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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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ــة   ــس النواب جلس ــد مجل ــار عق أث
ــد  مابع ــى  ال ــي  املاض ــني  اإلثن ــوم  ي
رّست  ــاعات الفجر األولى والتي كُ س
ــض فقرات قانون  للتصويت على بع
االنتخابات امتعاضاً وغضباً شعبياً 
ــبوق، وتصاعدت التعليقات  غير مس
املستويات  ــاخرة على مختلف  الس
ــه  ــر في ــذي ظه ــض ال ــراء التناق ج
البرملان عند مناقشته للقوانني وقال 
عراقيون منزعجون أنه عندما يتعلق 
ــرة  ــزاب الكبي ــح األح ــر  مبصال األم
والساسة يسهر األغلبية من النواب 
ــؤدون عملهم بكل  ــر وي ــى الفج حت
ــاط وحيوية ولكن هؤالء  حماس ونش

ــوا قانوناً يتعلق  ــهم إذا ناقش أنفس
ــم ال  ــم فإنه ــاس وحياته ــور الن بأم
ــلمون للنوم  يفعلون ذلك بل يستس
ويشخرون، فأي مفارقة هذه يا رئاسة 
ــواب ؟!. وفي قضية أخرى  مجلس الن
ــد املعطيات على األرض بأن عدم  تؤك
ــية واختالفها  ــراف سياس ــا اط رض
ــأن موازنة لـ (٣) سنوات متتالية  بش
بات يعيق قراءتها واقرارها في البرملان 
بينما يرى مختصون بأن موازنة لـ (٣) 
سنوات من شأنه أن يجعل احلكومة  
ــدادات والتعطيل  ــن االنس ــي م تعان
ــارة  ــه كل عام مع اإلش ــذي تواجه ال
ــداث التغيير  ــي إح ــة ف ــى إن املرون ال
ــداً بعد أن  ــذه املوازنة ممكن ج ــي ه ف
ــة  واملالي ــط  التخطي وزارة  ــت  نح مُ

صالحية اإلضافة واملعاجلة ألي حالة 
ــل هذا  ــتقبالً . وفي ظ ــرز مس ــد تب ق
ــوات من هنا  ــهد تتصاعد الدع املش
ــود للتوصل  ــاك لتكثيف اجله أو هن
ــم موضوع  ــي حلس ــل يُفض ــى ح ال
ــدم  ــة وع ــرعة املمكن ــة بالس املوازن
ــائبة لتقلبات األمزجة ألن  تركها س
ــعب  ــر هو الش ــرّر األول واألخي املتض
ــب كل القوى  ــعب الذي يطال .. الش
ــاحة  ــة في الس ــية الفاعل السياس
تغليب املصلحة العليا فوق املصالح 
ــاس  الن ألن   .. ــة  والضيق ــة  اخلاص
ــة  ــات بيزنطي ــوالً ال نقاش ــد حل تري
ــي وحل الضياع والتيه في  تغرقنا ف
ــع التأكيد بأن العراقيني  اجملهول .. م
ــات عادل  ــون لقانون انتخاب يتطلع

ــجم مع ارادتهم  وغير ملغوم وينس
ــدون موازنة تكفي  ــا يري ــرّة .. كم احل
ــداد احتياجاتهم وتكفي ايضاً  لس
ــراق .. والنقطة  ــم الع ــاء وطنه لبن
املهمة هي السعي من قبل اجلميع 
ــتقرار السياسي  لتعزيز حالة االس
ــراق مع كل  ــات الع ــتثمار عالق واس
دول العالم مبا يؤمن حتقيق مصاحله 
ــزه .. وأن  ــة وبناء كل ركائ االقتصادي
عامل الزمن مطلوب ان نتعامل معه 
ــن اغتنام الفرص  ــكل دقة وال بد م ب
ــه نحو  ــوض ب ــراق والنه ــاء الع لبن
ــتقراره  األمام مبا يحقق ويضمن إس
ويُبعد شعبه عن كل الكوارث التي 
حتاول جهات مشبوهة اثارتها لغاية 

في نفس يعقوب!!.

كتب رئيس التحرير
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ــس الثالثاء، عن  ــد الوطنية،ام ــفت هيئة التقاع كش
ــد، فيما  ــي قانون التقاع ــى تعديل ف ــرات حتتاج إل فق
ــن  ــريحة كبار الس ــدت أن احلكومة جادة بدعم ش أك
ــيد  ــني رش واملتقاعدين.وقال رئيس الهيئة ماهر حس
البياتي في تصريح صحفي، إن «بعض املواد القانونية 
ــالت من خالل تدخل  ــي قانون التقاعد تتطلب تعدي ف
ــريعي»، مبيناً أن «موضع املساواة بني املتقاعدين  تش
ــني، من بنود  ــا يرد في القوان ــن عدمها مبني على م م

قانونية.

بغداد /

السوداني واردوغان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية َّـ انقرة

غادر رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
ــاء, البالد  ــيد,امس الثالث ــال رش جم
ــا الى نيويورك على رأس وفد  متوجه
ــر املياه  ــاركة في أعمال مؤمت للمش
ــتدامة الذي  ــل التنمية املس من أج
ــدة من ٢٢- ٢٤ آذار  تنظمه األمم املتح
احلالي. على صعيد آخر بحث رئيس 
ــتثمار حيدر  ــة الوطنية لالس الهيئ
ــتثمار  ــع وزير االس ــد مكية م محم
ــات  آلي ــح  الفال ــد  خال ــعودي  الس
ــر البالغ ثالثة مليارات  القرض امليس
ــر  ــار العراق.وذك ــص العم دوالر اخملص
بيان لهيئة االستثمار :» ان اجلانبني 
تطرقا الى موضوع امللعب الرياضي 
العربية السعودية  ومنحة اململكة 
ــاحات التعاون الثنائي  وتوسيع مس

ــي يكفلها  ــف القطاعات الت مبختل
ــاض». ــداد والري ــني بغ ــتثمار ب االس
ــان, ان  ــب البي ــح مكية بحس وأوض
ــاريع  ــتثمارية للمش ــة االس اخلارط
ــدة  ــا عدي ــن فرص ــة تتضم العراقي
ــا  ــعوديني، داعي ــتثمرين الس للمس
ــود واللقاءات بغية  الى تواصل اجله
ــة الى تعضيد  ــاح اخلطط الرامي اجن
ــات البلدين  ــني مؤسس ــات ب العالق
ــت أكد االمني  ــتثمارية. في وق االس
العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
ــص على  اهمية  «أوبك» هيثم الغي
ــراق ، كعضو  ــذي يلعبه الع الدور ال
ــي اللجان  ــة وف ــي املنظم ــل ف فاع
الوزارية ومنها جلنة املراقبة الوزارية 
ــاهمته في استقرار  ، فضالً عن مس
اسواق النفط العاملية.وقال الغيص 
ــد املرافق له قاعة  خالل زيارته والوف

ــب بيان إن  ــعب ببغداد وبحس الش
املنظمة تستعد لالحتفال  بالتعاون 
 (٦٠) ــرى  بالذك ــط  النف وزارة  ــع  م
ــداد ، التي  ــيس «أوبك» في بغ لتأس
احتضنت اول اجتماع تأسيسي في 
قاعة الشعب  عام ١٩٦٠ ، وقد تأجل 
ــبب  ــن مرة  ، بس ــر م ــال أكث االحتف
ــار الغيص الى  جائحة كورونا».واش
ــة اللقاءات التي جرت  «اهمية وقيم
ــوزراء ،  ونائب   ــس ال ــع رئيس مجل م
ــؤون الطاقة وزير  ــوزراء لش ــس ال رئي
ــط  حيان عبد الغني ، والتأكيد  النف
على اهمية تعزيز الدور املشترك في 
ــواق النفط العاملية». ــتقرار اس اس

ــاق «اوبك»  من اهم   وعد الغيص اتف
التي  ــة  املهم ــة  التاريخي ــرارات  الق
ــة ملواجهة  ــا اعضاء املنظم اتخذه
ــي تعرضت  ــة الت ــات اخملتلف التحدي

ــة وان  ــط العاملي ــواق النف ــا اس له
ــهم في معاجلة   ــذا االتفاق قد اس ه
ــات التي تواجه  التحديات والصعوب
االسواق العاملية ، مشدداً على  ان من 
اهم اهداف «اوبك» حتقيق االستقرار 
ــني العرض والطلب».وثمن  والتوازن ب
امني عام «اوبك» مبادرة وزارة النفط 
ــذه  القاعة التي  في احلفاظ على ه
ــة للعراق  ــة تاريخي ــل رمزاً وقيم متث
ــورات ايضاً  ــي التط ــة. وف وللمنظم
ــني،  ــر اخلارجية، فؤاد حس ــن وزي أعل
ــتكونان  ــنجار واملياه س أن ملفي س
ضمن امللفات التي سيبحثها،  .وبدأ 
ــمية إلى  ــوداني، امس، زيارة رس الس
ــني، يلتقي  ــغرق يوم ــا، تستس تركي

خاللها الرئيس أردوغان.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــار  عم ــة  الوطني ــة  الدول ــوى  ق ــف  ــس حتال رئي ــأ  هن
ــي بيان  ــال احلكيم ف ــد األم .وق ــبة عي ــم مبناس احلكي
ــألم مرتبة  ــى ل ــبحانه وتعال ــبة,جعل اهللا س باملناس
ــدم برها وجعل اجلنة حتت قدميها، وطاعتها  عليا اذ ق
ــا مفتاحا من مفاتيح اجلنان، ومعصيتها وعدم  ورضاه
ــارك ألمهاتنا عيدهن  ــدى الكبائر».واضاف,نب ــا اح بره
ــن أداء  وطوبى ملن كان بارا بهذا املوجود املقدس وأحس
ــنى الدارين، وحتية  األمانة في طاعة والديه لينال حس
ــهرت الليالي لترفد  ــالل لكل أم صبرت وضحت وس اج

الوطن برجال يذودون عن حياضه ويعملون على خدمة 
شعبه ويكونون سندا له في امللمات واخلطوب».

ــاد  ــس احت ــني رئي ــني العراقي ــب الصحفي ــأ نقي هن
ــعب الكردي  ــرب مؤيد الالمي الش الصحفيني الع
ــي تغريدة له  ــوروز .وقال الالمي ف ــبة عيد الن مبناس
ــي والتبريكات  ــص التهان ــر: خال ــع تويت على موق

ــعبنا الكردي الكرمي مبناسبة عيد النوروز،  ألبناء ش
ــائال اهللا العلي القدير بهذه املناسبة السعيدة  س
ــظ عراقنا كل  ــم ويدمي افراحهم ويحف ان يحفظه
ــعبنا والعالم  ــوء ، وينعم على ش عراقنا من كلّ س

باألمن والسالم واإلزدهار ، آمني يا رب العاملني.
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ــق األول الركن عبد  ــش الفري ــس اركان اجلي ــل رئي وص
ــيد يار اهللا، ونائب قائد العمليات املشتركة  األمير رش
الفريق الركن قيس احملمدي ومعاون رئيس اركان اجليش 
ــان. للعمليات وقائد القوات البرية الى محافظة ميس

ــان , ان الزيارة تاتي  ــة االعالم األمني في بي وقالت خلي
«لالطالع على األوضاع األمنية في احملافظة.

بغداد /
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ــؤون  ــعبي لش ــد الش أعلن معاون رئيس أركان هيئة احلش
العمليات ياسر حسني العيساوي، امس الثالثاء، عن افتتاح 
مشروع زراعة مليون نخلة في بادية املثنى.وقال العيساوي 
في تغريدة على تويتر تابعتها «البينة اجلديدة»انه «برعاية 

ــلحة، وبحضور  من رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس
رئيس الهيئة ورئيس االركان، شاركنا افتتاح مشروع زراعة 
ــروع من  ــة املثنى».واضاف: ان «املش ــة في بادي مليون نخل
ــن جهود احلكومة في  ــركة املهندس العامة ضم تنفيذ ش

مكافحة التصحر ومبناسبة اعياد نوروز».

ــة  العاصم ــي  ف ــس  أم ــرت  ج
التركية أنقرة، مراسم استقبال 
ــمية لرئيس مجلس الوزراء  رس
السيد محمد شياع السوداني، 
ــس التركي رجب  ــل الرئي من قب
ــر بيش  ــان في قص ــب أردوغ طي
مراسم  ــهدت  الرئاسي.وش تبه 

ــيدين  النش ــزف  ع ــتقبال  االس
ــي والتركي في  الوطنيني العراق
ــتعراض  واس ــي،  الرئاس القصر 
ــس  والرئي ــوداني  الس ــيد  الس
وحتيّة  ــرف،  الش ــرس  أردوغان ح
علمي الدولتني وإطالق املدفعية 
، حتية  ــةً ــرين إطالق إحدى وعش
ــك، أجرى  ــد ذل ــد الزائر.بع للوف

ــيد  ــس الوزراء الس ــس مجل رئي
ــوداني  الس ــياع  ش ــد  محم
ــب طيب  ــي رج ــس الترك والرئي
ــات  مباحث ــة  جلس ــان،  اردوغ
ثنائية، تناولت مجمل العالقات 
بني البلدين في مختلف اجملاالت، 
ذات  ــا  والقضاي ــات  امللف ــمّ  وأه

االهتمام املشترك.
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بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء، االثنني  ــس ال ــق مجل واف
ــع  م ــد  التعاق ــى  ، عل ــي  املاض
ــة. الثالث ــة  الرصاف ــري  محاض
ــي بيان،  ــة ف ــت وزارة التربي وقال
ــوزراء وافق على  ــس ال ان «مجل
ــد مع محاضري الرصافة  التعاق
ــر  «وزي ان  ــت  الثالثة».واضاف
ــم نامس اجلبوري  التربية ابراهي

قدم التهاني للمحاضرين»، 
ــدم ايضا  ــى انه «ق الفتا ال
ــس الوزراء  ــكر الى رئي الش
ــوداني  ــياع الس محمد ش
ــس  ومجل ــة  املالي ــرة  ووزي
ــم  ملوقفه ــر  املوق ــوزراء  ال
ــوي  ــف الترب ــم للمل الداع

عامة واحملاضرين خاصة».

بابل /محمد اِّـوسوي
ــارة بابل  ــس غرفة جت ــد رئي أك
ــم  هاش ــادق  ص ــدس  املهن
ــى  عل ــاظ  باحلف ــان  الفيح
ــي  ف ــة  االقتصادي ــراءات  اإلج
ــام من أجل  ــكل ع العراق بش
ــعر صرف الدوالر  ــتقرار س أس
ــجاع من قبل  بعد القرار الش
ــياع  ــوزراء محمد ش ال رئيس 
السوداني بتحديد سعر صرف 
الدوالر ب(١٣٠٠ ) مقابل الدينار, 
ــي  ــار ف ــة التج ــدا كاف مناش
ــام بااللتزام  ــكل ع العراق بش
ــاد  ــي واألبتع ــرار احلكوم بالق
ــواق  ــي األس ــع ف ــى اجلش عل
ــعر صرف  العراقية بأرتفاع س
ــي الوقت  ــا ف ــدوالر , مطالب ال

ــود من قبل  ــه ببذل اجله نفس
ــكل  وبش ــادي  االقتص ــن  األم
املضاربني  للقضاء على  فاعل 
ــة,  بالعمل ــني  املتالعب ــن  م
ــال وزارة التجارة  مبينا إن اعم
ــد  ــكل جي ــا بش ــير حالي تس

ــا بضخ كميات  وذلك بقيامه
ــواد الغذائية  ــدا بامل ــرة ج كبي
ــية وبأسعار مدعومة  األساس
ــة منافذ وزارة التجارة  في كاف
ــات   ويتم  ــوم احملافظ ــي عم ف
ــرائح اجملتمع    بيعها لكافة ش

ــارة بابل تتابع مع  مؤكدا أن جت
الرقابة التجارية السوق احمللية 
ــعار  ــل تخفيض األس ــن أج م
ــني  للمواطن ــتهالكية  االس
ــهر  ــرب حلول ش ــبة ق مبناس
رمضان املبارك.  ومن جانب آخر 
مت توقيع مذكرة تفاهم وتعاون 
بني غرفة جتارة بابل وجمهورية 
إيران اإلسالمية املتمثلة بإحتاد 
ــة في  مصنعي وبائعي األلبس
التفاهمات  ــادل  تب طهران مع 
وتعزيز وتطوير وتقدمي اخلدمات 
ــن  ــن م ــار البلدي ــة لتج الفني
ــاليب  ــالل اللجوء الى األس خ
ــاق  االتف مت  ــي  الت ــات  واألتفاق

عليها .
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بغداد / البينة اجلديدة

ــل  وكي ــيد  الس ــرأس  ت  
ــؤون  لش ــط  النف وزارة 
ــر  اخلبي ــتخراج،  االس
ــم محمد  املهندس باس
ــر، االجتماع األول  خضي
ــن  م  ٢٦ ــادة  امل ــة  للجن
جوالت التراخيص للعام 
ــادة  الس بحضور   ،٢٠٢٣
ــركات  الش عامي  مدراء 
االستخراجية ، والسيد 
ــرة العقود  ــر عام دائ مدي
ــالً عن  ــص فض والتراخي
ــب  التدري ــر  دوائ ــي  ممثل
ــة  اإلداري و  ــر  التطوي و 
ــرة  ــاً دائ ــة، وأيض و املالي
ــة الداخلية.حيث  الرقاب
ــل  الوكي ــيد  الس ــه  وج
بضرورة  االجتماع  خالل 
ــى  املُثل ــتفادة  االس
ــات  التخصيص ــن  م
ــادة  امل ــة  للجن ــة  املالي
ــوالت  ــول ج ــن حق ٢٦ م
يخدم  ــا  مب ــص،  التراخي
عمل الشركات املُنتجة، 
ــي مجاالت  ــاً ف خصوص
ــر  التطوي و  ــب  التدري
ــية،  الدراس ــاالت  والزم
ــل  نق ــى  عل ــل  والعم
التكنولوجيا احلديثة في 

مجال العمل مبا يواكب 
ــركات  الش ــات  كبري
ــة. العاملي ــة  النفطي
ــيادته  س ــد  أك ــا  كم
ــاد احلوكمة  ــى اعتم عل
ــكل تام  االلكترونية بش
ــركات  الش مفاصل  في 
ــة، والعمل على  النفطي
ــرية  ــر املوارد البش تطوي
ــب  ــا مبا يتناس وتأهيله
ــل  ــات العم ــع متطلب م
ــي  التخصص ــي  النفط
ــيد  ــث. ووافق الس احلدي
ــى الطلبات  ــل عل الوكي
ــركات  ــة من الش املُقدم
ــاً  وفق ــتخراجية  االس
ــة  اإلداري ــياقات  للس
ــه    ووج ــة،  والقانوني
ــات جدوى  ــداد دراس بإع
اقتصادية و فنية لبعض 
ــم  يت ــي  ك ــات  الطلب
التنفيذ  ــودة  ج ــان  ضم
ــق العائد املبتغى. وحتقي
ــيادته  س ــز  أوع ــا  فيم
االستكشافات  لشركة 
ــة  النفطية بإعداد دراس
ــة لتنفيذ مبنى  متكامل
متكامل خملتبرات مركزية 
مزودة بأحدث التقنيات ، 
تكون صرحاً علمياً رائداً 

و متميزاً في بغداد.

