
ــعبي  ــد الش ــاد مصدر أمني، بأن قوات احلش أف
ــي  محافظة  ــاً لتنظيم داعش ف ــدت هجوم ص
ــع في  صالح الدين.وقال املصدر، إن اللواء التاس

ــعبي متكن من صد تعرضا لداعش  احلشد الش
ــكرية  في صالح الدين. وأضاف، أن تعزيزات عس
ــبا لتكرار  ــى مكان صد التعرض حتس وصلت إل

الهجوم. 

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــح محمد العراقي، وزير زعيم  أعلن صال
ــيد مقتدى الصدر،  التيار الصدري، الس
امس األحد، تشكيل جلنة ملتابعة قضية 
ــيد دخيل مبدينة الناصرية  فساد في س
ــال وزير الصدر،  ــي محافظة ذي قار.وق ف
ــور عبر صفحته على الفيس  في منش
ــا بأن أهالي  ــهر بلغن ة أش بوك، قبل عدّ
ــة الناصرية  ــيد دخيل) في محافظ (س
ــط  ـــاد في قضية ش يعانون من الفـس
ــذا تابعنا األمر ولم يصل  آل ابراهيم، ول
ــا كلّفنا  ــة ما.وتابع، ومن هن ــى نتيج ال
ــة ورئيس الهيئة  رئيس الكتلة الصدري

ــة مبتابعة  ــية وممثل عن احلنان السياس
األمر خالل مدة أقصاها ٢٠ يوماً، مضيفاً 
ــة فلنا موقف  ــوا الى نتيج ــم يصل إن ل
ــى صعيد آخر حذر زعيم ائتالف  آخر. عل
ــي احلكومة  ــوري املالك ــة القانون ن دول
ــاق غير  ــة في انف ــن اجملازف ــة م العراقي
ــن الغذائي.  ــأن قانون االم مضمون، بش
وقال املالكي في معرض رده على اسئلة 
ــالف دولة  ــول موقف ائت ــني ح الصحفي
ــون من اعتزام مجلس النواب اقرار  القان
ــي ان العالم مقبل  ــن الغذائ قانون االم
على ازمة في املواد الغذائية األساسية،  
ــدة وطأتها من بلد  ويتفاوت تأثيرها وش
ــة تداعيات  ــر،  وذلك على خلفي الى آخ

ــية. ــتمرار احلرب االوكرانية – الروس اس
ــراق من الدول  ــت املالكي الى ان الع ولف
التي تتأثر بهذا النقص الغذائي، بسبب 
ــيما  االنخفاض في االنتاج الزراعي الس
ــة، وكذلك  لزيادة  ــوب ومنها احلنط احلب
ــلع الغذائية  ــي على الس الطلب الدول
ــا، مع ارتفاع  ــدرة املعروض منها عاملي ون
أسعارها .ويفرض هذا الواقع مسؤولية 
ــعي  والس ــة  احلكوم ــى  عل ــيمة  جس
الدؤوب من قبلها من اجل توفير االموال 
ــواد الغذائية  ــد احلاجة للم الالزمة لس
ــا  ــة دون نقصانه ــية، واحليلول األساس
ــواق، وفقا للمالكي.ودعا زعيم  في األس
ــالف دولة القانون الى ان ال يكون هذا  ائت

املطلب املشروع واحلاجة امللحة مدعاة 
ــتورية، او قيام  ــة ودس ــات قانوني خملالف
ــارج صالحياتها  بتصرفات خ احلكومة 
ــيير اعمال ذات  ــا حكومة تس باعتباره
ــار  ماليا.وأش ــدة  ومقي ــددة  مح ــام  مه
ــى احلكومة  ــه يجب عل ــي الى ان املالك
ــوابق احلكومية في  ــاد على الس االعتم
ــات في  ــت احلكوم ــل، إذ كان ــاد احل ايج
ــن تقدمي  ــز فيها ع ــي تعج ــوام الت االع
ــل  ــالد، او يتعط ــنوية للب ــة الس املوازن
ــت تلجأ تلك  ــان، كان ــا في البرمل اقراره
ــتوري  ــى حل قانوني ودس ــات ال احلكوم

واضح وسليم.

كتب اِّـحرر السياسي
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لقد كان يوم أمس األحد يوماً حافالً 
بالقرارات التي تثلج الصدور وتفرح 
ــة  ــدرت احملكم ــد اص ــعب فق الش
ــارم  ــا الص ــا قراره ــة العلي االحتادي
املتمثل بالغاء قانون األمن الغذائي 
ــوزراء الى  ــس ال ــله مجل الذي ارس
ــة التصويت  ــواب بغي ــس الن مجل
ــإن احملكمة االحتادية  عليه وبذلك ف
ــة بغلقها  ــت صفعة قوي قد وجه
ــاد املالي ونهب  باباً من ابواب الفس
ــروع ال يعلم  ــي مش ــام ف ــال الع امل
ــن  ــه م ــا يتضمن ــم م إالّ اهللا بحج
ــروع ولكن  ــدر غير مبرر وغير مش ه
ــدت احملكمة  ــد أوص ــد هللا فق واحلم
ــادت الطمأنينة  ــاد وأع ــاب الفس ب

للنفوس العراقية وجدير بالذكر أن 
ــاء على دعوى  ــرار احملكمة جاء بن ق
ــتقل «باسم  تقدم بها النائب املس
ــة أنه  ــذي اثبت صراح ــان» ال خش
ــجاع  امنوذج للنائب احلقيقي والش
ــعبه بكل  الذي يدافع عن حقوق ش
ــران ذات. ومن  ــالة واخالص ونك بس
ــه  ــر مواقف ــيد ونكب ــا أن نش حقن
ــرارة وأملنا كبير بأن  ونصفق له بح
يحذو بقية النواب حذوه ويدافعون 
عن قضايا شعبهم ويفضحون كل 
اللصوصية وكشف كل  األساليب 
ــن يخططون  ــب املاكرين الذي األعي
ــني مما تبقى  ــوب العراقي الفراغ جي
ــا مال .. فتحية للنائب  بها من بقاي
ــة  ــجلت احملكم ــا س ــان.. كم خش
االحتادية أمس موقفاً شجاعاً عندما 

وضعت النقاط على احلروف عندما 
رت بلغة فصيحة منطوق املادة  فسّ
( ٦٤/ ثانياً ) من الدستور والتي تنص 
على : ( يدعو رئيس اجلمهورية عند 
ــى انتخابات  حلّ مجلس النواب ال
ــالد خالل مدة اقصاها  عامة في الب
ــل ويعد  ــن تاريخ احل ــتون يوماً م س
ــذه احلالة  ــي ه ــوزراء ف ــس ال مجل
مستقيالً ويواصل تصريف األعمال 
ــارت احملكمة ملا  اليومية ) . كما اش
جاء في املادة (٦١/ ثانياً) من الدستور 
ــن أن  ــة ال ميك ــل أن احلكوم إذ األص
ــا  وصالحياته ــلطاتها  س ــارس  مت
ــس النواب  ــة مجل ــح ثق ن دون ان متُ
استناداً ألحكام املادة (٧٦/ رابعاً) من 
ــتور وكذلك استمرار مجلس  الدس
ــف األمور اليومية  ــوزراء في تصري ال

ــكيل احلكومة  للدولة الى حني تش
ــه وفقاً  ــدت احملكمة أن اجلديدة وأك
ألحكام املادة (٦٤/ أوالً) من الدستور 
ــد مجلس  ــني يع ــا احلالت ــي كلت وف
ــتقيالً ويواصل تصريف  الوزراء مس
ــة التي تتضمن اتخاذ  األمور اليومي
القرارات واالجراءات التي من شأنها 
ــعب وال يدخل  تقدمي اخلدمات للش
ــاريع  اقتراح مش ــا  ــك ضمنه كذل
ــروض أو التعيني  القوانني وعقد الق
في املناصب العليا للدولة واالعفاء 
ــوزارات  ــة ال ــادة هيكل ــا أو إع منه
والدوائر .. وفي قضية اخرى نطالب 
هيئة النزاهة االحتادية بذكر اسماء 
ــب املال  ــني بنه ــوص واملتورط اللص
ــا مع  ــو بياناته ــث تخل ــام حي الع

األسف من ذكر األسماء.

كتب رئيس التحرير
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الصورة تتكلم .. واِّـعنى َّـ قلب الشاعر!!

ــخصية ، الضباط  ــت وزارة الدفاع - مديرية اخلدمات الش    دع
ــتالم مكافأة الثالثة رواتب. وقالت  ــبني اجلرحى إلى اس واملنتس
الوزارة في بيان صحفي إنها تدعو الضباط واملنتسبني اجلرحى 
ــى مراجعة املديرية  ــماؤهم في القوائم املدرجة إل املرفقة اس
ــاعة  ــد الثالثاء (١٧ أيار ٢٠٢٢) في الس ــاله اعتبارا من يوم غ أع
ــتالم مكافأة ثالثة رواتب للجرحى.  الثامنة صباحاً لغرض اس
في وقت أوقفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عملية منح 
ــجلني ضمن قاعدة بياناتها  القروض الصغيرة للعاطلني املس

في بغداد واحملافظات.

بغداد /
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ــد، بفتح وتأهيل  ــار عالء معن، امس األح ــه أمني بغداد، املعم وج
ــارع الرابط بني منطقتي الوشاش وعلي الصالح بالتنسيق  الش
ــلحة وقيادة عمليات بغداد. مع مكتب القائد العام للقوات املس

ــالكات بلدية املنصور  ه م ــداد وجّ ــان لألمانة ، أن أمني بغ ــر بي وذك
بتنفيذ حملة لتنظيف وتأهيل الشارع وإعادة افتتاحه بالتعاون 
مع القوات األمنية بعد إغالق دام أكثر من عشر سنوات. وأشار إلى 
ــارع  أن هذه احلملة تعد جزءاً من رؤية نهضة بغداد، وافتتاح الش

سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم املروري في املنطقة.

صالح الدين  /

بغداد  /
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ــاع، امس  ــن والدف ــة االم ــت جلن انتخب
ــاً  ــد العبيدي رئيس ــد، النائب خال االح
لها.و انتخب جواد البوالني نائبا لرئيس 

ــرر اللجنة   ــب مق ــا انتخ ــة، فيم اللجن
النائب سكفان يوسف. يذكر أن مجلس 
ــي، على  ــاء املاض ــوت االربع ــواب ص الن

اعضاء جلنة االمن والدفاع النيابية.

ــادة حرس احلدود ضبط كمية  أعلنت قي
ــد للتهريب. ــف املع ــاد اخلفي ــن العت م

ــالل املتابعة  ــرت القيادة ، انه من خ وذك
ــؤولية وتكثيف  ــع املس ــة لقاط الدقيق
ــوة من  ــت ق ــتخباري، متكن ــد االس اجله

ــر من  الفوج الثالث ضمن اللواء العاش
ــنكوف (٢٥٠٠  ضبط عتاد خفيف كالش
اطالقة) كانت معدة للتهريب.واضافت، 
انه جرى تسليم املواد املضبوطة اصولياً 
ــة االختصاص التخاذ االجراءات  الى جه

القانونية.

افاد مصدر امني استهداف طائرة لقوات 
ــة  ــمال العاصم ــي، ش ــف الدول التحال
ــرة التي  ــدر ، ان الطائ ــداد. وقال املص بغ
ــية  ــوات الفرنس ــة للق ــقطت تابع اس

ــوف التحالف الدولي.  املنضوية في صف
ــقطت فوق نقاط  واضاف، ان الطائرة س
ــة فوج  اجليش العراقي الفرقة السادس
ــران  ــة ني ــة نتيج ــة الطارمي ٢٣ مبنطق

مباشرة بعد ١٢ دقيقة من اقالعها. 
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بغداد  /

بغداد  /

بغداد  /

ــرادة...  ــع جندة الك ــيد مدير قاط ــر النجدة والس ــيد مدي ــدة الى الس مناش
ــدة) .. نحن باعة  ــة اجلدي ــدة (البين ــراء منبر جري ــن منبر الفق ــدكم م نناش
الصحف املتواجدون في تقاطع املسبح وتقاطع ساحة عقبة بن نافع نعاني 
ــة عملنا في بيع الصحف من  من  منع وقفونا في هذين التقاطعني ملمارس
ــل حضراتكم..  ــة ان هناك أوامر من قب ــات املرابطة هناك بحج ــل الدوري قب
ــانية للنظر في أمرنا والسماح لنا  ــم االنس ــدكم باسم املهنة وباس نناش

بالوقوف في التقاطعني املذكورين خدمة للوطن ولصوت احلق.

ÒÜv‰€a@ÚüäëbÌ@·ÁÏ‘y˝m@¸@NN@—zï@Ï«ãÏfl@·Ë„a



بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 
ــة  واخلدمي ــة  االمني ــات  الواجب ــة  حصيل
ــانية وتوابعها من مديريات الشرطة  واالنس
ــرة من ٢٠٢٢/٥/٧  ــداد واحملافظات للفت في بغ

ولغاية ٢٠٢٢/٥/١٤
١ - تنفيذ اوامر قبض  ١٣٤٢.

  ٢ - القبض مطلقي العيارات النارية ١٤، 
٣- احالة متهمني الى احملاكم ١٤٢، ٤- القبض 
ــي  ــج وتعاط ــارة وتروي ــني بتج ــى متهم عل

اخملدرات ٢٤٨ ،
 ٥- ازالة التجاوزات على املواقع االثرية ،

ــة خارجية  ــدم محكومي ــدار وثائق ع ٦- اص

، ٣٠١
ــة داخلية  ــدم محكومي ــدار وثائق ع  ٧- اص

 ، ٥٢١
ــع ٢٨، ٩ - عدد  ــات  طبعات االصاب ٨ -مضاه

طالبي النجدة ٢٤٥٧ ،
 ١٠ -دعاوى حاالت العنف االسري ٨٤٨ ، 

١١ -فض مشاجرات ٢٩٨٢ ، 
ــة ٥٨ ، ١٣- تبرع  ــالت مطلوب ــط عج ١٢- ضب
بالدم ٢٤ ، ١٤ القبض على املتسولني ١٠٨٢،

ــلحة الغير  ــى حاملي االس ــض عل  ١٥ -القب
مرخصة ١٠ ،

 ١٦ -القبض على مخمورين يعترضون سبيل 
املارة   ٥٣٧ ،

ــيارات ٧٩٣٤ ، و اصدار   ١٧ -طبع لوحات الس
ــنوية  س ــدار  واص  ،  ٧٣٤٨ ــوق  الس ــازات  اج
ــات  البعث ــة  ومرافق  ،  ١٣٦٥٠ ــيارات  الس

التنقيبية االثرية.

النجف األشرف / جعفر هاشم السراي

ــد الرزاق  ــار عب ــرح املهندس عم ص
ــركة  ــى اجلبوري مدير عام ش عيس
ــدى  ــة إح ــية العام ــاو الهندس الف
وزارة األعمار واإلسكان  ــكيالت  تش
ــالكات  ــان امل ب ــة  ــات العام والبلدي
الهندسية والفنية التابعة للشركة 
في   النجف االشرف تواصل العمل 
في مشروع بناية هيئة احلج والعمرة 
ــركة  في احملافظة والذي تنفذه الش
ــج والعمرة واثنى  ــح هيئة احل لصال
ــار بأن  ــني وأش ــود العامل ــى جه عل
األعمال تسير بوتائر متصاعدة وبني 
ــون من (٤)  ــذه البناية تتكـــ ــان ه ب
أربعة طوابق و سرداب وتضم قاعات 
الستقبال املراجعني ومكاتب إدارية 
وحتتوي البناية على منظومة تبريد 
ــاء احلريق  ــات إطف ــزي ومنظوم مرك
 ٨٠٠) كــــــــهرباء  ومحــــــــولة 
ــل كافة اإلعمال  ــمل العم kv (ويش

ــدم  ويخ ــة  والصحي ــة  الكهربائي
ــي وأفاد بان  ــة مصعد كهربائ البناي
ــال  ــن أعم ــة تتضم ــال احلالي األعم
ــدران اخلارجية  املرمر لالرضيات واجل
واعمال   الســــــــــــــــــيراميك 
ــة ) وأعمال ربط  ــدران الداخلي ( للج
ــبكة  ــاه الثقيلة بالش ــبكة املي ش
ــد  املصع ــال  واعم ــــــية  الرئيس

ــد  التبري ــة  ومنظوم ــي  الكهربائ
ــة الكهربائية  ــب احملول واعمال نص
ــالك ) واعمال الزجاج  ــدة , اس ( اعم
ــيد املدير  ــاف الس ــبابيك وأض للش
ــاز احلالية  ــبة االجن ــان نس ــام ب الع
للمشروع تبلغ ٨٤٪ وكلفة املشروع 
أكثر من (٢) مليار دينار وافاد السيد 
ــركة سبق لها  املدير العام بان الش

ان اجنزت عدة مشاريع في محافظة 
ــرف منها مجمع حي  النجف االش
السالم السكني بواقع (٥٥٨) وحدة 
ــكيالت  ــر تش ــة مق ــكنية وبناي س
الوزارة في احملافظة وتصنيع وجتهيز 
ــاكل حديدية  ــقائف وهي ونصب س
ــل  ــاء معم ــة كهرب ــة حملط مختلف
ــمنت الكوفة واخلزانات الكروية  س
ــركة تعبئة الغاز وبناية  لصالح ش
ــي  ــاء ف ــب ودار االحص ــز التدري مرك
قضاء الكوفة و دار استراحة الوزارة 
ــان في احملافظة  وبناية حقوق االنس
ــيطرات املرورية  و اجملمع  و ابنية الس
السكني للوقف الشيعي و معمل 
ــتعدة حاليا  ــف وهي مس غاز النج
ــروع تكلف به داخل  لتنفيذ اي مش
القطاعات  ــف  وفي مختل احملافظة 
ــية وفنية  النها متتلك كوادر هندس
ذات خبرات وكفاءة عالية قادرة على 

تنفيذ اعقد واصعب املشاريع.

البينة الجديدة / صادق اِّـحمداوي 
قامت نقابة املتقاعدين العراقيني فرع بغداد 
بعد توجيهات من مسؤول النقابة املقر العام 
األخ  ابو سامر الشكري اجلبوري  بتلبية دعوة 
ــيد اللواء خالد التميمي ممثل مستشار  الس
رئيس الوزراء الدكتور هيثم اجلبوري.... برفقة 
الدكتور حسني الصافي  من مكتب الدكتور 
ــس  ــيد رئي ــار الس ــوري مستش ــم اجلب هيث
ــلة صباح امس  ــوزراء و دار اللقاء في القش ال

ــيد الكاظمي  ــا املرتقب مع الس ــول لقائن ح
ــرعت و  ــي ش ــة الت ــواد القانوني ــق امل لتطبي
ــادة (١٣ و ١٤ و ٢٦ و ٣٦)..وجاءت هذه  ــا امل منه
التلبية بعد اللقاء األخير مع السيد الدكتور 
ــم اجلبوري)  ــوزراء (هيث ــار لرئيس ال املستش
ونشكره على االهتمام بشريحة املتقاعدين. 
ــتجدات وكان احلديث  ــر املس ــه الخ ومتابعت
شيقا ومثمرا واألمور ان شاء اهللا تبشر بخير 
ــى وعدهم حتى حتقيق  ــى الصادقون عل ويبق

ــدون...  ــا املتقاع ــي يطالب به ــزات الت املنج
ــيد رئيس الوزراء  وأولها حتقيق اللقاء مع الس
ــريحة املتقاعدين  ــاء معاناة ش من اجل انه
ــرطة واالرامل  ــراد الش ــكريني  واف من العس
ــتفيدات املتوقفة رواتبهم  ــات واملس واملطلق
ــم اجلبوري للقاء  ــا موعد مع الدكتور هيث ولن
ــن اجل زف  ــس الوزراء..م ــيد رئيس مجل الس
ــيبة البيضاء الدخال  البشرى الصحاب الش

الفرح للمتقاعدين وعوائلهم.

البصرة / البينة الجديدة

ــة بالوكيل  ــل متمثل ــرت وزارة النق اج
ــي    احلفاظ ــازم  ح ــيد  الس االداري 
ــل الفني املهندس طالب بايش  والوكي
ــراق ،  ــركة موانئ الع ــام ش ــر ع و مدي
ــاء حنون مدير  ــني ضي ورئيس مهندس
ــةً بحرية  ــة البحرية ،جول ــام الهيئ ع
ملوانئنا النفطية في محافظة البصرة 
للوقوف على سير العمل فيها وتفقد 
ــني هناك.وكانت اجلولة  ــوال العامل اح
ــات البصرة  ــاون قائد عملي برفقة مع
ــي احملافظة و  ــن الوطني ف ــر االم و مدي
نائب قائد القوة البحرية و قائد قاعدة 
ــر البحرية و ضابط امن مديرية  ام قص

ــة وضابط ركن  ــتخبارات البحري االس
ــادة البحرية وضابط  املتابعة في القي
ــر  ــري و مدي ــواء البح ــتخبارات الل اس
ــا وتواصلت اجلولة  ــرطة املوانئ.كم ش
ــاه االقليمية العراقية  حتى حدود املي

ــى حدودنا البحرية لغرض  والوقوف عل
ايصال رسالة اطمئنان لكل العراقيني 
نة وان  مفادها ان حدودنا مصانة ومؤمّ
ــن موانئنا  ــر النفط م ــات تصدي عملي
املتخصصة متواصلة على قدم وساق 
ــدود البحرية العراقيني  ، وان حراس احل
ــتعداد للتعامل مع اي  على أهبة االس
ــا و حدودنا.وفي  ــني مياهن ــارئ لتأم ط
ــادة االمنيون  ــكر الق ــام الزيارة ش خت
ــر  ــيد املدي ــني والس ــيدين الوكيل الس
ــئ على  ــي املوان ــني ف ــام و العامل الع
الدقة املتناهية التي ملسوها في عمل 
طواقمنا البحرية و سرعة وانسيابية 
عمليات التصدير في املوانئ النفطية 

منها والتجارية.
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اِّـثنى- / البينة الجديدة
ــيد وزير الكهرباء املهندس عادل كرمي،  افتتح الس
ــبت ، محطة السماوة التحويلية  امس االول الس
ــل املالكات  ــرَف عليها من قب ــي، واملُش ١٣٢ كي.ف
ــركة العامة لنقل  ــة في الش ــية والفني الهندس
ــة للمنطقة اجلنوبية واملمولة  الطاقة الكهربائي
ــر  ــتعرض مدي ــاب وزارة الكهرباء.واس ــى حس عل
ــل ،،مراحل  ــدس زياد فاض ــام نقل اجلنوب املهن ع
ــة والكهربائية ونصب  ــة االعمال املدني اجناز كاف
احملوالت والسويج كير بالتنسيق مع قسم تنفيذ 
ــركة املذكورة.تتكون احملطة من  املشاريع في الش
(٣) محوالت ذات سعة (٦٣) MVA، و(٦) خطوط ١٣٢ 
ــد(٣٣) ك.ف و(١٥) جهد(١١)  ك.ف و(١٥) مغذي جه
ــر، قضاء  ــق ( الصوب الصغي ــدم مناط ك.ف،وتخ
اجملد والوركاء).واستمع سيادته لطلبات ومشاكل 
ــع  ــأة جمي ــا، ومكاف ــز مبعاجلته ــبني واوع املنتس
العاملني في احملطة .جدير بالذكر ان هذا املشروع 
كان متوقفاً منذ عام ٢٠١٢ وهو من ضمن مشاريع 
ــذي اخذت مالكات الوزارة على  القرض الكوري،وال

عاتقها تنفيذه وادخاله للعمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــل البري  ــركة العامة للنق ــطول الش ــر أس باش
ــكيالت وزارة النقل مبناقلة (٢٠٠٠) طناً  إحدى تش
ــركة  من احلنطة احمللية .أعلن ذلك مدير عام الش
ــرمي  ــى ك ــيد مرتض الس اإلدارة  ــس  ــس مجل رئي
ــحماني وقال: تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل  الش
ــخير جهد  ــبلي بتس ــني الش الكابنت ناصر حس
ــة بتوفير املواد  ــري لتنفيذ خطة الدول الوزارة الب
الرئيسية للمواطن العراقي باشر مؤخراً أسطول 
الشركة بنقل هذه الكمية من محافظة الكوت 
ــليمانية لصالح  ــة إلى محافظة الس ،النعماني
ــارة احلبوب  ــركة العامة لتج ــارة الش وزارة التج
ــاف: إن  ــرم معها.واض ــل املب ــد النق ــب عق مبوج
الشركة انتهت قبل أيام من نقل كامل حصتها 
من احلنطة احململة على منت الباخرة Elly االملانية 
ــت (٢٢) الف  ــطول (٥٥٤) نقلة بلغ ــق األس إذ حق
ــركة يؤمن اجلهد  ــار إلى أن أسطول الش طناً.يش
ــة مبوجب  ــوزارات اخلدمي ــم ال ــتي ملعظ اللوجس
عقود النقل املبرمة معها خلدمة املواطن الكرمي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  املطاطي ــات  للصناع ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ  
ــة واملعادن عن  ــركات وزارة الصناع واإلطارات إحدى ش
ــة والقطاع  ــن دوائر الدول ــا لعدد م نتجاته ــويق مُ تس
دير عام الشركة املُهندس حيـدر ناصـر  اخلـاص .وقـالَ مُ
ــوزارة بأنَّ  ــح للمكتب اإلعالمي في ال ــر في تصري ظاهـ
الل مصنع إطارات بابل التابع لها قامت  الشركة ومن خِ
ـــ ( ٢٨٦٠ ) كغم من مطاط  ــاع اخلاص ب ــز القط بتجهي
ــة ( H.H ) و ( ٥٠٠ ) كغم  ــن واحد من عجن ــم وط الركلي
ل  ــذهِ املواد تدخُ ــيراً إلى ه ش من احلُبيبات املطاطية ، مُ
ــتخدم في مالعب رياض  ــة التارتان الذي يُس في صناع
األطفال وكذلك في صناعة واقيات وأرضيات السيارات 
والعوازل املائية وكعوب األحذية وصناعة اإلسفلت وفي 
ــياق ذاته  ختلفـة .وفـي الس ــة مُ ــة مواد مطاطي صناع
الل مصنع إطارات  ــركة ومن خِ بنيَ املُدير العام بأنَّ الش
ــة النجف  ــت بتجهيز بلدي ــع لها قام ــة التاب الديواني
األشرف بـ ( ٤٤ ) إطار بأحجام ٢٠/١٢٠٠ و ٢٤/١٢٠٠ فيما 
ــن الكاربون و ( ٧٨  ــزت القطاع اخلاص بطن واحد م جه
ــادة ( TDF ) و ( ٩٨٠٢٨ ) لتر من زيت الوقود  ــم من م ) كغ
ــة التابعة إلى  ــمنت اجلنوبي عاونية الس كما جهزت مُ
ــمنت العراقية بـ ( ٩٨٠) قطعة  ــركة العامة للس الش
ــتخدامها كمواد  من املُنتجات املطاطية املُتنوعة إلس

إحتياطية للمكائن واملُعـدات .

نينوى / البينة الجديدة
ــور هاني  ــر الصحة الدكت ــيد وزي ا لتوجيهات الس ــذً تنفي
ــات الصحية   ــارة املؤسس ــف زي ــي بتكثي ــى العقاب موس
ــي مدير عام دائرة صحة  ــن الطائ تفقد الدكتور فالح حس
ــوى املراكز البحثية في جامعة املوصل برفقة محافظ  نين
ــام املوصل  ــداهللا اجلبوري وقائممق ــيد جنم عب نينوى الس
ــوى واحملافظة  ــة نين ــام في صح ــاء االقس ــدد من رؤس وع
ــة باحملافظة .مت خاللها  ــات الصحي مجموعة من املؤسس
ــيق  تفقد اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنني بعد التنس
ــرة صحة نينوى واجلامعة  ــى تنظيم إدارتها من قبل دائ عل
ــز البحثية واطلع  ــي في صاالت وردهات املراك وجتول الطائ
ــياق متصل  ــدات التي حتتويها.وفي س ــى االجهزة واملع عل
ــفى  ــة االطفال التابع ملستش ــد الطائي مركز جراح تفق
ــى املوقع  ــى مبديرها وأطلع عل ــي والتق ــاء التعليم اخلنس
ــكر من اجل  ــاؤه في مركز صحي الس ــل الذي مت إنش البدي
ــفى  ــدمي خدماته الطبية لالطفال. كما مت زيارة مستش تق
ــفى ابن االثير لالطفال كما تفقد  أمراض الدم في مستش
الطائي مستشفى اجلمهوري التعليمي وأطلع على تقدمي 

اخلدمات الصحية والطبية للمواطنني.

