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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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ــيبة البيضاء»  ــاب «الش قام أصح
ــن  م ــني  العراقي ــن  املتقاعدي ــن  م
محافظة بغداد واحملافظات األخرى 
ــد (٢٠٢٣/٣/١٩) بتظاهرة  امس األح
ــن جامع «ابن  ــدة انطلقت م حاش
ــالوي احللة  ــي منطقة ع ــة» ف بنيّ
ــس  مجل ــى  مبن ــى  وحت ــداد  ببغ
ــماع مطالبهم  ــل اس ــواب ألج الن
ــم التي نصت  ــروعة وحقوقه املش
ــني. وبوصفنا جريدة  ــا القوان عليه
ــرائح اجملتمع  ــى قضايا كل ش تتبن
ــم املتقاعدون  ــة منه ــي املقدم وف
ــش حتت  ــن يعي ــون وكل م واملوظف
ــد رئيس  ــر، فإننا نناش ــط الفق خ

ــياع  ش ــد  محم ــيد  الس ــوزراء  ال
ــوداني ونقول له : إنصت لهم  الس
وانصفهم  ــكاواهم  ــتمع لش واس
ف عنهم عناء احلياة الصعبة  وخفّ
فهم «حزام ظهرك»   وأملهم كبير 
ــبق  بك، وال بد من التذكير بأنك س
أن خاطبت هيئة التقاعد ومبوجب 
كتاب رسمي لتطبيق املادتني (١٤ و 
ــهر والسنوات  ٣٦) ولكن مرّت األش
لم تقم اجلهات التنفيذية مبا يجب 
ــا الوطنية  ــي القضاي ــد اآلن. وف حل
املهمة نؤكد بأن العراق بحاجة الى 
ــادرة املصالح  ــي ومغ هدوء سياس
ــع احلزبية كي  ــخصية واملناف الش
ــدمي اخلدمات  ــرغ احلكومة لتق تتف
ــعب  للش ــة  املطلوب ــية  األساس

ــه واطيافه  ــكل قوميات ــي ب العراق
ــه .. وان اخلالفات هي أكبر  ومناطق
ــات  اخلدم ــك  تل ــدمي  لتق ــل  معرق
ــة أخرى تلك  ــاك قضية مهم .وهن
ــودة اآلن في  ــة موج ــي ان املوازن ه
ملعب البرملان بعد ان صادق عليها 
مجلس الوزراء وان على هذا البرملان 
ان يسارع ألجل اخضاعها للقراءة 
والنقاش بغية اقرارها وان أي تأخير 
ليس في مصلحة العراق وشعبه، 
ــارة ان  ــح العب ــا بصري ــل نقوله ب
ــتهداف  ــو اس ــة ه ــل املوازن تعطي
للشعب وإلحراج احلكومة في ذات 
ــة مجلس  ــت فهل تعي رئاس الوق
ــارع  ــة وتس ــك احلقيق ــواب تل الن
ــات بواقع  ــد اجللس ــل عق ألن جتع

ــة  بطريق أم  ــتثنائي  واس ــي  يوم
ــات مجلس  ــني).. ان جلس (خد وع
النواب ومنذ بدء الدورة التشريعية 
ــة احلالية وحلد اآلن ليست  اخلامس
ــي متعثرة وغير  ــرام بل ه على ماي
ــرات  ــة ، بينما هناك العش منتج
ــة مازالت تنام  ــن القوانني املهم م
ــوا على  ــان .. كون ــوف البرمل في رف
ــؤولية واعملوا مبكاشفة  قدر املس
ــعب يا كل أعضاء البرملان ألن  الش
شعبكم ينتظر منكم أداء دوريكم 
ــكل  بالش ــريعي  والتش ــي  الرقاب
املطلوب وباحلرص والشجاعة التي 
ــكل اجناز  ــا نصفق بحرارة ل جتعلن
ــان .. فهل  ــت قبة البرمل يتحقق حت

وصلت البرقية؟!.

كتب رئيس التحرير
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ــة املالية النيابية عطوان العطواني،  قال رئيس اللجن
امس األحد، إن اللجنة اخملتصة بتعديل سلم الرواتب 
ــته وإنضاجه.وأضاف العطواني، أن  تعكف على دراس
ــة  ــب «اآلن في عهدة جلنة الدراس ــلم الروات قانون س
ــلبية وانعكاسه  االقتصادية التي تدرس اجلوانب الس
ــس الوزراء  ــيمكن جملل ــوق، وبعد أن ميضي س على الس
التصويت عليه»، متابعاً: «إذا كان السلم بحاجة إلى 
تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون املقترح 

إلى البرملان».

بغداد /

شوارعنا تختنق يوم بعد آخر والحلول تنام على ظهر سلحفاة .. فأين اِّـفر؟!

رفعت رئاسة مجلس النواب، امس 
ــعار  ــة اجمللس إلى اش األحد، جلس
آخر. وقالت الدائرة اإلعالمية جمللس 
ــان إن «النائب الثاني  النواب في بي
ــاخوان  ــس مجلس النواب ش لرئي
ــة مجلس  ــد اهللا قرر رفع جلس عب
ــس، إلى  ــها، ام ــواب التي ترأس الن
ــعار آخر».واضافت ان «اجللسة  اش
ــى  االول ــراءة  الق ــاء  انه ــهدت  ش
ــادي  ــل احل ــون التعدي ــروع قان ملش
ــرون لقانون املالك، والقراءة  والعش
االولى ملشروع قانون اقرار البيانات 
املنتهية  ــة  املالي ــنة  للس ــة  املالي
ــى  االول ــراءة  والق  ،٢٠١٤ ــنة  لس
ملشروع قانون التعديل االول لقانون 
الشركات االمنية اخلاصة، والقراءة 

ــاعدة  ــروع قانون املس ــى ملش االول
ــروع  القانونية، والقراءة االولى ملش
ــم املعلومات  ــون االحصاء ونظ قان
ــر  آخ ــد  صعي ــى  عل ــة».  اجلغرافي
ــران، أمس محضرا  ــراق وإي وقع الع
ــال أمني اجمللس  ــتركا .وق أمنيا مش
األعلى لألمن القومي اإليراني علي 
شمخاني ، إن اجلهود املشتركة بني 
العراق وإيران خالل األشهر املاضية 
وتنظيم االتفاقية األمنية الشاملة 
واالنتهاء منها ستضمن االستقرار 
ــى  ــة عل ــاع األمني ــني األوض وحتس
ــمخاني  ــدود البلدين.وأضاف ش ح
لدى لقائه مستشار األمن القومي 
قاسم األعرجي، إنه «مع التطبيق 
ــة األمنية،  ــارم لبنود االتفاقي الص
ــكل كبير  ــة إلى احلد بش باإلضاف
من التهديدات اإلرهابية ومنع خلق 

حالة من انعدام األمن على احلدود، 
ــة  التنمي ــس  أس ــر  توفي ــيتم  س
الشاملة للعالقات بني البلدين في 
واالقتصادية  ــية  السياس ــاد  األبع
ــر  ــن قبل».واعتب ــر م ــة أكث واألمني
ــال  الفع ــدور  «ال أن  ــمخاني،  ش
ــاعدتها  العراقية ومس للحكومة 
غير املترددة في مجال الوصول إلى 
ــعودية  ــاق األخير إليران والس االتف
ــاء. على صعيد  ــتحق الثن أمر  يس
ــس  مجل ــس  رئي ــد  أك ــة  صل ذي 
ــوداني،  ــياع الس الوزراء محمد ش
أرض  ــون  تك الن  ــع  القاط ــه  رفض
ــرحاً لتواجد اجلماعات  العراق مس
ــب اإلعالمي  ــلحة.وذكر املكت املس
لرئيس الوزراء:» ان السوداني التقى 
ــى لألمن  ــني اجمللس األعل امس، أم
ــمخاني  ــي اإليراني علي ش القوم

ــهد اللقاء  ــد املرافق له».وش والوف
التباحث في العالقات بني البلدين، 
ــية  والسياس ــة  األمني ــاع  واألوض
ــبل تعزيز  ــوم املنطقة، وس في عم
ــس  رئي ــتقرارها.وأكد  واس ــا  أمنه
ــاء  اللق ــالل  خ ــوزراء  ال ــس  مجل
ــت الرافض ألن  موقف العراق الثاب
ــة منطلقاً  ــون األراضي العراقي تك
ــن دول اجلوار. ــى أيّ م ــداء عل لالعت

ــوداني، رفضه القاطع    ــدد الس وش
ــرحاً  مس ــراق  الع أرض  ــون  تك أن 
ــلحة، أو أن  لتواجد اجلماعات املس
ــتهدافها، أو أيّ  تكون منطلقاً الس
ــيادة العراقية.وجرى  مساس بالس
ــاق التفاهم  م اتف ــتعراض تقدّ اس

األخير املبرم بني إيران والسعودية.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــى القاضي  ــس القضاء األعل ــث رئيس مجل بح
ــس االعلى لالمن القومي  ــق زيدان، وأمني اجملل فائ
ــمخاني، امس األحد، االجراءات  اإليراني علي ش
ــان  ــر بي ــة املطار.وذك ــة بجرمي ــة اخلاص القضائي
ــة اجلديدة» أن زيدان  ــس القضاء ورد لـ «البين جملل
ــن القومي  ــس االعلى لالم ــتقبل امني اجملل «اس
ــاء «اخر  ــمخاني».وبحث اللق ــي ش ــي عل االيران
االجراءات القضائية اخلاصة باللجنة املشتركة 
ــفرت عن  ــار التي اس ــي جرمية املط ــق ف للتحقي
ــليماني  ــر املهندس وس ــادة النص ــهاد ق استش
ــهد نائب رئيس  ــل عامني، استش ورفاقهم».وقب

هيئة احلشد الشعبي أبو مهدي املهندس وقائد 
ــليماني، بغارة  ــم س فيلق القدس اإليراني قاس

أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.

ــي،  قرر رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
ــالمي من جلنة  نقل عضوية النائب هادي الس
ــة واملياه  ــة الزراع ــى جلن ــة إل ــة النيابي النزاه

واالهوار.وبحسب وثيقة صادرة عن احللبوسي 
ــن مريهج    ــل النائب هادي حس ــه تقرر نق فإن
ــى جلنة الزراعة  ــالمي من جلنة النزاهة ال الس

واملياه واالهوار النيابية.
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ــذ  املناف ــري،  الغري داود  ــر  اثي ــارة،  التج ــر  وزي ــح  افتت
ــة ومدينة الصدر تزامناً  ــويقية في الكرخ واحلري التس
ــت وزارة  ــارك .وكان ــهر رمضان املب ــرب حلول ش مع ق
ــويقيا  التجارة اعلنت امس االول افتتاحها مركزا تس
لبيع املواد الغذائية في منطقة االسكان غربي بغداد.

وذكرت في بيان : انه بحضور وزير التجارة اثير الغريري 

سيتم افتتاح املركز التسويقي في منطقة االسكان 
ــعار  واخملصص لبيع املواد الغذائية الى املواطنني وبأس
ــهر رمضان  ــة في املركز  بالتزامن مع حلول ش مدعوم
الكرمي .واضافت : ان املركز التسويقي يأتي للسيطرة 
على ارتفاع اسعار املواد الغذائية في السوق والدعم 
ــتمر للمواطنني من وزارة التجارة وللتخفيف عن  املس

كاهل املواطنني جميعا.

ــية في مكتب الرئيس  ــاعد الشؤون السياس  قال مس
ــلمان بن عبد  ــعودي امللك س اإليراني، إن «العاهل الس
ــي  ه دعوة إلى الرئيس اإليراني إبراهيم رئيس العزيز وجّ
ــنيم»  ــبما ذكرت وكالة أنباء «تس لزيارة الرياض»، حس
ــر صفحته  ــمية.وفي تغريدة عب ــبه الرس ــة ش اإليراني

ــية في  ــؤون السياس ــاعد الش ــال مس ــر، ق ــي تويت ف
ــيدي، إن «ملك  ــب الرئيس اإليراني، محمد جمش مكت
ــالة  ــلمان بن عبد العزيز، رحب في رس ــعودية س الس
ه  ــقيقني، ووجّ إلى الرئيس اإليراني باتفاق البلدين الش
دعوة له إلجراء زيارة رسمية إلى الرياض، ودعا إلى تعزيز 

التعاون االقتصادي واإلقليمي»،

@¥fldm@Â‹»Ì@Üíßa
@ÚÌäflb»€a@ıaäzï@’üb‰fl

›flbÿ€bi@âbj„˛a@ø
ــعبي  ــد الش نفذت قوة من اللواء (٥٤) في احلش
واجبا أمنيا لتفتيش صحراء العامرية مبحافظة 
ــان ان «قوة من  ــد في بي ــر اعالم احلش األنبار.وذك
اللواء (٥٤) وقطعات من اجليش خرجوا لتفتيش 
ــث مت  ــة، حي ــراء العامري ــار بصح ــة اآلب منطق
التفتيش عن االسماء املطلوبة والتدقيق األمني 

للعوائل املتواجدة فيها.

بغداد /

بغداد /

وكاالت /

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة

ــة  والفني ــية  الهندس ــوادر  الك ــت  قام
ــاجلية  ــل الش ــي معام ــغيلية ف والتش
ــود  وبجه ــكك  الس ــركة  ــة لش التابع
ــل  ــح وتاهي ــة تصلي ــتثنائية بحمل اس
ــر  ــال مدي ــة( DEM).وق ــني معطل قاطرت
ــس خالد  ــدس يون ــركة املهن ــام الش ع
ــب توجيهات وزير النقل  جواد: انه حس

االستاذ رزاق محيبس السعداوي، حيث 
ــملت عملية التأهيل واالدامة تبديل  ش
ــراف  الوحدات املتحركة للقاطرتني باش
مدير قسم الهندسة االلية الكهربائية 
ــأوى قاطرات  ــى م ــا  ال ــلت كالهم وأرس
ــاهمة   ــطى للمس منطقة بغداد الوس
ــوالت البضائع  ــادة طاقة حجم منق بزي
ــاً لالقتصاد  ــتقات النفطية، دعم واملش
الوطني وتعظيم موارد السكك املالية.

بغداد  / البينة الجديدة

ــة إبراهيم  ــد وزير التربي أك
نامس اجلبوري، امس االول 

ــة  ــزم احلكوم ــبت، ع الس
ــدوام الثالثي  على إنهاء ال
ــة  الطينيـــــ ــدارس  وامل
العام املقبل. ــة  والكرفاني

ــوري خالل زيارته  وقال اجلب
ــة ذي قار: إن»  إلى محافظ
ــدف إلى الوقوف  الزيارة ته
ــع  الواق ــى  عل ــالع  واالط

ــة»،  ــي احملافظ ــوي ف الترب
ــه» مت افتتاح ٨٢  ــا، أن مبين
ــار، وهي  ــة في ذي ق مدرس
من ضمن املشاريع اخملتلفة 
السنوات  خالل  واملتلكئة 
ــد، أن» هناك  املاضية».وأك
وتوجيهات  حكوميا  عزما 
ــوزراء محمد  ــن رئيس ال م
ــأن  ب ــوداني  الس ــياع  ش
يشهد العام املقبل نهاية 
واملدارس  ــي  الثالث ــدوام  ال
الطينية والكرفانية وعلى 
ــتمر  تس ــاس  األس ــذا  ه
املدارس  احلكومة مبشاريع 
ــات  ــع محافظ ــي جمي وف

العراق».

2محليات
ÚÓ˜Ój€a@pb–ïaÏ‡‹€@bËn‘ib�fl@‚Ü»€@Ú‘‹Ãfl@ÙäÅc@HUIÎ@@Ú‹flb«@âãb©HUINN@›ibi

åvßa@âaä”@Âfl@paâbÓé€a@ÍàÁ@?rnémÎ@ÚÌâb‰€a@pbuaâÜ€aÎ@HŸnÿn€aI@›Óvém@Ò6œ@ÖÜ∑@CâÎä‡�€aD

È�‹ÓÃímÎ@Íâb�‡«g@ �Ü�»i@·�ˆb‘€a@o�‰8@›�‡»fl@�b�Ó8â@|�nn–Ì@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ

األنبار / البينة الجديدة
ــول  ــار، دخ ــة األنب ــي محافظ ــة ف ــرة الصح ــت دائ أعلن
ــى اخلدمة، فيما أوضحت  ــفيي حديثة والكرمة ال مستش
خططها للعام اجلاري.وقال مدير قسم املشاريع وخدمات 
ــر منير  ــرة صحة األنبار ياس ــة في دائ ــة والصيان الهندس
ديالن ، إنه «مت أخيراً دخول مستشفى حديثة ومستشفى 
ــراع بالعمل  الكرمة الى اخلدمة، وجرى التأكيد على اإلس
ــيتم اإلعالن  ــفيي هيت والقائم».وأضاف، «س في مستش
عن دخول ثالثة مستشفيات أخرى هي اخلالدية والعامرية 
ــة مبوجب  ــات املالي ــني التخصيص ــد تأم ــة بع والصقالوي
ــروع  املوازنة»، مؤكدا، أن «خطة دائرة الصحة تتضمن مش
ــة وتأهيل  ــفى عن ــي مستش ــوارئ ف ــات الط ــل رده تأهي
مستشفى الطوارئ في ناحية البغدادي، وقد متت املباشرة 
باملرحلة الثانية من العمل بعد إحالة املشروع الى صندوق 
إعمار املناطق احملررة، فضالً عن تأهيل مستشفى الطوارئ 
في راوه، فيما يجري العمل حاليا مبستشفى الرمادي الذي 
ــيتم افتتاحه خالل هذا العام، إضافة الى أعمال تأهيل  س
ــه « مت إجناز مركز القلب  ــام».وأكد ديالن، أن في بعض األقس
ــزه بأجهزة متطورة ومنها  وجراحة األوعية الدموية وجتهي
ــب، وان خطة  ــور التنصي ــطرة الذي مازال ط ــاز القس جه
ــروع تأهيل بناية مركز الكلية  ــمل مش دائرة الصحة تش
الصناعية وجتهيزه بأحدث األجهزة املتطورة، وإنشاء بناية 
ــيتم جتهيزه  ــعاع، وس ــرطاني والعالج باإلش املعجل الس
ــعاع من قبل وزارة الصحة»، الفتا الى «إحالة  بجهازي إش
بعض املراكز الصحية الى التنفيذ في النخيب واحلبانية، 
ومركز الطاش في الرمادي».وأشار الى «إجناز مشروع قطاع 
ــاع الرعاية  ــدادي وقط ــي البغ ــة األولية ف ــة الصحي رعاي
ــاء مركز  الصحية األولية في القائم، وتهيئة خطط إلنش
صحي تخصصي لألسنان في الرمادي، وجتهيز مركز جراحة 
ــزة متكاملة ضمن  ــي الفلوجة بأجه ــة العصبية ف اجلمل
ــار، وافتتاح بناية القلب املفتوح، إضافة الى  صندوق اإلعم
سعي دائرة الصحة واهتمامها باملراكز التخصصية، مثل 
مركز العيون ومركز العقم الذي مت إجنازه بالكامل وبانتظار 

مراحل التجهيز».

بغداد / البينة الجديدة

ــل  العم ــر  وزي ــن  أعل
ــة  ــؤون االجتماعي والش
السبت  االسدي،  أحمد 
ــع الوجبة  ــي، توزي املاض
األولى من املنحة املالية 
ــني  املتوف ذوي  ــى  عل
ــي كربالء  ــام ٢٠٢٠ ف لع
األسدي  ــة.وقال  املقدس
ــت من  ــة وزع : إن «املنح
ــركات  ش ــدى  إح ــل  قب
التأمني التي تعاقدت مع 
الوزارة، لتشمل املتوفني 
ــام ٢٠٢٠، وهي ال  في الع
املتوفني  ــى  عل ــر  تقتص
ــروس كورونا  ــبب في بس

ــاف  اجلميع».وأض ــل  ب
ــدي، أن» الوزارة مع  األس
ــركة التأمني  مالكات ش
باملرحلة  اليوم  ــرت  باش
ــع املنح  ــى من توزي األول
ــة  ــي محافظ ــة ف املالي
ــة»،  املقدس ــالء  كرب
ــمول  ــى» ش ــيراً، إل مش
ــتفيدا  مس  ٣٨٠ ــة  قراب
بهذه املنحة».وأشار إلى، 
توزيع  تأخير  ــبب  أن» س
مليون  ــة  البالغ املنحة 
ــتفيد  ــكل مس ــار ل دين
ــام الشرعي»،  هو القس
الوزارة  ــتمرار  مؤكداً اس
ــي بقية  ــع املنح ف بتوزي

احملافظات».

