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ــاء األعلى  ــس مجلس القض أكد رئي
القاضي فائق زيدان، امس السبت، أن 
أي مناسبة تقترن باسم الشهداء لها 
وقع خاص عند أبناء العراق.وقال زيدان 
ــبة ذكرى استشهاد  في كلمة مبناس
محمد باقر احلكيم ، إن السيد محمد 
باقر احلكيم أمضى حياته في سبيل 
الوطن. وأضاف رئيس مجلس القضاء، 
ان أي مناسبة تقترن باسم الشهداء 
ــاء العراق.  ــد أبن ــاص عن ــا وقع خ له
ــر نائب رئيس  ــر اعتب ــى صعيد آخ عل
ــز االحتادية القاضي  ــة التميي محكم
كاظم عباس، أن التحقيق في جرائم 
ــات الضريبة ال يعمل  التالعب باألمان
بالعاطفة، مؤكداً أن التحقيق يتسم 
بالواقعية والصراحة.وقال عباس في 

ــه، إن التحقيق في  توضيح قانوني ل
اجلرائم التي تقع على األموال السيما 
األموال العامة وأبرزها جرائم الفساد 
املالي واإلداري، الضرر املتولد عنها هو 
االعتداء على املال العام أو أي شيء ذي 
قيمة مالية وال يتم جبر الضرر مطلقا 
ال بتوقيف وال حتى بعقوبة وإمنا يجبر 
ــام للدولة.وأضاف قد  بإعادة املال الع
ــات ضاغطة ومنها اإلعالم  تتفق جه
ــة املظلمة  ــور او غرف السياس املأج
ــا  ــه وفق ــن عدم ــقيط م ــى التس عل
ــا من أن  ــع أكثر او خوف ــدأ من يدف ملب
ــق في مراحل الحقة  ينالهم التحقي
ــع قذاراتهم وتوجيهها  فيحاولون دف
ــدداً بالقول  على أناس محددين، مش
ــى  ــة عل ــن احملافظ ــر م ــد أكث ال يوج
ــرق عالجية بعد وقوع  املال العام بط
ــوال في  ــك األم ــترداد تل ــة اس اجلرمي

مرحلة التحقيق.ولفت عباس الى أن 
القضاء العراقي ممثال مبحكمة حتقيق 
النزاهة كان رائدا في ذلك في العديد 
ــق بها وآخرها  ــن القضايا التي حتق م
ــتيالء على  ــق في جرمية االس التحقي
ــي مبالغ  ــات الضريبة وه ــوال أمان أم
مالية مت استيفاؤها كأمانات في هيئة 
الضرائب مبقدار ٣٪ تدفعها الشركة 
ــة  ــرة مبقاول ــد املباش ــد عن او املتعاق
ــتيفاء  ــذ عقد ما لضمان اس او تنفي
ــي يقع عليها بعد  مبلغ الضريبة الت
ــة او العقد وقد  ــن املقاول ــاء م االنته
ــة تريليون  ــر من ثالث ــتيفاء أكث مت اس
دينار عراقي.وتابع العمل التحقيقي 
ــم الواقعة على  القضائي في اجلرائ
ــة التالعب  ــام ومنها جرمي ــال الع امل
ــتيالء عليها  بأمانات الضريبة واالس
وأدواته  والصراحة  بالواقعية  يتسم 

ــترداد  ــوح هدفه اس ــدق والوض الص
األموال التي مت االستيالء عليها فهو 
ال يعمل بالعاطفة وحتت ضغط الرأي 
العام الفيسبوكي.وتساءل ما قيمة 
توقيف املتهم او فرض العقاب عليه 
مع عدم استرداد املال العام وإرجاعه 
ــت  ــاً إذا كان ــة، مضيف ــة الدول خلزين
ــإن العدالة  ــة ضالة املؤمن ف احلكم
ضالة القاضي. وفي التطورات ايضاً 
أكد رئيس تيار احلكمة الوطني عمار 
ــبت، أنه ال ميكن  احلكيم، امس الس
ــة أن تعمل من  ــة تنفيذي ألي حكوم
ــي وبرملاني فاعل،  دون إسناد سياس
فيما أشار إلى أنه ليس من الصحيح 
ــكلت  ــر كلما تش ــن الصف البدء م

حكومة جديدة.
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شخصيات حكومية وسياسية َّـ مكتب الحكيم لحضور الحفل التأبيني الرسمي بيوم الشهيد العراقي
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ــوى  ق كل  ــر  تذكي ــد  املفي ــن  م
ــي انتجت  ــيقي الت ــار التنس األط
ــوزراء (محمد  ال ــس  رئي ــة  حكوم
ــهمت  وأس ــوداني)  الس ــياع  ش
ــل  ــا أن تواص ــاء دعائمه ــي إرس ف
ــاليب  ــبل واألس دعمها بكل الس
ــتمر في مشوارها  املتاحة كي تس
ــب  بحس ــة  الواثق ــا  وخطواته
ــذي طرحه  ــج احلكومي ال البرنام
ــد أن هذا  ــن نعتق ــوداني ونح الس
ــه مرتبط أصالً  الدعم مطلوب ألن
ــية التي  مبصير العملية السياس
ــم  ــرة .. نع ــات خطي ــه حتدي تواج
ــة هي  ــون أن احلكوم ــا االطاري أيه

حكومتكم وأن جناحها جناح لكم 
ــل  ــمح اهللا فش ــلها الس وأن فش
ــوة قائمة  ــإن الدع ــم وعليه ف لك
لترك اإلنشغال باملكاسب واملغامن 
ودعم وتصحيح املسار كي متضي 
أو  ــالت  معرق دون  ــن  م ــة  احلكوم
معوقات .. فهل وصلت البرقية ؟!. 
ــة البالد  وبودنا أن نقولها ياساس
ــل من ارتفاع  ــاد أن ما يحص والعب
ــدوالر إزاء الدينار  ــرف ال ــعر ص لس
العراقي هو (اعالن حرب ) مقصود 
ــى املواطن  ــن عل ــداء الوط ــن اع م
ــاس وهو أمر  الفقير بالدرجة األس
ــن هنا فإننا  ــعبياً . وم مرفوض ش
نشدّ على يدي السيد رئيس الوزراء 
ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــة اتخ بغي

حملاسبة املتالعبني بقوت الشعب 
ــعر صرف  اليومي من خالل رفع س
ــدوالر وإنزال القصاص بهم جزاء  ال
مايرتكبونه من إيذاء وجشع ميارس 
بحق العراقيني ..كذلك نؤكد على 
ــلة  دعم احلكومة للمواطن بـ «س
غذائية» إضافية تطمئنه وتخفف 
ــواق  ــعار في األس من ارتفاع الس
ــيما األساسية منها  احمللية وال س
ــا صح يا أصحاب القرار  .. أفهموه
ــت ذاته اإلخوة  ــد في الوق .. ونناش
ــني بعدم بيع حصتهم من  املواطن
ــون عليها من  الدوالر التي يحصل
ــفر  ــارف لقاء ابراز تذاكر الس املص
ــك  ــأن ذل ــن ش ــوازات ألن م أو اجل
ــني  ــني واملنتفع ــجيع املضارب تش

ببيع الدوالر في السوق السوداء أو 
ــارج ..ونقول للمواطن  تهريبه للخ
ــي  ــف وطن ــو موق ــك ه أن امتناع
ــت الفرصة عن  ــؤول هو تفوي مس
ــت تتصاعد  ــني في وق كل املضارب
والبرملانية  ــعبية  الش ــات  املطالب
ــك املركزي  ــظ البن ــة محاف بإقال
ــاج  ــي انته ــله ف ــه وفش لتخبط
ــاع  ــف ارتف ــة توق ــة نقدي سياس
ــعار  ــعار وبالتالي حتدّ من أس األس
ــيما تلك التي  املواد الغذائية الس
ــارج .. وفي  ــتيرادها من اخل يتم اس
ــؤولية كبيرة  ــام نقول أن املس اخلت
ــي يقتضي من  وأن الواجب الوطن
اجلميع ممارسة كل فرد لدوره بروح 

املسؤولية.
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رئيس الوزراء يلتقي اعضاء فريقنا الكروي الفائز ببطولة خليجي ٢٥
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ــالق أكبر حملة لتجهيز  ــبت، إط أعلنت وزارة التجارة، امس الس
ــلة الغذائية على املشمولني بالرعاية االجتماعية بعد  مواد الس
ــمولني بالرعاية  ــس الوزراء بزيادة املواد اجملهزة الى املش قرار مجل
ــلة الغذائية.وقال وزير  ــواد الس ــة والتي تضاف إلى م االجتماعي
ــمي ، إنه تنفيذاً  التجارة أثير الغريري في بيان نقله الناطق الرس
ــوداني، تقوم  ــياع الس ــات دولة رئيس الوزراء محمد ش لتوجيه
ــة لتجهيز مفردات  ــوم األحد بإطالق أكبر حمل ــارة الي وزارة التج
ــمولني من عائالت الرعاية  ــلة الغذائية اإلضافية على املش الس

االجتماعية

بغداد /
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اعلنت وزارة التربية، امس السبت، 
ــر إحدى  ــأن مدي ــراءً بش ــاذ اج اتخ
ــة بغداد، على  املدارس في العاصم
ــع  ــا مواق ــورة تداولته ــة ص خلفي

ــهر  ــل االجتماعي وهو يش التواص
سالحه امام انظار التالميذ.وذكرت 
الوزارة ، أنه تقرر احالة مدير املدرسة 
ــن الصور  ــق للتأكد م ــى التحقي ال
ــتخدام السالح  املنشورة حول اس

ــة.وكانت مواقع  املدرس داخل حرم 
ــد تداولت  ــي ق ــل االجتماع التواص
صورة ملدير مدرسة غربي العاصمة 
بغداد وهو يستخدم السالح وسط 

ساحة احلرم املدرسي.
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ــني ، مبنح  ــؤاد حس ــر اخلارجية ف ــه وزي وج
ــفر  ــي جوازات س ــب الوطن ــاء املنتخ أعض
ــم وزارة  ــدث باس ــال املتح ــيّة. وق دبلوماس
ــاف إن نائب رئيس  ــد الصح اخلارجية أحم
ه  ــني وجِّ ــة فؤاد حس ــر اخلارجي ــوزراء وزي ال
ــوازات  ــب العراقي ج ــاء املنتخ ــح أعض مبن
سفر دبلوماسيّة، تكرمياً ملا حققوه من فوز 

ق في بطولة خليجي ٢٥. مُستحَ
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بغداد /
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ــية  ــفر دبلوماس ــني ، مبنح جوازات س ــه وزير اخلارجية، فؤاد حس وجّ
ق في  ــتحَ س ــكل افراد املنتخب العراقي تكرمياً ملا حققوه من فوز مُ ل
ــم الوزارة احمد الصحاف ، إن  ــة خليجي ٢٥.وقال املتحدث باس بطول
وزير اخلارجية وجه مبنح جوازات سفر دبلوماسية لكل افراد املنتخب 

ق في بطولة خليجي ٢٥. العراقي تكرمياً ملا حققوه من فوز مُستحَ

ــفر براً خالل  ــبت، من الس ر املتنبئ اجلوي صادق عطية، امس الس حذّ
ــعة من البالد  ــبب كثافة ضبابية متوقعة في مناطق واس الليل بس
ــن الرؤية قليال ظهر  خالل اليومني املقبلني.وقال عطية ، إنه بعد حتس
السبت، يعاود الضباب للتشكل بكثافة في مناطق واسعة من مدن 
ــبت ليال وفجر وصباح  األحد، وكذلك اليوم  البالد، وتنعدم الرؤية الس
ــدد املتنبئ اجلوي على، جتنب  ــد ليالً وفجر وصباح غد االثنني.وش االح
ــالمتكم، متوقعا تأجيل الرحالت اجلوية  ــفر برا خالل الليل لس الس

مؤقتا خالل ذروة موجات الضباب ليالً أو خالل الصباح.

ıaÏu˛a@ÊÏÿnç@aàÿÁ@Z@âà∞@Ïu@¯j‰nfl

ــوزراء  ــام جمللس ال ــني الع ــد األم أك
ــزي، على تقدمي اخلدمات  حميد الغ
ــي ذي قار.وذكر بيان  ــني ف للمواطن
ــوزراء ، أن  ــة العامة جمللس ال لألمان
«الغزي اجتمع مع رؤساء الوحدات 
ــار وحثهم على  ــي ذي ق ــة ف اإلداري
ــار  تقدمي اخلدمات للمواطنني».وأش
ــاريع  ــى أن «االولوية ملش ــزي ال الغ
ــرة  ــى التحتية ومن ثم املباش البن

ــددا على  ــة»، مش ــى الفوقي بالبن
ــرة باملرحلة الثانية  «ضرورة املباش
ــوارع». للبنى الفوقية وتأهيل الش
ــيق  ــل على التنس ــاف : «نعم وأض
مع الوزارات الدراج املشاريع املهمة 
ــقف زمني»، مبينا أن  بعد وضع س
ــة كطريق  ــاريع مهم «هنالك مش
ــارع احلبوبي  ــني وتاهيل ش يا حس
ــار  ومط ــياحية  الس اور  ــة  ومدين
أن  ــى  ال ــزي  الغ ــت  الناصرية».ولف

ــوائيات  ازالة العش ــى  «العمل عل
ــض املناطق  ــي بع ــوهات ف والتش
والتحول نحو اللمسات العمرانية 
التي تظهر الواقع التراثي واحلضري 
للمحافظة فضال عن اعداد اخلطة 
ــرورة  ــاريع ٢٠٢٣ وض ــة مبش اخلاص
 ، ــني»  املواطن ــب  مبطال ــام  االهتم
منوها بأنه «يجب ان تشمل جميع 
الوحدات االدارية واالحياء باخلدمات 

وال تفضل منطقة على اخرى».

ــع ضوابط  ــبت، عن وض ــل، امس الس ــت وزارة النق أعلن
ــى منح  ــارت إل ــي، فيما أش ــركات التاكس ــة لش خاص
تراخيص إلى شركتني فقط.وقال املكتب اإلعالمي بوزارة 
النقل ، إن الشركة العامة إلدارة النقل أحدى تشكيالت 
ــق الضوابط وتقوم بإدارة  ــل العراقية تعمل وف وزارة النق
ــافرين)  ــركاب (املس ــل ال ــاط نق ــة نش ــم ومراقب وتنظي

ــطة املوظفني املتواجدين داخل املرائب.وأضاف، أن  بواس
ــركات  ــة مهنة لش ــط اخلاصة مبنح إجازة ممارس الضواب
ــل وزارة  ــة عليها من قب ــوال، متت املصادق ــي اجل التكس
النقل، حيث نصت هذه الضوابط على امتالك الشركة 
ــوم  ــديدها للرس ــة كحد أدنى، إضافة الى تس ٥٠ مركب
ــن العديد من  ــذ، فضالً ع ــون الناف ــب القان احملددة حس

الفقرات التي تضمن حقوق الراكب ووزارة النقل.

fiaÏ¶a@Ôéÿn€a@pb◊äí€@Ú‰Ëfl@Úçâbæ@Òãbug@|‰∂@ÚïbÅ@¡iaÏô@…öm@›‘‰€a

âb”@á@ø@¥‰üaÏ‡‹€@pbflÜ®a@·ÌÜ‘m@Û‹«@Ü◊˚Ì@åÃ€a
بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

@wÓ‹®a@fiÎÖ@Âfl@ÂÌÜœaÏ€a@fiÏÅÖ@@âaä”@ÜÌÜ∑@Â‹»Ì@Ô‹ˆaÏ€a@
ــر الوائلي ، متديد  ــذ احلدودية اللواء عم ــن رئيس هيئة املناف أعل
ــر منفذي مطار البصرة  ــرار دخول الوافدين من دول اخلليج عب ق
ــبوعاً.وقال الوائلي ، إنه تقرر متديد دخول الوافدين  ــفوان أس وس
ــس اإلجراءات عبر منفذي  ــبوع إضافي وبنف من دول اخلليج ألس

مطار البصرة الدولي وسفوان احلدودي.

بغداد /
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الديوانية / البينة الجديدة

ــية والفنية في فرع  ــل املالكات الهندس تواص
ــركة  ــاء الديوانية أحد فروع الش ــع كهرب توزي
العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط وبجهود 
مكثفة إعادة جميع اخلطوط بشقيها العالي 
ــبب سوء  والواطئ التي تعرضت لالعطال بس

األحوال اجلوية وهطول األمطار التي شهدتها 
ــي التابعة لها .  ــة والنواح ــة واالقضي احملافظ
ــع املالكات  ــتنفار عال جلمي ــهد العمل إس ش
ــتكمال  ــي الفرع واس ــية والفنية ف الهندس
ــوط التي  ــادة جميع اخلط ــن اع ــوب م مامطل
تغذي مناطق وأحياء متفرقة من احملافظة بعد 

رفع العوارض عنها .

بغداد / البينة الجديدة
قامت املالكات الصحية في مركز صحي الرواد 
ــروان التابع صــحة بغداد  التابع لقطاع النه
ــة باملناطق  ــم حملة عالجي ــة بتنظي الرصاف
ــة والتثقيفية في  ــالت العالجي ــة واحلم النائي
املناطق صعبة الوصول والنائية. وأوضح مدير 

قطاع النهروان الدكتور حيدر رعد عبدالرحيم، 
ــة ٨) من قبل  ــملت منطقة (قري ان احلملة ش
ــادات حول  مالك املركز الصحي وإعطاء اإلرش
ــخصية ومتت  ــة الش ــي والنظاف ــدري املائ اجل
ــة وصرف  ــاالت املرضي ــالج احل ــخيص وع تش

العالج الالزم.

2محليات
¥mbéj€bi@… �çÏn€aÎ@’ÌÏén€aÎ@xbn„�a@kÓ€bçc@äÌÏ�m@fi˝Å@Âfl@›ÓÇ‰€a@ b�”@·«Ö@Z@Ú«aâå€a
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لتعبئة وخدمات  اكد مدير عام الش
ــاج اليومي  للغاز  ــاز عن ارتفاع معدالت االنت الغ
ــائل الى ( ٦ اآلف و٨٠٠ طن )، ويشمل االنتاج  الس
االستهالك  املنزلي ، الصناعي ، التجاري ، فضالً 
ــاء ذلك خالل  ــة الغاز للمركبات ، ج عن منظوم
ــل تعبئة الغاز  ــه لعدد من معام زيارته ومتابعت
ــال مدير  ــداد واحملافظات . و ق ــي بغ ــة ف احلكومي
ــات الغاز  ــة  لتعبئة وخدم ــركة العام عام الش
ــني ان اجلهد الوطني جنح في رفع  امنار علي حس
الطاقة االنتاجية السطوانات الغاز السائل الى 
(١٥٨ مليون ) اسطوانة سنوياً  ،بزيادة (٩ مليون) 
ــطوانة عن انتاج عام ٢٠٢١، مؤكداً بان انتاج  اس
ــتهالك  املعامل احلكومية واالهلية يغطي االس
ــتودعات  ــر  فائض كبير في املس ــي ، مع توف احملل
ــائل . واشار حسني الى  ــاحات بيع الغاز الس وس
ــر الى  ــلوب البيع املباش ــركة الس ــاد الش اعتم
ــكانية  ــي املناطق ذات الكثافة الس املواطنني ف
ــاب  ــض اصح ــذراً بع ــمي، مح ــعر الرس وبالس
ــني والبيع خارج  ــتغالل املواطن ــوس من اس النف
ــمية ،  ــعيرة الرس الضوابط والتعليمات والتس
ــع اجلهات  ــيق م ــركة ومن خالل التنس وان الش
الرقابية واالمنية واجلهات التفتيشية ،  ستقوم 
ــاحات بيع اسطوانات الغاز  مبتابعة ومراقبة  س
السائل والباعة اجلوالني لرصد اخملالفات ، واتخاذ 
ــني .ونوه مدير  ــة بحق اخملالف ــراءات القانوني االج
عام الشركة الى تصدير كميات كبيرة من فائض 
ــواق  ــائل الى االس االنتاج الوطني من الغاز الس

العاملية.

بغداد / البينة الجديدة
ــعداوي،  ــتاذ رزاق محيبس الس ــل األس ــر النق ــه   وزي وج
بتخصيص خمس تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر 
ــي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي، اكراما  لصالح العب
ــركة  ــم في بطولة خليجي ٢٥.ونقل مدير عام الش لفوزه
ــتاذ كرمي كاظم  ــة العراقية االس ــة للخطوط اجلوي العام
ــا الوطني والكادر  ــني، تهاني   الوزير لالعبي منتخبن حس
ــود الرافدين ببطولة  ــبة فوز اس ــي والفني، ملناس التدريب
ــذي كان على منت الرحلة  ــال املدير العام، ال خليجي٢٥.وق
ــن البصرة الى بغداد:  ــي نقلت وفد املنتخب الوطني م الت
ــة للخطوط اجلوية  ــركة العام أن معالي الوزير وجه الش
ــفر مجانية نافذة  ــص خمس تذاكر س العراقية بتخصي
ــي والكادر  ــهر، لصالح العبي منتخبنا الوطن ــتة أش لس

التدريبي.

بغداد / البينة الجديدة
ــعداوي، امس االول  ــس الس ــتاذ رزاق محيب ــل األس ــه وزير النق وج
ــة مجانا من مناطق مختلفة إلى  ــة، بنقل اجلماهير الرياضي اجلمع
ــط العاصمة بغداد. وقال املكتب اإلعالمي  ساحة االحتفاالت، وس
ــركة العامة لنقل املسافرين  لوزارة النقل في بيان صحفي، إن الش
ــتنادا الى توجيهات معالي الوزير، خصصت عددا من  والوفود، واس
ــجعني مجانا من  ــور العراقي واملش ــات احلمراء لنقل اجلمه الباص
ــاب املعظم واجلادرية والباب  ــاحة  عدن وب مناطق مرآب العالوي وس
ــال املركزي  ــاحة االحتفاالت حيث يقام االحتف ــرقي باجتاه س الش
ــختها  بفوز منتخبنا الوطني بلقبه الرابع في بطولة اخلليج، بنس
ه معالي الوزير،  بحسب البيان، بنقل  اخلامسة والعشرين. كما وجّ
ــاعة  العبي وكوادر املنتخب الوطني من مطار بغداد الدولي في الس

السادسة مساء إلى ساحة االحتفاالت، القامة االحتفال املركزي.

البينة الجديدة / علي شريف
ــالن اجلبوري عن توجه  ــام اص اكد محافظ بابل املهندس وس
ــى أمالك الدولة  ــاوزات احلاصلة عل ــاص  النهاء ملف التج خ
ــي احملافظة.واضاف اجلبوري:ان احلكومة احمللية  عقدت أكثر  ف
ــأن  ــر احلكومية للتباحث بش ــع جميع الدوائ ــن اجتماع م م
ــذي اعلناه في بداية تولينا  ــل وفق البرنامج احلكومي ال العم
ــار إلى أن  ــؤولية خاصة ما يتعلق باخلطط اخلدمية.وأش املس
ــام احلالي من  ــاريع للع ــت خطة املش احلكومة احمللية ناقش
خالل اجتماع موسع عقد في ديوان احملافظة مع جميع الدوائر 
اضافة الى معاوني احملافظ لشؤون اخلدمات واجملتمع املدني و 
ــار الفني و رؤساء  املعاون الفني و معاون التخطيط واملستش
الوحدات االدارية لبحث اعداد اخلطة االستثمارية لعام ٢٠٢٣ 
واعداد خارطة استثمارية للمحافظة .واشار إلى أن ما يخص 
خطة احملافظة لعام ٢٠٢٣ فقد مت توجيه كافة الدوائر بضرورة 
اعداد خططها بأسرع وقت ممكن ليتم إرسالها إلى احلكومة 
ــتجيب احلكومة االحتادية  االحتادية. معرباً عن أمله في ان تس
ملطالب احملافظة بشأن تعويض احملرومية الكبيرة التي عانت 
ــص اخلطة  ــنوات املاضية.وفي مايخ ــدى الس ــى م ــا عل منه
ــة باكمال جرد جميع  ــتثمارية دعا جميع الدوائر املعني االس
ــتثمارية  ــح منها ضمن اخلارطة االس ــا لوضع الصال اراضيه
ــم  ــرطة حلس ــيق مع قيادة الش و اعالنها.مؤكداأنه مت التنس
ــة لضمان عدم  ــى امالك الدول ــاوزات احلاصلة عل ملف التج
ــخاص واتخاذ االجراءات  ــذا جتاوزات من نفس االش تكرار هك

القانونية والقضائية بحق املتجاوزين.

@ıbË„g@Û‹«@ÊÏflãb«@Z@›ibi@≈œb™
Ú€ÎÜ€a@⁄˝flc@Û‹«@paãÎbvn€a@—‹fl

بغداد / البينة الجديدة
االول  ــس  ام ــة،  الزراع وزارة  ــت  دع
اجلمعة، القطاع اخلاص إلى االرتقاء 
ــن حيث  ــر التمور م ــة تصدي بعملي
التعبئة والتغليف والتصنيع، فيما 
أعلنت توجهها للتوسع في بساتني 
النخيل ملواجهة العواصف الترابية 
ــال  الرملية.وق ــان  الكثب ــت  وتثبي
ــور مهدي  ــوزارة الدكت ــار ال مستش
ــاف العراقية  ــي،: إن «األصن القيس
ــور تبلغ بحدود ٦٢٥  املوثقة من التم
ــة وأخرى  ــم منها جتاري ــا، قس صنف
صناعية وثنائي الغرض أي للتصنيع 
الغذائي، وليست لدى  ولالستهالك 
ــدد األصناف  ــكلة في ع الوزارة مش
ــي كيفية  ــكلة ف ــن توجد مش لك
ــتغالل هذه األصناف  ــتثمار واس اس

ألغراض تصديرية، من خالل التعبئة 
ــب مع  ــتوى يتناس ــف مبس والتغلي
ــا الغذائية  ــور وقيمته ــة التم أهمي
أن  ــي،  القيس واالقتصادية».وأضاف 
ــؤول عن ذلك،  «القطاع اخلاص مس
ــكل  ــى التمر الزهدي الذي يش وحت
ــور العراقية  ــن التم ــدود ٧٠ ٪ م بح
يفترض أن يرتقى بتصديره وتصنيعه 
ــي التصنيع كأن  ــتفادة منه ف واالس
يستخرج منه السكر السائل ومواد 
ــتخدامات  صناعية وغيرها من االس
ــتخدم كبدائل عن السكر  التي تس
ــات  احللوي ــة  صناع ــن  م ــر  بكثي
ــروبات  واملعجنات وكذلك حتى املش
ــة  ــور العراقي ــع: «التم الغازية».وتاب
ــم تأخذ دورها في عملية التصنيع  ل
ــويق، لنرتقي  ــة التس ــي عملي وال ف

ــة وجدواها من  ــا االقتصادي بقيمته
ــا، لكن  ــاد بالدن ــم اقتص ــث دع حي
ــديد  ــف الش ــؤون لألس ــا يلج جتارن
ــن دون  ــور (فل) م ــر التم ــى تصدي إل

ــكلة  ــذه مش ــف، وه ــة وتغلي تعبئ
ــة، لكن وزارة  ــه التمور العراقي تواج
ــا وإمنا  ــؤولة عنه ــة غير مس الزراع
ــؤولية القطاع اخلاص الذي  هي مس
ــي بإنتاجية وتصدير  ينبغي أن يرتق
ــدف الوزارة  ــوه إلى أن «ه التمور».ون
ــاتني النخيل  ــي بس ــع ف هو التوس
ــف الترابية  ــى العواص ــاء عل للقض
ــعى  ــت الكثبان الرملية وتس وتثبي
إلى أن تكون فيها ميزتان األولى أنها 
ــري بالتنقيط لتوفير  تعتمد على ال
ــافة  ــة أن مس ــزة الثاني ــاه، واملي املي
ــة بحدود  ــني نخلة ونخل ــا ب زراعته
ــتان  ــاح لصاحب البس ــار ليت ٨ أمت
ــات  ــي عملي ــة ف ــتعمال املكنن اس
خدمة النخيل من تكريبها وجنيها 
ــات اخلدمة  ــها، وكل عملي وتركيس

ــدال من  ــة ب ــون ميكانيكي ــذه تك ه
كلفة عمل ذلك يدويا».وأشار  إلى أن 
ــدك للنخيل مبنية على  «محطة ف
ــدوى االقتصادية  ــاس، واجل هذا األس
ــرض بجانبها  متحققة فيها، ويفت
وجود معامل لتصنيع التمور ومخازن 
ــردة وغيرها من األمور»، متابعا أن  مب
ــنوات سابقة،  «الوزارة قامت في س
ــل القدمية  ــاتني النخي بتجديد بس
ــاتني،  ــة اخالف لهذه البس أو عملي
ــل جديدة  ــائل نخ مبعنى زراعة فس
ــع النخيل  ــر يجري قل ــا تكب وعندم
ــره اإلنتاجي  ــذي يكون عم القدمي ال
ــدة  اجلدي ــة  الزراع ــون  وتك ــال،  قلي
نظامية لتكون املكننة شغالة في 
ــك اعتماد تقنيات  هذا اجلانب وكذل

الري بالتنقيط».

