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أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر 
ــه إلى املعارضة الوطنية، ملدة  ل ، عن حتوّ
ــل عن ٣٠ يوماً، بعد ازدياد التكالب  ال تق
ــارج، وعلى فكرة  ــن الداخل اخل عليه م
حكومة أغلبية وطنية. وذكر الصدر في 
ــرفت  ــدة على موقع تويتر أنه «تش تغري
أن يكون املنتمون لي أكبر كتلة برملانية 
ــرفت ان أجنح في  في تاريخ العراق، وتش
تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، 
ــي وأن ال  ــرفت أن أعتمد على نفس وتش
ــرفت  ــاً جلهات خارجية، وتش أكون تبع
ــيير حاجات  ــأن ال أجلأ للقضاء في تس ب

ــعب ومتطلبات تشكيل احلكومة.  الش
ــب عليّ من  ــاد التكال ــتدرك «الزدي واس
ــرة حكومة  ــل واخلارج، وعلى فك الداخ
ــعانا،  أغلبية وطنية، لم ننجح في مس
مبيناً أن ذلك استحقاق الكتل النيابية 
ــي  تدع ــن  م أو  ــتقلة،  واملس ــة  املتحزّب
ــا على ذلك.  ــي لم تُعنّ ــتقالل، والت االس
ــي لنا خيار ال  ــار الصدر الى، أنه بق وأش
ــول إلى املعارضة  ــد أن جنربه وهو التح ب
ــن ٣٠ يوماً.وتابع  ــة ملدة ال تقل ع الوطني
أنه إن جنحت األطراف والكتل البرملانية، 
ــي التحالف  ــرفنا ف ــن تش ــا م ــا فيه مب
معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة 
أن  ــذراً  مح ــت،  ونعم ــا  فبه ــعب،  الش

عكس ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه 
ــي حينها. على صعيد ذي صلة ، وجه  ف
ــدى الصدر،  ــار الصدري مقت ــم التي زعي
ــالة إلى الثلث املعطل  امس األثنني، رس
في البرملان، مؤكدا أن التيار لن يتحالف 
ــكيل احلكومة. وقال  معهم لغرض تش
الصدر في كلمة له ، ان الشعب يعاني 
ــة اغلبية جديدة  ــن الفقر، فال حكوم م
قد تنفعه وال حكومة حالية تستطيع 
ــائال «هل وصلت  ــه ونفعه، متس خدمت
الوقاحة الى درجة تعطيل القوانني التي 
ــدد  ــعب (عينك عينك)؟. وش تنفع الش
ــراق ملربع  ــادة الع ــى عدم اع ــدر عل الص
ــاد، فيما وصف أفعال  احملاصصة والفس

الثلث املعطل بـاملشينة. واضاف، انهم 
ــعب ويريدون تركيعه  ــتهدفون الش يس
واالعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال 
ــينة من حيث يعلم  الثلث املعطل املش
ــلطة  ــى ان الس ــيرا ال ــم، مش أوال يعل
اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من 
ثقل وخوف ونقص في األموال واالنفس 
ــيات والتبعية ومخاوف  وتسلط املليش
ــاد الذي مأل  ــة والفس ــع واالوبئ التطبي
ارض العراق بالسرقات واخلطف والقتل 
ــراق مثال يحتذى  ــة الع حتى صار ساس
ــن ثلة قليلة  ــاد والرذيلة اال م به بالفس

اضمحل اثرها والزال يضمحل. 
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من حق الشعب العراقي  املكتوي 
ــية  السياس ــات  اخلالف ــران  بني
والصراع السلطوي الذي ال يكاد 
ــئلة  ــف أن يطرح حزمة اس يتوق
ــم  غائ ــهد  مش ــي  ف ــروعة  مش
ــئلة صادرة من قلوب  ومغبر .. اس
ــد أن وصلت مرحلة  مة بع متفحّ
ــاط من رؤية الدولة  اليأس واالحب
ــم بها منذ  ــودة التي يحل املنش
ــئلة بالتأكيد  عقود طويلة .. اس
هي حائرة موجهة ألصحاب القرار 
ــأل : هل  ــي البالد . العراقي يس ف
ــات الثالث  يجوز أن تذهب الرئاس
ــس اجلمهورية ورئيس الوزراء  (رئي
ــس النواب وعدد من  ورئيس مجل

ــم كما يقولون  ــوزراء بخويطه ال
باملثل الشعبي العراقي كل على 
حده وليس بوفد عراقي مشترك 
ــم حيث  ــل دول العال ــا تفع كم
الحظنا ذلك عند قيام الرئاسات 
ــوزراء بزيارة دولة  ــداً ال الثالث  زائ
ــازي بوفاة  ــدمي التع ــارات لتق االم
ــها الراحل الشيخ خليفة  رئيس
ان  ــم  نع ــان..  نهي آل  ــد  زاي ــن  ب
وهذه  ــزاور مطلوب  والت التواصل 
ــا والناس  ــار عليه ــم ال غب مراس
في دولة االمارات هم اشقاء لكن 
ــب كل احلكومة العراقية  ان تذه
ــرف الصعب  ــن في هذا الظ ونح
ــارة  ــر غير  مقبول..  مع االش فأم
ــوارث ومصائب  بأن العراق مرّ بك
ــا أي  ــأت إلين ــن لم ت ــالت لك ووي

اكتفت  ــل  ب ــينا  لتواس حكومة 
ــال برقيات التعزية .. فقط   بإرس
ــد آخر بودنا  ــر !!. على صعي الغي
ــول ان الغاء عضوية النائب  ان نق
مشعان اجلبوري من البرملان بقرار 
من احملكمة االحتادية العليا أمس 
على خلفية قضايا تزوير بحسب 
(علي  ــي  القانون ــر  اخلبي ــق  تعلي
ــقاط  ــي) الذي أكد أن اس التميم
ــان  ــن البرمل ــوري م ــة اجلب عضوي
ــرى  ــة اخ ــات قضائي ــا تداعي له
ــوف حتيل  وأنه بعد هذا القرار س
ــة أوراق الدعوى  ــة االحتادي احملكم
وأن  ــق  التحقي ــة  محكم ــى  ال
ــر عمالً جنائياً  ــادة التزوير تعتب م
ــنة  ــل الى (١٥) س ــا تص عقوبته
ــيأخذ  ــدري هل س ــجن .. وال ن س

اجلبوري طريقه للقضاء أم ستتم 
ــابقاتها  ــه كس ــة فعلت طمطم
ــاؤل  ــاك تس ــم .. وهن ؟.. اهللا اعل
مشروع ايضاً هو : هل ستنتهي 
دون  ــن  م ــة  احلالي  (٢٠٢٢) ــنة  س
رؤية حكومة عراقية تقود البالد 
وتقدم  املهمة  وتنجز املشروعات 
ــل  وه ــية؟  االساس ــات  اخلدم
ــاب  وأصح ــة  الساس ــيغلّب  س
ــعب والوطن  القرار  مصالح الش
ــخصية..  ــم الش ــى مصاحله عل
هذه حزمة بسيطة من تساؤالت 
ميور بها الشارع العراقي وال ندري 
هل يجيب الساسة بكل  اريحيه 
وبكل شفافية ويقولون للشعب   

احلقائق كاملة غير منقوصة ؟!.
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بعد توقفه ألكثر من ١٢ عاماً.. الصناعـة تعلن بدء التشغيل التجريبـي ِّـصنع برتوكيميات البصـرة

ــرارات جديدة، بينها  ــلة ق أصدر مجلس القضاء االعلى   سلس
ــات الروتينية التي  ــاوز العقب ــالف املواد اخملدرة وجت ــا يتعلق بإت م
حتول دون ذلك.وقال اجمللس ، إنه عقد جلسته اخلامسة، برئاسة 
ــة القاضي فائق زيدان ومت خالله  رئيس محكمة التمييز االحتادي
ــاة القاضية ذكرى  ــة والتعزية بوف ــورة الفاحت مايلي ١- قراءة س
ــر مرض عضال.٢-  ــي انتقلت الى رحمة اهللا اث ــم داخل الت جاس
ــل بعض مواد  ــروع تعدي ــوت اجمللس باإلجماع على نص مش ص
ــنة ١٩٧٩ التي سبق ان  قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لس

نوقشت في اجللسات السابقة.
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ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
ــاً  اجتماع ــني،  اإلثن ــس  ام ــي،  الكاظم
ــة األوضاع املالية  اقتصادياً خصص ملناقش
ــوء التقارير  ــي ض ــة ف ــة الراهن واالقتصادي
ــرات اإليجابية التي وضعها صندوق  واملؤش
ــر بيان  ــك الدولي.وذك ــي والبن ــد الدول النق
ــر االجتماع  ــه حض ــي، ان ــب الكاظم ملكت
ون  ــادة املستشارون اخملتصّ وزير املالية والس
ــة واالقتصادية.وأكد رئيس  املالي ــب  باجلوان
ــتهل االجتماع أن  ــوزراء في مس مجلس ال
االستراتيجية التي وضعت ملعاجلة األوضاع 
ــد جنحت في التغلب  املالية واالقتصادية ق
ــلمتها احلكومة  ــات التي تس على التحدي
في بداية تشكيلها، وأن منو املؤشرات الذي 
ــو انعكاس لهذه  ــه التقارير الدولية ه ذكرت

االستراتيجية.

ــس القضاء  ــتقبل رئيس مجل اس
ــي فائق زيدان، امس  االعلى القاض
ــني العام لألمم  ــني، وكيلة األم االثن
ــار اخلاص املعني  املتحدة املستش
ــس  ألي ــة  اجلماعي ــادة  االب ــع  مبن
ــالم القضاء ، أن  ــو. وذكر إع نديريت
زيدان بحث مع نديريتو جهود منع 
جرائم االبادة اجلماعية في العراق.

اكد وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل، العمل 
ــتثمار االمثل  ــاريع االس ــط ومش ــريع خط ــى تس عل
ــاع الطاقة والتقليل  ــاز احلر واملصاحب لدعم قط للغ
ــدف احلفاظ  ــود االحفوري به ــاد على الوق ــن االعتم م
ــن االنبعاثات الضارة  ــة البيئة والتقليل م على نظاف

ــماعيل في كلمة القاها على هامش  باملناخ.وقال اس
مشاركته في مؤمتر الشرق االوسط التاسع والعشرين 
ــة البحرينية  ــام في العاصم ــاز الذي يق للنفط والغ
ــرة املنصرمة  ــاري، ان الفت ــار اجل ــن ١٦-١٧ اي ــرة م للفت
ــاريع املهمة في قطاع  ــهدت  العديد  من املش ــد ش ق
النفط والطاقة والبنى التحتية ، من خالل ابرام عقود 

مهمة مع الشركات العاملية الرصينة.

ــق مجلس الوزراء على انهاء تكليف أمني بغداد املعمار  واف
ــب وثيقة صادرة من مكتب  (عالء معن) من مهامه. وبحس
ــوزراء فإنه حصلت موافقة رئيس مجلس  رئيس مجلس ال
ــاء تكليف املعمار  ــي  على انه ــوزراء مصطفى الكاظم ال
ــى صعيد آخر  ــام أمني بغداد. عل ــالء كاظم معن من مه ع

ــررّت احملكمة االحتادية، أمس االثنني، الغاء عضوية النائب  ق
ــعان اجلبوري في مجلس النواب . وقال مصدر قضائي  مش
ــعان  ــب مش ــة  النائ ــت عضوي ــة  ألغ ــة االحتادي أن احملكم
ــي حني أظهرت  ــة .. ف ــي البرملان بدورته اخلامس اجلبوري ف
وثائق متداولة أن محكمة التمييز االحتادية ابطلت ترشيح 
ــك على خلفية  ــا) ملنصب نقيب احملامني وذل ــد املهن (محم

قضايا تتعلق بهيئة املساءلة والعدالة .

أعلنت هيئة املنافذ احلدودية، امس اإلثنني، عن 
إخالء جميع املواد الكيمياوية اخلطرة من مطار 
ــمي باسم الهيئة  البصرة.وذكر املتحدث الرس
ــأة املنافذ  ــي ، أن «رئيس هي ــالء الدين القيس ع
ــه مديرية  ــي وج ــان الوائل ــر عدن ــة عم احلدودي

ــذ مطار البصرة الدولي بإخالء جميع املواد  منف
(الكيمياوية اخلطرة)، املتروكة التي جتاوزت املدة 
ــا في اخملازن  ــموحة على بقائه القانونية املس
ــاب العالقة»، مبيناً أن «ذلك  دون مراجعة أصح
جاء استنادا الى األمر الديواني املرقم ١٨ لسنة 
ــة  ــة رفيع ــع جلن ــاون م ــيق والتع ٢٠٢٢ بالتنس

املستوى من قيادة العمليات املشتركة».

ــني، بقرار  ــوري املالكي، امس اإلثن ــة القانون ن ــم ائتالف دول ــاد زعي أش
ــة أهداف مهمة.  ــيراً الى أنه حقق اربع ــة االحتادية األخير، مش احملكم
ــروع  ــال املالكي في تغريدة ، إن احملكمة حكمت بعدم قانونية مش وق
ــام من التالعب وذهاب  ــن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال الع األم
ــة للحكومة  ــا حقق حماي ــدين، وأيض ــيطرة الفاس ــر منه لس الكثي
ومجلس النواب من الوقوع في شرك اخملالفات القانونية والدستورية. 
ــي التعاقدات  ــر القانونية ف ــات غي ــف املمارس ــرار اوق ــاف أن الق واض

ــيير االعمال ليس لها صالحية اكثرمن متشية  والتعيينات والعزل لكبار املوظفني، وان حكومة تس
ــالكا أمام احلكومة في  االمور اليومية العادية. ولفت املالكي الى أن القرار ابقى الطريق مفتوحا س
ــلف من وزارة املالية.وختم تغريدته قائالً،  ــتخدام مبدأ الس توفير االموال الالزمة للغذاء وغيره؛ باس

تستحق احملكمة الشكر واالشادة في تصديها حلماية العملية السياسية من الوقوع في اخللل.
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بغداد/ البينة اجلديدة 
ــت وزارة املوارد املائية تقدمي أي  نف
ــى اجلانب التركي بإغالق  طلب إل
ــدوده عن العراق، فيما أشارت  س
ــني بغداد  ــل ب ــود تواص ــى وج إل

وأنقرة لتقاسم الضرر املائي.
ــز الوطني  ــام املرك ــال مدير ع وق
ــوارد املائية، حامت حميد  إلدارة امل
ــوع طلب  ــي، )، إن «موض التميم
ــب التركي باغالق  ــراق للجان الع
السدود عار عن الصحة، وال ايعاز 
ــة العراقية للجانب  من احلكوم

التركي بهذا الصدد». 
وأضاف، أنه «على العكس هنالك 
ــب التركي من  ــع اجلان تواصل م
ــاعدة  اجل اإلطالقات املائية ملس
العراق وتقاسم الضرر في فترات 
ــا البلدان  ــر به ــي مت ــح الت الش
ــاركة بحوض نهري دجلة  املتش
ــذا الطلب ايضا من  والفرات، وه

اجلانب اإليراني والسوري». 
وكشف وزير املوارد املائية مهدي 
رشيد احلمداني، في وقت سابق 
من  يوم األحد املاضي، عن صدور 
ــأن  ــي خالل يومني بش ــر ديوان أم
ــى  ــار ال ــا أش ــاه، وفيم ــة املي أزم

ــأن حصص  ــاز اإلجراءات بش إجن
ــالة الى  ــراق املائية، وجه رس الع

العراقيني.
ــة األنباء  ــال احلمداني، لوكال وق
ــة (واع)، خالل زيارته إلى  العراقي
ــار، إن «الزيارة تندرج  بحيرة الثرث
ــتمرة التي  ــارات املس الزي ضمن 
ــة،  املائي ــوارد  امل وزارة  ــا  تنظمه
ــن  ــى اخلزي ــالع عل ــاءت لالط وج
املتوفر وإمكانية استخدام جزء 
من هذا اخلزين لتعزيز نهري دجلة 
 ،« ــحِّ ــرة الش ــالل فت ــرات خ والف
ــرات في  متوقعاً أن «تكون املؤش
ــتمرار الشحِّ للموسم الرابع  اس

على التوالي».
ــي أيضاً  ــارة تأت ــاف، أن «الزي وأض
ــن  ميك ــي  الت ــع  املواق ــد  لتحدي
ــرض تعزيز نهري  ــتغاللها لغ اس
ــحِّ  ــرات في ظل الش ــة والف دجل
ــاز  ــى «اإليع ــيراً إل ــي»، مش املائ
ــن وزارة املوارد  ــق متكامل م لفري
ــرة التصاميم ضمن  ــة - دائ املائي
ــوزارة، بتوجيهات  ال ــكيالت  تش
ــاذ  اتخ ــي  ف ــل  تتمث ــريعة  س
ــحِّ  اإلجراءات كافة ملعاجلة أي ش

للمياه».
ولفت إلى أن «الوزارة تعمل على 
ــرات من  ــري دجلة والف ــم نه دع

ــرة الثرثار، وهناك حل  خزين بحي
ــتعمل عليه لتعزيز نهر  دائم س
دجلة إضافة إلى وجود مسوحات 
ــد مهارب  ــن أح ــت م ــد اكتمل ق
ــرة  ــط البحي ــار يرب ــرة الثرث بحي
ــة، كما أن  ــذراع دجل ــرة ب مباش
هناك إجراء آخر أيضاً لتعزيز نهر 
ــداً أن «جميع هذه  الفرات»، مؤك
اإلجراءات سيتم التصريح عنها 
ــمياً بجميع تفاصيلها عند  رس

اكتمالها».
اً  ــحَّ ش ــاك  «هن أن  ــى  إل ــار  وأش
لثالثة مواسم بسبب عدم وفرة 
ــتثمار مياهها في  ــار واس األمط
ــرات، ورغم  ــة والف ــي دجل حوض
ــاد  ــاول أن يصط ــن يح ــود م وج
ــوزارة  ــن رد ال ــر، لك ــاء العك بامل
ــي االعتراف بوجود أزمة  يتمثل ف
ــرة»، مبيناً،  تقابلها حلول متوف
أن «الوزارة أوضحت اكثر من مرة 
ــري دجلة  ــاض في نه أن االنخف
ــة  ــرات يقع ضمن السياس والف
ــغيلية لوزارة املوارد املائية  التش
ــة الناس الى  ــبب عدم حاج بس

الزراعة بل ملياه الشرب فقط».

بغداد/ البينة اجلديدة 

وجه امني بغداد املعمار عالء معن ضمن رؤية 
نهضة بغداد حول املشاركة اجملتمعية بدعم 
ــراك  ــبابية التطوعية عبر اش املبادرات الش
ــة واجلهد  ــن عمال النظاف ــري م اجلهد البش

االلي وتوفير كل املستلزمات الجناحها . 
ــداد وجه  ــني بغ ــة ان « ام ــان لالمان ــر بي وذك
ــري من عمال النظافة  مبشاركة اجلهد البش
ــتلزمات  املس كل  ــر  وتوفي ــي  االل ــد  واجله

للمبادرات الشبابية التطوعية ومنهم فريق 
ــفراء النظافة في حمالت تنظيف ضفاف  س
نهر دجلة ضمن قواطع مسؤولية وزارة املوارد 
ــا ان «العمل اجلماعي وجتاوز  املائية «.موضح
االليات الروتينية في العمل مع دعم املبادرات 
اجملتمعية هي اهم الرسائل التي حتملها رؤية 
ــا املعمار عالء  ــداد التي اعلن عنه نهضة بغ
ــام ٢٠٢٠ والتي  ــة الع ــني بغداد نهاي معن ام
متخضت عن فعاليات جمالية ثقافية وفنية 

ــر زقاق  ــة اهمها تطوي ــي املدين ــة ف ملموس
املتنبي  واقامة الفعاليات االبداعية اخملتلفة 
ــاء اجلداريات الفنية في  فيه اضافة الى انش
شوارع وساحات بغداد وهو متزامن مع حملة 
ــذ ٣٠ عاماً في  ــهدها بغداد من كبرى لم تش
ــاء وتطوير الطرق وتأهيل شبكات املياه  اكس
ــاريع اكثر من  واجملاري حيث بلغت اعداد املش
١٧٠ مشروعاً ممول من االيرادات الذاتية المانة 

بغداد .

املوصل / صفد العبيدي
 

ــة  ــي جامع ــاد ف ــة اإلدارة واإلقتص ــت كلي  أقام
املوصل وبالتعاون مع البنك املركزي العراقي/ فرع 
ــادة ثقة املواطن  ــة عمل بعنوان (إع املوصل  ورش
ــي العراقي في ظل التقلبات  في القطاع املصرف
ــاركة  ــية واالقتصادية) ، فضال عن مش السياس
ــي املصارف  ــدراء ومندوب ــدد كبير من م حضور ع
ــي محافظة نينوى الى جانب حضور لفيف من  ف

طلبة الدراسات العليا واالولية .
ــم  ــة التي أقامها قس ــات الورش  تناولت  جلس
ــم  ــتعراض اه ــة  اس ــة واملصرفي املالي ــوم  العل
محاورها من خالل تسليط الضوء على دور البنك 
املركزي العراقي في دعم الثقة بالقطاع املصرفي 
ــي املصرفي  ــر الوع ــاهمة املصارف في نش ومس
وتعزيز الثقة املصرفية، فضال عن مناقشة الواقع 
ــي واالقتصادي وانعكاساته في البيئة  السياس
ــة خمس  املصرفية العراقية .  متت فيها  مناقش

ــة .  ــن اصل (٢٤) ورقة قدمت للورش ــل م أوراق عم
ــاح املعرض الفني  ــة  مت افتت وعلى هامش الورش
ــم العلوم  ــتركة بني طلبة قس ــطة املش لألنش
ــزي العراقي/ فرع  ــة واملصرفية والبنك املرك املالي

املوصل.
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2محليات

بغداد/ البينة اجلديدة 
أعلنت وزارة الكهرباء  استنفار مالكاتها ملعاجلة 

أي طارئ متر به املنظومة.
ــوزارة في بيان، أن «وزير  وذكر املكتب اإلعالمي لل
ــتنفار تام جلميع  الكهرباء عادل كرمي، وجه باس
ــة واحلرفية  ــية والفني ــالكات الوزارة الهندس م
ــوال اجلوية  ــوء األح ــي ملواجهة س ــد األل واجله

ومعاجلة اي طارئ متر به املنظومة».

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــرع صالح  ــن  ف ــرة واملهجري ــت وزارة الهج أحص
ــر العائدة إلى مناطقها األصلية  الدين  عدد األس

في محافظة صالح الدين.
ــالح الدين خالد  ــرع الهجرة في ص ــال مدير ف وق
ــوب  إن «وزارة الهجرة واملهجرين في صالح  محج
ــان للعوائل التي  ــر ١٠٠ كرف ــت بتوفي الدين قام
ــيقا  ــداً أن «هناك تنس ــت منازلها» ، مؤك تهدم
ــدة لتوفير هذه  ــات األمم املتح ــع منظم ــا م عالي
ــدمي  تق ــي  ف ــتمرين  ومس ــن،  للعائدي ــات  اخلدم
املساعدات اإلغاثية بشكل دوري لغرض تشجيع 

هذه العوائل على العودة ملناطق سكناهم».
ــودة العوائل النازحة متكن  ــاف ، أن «موانع ع وأض
ــذه املناطق  ــات املعدومة في ه ــر اخلدم في توفي
ــب دور هذه املناطق مهدمة  ،باإلضافة إلى أن أغل
ــذه العوائل في حال  ــاً إلى أن «ه ــل» ،الفت بالكام

عودتها حتتاج كذلك الى توفير فرص عمل».

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــي والبحث العلمي،  ــت وزارة التعليم العال أعلن
امس االثنني،  تأجيل االمتحانات اجلامعية كافة 
في الدراسات األولية والعليا، نظراً لسوء األحوال 

اجلوية الطارئة.
ــم العالي  ــوزارة،   أن «وزارة التعلي ــان لل ــر بي وذك
ــات  االمتحان ــل  تأجي ــرر  تق ــي  العلم ــث  والبح
ــة والعليا  ــات األولي ــة كافة في الدراس اجلامعي
ــداول التوقيتات  ــوم األخير من ج ــى ما بعد الي ال

املعلنة».
ــي  ــوص االمتحان التنافس ــه «بخص ــاف، أن وأض
ــد تقرر تأجيل  ــات العليا فق ــول في الدراس للقب
ــية الى يوم  ــان اجملموعة الطبية والهندس امتح

اخلميس املوافق التاسع عشر من آيار احلالي».
وودعت الوزارة اجلامعات كافة الى «ترتيب جداول 
ــرات وإعالن ذلك  ــارات في ضوء هذه املتغي االختب
ــا  ــا وصفحاته ــا وقنواته ــي مواقعه ــمياً ف رس
الرسمية وتكييف أوضاع بعض احلاالت املرضية 

للمنتسبني على وفق السياقات القانونية».

