية. هل س
إيجابي؟ ميكن. لكن بالضبط؟ ال. 
ــع العملية عن كثب». نحن نتاب
ــة  ــي نهاي ــن ف ــر أعل وكان الوزي
ــا تنوي  ــي أن تركي ــان املاض نيس
ــيط اتصاالتها مع الواليات  تنش
ــراء مقاتالت  ــأن ش املتحدة بش
ــا  مضيف ــة،  األمريكي «إف-١٦» 

ــن رجب طيب  ــي البلدي أن رئيس
ــدن قد ينضمان  أردوغان وجو باي
إلى هذه املفاوضات عند احلاجة. 
كما أفاد أكار، سابقا، بأن اجلانب 

التركي بعث رسالة بهذا الشأن 
ــة  ــة األمريكي ــى وزارة اخلارجي إل
ــى  إل ــد  ــا بع ــليمها فيم مت تس
ــرت  األمريكي.وعب ــرس  الكونغ

ــراء  ــا في ش ــن رغبته ــا ع تركي
ــن طراز  ــة م ــة أمريكي ٤٠ مقاتل
«F-١٦ Block ٧٠» و٨٠ مجموعة 
ــة مع  ــرات العامل ــة للطائ ترقي
ــا مت اإلعالن  ــالحها اجلوي. كم س
عن الرغبة في شراء طائرة «إف-
١٦ في أنقرة بعد استبعادها من 
ــاج اجليل اخلامس من  برنامج إنت
ــا يتعلق  ــالت «إف-٣٥» فيم مقات
ــتحواذ على نظام الدفاع  باالس
ــيا.في  اجلوي «أس-٤٠٠» من روس
ــو تركيا  ــرى ممثل ــي أج اذار املاض
والواليات املتحدة محادثات حول 
مسألة شراء مقاتالت «إف-١٦». 
ــاع التركي آنذاك  وأفاد وزير الدف
بأن هذه احملادثات كانت إيجابية.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــتخبارات  االس ــزة  أجه ــرة  مدي ــت  قال
ــس  الرئي إن  ــز،  هين ــل  أفري ــة  األمريكي
ــن ينهي حرب  ــر بوتني ل ــي فالدميي الروس
أوكرانيا بعملية دونباس، بل سيواصلها 
املعلنة استقاللها  ترانسنيستريا  حتى 
ــت: «تفيد تقييماتنا  عن مولدوفا.وأضاف
ــول في أوكرانيا  ــأن بوتني يعدّ لنزاع مط ب
ــداف تتجاوز  ــه حتقيق أه ــوي من خالل ين
ــس  ــام مجل ــة أم ــت قائل دونباس».وتابع

ــي يرى على  ــيوخ إن «الرئيس الروس الش
ــيا إمكانيات ورغبة  ــح أن لدى روس األرج
في مواجهة التحديات تتجاوز تلك التي 
يتمتع بها خصومه، ويعول على األرجح 
ــات املتحدة  ــم الوالي ــى تراجع تصمي عل
ــور األوضاع في  ــاد األوروبي مع تده واالحت
ــم  ــذاء والتضخ ــص الغ ــق بنق ــا يتعل م
ــعار الطاقة».وذكرت أن واشنطن ما  وأس
ــن يأذن  ــد أن الرئيس بوتني ل ــت تعتق زال
ــلحة النووية إال إذا رأى  ــتخدام األس باس

تهديدا وجوديا لبالده.

وكاالت / البينة الجديدة
قال جيرارد هارو، وهو سفير فرنسي 
ــدة، إن  ــدى الواليات املتح ــابق ل س
ــوم، أكثر  ــو يعتبر الي ــيع النات توس
ــى، خطوة معادية  من أي وقت مض
لروسيا.وأضاف السفير في تغريدة 
على تويتر: «خالل املوجة األولى من 
توسع الناتو، قال الزمالء إن هذه لم 
ــيا. ولكنها  ــوة ضد روس تكن خط
ــا طبعا».ويرى  بالفعل كانت ضده
السفير السابق، أن تصرفات الناتو 
ــيا، ألن أي دولة  أثارت استفزاز روس
ترى في تقدم احللف العسكري إلى 
حدودها تهديدا لها.وقال: «روسيا - 
مثل أي دولة في مكانها - ستنظر 
إلى تقدم التحالف العسكري إلى 
ــد. تخيلوا  ــا على أنه تهدي حدوده
ــل الواليات املتحدة إذا دخلت  رد فع

ــيك». الصني في حتالف مع املكس
ــابق: «إذا قام  ــفير الس ــع الس وتاب
ــخ  ــد صواري قواع ــب  بنص ــو  النات
ــد ٥٠٠ كيلومتر فقط من  ــى بع عل
موسكو، فسينظر الروس إلى ذلك 
كتصرف عدواني. ال يهم ما يشعر 
ــا كانت  ــادة الغربيون، طامل ــه الق ب
ــيا على أنها خطوة  تنظر إليه روس

عدوانية».

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
ــاغا،  أكد رئيس احلكومة الليبية فتحي باش
ــى رفع  ــق عل ــي واف ــالل النفط ــل اله أن تكت
احلصار املفروض على املنشآت النفطية، بعد 
ــواب واحلكومة الليبية  جهود من مجلس الن
ــى  ــب عل ــول واملوانئ.وكت ــح احلق ــادة فت إلع
ــا مصورا، إنهم  ــدة ضمنها بيان «تويتر» تغري
ــم الهالل النفطي، أعلن من  «متحدثون باس

ــادة فتح احلقول  ــال البيان عن إع ــه من ت خالل
ــتجابة لتعليمات رئيس مجلس  واملوانئ اس
النواب عقيلة صالح».وطالب محتجون قبل 
أسابيع بـ»متكني احلكومة الليبية من ممارسة 
مهامها في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس 
ــب إغالقهم  ــة الوطنية للنفط عق املؤسس
ــرارة  ــي الفيل والش ــة وحقل ــاء الزويتين مين

جنوب البالد».
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حسني محمود

بـرَهْ قْ تُـكِ مَ مْ ينَا كـانَ صَ يـنَ ٱلْتقِ حِ
بـرَهْ حْ ابةً في مَ وقي غَ يجُ شَ جِ وضَ
ا ـرِّهَ ي في سِ ـائِدِ حتَّى كتبْتُ  قَصَ
يـكِ املُثْمـرَه ـدِ ــارُ  لِنَاهِ ضَ ا خَ دَ وَبـَ
وى سُ الهَ جنَـاتِ ألْتَمِ ـفُ الوَ أَوَأقْطِ

هـرَه مْ ـي جَ تِيـاقِ ـاتِ  ٱشْ فَ أَبْنِـي بِلَهْ
ـانـنـا بِيــحَ   زَمَ تَ ــقُّ لِي أنْ أسْ أيَحِ
ـزرَهْ جْ ـكِ مَ بـِّ ي تاريـخِ حُ ـونَ فِ وأكُ
ـى حَ ـن لونِ  الضُّ وأُلَـوِّنَ اآلهـاتِ مِ
رَه نانِ  الثَّرْثـَ ي جِ اً فِ كَ سْ ـوعَ مِ وأَضُ
ـا مَ يفَ ـركِ  كَ َــانَ زهْ ــقُّ لِـي إحلْ أيَحِ
ـرَهْ رْكَ ون  الْكَ صُ كِ يا غُ دِ قْ يُـورَ فَ وَطُ
واطـنٌ كِ واللِّحـاظُّ  مَ اظَ ي حلِ ـذِ أَهْ

رَهْ ــرَّاً يـَ ـا...شَ  بِهَ
ــاً ـرِحْ ذَنْبَ تَ ن يجْ مَ

اكثٌ ـِكِ  مَ اب ي  رِحَ يـدُ وَفِ صِ ذا القَ هَ
ـرَهْ رْسَ انُ دُونكِ  سَ دَ جْ ر والوِ عْ والشِّ
ـتْ ــرِفَ يَـاةٍ  أَُسْ ـمْ حَ ـرُكِ كَ أَدْنـوْ وثَغْ
ـرَهْ َنْجَ ي  احلْ نْجرٍ  فِ نْ خِ مْ مِ يهِ وَكَ فِ

ـِـرٍ ـــلٍ   غائ حْ ـــاتُ كُ ـهُ رَشفَ ـاتـُ مَ بَسَ
ـــرَهْ وهَ ورةِ  جَ ـرَا بِصُ مَ تَنِي  قَ ن يقْ مَ
ــهُ ـاقُ ينسـاهُ في ليـلِ التَّمــوم  محَ
ـــرَهْ كُ فيهيـمُ فيـهِ اللِّيــلُ حتَّى  يَذْ
ـابٍ كـانَ فينـا  كم رُؤى ن تَصَ كم مِ
ـِرَه قفـ ــعُ  مُ ينـا واملواجِ حيـنَ  التقِ
ـا لَّمَ ريـكِ  وكُ ــي ناظِ ـوقُ يدمِ والشَّ
ـرَه طِ يُونُك  ممُ تْ عُ ـدَ الحَ اللقـاءُ غَ

بـكِ  جنَّتـي ـافــي  بِحُ ــلُ الصَّ أملَنهَ
ينِــي   كوثــرَه ورُؤاكِ زمــزَمُ يَستقِ
هامَ الوجودُ بفيضِ سحركِ لم يـزلْ
نظـرَه رُ   مَ هِ

يختارُ منكِ احلُسنَ يُطْ
ـنْ  أنـا بلَـةً  وأَكُ عـري  عَ ـونـي  لِشِ كُ
نتَــرَه هُ  عَ ــدْ ـبَّـا لـم  يُجِ عــرِ حُ بالشِّ

البينة الجديدة / اِّـحرر الثقاَّـ

ــام  األي ــان  مهرج إدارة  ــت  أعلن
ــاعرة   بالش ــةً  متمثل ــة  الروماني
ــاد  احت ــة  رئيس ــة  بوترع ــى  ضح
ــن  ــيني بالقصري ــاب التونس الكتّ
ورئيسة جمعية (سنا سفيطلة) 
للتنمية الثقافية واالجتماعية أن 

مهرجان (األيام الرومانية) في دورة 
هذا العام سيستضيف  الشاعر 
ــة  ــل وزارة الثقاف ــي   وكيـ العراق
ــراق  الع ــي  ف ــار  واالث ــياحة  والس
الدكتور نوفل أبو رغيف كــضيف 
ــان  املهرج ــام  أي ــالل  خ ــرف  ش
بنسخته لهذا العام حيث تنطلق 
ــدة من١١ لغاية ١٢/  فعالياته للم

ــي من  ــور عرب ــاري، بحض ــار اجل اي
تونس واملغرب واجلزائر والسعودية 
وغيرها .وأكدت بوترعة أنَّ اجلمعية 
ــزاز  ــزان كل االعت ــان يعت واملهرج
ــتضافة الدكتور أبو رغيف ملا  باس
ميتلكه من  حضور ثقافي واعالمي 
وبصمة ابداعية مميزة في  الفضاء 
الثقافي العراقي والعربي بوصفه  

ــؤوالً ثقافياً  ــاعراً وناقداً و مس ش
ــت مديرة املهرجان :  ناجحاً ،وأردف
ان هذه االستضافة تترجم حرص 
ــقاء العرب على تعزيز أواصر  األش
التواصل الثقافي واملعـرفي بينهم 
ــراق وتونس بعد  ــيما في الع والس
التحوالت الشاملة التي شهدها 
البلدان .وجدير بالذكر ان مهرجان 

ــخته لهذه  (األيام الرومانية) بنس
ــم جمعيـة   ــنة، يأتي بتنظي الس
سنا سفيطلة للتنمية الثقافية 
واالجتماعية بالشراكة مع بلدية 
ــن  محافظة  ــبيطلة وبدعم م س
القصرين حتت رعاية واشراف  وزارة 

الشؤون  الثقافية في تونس.

علي خضر الساعدي

ــي طيب في تربة  كل غرس نق
ــرة طيبة ،  ــج ثم ــة ، ينت صاحل
ــة النتنة  ــا اخلبيث في الترب أم
ــث .. كذلك  ــال ينتج اال اخلبي ف
ــة املنبت تظل  النطفة الطيب
ــا النتنة غير  صافية نقية ، أم
إل  ــا  منه ــرى  ن ال   ، ــة  الصاحل
!!..أضحت يتيمة األب  اخلبيث 
ــهيداً ، وحيدة  ، بعد رحيله ش
ــحة  ألمها ، حباها الباري مبس
ــاذجة  ــن ، س فطرية من احلس
ــيقة ، ناعمة  ــيطة ، رش ، بس
ــزران ،  ــل عود اخلي ــاء مث ، بيض
ــم ، تلوي  ــوي رخي ــوت أنث بص
ــاطة  ــاب الرجال .. البس به رق
والسذاجة املفرطتني قد تؤديان 
ــروف  الظ ــالف  باخت ــاة  بالفت
ــة ،  ــي اخلطيئ ــوع ف ــى الوق ال
حينها الصلح ، وال ينفع الندم 
باإلساءة الى ادميتها !!. بدرية 
، قريبة من هذا الوصف ، البله 

ــذي يكتنفها أحصى عليها  ال
ــكناتها ، حتى  حركاتها ، وس
غطى على بعض هذه احملاسن 
ــة  ــي معجب ــك فه ــم ذل !.. رغ
ــور نهديها !.  ــدها ، وتكّ بجس
التضييق  لم تستطع  بإهمال 
ــا الناهد ،  ــة صدره على فتح
وال ستريجها دون مباالة ، تثير 
ــي  ــة الناظر ، متش ــه حفيظ ب
ــه  ــى التي ــي منته ــا ف الهوين
ــبيلها إال  ــف في س ــم يق !.. ل
ــد) . املولع بها  ــم ( إمجي جاره
ــرقت لبه  للنيل منها ، فقد س
ــى  ــتدرجها ال ــم أن يس ، صم
ــتغالً ما هي فيه  بيتهم ، مس
ــذاجة ، وراح يدأب على  من س
ــنحت  مضايقتها ، وفعال   س
ــم بعد  ــي داره ــه الفرصة ف ل
حلول الظالم ، وهي تصده نفذَ 
ــني ذراعيه  ــي ب ــه ، وإذا ه رغبت
ــلمة ،  ــي حضنه مستس ، وف
ــيء !.. أن املرأة  ــي كل ش لينته
ــة بلهفة الى  بطبيعتها ميال
ــدر الرجل  ــعة ص ــة ، وس طلع

ــي حتقيق  ــيم ، وزنديه ف الوس
ــل  حص ان   ، ــة  املتع ــى  منته
ــني  كحن  ، ــا  بينهم ــي  التالق
ــى الذكر،  ــا ال ــاق حلاجته الني
ــاذجة فقد  الس ــة  بدري هكذا 
ــول لتنال  ــه خير الفح رأت في
ــك الزندين املفتولني ..  دفء تين
وسط شرود وبجهالة مطبقة 
سارعت يسبقها البله لتنزف 
البشرى لوالدتها قائلة : ـ ميه 
ــه .. ردت امها  : ها ، إحجي  ، مي
ــصار  ــكو ، أش ــتردين ؟. ش إش
ــه  ــرة : مي ــت مستبش ؟!. أجاب
ــي  ــد صاحن ــة (إمجي ، البارح
،أو  ــاي  وي ــام  ن أو   ، ــم  البيته
ة، أو حبني  وّ حطني بحضنه كَ
ي ، أو بذاني  ــات بحلكَ ثلث حب
ــكر !. أو  ــه جنهن مثل الش ، ميُ
ــا أدري !.) .. قالت  غفيت بعد م
أمها بفزع مهزوزة :   ، إصخامْ 
إصخمج بدرية ، ولج حبلتي !. 
ــمة ببالهة : فدوة  ، ردت مبتس
ه شنو يعني ، شنو معناها؟.  ميُ
ــج  ــب : ول ــا بغض ، ردت عليه

ــهرتينا  لي ، ش ــكتي ، إثكَ اس
ــب  ــوادم ؟.، أعق ــنكول لل ، ش
ــت ، ماعليها  ــرة صم ــك فت ذل
ــوف  ــا خ ــم غيضه إال أن تكظ
ــوة في  الفضيحة .. هناك نس
احلي يطربنَّ ، يرقصنَّ بجالجل 
ــهرنَّ ملثل هذه الفضائح  ، يش
ــة هربت مع من  ليُعلن أن بدري
ــن أوالد احلرام ،  ــتدرجها م أس
بعدأن طعن بعفتها مستغالً 
 ، ــكينة)  (املس ــذاجتها  س
الرجل لينهبها  الى  وحاجتها 
ويهربا معاً الى جهة مجهولة ، 
متواريان عن العيون !!. والدتها 
ــوع ال تفارق عينيها ، لم  والدم
تستطع اخفاء حزنها لغيابها 
، وال كظم غيظها على اجلاني 
ــارعت الى ابالغ الشرطة  .. س
في البحث عنهما لينال اجملرم 
ــادل لتطاوله على  الع ــزاءه  ج
ــود ابنتها  ــة اجليران ، وتع حرم
ــة) الى الدار  ــة ( املنهوب الهارب

ساملة لتقر عينها .