البينة الجديدة / علي شريف

ــدس ثامر  ــة بابل املهن ــر زراعة محافظ ــراف مدي بإش
ــاد  ــم االرش ــي اجرى كادر قس ــم اخلفاج ــد جاس عب
ــيق مع كادر  ــتراك والتنس ــب الزراعي  وباالش والتدري
ــعبة زراعة النيل وضمن اعمال  ــاد في ش وحدة االرش
ــول احلنطة  زيارة ميدانية  جلنة متابعة حصاد محص
ملتابعة عملية احلصاد ضمن عمل شعبة زراعة النيل 
في مقاطعة( ٣٢/ خاچي وام نسلي ) في حقل املزارع 
ــاحته ٢٠٠ دومن داخل  ــعد عمران مغير البالغ مس اس
اخلطة والصنف املزروع أباء ٩٩ والغلة املتوقعه(١١٠٠) 
ــزارع من قبل  ــد مت توجيه امل ــدومن الواحد وق ــم لل كغ
ــاد الدكتورة صابرين صباح بعدة  ــم االرش رئيس قس
ــع جودة احلصاد وتقليل  ــأنها ان ترف نقاط التي من ش
ــات الالزمة  ــى أخذ االحتياط ــات باإلضافة إل الضائع
ــة احلصاد واالتصال بفرق  ــن جراء احلرائق اثناء عملي م
ــياق  ــاع املدني حال حصول اي امر طارئ. وفي س الدف
ــعبة الدراسات والسياسات  ذي صلة اجرى رئيس ش
ــة العامة التابعة ملديرية زراعة محافظة بابل  الزراعي
الدكتور حسني علي عباس بحضور حملة الشهادات 
ــم التخطيط  ــات وقس ــعبة الدراس ــن ش ــا م العلي
ــؤول وحدة الدراسات في شعبة املركز  واملتابعة ومس
ــة ضمن الرقعة  ــارة ميدانية إلى أحد حقول احلنط زي
ــد مت التعرف  ــعبة املركز.وق ــة التابعة إلى ش اجلغرافي
ــة املتبعة وطريقة الري ونوع األصناف  عن طرق الزراع
ــل كمية  ــباب جناح أو فش ــة فيها وحتليل اس املزروع
الغلة بالدومن ومحاولة إيجاد احللول لها وعرضها أمام 

أصحاب الشأن.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــركة العامة  ــر عام الش اعلن مدي
ــد  ــيد محم ــوب الس ــارة احلب لتج
ــوقة الى  ــون ان الكميات املس حن
ــة  ــن   احلنط ــركة م ــازن الش مخ
بلغت (٤١٢،٤٦٣) الف طن وان وتيرة 
ــبتها  ــتتصاعد نس ــويق س التس
ــا  ومب ــة   القادم ــة  املرحل ــالل  خ
ــويقية  ــجم مع اخلطة التس ينس
ــركة  ــمتها الوزارة والش ــي رس الت
ــجمة مع الطموحات التي  واملنس
ــتبعد  ــي االكتفاء الذاتي  واس تلب
ــركة حدوث اي ازمة  مدير عام الش
ــراق خصوصا بعد  ــة في الع حنط
ــط واجلنوب  ــدء احلصاد في الوس ب

الى جانب توجه العراق الى التنوع 
ــتيراد احلنطة من مناشيء  في اس
ــاء ذلك خالل  ــة مختلفة.. ج اوربي
ــائل  حديثه االعالمي لعدد من وس
ــة اخملتلفة. واضاف ان  االعالم احمللي
العراق  ــيمنح  ــيء س املناش تنوع 
ــتوردة  ــة لتدفق احلنطة املس املرون
ــر  التوت ــهده  ماش ــد  .وبع ــالد  للب
ــتقبل امدادات  ــى مس العاملي عل
ــيا و  احلنطة نتيجة احلرب بني روس
اوكرانيا ، على الرغم من ان العراق 
ــني الدولتني  ــع هات ــم يتعامل م ل
ــون الى حملة  ــار حن مطلقا. واش
ــع  ــويق التي بدأت في التاس التس
ــي (١٢)  ــل ف ــان لتتواص ــن نيس م
ــام كل من  ــة   بعد انضم محافظ

ــالح الدين التي  بغداد و االنبار وص
ــويقها  ــم حصادها وتس بدء موس

ــات  ــوغ كمي ــا بل ــني ايض ــوا .وب ت
ــة نهاية    ــوقه لغاي ــة  املس احلنط

هذا اليوم  وصلت ( ٤١٢٫٤٦٣)  الف 
ــويقيا على  طن .والتي توزعت تس
ــى (٤٥٫٦٦٥) الف  ــات  املثن محافظ
ــن و البصرة ( ١٨٫٠٠٩) الف طن و  ط
ذي قار  (٣٩٫٦٤٠) وميسان ( ٣٥٫٣٧٨) 
ــط (١٣١٫٩٦٥ ) الف  الف طن و واس
ــف  ــة (٤٨٫٧٩٨ ) ال ــن و الديواني ط
ــالء ( ١٩٫٣٣٩ ) الف طن  ــن و كرب ط
وبابل (٣٣٫٥٦٠ ) الف طن و النجف 
(١٢٫٢٥٧) الف طن و االنبار ( ١٢٫٤٤٧) 
ــن ( ٦٫٣٢٠ )  ــن و صالح الدي الف ط
ــت الكميات  ــن . فيما بلغ الف ط
ــويقها من قبل  فالحو  التي مت تس
ــايلو  ــى  س عل ــت  وتوزع ــداد   بغ
الرصافه (١٫٦٦٥) الف طن و سايلو 
ــايلو التاجي  الدوره (١٨٥) طن و س

ــان  ــايلو خ ــرا س ــن و اخي (٤٣) ط
ــف مدير  ضاري (٢٣٦) طن . « وكش
ــركة عن مباشرة فالحي    عام الش
ــدء بحملة احلصاد ومن  ديالى بالب
ــويق محصولهم الى  ــل  تس املوم
سايلو بعقوبه يوم غد بعد القيام 
بتحميل املنتوج على اليات النقل 
وخلص حنون بالقول الى ان تضافر 
ــة احلثيثة من لدن  اجلهود واملتابع
ــادة  الس ــاون  وتع ــر  الوزي ــيد  الس
ــوقة  املس للمحافظات  احملافظني 
ــة واالخوة الفالحني كانت  للحنط
ــاح االهداف املرجوة من  من اهم جن
ــركة للبلوغ الى  قبل الوزارة والش

اكتفاء العراق ذاتي من   احلنطة.
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ــت  كان ــابقة  الس ــات  احلكوم ان  ــاف  وأض
ــن وزارة املالية  ــلف م ــتخدم مبدأ الس تس
ــة  ــواد الغذائي ــني امل ــات تأم ــة نفق لتغطي
األساسية، مهما بلغت أقيامها وتكلفتها، 
ــة، او  ــة قانوني ــي مخالف ــورط ف دون ان  تت
اجملازفة في االنفاق غير املضمون، او الصرف 
ــن الغذائي.  ــة لها باالم ــوارد ال عالق على م
ــاز  ــس جه ــر رئي ــاً أم ــورات ايض ــي التط وف
ــطري بسحب يد  األمن الوطني حميد الش
ــار في اجلهاز مهند نعيم وإحالته  املستش
إلى التحقيق. وذكر بيان جلهاز االمن الوطني 
ــعى  ــن الوطني العراقي يس ــاز األم ، أن جه
ــة اجلامعة  ــاً للوحدة الوطني ــون عنوان ليك
ــعب العراقي الكرمي،  ملكونات وطوائف الش
ــورة الناصعة عن اجلهاز  ــخ الص وهو ما رس
ــاط الرسمية والشعبية ومبا  لدى كل األوس
ــي نفوس ضباط  ــر والتفاني ف يبعث الفخ
ــات املناطة  ــبيه ألداء الواجب اجلهاز ومنتس
ــاً من القيم واملبادئ  بهم. وتابع، أنه انطالق
ــة الرصينة أمر رئيس  الثابتة لهذه املؤسس
ــحب يد  ــن الوطني العراقي بس ــاز األم جه
ــار في اجلهاز مهند نعيم وإحالته  املستش
ــب  ــى التحقيق للتثبت من صحة ما نُس إل
ــات  ــر منص ــور عب ــن منش ــراً م ــه مؤخ إلي

ــان، أنه  ــاف البي ــل اإلجتماعي.وأض التواص
ــة  العام ــة  واملصلح ــب  الواج ــات  ملقتضي
ــكه  يؤكد جهاز األمن الوطني العراقي متس
ــاء  ــأنه إرس ــن ش ــا م ــى كل م ــل عل بالعم
ــالء قيمها  ــدة الوطنية وإع ــم الوح مفاهي
ــاحة الوطن، وكذلك التأكيد على  على مس
ــابقة مبنع ضباط  ــات اخلاصة الس التوجيه

ــي األمور  ــن اخلوض ف ــبيه م اجلهاز ومنتس
ــية واإللتزام باملهنية واالبتعاد عن  السياس
ــي متس أمن الوطن  التوجهات والنزعات الت
ووحدته والسلم اجملتمعي. في وقت كشف 
عضو مجلس النواب أمير املعموري ، موعد 
ــتقلني، فيما أكد  ــادرة النواب املس طرح مب
ــروج من األزمة  ــم خارطة للخ أنها سترس

ــمية  ــية احلالية التي تعترض تس السياس
ــح لرئاسة  رئيس اجلمهورية وتكليف املرش
ــني  ــات ب ــوري، إن املباحث ــال املعم الوزراء.وق
النواب املستقلني مستمرة بشأن مبادرتهم 
ــا   داخل مجلس  ــيتم اكمالها وإعالنه وس
النواب، موضحا أن هناك اجتماعا المتامها. 
ــم خارطة  ــاف، أن املبادرة تضمنت رس وأض

ــية للخروج من االنسداد السياسي  سياس
وستوجه جلميع الكتل، والنواب املستقلون 
ــي للتواصل  ــم فريق تفاوض ــيكون لديه س
ــن األزمة.ولفت إلى  ــروج م ــل للخ مع الكت
ــني وميثلون  ــواب يصل إلى األربع ــدد الن أن ع
ــد آخر حضر  ــات. على صعي ــع املكون جمي
رئيس اجلمهورية برهم صالح ، مجلس عزاء 

ــيخ خليفة بن زايد في اإلمارات.وذكرت  الش
ــس اجلمهورية،  ــة ، أن رئي ــة اجلمهوري رئاس
ــح، حضر على رأس وفد حكومي  برهم صال
رسمي، مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان في دولة االمارات العربية املتحدة. 
ــس مجلس الوزراء مصطفى  كما حضر رئي
ــيخ خليفة  الكاظمي ، مجلس   تأبني الش
ــارات. وذكر  ــي دولة اإلم ــد آل نهيان ف بن زاي
ــه االعالمي ، ان ”رئيس  بيان مقتضب ملكتب
ــى الكاظمي حضر  مجلس الوزراء مصطف
ــن زايد آل  ــيخ خليفة ب مجلس   تأبني الش
ــارات العربية املتحدة“.  نهيان في دولة اإلم
ــد  ــواب   محم ــس الن ــس مجل ــر رئي وحض
ــبت، مجلس  ــس االول الس ــي، ام احللبوس
ــابق خليفة بن  ــارات الس ــس اإلم ــزاء رئي ع
ــة اإلماراتية أبو  ــان في العاصم زايد آل نهي
ــي في بيان ، إن  ــي. وقال مكتب احللبوس ظب
ــي  ــس مجلس النواب محمد احللبوس «رئي
ــيخ خليفة بن زايد  حضر مجلس عزاء الش
آل نهيان في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي». 
ــي العزاء إلى سمو الشيخ  «وقدم احللبوس
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، بوفاة سمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان».  
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بغداد /
ــمال، ان حكومة إقليم كردستان استحوذت على  ــركة نفط الش أعلنت ش
ــركة في كركوك.وذكرت الشركة في بيان، انه سبق  حقول أخرى تابعة للش
وان حصل عدد من التجاوزات واالنتهاكات علــى احلقول النفطيـة التابعـة 
ــول( خورمالة  آفانا  ــتان ومنها حق ــركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردس لش
ــة لدى احملاكم  ــركتنا بتحريك دعاوي قضائي ــور ) وقد قامت ش ــة كورم صفي
ــاء العراقي،  ــورة أمام القض ــاوي منظ ــت هذه الدع ــة والزال ــة اخملتص العراقي
واستمراراً  لهذه االنتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة حلكومة اإلقليم 
ــن  داوود) بغرض  ــي بالتجاوز على آبار (حقل باي حس ــا فريق عمل فن يرافقه

استغالل الطاقات اإلنتاجية لهذه اآلبار لصالح حكومة اإلقليم.
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ــام بالعلم العراقي املرفوع  ــرطة بغداد باالهتم وجهت قيادة ش
فوق املباني واملقرات.وذكرت القيادة ، ان قائد شرطة بغداد اللواء 
الركن (ماجد فالح املوسوي) وجه كافة تشكيالت قيادة شرطة 
ــي املرفوع فوق املباني و املقرات،  بغداد باالهتمام بالعلم العراق
ــة املوضوع  ــدا، ويتم متابع ــم نظيفا بهيا جدي ــون العل وأن يك
ــاء بالنظر  ــنة.واضافت، ان ذلك ج ــى مدار الس ــكل دوري عل بش
ــكل متكرر  ــد الغبار واالتربة بش ــوء األحوال اجلوية وتصاع لسَ

خالل الفترة احلالية.

ــلحة  ــى أعتدة وأس ــي، العثور عل ــالم األمن ــة اإلع ــت خلي أعلن
ــرت اخللية ، أن قطعاتنا  ــني في طوز خورماتو.وذك وأوكار لإلرهابي
األمنية تستمر عملياتها ضمن قاطع املسؤولية بإشراف قيادة 
العمليات املشتركة، حيث متكنت قوات املقر املسيطر لعمليات 
ــى ٤ أوكار لإلرهابيني و٤ هاونات و٣  ــن العثور عل ــوز خورماتو م ط
رمانات ضد الدروع و٣ أخرى ضد االشخاص وشريط BKC.وتابعت 
ــفة  كما متكنت قوات الفرقة الثامنة من العثور على عبوة ناس
ــكل جلكان ٢٠ لتر يحتوي على مادة C٤ وعبوة ناسفة  على ش
ــطوانة حديدية حتتوي على مادة C٤ و٤ قنابر هاون عيار ١٢٠  اس
ــم تالفة و٥ قنابر هاون عيار ٨١ ملم تالفة و٣ قنابر هاون عيار  مل
ــي مدفع تالفة وكمية من عتاد مدفع ٧٥  ٦٠ ملم تالفة ومقذوف
ــاروخ SPG٩ تالفة  ــوة ص ملم تالفة وصاروخ SPG٩ تالف وحش
ومسطرتي عبوة ومنصة اطالق صواريخ وبطاريتي تفجير عبوة 
ــي  تالفة، كما متكنت من تدمير وكرين قدميني لإلرهابيني وكدس
ــوات الفرقة  ــارت الى ان  ق ــات داعش.واش ــات عصاب من مخلف
ــرطة االحتادية متكنت من العثور على قنبرتي هاون  الثالثة بالش
ــم من مخلفات  ــي قنبرة هاون عيار ٦٠ مل ــار١٢٠ ملم وقنبرت عي
ــة بالشرطة االحتادية    عصابات داعش، مبينة ان الفرقة اخلامس
عثرت على كدس يحتوي على ١٠ عبوات ناسفة محلية الصنع 
ــطرتي تفجير وعلبتني من مادة C٤ ، فضال عن العثور على  ومس
ــيطرة ضمن  عبوة مزروعة في احد الطرق مت تفجيرها  حتت الس
قاطع املسؤولية.ولفتت الى ان املواد املضبوطة مت تفجيرها حتت 

السيطرة دون خسائر تذكر.

@Z@?fl˛a@‚˝«�a
@âb◊ÎcÎ@ÒÜn«cÎ@Úz‹çc@Û‹«@âÏr»€a
ÏmbflâÏÅãÏü@ø@¥ÓibÁâ�€

بغداد /

بغداد /
ــى اجملتمع الدولي  ــت وزارة الزراعة دعوة إل وجه
ــأن  ــاد خطط حقيقية قابلة للتنفيذ بش إليج
ــرار حاالت  ــا توقعت تك ــر املناخي، وفيم التغي
الغبار في العراق وأوضحت األسباب واملعاجلات، 
ــدة وزارات  ــي عبر ع ــود جهد حكوم ــدت وج أك
ــار وزارة  ملعاجلة آثار تلك التغيرات. وقال مستش
ــرض العمل  ــي ، إنه لغ ــة مهدي القيس الزراع
ــي هناك  ــر املناخ ــر التغي ــة خط ــى مواجه عل
قانون الغابات واملشاجر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩، 
ــة من جانب  ــاً تكمن في التوعي ــة حالي واحلاج
ــات التنفيذية  ــل اجله ــون من قب ــذ القان وتنفي

ــة تعاظم اخلطر.وأضاف،  من جانب آخر ملواجه
ــاالت فمثالً  ــن عبر عدة ح ــق القانون ممك تطبي
ــن جتاوز على احلصة  ــا تعلن وزارة املوارد ع عندم
ــة ممثلة بقوة  ــة التنفيذي ــة يأتي دور اجله املائي
ــر الزراعة  األمن لوقف التجاوزات، وعندما تؤش
جتاوزاً على البساتني أو األراضي الزراعية يتحول 
ــي احملافظات ويتم  ــر إلى مديريات الزراعة ف األم
ــدد  ــل احملافظات.وش ــراءات من قب ــاذ اإلج اتخ
ــي، على أهمية التوعية اجلماهيرية وأن  القيس
ــذه املرحلة. وبخصوص  يعي املواطن خطورة ه
موجات الغبار رأى القيسي أن حاالت الغبار التي 
حتصل مؤخراً ستتكرر بسبب اجلفاف املستمر 

ــب  ــاب الغطاء النباتي والعش ــذ عامني وغي من
الطبيعي للمواشي فضالً عن جتريف البساتني 
ــرى، وبالتالي فإن حركة الرياح  والتجاوزات األخ
ــي املناطق  ــة وخاصة ف ــرة الترب ــتحرك قش س
ــه جميع هذه  ــي، أن الصحراوية.وأوضح القيس
العوامل تسرع من عملية إثارة الغبار وتكرارها 
ــة وااللتزام بالقانون  ــتدعي وجود التوعي ما يس
ــتمرة  وعدم التجاوز، مؤكداً أن االجتماعات مس
ــوزراء والبرملان  ــة ال ــأن، وجهد رئاس ــذا الش به
ــاً على  ــة منصب حالي ــات املعني وجميع اجله
دعم القطاع الزراعي والتخفيف من أزمة املياه 

وتخفيف التجاوزات التي حتصل هنا وهناك.
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أعلنت جامعة الدول العربية أن مراقبي 
ــس  ــات مجل ــة انتخاب ــا ملراقب بعثته
النواب اللبناني، وصلوا إلى هناك، وهم 
ــي مختلف احملافظات  موجودون اآلن ف
ــار انطالق عمليات  ــة في انتظ اللبناني
ــذا الصدد، صرح رئيس  االقتراع.وفي ه
البعثة، أحمد رشيد خطابي، أن مهمة 

ــات مذكرة  ــتخضع ملقتضي الفريق س
التفاهم التي وُقعت يوم اجلمعة املوافق 
ــيد  ــي الس ــع معال ــس ٢٠٢٢ م ١٣ ماي
بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات، 
ــي  القانون ــار  اإلط ــكل  تش ــي  والت
والواجبات  ــوق  ــدد للحق واملرجعي احمل
ــة أثناء تأدية  ــة ألعضاء البعث املمنوح
ــم الرقابية.ومبوجب هذا اإلطار  مهمته

القانوني، يلتزم أعضاء البعثة باحترام 
ــتوري اللبناني واألنظمة  النظام الدس
ــة والتنظيمية، وعدم التدخل  القانوني
في الشأن الداخلي، والتحلي بالنزاهة 
ــا يُتيح هذا  ــة. كم ــاد واملوضوعي واحلي
ــة  ــن حري ــني املعتمدي ــار للمراقب اإلط
التنقل عبر مراكز االقتراع على امتداد 
ــة  ومتابع ــي  اللبنان ــي  الوطن ــراب  الت

عمليتي االقتراع والعد والفرز، والتأكد 
ــاري بها  ــا للقوانني اجل ــن مطابقته م
ــلطات  ــك بتعاون مع الس ــل، وذل العم
ــة  ــة املعني ــة واألمني ــزة اإلداري واألجه
ــهيالت  ــتتكفل بتقدمي التس ــي س الت
ــة  ــة املنوط ــام باملهم ــة للقي الضروري
ــن الظروف.وجدير بالذكر  بها في أحس
ــاء  انته ــب  عق ــتصدر  س ــة  البعث أن 

ــدي املتضمن  ــراع بيانها التمهي االقت
ــات  ــول مجري ــة ح ــا األولي مالحظاته
ــان، ومن ثم  ــة االنتخابية بلبن العملي
ستصدر تقريرها النهائي الذي سيرفع 
ــني العام جلامعة الدول  إلى معالي األم
ــل  ــذي سيرس ــاد، وال ــة لالعتم العربي
الحقاً إلى اجلهات اخملتصة باجلمهورية 

اللبنانية.

ــن  ع ــة  االحتاديَّ ــة  النزاه ــة  هيئ ــت  أعلن
ــي  ف ــطٍ  ضب ــات  عمليَّ ــع  أرب ــا  تنفيذه
ــملت  بيّنةً أنَّها ش ــف، مُ ــة النج حافظ مُ
ــة التربية واملطار  ديريَّ مكتب الگمرك ومُ
افظة. دائرة التحقيقات في  الدولي في احملُ
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة 
ــق عمل مكتب  ــام بها فري ــى التي ق األول

ــل إلى مكتب  ــف، الذي انتق حتقيق النج
ن الفريق من  ــف، أفادت بتمكُّ گمرك النج
ــعر  ، من بينها اعتماد س ضبط مخالفاتٍ
ــكل دوالر،  ــاراً ل ــدل (١١٧٠) دين ــرفٍ مبع ص
ــم الگمرگي  ــغ الرس ــاب مبل عن احتس
ــاً لتعليمات  ــتوردة خالف ــيَّارات املُس للس
ــدم قيام  ــارك، وع ــة للگم ــة العام الهيئ
ــر املبالغ  ــب الگمرك بإحصاء وحص مكت

احملولة وفق سعر الصرف (١١٦٦ دينار لكل 
ــن ١١٧٠دينار).وأضافت الدائرة  دوالر بدالً م
ت بناءً على  إنَّه متَّ خالل العمليَّة، التي نُفِّذَ
، ضبط وصوالت التصاريح  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ مُ
الگمرگيَّة محل البحث؛ بعد ادِّعاء مكتب 
ة باملبالغ  ــر اخلاصَّ الگمرك ضياع األضابي
ــام ٢٠١٥.وفي  ــة بالدوالر خالل ع ل املُتحصَّ
ــت أن الفريق، الذي  ــةٍ أوضح ــةٍ ثاني عمليَّ

ن  افظة، متكَّ ــة احملُ ديريَّة تربي ــل إلى مُ انتق
بعد التحرّي وجمع املعلومات من كشف 
ــود جتهيز  ــا في عق ــاتٍ متَّ ارتكابه مخالف
ــبلت سعة (٢ طن)، بعد أن  (٢٩٥) جهاز س
متَّت جتزئة عمليَّة الشراء؛ من أجل التهرُّب 
ــاق الضرر  ــا أدَّى إلى إحل ــن املُناقصة؛ ممَّ م
ــن خالل صرف أكثر من  في املال العام م
أنَّ  ــت  دينارٍ.وبيَّن ــون  ملي  (١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)

ــى ذلك، عمليَّتني  ذ، إضافة إل الفريق نفَّ
ــف الدولي،  ــني في مطار النج نفصلت مُ
ــام بأعمال  ــد القي ــف فيهما - بع كش
ــال العام بقيمة  ــق - عن هدرٍ للم التدقي
خالفة  ــار، ومُ ــون دين (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــصُّ املادَّة  ــام وزارة املاليَّة فيما يخ إلعم
ة  ــة العامَّ ــون املوازن ــن قان ــاً) م (٢٠- ثاني

االحتاديَّة لعام (٢٠٢١).

بغداد /

وكاالت /

بغداد /

نتيجة عدم توفر التخصيصات املالية الالزمة.وقال مدير 
إعالم الوزارة جنم العقابي ، إن وزارته كانت قد فتحت قبل 
ــة  ــمول بالقروض الصغيرة خلمس عام من اآلن، باب الش
ــتفيد في بغداد واحملافظات، من خالل موقعها  آالف مس
ــو ٢٢٤ ألف مواطن،  ــدم على إثر ذلك نح ــي وتق اإللكترون
ــالل العام احلالي  ــا إلى تعثر عملية منح القروض خ الفت
ــة كافية واالعتماد  ــبب عدم وجود تخصيصات مالي بس

ــن القروض  ــتفيدين م ــترداده من املس ــم اس ــى ما يت عل
السابقة.وأوضح، أن جائحة كورونا وما رافقها من ظروف 
ــة التي  ــباب الرئيس ــة متلكئة، كانت من األس اقتصادي
ــا تعلق في  ــابقني مل ــديد املقترضني الس ــت دون تس حال
ذمتهم من مبالغ مالية، مؤكدا أن وزارة العمل ستستأنف 
عملية إطالقها حال توفر املبالغ الالزمة، فضال عن إعادة 
العمل ببرامج اإلقراض للمشاريع الصغيرة للمساهمة 

ــباب على  ــجيع الش ــن ظاهرة البطالة، وتش ــي احلد م ف
إنشاء مشاريعهم اخلاصة.ونوه العقابي، بأنه منذ العام 
٢٠٠٣ ولغاية نهاية العام املاضي ٢٠٢١ متكنت وزارته من 
إطالق نحو ٦٠ ألف قرض للباحثني عن العمل واخلريجني، 
ــبقية واحلالة االجتماعية  ــام النقاط واألس معتمدة نظ
ــروض، بينما أطلقت ٣٥  ــي عملية منح الق ــهادة ف والش

وجبة للقروض الصغيرة على مدار السنوات املاضية

@Úq˝r€a@Òdœbÿfl@‚˝nç¸@Ûyä¶a@bËÓjén‰fl@Ï«Üm@C bœÜ€aD
¥‹üb»‹€@Ò7Ãñ€a@ûÎä‘€a@|‰fl@—”Ïm@C›‡»€aD@Î@kmaÎâ

fiaÏfl˛a@äœÏm@‚Ü»€@

ــؤون االجتماعية، تصويت  أعلنت وزارة العمل والش
مجلس ادارة منظمة العمل العربية على استضافة 
ــرين  العراق اجتماعات الدورة ٩٧ للمنظمة في تش
األول املقبل.وذكرت الوزارة ، أن وزير العمل والشؤون 
ــتار  ــاالر عبد الس ــة القاضي س ــة وكال االجتماعي
ــارك بوفد رسمي في اجتماعات الدورة ٩٦ جمللس  ش
ــة العمل العربية املنعقدة في القاهرة،  ادارة منظم
ــن اختيار رواد  ــدورة تتضم ــات ال ــة ان اجتماع مبين
العمل العربي املزمع تكرميهم في مختلف مجاالت 
ــات املنظمة، بحضور فايز املطيري مدير  واختصاص
ــارت الى ان العراق  عام منظمة العمل العربية.واش
ــه مع دولة  ــتهل اعمال الدورة، وقوف ــن في مس اعل
ــترداد حقوقها وذلك  ــعبها في اس ــطني وش فلس
ــة العمل الدولي  ــوا مراقبا في منظم لكونها عض
ــون العراق عضوا  ــة دولة مراقبة، فضال عن ك بصف
ــل العربية، مؤكدة  ــس إدارة منظمة العم في مجل
انه جرى التصويت باالجماع على استضافة العراق 
ــة العمل العربية في  ــات الدورة ٩٧ ملنظم الجتماع
تشرين االول    القادم.يذكر أن مجلس إدارة منظمة 
ــة اجتماعات دورته  ــق في نهاي ــل العربية واف العم
ــة الدوحة على  ــد بالعاصمة القطري ـــ ٩٥ املنعق ال
ــكيل جلنة اختيار رواد العمل العربي الدورة ٤٨  تش

من مؤمتر العمل العربي القادم.

بغداد /

التغري اِّـناخي َّـ العراق



ــي  العراق ــب  املنتخ ــر  خس
للناشئني لكرة السلة مباراته  
، أمام نظيره اإليراني في بطولة 

غرب اسيا اجلارية في االردن.
ــة  ثقيل ــارة  اخلس ــت  وكان
ــام  ام ــي  العراق ــب  للمنتخ
ــارق ٣٥ نقطة  ــئة إيران بف ناش

وبواقع ٨٣-٤٨ نقطة.
ــة أصبح ترتيب  وبهذه النتيج
ــرق كما يلي: األول منتخب  الف

ــان ثم املنتخب  إيران  يليه لبن
ــث  الثال ــز  باملرك ــي  العراق
ــا واخيرا  ــب االردن رابع ومنتخ

املنتخب السوري.

ــاعة  ــاراة في الس ــرت املب  وج
اخلامسة من عصر يوم السبت  
ــات  منافس ــن  ضم ــي  املاض
بطولة غرب اسيا لكرة السلة 
ــة األردنية  ــة في اململك املقام

عمان.

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم  عن استضافة 
ــاً. وقال  ــيا دون ٢٣ عام ــراق لبطولة غرب آس الع
بي، مهدي كرمي في  نتخبِ األوملُ ــر اإلداري للمُ املُدي
ــيا أناط تَنظيم بطولته  بيان  ، إن «احتاد غرب آس
ــرين  ــاً بالعراق للفترة من ٣ - ١٨ تش دون ٢٣ عام
ــميّ حسب  ــكلٍ رَس الثاني من العامِ احلالي بش
دَ  اد غرب آسيا حدّ ، أن «احتّ إشعاره األخير». وأضافَ
ــبَ مع اخلطةِ التَحضيريّة،  املوعد أعاله ليتناس
ــتعداداً  ــادات األعضاء اس ــب أجندةِ االحت وحس
نتخباتِ من مواليد  لتصفياتِ اوملبياد باريس للمُ
ــالن عن  ــيتم اإلع ــه «س ، ان َ ــنيّ ــداءً ٢٠٠١». وب ابت
ــتضافةِ  ــل التنظيميّة املُتعلقة باالس ي التَفاصِ
ــيقيّ مع  ــاع التَنسِ ــد إجراءِ االجتم ــا بع ومدنه
ــة». واختتم  ــرافِ املُرتبطةِ بالبطول ــع األط جمي
ــي، مهدي كرمي،  ــبِ األوملب نتخ ــر اإلداري للمُ املُدي
ــتكون  ــكّ أن البطولة س حديثه بالقول، «بال شَ
خيرَ إعدادٍ لتصفياتِ باريس األوملبيّة، األمرُ الذي 
ــاركة ايجابيةً  ــيجعل من االستضافةِ واملُش س

على مختلفِ الصعد».