بغداد / البينة الجديدة

ــركة  ــر عام الش ــد مدي عق
رئيس مجلس اإلدارة السيد 
ــحماني  ــى كرمي الش مرتض
ــزو  ــق آي ــع فري ــاً م اجتماع
ــس  رئي ــور  بحض ــة  الطاق
ــدد من اعضائه.. الفريق وع
ــركة بني   إن  مدير عام الش
ــن االجتماع هو  ــرض م الغ
ــم  الدع ــبل  ــدمي كل س تق
مت  ــا  م ــة  ومناقش ــق  للفري
إجنازه من توجيهات األمانة 
العامة جمللس الوزراء اخلاص 
ــادرة  املب ــم  ودع ــالق  بانط
ــة وتقليل  ــة للطاق الوطني
واملصادق عليها  االنبعاثات 
ــل  ــر النق ــن وزي ــاً م اصولي
ــس  محيب رزاق  ــيد  الس
السعداوي وفقاً للمواصفة 

ــاف:  واض  ISO50001:2018
ــت  ــركة حرص إن إدارة الش
ــارة  اإلن ــتخدام  اس ــى  عل
ــي  ف  (LED) ــة  االقتصادي
ــرة  ــرآب البص ــروعي م مش
ــع  ــة اجملم ــي وبناي النموذج
 ..   {٪١٠٠} ــبة  بنس اإلداري 
ــؤول  أوضح مس من جانبه 
فريق  رئيس  اجلودة  ــعبة  ش
آيزو الطاقة املهندس فراس 
ــق  ــة الفري ــم أن مهم كاظ
ــيد  ــة ترش ــر ثقاف ــو نش ه
للعام  ــة  الطاق ــتهالك  اس
ــالل حمالته  ــن خ (٢٠٢٣) م
ــي  ــة ف التوعوي ــة  اإلعالمي
ــترات في مقر  ــر البوس نش
ــا فضال  ــركة ومرافقه الش
الطاقة  ــدادات  ع ــرد  عن ج
الكهربائية بشكل كامل .
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بغداد / البينة الجديدة
ــوداني، امس  ــياع الس ــه رئيس الوزراء محمد ش وجّ
ــني، بفتح جميع الطرق واالزقة املغلقة في  االول االثن
ــم القائد العام اللواء يحيى  بغداد.وقال الناطق باس
رسول في بيان ، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة محمد شياع السوداني وجه بفتح جميع 
ــبوعني  الطرق واالزقة املغلقة خالل مدة اقصاها اس
ــات الكرخ وعمليات والرصافة في  ضمن قاطع عملي
ــداد». وأضاف، أن «ذلك جاء بهدف تخفيف العبء  بغ
ــيابية  ــة عالية في انس ــني وتأمني حرك ــن املواطن ع

حركة الشارع.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــاء،  ــس الثالث ــناوي، ام ــح احلس ــة صال ــر الصح ــح وزي افتت
ــعة (٤٨٠) سريراً بعد إعادة  مستشفى تكريت التعليمي س
إعماره.وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن «وزير الصحة 
يفتتح مستشفى تكريت التعليمي سعة (٤٨٠) سريراً بعد 
ــز متخصصة وجتهيزه بأحدث  ــادة إعماره وإضافة (٤) مراك إع
ــل، صباح  ــناوي وص ــة املتطورة».وكان احلس ــزة الطبي األجه
امس الثالثاء، إلى محافظة صالح الدين لإلطالع على الواقع 

الصحي في احملافظة وافتتاح عدد من املشاريع الصحية.

بغداد / البينة الجديدة

ــدس عمار  ــداد املهن ــني بغ ــى أم أرس
موسى كاظم احلجر االساس ملشروع 
ــل للمقطع  ــل بغداد باب ــر مدخ تطوي
ــر  ــداد الكبي ــر بغ ــن مجس ــد م املمت
ــم .ونقل  ــول ٦ ك ــة االقواس بط لغاي
ــن امني بغداد قوله انه  بيان لالمانة ع

ــس مجلس  ــات رئي ــارة لتوجيه ” اش
ــي  اخلدم ــع  بالواق ــوض  للنه ــوزراء  ال
ملدينة بغداد ومعاجلة الزخم املروري مت 
ــاس ملشروع تطوير  ارساء احلجر االس
ــول ٦ كم من  ــداد بابل بط ــل بغ مدخ
ــر لغاية القوس  ــر بغداد الكبي مجس
ــداد ”.واضاف ان  ضمن حدود امانة بغ
” مداخل بغداد تعد من الطرق املهمة 

ــل هوية  ــداد كونها متث ــي مدينة بغ ف
وواجهة للعاصمة ”.وتابع ان ” االعمال 
ــق للجانبني  ــعة الطري ــمل توس تش
ــة  ــرق خدمي ــاء ط ــا وانش ــا واياب ذهاب
وتطوير وزراعة اجلزرة الوسطية ونصب 
جسور مشاة الى جانب اعمال االنارة 
املتكاملة ”.واشار الى ان ” امانة بغداد 
احالت مشروعي تطوير مدخل بغداد 

ــداد كركوك ضمن  موصل ومدخل بغ
ــاً في طور  ــداد وحالي ــدود امانة بغ ح
ــداد بعقوبة  ــة احالة مدخل بغ دراس
ــني ان  ــاً ”.وب ــره ايض ــروع بتطوي للش
ــتكون مبشهد يليق  ”هذه املداخل س
ــكل  بالعاصمة بغداد وتطويرها بالش
الذي يستوعب حركة اآلليات ويعالج 
ــت الى ان  ــروري فيها ”.ولف ــم امل الزخ

ــا رئيس  ــى التي اطلقه ــة االول ”احلزم
ــوزراء ملعاجلة الزخم املروري  مجلس ال
ــتوى  ــتمر العمل فيها وعلى مس مس
ــني وزارة االعمار  ــيق ب ــال من التنس ع
واالسكان و امانة بغداد وبعضها متت 
ــرة بتنفيذها وهناك حزم اخرى  املباش
ــة العاصمة  ــداد لها خلدم ــاري االع ج

بغداد ”.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــس االول  ــارة، ام ــت وزارة التج أعلن
ــود  ــوع عق ــم موض ــني، حس االثن
موظفي كبار السن والصحوات مع 
هيئة التقاعد الوطنية.وقالت الوزارة 
في بيان، إن «مسألة عقود موظفي 
ــمت  ــن والصحوات حس كبار الس
ــد الوطنية، بإجناز  مع هيئة التقاع
ــم التقاعدية ومن الذين  معامالته

سبق أن مت تثبيتهم وإحالتهم على 
ــب لهم احلقوق  ــد ولم حتس التقاع
ــق  «الفري أن  ــح،  التقاعدية».وأوض
ــكل بتوجيه من  ــذي ش ــوزاري ال ال
ــة  ــر التجارة أثير الغريري برئاس وزي
ــدي  ــوزارة جمال األس ــار ال مستش
ــة التقاعد  ــس هيئ ــى مع رئي التق
ــرح حيثيات املوضوع  الوطنية لش
واإلجراءات بخصوص عقود موظفي 
ــوات الذين مت  ــن والصح ــار الس كب

ــم على التقاعد  تثبيتهم وإحالته
ــوق  حق أي  ــاب  احتس ــم  يت ــم  ول
ــة اآلن للتوصل  تقاعدية لهم لغاي
ــم  حلس ــتركة  مش ــة  صيغ ــى  إل
«مت  ــه  أن ــان،  البي ــد  موضوعم».وأك
ــل خالل اللقاء باالتفاق على  التوص
ــل هيئة  ــق عمل من قب ــال فري إرس
ــز الوزارة  ــد العامة الى مرك التقاع
لغرض إجناز معامالتهم التقاعدية 
ــال أوليات موضوعهم من  بعد إكم

ــتقطاعات  ــركات واالس ــل الش قب
التقاعدية وإضافة اخلدمة».وأضاف، 
ــوزارة حرصت على اتخاذ عدة  أن «ال
ــوع ومنذ  ــل هذا املوض ــراءات حل إج
ــم على التقاعد  تثبيتهم وإحالته
ــد  ــد املوح ــون التقاع ــب قان ومبوج
ــري  ــنة ٢٠١٤ والذي تس رقم ٩ لس
ــى العاملني في  أحكام القانون عل
ــة موظف عقد  ــر الدولة بصف دوائ

لبلوغهم السن القانونية».

سامراء / البينة الجديدة
ــتخبارية دقيقة،  ــات اس ــاً ملعلوم وفق
ــر  ــث عش ــواء الثال ــارز الل ــت مف ن متكّ
ــرطة احتادية بإسناد  الفرقة الرابعة ش
ــتخباري ، من إلقاء القبض  اجلهد االس

على (٣) متهمني في سيطرة (احلويش) 
بسامراء ، يرومون تهريب كارتات تعبئة 
ــى مناطق غير معلومة والقيام  مزورة ال
ــة املتجولني  ــة بيعها عبر الباع بعملي
ــطَ  بِ ضُ ــث  حي  ، ــاً  ثمن ــل  اق ــعار  بأس

بحوزتهم (٢٠٠٠) كارت مزور فئة (٥٠٠٠) 
ــة آالف دينار ،مت تسليم املتهمني  خمس
ــى جهة االختصاص  مع املضبوطات ال
ــراءات التحقيقية  اصولياً إلكمال اإلج

والقانونية بحقهم .

البصرة / البينة الجديدة

استنادا الى توجيهات   وزير النقل 
السعداوي،  رزاق محيبس  األستاذ 
بإدامة وتنظيف القنوات املالحية، 
ومبتابعة من قبل مدير عام الشركة 
ــور  ــراق الدكت ــئ الع ــة ملوان العام
املهندس فرحان الفرطوسي، نفذت 
ــري  ــاذ البح ــم اإلنق ــالكات قس م

عمليات نوعية إلنتشال غوارق من 
مياه شط العرب.وقال املدير العام، 
ــتمر برفع الغوارق  إن «العمل مس
ــن القنوات  ــة م ــات البحري واخمللف
املالحية ألنها تعيق حركة السفن 
والناقالت النفطية».وتابع أن «تلك 
ــر اجلملية  ــوه املناظ ــوارق تش الغ
ــات االرصفة وكورنيش  على واجه
ــفن  ــط العرب وتعيق مرور الس ش

لذا نحن مستمرون باعمال الرفع».
ــتعدادا لتهيئة املوقع لوصول  اس
ــى  ــفينة ( LOGOS HOPE ) ال الس
ــا، حيث  ــرب قريب ــط الع ــاه ش مي
ــم عملية  ــالكات القس ــذت م نف
ــال (٦) جنائب، وبوزن  نوعية بإنتش
(٢٠) طنا حيث مت رفعها   ووضعها 
ــى اجلنيبة (ابا ذر) ليكون املكان  عل
خاليا من الغوارق التي كانت تعيق 

ــركة  ــت الش ــير االعمال».وكان س
العامة ملوانئ العراق وبالتعاون مع 
محافظة البصرة، قد تبنت سابقا 
حملة كبرى لتنظيف شط العرب 
ــن  ــم م ــول (١٣٥) ك ــى ط ــد عل متت
مقطع النهر، وذلك الظهار الوجه 

اجلميل للمكان.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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وقال حسني في تصريح صحفي، 
ــل  على هامش زيارته إلى بروكس
ــع، إن  ــي رفي ــد عراق ــى رأس وف عل
امللفات التي سيبحثها السوداني 
ــات بني  ــي «العالق ــا، ه ــي تركي ف
ــي اجملاالت األمنية،  بغداد وأنقرة ف
سنجار، واملياه». وكان وفد عراقي 
ــؤاد  ف ــة،  اخلارجي ــر  وزي ــة  برئاس
حسني، قد اجتمع يوم أمس االول 
ــل، مع أمني عام حلف  في بروكس
ــو، ينس  ــي- النات ــمال األطلس ش
ستولنبرع.وحول فحوى االجتماع، 
قال وزير اخلارجية :»بحثنا الوضع 
ــة  واملنطق ــراق  الع ــي  ف ــي  األمن
ــس  ــو ومجل ــام النات ــني ع ــع أم م
ــن جانب آخر افاد مصدر  احللف. م
ــاء، بانطالق  ــس الثالث صحفي ام
ــدة وسط العاصمة  تظاهرة حاش
ــلم  ــداد للمطالبة بتعديل س بغ
اآلالف  ان  ــدر  املص ــال  الرواتب.وق
ــط  ــروا وس ــني تظاه ــن املوظف م
ــة بغداد  ــة بالعاصم ــاحة االم س
للمطالبة بتعديل سلم الرواتب».

واضاف، ان «املتظاهرين جاءوا من 

ــيرا الى ان  ــع احملافظات، مش جمي
ــملت موظفي (١٤)  التظاهرات ش
ــون رواتب متدنية  وزارة ممن يتقاض
ــة مع أقرانهم في الوزارات  باملقارن

ــدد املتظاهرون باعالن  االخرى ، وه
ــدم تلبية  ــال ع ــراب ، في ح االض
ــروعة. وفي سابقة  مطالهم املش
ــوات مكافحة  ــت ق ــرة، قام خطي

ــى عدد من  ــغب باالعتداء عل الش
بحقوقهم  ــني  املطالب ــني  التربوي
الهراوات  ــتعمال  باس ــروعة  املش
ــور آخر وجه  ــم. وفي تط لتفريقه

ــي،  العباس ــت  ثاب ــاع  الدف ــر  وزي
ــاره  ــس الثالثاء، بإقالة مستش ام
ــواب صالح  ــس الن ــؤون مجل لش
ــي  ف ــوزارة  ال ــعيدي.وقالت  الس

ــار متابعات وزير  ــه «في إط بيان ان
ــي ومراقبته  الدفاع ثابت العباس
ــي عدد  ــل ف ــني بالعم إلداء املكلف
ــة بالوزارة، فقد  من امللفات اخلاص

ــير خلل ومالحظات عديدة  مت تأش
ــاعد لوزير  ــار املس ــق املستش بح
ــس النواب  ــؤون مجل ــاع لش الدف
ــك ورود  ــعيدي، وكذل ــالح الس ص
ــكاوى من اعضاء  العديد من الش
ــواب ومن قبل عدد من  مجلس الن
ــاع واملواطنني  ــي وزارة الدف موظف
ــيئ  ــتغالل الس ــا يعكس االس مم
للمنصب املكلف به».واضافت ان 
«الوزير وجه بإقالة السعيدي، من 
ــتغرابها  منصبه»، معربة عن اس
ــعيدي بنشر طلب  «من قيام الس
ــر اقالته  ــد علمه بأم ــه بع اعفائ
ــه إليهام وتضليل  في محاولة من
ــن اخفاقه بالعمل  ــرأي العام ع ال
ــرص الوزير  ــاط به».وأكدت «ح املن
ــة العسكرية  ادارة املؤسس على 
ــه كل  ــوف بوج ــزم والوق ــكل ح ب
ــيء الى سمعة  من يحاول ان يس
هذه املؤسسة بالقول او الفعل»، 
ــر لن يتوانى  ــيرة الى ان «الوزي مش
ــره  ــت تقصي ــن يثب ــة م ــي اقال ف
الفاسدين  بالعمل وكذلك احالة 

للنزاهة والقضاء».