قصيدة 
حني التقينا

اهلاربة

الدكتور نوفل أبورغيف ..  ضيف رشف مهرجان  األيام الرومانية يف تونس 

ــجار حتلّق  ــعرية (األش ــة الش ــي اجملموع وف
ــف،  ــني يوس ــعد ياس ــاعر س ــاً) للش عميق
ــة الفنية  ــح أو الرؤي ــف هذا املصطل نكتش
ــيخها  وترس ــا  تثبيته ــاعر  الش اراد  ــي  الت
ــعري، لتكون  وضمها ضمن بنية النص الش
ــكيل والتكوين في  حاضرة في عملية التش
ــار لها  ــعرية النثرية، كما أش القصيدة الش
ــر، فعملية  ــالفة الذك ــي بنية العنونة س ف
ــحبه والهيمنة على  ــق باملتلقي وس التحلي
ــط النص  ــحذ ذهنه وزجه وس ــه وش حواس
ــع القصيدة،  ــاً م ــق عميق ــعري، ليحل الش
ــظ صدفة  ــو مح ــني، وال ه ــر اله ــس باألم لي
ــل أنه  ــدة، ب ــة القصي ــن صناع ــاءت ضم ج
ــة أحتاد أدوات  ــة ووعياً، وعملي يتطلب حرفي
وعناصر ومكونات النص الشعري وتطويعه 
ــاعر في  ــه عجينة طرية يتحكم الش وجعل
ــاج الى تخطيط  ــاء، حتت صناعتها حيث يش
ــاذق، وقدرة  ــن وح ــياق فني فط ــبق، وس مس
ــي النص  ــق ف ــة التحلي ــار عملي ــى إظه عل
ــعري، وأن عملية صياغة القصيدة على  الش
ــاعر، إعادة بناء  ــذا املنحى تتطلب من الش ه
ــتطيع  ــة ومبتكرة، لكي يس ــدة وحديث جدي
ــى املتلقي، بصورته  ــال ما يبغي منها ال إيص
ــدة احمللقة فعالً وصناعة، وعندما نقوم  املوح
ــذه الصورة  ــص للوصول الى ه ــك الن بتفكي

ــاعر عمل  ــص، جند أن الش ــة داخل الن الفني
ــدة  ــة متوح ــه، متصل ــل قصيدت ــى جع عل
بكتلة متماسكة، باختياره ملفردات عميقة 
ــي يحلق مع  ــادرة على جعل املتلق ــة وق ودال
ــا، كونها خالية من  ــدة ويتوحد معه القصي
ــا، ترتبط  ــع بعضه ــة م ــع، متواصل التقطي
بوحدة موضوع وثيمة وإيقاع مدروس ينساب 
ــط  ــن املتلقي، فيبحر وس ــحر الى ذه كالس
بحر عميق، ويحلق في هذا العالم الشعري، 
ــاعر  ــب فنية متقنة، كما أن الش وفق تراكي
ــعد ياسني يوسف، الذي أطلق عليه لقب  س
ــجرة، كونه ينتمي الى الشجرة  ــاعر الش ش
بكل تفاصيلها، جذورها، أغصانها، أوراقها، 
ــهيقها  ثمارها، نحيبها، غنائها، فرحها، ش
وزفيرها، وأنه منذ أن كتب الشعر وحتى هذه 
ــي عملية  ــجرة زاده وزواده ف ــة، الش اجملموع
البناء حتى اضحت صفة وسمة يتسم بها، 
ــذه اجملموعة  ــتهل ه حيث ينقل لنا في مس

الشعرية  مقولة البن العربي يقول فيها:
، وإلى  ــهِ ــونِ وتكوين ــى الك ــرتُ إل ــي نظ « إنّ
املكنون وتكوينه، فرأيت الكونَ شجرةٌ) وهي 
رؤية فنية للشاعر للتأكيد على أن الشجرة 
ــاة بكاملها، ملا  ــاة، بل أنها احلي جزء من احلي
ــياق فني  ــل من عطاء ثر، وتلك الرؤية س حتم
ــي حملت  ــاعر، والت ــد الش ــم في قصائ مه
ــعرية الشجرة بأشكال  كل مجاميعه الش
ــان مختلفة، بنية العنونة قبل أن تكون  ومع
ــة القصيدة  ــي عملية صناع ــة ف أداة رئيس
ــي. وهكذا  ــا، ومنت النص ــعرية وعنوانه الش
ــحر الذي نسميه  ــاعر هذا الس مينحنا الش
التحليق، لنطوف طوافاً متصالً غير متقطع 
وال متوقف مع النصوص الشعرية، وفي اولى 
قصائد تلك اجملموعة التي حتمل عنوان (عطر 
ــا اليه وكل ما  ــف كل ما ذهبن اور) سنكتش
ــا مع احلضارة  ــالفاً، وهو يطوف بن ذكرناه س
ــدم لنا صورة  ــد، وهو يق ــذا البل ــة له العريق

شعرية رائقة عن الباحثني عن الوطن:

من طينة الفراتِ
، قارورة من أور... دَّ قلبُهُ قُ

ةِ األخرى  فَ هذا الذي هفا للضَّ
بصدره املسكون بالنُّور

ها  دَّ أجنحة ما صَ
انهمارُ نيرانكَ

، التي أضحى بها مسلةً
.... زقورةً

ماء ما تبقى... ترفُ للسّ
تفتخرُ اجلسورُ

... أنَّى التفتتُ
وأنَّى رأسها ارتفع

بيحِ تشير للذَّ
ــف هذا  ــي) نكتش صُّ اب ــدة (مقِ ــي قصي وف
ــعري أكثر وضوحاً، حيث يضع  التحليق الش
ــاعر صورة شعرية رائقة لألب وجوده  لنا الش
ــرة، لنحلق  ــر في األس ــه ودوره الكبي ومكانت

بهذه القصيدة عميقاً الى اجلذور:

صِّ حياتهِ منذُ أمسكَ مبقِ

الّذي كادَ أنْ يطبقَ على غصنهِ

صَ التكوينِ وهو يقصُّ لنا قصَ

لنغفو قبلَ املوقدِ
، نحلم بالبحرِ املنشقَّ

بالرَّطب املتساقطِ
نَّنا اجلمرَ، األغطيةَ يتفقدُ عَ

.... سقفَ الغرفةِ لو أثقلهُ مزاحُ املطرِ
يقايضُ بردنا بسترته...

حنيَ يشحُّ غطاءُ الدفءِ
وعندَ الفجر...

مسِ  يَعرُجُ صوبَ الشَّ
ليقص لنا...

من ثوبها الذهبي أرغفة
ــق هو  ــذا التحلي ــا أن ه ــح لن ــذا يتض وهك
الطواف املتصل والبناء املتراص املتماسك، 
ــى  ــع حت ــذي ال ينقط ــل ال ــس الطوي والنف
ــد صعوبة  ــد الناق ــدة، ويج ــي القصي تنته
ــن القصيدة  في  ــا يحاول نقل نص م عندم
ــف ألنها متصلة، حتى يجد  أي موطن يتوق
ــن خالله، وعن  ــكاد يتوقف م ــه منفذاً بال ل
ــد بداخل  ــن اجلمر املتق ــالد، وع ــة الب وحش
ــاعر قصيدته  ــروح حباً بها يقدم لنا الش ال

ــي حتلق بنا  ــا زَرَعتهُ البالدُ) الت ــعرية (م الش
بعمق اكبر وأشد ضراوة:

موحشٌ هو البحرُ

ال أشجار تصطف على شاطئهِ
تشيرُ بأغصانها ملوجٍ 

لن يعودَ...

إال بحبّات رملِ التَّوجسِ
وال نوارسَ تعلو....

... وتهبطُ

خارقة فراغَ صمتِ اللَّحظةِ
بنشيدِ اصطياد اللّوعة

تلك التي اثملَتنْا،

ونحنُ نحدقُ في سطورِ

سمائها الباردةِ
ــجرة وأغصانها يقدم لنا الشاعر  وعن الش
ــان) لنكون مع  ــعرية (غصن ــه الش قصيدت

ملهمته األثيرة الشجرة:
ذ كانتْ مُ

بذرةً في رحمِ الفكرةِ
أشجاري...

ألهمتها أنْ ال تنحني للثلجِ
كي ال يُقطفَ 

وردَ اخلضرةِ فيها 
وتضيع في عتمةِ 

البياض!!!
ــاذج من هذه  ــرت من ــن أنني اخت ــم م وبالرغ
ــة، اال أن كل القصائد التي ضمتها،  اجملموع
ــم  ــو العال ــق نح ــق عمي ــة حتلي ــي مبثاب ه
ــاحر، والفضاء الرحب، واملفردة املنتقاة  الس
ــر   ــل غي ــل املتص ــط املتواص ــرة، واخل املعب
ــم، لعملية  ــياق الفني احملك املنقطع والس
ــل معنى التحليق  ــاء القصائد، التي حتم بن
ــص، لتظهر  ــن منت الن ــة فنية ضم ــي رؤي ف
ــذا التحليق  ــا تدعونا له ــدة وكأنه القصي

اجلميل. 
ــر  ــدة، للنش ــل اجلدي ــدارات دار أم ــن اص م

والتوزيع- دمشق لعام ٢٠٢١

 

فنارات

كثيراً ما نسمع أو نقرأ مقولة ( هذا واقعنا) 
ــان مختصني مع األسف أو متابعني  عن لس
ــه والتركيز  ــر ال ميكن تداول ــأ كبي وهذا خط
ــو إفتراض واقع وليس واقع  عليه ألن الفن ه
ــع حتى لو كان  ــان الذي ينقل الواق وإن الفن
صورة فوتغرافية فهو ال ينقل الواقع كما هو 
ــة وكذلك احلجم  ــاً فإن إختياره للزاوي إطالق
ــذا الواقع إضف اليها  ــي أعاد صياغة ه يعن
ــرات في الضوء أو اللون أو إذا ما أضاف  املتغي
اليها أو حذف منها ولذلك فالفن هو صياغة 
واقع من وجهة نظر خيالية في إختيار زاوية 
ــالتها  ما وتقدميها بحجم ما لكي تؤدي رس
في إجتاه ما .وإن الـ ( نا ) تعميم مرفوض أصالً 
ــت الـ ( نا )  ـــ ( نا ) اخلاصة بك هي ليس ألن ال
التي تخص غيرك فاذا كان واقعك وأنت ترتاد 
ــو إرتياد  ــك في بيتك ه ــي فواقع أخي املقاه
ــاد البارات وهكذا  ــات  وواقع ثالث إرتي املكتب
ــا ) تختلف  ـــ ( ن ــي ال ــه يعن ــكل واقع إذن  ل
ولهذا فال يحق لنا التعميم وهذا جانب وأما 
اجلانب اآلخر اال وهو ليس باالمكان نقل هذا 
الواقع نقالً حرفياً وإن كان أغرب من اخليال أو 
أحياناً تتوفر فيه كل مقومات البناء الدرامي 
ــر نقلها ولكن مهما يكن فإن  وال يحتاج غي
ــاته هنا أو  ــب دور في وضع ملس ــر الكات لفك
هناك لكي يستطيع تقدمي ما يريد أن يقدمه 
من فكرة ، وهذا يؤكد أن تناول الفنان لزاوية 
ــا أو وضعها حتت  ــليط الضوء عليه ما وتس
اجملهر هو إلعطاء جتربة محددة ولكنها ميكن 
أن تكون شاملة مثلما يتناول موضوعاً عاماً 
ــي النتيجة فكرة  ــول قوالً معيناً وهي ف ليق
ــائل  ــا يريد الفنان إيصالها للمتلقي بوس م
ــتغالل ما  ــمعي وإس التأثير الصوري أو الس
ــاعده على حتقيق ذلك عبر أدوات عمله  يس
ــون أو  ــاة والل ــرا أو الفرش ــة كالكامي املتاح
ــوء والوتر أو احلرف . فالفن ليس بواقعنا  الض
ــع وتقدميه مبا  ــة الواق ــو إعادة صياغ وإمنا ه

يتوائم والفكرة املراد إيصالها .
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سعد ياسني يوسف

عناصر  من  والتحليق كعنصر  املتلقي،  قبل  من  الشعرية  القصائد  ملدح  اطرائية  التحليق كمفردة  بني 

البناء الفني للقصيدة الشعرية، ورؤية فنية عمد الشاعر على توظيفها ضمن منت النص الشعري، وفق 

بوعي  النثرية،  الشعرية  القصيدة  تدخل ضمن فن صناعة  أداة  أو  أكثر من عنصر  واحتاد  فنية  معاجلات 

ومعرفة وقدرة على الوصول الى التحليق مبعناه الشعري الواضح. قراءة / يوسف عبود جويعد

اصدارقصة قصرية

عن مكتب فضاءات الفن للطباعة والنشر 
/ العراق / بغداد صدرت اجملموعة القصصية 
ــان ) للقاص ثائر ابراهيم البياتي وهي  ( والدت
ــط وتضمنت (١٩) قصة  من القطع املتوس
ــت بعد هذا  ــاص : وما زل ــرة يقول الق قصي
ــيخ)  العمر موقناً بأنني ولدت في ( باب الش
قبل أن أولد في ( تل محمد) بسنوات طوال 
ــاكنيه . مثل  ، فأنا أعرف زقاقنا احلاضن لس
ــة املمتدة من  ــاقيته الضيق ــون بس أم حن
ــيله املتقابلة ، إال  ــره ، وشناش أوله الى آخ
ــمس  ــعة الش ــحة تنثال منها أش من فس

وقطرات املطر .

والدتان



7استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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8الحصاد
العراق يؤكد جمددا أمهية تشجيع العودة الطوعيَّة ملواطنيه املرفوضة طلبات هجرهتم يف أوروبا

بغداد / البينة اجلديدة
التقى وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني، املُفوضة 
ــة والهجرة  ــؤون الداخليّ ــة للش األوروبيّ
يلفا جوهانسون.وجرى خالل اللقاء الذي 
ــاركته في مؤمتر  ش ــش مُ ــد على هام عق
بروكسل السادس بشأن دعم مستقبل 
ــات  العالق ــث  بح ــة،  واملنطق ــوريا  س
ــراق واإلحتاد  مهوريّة الع ــني جُ ــة ب الثنائيَّ
بُل تعزيزها في كافة اجملاالت  األوروبيّ وسُ
ــتعرض  ــترَك.وقد أس ــام املُش ذات االهتم
ــر التطورات  ــاع آخ ــالل االجتم ــر خ الوزي
ــة  ــا احلكوم ــي أتخذته ــراءات الت و اإلج
ــادة العراقيني  ــال إع ــي مج ــة ف العراقيَّ
ــودة الطوعيَّة إلى أرض  ــني في الع الراغب
ــتمرار  ــى أهميَّة إس ــداً عل ؤكّ ــن، مُ الوط
 ، حوار الهجرة القائم مع اجلانب األوروبيّ
ــودة الطوعيَّة  ــجيع الع ودعم برامج تش
ــني املرفوضة طلباتهم في الدول  للعراقي
ــداد برامج خاصة  ــة من خالل إع األوروبيّ
ــادة اندماجهم في  لتأهيل العائدين وإع

ــدم الوزير  ــم األصلية.كما ق مجتمعاته
إيجازاً مبا قامت به احلكومة العراقيَّة من 
خطوات للحد من شبكات التهريب ودور 
ــادة الوعيّ اجملتمعيّ  اجلهات الوطنيَّة لزي
ــوع الهجرة.من  ــر مبوض ــق األم ــدر تعل ق
ــون على عمق  ــدت جوهانس ــا أكّ جانبه
ثمنةً دور  ومتانة العالقات بني اجلانبني، مُ
ــى تنظيم داعش  ــراق في القضاء عل الع
ــي يوليها  الت ــة  ــت األهميَّ .وبين اإلرهابيّ
اإلحتاد األوروبيّ ملسألة التعاون والشراكة 
مع العراق، ورغبته في إستقراره وحرصه 
على تعميق أُواصر العالقات بني اجلانبني، 
ــي التعاون مع  ود العراق ف هُ ــيدةً بجُ ش مُ
ــن الهجرة غير  ــيّ للحد م ــاد األوروب اإلحت
ــا الوخيمة  ــرعيَّة واحلد من نتائجه الش
ــة  ارب حملُ ــة  العراقيَّ ــة  احلكوم ــديّ  وتص
ــا يلزم  ــب وتوفير كل م ــبكات التهري ش
ــرت ذلك  ــن طوعاً وأعتب ــودة املهاجري لع
ــاون في مجال  ــذى به للتع ــاً يحت أمنوذج

الهجرة.

صالح رضورة تعزيز العالقات العراقية- الفرنسية 
يف مكافحة اإلرهاب ومواجهة التغري املناخي

بارزاين : االنتخابات جيب ان جتري بموعدها 
وعىل االحزاب االلتزام بالعملية الديمقراطية

بغداد / البينة اجلديدة
ــز العالقات  ــرورة تعزي ــة برهم صالح ض ــس اجلمهوري ــد رئي أك
ــة اإلرهاب والتعاون  ــية في مجاالت مكافح العراقية الفرنس
ــة  ــر املناخي.وجاء في بيان لرئاس ــادي ومواجهة التغي االقتص
ــتقبل، امس  ــة ، إن رئيس اجلمهورية برهم صالح اس اجلمهوري
األربعاء، في قصر السالم ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق 
ــب البيان، بحث  ــالل اللقاء، بحس ــوفالييه.وجرى، خ ــك ش إري
ــعبني الصديقني  ــات الثنائية الوثيقة بني البلدين والش العالق
ــة مكافحة  ــترك في مواصل ــل املش ــا، والعم ــبل تطويره وس
ــي وحماية  ــاري والثقاف ــادي والتج ــاون االقتص ــاب والتع اإلره
ــة، آخر  ــة ومواجهة أزمة التغير املناخي.كما متت مناقش البيئ
ــترك حيث مت  ــورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املش التط
ــي املنطقة والتعاون  ــرورة تخفيف التوترات ف التأكيد على ض

عبر احلوار إلرساء السالم في املنطقة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــن إجراء  ــس األربعاء، ع ــتان، ام ــت حكومة إقليم كردس أعلن

االنتخابات مبوعدها، فيما أكدت استمرار التفاوض مع بغداد.
وقال رئيس حكومة اإلقليم مسرور بارزاني خالل مؤمتر صحفي 
ــتان  ــي إقليم كردس ــات ف ــتان ، إن االنتخاب ــي كردس ــده ف عق
ــدداً على ضرورة االلتزام بالعملية  يجب ان جتري مبوعدها، مش
ــاف أن هنالك  ــزاب االلتزام بذلك.وأض ــة وعلى األح الدميقراطي
ــومات  ــر النفطية ومنها الرس ــة غي ــواردات الداخلي ــض ال بع
ــأن  ــكل كامل إلى اإلقليم.وبش والضرائب واملعابر ال تصل بش
ــات مع احلكومة  ــر بارزاني أن املفاوض ــات مع بغداد، ذك املباحث
ــات املطلوبة، الفتاً  ــتمرة ومنحناها جميع املعلوم ببغداد مس
ــة أو احلزبية الذين ذهبوا لبغداد  إلى أن جلان التفاوض احلكومي