املُنتخب العراقي  ــة  أنهت مدرب
ــيدات،  للس ــاالت  الص ــرة  لك
ــاري   ي ــاهناز  ش ــة  اإليراني
ــتمرت ثالثةَ  االختبارات التي اس
ــع وحدتني  ــة، وبواق ــامٍ متتالي أي

تدريبيتني صباحية ومسائية.
ــام االختبارات أعلنت  وفي اختت
ــة ضمت  قائم ــارَ  اختي ــة  املُدرب
ــةً وقعَ عليهن االختيار  (٢٢) العب
ــاركن في  ــن بني (٣٠) العبةً ش م

االختبارات.
ــت  ــي نال ــةُ الت ــت القائم وضم
ــب، اإليرانية  ــةَ مدربة املنتخ ثق
ــور  ــات ن ــاري، (الالعب ــاهناز ي ش
ــالل  ج ــزة  وفائ ــل  جمي ــاح  صب

محمد وشاجوان جبار مصطفى 
ــعد مصطفى ونادية  وخالت أس
ــد األمير وزينب عباس  فاضل عب
ــن مؤيد  ــارك الرحم ــم وتب كاظ

ــماح إبراهيم حميد  جاسم وس
ــدي ودريا به  ــادق مه وغفران ص
ــوخان نور  ــد وش ــره دارا محم ه
الدين صدر الدين وبيريفان جالل 

ــيالن عبد اهللا محمد  رشيد وش
ــد وميس  ــارا عبد اهللا محم وس
مهدي حسن وديرين محمد مال 
بكر وروجني سعد شرهان ولنيا 

ــميرة رؤوف  ــح وس ــق صال صدي
ــليم عبد اجمليد  صالح وطيبة س
ــزة وطيبة  ــف حم ــدى مخي وه

نعيم داخل».
ــت املدربةُ ياري إن «املنتخب  وقال
ــاً  داخلي ــكراً  معس ــيدخل  س
ــدات  الوح ــفِ  لتَكثي ــاً  مغلق
ــكرٌ  ــة، ثم يتبعه معس التدريبيّ
ــددٍ من  ــوضِ ع ــع خ ــي م خارج
ــوفِ على  الودية للوق ــاتِ  املباري
ــة  واجلاهزيّ ــة  النهائيّ ــورةِ  الص
 (١٤) ــل  أفض ــار  الختي ــة  التام
ــاتِ بطولة  العبةً خلوضِ منافس
ــتنطلقُ في  ــيا التي س غرب آس
مدينةِ جدة السعوديّة منتصف 
ــهر املُقبل».وعبّرت ياري عن   الش

ــرة القدم  ــتقبلِ ك تفاؤلها مبس
ــراق، مبينة ان  ــويّة في الع النس
ــاهدتهن  ــات اللواتي ش «الالعب
ــن قدراتٍ  ــاراتِ ميتلك في االختب
ــة  الفني ــاراتِ  امله ــن  م ــدةً  جي
واإلمكاناتِ البدنية، وإن مهمتي 
ــر الالعبات من  ــنُ في تطوي تكم
أجل الوصولِ ملستوياتٍ عالية».

ــب  املنتخ ــةُ  مدرب ــت  واختتم
ــول، إن  ــا بالق ــي حديثه العراق
ــراً لدى  ــتعدادًا كبي ــاك اس «هن
الالعباتِ للتطور، وهذا ما نصبو 
ــبٍ  ــاء منتخ ــل بن ــن أج ــه م إلي
ــا  وأيض ــتقبالً،  مس ــس  يناف
السعي لبناءِ قاعدةٍ جيدةٍ لكرةِ 

القدم النسويّة».
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــي وعندي من  ــي معتد بنفس ــرور بالنفس ولكن ــوف او حتى غ ــس او خ ــدون توج  ب
ــد ان اذكر أحد  ــود الرياضي وال اري ــني بالعم ــني الكثيرين اخملتص ــاء االعالمي االصدق
ــة متناهية البعض من  ــماؤهم   وقد المني مبحب ــم وملن ال  حتضرني اس ــا له احترام
ــى رأس الهرم التدريبي  ــتحقون ان يكونوا عل ــؤالء وانا اكتب عن املدربني الذي يس ه
ــط كم هائل من جنوم شباب قد ال يجود الزمن مبثلهم وانا اعرف كما  للمنتخب وس
ــات من بعض االحبة  ــرف االخرون ان لكل زمن العبيه وقد حتدث بعض  املشاكس يع
ــه وتفانيه جتاه وطنه  ــة باقناعهم باملدرب احمللي وحرص ــاء الذين أجد صعوب االصدق
وارجو من القاري الفاضل ان ال يتصور اني ضد املدرب االجنبي لكني اعرف ان جميع 
ــوائية في اختيار املدرب (اخلواجة)  االحتادات املتعاقبة وحتديدا بعد (٢٠٠٣) كانت عش
وكانت هذه االحتادات تريد إرضاء الشارع الكروي بعد كل انتكاسة حتدث من املدربني 
ــف الشديد وكانت وقد اكثرنا من مفردة ( كانت ) لضرورتها الكتابية  ( اخلردة ) لالس
ــرة ومنهم (بهروزي) الذي كان يتحكم حتى  ــث اعتمدت التعاقدات مع السماس حي
ــل (٢٠٠٧) الذي توج بالفوز  ــة العقود لالعبني العراقيني وخاصة جي بتعاقدات وقيم
ــي حتقيق اي اجناز بحضور  ــب علينا من التطور الى العقم ف ــيا الذي انقل بكاس اس
املدرب األجنبي باستثناء املدرب البرازيلي ( فييرا ) الذي استلم منتخبا جاهزا (فول) 
ــؤالء الالعبني بعد فوزه على ايران بعقر  ــن الكابنت عدنان حمد الذي كان قد اعد ه م
ــد من تدريب  ــتبعد الكابنت عدنان حم ــدرة قادر اس ــيا وبق ــباب اس دارهم بكاس ش
ــرعة غير متوقعة املدرب البرازيلي ( فييرا)الذي لفترة قليلة  ــتقدم بس املنتخب واس
ــرب وكان متفرغا عند دعوته  ــي او على ما أظن منتخب املغ ــد درب نادي مغرب كان ق
لتدريب املنتخب اي سجل الفوز وكتب باسمه وبخس حق املدرب احمللي.  وقتها غادر 
ــب االردن واوصله الى لعب امللحق  ــتقر فيها ودرب منتخ عدنان حمد الى االردن واس
ــوة االعزاء اإلعالميني واألصدقاء  ــكاس العالم هنا حتى ال يلومني البعض من االخ ل
ــه عندما حضر  ــا اذكر (عدنان حمد) نعم اقول لهم ان عدنان جنى على نفس عندم
ــديد انا  ــف الش ــد احلكومة املنتخبة وتكلم بأمور لم تكن بصاحله لالس ــرا ض مؤمت
ــمعة الدولية مثل صربيا  ــم عن املدرب األجنبي  من دول ليس لها من الس ــا اتكل هن
ــبق التعاقد مع مدرب من اوزبكستان لكن بعض  ــلوفينا وكانت نية االحتاد االس وس
ــيرجيو كاتانيش)  ــلوفيني (س اعضاء االحتاد كان لهم رأي آخر فتم التعاقد مع الس
وكانت عنده حسنتان هما الفوز على ايران والثانية البقاء في بغداد وكان جل عمله 
ــاراة هوا التعادل وحقق هدفه الذي ابقاه للتدريب ملدة ثالث اعوام  وهدفه في كل مب
ــدرب األجنبي ونحن  ــتقدام امل ــوف عليه وتغير االحتاد وتعقد أمر اس وغادر غير مأس
ــتقام في دولة قطر  ــات كأس العالم التي س ــواب املرحلة الثانية من تصفي ــى أب عل
ــرة املتبقية للمرحلة  ــي واوصينا وبحت اصواتنا ونحن نطالب والفت ــن العام احلال م
ــرون يوما بتعيني املدرب الوطني لقيادة املنتخب في هذه الفترة احلرجة  الثانية عش
ــمعنا ان الكابنت عدنان  ــارة عن موضوعة املدرب احمللي وس ــمع او نرى اي اش ولم نس
ــدا الرحال إلى  ــباب واملتحكم باللجنة التطبيعية قد ش درجال وهو وقتها وزير الش
ــاد بنيان وبعض اعضاء  ــيد إي ــلونة ومعه رئيس اللجنة التطبيعية الس مدينة برش
ــن ادواته في الثمانينات من  ــدوا بعقد مبهم  مع مدرب كان متمكنا م ــاد وتعاق االحت
ــي ومعه كادر كامل ومن أحد بنود العقد انه لن يتواجد في العراق اصال  القرن املاض
ــاطر الذي اشترط ووافق جميع احلضور على طلب املدرب الهولندي  وهذا املدرب الش
ــت اليه الكرة العراقية من تداعيات غير  ــك ادفوكات) والتفاصيل الباقية  وما ال ( دي
محسودين عليها.ورمى الهولندي ادفوكات منديله وسط امللعب ليعلن عن رحيله 
ــن الزمن في هزائم  ــل على مدى اربعة عقود م ــده بعد ان وضع تاريخه اجلمي ــى بل ال
ــمية مدرب وطني يعرف  ــادالت  وطالبنا الكابنت عدنان درجال  واالحتاد كله بتس وتع
ــعف اي مدرب اجنبي  ــع مباريات املتبقية ال تس ــني ألن فترة التصفيات واالرب الالعب
يكمل املسيرة املتدنية للمنتخب فنيا ورافقنا في تصحيح املسار اجلمهور املغلوب 
ــتجابة  ــدرب طوارئ اال ان االحتاد رفض االس ــن املدرب األجنبي بتعيني م ــى امره م عل
ــاعد الهولندي  ــور ومت ومبفاجأة االعالم واجلمهور بتعيني مس ــب االعالم واجلمه لطل
ــلت مهمته  ادفوكات بتروفيتش الهزيل واحململ بالغباء املفرط الذي يتحلى به وفش
ــة مت إقالة بتروفيتش وبعد  ــور وقنوات الرياضة التلفزيوني ــا وامام ضغط اجلمه ايض
ــهد من بني اربعة مدربني والرجل  ــرة ايام مت تعيني الكابنت عبد الغني ش إقالته بعش
قبل املهمة عن طيب خاطر بعد ان أذل هذا االحتاد واالحتادات السابقة املدرب الوطني 
وكان تعيينه  للمنتخب من باب ذر الرماد في العيون ونحن كاعالم سلمنا امرنا الى 
ــيس  ــتوى منذ تاس ــن املذنب بحق املنتخب الذي وصل إلى أدنى مس ــص م اهللا ليقت
ــن نية ابدا بل  ــني املدرب العراقي  عن حس ــبعة عقود   ولم يأت تعي ــاد قبل س االحت
ــوح خاصة وان  ــدرب احمللي ال يلبي الطم ــات ان املنتخب بقيادة امل ــن اجل اثب ــاء م ج
ــية سيئة جدا من خالل ضغط اجلمهور وعدم وضوح الرؤية  الالعبني في حالة نفس
في تشكيلة ثابتة منذ تسلم السلوفيني كاتانايتش لكن الكابنت شهد اعاد الروح 
ــة املتصاعدة وكنت أحضر هذه  ــحن املعنوي والتمارين الفني لالعبني ومنحهم الش
ــن مع احد اإلعالميني الرياضيني وفعال متكن املنتخب من الفوز على االمارات  التماري
وتعادل مع سوريا التي خذلتنا بطلبها اللعب مللعبها املفترض في االمارات اخلصم 
ــني ولم يحقق االجنبيان ادفاكات وبترفيتش وحتى  وقد حقق اربعة نقاط من مبارات
مساعدهم رحيم حميد الذي له دور كبير في إرجاع أكثر الالعبني املميزين وأصحاب 
ــؤالء الثالثة وفي ثمان مباريات جمعوا  ــارات الفنية الى انديتهم اقول في ظل ه امله
ــور الفنية أكثر من  ــدرب احمللي اثبت انه على دراية  باالم ــة نقاط اذا  امل منها خمس
األجنبي وعلى هذا املنوال وفي ظل هذا االحتاد نقول ان املدرب احمللي الوطني  لن يجد 
فرصة بعد اليوم بتدريب املنتخب وخاصة بعد تصريحات من السيد احمد املوسوي 
ــوف يعلن عن اسمه نهاية  ــم االحتاد بأن االعالن عن املدرب األجنبي س املتحدث باس
ــهر احلالي وال نعرف عن كيفية هذا االختيار ومن هو خصوصا ونحن قد طالبنا  الش
ــؤولية مشتركة وفيها يكون  ــراكة في اختيار املدرب األجنبي حتى تكون املس بالش
ــال يا كابنت عدنان درجال؟  ــار الذي تبغيه اجلماهير الكروية فلماذا هذا االغف االختي

وعلى كافة مدربينا اليوم نقول الرحمة والسلوان عليهم.

@lâÜΩa@·yäÌ@!a
‚ÏÓ€a@Ü»i@?üÏ€a

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

ــباحة خالد كبيان بعضوية  فاز رئيس االحتاد العراقي للس
ــان إن «انتخابات مجلس  ــال كبي ــاد العربي للعبة.وق االحت
االدارة لالحتاد العربي للسباحة جرت   في العاصمة املغربية 
ــد التصويت فزت ممثالً للعراق  ــدار البيضاء». واضاف، «بع ال
في اجلمعية العامة لالحتاد بعضوية مجلس االدارة». واشار 
ــري  الى ان «اجلمعية العمومية جددت ثقتها بـ طه الكش

رئيسا لالحتاد العربي للسباحة».

ــابق  الس ــارس  احل ــف  كش
لكرة  ــي  العراق ــب  للمنتخ
ــم، عدم  ــدم عماد هاش الق
وجود أزمة في مركز حراسة 
ــة العراقية  املنتخب واألندي
ــن،  متميزي ــراس  ح ــود  بوج
ــاً أن «اخللل» يكمن في  مبين

خط الدفاع.
ــد  «تواج ان  ــم  هاش ــال  وق
حراس املرمى من ذوي اخلبرة 
ــي وأيضا  ــت احلال ــي الوق ف
ــاب  تقدمي أكثر من حارس ش
ملستوى جيد خالل ظهورهم 
ــدوري املمتاز  ــة ال ــي بطول ف
ــكل واضح في  ــهم بش أس
ــج فرقهم وأعادوا  تعزيز نتائ

الثقة لهذا املركز املهم».
ــد  «لق ــم  هاش ــاف  وأض
ــدوري  ــراس ال ــب ح كان أغل
ــة  صعب ــاً  أرقام ــي  العراق
ــكيل األساسي  داخل التش
أبرزهم  ــن  وم ــم،  ــع فرقه م
ــارس مرمى  ــني علي ح حس
أربيل، ودولفان مهدي حارس 
ــارس  حل ــة  إضاف ــة  الطلب
ــن  ــي حس ــا االوملب منتخبن

احمد».
ــراس  ح ــوص  بخص ــا  أم
املنتخب اخلبرة، أكد احلارس 
ــراق  الع ــب  ملنتخ ــابق  الس
ــب مبأمن  املنتخ ــى  «مرم أن 
ــن ال  ــاً جيدي ــك حراس ومنتل
ــراق يلد  ــم والع ــار عليه غب
باستمرار حراساً لهذا املركز 
ــف هاشم عن  املهم». وكش
ــراس الذين  ــرز احل ــماء أب أس

الدفاع  ــي  ف يُعتمد عليهم 
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــن  ع
ــن  ــة والذي ــة املقبل للمرحل
اخلبرة  ــراس  بـ»ح ــم  وصفه
ــكل جيد  ــن ظهروا بش الذي
ــم  واداء متصاعد هذا املوس
ــالل  ــم ج ــم وه ــع أنديته م
ــني من  ياس ــي  وعل ــن  حس
ــل مع  ــزوراء ، واحمد باس ال
ــد حميد  ــرطة ، ومحم الش
ــاء ، وفهد طالب  من الكهرب
ــالً عن  ــارس اجلوية ، فض ح
ــاب آخر في  ظهور حارس ش
ــدم اوراقه  ــة ق ــوة اجلوي الق
ــد هذا  ــكل جي لفريقه بش

املوسم وهو محمد كرمي».
ــم إلى ان  ــار عماد هاش وأش
«هذا الكم من مزيج حراس 
ــا  ــباب يجعلن ــرة والش اخلب
ــى  عل ــق  نقل وال  ــاءل  نتف
املهم  ــوي  ــز احلي املرك ــذا  ه
الوطني في  ــا  ــي منتخبن ف

املرحلة املقبلة».
ــل  ــم أن «اخلل ــح هاش وأوض
ــة  ال يوجد في مركز احلراس
ــوط  بخط ــن  يكم ــه  لكن
ــاع ملنتخباتنا وانديتنا  الدف
منها اجلماهيرية وعليه البد 
ــة  ــوادر الفني ــل الك أن تعم
ــة  ــة الدفاعي ــى املنظوم عل
ــات  واملنتخب ــة  االندي ــي  ف
ــوط متكاملة  ــون اخلط لتك
ــاد اخلطورة  ــي إبع ــة ف وقوي
ــي في أي  ــن مرمانا الوطن ع
مواجهة دولية مهما كانت 

خطورتها».

توج ليفربول بلقب كأس االحتاد 
ــي  ــة ف ــرة الثامن ــزي للم اإلجنلي
ــد تغلبه على  ــه  وذلك بع تاريخ
ــح  الترجي ــركالت  ب ــي  تشيلس
ــد انتهاء الوقت األصلي  (٦-٥) بع
املباراة  ــي  ف ــلبي،  الس بالتعادل 
التي أقيمت على ملعب وميبلي.

ــي املباراة  ــة األولى ف ــت احملاول أت
الدقيقة  ــي  ف ليفربول  ــح  لصال
ــى صالح  ارتق ــا  ــة، بعدم الرابع
ــددًا  ــد مس ــن أرنول ــة م لعرضي

رأسية ذهبت أعلى العارضة.
ــول فرصة محققة  ــدر ليفرب وأه
الدقيقة  التسجيل في  الفتتاح 
أرنولد  ــل  ــا أرس ــة، بعدم الثامن
ــحرية لدياز الذي انفرد  بينية س
مبيندي، مسددًا كرة أرضية تألق 
ــنغالي في التصدي  احلارس الس
ــي أن يفتتح  ــا. وكاد تشيلس له
 ،٢٣ ــة  الدقيق ــي  ف ــجيل  التس

ــة  ــت عرضي ــل مون ــا أرس بعدم
ــن جتاه  ــن اجلانب األمي ــة م أرضي
ــن الرقابة  ــيتش اخلالي م بوليس
ــدد  ــذي س ــة، وال ــل املنطق داخ
ــرة مرت  ــدوره كرة أرضية مباش ب
القائم.وواصل  ــوار  إلى ج بقليل 
تشيلسي اهدار الفرص احملققة 
في الدقيقة ٢٨، بتمريرة سحرية 
ــيتش أللونسو داخل  من بوليس

املنطقة لينفرد بأليسون ويسدد 
كرة أرضية تألق احلارس البرازيلي 

في التصدي لها.
ــول لضربة كبيرة  ليفرب وتعرض 
ــة ٣٣ بتعرض صالح  ــي الدقيق ف
ــة، ومغادرته أرض  إلصابة عضلي

امللعب ونزول جوتا بدالً منه.
ــل  أرس  ،٤٥ ــة  الدقيق ــي  وف
ــن اجلانب  ــون عرضية م روبرتس

ــديدة  ــر تابعها جوتا بتس األيس
ــن داخل املنطقة  ــى الطائر م عل

ذهبت أعلى العارضة.
ورد عليه لوكاكو بتسديدة قوية 
ــة في الدقيقة  من داخل املنطق
ــت بدل الضائع،  الثانية من الوق
لينتهي  ــة،  العارض أعلى  ذهبت 
الشوط األول بالتعادل السلبي.

ــوط الثاني  ــي الش وبدأ تشيلس
ــل بوليسيتش  بقوة، بعدما أرس
عرضية أللونسو داخل املنطقة، 
ــدد كرة أرضية مرت بقليل  ليس

إلى جوار القائم.
ــدد  س ــرة  مباش ــا  وبعده
ــيتش كرة قوية من داخل  بوليس
ــي  ف ــون  أليس ــق  تأل ــة،  املنطق

التصدي لها.
ــي حتاه  ــل زحف تشيلس وتواص
ــول، مبخالفة نفذها  مرمى ليفرب
ــب األمين في  ــن اجلان ــو م ألونس
الدقيقة ٤٨، مسددًا كرة مباشرة 

اصطدمت بالعارضة.

ــباب  ــابق  وزارة الش دعا نائب س
ــتغالل اعتذار  ــة إلى اس والرياض
ــتضافة  ــني وتقدمي ملف اس الص
ــا بنيّ أن  ــيا ٢٠٢٣، وفيم كأس آس
تنظيم مثل هذه البطوالت «ليس 
ــف  التكات ــرط  ش ــتحيالً»  مس
احلكومي والرياضي، أكد أن تقدمي 
ــتضافة سيسهم في  ملف االس

رفع احلظر عن مالعبنا.
للجنة  ــابق  الس ــس  الرئي ــال  وق
ــة  البرملاني ــة  والرياض ــباب  الش
ــر  ــام وزي ــوي؛ إن «أم ــاس علي عب
ــة، رئيس احتاد  ــباب والرياض الش
الكرة عدنان درجال فرصة كبيرة 
من خالل استثمار اعتذار الصني 
ــتضافة كأس آسيا املقرر  عن اس
ــام خالل النصف الثاني من  أن تق
ــك بتقدمي ملف  العام ٢٠٢٣ ، وذل
القارية  ــات  املنافس ــتضافة  اس

ــرة االولى في العراق». وأضاف  للم
ــوي ان «اجلميع يعلم متاماً ان  علي
حظوظ استضافتنا للمنافسات 
ــون معدومة  ــيوية تكاد تك اآلس
لكن في نفس الوقت ارى ان هناك 
ــور االيجابيات  ــن األم ــد م العدي
ــي حال مت  ــراق ف ــيجنيها الع س

تقدمي ملف االستضافة».
ــابق أن «أولى  ــب الس ــنيّ النائ وب
االيجابيات هي أن نثبت للجميع 
ــتضافة  ــادر على اس ــا ق ان بلدن
ــوالت وأهمها على  مختلف البط
ــة واالقليمية  ــتويات العربي املس
ــة، وهذا  ــى الدولي ــة وحت والقاري

ــب  أو الصع ــتحيل  باملس ــس  لي
فيما لو كان هناك دعماً حكومياً 
ــف جميع  ــه تكات ــراً ويرافق كبي
ــة في البلد  ــات الرياضي املؤسس
البعض،  ــا  ــا مع بعضه وتعاونه
ــح العراق  ــي ميكن أن ينج وبالتال

في مسعاه».
ــبق  وأوضح عليوي ان «العراق س
ــتضافة العديد  ــح في اس وان جن
من البطوالت العربية واالقليمية 
ــات  الفعالي ــف  مبختل ــة  والقاري
ــرة القدم ورفع  ــة مثل ك الرياضي
ــطرجن  ــة والش ــال واملصارع األثق
والقوس  ــودو  واجل ــلة  الس ــرة  وك
ــن االلعاب  ــهم وعدد آخر م والس
ــإن اجلميع  ــة، وبالتالي ف الرياضي
ــيحقق  متيقن متاماً ان العراق س
جناحا آخر يضاف الى النجاحات 
ــابقا بتنظيم  ــت س ــي حتقق الت

مختلف البطوالت».
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دمشق / وكاالت / البينة الجديدة
ــوريا مجلس األمن الدولي واألمم  دعت س
ــة وصريحة  ــة واضح ــدة الى إدان املتح
ــرائيلي على  ــالل اإلس ــداءات االحت العت
السيادة السورية.كما دعت أيضا التخاذ 
ــا ومبنأى عن أي  ــف ال لبس فيه منه موق
ــابات مسيسة تتعارض  اعتبارات وحس
مع املوقف القانوني والسياسي الراسخ 
ــألمم املتحدة وهيئاتها.وقالت  والواضح ل
ــورية في رسالة إلى  وزارة اخلارجية الس
كل من األمني العام لألمم املتحدة ورئيس 
ــالل  ــش االحت ــن: «إن جي ــس األم مجل
ــاعة  ــرائيلي نفذ عند حوالي الس اإلس

ــوم  ــاء ي ــن مس ــة م ــة و٢٠ دقيق الثامن
اجلمعة الـ ١٣ من ايار ٢٠٢٢ عدوانا جويا 
ــقات من الصواريخ من اجتاه البحر  برش
املتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض 
ــطى، وقد أدى  النقاط في املنطقة الوس
ــم إلى  ــرائيلي الغاش هذا العدوان اإلس
ــهداء بينهم مدني  سقوط خمسة ش
ــم طفلة  ــن بينه ــرح ٧ آخري ــد وج واح
ــيمة كما  ــة جس ــائر مادي ــوع خس ووق
ــق في أحراج  ــبب باندالع عدة حرائ تس
ــقوط  ريف منطقة مصياف من جراء س
ــة في تلك  ــخ املعادي ــن الصواري عدد م

املناطق».

مدريد / وكاالت / البينة الجديدة
ــي مجال  ــة ف ــادر مطلع ــت مص أعلن
الصناعة العسكرية اإلسبانية أن أول 
غواصة من فئة « S-٨٠» ستبدأ مرحلة 
اختبارات احلركة الشهر اجلاري.وحول 
املوضوع قال األدميرال أنيسيتو روزيك، 
ــدادات  ــليح واإلم ــم التس رئيس قس
 Isaac باألسطول اإلسباني: «غواصة 
ــن  ــة م ــر أول غواص ــي تعتب Peral الت
ــة  ــتبدأ مرحل ــدة س ــة S-٨٠ اجلدي فئ
ــة مايو اجلاري،  ــارات احلركة نهاي اختب
ــدأ االختبارات في  ــا نتوقع أن تب مبدئي
ــهر.. الغواصات  ــذا الش ـــ ٢٧ من ه ال
ــي حوض بناء  ــدة التي صنعت ف اجلدي
ــركة Navantia من  السفن التابع لش
ــة لصالح  ــل اخلدم ــرض أن تدخ املفت
ــام ٢٠٢٣».وخالل  ــباني ع اجليش اإلس
ــزل  تن أن  ــرض  املفت ــن  م ــارات  االختب
الغواصة في البداية إلى أعماق قليلة 
ــا يفترض أن  ــطح املاء، وبعده حتت س
ــوص إلى  ــا بتجارب الغ ــدأ تدريجي تب
ــيتواجد على  ــرة، وس ــاق الكبي األعم
ــارات طاقم مكون  متنها أثناء االختب

ــات  ــخصا.وتبعا للمعلوم ــن ٥٢ ش م
ــورة من  ــإن الغواصة املذك ــرة ف املتوف
املفترض أن تباشر خدمتها في سالح 
ــباني عام ٢٠٢٣، وما بني  البحرية اإلس
ــلم اجليش  عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٨ سيتس
ــباني ٣ غواصات أخرى من فئة «  اإلس
ــتجهزان  S-٨٠»، آخر اثنتني منهما س
مبعدات خاصة إلنتاج الطاقة تسمح 

لهما بالعمل ملدة طويلة حتت املاء.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت الوحدات األمنية في جمهورية 
لوغانسك الشعبية أن قوات اجليش 
ــا»  ــع «زاري ــت مصن ــي فخخ األوكران
ـــ٤٩ طنا من  ــة، ب ــواد الكيميائي للم
املواد املتفجرة، قبل أن تنسحب منه.