ــكن في بغداد  ــي عامر محمود اس اني االعالم
ــرح  ــة( ٢٢٢) مقابل مس ــة محل ــي الصاحلي ح
ــا قدمت  ــابيع تقريب ــة اس ــل ثالث ــيد قب الرش
ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــدة  ــت جري وكان ــدة  مناش
ــكورة على نقل معاناة مواطن عراقي  الى  مش
ــور قوة من  ــول موضوع حض ــر الداخلية ح وزي
الداخلية محاولة منهم اخالء داري بالقوة دون 
ــن دائرة التنفيذ وكان حضورهم  قرار قضائي م
ــرة ليال  ووضحت ان هذه  ــاعة احلادية عش الس
ــو كان  ــة حتى ول ــا صالحي ــس لديه ــوة لي الق
ــا ال يوجد  ــرة التنفيذ علم ــن دائ ــرار م وجود ق
ــوة ان تأتي ليال  ــذي وال يحق الي ق ــرار تنفي اي ق
ــالء يتم اثناء الدوام  مبثل هكذا قرارات الن االخ
ــمي. وشرحت مبا سببوا  لي ولعائلتي من  الرس
ــني ان القوة التي جاءت مع احد  ارباك وهلع وتب
ــتركة من فوج  ورثة صاحب الدار وهي قوة مش
ــوارىء يقودها ضابط برتبة رائد وقوة اخرى  الط
تبني بعد ذلك من الفرقة اخلاصة يقودها مقدم  
ــف  ــار املنطقة.ولكن لألس ــول مخت ــب ق حس
ــة اي اجراء  ــذ وزارة الداخلي ــم تتخ ــديد ل الش
ــد وزير الداخلية مرة  طيلة هذه االيام لذا اناش
ــر االجراءات.وكذلك  ــباب تأخي ثانية ملعرفة اس
اناشد وزير الدفاع للتدخل كون   القوة الثانية 

هي   عسكرية.مع التقدير.
االعالمي املشتكي

عامر محمود 
٠٧٧٠٤٥٩٢٤٢٣

بغداد/ البينة اجلديدة 

ــر  ــاع املدني ، امس  االثنني ، نش ــت مديرية الدف اعلن
ــعاف واالنقاذ اخلفيف التابعة للمديرية  عجالت اإلس
في بغداد واحملافظات  للسيطرة على الوضع في حال 
حدوث حاالت اختناق بسبب العاصفة الترابية  التي 

ضربت أغلب محافظات العراق.
ــد جودت عبد  ــاع املدني العمي ــال مدير إعالم الدف وق
ــات مدير  ــب توجيه ــي تصريح أنه بحس ــن، ف الرحم
ــر عجالت االسعاف  الدفاع املدني كاظم بوهان مت نش
ــال عن رجال  ــف التابعة للمديرية فض ــاذ اخلفي واالنق
ــى الوضوع  ــيطرة عل ــني للس ــاع املدني املنعش الدف

الصحي بسبب العاصفة الترابية «.
ــرها مجهزة بأجهزة  ــاف ان « الكوادر التي مت نش واض
ــوا قريبني من  ــى ان يكون ــم عل ــاش ومت توجيهه اإلنع
ــا املواطنون في بغداد واحملافظات   املناطق التي يرتاده
ــوع  ــال وق ــي ح ــوري ف ــكل ف ــم بش ــم تدخله ليت
ــاً، أو نقلهم الى  ــهم ميداني ــاق وانعاش ــاالت اختن ح

املستشفيات».
ــتنفرت  ــي، اس ــاع املدن ــز الدف ــى أن «مراك ــت، ال ولف
ــباً لوقوع  ــاعة الواحدة فجراً، حتس جهودها منذ الس
اي طارئ»، داعياً املواطنني «لالتصال على رقم الدفاع 
ــبكات ١١٥ في حال حدوث  ــي اجملاني جلميع الش املدن

اي طارئ».
ــة ترابية  ــات العراقية عاصف ــهد اغلب احملافظ وتش
ــررت عدد من  ــدام الرؤية، فيما ق ــديدة ادت الى انع ش

احملافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها.
ــة الترابية  ــواء اجلوية إن «العاصف ــت هيئة االن واعلن
ــتزول  ابتداء  التي ضربت بغداد وعدد من احملافظات س

من مساء امس  االثنني.

بغداد/ البينة اجلديدة 

ــجيل  ــني، عن تس ــس االثن ــة، ام ــت وزارة الصح أعلن
ــبب العاصفة الترابية، مبينة  ٢٠٠٠حالة اختناق بس

أن أغلب حاالت االختناق بسيطة الى متوسطة.
ــم الوزارة سيف البدر  أن «املالكات  وقال املتحدث باس
ــدمي اخلدمات  ــا في تق ــتنفرة بجهوده ــة مس الصحي
الصحية بالدوائر واملستشفيات الصحية»، مبيناً، أن 
«الوزارة سجلت   ٢٠٠٠ حالة اختناق مختلفة الشدة 

في املؤسسات الصحية اخملتلفة».
ــة والتزام  ــداء الكمام ــني الى «ارت ــا البدر املواطن ودع
ــون من الربو  ــكان وخاصة الذين يعان ــازل قدر االم املن
ــداء املالبس  ــدداً على ضرورة «ارت ــز القلب»، مش وعج
والنظارات الواقية عند اخلروج». وأكد، أن «املؤسسات 
ــجني  ــزة بالكامل من ناحية االوكس ــة مجه الصحي

الطبي واألدوية واملستلزمات الطبية».

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــة  االحتادي ــة  احلكوم ــاص  اختص ان 
ــي  ــة ال ينف ــول احلالي ــي ادارة احلق ف
ــي إدارة احلقول  ــدم اختصاصها ف ع
ــف مستقبال والقول  التي ستكتش
ــيؤدي الى نتائج غير  بخالف ذلك س
ــض األقاليم  ــة أبرزها ان بع منطقي
واالقاليم األخرى  الدولة  ــارك  ستش
ــل  قب ــفة  املستكش ــول  احلق ــي  ف
ــتنفرد  ــتور من جهة، وس نفاذ الدس
ــول اجلديدة  ــتغالل احلق ــادارة واس ب
ــفة من جهة أخرى، في  واملستكش
ــؤدي الى تضخم  ــا وهو مما ي أراضيه
ــكانها  ــة س ــادة رفاهي ــا وزي وارداته
باملقارنة مع األقاليم واحملافظات غير 

املنتظمة بإقليم في البلد.
ــى ابرام  ــدام أي إقليم عل ــا أن اق كم
عقود نفطية واتفاقيات مع شركات 
ــر النفط والغاز  ــة ودول لتصدي عاملي
املستخرج يخالف احكام الدستور 
ــاص احلكومة  ــون اختص لك ــاله  أع
ــة تطوير  ــم سياس االحتادية هو رس
النفط والغاز وإدارة النشاط املتعلق 
ــارة  بالتج ــا  واختصاصه ــا  بهم

اخلارجية.
ــير  وتود وزارة النفط االحتادية ان تش
ــود  لعق ــة  املالي ــروط  الش ان  ــى  ال
ــا وزارة النفط  ــي أعدته ــة الت اخلدم
ــوف تعتمد إلعادة التطوير  والتي س
او التطوير الشامل أو االستكشاف 
ــوالت التراخيص هي  ــة ج ــي كاف ف
ــروط املالية  ــة بالش ــل مقارن األفض
لعقود املشاركة باإلنتاج سواء أكان 
ــركات األجنبية  ــك للدولة او الش ذل
ــاركة  املش ــود  ــي عق ــاول). فف (املق
باإلنتاج حلقول اإلقليم متنح املقاول 
ــتخرج  املس ــط  النف ــن  م ــة  حص
باإلضافة الى حرية التصرف بحصته 
ــا  وبيعه ــة  املنتج ــات  الكمي ــن  م
ــت الذي يحدده املقاول  باملكان والوق
وهذا يخالف املادة ١١١ من الدستور 
ــط والغاز  ــان النف ــت ب ــي أوضح الت
ــي. ورغم  ــعب العراق ــو ملك للش ه
ــركات  ــول اإلقليم الش ــذا فقد خ ه
ــيطرة الكاملة على  األجنبية بالس
ــن خالل بنود  ــات البترولية م العملي
ــاج لإلقليم  ــاركة باإلنت ــود املش عق
ــك البنود  ــد تل ــت أح ــث تضمن حي

ــان مقاول  ــة ولكل كي «أن للحكوم
ــزام بالبيع أو التصرف في  احلق وااللت
حصص النفط اخلاصة بهما بشكل 
ــة اإلقليم قد  ــي», أي أن  حكوم عين
ــق بيع حصتها  ــت املقاولني ح منح
ــديد حصة  ــط املنتج وتس من النف
احلكومة, حيث من املفترض ان يكون 
ــح, وهذا يعني  ــس هو الصحي العك
ــيطرة على اإلنتاج يقع  ان مبدأ الس
ــة وهذا على  ــركات األجنبي بيد الش

ــود اخلدمة جلوالت  ــض من عق النقي
ــط االحتادية،  ــص لوزارة النف التراخي
ــط املنتج من خالل  ــأن جميع النف ف
ــص يتم بيعه  عقود جوالت التراخي
ــركة التسويق النفطية  من قبل ش
التي  التنافسية  وباألسعار  (سومو) 
حتقق اعلى إيرادات لشعب العراقي. 
ــة  ــط االحتادي ــود وزارة النف ــك ت كذل
ــة لعقود  ــروط املالي ــني ان الش ان تب
باإلنتاج إلقليم كردستان  املشاركة 

ــروط املالية  ــراق مقارنة بالش – الع
ــت منافع  ــة قد حقق ــود اخلدم لعق
وارباح عالية جداً للشركات األجنبية 
على حساب احلكومة بسبب غياب 
مبدأ التنافس الشفاف واللجوء الى 
االتفاق الثنائي املباشر مع الشركات 
ــك العقود وهذا خالف  عند أحاله تل
ــل وزارة النفط  ــا مت اعتماده من قب م
ــص  ــوالت التراخي ــي ج ــة ف االحتادي
ــبب بضياع فرصة  النفطية، مما تس
ــروط  الش ــل  افض ــى  عل ــول  احلص
املالية  ــرادات  التجارية لتعظيم اإلي
ــن حقول  ــط املنتج م ــع النف من بي
اإلقليم، حيث تشكل العوائد املالية 
ــبة ال تزيد عن  حلكومة اإلقليم بنس
ــتقطاع كلف  ٨٠٪ كمعدل بعد اس
ــاج (كلفة انتاج برميل النفط)،  اإلنت
ــكل العوائد املالية جلولة  بينما تش
ــى والثانية الى أكثر  التراخيص األول
ــا مبني  ــى ٩٦٫٥٪، وكم ــن ٩٤٫٥٪ ال م
ــة،  ــاري املرفق ــات التج ــي اخملطط ف
ــاج تعادل (٤) أضعاف  وان كلف اإلنت
ــاج في جوالت التراخيص  كلف اإلنت

لوزارة النفط االحتادية. 

ــة  ــت حكوم ــر، وقع ــب أخ ــن جان م
ــن خالل  ــها م ــى نفس ــم عل اإلقلي
ــاً  ــاج التزام ــاركة باإلنت ــود املش عق
ــن  م ــني  املقاول ــاء  بأعف ــاً  تعاقدي
ــمحت لهم بتضخيم  الضرائب وس
ــم دون فرض أي نوع من أنواع  ارباحه
الضرائب أو مشاركتهم تلك األرباح 
أتفاع  ــد  ــة وخصوصاً عن املتضخم
ــاً، وهذا يخالف  ــعار النفط عاملي أس
قانون الضريبة لسنة ١٩٨٢ (املعدل) 

وتعليماته.
ــط التوضيح بأن  ــا تود وزارة النف كم
اإلقليم لم يلتزم باحلصص اخملصصة 
ــك  أوب ــات  اتفاقي ــب  مبوج ــراق  للع
ــى الكميات  ــلبا عل ــا انعكس س مم
ــن  م ــراق  للع ــة  ــة اخملصص النفطي
حقول الوسط واجلنوب وبالتالي قد 
ــلباً على العوائد املالية  انعكس س
ــل  ــم حتم ــة، رغ ــة االحتادي للحكوم
ــعبها  أعبائها بتأمني رواتب أبناء ش

في اإلقليم.   

شركة النفط الوطنية 
دائرة العقود والتراخيص البترولية
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ــس االثنني،  ــة النزاهة، ام ــات في هيئ ــرة التحقيق ــفت دائ كش
ــي دائرتي الصحة في  ــذ عمليتي ضبط لـمخالفات ف عن تنفي
واسط والديوانية، مشيرة إلى حصول هدر في املال العام وإضرار 
ــرة ، إن فريق عمل مكتب حتقيق  ــة العامة.وقالت الدائ باملصلح
ــائل  ــة لقياس ضغط الس ــود ١٠ أجهزة طبي ــد وج ــط رص واس
ــرائها دائرة صحة  ــأ) تعاقدت على ش ــي (ايرلندي املنش الدماغ
ــط دون احلاجة الفعلية لهذا العدد، مشيرة إلى أن األجهزة  واس
التي مت شراؤها مببلغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مت تخزينها في 
مستشفى الزهراء ولم يتم تنصيبها وال تدريب املالكات الطبية 
ــوء  ــة لالندثار؛ نتيجة س ــا جعلها عرض ــتخدامها، مم على اس
التخزين.وأضافت، أن الفريق ضبط خالل العملية أدوات مشغلة 
ــعر (١٠٠٠) دوالر للقطعة  ــة بس ــغ عددها (٥٠) قطع للجهاز بل
ــاء فترة صالحيتها في  ــتخدامها حلني انته الواحدة لم يتم اس
ــان ٢٠٢٢، فضال عن أدوات تدخل في عمل اجلهاز لم  ــهر نيس ش
ــت، أن مكتب حتقيق الهيئة  ــم جتهيزها عند التعاقد.وأوضح يت
افظة، قام  ــة في احملُ ــة، الذي انتقل إلى دائرة الصح في الديواني
ــغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــتند صرف مببل ــي عملية ثانية) بضبط مس (ف
مليون دينار لسلفة ممنوحة إلى جلنة تنفيذ عمل في مستشفى 
الديوانية العام، بأسلوب التنفيذ أمانة، الفتة إلى أن اللجنة لم 
ــهر أيلول  ــلفة في ش تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح الس
ــلفة خالفا  ــوية الس ــا أنها لم تُقدمْ أي أوليات؛ لتس ٢٠٢١، كم
ــارت الدائرة، إلى  ــلوب أمانة.وأش ــات تنفيذ األعمال بأس لتعليم
ــرزات املضبوطة  ــا رفقة املب ــري ضبط وعرضهم ــم محض تنظي
ــط  ــة التحقيق في قضايا النزاهة في واس ــى قضاة محكم عل
ــة، الذين قرروا عرض األوليات اخلاصة باألجهزة الطبية  والديواني
ــعبة التدقيق اخلارجي؛  ــي العملية األولى على ش املضبوطة ف
فاحتة اجلهة  ــرض تدقيقها وتقدمي تقرير وبيان املُقصرية مع مُ لغ
ــق اإلداري، وإجراء التحقيق في القضية  تصة إلجراء التحقي اخملُ

الثانية وفق أحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات. 

ــتباكات القوات  ــل اش ــالم األمني ، تفاصي ــفت خلية اإلع كش
األمنية مع عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، في محافظة كركوك.

ــة  ــر الفرقة اخلامس وقالت اخللية ، إن قطعات اللواء الثامن عش
ــتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة  شرطة احتادية وباالش
ــيق مع  ــتخبارات والتحقيقات االحتادية بالتنس الى وكالة االس
ــوك ، وخالل عملية  ــتركة في كرك املقر املتقدم للعمليات املش
ــي وادي زغيتون غربي محافظة كركوك، متكنت من قتل  امنية ف
ــدر أمني، باندالع  ــابق، أفاد مص ــني من الدواعش.وفي وقت س اثن
اشتباك بني القوات األمنية وعناصر داعش في محافظة كركوك.

ــال املصدر ، إن القوات األمنية في قيادة املقر املتقدم ب كركوك  وق
ــار إلى أن  ــتبك مع عناصر داعش ضمن قرية ابو خناجر.وأش تش
االشتباك أسفر لغاية حلظة كتابة اخلبر، عن مقتل عنصرين من 
داعش واالستيالء على اعتدة ومعدات، مبيناً أن االشتباك أسفر 

أيضاً عن مقتل أحد منتسبي القوات األمنية.

أعلن جهاز األمن الوطني، امس االثنني، تفكيك 
ــت بحوزتهم ١٥  ــدرات كان ــارة اخمل ــبكة لتج ش
ــة في  ــتال واحلشيش ــادة الكرس ــن م ــم م كغ
ــاز ، أنه بناءً  ــط.وذكر اجله مناطق الفرات األوس
ــتحصال  ــتخبارية وبعد اس على معلومات اس
ــان  املوافقات القضائية، متكنت مفارز أمن ميس
ــي وبكمني محكم  ــاز األمن الوطن التابعة جله
من إلقاء القبض على أحد أكبر جتار اخملدرات في 
ــان، أن املتهم كان بحوزته  احملافظة.وأضاف البي
ــتال و(١) كغم  ــو (١٤) كغم من مادة الكرس نح

ــد أفراد  ــة، وبداللته متَّ حتدي ــادة احلشيش ــن م م
ــي محافظتي  ــبكته االربعة الذين توزعوا ف ش
ــرف.وتابع، أنه  ــف االش ــة والنج كربالء املقدس
ــض عليهم  ــاء القب ــم والق ــم أوكاره ــرى ده ج
ــط مبلغ مالي نحو (١٣) مليون دينار عراقي  وضب
ــار إلى  ــرض املتاجرة.وأش ــم لغ ــت بحوزته كان
ــاً واحالتهم إلى  ــني أصولي ــن أقوال املتهم تدوي
ــاذ اإلجراءات  ــة اخملتصة التخ ــات القانوني اجله
الالزمة بحقهم، مبيناً أنه سيتم تسليم املواد 
ــة بقرار قضائي لغرض  إلى دوائر الصحة املعني

اتالفها. 

ــس  ــرور، ام ــة امل ــدرت مديري أص
ــائقي  لس ــات  توجيه ــني،  االثن
ــر العاصفة الترابية.  املركبات إث
ــالم  وإع ــات  عالق ــر  مدي ــال  وق
ــي،  ــة العميد زياد القيس املديري
ــرور الصادرة من  إن توجيهات امل
ــتمرة  املدير العام واضحة ومس
ــخصياً، في جميع  بإشرافه ش
ــواء  ــيئة س الظروف اجلوية الس
أمطار أم عواصف ترابية أم رياح 
ــديدة هي ضبط السرعة من  ش
ــن اخلفيفة  ــائقني م الس ــل  قب

ــك مراعاة  ــطة وكذل إلى متوس
شروط السالمة املرورية وتطبيق 
أن   ، ــي  القيس ــاف  القانون.وأض
ــبي  الى منتس هناك توجيهات 
ــوف في أماكن  املرور كافة بالوق
ــم الطريق  ــارزة وبعيدة عن زخ ب

انعدام  ــبب  لتالفي احلوادث بس
ــض املركبات ال حتمل  الرؤية وبع
ــا  ودع ــة.  واملتان ــن  األم ــروط  ش
القيسي، السائقني إلى االنتباه 
ــزام بقواعد  ــاء القيادة وااللت أثن

السير. 
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وخاطب الصدر الثلث املعطل قائالً، ان 
وجدمت عذراً بينكم وبني اهللا وبينكم وبني 
الشعب في تعطيل تشكيل احلكومة 
ــام اخلالق واخللق  ــذراً ترجتونه ام ــأي ع ف
في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، 
فإن لم تتقوا اهللا فاتقوا غضبة احلليم 
ــوم زأره لن تكون في  واملظلوم فللمظل
ــاص ام هل  ــني من ــا والت ح ــن منه مأم
تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على 
ــم كال والف كال، مردفا،  التحالف معك
ــع احملاصصة  ــد العراق ملرب ــا لن نعي انن
والفساد والتوافق املقيت. وختم زعيم 
ــق جثم على  ــار الصدري، ان التواف التي
ــعبه سنوات طوال قد  صدر العراق وش
ــا يعبرون،  ــد األخضر واليابس كم حص
وقد اضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، فيا 
ــر على التل،  ــى متى يبقى البعي ترى ال
والى متى يبقى الفساد والتوافق سيد 
ــعب يغلي ويعاني وما من  املوقف والش
ــدر رئيس  ــأن آخر ، اص ــث. وفي ش مغي
ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف مجلس ال
ــرار احملكمة االحتادية بالغاء  بيانا بعد ق
ــن والتنمية.  ــون الدعم الطارئ لألم قان
د احلكومة العراقية  وقال الكاظمي تؤكّ
احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات 
الدستورية، والقوانني امللزمة، والفتاوى 

ــة العليا  ــن احملكمة االحتادي الصادرة ع
ان  ــاف،  النصوص.واض ــذه  ه ــير  لتفس
ــيير أعمال  ــة تس ــة  ،كحكوم احلكوم
مت  يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّ
ــس النواب املوقر قانون الدعم  إلى مجل
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ 
ــات االقتصادية  ملحة؛ ملعاجلة التحدي

ــعار  ــة ارتفاع األس ــا أزم ــي فرضته الت
العاملية؛ وذلك لتحقيق األمن الغذائي، 
ــالً عن  ــة، فض ــلة الغذائي ــر الس وتوفي
تقدمي الدعم العاجل لقطاع الكهرباء 
ــل حلول فصل الصيف؛ ملنع أي أزمة  قب
ــاع للتيار  ــة، أو انقط ــاج الطاق في إنت
الكهربائي في عموم العراق.واشار الى، 

ان القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية 
االجتماعية؛ حلماية الطبقات الفقيرة 
واملعوزة إزاء األزمة االقتصادية العاملية، 
ــر اخلدمات في املدن، وإتاحة فرص  وتوفي
العمل للخريجني والعاطلني عن العمل، 
إلى جانب توفير األموال العاجلة لدعم 
القطاع الزراعي، والتعامل مع املتغيرات 

ــت الى، ان عدم حتقيق كلّ  املناخية.ولف
ــل عامل عرقلة لدور  تلك الضرورات ميث
ــور اليومية  ــيير األم ــة في تس احلكوم
التي يقع على عاتقها توفير متطلبات 
ــات  ــة الفئ ــي، وحماي ــعب العراق الش
األكثر فقراً، وتوفير اخلدمات، والكهرباء، 
ــعار العاملية. ــاع األس ــن ارتف ــد م واحل

ودعت احلكومة بحسب البيان اجلميع، 
ــن أجل  ــؤولية؛ م ــدي للمس ــى التص إل
ــى التحديات  ــة اآلثار املترتبة عل معاجل
ــل الظروف  ــالد في ظ ــه الب ــي تواج الت
ــتويني  ــى املس ــة عل ــة احلالي احلساس
ــه ، أعلن  ــي. من جانب ــي والعامل الداخل
ــن مفاحتة  ــاء األعلى، ع ــس القض مجل
ــي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال رئي
ــة االدعاء  ــة املوصل مبراقب ــام جترب إلعم
ــغ اخملصصة  ــرف املبال ــام آليات ص الع
ــاريع في احملافظات. وقال اجمللس  للمش
، انه اثنى بجلسته اخلامسة املنعقدة 
ــة االدعاء  ــى جهود جلن ــس االول ، عل ام
ــة مبراقبة  ــل املكلف ــي املوص ــام ف الع
ــة لتنفيذ  ــرف االموال اخملصص آلية ص
ــي احملافظة بغية  ــاريع اخلدمية ف املش
اعادة اعمارها.واضاف ان جهود اللجنة 
ــوى  ــة نين ــع ادارة محافظ ــاون م بالتع
ــد هذه االموال  ــرت في احلد من تبدي اثم
التي حتتاجها  وتخصيصها للمشاريع 
ــرر مفاحتة  ــيرا الى انه ق احملافظة، مش
ــيق  ــي التنس ــر ف ــوزراء للنظ ــس ال رئي
ــاع ذات اآللية  ــة احملافظات إلتب مع بقي
ــوال اخملصصة  ــرف االم ــي مراقبة ص ف
ــل اجناح هذه  ــار احملافظات، من اج العم

التجربة.
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بغداد /
أشاد مراقبون، امس االثنني، بقرارات مجلس القضاء األعلى، فيما رفضوا 
بشكل تام أي تشكيك بنزاهتها.وقال هؤالء ، إن القضاء وبقراراته املهمة 
ــهم  ــتور، وأس ــن مخالفات جمة، حيث حفظ هيبة الدس ــذ البالد م انق
ــدة أرادت النيل من العملية  ــى املال العام، وتصدى حملاوالت ع باحلفاظ عل
ــية في العراق. وفيما أعرب هؤالء، عن إشادتهم بقرارات اجمللس،  السياس
ــكيك بنزاهة القضاء. يذكر أن مجلس القضاء  ــددوا على رفض أي تش ش
ــم خالل الفترة األخيرة، جملة قضايا مهمة، بينها مسألة  األعلى، حس
حل البرملان، و اخلالفات على انتخاب رئيس اجلمهورية، بينما ردت احملكمة 

االحتادية مؤخراً مشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
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بغداد /

كركوك /

ــن  ــس اللجنة املالية النيابية حس ه رئي وجّ
الكعبي، امس االثنني، رسالة إلى املساهمني 
ــن الغذائي. ــروع قانون األم في إجهاض مش

ــه  ــى صفحت ــوراً عل ــي منش ــب الكعب وكت
ــوك جاء فيه:ـ  ــمية في منصة فيس ب الرس
ــاهم  ــي س ــزب سياس ــي وح ــى كل برملان إل
ــن الغذائي. ــروع قانون األم في إجهاض مش

ــيكون وقوفك أمام اهللا عز وجل وبشهادة  س
ــعب  ــون عراقي على:ـ ١-حرمان الش ٤٠ ملي
ــتالم  ــني) من اس العراقي (الفقراء واملهمش
ــهر ، كانت  ـــ (٦) اش ــة ل ــة غذائي ( ١١) حص
تخصيصاتها مضمونة بالقانون ، اضافة الى 
ــعار  ــتراتيجي ملواجهة ارتفاع اس خزين  اس
ــية عاملياً!.٢- حرمان  املواد الغذائية االساس
ــعبنا من (٨) أالف ميكا واط من الكهرباء  ش
ــع  ــت يتمت ــي وق ــب ؟ ف ــف الاله ــي الصي ف
ــد والتكييف!.٣-  ــم بنعيم التبري فيه غيره
ــكل(١ طن ) ــا ١٠٠ الف دينار ل ــادة مقداره زي

ــني واملزارعني  ــوقة للفالح ــن احلنطة املس م
العراقيني عن االسعار للعام املاضي  ، كذلك 
فقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون!.٤- 
ــل  ــن العم ــني ع ــن العاطل ــان األالف م حرم
ــعب من   والرعاية االجتماعية من ابناء الش
ــي ، كانت مخصصة  ــار دينار عراق (٧٣٣) ملي
لهم ضمن القانون!.٥- حرمان (١٥) محافظة 
ــتصرف على  ــن (١٠) ترليون دينار كانت س م
ــي دولة اجنبية  ــط وليس ملواطن ابنائها فق
ــة ( النجف  ــاً احملافظات املقدس !! وخصوص
ــادة موازناتها للضعف  ــالء ) حيث مت زي وكرب
ــان  ــات( املثنى والديوانية  وميس ،  ومحافظ
وواسط وبابل بزيادة موازناتها ب(١٠٠ مليار) 
ــة تنمية  ــدة منها عن موازن ــار لكل واح دين
ــاء  ــني من انش ــان العراقي ــم.٦- حرم االقالي
ــدارس في  ــفيات وامل ــل مئات املستش وتأهي
عموم احملافظات!.٧-حرمان العراقيني جميعاً 
من (٥٠٠ مليار ) دينار لتأهيل الطرق اخلارجية 
ــمى طرق ( املوت ) التي حتصد االالف  ومبا يس

ــنوياً!.٨-  ــم س ــاء منه ــا االبري ــن الضحاي م
ــن (٣٠٠مليار ) دينار  ــهداء م حرمان ذوي الش
ــتي الشهداء  كانت مخصصة الى مؤسس
ــي  ــرة ف ــيني!.٩. ألول م ــجناء السياس والس
ــخ املوازنات يتم تخصيص (ترليون دينار)  تاري
ــررة للنفط  ــة واملك ــات املنتج ــى احملافظ ال
ــتلم  (بترو دوالر) فقط  البصرة  كانت ستس
ــغ كونها اكبر  ــبته ٨٠٪ من هذا املبل ما نس
ــدر ومكرر للنفط العراقي وباقي  منتج ومص
ــل  ــتمرار العم ــرى!.١٠ - اس ــات االخ احملافظ
ــار وخصوصاً ( صندوق اعمار  بصناديق االعم
محافظة ذي قار العزيزة ) التي عانت االهمال 
ــابقة!.ختاماً  والتهميش من احلكومات الس
ــدي العزيز اجلبار..  ــول .. عندما تقف بني ي اق
ــاهمت في  ــك وانت س ــيكون حال ــف س كي
ــات حاجاته  ــعبك من ابرز متطلب حرمان ش
ــم  انه ــم  واليومية.(وقفوه ــية  االساس
مسؤولون ) صدق اهللا العلي العظيم اللهم 

اني بلغت اللهم فاشهد.

