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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

¥‰üaÏ‡‹€@ÚflÏ«Üfl@âb»çdi@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@…Ój€@ÚÓ”bjnça@ÚÓflÏÿy@paâÖbjΩ@o”Ï€a@ÊbyNNlaÏi˛a@Û‹«@Êböflâ

bjÌä”@¥ƒœb0aÎ@ıaâãÏ€a@Âfl@ÖÜ«@7ÓÃm@Û‹«@‚ãb«@Ô„aÖÏé€a@NNÔflÏÿßa@È©b„äi@ø@Èyäü@bΩ@aÜÓ◊dm
÷aâÎ˛a@¡‹Å@“ÜËi@Ú„ãaÏΩa@›Ó�»mÎ@ıaÏu˛a@7ÿ»n€@Û»ém@bÌÖbñn”aÎ@bÓçbÓç@÷aä»€a@âaä‘nça@bËv«åÌ@“aäüc

bÁåÌå»m@lÏ‹�fl@NN·Ó‹”�aÎ@å◊äΩa@¥i@bfl@ÚÓ‘Ó‘y@Ú◊aäí€@oéçc@ÚÓ„b‡Ó‹é€aÎ@›Óiâa@µa@Ò7Å˛a@Ô„aÖÏé€a@ÒâbÌã

H�ä«Î@�äuI@ÊÎÖ@Âfl@bÁâaä”gÎ@bËmıaä”@›u˛@ÚÓˆb‰rnç¸a@pbé‹¶a@Ü‘»n‹œ@NNÊbΩ5€a@k»‹fl@ø@paÏ‰ç@HSI@Ú„ãaÏfl

ــرّ مجلس  أق ــي  املاض ــبوع  األس
ــته االعتيادية  ــي جلس الوزراء ف
ــالث  ــالد لث ــة للب ــة العام املوازن
و٢٠٢٥)   ٢٠٢٤ و  ــنوات(٢٠٢٣  س
ــي تاريخ العراق  ــي األضخم ف وه
ــن (١٩٧) تريليون  ــر م ــع أكث بواق
ــرة اآلن في ملعب  ــار ، وان الك دين
ــذي يفترض ان  مجلس النواب ال
ــات متواصلة وعلى  يعقد جلس
ــا  ــل قراءته ــبوع ألج ــدار األس م
ــى إقرارها  ــتها وصوال ال ومناقش
ــن، وان أي تأخير  ــا ميك ــرع م بأس
ــي موقع  ــع البرملان ف ــوف يض س
ر..ونعيد القول ثانية وثالثة:  املقصّ

ــا أعضاء مجلس النواب  حتركوا ي
ــدا عن  ــة بعي ــا املوازن ــزوا لن واجن
سياسة اجلرّ والعرّ ، ال سيما في 
ــير بأن اطرافا  ظل معلومات تش
ــتقرار  اس ــا  يزعجه ــية  سياس
ــا  واقتصادي ــيا  سياس ــراق  الع
تسعى لتعكير األجواء وتعطيل 
املوازنة بغية خلط األوراق وادخال 
ــن األزمات غي  البالد في دوّامة م
املبررة.. ويبقى السؤال: هل يدرك 
ــرار  ــاب الق ــة وكل أصح الساس
ــأن آخر،  ــذه احلقيقة؟!.وفي ش ه
ــيد رئيس  وتأكيدا ملا طرحه الس
ــياع السوداني  الوزراء محمد ش
ــه احلكومي الطموح  في برنامج
ــوداني عازم على احداث  فإن الس

ــوزراء  ــددا من ال ــال ع ــر يط تغيي
واحملافظني في املستقبل القريب 
ــي أداء  ــلهم ف ــى خلفية فش عل
ــيء  بالش ــيء  والش ــم.  واجباته
ــوزراء  ــارة رئيس ال ــإن زي ــر ف يذك
محمد شياع السوداني االخيرة 
الى اربيل والسليمانية ولقاءاته 
ــاك قد  ــؤولني هن ــار املس مع كب
ــية  االساس ــز  الركائ ــت  وضع
ــة  حقيقي ــة  وطني ــراكة  لش
ستؤتي ثمارها في قابالت االيام، 
ــا بني احلكومة  وتنقية األجواء م
ــم، وان املطلوب  ــة واالقلي املركزي
ــتثمار النتائج االيجابية  اآلن اس
ــا هذه الزيارة  التي متخضت عنه
ــكل الذي يصب  ــا بالش وتعزيزه

ــة الوطنية  ــة املصلح ــي خدم ف
العليا.. وفي قضية اخرى بودنا ان 
ــهر رمضان الفضيل  نقول ان ش
ــى األبواب وانه قد حان الوقت  عل
ــتباقية  اس ــة  حكومي ــادرات  ملب
لفتح منافذ متعددة تابعة لوزارة 
ــواد الغذائية  ــع امل ــارة ، لبي التج
ــة،  ــعار مدعوم ــني بأس للمواطن
وأكيد ان خطوة كهذه من شأنها 
ــعار  ــن غلواء األس ــف م ان تخف
ــع واملواد  ــلع والبضائ وتؤمن الس
ــا  عموم ــني  للمواطن ــة  الغذائي
وللصائمني بأسعار زهيدة، وأملنا 
أال تتأخر وزارة التجارة وغيرها من 
اجلهات االخرى في الشروع بهذه 

اخلطوة الكبيرة.

كتب رئيس التحرير
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ــة  راجل ــيرة  ــق مس تنطل أن  ــل  املؤم ــن  م
ــع  ــن صباح اليوم األحد التاس للمتقاعدي
ــكان التجمع  ــي من م ــن آذار احلال ــر م عش
ــع «ابن بنية» وحتى  الرئيس لها قبالة جام

مبنى مجلس النواب . وقال رئيس جمعية املتقاعدين العراقيني 
ـ املقر الرئيس أبو سامر الشكري في تصريح خاص لـ « البينة 
ــط  اجلديدة» أن تظاهرة اليوم نتمنى لها أن تكون األضخم وس
ــخصيات اعالمية ألجل  ــد ش ــف وتواج ــور اعالمي مكث حض

تغطيتها ومؤازرة أصحاب « الشيبة البيضاء».

بغداد /

اصحاب «الشيبة البيضاء» امانة برقبتك يا سوداني .. انصفهم وبر بعهدك لهم؟!

ــني اجمللس  ــري ام ــرر أن يج ــن املق م
ــي  اإليران ــي  القوم ــن  لألم ــى  األعل
ــى العراق  ــارة ال ــمخاني زي ــي ش عل
ــرته وسائل إعالم  قريبا، وفقا ملا نش
ــبت. الس ــس  ام ــة،  إيراني ــمية  رس

ــة  ايراني ــالم  اع ــائل  وس ــرت  وذك
ــريك  ــس، ان العراق باعتباره الش ام
ــيكون  ــي إليران ، س ــاري الثان التج
ــمخاني  ــفر التالية لش وجهة الس
ــارت إلى  ــني واإلمارات.وأش بعد الص
ــتتناول محادثات حول  ــارة س ان الزي
ــهيل  تعزيز املبادالت التجارية، وتس
ــض  بع ــل  وح ــي،  البنك ــاون  التع
ــة املفروضة على  ــات األمني التحدي
ــراع  ــن واإلس ــني البلدي ــات ب العالق
ــات االقتصادية.  ــي تنفيذ االتفاقي ف

ــد آخر بحث رئيس اقليم  على صعي
ــي، مع  ــان بارزان ــتان نيجيرف كردس
ــراق  الع ــدى  ل ــي  اإليطال ــفير  الس
ماوريتسيو كريكانتي تطوير عالقات 
ــتان والعراق عامة ، مع  اقليم كردس
ــفير أن حل  ــا، فيما عد الس إيطالي
املشاكل بني اربيل وبغداد سيسهم 
ــتثمار األجنبي.وقالت  في زيادة االس
ــتان في بيان ،  ــة إقليم كردس رئاس
إن «رئيس اإلقليم نيجيرفان بارزاني 
ــفير اإليطالي  ــتقبل، امس، الس اس
لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، و 
عبر عن شكره إليطاليا على دعمها 
ــود جو  ــى «وج ــيراً إل ــراق«، مش للع
إيجابي بني بغداد وأربيل وأن اخلطوات 
ــة االحتادية  ــا احلكوم ــي خطته الت
ــد رئيس  ــل أمل».وأك ــى اآلن مح حت
اإلقليم أيضاً أن «بغداد هي شريكة 

اساسية إلقليم كردستان وال يوجد 
ــوى حل  طريق آخر أمام الطرفني س
املشاكل».من جانبه اعتبر السفير 
ــي ان «لقاءه مع رئيس اقليم  االيطال
كردستان في مؤمتر شهر شباط في 
ميونيخ كان إيجابيا»، مؤكداً أن «حل 
املشاكل بني اربيل وبغداد سيجعل 
ــه نحو العراق  ــع الدولي يتوج اجملتم
ــتثمار  ــهم في زيادة االس اكثر ويس
األجنبي. من جانبه أكد وزير النفط 
ــبت،  ــد الغني، امس الس ــان عب حي
ــات  ــادة تخصيص ــى زي ــعي إل الس
ــة إلى (١٠ ماليني  املنافع االجتماعي
ــني دوالر) متنح  ــدال من (٥ مالي دوالر) ب
ــركات املقاولة جلوالت  من قبل الش
ــر  ــال وزي ــة. وق ــص النفطي التراخي
ــؤولي  ــالل لقائه مع مس ــط خ النف
الوحدات اإلدارية مبحافظة البصرة: 

ــات  ــادة تخصيص ــى زي ــعى إل «نس
ــة إلى (١٠ ماليني  املنافع االجتماعي
دوالر)  ــني  مالي  ٥) ــن  م ــدال  ب دوالر) 
ــركات املقاولة  ــل الش ــح من قب متن
زيادة  النفطية،  ــص  التراخي جلوالت 
االجتماعية  ــع  املناف ــات  تخصيص
ــتقطع  من (٣ ٪) إلى (١٠ ٪) التي تس
ــة  النفطي ــركات  الش ــاح  أرب ــن  م
ــرورة االرتقاء  ــاف: ض الوطنية».وأض
ــات العامة املقدمة  ــتوى اخلدم مبس
ملواطني املناطق القريبة من احلقول 
النفطية، ودعم املبادرات اجملتمعية 
ــم الورش اخملتلفة  والصحية وتنظي
ــق  ــكان املناط ــل س ــب وتأهي لتدري
ــي  ف ــة  النفطي ــول  للحق ــاورة  اجمل

التخصصات اخملتلفة».

كتب اِّـحرر السياسي
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اعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة 
ــبت، القبض على (٦) متهمني اجانب  الداخلية، امس الس
ــرعية،  ــي العراقية بصورة غير ش ــم دخول االراض حملاولته
فيما أشار الى أن املتهمني بحوزتهم (١١٩٠٠) صاعق تفجير 
ــة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ «البينة  في محافظ
اجلديدة» انه بناء على معلومات استخبارية متكنت مفارز 

ــة بالتعاون مع  ــتخبارات والتحقيقات االحتادي وكالة االس
ــن القبض على  ــي وزارة الداخلية م ــدود ف ــادة قوات احل قي
ــاء محاولتهم  ــورية اثن ــية الس ــتة متهمني من اجلنس س
ــنجار  ــول الى االراضي العراقية وحتديدا في قضاء س الدخ
ــى ان «املتهمني ضبطت  ــارت ال في محافظة نينوى».واش
ــات املتفجرة  ــتخدم للرمان ــم صواعق تفجير تس بحوزته

وعددها (١١٩٠٠) صاعق وبندقية كالشنكوف».
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توقع الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، امس 
السبت، أن يتعرض لالعتقال الثالثاء املقبل في والية 
ــى منصته  ــابه عل ــب ترامب في حس نيويورك.وكت
ــبت  ــس الس ــاح ام ــة Truth Social صب االجتماعي
ــي  ــوري الرئيس ــح اجلمه ــف املرش ــيجري توقي «س
والرئيس السابق للواليات املتحدة األميركية الثالثاء. 
تظاهروا! استعيدوا بالدنا!»، متحدثا عن «تسريب» 
ــي مانهاتن. ــي العام ف ــن مكتب املدع ــات م معلوم

ــيُعتقل يوم الثالثاء املوافق ٢١    وأضاف ترامب أنه س
آذار اجلاري، بسبب مزاعم بأنه دفع للنجمة اإلباحية، 
ــى عالقتهما  ــل التكتم عل ــز، مقاب ــتورمي دانيل س

ــون إلقاء القبض  ــف ترامب من يحاول املزعومة.ووص
عليها، بأنهم «فاسدون وسياسيون للغاية»، مؤكدا 
ــتورمي دانيالز  ــت املزعومة لس ــع أموال الصم أن دف
ــبوع  ــة خيالية قدمية بالكامل».وفي األس هي «قص
ــابق، دونالد  املاضي، متت دعوة الرئيس األميركي الس
ــية لعام ٢٠٢٤،  ــح لالنتخابات الرئاس ترامب، واملرش
ــهادته أمام هيئة محلفني كبرى  من أجل اإلدالء بش
ــاعده منذ فترة طويلة  في مانهاتن، حيث أدلى مس
ــهادته يوم  ــني، بش ــابق مايكل كوه ــي الس واحملام
ــة االتهامات  ــال ثبتت صح ــي ح ــني املاضي.وف االثن
املوجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه 

اتهامات جنائية.
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ــه، بعد  ــدرات على تفجير نفس ــدم تاجر مخ أق
محاصرته من قبل القوات األمنية في محافظة 
ـــ «البينة اجلديدة»،  ــرة، وقال مصدر أمني ل البص
ــت  ــة جنح ــوات األمني ــبت، إن «الق ــس الس ام
مبحاصرة أحد جتار اخملدرات في منطقة األصمعي 
ــاف، أن «التاجر  ــة البصرة».وأض ــط محافظ وس
ــه لتفجير  ــل، ما دفع ــاول الهروب لكنه فش ح
ــه داخل منزله».وأكد املصدر، أن «التفجير  نفس
ــفر عن وقوع ضحايا في صفوف القوات  لم يس

األمنية».

CÔ„bÿÓ®a@sÓ€D@¡ibö€a@Û»‰m@\ bœÜ€a^@NN·√bÿ€a@‚bfl�a@äˆaã@“aÜËnç¸@Ú€Îb™@¡jyc
ــبت، املالزم  نعت وزارة الدفاع، امس الس
ــد معاناة مع  ــي»، بع ــث اخليكان أول «لي
ــالل عملية  ــة بليغة تعرض لها خ إصاب
أمنية في الطارمية، شمالي بغداد.وذكر 
بيان للدفاع، ورد لـ «البينة اجلديدة» أنها 
ــالزم أول ليث  ــى فقيدها البطل، امل «تنع
ــني اخليكاني، أحد  ــني فرعون حس حس
ــوج املغاوير الثالث، لواء مغاوير  ضباط ف
قيادة عمليات بغداد، والذي أصيب خالل 

ــتباقية في (١٦ شباط  تنفيذ عملية اس
ــاء تنفيذ  ــة، أثن ــاء الطارمي ٢٠٢٣) بقض
ــة لزائري  ــة بتوفير احلماي ــة اخلاص اخلط
ــالم)». ــام الكاظم (عليه الس مرقد اإلم
ــاح يوم (١٨  ــهد صب وبينت، أنه «استش
ــه التي أصيب  ــراً بجراح آذار ٢٠٢٣)، متأث
ــباط  ش  ١٦ ــي  الواجب».وف ــاء  أثن ــا  به
املاضي، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق 
ــاط مخطط  ــليم، إحب ــن أحمد س الرك

الستهداف زائري اإلمام الكاظم.

بغداد /

وكاالت /

;Å÷e’\;ôÊ‚fi’;ÏâËÖ’\;√›\Ê∏\;Åt^;Ä]â ’\;U>;;;;;;;;;;;;;;;;;?;z’;È›\ÄÊâ’\
>MKPK;–\Ö¡;?;]fi��|;1¡;Ï÷eŒ∏\;ÄÊŒ¬÷’;�\ÑÄ]Õ;�]ÁÊÕ;�]Õ\Ö¡;:efiàÂ
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وكاالت /

بغداد /

الشكري



 البصرة / البينة الجديدة
ــاريع ميناء الفاو الكبير، طلبة  استقبلت مش
ــة املدنية/  ــم الهندس ــراق/ قس ــة الع جامع
ــالع ميدانيا  ــث مت االط ــة، حي ــة الرابع املرحل
ــاريع السابقة واحلالية سواء املنجز  على املش
منها والداخلة في العمل، إضافة الى اخلطط 
ــر  مدي ــال  امليناء.وق ــغيل  لتش ــتقبلية  املس
ــراق الدكتور  ــة ملوانئ الع ــركة العام عام الش
ــب  ــي، انه حس ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
ــتاذ رزاق محيبس  ــر النقل االس ــات وزي توجيه
ــى أهم  ــام عل ــرأي الع ــالع ال ــعداوي باط الس
ــاريع وزارة النقل ومراحل االجناز فيها، و إن  مش
«معايشة طلبة كلية الهندسة من اخلريجني 
ــاريع ميناء الفاو الكبير يسرع من عملية  ملش
ــوق العمل وإدارة  ــم وانخراطهم بس اندماجه

ــتراتيجية  ــداً االس ــرة، وحتدي ــاريع الكبي املش
ــا وميناء الفاو الكبير مفتوح أمام اجلميع  منه
ــع من يريد  ــتقطاب جلمي ــح محطة اس وأصب

ــات العاملية  ــرب على التقني ــرف عن ق أن يتع
املستخدمة بانشاء هكذا مشاريع عمالقة».

إلى ذلك، قالت مقررة قسم الهندسة املدنية 
ــام محمد  ــراق الدكتورة انغ ــة الع في جامع
علي، إن «الزيارة جاءت بهدف نقل اخلبرات من 
املهندسني ذوي اخلبرة العالية إلى املهندسني 
ــم من الناحية  ــي التخرج ورفع كفاءته حديث
ــاح على  ــن خالل االنفت ــة والعلمية م املهني
ــات على الصعيد العاملي ومواكبة  آخر التقني
ــكل  ــة واملعرفية بش ــورات التكنولوجي التط
ــراف والتنفيذ». عملي وآني في عمليات االش

ــركة العامة ملوانئ العراق تعمل  يذكر أن الش
ــص للتدريب في  ــز متخص ــاء مرك ــى إنش عل
ــع جامعة  ــتراك م ــاو الكبير باالش ميناء الف

البصرة.

بغداد / البينة الجديدة
العراقي،    املركزي  البنك  ــف  كش
عن أسماء محطات تعبئة الوقود 
ــة  ــرخ والرصاف ــي الك ــي جانب ف
ببغداد التي ستوفر نقاط الدفع 
ــهر  اإللكتروني (pos) مطلع الش
املقبل، بالتعاون مع شركة توزيع 
ــة ،إذ متّ حتديد  ــات النفطي املنتج
ــات تعبئة الوقود  عدد من محط
ــداد كمرحلة  ــة بغ ــي العاصم ف
ــاط الدفع  ــر فيها نق ــى تتوف أول
ــي (pos) عبر البطاقات  اإللكترون
 , ــة  مدين  , ــة  دائن  ) ــة  املصرفي
ــك  ــاء ذل ــع )، وج ــبقة الدف مس
إلى توجهات احلكومة  ــتنادًا  اس
بتعميم نقاط الدفع اإللكتروني 
ــتخدام النقد.وهذه  ــل اس وتقلي
ــي حتديد  ــة ف ــة املرتقب االنطالق

محطات تعبئة الوقود ستسهم 
في نشر ثقافة الدفع اإللكتروني 
وتكون بداية نحو مشروع ضخم 
ــع، ويهدف إلى  ــتهدف اجملتم يس
ــتخدام النقد وحفظ  تقليل اس
األموال.واحملطات التي مت حتديدها 
ــع  توزي ــركة  ش ــع  م ــاون  بالتع

املنتجات النفطية التابعة لوزارة 
النفط هي:

١- محطات الكرخ
ــوك قرب  ــة تعبئة  اليرم - محط

سكة القطار/ الداوودي
- محطة تعبئة  الشرطة األولى/ 
ــف جامع مال  ــة/ خل حي اجلامع

حويش
ــول/  الطب أم  ــة  تعبئ ــة  محط  - 
ــف جامع أم  ــي الداخلية/ خل ح

الطبول
- محطة تعبئة  الرسالة/ املنصور 

قرب متثال أبي جعفر املنصور
٢- محطات الرصافة

-  محطة تعبئة السعدون/ شارع 
السعدون

ــة أبو اقالم/ كرادة   - محطة تعبئ
داخل

-  محطة تعبئة موسى بن نصير/ 
الكرادة شارع سلمان فائق قرب 

عمارة الشروق
ــة/  اخلالص ــة  تعبئ ــة  محط  - 

الوزيرية
-  محطة تعبئة البتاوين/ ساحة 

الطيران مقابل سوق بغداد

2محليات
@¡–‰‹€@Âflbr€a@Ô€ÎÜ€a@Òäñj€a@ûä»fl@ä∑˚fl@ø@@Ú◊âbíΩa@fi˝Å@Ü◊˚Ì@âb”@á@¡–„@‚b«@äÌÜfl
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نينوى / البينة الجديدة
ــام املهندس خالد غزاي املالكات  ــخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ تفقد املدير الع بتاري
العاملة على اعادة تاهيل اخلط الناقل عداية - املشراق جهد ١٣٢ك.ف 
ــوا عن اخلدمة  ــد٤٠٠ ك.ف  والذين خرج ــك  جه ــط القيارة – كس وخ
ــت املنطقة في  ــف التي ضرب ــة والعواص ــوء االحوال اجلوي ــبب س بس
ــد على خط القيارة  ــقوط برج واح ــة نينوى .مما يذكر انه مت س محافظ
ــراج على خط عداية  ــعة اب ــك  بالقرب من مفرق القيارة وتس - الكس
ــبب قوة العاصفة التي ضربت  ــراق بالقرب من قرية النداف بس - املش
ــيادته اطلع ميدانيا على  ــة في محافظة نينوى. فور وصول س املنطق
ــاقطة وبحضور املهندس حسن  مراحل العمل العادة بناء االبراج الس
ــرف جياد مدير  ــبكة كهرباء نينوى  واملهندس اش ــل مدير فرع ش خلي
ــم اخلطوط والسيد محمد خالد مدير قسم االعالم ، حيث التقى  قس
سيادته املالكات الهندسية والفنية ورؤساء اجملاميع من ابطال اقسام  
اخلطوط نينوى وصالح الدين العاملة على  خط املشراق – عداية جهد 
ــل املدير العام زيارته  ــا على مراحل العمل. كما واص ١٣٢ك.ف ، مطلع
امليدانية للفرق العملة من ابطال خطوط كركوك على خط القيارة – 
الكسك جهد ٤٠٠ك.ف و اطلع ميدانيا على مراحل العمل العادة بناء 
ــتثنائية الكبيرة   ــى املدير العام على اجلهود االس ــن جهته اثن البرج.م
ــبكة كهرباء  ــية والفنية التابعة لش ــا الهندس ــي يبذلها كوادرن الت
ــرطة  ــوات االمنية من ابطال ش ــالح الدين  والق ــوك وص ــوى وكرك نين
ــة و عواصف وامطار  ــوء احوال اجلوي ــاء في هذه االوقات من س الكهرب
ــبب املناطق الزراعية واالودية  قوية وصعوبة دخول اآلليات الثقيلة بس
ــي حديثه العالم  ــار .وذكر املدير العام ف ــبب االمط ــة التربة بس ووحول
ــركة: قوة العاصفة الهوائية وسوء االحوال اجلوية أدت الى خروج  الش
ــكيل فريق عمل مشترك من  اخلطني عن العمل وعلى الفور قمنا بتش
ابطال اخلطوط ورؤساء اجملاميع من محافظات كركوك ونينوى وصالح 
الدين من اجل تسريع وتيرة العمل العادة اخلطوط للعمل باسرع وقت 

ان شاء اهللا خدمة للصالح العام.

البينة الجديدة / 
عباس كريم العلياوي

ــن كاظم  ــواء محس ــٰى الل انه
ــاع  للدف ــام  الع ــر  املدي ــگ  عل
ــا بعد  ــه لبريطاني ــي زيارت املدن
ــدث التقنيات  ان اطلع على أح
ــدات وآليات اإلطفاء ضمن  واملع
ــي املقام في لندن  املعرض األمن
ــرم من  ــبوع املنص ــالل االس خ
العاملي  ــور  التط ــة  أجل مواكب
ــي العراقي  ــاز الدفاع املدن جله
الذي أثبت جدارته في التعامل 
ــوادث اخملتلفة في داخل  مع احل
ــط  ــراق وخارج حدوده ووس الع
ــة الدولية  ــن املنظم ــادة م إش
ــث تعد  ــة حي ــة املدني للحماي
اإلنقاذ  عجلة اإلطفاء ومعدات 
السالح الضارب احلاسم لرجل 
ــي مجابهة  ف ــي  املدن ــاع  الدف
ــوادث اخملتلفة وتعد  حتديات احل

املدني  ــاع  الدف ــل  رج جتهيزات 
ــالمة  ــي لتأمني س ــدرع الواق ال
ــا يواجهون  ــا من خطر م رجالن
ــوادث ، فما كان  ــي ميادين احل ف
إال  ــام  الع ــر  املدي ــيد  الس ــن  م
ــعي  والس ــاركة  واملش احلضور 
ــز  ــر وتعزي ــى تطوي ــث عل احلثي
ــطول الدفاع املدني بأحدث  أس
ــاذ  اإلنق ــدات  ومع ــالت  العج
واألجهزة اخلاصة برفع اخمللفات 
ــل فرقنا  ــهل عم ــة لتس احلربي
ــا بحماية أرواح  في أداء مهامه

وممتلكات املواطنني.

ذي قار / البينة الجديدة

ــتخبارات وأمن أفراد  ــتركة من شعبتي اس ــتبكت قوة مش اش
شرطة الطاقة وجهاز األمن الوطني مع ستة متهمني والقبض 
عليهم، حيث كانوا يرومون إحداث خرق بأحد األنابيب الناقلة 
ــط في محافظة ذي قار.ونتج عن العملية ضبط عجلتني  للنف
ــة والنوعية،  ــي مجهول الكمي ــة مبنتوج نفط ــا محمل إحداه
فضال عن ضبط أدوات تثقيب أنابيب وصمام فتح وإغالق كانت 
ــف وحجز العجالت  ــداع املتهمني بالتوقي ــم، ليتم إي بحوزته
ــراءات القانونية  ــتكمال اإلج ــداً الس ــي املضبوطات متهي وباق
ــون مكافحة  ــاء اخملتص وفق قان ــا على القض ــة وعرضه الالزم

تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨.