@¥œÏnΩa@Îà€@ÚÓ€bfl@|‰fl@ ãÏm@›‡»€a
ı˝iä◊@Úƒœb™@ø

بغداد / البينة الجديدة 
ــرطة ٢٣٥١ ، ٢ .القبض على مطلقي  ١ .واجبات مراكز الش
ــة ١٦، ٣ .احالة متهمني الى احملاكم ١٩٠، ٤  العيارات الناري
ــؤون الشرطة للضباط واملراتب  . مقابالت وكيل الوزارة لش
ــني واملواطنني ١١٠، ٥ .ازالة التجاوزات على املواقع  واملوظف
ــري ٧٣٠ ، ٧ .اصدار  االثرية ٦ ، ٦ . دعاوى حاالت العنف االس
ــة ٥٤٨ ، ٨ .مضاهاة  طبعات  ــق عدم محكومية داخلي وثائ
ــدم محكومية خارجية  ــدار وثائق ع ــع ٤٠ ؟، ٩ .اص االصاب
ــاجرات  ــدد طالبي النجدة ٧٥١ ، ١١ .فض مش ٤٣٥ ، ١٠. ع
ــالت مطلوبة ٥٢ ، ١٣ .تبرع بالدم ١١،  ــط عج ٤٥٨ ، ١٢ .ضب
ــر املرخصة ١٦، ١٥  ــلحة غي ١٤ .القبض على حاملي االس
ــارة  ٩٩ ، ١٦  ــبيل امل ــض على مخمورين يعترضون س .القب
ــوق  ــيارات ٣٩٢٩ ، ١٧ .اصدار اجازات الس .طبع لوحات الس

٢٥٧٨١ ، ١٨ . اصدار سنوية السيارات ٣٠١١٥ .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــس االول املنافذ  ــري ليلة ام ــر داود الغري ــتاذ اثي ــد وزير التجارة االس تفق
ــتعدادات  ــتكمال االس ــويقية في الكرخ واحلرية لالطالع على اس التس
ــان املبارك .وأكد،  ــهر رمض ــرة الفتتاحها بالتزامن مع قرب حلول ش االخي
ــذه املنافذ يهدف إلى دعم املواطن العراقي والفئات الفقيرة  ان»افتتاح ه
ــبة الشهر الكرمي  ــواق احمللية مبناس ــعار في األس وللمحافظة على األس
ــى املواطنني». ــع املواد الغذائية إل ــس الوزراء بتوفير جمي ــات رئي وتوجيه
ــي الكرخ  ــتكون بجانب ــويقية الكبيرة س ــذ التس ــذه املناف ــار ان ه واش
ــع املواد الغذائية  ــداد وبقية احملافظات، تباع فيها جمي والرصافة في بغ
من اللحوم احلمراء والدجاج واألجبان بأسعار مدعومة وبسعر الكلفة».

بابل /محمد اِّـوسوي
ــفى البيطري في  ــف مدير املستش كش
ــل فرهود عن  ــور أحمد فاض ــل الدكت باب
ــة حاليا في  ــازر عامل ــود خمس مج وج
عموم محافظة بابل وهي (مجزرة قضاء 
ــم ومجزرة  ــزرة القاس ــمية ومج الهاش
ــروع في قضاء  ــوملي ومجزرة املش الش
كوثى) , مبينا إنه مت إغالق خمسة مجازر 
ــة للمواصفات البيئية وهي  غير مطابق
ــة منها (مجزرة  ــات متهالكة وقدمي بناي
ــة احللة ومجزرة  ــار في مركز مدين العيف
ــيب ومجزرة السدة  الكفل ومجزرة املس
ومجزرة احملاويل) , مؤكدا إن اجملازر العاملة 
ــم ترميمها منذ  ــا البلدية ولم يت متلكه
عقود وهي متت بأشراف طبي بيطري من 

ــتوصفات املعنية بهذا الشأن  قبل املس
ــم هجرة  ــى إن مع بدء موس ــيرا ال , مش
ــرة الى العراق لكون بلدنا  الطيور املهاج
ــة وبيئة مهمة خالل  العراق ميثل محط
مسير تلك الطيور املهاجرة وبذلك يقوم 
ــي في  التعليم ــري  البيط ــفى  املستش
بابل بكافة تشكيالتها بحملة شاملة 
ــرض انفلونزا  ــن م ــي م ــد والتقص للرص
ــور املهاجرة  ــل الطي ــي متث ــور والت الطي
ــرض اخلطير  ــي لهذا امل ــل الرئيس الناق
على الصحة العامة , موضحا إن احلملة 
ــاريع  ــملت جوالت ميدانية منها مش ش
ــوم محافظة  ــي عم ــن ف ــة الدواج تربي
ــة , فضال عن رقابة  ــل والتربية املنزلي باب
ــراء الدواجن  ــواق لبيع وش ومتابعة األس

ــتخدام الفحص  في احملافظة وذلك بأس
ــة  ــي نتيج ــذي يعط ــت ) ال ــريع (ك الس

سريعة في الفحص امليداني .
ــر  مدي ــل  فاض ــد  أحم ــور  الدكت ــد  وأك
ــفى البيطري في بابل : إن عمل  املستش
ــفى البيطري هو حماية الثروة  املستش
ــون خالية من األمراض  احليوانية وان تك
ــة  الصح ــى  عل ــاظ  للحف ــة  االنتقالي
العامة للمجتمع وحتقيق األمن الغذائي 
وفق مبدأ مفهوم الصحة الواحدة لكون 
ــة  ــي مؤسس ــري ه ــفى البيط املستش
ــى باحلفاظ على  ــة خدمية تعن حكومي
ــار تلك  ــن أجل أكث ــة م ــروة احليواني الث
ــتركة  الثروة والقضاء على األمراض املش
ــات والتلقيحات  من خالل تقدمي العالج

ــة اجملانية مع زيادة في  الوقائية البيطري
ــة والعلمية  ــاءات االكادميي تطوير الكف
ــفى  ــا إن من أهم أهداف املستش , مبين
ــى األمراض  ــاء عل ــو القض ــري ه البيط
ــي تصيب الثروة  ــة والوبائية الت املتوطن
احليوانية من خالل ارسال الفرق الطبية 
ــة املناطق  ــة الى كاف ــة اجلوال والعالجي
ــروة احليوانية ,  ــا الث ــد فيه ــي تتواج الت
فضال عن توفير اللحوم احلمراء والبيضاء 
واملنتجات احليوانية اخلالية من األمراض 
ــري , ومن  ــتهالك البش ــة لألس والصاحل
ــني األصناف احمللية في األبقار  أجل حتس
ــن خالل  ــز م ــام واملاع ــوس واألغن واجلام
ــني  احلفاظ على صفاتها الوراثية وحتس

أنتاجها .       

بغداد / البينة الجديدة
مددت مديرية املرور العامة تسجيل 
مركبات «التكتك» والدراجات النارية 
لغاية األول من نيسان املقبل، بينما 
ــيارات الرياضية التي  ــتثنت الس اس
ــة  ــاوز محركها أكثر من خمس يتج
ــي تصدر  ــورة الت ــر احمل آالف (cc) وغي
ــرار احلجز.وقال  ــاً عالية، من ق أصوات
ــالم في املديرية  مدير العالقات واإلع
ــد  ــي، إن «متدي ــاد القيس ــد زي العمي
ــات (التكتك)  ــجيل مركب ــدة تس م
ــد أن مت  ــة يأتي بع ــات الناري والدراج

ــة (التكتك)  ــاع مع نقاب عقد اجتم
ــة العمال، واالتفاق  التابعة إلى نقاب
على هذه اخلطوة مبا يضمن أن تكون 
ــنوية  املركبات أصولية لها رقم وس
ــي،  القيس ــياقة».ولفت  س ــازة  وإج
ــة تعمل على تنظيم  إلى أن «املديري
ــواء كانت  ــير املركبات س ــة س حرك
ــع أو الثالث»،  ــني أو األرب ذات العجلت
ــص ضباط في  ــيراً إلى «تخصي مش
ــجيل مركبة  ــة لتس ــع املديري مواق
ــاف، أن «اإلقبال على  (التكتك)».وأض
ــيمهد  املركبات س ــذه  ــجيل ه تس

ــرة  لفت ــجيل  التس ــدة  م ــد  لتمدي
ــة أخرى لغرض  ــة ومنح فرص إضافي
ــة  صحيف ــب  بحس ــجيلها»،  تس
القيسي  ــمية.ونوه  الرس «الصباح» 
ــأن «املديرية وبعد إصدارها توجيهاً  ب
بحجز أصحاب املركبات التي تصدر 
ــطة (جهاز  ــة بواس ــاً مرتفع أصوات
املضخم) أو احملورة (ثقب الصالنصة) 
ــة،  ــة مالي ــرض غرام ــهر وف ــدة ش مل
ــيارات الرياضية  ــتثنت منه الس اس
ــن  ــر م ــا أكث ــاوز محركه ــي يتج الت

رة». خمسة آالف (cc) وغير احملوّ

األنبار / البينة الجديدة 
ــادن  ــة واملع ــر الصناع ــحَ وزي أفتتـ
ــور املُهندس خالـد  ــتاذ الدكت األس
ــل  ــراً  معم ــم  مؤخ ــال النجـ بتّـ
ــة  حافظ مُ ــي  ف ــم  القائ ــمنت  س
ــركة العامة  األنبار التابع إلى الش
ــدَ إكمال  ــة بع ــمنت العراقي للس
ــع  ــاركة م ــه باملُش ــاره وتأهيل إعم
ــرة والبدء بالتشغيل  شركة امليس
واإلنتاج الفعلي بطاقة تصميمية 
ــمنت  ــنوياً من الس ــون طن س ملي
ــوة  وق ــة  بنوعي ــالح  لألم ــاوم  املُق
ــب املُواصفة  ــة عالية حس ونعوم

 (  ٥  ) ــم  رق ــية  القياس ــة  العراقي
ــنـة ٢٠١٩ .وأبـرز ماقاله معالي  لس
ــالل  ــا خِ ــةٍ ألقاه ــي كلم ــر ف الوزي
ـر اليوم  ــتذكُ ــاح: أس حفل اإلفتتـ
ــام التي قدمها  ــات اجلس التضحي
ــوات األمنية  ــن أبناء الق األبطال م
ــكيالتها  وتش ــا  صنوفه لّ  ــكُ ب
ــن بذلوا  ــال الذي ــهداء األبط والشُ
ــي هذا  ــهدوا ف ــم وأستش أرواحه
ــون اليوم ونحتفل  املكان حتى نك
ــذا املعمل املُهم  ــادة إفتتاح ه بإع
ــراق .وإنَّ إعادة  ــتوى العـ س ــى مُ عل
ــاج  باإلنت ــدء  والب ــل  املعم ــار  إعم
ــار الذي  ــدَ حجم الدم ــي بع الفعل

ــرام عصابات  وإج ــاعة  عكس بش
ــالة  ــة يُعطي رس ــش اإلرهابي داع
ــع العراقيني والعالم  واضحة جلمي
ــم واإلرهاب لن يدوم طاملا  بأنَّ الظل
ــوات األمنية  ــال من الق ناك أبط هُ
ــد الشعبي والعشائر الذين  واحلش
ــر املعمل  ــل حتري ــن أج ــدوا م جاه
هد وإصرار  والفنيني الذي عملوا بجُ
إلعادة دوران عجلة العمل واإلنتاج 
ــني  القائم لّ  كُ ـر  ــكُ .وأش ــه  فيـ
ــركة  والش املعمل  ــي  ف والعاملني 
املُشاركة لعملهم في ظروف صعبة 
ــرة وجناحهم  ــود كبي ــم جه وبذله
ــل .وإنَّ  ــاره وإعادته للعمـ ــي إعم ف

ــهد وضع  ــة ستش ــرة القادم الفت
حجر األساس ألول معمل لصناعة 
ــفات ومعامل أخرى جديدة  الفوس
في املنطقة ملا لهذهِ الصناعة من 
ــتراتيجية على مُستوى  أهمية إس
وتنفيذاً  العراقي  واإلقتصاد  الوزارة 
ــة الوزارة  ــج احلكومي ورؤي للبرنام
في إعادة الصناعات اإلستراتيجية 
املُهمة كصناعات احلديد والكبريت 
واألدوية مبُشاركة القطاع اخلـاص. 
ــة  أهمي ــمنت  الس ــة  لصناع وإنَّ 
ــس املُواطن  ــا مت ــتثنائية كونه إس
ــاء  ــاريع البن ــية ملش ــادة أساس وم

واإلعمار والسكـن .

البصرة / البينة الجديدة
ــرة  عن خطط  ــركة غاز البص ــفت ش كش
ــة، فيما  ــة الكهربائي ــاج الطاق ــم إنت لدع
ــر املكثفات  ــتمرار عملية تصدي أكدت اس
ــارج العراق.وقال وكيل املدير املفوض  الى خ
ــركة غاز البصرة مرفأ كاظم األسدي،  لش
ــب خطة  ــاز البصرة وبحس ــركة غ إن» ش
ــتهدف تعظيم  املوازنة التي تعتمدها تس

ــتثمار الغاز املصاحب من احلقول التي  اس
ــة  ــول جول ــؤوليتنا (حق ــن مس ــع ضم تق
ــة  ــا أن» عملي ــى)»، مبين ــص األول التراخي
ــه تأتي لدعم  ــاز اجلاف وزيادت ــتثمار الغ اس
إنتاج الطاقة الكهربائية ويقع ضمن خطة 
ــام اجلاري إنتاج ما يقرب من ٩٥٠ مليون  الع
ــي». وأضاف، أن» خطتنا  قدم مكعب قياس
الستثمار الغاز املصاحب ينتج عنها قرابة 

ــي، فقط  ــدم مكعب قياس ــون ق ٨٠٠ ملي
ــن املمكن  ــرة اجلاف والذي م ــاز البص من غ
ــاج الطاقة  ــبكة وإنت ان يدعم ضغط الش
ــركة  الش أن»  ــى  إل ــار  الكهربائية».وأش
ــع املكثفات  ــة جتمي ــي عملي ــتمرة ف مس
ــم خزنها في  ــن محطاتها وحقولها ويت م
ــعة  ــني كبيرين في مجمع أم قصر س خزان
ــد تقريبا ٦٠ ألف متر مكعب»، مبينا  الواح

ــتمرة الى  أن» عملية تصدير املكثفات مس
ــالل املوانئ املتخصصة  ــارج البلد من خ خ
ــركة  ــاز البصرة».وتابع أن» الش ــركة غ لش
ــحنات في كل شهر بحدود ٤٠  تصدر ٣ ش
ــى ٤٥ ألف متر مكعب من مادة املكثفات  ال
ــذ باقي  ــا لتنفي ــتمرة بخططه ــي مس وه
ــادة حجم  ــأنها زي ــن ش ــي م ــاريع الت املش

االستثمار وحتقيق استقرارية باإلنتاج».
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رئيس مجلس االدارة
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وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب 
ــتعداده  ــاق واس ــذا  االتف ــراق به الع
ــتقرار املنطقة. لتقدمي كل ما يعزز اس

وجدد شمخاني شكره للدور العراقي 
ــل حتيّات  ــار، كما نق ــذا املس ــى ه عل
ــي إلى  الرئيس اإليراني إبراهيم رئيس
ــة إيران في  ــده رغب ــوداني، وتأكي الس
ــا فيه  ــة، مل ــات الثنائي ــر العالق تطوي
ــعبني الصديقني.وجرى  مصلحة الش
ــوزراء، توقيع  ــة رئيس مجلس ال برعاي
ــني البلدين،  ــترك ب محضر أمني مش
ــي  ــب العراق ــن اجلان ــه ع ــث وقّع حي
ــم  قاس ــي  القوم ــن  األم ــار  مستش
ــب اإليراني علي  ــن اجلان األعرجي، وع
شمخاني، ويتضمن احملضر التنسيق 
ــني  ــتركة ب ــدود املش ــة احل ــي حماي ف
البلدين، وتوطيد التعاون املشترك في 
ــن جانبه قال  ة. م ــة عدّ مجاالت أمني
وزير اخلارجية اإليراني حسني أمير عبد 
ــد، إن العالقة مع  ــس األح اللهيان،ام
الرياض «عادت للوضع الطبيعي» بعد 
(٥) جوالت من محادثات بغداد، مشيراً 
ــيلتقي قريباً وزير اخلارجية  إلى أنه س
ــن فرحان.وأضاف  ــعودي فيصل ب الس
ــر صحفي، أن  ــان في مؤمت ــد اللهي عب
ــران والرياض  ــني طه ــاك اتفاقاً ب «هن
على عودة العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين إلى طبيعتها، ونعمل من أجل 
حتقيق االستقرار في املنطقة بالتعاون 
ــب آخر، ذكر  ــعودية».من جان مع الس
ــمخاني  ــارة ش ــان أن «زي ــد اللهي عب

ــة  ــع اتفاقي ــهد توقي ــداد ستش لبغ
ــراق»، متابعاً:  ــع الع ــاملة م أمنية ش
«لن نتحمل أي تهديد أمني من العراق 
وسنوقع مع بغداد اتفاقاً أمنياً بشأن 
ــف  التهديدات. على صعيد آخر كش
ــات النيابية علي  ــة اخلدم ــس جلن رئي
ــمية  احلميداوي عن توجيهه كتبا رس
ــار  ــا ووزارة االعم ــني جميع للمحافظ
ــد اللجنة  ــكان طالبا فيه تزوي واالس
ــة الوزارية  ــاريع اخلدمي ــع املش بجمي
ــف القطاعات  ــي مختل ــة وف املتلكئ

ان  ــان  بي ــي  ف ــداوي  احلمي ــح  واوض  .
«اللجنة وجهت كتبا رسمية عاجلة 
ــا تزويدها  ــب فيه ــات تطل للمحافظ
باملشاريع الوزارية املتلكئة خالل مدة 
ــبعون ساعة بغية  اقصاها اثنان وس
التحقيق باسباب تلكؤها ومحاسبة 
ــا كانت في حملة  اجلهات املقصرة اي
ــع  بجمي ــل  العم ــادة  اع ــتهدف  تس
ــباب  ــة اس ــة وازال ــاريع املتلكئ املش
ــاكل العالقة».  ــؤات وحل املش التلك
ــان  ــهر رمض ــام ش ــى ان»اي ــار ال واش

ــرى جتريها جلنة  ــهد حملة كب ستش
ــاد في  ــف مواطن الفس ــات لك اخلدم
ــاريع اخلدمية التي تنفذها  عمل املش
الوزارات اخملتلفة في بغداد واحملافظات 
ــاهل اللجنة امام من يحاول  ولن تتس
ــاريع اخلدمية لتحقيق  استغالل املش
ــدمي  تق دون  ــخصية  الش ــه  منفعت
ــة للمواطنني.  من  ــات احلقيقي اخلدم
جانبه طالب النائب عن محافظة ذي 
ــدي ، احلكومة بإعالن  قار حسن االس
ــراق منطقة منكوبة  أهوار جنوب الع

ــبب اجلفاف والتغيرات املناخية. ، بس
وقال االسدي ، في مؤمتر صحفي امس 
ــات  ــت اإلطالق ــد تضاءل ــد ، « لق االح
ــرة ،  ــة كبي ــى درج ــوار إل ــة لأله املائي
ــبة األغمار الى اقل من  وتراجعت نس
٢٠ من اصل الهدف املعلن لألهوار عام 
٢٠٠٥ الستعادة ٥٥٦٠ كم٢، وتناست 
احلكومة عن عمد بل جتاهلت توصية 
ــكو بـ (توفير  ــر األربعني لليونس املؤمت
ــوار جنوب  ــن املياه أله ــد األدنى م احل
ــراث العاملي  ــن ممتلك الت ــراق ضم الع

ــام اإليكولوجي) ووضعت  إلدامة النظ
ــم  ــم يت ــرف ول ــى ال ــة االدارة عل خط
العمل بها»، عادا ان « احلكومة ضربت 
ــتورية  بعرض احلائط التزاماتها الدس
ــاعدة سكان  ــأن مس واألخالقية بش
ــد رحلة مريرة  ــوار وإنصافهم بع األه
ــرد ، وإيالء اهتمام ملتطلبات  من التش
ــى  عل  ، ــدي  االس ــث  «.وح ــم  حياته
ــى الدول  ــد نيابي ال ــارة وق ــرورة زي ض
ــى تفاهمات على  ــة للوصول ال املعني
ــم املياه والضرر بشكل متساو  تقاس

ــائل من اجل  ــتخدام شتى الوس واس
اعطاء العراق حقوقه املائية العادلة، 
كما طالب بتوفير حصة مائية عادلة 
لسكان مناطق االهوار ، وادارة اجلفاف 
ــل ، وتوفير اعالف  بفريق عمل متكام
ــعار للجاموس الذي ال  مدعومة االس
ــمول  ــربه من املياه ، وش ــد ما يش يج
ــة  الرعاي ــبكة  بش ــوار  االه ــكان  س
ــاه الصاحلة  ــة وايصال املي االجتماعي
للشرب جملمعات املياه في هذه املناطق. 
ــث قائد القوة  ــأن األمني بح وفي الش
ــن مكتب التعاون  ــة مع وفد م البحري
األمني األمريكي املتمثل بنائب رئيس 
ــم اجلوية والبحرية ومدير برامج  قس
ــادل  ــة، تب ــة األمريكي ــا البحري قضاي
ــدرات اجليش العراقي  اخلبرات لبناء ق
ــل.وذكرت وزارة الدفاع في بيان  الباس
ــبل  ــني بحثا خالل اللقاء س ان اجلانب
ــني  ــترك ب ــكري املش ــاون العس التع
البلدين والرؤية املستقبلية بني قيادة 
ــوات  ــة والق ــة العراقي ــوة البحري الق
البحرية األمريكية، والذي سينعكس 
ــليح  إيجاباً من ناحية التدريب والتس
ــارات وتبادل اخلبرات لبناء  وتطوير امله
ــل». ــي الباس ــش العراق ــدرات اجلي ق
ــاد الضيف بدور سالح القوة  كما أش
ــي حماية املياه  ــة العراقية ف البحري
االقليمية واملوانئ النفطية والتجارية 

التي تعد شريان االقتصاد العراقي.  