قدموا جميع املعلومات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االربعاء، جرمية  ــفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، ام كش
ــة الدورة  ــى اجلناة في منطق ــة والقت القبض عل ــل غامض قت
ببغداد.وذكرت املديرية ، أن مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة 
ــفت جرمية قتل غامضة وسرقة مبلغ مالي قدره (ثالثة  كشش
ــه، وألهمية  ــزل اجملنى علي ــن داخل من ــار عراقي) م ــني دين مالي
ــى محل احلادث  ــل واالنتقال ال ــكيل فريق عم ــوع مت تش املوض
ــري وجمع املعلومات  ــاس باجلرمية، وبعد التح وجمع ماله مس
ــل وامرأة)،  ــض عليهما، وهما (رج ــى اجلناة والقب مت التوصل إل
وضبط السالح املستخدم في تنفيذ اجلرمية (مسدس).واضاف 
ــد التحقيق معهما ومواجهتهما باألدلة اعترفا  البيان، أنه بع
ــت أقوالهما باالعتراف  ــا جرمية القتل، دون ــةً بارتكابهم صراح
ــا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق  ابتدائي

أحكام املادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ليناال جزاءهما العادل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيق عالٍ مع اجلهد  ــت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، عن وجود تنس أعلن

األمني والعسكري لتأمني احلماية ألبراج نقل الطاقة.
ــيقاً عالياً  ــى، إن هناك تنس ــم الوزارة، احمد موس ــال املتحدث باس وق
ــتخباري لتأمني وحماية  ــكري واالس ــوزارة واجلهد األمني والعس بني ال
أبراج نقل الطاقة كونها تعرضت في الصيف املاضي الى استهدافات 
ه بتسيير أفواج طوارئ وطيران مسير  كبيرة.وأضاف، أن رئيس الوزراء وجَّ
ونصب كاميرات حرارية للسيطرة عليها من االستهدافات التخريبية.
يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق، الوزارات 
ــيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة  كافة بالتعاون والتنس

الكهربائية للمواطنني خالل أشهر الصيف القادمة

اجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة 
وتلقي القبض عىل اجلناة

الكهرباء تعلن عن تنسيق عال
مع القوات االمنية حلامية أبراج نقل الطاقة
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اعالن تبليغ ورثة مدين
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية 

اُّـ / ورثة اِّـدين الراهن كاظم جواد كاظم  

نوع التبليغ / اول 
التسلسل او رقم القطعة : ١ 

رقم واسم اِّـقاطعة : ٥٣ اِّـحوطة
الجنس : بستان تسقى سيحا

ــة ماليني دينار  ــن : ٤٠٣٠٠٠٠٠٠ اربعمائة وثالث ــة الدي قيم
فقط

اسم اِّـدين : واثق جعفر طينة بكفالة كاظم جواد كاظم  
ــاب اِّـصرف  ــب كت ــتحقة التأدية حس ــتحقاق : مس ــخ االس تاري

الزراعي َّـ الهندية بالعدد ٢٢٩٩ َّـ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١ 
اسم الدائن اِّـرتهن : اِّـصرف الزراعي التعاوني َّـ الهندية  
تاريخ االستحقاق : مستحقة التأدية حسب مامذكور اعاله

ــوزة بالعدد ١٤٣ َّـ ٢٧  ــجل التأمينات العينية : محج وصف س
 ٨ / ٢٠١٨ /

محل اقامة اِّـدين اِّـبني بالعقد : الهندية الجدول الغربي
ــن تحصيله  ــاله وطلب الدائ ــتحقاق الدين اِّـبني اع ــاًء على اس بن
ــر لوفاة موروثكم اِّـدين كما مؤيد ذلك من الجهة اِّـختصة  وبالنظ
ــرة (٦) من اِّـادة (١١) من قانون اِّـصرف  ــتنادا اُّـ الفق عليه واس
ــديد  ــنة ١٩٧٤ نبلغكم بتس ــي التعاوني اِّـرقم ١١٠ لس الزراع
الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر 
ــاله باِّـزايدة العلنية  ــيباع عقار موروثكم اع هذا االعالن واال فس

وفقا للقانون.
ليث شاكر جرب

مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم العقار : ١٢
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٦٦ ابو تنب  

الجنس : بستان تسقى سيحا 
النوع : مملوكة للدولة مفوضة بالطابو
اِّـساحة : ٦ دونم و ٤ اولك و ٥٠ م٢ 

ــة باِّـزايدة  ــجيل العقاري َّـ الهندي ــتبيع دائرة التس س
ــام  ــوف اعاله والعائد للراهن حس ــة العقار اِّـوص العلني
ــن اِّـرتهن  ــاء طلب الدائ ــد علي لق ــني اوالد محم وحس
ــغ (٣٤٢٢٤٧٥٠)  ــي َّـ الهندية البال اِّـصرف الزراع
ــا مراجعة هذه  ــرتاك فيه ــارا فعلى الراغب َّـ االش دين
الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ 
نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
ــن ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة  او كفالة مصرفية التقل ع
ــبعة وثالثني مليون  للبيع والبالغة (٣٧٣٠٠٠٠٠) س
ــاعة  ــتجرى َّـ الس ــة الف دينار وان اِّـزايدة س وثالثمائ

(١٢) ظهرا من اليوم االخري.

ليث شاكر جرب
مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٧٣
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ١٢٣ ابو ضلوع

الجنس : بستان تسقى سيحا
النوع : مملوكة للدولة

اِّـساحة : ٧ دونم و١٤ اولك
الشاغل : خليل عبد الحسني سلمان 

مقدار البيع  : ٩ سهم من اصل ١٦ سهم
ــة باِّـزايدة  ــجيل العقاري َّـ الهندي ــتبيع دائرة التس س
ــد للراهن الكفيل  ــار اِّـوصوف اعاله والعائ العلنية العق
خليل عبد الحسني سلمان واِّـقرتض حيدر ورحيم اوالد 
ــن اِّـرتهن اِّـصرف  ــاء طلب الدائ ــني لق خليل عبد الحس
الزراعي َّـ الهندية البالغ (١٦٨٦٦٢٥)  دينارا فعلى 
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك فيها مراجعة ه الراغب َّـ االش
ــر هذا  ــوم التالي لتاريخ نش ــارا من الي ــا اعتب (٣٠) يوم
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
ــدرة للبيع  ــن القيمة اِّـق ــل عن ١٠ ٪ م ــة التق مصرفي
ــرون  ــة وعش ــة (١٢٥٨٦٠٠٠٠) مائة وخمس والبالغ
مليون وثمانمائة وستون الف دينار وان اِّـزايدة ستجرى 

َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب

مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٠/١١٠٠
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١١

اُّـ / اِّـنفذ عليه /احمد حسني عبد علي  
ــاص انك مجهول محل االقامة وليس  ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختص لق
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل عشرة 
ــة بحضورك وَّـ حالة  ــرة اِّـعامالت التنفيذي ــر ِّـباش ــام تبدأ من اليوم التالي للنش أي
ــق القانون : لذا  ــراءات التنفيذ الجربي وف ــر هذه اِّـديرية باج ــدم حضورك ستباش ع
ــري اِّـنقولة اُّـ اِّـدين اِّـركبه اِّـرقمه  ــرر تبليغ بمذكرة االخبار التنفيذ لالموال غ تق
(٦٦٩٥٠) لقاء طلب الدائنني (باسم هويدي عباس) البالغ (٤,٩٨٠,٠٠٠ ) أربعة 
ماليني و تسعمائة و ثمانون الف دينار فيجب عليك دفع اِّـبلغ خالل مدة عشرة ايام 
ــذه االخبار و اال فان االمول اِّـحجوزة بموجب هذا القرار  ــن اليوم التالي للتبليغ به م

ستباع وفق  للقانون و كذالك استنادا للمادة (٦٩) من قانون التنفيذ.
اِّـنفذ العدل / كريم إبراهيم عنكود 

إعـــالن

ــى الدعوى اِّـقامة من قبل  بناء عل
اِّـدعي (سعدون مديح أمانه ) الذي 
يطلب تبديل لقبه من(الشماطي) 
اُّـ (الزبيدي) فمن لديه اعرتاض 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  مراجعة ه
اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف 
ــة َّـ الدعوى  ــذه اِّـديري ــر ه تنظ
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  وفق اح
ــنة  ــة الوطنية رقم (٣) لس البطاق

.٢٠١٦
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم العقار : ١ / ٣٤
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٣٦ قصبة الهندية  

الجنس : دار 
النوع : ملك صرف

اِّـساحة : ٢٥٠ م٢
ــتمالت : عبارة عن دار سكن تقع َّـ نهاية حي الرياض  اِّـش
ــتقبال ومطبخ وصحيات  ــارع فرعي يحتوي على اس على ش
ــيلمان القديم تحت البناء  وغرفة نوم عدد ٢ والبناء من الش

٨٠ م٢ 
الشاغل : زوجة اِّـتوَّـ حليمة فليح عباس

مقدار البيع : تمام العقار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية باِّـزايدة العلنية 
ــن اِّـتوَّـ عبد العباس  ــار اِّـوصوف اعاله والعائد للراه العق
ــرف الزراعي َّـ  ــن اِّـص ــن اِّـرته ــب الدائ ــش لقاء طل دروي
ــارا فعلى الراغب َّـ  ــة البالغ (١٧٤٠٠٠٠٠٠) دين الهندي
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا 
ــتصحبا معه  ــر هذا االعالن مس ــن اليوم التالي لتاريخ نش م
ــة او كفالة مصرفية التقل عن ١٠ ٪  تأمينات قانونية نقدي
من القيمة اِّـقدرة للبيع والبالغة (٧٠٠٠٠٠٠٠) سبعون 
مليون دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ظهرا من 

اليوم االخري.
ليث شاكر جرب

مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة الرتبية  وعقوبة املنهج .. عيل اخلاقاين 
مدرس ناجح باسلوبه املطور

جمال االسدي

اصدرت وزارة التربية بياناً عاجال ومت نشره في 
كل وسائل التواصل االجتماعي والذي ابتدأ 
مبا نصه االتي:ـ (وزير التربية يوجه بتشكيل 
ــاء  ــة حتقيقية عليا ومعاقبة مدرس اس جلن
لقدسية مهنة التعليم والذوق العام ويقرر 
غلق املعاهد التي تسيء للتعليم واملتورطة 
في هذا الفعل املشني).وبنفس البيان اورد في 
جزئه االخر بالقول (( ومعاقبة احد املدرسني 
ــم والذوق  ــة التعلي ــى مهن ــن جتاوز عل الذي
ــبة  العام عبر احد املقاطع املصورة ومحاس
ــحب  ــورط مبثل هذه االفعال وس ــن يت كل م
ــا منه كونه  ــة التربوية التي يحمله الصف
ــا  ــان باالتي:ـ(كم ــتحقها.وانتهى البي اليس
ــد التي تخالف  ــي بغلق املعاه وجه الدليم
ــني وزارة التربية واملبادئ التربوية)    وفي  قوان
ــال اللجنة  ــب بدون اكم ــس البيان تعاق نف
حتقيقها ومن ثم يوصي البيان بغلق املعهد 
ــب  ــة اعج ــي تخالف.حقيق ــد الت او املعاه
ــرعة في اصدار القرارات ملؤسسة  لهكذا س
ــاس التربية هي  ــرض ان تعد تربوية واس يفت
ــر ومن  ــلس املباش ــف و التعليم الس العط
ــي:ـ ١-التربية باملثل  ــائل التربية ه اهم وس
األعلى أو النموذج القدوة. ٢-التربية بالثواب 

ــزن. ٣-التربية  والعقاب وتكون باللطف واحل
ــة  ــة باألمثل ــة. ٤-التربي ــظ والنصيح بالوع
ــة  ٥-التربي ــابقة.   الس ــارب  والتج ــر  والعب
باحلكايات والروايات.هل سألت وزارة التربية 
ــل مئات من  ــبب الذي جع ــها ما الس نفس
ــذه املعاهد  ــات والطالب يذهبون له الطالب
اخلاصة ويدفعون مئات االالف من الدنانير من 
ــألت وزارة التربية  ــل ان يتعلموا ، وهل س اج
ــبب ذهاب الطالب في اوقات  نفسها عن س
فراغهم وايام اجازاتهم االسبوعية لالنتظام 
مبعاهد اهلية يقضون فيها ساعات طويلة 
للتعلم؟ ، وهل استفهمت وزارة التربية عن 
ــهم  ــبب تعلق الطلبة والطالبات مبدرس س
ــم مبحاضراته ،  ــم معه وتفاعله واندماجه
وهل راجعت وزارة التربية نفسها في سبب 
ــر بني الطالب ومدرس مادتهم  التعلق الكبي
ــدة على وزارة  ــئلة عدي ــي هذه املعاهد.اس ف
التربية االجابة عنها قبل ان تصدر العقوبات 
، او قبل ان تصدر قرارتها املستعجلة والتي 
صدرت بناءً على فديوات انتشرت في مواقع 
ــيئة ، االدارة  التواصل واعتبرتها الوزارة مس
ــت ادارة  ــدار القرارات ليس ــرع باص التي تس
ــادة صبر  ــادة حكمة والقي ــة فالقي حقيقي
ــائل. ــاكل ال اغالق لوس والقيادة حلول ملش

ــؤولية فرد أو  ــت مس ــة احلقة ليس إن التربي
ــؤولية مشتركة  ــة بل مس جماعة أو مدرس
ــة واالهل  ــع ، املدرس ــا اجلمي ــترك فيه يش
ــدوة ذا  ــم الق ــا املعل ــون فيه ــب أن يك ويج
ــخصية احلازمة ال املتسلطة واحلريص  الش
ــدى طالبه  ــداع ل ــر طاقات اإلب ــى تفجي عل
وتنمية مهارات التفكير االبتكاري وأن يكون 
ــا..  ــل أن يكون مدرس ــم مربيا قب ــذا املعل ه
ــاً  ــا ، وعارف ــون أكادميي ــل أن يك ــدا قب مرش
ــون مغلقاً  ــل ان يك ــم قب ــات طالبه مبكنون
ــجيل ، فاملعلم الناجح هو  وكأنه جهاز تس
ــتطيع الوصول الى العمق الداخلي  من يس

لطالبه ويكسر حواجزهم النفسية لقبول 
ــادة او تلك ، فكم من طالباً كره مواد  هذه امل
دراسته بسبب املعلم وكم من طالب عشق 
ــبب معلم ، هنا يجب ان نفهم  ــه بس دروس
ــاس مهم في التعليم ، وان  ان املعلم هو اس
ــائل وطرائق التدريس هي  ــتخدامه لوس اس
ــا وقد الميتلكها  ــارات التي ميتلكه احد امله
ــا  ــدرت بيان ــة اص ــره.وزارة التربي ــات غي املئ
ــت املدرس النه تلفظ في فديو الفاظاً  وعاقب
تعدها خادشة ، ولم تنتبه الوزارة ان االلفاظ 
اخلادشة تعرض اليوم في اغلب االفالم التي 
ــاهدها حتى وزير التربية وتعرض كذلك  يش
ــاهدهم هؤالء  ــيني يش ــاءات سياس في لق
ــذه االلفاظ في  ــك تعرض ه ــة ، وكذل الطلب
ــي من قبل  ــل االجتماع ــائل التواص كل وس
ــهم مشاهير  ــمون انفس بلوكرات او مايس
ــا  ــم تداوله ــكات يت ــاظ ن ــذه االلف وكان ه
ــهولة ، وهذه االلفاظ ايضاً متداولة في  بس
ــات اخلاصة بني االصدقاء  الكثير من اجللس
ــلبيات  ــتويات.اجملتمع فيه س وفي كل املس
ــة  ــات والتربي ــى معاجل ــاج ال ــرة ويحت كثي
ــر هي واملؤسسات  ــؤولة بشكل مباش مس
ــذه املعاجلات ، اما  ــة االخرى في ه التعليمي
ــع وعليه ان   ــم فهو ابن اجملتم املدرس واملعل
ــني املتداول في  ــيلة التي تربط ب يجد الوس
اجملتمع وبني ما تبغيه املؤسسة التعليمية 
ــة وكذلك  ــه االول بالتربي ــى هدف ــل ال ليص
التعليم.ادعو مخلصاً بأن تعيد وزارة التربية 
ــه من عقوبة حرمان ومنع وحتولها  ما اصدرت
ــر والن التقومي هو  ــه وحتذي ــى عقوبة تنبي ال
ــر ، وحتى  احلالة الصحيحة اكثر من الكس
ال نخسر املنهج االساس للتربية وكذلك ال 
ــر معلم يقدم جهده وعلمه لطلبتنا  نخس

بحب وحرص.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، 
ــات، من  ــن الدراج ــوع محدد م ــن منع ن ع
السير في الشوارع.وقال مدير املرور اللواء 
ــديد  ــيتم تش ــه س ــماعيل ، إن ــارق إس ط
العقوبات على الدرجات النارية باإلضافة 
ــبوقة بحجز  ــى القيام بحملة غير مس ال
ــات واحالتها على الكمارك  جميع الدراج

ــجيلهم والتجوال بها.وأضاف،  لعدم تس
ــز  ــى مرك ــه عل ــتتم احالت ــف س أن اخملال
ــن يحملون  ــن الذي ــة م ــرطة وخاص الش
ــة واحدة،  ــى دراج ــر عل ــخصني أو أكث ش
ــر من ١٥٠٠ دراجة  ــيراً انه مت حجز أكث مش
خالل يومني بواقع ٧٥٠ دراجة في اليوم.من 
ــد مدير عالقات املديرية العقيد  جانبه، اك
زياد القيسي لوكالة األنباء الرسمية، أمر 

ــداد واملنصوص به حظر جتوال  عمليات بغ
ــاء  ــاعة ٦ مس ــون من الس ــات يك الدراج
ــتثناء دراجات  ــابعة صباحاً باس الى الس
التوصيل (الدلفيري).واضاف ان هناك نوعاً 
ــا اقل من  ــي محركاته ــن الدراجات الت م
ــم الـ(الزنبورة) ال  ــي تعرف باس ٦٠ سيس
يسمح بتجوالها مطلقا، إلنها مستوردة 

على أنها ألعاب أطفال.

الـمـــرور تـمـنــع تـجــــوال «الــزنـبـــــــــــــــورة»
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َّـ حوار مهم مع شبكة (رووداو) .. نائب رئيس الجمهورية األسبق طارق الهاشمي يؤكد َّـ حوار موسع له:

سأعود للعراق وأمثل أمام القضاء العادل املستقل وفق 
الدستور وسيأيت اليوم الذي سأحتدث فيه بالتفصيل

أنا ضحية مؤامرة متكاملة األركان سامهت فيها 
أطراف داخلية وخارجية

ــامالً مع السياسي والنائب األسبق  ــان ٢٠٢٢ حواراً موسعاً وش ــبكة رووداو االعالمية بتاريخ ٢٧ نيس أجرت ش
ــره الطالع الرأي  ــمي ونظراً ألهمية ما ورد في احلوار تعيد « البينة اجلديدة» نش لرئيس اجلمهورية طارق الهاش

العام وامتاماً للفائدة .