@ÒâbÌã@ÔË‰Ì@‚b»€a@Ô„ÜΩa@ bœÜ€a@äÌÜfl
@@bÓ„b�Ì5€@Ò7ñ”

@ÊÏflÎäÌ@aÏ„b◊@¥‡Ënfl@HVI@Û‹«@új‘€a
@¡jôÎ@¡–‰‹€@Ú‹”b‰€a@kÓib„˛a@Üyc@÷äÅ
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البينة الجديدة / قاسم حوشي
ــور صالح مهدي  ــر الصحة الدكت ــيد وزي افتتح الس
احلسناوي   أمس االول اجلمعة ٢٠٢٣/٣/١٧ جهاز الرنني 
ــي في مستشفى الواسطي ليدخل إلى   املغناطيس
ــص املرضى املراجعني  حيث  ــة الطبية في فح اخلدم
ــاح مدير عام صحة  ــيد الوزير خالل االفتت ــق الس راف
ــب لطيف احلجامي  ــة الدكتور جاس بغداد /الرصاف
وعدد من املدراء العامني ومدير مستشفى الواسطي..

ــن انتاج  ــوع /ALT.l5T/م ــاز من الن ــر هذا اجله ويعتب
ــيمينز األملانية وهو من احدث انواع الرنني  شركة س
ــك لقدرته على فحص  ــودة حالياً في البالد وذل املوج
ــجة الرخوة والعضالت بصورة  دقيق للعظام واألنس
ــق نقله نوعية  ــهم بتحقي متطورة وحديثة وسيس
بدقة التشخيص هذا وقد تفقد السيد وزير الصحة 
برفقة السيد املدير العام ومدير مستشفى الواسطي 
ــالل االفتتاح  ــور عباس الصحن خ ــي الدكت التعليم
ــفى  ــن دور إدارة املستش ــني واملفراس وثم ــدة الرن وح
والعاملني في هذا القسم في تقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجية املميزة للمرضى املراجعني وأكد  ان اإلعالم 
ــار الصحية واخلدمية  ــه الدور الكبير في نقل االخب ل
ــكر كل اجلهود املبذولة  املقدمة للمرضى وبدورنا نش
ــاء لكوادرنا الطبية والعالجية  إلجناح الصورة البيض

التي تقدم للمراجعني املرضى.

 

ذي قار / البينة الجديدة

ــط ذي قار،  ــركة نف حظي جناح ش
املشارك في معرض البصرة الدولي 
ــة  ــاز والطاق ــط والغ ــن للنف الثام
ــت فعاليته  ــددة الذي انطلق املتج
اخلميس املاضي  باهتمام الفت متثل 
ــخصيات النيابية  ــارة كبار الش بزي
واحلكومية واملتخصصة في مجال 
ــط والطاقة.حيث تفقد رئيس  النف
جلنة النفط والغاز النيابية، السيد 
ــي، جناح الشركة،  هيبت احللبوس
ــعد  ــيد أس ــظ البصرة الس ومحاف
العيداني، فضالً عن النائب الدكتور 
عدنان اجلابري، وعدد أخر من السادة 

اعضاء مجلس النواب و املسؤولني 
ــر من ممثلي  ــني، و عدد كبي احلكومي
الشركات و الهيئات املتخصصة في 
ــركة نفط  هذا امليدان.مدير عام ش
ذي قار، املهندس علي خضير عباس، 
ــركتنا اسم بارز و  ــار الى أن « ش أش
واعد  في مجال الصناعة النفطية 
ــركات  ــد من الش ــراق، وتع ــي الع ف
ــي قطاع   ــرة ف ــة الكبي التخصصي
ــهم  ــتخراج النفط اخلام، وتس اس
ــة  االقتصادي ــة  املنظوم ــد  رف ــي  ف
ــركة ماضية  للبالد».وأكد أن « الش
ــاً  ــع، خصوص ــط التوس ــي خط ف
ــاف املزيد من  ــال استكش ــي مج ف
ــول النفطية، و تفعيل العقود  احلق

ــتثمارية، خصوصاً  ــص االس و الرخ
ــركة من إعادة  بعد متكن كوادر الش
تشغيل حقل صبة النفطي مطلع 
ــع  ــك التوقي ــي، و كذل ــام احلال الع
ــن حقول  ــدء االنتاج م ــاري لب التج
أريدو النفطي، مضافاً الى هذا كله، 
ــة واعدة ايضاً في مجال  هناك خط
ــب، وعند  ــاز املصاح ــتثمار الغ اس
ــيكون  ــاريع س ــذه املش ــال ه اكتم
ــم وازن  ــار أس ــط ذي ق ــركة نف لش
ــاط الصناعة النفطية في  في نش
ــن جانبه قال  رئيس وفد  العراق». م
ــركة نفط ذي قار، األستاذ هادي  ش
ــاركت شركة  كرمي اجلويبراوي، « ش
ــي معرض  ــار ف ــط ذي ق ــركة نف ش

ــي دورته  ــاز والطاقة ف ــط والغ النف
ــة، و املقام على أرض معارض  الثامن
ــى جنب نظيراتها  البصرة  جنباً ال
ــركات الوزارة «.وأضاف «هذه  من ش
ــاركة متيزت بالنجاح من خالل  املش
ــني بالصناعة  ــتقطابها املهتم اس
ــى  ــالوة عل ــة، ع ــة العراقي النفطي
ــعى  ــركات األجنبية التي تس الش
ملشاركة تشكيالت الوزارة اعمالها 
التي تتجه نحو تفعيل الشراكات 
ــركات الطاقة املتخصصة». مع ش
وأكد أن « شركة نفط ذي قار عنوان 
ــه املتخصصني  ــثُ عن ــم،  يبح مه
 «T.O.C» ــن ــن كانوا يبحثون ع الذي
ــم  في أروقة املعرض،  ملا لهذا االس

من حضور كبير وفاعل  في عملية  
ــتخراج النفطي» . و أنطلقت  االس
ــابق   فعاليات معرض  ــي وقت س ف
ــط  ــن للنف ــي الثام ــرة الدول البص
والغاز والطاقة للفترة من ١٦ _ ١٩ 
اذار احلالي. وبرعاية هيئة االتصاالت 
الوطنية لالستثمار وجلنة  والهيئة 
ــة النيابية.ويأتي  ــاء والطاق الكهرب
ــارك فيه  ــالق املعرض الذي يش انط
١٥٠ شركة عربية ودولية ومحلية ، 
بدعم من وزارات النفط و الكهرباء 
ــاركة من جلنة النفط  والبيئة ومبش
ــروات الطبيعية النيابية  والغاز والث

والهيئة الوطنية لالستثمار.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
أعلنت دائرة التخطيط واملتابعة 
ــات  ان عملي ــارة  التج وزارة  ــي  ف
حتديث البيانات واصدار  البطاقة 
ــي  ف ــة  اإللكتروني ــة  التمويني
ــرف  االش ــف  النج ــة  محافظ
ــد املدة  ــوم االحد بع ــي الي تنته
االضافية املمنوحة للعوائل التي 
ــا  .اكدت ذلك  ــدث بياناته لم حت
ــم  مدير عام الدائرة  ابتهال هاش
ــارت ان الدائرة حددت  صابط واش
ــة  ــة ملراجع ــة اضافي ــدة زمني م
ــح اجملال  ــز التحديث  لفس مراك

ــم تراجع  ــي ل ــل الت ــام العوائ ام
ــث بياناتها  ــا لتحدي ــي حينه ف
ــم او لظروف خاصة  نتيجة الزح
ــذا  ــد ه ــيتم بع ــث س ــا حي به
ــا حلني  ــا مؤقت ــه حجبه التوجي
ــدمي معاملة رفع  مراجعتهم لتق
ــث البيانات الصدار  حجب وحتدي
ــة التموينية االلكترونية  البطاق
ــيرة ان عمليات جتهيز  لهم .مش
ــيتم  ــم س ــني بحصصه املواطن
ــة التموينية  ــالل البطاق ــن خ م
ــى في  ــة اول ــة كتجرب االلكتروني
محافظة النجف االشرف ضمن 
مشروع امتتة البطاقة التموينية 

ــن خالل  ــوزارة م ــه ال ــذي نفذت ال
ــع منظمة   ــاون م ــا وبالتع دائرته
الغذاء العاملي .مشيرة في الوقت 
ــود فرع  ــتنفار جه ــه الى اس ذات
متوين النجف االشرف الستقبال 
ــم  بياناته ــث  لتحدي ــني  املواطن
ــي  الت ــة  االضافي ــدة  امل ــالل  خ
املاضي  االسبوع  الوزارة  اعلنتها 
ــياق ذاته   ــذا اجلانب .وفي الس به
ــائل  ــيدة  صابط وس ــت الس دع
ــع التواصل  ــالم كافة  ومواق اإلع
ــمية  الرس والقنوات  االجتماعي 
ــرف   ــي محافظة النجف االش ف
ــراع  ــى اإلس ــني عل ــث املواطن حل

ــع  الفرع التمويني  مبراجعة موق
ــتصحبني  مس ــة   احملافظ ــي  ف
معهم مستمسكاتهم األصلية 
لتحديث البيانات لغرض استالم 
البطاقات التموينية اإللكترونية 
لتجنب احلجب .منوهة ان العمل 
مبشروع امتتة البطاقة التموينية 
ــي  ف ــهم  سيس ــة  اإللكتروني
تبسيط إجراءات ترويج معامالت 
ــيقضي  ــني إلكترونيا وس املواطن
ــة إضافة  ــى املعامالت الورقي عل
ــهولة متابعة استالمهم  إلى س
ــة   الغذائي ــلة  الس ــردات  ملف

والطحني  من الوكالء .

بابل /محمد اِّـوسوي
كشف الدكتور محمد عبد اهللا عجرش 
ــعبية  ــة الش الطبي ــادات  العي ــر  مدي
ــادة طبية  ــود (٢١) عي ــي بابل عن وج ف
شعبية و(١٣) مركز تأمني صحي و(١٧) 
ــوم محافظة  ــة في عم ــة خاص جراح
ــة  الصحي ــا  خدماته ــدم  تق ــل  باب
ــعر رمزي  ــة للمواطنني وبس والعالجي
ــار) , مبينا إن هذا املبلغ  (ثالثة آالف دين
ــدواء ,  ــالج وال ــص والع ــمل الفح يش

ــغ كبيرة  ــع مببال ــع املراج ــا بدف مقارن
ــادات الطبية  جدا عند مراجعته العي
ــرش إن العيادات  ــد عج ــة , وأك اخلاص
ــعبية تضم أطباء بكافة  الطبية الش
األختصاصات الطبية والعالجية تقدم 
ــة والعالجية  ــات الطبي ــل اخلدم أفض
ــك العيادات  ــني لتل ــى املراجع للمرض
ــعبية  مع توفر في كل عيادة طبية ش
ــعة  ــعبة لألش ــالت وش ــر حتلي (مختب
والسونار إضافة الى خدمات متريضية) 
ــود صيدليات داخل كل  , فضال عن وج

عيادة تتوفر فيها كافة األدوية وتصرف 
ــب تقرير  ــة للمرضى وحس تلك األدوي
ــدا إن املرضى  ــج , مؤك ــب املعال الطبي
ــة يحصلون  ــراض مزمن ــني بأم املصاب
ــة باألمراض املزمنة  على األدوية اخلاص
ــودة في كل عيادة  من الصيدلية املوج
ــوم محافظة  ــي عم ــعبية ف طبية ش
ــل , فضال عن تقدمي أفضل اخلدمات  باب
ــة  والعالجي ــة  والصحي ــة  الطبي
ــاعدة  ــعر رمزي ملس ــني وبس للمراجع
ــراء بعكس  ــدود والفق ــل احمل ذوي الدخ

ــة التي ترهق  ــادات الطبية اخلاص العي
املواطنني ألرتفاع أسعار العالج واألدوية 
ــعة  واخملتبر والتحليالت املرضية واألش
ــعار  ــونار التي تكلف املرضى أس والس
ــادات اخلاصة ,  ــك العي ــة في تل باهض
ــني وباخلصوص من  مطالبا من املواطن
ــة العيادات  ــل احملدود مبراجع ذوي الدخ
ــة  كاف ــر  لتوف ــعبية  الش ــة  الطبي
ــعار رمزية ال  ــات املعاجلة وبأس متطلب
ــريحة من املواطنني من  ترهق تلك الش

أبناء احملافظة أو من خارجها .      
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــاء  ــاهمت ببن ــط س ــع أن» وزارة النف وتاب
ــز الصحية وتعبيد الطرق  املدارس واملراك
ــن احلقول النفطية،  للمناطق القريبة م
ــرب، ودعم  ــة للش ــاه الصاحل ــر املي توفي
ــت قلل  ــاه. في وق ــة املي ــاريع تصفي مش
ــوزراء مظهر  ــي لرئيس ال ــار املال املستش
محمد صالح، أمس السبت، من مخاوف 
ــبب عدم  ــنوات، بس ــات ٣ س ــرار موازن إق
ــاوف عدم  ــعار الدوالر ومخ ــتقرار اس اس
ــية  األساس ــتحقاقات  لالس ــا  تلبيته
ــل احلياتية. ــة واملواطن في املفاص للدول

وقال صالح في تصريح صحفي إن «عرض 
ــنوات هي  ــة عامة احتادية لثالث س موازن
ــاءت متوافقة مع قانون  (خطة مالية) ج
ــازت املادة ٤/ ــة االحتادي إذ أج اإلدارة املالي

ــة االحتادية  ــون االدارة املالي ــن قان ثانيا م
ــدمي صورة  ــلطة التنفيذية تق ــح الس من
ــة) لثالثة أعوام تقدم مرة  ملوازنة (تعاقبي
ــنة  ــرع موازنة الس ــى أن تُش ــدة، عل واح
ــذ حتماً».وأكد  األولى وتعتمد في التنفي
ــد  ــني بع ــنتني الالحقت ــة الس أن «موازن
تشريعهما عرضة للتغيير والتعديل من 
ــريطة أن  ــلطة التنفيذية ش جانب الس
ــى التعديالت  ــادق مجلس النواب عل يص
ــل وقتها  ــروف التعدي ــي تتطلبها ظ الت
ــي واالقتصادي للبالد». تبعا للظرف املال

ــلطة التنفيذية  ــاف صالح، أن «الس وأض
ــعت من وراء ذلك إعطاء مرونة كافية  س
لتفادي مشكالت تعطل اقرار املوازنة في 
ــواء ما حصل في  ــنوات القادمة س الس
ــبيل  ــات تصريف األعمال على س حكوم
املثال أو غير ذلك من املعوقات التشريعية، 
ــفافية  ــمى (بش ــالً عن اتباع ما يس فض
ــاً أوضح  ــورات ايض ــي التط ــة) . وف املوازن
 Foreign) مقال نشرته مجلة فورين أفيرز
ــرب  ــة ح ــة أن «متالزم Affairs) األميركي
العراق» أثرت على السياسة العسكرية 
األميركية طيلة السنوات املاضية، مبرزا 
أنها أقل حدة لدى اجلمهور األميركي الذي 

ــرب على أراض  ــترط لتقبل خوض ح يش
أجنبية.وقالت اجمللة إن صناع السياسة 
التي  األميركية استجابوا «لإلحباطات» 
نتجت عن حرب العراق مثلما استجابوا 
ــتمروا  ــرب فيتنام»، واس ــات ح لـ»إحباط
ــكرية لكن مع جتنب  في التدخالت العس
ــع.وأكد  ــري على نطاق واس ــار الب االنتش
ــراق» هي  ــرب الع ــة ح ــال أن «متالزم املق
ــا أكثر حدة  ــة، غير أنه ــة حقيقي متالزم
ــور الذي  ــا لدى اجلمه ــدى النخبة منه ل
ــكرية  ــات العس ــا يزال واثقا باملؤسس م
ــم التوازن بني  ــة، وقادرا على فه األميركي
ــف احملتملة ألي حرب -وخاصة ما  التكالي
ــرية- وبني  ــا بالتكاليف البش تعلق منه
ــالد وأرجحية كفة  ــح األمنية للب املصال
ــف أن استطالعات  حتقيق االنتصار.وكش
ــرب العراق  ــل ح ــت قب ــي أجري ــرأي الت ال
وبعدها أبرزت أن استعداد اجلمهور لتقبل 
التكلفة البشرية للحرب يعتمد بدرجة 
ــها ألمن  ــة احلرب نفس ــى أهمي أولى عل

ــبة الفوز  ــات املتحدة، وارتفاع نس الوالي
ــن أفيرز أنه على  فيها.وأوضح مقال فوري
الرغم من تراجع شعبية كل املؤسسات 
ــل الواليات املتحدة،  العامة -تقريبا- داخ
فإن نسبة الثقة في اجليش األميركي ما 
ــتطالع للرأي  تزال مرتفعة، وقد أظهر اس
ــة غالوب في عام ٢٠٢٢ أن  أجرته مؤسس
ــم «قدر كبير»  ــن األميركيني لديه ٦٤٪ م
ــار مقال  من الثقة في جيش بالدهم.وأش
ــن أفيرز إلى أنه باملقارنة مع توقعات  فوري
ــج التي  ــإن النتائ ــراق، ف ــرب الع دعاة ح
ــة أن التدخل  ــت كانت هزيلة لدرج حتقق
العسكري اعتبر فشال ذريعا أعاد لألذهان 
ــع الهزمية  ــام، خاصة م ــا وقع في فيتن م
الكاملة في أفغانستان.وبحسب اجمللة: 
كل ذلك جعل صناع السياسة يعتقدون 
ــي ليس لديه  ــذ أن اجلمهور األميرك منذئ
ــكرية  ــتعداد لتقبل عمليات عس أي اس
ــة، إال إذا ظهرت  ــى أراض أجنبي ــري عل جت
ــت  ورجح ــي،  األميرك ــن  لألم ــا  أهميته

ــة الفوز.علما أنه بعد حرب فيتنام،  نتيج
ــادة األميركيني ما عرف  طور جيل من الق
ــو «اعتقاد  ــم «متالزمة فيتنام»، وه باس
ــعبي الستخدام  مرضي» بأن الدعم الش
ــزوال، وأن قوة اجليش  ــريع ال القوة كان س
ــدة متاما، ومن ثم فلم  األميركي غير مؤك
ــن عمليات  ــهال» االندفاع بش ــد «س يع
ــب  ــكرية على أراض أجنبية.وبحس عس
فورين أفيرز، فقد أثرت هذه املتالزمة على 
ــرار في الواليات املتحدة  عملية صنع الق
ــل أن تبدأ قوتها في  ــنوات طويلة، قب لس
ــف الثمانينيات.فضال  اخلفوت مع منتص
عن أن االنتصار السريع للواليات املتحدة 
ــد أبعدها  ــج عام ١٩٩١ ق ــي حرب اخللي ف
ــى األبد، وإن كان قد تأكد لصناع القرار  إل
ــامح إال مع  أن اجلمهور األميركي لن يتس
ــائر.  ــرة األمد، وقليلة اخلس نزاعات قصي
ــت مبيعات  ــأن األقتصادي بلغ وفي الش
ــي االجمالية من  ــزي العراق ــك املرك البن
ــي أكثر من  ــبوع املاض الدوالر خالل األس

ــك املركزي في بيان  ــار دوالر .وذكر البن ملي
ــبوع املاضي لأليام  ــالل األس ــه باع خ ، ان
ــزاد ،ابتداء من  ــة التي فتح بها امل اخلمس
ــوم األحد ولغاية اخلميس ، مليارا و ٠٥٦  ي
مليونا و٩٩٨ الفا و ٤٨٤ دوالرا مبعدل يومي 
ــا و٦٩٦ دوالرا  ــا و٣٩٩ الف ــغ ٢١١ مليون بل
ــجله  ــبة ١٩٫٦١٪ عما س ــاع بنس ، بارتف
األسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل 
ــع ١٧٦ مليونا و٧٤١ ألفا و٦٩٢ دوالرا». البي
ــى مبيعات للدوالر خالل  واضاف، ان «اعل
األسبوع املاضي كانت يوم االربعاء حيث 
ــه ٢٤١ مليونا و ٩٠٨  ــات في ــت املبيع بلغ
آالف و ٩٤٠ دوالرا، فيما كانت أقل املبيعات 
ــه املبيعات  ــاء التي بلغت في ليوم الثالث
ــار  ١٧٦ مليونا و٩٥٥ الفا و٩٦٨ دوالرا».وأش
إلى أن» مبيعات احلواالت اخلارجية بلغت 
٧٦٥ مليونا و٢١٨ ألفا و ٤٨٤ دوالرا بنسبة 
ــت ٦١٫٨٧٪ مقارنة باملبيعات  ــاع بلغ ارتف
النقدية التي بلغت ٢٩١ مليونا و٧٨٠ الفا 
دوالرا «.ولفت الى ان» املبيعات ذهبت على 

ــارج لتمويل  ــكل نقدي وحواالت للخ ش
ــعر بيع  ــة، فيما بلغ س ــارة اخلارجي التج
مبالغ االعتمادات املستندية والتسويات 
ــة ١٣٠٥  ــات االلكتروني ــة للبطاق الدولي
ــعر بيع  ــا بلغ س ــكل دوالر، فيم ــر ل دناني
ــعر البيع  ــواالت الى اخلارج وس مبالغ احل
ــى  ــكل دوالر. عل ــر ل ــدي ١٣١٠ دناني النق
ــة ديالى  ــت دائرة صح ــد آخر اغلق صعي
ــهر  ــالل االش ــة خ ــة وهمي / ٣٤ / صيدلي
ــارس العزاوي مدير اعالم  املاضية .وقال ف
ــي ان  ــي تصريح صحف ــى ف ــة ديال صح
ــن خالل متابعة  ــم التفتيش ، م فرق قس
عمل مذاخر االدوية والصيدليات االهلية 
ــة وهمية اغلبها  ــت / ٣٤ / صيدلي ، اغلق
ــة الصالحية  ــوق ادوية منتهي كانت تس
:» مت  ــاف  «.واض ــأ  املنش ــة  ــر معروف وغي
ــلة اجراءات قانونية واتالف  اتخاذ سلس
ــق  وف ــت  ضبط ــي  الت ــة  االدوي ــات  كمي
ــا الى ان ٦٠٪ من  محاضر اصولية «، الفت
الصيدليات الوهمية يجري كشفها عن 

طريق تعاون املواطنني بشكل مباشر مع 
االرقام الساخنة . وفي الشأن األقتصادي 
ــبت، أنها  أعلنت وزارة التجارة،امس الس
ستباشر األسبوع احلالي بتوزيع السالل 
ــتقل  ــكل مس الرمضانية والغذائية بش
ــرة،  ــف أس ــني و٥٠٠ أل ــة مالي ــني ثماني ب
ــة االجتماعية  ــالل الرعاي ــة إلى س إضاف
ــفت  ــمولني بها، في حني كش ــني املش ب
ــد مليون طن من  ــن تعاقدها على توري ع
احلبوب األميركية واالسترالية والكندية.
ــارة  التج وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــر خالل  محمد حنون، إن «الوزارة ستباش
ــبوع احلالي جتهيز السلة الغذائية  األس
ــر  ــتحقيها من األس الرمضانية بني مس
ــني و٥٠٠ ألف،  ــغ عددها ثمانية مالي البال
ــعار  ــيطرة على ارتفاع األس ــدف الس به
في األسواق احمللية من خالل فتح املنافذ 
ــويقية للبيع املباشر للمواطنني». التس
وأوضح، أن «السلة الرمضانية تضم أربع 
ــعرية  مفردات هي طبقة بيض وكيلو ش
ــا وكيلو طحني  و٥٠٠ غرام من مادة النش
ــة  ــلة الغذائي ــردات الس ــا مف ــر، أم صف
ــبع مفردات هي السكر والزيت  فتضم س
ــدس  ــات والع ــرز والبقولي ــون وال واملعج
ــا  ــني، فيم ــى الطح ــة إل ــص إضاف واحلم
تتضمن حصة الرعاية االجتماعية مواد 
احلليب والشاي والطحني الصفر والسكر 
ــة  الرعاي ــص  أن «حص ــاف،  والزيت».وأض
ــلة  ــا ١٢ مقابل ١٠ للس ــيكون عدده س
ــه إلى  ــة»، الفتاً في الوقت نفس الغذائي
ــرة التخطيط واملتابعة في الوزارة  أن «دائ
تنجز حالياً معامالت املواطنني املتعلقة 
بإضافة األطفال ونقل حصة فرد أو عائلة 
ــطر بطاقة أو رفع احلجز عن احلصة  أو ش
ــطب حصة املتوفني واملسافرين، إلى  وش
ــرع لذوي  ــي كل ف ــح منافذ ف ــب فت جان
ــار  ــني وكب ــة واملعاق ــات اخلاص االحتياج
ــهيالت بإجناز  ــن لتقدمي كافة التس الس

معامالتهم.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــازات فتح املدارس األهلية داخل وخارج البالد  أوقفت وزارة التربية، منح إج
ــدارس القائمة.وقال املتحدث  ــم الواقع التربوي للم ــع إعداد خطة لتقيي م
ــذ البرنامج  ــة ومن خالل تنفي ــيد، إن «وزارة التربي ــوزارة كرمي الس ــم ال باس
ــدت خطة لتقييم الواقع  ــي ومتابعة الواقع التربوية في البالد، أع احلكوم
ــفاً عن «إيقاف  التعليمي في املدارس األهلية داخل البالد وخارجها»، كاش
ــث يأتي ذلك ضمن  ــدارس أهلية جديدة، حي ــازات خاصة بفتح م ــح إج من
البرنامج احلكومي وتطوير الواقع التربوي باملدارس األهلية في البالد».وأفاد 
ــيد، بأن «التعليم األهلي يخضع لذات الضوابط والتعليمات التربوية  الس
ــدارس داخل أو خارج  ــواء أكانت هذه امل ــي تطبق باملدارس احلكومية س الت
ــراف التربوي واالختصاصي في متابعة  ــيداً بـ»دور جهازي اإلش البالد»، مش

وتقييم ذلك»، بحسب الصحيفة الرسمية.

pbÓ–ínéΩa@ø@ÚÓj�€a@pb◊˝‡‹€@Úflã˝€a@ÚÌb‡ßa@7œÏm@ÒâÎäô@Ü◊˚Ì@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ

بغداد/ البينة اجلديدة
ــة  ــة التابعة لرئاس ــرت دار الصحاف  نش
هها البابا  ــي وجّ ــالة الت الفاتيكان الرس
فرنسيس االول إلى املرجع الديني األعلى 
ــيد علي احلسيني السيستاني بعد  الس
ــي الذي متَّ في  ــنتني من اللقاء التاريخ س
ــا عميد الدائرة  ــلّمه إياه النجف وقد س
الفاتيكانية للحوار بني األديان الكاردينال 
ــو غيكسوت.وكتب  ميغيل أنخيل أيوس
البابا فرنسيس في هذه الرسالة مخاطباً 
السيد السيستاني: «صاحب السماحة، 
أيّها األخ العزيز، حتيّة طيّبة وبعد، يسرني 
ــة ألخاطبكم من  ــذه الفرص ــز ه أن أنته
جديد، بعد لقائنا قبل عامني في النجف، 
ــا قلت عند  ــداً لي“ كم ــذي ”كان مفي وال
عودتي من العراق، وكان عالمة فارقة في 
ــان والتّفاهم بني  ــيرة احلوار بني األدي مس
عوب».وأضاف «أتذكر شاكراً احلديث  الشّ
ــاركة الرّوحية في مواضيع  األخوي واملش
الم والدفاع  ــامية مثل التّضامن والسّ س
ــاً التزامكم لصالح  عن األضعفني، وأيض
ــاد، وحمايتكم  ــن تعرّضوا لالضطه الذي

