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أكد رئيس مجلس القضاء األعلى، فائق 
زيدان ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، 
ــراءات  ــتمرار بإج ــاء، االس ــس األربع ام
ــترداد أموال االمانات الضريبية وفق  اس
ــا إضافة الى صدور  خارطة متّفق عليه
ــق عدد من  ــض جديدة بح ــرات قب مذك
ان   ، ــاء  القض ــس  ــر مجل املتهمني،وذك
ــس هيئة النزاهة  ــدان   اجتمع مع رئي زي
حيدر حنون والقضاة االوائل في محاكم 
ــر قضايا هيئة  ــق اخملتصة بنظ التحقي
ــة والكرخ، القاضي  النزاهة في الرصاف
ــي ضياء  ــد والقاض ــن ضم ــاد محس اي
ــاند للهيئة  ــر ورئيس الفريق الس جعف
ــد الكرمي  ــاد عب ــا ملكافحة الفس العلي
عبد فاضل البصري.وأضاف، أن اجملتمعني 
ــكار واملقترحات الى  ــوا تقدمي االف ناقش

ــل العقود التي  ــوزارات املعنية لتعدي ال
ــى الدولة  ــنب عل ــود غ ــا وج ــر فيه يؤش
ــا يضمن احلفاظ  ــرر على املواطن ومب وض
ــس الوقت عدم  ــام وبنف ــال الع على امل
ــد، مؤكدين مواصلة  ــرر طرفي العق تض
اجلهود املبذولة السترجاع اموال الدولة 
ــاد االداري  ــن جرائم الفس املتحصلة م
وفق االليات القانونية.وأشار البيان الى، 
ــي ضياء جعفر قدم ايجازا عن  أن القاض
ــرعت محكمة حتقيق  اخلطوات التي ش
الكرخ الثانية باتخاذها مع اطراف عقد 
ــر ببنود  ــة إلعادة النظ ــة الذكي البطاق
ــن حقوق  ــع الغنب ع ــرم لرف ــد املب العق
مصرف الرافدين والرشيد وقيام الشركة 
املذكورة بتسديد مبلغ الضرائب املترتب 
بذمتها البالغ قيمته ما يقارب خمسة 
ــان،  البي ــب  دينار.وبحس ــار  ملي ــر  عش
ــراءات  باج ــتمرار  االس ــني  اجملتمع ــني  ب

ــترداد اموال االمانات الضريبية وفق  اس
ــا اضافة الى صدور  خارطة متفق عليه
ــق عدد من  ــض جديدة بح ــرات قب مذك
ــغلت  ــراف ش ــون باط ــني يرتبط املتهم
ــابقة كان  ــة الس ــب في احلكوم مناص
ــة وعلى ضوء  ــك القضي ــا دور في تل له
ــي التطورات  ــتجدات التحقيق. وف مس
ــي حتالف  ــادي ف ــد القي ــية اك السياس
ــري ، ان اخلالف  ــدم، كامل نواف الغري تق
ــيادة وتقدمي  ــف الس ــي حتال ــل ف احلاص
ــتقاالت من قبل اكثر من نائب من  االس
ــال الغريري في حديثه  اجل املصالح.وق
ــذي تبثه فضائية  ــرين) ال لبرنامج (عش
ــومرية، إن الذي يحصل في املكون  الس
السني سببه عدم ارضاء اغلب القادات 
ــنية من قبل رئيس البرملان العراقي  الس
ــي، وايضا بسبب عدم  محمد احللبوس
ــهم،  ــحوا انفس ــاح اغلب الذين رش جن

ــيرا الى انه يجب ترك اخلالفات من  مش
اجل مصلحة الشعب.واضاف ان الكل 
ــب في الدولة واخلالف  يبحث عن املناص
من اجل املصالح، مبينا ان  اجلميع كان 
ــي واخلنجر لكن  ــروع احللبوس ــع مش م
ــحني  ــع املناصب اغلب املرش ــد توزي بع
ــاً ان  ــيادة، موضح ــى الس ــحبوا ال انس
ــني  ــن تبقى في املكون الس ــات ل اخلالف
فقط بل ستتجه الى الشيعي والكردي 
ايضاً.ولفت الى ان بعض شيوخ العشائر 
السنية يتصلون برئيس مجلس النواب 
ــخصيات  ــع احد الش ــه بوض ويطالبون
ــرا ليمثل مناطقهم. على صعيد ذي  وزي
ــيادة ، اجتماعا  ــد حتالف الس صلة عق
ــية  السياس ــتجدات  املس ــة  ملناقش

واألوضاع العامة في البالد.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة العليا، امس األربعاء، حكماً بعدم  أصدرت احملكمة االحتادي
دستورية جملة في قانون الغاء االمتيازات املالية للمسؤولني 
في الدولة. وجاء في بيان ، أن احملكمة االحتادية العليا، أصدرت 
ــتورية  حكماً في الدعوى املرقمة ٢٣٢ احتادية ٢٠٢٢ بعدم دس
جملة ( واملوظفني من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز 
ــؤولني في  ــون الغاء االمتيازات املالية للمس ــادة (٩) من قان امل
ــنة ٢٠١٩ كونها جاءت مخالفة الحكام  الدولة رقم (٢٨) لس

املادة (١٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.

بغداد /

يومية هزي تمر يا نخلة .. صيانة الجسور واالنفاق تجري بسرعة السلحفاة!!
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ــة  حكومي ــادر  مص ــت  أفصح
ــن  ــف ع ــت الكش ــة، رفض مطلّع
هويتها، بأن رئيس الوزراء « محمد 
ــالل  ــن خ ــوداني « وم ــياع الس ش
ــع عن كثب ما  ــه اخلاص يتاب مكتب
ــة اجلديدة»  ــه جريدة «البين تطرح
ــأن  ــات وتصويبات بش من مالحظ
ــية  ــة والسياس الوطني ــا  القضاي
ــة منها  املقدم وفي  ــة  واالقتصادي
ــدوالر األمريكي  ــعار ال ــاع اس ارتف
ــكل غير  ــار العراقي بش ازاء الدين
ــات  اجله ــى  ال ــوة  والدع ــبوق  مس
األمنية واألجهزة الرقابية املسؤولة 
ي لكل الذين  بأخذ دورها في التصدّ

ــاع للعملة  ــون وراء هذا األرتف يقف
الصعبة أو ممن يحاولون رفع أسعار 
املواد الغذائية الساسية بالشكل 
ــيم  اجلس ــرر  الض ــق  يلح ــذي  ال
ــة  ــة الهشّ ــات األجتماعي بالطبق
من ابناء شعبنا العراقي وفي ضوء 
ه  ذلك تؤكد املصادر ذاتها وجود توجّ
ــاعٍ للقيام بحملة اعتقاالت  ومس
ــعار  قد تطال هؤالء املتالعبني بأس
ــعر صرف الدوالر وقوت الشعب  س
اليومي على حد سواء ..وفي قضية 
ــتقاة  ــير معلومات مس ــرى تش أخ
ــية في املكون  ــاط سياس من أوس
ــائرية  ــني بوجود تكتالت عش الس
من شأنها أن تقصي رئيس مجلس 
ــن  م ــي  احللبوس ــد  ــواب محم الن

ــنية وتطيح مبنصبه  الزعامة الس
ــس للبرملان وما حصل  احلالي كرئي
مؤخراً في الكواليس من مناكفات 
ــابك باأليدي وسباب وشتائم  وتش
ــر  في أحد اجملالس اخلاصة إال مؤش
ــح على ذلك وما زاد الطني بلّة  صري
ــرية للنائب  ــه بعد اإلقالة القس أن
ــإن اخلالفات أخذت  ليث الدليمي ف
ــف  ــراً تكش ــى خطي ــذ منح تأخ
ــزاز  ابت ــن  ع ــادر  املص ــب  بحس
ــون  ــن املك ــواب م ــي للن احللبوس
ــام خيارين ال  ــني ووضعهم أم الس
ــتقالة أو  ثالث لهما إما تقدمي اإلس
اخلضوع لقانون املساءلة والعدالة 
أو اإلجتثاث وكالهما خيار مرّ .. وفي 
ــارة  ــورات ايضاً البد من اإلش التط

ــد زيارة رئيس الوزراء مؤخراً  بأنه بع
ــؤولني  الى املانيا ولقائه بكبار املس
ــك  وكذل ــا  فيه ــيني  السياس
ــركة ( سيمنس)  املسؤولني في ش
ــاريع  مبش ــة  املتخصص ــة  األملاني
ــة لوحظ وصول  الكهرباء العمالق
ــرق  ــض للش ــت األبي ــق البي منسّ
ــمال أفريقيا « بريت  ــط وش األوس
ماكغورك» الى العراق ولقائه بعدد 
كبير من املسؤولني سواء في بغداد 
ــح معلومات  ــتان وتترش أم كردس
ــاق ( العراقي ـ األملاني) قد  بأن األتف
ــوء أخضر أمريكي وأن  جاء نتاج ض
شركة « جنرال الكترك» األمريكية 
قد تتقاسم الكعكة مناصفة مع 

شركة سيمنس األملانية.
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مجلس النواب يرفع جلسته ويصوت على توزيع النواب َّـ اللجان النيابية الدائمة
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كتب رئيس التحرير
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ــة ومنذ يوم  ــش بغداد العاصم تعي
السبت املاضي اختناقاً مرورياً غير 
عادي جراء أعمال الصيانة في جسر 
اجلمهورية الرابط بني جانبي الكرخ 
ــداد .. وبفضل هذه  ــة ببغ والرصاف
ــا «نفرات»  ــة التي يقوم به الصيان
ــاليب بالية وبأدوات هي أقرب  وبأس

ــة الفواصل  ــى «البرميزات» ملعاجل ال
ــى جعل املرور  ــات ما أدى ال أو اجلوين
ــرخ الى  ــد» من الك ــايد واح بـ «س
ــة .. وألننا دولة فقيرة وليس  الرصاف
ــة فإننا  ــوارد مالية ضخم ــا م لدين
ــن يعنيه األمر  كصحافة نطالب م
ــى زيادة عدد العمال ليعملوا ليالً  ال
ــابنا اخلاص طلباً  ــاراً على حس ونه

ــتخدم طرق  ــر والثواب وأن تس لألج
ــك  ــي تل ــة تضاه ــاليب حديث واس
املوجودة في الصني أو اليابان .. يابه 
باهللا العظيم عيب .. نعم مايجري 
ــا وان  ــه واهللا فضحتون ــازي ياب مخ
ــاء اهللا أتصير بيكم ( صخونة) ..  ش
أشوكت نرتاح من هاي االختناقات 

املرورية؟!.

ÖaÜÃi@ø@âbÓÃ€a@…�”Î@pbj◊äΩa@ûä»∂@⁄âbí�m@ÚÓΩb«@Ú◊äë@H38I@Z@Òâbvn€a
ــاركة ٣٨  ــت وزارة التجارة، امس األربعاء، عن مش أعلن
شركة عاملية مبعرض املركبات وقطع الغيار في بغداد.

ــري ، إن عدد  ــتار اجلاب ــوزارة س ــل اإلداري لل ــال الوكي وق
ــع الغيار  ــرض املركبات وقط ــاركة مبع ــركات املش الش
ــتمر إلى  ــداد الدولي ويس ــرض بغ ــي مع ــذي يقام ف ال

ــركة عاملية.وأضاف، أن  ــي، ٣٨ ش ــهر احلال ــن الش ٢١ م
ــأن  ــرات اإليجابية بش ن الكثير من املؤش املعرض تضمّ
مواكبة السيارات املشاركة باملعرض من خالل الطاقة 
ــيراً  ــتهالك الوقود، مش املتجددة وانبعاث الغازات واس
إلى أن الوزارة داعمة لكل املبادرات في ما يخص قطاع 

السيارات أو اجملاالت األخرى.

ــرور العامة،  ــة امل ــت مديري أعلن
ــالق مجمعات  إغ االربعاء  امس 
واحملافظات  ببغداد  ــجيل  التس
ــر اليوم  ــة عص ــام الرابع في مت
ــي  ف ــة  املديري ــت  اخلميس.وقال
ــة (البينة  ــه صحيف ــان تلقت بي
اجلديدة): إنه“ سيتم غلق أبواب 

مجمعات التسجيل في بغداد 
واحملافظات يوم اخلميس الساعة 
ــز  ــك لتعزي ــراً وذل ــة عص الرابع
ــي تنظيم  ــة ف ــا العامل دورياتن
ــبة  ــير واملرور مبناس حركة الس
ــباً  وحتس  ٢٥ ــي  خليج ــي  نهائ
ــبة  الحتفاالت جماهيرنا مبناس

فوز منتخبنا بالكأس“.

èÓ‡®a@‚ÏÓ€a@äñ«@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃji@›Óvén€a@pb»‡©@÷˝Àg@Z\âÎäΩa^@NN@kjé€a@Â«@ìnœ

بغداد /

بغداد /

\‚Ü‘m^@Âfl@Èibzé„a@Ô–‰Ì@Î˝0a
ــحابه من  نفى عضو مجلس النواب عادل خميس احملالوي ، انس
حزب تقدم.وقال احملالوي في تصريح صحفي، ننفي تصريح حيدر 
املال بأدعائه انسحابنا من حزب تقدم وأضاف ،نستغرب من تلك 

التصريحات غير املسؤولة والتي ال متت للحقيقة بصلة.

ــابق من  ــته التي عقدها في وقت س ــرر مجلس النواب رفع جلس ق
امس األربعاء وذكر بيان مقتضب للدائرة اإلعالمية للمجلس تلقت 
ــته امس». ــس النواب قرر رفع جلس ــة اجلديدة» إن «مجل الـ «البين

ــماعيل  ــتورية للنائب احمد اس ــهدت تأدية اليمني الدس والتي ش
ــت على الغاء  ــهدت التصوي ــهداني كما ش ــم عبد اهللا املش ابراهي
ــواب في اللجان  ــاص بتوزيع الن ــابقة اخل ــات الس قرارات من اجللس

النيابية الدائمة مع التصويت على أعضاء اللجان النيابية.

@NNÈné‹u@…œäÌ@laÏ‰€a@è‹©
AAÈn‰‡öm@bfl@ãäic@aàÁ

ــد األمير  ــة عب ــر الداخلي ــد وزي أك
ــاء، املضيّ  ــس األربع ــمري، ام الش
ــي  ــي ف ــل االلكترون ــر العم بتطوي
جميع مفاصل وتشكيالت الوزارة.
ــت وزارة الداخلية في بيان، إن  وقال
ــمري  وزير الداخلية عبد األمير الش
ــس،  ام ــوزارة،  ال ــر  مق ــي  ف ــد  عق

ــة  ــركة األملاني ــع الش ــاً م اجتماع
ــيع النظام  ــة بتطوير وتوس املعنيّ
االلكتروني في مديرية املرور العامة، 
ــذا االجتماع بحث  ــالل ه وجرى خ
جملة من املواضيع اخلاصة بعمل 
ــركة والبرامج التي تقوم  هذه الش
بها في عملية التطوير والتوسيع 
ــجم مع تطلعات املواطن.  مبا ينس

وأكد الشمري، املضيّ قدماً بتطوير 
ــع  ــي جمي ــي ف االلكترون ــل  العم
مفاصل وتشكيالت وزارة الداخلية 
ــرور العامة،  ــا مديرية امل ومن بينه
مشيراً إلى أن هناك جهوداً حثيثة 
ــن املواطنني  ــبء ع ــف الع لتخفي
ــات لهم من  ــل اخلدم ــدمي أفض وتق

خالل الدوائر التابعة للوزارة. 

Úflb»€a@âÎäΩa@ÚÌäÌÜfl@ø@Ô„Î6ÿ€�a@‚bƒ‰€a@äÌÏ�m@ø@ÊÏôbfl@Zä‡í€a
بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــتاذ اثير  ــارة االس ــر التج ــى وزي التق
ــس االول الثالثاء في  ــري ام داود الغري
ــفير الكوري لدى العراق  مكتبه، الس
ــد  ــو والوف ــونغ س ــوي س ــيد ج الس
ــي بيان  ــرت الوزارة ف ــق له .وذك املراف
ــي ، ان  الوزير  ــب االعالم ــه املكت نقل
ــى  ــاء ال ــالل اللق ــار «خ ــري اش الغري
ــر العالقات  ــرص العراق على تطوي ح
التجارية واالقتصادية مع جميع دول 
ــات احلكومة  ــم في ضوء توجه العال
الى االنفتاح للسوق العاملي واهمية 
ــتركة  ــر وتنمية العالقات املش تطوي
في كافة االصعدة والسعي الى فتح 
قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم 

ــترك وتقريب وجهات  ــاون املش بالتع
ــال .متامال» ان  النظر بني رجال االعم
تكون هناك لقاءات مثمرة ومنتديات 
ــركات ورجال اعمال  وملتقيات مع ش
كال الطرفني من اجل ايجاد شراكات 
ــاريع  ــاء مش ــة بينهما النش حقيقي
ــتثمارية في مختلف اجملاالت وفي  اس

ــعادة  ــن .من جانبه اكد س كال البلدي
السفير على اهمية تطوير العالقات 
وتفعيلها في اجلانب االقتصادي كون 
ــجع  ــراق ميتلك ارض خصبة تش الع
ــة  الرصين ــركات  والش ــتثمرين  املس
ــوق  الس ــى  ال ــول  للدخ ــة  الكوري
ــني  اجلانب ان  ــان  البي ــع  العراقية.وتاب
ــدة ملفات  ــاء ع ــالل اللق ــا خ ناقش
اهمها تفعيل اللجنة املشتركة بني 
البلدين ،واستعراض القطاعات التي 
ــوق العراقي  ــب الدخول الى الس ترغ
ــيارات  الس ــة  صناع ــاع  قط ــا  منه
ــاع البناء  ــاع االلكترونات  وقط وقط
ــائية  واالنش ــلعية  الس ــات  واملنتج
ــتقبلية في  ــاركة املس ــك املش كذل

معرض بغداد الدولي .

2محليات
ÚÌåÓ‹ÿ„¸a@ÚÃ‹€bi@ÚÓññ•@ÒâÎÖ@ÊÏ‡n±@¯„aÏ‡‹€@¥»ibn€a@¥Ìäzj€a@ı¸Ö˛a@Âfl@Ú«Ï‡©

ÚÓ‰üÏ€a@kÓib„¸a@Úÿjë@äÌÏ�n€@ÒÜ«aÎ@¡�Å@Z@¡–‰€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

·Ëmbj‹�i@ä�ƒ‰‹€@@ÒâaãÏ€a@Ô–√ÏflÎ@¥‰üaÏΩa@Âfl@ÖÜ«@Ô�‘n‹Ì@›‘‰€a@äÌãÎ

ــكيالت  نظم مركز تدريب كهرباء بغداد احد تش
ــدد من الدورات  ــرة التدريب وبحوث الطاقة ع دائ
ــة والتطويرية.حرصت الدورات  ــة احلتمي املوقعي
ــات  مبقوم ــاركني  املش ــف  تعري ــى  عل ــة  الفني
ــيما كيفية السيطرة  ــالمة واهدافها الس الس
ــوب ،فيما حرصت  ــق املكاتب واحلاس على حرائ
ــاركني بكيفية  الدورات اإلدارية على تعريف املش
ــة الدولية،  ــق وفق املواصف ــراء عملية التوثي اج
ــبابه وفوائده. إضافة إلى متكينهم من  وبيان أس
ــة، ومواجهة املواقف  التواصل باللغة االنكليزي
ــات  وتدريب ــات  ــق فعالي ــن طري ــة ع االجتماعي
ــن تعريفهم بالعمل الوظيفي  متنوعة ،فضالً ع
وواجباتهم وحقوقهم ووسائل التطوير القيادي 
ــى تقدمي  ــة إل ــا .إضاف ــاوض وانواعه ــة التف والي
ــر اخملاطبات  ــن مختلف فنون حتري ــذة وافية ع نب
الرسمية ، وصنع قادة في ميدان اإلعالم واإلخراج 

التلفزيوني لتبيان أهداف ومنجزات الوزارة .

ــركات وزارة  ــركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى ش   وقعـت الش
ــرة لتأهيل  ــركة أرض امليس ــاركة مع ش ش الصناعة واملعادن عقد مُ
ــركات القطاع اخلاص العراقي لتأهيل  املشاريع الصناعية إحدى ش
ــركة  دير عام الش فف ( بـالدي ) .وذكـرَ مُ ــغيل مصنع احلليب اجملُ وتش
توقف عن العمل  املُهندس جعفـر كاظـم الدراجـي ، بأنَّ هذا املصنع مُ
ــعى إلعادة تأهيله وتشغيله  ــركة تس ــنوات طويلة وأنَّ الش منذُ س
ــومة والرامية إلى تأهيل وتطوير املعامل كافة  ططها املرس منَ خُ ضِ
فف  ــن تطوير صناعة احلليب اجملُ ــاركة يتضم ، الفتاً إلى أنَّ عقد املُش
الل  ــاليب اإلنتاج والتعبئة احلديثة من خِ واملُنتجات الغذائية وفق أس
ــغيل خطوط إنتاجية جديدة تعمل بتكنولوجيا  جتهيز ونصب وتش
درات  ــى تدريب وتطوير قُ ــاً بأنَّ العقد يهدف أيضاً إل ــورة ، مُضيف تط مُ
ــاب املهارات واخلبرات التشغيلية والفنية  تصني إلكتس العاملني اخملُ
على اخلطوط اجلديدة ونقل تقنيات التعبئة والتغليف احلديثة إلنتاج 

نتجات تُضاهي املُستوردة وحتقيق املُنافسة في األسواق احملليـة . مُ

بغداد / البينة الجديدة
ــداد/ مكتب احلبيبية  ــارز مديرية مكافحة اجرام بغ ألقت مف
ملكافحة اإلجرام القبض على متهم لقيامه بتسليب دراجة 
نارية وسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) مليون دينار عراقي من داخل 
ــرق بغداد ، حيث مت عرض  ــؤولية ش الدراجة ضمن قاطع املس
ــي التحقيق وقرر توقيفه  ــة أمام أنظار قاض األوراق التحقيقي
ــات .إلى ذلك متكنت  ــادة ٤٤٣ من قانون العقوب وفق أحكام امل
ــداد من ضبط ثالث عجالت  ــارز مديرية مكافحة اجرام بغ مف
والقبض على حائزيها لوجود اشارة ضبط في قاعدة البيانات 
ــارز املديرية ضمن  ــة التي أجرتها مف ــات األمني خالل املمارس
ــرخ والرصافة ومكتب  ــيارة الك ــرقة س ــب مكافحة س مكات
ــرام ، حيث مت اتخاذ اإلجراءات القانونية  املدائن ملكافحة اإلج

بحقهم وتقدميهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد / البينة الجديدة
التقى مدير عام النقل البري  السيد مرتضى الشحماني، 
امس االول الثالثاء عدداً من منسوبي الشركة واملواطنني 
ــي تخص عملهم   ــم واحتياجاتهم الت للنظر بطلباته
ــى توجيهات  ــا، مؤكداً عل ــبة له ــاد احللول املناس وأيج
ــيد رزاق محيبس السعداوي بتخصيص  وزير النقل الس
ــتجابة  ــالت املواطنني واالس ــبوع ملقاب ــوم من كل اس ي
ــة واالدارية  لتعزيز  ــياقات القانوني لطلباتهم وفق الس
ــام  الثقة بني الوزارة واملواطنني.و وجه املدير العام االقس
املعنية بضرورة متابعة تلك الطلبات وتسهيل اجراءات 
اجنازها بالسرعة املمكنة بعيداً عن اإلجراءات الروتينية، 
مؤكداً ان ابواب الشركة تبقى مشرعة أمام اجلميع،  مبا 
ــركة وتطلعات الوزارة وحتقق العدالة  يخدم أهداف الش

في اجملتمع.

