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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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ــتقرار  ــول إن االس ــن نافلة الق م
ــهده البالد  ــي الذي تش السياس
 (٣) ـــ  ل ــة  العام ــة  املوازن ــرار  وإق
ــع  ــق جمي ــط تواف ــنوات وس س
ــة  للحكوم لة  ــكّ املش ــوى  الق
ــيد  ــها الس ــي يرأس ــة الت احلالي
ــو  ــوداني ه ــياع الس ــد ش محم
ــن بأن األمور ستمضي  فأل حس
ــن، وأكيد  ــو األفضل واألحس نح
ــذا هو  ــي ه ــق السياس إن التواف
ــة وحكيمة وأن  ــاج رؤية صائب نت
ــتثمار ذلك في  ــوب اآلن اس املطل
ــر  ــى أكث ــات عل ــق النجاح حتقي
ــب في خدمة  ــن صعيد مبا يص م

 . ــعبه  وش ــراق  الع ــة  ومصلح
ــول أنه  ــى ذلك نق ــاً عل وتأسيس
ــج احلكومي  ــل إجناح البرنام ألج
ــات  بالدرج ــر  النظ ــادة  إع ــإن  ف
اخلاصة واحملافظني باتت مطلوبة 
ــو (  ــوع ه ــعار املرف ــن الش وليك
بره)   ــالن يطلع  ــد والكس الفاس
على أن يستتبع ذلك دعم ومؤازرة 
لعبور  ــا  إعانته ــة  بغي احلكومة 
اخلوانق واألزمات وأن يكون واجب 
ــية هو  ــوى السياس ــع الق جمي
تقدمي ما ميكن من مؤازرة ألن اليد 
ــق كما يقولون..  الواحدة ال تصف
ــر، بودنا  ــيء يذك ــيء بالش والش
ــادة الوزراء  ــب كل الس أن نخاط
ــف  ــى مختل ــؤولني عل وكل املس

بصريح  ــا  ونقوله ــتوياتهم  مس
ــي املكاتب  ــارة أن اجللوس ف العب
ــي  ــة ال يبن ــى الراح ــون ال والرك
ــعباً هو بأمس  دولة وال يخدم ش
ــية  احلاجة الى اخلدمات األساس
وأن عليكم يا من نعنيكم النزول 
الى امليدان ومن يراجع تاريخ الدول 
ــة والتي تتربع  املتطورة واملتقدم
ر ما  على ناصية األزدهار والتحضّ
ــق ذلك والوصول  كان لها أن حتق
ــوال توافر  ــت اليه ل ــا وصل الى م
اإلرادات  ــاب  أصح ــن  م ــال  رج
الوطنية واإلميان املطلق بحتمية 
اخلروج من القمقم.. فهل وصلت 
ــة أخرى  ــي قضي ــة ؟!. وف البرقي
ــيد رئيس  ــد مهمة نقول للس ج

الوزراء ( محمد شياع السوداني) 
ــرارك على  ــد همتك وإص أننا نري
تشغيل املعامل واملصانع وإنعاش 
ــة وكل القطاعات األخرى  الزراع
ــني بأنها احلل  ــا نعتقد جازم ألنن
ــرع إلنهاء  األمثل واألجدى واألس
ــية  املتفش ــة  البطال ــكلة  مش
ــراق .. نعم مطلوب  اليوم في الع
ــعار  لتفعيل ش الفوري  التحرّك 
(صنع في العراق) ووضعه موضع 
التطبيق الفعلي .. ومن دون هذه 
ــتبقى  البطالة س ــإن  ف ــول  احلل
ــبحاً مرعباً يقضّ مضاجعنا  ش
جميعاً وإن املتضرّر األول واألخير 
هو الشعب وعلى وجه اخلصوص 

الطبقات املسحوقة والفقيرة.

كتب رئيس التحرير
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ــر النفط، حيان عبد  ــؤون الطاقة، وزي ــد نائب رئيس الوزراء لش أك
ــي، امس األربعاء، حرص الوزارة على زيادة اإلنتاج الوطني من  الغن
الطاقات التكريرية وتغطية احلاجة احمللية من املنتجات النفطية، 
ــواق اخلارجية.وقال  ــول بعدها إلى تصدير الفائض إلى األس والتح
عبد الغني، خالل فعالية اإلعالن عن الفرص االستثمارية ملشاريع 
ــات التكريرية في العراق التي نظمتها  قطاع التصفية والصناع
ــوزارة، إن  ــب بيان لل ــتثمار، بحس ــوزارة بالتعاون مع هيئة االس ال
ــجاما مع توجيهات  ــتثمارية يأتي انس «اإلعالن عن الفرص االس

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 

بغداد /

السوداني خالل القائه  كلمة قيمة أثناء افتتاح ملتقى السليمانية السابع

ــوزراء، محمد  ــد رئيس مجلس ال اك
ــعى  تس ــة  احلكوم ان  ــوداني،  الس
ــم الرخاء  ــوي ليع ــاء اقتصاد ق لبن
ــي كلمة  ــوداني ف ــد .وقال الس البل
ــى  ملتق ــاح  افتت ــالل  خ ــا  ألقاه
السليمانية السابع،ان»انعقاد مثل 
ــذا اجلمع  ــرات بحضور ه ــذه املؤمت ه
ــني  ــني واملهتمّ ــن الباحث ــر م الكبي
ــل على حرية  ــأن العراقي، دلي بالش
التعبير وممارسة احلياة الدميقراطية 
ــاف : تعهدنا  ــراق اليوم».واض في ع
ــدمي  بتق ــي  ــا احلكوم برنامجن ــي  ف
ــاد  ــاء اقتص ــعبنا وبن ــات لش اخلدم
قوي متماسك وقد متكنَّا من حتقيق 
ــب كبيرة من البرنامج الوزاري». نس

ــاق  االتف ان:  ــوداني  الس ــح  وأوض

ــون املوازنة، ميثل  ــروع قان ــى مش عل
ــادى اإلخفاقات  ــوة جريئة، تتف خط
ــن الوضوح في  ــر ع ــابقة، وتعبّ الس
ــا املُعلنة  ــومة ألهدافن الرؤية املرس
ــار الى ان»  ــي خدمة املواطن».واش ف
ــح أبواب  ــاحٌ مهم لفت ــة مفت املوازن
ــاكل عدة، وحتقيق أولويات  احلل ملش
ــة، ومكافحة الفقر،  معاجلة البطال
ــالح  باإلص ــروع  والش ــاد،  والفس
ــوداني  الس ــني  االقتصادي».وب
ــي،  والسياس املالي  ــتقرار  ،ان»االس
ــتثمار أمثل  ــق أمام اس يعبِّد الطري
ــريع قانون  ــا األولى، وتش لثروة بلدن
ــاز، والتفاهم مع إقليم  النفط والغ
ــدد»  ــذا الص ــراق به ــتان الع كردس
ــادر مصطلح  ــوداني، لنغ .وقال الس
ــتبدلها  العالقة»، ونس ــاكل  «املش
ــتدامة،  املس ــاريع  املش ــارات  بعب

ــتركة،  املش ــة  االقتصادي ــرص  والف
ــتدام وعادل لكل  س ــن أجل رفاه مُ م
ــى ان « الذكرى  ــار ال العراقيني».واش
املؤملة للجرمية النكراء التي ارتكبها 
ــعبنا  ــوري ضد ش الدكتات ــام  النظ
ــة هي  ــة حلبج ــي مدين ــردي ف الك
تنا في مجلس  مناسبة حزينة.، وصوّ
ــروع  ــني على مش ــل يوم ــوزراء قب ال
ــة، وهو أقل ما  حتويلها إلى محافظ
ــن أن نقدمه مقابل تضحياتهم  ميك
ان  ــوداني  الس ــام».وتابع  اجلس
ــت مثمرة،  ــي أربيل كان ــا ف «لقاءاتن
ــاء  رؤس ــن  م ــة  مجموع ــت  والتقي
ــات، وحتاورنا  ن ــزاب وممثلي املكوّ األح
بال قيود، ألننا -قوالً وفعالً- أبناء وطن 
واحد، ومصير واحد».وأثنى السوداني 
ــة للتوفيق بني  ــود املبذول على اجله
ــية الكردستانية  القيادات السياس

لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه 
اجلهود».واكد ان «النعرات املشوهة 
ــي ترى أن قوة جزء  لوحدة العراق الت
ــاف احلكومة  ــن أجزائه هي بإضع م
ــات  املكون ــاف  بإضع أو  ــة  االحتادي
ــت مدخالً  ــالد، كان ــي الب ــرى ف األخ
لتنظيم داعش اإلرهابي لالنقضاض 
ــدداً جميع  ــة، مه ــب الدول ــى قل عل
ــتثناء».واكد  ــن دون اس ــات م املكون
السوداني،اننا  نتطلع إلى شراكات 
ــتدامة،  ومس ــة  عميق ــة  اقتصادي
ــقيقة  الش ــعوب  بالش ــا  جتمعن
والصديقة، ونتبادل احلرص على األمن 
ال  معهم، بالتعاون االقتصادي الفعّ
ــيس ألمن  واملثمر، ميكن فقط التأس

مستدام».

كتب اِّـحرر السياسي
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ــي فائق زيدان،  ــاء األعلى القاض ــى رئيس مجلس القض التق
امس األربعاء، رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني 
وقضاة السليمانية.وقال إعالم القضاء في بيان ورد لـ «البينة 
ــاء األعلى القاضي  ــه التقى رئيس مجلس القض اجلديدة» ان
فائق زيدان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان السيد قوباد 
ــادة القضاة نواب رئيس واعضاء محكمة  طالباني رفقة الس
ــليمانية وعدد من  ــتئناف الس التمييز في االقليم ورئيس اس
قضاة احملافظة».وأضاف: ان اللقاء كان على هامش زيارته الى 

السليمانية حلضور ملتقى السليمانية السابع.

ــلطات النقل في إيران، امس األربعاء، التوصل إلى  أعلنت س
ــراق حول إعادة انطالق رحالت القطار املركب  تفاهم مع الع
ــر اإليرانية لألنباء عن  ــران وكربالء.ونقلت وكالة مه بني طه
ــركة النقل السككي في إيران ميعاد صاحلي قوله،  مدير ش
إنه «مت التوصل إلى تفاهم مع العراق حول قضية ربط سكك 
ــران والبصرة العراقية،  ــلمجة جنوب غربي إي احلديد بني ش

ــالق رحالت القطار املركب  ــك التفاهم حول إعادة انط وكذل
ــه «خالل اجتماع  ــران وكربالء».ولفت صاحلي إلى أن بني طه
ــتركة اإليرانية - العراقية في بغداد مت التوصل  اللجنة املش
ــة العراقية حول  ــؤولي احلكوم إلى تفاهمات جيدة مع مس
ــريع الربط السككي بني  ــكك احلديد وخاصة تس قطاع س
ــة الطرفني للربط  ــلمجة والبصرة وكذلك إعالن جهوزي ش

السككي بني البلدين عبر منفذ خسروي احلدودي أيضا».
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ــؤون  ــة لش ــة العام ــت املديري اعلن
ــتخبارات  ــي وكالة االس ــدرات ف اخمل
والتحقيقات، امس االربعاء، القبض 
على تاجر مخدرات بحوزته مليوني 
ــرت  ــي البالد.وذك ــدر غرب ــرص مخ ق
ـــ «البينة  ــان ورد ل ــي بي ــة ف الوكال
ــخصي  ــراف ش ــدة» انه «بإش اجلدي

ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد 
املديرية  ــت  ــمري، متكن الش ــر  األمي
ــدرات في وكالة  ــؤون اخمل العامة لش
االستخبارات غربي البالد من تنفيذ 
ــن إلقاء  ــفرت ع ــة نوعية أس عملي
ــدرات باجلرم  القبض على تاجر مخ
املشهود, بناءً على معلومات دقيقة 
ــر املديرية العامة ووفق  وردت الى مق

ــت بحوزته  ــة وضبط ــر قضائي أوام
ــن  م ــرص    ق ــي  (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون
ــاط محاولة  ــدرة بعد احب ــواد اخمل امل
ــدت املديرية العامة  تهريبها».وعاه
العراقي،  ــعب  الش اخملدرات  لشؤون 
بحسب البيان» مبزيد من العمليات 
ــام  ــاعات واألي ــالل الس ــة خ النوعي

القليلة املقبلة».

ــت هيئة النزاهة االحتادية، امس االربعاء، عن صدور  أعلن
أمري استقدام بحق مديرين عامني سابقني في مصرف 
ــالن بها. ــرر باجلهة التي يعم ــا الض ــيد؛ إلحلاقهم الرش
ــان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ «البينة  وذكر بي
اجلديدة» أن «محكمة بعقوبة اخملتصة بالنظر في قضايا 
ــتقدام بحق اثنني من املديرين  ــة اصدرت أمري اس النزاه
ــك لقيامهما  ــابقاً؛ وذل ــيد س العامني في مصرف الرش

ــارات دينار إلى  ــة (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ملي مبنح قرض بقيم
شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمني السكنية في 
احملافظة خالل العام ٢٠١٤».واضافت أن «القرض املمنوح 
ــركة كان يجب أن يتم على دفعتني وحسب نسبة  للش
اإلجناز، بينما لم تتجاوز نسبة اإلجناز الـ(٦ ٪)، ومت سحب 
املشروع الحقاً من الشركة».وتابعت الدائرة إن «األمرين 
ــتناداً إلى أحكام املادة (٣٤٠) من  أصدرتهما احملكمة؛ اس

قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)».
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   شريحة املتقاعدين تسجل عتبها الشديد على 
ــتثناء وعلى وجه  ــواب من دون اس ــادة الن كل الس
ــتقلني وغيرهم ممن أطلقوا  ــد النواب املس التحدي
ــت قبة  ــون حت ــيصولون ويجول ــم س ــوداً بأنه وع
ــة للمتقاعدين  ــزاع احلقوق املهضوم البرملان إلنت
ــواب البرملان حتى التزموا الصمت  وما أن دخلوا أب
ــدة « ال حس وال  ــل أحجار صل ــق وصاروا مث املطب
ــفت  ــاقطت أوراق التوت وتكش ــس» .. لقد تس نف
ــابقاً هو  ــورات بعدما تبني بأن كل ما أطلق س الع
محض «تصريحات» الستدرار العواطف ليس إال .. 
سؤال املتقاعدين ملن يعنيه األمر : جا وين حجيك 

ذاك وزماطك النه ؟.

ÚÓ„b‡Ó‹é€a@Òbö”Î@ÊbnçÖä◊@·Ó‹”a@ÚflÏÿy@èÓˆâ@kˆb„@Ô‘n‹Ì@ÊaÜÌã
دياُّـ /

وكاالت /



بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة التخطيط، امس 
ــو  نح ــود  وج ــاء،  الثالث االول 
ــة  كهربائي ــدة  مول ــف  أل  ٤٩
البالد،  ــي  ف ــاع اخلاص  للقط
ــني عائلة  ــارب ٧ مالي ــا يق وم
مشتركة وبعدد عاملني يصل 
ــدث  ــال املتح ــى ٤٥ ألفاً.وق إل
ــم الوزارة عبد  ــمي باس الرس
ــي بيان،  ــداوي ف ــرة الهن الزه
ــدات  ــح مول ــج مس إن «نتائ
ــدرة الكهربائية للقطاع  الق
ــع احملافظات  اخلاص في جمي

ــات اقليم  ــا محافظ مبا فيه
ــتان، الذي نفذه اجلهاز  كردس
ــذي  وال ــاء،  لإلحص ــزي  املرك
ــي العراق،  ــرة ف ــذ ألول م يُنف
ــفت عن أن عدد املولدات  كش
اإلجمالي (محرك+راس توليد) 
بلغ (٤٨٥٣٣)، مولدة، في حني 
ــجل عدد العاملني الكلي  س
ــاع املولدات (٤٤٦٤٠)،  في قط
ــداوي،  الهن ــاف  عامل».وأض
ــور املمنوحة  ــة األج أن «قيم
ــني في املولدات بلغت  للعامل
ــون دينار، فيما  (٢٠٠,٦٤٨) ملي

ــتفيدين الكلي  بلغ عدد املس
(٦,٧٠٠,٦٦٥) مشترك، أما عدد 
األمبيرات اجملهزة خالل الشهر 
الواحد فوصلت (٢٥,٨٧٥,٧٢٢) 
ــي  ــغ إجمال ــا بل ــر، فيم أمبي
ــة (٣,٤٧٩)  ــرادات املتحقق اإلي
مليار دينار، توزعت داخل فترة 
ــدار (٢,١٠٥) مليار  ــذروة مبق ال
ــرة الذروة  ــار، اما خارج فت دين
ــدار (١,٣٧٤) مليار  ــت مبق كان
ــه «أما كمية  ــع أن دينار».وتاب
الوقود املستخدم داخل فترة 
ــت (٢,١٧٨)  ــد بلغ ــذروة فق ال

ــجلت  مليون لتر، في حني س
ــذروة (١,٢٤٣)  ــرة ال ــارج فت خ
ــر، وبقيمة إجمالية  مليون لت
دينار  (١,٩٤٧) مليون  مقدارها 
ــت كمية  ــي، فيما وصل عراق
داخل  ــتخدمة  املس ــوت  الزي
فترة الذروة وخارجها إلى (٣٣) 
ــر، وبقيمة إجمالية  مليون لت
دينار  ــون  ملي ــا(١٢٣)  مقداره
ــني بلغت أجور  عراقي، في ح
(٦٥) مليون  والصيانة  اإلدامة 

دينار عراقي».

البينة الجديدة / هيثم القيسي
العامة  ــعد  ــركة س ــل ش تواص
اإلعمار  وزارة  ــكيالت  ــدى تش إح
ــة    العام ــات  والبلدي ــكان  واإلس
ــروع ماء  أعمالها في تنفيذ مش
املاء؛  ــرة  دائ ــح  ــامية؛ لصال الش
التابعة للوزارة، وبكلفة تعاقدية 
بلغت ٤٤ مليار  دينار  . وفي حديثه 
ــيد  ــروع، قال الس ــذا املش عن ه
ــركة،املهندس  الش ــام  ع ــر  مدي
ــد مت  ــي:» لق ــل امليال ــدر فاض حي
مؤخراً اجناز صب األساس للخزان 
ــي BS2، ونحن اآلن في طور  األرض
ــاس للخزان  ــب األس ــة ص تهيئ
ــل  العم ــازال  وم  .BS1 ــي   األرض
ــاءات  ــال انه ــي أعم ــتمراً ف مس
أبنية موقع الـ (TP)، وفي التهيئة 
ــقف الثاني.  لصب األعمدة والس

ــبة اإلجناز الفعلي  وقد بلغت نس
ــأل اهللا  ــروع  ١٠٫٥٦٪.ونس للمش
ــازه؛ ضمن املدة  أن يوفقنا في اجن
الزمنية احملددة له، خدمة ألهالي 
ــروع  املدينة الكرام».يُذكر أن مش
ــزي؛ مصمم  ــامية املرك ماء الش
تبلغ  ــة  انتاجي ــة  ــل بطاق ليعم
 ٣٠٠ ــي  حوال ــة  خلدم م٣؛   ٤٠٠٠
ــمة من أهالي الشامية.  ألف نس

ــدة  وح ــن  م ــروع  املش ــف  ويتأل
للسحب؛ يتم من خاللها سحب 
ــر؛ وضخه  ــن النه ــام م ــاء اخل امل
ــول ٢٫٢٥كم، إلى  ــوب بط عبر انب
ــة؛والتي   محطة املعاجلة الرئيس
ــة املاء اخلام؛  تقوم بدورها مبعاجل
ــه وتعقيمه وضخه الى  وتصفيت
يتألف  ــا  الالحقة.كم ــدات  الوح
ــدة للضخ Bs2 في  ــاً من وح أيض

منطفة الصالحية؛ يضخ عبرها 
ــدة املعاجلة  ــن وح ــوارد م ــاء ال امل
ــة؛ إلى خزان أرضي داخل  الرئيس
الوحدة؛ وعبر انبوب بطول ٨ كم؛ 
ــة األحياء  ــه إلى بقي ــم ضخ ليت
ــك من وحدة الضخ  اجملاورة. وكذل
في منطقة الشامية التي يضخ 
ــن وحدة  ــادر ع ــاء الص ــا امل إليه
ــى اخلزان  إل ــة؛  الرئيس ــة  املعاجل
ــوب بطول ٢٫٢٥  ــي؛ عبر انب األرض
كم؛ ليتم ضخه الحقاً إلى أهالي 
ــروع ماء الشامية  املنطقة.وملش
ــتراتيجية  اس ــة  أهمي ــزي؛  املرك
ــم قاعدة  ــهم بتدعي ــوف تس س
ــد، وتنهي  ــة للبل ــى التحتي البن
املعاناة املزمنة ألهالي املدينة من 

حِ املياه.
شُ
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بغداد / البينة الجديدة
ــة، مؤخراً، أن  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــرت وزارة اإلعم ذك
ــد التنفيذ  ــكنية املنفذة أو قي ــاريع الوحدات الس ــل مش مجم
والتهيئة حالياً، ال تسدّ أكثر من ربع حاجة البالد الفعلية منها 
ــكان بالوزارة  ــال مدير عام دائرة اإلس ــى العام ٢٠٣٠.وق وصوالً إل
ــاءات التي  ــات واإلحص ــي، إن «البيان ــد الفرطوس ــادق محم ص
ــالد إلى ثالثة  ــات اخملتصة، تؤكد حاجة الب ــا وزارته واجله أعدته
ــام ٢٠٣٠ من أجل معاجلة  ــكنية وصوالً إلى الع ــني وحدة س مالي
ــكن اخلانقة فيها»،  وأضاف الفرطوسي، أنه «باملقابل  أزمة الس
ــاريع الوحدات السكنية  ــر أنَّ مجمل مش فإنَّ اإلحصائية تؤش
ــي البالد، تتجاوز الـ٨٥٠ ألفاً،  املنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة ف
ــدات وصوالً إلى  ــد حاجة البالد من الوح ــهم بس أي إنها ستس

العام ٢٠٣٠».

بغداد / البينة الجديدة

ــس  ام ــة،  التربي وزارة  ــدرت  أص
ــة  ــا حلمل ــاء، تنويه االول الثالث
ــة  والطلب ــا  العلي ــهادات  الش
ــملوا  ش ــن  الذي ــل  األوائ
في  الوزارة  ــت  بالتعيينات.وقال
بيان، إنه «استكماال ملتطلبات 
ــة  حمل ــن  م ــى  يرج ــني  التعي
ــة  والطلب ــا  العلي ــهادات  الش
األوائل الذين ظهرت أسماؤهم 
ــن  م ــواردة  ال ــات  التعيين ــي  ف

ــادي  االحت ــة  اخلدم ــس  مجل
(الوجبة األولى) محافظة بغداد 
وفق القائمة املنشورة مراجعة 
ــة  املديري ــة/  التربي وزارة  ــر  مق
ــة/  اإلداري ــؤون  للش ــة  العام
ــي)  الثان ــق  (الطاب ــات  التعيين
ــرض  لغ ــن  ــتٍ ممك وق ــرعِ  بأس
استكمال معاملة التعيني مع 
الثبوتية  املستمسكات  جلب 
ــخص».واضاف البيان،  لكل ش
ــات  وجب ــن  تعل ــوف  س ــه»  أن

التعيني األخرى الحقاً».

بغداد / البينة اجلديدة
ــة الثالثاء  ــدرت وزارة الصح أص
ــا  لفرقه ــا  توجيه ــي،  املاض
التفتيشية يخص املطاعم في 
الوزارة  واحملافظات.وقالت  بغداد 
في بيان ، إنه «تنفيذا لتوجيهات 
ــناوي،  وزير الصحة صالح احلس
مت توجيه فرق الرقابة الصحية 
الصحية  ــا  حمالته ــف  بتكثي
ــروط  بالش ــزام  االلت ــة  ملراقب
ــة للمطاعم في بغداد  الصحي
ــافها  ــد اكتش ــات بع واحملافظ
ــروط  لش ــرة  كثي ــات  مخالف
ــة في  ــة وخاص ــة العام الصح
املطاعم».وشددت الوزارة «على 
ــزام  بااللت ــم  املطاع ــاب  اصح
ــروط الصحية والضوابط  بالش
ــد  بتجدي ــة  اخلاص ــة  الوزاري
للعاملني  ــة  الصحي االجراءات 
ــة املواد  ــا ومتابعة صالحي فيه

ــة  بنظاف ــزام  وااللت ــة  الغذائي
ــع املواد  ــن صن ــم واماك املطاع
ــا  ــني حفاظ ــة للمواطن املقدم
ــالمتهم من  على صحتهم وس
ــيرة  ــراض.  مش باالم ــة  االصاب
ــة االجراءات  الى «اتخاذها كاف
القانونية بحق املطاعم اخملالفة 
ــرض غرامات مالية  باغالقها وف

خدمة للصالح العام».

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت سلطة الطيران املدني، الثالثاء املاضي، افتتاح املدرج الثاني في 
ــلطة الطيران املدني العراقي  ــتعرض رئيس س مطار بغداد الدولي.واس
ــازات التي  ــر صحفي، «أهم اإلجن ــدي خالل مؤمت ــد الرزاق األس ــاد عب عم
ــار بغداد  ــدرج الثاني ملط ــيمـا أفتتاح امل ــالل هذه الفترة س ــت خ حتقق
الدولي وبعض املرافق اخلدمية اخلاصة باملسافرين، جاء ذلك خالل مؤمتر 
ــيد  ــترك مع رئيس رابطة املصارف العراقيـة اخلاصة الس صحفي مش
ــة املدنية «.وقال  وديع احلنظل ومدير مطار بغداد الدولي ومدير الهندس
ــدي إن «تلك اإلجنازات التي حتققت اليوم تأتي برعاية ومتويل البنك  االس
ــزي العراقي ورابطة املصارف العراقيـة اخلاصة ضمن مبادرة متكني  املرك
ــهم في دعم املبادرات اجملتمعية والتي تضمنت تأهيل املدرج  والتي تس
ــة في املطار  وإعادة  ــار بغداد الدولي وعدد من املرافق اخلدمي ــي ملط الثان
ــق بأماكن  ــافرين، والتي تتعل ــاالت  املس ــض االعمال في ص ــل بع تأهي
اجللوس  واخلدمات الصحية وغيرها».واضاف أن «عودة املدرج الثاني في 
املطار للعمل جاء نتيجة أعمال التأهيل والتطوير وبإشراف الهندسية 

املدنية في املطار وضمن املواصفات املعتمدة .
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
تنفيذا  لتوجيهات السيد رئيس الوزراء ووزير التجارة االستاذ 
ــراع في عملية أمتتة البطاقة التموينية  اثير الغريري باالس
ــواد الغذائية  ــركة العامة لتجارة امل ــت مدير عام الش ترأس
ــوي اجتماعا  مع ممثلي احدى  ــة ملى هاشم املوس املهندس
ــروع  ــة اآلليات اخلاصة مبش ــركات املتخصصة ملناقش الش
االمتتة واعتماد البطاقة االلكترونية بدال من الورقية .واشارت 
ــتعدادات  ــة االس ــر العام انه مت خالل االجتماع مناقش املدي
ــيتم العمل  ــة  من خالل االطالع على املواقع التي س الفني
ــيرة الى انه مت  ــا كمراكز لالصدار .مش ــن خاللها واتخاذه م
االتفاق في وقت سابق على  اعتماد محافظة كربالء كبيئة 
جتريبية للنظام  اجلديد .ونوهت املوسوي ان العمل بالنظام 
سيكون عبر  تطبيق على اجهزة الهاتف احملمول للمواطنني 
من خالل سيرفرات خاصة باستقبال البيانات .مؤكدة على 
ــه ان الهدف من اصدار البطاقة االلكترونية هو  الصعيد ذات
ــداد احملجوبني  ــلة الغذائية وحصر اع ــروع الس تهذيب مش
واملسافرين واملتوفني وتقليل الشكاوي .وقد حضر االجتماع 

معاون املدير العام   وفريق األمتتة في الشركة .

بغداد / البينة الجديدة
ــاد علي  ــر الكهرباء زي ــه وزي وج
ــوزارة  ال ــكيالت  تش  ، ــل  فاض
ــوء  لس ــبا  حتس ــتعداد  باالس
االحوال اجلوية.وذكر بيان لوزارة 
ــر الكهرباء  ــاء ، أن «وزي الكهرب
زياد علي فاضل وجه تشكيالت 
ــتعداد  باالس ــة  كاف ــوزارة  ال
ــوى واملرابطة  ــة القص واجلاهزي
التامة حملطات التوليد وخطوط 
ــبكات التوزيع ، وكالً  النقل وش
ــب موقعه ومسؤولياته،  بحس
ــوال  باالح ــوء  س ألي  ــباً  حتس
ــة  رعدي ــف  وعواص ــة  اجلوي
(بحسب االنواء اجلوية ) ،ويعتبر 
هذا سياق عمل ثابت» .وأضاف، 

ــكل تام مراعاة  أنه «يشدد بش
لكهرباء  احلاكمة  االستثناءات 
للمستشفيات ومشاريع املياه 
ــرف الصحي«،  ــات الص ومحط
ــازن  اخمل «دوام  ان  ــى  ال ــا  الفت
ــاعة لتجهيز  ـــ٢٤ س ال بنظام 
ــبكة  املواد احلاكمة ألدامة الش
ــة ، مع احلرص البالغ  الكهربائي
ــالمة  الس ــراءات  اج ــاة  ملراع

للعاملني واملعدات» .

