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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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في خطوة تثير اإلعجاب والتقدير 
ــت مبوافقة  ــك التي متثل حقاً تل
مجلس الوزراء أمس اإلثنني وخالل 
ــروع  ــة اعتيادية على مش جلس
ــة األحتادية  ــون املوازنة العام قان
ــة (٢٠٢٣ و٢٠٢٤  ــنوات املالي للس
ــس  ــى مجل ــا ال و٢٠٢٥) وإحالته
ــي املوازنة  ــواب. ويبلغ اجمال الن
(١٩٧) تريليون و (٨٢٨) مليار دينار. 
والنقطة اجلوهرية الالفتة ان هذه 
ــابقاتها  ــة تختلف عن س املوازن
ــنوات الثالث  كونها تغطي الس
ــب  لتجن (٢٠٢٣و٢٠٢٤و٢٠٢٥) 
ــدات  ــزاز واملزاي ــا لالبت اخضاعه

ــي  ــرّ» .. ف ــرّ والع ــة «اجل وسياس
ــت فيها املصلحة  لّب هذه املرة غُ
العليا فوق األنانيات والفرعيات.. 
ــموع ان  اآلن نقولها بصوت مس
ــوزراء اجنز ما عليه وان  مجلس ال
ــب مجلس  ــي ملع ــرة اآلن ف الك
ــد  ــه ان يعق ــذي علي ــواب ال الن
ــة  عاجل ــتثنائية  اس ــة  جلس
تكرس خصيصاً لقراءة مشروع 
ــرعة، وان  ــة واقرارها بالس املوازن
ــك  ــإن ذل ــة ف ــر أو عرقل أي تأخي
ــام غضب  ام البرملان  ــيجعل  س
ــكت هذه  ــعب الذي لن يس الش
املرة والبد من التذكير بأن املوازنة 
ــاء  ــيقرها البرملان ان ش التي س
ــن كونها  ــر م ــتكون أكب اهللا س

ــوّل  ــعب يع ــة وان الش انفجاري
ــا.  ــة عليه ــاالً عريض ــي  آم ويبن
ــيد املوقف وان  ــزم س وليكن احل
ــي  ــه ف ــب توظيف ــار يج كل دين
ــاريع املعطلة أو  استكمال املش
ــتحداث مشاريع  املتلكئة أو اس
جديدة للنهوض بالواقع اخلدمي 
ــعب العراقي ..  ــي للش واملعيش
نعم ان اجمالي املوازنة يجعلنا 
ــتبق األحداث ونطالب بقوة  نس
ــوال  األم ــذه  ه ــف  توظي ــى  عل
ــذ طريقها  ــي تأخ ــة ك الضخم
ــح وال نريد ان  ــكل الصحي بالش
ــابقة حيث  تتكرّر التجارب الس
أهدرت الكثير من األموال وذهبت 
ــحت احلرام  الى جيوب أكلة الس

ــعب من ابسط  رم الش بينما حُ
ــروعة .. وفي قضية  حقوقه املش
ــادة  إع ــوب  مطل ــول،  نق ــرى  أخ
ــر باخلطط األمنية وتفعيل  النظ
ــن املبدأ  ــتخبارات وليك دور األس
املعتمد في العمل هو ( أن افضل 
وسيلة للدفاع هي الهجوم) وان 
ــوى األرهاب والدواعش  مباغتة ق
ــر ردّ  ــا هي خي ــي أوكاره ــي ف وه
ــة دون قيامها بأي عمل  للحيلول
ــني العراقيني  ــتهدف املواطن يس
ــة وان أي  ــدم العراقي حوب ألن لل
ــب لوطنه  ــريف ومح ــي ش عراق
اليقبل بأن تنتهك احلرمات وتراق 
ــة من  ــدي حفن ــى اي ــاء عل الدم

الذئاب املتوحشة.

كتب رئيس التحرير
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ــوان  عط ــة،  النيابي ــة  املالي ــة  اللجن ــس  رئي ــف  كش
ــا  ــات الدني ــب الدرج ــني، أن روات ــس االثن العطواني،ام
ــب اجلديد،  ــلم الروات ــاً لس ــبة ١٥٠٪ وفق ــتزداد بنس س
مبيناً أن سلم الرواتب اجلديد سيمنح ٥٠٪ مخصصات 
ــني معيشة جلميع املوظفني.وقال العطواني عقب  حتس
اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب املوظفني، بحسب 
ــلم رواتب موظفي  ــان : «ماضون بخطوات تعديل س بي

الدولة مبا يحقق العدالة»،

بغداد /

جلسة مجلس الوزراء تتمخض عن اقرار اِّـوازنة .. سريوا وعني اهللا ترعاكم

ــس االثنني،  ــس الوزراء،ام وافق مجل
ــروع قانون املوازنة العامة  على مش
ــة ٢٠٢٣  ــنوات املالي ــة للس االحتادي
ــى مجلس  ــه إل و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وأحال
ــوداني في  ــال مكتب الس النواب.وق
ــوزراء وافق، في  ــان إن «مجلس ال بي
جلسته االعتيادية املنعقدة برئاسة 
ــياع  رئيس مجلس الوزراء محمد ش
ــون  ــروع قان ــى مش ــوداني، عل الس
ــنوات  املوازنة العامة االحتادية للس
ــة ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وأحاله  املالي
ــواب».وكان مجلس  ــى مجلس الن إل
ــس االثنني،  ــد، صباح ام ــوزراء عق ال
ــس  ــة رئي ــة برئاس ــة اعتيادي جلس
ــوداني،  ــياع الس ــوزراء محمد ش ال
ــة موازنة ٢٠٢٣. على صعيد  ملناقش

ــب عن محافظة  ــة أكد النائ ذي صل
ــردان توصل  ــني علي م ــط حس واس
ــاق  اتف ــى  إل ــية  السياس ــل  الكت
ــأن  ــع الكرد بش ــة م ــر األزم لتصفي
املبالغ اخملصصة لهم ضمن املوازنة 
ــراع املتكرر في كل عام.  وانهاء الص
ــي تصريح صحفي أن  ــال مردان ف وق
احلكومات السابقة توقفت لعامني 
ــم ما  ــتحقات االقلي ــع مس ــن دف ع
ــني  ــب املوظف ــاف روات ــبب بايق تس
ــن نية  ــاً إلى وجود حس ــاك .الفت هن
ــية جميعها  ــوى السياس ــن الق م
ــظ على توازن  ــريع قانون يحاف لتش
األموال والنفط بني املركز واالقليم . 
على صعيد آخر كشفت النائب عن 
كتلة الصادقون ، عضو جلنة النفط 
والغاز والثروات الطبيعية البرملانية 
زينب جمعة املوسوي، امس االثنني، 

ــي  ــبه اجماع سياس ــن وجود ش ع
ــة بتمرير قانون  وايضا قناعات كردي
ــرار موازنة  ــد اق ــاز بع ــط والغ النف
٢٠٢٣.و قالت املوسوي بحسب موقع 
ــه «ال توجد اي تنازالت من  الكتلة ان
قبل احلكومة جتاه االقليم بل هناك 
تفاهمات مستمرة بني بغداد واربيل 
ــون النفط والغاز».وتابعت،  حول قان
ــة  العالق ــينظم  س ــون  «القان ان 
ــني بغداد واربيل وان جلنة  النفطية ب
ــروات الطبيعية  ــط والغاز والث النف
ــل  اج ــن  م ــا  بالغ ــا  اهتمام ــي  تول
ــذا القانون الذي  ــول لتمرير ه الوص
ــي بنوده  ــيكون منصفا وعادال ف س
ــمح بخروج اي محافظة عن  واليس
التطورات  ــي  وف ــوده.  وبن مضامينه 
ــية من املقرر ان يزور رئيس  السياس
ــوداني،  ــياع إلس ــوزراء محمد ش ال

ــاء. ــوم الثالث ــتان الي ــم كردس إقلي
ــوداني خالل زيارته /  وسيلتقي الس
ــبكة روداو / رئيس احلزب  ــب ش حس
مسعود  ــتاني  الكردس الدميقراطي 
ــتان  ــس إقليم كردس ــي ، ورئي بارزان
ــي، ورئيس حكومة  بارزان نيجيرفان 
ــيزور  بارزاني.وس ــرور  مس ــم  االقلي
ــوداني مدينة السليمانية، يوم  الس
ــي لقاء  ــاركة ف ــد األربعاء، للمش غ
اجلامعة األميركية في السليمانية. 
في وقت اعتبر النائب الثاني لرئيس 
ــتراتيجي  االس ــط  التخطي ــة  جلن
واخلدمة االحتادية في مجلس النواب 
ــني، أن  ــس االثن ــد البلداوي،ام محم
عملية استبدال أي وزير في حكومة 

السوداني «واردة جداً».

كتب اِّـحرر السياسي
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ــل ( عبد  ــل اجلماهيري الزمي ــق التواص ــف عضو فري كش
ــار رئيس  ــه مستش ــار) ان الفريق الذي يرأس ــاب جب الوه
ــدأ عمله فعلياً  ــور ( مصطفى الناجي) قد ب الوزراء الدكت
ــب األكادميية والثقافية  ــاً بهدف التواصل مع النخ وعملي
واالجتماعية وكل أصحاب األفكار والرؤى التي من شأنها 
ــي العراق.وقال جبار أن الناجي قد  ر والبناء ف خدمة التطوّ
ــتثنائية ومنتجاً  ــرورة أن يكون العمل بوتيرة اس ه بض وجّ
ــؤولية مبا يرقى والتحديات الراهنة وأن الفريق  وحتمل املس
ــاكل  ــي للمش ــح ميدان ــة مس ــرة بعملي ــدد املباش بص
ــف الصعد  ــا البالد على مختل ــي تواجهه ــات الت واملعوق
ــد الوهاب جبار  ــار الزميل عب ــع احللول لها.واش بغية وض
ــتجابة ملقتضيات املصلحة العامة  ــس اس أن الفريق أُس

ــياع  ــس الوزراء محمد ش ــن لدن رئي ــرة م ومبتابعة مباش
ــوداني لألنفتاح على جميع من ميتلكون أفكاراً ورؤى  الس
ــعب والوطن .  ــأنها خدمة الش ــول ومقترحات من ش وحل
ــري يضم نخبة  ــر أن فريق التواصل اجلماهي ــر بالذك وجدي
ــازون بروح  ــف األختصاصات وميت ــاتذة في مختل من األس
ــروع هو انعكاس وترجمة واقعية  احلماس .وان هدف املش
ــج احلكومي الذي  ــذ البرنام ــوزراء لتنفي ــزام رئيس ال أللت
ــه الكامل بأن  ــب الوطنية واميان ــه واألهتمام بالنخ طرح
ــة ماميكنها ان تقدم  ــات متتلك اخلبرة والتجرب هذه الطاق
حلوالً عملية ملشكالت البالد وتشخيص معوقات العمل 
ــاط اجلوهرية  ــق على النق ــز عمل الفري ــي . ويرتك احلكوم

املبينة.
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بغداد /

اكد رئبس الوزراء محمد شياع السوداني 
ــروع قانون املوازنة العامة يحظى  ان مش
ــي من قبل جميع االطراف  باتفاق سياس
ــل املمثلة الئتالف ادارة الدولة الذي  والكت
ــوداني  ــذه احلكومة.واعلن الس ــكل ه ش
 ١٥٠ ــت  بلغ ــغيلية  التش ــة  املوازن ان 
ــوداني  تريليونا و٢٧٣ مليار دينار.وقال الس
ــس: ان املوازنة  ــي ام ــر الصحف ــي املؤمت ف

ــيادية لدعم القطاع  منحت ضمانات س
ــتراتيجية  ــاريع س اخلاص في تنفيذ مش
ــاف:» ان النفقات  صناعية وزراعية».واض
ــا و٥٥٥  تريليون ــت ٤٧  بلغ ــتثمارية  االس
ــز املالي ٦٣  ــار ، فيما بلغ العج ــار دين ملي
ان  ــح  دينار».واوض ــار  ملي و٢٧٥  ــا  تريليون
ــغ ١٣٤ تريليونا و٥٥٣  اجمالي االيرادات بل
ــرادات النفطية  ــت االي ــار وبلغ مليار دين
ــى  عل ــار  دين ــار  ملي و٢٥٢  ــا  تريليون  ١١٧

ــعر النفط ٧٠ دوالرا .واضاف:ان  اساس س
ــغ ٣ مليون ٥٠٠  ــر النفط بل معدل تصدي
ــا ٤٠٠ الف برميل  ــف برميل يوميا منه ال
ــع: ان املوازنة تضمنت  ــن االقليم».وتاب م
تخصيص تريليونا و٦٠٠ مليار دينار لدعم 
عقود االدوية .وقال السوداني خالل املؤمتر 
ــن مجلس النواب  ــأطلب م الصحفي: س
ــة القراءة  ــوزراء في جلس ــع ال احلضور م
الثانية ملشروع قانون املوازنة.واضاف «ان 

ــتعدة ملناقشة جميع  هذه احلكومة مس
ــواب ألجل تبني  ــات مع الن االراء واملقترح
ــات املواطن  ــي تطلع ــة يلب ــون موازن قان
ــس مجلس الوزراء  ــا اعلن رئي والدولة.كم
ــار للمحافظات  تخصيص ٥٠٠ مليار دين
ــل النازحة في  ــررة ودعم واعادة العوائ احمل
ــي  ــوداني ف ــكناها.وقال الس ــق س مناط
املؤمتر الصحفي انه مت تخصيص ٥٠ مليار 

دينار الى صندوق اعمار قضاء سنجار.

االعالمي  ــار  املستش ــد  ع
ــام  هش ــوزراء  ال ــس  لرئي
ــي، املوازنة االحتادية  الركاب
ــد  «مته  ٢٠٢٣ ــام  للع
ــاق تنموية  الطريق نحو آف
ــي،  الركاب ــعة».وقال  واس

ــدة على {تويتر}:»  في تغري
ــوزراء امس  ــس ال أقر مجل
ــت  ــة عاجل ــة طموح موازن
املهمة  ــات  امللف كثيرا من 
الفقر،  مبكافحة  املتعلقة 
ــاص  اخل ــاع  القط ــم  ودع
واالستثمار، وإنشاء صندوق 

يأخذ  االقتصادية  للتنمية 
ــاد حلول  ــى عاتقه ايج عل
ملشكالت متراكمة تتعلق 
بالسكن والطرق واملشاريع 
ــذه  «ه ــاف  واض ــة  اخلدمي
ــد الطريق نحو  املوازنة مته

آفاق تنموية واسعة».

AA¥ñ€a@ÚËuaÏΩ@â¸ÎÖ@âbÓ‹flH100I@óñ•@CÊÏÀbn‰j€aD
ــة  األميركي ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــا  انه ــني،  االثن ــس  ام ــون»،  «البنتاغ
ــن  م دوالر  ــار  ملي  ١٠٠ ــتخصص  س
ــة ما  ــل ملواجه ــام املقب ــة الع موازن
ــه بـ»اخلطر الصيني والعمليات  تصف

ــال وزير الدفاع  اخلارجية الطارئة».وق
األمريكي لويد أوسنت إن هذه املوازنة، 
ــا الكونغرس  ــرض أن يقره ــي يفت الت
ــة  «ضروري ــذة،  ناف ــح  تصب أن  ــل  قب
ــذي  ال ــريع  الس ــدي  التح ــة  ملواجه
ــة التهديدات  ــني ومواجه متثله الص

االبتكار  وتسريع  واملتطورة  املستمرة 
ــور  التط ــذا  ه ــي  والتحديث».ويأت
ليعكس التوجهات في «البنتاغون»، 
ــر الدفاع، لويد  ــا موقف وزي وخصوص
ــر أن الصني متثل  ــذي يعتب ــنت، ال أوس

حتديا للواليات املتحدة.

 القت االستخبارات العسكرية القبض 
ــداد وكركوك  ــي بغ ــاً ف ــى (١١) إرهابي عل
ــان  بي ــر  .وذك ــن  الدي ــالح  وص ــان  وميس
للمديرية انه بعمليات استباقية وجهود 
ــتخبارات  ــعب ( اس ــم وش حثيثة لقس
ــان واملقر  ــات ميس ــادة عملي ــن ) قي وأم

ــة الرابعة  ــوك والفرق ــي كرك ــدم ف املتق
ــاون مع  ــر وبالتع ــابعة عش ــر والس عش
استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات 
ــتخبارات  و قوة من املديرية العامة لألس
ــتخبارات ومكافحة  واألمن وقوة من اس
ــب كمائن محكمة  ــاب آمرلي مت نص إره

في مناطق متفرقة من احملافظات ذاتها.
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بغداد / البينة الجديدة
ــارين في  ــت هيئة املستش أعلن
ــد املاضي،  ــوزراء، األح ــة ال رئاس
ــن (٣٣٠٠) مقعد  ــليم أكثر م تس
ــة  تربي ــة  مديري ــى  إل ــي  مدرس
ــدت أن احلاجة  ــان، فيما أك ميس
ــة احملافظة أكثر  ــة لتربي الفعلي
من (١٥) ألف مقعد مدرسي.وقال 
ــارين في  ــة املستش ــو هيئ عض
الوزراء خليل العطواني  ــة  رئاس
ــمية، إن «(٣٣٣٤)  ــة الرس للوكال
ــياً جديداً سلمت  مقعداً مدرس
ــان  ــة ميس ــة محافظ ــى تربي إل
ــا أن «ذلك  ــة ثانية»، مبين كدفع
ــس الوزراء  ــاء ضمن مبادرة رئي ج

ــوداني». الس ــياع  ش ــد  محم
ــاء بالنظر ملًا  ــاف أن «ذلك ج وأض
ــان  تعانيه تربية محافظة ميس
ــكلة  من معوقات كبيرة في مش
ــي حتتاج  ــية، الت ــة املدرس األبني
اغلب مدارسها إلى إعادة ترميم 
ــا  ــن حاجته ــالً ع ــة، فض وصيان
ــية»،  ــة إلى املقاعد املدرس املاس
ــد  ــك املقاع ــى أن «تل ــيراً إل مش
ــدارس مركز املدينة  وزعت على م
ــة،  احملافظ ــي  ونواح ــة  وأقضي
ــة الفعلية لكل  ــب احلاج وحس
مدرسة».وتابع أن «إجمالي اجملهز 
ــدارس احملافظة بلغ (٧٩٣٤)  إلى م
ــاً وزعت  ــياً مزدوج مقعداً مدرس

ــرةً بحضور  ــدارس مباش على امل
ــر اخملازن  ــام التربية ومدي مدير ع
ــدم  املتق ــكادر  وال ــزات  والتجهي
ــة  ــى أن «احلاج ــاً إل ــا»، الفت فيه
ــان أكثر  ــة ميس ــة لتربي الفعلي

ــي  ــد مدرس ــف مقع ــن (١٥) أل م
حتى تتمكن من معاجلة النقص 
ــها». ــود في جميع مدارس املوج

ــة  تغطي ــى  عل ــل  «العم ــد  وأك
ــن املبادرة  ــدارس ضم ــة امل حاج
ــا رئيس  ــي اطلقه ــة الت الوطني
ــدارس بغداد  ــز م ــوزراء لتجهي ال
ـــ(٢٠٠) ألف مقعد،  ب واحملافظات 
ــة والبرنامج املعد في  وفق اخلط
ــة  ــارين في رئاس هيئة املستش
الوزراء بتنفيذ املبادرة»، الفتاً إلى 
أن «اجملهز من املبادرة الوطنية إلى 
ــدارس بغداد واحملافظات بلغ ما  م
يقارب (١٠٠) ألف مقعد مدرسي 

لغاية اآلن».

البصرة / البينة الجديدة
أكد وزير النفط حيان عبد الغني 
ــركة نفط  ــوزارة وش ــتمرار ال اس
البصرة بدعم مستشفى الطفل 
ــا  دع ــا  فيم ــا  احتياجاته ــكل  ب
ــادة ذلك  ــركات الى زي ــة الش كاف
ــفى  ــة للمستش ــم والرعاي الدع
ــن فيها.وقال عبد الغني    وللراقدي
ــى  ــل يحظ ــفى الطف ان مستش
ــل وزارة  ــع من قب ــام   واس باهتم
ــة  طويل ــنوات  س ــذ  من ــط  النف
وسيتمر بل سيزيد من اجل انقاذ 
ــات  ــن ذوي االحتياج ــال م األطف
ــني  املصاب ــة  اخلاص ــة  الصحي
ــرطانية.مبينا  الس ــراض  باألم
ــهم بزيادة  ــدم أس ــم املق ان الدع

حالة الشفاء لألطفال وعودتهم 
ــا  الطبيعية.فيم ــم  ــى حياته ال
ــط البصرة  ــركة نف دعا حيان ش
ــة  النفطي ــركات  الش ــة  وكاف

ــم املقدم  ــى زيادة الدع األخرى ال
ــفى وتلبية كافة  ــذه املستش له
ــال  ق ــه  جانب ــن  احتياجاتها.م
معاون مدير شركة نفط البصرة 

لشؤون احلقول وجوالت لتراخيص 
االجتماعية  ــع  واملناف ــة  النفطي
ــن للمربد ان  ــن محمد حس حس
ــركة نفط  الدعم الذي تقدمه ش
ــى اجلانب  ــر عل ــرة ال يقتص البص
ــب بل هي مستمرة  املادي فحس
ــن ناحية  ــفى م ــم املستش بدع
ــغيل وادمة عمل  الصيانة والتش
ــات  ــر العالج ــفى وتوفي املستش
ــر  ــا ان وزي ــة للمرضى.مبين الالزم
النفط اجتمع بكوادر مستشفى 
ــي واطلع على  الطفل التخصص
ــي تواجه عملهم  ــات الت التحدي
واالحتياجات التي يجب توفيرها 
لهم من قبل شركة نفط البصرة 

واالستجابة لها.
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بغداد / البينة الجديدة
توعدت مديرية املرور العامة، امس االول األحد، بحجز السيارات 
م» أو «ثقب الصالنصة»،  ذات األصوات العالية بواسطة «املضخّ
ــهر، وفرض غرامة مالية على السائق.وقالت املديرية في  ملدة ش
بيان تلق،إنه «بتوجيه من قبل وزير الداخلية وإشراف مدير املرور 
العام، ستقوم مفارزنا املرورية بحجز املركبات التي تصدر أصوات 
ــورة (ثقب الصالنصة)». م) أو احمل ــطة (جهاز املضخّ عالية بواس
ــهراً إضافة إلى  ــتكون مدة احلجز ش وأوضح املديرية، «حيث س
ــات مديرية املرور  ــى «االلتزام بتعليم ــة املالية»، داعيةً إل الغرام

العامة واالبتعاد عن هذه اخملالفة لتجنب احملاسبة القانونية».

بغداد / البينة الجديدة
ــأة البحث  ــرى وفد من هي  أجـ
والتطوير الصناعي التابعة إلى 
وزارة الصناعة واملعادن برئاسة 
ــور أحمـد  ــام الدكت ــر الع املُدي
دراء  ــس ، يُرافقه عدد من مُ يونـ
ــي الهيأة  ــام ف ــز واألقس املراك
ــة  الهندس ــة  لي كُ ــى  إل ــارة  زي
ــتنصريـة .  ــة املُس ــي اجلامع ف
ــد الهيأة مع عميد  واِلتقـى وف
لية الهندسة الدكتور مالـك  كُ
ــور  بحض  ، ــان  فرحـ ـــم  جاس
ــن  م ــدد  وع ــي  العلم ــاون  املُع
ــاتذة ، حيث متَّ إستعراض  األس
واألكادميي  ــي  العلم ــاط  النش
للجامعة واإلمكانيات املُتوفرة 
ــات العلمية  وعدد من الفعالي
ــاط  نش ــتعراض  إس ــك  وكذل
ــة  البحثي ــا  ومراكزه ــأة  الهي
ــاريع العلمية  ــن املش ــدد م وع
العلمية  ــاالت  واجمل التطبيقية 
ــا الهيـأة .وأكـدَ  التي تعمل به
ــتعداد  ــام الهيأة اإلس ــر ع دي مُ
لية  ــام الكُ ــع أقس ــاون م للتع

العلمية  إختصاصاتها  بكافة 
وتبادُل  ــي  العلم الدعم  وتقدمي 
للعمل  التكنولوجية  ــكار  األف
واملُعوقات  ــاكل  على حل املش
وزارة  ــركات  ش ــه  تُواج ــي  الت
ــهيالت  التس وتقدمي  الصناعة 
الفنية  واإلستشارات  تبرية  اخملُ
ــا  لي العُ ــات  الدراس ــة  لطلب
ــات  ــة الدراس ــتقبال طلب وإس
األولية وإقامة الدورات التدريبية 
ــة  البحثي ــرق  الف ــكيل  وتش
ــتقبال البحوث  ــة إس وإمكاني
ــرها من  لية ونش ــة بالكُ اخلاص

الل اجمللة العلمية للهيـأة . خِ

بغداد / البينة الجديدة
أكدت وزارة البيئة، األحد املاضي، 
أن هناك حتركاً دولياً جاداً وفعاالً 
ــاريع  ــي متكني العراق من مش ف
ــرض  ــف لغ ــف والتخفي التكي
التخلص من التغيرات املناخية.
ــام وزارة  ــر ع ــاون مدي ــال مع وق
ــت في حديث  ــة أنعم ثاب البيئ
ــيكون  ــمية: «س للوكالة الرس
هناك كثير من املتغيرات باجتاه 
ــص موضوع  ــا يخ ــراق فيم الع
ــة»، مؤكداً أن  التغيرات املناخي
ــركا دوليا جادا وفعاال  «هناك حت
ــاريع  ــي متكني العراق من مش ف
ــرض  ــف لغ ــف والتخفي التكي
ــر التغيرات  ــن تأثي ــص م التخل
املناخية، منها مساعدة العراق 
على الزراعة والتشجير، وتوفير 
مصادر مياه من املنبع وغيرها».
ــت، أن «الهدف من  ــاف ثاب وأض
ــو للتخفيف  ــاريع ه هذه املش
ــى  عل ــيطرة  الس ــة  إمكاني او 
ــة للصناعة  ــازات املصاحب الغ
ــتفادة  ــة وكيفية االس النفطي
ــا، باإلضافة إلى تقليل من  منه
ــار  اجلو».وأش احتراقه في  تأثير 
ــي  ــي ف ــع البيئ ــى أن «الوض إل
ــي ال يطمئن كون  ــراق احلال الع
أن هناك تلوثا في الهواء واملياه 
وغيرها من ملوثات اجلو، كذلك 

ــي وما يصاحبه  التنوع االحيائ
من تأثر من خالل انحسار املياه 
في األهوار واملسطحات املائية، 
ــور  ــى الطي ــره عل ــي تأثي بالتال
ثابت  ــا  وغيرها».ودع ــرة  املهاج
إلى «وقفة جادة من قبل اجملتمع 
ــل دول اجلوار  ــن قب ــي وم العامل
ــذات  بال ــة  القطاعي ــات  واجله
ــن قبل  ــا م ــراق، وايض ــي الع ف
ــيطرة  ــة، من أجل الس احلكوم
ــي وارجاع  ــع البيئ ــى الوض عل
ــه الطبيعي  ــى وضع ــراق إل الع
ــواء واملياه  ــن ناحية تلوث اله م
ــار هذا التلوث  أو التقليل من آث
وإعادة العراق ملا كان قبل ثالثني 
«دول  ــنة».وطالب  س ــني  وأربع
ــي تقليل  ــاهمة ف باملس اجلوار 
تأثير العراق وتيارات مناخية، وما 
ــن تصحر وجفاف  يصاحبها م
من خالل إطالق الدفعات املائية 
ــق عليه». ــو متف ــب ما ه حس
ــن العراقي  ــح، أن «املواط وأوض
ــب أن يكون واعيا من ناحية  يج
ــل التلوث  ــاهمته في تقلي مس
ــى جانب  ــي البلد، إل املوجود ف
ــات القطاعية  ــاهمة اجله مس
ــن  م ــص  التخل ــة  كيفي ــي  ف
ــل االنبعاثات  ــات، وتقلي النفاي
ــوث من  ــادر الثل ــن خالل مص م

املولدات والعوادم وغيرها».

@÷aä»€a@ÒÜ«béΩ@Ô€ÎÖ@·«Ö@Â«@Â‹»m@Ú˜Ój€a
ÚÓÅb‰Ωa@pa7Ãn€a@ÚËuaÏfl@ø

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــاء  ــتاذ اثير داود الغريري، مس ــر التجارة االس ترأس وزي
االحد املاضي، اجتماعاً موسعاً مع الوكالء واملستشار 
ــام املالية في  ــي الدوائر واالقس ــة ف ــالكات املتقدم وامل
ــذاء .وذكر بيان  ــركات الغ ــة واملالية وش ــرة االداري الدائ
ــي «ان االجتماع تناول  ــوزارة نقالً عن  املكتب االعالم ال
ــالت الغذائية وحصص الطحني املقررة ضمن  عدد الس
ــب  البرنامج احلكومي واملبالغ املقرر تخصيصها وحس
ــن وزارة املالية».  ــودة املوازنة املقدمة م ــاء في مس ماج
ــة  ــات املطلوب ــرورة درج كل املعلوم ــر بض ــه الوزي ووج
ــودة االحتياجات من املبالغ ومبا يخص تامني  ضمن مس
ــلة الغذائية واحلنطة لغرض مناقشتها  حصص الس

مع وزارة املالية .

بغداد / البينة الجديدة
ــات نفذت  ــع املعلوم ــري وجم ــد التح ــي  وبع ــر قضائ ــق أم وف
ــرقي  ــيم ش ــر في منطقة الدس ــواء الثامن عش ــن الل ــوة م ق
ــى  اثنني من  ــا القبض عل ــة مت خالله ــة امني ــة عملي العاصم
ــن متابعة  ــخصني . وضم ــة قتل ش ــتركا بجرمي ــني اش املتهم
ــدرات ، ألقت قوة من اللواء  ــني للقضاء بتهمة جتارة اخمل املطلوب
ــتراك مع مفارز  اجلهد االستخباري ومن  ــع عشر وباإلش التاس
ــعبي القبض باجلرم املشهود  ــد الش ــتخبارات هيئة احلش اس
ــه ٥٠٠ غم من املواد  ــم مطلوب بعد ان ضبط بحوزت على مته
ــاتني . مت إحالة املتهمني مع املواد  اخملدرة في منطقة حي البس
ــال اإلجراءات  ــات اخملتصة إلكم ــى اجله ــة اصوليا إل املضبوط

القانونية بحقهم  .