البينة الجديدة / علي شريف
ــا من مكاتب  ــرطة محافظة بابل أن مفارزه ــدت قيادة ش اك
ــم مكافحة االجرام استطاعت في غضون الـ ٢٤ ساعة  قس
ــادرة بحق  ــرات القاء قبض ص ــن تنفيذ ثالث مذك ــة م املاضي
متهمني بجرائم جنائية منفصلة تنوعت بني القتل واخلطف 
ــادةان  القي ــت  االمنية.واضاف ــات  املمارس ــالل  خ ــرقة  والس
ــة. الفتة الى  ــن احملافظ ــرت مبناطق متفرقة م ــات ج املمارس
ــني كافة وتوقيفهم  ــراءات القانونية بحق املتهم إتخاذ اإلج
ــارت قيادة الشرطة الى تصعيد جهودها األمنية  أُصولياً.واش
ــيما اجلنائية  ــراءات تنفيذ مذكرات إلقاء القبض ال س في إج
ــرطة احملافظة اللواء خالد  ومبتابعة ميدانية من قبل قائد ش
تركي جهاد الشمري بغية تعزيز إجراءات حفظ األمن وتطبيق 
القانون انسجاماً مع توجيهات السيد معالي وزير الداخلية. 
ــف االجراءات األمنية  ــياق ذي صلة وضمن إطار تكثي وفي س
ــة ومبتابعة  ــيما اجلنائي ــرات إلقاء القبض الس لتطبيق مذك
ــرطة محافظة بابل اللواء  ــرة من قبل قائد ش ميدانية مباش
ــمري وإنسجاماً مع توجيهات السيد  خالد تركي جهاد الش
ــرطة بابل عن متكن  ــفت قيادة ش ــي وزير الداخلية.كش معال
مفارزها من مكاتب قسم مكافحة اإلجرام من إلقاء القبض 
على متهم بجرمية قتل عمد وفق أحكام املادة (٤٠٦) من قانون 
ــي باإلضافة الى (٤) متهمني  ــات ضمن القاطع اجلنوب العقوب
آخرين مطلوبني بقضايا سرقات مختلفة في مناطق متفرقة 
باحملافظة خالل املمارسات األمنية.وأشارت القيادة إلى إتخاذ 

اإلجراءات القانونية وتوقيف املتهمني كافة أُصولياً.

@paä◊àfl@HSI@à–‰m@›ibi@Úüäë@ÒÖbÓ”
Ú–‹n´@bÌbö‘i@¥‡Ënfl@’°@új”

البصرة / البينة الجديدة
ــركة  ــت االدارة العليا للش أعلن
ــراق، اختتام  ــة ملوانئ الع العام
ــن األدالء البحريني  ــة م مجموع
ــة  اللغ ــي  ف ــة  تخصصي دورة 
االنكليزية، وذلك في مركز اللغات 
ــة البصرة. ــع جلامع ــة التاب احلي

ــركة  ــام للش ــر  الع ــال املدي وق
ــراق الدكتور  ــة ملوانئ الع العام
ــي،  ــدس فرحان الفرطوس املهن
رزاق  ــتاذ  األس ــل  النق ــر  «وزي إن 
ــد  يؤك ــعداوي  الس ــس  محيب
ــرورة  ــتمر على ض ــكل مس بش
ــرات اللغوية ملالكات  صقل اخلب
ــركة، وتعزيز قدراتهم على  الش
األجنبية». الكوادر  مع  التعامل 

ــع  ــا م ــاك تعاون ــاف أن «هن وأض
ــرة متمثلة مبركز  ــة البص جامع
ــث أخذ هذا  ــات احلية، حي اللغ
ــه تدريب عدد  ــز على عاتق املرك
ــني على إتقان  من األدالء البحري
أن  ــع  االنكليزية».وتاب ــة  اللغ
ــى تطوير  ــل عل ــركة تعم «الش
ــب  اجلوان كل  ــي  ف ــا  مالكاته
ــة  ــالمة اللغ ــا س ــن ضمنه وم
ــة». ــا وكتاب ــة تخاطب االنكليزي

ــم  ــار مدير قس ــن جانبه، أش م
ــري  ــه البح ــيطرة والتوجي الس
الكابنت رمزي ايشا إلى أن، هؤالء 
ــني  ــن االدالء البحري ــني م املتدرب
ــتمرت  ــن انهوا دورتهم واس الذي
ــهر اصبحوا جاهزين  ملدة (٦) اش

العملية  ــم  ــرة مبهامه للمباش
على الوحدات البحرية».وبني أن 
«اإلدارة العليا للشركة واملتمثلة 
ــادة املعاونني  باملدير العام والس
ــر اداء  ــدا على تطوي ــني ج حرص
الكوادر العاملة».يذكر أن االدارة 
ــركة العامة ملوانئ  ــا للش العلي
ــات  توجيه ــب  وبحس ــراق،  الع
املهندس  الدكتور  العام  مديرها 
ــل  تعم ــي،  الفرطوس ــان  فرح
ــرية في  على تطوير املوارد البش
الشركة وبكافة االختصاصات، 
ــركة  ــك لرفع اداء كوادر الش وذل
التي ستساهم في رفد ميزانية 
الدولة من خالل زيادة االنتاجية 

الفعلية لشركة املوانئ.

بغداد / البينة الجديدة

ــؤون  لش ــوزارة  ال ــل  وكي ــد  اك
ــور  ــع الدكت ــة  والتوزي التصفي
ــس حرص الوزارة على  حامد يون
ــبكة االنابيب  تطوير وحتديث ش
ــة  التحتي ــى  والبن ــة  الوطني
ــه  ــي ، الهميت ــاع النفط للقط
ــات  ــة الطاق ــز وادام ــي  تعزي ف
ــيابية  انس ولتحقيق   ــة  اخلزني
ــي آليات وعمليات ضخ  عالية ف
ــتقاته عبر  ــع النفط ومش وتوزي

ــاء ذلك  ــددة   ، ج ــاراته احمل مس
اجتماع مجلس  ــه  ترؤس خالل 
ادارة الشركة اخلامس والثالثون 
ــل على  ــيد الوكي ــدد الس . وش
ــة اخلطط الواعدة لقطاع  اهمي
ــة  الدام ــة   النفطي ــب  االنابي
ــة  وتغذي ــة  والتصفي ــاج  االنت
القطاعات االخرى بالنفط اخلام 
ــيداً   او املنتجات النفطية ، مش
باخلبرات الوطنية التي متتلكها 
ــى  البن ــر  تطوي ــي  ف ــركة  الش
ــب  االنابي ــبكة  لش ــة  التحتي

النفطية واملستودعات ، واملضي 
ــني واقع عملها  ــاً  في حتس قدم
وتنفيذ املهام املناطة بها لدعم 
ــاع  والقط ــي  الوطن ــاد  االقتص
اخلدمي .وقال وكيل املدير العام 
ــركة ماجد  ــادارة الش املكلف ب
عبد الرضا  ان املالكات الوطنية 
تعمل وفق خطط معدة مسبقاً  
ــبكات االنابيب  ــى تطوير ش عل
واعادة تأهيل املتضرر منها ومد 
ــدة  وزيادة الطاقات  انابيب جدي
ــتودعاتها  مس ــي  ف ــة  اخلزني

املنتشرة في البالد لتأمني الوقود 
ــات انتاج  ــتهلكني وحملط للمس
الطاقة الكهربائية والقطاعات 
احليوية خدمةً للصالح العام .ومت 
خالل االجتماع مناقشة جدول 
ــاص بوضع اخلطط  ــال اخل االعم

ــبكة  ش ــر  لتطوي ــات  والدراس

االنابيب املمتدة ملسافات طويلة 

ــاكل واملعوقات  في البالد واملش

ــي تواجه العمل  والتحديات الت

لتقدمي احللول الناجعة لها.

بغداد / البينة الجديدة
رزاق  ــيد  الس ــل  النق ــر  وزي ــى  التق
ــراً عددا  ــعداوي مؤخ الس محيبس 
ــي الوزارة في  ــن املواطنني و موظف م
ــاد احللول  ــوزارة، وذلك أليج ــر ال مق
ــم  وملفاته ــم  لطلباته ــبة  املناس
والضوابط  ــني  والقوان ــر  االط ضمن 
ــالل  خ ــه  معالي ــتمع  النافذة.واس
اللقاء الذي حضره ممثلون عن شؤون 

ــكيالتها،  الوزارة وتش املواطنني في 
إلى احلضور ، مبديا، اهتمامه الكبير 
ــح  ــا اوض ــني.  كم ــات املواطن بطلب
ــيادته: إن التوجه الذي ننتهجه  س
ــني املهيمن  ــاء على الروت ــو القض ه
ــة الكثير من  ــم ومعاجل ــى حس عل
التي  ــة  املقدم ــات  وامللف ــات  الطلب
حتتوي على مشاكل ومعوقات جمه 
ــب االداري و املالي  منها تخص اجلان

ــر:  ــي الوزي ــد معال ــي ،  واك والقانون
ــتبقى مفتوحة  ــواب الوزارة س ان اب
ــات من  ــاب الطلب ــتقبال أصح الس
ــكاواهم والرد  ــي ش ــر ف ــل النظ اج
ــاراتهم وانهاء معاناة  على أستفس
ذويها ، الفتا الى ان هذا اللقاء سوف 
ــؤول  يعزز العالقة بني املوظف واملس
ــة التواصل بني  ــي تقوي ــاهم ف ويس

الوزارة وموظفيها.

بغداد /  علي شحونه الكعبي 

اكدت املديرية العامة للماء استمرار االعمال في 
ــامية في محافظة الديوانية   مشروع ماء الش
ــراف دائرة  ــركة املنفذة وبأش من قبل كادر الش
ــال تضمنت  ــة ان  االعم ــدس املقيم الفت املهن

صب منشآت متعددة منها:- 
ــرة فالتر)  ــقف األول للفالتر (عش  ١- صب الس

بكمية صب  ٩٥م٣
٢- صب الشموع الوسطية آلحواض الترسيب 

بكمية صب ٢٠م٣ 
ــاء بالطابوق في بناية  ــتمرار أعمال البن  ٤- اس

االطيان 
ــة  ــي بناي ــاءات ف ــل لالنه ــتمرار العم ٥- اس  

الكيمياوية .
ــاس قاعدة اخلزان االرضي  ــكريد أس ٦- صب س

في موقع 
محطة (Bs.١) بكمية صب ١٠٠م٣

ــة  اخلط ــاريع  مش ــن  م ــروع   املش ان  ــر  يذك
االستثمارية لوزارة االعمار واإلسكان والبلديات 

ــي احملافظة  ــاريع املهمة ف ــن املش ــة وم العام
ــاء في  ــحة امل ــن القضاء على ش ــي تضم والت
ــتهدفة الفتا ان املشروع باشراف  املناطق املس
ــعد  ــركة س ــة العامة للماء وتنفيذ ش املديري
ــبة اجناز ٥٥:٢٦٪وبطاقة انتاجية   العامة وبنس
ــات قضاء  ــي احتياج ــاعة ويغط ٤٠٠٠م٣بالس
ــرى اجملاورة  ــة الصالحية والق ــامية وناحي الش
لها وبكلف مالية تقدر باكثر من ٤٤مليار دينار 
ــتفيدة  ــاحة ٢٠ دومن  واجلهة املس عراقي   ومبس

مديرية ماء محافظة الديوانية .
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بغداد / البينة الجديدة
ــر العدل  ــات معالي وزي ــى توجيه ــاءً عل بن
د.خالد شواني، التقى وكيل الوزارة للشؤون 
االدارية واملالية الدكتور برهان القيسي في 
ــوزارة مجموعة من املواطنني للنظر  مقر ال
ــكاواهم والعمل على  ــم وش ــي طلباته ف
حلها بشكل مباشر.واشار السيد الوكيل 
ــر العدل، أكد على ضرورة  إلى ان معالي وزي
اجناز معامالت املواطنني بالسرعة املمكنة، 
واالهتمام بهم ورفع العبء والروتني عنهم 
ــة للوزارة  ــم الدوائر التابع خالل مراجعته
ــي إلى مشاكل املواطنني  .واستمع القيس

ــة  العدلي ــر  الدوائ ــه  ووج ــم،   ومالحظاته
ــع االمكانات  ــخير جمي كافة بضرورة  تس
ــي  ــات أمامهم.واوعز القيس ــة  املعوق وازال
ــؤون املواطنني السيدة  ــم ش الى مدير قس
ــة اجناز جميع  ــم محمد مبتابع هدى جاس
الطلبات اخلاصة مبراجعي الداوائر العدلية 
ــوة ضمن  ــي هذه اخلط ــون. وتأت ــق القان وف
سياسة وزارة العدل بالتواصل املباشر مع 
ــم وحلها، ومت  ــني والنظر بقضاياه املراجع
تخصيص يوم الثالثاء من كل اسبوع لهذا 
االمر. وحضر اللقاء مدير عام دائرة التنفيذ 

االستاذ بشار احمد محمد.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيطرات  ــة، التوجه لرفع جميع الس ــت وزارة الداخلي أعلن
ــة بعنوان (األمن  ــة بغداد وتطبيق خطة بديل في العاصم
ــام رفع  ــفت عن إمت ــا، وفيما كش ــظ أمنه ــي) حلف املناطق
ــيطرة في جانبي الكرخ والرصافة، أكدت في الوقت  ٢٧س
ــات النارية في  ــع اإلطالق ــر صارمة مبن ــدور أوام ــه ص نفس
ــرطة بغداد  ــوز املنتخب الوطني.وقال قائد ش احتفاالت ف
الرصافة  اللواء مظهر كاظم سلمان في حديث تلفزيوني 
ــام للقوات  ــي وضعها القائد الع ــذا للخطة الت ــه تنفي إن
ــم املروري مت رفع  ــلحة ووزير الداخلية لتخفيف الزخ املس
ــيطرة في الرصافة و١٢ في الكرخ وما رفع مت مبناطق  ١٥ س
مزدحمة كاجلادرية وبغداد اجلديدة وزيونة ورفع السيطرات 
ــاف، أن رفع  ــه بجميع املناطق.وأض ــتمر إلى حني إمتام مس
السيطرات سيتم تباعاً وحسب الظروف األمنية وهنالك 
خطة معدة من قيادة عمليات بغداد لتحقيق هذا الهدف 
تتضمن رفع جميع السيطرات وفتح جميع الطرق املغلقة 
ــة اخلضراء بالكامل.وتابع أن  وفتح الطرق املؤدية للمنطق
ـــ (٣ ) فئات (أ.ب.ج) األولى هي  ــيطرات مصنفة لدينا ل الس
ــية مبداخل بغداد والباء هي التي رفعت مؤخراً ومت  الرئيس
حتويل مواقعها إلى سيطرات (ج) اي مرابطات مؤقتة الفتاً 
ــيطرات بعنوان (األمن  ــى أن هنالك خطة بديلة عن الس إل
ــة ببغداد واحملافظات  ــتطبقها وزارة الداخلي املناطقي) س
ــر كاميرات  ــتخباري ونش ــد االس ــز اجله ــتتضمن تعزي س
ــيطرات مفاجئة  ــق ونصب س ــع املناط ــة في جمي املراقب
ــة وعمليات  ــات تفتيش مفاجئ ــات وتنفيذ عملي ومرابط
ــذه اخلطة وجناحها  ــتباقية.وأكد أنه بتطبيق ه أمنية اس
ــيطرات الثابتة وإغالق الطرق. لن يكون هنالك حاجة للس
ــني احتفاالت العراقيني في  ــول إجراءات الداخلية لتأم وح
ــي ٢٥ اليوم اخلميس    ــب الوطني بخليج ــال فوز املنتخ ح
ــمري  ــة عبد األمير الش ــلمان أن وزير الداخلي ــف س كش
ــبة وأمر بتأمني  ــد   اجتماعاً لوضع خطة تأمني املناس عق
ــر العناصر األمنية واالستخباراتية  مناطق االحتفال ونش
ومفارز الشرطة احمللية والنجدة وهنالك أوامر مشددة مبنع 
ــتخدام اإلطالقات النارية من قبل املواطنني لالحتفال  اس
ــلمان املواطنني  ــاء اهللا.ودعا س في حال فوز املنتخب إن ش
ــداً وفاة طفل  ــات النارية مؤك ــزام وجتنب اإلطالق إلى االلت
ــخاص بينهم عناصر أمنية في االحتفال  وإصابة عدة أش
األخير بفوز املنتخب الوطني على نظيره القطري بنصف 

نهائي خليجي ٢٥.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني ، أن العراق  ــد وزير اخلارجية فؤاد حس  أك
لعب دورًا في تقريب وجهات النظر في بعض 
الدول اإلقليميَّة خللق حالة من اإلستقرار في 
ــني، التقى  ــرت الوزارة ، أن حس املنطقة.وذك
امس االول الثالثاء اغناسيوس كاسيس وزير 
 ، ــريّ ــة اإلحتاد الكونفدراليّ السويس خارجيَّ
ــوس، وجرى  ــر داف ؤمت ــش أعمال مُ ــى هام عل
ناقشة العالقات الثنائيَّة بني  خالل اللقاء مُ
ــن القضايا ذات  ــةً إلى عددٍ م البلدين، إضاف

ــب  ــترَك. وقدم الوزير، بحس ــام املُش االهتم
ــي املنطقة،  ــع ف ــن الوض ا ع ــرحً ــان، ش البي
ا أنَّ العراق لعب دورًا في تقريب وجهات  دً ؤكِّ مُ
ــة، بهدف  ــدول اإلقليميَّ ــر بني بعض ال النظ
ــتقرار في املنطقة، كما  خلق حالة من اإلس
ــيّد الوزير مع نظيره السويسريّ  ناقش الس
موضوع إعادة فتح السفارة السويسريَّة في 
ــتثمارات  ا جلذب اإلس ــداد، لتكون منطلقً بغ
د  ــريَّة إلى العراق، وأكَّ ــركات السويس والش
السيّد الوزير على ضرورة اإلفادة من التجربة 

ــوع الدميغرافيّ  ــي إدارة التن ــريَّة ف السويس
ــة الدميقراطيَّة. وإنعكاس ذلك على العمليَّ

ــا تطرق وزير اخلارجيَّة إلى موضوع  وتابع، كم
ــاه)  ــالم املي ــريَّة (س ــادرة األزرق السويس ب مُ
ــالل الدعم  ــن خ ــا م ــادة منه ــة االف وكيفي
ــرب وزير خارجيَّة  .من جانبه، أع ــريّ السويس
ا أنه  دً ؤكِّ ــرا عن شكره لهذا اللقاء، مُ سويس
ــفارة  ــوة موضوع إعادة فتح الس يدعم وبق
السويسريَّة في بغداد للنهوض بآفاق أرحب 

للعالقة بني اجلانبني.

@›r‡Ωa@›j‘néÌ@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@≈œb™
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بغداد / البينة اجلديدة
ــتاذ  ــتقبل   محافظ البنك املركزي األس اس
ــس األربعاء ،  ــف، ام ــى غالب مخي مصطف
ــج األمم املتحدة اإلمنائي  املمثل املقيم لبرنام
ــما، والوفد  ــيد آوكي لوتس ــي العراق، الس ف
ــاء بحث أوجه  ــالل اللق ــق له.وجرى خ املراف
ــي جوانب  ــترك بني اجلانبني ف ــاون املش التع
ة، وال سيّما البرامج والسياسات الرامية  عدّ
ــة، على وفق  ــر والبطال ــة الفق إلى مكافح
ــا البرنامج احلكومي. ــات التي حدده األولوي

ــة البنك  ــن رغب ــظ ع ــيد احملاف ــرب الس وأع
ــتمرار التعاون مع  ــي اس ــزي العراقي ف املرك
برامج األمم املتحدة وتطويره، ومنها البرنامج 
ــرًا للعراق في  ا كبي م دعمً ــدّ ــي، الذي ق اإلمنائ
ــة، داعيًا إلى  ــانية والتنموي ــب اإلنس اجلوان
ــراق في مواجهة التغيرات املناخية  دعم الع
ــلبية في الفئات الهشة  وتقليل آثارها الس
ا اخلطط التي يتبنّاها  في اجملتمع، مستعرضً
ــى الطاقة  ــا للتحول إل له ــك وميوّ ــذا البن ه
ــما  ــيد لوتس ن الس ــن جانبه ثمّ النظيفة.م

مها البنك املركزي العراقي  اجلهود التي يقدّ
في اجملالني التنموي واملصرفي، مشيرًا إلى أنّ 
العراق ميتلك كثيرًا من الفرص املهمة، التي 
يسعى البرنامج إلى حتقيق املزيد من التعاون 
الستثمارها وتوجيهها نحو التنمية، وتطوير 
قطاعات مختلفة في عموم البالد في ضوء 
ــنوات  ــترك للس ــتراتيجية العمل املش اس
ــج األُممي على  ــل البرنام ــة، التي يعم املقبل
ــى احلكومة العراقية  إكمالها، وعرضها عل

خالل األسابيع املقبلة.