البينة الجديدة / 
هيثم مجيد

ــركة  عقد مجلس ادارة الش
واخلدمات  للمعارض  العامة 
ــة العراقية في وزارة  التجاري
االعتيادية  جلسته  التجارة 
ــطة  االنش ــة  ملناقش
ــتثمارية  واالس ــة  االقتصادي
ــداد الدولي .  ــرض بغ في مع
ــركة  اكد ذلك مدير عام الش
عادل املسعودي خالل ترؤسه 
اجللسة واضاف ان مت التأكيد  
خاللها على ضرورة تسليط 

الضوء حول القضايا املهمة 
ــة  خاص ــا  قضاي ــا   ابرزه
ــتثمار  والدورة الدولية  باالس
ــة  املتخصص ــارض  باملع و 
التي تقام داخل ارض معرض 
 ، ــه  وخارج ــي  الدول ــداد  بغ
ــى العمل على  ــة ال باالضاف
ــات املنظمة لتلك  دعم اجله
املعارض حلثهم على تكثيف 
تنظيم املعارض املتخصصة 
ــم الوضع االقتصادي  مبا يدع
ــام  ــي العراق .موجها اقس ف
ــع كافة  ــركة على وض الش
السبل  املتاحة واالحتياجات 

ــاح دورة معرض  اخلاصة باجن
ــي املقبلة بكل  ــداد الدول بغ
واالدارية  ــة  الفني تفاصيلها 
ــا  وجعله ــة  والتنظيمي
ــابقاتها من  مختلفة عن س
ــعودي ان   ــني املس الدورات.وب
ــس االدارة االدارة ناقش   مجل
ضمن  املطروحة  موضوعاته 
ــة  املتعلق ــال  االعم ــدول  ج
ــنوية ، واقرار  ــط الس باخلط
ــة  ــنوية واملوازن ــة الس اخلط
ــن  ــال ع ــة ، فض التخطيطي
ــة  اخلط ــى  عل ــة  املصادق
ــركة  للش ــتراتيجية  الس

 ٢٠٢٣-٢٠٢٦ ــوام  لالع
ــة الدورة  ــة الى خط باالضاف
الدولية ملعرض بغداد الدولي 
ــيرا  بدورته (٤٧) املقبلة .مش
ــركة   ــس االدارة الش ان مجل
ــرة  ــق كذلك على املباش واف
باالجراءات القانونية اخلاصة 
ــة  معرضي ــة  مدين ــاء  بانش
ــة  محافظ ــي  ف ــة  متكامل
ــتثمار  االس ديالى عن طريق 
وذلك في سياق دعم القطاع 
احلركة  ــيط  وتنش املعرضي 
ــة في  ــة والتجاري االقتصادي

محافظات العراق .

بغداد / البينة الجديدة
ــد قوات  ــيد نائب قائ ــتقبل الس اس
ــن  ــواء الرك ــة الل ــرطة االحتادي الش
«احمد حامت االسدي» ورئيس األركان 
ــني حوشي» في  اللواء الركن «حس
ــس ، رئيس  ــة أم ــادة ، ليل ــر القي مق
ــتاذ  االحتاد العراقي لكرة القدم األس
«عدنان درجال» وبعد جلسة تثمني 
ــج منتخبنا  ــاد في تتوي جلهود االحت

م  الوطني بطالً لكأس اخلليج ٢٥ قدّ
ــد لرئيس االحتاد  ــيد نائب القائ الس
ــدم باقة ورد نيابةً  العراقي لكرة الق
ــرطة  ــد قوات الش ــيد قائ ــن الس ع
ــر  ناص ــح  «صال ــق  الفري ــة  االحتادي
ــري» ، فيما أعرب رئيس االحتاد  العام
ــكره  ــدم عن ش ــرة الق ــي لك العراق
ــب الذي يعبر عن  وامتننانه للترحي
ــة  مدى مهنية وحرص هذه املؤسس

مبشاركة الشعب العراقي أفراحهم 
ــي املهم ، كما  ــز الرياض بهذا املنج
ــرطة االحتادية في  ــدور الش ــاد ب أش
تأمينها احلماية للجماهير الرياضية 
ــرض املباريات  ــاحات ع واملالعب وس
ــة متمنياً لقيادة  ــالل مدة البطول خ
ــة والقوات  ــرطة االحتادي ــوات الش ق
ــداد  ــق والس ــة التوفي ــة كاف االمني

خلدمة عراقنا احلبيب .

البصرة / البينة الجديدة
ــمنت العراقية  ــركة العامة للس ــفـت الش كش
ــن  ــادن ع ــة واملع وزارة الصناع ــركات  ــدى ش إح
ــمنت البصرة  ــل س ــة ملعم ــات اإلنتاجي ق التحقُ
ــي العام املاضي والتي قاربت الطاقة  التابع لها ف
ــركة  دير عام الش التصميمية للمعمـل .وذكـرَ مُ
ــد ، أنَّ معمل  ـــن عبيـ ــيـن محس املُهندس حس
ــمنت البصرة أحد معامل الشركة املُستثمرة  س
ــغ ( ٥٨١٧٤٠ ) ألف طن  ــق إنتاج بل ــنَ من حتقي متك
بنسبة تطور ( ٨٪ ) ومبيعات بلغت ( ٦٠٨٤٥٥) ألف 

طط اإلنتاجي  ــبة تطور ( ١٣٪ ) وفق اخملُ طن وبنس
نتجات معامل الشركة  للعام املاضي ، مؤكداً انَّ مُ
ــة وامليدانية  تبري ــة للفحوصات اخملُ كافة خاضع
ــس  واصفات عالية في اجلودة وفق األسُ ــل مُ وحتم
ــركة على املُستويات  العلمية التي تُطبقها الش
ــمنت البصرة  ــل س ــأنَّ معم ــاً ب نوه ــة ، مُ تلف اخملُ
تأسس سنة ١٩٧٤ بطاقة تصميمية ( ٦٠٠ ) ألف 
ــنوياً ويتكون من طاحونتي سمنت طاقة  طن س
ــه  ــاعة وأنَّ أنتاج ــن بالس ــة ( ٥٠ ) ط كل طاحون
ــة رقم (  ــية العراقي واصفة القياس ــق للمُ طاب مُ

ــهادة  ــام ٢٠١٩ إضافةً إلى حصوله على ش ٥ ) لع
اجلودة الدولية في نظام إدارة اجلودة وفق املُواصفة 
القياسية ISO  9001:2015   وفي نظام إدارة البيئة 
وفق املُواصفة القياسية ( ISO 14001:2015 ) إلى 
جانب حصوله على شهادة اجلودة اخلاصة بنظام 
ــق املُواصفة  ــة املهنية وف ــالمة والصح إدارة الس
ــة من  ــية ISO ( 45001:2018 ) ، واملمنوح القياس
بل املؤسسة الدولية للمقاييس ( TNV ) املانحة  قِ

تلفـة . م اإلدارة اخملُ للشهادات اخلاصة بنظُ
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بغداد / البينة الجديدة
ــاركت الهيئة العامة لالنواء   ش
ــي مؤخراً   الزلزال ــد  والرص اجلوية 
بورشة عمل دولية حول القدرات 
ــد املتغيرات  ــي رص ــة ف االقليمي
املناخية والتنبؤ بها ملركز التغير 
ــز الوطني  ــي (CCC) واملرك املناخ
ــة  اململك ــي  ف  (NCM) ــاد  لإلرص
ــعودية ، وقال املدير  العربية الس
ــن  ــي محس ــة عل ــام للهيئ الع
ــج  نتائ ــتعراض  اس : مت  ــم  هاش
ــاخ  ــول من ــة ح ــاث احلديث األبح

ــي  ف ــا  وتغيراته ــة  املنطق
ــه والتنبؤات  مجال النمذج
ــات  ــى النطاق ــة عل املناخي
الزمنية املوسمية واملناخية 
ــد الفجوات  ــا مت  ، حتدي ،كم
ــم  وتصمي ــات  البيان ــي  ف
لتحسني  ــتراتيجيات  إالس
ــي  االقليم ــاخ  املن ــة  مراقب
ــل  العم ــة  ورش أن  ــر  يُذك  .
ــني  ــتمرت يوم ــة اس الدولي
ــا ٢١ دولة و ٦  ــاركت به وش

منظمات .

ÚÓÅb‰Ωa@pa7ÃnΩa@Üïâ@ø@ÚÓ‡Ó‹”�a@paâÜ‘€a@ä∑˚∂@⁄âbím@@ÚÌÏ¶a@ıaÏ„˛a

@fib�«˝€@oô�ä»m@>€a@pbÌàÃΩa@…Ó∫@ÒÖb«g@›ïaÏm@ÚÓ„aÏÌÜ€a@ıbiäË◊@…ÌãÏm@pb◊˝fl

· �ƒ‰Ì@Úœbïä€a@OÖaÜÃi@Úz��ñ€@…ibn€a@ÊaÎäË‰€a@ b�”
ÚÓˆb‰€a@’üb‰Ωbi@ÚÓu˝«@Ú‹ª@

Ô�ôbΩa@‚b�»€a@fi˝� �Å@Â�ü@—�€c@H@VPP@I@�€a@lâb�‘�Ì@bfl@xb�n„hi@Ú�Ó‡Ó‡ñn€a@Ú�”b�€a@Û�€g@fiÏ�ïÏ‹€@Û�»éÌ@Òä�ñj€a@o�‰8@›�‡»fl

NO.4042.SUN.22.JAN.2023العدد (٤٠٤٢)  األحد  ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣ 



NO.4042.SUN.22.JAN.2023 3السنة الثامنة عشرة / العدد (٤٠٤٢) األحد ٢٢ / ١ /٢٠٢٣

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
ــاندته  ــيد عمار احلكيم ، مس أكد رئيس تيار احلكمة الوطني الس
حلكومة محمد شياع السوداني، رغم عدم املشاركة بتشكيلتها، 
مطالبا بكشف املستفيدين من أزمة الدوالر والفساد.وقال احلكيم 
ــة  ــهيد العراقي ، إن احلكومة اجلديدة برئاس في كلمة له بيوم الش
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد انطلقت بخطوات 
ــذ البرنامج احلكومي واملنهاج  ــة وفاعلة وميدانية باجتاه تنفي واثق
ــاف، نلمس في حكومة  ــات زمنية معلومة.وأض الوزاري وفق توقيت
ــد من اإلصالحات  ــة الصادقة لتحقيق املزي ــوداني اإلرادة والني الس
البنيوية في اجملاالت اإلدارية واخلدمية واألمنية واالقتصادية واملالية 
ــتمرارها بذات  ــوات آملني اس ــداً ندعم  هذه اخلط ــة، مؤك الضروري
ــني مرحلة جديدة ومستقرة من مراحل  القوة التي بدأت بها لتدش
ــدد دعمنا لهذه  ــاتها كافة.وتابع جن ــة مؤسس ــة وتقوي ــاء الدول بن
ــاندتها إلجناح مهمتها حتى ونحن  ــنعمل على مس احلكومة، وس
ــج احلكومة ال يرتبط  ــكيلة احلكومية فدعمنا لبرنام ــارج التش خ
بتمثيلنا احلكومي فيها، وإمنا عقدنا معها هو عقد املواطن الداعم 
والساند واملراقب.وأكد احلكيم ندعم ونساند  كل إجراء سياسي أو 
حكومي يصب في استقرار البلد، ويعزز فرص التنمية االجتماعية 
ــباب بحلول واقعية  واالقتصادية، ويعمل على مواجهة بطالة الش
ملموسة، فال بناء وال استثمار وال اقتصاد يليق بوطننا وشعبنا من 
ــي أوالً، وال ميكن ألي حكومة أن تنجح بال دعم  دون استقرار سياس
ــاند مواقفها الصحيحة، ويساعدها على  ــي حقيقي يس سياس
ــي تنجزه وتقف  ــة، إال أن أمامها الكثير ك ــارات املطلوب تقومي املس
ــا، وحتتاج الى  ــتهان به ــة من التحديات التي ال يُس ــا جمل بوجهه
إجراءات حازمة وجريئة وسريعة في املعاجلة، سنؤشر الى أبرزها١- 
ــد من تكثيف اجلهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة  ال ب
ــاد واحلد من عمليات تهريب األموال وما يستتبعها من عدم  الفس
استقرار العملة العراقية جتاه الدوالر والكشف عن اجلهات الداعمة 
واملستفيدة من ذلك، فال أحد فوق القانون، وال ميكن السماح بذلك 

مهما كلفنا من ثمن.
ــتراتيجية،  ــى التحتية واالس ــاريع البن ــى إجناز مش ــز عل ٢- التركي
فاإلجناز احلقيقي يكون في التمهيد ألسس البناء وتثبيت اخلطوات 
ــتند عليها املشاريع الكبرى والناجح احلقيقي هو  األولية التي تس

الذي ميهد لغيره سبل النجاح ويرسخ مقوماته.
ــات مجالس  ــراء انتخاب ــة إلج ــليمة والصحيح ــة الس ٣- التهيئ
ــراءات التنفيذية  ــادل واإلج ــرار القانون الع ــات من حيث إق احملافظ
ــفافة. ال ميكن تطوير وإصالح الواقع  الضامنة النتخابات نزيهة وش
ــة يرى فيها  ــن دون انتخابات حرة ونزيه ــع احملافظات م احمللي جلمي

جميع العراقيني فرصهم املتساوية والعادلة.
ــى التفكير  ــريعية ال ــلطتني التنفيذية والتش ــا احلكيم، الس ودع
بجدية في إمكانية عودة اجملالس البلدية بآليات صحيحة تفيد من 
أخطاء األمس وال ترهق كاهل الدولة، وتفتح اجملال للعمل الطوعي 
اجملتمعي في خدمة األقضية والنواحي لنجعل التنافس االنتخابي 
ــة والنواحي،  ــي األقضي ــة اجملتمعية ف ــادي عبر اخلدم ــي واالحت احملل
ــس البلدية نافذة حقيقية الختبار املؤهلني ومن ينوون  ولتكن اجملال

الترشح ألي مهمة انتخابية او سياسية أو تنفيذية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــياع  ــس مجلس الوزراء محمد ش أكد رئي
ــبت، ان سعر صرف  ــوداني، امس الس الس
ــدوالر لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إمنّا  ال
ــروف الوقتية  ــتغل الظ ــاكَ من اس ألن هن
ــم تألفْ  ــواق التي ل ــراب في األس واالضط
بعدُ التعامل مع اآلليات املصرفية اجلديدة، 
ــتحافظ على األموال، وهي خطوة  التي س
مهمة على طريق اإلصالح االقتصادي.وقال 
السوداني في كلمة خالل احلفل التأبيني 
ــيد محمد باقر  ــهاد الس في ذكرى استش
ــهادة، لكنْ  ــتذكرُ اليوم الش احلكيم، نس
ــى اإلرهاب،  ــذي حتققَ عل ــم النصر ال بطع
ونستذكر الدماء الزّكية، لكنْ بطعم األمن 
واالستقرار الذي أغدقتهُ تلك التضحيات، 
ــى االنتهاء من  ــارف اليوم عل مضيفا، نش
ــة، وهو مختلف عن  ــروع قانون املوازن مش

ــرةُ األولى أنْ  ــابقة، وهي امل ــنوات الس الس
ــول البرنامج  ــةِ ح ــون املوازن ــور قان يتمح
احلكومي.وأضاف، تواصل احلكومة دعمها 
للبنك املركزي العراقي إلعادة سعر صرف 
ــعر الرسمي، وهذا جزءٌ من  الدوالر إلى الس
مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدّ شجاع 
ــاتِ املالية  وحلول ناجعةٍ إلنهاء السياس
ــة احلالية. ــي ورثتْها احلكوم ــة الت اخلاطئ
ــرارات اجلريئة  ــني، اتخذنا جملة من الق وب
ــتقراره، ونحذر  لدعم الدينار العراقي واس
ــة واللعب على  ــتغالل األزم من يحاول اس
ــعر  ، مردفا، لم يرتفع س احتياجات الناسِ
الصرف نتيجة قرار حكومي، إمنّا ألن هناكَ 
ــتغل الظروف الوقتية واالضطراب  من اس
في األسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع 
اآلليات املصرفية اجلديدة، التي ستحافظ 
على األموال، وهي خطوة مهمة على طريق 

ــوداني،  الس وأكمل  ــادي.  االقتص اإلصالح 
ــاد،  ــة الفس ــة مكافح ــى أولوي ــد عل نؤك
ــاء  ــنادها للقض ــا إس ــل حكومتُن وتواص
ــني  املطلوب ــة  ملالحق ــة  اخملتص ــات  واجله
والعمل السترداد األموال املنهوبة، مذكرا، 
ــي كلِّ خطواتنا،  ــر االعتبار، ف ــا بنظ أخذن
ــف الفقر  ــة، أن نخف ــدافِ املوازن ــي أه وف
اعاتِ  املستوطنَ في بعض البيئات والقطّ
العراقية.وذكر، برزت على رأس هذه املهام، 
عمليةُ البحث االجتماعي الكبرى، وتعزيز 
ــالل  ــى بالس ــل األدن ــرائح ذات الدخ الش
ــب  ــة وواج ــة التمويني ــة والبطاق الغذائي
ــة  ــة ومعاجل ــط والتنمي ــة التخطي الدول
ــق الفرص االقتصادية،  مواطن اخللل، وخل
اعني العام  ــل القطّ ــة األرضية لعم وتهيئ
ــبابِ  ــريحة الش ــتيعاب ش ــاص، واس واخل

وتأهيلِهم.

ــل التأبيني  ــي احلف ــم ف ــال احلكي وق
ــبة استشهاد السيد  الرسمي مبناس
ــه ال ميكن ألي  ــد باقر احلكيم، إن محم
ــل من دون  ــة أن تعم ــة تنفيذي حكوم
ــي وبرملاني فاعل ومؤثر،  اسناد سياس
وال ميكن أيضا ألي سلطة تشريعية أن 
تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون 
ــاف، جميعنا في  ــي متزن. وأض حكوم
ــتُقيّمه  ــد.. وجميعنا س واح ــب  مرك
ــن، وإذا لم  ــخ ودفاتر الوط ــالم التاري أق
ــة التحديات.. فلن  نتوحد في مواجه
ــي طويالً ،  ــا السياس ــد نظامن يصم
وسيتعرض الى هزات أعنف مما تعرض 
له طيلة العشرين عاما.ولفت إلى أنه 
ــية وما آلت  في ظل التجربة السياس
اليه األمور من نضج سياسي وتراكم 
ــار الدميقراطي، أصبح  في جتارب املس
ــر بإعادة النظر في بعض املواد  التفكي
ــا وضروريا والبد  ــتورية أمرا جدي الدس
ــيما وبلدنا  ــده، الس ــف عن ــن التوق م
ــاكل البنيوية  ــن بعض املش يعاني م
بني فواعله السياسية، التي أصبحت 
ــار  والتناحر.وأش ــالف  للخ ــال  مدخ
ــير  ــتمر إلى تفس ــى أن اللجوء املس إل
ــع كل دورة  ــتورية م بعض املواد الدس
انتخابية ومرحلة سياسية.. قد أوجد 
التزاما آخراً يضاف الى االلتزام بعلوية 
ــتور.. وهو من األمور التي تسبب  الدس
اضعاف الثقة واملصداقية بني الفرقاء 
ــواء، فما زلنا  ــى حد س ــركاء عل والش
نفتقر الى نظام انتخابي عادل وموحد.. 
غير خاضع ألمزجة الرياح السياسية 
وتقلباتها.وأردف بالقول وما زلنا نفتقر 
ــة االحتادية  ــات العالق ــم آلي إلى حس

ــة  العملي ــا  وتطبيقاته ــة  والفيدرالي
ــني إقليم  ــة وب ــة االحتادي ــني احلكوم ب
كردستان، والميكن القبول بجعلها في 
مهب التصفيات والتدخالت اخلارجية، 
ــا نفتقر أيضاً إلى وجود عقيدة  وما زلن
ــكرية موحدة وإن كانت متنوعة  عس
ــدد بالقول  ــي مفاصلها األمنية.وش ف
ــكيك  ــة التش ــادرة لغ ــن مغ ــد م الب
ــكرية  ــاتنا العس ــي والءات مؤسس ف
ــي  ف ــغل  ننش أن  ــب  ويج ــة..  واألمني
ــذا التنوع وادارته  تطوير واحترافية ه
ــا زلنا  ــة خالصة، وم ــفة وطني بفلس
ــة ردم الهوة وفجوة  نفتقر الى سياس
ــعب.وواصل  الثقة بني احلكومة والش
حديثه إن ما مييز أزمتنا االقتصادية هو 
ــاس  أن حلولها داخلية بالدرجة األس
ــى  ــاج ال ــة.. وال نحت ــت خارجي وليس
ــي كبير حللها..  ــاون أو تدخل خارج تع
ــخيص دقيق  فكل ما نحتاجه هو تش
ــرار والصبر  ــة واإلص ــات املعاجل ألولوي

على حتقيق األهداف املرجوة. وتابع، أنه 
ــس من الصحيح أن نبدأ من الصفر  لي
ــدة،  جدي ــة  حكوم ــكلت  تش ــا  كلم
ــغل  تنش أن  ــح  الصحي ــن  م ــس  ولي
ــراءات الوقتية (مهما  ــة باإلج احلكوم
ــاب املشاريع  كانت ضرورية) على حس
ــي  ف ــترك  تش ــي  الت ــتراتيجية  االس
إجنازها احلكومات املتعاقبة، لتركز كل 
ــال محدد ذي أولوية  حكومة على مج
قصوى تنجزه خالل دورتها التنفيذية، 
وتهيئ في الوقت ذاته البنية السليمة 
واملراحل املتعاقبة للمشاريع الكبيرة 
ــفة نستطيع أن  األخرى، بتلك الفلس
ــه األزمات  ــتطيع أن نواج نُنجز.. ونس
ــتركة.وأضاف  ــؤولية املش ــروح املس ب
ــورة اجتماعية  ــى ث ــة ال ــن بحاج نح
ــة وبني  ــقة بني احلكوم ــرة ومتس كبي
ــات  ــع املؤسس ــني جمي ــعب.. وب الش
ــة..  واجملتمعي ــة  واإلعالمي ــة  التربوي
ــة  ــتراتيجية واضح ــى اس ــاج ال نحت

ــداف والتوقيتات إلحداث  املعالم واأله
نقلة مجتمعية وثقافية تتناسب مع 
هدف اإلصالح والتطوير الذي نرتضيه 
ــي في  ــي واجملتمع ــا السياس لنظامن
ــم قائالً وهو ما يحتاج الى  العراق.وخت
ــي تطوير  ــي وبرملاني ف ــز حكوم تركي
البنية التعليمية والتربوية في البالد.. 
ــع اليوم  ــي وُلد م ــل سياس ــا جي لدين
ــام ٢٠٠٣،  ــر في العراق ع األول للتغيي
ــأل أنفسنا جميعا هل  وعلينا أن نس
ــه هذا اجليل  ــداً ملا يتطلب انتبهنا جي
ــا يحصنه من  ــة تفكيره .. ومل ولطريق
ــداء البلد. في  ــالء وأع ــويش الدخ تش
ــتان  ــم كردس ــس إقلي ــد رئي ــني أك ح
نيجيرفان بارزاني، امس السبت، دعم 
ــياع  ــس الوزراء محمد ش رئيس مجل
ــود احلكومة،  ــوداني في تنفيذ بن الس
ــتكون أقوى  ــى أن بغداد س ــيراً ال مش
ــع  ــى جمي ــون عل ــل العراقي إذا حص
احلفل  ــي  ف ــي،  بارزان ــال  حقوقهم.وق

التأبيني الرسمي مبناسبة استشهاد 
ــيد محمد باقر احلكيم، إن ذكرى  الس
ــيد احلكيم نستعيد  استشهاد الس
من خاللها ذكرى أيام النضال املشترك 
ــد الدكتاتورية.وأضاف يجب ضمان  ض
ــتور،  للدس ــاً  وفق ــات  املكون ــوق  حق
مؤكداً على دعم رئيس مجلس الوزراء 
ــود احلكومة.وأعرب عن  ــذ بن في تنفي
أمله في تنفيذ بنود اتفاقية تشكيل 
ــب  احلكومة، الفتاً إلى أن الوقت مناس
دور  ــادة  وإع ــاكل  املش ــع  جمي ــل  حل
ــع، أن بغداد  ــي املنطقة.وتاب ــراق ف الع
ــل العراقيون  ــوى إذا حص ــتكون أق س
ــع حقوقهم، وعلينا العمل  على جمي
ــة والقومية  ــراكة والتعددي بروح الش
ــوة العراق، مضيفاً  واملذهبية عالمة ق
ــة للعمل على  ــت والفرص ــا الوق لدين
ــكالت العالقة. من  ــع املش ــل جمي ح
ــوزراء  ــس مجلس ال ــد رئي ــه اك جانب
ــة  ــوداني ، أهمي ــياع الس ــد ش محم

ــل  قب ــن  م ــة  املوازن ــرار  بإق ــراع  اإلس
مجلس النواب.وذكر املكتب اإلعالمي 
ــوداني،  لرئيس الوزراء في بيان، ان الس
ــة  ــص ملناقش ص ــاً خُ ــرأس، اجتماع ت
ــروع قانون  ــة ملش ــل النهائي التفاصي
االحتادية ٢٠٢٣.وأوضح  العامة  املوازنة 
رئيس الوزراء، ان مشروع قانون املوازنة 
ــات، من  ــن املناقش ــاً م ــتغرق وقت اس
ــجمة  ــل الوصول إلى موازنة منس أج
ــوزاري، وملبيةٍ  ــات املنهاج ال مع أولوي
ألهداف البرنامج احلكومي في محاربة 
ــية  ــات األساس ــر اخلدم ــر وتوفي الفق
ــادي،  االقتص ــالح  واإلص ــني،  للمواطن
ــار، الى أهمية  ومكافحة الفساد.وأش
ــراع بإقرار قانون املوازنة من قبل  اإلس
ــكل  ــواب، الرتباطها بش ــس الن مجل
ــائل  ــن املس ــد م العدي ــي  ــر ف مباش
واالجتماعية،  ــة  االقتصادي ــات  وامللف
وتساعد احلكومة في تنفيذ برامجها 
والقطاعات  باجملاالت  ــتراتيجيتها  وس

ــأنها أن تقدم  ــي من ش ــة، الت احليوي
ــني. على  ــات للمواطن ــل اخلدم أفض
ــس اجلمهورية  ــاد رئي ــد آخر ع صعي
ــيد،  إلى  ــال رش ــد اللطيف جم عب
ــدى  باملنت ــاركة  مش ــد  بع ــالد  الب
االقتصادي العاملي في دافوس. وذكر 
ــة ، أن رئيس  ــة اجلمهوري بيان لرئاس
ــال  ــف جم ــد اللطي ــة عب اجلمهوري
ــيد، عاد إلى البالد بعد مشاركة  رش
ــي  ــي ف ــادي العامل ــدى االقتص باملنت
ــاءات مع  ــرى الرئيس لق دافوس.وأج
ــاء الوفود  ــن قادة الدول ورؤس عدد م
ــت مشاركة  ــاركة، كما عكس املش
ــة  ــات احلواري ــي اجللس ــه ف فخامت
ــي اخلدمات  ــة ف ــورات اإليجابي التط
والبنى التحتية وخطوات اإلصالحات 
التي اتخذتها احلكومة العراقية في 
ــم التحديات  ــاد رغ مكافحة الفس
ــا العراق. من  ــب التي مير به واملصاع
ــو جلنة النفط  ــفت عض جانبه كش
ــب  ــة زين ــروات الطبيعي ــاز والث والغ
ــبت، عن وجود  ــوي، امس الس املوس
ــون النفط  ــرار قان ــعي نيابي إلق س
والغاز قريباً.وقالت املوسوي ، إن إقرار 
ــس النواب    ــاً في مجل ــون قريب القان
ــاً للخالف حول  ــيكون حالً جذري س
ــداد وأربيل،  ــروة النفطية بني بغ الث
ــات الطاقة في  ــم جميع ملف وينظ
ــاك  هن أن  ــت،  العراق.وأضاف ــوم  عم
ــل إلقرار  ــداد وأربي ــات بني بغ تفاهم
ــتفادة من  قانون النفط والغاز لالس
ــم الصالحيات احلصرية  فقرات تدع
ــوص  بخص ــة  االحتادي ــة  للحكوم

النفط والغاز في العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس مجلس النواب، محمد احللبوسي، امس السبت، أن مجلس النواب حريص 
على اجناز التشريعات املنسجمة مع البرنامج احلكومي، فيما بني أن مجلس النواب 
ــمي  ــي في احلفل التأبيني الرس ــهداء.وقال احللبوس حقق مقداراً مهماً حلقوق الش
ــيد محمد باقر احلكيم ، إن تضحيةُ سماحةِ السيد  مبناسبة ذكرى استشهاد الس
ه الدميقراطي، الفتا  ــي تاريخ العراق ونظامِ ــد باقر احلكيم مثلت عالمةً فارقة ف محم
ــهداءُ العراق والتضحياتِ متثل مسؤوليةً تتطلب  الى أن انهارَ الدماء التي قدمها ش
ــم لهذا الوطن كانوا يأملون  موا حياتَه .وأضاف، أن الذين قدَّ ــتحقاقاتٍ والتزاماتٍ اس
ــار احللبوسي الى، أن مجلس  ــير في ركب االزدهار والتطور.وأش عراقاً قوياً مقتدراً يس
ــريعي املتعلق باحلقوق الواجبةِ للشهداء  النواب حقق مقداراً مهماً من اإلجناز التش
ا كلَّ احلرص على إجنازِ  ــني رئيس مجلس النواب، ان البرملان ما زال حريصً وعوائلِهم.وب

كلِّ التشريعات التي تصب في مصلحة املواطن وتنسجم مع برنامج احلكومة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــارف احلمامي، امس  ــة ع ــة القانونية النيابي ــو اللجن ــد عض أك
ــتصل مجلس النواب قبل انتهاء الشهر  ــبت، أن املوازنة س الس
اجلاري، فيما أشار إلى أن هناك مساع نيابية لتشريع ثالثة قوانني 
ــروع قانون  ــن املؤمل أن يصل مش ــي ، إنه م ــال احلمام مهمة.وق
املوازنة املالية االحتادية لعام ٢٠٢٣ من رئاسة الوزراء الى مجلس 
النواب قبل انتهاء الشهر اجلاري.وبشأن رئاسة اللجان النيابية، 
ذكر احلمامي أن مجلس النواب صوت على إعادة تسمية اللجان 
ــواب البدالء  ــتقيلني، مبيناً أن الن ــدالً عن النواب املس ــة ب النيابي
ــتقيلني لم يكونوا ضمن جلان نيابية، األمر الذي  عن النواب املس
ــة والتصويت عليها. ــادة توزيع اللجان النيابية كامل اقتضى إع

ــبوع املقبل التصويت على رؤساء  ــيتم خالل األس وأضاف أنه س
ــة النيابية تعمل  ــأن اللجنة القانوني ــان النيابية، منوهاً ب اللج
ــروع  ــاريع القوانني، وأهمها مش ــن مش ــى صياغة العديد م عل
ــروع قانون التقاعد، إضافة الى  قانون الضمان االجتماعي، ومش

مشروع قانون (اخملتارين).

