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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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ــع  الواق ــي  ف ــات  املعلوم ــد  تفي
السياسي الراهن بأن حكومة رئيس 
ــياع السوداني قد  الوزراء محمد ش
ا سبقها  انتهجت خطاً متفرداً عمّ
ــن حكومات منذ (٢٠٠٣) وحلد اآلن  م
ويكمن هذا اخلط صراحة باالنفتاح 
ــني احمللي  ــن في احمليط ــى اآلخري عل
ــروح  ــل ب ــي والعم ــي والدول والعرب
ــوبة  ــات احملس ــفافية والتوازن الش
ــعبه  ــح مصلحة العراق وش لصال
وهذا من شأنه أن يبعد احلكومة عن 
األزمات التي رافقت كل احلكومات 
ــة وثبت بالدليل القاطع أن  املتعاقب
ــون حاضرة وان  ــب أن تك االرادة يج

النجاح ال يتحقق إال بتوافر النيات 
الصادقة، وتأسيساً على ذلك فقد 
عمدت حكومة السوداني وانطالقاً 
ــة صائبة على  ــرة موضوعي من نظ
ــكاليات مع  حل كافة العقد واالش
ــذا جاءت  ــي الوطن له ــركاء ف الش
ــل  ــى اربي ــوم ال ــس والي ــه أم زيارت
ــليمانية على رأس وفد وزاري  والس
كبير وتعد الزيارة األولى له لألقليم 
ــؤولني فيه  حيث التقى بكبار املس
ــم مبختلف القضايا  وتباحث معه
وبدورنا نقول أننا نريد أن يكون حل 
ــبة مع األقليم حالً  اخلالفات الناش
ــاد إلذابة جبل  ــعي اجل جذرياً والس
ــاء األمور  ــاً وعدم إبق ــد نهائي اجللي
ــون  ــا يقول ــة أو كم ــة أو هش قلق

ــة» !! .وقد  ــر يانخل ــة هزّي مت «يومي
ــوداني خالل لقائه برئيس  أكد الس
ــتاني  ــي الكردس ــزب الدميقراط احل
ــار  ــي وكب ــعود  بارزان ــيد مس الس
ــرص  ح ــم  األقلي ــي  ف ــؤولني  املس
ــه على التواصل مع جميع  حكومت
القوى السياسية وحتقيق املزيد من 
التفاهمات مبا ينعكس على مستوى 
ــات  ــدمي اخلدم ــي تق ــام ف األداء الع
ــيد  للمواطنني . في وقت أكد الس
ــعادته  ــن س ــي ع ــعود  بارزان مس
ــالح  ــي األص ــة ف ــود احلكوم جله
ــج احلكومي . وفي  ودعمه للبرنام
ــاد مراقبون  ــاً أش ــورات ايض التط
ــيون ومحللون اقتصاديون  سياس
ــي  ف ــوزراء  ال ــس  مجل ــوة  بخط

التصويت على املوازنة لـ (٣) أعوام 
ــي لم نألفه طيلة  في ظرف قياس
ــابقة وهو مايعكس  الدورات الس
ــي اخلتام  ــي العمل . وف ــة ف اجلدي
ــالة بعثها  ــد أن ننقل هنا رس الب
لفيف من املواطنني معنونة اصالً 
للسيد وزير الداخلية «عبد األمير 
رف بشجاعته  ــمري» الذي عُ الش
ــه األمر  ــاز ملن يهم ــل واإليع للعم
بتخليصهم من مافيات وجيوش 
الذين صاروا يحاصرون  املتسولني 
ــون  املواطن من كل زاوية ويعكس
ــا  م وأن  ــراق  للع ــة  بائس ــورة  ص
ــر مقبولة  ــل اآلن ظاهرة غي يحص
ــخة جداً» ومطلوب إيجاد  و «ماس

حلول لها فوراً.

كتب رئيس التحرير
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كتب / محرر الشؤون احمللية
ــمي  ــني وآخر يخرج علينا أحد النواب وهو يخاطب عبر كتاب رس بني ح
ــدة مطالباً رئاسة مجلس الوزراء بالسعي اجلاد إلنصاف  أو بيان أو مناش
شريحة املتقاعدين والتي تضم أكثر من (٤) ماليني انسان من خالل زيادة 
ــب وتضحياتهم التي قدموها خالل سني  رواتبهم التقاعدية مبا يتناس
الوظيفة، ولكن ثبت أن تلك املناشدات لم تكن سوى بالونات أو فقاعات 
ــى .. وبودنا أن نقول  ــون ما أن تنطلق في الهواء حتى تنفجر وتتالش صاب
ــاف املتقاعدين ورفع احليف  ــاب القرار أن من يريد منكم انص لكل أصح
ــة استثنائية  والغنب عنهم فليتحرك فوراً حتت قبة البرملان بعقد جلس
لهذا الغرض وأعلموا أن خيبة األمل تتسع في صفوف املتقاعدين الذين 

كانوا يبنون آماالً عريضة فتداركوا األمر قبل فوات األوان.

السوداني يلتقي مسعود بارزاني َّـ أربيل

ــاء، ملتقى  ــوم االربع ــق، الي ينطل
السليمانية الدولي بحضور رئيس 
ــياع  ــد ش ــوزراء محم ــس ال مجل
السوداني ورئيس مجلس القضاء 
ــدان  زي ــق  فائ ــي  القاض ــى   االعل
ومجموعة من القادة السياسيني.

وذكر مصدر من امللتقى : سيكون 
ــد ٢٠ عاما:  ــى : بع ــوان امللتق عن
العراق واملنطقة في خضم حتديات 
عاملية جديدة.وملتقى السليمانية 
ــي رفيع املستوى  هو مؤمتر سياس
يركز على الشرق األوسط وشمال 
ــد  معه ــتضيفه  ويس ــا  إفريقي
ــة  والدولي ــة  اإلقليمي ــات  الدراس
ــة  األمريكي ــة  اجلامع ــي  ف  (IRIS)
ــليمانية.وللمرة  ــي العراق - الس ف

ــا اجلامعة  ــم فيه ــابعة تنظ الس
ــيناقش  ــذي س ــى، وال ــذا امللتق ه
مواضيع مثل السياسة واالقتصاد 
ــان  والبيئة والقانون وحقوق اإلنس
ــد من  ــة والعدي ــة والطاق والصح
ــالل  ــة األخرى.وخ ــا الهام القضاي
يومي امللتقى، سيجتمع مفكرون 
ــن املنطقة  ــراء وصناع قرار م وخب
ــرز القضايا  ــة أب ــم ملناقش والعال
ــرض  وع ــم  العال ــي  ف ــة  اإلقليمي
ــاط  ــة ونق ــر احلالي ــات النظ وجه
ــادرة للجمع  ــالف. هذه فرصة ن اخل
بني األشخاص املهتمني بالشؤون 
اإلقليمية واملفكرين والسياسيني، 
ــي  ــراء حوار سياس ــل إج ــن أج م
ــع  ــن وض ع ــم  ــتراتيجي مه واس
ــيحظى اجتماع  العالم اليوم.وس
ــر من  ــام كبي ــليمانية باهتم الس

ــتجرى  ــالم وس ــائل اإلع ــل وس قب
ــادل للمعلومات  عدة مقابالت وتب
ــي  والت ــارزة،  ب ــخصيات  ش ــع  م
ــة مقترحات  ــتعرض في النهاي س
ــكالت  واملش ــورات  للتط ــوالً  وحل
ــى  إل ــة  والعاملية.باإلضاف ــة  احمللي
ــاركني في االجتماع، يغطى  املش
ــدد كبير من  ــل ع ــى من قب امللتق
ــوات اإلعالمية  ــني والقن الصحفي
احمللية والعاملية، ويُنظر إليه على 
ــعى  ــه حدث إعالمي مهم. ,يس أن
ــليمانية إلى ترجمة  ــى الس ملتق
ــات إلى إجراءات  األفكار واملناقش
أن  ــن  ــة ميك ــات ملموس وسياس
ــاس.  ــاة الن ــي حي ــا ف ــدث فرقً حت
ــد ذي صلة أكد رئيس  وعلى صعي
السوداني،  ــياع  الوزراء محمد ش
ــرص احلكومة  ــاء، ح ــس الثالث ام

ــع القوى  ــى التواصل مع جمي عل
رئيس  ــدى  اب ــا  فيم ــية،  السياس
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس احل
للبرنامج  بارزاني دعمه  ــعود  مس
اإلعالمي  ــب  املكت احلكومي.وقال 
ــي بيان  ــس الوزراء ف ــس مجل لرئي
ــى، امس، في  ــوداني التق ان «الس
ــي،  ــعود بارزان ــل مس ــة أربي مدين
ــه إلى  ــتهل زيارت ــي مس ــك ف وذل
ــمل  ــتان ، التي تش ــم كردس إقلي
ــليمانية»،  والس ــل  أربي ــي  مدينت
ــا ان «بارزاني أقام مأدبة غداء  مبين
ــرف رئيس مجلس الوزراء،  على ش
ــؤولني  املس ــن  م ــدد  ع ــا  حضره
والقيادات الكردستانية فضالً عن 

نات». رؤساء األحزاب وممثلي املكوّ

كتب اِّـحرر السياسي
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أفاد مسؤول محلي،امس الثالثاء، بان 
ــاهمت في  ــيول (٣) محافظات س س
اضافة نحو ١٠٠ مليون م٣ الى بحيرة 
العظيم شمال ديالى.وقال مدير ناحية 
العظيم (٦٤كم شمال بعقوبة) عبد 
ــي تصريح صحفي  ــار العبيدي ف اجلب
ــيول املتدفقة عبر وديان متتد  ان «الس
لعشرات الكيلومترات من محافظات 

ــوك وصالح الدين  ــليمانية وكرك الس
ــم خالل  ــد العظي ــرة س ــوب بحي ص
ــهمت  ــة أس ــة  املاضي ــام اخلمس االي
ــون م٣ من  ــو ١٠٠ ملي ــي اضافة نح ف
ــاف، أن «زيادة خزين بحيرة  املياه».وأض
ــد العظيم رفع معدل اطالق املياه  س
ــى ٢٠م٣ بالثانية  ــن ٤م٣ بالثانية ال م
ــني احتياجات  ــي تأم ــهم ف مما سيس
ــقي احملاصيل  ــة لس ــي الزراعي االراض

ــار الى ان  ــم احلصاد».واش ــل موس قب
ــر وديان  ــم تتغذى عب ــرة العظي «بحي
متتد حملافظات عدة ما يخلق مرونة في 
جتميع مياه السيول واالمطار ضمن ما 
يعرف باستراتيجية حصاد االمطار».

ــن البحيرات  ــد بحيرة العظيم م وتع
ــى نهر العظيم  ــة التي تقع عل املهم
ــر دجلة الذي  ــم روافد نه ــو من اه وه

يصب به قرب العاصمة بغداد.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــاء، املناورات التي  ــي عدنان الكناني،امس الثالث وصف اخلبير األمن
ــرق  ــوري مبنطقة ش ــوات االمريكية داخل العمق الس ــا الق جتريه
الفرات ومعسكر الهول واحلسكة من خالل املناورة بنقل اإلرهابيني 
ــورية باملقلقة واخلطة القذرة. وقال الكناني  الى قاعدة التنف الس
ــكر الهول  ــرق الفرات ومعس ــي تصريح صحفي ان «منطقة ش ف
ــكة والذي  ــكر احلس يضمان نحو ٣٥ ألف عائلة لإلرهابيني ومعس

ــوم القوات االمريكية  ــف إرهابي من الدواعش حيث تق يضم ١٥أل
ــوري «.وأضاف  بالتحكم باملنطقة ونقل اإلرهابيني الى التنف الس
ــة داخل  ــدة أمريكي ــذ اجن ــالت لتنفي ــة التنق ــي ان «عملي الكنان
ــي العراقية او تعزيز تواجد اإلرهابيني في الصحراء».واوضح  األراض
ــورية من  ــيطر على احلدود العراقية الس ان « اجليش األمريكي يس
خالل قاعدتي التنف وعني األسد ما يجعل مهمة القوات العراقية 

صعبة في مراقبة احلدود دون رصد استخباري دقيق».
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ــة  ــة املركزي ــكرتير اللجن ــن س أعل
للحزب الشيوعي، رائد فهمي،امس 
ــة ردت  ــة االحتادي ــاء، أن احملكم الثالث
ــابات  ــأن عدم تقدمي احلس دعواه بش
اخلتامية مع مشروع املوازنة العامة.

ــان إن «احملكمة  ــي بي ــال فهمي ف وق
ــرد الدعوى  ــة  أصدرت قرارا ب االحتادي
من الناحية الشكلية النها اقيمت 
ــة املركزية   ــكرتير اللجن من قبل س
ــيوعي العراقي بصفته  للحزب الش
ــب املواد ١٨ و١٩ من  املعنوية،  ومبوج
قانون االحزاب، ألنه ال يعتبر  صاحب 
ــكوى». ــي موضوع الش مصلحة ف

ــون  ــن قان ــادة ١٩ م ــاف، أن «امل وأض
ــى ان رئيس احلزب  ــزاب تنص عل االح
ــؤونه  ــا يتعلق بش ــي كل م ــه ف ميثل

ــس  ــائال «ألي ــاء»، متس ــام القض أم
ــام ومراقبة  ــال الع ــاظ على امل احلف
كيفية التصرف به من خالل املوازنة 
ــر  ــا يعتب ــة انفاقه ــة وطريق العام
ــع املواطنني، ومن  ــأنا يخص جمي ش
ــزب وجمهوره  احل ــاء  اعض ضمنهم 
ــتور « ان  ــص املادة ٢٧ من الدس أال تن
ــة، وحمايتها  ــوال العامة حرم لالم
أن  ــر  مواطن».واعتب كل  ــب  واج
ــند  ــة االحتادية لم جتد اي س «احملكم
ــوع الدعوى  ــف موض ــي يخال قانون
ــادة ٦٢ اوال  ــارخ للم ــاك الص واالنته
ــتمر على مدى  ــتور،  واملس من الدس
خمس دورات  جمللس النواب»، مشيرا 
ــتغراب عدم   ــر االس ــا يثي ــى أن «م ال
ــعى وقف  ــل  اي نائب مع  مس تفاع
انتهاك الدستور من قبل احلكومات 

ــابات  ــدم تقدمي احلس ــة بع املتعاقب
ــروع املوازنة رغم  ــع مش اخلتامية م
ــس النواب  ــه في متكني مجل اهميت
من ممارسة دوره الرقابي على االنفاق 

احلكومي.

@Êdíi@Ô«ÏÓí€a@låßa@ÙÏ«Ö@@�Öäm@CÚÌÖb§¸aD
ÚÓflbn®a@pbibéßa@·ÌÜ‘m

بغداد /
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_Ÿ€á@ãÏØc@NN@C¥ÿ–€aD@Û‹«@ b�‘nça

b„äˆaÎÖ@ú»i@bÌ@lÏ‹�fl@NN@fiÜ»€a

ــخصيات ـ وزارة الداخلية ـ  منتسبون في حماية الش
استلموا قروضاً من مصرف الرافدين وبواقع (٢٠) مليون 
دينار يتم استقطاع مبلغ (٤١٧) ألف دينار من رواتبهم 
شهرياً بغية تسديد القرض وهو أمر طبيعي لكن ماهو 
غير طبيعي أنهم فوجئوا بأن األستقطاع من رواتبهم 
ــتقطع  ــام « الباليس» أو الفكني حيث يس ــري بنظ يج
ــبون اليها  املصرف املبلغ املذكور وان الدائرة التي ينتس

تستقطع ذات املبلغ في آن واحد .. أيجوز ذلك ؟.

ــة العدالة  ــمية ال تنتهج سياس ــر الرس ــض الدوائ بع
ــرها في  ــع االعالنات التي تروم نش ــاف في توزي واالنص
ــر في صحف  ــف إذ تقوم بحصرها فقط للنش الصح
ــار .. نقول  ــعة االنتش ــة» وتهمل الصحف واس «هزيل
ــتراطات املهنية والتخلي  ــؤالء عليكم مبراعاة االش له
عن املزاجية. وسنفضحهم في قابالت األيام باألسماء 

وإن وعد احلر دين.

µbÌÜi@·Óƒ»€a@Ò7zj€H3‚ @ÊÏÓ‹fl @100I@—Óöm@pbƒœb™@H3I@Âfl@fiÏÓç
دياُّـ /



الجديــدة البينــة   / بغــداد 

ضمن متطلبات االستراتيجية 
ــى  عل ــيطرة  للس ــة  الوطني
ــة  االنتقالي ــر  غي ــراض  األم
ــم  وخطط عام ٢٠٢٣ نفذ قس
ــى  عل ــيطرة  والس ــة  الوقاي
ــر االنتقالية في  ــراض غي األم
ــة  ــرة الصحة العامة ورش دائ
ــول حزمة  ــة ح تدريبي ــل  عم
ــية لالمراض  اخلدمات األساس

ــادرة  واملب ــة   االنتقالي ــر  غي
ــن أمراض  ــة للوقاية م العاملي
القلب و األوعية الدموية ملدراء 
الشعب والعاملني في الوقاية 
ــراض  األم ــى  عل ــيطرة  والس
ــدات  ووح ــة  االنتقالي ــر  غي
ــد  ــة والرص ــة املتكامل الرعاي
ــر الصحة كافة حيث  في دوائ
ــياقات  س ــى  عل ــب  التدري مت 
ــج  والبرنام ــة  احملدث ــل  العم
ــي. االحصائ ــي  االلكترون

البينة اجلديدة/ قاسم حوشي 
السيد مدير مستشفى  أعلن 
الشهيد الصدر العام الدكتور 
ــي عن  ــار القريش ــد نص محم
ــي متخصص   ــراء فريق طب اج
ــزة لرفع  ــة ممي ــة جراحي عملي
ــور  بالناظ ــب  احلال ــاة  حص
ــر ٣١  ــن العم ــغ م ــض يبل ملري
ــداد  ــا كان يعاني من انس عام
وآالم  ــهرين  ش ــدة  مل ــب  احلال
ــراء  ــام باج ــث ق ــديدة .حي ش
ــي جراحي  ــة فريق طب العملي
ــي جراحة  اخصائ ــن  م مكون 
ــور  الدكت ــة  البولي ــالك  املس
ــاعد  مهند مبارك والكادر املس
ــق  ــس الفري ــح رئي ــه  . واوض ل
ــور مهند املبارك   الطبي الدكت
اخصائي اجلراحة البولية  : ان 

العمليات اجلراحية املميزة في 
ــهيد الصدر  ــفى الش مستش
ــن العمليات  العام اصبحت م
اليومية والروتينية واالعتيادية 
ويتم اجراؤها لكثير من احلاالت 
ــض  ــذا املري ــة ه ــن حال ــا ع ام
ــديدة  ــكان يعاني من االم ش ف
ــب  ــداد احلال ــع انس ــادة م وح
ــة وبعد الفحص  ولفترة طويل

ــونار  الس ــص  وفح ــريري  الس
ــي  احللزون ــراس  املف ــص  وفح
ــني  ــة تب ــات اخملتبري والفحوص
ــرة   وبعدها  ــود حصاة كبي وج
ــة جراحية  ــراء عملي ــرر اج تق
اكثر من  ــتغرقت  بالناظور اس
ساعة وكللت بالنجاح واحلالة 
ــتقرة  ــة للمريض مس الصحي
بعد العملية . وأشار القريشي 

ــهد طفرة  ــفى تش ان املستش
العمليات  ــال  ــي مج نوعية ف
اجلراحية وان ادارة املستشفى 
ــهيالت  التس ــة  كاف ــت  قدم
ــذا عمليات  ــل هك ــراء مث الج
ــة  خدم ــي  روتين ــكل  وبش

للمرضى وللصالح العام. 
اسماء الفريق الطبي

١- الدكتور مهند مبارك طبيب 
اختصاص جراحة 

ــب  طبي ــن   حس ــور  الدكت  -٢
مقيم اقدم جراحة

ــب  طبي ــارث  ح ــور  الدكت  -٣
اختصاص تخدير

٤- تقني تخدير محمد حمود + 
حسني رحيم 

٥- علي معاون طبي جراحي 

2محليات
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور حازم راضي  ــؤون االداري التقى وكيل وزارة النقل للش
ــد من املنظمة  ــر الوزارة، بوف ــني املاضي، في مق ــي، االثن احلفاظ
البحرية الدولية IMO، بحضور مستشار الوزارة وامللحق البحري 
ــيد الوكيل للوفد الزائر  ــفارة العراق لدى لندن ونقل الس في س
ــتاذ رزاق محيبس السعداوي مبتطلبات  اهتمام وزير النقل االس
املنظمة البحرية الدولية لتقييم القطاع البحري، ووضع خطة 
ــالمة واالمن البحري، مؤكدا سعي  ــتراتيجية لتحقيق الس اس
الوزارة الى حماية البيئة في املياه البحرية العراقية واملوانئ. من 
جانبه، ابدى وفد املنظمة حرصه على استمرار التعاون مع وزارة 

النقل في قضايا القطاع البحري، وسالمة املالحة البحرية.

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــم العال ــر التعلي ــدر وزي أص
ــم  نعي ــي  العلم ــث  والبح
ــني املاضي، أمرا  ــودي، اإلثن العب
ــتمئة  ــني ألف وس ــا بتعي وزاري
ــن حملة  م ــني  وأربع ــة  وثماني
والدبلوم  البكالوريوس  شهادة 
ــى القرارات  ــتنادا ال العالي اس
ــرت  النافذة.وذك ــريعات  والتش
ــان ، أنها»تدعو  ــي بي ــوزارة ف ال
ــمولني بالتعيني املنشورة  املش
ــماؤهم في املوقع الرسمي  أس
ــز الوزارة  ــور الى مرك الى احلض
ــراءات التعيني  ــتكمال إج الس
ــب  تتطل ــي  الت ــة  األصولي

ــكات  املستمس ــتصحاب  اس
ــخها  بنس ــة  األربع ــة  الثبوتي
ــخ  ــال عن النس ــة فض األصلي
ــخصية  ــور الش ــة والص امللون
(عدد ٤) ووثائق التخرج أو تأييد 
التخرج أو قرار التقييم اخلاص 
مبنح الشهادة (عدد ٢) والشروع 
ــا  ــدة أقصاه ــي م ــرة ف باملباش
ــر  ــوء األم ــي ض ــام ف ــرة أي عش
الوزاري املؤرخ في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٣.

وأضافت، أنه»في هذه املناسبة 
يبارك العبودي لهذه الشريحة 
تعيينها ويجدد أمله بأن حتقق 
ــا في أداء  طموحها وتطلعاته

اخلدمة الوظيفية العامة».

البينة الجديدة  / هيثم مجيد
ــاح ثالثة  ــرب افتت ــاء، ق ــس الثالث ــارة، ام ــت وزارة التج أعلن
ــاج والطحني  ــوم والدج ــع اللح ــويقية لبي ــات تس مجمع
ــال املتحدث  ــعار مدعومة».وق ــني «بأس ــان للمواطن واألجب
ــمي لوزارة التجارة محمد حنون في حديث لصحيفة  الرس
ــة  جاري ــه  وزارت ــتعدادات  «اس إن   ، ــمية  الرس ــاح»  «الصب
ــويقية من أجل إطالق البيع املباشر  الفتتاح اجملمعات التس
ــة املقبلة».وأوضح حنون، أن  ــني خالل األيام القليل للمواطن
اجملمعات التسويقية هي «مراكز بيع الكرخ واحلرية والصدر 
ــعار  اخلاصة ببيع اللحوم والدجاج والطحني واألجبان وبأس
مدعومة تزامناً مع حلول شهر رمضان».إلى ذلك، ذكر حنون 
أن «الشركة العامة لتصنيع احلبوب تستعد إلطالق احلصة 
ــكيل جلان  ــهر رمضان، مع تش الثالثة من الطحني خالل ش
ــية إلى الوكالء في بغداد واحملافظات  لتنفيذ زيارات تفتيش
ــني باملادة  ــي جتهيز املواطن ــراف عليهم ف ــة واإلش للمتابع

وضمان مطابقتها للمواصفات النوعية املعتمدة».

بغداد / البينة الجديدة
متكنت مفارز مديرية مكافحة 
ــب احلبيبية  إجرام بغداد، مكت
ــاء  ــن إلق ــرام م ــة اإلج ملكافح
ــم لقيامه  ــى مته ــض عل القب
ــدره (١٣)  ــرقة مبلغ مالي ق بس
ــالت  ــار   مع مخش ــون دين ملي
ــن  ــل دار ضم ــن داخ ــة م ذهبي
ــرق بغداد،  منطقة احلبيبية ش
ــت املديرية مت التحقيق مع  وبين
ــة عن  ــرف صراح ــم واعت املته
ــغ املذكور  املبل ــرقة  قيامه بس
ــت أقواله  ــدار دون ــل ال من داخ
ــا  ــا وقضائي ــراف ابتدائي باالعت
توقيفه  التحقيق  ــي  وقرر قاض
وفق أحكام املادة ٤٤٠ من قانون 
العقوبات.إلى ذلك نفذت مفارز 
ــة مكافحة اإلجرام أوامر  مديري
ــدد من  ــض بحق ع ــاء القب إلق
ــرقة  بس ــم  لقيامه ــني  املتهم

ــات التك  نارية، ودراج ــات  دراج
بالتزوير،  ــن  آخري ومتهمني  تك، 
ــة  جنائي ــا  بقضاي ــني  ومطلوب
ــط  ــن ضب ــال ع ــة، فض مختلف
ــى حائزها  ــة والقبض عل عجل
ــي  ف ــط  ضب ــارة  إش ــود  لوج
ــات ضمن مكاتب  قاعدة البيان
ــي جانبي  ــة اإلجرام ف مكافح
العاصمة  والرصافة من  الكرخ 
بغداد، حيث مت اتخاذ اإلجراءات 
وتقدميهم  ــم  بحقه القانونية 
ــوا جزاءهم  لينال ــاء  القض إلى 

العادل.

البصرة / البينة الجديدة

ــط، حيان عبد  ــف وزير النف كش
ــاريع  ــن خطط ومش ــي، ع الغن
ــة وتقليل  ــى البيئ ــاظ عل للحف
حرق الغاز خالل مدة عام ونصف، 
اضافة الى مشروع لتحلية ماء 
ــة (٥) ماليني برميل  ــر بطاق البح
ــاريع  ــا، مؤكدا ان تلك املش يومي
ــر  املناخ.وذك ــني  لتحس ــدف  ته
ــي في لقاء على  حيان عبد الغن
ــات مؤمتر  ــش انطالق فعالي هام
ــاخ في البصرة، «نحن كوزارة  املن
ــول  ح ــدة  واع ــوات  خط ــا  لدين
ــة،  ــات الكربوني ــل االنبعاث تقلي
ومبا يخص تقليل حرق الغاز فإن 
ــاك خطط لتقليل ذلك احلرق  هن

ــع احلقول  ــد االدنى جلمي الى احل
ــة او الزبير او  ــي الرميل ــواء ف س
ــرب القرنة ٢  ــرب القرنة ١ و غ غ
ــف احلقول  ــون وفي مختل ومجن
االخرى بالبصرة والعراق عموماً.