بغداد/البينة اجلديدة
ــدالوي،  ــن املن ــس النواب محس ــس مجل ــب رئي ــرأس نائ  ت
ــتراتيجي  ــط االس ــي التخطي ــتركاً للجنت ــاً مش اجتماع
ــث العلمي،  ــم العالي والبح ــة ، والتعلي ــة االحتادي واخلدم
ليا  ــهادات العُ ــة الش ــرة حلمل ــات األخي ــة التعيين ملناقش
ــر املكتب اإلعالمي لنائب رئيس  واألوائل وآلية توزيعها.وذك
ــان:» ان االجتماع عقد بحضور وزيري التعليم العالي  البرمل
ــة ورئيس واعضاء مجلس اخلدمة  والبحث العلمي ، واملالي

العامة االحتادي.
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بغداد / البينة اجلددة
ــي عمار  ــة الوطن ــار احلكم ــس تي ــدد رئي ج
ــي مكافحة  ــه للحكومة ف ــم دعم احلكي
ــر بيان ملكتب  ــاد وتقدمي اخلدمات.وذك الفس
احلكيم ان رئيس تيار احلكمة الوطني التقى 
امس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ــاء البحث في تطورات  ــاف : مت في اللق واض
ــراق واملنطقة  ــي في الع ــهد السياس املش
ــكل العالقة  ــتحقاقات القادمة وش واالس

بني احلكومة ومجلس النواب، مجددا دعمه 
للحكومة وخلطواتها في مكافحة الفساد 
وتقدمي اخلدمات.واكد الطرفان أهمية إدامة 
امللف اخلدمي واالرتقاء باخلدمات في عموم 
البالد .ودعا احلكيم إلى االهتمام باحملافظات 
ــات جمللس الوزراء فيها والعمل  وعقد جلس
على حل اإلشكاليات وتقدمي اخلدمات.وعن 
ــا مجلس النواب  ــة اإلحتادية دعا ايض املوازن
ــراع في قراءتها وإقرارها لتتمكن  إلى اإلس

ــذ فقراتها، مبينا أهمية  احلكومة من تنفي
ــتقرار األمني واالجتماعي والسياسي  االس
ــا ايضا إلى  ــار احلكومة.ودع ــم مس في دع
ــتباقية في مكافحة  ــة الضربات االس إدام
ــدا أهمية  ــة، مؤك ــاه النائم ــاب وخالي اإلره
ــكاليات العالقة بني احلكومة  حسم االش
ــة اإلقليم ومعاجلتها وفق  اإلحتادية وحكوم
ــازل للعراق واملصلحة الوطنية  معادلة التن

العليا.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــط، أمس، عن  ــت وزارة التخطي أعلن
ــنوية للصندوق  تفاصيل اخلطة الس
ــام احلالي  ــي للتنمية للع االجتماع
٢٠٢٣ والتي جاءت وفقا لألولويات التي 
ــي .وقالت  ــا البرنامج احلكوم حدده
ــي بيان:» ان خطة الصندوق  الوزارة ف
ــة للفصل األول  ــي للتنمي االجتماع
ــهر الثالثة األولى من  ستغطي األش
ــباط،  العام احلالي (كانون الثاني، ش
ــد  آذار) وتتضمن تنفيذ حمالت احلش
ــرة،  ــة البص ــي محافظ ــي ف اجملتمع
ــة واختيار املشاريع  إضافة إلى دراس
ــي محافظات  ــال متطلباتها ف وإكم
ــة)،  الثالث ــة  (املرحل ــن،  الدي ــالح  ص
ــى  ــة)، املثن ــة الثاني ــان (املرحل ميس
ــوك ( املرحلة  (املرحلة الثالثة)، كرك

ــة الثالثة)». ــة) ونينوى (املرحل الثاني
ــمل أيضا  ــة تش ــت:» ان اخلط وأضاف
ــوفات الفنية ملشاريع  تدقيق الكش
ــى)،  ــة االول ــل (املرحل ــة أربي محافظ
ــذ  ــود لتنفي ــع عق ــن توقي ــال ع فض
ــة نينوى  ــروعا في محافظ (١٤) مش
(املرحلة األولى) و(٥) مشاريع حملافظة 
الديوانية (املرحلة االولى و(٥) مشاريع 
في محافظة ذي قار ( املرحلة األولى) 
ــاريع أخرى».وتابعت:» ان  مع (٤) مش
املراحل املقبلة التي تغطي ما تبقى 
من أشهر السنة املتبقية، ستتضمن 
الكثير من التفاصيل التي تستهدف 
ــمول القرى واملناطق األكثر فقراً،  ش
مبشاريع اخلدمات في مجال الصحة 
ــاريع املاء والكهرباء،  والتعليم، ومش

والطرق.
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ــلم مع  ــع الس ــي، «تقاط ــى العطوان ونف
ــان، لذلك  ــرعها البرمل ــابقة ش ــني س قوان
ــذ املوافقة  ــع ألخ ــاً أن يرف ــيكون ممكن س
ــل»، مبيناً أن «القانون قد ميكن له  بالتعدي
املضي بسالسة من مجلس الوزراء لكونه 
من صالحيات السلطة التنفيذية من دون 
احلاجة إلى البرملان».وأشار إلى أن «مقترح 
ــات  ــاف الدرج ــى إنص ــدف إل ــون يه القان
ــات  ــن ذوي املرتب ــني م ــن املوظف ــا م الدني
ــي حاجتهم  ــداً التي ال تغط ــة ج الضئيل
اليومية»، الفتاً إلى أن «مسودة املقترح بال 
ــلماً جلميع موظفي  استثناءات لكونه س
ــرة فما فوق.ونوه  الدولة من الدرجة العاش

ــات واخلطورة يعود  ــأن «موضوع اخملصص ب
ــلم  ــرات الوزارة املعنية، ألن الس إلى تقدي
ــمي ولكن اخملصصات  معني بالراتب األس
ــة مجلس الوزراء وهو من يقدر  من صالحي
ــنيّ العطواني  ــاء عليها أو رفعها».وب اإلبق
ــلم املوضوع يختلف عن املوازنة  أن «الس
ــاضٍ في  ــان م ــل، فالبرمل ــه منفص وقانون
ــة االحتادية وفي حال  ــريع قانون املوازن تش
ــة هي  ــإن احلكوم ــب ف ــلم الروات ــرار س إق
املعنية بتكييف املوضوع وحتقيق التوازن 
ــد ذي صلة أكد  ــني القانونني. على صعي ب
ــدم وجود  ــادي، ع ــي االقتص ــز العراق املرك
سلم جديد للرواتب مبوازنة ٢٠٢٣، مبيناً أن 

كل ما يشاع عبر املواقع اإلخبارية ومواقع 
ــه تصريحات  ــن كون ــدو ع ــل ال يع التواص
ــام  ــال مدير املركز، وس ــة فقط.وق إعالمي
حدمل احللو، في بيان : «تابعنا التصريحات 
ــة املاضية وما  ــة في األيام القليل اإلعالمي
خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع 
ــالل تواصلنا مع  ــن خ ــب وم ــلم الروات س
ــف حكومياً، نفت أن  اجلهات املعنية باملل
ــود أو مقترحات حكومية  تكون هنالك بن
في موازنة ٢٠٢٣ لتضمينها سلماً جديداً 
للرواتب».وأضاف ، أن «النسخ التي سربت 
ــرح قانون  ــل ما هي إال مقت ملواقع التواص
ــم يصدر قرار  ــن احلكومة ول ولم يكتب م

بشأنه مطلقا وما احتواه من مقترح برفع 
ــاج الى مبالغ  ــب الدرجات الدنيا يحت روات
ــهم في زيادة نسبة  اضافية كبيرة قد تس
ــدرة بأكثر من ٦٣  ــي املوازنة واملق العجز ف
ترليون دينار وفقاً للحكومة وهو ما يعني 
ــذا العام».واوضح:  ــتحالة تطبيقه ه اس
ــب يحتاج الى  ــد للروات ــلم جدي إن «أي س
ــراك عدد  ــة حقيقية واش تخطيط ودراس
ــض اخملتصني  ــة وبع ــان اخملتص ــن اللج م
ــوض في أدق  ــب االقتصادي للخ ــي اجلان ف
التفاصيل وبطريقة جتنب الدولة املزيد من 
اإلنفاق الهائل على الرواتب وحتقق العدالة 

بني جميع املوظفني وتضمن كرامتهم.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــمري، أمس  ــر الداخلية عبد األمير الش ــق وزي واف
ــمول (٤) فئات مبنح إجازات حيازة  األحد، على ش
ــالح الناري.وذكر بيان لوزارة الداخلية  وحمل الس
ــمول  ــق على ش ــة واف ــر الداخلي ــس ، أن «وزي ام
ــالح  فئات محددة مبنح إجازات حيازة وحمل الس
ــذة بهذا  ــط والقوانني الناف ــق الضواب ــاري وف الن
ــة األعمال املناطة بهم وكما  اإلطار نظرا لطبيع
يلي:١- التجار احلاصلني على هوية غرفة التجارة 
(الدرجتني األولى والثانية).٢- املقاولني (الدرجتني 
ــن قبل احتاد  ــد ذلك م ــة) بعد تأيي ــى والثاني األول
ــد حصولهم على  ــني.٣- الصاغة بعد تأيي املقاول
ــل وزارة  ــة وتأييد ذلك من قب ــة مهن ــازة ممارس إج
التخطيط – اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية.٤- أصحاب محالّ منافذ تسليم الرواتب 
ــركة (كي كارد). ودعت  بعد تأييد ذلك من قبل ش
الداخلية،» الراغبني من هذه الفئات إلى تقدمي ما 
ــنى إلحالة  ــمولهم وفق ما معلن ليتس يثبت ش
ــة املطلوبة  ــق الثبوتي ــززة بالوثائ ــم مع طلباته
ــق الضوابط  ــة للنظر بها وف ــى اجلهات املعني إل
ــاب  ــدمي الطلب على حس ــني النافذة.لتق والقوان
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــت الهيئة العامة للكمارك، امس االحد، احباط محاولة  أعلن
ــي كمرك املنطقة  ــاحنة مخالفة للضوابط ف تهريب (٣٢) ش
ــالل املتابعة  ــان انه «من خ ــة في بي ــمالية.وذكرت الهيئ الش
ــن  ــتمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك حس املس
ــري و مكافحة التهريب  ــام التح حمود العكيلي لكافة اقس
في املديريات الكمركية، متكنت الهيئة من ضبط (٣٢) شاحنة 
ــم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك  من قبل قس
ــتيراد «.  ــروط و ضوابط االس ــمالية خملالفتها ش املنطقة الش
وواضحت ان «تفاصيل املواد املضبوطة هي (مكائن كهربائية 
مختلفة واجزاء معمل اسمنت و ماكنة لتعبئة االلبان واجهزة 
طباعة وانابيب نفطية واجهزة فحص وفحم خشبي واطارات 
ــتك ومواد غذائية مختلفة ومواد اولية  سيارات وانابيب بالس
ــيع نطاق  ــارت الهيئة إلى، ان «توس ــاج)».و اش ــة وزج للطباع
ــام التحري و مكافحة التهريب مستمرة  العمل من قبل اقس
ــوم  من اجل غلق كافة معابر التهريب و التهرب من دفع الرس
الكمركية، وان عملية الضبط متت من خالل التعاون املشترك 

مع شرطة الكمارك.

بغداد / البينة اجلديدة 
وصل الى بغداد، امس، االمني العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
/ هيثم الغيص /.وقال املتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد 
ــدرة للنفط هيثم  ــام ملنظمة الدول املص ــي بيان ان االمني الع ف
الغيص وصل الى بغداد في زيارة تستغرق يومني بدعوة من نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني .واشار 
ــك /يتضمن اللقاء  ــدول زيارة االمني ملنظمة /اوب ــاد الى ان ج جه
ــارة بعض املواقع  ــؤولني في بغداد ، اضافة الى زي ــدد من املس بع
ــتضافت اول اجتماع  ــعب التي اس التاريخية، ومنها قاعة الش

تأسيسي للمنظمة عام ١٩٦٠.
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ديالى / البينة اجلديدة

ــعبي في  ــد الش ــت قوات احلش  أطاح
ــني بينهم قيادي في  ــى بـ (٥) أرهابي ديال
التنظيم .وقال مصدر امني في  تصريح 
ــني  ــترك ب ــيق املش ــي ان التنس صحف
ــتخبارية للحشد الشعبي  املفارز االس
ــفر  ــة االخرى اس ــكيالت االمني والتش
ــة ارهابيني بينهم  عن االطاحة بخمس
ــاف ان البعد  ــي التنظيم .واض قيادي ف
ــتخباري للحشد الشعبي أسهم  االس
بشكل كبير في تعزيز االستقرار االمني 

في احملافظة.

الحكيم يلتقي السوداني



قراءة في أوراق اجلولة ٢١ من الدوري املمتاز لكرة القدم

النوارس حتلق على حساب القيثارة والعميد يبعثر أوراق الطالب واحلدود يعبر النفط 
برباعية ودهوك يعمق جراح الديوانية وخسارة تاريخية للقوة اجلوية 

متابعة / البينة الجديدة
ــب  املنتخ ــات  العب ــدت  حص
ــة  وبرونزي ــة  ذهبي ــي  العراق
جديدتني تضاف لرصيد البعثة 
دورة  ــي  ف ــاركة  املش العراقية 
العاب نوروز جاه في العاصمة 

االيرانية طهران .
ــان اتت عن طريق بانو  امليداليت
طه وكردستان به مو جمال في 
ــباق ٦٠م حواجز للسيدات  س
ــجلن رقم  داخل الصاالت ويس
ــد بزمن  ــي جدي ــي عراق قياس
ــا  ــه و٨٫٧٤ث ــو وط ــا لبان ٨٫٦١ ث

ــتان به مو جمال. فيما  لكردس
حققت البطلة بنني أحمد عبد 
ــيا عراقيا  ــاب رقما قياس الوه
ــي فعالية  ــدا للصاالت ف جدي
ــافة ١٠٫٦٧م  ــل ملس ــع الثق دف

لتحل في املركز اخلامس.
ــب البطلة  ــار الى ان الالع يش
ــبق وان  ــد س ــد احلمي ــرمي عب م
ــة الوثب العالي  حصدت ذهبي
وحطمت اليوم الرقم العراقي 
للوثب الطويل داخل الصاالت 
بلغ ٥,٦٣م وحلت باملركز الرابع 

في البطولة.

متابعة / البينة الجديدة

النجف  ــادي  ن ــق  ــن فري متك
ــى مضيفه  ــن التغلب عل م
ــرة،  ضمن  ــق نفط البص فري
ــن  ــة ٢١ م ــات اجلول منافس
املمتاز لكرة  العراقي  الدوري 
ــاراة على  ــرت املب ــدم. ج الق
ــاء مبحافظة  ــب الفيح ملع
ــف  ــجل النج ــرة. وس البص
ــة ٣٠ عن  ــه في الدقيق هدف
ــي  ــاض، وف ــازن في ــق م طري

ــوط الثاني اضاع العب  الش
ــام مالك  نفط البصرة حس
ــي  ف ــه  لفريق ــزاء  ج ــة  ركل
ــي الدقيقة  ــة ٥١، وف الدقيق
ــي  الثان ــدف  ــاء اله ٩٠+٥ ج
ــق الالعب  ــف عن طري للنج
محمد مزهر. وبهذه النتيجة 
ــف  النج ــادي  ن ــق  فري ــع  رف
باملركز   ٣٠ ــة  للنقط رصيده 
ــع، وجتمد رصيد نفط  التاس
ــة ٢٧  ــد النقط ــرة عن البص

باملركز احلادي عشر.

متابعة / البينة الجديدة

ــوز على فريق  ــق فريق احلدود من الف متكن فري
ــو والصناعة  ــادل فريقا زاخ ــط، فيما تع النف
سلباً، ، ضمن منافسات اجلولة ٢١ من الدوري 
ــاز لكرة القدم.وانطلقت املباراة  العراقي املمت
ــجل  ــعب الدولي، حيث س ــب الش ــي ملع ف
احلدود هدفه االول عن طريق الالعب الكسندر 
ــي الدقيقة ٤٥ +١  ــي الدقيقة ٢٢، وف برمييل ف
ــوط األول جاء الهدف الثاني للحدود  من الش

عن طريق مصطفى محمود».

ــجل  ــوط الثاني س وفي الدقيقة ٧١ من الش
ــد عن طريق الالعب علي  النفط هدفه الوحي
رحيم، وعاد احلدود ليسجل هدفه الثالث عن 
ــي الدقيقة ٧٢،  ــو  ف طريق الالعب محمد اس
ــجل الهدف الرابع في  وعاد نفس الالعب وس

الدقيقة ٨٢ من عمر اللقاء.
وفي املباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت 
ــت بالتعادل  ــة، وانته ــب الصناع ــى ملع عل

السلبي من دون أهداف.

متابعة / البينة الجديدة

ــم  القاس ــادي  ن ــق  فري ــأ  فاج
ــد  ــة بع ــوة اجلوي ــه الق مضيف
ــاً عليه  ــوزاً تاريخي ــه ف حتقيق
بنتيجة ٤-٣ في آخر مواجهات 
ــي  العراق ــدوري  لل  ٢١ ــة  اجلول
ــرت  ــدم .وج ــرة الق ــاز لك املمت
ــاعة السابعة  املباراة عند الس
ــعب  ــف في ملعب الش والنص

الدولي.
ــم عند  وجاء هدف فريق القاس
ــة ٢٤ عن طريق الالعب  الدقيق
ــن، وفي الدقيقة  سامر محس

ــوة اجلوية هدف  ــجل الق ٣٣ س
ــد  ــق محم ــن طري ــل ع التعدي
قاسم، وفي الدقيقة ٤٠ سجل 
اجلوية هدفه الثاني عبر الالعب 
مهند عبد الرحيم، وعاد نفس 
ــدف  اله ــجل  ليس ــب  الالع
ــور بالدقيقة ٤٧،  الثالث للصق
ــص الثاني  ــدف التقلي وجاء ه
للقاسم عن طريق علي شوقي 
في الدقيقة ٤٨، وعاد القاسم 
ليسجل هدف التعديل الثالث 
في الدقيقة ٦٩ من عمر اللقاء 
ــن ،  ــالء محيس ــق ع ــن طري ع
ــم هدفاً رابعاً  ــجل القاس وس

ــة  ــي الدقيق ــة ف ــى اجلوي مبرم
ــن  ــامر محس ٨٤ عن طريق س
ــل ركلة جزاء  ــرار نبي واضاع ك

بالدقيقة ٩٠+٨.
ــب  الع ــرد  ط ــاء  اللق ــهد  وش
ــي فرانك  ــة احملترف كوف اجلوي
ــدد  لتع  ٩٠+٤ ــة  الدقيق ــي  ف
ــة  ــذه النتيج ــات. وبه البطاق
القاسم خدمة للشرطة  قدم 
ــد انتهاء  ــيحل اوال بع الذي س
ــده للنقطة  ــة ٤٢، و رصي اجلول
ــد  ــز ١٧ وجتم ــة باملرك ٢١ نقط
ــة عند النقطة ٤١  رصيد اجلوي

باملركز الثاني.