بغداد / البينة اجلديدة
ــا حلالة  ــبت، توقعاته ــة، امس الس ــواء اجلوي ــة األن ــت هيئ أعلن
ــكل ضباب  ــارت الى تش الطقس لأليام األربعة املقبلة، فيما أش
وانخفاض درجات احلرارة.وذكرت الهيئة ، أن طقس امس السبت، 
ــيكون الطقس فيها صحواً مع بعض  في املنطقة الوسطى س
ــمالية  ــزول تدريجياً، أما املنطقة الش ــوم وضباب خفيف ي الغي
ــيكون  ــض الغيوم ، فيما س ــواً مع بع ــيكون صح فالطقس س
ــض الغيوم كما  ــواً مع بع ــي املنطقة اجلنوبية صح ــس ف الطق
يتشكل الضباب في أقسامها الشرقية ويزول تدريجياً، ودرجات 
احلرارة مقاربة ملا سجل يوم أمس في جميع مناطق البالد.وأضاف 
البيان، أن درجات احلرارة العظمى في بغداد وكركوك وديالى وبابل 
ــان واملثنى ١٩، ودهوك وأربيل واملوصل  ــط والديوانية وميس وواس
ــرف  ــة ١٢، والنجف األش ــالء املقدس ــرة ١٨، وكرب ــار والبص واألنب
والناصرية وصالح الدين ٢٠.وأضاف أن طقس اليوم األحد سيكون 
ــوم وضباب في  ــض الغي ــطى صحواً مع بع ــة الوس ــي املنطق ف
ــمالية فالطقس  الصباح الباكر يزول تدريجياً، أما املنطقة الش
ــر يزول تدريجياً، فيما  ــيكون صحواً وضباباً في الصباح الباك س
ــاً وضباباً  ــة غائماً جزئي ــي املنطقة اجلنوبي ــيكون الطقس ف س
ــابق في  ــاً يزول تدريجياً، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم الس خفيف

جميع مناطق البالد.
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ــيتم جتهيز مواد السلة الغذائية  مبيناً أنه س
ــة اجلديدة التي متت إضافتها بعد قرار  اخلمس
ــكر واحلليب  ــوزراء وهي الزيت والس مجلس ال
ــه  ــى أن ــري ال ــار الغري ــاي والطحني.وأش والش
ــيتم التجهيز من خالل املراكز التسويقية  س
في بغداد واحملافظات، مؤكداً أن الوزارة ألول مرة 
ــلة الغذائية  توفر خزيناً جيداً من مفردات الس
ــام ٢٠٢٣، وأن مخازنها  ــن ع ــهر األولى م لألش
مليئة باملواد البطاقة التموينية التي جتهز الى 

أكثر من ٤١ مليون مواطن في خطوة حكومية 
ملواجهة ارتفاع األسعار وحتقيق األمن الغذائي.

ــالت الرعاية  ــزة الى عائ ــاف أن املواد اجمله وأض
ــئ  ــوم املواطنني من املناش ــة وعم االجتماعي
ــبق وأن مت  ــدة والرصينة والتي س ــة اجلي العاملي
ــص اخملتبري  ــالل أجهزة الفح ــا من خ فحصه
ــمولة  ــالت املش ــاً العائ ــارة، داعي ــوزارة التج ل
ــة وكالء  ــى مراجع ال ــة  االجتماعي ــة  بالرعاي
ــداد واحملافظات لغرض  ــة في بغ ــواد الغذائي امل

ــة اخملصصة ضمن  ــتالم حصتهم االضافي اس
ــري التزام وزارة  ــرار مجلس الوزراء.وأكد الغري ق
التجارة بعمليات جتهيز عبر شبكة وكالء املواد 
ــرين في بغداد واحملافظات وأن  الغذائية املنتش
ــة واملالية في هذه الوزارة  دائرة الرقابة التجاري
ستقوم بعمليات تدقيق ومراقبة جلميع وكالء 
ــبة من يتأخر  ــتتم محاس ــواد الغذائية وس امل
ــراءات رادعة  ــالل إج ــز من خ ــة التجهي بعملي
تتخذها الوزارة بهذا اجلانب، ألنها أصدرت عدة 

ــراع في جتهيز املواد  ــات الهدف منها اإلس بيان
ــب أو حتايل على  ــة ومنع أي حالة تالع الغذائي
ــة التجهيز.يذكر أن أكثر  املواطنني أثناء عملي
من خمس ماليني ومائة ألف مواطن مشمولني 
ــز اإلضافية وأن أعداداً أخرى  بعمليات التجهي
ــم الى  ــتتم إضافته ــون س ــن امللي ــتزيد ع س
ــمولة بالرعاية االجتماعية بعد  العائالت املش
ــمول  ــا رئيس الوزراء لش ــة التي أطلقه احلمل

العائالت الفقيرة التي ليس لها مورد مالي.
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متابعة / البينة الجديدة

ــم التيار الصدري  أجرى زعي
ــاالً  اتص ــدر،،  الص ــدى  مقت
املنتخب  هاتفيًا مع العبي 
ــكأس  ب ــوج  املت ــي  الوطن

خليجي ٢٥.
وذكر املكتب اخلاص للصدر 
ــان  أن «الصدر أجرى  في بي
ــع العبي  ــا م ــاالً هاتفيً تص
ــب الوطني العراقي  املنتخ
االحتاد  ــس  رئي ــع  م وكذلك 
العراقي لكرة القدم عدنان 
درجال ونائبه الكابنت يونس 
ــظ البصرة  محمود ومحاف

أسعد العيداني».

ــن خالل  ــدر م م الص ــدّ وتق
ــة  بـ»التهنئ ــال  االتص
ــب  ــوز املنتخ ــك بف والتبري
ــدم  الق ــرة  لك ــي  العراق

بكأس (اخلليج العربي) في 
ــة والعشرين  دورته اخلامس
ــي العراق». ــي أقيمت ف الت
ــدر  ــان، ان «الص ــع البي وتاب

ــود  ــكر للجه ــدم بالش تق
املبذولة إلجناح هذا العرس 
ــكر أهالي  الكروي، كما ش
الفيحاء  البصرة  محافظة 
ــة  الضياف ــاوة  حف ــى  عل
ــوف  للضي ــتقبال  واالس
ــرام الذي حلوا في أرض  الك

البصرة».
ــراق  الع ــب  منتخ ــوج  وت
الوطني بلقب بطولة كأس 
ــرة بعد  ــي ٢٥ البص خليج
ــوز على نظيره  حتقيقه الف
ــة ٣-٢ في  ــي بنتيج مان العُ
املباراة النهائية التي جرت، 
امس اخلميس، في  ــاء  مس

ملعب البصرة الدولي.

متابعة / البينة الجديدة

ت ساحة االحتفاالت الكبرى وسط العاصمة بغداد،  غصّ
اجلمعة املاضي بآالف املواطنني لالحتفال بوصول املنتخب 

العراقي قادما من البصرة حامال كأس خليجي ٢٥.
ــهدت ظهور محافظ البصرة  ــر  أن املنصة الكبرى ش وذك
أسعد العيداني رفقة عدنان درجال رئيس االحتاد العراقي 

لكرة القدم ونائبه يونس محمود.
ــار بغداد إلى  ــلنا؛ ان رحلة الوصول من مط ــاف مراس واض
ــاحة االحتفاالت الكبرى سارت بشكل بطيء لتزاحم  س
ــق ، فيما تضطر احلافلة الى  ــر على جانبي الطري اجلماهي
التوقف نتيجة نزول املواطنني إلى الشارع وإيقاف احلافلة 

لتحية الالعبني.
ــت طائرة املنتخب العراقي، ، الى مطار بغداد الدولي  وصل

ــباب  ــد تتويجه بلقب خليجي ٢٥، يتقدمهم وزير الش بع
والرياضة أحمد املبرقع، ورئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 

عدنان درجال، ومحافظ البصرة اسعد العيداني.
وبعد ذلك، ارتقى املنصة أعضاء املنتخب العراقي حاملني 

معهم كأس اخلليج وقاموا بتحية اجلماهير.
ــار بغداد وكان في  ــرة املنتخب على ارض مط وحطت طائ
ــتقبالهم عدد من املسؤولني، فيما ترجل رئيس االحتاد  اس
ــرة حامالً كأس خليجي ٢٥  ــلم الطائ عدنان درجال من س
ــليمه الى كابنت املنتخب العراقي جالل  قبل أن يعود لتس

حسن.
ــتقبال أعضاء  ــخصيات (VIP)، مت اس وفي صالة كبار الش
ــط احتفاالت بقدومهم على أنغام  املنتخب العراقي وس
ــان عراقية ازياء عراقية متثل مراحل مختلفة من تاريخ  اغ

العراق.

متابعة / البينة الجديدة
ــاً، نال  ــاب دام( ٣٤ )عام ــد غي بع
ــي لكرة القدم،  املنتخب العراق
لقب بطولة كأس اخلليج العربي 
والعشرين،  اخلامسة  بنسخته 
للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك 
ــى املنتخب  ــر عل ــد فوز مثي بع
العماني بثالثة أهداف لهدفني، 
في املباراة النهائية التي أقيمت 
ــرة الدولي،  ــب البص ــى ملع عل

وامتدت إلى شوطني إضافيني.
ــاز الذي حققه  وعقب هذا االجن
ــي، ارتأت وكالة  املنتخب العراق
ــليط الضوء  ــوز، تس ــفق ني ش
ــني في مجال  ــى آراء مختص عل
ــل  لتحلي ــتديرة،  املس ــم  عال
ــذي ظهر  ــتوى ال ــة املس ومعرف
ــه الفريق في هذه البطولة،  علي
ــباني  ــدرب اإلس ــادة امل ــت قي حت

خيسوس كاساس.
أداء تصاعدي

ــال الالعب  ــاز، ق ــن هذا اإلجن وع
واملدرب سمير  ــابق  الس الدولي 

ــم، ، إن «املنتخب العراقي  كاظ
ــتحق الفوز بعد أداء رجولي  اس
ــري كبير،  ــم جماهي ــط دع وس
ــي تصاعد من  ــتواه ف وكان مس
ــعد  مباراة ألخرى وفوزه هذا أس
ــم:  كاظ ــاف  وأض ــني».  العراقي
«لقد خضنا خمس مباريات في 

مان والسعودية  البطولة أمام عُ
ــن وقطر، وكررنا اللقاء في  واليم
ــان، وكان األداء  م ــي مع عُ النهائ
ــرى، وهذا  ــل من مباراة ألخ أفض
عامل إيجابي يدل على حصول 
االنسجام بني العبي املنتخب».

ــا  كان ــني  «الفريق أن  ــح  وأوض

ــي،  النهائ ــوغ  بل ــتحقان  يس
ــاراة اخلتامية كانت صعبة  واملب
وال  ــي،  العراق ــب  املنتخ ــى  عل
مان كان نداً  سيما أن منتخب عُ
قوياً وكان االنسجام واضحاً بني 
العبيه الذين مثلوا الفريق فترة 
طويلة حتت إشراف نفس املدرب 

املستمر منذ مدة طويلة».
وهذا األمر، ال ينطبق على العبي 
ــب  بحس ــي،  العراق ــب  املنتخ
ــار إلى  ــمير كاظم، الذي أش س
ــكيله  ــق احلالي مت تش أن «الفري
ــن العبيه متكنوا من  حديثاً، لك
ــذا  ــرة وه ــرة قصي ــم بفت التأقل

يحسب للمدرب اإلسباني الذي 
ــجام بينهم بيد أنه  خلق االنس
يحتاج ملدة أطول لبناء منتخب 
أقوى»، مختتماً حديثه بالقول: 
ــتحقاقات أقوى ال بد  «لدينا اس
ــي بناء منتخب قادر  من البدء ف
املقبلة  القوية  املنافسات  على 

بشكل أفضل».
غير مطمئن

ــل واملدرب  ــن جانبه، رأى احملل م
ــامي بحت، أن «أداء  الكروي س
ــر  ــي كان غي ــب العراق املنتخ
الفوز  ــه  ــم حتقيق رغ مطمئن 
ــعاد  الذي كان مهماً جداً إلس

العراقيني وعودة الكرة للتتويج 
ــراق ٣٤  ــن الع ــاب ع ــب غ بلق
عاماً». وأضاف بحت، أن «إسناد 
اجلمهور كان له أثر إيجابي في 
ــاز  اخلليجي الرابع  حتقيق اإلجن
ــداً أن «املنتخب  للعراق»، مؤك
ــل  ــى عم ــة إل ــي بحاج العراق
ــره ، وعلى  ــة تطوي ــر بغي كبي
ــاء  ــن اآلن لبن ــدء م ــدرب الب امل
منتخب قادر على متثيل الكرة 
ــتحقاقات  ــي اس ــة ف العراقي
ــار  ــة مهمة مقبلة». وأش دولي
ال  ــني  العب ــاك  «هن أن  ــى  إل
ــب  ــل املنتخ ــتحقون متثي يس
ــاس دعوة  وال بد للمدرب كاس
العبني جدد يستحقون األمر»، 
ــى أن «متابعته للدوري  الفتاً إل
ــاف العبني جدد  فرصة الكتش
والسيما من الشباب لبنائهم 
للبطوالت  ــن  جاهزي ــوا  ليكون
ــيما  س ال  ــة،  املقبل ــة  القوي
ــكأس  ل ــة  املؤهل ــات  التصفي

العالم ٢٠٢٦».
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مزهركاظم النوفلي

*من الصعب ان نتابع كل شاردة وواردة وما قيل 
ــي ٢٥ بوجه خاص  ــا يقال عن بطولة خليج وم
ــة اخلليجية  ــذه البطول ــخ ه وعن مجمل نس
ــن مفارقات  ــق ذلك م ــا راف ــا وم ــذ انطالقه من
ــير  ــرة مختلفة.وقبل ان نش ــات نظ واراء ووجه
باختصار ممكن عن كل هذه االمور ,البد ان نشير 
الى خصوصية االهتمام واالعداد غير التقليدي 
ــي احتضنتها  ــا بالبطولة الت عراقيا وخليجي
ــاز او التباهي  ــاب االنحي ــن ب ــس م ــرة لي البص
ــتثنائية ملا شهدته من  بالقول انها بطولة اس
ــعبي وجماهيري  ــمي وش ــام وتفاعل رس اهتم
ــع ان عدد  ــابقة وم ــهده البطوالت الس لم تش
ــدث و,انا  ــني لهذا احل ــني املواكب ــن الصحفي م
ــوز رياضية اخرى لم تنل  ــم, اضافة الى رم منه
ــرف الدعوة حلضور االفتتاح, سيما اننا كنا  ش
ــا املتواصلة  ــاهمني بكتاباتن من بني اكثر املس
ــير  ــنوات.. ومع ذلك نش ــة منذ س ــن البطول ع
ــتثناءات هذه البطولة هو الكرم  الى ان اول اس
ــبوق  ــعبي غير املس والتعاطف والترحيب الش
ــاركة امنا  ــس فقط بالوفود واملنتخبات املش لي
كذلك بجماهير هذه املنتخبات مبا اظهره اهالي 
البصرة من تفاعل وتكرمي معنوي قبل ان يكون 
ــم اجلاد بطلب  ــتعدادتهم  واحلاحه ماديا باس
ــم  بدال من  ــذه اجلماهير في بيوته ــف ه تضيي
الفنادق, وهذه ظاهرة عفوية ادهشت الضيوف 
.والننسى كالم الود املباشر بني جمهور البصرة 
ــة احملافظات املتواجدة هناك وبني  وجمهور بقي
ــؤالء هذه  ــني وكيف ملس ه ــوف اخلليجي الضي
املشاعر بعيونهم واحاسيسهم  وهم يقيمون 
ــوارع واملرافق  ــادق ويتجولون في الش ــي الفن ف
ــة العريقة.  ــذه املدين ــة في ه ــم التراثي واملعال
ــا هو حضور رئيس  ــتثناء املهم ايض ولعل االس
ــم  ــرة القدم(الفيفا) مراس ــي لك ــاد الدول االحت
ــي تاريخ بطوالت  ــاح البطولة والول مرة ف افتت
ــى ال نغفل  ــذ انطالقها ١٩٧٠. وحت ــج من اخللي
ــا( برنامج  ــبوقة ايضا قام به ــادرة غير مس مب
ــه املتميزة  ــهير بادارت ــري الش ــكأس) القط ال
ــوب ,خالد  ــري احملب ــي القط ــة ,باالعالم املتمثل
ــم , وبقية ضيوف البرنامج املعروفني من  جاس
جنوم الكرة اخلليجية والعربية وكوادرها االدارية 
ــرارا بتواجد البرنامج  والفنية عندما اتخذوا ق
ــليه وضيوفه في مدينة البصرة  بكادره ومراس

ملتابعة احداث البطولة.
ــات ومن كان  ــج املباري ــرف النظر عن نتائ *بص
ــي بكل  ــب العراق ــدورة (املنتخ ــذه ال ــل ه بط
ــان احلديث عن  ــدارة) والترتيب العام فيها ف ج
ــن روعة االفتتاح  ــتثناءات يقودنا حتما ع االس
ــم حتى ان  ــي النوع والك ــا رافقه من متيز ف وم
البعض اعتبر هذا (بذخا) ال داعي له في ظروف 
ــا العراق  ــة مالية كبيرة مير به ــة وازم اقتصادي
ــأواصل احلديث عن هذه  ــم ثانيا .. س اوال والعال
ــرى لهذه البطولة  ــتثناءات االخ النقطة واالس

في القسم الثاني من املقال ان شاء اهللا.
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متابعة / البينة الجديدة
ــان  ــس س ــادي باري ــرح ن ط
ــي  ــان الت ــان، القمص جيرم
ــد النجوم في  ــب بها ض لع
ــي جولتهم في  ــاض، ف الري
ــعودية، للبيع، ومن بني  الس
كل القمصان وصل قميص 
ــي، ليونيل  ــه األرجنتين جنم

ميسي، إلى مبلغ قياسي.
ــاركا»  ــرت صحيفة «م وذك
أن  ــة  حقيق ــبانية،  اإلس
قد  ــي  ليونيل ميس ــون  يك
ــه  ــرة خصم ــر م ــه آلخ واج
ــتيانو  كريس ــي،  البرتغال
رونالدو، ساهمت في ارتفاع 

قيمة القميص
ــع  جمي ــعار  أس ــدأت  وب
القمصان من ٨٩ يورو (٩٦٫٢ 
ــي  دوالرا)، لكن قميص مس
ــى ٤٧٣٠٠  ألف دوالر  وصل إل
أميركي بعد أقل من أسبوع 
ــن طرحه، وهو املبلغ الذي  م

قدمه مشجع صيني.
ويبلغ سعر قميص ميسي 
ــتيانو  في املباراة ضد كريس
حاليا ما يقرب من( ٢٥٠٠٠)
ــزال هناك  ــن ال ي ــورو، ولك ي
ــام متبقية إلغالق  ثمانية أي
ــى أنه قد  ــير إل املزاد، مما يش

يصبح األغلى حتى اآلن.
ــص أصليا ألنه  ويعد القمي
ــس القميص الذي ارتداه  نف
ــاراة، وفق  ــي خالل املب ميس

الصحيفة.
ــم  ــر فريق جنوم موس وخس
رونالدو  ــن  م املكون  الرياض 
ــد  اجلدي ــه  فريق ــي  والعب
أمام  الهالل  ــه  وغرمي النصر 
ــوج بكأس  ــي املت األرجنتين
ــي قطر  ــرة ف ــم األخي العال
ــان  ــه في س ــي ورفاق ميس
جرمان ٤-٥ اخلميس املاضي 
على ملعب امللك فهد أمام 

أكثر من ٦٠ ألف مشجع.

متابعة / البينة الجديدة
ــب  املنتخ ــدرب  م ــباني  االس ــرع  تب
ــوس كاساس، بجوائزه  العراقي خيس
ــن  ــجعني الذي ــا املش ــر الضحاي ألس
ــير وهم  ــوا حتفهم اثر حوادث الس لق
بطريقهم لتشجيع املنتخب العراقي 

في بطولة خليجي ٢٥.
ــرع  تب ــاس  «كاس إن  ــدر،  مص ــد  واك
ــي حصل عليها اثر تتويج  بجوائزه الت
ــة  بطول ــكأس  ب ــي  العراق ــب  املنتخ

ــر الضحايا الذين  ــي ٢٥ الى اس خليج
ــير  ــوادث الس ــر ح ــم   اث ــوا حتفه لق
املنتخب  ــجيع  لتش ــم  بطريقه وهم 
ــل، ما تزال  ــياق متص العراقي». في س
اجلماهير العراقية تواصل احتفاالتها 
ــكاس  ب ــي  العراق ــب  املنتخ ــج  بتتوي
ــو ٨٠ ألف عراقي  ــج. وتواجد نح اخللي
ــة العراقية في  ــن اجلماهير الرياضي م
ــاحة االحتفاالت الكبرى باملنطقة  س

اخلضراء.

متابعة / البينة الجديدة
ــب بطولة  ــراق الوطني بلق ــب الع ــوج منتخ ت
ــد حتقيقه الفوز  ــي ٢٥ البصرة بع كأس خليج
ــة ٣-٢ في املباراة  ماني بنتيج ــره العُ على نظي
ــي ، في  ــرت، اخلميس املاض ــي ج ــة الت النهائي
ــى الوقت االصلي  ــرة الدولي. انته ملعب البص
ــادل االيجابي١-١ وفي  ــاراة اخلتامية بالتع للمب

الوقتني اإلضافيني فاز العراق ٣-٢.
ــوط االول عن طريق  ــدف العراق في الش جاء ه
ــديدة قوية في  ــم بايش من تس ــب ابراهي الالع
الدقيقة ٢٤، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة 
على حالها حتى نهاية اللقاءواحتسب حكم 

ــة من  ــي الدقيقة السادس ــاء الروماني ف اللق
مان  ــت االضافي بدل الضائع ركلة جزاء لعُ الوق
ــق الالعب  ــل عن طري ــا هدف التعدي ــاء منه ج
ــوطني  ــب املباراة للش ــي لتذه ــالح اليحيائ ص
ــي للعراق  ــوز الثان ــاء هدف الف ــني، وج االضافي
ــي الثاني  ــوط االضاف ــزاء في الش ــن ركلة ج م
ــوط  ــن طريق امجد عطوان، وقبل نهاية الش ع
ــدف التعديل  ــجل عمان ه ــي الثاني س االضاف
ــجل مناف يونس  ــة اللقاء س ــل نهاي ٢-٢ ، وقب
ــب يكون العراق قد  ــدف الثالث. وبهذا اللق اله
ــاركاته ببطوالت  ــوج اربع مرات في تاريخ مش ت

كاس اخلليج العربي لكرة القدم.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــاء الصني  ــة أنب ــت وكال قال
ــينخوا)  (ش ــدة  اجلدي
ــمية، إن ما ال يقل عن  الرس
ــوا حتفهم  ــخصاً لق ٢٨ ش
في انهيار جليدي في مدينة 
ــة  منطق ــي  ف ــي،  نينغتش

التبت اجلنوبية الغربية.
أن  ــى  إل ــارت  أش ــة  الوكال
ــاذ في مكان  ــات اإلنق عملي
ــت، وأضافت أن  احلادث انته
ــدي جنم عن  ــار اجللي االنهي

ــع ارتفاع درجة  رياح قوية م
ــع في  ــس، ووق ــرارة الطق ح
ــاء  مس ــة  الثامن ــاعة  الس
ــش)  ــت غرينت (١٢:٠٠ بتوقي
ــون  كان    ١٧ ــاء  الثالث ــوم  ي
عت  الثاني ٢٠٢٣، حيث تقطّ
واملركبات.  بالناس  ــبل  الس
من جانبها، نقلت صحيفة 
الصينية،  ــز»  تامي ــال  «غلوب
عن مسؤول حكومي محلي 
ــة الواقعة غربي  في املنطق
ــه مت العثور  ــني، قوله إن الص
ــة  ــاً، خمس ناجي ــى ٥٣  عل

ــروح  بج ــوا  أصيب ــم  منه
خطيرة.

ــي  ــة البريطان ــة اإلذاع هيئ
«بي بي سي»، أشارت إلى أن 
االنهيار اجلليدي تسبب في 
إبقاء األشخاص محاصرين 
في سياراتهم، حيث غمرت 
ــي  ــق ف ــرج نف ــوج مخ الثل
ــي، ونقلت  ــة نينغتش مدين
ــاذ احملليني  ــال اإلنق ــن عم ع
ــم إن االنهيار اجلليدي  قوله

«جنم عن رياح قوية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــف وجناة عون  ــان اللبنانيان ملحم خل ــرر النائب ق
صليبا، اخلميس املاضي ، االعتصام داخل اجمللس 
ــس للجمهورية. وذلك  ــي، حلني انتخاب رئي النياب
ــاب رئيس للمرة  ــواب في انتخ ــل الن بعد أن فش

احلادية عشرة.
ــس، أجرى خلف  ــة انتخاب الرئي وقبل بدء جلس
ــيبقيان داخل  مداخلة أعلن فيها أنه وصليبا س
ــات مفتوحة حتى  ــاء اجللس ــى البرملان إلبق مبن

انتخاب رئيس.
ــهر  ــترك: «على مدى ٧ أش ــي بيان مش ــان ف ــال النائب وق
ــات والدميقراطية،  دخلنا في دوامة عطلت كافة املؤسس
ــن والنظام  ــي خطر فقدان الوط ــعبه ف ووضع لبنان وش

ــهده هو عملية غير مسبوقة ووصل  الدميقراطي، ما نش
ــس النيابي بكل  ــعر وكأننا عاجزين. اجملل فينا احلد لنش
ــن عدم إنتاج رئيس  ــؤولني الوحيدين ع أعضائه هم املس

ــا، ال ميكن أن  ــة لطبيعته ــاة العام ــتعادة احلي واس
نستمر بنهج تعطيلي وغير مسؤول».

ــعبنا يطالب  ــاذا يعني أن نكون نوابا وش ــأال: «م وس
باخلبز والدواء والكهرباء واملياه، ونحن نقف عاجزين 
متفجرين على دورات وجلسات متتالية عبثية وغير 
منتجة»، معلنني أنه «أمام هذا الكم من اإلحساس 
ــادرة ميكن أن  ــا والزميلة جناة، كمب ــز، قررنا أن بالعج
يلتحق بها نواب آخرين، أن نكسر هذا اجلمود بوقفة 
ــكلية، لكننا نطبق  ــض ش ــا البع ــن أن يعتبره ميك

أحكام الدستور».
وشددا على «أننا سنبقى داخل اجمللس لنفتح فجوة 
ــتور ونقول ال ميكن إقفال  ــن تطبيق الدس من خالل حس

اجللسات».

وكاالت / البينة الجديدة

ــرطة البريطانية، فرض غرامة  أعلنت الش
على رئيس الوزراء ريشي سوناك إثر ظهوره 
ــره على حسابه عبر  في مقطع فيديو نش
ــزام األمان في  ــو ال يرتدي ح ــتغرام وه إنس
ــيارة أثناء زيارته ملقاطعة النكشاير في  س

شمال غرب إجنلترا.
وقالت شرطة النكشاير، عبر حسابها على 
تويتر، إنها غرمت سوناك بعد تداول مقطع 

ــل االجتماعي  ــائل التواص فيديو على وس
ظهر فيه وهو ال يرتدي حزام األمان.

ــم داونينغ  ــل، قال متحدث باس وفي املقاب
ــع  بالطب ــيلتزم  «س ــوناك  إن س ــتريت  س
ــوزراء يوافق  ــة»، وأضاف: «رئيس ال بالعقوب

متاما على أن هذا كان خطأ وقد اعتذر».
ــابق إن  ــت س ــي وق ــال ف ــدث ق وكان املتح
ــأ واعتقد أنه من  ــوناك «اعتذر عن اخلط س
املهم القيام بذلك، حيث يجب على الناس 

ارتداء حزام األمان».