وقالت الوحدات األمنية للجمهورية 
ــرب اإللكترونية متكنت  ــوات احل إن ق
ــي كان من  ــارة، الت ــن تعطيل اإلش م
ــار املواد  ــؤدي إلى انفج املفترض أن ت

ــان يوم امس  ــرت ببي الكيميائية.وذك
ــش األوكراني  ــوات اجلي ــد، أن «ق األح
ــكل  ــا «مفاجأة» في ش تركت وراءه
ــتودع مليء باملتفجرات، حوالي  مس
ــي» اخملزنة  ــن مادة «تي إن ت ٤٩ طنا م
ــم ٤٠٦،  رق ــع  املصن ــتودع  ــي مس ف
ــادرة على إحداث  والتي ليس فقط ق
ــا أن تؤدي أيضا  دمار هائل، بل ميكنه
ــرا لوجود مواد  ــى كارثة عاملية، نظ إل
ــي تركيبتها  ــا حتتوي ف ــرب منه بالق

على األمونيا، والنيتروجني، والكبريت، 
ــواد خطرة  ــن وم ــاض، والبنزي واألحم
ــرض أن يحدث  ــرى».وكان من املفت أخ
ــاز التحكم  ــار عن طريق جه االنفج
ــبب بأكبر قدر  ــد، بحيث يتس عن بع
ــكان واملمتلكات. ــرر بالس ــن الض م
ــة  ــدات اخملتص ــان أن الوح ــد البي وأك
ــوا من  ــرات متكن ــي املتفج ومهندس
ــا، ولم  ــذي كان قائم ــد اخلطر ال حتيي

يعد اآلن يشكل تهديدا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــنطن، أناتولي  ــفير الروسي في واش أعلن الس
ــية في  ــفارة الروس أنطونوف، أن موظفي الس
ــدات، مؤكدا  ــون تهدي ــدة يتلق ــات املتح الوالي
ــع  دف ــاول  ــة حت األمريكي ــرات  اخملاب ــزة  أن أجه
ــروس للخيانة.قال أنطونوف  ــيني ال الدبلوماس
ــولوفيوف اليف» التلفزيوني: «من  لبرنامج «س
ــفارتنا في بيئة معادية.  حيث املبدأ، تعمل س
ــيا بالقرب  ــدث أعمال معادية لروس كل يوم حت
من بعثتنا الدبلوماسية. هناك شغب وأعمال 
ــفارة  ــم الس ــي، طاق ــى رفاق ــة. يتلق تخريبي
ــدية». ــا تهديدات جس ــدات ومن ضمنه تهدي
وأشار إلى أن مسؤولي االستخبارات األمريكية 

ــية»، ويوزعون  ــفارة الروس «يتنزهون حول الس
ــات الفيدرالي  ــب التحقيق ــام هواتف مكت أرق
ــي ميكن االتصال  ــرات املركزية الت ووكالة اخملاب
ــاف: «تصل  ــل وتعاون.وأض ــة تواص ــا إلقام به
ــائل بريدية موجهة  ــى الهواتف احملمولة رس إل
ــة. واملرعب  ــن األجهزة األمني ــات بعناوي وإعالن
ــني الذين اعتدت أن  ــيني املعروف هو أن السياس
أحترمهم وأقدرهم بشكل كبير على معرفتهم 
ــائل اإلعالم األمريكية  ينشرون دعوات في وس
الكبرى للدبلوماسيني الروس واجليش لالنتقال 
ــمى بالدميقراطية، ومن حيث  إلى جانب ما يس
ــي للخيانة، وهو ما يعتبر  ــدأ، يتم دفع رفاق املب

في أي بلد عمال مثيرا لالشمئزاز».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــرت وزارة الدفاع الروسية لقطات  نش
ــة للمنطقة  ــة تابع ــات قتالي ملروحي
ــة وهي  ــية الغربي ــكرية الروس العس
ــالل  خ ــكرية  عس ــل  قواف ــي  تغط
ــي  ــة ف ــكرية اخلاص ــة العس العملي
أوكرانيا.وأوضحت الوزارة أن «الطيارين 
العسكريني لهذه املروحيات من طراز 
ــلكون  ــي-٨» متعددة األغراض يس «م
ــذه الطرق خالل دورياتهم عدة مرات  ه
يوميا، حيث يقومون برحالت جماعية 
ــديدة  ــى ارتفاعات منخفضة وش عل
ــاورات  ــا يقومون مبن ــاض، كم االنخف
ــوم أطقم  ــران العدو».وتق ــب ني لتجن

املروحيات باالستطالع البصري، وفي 
ــآت أو معدات  ــاف منش ــة اكتش حال

ــات  مجموع أو  ــدو  للع ــكرية  عس
ــوم  ــا تق ــب، فإنه ــتطالع أو تخري اس

ــلحة  باألس ــا  بتدميره ــور  الف ــى  عل
املتوفرة.وبحسب أحد قناصي الدعم 
ــي، فإن هناك  ــاري، ويدعى أليكس الن
ــني جويتني في  ــط «طلعت في املتوس
ــم، ومجموعة دعم  ــوم» لكل طاق الي
ناري.كذلك تساعد مدافع مجموعات 
الدعم الناري على منت هذه املروحيات 
ــرى احملررة  ــني من الق ــي إخالء املدني ف
ــوم  ــي، وتق ــاع األمام ــط الدف ــي خ ف
بتغطيتهم عند االقتراب أو التحميل 
ــي تنقلهم،  ــات الت ــنت املركب ــى م عل
وكذلك توفير الدعم الناري في حاالت 
ــض األطقم  ــد إجالء بع ــوارئ عن الط

على األرض.

وكاالت / البينة الجديدة
اتهمت وزارة الدفاع األذربيجانية، السبت 
املاضي، القوات األرمنية بإطالق النار على 
ــني الدولتني. ــدود ب ــد احل ــكرييها عن عس
ــوات األرمنية صباح  ــرت الوزارة أن الق وذك
يوم امس استهدفت بأسلحة نارية مواقع 
ــش األذربيجاني قرب قرية زيليك في  للجي

ــة أن وحدات  ــار، مضيف ــة كالبج مقاطع
ــش األذربيجاني «اتخذت إجراءات رد». اجلي

ــاع األرمنية  ــت وزارة الدف ــن جانبها، نف م
صحة هذا اإلعالن، معتبرة إياه «تضليال»، 
ــد احلدود بني  ــى أن الوضع عن ــددت عل وش
ــيطرة  ــبي وحتت الس ــني هادىء نس الدولت

التامة للجيش األرمني.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــكرية الشرقية  أحبطت قوات املنطقة العس
األردنية محاولة تهريب كمية من اخملدرات عبر 
ــيّرة قادمة من سوريا.ونقلت وكالة  طائرة مس
ــؤول  ــمية عن مصدر مس األنباء األردنية الرس
في القيادة العامة للقوات املسلحة قوله إنه 
ــيطرة على  «من خالل الرصد واملتابعة مت الس

ــقاطها، وبعد تفتيش املنطقة مت  الطائرة وإس
ــدد  ــى كميات من املواد اخملدرة».وش العثور عل
ــلحة األردنية – اجليش  ــى أن «القوات املس عل
ــول  ــا باملرصاد لكل من تس ــي تقف دوم العرب
ــن واملواطن،  ــن الوط ــاس بأم ــه املس له نفس
ــتتعامل بكل قوة وحزم ملنع أية محاوالت  وس

تسلل أو تهريب».
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــال عون  دعا الرئيس اللبناني ميش
ــد اإلدالء بصوته في  اللبنانيني، بع
ــى ضرورة  إل النيابية،  ــات  االنتخاب
ال  ــن  املواط أن  ــدا  مؤك ــراع،  اإلقت
ــه أن يكون محايدا في قضية  ميكن
ــام احلكم. ــار نظ ــية الختي أساس
ــاه اللبنانيني إلى  ــون انتب ولفت ع
ــبة تتكرر فقط مرة  أن هذه املناس
واحدة كل ٤ سنوات، وتتيح فرصة 
ــن «أن يراقب خاللها عمل  للمواط
ــدوره أدلى  ــز ويختار».ب ــواب وميي الن
ــوزراء اللبناني،  ــس ال ــس مجل رئي
جنيب ميقاتي، بصوته في طرابلس، 
ــد االدالء : «إن الدولة بكل  وقال بع
ــذا  ــاز ه ــتنفرة الجن ــا مس أجهزته
االستحقاق الدميقراطي، وباذن اهللا 

تسير االمور على ما يرام».وأكد أن « 
نسبة االقتراع الصباحية جيدة»، 
ــى «اختيار  ــا اللبنانيني إل ــا دع كم
ــبا». مناس ــه  يرون ــن  وم ــل  األفض
ــتعدت لهذا  ــة اس ــال إن «الدول وق
ــف  ال  ١٠٠ ــدت  وجن ــتحقاق  االس
ــى كل اجلهود  ــر»، مثنيا «عل عنص
ــن القضاة  ــتبذل م التي بذلت وس
السياق  واألمنيني».وفي  واملوظفني 
ــام  ــه أكد وزير الداخلية، بس نفس
ــت  ــي حت ــع األمن ــوي، أن الوض مول
ــرى وضع خطة  ــيطرة، وقد ج الس
ــني حماية  لتأم ــة  ــة محكم أمني
ــالمة العملية  ــز االقتراع وس مراك
ــى أن هناك  ــيرا إل اإلنتخابية، مش
ــن حلماية  ــر أم ــني ألف عنص ثمان

اإلنتخابات.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــف  حلل ــام  الع ــني  األم ــب  نائ ــال  ق
ــي «الناتو»، ميرسيا  شمالي األطلس
ــن  م ــويد  والس ــدا  فنلن إن  ــا،  جيوان
ــيرا إلى أنه  ــرب احللفاء للناتو، مش أق
ــة مقترح انضمامهما  ــيتم دراس س
ــي. وإيجاب ــاء  بن ــكل  بش ــف  للحل
ــات، امس  ــا، في تصريح ــد جيوان وأك
ــمي  األحد، قبيل االجتماع غير الرس
ــني:  ــي برل ــو ف ــة النات ــوزراء خارجي ل
ــة الدميقراطية  ــي العملي ــن نع «نح
ــويد، وإن  ــدا والس ــي فنلن ــة ف اجلاري
ــعيان للعضوية فأنا أثق أن  كانتا تس
ــون األمر بشكل بناء  احللفاء سيدرس
ــويد  والس وإيجابي».وأضاف: «فنلندا 
ــاء الناتو  ــا بالفعل من أقرب حلف هم
ــهمان  ــة ويس ــوش قوي ــا جي ولديهم
ــه «إذا تقدم  ــيرا إلى أن بالفعل»، مش

ــي األيام املقبلة  ــدان للعضوية ف البل
ــوف نكون قادرين على الترحيب  فس
ــاء  للوف ــرق  ــن ط ــث ع والبح ــا  بهم
ــنا  ــروط االنضمام».وتابع: «ناقش بش
املوقف التركي بشكل صريح، وتركيا 
حليف مهم وأعربت عن مخاوفها، ومت 
ــع تلك اخملاوف بني احللفاء  التعاطي م
ــى أن «للدول  ــددا عل واألصدقاء»، مش
ــار طريقها، مبا في ذلك  احلق في اختي
ــذا ليس مجاال  ــام للناتو، وه االنضم

للفيتو من أي أحد آخر».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــة اليمني في  ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــا دوليا أحمد  احلكومة املعترف به
ــادة جدولة أول  عوض بن مبارك، إع
ــاء الدولي  ــار صنع ــن مط ــة م رحل
ــة اعتبارا من  إلى العاصمة األردني
ــر اخلارجية  ــال وزي ــوم االثنني.وق الي
ــاء  ــى «تويتر» مس ــدة عل في تغري
ــإذن اهللا وبعد  ــبت املاضي ، «ب الس
جهود كبيرة من احلكومة اليمنية 
ــي واملبعوث األممي  والتحالف العرب
ــقائنا في  ــود من أش ــاون معه وتع
األردن أعيد جدولة أول رحلة اعتبارا 
ــن مطار صنعاء». من يوم االثنني م

ــاة أبناء  ــف معان ــاف: «تخفي وأض
شعبنا في كل أنحاء اليمن ستبقى 
ــر تغريدته  ــا األول».وذيل الوزي همن
ــاء»،  «#مطار_صنع ــم  بالوس

ــز»،  «#افتحوا_احلصار_عن_تع
ــي  ف ــالم».  #الهدنة_نافذة_للس
ــكر املبعوث األمريكي  السياق، ش
ــغ، وزير  ــم ليندركين ــى اليمن تي إل
ــن الصفدي،  ــي أمي ــة األردن اخلارجي
ــهيل بدء  ــالده في تس ــى دعم ب عل
ان  ــالت اجلوية بني صنعاء وعمّ الرح
ــاعدة في  ــع للمس ــود األوس واجله

إنهاء احلرب.

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  الوطني ــة  الصح ــة  جلن ــت  قال
ــي الصيني  الصينية، إن البر الرئيس
سجل خالل الـ٢٤ ساعة املاضية ٢٢٦ 
حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس 
كورونا، مبا فيها ١٦٦ حالة في بلدية 
ــس  ــة ام ــنغهاي.وأضافت اللجن ش
ــنغهاي سجلت  األحد، أن بلدية ش
أمس االول السبت ١٦٦ حالة إصابة 
ــة من  ــاالت إصاب ــدة، و١٢٠٣ ح مؤك
دون أعراض.وفي وقت سابق، شددت 

ــلطات الصينية مجددا القيود  الس
ــنغهاي، ملكافحة  ــة في ش املفروض
ــا كانت  ــد-١٩، بينم ــة كوفي جائح
ــروج من  ــتعد للتو للخ ــة تس املدين
ــهرا بسبب  ــتمر ش إغالق صارم اس
تفشي الفيروس.وأصدرت السلطات 
أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم، 
ــطة غير  ــوا من القيام باألنش ومنع
ــن «فترة الهدوء»  الضرورية كجزء م
ــاء على  ــى األربع ــتمر حت ــي تس الت

األقل.
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امل الدليمي

اموت حزنا
على نفسي

فيومي ضاع... 
بل... أمسي

احترقت اشرعتي
وذابت شموع 

االنتظار
مابني نار..  و... نار

نار الشوق... 
ونار الوجد... 

بني القرب
وبني البعد.. 
 اشعر بطوق

من النار يلهبني
هدير الشوق..  يتعبني

انه اللهب االزلي 
الذي يراودني
ويسد املنافذ

والدروب
ويشد بي رحاله

نحو اخلطوب.   
نحو مشارقكم انه
 وبقايا ذكرياتكم  

لهب ازلي
يحاصرني 

بني عيوني رماد
هبط املساء فوق

خيمتي
انني اوشك ان 
 امسك احلزن 
مابني جفنيك
 عبر جراحك 
 لست حجرا
 قلبي يورق 

لينمو به الف غصن
فيصير شجرا ونخيال

 وينمو ممتدا في اضلعي غابة
ولتكوني قريبة
مني في القلب 

والذاكرة
ياكل قصائد الهوى
ويا اجمل خاطرة...

عبدالكريم محسن اِّـصطفاوي

ــرين  والعش ــارُ اخلامس  ــدأَ نه ب
ا ربيعيًا  ــان ،  يومً من شهر نيس
جميالً ، لقد هطلتْ األمطارُ على 
غير العادة ، بعدَ أن  يئسَ اجلميع  
من نزولها طيلةَ موسمِ الشتاء 
ــع كعقابٍ  ــل الربي ــب فص وغال
ــرير  ــلوك الش ــى الس ــيٍّ عل إله
ــبَ إعتقاد  ــر  حس ــي البش لبن
ــة. وها هي تعودُ فتنهمر  إالغلبي
ــكلٍ خجولٍ  ،  ولو بش من جديدٍ
ــياً  ــيارتهِ منتش (م) بس .انطلقَ 

برائحةِ املطر ، ومستمتعاً برؤية 
ــي تزيلُ الغبارَ  تلكَ القطرات وه
ــجار  ــى أوراقِ األش ــم عل املتراك
 ، ــر  األخض ــا  لونه ــتعيدَ  لتس
الرمادي  ــون  الل ــاها  بعدما كس
ــهرين املاضيني.كان  ــة الش طيل
يشعرُ براحةٍ غامرة وهو يُصغي 
ــاءَ القيادة  ــى القرآن الكرمي أثن إل
ــواءِ اجلميلة. ركنَ  ــذه االج في ه
ــركة  الش ــرآب  م ــي  ف ــيارتهُ  س
ــه حيثُ  ــوَ غرفت ــه نح ــم توج ث
ــمِ  ــؤولُ قس ــل .  وألنهُ مس يعم
ــداد ، فقد كان  التخطيط واإلع
ــلُ ان يُنهي متطلبات اخلطة  يأم
ــهُ  فمزاج ــة،  القادم ــة  الفصلي
 ، ــافٍ  ــه ص وذهن  ، ــق  رائ ــوم  الي
وحماستهُ متوقدة. وضعَ األوراقَ 
ــم  ث ــةِ  الطاول ــى  عل ــة  املطلوب
أحضرَ البرنامج املقترح للخطة 
ــيف  ، فضالً عما أخرجهِ من أرش
ــنة املاضية . وما ان أمسكَ  الس
ــرقَ البابُ وإذا به  باألوراق حتى طُ
ــم  ــهُ (ح ) املوظف في قس زميل
ــحُ وجهه  ــة!  كانت مالم املوازن

ــانه!  املتجهم تتحدثُ قبلَ لس
ــا كادَ (م) يرحبُ به ، حتى بدأَ  وم
(ح ) يشكو مما يالقيهِ من تعاملٍ 
ــمه،  ــجٍ وغليظ من رئيس قس ف
ــالُ للتفكير  ــه احل ــى وصلَ ب حت
ــةٍ  ــى مؤسس ــل إل ــبِ النق بطل
أخرى على الرغم من أن مسكنه 
ــكان عمله  ــن  م ــا م ــع قريبً يق
ــاهُ بكلماتٍ لطيفة  احلالي. واس
ــب  ــبَ منهُ أن يحاول كس ، وطل
ــاوزَ محنته .   ــؤوله ليتج ودَّ مس
غادرهُ (ح) وهو كئيبٌ وحزين! لم 
ــدمَ لهُ أكثر  ــكُ مبقدورِ (م) أن يق ي
من كلماتِ التعاطفِ تلك ،فهو 
ــلطويةَ التي  ا يقاسي الس أيضً
ــركة معه .  ــها مديرُ الش ارس ميُ
ــراً في نفسِ  ــركَ هذا احلديث أث ت
(م)  ، لقد كانَ كمنْ يضعُ همومه 
في صندوقٍ ويحكمُ إغالقه،  ثم 
ــي عرضِ البحر  يرمي باملفتاح ف
ــم  ــكَ أحده ــأةً يأتي ــن فج !ولك
ويقدمُ لك ذلكَ املفتاح على طبقٍ 
ــالمٍ  ــةٍ مضطجعاً بس ــن فض م
ــميريةٍ   ــةِ حريرٍ كش ــى قطع عل

ــهُ  جعل (ح)  ــرُ  مُ تَذَ  ! ــراء  حم
ــعور باالحباط  ،  ــتعيد الش يس
ــل كتابة اخلطة  ــذا قررَ أن  يؤج ل
ــعارٍ آخر. مللمَ  الفصلية الى إش
ــي  ــا . وف ــا جانبً األوراقَ ووضعه
ــه زميلهُ   ــاء دخلَ علي ــك األثن تل
ــم  ــه التحية،ث ــى علي (ب) .. ألق
ــه األزلية  ــردُ له معانات أخذَ يس
ــهري ،  ــابِ راتبه الش مع احتس
ــا يتقاضاه يقلُ بكثيرٍ  فمقدار م
عما يتقاضاه أقرانه على الرغم 
ــالت  ــونَ املؤه ــم يحمل ــن أنه م
لم  ــها.  نفس واملهنية  العلمية 
يستطعْ ان يواسيه كثيرًا،  فهو 
ــكلةِ ذاتها ولم  ــي من املش يعان
ــلَ أن يخرج   .   وقب ــدْ لها حالً يج
ا  (ب)  ، إذا بزميله (ط) يدخلُ ايضً
ا معاناة  !! كان (م) يعرفُ مسبقً
(ط) ومشاكلهُ مع زوجتهِ ، وقبل 
ــث ..جمعَ (م)  أن يبدأ (ط) باحلدي
ــا لوضع  ــي هيأه ــه الت كل أوراق
ــدأَ بتمزيقها  برنامج اخلطة ، وب
ــرى ، ثم رماها  في  ــةً بعد أخ ورق

سلةِ املهمالت!!.

اصدارنص  سواحل اللهب

(م ح ب ط)

ــات عديدة  ــاركات وفعالي ــدم مش ــذي يق ال
ــرحية وقراءات ادبية ومداخالت  وعروض مس
نقدية حيث احتفى املهرجان بضيف الشرف 
الشاعر العراقي الكبير ووكيل وزارة الثقافة 
ــل أبو رغيف  ــياحة واالثار الدكتور نوف والس
ــكر  الذي اعتلى منصة االفتتاح بتقدمي الش
ــعادته  ــذا التكرمي معرباً عن س ــان له والعرف
ــي ارتبط  ــس اخلضراء الت ــي تون ــد ف بالتواج
ــخ واحلضارة  ــة والتاري ــمها بعبق الثقاف اس
واالبداع ،مثنياً على جهود إدارة مهرجان(األيام 
ــيق والتواصل  ــة) في االعداد والتنس الروماني
عبر مديرة املهرجان السيدة  ضحى  بوترعة 
ــة  احتاد الكتّاب التونسيني بالقصرين  رئيس
ــفيطلة)للتنمية  ــة جمعية (سنا س ورئيس
ــى ادارة واليــــة  ــة وإل ــة واالجتماعي الثقافي
سبيطلة وسيادة الوالي احملترم  على الدعوة  
ــتقبال والضيافة والى  الكرمية وحفاوة االس
ــة  ــات اجلهويــ ــات واملندوبي ــع اجله جميـــ
ــة  ــكرية واملدنيــــ ــة والعس واالدارات البلدي
ــالف  باخت ــة  والثقافيــ ــة  واالثاريــــــــ
ــذا الكرنفال  ــعادته به العناوين ، مؤكداً س
ــروف  ــد الظ ــح ، بع ــي الناج ــي العرب الثقاف

ــهدتها تونس  في السنوات  املعقدة التي ش
األخيرة. واشاد الدكتور ابو رغيف  باملستوى 
ــة القامة  ــز واجلهود املبذول ــي املمي التنظيم
ــذي اثرته الفعاليات  ــذا املهرجان الدولي ال ه
ــة  املتنوع ــة  واالبداعي ــة  واألدبي ــة  التراثي
ــا لنتنفس معكم هذا  ــاً بالقول:  جئن ،مردف
ــعاركم في املهرجان  التاريخ كما رفعتم ش
ــل االجتماعي  ــذا التفاع ــهد معكم ه ونش
ــبيطلة  ــي ملدينة س ــداد التاريخ ــذا االمت وه

ــة لتبقى تونس رئةً لالبداع واجلمال  التاريخي
واملعرفة والثقافة واملسرح والشعر  والفنون 
ــم أن الوطن هو الذي  ــة ،لنقول معك اجلمالي
ينتصــر دائماً لينتصر معه اجلمال والسالم 
ــا الذين يصنعون  ــر تونس بأهلهــــ ، وتنتص
ــام اليوم  ــاء .وفـــي خت ــاة ، مبحبة وعط احلي
ــل االقدم د.نوفل  االول للمهرجان قدم الوكي
ــدارات التي  ــن االص ــف مجموعةً م ــو رغي اب
ــا وزارة الثقافة في العراق عـن مجمل  اجنزته
ـــاق العلمية واملعرفيــة واالنسانيــة  األنس
ــية  والسياس والقانونيــة  ــة  واالجتماعيـــ
ــة العراقية  ــر الدول ــن عم ــام م ــر مئة ع عب
احلديثة منوهاً بدور وزارة  الثقافة والسياحة 
ــلة  واآلثار في العـــــراق بتقدمي هذه السلس
ــبة االحتفال  ــدارات مبناس ــة من االص الغني
ــون هذه الهدية  ــة الدولة العراقية لتك مبئوي
ــراً اخرَ للعالقات الثقافية بني  املعنوية جس
البلدين.وكانت فعاليات املهرجان قد ابتدأت 
بعرض مسرحي بعنوان «أوبرا  البقاء « لنادي 
ــبيطلة مع عرض  ــرح بدار الشباب بس املس
ــينمائي د.حيدر  لفيلم وثائقي للمخرج الس
ــيقي للفنان  ــرض موس ــدمي ع ــول وتق مجه
ــية  ــن وعرض لرقصات افريقية تونس نورالدي
ــاج ، وكان ل  فرقة  ــاحل الع لطالبات من س
ــرض فلكلوري  ــاركة عراقية بع كركوك مش
ــاعر  ــك افتتاح الش ــبق ذل ــيق، س تراثـي ش
ــرض الصناعات  ــف) ملع ــه (ابورغي ــى ب احملتف

ــة  ــة الوطني ــات التقليدي ــة والصناع اليدوي
ــق تكرميي من قبل  ــوم ، كنس ومعرض للرس
ــرف  د. نوفل ابو  ــان لضيف الش إدارة املهرج
رغيف لدوره امللموس في إثراء ودعم املشهد 
ــة االصعدة وملا  ــي وتفاعله على كاف الثقاف
ميتلكه من  حضور وبصمة ابداعية مميزة في  
ــي والعربي بوصفه   ــاء الثقافي العراق الفض
ــؤوالً ثقافياً بارزاً  ــاعراً واديباً و ناقداً ومس ش
ــة وادارية  ــوه إعالمي ــرمي  وج ــى جانب تك .ال

ــفيطلة  ــنا س ــة ومن جمعية س ــن املدين م
ــدوات ومحاضرات  ــهد اليوم االول ن .كما ش
ــة اإلعالمي لطفي  ومداخالت علمية برئاس
ــتاذ  لألس ــة   علمي ــة  ومداخل ــي  الهرماس
ــي  ف ــة  (الفالح ــوان  بعن ــي  دخليل ــر  ثام
ــن الروماني  ــة Byzacène في العهدي منطق
ــة الزيتون منوذجا) ومداخلة  والبيزنطي/ زراع
ــناوي  ــم خش ــد املنع ــتاذ عب ــة لألس علمي
ــوروث  امل ــي  ــة ف التعبيري ــة  الرمزي ــوان  بعن
ــراً ورقة  ــة القصرين. واخي ــيقي بجه املوس
بحثية لألستاذة مليكة التومي من املغرب  
ــوم واألمس) ــوان (مدينة طنجة بني الي بعن
ــور أبو رغيف  مداخالت معمقة  وكان للدكت
ــات  ــة مطولة خالل اجللس ــارات نقدي واش
ــياق ذاته  ــان .وفي الس ــية للمهرج النقاش
حضر الدكتور نوفل أبو رغيف االستعدادات 
ــات املنظمة ملهرجان  ــت بها اجله التي قام
ــاري مبدينة  ــي املوقع اآلث ــام الرومانية ف االي
سبيطلة قبل االنطالق الرسمي للمهرجان 
بتغطية التلفزيون الوطني التونسي وعدد 
من ابرز وسائل االعالم واالذاعات  في تونس.

 

فنارات

ــع مفردات االحداث الواحدة عقب االخرى   هو وض
ــن مضمون  ــف ع ــلة متصاعدة تكش في سلس
ــور وفق  ــا لتتط ــخصياتها واحداثه ــة بش القص
ــا كما هو  ــاة وحركة صراعه ــم تطور احلي مفاهي
ــر ( الفضيلة  ــني كتلة اخلير وكتلة الش معروف ب
ــلوكها  ــن خالل س ــا م ــذه نعرفه ــة ) . وه والرذيل
ــا ومن خالل دائرة العالقات التي تتوضح  وتأثيراته
ــلوكيات والتاثيرات سواء اكانت  لنا بني تلك الس
على شكل افرادا أو جماعات أو أفكار ومعتقدات 
ــر أو يتموج أو ينمو  ــذا البناء يجب ان ال يتعث . وه
ــة وتراكم هذه  ــل ان املعلومة املضاف ــوا افقيا ب من
ــدى جناح هذا النص  ــر م املعلومات هي التي تؤش
ــتطيع  عن غيره حتى يبلغ ذروة احداثه . فهل يس
ــن ان  يكتبه من احداث  ــب أن يحدد ما ميك الكات
ــرك االحداث تفعل  ــي الكتابة ويت ــرع ف ام ان يش
ــو الطبيعي  ــاة والنم ــب قوانني احلي فعلها حس
ــخصياته ؟  ــتطيع ان يحدد ش لها .       وهل يس
وكيف تفعل ؟ ليستطيع بالتالي وضع افعال لها 
ــتطيع  ــداث ال ميكن احلياد عنها . اذا كان يس واح
ــد البد وان  ــي قالب جام ــد وضع عمله ف ــك فق ذل
ــف البناء وكثرة  ــدم التوازن  وضع ــر عليه ع يظه
الهفوات وبذلك فقد اهم عنصر وهو االقناع ومن 
ثم املتعة باالنسيابية والتوقع . حيث ان االحداث 
ــي ال ميكن  ــي اال كائن ح ــون النص ما ه ــي تك الت
ــار محدد  ــوه او وضعه في مس ــيطرة على من الس
ــاعر  ــلفا ، النه يتعامل مع املش ــط له س ومخط
االنسانية والتقلبات النفسية من خالل الظروف 
ــة . واذن فهو يتعامل مع قوانني هذه احلياة  احلياتي
ــير وفق خط محدد  ــذه القوانني ال ميكن ان تس وه
ــروف . وهنا يجب ان  ــني وفي تنام مع او محور مع
نعرف ما هو البناء الدرامي وان نعرف ان هذا البناء 
يعتمد على الصراع وهذا الصراع ميكن ان يكون: 

١- صراع اشخاص – افرادا أو مجاميع - مادية .
٢- صراع ارادات معنوية .

    آ- صراع بني فرد وفرد .                                    
    ب – صراع بني فرد ومجموعة .                                    