 البينة الجديدة / قاسم حوشي 

ــية والفنية  تواصل الكوادر الهندس
ــي العامة  ــركة حموراب التابعة لش
ــدى  اح ــائية  االنش ــاوالت  للمق
ــكيالت وزارة االعمار  واالسكان  تش
والبلديات واالشغال العامة مشروع 
ــعة طريق كوت - بغداد .أعمال  توس
ــث مت  ــري حي ــاس القي ــة االس طبق
ــاء (٥٨٠٣٨٤ م٢) بطول (٥٧كم)  اكس
ــة بكمية (١٢٨٩٠٠ م٢)  وطبقة رابط
ــاب و(٦كم)  ــم) ملمر االي بطول (١٦ك
ــة  طبق ــاء  واالكس ــاب  الذه ــر  ملم
ــاس القيري حيث يعتبر طريق  االس
كوت - بغداد من الطرق املهمة حيث 
ــة الناصرية والكوت  ــط محافظ يرب
ــداد وألجل  ــة بغ ــارة مبحافظ والعم
احلصول على اعلى درجات السالمة 

في الطريق فقد مت املباشرة بتوسعة 
ــركتنا ليصبح  ــن قبل ش الطريق م
عرض الطريق ١٢م اي يضاف  ٥ م من 

اجلانبني اما االعمال املنفذة حاليا. 
ــر االكتاف بكمية ٣٢٥٠٠٠م٣  ١- حف
/ ٢- دفن االكتاف بكمية ٢٥٧٢٤٨م٣ 
ــط صنف  ــى اخلاب ــال احلص / ٣- اعم
ــة اولى  ــة ٢٩١٣١٣م٣ طبق (B) بكمي
ــدول / ٤- الدفن  وثانية مفروش ومح
ــن  ــتعارة م ــر االس ــتخدام حف باس
 -٥  / =٣٩٣٨٩٧م٣  ــع  املقط ــارج  خ
ــل القناطر الصندوقية  اعمال تطوي
ــتمر في باقي  =٢١٢٩م٣ والعمل مس
القناطر التي ال توجد فيها تعارضات 
كما مت املباشرة باعمال احلفر وصب 
ــر االنبوبية  ــم القناط ــس معظ اس
ــث مت اجناز ٤٩٢ م.ط ، كما مت اجناز  حي
صب الركائز الكونكريتية واالعمدة 

ــبة (١٠٠٪)  ــدة بنس ــات االعم وقبع
النعمانية  ــر  ــزة) جملس ركي بعدد(٢٦ 
وإجناز صب قبعات االعمدة واالكتاف 
وتنصيب روافد كونكريتية عدد (١٨) 
ــول (٢٤) م وعدد (١٨) رافدة  رافدة بط
ــرة  بطول (١٢) م باإلضافة إلى املباش
ــة  ــات الترابي ــن الطبق ــال دف باعم
ــاب بكمية) الذه ــب  ــرب جان للمق
(٤١٠٠٠) م٣ كما مت حفر وصب الركيزة 
ــر االحرار واملباشرة  التجريبية جملس
ــة  ــات الترابي ــن الطبق ــال دف بأعم
ــاب بكمية  ــب الذه ــرب جان للمقت
ــات  ــع تعارض ــاز رف (٣٢٠٠٠) م٣ واجن
ــاء  اعمدة الكهرباء (١٠٠٪) بعد انش
ــول (١٥)كم في  ــبكة جديدة بط ش
ــتمر  ــق والعمل مس ــي الطري جانب
ــة باالضافة  ــرش الطبقة الرابط بف
الى املباشرة بأعمال تنفيذ سيطرة 

ــه  ــا اوضح ــذا م ــداد . ه ــوت - بغ ك
ــن محمد امني  ــعد الدي املهندس س
ــركة حمورابي العامة  ــر عام ش مدي
ــا اضاف  ــائية كم للمقاوالت االنش
ــاء ثالث  ــن العمل انش قائال...يتضم
مجسرات للتقاطعات على الطريق 
ــرار  ــة االح ــل ناحي ــد مدخ االول عن
الثاني عند مدخل قضاء النعمانية 
ــل ناحية الدبوني  الثالث عند مدخ
ــا ان هنالك عددا من التعارضات  كم
مت اجنازها (١٠٠٪) على شكل اعمدة 
ــاء وخطوط ماء وبعض االبنية  كهرب
ــاب  ــع اصح ــاون م ــب ) بالتع (مواك
ــق  ــع الطري ــة م ــب املتعارض املواك
ــع اصحاب  ــر م ــاون كبي ــاك تع وهن
ــركة  الش ــرت  باش وايضا  ــب  املواك
اجنزت الشركة نصب اعمدة جديدة 
ــع  ــاون م ــاء بالتع ــبكة الكهرب لش

ــركة  ــط . و ش ــاء واس ــرة كهرب دائ
ــاريع  ــة في مش ــي مختص حموراب
ــور ولديها من االعمال  الطرق واجلس
الكثيرة في رصيدها باالعتماد على 
احملافظات  بأغلب  املنتشرة  كوادرها 
ــا في  ــى نهجه ــتمرة عل ــي مس وه
ــعبنا الكرمي  خدمة العراق وابناء ش
ــركة محلية  كما نفتخر بكوننا ش
ــاهم في تلك  ــاهمت والزالت تس س
ــات  ــع احملافظ ــي جمي ــاريع وف املش
ــوض  للنه ــتمرار  باس ــعى  ونس  ،
ــر  املعايي ــق  ليطاب األداء  ــتوى  مبس
العاملية . صاحب العمل دائرة الطرق 
واجلسور وإشراف دائرة طرق وجسور 
واسط جهة الفحص املركز الوطني 
للمختبرات االنشائية نسبة االجناز 

اخملطط (٢١٫٩٪) والفعلي(٣٦٫٤٥٪) .

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ رزاق  ــر النقل ، األس ــال   وزي ق
ــاء  ــعداوي ، الثالث ــس الس محيب
ــوزاري  ال ــج  البرنام ان   ، ــي  املاض
ــراءات مكافحة  يدعم جميع إج
ــي مقر  ــدين، ف ــاد والفاس الفس
ــكيالت. التش ــع  وجمي ــوزارة  ال
وأضاف السيد الوزير في مستهل 
ــا الوزارة  ــة أقامته ــدوة تثقيفي ن
ــة النزاهة ،  ــع هيئ ــيق م بالتنس
ــدوات مهمة جدا في  أن «هذه الن

ــاد  ــام ضد الفس ــة رأي ع صناع
والفاسدين»، مؤكدا أن البرنامج 
ــق بيئة  ــتهدف «خل ــوزاري يس ال
نظيفة ملواجهة حواضن الفساد 
في كل مكان تكون عائديته الى 
الوزارة».ودعا السعداوي القائمني 
ــات  على الندوة ، الى تعميم ورش
ــة  اخلاص ــة  التوعوي ــل  العم
بالفساد ، في جميع التشكيالت 
التابعة للوزارة ، من أجل تثقيف 
ــكيالتنا ضد هذه اآلفة  كوادر تش

اخلطرة التي تهدد جميع مفاصل 
ــه  معالي ه  ــوّ وقيمه».ون ــع  اجملتم
ــدا «أنها  ــادرات ، مؤك ــذه املب به
ــت قضايا نظرية فحسب،  ليس
امنا تسهم بشكل كبير في بناء 
ــة صاحلة». ــق بيئ ــان وخل االنس
ــيد الوزير على «جهود  واثنى الس
ــار مالحقة  ــأة النزاهة في إط هي
ــا  دعم  ، ــدين  والفاس ــاد  الفس
الوزراء». ــس  رئي دولة  لتوجيهات 
من جانبها ، قالت الدكتورة منال 

ــة النزاهة  ــادي من هيئ ــد اله عب
ــد  ــي اجلدي ــج العلم ، ان البرنام
ــر الوعي  ــأة «يهدف الى نش للهي
ــاعة ثقافة  بأهمية النزاهة واش
ــا ، من خالل االنفتاح  التحلي به
ــرائح االجتماعية ، في  على الش
ــني  املوظف ــريحة  ش ــا  مقدمته
ــم الندوات  ــك من خالل تنظي وذل
وورش  ــة  والتوعوي ــة  التثقيفي
العمل املستمرة، خدمة للصالح 

العام».

بغداد / البينة الجديدة

تواصل  وكالة االستخبارات والتحقيقات 
ــة عملياتها  ــي وزارة الداخلي االحتادية ف
ــة عناصر عصابات داعش  األمنية ملتابع
ــف  ــم وجتفي ــاص منه ــي للقص اإلرهاب
منابعهم ووفقا ملعلومات استخباراتية 
دقيقة مكنت أبطال وكالة االستخبارات 
ــاء القبض على  ــي صالح الدين من إلق ف

ــني وفق أحكام  ــبعة إرهابيني مطلوب س
ــم لعصابات  ــاب) النتمائه ــادة (٤/إره امل
داعش اإلرهابي، وتوزعت مهامهم داخل 
تلك العصابات اإلجرامية في نقل املواد 
ــيطرات الوهمية  ــة ونصب الس الغذائي
ــوم على القوات  ــتراكهم في الهج واش
ــة ونهر  ــة الفرحاتي ــي منطق األمنية ف
ــحاقي وتوزيع ما يسمى الكفاالت  االس
ــش، فضال عن  ــل عناصر داع ــى عوائ عل

عمل أحدهم مبا يسمى ديوان الزكاة وآخر 
ــمى إمامة املساجد ،  تتلمذ على ما يس
ــا عمل أحدهم خطيب جامع كانت  فيم
ــه إلقاء اخلطب وحتريض املواطنني  مهمت
ــراً على مقاتلة القوات األمنية قبل  قس
ــن أقوالهم  ــث مت تدوي ــام التحرير. حي أي
ــراف واتخذت  ــا باالعت ــا وقضائي ابتدائي

بحقهم اإلجراءات القانونية الالزمة.
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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
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ــداً أن تكون أرض  ــع ، لن نقبل أب وتاب
ــاً لتهديد أمن اجلوار،  العراق منطلق
ــتورنا يُلزمنا بعدم التدخل في  ودس
ــا ال نقبل بأن  ــؤون اآلخرين، مثلم ش
متس كرامة أرضنا وسيادتنا انطالقاً 
ــاف  غيره».واض ــن  م أو  ــوار  اجل ــن  م
ــوداني، حكومتُنا أولت، مبكراً،  الس
ــة لتدعيم قوات حرس  ية خاص أهمّ
ــود ضبطها  ــن جه ــدود، وزادت م احل
ة  ومنع التسلل، والقضاء على أي قوّ
تسعى لزعزعة االستقرار، سواء في 
إقليم كردستان أم في أي مكان آخر 
من أرض العراق».واشار السوداني الى 
ــراق وموقعه اجلغرافي  ان» تاريخ الع
ــه وقدراته االقتصادية وما  وإمكانيات
ــرية، تؤهله  ــوارد بش ــه من م وميتلك
للعب دور محوري في منطقة الشرق 
األوسط والعالم؛ كي يصبح مرتكزاً 
إقليميا».وبني ان «هذا األسبوع كان 
ــليط الضوء  حافالً بالنجاحات وتس
ــط العراق  ــانية ترب على قضية إنس
ــر  ــي عب ــي والدول ــه اإلقليم مبحيط
عقدنا مؤمتر املناخ في البصرة».وقال 
ــعينا ضمن برنامجنا  السوداني ،س
ــة ملواجهة  ــح األولوي ــي ملن احلكوم
ــرات املناخية عبر عدد من  آثار التغي
ــي تقليل  ــهم ف ــاريع التي تس املش
ــاء محطات  ــا إنش ــات منه االنبعاث
ــل مواقع  ــددة، وتأهي ــة املتج الطاق
ــاريع  ي املغلقة، ومش الطمر الصحّ
ــات  وتقني ــر،  التصح ــة  مكافح
ــات  ــاه، ومعاجل ــة للمي ــرّي املقنِّن ال
ــني، وقّعنا مؤخراً  ــاه الثقيلة».وب املي
ــة  التراخيص اخلامس ــة  عقود جول
ــب ووقف  ــاز املصاح ــتثمار الغ الس
، خلفض االنبعاثات الكربونية  حرقهِ
بنسب كبيرة، وسنمضي في تطوير 
ل الغاز املصاحب  ــاريع التي حتوّ املش
الكهربائية. ــة  للطاق ــدر  ــى مص ال

واضاف ، أطلقنا مبادرة كبرى لزراعة 
ــجرة ونخلة في عموم  (٥) ماليني ش
ــراق، يرافقها إطالق  ــات الع محافظ
ــري  ــجير احلض ــي للتش ــل وطن دلي
وألوّل مرّة في العراق.وتابع السوداني 
ــم أن يتعلم  ــي كلمته،ميكن للعال ف
الدروس الكثيرة من معركة الشعب 
ــه وأديانه،  ــي، مبختلف أعراق العراق
ــي حربه ضد اإلرهاب.الى ذلك، اكد  ف
ــوداني ان  ــوزراء محمد الس رئيس ال
ــة باحلديث عن التدخل  هناك مبالغ
ــي .وقال  ــأن العراق ــي في الش اإليران

رئيس الوزراء: إيران دولة جارة ولدينا 
شراكات معها. على صعيد آخر اكد 
ــتان نيجيرفان  ــم كردس رئيس اقلي
ــذي مت في إطار  ــي ان االتفاق ال بارزان
ــة،  العام ــة  املوازن ــون  قان ــروع  مش
ــال في  ــكل العراق.وق ــد ل ــل جي عم
ــليمانية : نتطلع إلى  ــى الس ملتق
ــتمرار هذا التوجه وإصدار قانون  اس
النفط والغاز بنفس روحية التعاون 
ــو طبقت  ــاف: ل ــني. واض ــني اجلانب ب
ــب الدستور لكانت  الفيدرالية حس
ــراكة حقيقية . في وقت دعت  الش

ــام لالمم املتحدة في  ممثلة االمني الع
ــخارت، امس  ــني بالس ــراق جين الع
ــى  ــة إل ــة االحتادي ــاء، احلكوم األربع
ــي واإلداري  ــاد املال ــة الفس مكافح
ــة  الدول ــر  دوائ ــي  ف ــري  املستش
في  بالسخارت  ومؤسساتها.وقالت 
كلمة لها خالل ملتقى السليمانية 
السابع ، انه «يجب معاجلة مشكلة 
ــل اجملتمع»، محذرة في  البطالة داخ
ــودة التظاهرات  ــه من «ع الوقت ذات
العارمة في البالد في حال عدم حل 
ــه الدولة  ــاكل التي تواج ــك املش تل

العراقية».واضافت، انه «بعد سقوط 
ــرزت حتديات  ــني ب ــام صدام حس نظ
واجهت احلكومة العراقية واملتمثلة 
ــة  والطائفي ــة  اخلارجي ــالت  بالتدخ
ــي  واحلرب ضد تنظيم داعش، وتفش
ــا، والتغيرات  ــروس كورون ــور في ظه
ــرور ٢٠ عاما ماتزال  املناخية ورغم م
التحديات مستمرة».واوضحت  تلك 
ــراق بحاجة إلى  ــخات، أن «الع بالس
ــة  ــات، مردف ــك التحدي ــة تل معاجل
ــرى  ــكلة أخ ــاك مش ــول إن هن بالق
ــراء  ــراق أال وهي استش ــه الع تواج

ــل،  ــرص العم ــدام ف ــاد، وانع الفس
ــة معاجلتها».كما  وينبغي للحكوم
أشارت إلى أن «الشعب العراقي قلق 
ــي ادت الى  ــذه التحديات والت من ه
ــالد والنزول  ــاح التظاهرات الب اجتي
ــدة أن «العراق  ــارع»، مؤك ــى الش إل
ــدة لتخطي  ــة وجي ــدرة قوي لديه ق
ــد  وبع ــه،  تواجه ــي  الت ــاب  الصع
ــكيل احلكومة االحتادية احلالية  تش
ــانحة لتجاوز  ــت الفرصة س أصبح
ــات والوقت متاح ايضا  تلك التحدي
ــك، ولكن هذا األمر بحاجة إلى  لذل

التنسيق والعمل املشترك والتزام 
جميع األطراف واجلهات بأن يعملوا 
ــة للبالد». ــن املصالح الوطني ضم
وحذرت املبعوثة االممية بالقول: إنه 
ــاكل السياسية  «اذا لم حتل املش
ــة العراقية لن تتمكن  فان احلكوم
ــل واحتمال  ــر فرص العم من توفي
ــرات وارد»، مبينة إنه  عودة التظاه
ــى اربيل وبغداد ان يحال  «يتعني عل
اخلالفات والقضايا العالقة باحلوار 
ــالد.  ــم للب ــتور الدائ ــا للدس ووفق
ــت هيئة  ــر أعلن ــد آخ ــى صعي عل
األربعاء،  ــس  ام ــة االحتادية،  النزاه
تنفيذ أمر قبض بحق أحد احملتالني 
ــن انتحلوا صفة العمل فيها؛  الذي
ــخصية.وقالت  ــق مآرب ش لتحقي
ــي الهيئة، إن  ــرة التحقيقات ف دائ
«فريقاً من مديرية حتقيق الهيئة في 
بغداد، متكن من تنفيذ أمر القبض 
ــي اخملتص؛ وفق  ــادر عن القاض الص
ــنة ١٩٨٣)  ــكام القرار (١٦٠ لس أح
ــذي انتحل  ــد احملتالني ال ــق أح بح
صفة مدير عام في هيئة النزاهة».
األولية  «التحقيقات  أن  ــت،  وأضاف
تشير إلى إقدام املتهم على انتحال 
صفة املدير العام للدائرة القانونية 
ــة حتقيق  ــة النزاهة؛ بغي ــي هيئ ف
ــذ مبالغ  ــخصية عبر أخ ــآرب ش م
ــتكني، وادعائه أنه  ــة من املش مالي
املسؤول عن رفع احلجز عن عقارات 
ــد، فيما تبني من  أزالم النظام البائ
ــه يحمل  ــير التحقيق أن ــالل س خ
ــارت الدائرة في  ــة محام».وأش هوي
ــان   إلى «تنظيم محضر أصولي  بي
املتهم  ــة  رفق وعرضه  ــة،  بالعملي
ــة التحقيق  ــي محكم ــى قاض عل
ــراءات  اإلج ــتكمال  الس ــص؛  اخملت
ــبة وتقرير مصير  املناس القانونية 

املتهم.

النجف االشرف/ البينة اجلديدة 
ــة واآللية في فرع  ــية والفني ــتنفرت املالكات الهندس اس
ــا ملعاجلة عوارض  ــرف جهوده ــع كهرباء النجف االش توزي
ــبكة الكهربائية بسبب سوء األحوال اجلوية وهطول  الش

األمطار الغزيرة التي تعرضت لها احملافظة امس األربعاء.
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البصرة / البينة اجلديدة
ــس الوزراء محافظ  ــد ممثل رئيس مجل  اك
البصرة اسعد العيداني ان البصرة انطلقت 
باجتاه املسار الصحيح للنهوض بواقعها 
ــرق  ــاالت لتكون الوجه املش في كافة اجمل
للعراق الذي يحمل تاريخا وحضارة .وقال 
العيداني خالل كلمة له في افتتاح مؤمتر 
ــوم االحصائية  ــة للعل ــة العراقي اجلمعي
ــرفني  ــس في البصرة : يش ــذي عقد ام ال
ــزة من العلماء  ــون من بني نخبة ممي ان اك
ــاركني في هذا املؤمتر الذي  والباحثني املش

ــى اجلهات  ــه ومقرراته ال ــترفع توصيات س
ــالل  ــا خ ــاف « اعتمدن ــة .واض ذات العالق
ــنوات على البحوث الكمال  جتربة ثالث س
ــرة من خالل  ــي بناء البص ــيرة ف هذه املس
عملية االعمار لالرتقاء في بناها التحتية 
والتي بدأت باالحصاء الصحيح والنهوض 
بكل ماحتتاجه احملافظة مبنيا على االطر 
ــظ البصرة  ــا دعا محاف ــة .كم الصحيح
ــنوات  ــع هذا املؤمتر في الس ــى ان يتوس ال
ــوة من  ــداف املرج ــق االه ــة ليحق القادم
خالل البحوث التي تطرح فيه .وانطلقت 

امس االربعاء بحضور ممثل رئيس مجلس 
ــعد العيداني  الوزراء محافظ البصرة اس
ومبشاركة باحثني ومختصني «اعمال مؤمتر 
ــوم االحصائية»  ــة العراقية للعل اجلمعي
الذي عقد (حتت شعار النمذجة ركيزة في 
قياس التغيرات البئية بالعراق ) بالتعاون 
ــكان وكلية  مع صندوق االمم املتحدة للس
ــارف  املص ــة  ورابط ــة  اجلامع ــن  الرافدي
ــة وجامعة البصرة/ كلية  اخلاصة العراقي
ــة فندق كراند  ــاد ،في قاع االدارة واالقتص

ملينيوم. 
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ــا تضمنه البرنامج احلكومي وخطط الوزارة  وم
ــي من  ــاج الوطن ــادة اإلنت ــتهدف زي ــي تس الت
ــة احمللية  ــة وتغطية احلاج ــات التكريري الطاق
ــار عبد الغني، إلى  من املنتجات النفطية.وأش
ــل حتوالً في  ــتثمارية ميث أن «إعالن الفرص االس
ــجيع  ــتراتيجية احلكومة والوزارة نحو تش اس
ــاع التصفية  ــة في قط ــتثمارات اخلارجي االس
ــدة  جدي ــاق  آف ــح  وفت ــام،  اخل ــط  وتكريرالنف
ــركات القطاع اخلاص  ــة وش ــركات الدولي للش
ــذا اجملال».وأضاف،  ــي ه ــة ف ــة املتخصص احمللي
ــع الهيئة  ــاون م ــدت بالتع ــط أع أن «وزارة النف

الوطنية لالستثمار برنامجاً واعداً  لإلعالن عن 
ــتثمارية في قطاع  ــة من الفرص االس مجموع
ــبع فرص  ــة، نعلن عن س ــات التكريري الصناع
ــتثمارية، ثالثة منها يفتح باب التقدمي لها  اس
ــا ثالثة أخرى  ــوم ١٥ آذار، ومثله ــاراً من الي اعتب
ــان املقبل، فيما  ــيتم التقدمي لها في ٢ نيس س
ــتثمارية أخرى في وقت  ــنعلن عن فرصة اس س
ــتثمارية التي  ــرص االس ــع، أن «الف الحق».وتاب
ــوم بالتعاون مع  ــط الي ــا وزارة النف ــن عنه تعل
ــون التقدمي  ــتثمار، ويك ــة الوطنية لالس الهيئ
ــاراً من اليوم،  ــتثمارية اعتب ــذه الفرص االس له

ــان االستثماري  ــروع مصفى ميس هي:١- مش
ــني  ــان بطاقة مئة وخمس ــي محافظة ميس ف
ألف برميل في اليوم.٢- مشروع مصفى القيارة 
االستثماري في محافظة نينوى بطاقة سبعني 
ألف برميل في اليوم.٣- مشروع هدرجة النفط 
األسود في محافظة البصرة بطاقة ثالثني ألف 
برميل في اليوم.أما الفرص االستثمارية الثالث 
ــى الناصرية  ــروع مصف ــي:١- مش ــرى وه األخ
ــار بطاقة مئة  ــتثماري في محافظة ذي ق االس
ــروع  ــي اليوم.٢- مش ــف برميل ف ــني أل وخمس
ــي محافظة  ــتثماري ف ــوت االس ــى الك مصف

ــي اليوم.٣-  ــف برميل ف ــة مئة أل ــط بطاق واس
ــتثماري في  ــماوة االس ــى الس ــروع مصف مش
محافظة املثنى بطاقة سبعني ألف برميل في 
ــيتم فتح باب التقدمي لشراء حقائب  اليوم.فس
ــن تاريخ ٢  ــرص اعتباراً م ــات لهذه الف املعلوم
ــي، إلى القول،  ــان ٢٠٢٣».ومضى عبد الغن نيس
ــتثماري في محافظة  «أما مصفى حديثة االس
األنبار بطاقة سبعني ألف برميل باليوم فسوف 
يتم حتديد موعد التقدمي في موعد الحق، فضالً 
عن وجود فرص استثمارية أخرى، سيتم اإلعالن 

عنها في وقت الحق أيضاً.

وكاالت/ البينة اجلديدة
ــتانية أكثر من عشرة مراكز لتصبح  قفزت مدينة الهور الباكس
ــام ٢٠٢٢، وذلك  ــن حيث جودة الهواء في ع ــوأ مدن العالم م أس
ــة عاملية سنوية أجرتها شركة سويسرية لتصنيع  وفقا لدراس
ــركة «آي. ــرته ش أجهزة تنقية الهواء.ويقيس التقرير الذي نش

ــتوى تركيز اجلزيئات امللوثة  ــر»، جودة الهواء بتحديد مس كيو.إي
ــم  ــا للرئتني واملعروفة باس ــبب تلف ــر الهواء وتس ــة عب املنقول
جزيئات (ب.إم.٢٫٥).ويستشهد باحثون ومنظمات حكومية على 
ــة السنوية.وساءت جودة هواء مدينة  نطاق واسع بهذه الدراس
ــة ٩٧٫٤ ميكروغرام  ــز اجلزيئات امللوث ــح معدل تركي الهور ليصب
ــتوى ٨٦٫٥ في عام ٢٠٢١،  لكل متر مكعب، بعد أن كان عند مس
ــا جعلها املدينة األكثر تلوثا في العالم.وجاءت هوتان، املدينة  مم
ــة أكثر ٢٠ مدينة تلوثا، في املركز  الصينية الوحيدة ضمن قائم
الثاني بعد الهور مبعدل تركيز جزيئات بلغ ٩٤٫٣ ميكروغرام لكل 
ــذي كان يبلغ  ــن معدلها في ٢٠٢١ ال ــر مكعب وهو أفضل م مت
ــن الثالث والرابع وهما  ــت مدينتان هنديتان املركزي ١٠١٫٥.واحتل
ــدل ٩٢٫٧ والعاصمة  ــي مبع ــة في ضواحي دله ــوادي الواقع بهي
ــي مبعدل ٩٢٫٦.وتوصي منظمة الصحة العاملية أن يكون  نيودله
احلد األقصى ملستوى تركيز جزيئات (ب.إم.٢٫٥) هو خمسة ميكرو 
غرامات لكل متر مكعب.وبلغ متوسط معدل التركيز في تشاد 
ــا بلغ ٨٠٫١ ب العراق الذي أصبح ثاني أكثر الدول تلوثا. ٨٩٫٧، بينم

ــن مدنها في قائمة املدن  ــتان، التي جاءت اثنتان م وحلت باكس
ــنت  ــي املركز الثالث مبعدل ٧٠٫٩.وحتس ــة األكثر تلوثا، ف اخلمس
نفت  ــذي صُ ــام ٢٠٢١ ال ــالدش مقارنة بع ــواء في بنغ ــودة اله ج
ــاءت في املركز اخلامس في  ــه الدولة األكثر تلوثا بالعالم. وج في
ــات بها إلى ٦٥٫٨ من  ــر وانخفض معدل تركيز اجلزيئ أحدث تقري
٧٦٫٩.ورغم وجود بعض املدن األكثر تلوثا في العالم ب الهند، حلت 
ــيوية في املركز الثامن مبعدل جزئيات بلغ ٥٣٫٣.وقال  الدولة اآلس
ــخصا من بني كل عشرة أشخاص يعيش مبنطقة  التقرير إن ش
ــدد الصحة.وتتمتع جزيرة  ــكل فيها تلوث الهواء خطرا يه يش
ــف هواء، مقارنة بباقي  ــوام األميركية في احمليط الهادي بأنظ غ
ــا ١٫٣.وكان هواء كانبيرا  ــتوى تركيز اجلزيئات به الدول، وبلغ مس
ــواء باقي عواصم العالم  ــترالية هو األكثر نقاء مقارنة به األس
مبعدل بلغ ٢٫٨.ويعتمد إعداد املؤشر على استخدام بيانات أكثر 
ــن ٣٠ ألف جهاز ملراقبة جودة الهواء في أكثر من ٧٣٠٠ موقعا  م

في ١٣١ دولة ومنطقة وإقليم، وفقا ل رويترز.