ــة القيادية  ــر التحالف ، أن الهيئ وذك
ملناقشة  اجتمعت  السيادة  لتحالف 
ــاع  ــية واألوض ــتجدات السياس املس
ــت أكد  ــي وق ــالد. ف ــي الب ــة ف العام
ــة اياد عالوي،  ــالف الوطنية برئاس ائت
ــهدُ انبثاق  ــة املقبلة ستش ان املرحل
مشروعٍ وطني هدفهُ حتقيق املواطنة 
وإرساء قيم العدالة واملساواة وسيادة 
القانون. وذكر املكتب اإلعالمي الئتالف 
ــالف الوطنية  ــة ، أن قيادة ائت الوطني
ــعاً ضم عدداً  ــدت اجتماعاً موس عق
من الشخصيات السياسية الوطنية 
والنقابية وشيوخ عشائر  واألكادميية 
ــن املتظاهرين  ــة الى ممثلني ع باإلضاف
السلميني في مقر االئتالف في بغداد.

ــث عدد من  ــاف، أن االجتماع بح وأض
القضايا وامللفات املدرجة على جدول 
ــورات  تط ــا  مقدمته ــي  وف ــال  االعم
ــية  ــاحة السياس األوضاع على الس
ــني أكدوا ان  ــة، مبينا أن اجملتمع احمللي

انبثاق  ــهدُ  ــة ستش القادم ــة  املرحل
مشروعٍ وطني هدفهُ حتقيق املواطنة 
وإرساء قيم العدالة واملساواة وسيادة 
القانون.وأشار البيان الى، أن االجتماع 
ــاعي احلثيثة للجنة  ناقش أيضا املس
ــدأت  ــي ب ــتورية الت ــالت الدس التعدي
ــر منذ ما يقارب  ــل على هذا االم العم
ــهر ومباحثاتها املستمرة  الثالثة أش
ــية األخرى حول  ــوى السياس مع الق
ــتورية  الدس ــالت  التعدي ــرح  مقت
ــر للحوار  ــة اعداد مؤمت ــة آلي ومناقش
ــتور  الوطني حول بعض فقرات الدس
في الفترة املقبلة بحضور قادة الكتل 
ــة  ــية ملناقش ــات السياس والتحالف
ــن االجتماع  ــرح ومتخض ع هذا املقت
ــة  ــة للتهيئ ــة حتضيري ــكيل جلن تش
ــد آخر  ــر. على صعي ــداد للمؤمت واالع
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
ــح،  آلية  ــر محمد صال ــة مظه املالي
ــريع موازنة  الصرف في حال تأخر تش

٢٠٢٣، فيما توقع إقرارها خالل الشهر 
ــح، إن املالية العامة  املقبل.وقال صال
ــدة الصرف ١  ــتمرت بتطبيق قاع اس
ــات اجلارية  ــي املصروف ــن إجمال ١٢ م
ــنة املالية  املتحققة حتى نهاية الس
٢٠٢٢، استنادا الى أحكام املادة ١٣ أوال 
من قانون اإلدارة املالية االحتادي النافذ 
ــنة ٢٠١٩ املعدل.وأضاف، أن  رقم ٦ لس
املشاريع االستثمارية املستمرة ينبغي 
ــرف املذكورة  ــمل بقاعدة الص أن تش
ــاريع التي أقرت  ــا املش ــاله، مبا فيه أع
ــم الطارىء لألمن  ــب قانون الدع مبوج
الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، 
ــوات املنفعة،  ــدم ف ــك لضمان ع وذل
بسبب التأخر في إقرار املوازنة العامة 
ــى الوقت  ــام ٢٠٢٣ حت ــة للع االحتادي
ــح أن املوازنة العامة  احلاضر.وبني صال
ــواب بعد  ــس الن ــي مجل ــرع ف ستش
عرضها على مجلس الوزراء في موعد 
ــة خالل  ــرار املوازن ــا إق ــب، متوقع قري

شهر شباط القادم. في وقت انتقدت 
ــد النيابية  ــة كتلة اجليل اجلدي رئيس
ــل مجلس  ــد ، عم ــروة عبد الواح س
ــا بينت ان حل  ــواب العراقي، فيم الن
ــان واالنتخابات  ــاكل بحل البرمل املش
املبكرة.وقالت عبد الواحد في تغريدة 
ــنة األولى من  على تويتر ، قضينا الس
ــة األغلبية واحملاصصة  البرملان مبعرك
ــي،  احلكوم ــتحقاق  واالس ــون  واملك
ــة الصدرية انبثقت  وبعد تنازل الكتل
ــة،  ــة احملاصصاتي ــة التوافقي احلكوم
ــتنتهي  ــنة الثانية يبدو أنها س والس
ــع اللجان،  ــي بتوزي ــاج، ونلته دون نت
ــى  ــزة. عل ــان أم اخلب ــا اللج خصوص
ــة بغداد  ــادت محافظ ــد آخر أع صعي
ــات التربية ودوائر  ــاط مديري أمس ارتب
ــة لتنهي  ــة بوزارتهما االحتادي الصح
ــمت بالتخبط  بذلك فترة زمنية اتس

والتداخل غير املبرر والالمقبول.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، مع وزير اخلارجية  بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجيَّة فؤاد حس
ــة الوضع اإلقليميّ في  ناقش ــعود، مُ ــعودي األمير فيصل بن فرحان آل س الس
منطقة اخلليج والشرق األوسط.وقالت وزارة اخلارجية ، ان نائب رئيس مجلس 
ــعودي األمير  ــني، التقى مع وزير اخلارجية الس ــوزراء وزير اخلارجيَّة فؤاد حس ال
فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماعات املُنتدى االقتصادي العامليّ 
ــني البلدين  ــات الثنائيَّة ب ــاء جرى بحث العالق ــا انه خالل اللق ــوس، مبين داف
ــة اخلليج  ــع اإلقليميّ في منطق ــة الوض ناقش ــة إلى مُ ــقيقني باإلضاف الش
ــتهل اللقاء بالتعبير عن عمق  ــرق األوسط.وبحسب البيان، حسني اس والش
داً سعي العراق لتعزيز  ؤكِّ العالقات بني العراق واململكة العربيَّة السعوديَّة، مُ
ــص، ملا لها من  ــعوديَّة بوجه أخ ــاً والعراقيَّة-الس ــات اخلليجيَّة عموم العالق

أهميَّة إستراتيجيَّة بالنسبة للعراق.

وزير الخارجية يلتقي نظريه السويسري

بغداد / البينة اجلديدة
ــى ضرورة  ــم االعرجي ، عل ــار االمن القومي قاس د مستش ــدّ ش
ــكاله.وذكر  ــكا ضد اإلرهاب بكل أش بقاء اجملتمع الدولي متماس
املكتب اإلعالمي ملستشارية االمن القومي في بيان، ان األعرجي 
ــمي منسق البيت األبيض لشؤون الشرق  استقبل مبكتبه الرس
األوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، مبينا انه مت خالل اللقاء 
بحث سبل تعزيز عالقات التعاون والشراكة بني العراق والواليات 
املتحدة، مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين.وأكد االعرجي على 
أهمية بقاء اجملتمع الدولي متماسكا ضد اإلرهاب بكل أشكاله، 
ــيرا إلى أن دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع  مش
السوداني مهم لنجاحها، السيما في ملفي الكهرباء والطاقة.

وتابع ان احلكومة جنحت حتى اآلن في تنفيذ برنامجها احلكومي 
ــى تنفيذ ما  ــة بالعمل عل ــددة، وهي ماضي ــات احمل ــق التوقيت وف
وعدت به.من جانبه أكد ماكغورك دعم بالده حلكومة السوداني، 
ــؤولية، منوها الى أن الواليات  ــلمه مهام املس وإجراءاته منذ تس
ــات والكهرباء، وانفتاح رئيس  املتحدة تدعم أولوية ملفي اخلدم
مجلس الوزراء على محيطه اإلقليمي والدولي.وتابع ان استقرار 
العراق هو استقرار للمنطقة والعالم، وأن وجود القوات األجنبية 

في العراق هو لتقدمي االستشارة والتدريب. 
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــدار القضاء  ــعبي، امس األربعاء، اص ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــوت بحق أحد ابرز عناصر داعش  ــنقا حتى امل حكماً باإلعدام ش
ــؤوال عن تعذيب  ــة ، ان اإلرهابي كان مس ــرت الهيئ اإلرهابي.وذك
ــارك مبعارك صد تقدم القوات  وابتزاز املواطنني العزل وبعدها ش
ــارك االنتصار تخفى بني  ــو قضاء احلويجة وبعد مع األمنية نح
األهالي وذهب للعمل في قاطع شمالي بغداد بقضاء الطارمية 
ــفة  ــى العبوات الناس ــات حتتوي عل ــدة مضاف ــتلم إدارة ع واس
ــارك بعدة  ــخ وش ــطة والصواري ــة واملتوس ــلحة اخلفيف واالس
عمليات استهدفت القوات األمنية.وأشار البيان الى ان اإلرهابي 
ــابقاً بخطة استخبارية نوعية وكمني  مت إلقاء القبض عليه س
محكم مت استدراجه واعتقاله بعملية دقيقة في شمال بغداد 
ــتحصال املوافقات  ــن واالنضباط بعد اس ــل مديرية األم من قب
القضائية وبعد اكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي 

ومت اصدار حكم بحقه (باإلعدام شنقاً حتى املوت).



فاهم حسن فتاح 

ــتار عن  ــدل الس ــوم بإذن اهللا يس الي
اجنح بطولة خلليجي كرة القدم منذ 
اقامتها عام (١٩٧٠) في الكويت هذا 
ــراغ أبدا بل  ــن ف ــم يأت م ــم ل التقيي
ــى ارض  ــة عل ــن معطيات ملموس م
ــن االخوة  ــادات م ــن االش ــع وم الواق
ــي تواجدهم  ــهم ف اخلليجيني انفس
ــي  ــارع وف ــي الش ــات وف ــي املدرج ف
ــة العامرة بكل  ــواق املدن البصري اس

ــيء وحقيقة كنا في شكوك عدة  ش
ــيرات التي نطلق  ــالل التفس ومن خ
ــذه البطولة ال  ــن ان ه ــا العنان م له
ــن ان تقام على ارضنا وحتديدا في  ميك
ــون التي في  محافظة البصرة للظن
ــات الفطن  ــا والظن من عالم صدورن
ــون بالدرجة  ــاس هذه الظن وكان اس
االساس واالول هو التاخير والبرود في 
تسريع وتيرة العمل والثاني التهديد 
ــد االحتياط  ــل البطولة الى البل بنق
دولة الكويت اال انه لم يصدر أي بيان 
ــمي يؤكد على نقل البطولة من  رس
االحتاد اخلليجي لكرة القدم والزيارات 
ــا بعض من  ــي قام به ــهرية الت الش
الوفود الرسمية كل هذه االمور التي 
ــي اخلليج هو  ــا االخوة ف ــر عليه يص
ــتباق الزمن وفعال جنح  ــراع واس االس
ــرض االمالءات  ــاد اخلليجي من ف االحت
وزارة  ــى  عل ــتحقة  واملس ــة  الواجب
ــاد العراقي  ــباب والرياضة واالحت الش
ــراء اعمال ملعب  لكرة القدم من اج

ــرع  امليناء داخله  وخارجه بوتيرة اس
ــفتني)  ــل (ش ــي عم ــل  بوجبت والعم
واالمتام  الكامل ومت االفتتاح بني نادي 
الكويت ونادي امليناء بافتتاح جتريبي 
ــول وهي فرحة  ــود بالوص وبدأت الوف
ــتقبال من قبل اهالي  باحلفاوة واالس
البصرة الكرام وكان االجمل االفتتاح 
الذي وصف بانه اجمل من افتتاحية 
كأس العالم في قطر وحتى القطريني 
كانوا منبهرين بني افتتاحية البصرة 
ــوم وبعد ان دبت الفرحة  والدوحة الي
ــاركة  ــني املنتخبات املش ــرور ب والس
ــي  ف ــان  واالم ــات  املباري ــيابية  وانس
ــات من اجلميع  ــيء والتصريح كل ش
ــم  التنظي ــن  بحس ــاركني  املش
ــا  ــى نهايته ــرفت عل ــة اش والبطول
ــلطنة  اليوم اخلميس بني العراق وس
ــة الطيبة أن  ــاءت الصدف عمان   وش
املنتخبني العراقي والعماني هما من 
افتتح البطولة وهما من سيختمها 
ــرة منذ  ــدث الول م ــيء يح وهذا الش

ــيس البطولة وعليه نتمنى من  تاس
ــاهد اوال مباراة تليق  املنتخبني ان نش
ــي في كل  ــذه البطولة الفريدة ف به
شيء نعم هنالك اخطاء حدثت وهذا 
ــب العالم فكيف  ــي كل مالع وارد ف
ــذ اربعة  ــم بطولة من ــم ينظ ببلد ل
ــود ونيف وال نريد من املنتخبني اال  عق
اللعب النظيف نعم الفوز والتتويج 
ــني ان  ــد جازم ــا نعتق ــروري لكنن ض
ــدورة (٢٥)  ــا فازت بهذه ال الفرق كله
ــني الفرق الثمانية فريق واحد  الفرق ب
ــيأخذ كأس البطولة وسنقول له  س
ــنصفق له بحرارة  الف مبروك بل وس
ــلطنة عمان الن  ــراق او س ان كان الع
ــل ابد لقد  ــا اليوجد له مثي حمهورن
ــا اخلضراء  ــى ربوعن ــاة ال ــادت احلي ع
ــل نتمنى لكل االخوة  بصبرنا الطوي
ــم  وجزاك ــق  التوفي كل  ــني  اخلليجي
ــى قدومكم العبني  ــر عل اهللا كل اخلي

وجماهير الى بلدكم الثاني العراق.

متابعة / البينة الجديدة

ــد ميلينيوم، املؤمتر  ــدَ في فندق جران عق
ــن ٢٥  ــي زي ــي خليج ــيقي لنهائ التنس
ــرُ اإلداري  ــب العراقي املدي ــل اجلان ، ومثّـ
ــزات حقي  ــر التجهي ــرمي ومدي مهدي ك
إبراهيم واملنسق اإلعالمي محمد عماد.

ــيّ  الوطن ــب  املنتخ ــدي  يرت أن  ــررَ  وتق

ــم األبيض الكامل، بينما  العراقي الطق

يرتدي املنتخب العماني الطقم األحمر 

ــراس مرمى منتخبنا  الكامل، ويرتدي ح

ــل، وحراس مرمى  الطقم األصفر الكام

منتخب عمان الطقم األسود الكامل.

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a
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عبد الحميد الصائح 

ــرة ..  ــؤال عن أحوال  العراق؛ ال ميكن أن جتيب عنه مباش الس
ــبة  زَ اإلجابة املناس يحتاج صفنه قصيرة أو طويلة كي جتهّ

للموقف .
ــعبه حيوي ؛طيب  ــد جميل، ش ــكل األجوبة صاحلة! ، بل ف
ــا .. بلد متعب  ــة بأعلى  طاقاته ــاة فيه متدفق ــرمي . احلي ؛ ك
ــلول، ال إعمار  شوارعه بال أرصفه وال تعبيد ،  وال مالمح  مش
ــالت واملتاجر مألى  ــي ، احمل ــتقبله … بلد غن ــى مس ــير ال تش
ــخصية .. بلد ال  ــلع واالحتياجات املنزلية والش بجميع الس
ــتورد حتى قماش التنظيف واحللويات  ــيء  يس يصنع أي ش
ــون والبطاطا واخلس. ال صناعة وال زراعة .. يبيع نفط  والصاب
ــتري من كل بلدان العالم مايحتاجه ولذلك مستقبله  ويش

مرهون مبستقبل النفط في العالم …
ترتفع االسعار - غني

تهبط االسعار - فقير 
ــائل االعالم …  ــني والفنانني وتعدد وس ــد املبدعني واملثقف بل
اكثر بلد شهد اغتيال الصحفيني وتهديدهم .. بلد احلياة .. 
بلد املوت .. بلد الرافدين .. بلد التصحر .. بلد املوسيقى .. بلد 
البكاء .. بلد العقل .. بلد اخلرافة .. مبعنى انك مهما اخترت 

من اجوبة فانه اجلواب الصحيح! .
ــل رسائل  كيف ميكننا التعامل مع هذه احلقائق ونحن نرس

طيبة للعالم عن بالدنا ؟
في مرحلة من مراحل عملي االعالمي كنت اتصور ان االشارة 
ــه .. وان العمل الصحيح  ــى اجلانب االيجابي أمر  الداعي ل ال
حالة طبيعية التستحق االشارة مثل موظف ملتزم بعمله 
، وان االستثناء الذي يستوجب ترويجه هو ( اخلطأ )و املظاهر 
ــيئة وما ترتكبه االدارات الفاشلة من ايذاء للبلد ونهب  الس

وفساد ومانعيشه من ارهاب يهدد حياتنا  .. فقط .
ــة االعالم  ــي جوهر مهم ــة االخيرة ه ــذه املهم ــم ان ه ورغ
ــراً عاماً ورقيباً أميناً  ــتقصائي بوصفه ضمي االصالحي االس
ــؤدي الى  ــار عليه ي ــن االقتص ــة . لك ــح العام ــى املصال عل
ــيما مع استمرار املظاهر السيئة  مضاعفات عكسية الس
ــف وتوعية  ــر او معاجلة .. يتحول اخلطاب من كش دون تغيي
وحتريض  الى هدمٍ للروح وتيئيس تام وعدم انصاف للمجتمع 

الذي يواصل عطاءه وحيويته رغم كل شيء 
ــى االماكن املضيئة اليقل  ــة عل وعليه .. فإن توجيه العدس
ــن املعتمة .. وبني  ــن توجيهها الى االماك ــراً ومعاجلة ع تاثي
ــائله ،  ــعب التوظيف ووس ــم وضوحهما يتش ــني رغ احلالت
ــن والتهويل في انتقاء االخبار واحلاالت  ومتضي آليات التهوي
ني  االجتماعية . ولالسف وقع الكثير  في هذا الفخ  من حسِ

النية ضحايا لسيئي النوايا .
ــواء خليجي ٢٥, من جتاوب جماهيري  مايحدث اليوم في اج
ــة الكامنة لدى  ــل على االيجابي ــرح وبهجة وتفاعل دلي وف
ــم من ان اخلليجي  ــعب اجلميل العجيب  ، فبالرغ هذا الش
ــذ البلد من االهمال ولم  ــم يغير احلال االقتصادية ولم ينف ل
ــم ولم .. لكنه  ــات القرن التي تفترس البلد ول ــج صفق يعال
ــوس واطلقها في  ــل في النف ــاة والفرح واالم ــتدرج احلي اس
ــي ( طبيعي) بحاجة لها ، فبدا  ــة تاريخية كان اي عراق حلظ
ــكو كثيرا ويتالم طويال وينتقد دون توقف  املواطن الذي يش
ــبوقة ،  احلزين الكئيب اخلامل ،  بدا ايجابيا بصورة غير مس
ــتعادة قوة الذات  ــية الس وذلك واحد من العالجات االساس

..العنصر االساس في االصالح والتغيير .
ــون  ــروح ويبطل ــون ال ــادرة ويضعف ــون املب ــلبيون يقتل الس

الفعل.
سواء كانوا كتابا او سياسيني يضخون كل ما يشل العقل 
رون  دّ ــة يكَ ــاة . انهم كما يقول نيتش ــن رؤية احلي ويعمي ع

مياههم كي تبدو اكثر عمقاً!!!.
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متابعة / البينة الجديدة
ــاد العراقي  ــال رئيس االحت ق
ــان درجال،    لكرة القدم عدن
، إن تتويج املنتخب الوطني 
ــيكون  س ــج  اخللي ــكأس  ب
ــعب  أغلى هدية تقدم للش

العراقي.
ــتكون  «س ــال  درج ــال  وق
ــتعدادات جيدة  ــك اس هنال
ــوم  الي ــة  اخلتامي ــاراة  للمب
ــاح  اجن ــا  وهدفن ــس،  اخلمي
ــوم منها»،  ــة الخر ي البطول
ــة  التهيئ مت  ــد  «لق ــا  مبين
ــب  القامة احتفالية تتناس
ــا لن تكن  ــع احلدث لكنه م
مبستوى احتفالية االفتتاح 
ــوة بكل البطوالت التي  اس

تقام مبختلف دول العالم».
ــار الى ان «هدفنا االول  واش
واالخير هو اسعاد اجلماهير 
ــة من خالل  الوفي العراقية 
ــج بلقب خليجي ٢٥  التتوي
وان ذلك التتويج هو ابسط 
ــعب  للش ــا  نقدمه ــة  هدي
ــا  موقعن ــن  م ــي  العراق

ــرة  الك ــى  عل ــني  كقائم
العراقية».