ــعب  ــيّة احلياة وأهميّة وَحدة الشّ لقدس
ــيس بالقول،  العراقي».وتابع البابا فرنس
ــة بني املؤمنني في  داق :» التّعاون والصّ إنَّ
نَى عنه، من  ــرٌ ال غِ ــف األديان هو أم مختل
أجل تنمية ليس فقط االحترام املتبادل، 
ــجام الذي  ــيء االنس ــن قبل كلّ ش ولك
يساهم في خير اإلنسانيّة، كما يعلّمنا 
تاريخ العراق احلديث لذلك، ميكن أن تكون 
جماعتنا بل يجب أن تكون مكاناً متميّزاً 
لمي  للشراكة والوَحدة ورمزاً للعيش السّ
ــق اجلميع، من  ــه نضرع إلى خال معاً، في
ــود فيه الوَحدة على  ــتقبل تس أجل مس
ــا الفاتيكان مخاطباً  األرض».وأضاف باب
النا  ــا األخ العزيز، كِ ــع األعلى «أيّه املرج
ــة وحقوق كلّ  ــأنّ احترام كرام مقتنعٌ ب
ين  ــة حرّيّة الدّ ــردٍ وكلّ جماعة، وخاصّ ف
مأنينة  ــر والتَّعبير، هو مصدرُ الطّ ك والفِ
عوب،  للفرد واجملتمع، واالنسجام بني الشّ
ينيّني،  ا، القادة الدّ لذلك، علينا نحن أيضً
ــي  ــؤوليّات ف ــاب املس ع أصح ــجّ أن نش
ــخوا  اجملتمع املدني لكي يجتهدوا ويرسِّ
ــالم،  ــدل والسّ ــى الع ــوم عل ــة تق ثقاف

ياسيّة التي حتمي  وتعزيز اإلجراءات السّ
ة لكلّ واحد».وأوضح  ــيّ احلقوق األساس
«في الواقع، إنّه أمرٌ جوهري أن تكتشف 
ة  األسرة البشريّة من جديد معنى األخوّ
ــة  ــة عمليّ ــادل، كإجاب ــب املتب والتّرحي
ــإنّ الرّجال  ــات اليوم، لهذا، ف ي على حتدّ
ــات، الذين  يان ــاء من مختلف الدّ والنّس
ون  م مدعوّ يسيرون متّفقني نحو اهللا، هُ
يَمِ  إلى التالقي في املساحة الهائلة للقِ
ــة  واالجتماعيّ ــانيّة  واإلنس ــة  الرّوحيّ
ــرِ  ــك في نَشْ ــتثمارِ ذل ــتركة، واس املُش
ــامية التي تدعو  األخالق والفضائل الس
ــيس  ــم البابا فرنس ــا األديان».وخت إليه
بالقول  ــتاني  ــيد السيس رسالته للس
ــيحيّني  ــا، مس ــن معً ــى أن نتمكّ :»أمتنّ
ــهودًا  ا ش ــلمني، من أن نكون دائمً ومس
ــي عالم  ــاء، ف ــة والرّج ــة واحملبّ للحقيق
ــدة، ويحتاج  ــات العدي راع ــز بالصّ يتميّ
ــع  ــفاء، أرف ــة والشّ ــى الرّأف ــي إل بالتّال
ــيِّ القدير، من أجل  صالتي إلى اهللا العلِ
ــماحتكم ومن أجل جماعتكم ومن  س

أجل أرض العراق احلبيبة.
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ــكري أن التظاهرة سوف تتحول الى  واضاف الش
ــام مجلس  ــراش األرض أم ــام مفتوح وافت اعتص
النواب حلني حتقيق املطالب املشروعة للمتقاعدين 
املظلومني . وأكد الشكري أن املتقاعدين لن يعودوا 
ــني إال بعد نيل حقوقهم من  هذه املرة بخفي حن

ــس مجلس الوزراء  ــالل صدور بيان صادر من رئي خ
ــيد محمد شياع السوداني أو رئيس مجلس  الس
النواب محمد احللبوسي يؤكد شمول املتقاعدين 
ــنوات  باحلقوق التقاعدية في موازنة (٢٠٢٣) والس

الالحقة لها.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــكلٍ  ــريحة املوظفني بش ــارع العراقي وخصوصاً ش ــب الش يترق
ن تعديل سلّم الرواتب  خاص مترير قانون اخلدمة املدنية الذي يتضمّ
لتحقيق املساواة والعدالة بني اجلميع، في وقت يؤكد فيه أعضاء 
ــون احلد األدنى  ــواب، أهمية أن يك ــة في مجلس الن ــة املالي اللجن
ــة وتقلبات  ــبب الظروف الصعب ــد حاجة املواطن بس للراتب يس
ــحبته احلكومة بخالفات  ــوق.ويصطدم هذا القانون الذي س الس
سياسية من احملتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة 
اال وهي املوظفني، وحتديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، 
ــب اجلديد قد  ــلم الروات ــس النواب فإن س ــب أعضاء مجل وبحس
ــنة املقبلة.وأكد عضو  ــنة احلالية او بداية الس يقر في نهاية الس
ــلم الرواتب  اللجنة املالية النيابية  النائب معني الكاظمي، أن س
ــة للعمل على اقراره وما يؤخر  ــم مراجعته من قبل جلنة مكلف يت
ــح صحفي ان  ــي في تصري ــال الكاظم ــرة املالية.وق ــذه الوف تنفي
ــة مكلفة للعمل على  ــلم الرواتب يتم مراجعته من قبل جلن «س
ــر تنفيذه الوفرة املالية وإذا ما توفرت خالل النصف  اقراره وما يؤخ
الثاني من السنة احلالية سيتم اقراره وإذا لم تتوفر التخصيصات 
ــيتم حتويله الى السنة املالية املقبلة». واشار الى ان  الكافية فس
ــنة احلالية او بداية  ــد قد يقر في نهاية الس ــلم الرواتب اجلدي «س
السنة املقبلة».وأضاف الكاظمي، إن «أمانة مجلس الوزراء كلفت 
ــث إن اللجنة املالية  ــرح جديد، حي م رواتب مقت ــلً جلنة إلعداد س
ــت إليه واالطالع  ــذه اللجنة ملعرفة ما توصل ــعى إلى دعوة ه تس
على تفاصيل السلّم اجلديد»، الفتا إلى أن «اللجنة املالية تصلها 
ــأن سلّم  الكثير من الطلبات من فئات مختلفة من املوظفني بش
ــن بني تلك  ــة النيابية، أن «م ــار عضو املالي ــب اجلديد».وأش الروات
ــة األطباء البيطريني الذي لم يعتبروا حتى اآلن ضمن  الطلبات فئ
املهن الصحية، باإلضافة إلى أنه ال يوجد لهم تعيينات مركزية»، 
ــاً، أن «هذه الفئات يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار».ولفت إلى أن  مبين
«اللجنة املالية معنية بإعادة النظر بسلّم الرواتب طبقاً للخبراء 
املوجودين في وزارتي املالية والتخطيط».وبحسب اللجنة املالية 
ــبية بني  ــق العدالة النس ــلم رواتب يحق ــإن إعداد س ــة، ف النيابي
املوظفني من حيث الراتب االسمي واخملصصات.واكدت اللجنة في 
ــة أن يكون احلد األدنى  ــان للدائرة اإلعالمية للبرملان على «أهمي بي
ــة وتقلبات  ــبب الظروف الصعب ــد حاجة املواطن بس للراتب يس
السوق، مع ضرورة إضافة بعض املالحظات على القانون لتحقيق 
العدالة بني جميع الوزارات».وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني 
«إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة مبا يحقق 
العدالة»، مبينا أن «سلم الرواتب اجلديد معروض حاليا على جلنة 
ــم حتويله الى مجلس  ــراي االخير ومن ثم يت ــن اخلبراء إلعطاء ال م
ــادة في رواتب الدرجات  ــوزراء للمصادقة عليه».وأضافت أن «الزي ال
ــبة ١٥٠ باملئة»، مشيرا  ــلم اجلديد ستكون بنس الدنيا وفقا للس
إلى أن «احلد األدنى للراتب اإلسمي (الدرجة العاشرة) سيكون ٤٢٥ 
ألف دينار». وذكر أنه «مبوجب القانون اجلديد سيمنح مخصصات 

حتسني معيشة بنسبة ٥٠ باملئة جلميع املوظفني».

بغداد /البينة اجلديدة 
ــرورة توفير أقصى  ــمري ض ــة عبد األمير الش ــر الداخلي أكد وزي
ــفيات .وذكرت  ــالكات الطبية في املستش ــات احلماية للم درج
وزارة الداخلية في بيان لها ان وزير الداخلية عبد االمير الشمري 
ــفى ابي  ــاعة متأخرة من الليلة قبل املاضية مستش ــي س زار ف
غريب وأكد خالل الزيارة على أهمية توفير أقصى درجات احلماية 
للمالكات الطبية مشدداً على ضرورة أن تقوم حماية املستشفى 
ــة جميع األهداف في هذه املفصل املهم.وقالت الداخلية  مبتابع
ــكيالت الوزارة زار  في بيانها : بهدف متابعة عمل مفاصل وتش
ــرطة ابي غريب غربي العاصمة  ــمري   قسم ش عبد االمير الش
ــل والواجبات املناطة به في هذا  ــير العم بغداد لإلطالع على س
ــملت  ــى ان اجلولة التفقدية ش ــة ال ــارت الداخلي القضاء».واش
ــيطرات في مداخل العاصمة بغداد حيث  ايضا زيارة إحدى الس
ــمري على ضرورة التعامل احلسن مع املواطنني وتوفير  اكد الش
االنسيابية في حركة العجالت داخل هذه السيطرة والتفتيش 
ــتمع وزير الداخلية الى طلبات واحتياجات الضباط  الدقيق.واس
واملنتسبني في جميع املفاصل والتشكيالت التي زارها، موجهاً 

بتلبيتها وفق السياقات القانونية واإلدارية

بغداد /البينة اجلديدة
ــيبدأ اليوم االحد  ــبت انه س ــرف الرافدين أمس الس ــن مص  أعل
ــافرين بواقع ٢٠٠٠ دوالر لكل مسافر في ضوء  بيع الدوالر للمس
ــرف في بيان له أنه  ــك املركزي العراقي.وذكر املص تعليمات البن
ــر باعتماد حصة بيع الدوالر للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دوالر،  سيباش
من هذا اليوم االحد وبحسب تعليمات البنك املركزي العراقي».

ــداع الدينار  ــمولة بإي ــن في بيانه أن «الفروع املش ــال الرافدي وق
ــاحة الفردوس -  ــطني - س ــارع فلس العراقي في بغداد هي ( ش
ــتل - دور الضباط - احمليط - الرافعي - املعرفة - احلي العربي  املش
ــرقي - اخلضراء - حي العامل  - باب املعظم - القدس - الباب الش

- االمانة العامة جمللس الوزراء).
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البابا مع السيد السيستاني .. صورة من االرشيف



امليناء يوقف الفعاليات الرياضية في النادي ويبقي على كرة القدم

متابعة / البينة الجديدة
ــر،  النص ــق  فري ــم  جن ــدر  تص
ــة  ــدو قائم رونال ــتيانو  كريس
ــك  وذل  ، ــال  البرتغ ــب  منتخ
مواجهتي  ــوض  خل ــتعداد  اس
ــلندا، في  ــتاين ايس ليختنش
التصفيات املؤهلة لكأس األمم 

األوروبية ٢٠٢٤.
ــز املدرب  ــرر روبيرتو مارتيني وق
البرتغالي  ــب  للمنتخ اجلديد 
استدعاء قائد املنتخب والعب 
ــتيانو  ــم كريس ــر النج النص

رونالدو ملعسكر الفريق.

ــدل حول  رونالدو اجل ــم  وحس
ــب  منتخ ــع  م ــتقبله  مس
ــرددت أنباء عن  بالده   بعدما ت
هذه  ــر  الدولي.وتعتب ــه  إعتزال
ــا  ــي يعلنه ــة الت ــي القائم ه

ــز،  مارتيني ــو  روبرت ــباني  اإلس
ــد للبرتغال الذي  املدرب اجلدي
ــا لفرناندو  ــي املهمة خلفً تول
ــروج من  ــد اخل ــانتوس، بع س
ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ 

بقطر أمام املنتخب املغربي .
وشهدت القائمة وجود أسماء 
معتادة في املنتخب البرتغالي، 
ــز، وجواو  ــو فيرناندي مثل برون
ــس، ورافاييل لياو، وروبن  فيلك

دياز، وبرناردو سيلفا .
ــدو صاحب ٣٨  ــتمر رونال واس
ا على في قائمة املنتخب  عامً

البرتغالي، ليكون مارتينيز هو 
ــذي يتدرب  ــدرب اخلامس ال امل

رونالدو حتت قيادته.
ــدو التدرب حتت  ــبق لرونال وس
قيادة لويس فيليبي سكوالري، 
ــو  وباول ــروش،  كي ــوس  وكارل

بينتو، وفرناندو سانتوس.
إلى  تقارير صحفية  ــارت  واش
أن رونالدو جنم النصر سيقوم 
ــع البرتغال  ــي م ــدور أساس ب
ــني املقبلتني،  ــالل املواجهت خ
ــا ٢٣ و٢٦ اذار  ــرر إقامتهم املق

اجلاري .

متابعة / البينة الجديدة

ــي  خورخ ــي  األرجنتين ــى  نف
ــي، والد النجم ليونيل  ميس
ميسي، ما تردد بشأن إمكانية 
ــالل  اله ــى  إل ــه  جنل ــال  انتق
ــوض  ــه خ ــعودي، ورفض الس
ــادي باريس  ــي ن ــات ف التدريب
سان جيرمان الفرنسي لكرة 

القدم.
 «RMC» ــبكة  ش ــرت  وذك
سبورت الفرنسية، أن ميسي 
ــران باريس  ــارك في م لم يش
سان جيرمان، ، ليثير عالمات 
ــه قبل آخر  ــتفهام حول االس
ــة التوقف  ــاراة، على عتب مب

الدولي.
ــت تقارير صحفية  كما زعم
ــي طالب  مؤخرا أن والد ميس
الهالل بدفع ٦٠٠ مليون يورو، 
من أجل التوقيع للنادي، كما 
ــرى بوجود  ــر أخ ــادت تقاري أف
ــاكل بني ليونيل ميسي  مش
ــان  س ــس  باري ــادي  ن وإدارة 
ــد عقده،  ــان حول جتدي جيرم

الذي ينتهي الصيف املقبل.
ــي  ــي اإليطال ــر الصحف ونش
ــو،  رومان ــو  فابريزي ــهير،  الش

ــوق  ــص في أخبار س املتخص
ــر  عب ــدة»  «تغري ــاالت،  االنتق
«تويتر»  ــابه على موقع  حس
كتب فيها أن خورخي ميسي 

يفند ثالث روايات، وهي:

ــة الثالثاء  ــادر جلس - ليو يغ
بسبب مشاكل مع جالتيه.

ــان جيرمان ليس  ــس س - باري
منفتحا لقبول شروط ميسي 

لتوقيع صفقة جديدة
ــي يطالب براتب قدره  - ميس

٦٠٠ مليون يورو من الهالل.
ــو «تغريدته» مبا  ــق رومان وأرف
ــره خورخي من مجموعة  نش
ــي  مبيس ــة  املتعلق ــار  األخب
ــع  ــى موق ــابه عل ــر حس عب
ــق عليها:  ــتغرام»، وعل «إنس
ــى  مت ــى  إل ــة!  كاذب ــار  «أخب
ــي  ــن ه ــذب؟ أي ــتمر الك يس
اإلثباتات؟ كل شيء خاطئ».

 من جانب اخر يخطط ألتراس 
ــان جيرمان إلطالق  باريس س
ــاه  جت ــتهجان  اس ــرات  صاف
ــم الفريق  ــي جن ليونيل ميس
ــن األحد املقبل،  في مباراة ري
ــي اخلروج من  ــبباً ف إذ تراه س
ــبوع  ــال أوروبا األس دوري أبط

املاضي أمام بايرن ميونخ رغم 
ــاً عالياً، وكذلك  تقاضيه راتب
ــن  ــه ع ــار رحيل ــار أخب انتش
احلالي،  املوسم  نهاية  النادي 
إذ دخل الفترة احلرة من عقده 

الذي ينتهي بعد ٣ أشهر.
ــة «موندو  ــفت صحيف وكش
ــن  ــبانية ع ــو» اإلس ديبورتيف
ــراس الذي  ــاء األلت أحد أعض
ــن  ــف ع ــدم الكش ــب ع طل
ــرات  ــنطلق صاف ــه: س هويت
ــي  ميس ــاه  جت ــتهجان  االس
ــاراة رين،  ــي مب ــوم األحد ف ي
ــاً مرتفعاً  ــى راتب ــه يتقاض إن
ــل  ــه داخ ــا يقدم ــارن مب ال يق
ــب لم  ــك الالع ــب، كذل امللع
ــده مع النادي، وهذا  يجدد عق

يثير االستياء.
ــى  نف ــابق،  س ــت  وق ــي  وف
األرجنتيني خورخي ميسي، 
ــي،  والد النجم ليونيل ميس
ما تردد بشأن إمكانية انتقال 
ــعودي،  جنله إلى الهالل الس
ورفضه خوض التدريبات في 
ــان جيرمان  ــادي باريس س ن

الفرنسي لكرة القدم.
 «RMC» فيما ذكرت شبكة 
أن  ــية،  الفرنس ــبورت  س
ــي لم يشارك في مران  ميس
باريس سان جيرمان، ، ليثير 
ــتفهام حوله  ــات االس عالم
ــاراة، على عتبة  قبل آخر مب

التوقف الدولي.

متابعة / البينة الجديدة

ــزوراء على  ــاز فريق نادي ال ف
فريق نادي الشرطة بنتيجة 
ــيكو الدوري  ــي كالس ٢-١ ف
العراقي املمتاز لكرة القدم 

ضمن منافسات اجلولة٢١.
ــي ملعب  ــاراة ف ــرت املب وج
ــد  عن ــي  الدول ــعب  الش

الساعة التاسعة مساءً .
ــرطة  الش ــق  فري ــجل  وس
هدفه في الدقيقة العاشرة 
ــام  ــق الالعب بس ــن طري ع

شاكر ، وفي الشوط الثاني 
ــد االمير  ــعد عب ــجل س س
ــزوراء في  لل ــادل  التع هدف 
الدقيقة ٥٥ من عمر اللقاء 
وجاء هدف الفوز للزوراء في 
ــة ٦٢ عن طريق عالء  الدقيق

عباس.
ــذه النتيجة  رفع الزوراء  وبه
ــة ٤٠ نقطة  رصيده للنقط
باملركز الرابع ، وجتمد رصيد 
ــد النقطة ٤٢  ــرطة عن الش
ــا باملركز األول رغم  محتفظ

اخلسارة.

متابعة / البينة الجديدة

ــاء  إيقاف  ــت ادارة نادي املين اعلن
ــة في النادي  ــات الرياضي الفعالي
ــا على كرة القدم  وإبقاء اعتماده
ــا للدوري  ــا واعادته ــة دعمه بغي

العراقي املمتاز .
ــرة النادي  ــرف فريق ك ــال مش وق
ــل إن اإلدارة وجدت من  ــي فاض عل
ــز واالهتمام بلعبة  ــى التركي االول
ــادي واعادتها  ــدم في الن كرة الق
املمتاز وجعلها اساسية  للدوري 
ــى إيقاف  ــيرا إل ــادي، مش في الن
األلعاب االخرى باستثناء اللعبة 

األساسية وهي كرة القدم .
وبني أن النادي وجد أن يهتم ويدعم 
ــي أصبحت  ــرة القدم الت لعبة ك
األهم واألكثر إقباال واهتماما لدى 
اجلمهور كونها اللعبة الشعبية 
ــدى اهالي البصرة خاصة  االولى ل
ــددا  ــراق والعالم عامة، مش والع
ــاف فرق الدوري  على إعادتها ملص
ــرح  ــاز . وأوضح أن النادي س املمت

ان  ــا  له ــل  االفض ــد  ووج ــرق  الف
ــة االختصاص  ــى اندي ــه ال تتوج
التي حتتضن تلك الفعاليات التي 
ــدم نادي امليناء املهتم بكرة  ال تخ
القدم حاليا ملا حتملها من اهمية 

ــاق  ــور املينائي وعش ــدى اجلمه ل
اللعبة في البصرة .

وذكر نادي امليناء أن الهيئة اإلدارية 
ــابق  ــا الس ــد قراره ــادي  تؤك للن
األلعاب  ــة  ــطة كاف أنش بإيقاف 

ــرق كرة  ــتثناء ف ــادي باس في الن
القدم الرتباطها بأنشطة االحتاد 
العراقي لكرة القدم الشعار اخر، 
ــا الكروي  ــل اعادة فريقه على ام
ــدداً بعد  ــدوري املمتاز مج ــى ال إل

ــى دوري الدرجة األولى  ــه إل هبوط
في املوسم املاضي. 

ــق امليناء املركز الثاني  ويحتل فري
ــدوري  ل ــة  الثاني ــة  اجملموع ــي  ف
ــى برصيد ٢٩ نقطة  الدرجة األول

ــداف فقط  ــارق األه ــاً بف متخلف
ــن جانب  ــدر ديالى. م ــن املتص ع
ــابقات في  اخر أعلنت جلنة املس
ــرة العراقي، ، عن توقف  احتاد الك
منافسات الدوري املمتاز بدءاً من 

ــات اجلولة ٢١ ولغاية  بعد منافس
نهاية الشهر احلالي . وقال عضو 
ــي، إن الدوري  ــة جنم االوس اللجن
سيتوقف اعتبارا من اليوم وذلك 
ــب توجيهات االحتاد الدولي  حس

لكرة القدم التي ألزمت االحتادات 
بالتوقف ملدة محددة .

ــتمر  ــف سيس ــاف ان التوق واض
ــي  ــهر احلال ــن الش ــة ٢٨ م لغاي
ــتنطلق اجلولة ٢٢ من الدوري  وس
العراقي املمتاز بعد أربعة أيام أي 

مطلع شهر نيسان املقبل .
ــار الى ان اللجنة ستستغل  واش
ــي  مبارات ــراء  ــف إلج التوق ــذا  ه
ــي ٢٤ بني  ــكأس املؤجلتني يوم ال
فريقي كربالء والصناعة و ٢٥ بني 

القاسم ودهوك .
ــدد بعد  ــم حت ــة ل ــد ان اللجن واك
انطالق الدور ١٦ ملنافسات بطولة 
كأس العراق لكرة القدم وسيتم 
حتديدها الحقاً بعد الفيفا دي في 

وقت مناسب .
ويتصدر فريق القوة اجلوية ترتيب 
الفرق املمتازة برصيد ٤٢ يالحقه 
ــة ثم  ــد ٤١ نقط ــرطة برصي الش
ــاء ٤١ نقطة ثم الزوراء ٤٠  الكهرب

نقطة .
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علي حنون 

ــك أنَّ الرياضة في فواصل عديدة منها، تكون جنبة  ال ش
ــية مبنية على ايديولوجية تعتمدها املنظومات  سياس
ــا وأيضاً ترويج  ــا ونهجها وفكره ــويق رؤاه اخملتلفة لتس
ــار أنَّ الرياضة عموماً وكرة القدم  ــمعة بلد على اعتب لس
ــيطاً ناقالً لكل  ــر وس ــعبيتها - تعتب ــر ش ــداً - نظي حتدي
ــة على التعاقد مع الالعبني  ايجابية، من هنا تأتي األندي
النجوم للكسب املالي وكذلك لتحقيق الغايات األخرى، 
ــي جئنا على ذكرها، ما يعني أنَّ االحترافية في غايات  الت
ــرح (البضاعة)  ــن التعامل وط ــة أي ف منها فيها سياس
ــاً حتتاج الى توفر  ــائل وهذه املوضوعة يقين وإيصال الرس
ــاته  ــد يُعتبر النجاح في مؤسس ــر خاصة وفي بل معايي
ل حلقة فيها  ــد كُ ــلة تُعض ــن سلس ــة، عبارة ع اخملتلف

احللقات األخرى في البيئة اإليجابية.
ــعودية على صورة  ولعلنا وقفنا في اململكة العربية الس
ــث أصبحت اخلطوات هناك  ــرقة في هذا اجلانب، حي ش مُ
ــت التجربة هناك  ــاً يُنظر له بإعجاب كبير، وأمس أمنوذج
ــا أثبتت  ــا ألنها بريادته ــتفادة منه ــن يجب االس خير م
ؤثرة  ــدة ومُ ــرق أبواب جدي ــة إدارية في ط ــة وسياس حنك
ــب وإمنا لتسويق  ــويق ناد ومنظومة فحس ــت لتس ليس
غايرة  ــفة مُ ــق فلس ــير في طري ــن خالل الس ــة بلد م رؤي
بالتعاقد مع صفوة جنوم كرة القدم بهدف جلب األضواء 
ــذا األمر  ــك أن في ه ــي اململكة، والش ــر الى احلياة ف أكث
ــرة القدم..نعم  ــدود الفنية لفعالية ك ــاداً تتعدى احل أبع
حترمة تُؤدي  هناك تعاقدات ألندية خليجية مع أسماء مُ
ــات وينتهي احلال، أما الذي تعنيه عملية  دورها في املباري
ــدم وجلب املال لها من خالل الرعاية  دمج تطوير كرة الق
والتسويق، الى جانب اخلوض في شؤون البلد ونقل احلياة 
ــى التعاقد مع جنوم النجوم  ــة فيه، فانه يلجأ ال االيجابي

بقيمة ومكانة الالعب كريستيانو.
ــع البرتغالي  ــعودية الى التعاقد م ــه األندية الس أن توج
ــم  ــي تدع ــني الت ــد البراه ــع عدي ــدم للجمي ــدو يُق رونال
ــأن عملية التعاقد مع النجم  ــوض في أحاديث تُفيد ب اخل
ــم المع في  جرد صفقة بني ناد واس ثل مُ ــي، ال متُ البرتغال
ــة احترافية إلدارة  ــا تعكس رؤي ــدم العاملية، وإمن كرة الق
ــك صوجلان التفكير بعيد املدى ألنها حققت صفقة  متتل
ــتفادة عند  تنوعة ومن خاللها لم تقف االس تكاملة ومُ مُ
ــهار  ــر، بل تعدته لتصل الى مديات إش ــدود نادي النص ح
ــاء املعمورة، وبال  ــعودية الى أرج ــابقة الس تفاصيل املس
ريب فان هناك جنبتني ايجابيتني جراء تواجد كريستيانو 
ــق  ــى تتعل ــدة األول ــل الفائ ــعودي ولع ــدوري الس ــي ال ف
باالستفادة املباشرة للنادي من هذه الصفقة، التي حقق 
ــد ربحية في جوانب تتعلق  ــادي النصر من خاللها عوائ ن
ــي وغيرها،  ــة بالنجم العامل ــل والتجهيزات اخلاص بالنق
ــواء واملتابعة  ــر فهي تخص جلب األض ــا اإلفادة األكب وأم
ــرة القدم على  ــعودية عموما ولك العاملية للرياضة الس
ــك نافذة تفتح الرغبة أمام  وجه اخلصوص، وهي بدون ش

جنوم كبار بذات املكانة للقدوم الى الدوري السعودي.
ــا تعاقدات كبيرة  ــن يُطلق عليه ــذا توجهات هي م اذن، هك
ــي ذات الوقت  ــا تتعلق مبنظومة وف ــددة الغايات، ألنه تع ومُ
ــؤون بلد، وال نخالنا أن هذه الفلسفة  ق لش ايجابياتها تُسوّ
ستقف عند اسم رونالدو الن الواضح اجللي أن قيادة املنظومة 
ــأن وتَعده أمراً  ــعودية لها رؤاها بهذا الش الرياضية في الس
ــتعمل على التحفيز سواء املباشر  يعني  اململكة لذلك س
ــق هكذا صفقات، ورمبا  ــر لألندية من اجل حتقي أو غير املباش
ــي هي اخلطوة الكبيرة  ــون احلديث عن التفاوض مع ميس يك
الثانية في هذا امللف وقد تتبعها خطوات أخرى، طاملا كانت 

االيديولوجية واحدة والبيئة مناسبة وجاذبة.
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متابعة / البينة الجديدة

مني فريق نادي الطلبة 
ــارة غير متوقعة  بخس
أمام مضيفه فريق نادي 
 ٣-١ ــة  بنتيج ــالء  كرب
ضمن منافسات اجلولة 
ــي  العراق ــدوري  لل  ٢١

املمتاز لكرة القدم.
جاء هدف الطلبة بخطأ 
ــامي  س ــالء  كرب ــاع  دف
ــي الدقيقة ٤٥+٢  هني ف
ــوط االول، وفي  من الش
الثاني سجل  ــوط  الش
ــدف  ه ــالء  كرب ــب  الع
 ٥٦ بالدقيقة  ــل  التعدي
من عمر اللقاء، وسجل 
ــاً ثانيا عن  ــالء هدف كرب
ــني  ــجاد حس طريق س
في الدقيقة ٧٣ من زمن 
العب  ــاف  وأض ــاء،  اللق
كربالء زيدان عبد اجلبار 
ــدف الثالث لفريقه  اله

بالدقيقة ٨٩.
ــي  ف ــاراة  املب ــرت  ج
ــة  السادس ــاعة  الس
والربع مساءً في ملعب 

كربالء الدولي.
ــع  ــة رف ــذه النتيج وبه
ــالء  كرب ــادي  ن ــق  فري
ــة ٢٤ باملركز ١٣  للنقط
الطلبة  ــد  ــد رصي وجتم
عند النقطة ٣٨ باملركز 

الرابع.
وضمن املنافسات ذاتها 
ــت  التوقي ــس  نف ــي  ف
ــادي دهوك  ــق ن ــاز فري ف
ــه فريق نادي  على ضيف
ــة بنتيجة ٢-٠،  الديواني
ــاراة التي جرت  ــي املب ف

في ملعب دهوك.