بغداد /

ــاء بوضع البالد  ــتمرار بالزخم الذي جنح في االرتق ــيادته أنه يجب االس ــاف س وأض

ــتمع الكاظمي، إلى عرض  ــعي نحو حتقيق املزيد. واس ــاً، وأن نواصل بالس اقتصادي

ــرات  ــع االقتصادي العراقي، واملؤش ــر املالية عن الواق ــيد وزي م به الس ل تقدّ مفصّ

ــم من التحديات  ــو االقتصاد العراقي على الرغ ــدة في ظل تصاعد من ــة اجلي الدولي

الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات 

ــتوى جيد.وبحسب  العملة األجنبية بنحو ملحوظ، فضالً عن حتقيق إيرادات  مبس

البيان، فقد جرى خالل االجتماع تأشير سيطرة العراق على أسعار املواد الغذائية 

ــعارها عاملياً، فضالً عن تأشير حتقق  محلياً، على الرغم من االرتفاع املضاعف ألس

ــط وشمال أفريقيا. وبنيّ  ــرق األوس منو في الناجت احمللّي يتجاوز ما حتقق في دول الش

ــاد الداخلي، وارتفاع  الت التضخم في االقتص ــدّ ــيطرة على مع التقرير حتقق الس

ميزان احلساب اجلاري، فضالً عن ارتفاع ملحوظ في امليزان املالي اإلجمالي.

ــاء االدعاء  ــدد من القضاة وأعض ــر اجمللس ترقية ع ٣- اق

ــب مقتضيات العمل.٤- قرر  العام وانتداب البعض حس

ــدورة (٤١)  ــد القضائي ال ــت خريجي املعه ــس تثبي اجملل

ــنة التجربة التي عمل بها السادة القضاة  النقضاء س

وثبوت صالحيتهم للتثبيت.٥- مت استضافة وزير الصحة 

ــدرات واملؤثرات  ــؤون اخمل ــا لش ــة العلي ــأة الوطني والهي

العقلية ومت مناقشة افضل السبل لسرعة إتالف املواد 

ــدرة وجتاوز العقبات الروتينية التي حتول دون ذلك وأقر  اخمل

اجمللس االجراءات املناسبة ملعاجلة هذه االشكاليات.

@à€a@·Åå€bi@âaä‡nç¸a@kØ@Z@Ô‡√bÿ€a
�bÌÖbñn”a@Ö˝j€a@…ôÏi@ıb‘mâ¸a@ø@|¨

@Èné‹u@Ü‘»Ì@Û‹«¸a@ıbö‘€a@è‹©
@ÒÜÌÜu@paâaä”@Ú‹é‹ç@âÜñÌÎ@Úéflb®a

ÒâÜÇΩa@ÖaÏΩa@“˝ma@bËnflÜ‘fl@ø

ــات الطاقة األمريكية ، ان العراق جتاوز  أعلنت إدارة معلوم
ــعودية في صادراته النفطية ألمريكا خالل االسبوع  الس
ــط ٣٢٦ الف برميل يوميا.وقالت  املاضي لتصل الى متوس
ــتيرادات األمريكية من  ــط االس ــي تقرير إن متوس اإلدارة ف
ــع دول بلغت  ــبوع املاضي من تس النفط اخلام خالل األس
ــني برميل يوميا مرتفعة مبقدار ٣٣٥ الف برميل  ٥٫٦٤٣ مالي
ــبقه والذي بلغ ٥٫٣٠٨ ماليني  ــبوع الذي س باليوم عن األس
برميل يوميا.واضافت ان الصادرات العراق النفطية ألمريكا 
ــبوع املاضي،  ــل يوميا األس ــف برمي ــت معدل ٣٢٦ أل بلغ
ــعودية  ليكون ثالث أكبر مصدر اليها وليتجاوز بذلك الس
ــكا ٣٠٦  ــا النفطية ألمري ــرة صادراته ــت االخي ــي بلغ الت
ــى ان اكثر اإليرادات النفطية  ــارت ال آالف برميل يوميا.واش
ألمريكا خالل األسبوع املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 
ــيك مبعدل ٦٩٣  ــل يوميا، تلتها املكس ــني برمي ٣٫٢٨٤ مالي
ــا، وبلغت االيرادات النفطية من االكوادور  الف برميل يومي
ــعودية مبعدل  ــف برميل يوميا، ومن ثم الس ــدل ٣٥١ ال مبع
٣٠٦ آالف برميل يوميا.ووفقا لإلدارة فان كمية االستيرادات 
األمريكية من النفط اخلام من كولومبيا بلغت مبعدل ٢٧٦ 
ــدل ١٤٣ الف برميل  ــن البرازيل مبع ــل يوميا، وم ــف برمي ال
ــل يوميا، ومن  ــدل ١٣٦ الف برمي ــن نيجيريا مبع يوميا، وم
ــداد توباغو معدل ١٢٨ الف برميل يوميا، فيما لم يتم  ترين

استيراد اي كمية من روسيا.

بغداد /

بغداد /

بغداد /



ــارك  ــامراء الرياضي املش ارجع نادي س
في دوري الكرة العراقي املمتاز،  اسباب 
ــى «التحكيم  ــدوري ال ــن ال ــه م هبوط

وغياب الدعم املادي وسوء االعداد».
ــز  إن ابرز  ــس النادي صدام عزي وقال رئي
ــدوري املمتاز هو  ــباب هبوطنا من ال أس
ــؤولني في  ــاد املس ــاب الدعم وابتع غي
ــادي وجتاهله رغم  ــن عن الن صالح الدي
انه ممثل للمحافظات الغربية في دوري 
الكرة املمتاز.وأضاف أن  سوء التحكيم 

ــة في  ــا ٢٠ نقط ــا افقدن ــذي واجهن ال
ــوء فترة  ــب ضيق وس ــى جان ــدوري ال ال
ــداد احلرجة للدوري املمتاز والتي لم  االع
ــود النادي  ــداً فور صع ــهراً واح تتعد ش
للدرجة املمتازة  الى جانب  ضعف وعدم 
ــوء اختيار  ــدارة الفنية وس ــتقرار ال اس
ــزم ناديه على  ــز، ع ــني. وأكد عزي الالعب
ــتلزمات  ــع مقومات ومس ــة جمي تهيئ
املنافسة لدوري احملترفني  لو مت اعتماده، 
ــات  رغم أن النادي خاض جميع املنافس
ــخصية  الكروية بامكانيات وجهود ش
ــؤول  بعيدة عن أي دعم من قبل أي مس

من جميع املواقع واملسميات.

ــارة الثانية  ــاز اجلنوب اخلس ــق نادي غ تلقى فري
ــرة الطائرة  ــيوية للك ضمن بطولة االندية االس
ــيما التايلندي بثالثة  ــام نادي ناخون راتشاس ام

أشواط لواحد.
ــع (٢٥-٢٢ ، ١٧-٢٥ ، ٢٢-٢٥  ــاراة بواق ــت املب وانته
ــر أمس  ــوب خس ــاز اجلن ــق غ ، ٢٢-٢٥). وكان فري
مباراته االولى ضمن املنافسات ذاتها أمام بيكان 

اإليراني بنتيجة ٣-٠ أشواط.
ــه الثانية في  ــل مبارات ــق نادي اربي ويخوض فري
ــاراز  ت ــادي  ن ــيالعب  اذ س ــيوية  ــة االس البطول
ــر لقاءه  ــتاني. وكان فريق أربيل خس الكازاخس
ــيا بثالثة أشواط دون رد  األول في دوري أبطال آس
أمام منافسه شهداب اإليراني وكانت األشواط 

على النحو اآلتي ، ( ١٦-٢٥) و(٢٥-١٨) و ( ٢٥-٢٠).
ــيوية لالندية  ــة االس ــراق في البطول ــل الع وميث

االبطال ناديا غاز اجلنوب واربيل.
وتتواصل منافسات البطولة في إيران للمدة من 
ــيوية  ــاركة ابطال االندية االس ــار مبش ١٤ - ٢٠ أي

بالكرة الطائرة.

ــي  األوملب ــب  املنتخ ــاض  خ
ــدم  أولى  ــي لكرة الق العراق
وحداته التدريبية ضمن جتمع 
ــتعدادا  اس بغداد  العاصمة 
ــيا التي تقام في  لبطولة آس
ــهر  ــتان مطلع الش أوزبكس

املقبل .
ــاعد  املس ــدرب  امل ــال  وق
للمنتخب عباس عبيد، وفق 
ــاد الكرة،   ــدر عن احت بيان ص
ــاء امس  الى، «انطلقت مس
ــة  التدريبي ــا  وحداتن ــى  أول
ــعب  الش ــب  ملع ــة  بضياف
الدولي حتضيرا لبطولة آسيا 

دون ٢٣ عاما التي ستقام في 
أوزبكستان».

ــران األول افتقد  ــاف: امل وأض
عددا وافرا من الالعبني الذين 

لم تسمح لهم أنديتهم من 
التواجد في التجمع بحكم 
ــا  الفت ــدوري،  ال ــتمرارية  اس
ــي  ــتحقاق األوملب ــى إن اس إل

ــد من  ــب وطني الب ــو واج ه
اجلميع إلجناحه،  ــعى  أن يس
ــيما أن املنتخب سيمثل  س
الكرة العراقية على مستوى 

القارة.
ــر من  ــاون الكبي ــن التع وثم
ــقت  ــة األندية التي نس بقي
ــألة  ــاز الفني مبس ــع اجله م
وعدم  ــة  التدريبي ــدات  الوح
ــدا  جه ــني  الالعب ــل  حتمي

مضاعفا.
ــر  املدي ــد  أك ــك،  ذل ــى  إل
ــي،  ــب األوملب اإلداري للمنتخ
ــر  املدي إن  ــرمي:  ك ــدي  مه
ــب األوملبي،  ــي للمنتخ الفن
ــوكوب،  س ــالف  ميروس
ــيصل في وقت متأخر من  س
ــوم، على أن يقود مران غد  الي
االثنني الذي سيقام بضيافة 
إلى  الدولي، مشيرا  الشعب 

أن الالعبني احملترفني الـ٦ في 
ــيصلون تواليا إلى  ــا س أوروب
ــة بغداد بالفترة من  العاصم
١٧ حتى ٢٣ من الشهر احلالي 

حتضيرا ملواجهتي إيران.
اإلداري  ــر  املدي ــم  واختت
مهدي  ــي  األوملب ــب  للمنتخ
كرمي  حديثه قائال: نسعى إلى 
ــتعدادات املنتخب  تكون اس
ــة قبل الولوج  األوملبي مثالي
ــة  البطول ــات  منافس ــي  ف
ــيوية، لذا أهيب ببعض  اآلس
ــكل  ــة بأن تتعاون بش األندي
أكبر من خالل تفريغ العبيها 

خدمة للكرة العراقية
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نبض الشارع

كاظم الطائي

أبطال  دوري  مباريات  بعض  في  التحكيم  حال  يكن  لم 
في  السعودية  في  حالياً  تقام  التي  القدم  بكرة  آسيا 
جتاوزها  باإلمكان  كان  أخطاء  وارتكبت  حاالته  أفضل 
القارية  البطولة  منهاج  في   (  var  ) تقنية  توفرت  لو 
في  اخلاصية  لهذه  اآلسيوي  االحتاد  إغفال  ونستغرب 
خضعت  كثيرة  مالعب  أن  مع  كهذه  مهمة  منافسات 
للتطوير واإلضافات اجلديدة .ما ذنب فريق يتعرض لظلم 
حتكيمي في أكثر من لقاء ويحرم من هدف صحيح وركلة 
جزاء وطرد العب من املنافس في مباراة فاصلة يركن لها 
في حتديد املراكز والتأهل دون أن يصدر االحتاد القاري بياناً 
ذلك  كل  جتاهل  حلكم  عقوبة  أو  اعتذاراً  أو  توضيحاً  أو 
وسبق أن أمعن حكم آخر من بلد آخر في القارة الصفراء 
ومن كوريا اجلنوبية حتديداً في إصدار قرارات ظاملة بحق 
اإلماراتي  الشارقة  أمام  امللحق  مباراة  في  الزوراء  نادي 
القاتل في سابقة  الوقت  احلارس جالل حسن في  وطرد 
لم نشهدها في لقاءات كثيرة شرقاً وغرباً ووقف بالضد 
.نقل مباراة  دوري اجملموعات  لبلوغ  النوارس  من تطلعات 
التصفيات  في  اإلماراتي  نظيره  مع  الوطني  منتخبنا 
ببغداد  املدينة  ملعب  من  قطر  ملونديال  املؤهلة  القارية 
الفيفا  وقرار  اآلسيوي  االحتاد  مبباركة  السعودية  إلى 
بالرغم  الدولية  احملافل  في  وكرتنا  لبلدنا  واضح  إجحاف 
على  احلظر  صفحة  طي  على  السابقة  املوافقات  من 
مالعبنا ومنها العاصمة .مسلسل النيل من اللعبة في 
الثمانينات مبنع  اليوم وتواصل منذ  العراق لم يكن وليد 
اللعب في أرضنا وباتت أهزوجة ( هذا ملعب ذاك ملعب 
وين ما تردونه نلعب ) حاضرة في حناجر مشجعينا وهم 
وكان  مدار عقود  فرقنا على  لدعم  العالم  مدن  يطوفون 
التأهل ملونديال املكسيك في العام ١٩٨٦  من معطفها 
وذهبية   ٢٠٠٧ العام  في  اآلسيوية  األمم  ببطوالت  والفوز 
الدوحة  اسياد  وفضية   ١٩٨٢ العام  في  نيودلهي  اسياد 
العرب ١٩٨٥  ووصافتها وكأس  القارة  وذهبية غرب   ٢٠٠٦
العالم  وكأس   ١٩٨٥ املغرب  في  العربية  الدورة  وذهبية 
العسكرية وشباب آسيا ورابع أوملبياد أثينا في العام ٢٠٠٤ 
ورابع كأس العالم للشباب في العام ٢٠١٣ ونتائج أخرى 
مثمرة .الصافرة العراقية تأخرت طويالً في اللحاق بركب 
مثيالتها وغابت عن التواجد املونديالي لغاية اليوم مع أن 
قضاة مالعبنا لهم السبق في إرساء خطوات التحكيم 
عربياً وقارياً منذ عقود عديدة في حني أن األلعاب األخرى 
العالم في هذا اجملال بفعاليات  شهدت متيزاً على نطاق 
مثل املبارزة والرماية ورفع األثقال وكرة السلة وغيرها وفي 
التواجد في  اللعبة أسماء ال تنسى بقيت أسيرة  ذاكرة 
املشاركات العربية واإلقليمية والقارية من طراز الراحلني 
وفهمي  احمد  وطارق  كرمي  محمد  وصالح  أديب  صبحي 
عبد  وعباس  ناجي  سامي  األحياء  ومن  القيماقجي 
الصافرة ملسات  أهل  أن يعيد  النفس  احلسني وكنا منني 
مونديال  نهائي  قاد  الذي  بلقولة  سعيد  الراحل  املغربي 
العام ١٩٩٨ في باريس بني فرنسا صاحبة اللقب والبرازيل 
متنى  .محلياً  بيضاء  بثالثية  املضيف  لصالح  وانتهت 
الكرة  بدوري  املشاركة  األندية  في  املعنيني  من  العديد 
للحد   (  var  ) بتقنية  االستعانة  درجاته  مختلف  على 
اليوم  إلى  والتطلع  وإنصافها  التحكيمية  األخطاء  من 
الذي تقام املباريات حتت رقابة مساعدة للحكام متنحهم 
حاسمة  وقرارات  اجتهادات  بال  لألحداث  الكاملة  الرؤية 

يتطلب اتخاذها بأجزاء صغيرة من الثانية .
أمنيات مؤجلة لم يحن قطافها بعد أليس كذلك ؟.

Hvar@I@�€a@lbÀ
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ــن كمال ان  ــئني حس ــدرب منتخبنا الوطني للناش أكد م
ــابع من الشهر احلالي وهو  اعداد املنتخب الذي بدأ في الس
ــيراً الى  اعداد فقير من ناحية االدوات والبنى التحتية مش
ــات التجريبية للوقوف على  أن املنتخب بحاجة الى املباري

مدى جاهزية الالعبني قبل االستحقاقات املقبلة.
ــباب عدنان  وقال كمال في تصريح ، ان « وزير الرياضة والش
ــعب  ــه بإجراء تدريبات املنتخب في ملعب الش درجال وجّ
ــدة التتجاوز  ــد ومل ــبوع الواح ــي االس ــني فقط ف ــدة يوم مل
ــكادر الفني للمنتخب  ــبوعني «.واضاف كمال أن « ال االس
طالب باقامة معسكر تدريبي في عمان، الغرض منه توفير 
ــع فريق العقبة االردني،  ــواء املالئمة وتتخلله مباراة م االج
ــاً ان املنتخب بحاجة الى خوض ثالث مباريات جتريبية  علم

على االقل للوقوف على جاهزية الالعبني».  

ــرطة،  اكدت ادارة نادي الش
، السعي لتحقيق «اجنازين 
ــالل  خ ــن  م ــني»  تاريخي
ــدة  ــاراة واح ــارتها ملب خس
ــدوري العراقي  ال فقط في 
املمتاز وابتعادها بالصدارة 
عن اقرب منافسيها باكثر 

من ٢٠ نقطة.
ــس النادي  ــب رئي ــال نائ وق
ــب الزاملي «لن نتهاون  غال
ــي نتائجنا او  ــن جنامل ف ول
ــرى في  ــع فرق اخ ــق م نتف
مهما  ــة  املتبقي ــات  املباري
ــرق بحاجة  الف كانت تلك 
الى الفوز بغية التخلص من 
شبح الهبوط، فسياستنا 
ــي  ه ــا  كم ــة  باقي كادارة 
ــق  لتحقي ــعى  وسنس
ــبع  ــوز في اجلوالت الس الف
ــم  رق ــق  لتحقي ــة  املتبقي
قياسي تاريخي لم يتحقق 
ــات  ــات الدوري ــي منافس ف

املمتازة السابقة».
ــم يتحقق حلد  ــاف، «ل وأض
ــة ماحتقق في  هذه اللحظ
الدوري فقد جمعنا حلد االن 

٧٩ نقطة ومازالت امامنا ٧ 
ــد عن اقرب  مباريات ونبتع
ــا (الطلبة) بفارق  مالحقين
٢٠ نقطة اذ ميتلك الوصيف 

«الطلبة» ٥٩ نقطة».
ان  ــى  ال ــي  الزامل ــت  ولف
ــوي  ين كان  ــرطة  «الش
ــارة من  ــدون خس اخلروج ب
الدوري املمتاز لوال اخلسارة 
الوحيدة امام نفط الوسط 
، ومع اخلسارة الوحيدة فان 
ذلك يعتبر في حال استمر 
الفريق بتحقيق االنتصارات 
في املباريات السبعة اجنازاً 
ــي الدوريات  ــق ف لم يتحق
ــابقة ، وعليه نأمل ان  الس
تاريخيني  ــن  اجنازي ــق  نحق
الى جانب تتويجنا باللقب 

بجدارة في آن واحد».
ــرطة  ــق الش ــوض فري ويخ
مباراته املقبلة ضمن اجلولة 
ــاز  ــرة املمت ــدوري الك ٣٢ ل
ــق نادي  ــه فري ــام ضيف ، ام
ــعب  نوروز على ملعب الش
الدولي في الساعة الرابعة 

عصر اليوم.

ــي  العراق ــاد  االحت ــن  اعل
ــد  األح ــوم  ي ــة،  للمصارع
ــرض غرامات  املاضي، عن ف
ثبت  اندية  ــة  مالية خلمس
تناول العبيها للمنشطات 
ــة  بطول ــي  ف ــورة  احملظ
ــة االخيرة  العراقي ــة  االندي

للمتقدمني.
ــدر في االحتاد   ان  وقال مص
«االحتاد العراقي للعبة ومن 
ــع الطب  ــه م ــالل تعاون خ
الرياضي يحرص على اجراء 
ــذ  وأخ ــة  طبي ــات  فحوص
ــني قبل  ــن الالعب عينات م
وكانت  ــة  احمللي ــوالت  البط
ــراق  الع ــة  بطول ــا  اخره
ــرت  ج ــي  الت ــني  للمتقدم

منافساتها في دهوك».

ــال العينات  واضاف «مت ارس
ــاد  االحت ــرات  مختب ــى  ال
ــي للمصارعة للتأكد  الدول
ــد اثبتت  ــج، وق ــن النتائ م
ان  ــرة  االخي ــات  الفحوص
ــرطة  العبني من اندية الش
ــة  وامان ــش  واجلي ــدود  واحل
ــورة الكركوكي  ــداد والث بغ

ــطات  املنش ــوا  تناول
احملظورة».

واشار املصدر الى انه «متت 
ــة كل نادٍ من االندية  معاقب
ــة  مالي ــة  بغرام ــة  اخلمس
دوالر  آالف  ــة  ثالث ــا  مقداره
مع حرمان املصارعني الذين 
ثبت تعاطيهم للمنشطات 

من اللعب ملدة سنتني، وفي 
ــة عن  ــاع االندي ــال امتن ح
ــيحرم  الدفع فإن الفريق س
من املشاركات املقبلة حلني 

دفع الغرامة».
ــعى  يس ــاد  «االحت ان  ــني  وب
ــاء  للقض ــرق  الط ــتى  بش
ــرة  الظاه ــذه  ه ــى  عل
ــع  م ــاون  بالتع ــرة  اخلطي
واالحتادين  العراقية  االندية 
ــي، كونها  ــيوي والدول االس
ــاة  حي ــى  عل ــلبا  س ــر  تؤث
ومستقبل مصارعينا، والبد 
ــب وتوجه  ــا ان تراق النديتن
ــدم الوقوع  ــا لع مصارعيه
الذي  ــطات  املنش ــخ  في ف
يؤدي الى احلرمان والغرامات 
ــى بعض  ــي يصعب عل الت

االندية من تسديدها».

ــر ممثل العراق فريق نادي  خس
اربيل الرياضي للكرة الطائرة 
ــي بطولة  الثانية ف ــه  مبارات
ــن نادي  ــيوية م ــة االس االندي
امام نادي تاراز الكازاخستاني 
ــل  ــواط دون مقاب ــالث أش بث
بواقع ٢٠-٢٥ ، ٢٥-١٣ ، ٢٥-١١.