البصرة / البينة الجديدة
ــني ، أجرى    ــدى يومني متتالي على م
ــتاذ رزاق محيبس  ــل األس ــر النق وزي
ــة  ميداني ــوالت  ج  ، ــعداوي  الس
ــملت  ــرة ، ش ــة البص ــي محافظ ف
ــوزارة  لل ــتراتيجية  الس ــاريع  املش
ــدد من  ــاح ع ــي افتت ــاركة ف ، واملش
ــب  ــى جان ــة، إل ــروعات اخلدمي املش
ــاخ. وزار  ــراق للمن ــور مؤمتر الع حض
ــعداوي في أولى جوالته  السيد الس
ــر برفقة عدد من  ــاء الفاو الكبي مين
ــى  ــالع عل ــوزارة ، لالط ــؤولي ال مس
مراحل العمل ومستويات اإلجناز في 
مشاريع امليناء ، حيث شدد معاليه 
ــأي تأخير في  ــماح ب على عدم الس
سير العمل مبشاريع املرحلة األولى 
ــرحا  ــيد الوزير ش للميناء.وقدم الس
تفصيال للسيد رئيس مجلس الوزراء 

ــه في جولته التفقدية  ، والذي رافق
ــير  ــد املاضي ، عن س ــاء  االح للمين
ــاريع  العمل ومراحل االجناز في مش
املرحلة األولى إلنشاء امليناء ، مؤكدا 
ــخر جميع امكانياتها  أن الوزارة تس
إلجناز تلك املشاريع ، وفقا للتوقيتات 
الوزير  ــيد  الزمنية احملددة.ووجه الس
ــل العمل  ــة عقبات تعرق بتذليل اي
ــذي يحقق  ــاء ال ــروع املين ــي مش ف
ــاد  ــي اقتص ــة ف ــة نوعي ــازه نقل إجن
دولة  النقل  ــر  وزي ــتقبل  العراق.واس
ــياع  رئيس مجلس الوزراء محمد ش
السوداني في مطار البصرة الدولي، 
ــراق للمناخ،  ــث افتتح مؤمتر الع حي
ــا ودوليا  ــورا عربي ــهد حض الذي ش
ــة التغيرات املناخية  الفتا ، ملناقش
الراهنة في البالد ، إذ يولي البرنامج 
ــرا  ــا كبي ــل ، اهتمام ــوزاري للنق ال

ــه بالنقل  ــي وعالقت ــر املناخ بالتغي
ــتاذ السعداوي  الداخلي.ورافق األس
ــي افتتاحه  ــيد رئيس الوزراء ف الس
ــي ،  ــياب التعليم ــفى الس مستش
ــل التوجه ، برفقة عدد من الوزراء   قب
ــايلو أم قصر،  ــروع س ــاح مش الفتت
ــبع  ــل متلكئا ألكثر من س ــذي ظ ال
ــايلو  ــط الس ــرى رب ــنوات.وقد ج س
بخط السكك احلديد من أجل نقل 
ــئ اجلنوبية ، مروراً  احلنطة من املوان
ــات التي توجد فيها  بجميع احملافظ
خطوط سكك حديدية ، وصوالً إلى 
محافظة نينوى ، حيث أبدى معالي 
ــتعدادا لتقدمي  ــا واس ــر ترحيب الوزي
ــوادر  ــل ك ــن قب ــات م ــل اخلدم أفض
ــكك احلديد ،  الشركة العامة للس
ــام ، ويتوافق  ــا يحقق الصالح الع مب

مع املنهاج احلكومي للحكومة.

البينة الجديدة/ قاسم حوشي 

ــع ورم بحجم كبير  يزن  ٧  ــن فريق طبي من رف متك
ــم  من مبيض مريضة تبلغ من العمر ٤٠ عاما  كغ
. هذا ماصرح به  الدكتور مصطفى حامت املوسوي  
ــتئصال الرحم و  ــال:  مت  اس ــفى وق مدير املستش
ــورم   وتعتبر من  ــبب ال ــض وثرب البطن بس املباي
ــث  كانت  ــر حجمها. حي ــات املميزة لكب العملي
ــببة  ــاخ البطن مس ــن  انتف ــي  م ــة  تعان املريض
ــديدة.  فيما  ــم ش ــا واالل ــاء احيان ــداد االمع انس
ــار حازم  ــي الدكتور بش ــق الطب ــس الفري بني رئي
ــي اجلراحة   ان املريضه  راجعت العيادة  اختصاص

االستشاريةحيث كانت  تعاني من انتفاخ البطن  
ــات الطبية  ــت لها  الفحوص ــديد اجري وااللم ش
ــاندة االخرى  ــريرية واكمال الفحوصات الس والس
ــم  وورم  ــا بتضخم الرح ــرت إصابته ــي اظه والت
ــى تداخل  ــن وحتتاج ال ــاخ البط ــض مع انتف املبي
ــه  مت احالتها الى  ــت ذات ــا في الوق ــي. مبين جراح
ــة وخضعت الى عملية  ــة العمليات اجلراحي صال
ــني  وجود ورم عمالق  ــافي  فتب فتح بطن استكش
ــتئصال  ــض والرحم    مت اس ــزن ٧ كغم في املبي ي
الرحم واملبايض وثرب البطن بسبب الورم العمالق 
ــة  ــازم   ان العملي ــد ح ــا اك ــض  ، فيم ــي  املبي ف
ــاعتني   حتت التخدير العام    ــتغرقت زهاء الس اس
ــاء الفريق الطبي  ــاعدة اعض كللت بالنجاح مبس

ــف  ــيف يوس ــى جانبه الدكتور س ــم ال ــذي ض ال
ــورة زينب عبد  ــال  مقيم اقدم جراحة والدكت جم
احلسن  مقيم اقدم جراحة والدكتورة بتول فاضل 
ــاعد جراحة  ــب   اختصاصي التخدير   ومس وهي
ــر  وكادر  ــهد عم ــاعد تخدير ش ــي فارس ومس عل
ــز في صالة العمليات اجلراحية   العمليات   املتمي
ــن العمليات اجلراحية  ــا ان هناك العديد م . مبين
ــفى في  ــهدتها املستش املعقدة والنادرة التي ش
ــرى معظمها خارج  ــرة والتي كان يج االونة االخي
ــرة املالكات الطبية  ــالد اال ان تطور كفاءة وخب الب
ــة احلديثة زاد من  ــر االجهزة الطبي ــال عن توف فض
ــكل كبير داخل  ــذه العمليات وبش ــرص جناح ه ف

املستشفى .

البينة الجديدة تســجل شــكرها وتقديرها 
للمكتب اإلعالمي ولالستاذ مرتضى سمري 
لتعاونــه مــع جريــدة «البينــة الجديــدة» 
َّـ تســليط الضــوء علــى أهــم اِّـنجــزات 
التــي تقوم بهــا كوادر اِّـستشــفى َّـ إجراء 
العمليــات الجراحية ومنهــا اِّـميزة والنادرة 
التي كانت تجري خــارج البالد وأصبح لدى 
كوادر اِّـستشــفى من الخــربات ما يضاهي 
كــربى اِّـستشــفيات َّـ العالم الــف تحية 
وتقدير لكل العاملني َّـ القطاع الصحي َّـ 

العراق الحبيب.

بغداد/ البينة الجديدة
ــرف الرافدين، امس  ــن مص  أعل
ــة  ــذ املرحل ــن تنفي ــني، ع االثن
ــراءات  ــن حزمة االج ــة م الثاني
ــيع منافذ ايداع  ــة بتوس اخلاص
الدينار العراقي في فروعه وبيع 
ــدوالر عبر املنصة االلكترونية  ال
اخلاصة بالبنك املركزي العراقي.

ــي  االعالم ــب  املكت ــح  واوض

ــان انه  ــرف في بي للمص
:»مت افتتاح فروع جديدة 
ــروع (  ــداد وهي ف في بغ
ــم - القدس -  باب املعظ
الباب الشرقي - اخلضراء 
ــل - االمانة  ــي العام - ح
ــوزراء  ــس ال ــة جملل العام
ــة  كاف ــتكملت  واس  (
ــمولها  ــات ومت ش الترتيب

الدينار  ــداع  اي باجراءات 
ــافرين  للمس ــي  العراق
ــن  م ــدوالر  ال ــتالم  واس
ــداد  بغ ــار  مط ــذ  منف
ــار  حصرا».واش ــي  الدول
الى «املباشرة باستقبال 
ــافرين في  ــات املس طلب
ان  ــد،  الفروع».واك ــك  تل
الفروع  ــدد  ع ــي  «اجمال

ــي دخلت اخلدمة  ــي بغداد الت ف
ــار  ــداع الدين ــق باي ــا يتعل فيم
العراقي فيها هي فروع ( شارع 
ــاحة الفردوس -  ــطني - س فلس
املشتل - دور الضباط - احمليط - 
الرافعي - املعرفة - احلي العربي 
ــم - القدس - الباب  - باب املعظ
الشرقي - اخلضراء - حي العامل 

- االمانة العامة جمللس الوزراء).
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــي تصريح صحفي  ــداوي ف وقال البل
ــكيل احلكومة  ــة وبعد تش إن «اللجن
ــوزاري الذي  ــة املنهاج ال ــدأت بدراس ب
قدمته، وتواصلت مع األطراف املعنية 
في مكتب رئيس الوزراء من أجل نقل 
هذا املنهاج إلى برنامج واضح املعالم 
ــتوى األداء  بأوزان ومعايير وقياس مس
ــا ينعكس  ــذي تقدمه احلكومة ومب ال
ــات  واخلدم األداء  ــتوى  مس ــى  عل
ــاف البلداوي، «تواصلنا  املقدمة».وأض
ــالع على  ــط لالط ــر التخطي ــع وزي م
مجموعة املشاريع، ووزعت هذه احملاور 
ــاء اللجنة كل  ــني أعض ــاريع ب واملش
ــق القريبة  ــب تخصصه واملناط حس
ــق بالوزارة أو  ــواء كان ما يتعل منه، س
ــيراً إلى أن «األشهر  باحملافظات»، مش
ــة  ــر احلكوم ــن عم ــى م ــتة األول الس
ــاص  اخل ــر  التقري ــدار  إص ــهد  ستش
باملنهاج الوزاري بعد االجتماع بلجنة 
مراقبة ومتابعة األداء احلكومي.وتابع، 

أن «هناك تقارباً في وجهات النظر مع 
مكتب رئيس الوزراء من حيث اآلليات 
ــوات  خط ــى  عل ــاق  واالتف ــر  واملعايي
إجرائية للتقييم، فهنالك جلان داخل 
ــب الرئيس  ــوزراء وفي مكت مجلس ال

ــل ليل نهار على املتابعة وتقييم  تعم
ل  ــكّ األداء»، مبيناً أن رئيس الوزراء «ش
ــوكالء  ــوزراء وال ــم أداء ال ــة لتقيي جلن
ــاد في عزل  ــن العامني، وهو ج واملديري
ــة  ومحارب ــني  واملتلكئ ــدين  الفاس

الدولة،  ــات  ــل مؤسس داخ ــاد  الفس
ــر القادرين  ــاء غي ــتبدال الضعف واس
على إحداث تغيير في دوائرهم.واعتبر 
ــداوي، وهو نائب عن حتالف الفتح  البل
ــيقي، أن  ــار التنس ــوي في اإلط املنض

«عملية االستبدال ألي وزير واردة جداً، 
ــق على دعم  ــيقي متف واإلطار التنس
احلكومة والقبول مبقترحات السوداني 
في مسألة االستبدال وكذلك حتالف 
ــذه اآللية. وفي  إدارة الدولة مقتنع به

ــد  ــأن األمني نفذت قوات احلـش الش
ــس  ام ــرطة  الش ــوات  وق ــعبي  الش
ــي محيط  ــش ف ــم وتفتي ــة ده عملي
ــان لهيئة  ــة الضلوعية.وذكر بي مدين
ــن الفوج  ــعبي ان قوة م ــد الش احلش

الثالث التابع لـعمليات صالح الـدين 
ــني،  االثن ــعبي،امس  الش ــد  للحــش
شرعت بعملية مشتركة مع مديرية 
ــرطة الضلوعية لتفتيش منطقة  ش
ــي محيط مدينة  احلويجة البحرية ف
ــرق محافظة  ــوب ش ــة جن الضلوعي
ــة  العملي ان  ــح  الدين.واوض ــالح  ص
ــول داعش اإلرهابي  تهدف ملالحقة فل
ــي هذه  ــتقرار ف ــن واالس ــز األم وتعزي
ــت قوة من  ــك، اعتقل ــى ذل املناطق.ال
ــعبي متهما باالرهاب في  احلشد الش
كمني جنوب املوصل.وذكر بيان لهيئة 
احلشد الشعبي ان قوة مشتركة من 
ــر هيئة احلشد  ــتخبارات أمانة س اس
ــد  احلش ــي  ف  ٥٨ ــواء  والل ــعبي  الش
ــني  ــم بكم ــت املته ــعبي اعتقل الش
ــارت هيئة احلشد  جنوب املوصل.واش
ــى ان عملية  ــي بيانها ال ــعبي ف الش
ــد متابعة ميدانية  االعتقال جرت بع

حيث نصبت له كمينا ومت اعتقاله.

ــأى  ــل ين ــروع التواص  اوال : أن مش
ــا  مكتب ــون  يك أن  ــن  ع ــه  بنفس
ــكاوى، فعمل فريق التواصل  للش
والهدف الذي أسس ألجله ينحصر 

في املقترحات واحللول فقط .
ــل فريق التواصل حلقة   ثانيا : ميث
ــاءات والنخب وبني  وصل بني الكف
صاحب القرار ،فهو يختصر الكثير 
ــروط  ــراءات الروتينية. بش من اإلج

-سنذكرها في أدناه-.
 ثالثا : آلية تقدمي املقترحات سهلة 
ــاه  ــع بإجت ــل الدف ــيطة ،وألج وبس
ــات، وأن  ــي تقدمي املقترح اجلدية ف
يبذل صاحب املقترح جهدا ويضع 
ــروط  ــترطنا توفر ش ــه ،اش بصمت
ــص -  ــة -ملخ ــكلية (الهيكلي ش

ــتَهدف) وشروطا  رؤية -هدف -املس
ــذ)  والتنفي ــة  (االلي ــة  موضوعي
،واالخيرة هي مساحة اإلبداع لدى 
ــي أن يتضمن  ــرح ف ــب املقت صاح
ــذة للمقترح  ــرح اجلهة املنف املقت
ــة،  التخميني ــذ  التنفي ــة  ،وكلف
ــي  ــراكها ف ــع اش ــات املتوق واجله
ــة للتنفيذ.   ــدة الزمني التنفيذ،وامل
ــون مطبوعا على  فضال عن أن يك

 word صيغة
 رابعا : بالنسبة لالخوات واالخوة 
ــق  فري أن   ، ــقني  واملنس ــاء  األعض
ــر ال يقدم  ــب األم ــل بحس التواص
ــردودا ماديا ،وال يرتب أثرا وظيفيا،  م
ــاس ومركزية في  ــذه نقطة اس وه
ــق ،وأن  فهم عمل العضو أو املنس

ــب عليها  ــف ال يترت ــة التكلي آلي
ــرة .  ــكاكا وال مباش ــا أو انف تفرغ
ــرة املكلف بأن  هي فقط اعالم دائ
ــق  ــقا لفري ــح منس ــح أصب املرش

التواصل اجلماهيري. 
ــق  لفري ــج  التروي أن   : ــا  خامس  
أن  ــب  يج ــري  اجلماهي ــل  التواص
ــق التي  ــام الفري ــر في مه ينحص
ــىء  ــر الديواني املنش ــا األم حدده
لفريق التواصل - املرافق ربطا- ومن 
خالله حصر األمر مهام الفريق في 

-:
١- التواصل مع النخب والكفاءات 
األكادميية والثقافية واالجتماعية. 

٢- الرصد وإجراء املقابالت. 
٣- تنفيذ استطالعات الرأي .

٤- جمع املقترحات وتصنيفها.
٥- القيام بعمليات املسح امليداني 
للمشاكل واملعوقات ووضع احللول 

واملقترحات لها .
ــر املذكورة  ــام غي ــى أن اي مه مبعن
أعاله تصبح خارج نطاق تخصص 

الفريق بشكل حتمي .
 : ــقني  ــيح منس :ترش ــا    سادس
ــعة  توس ــل  عم ــم  تنظي ــل  وألج
ــة  ــكلنا جلن ،ش ــقني  املنس ــدد  ع
ــات  طلب ــتالم  الس ــة  دائمي
ــتها ،وأن اللجنة  ــيح ودراس الترش
ــول  ــددة لقب ــر مح ــت معايي وضع
ــبيل  ــا على س ــيحات، منه الترش
ــح موظفا  ــون املرش ــال :ان يك املث
ــات الدولة ،وأن  ــي إحدى مؤسس ف

ميتلك عالقات اجتماعية ووظيفية 
ــرا  ــطا مثاب ــون نش ــدة،وأن يك جي
وأن  ــلوك،  والس ــيرة  الس ــن  حس
ــتخدام عضويته  يتعهد بعدم اس
كمنسق في الفريق الغراض أخرى، 

وغيرها من الشروط.
ــى  إل ــق  الفري ــاج  يحت  : ــابعا   س
ــم، وهذا  ــي من خاللك دعم اعالم
ــة الفريق  ــيعكس اهمي الدعم س
ــبة  ــبة لكم ،وبهذه املناس بالنس
ــه الدكتور  ــا ما يقوم ب ،أثمن عالي
ــن جهود في  ــع التميمي م مجاش
ــى  ــي عل ــج تلفزيون ــق برنام حتقي
ــروع  ــاة العراقية لتغطية مش قن
ــن  واطم ــري.   اجلماهي ــل  التواص
ــتاذ عبد الوهاب ناصر  كذلك االس

ــة صحفية عن  ــر تغطي الذي نش
ــل، وفتح  ــروع التواص انطالق مش
ــوان  ــس اب بعن ــى الوات ــذة عل ناف
ــة اجلديدة للتواصل  (صندوق البين
ــال من وجود  ــري ) والذي خ اجلماهي
أي عضو أو منسق لفريق التواصل 
ــد الوهاب  ــتاذ عب ــتثناء االس باس
وانا. ولذلك اطلب من االخوة دائما.
ــد الوهاب  ــتاذ عب ــع واالس مجاش
عرض ما مت إجنازه بخصوص الترويج 
ملشروع التواصل وتشجيع الفريق 

لدعم تلك اخلطوات .
 ثامنا :  مثلما أعلنا في اجتماعنا 
ــم  تقيي ــاك  هن ــيكون  س األول؛ 
ومراجعة لعمل فريق التواصل بعد 
ــهر،وهذا التقييم يشمل  ثالثة اش

اداء اعضاء،الفريق واملنسقني على 
حد سواء. 

ــة  آني ــط  خط ــا  لدين  : ــعا  تاس  
ــر عدد من  ــتقلبية لضم اكب ومس
املنسقني على مستوى احملافظات 
ــروط في  وفق نفس املعايير، والش
،سيكون  الوقت  ــا،وبنفس  سادس
ــتوى  مس ــى  عل ــل  متثي ــق  للفري
ــتوى  ــوزارات العراقية وعلى مس ال

عال إن شاء اهللا . 
ــن ايضا حرص  ــرا : أود أن أثم  عاش
ــى  ــا عل ــوة جميع ــوات واالخ األخ
دميومة عمل الفريق ،وأخص بالذكر 
ــتاذ مهيمن  ــع االس ــن تواصل م م
ــة  املكتمل ــات  املقترح ــدمي  وتق

الشروط الشكلية واملوضوعية.

HÔ„aÖÏé€a@ bÓë@Ü‡™I@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@Ú€ÎÖ@Âfl@ÈÓuÏni

بغداد / البينة اجلديدة 
ــن تقدمي طعن في  ــند ع ــتقل مصطفى س اعلن النائب املس
ــار دينار الى  ــال احلكومة ٤٠٠ ملي ــة االحتادية ضد ارس احملكم
ــر : صوت مجلس  ــدة على تويت ــند في تغري ــال س االقليم.وق
ــار دينار  ــتان مببلغ ٤٠٠ ملي ــل اقليم كردس ــوزراء على متوي ال
ــام املصرف بالتمويل  ــرف الـTBI ، وبالفعل ق كقرض من مص
امس، على أثرها قدمت طعنا لدى احملكمة االحتادية ضد هذا 
ــة ووزارة املالية  ــوى اخرى ضد احلكوم ــراء كما رفعت دع االج

لعدم صرف حق البصرة من البترودوالر.

Úƒœb0a@ø@Ô«aâå€a@…”aÏ€a@szjÌ@Ú«aâå€a@äÌãÎ@NN@@Òäñj€a@Ú«aâã@ÚÌäÌÜfl@ÈmâbÌã@fi˝Å

بغداد/ البينة اجلديدة
أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري،امس 
االثنني، تفاصيل اجتماع الدورة اخلامسة 
ــتركة،  ــة العراقية - اإليرانية املش للجن
ــترك  ــار  إلى توقيع محضر مش فيما أش
ــال  االقتصادية.وق ــات  العالق ــر  لتطوي
ــترك مع  ــري في مؤمتر صحفي مش الغري
ــان  ــؤون املالية إحس وزير االقتصاد والش
ــة  ــدوزي، إن «اجتماع الدورة اخلامس خان
للجنة العراقية اإليرانية شهد التوقيع 
ــن االتفاق  ــترك تضم ــى محضر مش عل
على العديد من األمور والتفاهمات التي 
ــأنها أن تطور العالقة االقتصادية  من ش
ــات  التفاهم ــن  م ــد  وتزي ــني  اجلانب ــني  ب
ــعبني»،  ــدم الش ــي تخ ــة الت االقتصادي
ــر من التفاهمات  ــا أن «هناك الكثي مبين

ــب  جان ــا  بضمنه ــر  احملض ــا  يتضمنه
ــق احلرة باجملال  ــتثمار وجانب املناط االس
ــادل االقتصادي وزيادة هذا  التجاري والتب
التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون 
في مجال الربط السككي والتعاون في 
ــتركة والتعاون  مجال املياه واحلدود املش
ــط واجلانب  ــاء والنف ــال الكهرب في مج
ــاع  ــع أن «االجتم ــي واملصرفي».وتاب املال
ــرات التفاهم  ــن أيضا إنضاج مذك تضم
ــة»، موضحاً،  وتفعيل ماهو حتت الدراس
ــر التجارة  ــيكون مبتابعة وزي أن «ذلك س
ــؤون  والش ــاد  االقتص ــر  ووزي ــي  العراق
ــري أن «ما مت توقيعه  ــر الغري املالية».وذك
ــة وروح تعاون كبيرة  ــواء ايجابي كان بأج
ــت اللجنة  ــن، حيث رع ــة البلدي ملصلح
ــه احلكومة من  ــا توج ــة وممثلوه العراقي

ــه  وتوجي ــي  احلكوم ــا  برنامجه ــالل  خ
ــة للقطاع  ــوزراء برعاية خاص ــس ال رئي
ــادرات  ــور أمام ص ــهيل األم اخلاص وتس
اجلانب العراقي وامليزان التجاري للبلدين 
ليكون هنالك تبادل جتاري بناء واالهتمام 
بالصناعات وسلع ذات ميزة نسبية لكال 
ــذا االهتمام يهدف  الطرفني».وبني أن «ه
ــكل يخدم  لتطور العالقة وتطويرها بش
ــد»، الفتا  ــس من طرف واح ــني ولي الطرف
ــي أو البرنامج  ــاج احلكوم ــى أن «املنه إل
احلكومي والذي بدأنا بتنفيذه فعليا هي 
ــات وتطويرها مع  ــن العالق ــة احس إقام
ــيما دول اجلوار»،  ــع دول العالم الس جمي
ــه دور ايجابي في  ــراق ل ــا أن «الع موضح
ــيما مع دول اجلوار  تفاهمات الدولية الس

وحتديدا جمهورية إيران.
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ــد معروض  ــلم الرواتب اجلدي ــاً أن «س مبين
ــاء  ــراء إلعط ــن اخلب ــة م ــى جلن ــاً عل حالي
ــه إلى  ــم حتويل ــم يت ــن ث ــر وم ــرأي األخي ال
ــة عليه».وأضاف  ــس الوزراء للمصادق مجل
العطواني، أنه «وفقاً لسلم الرواتب اجلديد 
ــات الدنيا  ــب الدرج ــي روات ــادة ف ــإن الزي ف
ستكون بنسبة ١٥٠٪، واحلد األدنى للراتب 
ــرة) سيكون ٤٢٥  ــمي (الدرجة العاش االس

ــة املالية  ــى رئيس اللجن ــف دينار».ومض أل
ــب القانون  ــول إنه «مبوج ــة إلى الق النيابي
ــني  ــتمنح ٥٠٪ مخصصات حتس اجلديد س
املوظفني».وقدمت جلنة  ــع  ــة جلمي معيش
ــرحا حول تشكيل  اعداد سلم الرواتب ش
ــم (٢٤) العداد  ــر الديواني رق ــة باالم اللجن
ــا عقدت  ــد، مبينة انه ــب موح ــلم روات س
عدة اجتماعات مع اخذ رأي االمانة العامة 

ــرعت اللجنة بجمع  جمللس الوزراء، فيما ش
ــب البيان. ــب املوظفني، بحس ــات روات بيان
ــلم رواتب  ــرورة اعداد س ــددت على ض وش
ــبية بني املوظفني من  يحقق العدالة النس
ــمي واخملصصات، فضال  ــث الراتب االس حي
ــات التقاعدية، مضيفة:  عن زيادة التوقيف
مت عرض اجلدول اخلاص على االمانة العامة 

جمللس الوزراء، وبانتظار التقرير النهائي.

البصرة / البينة اجلديدة 
ــاوي امس مدراء  ــة املهندس عباس جبر العلي ــى وزير الزراع التق
ــرة خالل  ــوزارة في البص ــة لل ــركات التابع ــروع الش ــر وف الدوائ
ــة البصرة بحضور الوكيل الفني للوزارة  زيارته مقر مديرية زراع
ــالع على الواقع  ــد و مدير الزراعة لالط ــني عبي ميثاق عبد احلس
ــي احملافظة.وأكد الوزير خالل اللقاء الذي حضره ايضا  الزراعي ف
ــرة وعدد من مربي الثروة  ــس احتاد اجلمعيات الفالحية بالبص رئي
ــى تذليل  ــاريع ، عل ــول الدواجن واملش ــة وأصحاب حق احليواني
ــات التي تواجه العمل الزراعي من اجل  كافة العقبات والتحدي
ــية  النهوض بهذا القطاع احليوي والذي يعتبر الركيزة االساس
ــني في مديرية  ــاد الوزير بجهود العامل ــاد الوطني .واش لالقتص
الزراعة لعملهم املتواصل وسعيهم املستمر في خدمة وتطوير 
العمل الزراعي في احملافظة.واستعرض مدير زراعة البصرة هادي 
ــاكل والتحديات التي تواجه القطاع  ــني قاسم ،اهم املش حس

الزراعي في احملافظة بشقيه احليواني والنباتي.

بغداد / البينة اجلديدة 
خصصت وزارة التربية أكثر من (٣٠) ألف رحلة مدرسية مزدوجة 
ــات الى مدارس  ــا يقارب (٢٥٠٠) طقم قنف ــبورة وم و(١١) ألف س
ــوي .وأعلن  ــوض بالقطاع الترب ــوة داعمة للنه ــوى في خط نين
ــية  ــي الوزارة عن وصول (١٤٠٠) رحلة مدرس ــب اإلعالمي ف املكت
الى مخازن تربية نينوى كدفعة أولى سترد بعدها باقي الدفعات 
ــدارس احملافظة .وأوضح مدير عام  تباعاً إلكمال احلصة املقررة مل
ــه دور كبير في  ــاهني ان هذا التجهيز ل ــوى خالد الش ــة نين تربي
ــاكراً املبادرة  ــبقاً ش ــة املثبتة لدينا مس ــة احلاجة الفعلي تلبي
الهادفة والسعي املتواصل من الوزارة في تأمني األجواء املالئمة 

للتالميذ. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــان  ــي احس ــد رئيس مركز التفكير السياس  اك
ــراق واملنطقة  ــدوء الع ــتقرار وه ــمري ان اس الش
متوقف على التنفيذ احلقيقي لالتفاق السعودي 
االيراني.وقال الشمري في تصريح صحفي ان امر 
ــعودية - االيرانية  ــة االطارية الس ــاح االتفاقي جن
ــا  ــدى التزامه ــدا وم ــران حتدي ــى اي ــف عل متوق
ــؤون  ــدم التدخل بالش ــة خصوصا بع باالتفاقي
ــدات. ــف التهدي ــة ووق ــدول املنطق ــة ل الداخلي

ــون االتفاقية  ــمري : انه ممكن ان تك واضاف الش
ــاك امكانية ان  ــتقرار وهن ــال مهما في االس عام
ــتمر  ــض القضايا وتس ــول بع ــدث خالفات ح حت
ــلبي  ــا لتدخل ايران الس ــدول بارتباكه ــض ال بع
ــؤونها الداخلية .واوضح : اذا ما استكمل  في ش
ــل اخلالفات وفق اجندة  هذا االتفاق ومضى ومت ح
مرتبطة بتوقيتات معينة سيكون هناك هدوء في 
ــي يفتح اجملال واسعا  املنطقة واستقرار سياس
ــدد  ــة االقتصادية وخاصة في العراق.وش للتنمي
ــي العراق  ــاح االتفاقية ف ــمري ان اهمية جن الش
ــاباتها  ــة جدا لكي تعيد بعض القوى حس مهم
ــكل كبير مبصلحة العراق  وان يكون االرتباط بش
ــاد عن  ــي واالبتع ــي واالمن ــتقراره السياس واس
ــة  ــرف او ذاك تعزيزا لسياس ــة هذا الط مهاجم
العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية.ووقعت 
ــة  ــعودية، اجلمع ــة الس ــة العربي ــران واململك إي
املاضية بوساطة صينية، اتفاقا بشأن استئناف 
ــية.ومن املقرر فتح سفارات  العالقات الدبلوماس
البلدين في غضون شهرين.ومت التوقيع على بيان 
ــات بني رئيس  ــام من احملادث ــترك بعد عدة أي مش
ــي ونظيره  ــن القومي اإليران ــس األعلى لألم اجملل

السعودي في بكني.
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متابعة / البينة الجديدة
ــو من حتقيق  ــن فريق نادي زاخ  متك
الفوز على ضيفه فريق نادي الكرخ 
ــات  منافس ــن  ضم  ١-٠ ــة  بنتيج
ــدوري العراقي املمتاز  اجلولة ٢٠ لل

لكرة القدم .
ــي الدقيقة  ــدف زاخو ف ــاء ه وج
١٤ من الشوط االول عبر الالعب 
ــهد اللقاء  ــكور.  وش ــان ش فرح
ــارس  ــرد ح ــة ٩٠ ط ــي الدقيق ف
ــهار  ــد صالح باش ــو، محم زاخ
احلكم البطاقة احلمراء املباشرة 

ــل احلارس البديل  بوجهه، ليدخ
ــل على  ــذي حص ــن ال ــث مع لي
ــر من اول  ــة صفراء للتأخي بطاق
ــة، فيما أضاف حكم اللقاء  ملس
ــرت  ــي  وج ــت اضاف ــق وق ٧ دقائ
ــة  ــاعة اخلامس ــاراة في الس املب
ــاء يوم األحد املاضي  والربع مس
في ملعب زاخو، مبحافظة دهوك 
ــتان . ورفع  ــن اقليم كوردس ضم
ــة ٢٤ باملركز  زاخو رصيده للنقط
ــد  ــرخ عن ــد الك ــد رصي ١٣، وجتم

النقطة ٢٦ باملركز العاشر .