نينوى/ البينة اجلديدة
 تسببت االمطار الغزيرة بقطع التيار الكهربائي عن العديد 
ــرة كهرباء  ــر مصدر في دائ ــة املوصل .وذك ــن احياء مدين م
ــببت  ــي ان االمطار الغزيرة تس ــح صحف ــوى في تصري نين
امس بحدوث بعض العوارض على املغذيات الكهربائية في 
العديد من االحياء السكنية مبدينة املوصل .واشار املصدر 
ــتنفرت كوادرها من اجل  ــرة كهرباء احملافظة اس الى ان دائ
اصالح هذه العوارض واعادة التيار الكهربائي لالحياء التي 

انقطع عنها التيار الكهربائي.
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عمان /البينة اجلديدة
ــس النواب  ــب األول لرئيس مجل ــد النائ اك
ــس النواب  ــن املندالوي ورئيس مجل محس
األردني احمد الصفدي اهمية توثيق التعاون 
ــر بيان  ــاالت كافة.وذك ــن في اجمل بني البلدي
ــب االعالمي لنائب رئيس البرملان, ان  للمكت
الوفد النيابي برئاسة املندالوي التقى, امس 
الثالثاء, رئيس مجلس النواب األردني احمد 

ــب البيان,  ــدي «.وأكد املندالوي بحس الصف
ان سياسة العراق احلالية حترص على اقامة 
عالقات طيبة ومتينة مع محيطه االقليمي 
والدولي ، واالنفتاح على الدول العربية التي 
يرتبط معها بعالقات تاريخية واجتماعية 
ــة، مبيناً ان لالردن مكانة خاصة في  وثقافي
ــني لوقوفها إلى جانبهم في  قلوب العراقي
ــي كان اخرها فترة  ــة والت ــروف الصعب الظ

احلرب على اإلرهاب».وجرى خالل اللقاء وفق 
ــة توثيق التعاون  البيان,التأكيد على اهمي
ــة، وتفعيل دور  ــني البلدين في اجملاالت كاف ب
ــة- األردنية النيابية،  جلنة الصداقة العراقي
ــتوى  ــل على تبادل اخلبرات على املس والعم
التشريعي والزيارات الرسمية بني مسؤولي 
ــعبني  ــق مصالح الش ــا يحق ــن, ومب البلدي

الشقيقني».
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ديالى/ البينة اجلديدة
ــبق  ــني األس  اعتقلت قوة أمنية رئيس ديوان الوقف الس
ــة مركز  ــة بعقوب ــي مدين ــه ف ــن منزل ــش م ــعد كمب س
ــة ديالى.وقال مصدر امني في تصريح صحفي ان  محافظ
قوة امنية خاصة اعتقلت كمبش من منزله في بعقوبة.
ــاند  وأعلنت هيئة النزاهة االحتادية عن متكن الفريق الس
ــن تنفيذ أمر القبض  ــاد م للهيئة العليا ملكافحة الفس
الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني «سابقاً»، املتهم 
ــرار باملال العام.وقالت دائرة  بارتكاب خروقات مالية واإلض
التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية 
التي حققت فيها وإحالته إلى القضاء، ان الفريق الساند 
ــن تنفيذ أوامر  ــاد متكن م ــة العليا ملكافحة الفس للهيئ
ــرخ اخملتصة  ــة حتقيق الك ــادرة عن محكم ــض الص القب
ــني؛ جراء  ــا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف الس بقضاي
ــا املتعلقة  ــات املالية، ومنه ــة واخلروق ــات املرتكب اخملالف
ــره للجهة  ــار وتأجي ــار دين ــدق ب٤٧ ملي ــراء فن ــد ش بعق
ــن عدة قضايا  ــك األوامر صدرت ع ــت إن تل املالكة.وأضاف
ــآذن حديديَّةٍ  ــروع م ــعار تنفيذ مش منها: املُغاالة في أس
ــي عموم محافظة صالح الدين، وصرف مبالغ  للجوامع ف
ــن (١,٥) مليار دينار من  ــبب بهدر أكثر م كبيرةٍ لها، مما تس
ــابت  املال العام، وكذلك اخملالفات اإلداريَّة واملاليَّة التي ش
العقد املُبرم بني ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ 
ــي املوصل، مببلغٍ قدره  ــاء جامع نينوى الكبير ف لغرض بن
ــدر(١١٠) مليار  ــارٍ،  وتهم تتعلق به (٤٢,٠٢٧,٢٥٥,٠٠٠) دين
ــراء عقارين تبلغ مساحتهما (٤٦٠) دومناً  دينارٍ عراقيٍّ بش
ــغ (٥٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان  مببل
.وكانت الهيئة  ــي أرضٍ صحراويَّةٍ ــة ف ــارج حدود البلديَّ خ
ــفر  ــر قبض وحتر ومنع س ــدور عدة أوام ــد أعلنت عن ص ق
ــؤولني  ــني وعدد من املس ــوان الوقف الس ــق رئيس دي بح
ــني  (٣٤٠ و٣٣١) من قانون  ــى أحكام املادت ــتناداً إل فيه؛ اس
ــبق أن أعلنت منتصف  ــار إلى أن الهيئة س العقوبات.يش
ــاند للهيئة  ــن متكن الفريق الس ــون الثاني املاضي ع كان
العليا ملكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة 
ــؤولني السابقني في ديوان الوقف السني،  بحق أحد املس

جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(٤٧) مليار دينارٍ.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــناوي،أمس الثالثاء، أن العمل جار  أكد وزير الصحة صالح احلس
ــاع الصحي، في حني  ــاريع املتلكئة في القط على افتتاح املش
أشار إلى أن مصنع سامراء سيقدم منتجات دوائية متطورة.وقال 
احلسناوي في مؤمتر صحفي، إنه «مت تشكيل جلنة األمر الديواني 
ــفيات  ــألة املستش ــهرية مس ــر اجتماعات ش ــش عب ٤٥، تناق
ــح، أن «العمل جار  ــات العراق».وأوض ــة في كل محافظ املتلكئ
ــهر الثالثة  ــي البصرة وخالل األش ــفى ف ومت افتتاح أول مستش
ــداً «العزم  ــان»، مؤك ــفى ميس ــيتم افتتاح مستش املقبلة س
ــة املتلكئة».وتابع،  ــات الصحي على افتتاح الكثير من املؤسس
ــاكل املستشفيات املتلكئة»، الفتاً  أن «اللجنة جادة بحل مش
ــنوات املقبلة ستشهد افتتاح الكثير من املشاريع  إلى أن «الس
املتلكئة في القطاع الصحي».وأضاف، أن «خطة الوزارة تتضمن 
القيام بتأهيل الصناعات الدوائية»، مبيناً أن «مصنع سامراء من 
ــهيالت ومن املؤمل أن يقدم منتجات  ــمولة بالتس املصانع املش
دوائية متطورة كما كان في السابق».وأشار وزير الصحة، إلى أنه 
ــيتم تخصيص مبالغ  ــرار املوازنة في مجلس النواب س «بعد إق

جيدة للقطاع الصحي ومن ضمنها دائرة صالح الدين.

بابل/ البينة اجلديدة
ــوري خالل زيارته حملافظة  ــن وزير التربية ابراهيم نامس اجلب  اعل
ــة في عموم احملافظة وضمن مشروع  بابل عن اكمال (٣٨) مدرس
ــية في عموم العراق.وقال  تطوير البنى التحتية واالبنية املدرس
ــة» ان اجلولة  في محافظة بابل  ــوري في تصريحات صحفي اجلب
ــا اضافة الى ثالث  ــدارس في ناحية كوث ــملت افتتاح ثالث م ش
ــل والباقي توزعت على عموم احملافظة. مدارس في ناحية الكف

ــمل  ــيعية تش واضاف ان الوزارة اعدت حملافظة بابل خطة توس
ــف والعمل على فك  ــدوام الثالثي وازدحام الص ــاء على ال القض
ــة والتعليمية بصورة عادلة  ــات وتوزيع املالكات التربوي االختناق

واالستعدادات لالمتحانات الوزارية املقبلة.
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بغداد/ البينة اجلديدة
أعلنت وزارة العمل والشؤون األجتماعية   
ــون  ــف ملي ــن نص ــر م ــمول أكث ــن ش ع
ــة، فيما  ــة االجتماعي ــتحق باحلماي مس
ــتحقاتهم. ــرف مس ــد ص ــددت موع ح

ــة االجتماعية  ــس هيئة احلماي وقال رئي
ــوي، إن «فريقا من الباحثني  أحمد املوس
ــاوز عددهم ٧٠ باحثاً متواجدين اآلن  يتج
ــؤون االجتماعية  ــل والش ــع وزير العم م
ــواكة  ــدي، في منطقة الش ــد األس أحم
ــق القدمية والفقيرة  ــي تعد من املناط الت
إلجراء املسح الكامل على هذه املنطقة 

ــاكنني الذين لم يقدموا  وأستهداف الس
إلى،  ــار  ــة االجتماعية».وأش على احلماي
ــمولني باحلماية  ــب املش ــرف روات أن «ص
ــرار املوازنة  ــيتم بعد إق ــة، س االجتماعي
ــة  ــال املرحل ــد «أكم ــة ٢٠٢٣».وأك العام
ــر من نصف  ــث مت إضافة أكث ــى، حي األول
ــة»، مبيناً أن  مليون باحلماية األجتماعي
ــالل املوقع  ــدمي تتم من خ ــة التق «عملي
االلكتروني، أما الذين لم يقدموا، سيتم 
رصدهم من خالل الباحثني االجتماعيني، 
ــتمارة، ويتم تدوين  ــتمنح لهم االس وس

معلوماتهم فيها» .

العراق واالردن يؤكدان اهمية توثيق التعاون بني البلدين

األول  ــل  «التعدي أن  ــاف،  وأض
ــد  ــد املوح ــون التقاع ــن قان م
ــنة ٢٠١٤ ظهر في  ــم ٩ لس رق
ــتثنائية  اس ــة  خاص ــروف  ظ
ــاكل  ويحتوي على بعض املش
أثناء  ــة  الهيئ ــت  واجه ــي  الت
ــماً  ــق»، مبيناً أن «قس التطبي
ــت معاجلتها  ــاكل مت من املش
ــم االخر يتطلب تدخالً  والقس
تشريعياً».وأشار إلى أن «املواد 
ــى تعديل هي  ــاج إل ــي حتت الت
ــون،  القان ــن  م و١٤   ١٣ ــادة  امل

ــي موضوع  ــواد املتعلقة ف وامل
ــة  نهاي ــأة  ومكاف ــريانها،  س
ــع املتعلقة  ــة، واملواضي اخلدم
ــنوات  ــة لس ــن القانوني بالس
ــة  «هيئ أن  ــع،  اخلدمة».وتاب
ــا  ــة مهمته ــد الوطني التقاع
ــيط اإلجراءات  ــة تبس الرئيس
ــب املتعلقة بتنفيذ  في اجلوان
ــوق  احلق ــاء  وإعط ــون  القان
ــى أن  ــاً إل ــن»، الفت للمتقاعدي
«احلكومة جادة في برنامجها 
لدعم شريحة كبار  احلكومي 

السن واملتقاعدين».وأوضح، أن 
«هناك نية لدى هيئة التقاعد 
الوطنية لدراسة هذه النصوص 
القانونية ومعاجلتها»، مشيراً 
ــرة  ــة كبي ــكيل جلن ــى «تش إل
ــة لوضع  ــات مختص ــن جه م
بتنفيذ  ــة  املتعلق التعليمات 
ــدة  ممت ــراءات  واإلج ــون،  القان
ــوص  النص ــض  بع ــل  لتعدي
ــع  م ــيق  بالتنس ــة  القانوني

مجلس النواب.



في بطولة اندية العراق للدرجة املمتازة بالشطرجن

نادي البيشمركة يتصدر الترتيب والكهرباء واالتصاالت يواصالن املنافسة

متابعة / البينة الجديدة

ــط، عن  قرب  ــت وزارة التخطي اعلن
استئناف العمل في مشروع ملعب 
السنبلة الدولي مبحافظة الديوانية، 

بعد معاجلة اسباب توقفه.
ــا  «فرقه ان   ، ــوزارة  ال ــرت  وذك
املتخصصة نفذت زيارة ميدانية الى 
ــنبلة الدولي)  ــروع (ملعب الس مش
ــث  ــة لبح ــة الديواني ــي محافظ ف
أسباب توقف العمل في املشروع»، 
مشيرة الى ان «الفريق اطلّع على ابرز 
ــكالت التي تسببت  العقبات واملش
ــرعة على  بتأخير اجنازه، والعمل بس

ــول واملعاجلات  ــع احلل ــا ووض تذليله
ــل فيه  ــتئناف العم ــة باس الكفيل
ــوء  توجيهات  مجلس الوزراء  في ض
ــام اجناز  ــام احلالي ع ــون الع بأن يك

املشاريع».
ــب  ملع ــروع  «مش ان  ــت،  وأضاف
ــنبلة الدولي الذي تنفذه احدى  الس
وزارة  ــح  لصال ــة  التركي ــركات  الش
الشباب والرياضة يُعد اكبر واحدث 
ــة الديوانية، اذ  ــي محافظ ملعب ف
شيّد  ــع لـ ( ٣٠) الف متفرج، ومُ يتس
على مساحة ( ١٥٥) دومن «، الفتا الى 
ــبة االجناز في امللعب وصلت  ان «نس

الى ٥٧٪ «.

متابعة / البينة الجديدة

ــباني  ــي إس ــر صحف ــد تقري أك
ــس  ــات إلدارة باري ــول تعليم وص
ــان جيرمان بضرورة االحتفاظ  س
ليونيل  األرجنتيني  ــطورة  باألس

ميسي.
وينتهي عقد ميسي في حديقة 
األمراء بنهاية املوسم املقبل دون 
ــأن تفعيل بند  توصل التفاق بش

التمديد حتى اآلن.
ــاعات  الس ــاء خالل  أنب ــرددت  وت
املاضية تفيد بنية سان جيرمان 
ــم  ــر دماء الفريق في املوس تغيي
ــماح برحيل ميسي  املقبل والس

في ظل توتر عالقته باجلماهير.

ــدو  «مون ــة  صحيف ــب  وبحس
ــد  فق ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــي قطر،  ــس ف ــالك باري ــل م أرس
ــر  ــى ناص ــة إل ــات واضح تعليم
ــادي، ولويس  ــي رئيس الن اخلليف
كامبوس املدير الرياضي، بضرورة 

االحتفاظ مبيسي بأي ثمن.
ــذا  ــة، أن ه ــت الصحيف وأوضح
ــع أفكار اخلليفي  األمر يتنافى م
ــى  ــا عل ــن كان ــوس، اللذي وكامب
ــوث  البرغ ــل  لرحي ــتعداد  اس

األرجنتيني.
وأكدت الصحيفة، أن إدارة باريس 
ــن الدوحة،  ــت لضغوط م تعرض
بشأن ضرورة اإلبقاء على ميسي 

في حديقة األمراء.

متابعة / البينة الجديدة

ــى  إل ــاء،  الثالث ــس  ام ــر  فج ــل،  وص
ــتر  العاصمةِ بغداد محترفُ مانشس
يونايتد االنكليزي زيدان إقبال ليلتحق 

. بوفدِ املنتخب الوطنيّ
ــرة ، ان «محترف  ــر بيان الحتاد الك وذك
ــد االنكليزي زيدان  ــتر يونايت مانشس
ــاء،  ــس الثالث ــر ام ــل، فج ــال وص إقب

ــداد ليلتحق بوفدِ  ــةِ بغ إلى العاصم
ــاء  ــب الوطنيّ الذي  غادرَ مس املنتخ
امس  إلى مدينةِ سوتشي الروسيّة». 
ــاح  ــيّ صب الوطن ــبُ  املنتخ ــاض  وخ
ــدة تدريبيّة  ــي وح ــاء ثان ــس الثالث ام
ــيا الذي  ــتعداداً ملعسكر روس له اس
ــاراة دوليّة وديّة ضد  تتخلله إقامة مب
ــهر  ــيا في ٢٦ من الش ــبِ روس منتخ

احلالي.

متابعة / البينة الجديدة

ــة األوملبية  ــث رئيس اللجن بح
ــودي وعضو  ــة رعد حم الوطني
اللجنة املالية النيابية النائب 
ــف املالي  ــي،  املل ــان الزرف عدن

ل مليزانيات االحتادات. املموّ
 وقال بيان للجنة األوملبية  إن» 
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
ــودي وعضو  رعد حم العراقية 
اللجنة املالية النيابية النائب 
عدنان الزرفي، بحثا مع رؤساء 
الوطنية  ــة  الرياضي ــادات  االحت
ل مليزانيات  ــوّ ــف املالي املم املل

ــك مبؤمتر مفتوح  وذل االحتادات، 
ــة االجتماعات في  أقيم  بصال
ــارع  ــر اللجنة األوملبية بش مق
ــة  العاصم ــي  ف ــطني  فلس

بغداد». 
ــودي  ــان، أن» حم ــاف البي وأض
ــاً بالنائب  ــوار مرحب افتتح احل
ــاً حضوره للقاء  الزرفي، ومثمن
ــاوري مع رؤساء االحتادات  التش
للوقوف،  ــة  الوطني ــة  الرياضي
ــرز  أب ــى  عل ــر،  مباش ــكل  بش
ــي لتمويل  ــل امللف املال معاض
ــي  ف ــات  والفعالي ــطة  االنش
الوطنية  ــة  الرياضي ــادات  االحت

األوملبية وغير األوملبية».
ــى أن» اجلانب  ولفت حمودي ال
ــة األولى في  ــي هو الدعام املال
ــاريع اإلبداع اإلنساني  كل مش
ــب األبرز  ــكل العص ــار يش وص
ــوق الرياضي  ــة التف في صناع
الدولي وحتقيق مراتب متقدمة 
ــي  العال ــاز  اإلجن ــة  رياض ــي  ف
ــتدالً بذلك على ما تقدمه  مس
احلكومات من دعم مالي كبير 
ــي واحتضان  الرياض ــاع  للقط
ــبات  واملناس البطوالت  لكبرى 
ــة  ورعاي ــة  الدولي ــة  الرياضي

الرياضيني األبطال».

بغداد/رافد البدري
اِّـنسق اإلعالمي لالتحاد

تصدر نادي البيشمركة من محافظة السليمانية 
ــطرجن  ــراق للدرجة املمتازة بالش ــة اندية الع بطول
ــاته  التجمع األول لعام ٢٠٢٣ والتي أقيمت منافس
ــاركة اكثر  ــداد ومبش ــدق االنتر ببغ ــة فن ــى قاع عل
ــاً، وكان نادي  ــة ميثلون ١٤ نادي ــن ١٦٠ العبا والعب م
ــب برصيد ١٤ نقطة  ــمركة قد تصدر الترتي البيش
ــي العالمة الكاملة، حيث  من خوضه ٧ جوالت وه
ــوالت التي  ــي جميع اجل ــن الفوز ف ــن العبيه م متك
ــاء ثانياً برصيد  ــا الفريق، وجاء نادي الكهرب خاضه
ــاالت ثالثاً برصيد  ــة، فيما حل نادي االتص ١٣ نقط
١٢ نقطة، وخاضت األندية املشاركة ٧ جوالت على 
ــتكمل اجلوالت الستة املتبقية في التجمع  ان تس
الثاني الذي ستنطلق منافساتها في شهر نيسان 
ــة يلعب بطريقة الدوري  املقبل، اذ ان نظام البطول

العام ملرحلة واحدة ومن ١٣ جولة ،
قوة املنافسة

ــطرجن عبد  ــدث نائب رئيس االحتاد العراقي للش وحت

ــات  ــهدت البطولة منافس الهادي مفتول قائالً: ش
ــةً األندية  ــاركة، وخاص ــة جداً بني األندية املش قوي
ــة األولى، والتي تعتمد  ــي احتلت املراكز اخلمس الت
على العبي املنتخبات الوطنية ومن جميع الفئات 
العمرية باإلضافة الى الالعبني احملترفني، لذلك فان 
ــل األخيرة نتيجةً  ــم اال في املراح النتائج لم حتس

ــرق النقطة الواحدة  ــتويات، كما ان ف لتقارب املس
ــي احراز  ــي األندية ف ــاً لالعب ــاً قوي ــيكون دافع س

اللقب، 
املستوى العام للعبة

ــة في تصاعد  ــتوى العام للعب مفتول اكد ان املس
ــاركت في التجمع  ــتمر، ، اذ ان األندية التي ش مس
ــن الفئات  ــكيل متنوع م ــدت على تش األول اعتم
ــروز عناصر  ــاً لب ــون دافع ــا يك ــذا م ــاركة، وه املش
ــات الوجود  ــا الرغبة في اثب ــة جديدة لديه موهوب
ــاركة  ــمة التفوق،  كما ان مش واحلصول على اوس
ــارب على ١٦٠ العبا  ــر من الالعبني الذي ق عدد كبي
ــنجني ثمارها في املستقبل  متثل حالة إيجابية س
القريب، ومن املمكن زيادة العدد في التجمع الثاني 
الذي سيقام في الشهر املقبل، اذ ان قانون اللعبة 
ــادي، ٦ منهم  ــكل ن ــاركة ١٢ العباً ل ــمح مبش يس
ــتكون  ــني احتياط، لذلك س ــيني مع ٦ العب أساس

فرصة تواجد الشباب والناشئني كبيرة،
دور احملترفني

ــح ان تواجد الالعبني احملترفني من ايران  مفتول أوض
ــة على الصدارة، حيث  ــوريا زاد من قوة املنافس وس
تعاقدت اغلب األندية املشاركة مع العبني إيرانيني 

ميتلكون تدرجات عالية في عالم اللعبة، خاصةً بعد 
ــهده ايران في لعبة الفكر،  التطور الكبير الذي تش
ــل الربع  والتي أصبحت من الدول التي حتتل تسلس
ــد هؤالء احملترفني  ــم اللعبة، وان تواج األول في عال

سيشعل املنافسة في احراز اللقب، 
النتائج النهائية

تصدر نادي البيشمركة من محافظة السليمانية 
ــلم الترتيب برصيد ١٤ نقطة من ٧ جوالت، وهي  س
ــة الكاملة بعد ان حقق الفوز في جميعها،  العالم
ــة من ٦ فوز  ــا برصيد ١٣ نقط ــل الكهرباء ثاني وح
وتعادل، واحتل نادي االتصاالت املركز الثالث برصيد 
ــد ١١ نقطة،  ــان زاد رابعاً برصي ــة، وجاء خ ١٢ نقط
ــد ١٠ نقاط،  ــد باملركز اخلامس برصي ومن ثم احلش
واربيل سادساً برصيد ٩ نقاط، واملهندسني سابعاً 
ــع  وبعقوبة ثامناً، واحتلت األندية من املراكز التاس
وحتى ١٤ على التوالي: الهدف والقادسية والقيثارة 
ــماوة ومن ثم نادي الفكر من كربالء  ــتار والس وعش

باملركز ١٤ واألخير.