بغداد / رافد البدري

ــهدت مباريات اجلولة ٢١ من الدوري املمتاز لكرة  ش
القدم نتائج غير متوقعة وهزمية للفرق الكبار التي 
ــذه املفاجات حققها  ــلم الترتيب، أولى ه حتتل س
فريق القاسم الذي متكن من هزمية متصدر الترتيب 
ــة بأربعة اهداف لثالثة، في مباراة  فريق القوة اجلوي
ــعب الدولي  ماراثونية ممتعة احتضنها ملعب الش
ــهدت تسجيل ٧ اهداف، وبهذا الفوز قدم فريق  وش
القاسم خدمةً كبيرة لفريق الشرطة الذي حافظ 
ــع فريق  ــارته، ورف ــدارة الترتيب رغم خس ــى ص عل
القاسم رصيده الى النقطة ٢١ حافظ على مركزه 
١٧، فيما جتمد رصيد القوة اجلوية عند النقطة ٤١ 
ــق كربالء من حتقيق  ــي مركز الوصافة، ومتكن فري ف
مفاجاة من العيار الثقيل عندما هزم فريق الطلبة 
ــي ضيفها  ــاراة الت ــدف، في املب ــداف له ــة اه بثالث
ــوطها األول بتقدم  ملعب الفريق الفائز وانتهى ش
ــوط الثاني قدم  ــدف دون رد، وفي الش ــوف به الضي
ــية ومثيرة امتعت  الفريق الكربالئي مباراة حماس

ــت كافية  ــداف كان ــة اه ــا بثالث ــن توجه احلاضري
القتناص نقاط املباراة الثالثة، وبهذا الفوز رفع فريق 
كربالء رصيده الى ٢٤ نقطة في املركز ١٤، اما فريق 
ــد النقطة ٣٨ تراجع  ــة فقد جتمد رصيده عن الطلب
ــق فريق الزوراء  ــى اثرها الى املركز اخلامس، وحق عل
ــي قمة مباريات  ــرطة ف ــوزاً مهماً على فريق الش ف
ــدم، والتي  ــاز لكرة الق ــن الدوري املمت ــة ٢١ م اجلول
ــعب الدولي بحضور جماهيري  ضيفها ملعب الش
غفير، قدم الفريقان مباراة مثيرة وتقاسما خاللها 
ــي الدقيقة ١٠  ــرطة ف ــوطي املباراة، تقدم الش ش
ــام شاكر لينتهي الشوط  من املباراة عن طريق بس
ــوط الثاني قدم الفريق  األول بهذا الهدف، وفي الش
ــيطر على أجواء املباراة،  األبيض مستوى كبير وس
ــعد عبد األمير من معادلة الكفة  ومتكن الدولي س
ــرور ٧ دقائق أضاف الدولي  ــي الدقيقة ٥٥، وبعد م ف
ــا الكرة  ــتغل خالله ــاس هدفاً جميالً اس عالء عب
ــباك معلناً عن  ــددها قوية داخل الش ــة وس البيني
فوز الفريق الزورائي بهدفني لهدف، وبهذا الفوز رفع 
ــة ٤٠  ارتقى من خاللها  ــده الى النقط الزوراء رصي

ــرطة عند  ــز الرابع، فيما جتمد رصيد الش الى املرك
ــا على صدارة الترتيب رغم  النقطة ٤٢ حافظ فيه
ــة ثمينة من  ــوروز نقط ــف فريق ن ــارة، وخط اخلس
ــا فرض نتيجة التعادل  مضيفه فريق الكرخ عندم
ــاراة التي جرت على  ــي بهدف ملثله، في املب اإليجاب

ــاحر احمد راضي وانتهى شوطها األول  ملعب الس
ــوط الثاني  بتقدم الضيوف بهدف دون رد، وفي الش
ــجيله هدف التعادل،  أعاد فريق الكرخ الكفة بتس
ــده، ورفع  ــة الى رصي ــني نقط ــف كال الفريق ليضي
الكرخ رصيده الى ٢٧ نقطة في املركز العاشر فيما 
ــى ٢٦ نقطة في املركز ١٢، وفي  وصل رصيد نوروز ال
ــان  ــان الدولي تقابل فريقا نفط ميس ملعب ميس
ــاء بتعادل  ــى اللق ــط وانته ــقيقه نفط الوس وش
ــداف، ليضيف كالهما  ــلبياً من دون اه الفريقان س
ــان رصيده  نقطة الى رصيده، حيث رفع نفط ميس
ــا رفع نفط  ــابع، فيم ــى ٣٢ نقطة في املركز الس ال
ــط رصيده الى النقطة ٢٢ في املركز ١٥، وفي  الوس
ــمالي على ضيفه  ملعب دهوك تغلب الفريق الش
ــة بهدفني نظيفني، عمق فيها جراح  فريق الديواني
ــر الترتيب  ــتقر في اخ ــي الذي اس ــق الديوان الفري
ــارات املتتالية، وبهذا  برصيد ٦ نقاط نتيجةً للخس
ــوز رفع فريق دهوك رصيده الى ٣٥ نقطة حافظ  الف
ــاراة التي  ــادس، وانتهت املب ــا على مركزه الس فيه
ــو بالتعادل  ــة وضيفه زاخ ــا الصناع جمعت فريق

ــف كالهما نقطة الى  ــلبي بدون اهداف ليضي الس
رصيده، ووصل رصيد زاخو الى النقطة ٢٥ في املركز 
ــا رفع الصناعة رصيده الى النقطة ١٣ في  ١٣، فيم
ــوزاً عريضاً على  ــدود ف ــق فريق احل ــز ١٩، وحق املرك
ضيفه النفط بأربعة اهداف لهدف، في املباراة التي 
ــعب الدولي وانتهى شوطها  جرت على ملعب الش
ــني، وبهذا الفوز  ــدم احلدود بهدفني نظيف األول بتق
عمق احلدود جراح الفريق النفطي الذي عانى كثيراً 
هذا املوسم، ورفع رصيده الى ٣٠ نقطة ارتقى فيها 
ــى املركز الثامن وبفارق األهداف عن فريق النجف  ال
التاسع، فيما بقي رصيد النفط ١٦ نقطة في املركز 
ــرة محمالً بنقاط  ــاد فريق النجف من البص ١٨، وع
ــة أصحاب  ــد ان متكن من هزمي ــة، بع ــاراة الثالث املب
ــني نظيفني، رفع  ــرة بهدف ــق نفط البص األرض فري
فيها رصيده الى ٣٠ نقطة في املركز التاسع، فيما 
جتمد رصيد نفط البصرة عند النقطة ٢٧ في املركز 
١١، فيما تاجلت مباراة الكهرباء واربيل الى اشعار 
ــزوراء امللعب املفترض  ــبب صيانة ملعب ال اخر بس

لفريق الكهرباء.
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مزهر كاظم النوفلي

ــز  ــبابي اجن ــا الش ــدا ان منتخبن ــف أب ال نختل
ــيوي وهو الصعود الى  ــواره االس االهم في مش
ــتقام  ــباب التي س نهائيات كأس العالم للش
ــح في جتاوز دور  ــيا ٢٠٢٤ بعد ان جن في اندونيس
ــث جمع اربع نقاط  ــات ولو بصعوبةحي اجملموع
ــارة وحالفنا  ــوز واحد وتعادل وخس فقط من ف
ــترالي  ــة الفريق االس ــب مواجه ــظ في جتن احل
ــق ترتيب منتخبات  ــي دور الثمانية وف القوي ف
ــا وليس  ــب ثاني ــه الترتي ــث وضع اجملموعةحي
ــط الذي  ــى اجملموعة وبرغم االداء املتوس اوال عل
ظهر عليه منتخبنا في املباريات الثالث في دور 
اجملموعات اال ان اآلمال تصاعدت بعد  االداء الرائع 
ــب االيراني والفوز عليه  الذي قدمه امام املنتخ
ــني االربعة  ــة ليضمن تواجده ب ــي دور الثماني ف
الكبار الذين صعدوا تلقائيا الى نهائيات كأس 
ــرا بعد هذا  ــا ازداد كثي ــن طموحن ــم . لك العال
ــوز و الفوز الذي حتقق في دور نصف النهائي  الف
ــي وضرب منتخبنا موعدا  على املنتخب اليابان
ــاراة النهائية  ــي املب ــب االوزبكي ف ــع املنتخ م
الحراز كأس اسيا الذي غاب عنا منذ عام  ٢٠٠٠ 
لكن النتيجة ذهبت لصالح  املنتخب االوزبكي  
ــزاء ما كان لها  ــد جاء  من ضربة ج بهدف وحي
ــي لم  ــب االوزبك ــا ان املنتخ ــون خصوص ان تك
ــاركة وال يرتقي  يكن من افضل املنتخبات املش
مستواه الى مستوى منتخبات استراليا وكوريا 
ــتوى فريقنا اطالقا لكن  ــان وايران وال ملس والياب
رمبا صبت عدة عوامل لصالح املنتخب االوزبكي 
ــش  ــب واملتعط ــور الصع ــا االرض واجلمه منه
ــن التذكرة الواحدة في هذه  للقب بحيث ان ثم
املباراة وصل الى٧٠ دوالر. هذا اضافة الى عاملني 
مهمني اثرا على العبي منتخبنا الشبابي،كما 
ــي  اعتقد، هما:تأثير الصغوط والعامل النفس
ــارة  ــية اخلس ــل الفريق املباراة بخش حيث دخ
ــه يرتكبون  ــا جعل العبي ــروح الفوز مم ــس ب ولي
ــة جزائنا خاصة  ــاء ال مبرر لها في منطق اخط
ــه ضربة جزاء  ــبت من خالل ــأ الذي احتس اخلط
ــتان وهو هدف املباراة الوحيد..  لصالح اوزبكس
ــل االول في عدم  ــل الثاني يرتبط بالعام والعام
ــتغالل اكثر من  ــرع   وعدم اس ــز والتس التركي
ثالثة فرص في الشوطني كانت اهدافا محققة 
ــر ان منتخباتنا  ــا بغرابة..يذك ــا العبوبن اهدره
ــة خمس مرات   ــبابية احرزت لقب البطول الش
فيما احرزنا املركز الثاني ٢٠١٢  وصعد منتخبنا 
ــم  واحرز املركز  الرابع  ــى نهائيات كأس العال ال
عامليا ٢٠١٣ بقيادة املدرب الوطني حكيم شاكر 
ــر فيها نهائي  وهذه هي املرة الثانية التي نخس
ــح العراق منتخبا  ــيا..في احلصيلة رب كأس اس
شبابيا سيكون مستقبل الكرة العراقية على 
مستوى املنتخبات الوطنية االولى ملا حققه من 
نتائج وعروض رائعة تبشر بألف خير وسيكون 
ــات العام املقبل اذا  ــه ظهور طيب في النهائي ل

ما تهيأ له الدعم املطلوب.
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متابعة / البينة الجديدة

ــباب  ــب ش ــدرب منتخ ــد م أك
ــراق، عماد محمد،   أنه راضٍ  الع
ــا حققوه  ــني وم ــن أداء الالعب ع
ــيا، رغم  ــة كأس آس ــي بطول ف
النهائية  ــاراة  املب ــارة في  اخلس

أمام منتخب أوزبكستان.
ــر  املؤمت ــي  ف ــد  محم ــاد  وأش
ــة مباراة  ــي عقب نهاي الصحف
ــتان، بالالعبني  العراق وأوزبكس
واإلداريّ  ــي  التدريب ــن  واجلهازي
والعاملني مع منتخب الشباب، 
مهنئاً إياهم ملا بذلوه من جهودٍ 
ــذهِ البطولة،  ــي ه ــةٍ ف مضاعف
ــاتِ كأس  ــى نهائي ــول إل والوص

العالم املُقبلة.
ــةِ  ــى البطول ــا إل ــالَ «حضرن وق
للتأهل إلى كأس العالم، وحتققَ 
ــذا الهدف، ومن ثم وصلنا إلى  ه
ــة، وقدمنا مباراةً  نهائي البُطول
، توفرت لنا بعضُ الفرص  ــةً رائع
ــا  أضاعه ــفِ  للتهدي ــة  احملقق

بعض الالعبني».
ــبٍ  ــام منتخ ــا أم ــع «لعبن وتاب
ــبقَ أن  ــوي وأمام جماهيره، س ق
ــتراليا وكوريا اجلنوبية،  هزمَ أس
ــكأس  ــلَ ل ــنَ التأه ــاً ضم وأيض
ــم  ــى دع ــةِ إل ــم، باإلضاف العال
ــع  تنقط ــم  ل ــي  الت ــره  جماهي

ــجيعه،  ــاراةِ عن تش ــة املب طيل
ــم إحرازهم هذا  ــارك له كما أب
ــن  ــات ع ــديّ معلوم ــب، ل اللق
ــرةِ األوزبكيّة، فهم يهتمون  الك
ــهم  بالفئاتِ العمريّة وتأسيس
ــي من  ــنا، إذ نعان ــد، عكس جي
عدم وجودِ دوري منتظمٍ ومالعب 
، والكثير من  ــبِ ــة بالتدري خاص
األساسيات التي تخصّ عملنا، 
ــم العبينا ال  فضالً عن إن معظ

يلعبون مع أنديتهم».
وأوضح محمد «اآلن بالنسبةِ 
لنا فالبطولةُ انتهت، لكننا 
ــدٍ اإلعداد  ــنبدأ من يوم غ س
ــاهد  لكأس العالم، وسنش
ــة  ــات البُطول ــعَ مباري جمي
ــةِ اإليجابيات والبناء  لدراس
عليها، وتصحيح السلبياتِ 

والعمل على تعديلها».
ــكرَ  الش ــد  محم م  ــدّ وق
 ، العراقيّ واإلعالم  للجمهور 
ن دعم هذا املنتخبَ  ولكل مَ
حتى لو كان بشكلٍ متأخر.

ــب على  ــد «يج ــنيّ محم وب
ــع العراقيني أن يفخروا  جمي
ــيكون  ــذا اجليل الذي س به
معظم العبيه في املُستقبلِ 
القريبِ مع املنتخبِ األوملبيّ 

واملنتخبِ الوطني».
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وكاالت / البينة اجلديدة
ردت حركة طالبان في أفغانستان، السبت 
ــة  ــش بضرب ــد داع ــى تصعي ــي، عل املاض
ــي صفوف التنظيم  ثالثية خلفت قتلى ف
ــم حكومة  ــدث باس ــال املتح اإلرهابي.وق
حركة طالبان ذبيح اهللا مجاهد في تغريدة 
إن «القوات األمنية ل طالبان هاجمت ثالثة 
ــريف  ــئ لداعش» في مدينة مزار ش «مخاب
عاصمة محافظة بلخ شمال أفغانستان.

ــني إرهابيتني  ــرحا لعمليت وكانت بلخ مس
هما اغتيال حاكم طالبان في احملافظة في 
ــتهدفت  هجوم انتحاري وعملية أخرى اس
ــخصني  ــاة ش بحي وأودت  ــا  ثقافي ــزا  مرك
ــم احلركة إن  ــدث باس ــح املتح اثنني.وأوض
ــاعة متأخرة  ــذه العملية نفذت في س «ه
ــادس والثامن مبزار  في أحياء اخلامس والس
ا مصادرة بعض  ــريف.وأضاف أنه «مت أيضً ش
ــذه العملية  ــي ه ــرة ف ــلحة والذخي األس

ــن جانبه  ــن طالبان».م ــر م ــب عنص وأصي
ــادة األمنية  ــم القي ــدث باس ــح املتح أوض
ــف وزيري،  ــخ، محمد آص ــي بل ــان ف ل طالب
ــخة األفغانية، إن  ــكا بالنس ــوت أمري لص
ــفرت عن مقتل خمسة  «هذه العملية أس
ــان التابع لتنظيم  ــرع خراس من عناصر ف
تل محمد  داعش».وفي األسبوع املاضي، قُ
ــم طالبان في بلخ نتيجة  داود مزمل، حاك
ــاري، وفي انفجار آخرالتنظيم  هجوم انتح

ــان» الثقافي خالل تنظيم حفل  مركز «تبي
ــن الصحفيني.وقتل  ــة م ــرمي مجموع لتك
ــب حوالي ٣٠  ــى األقل وأصي ــخصان عل ش
ــى مركز تبيان  ا، خالل الهجوم عل ــخصً ش
ــؤولية  وتبنى تنظيم داعش اإلرهابية املس
ــف  عن احلدثني.وعينت طالبان محمد يوس
ــخ، الذي كان  ا إلقليم بل ــا جديدً وفا رئيسً
ا حاكماً لوالية قندهار وهو شخص  ــابقً س

مقرب من زعيم طالبان.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــر  فولودميي ــي  األوكران ــس  الرئي ــع  وق
ــبت،  الس االول  ــس  ام ــكي،  زيلينس
ــات على ١٤١  ــرض عقوب ــوماً بف مرس
كيانًا رسمياً و٣٠٠ فرد، بينهم الرئيس 
ــؤولون  ــد ومس ــار األس ــوري بش الس
ــذي جاء  ــوم، ال ــب املرس آخرون.ومبوج
ــس األمن القومي  ــداً ملقترح مجل تأيي
ــرض عقوبات  ــاع األوكراني، مت ف والدف
ــوري  ــام الس ــس وزراء النظ ــى رئي عل
حسني عرنوس، ووزير اخلارجية فيصل 
ة ١٠  ــدّ مل ــات  العقوب ــت  رض املقداد.وفُ

ــول  األص ــد  ــمل جتمي وتش ــنوات،  س
ــة  ــات التجاري ــى العملي ــود عل والقي
ــة  االقتصادي ــات  االلتزام ــق  وتعلي
ــف  «كيي ــع  موق ــب  بحس ــة،  واملالي
ــرب  ــد أع ــد ق ــت».وكان األس اندبندن
ــي فالدميير  خالل لقائه الرئيس الروس
ــوريا  بوتني، في الكرملني، عن دعم س
ــكرية  ــا العس ــي عمليته ــيا ف ل روس
ــيا ضد ما  ب أوكرانيا، ووقوفها مع روس
ــماه «النازية»، فيما أكد الكرملني  س
ــورية وسيادتها  ــالمة أراضي س أن س

«أولوية بالنسبة ل روسيا».

وكاالت / البينة الجديدة
ــون  ــي إيل ــال األمريك ــل األعم ــرح رج ص
ــابق  ــال الرئيس الس ــأن اعتق ــك، ب ماس
ــيضمن له إعادة انتخابه  دونالد ترامب س
وانتصارا ساحقا في االنتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠٢٤.وقال ترامب إنه يتوقع اعتقاله 
ــه للخروج  ــاء، داعيا مؤيدي ــوم غدالثالث ي
ــد الرئيس  ــك. وانتق ــى ذل ــاج عل لالحتج
ــام مبنطقة  ــب املدعي الع ــابق مكت الس

مانهاتن واصفا إياه بـ «الفاسد واملسيّس 
ــر»  «تويت ــى  عل ــك  ماس ــب  للغاية».وكت
معلقا على أنباء احتمال اعتقال الرئيس 
السابق: «إذا حدث ذلك، فسيعاد انتخاب 
ــاحق».وفي وقت سابق،  ترامب بانتصار س
ــبكة NBC، أن ترامب قد يواجه  ــرت ش ذك
اتهامات األسبوع املقبل بزعم دفع أموال 
ــتورمي دانيلز مقابل  للنجمة اإلباحية س
التزام الصمت بشأن عالقتهما املزعومة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــزال تركيا إلى  ــت حصيلة وفيات زل ارتفع
٤٩ ألفا و٥٨٩ شخصا، بينهم ٦ آالف و٨٠٧ 
ــمي.وقال فؤاد  ــح رس ــب، وفق تصري أجان
ــس التركي، في مؤمتر  ــاي نائب الرئي أوقط
ــذل قصارى  ــل ب ــالده تواص ــي، إن ب صحف
ــات الزلزال، وفقا ملا  جهدها ملواجهة تبع
ــول لألنباء.وأضاف  ــة األناض ــه وكال نقلت
ــرة، أن كافة  ــة أنق ــن العاصم ــاي م أوقط

ــات احلكومية واألهلية  الوزارات واملؤسس
ــعها ملعاجلة املشكالت في  تبذل ما بوس
مناطق الزلزال.وأكد في هذا اإلطار مصرع 
٤٩ ألفا و٥٨٩ شخصا بينهم ٦ آالف و٨٠٧ 
ــباط املاضي،  ــي الزلزال.وفي ش ــب ف أجان
ــوريا  ــمالي س ــا وش ــي تركي ــرب جنوب ض
ــات، وتبعتهما  ــوة ٧٫٧ و٧٫٦ درج زلزاالن بق
ــة العنيفة، ما أودى  ــزات االرتدادي آالف اله
ــخاص  ــن األش ــرات اآلالف م ــاة عش بحي

وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــم احملكمة  ــمي باس أعلن املتحدث الرس
ــادي العبد اهللا، أن قرار  اجلنائية الدولية ف
ــي فالدميير بوتني  ــس الروس اعتقال الرئي
ــوة للمثول والتحقيق. ليس إدانة وإمنا دع

وقال في تصريحات، إن تنفيذ اعتقال بوتني 
مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس 
الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب.