متابعة / البينة الجديدة

ــي بقوانني  ــر دول ــذر خبي ح
لعبة كرة القدم، من تعرض 
العراق إلى عقوبة «قاسية» 
ــي  الدول ــرة  الك ــاد  احت ــن  م
ــحابه  «فيفا» في حال انس
ــا  ــد توقعه ــاراة «ق ــن مب م
ــرائيل  إس ــع  م ــة»  القرع
ــة كأس العالم  ضمن بطول
ــباب، مقدماً نصيحته  للش
ــرة العراقي  ــاد الك ــى احت إل
ــالق  انط ــل  قب ــرك  بالتح

القرعة.    
ــرى قرعة  ــرر أن جت ــن املق وم
ــباب  للش ــم  العال كأس 
ــوم ٣١ من  ــيا ي في اندونيس
ــم  س ــد أن حُ ــاري بع آذار اجل
ــاً بضمنهم  ــل ٢٤ فريق تأه
والفريق  ــي  العراق املنتخب 
توزيعهم  ليتم  اإلسرائيلي، 

على ست مجموعات.
شفق  وكالة  واستفسرت 
ــر القانوني  نيوز، من اخلبي

الرياضي  ــأن  بالش الدولي 
نزار  ــكا  أمري ــي  ف ــم  املقي
ــن  موقف االحتاد  أحمد، ع
الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
ــب  املنتخ ــحاب  انس إزاء 
ــي  ف ــع»  «املتوق ــي  العراق
ــه  القرعة مع  حال أوقعت
الفريق االسرائيلي، وأجاب 
ــالً «إذا أوقعتنا القرعة  قائ
وانسحبنا،  ــرائيل  اس مع 
فإن الفيفا سوف يعاقبنا 
ــية»، مؤكداً  ــة قاس عقوب
ــوف  ــاد الدولي س أن «االحت
يعتبر االنسحاب العراقي 
ــال اقحام  ــن أفع ــل م فع
السياسة بالرياضة والذي 
ــام  للنظ ــة  مخالف ــد  يع
الذي  ــا  للفيف ــي  األساس
ــا زج الدين  ــا بات مينع منع
ــة كرة  ــة برياض والسياس

القدم». 
ــاد  االحت ــد،  أحم ــح  ونص
ــرورة «التحرك  العراقي ض
ــاد  االحت ــو  نح اآلن  ــن  م

ــيوي والفيفا لضمان  اآلس
ــراق  الع ــع  وض ــي  حتاش
ــي مجموعة  ــرائيل ف واس
أن  ــى  إل ــاً  الفت ــدة»،  واح
ــه  ــذ ب ــراء أخ ــذا إج «هك
ــا عندما ضمن عدم  الفيف
وقوع روسيا وجورجيا في 

مجموعة واحدة».
وخالل السنوات السابقة 
ــة  ــوالت دولي ــهدت بط ش

ــي مختلف اجملاالت  عدة ف
ــرق  ف ــض  رف ــة  الرياضي
ورياضيون  عراقية  رياضية 
ــرب مواجهة  ــون وع عراقي
ــرائيليني  فرق أو العبني إس
ــة،  ــوالت الدولي ــي البط ف
ــا للتطبيع مع  وذلك رفضً
ــرائيل بأشكاله كافة،   إس
القضية  ــم  لدع ا  ــدً وتأكي

الفلسطينية.

متابعة / البينة الجديدة

ــره الياباني غدا  ــراق نظي ــباب الع ــب ش ــه منتخ يواج
ــيا، وذلك بعد فوز  األربعاء، في نصف نهائي كأس أمم آس
منتخب اليابان في املباراة احلاسمة على منتخب االردن 

بهدفني دون رد .
ــى االردن ٢-٠ ليتأهل الى  ــان عل ــب الياب ــب منتخ وتغل
ــباب  ــيا للش ــدور نصف النهائي من بطولة كأس آس ال
ــيالقي املنتخب  ومونديال كأس العالم ٢٠٢٣. وبذلك س
ــبابي العراقي في نصف نهائي البطولة. يذكر انه  الش
ــيا سوى  ــيا في املونديال وأمم آس لم يتبقى من عرب آس

منتخب العراق  الوطني.

حاوره /حسن حردان عدنان 
ــد  احم ــتاذ  االس ــف  كش
الطائرة  ــرة  ك عباس مدرب 
ــية  ــارات األساس ــن امله ع
ــرة  الطائ ــرة  الك ــراف  الحت
ــرة  الك ــال  ارس ــا  منه
والضرب  وتهيئتها  ومتريرها 
الساحق والتصدي الزاحف 
ــارات وقال  ــا من امله وغيره
ــرة هي لعبة  ــرة الطائ ان ك
ــن خاللها  ــد م ــاح يعتم جن
الالعب على تطوير نفسه 
ومهاراته ويزيد من موهبته 
ــالل النجاح والتركيز  من خ
ــا وقال أن االحتراف في  فيه
ــد على  ــذه اللعبة يعتم ه
واإلملام  والتعلم  ــة  املمارس
اجليد بتعاليم اللعبة واكد 
ــة القوة البدنية  على اهمي
الطائرة  ــرة  الك الالزمة في 

ــني وقوة  ــوة الذراع ــا ق منه
ــة  العالي ــة  واللياق ــز  القف
التي حتمي الالعب من التأثر 
ــة ومنها  ــات القوي باالصاب

اخللع املتكرر في الكتف.
* ما املهارات األساسية في 

الكرة الطائرة ؟ 
ــي لعبة  ــرة ه ــرة الطائ ـ ك
ــى  عل ــوي  حتت ــة  جماعي
ــية  االساس ــارات  امله
املهارات   ، الفنية  واملهارات 
ــة  لعب ــي  ف ــية  االساس
ــرة  هما مهارة  الكرة الطائ
ــر  ــارة التمري ــال ومه االرس
ــي  ه ــة  الفني ــارات  وامله  ،
املشتقة  ــتة  الس املهارات 
من املهارات االساسية وهي 
واستقباله  االرسال  مهارة 
الساحق  والضرب  واالعداد 
ــارة  ومه ــد  الص ــط  وحائ

الدفاع عن امللعب .
* ما انواع التمرير في الكرة 

الطائرة ؟ 
ــن التمرير  ــاك نوعان م ـ هن
ــرة الطائرة  ــة الك ــي لعب ف
التمرير من االسفل والتمرير 
والتمرير بصورة  األعلى  من 
ــارة هجومية  عامة هو مه

ودفاعية .
ــكيلة  ــف تتكون تش * كي

الفريق في الكرة الطائرة ؟
ــرة الطائرة  ــق في ك ـ  الفري
ــاً (٦)  ــن (١٢) العب يتكون م
العبني أساسيني و (٦) العبني 
الى  باإلضافة  ــني  احتياطي
املدرب واالخصائي النفسي 

واملعالج الرياضي.
*ما أفضل الدول في مجال 
ــرة الطائرة  ــة في الك رياض

عاملياً وعربياً ؟ 

ــن الدول  ــاك الكثير م ـ هن
التي تتميز وتتفوق بشكل 
ــرة  ــة الك ــي لعب ــح ف واض
ــل  البرازي ــا  منه ــرة  الطائ
وامريكا والصني وروسيا اما 
عربيا فهي جمهورية مصر 

وفلسطني وقطر .

ــرة  الك ــات  عقوب ــا  م  *
الطائرة؟ 

ــات الكرة الطائرة ال  ـ عقوب
ــن عقوبات باقي  تختلف ع
االلعاب كما في كرة القدم 
ــياق واآللية  ولكن هنا الس
ــن بقية االلعاب  تختلف ع
ــبب  ــد يتس ــب ق ألن الالع
ــي  رياض ــر  غي ــلوك  بس
ــالل احلاق  ــن خ ــي م وعدوان
ــم مما يؤدي الى  األذى باخلص
التحذير ومن ثم االستبعاد 

.
* ما املتطلبات البدنية في 

الكرة الطائرة  ؟ 

- املتطلبات البدنية لالعب 
الطائرة كأي تخصص  كرة 
ــوة انفجارية  يحتاج الى ق
والذراعني  ــني  للقدم عالية 
ــى قوة قفز عالية  وحتتاج ال

وجنب عال.
ــب الكرة  ــل يحتاج الع * ه

الطائرة الى توافق ؟ 
ــى توافق  ــم يحتاج ال ـ نع
ــم  عل ــات  ادبي ــي  ف ــه  ألن
ــاك  هن ــة  واحلرك ــب  التدري
ــواع للتوافق  ــرات وان متغي
ــني  ــني الع ــق ماب ــا تواف هن
والقدمني  والعني  والذراعني 
وهناك توافقات اخرى ايضا 
ــني العني  ــق ماب ــن تواف لك

ــني  هما  ــني والذراع والقدم
اكثر اهمية لالعب بنسبة 

عالية .

ــات املدرب  ــك ما صف * برأي
الناجح ؟ 

ـ في علوم الرياضة يجب ان 
ــهادة  يكون حاصالً على ش
ــة  ميداني ــرة  وخب ــة  علمي
ــهادة  علمية  كأن تكون ش
منها شهادة البكالوريوس 
ــوراه  الدكت أو  ــتير  واملاجس
ــدرب على  ــاعد امل فهي تس
ــة  العلمي ــه  معرفت ــادة  زي
ــي التدريب  ــتثمارها ف واس
أما اخلبرة امليدانية فهي  ان 
ــابقاً او  يكون العباً دولياً س
يكون ممارساً لهذه اللعبة .

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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علي رياح

ــوي ومميز  ــى آخر ظهور ق رّت عل ــنوات عجاف مَ ــر س عش
ــباب  ــات كاس العالم للش ــي نهائي ــرّف للعراق ف ش ومُ
ــتى، وكان يجب أن تنتهي إلى  ــت في مدن تركية ش أقيم
مركز أفضل من الرابع.. اليوم يستعيد العراق دوره املميز 
آسيوياً وعربياً في الظهور على مسرح املونديال الشبابي 
ــال إلى نصف  ــران واالنتق ــى إي ــوز األخير عل ــل الف بفض
ــت لنا عليها  ــيوية في رحلة كان ــة اآلس نهائي املنافس
ــبقت البطولة ورافقت املنتخب  مالحظات مفتوحة س
ــتان  ــيا وأوزباكس ــالث أمام إندونيس ــالل مبارياته الث خ
وسوريا وامتدت إلى املواجهة التي كنا نحسبها صعبة 
ــة والبدنية التي  ــران نظراً لتلك املالحظات الفني أمام إي
ــر يتفوّق على  ــا، وإذا باألخي ــت لدينا على منتخبن جتمع
ــترد نغمة التفاؤل واألمل  ــم اللقاء ويس ــه ويحس نفس
ــمها الكثير منا،  ــوط متقاطعة رس ــط خط والفوز وس
ــوة على الطاقم  ــد الصريح الذي بلغ القس حملت النق
ــع – إلى رأس  ــني وامتدت – بالطب ــي وعلى الالعب التدريب

االحتاد الكروي. 
ــبابي العراقي لم  ــا أن املنتخب الش ــة األهم هن احلقيق
ــات، ولم يغادرها  ــة مع انقضاء دور اجملموع يغادر البطول
لدى الدور ربع النهائي، والعنوان األبرز هنا أن العراق يضع 
ــه بني الدول األربع التي بلغت املرحلة قبل األخيرة  نفس
ــد الرغبة في املزيد،  من القارة كلها، وهذا العنوان يجس
لم ال؟ بعد أن كان اجتياز املنتخب اإليراني أمراً مستحيالً 
ــن جمهورنا، وهذا هو جوهر ما  ــع م في أذهان قطاع واس
ــك بالقدر الذي  ــرة، فهي تعطي ــه مباريات الك ــدور علي ت

تقدمه لها في امللعب وليس على وقع التكهنات.
ــننتظر فيه  ــيكون املوعد اجلديد الذي س  غدا األربعاء س
ــم الذين كادوا يغلقون  ــد من العبينا الصاعدين، فه املزي
أمام الكثيرين أبواب األمل في دور اجملموعات، وهم فتحوا 
ــهيتنا  ــوز على إيران، ففتحوا بذلك ش هذه األبواب بالف
ــان على اللقب الذي غاب عن  إلى املزيد، إذ تتبقى خطوت
ــنة، ولن ينسى عماد  ــرين س اخلزانة العراقية ثالثاً وعش
ــاب  ــد بصمته التاريخية في ذلك اخلتام على حس محم

اليابان.
ــف النهائي، نتحدث  ــن مواجهة نص ــى بُعد يومني م عل
ــؤال  ــبابي بلغة متفائلة، غير أن الس ــن املنتخب الش ع
ــيتمكن املنتخب وطاقمه من تفادي  يبقى قائماً: هل س
أخطائه وهفواته التي ال ميكن انكارها أبداً وكانت مصدراً 

لقلقنا جميعاً؟
ــي القدرة هذه املرة  ــى أن تكون لدى الطاقم التدريب نتمن
ــدف األول ممثالً  ــاز حتقيق اله ــد أن اجت ــى املعاجلة بع عل
ــق تطلعاتنا في  ــه أن يحق ــال، وباق علي ــرة املوندي بتذك
ــرد على فكرتي  ــيكون ال الوصول إلى لقب البطولة.. س
هذه أن الوصول إلى منصة التتويج صعب جداً، وقد يبدو 
ــتحيال لدى كثيرين.. وسأرد على اجلميع بسؤال: من  مس
كان بني صفوف املتشائمني من يتوقع الفوز على إيران؟!

لنؤمن بأن للكرة تفصيالت قد ال تخطر في البال، ولندعم 
ــيوية في  ــارة اآلس ــد ممثلي الق ــبابي أح ــا الش منتخبن
اخلطوتني الالحقتني، شريطة أن تبدأ املراجعة والتقييم 
على نحو شامل بعد انتهاء االستحقاق االسيوي وقبل 

الدخول في أجواء التحضير لالستحقاق العاملي.
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ــب العراقي  ــرز الالع أح
ــاماً  وس ــامن  غ ــجاد  س
ــة  بطول ــي  ف ــاً  برونزي
ــة  املفتوح ــا  افريقي
ــوزن ٨١ كغم،  للجودو ب
ــوزه على  ــد ف ــك بع وذل
ــني اثنني من تونس  العب
التمهيدية،  األدوار  ــي  ف
ــلوفيني  س ــب  والع
ــف  ــدور نص ــل لل ليتأه

النهائي.
ــد ذلك  ــر غامن بع وخس
ــري،  جزائ ــب  الع ــام  أم
وتغلب في لقاء الوسام 
ــب  ــى الع ــزي عل البرون
نيوزلندي ليحصل على 

وسام نحاسي.
ــة  البطول ــذه  ه ــد  وتع
ــة العالم  ــة بطول مبثاب
ــمح  تس ــا  كونه
مبشاركة ابطال ينتمون 
ــة  ــن كاف ــات م ملنتخب
القارات وال تقتصر على 

قارة افريقيا.

العراقي  ــب  الالع وكان 
ــالح أحرز أمس  عباس ف
ــي  ــي ف ــام الذهب الوس
بطولة افريقيا املفتوحة 
للجودو (بطولة العالم) 
ــم بعد فوزه  وزن ٨١ كغ
ــب  ــب املنتخ ــى الع عل

جزائري.
ــب  ــد املنتخ ــل وف ووص
إلى  ــودو  للج ــي  العراق
ــية  التونس ــة  العاصم
ــاركة في  من أجل املش
بطولة إفريقيا املفتوحة 
ــرة ٨ -١٢   ــودو  للفت للج

شهر آذار اجلاري
يشار الى ان  منتخب 
ــي  ف ــارك  ش ــراق  الع
التي  ــرب  الع ــة  بطول
ــي الدوحة  اختتمت ف
ــهر احلالي  مطلع الش
ــا  فيه ــق  حق ــي  والت
ملونة  ــمة  اوس أربعة 
ــس  تون ــى  ال ــه  توج
ــكر  مبعس ــول  للدخ

تدريبي قصير .

طاقات شابة
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عوض الريال اإليراني، بعض اخلسائر التي 
تكبدها في اآلونة األخيرة، مسجال ارتفاعا 
جتاوز ٦٪ بعد اتفاق إيران والسعودية على 
ــية يوم  ــات الدبلوماس ــتئناف العالق اس
ــع الصرف  ــار موق ــي .وأش ــة املاض اجلمع
ــت دوت كوم  األجنبي اإللكتروني بونباس
إلى أن الريال سجل ٤٤٧ ألفا مقابل الدوالر 
في السوق احلرة غير الرسمية مقارنة مع 
٤٧٧ ألفا.وقال موقع بازار ٣٦٠ دوت كوم إن 
سعر الريال بلغ ٤٤٦٥٠٠.وهبط الريال إلى 
ــتوى قياسي عند ٦٠١٥٠٠ للدوالر في  مس
ــباط، ولكنه عاد لالرتفاع في آذار  أواخر ش

ــأن البرنامج النووي  بعد تراجع التوتر بش
ــارة رئيس  ــع زي ــا يبدو م ــى م ــي عل اإليران
ــة الذرية التابعة  ــة الدولية للطاق الوكال
لألمم املتحدة إلى طهران.وتوقفت احملادثات 
ــة والتي هدفت  ــوى العاملي ــني إيران والق ب
ــران النووي مقابل رفع  لكبح برنامج طه
ــا أدى تراجع آفاق  ــات منذ أيلول، مم العقوب
ــدل  مع ــاع  ارتف ــع  اإليراني.وم ــاد  االقتص
ــن ٥٠٪،  ــى أكثر م ــنوي إل ــم الس التضخ
يحاول اإليرانيون حماية قيمة مدخراتهم 
ــالت األجنبية أو  ــراء العم ــق ش ــن طري ع
ــن ٣٠٪  ــا يقرب م ــال م ــد الري الذهب.وفق
ــدء االحتجاجات على  ــذ ب ــن قيمته من م

مستوى البالد في أيلول.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطات التركية أكثر من ٢٥٠  أخلت الس
ــر، جنوب  ــار بك ــجن دي ــجينا من س س
شرقي تركيا، بسبب تسيل التربة الناجت 
عن الزلزالني املدمرين اللذين ضربا البالد 
ــباط املاضي.وقالت وسائل  في شهر ش
إعالم محلية، إنه مت فحص السجن الذي 
بدأ بناؤه في عام ١٩٩٤ ودخل اخلدمة في 
عام ٢٠٠٣، حيث اكتشف الفنيون تسيل 

ــجن  ــؤولون إخالء الس ــة، فقرر املس الترب
ــخصا بينهم مدانون  ــذي يضم ٢٥٨ ش ال
ــون بجرائم ارهابية.ونقل على إثر  ومعتقل
ــجون  ذلك ١٤٨ محكوما ومعتقال إلى س
ــان وإيالزيغ وفان، فيما نقل ١١٠ منهم  بامت
ــة باملدينة.ويحدث  ــجون مختلف ــى س إل
تسيل التربة عندما تفقد التربة املشبعة 
ــبعة جزئيا بشكل كبير صالبتها  أو املش
حتت تأثير الهزات األرضية والزالزل.وسجن 

 ،«D» ــجن مغلق من النوع ديار بكر هو س
وهي سجون تعتبر في تركيا ذات إجراءات 
أمنية مشددة، وحراسة شديدة.وشهدت 
ــباط املاضي زلزالني عنيفني  تركيا في ش
ــى مقياس  ــات عل ــا ٧ درج ــت قوتهم فاق
ــل اآلالف، وكذلك  ــا أدى إلى مقت ريختر، م
ــكنية، فيما ال  ــر آالف الوحدات الس تدمي
تزال البالد تشهد هزات ارتدادية بني احلني 

واآلخر.

وكاالت / البينة الجديدة

ــي ، أن  ــد املاض ــية، األح ــاع الروس ــت وزارة الدف أعلن
ــكرية في منطقة  قواتها تواصل تنفيذ عمليات عس
ــك شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قتلت أكثر  دونيتس
ــاعة املاضية. ــا أوكرانيا خالل الـ٢٤ س ــن ٢٢٠ جندي م

وذكرت الوزارة أن «القوات الروسية دمرت مركبة مشاة 
ــبع مركبات إضافة  ــة وثالث مدرعات قتالية وس قتالي
ــب  إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-٣٠ خالل اليوم، بحس
رويترز».يأتي ذلك فيما يقول كل طرف إنه كبد الطرف 
ــق من صحة  ــة، ويصعب التحق ــائر فادح اآلخر خس

ــداد التي يعلنها كل جانب.بدورها، قالت أوكرانيا  األع
ــي قتلوا أو  ــبت إن أكثر من ٥٠٠ جندي روس أمس الس
ــيطرة  ــاعة في معركة للس أصيبوا في غضون ٢٤ س
ــية وقوات  ــيطرت قوات روس على مدينة باخموت.وس
ــي تدير مجموعات  ــركة فاغنر اخلاصة، الت تابعة لش
ــرقي من  ــي اجلزء الش ــى منطقة ف ــة، عل ــن املرتزق م
املدينة ومشارفها من جهة الشمال واجلنوب، لكنها 
ــول  ــا بالكامل.وتق ــي حصاره ــى اآلن ف ــت حت أخفق
ــيطرة على باخموت ستحدث ثغرة  موسكو إن «الس
ــتكون خطوة في سبيل  في الدفاعات األوكرانية، وس
ــيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية،  الس

وهي هدف كبير في احلرب».

وكاالت / البينة الجديدة

ــبة  ــس االميركي جو بايدن محاس تعهد الرئي
األشخاص املسؤولني عن إفالس بنك سيليكون 
ــر  ــة مالية ثانية هي سيغنِتش فالي ومؤسس
ــة  ــه لطمأن ــت نفس ــي الوق ــاعيا ف ــك، س بن

األميركيني إلى أن ودائعهم بأمان.وقال بايدن في 
ــدة محاسبة املسؤولني عن  بيان «أنا ملتزم بش
هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة 
ــنا  والتنظيم للبنوك الكبرى حتى ال جند أنفس
ــاف الرئيس  ــرة أخرى».وأض ــف م ــي هذا املوق ف
ــى موقع تويتر  ا عل ــرها أيضً في تصريحات نش

«ميكن للشعب األميركي والشركات األميركية 
ــتكون  ــي أن ودائعهم املصرفية س ــوا ف أن يثق
موجودة عندما يحتاجون إليها».وذكر بايدن أنه 
ــن النظام املصرفي األميركي  يعتزم التحدث ع
ــة األميركيني بعد  ــس االثنني، لطمأن صباح ام
ــيليكون فالي وبنك سيغنتشر. إفالس بنك س
ــب بالكامل  وفي بيان تضمن وعدا بأن «يحاس
ــال بايدن ليل  ــذه الفوضى» ق ــؤولني عن ه املس
ــبل  ــأن س ــأدلي بتصريحات في ش ــد «س األح
ــة  ــرن حلماي ــي م ــام مصرف ــى نظ ــاظ عل احلف
ــدت وزيرة  ــادي التاريخي».وأك ــا االقتص تعافين
ــني أن احلكومة  ــت يل ــة جاني ــة األميركي اخلزان
ــيليكون فالي  ــر إفالس بنك س ــد جتنب تأثي تري
ــام املصرفي. وقد  ــي) على بقية النظ (إس في ب
ــنطن إنقاذ املؤسسة عبر ضخّ  استبعدت واش
ــي املقابل  دت ف ــا، لكنها أكّ ــوال عامة فيه أم
ــتحمي كل ودائعها.وأعلنت السلطات  أنها س
ــتضمن  املالية األميركية األحد خطة إنقاذ س
ــيليكون  أن يتمكن جميع املودعني في بنك س
فالي من استرداد أموالهم «بالكامل».وجاء في 
ــترك صادر عن وزارة اخلزانة األميركية  بيان مش
ــى الودائع  ــني عل ــة للتأم ــة الفدرالي واملؤسس
ــيتمكن  ــي األميركي «س ــي الفدرال واالحتياط
ــى كل أموالهم اعتبارًا  املودعون من الوصول إل
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وكاالت / البينة الجديدة
ــتريت  س «وول  ــة  صحيف ــادت  أف
ــادر مطلعة  ــال» نقالً عن مص جورن
ــي جني  ــس الصيني، ش ــأن الرئي ب
ــران إلى  ــا دول اخلليج وإي ــغ، دع بين
ــام احلالي. ــد قمة في بكني الع عق

ــة أن هذا االقتراح  وذكرت الصحيف
ــي في كانون  ــه الرئيس الصين قدم
ــش  ــى هام ــي ٢٠٢٢ عل االول املاض
ــي  ف ــة  الصيني ــة  العربي ــة  القم
الرياض. ووافقت السلطات اإليرانية 
ــاركة  ــام قليلة» على املش «بعد أي
ــفت  ــل هذا االجتماع.وكش في مث
ــني دول  ــر معلنة ب ــن «القمة غي ع
مجلس التعاون اخلليجي (البحرين 
والسعودية  وقطر  وعمان  والكويت 
ــتعقد في وقت  واإلمارات) وإيران، س
الحق هذا العام»، بعد اللقاء املزمع 
ــعودي  عقده بني وزير اخلارجية الس
ــره اإليراني  ــل بن فرحان ونظي فيص
اللهيان.وأعلنت  أمير عبد  ــني  حس

ــعودية وإيران  اململكة العربية الس
والصني، في وقت سابق عن التوصل 
ــتئناف  ــي بكني، الس ــى اتفاق، ف إل
العالقات الدبلوماسية بني الرياض 
ــفارتيهما  ــران وإعادة فتح س وطه
ــهران.وجاء  ــدة أقصاها ش ــالل م خ
ــنوات على  ــك بعد أكثر من ٧ س ذل
ــية بني  ــع العالقات الدبلوماس قط

البلدين.

وكاالت / البينة الجديدة

ــدة، امس  ــة فكرية رائ ــفت مؤسس كش
ــززت وارداتها  ــني، أن الدول األوروبية ع اإلثن
ــلحة الرئيسية بنسبة ٤٧ باملئة  من األس
ــابقة لعام  ــس الس ــنوات اخلم ــي الس ف
ــكا من  ــة أمري ــت حص ــا ارتفع ٢٠٢٢ كم
ــن ٣٣ باملئة  ــلحة العاملية م صادرات األس
ــية  ــرب الروس ــت احل ــى ٤٠ باملئة.ودفع إل
ــعي  ــدول األوروبية إلى الس ــة ال األوكراني
ــر  بيت ــال  دفاعاتها.وق ــز  لتعزي ــث  احلثي
ــي معهد  ــر ف ــث الكبي ــان، الباح دي ويزمي
ــالم في  ــتوكهولم الدولي ألبحاث الس س
ــار نقل األسلحة على  بيان: «رغم انحس
ــا إلى أوروبا  ــتوى العالم، فإن انتقاله مس
ــيا  ــني روس ــرات ب ــبب التوت ــرا بس زاد كثي
ــدول األوروبية».ويقصد املعهد  ال ومعظم 
والسفن  الطائرات  ــية  الرئيس باألسلحة 
ــة والصواريخ  ــة والدبابات واملدفعي احلربي
ومختلف منظومات الدفاع الثقيلة.وذكر 
املعهد أن الدول األوروبية في حلف شمال 
ــات املتحدة  ــذي تقوده الوالي ــي ال األطلس

ــبة ٦٥  ــلحة بنس عززت وارداتها من األس
ــة  ــرة األعوام اخلمس ــة بفت ــة مقارن باملئ
ــلحة على  ــن انتقال األس ــابقة. لك الس
ــتوى العالم تراجع ٥٫١ باملئة حسبما  مس
ــدة هي أكبر  ــات املتح ــال املعهد.والوالي ق
ــود الثالثة  ــالل العق ــلحة خ ر لألس مصدّ
ــيا.وارتفعت صادرات  املنصرمة تليها روس
ــلحة األمريكية ١٤ باملئة في الفترة  األس
من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٧. ومتثل الواليات 
ــلحة  ــدة ٤٠ باملئة من صادرات األس املتح
ــيا من  ــت حصة روس ــة. وانخفض العاملي
ــيمون تي.  ــة إلى ١٦ باملئة.وقال س ٢٢ باملئ
ــتوكهولم  ــان، الباحث في معهد س ويزمي
ــن املرجح أن  ــالم: «م ــي ألبحاث الس الدول
ــن صادرات  ــرب أوكرانيا احلد م ــل ح تواص
ــية. والسبب في هذا هو  األسلحة الروس
ــيا ستعطي األولوية إلمداد قواتها  أن روس
املسلحة وألن طلب الدول األخرى سيظل 
ــبب قيود التجارة املفروضة  منخفضا بس
على روسيا».وحذر املعهد في ٢٠٢٢ من أن 
ــتنمو على  ــانة النووية العاملية س الترس

األرجح خالل السنوات املقبلة.