   ج – صراع بني مجموعة ومجموعة .          
ــة والطبيعة  او  ــني فرد او مجموع ــراع ب     ه – ص

القدر .
ــر املفاجأة عنصر مهم في البناء  لذلك فان عنص
ــويق واجبار  ــى التش ــا ما يؤدي ال ــي وغالب الدرام
ــى يصل الى  ــة والتوقع حت ــى املتابع املتلقي عل
ــف احللول وصوال  ــداث ثم تتكش ــذروة في االح ال
للنهاية في حبكة درامية رصينة تتكون من عدة 

افعال مترابطة بنسيج متداخل .

taÜy¸a@ıb‰i

صباح رحيمه

@pbÓiÎÜ‰ΩaÎ@Ú‹�Ójç@@Ü‡n»flÎ@ÂÌäñ‘€a@Ô�€aÎ@@âÏö°@ÚÓ„bflÎä€a@‚bÌ¸a@@ÊbuäËfl@|nn–Ì@—ÓÀâ@Ïia@›œÏ„@Ö@
ÚÓ«b‡nu¸a@pbÓ€b»–€aÎ@ÚÓ8ä€a@pbéç˚ΩaÎ@Úœb‘r€a@âÎÖ@ıaâÜflÎ@ÚÌÏË¶a

انطلقت اعمال مهرجان األيام الرومانية وفعالياته الثقافية بحضور ثقافي وشعري وفني دولي وسط حفاوة اهالي مدينة 

سبيطلة التاريخية، وقد اشارت كلمة االفتتاح على لسان والي القصرين الى أهمية هذا احلدث بالنسبة لتونس وللوالية 

والسيما بعد التوقف االجباري بسبب ظروف اجلائحة للسنوات السابقة وها هو اليوم يستعيد نفسه بتنظيم جديد وسط 

حضور شخصيات ووفود مهمة ومؤثرة من الفضاء العربي مثلت العراق وليبيا واجلزائر واملغرب وتونس ومصر وفلسطني وقد 

اشاد الوالي باجلهود املنظمة لأليام الثقافية معرباً عن امتنانه حلضور الوفود املشاركة وعلى رأسها الوفد العراقي 

تونس/ شيما العالكي 
تصوير /مصطفى عادل 

قصة قصرية

البينة الجديدة / علي شريف

افتتح في محافظة بابل صالون 
الشاعر كامل الدليمي الثقافي 
ــهرية  ــة ثقافية ش ــون بواب ليك
يقدم من خاللها كل ما هو جديد 
ــي البابلي  ــهد الثقاف ــي املش ف
ــون  والفن ــة  والثقاف األدب  ــي  ف
ــعر.  ــة والش ــة والصحاف املنوع
ــن البيت الثقافي  بحضوركادرم
ــن األدباء  ــدد كبير م ــي وع البابل
واملهتمني  ــني  واملثقف ــاب  والكت
ــن  الثقافي.وتضم ــان  بالش
ــن الفعاليات  ــال عددا م االحتف
ــس  ــة ملؤس ــم كلم ــة ث الثقافي
اجمللس الثقافي الشاعر الدليمي 
ــيكون في  ــس س ــاً إن اجملل مبين
خدمة الثقافة حصراً وال يتدخل 
ــي ولن  ــأن ديني وسياس ــاي ش ب
يكون منبراً للترويج لشخصية 
ــب  وتنص ــأنها  ش ــال  ع ــا  مهم
ــة  ــة وخلدم بالثقاف ــه  اهتمامات
ــن جانبه القى الدكتور  الوطن.م

ــرة بعنوان  ــي محاض ــالء احلل ع
ــي بني  ــف العراق ــة املثق ( محن
التنظير والتطبيق ) قدم خاللها 
ثالثة محاور االول الفجوات التي 
تعاني منها الثقافة بني التنظير 
ــك انتقل الى  ــق بعد ذل والتطبي
محنة التطبيق والتنظير واحملور 
ــاول فيه محنة املثقف  االخير تن
ــا تضمن االحتفال  العراقي. كم
قراءات شعرية لعدد من شعراء 
ــني  ــد احلس ــاعر عب ــة الش احلل
ــي وفارس  ــي الطائ ــي وعل اجلناب
ــريفي ).  ــد الش ــي وأحم اخلفاج
وفي اخلتام قدم الشاعر الدليمي 
ــس الصالون شكره وثنائه  مؤس

جلميع احلاضرين.

البينة الجديدة / حميد الحريزي
  

ــدر الناقد والروائي مهدي علي  أص
ــدي الصادر  عن  ازبني كتابه  النق
 ..٢٠٢٢ ــام  ع ــن  الف دار  ــة  مكتب
الفواعل غير النمطية  في ثالثية 
ــد احلريزي  ــات للروائي حمي محط
ــاول الواقع  ــة ثالثية تتن وهي رواي
ــي لنضال  ــي واإلجتماع السياس
الشعب العراقي ضد الدكتاتورية 
ــاع  متمثال في  ــف واإلقط والتخل
ــجل فصيل  ــه   توثيقا لس نضال
وطني  متمثال  بـ ( احلزب الشيوعي 
ــات  مخاض ــن  ضم ــي)   العراق
ــردية  ــة س ــر ملحم ــراع  عب الص
ــي  ــل ف ــي  واملتخي ــع الواقع جتم
ــالث ( العربانة.  كفاح،  محطات ث
البياض الدامي  ) وقد تناول الناقد 
ــخصية  ــدي ازبني أهمية الش مه
في العمل الروائي، كونها  عنصرا  
ــن الفواعل اجلمعية الراكزة في  م
ــاوال  اهميتها ودورها  الرواية ، متن

عند مختلف النقاد ، وموقعها في 
تشظي العالقات  وجتذير الصراع 
ــردي  ، بني الرؤية  داخل النص الس
التقليدية التي تلحق الشخصية 
ــرض حتقيق  ــخص لغ مبالمح الش
ــني رؤية  ــا ، وب ــام بواقعيته اإليه
ــخصية  التجديد التي تعرف الش
بكونها عنصرا من العمل الروائي 
ــخصية  ــى ان ضعف دور الش ، ال
ــة كما هو  ــت كائنات ورقي وأضح
ــد تخلت عن  ــال عند بارت.او ق احل
ــا لفواعل اخرى، وتصدت  مواقعه
ــات حية  ــخصية  كائن لدور الش
غير اإلنسان حتى اآلالت و األشياء 
ــت فواعل  ــخ أصبح وادوات املطب
ــخصية.حيث عمد  تؤدي دور الش
ــيم  ــد مهدي ازبني الى تقس الناق
ــة محطات، الى  الفواعل في رواي
فواعل  غير منطية حيوانية متثلت 
ــنونو   بالكلب حموري وطائر الس
وفرخ احلجل مشمش والسمكة 
ــك  ــد ، ودي ــلحفاة  والهده والس

سعدة  والفار والقط، حيث وضع 
ــف مهدي  ــب توصي الروائي حس
ــوان، ضمن  احلي ــخصية  ازبني ش
إطار معني مبنحها مالمح وأفعاال 
ــن الوصف  ــات، وغير ذلك م وصف
ــا وضع الناقد عرضا  اخلارجي .كم
ــة،  كانت  ــل الرمزي ــرا للفواع آخ
فاعلة في النص السردي ، من دون 
حتديد ابعادها  والتعريف مبالمحها، 

ــرق  ــاعر  س ، الذي س متثلت بالش
ــاح وزعم انها  ــعار البطل كف اش
ــع   يوش ــيد  والس ــه،  كتابات ــن  م
ــخصية  ــات، وش ــب الكرام صاح
ــة، كما  ــة. الذهني ــد املتخيل فري
ــعة  ــة ازبني املوس تضمنت دراس
ــي ثالثية  ــة  ف ــل اإلعتباري الفواع
ــت  بالعربانة   ــات، وقد متثل محط
ــيوعي  واحلزب متمثال باحلزب الش
ــن   الوط ــى  ال ــة  العراقي،اضاف
العراق  الذي مثل فضاء األحداث، 
كما تناول الناقد باسهاب حتليل 
 ، ــاعر  الش ــة  الرواي ــخصيات  ش
ــيد  كفاح ، ومظلوم ، وفريد، الس
يوشع، والغور عميقا في حياتهم 
ــية،وما ميور  في دواخلهم   النفس
ــظت عبر  ــن هواجس وقلق تش م
ــص الروائي  ــردي للن امللفوظ الس
الرواية شخصيات  حيث جمعت 
ــيطة  ــة عميقة واخرى بس مركب
سطحية متغايرة الرؤى والثقافة 
ــي. والوجدان ــي  الروح ــق  والعم

ــد بالتعريف  ــة لتناول الناق اضاف
ــنت الروائي  ــخصيات خارج امل لش
ــظيات  كان لها حضورها في تش
ــخصية الشاعر   السرد، منها ش
ــيني عبد احلسني  الشعبي احلس
ــبع ، والشخصية الوطنية  ابو ش
املناضلة سالم عادل حيث كانت 
ايقونة للصالبة والصبر والصمود، 
بوجه اجلالدين  والقتلة  واملناضل 
ــذي  ــريع. ال ــن س ــهيد حس الش
ــكري في  ــارك في انقالب عس ش
معسكر الرشيد ضد الفاشست 
لكن احملاولة باءت بالفشل بسبب 
ــاء تنفيذ  ــاك الذي حصل اثن االرب
ــخصيات  العملية، اضافة الى ش
ــد  ــد أحم ــل خال ــن قبي ــرى  م اخ
ــد اهللا، وعزيز  زكي وعبد اجلبار عب
احلاج وسيد يوشع ،كما تضمنت 
ــة عددا كبيرا من املصادر   الدراس
والقراءة  الدراسة  إعتمدتها  التي 

النقدية الفاعلة.

افتتاح صالون الشاعركامل الدليمي الثقايف يف بابل

الفواعل حمطات للرشنقة اجلاملية
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي
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8الحصاد
«املرور» تشرتط تطبيق(٤) تدابري لتقليل احلوادث بشكل كبري

بغداد / البينة اجلديدة
ــجيل  ــرور العامة تس ــدت مديرية امل أك
ــائقني  في  ــب التزام جيدة لدى الس نس
ــي ارتداء حزام  ــدد ف تطبيق قرارها املش
األمان، فيما حتدثت عن ٤ تدابير، قالت، إن 
توفرها سيقلل احلوادث املرورية بشكل 
ــماعيل مدير  كبير.وقال اللواء طارق اس
ــون يوجب لبس  ــة، إن القان ــرور العام امل
حزام األمان وهذا األمر مطبق في جميع 
ــأنه  دول العالم وتطبيق القرار امللزم بش
اليوم أشاع هذه الثقافة وبدأ السائقون 
ــوارع الفرعية. ــي الش ــه حتى ف بارتدائ
ــس حزام  ــي لب ــديد ف ــاف، أن التش وأض
ــاء نتيجة ارتفاع وتيرة احلوادث  األمان ج
في العراق خالل األشهر األربعة املاضية، 
إذ إن الصعود كان رهيباً ويوم أمس فقدنا 
ــبب احلوادث.ولفت إلى أن  ١١ مواطناً بس
ــان يقلل احلوادث املرورية  لبس حزام األم

ومعظم الوفيات كان من املمكن تفاديها 
لو أن السائق ارتدى احلزام.وشدد على أن 
الهدف األساسي من اإللزام بلبس حزام 
ــى الغرامات بل  األمان ليس احلصول عل
تطبيق وسائل األمان وهو إجراء يتم وفق 
ــراق غالبيتها  ــد أن طرق الع القانون.وأك
ــياج  ــة من الس ــة وخالي ــر مخطط غي
ــة وهناك  ــاً انارتها ضعيف ــي وأيض األمن
ــدم تخصيص  ــبب ع تقصير واضح بس
األموال من اجلهات املعنية والتخصيص 
ــد أن توفير  ــن صالحية املرور.وأك ليس م
ــان أمور  ــزام األم ــاله ولبس ح ــور أع االم
ــوادث بنحو  ــتقلل احل ــر أربعة س وتدابي
ــق القانون  ــى أن تطبي ــيراً إل كبير، مش
بشكل ملزم سيدفع املزيد من املواطنني 
ــيخ الثقافة  ــيلة لترس لاللتزام وهو وس

العامة بالتزام شروط األمان. 

النزاهة : صدور أمر باستقدام مديرين 
عامني ملرصف الرافدين

بغداد / البينة اجلديدة
ــدور أمر  ــس األحد، عن ص ــة االحتادية، ام ــة النزاه ــت هيئ أعلن
ــابقني ملصرف الرافدين، مبينة أن  ــتقدام مديرين عامني س باس
ــوال ومصالح اجلهة  ــداث الضرر عمدا بأم ــني قاما بـإح املتهم
ــرة التحقيقات في  ــان  أن دائ ــاء في بي ــالن فيها.وج ــي يعم الت
ــر الصادر عن  ــا عن تفاصيل األم ــة، وفي معرض حديثه الهيئ
ــة، أفادت  ــة بقضايا النزاه ــة اخملتص ــة حتقيق الرصاف محكم
ــابقني في  ــن عامني س ــدر بحق مديري ــتقدام ص ــأن أمر االس ب
ــف اختالس مبلغ قدره  مصرف الرافدين؛ إلهمالهما وعدم كش
ــرف في اخلالدية. ــار من فرع املص ــار دين (٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي

ــتنادا ألحكام املادة (٣٤٠) من  وأضافت الدائرة، أن األمر صدر؛ اس
قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) املعدل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوا بجرائم  ــخاص ادين ــعودية، ثالثة أش ــلطات الس أعدمت الس
ــاعد احلوثيني في  ــة مرتبطة باإلرهاب من بينهم ميني س مختلف
ــبما أفاد  ــي اململكة، حس ــتهداف موقع حيوي ف ــالده على اس ب
ــهرين  ــمي.وتأتي اإلعدامات اجلديدة بعد أقل من ش ــالم الرس اإلع
ــوم واحد أثارت تنديدا دوليا  ــعودية ٨١ إعداما في ي من تنفيذ الس
ــع العام إلى ١٢٠  ــدد عمليات اإلعدام منذ مطل ــعا، ليصل ع واس
ــتنادا إلى بيانات رسمية.  ــب تعداد لوكالة فرانس برس اس بحس
ــرتها وكالة األنباء  وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات متفرقة نش
احلكومية واس السبت إعدام سعوديني وميني على خلفية قضايا 

جتسس ومهاجمة قوات األمن وقتل رجل أمن ومتويل اإلرهاب.

اعدام (٣)مدانني بجرائم أرهابية يف السعودية

املوارد حتدد أسباب انخفاض مناسيب مياه دجلة يف صالح الدين

دولة القانون : مبادرة املستقلني أصبح هلا صدى يف الساحة السياسية

ثالث جلان نيابية تنتخب رئاستها ونواهبا

بغداد / البينة اجلديدة
ــي صالح  ــة ف ــوارد املائي ــة امل ــددت مديري ح
ــيب املياه  ــاض مناس ــباب انخف ــن، أس الدي
ــارت إلى  ــة في احملافظة، فيما أش بنهر دجل
ــة املائية  ــر احلص ــة بتوفي ــوزارة ماضي أن ال
ــم الصيفي بالكامل ومياه الشرب.  للموس
ــد الواحد عبد،  ــام عب وقال مدير املوارد، بس
ــيب املياه في نهر دجلة  إن االنخفاض مبناس
ــر طبيعي  ــالح الدين، أم ــد في ص وبالتحدي
ــي، مبينا أن  ــتهالك املائ ــة االس ــبب قل بس
ــة موضوعة من  ــاض جاء ضمن خط االنخف

ــبب عدم وجود استهالكات  قبل الوزارة بس
حالية لكون هذه الفترة محصورة بني نهاية 
ــة الصيفية.  ــتوية وبداية اخلط اخلطة الش
وأضاف، أنه مت اجناز اخلطة الشتوية بالكامل 
ــوارد  امل وزارة  أن  ــى  ال ــا  الفت ــاح،  بنج  ٪١٠٠
ــع وزارة الزراعة تدرس  ــيق م املائية وبالتنس
ــب االيرادات  ــة الصيفية وحس ــا اخلط حالي
ــاه املتحققة في اخلزانات  املائية وكمية املي
والسدود، وستكون هناك حصة مائية جيدة 
تغطي اخلطة الصيفية وكذلك مياه الشرب 
ــا املواطنني لالعتماد  ــاه الصناعية. ودع واملي

على الري احلديث بالتقطير او بالرش لغرض 
ــي املياه  ــتهالك والضياعات ف ــل االس تقلي
ــة غير رطبة  ــابقة واحلالي كون االعوام الس
ــار  ــاقطة قليلة. وأش وكمية االمطار املتس
إلى أن خطة الوزارة وضعت باحلسبان توفير 
ــم الصيفي بالكامل  احلصة املائية للموس
ــة رغم قلة  ــاة الصناعي ــرب واملي ومياه الش
ــاه اخملزونة في  ــة وكمية املي ــرادات املائي اإلي
ــدة  ــدود.وتابع، أن تصريف املياه على س الس
ــامراء غير ثابت ومتت السيطرة عليه من  س

قبل املركز الوطني للمياه في الوزارة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــون، محمد  ــة القان ــالف دول ــد عضو ائت اك
ــمري، امس االحد، أن مبادرة املستقلني  الش
ــاحة السياسية،  اصبح لها صدى في الس
ــل الطرفني اإلطار  ــه نحوهم من قب والتوج
ــدري حولهم إلى  ــار الص ــيقي والتي التنس
بيضة القبان.وقال الشمري، ، إن التحالفات 

ــار الصدري ال يزال  ــت لم تتضح، والتي ما زال
مصرّاً على موقفه، وأصبح ملبادرة املستقلني 
ــية، والتوجه  ــاحة السياس ــدى في الس ص
نحوهم من قبل الطرفني اإلطار التنسيقي 

والتيار الصدري حولهم إلى بيضة القبان.
ــة يحتاج إلى  ــكيل احلكوم ــاف، أن تش وأض
ــون خلفها،  ــندها كتلة قوية تك كتلة تس

ــون أداء احلكومة  ــرط يك ــاء هذا الش وبانتف
ــيء  ــاً، وننتظر قابل األيام وعن أي ش ضعيف
ــكيل  تش ــر  تأخي أن  ــاً  مبين ــتتمخض,  س
ــي أن هناك رغبات في إنهاء  احلكومة ال يعن
عمل البرملان عبر حلّه، ولو حصل ذلك؛ فلن 
ــوة باجتاه االنتخابات  يخطو أي مواطن خط

اجلديدة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــهداء والدفاع وحقوق  ــان الش انتخبت جل
ــتها  ــان النيابية، امس األحد، رئاس االنس
ــرة االعالمية جمللس  ــرت الدائ ونوابها. وذك
ــا  ــهداء والضحاي ــة الش ــواب ، ان جلن الن
ــيني عقدت بحضور  ــجناء السياس والس
النائب االول لرئيس مجلس النواب حاكم 
الزاملي وحضور اعضائها يوم امس االحد 
ــر اللجنة في مجلس  اجتماعها االول مبق
ــاع  ــالل االجتم ــه مت خ ــا ان ــواب، مبين الن
ــداهللا محمد  ــد عب ــب احم ــاب النائ انتخ

ــن للجنة.فيما ذكرت  اجلبوري رئيساً للس
ــرة االعالمية انه بحضور النائب األول  الدائ
ــم الزاملي  ــواب حاك ــس الن ــس مجل لرئي
ــان مت التصويت  وأعضاء جلنة حقوق االنس
على رئاسة اللجنة، بحضور النواب ارشد 
ــان الزاير  ــدة اجلميلي ونيس الصاحلي ووح
ــيناوي  ــعده احلس ــو  وس ــا عت ــاروق حن وف
ــني علي املردان،  ــهى السلطاني وحس وس
ــة  مبينة انه جرى خالل االجتماع مناقش
ــل  اللجنة  ــة عم ــا يخص آلي ــة فيم عام
ــع خطة  ــرورة وض ــة وض ــة القادم للمرحل

ــكل  ــل بش ــة للعم ــتراتيجية مفصل اس
ــروح العمل اجلماعي. ــك   ب جدي والتمس

ــن أهم اللجان  ــد الزاملي ان اللجنة م واك
ــعى  رئاسة اجمللس بتقوية عملها  وستس
ــن خالل تقدمي الدعم  كامل مللف حقوق  م
ــان.وفي نهاية االجتماع قدم النائب   اإلنس
فاروق حنا التنازل عن حقه كرئيس السن، 
ــد  ــى اختيار النائب أرش ــت عل ومت التصوي
الصاحلي رئيس اللجنة االكبر سنا والنائب 
وحدة اجلميلي النائب األول للجنة والنائب 

نيسان الزاير النائب الثاني للجنة.

نائب يكشف ملفات «فساد» 
يف صالح الدين وأكثر من (٢٠٠٠)

مرشوع متلكئ 

املالكي واخلزعيل يؤكدان عىل رضورة 
الوصول حللول سياسية حكيمة

صالح الدين / البينة اجلديدة
كشف عضو مجلس النواب، محمد كرمي البلداوي، امس األحد، 
ــار  ــر محافظة صالح الدين، فيما أش ــاد تخص دوائ ملفات فس
ــال البلداوي ، إن  ــروع متلكئ  .وق ــود أكثر من ألفي مش ــى وج إل
٢٤٤٠ مشروعاً متلكئاً في صالح الدين أهلكت احملافظة، وهناك 
ــاف، أن هناك  ــر احملافظة. وأض ــوب دوائ ــاد كبيرة تش ملفات فس
ــرف التعويضات في  ــة املركزية بص ــوراً واضحاً من احلكوم قص
ــن الدرجة القطعة  ــبت معامالت املتضرري احملافظة، حيث كس
ألكثر من ١٢ ألف معاملة، مشيراً إلى أن املعامالت املقدمة وغير 
ــاد  ــرة أضعاف هذا العدد.وفيما يخص الفس املنجزة تصل لعش
في احملافظة، قال البلداوي نحن جادون في متابعة هذا املوضوع، 
ــابقة ولكن عند انتهاء الدورة انتهى  وجمعنا تواقيع الدورة الس
ــاد كثيرة، حيث  ــوبها الفس ، أن امللفات التي يش املوضوع. وبنيّ
ــف للعلن  ــون و٦٠ مليار دينار، وما لم يُكش ــت أكثر من ترلي بلغ
ــدين في  ــاف على احلكومة املركزية وضع املفس ــو أكثر. وأض فه

قعر السجون، ليكونوا عبرة لالخرين.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيخ قيس اخلزعلي   ــام لعصائب أهل احلق الش ــث األمني الع بح
ــوري املالكي، األوضاع  ــيد ن ــس ائتالف دولة القانون الس مع رئي
ــان على ضرورة الوصول  ــية في البالد، فيما اكد الطرف السياس
حللول سياسية حكيمة. وذكر مكتب اخلزعلي ، أن األمني العام 
ــه ببغداد رئيس  ــتقبل في مكتب ــة عصائب أهل احلق ، اس حلرك
ــق البيان  ــرى خالل اللقاء وف ــون املالكي. وج ــالف دولة القان ائت
استعراض املشهد السياسي العراقي وسبل معاجلة العقبات 
ــات التي نتجت عن تأخير  ــكيل احلكومة واألزم التي تواجه تش
ــد من اجلهود  ــرورة بذل املزي ــد الطرفان على ض ــكيلها. وأك تش
ــن وصول الوضع  ــية حكيمة متنع م ــول إلى حلول سياس للوص

العراقي إلى حالة الضعف واخلطر.

NO.3875.MON.16.MAY.2022العدد (٣٨٧٥)  اإلثنين ١٦/ ٥ / ٢٠٢٢ 

بغداد / كامل الكعبي
التقى مدير عام دائرة بلدية الكرادة   سمير 
ــاء وأعيان  ــدا من وجه ــهيب وف رحيم ش
ــحة املاء  ــول موضوع ش ــة ح الزعفراني
ــا ،ولغرض ايجاد احللول لها من قبل  فيه
ــاء بغداد .واكد االهالي بان احملالت  دائرة م
ــك  ٦٤و٩٦٦و٩٥٨و٩٥٩وهنال ــكنية  الس
ــحة للمياه  ــة فيها ش ــر من األزق الكثي
ــر  ــك دور الصحة القريبة من جس ،وكذل
ــكني  ــك ايضا اجملمع الس ــى ،وهنال ديال
ــقق الطاقة )بناء عمودي وهو مجمع  (ش
سكني انشئ في ثمانينات القرن املاضي 
وفيه خيرة بناة البلد وطاقاته ،مع العلم 
ــبب  كان فيه مجمع للماء خاص به وبس
تقادم السنني والعوامل االخرى وسحب 
وزارة العلوم والتكنلوجيا يدها من اجملمع 
ــبب دمجها مع وزارة التعليم العالي  بس
ــح اجملمع بعيدا عن اخلدمات ،وعدم  واصب
ــح وضع  ــة اصب ــة الدوري ــود الصيان وج
ــيد  ــدين الس ــع بحالة مزرية مناش اجملم
ــل  ــداد بالتدخ ــني بغ ــوزراء وأم ــس ال رئي
وانهاء معاناتهم .وقال رئيس مهندسني 
ــمير رحيم شهيب :مدير بلدية  اقدم  س
ــة ابناء  ــداد بخدم ــة بغ ــرادة ان امان الك
ــة وال تدخر جهدا من اجل تقدمي  العاصم
افضل اخلدمات واملشاريع ،مرحبا بالوفد 
ــاعدة  الزائر واكد على  ضرورة تقدمي املس

ــة  ــن عاطل ــم ،وان (٥)مكائ ــة له الفوري
ــل والعمل ليس  ــا واثنان فقط تعم فيه
مبستوى الطموح ،وان احمللة ٩٦٦ستحل 
مشكلتها نهائيا وحتتاج فقط للمحولة 
ــرة الكهرباء  ــة ،  واعتذرت دائ الكهربائي
ــبب عدم وجود التخصيصات املالية  بس
،بحيث تعهد املدير العام للبلدية  باكمال 
ــة وانهائها  ــة الكهربائي ــة احملول معامل
ــع كامل متضرر  ــة ٩٧٧فيها مرب ،وان احملل
ــروع بان  ــب ما اخبرني مدير املش ،وحس
ــده (٢)فقط   ونحتاج  املضخات التي عن
ــوارد املائية التي  ــى التعاون مع وزارة امل ال
ــيتم  ــات للكري وس ــود عملي اكدت وج

اطالق املياه خالل الشهر التاسع املقبل 
،فيما اكدت املهندسة ديانا عبد احلسني 
مدير قسم املاء بدائرة بلدية الكرادة:اننا 
ــاء بغداد  ــرة م ــع دائ ــاون م ــل بالتع نعم
ــحة  ــاء على ش ــول والقض ــاد احلل اليج
ــة الزعفرانية  حيث انها  املاء في منطق
منطقة كبيرة وتعاني من زيادة بالكثافة 
ــات  اقتراح ــدة  ع ــا  ،وقدمن ــكانية  الس
ــن بداية  ــة م ــذه احلال ــى ه ــاء عل للقض
ــر  ــروع لغاية جس احملالت القريبة للمش
ديالى ،وحاليا دائرة ماء بغداد تعد دراسة 
ــات على جميع احملالت  لتقليل الضغوط
في الزعفرانية ،باالضافة الى ذلك يوجد 

ــاء وباذن هللا عند نصب  مجمع قيد اإلنش
ــيتم القضاء على  احملولة الكهربائية  س
الشحة في جزء من منطقة الزعفرانية 
وهي احمللة ٩٦٦ دور الصحة واحمللة ٩٧٧دور 
ــاكل  ــة الى حلحلة املش ــة ،اضاف االمان
البسيطة بالتعاون  مع ماء بغداد خدمة 
للصالح العام وأهالي الزعفرانية الكرام 
ــكري :مسؤول فريق  . وقال محمد العس
ــة  الزعفراني ان  ــي  التطوع ــة  الزعفراني
ــا  وخصوص ــة  عام ــورة  بص ــة  مظلوم
ــبب  ــكني بس ــع الطاقة الس ــذا اجملم ه
ــنة نناشد  ــحة املاء ومنذ اكثر من س ش
ــوع بحيث توجد  ــن هذا املوض ونعاني م
ــة عاطلة واثنان  ــة مضخات وثالث خمس
ــط   تعمل !! وبكفاءة ضعيفة ،وعند  فق
ــة يجيبونا بان املوازنة  املراجعة واملطالب
ــيولة مالية  ــد س ــودة وال توج ــر موج غي
ــن العطش  ــائال هل ميوت الناس م متس
ــرات واملوازنات  ــي بلد النهرين وبلد اخلي ف
ــد العديد  ــة الكبيرة؟فيما اك االنفجاري
ــرورة انهاء هذه املعاناة  من املواطنني بض
ــة  الزعفراني ــاء  البن ــاعدة  املس ــدمي  وتق
ــوزراء وأمني  ــيد رئيس ال ــدين الس مناش
بغداد بالتدخل الفوري وانهاء هذه احلالة 

املتكررة كل عام.

اهايل ووجهاء الزعفرانية يلتقون املدير العام لبلدية الكرادة ويناشدون رئيس 
الوزراء اهناء معاناهتم بالقضاء عىل شحه املاء ببعض املحالت واملجمعات السكنية 

التجاوزات احلاصلة عىل 
االرصفة مازالت مستمرة 

أمام انظار مدير صحة بابل
شكوى

مواطنون يقولون: يؤملنا كثيرا ان نرى جتاوزا على 
ــق من خالل   ــي اغلب املناط ــوارع ف ارصفة الش
تواجد باعة اخلضار على حافة الشوارع ناهيك 
ــي اغلب  ــرة ف ــات املنتش ــالخ احليوان ــن مس ع
ــر حضارية مما  ــوائية وغي ــق بطريقة عش املناط
ــير املارة  ، دعوة الى اجلهات البلدية  يؤثر على س

اخملتصة ملعاجلة هذه الظاهرة.