املشرفني واحلكام

واشرف على البطولة كل من باسم جبارة مسعود 
ــة، وحكم عام  ــاد اللعب ــف احمد عضوا احت ويوس
البطولة الدولي سرمد لطفي، اما مسؤول برنامج 
ــم الدولي ضمير جبار  ــويس ماجنر والتزاوج احلك س

موسى رئيس جلنة احلكام في احتاد اللعبة.

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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فاهم حسن فتاح

ــو الصوت  ــقها الناس ه ــي يعش ــياء الت ــن االش ــد ان م  اعتق
ــتئذان وكثير  ــادئ والعذب  والذي يدخل الى قلوبنا بدون اس اله
ــا والكثير االخر رفضت  ــا زالت عالقة في اذهانن من االصوات م
اذاننا االصغاء اليه او اليهم وفي حياتنا اليوم لالسف انتشرت 
ــلون نتيجة متدد   ــوالء يتناس ــاز بامتياز وبات ه ــوات النش االص
ــا تتميز  ــع لالختبار لكنه ــي ال تخض ــن القنوات والت ــدد م الع
بالصخب  والضجيج املوجع ومنها كرة القدم اللعبة رمبا اقول 
ــا بفعل النتائج  ــر خيرا منه ــدة التي لم نرتاح ونستبش الوحي
ــه ملن يعنيهم  ــا اريد ان   اوصل ــر صديقا وال عدوا م ــي ال تس الت
ــرين ببعض القنوات الرياضية ومنها العراقية  امر هوالء املنتش
ــس الرتابة ونفس الوجوه  ــي تراوح في مكانها نف الرياضية الت
ــرين عاما وهذه القناة عاجزة عن مواكبة  التي تتواجد ملدة عش
ــم بارقة امل في ولوج االصوات والبرامج  احلدث وال توجد عنده
ــف نترجى او نتمنى  ــى اقل تقدير فكي ــة اخلليجية عل الرياضي
ــذي يؤرقنا وكلنا على بينة  ــول ببرامجها للعاملية وهذا ال الوص
تامة ان دورينا في تراجع مأهول رغم وجود جمهور ميأل املدرجات 
ــات اجلماهيرية  ــي املباري ــور يتواجد فقط ف ــذا اجلمه وايضا ه
ــرطة واجلوية والزوراء والزوراء والشرطة ودخل  مثل اجلوية والش
ــة لذلك اليوم اجلمهور  ــوا الطلبة  ونتائجه مذبذب نادي اخر وه
ــة جتدهم في  ــارع واملدرس ــد في الكافيهات والش ــذي يتواج ال
ــجعي اندية  الريال  ــة قل نظيرها عند مش نقاش حاد وحماس
ــن كاعالميني نعرف  ــرى ونح ــات االوربية االخ ــا والدوري والبرش
ــتوى  ــباب عزوف هذا اجلمهور اجملنون بالكرة وهو  تردي املس اس
الكروي للمنتخب الوطني واندية الدوري كما قلت اعلى املقالة 
ــوت الهادي الذي ينقل لنا مباريات  في بدايتها اكدت على الص
ــؤس التعليق هنا ال احتدث  ــدوري رغم بؤس مباريات الدوري وب ال
ــخاص مع احترامنا لهم انا احتدث عن مهنية التعليق  عن االش
ــع اجلمهور الدوري  ــر من املعلقني عندنا وعندما يتاب عند الكثي
ــرة دقائق من  على مضض يقوم بقفل صوت التلفزيون بعد عش
ــة والى الدكتور  ــاة الرياضية العراقي ــاؤل إلى قن بدء املباراة تس
ــم   ماهي املواصفات واالسس التي استندمت عليها   نبيل جاس
بحيث جعلتم من هوالء معلقني ؟ اذا كان تعيينهم بالواسطة 
ــطة من شخص نافذ  ــكلة ورمبا هذه الواس اللعينة فهذه  مش
ــك وان كان اختيار هؤالء  ــى على مكان فانت معذور النك تخش
ــني بني  ــن املتابع ــة االن نح ــذه مصيب ــوائيا فه ــني عش املعلق
ــم ان التعليق  ــة نعاني جدا الني وغيري نعل ــكلة واملصيب املش
موهبة قبل ان يكون مهنة في عقود خلت الكل يتذكر املرحوم 
ــهولة  ــتحيل ملؤه بس ــذي ترك فراغا من املس ــد البدري ال مؤي
ــداد مع العلم  ــن امللقب جرامي بغ ــك املرحوم طارق حس وكذل
ــلة وعندنا أيضا  ــب الوطني بكرة الس ــد اعمدة املنتخ هو  اح
ــد بيننا ولم ياخذ  ــف كرويا الذي يتواج ــق علي لفتة املثق املعل
ــه بعد عودته إلى ارض الوطن وغيرهم الكثير لكن علينا  فرصت
ان ال ننسى شيخ املعلقني املرحوم اسماعيل محمد. كتاب عن 
التاريخ الرياضي وقع في يدي ملؤلفه  االستاذ سمير الشكرجي 
ــواء الكابنت والرائد  ــي اخلارج الكتاب اهداه لي الل الذي يقيم ف
صاحب االجنازات بالعاب القوى وصاحب الفضل على الكثيرين 
من الرياضيني الذين خذلوه وتنمروا لالسف على ماقدم لهم من 
نصح وتدريب وهو اليوم مسامح لهم من اجل ان تنهض العاب 
ــمعتها التي يحاول البعض  ــتوى يليق بها وبس القوى الى مس
ــك بالكرسي على حساب هذه اللعبة التي تتباهى بها  التمس
ــعوب العالم ملافيها غلة كبيرة من االوسمة امللونة وعنوان  ش
ــوعة من املاضي الرياضي اجلميل  هذا الكتاب الذي اضاف موس

الى املكتبة  الرياضية العراقية.
ــاب ان اول  ــول وجدت في هذا الكت ــة العراقية)اق ــام الرياض ( اي
ــاعر الكبير املرحوم معروف الرصافي لم نسمع  معلق كان الش
ــاز مثل هذه  صوته لكني اعتقد لم يذهب للتعليق وصوته نش
االيام اليوم خارج القنوات عندنا من الكفاءات الصوتية الكثير 
ــتقطابهم بدعوتهم  ــة اس ــاة الرياضة العراقي ــتطيع قن وتس
ــوات املعلقيني  ــدرة وبنفس اص ــة وعندهم الق ــار خاص لالختب
املغاربة او اخلليجيني او املصريني التي يتشوق اجلميع الصواتهم 
ــة فمتى يعي  ــوقة النهم اهل مهن ــم املش ــة وحتليالته اجلميل
ــنا.فهل يعون  ــا املعلقيني احلاليينانهم وجع دائم لرؤوس اخوتن

ما نقول؟ نتمنى هذا.
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حاوره / محمدالفوادي

ــافني  والكش ــني  املعني ــى  عل
ــة   الكروي ــب  باملواه ــاء  االعتن
ــوبية  احملس ــن  ع ــي  والتخل
ــر كرة  ــل تطوي ــوبية الج واملنس
القدم ، املواهب الكروية  جواهر 
نادرة  تتألأل في مالعبنا  الكروية   
ــافني  والكش ــني  املعن ــى   وعل
االهتمام بها وتطويرها والوقوف 
ــع  ــل رف ــا ألج ــى امكانياته عل
ــرة القدم في  ــتوى لعبة  ك مس
االندية العراقية، وضيفنا في هذا 
والهداف  املوهوب  الالعب  العدد 
«رسول  فاضل» الذي مثل  اكثر 
ه  احلظ  ــم يحالفُ ــن ناد لكن ل م
للظفر بفرصة في الدوري املمتاز 
ذلك لسوء طالعهِ  وعدم اهتمام  
البعض واحملسوبيات  في اختيار 

الالعبني .
* بدايات مسيرتك الكروية ؟

ــرق  الف ــع  ــت م ــي كان _ بدايت
ــن طريق  ــا ع ــعبية وبعده الش
ــدا مع  ــة وحتدي الكروي ــدارس  امل
ــة الكابنت ، عباس  جوهر   مدرس
ــب  املنتخ ــكيلة  تش ــن  ضم
ــي / فئة البراعم ، وبعدها  العراق
تدرجت للعب مع ( اشبال) نادي 
الرياضي موسم ٢٠١٦_  الزوراء 
ــمني واحرزت فيها  ٢٠١٧   وملوس
ــدوري برصيد (٧) اهداف   هداف ال
ــاني  ــراف املدربني حس ــت أش حت
ــني ، وبعدها  ــوان وحازم حس عل
ــباب الزوراء  تدرجت للعب مع ش
ــنت  محمد  ــراف الكاب ــت اش حت
ــم انتقلت  إلى  ــن . ث عبد احملس
ــعلة الرياضي  ــباب نادي الش ش
ــد  ــني حمي ــراف املدرب ــت أش حت
ــهيد لثالث  ــم ش ــة وهاش نعم
ــاراة  للمب ــا  وتأهلن ــم  مواس
ــف التزوير  النهائية لكن ولالس
والرشاوي من قبل فريق املصافي 
حال دون تأهلنا ، وكنت انا هداف 
ــباب برصيد (٧) اهداف   دوري الش
وهداف نادي الشعلة اخلط االول 
ــتدعائي  ــداف ، ومت اس ـــ ( ٦) أه ب
ــى صفوف نادي  للمرة الثانية ال

ــدرب  امل ــراف  ــت أش ــزوراء وحت ال
ــل ، لكن  ــر  راضي شنيش القدي
ــيل  ــروج الكابنت  شنش بعد خ
ــدرب  عصام  ــزوراء جاء امل ــن ال م
ــد  الذي يعتمد على الالعب  حم
ــتبعادي  اس مت  ــث  ــوبر، حي الس
ــباب ثم  ــني الش ــض الالعب وبع
ــوي  ــاع اجل ــني الدف ــت ماب انتقل
ــا انا ضمن  ــداد وحالي وامانة بغ
ــرطة  ــادي اليات الش ــو ف ن صف

اخلط الثاني.
* من صاحب الفضل عليك ومبن 

تأثرت ؟
ــدي  وال ــل  الفض ــب  صاح  _
ــن عاشور ، وخالد  الكابنت ،حس
ــرت بالنجم البرازيلي  زنوبة ،وتأث

، نيمار. 
ــة  الدراس ــني  ب ــوازن  ت ــف  كي  *

والعمل والنادي؟
ــاقة  وش ــة  صعب ــة  مهم  _
ــيق بني العمل والدراسة  للتنس
ــف لم اوفق  والرياضة لكن لالس
ــب في  ــا طال ــة وان ــي الدراس ف
ــا  ــطة ،  بعده ــة املتوس املرحل
ــى  ــزت عل ــة ورك ــت الدراس ترك

الرياضة،
* كلمة اخير ة تقولها؟

ــى  عل ــني  القائم ــد  اناش  _
ــا لعبة كرة  ــة وخصوص الرياض
القدم، االعتناء بالفئات العمرية 
البلد  والبراعم النهم مستقبل 
وأتقدم بالشكر الى صحيفتكم 
ــة اجلديدة) التاحة  الغراء ( البين

هذه الفرصة.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــتباكات عنيفة بني املتظاهرين  اندلعت اش
ــدة مدن  ــس وع ــية بباري ــرطة الفرنس والش
ــى خلفية رفض اجلمعية الوطنية  أخرى، عل
ــب الثقة  ــى حج ــني عل ــية تصويت الفرنس
ــالح نظام  ــبب قانون إص ــن احلكومة بس ع
ــالح نظام  ــو إص ــرر معارض ــد ق التقاعد.وق
ــم  ــن غضبه ــر للتعبيرع ــد التظاه التقاع
وسط صيحات «استقالة ماكرون».واندلعت 
ــع النطاق  ــط غضب واس ــتباكات وس االش
ــرطة واحملتجني في باريس وفي مدن  بني الش
ــرى من جديد على خلفية رفض اجلمعية  أخ
ــني على حجب  ــية تصويت الوطنية الفرنس
ــون إصالح  ــبب قان ــة عن احلكومة بس الثق

األلعاب  ــرون  املتظاه التقاعد.وأطلق  ــام  نظ
ــتخدمت  ــة باجتاه قوات األمن التي اس الناري
ــق احملتجني. ــوع لتفري ــيل للدم ــاز املس الغ

ــية إليزابيث  ــة الوزراء الفرنس وأكدت رئيس
بورن، في وقت سابق، رفض اقتراحي سحب 
ــان، ما يعني  ــأن قرارها جتاوز البرمل الثقة بش
ــات  ــر للجدل للمعاش ــالح مثي ــاد إص اعتم
ــة مجلس النواب  ــارت رئيس التقاعدية.وأش
ــه، أن مجلس النواب رفض  ــل براون بيفي يائي
ــا مت تقدميه، بعد أن جنت احلكومة من  اقتراح
حجب الثقة عنها تقدم به عدد من األحزاب، 
وبفارق ٩ أصوات فقط.وأشارت بأن هذا يعني 
أن اإلصالح قد مت اعتماده اآلن من قبل الهيئة 

التشريعية.

وكاالت / البينة الجديدة
اتفق الوفد النيابي العراقي، امس االول االثنني، 
ــيق عمل  مع وزارة الداخلية االردنية، على تنس
ــهيل منح الفيزا  غرف التجارة والصناعة وتس
ــان ل مكتب النائب األول  وتأمني احلدود.وذكر بي
ــد النيابي  ــواب، ، أن «الوف ــس مجلس الن لرئي
ــن املندالوي)، النائب  ــة (محس العراقي برئاس
األول لرئيس مجلس النواب، التقى  امس االول 
ــني (٢٠- آذار ٢٠٢٣)، بوزير الداخلية االردني  االثن
ــدد من  ــة ع ــة)، ملناقش ــداهللا الفراي ــازن عب (م

امللفات والقضايا املشتركة».ودعا املندالوي إلى 
«التنسيق بني وزارتي الداخلية في البلدين فيما 
ــارة والصناعة  ــق بالتعاون بني غرف التج يتعل
ــزا  ــح الفي ــهيل من ــة، وتس ــة واالردني العراقي
للتجار ورجال األعمال لدعم عجلة االستثمار 
ــادل التجاري».وبحث النائب  وزيادة حجم التب
ــني احلدود بني البلدين اجلارين  األول «ضرورة تأم
ــاكل  ــي معاجلة املش ــي ف ــب االردن ، ودور اجلان
التي قد تواجه اجلالية العراقية واملستثمرين، 
ــافرين بني  ــول املس ــهيالت لدخ ــدمي التس وتق

ــة، داعيا إلى معاودة  ــن عبر املنافذ البري البلدي
ــراع  اجتماعات اجمللس االقتصادي لغرض االس
ــة باملنطقة  ــرات التفاهم اخلاص بتنفيذ مذك
الصناعية واملنطقة احلرة».من جانبه، اكد وزير 
ــهيالت  الداخلية االردني، ان «الوزارة تقدم تس
غير مسبوقة للمقيمني والقادمني العراقيني، 
ــريع  وتس ــهيل  لتس ــات  توجيه ــاك  هن وان 
ــيرة الدخول،  ــى تأش ــم عل ــراءات حصوله اج
ــتئناف العمل على التأشيرة االلكترونية  واس

بني اجلانبني».

وكاالت / البينة ىالجديدة

بحث الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، نظيره الصيني، 
ــي الكرملني،  ــني، ف ــس االول االثن ــغ، ام ــي جني بين ش
ــوية في اوكرانيا.وذكرت وسائل  اخلطة الصينية للتس
ــية ان «بوتني، أخبر نظيره شي جني بيغ، أنه  اعالم روس
ــوية األوضاع  ــع بعناية على اخلطة الصينية لتس اطل
ــوازن في هذا  ــيدا «مبوقف بكني املت في أوكرانيا»، مش
ــا الدولية».وهنأ بوتني  ــن القضاي ــا م ــة، وغيره القضي

نظيره الصيني، شي جني بيغ، «بإعادة انتخابه رئيسا 
ــيوعي الصيني، لوالية ثالثة».وقال بوتني،  للحزب الش
ــوات مهمة في تطوير  ــيا والصني حققتا خط إن «روس
ــتركة على مدى ١٠ سنوات، مشيرا إلى  العالقات املش
ــارة بني البلدين بأكثر من الضعف،  ارتفاع حجم التج
ــار دوالر».وأضاف، أن «الصني متتلك  ــل إلى ١٨٥ ملي ليص
نظاما اقتصاديا، ونظام حكم ذو كفاءة عالية، بخالف 
الكثير من الدول».وأكد بوتني، أن روسيا والصني لديهما 

الكثير من املهام واألهداف املشتركة.