كركوك /البينة اجلديدة

د في كركوك  ــراق املوحّ ــة جبهة تركمان الع دعت قائم

ــوز .وقالت في  ــي تلعفر والط ــتحداث محافظت الى اس

ــي في هذه  ــعب العراق ــتذكر ابناء الش ــان امس يس بي

األيام املباركة احداث االنتفاضة الشعبانية التي كانت 

ــان ومجابهة االنظمة  ــم والطغي ــة لرفض الظل انطالق

ــعب العراقي  ــتبدة التي استهدفت مكونات الش املس

ــات وكان للتركمان  ــاوالت رخيصة لصهر الهوي في مح

ــة للقيم  ــات املنافي ــذه اخملطط ــر من ه ــب االكب النصي

ــرى اآلليمة  ــزرة آلتون كوب ــانية والتي توجت مبج اإلنس

وطوزخورماتو الشهيدة وتازه خورماتو اجلريحة، وواصل 

ــان دفاعهم عن العراق في كل امليادين عبر تاريخ  التركم

ــوا ارواحهم من اجل  ــل بالتضحيات وقدم العراق احلاف

ــظ تراب الوطن ورفض الدكتاتورية في كل احلقبات. حف

ــون التركماني  ــتذكر ابناء املك واكدت في بيانها إذ يس

ــتلهم من ذكرى  ــعبانية ويس ــهداء االنتفاضة الش ش

االنتفاضة القيم املثلى جملابهة االنظمة املستبدة التي 

ــارك قائمة  ــعب العراقي، تب ــتهدفت مكونات الش اس

ــتحداث محافظة  جبهة تركمان العراق املوحد قرار اس

ــة ديالى،  ــع إلى محافظ ــاء مندلي التاب ــة، وقض حلبج

ــرار قانوني حتويل  ــو القائمة مجلس النواب الى اق وتدع

ــني والذي  ــو إلى محافظت ــر وطوزخورمات ــاءي تلعف قض

ــوزراء في حكومة  ــي مجلس ال ــت عليهما ف مت التصوي

املالكي الثانية.



الركراكي يفك احلصار عن احلكيمي املتهم باالغتصاب

متابعة / البينة الجديدة
ضرب الهالل موعداً مع االحتاد 
ــف النهائي من  ــي الدور نص ف
كأس ملك السعودية في كرة 
القدم، عقب فوزه على الفتح 
ــر أقيم على  ــي لقاء مثي ٣-١ ف
ــر فيصل بن فهد  ملعب األمي
ــاض امس  ــي العاصمة الري ف
ل ثالثية  ــجّ االول  الثالثاء. وس
ــو (١٧ من  ــد كن ــالل محم اله
ركلة جزاء)، البرازيلي ميشيل 
ــري  والنيجي  ،(٤٨) ــادو  ديلغ

ــو (٨٤)، فيما أحرز  أوديون إيغال
ــدف  ــكان (٢٧) ه ــراس البري ف

الفتح الوحيد.

ــالل للهجوم منذ  ــع اله واندف
ــل على  ــاراة، وحتصّ ــة املب بداي
ركلة جزاء ترجمها كنّو هدفاً 

ــارس  ــني احل ــى مي ــهولة إل بس
ــوب  جايك ــه  ريني ــويدي  الس

.(١٧)
ــقة أدرك  ــة منس ــن هجم وم
ــا تابع  ــادل عندم ــح التع الفت
ــرة عرضية لعبها  البريكان ك
ــل املرمى  ــهولة داخ ــكل س ب
(٢٧). ومع بداية الشوط الثاني 
عاود الهالل التقدم عندما تابع 
ــل  ــرة عرضية فش ــادو ك ديلغ
ــي إبعادها ليضعها  الدفاع ف

داخل املرمى (٤٨).

متابعة / البينة الجديدة

أعلن العاهل املغربي امللك محمد 
ــرب مبلف  ــح املغ ــادس ترش الس
ــبانيا والبرتغال  ــترك مع إس مش
ــم  ــة كأس العال ــم بطول لتنظي
ــالة  ــرة القدم ٢٠٣٠، وفق رس لك
وجهها إلى االحتاد األفريقي لكرة 
ــة  ــا حتتدم املنافس ــدم، فيم الق
ــات التي  ــان النهائي على احتض
ــرى املئوية النطالق  تصادف الذك

البطولة.
ــادس في  وقال امللك محمد الس
ــالته إن بالده «قررت الترشح  رس
ــبانيا والبرتغال  املشترك مع إس
ــم  ــة كأس العال ــم بطول لتنظي
ــا  مضيف  ،«٢٠٣٠ ــدم  الق ــرة  لك
ــيح  الترش ــذا  ه ــيحمل  «س
ــابقة في  ــترك الذي يعد س املش
تاريخ كرة القدم عنوان الربط بني 
أفريقيا وأوروبا وبني شمال البحر 
ــط وجنوبه وبني  ــض املتوس األبي
العربي  والعالم  األفريقية  القارة 

والفضاء األورومتوسطي».
وتابع أن «هذا الترشح سيجسد 
ــول  ــام ح ــي االلتئ ــمى معان أس
ــل ما لدى هذا اجلانب أو ذاك  أفض
ــى تضافر  ــاهدا عل ــب ش وينتص
جهود العبقرية واإلبداع وتكامل 

اخلبرات واإلمكانات».
ــالته أن «اململكة  وأضاف في رس

ــبات  ــت في مناس ــة أثبت املغربي
ــوس أنها  ــدة وبالعمل امللم عدي
ــا  وبنياته ــا  إمكانياته ــع  تض
ــيما  الس ــا،  وجتربته ــة  التحتي
ــدم، رهن  ــرة الق ــال الك ــي مج ف
البلدان األفريقية  ــارة جميع  إش
ــا في  ــة بدوره ــقيقة الراغب الش
ــل  ــة لألم ــباب دعام ــل الش جع
والنمو»، مؤكدا أن «طموحه من 
ــل بلده ال يضاهيه في جوهره  أج
ــل القارة  ــوى طموحه من أج س

األفريقية».
ــن تقدمي امللف  وأعلنت الرباط ع
املشترك أثناء تكرمي امللك محمد 
ــى جائزة  ــادس وحصوله عل الس
اإلجناز املميز لعام ٢٠٢٢ واملقدمة 
من قبل باتريس موتسيبي رئيس 
ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد األفريق االحت
(الكاف) اليوم الثالثاء في رواندا، 
فيما أناب امللك محمد السادس 
ــى وزير  ــكيب بنموس ــر ش الوزي
ــم  والتعلي ــة  الوطني ــة  التربي

والرياضة لتسلم اجلائزة.
وأعلن بنموسى في الكلمة التي 
ــك محمد  ــة عن املل ــا نياب ألقاه
ــلم اجلائزة  ــب تس ــادس عق الس
ــرض قائال  ــدمي الع ــالده تق ــة ب ني
العرض املشترك سيحمل  «هذا 
ــط بني أفريقيا وأوروبا  عنوانا للرب

ودول البحر املتوسط».
ــي «ما زلت  ــل املغرب ــال العاه وق

ــي عبرت  ــبثا بالقناعة الت متش
عنها في خطابي مبناسبة القمة 
ــرين لقادة دول  ــعة والعش التاس
ــاد األفريقي في  ــات االحت وحكوم
ــدت فيه أن  ــنة ٢٠١٧، الذي أك س
ــى رهينا  ــتقبل أفريقيا يبق مس
ــة  ــبابها وأن انتهاج سياس بش
ــباب  الش ــة نحو  ــة موجه إرادي
ــات  الطاق ــز  تركي ــأنه  ش ــن  م
ــدر  ــع «بق ــة». وتاب ــى التنمي عل
ــدم املغربية  ــرفت كرة الق ما ش
كأس  ــالل  خ ــة  األفريقي ــارة  الق
ــرة بقطر، فإنها قد  العالم األخي
أعلت من شأن القيم اإلنسانية 
ــي روح املثابرة ونكران  املتمثلة ف
الذاتية  ــدرات  بالق والدفع  الذات 
ــي القيم  ــى احلدود. وه إلى أقص
التي حرصنا على ترسيخها من 

ــة إلى التربية،  خالل ضم الرياض
ــيع قاعدة  ــى توس ــعيا منا إل س
ممارسة كرة القدم بشكل خاص 
ــر الطاقات ومواكبة ما يتم  وحتري
اكتشافه من مواهب مبا يناسب 

من تكوين وتأهيل».
ــل كرة  ــه «على جع ــد حرص وأك
القدم في اململكة املغربية ركيزة 
للنجاح ورافعة للتنمية البشرية 
املستدامة»، الفتا إلى أنها «لئن 
ــوب  ــتأثر بقل ــة تس ــت لعب كان
ــس طاقة  ــني وموهبة تعك املالي
إبداعية خالقة، فهي تقوم أيضا 
ــتقبلية  ــاس رؤية مس ــى أس عل
ــس وحكامة  ــزام طويل النف والت
ــفافية  ــة والش ــا النجاع قوامه
ــتثمار في البنيات التحتية  واس

وفي الرأسمال البشري».

متابعة / البينة الجديدة
كشفت جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة العراقي عن موعدي اقامة 
ــني من الدور ٣٢  املباراتني املؤجلت

ملنافسات كأس العراق .
ــب اللجنة/ فإن املباراتني  وبحس
 ٢٤ ــة  اجلمع ــي  يوم ــتقامان  س

والسبت ٢٥ من هذا الشهر .
ــاراة  ــة مب ــدا اجلمع ــتقام غ وس
ــب  ــي ملع ــة ف ــالء والصناع كرب
ــاعة ٣  ــي عند الس ــالء الدول كرب
ــن امللعب  ــراً ، بينما يحتض عص
ــاراة  مب ــت  التوقي ــس  بنف ــه  ذات

القاسم ودهوك .
ــابقات في  وكان عضو جلنة املس
ــي أكد في  احتاد الكرة جنم األوس
حديث سابق ان اللجنة لم حتدد 
ــات اجلولة  موعد انطالق منافس
١٦ ملنافسات كأس العراق، مبينا 
أن اللجنة ستحدد املوعد حسب 
ــب الذي ال يتقاطع  الوقت املناس
ــر، وفيما  ــاط كروي آخ مع أي نش
ــني من  ــني املؤجلت ــص املبارات يخ
ــدور الـ١٦، أكد  الدور ٣٢ املؤهلة ل
األوسي أن املباراتني ستقام خالل 

ايام الفيفا دي هذا الشهر .

متابعة / البينة الجديدة

ــدرّب املنتخب املغربي  عبّر م
ــد الركراكي  لكرة القدم ولي
ــن دعمه  ــني املاضي ، ع االثن
ــان جرمان  ــع باريس س ملداف
أشرف حكيمي الذي يواجه 
ــا  تهمة اغتصاب في فرنس
تشكيلته  ضمن  واستدعاه 
ــل  البرازي ــي  لودّيت ــة  املرتقب

والبيرو في آذار  احلالي.
ــي خالل إعالن  وقال الركراك
ــي مدينة  ــه ف ــة العبي قائم
سال املغربية «إنه (حكيمي) 
ــيء. نحن  هادئ، هذا أهم ش
البراءة،  فرضية  وهناك  معه 
ــس،  العك ــت  يثب ــى  وحت
بالنسبة لنا وجميع املغاربة، 

نحن وراء أشرف».
ــن معه بصدق،  وأضاف «نح

ــى  إل ــود  يع أن  ــيفيده  وس
ــعر أننا ندعمه.  املغرب ويش
ــل  ــوي داخ ــخص ق ــه ش إن
ــدداً  ــب وخارجه»، مش امللع
على أنه «يجب أن يفكر في 
ــاك من  ــدم أوال وهن ــرة الق ك
نيابة  األمور  ــيهتم بهذه  س

عنه».
ــي، وُجهت  ــي ٣ آذار احلال وف
ــى  إل ــاب  االغتص ــة  تهم
ــا أفاد  ــب م حكيمي، بحس
ــام في  ــي الع ــب املدع مكت
الغربية  ــة  (الضاحي ــر  نانتي
ــة  ــس) وكال ــة باري للعاصم
ــا أكدت  ــرس، فيم ــس ب فران
ــا حصل هو  ــه أن م محاميت

«محاولة ابتزاز».
واستجوب املدعون العامون 
ــد اتهامات من  ــي بع حكيم
امرأة تبلغ من العمر ٢٤ عاماً 

في  ــاب  لالغتص ــا  بتعرضه
- بولونيّ ــي  الالعب ف ــزل  من
ــباط/ ــي ٢٥ ش ــور ف بيالنك

فبراير املاضي.
ــظ املدرب  ــي املقابل، حاف ف
املغربي على روحية اجملموعة 
ــي مونديال  ــت ف ــي تألق الت

ــف  ــت نص ــر ٢٠٢٢ وبلغ قط
ــاز تاريخي  ــي، في إجن النهائ
للكرتني اإلفريقية والعربية.

وتطرّق الركراكي إلى مسألة 
ــتدعاء العب ميالن  عدم اس
ــاس،  دي ــم  براهي ــي  اإليطال
ــى  ــافرت إل ــد س ــالً «لق قائ

ــاء براهيم دياس.  ــالن للق مي
ــية مزدوجة. لقد  لديه جنس
ــة،  ــة صادق ــا مناقش أجرين

ا». وكان صادقً
في  ــنا  لس ــن  «نح ــاف  وأض
ــرة  فت ــاك  هن ــات.  مفاوض
ــبانيا.  ــة بيننا وبني إس تهدئ

ــرب، لكن هذا  إنه يحبّ املغ
ــراره. دياس ليس  ــيكون ق س
ــد، لكن الباب  مع املغرب بع

ال يزال مفتوحاً».
ــود األطلس»  ــوض «أس ويخ
مباراتني وديتني أمام البرازيل 
ــي ٢٥ آذار بطنجة  والبيرو، ف
ــهر  باملغرب وفي ٢٨ من الش
ــة  العاصم ــي  ف ــه  نفس

اإلسبانية مدريد توالياً.
ــكيلة  تش ــي  يأت ــا  م ــي  وف

الركراكي املعلنة:
*في حراسة املرمى:

ــبيلية  (إش ــو  بون ــني  ياس
القجوي  ــر  مني ــباني)،  االس
رضا  ــعودي)،  الس ــدة  (الوح
ــدي  مه ــوداد)،  (ال ــي  تغناوت
ــح  الفت ــاد  (احت ــد  بنعبي

الرياضي).
*في الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان 
جرمان الفرنسي)، نايف أكرد 
(وست هام اإلنكليزي)، رومان 
سايس (بشكتاش التركي)، 
(بايرن ميونيخ  نصير مزراوي 
ــاض  ري ــادي  ش ــي)،  األملان
(برشلونة اإلسباني)، أشرف 
ــي)،  الفرنس ــت  (بريس داري 
ــد الوليد  ــق (بل ــواد اليمي ج
ــر  الكبي ــد  عب ــباني)،  اإلس
ــس  أالفي ــو  (ديبورتيف ــر  أبق
اإلسباني)، يحيى عطية اهللا 
(نيس  أيوب عمراوي  (الوداد)، 

الفرنسي).
*في الوسط:

ــط (فيورنتينا  ــفيان أمراب س
ــد  احلمي ــد  عب ــي)،  اإليطال
ــمبدوريا  (س ــري  صابي
ــي)، عز الدين أوناحي  اإليطال
ــي)،  الفرنس ــيليا  (مرس

ــانت  ــواري (س بنيامني بوش
إتيان الفرنسي)، بالل اخلنوس 
ــي)، عمران  ــك البلجيك (جن
ــزي)،  ــورد اإلنكلي ــوزا (واتف ل
ــر  ــو هاف ــته (ل ــني كش ياس

الفرنسي).
*في الهجوم:

ــي  (تشلس ــاش  زي ــم  حكي
ــد  ــد الصم ــزي)، عب اإلنكلي
ــونا  (أوساس ــي  الزلزول
ــا أبو خالل  ــباني)، زكري اإلس
ــف  ــي)، يوس الفرنس (تولوز 
ــبيلية  (إش ــري  النصي
زروري  ــس  أن ــباني)،  اإلس
ــد  ــزي)، ولي ــي اإلنكلي (بيرنل
ــي)،  اإليطال ــاري  (ب ــديرة  ش
ــرزاق احلمدهللا (االحتاد  عبد ال
ــفيان بوفال  ــعودي)، س الس
إبراهيم  ــري)،  القط ــان  (الري

صالح (رين الفرنسي).

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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فاهم حسن فتاح

ــا في أي  ــة نحتاجها دائم ــهاد بحديث الزم ــل واالستش ــات عندنا املث ب
ــهد  ــودي املتواضع هذا استش ــاع االخرين وفي عم ــوع نريد به اقن موض
ــوع او عمود كتبته عن وزارة الصحة في زمن الدكتورة عديلة حمود  مبوض
ــتوجبت العالج خارج العراق لعدم  ــث  كانت عندي حالة مرضية اس حي
ــفيات واختناقات  ــة لبؤس املستش ــب الجراء العملي ــتجابة اي طبي اس
الغرف والفوضى العارمة داخل هذه الغرف الكئيبة بكل معنى   الكلمة 
لكن احد املراجعني  كان يراجع قسم االخالء الطبي ملعرفة متى يحصلون 
على امر السفر وسألت مرافق الرجل وتبني انه والده ولم اسأله عن علته 
ــرة اشهر يراجعون وزارة الصحة ولم تأت  لكن اخبرني ولده انهم من عش
ــفيات التي تتعامل معها وزارة الصحة منها  املوافقة من بعض املستش
ــي) واخرى ال اتذكر اسمها واخذت رقم هاتفه  ( مديكانا ومدسيت وامس
ــأل عن موعد سفركم وبعد  ــوف اس واخبرته انني عندما اراجع الوزارة س
ــم االخالء الطبي عن االمر االداري لهذا  ــألت قس ــهر س مرور حوالي الش
ــت يا اهللا ياكرمك  ــفى وصلت وقل ــض فاخبروني ان موافقة املستش املري
ــفر وهو  ــؤول الس واخرجت الهاتف الخبر ابن املريض عندها اخبرني مس
ــة حصلت واتصلنا  ــدوم مبعنى الكلمة ان املوافق ــان خ في احلقيقة انس
ــر محزن وكتبت  ــف خب ــض لكن عائلته اخبرتنا انه قد توفى لالس باملري
ــن هذه احلالة وبالذات الى وزيرة الصحة ملاذا هذا التاخير الطويل. اليوم  ع
ــي الوزارة الني كتبت  ــي هذه الرواية الصحيحة واهللا حاربوني ف العبرة ف
ــة في صحيفتني  ــا كتبت هذه الرواي ــذه احلالة وكنت اقصد عندم ــن ه ع
ــراع باسعاف املريض ومن جراء  ملاذا التاخير والبرود والروتني في عدم االس
كتابتي هذه تاخرت من جراء وشاية البعض عني اربعة أعوام وحلد كتابة 
ــمحون ملريضتي باعادة العملية  الفاشلة ومبوافقات  هذا املوضوع ال يس
ــع مكبوت في دواخلنا ونحن  ــة تتطلب اعادة العملية .غصة ووج اصولي
ــر عتيا ونحن نطالب ونكتب من  ــالم ورواد الرياضة وقد بلغنا من العم إع
ــريحة وقد بحت اصواتنا واصوات االموات الراحلني  اجل انصاف هذه الش
منهم وقد تركوا وراءهم عوائل تئن من هذا الوجع الذي يالزمهم دون اقرار 
حقوقهم التي يطالبون بها وخاصة بعد قطع الرواتب البائسة لهم لقد 
وعدهم وزراء الشباب كافة منذ عام (٢٠٠٣ ) ولغاية اليوم وحتى في وقت  
ــة قانون الرواد  ــابق على موضوع ــر احمد املبرقع ولن يالم اي وزير س الوزي
وتشريعه لكن املالم  الوحيد هو الكابنت عدنان درجال النه رياضي والعب 
ــرة ويعيش في بحبوحة النعمة من  ــرة قدم وكان يدير الوزارة واحتاد الك ك
ــويفها حتدث  ــوف ينصف الرواد وهذه الوعود وتس الدوالر وقد وعد بانه س
ــني في الداخل واخلارج  ــرا رئيس الرابطة العراقية للرواد الرياضي بها كثي
ــاب القوى اللواء  ــبق الحتاد الع ــي الفاضل والعداء واملدرب ورئيس اس املرب
ــفاء العاجل  ونحن  ــد توفيق الزم الزهيري امد اهللا بعمره  وامت له الش خال
نكتب هذا املوضوع يعالج خارج القطر وعلى نفقته اخلاصة.املؤلم قطع 
ــت فقط القتل فهنالك االمراض  راتب الرواد جرمية بحقهم واجلرمية ليس
ــكاك عنهم ويحتاجون لهذه  ــة مالزمة لهم كاالخوان ال تريد االنف املزمن
ــم فقيرة كفقر حالهم  ــي قطعت منذ فترة  رواتبه ــة الت الرواتب البائس
ــكر  ــراء ادوية الس ــن اين يأتون باملال لش ــني والرياضيني فم ــن االعالمي م
والضغط ؟؟ نتمنى على وزير الشباب احلالي االجابة وبصراحته املعهودة 
ــدواء ودفع بدل االيجارات واملولدة  ــراء ال واحلقيقية من اين يأتون باملال لش
وفاتورة الكهرباء واملاء وال ننسى ( املسواگ) وهناك الكثير من املسؤوليات 
ــم يحصل على حقوقه  ــذي فارق احلياة ول ــد ذكرها اعرف الكثير ال ال نري
لالسف الشديد وال نريد ذكر االسماء رمبا ارواحهم ال تبغي ان يهانوا وهم 
ــم منجزاتهم التي مازالت  ــد ان اهينوا وهم في احلياة رغ ــي قبورهم بع ف
ــل املقال ذكرت حالة  ــم اعالميني ورياضيني عند مدخ ــال تقتدي به االجي
ــي عندما كتبت اقول رمبا قطعوا الراتب وعدم إقرار قانون يلتزمهم   مريض
هوا لكثرة كتاباتنا وشكوانا الى من يهم األمر هو مادفعهم الى الالابالية 
ــم واهمالهم بصورة مؤذية .في العالم كل عام يجب ان تراجع طبيب  به
ــك غرامة  ــتكون علي ــنانك واذا لم تراجع س ــف عن اس ــنان للكش االس
ــية مع العلم العالج مجاني اين نحن من العالم ياحكومة وهل من  قاس
العيب ان نتعلم من هذا العالم كيف يعاملون كبار السن من الرياضيني 
وغيرهم اليوم بتنا ال نتحمل ما يحصل للرياضيني واالعالميني الرياضيني 
ــون ينصفهم بعد  ــزا عن اقرار قان ــل بات البرملان عاج ــن غنب واضح وه م
ــوف استمر  رحلة زمن طويل في نهايته وجع وأنني ال ينتهي ابدا لكني س
ــعدونا  بالكتابة ولن اتوقف من اجل هوالء االبطال نعم االبطال الذين اس
ــوداني  ــياع الس ــتاذ محمد ش كثيرا.نتمنى على دولة رئيس الوزراء االس
مقابلة رئيس الرابطة واعضائها من اجل ان تتضح له الصورة الضبابية 

التي تلف الرابطة  نتمنى ذلك.
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ــاد الدولي لكرة القدم  قرّر االحت
(فيفا) اعتماد ١٢ مجموعة من 
٤ منتخبات في مونديال ٢٠٢٦ 
ــات  الوالي ــتضيفه  تس ــي  الت
ــيك  ــدا واملكس ــدة وكن املتح
 ٤٨ ــى  األول ــرة  للم ــيضمّ  وس
ــى هامش  وذلك عل ــاً،  منتخب
ــة العمومية الـ٧٣ في  اجلمعي

كيغالي عاصمة رواندا.
وكان فيفا رفع عدد املنتخبات 
ــخة  ــاركة في هذه النس املش
ــيرتفع عدد  من ٣٢ الى ٤٨ وس
ــن ٦٤ الى  ــات بالتالي م املباري

.١٠٤
ــذا النظام  ــر فيفا بان ه واعتب
اجلديد «يخفف خطر التواطؤ 
ــع  جمي ــوض  خ ــن  ويضم
ــى  ــات عل ــات ٣ مباري املنتخب
االقل كما يؤمن راحة متوازنة 

جلميع املنتخبات املشاركة».
ــد،  اجلدي ــام  النظ ــب  وبحس
كل  ــي  وثان أول  ــيتأهل  س
مجموعة باالضافة إلى أفضل 
٨ منتخبات حتتل املركز الثالث 
في مجموعاتها الى دور الـ٣٢. 
ــي نصف النهائي  كما ان رباع
ــات  مباري ــي  ثمان ــيخوض  س
ــبع كما حصل في  بدال من س
ــخة االخيرة. وكان فيفا  النس
ــخة  ــابقاً أن نس ر س قد تصوّ
ــاً  توزيع ــهد  ستش  ،٢٠٢٦
للمنتخبات على ١٦ مجموعة 

ــمّ كل منها ثالثة، على أن  تض
ــى  ــان األوالن إل ــل الفريق يتأه
ــي اإلقصائي الذي  ــدور الثان ال

سيكون من ٣٢ فريقاً.
ــا االيطالي- ــس فيف ــن رئي لك
إنفانتينو  جاني  ــري  السويس
ــن نهائي  ــني م ــل يوم ــد قب أك
ــي  ــدا ف ــر وحتدي ــال قط موندي
ــمبر  األول/ديس ــون  كان  ١٦
ــاح املثير لدور  املاضي أن النج
ــي مونديال قطر  ــات ف اجملموع
ــي  الثمان ــه  مبجموعات  ٢٠٢٢
التقليدية من أربعة منتخبات، 
ــاد إلى إعادة التفكير  دفع االحت
ــك أن عملية التأهل  باألمر، ذل
ــومة حتى  ــر محس بقيت غي
اجلولة  ــن  م األخيرة  ــاس  األنف

الثالثة.
ــاراة  املب ــد  موع ــاد  اعتم ومت 
ــخة ٢٠٢٦ في  ــة لنس النهائي
١٩ متوز/يوليو على ان يتم حترير 
ــن أنديتهم في ٢٥  الالعبني م
ــر ان النهائيات  ــو. يذك ايار/ماي
ستقام في ١٦ ملعبا بدال من ٨ 
موزعة على الشكل التالي: ١١ 
ــياتل،  في الواليات املتحدة (س
ــوس  ل ــكو،  فرانسيس ــان  س
ــيتي،  ــاس س ــس، كانس اجنلي
ــنت،  هيوس ــا،  اتالنت داالس، 
ــا، ميامي  ــطن، فيالدلفي بوس
ــيك  ــورك) و٣ في املكس ونيوي
ــيكو  ــارا، نيو مكس (غواداالخ
ــي كندا  ــان ف ــري) واثن ومونتي

(تورونتو وفانكوفر).
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ــة  اخلارجي ــم  باس ــدث  املتح ــال  ق
ــالق  إغ إن  ــس،  براي ــد  ني ــة،  األمريكي
ــع فيها عناصر  ــكرات التي يقب املعس
تنظيم «داعش» وعائالتهم في سوريا، 
رهن بقبول الدول استعادة مواطنيها 
ــاب برايس  ــر التنظيم.وأج ــن عناص م
ــؤال حول ما تفعله اخلارجية  على س
ــكرات: «نبني  األمريكية إلفراغ املعس
لدول العالم أن احلل الوحيد املستدام 
ــم األصلية،  ــم إلى بلدانه ــو إعادته ه
ــن البلدان التي  نا جهود العديد م وثمّ
قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات 

االعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة ملواجهة هذا التحدي».وأشار 
برايس أنهم يفعلون كل ما بوسعهم 
ــية  خش أن  ــاف  ذلك.وأض ــق  لتحقي
ــرف املوجودين في  ــادة تط ــالده من زي ب
ــباب  ــكرات االعتقال أحد األس معس
ــعى لتقليص عدد  ــا تس ــي جتعله الت
ــتدامة. ــن فيها بطريقة مس املوجودي

وبحسب تقديرات األمم املتحدة فإن ما 
ــون  ــخص يعيش يزيد على ٧٠ ألف ش
ــع لـ١٠  ــول، الذي يتس في مخيم اله
ــط، ٩٠ باملئة منهم  ــخص فق آالف ش

أطفال ونساء.
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اوضحت روسيا، امس االول الثالثاء، 
ــميا من  ــا لم تتلق بعد ردا رس إنه
ــى اقتراحها  ــراف عل ــع األط جمي
ــوب في  ــاق احلب ــد اتف ــأن متدي بش
البحر األسود ملدة ٦٠ يوما.ونقلت 
ــية عن نائب  وكالة اإلعالم الروس

ــيرجي فيرشينني  وزير اخلارجية س
ــميا  ــق بعد ردا رس ــه: «لم نتل قول
من األطراف، أبلغنا األطراف وممثلي 
ــا أمس».بدوره  ــدة مبوقفن األمم املتح
ــك املتحدث  ــتيفان دوجاري ــال س ق
باسم األمني العام لألمم املتحدة إن 
«أنطونيو جوتيريش يبذل كل جهد 
ممكن لضمان استمرار اتفاق تصدير 

ــروف احلالية». ــوب في ظل الظ احلب
ــر  ــن املنتظ ــك: «م ــاف دوجاري وأض
ــدة ١٢٠ يوما ولكن  جتديد االتفاق مل
ــز األمني  ــروف احلالية يرك ــي الظ ف
العام وفريقه الذي يتواصل بشكل 
ــراف على بذل  وثيق مع جميع األط
ــتمرار  ــا هو ممكن لضمان اس كل م

املبادرة».
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ــو بعثة  ــك، عض ــيرغي دفورني ــن س أعل
ــدة، في اجتماع  ــا إلى األمم املتح أوكراني
ــيبحث  جمللس األمن الدولي، أن اجمللس س
ــداً اجلمعة.وقال  ــي أوكرانيا غ ــع ف الوض
ــنلتقي غداًاجلمعة لبحث  دفورنيك: «س
ــد مت طلب انعقاد  الوضع على االرض. وق

ــل حتى  ــذ وقت طوي ــاع من ــذا االجتم ه
ــتعداد».وأعلن  ــت لالس ــون هناك وق يك
ــدى األمم املتحدة،  ــيا ل نائب مندوب روس
ــابق  ــكي، في وقت س ــري بوليانس دميت
ــاع ل مجلس  ــيا انعقاد اجتم طلب روس
ــض على  ــث التحري ــي لبح ــن الدول األم
معاداة روسيا في الغرب، وحتديد اجلهات 

التي تؤجج هذه النعرات.
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ــدة أنطونيو غوتيريش،  ــني العام لألمم املتح دعا األم
ــي األول ملكافحة  ــوم العامل ــي الي ــس األربعاء، ف ام
ــم» كراهية املسلمني. ــالموفوبيا، إلى نبذ «س اإلس

وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر تويتر ، أن «التمييز 
يقلل من شأننا جميعا. ويجب أن نقف ضده. واليوم 
ــام بإعادة  ــوى االنقس ــه ق ــب أن نواج ــوم يج وكل ي
ــتركة».وفي ١٥ آذار  ــانيتنا املش ــى إنس ــد عل التأكي
ــألمم املتحدة قرارا  ــدت اجلمعية العامة ل ٢٠٢٢ اعتم
ــة عن منظمة  ــتان بالنياب ــاع قدمته باكس باإلجم
ــوم يوما عامليا  ــار هذا الي ــالمي باعتب ــاون اإلس التع

ملكافحة اإلسالموفوبيا.