ــه  ــوك هدف ــجل ده س
ــن  ــة ٣٨ م ــي الدقيق ف
الشوط االول عن طريق 
ــك زاكري،  ــب ياني الالع
وجاء الهدف الثاني في 
ــة ٥١ عن طريق  الدقيق

برنس بوكو.
ــع  ــة رف ــذه النتيج وبه
ــده للنقطة  دهوك رصي
ــادس،  الس ــز  باملرك  ٣٥
باملركز  ــة  الديواني وظل 

األخير بست نقاط.
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ــني العام  ــك، ممثل األم ــتيفان دوجاري ــد س أك
ــأن أنطونيو  ــدة، اجلمعة املاضي ، ب لألمم املتح
ــع  م ــوار  احل ــة  ملواصل ــتعد  مس ــش  غوتيري
ــد إصدار  ــر بوتني بع ــي فالدميي الرئيس الروس
ــرة توقيف بحق األخير. اجلنائية الدولية مذك

ــألمم املتحدة  ــك: «األمني العام ل ــال دوجاري وق
ــبا حلل القضايا  ــيتحدث مع من يراه مناس س
املعروضة عليه».وردا على سؤال حول كيفية 
ــة اجلنائية الدولية على قدرة  تأثير قرار احملكم
ــدة، مبا في  ــارة مواقع األمم املتح ــني على زي بوت
ذلك جنيف ونيويورك، قال دوجاريك: «ميكنني 
ــألمم  ــام ل ــني الع ــم األم ــط باس ــدث فق التح
املتحدة»، وأضاف أن «احملكمة اجلنائية الدولية 

ــن األمم املتحدة».وردا على  ــتقل» ع هيكل مس
محاولة لتوضيح ما سيحدث إذا وصل الرئيس 
ــي فالدميير بوتني إلى نيويورك أو جنيف،  الروس
ــئلة  ــن يجيب عن أس ــه «ل ــك إن ــال دوجاري ق
ــابق ، أصدرت الدائرة  ــي وقت س افتراضية».وف
التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية، التي 
ــيا االحتادية بواليتها القضائية،  ال تعترف روس
مذكرة «اعتقال» بحق الرئيس الروسي فالدميير 
ــوق الطفل  ــية حلق ــة الرئاس ــني واملفوض بوت
ــكوف،  ــا بيلوفا.وأكد دميتري بيس ماريا لفوف
ــم الرئيس الروسي، أن روسيا ال  املتحدث باس
ــة اجلنائية الدولية  تعترف باختصاص احملكم
ــر  ــة وغي ــا باطل ــرارات له ــي، وأن أي ق القضائ

مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــف تقرير صادر عن الدميقراطيني  كش
ــس النواب  ــة مبجل ــة الرقاب ــي جلن ف
ــس  الرئي ــف  كش ــدم  ع ــي  األمريك
ــن هدايا  ــب، ع ــد ترام ــابق، دونال الس
ــة بني  ــات أجنبي ــن حكوم ــا م تلقاه
ــر،  ــا للتقري ــي ٢٠١٧ و٢٠٢٠.ووفق عام
ــن ١٠٠ هدية قدمت من  هناك أكثر م
مسؤولني أجانب، مبا في ذلك الرئيس 

ــي جني بينغ وولي العهد  الصيني ش
ــعودي األمير محمد بن سلمان،  الس
ــن ربع مليون  ــة إجمالية تزيد ع بقيم
ــا ترامب وأفراد  ــم يفصح عنه دوالر، ل
ــو مطلوب  ــرة كما ه ــه املباش عائلت
حسب القانون.ويقول أعضاء مجلس 
ــاف هذه  النواب الدميقراطي إن اكتش
ــغ عنها،  ــا األجنبية غير املبل الهداي
ــن اململكة  ــك ١٧ هدية م ــي ذل ــا ف مب

ــعودية بقيمة إجمالية  العربية الس
ــر  ــف دوالر، «يثي ــن ٤٨٠٠٠ ال ــد ع تزي
أسئلة مهمة السبب وراء عدم ابالغ 
ترامب عن هذه الهدايا للعموم»، وما 
ــر  ــتخدامها للتأثي ــد مت اس إذا كان ق
ــات املتحدة في  ــة الوالي على سياس
ــابقة.ويحدد التقرير:  ظل اإلدارة الس
ــجالت إلى  ــير الس «في اجملموع، تش
ــب والعائلة  ــابق ترام أن الرئيس الس

ــة أجنبية لم  ــا ١١٧ هدي األولى تلقي
يتم اإلبالغ عنها، تقدر قيمتها بنحو 
٢٩١ ألف دوالر»، مسلطا الضوء على 
ــف عنها من  ــا التي لم يكش الهداي
ــعودية واليابان  اململكة العربية الس
ــار إلى أن التقرير  والهند والصني.ويش
أن  ــى  عل ــدد  ــل مح دلي أي  ــدم  يق ال 
ــدة قد تأثرت  ــة الواليات املتح سياس

بسبب هذه الهدايا.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــي  التونس ــة  الداخلي ــر  وزي ــن  أعل
ــرف الدين، اجلمعة املاضي،  توفيق ش
استقالته من منصبه، وفق ما ذكرت 
ــائل إعالم  وكالة «رويترز».ونقلت وس
ــرف الدين  ــر ش ــن الوزي ــية، ع تونس
ــعيد قبل  ــه إن «الرئيس قيس س قول

ــباب  ــى أس ــتقالته».وتعليقا عل اس
ــع «الديوان أف  ــتقالة، نقل موق االس
ــن قوله:  ــرف الدي ــي، عن ش أم» احملل
ــوزارة الداخلية  ــاقتني ل ــة س «األمان
ــا ألخلع  ــاقتني اآلن أيض ــة س واألمان
عن نفسي هذه املسؤولية، ألن هناك 

أمانة أخرى نادتني».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة الدولية،  ــادت أوكرانيا باحملكمة اجلنائي أش
إلصدارها مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي 
ــكو قائلة  ــر بوتني، في حني ردَّت موس فالدميي
ــة القضائية لها.ودعت  إنَّها ال تعترف بالوالي
اً لها إلى  ــرّ ــة التي تتَّخذ من الهاي مق احملكم

ــتباه بقيامه بترحيل غير  اعتقال بوتني لالش
ــخاص  قانوني ألطفال، ونقل غير قانوني ألش
ــيا االحتادية.وقال  من أراضي أوكرانيا إلى روس
ــة الدولية  ــام للمحكمة اجلنائي ــي الع املدع
ــني  ــال األوكراني ــات األطف ــان: إنَّ مئ ــرمي خ ك
ــام ودور رعاية األطفال إلى  ــوا من دور األيت نُقل

روسيا. وأضاف خان «كثير من هؤالء األطفال، 
بحسب ادعائنا، مت عرضهم للتبني في روسيا 

االحتادية».
وفي حني كتب وزير اخلارجية األوكراني دميترو 
ــة العدالة تدور:  ــا على «تويتر»: «عجل كوليب
ــة الدولية»، قال  ــيد بقرار احملكمة اجلنائي أش
ــم الكرملني، دميتري بيسكوف،  املتحدث باس
ــرار عدد من  ــيا على غ للصحافيني: إنَّ «روس
ــذه  ــاص ه ــرف باختص ــرى ال تعت ــدول األخ ال
ــذه احملكمة  ــرارات ه ــاً «ق ــة»، مضيف احملكم
ــؤاله عما إذا كان بوتني يخشى  باطلة». وبس
ــرف باحملكمة، أجاب  ــفر إلى دول تعت اآلن الس
ــذا املوضوع.  ــأن ه ــس لديَّ ما أضيفه بش «لي

قلنا ما كنا نريد أن نقوله».
ــكو وبكني  ــياق متصل، أعلنت موس وفي س
ــي  ــيقوم بها الرئيس الصيني ش عن زيارة س
ــية، االثنني،  ــة الروس ــغ إلى العاصم جينبين
لتعزيز الشراكة ودفع الوساطة الصينية في 

األزمة األوكرانية.
ــم وزارة اخلارجية الصينية،   وقال الناطق باس
ــدة مبوقف  وانغ ون بني: إنَّ ««الصني تلتزم بش
ــة األوكرانية،  ــأن األزم ــادل بش موضوعي وع
ــات  محادث ــع  دف ــي  ف ــاءً  بنَّ دوراً  ــتلعب  وس

السالم».

ıb‘‹€@Üç¸a@¬Îäë@Û‹«@’‹»m@bÓ◊äm
Újçb‰fl@7À@ZÊbÀÎÖâa@

@¥ñ€a@ÒÏ«Ö@Âfl@bË–”Ïfl@·é§@bÿÌäfla
bÓ„aä◊Îdi@âb‰€a@÷˝üa@—”Ï€

@êcä€@Òdœbÿfl@…öÌ@“ÎäÌÜ”@NNbnÓfl@Îc@bÓy
Êeä‘€a@è„Ö@à€a@Ô„aä◊Î˛a@Ü‰¶a

¥ñ€aÎ@ÚÌÖÏ»é€a@Âfl@bÌaÜÁ@kflaäm@·‹ém@bÌb–Å@—íÿÌ@ÔÿÌäflc@äÌä‘m@NNCÚÓ€bÓÅD@bËn‡Ó”

Ôé„Ïn€a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@Ú€b‘nça
ÂÌÜ€a@“äë@’ÓœÏm

�b–”Ïfl@Üjm@bÓçÎâÎ@kyäm@bÓ„aä◊Îc@NN¥mÏi@’°@CÚÓˆb‰¶aD@âaä”@Ü»i

وكاالت / البينة الجديدة
ــة التركية، ااجلمعة  اعتبرت الرئاس
ــس النظام  ــروط رئي ــي، أن ش املاض
ــار األسد للقاء الرئيس  السوري بش
ــان غير  ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك
ــني  ــات ب ــع العالق ــبة لتطبي مناس
البلدين.يأتي الرد التركي غداة تأكيد 
ــد أنه «لن يلتقي أردوغان إال إذا  األس
ــمال  ــا قواتها من ش ــحبت تركي س
ــات بعد  ــرت التصريح سوريا».ونش
ــكو الرئيس  ــي موس ــد ف لقاء األس
ــاعي  ــر بوتني، الس ــي فالدميي الروس
ــني  الرئيس ــات بني  العالق ــالح  إلص
ــة  املنقطع ــي،  والترك ــوري  الس
ــوريا عام  ــدالع احلرب في س ــذ ان من
ــاء  ــة أنب ــد لوكال ــال األس ٢٠١١.وق

ــية، إن «(أي  ــتي» الروس «ريا نوفوس
اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة 
ــكل  ــا فيها جاهزة بش ــون تركي تك
ــن دون أي التباس للخروج  واضح وم
ــورية». ــي الس ــن األراض ــل م الكام

وطالبت تركيا بوقف دعم اجملموعات 
املقاتلة املعارضة التي تسيطر على 
ــوريا، مضيفا أن  ــمال س مناطق ش
«هذه هي احلالة الوحيدة التي ميكن 
ــاء بيني  ــون هناك لق ــا أن يك عنده
وبني أردوغان».يشار إلى أنه من املقرر 
ــن إيران  ــيون م ــع دبلوماس أن يجتم
وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو 
هذا األسبوع، متهيدا الجتماع وزراء 
ــدول، وفق ما ذكرت  ــة هذه ال خارجي

وسائل إعالم تركية.

وكاالت / البينة الجديدة

ــدة، اجلمعة املاضي،  دت الواليات املتح ندّ
ــار في  ــالق الن ــف إط ــني لوق ــوة الص بدع
ــم مجلس  ــدث باس ــال املتح أوكرانيا.وق
ــل زيارة  ــون كيربي قب ــي ج ــن القوم األم

ــى  ــغ إل ــي جينبين ــي ش ــس الصين الرئي
ــبوع املقبل: «نحن ال نؤيد  ــكو األس موس
ــار في هذا  ــف إطالق الن ــوات إلى وق الدع
الوقت».واعتبر كيربي، «الدعوة تهدف إلى 
ــي وإعطاء الكرملني  م الروس تعزيز التقدّ

فرصة للتحضير لهجوم جديد».

وكاالت / البينة الجديدة
ــان  الشيش ــة  جمهوري ــس  رئي ــن  أعل
الروسية رمضان قديروف، اجلمعة املاضي 
ــني روبل على  ــا ٥ مالي ــأة قدره ــن مكاف ع
ــي الذي دنس  ــدي األوكران «تصفية» اجلن
ــى اعتقاله  ــرآن الكرمي، و١٠ ماليني عل الق
ــي  ف ــه  قنات ــى  ــروف عل قدي ــب  حيا.وكت
ــن أقتصر على إدانة جافة  «تيليغرام»: «ل
ــريرة األوكرانية، التي  ــل األرواح الش لفع
ــرآن الكرمي..  ــرا صفحات الق أحرقت مؤخ
ــي.. من  ــات في قنات ــاهدمت اللقط لقد ش
ــة، أعلن  ــذه احلثال ــاء على ه ــل القض أج
ــل.. ضعف  ــني روب ــا ٥ مالي ــأة قدره مكاف
ــرهم أحياء.  ــك ١٠ ماليني روبل ملن يأس ذل
ــيحدث ذلك اليوم  ــض النظر متى س وبغ
ــتظل  ــام املقبل، س ــى الع ــدا، أو حت أوغ
ــة قائمة».وتابع أنه «ال يهم  املكافأة املالي
من يفعل ذلك (قتل أو أسر اجلنود األوكران 
الذين دنسوا القرآن): «فصيلة، جماعة، أو 
ــخص منفرد، وحتى لو كان رفيق  حتى ش

ــه للجندي  ــاف موجها كالم خندق».وأض
ــا اجلبان الذي أخفى  األوكراني: «وأنت أيه
ــتأتي في أي  ــه، تعلم أن العقوبة س وجه
ــى في أي مكان  ــة وفي أي مكان وحت حلظ
تختبئ فيه.. واآلن لن تعرف روحك اجلبانة 
ــروف ردا على اجلنود  ــالم».وكتب قدي الس
األوكران: «هذه هي الفاشية والشيطانية 
ــف  كي ــأرى  س ــم.  بداخلك ــة  احلقيقي
ستجرؤون على ملس القرآن الكرمي، لو كان 
ــاني أو مسلم بالقرب». على األقل شيش
وأضاف: «لن جترؤوا على ارتكاب هذا العمل 
ــل هذا النهج  ــي إذا لم يكن مث التجديف
جتاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية 
دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور 
عليكم ومعاقبتكم! وأدعو اهللا تعالى أن 
ــيكة».وفي وقت  ــل بنهايتكم الوش يعج
ــر قديروف مقطع فيديو يظهر  سابق، نش
ــن القوات األوكرانية يحرقون  فيه جنود م
ــخا من القرآن الكرمي، ووعد  ويدنسون نس

بالعثور عليهم ومعاقبتهم.

وكاالت / البينة الجديدة

صوّت مجلس الشيوخ األمريكي، 
ــي طرح  ــي قدماً ف ــح املض لصال
ــاء التفويض  ــريع يقضي بإلغ تش
ــن احلرب في العراق  ــمي لش الرس
ــن، في الوقت  ــاري منذ عقدي الس
الذي يبحث فيه مشرعون يقودون 
تلك اجلهود عن سبل أخرى «لكبح 
ــة. التنفيذي ــلطة  الس ــاح»  جم
وأجرى مجلس الشيوخ، اخلميس 
ــي  إجرائ ــت  تصوي أول   ، ــي  املاض

ــى «تفويض  ــة عل ــاء املوافق إللغ
ــكرية»  العس ــوة  الق ــتخدام  اس
(AUMF)، ل حرب اخلليج عام ١٩٩١ 
ــب  وحرب العراق عام ٢٠٠٢، بحس
ــي. األمريك ــيوس»  «أكس ــع  موق

ــي، فقد  ــع األمريك ــاً للموق ووفق
بأغلبية  ــس  ــاء اجملل ــوّت أعض ص
ــني)  الثلث ــة  أغلبي (أي  ــاً  صوت  ٦٨
مقابل ٢٧، لصالح التقدم بالقرار 
ــترك. ومن املتوقع أن يطرحه  املش
ــي  النهائ ــت  للتصوي ــس  اجملل
ــن مع  بالتزام ــل،  املقب ــبوع  األس

الذكرى العشرين للغزو األمريكي 
ــأن  ب ــع  املوق ــاد  أف ــا  للعراق.كم
ــيوخ  ــع أعضاء مجلس الش جمي
و١٩  ــن،  احلاضري ــني  الدميقراطي
ــوا لصالح اإللغاء،  ت جمهورياً صوّ
ــي تصويت من احلزبني على نحو  ف
ــادراً ما  ــي مجلس ن ــر معتاد ف غي
ــروعات القوانني  يتفق بشأن مش
الذين  ــرعون  املش الرئيسية.وقال 
ــرار إن قوانني «تفويض  يؤيدون الق
ــكرية»  العس ــوة  الق ــتخدام  اس
الرؤساء  أصبحت قدمية، ومنحت 

ــا  مب ــتخدامها  الس ــلطات  الس
ــار  ــاوز أهدافها األصلية.وأش يتج
ــتخدام «تفويض  إلى اس البعض 
استخدام القوة العسكرية» لعام 
٢٠٠٢ كمبرر للعديد من العمليات 
العسكرية في عهد إدارة الرئيس 
ــب، أكثرها  ــد ترام ــابق دونال الس
ــال قائد «فيلق  ــارة للجدل اغتي إث
ــرس  ــي «احل ــابق ف ــدس» الس الق
الثوري» اإليراني قاسم سليماني، 
ــيرة في  ــرة مس ــوم بطائ في هج

العراق عام ٢٠٢٠.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاالت  االتص ــق  منس ــرح  ص
ــت  البي ــي  ف ــتراتيجية  االس
أن   ، ــي  كيرب ــون  ج ــض،  األبي
ــن قرارها  ــنطن لم تعدل ع واش
ــدم تزويد كييف مبقاتالت إف- بع

ــلوفاكيا  ١٦ بعد قرار بولندا وس
ــغ-٢٩» إلى  ــرات «مي ــال طائ إرس

أوكرانيا.وقال كيربي، خالل مؤمتر 
صحفي، مشيرا إلى أنه «لم أقل 
ــأن نقل بولندا  أن هذا القرار (بش
ــرات املقاتلة  ــلوفاكيا للطائ وس
السوفيتية إلى أوكرانيا) ليس ذا 
ا إذا كان  ثت عمّ أي تأثير. لقد حتدّ
ــى إمكانية  ــرار يؤثر عل ــذا الق ه
ــا...  أوكراني ــى  إل إف-١٦  ــل  نق

ــؤال هو: ال،  واجلواب عن هذا الس
ــرار بحد  ــاف أن «الق ال يؤثر.»وأض
ــيزيد من  ــا نتوقع، س ــه، كم ذات
قدرات القوات اجلوية األوكرانية».

ــيادي  وتابع كيربي: «هذا قرار س
ــه.  ــن نحترم ــلوفاكيا، ونح ل س
هذا البلد يقدم مساعدة كبيرة 
ــد علمنا  ــا، لق ــة ل أوكراني للغاي

ــي مثل  ــوا يفكرون ف ــم كان أنه
ــم نتفاجأ.  ــك ل ــل، لذل ــذا احل ه
ــى قراراتنا  ــذا ال يؤثر عل ــن ه لك
السيادية «.يشار إلى أن مجلس 
ــي وقت  ــرر ف ــلوفاكيا ق وزراء س
ــة املاضي  ــابق من يوم اجلمع س
ــن طراز «ميغ- نقل ١٣ مقاتلة م

٢٩» إلى كييف.وبذلك، مت سحب 

ــن اخلدمة في  ــرات م ــذه الطائ ه
القوات اجلوية الوطنية نهاية اب 
ــتبدل  ــث يجب أن تس ٢٠٢٢. حي
ــالح  ــغ-٢٩» في س ــرات «مي طائ
ــلوفاكي مبقاتالت «إف- اجلو الس

ــرض  ــن املفت ــة، وم ١٦» األمريكي
ــرات في  ــتقبل أول ٤ طائ أن تس

النصف األول من عام ٢٠٢٤.
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د .كاظم اِّـقدادي

َّـ زمــن غابت عنه قيــم االبتكار  
وترســخت  فيــه ســيولة التكرار   
واختلطــت فيــه االخبــار وشــيوع 
ثقافة اِّـجاملــة واالنحدار .. نكاد 
ال نعثر على نص سردي اصيل .. 
ال َّـ االدب الساخر وال َّـ الرواية   
لتمســي كتابــة اِّـقالــة واِّـقامة 
ضربا من الغواية . ومن ســوء حظ 
الكاتب منهل الهاشمي .. انه ظهر 
قبل عقد ونيف ، وسط هذا الركام 
من الزيــف والحيــف ، والتنكيت 
والتبكيــت ، َّـ  مكان اغرب ، وزمن 
اصفــر  .. زمــن االنرتنــت ، الذي 
حولنــاه بقــدرة قــادر اُّـ( عنــرت- 
نــت) فاختلــط الحابــل بالنابل ، 
وصــار اِّـثقــف بأمــرة الجاهل .. 
وامســت الســرقة االدبية حالال ، 
و االبــداع احتيــاال ، فابتعدنــا عن 
كتابة نص مكتنز  ومؤثر ورشيق 
، وتحولــت االزمنــة االدبيــة   اُّـ 

طاريء وطليق .