وكاالت / البينة الجديدة
شكك وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن، االثنني 
ــالم» في أوكرانيا، في  املاضي ، مبقترح الصني «للس
الوقت الذي يجري به الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ــكو.وقال بلينكن للصحفيني: «على  زيارة إلى موس
ــن جانب  ــرار تكتيكي م ــأي ق ــدع ب ــم أال ينخ العال
ــني أو أي دولة أخرى، لتجميد  ــيا، بدعم من الص روس
ــر اخلارجية األميركي:  ــروطها».وأضاف وزي احلرب بش

ــحاب القوات  ــالق النار دون انس ــوة لوقف إط «الدع
ــيدعم ويقوي اجلانب الروسي».ويجري  ــية س الروس
ــكو، حيث التقى بوتني  ــي زيارة مهمة إلى موس ش
ــية. ــه العاصمة الروس ــني بعيد وصول ــي الكرمل ف

وتابع بلينكن: «هذه الزيارة تظهر أن الصني ال تشعر 
ــم احلرب التي  ــيا على جرائ ــبة روس بضرورة محاس
ــيا». ترتكبها في أوكرانيا، وتوفر لها غطاء دبلوماس

ــر وزير اخلارجية األميركي أنه «إذا كانت الصني  واعتب

فعال ملتزمة بوقف احلرب، عليها استخدام تأثيرها 
على روسيا لتنسحب من أوكرانيا».وقال: «نتوقع أن 
ــي الدعوة لوقف  ــرر الصني خالل زيارة الرئيس ش تك
ــد أن الواليات  ــن مبادرتها».وأك ــالق النار كجزء م إط
ــالم، و»املبادرة  املتحدة ترحب بأي مقترح يدعم الس
ــا كاألمن النووي  ــن نقاطا دعمناه الصينية تتضم
ــية  ــانية، لكن النقطة األساس ــل األزمة اإلنس وح
ــيادة األراضي  ــرح يجب أن يضمن وحدة وس ألي مقت
ــي فالدميير بوتني  ــس الروس ــة».وكان الرئي األوكراني
ــكو  ــي ، إن موس ــني املاض ــي، االثن ــره الصين لنظي
ــراع في  ــات بكني حلل الص ــى مقترح ــت عل «اطلع
ــني قوله  ــن بوت ــالم ع ــائل إع ــت وس أوكرانيا».ونقل
ــل الصراع  ــى مقترحاتكم حل ــا عل ــي: «اطلعن لش
ــم التي ننظر لها  ــنناقش مبادرتك في أوكرانيا، وس
ــي،  بعني االحترام».كما قال بوتني في بداية لقاء ش
ــد» الصني على تنميتها السريعة  ــيا «حتس إن روس
ــان اجتماعا «غير  ــود املاضية.وبدأ الرئيس في العق
رسمي» في موسكو، االثنني، وهو لقاء طال انتظاره 
ــد الغرب. ــكو ض ــف بني بكني وموس ــزز التحال ويع

ــية أن الرئيسني التقيا في  وذكرت وكاالت أنباء روس
ــروع في محادثات  ــراد، قبل الش ــني على انف الكرمل
ــني لنظيره  ــس الثالثاء.وأكد بوت ــررة ام ــمية مق رس
ــا «العديد من  ــني لديهم ــكو وبك الصيني أن موس
ــتركة»، ورحب خالل االجتماع  املهام واألهداف املش
ــة العالقات بني  ــني «اهتماما كبيرا لتنمي بإيالء بك

روسيا والصني».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــت حركة «أنصار اهللا - احلوثيون»  أعلن
ــة توصلتا إلى  ــة أنها واحلكوم اليمني
اتفاق لتبادل األسرى خالل املفاوضات 
في جنيف.ونقلت قناة «املسيرة» عن 
ــد الوطني إعالنه أنه «بناء  رئيس الوف
ــويد وبعد جوالت من  ــى اتفاق الس عل
املفاوضات ملعاجلة ملف األسرى تتجه 
ــة في جنيف برعاية  املفاوضات اجلاري
أممية نحو التوصل لصفقة إنسانية»، 
ــمل  ــا أن «صفقة التبادل تش موضح

حترير ٧٠٠ أسير بينهم نساء ومدنيون 
ــعوديا من  ــراج عن ١٥ س ــل اإلف مقاب
ــودانيني وآخرين». ــرى احلرب و٣ س أس

ــة الوطنية  ــس اللجن ــدوره، قال رئي ب
ــرى إنه «مت االتفاق على  ــؤون األس لش
ــمل ٧٠٦ من  ــذ صفقة تبادل تش تنفي
ــرانا مقابل ١٨١ من أسرى العدوان  أس
بينهم سعوديون وسودانيون»، مبينا 
أنه «سيتم تنفيذ صفقة التبادل بعد 
ــد جولة  ــى أن يتم عق ــابيع، عل ٣ أس
ــتكمال  ــهر رمضان الس أخرى بعد ش

تنفيذ بقية االتفاق».

وكاالت / البينة الجديدة

ــتراتيجي للعالقات  ــس االس ــد رئيس اجملل أك
ــة اإليرانية، کمال خرازي أنه «ال ميكن  اخلارجي
ــعودية جتاهل بعضهما البعض». إليران والس

ــا املعهد  ــدوة أقامه ــه في ن ــالل محاضرت وخ
ــة،  ــة اإليراني ــي وزارة اخلارجي ــي ف الدبلوماس
ــل أمريكا  ــبب فش ــال كمال خرازي: «إن س ق
املستمر واملتالحق هو عدم معرفتها مبنطقة 
الشرق األوسط وتراثها احلضاري واالستهانة 

ــعوب على املقاومة».وتابع خرازي:  بقدرة الش
ــر  ــة تعتب ــالمية اإليراني ــة اإلس «إن اجلمهوري
ــدا كبيرا في  ــعودية بل اململكة العربية الس
ــالمي وال  ــي العالم اإلس ــرا ف ــة ومؤث املنطق
ميكن إليران أو السعودية أن يحذف أي منهما 
ــورية  اآلخر».وأردف: أن «التجربة اإليرانية الس
ــات القوة في  ــتركة تظهر أن أهم مكون املش
ــام نظام  ــى املقاومة أم ــا هو املقدرة عل عاملن
الهيمنة العاملي والتصدي لسياسات القوى 

الكبرى املتجبرة واجلشعة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــاووش  ــر اخلارجية التركي مولود تش أكد وزي
ــويد  ــو أن موافقة تركيا على طلب الس أوغل
ــي  ــمال األطلس ــف ش ــى حل إل ــام  االنضم
ــتنعقد في متوز  ــل قمته التي س «الناتو» قب
املقبل، تتوقف على ستوكهولم.ونقلت قناة 
ــني املاضي ،  ــة عن أوغلو، االثن ــر» التركي «خب
ــي، حتدثت مع وزير  ــه: «يوم اجلمعة املاض قول
ــنعلن  ــويدي وأخبرته أننا س ــة الس اخلارجي
قرارنا بشأن انضمام فنلندا للحلف، نريدهم 

ــمعوا القرار منا أوال وليس من وسائل  أن يس
ــي أهمية  ــا نول ــذا ألنن ــاف: «ه اإلعالم».وأض
ــة ونحترمهم. بدوره،  كبيرة لعالقتنا الثنائي
ــر أنه يأمل أن تتم املوافقة على  أخبرني الوزي
طلب بالده قبل قمة الناتو (في فيلنيوس في 
يوليو) وقلت له إن األمر متروك للسويد».وفي 
وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن أنقرة اتخذت قرارا بأن يبدأ البرملان 
التركي املصادقة على انضمام فنلندا حللف 

الناتو بعد استكمالها الشروط الالزمة .

وكاالت / البينة الجديدة
صرحت اخلارجية الروسية بأن املغامرة 
ــراق  ــي الع ــة ف ــكرية األمريكي العس
ــس  ــل لألس ــر الكام ــى التدمي أدت إل
واالقتصادية  ــكرية  والعس احلكومية 
ــت  ــراق، وخلق ــي الع ــة ف واالجتماعي
ــاء ذلك وفق  ــة لإلرهاب.ج أرضا خصب
ــمية  ــرته الوزارة بقناتها الرس ما نش
ــبة  مبناس ــرام»  «تليغ ــق  تطبي ــى  عل
الذكرى العشرين لغزو العراق، ٢٠ اذار، 
ــي ٢٠ مارس  ــور: «ف ــث تابع املنش حي
ــون الدولي،  ــي انتهاك للقان ٢٠٠٣، وف

ــدة، بدعم من  ــات املتح ــنت الوالي ش
ــراق. وقد أدت هذه  ــا، غزوا للع حلفائه
ــس  املغامرة إلى التدمير الكامل لألس
واالقتصادية  ــكرية  والعس احلكومية 
واالجتماعية في العراق، ما دفع بالبالد 
ــي  ــكري سياس ــى أتون صراع عس إل
داخلي طويل األمد، لم يتمكن العراق 
ــى  ــل حت ــه بالكام ــي من ــن التعاف م
ــور: «لقد أدى  يومنا هذا».ويتابع املنش
ــرعي  الغزو إلى اإلطاحة بالرئيس الش
ــر  وتدمي ــه،  وإعدام ــني  حس ــدام  ص
البنية التحتية األساسية في البالد، 

ــام  ــة نظ ــي حال ــر ف ــور اخلطي والتده
الرعاية الصحية، وارتفاع في معدالت 
ــم يتم العثور  ــار إلى أنه ل اجلرمية.ويش
ــامل في العراق  ــلحة دمار ش على أس
ــم  ــر ألعماله ــك، وكتبري ــة لذل نتيج
ــاركة  ــة، قال قادة الدول املش اإلجرامي
ــكري إن األمر يعود  في التدخل العس
ــي معلومات أجهزة  ــى عدم الدقة ف إل
ــادر  ــرات مص ــب تقدي اخملابرات.وبحس
ــر  ــات غي ــة ومنظم ــة مختلف أكادميي
ــني الذين  ــدد املدني ــإن ع ــة، ف حكومي
قتلوا جراء أعمال القتل تتراوح ما بني 

ــخص، وخسائر غير  ١٠٠-٢٠٥ آالف ش
مباشرة بني السكان املدنيني نحو ٦٥٠ 
ــخص (ما يصل إلى ١٫٢ مليون  ألف ش
ــات  ــدد من الدراس ــب ع ــل بحس قتي
ــني  ــدد الالجئ ــغ ع ــتقلة).وقد بل املس
ــخص، وعدد  ــني ١٫٥ مليون ش العراقي
ــخص،  ــا ٢ مليون ش ــني داخلي النازح
فيما يعيش أكثر من ١٢ مليون عراقي 
ــكان) حتت خط  ــي ٣٠٪ من الس (حوال
ــن الكم الهائل  ــى الرغم م الفقر.وعل
ــات املتراكمة حول جرائم  من املعلوم
ــش الواليات  ــي ارتكبها جي احلرب الت

ــي  ــا ف ــة وحلفائه ــدة األمريكي املتح
ــبة الغالبية  ــم تتم محاس ــراق، ل الع
ــى اآلن.ولم  ــاة حت ــن اجلن ــى م العظم
ــم  ــي معظ ــق ف ــى التحقي ــم حت يت
األحداث، في حني أن القضايا اجلنائية 
ــادرة للغاية. ــاالت ن ــد فتحت في ح ق

ــكرية  ــاهمت املغامرة العس ــد س لق
األمريكية في ظهور تهديدات جديدة 
لالستقرار واألمن اإلقليميني، وخلقت 
ــكار اإلرهاب  ــار أف أرضا خصبة النتش
والتطرف، ما جعل العالم كله شاهدا 

على فظائع داعش».

وكاالت / البينة الجديدة

ــة،  األوروبي ــة  املفوضي ــت  أعلن
ــورو  ي ــني  مالي  ١٠ ــص  تخصي
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
ــا في  ــم عمله ــام لدع ــالل ع خ
ــوض األوروبي  ــال املف أوكرانيا.وق
رايندرز:»منذ  ــه  ديديي ــة  للعدال

بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت 
ــة األوروبية أكثر من ١٠  املفوضي
ماليني يورو لدعم عمل احملكمة 
أوكرانيا»،  ــي  الدولية ف اجلنائية 
ــاذ قرار  ــى انه «مت اتخ ــيرا ال مش
مؤخرا بتمويل استمرار مشروع 
ــاد األوروبي للمحكمة  دعم االحت
ــرر لعام  ــة، املق ــة الدولي اجلنائي

ــا قدره  ــيتضمن مبلغ ٢٠٢٥ وس
ــا له، تؤكد  ــني يورو».ووفق ٣ مالي
املفوضية األوروبية على احلاجة 
ــام روما  ــى تعديالت على «نظ إل
ــن من  ــى يتمك ــي» حت األساس
«ممارسة الوالية القضائية فيما 
يتعلق بجرمية العدوان». كما دعا 
ــق على «نظام  أوكرانيا للتصدي

روما األساسي».وال تعترف كثير 
ــاص احملكمة  ــدول باختص من ال
ــا  بينه ــن  ــة م الدولي ــة  اجلنائي
ــالروس  وبي ــان  وأذربيج ــيا  روس
ــيا  وإندونيس ــد  والهن ــر  ومص
ــني  والص ــتان  وكازاخس ــران  وإي
ــات املتحدة  ــعودية والوالي والس
األمريكية وتركيا.وأصدرت الدائرة 

اجلنائية  للمحكمة  التمهيدية 
ــيا  ــة، التي ال تعترف روس الدولي
القضائية،  ــا  بواليته ــة  االحتادي
ــال» بحق الرئيس  مذكرة «اعتق
الروسي فالدميير بوتني واملفوضة 
ــل ماريا  ــية حلقوق الطف الرئاس

لفوفا بيلوفا.
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متابعة / القسم الثقاَّـ
ــة اجلديدة)  ــر جريدة ( البين ــرة حتري تنعى اس
ــاص  الق ــة  واإلعالمي ــة  الثقافي ــاط  واألوس
ــن مجيد الربيعي  ــي البارز عبد الرحم والروائ
ــن عبد علي  ــام الكاريكاتير عبداحلس ، ورس
ــن غيبهما املوت امس االول االثنني بعد  اللذي
مسيرة حافلة باإلبداع.ويعدّ الربيعي من رموز 
ــماء الثقافية  ــرد العراقي، ومن أبرز األس الس
العراقية والعربية.وأشار االحتاد العام لالدباء 
ــي انه (ولد  ــه للربيع ــي بيان نعي ــاب ف والكت

ــة  ــة عام ١٩٣٩ تعلم في مدرس ــي الناصري ف
ــد  ــل معه ــة ، ودخ ــل بالناصري ــك فيص املل
ــداد، فأكادميية الفنون  ــة ببغ الفنون اجلميل
ــي الفنون  ــل إجازة جامعية ف اجلميلة وحم
التشكيلية. أصدر أول مجموعة قصصية له 
ــيف والسفينة) عام ١٩٦٦ وأشرف على  (الس
ــي جريدة األنباء  ــر الصفحة الثقافية ف حتري
ــارس التدريس  ــر اجلديد. وم ــدة، والفج اجلدي
ــي في لبنان  ــة والعمل الدبلوماس والصحاف
ــار الصحفي العراقي  وتونس. وكان املستش
ــني ١٩٨٣ و١٩٨٥.درّس الفن في  ــروت ب ــي بي ف

ــدارس الناصرية.واجته الربيعي نحو العمل  م
ــم والفن  الصحفي والتأليف أكثر  من الرس
ــدو هواية  ــل على ما يب ــكيلي الذي ظ التش
عنده أكثر منه احترافا. كتب قصصا وروايات 
تقارب العشرين وألف شعراً وأصدر دراسات.

وعمل مديراً للمركز الثقافي العراقي في كل 
من بيروت وتونس.وهو عضو هيئة حترير مجلة 
(احلياة الثقافية) التي تصدرها وزارة الثقافة 
ــيف  ــات الربيعي (الس ــية).من مؤلف التونس
ــفينة،الظل في الرأس،وجوه من رحلة  والس
ــى خارطة القلب،مالمح  التعب، عالمات عل

العاشق،الوشم  ــئلة  الوجه املسافر،أس من 
ــا  ــوات وخطوات).ام ــم، أص ــي احلل ــون ف ،عي
ــي  فهو خريج  ــن عبد عل ــل عبداحلس الراح
كلية الفنون اجلميلة بعد ان درس في ثانوية 
ــدون حائز على جائزة االبداع من وزارة  ابن خل
الثقافة ،كافضل رسام كاريكاتير. من اقواله 
ــر االعالمية كبيرة جدا  (ان قيمة الكاريكاتي
ــيا  ــوي الذي يلعبه سياس ــرا للدور الق ، نظ
ــحنة فكرية في نفس  واجتماعيا ، اذ يثير ش

املتلقي بأثر يضاهي قوة الكلمة املكتوبة).