تفاصيل قرار االعتماد
القرار تبنته باإلجماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ــي رعايته ٥٥  ــاركت ف ــن ١٩٣ عضواً، وش املكونة م
دولة معظمها إسالمية، ويشدد على احلق في حرية 
ــى قرار عام ١٩٨١ الذي  ــير إل الدين واملعتقد.كما يش
ــكال التعصب  ــى «القضاء على جميع أش يدعو إل
والتمييز على أساس الدين أو املعتقد».ويدعو النص 
ــود الدولية  ــرار أيضا إلى «تعزيز اجله ــر امللزم للق غي
ــجيع حوار عاملي بشأن تعزيز ثقافة التسامح  لتش
والسالم على جميع املستويات على أساس احترام 
ــان واملعتقدات».ويعبر  ــوع األدي ــان وتن حقوق اإلنس
ــديد جلميع أعمال  ــف الش ــرار كذلك، عن «األس الق

ــم أو  ــاس دينه ــى أس ــخاص عل ــد األش ــف ض العن
معتقداتهم واألفعال املوجهة ضد أماكن عبادتهم، 
ــع  ــن واملواق ــى األماك ــداءات عل ــك كل االعت وكذل
ا  ــكل انتهاكً واملزارات الدينية وفي داخلها، التي تش
ــدول األعضاء  ــع ال ــو «جمي ــون الدولي».ويدع للقان
ــات ذات الصلة في منظومة األمم املتحدة،  واملؤسس
ــرى واجملتمع  ــة األخ ــة واإلقليمي ــات الدولي واملنظم
ــات الدينية إلى  ــاص واملنظم ــاع اخل ــي والقط املدن
ــداث البارزة التي تهدف  تنظيم ودعم مختلف األح
إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع املستويات في 
ــالموفوبيا».وفي ٢٠٢١، أوضح تقرير  ــة اإلس مكافح
ــألمم املتحدة أن  ــان التابع ل ــوق اإلنس ــس حق ل مجل
الشك والتمييز والكراهية الصريحة جتاه املسلمني 
قد ارتفعت إلى «أبعاد وبائية»، الفتا إلى «فرض قيود 
ــبة على ممارسة املسلمني ملعتقداتهم،  غير متناس
ــية،  ــى احلصول على اجلنس ــة عل ــود املفروض والقي

ووصم اجملتمعات املسلمة على نطاق واسع».
سر اختيار اليوم

ــزرة  «مج ــه  في ــت  وقع ــذي  ال ــوم  الي ــو  ه آذار  و١٥ 
ــخصاً في  ــا ٥١ ش ــي راح ضحيته ــجدين» الت املس
.٢٠١٩ ــام  ع ــدا  ب نيوزيلن ــيرش  كرايستش ــة  مدين
ــة بعدما  ــزرة مروع ــيرش مج ــهدت كرايستش وش
ــلحة  ــون تارانت» بأس ــي يدعى «برينت ــم إرهاب هاج
ــجدي «النور» و»لينوود». ــة املصلني في مس رشاش

ــرة عبر  ــك اجملزرة اإلرهابية التي بثّها املنفذ مباش تل
ــفرت عن مقتل ٥١  ــابه على «فيسبوك»، وأس حس

وإصابة ٥٠ آخرين، حسب أرقام رسمية.
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وكاالت / البينة الجديدة
انخفضت أسعار الذهب، 
ــة  ــاء، نتيج ــس األربع ام
ــدوالر وعائدات  ــاع ال ارتف
ــة  األمريكي ــندات  الس
ــتثمرون  بينما يُقيم املس
ــدة  الفائ ــعار  أس ــار  مس
ــا أظهر  ــة بعدم األمريكي
تقرير أسعار املستهلكني 
زال  ــا  م ــم  التضخ أن 
ــب  الذه ــع  مرتفعا.وتراج
ــوق الفورية ٠٫١  ــي الس ف
ــى ١٩٠١٫٢٤ دوالر  باملئة إل
لألوقية (األونصة) بحلول 
ــت  ــاعة ٠٠٥٢ بتوقي الس
جرينتش بعدما انخفض 
لفترة وجيزة دون مستوى 
ــي  ف ــم  امله دوالر   ١٩٠٠
ــابق من اجللسة.  وقت س

األمريكية  اآلجلة  العقود  وخسرت 
للذهب ٠٫٣ باملئة مسجلة ١٩٠٥٫٣٠ 
دوالر.وارتفع مؤشر الدوالر ٠٫١ باملئة 
وهو ما يجعل املعدن النفيس أعلى 
سعرا على حائزي العمالت األخرى. 
ــندات  ــد على س ــك زاد العائ وكذل
ــية ألجل  اخلزانة األمريكية القياس
ــنوات.ومن املتوقع أن يرفع  عشر س
مجلس االحتياطي االحتادي (البنك 
ــعر فائدته  ــي) س ــزي األمريك املرك
ــع نقطة مئوية  ــي بواقع رب الرئيس

ــة النقدية  ــاع السياس ــي اجتم ف
ــرى في  ــرة أخ ــل وم ــبوع املقب األس
ــر حكومي  ــو بعدما أظهر تقري ماي
ــات املتحدة  ــم في الوالي أن التضخ
ظل مرتفعا في فبراير ومع انحسار 
ــدة في  ــوع أزمة ممت ــن وق ــاوف م اخمل
ــاع البنوك.وانخفضت الفضة  قط
ــة ٠٫١ باملئة إلى  ــوق الفوري في الس
ــع  ــا تراج ــة بينم ٢١٫٦٧ دوالر لألوقي
ــني ٠٫١ باملئة إلى ٩٨١٫٦٩ دوالر  البالت
ــة إلى ١٤٩٦٫٦١  ــوم ٠٫٧ باملئ والبالدي

دوالر.

وكاالت / البينة الجديدة

ــكرية  العس ــر»  «فاغن ــركة  ش ــت  أعلن
ــس االول الثالثاء، أنّ  ــيا، ام ــة لروس املوالي
ــى إدارة  ــرب من مبن ــل بالق ــا تقات «قواتن
ــى أن حوالي  ــيرة إل مدينة باخموت»، مش
ــي يتمركزون في  ــكري أوكران ٧٠ ألف عس
ــركة في  باخموت ومحيطها.وقالت الش
ــوات األوكرانية في  ــائر الق بيان، إن «خس
ــهر وصلت إلى ١١ ألف  باخموت خالل ش
ــوات األوكرانية  ــا أن «الق ــل»، موضحً قتي
ــل صد  ــن أج ــس م ــوم معاك ــد لهج تع
ــاد مصدر  ــا».وكان قد أف ــوم مقاتلين هج
ــبوتنيك» الروسية، بأن  مطلع لوكالة «س

ــكرية  «مقاتلي مجموعة «فاغنر» العس
املوالية لروسيا سيطروا على أحد مباني 
شركة «فوستوكماش» داخل مصنع آزوم 
في باخموت، حيث كان الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي يوزع األوسمة على 
ــذا املكان،  ــش األوكراني في ه ــود اجلي جن
ــعى  املاضي».ويس األول  ــون  كان  ٢٠ ــي  ف
ــة فاغنر منذ  ــي ومجموع ــش الروس اجلي
فترة للسيطرة على باخموت، وجنحوا في 
ــة لتموين  ــن الطرقات املهم قطع عدد م
ل املدينة نقطة  القوات األوكرانية، وتشكّ
ــيطرة على ما تبقى  ــة من أجل الس مهم
ــي أعلنت  ــك، الت ــة دونيتس ــن مقاطع م

ها. موسكو ضمّ
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شن الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
ــعا  ــا واس ــاء، هجوم ــس األربع ام
ــا بأنها «ال تزال  على أملانيا، ونعته
ــاس  محتلة» وأنها «فقدت اإلحس
بوتني، في مقابلة  بالسيادة».وأكد 
مع التلفزيون الروسي، أن «رد فعل 
ــا على انفجار خطوط أنابيب  أملاني
بحر الشمال يظهر أنها غير قادرة 
ــتقاللية بعد  ــرف باس ــى التص عل
ــالمها في نهاية  عقود من استس

ــاف  ــة الثانية».وأض ــرب العاملي احل
ــوا  تعرض ــني  األوروبي ــاء  «الزعم أن 
للترهيب حتى فقدوا إحساسهم 
باالستقالل».وتابع بوتني: «األمر هو 
ــني أعلنوا  ــيني األوروبي أن السياس
ــم تكن قط  ــهم أن أملانيا ل بأنفس
ــيادة كاملة بعد احلرب  دولة ذات س
العاملية الثانية، ولقد سحب االحتاد 
ــي وقت من  ــه ف ــوفياتي قوات الس
ــات وأنهى ما يرقى إلى احتالل  األوق
ــذا، كما هو معروف،  للبالد. لكن ه

لم يكن احلال مع األمريكيني. فهم 
ما زالوا يحتلون أملانيا».وقال بوتني 
في البرنامج إن «التفجيرات نُفذت 
على مستوى دولة»، واصفا اإلعالن 
ــتقلة مؤيدة  ــة مس ــأن مجموع ب
التفجير  ــن  ــؤولة ع ل أوكرانيا مس
ــت دول غربية،  «محض هراء».وكان
ــذر في رد  ــا أملانيا، توخت احل ومنه
ــى حتقيقات االنفجارات  فعلها عل
ــوط أنابيب نورد  ــت خط التي ضرب
ــام  الع ــاز  للغ ــية  الروس ــترمي  س

ــاع األملاني  ــر وزير الدف املاضي.وذك
ــبوع  األس ــتوريوس،  بيس ــس  بوري
ــي، إن «التفجيرات رمبا تكون  املاض
ــه طرف  ــأن فاعل ــا يوحي ب هجوم
ــى أوكرانيا)». ــر (إللقاء اللوم عل آخ
ــك اخلطوط هو نقل  وكان هدف تل
الغاز الروسي إلى أملانيا، لكن برلني 
اتخذت خطوات لتقليص اعتمادها 
على الوقود األحفوري الروسي منذ 
ــكرية الروسية  بدء العملية العس

ب أوكرانيا قبل عام.
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ــية،  ــاع الروس ــدت وزارة الدف أك
 ٩-MQ ــيّرة أمريكية سقوط مس
كانت متجهة نحو أجواء القرم 
في البحر األسود وحتطمها بعد 
ــيرة الى  فقدانها ارتفاعها، مش
ــا  ــيتني أقلعت ــني روس أن مقاتلت
ــقطاها. تس ــم  ول ــا  العتراضه

وأضافت الوزارة في بيانها أنه «في 
ــوم ١٤ آذار مت رصد حتليق  صباح ي
 ٩-MQ ــيّرة  ــرة أمريكية مس طائ
ــو أجواء  ــة نح ــة متجه أمريكي
ــية». ــرة القرم الروس ــبه جزي ش

ــم  ــيّرة ل ــى أن «املس ــارت إل وأش
ــغل أجهزة التعريف بها في  تش
ــر اجلوي  ــة احلظ ــاك ملنطق انته

ــاع  الدف وزارة  ــا  أعلنته ــي  الت
ــود،  ــوق البحر األس ــية ف الروس
ــتخدمي  ــع مس ــالغ جمي إب ومت 
ــي بذلك وفقا  ــال اجلوي الدول اجمل
أن  ــدت  الدولية».وأك ــر  للمعايي
ــا  حلقت ــيتني  روس ــني  «مقاتلت
ــرة  ــة الطائ ــى هوي ــرف عل للتع
ــورة»،  ــة احلظر املذك ــي منطق ف

ــة  ــه «نتيج أن ــوزارة  ال ــت  وتابع
ــاعة  ملناورة حادة في حوالي الس
ــكو، فقدت  ــت موس ٩٫٣٠ بتوقي
ــت  واصطدم ــا  ارتفاعه  ٩-MQ
ــى  عل ــددت  املاء».وش ــطح  بس
ــم  ــيتني ل ــني الروس أن «املقاتلت
ــيرة األمريكية، ولم  تصدما املس
ــا  وعادت ــا  ذخائرهم ــتخدما  تس

ــالم إلى قاعدتهما».وأعلنت  بس
ــي  ــة ف ــوات األمريكي ــادة الق قي
ــية  ــة روس ــدم مقاتل ــا «ص أوروب
بدون  أمريكية  ــو-٢٧» طائرة  «س
طيار MQ-٩ خالل اعتراضها فوق 
البحر األسود»، مما أدى إلى حتطم 

املسيّرة األمريكية.
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متابعة / القسم الثقاَّـ

ــوزراء  ، محمد  ــس مجلس ال ه رئي وجّ
ــاء املاضي،  الثالث ــوداني،  ــياع الس ش
ــأن تكون  ــة، ب ــة كاف ــات التربي مديري
ــس  اخلمي ــوم  الي ــال،  االحتف ــة  كلم
ــازك  ن ــاعرة  الش ــة  ملئوي ــة  مُخصص
ــي  ف ــا  بدوره ــف  والتعري ــة،  املالئك
ــة والعراقية.وأفاد بيان  الثقافة العربي
ــس مجلس  ــي لرئي ــب االعالم للمكت
ــه مديريات التربية  ــوزراء بأنه قد وج ال
كافة بأن تكون كلمة االحتفال، اليوم 
ــاعرة  ــس مُخصصة ملئوية الش اخلمي
ــف بدورها في  ــة، والتعري نازك املالئك
ــة العربية والعراقية، فضالً عن  الثقاف
ــرأة وأدوارها  ــاً ألهمية امل كونها منوذج
ــوداني، ”قرار  ــن الس ــي اجملتمع“.وثمّ ف
ــة والثقافة  ــة للتربي ــة العربي املنظم
ــى  أوص ــذي  ال ــو)،  (األلكس ــوم  والعل
الرائدة  ــة  ــاعرة العراقي ــار الش باختي
ــة العربية  ــة رمزاً للثقاف نازك املالئك
للعام ٢٠٢٣، واعتماد توصيات اللجنة 
الدائمة للثقافة العربية بشأن اختيار 

رموز الثقافة واإلبداع“.
ــازك املالئكة» التي يحتفي  من هي «ن

العراق مبئويتها؟

ــعر العربي في  ــني يذكر تاريخ الش ح
ــم  ــرين البد أن يذكر اس ــرن العش الق
ــي ولدت في العراق  نازك املالئكة، الت
ــن كبار  ــب العديد م ــذي أجن ــد ال البل
ــرم البياتي  ــعراء في القرن املنص الش
والسياب وسعدي يوسف  واجلواهري 

وغيرهم.ولدت نازك صادق املالئكة في 
بغداد في ٢٣ آب١٩٢٣ في بيئة ثقافية 
ــاعرة ووالدها  حيث كانت والدتها ش
ــم نازك تيمناً  كاتب، اختار والدها اس
ــازك العابد، التي  ــورية ن بالثائرة الس
ــي مواجهة  ــوريني ف قادت الثوار الس
ــي في العام  ــش االحتالل الفرنس جي
ــاعرة.تخرجت  ــه الش ــذي ولدت في ال
ــة عام ١٩٤٤.  ــي دار املعلمني العالي ف
ــون اجلميلة  ــد الفن ــت معه ثم دخل
ــيقى عام  ــم املوس وتخرجت في قس
ــام ١٩٥٩ حصلت على  ــي ع ١٩٤٩، وف
ــتير في األدب املقارن  ــهادة ماجس ش
ــون  ويسكونسن-ماديس جامعة  من 
في أمريكا. وعينت أستاذة في جامعة 
ــم جامعة  ــداد وجامعة البصرة ث بغ
الكويت.يرى الكثيرون أن نازك املالئكة 
ــعر احلر في  ــت الش ــي أول من كتب ه
ــر البعض قصيدتها  عام ١٩٤٧ ويعتب
املسماة الكوليرا من أوائل الشعر احلر 
ــد بدأت املالئكة  في األدب العربي. وق
ــعر في  ــي كتابة هذا النوع من الش ف
ــاعر بدر  فترة زمنية مقاربة جداً للش
شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي.
أصدرت نازلك املالئكة عددا كبيرا من 
ــعرية واألعمال النقدية  الدواوين الش

أيضا ومن أبرز أعمالها ديوان عاشقة 
ــو أول  ــام ١٩٤٧ وه ــادر ع ــل الص اللي
ــام ذاته  ــورة، وفي الع ــا املنش أعماله
كتبت قصيدتها األشهر ”الكوليرا“ 
ــد املتحرّر  ــي اجلدي ــط اإليقاع بالنم
ــطرين والقافية  ــة الش ــن صرام م

دة. ووضعتها هذه القصيدة  املوحّ
ــعريّ  على خريطة التجديد الش
كواحدة من أبرز شاعرات العرب.
ــة حيث  ــال املالئك ــت أعم توال
أصدرت عام ١٩٤٩ ديوان شظايا 
  ١٩٥٧ ــة  املوج ــرارة  ق ــاد،  ورم

وشجرة القمر ١٩٦٨ وغيرها من 
ــال، كما أصدرت في عام  األعم
ــعر  ١٩٦٢ كتابها (قضايا الش

ــار الكثير من  ــذي أث ــث) ال احلدي
ــرّد  ــد والتم ــب التجدي اجلدل.بجان

والثراء على مستوى اإليقاع، متيّز شعر 
سٍ رومانسي عابق باحلزن  املالئكة بنفَ
ــكوى، نابع من  واليأس والوحدة والش
ــة وثقافة  ــية عميقة مفرط حساس
رة، وفي شعرها نزوع إلى  متينة متجذّ
ــن النموذج واعتناء  الواقعية وميل ع
ــاني  باملضمون. كما كان الهم اإلنس
ــافرت  والعربي حاضرا في أعمالها.س
ــى خلفية حرب اخلليج  عام ١٩٩٠ عل
األولى إلى القاهرة، وحصلت نازك على 

ــا  ــام ١٩٩٦، كم ــني ع البابط ــزة  جائ
ــرا املصرية يوم ٢٦ أيار  أقامت دار األوب
١٩٩٩ احتفاالً لتكرميها مبناسبة مرور 
ــعر احلر  نصف قرن على انطالقة الش
ــذي لم حتضره  ــي الوطن العربي وال ف
ــاً عنها  ــرض وحضر عوض ــبب امل بس
زوجها الدكتور عبد الهادي محبوبة، 
ــن واحد هو البراق عبد الهادي  ولها اب
ــي القاهرة في  ــت ف ــة، وتوفي محبوب

صيف عام ٢٠٠٧ .

سناء حسني زغري

عندما يصبح الشوق
أوسع من حدود السماء
أعمق من قيعان البحار

أكثر من عدد األنفاس
ــع  الدم إال  ــى  يبق ال  ــا  فحينه

واحلرف
هما السبيل لتهدئة الروح من

جنون احلب الذي يعتريها 
حينها أتيقن أنها أبعد

من أن تنساها الروح
من أن تطلب لها بديال وخليال

حتى وإن بقي احلال
على ما هو عليه 

سنينا وسنينا
في الثلث األخير من الليل

الليل الـذي
ــك من بني  ــكب فيه طيف ينس

عيون
تتبع السراب 

ــل فيه صوتك  الليل الذي ينس

من صمت
شفاه متض الوهم

الليل الذي
ــو  نح ــي  أحالم ــه  في ــرف  تنج

بوابات
الغياب والسهر واحلنني

الليل الذي
تتبعثر فيه الروح مرات ومرات

ــة  مشاكس ــة  دمع ــقط  لتس
تندس بني احللم

مختزلة ساعات أنتظارك 
ودقائق بعدك 

ومسافات غيابك
ــه  ــب والول ــا احل ــوءة بحكاي ممل

والشوق
ــن تنتهي إال  ــي ول ــي ال تنته الت

بتوقف النبض

فـي الليل الذي
تزدحم فيه ممرات الذاكرة بكَ

وتندس احلروف خلف نبض
اليري أويسمع إال سواك

واألمكنة  ــا  الزواي ــح كل  لتصب
مثقلة

بالشوق واحلنني إليك 
لتقترب الروح حينها بخطوات 

مرهقة
ــهيق واألنني نحو غياهب  بالش

الوجع
في الليل
أتنفسك

أمارس أحالمي معك
ــدود  ح ــف  خل ــن  م ــك  أناجي

املسافات
فتتلعثم األنفاس بصدري

وتتسارع دقات قلبي
ــات  ــى عتب ــات عل وتتناثرالدمع

غيابك
فيضيق األَمل في داخلي

فـي الليل
ابقى رجال موشوما بك

تذروه رياح الشوق واحلنني
ويبعثره الصمت والترقب

ــر على عتبات غيابك  رجال يتناث
إلى شظايا

ــي غمرة  ــروف ف ــوه منه احل لتت
األشواق

وتتوه منه الكلمات في محراب 
اللهفة

ــرات  العب ــف  باآلل ــة  املزدحم
واألفتقاد

واليتبقى سوى آهات تئن

احتياجا إليك
وشوقا إليك

فـي الليل
تؤملني التفاصيل حد اجلنون

ــئلة املنسلة من  توجعني األس
خدر الليالي

فتارة تعكس مرآتي صورتك
ــراملرآة على جبني  ــارة تنكس وت

صمتي ووحشتي
فأبكي حد الذبول

لينطلق املكان معي بالنواح
وتنطق الروح أن

ــجون  ــالما عليك بقدر الش س
التي مألتني أبكتني  سكنتني

اكرم ياور رمضان

قرص 
قاومَ قليالً، أحاط بهِ أربعة، وضعوا على 
ــود، ال تخف ساعة  ــا أس ــه كيس رأس
ــة  ــنةُ اخلامس وترجع، يقول: هذه الس
ــاللم وممرات ودفعوا  لي، قادوني عبر س
ــض، وقالوا: أنت  ــكانٍ منخف بي إلى م

تَة. رمَ حتتاج إلى فَ
عبداهللا

ــك الزمن،وامتلك  ــكان؛ امس ــل امل احت
ــر التاريخ وفرض  ــام، وغي ــاومي واألي التق
ــلطته،  ــبات تخصه وس أعياداً ومناس
ــه  ــق صورت ــه وعل ــا قبل ــور م ــزق ص م
ــخصية في كل مكان حتى غرف  الش
ــتعان باألساطير  النوم واحلمامات، اس
وأحداث املاضي للسيطرة على العباد 

واحتل احلاضر.
حتليق

كان حلمه رؤية العالم من األعلى، وأن 
يصبح رائد  فضاء، قال له والده: حلمك 
ــرك هذا  ــتحيل، أت ــل ولكنه مس جمي
ــد يومني وجدوه  ــم، قال: تركت، بع احلل

منتحراً، لقد كذب لم يترك حلمه.

صور مرتبكة
ــجار  ــدو مقلوبة، األش ــياء تب كل األش
ــر  ــى والنه ــن األعل ــا م ــى جذوره تتدل
ــي والثعالب  ــر، الطيور متش فوق اجلس
ــوي، كالبٌ  ينبحون  ــطٌ تع ــر، قطَ تطي
ــراف ومتعمع  ــم، تصهل اخل من خلفه
ــذ  التالمي ــن  م ــة  مجموع ــراس،  األف
يلحسون آيس كرمي بجباههم وميشون 
ــم،  ــون بأحذيته ــم؛ يلوح ــى أيديه عل
ــم املعلم بأنفه وقال: ال تخافوا؛  ابتس

فوتو شوب.
ل دَ سَ

ــاعر؛  ــان الش ــة جثم ــني وارت املدين ح
أرخت كل الكلمات، وأقيمت الصلوات، 
ــا أهالَ الدفان عليه تراب األخير، فتح  مل
ــار، منتظراً  ــه وأزال الغب ــاعر ديوان الش

زيارة إيليا أبو ماضي.

 

راي

ــة الكبار،  ــعراء العربي ــه اليقني، لم كنا ندين ش ــم على وج    ال أعل
ــلطان، واالنفصال عن  ــاة الس ــاق، ومحاب ــق والنف ــم بالتمل ونصفه
ــم احلياتية،  ــن ظروفه ــؤال ع ــنا الس ــف أنفس ــة، دون أن نكل العام
ــانية. وال أعرف ملاذا كنا نفترض أن الشاعر أو الناثر  وحاجاتهم اإلنس
ــة، أياً كانت  ــدوام للطبقات احلاكم ــاً على ال ــب أن يكون معارض يج
طريقتها في اإلدارة.   أغلب الظن أننا غرقنا في جلة املثالية. وسلمنا 
أن كل ما يصدر عن السلطة ال نفع فيه. وأن النخبة يجب أن تتصدى 
ــس مبقدورها.  ــى أن ذلك لي ــوة. ولم ننتبه إل ــا متلك من ق ــا بكل م له
ــا أضعف من أن تواجه ملوك األرض. ولم يخطر على بالنا أن هذا  ألنه
القرب من السلطان، قد أنتج لنا تراثاً ثراً، مازلنا نتغنى به حتى هذه 
ــرض النابغة وأبو نواس  ــتجري لو أع ــاعة.  كيف كانت األمور س الس
واملتنبي وأبو متام والبحتري وابن زيدون وسواهم من الرموز الشامخة 
في أدبنا العربي، عن التقرب إلى والة األمور في اإلمبراطوريات القدمية. 
ــا منذ ذلك احلني،  ــذه املادة التي تلقفناه ــيقدمون لنا ه هل كانوا س
ــم يقتصر على  ــا  ضمور؟ إن األمر ل ــن، أو يعتريه ــا وه دون أن يصيبه
ــعراء العظام، بل تعداهم إلى الكتاب الكبار، أمثال عبد احلميد  الش
ــحق الصابي وابن العميد وأبي علي الفارسي، وسواهم. ولم  وأبي إس
ــن هؤالء قادرين  أن يتفرغوا لكتابة املطوالت، التي أمدتنا باألخبار  يك
ــكام والوزراء والوالة  ــع، لو لم يتعهدهم احل ــات واحلكم والروائ والرواي
ــعراء  ــات واألموال. فاألدباء والش ــوا عليهم األعطي ــة، ويغدق بالعناي
ــم ذات احلاجات التي لدى  ــر في املقام األول. ولديه واملؤرخون هم بش
ــك العصر من يقيم أودهم  ــم من الناس. ولم يكن هناك في ذل غيره
ــوى رجال السلطة. وهؤالء كانوا بحاجة إلى جهاز إعالمي نخبوي  س
ــرق،  أيضاً. لقد كان هناك تبادل منفعة، لم يخل أبداً من اجلانب املش
ــنوية من الوزير  أو اإليجابي.   كان عمر اخليام مثالً، يحظى بجراية س
ــلجوقي نظام امللك في القرن اخلامس الهجري، مكنته من إجناز  الس
ــهامات رائعة  ــفة والرياضيات والفلك. فقدم إس ــه في الفلس بحوث
ــبة لألمير جالل  ــومي اجلاللي (نس ــى أنه وضع التق ــا جميعاً. حت فيه
ــض احللول املبتكرة في  ــة) املعمول به حتى اآلن. كما اقترح بع الدول
اجلبر واملثلثات. هذا عدا عن رباعياته اجلميلة التي القت االستحسان 
في الشرق والغرب على حد سواء. ولو لم يتلق هذه الهبة لكان ذكره 
ــبيه جداً مبا  ــب أن الوضع ش قد اندرس وامنحى بعده بسنوات.وأحس
ــا احلاضر. فهي عاجزة في بالدنا عن  ــت إليه حال النخبة في عصرن آل
ــلطة. وال ميكن أن  ــني حاجاتها الطبيعية إذا لم تتكفل بها الس تأم
ــتطيع  تقدم أفضل ما لديها، ألن مثل هذا األمر يتطلب تفرغاً، ال تس
تأمينه من دخلها القليل، عبر انخراطها في وظائف عامة أو خاصة. 
ــماء المعة، تلفت نظر  ــبب في أننا لم نعد نحظى بأس وهذا هو الس
ــور املعارض،  ــاء الكتب، أو حض ــى اقتن ــه لإلقبال عل ــارئ، وتدفع الق
ــتثناءات  ــر ذلك من األمور. كانت االس ــاركة في الندوات، وغي أو املش
ــلطات في بعض العهود استمالة هذه  الوحيدة، حينما حاولت الس
ــاس.  ما لم  ــض صفحتها بني الن ــا إليها في تبيي ــة، حلاجته الطبق
ــي يحتاجها املبدعون  ــتلزمات الضرورية الت تقم الدولة بتوفير املس
ــادرة على إنعاش  ــة ثقافية ق ــاء، فلن تظهر طبق ــرون والعلم واملفك
ــي يكيلها هؤالء كل  ــتائم الت ــاة االجتماعية في البالد. أما الش احلي
ــة واحلكم، فستختفي في احلال، ويحل محلها  يوم، لرجال السياس
ــودة واالبتكار، والرقي والرصانة. فهذا هو منطق  نتاج نوعي ميتاز باجل

األشياء في كل زمان ومكان!.