وتابع ان هناك عقودا مت توقيعها 
ــركة  ــركة غاز اجلنوب وش في ش
غاز البصرة والتي تقضي بتقليل 
ــول الثالثة  ــي احلق ــرق الغاز ف ح
ــرب  وغ ــة  والرميل ــر  الزبي ــي  وه
ــة - ١ وذلك من عام ونصف  القرن
وان  ــيما  س االن،  ــن  م ــاراً  اعتب
ــدات لذلك قد مت  ــر من املع الكثي
استيرادها وهي االن قيد النصب 
ان  ــي.وزاد،  التجريب ــغيل  والتش
هناك خططاً حلقول غرب القرنة 
ــون وارطاوي واللحيس  - ٢ ومجن

ــوط مع  ــع ش ــة، ومت قط والطوب
ــحة للتعامل مع  الشركة املرش
ــس العقد  ــف، وفي نف ــذا املل ه
ــد الطاقة  ــدات لتولي ــد وح توج
ــتخدام الطاقة  الكهربائية باس
ــة للبيئة. ــية الصديق الشمس

ــدة من  ــه واح ــول، ان واردف بالق
املشاريع التي يتم العمل عليها 
ــتخدام ماء البحر حلقن  وهي اس
ــة لغرض دعم  ــن النفطي املكام
الضغط املكمني وهذا املشروع 
سيوفر اكثر من (٥) ماليني برميل 
ــو الذي كان يفترض  من املاء احلل
ــذا املاء  ــآت، لكن ه ــذه املنش له
ــة وبالتالي  ــتخدم للزراع سيس
ــة في  ــروف املناخي ــني الظ حتس

احملافظة.

النجف االشرف / البينة 
الجديدة

ــركة  ــر عام ش ــرى مدي اج
ــرات  الف ــاء  كهرب ــاج  انت
محمد  املهندس  االوسط 
ــة  جول ــراً  مؤخ ــل  فضي
ــة  كهرباء  ــة حملط تفقدي
ملتابعة  الغازية  ــة  احليدري
التوليدية  الوحدة  صيانة 
ــدم  تق ــل  ومراح ــة  الثاني
العمل وكان في استقباله 
املهندس كرمي عبد عباس 

مدير احملطة، شملت اجلولة 
ــدم  تق ــل  مراح ــة  متابع
ــيطرة  ــل وغرف الس العم
ــالع على  ــم لالط والتحك
املتحقق  ــاج  االنت ــب  نس
ــة.  توليدي ــدة  وح ــكل  ل
ــل  فضي ــد  عق ــا  بعده
اجتماعاً موسعاً بحضور 
ــكادر  وال ــة  احملط ــر  مدي
ــتمع خالله  ــدم ، اس املتق
ــى  عل ــة  اجلاري ــال  لألعم
ــات التي  ــدة واملعوق الوح

ــير العمل ووجه  تواجه س
بتذليلها في سبيل اعادة 
للعمل  التوليدية  الوحدة 
لها  املقرر  املوعد  ــب  حس
ــة  الصيان ــج  برنام ــي  ف
ــبكة الوطنية  ــد الش لرف
بالطاقة الكهربائية . حاثا 
ــذل املزيد  ــالكات على ب امل
ــاء للمحافظة  ــن العط م
وحدات  دميومة عمل  على 
ــة للمواطن  ــة خدم احملط

الكرمي.

بغداد / البينة الجديدة
شارك وفد رفيع املستوى من وزارة 
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش العم
ــدورة (٣٤٧) جمللس  ــال ال ــي اعم ف
ــة  ــل الدولي ــة العم ادارة منظم
ــا منتخبا  ــوا مناوبً ــا عض كونه
ــن ٥٦  ــها املكون م ــي مجلس ف
ــة في  ــل ١٨٩ دول ــن اص ــة م دول
ــتمر للمدة  ــف والتي ستس جني
ــة ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣) ،  ــن (١٣- لغاي م
بحضور كل من رئيس مجموعة 

ــيدة  ــط الهادي الس ــيا واحملي اس
جيهوكو واملدير االقليمي لشرق 
ــى جردات.  ــط الدكتورة رب االوس
وكان لوفد الوزارة مداخلة بشأن 
ــل وتأثيره  ــر املناخي احلاص التغي
ــن خالل  ــل م ــوق العم ــى س عل
خلق امناط عمل جديدة لم تكن 
ــه نحو  التوج ــة  واهمي ــائدة  س
ــال عن  ــر ،فض ــاد االخض االقتص
ــز القطاع اخلاص مبا  ضرورة حتفي
يسهم في التقليل من القطاع  

غير املنظم.  والقى العراق خالل 
ــترك عن  املش ــان  البي ــة  اجللس
ــن الوثيقة  ــة العربية ع اجملموع
اخلاصة بالبرنامج وامليزانية وجاء 
فيها تاثير التغير املناخي حتديث 
للمنظمة  ــة  املعياري ــة  املنظوم
ــل لبيان مجموعة  دعمها الكام
التعاون االسالمي وتأكيدها على  
االلتزام بتقاليد البلدان الثقافية 
والدينية واالجتماعية. وسيعقد 
ــوزارة العديد من اللقاءات  وفد ال

واحلوارات مع املفاصل االساسية 
للمنظمة وجلنة تقصي احلقائق 
ــل النقابي  ــص واقع العم مبا يخ
 ٩٨ ــني  ــود االتفاقيت بن ــق  وتطبي
ــذه  ــالل ه ــيتم خ ــذا وس و ٨٧ ،ه
االتفاقية  ــك  ــليم ص تس ــدة  امل
ــاص باحلد االدنى لالجور  ١٠٢ ااخل
االجتماعي  ــان  بالضم ــة  اخلاص
ــيد احمد  ــر العمل  الس من  وزي

االسدي ملدير عام املنظمة.

بغداد / البينة الجديدة
رات العامة للصناعات  ــركة الفُ أبرمـت ش
ــركات وزارة الصناعة  الكيمياوية إحدى ش
ــداً لتجهيز وزارة النفط مبُنتج  واملعادن عق
دير  ــائلـة .وأوضـحَ مُ ــودا الكاوية الس الص
ـــم  ــي قاس ــدس علـ ــركة املُهن ــام الش ع
ــي بتجهيز وزارة  ــم ، بأنَّ العقد يقض كاظـ
النفط مبادة الصودا الكاوية السائلة التي 
ــتقات  ــتخدم في صناعة وإنتاج املُش تُس
شيراً إلى أنَّ الشركة ستُباشر  النفطية ، مُ
بعملية التجهيز على شكل دُفعات واصلة 

إلى مخازن وزارة النفط وحسب إحتياجها 
باحثات مع  الفعلي ، الفتاً إلى أنَّ للشركة مُ
نتج  د على جتهيز مُ ــاء للتعاقُ وزارة الكهرب
ــتمرارها  الصودا الكاوية باإلضافة إلى إس
بتجهيز شركات القطاع اخلاص مبُنتجات 
فـف .وأكـدَ  ــك املُركز واخملُ حامض الكبريتي
ــذا العقد جاء  ــر العام على أنَّ إبرام ه املُدي
ــركة في  ــذي أتبعته الش ــنَ النهج ال م ضِ
طة التسويق اجلديدة مع الزبائن  تطبيق خُ
ــب الترويج  ــتفيدة إلى جان ــات املُس واجله
ــركة في األسواق احمللية  نتجات الش عن مُ

ــهمَ في زيادة الطلب على شرائهـا .  مما أس
رات العامة  وجتـدر اإلشارة إلى أنَّ شركة الفُ
متتلك مصنع الصودا والكلور الذي يختص 
ــائلة  نتجات الصودا الكاوية الس بإنتاج مُ
بتركيز ٣١ - ٣٢٪ وهايبوكلوريت الصوديوم 
ــز فعال ١٤٪ إضافة إلى إنتاج الكلور  بتركي
ــائل بنقاوة ال تقل عن ٩٩.٥٪ وحامض  الس
ــل التكلُس مبا يُلبي  زي ــك ومُ الهيدروكلوري
ــط والكهرباء والصحة  حاجة وزارات النف
والبلديات ومحطات تصفية وتعقيم املياه 

وشركات القطاعني العام واخلـاص .

@Úfl˝é€a@pbj‹�nfl@IMO@…fl@szjm@›‘‰€a
@÷aä»€a@ø@äzj€a@Âfl˛aÎ
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Ô€b»€a@‚Ï‹iÜ€aÎ@êÏÌâÏ€bÿj€a
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البصرة / البينة اجلديدة
ــدس نزار  ــر البيئة املهن أكد وزي
ــي القاها  ــه الت ــدي كلمت ئامي
ــاخ بالبصرة  ــر العراق للمن مبومت
ــي من أضرارٍ بيئية  أن بالده تعان
ة بسبب التطرف  اقتصادية جمّ
ــه العراق  ــرّ ب ــذي مي ــي ال املناخ
ــف  ــة وعواص ــحةٍ مائي ــن ش م
ــاع رقعةِ  ــة وغبارية واتس رملي
ــاف  وجف ــرة  املتصح ــي  األراض
األهوار وتهديد التنوع اإلحيائي 
ــي  ــبوق ف ــر املس ــاع غي واالرتف
ــة إلى  ــرارة باإلضاف ــات احل درج
ــاً أن البد  ــوث بأنواعه. مبين التل
ــي ان تغير  ــى دول املنبع املائ عل
سياساتها جتاه العراق وااللتزام 
بالتحاصص  ــة  الدولي باملواثيق 
أن  ــدي  ئامي ــاف  واض ــاه.  للمي
احلكومة باشرت فعليا باحللول 
ــاريع  مش ــهد  ونش ــة  البيئي
مختلفة تدخل ضمن التكيف 
ــن مخاطر التغير  والتخفيف م
املناخي مضيفا إلى أننا نتطلع 
ــن  ــر م ــم اكب ــاركة ودع للمش
ــي ومنظمات االمم  اجملتمع الدول
ــم العراق ملواجهة  املتحده لدع
ــي وبني  ــر املناخ ــر التغي مخاط
ــم من كل  ــر أنه على الرغ الوزي

ــي ذكرتُها  ــات الت ــك التحدي تل
ــراق* إال أن  ــا الع ــرَّ به ــي م والت
ــي مواجهة  ــادة ف ــة ج احلكوم
هذه التحديات وخصوصا ملف 
انضمامِ  ــذ  من املناخي  ــر  التغي
ــى اتفاق باريس وصوالً  العراق ال
ــابع  ــراف الس ــر األط ــى مؤمت ال
ــي  ف ــد  ق عُ ــذي  ال ــرين  والعش
جمهورية مصر العربية وأوضح 
ئاميدي أن عقد هذا املؤمتر الذي 
ــس الوزراء  ــه رئيس مجل وجه ب
ــا للعمل  ــون مفصال مهم ليك
ــة واثقة نحو  ــي وانطالق املناخ
تنفيذِ خطةِ البلد التي مت رسم 
ــة  ــي وثيق ــا ف ه ــة طريقِ خارط
ــي  الت ــة  الوطني ــاهمات  املس
ــكرتارية املناخ  ــى س ــت ال دم قُ
لرسم الطريق نحو رؤية وطنية 
ــاركة  ملش ــداً  متهي ــة  متقدم
عراقية فاعلة في املؤمتر القادم 
للتغيرات املناخية. وكان رئيس 
ــح صباح  أفتت ــوزراء  ال مجلس 
ــاخ  ــراق للمن ــر الع ــوم مومت الي
ــة البصرة بحضور  في محافظ
ــس رئيس بعثة األمم املتحدة  رئي
ــددا من  ــخارت وع ــني بالس جن
واملنظمات  ــؤولني  واملس الوزراء 

الدولية واحمللية.
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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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ــوزراء «حرص  ــس ال ــس مجل ــد رئي وأك
ــع جميع  ــل م ــى التواص ــة عل احلكوم
ــق املزيد من  ــية، وحتقي القوى السياس
ــتوى  التفاهمات، مبا ينعكس على مس
ــات  اخلدم ــدمي  تق ــي  ف ــام،  الع األداء 
للمواطنني».من جانبه، عبر بارزاني عن 
ــعادته جلهود احلكومة في اإلصالح،  س
ــداً دعمه البرنامج احلكومي، الذي  مؤك
ــى النهوض  ــادرة عل ــن محاور ق يتضم
ــوي للعراق. ــع االقتصادي والتنم بالواق

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته، 
ــمّ وزراء: اخلارجية،  ــي يض ــد حكوم وف
ــرة  والهج ــط،  والتخطي ــة،  والداخلي
ــذ  املناف ــة  هيئ ــس  ورئي ــن،  واملهجري
ــام جمللس  ــب األمني الع ــة، ونائ احلدودي
ــن الوطني  ــاز األم ــل جه ــوزراء ووكي ال
ــارين. على صعيد  ــن املستش ــدداً م وع
آخر رجح املستشار االقتصادي لرئيس 
ــح، ، موعد  ــر محمد صال الوزراء مظه
ــز  ــالد، حي ــة للب ــة العام ــول املوازن دخ
ــي آن واحد. وقال  ــريع والتنفيذ ف التش
ــي إنه ”نظراً  ــح في تصريح صحف صال
ــالد نهايات الفصل األول من  لدخول الب
ــنة  ــد أن انتهت الس ــام ٢٠٢٣، وبع الع
ــن قانون  ــة م ــي خالي ــة ٢٠٢٢ وه املالي
للموازنة العامة واكتفت بقانون اإلدارة 
ــة والقانون الطارئ لألمن الغذائي  املالي
ــيير  ــل عن املوازنة العامة في تس كبدي
ــؤون املالية للبالد، لذا فقد بات من  الش
املؤكد أن يتم التعجيل بتقدمي مشروع 
ــة االحتادية للعام  ــون املوازنة العام قان
ــس النواب“.   ــريعه في مجل ٢٠٢٣ وتش
ــهد شهر نيسان  ورجح صالح أن ”يش
املقبل دخول املوازنة العامة للبالد حيز 
ــريع والتنفيذ في آن واحد. وكانت  التش

ــت ، األحد املاضي،  ــة قد أنه وزارة املالي
ــروع قانون املوازنة العامة  مسودة مش
ــلتها  االحتادية للعام احلالي ٢٠٢٣ وأرس
ــوزراء، الذي صوت عليها  إلى مجلس ال
ــان امس االول.  وفي  ــلها الى البرمل وأرس
ــي جهاز  ــلم الضابط ف ــر س ــور آخ تط
ــوي،  ــاء املوس ــي، ضي ــرات العراق اخملاب
ــاء، للتحقيق معه  ــى القض ــه إل نفس
ــرقة األمانات الضريبية  في حيثيات س
ــرقة القرن).وقال  املعروفة إعالمياً بـ(س
ــع إن «الضابط ضياء  مصدر أمني مطل
ــوي (مدير عام في جهاز اخملابرات  املوس
ــاء  للقض ــه  نفس ــلم  س ــي)،  العراق
ــود  وجه ــات  مفاوض ــد  بع ــة  طواعي
ــي  قضائية خالصة بدون تدخل سياس
أو حكومي».وأضاف املصدر، أن «املتهم 
ــرة هروبه لم  ــوي، وخالل فت ضياء املوس
ــئ في إحدى  ــراق وكان يختب ــادر الع يغ
ــوي  ــيراً إلى أن «املوس احملافظات»، مش
ــدى جهة أمنية مهمة  موقوف حالياً ل
ــوم أمس  ــدأ منذ ي ــه ب ــق مع والتحقي
االول، فور تسليم نفسه».وكانت دائرة 
االسترداد في هيئة النزاهة االحتادية، قد 
أعلنت في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢، عن 
إجراءات خاصة مبالحقة املدير العام في 
جهاز اخملابرات الهارب «ضياء املوسوي».

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية 
ــوبة إليه  ــق املتهم جراء تهم منس بح
ــاد تتمثل بتهريب  ــق بجرائم فس تتعل
ــه الوظيفي. ــتغالل منصب النفط واس

ــوي، في  ــرة توقيف املوس ــاءت مذك وج
تشرين الثاني ٢٠٢٢، بسبب تورطه في 
ــهيل تهريب األموال املسروقة إلى  تس
ــفت سجالت هيئة  خارج العراق.وكش
ــتخدمتها  ــي اس ــي، الت ــران املدن الطي

ــالء خلف  ــي احلقائق، أن ع ــة تقص جلن
ــد  ــاص لرائ ــكرتير اخل ــو الس ــران، وه م
جوحي، (املشتبه به الثاني) كان يرافق 
بانتظام رجل األعمال نور زهير جاسم، 
ــي) بسرقة القرن،  (املشتبه به الرئيس
ــنت  ــى م ــة عل ــفراته اخلارجي ــالل س خ
ــوال العامني  ــر اخلاصة» ط ــرة زهي «طائ
ــا اللواء ضياء  املاضيني، وكان يرافقهم
املوسوي. في وقت كلف رئيس مجلس 
ــوداني،امس  ــياع الس الوزراء محمد ش
ــص نائبا حملافظ  ــاء فيصل الهيم الثالث
البنك املركزي العراقي.وبحسب وثيقة 
صادرة عن مكتب السوداني ان « رئيس 
ــه بتكليف فيصل  ــوزراء وج مجلس ال
ــام الهيمص مبنصب نائب محافظ  وس
ــت  ــي وق ــي. ف ــزي العراق ــك املرك البن
ــل واالتصاالت  ــة جلنة النق دعت رئيس
البرملانية زهرة البجاري ، أمس الثالثاء، 
إلنصاف احملافظات اجلنوبية في املوازنة 
و منحها مستحقاتها من البترودوالر .و 
قالت البجاري بحسب بيان ، ان اكمال 
املوازنة يعد من أهم اخلطوات الستمرار 
ــي وضعت برنامجا  ــاح احلكومة والت جن
ــني  ــة املواطن ــا خلدم ــا طموح حكومي
مبينة ان هذا النجاح سيكون بالتأكيد 
ــي  ــار ف ــاح اإلط ــا لنج ــرا إيجابي مؤش
ــتمرار اخلدمة  ــات املقبلة الس االنتخاب
إنه  الكرمي.واضافت،  العراقي  ــعبنا  لش
ــو املوازنة من  ــم املالحظات على خل رغ
ــتحقاق  بعض النقاط اجلوهرية في اس
ــتكون  ــة إال أنها س ــات اجلنوبي احملافظ
ــاح  والنج ــة  للخدم ــة  مهم ــوة  خط
ــتحقاق  .وتابعت، إن املوازنة أهملت اس
ــص  ــث ن ــرو دوالر حي ــن البت ــرة م البص
ــوداني على  ــي للس ــج احلكوم البرنام

ــات املنتجة  ــتحقات احملافظ اعادة مس
ــاج النفط  ــبة ٥٪ من انت ــط بنس للنف
ــي تخصيص  ــرر وهو مايعن اخلام واملك
ــا في موازنة  ــو ٧ ترليونات دينار له نح
٢٠٢٣ غير ان املوازنة قد خصصت فقط 
ــط .و طالبت ،  ــا فق ــار له ــي دين ترليون
ــار اخرى الى  ــات دين ــة ٥ تريليون بإضاف
ــجاما  انس دوالر  ــرو  البت ــات  تخصيص
ــع قانون  ــي وم ــج احلكوم ــع البرنام م
احملافظات غير املنتظمة باقليم رقم ٢١ 
لعام ٢٠١٣ إلنصاف احملافظات اجلنوبية 
ــاري،  البج ــدت  .وأك ــط  للنف ــة  املنتج
ــاف احملافظات اجلنوبية من  اهمية انص
خالل وضع تخصيصات مالية الى املادة 
ــة ان هناك  ــتور موضح ــن الدس ١٤٠ م
١٥٠ الف مواطن من البصرة مشمولون 
ــتلموا  ــنوات لم يس بالتعويض منذ س
ــة  احلكوم ــى  وعل ــي  املال ــض  التعوي
ــوة  ــم حقوقهم وانصافهم اس منحه
ــدت  ــا اك ــمالية . كم ــات الش باحملافظ
ــة حقوق البصرة نادية  النائب عن حرك
ــدم التصويت على  ــد العبودي ع محم
ــن عدد من  ــال خلوها م ــة في ح املوازن
ــودي في تصريح  ــرات .وقالت العب الفق
ــرة تعتبر  ــي  ان محافظة البص صحف
ــراق وذلك  ــم محافظة في الع ــي أه ثان
لكونها شريان العراق من ناحية الثروة 
النفطية والغذائية وأيضاً من الناحية 
ــراق  ــاء الع ــرة مين ــة فالبص االقتصادي
ــري الرئيس على  ــد ومنفذه البح األوح
ــج العربي ، مبينة انه آن األوان الن  اخللي
تكون استحقاقاتها املالية في املوازنة 
القادمة بقدر ماتهبه للعراق ، الفتة ان 
ــون موقف كل نواب  ذلك « يجب أن يك

البصرة.

بغداد/البينة اجلديدة
ــرق الرقابة الصحية بتكثيف حمالتها الصحية   وجهت وزارة الصحة ف
ــداد واحملافظات  ــم في بغ ــروط الصحية للمطاع ــزام بالش ــة االلت ملراقب
ــة العامة وخاصة في  ــروط الصح ــافها مخالفات كثيرة لش بعد اكتش
ــدد على اصحاب املطاعم  املطاعم .وقالت الوزارة في بيان» ان الوزارة تش
بااللتزام بالشروط الصحية والضوابط الوزارية اخلاصة بتجديد اإلجازات 
ــة وااللتزام  ــواد الغذائي ــا ومتابعة صالحية امل ــني فيه ــة للعامل الصحي
ــواد الغذائية  ــن صنع امل ــة املطاعم واماك ــة ونظاف ــراءات الصحي باإلج
ــن االصابة  ــالمتهم م ــا على صحتهم وس ــني حفاظ ــة للمواطن املقدم
ــيرة الى اتخاذها كافة االجراءات القانونية بحق املطاعم  باالمراض .مش

اخملالفة بإغالقها وفرض غرامات مالية خدمة للصالح العام.

Úƒœb0a@ø@ÚπÜ‘€a@Ôzñ€a@“äñ€a@ÍbÓfl@ÚflÏƒ‰fl@äÌÏ�m@ÚÓ‰»Ωa@äˆaÎÜ€a@…fl@ì”b‰Ì@Òäñj€a@≈œb™

بغداد / البينة اجلديدة
ــمولني  ــدد املش ــارة  ع ــت وزارة التج أحص
بالسلة الغذائية، وفيما حددت موعد توزيع 
ــويقية  ــح منافذ تس ــة برمضان وفت اخلاص
ــفت عن وضع خطة للسيطرة  ببغداد، كش
ــعار.وقال معاون مدير عام  على ارتفاع األس
ــواد الغذائية  ــارة امل ــة لتج ــركة العام الش
بالوزارة جاسم محمد العامري في تصريح 
ــمل ٤١  ــلة الغذائية تش ــي إن «الس صحف
ــلة الرعاية  ــي، وس ــف عراق ــاً و٣٠٠ أل مليون
االجتماعية تشمل ٤ ماليني و٨٦٢ شخصاً»، 
ــلة  مبيناً أن «مواد الرعاية تختلف عن الس
ــني  ــة الطح ــني بإضاف ــة للمواطن اخملصص

ــاي واحلليب».وأضاف أن «املواد  الصفر والش
ــي ١ كغم  ــلة رمضان ه ــي أضيفت لس الت
ــض، و٥ كغم من  ــعرية، وطبقة بي ــن الش م
ــأ». الطحني الصفر، ونصف كغم من النش
ــوزع بواقع ١٠  ــلة الغذائية ت ــع أن «الس وتاب
ــة االجتماعية  ــا الرعاي ــنوياً أم حصص س
ــنوياً»، موضحاً  ــلة س ــوزع بواقع ١٢ س فت
ــع انتهاء  ــة تنتهي م ــلة الرمضاني أن «الس
الشهر».وذكر أن «الوزارة وفرت املواد اخلاصة 
ــلة رمضان»، الفتاً إلى أن «توزيعها على  بس
الوكالء سيكون يوم الـ١٨ من الشهر احلالي».
ــأن املنافذ التسويقية، أكد العامري أن  وبش
«الوزارة عملت على املنافذ التسويقية التي 

ــتنفتح بعد أقل من أسبوع في عدد من  س
ــيما في الديوانية والناصرية  احملافظة والس
ــى أن «هناك  ــيراً إل والعمارة والبصرة»، مش
ثالثة منافذ تسويقية ستفتح خالل يومني 
أو ثالثة أيام في بغداد مبناطق الكرخ واحلرية 
ــني أن «الوزارة تعمل على  ومدينة الصدر».وب
ــاء منفذ رابع في العاصمة وحتديداً في  إنش
ــاً أن «هذه املنافذ  ــب الرصافة»، موضح جان
كبيرة وتتضمن مواد غذائية متنوعة بينها 
ــى أن «خطتنا  ــماك واللحوم».ولفت إل االس
ــيطرة على األسعار هي من خالل زيادة  للس
ــع وجود فرق  ــوق وتنويعها م ــواد في الس امل

تتابع األسعار يومياً.

البصرة / البينة اجلديدة 
ناقش محافظ البصرة اسعد العيداني مع الدوائر املعنية امس 
ــاء ،موضوع تطوير منظومة مياه الصرف الصحي القدمية  الثالث
في احملافظة .وذكر مصدر في مكتبه االعالمي ان اجتماعا عقده 
ــان تطوير املنظومة  ــه اخر النتائج بش ــتعرض خالل احملافظ اس
ــدراء الدوائر اخلدمية من بينها اجملاري والبلدية وبلدية  بحضور م
شط العرب وباقي الدوائر ذات العالقة واقسام التخطيط وادارة 
ــاريع في ديوان احملافظة .ومت التطرق للدراسة املوضوعة من  املش
ــبكات  ــارية فضال عن تغيير بعض الش ــركة االستش قبل الش
ــة انشاء  ــتحداث اخلطوط الناقلة.واضاف ، كما مت مناقش واس
ــمالي البصرة باجتاه الطوبة والنخيلة لتقليل  وحدة معاجلة ش
ــة  ــيرا الى دراس ــدة املعاجلة في حمدان. مش ــط على وح الضغ
ــة مؤقتة لألنهر  ــة بعض احملطات ومعاجل ــق مبوضوع أضاف تتعل

واملبازل وهذه االمور مت استعراضها كدراسة أولية.
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بغداد/ البينة اجلديدة
أكدت وزارة التربية، اليوم الثالثاء، أنها ستحدد موعد امتحانات 
ــتراطات  ــال املتطلبات واالش ــرد اكتم ــة مبج ــوف املنتهي الصف
ــيد،  ــم الوزارة كرمي الس ــال املتحدث باس ــة بإقامتها.وق اخلاص
ــة بإقامة  ــتراطات اخلاص ــال املتطلبات واالش ــه «مبجرد اكتم إن
االمتحانات؛ سيتم حتديد موعد امتحانات الصفوف املنتهية»، 
ــة تعمل الوزارة  ــى أن «مجموعة من التفاصيل املهم ــيراً إل مش
ــرد االتفاق على  ــه «مبج ــذا العام».وأوضح، أن ــمها ه ــى حس عل
مواعيد االمتحانات سيتم إعالنها بشكل فوري ومباشر حرصاً 
على أهمية معرفة الطلبة لالستعداد لها بوقت مبكر»، منوها 
ــبقها  ــوف املنتهية تس ــد امتحانات الصف ــد مواعي ــأن «حتدي ب
ــئلة وزارية وفي  ــون أن األس ــا تهيئة القاعات؛ ك ــراءات، منه إج
ــي الوزارة عقد  ــاورياً ف ــت واحد».ولفت، إلى أن «اجتماعاً تش وق
ــيق  قبل نصف العام احلالي، وضعت من خالله اخلطوط وبتنس
ــذي تأمل الوزارة حتقيقه  ــالٍ أدى إلى جناح االمتحانات، األمر ال ع
ــاح جتربة االمتحانات النصفية».وتابع  بالفترة املقبلة وتكرار جن
السيد في أن «الوزارة، لم تقرر إلغاء أي مواد للمرحلتني السادس 

االبتدائي والثالث املتوسط.