استطالع / علي صحن عبد العزيز 

ــي تُعنى  ــبات الت ــرة هي املناس كثي
ــن  ــة ، لك ــة والثقاف ــاألدب واملعرف ب
ــكو،  لليونس ــام  الع ــر  املؤمت ــى  يبق
ــني املنعقدة في  ــه الثالث ــالل دورت خ
ــوم  ــرة، ي ــام ١٩٩٩، وألول م ــس ع باري
ــعر فرصة  ٢١  آذار اليوم العاملي للش
ــوي، ومنح  ــم التنوع اللغ تهدف دع

ــددة باألندثار فرصا أكثر  اللغات امله
ــر ، ويعتبر  ــتخدامها في التعبي الس
ــعر فرصة لتكرمي  اليوم العاملي للش
ــعراء وإلحياء التقليد الشفهي  الش
ــك  وكذل  ، ــعرية  الش ــيات  لألمس
ــعر  ــبة للتذكير بأن الش ــي مناس ه
ــر مهمة  ــة عناص ــه ثالث ــترك ب يش
ــارئ، وفي هذه  ــاعر والق النص والش
ــا يدور في  ــتطالع نود معرفة م اإلس
ــاعرات من  ــعراء والش خلجات الش
ــأنها ردم الهوة  ــارات جديدة ش مس
ــعر واملتلقي لغرض  الكبيرة بني الش
ــى اعتبار أن  ــد العالقة معه عل جتدي
ــعر متثل جزءا من التكوين  لغة الش
ــعوب  ــني الش ــي ب ــي واملعرف الثقاف

واحلضارات. 
االرتقاء بالذائقة 

ــف /  ــني يوس ــعد ياس ــور س الدكت
ــي يوم  ــاعر : ف ــي وش ــث أكادمي باح
ــعى  ــا أن نس ــي علين ــعر العامل الش

ــن رؤية  ــد م ــعر، إذ الب ــني الش لترص
ــاعر عبر  ــفية جتسد رؤية الش فلس
ــعر احلقيقي  ــعري، الش ــص الش الن
ــفية،  ــم الرؤية الفلس ــد من رح يول
ــفية ملفاهيم  ــاعر بال رؤية فلس وش
مهمة كاحلياة واملوت واحلب، واجلمال 
ــاع والفقد ال ميكن  ــة والضي ، والغرب
ــاً أو مؤثراً  ــاعراً حقيقي ــون ش أن يك
ــاعر جذب املتلقي ودعوته  على الش
ألعمال فكرهِ في ما يقوله وباملقابل 
ــق كلّ  ــي الرمز وغل ــال ف ــأن اإليغ ف
ــه املتلقي أمر  ــواب والنوافذ بوج األب

يقتل العالقة بني الشاعر واملتلقي.
تأجيج أسرار اإلبداع 

ــاعر وكاتب:  د. غزاي درع الطائي/ ش
ــه واجتاهاته  ــكل  مدارس ــعر ب الش
ــكاله، قدميه ووسيطه  وتياراته وأش
ــر ينقلها  ــالة خي ــه، هو رس وحديث
الشرق للغرب وبالعكس ، والشمال 
ــمال،  ــوب واجلنوب إلى الش إلى اجلن

ــل ومطلوبة  ــيلة حوار ممكنة ب ووس
ــى املعمورة  ــات من أقص بني الثقاف
إلى أقصاها، إنَّه جتديد للغة وتطوير 
ــا التي لم  ــاف مناطقه لها وأكتش
يتم حلد اآلن اكتشافها وخدمة لها 
ال ميكن إنكارها وعشق لها ليس له 
حدود، إنه ديواننا نحن العرب، ولقد 
ــال: (ما  ــا حني ق ــظ دقيق كان اجلاح
ــد املنثور  ــه العرب من جيِّ تكلمت ب
ــر مما تكلمت به من جيِّد املوزون،  أكث
ــره وال  ش ــن املنثور عُ ــم يُحفظ م فل
ــره)، نعم إنه  ش ــوزون عُ ضاع من امل
ــا والعالمة األولى في  ديواننا وهويتن
ــا فيه وبه  ــة، لغتن ــا األصيل ثقافتن
ــس، وأحالمنا به وفيه تنتعش،  تتنف
وجلودنا فيه وبه ترتعش، ومشاعرنا 
ــه يعلن  ــيح، وفي ــى جنباته تس عل
ــني الفصول،  ــن ب ــه م ــع أنبثاق الربي
ــجار املشمش اشتعالها  وتعلن أش
ــقاق  اح، ويعلن النخيل أنش ــدّ بالق

ــجار التوت  ــه، وتعلن أش ــع في الطل
ذ  ألصحاب البساتني: هذا وقت التلذُّ

بالثمار الناضجة.
استخراج الدالالت املعرفية 

ــاعدي/ناقد  الس ــل  عجي ــني  حس
ــور  ــى الناقد أن ميد اجلس وباحث:عل
ال  ــى  حت ــاعر،  والش ــارئ  الق ــني  ب
ــاعر والناقد،  يضيع القارئ بني الش
ــة  النقدي ــة  الكتاب ــس  هاج إلن 
ــتخراج  ــا تكمن في أس وجمالياته
ــة واجلمالية للنص،  الدالالت املعرفي
ــف خبايا النص  ــد يستكش فالناق
ــه التي  ــه، ومتفصالت ــم مكونات وفه
ــادي، ألن  ــا املتلقي الع ــد ال يدركه ق
ــص تتموضع فكرة  ــل كل ن في داخ
فلسفية، أو فكرية، وألجل الوصول 
ــرة، فهو ميارس  ــى فهم هذه الفك إل
ــي ويجلبه إلى  ــه على املتلق إغواءات

ساحته ال شعورياً.
تأثير األنترنيت 

ــب :  ــاعر وأدي ــي/ ش ــم قوريال ابراهي
أعتقد ان الردم موجود فعالً والسبب 
الرئيسي هو عدم األكتراث  بالشعر 
ــغولية  مش ــبب  بس ــدة  والقصي
ــل  ــات التواص ــع منص ــن م الكثيري
األجتماعي وعلى الشعراء أن يواكبوا 
ــعر من خالل  عقلية املتذوقني للش
ــن معاناة  ــد واقعية وقريبة م قصائ
العالقة وحتديثها  ــد  األغلبية وجتدي
ــره الذهبي إبان  ــود لعص ــاً لتع لغوي

الستينات والسبعينات.
إختالف املستويات الثقافية 

حسني السياب/ شاعر : مبا أنه لغة 
ــط وجدانية  ــعر لغة عالية ترب الش
الشاعر وإحساسه داخل النص وما 
ــن خالل الصدى الذي  بني املتلقي، م
ــعري  ــعره كاتب النص الش يستش
بعامة الناس بأختالف مستوياتهم 
ــي مصدر هذا  ــة، الكلمة ه الثقافي
ــون  ومضم ــرة  والفك ــاس  اإلحس

ا  القصيدة، وأنا كشاعر أحاول جاهدً
ــة من الناس  ــون كلماتي قريب أن تك
لتحرك فيهم الشجن وترتقي بهم 

إلى أسمى املعاني اإلنسانية.
ــر سعيد مهدي/ شاعرة/  زهيدة أبش
ــة  اللغ ــو  ه ــعر  :الش ــودان  الس
ــذ  من األمم  ــني  ب ــدة  املوح ــدة  الوحي
ــي كان  ــر اجلاهل ــي العص ــدمي ف الق
ــتار الكعبة  ــعر يعلق على أس الش
ــر  ــزوار احلفظ ونش ــنى ل حتى يتس
الشعر عصر املعلقات جاء األسالم 
ــعر نواحي إيجابية في  وأعتلى الش
ــكارم ومدح  ــعر الى امل توظيف الش
ــلم ،  ــى صل اهللا عليه وس املصطف
ــعرهم من  ــعراء بعض ش هذب الش
ــعر على مر  غزل مبتزل وخالفة الش
ــون الى التالقح مع  العصور يحتاج
ــر احلكمة  ــعوب لنش األجيال والش
ورقي املشاعر وتهذيب النفس ونشر 

السالم.

عادل اِّـعموري

يقفُ لصقَ النافذة املفتوحة، 
ــط فوق  ــر الهاب ــالً املط متأم
ــه   حديقت ــجار  أش رؤوس 
ــل  ــر تبلّ ــاالت املط ــركَ انثي ت
ــض  يغم  ، ــمه  جس ــدم  مق
ــه يداعب  ــاركاً نثيث عينيه ت

ــاء ، بعد قليل  وجهه بإنتش
ــاهدَ عصفوراً  ــا ..ش فتحهم
صغيراً قد بللّه املطر ، يرجتف 
ــحذَ  ــوق قاعدة النافذة .ش ف
ــني  ــق ماب ــو يضيّ ــره وه بص
ــه ليظلله  ــه ، فتح كف عيني
مينحه  ــة،  املعروق ــه  بأصابع
ــدفء   ..القطة التي  بعض ال
ــوذ  ــا تل ــا تركه كان يداعبه
ــت بني  ــه  ، دخل ــت قدمي حت
جوربيه الفضفاضني، تبحث  
ــرك مكانه وراح  ــن دفء ..ت ع
ــة  صوفية  يبحث عن قماش
ليضع العصفور في داخلها 
ــد بلوزة حفيده  الرضيع  ، وج
ــي بيته  ــرته ف ــيتها أس نس
منذ عامني ملا قفلوا  عائدين  

ــة ..عندما عاد  إلى بالد الغرب
ــده البلوزة  ــذة وبي ــى الناف إل
ــرو الغزير ،  ــة ذات الف الناعم
لم يرَ العصفور ..وجد القطة 
ــي تتلمظ  ــه وه ــف مكان تق
ــانها األحمر وقد برقت  بلس
عيناها بلمعانٍ غريب .انتابته 
قشعريرة ووقف هنيهة حائراً 
ــة   مجنون ــورة  ص ــه  ..داهمت
ــا العصفور وهو  يتخيل فيه
ــدم  ــا وال ــي معدته ــع ف يقب
ــا  ــي فمه ــن جانب ــيل م يس
ــع اطار  ــازل  يصف ــر الن ،املط
ــذة وبضبّب زاوية النظر  الناف
عنده ، يجاهد في أن يغمض 
ــز  ــا ليمي ــه ويفتحهم عيني
صدق تكهنه ، صاح غاضبا: 

ــو ...     ــاو يلكِ ل ــرة ي __حقي
ــو يصفعها بكفه  قالها وه
ــا ميلك من  ــة بكل م اليابس
ــتّ القطة صارخة  ة ..نط ــوّ ق
ــراغ  الف ــو  ــق نح ــي تنزل وه
ــالط احلديقة   ــط فوق ب لتهب
حتت النافذة مباشرة ،انحنى 
ــكاد  ــي بال ــا وه ــر إليه ينظ
ــوض ، قطع  ــتطيع النه تس
ــع  وقط ــة  املثلوم ــوق  الطاب
كانت  ــة  املدبب ــيراميك  الس
ــتقبلت جسدها  هي من اس
ــل وقفت  ــل ..بعد قلي النحي
ــي تنفض  ــى قوائمها وه عل
ــاء والطني  ــن امل ــدها م جس
ــي علقت  ــجر الت وأوراق الش
ــدها األبيض ،فتح  بفرو جس

ــاعهما  اتس ــى  عل ــه  عيني
مستغرباً وهو يرى العصفور 
ــاً منها  ــر يقبع  قريب الصغي
 ، ــارد  الب ــدار  باجل ــاً  ملتصق
ــاهدها وهي تنحني عليه  ش
ــا  مبخلبيه ــه  علي ــض  لتقب
ــيه وهو  ــى كرس ــس عل ..جل
ــرأس يفكر بطريقة  مطرق ال
ة ..بينا هو  ــة القطّ ما ملعاقب
ــاً عن حل ..كانت  يفكر باحث
ــه وهي  أمام ــف  تق ــة  القط
تضع العصفور بني أحضانه 
ثم تتراجع إلى الوراء وتقعي 
ــرع يتفحص  على ذيلها .. ش
ــد العصفور  ــه جس بأصابع
ــه وهو ينظر إلى  ثم رفع رأس
ــف يا  ــالً : _آس ــة قائ القط

الظن  ــأتُ  ....لقد أس ــة  فلون
ــامحيني .أغمضت  ــكِ ..س ب
ــات  ــا للحظ ــة عينيه القط
ــا   مكانه ــن  م ــت  حترّك ــم  ث
مطرقة الرأس .. شرعت تدب 
ــي تنزل من  ــدم واحدة وه بق
ــو اجملاز  ــة العلوية نح الغرف
ــفل ..فيما كان باب  إلى األس
ــادم  تتص ــرعاً  مش ــخ  املطب
ــه مع بعضهما، أخذت  درفتي
ــدمٍ واحدة،  ــير بق ــذ الس تغ
ــا الثانية  ــا كانت قدمه فيم
جترّها بصعوبة  ..استطاعت 
ــرور  من  ــدٍ مضنِ امل بعد جه
ــاب  ــفلية للب ــة الس الفتح
ــو  نح ــت  واندفع ــس  الرئي

اخلارج، دون رجعة !.

البينة الجديدة / علي شريف
اثار محافظة  ــية  كشفت مفتش
ــة  ــاع واردات املدين ــن ارتف ــل ع باب
ــراء زيادة  ــكل كبير ج االثارية بش
ــني  العراقي ــن  م ــياح  الس ــداد  أع

ــذه  ــس ه ــب. دون أن تنعك واألجان
ــتوى  مس ــني  حتس ــى  عل ــادة  الزي
ــال  وق ــة.  املدين ــل  داخ ــات  اخلدم
ــني  ــية اثار بابل حس مدير مفتش
العماري: ان نسبة اإليرادات املالية 

للمدينة االثارية ارتفعت إلى(٢٥٠)
مليون دينار سنوياً خالل السنتني 
ــي حني  ــني (٢٠٢٢/٢٠٢١) ف املاضيت
ــرادات ال تتجاوز  ــبة اإلي كانت نس
ــني دينار.واضاف:ان هذه  الـ(٥) مالي
ــرادات لم تنعكس  ــادة في اإلي الزي
ــبب  ــاً على واقع املدينة بس إيجاب
ــة من  ــماح إلدارة املدين ــدم الس ع
ــق  ــل املراف ــي تأهي ــتثمارها ف اس
ــا ان جميع االيرادات  اخلدمية.علم
ــة تذهب  ــل على املدين ــي حتص الت
ــة حصراً.كما بلغ  ــى وزارة املالي ال
ــواح لعام ٢٠٢٢ (٢٥) الف  عدد الس
ــائح من داخل العراق فضال عن    س

(٧٠٠ ) سائح اجنبي..

جاسم الهيازعي

ال تسألوني متى
او تسألوني اين

زار الهوى خاطري
ونام وسط العني
لو انها تكلمت
او انها تنهدت

اذوب في احلالني
املوج في شعرها
لو اقبلت حمائم
والورد في ثيابها
تتبعه النسائم

النار في الشفتني
والسحر بالعينني
وعند باب الهوى
تركت كلمتني

لو اقبلت حلوتي
متشي على استحياء

بارعة كنجمة
حتسدها النساء

عطر برشتني
 تهديك نظرتني

وعند اقدام الهوى
تهتُ بخطوتني

شمس اذا اقبلت
تتبعها االقمار

يقتلني جمالها
وكيف ال اغار
نبض بدقتني

افرك ُفي اليدين
في داخلي غنوة
تهمس همستني
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متابعة / القسم الثقاَّـ
ــدة   ــن جري ــدد (٧٨) م ــدر الع ص
ــة لوزارة  ــدة املركزي (أوروك) اجلري
الثقافة والسياحة واآلثار حافالً 
ــطتها  الوزارة وأنش بأخبار دوائر 
املتنوعة، ومنها انطالق مهرجان 
ــخته  بنس ــي  العراق ــرح  املس
ــاع ملدة  ــد انقط ــة بع السادس
ــت  ــا واصل ــنة. كم ــرين س عش
اجلريدة احتفاءها باألقالم األدبية 
ــة  ــة والعربي ــة العراقي والفكري
فضالً عن مقاالت ونصوص مميزة 
ــةٍ من الكتاب واألدباء  نقرأ  لنخب
في العدد حواراً مهماً مع الفنان 
ــمي  الهاش ــي  عل ــكيلي  التش
، وأجرت  ــيّ ليم ــة الدُ ــه نادي أجرت
ــع الفنان  ــليم حواراً م جنوان س
ــواد، كما  ــام ج ــرحي هش املس
ــي حواراً مع  أجرى قصي الفضل
ــد الرزاق  ــكيلي عب الفنان التش
ــيل محيي  ــرت أس وأج ــى،  املول

ــة أريج  ــواراً مع الفنان ــن ح الدي
ــرأ حواراً مع  ــداوي ، كما نق الهن
ــناوي أجراه  ــد حس اخملرج محم
مهند قاسم، وفي الترجمة نقرأ 
ــينمائي  ــع الفنان الس ــواراً م ح
ــده  وأع ــه  ترجم ــر   بيرج إدوارد 

احلسن جمال.
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــتركة ،  ــات املش ــادة العملي ــدرت قي اص
توجيهات تخص شهر رمضان منها الزام 
أصحاب املوالت واحملال والشركات واألسواق 
ــتمرة.وقالت  بنصب كاميرات مراقبة مس
القيادة في بيان، إن «نائب قائد العمليات 
ــتركة الفريق الركن قيس احملمداوي  املش
ــادات العمليات  ــم قي ــد اجتماعا ض عق
ــرطة احملافظات وقادة  ــرق وقيادات ش والف
ــرة  ــر الدائ ــعبي عب ــد الش ــاور احلش مح
ــور قائد القوات البرية  التلفزيونية بحض
ــتخبارية واألجهزة  وممثلي الوكاالت االس
ــد الشعبي وهيئات  األمنية وهيئة احلش
ركن القيادة مبناسبة حلول شهر رمضان 
ــب البيان «مت عرض خالل  املبارك».وبحس
ــا رمضان املبارك  االجتماع خطط ووصاي
ــد على  ــا التأكي ــة منه ــادات األمني للقي
ضرورة اليقظة واحلذر في الفترات احلرجة 
ــة الفرصة  ــدم اتاح ــهر وع ــي هذا الش ف
أبناء  ــتهداف  باس ــتثمارها  ــش اس لداع
شعبنا الن داعش تبحث في هذا الشهر 
ــدف اثبات  ــة به ــة إرهابي ــة عملي عن اي
ــم الكبيرة  ــود خصوصا بعد الهزائ الوج
ــان القوات  ــي منيت بها على يد فرس الت
ــد العمليات  ــب قائ ــلحة».وأكد نائ املس

املشتركة على «استمرار زخم العمليات 
ــي مختلف قواطع  ــة لقواتنا ف التعرضي
ــؤولية ونصب الكمائن وعدم اهمال  املس
ــتخبارية ميكن احلصول  ــة معلومة اس اي
عليها الستهداف العدو واحتواء ارهابه»، 
ــارس العراقيون  ــيراً الى «اهمية ان مي مش
طقوسهم الرمضانية في أجواء آمنة من 
خالل اجلهود الكبيرة واخلطط االستباقية 
ــاب  االره ــر  ــعبنا مخاط ــي ش تق ــي  الت
ــى «ضرورة  ــدد النائب عل الداعشي».وش

ــى القادة واآلمرون في كافة قواطع  ان يبق
املسؤولية حذرين وعلى أهبة االستعداد 
ــكرية  العس ــم  قطعاته رأس  ــى  عل
ملواجهة التهديدات اإلرهابية»، كما اكد 
ــال التجارية  ــاب املوالت واحمل «الزام أصح
ــعبية بنصب  ــركات واألسواق الش والش
كاميرات مراقبة مستمرة على ان تسبق 
ــة حملة توعوية مكثفة بني  هذه العملي
ــدن واحملافظات  ــني في مختلف امل املواطن