@câ@Öä©

محمد زكي ابراهيـم 
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متابعة / القسم الثقاَّـ

ــر  ــون للترجمة والنش ــت دار املأم أقام
ــن(١١٧) عنوانًا من أهم  ا ألكثر م معرضً
ــب ودوريات  ــا من كت ــدث إصداراته وأح
ــة  باجلامع اآلداب  ــة  كلي ــز   مرك ــي  ف
ــرض الذي  ــتمر املع ــتنصرية، ويس املس
ــعبة املعارض والتوزيع  تشرف عليه ش
ــع عمادة الكلية  ــيق م في الدار بالتنس
ــوم األحد  ــدءًا من ي ــام ب ــرة أي ملدة عش
ــي إطار  ــذا املعرض ف ــي ه ــي ويأت املاض
التعاون املشترك بني الدار واملؤسسات 
ــالف  ــى اخت ــة عل ــة والثقافي األكادميي
ــر  ــا في نش ــةً منه ــا، رغب تخصصاته
الكتاب املعرفي وصوالً إلى القارئ املهتم 
ــذه اإلصدارات  ــي كل مكان.يذكر أن ه ف
ترجمت عن اللغات اخملتلفة ضمن خطة 
ــادرة ترجمة مئة كتاب  ــدار وضمن مب ال
التي أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة 
ــى الدوريات  ــام ٢٠٢٠.إضافة إل واآلثار ع
ــي مجلة (املأمون)  الصادرة عن الدار وه
ــية  ــة ومجلة (بغداد) بالفرنس بالعربي
باإلنكليزية.وشهد  (كلكامش)  ومجلة 
ــاتذة وطلبة  املعرض زيارات متعددة ألس

الكليات واألقسام اخملتلفة.

@ÊÏfldΩa@âaÖ@paâaÜïg@ûä»fl
@ÚÌäñ‰néΩa@Ú»flb¶a@ø

›Ó‹€a@ ÏflÖ

البينة الجديدة /  علي شريف
ــل  حفل  ــي محافظة باب ــاب ف ــاء والكت ــاد االدب ــام احت اق
ــني العراقيني الراحل االستاذ  استذكاري لشيخ املفهرس
ــنوية  ــبة الذكرى الس ــاح نوري املرزوك ملناس الدكتورصب
ــاء واملثقفني. ــة من األدب ــه بحضور نخب ــعة لرحيل التاس

ــهد  حفل االستذكار  الذي أداره الدكتور بشار عليوي  وش
ــة العراقية  ــى روح فقيد الثقاف ــورة الفاحتة عل ــراءة س ق
ــعراء عن  ــدد من األدباء والش ــرزوك. ثم حتدث ع الدكتورامل
ــم مع الفقيد مؤكدين أنه يعد أبرز البيبلوغرافني  ذكرياته
ــات التي اجنزها  ــرات املؤلف في العراق وهذا ما تؤكده عش
ــرات الكتاب واالدباء.وفي ختام  املرزوك وأرشف فيها لعش
احلفل وقع جنل الفقيد االستاذ الدكتورعامر صباح املرزوك 

كتابا من تاليفه حمل  
ــاح نوري  ــوان ( صب عن
ــوعيا)   موس ــرزوك  امل
ــن  ع ــا  حديث ــدر  ص
اإلحتادالعام  منشورات 
في  ــاب  والكت ــاء  لألدب
ــخا  نس ووزع  ــراق  الع

منه بني احلاضرين.

@âb◊ànça@›–y@·Ó‘Ì@›ibi@ø@lbnÿ€aÎ@ıbiÖ˛a@Öb§a
⁄ÎãäΩa@Äbjï@âÏn◊Ü€a@›yaä€a@¥çäË–Ωa@ÉÓí€ aÜu@Ò7ñ”@óñ”
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7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

NO.4079.THU.16.MAR.2023العدد (٤٠٧٩)  الخميس  ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ 



8الحصاد
بغداد/البينة اجلديدة

ــس  املائية،ام ــوارد  امل وزارة  ــدت  ع
ــاء، أن أنهار العراق حتولت إلى  األربع
ــيطة تتحكم السدود  «قنوات بس
ــق لها من حصص  التركية مبا يطل
ــزم تركيا  ــن ع ــذِّرة م ــة»، مح مائي
ــاء ٢٠ سداً إضافياً على جميع  إنش
ــة. األفرع التي تغذِّي األنهر الرئيس

ــر املوارد عون ذياب عبد اهللا  وقال وزي
ــي إن «العراق لم  في تصريح صحف
ــال حجم  ــتطع حتى اآلن إيص يس
ــي يعانيها إلى  ــكلة املياه الت مش
ــا  ــي فإنه ــي، وبالتال ــع الدول اجملتم
ــاً  حالي ــعى  ويس ــه،  عن ــة  مغيَّب
للمطالبة بدعم منه بهذا الشأن»، 
ــد بلد  ــم يع ــراق «ل ــاً أن الع مضيف
ــن العظيمني دجلة والفرات،  النهري
لكون أنهره أمست قنوات بسيطة 
ــدود التركية مبا يطلق  تتحكم الس
ــر،  مائية».وذك ــص  حص ــن  م ــا  له
ــتمرة  ــا مس ــن جانبه ــا م أن «تركي

ــدود  ــر من الس ــدد كبي ــييد ع بتش
ــد أليسو  على نهر دجلة وآخرها س
ــن أنها «تعتزم  الضخم»، محذراً م
ــدود إضافية على جميع  ــاء س إنش

ــة  األفرع التي تغذي األنهر الرئيس
وتصل أعدادها إلى ٢٠ سداً رئيسياً»، 
ــدود  راً «بوجود أكثر من ١٠٤ س مذكّ
ــري دجلة  ــى حوض نه ــل عل بالفع

ــح، أن «هناك  ــرات فيها».وأوض والف
العديد من الدول في العالم أجمع، 
ــتركة  تقع على أحواض األنهر املش
ــتركة  ــا يتطلّب أما اتفاقات مش م

دة  بينها للحصول على نسب محدّ
وعادلة من مياه األنهر، أو خلق نوع 
ــراع بينها حول هذا األمر»،  من الص
ــدة  » دور األمم املتح ــى أنَّ ــيراً إل مش
ــأن من خالل التوصل إلى  بهذا الش
ــة للجميع». ــة عادل ــات ودي تفاهم

ــاه اخلانقة التي  ــع، أن «أزمة املي وتاب
العراق، تسببت بحصول  يعيشها 
ــني احملافظات  ــة ب ــات داخلي صراع
ــحيحة لنهري  ــى احلصص الش عل
ــاوز  ــة التج ــرات، نتيج ــة والف دجل
ــال بالتجاوزات  ــا، كما هو احل عليه
ــط احللة الذي تشترك فيه  على ش
ثالث محافظات هي بابل والديوانية 
ــب تدخل مالكات  واملثنى، ما يتطل
ــة  املائي ــص  ــع احلص لتوزي ــوزارة  ال
ــكل عادل»، عاداً الوقت احلالي،  بش
ــالكات نتيجة  ــك امل ــب لتل «األصع
ــبب  االعتداءات املتكررة عليها بس
ــات  ــى محرَّم ــاوزات عل ــة التج إزال

األنهار الرئيسة والفرعية.

;‹ÊË’\;Ìit;Ö⁄iâià;Ñ]�Ÿ¯\;UÏÁÊ°\;Ô\Ê›¯\
ÿÊËà;oÂÅú;k]¬ÕÊhÂ

Ü\áid\;Ï’]t;CLLD;Ã]ŒÁb;UÏË¬⁄i-\;ÏöÖç’\
ÍÖà^;Àfi¡Â;È›Â2“’\;

بغداد/ البينة اجلديدة
ــة، امس االربعاء،  اعلنت هيئة االنواء اجلوي
ــوم  الي ــة  ــار لغاي ــة االمط ــتمرار موج اس
ــدوث  ــق ح ــددت مناط ــا ح ــس، فيم اخلمي
السيول.وقال مدير إعالم األنواء اجلوية عامر 
اجلابري، ان «موجة االمطار ستستمر حتى 
ــمالية».واضاف، ان  ــي املناطق الش اليوم ف
ــيول  ــة االنواء اجلوية تتوقع حدوث س «هيئ
ــب االيراني»،  ــة مع اجلان ــي املناطق احملاذي ف
ــياق  ــمية.وفي س ــة الرس ــب الوكال بحس
ــتنفرت خلية االزمة في واسط  متصل، اس
ــات اخلدمية سيما  جميع الدوائر واملؤسس
ــحب  ــاري واألليات اخلاصة بس ــة اجمل مديري
ــهدها  مياه األمطار التي من املتوقع أن تش
ــط هادي  ــال مدير مجاري واس احملافظة.وق
ــيق  كامل في تصريح صحفي انه مت التنس
مع مديرية كهرباء احملافظة لتوفير الطاقة 

الكهربائية الى محطات الرفع .مضيفاً ان 
اإلجراءات املتبعة لسحب املياه من املناطق 

ــاري الصرف  ــبكات مج ــة بش ــر اخملدوم غي
الصحي ستكون عبر حوضيات السحب.

بغداد/ البينة اجلديدة
أعلنت مديرية الشرطة اجملتمعية في دائرة 
ــوزارة الداخلية،امس  ــالم ب ــات واإلع العالق
ــة ابتزاز الكتروني  ــاء، إيقاف (١١) حال األربع
ــاة هاربة من ذويها  ــري، وإعادة فت وعنف أس
بسبب التعنيف.وأوضحت املديرية في بيان، 
ــات في غضون  ــذه العملي ــه «مت تنفيذ ه أن
اليومني املاضيني في أربع محافظات، متكنت 
ــرطة اجملتمعية من إيقاف (٥)  خاللهما الش
حاالت ابتزاز الكتروني لفتيات، اثنتان منهن 
في بغداد، وواحدة في كل من بابل وكركوك 
واألنبار، فيما أوقفت (٤) حاالت عنف أسري 
في األنبار وواحدة في كل من بغداد وبابل».
ــراءات الالزمة  ــت، أنها «اتخذت اإلج وأضاف
ــد أن قامت  ــني، بع ــن واملعنف ــق املبتزي بح
ــابات  بحذف محتويات االبتزاز وتأمني حس
الضحايا، في وقت قدمت دعمها النفسي 

واملعنوي لضحايا العنف والفتاة الهاربة»، 
ــن  أحواله ــة  ــتمرارها مبتابع «اس ــدة  مؤك
ــياً مع نهج  ــوف على أوضاعهن، متاش للوق

ــرطة  ــي توليها الش ــة الت ــة الالحق الرعاي
اجملتمعية في هكذا قضايا».

بغداد/ البية اجلديدة
ــن تنفيذها  ــس األربعاء، ع ــة االحتادية،ام ــت هيئة النزاه أعلن
ــا ضبط  ــية مت فيه ــا التفتيش ــن حملته ــدة ضم ــات ع عملي
ــر صاحلة في عدد  ــتخدام مواد غي معقبني وحاالت إهمال واس
ــن دوائر محافظة ذي قار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة،  م
ــدي حلاالت  ــا في التص ــتمراراً حلملته ــان إنه «اس ــب بي بحس
ــب حتقيق ذي  ــني، متكنت مالكات مكت ــاد وضبط املعقب الفس
ــعبة  قار من ضبط (٥) معقبني في مديرية بلدية الناصرية - ش
ــالك، أثناء تعقيبهم معامالت تخصيص قطع أراض عائدة  األم
ــميني من أصحاب العالقة»،  ــني دون وكالة أو تخويل رس ملواطن
ــي، وعرضه رفقة  ــط أصول ــم محضر ضب ــيرة إلى «تنظي مش
ــراءات القانونية  ــة اخملتصة؛ التخاذ اإلج ــني على احملكم املتهم
املناسبة بحقهم».وتابعت الدائرة، أن «مالكات املكتب رصدت 
ــطب  ــيد في احملافظة بش ــام موظفة في فرع مصرف الرش قي

ــتفيدين في  ــتلم من قبل أحد املس وحتريف وتصفير قرض مس
العام ٢٠١٩، وقيامها بشطب قيود وإضافة قيود وأرقام ومبالغ 
ــص املقترض»،  ــار، وال تخ ــرطة ذي ق ــود ملديرية ش ــوك تع صك
ــرف املذكور مت ضبط األوليات  موضحة أنه «باالنتقال إلى املص
وسجل املشاريع الصغيرة الذي حصل فيه التالعب».وأضافت، 
ــة) تالفة في أحد  ــحات طبي أنه «مت ضبط (بدالت وقائية ومس
مستشفيات األطفال في مدينة الناصرية»، الفتة إلى أن «إدارة 
ــم من عدم  ــك املواد؛ بالرغ ــتخدام تل ــفى قامت باس املستش
صالحيتها؛ نتيجة سوء التخزين وتعرض املواد للظروف اجلوية، 
ــير إهمال من قبل مديرية تربية احملافظة  وفي ناحية أور، مت تأش
إثر انهيار إحدى املدارس، رغم استمرار دوام الطلبة فيها، حيث 
ــة أنها آيلة  ــالكات مكتب الهيئة في احملافظ ــت حتريات م أثبت
للسقوط منذ العام ٢٠١٧، لكن مديرية التربية لم تقم بإخالء 

البناية وإيجاد البديل؛ للحفاظ على أرواح الطلبة.
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بغداد /البينة اجلديدة
ــعبي، أمس األربعاء،  ــد الش ــرت قوة من اللواء (٥٤) في احلش  عث
ــر هاون في االنبار. ــاوي وقناب على مخبأ يضم صواريخ نوع منس
ــك خالل عملية  ــعبي انه جاء ذل ــد الش وذكر بيان لهيئة احلش
ــؤولية باألنبار، حيث اسفرت  أمنية نفذتها القوة في قاطع املس
ــاوي ، و٩ صواريخ RBG ، و٨  ــة العثور على ٧٣ قنبرة منس العملي
ــة أمن قيادة  ــليمها الى مديري ــار ٨٠ ملم متً تس ــر هاون عي قناب

حشد االنبار.

بغداد /البينة اجلديدة 
ــاهد العنيفة في  ــرورة منع املش ــة على ض ــددت وزارة التربي ش
ــة الكرخ الثانية  ــوزارة في بيان ان مديرية تربي ــت ال املدارس.وقال
ــني في منطقة الدورة ببغداد  ــطة اإلخاء للبن احالت إدارة متوس
للتحقيق بعد تداول فيديو يُظهر قيام الطلبة بالفوضى وإحداث 
ــاهد  ــى منع هذه املش ــددت التربية عل ــة .وش ــاجرة عنيف ش مُ
ــة التربوية مناخاً  ــدارس والتأكيد على دور البيئ العنيفة في امل

للعلم واملعرفة واإلبداع.

بغداد /البينة اجلديدة
ــات قتلى عصابات داعش  ــف جهاز األمن الوطني عن هوي  كش
ــي نُفذت امس  ــي العملية األمنية الت ــن   قتال ف ــي اللذي اإلرهاب
ــاز ان القتلى هم كل من:  ــي قضاء الطارمية .وذكر بيان للجه ف
ــغل  ــامر) الذي يش ــي (أبو قيس الفراجي) املكنى (أبو س اإلرهاب
ــمال بغداد،  ــمى والية ش ــرعي العام ملا يس ــاً منصب الش حالي
وسابقاً مسؤول األسرى والقتلى ، واإلرهابي (عبد الوهاب محمد 
الفراجي) املكنى (أبو منصور) سابقاً بعدما كان يشغل منصب 
ــي) أو (مروان)  ــام الفراج ــام، وحاليا كنيته (وس ــادي الع االقتص

ويشغل منصب مسؤول املفارز األمنية.
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وكاالت/ الببنة اجلديدة
ــلحة ٢٠٢٢»  ذكر تقرير «االجتاهات الدولية لعمليات نقل األس
الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم «سيبري» 
ــرق األوسط انخفضت  ــلحة في الش بأن واردات الدول من األس
ــام ٢٠١٨ و٢٠٢٢ مقارنة مع  ــني ع ــي الفترة ما ب ــبة ٨٫٨٪ ف بنس
الفترة ما بني ٢٠١٣ و٢٠١٧.وقد شمل التقرير ١٦٧ دولة صنفها 
ــرة ما بني  ــية في الفت ــلحة الرئيس ــتوردة لألس على أنها مس
ــلحة،  ٢٠١٨ و٢٠٢٢، وضمت الدول اخلمس األعلى لواردات األس
ــجلت  ــتراليا والصني، حيث س ــعودية وقطر وأس الهند والس
ــلحة العاملية في تلك الفترة.وفي  ٣٦٪ من إجمالي واردات األس
ــط، ضمت القائمة ٣ من الدول العشر  ــرق األوس منطقة الش
ــلحة خالل الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢،  ــتيرادًا لألس األعلى اس
ــم القائمة العراق. ــعودية وقطر ومصر. كما لم تض وهي: الس
ــط  ــرق األوس ــات املتحدة ٥٤٪ من واردات الش ــكلت الوالي وش
ــا (١٢٪)، ثم روسيا (٨٫٦٪)، وإيطاليا  ــلحة، تلتها فرنس من األس
ــاه على ترتيب الدول  ــم نظرة في اإلنفوغرافيك ادن (٨٫٤٪).إليك
ــلحة في الفترة  ا حلصتها العاملي من واردات األس العربية وفقً

ما بني ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــة في وزارة  ــتخبارات والتحقيقات االحتادي ــت وكالة االس أعلن
الداخلية، امس األربعاء، القبض على ثمانية متهمني يتاجرون 
ــي في بغداد  ــة والغش الصناع ــة املهربة وغير املرخص باألدوي
ونينوى.وذكرت الوكالة في بيان ان مفارزها «متكنت من القبض 
ــون الغش  ــهود في بغداد ميارس ــى (٥) متهمني باجلرم املش عل
ــي وضبط (١٦٠) طنا من الرز والعدس مخصصة لوزارة  الصناع
ــى ثالثة من املتهمني  ــارت الى «القبض أيضا عل التجارة».وأش
وبحوزتهم (٥) أطنان من االدوية املهربة وغير خاضعة لضوابط 

وتعليمات وزارة الصحة في نينوى.
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بغداد /البينة اجلديدة
أعلنت هيئة النزاهة االحتاديَّة، تنفيذها 
ت  ــي نُفِّذَ ــن صولتها الت ــاتٍ ضم عمليَّ
ــب التحقيق  ديريَّات ومكات ــل مُ من قب
ــف حاالت  افظات؛ لكش في بغداد واحملُ
ــام وتزويرٍ وتالعبٍ مببلغ  إضرارٍ باملال الع
ــارات دينارٍ  ــتة ملي ــى قرابة س يصل إل
ــرة  دائ ــط.وذكرت  واس ــة  ــي محافظ ف
التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ «فريق 
عمل مكتب حتقيق واسط كشف ضرراً 
ــغ (٥,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــي املال العام مببل ف
مليارات دينارٍ في العقد املُبرم بني دائرة 

ــة  العام ــركة  الزراعيَّة(الش ــوث  البح
ــابقاً) مع  ــة س ــل الصناعيَّ للمحاصي
ــرض  ــة؛ لغ ــركات اللبنانيَّ ــدى الش إح
زراعة األعالف بالطرق احلديثة في قضاء 
ة».وأضافت الدائرة إنَّ «التحقيق  العزيزيـَّ
اإلداريَّ اخلاصَّ بالعقد الذي يعود للعام 
ــادرة الزراعيَّة  ــروع املب ٢٠٠٩ ضمن مش
ةٍ من  ــدوى اقتصاديـَّ ــدم وجود ج د ع أكَّ
ــوء إدارته، ممَّا ترتَّب  ــاء املشروع وس إنش
عليه زراعة أصنافٍ من األعالف ال تُالئِمُ 
ــات  ــة، وتهالك املرش ــروف املناخيَّـ الظ
ــة»، الفتة إلى  ــغ عددها (٢٥) مرش البال

ــم من صرف  ندثرٌ بالرغ ــروع مُ أنَّ «املش
ــه بالكامل».وتابعت  ص ل صَّ ــغ اخملُ املبل
ــة  ــرّي واملُتابع ــام بالتح ــق ق إنَّ «الفري
ــس احملافظة  ــام مجل ــن موضوع  قي ع
ــة واملصروفة  ص صَّ ــغ اخملُ ــرف املبال بص
ــابقة إلى  ــنوات الس للصيانة في الس
رئيس جلنة الصيانة؛ بناءً على وصوالتٍ 
نوِّهةً بأنَّه «بعد إجراء التحرّي  زوَّرةٍ»، مُ مُ
ــود حملالتٍ  ــنيَّ أنَّها تع ــن الوصوالت تب ع
ــالت  معام ــل  أص ــط  ضب ومتَّ   ، ــةٍ وهميَّ
الصيانة والوصوالت املُزوَّرة وتسجيلها 
ــي فرع الهيئة  ». وف ــةٍ جزائيَّـةٍ كقضيَّـ

افظة، رصد  ــي احملُ ــة للضرائب ف العامَّ
ــن في  مِّ ــل اخملُ ــن قب ــاً م ــق تالعب الفري
ــاب مقدار قيمة الدخل اخلاضع  احتس
ــات لألعوام  ــة إلحدى الصيدليَّ للضريب
ــة  قيم ــض  وخف و٢٠٢٢)  و٢٠٢١   ٢٠٢٠)
الدخل اخلاضع للضريبة عن السنوات 
ــى انخفاض قيمة  ــابقة؛ ممَّا أدَّى إل الس
كلَّف «صاحب  للمُ ة  السنويـَّ الضريبة 
ــغ  ــوع املبال ــغ مجم ــة»، وبل الصيدليَّـ
ــن ثالثة  ــر م ــتيفاؤها أكث ــب اس الواج

. ماليني وستمائة ألف دينارٍ
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إضاءات قانونية
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ــت  انطلق  ١٩٩١ ــام  ع آذار  ــهر  ــي ش ف
ــر  وغي ــة  عفوي ــعبية  ش ــة  انتفاض
ــام الدكتاتوري  ــط لها ضد النظ مخط
ــرارة األولى لهذه االنتفاضة  املباد، الش
ــرة  ــة البص ــب مدين ــي قل ــتعلت ف اش
ــهيرة،  ــعد الش ــاحة س وحتديداً في س
ــعلها فهو ضابط في قوات  أما من أش

حمورابي باحلرس اجلمهوري.
 وهي أول قوة عسكرية اقتحمت حدود 
ــن آب ١٩٩٠، نعم  الكويت في الثالث م
ــوري هو من  ــرس اجلمه ــط من احل ضاب
فجر هذه االنتفاضة، فبعد االنسحاب 
ــش العراقي من الكويت  «املهني» للجي
ــابق،  ــر رعناء من قبل النظام الس بأوام
كانت هناك حالة من الغضب الشديد 
ــراء ما  ــادة اجليش ج ــق من قبل ق واحلن

ــائر فادحة في األرواح  تكبدوه من خس
واملعدات و»الكرامة والكبرياء».

ــل  جع ــي  الكارث ــحاب  االنس ــرار  ق
ــهلة للطيران  ــاً س ــحبني أهداف املنس
ــذا الغضب  ــي، وحتت ضغط ه األمريك
كان أحد املنسحبني من قوات حمورابي 
ــا أذكر، يقود  ــاً برتبة رائد على م ضابط
ــعد  ــاحة س ــه حني وصل إلى س دبابت
ــط مدينة البصرة والتي تتوسطها  وس
ــابق،  ــرة لرئيس النظام الس صورة كبي
ــه إال أن يوجه فوهة مدفع  ــا كان من فم
ــى الصورة  ــة عل ــق قذيف ــه ويطل دبابت
ــا انطلقت  ــى أنقاض، ومنه وحولها إل
أوالً  ــش  اجلي ــن  م ــة  االنتفاض ــرارة  ش
ــد بعدها إلى  ــعب، ومتت ــانده الش ليس
ــطى، وفي  ــة والوس ــات اجلنوبي احملافظ
بغداد كانت بشكل محدود وفي مدينة 
ــدر حالياً)،  ــداً (مدينة الص ــورة حتدي الث
ــام، وفي  ــرد ضد النظ ــار الك ــن ثم ث وم
ــالح الدين  ــن محافظات ص ــق م مناط
محافظة رئيس النظام السابق وديالى 
ــي هذه االنتفاضة  وكركوك ونينوى، وف
سالت دماء الشيعة والكرد والتركمان 
ــي انتفاضة  ــيح، إذاً ه ــبك واملس والشُ
شعبية صرف، كما لم تقدها أي جهة 

سياسية.
ــا على قضية  ــليط الضوء هن أريد تس

ــة، أال وهي  ــي األهمي ــة ف ــا غاي اعتبره
ــعبية  محاولة مصادرة هذه الثورة الش
ــي  مذهب أو  ــي  قوم ــار  بإط ــا  وتأطيره
ــون  يحب ــرد  الك ــوة  األخ ــي،  مناطق أو 
ــذا  ــا له ــة آذار» مل ــميتها «انتفاض تس

ــم، ففيه ولد  ــة لديه ــهر من رمزي الش
ــى بارزاني وفيه  ــال مصطف زعيمهم امل
ــام ١٩٧٠  ــهد آذار ع ــك ش ، وكذل ــيّ توف
ــي للكرد ألول  ــن احلكم الذات اإلعالن ع
ــي آذار أيضاً عام  ــي تاريخهم، وف مرة ف

ــة  ــرف باتفاقي يُع ــا  ــع م ١٩٧٥ مت توقي
ــورة الكردية،  ــت الث ــر، والتي أنه اجلزائ
ــه تبرع رئيس النظام  وفي الوقت نفس
املباد بأراضٍ ومياه العراق لنظام الشاه 
ــة  ــتخدم ورق ــذي كان يس ــي، ال اإليران

ــراق، أيضاً في  ــة ضد الع ــورة الكردي الث
آذار عيد نوروز وهو العيد القومي األهم 
للكرد، بالتالي في اجلانب العاطفي من 
حق الكرد جتيير انتفاضة آذار عام ١٩٩١ 

باسم هذا الشهر.

ــيعة  ــق األخوة الش ــل يطل ــي املقاب ف
ــمى االنتفاضة  على انتفاضة آذار مس
ــهر  ــا صادفت في ش ــعبانية، ألنه الش
ــعبان - واملفارقة التاريخية أن فتوى  ش
ــش صدرت من  ــد تنظيم داع اجلهاد ض
ــهر  ــى في ش ــيعي األعل ــع الش املرج
شعبان عام ٢٠١٤- ولهذا الشهر رمزية 
ــهر والدات األئمة االثني  كبيرة، فهو ش
ــام املهدي  ــا والدة اإلم ــرية، وأبرزه عش
ــيعة، بالتالي  ــتقبلي للش القائد املس
ــيعة نسبت انتفاضة  أيضاً يحق للش

آذار لشعبان.
ــاً ونظرنا لألمر  ــا جميع ــو تريثن لكن ل
ــرى أن الكرد  ــن العاطفة، أال ن بعيداً ع
ــات  القومي ــي  باق ــردا  ج ــيعة  والش
ــاركت في  ــب، التي ش ــان واملذاه واألدي
ــرف  ــذه االنتفاضة العظيمة من ش ه

اشتراكهم بها؟.
ــد أن انتفاضة آذار  ــبة ليّ اعتق بالنس
ــن االنتفاضة ضد تنظيم  ال تختلف ع
ــاركت  ــي، فكالهما ش ــش اإلرهاب داع
ــاف العراقية،  ــف األطي ــا مختل فيهم
وبالتالي كالهما انتفاضتان شعبيتان، 
ــب االنتفاضة ضد  ــا نس ــل يحق لن فه
ــا أو إضافة  ــى جهة دون غيره داعش إل
ــي أو مذهبي عليها  ــع قومي أو دين طاب

وجتييرها جلهة دون غيرها؟.