حاوره / معد فياض

ــب  النائ ــي،  العراق ــي  السياس ــد  أك
ــارق  ــة، ط ــس اجلمهوري ــبق لرئي األس
ــة جتديد، عن  ــمي، زعيم حرك الهاش
ــاء  القض ــام  أم ــول  للمث ــتعداده  اس
ــتور، وإن  ــتقل وفق الدس العادل املس
ــي في  ــود لوطن ــداً أع ــك غ ــق ذل حتق
ــى احترامه  ــدداً عل اليوم التالي، مش
ــره صمام أمان  ــاء العادل وأعتب القض
ــى مخلصاً  ــي، وأمتن ــلم اجملتمع للس
ــن  ــص م ــاء ويتخل ــى القض أن يتعاف
الذي  ــمي،  والتدخل.الهاش الضغوط 
ــدل منذ أكثر من عامني بأي حوار  لم ي
ــر بأية  ــي، ولم يظه ــح إعالم أو تصري
ــبكة  ــة، أدلى بحوار مهم لش فضائي
ــاء، (٢٧  ــوم األربع ــة، ي رووداو اإلعالمي
ــان ٢٠٢٢)، قال فيه حول موقفه  نيس
ــتقالل إقليم  ــتفتاء على اس من االس
ــتان عام ٢٠١٧ ال ميكن تفسير  كردس
ــتفتاء)،  ــاد (لالس ــه مض ــي بأن موقف
ــؤوالً،  ــمه موقفاً موضوعياً أو مس س
ــى الصراحة والوضوح  وأقولها مبنته
أنا كنت والزلت وسأبقى أتعاطف مع 
ــيداً  الكردي، مش ــعب  الش تطلعات 
مبواقف الرئيس مسعود بارزاني خالل 
وجوده في أربيل، واألسباب التي دعته 
إلى ترك العراق.الهاشمي، املولود في 
محلة البارودية، في بغداد عام ١٩٤٢، 
ــطى التي  ــى الطبقة الوس ينتمي إل
ساهمت في تأسيس الدولة العراقية 
ــاً  منصب ــده  وال ــد  تقل إذ  ــة.  احلديث
حكومياً رفيعاً حتى عام ١٩٥٧، وكان 
ــمي مدرس امللك  عمه محمود الهاش
ــخ، كما أن خاله  ــازي في مادة التاري غ
ــاً لوزراء  ــني الهاشمي كان رئيس ياس
ــة  ــة، إضاف ــرات متعاقب ــراق لفت الع
ــذي كان وزيراً  ــمي ال ــه الهاش إلى ط
ــرات متعاقبة  ــاً للدفاع لفت مخضرم
ــاً للوزراء  ــن ثم أصبح رئيس أيضاً، وم
ــي ١٩٤١. وهو (طارق  إبان العهد امللك
الهاشمي) خريج الكلية العسكرية 
ــل على  ــام ١٩٦٢ وحاص ــة ع العراقي
شهادة ماجستير في العلوم اإلدارية 
والعسكرية من كلية القيادة واألركان 
ــهادة  ــام ١٩٧١، وعلى ش ــة ع العراقي
ماجستير في االقتصاد بدرجة امتياز 
ــي انتخابات كانون األول  عام ١٩٧٨.وف
ــمي (جبهة  ٢٠٠٥، تزعم طارق الهاش
ــت  ــي حصل ــة)، الت ــق العراقي التواف
ــى (٤٤) مقعداً في مجلس النواب،  عل
ــح ملنصب نائب رئيس جمهورية  ورش
ــان ٢٠٠٦)، وفي ٣٠ كانون  في (٢٢ نيس
ــتقالته من  ــام ٢٠١٣ أعلن اس األول ع

منصبه.
وفيما يلي نص احلوار

ــتهداف  ــاذا تعرضتم لالس ــة مل * بداي
ــي آخر، وهل  ــم يتعرض سياس كما ل
ــعرون أنكم تعرضتم للخذالن أو  تش
ــم معها  ــل جهات كنت ــدر من قب الغ
ــراق؟ وهل وقفت  ــى وفاق داخل الع عل
ــنية  معكم األحزاب أو القيادات الس
ــم باإلرهاب وحكم  ــا مت اتهامك عندم

عليكم باإلعدام ثالث مرات؟
ــه  ــدث في ــذي أحت ــوم ال ــيأتي الي ـ  س
ــات  ــي اآلن بإجاب ــل، وأكتف بالتفصي
ــم عن ذلك.. نعم،  قصيرة، وأعتذر لك
ــيني  السياس ــن  م ــد  العدي ــرض  تع
ــتهدافي كان  ــتهداف، لكن اس لالس
ــذ في كانون  ــاً، ولم ينف مختلفاً متام
ــى بواكير  ــل يعود إل ــام ٢٠١١، ب أول ع
ــية  السياس ــة  بالعملي ــي  التحاق
ــتهدفت  اس إذ   ،٢٠٠٤ ــام  ع ــط  أواس
ــر اغتيال ثالثة  مبكراً، وإال كيف تفس
ــقائي في املدة من نيسان إلى  من أش
ــاالت  ــام ٢٠٠٦، اغتي ــرين األول ع تش
ــرض لها  ــم يتع ــية ل ــع سياس بدواف
غيري، كان غرضها إبعادي عن املسرح 
ــت هناك  ــأي ثمن، وكان ــي ب السياس
محاولة أخرى عام ٢٠٠٩ بتقدمي ملف 
ــا الرئيس الراحل جالل  جرائم رفضه
ــي حينها بأنها  ــي ووصفها ف طالبان
ــر معقولة،  ــات المنطقية وغي اتهام

ــتهدافي  ــراد في اس ــراً حتقق امل وأخي
نهاية عام ٢٠١١ وبطريقة الإنسانية، 
تعرضت لها وأفراد حماياتي وموظفي 
ــيأتي  مكتبي، لقد كانت مصيبة، س
ــف أبعادها الكارثية في  الوقت لكش
ــي ظلم لم  ــد وقع عل ــت الحق. لق وق
ــى مبرر... ملاذا؟  يقع على أحد ودون أدن
ــوى حرمان الوطن  ــير لدي س ال تفس
ــه بصدق.  ــاول أن يخدم ــل ح ــن رج م
الصدمة الثانية جاءت بسبب جتاهل 
ــابق  الس ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي
ــتور  ــرة (٦) من الدس ــادة (٩٣) الفق امل
والقاضية بتسمية احملكمة االحتادية 
لكبار  ــة  املوجه ــات  باالتهام ــر  النظ

موظفي الدولة والتي تنص على املادة 
االحتادية  احملكمة  ــات  اختصاص  ،(٩٣)
العليا سادساً الفصل في االتهامات 
املوجهة إلى رئيس اجلمهورية ورئيس 
ــوزراء وينظم ذلك  ــوزراء وال مجلس ال
بقانون) وخالف ذلك حوكمت من قبل 
احملاكم اجلنائية العادية دون أي اعتبار 
ــكل  ــذه بحد ذاتها تش ــي، وه ملنصب
مخالفة دستورية. أنا ضحية مؤامرة 
ــا  فيه ــاهمت  س األركان،  ــة  مكتمل
ــة وخارجية، كما  ــدة داخلي أطراف ع
خذلني أقرب املسؤولني مني، والظرف 
ــرد التفاصيل،  ــمح بس احلالي ال يس
ــتور  ــو طبق الدس ــة ل ــول بصراح وأق
ــق األمر  ــدر تعل ــة، ق ــون بعناي والقان
مبحكمة االختصاص وحقوق املتهم، 
ــكل هذا الكم من األذى. ملا تعرضت ل

ــة، فقد  ــف القائمة العراقي ــا موق أم
ــي وقررت عقد عدد  وقفت معي وآزرتن
ــل تضامناً  ــات في أربي ــن االجتماع م
ــحب الثقة من  ــي، ومضت إلى س مع
ــي، وهذا موقف  ــوري املالك حكومة ن
مشرف، أما جمهوري، فهو اآلخر كان 
مصدوماً لشدة االستهداف ولم أتوقع 
منهم الثورة على الظلم الذي حلق بي 
ــكينة  دون حق ولم أطالبهم إال بالس
ــة مجراها  ــدوء وأن تأخذ القضي واله

ضمن السياقات القانونية املعتادة.
موقف الرئيس بارزاني مشرف

ــل، التي وصلتم إليها  * كنتم في أربي
ــر اتهامات  ــون االول ٢٠١١، إث ــي كان ف
ــة  ــن احلكوم ــاب م ــم باإلره بتورطك
ــد ضمنت القيادة  العراقية آنذاك، وق
ــروف التي  ــا الظ ــم، م ــة أمنك الكردي

دفعت بكم لترك إقليم كردستان؟
ــتان واصالً  ـ   أوالً، أنا جئت إلى كردس
ــليمانية بدعوة  ــى الس ــداد إل من بغ
رسمية من رئيس اجلمهورية حينذاك 
ــي، بقيت عدة  ــالل طالبان ــل ج الراح
أيام ضيفاً عليه ثم انتقلت بناءً على 
نصيحة إلى أربيل ضيفاً على سيادة 
األخ مسعود بارزاني الذي أمر مشكوراً 
ــاة طبيعية  ــتلزمات حي ــر مس بتوفي
ــي الوظيفية كاملعتاد،  وأمارس مهام
ــن ذلك ليتحمل  ــب إلى أكثر م بل ذه
ــودي في إقليم  ــجاعة تبعات وج بش

ــتان ودافع عن عدالة قضيتي،  كردس
ــرف. شكري له  وهو موقف نبيل ومش
ــؤولني ومنظمات  وألخوتي الكرد مس
ــروا عن  ــي وعب ــن حمون ــي، الذي وأهال
ــم  ومناصرته ــاعرهم  مش ــل  جمي
ــتان  لقضيتي. ثم غادرت إقليم كردس
ــتركة في حينها  بناءً على دعوة مش
ــر الوالد  ــر األمي ــة قط ــر دول ــن أمي م
ــة، رافقتها  ــن خليف ــيخ حمد ب الش
ــس التركي رجب طيب  دعوة من الرئي
ــيادة األخ، رئيس  ــان، وأبلغت س أردوغ
ــس  ورئي ــي  بارزان ــعود  ــم، مس اإلقلي
ــالل طالباني،  ــل ج ــة الراح اجلمهوري
ــمي لكليهما  ــاب رس ــالل كت ــن خ م
أخبرهما بقيامي بهذه الزيارة والعودة 
بعد إمتامها، وفي نهاية الزيارة التقيت 

ــيادة األخ مسعود  في إسطنبول بس
ــذي كان يقوم بزيارة لتركيا،  بارزاني ال
ــالل أيام  ــودة خ ــي الع ــه بنيت وأبلغت
ــعرت  ورحب كثيراً، لكني بعد ذلك ش
ــد بقائي  ــي متدي ــة تقتض أن املصلح
ــالء املوقف بعد أن  في اخلارج حلني اجن
ــية في  ــدت الضغوط السياس تصاع
سحب الثقة من احلكومة، وأصبحت 
ــع القرار  ــة صن ــا محط ــل حينه أربي
املؤيدة  ــل  الكت ــود  ــتقطاب جه واس
ــهد أكثر  د املش ــحب الثقة. تعقّ لس
ــعرت أن  ــلت احملاولة، وش ــد أن فش بع
ــي أربيل بات محرجاً لألخوة  وجودي ف
الكورد، رغم أنهم لم يصرحوا بذلك، 

ــة بارزة  ــن أطراف كردي ــاً م وأن ضغوط
ــس بارزاني كي ال  ــى الرئي تضغط عل
ــررت البقاء في  ــل وهكذا ق أعود ألربي
ــاب االضطرار ال  ــن ب ــارج مؤقتاً، م اخل
ــت مراراً أن مكاني  غير، رغم اني أعلن
ــؤول هو على  ــي كعراقي مس الطبيع

أرض وطني.
ــتان لضغوطات  ــل كردس ــم حتم * رغ
ــا ذكرت، كان  ــببكم، مثلم كثيرة بس
ــتفتاء إقليم  ــم موقف مضاد الس لك

كردستان عام ٢٠١٧ ملاذا؟
ــير  ــن تفس ــالق، ال ميك ــى االط ـ   عل

ــمه موقفاً  ــاد، س ــه مض ــي بأن موقف
موضوعياً أو مسؤوالً، وأقولها مبنتهى 
ــا كنت والزلت  ــة والوضوح أن الصراح
ــات  تطلع ــع  م ــف  أتعاط ــأبقى  وس
ــد  ــارئ جي ــا ق ــردي، وأن ــعب الك الش
ــتقبل  ــخ، وأمتنى له اخلير واملس للتاري
ــي واقعي وأدرك  الزاهر، لكني سياس
ــه على  ــن حتقيق ــم ميك ــداً أي حل جي
ــم تقتضي  ــع اآلن، وأي حل أرض الواق
ترحيله  واإلقليمية  الدولية  العالقات 

ــتان جتربة  ــتقبل، إقليم كردس للمس
أو  ــا  به ــط  التفري ــي  ينبغ ال  ــم  حك
ــراءة خاطئة  ــل ق ــي ظ ــا ف تضييعه
ــن جهة أخرى  ــط اإلقليمي، م للمحي
ــعى أن يحافظ وطني  أنا كعراقي أس
على هذا التنوع الفريد عرقياً وثقافياً 
ــون هناك عراق بالتنوع  ودينياً ولن يك
الذي نعرفه دون شراكة األخوة الكرد 
ــب مع العرب والتركمان  جنباً إلى جن
ــف. ومن باب  ــراق والطوائ ــة األع وبقي
ــالتي وكنت  ــرة أعيد كتابة رس التذك
نشرتها على صفحتي قبل يوم واحد 
ــا يعز علي  ــتفتاء، قلت فيه من االس
ــظى، كما  ــراق يتش ــي الع أن أرى وطن
ــض وهو يوظف  ــز عليّ أن أرى البع يع
ــم والتمييز  ــي الظل ــراق ف ــدة الع وح

والتهميش والنهب وضياع السيادة… 
ــراق موحداً،  ــل أن يبقى الع هدف نبي
ــن لوحدها  ــدة العراق لم تك لكن وح
ــلني  كافية للحيلولة دون وصول فاش
ــة خرقاء، ومن حق  يحكمون بسياس
ــة أن تبحث عن  ــي هذه احلال الناس ف
البديل…!! … العراق يواجه أزمة حكم، 
ــة فن املمكن وال بد  مع ذلك السياس
من نظرة موضوعية وموازنة املصالح 
واملفاسد واتخاذ القرار املناسب الذي 
ــتقبل  ــل وال يدفعنا ملس ــا للح يقربن
ــذا اخلطاب  ــأل هل في ه مجهول.أس

موقف سلبي؟
استهداف طائفي

ــى  إل ــراق،  الع ــم  تركت أن  ــذ  من  *
ــم تقوموا  ــم الدوحة، ل ــطنبول ث اس
ــل اعتزلتم  ــي، ه ــاط سياس بأي نش
ــي بعد هذه املسيرة  العمل السياس

الطويلة؟
ــك على املقصود بالعمل  ـ  يتوقف ذل
ــة  ــا أمارس السياس ــي، فأن السياس
كمعارض من أوسع أبوابها ولم أتوقف 
وأجتهد في استثمار الظرف املتاح لي 
ــي ومواقفي  ــط في إيصال صوت وأنش
ــخصيات  الدول واملنظمات والش إلى 
ــدوات  والن ــات  االجتماع ــر  وأحض

ــة  العاملي ــة  (احلمل ــة  منظم ــود  وأق
للتضامن مع الشعب العراقي) ولديّ 
ــد) اإللكترونية، كما  ــة (جتدي صحيف
ــة للدفاع عن  ــة العاملي ــر (اجلمعي أُدي
ــف حقوق  ــي معنية مبل ــة) وه العدال
ــان في العراق، وأكتب األبحاث  اإلنس
ــراق في  ــول الع ــرات ح ــي احملاض وألق
اجلامعات ومراكز األبحاث، وأزور الدول 
ــؤولني، وقد أعلن وقد ال  وألتقي باملس
ــك، وزيارتي ملقر االحتاد األوربي  أعلن ذل

ــى أملانيا  ــد ذلك إل ــل وبع في بروكس
ــع لوبيات  ــط م ــا أنش ــة، كم معروف
وجماعات ضغط ومؤسسات إعالمية 
دولية تعنى بدعم القضية العراقية، 
ــق الوقت  ــة أعاني من ضي ــا حقيق أن
ــية، ولدي  التزاماتي السياس ــرة  لكث
ــي أحضره للمستقبل،  جتمع سياس
ــع الفاعلني من  ــي م ــا أن اتصاالت كم
ــة جتديد) لم  ــوري كرئيس (حلرك جمه
تنقطع، شيء واحد تغير عن السابق، 
ــور اإلعالمي  ــن الظه ــي ع ــو عزوف ه
ــة الفضائية،  ــوات االخباري ــي القن ف
ــخصي واجتهاد مني  وهذا موقف ش
ــاع الراهنة  ــوء األوض ــه في ض اتخذت
ــود للظهور مرة أخرى في  وميكن أن أع

أي وقت.