وكاالت / البينة الجديدة
ــب  ــب طي ــي، رج ــس الترك ــعى الرئي يس
ــير  إردوغان، للظفر بوالية أخرى، بينما تش
استطالعات الرأي إلى أن السباق الرئاسي 
املرجح أن يجري في مايس املقبل، قد يهدد 
ــه الذي دام ٢٠ عاما، وهو األطول في  حكم

تاريخ تركيا.
ــرغ إن إردوغان  ــة بلومب ــول تقرير لوكال يق
ــبه مطلقة في  ــلطة ش ــذي يتمتع بس ال
ــة حادة، رغم أن  ــيواجه منافس تركيا، س
ــة القواعد االنتخابية  ــرة أعادت صياغ أنق
ملنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما 
ــى احملاكم  ــه يعتمد عل ــول منتقدوه إن يق
ــني األقوياء وإنه ينتهك  الستبعاد املنافس
ــح مرة أخرى. ١.  ــتور من خالل الترش الدس

حتالف سداسي
يواجه إردوغان، الذي سيبلغ من العمر ٦٩ 
ــباط، تصويتا على قيادته  ــا في ٢٦ ش عام

ــرغ،  بلومب ــر  تعبي ــق  وف ــتبدادية“  ”االس
ــي  ــول تركيا فعليا إلى نظام رئاس بعد حت

بصالحيات كاسحة في عام ٢٠١٨.
ــزاب املعارضة التركية  ــق أح نادرا ما تنس
ــا، لكن هذه املرة يواجه إردوغان  فيما بينه
ــة املعارضة املكونة  حتديا خطيرا من كتل
ــم حلفاء  ــي تض ــزاب، والت ــتة أح ــن س م
ــاء إمبراطوريته  ــاعدوه في بن ــابقني س س

السياسية.
ــي الوقت الذي  ــت يأتي ف ــا أن التصوي كم
ــة تكلفة  ــوأ أزم ــا أس ــه تركي ــح في تكاف
ــية منذ عقدين. على الرغم من أن  معيش
ــي األكثر شعبية  إردوغان ال يزال السياس
ــة والتنمية  ــا، إال أن حزب العدال ــي تركي ف
ــي إليه فقد الدعم بني الفقراء،  الذي ينتم

الذين كانوا عادة من بني أشد مؤيديه.
ــإدارة  ــة ب ــة املعارض ــاء كتل ــد زعم ويتعه
ــالد من خالل التوافق، بينما يهاجمهم  الب

إردوغان بالقول إنهم سيعيدون تركيا إلى 
االئتالفية  ــات  احلكوم داخل  ــاحنات  املش
ــتقرار  ــودا من عدم االس ــي أنتجت عق الت
ــل صعوده إلى  ــي واالقتصادي قب السياس

السلطة.
٢. األسعار املرتفعة

ــي ٦٤٪ في  ــبة التضخم حوال ــت نس بلغ
ــون االوال، وال يزال ثاني أعلى معدل بني  كان
االقتصادات الناشئة، بعد األرجنتني التي 

مزقتها األزمة.
وأدت االضطرابات التي أعقبت وباء كورونا، 
ــا إلى زيادة  ــية على أوكراني ــرب الروس واحل
ــدول، لكن  ــن ال ــي العديد م ــم ف التضخ
ــة غير  ــان االقتصادي ــر أردوغ ــات نظ وجه
ــذه الظاهرة  ــريع ه التقليدية أدت إلى تس

في تركيا.
وفي حني أن العديد من البنوك املركزية قد 
رفعت أسعار الفائدة ملكافحة التضخم، 

يتخذ إردوغان موقفا معاكسا متاما.
ــض البنك املركزي  ــت ضغط منه، خف وحت

التركي أسعار الفائدة.
ــات،  االنتخاب ــل  قب ــا  م ــدات  تعه ــي  وف
ــرائية  ــة القدرة الش ــد إردوغان بحماي وع
ــات  ــادة املعاش ــالل زي ــن خ ــني م للمواطن
ــور موظفي اخلدمة املدنية  التقاعدية وأج
ــع احلد األدنى  ــكل كبير، فضالً عن رف بش

لألجور
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وكاالت / البينة الجديدة
ــالت العربية مؤخرًا  ــتمر العديد من العم تس
ــبب بأزمات  ــادة، مما تس ــائرًا ح في تكبد خس
ــعوب على  ــية واقتصادية للدول والش معيش
ــض احلكومات  ــرت بع ــد اضط ــواء، وق حدٍ س
ــعار  ــيًا مع أس ــومي العملة خاصتها متاش لتع
ــي مصر، بينما  ــة، كما حدث ف ــداول العادل الت
قامت حكومات أخرى بالتعومي اجلزئي كما في 

سوريا ولبنان (صيرفة).
ــد“ أبرز  ــة ”العربي اجلدي ــدت صحيف ــد رص وق
ــى خطر  ــت إل ــي وصل ــة الت ــالت العربي العم

االنهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي:
: اجلنيه املصري أوالً

ــمح البنك املركزي املصري بتعومي اجلنيه ٤  س
ــي ٢٠١٦، منها مرتان  ــرين الثان مرات منذ  تش

خالل ٢٠٢٢ ومرة بداية العام احلالي.
ــياً على اجلنيه املصري،  وكان العام ٢٠٢٢ قاس
ــاوي من ١٥٫٧٥ جنيه  حيث بدأ اجلنيه في الته
ــدوالر بداية العام، إلى ١٨ جنيه بعد قرار من  لل
البنك املركزي بالتعومي األول في مارس/آذار ٢٠٢٢ 
ــن قيمته، كما خضع لتعومي ثان  ليفقد ١٥٪ م
في تشرين األول من نفس العام ليفقد اجلنيه 

٥٧٪ من قيمته ويسجل ٢٤٫٧ جنيه.
ــي كانون  ــه للتعومي مجدداً ف ــم خضع اجلني ث
ــاوض احلكومة مع  ــار تف ــي إط ــي ٢٠٢٣ ف الثان
ــول على قرض  ــد الدولي للحص ــدوق النق صن
ــنوات  ــد بقيمة ٣ مليارات دوالر خالل الس جدي
ــت  التزم ــاق  االتف ــب  ومبوج ــة،  القادم ــع  األرب
ــه  ــد للجني ــومي جدي ــة بتع ــة املصري احلكوم
-التعومي الرابع- ليصل ألدنى مستوى ويسجل 
ــن قليالً إلى  ــدوالر، قبل أن يتحس ــه لل ٣٢ جني

٢٩٫٦ جنيه للدوالر.
ثانيًا: الليرة السورية

ــورية هبوطا كبيرا بنهاية  سجلت الليرة الس
ــدوالر بعدما  ــغ ٧٢٠٠ ليرة لل ــام ٢٠٢٢ لتبل الع

بدأت العام بنحو ٣٥٠٠ ليرة للدوالر في السوق 
السوداء، لتكون بذلك فقدت ٥٠٪ من قيمتها، 
ــعار بأكثر من ١٥٠٪، وهو ما دفع  وارتفعت األس
ــوأ  ــام ٢٠٢٢ بأنه األس ــف الع ــوريني لوص الس

معيشياً منذ عام ٢٠١١.
ــت الليرة  ــمي، انخفض ــتوى الرس وعلى املس
ــدوالر بدالً من  ــى ثالثة آالف ليرة لل ــورية إل الس
ــعر الليرة  ــا تراجع س ــدوالر، كم ــرة لل ٢٥٠٠ لي
ــارف والصرافة  ــرة اخلاصة باملص ــعر النش بس
ــراء الدوالر  ــعر ش من ٣٠١٥ إلى ٤٥٢٢ ليرة، وس
ــارج بالليرة  ــواردة من اخل ــليم احلواالت ال لتس
السورية من ٣٠٠٠ ليرة إلى ٤٥٠٠ ليرة سورية.

ــن ”مصرف لبنان“  ــرة اللبنانية أعل ــا: اللي ثالثً
ــون األول ٢٠٢٢، تخفيض  ــي ٢٧  كان ــزي ف املرك
ــة ”صيرفة“  ــى منص ــرة عل ــرف اللي ــعر ص س
ــدوالر، في  ــة لل ــرة لبناني ــف لي ــح ٣٨ أل لتصب
ــعر الليرة  ــاض س ــن انخف ــد م ــة للح محاول
ــي بيان:  ــال املصرف ف ــوق املوازية.وق ــي الس ف
ــرات اللبنانية  ــتري مصرف لبنان كل اللي ”يش
ــة عند ٣٨ ألف  ــعر صيرف ويبيع الدوالر على س
ــات- ودون  ليرة للدوالر. وميكن لألفراد واملؤسس
ــدود باألرقام- أن يتقدموا من جميع املصارف  ح
ــات، وذلك حتى  ــة لتمرير هذه العملي اللبناني
ــعار آخر“. لكن تلك احملاولة باءت بالفشل،  إش
حيث وصل سعر صرف الدوالر في لبنان إلى ٥٠ 

ألف ليرة للدوالر حتى اآلن.

وكاالت / البينة الجديدة
ــية  نقلت وكالة رويترز، عن مصادر دبلوماس
ــا إن دول االحتاد األوروبي تعمل  أوروبية، قوله
ــات على  ــن العقوب ــرة م ــة عاش ــى حزم عل
ــهر  ــز التنفيذ في ش ــتدخل حي ــيا، س روس
ــا على  ــبب حربه ــباط ٢٠٢٣، بس فبراير/ش
ــنطن عن  ــت واش ــت أعلن ــي وق ــا، ف أوكراني
ــية، منظمة  تصنيف مرتزقة «فاغنر» الروس
ــاروا إلى أن االحتاد  إجرامية. دبلوماسيون أش
ــرض عقوبات جديدة لتقييد  األوروبي ينوي ف
تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود 
النووي، وحظر واردات األملاس الروسي، وتقليل 
ــة الكرملني،  ــيا حليف ــارة مع بيالروس التج

وذلك من بني تدابير أخر
ــالث دول  ــؤولني كبار من ث ــار ثالثة مس ايش

ــن العقوبات ينبغي  ــى أن اجلولة التالية م إل
ــون جاهزة بحلول الذكرى األولى للغزو  أن تك
ــباط  ــي ٢٤ فبراير/ش ــا، ف ــي ل أوكراني الروس

.٢٠٢٢
أحد هؤالء الدبلوماسيني الكبار قال ل رويترز: 
ــن العقوبات  ــة م ــة التالي ــتكون احلزم «س
ــرى األولى  ــل الذك ــا قب ــي وقت م ــزة ف جاه
ــؤول ثان إن  ــزو»، بينما قال مس ــة للغ األليم
ــون التدابير جاهزة  ــة» في أن تك «هناك رغب

بحلول ذلك الوقت.
ــن دولة أخرى  ــي كبير م ــدوره قال دبلوماس ب
ــذا اإلجراء «مبكر  ــاد األوروبي إن مثل ه باالحت
جداً، بعد اإلعالن عن احلزمة التاسعة للتو»، 
حيث متت املوافقة على احلزمة السابقة في 

ديسمبر/كانون األول ٢٠٢٢
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ــا نعيش في  ــى الرغم من إنن عل
ــرين، اال إننا  القرن احلادي والعش
ــف الرجال  ــا لعن ــد عالجً لم جن
ــوم املنازل و  ــاء، فالي ــد النس ض
ــهد هذه  ــة تش ــدران العراقي اجل
ــاء  ــرب   النس ــن ض ــرة م الظاه
ــيئة ال تليق  ــن اهانة س واهانته
ــد التطور  ــن كقوارير في عه به
ــوزارة حقوق  ــمى ب ووجود ما يس
ــان و توفر مراكز الشرطة  االنس
ــة، فضالً عن إن معظم  اجملتمعي
ــال يرون أن وظيفة املرأة هي  الرج
ــة الزوج،  ــة اطفالها وخدم تربي

ــا اي حقوق، وانه  وال يوجد لديه
ــتصغار على انها    يعاملها باس
ــف  ــل نص ــذي يحم ال ــن  الكائ
عقل، وان العاطفة تتغلبها في 

معظم األحيان.
وعلى هذا االساس اجريت حوارًا 
ــث  للحدي ك)  (ز.  ــيدة  الس ــع  م
قائلة  ــة،  اخلريفي ــا  ــن جتربته ع
ا  ربيعً ــرين  العش بعمر  «تزوجت 
وكانت هذه املدة من أسوأ األيام 
ــتها في حياتي، ففي  التي عش
ــي  ــي كان يعاملن ــل زواج مقتب
بابشع الطرق من اهانة في حال 
انني اخطأت في مقادير الطعام 
ــي لم أحمل في  ويضربني لكون
ــهر االولى، كما أنني كنت  األش
ا  ــالق خوفً ــة من طلب الط خائف
ــث الناس غير الالئقة،  من أحادي
ــة  ــرتي املادي ــة اس ــك حال وكذل
ا، فضالً عن أنهم ال  ضعيفة جدً
يستطيعون استقبالي واالنفاق 
ــيما اليوم اصبح لدي  عليَّ الس
طفل صغير بعمر تسعة أشهر، 
ــتطيع أن أتولى  وأنا كامرأة ال أس
ــده كي ال  ــه بعيدة عن وال تربيت
ــعر بالنقص كما عشته انا  يش

ــدت والدي في احداث  بعد ان فق
ا  ــي مؤمنة بأنَّ يومً ٢٠٠٦، ولكنن
ما ستشرق شمس السعادة في 
ــا و ابني فالبد ان يتغير  وجهي أن
ــال أفضل  ــال إلى ح ــن هذا احل م

بإذن اهللا».
ــياق ذاته اجريت حديثا  وفي الس
مع السيدة (هـ. ج) التي تبلغ من 

ــا، وحتدثت بكل  ــر (١٦) عامً العم
ــيئة  ــن جتربتها الس ــة ع صراح
ــت ان «زوجي في  مع زوجها وقال
ا ما،  حاالته الطبيعية جيد نوعً
ولكنه يحتسي اخلمور بأنواعها 
ــوم،  ي كل  ــرة  كبي ــات  بجرع
ــه  ــيطرة على نفس فيفقد الس
ــيطرة على  ــتطيع الس ــال يس ف

ــل معي باملقابل  افعاله فيتعام
ــه  وإهانت ــوة  والقس ــرب  بالض
الكلمات  ــع  بأبش ــي  وألهل ــي  ل
اجلارحة أمام أطفالي، وعلى هذا 
ــاس اصبحت في هذه املدة  االس
ــيني حملاولة  ــاد االطباء النفس ارت
خروجي من هذه االزمة لكوني ال 
ــتطيع تقبل الوضع أكثر من  اس

ذلك». 
سلسلة من العنف ضد النساء 
ــاء  ــهِ كافة، ورفض النس بأنواع
التفريق من أجل أوالدهنَّ واحلفاظ 
ــاع،  ــن الضي ــنَّ م ــى منازله عل
ــدى احملاكم في  ــي إح ــت ف ترجل
ــع امرأة  ــوار م ــراء ح ــداد إلج بغ
معرضة للعنف وفي الوقت ذاته 
طالبةً التفريق، والتي كانت من 
ــغ من  ــي تبل ــب (ل. ع) والت نصي
ا، قائلة ً «تزوجت  العمر (٣٢) عامً
ــن زوجي  ــهر، ولك منذ ثالثة أش
ــتمني، الن والده  ــي ويش يضربن
رفض تزويجه من حبيبته وزوجه 
ــي يوميًا  ــوم بضرب ــرى، فيق بأخ
عند رؤيتي في الصباح واملساء، 
وعند اعتراضي ومقاومتي، يقوم 
ــى أنواع  ــيَّ بأقس ــداء عل باالعت
ــر  االعتداءات، كما أنه قام بكس
ــاس قدمت  يدي، وعلى هذا األس
ــبب هذه  ــب دعوة تفريق بس طل

األفعال الهمجية».
ــيًرا للقصص املؤملة أعاله   تفس
بأنَّ  ــة،  االجتماعي ــة  الناحي من 
األسباب الرئيسية لهذا الفعل 
ــني الزوجني،  ــدم التكافؤ ب هو ع

ــون  ــال يتعامل ــب الرج إذ إنَّ أغل
باملزاجية والعنف،  مع نسائهم 
ــى الرجال  ــر ال يقع عل وهذا األم
ــا في  ــاء أيضً ــا النس ــط وأمن فق
ــك،  ذل ــن  ــاالت يفعل احل ــض  بع
ــر وأن  ــل اآلخ ــدم تقب ــبب ع بس
ــزواج تقليديًا فكال  ــن ال ــم يك ل
احلالتني تصب في خانة العنف، 
ــهد احملاكم بحاالت  ــوم تش فالي
ــرى هل هنالك  ــزواج ولكن يا ت ال
ــالوة  ــني؟ وع ــني الطرف ــق ب تواف
ــتمها  على ذلك يقوم الزوج بش
ــواء  ــع الطرق س ــا بأبش وضربه
أكان الزوجان بالغني أو قاصرين، 
وهذه في الواقع جرمية يحاسب 
ــال يجوز للزوج  عليها القانون ف
ــا،  ا وقانونً ــرعً ــه ش ــرب زوجت ض
ــل في هذه  ــن التعام ــن ميك ولك
ــكال الطرفني  ــة بالتفريق ل احلال
ــة ان الزوج يرى ان امرأته  في حال
ــهود عيان،  تقصر في حقه وبش
ــة يجب عليهما  وحلل تلك األزم
ــي، قبل  ــب النفس ــارة الطبي زي
ــالج  ــق، فع ــى التفري ــوء إل اللج
ــيء أفضل من ثورة البركان  الش

في املنازل.
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غريب مال زالل

ــني  ــن الفنان ــث ع ــا أبح وأن
كركوك،  في  ــكيليني  التش
ــم دلير  إلتقطت عيناي إس
محمد شريف، إسماً ليس 
ــامعي،  مس ــى  عل ــاً  غريب
ــة  مالمس ــت  حاول ــني  وح
ــي  نفس ــدت  وج ــه  جتربت
ــني  ب ــه،  ــي عوامل ف ــراً  مبح
ــه وحكاياتها، ووجدت  ألوان
ــي أقاربها  ــاس كله ك احلم
ــدأت بالغوص في  ــراءة، وب ق
ــف  أكش ــي  علن ــا  أعماقه
ــوزه، ولكن  ــض كن ــن بع ع
األمر الذي أذهلني ال جتربته 
ــنقف  س ــي  والت ــزة  املتمي

عندها في قراءتنا هذه.
ــو  ــي ه ــذي أذهلن ــن ال ولك
وقوفي على كنوز تشكيلية 
كركوكية وهذا الكم الهائل 
ــكيليني  التش الفنانني  من 
ــكيليات  التش ــات  والفنان
ــق  بح ــوك  فكرك ــا،  فيه
حتتضن من الينابيع الفنية 
ــروح والقلب  ــش ال ــا ينع م
ــالل جتوالي  ــن خ ــاً، فم مع
ــال دلير، وتصفحي  بني أعم
ــاباته في وسائل  ألحد حس
ــي  اإلجتماع ــل  التواص
ــم  بقل ــت  بوس ــي  خطفن
ــكيلي حسني  الفنان التش
ــه أكثر  ــرد في ــي يس كاكائ
ــماً  ــني إس ــة وأربع ــن مئ م
تشكيلياً من أبناء كركوك، 

ــبه مبن  احلالة كانت لي أش
يبحث عن فلذة من الذهب 
ــم منه،  ــى منج فيقف عل
ــاً ال  ــاً حقيقي ــم منجم نع
يجف، وسبق ان نهلت منه 
بعضاً من شذراته على أمل 
ــتمر حتى نخرج كل  أن نس
ــه لنا ذلك املنجم،  ما يخبئ
ــبق ان كتبت عن جتارب  فس
ــماء، فكتبت  ــض األس لبع
ــن مدحت  ــن جتربة كل م ع
ــريف،  ش ــد  وآمي ــي،  كاكائ
ــني  وحس ــوان،  ش ــالح  وف
ــح،  ــان صال وبره ــي،  كاكائ
ــب،  طال وآراس  ــان،  باب وآري 
وصدرالدين  أمني،  ونورالدين 
ــماعيل،  ــعيد إس أمني، وس
وسامان أبو بكر، وتارا خليل، 
ــاك  ــدي، رون ــة العبي فاطم
ــعفتني به  عزيز، هذا ما أس
ــم حاولت  ــرة اآلن. نع الذاك
ــماء أخرى  أن أبحث عن أس
ــي مقاربتها،  ــي أوفق ف علن
ــماً  ــهوت إس ــي س أو لعلن
ــن العدل أن  ــاً وليس م مهم
ــاه، هالني هذا الكم،  أتناس
واحد  وأسعدني جداً، فكل 
ــذب،  ــوع ع ــو ينب ــم ه منه
فكم من ينابيع عذبة تنبع 
ــم النهر  ــوك، وك ــن كرك م
الذي يصبون معاً فيه كبيراً 
ــم ليس  ــم الرق ــراً، نع وغزي
بسيطاً، وسيكون هناك من 
سقط إسمه سهواً، الرقم 
أدهشني  ما أسعدني  بقدر 
أيضاً ورفع من جرعة بحثي 
ــة عن جتارب  عنهم والكتاب
ــكراً صديقي  كل منهم، ش
ــي على هذا  ــني كاكائ حس
ــتاذ  األس ــكراً  وش التوثيق، 
الذي  ــريف  ــر محمد ش دلي
ــور  ــي العث ــبباً ف ــت س كن
أبحث عن  ــت  ــم، كن عليه
ــق في  أوف ــي  ــك علن أعمال

ــك  ــة جتربت ــا ومقارب قراءته
ــاً  ــا بحثي ــب عليه ــا يترت مب
ــي أفعلها  ــاً، وها إن ومعرفي
ــذه املادة التي بني  هنا في ه
بوابة  ــى  إل وحتولت  ــا،  أيدين
ــد أدخل  ــا ق ــة عبره جميل
ــني في  الفنان ــم  ــى عوال إل
ــر آخر، إذا  ــوك واحداً أث كرك
علينا  ــموات  الس ــت  تكرم
ــر  دلي ــا  وبركة.يزودن ــراً  عم
ــوك  ــريف ( كرك ــد ش محم
ــض  ــات تفي - ١٩٧٢ ) بتجلي
منها عاملاً تبلور فيه الزمان 
إلى  ــير  ــكان، وصور تش وامل
اإلبداعية  ــال  األفع مكامن 
ــا، ويظهر  التي نبحث عنه
ــا للداخل  ــذا للخارج كم ه
ــاً فنية  ــل قيم ــة متث كحال
تنبثق من إشاراته الداعمة 
لوجهة نظره بأن الفن لغة 
اآللهة، وثمرة من روحانياتها 
املكمن  إلى  اإلنسان  يوصل 
ــي  ــق الت ــي للحقائ الباطن
ــغل  تش ــاً  موضوع ــى  تبق
ــان من مولده ملماته. اإلنس

ــك دلير إلى جانب ذلك  وميتل
ــة اإلجتماعية  ــك اخللفي تل
ــتزوده  التي س ــانية  واإلنس
ــل  ــف وفضائ ــا مبواق بدوره
ــم جتربته  ــن صمي م نابعة 
ــد لها، بل  الفنية، ال كمرش
كإيجاد منابع تلك احلقائق 
ــتحدد عالقته مع  ــي س الت

ــة  العالق ــي،  اآلخر/املتلق
ــون محجوبة في  ــي تك الت
حاالتها اإلعتيادية، العالقة 
التي ستدرك الحقاً كجسر 
ــه  ــر مرئي بينه وبحواس غي
ــرة وبني تلك احلقائق  العش
املثالية، مصاغاً  ــا  ووقائعه
ــة  اجلزئي ــص  باخلصائ
ــاء عمله  ــي وع ــودة ف املوج
لة ال تقلل  الفني، وهذه الصِّ
ــل ترفع  ــة عمله، ب من قيم
ــى  ــا عل ــه وقدرته ــن رؤيت م
ــا  ــائله بوفرته ــه وس توجي
ــا وفرادتها، نحو  نحو متايزه
ــأن الفنان مهما  ــد ب التوكي
ــام، ومهما أصغى  قارب الع
له، فهي إبداعات وإلهامات 
فردية وهذا ما يوصله أقصد 
الفنان إلى املكمن الباطني 
للفن وما يرتكز عليه، خللق 
ــجم مع  مناخ متوازن ينس
ــائل، إليجاد  ما يبثه من رس
ــزوده مبا  ــادر أن ي ــط ق محي
ــميها احلقيقة  ميكن أن نس
واملفقودة في اآلن  الناقصة 
ــي  احلكم ــه  الوج أو  ــه،  ذات
ــذي ينبع من  ــا، الوجه ال له
ــة  ــه، تلك الذات املقدس ذات
ــق، فبقدر  ــة اخلل ــي نظري ف
ــان باحلقائق  ــا يهتم الفن م
ــا كانت  ــدر م ــة بق الباطني
ــرآة خارجية ترى على  لها م
ــك  ــل تل ــطوح، وبفض الس
ــا يتناول  ــن التي منه اخلزائ
ــره املعتق ليبدأ  الفنان خم
ــو يصاحب  ــربها وه في ش
ــة  كنعم ــه،  جتربت ــار  ثم
تفيض منها، كأنغام أبدية 
ــس الفنان  ــي نف بها تنتش
ومتلقيه معاً في رحلتهما 
اإلبداعية والقرائية املوجزة.
ــخصيات التي  ــرى أن الش ن
يشتغل عليها دلير تسمح 
ــن املعايير  ــه باإلنحراف ع ل

ــادة، بل يخلق معاييره  املعت
ــذا التغيير،  اخلاصة به، فه
ــن صلب  ــذا اإلجتهاد م وه
ــي  ــة الت ــة اإلبداعي العملي
ــا كل  ــى به ــب أن يتحل يج
ــن التمايز،  ــث ع ــان يبح فن
ــخصياته  ــر ش ــو يظه فه
ــالً، وهذه  ــاب طويلة مث برق
ــارات التي به يوخز  من اإلش
ــس  ــره بهم ــه ويخب متلقي
بأن إنساننا الكردي، الرجل 
ــرأة  ــاص، وامل ــو خ ــى نح عل
ــص ميلكون  ــو أخ ــى نح عل
ــموخ  كش ــموخ  الش ــن  م
ــم  حتميه ــي  الت ــم  جباله
ــه،  الزمن ووحوش ــدر  من غ
ــاء التي  ــون من الكبري ميلك
ــحاب،  الس ــح  تناط ــد  ق
ــروف  الظ ــارت  ج ــا  فمهم
ــا خانتهم  ومهم ــم،  عليه
التاريخ فال يتميزون، وتبقى 
ــزة عليهم،  ــهم عزي نفوس

املقدسة  الشفاعة  فبهذه 
ــز عليها دلير ومبا  التي يرتك
ــخصيات  ــه تلك الش حتمل
من دالالت إنسانية وجمالية 
يصوغ طقوسها وما يدخل 
عليها من عناصر عاطفية.

متثله وتظهر بشكل مباشر 
ــم أو  ــزن أو أل ــاعر ح كمش
ــى كذلك حني  ــل، وتتجل أم
وبانتظام أحالم  يخترق بها 
ــار  ــل والنه ــة، واللي اليقظ
ــه بنوع من  ــمح ل وهذا يس
ــى عوامل داخلة  التمرد عل
ــكيل ولها صلة  ــي التش ف
خاصة بنفوس شخصياته 
ــوة لديها، والتي  ومبنابع الق
جتد إلهامها في إحتياجات 
تلك النفوس لروح اإلرتباط 
ــني صانعها، وهذا  وب بينها 
ــي بكل  روح ــا مبدد  يوصله

جتلياتها.
.
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قصيدة

عمان لقد باهى بنخلته العراق
كأن لم يغز ساحته احتراق

كأن ما مرّ فيه من مآسٍ
وال قد سال منه دم مراق

هنيئا يا بالدي في امتحان
وقد سقط القناع فال نفاق

هنيئا ميّحي ماكان مرّا
وفيك فراتنا عذبا مذاق

كأني إذ اهنىء فيك نفسي 
فإن الشوق معناه اشتياق
فإني منك يعني انت مني
فإني العرْق اذ انت العراق
وإن البصرة الفيحاء ثغر

تبسم حني يحتدم السباق
ومهما قيل من صوت رديء

سيخرس كلما ضاق النطاق
لقد مدت مضايفها قلوبا

وضمت من احاط به اختناق
كأن اهللا اعطاها كعيسى

ليشفيه به منها عناق
وانت الرائع البصري طيبا

حبوت الناس منك مبا يطاق
فتحت القلب قبل الباب جودا

ولم يركبك في ذاك ارتزاق
بذلت كما عهدتك يا اصيال

مبا يهواه طبعك يا عراق
تؤرخ فيك بعد غد ليال

ويروي اجليل اذ شاع اتفاق
واختم بالصالة على نبي
وآل البيت إذ معهم نساق

÷aä»€a@Òäñi

الشاعر سعيد الزبيدي / مسقط 
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الكابتن / هيثم صبحي

١

ضبطتُ إيقاع النفخِ
نفختُ

في احلروفِ
جاءَت القصائِدَ بحجم

   عشقكِ
أخترعت لغةً أخرى

تشبه لون فمي وفمكِ
قبل أنْ تستيقظ العصافير

ضبطتُ إيقاع النفخِ
حتى ال يسقط احللم

في مزاميرٍ مثقوبةَ
  الصوتِ

    والعيونْ
٢

كاجلمرِ ماسكاً احلب بيدي
أمضي

وامضي 
إن عدتُ

أو ال اعودْ
كاجلمرِ ماسكاً احلب 

بيدي
وأبداً لن تقيدني

قيودْ
كالنسرِ حراً احلق عالياً

وأغني
إمرأة أنتِ في كل

النساء
وهي

هي بيتاً 
في كل البيوتْ

حني أضمكِ إلى صدري
عيني ضاحكةً
وفمي سكوتْ

Êb �ñ„

ايسر محسن الصندوق

ــتضاف امللتقى الثقافي  اس
ــاون مع  ــي املتنبي  وبالتع ف
ــدادي  ــي البغ ــز الثقاف املرك
ــكرجي  ــواد الش ــان ج الفن
ــيرته  مس ــن  ع ــث  للحدي
االول اجلمعة  ــس  ام الفنية 
ــليم ,  ــى قاعة جواد س وعل

ــة أدار حوارها الروائي  جلس
ــدث  .وحت ــل  اجلم ــادق  ص
ــكرجي  ــواد الش ــان ج الفن
ــيرته الفنية والفن  عن مس
ــي وان التمثيل واحد  العراق
اال انه يختلف من املسرحي 
ــينمائي  ــي والس والتلفزيون
ــة  الفني ــال  األعم وان  
ــت  ــس الوق ــارات وبنف اختي

ــر  الكثي ــىء  الش ــف  تضي
ــب  ــه ال يح ــى ان ــار ال ، وأش
اخلروج عن النص فهو يربك 
ــا ان العمل اتفاق  ــل مب العم
ــو  ضد  ــي وفكري فه أخالق
اثناء العمل  فكرة االجتهاد 
واالبتكار أثناء العرض وعدم 
ــاه الى االبتكار واالبداع  االجت
والتاليف ..  وقال : ان العراق 

يسكنني ولم أغادر املنطقة 
ــى العراق  ــة لقربي ال العربي
ــوطا كبيرا  ــد ان قطع ش بع
فهو ينهض دائما من جديد 
، وشهدت اجللسة مداخالت 
ــم صباح  ــور منه من احلض
ــد البصري  ــدالوي , منش املن
ــوري , ومداخالت  , طارق اجلب

وأسئلة من اجلمهور .

ضياع
مهدي اجلابري

ــي، ترفعت  ــاض مداد محبرت ف
ــالظ  الغ ــن،  الرافدي ــاف  أكت
يرمقونه بغضب، النيل يشبه 
ــكان  قصة  ــري.. اختلط ف حب
مصر وبابها.. دمياط ومدادها، 
ــمي…  باس ــت  تغن ــات  صفح

على شمس اإلهرامات كتبت:  
وننجيك ببدنك.

تسلّح
إبراهيم ياسني

ــرَّت أمامهم مذعورة، اقتربوا  فَ
 ، ــنيْ يّتَ اخلَلفِ ــا  قائمتيه ــن  م
ــبَ  وَثَ ــاً،  ها األوّل أرض ــقطَ أس
الثاني غارزاً أنيابه حتت فرائها، 

ــا  نظراته ــي  اجتاحتن ــني  ح
على  ــتُ  طْ غَ ضَ دة،  ــتَنجِ املُسْ
ــة  دّت شاش ــوَ اس اإليقاف؛  زرّ 
ــى اليوم مازال يراود  التلفاز...إل
ة  هٍ م مع فوّ أحالمي جهاز حتكّ

وزناد.
مساواة

عبداملالك حزام

ــة، طلّق  ليتزوّج للمرّة اخلامس
الثالثة بالثالث.صدفة، كشف 
ــا خيّانتها...- قبلت  له هاتفه
ــة بالتعدديّة  ــي مؤمن ــك النّ ب
ــه  ل ــرّحها.قال  للجنسني...س
ــالم:- لكي  الس ــد  بع ــام  اإلم
ــك الثالثة ال بدّ أن  ترجع زوجت
ــرك، ثم ميوت  ــا غي تنكح زوج

ــيلتها..  عنها أو...وقد ذاق عسّ
ا رأي شيخ  هذا رأي اجلمهور ،امّ
على  -ارجوك..دلّني  ــالم..  اإلس

جامعه بسرعة..!؟
إرث 

 مهاب حسني

ورق  ــدي..  ج ــة  وصي ــا  فتحن

ــطر  مصفر.. حروف ممحاة وأس
غاطسة، تبقت كلمة واحدة: 
ــا عن  ــوا ب..».  عجزن «اعتصم
ــط نوايانا  ــم. اتفقنا نخ الفه
في كتاب، ثم جنتمع للتشاور.  
حضرنا في املوعد.. يخبئ كل 

منا، خنجراً خلف ظهره!. 