ــاء يوم ٢٠٢٢/٥/١٤  ــاعة (٣٠/ ٨) من مس في الس
ــم  ــان في بابل / قس ــفى مرج ــت مستش راجع
ــة بداء  ــرض زوجتي املصاب ــك لع ــوارىء وذل الط
ــي اثنان من اوالدي  ــكري املزمن وكان يرافقن الس
ــة اخلافرة طلبت من  ــا وصلنا الى الطبيب وعندم
زوجتي االستلقاء على السرير اخلاص بالفحص 
ونظراً لكبر سنها طلب أحد اوالدي من الطبيبة 
ــرير الفحص إالّ أن  ــا على س ــوم باصعاده ان يق
الطبيبة رفضت ذلك بشدة وتعاملت بخشونة 
ــانية وعليه  ــالتها االنس وهو ما يتنافى مع رس
اناشد السيد مدير عام دائرة صحة بابل للوقوف 

على هذه احلادثة واعطاء كل ذي حق حقه. 
اِّـواطن رسول حسني عبود

ظاهرة الكالب السائبة  
املنترشة يف اغلب املناطق 

 الكثير من املواطنني يشكون من ظاهرة الكالب 
ــكنية واألزقة  ــائبة في اغلب املناطق الس الس
ــؤولة تخليصهم منها  ويرجون من اجلهات املس
ــببت بالكثير من احلوادث  اضافة الى  ألنها تس
خلق حالة من الرعب لدى األطفال عند ذهابهم 
ــات  ــدة للجه ــدارس .. مناش ــن امل ــم م وعودته
ــذه الظاهرة حماية  ــة بايجاد معاجلة له اخملتص

للناس من االضرار التي قد تلحق بهم.

ظواهر التغريات املناخية 
عىل سكنة مناطق هنر دجلة

ــبب ظواهر  ــة الكثير بس ــق نهر دجل ــي مناط تعان
ــم خطر ظواهر  ــن زيادة حج ــرات املناخية، م التغي
ــكنة مناطق نهر دجلة  ــرات املناخية على س التغي
ــدود التي تتسبب  وذلك من خالل بناء املزيد من الس
ــوة يوجهها  ــا جنوبًا.دع ــا اجتهن ــاه كلم ــح املي بش
ــؤولة  لوقف  ــكنة هذه املناطق الى اجلهات املس س
ــاكل املياه من اجل  ــدود التي تزيد من مش بناء الس

الوصول الى حلول حقيقية ناجحة.

رواتب املتقاعدين ..متى يتم تعديلها وإعادة النظر فيها؟
متابعة / البينة اجلديدة 

ــه  ــى ب ــا يحظ ــم أول م ــع دول العال ــي جمي ف
ــم  لتذكيره ــة  إحتفالي ــة  إقام ــن  املتقاعدي
ــا  ــي افنوه ــم الت ــرة حياته ــم ، وزه بعطائه
ــا ، فالرواتب  ــي بالدن ــم إال ف ــي خدمة بالده ف
ــق األنفس  ــم صرفها إال بش ــة ال يت التقاعدي
ــلم  ــد هذه املعاناة ، فس ــم يقف األمر عن ، ول
ــنوات  ــاوى مع س رواتبهم التقاعدية لم يتس
ــاد  خدمتهم الطويلة ، وإحدى تفرعات الفس
املالي واألزمة املالية في البالد ،هو صرف رواتب 

للمتقاعدين دون احلدود الدنيا ،والتي ال تكفي 
ــث أصبح من  ــد متطلبات احلياة اآلن ،حي لس
ــة احتياجات  ــاً يكفي لتلبي ــادر أن جتد راتب الن
ــرة يضج بها  ــك مطالب كثي ــد ، هنال املتقاع
الشارع العراقي واملتقاعدين خصوصا لتعديل 
قانون التقاعد واملشمولني بأحكامه مبا يؤمن 
ــن وجهة  ــياً أفضل، وم ــتوى معيش لهم مس
ــب املصروفة لهم  ــر املتقاعدين هذهِ الروات نظ
ــد معاناتهم  ــكل يرقى إلى ح غير كافية بش

وتغطية احتياجاتهم.

هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس هموم الناس 
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توثيق تاريخي 
ــة  ــن لغ ــكيلية : الف ــي/ تش ــرة ناج أمي
ــاء  ــى لو كانت خرس ــب الروح حت تخاط
ــن اجلمال  ــذذ في مواط ــه يجعلك تتل ألن
ــتطيع اإلبداع فيها  ــي الطبيعة ، وتس ف
فيزيدك أميانًا بقدرة اخلالق ، وكذلك يعتبر 
ــم تعبيرا عن روح الشعوب وتوثيق  الرس
ــا نغوص فى  ــم ألنن للتاريخ ، ونحن نرس
ــا ولكي  ــى من حولن ــة حتى ننس اللوح
نكون في قمة السعادة وحتقيق الذات في 

اجنازاتنا ، أما ملاذا أرسم فهو بالنسبة 
ــه عاملي  ــرد هواية، ألن ــن مج ــي أكثر م  ل
اخلاص الذي اخلقه ألعبر به عن مشاعري 
ــكب  ــى تراكمات الواقع وأس ، ولكي أنس
ــعر بسعادة  ألوان روحي على لوحتي وأش

لثناء اآلخرين على أعمالي.
ضرورة دعم الفن 

عادل أصغر/ تشكيلي: الفنان التشكيلي 
ــر إبداعا من قبل رغم كل  أجده اليوم أكث
ــن قبل  ــجيع م ــو وجد التش ــق ول العوائ
ــر واصبح في  ــذاع صيته اكث ــة ل احلكوم
ــتوى العالم لكن  ــف األول على مس الص
ــانده ماديا ومعنويا أنا  يحتاج إلى من يس
ــؤول كبير حني  ــن وزير أو مس ــتغرب م اس
ــكيلي على  ــاح معرض تش يكلف بافتت
ــرور الكرام ولم  ــي ومير م ــبيل املثال يأت س
ــب جدا عليه  ــي اي عمل وهذا معي يقتن
ــخة  ــد يكون في بيته أعمال مستنس وق
ــز وتزعج  ــذه كلها حت ــب ه ــي اجان لفنان

ــو التفتت احلكومة لهذا  الفنان ، امتنى ل
ــي من خالله  ــاري التي ترتق اجلانب احلض
الشعوب اإلهتمام بالفنان العراقي وتوفير 
كل مايحتاجه وتوفير البيئة املناسبة له 
ــور كل جماليات احلياة  ــه يترجم ويص ألن

ويضعها أمام املتلقي .
إيجاد برامج تثقيفية 

ــم  ــكيلية : نرس ــلوم/ تش أصيل داوود س
ــس اجلمال  ــني نتحس ــا فنان ــا خلقن ألنن
واللون ، ولنا ذائقة للجمال نرى كل شيءٍ 
ــرى الناس ما  ــف نريد أن ي ــكل مختل بش
نراه من اجلمال لكن بعيون الفنانني الفن 
ــك نطمح أن تعلق األعمال الفنية  ، وكذل

ــة  ــج ثقافي ــاد برام ــكان وأيج ــي كل م ف
ــمل  ــة اإلبداع الذي يش ــة بأهمي للتوعي
ــة واجملتمع  ــل ذائقة فني ــة حتم كل موهب
ــن فهو  ــد على الف ــس بجدي ــي لي العراق
ــم احلرف لكن نحتاج لنهضة  أول من رس

ثقافية حقيقية.
عدة أسباب 

ــكيلي : باحلقيقة  ــوداني/ تش ــد الس رائ
ــور  ــذ العص ــا : من ــباب ومنه ــاك أس هن
الوسطى الى يومنا هذا ، تذوق اجلمال في 
الفنون يكتمل بالفن التشكيلي بصورة 
ــم بصورة خاصة وذائقة هذا  عامة والرس
ــور األقتصادية  ــن األم ــن موجودة لك الف
األخرى هيمنة على الساحة األجتماعية 
ــا اضطر  ــاء مم ــة الرعن ــبب السياس بس
ــتهم ال أكثر ،  ــب الناس توفير معيش أغل
واملوجود حالياً يقتصر سوق بيع اللوحات 
ــميات معدودة ال مجال لآلخرين  على مس
ــع بثمن بخس ال  ــع لوحاتهم والبي في بي
ــر للقيمة الفنية كعمل  يوجد فيه تقدي
ــة األكادميية  ــه املمارس ــل في طيات يحم

والثقافية.
استخدام الفن كعالج

كوثر محمد حسني/ تشكيلية: باختصار 
شديد وحسب جتربتي بكاليري الشمس 
وكون قاعتي بقرب مطعم ارى الناس ترتاد 
املطاعم الفاخرة وباهضة الثمن ومحالت 
ــكل يومي  ــوارات بش ــس واالكسس املالب
ــروا ان يقتنوا  ــن ان يفك ــم أكثر م ومزدح

ــعر زهيد بالنسبة للمشتريات  لوحة بس
التي ينفقونها على االشياء املستهلكة 
ــة ، وإمنا هناك  ــم هابط ــس ألن ذاقته ، لي
ــر  ــر ال باجلوه ــام باملظه ــا باالهتم هوس
ــتهالكية أكثر من  ــياء االس ــاء األش وقتن
األشياء التي لها أثر نفسي وروحي ، امتنى 
ــاك صحوة كبيرة من اجلهات  ان تكون هن
ــع  ــل دور الطاب ــؤولة لتفعي ــة املس الفني

احلسي واحلضاري والفني في اجملتمع.
خلق جمالية مشتركة 

ــكيلي:الفن العراقي  ــدي/ تش صباح مه
ــازال قائما على النظرة التقليديه  الذي م
ــي واملتلقي،  ــل الفن ــني العم ــه ب للعالق
ــاهد/ النظرة التقليدية يعني هناك مش
متلقي وهناك عمل فني، اي هناك ركيزتان 
وهناك مسافة كبيره مقصودة بني هذين 
ــرة العمل  ــس فك ــى عك ــني ، عل الركيزت
ــى محاولة  ــة عل ــث القائم ــي احلدي الفن
ــافة بني املتلقي والعمل  إزاحة هذه املس
ــتركة  ــق جتربة جمالية مش من أجل خل
كاملة، أي جتربة حسية، ذهنية، جسدية 
ــني املتلقي رغم  ــة ب ــة وغير ثابت متحرك
اختالف جتاربه وخلفيته الثقافية والعمل 
ــاك عالقة ديالكتيكية  الفني ، يعني هن
ــكل  ــن العنصريني ، وبهذا الش ــني هذي ب
ــا و هناك  ــال ومهم ــي فاع ــح املتلق يصب
ــع ركائز في هذه التجربة ــ عمل فني،  ارب
ــاهم به، متلقي  فنان منتج للعمل ومس
ــل ، وهنالك  ــاهم ومكان وجود العم مس

ــة في  نقطة مهمة كثرة أعمالنا مكدس
منازلنا ال يوجد بيع وأمور أخرى. 

عالمة فارقة 
علي الربيعي/ تشكيلي : البد من اإلشارة 

هنا إلى نقطتني 
ــاس  ــة واالحس ــة الفني ــة الذائق اوال .قل
ــة كعنصر مكمل جمالية  بجمال اللوح
ــائل  ــكان ، والثانية عدم إهتمام وس للم
ــارض الفنية وتعريف اجملتمع  االعالم باملع
ــكيلي  بأخذ الريادة كون  بدور الفن التش
ــي  ــة ف ــة فارق ــكل عالم ــكيل يش التش
ــني  ــام بالفنان ــعوب واالهتم ــة الش ثقاف

التشكيليني بدعمهم ماديًا ومعنويًا.
واجهة تقدم الشعوب 

ــكيلي  ــزاوي/ الفن التش ــة مالك الع نادي
ــعوب  يحتاج إلى ذائقة فنية ، فرقي الش
ــون  ــا بالفن ــالل اهتمامه ــن خ ــاس م يق
وتقدمي الدعم للفنانني ، هناك الكثير من 
املواطنني غير متخصصني في الفن يرون 
ــرد مجموعة من  ــكيلي مج ــن التش الف
ــة ، وهذا يتطلب  ــومات غير مفهوم الرس
ــن ، وبغض  ــة لهذا الف ــتيعاب العام اس
النظر عن وجود دعم أو ال فالرسام يرسم 

إما كهواية أو كمهنة.
ترجمة األحاسيس 

ــم  ــكيلي: الرس ــرمي / تش ــي عبد الك عل
ــيلة  ــة فطرية، ووس ــي حاج ــبة ل بالنس
للتعبير عن دواخلي استخدمها ألسجل 
ــاعري التي تكون عصية  من خاللها مش

ــت حرفيتها  ــا بلغ ــرا مهم ــى الكامي عل
ــم أترجم كل  التقاطها ، ومن خالل الرس
ــيئا من  ما أرصد بتعبيرية ودقة وأنقل ش
هواجسي التي يعجز القلم عن كتابتها 
ــت يقينا أن  ــان عن نطقها ، وأدرك واللس
ــم يزيد من قيمتي كإنسان يسجل  الرس
ــة حتمل  ــائل هادف ــه رس ــته وألوان بريش

مكنونات نفسية وفكرية.
واقع مؤلم 

ــكيلية : أحيانًا  ــع/ تش ــع اجلام عبير ربي
ــنا ملاذا نرسم وجنيب: نرسم  نسأل أنفس
ــق احالمنا  ــتمر موهبتنا ونحق لكي تس
ــى قماش  ــق بالواقع عل ــم تتحق ــي ل الت

ــل مؤقت  ــش في أم ــا نعي ــة ، لرمب اللوح
ــض الهم عن قلوبنا ، وفي نفس  ويزول بع
ــم  ــت نالقي صعوبات وقيود أمام رس الوق
ــة من صخب  ــي ظروف صعب ــات ف اللوح
ــة الدعم  ــع وقل ــاء اجملتم ــاة وضوض احلي
ــذا الواقع الذي نعيش  املعنوي واملادي ، ه
ــان دائما مظلوم خاصة، اذا كان  فيه الفن
ــيطا ليس له عالقات واسعة  مواطنا بس
ــر خداعة الذي  ــن االن مظاه ــح الف ، أصب
ــل فنه للعاملية  ــك جاه ومال لم يص ال ميل
بسبب املعارض التجارية التي يطلب من 
الفنان املال بدل املشاركة والفنان املبدع 

لم يجد الفرصة املناسبة لألسف.
ترويج األعمال الفنية 

محمد السبع / تشكيلي : مثلما نسمع 
ــكيليون  ــيقى نحن الفنانون التش املوس
ــي  ــوع روحان ــم ،فاملوض ــاج ان نرس نحت
ــاس  ــان وما يعانيه من احس يخص الفن
ــذه الصفة هي  ــده في لوحته ، وه يجس
ــه الفني  ــتمر في عطائ ــي جتعله يس الت
ــوق ملنتجه  ــى الرغم من عدم وجود س عل
ــر بأننا نحتاج  ــي ، وهنا أحب ان أذك الفن
ــذا املوضوع من حيث  إلى دعم الدولة به
ــني أو زج الفنانني  ــات الفنان ــاء لوح اقتن
ــا ، لتطوير  ــة وغيره ــارض الدولي في املع
ــى منجزات اآلخرين،  أفكارنا واالطالع عل
ــواق العاملية  وبالتأكيد هناك بعض األس
ــجيع ودعم اإلنتاج  لها القابلية على تش

الفني التشكيلي.

ما حكاية أول سيف تقلّده امللك فيصل االول قبيل تتوجيه رسميا؟
َّـ مدينة الكاظمية .. عائلة آخر صنـّاع السيوف عبود الجواهري تحول بيتها ِّـتحف للمقتنيات و اِّـوروثات الرتاثية القديمة

ــم  تكت ــا  وأغماده ــا  قبضاته  .. ــيوف  •س
اسرارها ..

-ما ان تدخل الى القاعة الرئيسة للمتحف 
ــاب كبيرين امام  ــى تقف بانبهار و اعج حت
ــن املوروثات  ــدد الكبير م ــم و الع ــذا الك ه
ــة و تأتي في  ــة و املنوع ــات القدمي و املقتني
ــيوف العربية  مقدمتها مجموعة من الس
ــة و مطعمة بالذهب  ــالة بنقوش جميل احمل
ــة و كأنها حتمل  ــة و االحجار الكرمي والفض
ــة و مهارة  ــذه املهن ــرار ه ــا أس ــي طياته ف
ــى جانب معدات  ــا و صناعها .. ال حرفييه
قتالية قدمية اخرى كالتروس و اخلوذ و الدروع 
ــوارات  و الرايات امللونة و املالبس و االكسس
ــادة و املقاتلون اثناء  ــي كان يرتديها الق الت

املعارك ايام زمان .
اضافة الى وجود مجموعة فريدة من الالالت 
ــف  ــة و مبختل ــة امللون ــة الزجاجي النفطي
ــماورات  ــام و االنواع و االباريق و الس االحج

النحاسية اخملتلفة .
ــني الكبيرتني  ــدران القاعت ــن ج ــك ع ناهي
ــداد من  ــا   بأع ــني ازدحمت ــف و اللت للمتح
ــة و الوثائقية القدمية  ــور الفوتوغرافي الص

ــت في مضامينها توثيق املناسبات  عكس
ــاطات الثقافية  ــة و االحداث و النش الديني

التي يقوم بها اجمللس على مدار السنة .
•شيخ بغداد و اجلواهرية ..

ــيخ بغداد الدكتور حسني علي  -حدثني ش
ــرة  ــرة قبيل رحيله عن اس ــوظ ذات م محف

اجلواهرية و مجلسها قائالً:ـ

ــس  ــدم اجملال ــن اق ــة م ــس اجلواهري -مجل
ــه الى مئات  ــة و يعود تاريخ ــي الكاظمي ف
ــة التي  ــرة اجلواهري ــنني مقترنا باالس الس
ــاق تاريخها ,  ــكنت هذه املدينة في اعم س
و لهذا البيت تاريخ قدمي يتصل باملناسبات 
ــا اجلهاد في ثورة  ــة و الدينية و منه الوطني
ــراق الكبرى عام ١٩٢٠ و في هذه البيوت  الع

ــوج امللك فيصل  ــد بيت اجلواهرية ت و اقص
االول ملكا على العراق قبل ان يتوج رسميا 
لدَ السيف في الصحن  ــلة , ثم قُ في القش

الكاظمي الشريف ..
•املتحف الوحيد في مدينة الكاظمية.

ــل و املعلومات  ــة املزيد من التفاصي -ملعرف
ــة الكبرى  ــف التقينا االبن ــذا املتح ــن ه ع
ــرور  ــيدة س ــري الس ــود اجلواه ــاج عب للح
اجلواهري ( ام مصطفى ) و التي استطاعت 
بجهودها اخلاصة ان حتافظ على موجوداته 

و محتوياته .
فحدثتنا بقولها :

ــن قبل  ــام ١٩٩٠ م ــف ع ــيس املتح -مت تاس
ــبق ان  ــدي ( رحمه اهللا ) في دار اخرى س وال
ــت  مهمة  ــل هذه و تولي ــكنها قب كنا نس
ــى املتحف بعد  ــراف عل ــؤولية االش و مس

رحيله الى بارئه سبحانه .
ــيف تقلده امللك فيصل  •ما حكاية اول س

االول 
ــرور ان حتدثني عن  ــيدة س ــألت الس -ثم س
لد به امللك فيصل  ــيف الذي قُ حكاية الس
ــميا كما ذكر  االول قبيل تتويجه ملكا رس

الدكتور محفوظ على العراق عام ١٩٢١ في 
القشلة فقالت : 

-لقد اخبرني والدي ذات مرة بأن والده احلاج 
ــه و خبرته الطويلة  ــالم الذي عرف مبهارت غ
ــيوف هو  في مجال الصياغة و صناعة الس
لد به امللك  ــذي قُ ــيف ال من قام بصنع الس
فيصل االول و ذلك في احد بيوت اجلواهرية 
ــدر اول رئيس  ــيد محمد الص بحضور الس
ــذاك ثم في احلضرة  ــوزراء في العراق يوم لل
ــك  ــبق ذل ــد س ــة و ق ــة املقدس الكاظمي
مراسم تتويجه رسميا كملك على العراق 
ــات  ــن مقتني ــض م ــى ان البع ــيرة ال , مش
ــره الزمني  ــة قد جتاوز عم ــف اجلواهري متح

اكثر من ١٥٠ عاما .
و لقد لفت انتباهنا خالل جتوالنا في املتحف 
مجسم من مادة اجلبس باحلجم الطبيعي 
ميثل حصان االمام احلسني ( عليه السالم ) 
قام بتنفيذه متطوعا النحات عبد املطلب 
ــتلزمات و  ــزه باملس ــث مت جتهي ــي حي الطائ
املعدات التي كانت تستخدم ايام زمان من 

قبل الفرسان .
ــدت و لم يتم  ــيوف و مقتنيات نادرة فق •س

اعادتها الينا ..
ــاح اجلواهري  ــيد جن -من جانبه حدثنا الس
ــر للحاج عبود عن حادثة مهمة  االبن االكب
ــابق  ــي زمن النظام الس ــت معهم ف حصل
ــم للعديد من  ــول فقدانه ــا يق ــي كم و ه
ــتلزمات  ــيوف و الدروع و الرماح و املس الس
القتالية القدمية والتي ال تقدر بثمن عندما 
ــل دائرة  ــن قب ــدي م ــن وال ــتعارتها م مت اس
ــتخدامها  ــرح آنذاك الس ــينما و املس الس
ــرج  ــية للمخ ــم القادس ــر فل ــاء تصوي اثن
ــيف على امل اعادتها  املصري صالح ابو س
ــم اخبرونا  ــراغ منها لكنه ــد الف الينا بع
بانها فقدت ولم يتم تعويضنا على الرغم 
ــدات و الشكاوي التي مت تقدميها  من املناش
ــام ٢٠٠٣ قمنا بتقدمي  ــد ع ــن قبلنا . و بع م
ــات و لكننا لم  ــكوى الى جلنة التعويض ش
نحصل ايضا على اي اجابة بهذا اخلصوص 

.
•مجالس دينية و اخرى ثقافية ..

-فيما حتدث مهدي عبدالصاحب اجلواهري 
ــن  ــى ) ع ــرور ( ام مصطف ــيدة س زوج الس
فعاليات و نشاطات اجمللس االخرى بقوله :

ــي و الديني  ــس اجلواهرية الثقاف دأب مجل
ــه الدينية و احلسينية  على اقامة مجالس
كل يوم جمعة تتضمن محاضرات و دروس 
ــظ القرآن  ــب دورات في حف ــة الى جان ديني
ــيره و دروس فقهية و علمية  الكرمي و تفس
ــاتذة و مختصني في  ــة من قبل اس مختلف

هذا اجملال .
ــة و ادبية  ــة ثقافي ــد جلس ــا يتم عق فيم
ــهر بحضور  ــبت الرابع من كل ش ــي الس ف
ــة و الثقافية  ــخصيات االدبي عدد من الش
ــر ان من بني  ــة .ومن اجلدير بالذك و االعالمي
ــة املعروفة  ــة والفكري ــخصيات االدبي الش
من رواده كان الدكتور علي الوردي والدكتور 
ــالل  ــيخ ج ــوظ والش ــي محف ــني عل حس
ــاعران راضي مهدي السعيد  احلنفي والش

وعلي احليدري واخرين.
ــعنا اال ان نؤكد  ــن نغادر املكان ال يس •و نح
ــة اجلواهرية من خالل تخصيص  رغبة عائل
ــاظ على  ــف للحف ــعة املتح ــكان لتوس م
ــن االندثار و الضياع قبل فوات  موجوداته م

االوان.

زهراء اِّـوسوي
مسوق الكرتوني  

                                  
 مصدر ســعادة الكثري من النســاء ودخل 
إضــاَّـ للكثري مــن العاملني فيــه.. كثرت  
االلكتروني  والتوصيل  ــويق  التس ــركات  ش
ــا بدل  ــدون عليه ــن يعتم ــت الكثيري جعل
ــا يحتاجون    ــراء م ــروج الى املتاجر   لش اخل
بأنفسهم وخصوصا الفتيات.. ملاذا وما هي 
األسباب؟ هذا ما سيوضحه لنا املعنيون ب
ذلك                                                                                                                        

ــد كامل /ملاذا اختارت الفتيات  الدكتور احم
ــي على  ــوق االلكترون ــروج والتس ــدم اخل ع
ــاذا هذا  ــى املتاجر مل ــخصيا ال ــاب ش الذه

السلوك؟
ــص  ــى تقلي ــة إل ــا احلديث ادت التكنولوجي
ــافة وخاصة  ــال واملس ــد وامل ــت واجله الوق
ــاعد  إلى  ــام مما س ــرق واالزدح ــبب الط بس
ــد وان  ــي وقت واح ــن عمل  ف ــر م ــاز اكث إجن
البضاعة املعروضة ميكن استعراضها بكل 
ــكالها مع الدفع  ــا وانواعها وأش تفاصيله
ــذا ال يعني  ــى ان ه ــة ال ــا باإلضاف الكتروني
ــوق اإللكتروني  االعتماد الكامل على التس
بسبب الكسل أو العجز أو اخلمول الن هناك 
ــترخاء واستراحة  حاالت تعود إلى حالة اس
وهي غير مقبولة   .                                                                                                                               
ــور احمد هل ترى بأنه من املمكن لهذا   دكت
السلوك ان يتغير؟                                                                                  
ــى يتغير إمنا  ــلوكا خاطئا حت ــو ليس س  ه
ــي  ــوق اإللكترون ــني التس ــة ب ــا املوازن علين
ــوق  ــي فنحن نحتاج التس ــل الواقع والعم
ــاج اخلروج في  ــواح ونحت ــي في ن اإللكترون
ــوق  ــكاء على التس ــا االت ــرى ام ــا أخ قضاي
ــا  ــذا م ــل فه ــاء دور العم ــي وإنه اإللكترون
ــان ال دور  ــه اليوم بحيث أصبح اإلنس نعاني
ــل حياته  ــارت كل تفاصي ــل وص ــه وال عم ل
الكترونية وبشكل (ديليفري) إمنا هو سلوك 

مدمر للحياة 
هل التسوق االلكتروني متعة ام هوس عند 

الفتيات ملاذا هذا االهتمام؟ 
ــلية وامتاع  ــات تس ــة توجد اجتاه من جه
ــركات ومحالت  ــخاص وش ــارف مع أش وتع
ــراء  ــع والش ــر البي ــدف غي ــون اله ــد يك وق
ــائل وقد  ــارف من خالل هذه الوس وإمنا التع
ــم اإللكترونية  ــون هدفها االبتزاز واجلرائ يك
ــت  ــة اإلنترن ــن أن بيئ ــذر م ــي احل ــذا ينبغ ل
ــض املواقع  ــد تطلب بع ــر موثوقة الن ق غي
معلومات وأرقام مما يتسبب مبشاكل عديدة 
ــات االنتباه والتدقيق باملوقع  لذا على الفتي
ــر  تطوي ــدف  اله ــون  يك وان  ــخصية  والش
مهارات  البيع والشراء اإللكتروني الذي هو 
اليوم احد اهم اشكال التجارة حول العالم 
نحتاج الى وعي وثقافة جادة .                                                                                                                                 
ــذب االعني أكثر  ــادة االعالنية التي جت *ما امل
من غيرها؟                                                                                         

ــاء  ــه إذا كان للنس ــالن املوج ــب االع حس
ــل  ــاء فالتجمي ــاذا كان للنس ــال ف ام للرج
ــرأة أما الرجال  ــاقة هي التي جتذب امل والرش
ــة ببناء عضالت  ــياء متعلق فتجذبهم اش
اجلسم وغيرها لكن بصورة عامة ما يجذب 
ــة االعالن  ــارئ هو مصداقي ــاهد أو الق املش

ومدى كفاءته   .                         
  *ما مدى مصداقية اإلعالنات االلكترونية؟ 
ــركات  ــة بأحد الش ــي مندوب ــة لذات كتجرب
ــب نوع  ــات ٤١٪ وحس ــه االعالن فمصداقي
املنتج ومدى فعالية وكم من الوقت يحتاج 
ــتخدمت  ــال إذا اس ــه فمث ــر فعاليت لتظه

ــب املنتج  ــن واعطاني صاح ــا يك ــج اي منت
وقت لتظهر النتائج ولم تظهر فهذا يعتبر 
مؤشر سلبي على منتج سوف يصبح على 
منتج نقاط سلبية وبذلك سوف تقل رغبة 
الناس بشراء هكذا منتجات                                                                    

 fast shopping مالك املتجر االلكتروني
ــائية  ــاذا التجارة اخلاصة باملنتجات النس مل

تعتبر مربحة أكثر من املنتجات الرجالية؟
ألنه وحسب الواقع العام التسوق محبوب 
عند النساء أكثر من الرجال حيث ان النساء 
تعتبره نوعا من أنواع الترفيه واملتعة بينما 
ــة للوقت في حال  الرجال يعتبرونه مضيع

لم يكن ألمر ضروري 
ــم من  ــهيالت لعميالتك ــك تس ــل هنال *ه

الفتيات؟
ــاك مثل مراعاة  ــا ما يكون هن بالطبع دائم
ــال يكون في وقت مبكر  وقت التوصيل لكي
ــذ بنظر  ــم دائما االخ ــك يت ــر وكذل او متأخ

االعتبار آرائهن واقتراحاتهن 
ــات  ــة الفتي ــض أجوب ــرى بع ــي ن ــا يل فيم

وجتربتهن مع التسوق االلكتروني 
 بتول املوسوي \ ام وزوجة 

ــبة لك  ــوق بالنس ــي أفضل جتربة تس ما ه
االلكترونية او االسواق واملتاجر

تسوق الكتروني طبعا. ألنه يوفر لي الوقت 
ــبة الي كأم لطفلني يسهل  واجلهد بالنس

على الكثير من املهام
ــات  املنتج ــودة  ج ــبة  نس ــن  تقدري ــم  ك

االونالين؟ 
ــد ان تطلب  ــذي تري ــع ال ــب نوع املوق حس
ــعار  ــع العادية ذات االس ــه فهناك املواق من
ــدة وهنالك  ــبه  جي ــودة  ش ــبة واجل املناس

مواقع ممتازة فتكون بسعر باهظ
ــن املنتجات  ــل تري ــة ه ــة عائل كأم وصاحب
ــدة  جي ــن  االونالي ــن  م ــال  باألطف ــاص  اخل

ألطفالك؟
ــال بعض  ــع مخصصة لألطف ــد مواق توج
ــويق منتجاتها  ــوم املواقع بتس االحيان تق
ــتري اليه  ــكل ممتاز بحيث يجذب املش بش
وعندما تقوم بشراء بعض املنتجات منهم 
ــراء املنتجات  ال جتدها بنفس اجلودة. لذا ش
ــال يجب ان يكون  ــبة وخاصة لألطف املناس
ــاركات طبية معروفة  ــرائها من مواقع مل ش

أسماء االسدي \ طالبة جامعية 
ــن اول وآخر حالة  ــا ع ــن ان تخبرين هل ميك
نصب تعرضت لها في التسوق االلكتروني 

ــي االول لي  ــى حدثت في العام الدراس االول
ــراء  ــد قمت بطلبية مببلغ كبير لش كنت ق
القمصان والسترات الرسمية بعد تسليم 
ــائل التواصل ولم  ــري من وس ــغ مت حظ املبل
يصلني شيء! اما اخر حالة فهي مشابهة 
ــل وكان هذه  ــى نوعا ما ولكن مببلغ اق لألول
ــراء فستان لم يشبه صورة االعالن  املرة لش
ــيء  ــا وكان املبلغ كثيرا جدا على ش مطلق
ــغ بالرغم من  ــوا اعادة املبل ــه وقد رفض مثل
احتفاظي ببطاقة السعر والفستان بحالة 

جيدة 
ــة  جامعي ــة  كطالب
ــس  للمالب ــني  حتتاج
ام  ــر  أكث ــمية  الرس
ــالزم  وامل ــب  للكت
ت  ما ــتلز مس و

الدراسة 
ــم  معظ ــون  ك
ــا  تن جا حتيا ا
الدراسية موجودة 
داخل حرم الكلية 
ــة كمل  او اجلامع
ــا تبقى لنا  فإن م
مستلزمات  من 
ــس  املالب ــي  ه

الرسمية 
ــر  ــض النظ بغ
عن السلبيات 
ــات  وااليجابي
ــو أكثر  ــا ه م

محبب  ــيء  ش
ــا  مل ــي  االلكترون ــوق  التس ــي  ف ــك  ل

تفضلينه 
بالنسبة الي يوفر لي الكثير من الوقت في 
ــة في املنزل دون احلاجة  االختيار وانا جالس

لزيارة أكثر من محل وارهاق نفسي
ــيء  ــول ان املوازنة في أي ش ــي النهاية نق ف
ــل خيار من الضروري ان  دائما ما تكون أفض

ندرك ان 
ــي  ــا ف ــتخدام التكنلوجي اس

ــن االعتماد  ــر حتمي لك ــاة اليومية ام احلي
عليها متاما هو أسلوب حياة سيئ من عدة 

نواحي.