العراقية.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــع العراق في  ــادت جلنة العالقات م أش
البرملان األوروبي، باخلطوات «اإليجابية» 
ــي تنتهجها احلكومة العراقية في  الت
ــاد ومكافحة  ــاالت تطوير االقتص مج
الفساد.وقالت وزارة اخلارجية في بيان 
إن «جلنة العالقات مع العراق في البرملان 
ــي مقر البرملان  ــتضافت ف األوروبي، اس
ــس الوزراء وزير  ــل، نائب رئي في بروكس
ــني والوفد املرافق  ــة فؤاد حس اخلارجي
له».وجرى خالل اللقاء، «مناقشة تعزيز 
ــبل تعزيز  آفاق التعاون بني اجلانبني وس
ــي البرملان األوروبي  عمل جلنة العراق ف
ــات الثنائية  ــدم تطوير العالق ــا يخ ومب
وتنفيذ االلتزامات املتبادلة في إتفاقية 
ــراكة والتعاون بني العراق واإلحتاد  الش
ــب األوروبي على  ــد اجلان ــي، وأك األوروب

ــدد املوافقات  ــي بص ــان األوروب أن البرمل
ــراكة  الش ــة  جلن ــاء  إلنش ــة  النهائي

ــتركة بني اجلانبني التي  البرملانية املش
ــاء زيارة  ــكيلها أثن مت اإلتفاق على تش

ــي للعراق».وأضاف البيان،  الوفد األوروب
ــدد على الدور املهم الذي  أن «الوزير ش
ــة في  البرملاني ــية  الدبلوماس ــه  تلعب
ــراق واإلحتاد  ــني الع ــات ب ــز العالق تعزي
ــز هذا  ــرورة تعزي ــدا ض ــي، مؤك األوروب
ــع، أن «النواب تبادلوا  الدور املهم».وتاب
ــات النظر مع الوزير حول تطورات  وجه
ــة  واالقتصادي ــية  السياس ــاع  األوض
واألمنية في العراق، وأشادوا باخلطوات 
ــا احلكومة  ــي تنتهجه ــة الت اإليجابي
العراقية في مجاالت تطوير االقتصاد 
ــذه  ه ــران  واقت ــاد  الفس ــة  ومكافح
ــي». السياس ــتقرار  باالس ــة  احلكوم
ــى «أولويات  ــة، إل ــر اخلارجي ــار وزي وأش
ــة باحترام  ــة العراقية املتمثل احلكوم
ــة مع  ــات متوازن ــاء عالق ــيادة وبن الس
ــني  والدولي ــني  اإلقليمي ــني  الفاعل

واالبتعاد عن سياسة احملاور، فضالً عن 
ــية بالنهوض  مهمة احلكومة األساس
ــق إجراء  ــادي عن طري ــع اإلقتص بالواق
إصالحات إقتصادية جذرية ومكافحة 
ــاد.وأكد، أن «العراق أصبح فاعالً  الفس
ــرات بغداد ١،٢  ــاً إيجابياً فمؤمت إقليمي
ــني العديد من  ــارب كبير ب ــى تق أدت إل
ــاق األخير بني  ــوى اإلقليمية واإلتف الق
ــعودية وإيران كان للعراق دور كبير  الس
ــدد  في التهيئة له وجعله ممكناً».وش
ــدور الذي يلعبه االحتاد  على «أهمية ال
ــراق في خطواته  ــي في دعم الع األوروب
ــام الدميقراطي  اجلادة نحو تعزيز النظ
ــداول  ــدأ الت ــد مب ــى تأكي ــذي أدى إل ال
ــر اجملتمع  ــلطة وتطوي ــلمي للس الس
ــراق بعد  ــر في الع ــي واإلعالم احل املدن

عقود من الدكتاتورية.

;kˆ]§;∫;ÏËÕ\Ö¬’\;ÏŸÊ“¢\;k\Ê�ù;ÏËdÂÑÂ^;ÎÄ]åb
Ä]â ’\;Ïu…]“ŸÂ;Ä]ëiÕˆ\;ÖÁÊ�h

‡]ïŸÑ;Ö‚å;í†;k]‚ËpÊh;ÑÅëh;Ï—2ç∏\;k]Ë÷⁄¬’\ ;k]d]}i›ˆ\;‡Ê›]Õ;U;ÄÊ‚Ëë’\
;Ïu÷ë∏\;œŒuËà;ÎÅt\Ê’\;ÎÖ\Å’]d

ÈÕ\Ö¬’\;f¬ç÷’;ÏŸ]¬’\

;\Ö≤ıŸ;ÅŒ¬h;ÏË÷|\Å’\
;flŸ¯\;€¡Å’;Àqfi’\;∫;]ÁÖ]ç¡

Ï’ÂÅ’\;ÅËd;{˜â’\;ÖëtÂ

بغداد/البينة اجلديدة
اكد النائب عن ائتالف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان 
ــيحقق املصلحة العامة  ــون االنتخابات بالدائرة الواحدة س قان
ــعب العراقي .واوضح الصيهود في بيان صحفي امس ان:  للش
ــس احملافظات ومجلس  ــات للدائرة الواحدة جملال ــون االنتخاب قان
النواب سوف تتحقق فيه املصلحة العامة للبلد وسينتج منه 
مجلس محلي و برملان مبستوى املسؤولية وميثل آمال وتطلعات 
ــر  ــات بالدوائ ــون االنتخاب ــاف ان : قان ــي «.واض ــعب العراق الش
ــوف ينتج عنه برملان ال يعمل  املتعددة في احملافظة او البرملان س
ــل كعضو مجلس بلدي مهمته انتقائية  كونه برملانا، وامنا يعم

ويذهب باجتاه مصالح خاصة».

النجف االشرف/ البينة اجلديدة 
ــة وزارة الداخلية  ــائري برعاي ــف مؤمتر أمني عش ــد في النج عق
حتت شعار (النجف االشرف امنة بعشائرها وأجهزتها االمنية).

ــرطة النجف، الى إن» املؤمتر ناقش  ــم االعالم في ش ــار قس واش
جهود وزارة الداخلية في محاربة اجلرمية ودعم العشائر لألجهزة 
األمنية وحصر السالح بيد الدولة ونبذ احلاالت السلبية الدخيلة 
واالعتداءات ضد موظفي الدولة ومحاربة إطالق العيارات النارية 
ــائريا) والتعاون في محاربة  والكتابة على اجلدران (مطلوب عش
ــف ماجد  ــر محافظ النج ــا «.وحضر املؤمت ــد منه ــدرات واحل اخمل
ــي وزارة الداخلية اللواء  ــائر ف ــؤون العش ــي ومدير عام ش الوائل
ــوري وعدد من مدراء وضباط األجهزة األمنية وجمع من  ناصر الن

الشخصيات العشائرية.

ØfiË¬i∏\;√ÁÜÊid;„pÊÁ;◊Œfi’\;ÖÁÜÂ
;√Ëµ;Ì÷¡;]Ë÷¬’\;k\Ä]‚ç’\;Ï÷∂;flŸ;ÄÅ°\;

;Ã] åÂ;ÿÄ]¡;◊“çd;k˜Ë“çi’\

;�]uËîÊh;ÑÅëh;ÎÖëe’\;ÏöÖå
€‚iŸ;Î]…Â;‡_çd

;ÏÕÖâd;‹ÊŒÁ;í}å;Ì÷¡;óeŒ’\
ÏË]âfi’\;f]Œ¢\

بغداد / البينة اجلديدة
ــخاص من  ــت وزارة النقل عن تلقيها أوامر تعيني (٢٠٩) أش أعلن
اصل (١٠٠٠) من حملة الشهادات العليا ، باشر مجلس اخلدمة 
ــك ، وجه   وزير النقل  ــم في الوزارة.وعلى اثر ذل ــادي تعيينه االحت
ــكيل جلنة تتولى توزيع  ــتاذ رزاق محيبس السعداوي بتش األس
ــكيالت ، بحسب  املتعينني اجلدد ، على مركز الوزارة وبقية التش
احلاجة واالختصاص.وشدد   الوزير على ضرورة أن تعمل اللجنة 
ــبعة أيام ،  ــألة توزيعهم ، خالل س ــفافية على مس مبهنية وش
ــراكهم في العمل الوظيفي سريعا ، واالستفادة  مبا يضمن اش
ــكيالت  ــي تطوير املهام املوكلة جلميع التش من امكانياتهم ف

التابعة للوزارة.

البصرة/ البينة اجلديدة
ــرطة محافظة البصرة، امس الثالثاء، توضيحا  اصدرت قيادة ش
ــفى.وذكرت  ــد دخوله الى املستش ــأن وفاة متهم لديها بع بش
ــه القيادة بوفاة  ــه «في الوقت الذي تعزي في ــادة في بيان ان القي
احد املتهمني واملوقوف في مركز شرطة املعقل وفق احكام املادة 
ــذ (عدم دفع نفقة لزوجته) بعد تدهور حالته الصحية،  ٢٢ تنفي
ــهر اجلاري اال انه  نوضح ان املتهم موقوف منذ يوم ١٣ من   الش
ــفى  ــاله الى املستش يوم اخلميس املصادف ١٦ اذار ٢٠٢٣ مت أرس
ــة حالته  ــني ملتابع ــي ردهة املوقوف ــوده ف ــه ورق ــرض معاجلت لغ
ــفى مت الكشف  الصحية».واضافت، «عند الوصول الى املستش
عليه وفحصه من قبل الطبيب لغرض تشخيص اسباب تدهور 
حالته الصحية واثناء ذلك فارق احلياة، علما بانه كان يعاني من 
ــاءت  تدهور حالته الصحية منذ فترة اال انه يوم امس الثالثاء س
ــار  ــى وفاته داخل املستشفى».وأش ــة مما ادى ال ــه الصحي حالت
ــباب الوفاة احلقيقية  ــان الى، انه «مت فتح حتقيق ملعرفة اس البي
ــج التحقيق وكل  ــرطة البصرة عن نتائ ــوف تعلن قيادة ش وس
املستجدات في وقت الحق، أمياناً منها وحرصها على الشفافية 

التامة واطالع الرأي العام عن النتائج.

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة 
ــة  ــرام في محافظة كربالء املقدس ــارز مكافحة االج ألقت مف
ــاء الهندية .وقال  ــاء في قض ــارق حلقائب النس القبض على س
بيان للشرطة انه وبعد جهد متواصل وعمل دؤوب لفريق العمل 
ــة عالية مت التوصل  ــع املعلومات الكافية وتدقيقها مبهني وجم
ــاء القبض عليه  ــات مت إلق ــد مقاطعة املعلوم ــى املتهم وبع ال
ــائية بداخلها ثالثة ماليني  ــرقة حقيبة نس واعترف بقيامه بس

دينار ومخشالت ذهبية مختلفة األنواع.

البينة اجلديدة/ وكاالت
ــو بايدن ,  ــس األمريكي ج ــدر الرئي اص
ــن معلومات  ــرية ع ــع الس ــا يرف قانون
استخبارية حول وجود روابط محتملة 
بني كوفيد-١٩ ومختبر في مدينة ووهان 
ــي بيان ,على  ــدد بايدن ف الصينية.وش
ــأ كوفيد-١٩,  ضرورة التوصل الى منش
«مبا في ذلك روابط محتملة مع معهد 
ــات».وأضاف:  الفيروس ــم  لعل ــان  ووه

«سترفع ادارتي السرية، وستنشر أكبر 
قدر ممكن من املعلومات».وكان مجلس 
ــة  الغالبي ــث  حي ــي  األمريك ــواب  الن
ــروع  ــاع مش باالجم ــر  أق ــة،  جمهوري
ــع النطاق مع  ــون بعد توافق واس القان
أحدثت  اجلائحة  الدميقراطيني».وكانت 
شرخا كبيرا بني احلزبني الرئيسيني في 
ــواء حول التلقيح  الواليات املتحدة، س
ــر الوقاية».وفي آذار احلالي، قال  أو تدابي

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «إف 
بي آي» كريستوفر راي إنه «من احملتمل 
ــربا  ــبب اجلائحة تس جدا» أن يكون س
من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومني 
من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة 
األمريكية».ودفع هذا التصريح منظمة 
الصحة العاملية للطلب من كل الدول 
مشاركة املعلومات التي متلكها حول 

منشأ كوفيد-١٩.

;k]ŸÊ÷¬Ÿ;fl¡;ÏÁÖâ’\;√…ÖÁ;‡ÅÁ]d
]›ÂÑÊ—;ãÂ3…;_çfiŸ;ÿÊt;ÏÁÑ]e}ià\

;Êh]fi’\;Ñ\Ö⁄ià\;ÏË⁄·^;Å—ıÁ;ÏËpÑ]£\;ÖÁÜÂ
ÏËÕ\Ö¬’\;k\ÊŒ÷’;fÁÑÅi’\Â;ÎÑ]çiàˆ\;€ÁÅŒid

متابعة/ البينة اجلديدة
أكد وزير اخلارجية فؤاد حسني،امس الثالثاء، أهمية استمرار 
حلف الناتو بتقدمي برامج االستشارة والتدريب إلى القوات 
ــان لوزارة اخلارجية أن «نائب رئيس  األمنية العراقية.وذكر بي
ــني، التقى األمني  ــة فؤاد حس ــوزراء وزير اخلارجي ــس ال مجل
ــي (NATO) ينس ستولتنبيرغ،  العام حللف شمال األطلس
ــل». ــة البلجيكية بروكس ــي العاصم ــف ف ــر احلل في مق
وأضاف البيان، أن «اجلانبني بحثا عالقات التعاون بني العراق 
ــترك والبرامج  ــات ذات االهتمام املش ــو وامللف ــف النات وحل
ــا بالتعاون مع  ــي يتم تقدميه ــاء القدرات الت ــة وبن التدريبي
ــة حلف الناتو التدريبية في العراق والتطرق إلى الوضع  بعث
ــني بـ»جهود حلف الناتو  ــاد حس األمني في املنطقة».وأش
ــدرات التي يتم  ــة وبرامج بناء الق ــي دعم القوات العراقي ف

ــو التدريبية في العراق  ــالل بعثة حلف النات تقدميها من خ
ــة، خصوصاً ابان  ــات األمنية العراقي ــم املؤسس (NMI) لدع
ــتمرار في تقدمي  ــة االس ــش»، مؤكداً «أهمي ــه ضد داع حرب
ــوات األمنية العراقية  ــارة والتدريب إلى الق برامج االستش
ومؤسساتها اخملتلفة وضرورة استمرار التشاور مع اجلهات 
ــتركة لتحديد األولويات  ــورة رؤى مش ــة املعنية لبل العراقي
ــن جانبه، أعرب  ــيادة العراق».م ــرام التام لس ــن االحت وضم
ــج التدريبية  ــرص احللف لتقدمي البرام ــتولتبيرغ عن «ح س
ــكرية العراقية  ــن أجل بناء قدرات القوات األمنية والعس م
ــهم في  ــة العراقية ما يس ــع احلكوم ــام م ــاور الت وبالتش
ــتقرار ومنع عودة داعش  تعزيز جهود العراق في حتقيق االس
ــا «دور القوات األمنية  ــات اإلرهابية األخرى»، مثمن والعصاب

العراقية ومهنيتها».

;II;Ø ΩÊ∏\;fh\ÂÑ;€÷à;◊ÁÅ¬id;Ïe’]�⁄÷’;Ä\Å∆d;∫;ÎÅå]t;k\Ö·]æh
;ÎÊzzâŒd;flzËzÁÊd2’\;√Ÿ;◊Ÿ]¬ih;f∆ç’\;Ïu…]“Ÿ;k\ÊÕÂ
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Ïz̨z�Ëzz’ÂÅzz’\;Ïzz�Ëzz]zzfizqzz’\;Ïz⁄zz“zu⁄z÷’;Èzzzà]zzËzzâzz’\;Ñ\ÖzzŒzzz’\

ــراء االعزاء وكان  لفت انتباهي احد الق
قاسياً علي بعض الشيء ولكن قسوته 
ــة  ــد او الضغين ــع احلق ــن بداف ــم تك ل
ــكلت لديه خيبة امل  ــرة ولرمبا  تش بامل
ــابقة  ــني قرأ مقالتي الس مضاعفة ح
ــة ) وقال لي  ــي كانت بعنوان ( دوام والت
ــون نعول  ــد انتم املثقف ــرف الواح باحل
ــد اوصلتني لدرجة  ــراً ولق عليكم كثي
ــر تلك  ــاط وانت تنش ــة من االحب عالي
ــكل يدعو لألحباط وبصورة  املقال  بش
ــرى فيه بصيصاً من  مفرطة بحيث ال ن
االمل او االنفراج نحن افاق املستقبل ، 

وأنا من هذا الباب اعطيه كل احلق فيما 
ذهب اليه ،فنحن كبشر بحاجة جلرعة 
ــل بها على  ــب احلياة ونعم ــل لنواك ام
واقعها على الرغم من مرارته وطعناته 
ــول انا قارئ  ــة  اق ــررة   ، وللحقيق املتك
ــوة للواقع الذي  ــن االخ ــل العديد م مث
نعيشه وعلى مدار عشرين عام مضت 
ــي نعول  ــن االمل الت ــحة م ــم نر فس ل
ــور العزيز  ونعزز  عليها لنفاجئ اجلمه
ــي حتكم البالد  ــه ثقته باملنظومة الت ل
حيث كشفت جميع اكاذيبها ونزعاتها 
ــر البنية اجملتمعية   العدوانية في تدمي
ــي على احد وعودها في  وماعادت تنطل
ــوقتها  ــردي التي س ــر الواقع املت تغيي
للجمهور من خالل وسائلها االعالمية 
بكافة صنوفها ، مما جعلني مصراً على 
مواقفي اجتاه هؤالء الذي بددوا  احالمنا 
ــتقبل  وتطلعاتنا وطموحاتنا نحو مس
ــعوب العالم  ــرق كما حتلم بها ش مش
،فهي الزالت ترتكب املعاصي واالخطاء 
ــتمرون على ذلك  ــم مس ــيمة وه اجلس
ــرون ويعطون  ــج بل جعلهم يكاب املنه

ــة لنكباتهم وخيباتهم  املبررات اخملجل
ــؤون البالد وصاروا يشكلون  في ادارة ش
ــعب  ــن معاناة هذا الش ــراً م ــزأً كبي ج
ــم عازمون  على  ــوب على امره وه املغل
ــه هبة لألخرين  ــه وتقزميه واعطائ اذالل
ــبة  ــاؤون دون محاس ليفعلوا به ما بش

ــرص قد  ــع الف ــل وجمي ــب فاألم او رقي
ــى مفعولها  وانته ــتنفذت معهم  اس
ولم تعد صاحلة لألستهالك احليواني وال 
ــري ، حكومة مثار ذهول العالم ال  البش
من حيث ما تقدمه من خدمات حسب 
ــاد  ــن خيبات وفس ــا تقدمه م ولكن م

جعلها تصل ملراتب متقدمة من حيث 
ــرقات ، ما يؤملنا  هو ان هناك جزءا  الس
ــعب اصر على  ــتهان به من الش ال يس
مداعبتها ومحاباتها وألسباب واضحة 
ــوف  ــلوبها الطائفي املكش ــا اس منه
ــيج  ــه فككت النس ــن خالل ــذي م وال
ــالت اخلارجية  ــهل التدخ اجملتمعي وس
ــرار الذي لم يعد  ــيادة الق ناهيك عن س
عراقياً بشكل واضح للغاية واليحتاج 
ــه  ــرح في ــان نش ــة  او بره ــة دامغ ألدل
التجربة الهزيلة والفاشلة ، فالتجربة 
مع تلك االحزاب الراديكالية قد فشلت 
ــذي اصروا  ــاز ونظام احملاصصة ال بأمتي
ــكل كبير  ــهد بش ــه قد عقد املش علي
ــعى لها في  ــول التي نس ــداً ، فاحلل ج
ــلية  لألنفراج  واالمل الذي تنشده  وس
ــوى الوطنية والتقدمية ومن  جميع الق
ورائه قاعدة جماهرية هائلة هو النظام 
الوطني اجلامع الذي يضع املواطنة في 
املقدمة غير ذلك سنبقى ندور في فلك 
الطائفة دون جدوى او تقدم نرى فيه نور 

احلرية والتطور واالزدهار .