ــمي حاول على  ــب  منهل الهاش الكات
ــى الزمن   ــادة القاريء ال ــتحياء ، اع اس
ــر ، زمن  ــن دون عس ــر م ــل ، بيس اجلمي
ــر ، والنص  ــي تبهر وال تبع ــة الت الكتاب
ــر وال يكسر .. زمن « املقامات  الذي يؤس
ــيقة ، زمن  ــاليب الرش البديعة» واالس
ــع   ــي بدي ــان ، والهمذان ــري  الفن احلري
ــد الكاتب صاحب  الزمان ، وعبد احلمي
ــاء من بعدهم .. من  اللغة والبيان . وج
ــن نهل  ــل منهم  م ــرد ، فنه ــرد و ث س
ــى  ــار عل ، وس ــر  ــم وابتك ، وراج بينه
ــادوا بنا  ــهر .. فع ــم من جد وس نهجه
ــة ، فتماهت  ــناته البديعي ــى محس ال
ــم ،  ــم  ومقامه ــم ومكانه ــع زمانه م
ــردا جميال ، وكتبوا  فسرد االقدمون س
ــنات  ــديدا ، وابهرونا باحملس لنا  نصا س

اللغوية (السجع ، والترادف ، واجلناس .. 
والطباق ، والتورية ، واالقتباس ) فأعادوا 
لنا املقامات البغدادية ، مبتكرة ، لذيذة 
ــتهم واسلوبهم . وفي  ــهية ،  بريش ش
ــاخر همام ،  ــب س ــري كات ــداد .. ينب بغ
ــان  ــا بانتظام .. ليس على لس كتب لن
ــام» إمنا بلسان كاتب  «عيسى بن هش
له فطنة ومقام ،  يذكرنا باسلوب بديع 
ــرن الفالني  ــان الهمذاني ، في الق الزم
ــض االجداد ،  ــل من في ــاه ينه ، فوجدن
ــة الدنيا .. في  ــوم كانت بغداد عاصم ي
عصر املأمون ، وبيته احلكيم ، فاعاد لنا 
ــومرية ، والبابلية  عظمة العصور الس
ــورية .. وتوهجات «بالد  ، واالكدية واالش
ــفة االغريق   ــن» وفلس ــني النهري ــا ب م
بنسختني ، وشهد عصر الرشيد ارضا 
للسواد .. سواد  البساتني واخلير ، وليس 
بالد الفقر والغير .. كما هو حالها  اليوم 
ــخير  ابدي يثقب  ــوم .. بش ــط بالن ، تغ
طبلة األذن ، كما متخر السفن . لالسف 
ــني النهرين  ــا ، بالد ماب ــم تعد بالدن .. ل
ــا «بني النهبني». ــا وبأمتياز بالد م .. انه

ظهر الكاتب منهل الهاشمي في بيئة 
سياسية ، زاخرة في املواقف واملشاهد  
ــرأ كتابا  ــد احد يق ــم يع ــة ، فل الهزلي
ــاخرا  ــخرية .. لكنه اندفع س ــي الس ف
ــث عن كل  ــا ، وبح ــده كاتب ــق جه و وث
ــاخرة  من ابدع في كتابة االعمدة الس
ــب ، ومن   ــى احمد رج ــو ال من برناردش
ــان ، الى داود  ــعدني الغلب محمود الس
الفرحان .تسلح باللغة العربية وادابها 
ــا ، والبديع واملعاني  ، والبالغة وجذوره
ــري  والهمذاني .. الى  ــا عن احلري .. باحث
ــرة ، فقرأ  ــي محطته االخي ان توقف ف
ــطور  ــلوب وجتربة كاتب الس وتأثر باس
ــار في  ــه « املقدادية»  كما  اش ومقامات
ــكان  وفيا  ــي ، ف ــه الزاه ــة كتاب مقدم
ــاليبهم دومنا  ــرا باس ــاتذته ، متأث الس
ــكار  ــق االبت ــى طري ــائر عل ــد ، س تقلي
والتجديد ، مقتربا من فلسفة املقامة 
ــناتها  ــتثمرا  محس ــة ، مس البغدادي
البديعية .نذكر .. ان الكاتب الهاشمي 
ــاحرة  ، جنح في تقدمي  خلطة فاخرة س
ــاخرة  ، وهو يخوض جتربته االدبية الس
ــة باذخة ، فأغنى  ــت بحق طازج ، وكان
جتربته واستوعب ، و اضاف  واستعذب 
ــث منجزه ،  ــي تطوير وحتدي ــى ف ، ومض
ــران  فضل الذين  ــتغاالته ، دون نك واش
سبقوه .. غير متعال على الذين علموه 
ــاركا .  ــذا مب ــارا ، وتلمي ــا ب ــكان ابن ، ف

ــن  املقامة ، وفهم  ــمي ف مارس الهاش
ــتقامة ..  ــة اجلملة باس ــزى سالس مغ
ــون وزيادة  ــطره املبدع على وهج  ما س
ــون  ــرها اخملتص ــا يفس ــة .. كم .املقام
ــرب  ــة ، ويقت ــس واجلماع ــي اجملل .. تعن
مضمونها من املوعظة ، وهي اغنى من 
ــع  الزمان  ــرة  واخلطابة .كان بدي احملاض
ــن ابتكرها ، وطورها  الهمذاني .. اول م
، وزاد فيها من الفاظ ومفردات وجناس 
ــنات ، من دون هنات والهفوات ،  ومحس
فكانت ال تخلو  من الوصف والسخرية 
والفكاهة والتورية ، ومن البيان والتبيني 
ــعر والنباهة ، وهي مبثابة احلبل  .. والش
ــول ،  ــجعها مقب ــني .س ــري للجن الس
ــن  ــول ، يحتمل املتانة وحس ــر معل غي
ــى  ــة عل ــا مفعل ــتخدام .. متونه االس
الدوام .وهكذا وجدنا الكاتب الهاشمي   
املنهل مثل « املنهل»  قاموسا .. تتنزل 
عليه املفردات كاملطر ، وتتراصف عنده 
ــاب املعبر . في مقالة  النصوص كأخش
(ماجكتور ) يصف لنا بسخرية هادفة .. 
فيضعنا امام مسرحية هزلية جامعة 
مانعةً .. انها املقامة الواصفة الناقدة ، 

تغوص وتعري املناقشات العلمية ، في  
نظام التفاهة داخل املعاهد والكليات 
ــي  ف وزاد  ــا  مثله ــل  وفع  .. ــة  اجلامعي
ــوان» وهي نعمة  ــة « نعمة النس مقال
ــر ، واستغفر ،  ــيان .. شرح   وفس النس
ــاخرة  حتى التقط اجمل العبارات الس
املاكرة ، في سلوك وغيرة النسوان ، وال 
ــط ، النه الناقد الفكه  تفهمونه بالغل
ــن .. و اجلاد املتمكن من ادواته في  الفط
معنى الوصف ، ونقر الدف ، وهز الكتف 
ــاع حق  ــه ( ما ض ــل مقاالت ــن اجم .وم
ــا مقامة مفصلة  ــب»  انه وراءه ام طال
ــة «التعويضات»  ــم حقيق ــى حج عل
ــيدة  جنوبية  ــة .. بطلتها س احلكومي
ــني في  ، تصول وجتول ، وتفضح املرتش
ــتطيالت .. على الرغم من  الدوائر واملس
ــف حيلتها  ــا ، وضع ــاطة تعليمه بس
ــي معظم قصص  ــذا  هو احلال ف .وهك
ــع ) الزاخر  ــر ( العراق .. للبي كتابه االثي
ــي مقامة  «  ــص واملقامات ، فف بالقص
هكذا تكلم قاسمشت»  تناول معضلة 
الكهرباء باسلوب  شيق وحر .. وجميل 
ــوب  فائرة»   ــي « قل ــه املكر .وف بتهكم
ــرار اخليانات الزوجية ،  يكشف  لنا اس
وفي «رومانسيات  زوجية» يختزل فرص 
ــزوج والزوجة  ــة ، بني ال ــارف االولي التع
ــز  ــاء احلواج ــافات ، والغ ــرق املس ، بح
ــگ  والعقبات ، لينتهي العرس «بدوش
ــزواج  ــذا ال ــال ه ــا اطف ــة» ! ام وبطاني
ــوا الطرقات  ــد افترش ــعيد»  فق «الس
ــار  ــاحات ، بانتظ ــى الس ــوا عل ، وتوزع
ــيد عطية .  حتى في ورطة  بركات الس
«االنتماء احلزبي»  لم تسلم املقامة من 

ــطوة نقده ..  فيض  وفطنة قلمه ، وس
ــتمتعنا  ــة حداثوية» اس ــي «هوس فف
ــن احلياة  ــة ع ــة كوميدي ــراءة مقام بق
احلزبية ، بشؤونها وشجونها .. بلونها 
الزيتوني ، وحكايات الزنكلوني .في جل 
مقامات الهاشمي ، التي سطرها على 
ــات اجلرائد البغدادية اليومية   ) صفح

ــة اجلديدة   ــتور ، و البين ــان والدس الزم
ــبه  اش ــا  جميعه ــت  كان ــرات)  والف  ،
ــة  ــف منظوم ــج ويص ــل يعال مبسلس
املشاهدات واحلوادث واحلوارات اليومية 
ــع  العراقية. ــرأ وحتلل بوعي الوقائ ، تق

قلت .. ان كل عمل ابداعي بحاجة الى 
ــد ان الكاتب  ــف وتصنيف.. وأج توصي
منهل الهاشمي ، قد حلق منذ سطوره 
االولى ، بفضاء االدب الساخر ، منجذبا 
ــة»  التي  ــات البغدادي ــى « فن املقام ال
ــني الهمذاني  ابتكرها  احمد بن احلس
ــري .. و لم تكن   ــرن الرابع الهج في الق
ــي مقامات  ــا ه ــة ، امن ــة صحفي مقال
ــنات البديعية التي  ــد على احملس تعتم
ــجع  والترادف  ــذب اجلالس .. من الس جت
والطباق والتورية واجلناس .لكن .. يؤخذ 
ــمي ، انه كثيرا ما  على الكاتب الهاش
والبالغية  اللغوية  ــتخدم مهاراته  يس
ــا ، فيثقلها  ــر محله ــراط وفي غي باف
ــهابا .. فتفتقد  ــا اس ــا ، ويحيله اطناب
ــب ريحها  ــنات وظيفتها ، وتذه احملس
ــجع ، فقد بالغ  ــا في توظيف الس .. ام
ــة مكابرة ..  ــال من التوري ــة ، ون مخالف
ــناته البالغية ،  ــي من محس وفيما بق
ــة ، دون ان يخلع  ــد زادها عقالني اراه وق

عنها العقال .. وال الكوفية .

البينة الجديدة / رحيم عزيز رجب

ــت جمعية املترجمني العراقيني  ضيف
ــودة في ندوة  ــور ملك محمد ج الدكت
بعنوان « اإلعالم وأدب الرحالت»  حتدث 
فيها عن االعالم وأدب الرحالت. حضر 
ــع طيب من أعضاء الهيئة  الندوة جم
ــاء الهيئة  ــة واعض ــة للجمعي العام
ــوف من مدينة  ــة فضال عن ضي االداري
ــان وبغداد من املهتمني  البصرة وميس
ــر  ــتهل  احملاض ــالت.   اس ــأدب الرح ب
الدكتور ملك محمد جودة  محاضرته 
ــذور التاريخية ألدب  ــن اجل باحلديث ع
ــاً  ــكافات – معرف ــالت واالستش الرح
ــوع من األدب  ــالت على أنه ن أدب الرح
ــرى له من  ــب ما ج ــه الكات ــور في يص

ــور اثناء  ــن ام ــا صادفه م ــداث وم أح
رحالته. كما تطرق الى اهم كتاب ادب 
ــر التاريخ القدمي واملعاصر  الرحالت عب
. ثم حتدث الدكتور احملاضر عن االعالم 
ادب  ــت  تناول ــي  الت ــج  البرام ــم  واه
ــالت. بعد ذلك انتقل الى احلديث  الرح
ــدول التي قام  ــاهداته عبر ال عن مش
ــززاَ حديثه بالصور وأفالم  بزيارتها مع
الفيديو القصيرة.  ومن بني الدول التي 
ــاهداته  ــا الدكتور ملك ودوَّن مش زاره
ــا الثقافية  ــم معامله ــن أه ــا وع عنه

واالدبية والعمرانية هي: 
ــة مصر العربية حيث دون  ١- جمهوري
ــن ادباء مصر  ــاهداته ولقاءاته ع مش

ومعاملها الثقافية واحلضارية. 
ــهد  ــد واستش ــث ول ــبانيا حي ٢- اس

ــبانيا الكبير غارسيا  فيها شاعر اس
لوركا  وشارك هناك بورقة نقدية عن 

شعره. 
ــتوكهولم السويد حيث  ٣- مدينة س
يوجد متحف نوبل و جائزة نوبل مبينا 
ــف نوبل عن  ــدث مع مدير متح انه حت
ــزة وملاذا لم مينح  آليات التقدمي للجائ

اديب او عالم عراقي هذه اجلائزة. 
٤- الدامنارك حيث دون مشاهداته في 

متحف الفن التشكيلي. 
ــرات الصحافة  ــكا حيث مق ٥- بلجي

العاملية والنشر. 
ــا  الملاني ــه  زيارت ــن  ع ــدث  حت ــم  ث  -٦
ومشاهداته عن أهم املتاحف ونصب 

الفالسفة األملان. 
٧- ومنها انتقل الى هولندا حيث دون 

ــم مدينة  ــن أهم معال ــاهداته ع مش
امستردام االدبية والفنية والثقافية. 

ــة من  ــت محط ــا كان ــس ايض ٨- باري
ــدث عن  ــث حت ــه حي ــات رحالت محط
ــرج ايفل ومتحف  ــال واالبداع وب اجلم

اللوفر. 
ــدن- مدينة الضباب وهي  ٩- واخيرا لن
املدينة التي يعترف انها اقرب الى قلبه 
ــارة الى ضريح  حيث اكمل رحلته بزي
الشاعر والكاتب وليم شكسبير ودون 
ــاهداته حول متحفه ومسرحه.  مش
ــهر  ــتغرقت رحلته أربعة أش وقد اس
ــة  ــاهداته االدبي ــا كل مش دون خالله
ــة. ثم  ــة والثقافي ــة واحلضاري والتراثي
ــالت للحاضرين  ــاب املداخ ب ــت  فتح

الذين أغنوا الندوة بآرائهم القيمة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــف البي ضي
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ
الثقافية  ــرواد  ال ــة  مع جمعي
املستقلة / املركزالعام الدكتور 

ــح احلمداني في  ــد صال محم
أمسيته األسبوعية الثقافية 
إللقاء محاضرة بعنوان ( القرآن 
ــكاني )  ــرمي والتغيير الس الك
ــن املهتمني  ــور نخبة م بحض

ــي.  والدين ــي  الثقاف ــأن  بالش
ــي في  ــور احلمدان ــني الدكت وب
ــات من  آي ــير  تفس محاضرته 
ــم انتقل إلى  ــرمي ث ــرآن الك الق
ــكاني  الس ــر  التغيي ــل  عوام
ــا  منه ــراق  الع ــر  عاص ــذي  ال
ــد أبرز تغير  ــان الذي يع الطوف
ــكاني في العراق. وشهدت  س
ــني  ــية التي أدارها حس األمس
ــئلة  البيرماني مداخالت و أس
ــا  ــاب عنه ــارات اج واستفس
احلمداني.  ــف  الضي ــور  الدكت
ــه الذي  ــام وقع كتاب وفي اخلت
ــرآن الكرمي  ــوان ( الق حمل عن
ــا  ــكاني) موزع ــر الس والتغيي
ــخا منه بني احلاضرين من  نس
ــاد ورجال  ــعراء ونق ــاء وش أدب

الدين.

 

قصيدة

طالت األشواقُ جفناً أرقا

         في حلاظ السهد حطت ومقا

ت خافقاً إنها األحالم قضّ

      في اجلوى تسري وصاالً غدقا

في حنايا الروح هامت لوعةً

     من جيوب الليل سالت ودقا

لستُ أدري أيّ جنمٍ ساقها

        بعد هجرٍ للحشا قد مزقا

أيّ وجدٍ لم يفارق مهجتي

       في وتنيٍ حطّ رحالً  وبقا

ياشهاباً في منافي غربتي

       هل أمانينا خيالٌ وشقا؟

هل وأدنا العشق في نبض الردى؟

أم يجود الدهر صبحاً برقا

سوف أحيا للقاءٍ عابرٍ

       قبل ميقاتٍ يجافي الغسقا 

H@âÖc@ �oé€@I

غروب أحمد شبيب

NN@ä◊bflÎ@äÿnjfl@¥i@NN@äÅbé€a@lÖ˛a

@Ô9b:a@›Ë‰fl@kmbÿ‹€@H@…Ój‹€@÷aä»€aI@lbnÿ€@@ûä«

متابعة القسم الثقاَّـ

ــر  ــة والنش ــر للطباع ــة أث ــن مكتب ع
ــة جرح  ــاب حكاي ــدر كت ــع ص والتوزي
ــاالت) للكاتب  ــت (مجموعة مق صام
ــاء الكتاب  ــني اخلفاجي ج فاضل حس
ــول الكاتب من  ــة ، يق ـــ (٢٥٥) صفح ب
ــراق ان يتركوا  ــع الناس هنا في الع طب
ــاره .. ال  ــرى انه ــري كمج ــم جت حياته
ــم .. وحتى لو نزل  ــا هم وال غ يعترضه
ــهم  ــم فلن يطول في نفوس بهم اله
وسوف يزيحونه عنهم بنكتة او طرفة 
ــيهم الهموم او يقبلونه على انه  تنس
القدر واملقسوم . كان العراق امة بكل 
ــرة ، يوم كان  ــة املتحض ــات األم مقوم
ــان في اوروبا وامريكا يعيش في  االنس

الكهوف كما تعيش الزواحف .

âaÜïg
@oflbï@Ääu@ÚÌbÿy

p˝yä€a@lÖcÎ@‚˝«�a@ÊaÏ‰»i@¥Ó”aä»€a@¥∫6Ωa@ÚÓ»∫@ø@ÒÎÜ„

نصيف علي وهيب 

خيط الفجر

ــة بخيط الفجر أحالم، أعدُّ  املنظوم
بها مرات األمل، بعد كلِّ نهار، أنثرها 
ــاتٍ بطيفِ  ــني الدجى أمني على جب

القلب، قوسُ محبة يصيبُ عشقاً، 
تتجلى مع الوجدِ دمعة، لشوقِ يومٍ 

فيهِ اجلنةِ أُم. 
األم 

 ، ــات  الذكري ــع  منتج ــي  ف ــاك  هن
ــتحمُ بدفء  ــي ، يس ــاف قلب يصط
ــون أيّ دفء أقصد ، دفء  ــمٍ تعرف حل
عُ األحالم  حنان األم ، ال أدري لِمَ جتتَمِ
 ، ــع  الدم ــول  ــر هط تنتظ  ، ــي  حول
ــاجِ أحالمنا .األمُ  ها بت عَ ــل وجَ تغس
ــي  ــرُ احلياة ، غنائمها جنة متش نص
ــا إال باإلميان ، قلبي  عليها ، ال نناله
عُ احلُلمَ التاجَ  كرى ، حني يضَ لِكُ الذِ مَ
على شريانه ، يغذي اجلسدَ بنسيج 
ــب ، يزدادُ خفقاناً ، مينحني حياةً  احل

أطول .

‚˛a@ÜÓ»€@Öäé€a@·»�i@ÚÌ7j»m@òÏñ„ Ô„aÜ‡ßa@3bï@Ü‡™@âÏn◊Ü€a@—�ÓöÌ@›ibi@ø@øb‘r€a@oÓj€a

منهل الهاشمي
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



8الحصاد

بغداد البينة اجلديدة 
ــوزراء محمد  ــس ال ــد رئيس مجل اك
ــوداني:اننا سنبني عراقا  شياع الس
ــر  ــة عب املقبل ــود  ــادرا للعق ق ــا  قوي
ــميها عراق ٢٠٥٠. خططنا التي نس
ــال خص به  ــوداني في مق ــال الس وق
ــي  ف ــرته  ــدة» ونش اللجدي ــة  «البين
الوقت ذاته صحيفة الشرق الوسط 
امس السبت قال فيه: مترُّ علينا هذه 
ــقوط  ــرون لس الذكرى العش ــام  األي
ــابق،  الس ــوري  الديكتات ــام  النظ
ــود من القمع  ــذي كان نتيجة لعق ال
اإلدارة، ومحاوالت  ــوء  واالستبداد وس
ــاً وخارجياً ،  ــاوز واالعتداء داخلي التج
ــد اجلروح واالنطالق  وان األوان لتضمي
نحو مستقبل زاهر لشعب يستحق 
كل اخلير «.واضاف :» لقد صبر شعبنا 
ــهداء من  م الش ــدَّ ى وق ــراً وضحَّ كثي
ــان واألرض من رجس  أجل حترير اإلنس
ــتطاع أن  ــتبداد ، واس ــاب واالس اإلره
يصوغ دستوراً جعل اإلنسان العراقي 
(رجالً وامرأة) محورَه األساسي، وفتح 
الطريق أمام بناء دولة املواطنة، وضمن 
البالد واستقاللها ووحدتها». سيادة 

ــعبنا بانتظار  ــوداني إنَّ ش واكد الس

ــروطها متوفرة  النهضة التي يرى ش
ــرية  في بالده ، وال تعوزنا املوارد البش
ــا  ــة، وال تنقصن ــاءات العلمي أو الكف
الطبيعية،  ــر  الطبيعية وغي الثروات 
ــا ينقصنا  ــي ،و إن م ــع اجلغراف واملوق
ــة والبرامج  هو وضع اخلطط العلمي
ــزم في كل  ــا بح ــة، وتنفيذه العملي
ــاً  برنامج ــا  وضعن ــع:»  اجملاالت.وتاب
ــاكل  املش ــر  أكث ــة  ملعاجل ــالً  متكام
ــذ اللحظة األولى  إحلاحاً. وحتركنا من
ــاد املالي  إلزالة العقبات، وكان الفس
ــذ  ــا من ــذا بادرن ــا، وله واإلداري أحده
األيام األولى إلى مالحقته واستهداف 
ــا كانت.واتطلع  ــزه وأدواته أينم مراك
ــاعدة كل اخليرين واحلريصني  إلى مس
ــا، للوقوف  ــر الدولة وخارجه في دوائ
ــاتها في  ــى جانب الدولة ومؤسس إل
ــل خطورة  ــة التي ال تق هذه املواجه
ــوداني :» نحن  عن اإلرهاب.واكد الس
ــى اعادة بناء العراق ضمن  عازمون عل
رؤية واضحة املعالم، وخريطة طريق 
ــدة مراحل  ــز على ع ــومة ترتك مرس
ــد  ــا املرحلة األولى بحش ، ولقد بدأن
ــو البناء واإلصالح  ــات الدولة نح طاق
ــا  ــر، كم ــة الفق ــادي ومحارب االقتص

ــا احلكومي  ــا في برنامجن أوضحناه
ــامل الذي حددنا فيه األولويات«،  الش
ــة الثانية هي  ــى ان املرحل ــيرا ال مش
ــرية  والبش ــة  االقتصادي ــة  التنمي
:إن  ــح  واألمنية.واوض ــكرية  والعس
احملن واملصائب التي واجهها الشعب 
ــة،  ــه الكرمي ــكل مكونات ــي، ب العراق
ــه العراقية هي  ــه إمياناً، وإن هويت زادت

الرباط املتني الذي يجب التمسك به. 
ــات الفرعية أن تكون  وال ميكن للهوي
ــة واخليمة  ــن الهوية الوطني بديالً ع
ــراق اليوم  ــة اجلامعة.وان الع العراقي
ــه، متسالم  عراق متصالح مع نفس
ــد إحلاق األذى بأحد  مع اآلخرين، ال يري
كما ال يسمح ألحد بالتعدي عليه».
ــى العمل  ــال :» نتطلع إل ــى قائ ومض

ــع الدول  ــن مع جمي ــاون اجلادّي والتع
الصديقة واملنظمات الدولية؛ لتجاوز 
ــتركة التي يواجهها  التحديات املش
ــد البيئة واملناخ  الكوكب على صعي
ــد العواصف  ــرة التصحر وتزاي وظاه
الرملية واألتربة، ونقص املياه وارتفاع 
ــبة التلوث  ــات احلرارة، وتزايد نس درج
واألمراض وزيادة الفقر وتدني اخلدمات. 

ــذه التحديات،  ــورة ه ــا نعي خط وانن
ــراكات  الش ــة  لصناع ــعى  ونس
ــا.  ــدول ملواجهته ــني ال ــف ب والتكات
ــكل عالقة  ــح ذراعيه ل ــراق يفت والع
ــراكة في األمن أو االقتصاد  طيبة وش
أو البيئة».وافاد :» إننا بحاجة ماسة 
ــدم  ــل، وع ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي إل
االعتماد على إيرادات النفط كمصدر 
وحيد تقريباً لتغطية نفقات املوازنة، 
ــل الزراعة والصناعة  وال بد من تفعي
والسياحة والتجارة وغيرها. ووضعنا 
ــتثمارين  االس ــجيع  لتش ــاً  خطط
ــا األبواب  ــي واخلارجي وفتحن الداخل
أمام املستثمرين وأصحاب املشاريع، 
ــرص  وف ــة  مدروس ــة  خط ــن  ضم
مشجعة»، مبينا :» ان حركة اإلعمار 
ــتحتاج إلى مزيد من  ــتثمار س واالس
ــدي العاملة املدربة وبناء مزيد من  األي
ــاً متطوراً  ــدرات، وأطلقنا برنامج الق
ــج الريادة  ــم برنام في هذا اجملال باس
ملساعدة الشباب في كسب اخلبرات 
ــى  ــارات الالزمة من دون أن ننس وامله
واألمنية». ــكرية  العس القدرات  بناء 
واشار الى إن التنمية ال تتحقق إال من 
خالل االستقرارين الداخلي واخلارجي. 

ــيادة  ــي يعني س ــتقرار الداخل واالس
ــالح بيد الدولة،  ــون وحصر الس القان
ــالحٌ  ــون هناك س ــل أن يك ــن نقب فل
خارج املؤسسة األمنية والعسكرية 
ــتقرار  االس ــا  ام ــة،  للدول ــة  التابع
ــراكات  ــاء الش ــي بن ــي فيعن اخلارج
اإلقليمية والدولية. إذ إنَّ موقع العراق 
ــتراتيجي وثقله اإلقليمي ووفرة  الس
ــاد العالم،  ــره في اقتص ــوارده وتأثي م
ــب دور كبير  ــى لع ــه القدرة عل مينح
ــب مع حجمه احلقيقي».وقال  يتناس
ــة مع الدول  ــات العراق الطيب إن عالق
دت الطريق  الشقيقة والصديقة، مهَّ
ــددة  ومتع ــة  ثنائي ــراكات  ش ــاء  لبن
ــع كثير من دول العالم، وال  األطراف م
ــذه العالقات. ــزال أمامنا كثير من ه ي
ــه بالقول :»  ــوداني مقالت وختم الس
ــة إلطالق  ــوم الفرصة مواتي ــد الي اج
حملة وطنية شاملة للبناء واإلعمار 
وتطوير اخلدمات في كل أنحاء البالد، 
ــركاء  والش ــعب  الش ــاعدة  فبمس
ــاً قوياً قادراً  ــنبني عراق واألصدقاء س
ــك في  ــق ذل ــة، ونحق ــود املقبل للعق
خططنا املقبلة التي نسميها «عراق 

. «٢٠٥٠
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بغداد / البينة اجلديدة
ــان االقتصادي رعد تويج ، ان انخفاض سعر  اكد اخلبير في الش
ــات التجارية مع  ــق بتكيف العملي ــألة وقت ، تتعل الدوالر مس
ــي ان ادماج  ــال تويج في تصريح صحف ــة النقدية .وق السياس
ــة التابعة  ــة االلكتروني ــار العراقيني ضمن املنص ــل التج تعام
ــار «، مبينا ان  ــاوز ٢٠٪ من مجموع التج ــك املركزي ال يتج للبن
ــألة ادارية يتولى  ــن ان تكون مس ــبة من املمك ــادة هذه النس زي
ــف التجار باليات التقدمي , مما  ــا البنك املركزي العراقي تعري فيه
سيدفع التجار لالبتعاد عن االسواق املوازية واللجوء الى املنصة 
ــيكون في صالح انخفاض اكبر  االلكترونية «.واوضح ان ذلك س
ــار « ،مؤكدا إن  ــمي ١٣٠٠دين ــعر الرس للدوالر وياقترابه الى الس
ــف فيها  ــألة وقت تتكي ــعر الصرف مس ــاض س ــة انخف عملي
ــي لن تتجاوز  ــة النقدية والت ــة مع السياس ــات التجاري العملي
الستة اشهر» .واعلن البنك املركزي العراقي في وقت سابق من 
ــزم اقتصادية منها املنصة  ــع العام احلالي عن اجراءات وح مطل
ــهد  ــعر صرف الدوالر امام الدينار الذي ش االلكترونية خلفض س

ارتفاعا كبيرا في االشهر القليلة املاضية.

بغداد /البينة اجلديدة 
ــان ان حقوق  ــون النيابية عدنان فيح ــة الصادق ــد رئيس كتل أك
ــط و اجلنوب  ــتحقاقات مناطق الوس ــد الــشــعبي واس احلش
ــب موقع  ــال فيحان بحس ــي املوازنة .و ق ــتكون مضمونة ف س
ــنعمل على إضافة  ــة إن «املوازنة وصلت إلى البرملان، وس الكتل
ــد الشعبي اليها ،  ــوخة عقودهم وفروقات احلش قضية املفس
ــد الشعبي لم يصل الى البرملان حتى االن  مبينا ان «قانون احلش
ــيمرر خالل الدورة البرملانية احلالية».وأضاف ، أن حقوق  لكنه س
ــي املوازنة»،  ــتكون مضمونة وموجودة ف ــعبي س ــد الش احلش
مؤكدا أن «لدينا بعض املالحظات على املوازنة وهذه املالحظات 
ــز للحكومة  ــان أن «القانون يجي ــتصوب املوازنة».وبني فيح س
تقدمي املوازنة لثالث سنوات متتالية شرط عدم وجود عجز كبير 
ــهيالت للحكومة  ــدا أنه «يجب ان نقدم كل التس فيها»، مؤك
ــار الى أنه «ال مجاملة  من اجل تقدمي اخلدمات للمواطنني».واش
على حقوق واستحقاقات الوسط واجلنوب في املوازنة ، و سيتم 

إضافة مبالغ أخرى إلى احملافظات األكثر فقرا.