ــات  خلفي ــي  ه ــا  م ــم  باعتقادك  *
ــادات  القي ــض  بع ــع  م ــم،  اتهامك
ــنية، باإلرهاب، ومن كان وراء هذه  الس

التهم وأهدافها؟
ـ   ال ميكن أن أخفي حقيقة االستهداف 
ــع علينا ظلم  ــه طائفيُ بامتياز، وق أن
ــنمار،  ــر دون مبرر، وكأنه جزاء س كبي
بعد أن قررنا املشاركة في نظام حكم 
ــد ٢٠٠٣ وأغضبنا أهلنا وحتملنا  ما بع
ــرار الكثير دون طائل، ولم  في هذا الق
تنفع مواقفنا املبدئية بالتصدي بحزم 
لإلرهاب الذي كان يضرب بال رحمة دون 
ــن ومواطن، وموقفنا  تفريق بني مواط
ــوات معلوم، لقد  ــروع الصح من مش

ــس دولة  ــداتنا بتكري ــوا مناش جتاهل
ــق  ــع، وحتقي ــح اجلمي ــة لصال املواطن
ــاركة  ــة بدل املش ــراكة احلقيقي الش
ــرد مكون  ــى عندما انف ــة، وحت الرمزي
ــدنا العقالء  واحد بحكم العراق ناش
أو  ــز  متيي دون  ــدل  بالع ــوا  يحكم أن 
ــم يلتفت  ــاء، كما ل ــش أو إقص تهمي
أحد إلى العنوان العريض الذي حاولت 
ــالة االطمئنان  ــداً أن أضمنه رس جاه
ــول (ال يهمنا من  ــر بالق ــرف اآلخ للط
ــف يحكم).  ــا كي ــل يهمن ــم ب يحك
ــابقاً  ــا س ــم نألفه ــدة ل ــة جدي ثقاف

ــي - البريطاني  ــزو األميرك رافقت الغ
ــا احلاكم  ــدث عن مراميه ــراق، حت للع
املدني األميركي بول برمير، وفرقت بني 
ــيجه  أبناء الوطن الواحد، ومزقت نس
ــدات دول  ــاعدت أجن ــي وس االجتماع
ــر  ــي تعميقها، وهنا خس ــاورة ف مج
ــي احلالي  ــهد السياس اجلميع، واملش
ــي مختلف جوانب  ــع املريع ف والتراج
ــا أقول، وال بد  ــاة خير دليل على م احلي
ــدرس، وصحوة تبدأ  ــتيعاب ال من اس

بالعدل وإزالة املظالم والشروع ببناء 
دولة املواطنة وليس املكونات.

سأعود إلى العراق
ــى العراق،  ــودة إل ــل تفكرون بالع * ه
خاصة وأنكم أبديتم استعدادكم في 
(١٧ حزيران ٢٠٢٠) املثول أمام القضاء 
ــن أجل تبرئة  ــي، في أي وقت م العراق
ساحتكم من جميع التهم املنسوبة 
ــات بالتقاضي  ــم ضمان لكم، وطلبت
ــل هناك  ــتور، ه ــادل ووفقاً للدس الع

شكوك بنزاهة القضاء العراقي؟
ــره  ــادل وأعتب ــاء الع ــرم القض ـ   أحت
ــلم اجملتمعي، وأمتنى  صمام أمان للس
مخلصاً أن يتعافى القضاء ويتخلص 
ــل، وقد طالبت  ــن الضغوط والتدخ م
ــة تامة  ــة حماي ــر الدول ــراراً أن توف م

ــص القضاء من  ــاة، ومتى تخل للقض
ــوف  ــك س ــزاز، ال ش واالبت ــط  الضغ
ــتقاللية املطلوبة التي  ــع باالس يتمت
ــم  عادلة.نع ــكام  أح ــدار  إلص ــد  مته
ــن وأعلن عن  ــرر موقفي كأي مواط أك
ــاء  ــام القض ــول أم ــتعدادي للمث اس
ــتقل على وفق الدستور،  العادل املس
ــود لوطني في  ــق ذلك غداً أع وإن حتق
ــي، وال انتظر فضالً أو عوناً  اليوم التال

من أحد.
 * إذا ما عدمت إلى العراق هل ستعودون 

للعمل السياسي؟
ــي،  ــكل حادث حديث، أنا سياس ـ   ل
ومع ذلك ليست األسبقية واالهتمام 

ــاط السياسي كسابق  للعودة للنش
ــي بخدمة وطني  عهدي، قدر اهتمام
ــة أخرى،  ــطة متنوع ــعبي بأنش وش
ولدي مشاريع خطط عديدة ملنظمات 
ــن خاللها أن  ــي ميكن م ــع مدن مجتم
ــة الناس  ــاً في خدم ــط متطوع أنش

واألسبقية للقيم والعدالة.
ــة  ــر املالي ــرار وزي ــرون لق ــف تنظ * كي
ــاوي بالعودة إلى  األسبق رافع العيس

العراق؟
ــل حاصل لرجل رفعت عليه  ـ   حتصي
ــجاعة ومثل  قضايا وذهب للعراق بش
ــرر مصيره  ــي من تق ــام احملاكم وه أم
ومستقبله، أنا سعيد لعودته وتبرئته 
ــم وآمل اجناز البقية  من عدد من الته

في األسابيع القليلة القادمة.
ضد التدخل التركي

ــل اخلارجي  ــم دائماً ضد التدخ * كنت
ــف تنظرون  ــأن العراقي، كي ــي الش ف
إلى الهجوم والتوغل التركي الواسع 
ــي إقليم  ــة ف ــدود العراقي ــل احل داخ

كردستان؟
ــت  ــت أعلن ــك، وكن ــرني ذل ـ   ال يس
ــبة، وأنا  ــر من مناس ــي في أكث موقف
ــب طيب أردوغان  من أقنع الرئيس رج
شخصياً عام ٢٠٠٧ بتعليق عمليات 
ــا اجليش التركي  كان ينوي القيام به
في إقليم كردستان رداً على هجمات 
ــل فيها على ما  ــة وقت (PKK) اإلرهابي
أتذكر خمسة عشر جندياً، اتصل بي 
ــعود بارزاني  حينها األخ الرئيس مس
وكنت في عمان عائداً من احلج، وبناءً 
ــداد إلى  ــرت وجهتي من بغ ــه غيّ علي
ــس أردوغان بوقف  ــرة واقناع الرئي أنق
ــل تعهد بقيام اإلقليم  الهجوم مقاب
بتنظيف أراضيه من اإلرهابيني.موقف 
ــتان من اإلرهاب معروف،  إقليم كردس
فإن كان عبء التصدي له فوق طاقته 
ــدول اجلوار،  ــتعانة ب ــن االس فال بد م
ــى يضمن  ــر منه، حت ــه خيار ال مف إن
اإلقليم أن ال تكون أراضيه مقراً أو ممراً 
ــدد األمن القومي لدول  لإلرهاب مبا يه
اجلوار، لكن ال بد من اتفاقية منظمة 
ــاون، وهي موجودة منذ زمن  لهذا التع
النظام السابق ورمبا يستدعي الظرف 

حتديثها.

أمارس نشاطي كمعارض
ــي  السياس األداء  ــون  تقيم ــف  كي  *
ــنية  ــاء احملافظات الس ــنة أو أبن للس

اليوم؟
ــعهم والظرف  ــا وس ــدون م ـ   يجته
صعب واالستقطاب السياسي سيد 
ــدودة، مصابنا  ــف، واخليارات مح املوق
ــر،  أكب ــا  جماهيرن ــب  ومطال ــر  كبي
ــر املغيبني  ــات التحري عن مصي ملف
ــرياً وحترير األبرياء خلف السجون  قس
واملهجرين والنازحني واملالحقني ظلماً 
ــيني… وحالة الفقر  ــن كبار السياس م
ــا على طاولة  ــراب في محافظاتن واخل
ــا يجعل االهتمام  ــيادة، م حتالف الس
ــاني وليس  ــات ذات طابع إنس واألولوي

سياسي.

* هل تنسقون مع أحزاب أو شخصيات 
سياسية داخل العراق؟

ــاطي  ــي أمارس نش ـ   قلت كسياس
ــارض، وأتواصل مع النخبة وكذا  كمع
ــائل  ــم أنقطع، ووس ــع اجلماهير ول م
ــهل ذلك  ــي تس ــل االجتماع التواص

بالطبع.
ــعرون أن العراق بحاجة لكم  *  أال تش

في الظروف الراهنة؟
ــدون مبالغة، بالتأكيد   ـ  بصراحة وب
ــي ولغيري، هذا  ــم، الوطن أحوج ل نع
ــن  ــمع رأي اآلخري ــب أن أس ــي وأرغ رأي
ــي وألمثالي  ــوج ل ــن أح ــاً، الوط أيض
ــا صاحب جتربة  ــن أي وقت مضى، أن م
ــة ورغبة  ــم، ولي هم ــي احلك ورؤية ف
ــي خدمة وطني  في إكمال مهمتي ف
وأهلي العراقيني، وآمل صدقاً أن تتوفر 
لي هذه الفرصة اليوم وليس غداً، مع 
ــهد  ــم جيداً بتعقيدات املش أني أعل
ــي التوصل إلى  ــاعد ف الراهن، وقد أس
ــزالق للعنف  ــع االن ــب مين ــل مناس ح

والفوضى.
حكومة أغلبية وطنية

ــوف يصمد التحالف  * برأيكم هل س
ــوف تكون هناك حكومة  الثالثي وس
ــن  ــرى م ــوف ن ــة أو س ــة وطني أغلبي
ــة توافقية بني األطراف  جديد حكوم

الشيعية ومبشاركة السنة والكرد؟
ـ   حتى اآلن، الصراع السياسي الزال 
ــب التنبؤ  ــن الصع ــيد املوقف، وم س
ــي أُرجح  ــراع، رغم أن ــآالت هذا الص مب
ــن العرف  ــة واخلروج ع ــار األغلبي خي
السياسي؛ وأقصد التوافق الذي ساد 
تشكيل احلكومات السابقة، وها نحن 
اليوم نحصد سلبياتها في االنسداد 
ــل في إدارة الدولة،  السياسي والفش
ــم من التجارب  ــاذا ال نتواضع ونتعل مل
الدميقراطية حول العالم، ونترك اخليار 
ــة، وتتجه  ــة أغلبي ــكيل حكوم لتش
ــة للمعارضة  ــل البرملاني ــي الكت باق
ومراقبة ومحاسبة حكومة األغلبية، 
ومن خالل هذه التجربة نتقدم بخطى 
ــام دميقراطي  ــة نحو بناء نظ مدروس
رصني، أعتقد النتائج ستكون أفضل، 
ــك  ــع ذلك هذه مجرد أمنيات، وال ش م
الهروب  ــابقة  الس ــارب  التج علمتنا 
ــية باللجوء  ــات السياس من املناكف
للتوافق كخيار اللحظة األخيرة وأظن 
ــيحصل في نهاية املطاف،  هذا ما س
ــك، فينبغي هذه املرة  ومتى حصل ذل
ــاكل  ــز التوافق على حل املش أن يترك
واألزمات وليس ترحيلها كما جرى في 

املرات السابقة.
ــيناريوهات  الس ــا  م ــم  باعتقادك    *
ــية  الكفيلة بإنقاذ العملية السياس

في العراق من أزماتها الراهنة؟
ــراق يعاني من أزمة حكم، وهي  ـ   الع
ــي بني اإلطار  أكبر من اخلالف السياس
األزمة  الثالثي،  والتحالف  التنسيقي 
ــع، وال بد  ــع وتطال اجلمي تعني اجلمي
ــيناريو  ــاهم بها اجلميع، والس أن يس
ــد حلكومة  ــه هو التمدي ــذي أقترح ال
ــتة أشهر إلى  تصريف األعمال بني س
سنة، يجري خاللها الدعوة إلى حوار 
ــو الداخل  ــاهم فيه عراقي وطني يس
ــة  ــم ومراجع ــه تقيي ــارج، غرض واخل
ــنة بهدف  ــلة أمدها ١٩ س جتربة فاش
ــد اجتماعي،  ــم كتابة عق تقوميها، ث
ــد العالقة  ــتور، وحتدي ــل الدس وتعدي
ــوة إلى  ــز ثم الدع ــني اإلقليم واملرك ب
انتخابات جديدة، وتشكيل احلكومة 
ــذه الفعاليات  ــة توثيق ه مع مالحظ
ــرار  الق ــة  ــل حصان أج ــن  وم ــاً،  دولي
ــع حد للتدخل  ــي ال بد من وض العراق
ــي، دون ذلك ال أمل في التغيير.  األجنب
ــم  ــي، رس ــد االجتماع ــد بالعق أقص
ــني العراقيني  ــني املواطن ــات ب العالق
وكذا بني الفاعلني سياسياً وهنا ال بد 
من مشروع مجرب ناجح، على سبيل 
ــون مانديال في  ــروع نيلس املثال مش
ــا، وأن نأخذ بخطوطه  ــوب أفريقي جن
ــى التفاصيل مبا  ــة ونتفق عل العريض

يناسب مجتمعنا وطبيعة أزماتنا.

كنت وال زلت وسأبقى اتعاطف مع تطلعات الشعب الكردي واحيّي مواقف  بارزاين

استهدفتُ مبكراً واغتيل (٣) من أشقائي بدوافع سياسية هبدف إبعادي عن املرسح السيايس
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مــتــاهـــات الــوهــــم فـــي قـــاع الـضـيـــــــــــــــــــــــــــاع
قاسم موزان 

ــداد وأحيائها  ــط بغ  عادة ما أراهم وس
ــة  األرصف ــات  حاف ــى  عل ــني  جالس
ــن  ــات م ــم النفاي ــط به ــة حتي املتهرئ
جوانبها مع أكداس فراش تأبى الهوام 
ــن على  ــاً، متكوري ــه أنف ــراب من االقت
مرتدين مالبس  ــتحياء،  باس أنفسهم 
ــم  ــخة ثقيلة في كل املواس رثة متس
ــم وغاب  ــا من جلوده ــب متييزه ويصع
ــهم  ــني رؤوس ــل مالمحهم، ناكس أص
ــا وصلوا إليه من اضطرابات  من فرط م
ــدون  ــي، يتوس ــاك عقل ــاءات وإرب وإس
ــة  أيديهم املرتعش ــدون  أوجاعهم، ومي
ــم يحتد  ــي الليل البهي ــن، وف للعابري
ــة الذاتية،  ــي واملراجع الصراع النفس
ــائبة التي تنهش  ــكالب الس ــاح ال ونب
ما تبقى من آدميتهم املفقودة في جلة 
العوز، تركوا ديارهم املنسية الضائعة 

على خارطة الوطن إلى العاصمة وهم 
ــاً للبحث عن  ــون أحالماً وأوهام يتأبط
ــن فردوس  ــمها خيالهم ع ــياء رس أش
أن  إال  ــم،  بوجوده ــي  يحتف ــي  نهائ ال 
املدينة خدعتهم بأضوائها الساطعة 
وضجيج شوارعها وسرعة ايقاعاتها، 
ــب  تغي ــر  أو يقص ــول  يط ــني  ــد ح بع
التفاصيل املبهرة و تتحول إلى كابوس 
ــه، وانقادوا  ــاد ما ميلكون ــل بعد نف ثقي
ــباع  ــول املذل إلش ــى التس ــت إل بصم
ــك التي  ــي مقدمتها تل ــم وف حاجاته
ــت حتى يصبح  ــل صاحبها بصم تقت
جثة ال حراك بها وإن كان حياً على قيد 
حياة ال داللة لها في املعنى والتوصيف 
ــاتهم  ــق نهاية مأس ــوح في األف وال تل
ــم تلك  ــار بعضه ــانية، وإن اخت اإلنس
ــظي، ولم  ــي التش ــة ف ــة املرعب اخلامت
ــاقط  ــد بإمكانهم العودة إلى مس يع
ــارة أنفسهم في  ــهم بعد خس رؤوس

ــن أحدهم  ــت م ــم، اقترب ــة الوه متاه
ــألته  ــه بعض املال وس ــد أن أعطيت بع
ــزال يطأطئ  ــال وهو ال ي ــن حاله، فق ع
ــى األرض وراحت عيناه  ــه خجالً إل رأس
تشحذان اإلجابة من مكان ما قد يجد 

مبرراً ضعيفاً لسلوكه القسري و بعد 
ــرى «غريبة الروح»  صمت طويل، كما ت
ثم أردف بلغة سليمة، لقد صرت رهيناً 
ــبعتني ذالً ومهانة، إنه الضياع  ملن أش
ــانيتي  ــلب إنس ــع صوره الذي س بأبش

ــي إلى  ــت بإرادت ــوذاً ونزل ــي منب وجعلن
ــم مبخدوعني مثلي  ــة املتخ قاع املدين
ــاء املتبقية  ــقطت قطرات احلي وقد س
ــة، كان بإمكاني أن  ــاه احملروق ــن اجلب م
ألم أجزائي املبعثرة وأجنو بنفسي قبل 
السقوط في القاع، وأردف: نحن غرقى 
ــتنقع اآلدمي نبحث عن طوق  في املس
ــا لن يأتي،  ــوت رحيم وكالهم جناة أو م
ــانية يتحتم  ــي اإلنس وأمام هذه املآس
ــانية  ــات اإلنس ــة واملنظم ــى الدول عل
إيجاد حلول ناجعة النتشال هؤالء من 
ــتقرون فيه إلى  ــر الذي يس الواقع املري
ــاب اإلهمال  ــمى في غي ــل غير مس أج
باإلمكان  ــريحة  ــام بش االهتم ــدم  وع
تأهيلها بالعمل الدؤوب الذي قد يطول 
لكنه ليس مستحيالً إذا توفرت النوايا 
ــر احلياة  ــاذ، وتوفي ــليمة في اإلنق الس
احلرة الكرمية بغية إبعاد شبحي العوز 

والضياع عنهم.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز 

ليس بالضرورة أن يطبق املثل الشعبي 
ــد حلافك على قدر رجليك)، فإنّ كان  (م
هذا حال   اللحاف قصيرا ليكون توأما 
ــعبية  ــكان في املناطق الش لضيق امل
ــذه املناطق  ــكاني ه ــاة لس ــأن احلي ف
ــكل ال  ــوس  بش ــبه بالكاب ــون أش تك
ــه، فالكثير من  ــن تخيل ــاق وال ميك يط
ــوا عنوة بفوائد  محدودي الدخل ارتض
ــروض التي يفرضها أصحاب بعض  الق
ــك بعض  ــة ، أو هنال ــب الصيرف مكات
ــمون  ــعني الذين يرس ــني اجلش املقاول
ــا على أرض  ــوت وتنفيذه ــط البي خرائ
ــة عبارة عن  ــع، ولكنها باحلقيق الواق
ــتطيلة من مادة (البلوك)  أقفاص مس
ــذ أكثر من  ــتعمل من أو الطابوق املس

خمسني سنة .
(جريدة البينة اجلديدة) كان لها جولة 
ــي ال ترتقى إلى  ــوت والت ــني تلك البي ب
مستوى احلياة الكرمية يسكنها أفقر 