بغداد/البينة اجلديدة
ــوداني  ــياع الس ــوزراء محمد ش ــس ال ــس مجل ــأ رئي هن
ــبة عيد اخلليقة.وقال السوداني  الصابئة املندائيني مبناس
ــات التبريكات والتهنئة  ــمى آي في تغريدة عبر «تويتر»,أس
ــبة عيد  ــة املندائيني، مبناس ــن ،الصابئ ــا في الوط ألخوتن
ــا ماضون مع جميع  ــا (اخلليقة)».واضاف,نؤكد انن البروناي
ــش فيه جميع  ــدر، مزدهر، يعي ــاء عراق مقت ــركاء ببن الش
ــام  ــة,كل ع ــالم ومحب ــاربهم بس ــف مش ــه مبختل ابنائ
ــى ذلك، وجه رئيس  ــع العراقيني بخير. ال والصابئة وجمي
ــياع السوداني باالحتفال مبئوية  مجلس الوزراء محمد ش
الشاعرة نازك املالئكة.وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئيس 
ــه يأتي عرفانا وتقديراً للمنزلة  مجلس الوزراء : ان التوجي
ــره  ــه وتأثي ــث، ومكانت ــي احلدي ــعر العراق ــة للش الثقافي
ــعراء  ــاري العربي، وأهمية الش ــي احلض ــهد الوع في مش
ــوا للريادة واإلبداع في هذا  دِّدين الذين أسس العراقيني اجملُ
اجملال السامي.واضاف : ان السوداني وجه مديريات التربية 
ــس املوافق  ــال يوم اخلمي ــة االحتف ــأن تكون كلم ــة ب كاف
ــاعرة نازك املالئكة،  ــة ملئوية الش ١٦-آذار-٢٠٢٣، مُخصص
ــة والعراقية، فضالً  ــي الثقافة العربي ــف بدورها ف والتعري
ن  ــرأة وأدوارها في اجملتمع.وثمّ ــن كونها منوذجاً ألهمية امل ع
ــب البيان / قرار املنظمة العربية للتربية  السوداني / حس
والثقافة والعلوم (األلكسو)، الذي أوصى باختيار الشاعرة 
العراقية الرائدة نازك املالئكة رمزاً للثقافة العربية للعام 
ــاد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية  ٢٠٢٣، واعتم

بشأن اختيار رموز الثقافة واإلبداع.

وكاالت / البينة اجلديدة 
ــط  ــرق األوس عد مدير حترير وكالة انباء الش
ــود  ــة محم ــؤون االقليمي ــي الش ــر ف اخلبي
ــناوي االتفاق السعودي اإليراني اختراقا  الش
ــي ..وضربة قاضية  ــة التاثير االمريك ملنظوم
ــعال املنطقة.وقال الشناوي في  حملاوالت اش
تصريح صحفي ان االتفاق وجه ضربة قاضية 
ــعال املنطقة من  لكل احملاوالت الرامية الش
ــة .وأضاف  ــى أوتار الطائفي ــالل اللعب عل خ
ــا غير  ــر اختراق ــي يعتب ــاق التاريخ ان االتف
ــر األمريكي املطلق  ــبوق ملنظومة التأثي مس
ــة بعد جرى  ــة، خاص ــدرات املنطق على مق
ــث بالكثير  ــة، األمر الذي يبع ــة صيني برعاي
ــائل ويعزز احلضور الصيني الكبير،  من الرس
ــبية  النس األوزان  ــة  ــب معادل تركي ــد  ويعي
ــدد على  أن التزام طرفي االتفاق  للقوى .وش
ــو الضمان الوحيد  بالتعهدات املقطوعة ه
ــتقرار األمني والسياسي في  لتحقيق االس
كل الدول املعنية خاصة العراق، مشيرا إلى 
أن ملفات متفجرة ميكن أن يجري تفكيكها 
ــود االتفاق. ــران والرياض ببن حال التزام طه

ــناوي أن هذا االتفاق ازعج عدة دول  واكد الش
ــرائيل، الذي اعتبرته مؤشرا  على رأسها اس
ــو اخلارجية،  ــة نتنياه ــل سياس ــى فش عل
خاصة وأن التوافق اإليراني السعودي سوف 
ــن اخملططات  ــال الكثير م ــهم في افش يس
ــي امللفات  ــعال األوضاع ف ــى إش ــة إل الرامي
ــابكة بني طهران والرياض .واعرب عن  املتش
اعتقاده بأن إسرائيل وعمالءها سوف تكون 
لهم محاوالت حثيثة الجهاض هذا االتفاق، 
ــرة في مناطق التماس،  من خالل اذرع منتش
ــلحة مبختلف  ــن اجملموعات املس ــك ع ناهي
ــعال  ــل لصالح إش ــي تعم ــمياتها الت مس
ــتقرار املنطقة بشكل  األوضاع ويضرها اس
ــة  العربي ــة  واململك ــران  إي ــر.ووقعت  مباش
ــاطة  بوس ــة  املاضي ــة  اجلمع ــعودية،  الس
ــتئناف العالقات  ــأن اس صينية، اتفاقا بش
ــفارات  ــح س فت ــرر  املق ــية.ومن  الدبلوماس
البلدين في غضون شهرين.ومت التوقيع على 
ــترك بعد عدة أيام من احملادثات بني  بيان مش
ــى لألمن القومي اإليراني  رئيس اجمللس األعل

ونظيره السعودي في بكني.
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الشاعرة العراقية الراحلة نازك اِّـالئكة 



الشرطة والكهرباء يحققان الفوز ويشعالن املنافسة والطلبة 
والزوراء يتنفسان الصعداء بالفوز على  القاسم والصناعة

متابعة / البينة الجديدة
ــلونة  «ضربة  ــادي برش  تلقى ن
اإلسباني  القضاء  موجعة» من 
ــجيل العقد اجلديد  ــأن تس بش

لنجم الفريق «جافي».
ــلونة قد سجل عقد  وكان برش
جافي في الشتاء املاضي، بقرار 
ــن احملكمة التجارية،  احترازي م
ــة الليجا  ــد أن رفضت رابط بع

قيده.
ــدو  «مون ــة  صحيف ــرت  وذك
أن  ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف

ــدرت حكما اإلثنني  احملكمة أص
ــلونة  املاضي، بعدم أحقية برش
اجلديد،  ــد  العق ــجيل  ــي تس ف

ــف رابطة  ــة موق ــرت بصح وأق
الليجا.

ــم احملكمة، تقرر  وبناء على حك

بقيد  ــرازي  االحت ــرار  الق ــاء  إلغ
األول،  ــق  الفري ــن  ضم ــي  جاف
ــي فريق  ــد العب ــيعود كأح وس

الشباب.
وسيكون برشلونة مجبرا على 
ــي، ضمن  ــجيل جاف ــادة تس إع
ــم  املوس ــي  ف ــباب  الش ــق  فري
ــيكون جافي  ــي. بذلك، س احلال
ــي ٣٠ حزيران  ــان ف ــا باجمل متاح
ــلونة  املقبل، إذا لم ينجح برش
في تسجيل عقده اجلديد رابطة 

الليجا.

متابعة / البينة الجديدة

ــباب  أعلن مدرب منتخب الش
ــعي  العراقي عماد محمد  س
ــي للفوز بلقب  ــق العراق الفري
ــيا بعد جتاوز  ــة كأس آس بطول
ــره الياباني يوم غد  عقبة نظي
ــي البطولة،  ــف نهائ ــي نص ف
ــب  ــب املنتخ ــد الع ــا وع فيم
ــاراةٍ  ــدمي مب ــد بتق ــم رع كاظ

كبيرة.
ــر  املؤمت ــالل  خ ــد  محم ــال  وق
الصحفي اخلاص مبباراةِ العراق 
واليابان في نصف نهائي كأس 
ــي قاعةِ  ــم ف ــذي أقي ــيا ال آس
املؤمترات في ملعبِ بونيودكور 
املتأهلة  ــاتِ  للمنتخب «نباركَ 
ــداً  ــه»، مؤك ــةِ حديث ــي بداي ف
ــات التي  ــوظَ املنتخب أن «حظ
ــف نهائي بطولة  تأهلت لنص
ــاً  عام  ٢٠ دون  ــيا  آس كأس 
املنتخبات  فجميع   ، متساويةٌ
لديها الطموح نفسه للتأهل 
إلى نهائي كأس آسيا، ومتتلك 

إمكانياتٍ جيدة».
ــأتِ إلى  ــم ن ــد «ل ــنيّ محم وب
ــل فقط  ــي نتأه ــةِ لك البطول

ــى نهائيات كأس العالم، بل  إل
للظفر بلقبِ البطولة، وهذا ال 
ــبِ على اليابان  يأتي إال بالتغل
ــن ثم ما  ــاراةِ الغد وم ــي مب ف
ــه من مجهوداتٍ  نفعله ونبذل
في املباراة النهائية»، مبينا ان 
«خصمنا ملباراة الغد منتخبٌ 
 ، ــةً حديث ــرةً  ك ــب  يلع ــاز،  ممت
ــى جتاوزه،  ــادرٌ عل ــا ق ومنتخبن
وكل املعطيات والتغييرات وارد 
في مباراة الغد، سنلعب فيها 
تكتيكياً يناسبُ أداءَ املنتخب 

الذي سنالقيه».
ــي  ــا ف ــد» لدين ــح محم وأوض
ــدة، ودليلُ  ــراق خامات جي الع
ــي كأس العالم  ذلك وجودنا ف
ــي دافعاً  ــذا يعط ــة، وه املقبل
كبيراً لتطوير الكرة العراقية، 
ــةً  صف ــني  الالعب ــيمنح  وس

وصبغةً عاملية.
وحول سؤالٍ ألحد الصحفيني 
عن ذكرى جميلةٍ يحتفظ بها 
عماد محمد عندما كان العباً 
ــي بطولةِ  ــني ف ــجل هدف وس
ــي  ف  ٢٠٠٠ ــام  ع ــيا  آس كأس 
ــد محمد أن  ــى اليابان، أك مرم
زمنياً بشكلٍ  «اليابان تطورت 

ــع األصعدة،  ــى جمي كبيرٍ عل
وتلك الذكريات متثل بالنسبة 

لي حافزاً سننقله لالعبني».
في املقابل عبّر العب منتخب 
ــد» الذي  ــباب «كاظم رع الش
ــدرب منتخب  ــد بجوار م تواج
املؤمتر الصحفي:  الشباب في 
إرادةً وإصراراً  منلك كمجموعةٍ 
ــاوز املنتخب  وطموحاً على جت
ــد،  الغ ــاراةِ  مب ــي  ف ــي  اليابان
ونطمح إلى الوصول إلى املباراةِ 
ــكأس»،  ــوز بال ــة والف النهائي
ــنلعب من أجل  مبينا أننا «س
ــاراةِ الغد  ــط في مب ــوز فق الف
وكذلك الفوز بلقب البطولة».

رعد بنيّ «ينتاب جميع الالعبني 
ــعورٌ جميل، خصوصاً بعد  ش
ضمان تأهلنا إلى كأس العالم، 
طموحنا أصبح احلصولَ على 
ــد الدفعةِ  ــة بع كأس البطول
ــي حصلنا عليها  املعنويّة الت
بعد الفوز على إيران، لكن هذا 
ال يأتي إال ببذل جهدٍ مضاعفٍ 

في مباراة الغد».
ــان  ــب أن «الياب ــاف الالع وأض
، واستعداداتنا  منتخبٌ محترمٌ
ــاراة جيدة، خصوصا  لهذه املب
ــر،  أن الفريق الياباني لم يخس
ــع بتقدمي مباراةٍ  لذا نعد اجلمي

كبيرة».

متابعة / البينة الجديدة
ــراق الدولية)،  ــا (الع ــت بطولت إنطلق
ــئني  والناش ــباب  للش ــيا)  آس و(غرب 
والبراعم املؤهلة للنهائيات اآلسيوية 
ــني في مدينة  ــرة الطاولة للجنس لك
ــتان.  ــي اقليم كردس ــليمانية ف الس
ــام  ــبعة أي ــات لس ــتمر املنافس وتس
ــة ميثلون  ــاً والعب ــاركة ١٥٠ العب مبش
ــعودية  والس ــر  مص ــداً،  بل ــرين  عش
ــر  ــان وقط ــارات وعم ــن واإلم والبحري
ــوريا ولبنان  ــطني وس والكويت وفلس
ــوان وأميركا واجليك  واألردن وإيران وتاي
والهند وباكستان وبلجيكا والسويد، 
ــم العراق. وأكد  باإلضافة للبلد املنظ

رئيس االحتاد العراقي للطاولة الدكتور 
ــرده رؤوف  أن كل الترتيبات الفنية  هي
واالدارية إلقامة منافسات البطولتني 
ــة بجهد  ــان املكلف ــن اللج ــدت م أع
ــي تليق  ــا بالصورة الت ــال الخراجه ع
ــاف قائالًان البطولتني  باهميتها. وأض
ــي  ف ــة  مطلوب ــوة  خط ــكالن  ستش
ــر  ــني وتطوي ــني العراقي ــل الالعب صق
ــى أن احتضان  ــا ال ــتوياتهم الفت مس
واالقليمية  العربية  للبطوالت  العراق 
والقارية يجري بدعم أوملبي وحكومي 
ــه  ــراق حلجم الع ــتعادة  ــعياً الس س
ــن جانبه أعرب  ــه الرياضية.م ومكانت
ــرة الطاولة  ــاد العربي لك ــس االحت رئي

ــعادته  ــام خليل عن س ــوري بس الس
ــاً  ــليمانية جتمع ــان الس ــي إحتض ف
عربياً وعاملياً ألبطال الطاولة، مضيفاً 
ــقيقة  الش ــات  املنتخب ــد  تواج ان 
والصديقة دليل على املكانة الدولية 
ــمعة الرياضية التي يتميز بها  والس
ــل ثقته  ــقيق. وأكد خلي ــراق الش الع
ــاد  ــا االحت ــي هيأه ــتعدادات الت باالس
ــار البطولة مبا  ــي اللعبة إلظه العراق
ــيراً الى ان  ــراق، مش ــق مبكانة الع يلي
ــم البطولتني  ــدف األول من تنظي اله
ــر اللعبة في  ــو لتطوي ــراق ه ــي الع ف

البلد الشقيق وتوجيه االنظار إليه.

بغداد/رافد البدري

ــجلت اجلولة ٢٠ من الدوري  س
ــاز لكرة القدم واألولى من  املمت
ــة ٩ حاالت فوز،  املرحلة الثاني
ــدث ألول  ــة غريبة حت وفي حال
ــات الدوري منذ  مرة في منافس
ــان جميع املباريات  انطالقته ف
ــت بنتيجة  ــت انته ــي لعب الت
ــا  فريق ــن  متك ــث  حي ــوز،  الف
الشرطة والكهرباء من حتقيق 
ــعال املنافسة على  الفوز واش
ــد، بعد تأجيل  اللقب من جدي
ــة املتصدر  ــاراة القوة اجلوي مب
ــاراة ذهاب  ــة ارتباطه مبب نتيج
ــة كاس  ــن بطول ــدور األول م ال
ــة، أولى  ــلمان لالندي ــك س املل

ــي جمعت  والت ــاراة اجلولة  مب
دهوك  الشرطة وضيفه  فريقا 
متكن فريق الشرطة من حتقيق 
فوزاً ثميناً وصعباً للغاية على 
ــق دهوك بهدف دون  ضيفه فري
ــاراة التي جرت على  رد، في املب
ملعب الشعب الدولي ، وانتهى 
شوطها األول بتقدم الشرطة 
ــاف من  ــد، أض ــدف الوحي باله
خاللها ثالثة نقاط مهمة رفع 
فيها رصيده الى ٤٢ نقطة في 
صدارة الترتيب وبصورة مؤقتة، 
ــد فريق دهوك  فيما جتمد رصي
ــة ٣٢ حافظ فيها  عند النقط
ــادس، وواصل  على مركزه الس
ــاء تفوقه وحقق  فريق الكهرب
فوزاً مهماً على مضيفه نفط 
ــط بهدفني مقابل هدف  الوس

ــرت على  ــاراة التي ج ــي املب ف
ــب النجف األوملبي، ليرفع  ملع
ــي  ــة ف ــى ٤١ نقط ــده ال رصي
ــاوياً لرصيد  الثالث مس املركز 
ــه يتخلف  ــوة اجلوية ولكن الق
عنه بفارق األهداف، وعاد فريق 
الطلبة الى سكة االنتصارات 
بعد سلسلة من النتائج الغير 
ــوح، حيث متكن  ــة للطم ملبي
ــى فريق  ــق الفوز عل ــن حتقي م
القاسم بهدفني نظيفني، رفع 
ــى النقطة ٣٨  ــا رصيده ال فيه
ــع، بينما بقي  ــز الراب في املرك
ــم في مركزه ١٧ برصيد  القاس
١٨ نقطة، وتنفس فريق الزوراء 
ــوزاً  ف ــه  بتحقيق ــداء  الصع
ــه فريق  ــى مضيف ــاً عل معنوي
ــني  ــني نظيف ــة بهدف الصناع

ــة الصعبة  ــاز فيها املرحل اجت
ــق ، صالح  ــا الفري ــي مير به الت
التي  ــره  ــا جماهي ــن خالله م
ــل،  ــا ح ــؤازره اينم ــه وت تدعم
ــا ثالث نقاط  ــاف على اثره اض

مهمة الى رصيده حافظ فيها 
على مركزه اخلامس برصيد ٣٧ 
ــق احلدود  ــة، وخطف فري نقط
ثالث نقاط مهمة من مضيفه 
ــق الديوانية اثر الفوز عليه  فري

ــي  ف ــدف  له ــداف  اه ــة  بثالث
ــي جرت على ملعب  املباراة الت
ــع رصيده  ــي، رف ــالء األوملب كرب
ــا  ــى فيه ــة ارتق ــى ٢٧ نقط ال
ــارق  ــع، وبف ــز التاس ــى املرك ال
األهداف عن فريق النجف الذي 
ــة مع  ــه املؤجل ــر مبارات ينتظ
ــة، فيما بقي  فريق القوة اجلوي
ــلم  فريق الديوانية متذيالً لس
الترتيب برصيد ٦ نقاط، ومتكن 
فريق نوروز من استغالل عاملي 
األرض واجلمهور حني متكن من 
ــط البصرة  ــه نف ــة ضيف هزمي
بهدف دون رد، رفع فيها رصيده 
الى ٢٥ نقطة حافظ فيها على 
ــا جتمد رصيد  ــز ١٢، بينم املرك
ــط البصرة عند النقطة ٢٧  نف
ــى املركز  ــى اثرها ال ــع عل تراج

ــة  الطريق ــس  وبنف ــر،  العاش
ــمالي  الش ــق  الفري ــتغل  اس
االخر فريق زاخو عاملي األرض 
ــوزاً صعباً  ــور وحقق ف واجلمه
ــدف  به ــرخ  الك ــق  فري ــى  عل
ــا رصيده الى  ــع فيه دون رد، رف
ــظ فيها على  النقطة٢٤ حاف
ــد رصيد  ــزه ١٣، فيما جتم مرك
ــد النقطة ٢٦  فريق الكرخ عن
ــى املركز ١١،  ــع خاللها ال تراج
ــو حريري  ــب فرانس ــي ملع وف
ــن  ــل متك ــة أربي ــي محافظ ف
أصحاب األرض من حتقيق فوزاً 
ثميناً على ضيفه فريق كربالء 
ــع على اثرها  ــدف دون رد، رف به
ــى النقطة ٢٢ ارتقى  رصيده ال
من خاللها الى املركز ١٤، فيما 
ــد الفريق الكربالئي  جتمد رصي

ــة ٢١ تراجع على  ــد النقط عن
اثرها الى املركز ١٥، وفي املباراة 
ــعب  التي ضيفها ملعب الش
ــع أصحاب األرض  الدولي وجم
ــقيقه نفط  ــق النفط وش فري
ــان، متكن الضيوف نفط  ميس
ــان من حتقيق فوزاً ثميناً  ميس
فيها  ــق  ــدف عم له ــني  بهدف
الذي  ــي  النفط الفريق  ــراح  ج
ــمه، بعد  ــوء مواس يعيش اس
سلسلة من النتائج السلبية 
ــت الفريق املنطقة  التي وضع
احلمراء، وبهذا الفوز رفع نفط 
ــان رصيده الى ٣١ نقطة  ميس
ــزه  مرك ــى  عل ــا  فيه ــظ  حاف
ــد رصيد  ــا جتم فيم ــابع،  الس
ــة ١٦ في  ــد النقط ــط عن النف

املركز ١٨.

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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كاظم الطائي

ــي  لقاء فريق القوة اجلوية  يحتضن ملعب البصرة الدول
ــات الدور  ــعودي ضمن مباري ــباب الس وضيفه نادي الش
ــي حملت في  ــة العربية الت ــة األندي ــدي لبطول التمهي

نسختها احلالية كأس امللك سلمان 
ــة تخدمه قبل  ــعى   لتحقيق نتيج ــق الصقور يس  فري
ــعودية خلوض  ــد الرحال إلى اململكة العربية الس أن يش
ــادس عشر  ــه في الس مباراة اإلياب الفاصلة مع منافس

من الشهر املقبل 
محلياً أنهى الصقور رحلة الشتاء بتصدره أندية العراق 
ــه الكابنت قحطان جثير  ــي املرحلة األولى بقيادة مدرب ف
متقدماً على أبرز مالحقيه الشرطة والطلبة والكهرباء 
ــباكه  ورصيده من النقاط ٤١ نقطة وله ٢٧ هدفاً وفي ش
ــر  ــداف محققاً الفوز ١٢ مرة والتعادل ٥ مرات وخس ٧ أه
ــفع له هذا التميز وكتيبته اخملتارة للموسم  مباراتني يش
ــز اللعب  ــي عدد من مراك ــت بعض اخللل ف ــي عاجل احلال
ــقت طريقها للنجومية  وضمت أسماء واعدة وآخرى ش
وثالثة مجرَّبة عادت لهواية التهديف ووضعت بصمتها 

في سباق الهدافني 
الشباب السعودي يعوِّل على قائمة من العبي االحتراف 
واحملليني ومالكه الفني بقيادة املدرب اإلسباني فسنيتي 
ــه  ــا ومواطن ــر بانيج ــي ايف ــم األرجنتين ــو  وأبرزه مورين
ــوس جونيور وصيف  ــكا والبرازيلي كارل ــتيان جوان كرس
هدافي الدوري السعودي برصيد ١٢ هدفاً بفارق هدف عن 
املتصدر  واإلسباني سانتي مينا ويرنو لنجاحات في هذه 
ــات  ــعودية في املنافس البطولة تعزز مكانة األندية الس
ــرك نادي الهالل أجمل ذكرى في بطولة  الدولية بعد أن ت
ــخة في  ــم لألندية وحل وصيفاً للريال في آخر نس العال
ــكان بتواجد  ــاق الكرة في كل م ــر النصر عش حني يبه
ــتيانو رونالدو من دون أن نغفل ملسات بقية  الدون كريس

الفرق مثل االحتاد والفتح واالتفاق وغيرها 
ــي بطولة األندية العربية التي  مباراتا الدور التمهيدي ف
ــات  ــة لكرتنا في منافس ــيخوضها اجلويون هي بواب س

ليست سهلة 
الشباب يحتل حاليا املركز الثالث برصيد ٤٣ نقطة خلف 
االحتاد والنصر  بفارق ٤ نقاط عن املتصدر ويشير سجله 
ــاب للدوري و٣ مرات كأس ولي  ــن اإلجنازات حصده ٦ ألق م
ــد و٣ مرات كأس خادم احلرمني و٦ مرات كأس األمير  العه
فيصل بن فهد ومرة واحدة السوبر السعودي ومرة واحدة 
ــوبر  ــيوية ومرتني كأس الس ــال الكؤوس اآلس كأس أبط
العربي ومرتني كاس العرب لألندية األبطال ومثلها كأس 

اخلليج لألندية وبطولة العني الدولية 
وحصاد الفريق اجلوي الذي يعد أقدم أنديتنا وتأسس عام 
ــيوي وكأس العالم  ١٩٣١ :  ٣ بطوالت لكأس االحتاد اآلس
العسكرية والفوز بدوري الكرة ٧ مرات  وبطولة الكأس ٥ 
ــوبر مرتني  األندية السعودية تعد رأس الرمح  مرات والس
في هذه البطولة ومتكنت من نيل اللقب ٩ مرات عبر فرق 
ــدة واألهلي في حني  ــباب واحتاد ج ــاق والهالل والش االتف
ــيد ٣  ــة ٤ ألقاب حصدها الرش ــت األندية العراقي حقق
ــرطة  مرة واحدة فهل سيتمكن اجلويون من  مرات والش
ــانها مبكراً  طرق أبواب البطولة والتغلب على أحد فرس
أم أن املهمة صعبة وحتتاج إلى أسلحة لم تستخدم بني 

األوراق املتاحة وتنتظر التدعيم الحقا 
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متابعة / البينة الجديدة
ــابقات في  قررت جلنة املس
االحتادِ العراقيّ لكرةِ القدم، 
ــب عدد من  ــد ومالع مواعي
العراقي  ــدوري  ال ــات  مباري

للشباب.
وذكر االحتاد في بيان  أنه مت 
«تغيير موعد مباراة شباب 
نادي النجف مع شباب نادي 
ــان من موعدها  نفط ميس
ــوم األربعاء إلى  ــت الي املثب
يوم غد اخلميس وفي نفس 
وذلك  ــت،  والتوقي ــب  امللع
ــبب تزامنها مع موعدِ  بس
اإلداريّة  ــة  الهيئ انتخابات 

لنادي النجف الرياضي».
ــان، أن اللجنة  واضاف البي
نادي  ــاد ملعب  اعتم قررت 
ــةِ  إلقام ــرة  البص ــط  نف
ــادي  الن ــباب  ش ــات  مباري

ــباب  ــي دوري الش ــه ف علي
ــداءً من اجلولةِ  املمتاز، وابت
ــب  ــاد ملع ــة، واعتم الثاني
نادي القاسم في محافظةِ 
بابل إلقامةِ مباريات النادي 
ــباب  ــباب في دوري ش للش
ــداءً من اجلولةِ  املمتاز، وابت

الثانية.
ــار إلى أنه بسبب غلقِ  ,ش
ملعب القوة اجلويّة لوجود 
ــي  ف ــادي  الن ــاتِ  انتخاب
ــل، تقرر  ــوم اجلمعة املقب ي
ــاراةِ نادي  ــر  موعد مب تغيي
ــادي اجلوالن  ــخ مع ن الصلي
ضمن اجلولة (١٦) من دوري 
الدرجةِ األولى من موعدها 
ــدول إلى يوم  املثبت في اجل
السبت املقبل في الساعةِ 
وفي ملعبِ  الثالثة عصراً، 

القوة اجلويّة.