بغداد / البينة اجلديدة 
حدد املتحدث باسم احلكومة باسم العوادي ايجابيات استثمار 
ــال العوادي في تصريح  ــتخراج النفط   .وق الغاز املصاحب الس
ــاف النفط في البالد يحرق الغاز هدرا  صحفي انه :» منذ اكتش
ــتثماره « ، مشيرا الى ان العراق يستورد غاز سنويا مببلغ  دون اس
ــدل من ٨ - ١٠  ــارات دوالر ، ويهدر ويحرق الغاز مبع ـــ ٥ ملي ــدر ب يق
ــتثمار  ــى ان رؤية الدولة تتجه نحو اس ــارات دوالر «، الفتا ال ملي
ــة التراخيص االخيرة  ــح ان جول ــتقبال «.واوض الغاز املهدر مس
ــركات برعاية رئيس  ــني وزارة النفط وعدد من الش ــي وقعت ب الت
ــركات  ــتثمار الغاز ، حيث اعطت الش ــوزراء ، مهمة جدا الس ال
ــتورده خالل فترة ١٥ شهرا من  وعودا بان تقدم للعراق ربع ما يس
ــنوات تغطي  ــرة بالتنفيذ «، الفتا الى انه بعد ٣ س تاريخ املباش
ــركات حاجة العراق من الغاز ، ويكون مكتفيا ذاتيا .واشار  الش
ــى ان اجملتمع الدولي يطالب العراق باجراءات عملية للحد من  ال
ــثمار  التغيير املناخي ، ومنها الغاز احملترق واملهدر ، وبالتالي اس
الغاز سيعود بالنفع الكبير للعراق ، في كل اجملاالت ، وسيصبح 
مصدرا للنفط والغاز وسيكون تأثيره اكبر في املنطقة والعالم 
، جيوسياسيا ، وسيتضاعف ، وسيستثمر مبلغ استيراد الغاز 
ــم والصحة ،  ــات الداخلية كالتعلي ــدول االخرى بالقطع من ال
ــر املناخي ، على  ــاه التغيي ــات الدولية جت ــتجيب للمطالب ويس

اعتبار ان حرق الغاز يسهم في التاثير السلبي على املناخ.

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــون موبيل االمريكية  ــركة اكس واصلت ش
ــدث عملية  ــالل أح ــول من خ ــة التح عملي
ــتراتيجية ومنها  ــحب أصولها غير الس س
ــالل بيع  ــن خ ــراق م ــي الع ــتثماراتها ف اس
ــة/ ١.وذكرت  ــرب القرن ــا في حقل غ حصته
ــتاندرد آند بورز» في تقرير :» ان  ــركة «س ش
واصلت   ExxonMobil Corporation ــركة  ش
ــز  ــتراتيجية وتركي ــر الس ــول غي ــع األص بي
ــة  األولوي ذات  ــاريع  املش ــى  عل ــتثمار  االس
ــى، مما يحد من احلاجة إلى إصدار املزيد  األعل
من الديون، ويدعم توزيعات األرباح احلالية».

وتابعت انه بعد بيع حصتها في حقل نفط 

ــرب القرنة ١ املنتج غير العامل في العراق  غ
ــغ إجمالي  ــية ، بل ــا االندنوس ــى بيرتامين إل
ــي ١٥٫٦ مليار  ــون موبيل حوال تصفية إكس
ــة  ــاوزًا خط ــان ٢٠١٩، متج ــذ نيس دوالر من
ــت  ــار دوالر.وبين ــة ١٥ ملي ــة البالغ التصفي
ــحب  ــن احملتمل أن يتضمن برنامج س انه م
ــر ماليزيا  ــوالً عب ــي أص ــتثمارات احلال االس
والواليات املتحدة وأملانيا وغينيا االستوائية 
ــعى شركة اكسون  وأذربيجان وهولندا.وتس
موبيل لبيع حصتها البالغة ٣٢٫٧٪ في حقل 
غرب القرنة/ ١، ويعد حقل غرب القرنة واحدا 
ــي العراق  ــة الكبيرة ف ــول النفطي من احلق
ــي اول مرة  ــتخراج النفط منه ف ــرى اس وج

ــرات بانه يحتوي  ــام ١٩٧٣ وتفيد التقدي الع
ــار برميل. ــغ ٢٤ ملي ــن نفطي يبل ــى خزي عل
ــام ٢٠١٠ عقودا عدة  ــراق خالل الع ووقع الع
مع شركات عاملية لتطوير حقوله النفطية 
ــى والثانية  ــص االول ــن جولتي التراخي ضم
ــول اجلنوب  ــي غالبيتها على حق وتركزت ف
وكانت شركة اكسون احدى الشركات التي 
ــرب القرنة املرحلة االول  فازت بعقد حقل غ
ضمن حتالف عدة شركات.والشركاء اآلخرون 
ــبة  ــو اليابانية (بنس ــم إتوش ــي احلقل ه ف
١٩٫٦٪) وبرتامينا اإلندونيسية (بنسبة ١٠٪) 
ــركة العراقية احلكومية للتنقيب عن  والش

النفط (٥٪).

بغداد /البينة اجلديدة
ــد وزير الصحة الدكتور صالح   أك
اختيار مستشفى  أنّ  احلسناوي، 
الكلّية  ــة  ــل الختبار طلب الكفي
ة لتعزيز  البريطانية، خطوة مهمّ
ــال  العلمية.وق ــراق  الع ــة  مكان
ــيّ  ــرٍ صحف ــي مؤمت ــناوي ف احلس
ــفى الكفيل،  ــي مستش ــد ف قِ عُ
ــبت، إنه «يُجرى  صباح أمس الس
اليوم االمتحانُ التجريبي لطلبة 
ــة البريطانية في  ــة امللكي الكلّي
ــذه املرّة  ــفى الكفيل، وه مستش
ــراق العلميّ  ــى في تاريخ الع األول

ــي  ف ــان  االمتح ــراء  إج ــي  الطبّ
محافظتَني، األولى في مستشفى 
ــليمانية والثانية  ــي الس فاروق ف
ــي  ــل ف ــفى الكفي ــي مستش ف
أن «هذه  كربالء».وأكد احلسناوي، 
ــهم  خطوة علمية كبيرة وستس
ــر  توفي ــي  ف ــرة  كبي ــاهمة  مس
ــهادات  ــول على الش فرص احلص
ــة امللكية  ــة من الكلّي البريطاني
ــراق  الع ــة  لطلب ــة  البريطاني
ــي تعزيز  ــاهم ف وأطبائه، وستس
ــراق على  ــة للع ــة العلمي املكان

املستوى العاملي.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــبت،  الس ــس  بغداد،أم ــة  أمان ــدت  أك
ــي العاصمة،  ــع البيئي ف ــن الوض حتس
ــل مع  ــة التعام ــت كيفي ــا أوضح فيم
ــاون مدير  ــات احلكومية.وقال مع اخمللف
ــات الصلبة والبيئة في  عام دائرة اخمللف
ــه الزيدي،في  ــد عبد اإلل ــة ، أحم األمان
ــح صحفي إن «الوضع البيئي في  تصري

ــا كان عليه  ــداد أفضل مل العاصمة بغ
ــرين عاماً، أي منذ العام ٢٠٠٣  قبل عش
ــداً أن «بيئة  ــي»، مؤك ــام احلال ــى الع إل
ــه نحو األفضل». العاصمة بغداد تتج
ــة أن يلتزم  ــى «أهمي ــد الزيدي ، عل وأك
ــي  لرم ــة  معين ــاعات  بس ــون  املواطن
النفايات، حفاظاً على بيئة العاصمة».
وأضاف، أن «أهم املشاكل التي تواجهنا 

ــع ومعامل القطاع  ــي امتناع املصان ه
ــث يجب  ــن مخاطباتنا، حي ــاص ع اخل
ــكل خاص  ــل مع نفاياتهم بش التعام
ــب نوع املنتجات».وتابع: «نحن ال  حس
ــاب املصانع  ــم كيف يتعامل أصح نعل
ومعامل القطاع اخلاص مع مخلفاتهم، 
ــون برمي تلك  ــن أعتقد أنهم يقوم ولك
ــق الضعيفة رقابياً  ــات في املناط اخمللف

ــتمية». الرس أو  ــيد  الرش ــكر  كمعس
ــداد تتعامل مع  ــة بغ ــح، أن «أمان وأوض
بعض مخلفات الدوائر احلكومية باملتر 
ــال نتعامل  ــبيل املث املكعب، وعلى س
ــب  ــرطة بحس مع مخلفات كلية الش
ــدد قيمته على املتر  ــوع النفايات، وحت ن
املكعب، والكشف يكون مقطوعاً ٢٥٠ 
ــة، أما الدوائر  ألف دينار كواردات لألمان

ــون نفاياتها  ــة فتك ــة املتبقي احلكومي
ــني  «قوان أن  ــر،  أو عضوية».وذك ــة  ورقي
ــودة، ولكنها  ــاظ على البيئة موج احلف
ــاً أن «العقوبات  ــة»، موضح ل غير مفعّ
التي تفرض على اخملالفني تكون أول مرة 
ــار، بعدها ترتفع  ــف دين ــة ٢٥٠ أل بغرام
ــار وبعدها تصل  القيمة إلى مليون دين

للحبس.
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أعـــــــــــالن

ــى الدعوى اِّـقامة من  بناء عل
قبل اِّـدعي (علي وناس علي) 
ــب تبديل لقبه  من   الذي يطل
ــمري) اُّـ (الجوراني) فمن  (ش
لديه اعرتاض مراجعة مديرة 
والجوازات  ــة  اِّـدني ــوال  االح
ــط   ــة العامة َّـ واس واالقام
خالل مدة اقصاها (١٥) يوما 
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س وبعكس
ــق  وف ــوى  الدع َّـ  ــة  اِّـديري
ــادة (٢٢) من قانون  احكام اِّـ
ــم (٣)  ــة رق ــة الوطني البطاق

لسنة ٢٠١٦.
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية 

والجوازات واالقامة العامة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٨٠٨
التاريخ : ٢٠٢٣/٣/١٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(عباس مدلول ضاحي)
ــة ذات اختصاص انك  ــذه اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــم او مؤقت  ــس لك موطن دائ ــول محل االقامة ولي مجه
ــتناداً للمادة  ــراء التبليغ عليه , واس ــار يمكن اج او مخت
ــك اعالنا بالحضور  ــذ تقرر تبليغ ــن قانون التنفي (٢٧) م
ــدة الكوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من  َّـ مديرية تنفيذ س
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اوصاف اِّـحرر:
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وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:
(دين) 
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ــة متكنت من امتام  ــة االحتادي   احلكوم
ــة اقليم  ــر مع حكوم ــا االخي اتفاقه
كردستان العراق التزاماً منها بتطبيق 
ــي  والسياس ــي  احلكوم ــا  برنامجه
وذلك بوضع كافة ايرادات االقليم في 

حساب مركزي واحد .
ــد احد منجزات احلكومة    االتفاق يع
االحتادية التي حققتها وفق سياستها 
ــوار البناء  ــى التفاهم واحل املبنية عل
واملكاشفة والنية الصادقة للتوصل 

الى حلول جذرية .. 
ــد اظهار  ــى اتفاق يعتم ــول ال ـ الوص
ــة في صياغة  ــدرة احلكومة املركزي ق
ــكل جاد  احللول وتصفير االزمات بش
وشامل ويضع استراتيجية حقيقية 
ــقف  ــراق وحتت س ــدة الع ــظ وح حتف

الدستور .. 
ــي احملافظة على  ــهم ف ـ االتفاق يس
ــرادات  ــت بعض  اي ــث كان ــروة حي الث
ــكل  ــركات بش ــم تذهب للش االقلي
ــتفاد منها اهلنا في  مجحف فال يس
ــتان وال عموم الدولة العراقية  كردس
ــى  ال ــرادات  االي ــذه  ــترجع ه واالن س

الصندوق املركزي .
ــي ٢٠٢٣  احلال ــام  الع ــة  موازن ــي  ف ـ 
ــاب  واحلس ــاح  مت ــم  الرق ــيكون  س
ــي االقليم  ــام الرأي العام ف علَن ام مُ
ــة االحتادية لتنطوي صفحة  واحلكوم
ــة امتدت  ــات غير املنتج من التجاذب
ــق  بخل ــاهمت  س ــدة  ع ــنوات  لس

الالإستقرار  على املستوى السياسي 
واالمني واالقتصادي.

ـ ألول مرة منذ عام ٢٠٠٣ هذه احلكومة 
تأخذ زمام املبادرة وحتصل على اتفاق 

ــني حكومة االقليم  منصف بينها وب
ــرادات نفط  ــص على وضع اي الذي ين
االقليم في حساب مكشوف وواضح 
ــل احلكومة  ــب من قب ــن ومراق ومعل

ــع  ويخض ــة  الرقاب ــوان  ودي ــة  املركزي
ــيتم غلق  ــركة دولية وس لتدقيق ش
ــر مرئية . ـ  ــابات فرعية او غي اي حس
سيتم مراجعة كافة العقود مراجعة 
ــع جميعها  ــق وتخض ــاملة وتدق ش
لديوان الرقابة املالية ثم يتم تكييفها 
ــرر الذي  ــنب والض ــع الغ ــكل يرف بش
ــد تعاقد االقليم في ظروف  حصل بع
غير مستقرة ومبا يحقق ايرادات اعلى 
ــة وبواقع ١١- ــح الدولة العراقي لصال
ــد كانت  ــل الواح ــن البرمي ١٥ دوالر ع
ــركات بشكل  ــتحوذ عليها الش تس
ــادة اقليم  ــف قي ــن موق ــر.ـ نثم جائ
ــتان العراق لتفهمها ورغبتها  كردس
ــة والوصول  ــائل العالق في حل املس
الى اتفاقات عملية وحقيقية ونؤكد 
ــماله ان  ــعبنا من جنوبه الى ش لش
ــالم وحرص  ــقف الدولة  خيمة س س

وحماية للجميع.
*اِّـستشار السياسي لرئيس الوزراء

ــن العراقي،  ــتغرب املواط ــاد يس ما ع
ــاهد  رئيس مجلس الوزراء،  عندما يش
وفي أكثر من مرة،  يتصل مباشرةً على 
برنامج في القناة الرسمية العراقية، 
ــكاوى املواطنني  ويجيب  ــمع ش ليس

ــا،  ــذ أرقامً ــاراتهم ويأخ ــن استفس ع
ــتغراب هذا ناجم من يقني  وعدم االس
ــأن احلكومة   ــذا املواطن، ب صار لدى ه
ــة من  ــة كل زاوي ــى متابع ــة عل عازم
البيت العراقي، ويقينًا لم يعد يظن أن 
ما قاله هو كالم على الهواء سينتهي 
ــل هناك  ــث البرنامج، ب ــة ب ــع نهاي م
ــط  ــيتابع أدق التفاصيل. أبس ــن س م
ــات الدميقراطية، إنها  وصف للحكوم
ــر ومتثلهم، وعندما  نابعة من اجلماهي
ــد لها أن  ــك فالب ــاعية لذل ــون س تك
ــى  ــول ال ــبل  للوص ــتى الس ــع ش تتب
ــذه اجلماهير ، وترصد أبعد  تطلعات ه
ــعت  زاوية لتحقيق برنامجها، لذا س
ــى البحث عن  ــوداني  ال حكومة الس

وسائل للتواصل مع اجلماهير.أطلقت  
ــاً للتواصل  ــة فريق ــة العراقي احلكوم
ــارية  مبستش ــط  يرتب ــري،  اجلماهي
ــتقطاب املفكرين  الوزراء، الس رئاسة 
ــر،  واجلماهي ــب  والنخ ــاءات  والكف
ــات واألطاريح  ــرض ايصال االقتراح لغ
ــوزراء  ال ــة  رئاس ــى  ال ــات  والطموح
ــات الروتني  ــداً عن حلق ــرةً، بعي مباش
والبيروقراطية  واحلواجز بني احلكومة 
ــة   احلكوم ــرعت  ش ــا.  وجمهوره
ــس وزرائها  ــر من رئي ــراف مباش وبإش
ــراءات   ــلة اج ــاريها، بسلس ومستش
ــل واملصدات،  ــق والعراقي ــع العوائ متن
ــة  لدى  ــكار حبيس ــي األف ــي تُبق الت
ــات عدم  ــي افتراض ــخاص، وتُنه األش

ــذا التواصل  ــات، وه ــق الطموح حتقي
سيردم الهوة  بني احلكومة واجلماهير، 
ــاعدين  ومس ــا   عيونً ــا  له ــح  ويفت
ــا،  تراقب  ــع حاجته ــن واق ــكارًا م وأف
ــي دورها بالتنفيذ  ــد وتقدر ، ليأت وترص
ــعب   ــة كل احلواجز مع الش ــد إزال بع
ــؤول، وأصبحت  ــة باملس ــز الثق وتعزي
ــا  ــل جماهيره ــر بعق ــة تفك احلكوم
ــا متتلك من  ــم وتنفذ مب ــرى بعيونه وت
قدرات. الدميقراطية احلقيقية، عندما 
ــا تقوله  ــات م ــرى احلكوم ــمع  وت تس
ــائل  ــر،  وتتواصل معهم بوس اجلماهي
ــط  ــا أُني ــل كل م ــى حتم ــددة حت متع
ــل كل ما  ــؤولية، وحتم ــن مس ــا م به
ــيعزز عمل فريق  ــا من واجب. س عليه

ــد احلكومة  ــل اإلجتماعي، رف التواص
ــكار واحللول النابعة  باملقترحات واألف
ــجع الكفاءات  ــع،  وسيش ــن الواق م
ــب  واجلماهير، على  ــن والنخ واملفكري
ــم الثقة التي  ــم،  ورغ اإلدالء بأفكاره
ــابقة من جدية  تولدت في الفترة الس
ــاب   ــح ب ــي، إالّ أن فت ــل احلكوم العم
ــارة اجلماهير،   سماع األفكار واستش
أكثر  ــة  ــيعطي احلكومة مصداقي س
ــكالت، وأنها  بأنها جادة حلل كل املش
ــل جماهيرها،  متث ــة  ــل حكوم بالفع
ــة للمواطن أن  ــك تصبح ال حاج وبذل
ــتكي ويظن أن ال حلَّ لشكواه، بل  يش
ــاركاً بالبحث عن احللول،  يصبح مش

وفعالً أن الشعب مصدر القرار.

احاول ان اعثر علني مفردة تعينني على 
ماوقعت فيه من هزمية   فهي اقسى مما 
ــكوى غالباً ما  يتصورها البعض في ش
ــة فاجلميع لم يواجه  تكون غير مكترث
ــي مأزق  ــا فيها وه ــي ان ــة كالت معضل
ــل بل هو  ــى برداء اخلج ــراج ال يغط واح
ــر ولكنني ابتلع  ــن ذلك بكثي اصعب م
ــى منوال  ــير عل ــوء واس بعضاً من الس
ــون مع  ــذا متناغم ــم هك ــع فه القطي
اسيادهم ،بالك ان تقترب من تابوهاتهم 
ــهم وتخلفهم  ــن بؤس ــم م ــى الرغ عل
ــةً  ــا معرك ــد خضته ــم ، لق وانحداره
ــابك باأليادي ولكنها  ليس مبعنى التش
ــلوبها  ــة كان اس ــة غير متطرف كالمي
ــي التخلو من  ــائد وه احلضاري هو الس
ــارة  احلرقة واأللم ،وعندها منيت  بخس
ــدد وقلت مع  ــدم املش ــن الن ــة م فادح

ــي ياليتني لم الد ولم اخض تلك  نفس
التجربة التي كلفتني الكثير في صراع 
ــرداً في كالمي  ــر متكافئ كنت متف غي
ــلت بها  ــوض التجربة التي فش وانا اخ
كمواطن وكذلك الشعب   فنحن عبارة 
عن حطام وبقايا هياكل عظمية ولكن 
ــى اخطائنا وخياراتنا  الزلنا مصرين عل
ــة عن احلل و  ــة التي باتت عصي الصعب
معضلة ال ميكن حلها بعد استفحالها 
ووقوعها في قاع نفوسنا املرهقة  وهي 
ــض واالمتناع  ــة الرف ــم غير لغ ال تفه
ــى التحرر  ــاعدنا عل ــن كل ماهو يس ع
ــى تصوراتنا اخلاطئة التي  واالنقالب عل
حتمل صفة التخلف والرجعية البعيدة 
كل البعد عن كل ماهو سليم  ، شعرت 
ــذا العالم  ــال عن ه ــدة واالنفص بالوح
ــحونة  ــش حلظات حرجة مش ــا اعي وان
ــار ، كان مخاضاً صعباً  بالندم واالنكس
ــي اترجل  ــا جعلن ــة مم ــاعات حرج وس
ــعر  ــاعات دون ان اش ــير لوحدي س واس
ــاعدتني كي اعيد  ــي ولكنها س بنفس
ــاباتي وارتب اوراقي املبعثرة ، كنت  حس
ــي واقذف العديد  اعيد الكالم مع نفس
ــي تخللت  ــة الت ــئلة الصعب ــن األس م
ــتائم ال لغيري  البتة ولكن اشتم  بالش
ــي مرات ومرات مع ضحكة عالية  نفس
ــاه املارة . ندبت حظي العاثر  جذبت انتب
ــي ملاذا السياسة مالك  وقلت مع نفس

ــة تنب في  ــت تبحث عن قش ــا ان وماله
ــال . مالك ومال  ــراء زاحمتها الرم صح
الناس دعهم راضني مبصائرهم البائسة 
مقتنعني  بالذل والهوان وهم تقبلوا ان 
يكونوا اضاحي ألسيادهم ، انت الوحيد 
الذي تشكل لديهم العناد والرفض  غير 

املبرر دعهم وشأنهم واعتزل السياسة 
ــك يبغضهم  ــن الكتابة فقلم وكف ع
ــيهجمون  ــباتهم ، س ويوقظهم من س
ــزة ال  ــم اجلاه ــونك الته ــك ويلبس علي
ــط ما لديهم هو اخراجك  محال، وابس

ــك التهم اجلاهزة  عن امللة ويكيلون الي
ــن حاضناتهم ، فهم  والتي تعلموها م
اليفهمون غير التبعية للغير وال ميلكون 
ــجلون كل  ــم وال تفكيرهم يس عقوله
ــؤال تطرحه لهم في اجوبة خجولة  س
ــخرية يوعدون بعد ان يتلقوا  تدعو للس

ــن معلميهم فهم قاصرون  اجوبتهم م
ــرج لهم اال  ــؤال مح ــأي س ــي البت ب ف
ــروا االجابة من الغير عنه ، ثقافة  وانتظ
ــف  ــر معهودة وتصحر حضاري كش غي
ــوش اجلهل  ــالل جي ــه من خ ــن نفس ع

ــكان وكأن مقاعد  ــي كل م ــرة ف املنتش
ــرة ابيها  ــت عن بك ــد محي ــة ق الدراس
ــب  ــبة ومكان اليناس وصار التعليم س
ــي تعلن عن  ــوع الغفيرة وه ــك اجلم تل
ــه حتى وان  ــيء متلك تضحيتها بأي ش
ــا عتيقة  ــب خاوية وخرق ــت  جالبي كان
وبيوت متهالكة وهي تدافع عن جهلها 
ــيجها ، حاول ان  وانحطاطها ومتزق نس
تبتعد عن هؤالء فالسعادة وراحت البال 
ــأي طريقة ممكنة  هو التخلص منهم ب
ــاً بل مبعنى  ــى قتلهم اطالق ليس مبعن
ــم فاألغلبية  ــدال او االحتكاك معه اجل
ــباتها العميق  ــة من س ــذ اليقظ ال حتب
وسماع احلقيقة فالنتيجة هي اخلسارة 
ــى ان  ــرك الوطن حلاله عس ــال وات المح
ــماء تغسل هؤالء  تنزل  معجزة من الس
مباء الهدايا وحتررهم  من جهلهم القاتل 
ــن مدنهم  ــاة وجعل م ــل احلي ــذي ش ال
ــة بعيد كل البعد عن كل ماهو  موحش
ــاري . وانا ذاهب الى البيت واحلديث  حض
كان في «الكيا» ،كانت نصائح مجانية 
ــكلة االخر هو اخلوف املزمن تذكرت  مش
ــرؤ حينها  ــدام فمن يج ــا ايام ص حينه
ــه  ــة ، التاريخ يعيد نفس ــول احلقيق ق
والدكتاتورية التزال حاضرة معنا وبكل 
ــرة وهي  ــعبية صغي ــوة دكتاتورية ش ق
ــاعد لدكتاتورية السلطة ،  عنصر مس

وللحديث بقية.

ــعبي للقوانني حق  يراد باالقتراح الش
املواطنني في تقدمي مشروعات القوانني 
ــية  التي يريدونها او عناصرها االساس

ــى احلكومة  ــق طلب موجه ال عن طري
وموقع من عدد معني منهم. واالقتراح 
ــروع قانون)  ــون مصوغا بـ(مش قد يك
متكامل وقابل للقبول والتطبيق وقد 
يكون مجرد بيان او توضيح للخطوط 
العريضة له. فاذا قبل البرملان املشروع 
ــه فنيا اصبح  ــراح بعد صياغت او االقت
ــه او عدل فيه فأنه  ــا اذا رفض قانونا.ام
ــتفتاء الشعبي.كما  يعرض على االس
ــتور عرض املشروع على  قد يقرر الدس
ــواء وافق عليه البرملان او  ــعب س الش
رفضه. فاذا وافق الشعب عليه اصبح 
ــني وحدهم.  ــع املواطن ــا من صن قانون

ــق  يتعل ــد  ق ــعبي  الش ــراح  االقت ان 
ــتور او القوانني العادية. بتعديل الدس
ــرا  ــي اخذت به سويس ــن الدول الت وم
ــات  ــض الوالي ــا وبع ــكا وإيطالي وامري
ــي تأتي عن  ــا.ان القوانني الت ــي املاني ف
ــعبي قوانني ممتازة  طريق االقتراح الش
ــا وحصولها على  بالنظر الى مصدره
ــني ولهذا ليس  ــوات املقترع اغلبيةاص
بأمكان البرملان الغاؤها. هذا مع العلم 
ــع من  ــالمية ال متان ــريعة اإلس ان الش
ــعبي في صناعة  األخذ باالقتراح الش
ــه حكم  ــرد في ــم ي ــا ل ــني فيم القوان
ــاد فيه.اية ذلك ان األمر  قاطع ال اجته

ــلم وهو  باملعروف  واجب على كل مس
ــلمني  ــي من اهل الرأي من املس يقتض
ــني احملققة  ــروعات القوان ــراح مش اقت
ــريعة من  ملصالح الناس ومقاصد الش
ــذا ولدى  ــة الحكامها.ه ــر مخالف غي
ــكام املادة  (٦٠)  ــرف النظر تلقاء اح ص
من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ تبني 
ــروعات القوانني   ــأن مش ــا قضت ب انه
ــس اجلمهورية ومجلس  ــن رئي تقدم م
ــات القوانني فأنها  ــوزراء اما مقترح ال
ــن اعضاء مجلس  ــرة  م تقدم من عش
النواب ومن احدى جلانه اخملتصة. وهذا 
ــي  ــني ف ــل للمواطن ــي ان ال مدخ يعن

ــني ولها تبقى  ــريع القوان عملية تش
العملية املذكورة حكرا على سلطات 
الدولة وهي لم تنهض بها على الوجه 
االسنى في السنوات املاضية. وحتى 
ــة  ــي عملي ــني دور ف ــون للمواطن يك
ــرار احلقوق  ــا اق ــريع وألن غايته التش
ــوة وكذلك تلبية  ــم وحمايتها بق له
ــش الرغيد. لذا  طموحاتهم في العي
ــني وقت التعديالت  نقترح عندما يح
ــا  ــون قريب ــل ان يك ــتورية ونأم الدس
ــعبي للقوانني  ــراح الش األخذ باالقت
اسوة بالدميقراطيات احلديثة وما ذلك 

علينا بعزيز.