مواطن في العالم .
زنزانات أنفرادية 

ــيتماوي  ــر الرس ــن ناص ــن حس املواط
ــتغرب من أطالق  ــول: باحلقيقة أس يق
ــب بوصفها بيوت  ــمية هذه اخلرائ تس
ــة في اخلدمات  ــكن ، ألنها متدني للس
ــت  بي أن  ــا  كم ــة،  والتهوي ــة  الصحي
ــاحته أقل من (٥٠) خمسني  يبلغ مس
ــر من (١٠)  ــكنها عوائل أكث مترًا وتس
ــيتماوي)  ــف ( الرس ــخاص ، ويضي أش
ــكنها  ــذه الكهوف التي نس قائًال : ه
ــان في  ــط حقوق اإلنس جردت من أبس
العيش بحياة حرة وكرمية ، ولو متعنت 
ــاكنيها بني  النظر فيها لوجدت أن س
نارين، األولى منها ضيق املكان والثانية 
منها نار تسديد أقساط البناء في ظل 
استشراء البطالة وتفاقهما منذ أكثر 

من سنة تقريبًا.
طلبات ضرورية 

ــات  اجله ــل  تتدخ أن  ــة  إمكاني ــن  وع
ــكل  بش ــور  األم ــة  ملعادل ــة  احلكومي
ــكن  يجعل ما يبنى للمواطنني كمس
ــن  ــل م ــى األق ــى عل ــد األدن ــر احل يوف

ــار  املواطن  ــزل ،حيث أش مقومات املن
ــد بقوله : يجب  ــليم حمادي محم س
ــل  ــاد ح ــر بأيج ــة أن تفك ــى الدول عل
ــة منذ أكثر  ــكلة املتفاقم ــذه املش له
ــك أن تغير  ــنة ، وكذل ــبعني س من س
ــأن بعض احللول تتبعها وفق  نظرتها ب
ــعبي القائل (كفيان شر مال  املثل الش
عليوي) وعليها أن تبني بيوت للسكن 
ــقق  ــة اخلدمات مقارنة بالش متكامل
ــرخ وغيرها  ــكنية في جانب الك الس
ــتوى  من مناطق بغداد وحتى على مس
ــرى، وكذلك  ــات العراقية األخ احملافظ

ــة لذوي  ــا مالي ــح قروض ــا أن متن عليه
ــى يتمكن هؤالء من  الدخل احملدود حت
العيش في بيوت واسعة ومريحة، ال أن 
ــكن  تكون بيوتهم عبارة أقفاص للس
ــدق انتمائهم لهذا  ــعروا بص لكي يش

الوطن.
غالء فاحش 

وليس ببعيد عن هذا املوضوع بضرورة 
ــكن األسري قبل  تفعيل ضوابط الس
ــرورة تدخل اجلهات  عمليات البناء وض
ــار املواطن علي سعيد  ــمية، أش الرس
ــاراً  جت ــاك  هن أنّ  ــى  عل ــاوي،  الصبيح

ــني ويقدمون خدماتهم العقارية  قنوع
بأسعار ومواصفات معقولة وتتناسب 
وإمكانية الدخل احملدود ، لكن البعض 
من هؤالء لو ترك لهم احلبل على الغارب 
لتمادوا أكثر ماداموا يجدون   املواطنني 
ــوط  ضغ ــت  حت ــم  للترمي ــن  مضطري
ــكن واالنفجار السكاني  احلاجة للس
ــد في  ــر الواح ــعر املت ــد كان س ، فلق
منطقة االورفلي شرق العاصمة بغداد 
ــون دينار ، أما  ــغ مليون ونصف امللي يبل
اآلن فبلغ الضعف ، وينطبق هذا احلال 
ــة وبعيدة وال تتوفر  في أماكن منقطع

بها اخلدمات ، مثل مناطق حي املعامل 
ــي النورين الثانية  والنصر والباويه وح
ــهد  ــني باملش ــراد املقاول ــة ألنف نتيج
ــألة حتقيق  ــو في مس ــاري والغل العق
ــيب ، ووصل  ــاح دون رقيب أو حس األرب
ــاكل  ــر بهم ألختالق األزمات ومش األم
ــض األمور التي يحاولون أن  لتهويل بع

يبرروا بها هذا اإلرتفاع.
ضيق املكان 

ــز العيثاوي،  ــير املواطن ناصر عزي ويش
ــط العمراني وعدم  ــوء التخطي بأن س
ــكن  توزيع قطع األراضي القابلة للس

ــعرون بعدم  ــاً كثيرون يش جعل  أناس
ــازل وتهويتها  ــال إضاءة املن االرتياح، ف
ــة من  ــم الراح ــب له ــا جتل وتصميمه
ــن جانب  ــن جانب ،وم ــل هذا م الداخ
ــارج فأن  ــأون إلى اخل ــا يلج ــر عندم آخ
ــال يوجد فناء كافٍ  الواقع أكثر مرارة ف
ــمح ألوالدهم باللعب ، ناهيك عن  يس
ــاحات أو حدائق خضراء  عدم وجود س
ــد (العيثاوي)  ــه ، ويؤك ــزه والترفي للتن
ــت  ــأن تلك التداعيات أنعكس قائال: ب
ــل وأطفالهم  ــخصية العوائ ــى ش عل
ــاجرات  ــت املش ــث أصبح ــا، بحي مع

حتدث ألبسط سبب ، حتى أن عالقتنا 
ــريعة األنفعال والغضب ،  باجليران س
واجلميع على أهبة األستعداد الرتكاب 

املشاجرات.
تزاحم العوائل 

ــاوي ، بأن  ــن كامل الطليب ــرى املواط وي
ــا ترتبط بعدد  ــاحة الدار   عادة م مس
ــم  ــم ومكوناته ــاكنيها ووظيفته س
ــاغليها،  ــلوب حياة ش وعالقتهم بأس
ــاكن  املس ــاحات  مس ــت  كان ــث  حي
صغيرة جدا، فنجد في معظم البيوت 
ــدر (الثورة)  ــة في مدينة الص التقليدي

ــاحاتها املائة  ــدى مس ــابقا  ال تتع س
وثمانية أمتار   ، وكانوا يعيش بداخلها 
ــل ، حيث  ــني من العوائ ــر من جيل أكث
ــتقبال  ــون غرفة اس ــدار تتك كانت ال
اخلطار (الديوانية)  وغرفة نوم باالضافة 
إلى مطبخ ودورة املياه صغيرة املساحة 
ــس  نف ــاحات  مبس ــاً  إطالق ــاس  تق ال 
املكونات في وقتنا احلاضر ، ويرجع ذلك 
ــتها تلك  ــى حالة الفقر   التي عاش إل
العوائل في بداية السبعينات نتيجة 
هجرة أغلب سكان احملافظات اجلنوبية 
ــداد ، وبصراحة ما  ــو العاصمة بغ نح
ــكان وأمانة بغداد  نريده من وزارة اإلس
ــعار األراضي في كل حي  هو حتديد أس
ــعون،  حتى ال يتالعب بها التجار اجلش
ــع أراض   ــاحات قط ــك توزيع مس وكذل
جديدة صاحلة للبناء تتوفر فيها كافة 
اخلدمات من احلدائق و ومالعب كرة قدم  
ــك األراضي التي  ــل تل ــون مث ، ال أن تك
ــروان وأطراف  ــي منطقة النه ــت ف وزع

بغداد. 
لنا كلمة 

ــاكن  من األفضل على الدولة بناء مس
ــا  بيعه ــم  ويت ــني  للمواطن ــة  منوذجي
عليهم بالتقسيط املريح وأقصد هنا 
ألصحاب الدخل احملدود،  حتى يتمكن 
ــون  ــبهم  لتك ــار مايناس ــؤالء إختي ه
ــخص دون عناء ، فاحلصول  ملكا للش
على السكن من أهم متطلبات احلياة 
الكرمية والبد من توفيره للجميع وعلى 

أكمل وجه.

يف املناطق الشعبية .. ضيق املكان ونار األقساط يتقاسامن مهوم املواطن البسيط 

امام انظار من يعنيهم األمر

خرجيو االعدادية ومايعادهلا 
يطالبون برفع عقوبة التسكني  

ملصلحة من تغيب العدالة االجتماعية؟    يعاني اآلالف من حملة  
ــطية  ــهادات اإلعدادية وما يعادلها من الكوادر الفنية  الوس ش
ــاء نتيجة قرار  ــة املظلومية والتهميش واالقص ــوادر االداري والك
ــي الفقرة (ثالثاً)  ــم ٩٤ لعام٢٠١٠, املتضمن ف مجلس الوزراء رق
ــة وصوال الى الدرجة  ــهادة االعدادي منه «اطالق ترفيع حملة ش
ــنوية لغاية الدرجة  الرابعة» ثم امكانية منحهم العالوات الس
ــعار» لن  الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية وكنا قد رفعنا ش
ــنب واحليف عنا» وهذا ال يتم  ــكت حتى يتم رفع الظلم والغ نس
ــورة مبا يضمن وصول  ــا) من القرار املذك ــل الفقرة (ثالث اال بتعدي
ــى الدرجة الثانية  ــهاداتهم حت خريجي االعدادية ومايعادل ش
ــي املالية  ــا على وزارت ــيكون لزام ــذه الفقرة س ــد تعديل ه وبع
ــامت ايضاحه  ــب م ــط تعديل الوصف الوظيفي وحس والتخطي
ــة مجلس الوزراء ،ذي العدد  ــي كتاب الدائرة القانونية في امان ف
ق/١٩٢٥٢/٠٥ في٢٠٢٠/١٠/٢٨،والذي كان اجابة على طلب النائبة 
ــاعدي ويعتبر رأيا قانونياً صادراً عن  ــم داود الس ــون جاس ميس
دائرة قانونية.. لذا نناشد رئيس مجلس الوزراء والوزراء املعنيني, 
ــريحة  ــريحة املعطاء,ش ــة واحليف عن تلك الش ــع املظلومي رف
ــا اخلبرات الفنية  ــطية التي تراكمت لديه الكوادرالفنية الوس
ــات الدولة  ــن الزمن،والتي تعتبر نواة ملؤسس على مدى عقود م

الصناعية والفنية.
اللجنه اِّـركزية التنسيقية 

لرفع الغنب والتسكني عن حملة شهادة االعدادية

تلقت «البينة اجلديدة» مكاملة هاتفية من محافظة بابل يقولون 
فيها أنه عند مراجعتهم ملصرف الرافدين رقم (١٠٣) فرع اجلسر 
بخصوص احلصول على السلف والقروض املمنوحة للمواطنني 
ــم أن البرنامج  ــن لكن هناك من يقول له ــني واملتقاعدي واملوظف
ــل حلد اآلن من بغداد وهم  ــلف والقروض لم يص االلكتروني للس
يناشدون من يهمه األمر بتفعيل البرنامج الذي وعدت به االدارة 
العامة ملصرف الرافدين كي يتاح لفروع املصرف العمل مبوجبه 

ومتشية معامالت املواطنني بكل يسر وسهولة.

م / مناشدة ومقابلة
ــن اجلوراني) من محافظة واسط / املواطن (محمود عباس حس

قضاء احلي يناشد الوكيل االقدم لوزارة الداخلية السيد (حسني 
العوادي) لغرض املوافقة على املثول امامة لطرح مشكلته وهو 
ــل بالوقوف الى جانبه وانصافه واعادة حقوقه واهللا ال يضيع  يأم

اجر احملسنني.
موبايل /٠٧٨٠٤٣٣٤١٩٥

أين وعودكم بخصوص الربنامج 
االلكرتوين   للسلف والقروض يا 

مرصف الرافدين؟

مناشدة اىل السيد الوكيل االقدم 
لوزارة الداخلية حسني العوادي

حضر الى مقر جريدتنا املواطن  ( لؤي عبد الستار 
خليل ) والد املريضة ( حنني لؤي عبد الستار) وذكر 
ــلل رباعي وحتتاج الى مراجعات  بأنها مصابة بش
ــه ال توجد  ــفيات وان ــتمرة لالطباء واملستش مس
ــغ العالج لها  ــدرة املادية على تأمني مبل لديه الق
ــي منطقة  ــتأجرة ف ــكن   دارا مس ــاد بأنه يس وأف
ــهريا وان  ــغ االيجار ش ــكاد يؤمن مبل ــدورة وبال ال
ــه .. عليه يلتمس من  ــن عالج ابنته اثقل كاهل ثم

معاليكم النظر مبناشدته بتخصيص راتب رعاية 
ــة البنته املريضة حتى يتمكن من تأمني  اجتماعي
ــانية  ــم االنس ــتصرخكم بإس عالجها ، وهو يس
ــانية ومساعدة احملتاجني  وملا عرف عنكم من انس
ــني العطف  ــة بع ــه املريض ــة ابنت ــروا حلال ان تنظ

وتشملونها براتب الرعاية االجتماعية.
والد املريضة / حنني لؤي عبد الستار 

موبايل / ٠٧٧٠٢٦٢٩٢٤٠

اهايل جممع الصاحلية مقابل وزارة اخلارجية  يناشدون 
ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــت  تلق
ــن أهالي  ــة هاتفية م مكامل
ببغداد  ــة  الصاحلي ــع  مجم
ــة  اخلارجي ــوزارة  ل ــل  املقاب
ــدم  ــن ع ــا م ــكون فيه يش
ــارع  الش وجود مطبات في 
ومبنى  ــع  اجملم بني  الفاصل 
ــير  وزارة اخلارجية حيث تس

ــرعة فائقة  ــيارات بس الس
ــارة وخاصة  امل ــرض  يع ــا  م
ــن  طالب املدارس وكبار الس
الى حوادث مرورية مؤسفة 
ــون مديرية املرور  كما يطالب
ــات  عالم ــع  بوض ــة  العام
ــذا  له ــة  وحتذيري ــادية  ارش

اخلصوص.

أمام انظار السيد وزير العمل والشؤون االجتامعية

اإلعالمية ومذيعة االخبار هبة نور الدين : أنا ضد ان يكون الوسط اإلعالمي لكل من هب ودب

*  من هي هبة نورالدين؟
ــيطة جداً محبة  ــانة بس _إنا إنس
ــت وتخرجت  لعملي وملن حولي درس
ــم الصحافة،    ــي كلية االعالم قس ف
ــي العراق  ــدت ف ــن ول ــة االبوي مصري
ــت  فيه حتى عندما اسافر الى  وعش
مصر اشعر ان هناك حنينا كبيرا الى 

بلدي الثاني العراق.
ــرين دخولك لإلعالم.. هل  *  مباذا تفس

كان محض صدفة؟
- بالطبع .. كان حلمي اإلعالم وحتقق 
ــي واصدقائي  ــاندة عائلت بفضل مس
ــور  بالظه ــى  االول ــي  فرصت ــت  كان
ــر قناة الديار التي  كمذيعة اخبار عب
ــن بعدها  ــر  وم ــل كبي ــا فض كان له
ــي وراضية  ــل االعالم ــت   العم واصل
ــعى  ــه وسأس ــت الي ــا وصل ــداً مب ج
ــي األكبر  ــول الى حلم جاهدة للوص

وهو الظهور في الشاشات العربية.
ــة  ــن محط ــر م ــي اكث ــتِ  ف  * عمل
تلفزيونية كمذيعة اخبار.ماهي أهم  

محطة كانت لديك؟.
ــي عملت بها  ــع احملطات الت _ جمي
ا  ــة خصوصً ــة االخيرة مهم في اآلون
ــة فقد كان  ــة ودجل ــي البغدادي قنات
ــيرتي  ــة جميلة في مس لهما بصم
ــى الوصول الى  ــة واطمح ال اإلعالمي

ماهو افضل في املستقبل القريب.
ــة معيقات  ــرأة العامل ــادف امل *  تص

كثيرة، كيف إجتزتها؟
ــاً ماهي  ــاث يدركن متام _جميع االن
ــن القوية منا  ــل ولك ــات العم معوق
ــذه املعوقات  ــف بوجه ه ــي من تق ه
وتستمر بتحقيق حلمها مهما حدث  
ــاب نفسها وال  ولكن ليس على حس
وبالتأكيد  االكتاف  ــح  بالتملق ومس
هذه االمور من املمكن ان تؤثر علي اذا 

عملت في مؤسسة ال مهنية فيها.
ــلك اإلعالم  *  هنالك من دخل الى س
ــل او متخصص، ماهو  ــو غير مؤه وه

تعليقك؟
_  انا ضد ان يكون الوسط االعالمي 
ــن غير املمكن  ــكل من هب ودب فم ل
ان نرى فتاة تسير في املول او الشارع 
ــع منها اعالمية كون  وناخذها ونصن
ــط  اين خريجو  ــا جميل فق مظهره
ــالم ؟ وهل من  ــالم؟ اهذا هو اإلع االع
ــي كليات  ــرك خريج ــول ان  نت املعق
ــت ويعمل  ــني في البي االعالم جالس
في مجالهم الذي ال ميت لهذه املهنة 
بصلة؟ وكذلك البد من ان تكون هناك 
ــبة حقيقة من قبل  متابعة ومحاس
نقابة الصحفيني لكل إعالمي يظهر 
ــر املعقول ان  ــة فمن غي ــي الشاش ف

ــاك مذيعة ال تعرف باللغة  نرى ان هن
ــات برامج يظهرن  ــيء ونرى مقدم ش
ــن او للضحك  ــرزن مفاتنه ــى يب حت
فقط بنظري ارى ان الوسط االعالمي 

في خطر.
ــة  مقدم ــتقبالً   مس ــراك  ن ــل  ه   *
ــن  جتدي ام  ــية،  السياس ــج  للبرام
ــة  ــة مذيع ــب بصف ــك املناس موقع

اخبار  فقط؟
ــورة عامة  ــة لإلعالم بص _ انا محب
ــة  ــار او مقدم ــة اخب ــواء كمذيع س
برامج سياسية وبالطبع اتيحت لي 
ــدمي برنامج  ــت على تق الفرصةوعمل
ــدد لالنتخابات  ــحني اجل يخص املرش
ــإذن اهللا  ــح لالفضل وب ــي اطم ولكن

سوف اصل الى ما اريد .
*  بعض  جنوم الدراما واملسرح اخذوا  
ــج  ــدمي البرام ــي تق ــني ف دور اإلعالمي
ــم  مجاله ــن  ع ــدوا  وابتع ــة  اخملتلف