وكان فريق أربيل خسر لقاءه 
األول يوم امس بثالثة أشواط 
دون رد أمام منافسه شهداب 
ــج  نتائ ــت  وكان ــي  اإليران
و  و(٢٥-١٨)   (١٦-٢٥) االشواط، 

.(٢٥-٢٠ )
االيرانية  ــة  العاصم وتضيف 
ــيا لالندية  طهران بطولة اس

ــرة من  ــرة للفت ــرة الطائ للك
ــارك  ــار احلالي. ويش ١٣-٢٠ أي
ــراق بفريقني في البطولة  الع
ــة إذ يلعب  ــيوية لالندي االس

 A ــي اجملموعة ــاز اجلنوب ف غ
ــي تضم الى جانبه أندية  والت
ــنتوري  وس ــي  اإليران ــكان  بي
الياباني و ناخون راتشاسيما 

التايلندي .
أما اربيل فيلعب في اجملموعة 
ــهداب اإليراني  B مع أندية ش
ــاراز  ت و  ــري  القط ــان  والري

الكازاخستاني.
ــادي غاز اجلنوب  ولقى فريق ن
ــن اليوم  ــابق م ــت س ــي وق ف
اخلسارة الثانية ضمن بطولة 
ــرة  للك ــيوية  اآلس ــة  االندي
ــادي  ــام ن ــوم ام ــرة الي الطائ
ناخون راتشاسيما التايلندي 
ــواط، ٢٥-٢٢، ١٧-٢٥ ،  ٣-١ أش

 . ٢٢-٢٥ ، ٢٢-٢٥
ــبق لفريق غاز اجلنوب ان  وس
ــه االولى  ــس مبارات ــر أم خس
ــات ذاتها امام  ضمن املنافس

بيكان اإليراني ٣-٠ أشواط.
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وكاالت / البينة الجديدة

وصل أمير قطر، متيم بن حمد آل ثاني، مساء 
ــلوفينيا (اجلمهورية  ــد املاضي، إلى س األح
ــتهل  ــي مس ــابقة)، ف ــالفية الس اليوغس

جولة أوروبية تشمل عدة دول.
ــري، بأن  ــوان األميري القط ــاد بيان للدي وأف
ــذه اجلولة،  ــيجري خالل ه ــالد س ــر  الب أمي
ــدول األوروبية التي  ــادة ال ــات مع ق «مباحث
ــملها الزيارة وكبار املسؤولني فيها،  ستش
ــبل الكفيلة بتعزيز العالقات  تتضمن الس

الثنائية وأوجه التعاون».
ــر  ــر قط ــى أن أمي ــا إل ــان أيض ــار البي وأش
ــى «عدد  ــه أيضا إل ــالل جولت ــيتطرق خ س

ــة والدولية ذات  ــتجدات اإلقليمي من املس
ــر  ــأن األمي ــدا ب ــترك»، مفي ــام املش االهتم
ــيزور خالل جولته  متيم بن حمد آل ثاني س
ــا  وبريطاني ــا  وأملاني ــبانيا  إس ــة،  األوروبي
ــرا للمشاركة في  ــا، وأيضا سويس وفرنس
«منتدى دافوس االقتصادي»، بني يومي ٢٢-
ــذه اجلولة ألمير قطر بعد  ٢٦ مايو. وتأتي ه
زيارته مؤخرا لكل من إيران وتركيا، في حني 
توقعت وسائل إعالم غربية، أن يبحث أمير 
ــة، جهود إحياء  ــالل اجلولة األوروبي قطر خ
ــي ٢٠١٥، بني إيران  ــووي املوقع ف االتفاق الن
ــيا  وكل من الواليات املتحدة والصني وروس

وفرنسا وبريطانيا وأملانيا.

 وكاالت / البينة الجديدة

ــكريون الروس،  ــل األطباء العس يواص
ــاركة زمالئهم من الفرق الطبية  مبش
ــك  ــة لوغانس ــي جمهوري ــة، ف املدني
ــعبية، تقدمي املساعدة للسكان  الش
ــن القوات  ــرى اجلنود م ــني وألس املدني

املسلحة األوكرانية.
ــن منطقة القتال،  ولنقل الضحايا م
ــيارات  ــروس س ال ــود  ــتخدم اجلن يس

اإلسعاف املصفحة من طراز «لينزا».
يتابع أرتور: «حينما غادر البقية، اقترب 
ــي، كان  نحوي أحد أفراد اجليش الروس
ــل، وبقيت  ــا بالفع ــالن قد توفي الزمي
ــدا وقدموا  ــي بعي ــدي. أخذون ــا وح أن
ــة ونقلوني إلى  ــعافات األولي لي اإلس
ــروح  ــدوا اجل ــهم. ضم ــرة جيش مؤخ
ــة  الليل ــي  ف ــكنات.  املس ــي  وأعطون
ــفى  ــة أحضروني إلى املستش املاضي
ــا، صنعوا لي ضمادات وجبيرة، وأنا  هن
في انتظار عملية جراحية على كتفي. 

ــرايني  كنت محظوظا، فلم تتأثر الش
ــر اجلرح». وأكد  أو األعصاب ولم ينتش
ــى أنه حظي باهتمام وموقف  أرتور عل
ــي الذي  جيد من جانب اجليش الروس

أنقذه أفراده.

وكاالت / البينة الجديدة
يبحث وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
ــيا وكذلك  عقوبات جديدة ضد روس
ــان،  ــرب البلق ــع دول غ ــات م العالق
ــم أوكرانيا. ومن املقرر  إلى جانب دع
ــاد  االحت ــة  خارجي وزراء  ــع  يجتم أن 
ــو،  ــني ١٦ ماي ــس االثن ــي، ام األوروب
ــؤون  ــاع دوري جمللس الش ــي اجتم ف
بعدما فشلت  ببروكسل،  اخلارجية 
ــأن  ــط بش في التوصل إلى حل وس

ــات ضد  ــن العقوب ــة جديدة م حزم
ــمل  ــي أن تش ــي ينبغ ــيا، والت روس
واردات  ــن  م ــي  التدريج ــص  التخل

النفط الروسية.
ــة  ووفقا للمفوض األعلى للسياس
ــاد األوروبي، جوزيب  ــة باالحت اخلارجي
ر االتفاق على  ــذّ ــه إذا تع ــل، فإن بوري
ــتوى املمثلني  ــى مس ــات عل العقوب
ــيتم رفع القضية إلى  الدائمني، فس

املستوى الوزاري.

 وكاالت / البينة الجديدة

هناك عناصر عدة قد حتول دون 
ترجمة النقمة الشعبية ضد 
ــلطة التي يحملها كثر  الس
مسؤولية االنهيار االقتصادي 
ــا  ــات، بينه ــلل املؤسس وش
ــي املفصل  ــون االنتخاب القان

لصالح األحزاب التقليدية.
ــون أن االنتخابات  ويرى محلل
ــة  للطبق ــة  فرص ــر  توف
ــاج  إنت ــادة  إلع ــية  السياس
ــبب جتذر السلطة  ذاتها، بس
ــي القائم  ــام السياس والنظ

ــم  وحتك ــة  احملاصص ــى  عل
ــة مبقدرات  الطائفي ــب  النخ
العام  ــة اإلحباط  البالد وحال
في البالد. ويضم البرملان ١٢٨ 
ــة في اجمللس  ــاً. والغالبي نائب
ــي حلزب  ــه ه ــة واليت املنتهي
التيار  وأبرزهم  ــه  اهللا وحلفائ
ــذي يتزعمه  ــر ال ــي احل الوطن
ــال  ــة ميش ــس اجلمهوري رئي
ــة  برئاس أمل  ــة  ــون وحرك ع
ــان نبيه بري الذي  رئيس البرمل

يشغل منصبه منذ ١٩٩٢.
ــى  تبق أن  ــا  متوقع كان  وإن 
ــي البرملان  ــة مرجحة ف الكف

ــوى  الق ــح  لصال ــد  اجلدي
ــة،  التقليدي ــية  السياس
ــزاب  أح ــات  ماكين ــت  حتدث
ــالً  ــة لي ــات معارض ومجموع
عن خروق في عدد من الدوائر، 
ــي اجلنوب عادة  أبرزها دائرة ف
ــن نصيب  ــون كلها م ــا تك م
الئحة مشتركة بني حزب اهللا 

وحلفائه.
ــات  االنتخاب ــي  ف ــاركت  وش
ووجوه  معارضة  ــات  مجموع
احتجاجات  ــا  أفرزته ــابة  ش
ــبوقة في  ــعبية غير مس ش
ــر ٢٠١٩ طالبت برحيل  أكتوب

الطبقة السياسية.
ــرمي (٣٢  ــد الك ــاد عب ــال ج وق
ــى بصوته في  عاما) الذي أدل
منطقة صور في جنوب البالد، 
«حتى وإن كان األمل بالنجاح 
ــا اقترعنا لكي  ضئيال، إال أنن
ــوا وحدهم  نريهم أنهم ليس
ــا ونحن  ــد، نحن هن ــي البل ف
ــي بلداً،  ــم، نريد أن نبن ضده

حتى لو احتاج األمر وقتاً».
ــط  وس ــات  االنتخاب ــرت  وج
انهيار اقتصادي صنفه البنك 
الدولي بني األسوأ في العالم 
ــن  ــر م ــات أكث ــذ ١٨٥٠. وب من

ــكان  ثمانني في املئة من الس
ــرت  ــط الفقر وخس ــت خ حت
ــن  ــر م ــة أكث ــرة اللبناني اللي
تسعني في املئة من قيمتها 
ــس معدل  ــدوالر، والم ال أمام 
البطالة نحو ثالثني في املئة.

كما أتت بعد نحو عامني على 
ــطس  انفجار الرابع من أغس
٢٠٢٠ الذي دمر جزءاً كبيراً من 
ــروت وأودى بأكثر من مئتي  بي
شخص وتسبب بإصابة أكثر 

من ٦٥٠٠ آخرين.
ــق تقارير  ــج االنفجار، وف ونت
ــة، عن تخزين  ــة وإعالمي أمني

ــواد  ــن م ــة م ــات ضخم كمي
ــات حول  ــدور حتقيق خطرة ت
مصدرها، من دون أي إجراءات 
ــذ البداية أنه  ــة. وبدا من وقاي
ــم  ــاً أن تترج ــيكون صعب س
النقمة الشعبية في صناديق 
االقتراع بسبب تضافر عوامل 
عدة أبرزها نقص املوارد املالية 
لدى املعارضني وضعف اخلبرة 
انتخابي  وقانون  السياسية، 
قياس  ــى  ــد مفصل عل معق
ــتت  وتش التقليدية  األحزاب 
ــدم احتادها في  ــة وع املعارض

لوائح مشتركة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة اللبناني،  ــر الداخلي ــن وزي أعل
بسام مولوي، أن نسبة التصويت 
في االنتخابات التشريعية التي 
أجريت األحد بلغت ٤١٪ تقريبا، 

بحسب النتائج األولية.
وقال مولوي في بيان له إن «التأخر 

ــة  ــب النهائي ــدار النس ــي إص ف
رسميا يعود الى استمرار عملية 
ــدد من األقالم في  االقتراع في ع
عكار وقلمني في جبل لبنان، ملن 
ــي باحة تلك املراكز عند  كانوا ف
ــاء  ــابعة من مس ــاعة الس الس

امس».

 / وكاالت / البينة الجديدة
ــي اإليراني في  أكدت طهران  أن اعتقال الدبلوماس
ــة، وأنه مت رغم  ــكا، يعتبر خطوة غير قانوني بلجي
ــا لألعراف املتبعة.  ــية وخالف حصانته الدبلوماس
وأوضح املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، سعيد 
ــبوعي: «مت  خطيب زادة، في مؤمتره الصحفي األس
اعتقال دبلوماسي إيراني في بلجيكا، وهذه خطوة 
ــية  ــم حصانته الدبلوماس ــة متت رغ ــر قانوني غي
ــذا املوضوع  ــع ه ــة.. نتاب ــراف املتبع ــا لالع وخالف

ــوف نواصلها عبر  ــية، وس ــر الطرق الدبلوماس عب
املنظمات الدولية أيضا».وأضاف خطيب زادة: «من 
ــف أن تعتقد الدول األوروبية بأنه ميكنها ان  املؤس
ــأن اجملرمني  ــية بش تطلق حملة إعالمية وسياس
ــض عليهم،  ــرى إلقاء القب ــن دخلوا إيران وج الذي
ــني في  ــيني إيراني ــى دبلوماس ــض عل ــاء القب وإلق
ــم اخلارجية إلى أنه  ــار املتحدث باس املقابل». وأش
ــى  األكادميي اإليراني- ــاء القبض في إيران عل مت إلق

ــنوات،  ــي، قبل ٣ س ــد رضا جالل ــويدي، أحم الس

ــاطات ضد  ــا: «ملفه واضح، فهو قام بنش مضيف
ــاة علمائنا  ــبب بتهديدات حلي أمننا القومي وتس
ــة اإلعالمية بخصوصه  ــة الغربي النوويني..واحلمل
ــا، ومؤخرا  ــب زادة: «بريطاني ــة». وتابع خطي فارغ
ــفر  ــرات لرعاياها حول الس ــويد، تطلق حتذي الس
ــر املنصات  ــالن مواقفهم عب ــم إلع إليران..ندعوه
ــدار البيانات..ندعوهم  ــر إص ــمية، وليس عب الرس

لعدم إرسال جواسيس إليران».
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 وكاالت / البينة الجديدة
ــة اجلهاز  ــوض، رئيس ــال ع صرحت ع
ــطني، بأن  ــزي لإلحصاء في فلس املرك
ــرب الذين  ــطينيني والع ــدد الفلس ع
ــطني منذ  ــن فلس ــقطوا دفاعا ع س
نكبتها عام ١٩٤٨ وحتى اليوم (داخل 
ــغ نحو ١٠٠  ــا) بل ــطني وخارجه فلس
ــهداء منذ  ــت إن «عدد الش ــف. وقال أل
ــى بلغ ١١٣٥٨  ــة انتفاضة األقص بداي
ــبتمبر  ــالل الفترة ٢٩ س ــهداء، خ ش
ــارت  ٢٠٠٠ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٢». وأش
املسؤولة الفلسطينية إلى أن «العام 
ــوام دموية حيث  ــر األع ٢٠١٤ كان أكث
ــم ٢١٨١  ــهيدا منه ــقط ٢٢٤٠ ش س
استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم 
ــت عال عوض:  ــالل العدوان». وأضاف خ
ــام ٢٠٢١ فقد بلغ عدد  ــا خالل الع «أم
ــطني ٣٤١ شهيدا  الشهداء في فلس

ــيدة، فيما بلغ  منهم ٨٧ طفال و٤٨ س
عدد اجلرحى ١٢٥٠٠ جريحا».

ــة  ــرت رئيس ــرى، ذك ــوص األس وبخص
جهاز اإلحصاء أن عددهم في «سجون 
ــرائيلي بلغ ٤٤٥٠ أسيرا  االحتالل االس
ــان ٢٠٢٢ (منهم ١٦٠  ــهر نيس حتى ش
ــة إلى ٣٢  ــيرا من األطفال، باإلضاف أس
أسيرة)». وتابعت قائلة: «أما عدد حاالت 
ــام ٢٠٢١  ــت خالل الع ــال فبلغ االعتق

ــو ٨٠٠٠ مواطنا في كافة  ــال نح باعتق
األراضي الفلسطينية من بينهم نحو 
١٣٠٠ طفل و١٨٤ سيدة، فيما بلغ عدد 
أوامر اإلعتقال اإلداري بحق مواطنني لم 
ــة ١٥٩٥ أمرا». هذا،  توجه لهم أي تهم
ــيرا  ــير البيانات إلى وجود ٥٧٠ أس وتش
ــجن املؤبد (مدى  يقضون أحكاما بالس
ــير  احلياة)، و٦٥٠ معتقال إداريا، كما تش
ــرائيل تعتقل ما  ــى أن إس ــات إل البيان

ــير من املرضى وستة  يزيد على ٧٠٠ أس
ــرى من النواب باجمللس التشريعي،  أس
ــيرا اعتقلوا  ــود ٢٥ أس ــة لوج باإلضاف
ــام ١٩٩٣ وما زالوا  ــلو ع قبل اتفاق أوس

يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية.
ويتضح من البيانات أن «عدد الشهداء 
ــيرا منذ عام  ــرى بلغ ٢٢٦ أس من األس
١٩٦٧ بسبب التعذيب أو القتل العمد 
ــد االعتقال أو اإلهمال الطبي بحق  بع
«استشهاد  البيانات  األسرى».ووثقت 

١٠٣ أسرى منذ سبتمبر عام ٢٠٠٠».
ــام ٢٠٠٧ أعلى  ــهد الع ــد «ش هذا وق
ــل  ــرى داخ ــهاد األس ــبة الستش نس
ــث  حي ــرائيلية  اإلس ــجون  الس
ــة منهم  ــهد ٧ أسرى، خمس استش
نتيجة اإلهمال الطبي، مشيرة إلى أن 
٢٥ أسيرا أمضوا ما يزيد على ربع قرن  

في سجون اإلحتالل».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــت مجموعة من املواطنني خالل  متكن
حضورهم في كنيسة مبقاطعة أوراجن 
ــوس بوالية كاليفورنيا  قرب لوس أجنل
ــلح كان ينفذ هجوما،  من حتييد مس
ــخص  ــبب في مقتل ش ــد أن تس بع

وإصابة ٤ آخرين.
ــة أوراجن، إن  ــال نائب عمدة مقاطع وق
ــاء جنيف، في كاليفورنيا  عدد من أبن
متكنوا مبفردهم من إلقاء القبض على 
املسلح الذي كان يهاجم الكنيسة، 
واحتجازه، قبل أن تصل الشرطة إلى 

مكان احلادث.
ــة  رعي ــن  م ــة  «مجموع أن  ــاف  وأض
ــة اعتقلوه (املسلح) وربطوا  الكنيس
رجليه بكابالت للكهرباء ونزعوا منه 

قطعتي سالح على األقل».
ــب رئيس  ــابق قال مكت ــي وقت س وف

ــة أوراجن، على «تويتر»،  ــة مقاطع بلدي
ــن البالغني، ومت  ــع املصابني م إن جمي
ــفى، فيما لقي  ــم إلى املستش نقله

شخص مصرعه في مكان احلادث.

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــول أول رحلة  ــل RT بوص ــاد مراس أف
ــة اليمنية،  ــوط اجلوي ــة للخط مدني

امس االثنني، إلى مطار صنعاء.
ــابق، أعلن وزير النقل في  وفي وقت س
ــد الوهاب يحيى  حكومة صنعاء، عب
ــة من مطار  ــة جتاري ــدرة، أن أول رحل ال
ــانية،  صنعاء، منذ بدء الهدنة اإلنس

ستسير إلى األردن .
ــى أن الرحلة التجارية  ــار الدرة إل وأش
ــة األردنية  ــير إلى اململك التي ستس
ستعود في اليوم نفسه، عبر اخلطوط 

اجلوية اليمنية.
ــذه الرحلة  ــيير ه وكان من املقرر تس
 ٦ ــذ  من ــى  األول ــرة  للم ــة،  التجاري
ــل إلى  ــن أبري ـــ ٢٤ م ــي ال ــنوات، ف س
ــركة اخلطوط اليمنية  عمان، إال أن ش
ــماح  الس ــدم  وع ــا  تأجيله ــت  أعلن

ــر اليمني  ــغيلها. أكد الوزي لها بتش
ــاء الدولي  ــة مطار صنع ــى جاهزي عل
ــة،  واملهني ــة  الفني ــغيلية  التش
الستقبال الرحالت املدنية والتجارية 
كافة. وأشار إلى أن املطار يقدم خدمات 
ــرات األمم املتحدة  مالحية جوية لطائ
ــا، واملنظمات  ــات التابعة له واملنظم
الدولية اإلنسانية العاملة في اليمن 

بشكل يومي، بكوادر مينيني مؤهلني.

بكني / وكاالت / البينة الجديدة

ــني  الطبي ــارين  املستش ــر  كبي ــال  ق
ــي، إنه لن  ــي فاوتش ــني، أنتون األمريكي
ــب في البيت  ــة دونالد ترام يعود خلدم
ــة مرة أخرى في  األبيض إذا فاز بالرئاس
ــول ما  ــؤال ح ــى س ــام ٢٠٢٤. وردا عل ع
ــيعمل مع ترامب مرة أخرى،  إذا كان س
 :«CNN» قال فاوتشي في حديث لقناة

«ال».
وأضاف: «إذا نظرت إلى تاريخ االستجابة 
لفيروس كورنا خالل إدارة ترامب، أعتقد 

ــول أنها لم تكن مثالية»،  أنه ميكن الق
ــيتحدث بنفسه عن  وقال: «التاريخ س
ــدة إلى  ــار بش ــك».  وكان ترامب أش ذل
ــة األمريكية في  نيته الترشح للرئاس
ــه لم يعلن  ــام ٢٠٢٤، لكن انتخابات ع

رسميا عن ترشحه بعد.
وحذر فاوتشي مرارا من مخاطر جائحة 
ــذاك من  ــل ترامب آن ــا، بينما قل كورون
ــي ازدراء  خطورة الفيروس، ونال فاوتش
اجلمهوريني احملافظني الذين أرادوا إنهاء 
ــة الصحية العامة للحد  تدابير الوقاي

من انتشار كورونا.
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من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــاد للزميل املهندس محمد  ــاط البحثي اجل منذ فترة وانا االحظ النش
صالح محمد املهتم بتراث شواخص وابنية وامكنة بغداد..

ــد على يديه  ــل الثقافية احييه واش ــا التقي به في احملاف ــت كلم وكن
واشجعه على توجهه التراثي والتوثيقي اخلير ، وبالفعل فقد تفضل 
ــا تبقى من بغداد ..) الصادر  ــخة من كتابه االخير ( آخر م باهدائي نس
عام / ٢٠٢٢ بطبعته املنقحة املزيدة ، والذي باشرت بقراءته واالستغراق 
ــت ملعلوماتي  ــة ، حيث اضاف ــه املفيدة واملمتع ــتمتاع بفصول واالس
ــات  وحكايات وتواريخ  ــياء ومعلوم ــة البغدادية املتواضعة اش التراثي
ــا التقطها  ــادرة ومنها حديثة ايض ــا قدمية ون ــور فوتغرافية منه وص
املؤلف اثناء جوالته امليدانية في ازقة وشوارع وساحات واسواق وابنية 
ــروم الوصول اليه  ــداد القدمية للوصول الى الهدف الذي ي ومحالت بغ
ــخص لنا ماتبقى من شواخص وامكنة بغدادية مازالت  ليخبرنا ويش

تقف بوجه عاديات الزمن وما اكثرها واقساها ..!!
ــه البالغة ( ٤٥٨)  ــم بني صفحات ــذا  الكتاب  الذي يض ــف به وللتعري
ــة العصامي  ــي مؤسس ــط واملطبوع ف ــم املتوس ــة من احلج صفح
للطباعة بشارع املتنبي ( ٧) فصوالً ثرية باملعلومات القيمة املستمدة 
من املصادر التي اعتمدها املؤلف البالغة ( ٧٦) مرجعاً ومؤلفاً تاريخياً 
ــرات الصور  ــه امليدانية اضافة الى عش ــاً  ومن جوالت ــاً محترم وثقافي

واخلرائط التوضيحية  كما اسلفنا..
ــي مختلف  ــة بغداد ف ــط مدين ــوان ( تخطي ــل االول كان بعن فالفص
عصورها..) والثاني بعنوان ( شوارع مدينة بغداد في عهودها املتأخرة ) 
والثالث ( بغداد في كتابات الرحالة االجانب وسقوطها بيد االنگليز..) 
ــس( مدارس  ــرى..) واخلام ــداد ومغانيها وابنية اخ ــور بغ ــع ( قص والراب
ــاجد بغداد ومراقدها / في اجلانبني الشرقي  ــادس ( مس بغداد..) والس
ــذي كان بعنوان ( كنائس بغداد..)  ــابع ال والغربي ) واخيرا الفصل الس
ــكر وتقدير للذوات  ــواء الكتاب على االهداء و كلمة ش ــالً عن احت فض
ــني للطبعة االولى  ــه ، ومقدمت ــي امتام كتاب ــاعدوا املؤلف ف الذين س
ــة باملراجع ، وكذلك فهرس موضوعات  ــة منه ، مع قائمة طويل والثاني
الكتاب مع االشارة الى اللوحة الفنية للفنان الرسام خالد املدلل عن 

احدى شرائع نهر دجلة التي زينت صورة الغالف..
ــريعة التي سجلتها على هذا الكتاب املفيد واملمتع   واملالحظات الس
ــد الزميل محمد صالح بل نتمنى  ــن حبيبتنا بغداد ال تقلل من جه ع

عليه تداركها في الطبعة اجلديدة له ..
ــتقاها من كتاب املرحوم  ــي الفصل الثاني اورد املؤلف معلومة اس فف
ــن / ١٩٠٠- ١٩٣٤ اجلامع من املفيد والطريف)  ــري  الزبيدي ( بغداد م فخ
ــاس انا استقيتها من  املطبوع بدار احلرية للطباعة / ١٩٩٠، هي باالس
ــرن املاضي عن اقدم  ــي ثمانينات الق ــيخ املرحوم جالل احلنفي ف الش
ــرتها في مجلة ( امانة العاصمة)  ــبق لي ان نش ــارع في بغداد وس ش
ــبعينات القرن املاضي ، ونشرتها ثانية  التي كنت اعمل فيها اواخر س
في عدد  مجلة ( التراث الشعبي) اخلاص بشارع الرشيد ، وكذلك في 
ــم  ــيد) الذي اصدره الباحث التراثي صديقنا باس ــارع الرش كتاب ( ش
ــارة  فيه الى شارع  ــنوات حيث وردت اش عبد احلميد  حمودي ، قبل س
ــم العربات القدمية التي  ــد الصخر ) املأمون حاليا تطرق الى اس ( عگ
ــرين وردت تسميتها ( عربات التوچ)  كانت  تخترقه بداية القرن العش
ــد بهجت االثري عبر  ــيخ محم والصحيح ( عربات القوچ) اوردها الش
ــرتها  ايضاً في مجلة  ــعة اجريتها معه نش ــة  صحفية موس مقابل

امانة العاصمة انذاك  لم يشر لها الزبيدي في كتابه املذكور..!!
والنقطة اجلديرة باالنتباه هي اغفال مؤلف الكتاب  لبنايتني بغداديتني 

مهمتني جداً  يعود تاريخ انشائهما الى منتصف القرن التاسع 
ــداد في العصر  ــة اول بلدية لبغ ــرم اال وهما بناي ــر امليالدي املنص عش
ــة) الواقعة مقابل  ــا فيما بعد ( امانة العاصم ــث والتي احتلته احلدي
ــط  ــد ان غادرتها االمانة اواس ــد االن  بع ــلة والقائمةحل ــة القش بناي
ــاحة  ــا اجلديدة الواقعة في س ــرم الى بنايته ــرن املنص ــات الق ثمانين

اخلالني بشارع اجلمهورية..!
والبناية االخرى التي ال تقل اهمية عنها هي بناية ( املتحف البغدادي) 
ــات حكومية عديدة منها مقراً ملطبعة  ــغلتها دوائر ومؤسس التي ش
ــهما  ــراً الدارة اول صحيفة عراقية ( الزوراء ) اللتني اسس ــة ومق الوالي
والي  بغداد العثماني  املصلح مدحت باشا ، وفي عام / ١٩٢٦ اصبحت 
ــراً الول متحف عراقي لالثار ، وايضا مقراً  ملديرية االثار القدمية قبل  مق
ــا الى بناية املتحف العراقي احلالية في عالري احللة ، بعدها  انتقالهم
وفي زمن امني العاصمة االسبق ابراهيم محمد اسماعيل حتولت  الى 

املتحف البغدادي الذي افتتح  عام / ١٩٧٠..
ــى  يكون توثيقه   ــح ان ينتبه لذلك حت ــن الزميل محمد صال ــل م نام
ــتوفياً ودقيقا وموضوعياً خدمة  ــواخصها  ومبانيها مس لبغداد  وش

لتراث بغداد العريق ...