باختتام اجلولة( ٢٠) من منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم
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وكاالت / البينة الجديدة

ــر  أكث ــط  النف ــعار  أس ــت  انخفض
ــة  ــاء، مواصل ــس الثالث ــن دوالر، ام م
ــة الثانية، إذ أدى  خسائرها للجلس
ــيليكون فالي إلى هزة  انهيار بنك س
في أسواق األسهم، وأثار مخاوف من 
ــة جديدة.وتراجعت  ــوع أزمة مالي وق
ــنتا،  العقود اآلجلة خلام برنت ٨٣ س
ــل  ــى ٧٩٫٩٤ دوالر للبرمي أو ١٫٠٣٪، إل
ــت  بتوقي  ٠٤:١٠ ــاعة  الس ــول  بحل
ــود  العق ــت  وانخفض ــش.  غرينت
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 

ــى  إل أو ١٫١٪،  ــنتا،  ــي ٨٢ س األميرك
٧٣٫٩٨ دوالر للبرميل.وهبط برنت اول 
أمس االثنني إلى أدنى مستوياته منذ 
ــا تراجع  ــون الثاني بينم ــع كان مطل
ــيط إلى  ــاس الوس ــام غرب تكس خ
أدنى مستوياته منذ كانون األول.وأثار 
ــئ جملموعة إس.في.بي  اإلغالق املفاج
ــأن اخملاطر التي  ــاوف بش املالية مخ
تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات 
الزيادة احلادة في أسعار الفائدة التي 
ــي االحتادي  ــا مجلس االحتياط أقره
ــزي األميركي) على مدار  (البنك املرك

العام املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب األول لرئيس مجلس النواب  بحث النائ
ــس االول  ــدالوي، ام ــن املن العراقي محس
ــة األمن  ــع وفد جلن ــداد، م ــي بغ ــني ف االثن
ــة اخلارجية في مجلس  القومي والسياس
ــف املياه  ــالمي اإليراني، مل ــورى اإلس الش
ــيع التبادل التجاري.وقال  والكهرباء وتوس
ــي بيان   ــدالوي ف ــي للمن ــب اإلعالم املكت
ــل العقبات  ــرورة تذلي ــى ض ــه «أكد عل ان

للوصول الى تفاهمات جدية وعاجلة بشأن 
ــيع التبادل  ــاء وتوس ــاه والكهرب ــف املي مل
ــيط  التجاري، فضالً عن تأمني احلدود وتنش
االتفاقيات الثنائية في اجملاالت االقتصادية 
ــة  والنيابي ــية  والسياس ــتثمارية  واالس
ــودة  بع األول  ــب  النائ ــب  «رح ــاف:  «.وأض
العالقات بني اجلمهورية االسالمية االيرانية 
، واململكة العربية السعودية واثرها ايجاباً 
ــعبني و املنطقة ،  ــة مصالح الش في خدم

ــتقرار لألوضاع في عموم الشرق  وعامل اس
األوسط».من جانبه ثمنّ الوفد االيراني «دور 
ــهيل استئناف العالقات مع  العراق في تس
ــراق وازدهاره  ــداً ان منو الع ــعودية، مؤك الس
م  ــن املنطقة ، فيما قدّ ــهم في تعزيز أم يس
ــران لتعميق  ــب األول لزيارة طه ــوة للنائ دع
ــاكراً للعراق  ــرات ، ش ــادل اخلب ــاون وتب التع
ــتقبال  ــن اس ــعباً على حس ــة وش حكوم

الضيوف في الزيارات املليونية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــي عقده في  ــي مؤمتر صحاف ــتانو، ف قال بيتر س
ــؤال أحد الصحافيني حول  بروكسل، ردا على س
ــة بكني  ــاد األوروبي خلط ــح االحت ــبب عدم من س
ــالم فرصة: «لقد أظهرت الصني أنها تنحاز  للس
ــراع)، ألنها ترفض  ــي الص ــب (أحد طرف ــى جان إل
ــد من هو املعتدي ومن هو الضحية». وكانت  حتدي
ــرت وثيقة في  ــد نش ــة ق ــة الصيني وزارة اخلارجي
ــوية سياسية  ــباط املاضي، بشأن تس ــهر ش ش
لألزمة في أوكرانيا، تشتمل على ١٢ نقطة، مبا في 

ــف إطالق النار، واحترام املصالح  ذلك الدعوة لوق
املشروعة جلميع الدول في مجال األمن، وتسوية 
األزمة اإلنسانية في أوكرانيا، وتبادل أسرى احلرب 
بني موسكو وكييف، وكذلك رفض فرض عقوبات 
ــأن صادر عن  ــرار بهذا الش ــة اجلانب دون ق أحادي
ــت الصني في وثيقة  مجلس األمن الدولي.ووصف
ــبيل الوحيد حلل  ــوية احملادثات بأنها: «الس التس
ــع األطراف إلى  ــي أوكرانيا»، داعية جمي األزمة ف
دعم موسكو وكييف في «التحرك جتاه بعضهما 
ــر»،  ــر للحوار املباش ــتئناف املبك بعضا»، واالس
مؤكدة أن «اجملتمع الدولي يجب أن يهيئ الظروف 

ويوفر منصة الستئناف املفاوضات».

وكاالت / البينة الجديدة

ــدو  ــي جوي اإليطال ــاع  الدف ــر  وزي ــال  وق
ــد أن الزيادة  ــان: «أعتق ــيتو في بي كروس
ــرة انطالقا من  الهائلة في ظاهرة الهج
ــي أيضا إلى حد  ــواطئ األفريقية ه الش

ــتراتيجية واضحة  ــن اس ــزء م ــر ج كبي
ــاليب التي تنفذها  للحرب متعددة األس
فاجنر مستغلة نفوذها في بعض الدول 
الداخلية  وزارة  أرقام  األفريقية».وأظهرت 
أن حوالي ٢٠ ألفا وصلوا إلى إيطاليا حتى 
ــذا العام، مقارنة بوصول ٦١٠٠ في  اآلن ه

نفس الفترة من عام ٢٠٢٢. وتشكل قضية 
الهجرة ضغوطا على احلكومة اليمينية 
ــوات فاغنر اتهامات  اإليطالية.وتواجه ق
ــطة في عدة دول أفريقية مبا  بأن لها أنش
ــا ومالي وجمهورية أفريقيا  في ذلك ليبي
ــود اجملموعة محاولة  ــطى. كما تق الوس
ــتيالء على مدينة باخموت  ــيا االس روس
ــيتو حلفاء بالده  ــا كروس األوكرانية.ودع
في حلف شمال األطلسي إلى مساعدة 
ــكلة ارتفاع  ــا على التصدي ملش إيطالي
ــون إليها. ــن الذين يصل ــداد املهاجري أع
ــي يصبح  ــمال األطلس وتابع: «حلف ش
ــكالت الناجمة  ــم املش أقوى إذا مت تقاس
ــه معرض  ــارات اجلماعية، لكن ــن اخلي ع
ــدان األكثر  ــار إذا تركت البل ــر االنهي خلط
عرضة لشتى أشكال االنتقام مبفردها».
ــو تاجاني  ــة أنطوني ــر اخلارجي ــى وزي وأدل
ــال خالل  ــات مماثلة، إذ ق ــا بتصريح أيض
ــرائيل لوكالة األنباء اإليطالية  زيارة إلس
ــق أن العديد من  ــن املقل ــه «م ــا) إن (أنس
ــيطر  ــاءوا من مناطق «تس املهاجرين ج

عليها مجموعة فاجنر».
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وكاالت / البينة الجديدة
وجه املرشد اإليراني علي خامنئي، 
ــى الدول  ــوة ال ــي، دع ــني املاض اإلثن
ــات أمريكية إلى  التي تواجه عقوب
ــات  ــاً ملواجهة سياس ــل مع العم
ــتقباله، رئيس  واشنطن، خالل اس
ــيا ألكسندر لوكاشينكو،  بيالروس
الذي وصل إلى طهران مساء األحد 
ــتمر يومني. ــمية تس ــي زيارة رس ف

ــد اإليراني  ــل بيان ملكتب املرش ونق
ــب على  ــي قوله: «يج ــن خامنئ ع
ــدول التي مت فرض عقوبات عليها  ال
ــدة التعاون  ــن قبل الواليات املتح م
ــكيل  ــض وتش ــا البع ــع بعضه م
ــتركة إلزالة تكتيك  مجموعة مش
العقوبات، ونعتقد أنه ميكن القيام 
بذلك».وأضاف: «يجب رفع مستوى 
ــكل كبير باستخدام  العالقات بش
الروح واإلرادة املوجودة لدى اجلانبني 
ــد  ــار املرش لتنفيذ االتفاقات».وأش
االيراني إلى أنه «إذا استفادت الدول 
ــات عليها من  ــرض عقوب التي مت ف
قبل الواليات املتحدة بشكل كامل 
من قدرة بعضها البعض، فسيكون 
ــع األطراف». ــك مفيداً جداً جلمي ذل

ــينكو وفق  ــن جهته، قال لوكاش م
ــران ألؤكد  ــى إي ــت إل ــان: «جئ البي
عزمي على فتح صفحة جديدة في 
العالقات بني البلدين وبتعاون وإرادة 
رئيس إيران سننفذ جميع االتفاقات 

مع متابعة خاصة وتوقيت محدد».
ــد  ــيا: «لق ــس بيالروس ــاف رئي وأض
ا  ــران جتارب مذهلة وتقدمً حققت إي
ــات، ونعتقد أنه  خالل فترة العقوب
ــروط العقوبات  ــتخدام ش إذا مت اس
أن  ــن  فيمك ــح،  صحي ــكل  بش
ــدم، وهدفي من  ــون فرصة للتق تك
ــو التعرف على  ــفر إلى إيران ه الس
ــندر  ــى ألكس ــازات إيران».والتق إجن
ــق  الوثي ــف  احللي ــينكو،  لوكاش
ــابق من اليوم  ــيا، في وقت س ل روس
ــي  ــس اإليراني إبراهيم رئيس بالرئي
ــمال  ــعادت آباد» ش ــر «س في قص
اإليرانية  احلكومة  ــت  طهران.وأعلن
ــذا االجتماع  ــع في ه ــه مت التوقي أن
ــاملة  ــة الطريق الش ــى «خارط عل
ــيا  ــني بيالروس ــي ب ــاون الثنائ للتع

وإيران».

وكاالت / البينة الجديدة
ــليمان  ــف وزير الداخلية التركي س كش
ــجيل  ــي ، عن تس ــني املاض ــو، االثن صويل
ــراء كارثة  ــخصا ج ــاة ٤٨ ألفا و٤٤٨ ش وف
ــرب جنوبي البالد،  الزلزال املزدوج الذي ض
ــال صويلو  ــم ٦ آالف و٦٦٠ أجنبيا.وق بينه
في تصريحات صحفية من مركز متابعة 
ــه «متت  ــة إن ــة مالطي ــي والي ــوارث ف الك
ــا و٤٤٨  ــاة ٤٨ ألف ــجيل وف ــراءات تس إج
ــي دائرة النفوس،  ــخصا جراء الزلزال ف ش
ــم من  ــا جله ــم ٦ آالف و٦٦٠ أجنبي بينه
ــغ عدد  ــوريني».وأضاف: «بل ــقائنا الس أش
ــرة النفوس  ــجلني حاليا في دائ غير املس
ــل عملية  ــا)، الذين تتواص ــن الضحاي (م
ــرعي  ــدى الطب الش ــم ل ــد هويته حتدي

ــا». ــب أيض ــم أجان ــخصا، بينه ١٦١٥ ش
ــل  ــود حل ــتمرار اجله ــو: «اس ــد صويل وأك
مشكلة اإليواء بالنسبة للمتضررين من 
ــاء من إقامة  ــه مت االنته ــزال، مبينا أن الزل
ــبق التجهيز من أصل  ــف منزل مس ٢١ أل
ــي  ــا ف ــص إقامته ــا و٥٨٥ مخص ١١٥ ألف
ــح أن «عدد اخليام  ــة الزلزال».وأوض منطق
ــا و٥٣٦ املقدمة  ــي أقيمت بلغ ٤٣٣ ألف الت
ــوارئ «آفاد»  ــل إدارة الكوارث والط ــن قب م
ــباط املاضي،  ومنظمات مدنية».وفي ٦ ش
ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزاالن 
ــا ٧٫٧ و٧٫٦ درجات،  ــان بلغت قوتهم عنيف
تبعتهما آالف الهزات االرتدادية العنيفة، 
ــخاص  ــرات آالف األش ما أودى بحياة عش

وخلَّف دمارا ماديا هائال.

وكاالت / البينة الجديدة
ــد أن جميع  ــف بحث جدي كش
سكان العالم تقريبا يتنفسون 
هواء ملوثا، حيث يعيش  ٠٠١ر٠ 
ــن ال تتجاوز  ــي أماك ــط ف ٪ فق
ــيمات  ــتويات اجلس ــا مس فيه
ــودة الهواء  ــدود ج ــة ح الدقيق
ــة  ملنظم ــنوية.ووفقا  الس
ــة، ميوت حوالي  الصحة العاملي
ــي جميع  ــخص ف ــني ش ٧ مالي
أنحاء العالم بشكل مبكر كل 
عام بسبب تلوث الهواء احمليط.

ــاء العالم، مت  ــع أنح ــي جمي وف
ــرض  ــي للتع ــد اليوم ــاوز احل جت
ــة  ــي إم ٢٫٥) احمليط ــات (ب جلزيئ

ــي أوصت بها  ــط الت في املتوس
ــة العاملية في  ــة الصح منظم
ــن ٧٠٪ من األيام في عام  أكثر م
ــورة  ٢٠١٩ ، وفقا للنتائج املنش
ــيت  ــة النس ــة مجل ــي مجل ف
ــار إلى أن  ــاري هيلث.ويش بالنيت
ــارة  ــي إم ٢٫٥) عب ــيمات (ب جس
ــغ  ــة يبل ــيمات دقيق ــن جس ع
ــن ٢٫٥ ميكرومتر،  قطرها أقل م
ــاوي جزء  ــدة طول تس وهي وح
من األلف من املليمتر.وخفضت 
ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم
التعرض السنوي  متوسط حد 
ــى به لـ (بي إم ٢٫٥) من ١٠  املوص
إلى ٥ ميكروجرام (جزء من األلف 

ــر مكعب  ــرام) لكل مت ــن اجل م
ــواء في عام ٢٠٢١.ووفقا  من اله
املتوسط  بلغ  الدراسة،  لنتائج 
ــي إم ٢٫٥  ــنوي العاملي لـ (ب الس
ــر  ــكل مت ــرام ل ) ٣٫٢٢ ميكروج
ــع أعلى  ــن الهواء، م ــب م مكع
قيمة مت قياسها في  شرق اسيا 
ــيا بـ  ، عند ٥٠، تليها جنوب آس
ـــ ٣٠٫١  ــا ب ــمال أفريقي ٣٧٫٢ وش
.وانخفضت املستويات إلى أدنى 
مستوى في استراليا ونيوزيلندا 
ــيا (١٢٫٦ )  (٨٫٥ ) بقية أوقيانوس

وأمريكا اجلنوبية
. (١٥٫٦)ومت جتاوز القيمة القصوى 
اليومية البالغة ١٥ ميكروجراما 

ــن الهواء  ــب م ــر مكع ــكل مت ل
ــل منظمة  ــا من قب ــى به املوص
ــي أكثر من  ــة ف ــة العاملي الصح
ــع األيام في جميع  ٧٠٪ من جمي
ــر من  ــي أكث ــم،  وف ــاء العال أنح
ــرق  ــن جميع األيام في ش ٩٠٪ م
أن  الباحثون  آسيا.ووجد  وجنوب 
ــيمات الدقيقة  مستويات اجلس
ــا  أوروب ــي  ف ــط  فق ــت  انخفض
وبعض مناطق أمريكا الشمالية 
الصحة  ملنظمة  ــا  وأفريقيا.وفق
ــي ٧ ماليني  ــة، ميوت حوال العاملي
شخص في جميع أنحاء العالم 
ــبب  ــكل مبكر كل عام بس بش

تلوث الهواء احمليط.

وكاالت / البينة الجديدة

ــاء  لألنب ــاس  ت ــة  وكال ــرت  ذك
ــاء، أن  الثالث ــس  ــية، ام الروس
ــر اآلمن  ــح التصدي ــا يتي اتفاق
ــئ أوكرانيا  ــن موان للحبوب م

ــيجري  ــود س على البحر األس
ــاء  ــد انته ــا بع ــده تلقائي متدي
العمل به  يوم ١٨ من شهر اذار 
ــد اعتراض  ــا لم يوج احلالي م
ــاركة  لدى أي من األطراف املش

فيه.

وقالت الوكالة  نقال عن مصدر 
ــه أن أيا  ــم تذكر هويت مطلع ل
ــي  ــاركة ف ــراف املش ــن األط م
االتفاق لم يشر إلى انسحابه 
ــيا اول  ــارت روس حتى اآلن.وأش
ــى موافقتها  ــني إل ــس االثن أم

ــاق لكن ملدة  ــى جتديد االتف عل
ــد  ــدة التمدي ــف م ــوازي نص ت
ــا.  ــة ١٢٠ يوم ــابق البالغ الس
وتعهدت األمم املتحدة ببذل كل 
ــتمرار  ــا لضمان اس ما ميكنه
االتفاق.ونقلت تاس عن املصدر 

قوله «ما لم يكن لدى األطراف 
االتفاق  اعتراضات فسيستمر 

بعد ١٨ من الشهراحلالي».
ــد  ــدة متدي ــدر إن م ــال املص وق
االتفاق ال تهم.وتابع «لو مت متديد 
ــتمر  ــاق ٦٠ يوما فسيس االتف

ــد ١٨ اذار احلالي  ــل به بع العم
ــر أحد  ــا رمبا يثي ــد ٦٠ يوم وبع
ــه». إنهائ ــألة  مس ــراف  األط
وتعرضت أسعار الذرة والقمح 
لضغوط بفعل آمال في جتديد 

االتفاق.
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6ثقافية

كتبت/ منرية عاشور 
تصوير/ علي الربيعي 

ــياحة  والس ــة  الثقاف ــر  وزي ــة  برعاي
ــكاك البدراني  ــار الدكتور احمد ف واالث
ــة  ــدار ثقاف ــام ل ــر الع ــور املدي وبحض
ــد العبادي  ــال الدكتور علي عوي االطف
ــر  الزاخ ــا  منهاجه ــدار  ال ــتكمل  تس
ــة  الثقافي ــطة  واالنش ــات  بالفعالي
والفنية ملهرجان ربيع االطفال السنوي 
ــعار  في دورته لهذا العام ٢٠٢٣ حتت ش
(اطفالنا ... ازاهير ربيعنا ) .  وانسجاماً 
ــي اقامتها  ــاج الفعاليات الت ــع منه م
املراكز الثقافية للطفل في احملافظات 
يقيم املركز الثقافي للطفل (الفانوس 

ــالً  حاف ــاً  ثقافي ــاطاً  نش ــحري)  الس
بالفعاليات املتنوعة وبحضور عدد من 
ــات اجملتمع املدني  ــات ومنظم املؤسس
ــخصيات  والش ــة  بالطفول ــة  املهتم
ــفير الطفولة  ــة وس ــة والفني الثقافي
ــق (وفاء  ــلمان وفري ــم س ــان هاش الفن
ــوي  املوس ــة فاطمة  ــاء) ومنظم وعط
لرعاية االطفال االيتام . استهل احلفل 
ــي وكلمة مدير  ــيد الوطن بعزف النش
ــعادتي  ــدار التي قال فيها ان س عام ال
ــع وبضيوف  ــع الرائ ــذا اجلم ــرة به كبي
والهيئات  االحتفال ومجاميع االطفال 
ــرة وتواجدهم في  ــات احلاض واملؤسس
ا ان  ــرح الثقافي احليوي مؤكدً هذا الص
ا عند حسن الظن  ــتكون دائمً الدار س

ــؤولية الكبيرة  ــدر املس ــى ق ــا وعل به
ــر  ــى عاتقها من خالل نش ــاة عل امللق
ــم الطفولة  ــة في عال ــي والثقاف الوع
ــن خالل  ــة وم ــائل املمكن ــكل الوس ب
مطبوعاتها الرائدة من مجلتي واملزمار 

والسلسلة القصصية .
ــدار للتعاون  ــتعداد ال ــيراً الى اس مش
ــات الداعمة للطفولة  مع جميع اجله
والوقوف بوجه الظواهر السلبية التي 
ــر في اجملتمع واثرت بشكل  بدأت تنتش
ــر على الطفل العراقي  ــلبي ومباش س
ــط غياب  ــليط الضوء عليها وس وتس
ــي الرعاية في  ــن قبل مقدم ــة م الرقاب
كل االماكن التي يتواجد فيها الطفل 
ــائل التواصل  ــلبي لوس ــر الس والتأثي

ــة حماية الطفل  ــي ومحاول االجتماع
بكل االمكانات املتاحة. تضمن منهاج 
ــرحية (اين ظلي)  ــال عرض مس االحتف
ــرحية تأليف  ــا فرقة الدار املس قدمته
ــاس  ــد عب ــراج قائ ــل واخ ــل خزع جلي
ــود ، قائد  ــاره حم ــل امير علي ، س متثي
ــيد ،  ــروق رش ــدر منير ، ش ــاس ، حي عب
ــة ( صديقنا  ــم عطية تلتها اغني كاظ
الربيع) والتي تناغمت مع اجواء الربيع 
ــيف عبدالكرمي  العذبة للطفلة هيا س
ــة بغداد للفنون املوسيقية  من مدرس
ــة  ــت بعدها مدرس ــة . قدم والتعبيري
البراق مسرحية غنائية باسم (اميرات 
ــان اجلميلة  ــت باالحل ــة) صدح املدرس
التي تناسقت مع اداء الطالبات وفرحة 

االطفال ، وكان لعروض اخلفة وااللعاب 
ــحرية التي قدمها الفنان هاشم  الس
ــن اهتمام  ــب الوافر م ــلمان النصي س
ــال وتفاعلهم . وفي ختام احلفل  االطف
ــور علي عويد  ــام الدكت ــدم املدير الع ق
العبادي الهدايا الرمزية والتشجيعية 
ــدارس  امل ــذ  وتالمي ــام  االيت ــال  لألطف
ــركة ( زي  احلاضرة واملقدمة من قبل ش
ــال صناعة  ــدة في مج ــي ) الرائ مدرس
ــش  ــى هام ــية . ومت عل ــس املدرس املالب
ــم احلر عبر  احلفل افتتاح معرض للرس
ــال عن مواهبهم وطاقاتهم  فيه االطف
ــدد من  ــم لع ــارض رس ــة ومع االبداعي
الفنانني تناولت مواضيع فنية متنوعة 

ومعارض لالعمال اليدوية .

حاوره / أحمد البياتي
ــتطاع ان يثبت  ثائر البياتي قاص اس
حضوره في الساحة األدبية من خالل 
تفاعله املستمر مع املراكز الثقافية 
ــطة  األنش ــة  كاف ــي  ف ــوره  وحض
ــلوبه  والفعاليات األدبية ، امتاز باس
ــة والرواية  ــة القص ــدر في كتاب املقت
ــي باعجاب كل من قرأ له وفتح  وحظ
ــه للنقد متقبالً كل اآلراء  عقله وقلب
ــن نتاجاته ،  ــا النقاد ع ــي طرحه الت
ــتمر  ــور االبداعي املس ــاً للتط مواكب
ــل  ــاول صق ــألدب . يح ــدود ل والالمح
ــع  ــه للجمي ــال صوت ــه وايص موهبت
ــر وعلى  ــرف عليه اكث ــل التع .. وألج
ــلوبه في كتابة القصة القصيرة  اس

والرواية كان لنا معه هذا احلوار :

ــو ثائر  ــرف من ه ــا ان نع ــة بودن *بداي
البياتي ؟

ــق للناس وللحياة حد الوجع،  - عاش
دائب البحث عن طرق جديدة لإلعراب 
عن هذا الهيام وهذا العشق، مأخوذ 
بقيم اخلير والعدل واجلمال، باختصار 

ــق صناعة  ــديء على طري ــاص مبت ق
ــب رعاة  ــرد في رك ــال، وأصغر ف اجلم

احملبة ودعاة السالم.
*كيف يتم صقل موهبة القاص ؟

ــع  ــدؤوب م ــتمر ال ــل املس - بالتواص
ــن القصص،  ــراءة املزيد م الكتاب وق
ومع املبدعني سواء منهم الراحلني مبا 
خلفوه من منجز أدبي، أو األحياء ذوي 
ــتمد  ــة واخلبرة والدراية، ليس التجرب
منهم املعرفة، وأن يفتح عقله وقلبه 
ــدوء ورحابة صدر،  للنقد ويتقبله به
ــاء، وأن يركز  ــون نقدا بن ــرط أن يك ش

على كل شاردة و واردة في ما حوله. 
ــد حقيقي  ــادك هل يوجد نق *باعتق

للقصة والرواية ؟
ــي، فالنقد  ــاك نقد حقيق ــم هن - نع
ــي،  ــص األدب ــواز للن ــي م ــص ابداع ن
ــرط أن  ــه ومؤثر فيه، ش متفاعل مع
ــف عند حد، بل  ــد وأن ال يتوق ال يجم
ينطلق مثل انطالق النص األدبي بكل 
ــاءات أعمق وأكثر  ــه، إلى فض أجناس
اتساعا لكي يواكب التطور االبداعي 

املستمر والالمحدود لألدب.
* اين تضع قصاصي العراق بالنسبة 

للقاصني العرب ؟
ــال بأنني  ــي ال يق ــف األول، ك - بالص
أبالغ حني أقول في الصدارة، والدليل 
ــاب القصة  ــتمرة لكت الدعوات املس
ــني، وأخبار منجزهم  والرواية العراقي
ــي الصحف  ــن بارزة ف ــي بعناوي األدب

واجملالت العربية.
ــاص ان يكون  ــتطيع الق ــف يس * كي

مبدعا ؟
ــن جيدا  ــدا ويتمع ــي جي ــأن يصغ - ب

ــرا، وأن يقترب من الناس  ــل كثي ويتأم
ــرا ، وأن يحفر وينقب بعني ناقدة  كثي
ــعبه وبلده،  ــوروث الثقافي لش في امل
ــاول بال توقف لصقل  وأن يحاول ويح
ــل عن طرق  ــث بال كل ــه ويبح موهبت
ــل  ــزه ويوص ــمو مبنج ــرة ليس مبتك

صوته ألكبر عدد من القراء.
ــاذا وددت ان  ــا ، م ــم تكن قاص ــو ل * ل

تكون ؟.
ــدا في  ــوان ج ــي األل ــاما، تبهرن - رس
ــني  ــة وعلى الباليت، تدهش الطبيع
ــا  اجتاهاته ــكل  ب ــات  اللوح ــدا  ج
ــت  وكن ــا،  ومواضيعه ــها  ومدارس
ــبابي لكن  ــم جيدا في بداية ش أرس
ــنح الفرصة لتنمية قابليتي  لم تس
ــع  ــة لم أس ــم، وبصراح ــى الرس عل