وكاالت / البينة الجديدة

ــعودي  ــر اخلارجية الس ــد وزي أك
األمير فيصل بن فرحان إن االتفاق 
ــي على عودة  ــعودي - اإليران الس
يؤكد  ــية  الدبلوماس ــات  العالق
ــتركة لدى اجلانبني  الرغبة املش
التواصل  ــر  ــات عب ــل اخلالف «حل
واحلوار». لكنه شدد على أن ذلك 
«ال يعني التوصل إلى حل جميع 
ــة بني البلدين». اخلالفات العالق

ــي  ف ــران  وطه ــاض  الري ــت  تفق
ــوم اجلمعة املاضي، على  بكني، ي
ــات املقطوعة  ــتئناف العالق اس
ــذ ٢٠١٦ وإعادة فتح  ــا من بينهم

ــهرين.وقال  ش خالل  السفارتني 
ــي أول حوار  ــعودي ف ــر الس الوزي
ــه يتطلع إلى  ــه منذ اإلعالن، إن ل
ــي قريباً بناء  ــره اإليران لقاء نظي
على ما مت االتفاق عليه. وأضاف: 
ــتئناف العالقات  ــتعد الس «نس
ــا  بلدين ــني  ب ــية  الدبلوماس
ــني، ومن  ــهرين املقبل خالل الش
ــتقبالً أن نتبادل  ــي مس الطبيع
ــل  «األص أن  ــاف،  الزيارات».وأض
ــة هو وجود  ــي العالقات الدولي ف
ــني الدول،  ــية ب عالقات دبلوماس
ــال دولتني  ــي ح ــك ف ــزز ذل ويتع
جارتني بحجم اململكة العربية 
اإليرانية  واجلمهورية  السعودية 

ــة  ــدة ديني ــط ع ــا رواب جتمعهم
ــة  ــة وحضاري ــة وتاريخي وثقافي
مشتركة».وبني الوزير السعودي: 
ــذا االتفاق الذي  ــا إلى ه «وصولن
سيفضي إلى استئناف العالقات 
ــا  ــي توصلن ــية، ال يعن السياس
حلل جميع اخلالفات العالقة بني 
بلدينا، وإمنا هو دليل على رغبتنا 
ــتركة بحلها عبر التواصل  املش
واحلوار بالطرق السلمية واألدوات 
الدبلوماسية. ونحن في اململكة 
ــة جديدة مع  نأمل بفتح صفح
ــاون مبا  ــز آفاق التع ــران، وتعزي إي
ــيخ  ترس إيجاباً على  ــس  ينعك
ــتقرار ودفع عجلتي  األمن واالس

ــي  ــس ف ــار، لي ــة واالزده التنمي
بلدينا فحسب، بل في املنطقة 
ــن فرحان: «أتطلع  ككل».وأكد ب
إلى لقاء وزير خارجية إيران قريباً 
ــاق عليه،  ــا مت االتف ــاء على م بن
ــات  ــتئناف العالق ــنعد الس وس
ــني بلدينا خالل  ــية ب الدبلوماس
الشهرين املقبلني. ومن الطبيعي 
ــادل الزيارات». ــتقبالً أن نتب مس
ــة: «من أهم  ــر اخلارجي ــر وزي وذك
مقتضيات فتح صفحة جديدة 
ــا مت االتفاق  ــزام مب ــع إيران االلت م
ــني، ومبا نصت  ــني الطرف عليه ب
ــان الثالثي  ــني البي ــه مضام علي
ــعودي - اإليراني - الصيني،  الس

ومما ال شك فيه أن مصلحة بلدينا 
ــل  ــي تفعي ــن ف ــة تكم واملنطق
ــيق  والتنس ــاون  التع ــارات  مس
ــترك والتركيز على أولويات  املش
ــارات  اعتب ــن  م ــدالً  ب ــة  التنمي
ــي لتحقيق  ــة، ومبا يفض الهيمن
ــعوبنا وأجيال  تطلعات وآمال ش
الشابة في مستقبل  منطقتنا 
ــوده األمن واالستقرار  أفضل يس
واالزدهار. وإنه ليحدونا األمل بأن 
يشاركنا اجلانب اإليراني األهداف 
إلى  ونتطلع  ــا،  ذاته والتطلعات 
ــبيل حتقيق  ــل معه في س العم

ذلك».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــن حزب رئيس ــن برملاني م أعل
وزراء البالد ميلوني، االحد املاضي، 
ــا  ــي ليبي ــر ف ــف مهاج أن ٧٠٠ أل
ــالق بحرا  ــون فرصة االنط يتحين
ــب ما أظهرت  نحو إيطاليا، بحس

ــتخباراتية.وقال  اس ــات  معلوم
ــاة  ــي، لقن ــو فوت ــب توماس النائ
ــوم ٢٤» التلفزيونية  ــي ك ــي ج «ت
ــرات  اخملاب ــزة  أجه ــرات  «تقدي إن 
ــود ٦٨٥  ــير إلى وج اإليطالية تش
ــم في  ــر منه ــر، كثي ــف مهاج أل

ــة،  ــال الليبي ــكرات االعتق معس
ــط البحر  يتوقون لإلبحار عبر وس
املتوسط على منت قوارب املهربني. 
إذ وصل نحو ١٠٥ آالف مهاجر إلى 
ــق البحر في عام  إيطاليا عن طري
ــذ بداية هذا  ــاف: «من ٢٠٢٢».وأض

ــى ١٠ اذار، وصل حوالي  العام حت
ــة  ــم بضع ــخص، منه ١٧٦٠٠ ش
ــئ اإليطالية  ــوا في املوان آالف نزل
في األيام القليلة املاضية، ويوازي 
هذا الرقم حوالي ٣ أضعاف الرقم 
ل في نفس الفترة الزمنية  املسجّ

ــابقني،  ــن العامني الس في كل م
ــة  جائح أن  ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
ــد تكون أدت إلى  «كوفيد – ١٩» ق
ــدوره، ذكر خفر  تقليل الرحالت».ب
السواحل اإليطالي إنه «أنقذ أكثر 
من ١٠٠٠ مهاجر قبالة السواحل 

اجلنوبية للبالد في األيام األخيرة. 
ــا وصل مئات آخرون إلى جزيرة  كم
الصغيرة،  اإليطالية  ــا  المبيدوس
جنوب صقلية، بعد انطالقهم من 
تونس، بحسب بيان للسلطات».
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الثقافي  ــز  املرك احتضنت قاعة 
ــعدون مساء  النفطي ببارك الس
اجلمعة ٢٧/ كانون الثاني / ٢٠٢٣ 
ــاء  ــة لالحتف ــة خطابي احتفالي
ــيس  لتأس ــنوية  الس ــرى  بالذك
ــنزاني  الكس ــي  الثقاف ــس  اجملل

العاملي .
ــة بتالوة من  ــدأت االحتفالي وابت
ــورة  ــم ، وقراءة س ــرآن احلكي الق

الفاحتة على ارواح شهداء العراق 
، وعزف النشيد الوطني .

العديد  ــي االحتفالية  والقيت ف
ــد  والقصائ ــات   الكلم ــن  م
ــذه  ه ــت  ــي حيي الت ــعبية  الش
القاها  ــي  الت الكرمية  ــبة  املناس
ــد عباس  ــور احم ــن الدكت كل م
ــرف على اجمللس،  ــي املش النعيم
ــن  ــة االرم ــي كنيس ــة راع وكلم

ــراق، وكلمة  ــس في الع االرثوذك
الطائفة الصابئية املندائية التي 
ــيخ  ــيخ قيس الش ــا الش القاه
ــة العاملية  ــة الرابط ــدر ،وكلم ب
للدفاع عن اللغة العربية القاها 
ــان ،  ــم فرم ــد قاس ــور ولي الدكت
البغدادية  رابطة اجملالس  وكلمة 
ــها صادق  الثقافية القاها رئيس
ــي ، وكلمة حزب  ــم الربيع جاس

ــدي  ــة االيزي ــة والدميقراطي احلري
ازاد  ــيخ  الش ــي   احملام ــا  ألقاه
ــتيه في  ــة ممثلية الزرادش ،وكلم

العراق حيدر عبد اهللا عبود .
ــي االحتفالية فعالية  وقدمت ف
ــل  لفرقة رس ــادية جميلة  انش
مت  ــك  وكذل  ، ــادية  االنش ــة  احملب
عرض فلم وثائقي عن نشاطات 

الطريقة الكسنزانية .

ــة االحتفالية مت توزيع  وفي نهاي
التقديرية  ــهادات  والش ــدروع  ال
ــني  املثقف ــن  م ــدد  ع ــى  عل
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
وغيرهم . وشارك في االحتفالية 
ــس  اجملال ــة  رابط ــس  رئي ــب  نائ
ــرداوي وعدد  الع البغدادية عادل 
ــة  االداري ــة  الهيئ ــاء  أعض ــن  م

والعامة للرابطة .

ــرادة ندوته  ــعرباف الثقافي بالك ــرّس مجلس الش ك
نصف الشهرية للبحث في اسرار االساطير العراقية 

القدمية  في بالد الرافدين..
ــم محمد صالح محاضرة  حيث القى الباحث جاس
ــدت عصر  ــس التي عق ــدوة اجملل ــى في ن ــذا املعن به
ــادل  ــا ع ــي/ ٢٠٢٢، واداره ــون الثان ــبت ٢٨/ كان الس
ــني ورواد  ــر من املثقف ــد كبي ــرداوي بحضور حش الع

اجملالس الثقافية..
ــاطير العراقية القدمية التي منت  وبني احملاضر ان االس
ــد اللبنة االولى  ــن تع ــي ارض وادي الرافدي ــرت ف وترع
للثقافة واحلضارة العراقية الضاربة في عمق التاريخ 
االنساني ، حيث كانت مهد تلك احلضارة مدن وممالك 
ــراق القدمية التي يعود تاريخها الى عمق ( ٧)االف  الع
ــوركاء واوروك واور  ــك ال ــدن وممال ــي منها م ــنة الت س
ــهدات  ونفر وغيرها من املدن العريقة االخرى التي ش
ــرف االول  ــى للكتابة واحل ــني القدام ــراع العراقي اخت
ــمارية التي  املدون على الرقم الطينية بالكتابة املس
ــاف العجلة  تعد الكتابة االولى في التاريخ ، واكتش
ــي للزراعة   ــة ، واحملراث الزراع ــت للصناع التي اسس

ــة انذاك وغيرها  ــورات واملعابد التي تعبد االله والزق
ــرت حياة  ــة  االخرى التي يس ــفات املهم من املكتش
ــت الى االمم واحلضارات  ــان القدمي ومن ثم انتقل االنس
ــفة او التي  ــة ، وما اثار وادي الرافدين املكتش الالحق
مازالت مطمورة في باطن االرض اال شاهد ناصع على 

عمق العراق وجذره الرافديني االصيل ..
ــاطير التي  ــن املالحم واالس ــدد م ــرق الى العدي وتط
ــراق القدمي وهي كثيرة ال  ــت في ارض  الع ولدت وعاش

يحصرها تعداد او حساب .. 
ــك مبلحمة گلگامش  ــرب محمد صالح مثالً بذل وض
ــي الوركاء ، واحداثها   ــدة ، التي جرت فصولها ف اخلال
ــى بحث گلگامش  ــوقة التي تركز عل الدرامية املش
ــي وجدها في جبال بالد  ــبة اخللود الت الدائم عن عش
ــى ، وحزنه  ــرقتها منه االفع ــي س ــان) والت االرز ( لبن
ــديد على رحيل عدوه اللدود الذي اصبح  وجزعه الش
ــدو) ، وغيرها من  ــدوق ( انكي ــا بعد صديقه الص فيم
ــي  ــة الت ــة الالحق ــات احلضاري ــوادث واالنعكاس احل
ــي انتقلت فيما بعد الى  ــهدتها  بالدنا قدمياً، والت ش

حضارات الشعرب واالمم اجملاورة..
ــاطير  ــم على اهمية ان نوظف هذه االس واكد جاس
العراقية في ثقافتنا وادبنا اليوم ، كما فعله هو فعالً 
ــات احلضارات الرافدينية  عندما حول قصص وحكاي
ــخ في  ــص وحكايات لالطفال ليرس ــى  الى قص االول
ــم واثارة االعتزاز  ــم عمق حضارتهم وتاريخه اذهانه

ــبق  له ان اصدر في  ــهم الغضة ، حيث س في نفوس
ــال ( ادب االطفال ) ومواضيع ثقافية اخرى ما  هذا اجمل
ــارب من ( ٩٤) كتاباً معظمها طبعت  على نفقته  يق
ــدود الدخل.. وبعد ان  انهى  اخلاصة ، وهو التربوي احمل
ــه املداخالت  ــه  انهالت علي ــاء محاضرت ــر الق احملاض

ــاركني  ــارات الكثير من قبل عدد من املش واالستفس
في الندوة ومن بينهم كل من :

ــى قصيدة عن االمام  ــاعر عدنان احللي  الذي الق الش
علي (ع) ، ووليد العبيدي ، واملهندس حيدر الكفيشي 
، وعلي سلمان والدكتور ماهر جبار اخلليلي ، وابو نبيل 
العزاوي ، والدكتور ضياء اخلاقاني ، واملهندس هيرمون 
ــاك ، واملهندس عبد السالم اجلشعمي وحسني  ارش
ــري واملهندس املعماري   ــي والدكتور كرمي العمي البيات
عبد االمير الشيباني الذي اقى خالل مداخلته ابيات 
شعرية من نظمه، والدكتور محمود الكروي ، وكمال 
ــان  ــن حبيب ، والدكتور احس العامري ، واحمد حس
الشعرباف والدكتور جعفر طالب اجلنديل ، والدكتور 
ــوداني ، والدكتور حسني التكمه جچي   منصور الس
ــني العبودي ، والدكتور صبحي  ، واحملامي محمد ياس
ناصر ، وازهار الشعرباف ، والدكتور صادق ياسني احللو 
ــمي ،  ــكرچي والدكتورة فاتنة رضا الهاش ورضا الش
ــتار، ومحمود املياحي ، والدكتور فالح  ومها عبد الس
ــي ، وكاظم هالل البدري ، وحيدر باقر  حسن القريش

وغيرهم..

ــي في  ــة الثقاف ــس اجلواهري ــرّس مجل ك
ــهرية التي عقدت  ــة ندوته الش الكاظمي
ــون الثاني/ ٢٠٢٣  ــبت ٢٨/ كان ــاء الس مس
ــة العالجية  ــوع ( التغذي ــة موض ملناقش

وامراض العصر / مرض السكر امنوذجاً) .
وضيفت الندوة التي ادارها عادل العرداوي 
لهذا الغرض الدكتور عمار اجلصاني الذي 
ــكر  اوضح في بداية حديثه ان مرض الس
ــائالً عن  ــرض العصر ، متس ــد اليوم م يع
ــيراً الى ان  ــة عالجه..مش ــبابه وكيفي اس
ــي للمصاب به له اثر كبير  العامل النفس
في عالجه او بقائه ، خاصة اذا ماعرفنا ان 
من اسبابه تعرض لالنسان ملوقف مفاجئ 
ــدم عمل جهاز  ــه) وارتباط ذلك بع ( هبط
ــد يدفع لصعود  ــكل جي (البنكرياس) بش
ــبب في  مادة ( الكلكوز) في الدم التي تس

هذا املرض ..
ــة مثلى  ــاك طريق ــي ان هن ــني اجلصان وب
ــتخدام نبات  للتخلص من هذا املرض باس

ــص وفوائد  ــني الذي يحمل خصائ الدارس
ــا التزم  ــكر فيم ــة للتخلص من الس جم
املريض باوقات تناول الطعام واللجوء الى 
ــرة يومياً قبل تناوله   تناول فنجان قهوة م
ــد عن   ــي ويبتع ــور الصباح ــام الفط طع

تناول الشاي احمللى بالسكر..
ــن  ــرة م ــة صغي ــذ ملعق ــف ان اخ وكش
ــني املطحون في قنينة  ــحوق الدارس مس
(بطل)  ماء دافئ وخضه ووضعه في مكان 
ــاعة  ــن النور ملدة ١٢/ س ــم بعيداً ع مظل
ــه تاثير  ــيكون ل ــم تناوله يومياً س ومن ث
ــفاء ، ليس هذا فقط بل  ــحري في الش س
ــي معاجلة االصابة بضعف  ينفع كذلك ف
الذاكرة وكثرة النسيان ( الزهامير) ويعالج 
ــل الكليتني ، وفيه  ــط عم الطحال وينش
ــة العظام  ــج هشاش ــادة هالمية تعال م
ــاء  ــوزن ، ومفيد للنس ــك تثبيت ال ، وكذل
ــواد الذي  ــع ومعاجلة الس ــل والرض احلوام

يحيط بالعينني وغيرها ..
واضاف الدكتور اجلصاني ان مرض السكر 

ليس مرضاً وراثياً كما يظن البعض ، بل ان 
االنسان يصاب به بشكل مفاجئ من دون 
سابق انذار اثر صدمة نفسية يتعرض لها 
في حياته اليومية ، مشيراً الى من اعراض 
ــان واخلمول ،  ــة اللس هذا املرض هو يبوس

وشعور بالم املفاصل وغيرها..
ــر محاضرته انهالت  وبعد ان انهى احملاض
ــن  م ــارات  واالستفس ــالت  املداخ ــه  علي
ــن كان منهم  ــدوة الذي ــاركني في الن املش
ــرار  عباس  ــاء ابو العيس ، وك ــن: ملي كل م
ــان  ، وعلي ناصر الكناني ، والدكتور احس
الشعرباف والدكتور جعفر طالب اجلنديل 
وسمير الكظماوي ، وكرمي البناء والدكتور 
علي الهاشمي والدكتور فراس احلسيني 
ــاح العارضي ، ومنصور  وكرمي بنانة ، وصب
ــى الدخيلي  ــني ، وصفاء ، ورعد موس حس
ــود اجلابري ، وكاظم هالل البدري ،  ، ومحم
وحسام اجلواهري ، وصادق جاسم الربيعي 

، وصدام عليوي وغيرهم ..

عىل قاعة املركز الثقايف النفطي 

احتفالية يف الذكرى الثانية لتأسيس املجلس الثقايف الكسنزاين 

يف جملس الشعرباف الثقايف بالكرادة

جاسم حممد صالح يغور يف اعامق االساطري القديمة يف بالد الرافدين

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

اعتادت عاصمتنا احلبيبة ، ومنذ سنوات خلت على االهتمام بالزهور 
ونباتات الزينة وعاملها اجلميل الساحر ..

ــذا اجلانب  ــداد اهتمت به ــة / امانة بغ ــإن امانة العاصم ــداً ف وحتدي
ــرن املاضي ، يوم اقامت اول معرض  ــط اربعينات الق احليوي منذ اواس
ــح عليها ان  ــاس اصب ــي بغداد ، وعلى هذا االس ــور الربيعية ف للزه
ــا املتواصلة املتمثل في حرصها  ــي هذا اجلانب اهميتها ورعايته تول
ــديد على اقامة املعارض واملهرجانات املوسمية للزهور وحتديداً  الش
ــمني اخلريفي والربيعي ، وكان عشاق الزهور واجلمال والعطر  للموس
واأللق ينتظرون اقامة تلك املعارض الزهرية على أحر من اجلمر .. حيث 
ــارات املواطنني وعوائلهم  ــات فاحتة ابوابها لزي ــتمر تلك الفعالي تس
ــالع والتمتع بجمال  ــم الفرصة لالط ــام ، تتاح له ــرة ( ٧- ١٠) اي لفت
ــة ..وكذلك تتوفر  ــاحرة البديع ــة ومخلوقاتها الرقيقة الس الطبيع
لهم الفرصة القتناء ما يرغبون به من انواع معينة من تلك النباتات 
ــجيرات لتعزيز وتنمية حدائقهم املنزلية وتلك  والزهور واحياناً الش
ــل من اهداف  ــعى االمانة لتحقيقها وهدف نبي ــية تس غاية اساس
ــة حضارية وجمالية  ــات الزهور ، وهي مهم ــة وتنظيم مهرجان اقام
وذوقية سامية .. ونحرق مراحل الزمن لنصل الى عام / ٢٠٠٩ املنصرم، 
ــذا املضمار حيث  ــا املنتظرة في ه ــه خطوته ــدأ امانة بغداد في لتب
ــور ) ليكون  ــنوي االول للزه ــيس ( مهرجان بغداد الس ــرت بتأس باش
ــات وورود وزهور  ــا على نبات ــرعة لنطل عليه ــة خير ونافذة مش فاحت
العالم في ربيع كل عام من خالل اجنحة الدول الشقيقة والصديقة 
ــة املتخصصة  ــاتل الزراعي ــركات واملكاتب واملش ــرات من الش وعش
ــات اجنحتها وامكانية  ــة لالطالع على معروض ــاج نباتات الزين بانت
ــنوات املنصرمة  ــناه فعالً خالل الس ــاذج منها وهذا ماملس ــاء من اقتن
ــنوي عن قرب ، حتى وصلنا  ونحن نرافق تنظيم العرس الربيعي الس
ــا فيه  معاً في احتفالية  ــس االربعاء ١٥/ آذار / ٢٠٢٣ الذي احتفلن ام
ــنوية / ١٢ في رحاب حدائق  مهرجان بغداد الدولي للزهور بدورته الس
ــة ومحلية متميزة التي  ــاركة دولية وعربي متنزه الزوراء بالكرخ مبش
من بينها مشاتل املتنزهات والتشجير واالقسام الزراعية في الدوائر 
ــحر  ــابق اجلميع في مضمار الزهور والعطور والس البلدية حيث يتس
ــتمر مشرعاً للزوار حتي يوم / ٢٠  واجلمال البغدادي البهي والذي يس

من الشهر اجلاري ..
و ( شوف الزهور وتعلم .. شوف .. شوف ..!)...

( عادل ..)

السطور االخرية: امس.. ( زفة)
عرس الزهور ...!

نقطة ضوء:

يف جملس اجلواهرية الثقايف بالكاظمية

حمارضة مثرية عن ( التغذية العالجية وأمراض العرص / مرض السكر انموذجاً )
ه يف ديب والذكريات تستيقظ  اسبوع أمضيتُ

عكاب سالم الطاهر 

ــة ازور مدينة دبي.زرتها ربيع  للمرة الثاني
ــل اعالمي ،  ــام ١٩٨٠. وكانت زيارة عم ع
ــي دول اخلليج. بدأتها من  ضمن جولة ف
ــت فالبحرين فاالمارات .اقمت في  الكوي
ــي.وكان  ــي مدينة ابوظب ــدق العني ف فن
ــتقبالي مدير عام الثقافة في وزارة  باس
االعالم االماراتية االديب العراقي محمد 
ــا متعاقدا مع  ــي حينه ــارك. وكان ف مب
ــي  ــي ف ــالم االماراتية.وصاحبن وزارة االع
التجوال االعالمي العراقي عدنان راسم.

ــياحي مبدينة  ــي الس ــز الثقاف في املرك
ــت فيها  ــية تألق ــرتُ امس أبوظبي،حض
ــاعرة العراقية مليعة عباس عمارة. الش
ــارك. ــد مب ــب محم ــية االدي وأدار االمس

ــا العديد من  ــاعرة بالقائه ــت الش تألق
ــا :غزل مع  ــا ،خاصة قصيدته قصائده
ــي اليوم التالي ، وبصحبة وكيل  دجلة.ف
ــة ، توجهتُ  ــات العراقي ــع املطبوع توزي
ــا  ــة ، تناولن ــام اجلول ــي خت ــى دبي.وف ال
ــاحل البحر.ذلك بعض  ــى س الغداء عل
ما اتذكره.وفي زيارتي االن ، حرصتُ على 
ــس املكان.. دبي القدمية.  التجوال في نف
.وهالني هذا التطور من  وكان لي ما اردتُ
ــة جداً ،الى ارقام ضخمة  ارقام متواضع
ــكان  ــف امليادين.بلغ عدد س ــي مختل ف
ــام ٢٠١٩،  ــب تقديرات الع ــارة بحس اإلم
ــب  ــمة. وأغل ــارب ٣,٣٥٥,٩٠٠ نس ــا يق م
ــب والعمالة  ــن األجان ــم م ــكانها ه س
ــوع  ــا بالتن ــز مجتمعه ــدة، ويتمي الواف
الثقافي الكبير، إذ يعيش فيها إلى جوار 
مواطني الدولة جاليات ما يقرب من ٢٠٠ 
ــية مختلفة.تعتبر دبي العاصمة  جنس
ــة املتحدة.  ــة لإلمارات العربي االقتصادي
وقد تطورت تطوراً كبيراً خالل السنوات 

ــيخ محمد بن  ــة حتت حكم الش املاضي
ــاد احلر  ــوم. لعب االقتص ــد آل مكت راش
ــدم وجود نظام  ــط في اإلمارة وع والنش
ضريبي دورًا كبيرًا في جذب املستثمرين 
ــع أنحاء العالم .زرتها ربيع عام  من جمي
ــا ثانية ،  ــرار بزيارته ــم يكن الق ١٩٨٠.ول
ــهر شباط  ــابع من ش ــهالً.ففي الس س
ــفرة  ــن القاهرة بعد س ــي ،عدتُ م املاض
دامت اسبوعني.جتولت في ارض الكنانة 

من وسطها الى شمالها ، والى جنوبها.
ــدأ يطرق ابواب  ــا ان طقس الصيف ب كم
ــموعات  ــدن اخلليجية.ولم تكن املس امل
تشجع على زيارة االمارة.لكن صديقاً من 
ــي هادي النعيمي  طويريج ، هو التدريس
، اخذ يطرق على حديد بارد. حتى سخن 
احلديد.بل وفكَّ اللحام. واقتنعتُ بفكرة 
ــة ، باجلغرافيا ،  ــارة خليجي ــفر إلم الس
اسيوية في التعدد السكاني.وهي امارة 

ــاء الثاني من آذار اجلاري ، كنتُ  دبي.ومس
ــارة ) ،  ــادي ( ابو س ــاب ه والصديق الش
ــار دبي.هكذا بعد  ــط الرحال في مط نح
ــا ، ازور مدينة دبي ،  ــر من اربعني عام اكث
ــي ، وكان يوم  ــرة اخرى.نهار اليوم التال م
ــتراحة.صباح  جمعة ،  جعلناه نهار اس
السبت املاضي ، بدأنا جتوالنا.استخدمنا 
ــة. ــرة رخيص ــا. تذك ــي تنقالتن ــرو ف املت
واسطة نقل دقيقة وامينة ونظيفة.ومن 
ــوق  املترو ، توجهنا الى مول ابو ظبي. س
كبير تبهرك معروضاته ونظافته وتنوع 
ــا الى منطقة  ــد ذلك توجهن الزائرين.بع
االبراج . وتنفرد دبي بابراجها الشاهقة. 
ــهرها :برج خليفة وبرج مارينا وبرج  واش
االميرة.تنفرد دبي بضمها ألطول برج في 
ر برج  ــرج خليفة.لم يتصدّ العالم وهو ب
ــهير قائمة اطول ابراج دبي  خليفة الش
ــتجده متصدراً قائمة  ــب، بل وس فحس
ــغ ارتفاعه  ــم، إذ يبل ــراج العال ــول أب أط
ــراً. وكأنه لوحة فنية تصل عنان  ٨٢٨ مت
ــي.  ــوح دب ــالم وطم ــةً أح ــماء، ممثل الس
ستبهرك العديد من احلقائق املتعلقة 
ــرعة املصاعد  ــرج خليفة؛ ومنها س بب
التي تبلغ ٤٠ ميالً في الساعة وعددها 
ــداً، باإلضافة إلى حقيقة أنه  ٥٤ مصع
من املمكن مشاهدة البرج عن بعد ٩٥ 
كيلومتراً.اما برج مارينا فيبلغ ارتفاعه 
٤٢٥ مترا. ويبلغ ارتفاع برج االميرة ٤٠٤ 
مترا.بني االبراج التقطنا الصور.وكانت 
ــذه املنطقة ،  ــي ه ــوال ف ــة التج خامت
ــي مطعم صمد العراقي  وجبة غداء ف
ــرة االبراج.وتوجد في  ــة بحي على ضف
ــة من املطاعم العراقية ،  دبي مجموع
يقصدها السواح والعوائل من سكان 
ــورية  ــة للمطاعم الس االمارة.باإلضاف
ــة  الصيني ــيوية   واالس ــة  واللبناني

خاصة) .