( عادل.. )

ــف قبيلة البو  ــن مضي احتض
ــيرة  عش  / ــة  الطائي ــي  محي
ــش الكائن مبنطقة  البودهيم
التاجي  شمالي بغداد جتمعاً 
ــراً  كبي ــاً  اجتماعي ــاالً  وكرنف
ــد الفطر  ــاءاًً بحلول عي احتف

املبارك ..
ــتقبال املهنئني  ــي اس وكان ف
ــيخ علي  الش عميد املضيف 
فاضل احملياوي واشقاؤه واوالده 
ــن تبادلوا التهنئة احلارة  ، الذي
مع القادمني اليهم  متضرعني 
ــبغ  يس ان  ــى  تعال اهللا  ــى  ال
برحمته على بلدنا العراق وان 

يرفل بالعز واالمن واالمان..
ــدر  ــل حي الزمي ــام  ق ــا  بعده
ــي للجمهور ،  ــار بتقدمي العط
حيث قدمت محاضرة قصيرة 
ــدارة  ــخ اعتمار الس ــن تاري ع
العراقيني  الفيصلية من قبل 
ــت ان ذلك مت في  حيث اوضح

ــرم ،  ــرن املنص ــرينات الق عش
ــا امللك  ــن اعتمره وكان اول م
ــس الدولة  ــل االول مؤس فيص
ــة للتخلص  ــة احلديث العراقي
ــار الطربوش التركي  من اعتم
ــره  يعتم كان  ــذي  ال ــر  االحم
ــة  وافندي ــة  احلكوم ــو  موظف

بغداد انذاك ..
ــك فيصل االول  ــت ان املل وبين

كانت تراوده فكرة التخلص من 
باي وسيلة  التركي  الطربوش 
ــت ، وخالل زيارته اليطاليا  كان
ــوة وجهت  ــة لدع ــذاك تلبي ان
ــليني)  ــها ( موس له من رئيس
وخالل زيارة امللك ملصنع كبير 
ــوط  ــة خط ــوجات في للمنس
ــكرية  ــدارة  العس النتاج الس
اهديت  ــكرية،  والعس املدنية 

للملك سدارة مدنية اعتمرها 
ــه ، وفعالً  ــرة على رأس مباش
ــن  م ــك  املل ــاد  ع ان   ــد  وبع
ــدارة  الس يعتمر  ايطاليا كان 
ــذا  االمر كان  ــه ، وه على رأس
ــي  احلكومة  ــجعاً ملوظف مش
ــداً  ملا  ــداد وتقلي ــة بغ وافندي
ــد اقتدوا  ــم فق ــه ملكه فعل
ــوا الطربوش التركي  به ، ونزع

ــدارة   ــروا الس ــة واعتم طواعي
ــكل  بش ــهم  رؤوس ــى  عل
ــاع  ــي ، وهكذاً فقد ش تدريج
ــا  له ــح  واصب ــتخدامها  اس
سوق جتاري رائج ، واخذ الناس 
ــمية  تس ــا  عليه ــون  يطلق
ــبة  ــة نس ــدارة الفيصلي الس
ــل االول رحمه  الى امللك فيص
اهللا الذي كان اول من اعتمرها 

على رأسه..
ــذا الكرنفال  ــي ه ــارك ف وش
ــي  واالجتماع ــائري  العش
ــع من ابناء قبيلة  حشد واس
واصدقائهم من  ــي  البو محي
ــراق  الع ــق  ومناط ــائر  العش
ــه  ــت في ــذي القي ــرى  ال االخ
العديد من االهازيج الشعبية 
ــا ايضاً ان  ــت الفرصة لن وتوف
ــخة من كتب  نطلع على نس
ــل فترة يحمل عنوان  صادر قب
ــو محيي الطائية/  ( قبيلة الب
ــش) و هو  ــيرة البو دهيم عش
من تأليف الشيخ علي فاضل 
احملياوي ، فيما كتب له مقدمة 
موجزة النسابة غازي النفاش 

الشمري .
  بعدها  توجهنا لتناول مأدبة 
الغداء التي اعدها لهم بهذه 
املناسبة الكرمية الشيخ علي 

احملياوي صاحب املضيف .

ــة بالتعاون مع  ــة اجملالس البغدادي ــت رابط  تبن
ــالق مبادرة  ــام ، اط ــاء / املركز الع ــة االطب نقاب
ــول واملعاجلات  ــاد احلل ــة اليج ــة وتوعوي اعالمي
ــوب العواصف  ــرة هب ــة ظاه ــة ملواجه العاجل
ــن  بلدنا  في  ــة على اجزاء م ــة املتواصل الترابي
ــا الصحية  ــرة للحد من مخاطره ــة االخي االون

والبيئية .
ــهري للرابطة الذي  جاء ذلك في االجتماع الش
ترأسه رئيسها صادق جاسم الربيعي بحضور 
نقيب االطباء في العراق الدكتور جاسم العزاوي 
الذي عقد في مقر مجلس الزميل محمد عبيد 
ــكان غربي بغداد  ــن مبنطقة اس ــري الكائ اجلاب

بالكرخ ، ظهر السبت ٧/ ايار / ٢٠٢٢.
وانصبت مداخالت املتحدثني في االجتماع وهم 
اعضاء الهيئة االدارية للرابطة على بذل اجلهود 
االستثنائية احلكومية والشعبية اليجاد حلول 
ــتمرار ظاهرة  ــار واس ــد من انتش ــريعة للح س
ــة ، ودعوة اجلهات  ــة الكارثي ــف الترابي العواص
ــذا الواقع املزعج الذي  ــة باالمر لتدارك ه املعني

تتعرض له بيئة بلدنا ، وضرورة املباشرة بانشاء 
االحزمة اخلضراء حلماية العاصمة وبقية مراكز 
ــف الترابية  ــر العواص ــدن العراقية من خط امل
ــرة التصحر ، وايقاف  واخطارها ، ومعاجلة ظاه
ــاتني واحلقول اخلضراء  ــادة وقلع البس عماية اب
ــكني  ــع الس ــي كانت قائمة بحجة التوس الت

والعمراني ..
ــوزراء ووزارات  ــة االمانة العامة جمللس ال ومطالب

ــوارد املائية والصحة وامانة  الزراعة والبيئة وامل
ــداد ، ومحافظات وبلديات  بغداد ومحافظة بغ
ــي اجلامعات  ــات  الزراعة ف ــالد االخرى وكلي الب
ــؤول  ــا اجلاد واملس ــذ دوره ــي تاخ ــة لك العراقي
ــى املناطق اخلضراء  ــة البيئة واحلفاظ عل حلماي
ــوائي الذي تتعرض  من القضم والتدمير العش

له بني اونة واخرى ..
ــاع ان تطلق في يومي الثالثاء  وتقرر في االجتم

واجلمعة املقبلني حملة حلماية البيئة واالعالن 
ــالم املتاحة  ــائل االع ــف وس ــي مختل ــا ف عنه
ــات اجملالس  ــدوات وفعالي ــس ن ــك تكري ، وكذل
الثقافية للتعريف باهمية احملافظة عل نظافة 
البيية واملباشرة بانشاء االحزمة اخلضراء حول 
ــف الترابية عنها ،  ــدرء مخاطر العواص املدن ل
ــة متخصصة في هذا اجملال  وعقد ندوات ثقافي

احليوي..
ــن االفكار  ــد م ــاع العدي ــي االجتم ــت ف وطرح
واملقترحات العملية التي من شأنها اذا تبنتها 
ــة  الدولة ان يكون لها جوانب ايجابية ملموس
ــة  ــق بيئ ــدة لهل ــات القريبةوالبعي ــى املدي عل

نظيفة ..
ــس الرابطة  ــي رئي ــي االجتماع نائب ــارك ف وش
ــاء عبد االمير زلزلة  االداري والفني الدكتور ضي

وعادل العرداوي.
ــي االجتماع لتناول  ــاركني ف بعدها توجه املش
ــيد اجلابري لهم  ــذي اعده الس ــام الغداء ال طع

بهذه املناسبة.

شهدت قاعة نقابة االطباء / املركز العام الكائنة 
ــعبيا كبيرا الطالق  ــور جتمعا مهنيا وش باملنص
ــي تخلفها  ــلبية الت ــادرة معاجلة االثار الس مب
ــف الترابية التي تضرب  موجة الغبار والعواص
 بغداد واملدن العراقية االخرى في االونة االخيرة.

ــك في التجمع والذي عقد عصر الثالثاء  جاء ذل
ــو وزارة البيئة  ــارك فيه ممثل ــار/ ٢٠٢٢  وش ١٠/ اي
ــني  ــاء العراقيني ونقابة املهندس ــة االطب ونقاب
ــات  ومؤسس ــط  ورواب ــات  وجمعي ــني  الزراعي
ــه كل من نقيب  ــع املدني والذي حتدث في اجملتم
ــل وزارة  ــم العزاوي وممث ــور جاس ــاء الدكت االطب
ــون ، ونقيب املهندسني  البيئة امير علي احلس
الزراعيني الدكتور صادق   ورئيس رابطة اجملالس 
ــم الربيعي ،  ــة صادق جاس ــة الثقافي البغدادي
الذين اوضحوا اهداف هذه املبادرة الوطنية التي 
ــكيل جبهة رأي عام للضغط على   تهدف لتش
ــة ووزارات  ــات الثالث اجلهات املعنية في الرئاس
الدولة القطاعية اليجاد حلول واجراءات عاجلة 
ــف الترابية  ــر العواص ــة خط ــة ملواجه وعملي

ــاحات اخلضراء واعادة  والتصحر وانحسار املس
ــة اخلضر التي يجب  ــاريع االحزم احلياة الى مش
ان حتيط بالعاصمة بغداد وبقية املدن العراقية 
لتخليصها من االثار املرضية ومنها االختناقات  
ــات  املؤسس ــجلتها  س ــي  الت ــة  املتواصل
ــرة.. االخي ــة  االون ــي  ف ــة  العالجي ــة   الصحي

ــذ دورها الالزم   ــالم لكي تاخ ــوا اجهزة االع ودع

ــة  بأهمي ــتمر  املس ــر  والتذكي ــه  التنبي ــي  ف
ــكلة  املش ــذه   له ــة  الناجع ــول  احلل ــاد  ايج
ــاد  ــه اجل ــا والتوج ــي بلدن ــة ف ــة املزمن املناخي
ــن قضمها  ــدالً م ــر ب ــاحات اخلض ــادة املس لزي
ــة عليها  ــكنية وصناعي ــة مجمعات س  القام
وكانت رابطة اجملالس البغدادية ونقابة االطباء 
ــة   ــني ووزارة البيئ ــني الزراعي ــة املهندس ، ونقاب

واالكادميية الهام العاملي، قد شاركوا بتنظيم 
جتمع اطالق املبادرة والتي ستعقبها اقامة جتمع 
اخر لنفس الغرض يقام صباح اجلمعة املقبل في 
 ساحة املركز الثقافي البغدادي بشارع املتنبي..
ــام  ــني ع ــى ام ــد التق ــياق فق ــذا الس ــي ه وف
ــزي   بعدد  ــور حميد الغ ــس الوزراء الدكت مجل
ــمية  الرس ــر  والدوائ ــوزارات  ال ــي  ممثل ــن  م
ــث   لبح ــة  والثقافي ــة  املهني ــات  والنقاب
ــة  البييئي ــادرة  املب ــذه  ه ــاح  جن ــتلزمات  مس
ــف الترابية .. ــة التصحر  واثار العواص  ملكافح
ــارك في القاء بعض املداخالت في التجمع  وش
ــن بينهم كل  ــه كان م ــاركني في ــدد من املش ع
ــوي  ــو  مجلس النواب مديحة املوس ــن : عض م
،ورئيسة نقابة االطباء البيطريني ، ورئيس احتاد 
ــر اجلنديل  ــور طالب جعف ــني ، والدكت احلقوقي
ــف ،  ــان ، وناجي يوس ــر الطع ــيخ جعف ، والش
ــارس اخلفاجي ،  ــدس ف ــال ، واملهن ــامي هي وس
والدكتور داوود االنباري ، ورجاء املوسوي والدكتور 

منصور السوداني وغيرهم .

فيصل رشدي 

ــودان، عشق الكتابة  كاتب وقاص من الس
ــني والفقراء  حد اجلنون، عاش مع املهمش
ــت رواياته وقصصه خير  واملنبوذين، فكان
معبر عنهم. عبَّر عن واقع حقيقي عكس 
ــاة التي يعيشها أبناء جلدته، رسم  املأس
ــه،  ــوداني وتفاوتات ــع الس ــات اجملتم طبق
ــل دارفور،  ــى معاناة أه ــلط الضوء عل وس
دافع عنهم باسم اإلنسانيّة التي جتمعه 

بهم. 
ــوداني  ــب والقاص الس ــا مع الكات  حتدثن
ــذي رأى النور  ــاكن، ال عبد العزيز بركة س
عام ١٩٦٣ مبدينة كسال، لكنه لم يطل به 
ــش بني مدينتي  ــام هناك، بل ظل يعي املق

خشم القربة والقضارف. 
إدارة  ــوس  ــى بكالوري ــاكن عل ــل س حص
األعمال من جامعة أسيوط، درس التالميذ 
ــب، وانتقل  ــم عالقة مودة وح وربط معه
ــودان، ثم  ــة بالن س ــك إلى منظم ــد ذل بع
حماية الطفولة السويدية واليونيسيف 

في إقليم دارفور ورصد معاناة الدارفوريني، 
ــروعات البنك الدولي  كما عمل مديرًا ملش
بالنيل األزرق. لم يسلم من بطش النظام 
السوداني الذي حكم على أعماله باملنع، 
ــا ومازال يعيش اآلن فيها  نفي إلى النمس

بعيداً عن وطنه السودان.
ــة  اإلبداعيّ ــال  األعم ــن  ــد م العدي ــه  لدي
ــل اخلراب،  ــق البدوي، رج ــة: العاش الروائيّ
ــتو الديك النوبي، الطواحني، رماد  منفس
املاء، زوج امرأة الرصاص، مخيلة اخلندريس، 
سماهاني، مسيح دارفور، اجلنقو مسامير 

األرض، واحلياة األخرى لزكريا.
ــا: امرأة من  ــا أعماله القصصيّة فمنه أم
ــش األرصفة  ــى هام ــو كديس، عل الكمب
وموسيقى العظم، وصالة اجلسد. كما أعد 
ــي، وأنطولوجيا  ــا األدب األثيوب أنطولوجي
ــرن اإلفريقي،  ــي الق ــرة ف ــة القصي القص
ــوز بجنوب  ــادران عن دار ويل ــان ص والكتاب
السودان. ترجمت بعض أعماله إلى لغات 
ــية واالجنليزية  ــا الفرنس ــن بينه ــدة، م ع
واألملانية واألمهرية والكردية، واإلسبانية، 
التركية، والعبرية، والنرويجية، والفارسية 

والسواحيلية.
نال عبد العزيز بركة ساكن املركز األول في 
جائزة الطيب صالح لألدب، التي ينظمها 
ــد الكرمي ميرغني بأم درمان، عن  معهد عب
ــامير األرض“ ونال عنها  رواية ”اجلنقو مس
أيضا جائزة معهد العالم العربي بباريس، 

وجائزة أدب عاملي وجائزة األدب اإلفريقي.
ــه روايتك  ــذي أحدثت ــر ال ــو التأثي ــا ه  * م
ــارئ  ــدى الق ــامير األرض“ ل ــو مس «اجلنق

العربي؟ 
- في ظني، أهم أثر هو أن أنها جعلت القارئ 
ــة العربية  ــع اللهج ــي، في صلة م العرب
ــل  ــت التواص ــا جعل ــودانية، أي أنه الس
ــيطرة  ــطورة س مت أس ممكنًا، أو أنها حطّ
ــى األدب املكتوب في  ــات مركزية عل لهج
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الناطقة 
ا من  ــددة. ووفرت نوعً بلهجات عربية متع
ــل بني  ــة التواص ــي إمكاني ــان ف االطمئن
ــعوب بلهجاتها احمللية، وأظنها  هذه الش
ــات الذين  ــاب والكاتب ا الكت ــجع أيضً تش
ــتخدام لهجاتهم احمللية  ــرددون في اس يت
في الكتابة السردية. وأن األمر ممكن، كما 

ــعب في العالم  هو معروف أنه ال يوجد ش
صحى في  ــة الفُ ــتخدم اللغة العربي يس
معامالته احلياتية اليومية، خارج املدارس 
ــمي. من  ــل والتدوين الرس ــب العم ومكات
ــة هو ناجت عن  ــار اللهجات احمللي ثم احتق
ــي الواقع، وإذا  ــي وهمي ال مكان له ف تعال
ــعوب، ال  أردنا تواصال حميما بني هذه الش
بد أن نعرف لغاتهم ولهجاتهم، تلك التي 
ــدث بها األمهات  ــاق وتتح يتبادلها العش

إلى أطفالهن ويستخدمها املغنون.
ــع رواية «اجلنقو  ــل النقاد م ــف تعام  * كي

مسامير األرض»؟ 

ــة،  ــدور الرواي ــذ ص ــاد، ومن ــل النق - تعام
ــقني  ــموا إلى ش ــة، ولو أنهم انقس بجدي
ــب بها، وكتب  ــط بينهما، من أعج ال وس
ــدة، وعميقة،  ــات حتليلية جي عنها دراس
ــلطات  ومن كرهها، وكتب تقريراً إلى الس
ــا  وحرقه ــا  مبنعه ــب  وطال ــرطية،  الش
وتوقيف كاتبها، وكال الفريقني أسهم في 

لفت انتباه القارئ. 
ــدت  ــور» رص ــيح دارف ــك «مس ــي روايت * ف
ــتقيت تلك  ــكان دارفور. هل اس معاناة س
ــن متخيل  ــته أم م ــاة من واقع عش املعان

عاشه آخرون؟
ــدان املعركة، حيث  ــاك، في مي - كنت هن
ــويدية  ــارا للمنظمة الس ــل مستش أعم
ــت  ــيف، وكن ــال واليونيس ــة األطف حلماي
ــوار  ــني والث ــني واألممي ــود الوطني أدرب اجلن
ــلحني، على حقوق األطفال والقانون  املس
اإلنساني الدولي. رأيت كل شيء، شممت 
ــع، وآهات  ــارود، وضجيج املداف ــاء الب فس
ــهدتُ الدم  ــى واملغتصبات، لقد ش اجلرح
ــق  نعي كان  ــانيَّة:  اإلنس ــت  وصم ــار  والن

الصمت مؤذيًا.

ــرة في  ــة القصي ــس القص ــد أن جن  * أكي
السودان لها رواد كبار، حدثنا عن القصة 

القصيرة في السودان وأهم روادها؟ 
ــودان، هي  ــي الس ــرة ف ــة القصي - القص
ــيطر على املشهد األدبي بصورة  التي تس
عامة، على الرغم من أنها فن معقد، ولها 
أدواتها التي تخصها. بل أستطيع أن أجزم 
ــة لها بفن الرواية، ولو أنهما من  أن ال عالق
نوع السرد، ولكن التراكم النوعي جعلها 
ــهد، بفضل عباقرة القصة  قائدة في املش
ــم  ــل إبراهي ــودان، مث ــي الس ــرة ف القصي
ــي،  ــل غال ــو، ونبي ــى احلل ــحق، وعيس اس

ومبارك الصادق.
ــا قوانني  ــر له ــي دور نش ــم الغرب  * للعال
ــر اإلبداع، هل ترى الشيء  صارمة في نش
ــه ينطبق على دور النشر في العالم  نفس

العربي؟
- الفرق بني دور سياسات دور النشر الغربية 
ــع، فبعض دور النشر  والعربية، فرق شاس
ــر، أو  ــوى متاجر للنش ــت س العربية ليس
ــخص أن  ــي، يصعب على الش ــني أدب كنت
ــر ال تعطي الكاتب حقوقه  يحترم دار نش

ــاك بعض الدور التي  املادية كاملة، بل هن
ــب أن يدفع ماالً مقابل أن  تطلب من الكات
تقوم هي بنشر أعماله. أعني هذا الكاتب 
ــي الكتابة  ــق وقته ف ــذي ينف ــر، ال الفقي
ــات احلياة  ــى جانب واجب ــل، عل والتحصي
ــر، ما  ــه أن يدفع ماال للناش ــة، علي اليومي

الفرق هنا بني الناشر وبائع التباك؟
ــي تنظم  ــني الت ــا للقوان ــا، وفق ــي أوروب ف
ــر  ــإنَّ الناش ــع، ف ــر والتوزي ــات النش عالق
ــره، أي يقرأ  ــد نش ــار ما يري ــو الذي يخت ه
اخملطوطات، إذا وافقت سياسة الدار، فإنه 
ــر والتوزيع.  يقوم بالدفع مقابل حق النش
ــض دور  ــك تُوجد بع ــم من ذل ــى الرغ وعل
النشر، ذات السمعة السيئة، التي تأخذ 
ــر له،  ــال ماليًا من الكاتب لكي تنش مقاب
ولألسف، أفسدها هذه الدور بعض الكتاب 
ــات العربية، التي تدفع للناشر  واملؤسس
ــر  ــب التي تنُش ــم الكت ــم. ومعظ واملترج
ــد مكانتها  ــرق ملتوية ال جت ــي أوروبا بط ف
ــن االهتمام األكادميي واإلعالمي، ومن ثم  م

تشيخ على أرفف املكتبات، ثم متوت.

( آخر ماتبقى من بغداد ..) وثيقة مهمة ..!

نقطة ضوء:

يف مضيف عشرية البو دهيمش  / التاجي 

كرنفال اجتامعي احتفاء بعيد الفطر وحمارضة عن تاريخ السدارة الفيصلية

يف مقر جملس اجلابري بإسكان غريب بغداد:

رابطة املجالس البغدادية تكرس اجتامعها لبحث ومعاجلة موجة عواصف الغبار 

 يف قاعة نقابة االطباء بالكرخ

 اعالن املبادرة الشعبية ملعاجلة اثار الغبار والعواصف الرتابية التي يتعرض هلا بلدنا

الروائي والقاص عبد العزيز بركة : لقد شهدت الدم والنار وصمت اإلنسانيَّة
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7استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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8الحصاد
 وزير املالية : قرار املحكمة سيكون له تأثري عىل قدرتنا يف إدارة املالية العامة

بغداد / البينة اجلديدة
ــر املالية، علي عبد األمير عالوي  أكد وزي
ــأن قانون  ، أن قرار احملكمة االحتادية بش
ــون  ــراح قان ــع اقت ــارئ مين ــم الط الدع
ــالوي ،  إن القرار الصادر  املوازنة. وقال ع
ــا  ــا فيم ــة العلي ــة االحتادي ــن احملكم ع
ــة احلالية  ــات احلكوم ــق بصالحي يتعل
ــل وزارة  ــة على عم ــات مهم ــه تداعي ل
ــة في الواقع بأن  املالية، وقضت احملكم
ــروع القانون احلالي بشأن التمويل  مش
ــه احلكومة خارج  الطارئ الذي اقترحت
ــذه احلكومة. وهذا بالطبع  صالحيات ه
ــع هذه احلكومة من اقتراح أي قانون  مين
موازنة لعام ٢٠٢٢.وأضاف أن وزارة املالية 
ــروع قانون الطوارئ مبعرفة كاملة  مبش
ــرح  ــم مقت ــواب واهت ــس الن ــن مجل م
ــتثمار املكاسب  ــدة اس ــروع بش املش
ــعار النفط  ــاع أس ــن ارتف ــئة ع الناش
ــعار  ــاع العاملي في أس ــة االرتف ملواجه
السلع األساسية الذي أثر على الفقراء 
ــي بالدنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة  ف
حاالت الطوارئ الغذائية في املستقبل، 
ــة كلفة إنتاج النفط اخلام من  ولتغطي

ــداد مديونية  ــط، ولس ــل وزارة النف قب
ــود،  الوق واردات  ــى  عل ــاء  الكهرب وزارة 
ــاعدة في تقوية احلواجز املالية  وللمس
ــه كان مثل هذا  ــع أن ــوزارة املالية.وتاب ل

ــون ضروريًا في غياب موازنة ٢٠٢٢  القان
ــددة التي  ــا التمويل املتع نظرًا لقضاي
ــن القصد  ــة. لم يك ــا احلكوم واجهته
ــذا بأي حال من  ــروع القانون ه من مش

ــالً ملوازنة كاملة. ــوال أن يكون بدي األح
ولفت إلى أنه متت املوافقة على مشروع 
ــه وزارة املالية من  القانون الذي اقترحت
ــوزراء، ورفع إلى مجلس  قبل مجلس ال

ــوم أصدرت  ــه، والي ــر في ــواب للنظ الن
ــذي جعل  ــا حكمها ال ــة العلي احملكم
ــل للتطبيق. ــروع القانون غير قاب مش
ــل  ــرم بالكام ــة حتت ــد أن وزارة املالي وأك
قرارات أعلى محكمة في البالد وتعمل 
ــن يجب أن نوضح  على تطبيقها، ولك
ــيكون له تأثير على  ــرار احملكمة س أن ق
قدرتنا على إدارة املالية العامة بطريقة 
ــن آثار االرتفاع  ــأنها أن تخفف م من ش
ــلع وللسماح  ــعار الس العاملي في أس
ــاع  قط ــب  مطال ــة  بتلبي ــة  للحكوم
ــة الصيف، باالضافة  الكهرباء مع بداي
الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف 
استخراج النفط من قبل وزارة النفط، 
وبناء مخزون احتياطي من احلبوب.ونوه 
ــية املتناثرة،  إلى أنه في بيئتنا السياس
ــة  ــكيل احلكوم ــتغرق تش ــث يس حي
ــن الصعب أن  ــهورًا حتى يكتمل، م ش
ــلطات حكومة  ــف أن جتريد س نرى كي
ــال إلدارة األزمات وحاالت  تصريف األعم
ــأنه أن يخدم املصلحة  الطوارئ من ش

الوطنية األكبر.