 اإلنسان في كل االوطان، هو عبارة عن 
ــد منا وثيقة  ــق وأرقام، فلكل واح وثائ
ن هو وابن  ــددا، تثبت مَ حتمل رقما مح
ن تكون أمه،  ن، وعن اي جد ينحدر، ومَ مَ
ومتى سقط رأسه في هذه االرض، وفي 
ــه، وبالتالي فإن  ــة، وضعته ام اي بقع
ــة هي عبارة عن مجموعة  هذه الوثيق
ــخصية،  بيانات ومعلومات تثبت الش
ــرا، في ما  ــان كثي ولذلك يعاني االنس
لو فقد وثيقته الثبوتية، أو لم يحصل 

عليها الي سبب كان.
ــاة، والتعقيدات  ــور احلي ــة لتط ونتيج
ــبب الظروف  ــرأت عليها، وبس التي ط
ــان،  ــا االنس ــر به ــي م ــداث الت واألح
ــان نفسه،  االنس ــلوكيات  بسبب س
فقد تعددت الوثائق، وكل وثيقة تؤدي 
ــي جانبا من  ــة، أو تغطّ ــة معين وظيف
ــة جواز  ــاة، فهناك وثيق ــب احلي جوان
ــح  ــي تتي ــة الت ــي الوثيق ــفر، وه الس

ــان تخطي احلدود والتجول بني  لالنس
ــبب كان، ويُعد اجلواز  ــدان، الي س البل
ــق، عامليا، حتى  ــن اهم الوثائ واحداً م
ــط بقوة  ــواز وزنٌ يرتب ــكل ج ــح ل أصب
ــيا،  ــه، اقتصاديا وسياس ــد صاحب بل
ــياحيا.. الخ، وهو على  وعسكريا، وس
أصناف وأنواع، حسب وظيفة حامله 
ودرجته، وهناك رخصة قيادة السيارة، 
ــروف وظيفة هذه الوثيقة، وهناك  ومع
ــط باملهن  ــرى، منها ما يرتب ــق اخ وثائ
ــا ما  ــان، ومنه ــها االنس ــي ميارس الت

يتعلق الشخصية.
ــق العراقية،  ــن الوثائ ــي احلديث ع وف
ــر منها  ــددة، نذك ــرة ومتع ــي كثي فه
ــية،  ــهادة اجلنس ــفر، وش ــواز الس ج
وهوية األحوال املدنية، واجازة السوق، 
وبطاقة السكن والبطاقة التموينية، 
ورخصة حمل السالح، وهوية ممارسة 
ــة  ــة، وبطاق ــة الوظيف ــة، وهوي املهن
ــة الوطنية املوحدة،  الناخب، والبطاق
ــور حالك وأنت حتمل كل  فلك أن تتص

هذه الوثائق 
والباجات!!

ــذه الوثائق، اذا  ــن األهم من بني ه ولك
ــفر، على اعتبار  ــتثنينا جواز الس اس
ــفر فقط،  أن احلاجة اليه هي في الس
ومن ال يسافر فلن يكون بحاجة اليه، 
ــا يطلق  ــة، أو كم ــق االربع ــي الوثائ ه
ــق  (الوثائ ــدرا  تن ــون،  العراقي ــا  عليه

الذهبية) هي هوية االحوال، والشهادة 
والتموينية والسكن، والى وقت قريب 
ــية اي معاملة ما لم تكن  الميكن متش
ــروع  ــذه الوثائق حاضرة، فبعد الش ه
ــروع البطاقة املوحدة، مت اختصار  مبش
ــة، اذ  ــذه البطاق ــا في ه ــني منهم اثن
ــتغني عن  ــل املوحدة يس إن من يحم
التموينية  اما  ــية،  ــهادة واجلنس الش
ــتبعادها من املربع الذهبي،  فقد مت اس
ــة املوحدة  ــاحة للبطاق ــى الس لتبق
ــع مطالبة بعض  ــكن، م وبطاقة الس
اجلهات باعتماد بطاقة الناخب وثيقة 
الثبات الشخصية، ألنها حتمل بيانات 

بايومترية.
ــراق، أن كل  ــي الع ــا ف ــكلة لدين املش
ــذه الوثائق ترتبط بجهة،  واحدة من ه
ــات  ــد بيان ــات قواع ــذه اجله ــدى ه ول
ــات، وهذا من  ــذه البطاق ــاب ه الصح
ــود ويقلل من  ــتت اجله ــأنه أن يش ش
ــك البيانات، كما تتطلب كل  قيمة تل
ــت  ــة ليس ــات مالي ــة، تخصيص جه
ــام أموال  ــي فنحن ام ــة، وبالتال قليل
ــتمرار هذه  ــنويا الس كبيرة تُصرف س
املشاريع، وهنا اعتقد، أننا واحلال هذه 
ــي ان نعمل على توحيد القواعد  ينبغ
ــد ان البطاقة  ــة، ومن املؤك املعلوماتي
الوطنية املوحدة هي األكثر تعبيرا عن 
ــباب األول،  ــخصية الفرد، لعدة أس ش
ــار، واآلخر  ــع األعم ــا تغطي جمي أنه

ــات بايومترية  ــى بيان ــا تتوافر عل انه
ــخص، ونتيجة لذلك  ــة عن الش كامل
ــي االنتخابات، بدال  ــن اعتمادها ف ميك
ــك ميكن  ــب، وكذل ــة الناخ ــن بطاق م
ــية معامالت  ــي متش ــتخدامها ف اس

املواطنني في جميع املؤسسات.
تبقى فقط بطاقة السكن وهذه ايضا 
ــدة، وفي حال  ــن اذابتها في املوح ميك
ــان،  ــكن االنس حدوث اي تغيير في س
ــة، بهذا  ــات املعني ــوم بابالغ اجله يق
التغيير ليتم حتديث البيانات اخلاصة 

بالشخص.
ــا في هذا  ــي تواجهن ــكلة الت إن املش

ــروع املوحدة ما زال  اجلانب، هو أن مش
اة لغاية  غير مكتمل، فالنسبة املُغطّ
ــي ٥٠ ٪ أو اقل من العراقيني  اآلن حوال
ــن بينهم  ــذه البطاقة، م ــون ه يحمل
موظفون في مؤسسات الدولة، مبعنى 
ــن ٢٠ مليون عراقي ال  ــاك اكثر م أن هن
ــدة، فهؤالء  ــة املوح ــون البطاق يحمل
ــهادة  ــت وطأة ش ــو يرزحون حت ــا زال م

اجلنسية واجلنسية.
ــل اهمية  ــروع يحم ــري أن املش بتقدي
كبيرة ويستدعي العمل على االسراع 
في شمول جميع العراقيني، مع عملية 

تسهيل اجراءات منح البطاقة. 

ــم االحتفال  ــرأة   العاملي يت ــوم امل ي
ــن آذار من كل عام  ــي الثامن م به ف

ــدول حتصل املرأة على  وفي بعض ال
إجازة من العمل اثر االحتفال بهذه 
املناسبة بعد عقد أول مؤمتر لالحتاد 
ــي العاملي في  ــائي الدميقراط النس
ــذا اليوم  ــام ١٩٤٥ وفي ه ــس ع باري
ــى ذكر  ــا ان ال ننس ــم علين العظي
ــاء الذي كان لديهن دور  اقوى النس
كبير في التاريخ وباصرارهن أصبح 
ــدأ  ــه ونب ــتهان ب ــرأة دور ال يس للم
باعظم من اعطت االمان لالنسانية 
ودروس بالتعاون واالحتضان للرجل 
ــاء  في اصعب املواقف وعلمت نس

العالم ان دور املرأة الساند والداعم 
ــي امنا  ــه وه ــتهان ب ــل اليس للرج
ــولنا  ــة رس ــرى زوج ــة الكب خديج
ــد صل اهللا عليه   واله  الكرمي محم
وسلم حينما جاءها مبشراً بالنبوة 
ــباً  ــن صدقت به ودعمته نس اول م
ــاء  ــاالً وتصديقاً وغيرها من نس وم
ــمية ام عمار بن ياسر  الصحابة س
واسماء بنت ابي بكر ذات النطاقني 
واخلنساء وغيرهن الكثير اليسعنا 
ذكرهن وفي عصرنا احلالي من تركت 
ــدى التاريخ العراقي  بصمة على م

ــي والعاملي دور جوزفني حداد  والعرب
اسمها يحلق مبسامعنا الى سحاب 
القوة واالصرار انها اول امرأة عراقية 
تقود طائرة لسنة ١٩٤٩ برتبة كابنت 
ــذه احلقبة من الزمن  طيار حيث به
ــي حالة حرب وكانت  كان العالم ف
ــتعبدة بالكثير من الدول  املرأة مس
ــها  ــت نفس ــت واثبت ــا قاوم لكنه
ــه تأكله  ــم باكمل ــت العال ــي وق ف
ــاواة  الصراعات والتفرقة وقلة املس
ــودانية  وكذلك دور غادة كدودة الس
التي تساعد نساء عدة في مناطق 

نائية من السودان لتوليد الكهرباء 
في قرى صغيرة باستخدام الطاقة 
ــن  ــر تدريبه ــك عب ــية وذل الشمس
ــاعدن  يس ــات  مهندس ــن  ليك
ــة  ــمتها منظم ــن وس مجتمعاته
ــاء  ــدة من النس ــيف كواح اليونس
املبتكرات وتقول د.غادة «املستقبل 
القريب للنساء يعتمد على اجادتنا 
ــز  ــرر لتعزي ــتخدام ادوات التح الس
ــا نثبت بأن عقل  خياراتنا» ومن هن
وقوة املرأة ال يستهان بها في مجال 
االبداع والتطور ومثالنا الذي نقتدي 

ــة املعمار  به والقريبة منا املهندس
ــد التي صنفت  ــة زها حدي العراقي
ــة في العالم والتي  كاقوى مهندس
ــاء التي نالت  كانت من اوائل النس
ــة  الهندس ــي  ف ــر  بريتزك ــزة  جائ
املعمارية ومن اقوالها التي تشجع 
ــد اعتقدت دائما انني  بها املرأة «لق
ــت طفلة»  وغيرها  قوية منذ إن كن
ــة الحصر لها، اما اجلانب  من االمثل
ــع احلنان  ــي منب ــى فه ــر كانث االخ
ــرة املرأة  ــواء والعاطفة املثم واالحت
هذه االنسانة العظيمة واالم احلنون 

ــة واخلالة  ــت الرائع ــاء واالخ املعط
ــميات أن كل  والعمة وبجميع املس
ــد بوجودهن فكل يوم يجب  يوم عي
ــنا ونحترم  ــب انفس ــا ان نح علين
ــا نحن بكل يوم  ــا ونقدر وجودن ذاتن
جنعل احلياة بنا عيدا كل يوم ونحن 
ــان كل يوم  ــر االم ــارة احلب ووت قيث
ــعادة واالمتنان  ووجودنا عزف من س
ــا بانوثتها  ــرأة جميلة بذاته كل ام
بحيائها واميانها بنفسها كل عام 

وجميع النساء هن اخلير كله.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــون الدولي  ــروع القان ــن  ف ــني مهمني م ــني فرع ــة ب ان العالق
فالقانون الدولي االنساني الذي يعني بحماية حقوق االنسان 
ــان الذي  ــلحة والقانون الدولي حلقوق االنس في النزاعات املس
ــلم واحلرب اذن هناك  يحمي احلقوق بصفة عامة في وقت الس
ــني ان كال القانونني ولدا  ــن القانون ــني هذي ــل وأختالف ب تكام
ــان من قوى  ــروة حماية االنس ــية وض ــاء ظروف قاس من احش
ــان الدولي ميثل املبادئ  ــر التي تهدده وقانون حقوق االنس الش
ــي فترات التي  ــاني ذات طابع خاص ف ــة والقانون االنس العام
ــن يذهب  ــان وهناك م ــة حقوق االنس ــرب دون ممارس ــول احل حت
ــون احلرب  ــمل فرعني قان ــاني يش ــون األنس ــأن القان ــول ب ويق
ــتركة بني  ــم مش ــان وفي احلقيقة هناك قواس وحقوق االنس
ــانية سامية  ــعى حماية قيم انس القانونني فكل منهما يس
ــترك  ــم املش ــر الى اللون او اجلنس واملعتقد فالقاس دون النظ
بني القانونني صيانة حرمة االنسان والقانون الدولي األنساني 
اليقتصر على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حقوق 
ــتمل ايضا القوانني  ــلحة وأمنا تش املقاتلني في النزاعات املس
ــان  ــية املتصلة باالنس التي تنظم احلقوق الطبيعية األساس
ــالن العاملي حلقوق  ــي االع ــا الواردة ف ــان ومنه ــه كإنس بصفت
ــتركة بني القانونني ويشتركان  ــان وهناك مساحة مش االنس
بهدف واحد  االهتمام باألنسان ودعت الدول الى تدريس مبادئ 
ــاني وقانون حقوق االنسان لقوات االمن  القانون الدولي األنس
ــذي أكد ان  ــن قراره ال ــلحة وأتخذ مجلس االم ــوات املس والق
ــة اطراف النزاع  ــطة كاف ــان يجب ان حتترم بواس حقوق االنس
املسلح وعلى الدول ان توفي بألتزاماتها وفقا التفاقية جنيف 
ــة وتطوير مستمر  وان التكامل بني القانونني بحاجة الى دراس
ــة بني القانونني من املوضوعات التي تنازعت حولها  وان العالق
ــا النظرية األنفصالية  ــات في الفكر القانوني اوله ثالث نظري
ــة  ــتقالن والنظري ــان ومس ــني مختلف ــرى ان القانون ــى ت والت
ــابكان والثالثة  ــان ومتش ــني مندمج ــة بأن القانون التوحيدي
ــني متمايزين  ــأن القانون ــي ب ــي ترم ــة والت ــة التكاملي النظري
ــائدة في  ــة التكاملية هي الس ــالن والنظري ــا متكام ولكنهم
الوقت احلاضر وتقدمي حماية متكاملة لألنسان في زمن احلرب 
ــا فرعني  ــا باعتبارهم ــتقاللية لكل منهم ــع األس ــلم م والس
ــم بينهما اذن  ــام ووجود تناغ ــون الدولي الع ــتقلني للقان مس
ــر  ــف يتحقق التكامل وازالة التعارض بني القانونني وان س كي
ــراف بالنتائج  ــج ببنهما يكمل باالعت ــق التكامل والدم حتقي
القانونية بدأ من الوضع الطبيعي حلياة الدول الى نزاع مسلح 
وعندما يزداد حجم األضطرابات والتوتر الداخلي الذي يشكل 
ــلح وهنا تنطبق  ــواع العنف ويتحول الى نزاع مس ــوع من ان ن
ــية  ــة جنيف تفرض التزامات اساس ــادة الثالثة في اتفاقي امل
ــاني  ــون الدولي االنس ــرورة تطبيق القان ــوق وبض ــابه احلق تش
ــرار بتطبيق  ــر الدولية وهناك اق ــلحة غي ــى النزاعات املس عل
ــاني على النزاعات  كافة احكام وقواعد القانون الدولي االنس
ــالل اتفاقية  ــرب التحرير ااوطني من خ ــلحة الدولية وح املس
ــي والنظرية التقليدية على انهما  جنيف والبروتوكول االضاف
ميثالن فرعني مستقلني اخذت تتالشى تدريجيا نحو التكامل 
ــرب ولذا  ــلم واحل ــوق قد تتأثر في الس ــني وان احلق ــني القانون ب
ــلحة وتتابع االمم  ــران مصدرين لأللتزام في النزاعات املس يعتب

املتحدة واجهزتها في حماية احلقوق في النزاعات املسلحة. 

  أحمد حســني

عبدالزهرة محمــد الهنــداوي

فاطمة أمــري
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ــعودي - اإليراني الذي أعلن  ــكل التطبيع الس ش
ــاطة  ــق ٢٠٢٣/٣/٩ بوس ــة املواف ــه يوم اجلمع عن
صينية نقطة مهمة في تغيير الصورة لطبيعة 
ــة وخاصة بني  ــات اإلقليمية في املنطق الصراع
ــذا األمر  ــة األهم في ه ــاله والنقط ــني أع الدولت
ــة التطبيع  ــي إلى معادل ــل الصين ــول الفاع دخ
ــبب الثقة التي تكنها الدولتني للصني التي  بس
بنيت عالقاتها مع الطرفني في اجملاالت التجارية 
ــات والصراعات بني  ــة وانعدام اخلالف واالقتصادي
ــك ان دول املنطقة ال  ــني وتلك الدولتني ناهي الص
ــتعماريا لها هناك  ــا اس ــع الصني تاريخ متلك م
ــتراتيجية استخدمتها  وهذه املتغيرات اجليوس
بكني بقوة في جمع االضداد بصورة دبلوماسية. 
ــي هذه  ــي ف ــل العراق ــران دور الفاع ــن نك والميك
ــيما أنه  احتضن  ــتراتيجية الس املقاربة اجليوس

ــني الطرفني بني على  ــس جوالت تفاوضية ب خم
ــم الواحد لآلخر  ــة وفه ــها بيئة تصاحلي أساس
ــكل العراق بهذا الشيء نقطة انطالق  وعليه ش
ــا الدولتني  ــني بدليل اعتراف كلت ــو اتفاق بك نح
ــتلزمات التفاهم والتقارب  بدوره في تهيئة مس
ــا  ــران كان دافعه ــر ان اي ــت للنظ ــا. الالف بينهم
لالتفاق مع السعودية لم يكن وليدا من الفراغ بل 
هي خطوة ذكية إيرانية بامتياز لتجاوز عالقاتها 
ــع الواليات املتحدة  ــرة مع الغرب عموما وم املتوت
ــد املفاوضات  ــبب تعقي األمريكية خصوصا بس
ــراف للتفاهم حول ملفها  ــا وبني تلك االط بينه
ــأن أدراك الرياض  النووي واألمر املهم في هذا الش
انها أصبحت في املنظور االستراتيجي االمريكي 
في اخر األولويات التي تكنها واشنطن لها لذلك 
ــع طهران إثبات  ــذا التوجه التقارب م عملت به
استقاليتها عن واشنطن التي طلبت منها زيادة 
حجم إنتاجها من النفط بسبب تداعيات احلرب 
ــية االوكرانية في ظل بقاء واشنطن الثارة  الروس
ــان في اململكة  ــاكات حقوق اإلنس ملفات انته
بني حينا واخر ومبجمل األمور أصبح هناك توافق 
سعودي إيراني ضد سياسة الهيمنة االمريكية 
ــك عرى العالقة ولو  ــوة ذكية من الصني لف وخط
بنسبة ضئيلة بنب واشنطن والرياض. قد ينخدع 
ــال صفقة  ــوة الصينية الكم ــن اخلط البعض م
تطبيع العالقات السعودية اإليرانية انها  وليدة 

ــد أن يرجع إلى  ــن املراقب احلاذق الب ــة لك اللحظ
ــرى ان بكني حاولت منذ عام ٢٠١٧  الوراء قليال وي
إعالنها في اذار   من نفس العام ذاته  استعدادها 
ــالل  مبادرة خرجت  ــط بني الدولتني من خ التوس
ــة الصيني أنذاك ((وانغ يي))  من لدن وزير اخلارجي
ــلمان بن  ــعودي س قبيل زيارة قام بها امللك الس
ــرة لم تكتف  ــز إلى الصني لكن األخي عبد العزي
بذلك فقد كررت محاولتها أثناء زيارة ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان إلى الصني عام٢٠١٩ 
ــران. وال  ــط مع إي ــتعداداها للتوس ــت اس وأعلن
ــع كال البلدين  ــح الصني م ــيان مصال ميكن نس
ــجيعها ان تكون محطة جمع كال البلدين  لتش
العالن التطبيع بينهما حيث أن بكني تعول على 
النفط السعودي المدادها بالطاقة عالية اجلودة 
ــا االقتصادية القوية جدا مع  فضال عن عالقاته
إيران بالرغم ان التقارب الثنائي بني احد الطرفني 
ــعودية  ــتفزاز ايران او الس ــني كان يثير اس والص
ــكل ماذكر ان الصني مببادرتها  إزاء ذلك واجلامع ل
ــني كلها متثل بنظرها دعم  التوافقية بني الطرف
ــميت وعرفت  ملبادرتها املعلنةعام٢٠١٣ التي س
ــروعا  ــزام والطريق)) التي متثل مش ــادرة (( احل مب
ــني ومكانتها  ــا يعزز قدرات الص ــا اقتصادي كوني
الدولية إزاء واشنطن السيما انها من خالل ذلك  
تعشق مصاحلها مع الدول والقارات التي مير بها 

مشروعها من خالل قارتي اسيا وأوروبا.

حســن طهمازيجاســم يونس الحريري

ــتنقع  ــتثناء في مس ــال اس ــا ب ــرق جميع ــاذا نغ مل
العصبيّات: القبليّة والعرقيّة والطائفيّة واملذهبيّة 
ــتفاق مارد العصبيّات  ــة  واحمللّيّة؟ ملاذا اس والقطريّ
ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــة واملواطن ــر العومل ــي عص ف
ــر أنّ للفاعلني  ــو»؟ ال أحد ينك ــا النان و»تكنولوجي
ــدٌ طولى في  ــتراتيجيّات العامليّة ي ــني واالس الدوليّ
ــالميّة  هذه الدراما الدمويّة، ولكن لِمَ الثقافة اإلس
يها  ــا تغذّ ــات تربّيه ــذه العصبيّ ــدا حتتضن ه حتدي
ــات  نها ويحتفي بها اعالم املؤسس ــرْعِ تبرّرها تش
فة»  الدينيّة والساسة واإلعالميّون والطبقة»املثقّ
ــني  ــدى األمريكيّ ــل؟ ل ــبكات التواص ــا وش وامليدي
د  ــود واألروبيّني  من التنوّع والتعدّ والصينيّني والهن
ــدة وطوائف وعادات  ــات لونا وعرقا وعقي واالختالف
ــاد التاريخيّة  ــن التباينات واألحق ــا، ولهم م وأعراف
ــراق العالم  ــو كفيل بإغ ــة ما ه ــث الدمويّ واملواري
لت االختالفات  ــات حوّ ــا وموتا، ولكنّها مجتمع دم
ــارد العصبيّات وخلقت  ــى وأفنت م ــى مصدر غن إل

لنفسها هويّات جمعيّة منفتحة بال عالمات قاتلة، 
ــومة  ــوم والغد.عصبيّاتنا موش ــن برهانات الي تؤم
ــة  ــا منقوش ــادنا، عصبيّاتن ــا وأجس ــي جيناتن ف
ــراح واجلنائز،  ــالة واألف ــأكل والص ــس وامل ــي امللب ف
ــاطير  ــورات واألخبار واألس ــدات واملأث ــي املعتق وف
ل هذا التاريخ:  ــطوريّة. فلنتأمّ والشخصيّات األس
ــقيفة وما بعدها  ــي حادثة الس ــاء األنصار ف إقص
ة  ــة قبليّة، اإلجراءات العمريّة ضدّ أهل الذمّ عصبيّ
ــر عصبيّة  ــورى عم ــة عصبيّة دينيّة، ش في املدين
عشائريّة، إحداثات اخلليفة عثمان عصبيّة أمويّة، 
ــني عصبيّات قبيليّة  ــة اجلمل والنهروان وصفّ واقع
ــني بخصومهم عصبيّات  ــة، تنكيل األمويّ ومذهبيّ
ــمال أفريقيا عصبيّة  ــيّة، الغزو العربيّ لش سياس
ــالجقة(األتراك)  ــرس) والس (الف ــو بويْهٍ ــة، بن عرقيّ
ــنيع  ــي دولة بني العبّاس عصبيّات قوميّة، التش ف
ل  ــون وباملعتزلة زمن املتوكّ ــل احلديث زمن املأم بأه
ــبايا في  ــات فكريّة، اقتصاد القرصنة والس عصبيّ
عهد بني عثمان عصبيّات قوميّة. ليست املشكلة 
ــيّ الذي يهرع  ــل في وعينا الالتاريخ في التاريخ، ب
ــها  س دها ويبرّرها ويقدّ ــات: ميجّ ــى هذه العصبيّ إل
ويتّخذها منوذجا ومقياسا، يلغي الراهن ويستعيد 
أشباح املاضي وأوهامه ويسترجع أطياف السالف 
وأصنامه. األغرب أنّنا ال نستثمر في العقول وال في 
ــة وال في جودة احلياة وال في  املعرفة وال في املواطن
ــتثمر في  ــة االجتماعيّة، لقد صرنا نس الدميقراطيّ
العصبيّات املسمومة وأيقظنا الطائفيّة والقبليّة 
واملذهبيّة والقطريّة وفتحنا لها الفضائيّات ومراكز 
البحوث واملؤمترات واجلمعيّات واملليشيّات احلزبيّة. 

ــناه أثواب  حرّرنا مارد العصبيّات من قمقمه وألبس
األيديولوجيا امللعونة من الدميقراطيّة إلى اخلالفة، 
ــلت العصبيّات  ــة. تناس ــى احلداث ــلف إل ومن الس
ــي  والنصوص  ــوادي واملقاه ــكنت الن دت فس ــدّ ومت
ــوارع  ــعور واأللوان والش ــى والش ــس واللح واملالب
ــر  ــث وطوابي ــاص واجلث ــر الرص ــات، وتناث واالنتخاب
ــا في  ــارات وغرقن ــران وحض م عم ــدّ ــني وته الالجئ
ــبب العصبيّات التي  ــا الدمويّة. كلّ هذا بس الدرام
ــويقها واستهالكها،  أُعيد إنتاجها وتعليبها وتس
ــة  رمزيّ ــب  ونخ ــات  س ومؤسّ ــة  أنظم ــؤول  واملس
ــاندها جماهير  وأموال ودعايات وأيديولوجيّات تس
ــوالء األعمى: اإلقصاء والتكفير  قطعانيّة متارس ال
. واآلن ماذا جنينا  ــزيّ ــادّيّ والرم ــي والعنف امل والنف
ــن العصبيّات اجلديدة/القدمية؟لقد ألغينا الراهن  م
لنا إلى عبيد املاضي املزيّف. لقد انسحبنا من  وحتوّ
ــؤس االجتماعيّ  ــات اليوميّة : الب ــة الرهان مواجه
. لقد جتاهلنا  يّة والتهميش والتفقير الثقافيّ واألمّ
ــا إلى احلداثة احلقيقيّة. وعصرنة  البنى  احتياجاتن
اإلدارة  ــات  س ومؤسّ ــة  واالقتصاديّ ــة  االجتماعيّ
ــن أموالنا  ــي. فهل نلع ــث العلم ــم والبح والتعلي
نع أم نلعن  وثرواتنا أم نلعن تاريخنا الزائف واملصطَ
ــوّهة بوعي ممزّق  غباءنا اجلمعيّ ونحن كائنات مش
ــوب والرياضة  ــيّارة واحلاس م احلداثة في الس يتوهّ
ــات تخدم  س ــى أنّها منط في التفكير ومؤسّ وينس
املواطنة واملعرفة العقلية والرقيّ اجملتمعيّ وثقافة 
ــم الزائفة فقد  ــن عصبيّاتك ــا م ــالف؟ دعون االخت
أدمت تاريخنا وخرّبت حاضرنا  ال عصبيّة اليوم غير 

املعرفة واملواطنة والدميقراطيّة االجتماعيّة.
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بغداد/ البينة الجديدة

ــى اخر  ــنتني عل ــار دام لس ــد انتظ بع
ــراق، صادق  ــا في الع ــة مت إقراره موازن
ــة محمد شياع  مجلس الوزراء برئاس
ــوداني، يوم االثنني املاضي ١٣ آذار  الس
ــون املوازنة  ــروع قان ــى مش ٢٠٢٣، عل
العامة لثالث سنوات قادمة في خطوة 
هي األولى من نوعها في بالد الرافدين، 
كما كشفت جهات حكومية رسمية 
عديدة عن تفاصيها وبنودها الرئيسية 
ــماتها.وتعود آخر  وأسس اعدادها وس
ــراق إلى أواخر آذار  موازنة أقرّت في الع
ــاد واحدة  ــم اعتم ــا لم يت ٢٠٢١، فيم
ــبب االضطرابات  ــام ٢٠٢٢ بس في الع
ــالد لعام  ــلّت الب ــية التي ش السياس
ــريعية األخيرة. بعد االنتخابات التش
ــية،  ومن أجل تأمني النفقات األساس
صوّت البرملان العراقي في صيف ٢٠٢٢ 
ــارئ البالغة  ــم الط ــى قانون الدع عل
ــمح للعراق  قيمته ١٧ مليار دوالر ويس
ــاء  ــاز والكهرب ــراء الغ ــاً بش خصوص

واحلبوب لضمان «األمن الغذائي».
املوافقة عليها

وافق مجلس الوزراء، االثنني ١٣ مارس/
ــروع قانون املوازنة  آذار ٢٠٢٣، على مش
ــه الى مجلس  ــة، فيما مت احالت العام
ــب اإلعالمي لرئيس  النواب.وذكر املكت
ــان أن «مجلس  ــوزراء في بي مجلس ال
الوزراء وافق على مشروع قانون املوازنة 
العامة االحتادية للسنوات املالية ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، في جلسته االعتيادية 
املنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
ــوداني». واضاف  ــياع الس ــد ش محم
ــرر إحالة املوازنة  ان» مجلس الوزراء ق
العامة إلى مجلس النواب».ويوم األحد 
ــة طيف  ــرة املالي ــت وزي ــي، أعلن املاض
ــامي، اإلنتهاء من مسودة مشروع  س
ــنة ٢٠٢٣  ــون املوازنة االحتادية لس قان
ــوزراء لغرض  ــالها الى مجلس ال وارس

مناقشتها والتصويت عليها.
تفاصيل قانون املوازنة

ــرج رئيس  ــة عليها، خ ــد املصادق وبع
ــوداني،  الس ــياع  ش ــد  محم ــوزراء  ال
ــف عن  ــي   ليكش ــر صحف ــي مؤمت ف
ــية.وقال  الرئيس ــا  وبنوده ــا  تفاصيه
ــات  ــر، إن «أولوي ــي املؤمت ــوداني ف الس
ــتكون حاضرة  ــج احلكومي س البرنام
في موازنة ٢٠٢٣»، الفتا الى أن «املوازنة 
ــنوات تدعم االستقرار املالي  لثالث س
ــار الى  ــك». أش ــات ذل ــام ثب ــن أم ونح
ــتحقاقات جلميع  ــني االس ــه «مت تأم أن
العليا  والشهادات  واحملاضرين  العقود 
ــا: «وضعنا في  ــة»، مضيف ــي املوازن ف

ــة بينها زيادة  ــراءات عملي املوازنة إج
مساحة الشمول في شبكة احلماية 
ومع إقرار املوازنة سيتم صرف اإلعانة 

االجتماعية».
*صندوق للمحافظات األكثر فقراً

ــاء  إنش ــم  يت ــرة  ــه «ألول م أن ــع،  وتاب
صندوق للمحافظات األكثر فقراً وهذا 
ــة الفقر في  ــيعالج حال الصندوق س
ــا أنه «في هذه  ــذه احملافظات»، مبين ه
ــا على دعم احملافظات  املوازنة حافظن
ــار  ــغ ٥٠٠ ملي ــا مبل ــررة وخصصن احمل
ــاريع اخلدمات ودعم  ــار لتأمني مش دين
ــت الى أنه «مت  ــل النازحة». ولف العوائ

ــنجار  ــاء صندوق لدعم قضاء س إنش
ــا مبلغ ٥٠  ــوى وخصصن ــهل نين وس

مليار دينار».
*أسباب تأخر املوازنة

كما كشف السوداني انه «من أسباب 
تأخير إقرار املوازنة أيضاً كان التفاهم 
ــتان حيث مت التوصل  مع إقليم كردس
إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بني 
بغداد وأربيل»، مبينا أنه «ألول مرة يتم 
ــرادات الكلية للنفط املنتج  إيداع اإلي
ــاب مصرفي تودع  ــم بحس في اإلقلي

فيه ويخضع لإلدارة االحتادية».
التفاهمات بني بغداد وأربيل

ــداد  ــني بغ ــات ب ــح أن «التفاهم واوض
ــة وتؤكد  ــت بنقاط واضح وأربيل كان
ــون  ــرار قان ــو إق ــني نح ــي الطرف مض
النفط والغاز»، مؤكدا أنه «حال وجود 
ــل هناك  ــداد وأربي ــات بني بغ أي خالف
جلنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء 

االحتادي».