في دبي القدمية مع مجموعة سياحيةفي مول ابو ظبي

في منطقة االبراج امام برج خليفة
في مطعم صمد  العراقي 

والسلطانة نرجس  باستقبالنا
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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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بغداد / البينة اجلديدة
ــزي لالحصاء في  ــاز املرك ــف اجله  كش
ــن  ــني، ع ــس االثن ــط، ام وزارة التخطي
ــف و(٥٢٣)حادثا مروريا  ــجيل (١١) ال تس
ــي ٢٠٢٢ منها (٣٠٧٩)  خالل العام املاض
ــبة (٢٦٫٧٪) وغير مميت  ــا مميتا بنس حادث
ــدا  ع  (٪٧٣٫٣) ــبة  وبنس ــا  حادث  (٨٤٤٤)
إقليم كردستان ، مقابل (١٠٦٥٩) حادث 
ــنة ٢٠٢١ وبارتفاع بلغت نسبته  في س
(٨٫١٪) .واوضح املتحدث الرسمي بإسم 
ــرة الهنداوي في بيان ان  الوزارة عبدالزه
عدد ضحايا احلوادث املرورية ارتفع خالل 
ــبة (٦٫٨٪) وارتفاع  السنة املاضية بنس
ــبة (١٢٫٩٪) عن  ــى بنس ــدد اجلرح في ع

سنة ٢٠٢١، مشيرا الى ان عدد الوفيات 
ــغ (٣٠٢١)  ــوادث بل ــة عن تلك احل الناجت
ــن  م ــا  متوفي  (٢٤٧٤) ــم  منه ــا،  متوفي
ــبة (٨١٫٩٪) واإلناث (٥٤٧)  ــور وبنس الذك
ــن اجملموع  ــبة (١٨٫١٪) م ــة بنس متوفي
الكلي للوفيات مسجال» نسبة ارتفاع 
مقدارها (٦٫٨٪) مقارنة بالسنة املاضية 
ــوادث املرور  ــدد ضحايا ح ــث كان ع حي
ــنة ٢٠٢١ (الوفيات) (٢٨٢٨).واضاف:  لس
أما بالنسبة للجرحى املصابني بحوادث 
ــغ (١٢٦٧٧)  ــنة ٢٠٢٢ فقد بل ــرور لس امل
مسجال بنسبة ارتفاع مقدارها (١٢٫٩٪) 
ــت (١١٢٣٠)  ــنة ٢٠٢١ حيث كان ــن س ع
ــار الهنداوي الى ان حوادث  جريحا .واش

ــجلت أعلى نسبة حيث  االصطدام س
بلغت (٦٤٩٣) حادث بنسبة (٥٦٫٣٪) من 
ــوادث تليها حوادث الدهس  مجموع احل
ــم  ث  (٪٣٢٫٣) ــبة  بنس ــادث  ح  (٣٧٢٤)
ــبة  حوادث االنقالب (١٠٩٨) حادث بنس
(٩٫٥٪) أما احلوادث األخرى فبلغت (٢٠٨) 
ــبة (١٫٨٪)، مبينا ان السائق  حادث بنس
ــبة  ــجيل اعلى نس ــببا في تس كان س
ــبة مقدارها  ــوادث املرورية وبنس من احل
ــيارة  ــبب الس ــا احلوادث بس (٧٩٫٢٪)، ام
فكانت نسبتها (٨٫١٪)، وبسبب الطريق 
ــباب فقد  ــبة (٦٫٢٪) أما بقية األس بنس
بلغت نسبتها (٦٫٥٪) من اجملموع الكلي 

للحوادث.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــس اإلثنني،  ــس الوزراء،ام ــوّت مجل ص
على عدة قرارات بينها مشروع موازنة 
ــوام ؛ ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، ٢٠٢٥. العراق لألع
ــوزراء  ــس مجلس ال ــر مكتب رئي وذك
ــي بيان  ــوداني ف ــياع الس ــد ش محم
أن»رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني ترأس، امس االثنني، اجللسة 
االعتيادية احلادية عشرة جمللس الوزراء 
ــى  عل ــة  املوافق ــة  اجللس ــهدت  وش
مشروع قانون املوازنة االحتادية العامة 
لألعوام؛ ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، ٢٠٢٥، وإحالته 
ــس  رئي ــد  اب».وأك النوّ ــس  مجل ــى  ال
ــتهل اجللسة،  مجلس الوزراء في مس
ــة على أن تكون املوازنة  حرص احلكوم
مرآة عاكسة للبرنامج احلكومي الذي 
ــار  اب.وأش النوّ ــس  ــه مجل صوّت علي
ــيجري تكرارها  إلى، أن»هذه املوازنة س
ــون اإلدارة  ــاً لقان ــنوات، وفق لثالث س
ــنة ٢٠١٩، والذي أجاز  املالية رقم ٦ لس
ــدم موازنة لثالث  ــوزراء أن يق جمللس ال
ــكان وزارتي  ــداً أن»بإم ــنوات»، مؤك س
ــراء التعديالت  ــة والتخطيط إج املالي

ــي حال  ــواب ف ــس الن ــة مجل ومبوافق
وجود تغيرات باألرقام او أسعار النفط 
ــس مجلس  رئي ــح  أو الكميات».وأوض
ــذه اخلطوات قد اتخذتها  الوزراء، أن»ه

ــا بالرؤية  ــة انطالقا من ثقته احلكوم
ــددت  ــد ح ــه، وق ــذي حتمل ــج ال واملنه
اهدافها مسبقاً ووضعت هذه املوازنة 
ــننتهي من العملية  بتفاصيلها، وس

ــكل مرافق التنمية والبناء،  املعطلة ل
ــلل  ــوزارات عادة بالش حيث تصاب ال
ــنة املالية، األمر الذي  قبل نهاية الس
ــل العمل ثم يبدأ فصل آخر حلني  يعط

البيان،  ــة اجلديدة».وأضاف  إقرار املوازن
أن»مجلس الوزراء نظر أيضا، في امللفات 
والقضايا املدرجة على جدول أعماله، 
واتخذ القرارات الالزمة بشأنها».وبني، 
ــرى فاجعة حلبجة،  أنه»ومع قرب ذك
ــروع  ــوزراء على مش ــق مجلس ال واف
ــتحداث محافظة حلبجة  ــون اس قان
ــراق، وإحالته إلى  ــة الع ــي جمهوري ف
ــواب، إنصافاً لهذه املدينة،  مجلس الن
وإكراماً لشهدائها، كما وافق مجلس 
الوزراء على متويل وزارة املالية مببلغ (٥) 
مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي 
اجملتمعية،  ــة  املصاحل ــم  دع ــراض  ألغ
ــوان الوقف  ــروف الفعلي لدي من املص
ــنة السابقة».وأشار إلى، أنه»في  للس
ــى التحتية، وافق  مجال اإلعمار والبن
ــف إحدى  ــوزراء على تكلي ــس ال مجل
ــى وزارة  ــة التابعة ال ــركات العام الش
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
ــر  جس ــروع  مش ــذ  لتنفي ــة،  العام
ــتثناء من أساليب التعاقد  داقوق، اس
ــات  ــي التعليم ــا ف ــوص عليه املنص

النافذة.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــس مجلس الوزراء  ــاد املكتب االعالمي لرئي أف
ــوداني، ان االخير  ــياع الس العراقي محمد ش
ــفير اإليراني لدى العراق وبحث  استقبل الس
ــبل  ــات الثنائية بني البلدين، وس معه العالق
«تنميتها وتطويرها»، فيما نقل السفير شكر 
ــود العراق  ــة وتثمينها جه ــة اإليراني احلكوم
ــني بالده  ــى التفاهم األخير ب ــت إل ــي أفض الت
املكتب اإلعالمي للسوداني  والسعودية.وقال 
ــوزراء محمد  ــس ال ــان إن «رئيس مجل ــي بي ف
شياع السوداني استقبل ، سفير اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لدى العراق محمد كاظم 
آل صادق».وشهد اللقاء، وفق البيان، «التباحث 
ة تخصّ العالقات الثنائية بني  ــدّ في جوانب ع
ــا، ملا فيه  ــبل تنميتها وتطويره ــن، وس البلدي
ــي واإليراني».وأكد  ــعبني العراق مصلحة الش
ــاء، «موقف  ــوزراء خالل اللق ــس مجلس ال رئي
ــه الداعم للغة احلوار،  العراق املتوازن ومنهج
ــتقرار في املنطقة، ودعم  من أجل حتقيق االس
التنمية املستدامة لكل الشعوب الشقيقة 

م واالزدهار».من  ــدّ ــة على طريق التق والصديق
جانبه، نقل السفير آل صادق، «شكر القيادة 
ــود التي بذلها العراق  اإليرانية وتثمينها اجله
ــير  ــات النظر، وتيس ــبيل تقريب وجه ــي س ف
ــم األخير بني  ــود التي أفضت إلى التفاه اجله

ــة  ــعودية واجلمهوري الس ــة  العربي ــة  اململك
والسعودية  إيران  اإليرانية».وكانت  اإلسالمية 
أعلنتا، اجلمعة ١٠ اذار ٢٠٢٣، في بيان مشترك، 
ــتئناف العالقات الثنائية بني  االتفاق على اس

البلدين.

بغداد / البينة اجلديدة 
ثمنت وزارة الداخلية   جهود ودعم بعثة االحتاد 
ــناد  ــارية في العراق ، الس ــي االستش االوروب
ــة كأس اخلليج  ــاح تنظيم فعاليات بطول جن
ــرة « خليجي  ــرة القدم في البص ــي لك العرب
ــار  ــر الداخلية ، مستش ــل وزي ــال ممث ٢٥ «.وق
ــؤون التدريب اللواء زياد طه، خالل  الوزير لش
ــية»  الرئيس ــداث  االح ــدوة  ن  » ــات  اجتماع
ــي العاصمة بغداد.  ــدة امس االثنني ف املنعق
ــي  ــيرتها الت ــر مس ــة وعب ان « وزارة الداخلي
ــظ االمن  ــرات في حف ــام وخب ــدت ١٠٠ ع امت
ــاءات  ــن الكف ــك م ــت متتل ــام، اصبح والنظ
ــة ما متكنها  ــرية والعلمي ــات البش واالمكان
اداء مهامها بفعالية وتأثير ومبا يتناسب مع 
ــات التي تواجه  ــدات والتحدي ــم التهدي حج
ــكيالتها مبختلف تصنيفاتها «.واضاف ،  تش
ــا العالي ملواجهة  ان» الوزارة اثبتت حضوره

ــل بتنظيم داعش  ــي الذي متث ــاب العامل االره
االرهابي ، ومتكنت تشكيالت الوزارة القتالية 
ــرطة االحتادية وفرقة  ــوات الش ــي تضم ق الت
ــريع وقيادة قوات احلدود وافواج  التدخل الس
ــكيالت  ــوارئ ، جنبا الى جنب مع التش الط
العسكرية الوطنية االخرى واحلشد الشعبي  
ــه ومواصلة  ــاب والقضاء علي ــر االره من دح
العمليات ومتابعة فلول التنظيم واقتالعها 
من جذورها والقضاء عليها بشكل نهائي».
ــي  ــم الدول ــود الدع ــول ، ان « جه ــع الق وتاب
االمم  ووكاالت  ــي  الدول ــف  بالتحال ــل  املتمث
ــات اجملتمع الدولي ، كان لها  املتحدة ومنظم
ــم جهود الوزارة  ــي حتقيق االنتصار ودع دور ف
ــي ، ونحيي جهد  ــلم اجملتمع في احالل الس
الدعم الدولي املقدم الى الوزارة ونقدر باعتزاز 
ــدمي  ــي لتق ــاد االوروب ــة لالحت ــة الصادق الرغب
ــال  الدعم الى وزارة الداخلية ، من خالل ارس

ــارية الصالح  ــاد االوروبي االستش ــة االحت بعث
ــام ٢٠١٧ ولغاية االن  ــي منذ ع القطاع االمن
ــاري لالجهزة  ــدم الدعم االستش ــي تق ، والت
ــن التجارب  ــتفادة م االمنية واخلدمية باالس
االمنية الناجحة لدول االحتاد.واكد املستشار 
ــة حرصت على  ــي ، ان» وزارة الداخلي احلكوم
ــة للبعثة  ــرات املتاح ــتثمار اخلب ــق اس حتقي
ــارية االوروبية بالرغم من التحديات  االستش
ــا لالعوام ٢٠١٩  ــة التي واجهت عمله املتاح
ولغاية ٢٠٢٢ في ظل جائحة كورونا «، مبينا 
ــج  ــة كأس اخللي ــاد بطول ــل انعق ــد مث « لق
ــي العراق حدثا امنيا كبيرا على  العربي ٢٥ ف
ــي والعربي ، واعتبر  ــتوى الوطني والدول املس
ــتنفار  ــد امني تطلب من الوزارة اس مبثابة حت
كافة الطاقات البشرية واللوجستية الجناح 
ــق اهدافه  ــى حتقي ــول ال ــدث والوص ــذا احل ه
ــيرا الى جتربة تنظيم كأس  ــودة «، مش املنش
العالم في قطر والنجاح الباهر الذي حققه 
االشقاء القطريون في حسن التنظيم وجودة 
ــزا وملهما للعراق  ــي كانت حاف اخلدمات الت
ــة كأس اخلليج  ــعي الن تكون بطول في الس
ــة كآس العالم ، وقد  ــتوى بطول العربي مبس
ــح « خالل انعقاد  ــا في ذلك معا.واوض توفقن
بطولة كأس خليجي ٢٥ ، حرصت الوزارة على 
ــتفادة من خبرات بعثات االحتاد االوروبي  االس
ــادارة االحداث  ــا يتعلق ب ــارية ، فيم االستش
الكبرى واعتماد احدث االساليب في احلماية 
واالمن ، وقد حضر مستشارو البعثة ميدانيا 
ــود االجهزة  ــة واطلعوا على جه في البطول

االمنية واخلدمية خالل احلدث .
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــتخبارات،امس االثنني، القاء القبض على أكبر  أعلنت وكالة االس
ــي بيان انها  ــي كربالء.وذكرت الوكالة ف ــدرات ف ــر تاجر مخ وأخط
ــر مخدرات في  ــض على اكبر واخطر تاج ــت من القاء القب « متكن
محافظة كربالء مطلوب وفق املادة ٤ ارهاب و٢٨مخدرات وبحوزته 
ــلحة واالعتدة املتنوعة واملواد اخملدرة ومواد  كميات كبيرة من االس
تعاطي مختلفة».واشارت إلى، انه « مت اتخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة بحقه.

واسط/ البينة اجلديدة
ــط  امس  ــي ديوان محافظة واس ــرية ف ــم املوارد البش  أعلن قس
ــمال  ــيح ملنصب قائممقام قضاء العزيزية ش عن فتح باب الترش
احملافظة بعد استقالة القائممقام السابق .وقال محافظ واسط 
ــي تصريح صحفي انه بناءً على موافقة  محمد جميل املياحي ف
ــتقالة محمد رضا عليوي  ــوزراء ونظراً لقبول اس ــب رئيس ال مكت
ــام العزيزية وفق  ــب قائممق ــيح ملنص ــن عن فتح باب الترش نعل
ــاء القضاء حصرا وحاصل على  ــروط منها ان يكون من ابن عدة ش
الشهادة اجلامعية .واضاف: يجب على املتقدم للترشيح ان يكون 
ــر سنوات. موظفا على املالك الدائم ولديه خدمة ال تقل عن عش
ــمول باملساءلة والعدالة .  وان يتمتع بالكفاءة والنزاهة وغير مش
مبيناً انه سيتم تقدمي طلبات الترشيح الى القسم القانوني في 

ديوان محافظة واسط ولغاية ١٥/ ٣/ ٢٠٢٣ .

بغداد/البينة اجلديدة 
ــكيالت  ــل، امس ، جميع تش ــاء زياد علي فاض ــه وزير الكهرب وج
ــا، بإعداد خطة خدمية الزمة تنعكس  الوزارة انتاجاً ونقالً وتوزيع
ــز الوزير في  ــان الكرمي .وأوع ــهر رمض ــاعات جتهيز مالئمة لش لس
ــرة الفنية مبتابعة هذه  ــغيل والتحكم والدائ بيان الى دوائر التش
ــدد على  ــها املواطن واقعياً.وش ــة واجراءاتها بحيث يلمس اخلط
ــريعة  ــاة التوزيع العادل للطاقة، وحلول س ــيطرة مراع دوائر الس
ــة من قبل  ــى تكون فوري ــتجابة وعل ــرعة االس ــات، وس لالختناق
القطاعات واألقسام الفنية اخملتصة، وان تثبت مالكاتنا انهم دوماً 
ــالة خدمية وافية حلجم  ــم بتقدمي اخلدمة، وهي رس على موعده

اجلهود والواجب الوطني واالنساني الذي تضطلع به مالكاتنا.
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بغداد/ البينة اجلديدة
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االثنني، ضبط ١٠ شاحنات 
ــتيرادية في مديريتي كمرك  ــروط والضوابط االس مخالفة للش
املنطقة الغربية والوسطى.وذكرت الهيئة في بيان انه «باشراف 
ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة متكن اقسام التحري 
ــة الغربية من  ــرك املنطق ــب في مديرية كم ــة التهري ومكافح
ــوزن اجمالي (١٢٨)  ــيراميك) ب ــاحنات محملة (س ضبط (٤) ش
ــاحنات  طن».وأضافت ان مفارز الهيئة «متكنت من ضبط (٦) ش
ــواد غذائية  ــطى محملة (م ــرك املنطقة الوس ــي مديرية كم ف
ــل  ــال ومرمر واجزاء مدينة العاب وسالس ــواح وصفائح واقف وال
حديدية). واكدت الهيئة إنه «مت اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
ــنة ١٩٨٤ املعدل»،  ــب قانون الكمارك رقم ٢٣ لس الالزمة وحس
مشيرة الى ان «عمليات الضبط متت من خالل التعاون املشترك 

مع شرطة الكمارك.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــف املتحدث باسم احلكومة باسم العوادي،امس اإلثنني،  كش
ــار إلى أن  ــود املوازنة العامة للعام احلالي، فيما أش ــن أبرز بن ع
ــيطر عليه.وقال  العجز في املوزانة البالغ ٦٣ تريليون دينار مس
ــغ ٦٣ ترليون  ــي موازنة العام احلالي بل ــوادي، إن «العجز ف الع
ــا: املبلغ املدور في  ــيغطى من مجموعة مصادر منه دينار، س
ــك املركزي،  ــواالت اخلزينة في البن ــن حصة ح ــة، م وزارة املالي
ــاف أن «العجز  ــة ومصادر أخرى».وأض ــندات وقروض داخلي وس
ــعر  ــيراً إلى أن «س ــى بالكامل»، مش ــه ومغط ــيطر علي مس
ــدر اعتمد في املوازنة ٧٠ دوالرا».وتابع  برميل النفط اخلام املص
ــون برميل  ــام املصدر ٣٫٥ ملي ــادرات النفط اخل ــات ص أن «كمي
يومياً منها ٤٠٠ ألف برميل يوميا عن طريق اقلیم كردستان»، 
ــغ ١١٧٫٢٥٢ ترليون دينار فيما  ــا أن «اإليرادات النفطية تبل مبين
ــون دینار».وذكر أن  ــة ١٧٫٣٠١ ترلی ــر نفطيـ ــرادات غي ــغ اإلي تبل
«اجمالـي النفقات املقترحـة ١٩٧٫٨٢٨ ترلیون دينار واملشاريـع 

االستثماريـة ٤٧،٥٥٥ ترليون دينار».
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ــة قانونية او  ــد جه ــه ال توج ــدو ان يب
ــاريع  ــة مش ــة بدراس ــة معني قضائي
ــس النواب  ــي يزمع مجل ــني الت القوان
ــل ضمان عدم  ــريعها من اج على تش
ــرعة  تعارضها مع باقي القوانني املش
ــريعات متعارضة فيما  ــد تش ، اذ توج
ــل بعبارة ال يتم  ــا وجميعها مذي بينه
ــع احكام  ــأي نص يتعارض م العمل ب
ــتور  هذا القانون!من املفترض ان الدس
ــريع يستمد منه تشريع  هو اعلى تش
ــوق  ــل حق ــتور كف ــني ، والدس القوان
ــف  والطوائ ــان  االدي ــع  ــات جمي وحري
ــا ال يتعارض  ــات في العراق مب والقومي
ــد اثار  ــات االخرين.وق ــع حقوق وحري م
ــنة ٢٠٢٣  ــون البلديات رقم (١) لس قان
ــا  ــيما فيم ــط الس ــن اللغ ــر م الكثي
ــة وبيع  ــتيراد وصناع ــق مبنع اس يتعل
ــروبات الكحولية في حني صرف  املش
ــي فرضت  ــة مواده الت ــر عن بقي النظ
ــة من قيمة  ــن ١٠ الى ٥ باملئ ــوم م رس
ــى اغلب ان  ــنوي عل ــدل االيجار الس ب
ــن واالعمال ومنها  لم تكن جميع امله

منح موافقات تأسيس (محالت سباق 
ــات واليانصيب)  يعني  اخليول واملراهن
ــار  والقم ــز  بالريس ــمح  ــون يس القان
....الخ.وقد استثنى  والدنبلة  والروليت 
ــن واالعمال التي  القانون اصحاب امله
ــار محالهم عن مليون  تقل بدالت ايج
ــنوياً) من تلك  ــار (س ــني الف دين ومئت
ــب  ــى ان اغل ــل عل ــذا يدل ــوم! ه الرس
ــون املذكور الذين  ــني على القان املصوت
ــعب بانهم  يفترض بأنهم ميثلون الش
ــعب و غير  ــاع الش ــني باوض غير ملم
ــوق العام  ــعار الس ــني على اس مطلع
ــعار بدالت االيجار  في البلد ومنها اس
للمحال التجارية ، اذ بحسب معادلة 
ــمل من  ــاء فسيش ــتثناء واالعف االس
ــف دينار  ــه اقل من ١٠٠ ال ــار محل ايج
ــة  ــي احلقيق ــغ ف ــذا املبل ــهرياً وه ش
ــاوز في  ــطية جت ــار بس ــي اليج ال يكف
الشارع! كما ان فرض املزيد من الرسوم 
ــن احلرة  ــال وامله ــى اصحاب االعم عل
ــة وحتى على (مصلح االحذية)  والعام
في ظل الكساد الذي يشهده السوق 
ــيزيد من صعوبة  ــعار س وارتفاع االس
ــدة على  ــف اعباء جدي ــش ويضي العي
ــون  ــى القان ــون عل ارزاق الناس.املصوت
ومن يحاول ان يضفي صبغة اسالمية 
عليه فهم اما (غشمة) او جاءت االوامر 
بالتصويت من دون ان يكلفوا انفسهم 
ــداء املالحظات  ــاء قراءة القانون واب عن
ــل مبحال  ــتمرار العم ــه ، اذ ان اس علي
ــباق اخليول  ــات واليانصيب وس املراهن
ــعار البطاقات  ــوم على اس وفرض رس

ــة بالنوادي الترفيهية  (التذاكر) اخلاص
ــا مما اورده القانون  واالجتماعية وغيره
ــالمية ،  قد نفت الصفة الدينية االس
ــباب املوجبة للتشريع لم  كما ان االس
تذكر ان القانون جاء ملراعاة التشريعات 
الدينية االسالمية ، مما يعني ان القانون 
جاء الغراض تنظيمية (شكالً) غير انه 
ــي طياته اغراض ومآرب اخرى  يحمل ف
نورد بصددها بعض التساؤالت التي ما 
ــب) الوصول الى  ــتطاع (من يرغ ان اس
ــيعرف االسباب احلقيقية  اجاباتها س
ــف الكواليس ومنها :اوالً :  اخملفية خل
من الذي يستحوذ على النسبة االكبر 
ــروبات  ــازن بيع املش ــال ومخ ــن مح م
ــع  ــل دف ــداد؟ وه ــي بغ ــة ف الكحولي
ــتغلني  ــوم؟ علماً ان اغلب املش املقس

ــوا  ــال وليس ــال هم عم ــك احمل ــي تل ف
ــة او خداع  ــال مخاتل ــاً : ب مالكني.ثاني
ــي تكثر فيها تلك  ــب املناطق الت ، اغل
ــلطة  احملال تقع حتت نفوذ احزاب الس
ــات  ــض اجلماع : بع ــاً  ــن هي؟ثالث فم
ــك احملال  ــن اصحاب تل ــذ أتاوات م تأخ
ــارات وتدعي انها  واملالهي الليلية والب
ــل توفير  ــك االحزاب من اج ــة لتل تابع
ــك احملال.رابعاً :  ــاء لتل ــة والغط احلماي
ــني يوفرون  ــؤولني احلكومي بعض املس
ــال مقابل  ــوادي واحمل ــم لتلك الن الدع
السماح لهم بخرق القوانني واالنظمة 
ــيب  ــب وال حس ــث ال رقي ــة حي املرعي
ــزة  ــاب دور االجه ــاً : غي ، ملاذا؟خامس
ــياحة  ــتوى الس ــة على مس التنفيذي
ــل  عم ــم  لتنظي ــي  الداخل ــن  واالم

ــى القوانني  ــق واحلفاظ عل ــك املراف تل
ــام وحريات وحقوق  املرعية والذوق الع
ــون وجود او  ــن الذين يعارض االخرين م
ــال والتعاطي العلني  ــار تلك احمل انتش
ــاً :  ــات في الشوارع.سادس للكحولي
ــور من  ــن يتعاطون اخلم ــم الذي ــن ه م
ــي ديانتهم؟ اليس  ــة الناس؟ ما ه عام
ــم؟ وهل من  ــا على حرياته املنع تعدي
احملتمل انهم سيلجأون الى امور اخرى 
اشد فتكاً وضرراً باجملتمع؟سابعاً : كم 
ــون يتعاطون  ــن املصوتني على القان م
ــي تصويتهم ازدواجية  اخلمر؟ اليس ف
ــة  ــدد غرام ــون ح ــاً : القان وغش؟ثامن
ــى ٢٥ مليون دينار ضد  ــة من ١٠ ال مالي
ــادة ١٤ اوالً ، هل الغرامة  من يخالف امل
سنوية ملرة واحدة؟ هل هناك اجراءات 
اخرى ام االكتفاء بالغرامة فقط؟ اذ ان 
ــوم الواضحة واملعلومة حتى لو  الرس
ــل للدولة من  ــت مرتفعة هي افض كان
ــي افضل الصحاب  ــواردات وه حيث ال
ــاً  ــم قانون ــث حمايته ــن حي ــال م احمل
ــات قد تكون  ــدم تعريضهم لغرام وع
كيفية وال تدخل ضمن ايرادات الدولة.
ــط  والضواب ــات  التعليم و  ــني  القوان
ــة للتطبيق وال حاجة  ــودة وصاحل موج
ــدر ما هناك  ــريعات بق ملثل هذه التش
حاجة لتنفيذ القانون وتطبيق النظام 
ــني  واملرتش ــني  املتخاذل ــبة  ومحاس
واملتجاوزين على االنظمة والقوانني.اذ 
ــن القانون اذا لم تكن هناك  ال فائدة م
ــذه على اجلميع  ــة لتنفيذه ، تنفي جه

وليس بني بني!.

ــاء على  ــة ،بن ــة املصري ــل احلكوم تعم
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــاء بحياة املواطنني، وتوفير  ، على االرتق
ــر احتياجاً  ــر األكث ــة لألس ــاة كرمي حي
ــة العاملية  ــل الظروف االقتصادي في ظ
ــاً من خالل  ــة .وذلك يتضح جلي الراهن
ــي تطرحها  ــة الت ــادرات االجتماعي املب
ــف فى  ــادرة «كت ــا مب ــة، ومنه احلكوم
ــر املبادرات  ــد من أكب ــف». والتي تع كت
ــي تاريخ مصر  للحماية اإلجتماعية ف
ــام املبادرة  ــط، وتق ــرق األوس ــل والش ب
الرئاسية فى أستاد القاهرة يوم ١٧ اذار  
ــى  بحضور الرئيس عبدالفتاح السيس
ــع املدنى  ــات اجملتم ــاركة مؤسس ومبش

ا  ــي . تنفيذً ــف الوطن ــاء التحال وأعض
لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات األولى 
بالرعاية واألكثر إستحقاقا. ومتاشياً مع 
جهود التحالف الوطني للعمل األهلي 
ــوي . وتنطلق فعاليات املبادرة في  التنم
ــة بالتوازي . وهي: ( القاهرة  ١٦ محافظ
- اجليزة -القليوبية - الغربية – املنوفية 
ــرقية - الدقهلية -كفرالشيخ -  – الش
ــكندرية - االسماعيلية  البحيرة - االس
-األقصر- الفيوم- بني سويف- سوهاج 
-أسوان) .بحيث تشمل تلك الفعاليات 
ــون كرتونة  ــة وتوزيع أكثر من ملي تعبئ
ــى ١٦٠ ألف  ــة، باإلضافة إل مواد غذائي
ــس وتوفير  ــة و٣٠ ألف قطعة مالب وجب
ــة على الفئات  ــني كرتونة غذائي ٤ مالي
ا من  ــر إحتياجً ــة واألكث ــى بالرعاي األول
ــان فى كل   ــك احملافظات باجمل ــي تل أهال
ــتعدادًا لشهر رمضان  أنحاء مصر ، إس
الكرمي .وذلك مبشاركة متطوعي  كبرى 
ــي والتنموي  ــل األهل ــات العم مؤسس
ــث يضم ٢٥ ألف جمعية  في مصر، حي
ــان  وكي ــة  أهلي ــة  ومؤسس ــة  قاعدي
ــي احملافظات . منهم  ــي وتنموي ف خدم
ــات  واملؤسس للجمعيات  العام  اإلحتاد 
ــي عضويته ٣٠  ــة والذي يضم ف األهلي

ــادا نوعيا و ٢٧ احتادا إقليميا ، تعمل  إحت
ــة على  ــاالت التنمي ــف مج في مختل
تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، 
ــدف  ــا به ــة، وغيره وتعليمية،وعمراني

ــات املصرية  ــع احملافظ ــا  جلمي إيصاله
حتى احلدودية منها  ( سيناء احلبيبة ). 
كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى 
ــاخنة  ــات لتوفير الوجبات الس احملافظ

ــدوق «كتف  ــي صن ــني، ويكف للمواطن
ــن ٥ أفراد  ــرة مكونة م ــف» أس ــي كت ف
ــدأت باملواطنني في  ــهر،  والتي ب ملدة ش
احملافظات احلدودية، و التحالف الوطني 

للعمل األهلي: «لديه قاعدة بيانات لـ٣٠ 
ــى احملافظات اخملتلفة  مليون  مواطن ف
ــاعدات لهم .  ــى تقدمي املس ويعمل عل
ــاله للمواطن  ــاك (كود) يتم إرس وأن هن

املستفيد من املبادرة، ميكنّه من اختيار 
املواد الغذائية التي يحتاجها فى منزله.
ــف ، تتطلب  ــف في كت ــادرة كت وأن مب
ــروف  الظ ــي  لتخط ــع،  اجلمي ــف  تكات
ــم أجمع،  ــر بها العال ــة التي مي الصعب
والتغلب على موجة التضخم العاملية 
ــف الوطني للعمل األهلي،  ، وأن التحال
ــة من جانب  ــى حتقيق التنمي يهدف إل
ــة االجتماعية  ــبكة احلماي ــز ش وتعزي
ــب آخر، وهو  ــني من جان ــني املواطن ملالي
ــم االهتمام املوجه من  ما يعكس حج
ــات األكثر  ــة واجملتمع املدني للفئ الدول
ــي كتف  ــف ف ــادرة كت ــا .فمب احتياج
ــي أكبر مثال  ــا متاما وه ــي في وقته تأت
ــة بتأمني احتياجات  على اهتمام الدول
ــتنقل للعالم مدى  ــي س ــع  والت اجلمي
ــعب املصري،  ، وقدرته على  ترابط الش
ــوم التكافل اإلجتماعي بني  تعزيز مفه
أفراده. وأن مصر تعيش حلظة فارقة مع 
ــي ،   العمل األهلي بتوجيهات السيس
ــبء على املواطنني  وذلك لتخفيف الع
ــلبية لألزمة  ــدة اآلثار الس ــك ح . وكذل
ــاهمة في  ــة العاملية، واملس االقتصادي
ــتدامة في  حتقيق أهداف التنمية املس

جميع اجملاالت.