مركز يؤكد رضورة وجود جلنة برملانية 
متخصصة «بالتحول الرقمي» يف العراق

فريق تفتييش يزور مديرية العيادات الطبية الشعبية يف بابل

بغداد / البينة اجلديدة
عبر مركز اإلعالم الرقمي DMC، من خلو اللجان البرملانية الدائمة من 
اي جلنة تُعنى بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا، واحلوكمة 
ــس جناحها. االلكترونية التي متثل عماد الدول املتقدمة واحد اهم اس
ــاب مثل هكذا جلنة جوهرية  ــفه لغي واعرب املركز في بيانٍ له عن اس
ــة باغلب نواحي ادارة الدولة  ــم من وجود ٢٥ جلنة دائمية متعلق بالرغ
ــني للدخول بها وان يكونوا  وبنائها، وكان الكثير من النواب متحمس
جزءا منها.و أكد املركز، ان استحداث هكذا جلنة يُشكل ضرورة ملحة 
وحاجة مهمة للبلد لغرض متابعة ومراقبة مسارات  التحول الرقمي 
ــات احلكومية  ــات والقطاع ــراق، ومن أجل  تعزيز دور املؤسس ــي الع ف
ــراع  ــاهم في اإلس ــي تس ــريعات الت ــن التش ــة م ــة مبجموع واخلاص
ــق آليات رصينة  ــة األلكترونية وف ــول الرقمي واحلوكم ــة التح بعملي
ــى انوجود جلنة التحول الرقمي  ــار املركز ال ورقابة برملانية صارمة.وأش
ــبة للدول  ــي غاية األهمية بالنس ــة يُعد أمراً ف ــة األلكتروني واحلوكم
ــهده العالم.وواصل  التي حترص على مواكبة التطور التقني الذي يش
املركز بيانه، قائالً  أن املهمة األساسية لهذه اللجنة تكمن في تقدمي 
ــريعية والتنظيمية  ــهيل العقبات التش ــات القانونية ولتس املقترح
املتعلقة بالعالم الرقمي، إضافةً الى رفد احلكومة بتشريعات متكنها 
ــريعة في عملية التحول نحو مرحلة جديدة  من أخذ دورها بصورة س
ــرورة ان تكون هذه اللجنة  ــدد املركز على ض ــن العمل احلكومي.وش م
ــات احلزبية  ــية والتوجه ــة السياس ــد عن احملاصص لّ البع ــدة كُ بعي
واحلصص القومية؛ إلن االستقاللية ستعزز دورها املهني واملوضوعي، 
ــني إدارتها، وتعيني  ــني املتخصص ــدد من البرملاني ــا أن يتولى ع مطالبً
ــاد الرقمي  ــي مجال االقتص ــرة كافية ف ــون بخب ــارين يتمتع مستش

والتحول التكنولوجي واحلوكمة األلكترونية.

البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
ــام دائرة  ــر ع ــات مدي ــى توجيه ــاء عل  بن
ــور  ــعبية  الدكت ــة الش ــادات الطبي العي
ــلت  أرس ــي  الفرطوس ــي  عل ــد   محم
ــعبية فريق  ــادات الطبية الش ــرة العي دائ
ــادات الطبية  ــى مديرية العي ــي ال تفتيش
ــة العمل في  ــل ملتابع ــي باب ــعبية ف الش
ــا واالطالع على االلية املتبعة في  عياداته

ــص املراجعني والتأكيد  توزيع االدوية وفح
ــيط اإلجراءات في العمل وعدم  على تبس
ــن كاهله  ــف ع ــن والتحفي ــاق املواط اره
وتكون الفريق التفتيشي من مدير شعبة 
ــني عودة  ــدس عبد احلس ــش املهن التفتي
شلش والصيدلي غسان طارق مدير قسم 
ــاس مدير  ــد عب ــيد ماج ــة والس الصيدل

شعبة املوارد البشرية.

نائب : مبادرة املستقلني تدعم تشكيل حكومة أغلبية ولن نذهب للتوافق

بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب حسن السعبري ، أن مبادرة النواب 
ــتقلني التي أعلنت اليوم تدعم تشكيل  املس
ــار التوافق،  ــب خلي ــة ولن تذه ــة أغلبي حكوم
ــم التيار الصدري  وفيما علق على موقف زعي
السيد مقتدى الصدر بالذهاب نحو املعارضة 
الوطنية، حدد التوجه ألقرب اتباعه لتسمية 
املرشح لرئاسة الوزراء.وقال النائب السعبري 
، إن النواب املستقلني والقوى الناشئة تكتلوا 
ــة القوى  ــتدعو بقي ــواة كتلة س ــوم في ن الي
ــكيل  ــول معها لتش ــى الدخ ــية إل السياس
ــذا التكتل  ــر عدداً.وأضاف، أن ه الكتلة األكث
ــيعة  ولنكن صريحني يضم حالياً النواب الش

ــرى، وهناك  ــل األخ ــع الكت ــل التحالف م قب
ــة الوزراء  ــائد بأن يكون منصب رئاس عرف س
ــيعي وال بد أن تكون هناك كتلة  للمكون الش
ــح  ــا يبدأ اختيار املرش ــرة ومنه ــيعية كبي ش
ــار إلى أن النواب املستقلني  لهذا املنصب.وأش
ــئة ميثلون ٥٠ نائباً تقريباً بينما  والقوى الناش
القوى األخرى متثل أكثر من ٢٧٠ نائباً وتسمية 
ــق معايير  ــب تطبي ــب تتطل ــح للمنص املرش
ــة وأن ال  ــاءة والنزاه ــد على الكف ــة تؤك خاص
ــى أن الكتلة املنبثقة  ــدد عل يكون جدلياً.وش
ــتقلني بإمكانها االنفتاح على بقية  عن املس
ــيقي  الكتل كالكتلة الصدرية واإلطار التنس
ــن كتكتل نرفض  ــل الفائزة ونح ــي الكت وباق

ــكيل  ــم تش ــق وندع ــيناريو التواف ــرار س تك
حكومة أغلبية تقابلها معارضة قوية.وبشأن 
ــيد مقتدى  ما أعلنه زعيم التيار الصدري الس
ــى املعارضة  ــول إل ــف بالتح ــدر من موق الص
الوطنية ملدة ال تقل عن ٣٠ يوماً قال السعبري، 
إن السيد الصدر معروف مبواقفه الوطنية ورمبا 
ــذا املوقف يكون حالً في حال ذهبت الكتلة  ه
ــكل احلكومة من  ــة للمعارضة  تتش الصدري
ــتقلون  ــال ذهب املس ــراف، وفي ح ــة األط بقي
ــتكون املعارضة قوية  ــه س نحو االجتاه نفس
ــتقلني.وتضمنت  ــني واملس ــاركة الصدري مبش
ــوم،  ــة الي ــتقلني املعلن ــواب املس ــادرة الن مب
ــتحقاقات  ــرورة حتقيق االس ــد على ض التأكي
ــكيل  ــتورية بكافة مراحلها ومنها تش الدس
ــرى إلى التكتل  ــت الكتل األخ احلكومة، ودع
ــتقلني لتشكيل الكتلة األكثر عدداً. مع املس

ــوزراء  ــس مجلس ال ــم رئي ــت بأن يتس وطالب
ــاءة وأن تتعهد  ــتقاللية والنزاهة والكف باالس
ــكيل احلكومة  الكتل النيابية الداعمة لتش
ــة وضمان  ــباب املعارضة الفاعل ــة أس بتهيئ
ــية  ــل التام بني عمل األغلبية السياس الفص
ــى أن اختيار رئيس  ــارت إل واملعارضة، فيما أش
ــروط التي  ــة يكون وفق املبادئ والش اجلمهوري

ذكرها الدستور العراقي.

يف الرصافة.. القضاء يعلن 
اعتقال ٢٧٧ متهامً وضبط ٢٥ كغم 

من املخدرات

 مقتل عنرصين من داعش برضبة 
جوية يف جبال قره چوخ

بغداد / البينة اجلديدة
ــس القضاء األعلى، امس االثنني، اعتقال ٢٧٧ متهماً  أعلن مجل
بترويج ومتاجرة اخملدرات في جانب الرصافة، وضبط أكثر من ٢٥ 
ــواد اخملدرة.وذكر اجمللس ، أن توجيهات مجلس  كيلو غراماً من امل
ــفرت  ــاء االعلى في مالحقة جتار ومروجي املواد اخملدرة، أس القض
ــب الرصافة فضال عن ضبط  ــال (٢٧٧) متهما في جان عن اعتق
ــاف البيان، أن محكمة  ــن (٢٥) كيلو من املواد اخملدرة.وأض اكثر م
ــس القضاء االعلى  ــن خالل توجيهات مجل ــق الرصافة وم حتقي
ــزت مبالحقة عصابات االجتار باملواد اخملدرة واملؤثرات العقلية،  أوع
ــداد الرصافة االحتادية مت اطالق  ــتئناف بغ ومبتابعة من رئيس اس
ــيق  ــة تلك العصابات في جانب الرصافة بالتنس حملة ملالحق
ــرطة االحتادية  ــداد واجليش العراقي والش ــع قيادة عمليات بغ م
ــؤون  ــم ش ــات واملهمات مع مفارز اخلاصة بقس ــذ الواجب لتنفي
ــي الرصافة وخاصة واجبات تنفيذ  اخملدرات واملؤثرات العقلية ف
ــادرة من قبل  ــق جتار اخملدرات الص ــرات القبض الصادرة بح مذك
ــة التي انطلقت في االول  ــار إلى أن احلمل محاكم التحقيق.وأش
ــان املاضي من العام احلالي ولغاية االن، أسفرت  ــهر نيس من ش
ــة إلى (١٦٠)  ــار اخملدرات، اضاف ــال (١١٧) متهما من جت ــن اعتق ع
متهما من متعاطي املواد اخملدرة في جانب الرصافة، الفتا إلى أن 
ــفرت أيضا عن ضبط خمسة وعشرين (٢٥) كيلو من  احلملة اس

املواد اخملدرة مختلفة االنواع واالصناف.

اربيل / البينة اجلديدة
اعلنت خلية اإلعالم األمني، مقتل عنصرين من عصابات داعش 
ــرت اخللية ان  ــال قره چوخ.وذك ــة جوية في جب ــة بضرب اإلرهابي
طيران القوة اجلوية بواسطة طائرات F_١٦ العراقية نفذ ضربة 
ــتخبارية دقيقة ومن خالل  ــة جاءت بناءً على معلومات اس جوي
ــاز مكافحة اإلرهاب وقوات  ــيق والتعاون بني قطعات جه التنس
ــتهداف العمليات  ــع خلية اس ــادس م ــمركة احملور الس البيش
ــره چوخ. ــي جبال ق ــا كهف ف ــتهدفت خالله ــتركة ، اس املش
وأضافت، أنه وبعد ان باشرت قوة من احملور السادس في قطعات 
ــرت على جثتني  ــتهدف عث ــش املكان املس ــمركة لتفتي البيش

لعناصر عصابات داعش اإلرهابية.
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اِّـدير العام و رئيس مجلس االدارة

بعد وصول نسبة االنجاز اىل(٩٠%) .. 
احليايل يعلن قرب  التشغيل التجريبي  ملرشوع ماء الكوت الكبري يف واسط 

البينة اجلديدة / علي شحونة الكعبي
ــكان  ــن وزيرة االعمار واالس ــة م  بتوجي
ــة نازنني  ــة املهندس ــات العام والبلدي
ــتمرة من  ــة مس ــو ومبتابع ــد وس محم
ــي مدير عام  ــدس جنم احليال ــل املهن قب
املديرية العامة للماء لالسراع في اجناز 
املشاريع, تواصل املديرية العامة للماء 
ــل اخلدمات  ــدمي افض ــى تق ــعيها ال س
ــرافها  على  ــن خالل اش ــني م للمواطن
تنفيذ املشاريع اخلاصة باملاء  في العراق  
ــوزارة .فقد  ــتثمارية لل وفق اخلطة االس
اكد املدير العام للمديرية العامة للماء 
املهندس جنم احليالي  في تصريح خص 
به جريدة الدستور والبينة اجلديدة  عن  
ــغيل التجريبي ملشروع ماء  قرب التش
ــط و اجلهة  ــي محافظة واس الكوت ف
املستفيدة هي مديرية ماء واسط وبني 
ــد احتياجات  ــروع  يس احليالي ان املش
ــز املدينة ) واملناطق  اهالي الكوت (مرك
ــية  ذات  ــه ومبواصفات  قياس ــاورة ل اجمل
ــبة  ــيرا الى  ان نس ــودة عالية,  مش ج
ــأته  االجناز قد وصلت الى ٩٠٪ في منش

ــروع  يتكون من  ٣ مواقع  ,الفتا ان املش
ــة  ــة التصفي ــع محط ــحب وموق لس
 ١٠ ــى  عل ــوي  يحت ــذي  ال ــي  الرئيس
ــة الفالتر وبناية  ــيب وبناي احواض ترس
ــات واخلزان االرضي   الطاقة والكيمياوي
ــيرا الى ان مشروع  واملواقع االخرى مش
ــاريع املهمة  ــد من املش ــاء الكوت يع م
واالستراتيجية في احملافظة والذي  يوفر 
املاء الصالح  للشرب الى مايقارب ٣٠٠ 

ــز مدينة الكوت ،  ــمة  في مرك الف نس
مؤكدا على بذل كافة  اجلهود لالسراع 
ــة  الهلنا في  ــروع خدم ــاز املش في اجن
ــط ، وبدوره  ثمن احليالي  محافظة واس
ــية  والهندس ــة  الفني ــالكات  جهودامل
ــركة  والش ــم  املقي ــدس  املهن ــرة  لدائ
ــروع .يذكر  ان  ــل املش ــذة في عم املنف
ــة انتاجية تبلغ  ــروع يعمل بطاق املش
ــة  وبكلف  ، ــاعة  م٣بالس آالف   ١٠٠٠٠

مالية تقدر ١٠٢ مليار دينار عراقي والذي 
شيد على مساحة تقدر ١١٠دومن،وتابع  
ــروع  ان االعمال  املهندس املقيم للمش
ــل  عم ــل  مراح ــت  تضمن ــة   احلالي
ــة واخلارجية ملواقع  ــاءات الداخلي االنه
ــروع منها اعمال الكاشي واللبخ   املش
ــاج   ــب الزج ــغ وتركي ــاض والصب والبي
ــع والطرق  ــوية ودفن املواق ــال تس واعم
ــيب. واخلزانات األرضية واحواض الترس
ــص الهايدروليكي  كذلك مت اجناز الفح
ــآت واالعمال امليكانيكية  جلميع املنش
للخطوط الناقلة  بني محطة السحب 
ــية بالكامل , كذلك مت  واحملطة الرئيس
اجناز نصب جميع اللوحات الكهربائية 
ــركة  ــل ش ــن قب ــا م ــي مت جتهيزه الت
سيركو االيطالية كذلك مت اجناز فحص 
ــخص الثالث والهايدروليك خلاليا  الش
ــغ عددها ٤٠ خلية  ,  بناية الفالتر البال
فضال عن جتهيز امليديا اخلاصة بالفالتر 
ــري لها في  ــال الفحص اخملتب بعد اكم
ــاء  اخملتبرات الرصينة ,ومن املؤمل ان ش

اهللا افتتاح املشروع خالل عام ٢٠٢٢ .

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، من أن موجة الغبار التي تضرب عدة  ــذرت دائرة صحة كركوك، امس االثن ح
ــبب اجللطات، داعيةً إلى عدم مغادرة  ــات عراقية حالياً، حتمل مادة تس محافظ
ــي تضرب العراق  ــرة ، إن املوجة الت ــاالت الضرورية.وقالت الدائ ــزل إالّ في احل املن
ــي( مادة PM 2.5 )، ويذكر أن هذه  محملة بأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفس
املادة تسبب اجللطات   حيث تأثيرها مثل تأثير الدهون املضرة التي تضر بجدار 
األوعية الدموية، مضيفةً لدينا ١٣٨ حالة اختناق حتى الساعة الثامنة لصباح 
ــراءات الصحية وعدم  ــاء االلتزام باإلج ــي تزايد.وتابعت، الرج ــوم واألعداد ف الي
ــة الوجه وحمل  ــوى مع ضرورة ارتداء كمام ــزل اال في احلاالت القص ــادرة املن مغ
ــة الالزمة والبخاخ في حال كنت مصاباً مبرض الربو وحمل قنينة ماء ملنع  األدوي

اجلفاف واالتصال بالرقم اجملاني ١٢٢ في حالة طلب املساعدة أو اإلرشاد.

ر من ان موجة الغبار صحة كركوك حتذّ
 حتمل مادة تسبب اجللطات
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العدد:١١٢٣٩
التاريخ:٢٠٢٢/٥/١٥

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١١٨ / بلديات
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[تبليط وتأهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة َّـ االحياء

 (الجزيرة - الخضراء - القلعة - الوحدة - الطليعة - اِّـعلمني - اِّـنتظر - 
النداء) داخل قصبة قضاء تلعفر]

ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
ــارات وثالثمائة  ــار) اربعة ملي ــة (٤,٣٧٧,١٩٢,٠٠٠دين ــة تخميني وبكلف
ــبعة وسبعون مليون ومائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ  وس
ــركات الراغبني بدخول اِّـناقصة  (٣٦٥) يوما.على مقدمي العطاءات من الش
مراجعة قسم العقود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء 
ــمي ليوم ٢٠٢٢/٥/٢٥)  ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس من تاريخ نش
ــدره ٤,٠٠٠,٠٠٠  ــق لقاء مبلغ مقطوع ق ــخة من الوثائ للحصول على نس
ــلم العطاءات من قبل  ــي) غري قابلة للرد.تس ــار (اربعة ماليني دينار عراق دين
صاحب العطاء او من يخوله  بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة 
ــاءات  لدى  لجنة فتح   ــاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق العط ــم مقدم العط واس
ــكات  ــه الوثائق  واِّـستمس ــات نينوى.مرفقا مع ــة بلدي ــاءات َّـ مديري العط
ــوم الخميس اِّـوافق  ــا ان تاريخ الغلق ي ــم (٢) علم ــورة َّـ الصفحة رق اِّـذك
ــوف ترفض العطاءات بعد  ــاعة الثانية عشرة ظهرا وس ٢٠٢٢/٥/٢٦ الس
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش ــون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس ــذا اِّـوعد.يك ه
االحد اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ لالجابة على االستفسارات َّـ العنوان اِّـذكور 

َّـ وثيقة العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

العدد:١١٢٤٠ 
التاريخ:٢٠٢٢/٥/١٥

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١٣٣ / بلديات
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ

[ هدم و إعادة بناء بلدية الحمدانية ]

ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
ــتة مليون  وبكلفة تخمينية (١,٣٠٦,٩٩٨,٥٠٠دينار) مليار وثالثمائة وس
ــي وبمدة تنفيذ  ــمائة دينار عراق ــعون الف وخمس ــعمائة وثمانية وتس وتس
ــركات الراغبني بدخول اِّـناقصة  (٧٠٠) يوم. على مقدمي العطاءات من الش
مراجعة قسم العقود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء 
ــمي ليوم ٢٠٢٢/٥/٢٥)  ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس من تاريخ نش
ــدره ١,٠٠٠,٠٠٠  ــق لقاء مبلغ مقطوع ق ــخة من الوثائ للحصول على نس

دينار (واحد مليون دينار عراقي) غري قابلة للرد.
ــاء او من يخوله  بظرف مغلق ومختوم  ــلم العطاءات من قبل صاحب العط تس
ــه ويودع َّـ صندوق  ــم مقدم العطاء وعنوان ــب عليه رقم اِّـناقصة واس ويكت

العطاءات  لدى  لجنة فتح  العطاءات َّـ مديرية بلديات نينوى.
ــم (٢) علما ان  ــكات اِّـذكورة َّـ الصفحة رق ــه الوثائق  واِّـستمس ــا مع مرفق
ــرة  ــاعة الثانية عش ــق يوم الخميس اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ الس ــخ الغل تاري
ــوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ  ظهرا وس
ــرة من صباح يوم االحد اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ لالجابة على  ــاعة العاش الس

االستفسارات َّـ العنوان اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

وزارة الزراعة 
شركة ما بني النهرين العامة للبذور

قسم العقود
إعالن للمرة االوُّـ مناقصة عامة محلية رقم ١ / ٢٠٢٢ معامل تنقية وتعفري بذور الحنطة

 )١/٢٠٢٢مناقصة عامة محلية رقم (

 المناقصات ت
الكمية /طن 

للزيادة (قابلة 
 والنقصان)

  الكلفة التخمينية 
 االجمالية

 %١٥السيولة النقدية 
لصاحب  من الكلفة التخمينية 

 (مقدم العطاء المعمل 

١ 
 مناقصة محور معامل

 ـ أ)١محافظة االنبار (
٢٠٢٢ 

٣٧٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ 

٢ 
مناقصة محور معامل 

صالح الدين (اـ  محافظة
 ٢٠٢٢ب) 

٢٢٥٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠ 

٣ 
مناقصة محور معامل 

محافظة المثنى (ا ـ ت) 
٢٠٢٢ 

١٨٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ 

٤ 
مناقصة محور معامل 
 محافظة نينوى (ا ـ ت)

٢٠٢٢ 
١٩٨٠٠٠٠٠٠ ١٣٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠ 

٥ 
مناقصة محور معامل 

واسط  ، (بابلمحافظات 
 ٢٠٢٢ميسان )(ا ـ ح) 

٣٤٢٠٠٠٠٠٠ ٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠ 

٦ 
مناقصة محور معامل 

محافظات (كركوك بغداد 
 ديالى) (ا ـ ح)

٢٢٤٠٠٠٠٠٠ ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٠٠٠ 

 ١٦١٠٠٠المجموع /
 Meso-nahrln@moagr.org :البريد االلكتروني

   ٧١٧٧٩٣٨ـ ٠٧١٧٧٥٤٦هاتف 
 المدير العام                                                                     

 االدارةرئيس مجلس 

اِّـدير العام 
ورئيس مجلس االدارة
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العــواصــف التــرابـيــة وصـحـة األطـفـال والـبـالـغـيــن عـلـــى الـمـــــدى الـطـويــــــــــل

م . م محمد محجوب 
الجبوري 

ــة غالبًا عن  ــج العواصف الترابي تنت
ــتمرة تعمل  ــة ومس ــق رياح قوي طري
ــة وجافة ,  ــوة ودقيق ــة رخ ــى ترب عل

ــدول التي تكون  ــراق احد هذه ال والع
ــبب  الترابية بس ــف  للعواص عرضة 
ندرة الغطاء النباتي, واجلفاف. والتربة 
ــف  ــيج اخلفي ــطحية ذات النس الس
,وعلى وجه اخلصوص املناطق الغربية 
ــى محافظات  ــراق اضافة ال ــن الع م
النجف, وكربالء , وبادية السماوة, هي 
املناطق الرئيسية احملاطة بالصحراء  
ــرض للعديد من  ــي ، فهي تتع وبالتال
ــى مدار العام  ــف الترابية عل العواص
تشير التقديرات إلى أن ما معدله ٢٢٠ 
طنًا\ كم ٢ \عام ١ من الغبار يسقط 
ــكل  على املدن احملاطة بالصحراء بش
ــوء على  ــليط الض ــم تس ــام . ويت ع
القضايا املرتبطة بالعواصف الترابية 
في بلدان أخرى في آسيا ، مثل الصني 
ــد أن تواتر زيارات  ــان وكوريا، وج والياب
الطوارئ إلى مستشفى جامعة تايني 