من ارقى سمات االنسانية االحترام 
املتبادل حتى وان كان هناك تقاطع 
ــانية تدعو  ــكار الن االنس ــي األف ف
ــى احترام االخر وضرورة التواصل  ال

ــى وان كان هناك اختالف  معه حت
ــل ( االختالف في الرأي ال  وقدميا قي
ــد للود قضية).االتفاق االخير  يفس
بني طهران والرياض الذي اعلن عنه 
في بكني هو اتفاق مرحب به واكيد 
سوف يصب في مصلحة املنطقة 
ــن؛  ــة البلدي ــى مصلح ــة ال اضاف
ــرط ان يكون هذا االتفاق  ولكن بش
ــيناريوهات محتملة؛   مبعزل عن س
ان  ــن  ممك ــيناريوهات  الس ــذه  وه
ــكل االتي ، السيناريو  تكون بالش
ــاك تصعيد او  بعض  االول: رمبا هن
ــل الى  ــا تص ــي رمب ــات الت املناوش
حرب  تقوم بها أميركا و(إسرائيل) 

ــا ان  ــران ومب ضد طه
ــل مركزا  ــاض متث الري
واكيد  للطاقة  مهما 
هدفا  ــون  تك ــوف  س
االيرانية  ــخ  للصواري
ــعودية  ــار الس باعتب
ــتراتيجيا  اس حليفا 
 ، ــكا  المري ــا  مهم
ــداد هذا  ــك مت اع لذل
ــن قبل  ــيناريو م الس
اذا  ــى  حت ــنطن  واش
فان  احلرب  ما نشبت 
ــوف  ــط س ــار النف اب
ــن  م ــن  مبأم ــون  تك

باعتبار وجود  ــة  االيراني الهجمات 
ــني الرياض  ــية ب ــات دبلوماس عالق
وطهران. السيناريو الثاني: الرياض 
ــار  ــت لديها قناعة بأنحس اصبح
ــي املنطقة مع  ــي ف ــدور االمريك ال
ــني الصيني كقوة عظمى  بروز التن
االقتصادي  ــال  اجمل ــي  ف ــا  خصوص
لذلك هرولت الرياض نحو بكني من 
ــا مع طهران  خالل تطبيع عالقته
برعاية ومباركة صينية.السيناريو 
ــرب بني  ــوب ح ــبح نش الثالث: ش
ــنطن  ــيا وحلفائها  ضد واش روس
ــرب محتملة  ــي ح ــا وه وحلفائه
بشكل كبير كنتيحة حلرب روسيا 

ــاض حليف  ــا ان الري ــا؛ ومب واوكراني
ــذا يعني  ــكا واوربا فه ــوي المري ق
ــا لنيران  ــون هدف ــوف تك ــا س انه
ــيا وحلفائها في حال نشوب  روس
ــذا املنطلق  ــن ه ــرب ؛ وم ــذه احل ه
ــاه احملور  ــت الرياض خطوة جت حترك
ــي حتى  ــي االيران ــي الصين الروس
ــران هذا  ــا لني ــدم تعرضه تأمن ع
ــيناريو الرابع: هو قناعة  احملور.الس
ــاض وطهران ان اخلالف  كل من الري
ــل  ــا وان االفض ــا يضعفهم بينهم
ــاق ؛  وامتنى ان  ــو االتف ملصاحلها ه
ــيناريو هو الوحيد  ــون هذا الس يك

وان يطبق على ارض الواقع.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــرة اجتماعية يرتبط  ــون بصفة عامة هو ظاه القان
ــن الطبيعي  ــور اجملتمع وم ــا بتط ــا وتطوره وجوده
ــام كرد فعل  ــون الدولي الع ــور قواعد القان ان تتط
ــت  ــي اصاب ــة الت ــريعة واملتالحق ــورات الس للتط
اجملتمع الدولي في السنوات االخيرة وظهرت مالمح 
ــون الدولي وظهرت  ــد القان ــذا التطور على قواع ه
ــة والذاتية وظهر  ــز باخلصوصي ــدة تتمي فروع جدي
ــوق والقانون  ــي حلماية احلق ــون الدولي اجلنائ القان
ــروع القانون  ــل فرعا هاما من ف ــي اجلنائي ميث الدول
ــة الدولية على  ــكل احلماي ــي العام وهذا يش الدول
ــة وأنتظامها  ــتقرار العالقات الدولي ــح واس املصال
ــي اجلنائي هو مجموعة من القواعد  والقانون الدول
ــب على فئات خطيرة  ــة الدولية التي تعاق القانوني
ــيادة  ــكل انتهاكا لس من اجلرائم الدولية التي تش
ــلم  ــعوب وتهديد الس ــى الش ــا عل ــدول وعدوان ال
ــلم  ــاني في وقت الس الدولي وتؤذي الضمير األنس
ــبل مكافحتها دوليا واالجراءات  او احلرب وحتديد س
ــة ومحاكمة مرتكبيها وهناك اوجه  املتبعة ملعاقب
ــي والقانون  ــي اجلنائ ــون الدول ــني القان ــابه ب التش
ــارب املصالح بني  ــث تق ــاني من حي ــي األنس الدول
ــتراكهما في جترمي مجموعة االفعال  القانونني واش
ــان كجرائم  ــروعة التي ترتكب ضد األنس غير املش
القتل والتعذيب واملعاملة السيئة وغير األنسانية 
ــون الدولي  ــلحة والقان ــة في النزاعات املس وخاص
ــأ في كنف القانون  ــي في بعض جوانبه  نش اجلنائ
الدولي االنساني لتجرمي االنتهاكات لعادات واعراف 
ــاع نطاق التجرمي الدولي  احلرب على الرغم من اتس
ــتخدم مصطلح  ــدرات واس ــاب واخمل ــمل االره ليش
ــانية وجرائم ضد  ــرب وجرائم ضد االنس جرائم احل
ــالم ويختلف القانون اجلنائي عن االنساني من  الس
ــعى كل قانون لتحقيقها  ــث االهداف الذي يس حي
ــون اجلنائي حلماية املصالح الدولية والوقاية  فالقان
من اجلرائم وحتقيق العدالة اجلنائية  على املستوى 
الدولي ويعاقب على جرائم معينة والقانون الدولي 
ــاني حلماية االشخاص واالموال في املنازعات  األنس
ــث التطبيق ويختلف  ــلحة واالختالف من حي املس
ــتراكهما في جترمي بعض  ــان بالرغم من اش القانون
ــان  ــروعة التي ترتكب ضد االنس ــال غير املش االفع
ــلحة الدولية وغير الدولية ودائرة  في النزاعات املس
التجرمي تتسع في في القانون الدولي اجلنائي ليجرم 
ــر  ــيمه ولذلك اقامة جس جميع األنتهاكات اجلس
ــني القانونني  ــر متبادل ب ــني القانونني وهناك تاثي ب
ــى الية دولية  ــاني ال ــد القانون الدولي االنس ويفتق
ــه وحاجة لفرض العقوبة  لضمان االلتزام بأحكام
ــوص القانون ألحترامه وفعال  في حالة انتهاك نص
مت انشاء محكمتني دوليتني جنائيتني ليوغسالفيا 
ــام ١٩٩٤ ملواجهة  ــدا ع ــام ١٩٩٣ وروان ــابقة ع الس
ــت  ــاكات التي حتصل لهذا القانون وانعكس االنته
ــاهمة كل منهما  ــة بني القانونني على مس العياق
ــة ضحايا احلرب وكال  ــر نصوص االخر وحماي لتطوي
ــو حتقيق االمن  ــالن في اطار واحد ه ــني يعم القانون
ــتوى العاملي  ــاني على املس ــالم للفرد االنس والس
ــاء احملكمة اجلنائية الدولية كأداة قضائية  وأن انش
على املستوى الدولي سيؤدي الى تالشي الفرق بني 
ــث تصبح هذه احملكمة االداة الفعالة  القانونني حي
ــاني واحملكمة  ــون الدولي األنس ــادئ القان ألقرار مب
متثل الشق االجرائي للقانون الدولي اجلنائي ويبقى 
القانون االنساني مرجع موضوعي للمحكمة تلجأ 
اليه لتفسير القواعد الواجب التطبيق فيما يتعلق 

بانتهاك القواعد التي تراعي النزاعات املسلحة .

الشمري فادي 

 واثق الجابري

عبدالســالم علي الســليم

أ.د. غازي فيصل

د.قاســم بلشــان التميمي
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  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

 

  

 

Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin 

Islands, acting as lead contractor of the Technical Service Contract for 

Missan Oil Fields entered into by and between Missan Oil Company, TP 

Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender 

title 

Hazardous waste treatment and disposal 

Tender 

number 

CMIT-PRT-10.30-230014 

 

 

Tender 

Announc

ement 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender 
period will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDo
c/documentlibrary#filter=path%7C%2F230014%2520
Hazardous%2520waste%2520treatment%2520and%2
520disposal&page=1  

User name: contractor      
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are 
prohibited to change by Tenderer. 

Composit

ion of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 
Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 
Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 
Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 
Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 
Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section 1. 

Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), 
on or before April 6th, 2023. 

ITT 

Section 1. 

Clause 

4.2 

The bid document purchase receipt must be received 
by emails to  
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com/rafkhat@cmitfod.com;  
ex_waqar.h@cnoociraq.com/ 
WaqarHussain@cmitfod.com 
ex_badreddin@cnoociraq.com 
badreddinelarafi@cmitfod.com; 
ex_chafikben@cnoociraq.com ; 
chafikbenlamri@cmitfod.com  
ex_waqar.h@cnoociraq.com  

                 

 

 

 

 أعالن مناقصة

إن شركة سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية 

بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها   TPشركة نفط ميسان و شركة 

 تالية بطريقة االعالن العام.االعالن عن المناقصة ال

 تفاصيل المناقصة -1

 معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها اسم المناقصة

 CMIT-PRT-10.30-230014 رقم المناقصة
 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم 
                 ينشرها على رابط الموقع االلكتروني التال

https://www.cnoociraq.com/share/page/sit
e/BiddingDoc/documentlibrary#filter=pat
h%7C%2F230014%2520Hazardous%252
0waste%2520treatment%2520and%2520d
isposal&page=1  

 contractor : اسم المستخدم   
  contractor:     كلمة المرور

تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة 
 المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 ناقصةاعالن م

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 المتطلبات الفنية 3القسم 

 جدول األسعار 4القسم 

 نموزج العقد 5القسم 
ITT 
 

 9.0،  بند  1القسم 

         16:00موع�������د إغ�������الق المناقص�������ة قب�������ل الس�������اعة 
 )6/4/2023( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

 4.2بند ،   1القسم  

يس���توجب اس���تالم ف���اتورة الرس���وم ع���ن طري���ق البري���د 
 اإللكتروني 

ex_rafkhat.r@cnoociraq.com/rafkhat@c
mitfod.com;   
ex_waqar.h@cnoociraq.com  
WaqarHussain@cmitfod.com   
ex_badreddin@cnoociraq.com 
badreddinelarafi@cmitfod.com  
ex_chafikben@cnoociraq.com  
chafikbenlamri@cmitfod.com       

البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة") في  ("عناوين

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 (“Tender Contact Emails”) on or before deadline. 
ITT 

Section 1. 

Clause 5 

All clarification and correspondences from Tenderers 
must be sent to all aforementioned Tender Contact 
Emails with official letter. 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office 

Attention: Mr. Rafkhat Rakhmetov, Mr. Waqar 
Hussain, Mr. Chafik Benlamri, Mr. Badreddine 
Larafi 

Address: Room 239, FOD Administrative Building. 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964 782 880 3687, +964 782 881 0446, +964 781 
080 8814,  +9647825060675 

ITT 

Section 1. 

Clause 

11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period of 240 calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 
disqualification: 
1) Scope of Business must be related to the scope of 
work of the tender. 
2) Legal Entity and Qualification of Bidder 
3) Bid proposals are in properly sealed condition 
4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required 
in this TENDER DATA SHEET (TDS) 
(aforementioned Clause 11.1). 
5) Bid Bond submission 
6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
2A: Proposal Format of Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal 
8) Bidder shall be licensed from MoE (Be included in 
the approved list of qualified hazardous waste 
treatment companies announced by the Ministry of 
Environment (MoE), Iraq.) and the license shall be 
under the contractor’s name only 

ITT 

Section 1. 

Clause15.1 

Bid bond: 36,000 USD (Thirty Six Thousand US 
Dollars), The Bid Bond must be presented to Company 
in a separated and sealed envelope and duly marked 
and stamped on outer envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same 
as aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 
 
Cash Bid Bond will not be accepted from a Chinese 

دموعد إغالق المناقصة أو قبل الموع  
ITT 

 5،  بند  1القسم 
على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه 
المناقصة إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكتاب 
رسمي إلى كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة 

 مذكورة أعاله.بالمناقصة وال
 
 
 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

10.2 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في 
المناقصة تقديم جميع وثائق المناقصة في مكاتب 

   الشركة في العراق
بن  شفيق، رفخت رخميتوف، وقار حسين : السيد

 العرافي، بدر الدين  العمري
 ىمبن المحدودة، شركة سينوك عراق العنوان:
 العراق ميسان، بزركان، مخيم االدارة،

 881 782 964+ ,3687 880 782 964+  :هاتف
0446, +964 781 080 8814,  

+9647825060675 
 

ITT  1القسم   ،
 11.1بند 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )240(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

12.1 
 

إذا فشل مقدم العطاء في االمتثال ألي من العوامل 
الرئيسية التالية ، فسوف يؤدي ذلك إلى استبعاد 

 المتطلبات الضرورية:
) يجب أن يكون نطاق العمل مرتبًطا بنطاق عمل 1

 المناقصة.
.الكيان القانوني ومؤهالت مقدم العطاء )2  
 ) أن تكون عروض العطاءات مختومة بشكل3

  .صحيح
يج��ب أن تك��ون فت��رة ص��الحية اقت��راح العط��اء عل��ى ) 4

 (TDS)    النحو المطلوب في ورقة بيانات المناقصة 
 المذكورة أعاله). 11.1الفقرة 

 تقديم ضمان العطاء) 5
 2خط����اب تغطي����ة موق����ع ومخت����وم (وفًق����ا للقس����م ) 6

أ: تنس����يق  2محتوي����ات ونم����اذج االقت����راح ، المرف����ق 
 اقتراح خطاب الغالف)

 سعر منفصل عن العرض الفني والتجاري.عرض ال) 7
) أن يكون العارض مرخًصا من وزارة البيئة (أن 8

يكون مدرًجا في القائمة المعتمدة لشركات معالجة 
النفايات الخطرة المؤهلة المعلنة من قبل وزارة البيئة ، 

 العراق)، ويكون الترخيص باسم المقاول فقط
 

 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

15.1 

  دوالر امريكي   36,000 : مانخطاب الض
في ظرف مستقل و عليه ختم  ب الضمانخطايجب تقديم 

 .وأن يكون مغلق ومختومالشركة 
األص��لية ه��ي  خط��اب الض��مانيج��ب أن تك��ون ص��الحية 

  11.1.نفس فترة صالحية العطاء المذكورة في البند
النق��دي م��ن مق��دم العط��اء  خط��اب الض��مانل��ن ي��تم قب��ول 

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

Bidder that does not have overseas Bank account. 
Tenderers should be advised that Cheques NO 
LONGER BE ACCEPTED as a Bid Bonds by 
Company. 

ITT 

Section 2. 

Clause3.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee Amount 100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender 

Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before 

submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. 

Payment can be cash or T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the 

bank payment receipt, any receipt without the tender number and title will 

not be accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq 

Office: •Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham 

Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. 

Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, 

Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

 تلك حساًبا مصرفًيا في الخارج.الصيني الذي ال يم
يجب أن يعلم مقدمو العط�اءات أن الش�يكات ل�م تع�د تقب�ل 

 .كخطاب ضمان من قبل الشركة
 ITT 2 القسم ، 

 3.6 بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ  رسوم المناقصة مطلوبة فقط

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام 

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع 

  المصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 السيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريم : مكتب العراق

(السيد هشام عبد   9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

 / Qassimwajid@cmitfod.comالبريد اإللكتروني:  الكريم)

HishamAbdulkareem@cmitfod.com 

 ان، ميسان، العراقكالعنوان: شركة سينوك عراق  المحدودة، مبنى االدارة، مخيم بزر

جب هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين ي -3

 إعتماد النسخة اإلنجليزية.

NO.4080.SUN.19.MAR.2023العدد (٤٠٨٠)  األحد  ١٩/ ٣ / ٢٠٢٣ 

E-mail:rbd@turrqjissor.moch.gov.iq  :املهندسمالحظة / املوقع االلكتروني للدائرة
حسني جاسم كاظم

املدير العام
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متابعة/ البينة الجديدة
ــع عدد طالبي اللجوء العرب في االحتاد األوروبي  ارتف
العام املاضي، وسط أزمات اقتصادية وسياسية في 
ــر بيانات وكالة االحتاد  عدد من الدول العربية.وتُظه
ــوريا والعراق واملغرب  ــي للجوء (EUAA) أن س األوروب
احتلت املرتبة األولى بني الدول العربية العشر التي 
ــدم مواطنوها بطلب جلوء في دول االحتاد األوروبي  تق

في عام ٢٠٢٢.
١ - سوريا

تقدم حوالي ١٣١٧٠٠ سوري بطلبات جلوء في أوروبا 
ــن طالبي  ــدد الكبير م ــزى الع ــام ٢٠٢٢. ويُع ــي ع ف
ــية  ــوريني إلى تدهور األوضاع السياس اللجوء الس
ــام ٢٠١١.وكانت هذه  ــذ ع ــوريا من ــة في س واألمني
ــام ٢٠٢٠،  ــجل في ع ــف العدد املس ــات ضع الطلب
ــجيل ٦٤٥٤٠ طلب جلوء فقط، وهو أدنى  حيث مت تس
مستوى منذ عام ٢٠١٤.وفي عام ٢٠١٥، مت تقدمي أكثر 
ــوريني،  من ٣٧١ ألف طلب جلوء من قبل مواطنني س
ــجيله على  ــات مت تس ــن الطلب ــدد م ــو أعلى ع وه
اإلطالق.ومن املثير لالهتمام، أنه مت قبول طلبات ٩٤٪ 
من طالبي اللجوء السوريني، مسجلني أعلى معدل 
ــتويني العربي والدولي. للطلبات املقبولة على املس

ــر من ٨٨ ألف طلب جلوء  ــع ذلك، ال يزال هناك أكث وم
سوري معلق.

٢ - العراق
على الرغم من حتسن الظروف السياسية واألمنية، 
ــة الدول التي  ــراق املرتبة الثانية في قائم احتل الع
ــي دول االحتاد  ــوء ف ــب للج ــا بطل ــدم مواطنوه تق

األوروبي في عام ٢٠٢٢.
ــن ٢٦٩٠٠ عراقي قدموا  ــرت البيانات أن أكثر م وأظه
ــام ٢٠٢٢. ومع ذلك، مت  ــي أوروبا في ع ــات جلوء ف طلب
ــذه الطلبات. ما زال  ــي املائة فقط من ه ــول ٣٠ ف قب
ــجيل أكبر  ا.ومت تس أكثر من ١٧٠٠٠ طلب جلوء معلقً
ــدد من طلبات اللجوء العراقية في عام ٢٠١٥، مع  ع
١٢٦٠٠٠ طلب. في ذلك الوقت، سيطر تنظيم داعش 
اإلرهابي على األجزاء الشمالية والغربية من البالد.
وانخفض عدد طلبات اللجوء بشكل كبير في عام 
٢٠٢٠، حيث مت تسجيل أقل من ١٨٢٠٠ طلب وسط 

.١٩-COVID تفشي جائحة
٣ - املغرب

تاله املغرب مع ٢١٨٩٥ طلب جلوء في عام ٢٠٢٢، وهو 
أعلى رقم منذ ٢٠١٤، حيث سجل ٤٩٠٤ طلبات.

وفي عام ٢٠٢٠، مت تقدمي ٧٦٦٢ طلب جلوء فقط.

ومع ذلك، مت قبول ٥ في املائة فقط من هذه الطلبات، 
في حني ظل أكثر من ١٧٠٠٠ طلب معلق.

٤ - تونس
سجلت تونس، التي يبلغ عدد سكانها ١٢٫٥ مليون 
نسمة، ٢١٤٤٧ طلب جلوء في االحتاد األوروبي في عام 

.٢٠٢٢
ــعة أضعاف بني عامي  ــدد طلبات اللجوء تس وزاد ع
ــأن الوضع  ٢٠١٧ و٢٠٢٢، مما يعكس حالة القلق بش
ــة الواقعة في  ــي الدول ــادي ف ــي واالقتص السياس

شمال إفريقيا.
وسجلت تونس، مثل املغرب، في عام ٢٠٢٢ أكبر عدد 
من طلبات اللجوء منذ عام ٢٠١٤، ومع ذلك، مت قبول 
ــات، في حني ظل  ــط من هذه الطلب ــي املائة فق ٢ ف
ا. وقد ارتبط ذلك بتصنيف االحتاد  ــا معلقً ٦٢٤٧ طلبً
ــة، بينما تعطى األولوية  األوروبي ل تونس كدولة آمن
للدول التي تعاني من اضطرابات أمنية ، مثل سوريا 

واليمن والعراق وليبيا.
٥ - الصومال

ــدول االحتاد  ــون ١٧٥٩٠ طلب جلوء ل ــدم الصومالي ق
األوروبي في عام ٢٠٢٢ ارتفاعا من ١١١٨٠ طلب جلوء 

في عام ٢٠٢٠.

ومت قبول حوالي ٥٩ في املائة من هذه الطلبات، وهي 
ــبة أعلى من العديد من اجلنسيات العربية.ومع  نس
ا لدى  ــوء معلقً ــن ١٤٠٠٠ طلب جل ــك، ظل أكثر م ذل

خدمات الهجرة في دول االحتاد األوروبي.٦- مصر
وسجلت مصر، التي يبلغ عدد سكانها ١٠٧ مليون 
ــمة، ١٥٤٢٩ طلب جلوء في عام ٢٠٢٢ ، وهو أعلى  نس
ــام ٢٠١٤.وتضاعف هذا العدد ثالث مرات  رقم منذ ع
ــجيل أقل عدد من  ــا في غضون عامني. مت تس تقريبً
ــي ٣٢٢٠ طلبًا.ومت  ــام ٢٠٢٠ بحوال ــي ع ــات ف الطلب
ــن هذه الطلبات حيث مت  ــول حوالي ٧ في املائة م قب
ــرب، على أنها دولة  ــف مصر، مثل تونس واملغ تصني
ــجل عدد طلبات اللجوء اجلزائرية  آمنة.٧- اجلزائر س
ــجيل  في االحتاد األوروبي ٩٧٦٥ في عام ٢٠٢٢.ومت تس
أكبر عدد من طلبات اللجوء اجلزائرية في عام ٢٠١٦ 
ــا عندما واجهت الدولة الواقعة في  مع ١٢٣٧١ طلبً
ــمال إفريقيا أزمة اقتصادية وسط تراجع أسعار  ش
النفط.ومع ذلك، مت قبول حوالي ٨ في املائة من هذه 
ــى أنها بلد آمن.٨ -  ــات ألن اجلزائر مصنفة عل الطلب
ــطيني  ــطني كان هناك ٦٧٥٠ طلب جلوء فلس فلس
ــت هذه  ــام ٢٠٢٢. وكان ــي ع ــاد األوروبي ف ــي االحت ف
ــجلة في عام  ــدد الطلبات املس الطلبات ضعف ع

ــجيل  ــهدت ٣٣١٣ طلب جلوء.ومت تس ٢٠٢٠، والتي ش
أكبر عدد من طلبات اللجوء في عام ٢٠١٨ حيث بلغ 
ا. ــب جلوء معلقً ــل حوالي ٥،٤٨٦ طل ٧٣٦٣ طلبًا.وظ
ــة غير آمنة، حيث  ــطني على أنها دول وتُصنف فلس
ــطينية  ــبة قبول طلبات اللجوء الفلس بلغت نس
ــبة في العالم العربي،  ــي املائة، وهي أعلى نس ٦٥ ف
ــودانيون  ــودان قدم الس ــوريا واليمن.٩- الس بعد س
ا من  ــر من ٥٦٦٠ طلب جلوء في عام ٢٠٢٢، ارتفاعً أكث
٣١٥٢ طلبًا في عام ٢٠٢٠، ومت تسجيل أكبر عدد من 
ــودانية في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦،  طلبات اللجوء الس
ــع ١١٣٥٠ طلبًا في كل منهما. ومت قبول حوالي  بواق
٤٨ في املائة من طلبات اللجوء السودانية، أي أعلى 
بثماني نقاط من املتوسط األوروبي.١٠- اليمن وقدم 
ــوء في عام ٢٠٢٢، وهو أكبر  اليمنيون ٥٣٤٠ طلب جل
ــع  ــنوات التس ــن الطلبات املقدمة في الس ــدد م ع
ــات اللجوء  ــجيل أقل عدد من طلب ــة.ومت تس املاضي
اليمنية في عام ٢٠١٧ حيث بلغ ٢٣٣٢ طلبًا.ويحظى 
اليمنيون بعد السوريني باألولوية في العالم العربي 
من حيث قبول طلبات اللجوء في أوروبا، حيث تصل 
ــة ٣٩٠٦ طلبات  ــى ٨٤٪. وظل قراب ــبة القبول إل نس

جلوء معلقة.