أرقام املوازنة
ــتان في  وأردف أن «حصة إقليم كردس
ــا ان إجمالي  ــغ ١٢٫٦، كم ــة تبل املوازن
ــون و٨٢٨ مليار  ــة بلغ ١٩٧ تريلي املُوازن
ــة  املوازن ــي:  االت ــو  النح ــى  ــار عل دين
التشغيلية تبلغ أكثر من١٥٠ تريليون 
ــتثمارية أكثر من  ــار واملوازنة االس دين
ــي املوازنة يبلغ  ــون والعجز ف ٤٧ تريلي
ــح أن «إجمالي  ــون دينار وأوض ٦٣ تريلي
ــن ١٣٤ تريليون  ــرادات يبلغ أكثر م اإلي
ــرادات النفطية  دينار»، مؤكدا أن «اإلي
ــن ١١٧ تريليون دينار على  تبلغ أكثر م
٧٠ دوالراً،  ـــ  ب ــط  ــعر النف ــاس س أس

ــرادات غير النفطية تبلغ أكثر من  واإلي
ــي مجال األرقام،  ١٧ تريليون دينار».وف

ذكر السوداني ما يلي:
ــر من ١٩٧  ــة يبلغ أكث ــي املُوازن *إجمال

تريليون دينار
ــغ أكثر ١٥٠  ــغيلية تبل *املوازنة التش

تريليون دينار
ــتثمارية بلغت أكثر من  *املوازنة االس

٤٧ تريليون
ــغ ٦٣ تريليون  ــي املوازنة يبل *العجز ف

دينار
ــغ أكثر من ١٣٤  ــي اإليرادات يبل *إجمال

تريليون دينار
ــرادات النفطية تبلغ أكثر من ١١٧  *اإلي
تريليون دينار على أساس سعر النفط 

بـ ٧٠ دوالرًا
ــرادات غير النفطية تبلغ أكثر من  *اإلي

١٧ تريليون دينار
ــي املوازنة  ــتان ف *حصة إقليم كردس

تبلغ ١٢٫٦ باملئة

ــديد أكثر من ١٢ تريليون  ــيتم تس *س
دينار من املديونية هذا العام

دينار  ــي  ترليون ــيكون  ــرودوالر س *البت
يوزع بني احملافظات

ــتكون  *تنمية األقاليم في املوازنة س
٢٫٥ تريليون دينار

*متت إضافة ٤٠٠ مليار دينار إلى قروض 
املشاريع الصغيرة في وزارة العمل

*زيادة رأس مال املصرف الصناعي ٤٠٠ 
مليار دينار لدعم القطاع اخلاص

ــي بعض التخصيصات ومنها  *زيادة ف
ــغ ٣٠٠ مليار دينار ليصبح  األدوية مببل

أكثر من تريليون
*تخصيص تريليون دينار ملشروع قانون 

صندوق العراق للتنمية
*أسباب ارتفاع املوازنة

ــس الوزراء أن  ــى ذلك رأى رئيس مجل ال
ــبب تثبيت  ــة جاء بس ــاع املوازن «ارتف
ــي كل الوزارات  ــود ف ــن والعق احملاضري
ــا أن «هذا  ــن املديونية»، مبين فضالً ع
ــر من ١٢  ــديد أكث ــيتم تس ــام س الع
ــذه  ــة وه ــن املديوني ــار م ــون دين تريلي
وواجبة  ــة  وخارجي داخلية  ــة  املديوني
ــادة في  ــاك زي ــا أن «هن ــع»، مبين الدف
ــا األدوية  ــات ومنه ــض التخصيص بع
مببلغ ٣٠٠ مليار دينار ليصبح أكثر من 

تريليون».
وأضاف أن «البترودوالر سيكون ترليوني 
دينار يوزع بني احملافظات»، موضحا أن 

ــتكون  ــة األقليم في املوازنة س «تنمي
ــذه  ــي ه ــف» وف ــار ونص ــي دين ترليون
ــق للمحافظات  ــا احل ــة اعطين املوازن
ــيرا الى  ــر املبالغ اخملصصة»، مش تدوي
ــروع قانون صندوق  أنه «مت تضمني مش
ــة وتخصيص له واحد  ــراق للتنمي الع
ــروع قانون صندوق  ــون وهذا مش تريلي
ــى القطاع  ــة يوجه إل ــراق للتنمي الع
ــروع  ــاص»، الفتا الى أنه « في مش اخل
ــيتم إطالق  صندوق العراق للتنمية س
ــة دفعة واحدة». ــذ ٨ آالف مدرس تنفي

ــي تبنى  ــج احلكوم ــع أن «البرنام وتاب
ــدار تريليون  تغطية برامج خاصة مبق
ــار للخدمات الطبية»،  و٨٦٥ مليار دين
ــات  نفق ــة  تغطي «مت  ــه  أن ــدا  مؤك
املفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه 
التخصيصات في قانون املوازنة». كما 
ــتيراد  وأردف أنه «مت تخفيض مبالغ اس
الكهرباء»، مؤكدا «تأمني مستحقات 

الفالحني للموسم الزراعي احلالي».
ــت إضافة ٤٠٠ مليار دينار  وأكد أنه «مت
إلى قروض املشاريع الصغيرة في وزارة 
ــادة رأس مال  ــل، باإلضافة الى زي العم
ــار دينار  ــي ٤٠٠ ملي ــرف الصناع املص

لدعم القطاع اخلاص»،
دعوة الى البرملان

ــياق، طاب السوداني، من  في هذا الس
ــة  ــس النواب احلضور في اجللس مجل
ــي حتظى  ــة الت ــراءة املوازن ــة لق الثاني

باتفاق سياسي».
أين تذهب الوفرة املالية

ــن  ــة م ــرة املالي ــى أن «الوف ــار ال وأش

ــن خاللها  ــيتم م ــط س ــعار النف أس
ــات  احملافظ ــتحقاقات  اس ــديد  تس
ــز»، مبينا أن «احلكومة  وتغطية العج
ــتطيع تغطية جميع متطلبات  ال تس
ــاص وهذا  ــن دون القطاع اخل ــد م البل

القطاع سيحظى بدعم حقيقي».
أبرز سمات املوازنة االحتادية لعام 

٢٠٢٣
الى ذلك، اوضح املستشار السياسي 
لرئيس الوزراء فادي الشمري أهم بنود 
ــنوات الثالث. ــات الس ــمات موازن وس

ــمري في بيان ورد للسومرية  وقال الش
ــنوات  نيوز، ان «أهم بنود موازنات الس

الثالث كاالتي:
ــجمة  ــة منس ــي املوازن ــرة تأت - ألول م
ــج احلكومي واملنهاج  مع بنود البرنام

الوزاري للحكومة.
ــة  ــاكل مزمن ــت مش ــة عاجل املوازن  -
ــة، منح  ــة االجتماعي ــبكة الرعاي (ش

الطلبة اخلاصة بالعوائل الفقيرة.

ــا للموازنات  ــتكون املوازنة منوذج - س
ــد  وتع  ،(٢٠٢٥,٢٠٢٤,٢٠٢٣) ــة  املالي
ــة لتطبيق رؤية احلكومة  خطوة جريئ
ــتراتيجية  ــاريع االس ــي تنفيذ املش ف

والتنموية.
ــة  للتنمي ــراق  الع ــدوق  ــاء صن إنش  -
ــات متراكمة مثل  ــيعالج أزم الذي س

املشاريع السكن واملدارس.
-إنشاء صندوق لدعم احملافظات األكثر 
ــاريع تنموية  ــذ مش ــر تنفي ــرا عب فق

فيها.
ــا كبيرا مع  ــة تفاهم ــهدت املوازن - ش
ــوت على حل  ــتان وانط ــم كردس إقلي

الكثير من املشاكل.
ــتيراد  ــغ اس ــدالت مبال ــض مع - خف
ــث نتيجة دخول  ــدار الثل ــة مبق الطاق

محطات جديدة للخدمة.
- دعم الفالحني واملزارعني.

-زيادة رؤوس األموال ملصرفي الصناعي 
واإلسكان

ــي والصناعة  ــر القطاع الصح -تطوي
ــل ١٠  ــادة تأهي ــك إع ــة، وكذل الدوائي
ــام  ع ــل  قب ــا  بناؤه مت  ــفيات  مستش

.٢٠٠٣
ــود احلزمة  ــملت املوازنة تنفيذ بن -ش
ــريحة  بش ــة  اخلاص ــة  اإلصالحي
ــا، أصدرت وزارة  املتقاعدين.من جهته
ــس اعداد  ــق بأس ــاً يتعل ــة، بيان املالي
ــنة ٢٠٢٣ والتي  ــة االحتادية لس املوازن
ــددات  ــة ومح ــات املوازن ــمل حتدي تش
ــج  البرنام ــات  واولوي ــتجابة  االس

احلكومي.
دستورية دمج املوازنات لثالث 

سنوات قادمة
ــي التميمي،  ــر القانوني عل أكد اخلبي
ــتورية  اليوم الثالثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣، دس
ــنوات قادمة،  ــج املوازنات لثالث س دم
ــل  ــة تعدي إمكاني ــى  ال ــار  ــا أش فيم
ــني من قبل مجلس  املوازنتني الالحقت
ــث  ــي حدي ــي ف ــال التميم النواب.وق
ــج موازنات  ــوز، ان «دم ــومرية ني للس
لثالث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا 
ــتور  وقانونيا بداللة املادة ٧٨ من الدس
واملادة ٤ فقرة ٢ من قانون اإلدارة املالية 
ــنة ٢٠١٩ التي  والدين العام رقم ٦ لس
ــطة االجل  ــازت الدمج وهي متوس اج
ــنة  ــنوات قادمة وتكون الس لثالث س
ــا هي». ــة التطبيق كم ــى وجوبي األول

واضاف، ان «املوازنتني الالحقتني قابلة 
ــب  للتعديل من مجلس النواب وحس
ــفة  ــم فلس ــر يالئ ــو ام ــروف وه الظ
تشريع املوازنات التي هي خطة مالية 
ــر  ــول دون تأخ ــي حت ــتقبلية والت مس
ــريع وميكن ان تقدر قيمة النفط  التش
ــدد فيها التعينات  ــعر الدوالر ويح وس
والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها 

ومينع التغييرات».
تصدير ٣٫٥ مليون برميل سنوياً

يعتزم العراق خالل العام اجلاري تصدير 
٣٫٥ مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته 
حكومة السوداني في موازنتها للعام 
نتج  ــر مُ ــي أكب ــو ثان ــراق ه اجلاري.الع
ــة «أوبك»، وتعتمد  للنفط في منظم
الدولة على إيرادات بيع اخلام لتغطية 
ــعر  ــغ س ــن نفقاتها.يبل ــو ٩٥٪ م نح
ــو ٧٠ دوالراً للبرميل  برميل النفط نح
ــي أقرتها احلكومة يوم  في املوازنة الت
اإلثنني بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 
١٩٧٫٨ تريليون دينار (١٥٢٫٢ مليار دوالر)، 
ــوداني  ــق رئيس الوزراء محمد الس وف
الذي أشار إلى أن هذه امليزانية سيتم 
ــا خالل العامني املقبلني أيضاً. تكراره

ــون دينار  ــز املالي ٦٣ تريلي ــغ العج يبل
ــان  البي ــب  دوالر)، بحس ــار  (٤٨٫٥ ملي
احلكومي الرسمي. وبينما يُعد العراق 
ــتقات  ــتورد املش مصدراً للنفط، يس
ــية، كالبنزين وزيت  ــة الرئيس النفطي
ــركة  الغاز والنفط األبيض. ووفقاً لش
«سومو»، جرى العام املاضي استيراد 
ــتقات  ــر من ٥ ماليني طن من املش أكث
دوالر،  ــار  ملي  ٥٫٣ ــة  بقيم ــة،  النفطي
ــة ٣٫٣  ــن، بقيم ــون ط ــل ٤٫٧ ملي مقاب
ــي ٢٠٢١. وكان البنزين  ــار دوالر، ف ملي
األكثر استيراداً بقيمة ٣٫٨ مليار دوالر، 
ــن ١٫٢ مليار  ــاز بأكثر م ــه زيت الغ يلي

دوالر.
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امانة بغداد

ــيد (عبداهللا محمد عبداهللا) يرجى مراجعة  الس
دائرة التصاميم َّـ امانة بغداد بشأن االعرتاضات 
اِّـقدمة من قبلكم والخاصة بقرارات اللجنة العليا 
ــن تاريخ  ــبوع م ــي وخالل اس ــم االساس للتصمي

النشر.
فقدان وثيقة مدرسية

فقدت الوثيقة اِّـدرسية بأسم (حيدر محمد باقر) الصادرة من متوسطة االبرار للبنني واِّـعنونة 
اُّـ تربية الرصافة الثانية فالرجاء ممن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.

مع التقدير

أعالن
ــل اِّـدعي (محمد جرب عويز) الذي  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــريي) فمن لديه  ــاه   ) اُّـ (النص ــل لقبه  من  (عبد الش ــب تبدي يطل
ــوازات واالقامة  ــة والج ــوال اِّـدني ــة مديرة االح ــرتاض مراجع اع
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

أعالن
ــي (احمد جرب عويز) الذي  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدع بن
ــريي) فمن لديه  ــاه   ) اُّـ (النص ــل لقبه  من  (عبد الش ــب تبدي يطل
ــوازات واالقامة  ــة والج ــوال اِّـدني ــة مديرة االح ــرتاض مراجع اع
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعية (كاَّـ صدع غانم) الذي  بن
ــاه   ) اُّـ (النصريي) فمن لديه  ــا  من  (عبد الش ــب تبديل لقبه تطل
ــوازات واالقامة  ــة والج ــوال اِّـدني ــة مديرة االح ــرتاض مراجع اع
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــن قبل اِّـدعي (هادي عبد االمري ناصر)  بناء على الدعوى اِّـقامة م
ــاوي   ) اُّـ (الصيادي) فمن  ــن  (الصبي ــب تبديل لقبه  م ــذي يطل ال
ــه اعرتاض مراجعة مديرة االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة  لدي
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــف)  ــم رضيوي يوس ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (قاس بن
ــذي يطلب تبديل لقبه  من  (العابدي   ) اُّـ (العايدي) فمن لديه  ال
ــوازات واالقامة  ــة والج ــوال اِّـدني ــة مديرة االح ــرتاض مراجع اع
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــارس هزاع)  ــل اِّـدعي (عمره ف ــوى اِّـقامة من قب ــى الدع ــاء عل بن
ــره   ) اُّـ (عمر) فمن  ــرد  من  (عم ــم اِّـج ــذي يطلب تبديل االس ال
ــه اعرتاض مراجعة مديرة االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة  لدي
ــوف  ــه س ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة
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متابعة / البينة الجديدة

ــات عن النمو  ــرت مؤخراً احصائي ظه
السنوي للرواتب احلكومية في العراق 
ــفت ان  ــث كش ــام ٢٠٠٣، حي ــذ ع من
الرواتب احلكومية ارتفعت مبقدار ٢٫٩٪ 
ــع ٢٠٢١، في وقت  ــي ٢٠٢٢ مقارنة م ف
ــود مخاوف  ــر اقتصادي وج يؤكد خبي
ــعار النفط الى نحو  من انخفاض أس
ــبب  ــك سيس ــل، وذل ٦٠ دوالرا للبرمي
ــاكل اقتصادي للعراق ان حصل. مش
ــراق  ع ــة  مؤسس ــس  رئي ــف  وكش
ــات واالستشارات  ــتقبل للدراس املس
ــراً،  ــدي مؤخ ــار العبي ــة من االقتصادي
ــنوية للرواتب  ــو الس ــبة النم عن نس
ــام ٢٠٠٣  ــة بالعراق منذ الع احلكومي
لغاية ٢٠٢٢، فيما لفت إلى ان الوزارات 
ــكل رواتبها ٩٠٪  واحملافظات التي تش
من مجمل رواتب ٢٠٢٢.وقال العبيدي، 
ــب احلكومية  ــه ، إن «الروات ــي تدوين ف
ــت مبقدار ٢٫٩٪ في ٢٠٢٢ مقارنة  ارتفع
ــب  ــل الروات ــت مجم ــع ٢٠٢١، وبلغ م
ــد أن  ــي بع ــار عراق ــون دين ٤٣٫٦٧ ترلي
ــون دينار  ــي ٢٠٢١، ٤٢٫٤٤ ترلي كانت ف
ــكلت  عراقي»، مضيفا ان «الرواتب ش
ــن مجمل إيرادات  ــبته ٢٦٫٩٪ م ما نس
ــام ٢٠٢٢». وتابع:  ــة العراقية لع الدول
ــي ما  ــاع األمن ــب القط ــت روات «ومثل

ــل الرواتب،  ــبته ٥٣٫٤٨٪ من مجم نس
ــبة  النس ــة  الداخلي وزارة  ــت  احتل إذ 
ــبة ٢٧٪، ثم  ــن الرواتب بنس ــر م األكب
ــبة ١٦٪، ثم مجلس  وزارة الدفاع بنس
ــات املنضوية حتته  ــوزراء وكل الهيئ ال
بنسبة ١١٪»، مشير الى أن «١٥ جهة 
حكومية من أصل ٤٤ جهة حكومية 

مثلت ما نسبته ٩٠٪، من الرواتب».
*مخاوف من اسعارالنفط

ــر االقتصادي نبيل  الى ذلك، قال اخلبي
املرسومي، انه في حال انخفض سعر 
ــو ٦٠ دوالرا للبرميل  ــى نح ــط ال النف
ــة عندئذ  ــتكفي االيرادات النفطي س
لتغطية فقط فقرتي رواتب املوظفني 

والرعاية االجتماعية. وذكر في تدوينه  
«ستدخل املوازنة في املسار احلرج اذا 
ــعر خام برنت الى نحو ٦٠  انخفض س
ــتكفي االيرادات  ــل اذ س دوالرا للبرمي
ــة   فقرتي  ــذ لتغطي ــة عندئ النفطي
ــني والرعاية االجتماعية  رواتب املوظف
ــى اكثر من ٨٧ ترليون  اللتان تصالن ال
ــة ٢٠٢٣.ال يوجد رقم  ــي موازن ــار ف دين
ــي العراق،  ــدد املوظفني ف دقيق عن ع
ــق تقديرات اخملتصني  ولكنه يتراوح وف
ــف، لكن  ــى ٤ ماليني موظ ــني ٣٫٥ إل ب
ــي عالوي، قال  ــبق عل وزير املالية األس
ــي، إنّ «آخر  ــف العام املاض في منتص
ــن  الذي ــدد  بع ــة  حكومي ــة  إحصائي

ــن الدولة مبختلف  ــون رواتب م يتقاض
ــبعة ماليني  ــغ نحو س ــرائح تبل الش

موظف في آخر بيانات لوزارة املالية».
*أرقام املوازنة

ــف رئيس مجلس الوزراء محمد  وكش
شياع السوداني في مؤمتر املوازنة، أن 
ــي املوازنة  ــتان ف «حصة إقليم كردس
ــي املُوازنة  ــا ان إجمال ــغ ١٢٫٦، كم تبل
بلغ ١٩٧ تريليون و٨٢٨ مليار دينار على 
النحو االتي: املوازنة التشغيلية تبلغ 
ــار واملوازنة  ــن١٥٠ تريليون دين ــر م أكث
ــون  ــن ٤٧ تريلي ــر م ــتثمارية أكث االس
ــغ ٦٣ تريليون  ــز في املوازنة يبل والعج
ــي اإليرادات  ــح أن «إجمال دينار».وأوض

ــون دينار»،  ــن ١٣٤ تريلي ــر م ــغ أكث يبل
ــة تبلغ  ــرادات النفطي ــدا أن «اإلي مؤك
أكثر من ١١٧ تريليون دينار على أساس 
ـــ ٧٠ دوالراً، واإليرادات  ــط ب ــعر النف س
غير النفطية تبلغ أكثر من ١٧ تريليون 

دينار».
ــوداني ما  وفي مجال األرقام، ذكر الس

يلي:
ــر من ١٩٧  ــي املُوازنة يبلغ أكث *إجمال

تريليون دينار
ــغ أكثر ١٥٠  ــغيلية تبل *املوازنة التش

تريليون دينار
ــتثمارية بلغت أكثر من  *املوازنة االس

٤٧ تريليون

ــغ ٦٣ تريليون  ــي املوازنة يبل *العجز ف
دينار

ــغ أكثر من ١٣٤  *إجمالي اإليرادات يبل
تريليون دينار

*اإليرادات النفطية تبلغ أكثر من ١١٧ 
تريليون دينار على أساس سعر النفط 

بـ ٧٠ دوالرًا
ــرادات غير النفطية تبلغ أكثر من  *اإلي

١٧ تريليون دينار
ــي املوازنة  ــتان ف *حصة إقليم كردس

تبلغ ١٢٫٦ باملئة
ــديد أكثر من ١٢ تريليون  ــيتم تس *س

دينار من املديونية هذا العام
ــي دينار  ــيكون ترليون ــرودوالر س *البت

يوزع بني احملافظات
ــتكون  *تنمية األقاليم في املوازنة س

٢٫٥ تريليون دينار
*متت إضافة ٤٠٠ مليار دينار إلى قروض 

املشاريع الصغيرة في وزارة العمل
*زيادة رأس مال املصرف الصناعي ٤٠٠ 

مليار دينار لدعم القطاع اخلاص
ــادة في بعض التخصيصات ومنها  *زي
ــغ ٣٠٠ مليار دينار ليصبح  األدوية مببل

أكثر من تريليون دينار
ــروع  ــار ملش ــون دين ــص تريلي *تخصي

قانون صندوق العراق للتنمية
* تصدير ٣٫٥ مليون برميل سنوياً

ــاري  ــام اجل ــالل الع ــراق خ ــزم الع يعت

ــل يوميا، وفق  ــر ٣٫٥ مليون برمي تصدي
ــي  ــوداني ف ــة الس ــه حكوم ــا أقرت م
ــو  ــراق ه ــام اجلاري.الع ــا للع موازنته
ــط في منظمة  نتج للنف ــي أكبر مُ ثان
ــة على إيرادات  ــك»، وتعتمد الدول «أوب
ــن  ــو ٩٥٪ م ــة نح ــام لتغطي ــع اخل بي
نفقاتها.يبلغ سعر برميل النفط نحو 
ــة التي  ــي املوازن ــل ف ٧٠ دوالراً للبرمي
ــوم اإلثنني املاضي،  ــا احلكومة ي أقرته
بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ ١٩٧٫٨ 
ــار (١٥٢٫٢ مليار دوالر)، وفق  تريليون دين
ــوداني الذي  رئيس الوزراء محمد الس
ــيتم  ــذه امليزانية س ــى أن ه ــار إل أش
ــالل العامني املقبلني أيضاً. تكرارها خ
ــون دينار  ــز املالي ٦٣ تريلي ــغ العج يبل
ــان  البي ــب  بحس دوالر)،  ــار  ملي  ٤٨٫٥)
العراق  يُعد  الرسمي.وبينما  احلكومي 
ــتقات  ــتورد املش مصدراً للنفط، يس
ــية، كالبنزين وزيت  ــة الرئيس النفطي
ــركة  الغاز والنفط األبيض. ووفقاً لش
ــومو»، جرى العام املاضي استيراد  «س
ــتقات  ــر من ٥ ماليني طن من املش أكث
دوالر،  ــار  ملي  ٥٫٣ ــة  بقيم ــة،  النفطي
مقابل ٤٫٧ مليون طن، بقيمة ٣٫٣ مليار 
ــن األكثر  ــي ٢٠٢١. وكان البنزي دوالر، ف
ــتيراداً بقيمة ٣٫٨ مليار دوالر، يليه  اس

زيت الغاز بأكثر من ١٫٢ مليار دوالر.
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ــعودي،  الس ــة  املالي ــر  وزي ــال  ق
ــان، امس األربعاء، إن  محمد اجلدع
ــعودية في إيران  االستثمارات الس
ــدا بعد  ــريعا ج ــن أن حتدث س ميك
ــذي وقع بني البلدين قبل  االتفاق ال
ــاف اجلدعان خالل منتدى  أيام.وأض
القطاع اخلاص األول لصندوق الثروة 
احملرك  وهو  ــعودي،  الس ــيادي  الس
الرئيسي لالقتصاد احمللي، إن هناك 

ــتثمارات  ــر من الفرص لالس الكثي
ــار الوزير  ــعودية في إيران.وأش الس
ــة  ــرى أي ــه ال ي ــى «أن ــعودي إل الس
عوائق طاملا سيتم احترام بنود أي 
ــعودية وإيران،  اتفاق».وأعلنت الس
اجلمعة املاضي، االتفاق على إعادة 
املقطوعة  الدبلوماسية  العالقات 
بينهما منذ عام ٢٠١٦، وفقا لبيان 
ــن البلدين.وقال  ــدر ع ــترك ص مش
البيان املشترك الذي نشرته وكالة 
األنباء الرسمية السعودية «واس» 

ــي الصني  ــات ف ــد محادث ــه وبع إن
ــالث أنه مت توصل  ــن الدول الث «تعل
السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن 
ــتئناف العالقات  املوافقة على اس
ــية بينهما وإعادة فتح  الدبلوماس
سفارتيهما وممثليتهما خالل مدة 
أقصاها شهران».وأضاف أن االتفاق 
ــتجابة ملبادرة من الرئيس  جاء اس
ــغ، وبدعم  ــي جني بين الصيني، ش
ــن  من الصني لتطوير عالقات حس
ــاق يتضمن تأكيد  ــوار، وأن االتف اجل

ــيادة  ــرام س احت ــى  «عل ــن  البلدي
ــؤونها  الدول وعدم التدخل في ش
ــاق  االتف ــان  البي ــد  الداخلية».وأك
ــرا اخلارجية في  على «أن يعقد وزي
ــل ذلك  ــا لتفعي ــن اجتماع البلدي
ــفراء ومناقشة  وترتيب تبادل الس
ــات بينهما». ــز العالق ــبل تعزي س

ــدول الثالث عن  ــت كل من ال وأعرب
ــة اجلهود  ــى بذل كاف ــا عل حرصه
ــن اإلقليمي  ــلم واألم ــز الس لتعزي

والدولي، وفقا للبيان.
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ــز»  ــداي تامي ــة «صن ــرت صحيف ذك
ــر لها الثالثاء  ــة، في تقري البريطاني
ــاء  ــل النس ــيا ترس املاضي، أن روس
ــجون  الس ــي  ف ــم  بته ــات  املُدان
ــاحات القتال في  ــية إلى س الروس
ــرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات  ش
ــى البالد. ــي حربها عل ــية ف الروس
وأوضحت الصحيفة أن هذا االدعاء 
ــي  ــش األوكران ــل اجلي ــن قب ــاء م ج
ــية حلقوق  وأيده رئيس جماعة روس
ــان.ونقلت «صنداي تاميز» عن  اإلنس
ــة،  ــة األوكراني ــة األركان العام هيئ
ــار يقل نزيالت  ــوهد قط قولها: «ش