ــني جواجن  ــفى ش ــة ومستش الوطني
التذكاري زاد من ١-٣ أيام بعد عاصفة 
ترابية ضخمة , كانت املشاكل أكثر 
حدة بالنسبة لألطفال الذين تتراوح 
ــنوات املصابني  ــم بني ١-٦ س أعماره
بأمراض في اجلهاز التنفسي ومرضى 
ــك ميكن أن يؤدي التصاق  القلب ,كذل
ــطح إلى مشاكل كبيرة  الغبار باألس
ــادة تعليق  ــإلدارة احلضرية ميكن إع ل
الغبار السطحي بسهولة في بيئات 
خارجية محددة ، وقد تدخل امللوثات 
واحليوانات  ــر  البش املمتصة أجسام 
ــرة  ــة اجللد مباش ــالل مالمس من خ
ومسارات استنشاق اجلهاز التنفسي 
ا للصحة,األطفال  ، مما يشكل تهديدً
وكبار السن هم أكثر عرضة ملثل هذه 
ــبب جهاز املناعة غير  ــموم بس الس
الناضج أو املتأثر بالعمر. ميكن أن يؤثر 

ــان بشكل  ــم اإلنس الغبار على جس
ــص  ــى خصائ ــادًا عل ــف اعتم مختل
ــادن الثقيلة وحجم  ــز املع مثل تركي
اجلسيمات واجلسيمات مثل (املعادن 
ــتويات  ــبب مس الثقيلة اخملتلفة تس
مختلفة من السمية جلسم اإلنسان 
أظهرت الدراسات أن املعادن الثقيلة 
ــبب في  ــل الرصاص ميكن أن تتس مث
ــي املركزي عن  ــاز العصب تدهور اجله
ــليم وميكن  ــة عمله الس طريق إعاق
ــل من  ــال (أق ــد األطف ــتمر عن أن تس
ــط  بدرجات  ــنوات)   وارتب ٦ و٦- ١٢س
ــتخدم  يُس ــل  أق وذكاء  ــة  أكادميي
ــن العمليات  ــي عدد م ــوم ف الكادمي
ــي البيئة  ــة ويتم إدخاله ف الصناعي
من مصادر نقطية مختلفة (تصنيع 
ــادن ، والتعدين ، والطالء املعدني  املع
ــات ، والصبغات  ــغ ، والبطاري ، واملداب

ا احملاليل  ــة) تاركً ، والصناعات الورقي
ــة وقد ثبت  ــة بتركيزات مرتفع املائي
ــا أن الزنك والنحاس والكادميوم  أيضً
ــي املركزي  ــاز العصب ــر أدوار اجله يغي
ا على  واجلهاز التنفسي وقد يؤثر أيضً
ا أن  ــن أيضً ــام الغدد الصماء. ميك نظ
ــات املرتبطة بالغبار إلى  تنتقل امللوث
ــطحات املائية عن طريق اجلريان  املس
ا  ــدً تهدي ــكل  يش ــا  مم  ، ــطحي  الس
خطيرًا لنوعية املياه وصحة اإلنسان 
ــطحي  ــإن الغبار الس ــي ، ف , وبالتال
ــي معقد يعمل  ــط بيئ عبارة عن وس
ــدر غير محدد للتلوث . أظهرت  كمص
ــطحي يتكون  األبحاث أن الغبار الس
من مدخالت من مجموعة واسعة من 
املصادر ، مثل املواد من التربة القريبة 
ــر املاء) ، والظروف اجلوية  (املنقولة عب
اجلافة والرطبة ، واجلسيمات نتيجة 

تدهور الطالء ، وانبعاثات اجلسيمات 
، وسوائل املركبات ، و اجلسيمات من 
ــة , ان حجم  ــي واألرصف ــة املبان جتوي
ــم على  جزيئات الغبار له تأثير حاس
ــط  ــار ويرتب ــة الغب ــة اي حرك احلرك
بتركيز امللوثات. تعتبر املعادن الثقيلة 
ــك  والزن ــاص  والرص ــاس  النح ــل  مث
ــطحي  ــي الغبار الس ــوم ف والكادمي
الناجت عن انبعاثات املركبات والتحضر 
ــدر قلق  ــة مص ــطة الصناعي واألنش
ــى الغالف اجلوي  ــاص ألنها تؤثر عل خ
ــان على نطاق واسع .  ورفاهية اإلنس
ومن ثم ، فإن دراسة خصائص الغبار 
ــة لتقييم  ــطحي احلضري مهم الس
ــا  ــة وتأثيراته ــة احلضري ــودة البيئ ج
ــان في  ــة اإلنس ــى صح ــة عل احملتمل
ــات  الدراس ــة. حققت بعض  املنطق
في التلوث باملعادن الثقيلة وتوزيعها 

ــرق في العديد من  وتأثيرات غبار الط
ــق احلضرية. ومع ذلك ، ال توجد  املناط
ــمية وتوزيع  ــن س ــة ع ــات متاح بيان
املعادن الثقيلة في الغبار السطحي 
ــي الوقت  ــكل محدث ف ــراق بش للع
ــة حديثة   احلاضر يجب ان تتوفر دراس
الهدف األساسي منها هو حتديد توزيع 
ــيمات للغبار السطحي  حجم اجلس
املصاحب ملناطق مختلفة من العراق 
ــادن الثقيلة في  ــد تركيز املع ، وحتدي
ــاب اخملاطر  ــطحي وحس ــار الس الغب
ــتوفر نتائج  ــان. س على صحة اإلنس
ــة  مهم ــادات  إرش ــة  الدراس ــذه  ه
لواضعي السياسات في العراق فيما 
ــر والتحكم في تلوث  يتعلق بالتدابي
ــني اجلودة  ــر احملدد لتحس ــدر غي املص
ــال والبالغني  ــة وصحة األطف البيئي

على املدى الطويل.

وقـــفــــــــــــــة

اللواء د.عدي سمري الحساني
يعتمد التنظيم اإلداري للدولة في اساسه على التطبيق 
ــير  ــة والتعليمات املنظمة لس ــل للقوانني واالنظم االمث
ــذا يُعتبر من واجبات  ــاً ملا مخطط لها، وه اإلجراءات وفق
ــط اإلداري ضمن اهم تلك  ــية، ويأتي الضب الدولة االساس
الواجبات والتي جاء في مقدمتها االمن العام، ذلك الواجب 
ــات اجملتمعية  ــق الفعالي ــن خالله تنطل ــدس الذي م املق
االخرى، وتدخل ضمن هذا الواجب مفاهيم اخرى، كاألمن 
ــي والغذائي وغيرها. ــي والفكري والصح ــي والقوم الوطن

ــة وجدت من  ــا اجملتمعية املهم ــن نبحث في القضاي ونح
الواجب البحث في احد اهم املفاهيم وهو االمن املائي، قد 
يكون غير متداول بسبب ما ينعم به العراق من موارد مائية 
ــا. والتي جعلتنا  ــددة انعم اهللا بها على بلدن كثيرة ومتع
ننعم بوفرة مائية كبيرة تفتقر لها العديد من الدول. هذه 
ــتهالك  ــن ال يهتم ملقدار االس ــرة التي جعلت املواط الوف
ــيما وان اجلباية احلكومية لذلك االستهالك قد  املائي ال س
ــات املصروفة. ــب مع حجم الكمي ــون رمزية وال تتناس تك

ــيب املياه في نهري  ــن نالحظ انخفاض مناس واليوم ونح
ــباب متعددة منها الدولية والتي جاءت  دجلة والفرات ألس
بسبب اقامة السدود املتعددة والتي اثرت سلباً على الواقع 
ــددت وكثرت  ــف تع ــة منها والتي لألس ــي، او الداخلي املائ
ــة الوطنية  ــددة على املوارد املائي ــبب التجاوزات املتع بس
ــار كراجات غسيل السيارات  غير املرخصة  السيما انتش
والتي حتولت مؤخراً الى محالت صغيرة تنتشر في االحياء 
ــالة، وكذلك  ــكنية لتُزاحم املواطنني على مياه األس الس
انشاء احواض تربية االسماك التي اصبحت عبارة عن جتارة 
ــاب احلقوق املائية لباقي  ــة انانية للبعض على حس ربحي
املواطنني، او عمليات السقي  املفرط (السيح) والبزل  غير 
ــكل مباشر قلة مناسيبها  املنظمة والتي ساهمت وبش
ــبة  ــة فيها حتى تصل الى اعلى نس ــبة امللوح وزيادة نس
ــا في محافظة البصرة.وال يقف هذا التجاوز على املياه  له
السطيحة وحسب، وامنا جتاوزها ليصل الى املياه اجلوفية 
وذلك من خالل حفر االبار العشوائية والتي اصبحت بتزايد 
مستمر وخطير جداً قلت معه مناسيب هذه املياه بصورة 
ــكلة شحة املياه قد تُعتبر من املواضيع ذات  كبيرة.ان مش
ــية  ــلبية وعكس االهمية القصوى ملا لها من مردودات س
ــاء الدولة  ــيزيد من اعب ــا س ــع االجتماعي ومم ــى الواق عل
ــبحانه  واملواطن بذات الوقت فال حياة بال مياه.قال اهللا س
 ( يٍّ ءٍ حَ ــيْ لَّ شَ َاءِ كُ نَ املْ لْنَا مِ عَ وتعالى في كتابه العزيز (وَجَ
ــر دجلة من  ــرة خاطفة لنه ــاء اآلية٣٠.فبنظ ــورة األنبي س
ــر اجلمهورية، وبذات النظرة لنهر الفرات وبزيارة  اعلى جس
ــندرك اخلطر املستقبلي القادم. سريعة لبحيرة ساوه س

ــترك فيها املواطن  ــك يجب وضع حلول ومعاجلات يش لذل
ــاس بعد زيادة التركيز على املوضوع من قبل وسائل  باألس
االعالم وتوعية املوطنني من مخاطر االسراف املائي ووضع 
ــات رادعة للمتجاوزين حفاظاً على املوارد املائية ومبا  عقوب

يضمن امن العراق املائي.

اخلطــــر القـــادم

محمد زكي ابراهيم
 

ــنة ٢٠٢٣ ،  ــام من اآلن، أي في س ــد أقل من ع بع
سيحتفل العراقيون بالذكرى العشرين لسقوط 
نظام صدام حسني، وانهيار منظومته القيمية. 
ــه متام االختالف.  ــدء نظام جديد مختلف عن وب
وبغض النظر عن الطريقة التي تهاوى بها ذلك 
ــض، وما آلت إليه األمور بعده. وما  النظام البغي
ــات وصراعات  ــاكل وصدام ــل ذلك من مش تخل
ــنات النظام الذي  ــة وحزبية. فإن من حس فئوي
ــومي تلك التجربة،  ــه أنه منحنا احلرية لتق أعقب
ــة ما رافقها من حوادث، وما ارتكب فيها  ودراس

ــر خاللها من حتوالت. وهو أمر  من مآس، وما ظه
ــد أن يفعله داخل العراق، لو  لم يكن مبقدور أح
كانت تركيبة احلكم احلالي مختلفة أو مغايرة. 
ــى أن ٣٥ عاماً من حكم «البو  ــا أن ال ننس وعلين
ناصر» في العراق لم تسمح بشيء من هذا، بل 
ــبقتها بخير أو شر.  منعت تناول احلقب التي س
ــبيل  وكان من يتصدى إليها آنئذ، حتى على س
النصح، يعد متحامالً على السلطة بأقصى ما 
ــي ذلك ما فيه من األذى،  يكون من التحامل. وف
والتعنيف، واملوت الزؤام. مثل هذا األمر يجب أن 
ال يتكرر اآلن بعد عشرين عاماً من احلرية. ألنه – 
ــد سوى غياب الوعي،  إذا ما حصل – فلن يجس
وفقدان املوضوعية، وعدم القدرة على املراجعة 
والنقد، وتغليب املصالح الضيقة على الصالح 
ــماح  العام. وأول ما ينبغي علينا فعله هو الس
ــة، مبن فيهم الرموز  ــع من عاش تلك احلقب جلمي
ــارزة فيها، ومازالت على قيد  التي لعبت أدواراً ب
ــهاداتها الدقيقة واملفصلة،  ــاة، لإلدالء بش احلي
عما حدث حينئذ. فمثل هذه الشهادات ثمينة، 
ــل القليل  ــد صدر بالفع ــة، وضرورية. وق ومهم
ــخاص. وكان فريق منهم  ــن األش ــا لعدد م منه
ــوباً على السلطة حتى آخر يوم لها. في  محس
ما كان آخرون قد تنصلوا منها، أو خرجوا عليها 
في سنواتها األخيرة. ومنهم قادة فرق أو فيالق، 
أو وزراء، أو مسؤولون كبار. حتى أن من بني هؤالء 
ــقيق  ــبيل املثال – أخ صدام غير الش – على س
ــم أن هناك محاوالت  ــي ! وأنا أعل ــرزان التكريت ب
جرت الستنطاق بعض كبار أعضاء احلزب، الذين 

لبثوا مخلصني حتى الرمق األخير – في الظاهر 
ــني وعائلته. هذا عدا  ــى األقل – لصدام حس عل
ــن احلزب،  ــى الذين خرجوا م ــاق القدام عن الرف
ــكني بثوابته  ــه، أو بقوا متمس ــقوا علي أو انش
ــي، وهاني  ــيخ راض ــن الش القدمية، مثل محس
ــدوري، وغيرهم ممن  ــتار ال الفكيكي، وعبد الس
ــني!  كانوا على خالف تام مع البكر وصدام حس
إن اجملال ال يتسع اآلن للحديث عن هذا املوضوع 
بالتفصيل. لكن جميع ممن عنوا بهذه الكتابات، 
أو عاصروا تلك األيام، يدركون أن «البعث» شيء، 
ــلطة  ــم «البو ناصر» الذي أطبق على الس وحك
ــر، وإن كان في األصل  ــيء آخ ــد عام ١٩٦٨ ش بع
ــرعي له. رمبا يتسع اجملال للكثير من  ابناً غير ش
ــخاص للكتابة عن هذا املوضوع، لكننا ال  األش
ــبه الصدمة،  بد أن ندرك، حتى ال نقع في ما يش
أن ما رسخ في األذهان عن تلك احلقبة يجعل من 
الصعب التحدث عنها بحيادية. كما أن اجملتمع 
ــا وآالمها، ليس  ــرع غصصه ــي، الذي جت العراق
قادراً على تغيير قناعاته عنها بسهولة، مهما 
كانت األسباب. لكن من الواجب اآلن أن نبدأ في 
كشف األسرار، وتقليب الصفحات التي بقيت 
ــموحاً  ــذه املدة. ولم يكن مس ــة طيلة ه مطوي
االطالع على أي منها في حينه. فهناك الكثير 
ــا بقي مجهوالً، محاطاً بالغموض. ورمبا حتمل  مم
ــني عنه، أو مطمئنني  ــاس لم يكونوا راض وزره أن
ــوا عاجزين عن معارضته، في  إليه، لكنهم كان
ــة، وال يتحرج  ــم دموي ال يعرف الرحم ظل حاك

من إيقاع أقصى العقوبات بحق املتذمرين.  

ا.د. غازي فيصل
شكلت االمانة العامة جمللس الوزراء بكتابها 
املرقم( ٠٠٠٥٩٠ في ٢٠٢٢/٢/٨ ) جلنة خماسية 
لدراسة التشريعات اخلاصة برواتب موظفي 
الدولة وآلية تطبيقها وتقدمي احللول ملوضوع 
التفاوت في الرواتب ونأمل متفائلني ان يكون 
ــن ذوي اخلبرة واالختصاص  اعضاء اللجنة م
في شؤون الوظيفة العامة فيضعوا احللول 
ــني الذين ضاقوا  ــريحة املوظف املنصفة لش
ــي رواتبهم.  ــاوت الفاحش ف ــن التف ــا م ذرع
ــل اللجنة نضع  ــهاما منا في تنوير عم واس
ــات اآلتية : (١)تنص املادة  بني يديها املالحظ
ــالم دين  ــتور على ان ( االس (٢/اوال ) من الدس
الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع) 
ــب املوظفني  ــار تلقاء روات ــو صرفنا األبص ول
ــة فاملوظف  ــا عادلة ومنصف ــه لوجدناه في
ــيء  ينعم براتب وامتيازات ليس كمثلها ش
ــد روي عن  ــني دول العالم اليوم.فق ــي قوان ف
الرسول الكرمي (ص ) انه قال من ولي لنا أمرا 

ــزوج واذا لم يكن  ــاذا لم يكن متزوجا فليت ف
ــكنا واذا لم يكن  ــكن فليتخذ مس ــه مس ل
ــم يكن له  ــذ مركبا واذا ل ــه مركب فليتخ ل
ــوى ذلك  ــادم فليتخذ خادما فمن اعد س خ
ــارقا.والذي يستبان  جاء يوم القيامة غاال س
ــور ان  ــن احلديث املذك ــمس م ــاء الش كضي
ــات  احلاج ــباع  اش ــن  ع ــؤولة  مس ــة  الدول
ــوز لها  ــية للموظف وال يج ــع االساس االرب
محاسبته قبل توفيرها ومن حقنا ان نسأل 
هل يوجد اليوم قانون في دول العالم يشبع 
ــورة كاملة للموظف؟ثم وفي  احلاجات املذك
عهد االمام علي (ع) لواليه على مصر مالك 
ــال الدولة (ثم  ــي حقوق عم ــتر يقول ف االش
اسبغ عليهم االرزاق فأن ذلك قوة لهم على 
استصالح انفسهم وغنى لهم عن تناول ما 
حتت ايديهم وحجة عليهم ان خالفوا امرك 
ــح من العهد  ــوا امانتك) والذي يترش او ثلم
ــبة للموظف  ــة الراتب بالنس املذكور ان قل
هي السبب الرئيسي للفساد املالي واالداري 
الذي انتشر اليوم انتشار النار في الهشيم 
ــريعة  ــا ان نهتدي بالش ــر. فما احران احملتض
ــالمية ونعطي كل ذي حق حقه كامال  االس
غير منقوص. (٢)هناك مبدأ دستوري يقضي 
ــف  الوظائ ــي  تول ــي  ــني ف املواطن ــاواة  مبس
ــال مخالفة  ــه ب ــع الفق ــد اجم ــة ولق العام
ــت في فرص  ــا ليس ــاواة ههن ــى ان املس عل
العمل حسب بل في حتديد رواتب املوظفني 
ــم  مؤهالته ــاوت  تس ــا  م اذا  ــم  وامتيازاته
ــم القانونية اال  ــت مراكزه ــة ومتاثل العلمي
ــاك تفاوتا  ــل عندنا الن هن ــذا لم يحص ان ه
كبيرا في رواتب املوظفني تبعا للجهة التي 
ــاواة  ــون فيها وفي هذا خرق ملبدأ املس يعمل
ــريع العراقي  ميزقه.(٣)ان املتتبع حلركة التش

يالحظ ان الزيادات في رواتب املوظفني كانت 
ــتند على معايير علمية  ــوائية وال تس عش
ــزاج احلكومة  ــت مل ــة فلقد خضع صحيح
وانقطعت صلتها بالواقع االقتصادي للبلد. 
ــا وضعت حدا  ــض الدول ومنها فرنس ان بع
ــميك) يعاد  ــة سمي ب (الس ادنى للمعيش
ــب به فاذا زاد  ــر فيه دوريا وربطت الروات النظ
ــر من املائة زيدت الرواتب  ــبة عش مثال بنس
ــبة وبهذا يستطيع املوظف ان  بنفس النس
يحافظ على مستواه املعيشي وال يلقي باال 
ــعار . ان املطلوب  الى التضخم وارتفاع االس
ــورة ونضع بعد  ــى بالدول املذك منا ان نتآس
ــة لغرض  ــدا ادنى املعيش ــة علمية ح دراس
ــذا وليس بغيره  ــط الرواتب به صعودا وبه رب
ــش  ويعي ــة  االجتماعي ــة  العدال ــق  تتحق
املوظف كرميا فال ميد يده يتكفف الناس .(٤) 
ان وضع سلم جديد للرواتب خطوة ايجابية 
ــع  ــد ان اتس ــا بع ــتكون ترقيع ــا س ولكنه
ــه اليوم  ــذي نحتاج ــى الراقع فال ــرق عل اخل
ــد الناظمة  ــة بالقواع ــادة نظر جذري هو اع
ــون جديد لها  ــة واصدار قان ــة املدني للخدم
ــق التوازن  ــة ويحق ــاديء احلديث ــذ باملب يأخ
ــخصية  ــام واملصالح الش ــني الصالح الع ب
ــرع  للموظفني فليس معقوال فيقبل ان نش
ــس لدينا قانون  ــا للتقاعد موحدا ولي قانون
ــة حال فاننا  ــة موحد. وعلى اي ــة مدني خدم
ــدة ان يتم وضع  ــو في هذه احملاولة اجلدي ندع
ــني يقضي على  ــلم جديد لرواتب املوظف س
التفاوت الفاحش فيها فالكل امام القانون 
ــواء وبذلك تتحقق الطمأنينة في نفوس  س
ــاد املالي واالداري  ــر الفس املوظفني وينحس
ــليم واهللا ولي  ــد الدولة الس الذي نخر جس

التوفيق.

محمد حسن الساعدي

استجابت القوى السياسية جميعها 
ــي اجريت في  ــات، الت ــج االنتخاب لنتائ
ــرين املاضي ٢٠٢١، بعد ان حسمت  تش
ــي نتائج  ــدل ف ــة اجل ــة االحتادي احملكم

ــكوك وتساؤالت  ــادها كثير من الش س
ــن ما إن  ــا، ولك ــدى مصداقيته ــن م ع
ــات، حتى  ــروف االنتخاب ــا من ظ خرجن
ــة أدامة  ــر هو كيفي ــا في حتد آخ دخلن
ــي.بعد  ــاظ على النظام السياس واحلف
مرور ستة أشهر على إجراء االنتخابات، 
وعلى الرغم من عقد جلسات مجلس 
ــواب، النتخاب رئيس مجلس النواب  الن
ــى  عل ــت  ــورة ظل الص أن  اال  ــه،  ونائبي
ضبابيتها، ولم حتسم جلسات مجلس 
ــة،  ــس اجلمهوري ــاب رئي ــواب النتخ الن
ــوزراء اجلدل  ــس مجلس ال وبالتالي رئي
ــدت اخلالفات  ــة االكبر، وامت ــي الكتل ف
ــف الثالثي والذي  ــكيل التحال بعد تش
ــت القوى  ــاً، وأضح ــهد متام عقد املش
السياسية أمام متوضع صعب محاولة 
ــب وجهات النظر  ــاد احللول، لتقري إيج
ــيعي حتديدا، الذي  في داخل البيت الش
ــم في اإلطار الذي ظهر  يظهره من قس

منقسماً.االطار الذي يحوي كل القوى 
ــار  التي ــام  أم ــيعية،  الش ــية  السياس
ــراد بحمل  ــذي يحاول االنف ــدري ال الص
ــي والسيادي، ويريد  راية القرار السياس
ــار ليكون خارطة  فرضه على قوى االط
ــيقي  التنس ــار  القادمة.اإلط ــه  طريق
ــالق مبادرة مهمة، حملت بني  عمل إلط
نقاطها الثمان خارطة طريق، متثل رؤية 
كل القوى الشيعية، للخروج من حالة 
ــي، واالحتقان الذي  ــداد السياس االنس
ــتمر إلى الشارع  ــيمتد إذا ما اس رمبا س
ــس، والتي هي  ــر والياب ــرق األخض ليح
مستقاة من املبادرة التي طرحها رئيس 
ــار احلكيم،  ــيد عم ــة الس ــار احلكم تي
ــيقي فيما بعد،  ليتبناها اإلطار التنس
ــل حالة  ــية حل ــون املبادرة األساس لتك
ــدم  ق ــي.باملقابل  السياس ــداد  االنس
ــتقلني (٤٢) نائباً  الصدر دعوته إلى املس
ــى أن  ــم، عل ــة منه ــكيل حكوم لتش

ــق ما مت طرحه  ــترك الصدر فيها وف يش
في املبادرة، مما ترك رسالة واستفاهمات 
عديدة في الغاية من هذه الدعوة.الرحى 
تدور بني سلطة احلكم وسيفها ورقبة 
ــع اآلخر نحو  ــة، فكالهما يدف املعارض
ــيء  ــذي بالتأكيد هو ش ــة، وال املعارض
ــة جديدة  ــة ودميقراطي ــي في جترب صح
ــهد السياسي، ولكن ينبغي  على املش
أن تكون هناك ظروف مهمة مهيأة لهذه 
املعارضة، من خالل متكينها من اللجان 
ــة، واهمها املالية والرقابية في  البرملاني
ــان، لتكون العني واليد  داخل قبة البرمل
التي تراقب وحتاسب، من خالل ترأسها 

لهذه اللجان، وبذلك نكون قد فتحنا 
ــة  ــة حقيقي ــكيل معارض ــال لتش اجمل
ــي  ــة بالواقع السياس ــة، وناهض وقوي
ــر  تغيي الي  ــاس،  األس ــر  حج ــون  وتك
ــتقبل.ما  ــل في املس ــي محتم دميقراط
ــي في حكم  ــف الثالث ــه التحال يطرح

ــام معارضة  ــية، أم ــة السياس األغلبي
ــه في عام  ــذي بدأت خطوات األقلية وال
ــف اإلصالح  ــكيل حتال ــد تش ٢٠١٨، بع
ــف البناء لم ينهض  واالعمار، أمام حتال
ليكون قوياً، وذلك بسبب عرف التوافق 
ــاد منذ عام ٢٠٠٣ والذي دفع به  الذي س
الكرد ليفشلوا بذلك مخطط االغلبية 
واالقلية.من الواضح اليوم للذين ينادون 
ــن التحالف الثالثي، انهم  باملعارضة م
ــى قدر هذه الدعوة،  يجب أن يكونوا عل
من خالل تفعيل دورها الرقابي، وفسح 
اجملال أمامها ملتابعة ومراقبة السلطة 
ــا،  ــزء منه ــم ج ــن ه ــة، والذي التنفيذي
ــتجواب للوزراء  ــات االس وتفعيل جلس
ــل ان يكون  ــة، من اج ــؤولني كاف واملس
القول كالفعل، ومتارس املعارضة البناءة 
والتقوميية، دورها الدستوري املناط بها، 
ــلطة احلاكم  ــداً عن اي توجيه لس بعي

في البرملان.