علي ناصر الكناني تصوير / موسى الجواهري 

في بيت من بيوتاتها القدمية و املعروفة بنسبها وعراقتها وهي اسرة اجلواهرية و بالتحديد في بيت صانع السيوف املعروف املرحوم احلاج عبود اجلواهري 
ــينية القدمية التي كانت و ال تزال الغالبية  ــرص خالل حياته مبعاونة اوالده و عائلته على جمع عدد كبير من املقتنيات و املوروثات التراثية احلس ــذي ح ال

منها يستخدم من قبل املواكب احلسينية في احياء مراسم و شعائر عاشوراء في شهر محرم احلرام .

جــواب لســؤال واحــد ..تـشـكيـليـون  : لــامذا ولـمـن نـــرســــــــم؟
ــكيليات  تؤرقهم ومعهم املتلقي على حد سواء في ظل استحواذ  ــكيليني والتش ــكيلي يعيش أصعب أزماته، فرهانات اليوم كبيرة ورؤى التش ال يختلف اثنان بأن الفن التش
وهيمنة فنون أخرى على ساحة الفن ، وكذلك عزوف وعدم انتباه النقاد واالعالم إلى ما حققوه من اجنازات فنية حتتاج إلى تسليط الضوء عليها ، ولكننا غالبًا ما نسمع أو نقرأ 
منهم ثمة أسئلة ملاذا وملن نرسم اذا كانت هنالك الكثير من األعمال التشكيلية غارقة في األسواق واحملالت ، وليس هنالك من يشتريها لكي يفعل نشاط احلركة التشكيلية 

والتي رمبا تعاني من بعض السبات. (جريدة البينة اجلديدة) فتحت هذا امللف مع نخبة من التشكيليني والتشكيليات وكانت هذه اآلراء الواردة.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز

هــــوس التـســــــــــوق «اونـــاليـــــــــن» لــــدى الـســـــيــدات                                                     

املرحوم عبود اجلواهري
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   املادة ١٤١ من قانون العقوبات اذا كون الفعل الواحد جرائم 
ــد واحلكم  ــي عقوبتها أش ــار اجلرمية الت ــددة وجب اعتب متع
ــات متماثلة حكم  ــا واذا كانت العقوب ــة املقررة له بالعقوب
ــال متعددة  ــم ناجتة عن افع ــت عدة جرائ ــا واذا وقع باحداه
ــل التجزئة  ــا ارتباطا وثيقا ال يقب ــة ببعضه ــا مرتبط ولكنه
ــة بالعقوبة  ــب احلكم لكل جرمي ــا غرض واحد وج ويجمعه
ــواها وال مينع  ــد دون س ــذ العقوبة االش ــررة واالمر بتنفي املق
ــة والتدابير االحترازية  ــات التبعية والتكميلي تنفيذ العقوب
ــن اجلرمية ذات  ــون واذا كان املتهم حوكم ع ــي القان املقررة ف
ــن اجلرمية ذات  ــه بعد ذلك ع ــاز محاكمت ــة االخف ج العقوب
العقوبة األشد وفي هذه احلالة تأمر احملكمة بتنفيذ العقوبة 
املقضي بها في احلكم االخير مع االمر باسقاط ما نفذ فعال 
ــص اذا ارتكب  ــادة ١٤٣ تن ــدوره اما امل ــابق ص من احلكم الس
ــا والجتمع بينهما  ــخص عدة جرائم غير مرتبطة ببعضه ش
ــم عليه من اجل واحدة منها وحكم  وحدة الهدف قبل احلك
ــررة لكل منهما ونفذت جميع العقوبات  عليه بالعقوبة املق
ــجن واحلبس  ــه بالتناوب بحيث يكون مجموع مدد الس علي
ــة وعشرون سنة واذا حكم على شخص بعقوبة  معا  خمس
ــم عليه بعقوبة جلرمية اخرى  ــة ارتكبت بعد صدور احلك جلرمي
ــه بطريقة التعاقب وتنفذ جميع  نفذت كلتا العقوبتني علي
ــة والتكميلية والتدابير  ــات الغرامة والعقوبات التبعي عقوب
ــددت على ان ال يزيد مجموع مدد مراقبة  االحترازية مهما تع
ــد احلكم في  ــنوات وللمحكمة عن ــرطة على خمس س الش
ــنة ان تأمر في  ــة باحلبس مدة ال تزيد على س ــة او جنح جناي
ــبق  ــه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد س احلكم نفس
ــة ورأت من اخالقه  ــة عمدي ــوم عليه جرمي ــم على احملك احلك
ــم يعود  ــاد بأن ل ــث االعتق ــنه مايبع ــه وس ــه وظروف وماضي
بارتكاب جرمية جديدة وان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة 
ــة والتكميلية  ــامال للعقوبات التبعي ــة او جتعله ش االصلي
ــة معا جاز  ــم باحلبس بالغرام ــر االحترازية واذا حك والتدابي
للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على عقوبة احلبس فقط 
ــباب التي تستند اليها  وعلى احملكمة ان تبني في احلكم االس
بايقاف التنفيذ وللمحكمة عند االمر بايقاف التنفيذ ان تلزم 
ــن السلوك خالل مدة ايقاف  للمحكوم عليه بالتعهد بحس
ــدة ايقاف التنفيذ  ــذ وفقا الحكام املادة ١١٨ وتكون م التنفي
ــادة ١٤٧ اجازت بالغاء  ــنوات تبدأ من تاريخ احلكم وامل ثالث س
ــة : اذا لم يقم احملكوم  ــذ في احلاالت التالي ــر ايقاف التنفي ام
ــر ان احملكوم عليه  ــروط املفروضة عليه واذا ظه بتنفيذ الش
قد صدر عليه حكم نهائي جلناية او جنحة عمدية ولم تكن 
ــرت بايقاف التنفيذ ويصدر احلكم  احملكمة علمت به حني ام
بااللغاء بناء على طلب االدعاء العام من احملكمة التي اصدرت 
ــاء ايقاف التنفيذ مع  ــم بالعقوبة التي ترتب عليها الغ احلك
ــد الغاء ايقاف التنفيذ ؛ تنفذ  ــدم االخالل بحق الطعن وعن ع
ــات التبعية والتكميلية والتدابير  العقوبة االصلية والعقوب
ــذا للتعهد  ــغ الكفالة تنفي ــم مببل ــوز احلك ــة ويج االحترازي
ــن السلوك الذي الزم احملكوم عليه به واذا انقضت مدة  بحس
التجربة ولم يصدر حكم بالغاء االيقاف اعتبر احلكم كأن لم 

يكن حسب املادة ١٤٩ من قانون العقوبات.

جرائم متعددة يف فعل واحد

  «                               » تنرش نص قرار املحكمة االحتادية الذي يوضح صالحيات حكومة (ترصيف األمور اليومية) وفقا للدستور 

NO.3875.MON.16.MAY.2022العدد (٣٨٧٥)  اإلثنين ١٦/ ٥ / ٢٠٢٢ 

فــي ظـــل الـفـريــق حـربـيــة تـحـقـق أمـن ذي قـــــــار

وليد الطائي 
ــي ذي قار  ــل ف ــذي حص ــي ال ــدوء األمن اله
ــتقرار الذي  ــهر املاضية، واالس ــة األش طيل
ــار وأهلها الكرام،  ــم به محافظة ذي ق تنع
ــباب، ونقل  ــب الش ــى غض ــيطرة عل والس
التظاهرات من احلالة الفوضوية إلى احلالة 
ــح املواطنني،  ــتقرار مصال ــلمية واس الس
ــي احملافظة  ــة ف ــات الدول ــل مؤسس وجع

ــي ومنتظم،  ــكل طبيع ــارس عملها بش مت
بعدما كانت تغلق أشهر وتتعطل مصالح 
ــت في إدارة  ــن الذيقاري، كلها حتقق املواط
ــي الناصرية  ــان ف ــق حربية، كل إنس الفري
ــر حي، يعترف  ــليم،  وضمي صاحب فكر س
ــي حتققت بإدارة  ــر بأن هذه االجنازات الت ويق
ــعد حربية قائد  ــراف الفريق الركن س وإش
ــرطة ذي قار، هذه  ــومر وقائد ش عمليات س
ــن أن يتجاهل  ــاح ال ميك ــة وجن ــود طيب جه
ــغل مهام  ــد امليداني والذي ش ــذا القائ ، ه
ــة عديدة، بحكمته وهدوئه وتواضعه  قيادي
ــى معارك  ــرف عل ــاعدته للناس،واش ومس
ــى أكثر  ــرف عل ــد الدواعش،وأش عديدة ض
ــكرية وأمنية في  ــات عس ــادة عملي من قي
ــد الدواعش،وحقق  ــراق ض ــرب الع ــرة ح فت
ــرة في أعوام ٢٠١٤  انتصارات وجناحات كبي
و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ وهذه مراحل صعبة مر 
ــق حربية جنح بهذه  ــا العراق، لكن الفري به
ــهد بذلك كل  املراحل رغم صعوبتها، ويش
القادة العسكريني وقادة احلشد الشعبي، 
ــائر غرب العراق وخصوصاً محافظة  وعش
ــادي أن هذا  ــائرها،وفي اعتق ــوك وعش كرك
ــعر به  ــتقرار الذي يش الهدوء األمني واالس

ــي محافظة ذي قار، ال يروق للمتاجرين  أهال
بدماء األبرياء، وأصحاب الفنت والفوضى في 
احملافظة، ألن االستقرار يحرم املتاجرين من 
االبتزاز وكسب األرباح املالية واملقاوالت وما 
ــض العودة إلى  ــك، ذي قار ترف ــابه من ذل ش
الفوضى،وال ميكن أن يستقر الوضع األمني 
ــاد الفريق الركن  ــح الفوضويون بابع اذا جن

سعد حربية من قيادة عمليات سومر وقيادة 
شرطة ذي قار،هناك امتعاض عشائري وكل 
ــن لديهم مصالح، ممتعضني  املواطنني الذي
ــني الذين  ــدين والعابث ــالت الفاس ــن حم م
يحاولون إعادة الهرج والفوضى إلى الشارع 
ــن جديد، ارحموا الناصرية وكفى متاجرة  م
ــطاء،أمتنى  ــكات الناس البس ــأرواح وممتل ب

ــلحة رئيس  ــد العام للقوات املس من القائ
الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومعالي 
ــان الغامني، أن  ــيد عثم ــر الداخلية الس وزي
ــوي واإلعالمي إلى  ــران كل الدعم املعن يوف
ــرطة ذي قار  ــومر وقائد ش قائد عمليات س
ــي وجوده  ــعد حربية، ف ــن س ــق الرك الفري
ــتقرار  ــة من االس ــي حال ــش ف ــار تعي ذي ق
ــائر احملافظة  ــيوخ عش ــدوء، كذلك ش واله
مطالبون مبوقف وطني مسؤول ورادع لكل 
ــالت األمني  ــادة الفوضى واالنف من يريد إع
ــة  ــائر األصيل ــا العش ــى احملافظة،وحتم إل
وشيوخها األكارم، ال يقبلون بإعادة احملافظة 
ــا  ــع الفوضوي،عندم ــع األول املرب ــى املرب إل
ــأل اي مواطن في ذي قار، رأيه في اإلدارة  تس
ــابقة سيؤشر لالدارة  األمنية احلالية والس
ــارع  احلالية ويؤكد النجاح األمني في الش
ــوا كل الطرق أمام املتاجرين  الناصري،اغلق
ــن محافظة  ــي أم ــني ف ــن واملتالعب واملبتزي
ــعد حربية لعب  ــق الركن س ذي قار،والفري
ــي زاوية محددة،  ــاً في حصرهم ف دوراً مهم
وأعني الذين تالعبوا بأرواح وممتلكات الناس 

األبرياء واملساملني.

حافظ احمد ناصر العبيدي
ــرغ» األمريكية  ــرت  وكالة «بلومبي نش

بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠  مقاال حتت عنوان:-
« االحتاد األوروبي سيستثني نقل النفط 
ــا لإلضرار  ــي من العقوبات تفادي الروس
التي حلقت بدول االحتاد»وأشارت الوكالة 
ــة  ــة األوروبي ــة املفوضي ــى أن «رئيس إل
أورسوال فون دير الين قالت يوم األربعاء إن 
احلزمة السادسة اجلديدة من العقوبات 
ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي 
ــيا إلى دول  ــى واردات النفط من روس عل
االحتاد األوروبي، مضيفة أنه سيتم فرض 
حظر على نقل النفط الروسي بواسطة 
ــة  األوروبي».املفوضي ــاد  االحت ــالت  ناق
ــة  احلزم ــل  تفاصي ــف  تكش ــة  األوروبي
ــيا  ــن العقوبات على روس ــة م السادس
ــادر مطلعة  ــن مص ــة ع ــت الوكال ونقل
ــتثناء  قولها إن «اليونان أصرت على اس
ــن احلزمة  ــي م حظر نقل النفط الروس
ــة من العقوبات، ألن اقتصادها  السادس
ــل  النق ــى  عل ــر  كبي ــكل  بش ــد  يعتم
البحري».وأضافت املصادر أن «عدم وجود 
موقف مشترك  لعدد من العقوبات ضد 
روسيا بني دول مجموعة السبع ميكن أن 

يؤثر أيضا على تبني مثل هذا القرار»من 
ــور  خالل قراءتنا ملضمون ماورد في منش
ــاله  اع ــة  االمريكي ــرغ  بلومبي ــة  وكال
ــدث في االحتاد  ــتطيع ان نقرأ مايح نس
االوروبي من تخبطات في اتخاذ القرارات 
وعدم وجود رؤية قريبة لكيفية معاجلة 
ــلبية   ــار االقتصادية الس ــكاس االث انع
على اجملتمع االوروبي بعد فرضهم حزمة 
ــات املتنوعة  ــبوقة من العقوب غير مس
على روسيا دون التحوط خملاطرها واثارها 
ــاد.ان احلرب في  ــلبية على دول االحت الس
اوكرانيا كشفت عن الكثير من املستور 
وابرزت نقاط الضعف التي لم يصرح بها 
ــي من الناحية االقتصادية  االحتاد االوروب
ــط احترازية  ــك خط ــون هنال دون ان يك
ــار العقوبات  ــة ارتداد اث ــم ملواجه لديه
ــن قبله على وحدة واقتصاد  املفروضة م
ــتقبل  ــي االنية وفي املس ــاد االوروب االحت
القريب نذكر البعض منها  دون الدخول 

في التفاصيل اخلاصة بها اهمها:-
ــرب االوكرانية هي حرب  اقتصادية  ١.احل
ــي  ــالح الروس ــاز ، حيث احلق الس بامتي
ــاد االوروبي  ــادي الهزمية باالقتص االقتص
ــكرية وهو  ــم املعركة العس ــل حس قب
ــرات االقتصادية  واضح من خالل  املؤش
البائسة لدول االحتاد والوضع االقتصادي 

احملرج في االداء.
ــالح (الروبل مقابل النفط والغاز  ٢.ان س
ــي ) اثبت  فاعليته بشكل ال يقل  الروس
ــالح النووي  ــتخدام الس خطورة عن اس

وهو ما تبني لنا واضحا من خالل:-
•بوادر تباين مواقف لدول  االحتاد االوروبي 
ــات ابتداءً من فرض  ازاء الكثير من امللف
ــات الى كيفية معاجلة انعكاس  العقوب
ــلبية عليها  ــا االقتصادية الس نتائجه
ــه وكالة  ــا ذكرت ــظ فيم ــا هو مالح كم

بلومبيرغ االمريكية اعاله .
•االرتفاع  غير املسبوق لنسب التضخم 
االقتصادي لدول االحتاد االوروبي ،امريكا 

ــادي يقابله  ــود اقتص ــا مع رك وبريطاني
ارتفاع في النفقات العسكرية في دعم 

اوكرانيا.
ــورو مقابل  ــعر صرف الي ــاض  س •انخف
الدوالر االمريكي  الى ادنى مستوى حيث 
بلغ  (١٫٠٤٣٢) دوالر مقابل يورو واحد بعد  
ــه  (١٫٩٥٥٨٣) دوالر مقابل  ــت قيمت تثبي
اليورو عام  ١٩٩٩ عند التحول من املارك 

االملاني الى عملة  اليورو.  
ــا (النفط  ــعار الطاقة عاملي •ارتفاع اس
والغاز) مع تعرض االمن الغذائي العاملي 

للخطر .
ــا الدوالرية  ــيا الرصدته ٣.ان فقدان روس
ــا  تقريب دوالر  ــار  ملي  (٣٠٠) ــدرة  املق
ــورو  واجلنيه  ــالت الي ــك االخرى بعم وتل
ــا  ــد متلكه ــم تع ــث ل ــترليني حي االس

والتستطيع التصرف بها .
٤.ايقاف نظام التحويالت املالية الدولية 
ــي  ــن القطاع املصرفي الروس SWIFT ع
ــادي لتمويل  ــريان االقتص وهو ميثل الش
املوازنة املالية اوقف التعامالت اليومية 

مع العالم االقتصادي اخلارجي.
ــن  العقوبات  ــتنبطة م ان الدروس املس
الشاملة املفروضة على روسيا قد اعاله 
ــفت لنا حجم اخملاطر الناجمة عن  كش
ــي الدولي بعملة  ــاظ النظام املال احتف
الدوالر كاحتياطي رئيسي وهذا ما اشار 
ــي ( IMF)من  ــد الدول ــدوق النق اليه صن
ــالل تقاريره الصادرة حول تدني حجم  خ
ــي الدولي بالدوالر  ــاظ النظام املال احتف
ــة نوجزها   ــل العقوبات االمريكي في ظ

كما يلي:-
ــي على مدى  ــدوالر االمريك ــة ال ١.هيمن
ــات املتحدة  ــام  قد يعرض  الوالي (٨٠) ع
ــا كاحتياطي  ــى  خطر فقدان عملته ال
رئيسي عاملي  بلغت نسبته حوالي ٦٠٪ 

من احتياطيات العمالت العاملية.
ــن صندوق  ــادرة ع ــام الص ــا لالرق ٢.وفق
ــي (IMF)،  أنخفضت حصة  ــد الدول النق

ــظ بها البنوك  االحتياطيات التي حتتف
ــدار ١٢  ــدوالر األمريكي مبق ــة بال املركزي
ــة منذ مطلع القرن ، من ٧١  نقطة مئوي
ــى ٥٩ باملائة في  ــة في عام ١٩٩٩ إل باملائ

عام ٢٠٢١»
ــيا في  ــد فرض العقوبات على روس ٣.بع
ــؤولي  ــر مس ــذر كبي ــباط ٢٠٢٢ ،  ح ش
ــدوق النقد الدولي من تراجع هيمنة  صن
ــواق العاملية  العملة األمريكية في األس
ــة الذكر وهي  ــات انف ــر  فرض العقوب اث

احدث موجة شهدها العالم .
ــاث ، النائب  ــذرت جيتا جوبين ٤.كما ح
ــد  النق ــدوق  ــام لصن الع ــر  للمدي األول 
ــي لهيمنة  ــع تدريج ــي ، من تراج الدول
ــة املالية  ــي في االنظم ــدوالر األمريك ال
العاملية  بعد العقوبات الغير مسبوقة 

ااملفروضة على روسيا.
ــيا (الروبل  ــذي اتخذته روس ــرار ال ان الق
مقابل الطاقة) يعد  اخلطوة األخيرة في 
حملة روسيا الطويلة لتقليل اعتمادها 
ــام موازي   ــي مبثابة نظ ــدوالر وه ــى ال عل
ــادالت التجارية  ــة التب جديد في خارط
واالقتصادية الدولية من شانها ان تؤدي 
ــدوالر االمريكي  ــى اضعاف  هيمنة ال اال
ــذا ما دعى  ــادالت الدولية وه ــى التب عل
صندوق النقد الدولي في اطالق حتذيراته 
ــى ان  ــف ال ــود ان نضي ــورة اعاله.ن املذك
ــة بالدوالر  ــدة غير معني ــات املتح الوالي
ــبق  ــظ به خارج حدودها حيث س احملتف
ــات  ــة ثمانين ــك  بداي ــت بذل وان صرح
ــا بخفض  ــد قيامه ــي عن ــرن املاض الق
ــدوالر االمريكي مقابل العمالت  قيمة ال
ــيط صادراتها  مما  االجنبية بهدف تنش
ــة واليابان  ــدول االوروبي ــار  حفيظة ال اث
ــد الواليات  ــى تعم ــذاك عل ــدرة  ان املص
ــض قيمة عملتها على  املتحدة بتخفي
ــؤال املهم الذي  ــاب صادراتها.الس حس
ــتحق الدوالر  ــو :-هل يس ــرح االن وه يط
االمريكي ليكون احتياطيا استراتيجيا 

رئيسيا يحتفظ به النظام املالي الدولي 
على اثر العقوبات احلالية املفروضة على 
ــت الواليات املتحدة  ــيا  بعد ان قام روس
ــيا في  بتجميد االرصدة الدوالرية لروس

دقائق وحرمانها من التصرف بها ؟
ــدة اجملمدة  ــرف باالرص ــل يجوز التص وه
ــي في حتويلها  ــرح االحتاد االوروب كما ص
ــد الدوالر االمريكي  الى اوكرانيا ؟ لم يع
ــي  االمن لالحتفاظ  االحتياطي الرئيس
ــيا  حيث  ــات على روس ــه بعد العقوب ب
ــاهد ان العديد من الدول بدأت تدرك  نش
ــة  الدوالري ــات  العقوب ــرض  ف ان  ــدا  جي
ــر  ــل مخاط ــي يحم ــام املال ــى النظ عل
ــل اداء  ــقف قد يؤدي الى ش عالية الس
ــد فقدانها  ــي للدولة بع ــاد احملل االقتص
ــة ارصدتها الدوالرية خصوصا في  مللكي
ــه .ان ما متلكه  اقتصديات الدول الريعي
ــات الثروات  ــدول التي تخضع للعقوب ال
اخملزونة في ارضها وتستطيع من خالله 
ــار العقوبات  ــلبية الث معاجلة االثار الس
ــض دول  ــظ  بع ــا نالح ــن هن ــا . م عليه
ــة  ــاد الطاقة بدأت باعادة هندس اقتص
ــية  الرئيس العمالت  ــا من  احتياطياته
ــي التبادالت  ــة جديدة ف ــث عن ال والبح
ــة على  الدولي ــة  واالقتصادي ــة  التجاري
اساس التعامل بالعمالت احمللية بينها 
ــد الجراء  ــم انظمة جدي ــك تصمي كذل
ــن نظام ال  ــة بديال ع ــالت املالي التحوي
ــقف اخملاطر  ــك لتجنب س (SWIFT) وذل
ــرض لها من جراء  ــة التي قد تتع العالي
ان  ــظ  نالح ــا  الدوالرية.كم ــات  العقوب
البنك املركزي الروسي لعب دورا رئيسيا 
ــه النقدية  ــة عمليات ــادة هيكل ــي اع ف
ــدوالر االمريكي ونظام  ــارج ال واملالية خ
ــرض العقوبات  ــى اثر ف ـــ(SWIFT)  عل ال

عليه.

الخبري اِّـصرَّـ واالقتصادي الدولي

الدروس املستنبطة من احداث اوكرانيا  وخماطر التعامل بالدوالر االمريكي

ــا تصريف امور يومية منذ  ــرارات حكومة مصطفى الكاظمي كونه ــاء جميع ق *   الغ
تأريخ حل البرملان في ٧ تشرين األول ٢٠٢١.

ــني واقالة الدرجات  ــرارات التي تضمنت تعي ــي والغاء الق ــون األمن الغذائ ــاء قان *  انه
اخلاصة. 

*  الغاء امكانية استجوابها او بقائها كـ «حكومة مكتملة الصالحيات».

قرار املحكمة االحتادية بالقلم العريض
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إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

NO.3875.MON.16.MAY.2022العدد (٣٨٧٥)  اإلثنين ١٦/ ٥ / ٢٠٢٢ 

قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام / رئيس مجلس االدارة

شركة انتاج االلبسة الجاهزة والتجارة العامة/ اِّـحمودية 
م/ بيان اكتتاب 

تنويه 
ــهوا َّـ جريدة البينة الجديدة بالعدد اِّـرقم ( ٣٨٧٣ ) َّـ٥/١٢/  ٢٠٢٢ حيث لم يذكر بان  ــقط س س
مدة االكتتاب ال تقل عن ( ٣٠) يوما وال تزيد عن (٦٠ ) يوما ويغلق االكتتاب َّـ حالة االكتتاب بكامل 
ــهم غري مكتتب والصحيح هو بقاء اسهم  ــهم اِّـطروحة كما ذكر َّـ االعالن  عبارة َّـ حالة بقاء اس االس

غري مكتتب بها لذا اقتضى التنويه. 
رئيس مجلس االدارة 
اياد سالم أحمد

شكر و تقدير 
ــكر  ــي) بالش ــة ام عل ــة (كريم ــدم اِّـواطن تتق
ــيادة العقيد (محمد  والتقدير واالمتنان اُّـ س
ــوداني) لتفانيه َّـ عمله  جواد كاظم دبس الس
ــاعدة  ــهيل ومس ــاد عن الروتني َّـ تس واالبتع
جميع اِّـواطنني بكل سالسة ويسر ,ونتمنى ان 
ــذه الصفات لخدمة  ــى جميع اِّـوظفني به يتحل

العراق والعراقيني فبوركت الجهود.

فقدان هويات 

ــي صحن عبد  ــم (عل ــي الهويات بأس ــدت من فق
العزيز) و الصادرة من نقابة الصحفيني العراقيني 
وجريدة األصداء وهوية اتحاد الصحفيني العرب 
ــهادة تطعيم  ــني الدوليني وش ــاد الصحفي واتح
ــليمها إُّـ  كوفيد- ١٩ على من يعثر عليها تس

مصدر أصدارها مع الشكر والتقدير.