ــبوع املاضي،  ــجون، في األس بالس
ــك،  ــى منطقة دونيتس ــا إل متجهً
ــز  حتتج ــت  كان ــات  العرب ــدى  وإح
ــك  دونيتس منطقة  مدانات».تضم 
ــهد حاليا  ــوت التي تش بلدة باخم
معارك عنيفة بني القوات الروسية 
ــة  الصحيف ــت  واألوكرانية.وأوضح
ــية  أن جماعة فاغنر املرتزقة الروس
ــى ٤٠ ألف مدان  ــا يصل إل جندت م
ــية لالنضمام  ــجون الروس من الس
تل  ــا، وقُ ــي أوكراني ــها ف إلى جيش
ــاعات  ــم في غضون س اآلالف منه
ــى اجلبهة.ونقلت  ــم إل ــن وصوله م
ــة  ــة منظم ــن رئيس ــة ع الصحيف
ــية، أوجلا  ــف القضبان» الروس «خل

ــن حقوق  ــي تدافع ع ــا، الت رومانوف
ــا  قوله ــيا،  روس ــي  ف ــجناء  الس
ــد  جتني ــي  ف ــدأت  ب ــكو  «موس إن 
املاضي». العام  ــجينات نهاية  الس

وأضافت رومانوفا أن نحو ١٠٠ نُقلوا 
ــجون في منطقة كراسنودار  من س
بجنوب روسيا وانتشروا في أوكرانيا. 
ــح بالضبط  ــر الواض ــن غي ــن م لك
ــاء.وقال اجليش  ــال النس أين مت إرس
ــت ٥٠  ــيا أخرج ــي، إن روس األوكران
مدانة من سجن في مدينة سنيجن 
في منطقة دونيتسك التي حتتلها 
إلى  ــلتهن  وأرس ــية،  الروس القوات 
العسكري.وأشارت  للتدريب  روسيا 
ــة إلى أنه في  الصحيفة البريطاني

ــمبر املاضي، قال رئيس فاغنر،  ديس
ــة  ــن، إن مجموع ــي بريغوزي يفغين
ــجينات في نيجني تاجيل،  من الس
ــد ١١٠٠  ــع على بع ــي مدينة تق وه
ميل شرق موسكو، طلنب إرسالهن 
ــات أو للعمل  إلى أوكرانيا كممرض
ــكرية.  ــال االتصاالت العس في مج
ــى ذلك». ــاف «ونحن نعمل عل وأض
ــة  ــال معهد دراس ــه، ق ــن جانب وم
ــاث أمريكي،  ــو مركز أبح احلرب، وه
ــاع  ــاري، إن وزارة الدف ــبوع اجل األس
ــجن  ــى س ــتولت عل ــية اس الروس
ــى جتنيد  ــل اآلن عل ــن وتعم بريغوزي
السجينات الروس، وفقا لـ»صنداي 

تاميز».
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تواصلت االشتباكات بني الشرطة الباكستانية 
ــران خان لليوم  ــابق عم وأنصار رئيس الوزراء الس
الثاني خارج منزله في مدينة الهور شرقي البالد، 
ــة قوات األمن  ــاء، بعد يوم من محاول امس األربع
ــاد. اعتقاله لعدم مثوله أمام احملكمة بتهم فس

ــتباكات بني أنصار خان والشرطة  كما وقعت اش
ــي وإسالم  ــية أخرى، بينها كراتش في مدن رئيس
ــن أخرى  ــاور وكويتا وأماك ــدي وبيش ــاد وروالبن أب
ــيل  ــرطة الغاز املس ــتان.وأطلقت الش في باكس
للدموع، الثالثاء، على املنزل حيث رد أنصار زعيم 
ــق قوات  ــة البالغ من العمر ٧٠ عاما برش املعارض
ــارك الراقي،  ــي زمان ب ــارة.وال يزال ح ــن باحلج األم

ــل  حيث يعيش خان، خاضعا للحصار، فيما ترس
ــة املزيد من القوات ملعاجلة الوضع بعد أن  احلكوم
ــة غير متوقعة. ــات من أنصار خان عزمي أظهر املئ
وغادر خان منزله في وقت مبكر من صباح األربعاء 
للقاء أنصاره، الذين واجهوا الغاز املسيل للدموع 
وهراوات الشرطة طوال الليل إلنقاذه من االعتقال. 
ــتعد للتوجه إلى إسالم آباد يوم ١٨  وقال إنه مس

ــرطة  ــه، لكن الش ــرة توقيف ــب مذك آذار مبوج
ــتمرت املواجهات خارج  ــم تقبل العرض.واس ل
ــودري، القيادي البارز  ــزل خان. وقال فؤاد تش من
ــاء، إن املئات من  ــس األربع ــان، ام ــي حزب خ ف
ــيرا إلى أنه  أنصاره ال زالوا هناك حتى اآلن، مش
ــالم أباد طلب الفريق  يتوقع قبول محكمة إس

القانوني خلان بشأن تعليق مذكرة توقيفه.

شراكة «بال حدود»؟
ــراكة  بـ»ش ــان  مرتبطت ــني  وبك ــكو  موس
ــام ١٩٩٦، وهي األولى  ــتراتيجية» منذ ع اس
التي وقعتها الصني، وفي عام ٢٠٠١، أعلنت 
ــدة صداقة،  ــع معاه ــني توقي ــيا والص روس
ومبوجبها حسم البلدان خالفا معقدا حول 
ــا ٤٢٥٠ كيلومترا،  ــغ طوله ــا البال حدودهم
ــل  ــباط ٢٠٢٢، وقب ــي ش ــام ٢٠٠٤.وف ــي ع ف
ــي ألوكرانيا، أبرمت  أسابيع من الغزو الروس
ــراكة «بال حدود»،  ــيا اتفاق ش الصني وروس
ــي، فالدميير بوتني  ــالل زيارة الرئيس الروس خ
ــاح دورة األلعاب األوملبية  لبكني حلضور افتت
ــان التأكيد على قوة  ــتوية، وأعاد اجلانب الش
ــي  ــى الرئيس الصيني، ش عالقاتهما.والتق
ــي شخصيا ٣٩ مرة  جني بينغ، نظيره الروس
منذ توليه الرئاسة، وكان آخرها في سبتمبر 
ــطى.والتزمت  ــيا الوس ــي آس ــالل قمة ف خ

ــة إزاء احلرب  ــي احليادي ــكل علن الصني بش
ــؤوليتها،  وامتنعت عن حتميل أي طرف مس
لكنها عارضت العقوبات الغربية املفروضة 
على روسيا، وتعتمد موسكو على بكني في 
شراء النفط والغاز اللذين لم يعد بإمكانها 
ــب «رويترز».ويؤكد  ــي أوروبا، حس بيعهما ف
األكادميي واحمللل السياسي املقيم في برلني، 
ــى أن الصني اتخذت «موقفا  خليل عزمية، إل
ــي ألوكرانيا». ــذرا منذ اندالع الغزو الروس ح

ــير إلى أن الصني لم تدعم  وفي حديثه ، يش
ــيا في التصويت باجلمعية العامة لألمم  روس
ــية حول  املتحدة، وذلك رغم الدعاية الروس
التحالف االستراتيجي بني البلدين.ويقول إن 
ــة الوطنية العليا للصني تقتضي  «املصلح
باال تنخرط بكني في احلرب بأوكرانيا، حتى ال 
تخسر السوق األوروبية وتتعرض للعقوبات 
ــرب في  ــم باحل ــغال العال ــة»، وبانش الغربي

أوكرانيا جتني الصني «ثمارا طال انتظارها»، 
ــي العالم  ــيع نفوذها ف ــل على توس وتعم
ــح االقتصادية  ــدم املصال ــا يخ ولكن فيم
ــث عزمية.من  ــب حدي الصينية فقط، حس
ــات الدولية في  ــتاذ العالق جانبه يعتبر أس
ــنغهاي  ــات الدولية في ش جامعة الدراس
ــغ لونغ، أن «بكني طرف محايد  بالصني، دين
وغير منحاز ملوسكو في األزمة األوكرانية».

وفي حديثه يشير إلى أن «الصني تعمل على 
ــرح الدولي لتأكيد  لعب دور مهم على املس
أنها قطب هام ذات وزن وثقل».وكانت الصني 
ــوة اقتصادية كبرى منذ زمن طويل إال أنها  ق
ــيطة في السياسة الدولية بحيث  غير نش
ــا  ــي مبكانته السياس ــا  دوره ــب  يتناس ال 

االقتصادية، حسب حديث لونغ.
تنافس في أفريقيا؟

ــي دول  ــيا حضورهما ف ــني وروس ــزز الص تع
ــي بنى  ــتثمارات ف ــالل اس ــن خ ــة م إفريقي
ــن الديون  ــدا م ــا ترتّب مزي ــا م ــة غالب حتتي
ــع ثمن وفرة املوارد  ــى دول القارة التي تدف عل
ــي ظل حتذيرات  ــة على أراضيها، ف الطبيعي
ــم الديون على البلدان األفقر  دولية من تراك
ــة «فرانس برس». ــب وكال في العالم، حس

ــدان الغربية  ــض البل ــن ذلك مع خف ويتزام

متويل مشاريع البنى التحتية في القارة، ما 
ــتراتيجي بشكل  خلق فجوة في قطاع اس
ــمل  ــاد األفريقي.وتش ــبة لالحت كبير بالنس
ــي إفريقيا  ــي تقودها الصني ف ــاريع الت املش
ــتاندرد غوج»  ــكة احلديد القياسية «س س
ــني  ــة ب (Standard Gauge Railway) الرابط
ع  ــا الكينية والوادي املتصدّ مدينة مومباس
ــة مليارات دوالر  ــر التي كلّفت خمس الكبي
ــن عمليات  ــة م ــي املئ ــني ٩٠ ف ــت بك ومولّ
ــر املرتبط  ــروع األكب ــد املش ــائها. ويع إنش

ــتقالل  بالبنى التحتية في كينيا منذ االس
ــأن الصني ثاني  ــنة ٢٠١٧، علما ب وافتُتح س
ــك الدولي. ــد البن ــرض لكينيا بع ــر مق أكب
ــون االول ٢٠٢٢، وقّعت تنزانيا عقدا  وفي كان
ــركة صينية  ــار دوالر مع ش ــة ٢,٢ ملي بقيم
ــكك احلديد  ــاء اجلزء األخير من خط لس لبن
ــي بالدول اجملاورة. يهدف لربط امليناء الرئيس
على جانب أخر، تتوسع روسيا، مزوّد أفريقيا 
ــلحة، أيضا في القارة عبر  ــي باألس الرئيس
ــاريع تعدين تتوالها «فاغنر»، اجملموعة  مش

ــا  ــت طرف ــي بات ــة الت ــكرية اخلاص العس
ــدة بينها  ــهدها دول عدي ــات تش ــي نزاع ف
أوكرانيا. وتواجه «فاغنر»، اتهامات بأن لها 
ــة مبا في ذلك  ــطة في عدة دول أفريقي أنش
ــطى،  ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوس
ــب «رويترز».في كانون الثاني املاضي،  حس
ــدة فاغنر بـ»ارتكاب  اتهمت الواليات املتح
ــان ونهب  ــعة حلقوق اإلنس انتهاكات واس
ــدان األفريقية. ــوارد الطبيعية» في البل امل

ــاد األوروبي عقوبات جديدة ضد  وأعلن االحت
ــا «انتهاكات  ــية الرتكابه اجملموعة الروس
ــة أفريقيا  ــي جمهوري ــان» ف حلقوق اإلنس
وأوكرانيا.اخلبير  والسودان  الوسطى ومالي 
في الشؤون األفريقي، ناصر مأمون عيسى، 
يشير إلى أن أفريقيا تشهد تنافسا مزدوجا 
ــادة الواليات  ــرب» بقي ــكري «الغ بني معس
ــرق» بقيادة  ــب، وبني «الش ــدة من جان املتح
ــب آخر.وفي حديثه  ــيا والصني من جان روس
ــكر  ــيا تقود حتركات املعس ــد أن روس ، يؤك
ــالل مجموعة  ــكريا» من خ ــرقي «عس الش
ــا ومنطقة القرن  ــر» وخاصة في ليبي «فاغن
ــاحل والصحراء،  ــي ومنطقتي الس األفريق
ــي عموم  ــا ف ــني اقتصادي ــرز الص ــا تب بينم
القارة.ويوضح أن موسكو سبقت بكني في 

ــل بأفريقيا»، ويقول إن «الصني حتاول  «التوغ
حاليا مزاحمة حليفتها روسيا في معركة 
ــمراء». ــة بالقارة الس ــى النفوذ والزعام عل
ــغال روسيا والعالم  واستغلت الصني انش
ــز مكانتها في  ــا، لتعزي ــرب في أوكراني باحل
ــتثمارات  ــن خالل «االس ــمراء م القارة الس
ــة»، وتهدف بيكني  ــروعات االقتصادي واملش
ــة منفردة  ــق زعام ــك لـ»حتقي ــالل ذل من خ

بأفريقيا»، حسب حديث عيسى.
مزاحمة بالشرق األوسط؟

ــت  بات ــني  «الص أن  ــى  إل ــغ  لون ــير  يش
ــي  ف ــرة  األخي ــة  اآلون ــي  ف ــة  متحمس
ــهدا  ــاطة»، مستش الوس ــية  دبلوماس
ــعودية  ــط بني الس بجهود بكني للتوس
ــتئناف  ــل الى اتفاقية اس وإيران للتوص
ــني اخلصمني  ــية ب ــات الدبلوماس العالق
ــران  إي ــت  أعلن آذار،   ١٠ ــي  اللدودين.وف
ــا  عالقاتهم ــتئناف  اس ــعودية  والس
ــية املقطوعة منذ ٢٠١٦، إثر  الدبلوماس
ــاطة صينية للمرة األولى في  اتفاق بوس
ــرق األوسط.لكن عزمية يرى  منطقة الش
ــرا على  ــاطة الصينية «مؤش ــي الوس ف
ــكو في  ــة بكني أخذ مكانة موس محاول

منطقة الشرق األوسط».
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ــتغلة احلرب في أوكرانيا، تسعى الصني ملزاحمة حليفتها روسيا  مس
ــون «القطب الدولي الثاني» في العالم إلى جوار الواليات املتحدة،  لتك
ــب خبراء ، وكشفوا أسباب التحركات الصينية في عدة مناطق  بحس

حول العالم مؤخرا.
متابعة / البينة الجديدة



متابعة / البينة الجديدة   
ــتة عقود،  ــرب من س ــا يق بعد م
ــة، وأكثر  ــرارات قضائي ــرة ق وعش
من ٣٠ عاماً على ذمة اإلعدام في 
اليابان، تقرر إعادة محاكمة قاتل 
ــواو هاكامادا،  ــح إي ــدان، إذ أصب م
البالغ من العمر ٨٧ عاماً، السجني 
ــرة انتظار على  ــب أطول فت صاح
الئحة اإلعدام في العالم، بسبب 
ــن املميت  ــرقة والطع جرمية الس
رئيسه وطفليه  وزوجة  ــه  لرئيس

املراهقني، في عام ١٩٦٦.
ــابق التهم في  ونفى املالكم الس
البداية، لكنه اعترف بعد ٢٠ يوماً 
ــف، والتي  ــتجواب املكث من االس
ــرض خاللها  ــاً أنه تع ادعى الحق
للضرب املبرح على أيدي الشرطة، 
ــاك محام،  ــن هن ــم يك ــا ل عندم
ــن اعترافه،  ــادا ع ــع هاكام وتراج

ــه باإلعدام في  ــم علي لكنه حك
ــة قال  ــد محاكم ــام ١٩٦٨، بع ع
ــاء اعتمد فيها  ــوه إن االدع محام
ــة، تتمثل في  على أدلة مدسوس
خمس قطع من املالبس امللطخة 
ــر عليها على  ــي عث ــاء، الت بالدم
ــبي بعد  ــدو في برميل خش ما يب

أشهر من جرائم القتل.
ــقيقة  ــا قاتلت هيديكو، ش فيم

ــر  ــن العم ــة م ــادا، البالغ هاكام
ــن أجل إطالق  ــاً، لعقود م ٩٠ عام
ــلط  تس ــة  قضي ــي  ف ــراحه  س
ــاء  إلغ ــات  صعوب ــى  عل ــوء  الض
ــي اليابان.وبعد  ــكام اإلدانة ف أح
ــرة في  ــتماع األخي ــة االس جلس
احملكمة العليا في طوكيو، قالت 
هيديكو: «لقد انتظرت هذا اليوم 
ــد أزيح عبء  ــاً، لق ــوال ٥٧ عام ط

ثقيل عن كتفي». وأكدت احملكمة 
ــادا في عام  ــة هاكام ــا إدان العلي
ــتمرت، مع  ١٩٨٠، لكن حياته اس
ــتئنافات. وأمضى  ــة االس مواصل
ــه في  ــرة عقوبت ــن فت ــر م الكثي
ــل أن يفرج  ــرادي قب ــس االنف احلب
ــد  ٢٠١٤.ووج ــي  ف ــاً  مؤقت ــه  عن
ــووي أن املالبس  حتليل احلمض الن
ــا احملققون بعد  ــي توصل إليه الت
ــت له، وفي  ــن اجلرمية ليس عام م
ــة العليا  ــام ٢٠٢٠ أمرت احملكم ع
محكمة أدنى درجة بإعادة النظر 
ــاد الياباني  ــي القرار، وحث االحت ف
ــدء إعادة  ــات احملامني على ب لنقاب
ــر. وقال رئيس  ــة دون تأخي احملاكم
ــي:  كوباياش موتوجي  ــة  اجلمعي
ــن  ــي م ــادا يعان ــيد هاكام «الس
أمراض نفسية وجسدية، بعد ٤٧ 

عاماً من االحتجاز».

متابعة / البينة الجديدة   

ــيدة فيتنامية  لم تكن تعلم س
ــن املال من  ــغ م ــحبها ملبل أن س
ــيكون السبب  الصراف اآللي س
املباشر لهجوم لص أرعن عليها 

وإصابتها بالشلل.
ــغ تروونغ (٤٤  حيث تعرضت نون
عاماً ) وتقيم في والية تكساس 
األمريكية بالشلل، لهجوم أرعن 
ــرقتها في  ــخص قام بس من ش

مركز تسوق مبنطقة هيوسنت.
ــا قامت  ــة عندم ــت احلادث ووقع
ــن  م ــغ  مبل ــحب  بس ــيدة  الس
املصرفي،  ــابها  ــن حس ــال م امل
ــص حتى مركز  ــث تبعها الل حي

التسوق، وقام مبهاجمتها.
املراقبة عملية  ووثقت كاميرات 

ــى نونغ، حيث ظهر  الهجوم عل
ــيدة،  ــك بالس ــل وهو ميس الرج
ــذي  ــرف ال ــزاع الظ ــاول انت ويح

احتوى على املال.
ــة من نونغ،  وعندما وجد مقاوم
ــا،  حمله ــى  عل ــل  الرج ــدم  أق

ــوة على األرض، ليفر  وضربها بق
الحقا باملال الذي سرقه.

وحسبما ذكرت شبكة «فوكس 
ــد أصيبت  ــوز» األميركية، فق ني
ــف  ــة لتل ــلل نتيج ــغ بالش نون
ــود الفقري من جراء  أصاب العم

الهجوم.
ــر أن اللص الذي لم  جدير بالذك
ــلطات بعد،  ــه الس تقبض علي
ــرقة ٤٣٠٠ دوالر،  قد متكن من س
ــا لزيارة  ــغ قد ادخرته كانت نون

عائلتها املقيمة في فيتنام.
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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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   ال يخفى على أحد ما لوسيلة اإلعالم املرئية (التلفزيون) 
ــعة أو اتساع مساحة املشاهدين والتأثير  من أهمية لس
ــتقطاب الذي تتمتع  في صناعة الرأي العام وعامل اإلس
ــالل دخولها البيوت من دون  به القنوات الفضائية من خ
ــن تلك القنوات  ــؤولة ع ــتئذان. وإن على اجلهات املس اس
سواء أكانت رسمية (حكومية) أم تابعة للقطاع اخلاص 
ــن خالل بث  ــاهد م ــرام زمن املواطن أو املش ــاة واحت مراع
البرامج ذات األهمية الكبيرة في حياته اليومية وحتقيق 
الفائدة واملتعة في آن واحد !!. لكن ما يؤسف له صراحة، 
إن بعض القنوات العراقية تنساق وراء اإلعالنات التجارية 
وهذا حق مشروع ولكن شريطة أال يكون بثها مُستقطعاً 
ــاء يوم  ــل بالفعل مس ــذا ماحص ــاهد وه ــن زمن املش م
الثالثاء من االسبوع احلالي وحتديداً عند بث برنامج «دفتر 
ــل اإلعالمي املتألق  مه الزمي ه ويقدّ ــات» الذي يعدّ مالحظ
ــة الفضائية  ــة قناة العراقي ــق العقابي» من شاش «فائ
إبتداءً من الساعة السابعة وحتى الثامنة من مساء ذلك 
ــاعة زمنية كاملة  ــى البرنامج الذي مدته س اليوم ويُعن
ــكاواهم وتطلعاتهم  بقضايا وهموم الناس اليومية وش
ــي للدوائر،  ــأن األداء احلكومي واخلدم ــم بش ومالحظاته
فضال عن إبراز املبادرات وتسليط الضوء عليها كجزء من 
الدعم والتشجيع ملن يقدمون خدمة متميزة أو ابتكاراً أو 
اقتراحاً يحقق منفعة عامة وتصبّ في خدمة املصلحة 
الوطنية العليا .. ولكي ال أبتعد عن صلب املوضوع الذي 
ــي حلقة الثالثاء  ــول أن البرنامج املذكور ف أنا بصدده، أق
املاضي أُختزل كثيراً وضاع من وقت احللقة نصف ساعة 
ــكل  ــي (١٠) اعالنات جتارية بش ــث حوال ــرّاء ب ــاً ج تقريب
متواصل ما أفقد البرنامج هدفه املنشود في عرض املواد 
ــن قبيل الغلو  ــام املواطنني م ــق بصلب اهتم ــي تتعل الت
ــوم والضرائب التي تفرضها مديرية املرور  في مبالغ الرس
ــط معاملة  ــية أبس العامة عند مراجعة املواطن لتمش
ــوم والضرائب املتعددة  في دوائرها اخملتلفة حيث ان الرس
ــن دون مبرر أو  ــل املواطنني م ــة  باتت تثقل كاه واملتنوع
ــوى إتخام خزينة الدولة باملال املستقطع من  مسوّغ س
ــأل إدارة  ــن حقي أن أس ــالً .. وهنا م ــوب املواطنني أص جي
قناة الفضائية العراقية : إذا أردمت النجاح لهذا البرنامج 
واعطاء مساحة لقضايا املواطن ومطالبه املشروعة فإن 
من اإلنصاف أال تُثقلوه بـ «االعالنات التجارية» وأن احترام 
ــرح مالحظاتي هذه  ــوب .. إنني إذ أط ــاهد مطل وقت املش
ــوب دعمه ومؤازرته  ــي أدرك بأن برنامجاً كهذا مطل فألنن
ومنحه املساحة الكافية. وعسى أن يسمعني من يعنيه 
ــتقبالً وما حصل كان غلطة وكما  األمر ويتدارك ذلك مس

يقولون، إن غلطة الشاطر بألف.

صباح الشيخلي*

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

متابعة / البينة الجديدة   
ــا  ــة دين ــة اللبناني ــت الفنان أعلن
حايك تعافيها من سرطان الثدي 
ــن إصابتها، وذلك بعد  بعد عام م
ــة عالج  ـــ ٢٠ جلس ــا ل خضوعه
ــالج  ع ــة  جلس و١٦  ــعاعي،  إش

كيماوي.
ــد  ق ــون  لبناني ــون  إعالمي وكان 
ــرين األول املاضي  كشفوا في تش
ــم الفنانة دينا  ــة مواطنته إصاب

ــرطان  بس حايك 
الثدي، وذلك بعد 
ملدة عن  ــا  غيابه
ــار. وظهرت  األنظ
ــك في  ــا حاي دين
تلفزيوني،  ــاء  لق
ــة تعافيها  معلن
ــرطان  س ــن  م

ــا حايك على  ــدي. وعلقت دين الث
تعافيها قائلة: «أنا بعلن شفائي 
من سرطان الثدي بعد سنة كاملة 
ــة عالج باإلشعاع و١٦  و٢٠ جلس
ــاوي واتعلمت خالل  ــة كيم جلس
هالفترة أن الصحة أهم شيء في 
ــن غيرها احلياة بتقف  احلياة ألن م
ــول الصحة أهم  ــا وكلنا بنق متامً
ــرد كالم وال  ــن هل مج ــيء ولك ش

.« حاسني به فعالً

ــرم قاماتها ورموزها  ــعوب احليّة هي تلك التي حتت  األمم والش
ــي كل اجملاالت واالختصاصات  ومبدعيها وصانعي مجدها ف
ــاخ اإليجابي  ــم البيئة واملن ر له ــا وتوفّ ــول تعداده ــي يط الت
ــا يقدمونه  ــمو وترتقي مل ــم وتس ــاة تليق به ــوا حي ليعيش
ــب بل وحتيي  ــز إبداعي، وليس هذا فحس ــوه من منج او قدمّ
اً.. وحسناً  ــيّ ــياً منس ــون نس ذكراهم بعد مماتهم كي ال ميس
ــيد رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) حينما  فعل الس
ــات التربية كافة بأن تكون كلمة اإلحتفال اليوم  ه مديري وجّ
ــة  ــهر آذار احلالي مكرّس ــر من ش ــادس عش ــس ، الس اخلمي
ــدة، الراحلة (نازك  ــاعرة العراقية الرائ ــاً ملئوية الش خصيص
ــة العربية والعراقية  ــف بدورها في الثقاف ــة) والتعري املالئك
إضافة ملا متثله من رمزية للمرأة العراقية املتطلّعة، الزاخرة، 
ــعر احلر  أو  ــاء، واملتألّقة بوصفها رائدة الش املتدفّقة بالعط
ــاعر  ــى جانب اعمدة عراقية امثال الش ــعر التفعيلة) ال (ش
ــياب) و( عبد الوهاب البياتي) و( شاذل طاقة)  (بدر شاكرالس

وغيرهم الكثير الكثير.
ــاحات (االصطفاف) او  ــذ والطلبة في س ــوم يقف التالمي الي
ــم العراق ثم  ــالالً وحتية واحتراماً لعل ــوء الصباحي إج التهي
ــاعرة الراحلة  ــى بعدها كلمات حب وعرفان وتقدير للش تُلق
ــاً لإلرث الزاخر الذي تركته  (نازك صادق املالئكة) وفاء وعرفان
ــيبقى حاضراً على إمتداد الزمن  ــعر واألدب والذي س في الش
ــمها محفوراً في ذاكرة العراقيني الذين  ــيبقى إس مثلما س
ــن اختار لها  ــإن  والدها هو م ــبة ف ــا.. وباملناس ــون به يتباه
ناً بالثائرة السورية (نازك العابد) التي قادت  ــم (نازك) تيمّ اس
ــي في  ــوريني في مواجهة جيش اإلحتالل الفرنس الثوار الس
ــن  ــبة ويا حلس ــاعرة.. فيا للمناس العام الذي ولدت فيه الش

اإلختيار!!
ــاعرتنا التي نحتفي بها اليوم     تقول املصادر التاريخية ان ش
ــي القاهرة في  ــي(٢٣/ آب/١٩٢٣) وتوفيت ف ــدت في بغداد ف ول
ــرة العائلة بعد ان  ــران/٢٠٠٧) ودُفنت هناك في مقب (٢٠/ حزي
ــض إرادتها حتى  ــت في مصر منذ(١٩٩٠) في عزلة مبح عاش

رحيلها عن عمر ناهز الـ(٨٣) عاماً.
ــعر احلر  ت لكتابة الش ــدّ ــن تص ــا أول م ــون انه ــرى باحث  وي
ــهدون بقصيدتها (الكوليرا) التي تصنّف  عام(١٩٤٧) ويسش
ــي. وال بد من  ــعر العرب ــذا اللون من الش ــا باكورة ه بوصفه
ــة العربية للتربية والثقافة والعلوم  التذكير هنا بأن املنظم
ــاعرة العراقية  ــار الش ــت مؤخراً باختي ــكو) قد أوص (االلس
ــزاً للثقافة العربية للعام (٢٠٢٣) وهو قرار  (نازك املالئكة) رم
ــكر عليه  ــب ومنصف وله أبعاده ودالالته الكبيرة تُش صائ
ــاعرة الراحلة ان تشق  ــتطاعت الش ــكو).. لقد اس (االلس
ــك الظروف العصيبة متدرّعة مبا لديها من  طريقها في تل
ــواء أكان  ــل إثبات حضورها بجدارة س ــة إبداعية ألج طاق
ــاحة الشعر ام في النشاط النسوي والتفاعل  ذلك في س
ــذاك.. وهذا بعض مما  ــائدة يوم ــع متغيرات األحداث الس م

أبدعته وحسبما تتيح لي مساحة العمود..

عبد الزهرة البياتي 
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* رئيس التحرير التنفيذي

ــوب القل ــزان  اح ــاوي  ياط ــل  اللي ــاوي  ياط
ــحوب الش ــادي  ب ــبح  ش ــذا  فه اآلن  ــر  انظ
ــب الغري ــف  كالطي ــتارك  اس ــت  حت ــعى  يس ــاء  ج
ــوب للغي ــي  يغن ــود  الع ــه  كف ــي  ف ــالً  حام
ــوادي الكئيب ــي ال ــل ف ــكون اللي ــه س ــس يعني لي