متابعة/ البينة الجديدة
ــيوس  ــر األميركي ديفيد إغناش نش
ــط عقب  ــرق األوس ــن الش ــاال ع مق
الصينية بني السعودية  ــاطة  الوس
ــرق  ــال إن بكني متهد لش ــران، قائ وإي
ــاب، األمر الذي  ــط متعدد األقط أوس
ــتراتيجيا  يُعتبر تغييرا جوهريا وإس

في الوضع باملنطقة.
ــه  ل ــال  مق ــي  -ف ــب  الكات ــاف  وأض
ــت  بوس ــنطن  واش ــة  بصحيف
ــاد  اعتم إن   -(Washington Post)
ــط على قطب واحد،  ــرق األوس الش
حيث تهيمن أميركا على سياسات 
ــر  غي ــة  منطق ــه  جعل ــة،  املواجه
ــتقرة، مضيفا أن تعدد األقطاب  مس
ــي تأتي مع  ــر الت ــو من اخملاط ال يخل
التحوط املستمر لضمان التوازن بني 

القوى.
ــليح احلوثيني..  ــف تس ــن وق يتضم
ــران قائم  ــعودية: االتفاق مع إي الس

على احترام سيادة الدول
 
 

ــة األميركي  ــر اخلارجي ــل عن وزي ونق
ــنجر قوله إن  ــري كيس ــبق هن األس
ــط، بعد  ــرق األوس ــع في الش الوض
االتفاق بني السعودية وإيران، يشهد 
تغييرا جوهريا، وستكون هناك لعبة 

جديدة بقواعد جديدة.
ت 

ــب الكاتب إلى كيسنجر قوله  ونس
ــالم  ــة س ــني كصانع ــور بك إن ظه
ــار املرجعي  ــأنه أن «يغير اإلط من ش
للدبلوماسية الدولية في املنطقة» 

ــدة القوة  ــد الواليات املتح ــم تع إذ ل
ــا الدولة  ــا باعتباره ــة فيه املهيمن
ــة أو املرنة مبا يكفي  ــدة القوي الوحي
ــط في اتفاقيات السالم، وإن  للتوس
ــبت نصيبا من النفوذ  الصني اكتس

في املنطقة.
ــذي تقوم به  ــدور ال ــار إلى أن ال وأش
الصني حاليا يجعل قرارات إسرائيل 
ــدا، ألن على تل أبيب أخذ  أكثر تعقي
ــني االعتبار،  ــة بع ــح الصيني املصال

عند الضغط على إيران.
ــني حتصد  ــال بأن الص ــم املق واختت
ــركا «التي ظلت  حاليا ما زرعته أمي
تسعى منذ عقود» لتغيير سياسات 
ــن البرنامج  ــي املنطقة، لك ــران ف إي
النووي ال يزال ميثل العقبة الوحيدة.

متابعة/ البينة الجديدة
ــرائيلي  أعرب وزير الدفاع اإلس
ــن  ــس ع ــي غانت ــابق بين الس
ــرب  ــدالع ح ــن ان ــيته م خش
ــرائيل، قائال إن  ــة في إس أهلي
ــن الداخل. ــع يتفكك م اجملتم
ــدة تعليقا  ــاء ذلك في تغري ج
ــرة التظاهرات  ــى تزايد وتي عل
ــات  اإلصالح ــة  خط ــد  ض
القضائية التي تعتزم حكومة 
ــا. ــو تنفيذه ــني نتنياه بنيام

ــال غانتس -وهو أحد زعماء  وق
ــى أن تكون  ــة- «أخش املعارض

ــة هنا» في  ــرب أهلي هناك ح
ــاف «أعتقد أن  ــرائيل، وأض إس
ال أحد يريد ذلك، لكن التدهور 
ــلبي وخطر  ــدر س ــى منح عل
يتزايد». ــة  أهلي ــرب  حدوث ح
ــوءات  ــت نب ــال «هذه ليس وق
ــذا كالم  ــة عن غضب، ه نابع
ــل  داخ ــش  أعي ــا  أن ــي،  واقع
ــعبي وأرى كيف نتفكك». ش
واألربعاء املاضي ، أدلى الرئيس 
هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي 
ــال فيه  ــابه، ق ــح مش بتصري
ــا أهلية  ــد أن حرب ــن يعتق «م

ــن نصل  ــي حد ل ــة ه حقيقي
ــدم  ــو ال يفهم».وتق ــه، فه إلي
ــوغ بخطة حلل اخلالف  هرتس
بني احلكومة واملعارضة، فيما 
ــات  ــة اإلصالح ــق بخط يتعل
أن  ــى  إل ــار  القضائية.وأش
ــت  ــه يقوي الكنيس مخطط
ــة والنظام  ــان) واحلكوم (البرمل
ــى  «عل ــظ  ويحاف ــي،  القضائ
ــة  اليهودي ــرائيل  إس ــة  دول
ــذ أكثر من  والدميقراطية».ومن
ــابيع، يتظاهر عشرات  ١٠ أس
ــكل  بش ــرائيليني  اإلس آالف 

ــة  خط ــد  ض ــي،  يوم ــبه  ش
اإلصالح القضائي التي تعتزم 
ــو تطبيقها. ــة نتنياه حكوم
وتقول املعارضة إن اخلطة متثل 
ــة للدميقراطية،  ــة النهاي بداي
ــا  أنه ــو  نتنياه ــردّد  ي ــا  فيم
ــوازن  الت ــادة  إع ــى  إل ــدف  ته
ــة  التنفيذي ــلطات  الس ــني  ب
ــة. والقضائي ــريعية  والتش
تعديالت حتدّ  اخلطة  وتتضمن 
ــلطات احملكمة العليا،  من س
ــيطرة على  ومتنح احلكومة س

تعيني القضاة.

متابعة / البينة الجديدة
ــي  األميرك ــس  الرئي ــتأنف  اس
ــر  ــب النش ــد ترام ــابق دونال الس
ــبوك ويوتيوب  على منصتي فيس
ــرة األولى منذ  ــس اجلمعة، للم أم
ــى منصات  ــاباته عل تعليق حس
التواصل االجتماعي قبل عامني، 
ــاره على مقر  ــداء أنص ــب اعت عق
ــي  ــون الثان ــي كان ــرس ف الكونغ

.٢٠٢١
ــوري  اجلمه ــم  الزعي ــتهل  واس
ــعى إلى الترشح لوالية  الذي يس

ــى  إل ــه  عودت  ٢٠٢٤ ــام  ع ــة  ثاني
ــارة «لقد  ــات التواصل بعب منص
ــث مقطع  ــب ب ــى جان ــدت» إل ع
ــيفي» مدته ١٢ ثانية  فيديو «أرش
ــوزه بعد  ــن خطاب ف مقتطف م
انتخابات ٢٠١٦، يقول فيه «آسف 
تنتظرون.. عمل معقد»  جلعلكم 
ــارة «ترامب  ــي املقطع بعب وينته
ــد عودته إلى منصات  ٢٠٢٤». وبع
التواصل، أصبح مبقدور ترامب (٧٦ 
عاما) التمتع بإمكانية استخدام 
األدوات الرئيسية جلمع التبرعات 

السياسية والتواصل مع متابعيه 
البالغ عددهم ١٤٦ مليونا إجماال، 
ــيح نفسه مرة  ــعيه لترش مع س

أخرى للرئاسة عام ٢٠٢٤.
ــى ترامب والقائمون على  وال ينس
ــائل التواصل في  حملته دور وس
فوزه على منافسته الدميقراطية 
ــات  باالنتخاب ــون  ــالري كلينت هي
ــرت عام ٢٠١٦،  ــية التي ج الرئاس
فبينما كان فوزه مستبعدا، دعم 
ترامب حملته باستخدام مواقع 
ــم  ــل، وقال املتحدث باس التواص

حملته لـ «فوكس نيوز ديجيتال» 
ــي يناير/كانون الثاني املاضي إن  ف
ــتكون  ــبوك «س العودة إلى فيس
عامال مهما حلملة ٢٠٢٤ من أجل 

الوصول إلى الناخبني».
ولدى ترامب ٣٤ مليون متابع على 
ــن ٢٫٦ مليون  ــر م ــبوك وأكث فيس
ــت كلماته  ــوب. وقوبل ــى يوتي عل
ــس  ــه أم ــا عودت ــن به ــي دش الت
بآالف التعليقات، بينها «سعداء 
ــرى، عودتك تبعث  لرؤيتك مرة أخ

على االرتياح سيدي الرئيس».
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متابعة / البينة الجديدة   
وصل ممثلو (٨٣) دولة من مختلف 
ــة أربيل  ــم إلى مدين ــاء العال أنح
ــتان  كردس ــم  إقلي ــة  عاصم
آذار  ــان  مهرج ــي  ف ــاركة  للمش

ونوروز.
ــواردة فإن  ــب املعلومات ال وبحس
ــيعقدون لقاءات  ــدول س ممثلي ال
ــي اإلقليم على  ــؤولني ف مع املس

هامش الزيارة.
ــؤول دائرة  ــذا الصدد قال مس وبه
ــة في حكومة  ــات اخلارجي العالق
ــي  ــفني دزي ــتان س ــم كردس إقلي
أدلى  ــني  للصحفي ــح  ــي تصري ف
ــل الدولي خالل  ــن مطار اربي به م
ــدول، إن عيد  ــتقباله ممثلي ال اس
ــي ٢١ آذار يصادف  ــوروز خاصة ف ن
ــي العام ١٩٩١ حيث  فيها حتول ف
حترر فيه اقليم كردستان وأصبح 

ــم حر،  إقلي ــكيل  بتش ــبب  الس
ــام ١٩٩١ بذلنا  مبينا أنه منذ الع
ــيع عالقات اإلقليم  اجلهود لتوس

الدولية يوما بعد آخر.
ــح أنه بدعوة من رئيس وزراء  وأوض

ــتان سيشارك ممثلو  إقليم كردس
الدول والبعثات الدبلوماسية في 

بغداد وأربيل في هذه املراسم.
ــة أربيل، يوم  ــت في مدين وانطلق
ــان أعياد  ــبت املاضي، مهرج الس

ــة  «جداري ــاح  بافتت ــوروز  ون آذار 
الشهيدة خجة باوة»، أول ضحية 
ــة عام  ــي انتفاض ــاء ف من النس

١٩٩١ بإقليم كردستان

متابعة / البينة الجديدة   

ــن»  ص «ذا  ــة  صحيف ــرت  ذك
ــة أن الدولي البرازيلي  البريطاني
ــوض إضراب  ــي ألفيس قرر خ دان
ــجن  الس ــي  ف ــام  الطع ــن  ع
ببرشلونة بعد قرار زوجته جوانا 
ــبب  ــال عنه بس ــانز االنفص س
اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى 

ليلي ببرشلونة.
ألفيس  ــي  دان ــبانية  اإلس وزارت 
ــباط املاضي وسط أخبار  في ش
عن مطالبتها بالطالق، ثم زارته 
ــالة بخط  ــرت رس ــرا ونش مؤخ
يدها تعلن من خاللها انفصالها 

عنه.
ــروا» أن داني  وأكدت قناة «كوت
ــلونة  برش ــع  مداف ــس،  ألفي

ــغ ٣٩ عاما، قرر  ــابق، البال الس
ــام  ــن الطع ــراب ع ــوض إض خ
ــبب قرار  ــجن بس ــل الس داخ

زوجته.
ــاة من  ــادر القن ــب مص وبحس
داخل السجن فإن داني ألفيس 
«منهار متاما وعصبي جدا» بعد 

أن أخبرته جوانا، ٢٩ عاما، أنها 
ــد إنهاء زواجهما، وإن هناك  تري
ــيء.  ــا ال يأكل فيها أي ش أيام
ــت جوانا معظم صورها  وحذف
ــابها  ــس من حس ــة ألفي رفق
على «إنستغرام» بعد اعترافه 
ــابق بأنه مارس اجلنس مع  الس

الفتاة برضاها، وجاء بعد نفيه 
التام بأنه يعرفها.

ولم تصدر جوانا سانز املولودة 
ــي تزوجت  ــي والت ــي تينيريف ف
ــق  ــي ٢٠١٧ أي تعلي ــس ف ألفي

حول تقرير القناة اإلسبانية.
ــع  جمي ــي  القاض ــض  ورف
ــاوالت احملامني مبنح الدولي  مح
ــت،  املؤق ــراح  الس ــي  البرازيل
احتجازه في سجن  ــتمر  ويس
ــرار  ــار ق ــي انتظ ــلونة ف ب برش
ــث يواجه حكما  احملكمة، حي
بالسجن لعدة سنوات.وفسخ 
ــيكي  نادي أونام بوماس املكس
ــتمرار  ــس بعد اس ألفي ــد  عق
ــد اعتقل يوم  ــجنه، وكان ق س
ــي املاضي بعد  ــون الثان ٢٠ كان

شكوى الفتاة اإلسبانية.
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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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أمس األول اجلمعة وأنا متّجه صوب اجلامع في منطقتنا 
ــد املتقاعدين الذي أعرفه منذ  ألداء الصالة، إلتقيت أح
ــن طويل ولكنه كان على غير عادته هذه املرة فدنوت  زم
ــغله  ــراف احلديث معه ملعرفة ما يُش ــه وجتاذبت اط من
ــاعدته، لكنه  هد ملس ــن جُ ــتطيع م ــي أقوم مبا أس لعلّ
ــرج  ــعري بصوت متحش ــي وهو يردّد البيت الش فاجأن

وفيه غصة من األلم:
شكوتُ وما الشكوى ملثليَ عادةً

ولكن تفيضُ العنيُ بعد امتالئها
ــورة  ــل قرأت اآلية القرآنية (٧) في س ــم أردف قائالً : ه ث
ــرش العظيم : « فمن  ــول فيها ربّ الع ــة التي يق الزلزل
ــراً  ــال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة ش ــل مثق يعم
يره . وبعد أن فرغ من تالوة االية الكرمية أمطرني بسيل 
ــؤولني  ــبه بالعتب على املس ــئلة التي هي أش من األس
ــون راتب  ــز أن يك ــي العزي ــا أخ ــى ي ــني: أترض والبرملاني
املسؤول أو النائب اضعافاً مضاعفة ( باملاليني )  قياسا 
ملا يتقاضاه املتقاعد من راتب شهري يتراوح مابني (٤٠٠ 
ــؤولون والنواب  ــار ؟. وهل ان هؤالء املس ــف دين ـ ٥٠٠) أل
ــون ذات املعاناة ؟. عندما يذهب املتقاعد للعالج  يواجه
في العيادة اخلاصة أو شراء األدوية باهظة الثمن ؟. وهل 
أن هؤالء يأكلون ويشربون وينامون مثلما نأكل ونشرب 
ــه من متاعب  ــم هي غير ما نعيش ــام؟ أم أن حياته ونن
ــاة ال حصر لها ؟. وملاذا لم تُطبّق نصوص قانونية  ومعان
دت إلنصاف املتقاعدين ومنها املادتان (١٤ و ٣٦) ؟. ومن  وُجِ
هو املتسبّب في عرقلتها ؟. ثم قال لي : أحتدى أن يعيش 
ــؤول أو برملاني براتب قدره ( ٤٠٠ ـ ٥٠٠) ألف دينار  أي مس
.. فقلت له : واهللا أن راتباً شهرياً كهذا هو مصروف يوم 
ــؤول أو النائب !! لكنه عاد ليطلق عبارة  واحد ألبن املس
ــه األمر بالقول : « ارحموا  عتب أخرى موجهة ملن يعني
ــماء».  وظل يتمتم  من في األرض يرحمكم من في الس
ــوب بالغضب واللوعة  ــوت مرتفع هذه املرة ومصح بص
ــتكي من  ــه .. وإن للظالم صدراً يش ــه الظلم بعين : إن
غير علّة !! وقبل أن أهمّ باملغادرة للّحاق بصالة اجلمعة 
ــرغ ما في صدري  ــول لي : دعني أف ــتوقفني وهو يق اس
ــوه مخلصاً  ــباً وأدع ــه الى اهللا مُحتس ــن وجع وأتوج م
ونحن على أبواب شهر رمضان الكرمي وهو الشهر الذي 
تُستجاب فيه الدعوات بأن ينتقم اهللا من كل من أحلَق 
ــادة رواتبهم وحال دون رفع  ــن وعرقل زي األذى باملتقاعدي
ــاهم في خلو املوازنة العامة  ــتواهم املعيشي وس مس
من أي زيادة لهم .. سأبقى أُدين كل من امتدت يده خلبز 
ــروعة والقانونية،   الفقراء وحرمهم من حقوقهم املش
ــم ويدافع  ــن ينتصر له ــى كل م ــظ اهللا ويرع وأن يحف
ــم واذكرّهم  ــاة كرمية له ــعى لتأمني حي ألجلهم ويس
ــول نصير الفقراء اإلمام علي بن أبي طالب (ع) : ( لو  بق
ــالً لقتلته). وأنا أودّع هذا املتقاعد أدركت  كان الفقر رج
لني رسالة، وها أنا اليوم انشرها وأوجهها الى  بأنه حمّ

مجلس النواب املوقر.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@Ú€bçâ
@Ü«b‘nfl@Ô”aä«@ÂüaÏfl@Âfl
ä�”ÏΩa@laÏ‰€a@è‹©@µa

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

@Üv‰némÎ@Úflb‡‘€a@ø@÷äÃm@èÌâbi
 âaÏí€a@—Óƒ‰n€@ìÓ¶bi

@·Ó‡ñm@“¸e@H3I@Ú”äç@Ô«�Üm@Úibñ«
\è◊g@èÓjç^@ÑÎâbñi@’‹»nÌ

ــر من  ــع عش ــن املقرّر ان تنطلق صباح اليوم االحد، التاس  م
ــهر آذار  احلالي مسيرة راجلة يُتوقع لها ان تكون مليونية   ش
ابتداءً من جامع (ابن بنيّة) وسط بغداد وحتى مجلس النواب  
العراقي إلسماع مطالبهم، بحسب تصريح لرئيس جمعية 
ــكري)..  ــامر الش ــن العراقيني- املقر الرئيس (أبو س املتقاعدي
ــبة أود اإلشارة بإنني، واجباً وليس فضالً، كتبت  وبهذه املناس
ــرت في هذه الزاوية حتديداً  ــر من (٢٠٠) عمود صحفي نُش اكث
ــت خصيصاً للدفاع عن قضايا املتقاعدين وحقوقهم  رّس كُ
ــم وصوالً الى نيل  ــنب واإلجحاف الذي حلق به ــتلبة والغ املُس
ــرة بأن  ــذه امل ــم ه ــرف لك ــروعة ، وأعت ــتحقاقاتهم املش اس
ــاف جلانبهم ينطلق من  ــي مع املتقاعدين او االصطف تعاطف
إعتبارين اساسيني، هما واجبي الصحفي واألخالقي والوطني 
واإلنساني وثانيهما هو إنني واحد من هؤالء املتقاعدين (خط 
ــعر صراحة بذات املعاناة التي يشعر  ــفورة) وأش ونخلة وفس
ــزردوم بينما ارى  ــن ال ــوم ومخنوق م ــد مظل ــا كل متقاع به

السياسي او املسؤول او النائب يأكل احللقوم!!
 وال اخفيكم سراً ايضاً بأن واحداً من تلك االسئلة التي ظلت 
ــز امام ناظري  بحثاً عن أجوبة لها.. تصوروا يا أخوان ان  تتقاف
ــم فهو ليس  د ال ينطبق عليه هذا االس قانون التقاعد املوحّ
د وال هم يحزنون، والدليل ان اول رئيس جمهورية مؤقت  مبوحّ
ــيد ( غازي  ــراق بعد الغزو االمريكي  عام (٢٠٠٣) وهو الس للع
ــدره (٦٢) مليون دينار  ــاور) يتقاضى راتباً تقاعدياً ق عجيل الي
ــدن، بينما أنا العبد الفقير هللا  ــهرياً وهو يعيش اآلن في لن ش
ــرت على  ــنة (وتكسّ ــذي تناهز خدمتي الوظيفية (٣٧) س وال
ــروى  ــاوي ش ــي گحوف الدنيا) اتقاضى( تفاليس) ال تس راس
ــبب هو انني أُحلت على التقاعد قبل إقرار قانون  نقير، والس
د  رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) وتعديالته ولهذا فأنا  التقاعد الالموحّ

مصنّف في خانة ما بات يعرف بـ (املتقاعدون القدامى)!!
ــني املتقاعدين الذين  ــن مالي ــط.. فقط واحد م ــا واحد فق  ان
ــم من األذى حد  ــت حقوقهم ونالهم ما ناله ــوا وبُخس لم ظُ
ــبق اإلصرار  د مع س ــم والذي يرقى الى اإلجحاف املتعمّ العظ

د.. والترصّ
ــف وبإصرار  ــن تعرّضت للتعس ــريحة املتقاعدي ــم ان ش  نع
ــود.. وإن كل ما يجري  ــب ومقصود وحق العود ورب املعب عجي
ــية ال تريد إلصحاب  ــه إرادة سياس ــن ظلم تقف خلف اآلن م
ــر منقوصة وأن  ــل حقوقهم كاملة غي ــيبة البيضاء ني الش
ن  يعيشوا حياة تليق بتضحياتهم وحجم عطائهم ومبا يؤمّ
حفظ كرامتهم. واال ملاذا هذا التعنّت في عدم قيام احلكومات 
ــات املتقاعدين؟  املتعاقبة بتحقيق زيادة محترمة في معاش
ــة او عرقلتها حتت قبة  ــريع قوانني ملغوم د بتش وملاذا التعمّ

البرملان؟؟
ــأن إبقاء  ــن املتقاعدين ب ــري م ــت وأيقن غي ــد أيقن ــم لق  نع
ــث في حالة حرمان  ــتفيد والوري املتقاعدين (القدامى) واملس
ــر  قة ومأزومة وإال مباذا تفسّ ــية معوّ تقف خلفه إرادة سياس
لي إحجام احلكومات املتعاقبة عن تقدمي منجز  واحد يُدخل 

الفرحة في قلوب املتقاعدين!!
ــدون كلمتهم ويهتفوا  ــوم األحد يفترض ان يقول املتقاع الي
ــالطني وعندما ال  ــدويّ صيحاتهم عروش الس بقوة ولتهتز ل
يفعل املتقاعدون ذلك فليجلسوا على االرائك وهم ميضغون 
الصبر اجلميل.. يا أصحاب الشيبة البيضاء إثبتوا حضوركم 
ــن دون ذلك فال زيادة للرواتب في املوازنة وهي كما تعلمون  وم

لثالث سنوات!!

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
NNÂÌÜ«b‘nflbÌ@aÏ–nÁg

¥ü˝é€a@ �îÎä«@·ÿj€b�Ω@ånËn€Î@

* رئيس التحرير التنفيذي
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‚b»�€a@Â«@läöÌ@èÓ–€c@Ô„aÖ@NNfibñ–„¸bi@ÈnuÎã@âaä”@Ü»i

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

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

متابعة / البينة الجديدة   
الفرنسية  ــلطات  الس أعلنت 
ــوارع  أن كمية النفايات في ش
ــن  ط آالف   ١٠ ــت  بلغ ــس  باري
ــال جمع  ــراب عم ــبب إض بس
ــن  م ــم  الرغ ــى  عل ــة،  القمام
اجلهود املبذولة إلجبارهم على 

العودة إلى العمل.
ــات  النفاي ــة  كمي ــت  وارتفع
ــجلت  ــوارع بعدما س في الش
ــابق من  ــن في وقت س ٧٦٠٠ ط
األسبوع، على الرغم من إعالن 
ــر الداخلية جيرالد دارمانان  وزي
أن املضربني أُجبروا على العودة 
ــلطات  ــى العمل مبوجب س إل
ــة  حلماي ــة  م املصمَّ ــوارئ  الط

اخلدمات األساسية.

ــي ال» «من  ــو «ار ت ــال لرادي وق
ــاح، يتم  ــن هذا الصب اليوم، م

تفريغ احلاويات».
ــاعد لرئيسة بلدية  ونفى مس
باريس االشتراكية آن هيدالغو 
ــان والرئيس  ــة لدارمان املعارض
ــرون،  ــل ماك ــي إميانوي الفرنس
ــال «لم  ــر قائ ــول أي تغيي حص
ــي  ف ــاحنات  ش ــاك  هن ــن  تك

األماكن العامة».

متابعة / البينة الجديدة   
ــج الفدية،  ــة برام ــت عصاب زعم
سرقة (٣) آالف تصميم من الفريق 
ــبيس إكس»  اخملتص بصاروخ «س
التابع لشركة إيلون ماسك وتهدد 

ببيعها للمنافسني.
ــق على  ــة تطل ــذرت مجموع وح
ــر  امللياردي  LockBit ــها  نفس
ــابق من هذا  األميركي في وقت س
ــبوع، حيث هددت يبيع تلك  األس
التصاميم املسربة، في مزاد علني 

في ٢٠ آذار اجلاري.
ــور على اإلنترنت، قالت  وفي منش
ــم  التصامي ــك  تل إن  ــة  اجملموع
ستجد مشتريها في أسرع وقت 
ــت صحيفة  ــا نقل ــق م ــن، وف ممك

«ديلي ميل» البريطانية.
ــه إلى  ــور موج ــي منش ــرت ف وذك

ــع  ــي بي ــاعدك ف ــك «سنس ماس
ــركات  الش ــى  إل ــك  تصميمات
املصنعة األخرى، مثل بناء سفينة 

بشكل أسرع والطيران بعيداً».
ــي (٣) آالف  ــت «هناك حوال وأضاف
ــل  ــن قب ــه م ــادق علي ــم مص رس
ــس»،  إك ــبيس  «س ــي  مهندس
وتابعت «سنطلق املزاد في غضون 
ــع  ــر جمي ــيتم نش ــبوع، وس أس

البيانات املتاحة!».

بابل/ البينة اجلديدة /سلامن احلسيناوي

ــراف االحتاد العام لنقابات العمال في العراق وبالتعاون مع االستاذ ( حسن  بإش
ــيق مع  ــات العمال في محافظة بابل وبالتنس ــم علوان) رئيس احتاد نقاب كاظ
اللجنة املشرفة على انتخابات نقابات الطب التكميلي واالعشاب الطبية في 
العراق وبحضور الدكتورة ( وفاء بيد اهللا احلميدي) رئيس  النقابة العامة للطب 
التكميلي/ املركز . مت صباح يوم االربعاء املاضي املوافق ( ٣/١٥/ ٢٠٢٣) استكمال 
ــتناداً الى  ــاب الطبية/ فرع بابل) إس ــاب ( نقابة الطب التكميلي واالعش انتخ
ــنة١٩٨٧ الصادر من وزارة  ــل الثالث للقرار رقم (٣) لس ــادة (١) من قرار التعدي امل
ــور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد  ــؤون االجتماعية واملنش العمل والش
ــن املادة (١٥) من النظام   ــب الفقرة ( اوال م ــي١٢/٢٦/ ٢٠٢٢  وحس (٤٧٠١/ ص/٨) ف
ــادة (  ــي املوحد للتنظيمات النقابية والعمالية في العراق. وقد فاز الس الداخل
ــن عبود/ نائبا وعباس علي  ــن كاظم/ رئيسا للنقابة ومحمد حس محمد حس
عبيد/ أميناً مالياً وعلي حسني حران/ عالقات العمل وعلي عبد احلسني كاظم/ 
ــدّ على ايدي السادة الفائزين   وتهنئهم  عالقات داخلية). «البينة اجلديدة» تش
ــن اهللا التوفيق  ــة الصالح العام. وم ــاح في خدم ــم التقدم والنج ــة له متمني

والسداد.