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ١٠٢/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٧ام هليل

الجنس/ بستان مشيد على جزء منها خمس محالت 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  مرت   اولك  ٥دونم
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / سهام البناء

ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
اعاله العائد للراهن  (سميعه حمود راشد) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (اِّـصرف الزراعي) 
ــرتاك مراجعة هذه الدائرة  ــون دينار فعلى الراغب َّـ االش ــغ (٢٤٠٠٠٠٠) ملي البال
ــتصحبني  ــر هذا االعالن مس ــي لتاريخ النش ــن اليوم التال ــا) اعتبارا م ــالل (٣٠يوم خ
ــة ال تقل عن ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة  ــم تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفي معه
ــاعة  ــتجري َّـ الس ــون مليون دينار  وان اِّـزايدة س (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة و خمس

(١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ١٦/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ السواده

الجنس/ بستان
النوع/ مملوكه للدوله 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ـــ ـــ   ٥ دونم
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ صاحب لبالته
مقدار اِّـبيع / 

ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــن اِّـرتهن (اِّـصرف  ــاء طلب الدائ ــد الكاظم مطر) لق ــد للرهني  (حمزه عب ــاله العائ اع
ــرتاك  ــون مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش الزراعي) البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس
ــر هذا  ــوم التالي لتاريخ النش ــارا من الي ــالل (٣٠يوما) اعتب ــذه الدائرة خ ــة ه مراجع
االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن ١٠٪ 
ــاعة  ــتجري َّـ الس من القيمة اِّـقدرة (٢٥,٨٠٠,٠٠٠) مليون دينار  وان اِّـزايدة س

(١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٠/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ 

الجنس/ ارض زراعيه تسقى بالواسطه
النوع/ مملوكه للدوله 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ـــ ـــ   ٨٠ دونم
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / حصة قحطان رشيد بدن

ــط االوُّـ  باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــيد بدن) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (اِّـصرف الزراعي)  اعاله العائد للرهني  (قحطان رش
ــرتاك  ــون دينار فعلى الراغب َّـ االش ــر ملي ــة عش البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠٠) خمس
ــر هذا  ــوم التالي لتاريخ النش ــارا من الي ــالل (٣٠يوما) اعتب ــذه الدائرة خ ــة ه مراجع
االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن ١٠٪ 
ــاعة  ــتجري َّـ الس من القيمة اِّـقدرة (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار  وان اِّـزايدة س

(١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٢١/٩ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ السواده

الجنس/ ارض زراعية تسقى بالواسطه
النوع/ مملوكه للدوله 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ـــ ـــ   ٣٤٣دونم
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / ١٣٥٠٠سهم من اصل االعتبار ٦٣٠٠٠٠سهم

ــط االوُّـ  باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــب الدائن اِّـرتهن (اِّـصرف الزراعي)  ــاله العائد للرهني  (رياض ناجي ناهي) لقاء طل اع
ــرتاك مراجعة هذه الدائرة  البالغ (٨,٩٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش
ــتصحبني  ــر هذا االعالن مس ــي لتاريخ النش ــن اليوم التال ــا) اعتبارا م ــالل (٣٠يوم خ
ــة ال تقل عن ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة  ــم تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفي معه
ــاعة (١٢) ضهرا من اليوم  ــتجري َّـ الس ــون دينار  وان اِّـزايدة س (٥٢٥٠٠٠٠) ملي

االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٢٤/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ الشيب

الجنس/ ارض زراعية
النوع/ مملوكه للدوله 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ١٤٥دونم
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / 

ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
اعاله العائد للراهن  (شاكر بدر بدن) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (اِّـصرف الزراعي) البالغ 
(٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسته و ثالثون  مليون دينار فعلى الراغب َّـ االشرتاك مراجعة 
ــذا االعالن  ــر ه ــوم التالي لتاريخ النش ــا) اعتبارا من الي ــالل (٣٠يوم ــذه الدائرة خ ه
ــل عن ١٠٪ من  ــة او كفالة مصرفية ال تق ــات قانونية نقدي ــتصحبني معهم تأمين مس
القيمة اِّـقدرة (٢٠,٣٠٠,٠٠٠) مليون دينار  وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) 

ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٣١/٥ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨الخاجية

الجنس/ ارض الدار مع بنائها
النوع/ ملك صر

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ـــ /  ٦اولك
اِّـشتمالت/  استقبال و هول و ثالث غرف نوم و محل

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ صاحب لبالته
مقدار اِّـبيع / حصة عبد النبي عنيد ساهي (٧٥سهم من اصل ٦٠٠سهم)

ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــن (اِّـصرف  ــب الدائن اِّـرته ــاهي) لقاء طل ــن  (عبد النبي عنيد س ــد للراه ــاله العائ اع
ــرتاك مراجعة  الزراعي) البالغ (١٦٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش
ــذا االعالن  ــر ه ــوم التالي لتاريخ النش ــا) اعتبارا من الي ــذه الدائرة خــالل (٣٠يوم ه
ــل عن ١٠٪ من  ــة او كفالة مصرفية ال تق ــات قانونية نقدي ــتصحبني معهم تأمين مس
القيمة اِّـقدرة (١٢٢٠٠٠٠٠٠) مليون دينار  وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) 

ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٤ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ١٧ دعيبله و ام الصدن

الجنس/ ارض زراعية تسقى بالواسطة
النوع/ 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  مرتـ اولك ـ ـ ١٦ـ ٢٠١دونم ـ
اِّـشتمالت/ 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / 

ــط الثانية    باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف  ــتبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ واس س
اعاله العائد للراهن  (سعدون مطر عباس) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (اِّـصرف الزراعي 
ــرتاك مراجعة  ــغ (١٢٨٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب َّـ االش ــي) البال التعاون
ــذا االعالن  ــر ه ــوم التالي لتاريخ النش ــا) اعتبارا من الي ــالل (٣٠يوم ــذه الدائرة خ ه
ــل عن ١٠٪ من  ــة او كفاله مصرفية ال تق ــات قانونية نقدي ــتصحبني معهم تأمين مس
ــاعة (١٢)  ــتجري َّـ الس القيمة اِّـقدرة (٤٩٠٠٠٠٠٠) مليون دينار  وان اِّـزايدة س

ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٢١٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (حيدر سعد جعيب)

ــك مجهول  ــة ذات اختصاص ان ــة من جه ــق لهذه اِّـديري ــد تحق لق
ــار يمكن  ــم او مؤقت او مخت ــن دائ ــس لك موط ــة ولي ــل االقام مح
ــون التنفيذ  ــادة (٢٧) من قان ــتناداً للم ــغ عليه , واس ــراء التبلي اج
ــدة الكوت خالل  ــرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س تق
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية  (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش
بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.  
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
ــم ٢٩٥٠/ ــوت اِّـرق ــداءة الك ــن محكمة ب ــادر م ــم الص ــرار حك ق

ــمائة  ب/٢٠٢١ َّـ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠  (دين) مليون و خمس
الف دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٩٦٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(أياد مهدي جودي)

ــك مجهول  ــة ذات اختصاص ان ــة من جه ــق لهذه اِّـديري ــد تحق لق
ــار يمكن  ــم او مؤقت او مخت ــن دائ ــس لك موط ــة ولي ــل االقام مح
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
ــة تنفيذ الكوت خالل (١٥) يوماً  ــك اعالنا بالحضور َّـ مديري تبليغ
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك  ــر ِّـباش تبدأ من اليوم التالي للنش
ــة باجراءات التنفيذ  ــر هذه اِّـديري وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني

اوصاف اِّـحرر:
وصل أمانة(دين)
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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
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٧٥) - اإلثنني - ١٦ - آيار - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــراق اليوم أكثر انطباقا من اآلية الكرمية:  لم أجد وصفا قرآنيا حلالة الع
ي بِهِ  وِ يْرُ أَوْ تَهْ هُ الطَّ فُ طَ تَخْ اءِ فَ ــمَ نَ السَّ رَّ مِ َا خَ أَمنَّ كَ ِ فَ

 بِاهللاَّ
ــرِكْ ن يُشْ «وَمَ

ــية  ــاة بصورة عامة، واحلياة السياس »، فاحلي يقٍ ــحِ انٍ سَ كَ ي مَ ــحُ فِ الرِّي
ــام ١٩٦٨، او قبل ذلك  ــة، تنحدر، على االقل، منذ ١٧ متوز ع ــورة خاص بص
في ١٤ متوز من عام ١٩٥٨، الى مكان سحيق، وتكاد تصل االن الى منتهى 

قاع ذلك املكان.
ــية في صعودها وانحدارها وفقا ملعايير  اننا نتحدث عن احلياة السياس
ــلمي للسلطة،  ــخصة، من بينها التداول الس ــات محددة ومش وقياس
وسيادة القانون، وحرية الرأي والتعبير، واستقالل القضاء، واملؤسسات 

التمثيلية الخ.
ــلطة بطريقة غير  ــزب متخلف على الس ــتولى ح ــي ذلك التاريخ اس ف
دميقراطية. وواصل حكم البالد بطريقة دكتاتورية ملدة ٣٥ سنة، ووصلت 
دكتاتورية البعث اقسى واقصى درجاتها بفرض عبادة الشخصية على 

اجملتمع العراقي حني اطلق احلزب على زعيمه لقب «القائد الضرورة».
ــر في طبيعة  ــى هذا التحول اخلطي ــه الكثير من الناس ال ــا لم ينتب رمب
ــلطة الدميقراطية، ومن انتبه  ــلطة بسبب عدم تعودهم على الس الس
ــا ميكنه من مقاومة هذا االنحدار، ومن  ــم لم يكن ميلك من القوة م منه

قاومه كان مصيره االعتقال او القتل او التشريد.
ورافق عبادة الشخصية الكثير من االعمال التي توصف حسب القانون 
ــانية، او جرائم ابادة  ــد االنس ــرب، او جرائم ض ــا جرائم ح ــي بانه الدول

اجلنس.
ــت واحلرب ضد االكراد  ــرب ضد إيران واحلرب ضد الكوي ــن ذلك احل وكان م
ــدام االالف  ــف االهوار، واع ــر اجلماعية، وجتفي ــال)، واملقاب ــال كمث (االنف
ــزب الدعوة او احلزب  ــة االنتماء الى ح ــني بتهم من املواطنني من اجلنس
ــك املعارضون  ــة، مبا في ذل ــن االحزاب املعارض ــا م ــيوعي او غيرهم الش

لصدام من البعثيني.
ــك النظام.  ــط ذل ــام ٢٠٠٣ لم نكن لنعرف كيف سيقس ــوال حرب ع ول
وكانت التوقعات املتشائمة تتصور ان النظام سوف يستمر بأحد ابني 

صدام بعد وفاته.
ــة االرتقاء  ــا، بامكاني ــح انه كان زائف ــل امال، اتض ــقوطه حم ولكن س
باحلياة السياسية الى املعنى الدميقراطي السليم. ومت توثيق هذا االمل 
في بعض نصوص دستور عام ٢٠٠٥ رغم مساوئه وثغراته الكثيرة، مثل 
الئحة احلقوق الواردة في الباب الثاني، وتبني الدميقراطية وحق الشعب 

باملشاركة السياسية... الخ.
ــبب  ــوص االيجابية لم تر النور على الصعيد التطبيقي بس االّ ان النص
ــيس واملمارسة التي بدأت منذ تشكيل مجلس احلكم في  عيوب التأس
ــك الى اربعة اطراف  ــؤولية ذل ــتطيع حتميل مس متوز من عام ٢٠٠٣. واس
ــزاب احلاكمة،  ــدة االميركية، االح ــي: الواليات املتح ــنب وحتيز ه بدون غ

اجلماعات االرهابية املسلحة، قطاعات معينة من الناخبني.
وبعد ١٠٠ سنة من تأسيس الدولة العراقية املعاصرة، تفيد كل املؤشرات 
ــعادة وغير  ــك واالبداع والس العاملية في الدميقراطية والنزاهة والتماس
ــلة failed state ويتمثل فشلها في  ذلك الى ان العراق اضحى دولة فاش
اسوأ حاالته بعدم قدرتها على توفير احلياة السعيدة للعنصر االول من 
ــاظ على العنصر  ــعب، وعدم قدرتها على احلف ــر الدولة وهو الش عناص
ــية  ــى توفير حياة سياس ــدم قدرتها عل ــرا ع ــو االرض. واخي ــي وه الثان
سليمة قائمة على املواطنة والدميقراطية والقانون واملؤسسات واحلرية 

والعدالة واالمن وغير ذلك من خصائص الدولة احلضارية احلديثة.

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي

|Ìä€a@Èi@ÏËm
’Ózç@Êbÿfl@ø@

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ــر من  ــبت الرابع عش ــداء من يوم امس االول الس  ابت
شهر آيار احلالي (٢٠٢٢) دخل قرار مديرية املرور العامة 
القاضي بتطبيق وضع حزام االمان لسائقي املركبات 
ــرت منذ الصباح  ــن يجلس بجانبهم حيث انتش وم
ــيطرات مرور مشتركة لـ( اصطياد)  الباكر مفارز وس
ــه  وايقاع  ــذي ال فرار من ــون القرار ال ــني ملضم اخملالف
ــا (٥٠٠٠٠) ألف دينار بحق  عقوبة (الغرامة) ومقداره
ــواء أكان سائق املركبة ام الشخص  من ال يرتدي  س
ــرور العامة بأن  ــة امل ــه . وعزت مديري ــس بجانب اجلال
اجراءها هذا يستند الى نص املادة(٢٥/ ز.هـ. من قانون 
ــوص والتي   ــنة(٢٠١٩). بهذا اخلص ــرور رقم (٨) لس امل
ــزام   االمان ومنع جلوس االطفال دون  ألزمت وضع ح
سن الثامنة من العمر  في املقعد االمامي للسيارة. 
ــالمة هو  ــزام االمان  او حزام الس ــبة فإن ح وباملناس
جهاز سالمة لسائق املركبة  قد صمم اصال حلماية 
ــادم او توقف  ــول تص ــد حص ــن األذى عن ــب م الراك
ــواء بالنسبة ملن يقود   مفاجيء وتقليل االصابات س
املركبة او من يستخدمون احلزام ممن تقلهم املركبة.. 
ــر   االدارة  ــارت تقاري ــى اهميته فقد اش ــدا عل وتأكي
ــدة االمريكية انه يتم  ــي الواليات املتح االمريكية ف
ــوت جراء حوادث  ــخص من امل انقاذ (١٥٠٠٠) الف ش
ــريعة بفضل حزام األمان.. اذا  السير في الطرق الس
ــالف على ضرورة تطبيق  ــالف على اهميته وال خ ال خ
القانون الذي يلزم ارتداءه من قبل السائقني ليصبح 
ــالف او االعتراض يكمن  ــياقا ثابتا ، لكن وجه اخل س
ــوارع  مختنقة او  ــي ش ــي ان تطبيقه ف ــة ف صراح
ــير  مكتظة اصال وتعيش ( طرگاعة ) االزدحام والس
ــرا غير مقنع  ــلحفاة) أم ــير ( الس فيها اقرب الى س
ــة التي تفرض في هذه احلاالت باطلة وهي  وان الغرام
ــن مواطن مهلوس).. وهي  ــرب الى( جباية فلوس م اق
ــر او بناء  ــاء مجس ال تذهب الى تبليط طريق او  انش
نفق او نصب اشارات ضوئية او جسور عبور مشاة او 
ــر او غيرها من االمور التي  وضع عالمات داللة او حتذي
جتعل شوارعنا  مثل شوارع اي دولة من دول العالم.. 
مطلوب التشديد على تشديد حزام االمان ولكن في 
ــى لقب( طرق املوت)  ــرق اخلارجية التي حازت عل الط
ــبة من  ــتحقاق.. ومطلوب محاس ــدارة واس بكل ج
ــادهم من  ــال يخرجون نصف اجس ــون االطف يجعل
ــق القانون  ــاالة.. ولكن لنطب ــذ املركبات دون مب نواف

بواقعية وعقالنية وحدث العاقل مبا يعقل..

@›� �§@HÊbfl¸a@‚aåyI@¡iäi@èÓ€
@AAH‚byÖã¸a@Ú«b◊äü@I
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* رئيس التحرير التنفيذي

HÔ������”aä« @›����ÓÆI @Ú��éç˚fl @øHè����uaÏÁI @Âfl @b�Ó‹Óÿím90

بغداد / حمودي غريب

ــمة    (بس ــة  اإلعالمي ــت    حتدث
ــالم   إع ــرة  مدي ــامرائي)  الس
أول  ــة  إقام ــن  ــور  ع ــى ح ملتق
ــذا  ه ــى  للملتق ــي  فن ــاط  نش
ــى حور  ــة : إن ملتق ــام قائل الع
أول                                                                                                                                               ــة  إقام ــى  عل ــيعمل  س
ــارك  ــينمائي كبير يش جتمع س
ــدول العربية  ــد من ال فيه العدي
والعاملية و سيحمل رسالة ذات 
طابع فني نبيل تتسم بروح احملبة 
واأللفة بني العالم  و لنبرهن اننا 
ــانية عبر كاميراتنا  نصنع اإلنس
ــو جميل  ــد كل ما ه ــي ترص الت

وحقيقي في هذا اجملتمع...
ــذا  له ــور)  (ح ــمية  تس ــول  وح

امللتقى أجابت قائلة :يعود   
ــمية  ــور محب) للتس ــم (ح اس
ــة بكل عراقتها وجمالها  القدمي

وعلومها واساطيرها 
ــب) كان آخر فراعنة  ــور  ام ح (ح
ــر  ــرة املصرية الثامنة عش األس
ــدمي، وكان  ــر الق ــي تاريخ مص ف
فرعون مصر من ١٣٣٨ إلى أواخر 
ــر  ــي عص ــالد ف املي ــل  ١٣٠٨ قب
ــمه الكامل  الدولة احلديثة. اس
ــون ومعناه  ــري أم ــب مي حورمح

«حور في عيد، محبوب آمون»
ومن هنا استوحينا اسم ملتقى 

حور السينمائي الدولي
ــر ليضم  ــق من مص ــذي انطل ال

جميع الدول العربية والعاملية

ــي القمة جنمع ثمار  كي نكون ف
الفن الراقي. ويترأس ملتقى حور 
نصر  السناريست  ــينمائي  الس

عبدالعظيم من مصر .
ــد  حمي ــرج  اخمل ــى  امللتق ــر  مدي

الرماحي من العراق  .
ــى  للملتق ــمي  الرس ــي  والراع
ــزة من  ــى حم ــتاذ مصطف االس

العراق .
ــتاذ  ــس جلنة التحكيم االس رئي
ــي في  ــاح  ( تدريس ــد صب محم

جامعة دجلة  ) من العراق .
ــور   الدكت ــرز   الف ــة  جلن ــس  رئي
ــن  ــمري م ــة الش ــم نعم إبراهي

العراق .

متابعة / البينة الجديدة
  عاد تدفق املياه إلى بحيرة “ساوة”، 
ــي محافظة املثنى جنوب العراق،  ف
ــتمر عدة أيام؛ األمر  بعد جفاف اس
ــعة بني  الذي أثار موجة غضب واس

العراقيني.
ــق عليها  ــرة التي يطل وتعد البحي
أيضا اسم “لؤلؤة الصحراء”، ويبلغ 
طولها ٤٫٤٧ كيلومتر وعرضها ١٫٧٧ 
ــرات املغلقة،  ــن البحي كيلومتر، م
ــاه من األنهر،  ــس لها مصادر مي ولي
فهي تتزود من املياه اجلوفية وتتغذى 
بالدرجة األساس على الترشيحات 
من نهر الفرات، فهي بحيرة ملحية 

طبيعية.
وبحسب مختصني، فإن عودة املياه 
ــت تتطلب إغالق  ــى البحيرة، كان إل
ــا، أو التقليل من  ــة به اآلبار احمليط
ــا أعلنت عنه  ــتخدامها، وهو م اس
ــة. وقالت الوزارة في بيان  وزارة البيئ

ــا، إن “بحيرة  ــدر عنه ــب ص مقتض
ــد  بع ــا  عافيته ــتعيد  تس ــاوة  س
الضغط على السكان احمليطني بها 

لعدم حفر اآلبار غير القانونية”.
ــه الوكالة  ــر مقطع مرئي بثت وأظه
ــاه إلى  ــودة املي ــمية “واع”، ع الرس

البحيرة بشكل منتظم.
ــاه إلى البحيرة  ــن رغم عودة املي لك
ــطورية، فإن خبراء ال يتوقعون  األس

ــكل تام؛  ــتعيد عافيتها بش أن تس
ــار والتأثيرات  ــح األمط ــبب ش بس
املناخية، حيث يحتل العراق املرتبة 
األولى في تأثير تلك املتغيرات على 

بيئته.
ــؤولني عراقيني، فإن  ــب مس وبحس
وراء جفاف البحيرة أسبابا طبيعية 
ــباب  ــرية؛ إذ تتمثل األس وأخرى بش
ــي  املناخ ــر  التغي ــي  ف ــة  الطبيعي

ــرارة في املدينة  ــاع درجات احل وارتف
ــي كثيرا من  ــة التي تعان الصحراوي
اجلفاف وشح األمطار، أما األسباب 
البشرية فتتمثل في اآلبار االرتوازية 
ــت  ــي كان ــة الت ــاه اجلوفي ــوق املي ف
فرت إلقامة  ــذي البحيرة، التي حُ تغ
ــاريع صناعية قريبة خصوصا  مش
ــمنت وامللح مما  تلك املتعلقة باألس

حول البحيرة إلى أراض جرداء.
ــس  ــى الرئي ــي، ألق ــهر املاض والش
العراقي برهم صالح باللوم في ذلك 
على تغير املناخ، قائال إنه “يشكل 
تهديدا وجوديا للبالد”، مضيفا أنه 
ــع أن يصل عجزنا املائي  ” من املتوق
ــار متر مكعب بحلول  إلى ١٠٫٨ ملي
ــوبي  منس ــع  تراج ــبب  بس ٢٠٣٥؛ 
ــي مياه  ــرات والتبخر ف ــة والف دجل

السدود وعدم حتديث طرق الري”.

قحطان جاسم جواد
ــعني فنانا وفنانة  ــع اكثر من تس جتم
ــس  ــة هواج ــن منظم ــكيلية م تش
ــة  ــكيلية في مؤسس للفنون التش
ــت ذراعيها  ــل عراقي التي فتح نخي
(رواد  ــار  االعم ــتى  ش ــن  م ــني  لفنان
ــاه في هذه  ــباب).وابرز ما الحظن وش
التظاهرة التشكيلية هو وجود املرأة 
الفنانة  ــاهمت  ــث س ــة حي العراقي
ــكل ميزة  العراقية في املعرض مبا ش
ــباب  ــود الش ــا وج ــا الحظن ــه. كم ل
ــني وطلبة  ــل من فنان ــى نحو فاع عل
ــرنا    س ــة  وبصراح ــون  الفن ــد  معاه
ــذه الظروف  ــدمي ابداعاتهم في ه تق
ــد. وقد  ــا البل ــي مير به ــة الت الصعب
جاءت اللوحات املشاركة حتت شعار 
ــكيلية  التش ــس  هواج ــة  مؤسس
ــود وقد يكون السبب  باألبيض واالس
ــة  ــس مؤسس ــال رئي ــا ق ــك كم لذل
هواجس الفنان رحيم السيد (معرض 

هواجس تشكيلية باألبيض واألسود 
ــكار للفنان  ــرة جديده لتعطي اف فك
ــاة اليومية  ــع احلي ــيد مواضي بتجس
ــج اللوني  ــه بالتدري ــدى إمكانيات وم
ــيد  ــاف الس ــود. وأض ــض واألس لألبي
ــدارس  ــوع امل ــه تن ــرض كان في (املع
ــاليب  أس ــالف  واخت ــكيلية  التش
الفنانني من ناحية املواضيع واخلامات 
ــم. وايضا وجود  ــتخدمة بالرس املس
اكثر من ١٢ مشاركة من البنات لهم 

مستقبل زاهر بالفن التشكيلي. 
ــارك في أعمال نحتية  انا اول مرة أش
ــتخدم وهي  ــن خامات اول مرة تس م
ــاذج  ــل من ــي عم ــتك ف ــادة البالس م
ــية تعطي مواضيع  وأشكال هندس
ــار  واش ــع.  اجملتم ــا  قضاي ــي  حتاك
ــت ما بني  ــال تنوع ــيد ان االعم الس
ــة  ــة واالنطباعي ــد والتعبيري التجري
ــغ اجلمال  ــدم صي ــا ق ــن جميعه لك
ــم احلياة بصيغ متقدمة.  واالمل ورس

الدكتور علي عويد مدير دائرة الفنون 
ــن رأيه  ــابقا عبر ع ــكيلية س التش
ــي التظاهرة  ــة ف ــال املعروض باألعم
ــة وكل معرض  ــه (تظاهرة رائع بقول
ــيء جميل  ــو ش ــي بغداد ه ــام ف يق
ــكيلي  ــة للفن التش ــرة واضاف وطف
ــرف الظروف  ــي ونع ــيما اننا نع الس
ــا عراقنا اليوم  ــة التي مير به الصعب
ــي يتطور  ــكيلي العراق والفن التش
باستمرار. وقد ملست اشياء جميلة 
ــرأة الفنانة  ــا وجود امل باملعرض منه
ــباب بهذا الزخم  ــك وجود الش وكذل
الكبير وهو كسب لنا جميعا. أمتنى 
التوفيق لكل املشاركني وان يتواصلوا 
في رفد الفن مبا هو جديد. اما الفنان 
ــار الى  ــني البلداوي فأش الراقي حس
ــرة وجميلة في  ــرة كبي ــا ( تظاه انه
معرض فيه تالقح افكار بني الشباب 
ــة  ــاال جميل اعم ــت  وعرض ــرواد.  وال
ــيما  ــر بكل خير الس ــة تبش ورصين

ــبة للذكور  ــباب بالنس ــال الش اعم
ــن العراقي.  ــب للف واالناث وهو كس
ــاركت بعمل ما  وما يخصني فقد ش
ــى جتليات  ــة ويحتوي عل بعد احلداث
ــواد مختلفة على  ــمته مب عديدة رس
ــير للمتلقي  كانفاس. واترك التفس
ــتمتع به.ويبدو  ــر العمل ويس ليفس
ــاركة ما هي  لي ان كل االعمال املش
ــال. عموما االعمال  اال بوح على الرم
متباينة بني جيد جدا وجيد السيما 
ــي حقيقة).  ــباب وهو ما افرحن للش
اما الفنان املوصلي (تاج الدين ميلي) 
ــن  التطوعي.  ــس مجموعة  الف رئي
ــة عن  ــة مختلف ــل بطريق ــا اعم وان
غيري النني اعمل بتخطيط الصورة 
ــن خالل  ــيم م ــم أأطرها بالس اوال ث
ــة صعبة اخذت  ــس وهي عملي الكب
ــا  يوما.كم ــرين  عش ــي  حوال ــي  من
ارسم بالفحم والزيت وكذلك ارسم 

اجلداريات ايضا

ــث  ــن وكباح ــعنى كمواط ال يس
ــؤون  ــي الش ــص ف ــي متخص دول
ــي التخطيط  ــة وخبير ف الصحي
ــالم الصحي  ــتراتيجي واالع االس
ــور  ــدي الدكت ــى  ي ــد عل اال ان اش
ــي) رئيس جمعية  (مثنى القريش

العراقية جلهوده  ــدر  والص القلب 
الكبيرة التي بذلها من اجل اجناح 
ــة العلمي  ــر اجلمعي ــال مؤمت اعم
الدولي السادس لالمراض القلبية 
والصدرية الذي عقد يوم اخلميس 
املاضي في بغداد وحضرته (البينة 
ــذا اجلهد  ــا ان ه اجلديدة)..واقوله
الكبير يستحق االعجاب والتقدير 
ــة الصالح  ــي خدم ــه يصب ف ألن
العام فبوركت كل املساعي وكل 

اخليرين في هذا العراق احلبيب
مزعل احلامت 

باحث دولي متخصص في 
الشؤون الصحية وخبير في 

التخطيط االستراتيجي واالعالم 
الصحي
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متابعة / البينة الجديدة
ــاح عاصفة  ــدان جويان أن جتت توقع راص
ترابية اليوم االثنني معظم مناطق العراق 
مبا فيها إقليم كردستان يصاحبها تراجع 
درجات احلرارة وامكانية هطول امطار في 
املناطق اجلبلية مبحافظتي اربيل ودهوك.
وقال الراصد اجلوي علي اجلابر الزيادي، إن 

ــدة يتوقع أن تتعرض  عاصفة ترابية جدي
لها البالد الليلة تنشأ في شمال سوريا 
ــاعات الليل،  عصراً وتتعمق للبالد أول س
منوها الى تعمق العاصفة في العاصمة 
ــط بعد منتصف الليل  بغداد ومدن الوس
وساعات الفجر األولى من اليوم   االثنني.  
ــتمتد    إلى املدن  وأضاف أن العاصفة س

ــع ان تكون كثيفة وتؤدي  اجلنوبية ومتوق
إلى إنعدام الرؤية األفقية إلى أقل من ٣٠٠ 
ــية  متر، محذرا أصحاب أمراض احلساس
ــالكي الطرق البرية. كما توقع  والربو وس
ــا كبيرا مبعدل  ــادي أنخفاضا وهبوط الزي

درجات احلرارة اليوم اإلثنني.

أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس األحد، أن فرقها 
ــم اندلع داخل  ــادث حريق ضخ ــت باحتواء ح جنح
ــوي على أكثر من  ــوق الدهان الذي يحت مجمع س
ــة ما بني احلرمني  ــالً جتارياً يقع في منطق ١٥٠ مح
ــط محافظة كربالء إضافة إلى احتراق مولدة  وس
ــود «الكاز»  .وذكرت  ــة وخزين كبير من وق كهربائي
ــتنفرت  ــا امس، أن فرقها اس ــة في بيان له املديري
ــق النيران  ــري من أجل تطوي ــا اآللي والبش جهده
ــى ما يجاور اجملمع  ــار احلريق إل وأبعدت خطر انتش
ــجيل إصابات  ــت أعمالها دون تس ــاري وأنه التج

بشرية مع حتجيم األضرار املادية.