عرض / إنتظار الوردي

ــاب  ــذا الكت ــة ه ــي مقدم أوالً: ف
والتي أعدها املركز ذاته وجدتهم 
ــتهم ملشروع  يتحدثون عن دراس
ــول: ((وقد  ــذا الكتاب بق إعداد ه
ــروع من جوانب  ــنا هذا املش درس
عدة...)) واألصح قول: (وقد درسنا 
ــدة جوانب)  ــروع من ع ــذا املش ه
ــرآن  ــي الق ــذا ف ــا وردت هك ألنه
ــام  أي ــن  م ــدة  ((فع ق.ت  ــرمي،  الك
ــه أنّ النحاة  ــر)) واملتعارف علي أخ
واللغويني يعتمدون في قواعدهم 
ــرمي ويأخذونها  ــرآن الك ــى الق عل

منه.
ــن  ــل األول م ــي الفص ــاً: ف ثاني  
ــالت)  بـ(الرح ــون  واملعن ــاب  الكت
ــى كربالء  ــة األولى إل ــان الرحل إب
ــارد  ــا ذكر الس ــل ونواحيهم وباب
ــكندرية  ــوا إلى اإلس ــم وصل أنه
ــوات،  ــدة قه ــا ((ع ــدوا فيه فوج

ــرة، وعدة  ــاتني، ومقب وخان، وبس
 ( ــدة مقاهٍ ــول: (ع ــح ق دور)) واألص
ــي) ولكن الياء حذفت-  أي: (مقاه
ــوض عنها  ــرة- وع ــم نك ألن اإلس
ــر الهاء فضالً عن إنّ  بتنوين كس
السارد كررها في مواضع أخر من 

الرحلة.
 ثالثاً: في اجلزء الثاني من الرحلة 
ذكر السارد إنه عند دخوله مدينة 
كربالء رأى فيها ((فنادق تأوي عدداً 
عديداً من الغرباء)) واألصح قول: 
ــد يعني  ــدداً) ألن عدي ــدداً متع (ع
ــتخدم  ــة أما متعدد فتس جماع
ــة الثانية  ــرة. وفي الصفح للكث
ــه إبان احلديث عن  من اجلزء نفس
ــارد قال: ((وملا  ــاوير أخر للس مش
ــبت))  ــوم الس ــد، وكان ي كان الغ
ــح قول: (وملا كان الغد، وهو  واألص
ــح تكرار  ــبت) إذ ال يص ــوم الس ي
ــى  ــالٍ حت ــكل متت ــة بش الكلم
ــر  ــالً وغي ــكالم ثقي ــح ال ال يصب

مستساغاً.
ــارد التحدث  ــاً: وملا أراد الس  رابع
عن مرقد العباس بن علي (ع) ذكر 
ــاعتان  أنّ فيه ((مئذنتان وقبة وس
م  ــورة املتقدّ ــى الص ــان عل كبيرت
ذكرها ووصفها)) وهنا أيضاً شيء 
ــب  ــرار إذ كان من األنس من التك

قول: (ذكر وصفها)

خامساً:
ــبت  وما إن مت اإلنتهاء من يوم الس
ا  حتى إنتقلنا إلى األحد بقول: ((وملّ
كان نهار األحد ٤ نيسان نهضنا 
صباحاً وافطرنا)) واألصوب تدوين 
ــة ال رقماً فضالً عن  التاريخ كتاب
ــار لتصبح  ــف فعل اإلفط رفع أل
ــد  ــار األح ــا كان نه ــارة): وملّ العب
الرابع من نيسان نهضنا صباحاً 

وفطرنا.
ــاً: في الفصل الثالث من   سادس
بـ(املقتطفات)  ــون  واملعن الكتاب 
رَتْ بعض من األبيات الشعرية  ذُكِ
ــت  ــي حت ــن الكربالئ ــي احملاس ألب
عنوان (اللسان) وكان البيت األول 
ــاكلة: ياأيُّها  منها على هذه الش
ــارُهُ- واملاجدُ  َ

جنِ ــرميُ  الك مُ  ــهْ الشَ
ــن  ــى وإنّ مل لَ ــى أوج العُ ــي إل الراق
ال) ألنها منقلبة  األنسب قول (العُ

عن واو وأصلها العلو.
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دلير محمد شريف

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــن الرواية  ــخة الكردية م ــر النس ــن دار رؤى للطباعة والنش ــدرت ع ص
القصيرة جدا  كاوه االهوار لألديب حميد احلريزي  ترجمة الدكتور جليل 
ــقاء الكرد  في جنوب العراق بعد أن  الزهيري...الرواية حتكي معاناة األش
ــورة الكردية عام ١٩٧٥   ــث إلى هناك بعد انهيار الث رحلهم حكم البع

واتفاقية املقبور صدام حسني مع شاه ايران في اجلزائر.

âaÜïg



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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متابعة / البينة اجلديدة
ــورة  مش ــدم  يق ــاث  أبح ــز  مرك ر  ــذَّ ح
ــرس  للكونغ ــة  اخلارجي ــية  السياس
ــات  الوالي ــف  تخل أن  ــن  م ــي  األمريك
ين العام في حال  املتحدة عن سداد الدَّ
ين، ميكن أن يؤدي إلى  مت خرق سقف الدَّ
ــبب  تراجع حادٍ في قيمة الدوالر، ويتس
بفوضى في أسواق املال العاملية.ويحدد 
ــأه الكونغرس، في  ــقف الذي أنش الس
ــام ١٩١٧، احلد األقصى ملبلغ الديون  الع
ــي ميكن أن  ــتحقة الت الفيدرالية املس
ــات املتحدة. ــا حكومة الوالي تتحمله
واعتبارًا من الشهر اجلاري، بلغ إجمالي 
ين ٣١٫٤  ــقف الدَّ ــي وس ــن األمريك ي الدَّ
ــس العالقات  ــا جملل ــون دوالر، وفقً تريلي
ــة  ــح أن حكوم ــذي أوض ــة، ال اخلارجي
ــدة تعاني من عجز يبلغ  الواليات املتح
متوسطه حوالي تريليون دوالر سنويًا، 
ــي أنها تنفق  ــام ٢٠٠١، ما يعن منذ الع
ــا حتصل عليه من  ــواالً أكثر بكثير مم أم
ــا  وأنه ــرى،  ــرادات األخ واإلي ــب  الضرائ
لتعويض الفارق، يتعنيَّ عليها االقتراض 
ــمح  ملواصلة متويل املدفوعات التي س
ــار اجمللس  بها الكونغرس بالفعل.وأش
في تقرير نشره، اجلمعة املاضي، إلى أن 
ــقف  أيَّ خطوة من الكونغرس لرفع س
ــد االلتزامات املالية للدولة  ين ال تزي الدَّ
ــاق األموال  ــرارات إنف ــريع ق إذ يتم تش
بشكل منفصل، فيما يتطلب أي تغيير 
في سقف الديون موافقة األغلبية في 
والنواب.ولفت  ــرس  الكونغ ــي  مجلس
ين أو  ــقف الدَّ ــع س ــى أن رف ــر، إل التقري
ــا عندما حتتاج  ــه يصبح ضروريً تعليق
ــداد  ــراض أموال لس ــة إلى اقت احلكوم
ــه، خالل معظم  ــيرًا إلى أن ديونها، مش
ــقف إجراءً  القرن املاضي، كان رفع الس
ــرس، وأنه، منذ  ــبيًا للكونغ روتينيًا نس
ــد  ــرس احل ــع الكونغ ــام ١٩٦٠، رف الع
ــرة، كان آخرها في العام  األقصى ٧٨ م
ــع اجلدل حول  ــا للتقرير دف ٢٠٢١.ووفقً
ــني إلى النظر  ين االقتصادي ــقف الدَّ س

في االحتمال الذي لم يكن من املمكن 
تصوره في السابق بشأن التخلف عن 
ــداد في الواليات املتحدة، أي إعالن  الس
واشنطن أنها لم تعد قادرة على سداد 
ــه إلى حتذيرات بعض اخلبراء  ديونها.ونبّ
ــذر بالفوضى  ــأنه أن ين بأن ذلك من ش
واالقتصادات  ــدة،  املتح ــات  الوالي ــي  ف
ــالً إنه حتى في حالة عدم  العاملية، قائ
ــإن الوصول  ــداد، ف ــن الس ــف ع التخل
ــأنه أن يعوق  ين من ش ــقف الدَّ ــى س إل
ــل عملياتها،  ــدرة احلكومة على متوي ق
ــاع الوطني أو  ــر الدف ــي ذلك توفي مبا ف
الرعاية  ــل  التمويل، مث ــتحقاقات  اس
ر  ــان االجتماعي. وحذَّ الطبية أو الضم
مجلس العالقات اخلارجية في تقريره، 
ــة للوصول  ــات احملتمل ــن أن التداعي م
ا، خفض  ــمل أيضً إلى احلد األقصى تش
ــن قبل وكاالت  ــف االئتماني م التصني
ــادة تكاليف  ــف االئتماني، وزي التصني
ــر على حد  ــركات واألس االقتراض للش
سواء، وانخفاض ثقة املستهلك الذي 

ــة األمريكية  ــوق املالي ــدم الس قد يص
ــيرًا  ــاد إلى الركود، مش ــع االقتص ويدف
ــرًا بنك جولدمان  إلى تقرير أصدره أخي
ين  ساكس ذكر فيه بأن خرق سقف الدَّ
ــى الفور حوالي  ــأنه أن يوقف عل من ش
ــاط االقتصادي األمريكي. ــر النش ش عُ

ــرارًا أن  ر اخلبراء م ــذّ ــاف التقريريح وأض
ــداد  ــات املتحدة عن الس تخلف الوالي
قد يسبب الفوضى في األسواق املالية 
ــززت اجلدارة االئتمانية  العاملية.. لقد ع
ــة الطلب  ــة األمريكي ــندات اخلزان لس
على الدوالر األمريكي منذ فترة طويلة 
ــاهم بقيمتها ومكانتها كعملة  ما س
ــك فإن أيَّ  ــي العالم.. لذل احتياطية ف
ــاد األمريكي،  ــي االقتص ــرر للثقة ف ض
ــبب التخلف عن السداد أو  ــواء بس س
ــؤدي إلى  ــط به، قد ي ــدم اليقني احملي ع
قيام املستثمرين ببيع سندات اخلزانة 
الدوالر. ــاف  إضع وبالتالي  ــة،  األمريكي
ــه يتم  ــي تقريره أن ــس ف ــح اجملل وأوض
االحتفاظ بأكثر من نصف احتياطيات 

ــي العالم بالدوالر  العمالت األجنبية ف
ــاض  ــي أن االنخف ــا يعن ــي، م األمريك
ــة ميكن أن  ــة العمل ــئ في قيم املفاج
ــندات اخلزانة مع  ــوق س ينتشر في س
ــذه االحتياطيات. ــة ه ــاض قيم انخف

ــذي تكافح  ــي الوقت ال ر قائالً ف ــذَّ وح
فيه البلدان املنخفضة الدخل املثقلة 
ــدة  ــات الفائ ــداد مدفوع ــون لس بالدي
ــيادية ، ميكن أن يؤدي  على ديونها الس
ضعف الدوالر إلى جعل الديون املقومة 
بعمالت أخرى أكثر تكلفة، ويهدد بدفع 
ــئة إلى أزمات  بعض االقتصادات الناش
ــقف  ــا إذا كان يجب إلغاء س ديون.وعم
ين، أشار اجمللس إلى أن بعض احملللني  الدَّ
ــتراط املوافقة  ــالل اش ــرون أنه من خ ي
ــح  ــن مين ي ــدَّ الدَّ ــإن ح ــريعية، ف التش
ــلطات الرقابية  الكونغرس بعض الس
ــاءلة املالية، وأن الهدف من  ويولد املس
ــام ١٩١٧، كان  ــي، للع ــريع األصل التش
ــتقاللية فيما  منح اخلزانة بعض االس
ــماح  ــق باالقتراض من خالل الس يتعل

لها بإصدار ديون تصل إلى احلد األقصى 
كل  ــى  عل ــرس  الكونغ ــة  موافق دون 
ــه قبل العام ١٩١٧،  إصدار.ولفت إلى أن
ــة االقتراض  ــرس للخزان ــاز الكونغ أج
ــنوات  ــر، لكن خالل الس ــادات أصغ بزي
ــتخدمت أحزاب  ــرة، غالبًا ما اس األخي
ــن الديون  ــات احلد م ــة مفاوض املعارض
ــات  ــى السياس ــر عل ــيلة للتأثي كوس
التي ال تتعلق بالسقف نفسه.وأوضح 
ــي عام ٢٠٢٣، كان العديد  التقرير أنه ف
ــرس اجلمهوريني  ــاء الكونغ ــن أعض م
ــي  ــد ف املتزاي ــز  العج أن  ــن  ــني م قلق
األمريكي،  ــاد  االقتص ــدد  يه ــة  امليزاني
ــم لتقليص  ــعوا إلى ربط جهوده وس
اإلنفاق مبفاوضات سقف الديون.ولفت 
ــم األغلبية  ــات أخيرة لزعي إلى تعليق
في مجلس النواب كيفني مكارثي قال 
فيهاإذا أعطيت أطفالك بطاقة ائتمان 
ــتمروا في بلوغ احلد األقصى، فلن  واس
ــط بل ميكنك  ــي زيادتها فق ــتمر ف تس
ــن ينفقون  ــم لتحديد أي اجللوس معه
ــف ميكنهم تغيير  أكثر من الالزم، وكي
سلوكهم... لقد حان الوقت للحكومة 
ــه. ــيء نفس الفيدرالية أن تفعل الش
ــره، أن العديد  ــي تقري ــس ف ــر اجملل وذك
ــة  ــن االقتصاديني وصانعي السياس م
ــن الفيدرالي  ي ــقف الدَّ ــدون أن س يؤك
ــليمة،  ــة مالية س ــو مغاير لسياس ه
ــر احلكمة تثبيط  ــن أنه من غي معتبري
ــى الوفاء بااللتزامات  قدرة احلكومة عل
ــريعها بالفعل.ونقل  املالية التي مت تش
ــس االحتياط  ــابق جملل عن النائب الس
ــه  ــون قول ــر فيرجوس ــي روج الفيدرال
ــقف  ــي على الكونغرس إلغاء س ينبغ
ا، أو على األقل ربطه باإلنفاق،  الدين متامً
ــن تلقائيًا كلما مت  ي بحيث يزيد حد الدَّ
ــروع قانون اإلنفاق... لقد حان  مترير مش
ــدة لتترك وراءها  الوقت للواليات املتح
ــع البالد  ــة القدمية التي تض ــذه اآللي ه
ــداد كل  ــة التخلف عن الس على حاف

بضع سنوات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن املندالوي ،  ــس مجلس النواب محس ــد النائب االول لرئي أك
ــة لدعم الدراما  ــات املالية باملوازن ــعي لزيادة التخصيص الس
ــب األول  ــب اإلعالمي للنائ ــال املكت ــي. وق ــاج التلفزيون واالنت
لرئيس مجلس النواب ، ان النائب األول لرئيس مجلس النواب 
ــب الفنانني  ــه  امس، نقي ــتقبل مبكتب ــن املندالوي اس محس
العراقيني (جبار جودي)، ونخبة من جنوم الفن، بحضور النائب 
ــني عرب).وأكد املندالوي على ضرورة دعم الدراما واالنتاج  (حس
ــات املالية في  ــادة التخصيص ــي من خالل زي ــي احملل التلفزيون
ــي، وحرص اجمللس على دعم  ــروع قانون موازنة العام احلال مش
ــان حقوقهم، داعيا إلى اخذ دورهم  الفنانني وحمايتهم وضم
ــاكل التي مير بها اجملتمع، وذلك ملا ميثلونه من  في معاجلة املش
ــعب وتطلعاته ومطالبه  ــن واقع الش ــم في التعبير ع دور مه
ــة لدى  ــة خاص ــون مكان ــني ميتلك ــروعة.وأكد ان  الفنان املش
ــع، وهذا يجعل  ــر قوي في اجملتم ــة، ولهم تأثي ــرة العراقي االس
ــؤولياتهم كبيرة في مواجهة االفكار الدخيلة واملشاكل  مس

التي يواجهها اجملتمع عموما والشباب على وجه اخلصوص.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، انطالق امتحانات نصف  ــت وزارة التربية، امس الس أعلن
ــية لطلبة املرحلتني املتوسطة واإلعدادية في  السنة الدراس
ــي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ . وذكرت وزارة  ــة للعام الدراس ــات كاف احملافظ
ــات اآلالف من الطلبة توجهوا إلى املدارس ألداء  التربية ، أن مئ
رت اإلمكانيات  امتحانات نصف السنة، مشيرةً إلى أنها سخّ
املادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع اجلهات الداعمة لعملها 
ــيابية العملية االمتحانية.وأضاف البيان، أن وزير  ضماناً إلنس
ــكره للمعلمني  ــس اجلبوري أعرب عن ش ــة إبراهيم نام التربي
واملدرسني واإلداريني املراقبني للقاعات وجلان اإلشراف املتواجدة 
معهم واثقاً من إدارتهم لالمتحانات بكل كفاءة واقتدار.وتابع 
ــر بالذكر أن العام احلالي لن يتضمن دوراً ثالثاً  البيان، من اجلدي
جلميع املراحل الدراسية كافة بعد أن مت التصويت على إلغائه 

من قبل هيئة الرأي في اجللسات املاضية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ملعاجلة آثار  ــن إجراءات حكومي ــفت وزارة التخطيط، ع كش
ــاع معدالته.  ــباب ارتف ــراق، فيما حددت أس ــي الع ــم ف التضخ
ــرة الهنداوي،  ــم وزارة التخطيط، عبد الزه ــال املتحدث باس وق
ــهد ارتفاعا في مؤشرات التضخم نتيجة  إن العالم أجمع يش
ــاخ، مبيناً أن  ــة وظروف املن ــية األوكراني ــات احلرب الروس تداعي
ــعار الصناعات والطاقة إلى  التداعيات أسهمت في ارتفاع أس
ــت على مؤشرات التضخم  ــتويات، وبالتالي انعكس أعلى املس
فارتفعت بشكل ملحوظ في بلدان العالم.وأضاف الهنداوي، أن 
معدالت التضخم ارتفعت في العراق خالل العام املاضي ٢٠٢٢، 
متأثرة بالتداعيات العاملية وسعر الصرف الذي تغير خالل الفترة 
ــراق يصل من (٦  ــدل التضخم في الع ــار إلى أن مع األخيرة.وأش
إلى ٧٪) باملقارنة عما كان عليه سابقاً، ويعد هذا النوع ارتفاعاً 
ــبب إلى  ــهور املاضية، عازياً الس تراكمياً طبيعاً على مدى الش
ــداول النقدي والكتلة  ــعار بعض اخلدمات وحجم الت ارتفاع أس
ــواق.وبني أنه كلما تضخمت الكتلة  النقدية املتداولة في األس
ــيراً إلى  النقدية املتداولة تأثر بها معدل التضخم ارتفاعاً، مش
أن اإلجراءات احلقيقية للحد من التضخم هي دعم املنتج احمللي 
ــتيراد.ولفت  واحملافظة على قيمة العملة الوطنية وتقنني االس
ــأنها أن تسهم في حتقيق حالة من  إلى أن تلك اإلجراءات من ش
االستقرار في مؤشرات التضخم.وتابع أن احلكومة تقوم بجملة 
ــات  ــاالت التضخم، وهناك سياس ــد من ح ــن اإلجراءات للح م
ضمن التوجهات املستقبلية لدعم الصناعة والزراعة للتقليل 
ــتيراد وتقنينه مبا يتناسب مع احلاجة الفعلية،  من حجم االس
موضحاً أن تلك اإلجراءات ستسهم في احلد من االرتفاعات غير 

املنطقية للتضخم في البالد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــر إنتاجاً للنفط  ــني الدول االكب ــراق، املرتبة الثانية ب ــل الع احت
اخلام ضمن أعضاء منظمة أوبك خالل العام املاضي ٢٠٢٢.ووفقاً 
ــدان املصدرة للنفط  ــهري الصادر عن منظمة البل للتقرير الش
ــط إنتاج العراق في العام املاضي ٤٫٤٤٨ ماليني  أوبك، بلغ متوس
برميل يومياً مقارنة بـ ٤٫٠٤٩ ماليني برميل يومياً في ٢٠٢١.ووفق 
ــي أكبر منتج للنفط اخلام  ــر، فان العراق بذلك أصبح ثان التقري
ــعودية  ــام ٢٠٢٢، مبينا أن الس ــاء املنظمة خالل ع ــن أعض ضم
احتلت املرتبة االولى من بني اعضاء منظمة اوبك الـ١٣ بـ١٠٫٥٣١ 
ماليني برميل يومياً، يليها العراق ثانيا، ثم اإلمارات ثالثا بـ٣٫٠٦٥ 
ماليني برميل يومياً، والكويت رابعا بـ ٢٫٧٠٥ مليون برميل يوميا، 
ــاس  ــا بـ ٢٫٥٥٤ مليون برميل يوميا.وعلى أس تليها ايران خامس
ــون األول املاضي بنحو ٤  ــاج العراق خالل كان ــهري، تراجع إنت ش
أالف برميل يومياً، إلى ٤٫٤٨٠ ماليني برميل يومياً، مقارنة بـ٤٫٤٨٤ 
ماليني برميل يومياً في شهر تشرين الثاني ٢٠٢١.وبلغ متوسط 
ــهر املاضي  ــاج أعضاء املنظمة البالغ عددهم ١٣ عضواً الش إنت
ــل ٢٨٫٨٧٩ مليون برميل يومياً  ــون برميل يومياً، مقاب ٢٨٫٩٧١ ملي

في تشرين الثاني السابق، بارتفاع ٩١ ألف برميل يومياً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد اهللا أحمد ،  ــاخوان عب ــب نائب رئيس مجلس النواب، ش طال
احلكومة التركية مبالحقة مرتكبي جرمية قتل العائلة العراقية 
ــى أراضيها.وقال عبد اهللا في بيان ملكتبه اإلعالمي ،  الكردية عل
ــد اهللا، أدان جرمية االعتداء على عائلة عراقية كردية داخل  إن عب
ــة اجلناة،  ــة التركية مبالحق ــة، مطالبا احلكوم ــي التركي األراض
وإطالع مجلس النواب على حيثيات اجلرمية عبر وزارة اخلارجية.

ــى عائلة عراقية  ــة االعتداء اآلثم عل ــدة جرمي وأضاف ندين وبش
ــة، من محافظة دهوك، تعرضوا يوم أمس إلطالق نار، داخل  كردي
ــني (نصيبني – ماردين)،  ــة، في الطريق الرابطة ب األراضي التركي
ــهاد خمسة من أفراد العائلة، مطالبا احلكومة  وأدى إلى استش
ــاص منهم  ــة، والقص ــي هذه اجلرمي ــة مرتكب ــة، مبالحق التركي
ــواب، على  ــالع مجلس الن ــى ضرورة إط ــا دعا إل ــون، فيم بالقان
ــفارة العراقية في  ــر وزارة اخلارجية والس ــداء عب ــات االعت حيثي
ــاته، إلى ذوي  ــن خالص تعازيه ومواس ــرب عبد اهللا، ع تركيا.وأع

وأقارب الشهداء من أفراد العائلة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء حميد الغزي ،  ــد األمني العام جمللس ال  أك
أن مشروع مطار الناصرية الدولي سيسهم في 
ــب اقتصادية  ــر فرص عمل وحتقيق مكاس توفي
ــب بوضع  ــا طال ــار، فيم ــة ذي ق ــرة حملافظ كبي
سقف زمني للمباشرة الفورية بإنشاء الطريق 
ــاء زيارته موقع  ــزي أثن ــؤدي للمطار.وقال الغ امل
ــعداء بانطالق العمل  مطار الناصرية الدولي س
ــا ألهالي ذي  ــروع املطار الذي كان حلم في مش
ــكل  قار واآلن أصبح حقيقة، مضيفا، أتابع بش
شخصي مع احملافظ واألجهزة األمنية تسهيل 
ــع، أن محافظ ذي  ــركة املنفذة.وتاب مهمة الش
ــرطة واألمن الوطني  ــادة العمليات والش قار وق
ــروع،  ــم للمش ــواع الدع ــة أن ــيقدمون كاف س
ــاريع  ــا، أن احملافظة لديها الكثير من املش مبين

ــيكون هنالك دور للشركات  االستراتيجية وس
الصينية فيها.ووجه الغزي بـوضع سقف زمني 
ــق الرابطة  ــاء الطري ــة بإنش ــرة الفوري للمباش
ــد إنهاء التعارضات  ملدينة الناصرية باملطار بع
ــر البلدية واخلدمية، داعيا األهالي إلى  مع الدوائ
ــركة املنفذة وتقدمي الدعم لها.  التعاون مع الش
ودعا الشركة لـتشغيل أكبر عدد ممكن من األيدي 
العاملة احمللية بحسب احلاجة الفعلية، مبينا، 
ــركة  ــه يجب عدم تدخل أي جهة بعمل الش أن
وقد وجهنا بتشكيل مركز تنسيق مشترك بني 
ــن جهة وقيادة  ــركة األمنية م إدارة املطار والش
ــروع  ــات من جهة أخرى.وأكمل، أن املش العملي
ــب  ــيكون مهما ليس حملافظة ذي قار فحس س
ــيكون محطة للتبادل  بل لكل العراق كونه س
ــروع  ــحن اجلوي، مؤكدا، أن املش التجاري والش

سيسهم في توفير فرص عمل وتشغيل األيدي 
ــاء البوابات الرئيسة  العاملة، وسيتضمن إنش
ــة طوابق وصاالت  ــدق من أربع ــار وفن وإدارة املط
ــدرج لطائرات  ــرج للمراقبة وم ــافرين وب للمس
ــار إلى أن املطار سيسهم  ــحن اجلوي.وأش الش
في جذب السائحني من دول العالم كافة لقربه 
من مدينة أور األثرية وبالتزامن مع إنشاء مدينة 
ــات دورية  ــدا، لدينا متابع ــياحية، مؤك أور الس
ــذة بصورة دورية  ــركة املنف مع إدارة املطار والش
وبتنسيق عالٍ مع احلكومة احمللية للمحافظة.

وأكد، أن مطار الناصرية سيكون صرحا حضاريا 
ــرة حملافظة ذي قار،  ــب اقتصادية كبي ذا مكاس
ــركة الصينية املنفذة أهمية  مشددا على الش
ــليم املشروع  االلتزام بالتوقيتات الزمنية وتس

بالوقت احملدد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــر اخلارجيَّة، فؤاد  ــف نائب رئيس الوزراء وزي كش
ــورات القصف  ــبت، آخر تط ــني، امس الس حس
ــورية، فيما أكد  التركي واإليراني واخمليمات الس
ــة العراقيَّة وضعت على طاولة احلوار  ان احلكوم
ــداد وطهران  ــترَك بني بغ ــيّ املُش ــديّ األمن التح
ــأن اجلماعات اإلرهابيَّة وكيفيَّة إنهاء  وأنقرة بش
ــب اإلعالمي لوزير اخلارجية  تواجدها.وذكر املكت
ــيَّة حتت  ــي حلقة نقاش ــارك، ف ــني ش ، أن حس
ــاء؟ أو  ــة اللتق ــط، نقط ــرق األوس ــوان (الش عن
ــر اخلارجيَّة  ــور كلٍ من وزي ــة)، بحض أرض معرك
ــرة الدفاع  ــان، ووزي ــن فرح ــعوديّ فيصل ب الس
ــة  ــر املاليَّ ــن، ووزي ــى اولنكري ــة كايس الهولنديَّ
ــيس، واملبعوث اخلاص لألمم  األردنيّ محمد العس
ــب  املُتحدة إلى اليمن، هانس كروندبيرك.وبحس
ــراق منذ عام  ــر اخلارجية، أنَّ الع ــان، أكد وزي البي

ــبيل الدميقراطيَّة للتعامل مع  ٢٠٠٣، انتهج س
ــة  ــيّ للبلد، والربط بني السياس الوضع الداخل
ــة واإلقليميَّة مبُواجهة توترات املنطقة،  الداخليَّ
 ، دُّ نوعيةً شيراً إلى أنَّ مكانة العراق احلاليَّة تُعَ مُ
ــع العديد من  ــدة م ــن عالقات جيّ ــا ميتلكه م مل
ــتثمرًا هذه العالقات للعب دور  س دول العالم، مُ
ــاط التحوّل في  ــاً؛ إلى نق ، الفت ــيّ مهم وأساس
ؤمتر بغداد  السياسة اخلارجيَّة، إذ كان نتاجها (مُ
للتعاون والشراكة)، بنسختَيه األولى في بغداد 
ان.وأضاف، أنَّ األمن داخل العراق  والثانية في عمّ
ــكل  ، واألمر مرتبط بش يؤثر على األمن اإلقليميّ
ــة إلى أمن  ــيراً إلى احلاج ش ــك، مُ ــيّ كذل عكس
ــتخدام لغةِ احلوار في تخفيف  إقليميّ عبر اس
ا أنَّ العراق ضد أي نوع من أنواع  التوترات، مُضيفً
ــاكل مع  ــروب، الفتاً؛ إلى أنَّ هناك بعض املش احل
ــا وإيران في موضوع االعتداءات التي طالت  تركي

األراضيّ العراقيَّة، بذريعة وجود بعض املُنظمات 
ــق دول اجلوار. ــن مناط ــي تهدد أم ــلَّحة الت املُس

ولفت حسني، إلى أنَّ احلكومة العراقيَّة وضعت 
ــترَك  ــديّ األمنيّ املُش ــوار التح ــى طاولة احل عل
ــأن هذه اجلماعات  بني بغداد وطهران وأنقرة بش
ــي كيفيَّة إنهاء  ــات، واإلعداد لرؤية ف والتنظيم
 ، ــتور العراقيّ ــا، في ضوء االلتزام بالدس تواجده
داً؛ أنَّ لغة احلوار هي احلل الوحيد للمشكالت  مؤكِّ
ــها،  ــي يجب حلها من داخل دول اجلوار نفس الت
ــة العراقيَّة.دعا الوزير  وبعضها من قبل احلكوم
ــكل  كثفة وبش ــك عبر حوارات مُ ــى حتقيق ذل إل
ــيرًا إلى وجود بعض التهديدات  ش ، مُ ــاركيّ تش
ــيما  ــوريا س يمات في س والتحديات من بقاء اخملُ
املناطق القريبة من احلدود العراقيَّة التي تنشط 
دُّ مصدر  ــة، ما يُعَ فيها جماعات داعش اإلرهابي

قلق للحكومة العراقيَّة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد،  ــة عبد اللطيف رش ــس اجلمهوري أكد رئي
ــن في ما  ــهداء حاضري ــبت، أن الش امس الس
ــعب ووجدانه.وقال رشيد  بيننا وفي ذاكرة الش
ــهاد السيد  ــبة ذكرى استش في كلمة مبناس
ــيد محمد باقر  ــم، إن الس ــد باقر احلكي محم
احلكيم كان حريصاً على وحدة اجلهود الوطنية 
ــام عادل.وأضاف  ــل إقامة نظ ــة من أج العراقي
ــس اجلمهورية، أن أعظم ما ميكن أن نقدمه  رئي
ــة العمل من أجل  ــهداء األبرار هو مواصل للش
عراق يتمتع باألمن واالستقرار.وأشار رشيد الى، 
ــا بيننا وفي ذاكرة  ــهداء حاضرين في م أن الش
ــي نص كلمة  ــه. و في ما يأت ــعب ووجدان الش
رئيس اجلمهورية السيد عمار احلكيم احملترم • 
ــودي احلضور الى مجلس عزاء احلاجة (أم  كان ب
صادق) عقيلة شهيد احملراب رحمهم اهللا ولكن 
ــك، فلكم خالص  ــي من ذل ــات منعتن االلتزام
ــيدات  ــم اهللا الرحمن الرحيم الس العزاء. بس
والسادة احلضور الكرام السالم عليكم ورحمة 
ــتعيد بألم ذكرى  ــه في كل عام نس اهللا وبركات

استشهاد سماحة آية اهللا السيد محمد باقر 
احلكيم بجرمية إرهابية جبانة، وذلك في ظرف 
ــى اخلصال  ــة إل ــراق فيه بحاجة ماس كان الع
الكرمية التي كان يتمتع بها الشهيد العظيم.