واكد ان «هنالك تكرمياً على 
ــس  ــن رئي ــال م ــتوى ع مس
ــوزراء للمنتخب في حال  ال
الفوز في املباراة االخيرة على 
ــع كأس اخلليج،  ــان ورف عم
ــبق وان  مبينا ان «االحتاد س
ــرمي املنتخب قبل  ــام بتك ق
ــف النهائي  تأهله لدور نص
ــن  لك ــة  احلالي ــة  للبطول
االغلى  ــرمي  التك ان  ــد  اعتق
ــعاد ماليني  ــني هو إس لالعب
ــي  ــة الت ــر العراقي اجلماهي
ــن خالل  ــة م ــر الفرح تنتظ

التتويج».
وكان منتخبا العراق وعمان 
ــة  اخلتامي ــاراة  للمب ــال  تأه
 ٢٥ ــي  خليج ــة  لبطول
ــي البصرة  ــة حاليا ف اجلاري
ــب جذع  ــيحتضن ملع وس
احلاسمة  املواجهة  النخلة 
ــوم   الي ــني  املنتخب ــني  ب

اخلميس

متابعة / البينة الجديدة

ــي خليجي ٢٥   ــة احلكام ف أعلنت جلن
ــم روماني  ــم حتكي ــمية طاق ــن تس ع
مان   لقيادة مباراة اخلتام بني العراق وعُ

اليوم اخلميس .
ويتألف الطاقم من ستيفان كوفاكس 
ــن  م كل  ــاعده  ويس ــاحة  س ــم  حك
و  ــكو  مارينيس ــيلي  فاس ــه  مواطني

ميهاي ارتني.

ــمت اللجنة طاقم الفار الذي  كما س
ــا  ــف من جيرمي بيرنارد من فرنس يتأل
ــن املغرب،  ــي»، ورضوان جيد م «رئيس
ــعودية ،  ــهري من الس ــداهللا الش وعب
كما متت تسمية خليفة الدوسري من 

البحرين مقيماً للحكام.
وحدد الساعة السابعة مساءً موعدا 
ــب البصرة  ــاراة على ملع النطالق املب
ــع لـ  الدولي «جذع النخلة» الذي يتس

٦٠ الف متفرج.

متابعة / البينة الجديدة
أقر مدرب منتخب عمان برانكو ايفانكوفيتش، 
ــي  ــي ف ــب العراق ــة املنتخ ــة مواجه ، بصعوب
ــة خليجي ٢٥ املقرر إقامتها اليوم  نهائي بطول
اخلميس. وقال ايفانكوفيتش، «أنا متابع للفريق 
ــم جماهيري،  ــتضيف مع دع العراقي وهو مس
وهنا فرصة لتقدمي الشكر للجماهير العراقية 
ــجعت جميع املنتخبات خالل مباريات  التي ش
البطولة». وزاد، «اسعد شيء عند املدرب عندما 
ــيء ،لذا  ميتلك فريقا متكامال يحقق له كل ش
ــاراة اركز عليها ونلعب من أجل الفوز،  فكل مب
سنلعب أمام العراق من اجل الفوز مثلما لعبنا 

في االفتتاح من أجله، وسأجهز الفريق للنهائي 
ــدي ثقة بالالعبني وفي اية حلظة لهم القدرة  ول
ــيء فزنا  ــجيل». واكد، بان «اهم ش ــى التس عل
ــتحقاق  ــى البحرين في نصف النهائي باس عل
ــا ومدربه  ــق جيد فني ــب وفري ــو حامل اللق وه
ــنوات».واختتم مدرب  ــل معه منذ ثالث س يعم
ــكر للجماهير  عمان حديثه، بالقول، «كل الش
ــيئا  العمانية التي حضرت من عمان وكانت ش
ــاندة طوال فترة  ــا للفريق من خالل املس اضافي
ــاء»، مضيفا «لعب فريقنا مباراة رائعة من  اللق
ــو نتاج االداء بغض  ــاء، وهدف الفوز ه دون أخط

النظر عن اإلصابات وغياب عدد من الالعبني».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــرطة  الش ــدت  أك
ــة، صباح امس   األوكراني
ــر  وزي ــل  مقت ــاء،  األربع
ــي  األوكران ــة  الداخلي
دينيس موناستيرسكي 
ــي  يفغين األول  ــه  ونائب
إينني إثر حتطم املروحية 
العاصمة  ــن  م ــرب  بالق

األوكرانية كييف.
ــرطة  الش ــرت  وذك

ــى  عل ــة  األوكراني
ــة  اخلاص ــا  صفحته
ــة «تلغرام»  ــى منص عل
ــة «  حتطمت  أن الوطني
ــوزارة  ــة ل ــة تابع مروحي
ــة  األوكراني ــوارئ  ط
ــة  ــاري. ونتيج ــي بروف ف
ــى  ــل عل ــا قت لتحطمه
ــة  ــر الداخلي ــا وزي متنه
ــس  ديني ــي  األوكران
ونائبه  موناستيرسكي 

األول يفغيني إينني».

ــس اإلدارة  ــا أبلغ رئي كم
ــة  ــكرية اإلقليمي العس
ــي  ــي كييف، أوليكس ف
ــم  حتط ــن  ع ــا،  كوليب
ــاري  بروف ــي  ف ــة  مروحي
بالقرب من روضة أطفال 
ومباني سكنية ومت إجالء 
والتالميذ من  ــني  العامل

روضة األطفال.
ــأن  ب ــرطة  الش ــادت  وأف
احلادث أسفر عن مصرع 

ا وطفلني. ١٤ شخصً
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ــاووش أوغلو  وصف وزير اخلارجية التركي مولود تش
ــدم التحقيق في واقعة  ــويدي بع قرار القضاء الس
ــق دمية على هيئة الرئيس التركي رجب طيب  تعلي

أردوغان في ستوكهولم، بأنه قرار «عبثي للغاية».
ــاووش أوغلو خالل مؤمتر صحفي في أنقرة  وقال تش
ــم اإلرهابيون» وهو  ــتفزاز ه ــن قام بهذا االس إن «م
ــن كراهية»، محذرا من أنه ال  عمل عنصري ويتضم
ينبغي ألحد أن يحاول خداع تركيا بالقول إن «هناك 
ــويد، لذا فهذه ليست جرمية».  حرية تعبير في الس
ــتت  ــويد تعتقد أنها تش ــت الس ــاف: «إذا كان واض
ــات فهي تخدع  ــالل اللعب بالكلم انتباهنا من خ
نفسها». وتابع: «هذا عمل عنصري ويتضمن جرمية 
ــم العاملية، وجرمية  ــة، لذلك فهو مناف للقي كراهي

وفقا للقانون الدولي».
ــاووش أغلو: «إما أن تقعوا ضحية لإلرهاب  وأضاف تش
ــق املذكرة الثالثية  ــي كي كي)، أو منضي قدما بتطبي (ب
ــارة إلى  ــر بأمننا جميعا»، في إش ــا من التفكي انطالق
ــويد وفنلندا في  ــا والس ــم وقعتها تركي ــرة تفاه مذك
ــن األخيرين في  ــة البلدي ــأن عضوي ــو املاضي بش يوني
ــدا فيها بالتعاون  ــويد وفنلن الناتو، تعهد كل من الس

التام مع تركيا في مكافحة اإلرهاب.
ــت إنها لم تر أي  ــويدية قال وكانت النيابة العامة الس
ــني الذين قاموا  ــيء غير قانوني في تصرفات احملتج ش
ــتاني في  ــم حزب العمال الكردس ــالل مظاهرة لدع خ
ــبه  ــبوع املاضي، بتعليق دمية تش ــتوكهولم األس س
ــى إدارة املدينة،  ــرب مبن ــي من قدميه ق ــم الترك الزعي

ولذلك قررت «عدم فتح حتقيق أولي».
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القومي  ــن  األم ــار  أعلن مستش
ــم األعرجي، الثالثاء املاضي  قاس
ــن نقل ١٤٢ عائلة عراقية من  ، ع
ــى اجلدعة في  ــول إل ــم اله مخي

العراق.
ــي تغريدة على  ــال األعرجي ف وق
«تويتر»، «جهود تبذلها احلكومة 
العراقية متخضت عن نقل (١٤٢) 

ــة من مخيم الهول  عائلة عراقي
السوري إلى مخيم اجلدعة».

ــار دمجهم  ــي إط ــك «ف ــزا ذل وع
باجملتمع، والسعي لتفكيك منابع 
ــق مخيم  ــداً لغل ــاب، متهي اإلره
ــراق، وصوالً  الهول، وفق رؤية الع
واملنطقة،  للعراق  ألمن مستدام 
ــيا  بعد تأهيل تلك العوائل نفس

ومجتمعيا».
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قالت وكالة «أسوشيتد برس»، الثالثاء 
املاضي ، إن السعودية واحلوثيني أحيوا 
ــتمرار  ــال في اس ــرية، أم ــات س محادث
وقف إطالق النار ووضع مسار تفاوضي 

إلنهاء احلرب في اليمن.
ــط  ــادت بأن هذه احملادثات تأتي وس وأف
ــف للقتال في  ــرة توق ــط أطول فت وس
ــعة أشهر، مشيرة  اليمن أكثر من تس
ــمي إلطالق  ــى أنه ال وجود لوقف رس إل
النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت 
ــرين االول  ــدة في تش ــا األمم املتح فيه
ــدو أن  ــه يب ــرت «أ ب» أن ــي. وذك املاض
ــن حل بعد  ــراف تبحث ع ــع األط جمي
ــي أودت  ــن احلرب الت ــنوات م ثماني س
ــخص،  ــن ١٥٠ ألف ش ــر م ــاة أكث بحي

ومزقت أوصال اليمن ودفعت أفقر دولة 
ــم العربي إلى االنهيار، وباتت  في العال
ــفا اجملاعة في واحدة من أسوأ  على ش

األزمات اإلنسانية في العالم. 
ــعودية  ــة إلى أن الس ــارت الوكال وأش
ــرة مع  ــتأنفت احملادثات غير املباش اس
ــي، عندما  ــول املاض ــي ايل ــني ف احلوثي
ــطت فيها  اتضح أن الهدنة التي توس
ــم جتديدها، وتقوم  ــدة لن يت األمم املتح

عمان بدور الوساطة بني اجلانبني
ــؤول في األمم املتحدة بحسب  قال مس
ــريطة  ــرس» وحتدث ش ــيتد ب «أسوش
عدم الكشف عن هويته، «إنها فرصة 
ــن نية  إلنهاء احلرب، إذا تفاوضوا بحس

وضمت احملادثات أطرافا مينية أخرى».
ــالده  ــعودي أن ب ــي س ــر دبلوماس وذك

ــيا الضغط  ــني وروس ــت من الص طلب
على إيران واحلوثيني لتجنب التصعيد، 
ــت احلوثيني  ــران التي أطلع ــال إن إي وق
ــى احملادثات،  ــام عل ــني بانتظ والعماني

أيدت حتى اآلن الهدنة غير املعلنة.
وقال مسؤول حكومي ميني «التصعيد 
سيكون مكلفا على جميع اجلبهات.. 
ــة التالية من  ــتعد للجول اجلميع مس
ــود األمم املتحدة  ــرب إذا انهارت جه احل

واحملادثات السعودية - احلوثية».
ــالم املتحدث  ــرح محمد عبد الس وص
ــر مفاوضيهم،  ــني وكبي ــم احلوثي باس
ــؤولني العمانيني إلى  ــارات املس بأن زي
ــني، علما  ــر جدية احلوثي صنعاء تظه
ــة لليمن انتهت  ــدث زيارة عماني أن أح
يوم األحد املاضي. وأضاف عبد السالم 

ــع أطراف أخرى»، في  «هناك أخذ ورد م
إشارة واضحة إلى السعودية.

ــاألمم املتحدة  ــان ب ــؤول ث ــح مس وأوض
ــق  ــة طري ــت «خارط ــاض وضع أن الري
الواليات  ــا  أيدته ــوية  للتس مرحلية» 

املتحدة واألمم املتحدة.
ــدم  ــف ق ــؤول أن التحال ــاف املس وأض
ــن الوعود  ــددا م ــذه اخلارطة ع ــي ه ف
ــية، من بينها إعادة فتح مطار  الرئيس
ــار املفروض  ــف احلص ــاء، وتخفي صنع

على مدينة احلديدة.
ــداد  ــون التحالف بس ــب احلوثي ويطال
ــي الدولة وبينهم  رواتب جميع موظف
ــن عائدات  ــش، م ــاط اجلي ــود وضب جن
ــح جميع  ــاز، وكذلك فت ــط والغ النف

املطارات واملوانئ اخلاضعة للحوثيني.
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ــكل  بش ــب  الذه ــعار  أس ــت  تراجع
طفيف امس األربعاء مع ارتفاع الدوالر 
ــؤ  ــات بتباط ــن التوقع ــي، لك األمريك
وتيرة رفع مجلس االحتياطي االحتادي 

ألسعار الفائدة حدت من اخلسائر.
ــالت  املعام ــي  ف ــب  الذه ــض  وانخف
ــى ١٩٠٢٫٧٩ دوالر  ــة ٠٫٣ باملئة إل الفوري
ــاعة  ــة) بحلول الس ــة (األونص لألوقي

٠٢٥٦ بتوقيت جرينتش.
ــود األمريكية اآلجلة  ــت العق وتراجع

للذهب ٠٫٢ باملئة إلى ١٩٠٦ دوالرات.
ارتفع مؤشر الدوالر ٠٫٣ باملئة

ــب أكثر  ــاع الدوالر الذه ــل ارتف ويجع
تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي 

العمالت األخرى.
ــواق املعادن  وقال إدوارد مير محلل أس
في ماريكس «سيكون نشاط الذهب 
ــتوى ١٩٠٠ دوالر على املدى  ــول مس ح

ــهد أي  ــد أننا سنش ــب. ال أعتق القري
ــيظل عالقا داخل  ــركات كبيرة وس حت

نطاق ضيق».
وأضاف «سينصب تركيز السوق على 
ــتمرت  إذا اس ــة.  االقتصادي ــات  البيان
ــي اجتاه أن التضخم ينخفض  األمور ف
ــتنخفض،  س ــدة  الفائ ــعار  أس وأن 

فسيكون الذهب في صعود».
ــعار  ــن تراجع أس ــدن م ــتفيد املع يس
ــن تكلفة الفرصة  ــدة، إذ يقلل م الفائ
ــذي ال يدر  ــب ال ــازة الذه ــة حلي البديل

عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
تراجعت الفضة في املعامالت الفورية 
٠٫١ باملئة إلى ٢٣٫٩٠ دوالر لألوقية، ونزل 
ــى ١٠٣٣٫٠٦ دوالر،  البالتني ٠٫٦ باملئة إل
ــى  ــة إل ــوم ٠٫٢ باملئ ــض البالدي وانخف

١٧٤٠٫٣٠ دوالر.
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ــوك،  ــوان ف ــن ش ــام جنوي ــس فيتن ــدم رئي ق
استقالته من منصبه، فيما وافقت اللجنة 
ــى قراره بتعليق  ــة للحزب احلاكم عل املركزي
ــي  السياس ــب  املكت ــي  ف ــو  ــه كعض عمل

للحزب.
ــاع للجنة، «كان  ــال بيان صدر بعد اجتم وق
ــزب والدولة. كان  ــيا للح ــوك زعيما رئيس ف
ــه ومت تكليفه بالعديد من املناصب  موثوقا ب
املهمة من قبل اللجنة واملكتب السياسي. 
ــرة ٢٠١٦-٢٠٢١،  ــالل الفت ــس للوزراء خ كرئي
ــي مكافحة جائحة  ــاد فوك وأدار اجلهود ف ق

كوفيد-١٩».
ــن  ــؤوال ع ــس كان مس ــاف: «إال أن الرئي وأض
ــن فيهم  ــؤولني، مب ــماح لعدد من املس الس
ــة وزراء، بارتكاب  ــس الوزراء وثالث نائبان لرئي
ــب وخيمة.  ــي عواق ــببت ف ــاكات تس انته

استقال نائبان لرئيس الوزراء من منصبيهما، 
ــؤولني  ــا يواجه وزيران والعديد من املس بينم
ــرر فوك حتمل  ــا جنائية. وقد ق اآلخرين تهم
املسؤولية واالستقالة من مناصبه والتقاعد 

عن العمل السياسي».
ــى لوائح  ــه «بالنظر إل ــة أن ــت اللجن وأعلن
احلزب وطلبه الشخصي، وافقت جلنة احلزب 
ــتقالة  ــماح لفوك باالس املركزية على الس
ــزب وكرئيس  ــم الدولة واحل ــن منصب زعي م
ــن ٢٠٢١- ــن الوطني م ــاع واألم ــس الدف جملل
ــوك (٦٩ عاما)، عضوا في جلنة  ٢٠٢٦».وكان ف
احلزب املركزية واملكتب السياسي واجلمعية 

الوطنية لفترات متعددة.
ــا  ــام ٢٠٠٦، كان رئيس ــام ١٩٩٧ إلى ع من ع
ــواجن نام. عني  ــعبية ملقاطعة ك للجنة الش
ــام ٢٠٠٦ ونائبا  ــة ع ــب احلكوم ــا ملكت رئيس
ــل أن يصبح  ــام ٢٠١١، قب ــوزراء ع ــس ال لرئي

رئيسا للوزراء بعد ذلك بخمس سنوات.
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االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس 

ــن الفتيات الى تربية     متيل كثير م
ــر احلجم  ــا بصغ ــط لتميزه القط
ومظهرها اجلميل، دون إدراك الضرر 
ــك اخمللوقات  ــببه تل ــد تس ــذي ق ال
ــص  وباألخ ــن،  عليه ــرة  الصغي
الفتيات البالغات والنساء احلوامل 
ــي  الت ــات  والفيروس ــا  لبكتيري  ,
ــوبالزما  القطط كالتوكس حتملها 

ــدد صحة  ــط يه ــرض داء القط وم
ــن أن يؤثر  ــل ومن املمك ــرأة احلام امل
ــني، وقد يصل األمر  على صحة اجلن

إلى حد اإلجهاض.
ــة  ــدث عملي ــم حت إذا ل ــه  أن ــا  كم
ــن أن يصاب  ــن املمك ــاض م اإلجه
اجلنني بداء القطط الذي أصيبت به 
أمه من قبل، ويظهر ذلك عليه بعد 

الوالدة بفترة.
ــبب عدم االنتباه والتاقلم مع  وبس
ــيما  ــة الصحية والعامة س الثقاف
ــن  ــا اليؤم ــي مجتمعن ــرد ف وان الف
ــات الصحية مما ادى الى  باملؤوسس
ــن من جهة  ــة بني املواط فقد الثق
ــة اخرى  ــن جه ــي م والعنصرالطب
ــتوى  ــذا ادى الى تدهور املس , كل ه
ــى  عل ــس  انعك ــذي  وال ــي  الصح
القطاع  ــذا  به ــرفاء  الش العاملني 
ــدم التزام  ــل كاهلهم ع ــث اثق حي
ــد  اجله ــون  يك ــي  وبالتال ــن  املواط
ــي  ــر الطب ــى العنص ــف عل مضاع

النزيه .

ةٍ  ــدَ نَكبَ ــةٌ بَع ــي نَكبَ تن رَقَ ــم طَ  كَ
ــا  وَم ــي  نّ عَ ــا  رَّجتُه فَ ..................فَ

رُ ني ضُ سَّ مَ
ــامُ  وَاحلُس ــناني  سِ ــوال  وَلَ
بسٌ وَال  رَت عَ ــا ذُكِ تي.............. ملَ مَّ وَهِ

نالَها فَخرُ

ــاكل   مش ــات  الطفيلي ــبب  تس
صحية مختلفة لالنسان  واحليوان 
ــارها الواسع وتطفلها  وذلك النتش
ــن املضائف من  ــع م على مدى واس
ــان ، وعلــــى الرغم  ضمنها االنس
ــة  ــن إن إالصابة بطفيلي املقوس م
ــي  ف ــراض  أع ــدون  ب ــادة  ع ــون  تك
االشخاص البالغني اال إنها تسبب 
ــاء  ــة كبيرة للنس ــاكل صحي مش
الطفيلي  ــول  ــل خاصة وص احلوام
ــه العديد من  ــبب ل ــى اجلنني يس إل
ــراض عندما تنقل االصابة إلى  اأالع
ــرض الى  ــؤدي هذا امل ــني فقد ي اجلن
االستسقاء  املــــــــــائي أو صغر 
ــف العقلي  ــرأس والتخل ــم ال حج

ــل الى موت  ــى وممكن ان يص والعم
اجلنني .

ــال  أنتق ــبة  أن نس ــن  ــم م وبالرغ  
ــل الى اجلنني  ــن االم  احلام املرض م
ــاض في  ــى االنخفــــــــــ ــل ال متي
ــل اال أن  ــرة من احلم ــل املبك املراح
شدة تأثراجلنني باملرض تكون عالية 
عندما يصـــاب في املراحل املبكرة 
ــك موت  ــج عن ذل ــل وينت ــن احلم م
اجلنني في الرحم أو في فترة الوالدة، 
ــة املبكرة مرتبطة مبوت  إذ إن إالصاب

اجلنني أو إالجهاض .
ــة اجلنني في  ــت إصاب ــا إذا حدث  أم
ــن  م ــة  والثالث ــة  الثاني ــهر  األش
ــادئ االمر  ــي ب ــون ف ــل فيك احلمـــ
ــر عليه االعراض بعد  طبيعيا تظه

مرور اسبوعني .
ــببها  ــات هو عدوى يُس ـَوَّس داء املُقَ
ــد  يتواج ــة  اخللي ــادي  أح ــي  طفيل
ــام القطط  غالبًا داخل خاليا أجس
ا القطط املنزلية، بإمكان  وخصوصً
ــذه القطط  ــن ه ــد م ــط الواح الق

ــل كميات  نق ــي  للطفيل ــة  احلامل
ــالل البراز  ــرة  منه يوميًا من خ كبي
واإلفرازات التي قد يحصل اتصال أو 

ملس بينها وبني اإلنسان
ــتهدفها طفيلي  األعضاء التي يس
الهيكلية  العضالت  املقوسات  داء 
ــان , الرئتان والعقد  , القلب , العين

اللمفاوية .
ــازه  ــى وجه ــان معاف إذا كان اإلنس
ــتطيع اجلسم  ا يس ــليمً املناعيّ س
ــف  ووق ــروس  الفي ــى  عل ــرّف  التع
ــا   ام ــي  طبيع ــكل  بش ــاره  انتش
ــون من ضعف  ــن يُعان ــى الذي املرض
جهاز املناعة فإن األعراض عصبية 
باألساس وتتعلق بإصابات دماغية 

.
ــلوكية ,صعوبات في  كتغييرات س
هان, حمى, صداع  ــكان, تَوَ حتديد امل
ــالل  اخت ــنجات  وتش ــات,  ,اختالج
ــي حركات  ــي العصب األداء الوظائف
الإرادية صعوبات في املشي والكالم 

وايضا فقدان جزئي للبصر .