الــبـرلـمـــان بـيـــن سـلـطـة األغـلـبـيـة واالقـلـيـة الـمـعــارضــــــــــة

سلم رواتب املوظفني املزمع ترشيعه

ة  التـــجــربــــة الـــــمـــــــــــــــــــــــرّ

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

وصال الشمري

ــم والعفو  ــباب التالية كوفاة املته ــد االس ــقط اجلرمية بأح تس
ــوص عليها  ــوال املنص ــي االح ــه ف ــي علي ــح اجملن ــام وصف الع
قانونا»وهذا نصت عليه املادة ١٥٠ من قانون العقوبات ويسقط 
ــر احترازي بالعفو العام  ــم اجلزائي الصادر بعقوبة او بتدبي احلك
ــه في االحوال املنصوص عليها  ويرد االعتبار ويصفح اجملني علي
قانونا وتسقط العقوبة االصلية والتبعية والتكميلية والتدابير 
ــورة كالوفاة  ــباب املذك ــقوط احلكم ألحد االس ــة بس االحترازي
ــوم عليه قبل  ــادة ١٥٢ اذا توفى احملك ــام واخلاص وامل ــو الع والعف
صيرورة احلكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير االحترازية عدا 
العقوبات املالية كالغرامة والتدابير االحترازية كمصادرة واغالق 
احملل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته واملادة ١٥٣ اوضحت 
ان العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو 
حكم االدانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات 
االصلية والتبعية والتكميلية والتدابير االحترازية وال يكون له أثر 
ــبق تنفيذ من العقوبات مالم ينص قانون العفو على  على ما س
غير ذلك واذا صدر قانون العفو العام عن جزء من عقوبة احملكوم 
ــرت عليه احكامه وال ميس  بها اعتبر في حكم العفو اخلاص وس
ــخصية للغير اما العفو اخلاص يصدر  العفو العام احلقوق الش
ــوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة للمحكوم بها  مبرس
ــف منها من العقوبات  ــا او بعضها او ابدالها بعقوبة اخ نهائي
ــقوط العقوبات  ــب على العفو اخلاص س ــررة قانونا وال يترت املق
التكميلية او التبعية وال التدابير االحترازية وال يكون له اثر على 
ماسبق تنفيذه من عقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو 
ــى خالف ذلك اما الصفح واعادة االعتبار ووقف احلكم النافذ  عل
فاملادة ١٥٥ من قانون العقوبات فقانون اصول احملاكمات اجلزائية 
ــني احكام الصفح واعادة االعتبار وفق احلكم النافذ وكل نص  يب
ــترط رد االعتبار الستعادة احملكوم عليه احلقوق واملزايا اينما  يش

ورد في القوانني واالنظمة.

ــاب رئيس  ــر البرملان النتخ ــتورية لعم ــاء املدة الدس بعد انقض
ــى متديد املدة  ــأ البرملان العراقي إل ــس الوزراء جل ــة ورئي اجلمهوري
ــية فسحة  ــهر واحد ليعطي للكتل السياس ــتورية لش الدس
جديدة بالهيمنة على املشهد السياسي من جديد دون الوصول 
ــي، برملان  ــى حلول ناجعة للخروج من حالة االنغالق السياس إل
بالستيكي مطاط يتمدد حسب أهواء الكتل والقوى السياسية 
ــيكية التقليدية مع غياب واضح لدور املستقلني الذين  الكالس
ــب  ــذه الكتل للحصول على مكاس ــون بني اغراءات ه يتأرجح
ــر التي انتخبتهم ومع  ــازات أكثر بعيدا عن صوت اجلماهي وامتي
ــوع وال تروي  ــمن من ج ــية التي ال تس ــادرات السياس ــرة املب كث
ــح للعقلية  ــع غياب واض ــكار والرؤى م ــش وتقزم باالف من عط
ــتراتيجية وافتقاد ضابط االيقاع للمشهد السياسي في  االس
ظل الظروف املعيشية القاسية التي يعيشها الشعب العراقي 
ــكيل ألوية عشائرية  واالنفالت األمني الذي وصل بالبعض لتش
ــون، وتأخر إقرار  ــي ظل  غياب  القان ــلطة الدولة ف بعيدا عن س
املوازنة وصوال للتصحر املناخي والبيئي وظهور األوبئة واألمراض 
ــى املرتبة ١٥٧ في  ــن مع حصول العراق عل ــرق بالتزام ورداءة الط
ــع بقائه  ــادا في العالم م ــدول أكثر فس ــني ال ــاد اإلداري ب الفس
ــم ودون ايجاد احلل ألزمة  ــارج التصنيف العاملي جلودة التعلي خ
ــف، لذا يجب على  ــة مع اقتراب فصل الصي ــة الكهربائي الطاق
الكتل السياسية الالهثة وراء السلطة أن تعي خطورة املوقف 
ــها البلد وتقدمي التنازالت نزوال عند  وحالة الفوضى التي يعيش
ــارع العراقي واجللوس على طاولة واحدة للحوار ونبذ  رغبة الش
ــورة واملراكز  ــتعانة بأصحاب املش اخلالفات وإيجاد احللول باالس
ــدين  ــي، وإبعاد الفاس ــأن السياس ــة املتخصصة بالش البحثي
ــب اكبر .... ــس مكافأتهم مبناص ــبتهم ولي واملقصرين ومحاس
ــية  والعمل مببدأ تكافؤ الفرص بني املكونات واألحزاب السياس
ــوية بني القوى السياسية بعيدا عن  وخلق حالة التوازن والتس
ــراع بتشكيل احلكومة وال مانع من  اإلقصاء والتهميش ...واإلس
االستفادة من جتارب الدول الصديقة الناجحة ...وليعمل اجلميع 
ــة اخلاصة خدمة  ــة العامة على املصلح ــى تغليب  املصلح عل

الصالح العام.

الـبـرلـمــان الـمـطـــــــــــاط

ســـقــــوط الـجـرائـــم
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مديربة بلديات واسط
لجنة البيع واليجار

تنويه

الحاقا بإعالننا ١٢٢٧ َّـ ٢٠٢٢/٤/٦  اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة  
ــاحة ٩٠٠م٢  ــأ اِّـس ــث ورد خط ــدد٣٨٥٥ َّـ ٢٠٢٢/٤/١١  حي بالع

والصحيح   مساحة مجزرة  الحي النموذجية  ٤  دونم.
لذا اقتضى التنويه

وزارة اِّـالية
شركة التأمني العراقية العامة

اعالن مزايدة 

الـمـديـر الـعــام وكـالـــة

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري األمالك اِّـدرجة  اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية تاج الدين 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة  العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش وفق  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية  ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــر يوما  تبدأ من اليوم  التالي  لنش ــة عش الدين خالل فرتة (١٥) خمس
ــدة  االعالن َّـ مقر  ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من م ــدق ولكامل مدة االيجار وس ــة التقديرية بصك مص ــن القيم ــة (٣٠٪) م البالغ
البلدية اعاله َّـ تمام الساعة(العاشرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ يوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
ــورة واصلية ويتم االلتزام  ــتاجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مص ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس ــة اِّـزايدة اجور النش علي

اِّـهندس حيدر جسام حمودبكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
مدير بلديات واسط 

 رئيس لجنة البيع وااليجار 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار

العدد : ١٢٩٣ 
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٢

جامعة ميسان 
كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

اعالن للمرة الثانية
ــان عن  ــوم الرياضة/جامعة ميس ــة البدنية وعل ــة الرتبي ــن عمادة كلي تعل
ــري (اِّـكتبة) التابعة لها . وفق قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (٢١)  تأج
ــة مراجعة  ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلني ــب باالش ــى من يرغ ــنة ٢٠١٣ فعل لس
ــرتاك َّـ  ــروط االش ــة لغرض الحصول على ش ــابات َّـ الكلي ــعبة الحس ش
ــة البالغة (٢٠٪) من القيمة اِّـقدرة علما  ــدة ودفع التأمينات القانوني اِّـزاي
ــاعة  ــتجري يوم االثنني اِّـوافق٥/٢٣/ ٢٠٢٢  َّـ تمام الس أن اِّـزايدة س
ــه اِّـزايدة أجور  ــو علي ــا َّـ عمادة الكلية ويتحمل من ترس ــرة صباح العاش

النشر واإلعالن واِّـصاريف األخرى.
عمادة كلية الرتبية
البدنية وعلوم الرياضة
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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 (٣٨٧٦) - الثالثاء - ١٧ - آيار - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــزة احلديثة  ــور العلمي واالجه ــل التط ــد بات بفض   لق
ــعار باألحوال اجلوية  ــد والتنبؤ واالستش اخلاصة بالرص
ــيحصل  ــابيع ملا س ــاعات او قبل ایام او رمبا اس ــل س قب
ــع الرعدية والهزات  ــة کاألمطار والزواب ــن تقلبات جوي م
ــك تقوم  ــى ضوء ذل ــة وعل ــف الترابي ــة والعواص االرضي
األجهزة املعنية والسيما اخلدمية منها باتخاذ االجراءات 
ــائر  ــة من قبيل التحوط او تقليل اخلس ــر الالزم والتدابي
ــكان مما يحصل من  ــرية واملادية وكذلك حتذير الس البش
ــإن العديد من  ــف ف ــوال جوية ولكن عندنا مع األس اح
ــا ووزاراتنا فهي آخر من يعلم وآخر من يتخذ القرار  دوائرن
في اللحظة اخلطأ وهذا ما حصل بالضبط حيث فؤجئ 
ــية وهم  املاليني من الطالب في مختلف املراحل الدراس
يؤدون االمتحانات النهائية بتأجيل االمتحان املقرر ليوم 
ــکل مفاجئ ومن دون سابق انذار او قرار  امس االثنني بش
مسبق األمر الذي اربك العوائل والتالميذ وإدارات املدارس 
ــواء واملؤسف ان وزارة التربية قد اتخذت قرار  على حد س
تأجيل االمتحان املقرر في الساعة السابعة صباحا من 
يوم امس االثنني السادس عشر من آيار احلالي وهو توقيت 
ــون آالف العوائل ليس لديها  ــر صحيح ناهيك عن ك غي
انترنيت والطامة الكبرى أن آالف التالميد غادروا منازلهم 
وهم في هذه األجواء الترابية الصعبة صوب مدارسهم 
ــة!! ومن هنا  ــم ان اليوم عطل ــول له ــأوا مبن يق ليتفاج
اناشد السيد وزير التربية ان يصدر بيانا توضيحا بشأن 
ــباب التي حالت  ــذا اللبس واالرباك الذي حصل واالس ه
ــكل  دون قيام الوزارة باالعالن عن تأجيل االمتحانات بش
ــم اليقني أن دائرة  ــت تدري وتعلم عل ــر مع أنها كان مبك
االنواء اجلويه قد اعلنت أن العراق يشهد عواصف ترابية 
يوم االثنني فما حدا مما بدا كي تربكوا التالميذ وعوائلهم 
وجعلهم يعيشون في حالة حيص بيص يا وزارة التربية؟ 
وأن كالمي ينصرف ايضا الى الدوائر اخلدمية مثل مديرية 
ــواق املركبات مبا يتوجب  ــعار س املرور العامة لغرض اش
ــذه االجواء وهكذا احلال  ــم اتخاذه من تدابير في ه عليه
ــبه للوحدات البلدية وال انسى ان اشير الى وزارة  بالنس
ــتيعاب االعداد  ــة من خالل بذل جهود كبيرة الس الصح
الغفيرة من املواطنني من يعانون من ضيق التنفس وكذا 
ــبة لدوريات النجدة التي تسعف مشكورة  احلال بالنس
ــية وتنقلهم الى املستشفيات  املصابني بامراض تنفس
ــي الدور الكبير الذي يبذله  ــرعة وال ننس على وجه الس
ــم يؤدون  ــدنا وه ــنا وحش ــال قواتنا االمنية وجيش ابط
واجباتهم بجهوزية عالية.. حفظ اهللا العراق وأهله من 

كل سوء.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

‚Ï���������������‰€a@ �|������ï
Ú������Ó�iä�n€a@ÒâaãÎb���Ì@

/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ــد ان كثيرين جداً هم ممن اتيح لهم االطالع على  اعتق
ــرناه نحن في  ــف كما الريح نش ــمي عاص تصريح رس
ــه بعد ان  ــال الذي وصلنا الي ــدة) عن احل ــة اجلدي (البين
ــونا على احلديدة.. تصريح من دون رتوش اطلقه  اجلس
وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية السيدة (عبير 
ــؤون  ــوزارة اي العمل والش ــأن ال ــدت فيه ب ــي) اك اجللب
ــي عاطل في  ــن مليون ــر م ــجلت اكث ــة س االجتماعي
قاعدة  بياناتها وان هناك اعدادا مقاربة للعاطلني غير 
ــني.. وبعملية  ــم تلحظهم الع ــجلني  اي الذين ل املس
ــني هو بحدود اربعة  ــر بجمع فإن مجموع العاطل كس
ماليني وألجل هذا الرقم فلترّن الفناجني!! وليس بعيدا 
ــة اجرتها وزارة التخطيط  عن هذا التصريح فإن دراس
ــا صادمة  ــرت ارقام ــك الدولي اظه ــع البن ــاون م بالتع
ــكان  ــق يهتز لوقعها احلائط تتمثل بأن (ربع) س وحقائ
العراق يعيشون حتت خط الفقر وهذا الربع بلغة االرقام 
ــرة ماليني انسان!!والشيء بالشيء يذكر فقد  هو عش
شرعت وزارة التخطيط وعلى لسان مدير اجلهاز املركزي 
ــم) بتنفيذ  ــاء عواد كاظ ــيد (ضي ــاء فيها الس لالحص
ــب  ــر العراقية بهدف حتديد  نس ــي لالس ــح جتريب مس
الفقر في البالد وان املسح   شمل كمرحلة اولية ست 
محافظات هي (بغداد  واالنبار ونينوى واملثنى والبصرة 
ــوم احملافظات االخرى. وأيا  ــمول عم وا ربيل) متهيدا لش
كانت النتائج او املعطيات فإن السؤال الذي اردده على 
مدار السنوات  حتى (جزعت روحي) هو كيف لبلد فيه 
خيرات وثروات ونفط يصدر بواقع اكثر من اربعة ماليني 
ــباب عاطلون  ــل يوميا وهناك ش ــف املليون برمي ونص
ــف لوطن فيه  ــرون ألجل التعيني.. وكي ــباب يتظاه وش
ــاه به اهللا لكن  ــذه العوامل من الثروات التي حب كل ه
ــت خط الفقر  ــون حت ــاك (١٠)  ماليني عراقي يعيش هن
ــف وحقاني ال ميكن  ــت القعر!!ان اي عاقل ومنص او حت
ــن تناقضات ومفارقات  ــع ما يحصل عندنا م اال ان يُرج
ــبب واحد ال غير وهو ان من ميسك مقود سفينة  الى س
ــس لديه بوصلة يحدد  ــراق ال يجيد االبحار بها ولي الع
بها مساراته وال يوزع الثروة بالعدل والتساوي ويتضح 
ذلك من كثرة (العتاوي).. واكيد ان من «ال يعرف تدابيره 
ــعيره» واكيد ايضا ان كثرة اللصوص  حنطته تاكل ش
الناهبني للمال العام وراء كل هذا الذي نعانيه.. وندفع 
ــؤال: شباب عاطلون..  فاتورته باهظة.. واعيد ذلك الس
ــباب يتظاهرون.. ليش ماكو حلول.  فهل من يجيب  ش

البهلول؟.

@lbjë@NNÊÏ‹üb«@lbjë
__fiÏ‹y@Ï◊bfl@ìÓ€@NNÊÎäÁbƒnÌ
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* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة
ــة التقطتها املركبة  صورة غريب
ــام  ــف ع ــذ منتص Curiosity من
٢٠١٢ على سطح املريخ، وبثتها 
ــا  موقعه ــى  عل ــا  ناس ــة  وكال
ــي،  ــبوع املاض ــي األس اإللكترون
ــن يراها، ألنها  ــزال حتير كل م ال ت
ــر إثارة لالهتمام من أي صورة  أكث
ــا مركبة روفر من صنع  التقطته
ــان. على الكوكب األحمر،  اإلنس
يظهر فيه مدخل أو باب محفور 
ــل، على  ــي ت ــي ف ــكل مثال بش
الفراعنة  ــر  ــل مقاب ــرار مداخ غ
ــرب من  ــوك“ بالق ــي ”وادي املل ف
ــر، أو ما نراه  ــوب األقص مصر جن
ــح في  ــن صال ــال ومدائ ــي الع ف
ــي إلقاء  ــعودية واألردن.يكف الس

نظرة سريعة على الصورة إلثارة 
ــا بوابة تؤدي  ــاد فوري بأنه اعتق
ــن مؤقت على  ــرة تخزي ــى ذاك إل
كوكب املريخ، أو ”رمبا بابًا لعالم 
ــم خيال  ــا، إللهام فيل ــر متامً آخ
ا لـ  ــني“، وفقً ــى اثن علمي أو حت
ــره  ــر موجز عن الصورة نش تقري
ــترالي  موقع ScienceAlert األس
ــا في الفيديو أدناه،  العلمي. كم
ــن املعلومات.وقال املوقع  مزيد م
ــورة ”إذا  ــى الص ــره عل ــي تقري ف
ــس بابًا أو  ــا يظهر فيه لي كان م
، وهو بالتأكيد ليس بابًا أو  مدخالً
ــر نتج عن نوع  ، فهو كس مدخالً
من الضغط على شكل صخري 
ــجيله على  ــزال كما مت تس “أو زل
الكوكب األحمر في الرابع من هذا 

ــهر، ال يزال العلماء يعملون  الش
على حتديد مركزه بشكل كامل. 
 ،“Science Alert” ــع  موق ــر  وذك
ــاس  ــن حم ــا ع ــر متامً ــذي عبّ ال
املتحمسني، بقوله إن التشكيل 
الصخري املشابه لباب أو مدخل 

ــم الكامل في  ”قد يظهر باحلج
خيالنا فقط، ألن ارتفاعه املرئي 
ــم أو بوصة.  ــد عن بضع س ال يزي
ــى الرغم من صعوبة تأكيد  “ عل
ــورة التي مت التقاطها لبيئة  الص
 Greenheugh” ــة  تعرف بخاصي
ــخ ”، على حد  Pediment“ للمري
تعبيره. وأضاف أنه في السنوات 
ــرون مع  ــل الكثي ــرة، تعام األخي
ــة للمريخ،  ــات غريبة ورائع لقط
مبا في ذلك احلفر املليئة باجلليد، 
الصخرية  ــات  التكوين ــك  وكذل
ــوءات. على غرار  ــة، أو النت اجملوف
ــى  ــا عل ــي نعرفه ــاكل الت الهي
ــم هو عدم  ــيء امله األرض، ”الش
ــا تقترح أنه  ــغال كثيرًا مب االنش

ليس حقيقيًا، بل مجرد خيال.“

متابعة / البينة الجديدة
أشارت صحيفة Der Spiegel إلى أن 
رت  تقارير صادرة عن األمم املتحدة حذّ
من موجة جفاف عاملية قد تؤثر على 
ــكان األرض مع حلول  ــة أرباع س ثالث

عام ٢٠٥٠.
ــة إلى أن تقرير األمم  ونوّهت الصحيف
ــام-٢٠٢٢»  باألرق ــاف  «اجلف ــدة  املتح
ــي  ــاف ف ــبة اجلف ــى أن نس ــار إل أش
العقدين األخيرين ازدادت على األرض 

بنسبة ٢٩٪.
ــإن العديد من  ــة ف ــا للصحيف وتبع
ــي  أكثر من  ــدان اإلفريقية تعان البل
ــب الظواهر  ــن عواق ــا حاليا م غيره
ــذه  ه ــن  لك ــاف،  واجلف ــة  الطبيعي
ــكالت بدأت تتزايد بشكل أكبر  املش
ــن العالم ما يدعو  في بلدان أخرى م
ــا أيضا،  ــوس اخلطر» ألوروب لـ»دق ناق
ــش حاليا  ــألمم املتحدة يعي ــا ل فوفق
نحو ٣٫٦ مليار شخص مناطق تعاني 

ــهر واحد على  من نقص املياه ملدة ش
ــام ٢٠٥٠  ــنويًا ، وبحلول ع ــل س األق
ــم إلى ثالثة  ــن أن يرتفع هذا الرق ميك

أرباع سكان العالم.
ــني التنفيذي  ــال األم ــه ق ومن جهت
ــة  ملكافح ــدة  املتح األمم  ــة  التفاقي
ــه من  ــاو: «إن ــم ثي ــر، إبراهي التصح
ــؤدي االحترار العاملي إلى  املرجح أن ي
تفاقم الوضع في العديد من مناطق 

ــد أكبر   ــاف هو أح ــم، وأن اجلف العال
التهديدات للتنمية املستدامة».

ــإن  ف ــدة  املتح األمم  ــر  لتقاري ــا  ووفق
ــر املناطق  ــة هي أكث ــدان النامي البل
ــكالت اجلفاف،  ــي تعاني من مش الت
ــاحل اإلفريقي  ــق الس ــا مناط ومنه
ــؤدي عواقب  ــال، وت ــبيل املث على س
ــاد في املياه  ــاف هناك لنقص ح اجلف

وتدهور التربة والتصحر املستمر».

ــى أن املائة  ــارت التقارير إل ــا أش كم
ــهدت األرض أكثر من  عام املاضية ش
ــهدت القارة  ــة جفاف، وش ٣٠٠ حال
ــة نحو ٤٤٪ من هذه احلاالت،  اإلفريقي
ــإن إفريقيا  ــك ف ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ومناطق الساحل اإلفريقي اجلنوبية 
تعاني بشكل واضح من آثار تغيرات 
ــذي بات يظهر  املناخ مثل اجلفاف ال
ــدة. و شهدت  هناك بشكل أكثر ش
ــاف كبرى  ــا ٤٥ حالة جف ــا أيضً أوروب
ــرن املاضي، ما أثر على ماليني  في الق
ــارة  ــي خس ــبب ف ــخاص وتس األش
اقتصادية إجمالية قدرها ٢٧٫٨ مليار 
دوالر، وتبعا لتقارير األمم املتحدة يتأثر 
ــا حوالي ١٥ ٪ من أوروبا وحوالي  حاليً
ــي  ــاد األوروب ــكان االحت ــن س ١٧ ٪ م
ــائر  ــغ اخلس ــاف، و تبل ــبب اجلف بس
ــي  األوروب ــاد  االحت ــي  ف ــة  االقتصادي
واململكة املتحدة اآلن ٩ مليارات يورو 

سنويا بسبب اجلفاف.
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متابعة / البينة الجديدة

أعلن عازف آلة السنطور العراقي الفنان 
ــيقي  ــر كبة عن انطالق ألبومه املوس أزه
ــيقى  ــم (موس ــل اس ــذي حم ــث ال الثال
ــي تصريح «أطلقتُ  لروحك).وقال كبة ف

ــيقي الثالث الذي أسميته  ألبومي املوس
ــاق  ــل ش ــد عم ــك) بع ــيقى لروح (موس
ــيقي الذي أخذ  ومضني من اجلهد املوس
ــي إعداد األلبوم  ــنة كاملة ف من وقتي س
ــزاً يبهر  ــيقياً متمي ــالً موس ــون عم ليك
متذوقي الفن عموماً واملوسيقى بشكل 

خاص».

تالميذ يتوجهون للمدرسة وهم ال يعرفون بـ (العطلة) مواطنون يبحثون عن (االوكسجني ) في املستشفيات اجواء بغداد امس 
قواتنا االمنية البطلة في حالة جهوزية عالية 

على حدود الوطن وفي الداخل

متابعة / البينة الجديدة
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عالء كاظم احملمداوي، 
ــهر  ــجيل أكثر من ٣٠ ألف والدة خالل األش يوم األحد املاضي، تس

الثالثة األولى من العام احلالي في جانب الرصافة.
وقال احملمداوي في بيان  إن «صحة الرصافة سجلت خالل األشهر 
ــا و ١٤٨ والدة في  ــن ٢٠٢٢ الربع األول نحو ٣٠ الف ــة األولى م الثالث

املستشفيات احلكومية واألهلية».
ــا و ٦٢٧ والدة ذكور ونحو  ــاف ان «الوالدات كانت بواقع ١٥ الف وأض
١٤ الفا و٥٢١ والدة اناث»، مشيرا الى ان «الوالدات كانت   بواقع ١٧ 
ــفيات احلكومية بنحو ١٢ الفا و ٢٨٠  الفا و ٢٩٧ والدة في املستش

والدة طبيعية و٥ االف و ٩١٧ والدة قيصرية».
ــهدت والدة ١٢  ــفيات االهلية ش ــداوي ان «املستش ــح احملم وأوض
ــة و نحو ١١ الفا و ٥٨٧  ــا و ٨٥١ والدة بواقع ١٢٦٤ والدة طبيعي الف
ــعة في صحة  ــار الى ان «هناك جهودا موس والدة قيصرية». وأش
الرصافة للتوسع باخلدمات الصحية للنسائية واألطفال اخرها 
ــالمة في الزعفرانية لتكون مخصصة  ــفى الس اكمال مستش

لألطفال».

ــدة (البينة  ــر جري ــرة حتري تعزّي اس
اجلديدة) وعلى رأسها الزميل رئيس 
التحرير (عبد الوهاب جبار )الزميل 
ــاعر منذر عبد احلر  الصحفي والش
ــقيقه.. سائلني  لوفاة املغفور له ش
ــه  برحمت ــد  الفقي ــد  يتغم ان  اهللا 
الواسعة ويسكنه فسيح جناته .
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