لقد استشهد سماحة السيد، واختتم بهذه 
ــهادة رحلةً طويلة من النضال واجلهاد من  الش
ــعب العراقي.كان  ــن أجل الش ــل العراق وم أج
ــة الوطنية  ــي حركةِ املعارض ــماحتِه ف دورُ س
والدينية للحكم الدكتاتوري دوراً مشهوداً في 
العملِ املستمر من أجل وحدة العمل الوطني 
ــاة العراقيني  ــم مبعان ــف العال املعارض.وبتعري
حتت سلطة الطغيان. واجلهاد من أجل القضاء 
ــي  ــام دميقراط ــة نظ ــة وإقام ــى الدكتاتوري عل
ــذا كان دَورُ آية  ــة للجميع.وهك ــن العدال يضم
ــم في احلياة  ــد باقر احلكي ــهيد محم اهللا الش
السياسية ما بعد سقوط نظام الدكتاتورية. 
ــدة اجلهود الوطنية  ــد كان حريصاً على وح فق
العراقية من أجل إقامة نظام عادل يتمتع فيه 
ــن النزعات  ــة والكرامة بعيداً ع اجلميع باحلري
ــن التهميش واإلقصاء.لقد  الضيقة، وبعيداً ع

ــل حياً  ــم، لكنه ظ ــيد احلكي ــهد الس استش
ــراث وطني  ــا خلّفه من ت ــا من خالل م ما بينن
ــة التي عرفناها  ــي وجهادي ومن احلكم ونضال
ــتعيد  ــادة الكرام، نس فيه دائماً.إننا، أيها الس
ــماحته، ونستعيد معها  ذكرى استشهاد س
ــوا وعملوا  ــاً ممن ضح ــهداء جميع ذكرى الش
ــن أجل العراق الدميقراطي  وجاهدوا وناضلوا م
ــهداء حاضرون  ــادل.إن الش ــر والع االحتادي احل
ــعب ووجدانه،  ــرة الش ــي ذاك ــا بيننا وف في م
ــون واإلرهابيون  ــة والطغاة واجملرم ــا القتل بينم
ــخ.وإن أعظم ما  ــات التاري ــي نفاي مصيرهم ف
ــرار هو مواصلة  ــهداء األب ميكن أن نقدمه للش
العمل من أجل عراقٍ يتمتعُ باألمن واالستقرار.

ــاء الدميقراطي.ومن  ــة البن ــن أجل تعزيز جترب م
أجل ترسيخ وتطوير قدرات الدولة وإمكاناتها 
ــع الرحمة  ــات الشعب.واس ــا يخدم تطلع ومب
ــماحة آية  ــهيد س ــب للش ــر الطي ودوام الذك
ــرُّه  دِّس س ــد باقر احلكيم، قُ ــيد محم اهللا الس
ــهداء العراق  ــرة لش ــريف.الرحمة واملغف الش

األبرار. والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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ال أعرف من أدخل في عقولنا، نحن أبناء 
ــة مصدر قوة  ــذه األرض، أن التعددي ه
للمجتمع. وأن التنوع الثقافي وسيلة 
ــة. وال اعرف كيف آمنا  للتقدم واملدني
ــنا لها، من دون  ــذه الفكرة، وحتمس به
جتربة أو دراية. وأغلب الظن أن ما مررنا 
ــنوات طويلة،  ــالل س ــن ضيق خ به م
ــي عهود  ــف ف ــاه من عس ــا عانين وم
ــا يتردد  ــابقة، جعلنا نؤمن بكل م س
ــي العالم من حولنا، من أفكار. ونرى  ف
ــاب واإلعالميون  أن كل ما يتبناه الكت
في البلدان املتقدمة، هو عني الصواب. 
ــده ظاهرة  ــب بل نع ــس هذا فحس لي
ــة والتأمل ..  ــتحق الدراس جديدة تس

ــاعت في مستهل  واإلعجاب. ولقد ش
هذا القرن فكرة التعددية، التي تعني 
ــات واألعراق  ــات والقومي تعايش اللغ
واملذاهب .. اخملتلفة في الوطن الواحد. 
وجميع الذين يدينون بهذه املرجعيات 
ــون ومتحابون. يؤثر  ــون ومتعاون متآلف
ــه حقه، وال  ــم اآلخر، وال يبخس أحده
يحرمه نصيبه من الثروات الطبيعية 
ــو كانت هذه الفكرة  .. والصناعية. ول
ــن أعظم األفكار  صحيحة، لكانت م
ــة ونفعاً.  ــانية، وأكثرها إيجابي اإلنس
ــة أن ال خالفات وال  فهي تعني بالنهاي
ــاكل وال حروباً أهلية.  ــات وال مش نزاع
ــه عبر القرون. فقد  وهذا ما لم نلمس
ــي ما بينها  ــات تتصارع ف كانت الفئ
ــوذ كلما تهيأت لها  على الثروة والنف
ــي هذه البالد  ــهدنا ف الفرصة. وقد ش
ــر من  ــرين الكثي ــرن العش ــالل الق خ
ــن احلروب  ــة. عدا ع ــات الدموي النزاع
ــذا القرن فقد  ــة. أما في ه ــر املعلن غي
ــذه األزمات إلى العلن، وباتت  ظهرت ه
ــبباً لكل ما نعانيه من فقر، وبؤس،  س
ــادي  ــف اقتص ــاد، وتخل ــد، وفس ونك
ــي! لقد كان موضوع الهوية  واجتماع

ــرين عاماً،  ــغلنا الشاغل قبل عش ش
ــا مررنا  ــي، أن كل م ــا نردد دون وع وكن
ــببه  ــن خطوب، س ــي املاضي م ــه ف ب
ــبيل  مصادرة الهويات الفرعية. وال س
ــك، والتعايش، والنمو، سوى  للتماس
ــتحق  ــا ومنحها ما تس ــراف به االعت
ــفناه  ــازات. غير أن ما اكتش ــن امتي م
ــالل هذه املدة كان عكس ذلك متاماً.  خ
فقد أخذت الهوة تتسع بني املكونات 
بسبب هذا االنفتاح. حتى غدت اللغة 

ــك. وباتت  ــمية للبالد موضع ش الرس
ــي بعض املدن. بل  متنع من التدريس ف
ــتعرت حتى على  ــد اس ــات ق إن اخلالف
ــيد الوطني .. الذي يفترض  لغة النش
ــدة، والوجه املعبر  ــون أداة الوح أن يك
ــي احملافل الوطنية واألجنبية!  للبالد ف
ــور األمور  ــي أن تتط ــن الطبيع وكان م
ــة باالنفصال، بعد أن ضعفت  إلى رغب
ــون من بيت  ــة باملركز، وباتت أه الصل
ــؤولي  ــض مس ــذ بع ــوت. واخ العنكب

ــة،  للدول ــداء  بالع ــر  يجاه ــراف  األط
ــدراً مفروضاً ال  ــا ق ــف من كونه ويتأف
ــع كل هذا  ــاء فيه. وم ــه بالبق رغبة ل
ــا  ــتغربة لدين ــة املس ــت النخب مازال
ــد احلداثة.  ــرازات ما بع ــم بكل إف تهي
وتهلل وتطبل لكل ما يصدر عنها من 
ــلطان.  نظريات ما أنزل اهللا بها من س
ــال من األحوال.  ــم بالدنا باي ح وال تالئ
ــم متبنياتها نقض  ــي أن من أه ويكف
ــراف على  ــز، وبقاء األط ــة املرك مركزي
ــي كل صغيرة  ــه ف ــاواة مع قدم املس
وكبيرة. لقد وقعنا بكل اسف ضحية 
ــا  ــا منه ــي حرمن ــرة الت ــص اخلب لنق
ــروج من هذه  ــالً. وكنا نظن أن اخل طوي
ــة يعني االنفتاح على العالم،  القوقع
ــخ للثوابت  ــن نس ــا يعنيه م ــكل م ب
ــة. وتبني ما يصدر عن اآلخرين  الوطني
ــاب على  ــم نغلق الب ــن نزعات. إذا ل م
التنوع الثقافي، أو نؤجل احلديث عنه 
ــنتحول إلى مجموعة  على األقل، فس
دويالت مجهرية يعادي بعضها بعضاً. 
ــكأل، والنفط  ــاء وال ــه امل ــع عن ويقط
ــع عنه  ــتطاع أن مين ــو اس ــاز، ول والغ
ــردد أو حياء! . ــواء لفعل ذلك دون ت اله

ــكيل  ــال منذ تش ــره قلي ــت ال اعتب ــر وق م
ــذت جملة  ــوداني التي اتخ ــة الس حكوم
ــت على برنامجها  قرارات واجراءات وصادق
ــى االن)،  ــه حت ــع علي ــم اطل ــي (ل احلكوم
ــن خطوات  ــمع حتى االن ع ــي لم اس ولكن
ــة احلضارية احلديثة  جادة بخصوص التربي
ــع  احلكومية.يق ــدارس  امل ــي  ف ــا  ألطفالن

ــة احلديثة في خانة  ــف التربية احلضاري مل
ــدة املدى لكل  ــتراتيجية بعي االهداف االس
احلكومات العراقية. وهذا ال يعني ان يتأخر 
ــروع بذلك  ــا يجب الش ــأنه، امن العمل بش
ــتراتيجية في  ــذه االس ــع ه ــذ االن. وتق من
ــة مثل بناء  ــب املادي ــن؛ االول: اجلوان محوري
ــد جاء ذكر  ــدارس احلديثة hardware. وق امل
بناء املدارس في البرنامج احلكومي، ولست 
ــة»  ــف «احلديث ــن وص ــدا اذا كان ضم متأك
ــوي  ــي والترب ــب املعرف ــي: اجلان ام ال. والثان
ــه في طرحي  ــذا ما اركز علي software. وه
ــة احلديثة. ذكرت  ــروع التربية احلضاري ملش
ــروع هو بناء  اكثر من مرة ان هدف هذا املش
ــخصية املواطن الفعال املواكب للعصر  ش
احلديث علميا ومعرفيا من جهة، واملتحلي 
ــة القيم  ــي حتققها منظوم ــات الت بالصف

ــاري من جهة  ــا احلافة باملركب احلض العلي
ــكل اللبنة االساسية في  ثانية، والذي يش
ــة من جهة  ــة احلضارية احلديث ــاء الدول بن
ثالثة.علما ان منظومة القيم هي مؤشرات 
ــلوك احلضاري للفرد واجملتمع  وضوابط الس
والدولة.وتتألف من منظومات قيمية فرعية 
تتعلق كل واحدة منها بأحد عناصر املركب 
ــان، الزمن،  ــة، اي: االنس ــاري اخلمس احلض
ــات  ــاك منظوم ــم، العمل.وهن االرض، العل
ــا احد  ــي الواحدة منه ــة تغط ــم فرعي قي
ــية،  ــل: القيم السياس ــاالت احلياة مث مج
ــم االخالقية،  ــة، والقي ــم االقتصادي والقي
ــرية... الخ.ويفترض ان النظام  والقيم االس
ــذي ادعو اليه  ــاري احلديث ال التربوي احلض
ــه على  ــل وتربيت ــئة الطف ــل بتنش يتكف
اساس هذه املنظومة وملدة ١٢ عاما يتخرج 

بعدها من املدرسة وهو مؤهل ألداء وظائفه 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغير 
ــمل هذا  ذلك بصورة حضارية حديثة. ويش
ــمل سلوكه في  ــلوكه الفردي، كما يش س
ــة لو في القطاع  ــواء في الدول الوظيفة س
ــرة  ــلوكه في االس ــمل س ــام، كما يش الع
ــلوكه السياسي في  واجملتمع، فضال عن س
االنتخابات والتظاهر والعمل احلزبي، اضافة 
ــري والثقافي  ــاطه العلمي والفك ــى نش ال
فإنني  ذلك  االختصاص.ولتحقيق  ــب  حس
ــرة وقدمت املقترح الى  اقترحت اكثر من م
رؤساء حكومات سابقة بتشكيل اللجنة 
ــة او اجمللس الدائم للتربية احلضارية  الدائم
احلديثة الذي يقع على عاتقه تهيئة اجلانب 
ــن البرنامج  ــي والقيمي م ــي والعلم املعرف
ــوم وزارة التربية باالهتمام  التربوي فيما تق

ــت تفاصيل هذا  ــه. وبين ــب املادي من باجلان
املقترح في الكثير من املقاالت التي افترض 
ــني باألمر في الفرع  ــا وصلت الى املعني انه
ــذي للحكومة.  ــريعي والفرع التنفي التش
ــبة  ــت اكرر طرح الفكرة في كل مناس وكن
ــل يحدوني ان  ــل االن، ومازال االم ــا افع كم
يسمع من بيده القرار الفكرة ويقرر املضي 
بتنفيذها وحتقيقها. ولكن دون جدوى حتى 
ــبات سابقة فاني  االن.وكما قلت في مناس
ــوداني  ــب واتابع خطوات حكومة الس اراق
ــدوء. ولم احلظ حتى االن انها  عن كثب وبه
ــذا املقترح  ــادة بصدد ه ــذت خطوة ج اتخ
احليوي. وال يبرر االنشغالُ بأمور اخرى اهمالَ 
هذه الفكرة الن تنشئة اجليل اجلديد تنشئة 
ــتراتيجية  حضارية حديثة هو املهمة االس
ــلطة في البالد.  االولى لكل من يتولى الس

فالسنوات جتري، واالعمار تتوالى، واالجيال 
ــألة  ــدد، والبد ان تولي الدولة هذه املس تتج
ــتحقه من االهتمام وتشرع بالعمل  ما تس
بالتوازي مع انشغالها باألعمال االخرى مما 
يندرج في قائمة املهام اليومية او العاجلة.
ان مشروع التربية احلضارية احلديثة يعالج 
ــة العراقية  ــرة تعاني منها الدول ثغرة كبي
ــم نكن  ــام ١٩٥٨ ان ل ــذ ع ــل من ــى االق عل
ــلبية  ــهده من مظاهر س ــا نش ــا، وم قبله
ــة واالقتصاد وغيرها  في اجملتمع والسياس
ــذه الثغرة.ان  ــات ونتائج ه هو من مضاعف
ــة احلديثة الذي  ــة احلضاري ــروع التربي مش
ــد ملعاجلة اخللل  ــه هو الطريق الوحي اقترح
ــاري للدولة واجملتمع  ــاد في املركب احلض احل
ــكلة  ــراق. وهو، اي اخللل احلاد، املش في الع
ــي منها. ــي نعان ــكالت الت ــكل املش االم ل

لــه دور كبــري َّـ  اِّـختــرب  اخصائــي 
اِّـختربات الطبية هو متخصص صحة 
ذو خــربة ، وهــو مســؤول عــن إعطاء 
معلومات دقيقــة ومنطقية للتجارب 
والتحاليــل اِّـخربية التي تســاعد َّـ 
تشــخيص وعــالج االمــراض وأيضــا 
مراقبــة حالــة اِّـريض العامــة , ومن 
خــالل التحاليل نكتشــف عــن وجود 
اعتــالالت او اضطرابــات َّـ الوظائف 
الحيوية والعضوية للجســم .لذا أقوم 
بطــرح بعــض األســئلة علــى اِّـحللة 
(فاطمة عامــر محمود ) خريجة علوم 
كيميــاء عملهــا هــو وظائــف الكلى ، 
ووظائف الكبد وسحب عينات من الدم . 
ــال  ــع األطف ــل م ــم التعام ــف يت * كي

ــا  وم ــدم  ال ــات    عين ــحب  س ــي  ف

ــع ؟  ــال الرض ــبة لألطف ــرق املناس الط

ــع  ــف م ــال بلط ــع األطف ــل م ـ أتعام

ــي  ف ــة  الطمأنين ــث  لب ــامة  ابتس

ــن عملية  ــم يتخوفون م قلوبهم النه

ــحب  س ــم  يت ــث  حي ــدم  ال ــحب  س

ــق االقناع  ــن طري ــل ع ــات للتحلي عين

ــل , األلعاب) .  ــتخدام املوباي ــال (أس مث

ــي  ــات الت ــر النقوص ــي اخط ــا ه *  م

ــب معاجلتها ؟  ــم ويج تكون في اجلس

ـ نقص فيتامني (د) وهو اخطر النقوصات 

ــان ويجب معاجلتها  ــم االنس في جس

ــة  ــؤدي الى (هشاش ــص   ي ــذا النق وه

ــة النقص يأخذ  ــام) ألنه في حال العظ

ــم .  ــي اجلس ــة ف ــة اخملزون ــن الكمي م

ــدات  مع ــم  تعقي ــم  يت ــل  ه   *

ــل  قب ــن  م ــتخدمة  املس ــر  اخملتب

؟  ــكِ  ــون مع ــن يعمل الذي ــخاص  األش

ـ يوجد لدينا شخص مسؤول عن تعقيم 

األجهزة وتشغيلها وادارتها ونظافتها . 

ــل  العم ــات  واجب ــض  بع ــي  ماه  *

ــر؟ اخملتب ــي  ف ــا  تؤديه ــي  الت ــة  الهام

ــدم والتعامل  ــحب ال ـ أقوم بعملية س

ــتخدام اجملهر وتشغيل  مع املرضى واس

ــج  ــة نتائ ــا وطباع ــزة وتنظيفه األجه

ــكان وتنظيمه . ــب امل ــل وترتي التحالي

ــذا  به ــة  هتم مُ ــتِ  أن ــاذا  مل   *

ــة؟ طبي ــة  كمحلل ــدور  ال

ــاني أكثر من الواجب   ـ ألنهُ واجب إنس

العملي وانا دخلت هذا اجملال عن قناعة 

ورغبة تامة بأن أكون محللة طبية علما 

ــج التحليل الكترونية ولكن  تكون نتائ

يجب ان نتأكد من النتائج مرات عديدة 

الن هذه النتائج يعتمد عليها الدكتور 

ــخيص.  ــي في عملية التش والصيدالن

ــب مر عليك  ــل هنالك موقف صع *  ه

ــكان العمل ؟  ــي م ــه ف ــت  مع وتعامل

ــف الصعبة  ــر من املواق ــد الكثي ـ يوج

ــد وقت التحليل  ــرت عليّ منها (حتدي م

ــض العصبي يجب  ــل مع املري و التعام

ــه بلطف ألمتص غضبه  أن أتعامل مع

ــزة اخملتبرية.  ــى صيانة األجه اضافة ال

ــر مهنتكِ ؟  ــكِ الرغبة لتغيي *  هل لدي

ــذه املهنة ألنني  ــم أرغب بتغيير ه ـ ال ل

احبها واستمتع في العمل بها وارغب 

ــذا اجملال.  ــي ه ــر مهاراتي ف ــى تطوي ال

ــك اليومي  ــى روتين ــاال عل ــي مث *  أعط

ــة  ــاركينا بتجرب ــة ,ش ــة طبي كمحلل

ــل  التعام ــة  كيفي ــا  فيه ــت  تعلم

؟  ــدات  املع ــن  م ــدة  ــة جدي ــع قطع م

ــتخدامها  أس ــي  الت ــزة  األجه كل  ـ  

ــراءة نتائج  ــهلة ولكن يبقى لدينا ق س

ــى  ــة ال ــزة معرض ــل ألن األجه التحلي

ــة املريض  ــب التأكد من حال اخلطأ يج

ــي  ــض الطب ــجل املري ــى س ــع ال , نرج

ــراض أخرى .  ــال انه يعاني من ام في ح

ــم  قس ــرتِ  اخت ــاذا  مل   *

؟  ــام  األقس ــة  بقي ــن  ع ــالت    التحلي

ــالت  التحلي ــم  قس ــى  ال ــت  دخل ـ  

ــمح  يس ــي  معدل وكان  ــب  ح ــن  ع

ــم. القس ــذا  ه ــي  بدخول ــي  ل

ــتخدام  ــة اس ــك جترب ــرت ل ــل توف  * ه

ــة  ــة او الكهربائي ــزة امليكانيكي األجه

؟ ــار  االختب ــج  نتائ ــد  تأكي ــان  لضم

ــة اختبار الدم  ــا قراءة نتيج ـ كان لدين

عالية مثال (شخص يعاني من الفشل 

الكلوي ) نعيد االختبار له أكثر من مرة 

للتأكد من النتائج حتى وأن تأخر املريض 

..أهم شيء الوصول الى القراءة الصائبة . 

ــدم  ع ــن  م ــن  تتأكدي ــف  كي   *

؟  ــكِ  عمل ــكان  م ــوث  تل

ـ  كل شخص منا محدد بوظيفة معينة 

ــف املكان .   ــتمر وتنظي والتعقيم املس

ــف  ؟وكي ــة  الذاتي ــيرتك  س ــن  ع ــا  حدثن  *
ــة؟ الفني ــك  موهبت ــفت  اكتش
ــنوات  ــت في معهد الفنون خمس س - درس
وكلية الفنون كذلك خمس سنوات   وتركت 
ــنة  ــت في بيروت تقريباً س سنةواحدة،درس
ــينما في بيروت  ــت فلسفة س ونصف ودرس
ــي بغداد  ــت ف ــم الصوت ودرس ــت عل ودرس
ــم وانا طفل  ــكيلي،بدأت الرس ــن التش الف
ــي  ــة جعلتن ــروف معين ــبب ظ ــر بس صغي
ــه  للترفي ــيلة  كوس ــم  الرس ــتخدم  اس
ــرض  ــبب م ــة بس ــل احلرك ــت قلي ــي كن الن
ــال ،اخليال كان  ــتخدم اخلي ــو وكنت اس الرب
ــتمتع بها. ــا والتي اس ــي العبه ــة الت اللعب
؟ ــة  لوح أول  ــمت  رس ــى  *مت
ــن  ــت م ــمتها كان ــي رس ــات الت - أول اللوح
ــداً  ــات ج ــدي كمي ــة كان ل ــة االبتدائي بداي
ــاً ما  ــن كان نوع ــومات لك ــرة من الرس كبي
ــروف غريبة بعد  ــه ظ ــن جداً وفي ــم حزي رس
ــمات وكل  فترة من الزمن اتلفت جميع الرس
ــم حذفته. ــة بالرس ــذي له عالق ــي ال تاريخ
*كم يستغرق من الوقت لرسم لوحة فنية ؟

ــات  ــهرا   ولوح ــذ اش ــات تأخ ــاك لوح - هن
ــذ فترة  ــي طبعاً يأخ ــابيع. الزيت ــذ اس تأخ
ــنة،  ــذ س ــة يأخ ــر باللوح ــة ،التفكي طويل
ــن يوم  ــا اقل ممك ــات تاخذ وقت ــاك لوح هن
ــهر. ــا يأخذ أش ــر فيه ــن التفكي ــد لك واح

ــات ام  ــف االعالن ــر تألي ــل أكث ــاذا تفض * م
ــا أكثر؟ ــذ جهدا ووقت ــم ؟وايهما يأخ الرس

ــر ،االعالن  ــاعر أكث ــط باملش ــم مرتب - الرس
ــل مع  ــارة والتعام ــل والتج ــط بالعم مرتب
اآلخرين ،الرسم له خصوصية اكثر، طريقتي 
بالرسم   تنقل مشاعر مباشرة لالشخاص 
ــيلة لتوضيح  واالفراد ،بينما االعالم هو وس
منتج او تعريف اآلخرين بحالة مادية يعني 
ــم لكن االعالن هو  اراه أكثر جفافا من الرس
ــينما يجعلني  حبي لصناعة الفيديو والس
ــتقبل    ــالن ،باملس ــال االع ــتغل في مج اش
ساستخدم هذه املقدرة على صناعة االفالم 
ــبه اللوحات. ــرة التي تش ــالم القصي أو االف

ــك  ــي تواجه ــات الت ــرز املعوق ــي اب ــا ه * م
ــات؟ االعالن ــف  وتألي ــم  الرس ــي  ف

ــه اي معوقات الني  ــخصياً ال اواج ــا ش - ان

ــول  ــد احلل ــاً اج ــذا ودائم ــل ه ــب العم اح
ــي جداً  ــع الفن ــن اجملتم ــزل ع ــا منع ــه ،ان ل
ــم. معه ــاكل  مش ــدي  ل ــس  لي ــذا  فله
* هل الرسم يحتاج الى ممارسة ام هو فطرة؟
ــاج  وحتت ــة  تدريبي ــة  عملي ــو  ه ــم  الرس  -
ــه  ــل يخزن ــرار العق ــرار الن اي تك ــى تك ال
ــن املوهبة  ــرة اعتيادية،لك ويحوله الى فط
ــل هذا  ــرار حب لفع ــذا التك ــي حبك له ه
ــوف  ــرره بالتالي س ــك   تك ــيء  يجعل الش
ــا  واعطتن ــا  مع ــان    فقرت ــا  لدين ــح  تصب
ــة واالتقان. ــرة والتي هي املوهب نتيجة اخي
ــرض فني  ــوماتك في مع ــاركت رس *هل ش
ــع التواصل االجتماعي؟ ام فقط على مواق
ــاركت بها كذلك  ــد ش ــارض املعه - كل مع
ــني في  ــاركت مبعرض ــة وش ــرض الكلي مع
ــداد  بعدما  ــروت وعملت   معرضا في بغ بي
ــم هذه  ــرة وبعدها قررت ارس ــت بفت تخرج
ــى  عل ــاً  دائم ــة  معروض ــون  تك ــات  اللوح
ــرض دائمي  ــون   مع ــث يك ــت بحي االنترني
ارادوا. ــا  م ــى  مت ــاهدونه  يش ــخاص  لألش

ــراق  الع ــي  ف ــي  البرملان ــام  النظ ــرض  يتع
ــتوى  ــديدة على أكثر من مس ــادات ش النتق
وفي أكثر من مناسبة وألكثر من سبب، ومن 
أهم عيوب هذا البرملان هي آلية اتخاذ القرار 
ــة التي تعاني  ــات والقوانني املهم إزاء امللف
ــل البرملانية  ــني الكت ــود أزمة ثقة ب من وج
ــان العراقي، والتي تخضع  املمثلة في البرمل
ــات احلزبية داخل مجلس  حلالة من الصراع
ــواب والتي تعصف مبنصب رئيس اجمللس  الن
ــبب االختالفات التي مت اثارتها من قبل  بس
ــقاقات داخلها  ــيادة) واالنش ــه ( الس كتلت
ــادات الكتلة  ــرض االرادات لقي ــة ف ومحاول
ــن النظام  ــى االعضاء،وخروج الرئيس ع عل
ــرد االعضاء  ــي الصالحيات بط ــي ف الداخل

ــات  والتصريح ــس  اجملل ــى  ال ــوع  الرج دون 
ــواب في االردن  ــرة لرئيس مجلس الن اخلطي
ــذي يربط البصرة  ــوب النفطي ال حول االنب
ــوب االردن ووقع  ــراق بالعقبة جن جنوب الع
ــكل مبدئي في ٩ نيسان ٢٠١٣،  البلدان بش
ــة مد  ــة و لدراس ــرح للمناقش كفكرة تط
ــي اخلام  ــل النفط العراق ــوب لنق هذا أالنب
ــاء العقبة،  ــي مين ــئ التصدير ف ــى مراف إل
ــروع قدرت في ذلك  ــة إجمالية للمش بكلف
ـــ ١٨ مليار دوالر والذي هو الزال حتت  الوقت ب
ــرار بتنفيذه من  ــذ اي ق ــم يتخ ــة ول الدراس
ــي احلديث عن ميناء  عدمه، ولزم الصمت ف
ــوف  ــتراتيجي الذي س ــر االس ــاو الكبي الف
ــا يعطي ميناء  ــراق اضعاف م ــدر على الع ي
ــن اموال لو اجنز ويفتح ابواب افاق  العقبة م
ــوارد مالية  ــال القادمة وم اقتصادية لالجي
ــرة وال يكلف حتى نصف ما قدر النبوب  كبي
ــتثمار ونقطة  ــرض لالس ــا ع ــة اذا م العقب
ــادي في املنطقة ،  حتول لدور العراق االقتص
ــن خبراء القانون  ــن الواضح أن الكثير م لك
ــية العراقيني يعتقدون أن  والنظام السياس
ــكالت العراق  هذا اجمللس عجز عن حل مش
الداخلية ودار ظهره عنها، ومحاربة الفساد 
والضعف السياسي، وتشتت قوة السلطة 