ــن طريق اللحم  قد ينتقل املرض ع
ــكل كاف  ــذي لم يتم طهيه بش ال
ــات  ــع احليوان ــر م ــال املباش ,االتّص

وخاصة القطط .
ــن أن ينتقل بني  ك ــات ميُ داء املقوّس
ــي  الت ــة  األليف ــات  احليوان ــع  جمي
ــد  ــكن واح ــكان س ــي م ــش ف تعي
ــرص على  ــذي ال يح ــخص ال والش
ــه  ــد ملس ا بع ــدً ــه جي ــل يدي غس
ــة وقد  ــات أليف ــتلزمات حليوان مس
ــة القندية  ــل طفيلي املقوس ينتق
ــان عن طريق الفم أو  ــم اإلنس جس

عند تناول الطعام .
ــات  املقوس داء  ــخيص  تش ــن  ك ميُ
ــص للدم الذي  عن طريق إجراء فح
ــادة  ــام املض ــود األجس ــح وج يُوض

للمرض في جسم املريض .
ــاج لعالج،  ــاالت ال حتت ــم احل معظ
ــور األعراض، أو  ــي حال ظه ولكن ف
ضعف املناعة يتم العالج عن طريق 
اجلمع بني األدوية اآلتية بايروميثامني 

و سالفاديازين والفولك اسد  .
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أ٠د مصطفى لطيف عارف*
                                                                          

ــر أدواته  ــاعر اخط لغة الش
ــا خير أداة  ــا , ولعله وأهمه
تستطيع ان تبرز لنا , دالالت 
واقعية عن نفسية الشاعر 
وخياله, وعواطفه , وثقافته 
 , ــهولته  أو س ــه  وغموض  ,
ــردة  ــة مف ــك الن الكلم وذل
ــا هي  ــع غيره ــة م أم مركب
ــتطيع  ــطة التي يس الواس
بها الشاعر ان يرسم صوره 
ــث  ــكاره , ويب ــم أف , وتنظي
أحاسيسه , وعواطفه : في 
ــتخدم  ــل فني يس كل عم
 , ــر  للتعبي أداة  ــة  الكلم
ــا  ــيء يصادفن ــي أول ش وه
ــن  ــي م ــذة الت ــي الناف , وه
ــل , ومن خاللها  خاللها نط
ــز  ع ــول  يق ــا  ــم كم نتنس
الدين إسماعيل , إذن اللغة 
اجتماعية  إنسانية  ظاهرة 
, تعرض بها املالمح املميزة 
لكل مجتمع في كل عصر 
ــخ وهي   التاري ــور  ــن عص م
ــوز التي  ــة من الرم مجموع
يتعارف عليها اجملتمع , فال 
قيمة لألصوات , والكلمات 
ــم تفد رموزا  ــغ , ما ل والصي
ــا  به ــتعني  يس ــة  معين
اجملتمع على تلبية حاجاته 

وضروراته,  
 , ــور  والص  , ــاظ  األلف ان 
ــة  والصياغ  , ــلوب  واألس
ــا إليها  ــة التي يلج اجلميل
ــل مجتمعة  ــاعر تعم الش

ــعرية  ــق لغة ش ــا خلل كله
ان  ــن  ميك ال  ــا  دونه ــن  وم  ,
ــاعر في التعبير  ينجح الش
ــه  عن عواطفه , وأحاسيس
ــه  ــكاره , وآرائ ــر أف , وتصوي
بصورة معبرة أو منسجمة 
ــام للقصيدة  مع البناء الع
ــاعر  ــل احلديث عن الش , قب
ــف  وكي  , ــد  مجي ــيد  رش
استعمل اللغة وأجاد فيها 
ــعره وحتسينه  , وتصوير ش
ــدث عن  ــا ان نتح ــد لن , الب
ــف وظفها ٠ان  ألفاظه وكي
ــادة األولى في  اللفظ هو امل
ــو الذي  ــاء القصيدة  فه بن
ــورة نتيجة ملا  مينحها الص
ــا اإليقاع  ــكله ومينحه يش
ــان به ليس  ــك ان اإلتي ,ولذل
امرأ هينا وإمنا  يأتي  الن دوافع 
ــاعر  التجربة في داخل الش
ــاره وتعتمده  التي تخت هي 
ــن إليه بعد ان تكون  وتطمئ
قد غاصت في أكوام هائلة 
ــيع ألفاظ  من األلفاظ, وتش
ــيد  ــة في قصائد رش معين
ــى حالته  ــدل عل ــد لت مجي
ــكل  ــي تتش ــية الت النفس
ــه  ــه , ودالالت ــا ألفاظ وفقه
ــه , ومن  ــن حالت ــرة ع املعب
ذلك نستدل ان ترديد بعض 
ــكل مادة  األلفاظ التي تش
يأتي  التصويرية ال  ــعر  الش
اعتباطا وإمنا تأتي على وفق 
ــاعر و ونفسيته  حالة الش
ــي األلفاظ معبرة   لذلك تأت
ــك الحظنا في معجم  ٠وذل
ــعري  الش ــد  مجي ــيد  رش
لتجاربه  ــة  واضح ــح  مالم
ــالل تصوير  ــن خ ــة م الذاتي
ــه  وانفعاالت  , ــاعره  مش
ــر من كلمات  فوجدناه يكث
ــية  , وتعبيرات توحي بنفس
ــيد  ــة , ورش ــة , وحزين قلق
ــا  ــتخدم ألفاظ ــد اس مجي

قرآنية معبرة أحسن تعبير 
عن صوره الشعرية , وبلغة 
ــة , ومعجمه  جميلة ورائع
األلفاظ  يتكون من  القرآني 
ــماوات , رجاال ,  اآلتية : ( س
لظى , ذات الشمال , طبتم 
ــاب  ق  , ــيماء  س  , ــا  عص  ,
ــرح , األجداث  قوسني , يش
ــماؤك  س  , ــر  عجاف,أنك  ,
ــي الصور ,  ــخ ف ــر , ينف , زم
ــالما , غياهب اجلب  بردا وس
ــرم , من  ــودي , كن , الع ,اجل
 , ــل  ــر جمي , صب ــج  ف كل 
ــبحانك  ــة , الفزع , س زباني
ــيماهم ,  ــور, س ــار التن , وف
ــت  ــون , ميم ــت , املتكئ زلزل
ــي , مطويات , دمدمت  وجه
ــقات , ٠٠٠ ),  ــات , باس , جن

فنراه يقول :
وكنا قاب قوسني من املوت 

فأوغلنا
ولم نرهب خفاياه 
وأدركنا املدى قبله 

ــعري هو  ــذا النص الش   وه
ــة :  ــة القرآني ــاكاة لآلي مح
ــنيِْ أَوْ أَدْنَٰى  وْسَ ابَ قَ انَ قَ كَ «فَ
ــاعر األلفاظ  ــف الش «, وظ
 , ــه  معجم ــي  ف ــة  القرآني
ــي إبراز  ــا ف ــد عليه ليعتم
ــة  ــعرية , وبلغ ــوره الش ص
ــد وفق في  ــة رائعة , وق أدبي
ــعرية  الش ــض قصائده  بع
ــجمة  ــاءت منس ــي ج , الت

ــام للقصيدة  مع البناء الع
ــاظ  ــض األلف ــاك بع ٠ وهن
ــي جاءت  ــكرية , والت العس
ــجمة مع البناء العام  منس
ــرية  للقصيدة ومنها : ( س
ــجب  ــرايا , ألوية , مش , س
ــق , دم , خلود ,  ــارود , خن , ب

دخان , غزو) , فنراه يقول : 
ــل  ثق ــون  يزيح ــم  ه ــا  وه

السنني
ويقتحمون رحى االنتظار

سرايا٠٠٠ سرايا
وبيرق نصر

 يرف على شرفات النهار
ــل  انفع ــد  مجي ــيد  ورش   
ــة  الوطني ــداث  األح ــع  م
ــي مر بها  ــية الت والسياس
ــا فإننا ال  ــن هن ــراق , وم الع
جند غرابة في ترديد شاعرنا 
لبعض األلفاظ السياسية 
ــاعت في تلك املدة  التي ش
ــاعر مثل :  التي وعاها الش
ــتقالل , االستعمار ,  (  االس
الثورة , اجلمهورية , الطغاة 

, احلرية ), فنراه يقول :
ولتعزف الريح 

أغاني الفرح املقبلة
في عرس احلياة املقبلة

ما دام للجرح فم 
ــة  ــاة , واألغني ــد احلي فاللغ

املفضلة 
 , ــن  املعتدي ــاة  وللطغ

املقصلة 
للمعتدين املقصلة 

ــان لكل  ــم ب ــن نعل      ونح
ــن  م ــة  مجموع ــاعر  ش
ــدل على ما  ــاظ التي ت األلف
ــات ,  ــن إمكاني ــاعر م للش
ــا ان  ــر , ومب ــدرات للتعبي وق
ــن البيئة  ــد اب ــيد مجي رش
اجلنوبية فقد أثرت به , وتأثر 
بها , وقد وردت عند الشاعر 
ــة  اجلنوبي ــاظ  األلف ــض  بع
مثل :  ( ألفاله, املشاحيف , 

بردي , مجداف , نهر , صياد , 
شبكة , صفاف ,زورق, نخل 
, سدر , شوك , معول ٠٠٠ ) 

فنراه يقول :
للشواطئ اخلضر
للصفاف للسدر

وللنخل على صدر العراق
ــاد ,  ــاحيف , وللصي للمش

والفاله 
واملوج وبردي العراق

للعيون السود
ــعر الذي تذوره أنسام  والش

العراق 
ــورة  ــاعر ص ــا الش    أعطان
ــة  للبيئ ــرة  معب ــة  جميل
ــي  ــرت ف ــي أث ــة الت اجلنوبي
ــه  ألفاظ ــع  ــاعر فجم الش
ــة ملا  ــا مرآة عاكس وجعله
ــتطاع  ــد ان يقول , واس يري
ــف  توظي ــد  مجي ــيد  رش
ــي  الت ــة  العامي ــاظ  األلف
درجت على السنة الناس , 

وهي عربية فصيحة األصل 
ــة لكثرة  ــت مبتذل , ون كان
االستخدام , ولكن شاعرنا 
متكن من ان يظهرها بصورة 
ــاة  باحلي ــة  ناطق ــة  جميل
للبيئة التي يعيشها , ومن 
ــاظ : ( طخمة ,  ــذه األلف ه
ــة , دبكة , دوخها , ميه  حثال
ــعاالة ,  ــه , ضكت , س يا مي
ــوالفا ,  ــوك , س ــان , تل غلب
        (٠٠ ــماغ  اليش  , ــي  تندهن

فنراه يقول :
هتف الصمت لها , 

وانتفضت أمي على بحتها 
كنت فيها وهي تشدو

ــي  ــه) ومتض ــا مي ــه ي        (مي
األغنية 

ــاعر  ــن روائع الش ــذه م   وه
ألنه يريد إيصال شعره لكل 

الناس العامي, واملثقف ٠
 *قاص وناقد عراقي
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قصيدة

ياليت قلبي ينتشي بلقاء

اقلقتِ افكاري وتهت بحيرتي

وغيومُ سوداء طغت بسمائي

انت التي ملكت جميع مشاعري

وجعلتِ فكري شاردا   برجائي

ال حترميني صوت انغام الهوى

إذ انت انغامي وعطر هوائي

يا منيتي وحبيبتي وندميتي

ساعات ان غبتي يضيع دوائي٠

يامن ملكتي اخلافقني حتنني

أو مللمي مبحبة اشالئي

قد بعثرتني صرخة فيها أذى

علعلتني انتِ وفيكِ شقائي

إن الذي يؤذيك بات مبهجتي

نيران بعدك علقت بردائي

من ذا يلوم حبيبه وطبيبه

ياصرخة في النبض عند الداء

هيا انهضي وامشي إلي بهيبة

ولترفلي في صحة وشفاء

قومي فأني قد لوتني شهقة

مادام يؤسرك الونى بعناءِ

*رئيس مجموعة ملتقى رضا علوان 

الثقافية الدولية

ÒÜÓ»i@o„cÎ@@k‹‘€a@cÜËÌ@¸

د٠مهدي الحيدري*

NO.4041.THU.19.JAN.2023العدد (٤٠٤١)  الخميس  ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ 

ÜÓ©@ÜÓëâ@ä«bí‹€@@ÚÓ‡v»Ωa@ÚÃ‹€a
fiÏ‘Ì@Êa@ÜÌäÌ@bΩ@Úé◊b«@Òeäfl@bË‹»uÎ@È√b–€c@…‡vœ@ä«bí€a@ø@päqc@>€a@ÚÓiÏ‰¶a@Ú˜Ój‹€@Ò5»fl@Ú‹Ó∫@ÒâÏï@ä«bí€a@b„b�«c

رعد اإلمارة

أنا وجاري 
ــتركة،  ــاري، جارتنا املش ــرم بها ج مغ
ــم أمام  ــمره الدائ ــرف ذلك من تس أع
الباب مثل عمود من النور، حتى أناقته 
ــا نتنهد  ــي بذلك، كلين املفرطة توح
ــا النذل،  ــبقها عطره حني متر بنا يس
ــه، أما  ــعره بأصابع ــاري يتخلل ش ج
ــا، اخلجول مثل وردة فغاية ما أفعله  أن
ــد ترتعش  ــم أج ــرا، وأن ل أن اركل حج

أجفاني، مرة بعد مرة!. 
لست بخير 

البارحة لم أمن بشكل عميق، البارحة 
ــادتنا  ــول وس ــوم ح ــا يح كان طيفه
املشتركة، قلت لنفسي أو لها:_ أنا 
ــت بخير. لم أستطع الكالم أكثر  لس
ــة عبرة عجيبة خنقتني،  من ذلك، ثم
ــدا حانية  ــر وكأن ي ــر عند الفج أتذك
مسحت شيئا ما عن خدي، قد يكون 

دمعا، من يدري!.

للكاتبة سارة السعدني 
 جمهورية مصر العربية 

ــزالن .. يعمل  ــى صائد الغ  ال يتوان
ــرك بكل  ــد وأتقان .. يتح ــد وج بك
ــراءة الغزالن  ــان .. فب ــة واطمئن ثق
ــبه األمان .. ميلك لسان يربك  تكس
ــدم عروض يكبل بها  االذهان .. ويق
ــزالن .. رقيقة  ــف بالغ ــود فكي أس
ــر بالوعود وتأنس احلنان  االذان تنبه
ــر الوجدان ..  .. فتجد اجلحود يبعث
فتلوذ بالهروب فال جتد مكان .. ومن 
ــة االمال ..  ــى تعود بخيب حيث تأت
ــرك يا صائد  ــى اهللا الغزالن ش كف

الغزالن .. 

�aÜu@Êbm7ñ”@Êbnñ”

Ê¸åÃ€a@Üˆbï

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــياحة  ــر الثقافة والس زار وزي
واآلثار االستاذ الدكتور أحمد 
ــه  ويرافق ــي  البدران ــكاك  ف
ــوداني  ــم الس ــتاذ قاس األس
ــوزارة مؤخراً مهرجان  وكيل ال
الفنون التشكيلية والتصوير 
ــراث  والت ــي  الفوتوغراف
ــعبي الذي يحمل عنوان  الش
ــارة). وحض ــة  اصال ــار..  (األنب

ــع البدراني على لوحات  واطل

ــي عدها انطالقة  املعرض الت
ــع كافة  ــاون م ــدة للتع جدي
ــال: «تعودنا أن  ــات وق احملافظ
نرى املعارض تأخذ لوناً واحداً 
ــوع وهذا  ــن هنا جند التن ولك
ــرض اليوم».   ــا مييز مع اهم م
ــه باملعروضات  ــدى اعجاب وأب
ــا  ــال انه ــي ق ــات الت واللوح
ــدارس متعددة  ــي الى م تنتم
ــراث  ــة والت ــيما الطبيع الس
ــث  وحي ــل  األصي ــي  العراق

ــرة الهوية األنبارية  حتمل ذاك
ونواعير هيت وحديثة.وتوقف 
البدراني أمام لوحات متميزة 
ــي التي تضم  من اخلط العرب
للخطاط  ــة  مهم ــاركة  مش
ــور عماد زبير الذي خط  الدكت
ــالث مرات معرباً  املصحف لث
عن تفاؤله باستمرار االهتمام 
ــوط التراثية على  بهذه اخلط
ــوب  ــن وجود احلاس ــم م الرغ
ــال  وق ــة.  احلديث ــات  والتقني

ــرع  ــة الفنانني/ف ــس نقاب رئي
األنبار فاروق نواف العيساوي، 
ان املهرجان ضم لوحات فنية 
ــاري وفلكلور وعرض  وتراث أنب
ــة  ــي) املعروف ــة (اجلوب للدبك
باألنبار.. الفتاً الى ان مشاركة 
ــل نقطة  ث ــة متُ ــراة االنباري امل
ــاري.  ــع األنب ــي احملتم حتول ف
ــان ١١٦  ــي املهرح ــارك ف وش
فناناً وفنانة بواقع ٢١٧ لوحة 

تشكيلية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــون كامل الدليمي  ضيّف صال
ــة بابل  ــي في محافظ الثقاف
مؤخراً رابطة االبتكار واالبداع 
النسوية وقد تضمنت كلمات 
وقراءات شعرية. بحضور كادر 
ــت الثقافي  ــن موظفي البي م
ــس  رئي ــت  قدم ــم  البابلي.ث
ــال  نض ــاعرة  الش ــة  الرابط
العزاوي في مستهل االمسية 
ــاعر خلف  الش ــا  اداره ــي  الت

ــذة مختصرة  دلف احلديثي نب
ــة واختصاصاتها  ــن الرابط ع
من اجل االرتقاء باملرأة ثقافيا 
ــيرة الى  ــا. مش ــا وابداعي وفني
ــذ  من ــة  الرابط ــاطات  نش ان 
ــها توسعت لتشمل  تاسيس
ــدول العربية.بعد  ــن ال عددا م
ذلك القت استاذة التاريخ في 
اجلامعة املستنصرية الدكتورة 
ــرة  محاض ــي  النعيم ــداء  ن
املرأة واملعوقات)  بعنوان (جناح 

تطرقت فيها الى معاناة املرأة 
ــا في  ــال دوره ــة واهم العراقي
االدارة والقيادة من قبل النظام 
السياسي. وشهدت االمسية 
توقيع كتاب (الدرة البهية في 
شعراء االسكندرية) للشاعرة 
وتوزيع نسخا  العبيدي  نضال 
من كتاب(اول الفاسدين نحن) 
للكاتبة نداء مبارك. وفي فقرة 
القراءات الشعرية قرأ الشعراء 
ــود  ومحم ــي  الكعب ــني  حتس

ــرع وعلي  اجلميلي ونبيل الش
ــف  الناي ــاح  وصب ــي  احلمدان
ــي اضافة الى  وماجد االندلس
الشعراء حامد الشمري ونوال 
ــف دلف احلديثي  العزاوي وخل
ــعرية  ــي اغراض ش ــد ف قصائ
ــية  مختلفة.وفي ختام االمس
ــهادة  قدمت رئيس الرابطة ش
ــة  الرابط ــام  ووس ــة  تقديري
ــل الدليمي  ــون كام ــى صال ال

الثقافي .

متابعة / البينة الجديدة

يتابع مهرجان املسرح العربي 
خطته السنوية إلحياء دوراته 
ــار العربية،  ــي األقط ــاً ف تباع
وبعد إنتهاء دورة الدار البيضاء 
ــم  لتنظي ــراق  الع ــار  إختي مت 
الدورة ١٤ في العراق بتاريخ ١٠ 
ــي ٢٠٢٤.في ختام  كانون الثان
الدورة ١٣ من مهرجان املسرح 
ــام  ــه الع ــن أمين ــي أعل العرب
الكاتب إسماعيل عبد اهللا، أن 
ــان اختارت العراق  إدارة املهرج

لتنظيم الدورة املقبلة وحتمل 
ــن  ــر م ــي العاش ــم ١٤ ف الرق
كانون الثاني ٢٠٢٤.وصعد إلى 
املنبر الوفد املسرحي العراقي 
سعيداً باخلبر، يتقدم أعضاؤه 
ــني الدكتور جبار  نقيب الفنان
جودي الذي تسلم ملف الدورة 
أن  ــروف  بها.مع ــداء  لإلهت  ١٣
هناك مهرجان بغداد املسرحي 
ــق  ــنوياً ويحق ــام س ــذي يق ال
ــاً وعاملياً  ــاالً عربي ــاً وإقب جناح
ــاركة فيه، وبالتالي  على املش
ستكون دورة مهرجان املسرح 

ــة نوعية حلضور  العربي إضاف
ــرحي على الساحة  الفن املس
دورة  واكبنا في  العراقية.نحن 
ــام بالدار البيضاء كم  هذا الع
ــي  ــرج العراق ــور اخمل كان حلض
ــدي من  ــواد األس ــور ج الدكت
قيمة نوعية سواء في الكلمة 
التي ألقاها بإسم املسرحيني 
ــي  ــدوة الت ــي الن ــرب، أو ف الع
ــى  إل ــتماع  لإلس ــت  نُظم
تفاصيل عن محطات سيرته 

الفنيية الطويلة.