لتنميتها.
ــي مجال القصة  ــن حتب ان تقرأ ف * مل

والرواية ومبن تأثرت ؟
ــرب  وع ــني  عراقي ــع  للجمي ــرأ  أق ـ 
ــدا قصص  ــي أحب ج ــب، لكن وأجان
ــداد وحنا مينا وعزيز  العراقي علي ح
ــرت كثيرا  ــيخوف، وتأث ــني وتش نيس

برواد القصة العراقية، التكرلي على 
ــر، وكتاب  ــبيل املثال وليس احلص س
ــبعينيات من القرن  ــة في الس القص
املاضي، لكن لم يظهر تأثري بهم في 
ــلوبا  ــي اتخذت لي أس قصصي، ألنن

خاصا بي.
*حدثنا عن اصداراتك؟

ــتركة-  مش ــة  قصصي ــة  مجموع ـ 
ــدار  اص ــة-  القصصي ــية  السداس
ــي املتنبي ،  ــرد الروائي ف ملتقى الس
ــتركة- طائر  ــاالت مش مجموعة مق
ــاعر  الش ــوغ  بل ــبة  مبناس ــوب-  اجلن
الكبير عيسى حسن الياسري عامه 
ــة العربية  ــني- اصدار املؤسس الثمان
ــة  مجموع ــر،  والنش ــات  للدراس

ــدار  اص ــان)-  بعنوان(والدت ــة  قصصي
ــة  ــت ١٩ قص ــن- ضم ــاءات الف فض
ــد  والعدي ــدا،  ج ــرة  وقصي ــرة  قصي
ــراءات  ــاالت والق ــص واملق ــن القص م
ــات  ــات جللس ــة والتغطي االنطباعي
ــى  عل ــورة  منش ــة،  وادبي ــة  ثقافي
صفحات الصحف واجملالت، العراقية 

والعربية ورقيا والكترونيا.
ــني والروائيني  ــد ان القاص ــل تعتق *ه
العراقيني اثبتوا قدراتهم االدبية على 

الساحتني العربية والدولية ؟
ــز وليس أدل على  ــم وبجدارة ومتي ـ نع
ــالث عراقيون  ــذه القدرات من فوز ث ه
ــي  ــداع العرب ــارقة لالب ــزة الش بجائ
ــزة التميز  ــوز بجائ ــا ١٧، والف بدورته

ــة الومضة في  ــابقة القص ــي مس ف
ــل  ــة ألفض ــزة الثالث ــرة، واجلائ القاه
الروايات العاملية املترجمة في املانيا، 
ــابقة القلم  ــزة األولى في مس واجلائ
ــزة البوكر ألكثر  ــي مصر، وجائ احلر ف
ــف العربي  ــز املتح ــرة، وجوائ ــن م م
ــاب العربي  ــابقة الكت األمريكي ملس
ــث عربيا في  ــي، واملركز الثال األمريك
ــابقة القصة العربية في مصر،  مس
ــتقلة  ــزة القصة األجنبية املس وجائ

البريطانية.
ــة  للبين ــا  تقوله ــرة  اخي ــة  *كلم

اجلديدة؟
ــم  ول ــد  أح ــى  عل ــافٍ  بخ ــس  لي ـ 
ــة  ــرف املهني ــن ال يع ــاك م ــد هن يع
ــني واملصداقية  ــة العاليت واملوضوعي
ــا قدمته  ــني مب الكبيرت ــفافية  والش
ــة «البينة اجلديدة»،  وتقدمه صحيف
بكل أقسامها وعلى كل صفحاتها، 
ــة الثقافية  ــكل خاص الصفح وبش
ــل  وعم ــرف  بإش ــة  والرصين ــادة  اجل
مسؤولها، وتفانيه بإخراجها بأبهى 
ــتمرة  ــورة، ومبادراته املس ــل ص وأكم
بالبحث والتقصي والتعريف باملنجز 
الثقافي واألدبي عراقيا وعربيا وعامليا، 
ــات  الطاق ــى  عل ــوء  الض ــليط  وتس
ــاحة الثقافية  ــد الس ــب لرف واملواه
ــتحق  ــو الفت وجديد ويس بكل ماه
ــام، وفي اخلتام أود أن  التقدمي واالهتم
ــرب   عن خالص محبتي وامتناني،  أع
لكل كادر صحيفة «البينة اجلديدة»، 
ــي  أخ ــك  حلضرت ــاص  خ ــكل  وبش

وصديقي األستاذ أحمد العزيز.
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متابعة / القسم الثقاَّـ 

ــاركة العديد من الشعراء  مبش
والكتاب الكرد انعقد «ملتقى 
ــعر  ــس للش ــوري» اخلام يوتوب

الكردي في السويد .
ــي  ــص ف ــب واخملت ــال الكات وق
الشأن الثقافي الكردي منصور 
جهاني في حديث  ان جمعية 
ــي يوتوبوري  الفنون اجلميلة ف
ــاطاتها  ــار آليات نش ــي اط وف
ــنوية،  الس والثقافية  ــة  االدبي
ــس  اخلام ــى  امللتق ــت  أقام
«يوتوبوري  ــوردي  الك ــعر  للش
العديد  ــاركة  Goteborg» مبش
ــاب الكرد  ــعراء والكت من الش
حتت شعار «الشعراء اصحاب 
ــة»  العصري ــكات  واملل ــرة  اخلب
ــوس   ــت هي ــة «فولك ــي قاع ف
 «Folkets Hus Hammarkullen
ــي  ف ــوري  يوتوب ــة  مدين ــي  ف
السويد، مبينا ان امللتقى القى 
ترحيبا من قبل الكرد في املدن 
ــويدية والبلدان اخلارجية.  الس
واضاف ان الشعراء املشاركني 
الكردي  ــعري  الش امللتقى  في 
ــم  ــوري ه ــي يوتوب ــس ف اخلام
ــه، كوران  ــه حم ــن: خال كل م
ــم الدين،  ــكو جن مريواني، بش

ــوان حلبجيي، كاوه زريفي،  مري
حكيم رضا، سروه عثمان، روزا 
ــار الى  ــر، وبناز عمر». وأش ياس
ــى بدأ بكلمة من قبل  ان امللتق
رئيس جمعية الفنون اجلميلة 
ــمال ابراهيم  ــي يوتوبوري ش ف
ــازف العود  ــدم خالله ع زاده وق
ــو  ــان القدير آس ــردي الفن الك
ــيقية،  موس مقطوعة  ــالن  دي
ــيرة  ــرض س ــه مت ع ــا أن مضيف
حياة الشعراء املشاركني على 
ــة عرض القاعة وتناوب  شاش
ــم، فيما  ــراءة قصائده على ق
ــؤون  قام بأعمال الديكور والش
ــر.   ونوه إلى  التقنية نوزاد باه
ــى مت  ــش امللتق ــى هام ــه عل ان
افتتاح معرض للكتاب الكردي 
ــة األعمال  ــل «مجموع من قب
ــت دعوتها  ــة» التي مت الفطري
ــا ان ايرادات  من الدمنارك، مبين
ــاعدة  ملس خصصت  ــرض  املع

الفقراء واملتعففني. 
واكد انه جرى في ختام امللتقى 
ــهادات  والش ــز  اجلوائ ــع  توزي
ــاركني من  التقديرية على املش
ــة محمد  اجلمعي ــس  رئي قبل 
ــة ومدير  ــاء الهيئ ــادر وأعض ق
ــادة  وإداريي اجلمعية، مع اإلش

بجهودهم ومساعيهم.

عادل اِّـعموري

ــمعه  ، صوت ضحكتكِ أس ــبق خطواتكِ ــج عطركِ يس  أري
ــي،  تلوحني لي  ــكِ تقتربني من ــتُ الباب،  رأيت ــدا،   فتح جي
ــاق كان فارغاَ  ــم وجه اللقاء، الزق ــامتك ترس ، ابتس بكفكِ
ــى مكاني، أجلسُ على طرف  ــن طلَّتكِ البهية، عدتُ ال إالَّ م
ــب،  تركتُ الباب  ــات الترحي ــي  لكلم ــرير،  أهيء نفس الس
ال، اخلطوات  ذَّ ــراكِ العُ ــبُ  أن تطرقي الباب في ــاً، ال أرغ موارب
ــق بطيئة،  ثمَّ  ــدى الثواني،  مرَّت الدقائ ــي وبينك ال تتع بين
ــي مازالَ  ــنني ثِقال وباب ــاعات طويلة، انقضت س ــا س تلته
 .. ــتُ من مجيئكِ تُ الباب بعد ان يئس موارباً، ذات ليلة أُغلقَ
فجأةً  نهضتُ من فراشي،  سمعتُ طرقات على الباب ، أعرفُ 
ــون : _من الطارق؟!  ،  صحتُ كاجملن ــات أصابعكِ ــا طرق أنه
ــح الباب  ــاب :_أنا ...افت ــن وراء الب ــني م ــمعتكِ تهمس س
ــه بقوة، أنخلعَ  ــحبت مقبض ــتي س حبيبي .من فرط دهش
ــذ منَّي مأخذا ،  ــه  واإلرتباك أخ ــض الباب بيدي، عاجلتُ مقب
عجزتُ عن فتحه، ناديتكِ بحرقة :_ادفعي الباب ...ادفعيه 
ة ._ ــدَّ ــوة لعله يُفتح ؟_إني أحاول.. ولكنه موصد بش بق

ــأذهب .. مع  ؟ _ال وقت عندي ..س ــرَّة أخرى أرجوكِ حاولي م
ــتُ أن اجلدران  ــتُ بأعلى صوتي حتى ظنن ــالمة .  صرخ الس
ــي _الاااااااااا ، هذه املرّة تركتُ الباب  ستتساقط فوق رأس
مشرعاً بال مقبض،  كل يوم ..الناس مترمن أمام بابي ملقيةً 
ــوح والزقاق  ــل . أنا والباب املفت ــاخرة  وترح عليَّ نظرات س
ــنَّي  .وس ــكِ وأريج عطرك وهمساتكِ ــاماتكِ وخطوات وابتس
ــة  خلف املقبض  ــا جتلس القرفصاء  محبوس .كله غيابكِ

املكسور، املركون في زاوية غرفتي املعتمة .

حسني السياب 

حنيَ متوتُ األغاني متضي األيامُ من دون معنى..
 تتسربُ من فجواتِ اخليالِ كلُّ األحالم

بيضاء اللونِ على مدِّ البصر...
فتلكَ جموعُ احلزنِ حتاصرُ فرحتي اليتيمةَ 

كعاصفةٍ هوجاءَ قادمةٍ من اجلحيم..
وأنا أمشي في هذا الفناء وحيداً

من دون ظلي!
خطأٌ قاتلٌ أو خطيئةٌ أطاحت بي..

.. قيثارةُ اللحظة هزمتْ صمتيَ اجملنونَ
سيلٌ من الهمومِ اجلارفةِ تترصدني...

كموعدٍ أخير أنتظركِ
فتلكَ املقاعدُ اخلاليةُ كلّها لي 

كلُّ العيوبِ أحببتها فيكِ إال الغياب..
وقصيدةٍ  قادمٍ  طويلٍ  ليلٍ  عن  الظنونُ  وحتدثني 

بال عنوان..
أنا هنا... فابتلعيني أيتُها الغيومُ

باخلرافةِ  مسكونةٍ  أرضٍ  في  وامطريني 
واألشباح

حباتٍ متناثرةً تُفنى بلمحِ البصر

علي الوائلي

ــج ،  ــذا الضجي ــط كل ه وس
وتالطم اصوات الباعة، كأنها 
ــرع اذان  ــرب الرزق تق طبول ح
املارّة، كلٌ ينادي على بضاعته 
اال  ــح،  املدي ــارات  عب ــل  بأجم
ــف عن  ــف، اختل ــوت مرجت ص
ــيء، حدته ،  ــكل ش ــة ب البقي
نداء  ــى  ــاره، حت انكس نبرته، 
ــن  ــاً، م ــه كان مختلف بضاعت
ــتري  ــتري عيني ،، من يش يش

ــت الكثير  ــم يلتف ــي ،، ل عين
ــا ازدادت  ــمعوه، فكلم ممن س
ــل تأثيرها  ــاهد املؤملة، ق املش
على املتعايشني معها،  لكني 
ــت بني  ــرا، فتش ــم اطق صب ل
ــه وبلهفة  االصوات ألصل الي
ــذا الرجل  ؟ -  ــع ه ــاذا يبي ، - م
ماذا تبيع يا عم ؟ وكيف تبيع 
ــي ، ابيع  ــك ؟ - نعم يا بن عين
ــد رمق  ــي الطبية، ألس نظارت
ــة للحصار  ــال رحم ــي، ف عيال
ــتغني  ــف تس ــة، - وكي وال رأف

ــن يوصلك  ــك ؟ وم عن نظارت
ــى دارك ان بعت عينك كما  ال
ــميها؟ ضرب على ساقيه  تس
قائالً؛، لم اعهد منهن اخليانة، 
ــأصل مثل كل  ــي س ــن ان واظ
ــأصل  مرة وبعد كل خيبة، س
ــد  بع ــت  ــا وصل ــزل كم للمن
ال  ــون،  والصح ــس  املالب ــع  بي
ــأعود كما عدت قبل  تقلق س
رمضان، اتذكر حينها كنت قد 
بعت كتاب القرآن ، واشتريت 

بثمنه إفطاراً لعائلتي.

البينة الجديدة /علي شريف

ــي  ــي ف ــت الثقاف ــف البي ضيّ
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ
ــرواد الثقافية  ــة ال ــع جمعي م
املستقلة / املركزالعام الدكتور 
ــي في  ــح احلمدان ــد صال محم

الثقافية  األسبوعية  أمسيته 
إللقاء محاضرة بعنوان ( القرآن 
ــكاني )  ــر الس ــرمي والتغيي الك
املهتمني  ــن  م ــور نخبة  بحض
ــي.  والدين ــي  الثقاف ــأن  بالش
ــي في  ــور احلمدان ــني الدكت وب
ــات من  ــير آي ــه تفس محاضرت

ــل إلى  ــرمي ثم انتق ــرآن الك الق
ــكاني  الس ــر  التغيي ــل  عوام
ــا  منه ــراق  الع ــر  عاص ــذي  ال
ــرز تغير  ــان الذي يعد أب الطوف
العراق. وشهدت  ــكاني في  س
ــني  ــية التي أدارها حس األمس
ــئلة  أس و  البيرماني مداخالت 

ــا  عنه ــاب  اج ــارات  واستفس
الدكتور الضيف احلمداني. وفي 
ــه الذي حمل  ــام وقع كتاب اخلت
عنوان ( القرآن الكرمي والتغيير 
ــكاني) موزعا نسخا منه  الس
بني احلاضرين من أدباء وشعراء 

ونقاد ورجال الدين.

متابعة / القسم الثقاَّـ 
ــرض  مع ــي  ف ــة  عراقي ــر  نش دور  ــاركت  ش
ــة العربية  ــرقية للكتاب ٢٠٢٣ باململك الش
ــعودية. وقال املصدر، أن دور نشر عراقية  الس
شاركت في معرض الشرقية للكتاب ٢٠٢٣، 
ــر والترجمة  الذي نظمته هيئة األدب والنش
ــعار «معرض - ثقافة  في السعودية، حتت ش
ــن  ــرة ضم ــم ألول م ــن»، وأقي ــارة - ف - حض
ــرّاء، وقدمت من خالله  تّاب والق مهرجان الكُ
ــة واألدب والعلوم في  ــة عاملاً من املعرف الهيئ

ــاالت، على مدى ١٠ أيام متتالية،  مختلف اجمل
ــارض الظهران للمؤمترات  ــك في مركز مع وذل
ــاف،  ــبو). وأض ــران اكس ــات (الظه والفعالي
ــاء حافالً  ــرض ج ــن املع ــر م ــوم األخي ان الي
باألنشطة والفعاليات الثقافية التي أُقيمت 
ــرض الذي  ــي للمع ــج الثقاف ــن البرنام ضم
أعده مركز امللك عبد العزيز الثقافي العاملي 
ــراكة مع الهيئة، متضمناً نحو  «إثراء» بالش
١٤٠ فعالية، عرّفت بالنتاج األدبي السعودي 
ــراء، من خالل  ــاء األدباء بالق ــي، والتق والعامل

ــة، وورش العمل،  ــات احلواري الندوات واجللس
ــالت الغنائية  ــعرية، واحلف ــيات الش واألمس
ــات نقاشية  للقصائد املُغنَّاة، وخمس جلس
تّاب حازوا على جوائز أدبية، ونُخبة من  ــع كُ م
ــني والدوليني في  ــرز اخملتصني واخلبراء احمللي أب
مختلف اجملاالت األدبية واملعرفية والعلمية، 
ــي قدمت ما  ــة الطفل الت ــالً عن منطق فض
ــن ٥٨ فعالية تنوّعت بني ورش العمل،  يزيد ع
واجلدران التفاعلية، وأساليب والواقع املعزز، 

وعروض أدائية لألطفال واليافعني.
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 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــح الرصافة  ــة جن ــدرت محكم أص
ــيل  ــة بقضايا النزاهة وغس اخملتص
ــي  ــة ف ــة االقتصادي ــوال واجلرمي االم
ــتئناف بغداد  ــة اس ــة محكم رئاس
ــة بحق  ــاً مختلف ــة احكام الرصاف
ــات  ــم صيدلي ــخصاً لفتحه ٧٨ ش
ــاج  ــرات ومراكز جتميل ومس ومختب
ــالل العام  ــي خ ــر قانون ــكل غي بش
ــاء  القض ــس  مجل ــر  وذك ــي.  املاض
ــان ان احملكمة اصدرت  االعلى في بي
ــاً مختلفة  ــام ٢٠٢٢ احكام خالل ع
تراوحت ما بني الغرامة واحلبس بحق 
ــم صيدليات  ــخصاً لفتحه (٧٨) ش
ــاج  ــرات ومراكز جتميل ومس ومختب
ــازات قانونية  ــول على اج دون احلص

ــات املعنية.وأضاف : أن هذه  من اجله
ــخصا  االحكام توزعت على (٢٧) ش
لفتحهم صيدليات دون احلصول على 
ــة ومت احلكم عليهم  ــازات قانوني اج
ــن قانون  ــكام املادة (٥٠) م وفقا الح
ــم (٤٠)  ــة الصيدلة رق ــة مهن مزاول
لسنة ١٩٧٠، اضافة الى احلكم على 
ــم مختبرات  ــخصا لفتحه (١٧) ش
ــح ان  ــي .واوض ــر قانون ــكل غي بش
ــاً بحق (٢١)  احملكمة اصدرت احكام
شخصاً لفتحهم مراكز جتميل دون 
ــمية،  فيما  ــول على اجازة رس احلص
حكمت على (١٣) شخصاً لقيامهم 
بفتح مراكز مساج.وبني ان االحكام 
صدرت مبوجب قانون الصحة العامة 

رقم ( ٨٩) لسنة ١٩٨١.

;k˜Ÿ]¬Ÿ;k\Ô\Öp\;ªËâeid;„¡ÂÖ…;„pÊÁ;>flÁÅ…\Ö’\?
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بغداد/البينة اجلديدة
ــن  الرافدي ــرف  ــة ملص العام االدارة  ــت  حث
ــة في العراق جميعا  فروع املصرف العامل
ــا الزبائن  ــب رض على االرتقاء باالداء وكس
ــالل  خ ــة  الروتيني ــراءات  االج ــف  وتخفي
التعامالت املصرفية.وقال املكتب االعالمي 
ــس : ان االدارة  ــه ام ــي بيان ل ــرف ف للمص
ــع الفروع  ــرف وجهت جمي العامة للمص
ــات املصرفية  ــدمي افضل اخلدم بضرورة تق
ــاً وكماً مبا ينعكس ايجاباً على تنمية  نوع
وتطوير االداء املصرفي,مبينا ان التوجيهات 
ــق رضا  ــل على حتقي ــرورة العم ــدت ض اك
الزبون من خالل مغادرة االجراءات الروتينية 
ــع الزبائن  ــرق التعامل م ــاء افضل ط وارس
ــرورة اتخاذ  ــرف مع ض ــني لدى املص املعرف
التدابير اخلاصة بدرجة اخملاطر وفق معايير 
ــة ملصرف  ــطة».واكدت االدارة العام مبس
ــتخدام  ــرورة اس ــي بيانها ض ــن ف الرافدي

ــاليب واالجراءات فيما يتعلق  ابسط االس
ــك) فضال عن  ــرف زبون ــدأ (اع ــق مب بتطبي
ــتجابة لطلبات املستوردين  ــرعة االس س

ــابات  ــح احلس ــرد وفت ــة واملف ــار اجلمل وجت
املصرفية لهم الجراء التحويالت اخلارجية 

عبر املنصة االلكترونية املصرفية».

‡Êfi ÷’;]›]pÖ‚Ÿ;€ËŒh;◊d]d
بابل/ البينة اجلديدة

ــل امس  ــة في باب ــة احمللي ــت احلكوم اقام
ــركات  ــاون مع عدد من الش ــاء بالتع الثالث
اللبنانية وحتت شعار ( بابل مهد احلضارات) 
ــا للفنون .وقال نقيب الفنانني في  مهرجان
ــالوي ان املهرجان اقيم   ــن اجلي بابل محس

ــاون بني احلكومة احمللية في بابل وعدد  بتع
ــراف نقابة  ــركات اللبنانية وباش من الش
الفنانني وحتت شعار (بابل مهد احلضارات) 
وعلى ارض منتجع بابل السياحي .واضاف 
ــات  ــن الفعالي ــددا م ــم ع ــرض ض ان املع
الفنية والثقافية نفذتها الفرق املسرحية 

ــابة واحمللية ومعارض رسوم وكاركتير  الش
ــة الفنية وطالب عدد  ــالب كلية التربي لط
من املدارس في محافظة.واضاف أن جانبا 
ــد التاريخ  ــص لتخلي ــان خص ــن املهرج م

االنساني للحضارة البابلية.
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بغداد/ البينة اجلديدة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
نعيم العبودي، امس الثالثاء، أن التعليم 
ــل على حتديث  ــي العراق مقب اجلامعي ف
ــة التعليمية  ــى صعيد األنظم مهم عل
واملناهج.وذكر املكتب اإلعالمي للعبودي 
ــم العالي نعيم  ــان أن «وزير التعلي في بي
ــني العام  ــتقبل امس، األم ــودي، اس العب

ــث العلمي العربية  ــاد مجالس البح الحت
ــب بنعماره». ــد اجمليد بن محمد احلبي عب
ــاء  ــالل اللق ــدد خ ــر ج ــاف أن «الوزي واض
ــة  ــاته األكادميي ــراق ومؤسس ــرص الع ح
ــى التعاون العلمي والبحثي مع الدول  عل
ــاد مجالس البحث  العربية من خالل احت
ــق التكامل  ــا يحق ــة مب ــي العربي العلم
ــني اجلامعات واملراكز البحثية  اإليجابي ب

ــر  تطوي ــة  أهمي ــى  ال ــيرا  مش ــة  العربي
ــأنها  ــي من ش ــة الت ــراكات العلمي الش
ــاالت التنمية  ــة مج ــي تلبي ــهام ف االس
ــودي  العب ــد  وأهدافها».وأك ــتدامة  املس
بحسب البيان على أن «التعليم اجلامعي 
ــل على حتديث مهم على  في العراق مقب
ــج  ــة واملناه ــة التعليمي ــد األنظم صعي
ــم العالي  ــن وزارة التعلي ــتدعى م مما اس
ــروع (ادرس  ــي تبني مش ــث العلم والبح
ــة الدوليني في  ــراق) لقبول الطلب في الع
اجلامعات العراقية والسيما بعد ارتقائها 
ــن التصانيف  ــس ضم ــار التناف في مس
ــاد األمني العام  العاملية».  من جهته، أش
الحتاد مجالس البحث العلمي العربية بـ 
«مشروع استقطاب الطلبة الدوليني في 
العراق معربا في الوقت نفسه عن متنياته 
ــص  اخملص ــا  وبرنامجه ــادرة  املب ــاح  بنج
للدراسة في اجلامعات العراقية»، مؤكداً 
أن «احتاد مجالس البحث العلمي العربية 
ــادل اخلبرات وعقد  يحرص على تنمية تب
ــر التعاون في  ــرات التي تدعم تطوي املؤمت

اجملاالت التخصصية اخملتلفة.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــز البيانات الوطني  ــت دائرة مرك اعلن
ــة العامة جمللس الوزراء, عن  في األمان
ــة التواصل مع  انطالق العمل بخدم
ــوزارة الهجرة  ــة ل ــاءات العراقي الكف
ــة  المان ــان  بي ــب  واملهجرين.وبحس
ــوزراء, ان هذه اخلدمة تتيح  مجلس ال
ــني احلكومة  ــور التواصل ب ــد جس م

ــن العراقيني  ــة والكفاءات م العراقي
ــة  امكاني ــث  لبح ــالد,  الب ــارج  خ
ــاريع  ــم والتعرف على املش توظيفه
واملقترحات املقدمة من قبلهم والتي 
ــأنها النهوض بواقع البلد من  من ش
خالل العودة املباشرة لهم.ووفق البيان 
ــى اخلدمة من خالل  ــن الوصول ال ميك
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ــد اهللا فاضل في  ــدس عب ــد املهن وأك
ــات الوطني, أن هذا  دائرة مركز البيان
التعاون مع وزارة الهجرة واملهجرين هو 
األول من نوعه, وستتبع ذلك خدمات 
ــا وذلك  ــتعمل قريب ــدة س ع ــرى مُ أخ
ــة بالتوجه  ــروع احلكوم تنفيذاً ملش
ــاد التكنولوجيا في عمل  ــو اعتم نح
احلكومية». ــات  املؤسس
ــرة تبنت  ــح ان الدائ واوض
ــاً، الدعم التوجيهي  أيض
ــى اخلدمة من  للعمل عل
خالل التواصل مع البوابة 
ــات  للخدم ــة  اإللكتروني
احلكومية <اور> من خالل 
ــا)  ــل معن ــة (تواص خدم
أسئلة  جميع  الستقبال 
املواطنني في اخلارج، حال 
ــم أي صعوبة أو  واجهته
معوقات في أثناء التقدمي 
االلكترونية  اخلدمة  على 

املتاحة املذكورة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــروعاً للتعـاون فـي  ــة ، مش ــد الوطنيـ ـ ــت هيـئة التقاعُ أطلق
ــكيالتها  ديـة ملُوظفـي الوزارات وتش ــالت التقاعُ ترويـج املُعامـ
ــني،  ــيد حس ــتقلة.وقال رئيس الهيئة ماهر رش والهيئات املس
ــة األولى فرقا  ــيرت للمرحل ــح صحفي إن «الهيئة س في تصري
ــة للعاملني قبل حلول  ــة إلكمال املعامالت التقاعدي متخصص
ــم إجراءات  ــة لتنظي ــة احلكومي ــم ضمن احلزم ــد إحالته موع
شريحة املتقاعدين واستقبلت الدائرة اإلدارية واملالية في وزارات 
د الوطنية  ــة والصحة»، مبيناً أن «وفداً من هيئة التقاعُ الصناع
وظفي الهيئة عقدوا  ــن مُ عاون رئيس الهيئة وعدد م ــة مُ برئاس
اجتماعات منفصلة وبحضور مدراء الدوائر األقسام املعنية في 
ــة ترويج املعامالت   ــة والصحة».وأكد «ترتيب آلي وزارتي الصناع
ــة ملُوظفي الوزارة  دي ــاز املُعامالت التقاعُ ــترك إلجن والتعاون املش
الحظية  ــح مُ الل فت ــا من خِ ــة التابعة له ــكيالت العام والتش
للهيئة في كل مركز الـوزارة، فضال عن تعهد الوزارة املستفيدة 
دية  ــة مبلف التوقيفات التقاعُ في تهيئة جميع البيانات اخلاص
ــكاالت احلاصلة وحسم امللف وكذلك  بغية اإلسراع بحل اإلش
العمل على تهيئة وتأمني كافة املُتطلبات واملُستلزمات الالزمة 
ــة اإلنترنت  ــزة واألثاث املكتبي وخدم ــكان املُالئم واألجه ــن امل م
ــر الوزارة إلجناز كافة  د العامة في مق ــوادر هيئة التقاعُ لعمل ك