ــام أنظار  ــذا املقال أم ــو ان يصل ه أرج
ــذ البرملان قراراً  ــارئ الكرمي، وقد اتخ الق
ــيئ  ــانت ليغو س ــدم مترير قانون س بع
الصيت. أما إذا أصر املتحمسون له من 
ــل الكبيرة}ألهدافهم  ــؤولي {الكت مس
ان  ــم  عليه ــإن  ف ــة،  واحلزبي ــة  اخلاص

يواجهوا أحد االحتماالت املرة بتمريره، 
ــم  ــم عليه ــواب جهن ــح اب ــك بفت وذل
ــى الذين يتمادون بالتالعب  خاصة، وعل
مبصير العراق وشعبه. وبالطبع، فإن ما 
يدعو لقول ذلك أسباب عديدة يعرفها 
املتحمسون لهذا القانون قبل غيرهم، 
ــب على ذلك  ــل ويعرفون حتى ما يترت ب
من نتائج واوضاع سلبية.- أما أول هذه 
ــذا القانون  ــو معارضة ه ــباب فه االس
ــتقلني داخل  ــواب املس ــة من الن القوي
ــى أهميتهم  ــن ال تتجل ــان، والذي البرمل
ــا ميثلون من أهمية  بقلة عددهم، بل مب
ــائر القوى  ــالم وس ــام واالع ــرأي الع لل
ــرون عن رأي  ــا يعب ــة، مل ــة اضاف الوطني
ــعب العراقي، الذي يتطلع  وضمير الش
ــج وخادم،  ــر مؤدل ــي غي ــان حقيق لبرمل

ــدة  ــية فاس ــة سياس ــاً، لطبق أساس
ــي بناء وتقدم  ــلة وثبت عجزها ف وفاش
ــو عقدين.-  ــعبه طيلة نح ــراق وش الع
ــذي يبنى على  ــباب، وال وثاني هذه االس
السبب االول، فهو أن الغاء قانون الدورة 
االنتخابية السابقة، الذي ساهم بفوز 
ــخصيات وطنية مستقلة  وتصعيد ش
ــل  ــات (الكت ــرب جماع ــارج س ــن خ م
الكبيرة)، الذي اعطى بوجودهم (نكهة) 
ــام العراقيني والعالم بوجود  للبرملان ام
ــان، بينما  ــة حقيقية في البرمل معارض
ــيؤدي الغاء هذا القانون ومترير قانون  س
ــم ومينع من  ــانت ليغو، إلى أقصائه س
صعود أي نواب جدد يتسمون بالوطنية 
ــتقاللية في أي انتخابات تالية.-  واالس
أما السبب الثالث فهو االهم واألخطر 

ــن نتائج  ــينجم ويترتب عليه م ــا س مب
وأخطار.ذلك أن مترير سانت ليغو سوف 
ــتجابة لرأي  ــي فقط عدم االس لن يعن
ــدري املهم واملؤثر في  ورغبة التيار الص
ــيمثل  ــذا القانون، أمنا أيضاً س رفض ه
ــاً، استفزازاً  في الوقت نفسه، وأساس
قوياً لهذا التيار وزعيمه الذي حاصرته 
ــماح  ــدم الس ــه بع ــة ل ــل املناوئ الكت
ــة  االغلبي ــة  (حكوم ــكيل  بتش ــه  ل
ــن انتخابات  ــة)، منذ االعالن ع الوطني
الدورة االنتخابية االخيرة، وحتى دفعه 
ــحب  ــاذ قراره املفاجئ واخلطر بس ألتخ
ــغ عددهم ٧٣ نائباً من  نواب التيار البال
ــيد مقتدى نفسه  البرملان، واعالن الس
ــي، الذي جتلى  (اعتزال) العمل السياس
ــاركة  ــدم التواجد في البرملان واملش بع

باحلكومة – اذا ما شكلت آنذاك – وعدم 
ــية،  ــاء واحلوار مع أي جهة سياس اللق
فضل احلظر على نفسه وانصاره بعدم 
التحدث بالشؤون السياسية.واذ فسر 
احملللون السذج وبعض السياسيني أن 
ــي التيار وزعيمه نهائياً  ذلك يعني تخل
ــي،  ــاركة في العمل السياس من املش
ــر أن القوى املناوئة له واخملتلفة معه  غي
ظلت تعبر بشكل وبآخر عن خشيتها 
ــا  الصامت.ام ــدري  الص ــني)  (التن ــن  م
ــد  ــاره، فق ــه وتي ــدر نفس ــيد الص الس
ــي اتخذها هي جزءا  ــر املواقف الت اعتب
ــي الضاغط على  ــل السياس من العم
ــي لم  ــذاك الت ــروف آن ــه، وأن الظ مناوئ
تسمح له بتشكيل حكومة االغلبية 
ــكل بعد اجراء  الوطنية، ميكن أن تتش

ــدة يراهن على  ــرة جدي ــات مبك انتخاب
ــوات التي  ــا أعلى االص ــد فيه أن يحص
دون  ــدداً،  ع ــر  األكث ــة  الكتل ــكل  تش
ــادات تعطلها، وذلك  اعتراضات واجته
ــاء قانون  ــة على بق ــن املراهن ــالً ع فض
ــض  ــابقة ورف ــدورة الس ــات لل االنتخاب
ــانت ليغو التي  بدعة العودة لقانون س
ابتدعتها الكتل السياسية املناوئة.إن 
ــدر يتجلى باصراه  قوة هذا الرهان للص
على جلراء انتخابات مبكرة جديدة، التي 
اكد عليها الحقاً السيد السوداني في 
ــه، وعدم العودة لبدعة  برنامج حكومت
ــي  ــو الرهان السياس ــو، ه ــانت ليغ س
املنطقي والسلمي لعودة الصدر وتياره 
ــد أغلبية  ــية حلص ــة السياس للعملي
ــة (االغلبية  ــكيل حكوم برملانية وتش

ــان أو املوقف الذي  ــو الره ــة)، ه الوطني
بدأت تراهن عليه أيضاً وتتعاطف معه 
العديد من قوى التيار التنسيقي، الذي 
يشهد تشظياً مينعه من الوقوف بوجه 
ــتميت  ــوء املس ــه باللج ــار وزعيم التي
ــرة ومترير  ــات املبك ــاء االنتخاب ــى الغ إل
ــانت ليغو في البرملان، ألن هذا  قانون س
يعني نسفاً مدمراً وخطراً لرهان التيار 
ــه على املرحلة املقبلة،  الصدري وزعيم
ــيقي  وأن إصرار بعض قوى االطار التنس
على ذلك يعني الدخول مبواجهة يعتقد 
كثيرون أنها ستفتح أبواب جهنم على 
ــيقي ومؤيدهم  ــض جماعات التنس بع
وانعكاس آثار ذلك على مجمل األوضاع 
ــية واألمنية، وهو ما ال يتمناه  السياس

أي عراقي مخلص.

ــكاره  وأف ــطو  أرس ــات  مؤلف ــت  عكس
السياسية حرصاً واضحاً على التمسك 
ــلطة،  ــلمي للس ــداول الس ــرة الت بفك
ــا اعتماداً على نظامي القرعة  وانتقاله
ــن أو مجتمعني. وقد  واالنتخاب منفردي
ــيم  ــأن تقس كانت فكرته املبتكرة بش
ــا  بينه ــل  والفص ــلطة  الس ــف  وظائ
ــوان (نظام الفصل  واملعروفة اليوم بعن
ــذا  ــه ه ــد حرص ــلطات)، تؤك ــني الس ب
ــلطة. بيد  ــلمي للس فكرة التداول الس
ــلمي  ــطو للتداول الس أن تفضيل أرس

ــن البحث في  ــه م ــلطة، لم مينع للس
ــلمي  ــع العملية للتداول الال س الوقائ
ــس  ــا، وهو ما انتهى به إلى وضع اس له
ــي تاريخ الفكر  ــة عن الثورة ف أول نظري
ــا الثورات  ــر به ــي، والتي فس السياس
ــية مفادها:  ــبابها بفرضية اساس واس
(بأن السبب األساس للثورة، هو الصراع 
ــية والفقراء/  ــاء/ االولغارش ــني االغني ب
الدميقراطية، وانعدام التناسب والتوازن 
بني األدوار االقتصادية والسياسية لكل 
ــاس العقائدي  ــا). فاالس ــة منهم طبق
ــاوي حريات  للنظام الدميقراطي هو تس
ــاويهم في كل  ــتتبع تس الناس مبا يس
شيء، بينما األساس العقائدي للنظام 
ــاوت مراتب الناس  ــي هو تف االوليغارش
وتفوق بعضهم على بعض مبا يستتبع 
ــيء، فهما إذاً  ــز املتفوقني في كل ش متي
نظامان مختلفان كلياً في هذا اجلانب، 
ــول مفهوم  ــا ح ــن اختالفهم ــالً ع فض
ــون  ــه ان يك ــرض ب ــذي يفت ــة ال العدال
ــص كل منهما. فإذا ما  ــيداً خلصائ جتس

ــني نصيباً  ــني الطبقت ــت أي من هات نال
ــم،  احلك ــؤوليات  ومس ــلطة  الس ــن  م
ــة  ــا االجتماعي ــع أدواره ــب م ال يتناس
االقتصادية وال مع معتقداتها الفكرية، 
ــورة بالتحرك،  ــل الث ــا تبدأ عوام عنده
ــجام بني  ــوازن أو غياب االنس ــدم الت فع
ــبب  ــد هو س ــدرات واألدوار والعقائ الق
الثورة في أي دولة ونظام حكم، واعتراف 
ــي بحقوق  ــام سياس ــب أو نظ أي مذه
ــاواة  ــه املس ــات، وإعالن ــراد والطبق االف
ــق ذلك  ــن دون تطبي ــاً، م ــم نظري بينه
ــبب في حدوث الالمساواة  عملياً، يتس
ــية االكثر تعرضاً  في النظم االوليغارش
ــم الدميقراطية، ألن  ــن النظ ــورات م للث
ــراع بني االغنياء  ــاالت حدوث الص احتم
ــاالت حدوثه بني الفقراء.  اكبر من احتم
ــاواة بني الناس  ــتند فكرة املس ولم تس
ــوق  احلق ــة  نظري ــى  إل ــطو  أرس ــد  عن
الطبيعية، بل استندت إلى نظريته عن 
ــية  ــاع االقتصادية والسياس دور األوض
ــدوث الثورات  ــراد والطبقات في ح لألف

ــك االوضاع  ــتقرار تل ــال عدم اس في ح
ــاواة  ــدم املس ــا، فع ــالف توازناته واخت
ــدم التوازن  ــة لع ــده نتيجة طبيعي عن
ــة  ــية واالجتماعي ــني األدوار السياس ب

ــة، واألدوار االقتصادية من جهة  من جه
ــية،  ــاك مراكز وأدوار سياس ثانية، فهن
ــبب  ــطو هو الس ــي تقدير أرس وذلك ف
ــره، وهو علة  ــاواة في عص في عدم املس

حدوث الثورات، التي ترمي إلى تصحيح 
حالة عدم املساواة وغياب التوازن تلك، 
وبذلك تتسع حدود الفرضية االرسطية 
ــح: إنَّ الثورة  ــورة لتصب ــن الث ــى ع االول
ــل املراكز  ــاالً عندما تنفص تكون احتم
ــية عن القدرات واألدوار  واألدوار السياس
ــي  االقتصادية، ويفقد النظام السياس
ــق التوافق  ــة قدرته على حتقي في الدول
ــا  ــد معه ــا، فيفق ــجام بينهم واالنس
ــتقراره، ولن يكون  ــه وتوازنه واس عدالت
ــا إال  ــجام ممكن ــق واالنس ــوغ التواف بل
بوجود طبقة وسطى كبيرة عدداً وقدرة 
ــد أثبتت الكثير من الوقائع في  ودوراً. وق
ــطو والعصور الالحقة صحة  عصر أرس
ــطو  ــذه الفرضية، إال أن مالحظة أرس ه
ــد درجات  ــاعده على حتدي ــم تس ــا ل له
ــر أو درجات  ــذه العناص ــني ه ــل ب الفص
اندماجها وتوازنها، مبا ميكن أن يتسبب 
في حدوث الثورات أو مينع حدوثها. ويقرر 
أرسطو في إطار بحثه عن عوامل وقوع 
ــائل احليلولة دون وقوعها،  الثورات ووس

ــقوط الدساتير  ــباب س إن املعرفة بأس
ــباب  ــل انهيارها تعني املعرفة بأس وعل
ــتمرارها ودوامها، وهو  وجودها وعلل اس

يحدد تلك األسباب والعلل في: 
ــرام القانون  ــئة على احت - تربية الناش

وأفكار النظام السياسي وعقائده.
ــون واإلدارة  ــي القان ــق العدالة ف - حتقي

لضمان املساواة وبلوغ االستقرار.
- توزيع الثروة بشكلٍ متوازن، وتخصيص 

احتياط كافٍ ودائم للدولة.
ــليم إزاء  ــكام العادل والس - تصرّف احل

بعضهم وإزاء املواطنني.
ــي الوظائف  ــدة الزمنية لتول - حتديد امل
ــا مفتوحة دون  ــية وعدم جعله الرئاس

قيود.
ــطو وحتليالته  ــون أفكار أرس وبذلك تك
ــية، قد اختطت طريقاً جديداً  السياس
ــية  ــة الظاهرة السياس ومميزاً في دراس
ــر  الفك ــاق  نط ــي  ف ــا  فيه ــث  والبح
السياسي اإلغريقي القدمي وحتى يومنا 

املعاش.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــاني بأنه مجموعة من القواعد  يقصد بالقانون الدولي االنس
ــي تكفل احترام  ــة او العرفية الت ــة الدولية املكتوب القانوني
ــان في السلم التي تضمنها  ــمل حقوق األنس الفرد وهذا يش
ــان وان قانون الهاي وهو مجموعة  امليثاق العاملي حلقوق االنس
ــاي لعامي  ــا أتفاقية اله ــة التي اقرته ــن القواعد القانوني م
ــات املتحاربني في ادارة  ــي تنظم حقوق وواجب ١٨٩٩و١٩٠٧ الت
ــف بحيث اليتجاوز  ــكرية واحلد من اثار العن العمليات العس
ــاء قواعد فيما بني  ــكرية والى ارس ــه الضرورة العس ماتتطلب
ــمل قانون الهاي اتفاقيات  ــأن استخدام القوة ويش الدول بش
الحتمل اسم العاصمة الهولندية مثل اعالن سان بطرسبرج 
ــاص املتفجر وقانون  ــتعمال الرص لعام ١٨٦٨ الذي يحضر اس
جنيف مايطلق عليه القانون الدولي االنساني باملعنى الضيق 
ــة واالحترام واملعاملة  ــون جنيف الى توفير احلماي ويهدف قان
ــاركون في  ــخاص خارج املعركة الذين اليش ــانية لألش االنس
العمليات احلربية ويشمل قانون جنيف بحماية ضحايا احلرب 
ــا لقانون احلرب او بديال  ــاني  يعد مرادف والقانون الدولي االنس
عنه والتأكيد على الطابع االنساني لقانون النزاعات املسلحة 
اي الداللة على حقوق االنسان أثناء النزاع املسلح اي التوفيق 
ــات الضرورة  ــن ناحية ومقتضي ــانية م ــني االعتبارات االنس ب
ــكرية واليقتصر القانون الدولي االنساني على القواعد  العس
ــانية الواردة في اتفاقيات الهاي وجنيف بل يتجاوز الى  االنس
كافة القواعد االنسانية املستمدة من اي اتفاق دولي اخر او من 
مبادئ القانون الدولي مما استقر بها العرف ومبادئ االنسانية 
والضمير العام وان القانون الدولي األنساني هو فرع من فروع 
ــاني  ــي العام والغرض من القانون الدولي االنس القانون الدول
ــد القانونية الوقائية  ــه مبثابة القواع ــان ذات هو حماية األنس
التي حتول دون وقوع الفعل والطابع االنساني يجعله ينشط 
ــوع الفعل وبنفس الدرجة بعد حدوث الضرر والقانون  قبل وق
الدولي االنساني يبدأ عمله مبجرد وقوع النزاع املسلح ويجب 
ــون والقانون قائم  ــون وفاعلية القان ــني وجود القان التفرقه ب
ــوء النزاع  ــال عمله يبدأ بنش ــلح ولكن مج قبل النزاع املس
ــي ومصادره هي ذات  ــواء نزاع كان دولي او غير دول ــلح س املس
ــلوب  ــالمية في اس ــادر القانون الدولي وان القاعدة االس مص
ــما من الصياغة الوضعية بضرورة  القتال اكثر صراحة وحس
ــيلة  ــم تعد احلروب وس ــلم ول ــروب والنزعة الى الس ــذ احل نب
مشروعة ومقبولة حلل املشاكل الدولية ومن القواعد اخلاصة 
ــت نظاما قائما على  ــالمية ارس ــريعة االس حترمي الغدر والش
ــط خاصة بالقتال  ــاك احكام وضواب ــالق والفضيلة وهن األخ
ــآت املدنية  ــرى وجرحى احلرب واملدنيني واملنش ــة االس ومعامل
ــي قتالهم مع  ــلمني ف ــات عند املس ــاك التزام ــة وهن والديني
ــرام املبادئ  ــر املقاتل واحت ــا ان ال يقاتل غي ــرى ومنه االمم االخ
ــانية والفضيلة في اثناء احلرب وحسن معاملة االسرى  االنس
ــة واملدنية  ــآت الديني ــرهم واحترام املنش ــك اس ــهيل ف وتس
والزراعية والصناعية وانطباق هذه الضوابط على شتى انواع 
ــلحة وظهرت قواعد عرفية من خالل الصداقة  النزاعات املس
ــفيات  ــالم بني احملاربني ومن اهمها وضرورة متتع املستش والس
ــن القتال والعناية باملرضى  ــة ولها علم مميز عن اماك باحلصان
ــم بعد  ــى اوطانه ــرب واعادتهم ال ــرى احل ــن اس ــى م واجلرح
ــال وال  ــى خطوط القت ــالج ال ــة والع ــال االدوي ــفاء وارس الش
ــكان املدنيني . ــرى وال يجوز االعتداء على الس يجوز قتل االس

علي عزيز الســيد جاسم

ســحر ســيد علي / القاهرة

عبــد الحليم  الرهيمي

أ.د عامر حسن فياض
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إعـــــالن هــــــــام

ــادي القوة الجوية الرياضي  إُّـ جميع اعضاء الهيئة العامة لن
بخصوص انتخابات النادي الختيار اعضاء هيئة إدارية جديدة 
تنوه الهيئة االدارية اِّـؤقتة إُّـ أن انتخابات النادي ستقام يوم 
ــاعةالثانية ظهراً على  ــة اِّـوافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٣ الس الجمع
قاعة (فندق عشتار شرياتون) وفقا لقانون االندية الرياضية رقم 

١٨ لسنة ١٩٨٦ اِّـعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ  / مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ٢٠/خ /٢٠٢٣
 التاريخ:١٣ /٣ /٢٠٢٣

اعــــــــــــــالن 
ــل ١٠٢٠/١ م ٤ االحدب  الواقع َّـ  ــار التسلس ــة تنفيذ النعمانية العق ــع مديري تبي
ــب الدائنني (محمد  ــم جرب حزبي ) اِّـحجوز لقاء طل ــاء االحرار العائد للمدين (هاش قض
ــم محمد حسني و شاكر  ــى و وسام كريم عروان و جاس ــم خضري عيس علوان ملك و باس
كريم عروان و جماعتهم البالغ عددهم (٤٤ شخصا) البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما) تبدأ من  مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة  ــتصحبا معهم التأمينات القانونية عش ــر مس اليوم التالي للنش

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ سعود كامل عاشور

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- قضاء االحرار العقار اِّـرقم ١٠٢٠/١ م٤ االحدب 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه : كما مؤشر ي خارطة االفراز

٤-مشتمالته :-  بعض اِّـشيدات
٥-مساحتة: ٣٥دونم و ٩ اولك و ٨٠م على وجه الشيوع

٦-درجة العمران:-  
٧- الشاغل :-  اِّـدين

٨- القمية اِّـقدرة : ٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠ مائتان و ثمانية و تسعون مليون دينار

أعـــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (شاكر موسى علي) 
ــي  ) اُّـ (الجوراني)  ــه  من  (الصداع ــذي يطلب تبديل لقب ال
ــة  ــوال اِّـدني ــرة االح ــة مدي ــرتاض مراجع ــه اع ــن لدي فم
ــدة اقصاها  ــط  خالل م ــوازات واالقامة العامة َّـ واس والج
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــوف تنظر ه ــه س (١٥) يوما وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

أعـــــــــــالن
ــى علي)  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عامر موس
ــي  ) اُّـ (الجوراني)  ــه  من  (الصداع ــذي يطلب تبديل لقب ال
ــة  ــوال اِّـدني ــرة االح ــة مدي ــرتاض مراجع ــه اع ــن لدي فم
ــدة اقصاها  ــط  خالل م ــوازات واالقامة العامة َّـ واس والج
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــوف تنظر ه ــه س (١٥) يوما وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  وفق احكام اِّـ

لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعـــــــــــالن
ــى  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عبداهللا موس ــاء على الدع بن
ــي  ) اُّـ  ــن  (الصداع ــه  م ــل لقب ــب تبدي ــذي يطل ــي) ال عل
ــرة االحوال  ــرتاض مراجعة مدي ــه اع ــن لدي ــي) فم (الجوران
ــط  خالل مدة  ــة العامة َّـ واس ــوازات واالقام ــة والج اِّـدني
ــذه اِّـديرية َّـ  ــوف تنظر ه ــه س اقصاها (١٥) يوما وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  الدعوى وفق احكام اِّـ

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

فقدان هوية 

ــركة العامة  فقدت مني الهوية  الصادرة من وزارة النقل /الش
ــر) على من يعثر  ــم (عبدالرضا حبيب باق ــل البحري  بأس للنق

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية

ــرب)  الصادرة من  ــم (محمد عظيم ج فقدت مني الهوية  بأس
ــليمها اُّـ  ــل /مقر الوزارة على من يعثر عليها تس وزارة النق

جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٤٣٢ |٢٠٢٣
التاريخ:   ٢٠٢٣/٣/٧ 

اعــــــــــــالن 
ــوك الواقع َّـ الكوت/  ــل ١٥٤٣/٢م ٢٩ دام ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــعد طاهر  داموك الحقوقيني العائد للمدين (حيدر طاهر محمود) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (اس
ــراء مراجعة هذه  ــى الراغب بالش ــني دينار فعل ــة مالي ــغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثماني ــود) البال محم
ــه التأمينات القانونية  ــتصحبا مع ــر مس اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم التسجيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش عش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت| داموك الحقوقيني ٢/ ١٥٤٣ م ٢٩ داموك 

٢-جنسه ونوعه:- عرصه مفرز منها هيكل غري مسقف
٣-حدوده واوصافه: حسب ما مذكور بالسند  

ــتمل  ــاحة ١٧٥م و مش ــدار مع بنائها تتكون من قطعة فارغه بمس ــتمالته :- ارض ال ٤-مش
ِّـساحة ٢٠٠م يحتوي على استقبال و هول و مطبخ و غرفة نوم و صحيات و البناء لغاية الرباط 

هيكل
٥-درجة العمران : 

٦-مساحتة :- ٣٧٥م
٧- الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٣,٢٩٤,٠٠٠  ثالثة عشر مليون و مائتان و اربعة و تسعون الف دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٢٧٠٥|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٣/٣/١٣ 

اعــــــــــــــــالن 
ــل ١٨/٣ م ٣٦ نهر ضامن   ــن َّـ  العقار التسلس ــدة الكوت حصة اِّـدي ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــه) اِّـحجوز لقاء  ــف لفت ــد  للمدينني (صباح مضحك كاظم و حيدر يوس ــوت العائ ــع َّـ الك الواق
ــون مليون دينار فعلى الراغب  ــالم داخل) البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالث ــب الدائن (لطيف س طل
بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش التأمينات القانونية عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ
ــهام اِّـدين َّـ   ــى طريق كوت ـ بغداد  س ــوت قرب الحولي عل ــه :- يقع َّـ الك ــة ورقم ١-موقع

العقار اِّـرقم ١٨/٣م٣٦ نهر ضامن 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكه للدوله

٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :-  ١٣٤٥,١٦,٥٥,٢٠ دونم / السهام اِّـباعة ٧٥٠٥٥ 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  
ــهام اِّـباعة  ــبعون مليون الس ــة و اثنان و س ــدرة :  ٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠  ثالثمائ ــة اِّـق ٨- القيم

٧٥٠٥٥سهم.