?–€a@âbj„¸a@ûä»fl@âÎåÌ@âbq�aÎ@ÚybÓé€aÎ@Úœb‘r€a@äÌãÎ
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÷aä»€a@ø@Ú‹j‘Ωa@ÈmâÎÖ@·ƒ‰Ì@Ôiä»€a@ÄäéΩa@ÊbuäËfl

الشاعر رشيد  مجيد



7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــان زيدان  ــار رئيس مجلس الوزراء حلقوق اإلنس بحث مستش
ــان في  ــة حقوق اإلنس ــاء، تعزيز وحماي ــس األربع ــف، ام خل
العراق.وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار رئيس مجلس الوزراء 
ــان  ــار رئيس مجلس الوزراء حلقوق اإلنس في بيان، أن مستش
ــان  ــة العليا حلقوق اإلنس ــس الهيئ ــف التقى رئي ــدان خل زي
ومنسق التوصيات الدولية في إقليم كردستان.وأضاف، أنه متّ 
ــيق والتعاون لضمان تعزيز  بحث كلٍّ على حدة، آليات التنس

وحماية حقوق اإلنسان في العراق. 

بغداد / البينة اجلديدة
ق البيت  بحث رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي مع منسّ
األبيض لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، 
، جهود مكافحة اإلرهاب والقوانني التي سيتم تشريعها خالل 
ــس النواب االعالمي ، إن  ــرة املقبلة.وقال مكتب رئيس مجل الفت
ق البيت  رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي استقبل منسّ
األبيض لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.
ــات الثنائية  ــالل اللقاء، بحث العالق ــاف البيان أنه جرى خ وأض
ــبل تعزيز التعاون املشترك بني البلدين على كافة األصعدة،  وس
ــة والدولية  ــا اإلقليمي ــن القضاي ــة عدد م ــة إلى مناقش إضاف
ــاء ناقش األوضاع  ــيرا الى ان اللق ــترك، مش ــام املش ذات االهتم

السياسية واألمنية في البالد، وجهود مكافحة اإلرهاب.

البصرة / البينة اجلديدة
ــة األمطار  ــرة ، كمي ــي محافظة البص ــوارد املائية ف ــددت امل ح
ــاقطة في احملافظة، فيما كشفت عن خطتها لالستفادة  املتس
ــال مدير  ــات األمالح.وق ــا قللت من كمي ــيرة إلى أنه ــا، مش منه
ــياع إن  ــة البصرة جمعة ش ــوارد املائية في محافظ ــة امل مديري
كميات األمطار التي هطلت على احملافظة سيتم تصريفها إلى 
ــتفادة منها لتقليل نسبة املد امللحي، وأسهمت  األهوار، واالس
ــاف، أن كميات األمطار  ــي اإلرواء. وأض ــت ضغط األمالح ف وخفف
ــاعة املاضية قد  ــاقطة في محافظة البصرة وخالل ٢٤ س املتس
ــدتها ونسبتها من منطقة إلى أخرى حيث  تباينت كمياتها وش
ــم)، أما في قضاء  ــز محافظة البصرة (٢٠ مل ــت كاآلتي مرك بلغ
ــة ( ٨ ملم )، وفي قضاء أبي اخلصيب ( ٢٩،٤ ملم )، في حني  القرن

بلغت كمية األمطار في قضاء الفاو ( ٢٣،٦ ملم ).

‘Ê—Ö—;∫;Èd]·Ñˆ\;é¡\Å’;Ï à]›;ÎÊe¡;CMTD;Ì÷¡;ÍÊi´;k\Öq iŸ;ãÅ—;ªeî
بغداد / البينة اجلديدة

اعلنت وكالة االستخبارات، امس االول الثالثاء، 
ــوي على ٢٩  ــدس متفجرات يحت ــن ضبط ك ع

عبوة ناسفة لداعش االرهابي في كركوك.
ــتخبارات  وقالت الوكالة ، ان ابطال وكالة االس
ــة  ــي وزارة الداخلي ــة ف ــات االحتادي والتحقيق

ــوم العراق  ــي عم ــة ف ــات نوعي ــذون واجب ينف
ــة واحلد من  ــاط النوايا االرهابي ــدف الى احب ته
ــت  ــش اإلرهابية.واضاف ــات داع ــاط عصاب نش
ــتخبارية دقيقة،  ــى معلومات اس ــه بناءً عل ان
متكنت مفارز الوكالة من العثور على وكر يعود 
ــن مخزن  ــي عبارة ع ــش االرهاب ــات داع لعصاب

ــديدة االنفجار  في احد  فيه عبوات ناسفة ش
الوديان القريبة من ناحية الرياض في محافظة 
ــيرة الى انه  كركوك يحتوي على ٢٩ عبوة، مش
ــا لتفويت الفرصة  ــا وضبطها اصولي مت رفعه
على االرهابيني من خالل إعادة استخدامها في 

عملياتهم االرهابية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، عن  ــط، ام ــت وزارة التخطي أعلن
ــراع املمنوحة خالل  ــراءات االخت ــة ب إحصائي
ــمي للوزارة  العام املاضي. وقال املتحدث الرس
ــام وفرق  ــد الزهرة الهنداوي ، إن دوائر وأقس عب
ــيطرة النوعية  اجلهاز املركزي للتقييس والس
ــبة  ــت خالل العام املاضي من حتقيق نس متكن
ــاً أن اجلهاز  ــنوية، مبين ــة من اخلطة الس عالي
ــات احمللية  ــص (٧٢٪) من املنتج متكن من فح
ــتوردة، والتي كانت  ــن املنتجات املس و(٥١٪) م
ــاف، أن  ــات العراقية.وأض ــة للمواصف مطابق
ــرة (٥٥٨٩)  ــملت معاي ــص ش ــراءات الفح إج
ــائل، و(١٧٨٥) ميزانا  ــاً حملطات الوقود الس ذراع
ــفلت،  ــة، و(١٦٤٠) خباطة ومعمل اس للصاغ

ــا مت منح (٦٣٢)  ــريا، فيم ــا جس و(١٨٥٠) ميزان
اجازة ممارسة مهنة الصياغة، وتفتيش (٧٦٥٨) 
ــال مخالفا  ــة، وضبط (٤٨) مح ــال للصاغ مح
ــى احملاكم.واوضح، ان  ــت احالة اصحابها ال مت
عدد شهادات براءات االختراع املمنوحة خالل 
ــراءة اختراع، فضال  ــام املاضي بلغ (٧٧٥) ب الع

عن منح (٧٠) شهادة للنماذج الصناعية، و(٦) 
شهادات للجودة، و(٦٥) شهادة ملدققي اجلودة 
ــص املركبات،  ــق بفح ــا يتعل الداخليني.وفيم
ــر من (٣)  ــداوي، ان اجلهاز تلقى اكث ــر الهن ذك
االف طلبا الكترونيا، ومن خالل التدقيق ظهر 
ــغ (٢٦٢٤) طلبا،  ــدد الطلبات املطابقة بل ان ع
فيما كان عدد السيارات املطابقة للمواصفة 
العراقية (٢٤) الفا و(٦٧٥) سيارة.وتابع، ان فرق 
ــيطرة النوعية  اجلهاز املركزي للتقييس والس
ــفا  ــراء (٥) االف و(١١٨) كش ــن اج ــت م متكن
ــحب (١١٧) منوذجا  ــا على املعامل، وس موقعي
ــواق، واصدار (٨٨) مواصفة قياسية،  من االس
ــة جديدة، وكل  ــداد (٣٦) مواصفة معملي واع

ذلك جرى خالل العام ٢٠٢٢.
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بغداد / البينة اجلديدة

ــد  عب ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــتقبل  اس
ــيد في مقر إقامته  اللطيف جمال رش
ــس اإلدارة  ــس مجل رئي ــوس،  ــي داف ف
ــي  دب ــركة  لش ــذي  التنفي ــس  والرئي
ــلطان أحمد بن  ــة س ــئ العاملي للموان
ــركة  ــو املنتدب للش ــلمان، والعض س
ــمال  وش ــط  األوس ــرق  الش ــة  ملنطق
ــس  رئي ــد  البنا.وأكّ ــهيل  س ــا  أفريقي
ــب  ــاء، بحس ــالل اللق ــة، خ اجلمهوري
ــدى التراجع الذي أصاب البنى  بيان ، م
التحتية جراء احلروب والصراعات التي 
ــالل العقود املاضية،  ــرّ بها العراق خ م
ــى تقدمي  ــة عل ــة احلالي ــزم احلكوم وع

ــات للمواطنني، خصوصا  أفضل اخلدم
ــتقرار األمني واالقتصادي  في ظل االس
ــر  الكثي ــاك  هن أن  ــاف،  املتنامي.وأض
ــرص الهائلة   ــاالت العمل والف من مج
ــل في  ــني بالعم ــتثمرين الراغب للمس
ــياق أن  ــي هذا الس ــداً ف ــراق، مؤك الع
ــراق بيئة خصبة لريادة االعمال؛ ملا  الع
ــات كبيرة  ــات وإمكاني ميلكه من طاق
ــار إلى تطلع  مقارنة مع دول أخرى.وأش
ــع مختلف  ــز التعاون م ــراق لتعزي الع
االستثماري  العمل  لتطوير  الشركات 
ــراكات استراتيجية  والتجاري وبناء ش
وتفعيل الدور االقتصادي، مبيناً أهمية 
ــي توفير مثل الفرص  منتدى دافوس ف

االستثمارية.بدوره، أشار رئيس مجلس 
ــركة دبي للموانئ العاملية إلى  ادارة ش
غنى العراق مبوارده الطبيعية، وأهمية 
ــه معبرا  ــتراتيجي كون االس ــه  موقع
ــن طريق  ــع ع ــحن البضائ ــا لش حيوي
ــا وغيرها  ــاء أم قصر ومن ثم تركي مين
من الدول، موضحا أن هذا العمل يوفر 
ــوقا  ــرة للعراق الذي يعد س فرص كبي
ــاء  بـإنش ــه  رغبت ــن  ع ــر  ضخمة.وعبّ
ــي العراق؛  ــرى ف ــق صناعية كب مناط
ــتثمارية،  االس ــرص  الف تتوافر  ــث  حي
ــور احلاصل  ــعادته بالتط معربا عن س
في العراق خاصة في إقليم كردستان 

الذي يعد أمنوذجا يحتذى به.

NO.4041.THU.19.JAN.2023العدد (٤٠٤١)  الخميس  ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ 
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رقم الدعوى : (١٧٦٤/ج/٢٠٢٢)
التاريح : ٢٠٢٢/١٢/٢٠)

مقتبس حكم غيابي
ــاش حسن)  ــم اِّـتهم ورتبته ووحدته : اِّـفوض (كاظم برهان كش اس
مديرية حماية اِّـنشآت والشخصيات َّـ بغداد اسم والدته : جيشة 

سفيح.
 اِّـادة القانونية : (٥/اوال) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨.

 خالصة الحكم :
ــديد ِّـدة (خمس سنوات) أستناداً ألحكام اِّـادة (٥/ ١-الحبس الش
ــادة (٦٥) ق.أ.د  ــة اِّـ ــنة ٢٠٠٨ وبدالل ــم ١٤ لس اوال) ق.ع.د رق

رقم١٧ لسنة ٢٠٠٨  لغيايه من ٢٠٢٢/٧/٢٦ ولحد االن. 
ــتناد ألحكام اِّـادة  ٢- طرده  من الخدمة َّـ قوى األمن الداخلي اس
ــاب الحكم  ــنة ٢٠٠٨ بعد احتس ــم ١٤ لس ــا) ق.ع.د رق (٣٨/ثاني

الدرجة القطعية .
ــض عليه اينما  ــني العموميني صالحية القاء القب ــاء اِّـوظف ٣- اعط
ــكام اِّـادة (٦٩/ ــتناداً الح ــذ الحكم الصادر َّـ حقه اس ــد لتنفي وج

ثانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ .
ــتناداُ  الحكام  ٤- الزام اِّـواطنني باألخبار عن محل اختفاء اِّـدان اس

اِّـادة(٦٩/ثالثا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــتناداُ الحكام اِّـادة (٦٩/ ــز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة  اس ٥-حج

رابعا») ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
٦- احتساب مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار كأتعاب 
محاماة للمحامية اِّـنتدبة (بشرى عبد الحسن دحام) تصرف لها من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ــتناداً ألحكام اِّـادة  ــادراً  باتفاق االراء اس ــرارا غيابيا وعلنياً ص ٧-ق
ــن (ق - أ- د) رقم (١٧)  ــادة (٦١/اوال) م ــاً) وبداللة اِّـ (٦٠/سادس
لسنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـادة (٦٩/اوال وثانيا وثالثا ورابعا) منه قابال 
ــادة (٧٢/ رابعا)  ــتناداً الحكام اِّـادة (٧١) وبداللة اِّـ لالعرتاض اس

من القانون نفسه  وأفهم بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ .
    العقيد الحقوقي             اللواء الحقوقي              اللواء الحقوقي

  حيدر يحيى صكب          وسام نجم عبيد           حمزة عناد بشاري
           عضو                                عضو                     رئيس اِّـحكمة

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ٢٢٥٩
التاريخ :٢٠٢٣/١/١٧

م/ اعــــــــــالن
ــوة قضائية لتبديل  ــمري) دع ــن س قدم اِّـواطن (فالح حس
ــن لديه  ــن (البدري) فم ــزي) بـدال م ــه (العن ــب) وجعل (لق
ــة عشر  اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس
ــر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية  يوما من تاريخ النش
ــن قانون البطاقة  ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) م بطلبه اس
الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر 

باسم مدير الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة 

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

 قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ٢٢٦٠
التاريخ :٢٠٢٣/١/١٧

م/ اعــــــــــالن
ــمري) دعوة قضائية لتبديل  قدمت اِّـواطنة (كوثرحسن س
ــن لديه  ــن (البدري) فم ــزي) بـدال م ــه (العن ــب) وجعل (لق
ــة عشر  اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس
ــر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية  يوما من تاريخ النش
ــن قانون البطاقة  ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) م بطلبه اس
الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر 

باسم مدير الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير .
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ٢٢٦١
التاريخ :٢٠٢٣/١/١٧

م/ اعــــــــــالن
ــمري) دعوة قضائية لتبديل  ــن س قدم اِّـواطن (صالح حس
ــن لديه  ــن (البدري) فم ــزي) بـدال م ــه (العن ــب) وجعل (لق
ــة عشر  اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس
ــر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية  يوما من تاريخ النش
ــن قانون البطاقة  ــتنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) م بطلبه اس
الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر 

باسم مدير الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير .
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

جمهورية العراق  
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ٢٢٦٢

التاريخ :٢٠٢٣/١/١٧
م/ اعــــــــــالن

ــوة قضائية  ــد طعمه) دع ــمية راش ــت اِّـواطنة (جاس قدم
لتبديل (لقب) وجعله (العنزي) بـدال من (البدري) فمن لديه 
ــر  ــة عش اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس
ــوف تنظر هـذه اِّـديرية  ــر وبعكسه س يوما من تاريخ النش
ــون البطاقة  ــكام اِّـادة (٢٢) من قان ــتنادا اُّـ اح بطلبه اس
ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر  الوطنية رقم (٣) لس

باسم مدير الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير .
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة 
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جمهورية العراق                        
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |٣٥٦|٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٣/١/١٨

مذكرة اإلخبار بالتنفيذ
لألموال اِّـنقولة

إُّـ اِّـدين : صالح الدين مهدي صالح
عنوانه : كوت / مجهول اإلقامة 

نخربكم بأنه تقرر حجز األموال اِّـنقولة السيارة اِّـرقمة 
٧٩٦٠٠ أ واسط أجره موديل ٢٠١٨  نوع بيجو بابل 
ــدر هادي صالح)   ــر لقاء طلب الدائن(حي برتقالي مصف
ــعمائة الف  ــتة ماليني و تس البالغ (٦,٩٠٠,٠٠٠) س
ــم أداء اِّـبلغ اِّـذكور خالل مدة ثالثة  دينار فيجب عليك
ــذا اإلخبار  ــخ تبليغكم به ــي لتاري ــن اليوم التال ــام م أي
ــتباع  ــوال اِّـحجوزة بموجب هذا القرار س وإال فان األم
ــادة ( ٦٩ ) من قانون  ــتنادا للم ــا للقانون وذلك اس وفق

التنفيذ.
اِّـنفذ العدل/  سراج منري يوسف

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٤١٦٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (اسعد عزيز كريم)
ــاص انك  ــة ذات اختص ــذه اِّـديرية جه ــق له ــد تحق لق
ــن دائم او مؤقت  ــول محل االقامة وليس لك موط مجه
ــتناداً للمادة  ــار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس او مخت
ــرر تبليغك اعالنا بالحضور  ــن قانون التنفيذ تق (٢٧) م
ــالل (١٥) يوماً تبدأ  ــدة الكوت خ ــة تنفيذ س َّـ مديري
ــالت التنفيذية  ــرة اِّـعام ــر ِّـباش ــن اليوم التالي للنش م
ــذه  ــر ه ــورك ستباش ــدم حض ــة ع ــورك وَّـ حال بحض

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل / سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:
ــخصية َّـ الكوت  ــوال الش ــرار محكمة االح ــه) ق (نفق
بالعدد ٥٦١٩/ش/٢٠٢٢ َّـ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٤ 

نفقه مستمر للطفلة (رؤى). 
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ــا و  ــر مجتمعن ــة األم ــي حقيق      ف
ن  ــه  إن لم يكُ داً من ــبة كبيرة جِ بنس
ــر يُعاني من  ــه في وقتنا احلاض بأكمل
ــم التي متكنه  ــم خاطئ للمفاهي فه
من التعايش مع اإلختالفات اإلنسانية 
رقي،ديني،ثقافي،..... إلخ)،  إختالف ( عِ
ــئ  ــلوك  خاط ــيظهر س ــي س بالتال
ــول  وص ــبب  بس ــم  للمفاهي ــا  ايض
ــائل  بل وس ــة لهم من قِ أفكارخاطئ
ــا و أكثرها  ــن أبرزها و أهمه ة و م ــدّ عِ
ــة  اإلعالميّ ــائل  الوس ــي  ه ــورة  خط
ــبب تزييف حقائق إنسانيّة  وذلك بس
بإمكانها أن تفرق كافة عناصر اجملتمع 

ناك إيصال مفهوم خاطئ  ــاً هُ ، و أيض
ــتكون  ــة ( احلُرية) و بالتالي س ــا هي مل
قباها.  د عُ مَ ــلبية و مبا ال حتُ النتائج س
فيجب العمل على إنشاء مؤسسات 
ــة  الصحيح ــاليب  األس ــنيّ  تُب
ــاتٍ و حروب  ــن دون نِزاع ــش م للتعاي
ــي اجملتمع و  ــراف اخملتلفة ف ــني األط ب
ــي. ــز على ما هو أَوْلَى و أساس التركي

ــة و الثقافيّة و  ــم الدينيّ إذ أنّ املفاهي
اإلجتماعيّة و السياسية التي تطرح 
ــة تصنعُ العديد  بصورة غير صحيح
ــي متكن أي  ــف الت ــاطِ الضع ــن نُق مِ
جهة تُريد بثَّ التَفرِقة في اجملتمع مع 
ــوع التفرقة . ــر اإلعتبار ن ــذ بنظ األخ
ــس و التي  ــن األُسُ ــد م ــاك العدي ن هُ
ــي وضع احللول  ــكان إعتماُدها ف باإلم
بالشكل الذي يستوفي توثيق الصلة 
ناك أيَّة  ــى ال  يكون هُ بني األفراد و حتّ
ــف جتعل أي جهة تريد بثَّ  نقاط ضع
ــع حلالة من  ــات و إيصال اجملتم النزاع
بُ  ــبِّ ةِ ألوانه و الذي يُسَ التطرُّف بكافَّ
ــزق املنظومة اجملتمعية, و أبرزها هو  مت

ــح لكيفيّة  ــوم الصحي أيصال املفه
الل فرضِ  ن خِ العيش معَ اإلختالفات  مِ
ــؤولة عن   ــى اجلهاتِ املس ــة عل الرَّقاب
ــة ( الدينية,  ــة بالقيم اخملتلف التوعي
ــة و  ــة, الثقافي ــة, اإلجتماعي رقي العِ
ــات  ــخ ), و إنَّ اجله ــية ...... إل السياس
ــيما  ــثِّ الوعي و الس ــؤولة عن ب املس
ــلمي لها الدور  مفهوم التعايش الس
ــة إما  ــم فكري ــال قي ــي إيص ــرز ف األب
بشكل صحيح و هو املطلوب أو نشر 
نافية  غالِطة متاماً ومُ و ترسيخ قيم مُ
ــي  ــبِّب ف ــا تُس ــي مم ــق العقل للمنط
طغيان  جهة على جهة  في التنظيم 
اجملتمعي ظناً منها أن لها كامل احلقّ 
ــرُ صحيح.  ــذا غي ــك و لكن ه ــي ذل ف
نا يجب أن تُقام مؤسسات تخضع  هُ
ــدرس نقاط  ــة عادلة ت ــة قانونيّ لرقاب
ــح  و تصح ــع   اجملتم ــي  ف ــف  ع الضّ
ــج املعطاة  ــون و محتوى املناه مضم
ــاع  ــيما القط ــراد و الس ــة األف لكاف
ــه من تأثير  ــوي و التعليمي ملا ل الترب
ــر  ــاً نش ــداً, و أيض ــهِ أب ــتهان ب ال يُس

ــليمة  ــريّة الس ــة االُس ــثّ التوعي و ب
ــي  ف ــرد  ف ــا كلُّ  ــأُ عليه ينش ــي  الت
ــاس القيم  ــون أس ــع حتى يك اجملتم
ــليم. الفكرية اخملتلفة ذات مصدر س