الني إلى التقاعـد. يطة مبلف املُوظفني احملُ املُتعلقات واألمور احملُ

بغداد/البينة اجلديدة
 ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني مع 
قائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، أهميَّة 
ــل، ولقائه مع أمني عام حلف  ــارة الوزير املُرتقبة إلى بروكس زي
الناتو ينس ستوتلبيرغ.وأعرب الوزير خالل اللقاء، عـن حـرص 
ــاح مهمـة بعثـة حلـف الناتو فـي الـعـراق،  العـراق على إجنـ
ــي تقـوم بها بعثـة  ــتعراض املهام الت وجـرى خالل اللقاء اس
ــن العراقيَّة وتقدمي  ــب قوات األم ــي العراق، وهي تدري احللف ف
ــاريَّة  ــكريَّة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومُستش ــورة العس املش
ــاريع جديدة منها دعـم  ، فضـالً عـن البـدء مبش األمن القوميّ
.وناقش اجلانبان، أهميَّة  ــيبرانيّ ــي مجـال األمن الس العراق فـ
ــهر، ولقائه مع  ــل هذا الش ــة إلى بروكس ــر املُرتقب ــارة الوزي زي
ــه، أعـرب  ــتوتلبيرغ.من جانب ــف الناتو ينس س ــني عام حل أم
ــعادته بالتعاون املُثمر بني اجلهات  ـــي عـن س الفريـق ايانوتش
ــهيل  ــة وبعثـة النـاتـو فـي الـعـراق فـي تس العراقيَّة املعنيَّ
شيراً إلى أهميَّـة  مهـام البعثـة لتحقيق أهدافها املرجـوة، مُ
ــبة للمنطقة وحللف الناتو.واكد  ــتقرار العراق بالنس أمن واس
ــي توطيد العالقات مـع الـعـراق فـي املرحلـة  رغبـة احللف فـ
، وعـدم إقتصـارها على  ــيّ ــتوى السياس القادمـة علـى املُس

. املُستوى العسكريّ واألمنيّ

كربالء املقدسة /البينة اجلديدة
ــرطة اجملتمعية لدائرة العالقات واالعالم في وزارة   نظمت الش
ــيق العشائري) بالتعاون واالشتراك مع  الداخلية(وحدة التنس
شعبة السيطرة وتنظيم السالح في قيادة شرطة محافظة 
كربالء املقدسة جلسة عشائرية حول برنامج حصر السالح 
ــة في مضيف  رات.وعقدت اجللس دّ بيد الدولة ومخاطر آفة اخملُ
ــيوخ ووجهاء املدينة  ــني عدنان االسدي، احد ش الشيخ حس
ــالح بيد الدولة،  ــرح برنامج حصر الس ــة، وتناولت ش املقدس
ــن البحث في  ــائر فضالً ع ــذي يقع على عاتق العش ــدور ال وال
ــوائي وضرورة التأكيد  ــالح املنفلت والرمي العش خطورة الس
على مكافحة اخملدرات في اجملتمع التي التقل شأناً عن اإلرهاب.
ــيخ األسدي بهذه املبادرة التي تعزز األمن  من جانبه رحب الش
ــالمة املواطنني من  ــلم اجملتمعي وحتافظ على أرواح وس والس

خطورة السالح املنفلت وتدعم وتساند القانون.
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ميسان/ البينة اجلديدة
 نفذت قوة من الفوج الثاني لواء املشاة السابع والتسعني التابع 
ــي قضاء امليمونة  ــان ، عملية امنية ف ــى قيادة عمليات ميس ال
ــلحة غير  جنوب غرب احملافظة ، ملالحقة املطلوبني وضبط االس
ــان ان العملية  ــان في بي ــت قيادة عمليات ميس املرخصة».وقال

اسفرت عن ضبط كمية من االسلحة غير املرخصة.

بغداد/البينة اجلديدة
ــاء، عملية دهم  ــعبي، امس الثالث ــد الش ــذت قوة من احلش  نف
ــد  وتفتيش في محافظة صالح الدين.وقالت مديرية اعالم احلش
ــى قيادة عمليات  ــع التابع إل ــي بيان ، إن «قوة من اللواء التاس ف
ــذت عملية دهم  ــعبي نف ــد الش ــرق دجلة للحش كركوك وش
وتفتيش في محافظة صالح الدين».وأضاف البيان أن «العملية 
التي شملت تفتيش جزرة البو مرموص في صالح الدين واملناطق 
ــؤوليته ، وتأتي تزامناً مع اقتراب شهر  الواقعة ضمن قاطع مس
رمضان املبارك وضمن اخلطة األمنية اخلاصة به «.واوضح البيان 
ــتقرار ومنع أي محاولة  ــدف لتعزيز األمن واالس ــة ته «أن العملي

لفلول (داعش) اإلرهابي بإيجاد موطئ قدم في هذه املناطق.

واسط/ البينة اجلديدة
ــط حكماً يقضي باحلبس املشدد  أصدرت محكمة جنايات واس
ملدة ثالث سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠ ماليني دينار بحق إمرأة 
مدانة باإلجتار باخملدرات و بحبس زوجها ملدة ست سنوات وغرامة 
ــار املدان أيضاً بجرمية اإلجتار وتعاطي  مالية قدرها ١٠ ماليني دين

اخملدرات في الكوت.

البصرة / البينة اجلديدة 
ــي البصرة أمس  ــد العامة ف ــركة ابن ماج ــبو ش تظاهر منتس
ــم .وطالبوا خالل  ــاء للمطالبة بتخصيص قطع اراض له الثالث
ــركة بايجاد حل ملشكلة اجملمع السكني مع  تظاهرة امام الش
بلدية شط العرب واستثنائهم منه.كما طالبوا بتثبيت العقود 
على املالك الدائم اسوة بباقي الشركات .واكدوا خالل التظاهرة 

االستمرار بالتظاهر حلني تلبية مطالبهم املشروعة.
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ــدا عن  ــاد بعي ــا بحي ــو نظرن ــا ل واقع
التعنصر والوالءات او امليول. والتحدث 
ــجاعة. وايضا لالنصاف.  بواقعية وش
ــاء ومحاولة  ــاب تصويب االخط ومن ب
ــا  عليها.علين ــاء  القض او  ــا  انهائه
ــري في  ــا يج ــة عم ــدث بصراح التح
ــم  ــه ويتحك ــا يحكم ــا وم مجتمعن
ــات تنذر بخطر  ــن قوانني وتصرف به م
ــيم على اجملتمع. ولهذا علينا ان  جس
نعرف كل ما يحدث ومن باب التوجيه 
ــديد  وبدوافع عدة منها احلرص  والتس
ــار فيه  ــع كادت ان تنه واالصالح.جملتم
كل القيم. فتغول الناس وحتولها الى 
ما ال يجب ان يكونوا. ومن خالل غياب 
الدوله والقانون وفقدان السيطرة على 
الوضع. باتت القوانني العشائرية هي 
ــك زمام االمور  ــائدة هي التي متتل الس
ــي اغلبية مجتمعنا. والتصرف علي  ف
ــا اصبحت  ــك القوانني. النه ــوء تل ض
ــتندة الى قوة بعض  فاعلة وقوية مس
ــائر. وامتالكها السالح املتطور.  العش
ولهذا ينبغي متابعة االمور بجدية من 

خالل تصحيح املفاهيم املوروثة  التي 
ال تنسجم مع املراحل التاريخية التي 
ــرت بنا. ففي كل العالم هناك تطور  م
ــف نتراجع  ــام اال اننا ولالس ــى االم ال
ــر عليه مئات  ــخ  ما م ــوم. ونرس كل ي
السنني. بدوافع عدة قد تكون اغلبها  
ــتخدام هذه  ــالل اس ــودة من خ مقص
ــرك  ــرض الوقوع في ش ــاليب لغ االس
اكل النفس والقضاء عليها من خالل 
ــات اخلاطئة التي اعتاد اغلب  املمارس
ــتها وحتويلها الى  ــى ممارس الناس عل
ــد. وحتى بعض الطقوس املكررة  عقائ
حتت ذريعة احلصول على اجلنة وارضاء 
ــا ال عالقة لها  ــي في حقيقته اهللا وه
ــي  ــا. فه ــة به ــه عالق ــاهللا وال اهللا ل ب
ــرية غايتها حتقيق اهداف  صناعة بش
لغايات اصحابها. بعيدا عما يعتقده 
ــري  ــي من نوع بش ــي ه ــة الت الغالبي
ــاول التنفيس  ــة واحدة. حت ــد وبيئ واح
عما رافقها من ظلم وشعور بقهر ما 
ــف تكرر. هذه  ــن احلياة. ولالس نالت م
ــها  ــن خالل ظلم نفس ــة م املظلومي
ــي فهي متارس نفس ما ترفضه  دون وع
ــها داخل  او حتاول تغييره وحتصر نفس
ــول مصيبتها. وهي  ــة او تدور ح قوقع

جتهل ماذا تفعل والجل من.
ــا على  ــحب ايض ــع انس ــذا الوض  وه
ــائر ومحاولة  ــد القدمية للعش التقالي
ــددا في عصر  ــا او تدويرها مج اعادته
ــانية كل ما من  ــد جتاوزت فيه االنس ق
ــعوب نحو  ــانه ان يعيق تقدم الش ش
ــد كانت  ــق احالم ق ــتقبل وحتقي املس

ــالل انتهاج   ــتحيالت من خ ــن املس م
ــا توصل  ــد  يعتمد على م ــع جدي وض
ــل من  ــدم مذه ــن تق ــم م ــه العال الي
ــور والتقدم.  ــي التط ــة ف ــازات غاي اجن
وهذا بطبيعة احلال جاء نتيجة جهود 
ــاق جديدة  ــي التحول نحو آف كبيرة ف
ــراث وتقاليد  ــة او ت ــا خراف ــس فيه لي

بالية. بل انها اعتمدت على ما يفرضه 
ــة والتطور بعد ان اصبح  عصر التقني
ــذا عندما  ــروض. وله ــال. مف ــع ح واق
ــائر الى اصالح ما افسده  تتجه العش
الدهر من خالل املمارسات التي اخذت 
ــا ملا ينبغي ان  طابعا مغايرا ومعاكس
ــوم العصر احلديث  تقوم به وفق مفه
ــرار التاريخ والعمل  ــاد عن اجت واالبتع
ــم الواضح  ــات املرحلة والفه مبتطلب

ــوم.. فعصرنا هذا يختلف  ملا منر به الي
عن االزمنة الفائتة. ولكل عصر اسس 
ــة  ــدة خاص ــم جدي ــد ومفاهي وتقالي
بالزمن الذي هي فيه. . تعتمد كل منها 
ــي الثقافة  ــات جديدة ف على منظوم
والوعي وادراك احلياة بصيغتها احلالية 
ــل وفق هذا املنطق بعيدا عما  والتعام

تركه لنا املاضي السحيق ومخلفاته. 
ان مايحدث اليوم من فوضى عشائرية 
ــن الصعوبة مبكان  ــة جعلت م واضح
ــيطرة على االنفالتات العشائرية  الس
ــر  غي ــارة   التج ــي  ف ــت  تدخل ــي  الت
الشرعية من خالل العمل في احملرمات 
ــي تدر مبالغ طائلة جتعل افرادها ال  الت
يخضعون ألوامر ووصايا كبارها. والذي 
ــه باجتاه مغاير.  ــل كال منهم يتج جع

ــي القدرة املالية  وفق التطور اجلديد ف
ــم امواله  ــذا بحك ــدد املوالني له وتع
ــيطرته فتتمزق العشائر وتتحول  وس
ــؤالء. بعد  ــى كونتونات يحكمها ه ال
ــيطرة عليهم. فاصبح  ان فقدت الس
ــيرة عدة كبار. يعمل كل منهم  للعش
ــب عدد اكثر من  لنفسه محاوال كس
املؤيدين والعمل على مخالفة الطرف 
االخر وفق مبدا خالف تعرف. فتصعب 
ــائري.  ــى القرار العش ــيطرة عل الس
ولهذا حدث ماحدث. والكارثة  غياب 
الرادع والواعز االخالقي. فيجد هؤالء 
ضالتهم في االحداث واملناسبات من 
خالل االستقبال واحلفاوة بهم برغم 
انهم يعرفون مايجري وايضا يعرفون 
حقيقة هؤالء والظروف التي اتت بهم 
في غفلة من الزمن الذي اختلط فيه 
ــل. وضاعت فيه االصول  احلابل والناب
ــياره  ــح القياس علي نوع الس واصب
ــوال وان عرفوا مصادرها.  وحجم االم
وكذلك امللبوس واملسبحة ومن ياتي 
ــا يجري  ــتفيدين مم ــن املس ــه م خلف
ــقاقات فتتحول  ــات وانش ــن خالف م
ــا جعل االمور  ــيرة الى بيوتات مم العش
ــت نتائجها  ــات كان ــق الى متاه تنزل
واضحة ويكفينا ما نلمسه ونعيشه 
ــال اربكت الوضع العام  يوميا من اعم
ــذر  ــة تن ــري معضل ــا يج ــت م وجعل
بخطورة ما يجري وسيجري مستقبال 
ــجعني  من احداث. خاصة بوجود املش
ــا مصالح  ــة. له ــراف خارجي ــا اط ورمب

فيما يحدث.

ــة  العربي ــة  واململك ــران  إي ــت  أعلن
ــة املوافق  ــعودية في يوم اجلمع الس
ــتئناف  اس ــني  بك ــي  ف  ٢٠٢٣/  ٣/  ١٠
ــي  الت ــية،  الدبلوماس ــا  عالقاتهم
ــام، ٢٠١٦ إثر  ــت مقطوعة منذ ع كان
مفاوضات استضافتها الصني. ومثل 
إيران في املفاوضات (علي شمخاني) 
ــام للمجلس األعلى لألمن  األمني الع
القومي اإليراني، والسعودية (مساعد 
ــة،  ــر الدول ــان) وزي ــد العيب ــن محم ب
ــار  ــوزراء، مستش ال ــو مجلس  وعض
غايتها  ــعودي،  الس ــي  الوطن ــن  األم
ــفارتيهما، وممثلياتهما خالل  فتح س
ــهران، وأكد الطرفان  مدة أقصاها ش
ــا على  ــن تأكيدهم ــاق يتضم أن االتف

احترام سيادة الدول.

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ــة  ــي املوقع ــاون األمن ــل التع وتفعي
ــة  اتفاقي ــى  إل ــة  إضاف ــام٢٠٠١،  ع
واالقتصاد،  ــارة،  للتج ــابقة  اخرى س

واالستثمار.
حتليل واستنتاج:

ــات  العالق ــدان  مي ــي  ف ــا  تعلمن  -  ١
ــهور  املش ــون  القان ــق  وف ــة  الدولي
ــهير  الش ــي  البريطان ــي  للسياس
ــوزراء  ــس ال ــل) رئي ــتون تشرش (ونس
ــدة (العداء  ــابق للمملكة املتح الس
ــل مصالح  ــم، وال صداقة دائمة ب دائ
ــي التاريخ  ــا حدث ف ــة)، وهذا م دائم
السياسي املعاصر في بيئة العالقات 
ــذا االمر على  ــد ه ــة، وقد جتس الدولي
ــعودية بعد إعالن البلدين  ايران والس
ــات بينهما،  ــتئناف العالق مؤخرا اس
بالرغم من قطع عالقاتهما عام٢٠١٦ 
ــفارة السعودية في  بعد اقتحام الس
ــني البلدين  ــي أثناء خالف ب طهران ف
ــن  ــل الدي ــاض رج ــدام الري ــأن إع بش
الشيعي (منر باقر النمر) و٤٦ شخصا 
ــل  ــر٢٠١٦. وحتمي يناي  ٢ ــي  ف ــن  آخري
ــن  ع ــؤولية  املس ــران  اي ــعودية  الس
هجمات صاروخية، وبطائرات مسيرة 
(درون) على منشآت نفطية باململكة 
ــى  ــات عل ــك هجم ــام ٢٠١٩، وكذل ع

ناقالت في مياه اخلليج العربي.
ــم يرجحوا هذه  ــع املراقبني ل ٢ - جمي
ــني ايران  ــات ب ــي العالق ــة ف االنفراج
والسعودية، ال سيما أنهما أبرز قوتني 
ــا على  ــي اخلليج، وهم ــني ف إقليميت
ــم امللفات  ــي معظ ــي نقيض ف طرف
ــزاع في اليمن،  ــة وأبرزها الن االقليمي
ــكريًا  ا عس ــث تقود الرياض حتالفً حي
ــرف بها دوليًا،  ا للحكومة املعت داعمً
ــن  املتمردي ــم  بدع ــران  طه ــم  وتته
ــى  عل ــيطرون  يس ــن  الذي ــني،  احلوثي
ــمال البالد  ــي ش ــعة ف ــق واس مناط

أبرزها صنعاء. 
ــا  قلقه ــعودية  الس ــدي  تب ــك  كذل
ــي وتتّهمها  ــران اإلقليم ــوذ إي من نف
ــل  مث ــة  عربي دول  ــي  ف ــل)  بـ(التدخّ
س  ــان، وتتوجّ ــراق، ولبن ــوريا، والع س
ــا  وقدراته ــووي،  الن ــا  برنامجه ــن  م

الصاروخية.
ــي كان  ــل األميرك ــدو أن الفاع ٣ - يب
ــى اجلانب  ــط عل ــي الضغ ــرا ف حاض
السعودي لفلترة امللفات بني البلدين، 
ــرب في اليمن  ــن ضمنها انهاء احل وم
بعد استئناف العالقات الدبلوماسية 
وقال  ــيني  الدبلوماس املمثلني  وتبادل 
ــم مجلس  ــمي باس ــدث الرس املتح
ــي بالبيت األبيض (بوجه  االمن القوم

عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في 
إنهاء احلرب في اليمن وتهدئة التوترات 
ــط. بعد  ــرق األوس ــي منطقة الش ف

خفض التصعيد والدبلوماسية).
ــي في جمع  ــدور الصين ــدو أن ال ٤- يب
الطرفني املتخاصمني ايران والسعودية 
ــتقبلي في  ــدور صيني مس ــد ل تاكي
ــأن االقليمي في املنطقة وكنوع  الش
ــنطن في ادارة  ــن التنافس مع واش م
ــيما بعد  ملفات الصراع هناك، ال س
ــيني  تأكيد (وانغ يي) كبير الدبلوماس
ــات  العالق ــتئناف  اس أن  ــني  الصيني

ــعودية وإيران  ــية بني الس الدبلوماس
(نصر) للحوار والسالم. 

ــة  الصيني ــة  اخلارجي وزارة  ــت  ونقل
ــام احلوار  ــي اختت ــه ف ــغ قول ــن وان ع
ــتئناف  ــعودية وإيران إن اس ــني الس ب
ــة عظيمة) في  ــات (أنباء طيب العالق
ــم املضطرب حاليا. وأضاف وانغ  العال
ــب دور بناء  ــتواصل لع ــني س (أن الص
ــائكة  ــي التعامل مع القضايا الش ف
ــتظهر حتليها  ــي العالم اليوم، وس ف

باملسؤولية بصفتها دولة كبرى).

ــي أغلب دول  ــارف عليه ف ــن املتع م
ــم  التعلي ــات  مخرج إن  ــم  العال
ــوق العمل في البلد،  ــب وس تتناس
ــرج من  ــن يتخ ــوء هذا م ــى ض وعل

ــل  ــة عم ــه فرص ــد ل ــة يج اجلامع
تتناسب واختصاصه الدراسي.

  وليس بالضرورة أن يكون التوظيف 
في املؤسسات احلكومية، التي عادة 
ما تكون محدودة بالقياس للقطاع 
اخلاص، الذي ينشط في أغلب الدول 
ــات  ــا يخفف العبء عن املؤسس مم
احلكومية في عملية التوظيف من 
ــب، ومن جانب آخر يوفر الكثير  جان
ــة داخليا بدال  من البضائع املُصنع
من استيرادها. ناهيك عن أن الكثير 
ــدارس الصناعية  امل ــي  ــن خريج م
ــون فرصة عملهم في  واملهنية تك
ــمى لدينا  ــح أو ما تس ورش التصلي

(احلي الصناعي)، الذي تراجع كثيرا 
وباتت الكثير من األحياء الصناعية 

في املدن العراقية شبه مهجورة.
ــوق  ــأل ما هو س وهنا علينا أن نس
ــراق؟ للوهلة األولى  ــل في الع العم
ــدى  ل ــى  األول ــة  الرغب أن  ــنجد  س
ــب أن يكون  ــى الطال ــة وحت العائل
الهدف كلية الطب والصيدلة، وهذا 
ــوق العمل املضمونة في  ما ميثل س
العراق بحكم ما تدره مهنة الطب 
والصيدلة من واردات كثيرة وتوظيف 
ــاع العام، يقابل  مضمون في القط
ــي كلية  ــدم رغبة ف ــك عزوف وع ذل
ــر في الكثير  ــة، التي تعتب الهندس

ــب وأكثر  ــن الط ــدول أرقى م ــن ال م
ــوق  طلبا على خريجيها بحكم س
ــوق  العمل فيها. وبالتالي جند أن س
ــا القطاع اخلاص ال  العمل يصنعه
ــدود واحملكوم  القطاع احلكومي احمل
ــاالت  ح ــا  وأيض ــة  بالبيروقراطي
ــاد، لكننا جند غياب القطاع  الفس
ــل  ــجيعه جع ــدم تش وع ــاص  اخل
ــتثمار  ــي التوظيف واس ــاء ف األعب
ــق الدولة  ــع على عات ــني يق اخلريج
العاجزة عن توظيف اجلميع خاصة 
ــة  ــة والصناع ــاالت الزراع ــي مج ف
ــود آالف  ــم وج ــم رغ ــى التعلي وحت
ــة، التي  ــدارس واجلامعات األهلي امل

ــرص عمل  ــا صناعة ف ــرض به يفت
للخريجني اجلدد، لكننا جندها تلجأ 
ــتمرين  املس أو حتى  ــن  للمتقاعدي
باخلدمة وتعليلها لذلك توفر اخلبرة 
ــا يجعلنا نقول  ــدى هؤالء،وهذا م ل
ــدارس واجلامعات  ــى األقل في امل عل
ــة بتعيني  ــون ملزم ــة أن تك األهلي
اخلريجني وفق عقود رسمية ورواتب 
ــوق تقاعدية خاصة  ــة وحق معلوم
ــني العمل  ــم يخضعون لقوان وإنه
والضمان االجتماعي، واألمر ينطبق 
على املشاريع اخلاصة األخرى، سواء 
ــة والصناعة  ــات الزراع ــي قطاع ف

اخلاصة بالقطاع اخلاص.

ــة  العالق ذات  ــراف  األط كل 
ــتفيدة من االتفاق السعودي  مس
ــى  ــة، عل ــة صيني ــي برعاي اإليران
ــية  الدبلوماس ــات  العالق ــودة  ع
ــنوات من  ــد س ــن، بع ــني البلدي ب
ــى  عل ــس  انعك ــذي  ال ــر  التوت
التوتر  ــدة.  ــة ع إقليمي ــاحات  س
ــة بينهما منذ  ــمة العالق كان س
ــة  ــتثناء مرحلة رئاس ٢٠٠٣، باس
ــران. حينها  اي ــي  ف ــنجاني  رفس

ــتوى  ــى مس ــة إل ــت العالق وصل
ــة تعاوني  ــى اتفاقي ــع عل التوقي
ــام ٢٠٠١، لتعود العالقات  أمني ع

إلى التوتر عام ٢٠١٦.
ــوّج جهوداً بدأت  ــاق احلالي ت االتف
رافقتها جهود  بوساطة عراقية، 

عمانيَّة في هذا االجتاه.
ــة عادل  ــذ حكوم ــراق بدأ من الع
ــوده، حتى قيل  ــدي جه عبد امله
ــليمان كان يحمل  ــرال س إن اجلن
ــاؤالت  ــداد ردّاً ايرانياً على تس لبغ
ــا مت  ــعودية عندم ــات س ومقترح
اغتياله من قبل الواليات املتحدة 

بعيد وصوله إلى مطار بغداد.
ــدث ولي  ــام حت ــن ع ــر م ــذ أكث من
ــعودي لصحيفة ”ذي  العهد الس
اتالنتك“ األميركية بلغة إيجابية 
ــار الذي  ــران، ووصفها باجل ــن إي ع
ــه، لكنه قال  ــاون مع ــب التع يج
ــر تطميناتٍ إيرانية  إن بالده تنتظ

تتعلق باألمن السعودي. 
ــات مرهقاً  ــي ب ــتنقع اليمن املس
ا يحفظ  وتريد خروجً للسعودية، 
الكرامة وتعلم أن ايران بإمكانها 

املساعدة بشكل كبير.
ــران في هذا  ــل حتقق اي ــي املقاب ف
ــعت  االتفاق هدفها الذي طاملا س
ــعودي  اليه، وهو حتييد الدور الس
كحد أدنى ملنع قيام حتالف عربي 

إسرائيلي ضدها. 
هذا ما يؤكده املوقف اإلسرائيلي 
ــه تصريحات من  ــرت عن الذي عب
ــا جرى هو  ــب اعتبرت أن م تل ابي
ــارة كبيرة إلسرائيل وأميركا  خس
في املنطقة، وضياع فرصة حتالف 

إقليمي ضد ايران. 
جلّ خطاب معارضي نتنياهو ركز 
ــة متناغماً مع  ــذه النقط على ه
ــكر احلرب“ في واشنطن،  ”معس
ــالً على  ــاق دلي ــذي اعتبر االتف ال

ــتها  ــدن وسياس ــف إدارة باي ضع
الشرق أوسطية.

ــمي االميركي  ــن املوقف الرس لك
ــض في  ــت األبي ــه البي ــذي مثل ال
ــمه،  باس ــق  الناط ــات  تصريح
ــي  األميرك ــي  القوم ــس  واجملل
ــاالت  ــق االتص ــه منس ــذي مثّل ال
ــون كيربي  ــتراتيجية فيه ج الس
ــاق، بل  ــاً حيال االتف ــاء ايجابي ج
ــاض كانت  ــي أكد أن الري إن كيرب
ــور  ــل تط ــى مراح ــم عل تطلعه
ــي جميع  ــع ايران ف ــات م املفاوض

مراحلها. 
ــف من  ــات تضع ــذه التصريح ه
ــعودي على  ــث التمرّد الس أحادي
ــنطن ونفوذها، وتطمئن في  واش
ــاوف كثيرين  ــت ذاته من مخ الوق
ــى هذا االتفاق،  ــن ردّ أميركي عل م
يدفع ثمنه أبناء ساحات ساخنة 

كالعراق ولبنان.