ــت عضواً  فيما أوضح أن الدول التي ليس
ــة بقراراتها، الفتاً إلى  باحملكمة غير ملزم
ــرة اعتقال بوتني  ــيتم تعميم مذك أنه س

ــاء.وأردف أنه «يحق لنا  على الدول األعض
ــو اعتقال بوتني  ــب من أي دولة عض الطل
ــك، أكد أن احملكمة  ــى أراضيها».إلى ذل عل
ــا بحيادية.يذكر  ــق في قضايا أوكراني حتق
أن احملكمة اجلنائية الدولية كانت أعلنت 
ــي، إصدار  ــابق، اجلمعة املاض في وقت س
مذكرة توقيف بحق بوتني بتهمة ارتكاب 
ــذ بداية  ــا من ــي أوكراني ــرب ف ــم ح جرائ
العملية العسكرية الروسية في شباط 
ــدرت الدائرة  ــان، أص ــي بي ــت ف ٢٠٢٢.وقال
ــي احملكمة اجلنائية  التمهيدية الثانية ف
ني  ــخصَ الدولية مذكرات توقيف بحق ش

ــيد  ــي أوكرانيا: الس ــع ف ــار الوض في إط
ــيدة  والس بوتني،  فالدميير فالدمييروفيتش 
ــييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي  ــا أليكس ماري
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٩٥٧٩

١٦٣
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ــع عشر  جرت صباح أمس األحد، التاس
ــهر آذار احلالي، انتخابات جمعية  من ش
ــة حمورابي  ــاء العراقي على قاع القض
في محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
حيث بوشر بفتح الصناديق اإلنتخابية 
ــاح أمس  ــاعة الثامنة من صب ــي الس ف
ــرة  ــاعة الثانية عش ــي الس وأغلقت ف
ــواء دميقراطية   ــوم .. وفي أج من ذات الي
ــفافية وتغلّبت فيها  ــادتها روح الش س

ــح الصناديق حتت  ــة جرى فت روح املهني
ــرفة املؤلفة من  ــة املش ــراف اللجن اش
السادة القضاة ( أسعد احلسني / نائب 
ــتئناف، ومؤيد علي  رئيس محكمة االس
ــتئناف وخالص  جالل / نائب رئيس االس
كاظم جبر / املدعي العام في الرصافة) 
وبوشر بالعد والفرز متهيداً الرسالها الى 
مجلس القضاء األعلىـ  اللجنة املركزية 
ـ املشرفة على اإلنتخابات. وجدير بالذكر 

ــعة  إن هذه هي الدورة اإلنتخابية التاس
التي جتري في كل منطقة استئنافية.

 " البينة اجلديدة" تبارك جلمعية القضاء 
ــات وتتمنى لها  ــذه اإلنتخاب العراقي ه
دوام املوفقية في عملها خدمة للقضاء 
ــت ذاته ملعالي  ــي وتبارك في الوق العراق
ــاء األعلى القاضي  رئيس مجلس القض
الدكتور فائق زيدان كونه الداعم ملسيرة 

القضاء العراقي نحو األمام . كتب / صباح الشيخلي

6-7 NO.4081.MON.20.MAR.2023 NO.4081.MON.20.MAR.2023ملحق خاصملحق خاصالعدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣  العدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣

@ÚÓœb‰˜n��ç�a@’üb‰Ωa@…��Ó∫@ø@pb��ibÇn„a@ä�� �£@Ô��”aä»€a@ıb��ö‘€a@Ú��Ó»∫
@Ú���������������������Ó‰ËΩa@ÄÎâ@b����������ËÓœ@o������j�‹ÃmÎ@Ú��������������Óœb–í€a@b�����������ËmÖbç@Ú���������������Óüaä‘πÖ@ıaÏ�����������������uc@ø

ــع عشر  جرت صباح أمس األحد، التاس
ــهر آذار احلالي، انتخابات جمعية  من ش
ــة حمورابي  ــاء العراقي على قاع القض
في محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
حيث بوشر بفتح الصناديق اإلنتخابية 
ــاح أمس  ــاعة الثامنة من صب ــي الس ف
ــرة  ــاعة الثانية عش ــي الس وأغلقت ف
ــواء دميقراطية   ــوم .. وفي أج من ذات الي
ــفافية وتغلّبت فيها  ــادتها روح الش س

ــح الصناديق حتت  ــة جرى فت روح املهني
ــرفة املؤلفة من  ــة املش ــراف اللجن اش
السادة القضاة ( أسعد احلسني / نائب 
ــتئناف، ومؤيد علي  رئيس محكمة االس
ــتئناف وخالص  جالل / نائب رئيس االس
كاظم جبر / املدعي العام في الرصافة) 
وبوشر بالعد والفرز متهيداً الرسالها الى 
مجلس القضاء األعلىـ  اللجنة املركزية 
ـ املشرفة على اإلنتخابات. وجدير بالذكر 

ــعة  إن هذه هي الدورة اإلنتخابية التاس
التي جتري في كل منطقة استئنافية.

 " البينة اجلديدة" تبارك جلمعية القضاء 
ــات وتتمنى لها  ــذه اإلنتخاب العراقي ه
دوام املوفقية في عملها خدمة للقضاء 
ــت ذاته ملعالي  ــي وتبارك في الوق العراق
ــاء األعلى القاضي  رئيس مجلس القض
الدكتور فائق زيدان كونه الداعم ملسيرة 

القضاء العراقي نحو األمام . كتب / صباح الشيخلي



6-7 NO.4081.MON.20.MAR.2023 NO.4081.MON.20.MAR.2023ملحق خاصملحق خاصالعدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣  العدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣

@ÚÓœb‰˜n��ç�a@’üb‰Ωa@…��Ó∫@ø@pb��ibÇn„a@ä�� �£@Ô��”aä»€a@ıb��ö‘€a@Ú��Ó»∫
@Ú���������������������Ó‰ËΩa@ÄÎâ@b����������ËÓœ@o������j�‹ÃmÎ@Ú��������������Óœb–í€a@b�����������ËmÖbç@Ú���������������Óüaä‘πÖ@ıaÏ�����������������uc@ø

ــع عشر  جرت صباح أمس األحد، التاس
ــهر آذار احلالي، انتخابات جمعية  من ش
ــة حمورابي  ــاء العراقي على قاع القض
في محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
حيث بوشر بفتح الصناديق اإلنتخابية 
ــاح أمس  ــاعة الثامنة من صب ــي الس ف
ــرة  ــاعة الثانية عش ــي الس وأغلقت ف
ــواء دميقراطية   ــوم .. وفي أج من ذات الي
ــفافية وتغلّبت فيها  ــادتها روح الش س

ــح الصناديق حتت  ــة جرى فت روح املهني
ــرفة املؤلفة من  ــة املش ــراف اللجن اش
السادة القضاة ( أسعد احلسني / نائب 
ــتئناف، ومؤيد علي  رئيس محكمة االس
ــتئناف وخالص  جالل / نائب رئيس االس
كاظم جبر / املدعي العام في الرصافة) 
وبوشر بالعد والفرز متهيداً الرسالها الى 
مجلس القضاء األعلىـ  اللجنة املركزية 
ـ املشرفة على اإلنتخابات. وجدير بالذكر 

ــعة  إن هذه هي الدورة اإلنتخابية التاس
التي جتري في كل منطقة استئنافية.

 " البينة اجلديدة" تبارك جلمعية القضاء 
ــات وتتمنى لها  ــذه اإلنتخاب العراقي ه
دوام املوفقية في عملها خدمة للقضاء 
ــت ذاته ملعالي  ــي وتبارك في الوق العراق
ــاء األعلى القاضي  رئيس مجلس القض
الدكتور فائق زيدان كونه الداعم ملسيرة 

القضاء العراقي نحو األمام . كتب / صباح الشيخلي

6-7 NO.4081.MON.20.MAR.2023 NO.4081.MON.20.MAR.2023ملحق خاصملحق خاصالعدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣  العدد (٤٠٨١)  اإلثنين  ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣

@ÚÓœb‰˜n��ç�a@’üb‰Ωa@…��Ó∫@ø@pb��ibÇn„a@ä�� �£@Ô��”aä»€a@ıb��ö‘€a@Ú��Ó»∫
@Ú���������������������Ó‰ËΩa@ÄÎâ@b����������ËÓœ@o������j�‹ÃmÎ@Ú��������������Óœb–í€a@b�����������ËmÖbç@Ú���������������Óüaä‘πÖ@ıaÏ�����������������uc@ø

ــع عشر  جرت صباح أمس األحد، التاس
ــهر آذار احلالي، انتخابات جمعية  من ش
ــة حمورابي  ــاء العراقي على قاع القض
في محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
حيث بوشر بفتح الصناديق اإلنتخابية 
ــاح أمس  ــاعة الثامنة من صب ــي الس ف
ــرة  ــاعة الثانية عش ــي الس وأغلقت ف
ــواء دميقراطية   ــوم .. وفي أج من ذات الي
ــفافية وتغلّبت فيها  ــادتها روح الش س

ــح الصناديق حتت  ــة جرى فت روح املهني
ــرفة املؤلفة من  ــة املش ــراف اللجن اش
السادة القضاة ( أسعد احلسني / نائب 
ــتئناف، ومؤيد علي  رئيس محكمة االس
ــتئناف وخالص  جالل / نائب رئيس االس
كاظم جبر / املدعي العام في الرصافة) 
وبوشر بالعد والفرز متهيداً الرسالها الى 
مجلس القضاء األعلىـ  اللجنة املركزية 
ـ املشرفة على اإلنتخابات. وجدير بالذكر 

ــعة  إن هذه هي الدورة اإلنتخابية التاس
التي جتري في كل منطقة استئنافية.

 " البينة اجلديدة" تبارك جلمعية القضاء 
ــات وتتمنى لها  ــذه اإلنتخاب العراقي ه
دوام املوفقية في عملها خدمة للقضاء 
ــت ذاته ملعالي  ــي وتبارك في الوق العراق
ــاء األعلى القاضي  رئيس مجلس القض
الدكتور فائق زيدان كونه الداعم ملسيرة 

القضاء العراقي نحو األمام . كتب / صباح الشيخلي



8الحصاد

بغداد/البينة اجلديدة
ــة، عمليَّتني  ــة االحتاديَّ ــذت هيئة النزاه نف
ــفت خاللهما عن  ــني كش ــني كبيرت نوعيَّت
خالفاتٍ بأكثر من (٥٨)  هدرٍ للمال العام ومُ
ــف والكوفة. ــار في بلديَّتي النج مليار دين

ــات بالهيئة في  ــرة التحقيق ــارت دائ وأش
بيان، في حديثها عن عمليَّة الضبط التي 
ــق النجف  ــالكات مكتب حتقي ــا م ذته نفَّ
ــاتٍ وردت من أحد أعضاء  ــاءً على معلوم بن
افظة، إلى» أنَّ أعمال  اب عن احملُ مجلس النوَّ

لت إلى هدر مبلغ  ــق توصَّ املُتابعة والتحقي
ــا؛  تخصيصه متَّ  ــارٍ  دين  (٥٢,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠)
ــات التابعة لبلديَّة  ــة وتصليح اآللي لصيان
ــوامٍ متتدُّ من  ــتة أع ــة على مدار س احملافظ
ــه وبعد  ــةً أن ــة ٢٠٢٢)، موضح (٢٠١٧ ولغاي
ــك املبالغ  ــرف تل ــى جداول ص ــالع عل االط
ــغ (٢٧,٩٩٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار  ــرف مبل تبنيَّ ص
للتصليح خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ فقط».

ديريَّة بلديَّة الكوفة، رصدت مالكات  وفي مُ
ــود  ــرفٍ تع ــتندات ص س ــود مُ ــب وج املكت

ــي (٢٠٢١ و٢٠٢٢) وصلت مبالغها إلى  لعام
ــم توقيعها  ــارٍ، لم يت (٦,٠٨١,٨٦٨,٩١٠) دين
دير احلسابات  ــب واملُدقّق ومُ من قبل احملاس
ــةً  ــون، الفت ــاً للقان ــة، خالف ــر البلديَّ ومدي
ــب  ــق بروات ــتندات تتعلَّ ــك املُس ــى أنَّ تل إل
تنوِّعة  ــواد مُ ــز م ــف وجتهي ــال التنظي عم
ــة مبالغ  ــت إنَّ قيم ــة الكوفة.وأضاف لبلديَّ
املُستندات غير املُوقَّعة للعام ٢٠٢١ بلغت 
(٥,٥٤٢,٧٥٨,٤٦٠) دينارٍ، فيما بلغت قيمتها 

. خالل عام ٢٠٢٢ (٥٣٩,١١٠,٤٥٠) دينارٍ

بغداد / البينة اجلديدة 
ــني، امس  ــة فؤاد حس ــر اخلارجي ــل وزي وص
ــمية  ــي زيارة رس ــل ف ــى بروكس ــد، إل األح
تستغرق ثالثة ايام للمشاركة في اجتماع 
ــني العراق  ــة جمللس التعاون ب ــدورة الثالث ال

.وقال املتحدث باسم الوزارة  واالحتاد األوروبيّ
أحمد الصحاف، في بيان ان وزير اخلارجية، 
ــع وزراء  ــع جمي ــعاً م ــيعقد لقاءً موس س
خارجية االحتاد األوروبي ،ويلتقي مع املمثل 
ــة  ــة والسياس ــؤون اخلارجيَّ ــى للش األعل

ــيّ جوزيب بوريل،  ــة في االحتاد األوروب األمنيَّ
ومفوضة االحتاد األوروبيّ للشراكات الدوليَّة 
ــام حلف الناتو  ــاه اوربيالينني، وأمني ع يوت
ون  ــؤُ ــتوتلبيرغ، ووزيرة الدولة لشُ ــس س ين

الهجرة في مملكة بلجيكا.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــوزراء محمد  ــس ال ــد رئيس مجل اك
ــوداني اننا عازمون على  ــياع الس ش
ــاد.وقال  الفس ــةِ  جائح ــةِ  مكافح
ــر حوار  ــاح مؤمت ــي افتت ــوداني ف الس
بغداد الدولي ان املعركةُ الكبرى ضد 
ــاد التي إنْ تهاونّا فيها  جائحة الفس
نا األخرى.واضاف  ــرنا كلَّ معاركِ خس
السوداني : ان االنتصارُ ال يأتي إالّ من 
ــات الدولة،  ــاونِ بني كلِّ مؤسس التع
فتضافرُ جهودِ السلطات التنفيذية 
ــيعبدُ  ــة، س ــريعية والقضائي والتش
ــدافِ  األه كلِّ  ــقِ  لتحقي ــقَ  الطري
ــومةِ التي ال نبتغي منها سوى  املرس
وجهِ اهللاِ والعراق، ورضا شعبِنا.وتابع: 
ــرين  ونحن على أعتاب الذكرى العش
ــوري،  الدكتات ــامِ  النظ ــقوطِ  لس
ــعبِنا ومعاناتهِ في  ــتذكر آالمَ ش نس
ــادتها احلروبُ  ــي س ــنني الت تلك الس
ــبُ املمنهج، حتى  ــةُ والتخري العبثي
ــي عام ٢٠٠٣،  جاءت حلظة التغيير ف
ــبَ القرارِ  ــراقِ صاح ــعبُ الع وصار ش
فتقاطرت جموعُ العراقيني في سنةِ 
٢٠٠٥ نحوَ صناديقِ االقتراعِ بانتخاباتٍ 
ــاتِ  والهجم ــفَ  القذائ ى  ــدّ تتح

السوداني:  .وقال  االنتحاريةَ اإلرهابيةَ 
ــر اختيار  ــدأ عب ــمّ ب ــدي األه ان التح
دستورٍ دائمٍ يُنهي احلالةَ الشاذةَ التي 
سارَ عليها النظامُ الدكتاتوري، الذي 
ه،  ــقُ مزاجَ ــتوراً مؤقتاً يواف صاغَ دس
ــارٍ أو مراعاةٍ للحقوقِ  من دون أي اعتب
ــال  ــعِ العراقيني.وق ــيةِ جلمي األساس
ــرين  ان العراقيني، اختاروا في ١٥ تش
ــسُ  ــاً يؤس ــتوراً دائم األول ٢٠٠٥، دس
ــات،  احلري كلَّ  ــنُ  ويضمِ ــة،  للمواطن
ــتظلُّ  ــقفَ اآلمنَ الذي يس وصارَ الس
ــوا حتتَ  ــون، بعد أنْ عاش ــه العراقي ب
ظاللِ اخلوفِ والقهر.وتابع : مرّت على 
ــعبنا مرحلة قاسية بسبب  أبناء ش
اإلرهاب، فكانت مناظرُ اجلثثِ امللقاةِ 
وية،  في الشوارعِ جراءَ القتلِ على الهُ
غريبةً على العراقيني الذين تعايشوا 
هم  ملئاتِ السنني، وهم يتقبلون بعضَ
ــيةٍ أو استنفارٍ طائفي، أو  بال حساس
أو قومية.واستطرد  كراهيةٍ عنصريةٍ 
قائال : و جاءت صدمةُ احتاللِ تنظيمِ 
ــعةٍ من  ــش اإلرهابي ملناطقً واس داع
ــتنفرَ العراقيون  ــا، ثم اس محافظاتِن
ــوى اجلهادِ الكفائي،  جميعاً، بعد فت
ــى  عل ــوا  وتزاحم ــملِهم،  ش ــوا  وملّ

السواترِ ليسطروا أروعَ القصصِ عن 
ــرسَ  ه، وخاضَ أش ــعبٍ جتاوزَ جراحَ ش
ــوأِ  ــن أس ــهِ م ــرِ أرض ــاركِ لتحري املع
الى  إرهابية.واشار السوداني  عصابةٍ 
ــة، كانت آثار  ــد أن عبرنا احملن انه : بع
التلكؤ واضحة، وأخذت الشكوى من 

ــوال بالتنامي،  ــوء اإلدارة وهدر األم س
وشهدنا الكثير من عالمات السخط 
إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على 
ــا، وبعد  ــام بواجباته ــالح والقي اإلص
مخاضٍ عسير، خاللَ سنواتِ ما بعدَ 
ــا احلالية..  ــاءت حكومتن التحرير، ج

ــمت برنامجاً  هذه احلكومةُ التي رس
طموحاً وشامالً يعملُ على النهوضِ 
بالعراق، والسيرِ بهِ نحوَ استثمارِ كلِّ 
ها لتعويضِ ما  ثرواتهِ وطاقاتهِ وتوظيفِ
ــنواتِ اخلراب. واألهمُّ هنا،  فاتهُ من س
هو السيرُ بالعراق إلى ضفافِ الهدوءِ 

ــي بعيداً عن اخلالفاتِ التي  السياس
عطلتنا كثيراً عن خدمةِ أبناءِ شعبِنا 
ــا. فعقدنا  ــالَ صبرُهم علين الذين ط
ــى اهللا، لننجزَ ما  ، وتوكلنا عل ــزمَ الع
ــا متَّ التخطيطُ  ــازَه، ونبني م تلكأَ إجن
ــن الثقة مبقدراتِ  له.وقال : ننطلق م
االقتصادِ  ــلِ  ــكِ مفاص لتحري ــدِ  البل
ــدة، وتطويرِ  ــلٍ جدي ــقِ فرصِ عم وخل
ــيعِ  ــاتِ ومكافحةِ الفقرِ وتوس اخلدم
دائرةِ املشمولني بالرعايةِ االجتماعية، 
نا  ــاركُ واحياءِ الضمانِ الصحي.و يش
ــاعُ اخلاصُّ  ــج، القط ــذه البرام في ه
ــاً في املوازنةِ  ــذي منحناه دوراً مهم ال
تنا عليها لثالثِ  االستثنائيةِ التي صوّ
سنواتٍ في خطوة جريئة، تعبيراً عن 
ــة جادة  ــس ملرحل ــة واضحة تؤس رؤي
ــة اإلعمارِ  ــة،و لتنطلق حرك ومختلف
ــواءٌ عبر  ها بدقة، س ــنتابعُ ــي س والت
ــخصية أم عبر اللجانِ  ــةِ الش ِاملتابع
ــكلناها.واضاف  ــي ش ــةِ الت احلكومي
ــا مع أيِّ  ــنْ نتهاونَ هن ــوداني : ل الس
ــببُ  ــؤٍ أو خللٍ قد يتس ــعٍ أو تلك تراج
باستغاللِ مالِ الشعبِ ملصالحَ ذاتيةٍ 
ــروةُ الوطنيةُ  ــةٍ أو فئوية. فالث أو حزبي
ــني جميعاً. وإن التحديَ  ملكُ العراقي