االصلي .تعليقك؟
ــام عن مجالهم  _هو ليس ابتعاد ت
ــالم  ــن االع ــذوا م ــا اتخ ــي وامن االصل
ــوا حتت  ــم ليكون ــاً له ــالً اضافي عم
االنظار اكثر في حال لم تسنح لهم 
احلصول على فرصة بالعمل الدرامي 
ــي كليات  ــب خريج ــني ان اغل في ح
االعالم لم يحصلوا على تلك الفرص 

كما يحصل عليها جنوم الدراما وهذا 
ــة التي  ــات االعالمي ــببه املؤسس س
ــي مواقع  ــني) ف ــن (الطاش تبحث ع
التواصل لتكون طريقة سهلة جلذب 

املشاهدين.
ــكله من خطاب  ــة مبا تش *  الشاش
ــا اجلزء  ــة الدرام ــي هل حلص للمتلق

األكبر في التأثير مقارنة باإلعالم؟
ـ  اين هو اخلطاب في اغلب شاشاتنا 
ــي  ــن وع ــد م ــب ان يزي ــاب يج اخلط
وثقافة واخالق اجملتمع وليس العكس 
اصبحنا نرى من يقدم االسفاف على 
ــيدين املشهد  مواقع التواصل  متس

االعلى.
ــالم وماذا اخذ  ــاذا اضاف لك اإلع *  م

منك؟
_ لم يأخذ مني شيئا بقدر مااضاف 
ــح لي الصورة  ــي ولكن اإلعالم اوض ل
ــر او  ــة واخملفية لبعض البش احلقيق

البعض من العاملني فيه .
*  شخصية إعالمية تأثرت بها، وماذا 

عن الطموح بالشهرة عربياً؟ 
ــة اخبار مونت  _ تأثرت كثيراً مبذيع
ــة وامتنى  ــة منى ذوايبي ــو الدولي كارل
ــتواها االعالمي في  ان اصل الى مس
ــابقاً ان  ــام وقد ذكرت س ــوم من االي ي
ــات  ــى الشاش ــل ال ــي ان اص طموح

العربية وهذا ما سوف احققه.
ــد ظهورك  ــعورك عن ــي لنا ش  * صف
ــاهدها املاليني من  ــة  يش ــي شاش ف

الناس؟
ــل  اجم ــن  م ــار  االخب ــتوديو  اس  _
واحب االماكن بالنسبة لي يشعركِ 
ــعرك  ــي ذات الوقت يش ــة وف بالرهب
ــتظهرين الى  ــان كونكِ س باالطمئن
ــاهدين الذين ينتظرون ان  االالف املش
تلقي عليهم اخبار الوطن وحالياً انا 
ــتوديو  غائبة عن تواجدي داخل االس
ــتاق له كل يوم ، وامتنى ان  لكنني اش
القي نشرة واقول فيها الوطن اصبح 

امنا ومستقرا.
ــرج وانت  ــك موقف مح ــل صادف *  ه

على الهواء؟
ــن  ــر م ــي الكثي ــع صادفتن _ بالطب
ــف منها توقف جهاز االوتوكيو  املواق
ــةً الى االخطاء في اجلمل وعلى  إضاف
ــة وذكاء  ــي ان يتخطاها بدق االعالم

وعدم اظهار هذا االمر للمشاهد . 
ــاذا  ــة فم ــي إعالمي ــم تكون ــو ل *  ل

ستكوني؟
ــوددت اكون  ــن اعالمية ل _لو لم اك
ــي  ــة والدت ــذه رغب ــون ه ــة ك اعالمي

رحمها اهللا .
* نصائحك للوجوه الواعدة الداخلة 

ملهنة اإلعالم؟
ــهرة  ــن اخلطأ االندفاع الى الش _ م
ولكن لو لم تتح لهم فرصة االندفاع 
ــخصيات التي تعشق  من بعض الش

التملق ملا فكروا بذلك.
 * كلمة تختتمني بها حوارنا؟ 

ــي  ــني ف ــرة للمعني ــي االخي _كلمت
ــة  مراقب ــاك  هن ــون  يك ان  ــالم  األع
حقيقية ملا يظهر في الشاشات وان 
يحاسب كل من يسيء ملهنة االعالم 
ــذه املهنة محترمة في جميع  كون ه
الدول ولكن الدخالء عليها في العراق 

اساؤوا لها كثيراً.

شابة شقتْ طريقها في 
منافسة حادة كان الفيصل فيها 
الشاشة الفضية  .اإلعالمية 
التي بدأت بوادر االبداع فيها 
منذ اسطرها االولى  . تعلمت 
وتواصلت واحترفت  وهي اآلن 
مذيعة اخبار،عملت في محطات 
تلفزيونية عديدة كان اخرها «قناة 
دجلة الفضائية»، ذات الطموح 
العالي متيزت بحضورها املؤثر 
والهدوء  وجودة األداء.ومازالت 
تسعى جاهدة لتحقيق حلمها 
بالوصول إلى الشاشة العربية 
وجمهور املنطقة، كان لنا هذا 
احلوار الودي الشيق لنقلب 
فيه معاً صفحات من سيرتها 
االعالمية ومحطات مهمة من 
حياتها. 

حوار / بسمة العبيدي
لو لـم اكن إعالمية لوددت ان اكون إعالمية الهنا رغبة والديت رمحها اهللا  

مساحة الدار  عادة ما ترتبط بعدد ساكنيها ووظيفتهم 
ومكوناهتم وعالقتهم بأسلوب حياة شاغليها

طاقات شابة



    جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
  لجنة البيع وااليجار

م/ اعــــــــالن
ــط عن تأجري  ــة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس تعلن لجن
ــدة اُّـ مديرية بلدية  ــة  اوصافها َّـ ادناه والعائ ــالك اِّـدرج األم
ــنة  ــوال الدولة رقم (٢١) لس ــار ام ــون بيع وايج ــي وفق  قان الح
ــدة العلنية مراجعة  ــرتاك َّـ اِّـزاي ــى الراغبني باالش ٢٠١٣ فعل
ــة الحي خالل فرتة (٣٠) ثالثون  يوما تبدأ من اليوم   مديرية بلدي
التالي  لنشرها َّـ الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
ــة التقديرية بصك مصدق أو  ــة البالغة (٣٠٪) من القيم القانوني
نقدا ولكامل القيمة التقديرية وستجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري 
ــرة  ــاعة (العاش ــالن َّـ البلدية اعاله َّـ تمام الس ــن مدة  االع م
صباحا) واذا  صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ 
يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر 
ــتأجر جلب هوية  ــرى وعلى اِّـس ــالن وكافة اِّـصاريف االخ واالع
ــزام بكافة التعليمات  ــوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلت االح

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس / حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار  

العدد :١٥٠٢ 
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٩

11اعالنات NO.3873.THU.12.MAY.2022العدد (٣٨٧٣)  الخميس  ١٢/ ٥ / ٢٠٢٢ 

السادة مساهمي شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة - اِّـحمودية اِّـحرتمون
م / بيان اكتئاب

ــنة/١٩٩٧ اِّـعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة اِّـؤرخ َّـ ٢٠٢١/١٢/٦ اِّـتضمن زيادة  ــتناداً ألحكام قانون الشركات رقم ٢١ لس اس
رأسمال الشركة من ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ إُّـ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠ دينار وفقاً ألحكام اِّـادة ٥٥ اوال من قانون الشركات. 

ــهم اِّـطروحـة والبالغة ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ سهم وفق التفاصيل  ــاهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باألس قرر مجلس اإلدارة دعوة اِّـس
ادناه:

نص عقد الشركة:
اِّـادة االوُّـ: اسم الشركة : شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة/اِّـحمودية شركة مساهمة مختلطة.

اِّــادة الثانية: مركز الشركة اِّـسجل : بغداد ، ولهـا أن تفتح فروعـا داخـل العـراق وخارجه.
ــة  ــل الالزمة إلنتاج القمصان والبجامات وكافة أنواع وإحجام األلبس ــيس اِّـصانع واِّـعام ــادة الثالثة: أغراض وطبيعة العمل : تأس اِّـ
ــن الصناعات ،والقيام بإعمال  ــة والتكميلية ِّـثل هذه الصناعات الحديثة وغريها م ــه عالقة بذلك من الصناعات اِّـتمم ــزة وما ل الجاه

التجارة العامة و للشركة ان تقوم َّـ سبيل تحقيق أغراضها باألمور التالية:
ــتئجار وتشغيل اِّـعامل واِّـصانع واآلالت واِّـكائن التـي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول  ــراء وإنشاء وإيجـار واس أ. ش

إُّـ تحسينها ورواجها.
ب.اجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية الصناعية التي تؤول اُّـ تحسني االنتاج وتوفري موادها األولية مباشرة او بالواسطة.

ــتئجارها واجراء كافة  ــا ورهنها وايجارها واس ــمها َّـ الدوائر اِّـختصة وبيعه ــجيلها باس ــوال اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وتس ــالك االم ج.امت
التصرفات القانونية بشأنها.

د. اجراء كافة اِّـعامالت وعقد العقود التي تراها ألزمة ومناسبة للوصول اُّـ اغراضها.
هـ .قبول وشراء وبيع واستعمال جميع انواع براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات ذات العالقة بأغراض الشركة والتصرف 

بها واالذن باستعمالها واستئجارها وايجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
و. ان تستقرض وتحصل على اِّـبالغ الالزمة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وخاصة اصدار رهون او امتيازات او سندات مكفولة 
ــتقراض وصالحيته  ــة ال تعنـي حـصـر وجـوده الس ــا او بدونه على ان الطرق اِّـتقدم ــركة وموجوداتهـ ــم من أموال الش ــع او قس بجمي

اِّـطلقة اِّـنوطة بالشركة كما ان اصدار السندات اِّـذكورة يجوز أن يكون بقيمتها االسمية او بدونها او اضافة ربح عليها.
ــفتجات والسندات  ــيكات والس ــات اِّـالية واالقتصادية على اختالفها وتنظيم واصـدار وقبول تظهري الش ز.التعامل مع البنوك واِّـؤسس

ألمر ومستندات الشحن وسندات االقرتاض وفتح كتب االعتماد وغريه من األوراق التجارية والتداول بها بصورة عامة.
ــرتاك مع أي شخص حقيقي او حكومي  ــركات اِّـختلفة واالندماج فيهـا واالكتتاب بأسهمها وسندات استقرارها واالش ــيس الش ح.تأس
ــل القائمة بصناعات مماثلة بهدف توحيدها او  ــركة ولها بصورة خاصة اتفاق مع أصحاب اِّـعام ــي أي عمل لتحقيق اغراض الش لتعاط

شراء موجوداتها أو االستفادة من خربائها بشكل يسمح بتطوير هذه الصناعات بصورة سريعة ومتوازنة.
ط.ممارسة األعمال التجارية وكذلك ممارسة شؤون النقل والخزن والتامني واألعمال اِّـالية األخرى ذات الصلة باغراض الشركة.

ــركة والدخول باية التزامات مالية  ــيس الش ي. للمصرف الصناعي اجراء كافة التصرفات القانونية التنفيذية للقيام بالصرف على تأس
وتعاقدية لإلسراع بإنشاء اِّـشاريع الصناعية اِّـنوي تأسيسها لحساب الشركة تنفيذاً لتحقيق االغراض التي تأسست من اجلها الشركة 

وكل ماله عالقة بذلك خالل فرتة التأسيس وعلى حساب الشركة واُّـ حني االجتماع العام األول للهيئة العامة التأسيسية لها.
ــعون مليون وثالثمائة الف دينار  ــمـي (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) دينار مليـار وخمسمائة وثالثة وتس ــركة االس ــمال الش اِّـادة الرابعة: رأس

مقسمه اُّـ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم مليار وخمسمائة وثالثة وتسعون مليون وثالثمائة الف سهم.
• عدد األسهم اِّـطروحة لالكتتاب / ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

• مكان االكتتاب/ اِّـصرف االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية/فرع الكرادة.
• تاريخ بدء االكتتاب ٢٠٢٢/٥/٢٩

ــاهمته وَّـ حال  ــبة مس ــب نس ــر يوما األوُّـ من تاريخ بدء االكتتاب كل حس ــة عش ــاهمني االكتتاب خالل (١٥) خمس • من حق اِّـس
ــاهمني وغري اِّـكتتبني خالل ١٥ خمسة عشر يوما األوُّـ) االكتتاب به خالل (١٥)  ــهم غري مكتتب بها فمن حق الجمهور و(اِّـس بقاء أس

خمسة عشر يوما الثانية. 
ــاب لدى مركز االبداع العراقي الثبات  ــاهمني واِّـكتتبني الجدد فتح حس ــتنادا اُّـ تعليمات مركز االبداع العراقي يجب على اِّـس • اس

اسهم االكتتاب كاملة َّـ مركز االبداع العراقي وَّـ الحساب الخاص باِّـكتتب اِّـثبت َّـ استمارة االكتتاب.
• حدود االكتتاب للجمهور َّـ حال بقاء اسهم غري مكتتب هي كما يلي:ـ

• الحد االدنى: عشر ماليني سهم
• الحد األعلى: مائة مليون سهم

رئيس مجلس االدارة 
اياد سالم احمد

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
م/ اعــــــــالن

تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري األمالك اِّـدرجة  اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية البشائر وفق  قانون بيع 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة  العلنية مراجعة مديرية بلدية البشائر خالل فرتة (٣٠) ثالثون   ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة التقديرية بصك مصدق أو  ــرها َّـ الصحف اليومية مس يوم تبدأ من اليوم  التالي  لنش
ــرة صباحا) واذا صادف  ــاعة (العاش ــتجري اِّـزادية َّـ اليوم االخري من مدة  االعالن َّـ البلدية اعاله َّـ تمام الس نقدا ولكامل القيمة التقديرية وس
ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ــمية تكون اِّـزايدة َّـ يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترس يوم اِّـزايدة  عطلة رس

وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد. 
اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
 رئيس لجنة البيع وااليجار 

مديربة بلديات واسط
لجنة البيع واليجار 

تنوية
الحاقا باعالننا ١٢٢٧ َّـ ٢٠٢٢/٤/٦  اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة  بالعدد٣٨٥٥ َّـ ٢٠٢٢/٤/١١  
ــط بخصوص تاجري مجزرة الحي النموذجية تقرر تأجيل  وبناء على التوجيهات الصادرة من قبل محافظ واس

اِّـزايدة اُّـ يوم االحد ٢٠٢٢/٥/١٥ الساعة العاشرة صباحا َّـ مكتب اِّـحافظ الخاص.
لذا اقتضى التنوية

العدد :١٥٠١ 
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٩



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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٧٣) - الخميس - ١٢ - آيار - ٢٠٢٢
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ــباق محموم على الفوز  ــذ مدة يجري  التنافس وفي س من
برأس امانة بغداد ..

في وقت اثبت فيه االمني احلالي املعمار عالء معن .. اهليته 
ــا ، فاعال ، ووفيا /   ــه ، ليكون امين ــه وكفاءته ونزاهت وقدرت

ملشروع نهضة بغداد .
اعتقد جازما .. ان كل مواطن عراقي ملس بصمات االعمال 
ــل والعمل اجلاد  ــاء وجتمي ــة االن .. من تبليط واكس اجلاري

للتقليل من اطنان االزبال ومعاجلتها .
ــاريع االمانة  اذن //  ملاذا عندما حتركت كوادر ومالكات مش
ــيقيا  في عمل مضن ودؤوب ، لتقوم  وانتظمت اداريا وتنس
ــملت كل  ــل فاعلة ..ش ــة عم ــن منظوم ــا ضم بخططه
ــوم والتدافع  اليجاد امني  ــباق الي ــق بغداد .. بدأ الس مناط

بديل  للمعمار  عالء معن ..!؟
يا سادتي..