تحقيق / 
علي صحن عبد العزيز

 
ــخيص  غايتنا في هذا التحقيق تش
ــوف  ــة الوق ــلبية بغي ــاالت الس احل
عليها وكذلك معاجلتها لكي تكون 
تلك املعارض التشكيلية باملستوى 
املطلوب، حيث جتاوز عددها العشرة 
ــائل  وس ــة  ملتابع ــا  وفقً ــبوعيًا  أس
ــون  ــا تك ــادرًا م ــة ، ون ــالم احمللي اإلع
مصحوبة بأنشطة تعرف بالفنانني 
ــدوة  ــم، أو ن ــاراتهم وتصوراته ومس
ــك ، ولغرض  ــلط الضوء على ذل تس
ــلنا  ــة الرأي فإننا أرس ــق معادل حتقي
ــض منظمي أو منظمات تلك  إلى بع
ــم لغرض  ــل أتصلنا به ــارض ، ب املع
ــم نتلق أي  ــاركة ولكن ل ــداء املش أب
ــم بأننا  ــي ال نته ــم لك ــة منه إجاب

نأخذ طرفا ونترك الطرف اآلخر. 
التكرمي املادي واملعنوي 

ــن:  ف ــتاذة  أس ــراوي/  العف ــال  نض
ــد  ــي جه ــكيلية ه ــارض التش املع
ــني  واألداري ــكيليني  التش ــني  الفنان
ــون بكل حب  ــني الذين يعمل والفني
ــم ، وأغلب  ــالص لبلدهم وذاته وإخ
ــاركات في املعارض املقامة في  املش
ــب الفنان  ــي ح ــه ه ــراق وخارج الع
ــاليب  لذاته وفنه، وقد تختلف األس
ــب  ــن فنان آلخر حس ــات  م واألجتاه
ــك ، لذا  ــوع والتكتي ــر واملوض الفك
ــي ولكل فنان بصمته  فهو جهد ذات
ــذي  ال ــل  العم ــي  ف ــه  وخصوصيت
يقدمه من رؤى وأفكار تتميز بالتنوع 
ــام ، وهناك كثير  ــتوى الع على املس
ــد فيها نوع من  ــن األعمال يتجس م
ــك الفني  ــل والتكتي ــال والتأم اخلي
ــوف، كل ذلك ناجت  ــي غير املأل والتقن
ــره ومبا يحيط  ــة الفنان وفك عن رؤي
به من ظروف تختلف من فنان آلخر، 
وهنالك أعمال لفنانني يطغى عليها 
ــم إجنازها عن طريق  املألوف والتي يت
أساليب مختلفة منها ، الطبيعية 
ــة التكعيبية  ــة والتجريدي والواقعي
وأغلبها تكون مستوحاة من الواقع 
ــه الفنان فلكل  واحمليط الذي يعيش
ــاليبه وأجتاهاته في تنفيذ  فنان   أس
ــل اخلبرة  ــن يبقى عام ــه ، لك أعمال
ــر كبير في  ــه إث ــي ل ــل الفن والتواص
إظهار عملية التجدد واألبداع الفني 
ــن الفنانني،  ــدى الكثير م والتقني ل
ــارة الفنية في  ــن امله ــاجت ع ــذا ن وه
جتسيد أعمالهم التشكيلية سواء 
في الرسم أو اخلزف أو النحت ، والتي 
ــن األعمال األخرى التي تعرض  متيز ع
ــتركة واجلماعية  ــارض املش في املع
ــان هو من  ــا القول : بأن الفن وميكنن
يغذي هذه املعارض بأعماله وبجهده 
ــذة   ــخصيات ناف ــي ش ــي وتأت الذات
تعمل على فتح هذه املعارض ويبقى 
ــرح لوحته لهذا املسؤول  الفنان يش

ــة  والصحاف ــواء  األض ــت  حت ذاك  أو 
ــعادة لطرح  ــان بالس ــعر الفن فيش
ــالل  خ ــن  م ــه  وأحاسيس ــكاره  أف
ــة املعروضة في هذه  منجزاته الفني
ــنوية أو في املناسبات  املعارض الس
ــن املعارض الفردية  اخملتلفة فضالً ع
ــن خاللها عن  ــي يعبر م ــة الت الذاتي
أفكاره وأحساسه ومنجزاته الفنية 
واألسلوبية التي يطرحها للمجتمع 
دون مقابل ، وينتهي املعرض وينتهي 
ــاء  أزي ــرض  يع ــذي  كال ــيء  ش كل 
ــرون ويتمتعون بالنظر  واآلخرين ينظ
ملا يشاهدونه وبعد ذلك يعود الفنان 
ــه ، ويبدأ التحضير ملعرض آخر  وعمل
ــذ زمن طويل ، في  ــذا هو احلال من وه
ا يتم أقتناء األعمال  ــابقً حني كان س
وأحيانًا الكثير منها ليجعل الفنان 
ــا ناجحا يحصد ثمرة جهده ،  منتج
ــاج تكرميا ماديًا ومعنويًا  الفنان يحت
ــعر بقيمة ما يقدمه من جهود  ليش
ا  ــال وخصوصً ــذه األعم ــي إنتاج ه ف
ــال الفنية التي تواكب العصر  األعم
ــتوى الفني  ــورات على املس ــن تط م

والتقني في العالم.
مشاكل كبيرة 

ــتاذ مساعد    د.جالل رحيم عودة / أس
ــون اجلميلة /جامعة  ــي كلية الفن ف
بابل/ تخصص رسم وتصوير : سؤال  
ــاكل  ــة األهمية هنالك مش في غاي
ــا  ــر يواجهه ــلبيات أكث ــرة وس كثي
ــي  ــني ف ــل املنظم ــن قب ــني م الفنان
ــا دعوة  ــارض ومن أهمه ــة املع إقام
ــكيلي ، وبعد  ــرض تش ــة مع لألقام
تلبيتها لم يتم أختيار العمل وذلك 
ــع عليها  ــة التي تق ــة اللجن بحج
ــببًا،  ــال وهذه ليس س ــار األعم أختي
ــوة املعنيني  ــه دع ــارف علي بل املتع
ــخاصهم  بأش ــني  واحملب ــاء  واألصدق

ــوات خاصة باطنها  وبالتالي هي دع
ــك معارض  ــا ، وهنال ــة ظاهره وعام
ــال لرواد  ــار األعم ــنوية يتم أختي س
ــكيليني ولذلك  الفن وللحركة التش
ــار االعمال  ــض أختي ــم بع ــد يت فق
ــط الفني ،  ــي الوس ــم جدد ف من ه
والسبب ألن هناك الكثير ممن لديهم 
ــرة وفنانون كثيرون من  أعمال معاص
ــرص الكثير من  الرواد الفن، فتقل ف
الفنانني اجلدد ، وكذلك هناك معرض 
ــن الثالثني سنة ،  ــباب دون الس للش
ــك معارض للفنانات بني  ا هنال وأيضً
ــن الرواد  ــم ليس م ــن ه ــذا وذاك م ه
وليس من الشباب دون السن الثالثني 
برؤية أصحاب املنظمني واملؤسسني 
ــكيلية ، اليس  ــارض تش ألقامة مع
ــاركة ،  ــاك من لديهم احلق باملش هن
أكيد الرواد احلركة التشكيلية مهم 
ــم واألهتمام  ا أقامة معارض له ــدً ج
ــارك معه  بهم وال يصح أختيار مش
ــم  ــة، نع ــيرة طويل ــرة ومس دون خب
ا إن ال  ــن علينا أيضً أتفق معهم ولك
ــة معارض كثيرة  ــد عنهم واقام نبع
ــاركات للجميع وليس  ــع املش لتس
على فئات وعلى مستويات ، فلتكن 
ــاالت  ــرة ومج ــميات كثي ــاك تس هن
ــة معارض  ــن ألقام ــي الف ــرة ف كثي
ــامني  الرس ــن  م ــر  للكثي ــمح  تس
والفنانني فرصة املشاركة ودعمهم 
وطرح أفكارهم ، بدل األبتعاد الفنان 
ــاركة  عن املعارض وخيبة أمل باملش
ــلبيات  ــم من الس ــزء مه ــذا ج ، وه
ــا والتركيز عليها،  التي أود أيضاحه
ــى احلركة  ــدة عل ــت جدي وهي ليس

التشكيلية فهذه املشكلة قدميًا.
خلق روح املنافسة 

عادل أصغر/ تشكيلي : رأيي في كثرة 
ــكل مكثف حالة  إقامة املعرض بش

، ألنها حتث  ــري أوالً ــي نظ إيجابية ف
ــم ، وثانيًا تخلق  ــى موصلة الرس عل
ــة وهذا يصب في تطور  روح املنافس
ــف  ــخص، ولكن لألس ــة الش موهب
أغلب منظمي املعرض ليس هدفهم 
تطوير احلركة الفنية لكونها تصب 

ألغراض الكسب املادي.
تساؤالت عديدة 

ــكيلية  ــكر األحمد / تش ــدى عس ن
ــدأ الهبوط  ــاذا ب ــأبدأ كالمي  مل : س
ــي تعرض في  ــال الت ــتوي األعم مبس
ــي تقام حاليًا  ــر من املعارض الت كثي
ــور  ظه ــد  أعتق ــا  كم  ،  ٢٠٠٣ ــد  بع
ــخاص مكلفني ألحباط الثقافة  أش
ــماح  والفنون في العراق عامة والس
ــن واألدب  ــالء على الف ــور الدخ لظه
ــي كلهم  ــا وجيل ــال أن ــأعطي مث س
ــون اجلميلة  ــن خريجني كلية الفن م
ــن أجل أن  ــا الكثير م ــد عانين ، فلق
ــي كانت  ــارض الت ــي املع ــارك ف نش
ــي مركز  ــى العطار ف ــام ليل ــام أي تق
ــم من أننا  ــا نحلم بالرغ الفنون كن
درسنا ولدينا بصمة خاصة ، وكانت 
ــل اللجان  ــن قب ــض م ــا ترف أعمالن
اخملصصة لقيام املعرض، وكنا نعيد 
ــا ملاذا رفض عملي  النظر في أعمالن
ــي الذين كلنا  ــري من جيل وعمل غي
ــل نهار من  ــني ونعمل لي متخصص
ــى القبول في عرض  أجل الوصول ال
ــا بعد  ــم حققن ــذا احلل ــا وه أعمالن
جهد كبير ، ما أشاهده حاليًا عرض 
ــال مضحكة واهللا وأنا واثقة بأن  أعم
الذي رسمها ال يعرف يشرح لوحته 
مجرد طش ألوان ، وقال إن الدنيا مببي 
ــن واألبداع في  ــة وتزهي ،أين الف وردي
هذه اللوحات التي التجأ إليها أكثر 
ــهولتها من  ــالء على الفن لس الدخ
ــور وأعتبر هؤالء من  ــل حب الظه أج

ــة في العراق  ــد احلركة الثقافي أفس
ــن في  ــرين وموجودي ــم منتش ، تراه
كل مكان وكأنهم مكلفني ألحباط 
ــن واجلمال في العراق بعد أن كان  الف
ــط مع  ــرق األوس ــي الش ــو األول ف ه
ــيء ، وهذا احلال  األسف تغير كل ش
ــكيلية في  ليس فقط الفنون التش
ــعر  ــة واألعالم واألدب والش الصحاف
ــر متخصصني  ــخاص غي ــو أش دخل
ــال كل من ال يوجد له  ــل هذا اجمل داخ
ــار إعالمي وصحفي  تعني أو عمل ص
ــاعر وفنان ولهذا ضاع كل  وأديب وش
ــدي ومع كل  ــص اجلمال في بل مايخ

األسف.
ضرورة وجود النقاد 

ــة  ــكيلية : إقام ــر / تش ــحر اجلاب س
ــاون فيما  ركة والتع ــتَ املْعارَض املُش
ــب لهم،  ــاز يُحس ــذا أجن ــم ه بينه
لل بوْجود جلَان من أجل  ويجب أن يكَ
نان  ــروَري للفَ ــو ضَ ــاء وه ــد البن النق
وكان   ، ــال  م األعَ ــاهديِ  ــى ملش وحت
ا  ا وأيضَ ــابقً ــدث س ــال يَحَ ــذا اجمل ه
ــدول و يعتبر جناح ألي معرض  بكل ال

وأضافة للفنان.
وجود املزاجيات 

ــكيلي :  ــيد/ تش ــرمي الس ــد الك عب
ــة التي  ــارض الفني ــي املع ــرة ه كثي
ــام هنا وهناك والتي يغلب عليها  تق
ــا  ــون منظميه ــري ك ــع الفط الطاب
ــي  ف ــي  ــام، فه أهتم أي  ــرون  يعي ال 
ــاركني  فحواها جتارية وتنفيس املش
ــوا إليها  ــم التي وصل ــن قابلياته ع
ــل ، كما أن  ــة الفن اجلمي ــي ممارس ف
بعضها ال يخلو من مشاركة فنانني 
ــبب  ــني لعرض أعمالهم بس محترف
ا من  ــم دائمً ــذي يقع عليه احليف ال
ــارض التي يفترض  قبل منظمي املع
ــب ما  ــة تواك ــال فني ــم أعم أن تض

ــون العالم من تطور  وصلت أليها فن
ــداع وخاصة املعاصرة ، وهذه  في األب
ا تخضع ألى مزاجيات القائمني،  أيضً
ــتبعاد  ــدم كفاءتهم أو األس ــا لع أم
ــد والكراهية  ــد نتيجة احلس املتعم
ــول من هو األكفأ  والنفاق أو عدم قب
ــان نزيهة  ــبب غياب جل ــم وبس منه
ــة لهذا  ــة ومخلص ــة وصادق ومثقف
الوطن اجلريح ، وكل ما ذكرت معروف 
حقائقه لدى املبدعني وأكثر ال يتسع 

اجملال لذكره.
أجتاهات عديدة 

ــكيلي : من خالل  عادل العنزي/ تش
ــض املعارض  ــاركتي ببع جتربتي مبش
ــمية والتي أخذت مسارين  غير الرس
األول مادي والثاني سياسي النقطة 
ــرر على  ــادي واألكثر ض ــم هو امل األه
ــط الفني بصورة عامة ، وعلى  الوس
ــا اجلانب  ــورة خاصة، أم ــان بص الفن
ــأ بأن  ــد نتفاج ــذي ق ــي ال السياس
ــو أال دعاية  ــرض الذي أقيم ما ه املع
لشخصية سياسية غايتها كسب 
ــات احلكومية  ــوات ال أنزه اجله األص
ــا  ــارض ، ألنه ــة املع ــة بأقام املعني
ــدم  ــر لع ــؤولية األكب ــل املس تتحم
رقابتها وعدم فسح اجملال للمواهب 
والطاقات املعارض الرسمية التابعة 
ــات احلكومية محتكرة من  ألى اجله
ــح  ــض الفنانني وعدم فس ــل بع قب
ــن طاقات  ــوه اجلديدة م ــال للوج اجمل

شبابية.
أغراض مادية 

ــبع/ تشكيلي: أصبحت  محمد الس
ــكيلية في  ــة التش ــارض الفني املع
ــة  هزيل ــات  وامللتقي ــات  املهرجان
ــس له باع في  ا ، ومن يحضر لي ــدً ج
ــكيلي ، ومنظمي هكذا  الفن التش
ــدون الفراغ باملعرض  مهرجانات يس

ــكيلي ، وكثير من املهرجانات  التش
ــاط بالفن  ــة أو أرتب ــا عالق ــس له لي
التشكيلي لهذا ، فاملوضوع أصبح 
أستفزازيًا للفنان الذي يقضي أوقاتًا 
ــبيل أن يعطي من ذاته وروحه  في س
ــهادة  ــل ش ــن مقاب ــعاد اآلخري ألس
ــي  ــا األلف ــاوز ثمنه ــة ال يتج تقديري

دينار.
تطبيق الشروط الفنية 

ــس  رئي ــكيلي/  كاظم/تش ــب  صاح
للفنون  ــة  الثقافي اوروك  ــة  مؤسس
ــي:  الثقاف أوروك  ــع  وجتم واآلداب 
ــا  منه ــب  واألغل ــة  الفني ــارض  املع
الفنية  واملواصفات  للمعايير  تفتقر 
ــمية أو  ــة ومن جهات غير رس احلديث
ــن اجلانب  ــرة ، وكذلك م ــة اخلب قليل
ــي لألعمال،  ــد الفن ــي والنق األعالم
وجعل املعارض مكسب مالي يثقل 
كاهل الفنان لعرض لوحته، وكأنها 
سفرة سياحية تتنقل بني احملافظات 
ــنوي، مع  لغرض جمع أكبر مبلغ س
التشهير باملنظمات الفنية األخرى ، 
إما اجلانب الثاني فأن أغلب الفنانني 
يطالبون بدعوة مشاركة ويتم حجز 
ــم التكرمي  ــة ويطبع له مكان للوح
وحني يفتتح املعرض نكتشف عدم 
تواجدهم، وهذا ينعكس سلبًا على 
الثقافي  والتحضر  الفنية  ــيرة  املس
وعلى منظمني املعارض عمل دراسة 
وجلنة لألعمال ومن تستحق العرض 
ــروط الفنية  ــة للش ــون موافي ، وتك
ــث القبول  ــن حي ــي م ــا املتلق ورض
والتعبير ،وكذلك زج املواهب احملترفة 
ــبة  ــادة اخلبرة املكتس ــني الرواد لزي ب
وحتقيق الهدف من أقامتها ، على أن 
تكون املنافسة شريفة وذات رسالة 

سامية.
ترهات متراكمة

ــكيلي: في  ــد القادر/ تش ــان عب عدن
والـرقـابـة  ــاء  البنـ ــد  النقـ ــاب  غيـ
ــج مبـا ال  ــد يعـ ــي بـلـ ــة، وف الفنيـ
ــر األعني  ــس وتضـ ــتهيـه األنفـ تش
ــذه التـرهـات  ــا كـل هـ أری طبيعيـً
والتـراكمـات احملسـوبـة علی الفـن 
ــة  معـروفـ ــبـاب  ألس ــن  والفنـانيـ
ـا ، ففيمـا يخـص النشـاطـات  سلفً
الفنيـة أو املعـارض أو ما تسمـی زورًا 
نری  الفنيـة  ــات  باملهـرجـانـ وغـدرًا 
العـامـل املـادي أو التجـاري أسـاسـًا 
ــع الفنـانيـن ودون  ــي التعـامـل م ف
ــاة ال جليـب الفنــان أو  أيــة مـراعـــ
والغـرض األســـاس من  ــيتـه  نفس
ـــاطـات الفنيـة  ــب تلك النش اغـلـ
ــة للمنضميـن  ــي املنفعـةاملـاديـ ه
اقـول هـذا الكالم عن يقيـن وجتـارب 
ــن خـالل  ــخصيًـا م ــتهـا ش عـايش
عشـرات املشاركـات داخـل وخـارج 
ــرزت  افـ ــاالت  احلـ ــذه  وهـ ــراق  العـ
نتـائـج سلبيـة علی الفـن والفنـان 
ــذوق العـام  ــة والتـ ــة الفنيـ واحلركـ
تـأثيـراتهـا مـاثلـة علی  ــتظـل  وس

املـدی البعيـد.
وضع شروط واختبارات 

ــم  رغ  : ــكيلي  تش ــي/  الهيت ــر  ثام
ــل  قب ــن  م ــر  والتقصي ــش  التهمي
ــالء على  ــة والدخ ــات الدول مؤسس
ــي أصبح  ــكيلية والت ــون التش الفن
ــن هب ودب يدعي بالفنون وهو  كل م
ــد عنها كل البعد ، اال أن احلركة  بعي
التشكيلية في عراقنا ال زالت بخير 
ــظ على هذه احلركة  بأيدي من يحاف
ــك من عطاء ،  ــا بكل ما ميل ويدعمه
وسبق وأن قلت وفي عدة لقاءات البد 
من وضع شروط وأختبارات لتصنيف 
ــاركاته  ــان العراقي وحتديد مش الفن
في املعارض التي تقيمها املؤسسات 
الفنية ليكون الفنان فنانًا تشكيليًا 
بحق ويأخذ دوره وسمعته في احملافل 

. الدولية بأستحقاق عالٍ
متحيص األعمال 

ــي  ف ــكيلي/  تش ــدي/  الزي ــامة  أس
احلقيقة ما نراه في الفترات األخيرة 
ــة  فني ــات  ومهرجان ــارض  مع ــن  م
ــام لصور   ــاك ، ما هو إال زح ــا وهن هن
ــا عالقة  ــات ليس له ــت لوح وليس
ــا أال ما ندر منها ،ولكي  بالفن إطالقً
ــر يعزى  ــإن األم ــني  ف ــون منصف نك
ــني على  ــب القائم ــى أن أغل ــك ال ذل
ــن أصحاب  ــوا م ــك املعارض ليس تل
ــن  م ــك  هنال ــس  ولي ــاص  األختص
ــى منها  ــال وال يرجت ــص لألعم متحي
ــة التي متنح  ــهادات التقديري إال الش
للجميع، وهذا ما يسمى بالفضوى، 
ــان احلقيقي ينأى  ــث أصبح الفن حي
ــتراك  ــن األنخراط واألش ــه ع بنفس
ــة تروج لها  في هكذا محافل بائس
ــات باتت تهدف  ــاد خبيثة وصفح أي

لتشويه الصورة الفنية للعراق.
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ــن اقدم  ــي واحدا م ــد التقني الطب ــد املعه يع
ــن وزارة  ــي ضم ــم التقن ــة التعلي ــد هيئ معاه
ــل  ــي .. يعم ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
ــوادر الطبية والصحية  ــى اعداد الك املعهد عل
ــفيات  املستش ــات  حاج ــة  وتغطي ــطى  الوس
ــي رافقت التطور  ــة االولية الت ــز الصحي واملراك
ــة االخيرة  ــث .. وفي االون ــع العراق احلدي في واق
شهد املعهد طفرات من التطور  وبات من ضمن 
ــة االعدادية  اولويات الكثير من خريجي الدراس
ــية  ــب خاللها املعارف االساس ــى الطال ، ويتلق
ــه .. ولغرض  ــي اختصاص ــة ف ــارات الالزم وامله
ــه املعهد ،  ــوء على ما يعمل علي ــليط الض تس
ــا .. اجرينا مع عميد  ــم االجنازات التي قدمه واه

املعهد الدكتور عبود فرحان رسن  هذا احلوار..

، حدثنا عن اهمية معهدكم في رفد القطاع  ــةً *بداي
الصحي في العراق؟

ــم  ــام طبية وهي قس ــف من (٦) اقس ــد يتأل ـ  املعه
تقنيات الصيدلة وتقنيات اخملتبرات الطبية وتقنيات 
ــة وتقنيات  ــات االدارة الصحي ــر وتقني فحص البص
االجهزة الطبية وقسم االدلة اجلنائية ولكون التعيني 
ــات  ــذي تقريبا جميع املؤسس ــه مركزيا فهو يغ في

الطبية التابعة لوزارة الصحة في العراق.
 * بعض املراقبني وجدوا ان املعهد تطور خالل االعوام 

القليلة املاضية. ما هي سمات هذا التطور؟
ــنوات  ــذ اكثر من (٣) س ــل من ــد تعم ــادة املعه ـ عم
بحملة واسعة حيث مت ترميم املبنى وحتديث الغرف 
واخملتبرات واعادة تأهيل املعهد من الناحية االنشائية 
ــية لغرض  ــملت الناحية التدريس وكذلك احلملة ش
ــي كما ان املعهد يضم بنايتني  سد الفراغ التدريس
ومستمرين بالعمل الجل اظهار املعهد بصورة تليق 

مبكانته العلمية.
ــاريعكم املستقبلية للمعهد مباذا   * حدثنا عن مش

تفكرون من اجل النهوض مبستوى املعهد؟
ـ عمادة املعهد وضعت خطط سنوية ألجل مواكبة 
ــات االدارة على  ــت اولوي ــنة كان ــذه الس ــور وه التط
ــعى لبناء  جانبني االول هو البنى التحتية حيث نس

ــوف يكون طابق خاص  مبنى يتكون من طابقني وس
ــبات اخلاصة باملعهد االجتماعية والوطنية  للمناس
ــد وحتديث  ــر يكون جمللس املعه ــة وطابق اخ والديني
ــث  ــي حي ــو التدريس ــي ه ــة والثان ــرات الطبي اخملتب
استقطب املعهد (٨) تدريسيني من اصحاب العقود 
ــالك وزارة التعليم العالي  ــن مت حتويلهم على امل الذي

مؤخراً.
 * هل التقدمي على املعهد مركزي ضمن االنسيابية ال 

سيما هناك اقبال كبير عليه من قبل الطلبة؟
ــم الى  ــي املعهد التقني الطبي تنقس ــة ف ـ الدراس
قسمني الصباحي واملسائي والقبوالت في الصباحي 
تعتمد على القبوالت املركزية اخلاصة بوزارة التعليم 
ــياً  ــائي فيكون تنافس ــا املس ــي ام ــث العلم والبح
ــال الكبير على  ــب معدل الطالب ونظرا لالقب وحس
ــني املركزي غالبا ما  ــبب التعي التقدمي الذي يأتي بس
تكون املعدالت تتراوح بني    ٩٧٪ و   ٨٦٪ وحسب اهمية 

القسم.
ــبة ملعهدكم  ــية بالنس * حدثنا عن املناهج الدراس
ــرات العراقية ام ان  ــدون باملصادر على اخلب هل تعتم

لديكم مع املعاهد واجلامعات العاملية؟
ــة متقدمة وكل  ــوادر علمي ــن ك ــف م ــد يتأل ـ املعه
ــتحداث املناهج الدراسية مبا  عام دراسي نقوم باس

يتالئم مع التطور العاملي احلاصل ولدينا جلنة عمداء 
ــى التحديثات  ــة عل ــام الجل املصادق ــع كل ع جتتم
ــب التطور  ــية وحس ــودة في املناهج التدريس املوج
ــات ودورات عمل  ــي العاملي كما ان هناك ورش العلم
ــة  العراقي ــد  املعاه ــع  م ــتراك  باالش ــيني  للتدريس

واالقليمية والعاملية.
 * بوجهة نظرك اي االقسام االكثر اهمية لديكم ام 

ان جميع االقسام بذات االهمية؟
ـ احلقيقة جميع اقسام املعهد هي مهمة وال يوجد 
قسم اهم من االخر لكن القبول يعتمد على معدالت 
ــة الطالب هي التي حتدد اهمية  الطالب كما ان رغب
ــالب ميتلكون معدالت  ــم لديه فهناك من الط القس

عالية ولكنهم يرغبون باقسام اقل من معدالتهم.
 * متى تأسس املعهد وكيف جاءت فكرة تأسيسه؟

ـ تأسس املعهد في مطلع العام الدراسي ١٩٨٩/١٩٨٨  
ــم معهد الصحة  ــل هذا التاريخ يعرف باس وكان قب
ــذي كان تابعا لوزارة الصحة.ضم  العالي /الكرخ وال
ــام العلمية  ــه عددا من األقس ــد عند تأسيس املعه
ــيرة  التي جرى تطويرها وحتديث مناهجها خالل مس
السنوات السابقة مبا ينسجم مع احتياجات البلد 
ــات الصحية  ــد املؤسس ــطية لرف ــالكات الوس للم

اخملتلفة والتابعة لوزارة الصحة.

ــخصياً.. ما الذي ميثله  ــر وقد يكون ش ــؤال اخي  *  س
ــت راضٍ على ما تقدمه من عمل..  لك املعهد وهل ان

وكيف هي عالقتك بالطالب؟
ــي عالقة االب واوالده وانا احاول  ـ عالقتي بالطالب ه
ــي كل االمور التي  ــكان ان اقف بجانبهم ف ــدر االم ق
تتعلق بحياتهم الدراسية وكذلك احلياتية وبالنسبة 
ــلمي عمادة املعهد وانا اعمل الجل  لعملي منذ تس

اظهاره بصورة تليق مبكانته واهميته العلمية. 
من جهة اخرى اجرينا بعض اللقاءت مع طلبة املعهد   
ــاب الطالب احمد  ــن القبول فيه اج ــؤالنا ع وعن س
ــبب الرئيس الذي جعلني اقدم على  ــلم :  الس مس
ــور هو كي احصل  ــي التقني في املنص املعهد الطب
ــن منطقتي  ــزي وكذلك لقربه م ــى التعيني املرك عل
ــة هاجر محمود  ــا .. جتيب الطالب ــكن فيه التي اس
ــم ادارة صحية  ــي في قس ــي      ٨٦٫٨٦٪ ومت قبول معدل
وهو ادنى معدل قبول فهناك طالب معدالتهم تفوق 
ــألنا الطالبة  ـ   ٩٧٪ وعن واقع االدارة في املعهد س ــ ال
ــة  ــر محمد وهي ام لطفلني ..   اجابت : الدراس هاج
في املعهد ليست سهلة ولكنها حتتاج الى متابعة 
ــن ادارة املعهد  ــالب واما ع ــتمرة وجهد من الط مس
ــر مع الطالب  ــر  هناك تعاون كبي ــول عنها هاج فتق

. وجميع الكوادر التدريسية مبستوى عالٍ

 

بقدر صواب حرث االنسان  في أرضه، وزرعه 
في وقته، قد يجده في عمله، تؤتيه األرض 
أكلها، وقد يجتهد ويتعب في حرثه وزرعه 
ــن زرع الزرع في  ــج أرضه وذلك كم وال تنت

غير أوانه، أو بذر البذر في غير مكانه . 
االء ربي ال يحصها عدد .......................... وان 

يجعلوا البحر في عدها مدد
ــى ....................  ــذ واالالء ال حتص البحر ينف

فسبحانه رب واحد أحد
فمن مسته نعماء يحمده   ......................... 

فشر الناس قد نعموا وما حمدوا 
ــه ....................  ــف واآلذان نعمت العني واألن

والعقل والكبد والرئتان والكبد

ــاز  للجه ــيَّة  األساس ــة  الوظيف ــل  تتمثَّ
ــة  ــة الالزم ــتخراج الطاق ــي باس الهضم
ــا  ــل بقاي ــام، وحتوي ــن الطع ــم م للجس
ــى فضالت  ــتهلكة إل ــر املس ــام غي الطع
ــارج القناة  ــا إلى خ ــم التخلُّص منه ليت
ــم، لذلك تتمتَّع أعضاء  الهضميَّة واجلس
ــاء فريدين  ــكل وبن ــاز الهضمي بش اجله
ة،  ة بدقَّ ــاعدانها على إجناز هذه املهمَّ يس
ــاً ملتوياً  ــة أنبوب ــون القناة الهضمي وتك
ــرج، باإلضافة إلى  ــدُّ من الفم إلى الش ميت
ــل  ــاء تتمثَّ ــن األعض ــرى م ــة أخ مجموع

بالكبد واملرارة والبنكرياس .
ــف بني  ــي يختل ــاز الهضم ــول اجله أنَّ ط
ــخص وآخر وقد يصل طوله إلى ثمانية  ش
ــول املريء بني  ــل، إذ يتراوح ط ــار باجملم أمت
ــل طول األمعاء  ــنتيمتراً، ويص ٢٣-٢٥٫٤ س
الدقيقة إلى سبعة أمتار تقريباً، واألمعاء 
ــف  ــر ونص ــى مت ــون إل ــة أو القول الغليظ

تقريباً.
ــن الغدد الكبيرة والتي  يعد البنكرياس م
ــم  تعتبر من اهم الغدد املوجودة في جس
ــان ولها دور مزدوج فهي تعتبر غدة  االنس
ــية  ــراز العصارة البنكرياس ــة بإف خارجي
ــة وكذلك  ــات هاضم ــى أنزمي ــة عل احملتوي
تعمل كغدة صماء تعمل على افراز بعض 

ــولني الذي يفرز من  الهرمونات مثل االنس
ــزر النكر هانز والذي يقوم بعملية متثيل  ج

السكر والكاربوهيدرات   
ــاس عبارة  ــاب البنكري ــون  الته ــا يك لرمب
ــا نتصور ،  ــه اخطر مم ــادي لكن ــاب ع الته
ــات الهضمية  ــدث عندما تبدأ اإلنزمي ويح
ــدّ ذاته، وقد يكون  بهضم البنكرياس بح
ــا احلالتني  ــا كلت ــادّاَ أو مزمنً ــاب ح االلته
خطيرة وميكن أن تؤديا ملضاعفات يحصل 
التهاب البنكرياس احلادّ فجأةً ويخفّ عادةً 
ــى العالج، وهو  ــون أيّام قليلة عل في غض
يحدث غالبًا بسبب احلصيات الصفراويّة 
ــم  ــى أل ــائعة عل ــه الش ــتمل أعراض تش
ــان وقياء  ــن وغثي ــى البط ــديد في أعل ش
ويكون العالج عادةً بقضاء بضعة أيّام في 
ــفى بهدف إعطاء سوائل وريديّة  املستش

نات لأللم.  ومضادّات حيوية ومسكّ
ــفى أو  ــن ال يش ــة املزم لَ ثْكَ عَ ــاب املـُ الته
ــرور الوقت  ــوءًا مب ــن، فهو يزداد س يتحسّ
ا  ــبب األكثر شيوعً ويؤدّي لتلف دائم الس
ــي تعاطي  ــراف ف ــو اإلس ــك احلالة ه لتل
ــباب األخرى داء  ن األس ــول، وتتضمّ الكح
التليّف الكيسي واضطرابات وراثية أخرى، 
ــتويات الكالسيوم أو الدهون  وارتفاع مس
ــة، واالضطرابات  ــض األدوي ــدم، وبع في ال

ــتمل األعراض على  ــة الذاتيّة تش املناعيّ
غثيان وقياء وخسارة الوزن والبراز الدهني. 
ا على شكل قضاء  وقد يكون العالج أيضً
ــاء  ــفى إلعط ــي املستش ــام ف ــة أيّ بضع
ــة  ــادّات احليويّ ــة واملض ــوائل الوريديّ الس
ــم الغذائي و قد  ــم والدع ــكنات األل ومس

يحتاج املريض بعدئذٍ للبدء بتناول إنزميات 
ــا يجب االمتناع عن  ة وايض وحمية خاصّ

التدخني وتعاطي الكحول .
هناك نوعني من التهابات البنكرياس :

ــأ التهابات البنكرياس احلادة وتتطور  تنش
خالل مدة زمنية قصيرة، ويكون ذلك عادةً 

لعدة أسباب،
ــرارة ,اإلفراط  ــس امل ــى في كي تكوّن حص
ــات ,  ــول ,االلتهاب ــتهالك  الكح ــي اس ف
ــض واخيرا العمليات  حدوث خلل في االي

اجلراحية. 
ــي البنكرياس فقد  ــا  االلتهاب املزمن ف ام
ــة بالتهاب حاد  ــدث  غالبًا بعد اإلصاب يح
في البنكرياس، أو نتيجة اللتهاب مستمر 

فيه
ــاالت التهاب  ــن ٧٠٪ من ح ــج أكثر م وتنت
البنكرياس املزمن عن استهالك املشروبات 
الكحولية بإفراط ولفترة طويلة من الزمن، 
كما قد يكون بسبب وجود اضطرابات في 

عمليات األيض في اجلسم .
ــام ملدة  ــاول الطع ــف  عن تن ــب التوق يج
ــل إعطاء  ــفى من أج ــني في املستش يوم
ــي, حاملا يتم  ــة للتعاف ــاس فرص البنكري
ــيطرة على التهاب البنكرياس، ميكن  الس
ــرب السوائل الصافية وتناول  البدء في ش
األطعمة اخلفيفة ومع الوقت، ميكن العودة  

مرة أخرى إلى نظام غذائي طبيعي اما 
ــتمر  ــاب البنكرياس واس ــتمر الته إذا اس
ــاول الطعام، فقد  ــعور  باأللم عند تن الش
يلتجا  املريض الى استخدام أنبوب إطعام 

للمساعدة في احلصول على التغذية.