ــةِ املواطنِ  ــتعادةُ ثق ــو اس ــرَ ه األكب
ــفِ األداءِ  ــت نتيجةَ ضع التي تراجع
ــوالِ وقلّةِ األفعالِ  ثرةِ الوعودِ واألق وكَ
ــد : إن النظامَ الذي قضى  واإلجناز.واك
ــكيالتهِ ال  ــخوصهِ وتش ــى بش وانته
ــن املرافق،  ــاً في الكثيرِ م ــزالُ مقيم ي
ــن منظومةٍ قانونيةٍ  وما زلنا نعاني م
بة، ما  باليةٍ وبعقليةٍ مركزيةٍ متخشّ
ــراعَ  يتطلبُ احلزمَ في اإلصالحِ واإلس
ــورِ بنصابِها الصحيح  ــي وضعِ األم ف
ــهِ من محنٍ  ــكلِّ ما في ــي ب و إنَّ املاض
وخراب، قد صارَ درساً مهماً لنا اليومَ 
ــمِ أجمع، أنَّ  ــنا وللعال ، ألنفسِ لنثبتَ
ــى ظهرهِ  ــلقت عل ــراقَ مهما تس الع
ــببِ  ــا خذلتهُ أقدارهُ بس احملن، ومهم
الدكتاتوريةِ وسوءِ اإلدارة، فإنَّه ميتلكُ 
ــوضِ  النه ــى  عل ــاتِ  واملقوم اإلرادةَ 
ــثُ األماكنُ الي تليقُ  والعودةِ إلى حي
ــكُ  منتل ــا  إنن  : ــوداني  الس ــال  به.وق
ــوةٍ لنا.  ــةً هي مصدرُ ق ــرواتٍ متنوع ث
ــةٍ وطبيعيةٍ  ــريةٍ ومكوناتي ثرواتٍ بش
ــةٍ وثقافية. وهي ثرواتٌ جتعلُ  وحضاري
ــعِ الفرادةِ  ــراقَ بلداً قادراً على صن الع

والتميز.
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سعد الكناني

ــة  درج ــت  كان ــا  مهم ــؤول  املس
ــاعراً  ــد وان يكون ش ــؤوليته الب مس
ــعبه ووطنه ويعمل بجد ومثابرة  بش
من اجل ان يكون املنجز الذي يحققه 

ــي خدمة  ــة اجملاالت يصب ف في كاف
الوطن والشعب وان يشار له بالبنان 
ــة  ــة املتواضع ــذه املقدم ــوق ه .. اس
للحديث عن محافظ واسط الدكتور 
ــذي منذ  ــي ال ــل املياح ــد جمي محم
ــؤولية احملافظة  ــتالمه ملس حلظة اس
ــي متابعة كل  عمل بجد واجتهاد ف
االمور التي تخص احملافظة وفي كافة 
ــالً ميدانياً  ــد كان رج ــد .. فلق الصع
ــات  ــكل املالحظ ــرا ل ــاً ومؤش متابع
ــح ، تابع من خالل جوالته  التي تترش
اخلدمية  ــاريع  املش ــة جميع  امليداني
ــش  وناق ــة  والتعليمي ــة  والصحي
ــة الواقع  ــؤولني في احملافظ ــع املس م
ــوع الطلبة  ــة موض ــي ومتابع اخلدم

اخلريجني العاطلني عن العمل وايجاد 
ــن خالل االنخراط  فرص عمل لهم م
ــف احلكومية او من خالل  في الوظائ
ــروض  الق ــم  مبنحه ــاعدتهم  مس
ــوون  ين ــي  الت ــاريع  للمش ــرة  امليس
ــهم  ــا لتأمني لقمة عيش القيام به
ــاريع  ــم ، تابع ليل نهار املش وعوائله
ــارة  ــي احملافظة واالش ــذ ف ــي تنف الت
ــاريع املتلكئة او التي نسب  الى املش
االجناز فيها ضعيفة جدا ومحاسبة 
املقصرين في االجناز او سحب العمل 
ــه دور فاعل في  ــا كان ل ــم ، كم منه
ــل الفقيرة  ــة للعوائ ــه امليداني زيارات
واملتعففة  التي حتتاج املساعدة من 
ــبكة احلماية  ــالل ادراجهم في ش خ
االجتماعية لتأمني مبلغ مالي يؤمن 
ــش بكرامة ، وال يفوتني ان  لهم العي
اذكر زياراته املفاجئة للمستشفيات 
واملراكز الصحية في احملافظة ولقائه 
ــالع على  ــة واالط ــوادر الصحي بالك
مشاكلهم والصعوبات التي تعترض 
ــم وايجاد احللول املالئمة لها ،  عمله
ــس التعليم فبادر من  ــا انه لم ين كم

ــدارس واالطالع  ــه الى امل خالل زيارات
ــة  العملي ــير  س ــى  عل ــب  كث ــن  ع
ــدارس من املالكات  التربوية ووضع امل
ــي من نقص  ــي تعان ــية الت التدريس
ــني واملعلمني او وضع البنايات  املدرس
ــم ، ومتابعة  ــى ترمي ــاج ال ــي حتت الت

ــزدوج في املدارس  الدوام الثالثي او امل
.. كما كان جلوالته التفقدية وزياراته 
املكثفة ملشاريع اخلدمات األثر الكبير 
ــؤولي الدوائر  ــي توجيه وحتفيز مس ف
ــذل املزيد  ــة في احملافظة لب احلكومي

من اجل خدمة ابناء احملافظة.
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــد ألنها الزمت  ــكلة الالجئني قدمية  العه ــك ان مش ال ش
ــان ضد  ــه االنس االضطهاد والتعذيب والقهر الذي ميارس
أخيه األنسان منذ العصور األولى لكنها تفاقمت وازدادت 
ــذي عانى الويالت واالهوال  خطورتها في عاملنا املعاصر ال
ــن الالجئني للبحث عن  ــروب فظهر الكثير م من جراء احل
ــم أو في دول  ــدود بلدانه ــا داخل ح ــكان امن ام ــأ وم ملج
ــري أصبحت  ــوء والنزوح القس ــكلة اللج ــرى وأن مش أخ
ــر القضايا احلاحا التي واجهت اجملتمع الدولي ألن هذه  أكث
الفئات اكثر تعرضا للمعاناة وتعرضها ألنواع األنتهاكات 
وقضية الالجئني اصبحت دولية ومعاجلتها على الصعيد 
ــبكة من  ــاء ش ــع الدولي ضرورة انش ــي وادرك اجملتم الدول
ــات والنظم القانونية التي تهدف لتوفير احلماية  املؤسس
الدولية والتعامل مع الالجئني بطريقة شاملة وهناك في 
ــن الالجئني منهم الهاربون  ــون الدولي العام فئات م القان
من األضطهاد ومبوجب البند ٢ من املادة االولى من اتفاقية 
ــأن الالجئني والالجئ كل شخص بسبب اخلوف  ١٩٥١بش
ــية او ارائه  ــبب العرق او الدين او اجلنس ــاد بس او األضطه
السياسية خارج بلده او ال يريد بسبب اخلوف ان يستظل 
ــخص ال ميلك جنسية ويوجد  بحماية ذلك البلد او كل ش
ــد ان يعود لذلك  ــوف ال يري ــبب اخل ــارج بلد أقامته وبس خ
ــلح او اضطرابات  ــبب نزاع مس ــد وهناك الجئون بس البل
ــة منظمة  ــي أتفاقي ــني ف ــؤالء الالجئ ــف له ــن تعري وميك
ــاكل  ــة التي تنظم اجلوانب اخلاصة مبش الوحدة االفريقي
ــي أفريقيا وتنص هذه االتفاقية بأن لفظ الجئ  الالجئني ف
ــخص يضطر بسبب عدوان او احتالل  ينطبق على كل ش
ــيطرة اجنبية او احداث تزعزع بشكل خطير النظام  و س
ــأ في مكان  ــد االقامة للبحث عن ملج ــام ومغادرة بل الع
ــخاص الذين  ــيته اما النازحون االش ــر خارج بلد جنس اخ
يهربون بسبب نزاع مسلح او اضطرابات لكنهم يوجدون 
داخل بلدانهم وال يعبرون احلدود الدولية فأنهم ال يعتبرون 
ــع الدولي  ــي ويقوم اجملتم ــى القانون الدول ــني مبقتض الجئ
بتحديد فئات الالجئني وفقا ملعايير عامة وقانونية حسب 
ــا فيها  ــي يكون مقيم ــرك الدولة الت ــا بت ــروط ومنه الش
ــخص ترك  ــا واالحداث التي تؤدي بالش ــون من رعاياه ويك
ــخصية واملدنيني  ــباب ش دولته او ابعاد األقليات على اس
ــم  ــة حكوماته ــون بحماي ــن ال يتمتع ــخاص الذي واالش
ــاني  الجئون يتمتعون باحلماية وفق القانون الدولي األنس
ــلحة الدولية وهناك  ــون العرفي في املنازعات املس والقان
ــون الالجئني  ــاني وقان ــة تكاملية بني القانون االنس عالق
ــاني حلماية  ــد القانون االنس ــر من قواع ــاك عدد كبي وهن
ــلحة وقانون الالجئني يكمل  ــني في املنازعات املس الالجئ
ــة  ــلحة ومفوضي ــات املس ــي املنازع ــني ف ــة الالجئ حماي
الالجئني احملرك لقانون الالجئني ومراقبة تطبيق االتفاقية 
ــون بالنزوح  ــذا القان ــني ويعمل ه ــع الالجئ ــة بوض اخلاص
اجلماعي لألشخاص واللجوء الى دول اخرى بسبب املآسي 
ــات مساعدات مالية وأغذية  واألضطرابات وتقدم املؤسس
ــي اماكن  ــة مخيمات ف ــة باقام ــة واملطالب ــة طبي ومعون
مأمونة واالهتمام باالطفال القصر واعادة شمل العائالت 
وتتشاور املؤسستان الدوليتان للصليب االحمر ومفوضية 
ــع ذات االهتمام  ــؤون الالجئني للمواضي ــدة لش االمم املتح

املشترك  وحتديد القانون الذي يوفر حماية افضل.
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ــط  ــناد محافظ واس نضع هذه احلقائق امام انظاركم إلس
ــني ان يحذوا حذوه  ــادة احملافظ ــه ونأمل من باقي الس ودعم
خلدمة شعبهم وبلدهم ونأمل زيارتكم لهذه احملافظة لتروا 

املشاريع الستراتيجية فيها.
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النجف األشرف/البينة اجلديدة
نفت محافظة النجف األشرف وجود عزل إداري لناحية احليدرية 
ــمال النجف- الواقعة مبنتصف الطريق بني النجف  - ٤٥ كم ش
ــمي باسم احملافظة أحمد الفتالوي  وكربالء .وقال املتحدث الرس
ــعة للطريق الفاصل بني  ــرة بأعمال التوس ان احلاصل هو املباش
احملافظتني املقدستني بثالث مراحل تبدأ من بداية مدخل النجف 
الى مشارف ناحية احليدرية حيث نهاية احلدود اإلدارية للنجف 
مع كربالء ثم التوسعة األخيرة باجتاه كربالء مما استدعى اتخاذ 
ــية وإزالة لعدد من الشواخص واالماكن املتجاوزة  تدابير هندس

على تلك التوسعة.

البصرة / البينة اجلديدة
 القت شرطة البصرة القبض على احد اخطر اجملرمني باحملافظة 
ــرطة محافظة البصرة في  امللقب بـ(ثــگـــب) .وذكرت قيادة ش
ــليب بطرق  ــام املتهم بالعديد من جرائم التس ــان « بعد ان ق بي
ــن املصارف ،متكنت  ــع املواطنني اخلارجني م ــة من خالل تتب ذكي
مكافحة االجرام في البصرة من القبض على امللقب بــ( ثگب) 
ــليب في قصبة  ــر قبض بتهمة التس ــادرة بحقه عدة اوام الص

ØËd]·Ñ˝’;Ñ]—Â^;C;S;D3ŸÅh;املدينة. 
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــر (٨) أوكار  ــد، تدمي ــس األح ــالم األمني، ام ــة اإلع ــت خلي أعلن
ــرقي صالح الدين.وذكر بيان  لإلرهابيني وتفجير عبوة ناسفة ش
ــد الشعبي، دمرت  ــع في احلش للخلية أن «قوة من اللواء التاس
ــفة  امس، (٨) أوكار لإلرهابيني، كما متكنت من تفجير عبوة ناس
ــار  ــرقي صالح الدين».وأش عثر عليها خالل العملية األمنية ش
ــرق دجلة  ــادة عمليات كركوك وش ــى أن «قوات من قي ــان إل البي
ــواء الثاني  ــع والل ــعبي متمثلة باأللوية التاس ــد الش في احلش
ــة أمنية  ــرعت بعملي ــن والثمانني ش ــواء الثام ــرين والل والعش

واسعة في جزيرة العيث مبحافظة صالح الدين.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــؤون  ــت وكالة وزارة الداخلية لش أعلن
ــجيل ٧٣٠  ــرطة، امس االحد، تس الش
حالة عنف اسري خالل أسبوع.وجاءت 
ــة واخلدمية  ــة الواجبات االمني حصيل
ــؤون  ــوزارة لش ــة ال ــانية لوكال واالنس
الشرطة وتوابعها في بغداد واحملافظات 
ــة٣/١٨/  ــن٣/١٢/ ٢٠٢٣ ولغاي ــرة م للفت
ــان كاالتي:-واجبات  ــب بي ٢٠٢٣ بحس

٢٣٥١:-القبض على  ــرطة  الش ــز  مراك
ــة ١٦-احالة  ــارات الناري ــي العي مطلق
ــالت  ــم ١٩٠-مقاب ــى احملاك ــني ال متهم
وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط 
واملراتب واملوظفني واملواطنني ١١٠-ازالة 
التجاوزات على املواقع االثرية ٦- دعاوى 
حاالت العنف االسري ٧٣٠-اصدار وثائق 
ــدم محكومية داخلية ٥٤٨-مضاهاة  ع
ــدار وثائق عدم  طبعات االصابع ٤٠-اص

ــة ٤٣٥-عدد طالبي  محكومية خارجي
ــاجرات ٤٥٨- ــض مش ــدة ٧٥١-ف النج

ضبط عجالت مطلوبة ٥٢-تبرع بالدم 
١١-القبض على حاملي االسلحة غير 
ــض على مخمورين  املرخصة ١٦- القب
يعترضون سبيل املارة ٩٩-طبع لوحات 
السوق  اجازات  ٣٩٢٩-اصدار  السيارات 
٢٥٧٨١-اصدار سنوية السيارات ٣٠١١٥ 

.
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بغداد / البينة اجلديدة 
خالفاتٍ  ضبطت هيئة النزاهة االحتاديَّة حاالت تالعبٍ ومُ
ة للتجهيزات  ة بابل والشركة العامَّ وسرقةٍ في دائرة صحَّ
افظة.وذكرت الهيئة في بيان : ان مالكات  الزراعيَّة في احملُ
دير  ــفت عن قيام مُ ــب حتقيق الهيئة في بابل، كش مكت
ــبق واثنني من األطباء بالتالعب  ــم التخطيط األس قس
ــن الصيدالنيَّات  ــة باثنتني م ــة اخلاصَّ ــات اخلدم بخالص
، خالفاً للتعليمات،  ــاتٍ ارس وحتويلهنَّ إلى صيدالنيَّاتٍ ممُ
ــددٍ من  ــرة ع باش ــبٍ بتواريخ مُ ــى ضبط تالع ــيرة ال مش
ــور اإلداريَّة واملاليَّة  ــم األم في قس وظَّ ــاء من قبل مُ األطب

ــة؛ لغرض التغطية على فترة غيابهم البالغة  والقانونيَّ
ــورٍ ضوئيَّةٍ ألوليَّاتٍ  ــه متَّ ضبط ص ــت : ان (٢٦) يوماً.وأضاف
ــني بدون  ــل تـدريـس ــاء بالعـم ــام (٧) أطب ــةٍ بقي متعلق
ــات عمل املُمرضني  ، فـضالً عن أوليَّ ــةٍ ــاتٍ أصوليَّـ وافق مُ
املاهرين.وتابعت : إنَّ مالكات املكتب ضبطت أمني مخزنٍ 
ة للتجهيزات الزراعيَّة في بابل، بعد  ــركة العامَّ في الش
أن رصدت وجود نقصٍ وسرقةٍ ملادتي سماد اليوريا والداب 
ــى أنَّ قاضي محكمة  ــةً إل ــن (٩٤) طناً، الفت ــغ أكثر م بل
ة بقضايا النزاهة قرَّر توقيف املُتَّهم  تصَّ حتقيق احللة اخملُ

وفق أحكام املادة (٣١٦) من ق. ع.ع.
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عمود 

ــاء وما حدث  ــائج األدب ــا تقطعت وش حينم
ــبل  ــم كل الوطن وتاهت س ــظي ع من تش
التواصل حتى تناثرت أشالء الكتب واألوراق 
الصفراء حتت وابل صرخات جدران املعتقالت 
ــى بدموع  كان فاضل ثامر يغربل تراب األس
الثكالى واأليتام ودماء الشهداء يصنع منه 
ــم حروف الناموس ، يضرب  حبراً قزحياً يرس
ــر باحلبر  ــب حيناً آخ ــاً ويكت ــوس حين الناق
ــري يطوي الورقة كالزورق تنساب فوق  الس
ــطوط حتى ترسو على شواطىء  مياه الش
ــر مللم آمال وأحالم  ــة والفرات . ذات فج دجل
ــاحة األندلس يعدو  ــنني إجته ينحو س الس
ــي يرتّق  ــاء الكلمة ك ــت يجمع اصدق يتلف
ــائل القصيد والروي  ويروّف ماتقطع من وس
ــه  ــاء رونقه الذي أسس ــاد األدب ــد إلحت ليعي
شاعر العرب األكبر محمد مهدي اجلواهري 
ــي لقيته قبل نيف  ــي العام ١٩٥٩ . أذكر أن ف
ــنة في مكتبه باإلحتاد ،  ــر س وخمسة عش
ــاً كعادته وهمش  ــاً أنيس ــب بي بشوش رح
ــي إلحتاد األدباء  ــة على طلب انتمائ باملوافق
ــد ناقدنا الكبير  ــارات أنيقة مختارة . ول بعب
في العام ١٩٣٨ تخرج في جامعة بغداد عام 
ــوس والدبلوم  ــهادة البكالوري ١٩٦١ ونال ش
ــرات  ــارك في العش في اللغة األنكليزية ش
ــية  ــرات والندوات واحللقات الدراس من املؤمت
ــا : ندوة النقد األدبي في القيروان ١٩٧٧  منه
ــة والروائية في  ــات القصصي ، ندوة الدراس
 ،  ١٩٩٠ ــرش  ج ــان  مهرج  ،  ١٩٩٨ ــارات  االم
ــي جامعة اليرموك في  ــدوة النقد األدبي ف ن
ــان الثقافي الثاني  األردن ١٩٩٢ ، ملتقى عم
ــنة ١٩٩٤ ، ندوة  ــرش س ــان ج ١٩٩٣ ، مهرج
ــي القاهرة ١٩٩٨ ، ندوة  املصطلح النقدي ف
ــي ليبيا  ــا األمة ف ــة وقضاي ــة العربي الرواي
ــص عراقية معاصرة  ــات : قص ١٩٩٩ . املؤلف
ــدة في عاملنا  ــداد ١٩٧١ ، معالم جدي في بغ
ــدارات نقدية بغداد  املعاصر بغداد ١٩٨٥ ، م
ــة  ــة مترجم ــر ١٩٩٢ ، رواي ــوت آخ ١٩٨٧ ، ص
بعنوان احلديقة للكاتبة الروائية الفرنسية 
ــكوت عنه في  ماركريت دورا ، املقموع واملس
ــرد العربي ٢٠٠٤ ، شعر احلداثة دمشق  الس
ــي الرواية دار  ــردي ف ٢٠١٢ ، املبنى امليتا ـ س

املدى دمشق ٢٠١٣ .
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صادق الجمل
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قراءة /عقيل هاشم

ــة كثيرا من  ــات الثقافي   أفادت الدراس
ــيميولوجيا  الس او  ــيمياء  الس ــم  عل
ــي  والت ــا,  داللي ــوص  النص ــراءة  ق ــي  ف
ــارات أو دوال حتيلنا  ــن اعتباراها إش ميك
ــا فرصة  ــق ومتنحن ــوالت أعم ــى مدل عل
ــعرية  الش ــوص  النص ــاف  استكش
والسردية وتأويل مبتغاها ومقصدها .إذ 
ــاعر في العصر  بات جليا ان النص/ الش
ــان وبقضاياه،  ــوم باإلنس ــث مهم احلدي
، فمثل  ــيبقى طويالً ــعره س وأظن أن ش
هذا الشعر ال ميكن بأي حال من األحوال 
حى من الذاكرة. ألنه كتب  ــر أو ميُ أن يندث
على مهل وبعناية فائقة ووعي شديد ، 
ألن لغتها هادئة ورائقة وسامية وجذابة 
ــي، كما أنها  ــد عن الصخب اجملان وتبتع
ــانية للغاية، وتنفتح على تأويالت  إنس
ــاؤالت  ــي عبر تس ــر املتلق ــتى، فتثي ش