ــديد على  ــه و التش ــب التنوي إذن يج
ــه الكثيرون و هو,   أمر مهم يغفل عن
ــليم لطاملا  ــالح الفكري الس إنَّ الس
ــلحة التي  ــيبقى أقوى األس كانَ و س

ــذهِ إتخاذهُ  ــل حالنا ه ــن و في مث ميك
ــهِ التصدي  ــدرعٍ بإمكاننا من خالل ك
ــة املتطرّفة متاماً  ــات الفكريّ للهجم
ــدول املتربعة  ــاً التي تتخذها ال ليّ و كُ
ــالح  كس ــلطة  الس ــرش  ع ــى  عل
ــتويات الفكرية  ــري لكافة املس تدمي
ــتخدام  إس ــل  قب ــا  إختالفاته ــع  م
ــروف. املع اها  ــمّ مبُس ــلحة  األس

وألن اجملالس مدارس مثلما يقال، فإن أعظم 
م،  ــق احلِكَ ــارات، وأعم ــغ العب ــدروس، وأبل ال
وأطرف املواقف والنوادر، حدثت في مجالس 
ــخصيات  ــة التي حتضرها ش األدب والثقاف
ــع، جلهم من  ــاء اجملتم ــن وجه ــة م متنوع
السياسيني واألدباء والصحفيني والفنانني. 
ــس والصالونات  ــد كانت مثل هذه اجملال ولق
ــائعة إلى  ــات الثقافية املعاصرة ش واملنتدي
ــداد والبلدان العربية خالل  حد كبير في بغ
ــي،  ــرن املاض ــن الق ــف األول م ــود النص عق
ــاً أو وجيهاً  ــياً أو أديب ــد سياس ــدر أن جن وين
ــرك بصماته في تلك  ــاً بارزاً لم يت اجتماعي
اجملالس، بل وكانت مقصداً للزائرين من كبار 
الشخصيات الذين يقصدون البالد للتعرف 
على وجهائها ومثقفيها لالستماع إليهم 

ــؤون السياسة  ومحاورتهم في مختلف ش
ــة واألدب واحلياة.ولقد فاتنا من أدب  والثقاف
ــر، لوال  ــيء الكثي ــس وحكاياتها الش اجملال
ــوال بعض ذكريات  ــاب هنا وآخر هناك، ول كت
منبثة بني كتب التاريخ والسير والذكريات. 
ــد عادة في  ــس األدب تعق ــت مجال واذا كان
ــرب أو في بيوتهم مثل  صالونات األدباء الع
ــاد الذي يلتئم  ــون عباس محمود العق صال
ــة في بيته مبصر اجلديدة، فإن  كل يوم جمع
ــداد كانت تعقد عادة  مجالس األدب في بغ
ــب البيوت  ــعبية إلى جان ــي املقاهي الش ف
ــف، مثلما يتحدث  واملقاهي وإدارات الصح
ــي الكاتب  ــود الكرخ ــا حفيد املال عب عنه
ــني حامت الكرخي في  والباحث الراحل حس
ــس األدب في بغداد»،  ــيق «مجال كتابه الش
ــبع املواجهة  ومن تلك املقاهي: «مقهى س
ــى عارف آغا  ــاع القدمية، ومقه ــوزارة الدف ل
قرب جامع احليدر خانة، ومقهى الزهاوي في 
ــة البقجة،  ــدان، ومقهى وهب في محل املي
ــى املميز  ــهيرة، ومقه ــزاوي الش ومقهى ع
ــب الكرخ «، وقد  ــى البيروتي في جان ومقه
ــن كتابه  ــي في جزئني م ــجل لنا الكرخ س
ــوادث واحلكايات  ــرات احل الطريف هذا عش
ــنوات  ــك اجملالس في س ــهدتها تل التي ش

ــر أن اجمللس الثقافي  ــا وتأثيرها. غي ازدهاره
لألب انستاس ماري الكرملي كان على خالف 
ــة الكرملني،  ــك اجملالس يعقد في كنيس تل
وعلى غرار مجلس العقاد كان يعقد كل يوم 
ــاءً حتى الثانية  جمعة لكن صباحاً ال مس
ــرة ظهراً، وهذا هو اجمللس الذي عقدت  عش
ــول التصوف  ــة ح ــرة التاريخي ــه املناظ في
واجلدل حول احلّالج بني املستشرق الفرنسي 
ــينيون واحملامي البغدادي عباس  لويس ماس
العزاوي، وهي املناظرة التي طاملا حتدث عنها 
ــديدين في جلساته  ــة واعجاب ش بحماس
ــن  ــب ع ــرب وكت ــارق ح ــل ط ــي الراح احملام
ــهدها مجلس الكرملي  مجرياتها التي ش
.١٩٤٥ ــان  نيس  ٢٧ ــة  اجلمع ــوم  ي ــاح  صب

ــي بغداد  ــس األدب ف ــن مجال ــي كتابه ع ف
ــيخ الصحافة  ــن ش ــا الكرخي ع ــل لن ينق
ــي مجلس  ــراك، ما حدث ف ــادر الب عبد الق
«صالون اجلمعة» وهو غير مجلس الكرملي 
ــع في بيت  ــا يعقد أيام اجلم ــي، امن الصباح
ــي الدفتري، فقد  ــي محمود صبح السياس
ــاعر  ــوف والش ــدث أن زار العراق الفيلس ح
ــخصية  والوزير التركي رضا توفيق، وهو ش
ــخ العثماني،  ــة في التاري ــة ومتناقض غريب
ــة  لإلطاح ــاالً  فع ــا  حتريضي دوراً  ــت  لعب

بالسلطان عبد احلميد الثاني لكنه سرعان 
ــا ندم على ذلك بعد مجيء االحتاديني ومن  م
ــدة احلكم  ــال أتاتورك إلى س ثم وصول كم
في تركيا، وعبر عن خلجات نفسه وعظيم 
ندمه شعراً، وألنه من املوقعني على معاهدة 
ــس الوطني الذي  ــيفر فقد اتهم من اجملل س
ــه اتاتورك في انقرة باخليانة مما اضطره  أقام
ملغادرة إسطنبول باجتاه اإلسكندرية ومنها 
مان  ــتدعي إلى عَّ ــى مكة املكرمة، ثم اس إل
ــيس االمارة اجلديدة، امارة  ليساعد في تأس
شرق األردن نواة اململكة األردنية الهاشمية 
ــخصيات  ــدد من الش ــه بع ــت عالقت وتوثق
املؤثرة وفي طليعتها شاعر األردن مصطفى 
التل امللقب «عرار» نسبة إلى نبتة النرجس 
البري العاشقة للحرية في فضاء الصحراء. 
ــوف» رضا توفيق إلى  املهم وصل « الفيلس
بغداد عام ١٩٤٠ وكان من الطبيعي أن يدعوه 
صديقه الدفتري لزيارة مجلسه األدبي، وملا 
ــد عرف بذلك أكثر  ــوفاً وق كان توفيق فيلس
ــاعراً فقد  ــياً أو وزيراً أو ش ــن كونه سياس م
ــوض مناظرة فكرية  ــن املتوقع أن يخ كان م
أو يطرح قضية مهمة للنقاش مع احلضور، 
ــدث، امنا الذي  ــن هذا األمر لم يح لكن أي م
ــتعداده للمصارعة  حدث أنه أعرب عن « اس

ــراق»! . قال له  ــع بعض املصارعني في الع م
ــذي يحضره  ــب الصالون ال ــري صاح الدفت
ــاء  ــيني والوجه ــن السياس ــع م ــادة جم ع
ــراق من  ــس في الع ــاء: لي ــني واألدب واملثقف
ن يصلح ملصارعتك إالَّ جميل  ــفة مَ الفالس
ــل  ــي نق ــل الكرخ ــاوي. يواص ــي الزه صدق
ــج اجمللس  ــو يقول: فض ــراك وه ــث الب حدي
بالضحك ألنَّ الزهاوي – كما ال يخفى – كان 
ــلل!. ولكي تكتمل صورة هذا  مصاباً بالش
الفيلسوف املصارع، نشير إلى ما كتبه مير 
بصري في مقاله «مجلس الدفتري وطرائف 
ــراق  ــي الع ــية ف ــة والسياس ــاة األدبي احلي
ــهراً في  ــي» من أن رضا توفيق بقي أش امللك
ــة: «وكان مولعاً  ــة العراقي ضيافة احلكوم
بكثرة الكالم ال ينقطع سبيل حديثه حتى 
ــاؤه ذرعاً وطووا عنه كشحاً.  ضاق به جلس
ــا توفيق  ــوف رض ــإن الفيلس ــال ف ــق يق احل
ــة بطلبه  ــذ البداي ــر من ــم األم أراد أن يحس
ــداد، وال نعرف  ــد مصارعي بغ ــة أح مصارع
ــري باقتراحه منازلة  ــخر منه الدفت ملاذا س
ــلل، ولم يدعُ مصارع  الزهاوي املصاب بالش
ــهير آنذاك عباس الديك ملنازلته  بغداد الش
ــة،  البغدادي ــفية  الفلس ــة  الطريق ــى  عل
ــة القاضية!. ــي النقاش معه بالصرع وينه

ــي ( ع ) هل  ــم االمام  عل ــأل احده س
ــام افأعبد ما  ــال االم ــك ؟ فق رأيت رب
ــراه  ــال (ع) ال ت ــراه ؟ ق ــف ت الرأه؟ وكي

العيون مبشاهدة العيان و لكن تدركه 
ــان ، قريب من  ــق االمي ــوب بحقائ القل
االشياء ، غير مالمس ، بعيد منها غير 
مباين ، متكلم ال بروية ، مريد البهمه 
ــع ال بجارحة ، لطيف ال يوصف  ، صان
ــة ،  ــاء ، بصير ال يوصف باحلاس باجلف
رحيم ال يوصف بالرقة ، تعنوا الوجوه 
لعظمته ، وجتب القلوب من مخافته.
ــق  اخلالئ رب  ــى  وتعال ــبحانه  س اهللا 
ــموات وعدد  ــم مافي االرض والس يعل
ــجر ال تختلف  ذرات التراب واوراق الش
ــات ، بيده كل  ــده االصوات وال اللغ عن

ــيء ( الرزق واالعطاء واملنع و االمانة  ش
ــوت و الصحة واملرض كل  ــاة و امل واحلي
ذلك مرهون بعلمه الذي ال يحده حد) 
ــه كن فيكون). ــى امرا يقول ل (اذا قض

ــاطع  الس والقمر  ــمس املضيئة  الش
ــحاب و الرياح  ــوم والس ــوره والنج بن
ــل على وجوده و الكنوز  واملطر هي دلي
ــة كالذهب و الفضة و الزمرد و  الثمين
حتى النفط و مشتقاته هي من االرض 
التي رتقها فسواها واغطش مرعاها.

وهناك اشكال متنوعة االصناف منها 
ــابحة و  ــي الفضاء و منها س تطير ف

االنسان الكائن احلي اخمللوق من العدم 
الى الوجود في ظلمات ثالث خلقه من 
ــمع والبصر و  طني الزب و خصه بالس
الشم والذوق و اللمس و العني واالذن و 
القلب وااليدي و االرجل و الفرح واحلزن 
ــان ، كل ذلك  والرضا والغضب و اللس
ــتمد منه العون وهو  من صنع اهللا نس
احلكيم العليم قهر عباده و مخلوقاته 
ــوت. وهذه هي  ــي ال مي ــوت و هو ح بامل
صفات اهللا وتوحيده و دليلنا على ذلك 

(سورة التوحيد _ االخالص.

ــعرا  ــر واالن اكتب ش ــة اخلواط ــدات   بكتاب - ب
ــالل قراءتي  ــعرية وكتاباتي من خ ــوص ش ونص
للكتب كما اطلع في بعض القصص والروايات 
ــفية او سياسي او تاريخي الخ  قد تكون فلس
ــاعدني في الكتابة كانت  ودراسي ابداً لم تس
ــان عندما  ــن كل إنس ــد ولك ــدة كل البع بعي
ــيئا  ــعر انه أجنز ش ــو خطوة من جناح ش يخط
مهما والدراسة شيء ضروري ولكن كتاباتي من 

خالل جتارب وضحت سابقاً من عمر املراهقة.
ــع الذي  ــن الواق ــا م ــي طرحته ــكِ الت • كتابات

تعيشينه أم من اخليال؟
ــب كتاباتي للنصوص النثرية كانت واقعا  -اغل
ــوف  ــيط واضح مكش ــض منها خيال بس بع

وااللفاظ عارية أي مبعنى مفهومة للقارئ 
ــخ التي مت بيعها في  • هل لنا نعرف عدد النس

كل أعمالكِ ؟
ــخة في الوقت احلالي واحلمد   - طبعت ٢٥٠ نس
ــي اجلزء  ــيصدر كتاب ــاً س ــدت وقريب ــد نف هللا ق

الثاني.
• كيف بدأت تسويق كتبك  ومتى؟  

- تسويق الكتب كانت من الدار التي طبعت به 
واالكثر في معرض العراق  للكتاب.

• بأي قصة تأثر القراء وملاذا؟
- نتحدث بصراحة انني تأثرت بأول رواية قرأتها 
ــن بعدها  ــف زيدان» وم ــب «يوس ــت للكات كان

البؤساء وأوالد احلارة الخ.
• من أين تأخذ موضوعاتك وما اول عمل كتبت  

وكيف كأن االقبال عليه؟
ــا في حياتي  ــي من جتارب رأيته ــب كتابات - اغل
ــل عندما طبعت  ــم يكن وقت طوي اليومية ول
كتابي العام املاضي في الشهر الثامن صدر لي 
ــوان (ال حتزن) ، واحلمدهللا اقبال القراء  كتاب بعن

عليه كان جيد.
ــميتك لكتابك بهذا  ــبب تس ــزن .. ما س • ال حت

االسم ؟
- سميته (ال حتزن) الفكرة وهي نحنُ في مجتمع 
تعب من احلزن و الظلم يود ان يكون سعيدا وأن 
قراء كتابي البد ما يجد نفسه النه اذا كان ثائرا 
ــودا وإذا كان يحب أيضاً  ــون موج ــه فيك لوطن
ــود وأذا حزين  ــون موج ــعيد يك ــود واذا س موج
موجود فأنا جمعت كثير من القصائد النثرية 
حتى اوصل للقارى املعنى واالسلوب احلقيقي 

من الكلمات املكشوفة بهذه الكتاب. 
• ما اسباب استمرارك في الكتابة؟

ــتمراري في الكتابة لتحقيق هدف معني  - اس
وإنشاء اسم يليق بي.

• ما الكتاب املفضل لديك من أعمالك ؟
- كتابي االول هو (ال حتزن) وبالتأكيد الن الكتاب 
ــب يكون له حب خاص  ــة جهد وتع االول ونهاي

ويكون مفضل.

ــاعره عن  ــاك من يعبر عن مش ــل برأيك هن • ه
طريق رواية ؟

ــاعره رواية او  ــن مش ــد من يعبر ع ــم يوج - نع
قصة قصيرة او في خاطرة نثرية.

ــبب التطور  *هل عدد الكتاب بازدياد أم قل بس
االلكتروني ؟

ــور االلكتروني برز  ــرعة  والتط - نعم عصر الس
ــنني ولكن ال مينع الكاتب بأنشاء  في أواخر الس

اصدار له.
ــة ام  ــب الورقي ــراءة   الكت ــجعني  ق ــل تش • ه

االلكترونية؟ 
ــعر  ــجع القراءة االلكترونية لكي ال يش - ال اش
ــك الكتاب  ــره في مس ــذة من ام ــي في ل املتلق
ــية  ــش مغامرة لهذا يجب ان نعطي قدس ويعي

للكتاب ونحن نطلع على اغلب املؤلفات.
ــل فكرة رمبا ال  ــتطيعني الكتابة توصي •هل تس

نستطيع اليوم بها؟  
- نعم الكتابة توصل افكار االخرين لشخص ما 

و توضح له احلالة التي مير بها املرء.
ــاب  ــا للكت ــي تقدمه ــة الت ــي النصيح • ماه

املبتدئني؟
ــيرتهم في  ــوا مس ــم ان يواصل ــي له - نصيحت
الكتابة وال ينقطعون عنها وشكراً لكم التاحة 

هذه الفرصة.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
نظرا للتحوالت التي شهدها العراق سياسيا واجتماعيا 
ــي كل اجملاالت وتضمينا  ــا وانفتاحه على العالم ف وتقني
ــع الدولي ولذلك  ــه اجتاه اجملتم ــح  العراق والتزامات ملصال
ــادة ٤ اوال :تعرض اجلهات  ــرع قانون عقد املعاهدات وامل ش
اخملتصة مشروع املعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان 
عقده بفترة مناسبة على اجلهات ذات العالقة باملعاهدة 
وعلى وزارة اخلارجية لدراسته وابداء الرأي فيه وتعرضه مع 
اراءاجلهات ذات العالقة والبد املشورة القانونية في شانه 
ــري  ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه ويس
ــراف قبل  ــدة املتعددة االط ــروع املعاه ــى مش احلكم عل
التصديق واالنضمام ولوزارة اخلارجية ان تعني عند احلاجة 
ــد املعاهدات الثنائية  ــن ميثلها في الوفود املكلفة بعق م
ــرات الدولية واالقليمية  ــارك وزارة اخلارجية في املؤمت وتش
ــراف وتتولى وزارة  ــدات متعددة االط ــة بعقد املعاه املعني
ــكيل الوفود  ــداد وتش ــة واع ــؤولية دراس ــة مس اخلارجي
ــن القانون  ــة املعنية بتدوي ــرات الدولية واالقليمي للمؤمت
ــس الوزراء جمهورية  ــي او تطويره وميثل رئيس مجل الدول
ــراز وثائق وتفويض  ــراق بحكم منصبه دون احلاجة الب الع
ــد املعاهدة ويعد  ــال املتعلقة بعق ــرض القيام باالعم لغ
ــر اخلارجية ممثال جلمهورية العراق وبحكم منصبه دون  وزي
احلاجة البراز وثائق تفويضه لغرض التفاوض في شان عقد 
املعاهدة ويسمى مجلس الوزراء الشخص اخملول بتمثيل 
العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او اعتمادها 
ــا او االعراب عن موافقتها على االلتزام بها واي  او توثيقه
ــخص غير ماذون  ــل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به ش عم
ــمية  ــراق ولكنه يحمل صفة رس ــل جمهورية الع بتمثي
ــه اليكون له اثر  ــارس العمل بحكم وظيفته فان عمل وم
ــق طبقاالجراءات  ــت اجازته في وقت الح ــي اال اذا مت قانون
ــذا القانون ومت تبادل وثيقة االجازات  قانونية املقرره في ه
ــن قانون  ــة واملادة ٧ م ــق وزارة اخلارجي ــن طري ــة ع الالحق
ــني حكومة العراق  ــدات الثنائية ب ــدات حترر املعاه املعاه
ــق مايلي : باللغة  ــة واحدة او اكثر وف ــدول االخرى بلغ وال
ــة عربية او اكثر  ــة عقد املعاهدة مع دول ــة في حال العربي
ــة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة املتفاوضة  وباللغ
االخرى على ان يكون للغتني حجية قانونية واحدة وباللغة 
العربية واللغة القومية للدولة املتفاوضة وبلغة ثالثة اما 
ــريكة ان يكون للغات الثالث  ــية ش االنكليزية او الفرنس
ــى اللغة الثالثة فقط  ــة قانونية وعلى ان يعول عل حجي
عند حصول خالف في شأن تفسير احد نصوص املعاهدة .