ــف االميركية املؤيدة  محور املواق
ــي  ــوع اليمن ــاق كان املوض لالتف

وضرورة انتهاء االزمة. 
ــف  بحلي ــق  يتعل ــف  املل ــذا  ه
ــد  ــة يري ــي املنطق ــنطن ف لواش
ــعى  اخلالص من هذا امللف، ومس

أميركي لتهدئة التوتر فيها.
ــغولة بالصراع مع  واشنطن مش
ــاً منه أزمة  ــني، واألكثر احلاح الص
ــع األوروبي  ــا وتدهور الوض أوكراني

بسببها. 
ــارات أوروبية  ــتدعيا زي وهو ما اس
ــنطن  ــتوى الى واش ــة املس رفيع

مؤخراً.
ــرغ ملعاجلة االزمة  ــا يكون التف رمب
ــاً على املوضوع  م األوكرانية مقدّ
ــدم نفوذ  ــرات تق ــي ومؤش الصين
ــي  والت ــطي  أوس ــرق  الش ــني  بك
تعززها وساطة الصني بني القوتني 
الكبيرتني ايران والسعودية اللتني 

حتتاجهما في نفوذها االقتصادي 
في املنطقة.

في العراق، باعتباره أحد ساحات 
تنافس ايران والسعودية، ال مناص 

ــذا االتفاق الذي  ــن الترحيب به م
ــس علينا ايجاباً،  ننتظر أن ينعك
كما اليمن ولبنان وسوريا (جزئيا) 

وباقي ساحات التوتر.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ÎÊŒ’\;∞\;ÔÊq÷’\;Öæt
;ÏË’ÂÅ’\;k]Õ˜¬’\;∫;

ولترسيخ مفاهيم التضامن والتنظيم الدولي  مت انشاء 
ــام ١٩٤٥ وعبرت في ديباجة  منظمة األمم املتحدة في ع
ــها ان  ــعوب االمم املتحدة الت على نفس ميثاقها ان ش
ــروب وجتريد الدول  ــال القادمة من ويالت احل ــذ االجي تنق
ــوية املنازعات  ــتخدام القوة واحلرب من اجل تس من اس
ــلم  ــد الس ــم قانوني ينش ــالل تنظي ــن خ ــة م الدولي
ــي اطار  ــس التي تعمل ف ــني واهم االس ــن الدولي واالم
ــاواة في السيادة بني جميع الدول  املنظمه كمبدأ املس
ــة ومبدأ  ــن الني ــي االمم املتحدة ومبدأ حس ــاء ف االعض
ــوية النزاعات بالطرق السلمية ومبدأ االمتناع عن  تس
ــتخدام القوة والتهديد في العالقات الدولية ومبدأ  اس
ــؤون الداخلية للدول  ــل االمم املتحدة في الش عدم تدخ
االعضاء ومن هنا اصبحت هناك وثيقة دولية ذات قيمة 
ــاق االمم املتحدة وتتضمن نصا صريحا  قانونية هي ميث
ــوة في العالقات الدولية مبوجب  بتحرمي اللجوء الى الق
ــى ان ميتنع اعضاء  ــن املادة ٢ التي نصت عل الفقرة ٤ م
ــن التهديد  ــم الدولية ع ــي عالقاته ــة جميعا ف الهيئ
ــتخدامها ضد سالمة االراضي  بأستعمال القوة او اس
ــي ألية دولة فاللجوء الى احلرب  ــتقالل السياس او االس
ــروع دوليا بل يعد جرمية  والتهديد اصبح عمال غير مش
ــى العقوبات وميكن  ــع الدولي بأقص يتصدى لها اجملتم
ــي ظل امليثاق  ــر اللجوء الى القوة ف ــان مضمون حظ بي
ــالمة  وهي كاالتي االلتزام باالمتناع عن التهديد ضد س
ــة وجميع   ــي الية دول ــتقالل السياس ــي او االس االراض
صور استخدام القوة محظورا مبوجب امليثاق وفي اطار 
ــزاءات في حاالت انتهاك حظر اللجوء الى القوة في  اجل
ــه للمحافظة على االمن  ــات الدولية الغرض من العالق
ــلم  ــلم الدوليني ومجلس االمن حارس  على الس والس
ــع العالقات  ــي يتخذها اجمللس كقط ــن التدابير الت وم
الدبلوماسية حسب املادة ٤١ ووقف الصالت االقتصادية 
واجلوية والبرية والبحرية جزئيا او كليا وفق مادة ٤١ واي 
ــلم الدولي وان القانون الدولي  عمل ضروري حلفظ الس
ــتخدام القوة  ــي انه قضى على كل اس ــر ال يعن املعاص
في اطار العالقات الدولية وفي ظل امليثاق هناك حاالت 
يعد استخدام القوة امرا مشروعا ،واستثنائيا مثل حق 
الدفاع الشرعي ونصت املادة ٥١من ميثاق االمم املتحدة  
ــذا امليثاق  ــس في ه ــتثناء صراحة ولي ــذا االس ــى ه عل
ينتقص احلق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسهم 
ــلحة على احد اعضاء األمم املتحدة  واذا اعتدت قوة مس
ــر الالزمة حلفظ  ــن التدابي ــك ان يتخذ مجلس االم وذل
السلم الدولي استعماال حلق الدفاع فالدفاع عن النفس 
ــرعي ينصرف الى الدولة ضحية العدوان  او الدفاع الش
ــتقالال هو رد مسلح على عدوان  للدفا عن وجودها واس
ــلح وطبقا لهذه احلالة يجوز للدولة الى استخدام  مس
ــذي وقع عليها  ــلحة لغرض دفع العدوان ال القوة املس
ــمى  ــدوان وقع على دولة حليفة واملس ــراض رد الع والغ
ــة حق  ــرعي اجلماعي  وال تعد ممارس ــق الدفاع الش بح
ــة تلجأ اليها الدول  ــرعي الجراءات انتقامي الدفاع الش
ــا او قيامها باحتالل او ضم اقليم وتقوم  املعتدى عليه
ــدى عليها بأخطار مجلس االمن فور وقوع  الدولة املعت
ــدوان ويقوم مجلس االمن باعادة االوضاع لنصابها.  الع

كتب/ عالء ســالم الشــياع

 أ.د.جاســم يونس الحريري

حســني علي الحمداني

 ســالم  مشــكور
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
 العدد : ١١٠١٨
التاريخ : ٢٠٢٣/٣/١٣

  اعــــــــالن

قدم اِّـواطن (حسني مظهر حبيب) دعوة قضائية لتبديل (لقب) وجعله (اِّـحمداوي) بـدال من (الظاهر) فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هـذه اِّـديرية 

بطلبه استنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل.مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة 

اعــــــــــــــالن

اُّـ السيد  حسني علي نجدي / صاحب مكتب حسني علي للتجهيز العام

ــة لوظيفته  ــوب / اضاف ــاَّـ الجن ــركة مص ــر العام لش ــيد اِّـدي ــدم الس ق
ــم) االنذار اِّـرقم (٥٦٠٨) َّـ  ــه اِّـمثل القانوني (باقر أبو الهيل هاش وكيل
ــبق  وان  أحالة  طلبية  الشراء   ــجل (٢٩) واِّـتضمن  س ٢٠٢٣/٢/١٤ س
ــب  قرار  االحالة  اِّـرقم  ــة ٥٠٠١/ ٢٠٢٢ بعهدة  مكتبكم  بموج اِّـرقم
٤١ َّـ ٢٠٢٢/٧/١٩  وذلك لتجهيز  دائرة  موكلي بأصباغ  نوع سكيما  
ــب اِّـواصفات اِّـثبتة َّـ قرار االحالة  لخزان اِّـاء الخام  -  TK 3509حس
ــتة واربعون مليون وثالثمائة  وبمبلغ اجمالي قدره (٤٦,٣٦٠,٥٠٠) س
ــن تاريخ التبليغ  ــمائة دينار فقط تجهيز ٩٠ يوما م ــتون الف وخمس وس
ــب كتبنا اِّـرقمة  ــم يجهز رغم مخاطبتكم بموج ــة اال ان مكتبكم ل باالحال
ــال ورقة  ــدى أرس ٣٨٨٨ َّـ٢٠٢٢/١٠/١٩ و١٢ َّـ٢٠٢٣/١/٢ ول
ــرطة الرباط اتضح انك  ــطة مبلغ مركز ش االنذار مع ورقتي التبليغ بواس
ــرح اِّـبلغ الخاص باِّـركز وشرح مختار منطقة  ــب ش مجهول االقامة وحس
ــطة الصحف اليومية أستناداَ  ــركة تقرر تبليغك بواس الطويسة /دور الش
ــون اِّـرافعات اِّـدنية  رقم  ــرة (٢) من اِّـادة (٢١) من قان ــرة (١) والفق الفق

(٨٣) لسنة (١٩٦٩) اِّـعدل.  
                                                                                    الكاتب العدل 

بدر منشد عبد الرضا 

العدد العمومي :٨٠٩٦  
السجل :٤١ 

التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٥

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل 
َّـ البصرة الصباحي

 جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
 مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد : ٥٢٥
التاريخ :١٢ /٢٠٢٣/٣

 اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالشراء

ــة اِّـدرجة اوصافها  ــط وللمرة الثانية عن بيع االلي ــة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجن تعل
ــط وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة  َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية ناحية واس
ــط  لالطالع   ــدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واس ــرتاك َّـ اِّـزاي ــى الراغبني باالش ٢٠١٣ فعل
ــرها َّـ الصحف اليومية  ــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنش ــة عش على مواصفاتها خالل فرتة (١٥) خمس
ــتصحبني معهم التأمينات  القانونية  البالغة (١٠٠٪) من القيمة  التقديرية  بصك مصدق او نقدا  مس
ــاعة  ــة البلدية أعاله َّـ تمام الس ــدة االعالن َّـ مقر مديري ــوم االخري من م ــدة َّـ الي ــتجري اِّـزاي وس
(العاشرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية  تكون اِّـزايدة  َّـ اليوم  الذي يليه ويتحمل  من 
ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ترس
ــخ  اِّـصادف  وبخالفه   ــة خالل فرتة (١٠) ايام من تاري ــورة واصلية وعلى ان يتم  رفع االلي ــة مص اِّـدني

يتحمل  اِّـشرتي  غرامة  مالية قدرها (١٠٠٠٠٠)  مائة الف دينار عن كل يوم تأخري.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق / ديوان محافظة واسط / مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
العدد : ٥٣٤
التاريخ :١٢ /٢٠٢٣/٣

  اعــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن بيع اِّـواد  اِّـدرجة  أوصافها َّـ ادناه  والعائدة 
ــار أموال الدولة  ــن قانون بيع وايج ــادة ١٢ الفقرة (ثالثا) م ــدرة وفقا الحكام اِّـ ــة بلدية ب اُّـ مديري
ــة مراجعة مديرية بلدية بدرة  ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلني ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش رقم (٢١) لس
ــتصحبني  ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنش ــة عش خالل فرتة (١٥) خمس
ــتجري  ــات  القانونية  البالغة (١٠٠٪) من القيمة  التقديرية  بصك مصدق او نقدا وس ــم التأمين معه
ــرة  ــاعة (العاش ــوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر مديرية البلدية أعاله َّـ تمام الس ــدة َّـ الي اِّـزاي
صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية  تكون اِّـزايدة  َّـ اليوم  الذي يليه ويتحمل  من ترسو 
عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـشرتي جلب هوية االحوال اِّـدنية 
ــط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على ان  ــورة واصلية ويتم  االلتزام بكافة  التعليمات والضواب مص
يتم رفع اِّـود خالل فرتة (١٠) ايام من تاريخ اِّـصادقة وبخالفه  يتحمل  اِّـشرتي  غرامة  مالية قدرها 

(١٠٠٠٠٠)  مائة الف دينار عن كل يوم تأخري ..
١-على من ترسو عليه اِّـزايدة القيام بهدم البناية (اِّـشيدات) وتسليم االرض  خالية من اِّـشيدات.
٢-يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة كافة التبعات القانونية واِّـالية َّـ حالة لحق ضرر (باالمالك والدور 

اِّـجاورة) نتيجة الهدم واالزالة .
ــن االضرار قد تلحق  ــدم واالزالة او التعويض ع ــة اجور او مصاريف عن اله ــل البلدية اي ٣-ال تتحم

باالمالك والدور اِّـجاورة.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
 رئيس لجنة البيع وااليجار

مع التقدير
عـ.املدير العام

رئيس مجلس اإلدارة

مدير الهيأة التجارية
ايثار داود سلمان

٥٨٣٤

٢٠٢٣/٣/١٤
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متابعة / البينة الجديدة
ــارد  ريتش ــترالي  األس ــاع  الدف ــر  وزي ــد  أك
ــراء  ــس الثالثاء، أن اتفاقية ش ــس، ام مارلي
ــات هجومية تعمل بالطاقة النووية  غواص
من الواليات املتحدة «ضرورية ملواجهة أكبر 
ــكري تقليدي في املنطقة منذ  حشد عس
ــؤولون  ــة الثانية».وذكر مس ــرب العاملي احل
ــتبلغ  ــة االتفاقية س ــتراليون أن تكلف أس
ــتنفذ على مدار  ــار دوالر، وس ــو ٢٤٥ ملي نح
ــتخلق ٢٠ ألف  العقود الثالثة املقبلة، وس
فرصة عمل، حسب أسوشيتد برس.ويأتي 
ــه الصني قدراتها  ــاق في وقت تعزز في االتف
ــريعة.وقال مارليس  ــكرية بوتيرة س العس
إنه بذل جهودا دبلوماسية مضنية ألشهر 
عدة قبل اإلعالن عن االتفاق اإلثنني املاضي، 
ــن ٦٠ مكاملة  ــراء أكثر م ــك إج ــن ذل وتضم
هاتفية مع زعماء املنطقة والعالم.وأضاف 
ــني تزويدها  ــتراليا عرضت على الص أن اس
ــى تكون على  ــة حت ــات ذات الصل باملعلوم
اطالع على األمر. وأفاد «عرضنا على الصني 
ــدث».وردا  ــن ذلك لم يح ــدمي إحاطة، لك تق
ــي عما إذا  ــالل مؤمتر صحاف ــؤال خ على س
كانت الصني رفضت اإلحاطة أو ردت عليها، 
أجاب مارليس «لست على علم بهذا الرد».
ــة، قال مارليس  ومن دون ذكر الصني صراح
ــتجابة للتعزيزات  إن بالده بحاجة إلى االس
ــهدها احمليط الهادئ.  العسكرية التي يش
وقال «الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى 
إدانة التاريخ لنا».وقال مارليس إن حكومته 

ــكرية وإنفاق  ــا العس ــادة قدراته تعتزم زي
ــتقبل،  ــاع الدفاع في املس ــد على قط املزي
ــتراليا تريد أن تكون شفافة  مضيفا أن اس

في هذا الشأن.
«مواجهة تستمر لسنوات»

ــات املتحدة  ــيا الثالثاء الوالي واتهمت روس
ــة  ــر «مواجه ــا بتدبي ــتراليا وبريطاني وأس
ــيا عبر إطالقها  ــنوات» في آس تستمر لس
ــات النووية،  ــأن الغواص حتالف أوكوس بش
ــر اخلارجية  ــب فرانس برس.واعتبر وزي حس
ــم  «العال أن  ــروف  الف ــيرغي  س ــي  الروس
ــل  ــالت مث ــي تكت ــوني يبن األنغلوساكس
اوكوس ويطور البنى التحتية حللف شمال 
ــن بجدية على  ــيا ويراه ــي في آس األطلس

مواجهة تستمر لسنوات طويلة».
ــني امس الثالثاء  ــق خطر» ودانت الص «طري
ــه «الطريق اخلاطئ واخلطر» الذي  ما اعتبرت
ــني الواليات  ــة ب ــراكة املبرم ــلكه الش تس
املتحدة وبريطانيا واستراليا ضمن برنامج 
ــة نفوذ  ــى مواجه ــادف ال ــات اله الغواص
ــق الوكالة  ــادئ، وف ــط اله ــي احملي ــني ف بك
ــادرة الواليات  ــني مبب ــية.ونددت بك الفرنس
ــال  ــتراليا هذه.وق ــا واس ــدة وبريطاني املتح
ــة وانغ  ــة الصيني ــم اخلارجي ــق باس الناط
ــني «يظهر  ــح للصحافي ــني في تصري وينب
ــترك األخير الصادر عن الواليات  البيان املش
ــتراليا أن هذه الدول  املتحدة وبريطانيا وأس
الثالث تسلك بشكل متزايد طريقا خاطئا 
وخطرا خدمة ملصاحلها اجليوسياسية في 

ــع الدولي».وتنظر  ــل خملاوف اجملتم ازدراء كام
ــارب الذي  ــتياء خصوصا للتق ــني باس الص
ــنوات املاضية في املنطقة بني  بدأ في الس
ــدة التي  ــات املتح ــوان والوالي ــلطات تاي س
توفر للجزيرة منذ عقود دعما عسكريا في 
مواجهة بكني، حسب فرانس برس.وتعتبر 
ــة  ــرة مقاطع ــيوعية اجلزي ــلطة الش الس
تابعة للصني لم تتمكن من إحلاقها ببقية 
االراضي منذ انتهاء احلرب االهلية الصينية 
ــم الرئيس  ــي، اته ــبوع املاض (١٩٤٩).واألس
ــات املتحدة  ــي جينبينغ الوالي الصيني ش
ــاه «االحتواء  ــة باجت ــود الغربي بقيادة اجله

ــل للصني».لكن  ــق والكبت الكام والتطوي
ــير إلى أن بكني تثير مخاوف  ــنطن تش واش
ــط الهادئ  ــيا واحملي ــي منطقة آس بلدان ف
ــي تتمتع  ــزو تايوان الت ــر تهديداتها بغ عب
ــديدها  ــم دميوقراطي، إضافة إلى تش بحك
ــمالية  على التهديد الذي متثله كوريا الش
ــرس.  ــس ب ــب فران ــا، حس ــلحة نووي املس
ــراكة التي  ــات وهذه الش ــة الغواص طبيع
ــم حتالف  ــة باس ــني، واملعروف ــت، اإلثن أبرم
ــتبدال  ــتؤدي الى اس ــوس (AUKUS) س أوك
ــات التي  ــطولها من الغواص ــتراليا اس اس
ــل جديد من الغواصات  تعمل بالديزل بجي

ــيحصل هذا  ــي تعمل بالدفع النووي.س الت
ــراء غواصات  ــن طريق ش ــتبدال أوالً ع االس
أميركية ثم صنع نوع جديد من الغواصات 
على االراضي األسترالية بتصميم مشترك 
ــتراليا. بني الواليات املتحدة وبريطانيا وأس
ــج الغواصات الهجومية هذا  ويهدف برنام
ــوى القائم  ــزان الق ــة على مي ــى احملافظ إل
ــي منطقة احمليط الهادئ، وفق  منذ عقود ف

فرانس برس.
«ليست مسلحة نوويا»

ــدة،  املتح ــات  الوالي ــاء  زعم ــن  أعل ــد  فق
ــني،  اإلثن ــدة،  املتح ــة  واململك ــتراليا،  وأس
ــترالية لغواصات  ــراء احلكومة االس عن ش
ــل بالطاقة النووية  أميركية هجومية تعم
ــط قلق  ــطولها وس ــث أس ــل حتدي من أج
ــني باحمليطني الهندي  ــد من نفوذ الص متزاي

والهادئ، وفق أسوشيتد برس.
وتوجه الرئيس األميركي جو بايدن إلى سان 
دييغو للقاء رئيس الوزراء األسترالي أنتوني 
ــي  ــوزراء البريطاني ريش ــس ال ــز ورئي ألباني
ــراكة النووية  ــادة بالش ــاد الق سوناك.وأش
ــار إليها  ــهرا، ويش ــدأت قبل ١٨ ش ــي ب الت
ــراكة،  ــم اخملتصر (أوكوس).هذه الش باالس
ــتجعل أستراليا  التي أعلنت عام ٢٠٢١، س
قادرة على امتالك غواصات تعمل بالطاقة 
النووية، والتي تعتبر أكثر قدرة على التخفي 
وأفضل من الغواصات التي تعمل بالطاقة 
ــق موازنة مع  ــدف ذلك خلل ــة. ويه التقليدي
ــدد بايدن،  ــكري الصيني.وش التطور العس

الذي بدا حساسا بشأن التوترات مع الصني 
ــى أن الغواصات  ــراكة، عل ــا للش وانتقاده
«تعمل بالطاقة النووية، وليست مسلحة 
ــز: «االتفاقية  ــه قال ألباني نوويا».من جهت
متثل أكبر استثمار منفرد في تاريخ القدرات 
ــترالية». وأضاف: «كما أنها  الدفاعية األس
ــي تقدم فيها  ــى منذ ٦٥ عاما الت املرة األول
ــووي  ــع الن ــة الدف ــدة تقني ــات املتح الوالي
ــكرها على  ــا لدولة أخرى، ونش اخلاصة به
ــوناك فقد وصف أوكوس بأنها  ذلك».أما س
«أهم شراكة دفاعية متعددة األطراف منذ 
ــتدرب  أجيال». وقال إن اململكة املتحدة س
ــتمنحهم  وس ــتراليني  األس ــني  املهندس
ــي إدارة  ــا ف ــتني عام ــدة لس ــا املمت خبرته
ــطول غواصات «حتى يتمكنوا من بناء  أس
ــترك  ــان مش ــي بي ــطولهم اخلاص».وف أس
ــمي، قال القادة الثالثة إن  قبل اإلعالن الرس
ــدى عقود من أجل  ــم عملت على م بلدانه
ــالم واالستقرار واالزدهار  «احلفاظ على الس
ــي ذلك  ــم»، مبا ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
ــدي والهادئ.وذكروا  ــة احمليطني الهن منطق
ــدر قبل اجتماعهم في  في البيان، الذي ص
ــم يحمي احلريات  ــان دييغو، «نؤمن بعال س
ــيادة القانون  ــان وس ــرم حقوق اإلنس ويحت
ــي القائم  ــدول والنظام الدول ــتقالل ال واس
ــاعدنا  ــوا «ستس ــد». وأضاف ــى القواع عل
ــا اليوم على  ــنعلن عنه ــوات التي س اخلط
ــة املتبادلة  ــذه األهداف ذات املنفع تعزيز ه

خالل العقود املقبلة».

متابعة / البينة الجديدة
ــس البرازيلي  ــن الرئي ــق الدفاع ع ــن فري أعل
ــلطات أن  ــونارو، للس ــابق، جايير بولس الس
ــلم ديوان احملاسبة مجوهرات  موكله سيس
ــعودية وأدخلت إلى البرازيل  قدمتها له الس
بشكل غير قانوني بحسب ما أوردت وسائل 
ــرض  املاضي.ويتع ــني  االثن ــة،  محلي ــالم  إع
ــابق (٢٠١٩- ــي املتطرف الس الرئيس اليمين

ــفت صحيفة  ــادات بعدما كش ٢٠٢٢) النتق
ــي ٣ مارس أن  ــو» ف ــاو باول ــتادو دي س «أو إس
ــرين االول  ــي اجلمارك ضبطوا في تش موظف
ــاو باولو الدولي مجوهرات  ٢٠٢١ في مطار س
ــيدة  ــني دوالر موجهة للس ــة ٣,٢ مالي بقيم
ــونارو، داخل  ــيل بولس ــابقا، ميش األولى س
ــة  ــم والطاق ــر املناج ــاعد وزي ــة مس حقيب

ــمية إلى  ــه من رحلة رس ــذاك، أثناء عودت آن
ــط.وفتحت سلطات الضرائب  الشرق األوس
ــذه  ــي ه ــات ف ــة حتقيق ــرطة الفدرالي والش
ــؤول أن يُدخل اجملوهرات  القضية.وحاول املس
ــالد من دون أن يصرح عنها للجمارك،  إلى الب
لكن هذه احملاولة فشلت. وذكرت الصحيفة 
ــاعة وقرطان)  ــد وخامت وس ــرات (عق أن اجملوه
ــرية الفاخرة  ــوبار» السويس ــن عالمة «ش م
ــعودية إلى  ــن احلكومة الس ــت هدية م كان
ميشيل بولسونارو.وقال الوزير املعني، بينتو 
ألبوكيركه، للصحيفة نفسها إن مجموعة 
ــاعة وأزرار  ــن اجملوهرات الرجالية (س أخرى م
ــة التجارية  ــن العالم ــر م ــم حب ــام وقل أكم
ــها) أُدخلت إلى البرازيل دون أن تضبط  نفس
ــب  وبات جزء منها بحوزة بولسونارو.وبحس

ــونارو يحتفظ  ــة احمللية فإن بولس الصحاف
ــخصية  ــذه اجملوهرات باعتبارها هدايا ش به
ــون املعمول  ــه يراعي القان ــدا أن تصرف مؤك
ــرطة،  ــابق للش به.وقال محامو الرئيس الس
ــي١»، «في هذا  ــع األخبار «ج ــا نقل موق كم
ــبة  ــب (الدفاع) من ديوان احملاس ــخ طل التاري
ــول التي يجري  ــي أن يتم إيداع األص البرازيل
ــدة التابعة  ــذه الوح ــا في ه ــق فيه التحقي
ــة  ــذه القضي ــي ه ــة، ف ــرطة الفدرالي للش
ــأنها».وأعلن  ــرار الحق بش ــى حني صدور ق إل
ــان، اجلمعة  ــبة البرازيلي في بي ديوان احملاس
املاضي، أنه طلب من جايير بولسونارو ووزيره 
ــأن اجملوهرات. ــابق تقدمي تفسيرات بش الس
وأمر ديوان احملاسبة بولسونارو أيضا باحلفاظ 
ــليمة»، دون «وضعها أو  ــرات «س على اجملوه

ــالل التبرع أو  ــر من خ ــا» لطرف آخ إعطائه
ــي الواليات  ــونارو املقيم ف البيع.وكان بولس
ــمبر املاضي، نفى  ــذ نهاية ديس ــدة من املتح
ــام بأي عمل  ــبت املاضي، أن يكون قد ق الس
ــف للقانون».وينص القانون البرازيلي  «مخال
ــافر البالد وبحوزته  ــى أنه إذا دخل أي مس عل
سلع تزيد قيمتها عن ألف دوالر، يتعني عليه 
ــع الضريبة  ــلع ودف ــح عن هذه الس التصري
ــتحقة عليها.باملقابل، ميكن إدخال أي  املس
ــا، من دون  ــض النظر عن قيمته ــلعة، بغ س
دفع أي رسم عليها، بشرط أن يتم التصريح 
ــمية للدولة. لكن  ــا على أنها هدية رس عنه
ــة اجملوهرات  ــح ملكي ــذه احلالة، تصب في ه
ــه أن  ــونارو وزوجت ــن لبولس ــة وال ميك للدول

يحصال عليها بعد انتهاء الوالية.