متابعة / البينة الجديدة
ــن حلول «متأخرة» ألزمات  يبحث العراق ع
شح املياه والتغير املناخي، في ظل حتذيرات 
ــد تتضرر البالد فيه على  من صيف قاس ق
ــر للمناخ الذي  ــدة. وفي مؤمت ــتويات ع مس
ــرة اجلنوبية،  ــتضافته محافظة البص اس
ــة بعثة األمم  ــدت رئيس ــد املاضي، أك األح
ــخارت،  ــراق، جينني بالس ــدة في الع املتح
ــاه حقيقية،  ــراق يعاني من أزمة مي أن الع
ــرك إقليمي ودولي  ــرورة وجود حت مؤكدة ض
ــك املعضلة.وعقد املؤمتر  لوضع احللول لتل
ــي العراق،  ــر تضررا ف ــة األكث ــي «احملافظ ف
ــول وتدفق  ــب وص ــع ناحية مص ــث تق حي
املياه»، بحسب عضو جلنة النفط والطاقة 
ــداد  ــة في البرملان العراقي، علي ش النيابي
ــرة»، معتبرا أن  ــع «احل ــي حديثه مع موق ف
ــر املناخ.  ــا في مؤمت ــى مت زرعه ــذرة األول الب
وقال مدير عام بيئة اجلنوب، وليد املوسوي 
ــاك ألفي  ــف، هن ــع «احلرة»: «بكل أس ملوق
حالة إصابة سرطانية يتم اكتشافها كل 
ــرة، حيث أن التلوث  عام في منطقة البص
ــي في هذه  ــبب الرئيس البيئي يعتبر الس
ــوي: «من الواضح  األمراض». وأوضح املوس
جدا حجم املشاكل البيئية على مختلف 
ــاه، وتلوث  ــح املي ــدة، هناك أزمة ش األصع
ــن األلغام،  ــوث التربة، فضال ع الهواء، وتل
ــف ضمن أكثر  ــيرا إلى أن العراق يصن مش

ــة دول األكثر هشاشة فيما يتعلق  خمس
بالتأثر من التغيرات املناخية». ووفقا ألرقام 
ــبة  األمم املتحدة، فإن العراق الذي تبلغ نس
ــه نحو ٢٨  ــة للزراعة في ــي الصاحل األراض
باملئة من مساحته، يخسر سنويا حوالى 
ــبب تدهور وضع التربة،  ٢٥ ألف هكتار بس
ــذه األراضي الصاحلة  ــة من ه إذ أن ٣٩ باملئ
للزراعة أصابها التصحر، الذي يهدد أيضا 
ــوي: «لدينا أزمة  ٥٤ باملئة منها.وقال املوس
مياه واضحة، وعواصف ترابية خالل حوالي 
ثلث أيام السنة، وبالتالي كان البد من عقد 

ــاكل البيئية  ــخيص املش هذا املؤمتر لتش
ــاك  ــاف أن هن ــا». وأض ــول له ــاد احلل وإيج
الكثير من احللول واملشاريع والبرامج التي 
مت طرحها حللحلة هذه املشاكل وتصحيح 

الوضع البيئي. 
مفاوضات جدية مع تركيا وإيران

ــح املياه، أكد املوسوي  ــبة ألزمة ش بالنس
ــعيا إلدارة مفاوضات حقيقية  أن هناك س
ــا وإيران،  ــع دول املنبع مثل تركي ــريعة م س
ــى  ــا أدى إل ــدة، مم ــدودا ع ــا س ــن بني اللذي
ــل إلى العراق  ــل كمية املياه التي تص تقلي

ــد حاجته، في ظل التوقعات  وباتت ال تس
ــيكون  ــى أن هذا الصيف س ــير إل التي تش
ــات اجلنوبية، وخاصة  ــيا على احملافظ قاس
ــاع درجات  ــبب ارتف محافظة البصرة بس
ــوي  املوس ــال  وق ــار.  األمط ــة  وقل ــرارة  احل
ــس الوزراء،  ــيزور رئي ــبوع املقبل، س «األس
ووزير املوارد املائية تركيا حاملني هذا امللف 
ــول احلصص املائية والعالقات  للتفاوض ح
املشتركة بني البلدين». فيما ينتقد اخلبير 
ــار السابق للجنة الزراعة  البيئي، املستش
ــار، في  ــادل اخملت ــواب  ، ع ــس الن ــي مجل ف
حديثه مع موقع «احلرة»: تعامل احلكومة 
ــد اجلزرة التي تعتزم تركيا  العراقية مع س
ــكل  بناءه، «حتى اآلن، لم نقم برفضه بش
ــبب في  ــع، بالرغم من أن هذا سيتس قاط
خسارة كبيرة جد للعراق». ويعاني العراق 
ــتوى نهري دجلة  ــن انخفاض مقلق ملس م
والفرات.. وتتهم بغداد مراراً جارتيها تركيا 
ــبب في خفض كميات املياه  وإيران بالتس
ــبب  ــيما بس ــة إلى أراضيها، ال س الواصل
ــر  ــى النهرين.واعتب ــدود عل ــا الس بنائهم
ــداد أن هناك حلوال قريبة األجل، وأخرى  ش
ــدى يجب أن  ــة بعيدة امل ــطة، وثالث متوس

يعمل عليها العراق. 

ــع، من  ــع دول املنب ــات م ــد أن املفاوض وأك
ــف عن  ضمن اإلجراءات قريبة املدى.وكش

ــى عقد  ــل عل ــة تعم ــة العراقي أن احلكوم
ــي العاصمة  ــران ف ــم تركيا وإي ــر يض مؤمت
بغداد قريبا للتفاوض حول زيادة اإلطالقات 
ــم يحدد  ــذا املؤمتر ل ــاف أن ه ــة. وأض املائي
ــن العراق  ــرر أن يعل ــد، ومن املق ــده بع موع
خالله تعهده باللجوء إلى حلول متوسطة 
ــى التقنيات  ــالل االعتماد عل األجل من خ
احلديثة لالستغالل األمثل للمياه املتدفقة 

إليه ومن ضمنها الري بالتقطير. 
ــي  يكف ــل  ه ــراق  الع ــي  ف ــة  دجل ــر  نه

التشجير؟
واألحد املاضي، أعلن رئيس الوزراء   محمد 
ــجير  ــوداني إطالق مبادرة تش ــياع الس ش
ــف الترابية. ــر والعواص ــة التصح ملكافح
ــوداني في كلمته بافتتاح املؤمتر  وقال الس
ــة «بارتفاع  ــة املتمثل ــرات املناخي إن التغي
ــحّ األمطار،  ــرارة، وشُ ــات احل ــدالت درج مع
ــع نقصان  ــف الغبارية، م ــاد العواص وازدي
ــاحات اخلضراء، هددت األمن الغذائي  املس
والصحي والبيئي واألمن اجملتمعي». وأشار 
وفق بيان صادر عن مكتبه إلى تضرّر «أكثر 
من سبعة ماليني مواطن عانت مناطقهم 
ــوف لفقدانهم  ــاف، ونزحوا مبئات األل اجلف
ــى الزراعةِ  ــدة عل ــهم املعتم ــبل عيش س
ــن مبادرة  ــوداني ع ــن الس ــد». وأعل والصي
ــجرة  ــة ماليني ش ــن «زراعة خمس تتضمّ
ــراق،  ــات الع ــوم محافظ ــي عم ــة ف ونخل

ــجير  ــل وطني للتش ــالق دلي ــا إط يرافقه
ــهد  ــي العراق». وش ــرّة ف ــري وألوّل م احلض
العراق خالل ربيع ٢٠٢٢ عشرات العواصف 
الترابية التي أنتجت مشاكل في التنفس 
ــاب  الذه ــى  إل ــروا  ــن اضط ــدى اآلالف مم ل
ــالج، وأرغمت  ــفيات لتلقي الع للمستش
ــدارس واإلدارات  ــالق امل ــلطات على إغ الس
ــق الرحالت  ــكل مؤقت وتعلي ــة بش العام
ــام بيئة اجلنوب ملوقع  ــة. وقال مدير ع اجلوي
ــاريع تشجير وأحزمة  «احلرة»: «هناك مش
ــة، والذهاب  البيئي ــتدامة  ــراء ولالس خض
ــة من خالل الطاقة  باجتاه الطاقة النظيف
ــن األعباء  ــاح للتقليل م ــة والري الشمس
ــوري». وأضاف أن  ــن الوقود األحف الناجتة م
ــجير على تخوم املدن سيساعد في  التش
ــف الترابية،  ــد العواص ــت التربة وص تثبي
ــبة  ــجني وتقليل نس وزيادة كميات األكس
ــار  ــون. لكن املستش ــيد الكرب ــي أكس ثان
السابق للجنة الزراعة في مجلس النواب 
ــاءل في حديثه  العراقي، عادل اخملتار، يتس
مع موقع «احلرة» عن كيفية زراعة خمسة 
ــح املائي الذي  ــجرة في ظل الش ماليني ش
تعيشه البالد قائال: «هذه خسارة للمياه».  
وأضاف أن التصدي للعواصف الترابية أمر 

أكبر من زراعة خمسة ماليني شجرة. 
«احللول لم تنفذ حتى اآلن» 

ــد حلوال حتى اآلن،  ــرى أن العراق لم يوج وي

ــة اخلزين املائي  ــكلة هي قل «ألن أصل املش
ــب مع  وكبر الرقعة الزراعية التي ال تتناس
حجم املياه». وأوضح أن «االحتياطي املائي 
اآلن أصبح ٧ ونصف مليار متر مكعب، وهو 
أقل خزين للمياه في العراق منذ ثالثينيات 
ــب وزير املوارد املائية».  القرن املاضي، بحس
ــراق، ال نزال  ــة أننا في الع ــد أن «األزم ويؤك
ــة، رغم أننا  ــات الري القدمي نعمل مبنظوم
ــادة النظر في  ــادي منذ ٢٠١٧ بضرورة إع نن
ــودة حاليا، التي  ــة الزراعية املوج السياس
ــام الفيضانات والوفرة املائية،  مت وضعها أي
وأصبحت غير مناسبة في الوقت احلالي». 
ــن التوصيات  ــاك الكثير م ــاف أن «هن وأض
ــة العمل  ــى احلكوم ــب عل ــي كان يج الت
ــيد  ــرة طويلة، أهمها ترش ــا قبل فت عليه
ــن أن اخلطة  ــذرا م ــاه»، مح ــتهالك املي اس
ــف بالكامل في الصيف  الزراعية قد تتوق
ــة على إعادة  ــث اخملتار احلكوم ــل. وح املقب
جعل الثروة احليوانية لها األولوية. وأوضح 
ــر الثقافة والوعي  ــه «على احلكومة نش أن
ــب على الزراعة احلديثة مثل تقنية  والتدري
ــة)،  ترب ــن دون  ــة م (الزراع ــك  الهيدروبوني
ــة متقدمة، وزراعة  ــي وصلت إلى مرحل الت
ــتهلك مياه  ــعير املستنبت الذي يس الش
ــك زراعة  ــات وفيرة، وكذل ــل وينتج كمي أق
ــتخدامها كأعالف  البرسيم «اجلت»، واس

للحيوانات بدال من زراعة احلنطة.
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اجرى الحوار / مسلم الوادي

االمربيولوجي 
رائد عبداالله عباس 



متابعة / البينة الجديدة   
العتبة  ــة  اروق ــت  احتضن
ــة،  املقدس ــينية  احلس
ــن  م ــر  عش ــادي  احل ــوم  ي
ــان  ــات مهرج اذار،   فعالي
ــيني الصغير الدولي  احلس
ــرح الطفل، بنسخته  ملس
ــهد  ــابعة.   حيث يش الس
ــتمر  ــذي تس ــان، ال املهرج
ــادس  الس لغاية  فعالياته 
ــاري،  ــارس اجل ــر من م عش
وعربية  محلية  ــاركة  مبش
ودولية واسعة، العديد من 
ــرحية التي  ــروض املس الع

محافظة  ــي  ف ــتعرض  س
فضالً  ــا،  وخارجه ــالء  كرب
ــة،  ــات الفكري ــن اجللس ع
ــي  ف ــة  اخملتص ــوث  والبح

مجال املسرح، إضافة إلى 
ــي، إقامة (٥)  فقرة احلكوات
ــي صناعة  تدريبية ف ورش 
وورش  ــت  املايروني ــى  الدم

ــب».  املواه ــاف  الكتش
ــة  املنظم ــة  اللجن ــال  وق
للمهرجان، أن هناك العديد 
ــتوزع  ــن اجلوائز التي س م
ــان،  املهرج ــش  هام ــى  عل
والتي تشمل جائزة افضل 
ــل  ــل، وافض ــل متكام عم
ــص،  ن ــل  وافض ــراج،  اخ
ــينوغرافيا،  س ــل  وافض
ــرات صوتية،  ــل مؤث وافض
وافضل ممثل، وافضل ممثلة، 
وافضل ممثل واعد، وافضل 
ممثلة واعدة، وافضل محرك 

دمى.
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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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ــة نظامنا  ــر هوي ــى التغيي ــرين عاما عل ــرور عش ــد رغم م ــم تتحدد بع ل
ــزال قائمة  ــكالية الت ــي؟ هذه اإلش ــالمي أم مدن ــل هو إس ــي.. ه السياس
ــباب كثيرة منها  ــة الى وقت قد يطول. األس ــوف تبقى قائم ويبدو إنها س
ــتور كتب بإرادة قوى  ــتور ومنها مايتصل باجملتمع. فالدس ــق بالدس مايتعل
املعارضة التي تسلمت السلطة بعد سقوط النظام السابق وهي خليط  
ــم». اجلميع  ــني أو دميقراطيني لـ «العظ ــم» ومدني ــالميني لـ «العظ من أس
ــوى الدميقراطية  ــي والق ــالم السياس يعرف أن الذي كان يجمع قوى اإلس
ــقاطه  ــابق, وبالتالي كانت عملية إس ــام الس ــة معارضتهم للنظ املدني
ــركان الذين  ــى يد األمي ــة التغيير متت عل ــه. وألن عملي ــتركا ل ــا مش هدف
ــاء األنكليزي كونهم «محررين ال  ــاؤوا محتلني جهارا نهارا بعكس الده ج
ــني» طبقا ملقولة اجلنرال مود, فإن قوى املعارضة لم تكن لديها مثل  محتل
األميركان خطة ملا بعد يوم التاسع من نيسان ٢٠٠٣. وبإختالف هوية قوى 
ــتور  ــالميني ودميقراطيني» فإن الذي دفع الثمن بدءا من الدس املعارضة «إس
ــل أن يحافظ كل طرف  ــي. فمن أج ــي الدولة في أصل نظامها السياس ه
ــالميني وطمأن  ــتور الذي طمأن األس ــه الفرعية إحتمى بالدس ــى هويت عل
الدميقراطيني على حد سواء. فطبقا للدستور ال يجوز  سن قوانني تتعارض 
ــنا هنا بصدد عقد مقارنة بني  ــالم وثوابت الدميقراطية. لس مع ثوابت اإلس
ــالم والدميقراطية لكن زج اإلسالم كدين والدميقراطية كنظام حكم  اإلس
ــع ميكن أن  ــق على أرض الواق ــون قابلة  للتطبي ــني أن تك ــر قوانني يتع عب
ــوف جتد  ــرد أن ترفع مفردة «ثوابت» س ــكلة في أي وقت. فبمج يخلق مش
ــكالية ال أول لها وال آخر حيال تعريف الدولة, وهويتها,  ــك حيال إش نفس
وشكل نظامها السياسي ومحتواه. والدليل على ذلك إننا وبسبب مايبدو 
ــروط حياة  ــا بني ماينص عليه الدين وماتفرضه الدميقراطية من ش تعارض
ــة التعبير, والكحول)  ــيء (احملتوى الهابط, وحري ــا نختلف على كل ش بتن
ــل من يحدد ذلك..  ــن الصعب اإلجابة عنها مث ــئلة م بحيث باتت تبرز أس
ــالم الذي الينبغي اخلروج على ثوابته وهي معروفة فيما يتعلق باخلمر  اإلس
ــع الناس على  ــأن طريق التعامل م ــا معروفة بش ــة وثوابته أو الدميقراطي
ــنا اآلن  ــخصية؟.  لذلك جند أنفس ــد حرياتهم وخصوصياتهم الش صعي
ــوى إن كان هابطا أم ال وكيف  ــق باخلالف حول احملت ــكالية التتعل حيال إش
ــية أو اجملتمعية, او  ينبغي التعامل معه من الناحية القانونية أو السياس
ــه الكحول, بل حيال  ــون البلديات التي حتظر إحدى فقرات اخلالف حول قان
ــون العراق بلدا تعدديا  ــي. فباإلضافة الى ك هوية الدولة والنظام السياس
من حيث األعراق واألديان واملذاهب فإنه متعدد جلهة اإلنتماءات السياسية 
وهو مايعني صعوبة إحتكار أي طرف سواء من اإلسالميني أم الدميقراطيني 
ــلمني, بل هناك  ــس كل العراقيني مس ــة. فلي ــل الدول ــع قب ــة اجملتم لهوي
ــه ليس كل العراقيني  ــالميني. كما أن ــلمني إس أديان أخرى. وليس كل املس
ــني. فهناك عراقيون من مختلف األديان واملذاهب واألعراق يحبون  دميقراطي
ــرف ديني أو  ــدون بطرياركية من أي ط ــاؤون ب ــم مثلما يش ــة حياته ممارس
ــي. وفي مقابل هؤالء هناك من هم محافظون وبالتالي هم مؤيدون  سياس
ــد الى اقصى مدى لكل ما ميكن أن  ــراءات املنع واحلظر بل وحتى التقيي إلج
ــي كل األحوال فإن  ــمولية.  وف ــة تقترب من أن تكون دولة ش ــل الدول يجع
ــتوى الهوية  ــني إن كان على مس ــني كال الطرف ــط من الصراع ب ــذا النم ه
ــالمي مقابل دميقراطي» او على مستوى الهويات الفرعية فإن  الكلية «إس
ــيطرة طرف على طرف آخر. ففي مجتمع  ــل الميكن أن يكون مبحاولة س احل
ــع األحزاب اإلسالمية أن تفرض شروطها بينما  تركيبته معقدة ليس بوس
ــلمني يؤيدون توجهاتها  ــي ال متثل كل اجملتمع من منطلق ليس كل املس ه
وأكبر شاهد على ذلك االنتخابات. كما إنه ليس بوسع الدميقراطيني فرض 
ــية ينطبق عليه  إرادتهم أيضا كون أن من ينتمي منهم الى أحزاب سياس
ماينطبق على اإلسالميني جلهة متثيل الناس واإلنتخابات شاهد على ذلك, 
ــال عن ذلك فإن  ــوا منتمني الى أحزاب, فض ــاك دميقراطيون ليس ــا هن بينم
الدميقراطيني موزعون بني األديان واملذاهب واألعراق. هذا التشتت الهوياتي 
ــراع وجود بني الطرفني بل صراع هوية حتتاج الى  ــي أن يقودنا الى ص الينبغ
وقفة جادة لتكييفها طبقا إلرادات متعارضة ينبغي إحترام خصوصياتها 

طبقا للقانون الذي اليزال مختلفا على صياغته  مبا يرضي الطرفني. 

حمزة مصطفى 

رأي

ÚÓüaä‘πÖ
@C¥‡ƒ«D@¥i@

ــج وال  ــحوق البطن ــف مس ــي مكتش ــي بأنّ  ال أدّع
ــاليب احلديثة لطبخ العصيدة، ولكني  مبتكر االس
استطيع القول وبثقة عالية وقناعة راسخة حقائق 
ــا ان البطالة  ــا كل عراقي وفي مقدمته بات يعرفه
ــاط اجملتمع  ــى في اوس في البالد باتت ظاهرة تتفش
العراقي يقابلها غياب احللول واملعاجلات اجلذرية وان 
ــب مرتفعة  الفقر املدقع يضرب أطنابه. وهناك نس
ــون حتت خط الفقر رغم اننا دولة نفطية  ملن يعيش
ــط تتراوح  ــادرات النف ــن ص ــة م ــا املتحقق وإيراداتن
ــهرياً، وان اإلقتصاد  ــني (١٠ الى١١) مليار دوالر ش ماب
ــب يعتمد على  ــادي اجلان ــل ريعياً او أح ــي ظ العراق
ــع النفط في  ــة من بي ــن إيرادات مالي ــا يتحقق م م
ــات اإلقتصاد  ــة بينما ظلت قطاع ــواق العاملي االس
ــلولة،  ــياحة مش احليوية كالصناعة والزراعة والس
ــذ دوره لغياب  ــاع اخلاص هو اآلخر لم يأخ وان القط
ــي املطلوب.. وعلى  ــاخ االيجابي والدعم احلكوم املن
ــعارات  ــاً ظل العراقيون متخمون بش مدى(٢٠) عام
ــر وظاهرها ألوان  ــة طعمها حلو وهضمها عس وردي

وحقيقتها مجرد قشر!!
ــن إقامة مدن  ــمع ع ــول طيلة(٢٠) عاماً ونحن نس  اق
نع  صناعية وتكتحل  عيوننا بيافطات حتمل عبارة (صُ
ــدن الصناعية  ــدور قانون امل ــراق) وفرحنا بص في الع
ــنة (٢٠١٩) وقلنا يا اهللا.  يا اهللا اخلير جاي..  رقم(٢) لس
ــامخة ملدن صناعية في  ــترون صروحاً ش وقيل لنا س
ــار) وهناك من خرج  ــرة والنجف وذي ق ــار والبص (االنب
ــم (١٠٥)  ــى التي تض ــة االول ــد أن املرحل ــا ليؤك علين
مصانع قد دخلت حيز التنفيذ، ولكن ال شيء ممسوكا 
باليد!!  اليوم اتناول مبادرة طرحها رجل اعمال عراقي 
ــم) عبر بيان نشره  ــمه (عبد الكرمي صحبت قاس إس
على وسائل االعالم اعلن خالله تبنيه رؤية إقتصادية 
ــاء مدن صناعية وان مبادرته تنسجم  ــاملة إلنش ش
ــيد  ــها الس مع توجهات برنامج احلكومة التي يرأس
ــياع السوداني) الستقطاب  رئيس الوزراء (محمد ش
ــول  ــدة.. ويق ــة واع ــات إنتاجي ــي قطاع ــني ف العاطل
ــوري: لقد اخذنا على  ــاً بصوت عالٍ وجه الرجل ايض
عاتقنا إطالق مبادرة شاملة إلنشاء مناطق صناعية 
تستقطب الباحثني عن فرص العمل وانتشالهم من 
ــاد العراقي نحو األفضل  ــل واالنتقال باالقتص الكس
ــس موضوعية  ــادرة، وُضعت على أس ــا، اي املب كونه
ــتيعاب اآلالف  لتحقيق اهداف كبيرة، وكما قلنا، إس
ــاع احليوي دون  ــذا القط ــني العاطلني به من اخلريج
ــن املوظفني (العاطلني)  ــال ميزانية الدولة مبزيد م إثق
ألنهم غير منتجني.. وألن رجل االعمال واثق من نفسه 
ــل مبادرته على  ــتعداده لعرض تفاصي فقد اعلن إس
احلكومة ملناقشتها بغية تبنيها خدمة للمصلحة 
ــا فأقول: إفتحوا له االبواب يا أصحاب  العامة.. أما أن

القرار..

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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* رئيس التحرير التنفيذي
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فريــق التواصل الجماهريي الحكومي برئاســة األخ مستشــار رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى الناجــي يدعــو كافة اإلخــوة واألخوات من النخــب والكفــاءات العراقية من 
مثقفني ومفكرين وخرباء اُّـ تقديم افكارهم ومقرتحاتهم ورؤاهم ألجل مساهمتهم 
بإيجــاد الحلول للمشــكالت التي تعاني منهــا البالد واِّـســاهمة َّـ تفعيل رؤيتهم 

واطروحاتهم لتطبيقها ميدانيا .. وأملنا ان تصلنا سريعا.
مع تحيات عضو الفريق / عبد الوهاب جبار

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

تعزية
تعزّي أسرة حترير جريدة «البينة اجلديدة» 
ــها الزميل (عبد الوهاب جبار)  وعلى رأس
الزميل الشاعر واإلعالمي (حمزة احللفي) 
ــن) في حادث  لوفاة املغفور له جنله (حس
ــد  ــائلني اهللا ان يتغمّ ــع، س ــير مفج س
ــع رحمته ويسكنه فسيح  الفقيد بواس
ــا (احللفي) الصبر  ــه وان يلهم زميلن جنات
ــلوان لهذا احلادث اجللل. وإنّا هللا وإنّا  والس

إليه راجعون.

ــة وتوزيع الزهور في  ــع وأراقب باهتمام حملة زراع اتاب
ــرادة .. واتذكر اني  ــة الك ــوارع قاطع بلدي ــم ش معظ
ــنة / ٢٠٠٦ يوم  انتبهت الى اول محاولة من نوعها س
كانت بغداد  ما زالت تغرق بأعمال العنف والطائفية.. 
ــي وجدت من  ــعادة واحلبور.. ألن ــعرت يومها بالس وش
ــل لوطنه ومن مينحك طاقة ايجابية  لبناء البلد  يعم

واالعتزاز به ومبستقبله.
ــمير  ــيد س ــرادة الس ــة الك ــام بلدي ــر ع ــكرا ملدي ش
ر لي  ــذي وفّ ــهم واخللوق ال ــي.. العراقي الش العطوان
فرصة التواصل املستمر معه .. وكان يرحب وبشكل 
مستمر باملالحظات التي ابديها ..وقد جنحنا بأن تكون 

العالقة بيننا عالقة تواصل من اجل خدمة الوطن .

د . كاظم اِّـقدادي

متابعة / البينة الجديدة   
ــواء اجلوية، امس  ــت هيئة األن توقع
ــي البالد  ــة الطقس ف ــني، حال االثن
ــارت الى  ــة، فيما اش ــام املقبل لألي
تساقط األمطار واحلالوب وانخفاض 

درجات احلرارة.
ــرت الهيئة في بيان  أن «طقس  وذك
ــي  ف ــيكون  س ــاء  الثالث ــد  غ ــوم  ي
ــع  م ــوا  صح ــطى  الوس ــة  املنطق
ــون غائماً جزئياً  ــض الغيوم ويك بع
ــامها الغربية مع تساقط  في أقس
ــا، ودرجات  ــر رعدية فيه زخات مط
احلرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم 
السابق، بينما سيكون الطقس في 
املنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى 
غائم مع تساقط زخات مطر تكون 
رعدية احياناً في أقسامها الغربية، 
ــوم  للي ــة  مقارب ــرارة  احل ــات  ودرج

السابق، فيما سيكون الطقس في 
ــة اجلنوبية صحواً مع بعض  املنطق
ــرارة ترتفع عدة  الغيوم، ودرجات احل

درجات عن اليوم السابق». 
وأضافت، أن «طقس يوم األربعاء في 
ــيكون غائماً  املنطقة الوسطى س
ــاقط  جزئياً إلى غائم جزئي مع تس

ــطة إلى غزيرة الشدة  أمطار متوس
ــاً مصحوبة بحدوث عواصف  احيان
رعدية مع فرصة لتساقط احلالوب 
ــن، ودرجات احلرارة  في بعض األماك
ــن اليوم  ــع درجات ع ــض بض تنخف
ــيكون الطقس  ــابق، بينما س الس
ــاً  غائم ــمالية  الش ــة  املنطق ــي  ف
ــطة  متوس ــار  أمط ــاقط  تس ــع  م
ــاقط  ــدة كما يتس ــى غزيرة الش إل
ــف رعدية،  ــدوث عواص احلالوب وح
ــدة  ع ــض  تنخف ــرارة  احل ــات  ودرج
ــابق، وفي  ــوم الس ــن الي ــات ع درج
املنطقة اجلنوبية سيكون الطقس 
ــى غائم  ــول إل ــاً ويتح ــاً جزئي غائم
ــة إلى  ــار خفيف ــاقط أمط ــع تس م
ــون رعدية  ــدة وتك ــطة الش متوس
احياناً، أما درجات احلرارة فستكون 

مقاربة لليوم السابق».

 Ïjç˛a@ÚÌbË„@Ûny@÷aä»€a@è‘ü@NNÒâaäßa@pbuâÜi@ûb–ÆaÎ@âb�flc

ــى  األعل ــاء  ــس  القض مجل ــر  نش
ــي  ــباط املاض ــهر ش ــة ش إحصائي
ــزواج والطالق في  ــاالت ال ــأن ح بش
ــب اإلحصائية فقد  العراق. وبحس

ــات اجلديدة في  ــدد الزيج ــت ع بلغ
شهر شباط   أكثر من (٢٧) الف حالة 
ــدد حاالت الطالق  زواج، فيما بلغ ع

أكثر من (٦) االف حالة طالق.

NN‚ÏÓ€bi@Ú€by@200@Âfl@är◊c
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