ــاد  ــن اعتق ــك ع ــؤولية، ناهي ــاب املس وغي
الكثير من األوساط أنه ال يتالئم مع طبيعة 
الوضع االجتماعي السياسي العراقي الذي 
يتطلب مجلساً قوياً فاعالً قادراً على اتخاذ 
ــورة التحديات  ــع خط ــب م ــرارات تتناس ق
ــذي  ــدات، ال ــر والتهدي ــا، واخملاط وصعوبته
ــد بالنظام البرملان الذي لم يتميز به  يتجس
ــة العراقية قبل عام  طيلة احلكم في الدول
ــر على النظام احلالي الذي  ٢٠٠٣،ويعاب اكث
ــذا الرأي هو  ــه ’بالدميقرطي‘ و ه ــق علي اطل
ــني ورجال الدولة الوطنيني  للكثير من احمللل
ــي مفاصلها  ــني ف ــني والعامل ــر العامل غي
ــعبية واسعة ان عمل  اإلدارية وقطاعات ش
ــرورات املرحلة. ــع ض ــب م ــس ال يتناس اجملل
ــؤولية اعضاء اجمللس و رئيسه  تختلف مس
مع غيرها من املسؤوليات املقررة مثل الوزراء 
ــلطة القضائية  او مع رئيس احلكومة والس
ــل  االفض ــو  ه ــریعیة  التش ــلطة  الس و   ،
ــمية كون هذه السلطة  ــتخداما للتس اس
ــل الدولة  ــلطات املهمة داخ ــن الس تعد م
وهي مؤسسة دستوریة لها اختصاصاتها 
ــريع القوانني وجتنب التدخل  احملددة في تش
ــلطة إال كمراقب في حالة  ــؤون الس في ش
الضرورة، وعضو البرملان ال یعد موظفا عاما، 

ــف بخدمة عامة،  ً مكل ــخصا  وامنا یعد ش
ــوق وامتیازات،  ــخص یتمتع بحق وهذا الش
وایضا یترتب علیه واجبات مقرر في النظام 
ــار ذلك یمكن  ــي للمجلس، وفي اط الداخل
ــه  ــه وصالحیات ــو بالتزامات ــل العض أن یخ
ــس،  ــل اجملل ــن داخ ــات م ــرض لعقوب فیتع
ــذه العقوبات  ــمي ه ــا ان نس ــن ایض ویمك
ــون الغایة منها تأدیب العضو  بالتأدیبیة ك
ــه بأمانة  ــى اداء واجبات ــل حمله عل من أج
ــرز واهم هذه  ــریع القوانین من اب ــد تش ویع
االختصاصات لذلك فال ضیر من تسمیتها 
ــلطة التشریعیة، وهذا ما هو معمول  بالس
ــة دستوریة تضطلع  به والبرملان كمؤسس
مبهمة اساسیة هي سن القوانین املنظمة 
ــض  ــر او يرف ــة ويق ــل الدول ــع داخ للمجتم
االتفاقات الدولية الي سبب يراه وال يتدخلل 
ــع ،ومراقبة تطبيق تلك  في تنفيذه امنا يتاب
ــة  القرارات والقوانني وتتكون هذه املؤسس
ــمین  ــخاص املس ــن االش ــوع م ــن مجم م
بالبرملانین او اعضاء البرملان املصوت عليهم 
بأسلوب االنتخاب في اختیارهم، ویعد هذا 
االسلوب هو الغالب واالكثر وتعبیرا عن اردة 
الشعب بأعتبار أن اعضاء البرملان یمارسون 
السلطة نیابة عن الشعب وكما وان هناك 

ــن دولة الى  ــة اختیارهم م ــالف في الي اخت
ــلوب التعیین  اخرى، بعض الدول تأخذ باس
ــؤالء االعضاء، وأخرى  ــة في اختیار ه والوراث
ــؤولیة  ــذ والقاعدة العامة هو عدم مس تأخ
ــي التقيم من  ــه ف ــا یصدر عن ــو عم العض
ــع بحصانة برملانیة  افعال بأعتبار أنه یتمت
ــائلته  ــق القانون حتول دون مس ــة وف منظم
على ان ال ميس فيه حقوق الوطن او االساءته 
ال  ــس  اجملل ــس  رئي ــات  ــن. وصالحي للمواط
ــة تدرج في  ــب نصوص صريح ــر إال مبوج تق
ــو البرملان اذا ما  ــتور و واجب على عض الدس
ــواء من خالل  ــتور س ــك العضو الدس أنته
ــة بأمن الدولة الداخلي  ارتكابه جرمية ماس
ــن  ــن الیمی ــث ع ــة احلن ــي، او حال او اخلارج
الدستوریة، فإنه يسأل وفق القوانني املعنية 
ــون ويحدد مع  ــي او القان ــام الداخل او النظ
االختصاصات املمنوحة وعلى رئيس اجمللس 
ــد وعدم االخالل بها  ــد بتلك القواع ان يتقي
ــلطة  ــاءة للس أو جتاوزها لضمان عدم اإلس
وضمان عدم التدخل في الصالحيات الغير 
ــة على هيبته ومن  ــة له للمحافظ املمنوح
ــؤوليات تلك وعدم  ــل أن يلتزم باملس األفض
ــرى. ــلطات االخ ــر الس ــاكل تثي ــق مش خل
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ــى موضوعها كونها  ــدة عل ــدل عنوان املعاه ــادة (٨) ي  امل
ــة املتفاوضة االخرى  ــة العراق والدول عقدت بني جمهوري
ــم جمهورية العراق على االسم  وعلى ان يراعى تقدمي اس
ــمي للدولة املتفاوضة االخرى في النسخة االصلية  الرس
ــن ديباجة  ــس بالعكس وتتضم ــراق والعك ــدة للع العائ
املعاهدة مايلي * اسم جمهورية العراق والدولة املتفاوضة 
االخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على االسم 
ــمي للدولة املتفاوضة االخرى في النسخة االصلية  الرس
ــس بالعكس *ملخص  ــة العراق والعك ــدة جلمهوري العائ
باملبررات واالغراض االساسية التي مت من اجلها التفاوض 
ــاق جمهورية العراق والدولة  ــأن عقد املعاهدة واتف في ش
ــوص املعاهدة وتوزع احكام املعاهدة  املتفاوضة على نص
ــلة وتقسم املادة الواحدة  املوضوعية على مواد متسلس
الى بنود وفقرات ويراعى تبويب احكام املعاهدة في فصول 
ــم الرسمي  ــم العراق اينما يرد ذكره على االس ويقدم اس
ــخة االصلية العائدة للعراق  للدولة املتفاوضة في النس
ــال باالحكام  ــس وتتضمن املعاهدة فص والعكس بالعك
ــل مبقتضاها  ــى  االجراءات التي تدخ ــير ال اخلتامية ويش
املعاهدة حيز التنفيذ وتاريخ دخول املعاهدة حيز التنفيذ 
ــادة النظر  ــل املعاهدة او اع ــذ وطريقة تعدي ومدة التنفي
ــأ عن تطبيق  ــوية النزاعات التي تنش ــا وطريقة تس فيه
ــه املعاهدة  ــة التي وثقت ب ــيرها  واللغ ــدة او تفس املعاه
ــدة مبايلي بيان املكان الذي  ــان حجيتها وتختم املعاه وبي
ــا وتاريخ التوقيع  ــدة او التوقيع عليه ــه حترير املعاه مت في
ــم الرسمي  ــم جمهورية العراق واالس على املعاهدة وأس
ــني بالتوقيع على  ــماء اخملول للدولة املفاوضة االخرى واس
املعاهدة ومناصبهم وتوقيعهم عليها نيابة عن الطرفني 
ــة العراق على اليمني من  ــم جمهوري مع مراعاة يكون اس
ــررة باللغة  ــدة اذا كانت مح ــة للمعاه ــخة االصلي النس
ــار اذا كانت محررة باللغة االنكليزية  العربية وعلى اليس
ــية ويجرى تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع  او الفرنس
وثيقة التفويض بالتوقبع ملمثلةالدولة املتفاوضة االخرى 
ــكل توقيع املفوض  ؛اما املعاهدات املتعددة االطراف اليش
ــى جمهورية  ــى التزاما عل ــرف االول ــى املعاهدة باالح عل
ــد اتفقت على ذلك  ــراق اذا ثبت ان الدول املتفاوضة ق الع
ــا لالجراءات املقررة في هذا  ــد التصديق عليها طبق اال بع
ــص املعاهدة بوصفه  ــادة ١٤ تنص ان يثبت  ن ــون وامل القان
ــررة في نص  ــراءات املق ــى االج ــا ال ــا طبق ــا ونهائي اصلي
املعاهدة والتي تتفق عليها الدول املشاركة في وضع نص 
ــذه االجراءات يتم  ــة عدم وجود مثل ه ــدة وفي حال املعاه
ــمائهم  ــق  بالتوقيع املرهون باالحرف االولى من اس التوثي
ــي الصادرةعن املؤمتر  ــدة او احملضر اخلتام ــى نص املعاه عل

الذي يضم نص املعاهدة .

Ã\Öö¯\;ÎÄÅ¬iŸÂ;ÏË]fim’\;k\Å·]¬∏\

محمد زكي ابراهيـم

محمد عبد الجبار الشبوط

عبد الخالق الفالح
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حاورتها / ديانا عدنان طاهر

ــل الواقع  ــوم بنق ــام يق ــر رس ــد مط   رائ

ــودة في اجملتمع عن طريق  والقصص املوج

ــوماته كان يحدثنا عن حبه لصناعة  رس

ــي  ــه ف ــف موهبت ــف اكتش ــالن وكي اإلع

ــي  ــه ف ــه وطموحات ــن اهداف ــم وع الرس

ــام ومؤلف االعالنات  ــتقبل انه الرس املس

ــريعة  ــي حتدث في وقفة س ــد مطر الت رائ

ــة. ــص املقابل ــاه ن ــدة ، ادن ــة اجلدي للبين

حاورته / موج علي حسني

طاقات شابةطاقات شابة

NO.4042.SUN.22.JAN.2023العدد (٤٠٤٢)  األحد  ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣ 



10من الماضي NO.4042.SUN.22.JAN.2023العدد (٤٠٤٢)  األحد  ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣ 

أعـــــــــــــالن
ــل بخيت راضي)  ــن قبل اِّـدعي (كام ــى الدعوى اِّـقامة م ــاء عل بن
ــليطي) فمن لديه  الذي يطلب تبديل لقبه من(اِّـنتفكي ) اُّـ (الس
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــرتاض مراجعة مديرية االح اع
ــه سوف  ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  تنظر ه

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

أعـــــــــــــالن
ــم راضي نعيمه)  ــل اِّـدعي (رح ــوى اِّـقامة من قب ــاء على الدع بن
ــم اِّـجرد من(رحم ) اُّـ (رحيم) فمن لديه  الذي يطلب تبديل االس
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــرتاض مراجعة مديرية االح اع
ــه سوف  ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  تنظر ه

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعـــــــــــــالن
ــراك)  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (رحيم مجباس س بن
ــعيدي) فمن لديه  الذي يطلب تبديل لقبه من(اِّـنتفكي ) اُّـ (الس
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــرتاض مراجعة مديرية االح اع
ــه سوف  ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  تنظر ه

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

فقدان وثيقة مدرسية

ــم (زهراء  ــية وبأس فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
ــطة عقبة  ــادرة من متوس ــم عويز) والص جاس
ــمائل  بن نافع للبنات واِّـعنونة اُّـ ثانونية الش
للبنات) على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة 

االصدار. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/١٧١ /٢٠٢٢
التاريخ/١٩ /١ /٢٠٢٣

أعـــــــــــــــــالن 
ــل ٨/١٠ م ٢٨ الرميلة و  ــهام اِّـدين َّـ العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ الكوت س تبي
ــوز لقاء طلب الدائن  ــني علي عبد) اِّـحج ــة الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (حس الدبي
(هيثم عبد حسني )البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان  التأمينات القانونية عش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ
ــة ورقمه :-  كوت/ الرميلة و الدبية  قرب الحولي  العقار اِّـرقم ١٠ /٨ م ٢٨  ١-موقع

الرملية والدبية 
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه : عموم العقار خالي من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف  
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٧- مساحتة :- السهام اِّـباعه ٢٥٩٨٧٠سهم من اصل ٩٧٤٥١٢سهم 

٨- الشاغل :   الشركاء
٩- القمية اِّـقدرة : ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعون مليون دينار 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٣٧٠٥
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(رياض خضري مطشر)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ 
ــدة الكوت  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت 
ــر هذه  ــة بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش التنفيذي

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

اوصاف اِّـحرر:  (دين) 

ــارع النقابات عن    تعلن نقابة اِّـحامني العراقيني الكائنة َّـ اِّـنصور- ش
اجراء اِّـزايدة العلنية لتأجري النادي الصحي وملحقاته من اِّـسبح والقاعة 
ــق االول للنادي الصحي و الحدائق  ــة واِّـطعم الداخلي َّـ الطاب الرياضي
اِّـالصقة للنادي وِّـدة (خمس سنوات) وفق شروط قانونية يتم استالمها 
ــتجرى اِّـزايدة العلنية الساعة (العاشرة صباحا) من  من إدارة النقابة وس
ــق (٢٠٢٣/٢/١٦) َّـ مقر النقابة. وعلى الراغبني  يوم الخميس اِّـواف
ــرتاك َّـ اِّـزايدة جلب مستمسكاتهم الشخصية (االصلية) ونسخة  االش
ــدة بمبلغ قدره  ــرتاك َّـ اِّـزاي ــورة منها وتقديم تأمينات أولية لالش مص
(١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار عراقي نقدا او صك مصدق معنون 
اُّـ حسابات نقابة اِّـحامني العراقيني ، ستعاد اُّـ الذين ال ترسو عليهم 
اِّـزايدة بعد االنتهاء من اِّـزايدة ويمكن االطالع على النادي الصحي َّـ 
مقر النقابة َّـ اثناء الدوام الرسمي للنقابة اعتبارا من اليوم الثاني لنشر 

االعالن ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن. 
                                                                           احالم الالمي 

نقيب اِّـحامني العراقيني
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(رعد حسني شيال)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك مجهول 
ــل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن  مح
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ 
ــدة الكوت  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت 
ــر هذه  ــة بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش التنفيذي

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
منفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
قرار من محكمة البداءة (دين) 

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخلي الثانية
للمنطقة الثالثة
اعـــــــــــــالن

ــا كنت متهما  ــد جابر)  ِّـ ــالزم (علي نجم عبي ــارب اِّـ ــم اله اُّـ اِّـته
ــنة ٢٠٠٨ وبما ان  وفق احكام اِّـادة (٥) من ق.ع.د رقم (١٤) لس
ــطة هذا االعالن على  ــل تواجدك مجهوالً اقتضى تبليغك بواس مح
ــا اعتباراً من  ــدة ثالثني يوم ــذه اِّـحكمة خالل م ــر أمام ه ان تحض
تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك ومقر عملك وتجيب عن 
ــوف تجري محاكمتك غيابيا  ــة ضدك وعند عدم حضورك س التهم
ــقاطك من الحقوق  وتحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم باس
ــاء القبض عليك أينما  ــة ويطلب من اِّـوظفني العموميني الق اِّـدني
ــلطة وإلزام اِّـواطنني الذين يعلمون  وجدت وتسليمك اُّـ اقرب س
ــلطات  عنك وفق اِّـادة (٦٩) من قانون  بمحل  تواجدك  اخبار الس
ــنة  أصول اِّـحاكمات الجزائية لدى قوى األمن الداخلي رقم ١٧ لس

.٢٠٠٨
رئيس محكمة 

 قوى االمن الداخلي الثانية / للمنطقة الثالثة
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ــان الراحل  ــات الفن ــت بداي ــى كان * مت
رحيم العواد ؟

ــت البداية في عام ١٩٨٠ تقريبا  _ كان
ــت  ــد ان البداية كانت ليس ــن املؤك وم
ــاك حتد كبير  ــهلة ولكن كان هن بالس
ــة في هذا الطريق  وإصرار على املواصل
ــى حانت الفرصة  ــيء باملطبات حت املل
ــون  التلفزي ــارات  إختب ــى  ال ــدم  وتق
وبطبيعة احلال لم يكن األختبار سهال 
ــا لم  ــي وقته ــاح ف ــيما ان النج وال س
يكن يخضع للواسطات واجملامالت بل 
ملعايير ومقاييس خاصة وال ميكن جتاوز 
ــهولة لذلك من هنا  ــذا اإلختبار بس ه
ــت اإلنطالقة باالضافة الى ان جلنة  كان
ــن امللحن  ــارات كانت مؤلفة م اإلختب
ــي وامللحن  ــره غول ــل طالب الق الراح

فاروق هالل. 
* واي االطوار التي كان يجيدها ؟

_ كان الوالد ذا صوت شجي و متمكن 
ــاره من املطربني  ــن كل االطوار بأعتب م
ــهادة  الرواد وقام بأداء كل االطوار وبش
ــروه ولكنه كان  اجلميع من الذين عاص
ــا وكان  ــات و الصب ــور البي ــز بط يتمي

يجيدهما بشكل كبير.
ــةكان ينتمي    ــة ريفي ــى اي مدرس *  ال

ومبن تأثر من املطربني الرواد ؟
ــة الفنان الكبير  ــر الوالد مبدرس _ تأث
ــال اكثر مطربي  ــن حاله ح داخل حس
ــا ريفيا  ــد مطرب ــا جت ــادرا م ــف فن الري
ــالق الكبير وكان  ــذا العم ــم يتاثر به ل
ــى املطرب  ــا باالضافة ال ــتمع ايض يس

ــن   الى املطرب حضيري ابو  داخل حس
عزيز واملطرب عبادي العماري .

* وما قصته مع ( العود ) ؟
_ يرتبط والدي بعالقة كبيرة مع العود 
ــه في جميع  فهو دائما ما يكون انيس
ــكل كبير  ــق العود بش االوقات ويعش
ــن باب الطرفة عند خروجنا في عام  وم
ــد قصف العاصمة بغداد الى  ٢٠٠٣ عن
ــي محافظة ديالى اخرج بيده  اقاربنا ف

ــي ( انا أحمل معي  ــود فقط وقال ل الع
ــيء تريده  ــط وانت اخرج اي ش هذا فق

ــن البيت ) وهذا يعكس اهمية العود  م
له . وفعال ومع انقطاع الكهرباء آنذاك 
كانت مجاميع من الشباب تلتف حول 
ــاء ليعزف ويطربهم باجمل  والدي مس
االغاني وكانوا يستمتعون بذلك كثيرا 

في ذلك الوقت .
ــغف  ش او  ــات  اهتمام ــاك  هن ــل  ه  *
ــدادا  ــي إمت ــاء الريف ــه بالغن ــن ابنائ م

لوالدهم؟

ــي و لدي  ــا عمار وعل ــم ان ــاؤه ه _ ابن
ــد العزف على  ــات قليلة واجي إهتمام

العود وتعلمت العزف من الوالد ولكني 
هجرت العزف بعد رحيل والدي وبسبب 
ــي  ــي عل ــن ألخ ــاة ولك ــاغل احلي مش
ــه اغاني وحفالت  إهتمامات اكبر ولدي
ــج  ــض البرام ــي بع ــر ف ــدة وظه عدي
ــتقبل كبير  التلفزيونية واتوقع له مس
في مجال الغناء الريفي وان يكون خير 

إمتداد لصوت والدي .
ــن مطربي الريف  ــم اصدقاؤه م * من ه

ــوا قريبا منه وتربطهم به عالقات  وكان
وطيدة ؟

ــد يتميز بعالقات كبيرة مع  ـ  كان الوال
مطربي جيله من مطربي الريف وكانت 
ــب عائلية  ــي الغال ــات ف ــذه العالق ه
ــتمرة والسياحة  وتتميز بالزيارات املس
ــا بينهم  كثيرا ومن بني  والتجوال فيم
ابرز املقربني منه كان املطرب فرج وهاب 
ــودي واملطرب رعد  واملطرب يونس العب
ــرب وحيد علي واملطرب  الناصري واملط
ــن املطربني و  ــاح اخلياط والكثير م صب

الشعراء وامللحنني .
ــل معكم الى  ــل مازالوا في تواص * وه

يومنا هذا ؟
ــغولون  ــد ان اجلميع مش ــن املؤك _ م
ــاة صعبة  ــث اصبحت احلي باحلياة حي

ــدا واجلميع يبحث عل لقمة العيش  ج
وهذا يؤدي الى االنشغال والسفر ونحن 
ــن البعض  ــم ولك ــذر له ــس الع نلتم
ــال  ــا زال يتواصل معنا ويس ــم م منه
عن أحوالنا ويتصل دائما للسؤال ومن 

ابرزهم الفنان فرج وهاب.
ــهري او تقاعدي  ــب ش ــل للوالد رات *ه

العالة عائلته في الوقت احلاضر ؟
ــب  ــتلم اي رات ــة ال نس ــي احلقيق _ ف
تقاعدي او اي راتب آخر ونحن اوالده من 
ــت الذي يجب  ــل العائلة في الوق نعي
ــهري  ــكل الفنانني راتب ش ــون ل ان يك
يعينهم في هذه احلياة الصعبة ويكون 

معيال لهم .
ــم احلكومة  ــام ودع ــف ترى إهتم * كي
للفنان العراقي عموما ومطربي الريف 

خصوصا ؟
ــع ان الفنان  ــى اجلمي ــى عل _ ال يخف
ــام ٢٠٠٣ والى  ــي منذ ع ــي يعان العراق
ــال والتهميش  ــن اإلهم ــذا م ــا ه يومن
ــا نتوقع ومع تغيير  في الوقت الذي كن

ــان العراقي  ــال الفن ــام تغيير ح النظ
ــش وضعه  ــل وان ينتع ــال افض الى ح
ــف ان اي  ــن من املؤس ــادي ولك اإلقتص

ــال كما هو  ــر وبقى احل ــيء لم يتغي ش
ــي الفنان بعد  ــي احلكومة بنع وتكتف
ــوي صفحة هذا  ــي وتنط ــه وتنته وفات

الفنان .
ــوات  القن ــى  حت ــه  ان ــدو  يب ــن  ولك  *

الفضائية ظلمت الغناء الريفي حيث 
ــن العراقي في  ــرق الى هذا الف لم تتط

احد برامجها الكثيرة؟
ــاك إجحاف بحق الغناء  _ نعم ... هن
ــود برنامج  ــب لعدم وج ــي ونعج الريف
ــتضيف  ــص بالغناء الريفي ويس مخت
ــجون  ــتعرض ش ويس الريف  ــي  مطرب
ــل كما كان  ــن العراقي االصي ــذا الف ه
ــوان الريف ) من  ــرض في برنامج ( دي يع
ــراق الذي كان يقدمه  على تلفزيون الع
ــد عادل  ــا بع ــي م ــري وف ــى اجلاب يحي
العرداوي وخاصة ان هناك اقباال كبيرا 
من العراقيني على الغناء الريفي ولديه 

نسبة كبيرة جدا من املتابعني.
ــود توجيهها الى  ــالة ت * هل هناك رس

جهة معينة ؟
ــات  ــة واجله ــى احلكوم ــالتي ال _ رس
ــان  ــام بالفن ــرورة اإلهتم ــة بض اخملتص
ــف  الري ــي  مطرب ــة  وخاص ــي  العراق
ــي وكذلك  ــم املعاش ــني وضعه وحتس
ــليط  ادعو  القنوات الفضائية الى تس
ــن الكبير الذي له  الضوء على هذا الف
ــعبية كبيرة  ومتابعني من الشمال  ش
ــم  ــكر صحيفتك ــوب .. واش ــى اجلن ال
ــلّطت الضوء على حياة والدي  التي س

املرحوم الفنان رحيم العواد.
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ــذاك  وكان يخضع ملعايير  ــهال آن ــن طريق بوابة اختبارات اإلذاعة والتلفزيون حيث لم يكن االختبار س ــه الفنية عام ١٩٨٠ ع ــدأ رحلت ب
ــاروق هالل ليبدأ بعدها انطالقته  ــت مؤلفة من امللحن طالب القره غولي وامللحن ف ــيما ان جلنة االختبارات كان ــس خاصة ال س ومقايي
ــة  ــا ولكنه متيز بطور البيات والصبا ويعد من طلبة مدرس ــاد كل االطوار الريفية وابدع فيه ــر في الغناء الريفي ... اج ــواره الكبي ومش
املطرب الكبير داخل حسن وتاثر به كثيرا باالضافة الى املطربني حضيري ابو عزيز وعبادي العماري .. تربطه بآلته ( العود ) عالقة كبيرة 
ــس العبودي ورعد الناصري و وحيد علي و صباح اخلياط )... انه  ــي .. من ابرز املقربني له من املطربني هم ( فرج وهاب ويون ــجن ال ينته وش
الفنان الكبير الراحل رحيم العواد الذي زرنا داره وتبادلنا احلديث مع إبنه البكر ( عمار ) حيث كان احلديث يحمل الكثير من الذكريات.

تحقيق / عمار العبودي
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ــي  ــم ف ــي واجهتك ــاكل الت ــم املش ــا اه *  م
الكلية؟ 

ــف انقاض كثيرة حتيط بالكلية  -  لدينا لألس
وباشرنا منذ عام ٢٠٢٠ بالعمل على ترميم ما 
ــياجا حديديا     من  ــن ترميمه فعملنا س ميك
ــذ العام    ــي الكلية من ــة ف ــاض املتراكم االنق
٢٠٠٣ الى الوقت احلاضر لذا قررنا استخدامها 
ــتفادة منها لعمل عدة امور تنصب في  واالس

ــكل االمثل  مصلحة الكلية واظهارها بالش
ــة    الثقوب  ــادة  وصيان ــذا عملنا بابا للعم ل

التي احاطت به جراء السنني .
* ماهي االضافات التي ملستها اقسام الكلية 
باالونة االخيرة وسجل نشاط يضاف للعمادة 

الكلية ؟ 
ــت  متروكة وطالها  ــبات  كان - مختبر احلاس
ــف قمنا بعمل صيانة وإدامة لها   عرجنا   التل
ــرية حيث املكان يرثي  الى قسم التربية االس
ــار وعمل  جدار   ــه وناله هو االخر ادامة واعم ل
ــن صيانة  ــم م ــيء يخص هذا القس و كل ش

وتصليح ليرى النور باطاللة جميلة .
* ماهي مشكلة االنارة في  الكلية حيث انها 

واسعة وحتتاج الى خدمات من هذا القبيل ؟
ــارة  وانها  ــي من ضعف االن ــة تعان -  إن الكلي
ــى توفير  ــك عزمنا عل ــة لذل ــة للغاي متهالك
ــية وتأهيلها خلدمة  ــة الشمس ــل الطاق بدي
ــت ذات جودة  ــا ليس ــادة وانه ــة والعم الكلي
ــرض عاجلت الكثير  ــا تفي بالغ عالية ولكنه

من االقسام والعمادة بالكامل .
ــي قدمتها  ــة الت ــات الكمالي ــي االضاف *ماه

الكلية إلعداد واقع يليق بالكلية ؟ 
- مت تزويد القاعات الدراسية بستائر من اجمل 
ما موجود باالسواق وهي مشابهة للموجودة 

بالعمادة ورئاسة االقسام للظهور مبظهر الئق  
ونصب سبالت جلميع القاعات الدراسية. 

ــة التي  ــقائف احلديدي ــوع الس ــو موض * ماه
جتمل الكلية ومواقف السيارات ؟

- باحلقيقة قبل تسنمنا رئاسة عمادة الكلية 
ــية هنا وكنت   ال أستطيع  وضع  كنت تدريس
ــدة احلرارة  ــيارة   من ش ــى مقود الس ــدي عل ي
ــاحات وايضا  ــقائف للحماية الس عملت س

تعد صورة ولوحة تعطي جمالية للغاية. 
* البناية القدمية التي كانت تشغلها الكلية 
ــدة  ــط املع ــي اخلط ــابقة ماه ــنني الس بالس

لعودتها بطلة جميلة كما كانت بالسابق ؟
ــية حتتاج الى وقت وعمل  - ان القاعات الدراس
ــركة ملعاجلة  ــذا ماقمنا به باالتفاق  مع ش وه
ــات  ــة املنص ــي ألدام ــاء  اليابان ــة البن وصيان
ــي القاعات  ــا الدمار ف ــية التي طاله الدراس
ــدم ادامتها بصورة  ــرا لقدمها  ولع كافة  نظ
ــابقة لذا تهالكت  دورية من قبل االدارات الس
اليوم نحن  اعدنا جتديدها وتصليحها لتكون 
ــام القليلة  ــة فيها باالي ــزة اليواء الطلب جاه

القادمة .
*ماهي الفكرة من اقامة منحل وبيت احليوان 

واملشتل حديثنا عنهم ؟
ــزوروه كان  ــة امتنى ان ت ــل الكلي ــا منح - لدين
ــل  جديدة وجددناه  ــورا وضعنا به مناح مهج
واضفنا عليه بيت احليوان وضعنا فيه الكثير 
ــدأ بالتكاثر  ــة واالن ب ــات الداجن ــن احليوان م
ــداد ارض حية إلحدى  ــرة انبثقت من اع الفك
ــة  ــت االطروح ــث كان ــتر حي ــات املاس طالب
ــن وفرنا كالعادة  تتحدث عن ذلك املنجز ونح
كافة املواد االولية التي بالتالي،يكون ادامتها 
ادامة للكلية منها  مشتل الكلية الذي ناخذ 
ــا بالوقت  ــرائها وايض ــتالت بدل ش منه الش
ــة اجلامعة  احلالي عرضنا خدماتنا على رئاس
ــات التي هي من ريع  ــم من هذه النبات بتزويده
ــب امانة بغداد بتوفيرها  الكلية بدل ان نطال

كما هو متعارف عليه بالسابق  .
ــم وكيف مت  ــات التي واجهتك ــي املعوق * ماه

التصدي لها ووضع اجنع احللول ؟
ــراف  ــات واالش  - مايخص احملاضرات ومناقش
ــا كان متعارفا عليه  لقد قمت بتفعيلها كم

ــون  ــل قان ــا بفع ــد ان مت ايقافه ــل بع ــن قب م
التقشف الذي شمل اجلميع وحدد امليزانيات 
ــمع كلمة  املصروفة. لم يذكر هذا لنا ولم نس
ــاعينا حيث  االجور لم  ــكر على كافة مس ش
ــابات  عمل  ــن تصرف لذا  طلبت من احلس تك
ــاب للميزانية املمنوحة للكلية  كشف حس
ــذه  ــات ه ــون امان ــك  ١٤٠ ملي ــي هنال أخبرون
ــق  ويتم  ــوف تغل ــة للكل س ــا ترقي وضعناه
ــم اتخاذ قرار  ــا ان لم يت ــتردادها و ارجاعه اس
ــجاع باعطاء حقوق العاملني بالكلية من  ش
درجات علمية واستحقاقات مغيبة.  لذا كان 
ــق الكل فيه  ــا ٤٠ مليون نعيد ح ــاك  لدين هن

وهذا ماقمنا به . 
* وحول كادر الكلية والتعيينات والتراكمات 

من االعمال في اجناز كيف عاجلت ذلك ؟ 
- عندنا  في الكلية سجالت املرحلة  االولى 
ــب ولدي  ٢٠  ــا ١٤ ألف طال ــرون عندن يباش
موظفة فقط بالتالي ال يقدرون ان  يعملوا  
ــع الكادر  ــتدعيت جمي ــات لهذا اس البيان
ــا بتكملة جميع  ــاتذة وقمن ــع االس وجمي
البيانات في وقت قصير لقد استدعيتهم 
ــهر مت  بالعطلة واتوا جميعا في غضون ش
ــتثنائي .  ــجالت بوقت اس اجناز كافة الس
ــد املوظفات قالت لي ان جامعة  واليوم اح

ــادة بي وهم يستذكرون  بغداد قاموا باالش
ــل يحتاج الى قرابة اربعة  عملية اجناز عم
ــاه بوقت  ــن قد امتمن ــاز ونح ــهر   لالجن اش

قصير جدا .
* حدثينا عن آلية العمل التي اتبعتها في 

الوصول للتمام. 
ــات العليا املوجودون لدينا  - طالب الدراس
اتبعت سياسة املكافأة معهم  لقد قمت 
ــتخدمت  باعطائهم درجتني حتفيزية واس
ــا   معن ــاون  بالتع ــاطهم  ونش ــم  طاقاته

وقاموا بذلك على أمت وجه.
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ان تبدأ بأقل من الصفر 
فتلك مشكلة ، وأن تصر 
على البناء برغم اخلراب 
املتراكم فاملشكلة أكبر، 
وتلك كانت مهمة الدكتورة 
( اميان صادق اخلفاف  ) عميد 
كلية  (  التربية االساسية/ 
اجلامعة املستنصرية  ) 
ونحن نريد من خالل حوارنا   
مشاركتها في هذا اإلجناز 
وحتفيز االَخرين للعمل بتفان 
من أجل تهيئة األرضية 
اخلصبة وخلق عالم جميل 
تنمو فيه التربية والتعليم 
وتخريج دفعات من الطلبة 
الذين من شأنهم االستمرار 
بالعمل من أجل بناء الوطن 
واجملتمع احلبيب. 