;k\Å·]¬∏\;‡Ê›]Õ;∫;k]îÂ] ∏\

علي حيدر فاضل

د. طه جزاع

أبراهيم الراجحي
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ــريعة ، عن الكتابة وأهميتها وكيف كانت جتربتها في  ــرح  حتدثت في وقفة س ــم املس ــمي ، كاتبة وطالبة في فنون قس آمنة الهاش

ــاذا قالت ؟.  • متى بدأت الكتابة وهل الكتابة وحي أم اجتهاد؟ ..- في بداياتي كنت في عمر املراهقة  كنت اكتب خواطر  ــة .. فم الكتاب

ــهرت إياما حتى وصلت الى ما انا  ــيطة جداً،  نعم كانت من إجهاد وتعب وس قد تكون غير منتظمة بالصورة الصحيحة خواطر بس

عليه االن .. كيف كانت بدايتك في الكتابة وتطورها وهل ساعدتك الدراسة على تطوير  الكتابة أم كانت كتابتك عن جتربة؟

حاورتها / نور نجاح عبداهللا
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11نشاطات

ــوري مدير عام  التقى املهندس عمار اجلب
ــي وزارة االعمار  ــة للماء ف ــة العام املديري
ــكادر  ال ــة  العام ــات  والبلدي ــكان  واإلس
ــعد  ــركة س ــاريع في ش ــدم للمش املتق
ــاء النهروان  ــروع م ــذة ملش ــة املنف العام
وبحضور معاون املدير العام ومدير قسم 
ــي املديرية العامة  التنفيذ والتصاميم ف
ــير  ــاول االجتماع مراجعة س ــاء  وتن للم
ــة كافة  ــرح ومناقش ــروع وط عمل املش
املعوقات واملتعلقات احلالية واملستقبلية 
وايجاد افضل احللول املناسبة للمشاكل 
ــة  واملالي ــة  والقانوني ــة  واالداري ــة  الفني
ــل الذي  ــير العم ــان عدم توقف س لضم
ــينقل منطقة النهروان والقرى اجملاورة  س
ــبة االجناز  ــيما وان نس ــه نوعية الس نقل
احلالية بلغت ٨٠٪ .كما استقبل اجلبوري 
النائب الدكتور رائد املالكي عن محافظة 
ــة القانونية في  ــو اللجن ــان وعض ميس
ــيد  ــس النواب .اجلبوري رحب  بالس مجل
ــارة التي تعزز  ــب مثمنا له  هذه الزي النائ
التواصل والتنسيق  مع الدوائر احلكومية 
من اجل تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني 

ــاريع  ــة املش اللقاء تناول بحث ومناقش
ــة  املديري ــا  تنفذه ــي  الت ــتثمارية  االس
ــان  ميس ــة  محافظ ــي  ف ــاء  العامةللم
ــل املعوقات والتوصل  اللقاء اكد على ح
ــركة املنفذة مبا يخص  الى حلول مع الش
مشروع ماء العمارة السيما وان املشروع 
وصل الى مراحل عمل متقدمة في  اجنازه 
وبطاقة تصمية تبلغ  ١٦٠٠٠م٣بالساعة 
ــيغطي اكثر من   مليوني نسمة من  وس
جانبه اكد النائب املالكي دعمه وتواصله 
مع مدير عام املديرية العامة للماء مبديا 
تعاونه الكامل  من اجل تسهيل اجراءات 
العمل مع الدوائر ذات العالقة .واستقبل 
مدير عام املديرية العامة للماء املهندس 
ــيد  عمار اجلبوري في مكتبة بالوزارة الس
ــاوي عضو  ــم نغيمش الغرب ــب باس النائ
ــط.  ــن محافظة واس ــس النواب ع مجل
ــيد النائب مثمنا له  ــوري رحب بالس اجلب
ــات  ــل مع املؤسس ــوة لتواص ــذه اخلط ه
ــاكل  ــوزارات لتذليل املش ــة وال احلكومي
ــة ..  ــر ذات العالق ــع الدوائ ــات م واملعوق
اللقاء تناول مناقشة سير عمل املشاريع 

ــتثمارية التي تشرف عليها املديرية  االس
العامة للماء في محافظة واسط واهمها 
مشروع ماء الكوت ومشروع ماء الزبيدية 
ــائر واالخير   ــي والبش ــاء احل ــروع م ومش
ــيتم  ــة والتصاميم وس ــل الدراس مكتم
ــرار  املوازنه لعام  ــال اق ــروع ح ادراج املش
ــوري مدير  ــدس عمار اجلب ٢٠٢٣.وزار املهن
عام املديرية العامة للماء في وزارة االعمار 

ــة مختبرات  ــكان والبلديات العام واإلس
ــيطرة النوعية في  ــة والس ــم البيئ قس
ــداد التابع للمديرية العامة  العاصمة بغ
ــالل الزيارة على  ــع اجلبوري خ للماء واطل
عمل القسم واستمع الى عرض مفصل 
ــر الكيمياوية  ايالف  من قبل مديرة اخملتب
ــاطات  ــام وواجبات ونش ــل ومه ــن عم ع
ــدد الفحوصات  ــم  واهم نتائج وع القس

ــن جانبه اثنى  ــم ، وم واحتياجات القس
ــم  ــوري على اداء املوظفني في القس اجلب
ــعيه وأهتمامه من اجل  تطوير  مؤكدا س
عمل هذا القسم املهم اميانا منا باهمية 
ونوعية تقدمي  مياه الشرب وفق املواصفات 
القياسية العاملية وبجودة صحية جيدة 
ــى املواطنني.موجها على بذل  ــة ال مقدم
املزيد من العطاء في سبيل رفع مستوى 
ــة للماء  ــة العام ــدا ان املديري االداء مؤك
ــتلزمات  ــر كافة مس ــى توفي ــعى ال تس
ــم السيطرة النوعية من  ومتطلبات قس
ــل النتائج وارتفاع اداء  اجل حتقيق  افض
ــع مدير عام  ــم . والتقى اجلبوري م القس
دائرة التخطيط واملتابعة االستاذ سمير 
ابراهيم   ومعاونه االستاذ حيدر صيهود 
ــاء ومدراء  ــاون مدير عام امل ــور مع وبحض
ــي للمديرية   ــب االعالم ــام واملكت االقس
االجتماع تناول طرح ومناقشة املشاكل 
ــاريع  ــل املش ــة بعم ــات املتعلق واملعوق
االستثمارية .االجتماع ناقش متعلقات 
٢٥مشروع بهدف حل املشاكل واملعوقات 
وإيجاد حلول مناسبة بالطرق  القانونية 

ــاع أكد  ــوض بها .االجتم ــة النه وكيفي
ــني املديرية  ــيق ب ــاون والتنس ــى التع عل
العامة للماء ودائرة التخطيط واملتابعة 
ــاءات والزيارات التي  ــتمرار هذه اللق واس
ــرعة  ــار الزمن والس ــي اختص ــهم ف تس
ــراءات العمل وعدم  ــهيل اج لضمان تس
ــاع اتخذ اجراءات متعددة  التوقفاالجتم
ــي مفصل عن  ــداد تقرير فن تضمنت  اع
ــع ادراج احللول  ــروع م ــات كل مش معوق
ــالل االجتماع  ــاق عليها خ ــي مت االتف الت
ومبدة قصيرة جدا.وفي اخلتام زار املهندس 
ــام املديرية العامة  ــار اجلبوري مدير ع عم
للماء  مؤخرا  مشروع ماء جديدة الشط 
ــا الى تكثيف  ــة ديالى داعي في محافظ
ــازة ،  ــل الجن ــرة العم ــادة وتي ــود وزي اجله
واجرى اجلبوري اجتماعا موسعا مع دائرة 
ــركة املنفذة  املهندس املقيم وكادر الش
ــاع  االجتم ــية  الهندس ــاو  الف ــركة  ش
ــره مدير ماء ديالى املهندس مرتضى  حض
جاسم الذي ابدى تعاونه ودعمه الكامل 
للمشروع بهدف  توفير اخلدمات الهالي.
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املديرية العامة للماء املشرفة على مشاريع احلكومة االحتادية في كافة احملافظات لديها مشاريع استراتيجية خاصة   

مبشاريع تصفية املياه في احملافظات التي هي من مسؤليتنا ومشاريع التصفية االقل من اربعة االف متر مكعب  تكون من 

صالحية احملافظات  مبوجب البرنامج احلكومي  وحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد الوزير. املديرية لديها 

خطة النشاء سبعة مشاريع رئيسية في العراق لعام ٢٠٢٣ وهناك تسعة مشاريع سوف تنجز عام ٢٠٢٤.وان املديرية جادة 

من خالل املشاريع اليومية لدوائر املهندس املقيم وتذليل العقبات في اعمال الشركات .

البينة الجديدة / وسام نجم / علي شحونة الكعبي 
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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على حني غرّة يتفاجأ العراقيون باإلرتفاع غير املسبوق ألسعار 
ــوم حاجز الـ  ــار العراقي حتى المس الي ــدوالر أزاء الدين صرف ال
اً بعلم  ــتُ مختصّ ــف دينار لكل (١٠٠) دوالر .. وألنني لس (١٦٠) أل
ــي كمواطن عراقي وككاتب واعالمي من  اإلقتصاد أو املال ولكن
حقي أن ادلو بدلوي وأن أنقل صوت الناس كما يقتضي الواجب 
ي بجرأة  املهني وما أشرف من الدفاع عن قضايا الشعب والتصدّ
ــه نتيجة هذا االرتفاع  ــكل األزمات والتحديات التي تعصف ب ل
ــبب  ــذي يحصل ألول مرة منذ (١٨) عاماً .. هناك من يعزو الس ال
الى قرار للبنك االحتادي الفيدرالي األمريكي املسؤول عن الدوالر 
ــة مالية في  ــي بالالئمة على عدم وجود سياس ــاك من يُلق وهن
ــاه الصحيح  ــة الصعبة باإلجت ــى توجيه العمل ــالد قادرة عل الب
ــب ومتطلبات وحاجات االقتصاد العراقي، ويذهب  والذي يتناس
آخرون الى القاء السبب على عمليات التهريب التي يتعرّض لها 
ــدول تعاني من أزمات مالية وانخفاض  ــدوالر الى خارج البالد ل ال
ــعار عمالتها األمر الذي ينعكس سلباً على العراق  حاد في اس
وبني حانه ومانه ضاعت حلانه ، لكنني على الصعيد الشخصي 
ــطوانة التي  ــي غير معنيّ بكل هذه األس ــن العراق أرى أن املواط
ــدوالر .. نزل  ــك هي «صعد ال ــدار الليل والنهار وتل ــرّر على م تُك
ــدوالر» ولألمانة أقول : واهللا لو كان لدينا اقتصاد قوي واكتفاء  ال
ذاتي من السلع والبضائع واملنتجات الزراعية والغذائية ملا كان 
ــدوالر صعد أم انخفضت  ــب وال من بعيد بال ــأن ال من قري لنا ش
ــرة على  ــاً لدينا جمعيات تعاونية منتش ــعاره ولو كان ايض اس
ــلع والبضائع واملواد  ن لك احتياجاتك من الس رقعة البالد وتؤمّ
ــعار زهيدة ملا جازف التجار اجلشعون واملضاربون  الغذائية بأس
ــعر طبقة  ــعار فوق معدالتها الطبيعية وملا وصل س برفع األس
ــار وملا ارتفعت  ــن (٧) آالف دين ــدة الواحدة الى اكثر م ــض املائ بي
اسعار الكثير من العصائر واملواد األساسية وسط مخاوف من 
أن تؤدي أزمة إرتفاع اسعار صرف الدوالر الى زيادة معدالت الفقر 
ــوق (٣١٪) ووجود املاليني من  ــي وصلت مديات مقلقة أي ما ف الت
ــب احصائية  ــون حتت خط الفقر بحس العراقيني الذين يعيش
ــة التي يجب  ــط العراقية .. أن احلقيق ــمية لوزارة التخطي رس
ــارة اليها وهي أن املتضرّر األول واألخير من زيادة سعر صرف  األش
ــلع  ــعار املواد الغذائية والس ــدوالر وما يتبعه من زيادة في اس ال
ــا الفقير» وأصحاب  ــو املواطن الفقير «لك اهللا ايه والبضائع ه
ــون على حافة احلياة. وعليه ارى أن من  الدخل احملدود وممن يعيش
الواجب أن تبادر احلكومة بوصفها األب الراعي للمواطن واملدافع 
ــلة إجراءات فورية وحازمة للحدّ من تأثير  عنه الى اتخاذ سلس
ارتفاع سعر الدوالر على مجمل احلركة االقتصادية وعلى ضوء 
ما أشرنا إليه وألن أي تهاون أو تقاعس من شأنه أن يُلحق الضرر 
ــم في مأمن  ــا املتخمون فه ــات الفقيرة .. أم ــيم بالطبق اجلس
ــتفيدين بالدرجة األساس من لعبة  على الدوام، بل هم من املس
ــعار الدوالر.. وأخيراً أقول؛ حافظوا على دينارنا قويّاً ال  ارتفاع اس
لوا القطاع  ــدوالر .. وأضمنوا لنا اقتصاداً متيناً وفعّ تهزّه رياح ال
ــوا على أيدي كل املتالعبني  ــاص واجلمعيات التعاونية واضرب اخل
واملضاربني باألسعار .. ال نريد للفقراء أن يكونوا ضحية أو وقوداً 

للدوالر وهذا واجب في أعناق كل الشرفاء!!.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@â¸ÎÜ€a@fiå„@NN@â¸ÎÜ€a@Ü»ï
âbn™@ÂüaÏΩaÎ

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــر عموده  ــد الزهرة البياتي)  عن نش ــذر الزميل ( عب يعت
ــه لاليام  ــذه الزاوي ــي) في ه ــع اليوم ــي( الوج الصحف
(١٦و١٧و١٨ من كانون الثاني احلالي إلنشغاله   مبتابعة 
ــي غرفة إنعاش  ــقيقته الراقدة ف ــة الصحيّة لش احلال
ــي ببغداد  ــدي التعليم ــفى الكن ــي مستش ــب ف القل
ــي  املضني في غرفة  ــة الى  معترك العمل اليوم إضاف
دوه ونسأله  حترير األخبار..  شكراً لألحبة القرّاء ممن تفقّ
ة والشفاء العاجل لشقيقته  إنّه  تعالى ان مينّ بالصحّ

جيب. سميع مُ

متابعة / البينة الجديدة 

توفيت أكبر معمرة في العالم، وهي الراهبة الفرنسية 
لوسيل راندون، عن ١١٨ عاماً في فرنسا حسبما أعلنت 

دار املسنني التي كانت تقطنها.
وكانت راندون، التي حملت لقب «األخت أندريه» عندما 
ــة كاثوليكية عام ١٩٤٤، قد  انضمت إلى جماعة خيري

تعافت من فيروس كورونا العام املاضي.
وولدت الراهبة الفرنسية في ١١ شباط ١٩٠٤ وكانت أكبر 
األحياء سنا في العالم وفقا لقائمة تصنيف املعمرين 

العاملية التابعة ل مجموعة أبحاث الشيخوخة.
ــنني  ــؤول اإلعالمي في دار املس ــال دافيد تافيال املس وق
ــم راندون:  ــث كانت تقي ــن البوريه» حي ــانت كاتري «س
ــرا (الثالثاء املاضي ). ثمة  ــاعة الثانية فج «توفيت الس
ــوت كانت ترغب بلقاء  ــزن كبير لكنها كانت تريد امل ح

شقيقها احلبيب مجدداً».
ــميتها «عميدة  ــان) ٢٠٢٢ عندما مت تس ــي (نيس وروت ف
ــى  ــب عل ــل اللق ــت حتم ــا كان ــرية» بعدم ــن البش س
ــي واألوروبي: «يقال إن العمل يقتل  ــتويني الفرنس املس
لكن بالنسبة لي، جعلني العمل استمر، عملت حتى 

سن الثامنة بعد املئة».

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

âaàn«gÎ@ÈÌÏ‰m
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م بخالص  ــاح) تتقدّ ــهيد ( عبد القادر صب عائلة الش
ــلمان  ــكرها وتقديرها الى اللواء ( مظفر كاظم س ش
ــة والعميد  ــداد/ الرصاف ــرطة بغ ــي) قائد ش التميم
ــرطة  ــم الش ــاكر ناصر) مدير قس الدكتور ( كامل ش
ــم) ضابط محكمة  م ( محمد رحي ــة واملقدّ القضائيّ
استئناف بغداد/ الرصافة ألدائهم واجبهم بكل أمانة 
م ( محمد رحيم) ملا يبديه  وإخالص، وباخلصوص املقدّ
ــاني وتذليل الصعاب أمام املراجعني ..  من تعامل انس
د اهللا خطاهم . شكراً ملن يعملون خلدمة الناس وسدّ

متابعة / البينة الجديدة 
ــول تاريخي، وللمرة األولى  في حت
من أكثر من ستة عقود، انخفض 
عدد سكان الصني، وباتت الهند 
املرشحة األولى ألن تكون الدولة 
ــى في العالم من حيث عدد  األول

السكان في العام احلالي.
فقد انخفض عدد سكان الصني 
ــرة األولى منذ  العام املاضي للم
ــي من  ــول تاريخ ــو حت ١٩٦١، وه
ــرة  ــة فت ــون بداي ــع أن يك املتوق
طويلة من االنخفاض في أعداد 

مواطنيها.
ــب الوطني لإلحصاء  وقال املكت
ــالد كان بها  ــني إن الب ــي الص ف
ــي  ف ــخص  ش ــار  ملي  ١٫٤١١٧٥
ــة مع  ــام ٢٠٢٢، مقارن ــة ع نهاي

١٫٤١٢٦٠ مليار قبل عام.
ــي العام  ــدل املواليد ف وبلغ مع
ــود لكل ١٠٠٠  ــي ٦٫٧٧ مول املاض
ــن معدل  ــخص، انخفاضا م ش
ــي  ــود ف ــد ٧٫٥٢ مول ــد عن موالي
ــدل مواليد  ــو أقل مع ٢٠٢١، وه

ــا ذكرته  ــالق، وفقا مل ــى اإلط عل
ــني أيضا  ــجلت الص ــرز. وس رويت
ــات منذ ١٩٧٤،  ــى معدل وفي أعل
ــجلت ٧٫٣٧ حالة وفاة لكل  إذ س
ــدل  ــة مبع ــخص مقارن ١٠٠٠ ش

٧٫١٨ حالة وفاة في ٢٠٢١.

متابعة / البينة الجديدة 

رحلت صباح االثنني املاضي في 
ــة اإليطالية جينا  ــا النجم روم
ــن ٩٥ عاما،  ــا ع ــو بريجيدي لول
وكانت قد ملعت في خمسينيات 
ــرن املاضي ولقبت بـ»أجمل  الق
ــم»، وتعد آخر  ــي العال ــرأة ف ام
ــة تفوق  ــى مرحل ــهود عل الش

السينما اإليطالية على غيرها 
ــها  ــي العالم كله، وتأسيس ف
ــة  بالواقعي ــروف  املع ــاه  لالجت
ــدت جينا في ٤/متوز  اجلديدة. ول
ــوبياكو، وهي بلدة  ١٩٢٧ في س
ــة خالبة بالقرب من روما،  جبلي
ــا صانع أثاث.  ــث كان والده حي
ــينما  ــت على عرش الس وتربع
اإليطالية إلى جانب مواطنتها 

صوفيا لورين منذ خمسينيات 
القرن املاضي حتى تسعينياته. 
إيطاليا،  ــي  ف ــا  بداياته ــم  ورغ
ــهرة كبيرة في  ــا نالت ش فإنه
ــدة وأوروبا، حيث  الواليات املتح
شاركت كبار جنوم هوليود -مثل 
روك هدسون وجون هيوستون- 
ــالم. وتعرضت  ــد من األف العدي
ــة حلادث في/ النجمة اإليطالي
ــول املاضي، أجريت لها على  أيل
إثره جراحه في الفخذ اليسرى، 
ــتعادت  ــا أنها اس ــن بعده أعل
قدرتها على املشي. وكانت قد 
ــة مجوهراتها  ــت مجموع باع
ــت  ــنوات، وتبرع ــدة س ــذ ع من
بثمنها الذي بلغ ٣ ماليني دوالر 
لصالح أبحاث اخلاليا اجلذعية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــول العراق على  ــت وزارة التربية، حص أعلن
ــابقة «زايد  ــاً في مس ــة األولى عاملي املرتب
ــة  ــاركة ١٥٢ دول ــتدامة «٢٠٢٣ مبش لالس
ــتداماً.  وقال  ــروعاً مس عاملية و ٤٣٥٨ مش
ــوري،  ــس اجلب ــم نام ــة، إبراهي ــر التربي وزي
ــر الذي حققته  ــان إن «اإلجناز الكبي في بي
ــوى بإحرازها  ــي نين ــني ف ــة املوهوب مدرس
ــد  ــزة زاي ــابقة (جائ ــي مس ــز األول ف املرك
ــرق  ــى مناطق الش ــتدامة ٢٠٢٣) عل لالس
األوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة املدارس 
ــت في دولة  ــة التي أقيم ــة العاملي الثانوي
االمارات من خالل مشروعهم املُسمى (روح 
احلياة)».  وأضاف اجلبوري مخاطباً الطلبة 

املوهوبني: «إننا اليوم نحتفل باإلجناز الذي 
ــس الكبير مع  ــل التناف ــوه في ظ حققتم
١٥٢ دولة عاملية و ٤٣٥٨ مشروعاً مستداماً 
، وكنا متابعني  لكم وملشاركتكم خطوة 
ــقائكم من دول  ــوة مع إخوتكم وأش بخط
ــداً بيد لتصلوا  ــنبقى معكم ي العالم وس

ــتقبل».  ــي املس ــون إليه  ف ــا تصب ــى م ال
ــكره وتقديرهُ ألولياء  ــر التربية ش م وزي وقدّ
ــوا هذه الطاقات  ــور الطلبة؛ ألنهم أجنب أم
ــدة التي رفعت راية العراق في احملافل  الفري
ــذا الفوز الذي  ــيراً إلى أن «ه ــة، مش الدولي
ــى قبول  ــراق عل ــوح الع ــل طم ث ــق ميُ حتق
ــة وحتويل التحديات إلى  التحدي واملنافس
ــة النجاح  ــر «قص ــاً إلى نش ــرص»، داعي ف
التي سطرتها هذه األيقونات املبدعة التي 
ثل بصمة فخر عراقية بامتياز» .  وحضر  متُ
حفل إعالن أسماء الفائزين في املسابقة، 
ــان / رئيس  ــيخ محمد بن زايد آل نهي الش
ــاء  ــارات العربية املتحدة، ورؤس ــة اإلم دول

كوريا اجلنوبية وأذربيجان وأوغندا .

متابعة / البينة الجديدة 

 nice matin ــع  موق ــر  ذك
ــالء  ــه مت إخ ــي، ، أن الفرنس
ــينا الثانوية  ــة ماس مدرس
في نيس، بعد تلقيها طردا 
أن  املصادر  زعمت  مشبوها 

«مصدره روسيا».
ــه «مت إجالء  وذكر املوقع بأن
ــب و٢٠٠ بالغ من  ١٧٠٠ طال
ــاف أن الطرد  ــة وأض املدرس
الذي زعم أنه مشبوه يحوي 

شوكوالتة».
ــي أن  ــد املوقع الفرنس وأك
«الطالب متكنوا من العودة 

إلى الفصول الدراسية».
ــبوه  ــرد املش ــر أن «الط وذك

ــدوق  ــن صن ــارة ع ــو عب وه
ــا  نقش ــل  يحم ــي  كرتون
ــيريلية».   الس ــة  باللغ
ــة جيل  وصرح مدير املدرس
ــت  كان ــد  «لق ــك:  كليكزي

ــاص  خ ــكل  بش ــة  موجه
ــة بأكملها..  ــى املؤسس إل
الفور  الشرطة على  أبلغنا 
التي وصلت بسرعة كبيرة 
ــالء ١٧٠٠ طالب  وقمنا بإج

و٢٠٠ بالغ».
ــال خبراء  ــر أنه «مت إرس وذك
ــكان  ــى م ــام إل ــة األلغ إزال
ــن  م ــوا  ومتكن ــادث،  احل
أن  ــدا  مؤك ــك،  الش ــة  إزال
ــت داخل  ــوكوالتة كان الش

العلبة».
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