ــد .. فهناك بعض  ــة ، وال تنطلي على اح ــباب معروف االس
االسماء من احليتان الكبيرة جدا .. جتاوزت على التصميم 
ــي ملدينة بغداد ، وبنت القصور الكبيرة  ، وشيدت  االساس
اجلامعات واملوالت ، وجرفت  البساتني واحلدائق واملتنزهات 
ــاريع  في امانة  ، من دون الرجوع الى دائرة التصاميم واملش
ــاءلة ، قامت  بشن حملة ظاملة من  بغداد ، وملا بدأت املس
ــد ، ينقذها  ــيء بأمني جدي ــة منها اجمل ــائعات محاول الش
ــاد التي تورطت   ــاالت الفس ــى جتاوزاتها  وح ــكت عل ويس
ــؤولني في الدولة ..  ــاوى لكبار املس فيها .. من تقدمي الرش

من عاليها الى ناصيها .
ــوز بأمانة  ــباب التهافت للف ــلطة  .. فأس اما احزاب الس
ــم تكن لوجه  اهللا  ، وال  ــداد .. لم تكن خافية ايضا ، ول بغ
ــل االمانة .. بل هي  ــن ، وال لتطوير وازدهار  عم لوجه الوط

السباب نفعية دنيئة ورخيصة :
ــية  ــباب سياس ــتولي عليها .. الس منهم من يريد ان يس
ــب ودهم ..  ــزاب الكبيرة  ويكس ــي  يرضي حيتان االح ، ك
ــن يريدها  ــف .. ومنهم م ــي  وتقدمي الوظائ ــع االراض بتوزي
السباب اقتصادية لتصبح االمانة  كلها ( جلان اقتصادية) 
ــب خيراتها واموالها الى احزابهم وكتلهم وتياراتهم  تذه
ــة كي يجير  ــباب انتخابي ــم من يطلب ودها  الس .. ومنه

العمل اجلاري لذاته وحزبه وتياره . 
ــت موظفا في امانة بغداد .. ولست مستشارا فيها ..  لس
ومعرفتي باالمني ال تتعدى الشهور .. اتصلت يوما مبكتبه 
االعالمي ، وطلبت مقابلته، ووافق السيد االمني على الفور 
ــرة من املثقفني  ــورت اللقاءات مع جمه ــه ، وتط .. والتقيت
ــروع والرؤية اجلمالية  والصحفيني .. التي حتمست للمش
ــراق  .. كونه  ــة الع ــيد االمني لعاصم ــي ميتكلها الس الت
ــن اكثر الصحفيني  ــا مثقفا .. كما اني  م ــارا  بغدادي معم
الذين كرسوا مقاالتهم من اجل بغداد اجمل .. الن املدينة 
ــؤولني واملواطنني»  واصابها  ــتباحة من املس يا ناس «مس

الضرر والبالء ، على حد سواء .
 اقول .. وبكل صدق وأمانة ، لم يحرك بغداد جهدا وجماال 
ــد اعطاها  ــني احلالي ، فق ــا االم ــا يحركه ــة ، مثلم واناق
ــحة معمارية برؤية جمالية ، مزيال عنها التشوهات  مس
ــي غطت وجهها ، وملس هذا التغيير .. املثقف  الكبيرة الت
ــعر اجلميع بالفرح  ــائق االجرة ، وش و املواطن العادي ، وس
ــوارع  مدينتهم ومناطقها ،   ــاهدون ش والتفاؤل وهم يش

وقد اكتسبت حلة جديدة من اجلمال واالناقة .
لكن هذا التغيير ، لالسف كان على الضد عند البعض من 
ــد تهيأت االن لتكون  ــيني الذين وجدوا االمانة وق السياس
ــوم لذبحها من اجل  ــوا عليها الي «بقرة حلوب» فتنافس
ــاء ما يفكرون  ــا وجلودها ، وحتى عظامها .. اال س حليبه

ويخططون .
ــباب  ــت للعمل اجملاني ، مع مئات الش ــخصيا .. تطوع ش
ــن تطوعوا في عمل عظيم  ونراهم صباح كل جمعة  الذي
ــجيع من امني بغداد .. لتنظيف شواطيء دجلة من  وبتش
ــوا االمني الى  ــت اول الذين صاحب ــذارة والعبث ..  وكن الق
ــارع املتنبي الذي اصبح  اليوم .. مكانا سياحيا اضافة  ش
ــه بعض املالحظات هنا  ــه الثقافية .. وكنت اقدم ل لهويت

وهناك .. فأجده وقد سبقني في الفكرة والطموح .
ــي اكثر من  ــدا ، من اعتراضي ف ــم مينعني اب ــذا كله .. ل ه
ــتعالئي ، مع بعض  ــلوب تعامله الفظ واالس مرة على اس
ــة .. اما اذا حصلت   ــي دوائر بلديات االمان العاملني معه ف
ــات  ألقاربه كما  ــع اراض وتعيين ــن توزي ــاوزات م ــاك جت هن
يدعي الذين يريدون االطاحة به .. فالقضاء موجود .. ولكن  
بتقدمي  الوثائق واحلجج الدامغة .. ال بالشائعات  واالكاذيب  
ــيكون صوتنا  الباطلة ، ان كنتم من الصادقني..  عندها س

ضد كل فاسد .. حتى لو كان من اعز االصدقاء واملقربني.

د .كاظم اِّـقدادي   

رأي

@@Ú„bfl˛a@Ô€Ïm@@’znéÌ@à€a@›uä€a@
@Û–�ñfl@ÜÓé€a@µa@Ú€bçâ@

@@‚60a@Ô‡√bÿ€a
عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

بني احلني واآلخر نسمعُ تصريحات بعضها اشبه بـ(صيحات 
االستغاثة )يطلقها مسؤولون رفيعو املستوى ممن يتربعون 
ــلطة التنفيذية او التشريعية وحتى ساسة  على هرم الس
ــادون خاللها بوجوب احترام (هيبة  وقادة احزاب وغيرهم ين
ــة) .. وأكيد ان (هيبة الدولة ) تتأتى اصالً من وجود دولة  الدول
قوية وحكومة تفرض او تبسط سلطتها على الشعب في 
اطار الوطن احملدد بحدود جغرافية معلومة ومصانة السيما 
ــعب واالقليم  ــأن اركان الدولة ثالثة هي (الش ــا ب اذا ماعرفن
ــية) .. و(هيبة الدولة كمفهوم ينصرف  والسلطة السياس
الى مجمل االنشطة والفعاليات والتصرفات واملواقف التي 
ــديد لقواعد الدولة واساسياتها  تنطوي على االحترام الش
ــا وثوابتها التي تتمثل على وجه اخلصوص باحترام  واركانه
نصوص الدستور ومجمل القوانني واالنظمة املرعية وسائر 
االحكام القضائية وان اي استهتار او جتاوز مهما كان شكلهُ 
ــتهانة  ونوعهُ ودرجته لتلك االعتبارات يعني بالضرورة االس
ــرة على  ــات جد خطي ــن تداعي ــع ذلك م ــا يتب ــة وم بالدول
ــتقرار االمني واجملتمعي ومجمل حركة احلياة اليومية  االس
جراء الفوضى .. ولنكن اكثر صراحة لنقول بأن الدولة التي 
ــي ) او (احديدة عن الطنطل )  ــد هيبتها هي (دولة فيط تفق
ــاحة تلعب بها (الواوية  ل بني ليلة وضحاها الى س ــوّ وتتح
ــالت ) او  ــة ال يتحقق بـ(االمنيات  والتوس ــرام الدول ) .. واحت
ــعارهُ (لو العب  ــهُ انهُ فوق القانون وان ش وجود من يرى نفس
ترمة هي  ــب ) ومن هنا فإن الدولة املُهابة واحملُ لو اخرب امللع
ــؤول  ــات والقوانني التي تتلخص بوجود (مس دولة املؤسس
ر ) وعندما تغيب الدولة تتالشى اشياء  ر) و(قانون ايعوّ ايشوّ
ــتى وتصبح االمور في حالة حيص  كثيرة وتضيع حقوق ش
ــن الوطني الذي  ــوزراء لألم ــي اجتماع مجلس ال ــص .. ف بي
ــهُ مساء يوم االثنني املاضي من شهر آيار احلالي رئيس  ترأس
ــرطة عدد من  ــوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور قادة ش ال
محافظات الوسط واجلنوب ورئيس هيئة االشراف القضائي 
ــالد واخلطط  ــة  في الب ــاع االمني ــهُ  االوض ــت خالل و نوقش
ــز األمن في  ــتخباراتي املطلوب لتعزي ــة واجلهد االس االمني
ــيد رئيس الوزراء مصطفى  عموم احملافظات. واشتكى الس
ــاحة التجاوزات على  ــادة املضطردة ملس ــي من الزي الكاظم
الدولة السيما خالل الفترة االنتقالية احلالية التي تعيشها 
ــاظ على هيبة  ــي وجوب احلف ــد الكاظم ــالد اآلن .. ويؤك الب
ــيادة القانون ورفض اي جتاوز  الدولة وعدم التراخي بفرض س
ــرف الكاظمي بعظمة  ــة .. كما يعت ــة االمني على املؤسس
لسانه ان هناك من راح يتجاوز على القانون باسم العشائر 
ــا انا فأقول ان بناء  ــي اليها او هي منه براء .. ام ــو ال ينتم وه
ــات  والقانون يتطلب جهوداً  ــة املواطنة  ودولة املؤسس دول
ــجاعة ومؤمنة لتأخذ  جبارة واجراءات عملية وخطوات ش
مداها التطبيقي على أرض الواقع ومن دون ذلك فإن ما يقال 
هابة  ال يعدو عن كونه مجرد حبر على ورق .. ومن يريد دولة مُ
ــدأ اوالً بتطبيق القوانني ومن يريد بناء وطن ال بد  عليه ان يب
ــر إرادة البناء  ــل ذلك يجب ان تتوف ــات وقب من دولة مؤسس

والتغيير احلقيقي لدى املتصدين للمسؤولية . 
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
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متابعة / البينة الجديدة 
ــني العراقيني  ــة الصحفي ــن نقاب تدي
ــي أقدم  ــة النكراء الت ــدة اجلرمي وبش
ــرائيلي والتي أدت  عليها اجليش اإلس
ــيرين  ــهاد الصحفية ش إلى استش
ــاة اجلزيرة في  ــلة قن ابو عاقلة مراس
ــة الغربية أثناء  ــة حنني بالضف مدين

تأدية واجبها املهني ..
ــعة التي أثارت  ــك اجلرمية البش ان تل
ــتنكار وتنديد العالم  استغراب واس

ــه الدولية والصحفية  ممثال مبنظمات
ــؤولية  للمس ــا  فادح ــآ  خرق ــد  تع
ــل الصحفي  ــة وحرية العم اإلعالمي
والتي تؤكد عليها القوانني واملواثيق 

الدولية ..
ــة  نقاب ــان  ف ــق  املنطل ــذا  ه ــن  وم
ــي الوقت  ــني ف ــني العراقي الصحفي
ــن تضامنها مع  ــه ع ــذي تعلن في ال
ونقابة  ــطينني  الفلس ــني  الصحفي
فإنها  ــطينيني  الفلس ــني  الصحفي

ــي عاجل  ــراء حتقيق دول ــب بإج تطال
ــم  ــة وتقدميه ــن القتل ــف ع للكش
ــو النقابة كافة  للعدالة ، كما وتدع
املنظمات والهيئات الدولية للوقوف 
ــرائيلي للكف عن  بوجه اجليش اإلس
جرائمه التي امتدت هذه املرة الغتيال 
ــؤدون واجبهم  ــن ي ــني الذي الصحفي
املهني ودون مراعاة للقوانني الدولية 
ــى حماية الصحفيني  التي تؤكد عل

وضمان سالمتهم .

متابعة / البينة الجديدة

ــارز مكتب  ــتخبرت مف ــد أن اس بع
ــع  التاب ــدورة  ال ــرام  اج ــة  مكافح
ــرطة  ــؤون الش ــة الوزارة لش لوكال
ــل غامضة في  ــود جرمية قت عن وج
العاصمة  ــي  ــدورة جنوب ال منطقة 
ــي قدره  ــغ مال ــرقة مبل ــداد وس بغ
ــي ) من  ــار عراق ــني دين ــة مالي (ثالث

داخل منزل اجملني عليه ، على الفور 
ــكيل فريق  وألهمية املوضوع مت تش
ــل احلادث  ــال الى مح ــل واالنتق عم
ــاس باجلرمية و بعد  وجمع ماله مس
ــات وخالل  ــع املعلوم ــري وجم التح
ــاعات) مت  ــة قصيرة (٣ س ــرة زمني فت
التوصل إلى اجلناة والقبض عليهم 
ــالح من  وهم رجل وامرأة وضبط س
ــدس  مستخدم في تنفيذ  نوع مس

ــم  ــق معه ــد التحقي ــة ، وبع اجلرمي
ومواجهتهم باألدلة اعترفا صراحةً 
ــم جرمية القتل ، ودونت  عن ارتكابه
أقوالهم باالعتراف ابتدائيا وصدقت 
ــف الداللة  ــراء كش ــا ومت إج قضائي
وجاء مطابقا للحقيقة وقرر قاضي 
ــق أحكام  ــم وف ــق توقيفه التحقي
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة ٤٠٦ م امل

لينالوا جزاءهم العادل .

متابعة / البينة الجديدة
ــاري وهو  ــور غازي الزيب فاز الدكت
ــي  «نون ــزة  ــردي، بجائ ــب ك طبي
 Nonie) الوري» النادرة لسنة ٢٠٢٢
 (٢٠٢٢  Lowry Distinguished

تقديرا ألعماله اخليرية الطبية.
ــذي يحمل  ال الزيباري  ــور  والدكت
ــو طبيب  ــية االمريكية ه اجلنس
ــة  زراع ــي  ف ــص  متخص ــراح  ج
ــة  مدين ــكن  ويس ــاء  األعض
ــا في  ــة لويزيان ــريفبورت بوالي ش
ــن مدينة  ــو باالصل م ــكا وه أمري

عقرة بإقليم كردستان.
ــاري الجئا عام ١٩٧٦  وهاجر الزيب
ــورك، وهو منوذج  ــى مدينة نيوي ال
األميركيني  ــني  املواطن ــن  م ــادر  ن
ــة الذين  ــن ذوي االصول الكردي م
ــي  ــتمر ف ــاح ويس ــوا النج حقق
حتقيق املزيد من النجاح. وحصل 
ــهادة  ــاري على ش ــور الزيب الدكت
ــي  تينيس ــة  ــي جامع ف ــب  الط
ــية  ــم توجها بزمالة دراس ومن ث

ــة  ــة جلامع ــة الطبي ــى املدرس إل
ــغل  جون هوبكنز الشهيرة.ويش
ــوم منصب  ــور الزيباري الي الدكت
ــي  ــر اإلقليمي ملركز جون س املدي
ــاالت زراعة  ــي مج ــدز ف مكدونال
ــزء من اجملمع  ــاء واملركز ج األعض
ــي  ف ــان  كيني ــس-  ويلي ــي  الطب
ــور  ــر الدكت ــا. ونش ــة لويزيان والي
ــرة أعماله  ــر من ١٧٥ م غازي أكث
ــة  ــالت الطبي ــي اجمل ــه ف وكتابات

االكادميية وله عالقات تواصل مع 
األطباء االختصاصيني في إقليم 
ــعينات  ــاد في تس ــتان وق كردس
ــن االطباء  ــي عددا م القرن املاض
ــتلزمات  ــني لتأمني املس االمريكي

الطبية للكرد.
ــنويا هو وفريقه الطبي  ويقوم س
ــتان  االمريكي بزيارة اقليم كردس
ــة  اجلراحي ــات  العملي ــراء  إلج

الكبرى من دون اي مقابل مادي.

ــفارة جمهورية  ــى كادر س ــكر والتقدير ال ــدم بالش نتق
العراق في باريس على اجلهود التي بذلوها مع ابناء اجلالية 
العراقية في فرنسا والدور الذي قاموا به بتسهيل كافة 
اخلدمات لهم، وأخص بالذكر املوظفة السكرتير الثالث 
ــارز بالتواصل  والدعم  ــل مدني) التي كان لها دور  ب (هدي
الدائم البناء اجلالية العراقية ومعرفة مشاكلهم وتذليل 
الصعوبات التي يواجهونها من اجل خدمة ابناء اجلالية 
ــرفة  ــة املقيمني في اخلارج مبا يعكس صورة مش العراقي
د اهللا  ــدّ ــي العراقي في اخلارج .. س ــل الدبلوماس للتمثي
ــعبهم  خطى كل الذين يعملون من أجل خدمة ابناء ش

ويوفقهم في اداء واجباتهم بكل أمانة واخالص.
«مواطنون»

ــالء معن   ــراق املعمار ع ــاء الع ــاد ادب ــتضيف احت يس
ــل  ــبت املقب ــاء الس ــن مس ــة م ــاعة السادس الس
٢٠٢٢/٥/١٤ للحديث عن الواقع احلضري ملدينة بغداد .. 
والرؤية املستقبلية  ملشروع نهضة بغداد ، وامكانية 
ــروع  تذليل املصاعب التي تعترض  القيام بهذا املش
ــيد  الكبير .. من اجل بغداد اجمل .. واملعروف عن الس
ــة معمارية جمالية  ــني عالء معن .. انه ميتلك رؤي االم
متفردة .. وحقق اجنازات  سريعة  على مستوى جتميل 

واكساء العديد من املناطق احلضرية في بغداد.

قحطان جاسم جواد
ــة  للثقاف ــوك  ــة كرك ــم مؤسس تقي
ــة الكتاب  ــم من جامع ــون وبدع والفن
ــينمائي الدولي  ــوك الس ــی كرك ملتق
ــن بومي ۲۸  ــالم االنيمیش ــع ألف الراب
ــول  مل ــينما  الس ــة  صال ــي  ف  ۲۹/٥ و 
ــارك في  ــي كركوك ، يش ــنتر ف تامي س
ــني من العراق  ــى ۱٥ فلما  خملرج امللتق
ــال الفنان  ــدان العربية. وق وبعض البل
سردار زنكنة  رئيس مؤسسة كركوك 
ــى  ملتق ــس  ورئي ــون  والفن ــة  للثقاف
ــالم  ــع ألف الراب ــينمائي  الس ــوك  كرك
ــيكون منهاج اليوم  ــن :-وس االنيميش
ــش  ــم الهام ــی فیل ــة ال االول باإلضاف
ــة الكتاب  ــن جامع ــي  ع ــم وثائق وفل

ــة وتكریم اجلهات  ــي اجلهة الداعم وه
ــاب و فضائية  ــة ( جامعة الكت الداعم
ــي للملتقى  ــي االعالم ــوك الراع كرك
ــدرع امللتقى  ــنتر ) ب ــامي س ــول ت مع م
ــن قصیر. ــرض ۱٥ فلما انیمیش ،ثم ع
ــوم الثاني صباحا بداية  اما منهاج الي
ــة جامعة  ــي اروق ــة ف ــة میدانی بجول
ــم تقدمي  ــون كوبري ث ــي الت ــاب ف الكت
ــن  ــينما االنیمیش ــني عن س محاضرت
الدكتورة   ــورية  ــة الس ــا الكاتب تدیره
ــع وتوزيع  ــم ،ومن ثم توقي ــاح ابراهی جن
ــن الطويلة في  ــاب افالم االنیمیش كت
ــن العربي من قبل الناقد  العراق والوط
واملؤرخ السينمائي مهدي عباس الذي 
ــى بطبع الكتاب و بعدها  تكفل امللتق

ــرج الكبير  ــرمي املهم للمخ فقرة التك
ــم  ــرج اول فیل ــري مخ ــل الیاس فیص

ــراق (األميرة والنهر)  ــن في الع انیمیش
ــار جودي  ــرمي الدكتور جب ــم تك ــن ث وم
والفنان ایاد الطائي ملواقفهما املشرفة 
في خدمة الفن والفنانني بدرع امللتقى 
ــاركة  ــحة للمش ــماء املرش .ومن االس
ــني واخملرجین  ــان من الفنان في املهرج
ــراق اخملرج جمال  ــن خارج الع العرب م
ــيخ  ــرم الش ــس مهرجان ش ــدة رئي زای
ــرج الكويتي  ــينمائي الدولي واخمل الس
ــس مهرجان  ــز الصايغ رئي ــد العزي عب
ــيد  ــينما اجلديدة والس ــت للس الكوي
عزالدين الشلح رئيس مهرجان القدس 
ــينمائي  الى جانب مجموعة من  الس
ــاه جدول باألفالم  ــني العرب. وأدن الفنان

املشاركة في املهرجان.
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رئيس املهرجان
سردار زنكنه