حــاورتــهـــــــــــــا:  
شيماء نوري

 آيسن الجبوري
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*    حدثنا عن التراث احمللي؟
ــراث رقم (٥٥) لعام  - قانون اآلثار والت
ــى  ــي عل احملل ــراث  الت ــرَّفَ  عَ ٢٠٠٢م 
ــوال غير  ــوال املنقولة واألم ــه األم أن
ــا عن (٢٠٠)  ــول التي يقل عمره املنق
ــة تاريخية أو  ــنة، ولها قيم مئتي س
ــة أو فنية،  ــة أو ديني ــة أو قومي وطني
ــر، وما زاد  ــن عنها بقرار من الوزي يعل
ــل ضمن خانة  ــره عن ذلك فيدخ عم
ــي احلقيقة أن التراث يتنوع  اآلثار، وف
ــوال املنقول والتي تتمثل في  بني األم
ــلحة واملالبس  اآلالت واألدوات كاألس
ــواد  ــف امل ــاث ومختل ــة واألث والعمل
ــق عليها نص  ــي ينطب ــة الت التراثي
ــراث، أما األموال غير  قانون اآلثار والت
التراثية  ــة باملباني  املنقولة واملتمثل
التي حتمل قيمة تاريخية أو وطنية أو 
ــة أو إجتماعية كبرى، فضال عن  ديني
توفر اخلصائص أو العناصر املعمارية 
ــات والبيوت واجلوامع  املتميزة كاخلان
ــور واخملافر...إلخ، وبدورها تلك  والقص
ــب  ــي التراثية تُصنف كالً حس املبان
حالتها إلى (أ، ب، جـ) ، ويتم التعامل 
املعمول  ــط  الضواب ــب  معها بحس

بها في دائرة التراث العامة.
 * وماذا عن التراث العاملي؟

ــوم وضوابط التراث العاملي  - إن مفه
ــبة  ــا معمول بهِ بالنس تختلف عم
ــمل  ــني، إذ يش ــراث احمللي ــار والت لآلث
مصطلح التراث العاملي جميع املواد 
األثرية والتراثية وهو أوسع من مفهوم 
التراث احمللي، ومبوجب إتفاقية ١٩٧٢  
ــراث الطبيعي  ــة الت ــة بحماي اخلاص
ــي إنضم إليها العراق  والثقافي، والت
ــتطاع العراق أن يدرج  عام ١٩٧٤ ، إس
(٦) مواقع على الئحة التراث العاملي 

ــام ١٩٨٥) و  ــة احلضر ع ــي: (مدين وه
ــام ٢٠٠٣) و (مدينة  ــور ع ــة آش (مدين
سامراء عام ٢٠٠٦) و (قلعة أربيل عام 
٢٠١٤) و (واألهوار عام ٢٠١٦) و (مدينة 
ــا (١٣) موقع  ــام ٢٠١٩)، ولدين بابل ع
ــة التمهيدية،  ــى الالئح ــة عل مدرج
ــتقبلي إن  ــي مؤهلة لإلدراج املس وه
ــتي، وإن  توفر الدعم املالي واللوجس
توفرت اخلبرات الفنية لعملية إعداد 

اخلطة وامللفات الالزمة.
ــث عن جفاف  ــل باألمكان احلدي *  ه

األهوار وموقف اليونسكو من ذلك؟
ــر التراث  ــي مؤمت ــام ٢٠١٦  ف ــي ع - ف
ــطنبول، أُدرج  العاملي املنعقد في إس
ــة التراث  ــى الئح ــوار عل ــف األه مل
ــرة املفاوضات  ــي، وفي أثناء فت العامل
ــبقت اإلدراج  ــات التي س واالجتماع
ــبه  ــي حينها هناك ما هو أش كان ف
ــي  الترك ــني  اجلانب ــن  م ــروط  بالش
ــر ملزمني بتوفير  ــي إنهما غي واإليران
ــي حال إدراج  ــة مائية للعراق ف حص
ــراث العاملي  ــى الئحة الت ــوار عل األه
ــي هذا املؤمتر بتوفير  والعراق تعهد ف
ــي لألهوار مما موجود لديه  اخلزين املائ
ــتراتيجي في السدود،  من خزين اس
إال أن عوامل اجلفاف التي تعرض لها 
ــرق  العراق واملنطقة اإلقليمية والش
األوسط خالل   السنوات املاضية أثرت 
ــي وبالتالي إنعكس  على اخلزين املائ
ــوار العراقية  ــلباً على جفاف األه س
ــكو  ــوب، أما موقف اليونس في اجلن
ــم يصدر أي كتاب  بهذا اخلصوص فل
ــه للعراق، وإمنا هي  فيه حتذير أو تنبي
عملية دعوات للتنسيق مع دول اجلوار 
ــول على كميات مائية،  لتأمني احلص
ــا فرض  ــس مبقدوره ــكو لي واليونس

ــدول، وإمنا يدعو  ــى تلك ال إرادتها عل
ــم والتباحث مع تلك  العراق للتفاه
ــى حصة مائية  ــدول للحصول عل ال
تنعش األهوار ذات التنوع البيولوجي 
املهم.       اليونسكو ال تُخرج األهوار 
ــراث العاملي ألن عارض  من الئحة الت
ــبب احلكومة  ــن بس ــاف لم يك اجلف
ــل  ــة، ب ــات احمللي ــة أو احلكوم املركزي
ــي  ــرف املُناخ ــراء الط ــارض ج أن الع
ــة أي هو خارج  ــرات الطبيعي والتغي

ــمل منطقة الشرق  إرادة العراق وش
ــة ميكن أن  ــي هذه احلال ــط، وف األوس
ــكو بوضع األهوار على  تقوم اليونس
ــك يحصل العراق  الئحة اخلطر وبذل
ــادي الالزم  ــي وامل ــم الفن ــى الدع عل

لتجاوز هذه احملنة.
ــن متاحف  ــا فكرة ع ــل تعطين *   ه

التراث ؟
ــن محافظات العراق  ــي العديد م - ف
ــة تابعة إلى  ــاك متاحف حضاري هن

ــراث وهي  ــة لآلثار والت ــأة العام الهي
ــة، وتدار  ــا أثرية مختلف ــم قطع تض
ــرة املتاحف العامة، وإلى  من قبل دائ
ــف تراثية  ــد متاح ــب ذلك توج جان
ــار  ــة لآلث ــأة العام ــى الهي ــة إل تابع
ــرة التراث  ــراث، وتدار من قبل دائ والت
ــف مايس) في  ــة ومنها: (متح العام
بيت رشيد عالي الكيالني في بغداد، 
ــرض األدوات والصور  ــى بع وكان يُعن
اخلاصة بقادة ثورة مايس ١٩٤١، وكان 

ــام ٢٠٠٣، واآلن لدينا  ــل ع ــاً قب قائم
ــم)  (متحف الزعيم عبد الكرمي قاس

ــف  ــداد، و (متح ــة بغ ــي العاصم ف
السجاد في بيت الشاوي) في بغداد 
ــيالن) في  ــاً، و(متحف خان الش أيض
ــرف، والذي  ــف األش ــة النج محافظ
ــة  واألدوات اخلاص ــلحة  ــم األس يض
ــا  لدين ــك  وكذل ــرين،  العش ــورة  بث
ــي محافظة  ــف امللك غازي) ف (متح
ــى أن تكون  ــح إل ــية، ونطم القادس
ــف تراثية في جميع احملافظات  متاح
ثل  تُعنى بعرض التراث احمللي الذي ميُ
ــكان احملليني  ــة الثقافية للس الهوي

لتلك احملافظات.
*   وماذا عن حفظ وتوثيق التراث؟

-  قانون اآلثار العراقي رقم (٥٥) لعام 
٢٠٠٢ ألزم دائرة التراث العامة مبسك 
ــام بعمليات  ــجالت خاصة والقي س
ــي التراثية  ــي للمبان ــح امليدان املس
ــيحها من  ــن ثّمَ ترش ــا، وم وتوثيقه
قبل الوزير لإلعالن في جريدة الوقائع 
وبالتالي تصبح محمية مبوجب ذلك 
ــم التوثيق  ــون، وهنا يأخذ قس القان
ــظ بيانات  ــى عاتقه حف ــي عل التراث
ــب تصنيفه  ــع كلٌ حس ــك املواق تل
ــى حتديثها،  ــل عل ـــ) والعم (أ، ب، ج
ــيما  ــات (G.I.S)، الس ــن خالل تقني م
ــة  ــأة العام ــة للهي ــة اململوك األبني
ــزة  املتمي ــة  واألبني ــراث،  والت ــار  لآلث
ــي بغداد  ــة ف ــواخصها العماري بش

واحملافظات.

يتميز العراق بغزارة تراثه ذي القيم التاريخية والوطنية والقومية والدينية والفنية الكبرى، ويصنف ذلك 
ــب ضوابط وشروط علمية تضعها دائرة  ــب قيمته وحالته ويتم التعامل معه بحس اإلرث التراثي بحس
ــأن وألجل تسليط الضوء على ذلك ، التقت «البينة اجلديدة» مبدير عام الهيأة  التراث اخملتصة بذلك الش
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــر من  ــع عش ــس املاضي التاس ــوم اخلمي ــن ليلة ي ــم تك ل
ــا باقي الليالي حيث  ــهر كانون الثاني احلالي عادية كم ش
ــوزه املثير على غرميه  ــوّج العراق بطالً خلليجي (٢٥) بعد ف تُ
ماني (٣ـ  ٢) في املباراة اخلتامية التي أقيمت على ملعب  العُ
جذع النخلة في البصرة والذي غصّ باملتفرجني الذين فاق 
ــني العراقيني الذين  ــة الى مالي ـــ (٦٥) ألفاً اضاف ــم ال عدده
تابعوا املباراة إما عبر شاشات عمالقة في عدد من املالعب 
ــات الفضائيات حيث مت نقل املباراة مباشرة ..  او عبر شاش
ــكل أذهل العالم  لقد تفاعل العراقيون ملؤازرة فريقهم بش
.. وفي تلك الليلة نزل العراقيون من أقصى زاخو في شمال 
الوطن وحتى الفاو ومن أقصى شرق العراق الى أقصى غربه 
من مختلف األعمار واألجناس والقوميات واألديان واملذاهب 
ــة انصهر اجلميع  ــي تلك الليل ــية .. ف واإلجتاهات السياس
ــميات وكانت  في بوتقة العراق فذابت كل الفرعيات والتس
ــراق احلقيقي  ــى صورها .. أنه الع ــدة العراقية في أرق الوح
ــي تلك الليلة  ــه .. وف ــمة إال على نفس الذي ال يقبل القس
ــل ونُثرت  ــت الزغاريد والهاله ــا العراق أطلق ــي فاز فيه الت
ــي ( هذا العراقي ..  ــوى ورقص احملتفلون على أنغام أغان احلل
هذا العراقي .. لتعاندونه لو لعب ..لو لعب ما يعرف تعب .. 
بركان نازل وغضب .. هذا العراقي .. الغيرة وي دمه مشت ) .. 
ــدكان فوز منتخبنا العراقي نصر تاريخي بكل املقاييس  لق
ــم الكروية رغم  ــني أمجاده ــاد للعراقي ــراف حيث أع واألع
ــواره  احملاوالت احملمومة التي بُذلت حلرمانه من مواصلة مش
ــمح بإجراء املباراة  ــة أن وضعه األمني ال يس الكروي بذريع
ــي (٢٥) بفضل  ــد فقد جنح خليج ــة ولكن وهللا احلم الدولي
اجلهود احلثيثة التي بُذلت على كافة املستويات احلكومية 
ــي املقدمة رئيس  ــعبية والكرم البصري وف والكروية والش
الوزراء محمد شياع السوداني الذي حضر بوقت مبكر من 
يوم اخلميس املاضي الى محافظة البصرة حيث اجتمع مع 
ــهم احملافظ ( أسعد العيداني)  ــؤولني فيها وعلى رأس املس
ــر في تأمني  ــن كان لهم دور كبي ــني الذي ــؤولني األمني واملس
ــم الزخم  ــيرها رغ ــة للمباراة وضمان س ــواء اإليجابي األج
ــري الذي شهدته البصرة .. املهم حتقق الفوز العراقي  البش
ــب  ــموخه وكس ــخ العراق وحضارته وش ــذي يليق بتاري ال
ــم التيار الصدري  ــارع زعي العراقيون محبة اجلميع وقد س
السيد مقتدى الصدر الى االتصال هاتفياً مع العبي الفريق 
العراقي لتهنئتهم وأشاد بجهودهم املبذولة للفوز وإجناح 
خليجي (٢٥) وقالت الكاتبة الكويتية « فجر السعيد» إنني 
ــاً بهذا العدد الكبير  ــاهد في حياتي جمهوراً رياضي لم اش
ــون .. وتؤكد صحيفة  ــجعون العراقي الذي ظهر عليه املش
ــت األمريكية أن البطولة التي استضافها  ــنطن بوس واش
لت الى احتفالية بالوحدة  ــذ (١٩٧٩) حتوّ العراق ألول مرة من
ق عالمة من عالمات التعافي  ــة وان النجاح الذي حتقّ العربي
ــية التي  ــاف واالضطرابات السياس ــنوات العج ــد الس بع
ــي الفرح  ــعبه .. ولعل ما أثار في نفس ــها العراق وش عاش
صراحة أنني رأيت من نافذتي كيف حتوّلت سماء العراق في 
ــة الى لوحة جميلة من األلعاب املبهرة وأفرحني  تلك الليل
ــبقة بعدم اطالق  ــاس بالتوجيهات األمنية املس ــزام الن الت
العيارات النارية واألهم أن هناك من رأيته وهو يذرف الدموع 
ــه .. إنها دموع الفرح  ــف ما ينهمر منها من مقلتي ويكفكّ
الذي نريده أن يكون دائما وكيف ال وشاعرنا ( كرمي العراقي) 
الذي يعيش في الغربة يكتب للعراق وهو على سرير املرض 
ومن صالة العمليات كلمات تتغنّى بحب الوطن مطلعها 
( الشمس شمسي .. والعراق عراقي ) ..لقد كانت احتفاالت 
ــر العراقية منتخبنا من  ــرة حقاً حيث رافقت اجلماهي مبه

مطار بغداد حتى ساحة االحتفاالت الكبرى .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@NN@Ô”aä»€a@b‰‘Ìäœ@ãÏœ
@—ïÏm@¸@Úyäœ

ــاء يوم اإلثنني املاضي السادس عشر من كانون الثاني   منذ مس
احلالي وحتى مساء أمس السبت احلادي والعشرين منه وأنا في 
ــفرة اطلقت عليها اسم (رايح جاي) ملتابعة احلالة الصحية  س
ــب جرّاء عجز  ــي ردهة إنعاش القل ــقيقتي التي ترقد اآلن ف لش
ــرّته  ــتلقاء على أحد اس ــا املرض لالس ــاب عضلته فأجبره أص
ــتيكية منها ما هو  ــة وأنابيب بالس ــالك كهربائي محاطة بأس
ل بجهاز  قياس  نبضات القلب وآخر مرتبط باألوكسجني  متصّ
ــة والليليّة املضنية  ــالل رحلتي الصباحي ــث بـ( املغذي).. خ وثال
والتي متتد لساعات طوال كنت أقضيها وقوفاً في املمر املوحش 
ــول الى الردهة إال لبرهة  ــالً ألن التعليمات تقتضي عدم الدخ لي
ل الى( چايخانه).. وألن الفضول الصحفي  من الزمن كي ال تتحوّ
متأصل في النفوس فقد كنت احلظ  وأنا في طريقي الى الردهة 
أو مغادرة املستشفى  أشياء كثيرة والسيما في ردهة الطواريء. 
حاالت مرضية لرجال أو نساء أطفال او شباب.. فتيان ام كهول.. 
هذا ينزف دماً جرّاء حادث ما او طلق ناري طائش او ضرية سكني 
ــغ به العمر  ــى االكتاف  بعد ان بل ــو محمول عل ــوّى وه وذاك يتل
ــفه وألف ياحيف من توصل  عتيّا وأنت( تدردم في اعماقك): وس
ــمع  ــن يصعب املاي.  ويؤملك ان تس ــاي.. ثاري الوكت غدار م اله
ــتئذان.. في   ــلّل الى  أذنيك من دون إس ــل واألنني وهو يتس العوي
ــات يواصلون  ــني وممرض ــاهدت أطباء وممرض ــواريء ش ــة الط رده
ــمس  ــاعات متأخرة من الليل ومتتد حتى بزوغ الش عملهم لس
ــي  ردهة اإلنعاش..   ــاهدتهم ف ــدأب وحماس ال يلني.. وهكذا ش ب
ــران ذات كمثل خلية نحل وديدنهم تقدمي ما ميكن  يعملون بنك
ــام  ــي ال ابخس حق اآلخرين فإن كل أقس ــه للمريض ولك تقدمي
ــابقون الزمن  ــاء واملمرضون يس ــه  ..  األطب ــفى وردهات املستش
ــتلزمات  ــزة طبية ومس ــن أدوية وأجه ــة م ــات املتاح باإلمكاني
ــفى االمريكي  ــرض أن تكون كما تلك املوجودة في املستش يفت
ــا ولياليها  ــت بنهاراته ــدى تلك األيام الس ــي . وعلى م أو االملان
وبينما أنا أسير الهوينا وعلى مضض كوني متعباً أصالً في ذلك 
ــتعالمات اخلارجية وحتى  املمر الطويل الذي ميتدّ من غرفة اإلس
ــور وتختمر في  ــت تتقافز أمام ناظري ص ــود كان مقصدي املنش
ــروعة اود طرحها في هذه املناسبة  ذاكرتي أفكار بل وأحالم مش
ل بناية مستشفى الكندي   وهي ألم يكن جديراً باحلكومة أن حتّوّ
ــى(١٩٧٦/٨/٢٠) وكان حينها يحمل  ــه ال ــذي يعود زمن افتتاح ال
ــم (الضمان اإلجتماعي للعمال) ويتألف يومها من(٥) ردهات  إس
ــور الى   ــة عمليات بواقع عدد (٢) للجراحة العامة والكس وصال
ــاً وأنه مقام حالياً  ــة مؤلفة من(١٠) طوابق خصوص مدينة طبي
ــعة من األرض ويتمتع مبوقع حيوي وأن يعهد  على مساحة واس
ــركة يابانية او كورية او صينية او امريكية من  ــييده الى ش تش
ــتيعاب  اجل ان نرى صرحاً طبياً يكون مثاراً للفخر وليواكب اس
ــتقبلها يومياً.  أما كان جديراً أن نبني  احلاالت املرضية التي يس
ــة طبية كبيرة تليق بأطبائنا من مختلف اإلختصاصات؟؟  مدين
أال يحتاج العراقي( الشابع ضيم) أن يتطبّب  في مستشفى(٥) 
ــفيات في كل مدينة  ــم نحن قادرون ان نبني مستش جنوم؟؟ نع
ــن إيرادات مالية  ــة .. نعم ممكن جداً فما نحققه م وناحية وقري
ــس لبناء  ــة يكفي لي ــواق العاملي ــط الى االس ــن تصدير النف م
ــم ومالكاتها  ــفيات العال ــل جلب كل مستش ــفيات ب مستش
ــرف العراق ولكن..  ــا املتطورة لتكون حتت تص الطبية واجهزته

وآخ من لكن.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

@Hbu@|Ìaâ@IÒä–ç@Âfl@pbƒy˝fl
AAÔ‡Ó‹»n€a@Ü‰ÿ€a@Û–ínéΩ

* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــراً  ــاً غام ــس، فرح ــوم أم ــم ي رأى العال
ــاة العراقيني،  ــدة حلي ــم لوحة جدي يرس
ــار واإلطراء والتعجب  فيما تواصل اإلبه
ــاهير ملا  ــادة واملش ــن دول اخلليج والق م
يفعله الشعب العراقي تشجيعاً لبلده 
ــاندة ملنتخبه الوطني، الذي حصد  ومس
لقب بطل مسابقة كأس اخلليج العربي 
ــذ ١٩٨٨.  وبعد  ــرة القدم، ألول مرة من لك
أن رفع اسود الرافدين كأس خليجي ٢٥، 
ــب فوزهم  ــس املاضي، عق ــاء اخلمي مس
ــة ٣-٢،  ــاراة النهائي ــي املب ــى عمان ف عل
ــذع النخلة»  ــت مبلعب «ج ــي أقيم والت
ــت  ــى عمّ ــرة، حت ــة البص ــي محافظ ف
ــة مختلف أرجاء العراق. احتفاالت عارم

وشهد ماليني البشر عبر وسائل اإلعالم 
ــل االجتماعي،  ــع التواص ــة ومواق املرئي
ــرح القليل منذ مدة  ظمأ العراقيني للف
ليست بالقليلة. وأحدقت أنظار العالم 
أجمع نحو مشاهد مختلفة للفرح بني 
ــيء واحد شدهم  مدينة وأخرى ولكن ش
هو البكاء والدموع فرحاً واملأساة، حيث 
ــني النهرين  ــالد ما ب ــن في ب ــكل مواط ل

نصيبه من احلزن.

ــطون  ــواء، تداول ناش ــذه األج ــط ه وس
ــع  ــي مواق ــر ف ــاً انتش ــاً فيديوي مقطع
ــر،  ــكل كبي ــي بش ــل االجتماع التواص
ــمه حامد  ــاب عراقي اس ــر فيه ش يظه

بحسب ما ناداه الذي صوره.
ــني  العراقي ــة  وطني ــد  يجسّ ــد  حام

ومأساتهم
ــدان بأوجه  ــي قصة الفق ــد يحك  وحام
ــنني عن ماء  متعددة، حيث يبحث من س

الفرح ليرويه وهذا فقده األول.

ــرى  ــاقه اليس ــد مرة أخرى س ــا فق فيم
ــاق واحدة وهذا فقده  ليكمل حياته بس

الثاني الذي جسد املأساة.
ــي قافزاً  ــد في الفيديو: ميش يظهر حام
بقدم واحدة، حامالً العلم العراقي عقب 
ــوز املنتخب الوطني ب كأس اخلليج ٢٥،  ف

في احدى مدن العراق.
حصد املقطع ردود فعل كبير من ماليني 
ــت تعليقات  ــول العالم وكتب ــر ح البش

تتغنى بحب العراق وأخرى تتألم حلامد.

ت  ــون إبيضّ ــراح نَزفت والعي اجلِ
ــوس  والنف ــت  التاع ــوب  والقل
إحتارت والصدور ضاقت وااللوان 
ــارت تتنفس  ــرت واالرواح خ ي تغّ
عداء كانها متبولة والبكاء  الصُ
راحة الذات فقد أصبح وأمسي 
ــق طارق  ــادي ( محمد ابا غس ان
ــب وال جواب  ــال مجي ــو ... ) ف اب
اهللا  ــر  أم ــى  عل ــراض  اعت وال   ،
ــو احلاصد فقد  ــزارع وه ــو ال فه
ــي األعلى بقدرة  ــم العلّ اختارك
في (٢٠١٠/١/٢١) ( يامحمد ) وفي 

(١/٢٣/)٢٠٢٢ (ياطارق ) الى جواره 
في ريعان شبابكم واصدقائكم 
ــى اجلراح عندما  يذرون امللح عل
ــلم عليهم  أمر من أمامهم وأُس

ــم محمد  ــون ( اهللا يرح يصيح
ــة بالغة اكتم  وطارق ) وبصعوب
واحلمد  أبكي  واحياناً  ــي  انفاس
ــبحان اهللا بالتسلسل  هللا .. سُ

ــا عقب  ــا احدكم ــوالدي انتم ال
اآلخر . باالمس ياولدي ( محمد) 
ــنوية الـ (١٤ )  رت الذكرى الس مّ
ــدي ( طارق ) غداً  لرحيلك ويا ول
الذكرى السنوية االولى لرحيلك 

واحلمد هللا .
ــن عليهما  ــالك ان متّ اللهم نس
ــا بالصبر على  ــة وعلين بالرحم

فراقهم . 

والدكم اِّـفجوع 
/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقينيابراهيم الراجحي 

بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تنعى رئاسة محكمة إستئناف بغداد/ الرصافة  بألم 
وحزن عميق وفاة الفقيد الراحل اِّـرحوم القاضي (أحمد عبد الجبار محمد العزاوي) 
ــع رحمته  ــائلني اهللا أن يتغمده بواس الذي وافاه األجل اِّـحتوم إثر مرض عضال س

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ولنا وألهله ولألسرة القضائية الصرب والسلوان.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل منتخبنا الوطني ويقيم مأدبة 
غداء على شرف وفد اِّـنتخب الفائز ببطولة خليجي البصرة ٢٥ بحضور رئيس 

إقليم كردستان و أعضاء مجلس الوزراء واِّـستشارين
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متابعة / البينة الجديدة 
ــكا  ــرة دوميني ــن جزي ــل م ــن رج متك
ــبب  ــن البقاء حياً، بس ــة م الكاريبي
ــل  ــد أن ظ ــاب»، بع ــة «كاتش زجاج

مفقودا في البحر ملدة ٢٤ يوماً.
ــرته  نش ــو   فيدي ــع  مقط ــر  وأظه
ــة،  الكاريبي ــة  البحري ــلطات  الس
إلفيس فرانسوا، بعد أن جنا من املوت، 
ــد خضوعه  ــدة بع ــة جي ــو بصح وه
ــابق،  ــات طبية.وفي وقت س لفحوص
قال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 
ــه طعام  ــم يكن لدي ــه ل ــا، إن ٤٧ عام
ــاه، وكان  ــوده في املي ــوال فترة وج ط
ــي قاربه،  ــب   ف ــه زجاجة كاتش لدي
ــوم ومكعبات  ــحوق ث فضال عن مس
ــاء  ــض امل ــا ببع ــام مبزجه ــرق، فق م
كطعام لكي يتمكن من البقاء على 
ــد احلياة. وكان يعمل   على إصالح  قي

مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة 
ــي جزر  ــة، ف ــن الكاريبي ــانت مارت س
ــهر كانون  األنتيل الهولندية، في ش
ــاءت حالة  ــا س ــي، عندم االول املاض
ــار  ــه البحر. كما أش ــس، وجرف الطق
ــوا إلى أنه نحت كلمة «طلب  فرانس
ــكل قاربه أمال  ــى هي ــاعدة» عل املس
ــد عليه وينقذه، حتى  في أن يعثر أح
ــد ١٢٠ ميال  ــه على بع ــور علي مت العث
ــو بوليفار،  ــمال غرب بويرت بحريا، ش

في مقاطعة الغواجيرا الشمالية.
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ــة تبلغ من العمر  ــررت طفلة هندي ق
ــنوات التخلي عن ثروة عائلتها  ٨ س
ــن أجل  ــون دوالر، م ــة ٦١ ملي البالغ
ــروج لـ»الال  ــام لنظام ديني ي االنضم
ا  عنف» وحب جميع اخمللوقات. ووفقً
لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، 
رفضت الطفلة ديفانشي سانغفي، 
ــة،  الهندي ــورات»  «س ــة  مدين ــن  م
ــدة  اجلدي ــا  حياته ــدأ  لتب ــا  ميراثه

ــة  وريث ــي  ديفانش ــد  وتع ــة.  كراهب
إمبراطورية املاس الشهيرة في الهند 
ــة  املعروف  «Sanghvi and Sons»
ــم «Diamond City» والتي  ا باس أيضً
تقوم بدور رئيسي في صناعة املاس 
ــاة  ــة حي ــت الطفل ــة.  وترك العاملي
ــة وثروتها الضخمة  عائلتها الفاره
لشقيقتها الصغرى كايفا، البالغة 
من العمر ٥ سنوات، وقررت االنضمام 

لرهبانية «اجلاينية»،

الشهيد محمد الشهيد طارق 

االسعار 

ترتفع 

و املواطن 

يصرخ فمن 

اجمليب ؟