البينة الجديدة / عدنان القريشي
ــة الصويرة  ــة كانت  مكتب ــود املاضي في العق
ــي فن الطراز  ــات الفارقة ف ــة من العالم املركزي
ــر من املعالم اجلميلة في قضاء  املعماري وتعتب
ــا يعتبرونها الواحة  ــث كان رواده الصويرة حي
العلمية والثقافية التي ينهل من معينها  الذي 
ــة  ــب مبختلف مجاالت األدب والسياس ال ينض
ــم أيضا  ــفة وتض ــاد والعلوم والفلس واالقتص
ــات  ــا طلبة الدراس ــة يلجأ إليه ــادر مهم مص
ــث الناس من  ــت مثار حدي ــا حتى أصبح العلي
ــواء املريحة ألتي  ــة واألج ــث االجواء الهادئ حي
تتوافر القارئ .. تعود ملكية املكتبة الى الزعيم 
ــهيد عبد الكرمي قاسم  أول رئيس وزراء في  الش
العراق الذي وهب االرض العائدة له لبناء مدرسة 
ــة للبنات في قضاء  ــات لعدم وجود مدرس للبن
ــف  الصويرة إضافة إلى مكتبة عامة. من املؤس
أن يتغير حال املكتبة من محط إعجاب الزائرين 
ــئلة وهل يوجد  ــى اليه ويثير األس ــى حال يرث إل
ــدة «البينة  ــيانها؟ جري ــوغ الهمالها ونس مس
ــاة من  ــاهدة على تلك املأس اجلديدة» كانت ش

ــمري  ــتاذ اياد الش خالل احلوار احلصري مع األس
مدير مكتبة الصويرة املركزية .

ــرة متى   ــة الصوي ــن مكتب ــة ع ــذة تعريفي * نب
اسست وفي أي عام مت افتتاحها ؟

ــط   _ قضاء الصويرة التابع إلى محافظة واس
ــهرة  ــو  من وجود مكتبة حكومية رغم ش يخل
ــعراء واألدباء  ــن الش ــماء المعة م ــة بأس املدين
ــي تعود  ــم امللك ــرة احلك ــة فت ــني طيل واملثقف
ــهيد عبد الكرمي  ملكية األرض الى الزعيم الش
ــة الذي أطاح  ــم رئيس اجلمهورية العراقي قاس
ــى فترة طفولته في  باحلكم امللكي والذي قض
ــى أرث من عائلته وآلت اليه  الصويرة حصل عل
ــغ عددها أربع قطع تبرع  أمالك وقطع اراض يبل
ــم لتصبح حتت تصرف  ــدة احلك بها وهو في س
ــازل عنها  ــرع والتن ــب وثيقة التب ــة حس الدول
ــهيد  ــة التي كتبها الش ــعب نص الوثيق للش
ــرني جداً أن  ــم بخط يده (يس عبد الكرمي قاس
ــعب الدور واألمالك  ــع حتت تصرف أبناء الش أض
ــمي في الطابو واملثبتة أرقامها  املسجلة بأس
ــكنية في قضاء  ــالة وهي دور س في هذه الرس
ــدي واقاربي وقد  ــى وال ــت تعود إل ــرة كان الصوي

ــتي األولى  ــام طفولتي ودراس ــا اي ــت فيه قضي
ــكل  ــى الصف الرابع ابتدائي هذه الدور تش حت
ــوارع من  ــاحة واحدة حتاط بش ــا س مبجموعه
ــر دجلة وإني  ــة وتقع مقابل نه ــا األربع جهاته
اهبها إلى الدولة وارغب أن يستفيد منها أبناء 
الشعب في اجلمهورية العراقية اخلالدة بشرط 
ــدور بقطعة  ــذه األمالك وال ــري توحيد ه أن يج
واحدة تأخذ رقم التسلسل ٢/١/١ وهي رقم الدار 
ــع والدي وأهلي  ــكنتها ايام طفولتي م التي س
ــجيلها  ــم توحيدها وتس ــرة وان يت ــي الصوي ف
ــجل نهائيا  ــمي ثم توهب إلى الدولة وتس باس
ــاء  أبن ــتفادة  ــأ الس وتهي ــة  املالي وزارة  ــم  بإس
ــعب منها كمدرسة ثانوية للبنات على أن  الش
تنشأ مقابلها باجتاه نهر دجلة حديقة مالئمة 
ــا يقرره  ــتفادة منها وفقاً مل ــرعة اإلس ــو س ارج
مجلس الدولة بشأنها واعالمنا)  توقيع الزعيم 
ــس اجلمهورية العراقية   ــم رئي عبد الكرمي قاس
ــن األرض  وضع  ــمياً ع وبعد إكتمال التنازل رس
ــان عوني  ــي قحط ــاري العراق ــدس املعم املهن
ــة  ــة لتصميم مدرس ــم عصرية حديث تصامي
ــم ثانوية الزعيم عبد الكرمي  للبنات حملت اس

ــات الصويرة يتلقني  ــم  بعد أن كانت طالب قاس
ــة. نفذ العمل  ــهن في مبنى القائمقامي دروس
ــاء من بناء  ــة ومت االنته ــركة أجنبي من قبل ش
ــة عام ١٩٦١  ومت إجناز املكتبة وافتتحت  املدرس
ــام ١٩٦٢ ومتيزت املكتبة  أبوابها أمام الزائرين ع
ــة احملافظات هي  ــرة في بقي ــن املكتبات اآلخ ع
ــاعة العمودية املصنوعة من الكونكريت  الس
وسميت املكتبة بنفس االسم ومت ربط املدرسة 
باملكتبة بنفق أرضي كي ال تضطر الطالبات من 
اخلروج من باب املدرسة وجتتاز الشارع الفاصل 

بني املكتبة واملدرسة !!.
ــار  ــار التكنولوجيا احلديثة وانحس * بعد إنتش
قراءة الكتب هل توقفت احلياة في املكتبة ودب 

السكون فيها ؟؟
ــالل  ــاً وخ ــا يومي ــة رواده ــتقبل املكتب  _ تس
ــة  ــة فرص ــم اتاح ــر له ــمي وتوف ــدوام الرس ال
القراءة وسط أجواء جميلة وهادئة رغم  دخول 
التطور التكنولوجي الذي  أدى إلى عزوف بعض 
ــب الورقية املطبوعة  ــني عن قراءة الكت املواطن
واللجوء الى تصفح االنترنت سهل االستخدام  
ــا يحتاجه من  ــة زر يحصل املرء على م بضغط

ــادر معلوماتية  ورغم التطور التكنولوجي  مص
احلديث مازال البعض من رواد املكتبة متمسكا 
ــكل يومي كون  بهواية  القراءة واملطالعة وبش
ــدات  ــة واجملل ــب املتنوع ــة بالكت ــة غني املكتب
ــتغني  ــات القيمة النادرة التي ال يس واخملطوط
عنها طلبة اجلامعات واملواطن العراقي املعروف 
ــغفه للقراءة مع كل هذه األمور املكتبة لم  بش
ــأس  بل هي في حراك  ــلم للخمول والي تستس
ــنة من  ــي دائم طول أيام الس ــي واجتماع ثقاف
ــرات  وورش العمل    ــدوات واملؤمت ــالل إقامة الن خ
ــعبة البيت الثقافي ومنظمات  ننظمها مع ش
اجملتمع املدني وبقية الدوائر احلكومية في قضاء 
الصويرة  وحاليا مت التعاون املشترك بني املكتبة 
ــطة وفعاليات  وهيئة اآلثار والتراث القامة أنش

داخل أروقة املكتبة .
* ما الذي مييز مكتبة الصويرة املركزية عن بقية 

املكتبات ؟ 
ــني  ــوس العراقي ــي نف ــرة ف ــا الكبي _  رمزيته
ــود ملكيتها إلى  ــالء كون ارض املكتبة تع االص
ــهيد عبد الكرمي قاسم    ــعب البار الش إبن الش
ولم يسبق لرئيس عراقي حكم العراق أن يهب 

ــخصية إلى أبناء شعبه بل وجدنا  أمالكه الش
العكس من أغلب حكام العراق يتكالبون على 
ــلوب  ــوال البلد إضافة إلى أس ــرقة أم نهب وس
عمارتها وبنائها الفريد حيث صممت من أعلى 
ــطح على شكل كتاب مفتوح ووجود نفق  الس
ــة املقابلة لها  ــة الثانوي أرضي يربطها باملدرس
ــا اخلضراء رغم  ــاعتها العمودية وحدائقه وس
قدم بنائها جتد كل شىء فيها يوحي باحلداثة.  
ــة اخيرة تود قولها من خالل منبر جريدة  *  كلم

البينة اجلديدة ؟
 _ من باب الوفاء ورد اجلميل إلى صاحب األرض 
ــى أهالي الصويرة قدمت املكتبة  التي وهبها إل
ــب  ــة نص ــة بإقام ــات ذات العالق ــا للجه طلب
تذكاري للزعيم الراحل عبد الكرمي قاسم يوضع 
ــة التي وضع  ــة ويقابل الثانوي ــي باحة املكتب ف
احلجر األساس لبنائها ولم نلمس أي إجابة حلد 
ــم تكرار مطالبنا ألكثر من مرة وال بد من  اآلن رغ
ــادة تـأهيل املكتبة وهو  األخذ بعني االعتبار إع

مطلب مهم من أجل إعادة رونقها اجلميل .

متابعة / البينة الجديدة
ــس الوزراء  ، محمد  أطلق رئيس مجل
ــي  املاض ــد  األح ــوداني،  الس ــياع  ش
ــجرة  ــني ش ــة (٥) مالي ــادرة لزراع ، مب
ــوم محافظات العراق،  ونخلة في عم
ــة. ــرات املناخي التغي ــار  آث ــة  ملواجه

وأعلن بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء، أن  السوداني، «أطلق 
ــرى لزراعة  ــادرة كب ــرة، مب ــن البص م
ــة في عموم  ــجرة ونخل (٥) ماليني ش

العراق  ــهد  ــراق»، وش الع محافظات 
ــرات العواصف  خالل ربيع ٢٠٢٢ عش
ــاكل في  ــي أنتجت مش ــة الت الترابي
ــروا  ــن اضط ــدى اآلالف مم ــس ل التنف
ــفيات لتلقي  ــى الذهاب للمستش إل
ــى  ــلطات عل ــت الس ــالج، وأرغم الع
إغالق املدارس واإلدارات العامة بشكل 
ــالت اجلوية.ومن  ــت وتعليق الرح مؤق
ــراءات املتخذة للحدّ من هذه  بني اإلج
ــلطات   عن  ــدث الس ــرة، تتح الظاه

ــول املدن،  ــراء ح ــة خض ــاء أحزم إنش
تشكل رادعا أمام العواصف الترابية.

ــوء  ــات وس ــن النزاع ــود م ــرت عق وأثّ
ــجار النخيل  ــداد أش ــى أع اإلدارة عل
ــكل  ــي كان يزدهر بها العراق، بش الت
ق  ــات النخيل تطوّ ــت غاب كبير. وكان
في ما مضى املدن الكبرى مثل بغداد 
وكربالء، لكن أعدادها اليوم انخفضت 
ــع  بأبنية.وم ــتبدلت  واس ــرت  اندث أو 
ــار وارتفاع درجات احلرارة  تراجع األمط

وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول 
ــلبية  اخلمس األكثر عرضةً لآلثار الس
ــي العالم وفق األمم  ــر املناخي ف للتغي
ــك من  ــراق كذل ــي الع املتحدة.ويعان
ــتوى نهري دجلة  انخفاض مقلق ملس
ــداد مرارا جارتيها  والفرات. وتتهم بغ
ــي خفض  ــبب ف ــا وإيران بالتس تركي
ــة إلى أراضيها،  كميات املياه الواصل
ال سيما بسبب بنائهما لسدود على 

النهرين.
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متابعة / البينة الجديدة   
ــتكمل النجمة إليسا  تس
باقي حفالتها وحتيي حفالً 
ــل بالعراق،  ــا في أربي غنائيً
ــهر اجلاري؛  يوم ٢٠  من الش
ــن  ــد األم، وم ــبة عي مبناس
ــا باقة  املقرر أن تقدم إليس
متنوعة من أجمل أغانيها 
ــي  الت ــدة  واجلدي ــة  القدمي

يتفاعل معها اجلمهور.
ــة  النجم ــت  واحتفل
ــد  بعي ــا  إليس ــة  اللبناني
النجمة  ــا  صديقته ميالد 
اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء 
إحيائهما حفالً غنائيًا في 
قطر، يوم ٩ اذار؛ حيث غنت 
ــد امليالد  ــا أغنية عي إليس
وأحضرت تورتة وسط ترديد 

اجلمهور االحتفال بها.

ــت النجمة اللبنانية  طرح
ــة جديدة، من  ــا أغني إليس
كلمات وأحلان مروان خوري، 
ــرة إميان  ــداءً منها لألمي إه
ــك  ــل األردن املل ــة عاه ابن
ــة  ــي، وامللك ــداهللا الثان عب

رانيا.
ــا،  راني ــة  امللك ــت  وقدم
«إليسا»  للمطربة  الشكر 
ــا  ــة البنته ــا أغني إلهدائه
ــوان «يا  ــان بعن ــرة إمي األمي
أميرة احللوين»، وإلى الفنان 

ــذي كتب  ال ــوري،  مروان خ
وحلَّن األغنية.

ــة رانيا على  ــت امللك وعلّق
التي جاءت ضمن  األغنية، 
ــات  ــن لقط ــو يتضم فيدي
ــع ابنتها األميرة  جتمعها م
إميان في مراحلها اخملتلفة، 
ــبوع، إن  ــول: «بعد أس بالق
شاء اهللا، بشوفك عروس.. 
حوطتك باسم اهللا يا إميان، 
ــدار». وأضافت  يا ريحانة ال
ــكرًا  «ش ــا:  راني ــة  امللك
ــا  ــة إليس ــة املبدع للفنان
ــداء وللفنان  على هذا اإله
مروان خوري على الكلمات 
ــجي،  ــوت ش ــان.. ص واألحل
ــس  ــرة تالم ــات معب وكلم

القلب».
 

متابعة / البينة الجديدة   
ــجير  ــم الزينة والتش أعلن قس
ــينية  احلس ــة  للعتب ــع  التاب
ــتكمال  اس ــن  ع ــة،  املقدس
في  ــاركة  للمش ــتعدادات  االس
ــي بدورته  ــان الزهور الدول مهرج
ــتنطلق  ــر الذي س ــة عش الثاني
 ١٥ ــاء  االربع ــوم  الي ــه  فعاليات
ــى  ــام عل ــدة (٥) اي آذار/ ٢٠٢٣ ومل
ــزوراء في  ــزه ال ــق متن ارض حدائ

العاصمة بغداد.
ــباب  ــة تضبط مدير الش النزاه
السابق في البصرة لتزويره أوامر 

بتنسيب ومباشرة...
ــدر جملة  ــوزراء يص ال ــس  مجل
ــام  نظ ــاء  إلغ ــا  وبينه ــرارات  ق

األحيائي والتطبيقي.
ــم وهاب الهر  وقال رئيس القس

في حديث صحفي، إنه «بتوجيه 
ــل املرجعية الدينية  من قبل ممث
العليا، واملتولي الشرعي للعتبة 
احلسينية املقدسة عبد املهدي 
العام حسن  وأمينها  الكربالئي 
ــتكمل  اس ــي،  العبايج ــيد  رش
ــة  كاف ــتعدادات  االس ــم  القس
ــاركة في مهرجان الزهور  للمش

ــرة  ــه الثانية عش ــي بدورت الدول
والذي حتتضنه أرض متنزه الزوراء 

في العاصمة بغداد». 
ــهد  ــان يش ــح أن «املهرج وأوض
ــدول  ال ــن  ــد م ــاركة العدي مش
ومنها (هولندا، بريطانيا، فرنسا، 
أملانيا، النرويج، إسبانيا، وسوريا، 
ومصر، وايران، واجلزائر، والسودان 

ــة الى العراق»، الفتا الى  باالضاف
ــاركة  ــهد مش ان» املهرجان يش

فاعلة للعتبات املقدسة».
ــينية  احلس ــة  «العتب ان  ــع  وتاب
املقدسة شاركت بجناح بلغت 
ــد  ــو يع ــاحته (٦٥٠)م٢ ، وه مس

أكبر األجنحة املشاركة». 
وبني «مت إدخال كافة انواع الزهور 
املوسمية حيث بلغت اعدادها 
ــمية،  موس ــرة  زه ــوع  ن  (١٨)
ومت  ــة،  دائم ــجار  أش ــك  وكذل
ــة،  العامودي ــة  الزراع ــاد  إعتم
ــة  النباتي ــجة  األنس ــة  وزراع
ــطحة التي  ــة، واملس العامودي
استخدمنا فيها نظام الزوالي 
ــات الزخرفية النباتية  والنقش
والهندسية، وكذلك استخدم 

األقواس باملداخل». 
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــيخ الثقافة وإشاعة الوعي املروري لدى  إلمياني بأهمية ترس
ــالف أنواعها  ــاب املركبات على اخت ــني عامة وأصح املواطن
ها  ــالل زاويتي التي كنت اعدّ ــا خاصة، حرصت خ وموديالته
ــوان «إضاءات مرورية»  ــدة «البينة اجلديدة» حتت عن في جري
ــع املروري في  ــة تتعلّق بالواق ــاول موضوعات مهم ــى تن عل
ــزام بها من قبل  ــارات الواجب االلت ــا واإلرش ــا والوصاي بالدن
ــات ذات العالقة بوجوب  ــة اجله ــائقي املركبات ومطالب س
ــن احلوادث املرورية وحماية  ــاذ مايلزم من قبلها للحدّ م اتخ
ــد حظيت الزاوية  ــبة فق أرواح الناس وممتلكاتهم. وباملناس
ــة واملرور العامة  ــؤولني في وزارة الداخلي تلك باهتمام املس
ــرح فيها من  ــواء نظراً ملا يُط ــة املواطنني على حد س وعام
ــل حرصت وعبر  ــف األمر عند حدود ذلك ب ــا ولم يتوقّ قضاي
مه االعالمي «فائق  ه ويقدّ برنامج «دفتر مالحظات» الذي يعدّ
ــاعة السابعة من مساء كل يوم ثالثاء  العقابي» ويبثّ الس
ــة قناة الفضائية العراقية، على طرح موضوعات  من شاش
ــروري وغايتي من وراء ذلك هي  ومالحظات تتعلق بالوعي امل
ــهام في التنبيه خملاطر ما يحصل في الطرق الرئيسة  االس
ــفة التي نتألم  ــوادث املرورية املؤس ــة وتقليل احل أو الفرعي
ــل بالفعل، فأمس األول وقع  ــماعها، وهذا ماحص كثيراً لس
ــف صادر عن اجلهاز املركزي لالحصاء في وزارة  بني يديّ كش
ــاً و (٥٢٣) حادثاً  ــجيل (١١) ألف ــط يتحدث عن تس التخطي
ــي (٢٠٢٢) منها ( ٣٠٧٩) حادثاً مميتاً  مرورياً خالل العام املاض

بنسبة ( ٧, ٢٦٪) و (٨٤٤٤) حادثاً غير مميت وبنسبة
ــل ( ١٠٦٥٩) حادثاً خالل  ــتان مقاب (٣, ٧٣٪) عدا أقليم كردس
سنة (٢٠٢١) وبإرتفاع بلغت نسبته (١, ٨٪) ويقول املتحدث 
بإسم وزارة التخطيط (عبد الزهرة الهنداوي) أن عدد ضحايا 
ــنة املاضية بنسبة (٨, ٦٪)  احلوادث املرورية ارتفع خالل الس
ــنة (٢٠٢١)  ــبة (٩, ١٢٪) عن س وارتفاع في عدد اجلرحى بنس
وان عدد الوفيات الناجتة عن تلك احلوادث بلغ (٣٠٢١) متوفياً 
ــبة ( ٩ ,٨١٪) واألناث (٥٤٧)  ــن الذكور وبنس ــم (٢٤٧٤) م منه
متوفية بنسبة (١, ١٨٪) من اجملموع الكلي للوفيات وهناك 
ــة صراحة، لكن ما  ــرحها ألنها مؤمل ــب يطول ش أرقام ونس
ــواء أكانوا من  نريد قوله هنا إن تلك األرقام من الضحايا س
ــائر املادية املترتبة على  املتوفني أو اجلرحى أو املعاقني واخلس
ــة ابتداءً  ــع اجلهات املعني ــس واالصطدام تض حوادث الده
ــؤوليات كبيرة  ــوداً أمام مس ــرور العامة صع ــن مديرية امل م
ومضاعفة ألن أرواح الناس أمانة برقبة كل مسؤول .. ولنكن 
أكثر وضوحاً فإن ثمة اسبابا مختلفة تقف وراء ما يحصل 
ــي طرقنا اخلارجية منها أم الداخلية بعضها يتعلق أصالً  ف
بعدم صالحية الطرق نفسها للسير وعدم وجود العالمات 
ــدم وجود كاميرات  ــادية وع املرورية التحذيرية منها واالرش
ــرعة املقررة من قبل السائقني  مراقبة وغياب االلتزام بالس
ــالً، أو قيادة املركبة حتت  ــياقة أص أو عدم مهارتهم في الس
ــباب فإن  ر أو التعب أو النعاس وأيّاً كانت األس ــكّ ــر مس تأثي
ــائر  ــاون اجلميع لوقف نزيف الدم وتفادي اخلس املطلوب تع
املادية ألن هذه األرقام املرعبة واخمليفة حتتاج الى وقفة جادة 
ــؤولة من اجلميع لذا أضع عمودي هذا حتت أنظار دولة  ومس

السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية . مع التقدير .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــتعل في القلب ناره، بأن  ــارة وقبل أن تش بدءاُ البد من االش
ــطائي عراقي بامتياز  ــة» هي مصطلح سفس «اجلنجلوتي
يقوم على تداول اللعبة السردية القائمة على الدوران في 
ــمس املعارف  ــة مفرغة وقد ورد في كتاب البوني « ش حلق
الكبرى» أن اجلنجلوتية من الطرق الصوفية !! . أمس األول 
ــته االعتيادية  ــوزراء وخالل جلس ــني صادق مجلس ال اإلثن
ــخ العراق لثالث  ــي األضخم في تاري ــى موازنة مالية ه عل
ــي قدره  ــغ اجمال ــي ( ٢٠٢٣و٢٠٢٤و٢٠٢٥) ومببل ــنوات ه س
ــة اقليم  ــت حص ــار دوالر، وبلغ ــون و (٨٢٨) ملي (١٩٧) تريلي
ــيتم ايداع ايرادات  ــتان في املوازنة (٦, ١٢٪) حيث س كردس
ــاب مصرفي واحد والنقطة الالفتة  نفط االقليم في حس
هي سرعة التصويت والذي هو نتاج توافق سياسي مابني 
ــكلِّة للحكومة وبلغت املوازنة التشغيلية  األطراف املُش
(١٥٠) تريليوناً و (٢٧٣) مليار دينار أما النفقات االستثمارية 
ــار دينار والنقطة املهمة  ــت (٤٧) تريليوناً و (٥٥٥) ملي فبلغ
تكمن في تخصيص (٥٠٠) مليار دينار  للمحافظات احملررة 
ــار لصندوق اعمار قضاء  ــداواة جراحاتها و (٥٠) مليار دين مل
ــن عبث تنظيم داعش  ل الضرّر األكبر م ــنجار الذي حتمّ س
ــي املوازنة  ــو أن يأخذ كل دينار ف ــا نتمناه ه ــي .. وم األرهاب
ــتثمار  ــكان الصح وأن يتم اس ــه الصحيح صوب امل اجتاه
ــزات حقيقية  ــا نرى منج ــكل الذي يجعلن ــوال بالش األم
ــه لعاب  ــيل ل ــغ كبير جداً ويس ــى األرض فاملبل ــة عل ماثل
ــد هذه املرة أن  ــني باملال العام الذين نري ــدين والعابث الفاس
د لهم ضربات موجعة وتقطع ايديهم  قبل أن يتجرأوا  تسدّ
ــنوات املنصرمة .  مبدها للمال العام كما فعلوا طيلة الس
والشيء بالشيء يذكر بودي أن أثير قضية غياب احلسابات 
ــبق ان طرحتها  اخلتامية للموازنات العامة للبالد والتي س
في مناسبات عديدة ، لكن هناك من تعامل معها بـ «األذن 
ــرك من يعنيه  ــد حان الوقت ألن يتح ــة» .. نعم لق الطرش
ــؤولية وعلى وجه اخلصوص السادة  ى للمس األمر أو يتصدّ
ــي ليفتحوا الباب على  ــواب انطالقاً من واجبهم الرقاب الن
ــرار ضياع وإهدار املال العام  ــم وأس مصراعيه لفك طالس
ــؤولني أن ذاكرة الشعب لن تصدأ ولن  .. واعلموا ياكل املس

يضيع كل دينار وراءه مطالب!!.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

NN@ÚÓflbn®a@pbibéßa@lbÓÀ
_ÚÓmÏ‹v‰¶aD@ÍàÁ@·é‹ü@ �Ÿ–Ì@Âfl@

* 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 
بايجــاد 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

هتنئة كتاب جديد

ــدة  جري ــر  حتري ــرة  أس
وعلى  ــدة»  «البينةاجلدي
ــس التحرير  ــها رئي رأس
عبدالوهاب جبار تتقدم 
ــكات  ــي والتبري بالتهان
ــميرة  ــة س ــى الزميل ال
جياد ملناسبة تسنمها 
ــة  ــرة اذاع ــب مدي منص
من  ــراق  الع ــة  جمهوري
ــداد متمنني لها دوام  بغ
ــي  ف ــق  والتأل ــدم  التق

مجال عملها االذاعي.

ــي  واألكادمي ــؤرخ  للم

الدكتور  (حميد  مجيد 

ــراً  مؤخ ــدر  ص ــدو)  ه

ــوم  املوس ــاب  الكت

محيى  ــرزاق  ال ــد  (عب

الثقافي  دوره  ــن)  الدي

ــي  واجملتمع ــي  واالدب

وتناول  ــي..  والسياس

 (٦٤) ــر  عب ــف  املؤل

صفحة السفر اخلالد 

للراحل..

من دون تعليق

@NN�bflb«@140@ä‡«@Â«
?‡Ó€a@C¥„ä‘€a@ÎáD@ÒbœÎ

متابعة / البينة الجديدة   
ر اليمني علي عنتر،  ــي املعمِّ توف
امللقب بـ «ذي القرنني»، عن عمر 
بلغ ١٤٠ عاماً، بعد ثالثة أيام من 
بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة 
ــه.وعاصر املعمر علي عنتر،  رأس

ــرق  ش ــوف  اجل ــة  محافظ ــن  م
العاصمة صنعاء، والذي نبت له 
قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة 
ــهد  ونادرة احلدوث، ثالثة قرون ش
ــداث الربع األخير من  خاللها أح
وأحداث  ــر،  ــع عش التاس القرن 
وعقدين من  ــرين،  العش ــرن  الق
ــرين، وظل  ــرن احلادي والعش الق
يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية 
إلى ما قبل وفاته بثالث سنوات، 
حيث بدأت صحته تتدهور، وكان 
ــام ٢٠١٧.وقام أقارب  ذلك في الع
عنتر ببتر قرنيه عن طريق الكي 

بالنار وبدون جراحة طبية.