متعمقة، 
ــرة؛ أتركك  ــة اخملتص ــك املقدم ــد تل بع
ــاب، والذي  ــارئ الكرمي مع الكت أيها الق
ــة مهمة للمكتبة  ــو أن يكون إضاف أرج
ــني واملهتمني  ــالذا للدارس ــون م ، وأن يك
ــدرس كل ما هو  ــانيات ت .إذا كانت اللس
ــيميولوجيا  ــإن الس ــي، ف ــوي ولفظ لغ
ــو غير لغوي،  ــو لغوي وما ه تدرس ما ه
ــو بصري.  ــوق إلى ما ه ــدى املنط أي تتع
ــم العالمات أو  ــو عل ــيميولوجيا ه الس
اإلشارات ,وبهذا نقول أنها تدرس النص 
ــة شكل  في نظامه الداخلي عبر دراس
ــياقية  املضمون واملرجع واحليثيات الس
واخلارجية والتي ال ننفتح عليها ملعرفة 
ــل النصي وعمليات التفاعل بني  التداخ
ــتقاق النصي  ــوص وطبيعة االش النص
ــه،  وعلي ــيميائيا.  س ــود  املرص ــص  للن
فالهدف من دراسة النصوص سيميائيا 
و  ــة  والدالل ــى  املعن ــن  ع ــث  البح ــو  ه
ــدة للنصوص  ــة املول ــتخالص البني اس
ــذه  ــل ه ــد مث ــا ودالليا.بالتأكي منطقي
ــرة خصوصا إذا  ــب لها أهمية كبي الكت
ــث الدكتور مصطفى لطيف  كان الباح

عارف  له حضور أكادميي فاعل وصاحب 
بصمة واضحة في مجاله البحثي قدم 
ــب النقدية  ــن البحوث والكت العديد م
ــاهمت في إثراء  الباحثني والدارسني  س

والقراء .
ــي للطباعة  ــن دار امارج صدر مؤخرا ع
ــراءات  «ق ــدي  نق ــاب  ٢٠٢٣كت ــر  والنش
سيميوطيقية لقصائد عراقية للكاتب 
الباحث الدكتور مصطفى لطيف عارف 
ــه يالحظ أنه أكادميي مثقف  , من يقرأ ل
ــوعي وقارئ جيد للتراث واحلداثة،  وموس
يلتقط بهدوئه وبحسه املرهف ومبهارته 
املغايرة صورًا لتفكيك النصوص –شعرا 
ونثرا-وبأسلوب علمي وسلس  غاية في 
ــة، باإلضافة إلى أنه يؤمن  اجلمال والروع
ا  إلى أبعد مدى مبا يكتب ،فهو يعي جيدً
معنى النقد وغاية احلداثة.ومما كتب من 
ــا يقدمه قراءات  ــات و ما قدمه وم مقارب
ــوف  ــعراء، أنها س نقدية عن جتارب الش
ــعري ألن القصيدة  ــهد الش ــري املش تث
ــوت نظرًا  ــة ولن مت ــة وحي ــتظل باقي س
ــن رؤى  ــا حتمله م ــا وم ــا ووعيه لعمقه
ــم. في مجملها  ــدة للحياة وللعال جدي
ــاعد  ــعرية ال تتكرر؛ تس تصنع حالة ش
على تزكية النفس وتصحيح املسارات, 
ــعرية  ــى قراءات ش ــوى الكتاب عل احت
ــعرية  ــوالت في أرجاء القصيدة الش وج
ــة  الفني ــة  التقني ــث  ,حي ــرة  املعاص
ــا.  ــاعر مع ــي القصيدة/الش ــة ف املبثوث
ــيء من  ــعر بش وأنت متضي إليهما .تش
السحر ينتابك بحيث يصعب أن تغفل 
ــة  للحظة عن القول بالعذوبة والدهش
ــيما  واحلنني قصائد باذخة املتعة. والس
ــعر ال ينفصل عن حياتنا، بكل  وان الش
ــية  والنفس ــة  االجتماعي ــا  متظهراته

والسياسية.
ــعري  ــكل الش ــة الش ــد أن أهمي أعتق
النسوي  يأتي من كونه يحكم موضوع 
ــن خصوصية  ــكل ما م ــدة بش القصي
ــا  ــة وصراعاته ــدر ، احلداث ــوم اجلن مفه
ــد  قصائ  ، ــياتها  وحساس ــا  وهمومه
الشاعرة عهود تنتمي للشعر ألعمودي 
ــي  ــاع املعن ــدة وإيق ــة القصي ــان بني ,ف
ــاعرة  ــث تأخذنا نصوص الش فيها، حي
ــم واأللم معا،  ــي احلل ــافات ف بتول مس
وكيف استطاعت الشاعرة استحضار 
ــجن وفق املعاجلة األدبية التي  هذا الش
ــائي  ــب ذوق املتلقي.الصوت النس تناس
«عهود عبد الواحد « في قصيدة املديح 
ــف الدكتور مصطفى – ورثاء األب  للمؤل

– القصائد جندها شهية  وأكثر شفافية 
ــا من القوة والرقة  ، على الرغم من فيه
ــا لتتربع  ــة ما يكفيه ــدق والبالغ والص
ــاعرة  على عرش القصيدة التراثية ،الش
متتلك جرأة في البوح ولغة مشاكسة إن 
جاز التعبير، تفضي إلى العفوية واحلب 
الشفيف والعميق في خصوصية املرأة 

وشؤونها والتعبير بحرية ورؤية دالة؟ 
ــعر «املديح  ــي الش ــا ف ــا حق ــا يهمن م
ــدة من اخلفة  ــاء» ، أن تكون القصي -الرث
ــي  ف ــك  توقف ال  ــث  بحي ــيابية  واالنس
ــا  تصريح ــول  لتق ــات  كلم أو  ــع  مقاط
ــد  ــا جافا، ذرة من القصدية تفس تقريري
ــدة وحتولها إلى بيان أو اعتراف أو  القصي
ــر على شاعرية  دعوة لفكرة، أنها مؤش
ــي الكلمات،  ــة املعنى ف ــاعرة وإذاب الش
ــاب إضاءة على مقوّمات  م هذا الكت يقدّ
ــور مصطفى  الدكت ــث  الباح ــروع  مش
ــالل مجموعة  ــي من خ ــارف  الثقاف الع
ــرها  من املقاالت واالفتتاحيات التي نش
في الكتاب, باإلضافة إلى قراءات نقدية  
ــعراء  ــن قصائد ش ــعرية م ــارات ش خملت
ــتنبطة من املصير التراجيدي ,متثل  مس
جتربة شعراء في أقصى درجات التحديث 
ــرة، بينما  ــعرية املعاص ــخ الش في تاري
ــد تعبيرا  ــعرية أش ــارات ش تضم مخت
ــا, لهذه  ــعرية ومتثيال له ــذه الش عن ه
ــا، وما  ــوغها ويبرره ــارات ما يس االختي
ينتظمها ويعمق إشكاليتها اجلمالية.و 
ــرص الدكتور  ــظ الكتاب واألدباء ح يلح
ــاً باألدب  ــاء دوم ــى االحتف ــث  عل الباح
ــي الوطن هذا هو ما يصبوا له   واألدباء ف
في مشروعه  النقدي الذي يعمل عليه  
ــتحقّ التضحية  ــا قضية تس ــو يراه ،ه
ق  والعطاء، وجسراً متيناً للتواصل يحقّ
ــروعا قام  ــه وطموحاته كونه مش أماني
ــر  ــل والوفاء واإلخالص وكس على العم
ــد اتكأ على  ــة، وق ــة والتقليدي النمطي
قة الكتاب  ــرؤى اخلالّ ــود املبدعة وال اجله

سياحة ذوقية مع شعراء انتصروا، منذ 
ــرة واملعاصر.  ــدة املغاي ــة، للقصي البداي
ــابق على الكتابة  ــرر من كل تصور س حت
ــاليب.  ــتوى الرؤى واألس ذاتها. على مس
ــعري من  ــعر املعاصر موقف ش إمنا الش
ــم، وجتاوز للغة باللغة ذاتها. ولعل  العال
ــذي يكابده  ــراع الفني ال ــو الص ــذا ه ه
ــتمرار، والتحدي اجلمالي  ــاعر باس الش
ــعر  ــع الش ــي م ــه املتلق ــذي يعيش ال
ــم جتربة الدكتور  ــن هنا، تقي املعاصر.وم
مصطفى لطيف عارف حوارا مع الكثير 
من املدونات الشعرية املتنوعة في كتابه 
ــع  ــعري موس . ما يضعنا أمام فضاء ش
ــي في زمن  ــاعر العراق ــي إليه الش ينتم
ــاعر  احملنة, هذه الرحلة التراجيدية للش
ــي الرحلة  ــوج املنايا  ، ه ــة مب ، واحملفوف
ــه , هذا  ــاعر نفس ــا الش ــي خاضه الت
الكتاب  ليس جتميعا لنصوص شعرية 
متفرقة وغير مدروسة فنية ، وال محضَ 
ــة وأفضيتها،  ــي أزمنة الكتاب مقاربة ف
ولكنه عمل ذوقي جمالي يجمع شعراء 
تنوعت جتاربهم اإلبداعية ما بني إغراض 
شعرية وأجناس شعرية ثرية  .يقدم في 
ــراءات نقدية لقصائد  الكتاب املؤلف ق
ــن الدالالت  ــرة م ــا الكثي ــعرية  فيه ش
ل عالمات سيميائية دالّة ، معرفا  تشكّ
إياها بأنها علم ”العالمة لتأويل الداللة 
والعالمة، مشيرا إلى أن العالمة تتجلى 
ــة جميلة عبر  ــتخدم لغ ــذي اس في“.ال
والكناية،  ــتعارة  ــورة واالس والص ــاز  اجمل
مغنيا الصمت بصمت يؤسس احلضور 
ــر للوجود.يتوقف  عند القصيدة  املباش
ــن القصائد وبنية  ــلة م بوصفها سلس
ــيرا إلى أن  ــة، مش ــع املتتالي من املقاط
ــا  ــتقلة بذاته ــون مس ــدة تك كل قصي
ــورة املعبرة  ــا وفكرتها أو الص وبعنوانه

ــا توظيفاً  ــي توظيفه ــاعر ف ــدع الش أب
ــوراً نحو  ــكان بحق عب ــا، ف ــاً مبدع فنيّ
ــعرية  ــي اكتناه الش ــة األخرى ف الضف
ــية التلقي املعاصر. املعبّرة عن حساس

ــدرس متتلك  ــعرية قيد ال القصائد الش
ــي فاعل  ــة يكون املتلق ــة متراوح عالق
ــة اإلبداعية،  ــريك رئيس في العملي وش
ــالء البصيرة  ــاف املكامن وج من اكتش

وابتكار التناقض٠ 
ــوعي  ــول الكتاب موس ــي اخلتام أق وف
ــاول دواوين متنوعة األجناس من  في تن
ــدة النثر  ــر إلى قصي ــودي إلى احل العم
ــعر في ما يفككه  .ولبيان ماهيّة الش
ــيمياء،الذي ,يهتم بالعالقة  نهج الس
ــا،  فهو   ــني  مدلوالته ــني العالمة  وب ب
ــات  والعالقة   ــوى  العالم ــدرس  محت ي
ــيرها   ــة  وتفس ــني  العالم ــة  ب القائم
وتأويلها. التي يريد الشاعر أن يبثّها إلى 
ــعراء  ــي، لذا فأغلب قصائد الش املتلقّ
ــة وقصيرة  ــد طويل ــن قصائ ــف م تتألّ
ــطر  ــارات من أش ــا اختي ــاك أيض وهن
ــا نرى ذلك  قصائد  قليلة مكثّفة، كم
ــاعر  ــتثمر الش ــت بإيجاز فنّي اس كتب
طاقة اللغة الكامنة ليعبرَ من خاللها 
إلى ضفاف املعنى اآلخر. في القصيدة 
ــاعر  ــف عن قلق الش ــرة تكش القصي
الوجودي من احلياة تنتهي ، لكنّها تبدأ 
ــاعر، لتكون  ــر الذي يتركه الش مع األث
ــة؟ إنها  ــذه الرحل ــة دالة على ه عالم
ى  ــئلة مفتوحة بال نهايات تتشظّ أس
ي ليكمل هو أعادة بناء  ــي ذهن املتلقّ ف
النص. وإن لغة الشعر شديدة االرتباط 
ــه  ــاة ورؤيت ــن احلي ــاعر م ــف الش مبوق
ــي قصائد  ــه ف ــا نالحظ ــا ،وهذا م له
ــعراء «منذر عبد احلر ,حازم رشك  الش
ــلم الطعان ،  ــان الفضلي ,د.مس , عدن
ــد ما وراء  ــم تصاعدت لترص فتجربته
احلس، وتغيب في إرهاصات املكان يثير 
ها، هو هذا اإلصرار  ــاؤالت أهمّ ة تس عدّ
ــي، والبحث  على جتاوز كلّ ما هو حسّ
ــود، وهو  ــادل املوضوعي للوج ــن املع ع
ــب القصائد ما بعد  ــا يُلحظ في أغل م
ــد وجدانية، وما  ــع العربي .قصائ الربي
مييزها هو االبتعاد عن الزخرفة اللغوية 
ــهل املمتنع واملنغمس  ــلوب الس بأس
ــانية من  ــا.  موضوعات إنس ــي الرؤي ف
ــن مبنظوره  ــدان والعاطفة والوط الوج
اخلاص للحياة، ومحاوالت جتديد تطفو 
ــه باتخاذه  ــه قصيدت ــف على وج بلط

املوروث وسيلة للوصول إلى مبتغاه.

نزار الشمري

ــي  حتاك ــة  خجل ــي  حروف  
السطور  

ــرأة اختصرت   ــدث  عن ام احت
ــاء  والنس ــر  البش بجمالها 

والزهور
ــمها  ــرن اس ــرأة اقت ــن ام ع

بالفلك املبثور  
فاطمة باسمك استتر الورد 

والشجر والعطور 

يابذرة  الطيب يا اسم جتلى 
من أولياء اهللا السرور 

يا جمال ارتقى فوق مستوى 
احلضور 

يا ابنة الكرخ يا  ماء دجلة 
ــوق  ف ــمو  تس ــحابة  ــا س ي

الطيور 
ــك حروف  ــة اهدي ــا فاطم ي

قصيدتي بديواني املهجور 
يا اجمل نساء الكون 

ــا اميرة  يعلو اجلمال رقتها  ي

سبحان اهللا الغفور 
يا غافية فوق سحر النساء 
ــج  امله ــي  تناج ــمة  يابس

والسعادة والسرور
فكل أنفاسي باسمك تثور

 غصت في عينيك حكايات 
الزمان والدهور

ــك  فارس  ــرة أنا الي ــا امي   ي
غيور 

ــم أزلي بني  ــك كرس فجمال
النجوم يدور

ــم كيف  ــة  ال أعل ــا فاطم ي
استطاعت تلك العيون

ــل  واللي األرض  ــوف  تط
والبحور

ــعر بال   نظراتك ككتابة  ش
سطور.

يا من حسنك في دار الهيام 
 أصبح حلواء بالف سور

ــيف  ــل الس يا كل تاريخ س
فيه جمالك كالنور

ــالق يا معجم  ــا راقية االخ ي

ــة الهمس  ــا راقي ــات ي اللغ
والشعور

ــجيا أراح القلب  ــا ش يا حلن
والصدور

يا امرأة كتبت باسمها حواء 
اجمل السطور 

ــامخة ..فأنت واهللا  ــي ش قف
ــني  ــب ب ــاراى القل ــل م اجم

احلضور
فازرعي يا رفيقة القلب
من طيب هواك  البذور

حميد شغيدل الشمري
ــار ظاهرة صحية  لوحظ في الفترة االخيرة انتش
ــارض الكتاب في العراق  ورايْعة تتمثل بكثرة مع
ــرد عرض ال  ــا رمزية مج ــت اعتقد انه ــي كن والت
ــال االجتماعي  ــار مواقع االتص اكثر وذلك النتش
وسهولة احلصول على املعلومة رغم اني ال اعول 
عليها كمصدر بحثي حتى ظننت  ان املستقبل 
ــراي ليس لي  ــة اال ما ندر.هذا ال ــيلغي الطباع س
ــي االدباء  ــات مع اخوان ــدي بل ولد بعد نقاش وح
ــر واالمالء  ــف في التعبي ــاب وظهور الضع والكت
ــدى اغلب الطالب .وعلى هامش معرض الكتاب  ل
ــوت اجلامعة دعيت اللقاء  الذي اقامته كلية الك
ــع مجموعتي االخيرة  ــدي وتوقي بعض من قصائ
ــر  ــدد الكبي ــت بالع ــح ..فوجئ ــوع النواض ،،الدم
ــي الكتب رغم  ــرض ويقتن ــول في املع الذي يتج
ــال الكبير من  ــعدني االقب ــالء بعضها وما اس غ

ــوي الذي  ــيما العنصر النس ــباب وال س قبل الش
ــب   ما يجري  ــذت مقعدا اراق ــج الصدر واتخ يثل
ــة البعض منهم  ــى  اخذني الفضول ملناقش حت
ــرت الفتة تبني  ــا ان كلية الكوت اجلامعة نش كم
ــتعدادها لطبع املؤلفات وباسعار رمزية كما  اس

ــذي اهدانا  ــوي ال ــب املوس ــور طال ــا الدكت اخبرن
ــد ايقنت ان العراقيني  ــض انتاجات الكلية.لق بع
غذائهم القراءة وانهم شعب مثقف وذواق .ومتتد 
ثقافته الى االف السنني.وفي جلسة ادبية ادارها 
ــور رحيم جودي  ــم الغرباوي والدكت الدكتور رحي
ــح الطائي نوقش من خاللها االدب  والدكتور صال
واالراء  ــات  والطالب ــة  الطلب ــور  ــعر وبحض والش
ــة .كل ذلك يبعث على  اخملتلفة بالنتاجات االدبي
ــى االمتداد الثقابي لعراقنا  الفرح واالطمئنان عل
ــارض  ــراءة والكتابة.مع ــم الق ــم العال ــذي عل ال
ــت من الكتاب يفرض  ــاب ظاهرة رائعة جعل الكت
ــال واقول للذين يعتقدون  وجوده مهما قيل او يق
ــم على خطأ  ــروا الكتاب انت ــباب قد هج ان الش
ــا يفرحكم.حتياتي  ــتجدون م تواصلوا معهم وس
ــد العون  ــم حرفا او مد ي ــكل من رس ــي ل وامتنان

لتظهر هذه االحتفاليات بشكلها املبهر.

C“âb«@—Ó�€@Û–�ñfl@Ö@Na@D@ÔπÖb◊˛a@Ü”b‰‹€HÚÓ”aä«@Üˆbñ‘€@ÚÓ‘ÓüÏ‡Óç@paıaä”I@lbn◊@ø@Ü‘‰€a@Ü‘„

bÓ€¸ÖÎ@bÓ‘�‰fl@òÏñ‰‹€@ÒÜ€ÏΩa@ÚÓ‰j€a@ò˝Çnça@Î@Ú€¸Ü€aÎ@Û‰»Ωa@Â«@szj€a@ÏÁ@bÓˆbÓ‡Óç@òÏñ‰€a@ÚçaâÖ@Âfl@“Ü:a

د. مهدي الحيدري

قتُها والروحُ تهفو لقربها شِ عَ
وانا املُتيمُ في هواها وحبها

قد أبعدتها املسافاتُ واشتعل 
اجلوى

في القلبِ نارٍ والغرامُ بقلبها
دَ الطريقُ وفي اآلمال  موعدنا بَعُ
ال تهداء  الروحُ إال والفؤاد بقربها
نتِ باجفاني واوردتي  كَ يا من سَ

نَبَضاتُ  قلبي نشيداً صارَ يُطربها 
مثلي على نارِ الغرامِ توسدتْ 

بَها والبُعدُ صعبٌ سيغضبُني ويغضِ
سالتقيها ويبقى احلبُ ديدننا
واشتَهيها جواري واحلَننيُ بها

نا السحرِ واالشواق موعدَ ياواحةَ
ديداً وكاسُ احلبِ نشرَبَها فَجراً جَ

نلتَقي وبَعدَ ايامَ البعاد سَ
ذبَها  رَ ال بعداً يُعَ فالصبرُ اثمَ

رِ دَ وقي والهوى قَ هي احلننيُ وشَ
هي الوسامُ الذي في الصدرِ انصبها

رامُ هي النَجوى هي االملُ هي الغَ
هي السماحةُ واالحالمُ تسحبَها
امَ وجدي وروحي كلها أمالً دْ هَ قَ
وفَ اضرِبَها  حنيَ اللقاءُ بوردٍ سَ
لبي اتاكِ القلب ُفي وَلهٍ يا نبض قَ

بَها وفَ يعصِ فاستَقبليه وزَندي سَ
طيري معَ االفراحِ طيرا مغردا

فانتِ كاسَ املُنى باحلبِ اشرَبَها

ÒÜÓñ”
ÄÎä€a@ÒcÜÁ

@Ú‡übœ@Ò7fl˛a

نور عبد الرحمن
اتكأ على عكازه ...قاصدا قبر امه .وهو يهم باخلروج ...

ــتانه الكبير ..وكلب  ــه املطمئنة في بس ــت عيناه بعيني بقرت اصطدم
ــته الذي استحوذ على قلبه كما ابن...لم ترزقه االيام به .استقل  حراس

سيارة اجرة وهو يجتر ذكريات طفولته .
 وصل لتلك املدينة املتوشحة بالسواد.ترجل وصدى خطواته  يبقر بطن 
السكون اقترب من مثواها االخير .نشر في املكان حزمة من اعواد االس 

وهم بأشعال اعواد.البخور ..واخذ يتمتم  بصوت مكسور. 
- امي...سامحيني ...كنت ولدا عاقا..

 مللم شتات نفسه..وغصة قلبه  واستأنف طريقه للرجوع .
كان ذلك اخر ما قدم حلياته قبل ان يودعها.

@Â���������Ó�‰��y@@

ا.د مصطفى لطيف عارف

aÜu@Ò7ñ”@Úñ”

ó„

متابعة / البينة اجلديدة
ــار  ــياحة واالث ــة والس ــل وزارة الثقاف ــارك وكي ش
ــابقة  ــم مؤخراً بحضور مس ــور عماد جاس الدكت
ــباب ،والتي اقامتها  عيون لالبداع املوسيقي للش
ــة والفنون،في جامعة  ــة عيون للثقاف مؤسسس
ــال بروائع  ــابقة االحتف ــالل املس ــرى خ التراث.وج
ــبابية من  ــل ش ــا انام ــيقي قدمته ــداع املوس االب
ــراف عدد من املوسيقيني  مختلف احملافظات وباش

ــيم  ــامي نس ــم علي خصاف وس ــن ومنه املتميزي
ــق على هذا  ــد كمر،واطل ــار ومحم ــد العط ومحم
ــترو عبد  ــيقي املايس ــم الرائد املوس املهرجان اس
الرزاق العزاوي الذي مت تكرميه وسط ترحيب احلضور 
ــاركت باملهرجان، فرق موسيقية شبابية  .كما ش
من البصرة واملوصل واالنبار ،مع مؤلفات ومعزوفات 
ــة  ــى عدد من املواهب املدهش ــة  باالضافة ال فردي

لبعض االطفال على االت العود والكمان.

Ôibjí€a@Û‘ÓçÏΩa@ aÜi˝€@Ú‘ibéfl@äö∞@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

÷aä»€a@ø@lbnÿ€a@ûâb»fl@ìflbÁ@Û‹«
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االتحاد العام لنقابات العمال َّـ العراق
إعــــالن

ــال َّـ العراق /  ــن االتحاد العام لنقابات العم يعل
عن إجراء مزايدة علنية الستئجار القطعة اِّـرقمة 
(٦١٦/١٨/عطيفية/بغداد) اِّـشيدة عليها  (دار 
ــاحتها الكلية (٢دونم) وذلك َّـ  ملك صرف) ومس
ــرة من صباح يوم االربعاء اِّـوافق  ــاعة العاش الس
ــرتاك  باالش ــني  الراغب ــى  فعل  (٢٠٢٣/٣/٢٩)
ــكان اِّـعينني َّـ  ــور َّـ الزمان واِّـ باِّـزايدة الحض
اعاله مستصحبني معهم مستمسكاتهم الثبوتية.

مع التقدير..
                                    ستار دنبوس براك

رئيس االتحاد العام لنقابات
                                    العمال َّـ العراق

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٩٨٧
التاريخ:٢٠٢٣/٣/١٩ 

إعـــــــــــــــالن 
ــل ١١١/١ م١٧ دعيبله  ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــي) اِّـحجوز لقاء طلب  ــمه مأمون عل ــع َّـ الكوت  العائد للمدينة (نس الواق
الدائن (علي و فهد أوالد مأمون علي) البالغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار 
ــدة (٣٠يوما) تبدأ من  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل م فعلى الراغب بالش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  ــر مس اليوم التالي للنش
القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت / الدعيبله العقار اِّـرقم ١١١/١ م١٧دعيبله 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية خاليه من اِّـشيدات
٣-حدوده واوصافه : حسب ما مؤشر َّـ خارطة االفراز

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- ٢٠٠ دونم و ١٦ اولك 

٦-درجة العمران : 
٧-الشاغل :-  الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة : ١٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون دينار السهام اِّـباعة

إعـــــــــــــالن

بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محسن حسن سمني) 
ــاوي ) اُّـ (الصداعي)  ــن  (الجيزن ــل لقبه  م ــذي يطلب تبدي ال
ــن لديه اعرتاض مراجعة مديرة االحوال اِّـدنية والجوازات  فم
ــا (١٥) يوما  ــدة اقصاه ــط  خالل م ــة َّـ واس ــة العام واالقام
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

فقدان وثيقة مدرسية 
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية بأسم (عباس توج 
عودة) الصادرة من مدرسة التوحيد االبتدائية 
ــيعي على  من  ــوان الوقف الش ــة اُّـ دي واِّـعنون

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية 
ــية  بأسم (علي عامر  فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
جاسم)  الصادرة من اعدادية الصديق اِّـسائية  
ــة الثانية   ــة تربية الرصاف ــة اُّـ مديري واِّـعنون
على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار 

مع التقدير.





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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متابعة / البينة الجديدة   
ــل  ميخائي ــور  الدكت ــن  أعل
ــم طب  رئيس قس بولويكتوف، 
ــينوف  النوم في جامعة سيتش
ــود  ــن وج ــة ع ــوث الطبي للبح
ــف املناعة وقلة  عالقة بني ضع
ــير االختصاصي في  النوم. ويش
ــتيا»  ــث لصحيفة «إزفيس حدي
ــاعة واحدة أقل  ــى أن النوم س إل
يخفض مقاومة اجلسم للعدوى 

املرضية.
ــة  أدل ــا  جمعن ــد  «لق ــول:  ويق
ــل مدة  ــد أن تقلي ــات تؤك وبيان
ــي منظومة  ــلبا ف النوم تؤثر س
ــات  ــد أجريت دراس ــة. وق املناع
ــال، أظهرت  ــي هذا اجمل عديدة ف
ــرة النوم  ــا أن تقليل فت نتائجه
ــن املدة املوصي  ــاعة واحدة م س
ــم  ــض مقاومة اجلس ــا يخف به

للعدوى الفيروسية».
ــير، إلى أن الشخص البالغ  ويش
يحتاج إلى النوم يوميا مدة ٧-٩ 
ــخص  ــن لكل ش ــاعات، ولك س
معاييره الذاتية. ويضيف: االجتاه 

ــة  ــي الطب هو دراس ــد ف الواع
ــاغ  للدم ــاوي  الغليمف ــاز  اجله
املسؤول   (Glymphatic system)
عن تصريف الفضالت في خاليا 
ــزي لدى  ــي املرك ــاز العصب اجله

ــول: «إذا تعلمنا  الفقاريات. ويق
ــذا اجلهاز،  ــة التحكم به كيفي
فسوف نتمكن من منع أو إبطاء 
أمراض مثل مرض الزهامير. حاليا 
جترى دراسات وبحوث عديدة في 
ــارك فيها خبراء  هذا اجملال، ويش
ــه اتضح أن فترة النوم  النوم، ألن
هي أفضل وقت لتنظيف اخلاليا 

العصبية من السموم».
ويضيف: يعمل الباحثون حاليا 
ــذا التأثير  ــة ه ــة آلي على دراس
ــريع  ــؤدي إلى تس ــا ي ــة م ملعرف
ــموم. ومن  ــراج الس ــة إخ عملي
ــر أجهزة حتفزها  اجل ذلك تبتك
له، لتحسني  ووفقا  اصطناعيا. 
ــد  تعوي ــب  يج ــوم  الن ــة  نوعي
ــى النوم  ــم على اخللود إل اجلس
ــس الوقت  ــتيقاظ في نف واالس

دائما.

متابعة / البينة الجديدة   
ــي  وه ــل  غوغ ــركة  ش ــت  أعلن
ــركات  ــة ش ــن عمالق ــدة م واح
أنها  ــة،  ــا األميركي التكنولوجي
ــع النظارات  ــن بي ــتتوقف ع س
الذكية، ألنها تتطلع إلى خفض 
وقالت شبكة «سي  التكاليف. 
ــركة هذا  ــالن الش أن أن» إن «إع
األسبوع أدى فعليا إلى القضاء 
ــاج مبتكر، ولكنه  على خط إنت
فاشل والعديد من املستهلكني 
ــج) قد انتهى  اعتقدوا أنه (املنت
ــرت  وذك ــة».  طويل ــرة  فت ــذ  من
ــركة على موقعها «شكراً  الش
ــد من االبتكار  على أكثر من عق
 Glass والشراكة، لن نبيع إصدار
اآلن،  ــد  بع  Enterprise Edition
وسنواصل دعم هذا املنتج حتى 

١٥ سبتمبر ٢٠٢٣». ومت الكشف 
ــن Google Glass ألول مرة في  ع
عام ٢٠١٣ للمستهلكني عامة، 
ــاج النظارات  ولكن مت إيقاف إنت
ــام ٢٠١٥ بعد أن  ــي ع ــة ف الذكي
ــدارات التجريبية  ــلت اإلص فش
ــبب  ــاب قوة دفع بس في اكتس
ــا  وتصميمه ــعرها  س ــاع  ارتف
ــاوف املتعلقة باخلصوصية،  واخمل

وفقا لسي أن أن.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٨٠١٦٠٣١٠٨لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٤رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٧٠٤٤٤٦٤٧٦

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

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.

„zzzzzÁÊfih
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ــعراء العرب عبر  ــو الطيب املتنبي,أحد أعظم الش مات أب
ــراده والية.  ــراده. كان م ــم يحصل على م ــور ول كل العص
ــة, فطلبها من كافور  ــيف الدول لم يحصل عليها من س
ــب األول عتاب  ــس» عليها. عات ــيدي. كالهما «غلّ األخش
ــى أنواع الهجاء. املتنبي أول من  أحباب وهجا الثاني أقس
كال مبكيالني. حني غضب من سيف الدولة إكتفى بالعتاب 
ــحم  ــب الش فقط «أعيذها نظرات منك صادقة .. أن حتس
ــاس اإل في معاملتي  ــحمه ورم» أو «يا أعدل الن في من ش
ــم واحلكم». بينما حني غضب  ــك اخلصام وأنت اخلص .. في
ــيدي هجاه كأقسى مايكون الهجاء «ال  من كافور االخش
تشتر العبد اإل والعصا معه .. إن العبيد ألجناس مناكيد». 
ــات حقوق  ــاك منظم ــو كانت هن ــخيف ل ــعر س بيت ش
ــش ووج كان إعترضت  ــده أو هيومان رايت ــان على عه إنس
ــدة على مابدا من املتنبي من عنصرية وتنمر معا. لم  بش
ــيف الدولة الكثر من سبب. األول  ــو املتنبي على س يقس
إنه كان ينظر اليه بوصفه منوذجا لألمير العربي الذي كان 
ــت األمير. لم يجرؤ  ــي. الثاني حبه خلولة اخ يتمناه املتنب
ــت رثاها بواحدة  ــب فيها غزال, لكن حني مات ــى أن يكت عل
ــوى اجلزيرة  ــعراء حني يصدقون,»ط ــن اجمل مراثي الش م
ــى جاءني خبر.. فزعت فيه بآمالي الى الكذب .. وملا لم  حت
ــرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي).  يدع لي صدقه أمال .. ش
ــة بقصيدة فيها قدر كبير  ــيف الدول كان املتنبي رثا أم س
ــاء كمن فقدنا ..  من اجملاملة إلبنها األمير, «ولو كان النس
لفضلت النساء على الرجال .. وما التأنيث إلسم الشمس 
ــب وال التذكير فخر للهالل). مات املتنبي على يد فاتك  عي
األسدي بعد قصيدة «الطرطبة» الهجائية الرديئة. وبعد 
ــارعا  ــى وفاته أقطعت له أمانة العاصمة ش الف عام عل
ــيف  ــارع املتنبي» بدال من «منّة» س ــمه «ش ــمي بإس س
ــه الفنان محمد  ــا أقيم له متثال نحت ــة وكافور. كم الدول
غني حكمت محاكيا بيتني للمتنبي وهما «على قلق كأن 
ــماال « و «أنا الذي نظر  ــا جنوبا أو ش ــح حتتي.. أوجهه الري

األعمى الى أدبي .. وأسمعت كلماتي من به صمم».      
 حني مات بدر شاكر السياب مشى بجنازته أربعة أشخاص 
ــاد من الكويت جثة  ــعره ممطرا. ع فقط. كان اجلو مثل ش
بعد أن ذهب اليها عليال باحثا عن عالج ملرضه الذي عجز 
ــخيصه. في الكويت وعند إشتداد املرض  االطباء عن تش
ــدأ يحس بالغربة مع أن الكويت ال تبعد عن البصرة أكثر  ب
من «شمرة عصا». كتب «غريب على اخلليج» ولم يحصل 
ــنوات على  ــث ال لؤلؤ وال محار. بعد س ــى الردى حي اال عل
وفاته إقيم له متثال في مدينته البصرة  خضع للترميم في 
ــعراء واملثقفني  خليجي ٢٥. ال أحد مير في البصرة من الش
ــات دون أن مير على  ــعر حتى باقي املهرجان منذ مرابد الش
متثال أبي غيالن أو «يزرك» الى بيته في أبي اخلصيب «قرية 
ــياب على  جيكور». قرية جيكور ونهر بويب وضعهما الس
اخلريطة ومثلهما منزل جده اإلقطاعي الذي اسماه «منزل 
ــياب العليل أن يحصل  ــان». آخر ما كان يتوقعه الس األقن
ــفى بل مدينة طب  ــتني عاما على مستش بعد وفاته بس
ــادة في وقت كان حني مات ال ميلك  بكاملها. كرم فوق الع

ثمن  شراء حبة باراسيتول. 

حمزة مصطفى 

رأي

@Új»ÿ€a@ÒâÏï@NN‚bÌdi@Êböflâ@›j”
bÓ„b�Ì5i@ÚÓjÁá@ÚÿÓjç@Û‹«@Úœ�äíΩa

@ÈmÜ€aÎÎ@ÍÜ€aÎ@›n‘Ì@óÇë@NNÖaÜÃi@ø
Èn‘Ó‘ë@kÓñÌÎ

@lb�Óé€aÎ@=‰nΩa
@@Û–íflÎ@ âbë

ــأن  ــن هنا او هناك بش ــي تُطلق م ــرات الت  التحذي
ض له بالد النهرين  ــرّ تعاظم اخلطر احملدق الذي تتع
ــا ال جتد آذاناً  ــرات، يبدو أنه ــني، دجلة والف العظيم
ــة البالد الذين  ــدى اصحاب القرار وساس صاغية ل
ــب واملغامن وحال دون  ــم الصراع على املناص أنهكه
ــوب والتحديات واخملاطر  ــتوى اخلط االرتقاء الى مس
ــتقبل جرّاء  ــراق اآلن وفي املس ــف بالع ــي تعص الت
ــاه الواصلة  ــحّ املي ر وش ــي والتصحّ ــر املناخ التغيّ
ــت،  ــري دجلة والفرات من دول اجلوار التي مارس لنه
ــاء  ــن خالل إنش ــة تفرديّة م ــف، سياس ــع األس م
ــية والفرعية  ــار الرئيس ــدود على منابع االنه الس
ــزن املياه او حتويل  مجاري  ــة للعراق بغية خ الواصل

الروافد واألنهار املغذيّة لنهر دجلة!!
ــيد (عون ذياب عبد اهللا) قرع   وزير املوارد املائية الس
ــا على رؤوس  ــرس بقوة وقاله ــبوع املاضي اجل االس
ــهاد ان تركيا رغم قيامها منذ سنوات طويلة  االش
بإنشاء ( ١٠٤) سدود على حوض نهري دجلة والفرات 
فإنها تعتزم إنشاء (٢٠) سداً في السنوات القريبة 
على جميع األفرع التي تغذي األنهر الرئيسية، وإن 
ــن العظيمني الى  ــاطئة حولت النهري الدول املتش
ــدود التركية او  ــم بها الس ــيطة تتحك قنوات بس
ــة  ــا جتود به من إطالق حصص مائية وفق سياس م
ــة. ويؤكد وزير  ــا قانون او إتفاقي ــة ال ينظمه مزاجي
املوارد املائية  العراقي ان هناك العديد من الدول في 
العالم اجمع تقع على احواض االنهر املشتركة ما 
ــتركة بينها للحصول على  ــب إتفاقيات مش يتطل
ــب محددة وعادلة من مياه األنهر وبعكس ذلك  نس
ــق نوع من  ــى اإلحتراب وخل ــد يدفع ال ــإن األمر ق ف
ــتدرك الوزير بالقول ان  الصراع حول هذا األمر .واس
ــدة ميكن ان تلعب دوراً مهماً في التوصل  االمم املتح
الى تفاهمات ودية وعادلة للجميع.. أما أنا فأقول ان 
االمم املتحدة ال تتحرك من تلقاء نفسها ما لم يكن 
ــط اقتصادية  ــب عراقي ميتلك أوراق ضغ هناك الع
وحنكة دبلوماسية، والنقطة األهم إرادة وطنية كي 
ــارس الضغط في إنتزاع احلقوق مبوجب اتفاقيات  مي
ــى فهم  ــرف اآلخر عل ــر الط ــتركة جتُب ــة مش ثنائي
ــة سياسة التعطيش السياسي  حقيقة ان ممارس
ــوار كانت يترتب عليها  ــق العراق من اي دولة ج بح
آثار اقتصادية ورمبا عقوبات دولية ناهيك عن غضب 
اهللا خاصة ملن يقطعون سبيل املعروف ويتحكمون 
باملاء الذي هو إكسير احلياة وهبة السماء والنعمة 
ــى جحيم ال  ــاة ال ــتحيل احلي ــن دونها تس ــي م الت
ــتويات   يرحم.. مطلوب حترك عراقي على اعلى املس
ــام كل دول اجلوار بأن نهري دجلة والفرات هما  إلفه
رمزا احلياة وإن أي تعطيش للعراقيني ال بد ان يواجه 
ــكوتاً  ــردّ قاسٍ على كل الصعد واجملاالت وكفى س ب

وكفى خنوعاً!!

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
@NNCÊÏÁ¸D@kïb‰Ωbi@b‰nçbç@

AACÊÏ‹Ãí‰flD@ÖÎÜé€a@ıb‰ji@⁄aäm˛aÎ

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

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

متابعة / البينة الجديدة   
قبل أيام قليلة من بداية شهر 
رمضان املبارك، أصدرت دار سك 
البريطانية  ــة  امللكي ــة  العمل
ــب عليها  ــن الذه ــبيكة م س
ــرفة ميكن  صورة الكعبة املش
ــا أو تقدميها هدية في  اقتناؤه

مناسبات مختلفة.
ــأن  ــان ب ــي بي ــدار ف ــادت ال وأف
ــت بالتعاون  ــبيكة صمم الس
ــي  ف ــالمي  اإلس ــس  اجملل ــع  م
ــا خبيرة  ــرفت عليه ويلز، وأش
ــة إميا  ــات البريطاني التصميم
ــورة الكعبة  ــل. وتظهر ص نوب
ــى ظهر  ــم مميز عل ــي تصمي ف
ــغ وزنها  ــي يبل ــبيكة، الت الس
ــي غالف  ــع ف ــا، وتوض ٢٠ غرام

ــالمي، وتباع اآلن  ــع إس ذي طاب
بنحو ١١٥٥ جنيها إستيرلينيا 
ــو ١٤٠٠ دوالر). وأضاف بيان  (نح
ــة «بخبرة ١١٠  ــك العمل دار س
ــود، قمنا  ــك النق أعوام في س
بصياغة متثيل جميل للكعبة 
ــدس موقع ملاليني  ــرفة، أق املش
ــة رائعة  ــلمني، وهي هدي املس
ــاف أو أي  ــل زف ــان أو حف ملهرج

مناسبة أخرى».

متابعة / البينة الجديدة   
أفاد مصدر أمني بقيام شخص 
ــه ويصيب  ــل والده ووالدت بقت
ــال  ــداد. وق ــي بغ ــقيقته ف ش
ــث صحفي   ــي حدي ــدر ف املص
ــباب مجهولة فتح  ــه «الس إن
ــالحه على  ــخص نيران س ش

والده ووالدته وشقيقته ضمن 
منطقة زيونة».

ــادث  ــدر أن «احل ــاف املص  وأض
ــل االب واالم  ــن مقت ــفر ع اس
ــيراً  مش ــقيقته»،  ش واصابة 
ــرب الى  ــخص ه الى أن «الش

جهة مجهولة».
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