ــرار لدى الكتل  الزالت النوايا واالص
قانون  لتمرير  الكبيرة  ــية  السياس
ــانت  س ــام  نظ ــق  وف ــات  االنتخاب
ــة بقاءهم  ــه يحقق دميوم ليغو ألن
ــد ان صدمتهم  ــلطة بع ــي الس ف
ــابق لالنتحابات  نتائج القانون الس
ــية  وبذلك جتاوزت املواقف السياس
والنخبوية والشعبية وكل احملاوالت 
ــعى للوقوف ضد إقرار هذا  التي تس
القانون .لقد أدركت الكتل الكبيرة 
ــات  االنتخاب ــي  ف ــلها  فش ــد  بع
ــاب جديد  ــون انتخ ــابقة بقان الس
بخطورة الذهاب إلى نفس القانون 
ــانت  ــكت بالعودة لقانون  س ومتس
ليغو ليضمن إعادة تواجدها داخل 
والرقابية  ــريعية  التش املؤسسات 
ــس  ومجال ــواب  الن ــس  كمجل
ــاب األحزاب  ــى حس ــات عل احملافظ
والشخصيات  ــئة  الناش الصغيرة 
ــات  واجلماع ــراد  واالف ــتقلة  املس
ــرى .ان االصرار على مترير قانون  االخ
ــانت ليغو  ــام س ــات بنظ االنتخاب

ــزاب  ــا األح ــي تريده ــبة الت بالنس
ــات االعتراضات  ــرة دون مراع الكبي
وتوحيد األصوات داخل البرملان القرار 
ــكارا بامتياز  ــذا القانون يعد احت ه
البالد  ــي  ف ــي  السياس ــهد  للمش
ــلطة السياسية  ــتقبل الس ومس
ــح  ــريعية لصال ــة والتش التنفيذي
ــالف الدائر  ــزاب الكبيرة .ان اخل األح
هو حول اقرار النسبة داخل النظام 
ــي القانون  ــيتم تطبيقه ف الذي س
على اعتبار ان هناك معادلة رياضية 
ــمح لسيطرة  لهذا القانون ستس
ــد  ــى املقاع ــرة عل ــزاب الكبي األح
ــا تكون ١٫٩  ــات حينم في االنتخاب
ــاك فرصة أكثر  ــتكون هن بينما س
ــى١٫٧ أو ١٫٤   ــبة إل كلما قلت النس
ــتقلني  ــاحة للمس ــيمنح مس وس
واالحزاب الناشئة للصعود وحتقيق 
ــذا تصر األحزاب  ــج مقبولة له نتائ
ــبة  بالنس ــون  القان ــر  متري ــى  عل
اال  بالقانون  ــول  القب الكبيرة.ورغم 
ــل باالعتراض  ــالف الزال يتمث ان اخل
ــر في النظام ،  ــبة الكس على نس
ــية ترغب  فغالبية الكتل السياس
ــانت  ــر القانون وفق نظام س بتمري
ــعى خلفض  ــرى تس ــو ١،٩ واخ ليغ
نسبة الكسر إلى ١،٧ لكننا نعتقد 
ــن التعامل  بأن هذه الكتل لم حتس
ــح اجملال للمرشحني  بطريقة تفس
ــرة للفوز  ــة الكتل الصغي ــي بقي ف
ــبة  ــتمرره بالنس ــر ، وانها س بيس
ــة لبقائها في  ــا خدم ــي تريده الت
صناعة القرار ، وقد تابعنا اللقاءات 

ــوز األحزاب  ــني قادة ورم ــارات ب والزي
ورئيس البرملان لالتفاق خارج البرملان 
لغرض مترير التصويت .ان املعارضة 
ــون االنتخابات التي  الداخلية لقان
ــية الكبرى  فرضته الكتل السياس
ــالف إدارة الدولة   ــي ائت ــة ف املتمثل
داخل البرملان غير قادرة على حتقيق 
ــر القانون او  ــل متري ــة لتعطي أغلبي

ــا الن اعدادها  ــق رؤيته ــه وف تعديل
ــر التصويت  ــي عرقلة متري ال يؤثر ف
ــم التصويت  ــون ويت ــيمرر القان .س
ــذا  ل ــة  املطروح ــه  بصيغت ــه  علي
نعتقد ان االنتخابات بهذا القانون 
الشارع وستنخفص  سيفقد ثقة 
اعداد املشاركني فيها ألن النتيجة 
ــود  صع ــان  ضم ــي  وه ــة  معروف

ــدة  ــوه الهرمة والفاس ــس الوج نف
ــة القرار   ــى صناع ــتيالئها عل واس
السياسي في السلطة التنفيذية 
ــد نية صادقة  ــريعية.ال توج والتش
ــية  السياس ــل  للكت ــة  وحقيقي
الكبيرة إبراز حسن نواياها واالتفاق 
على صيغة مرضية جلميع األطراف 

باقرار نسبة يتفق عليها اجلميع.

على مدى عقود طويلة أسمع باملقولة 
ذائعة الصيت «الهزمية ثلثني املراجل» 
ــبوع  ــى طبقتها بحذافيرها األس حت
املاضي.  حني أقول طبقتها اآلن فليس 
ــارك كان لي نصيب  ــي خضت مع ألنن
ــا كأي نابليون أو  كبير من النصر فيه
ــعد الشاذلي أو رومل،  مونتغمري أو س

على الرغم من هزمية األخير في معركة 
ــعرت  العلمني, لكن لم يحصل أن ش
ــذه املقولة اإل ليلة اخلميس  بتحقق ه
ــليمانية وفي  ــي في مدينة الس املاض
ــدق «غراند».   ــني من فن ــق الثالث الطاب
ــن فخامة  ــوة كرمية م ــت لبيت دع كن
ــابق الدكتور برهم صالح  الرئيس الس
ــليمانية  ــاركة في ملتقى الس للمش
ــه  ــذي تقيم ــابعة، ال ــخته الس بنس
ــاك.  اخترنا أنا  اجلامعة األميركية هن
ــق الدكتور  ــى والصدي ــي مصطف وابن
ــمري على أن يلتحق بنا  ــان الش إحس
ــر الونان ونتناول  الحقا الدكتور جعف
عشاءنا في أحد مطاعم املدينة، التي 
ــارا غزيرة  ــهد ليلتها أمط ــت تش كان
ــني.  ومبا أننا  ــتمرت على مدى يوم اس
ــد وألن املطر غزير  ــدق غران كنا في فن

ــرح مصطفى أن نتناول  في اخلارج اقت
ــدق الواقع  ــي مطعم الفن ــاءنا ف عش
ــا الفكرة  ــق الثالثني.  وجدن في الطاب
ــبة. جاء النادل بـ «املنيو»، لكي  مناس
نختار ما نشاء من أطايب الطعام على 
ــت صاخبة بعض  ــيقى كان وقع موس
ــبقته  ــيء.  جاء الطعام الذي س الش
ــذه األثناء  ــوربة فطر لذيذة. وفي ه ش
ــا أن انتينها من  ــا الونان.  م التحق بن
ــاء  ــوربة الفطر وبدأنا نتناول العش ش
ــت بني  ــي تنوع ــا الت ــب طلبياتن حس
ــكل الذي لم أعرف سواه  مشوى مش
ــب مصطفى  ــو»، بينما طل ــن «املني م
ــنو» إما دكتور  معكرونة بـ «املدري ش
ــة عجيبة من  ــان اكتفى بخلط إحس
ــيش  ــواع «الزالطة».  لم أكمل الش أن
ــدأ الطابق  ــاب، حتى ب ــن الكب األول م

ــعفة، بينما  ــز مثل الس ــني يهت الثالث
توقفت املوسيقى متاما.  تركنا ما تبقى 
من الطعام وهرعت مسرعا لكي أدفع 
ــى املصعد  ــم تزاحمنا عل ــاب, ث احلس
ــا رويدا رويدا  ــي وهو يهبط بن الذي بق
ــا من باحة  ــز ارتداديا حتى خرجن يته
ــارع لنواجه  الفندق الضخم إلى الش
املطر.  كان منظر العرسان الذين تركوا 
كل شيء في غرف نومهم وهرعوا إلى 
ــارع املمطر مثلنا ال يسر صديقا  الش
ــفري  ــي تلك اللحظات. تذكرت الس ف
ــى «أين  ــه فقلت ملصطف ــذي طلبت ال
ــر اللي مصطفى  ــفري بابا؟». نظ الس
ــفري بابا».  لذت  مستغربا قائال «ياس
ــالن يقفان  ــا كان رج ــت بينم بالصم
ــتركة  مش ــة  مبظل ــان  يحتمي ــي  قرب
ــمعت أحدهما يقول لصاحبه وهو  س

ــموع» يدور سفري  يحاوره بصوت مس
الكاكا».  تذكرت نور صبري وما تعرض 
له من تنمر بعد نشر صورته مع ابنته.  
ــة بينما بقي طبق  لذت بالصمت ثاني
ــفري في فندق غراند وبالذات في  الس
ــالة  بالرس ــبيها  الثالثني ش ــق  الطاب
ــس بيكر وزير  ــلمها جيم التي كان س
ــدة عام ١٩٩١  ــة الواليات املتح خارجي
ــام قالئل من  ــل أي ــارق عزيز قب ــى ط إل
ــالة التي  ــرب اخلليج الثانية.  الرس ح
ــى اآلن كانت  ــرف محتواها حت لم يع
ــى صدام  ــوش األب إل ــن ب ــة م موجه
ــلمها،  ــز رفض تس ــني, لكن عزي حس
ــفريي  ــى الطاولة مثل س ــت عل فبقي
وخرج االثنان ليواجها الصحفيني بال 
رسالة مثلي متاما حيث واجهت املطر 

بال.. طبق السفري

ــة الدولية  ــرض باحملكمة اجلنائي يفت
ــتقلة ولها عالقة مبنظومة  أنها مس
ــا مكملة للوالية  األمم املتحدة، وأنه
ــة للدول األعضاء،  القضائية اجلنائي
وأنها قامت على أساس أنها ضامنة 
ــة  العدال ــق  لتحقي ــم  دائ ــكل  بش
ــا يحدث من معارك  الدولية.  وإزاء م
ــيا االحتادية وبني  وانتهاكات بني روس
ــنة،  ــذ فترة جتاوزت الس ــا من أوكراني
ودون أن نلمس توجها جديا ومساعي 

تفرضها األخالق وااللتزامات الدولية، 
تقع على عاتق املنظمة الدولية، ولم 
ــروع للسالم واللجوء  يتقدم أي مش
ــكاالت  ــوار حلل النزاع واالش إلى احل
بني الدولتني، ودون اخلوض في أسباب 
ــم والظروف التي دفعت  النزاع القائ
ــيتحمله  ــال،  وما س ــني للقت الطرف
ــرية  ــائر بش ــن خس ــن م كال البلدي
ــبب  ومادية وانتهاكات وأخطاء، بس
ــكرية واللجوء إلى  املواجهات العس
ــمة في جميع املعارك  القوة الغاش
التي يتفرج عليها العالم لألسف. 

ــدر الدائرة التمهيدية الثانية  وإذ تص
ــة الدولية، قرارا  ــي احملكمة اجلنائي ف
ــق الرئيس  ــر القبض بح ــدار أم بإص
الروسي فالدميير بوتني وبحق السيدة 
ماريا بيلوفا املفوضة املعنية بحقوق 
ــية،  الروس ــة  الرئاس ــي  ف ــل  الطف
ــرار واحلرب الطاحنة  ويصدر هذا الق
ــاس  ــني البلدين، وعلى أس ــة ب قائم

ــي،  الروس ــه للرئيس  ــام املوج االته
بزعم سيطرة القوات الروسية على 
ــال املوجودين  ــن األطف ــة م مجموع
في دور االيتام في أوكرانيا وعرضهم 

للتبني في روسيا. 
ــة  احلكوم ــت  قام ــام  االته ــذا  ه إن 
ــة بتوجيهه، بعد أن دخلت  األوكراني
ــية إلى مناطق وأراضٍ  القوات الروس
ــي، وعدت  ــي العام املاض أوكرانية ف
احملكمة اجلنائية الدولية هذا العمل 
ــرب، وقبل أن  ــم احل ــن جرائ جرمية م
ــة اجلنائية الدولية هذا  تصدر احملكم
القرار كانت صحيفة النيويورك تاميز 

قد حتدثت عنه قبل صدوره.
اجلنائية  احملكمة  ــكيل  ويحكم تش
ــه  ــع علي ــون، مت التوقي ــة قان الدولي
ــمل  ــي يش خالل نظام روما األساس
ــدول األعضاء  ــاص احملكمة ال اختص
ــي،  ــام األساس ــى النظ ــة عل املوقع
ــني  ــن ب ــن م ــم تك ــيا ل ــن روس ولك

ــل هذه  ــكيل مث ــني على تش املوقع
احملكمة، فيأتي صدور مثل هذا االمر 
خارج نطاق اختصاص احملكمة ودون 
ــب آخر فقد  ــن جان ــا، وم صالحياته
ــدرت  ــة وإن أص ــذه احملكم ــبق له س
ــق كل من الرئيس  ــرارات مماثلة بح ق
الليبي العقيد معمر القذافي، وبحق 
الرئيس السوداني اخمللوع عمر احمد 
ــير، ولم تلق االهتمام والتنفيذ  البش
من قبل أي هيئة وطنية أو دولية، امنا 

كانت قرارات معنوية ال قيمة 
لها. النصوص القانونية التي حتكم 
ــة  اإلحال ــب  تتطل ــة  احملكم ــل  عم
ــرض على احملكمة  للقضايا التي تع
ــو مالم  ــس االمن وه ــل مجل من قب
ــن جانب آخر أن  ــل مطلقا، وم يحص
يباشر املدعي العام التحقيق وهو ما 
ــية، وال يصح  تنفيه احلكومة الروس
ــري التحقيق والبحث  مطلقا ان يج

بوجود أحد األطراف دون االخر 

إن قرارا مبستوى قرار توجيه االتهام 
واألمر بالقبض على شخصية مثل 
ــن  ــي م ــس الروس ــخصية الرئي ش
ــة الدولية يتطلب  ــة اجلنائي احملكم
ــاك  ــون هن ــا، وأن تك ــا دقيق حتقيق
ــة محايدة، وأال  هيئة حتقيقية دولي
يتم توجيه االتهام جلانب واحد من 
ــال، وان ال يتم  جوانب اخلالف والقت
ــره اجلريدة  ــا تنش ــاد على م االعتم
ــدة  ــات املتح ــة، ألن الوالي األميركي
تعد مبثابة احملرض واملشارك الفعال 
ــرب إلى جانب احلكومة  في هذه احل

األوكرانية. 
ــة  اجلنائي ــة  احملكم ــف  تكش وإذ 
ــي مييل  ــة عن موقف سياس الدولي
إلى أحد اطراف القضية مما يبعدها 

ــا  ــف مركزه ــا ويضع ــن حياديته ع
ــك  ــي والدولي، ويدفعنا للش القانون
من خضوعها ألطراف دولية تبعدها 
ــة املفترضة،  ــي احملافظ ــن دورها ف ع

ــون قراراتها متزنة ولها قيمة  وأن تك
ــة للتنفيذ   ــة قابل ــة وقضائي قانوني
ــي صالح حتقيق  ــة وتصب ف ومقبول
العدالة، واألهم أن تكون سارية على 

ــام روما  ــاء املوقعني على نظ األعض
ــدول التي  ــس للمحكمة أو ال املؤس
ــا لالنضمام إلى احملكمة  قدمت طلب

املذكورة.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــلطة القضائية  يعد جهاز االدعاء العام من مكونات الس
ــخصية معنوية  ــتقالل املالي واالداري وذو ش ويتمتع باالس
وميثله رئيس االدعاء العام ويهدف الى حماية نظام الدولة 
ــرام تطبيق  ــعب واحت ــرص على مصالح الش ــا واحل وامنه
ــرارات وفق القانون؛  ــة تنفيذ االحكام والق القانون ومراقب
ــكل  ــريعية وبالش ــدوره مير باليات تش ــون  حني ص والقان
ــب االلتزام  ــخ النفاذ ويج ــاره من تاري ــب اث ــح وترت الصحي
ــريع التي تصبح  باالحكام وال يجوز مخالفة نصوص التش
ــون هيئة  ــاده ١٣ و١٤ و٣٦ من قان ــن امل ــة ولك ــذة وملزم ناف
ــن وجودها وهذا  ــل بها بالرغم م ــد الوطنية اليعم التقاع
يسمى بتعطيل النص التشريعي الذي ال يلتفت ألحكامه 
سواء من املكلف بتطبيقه او املكلف بتنفيذه ومن اسباب 
ــزوف بأهمال  ــتوري ومنها ع ــا قانوني ودس التعطيل منه
ــة بالتطبيق وجند  ــات املكلف ــص من قبل اجله تطبيق الن
ــريعي  الكثير من النصوص معطلة وليس ملغاة بنص تش
ــي وامنا اجلهة املكلفة بتطبيقه تتجاهله  او بحكم قضائ
ــق بصياغته  ــر قابل للتطبي ــهوا او تعتقد غي ــدا او س عم
التشريعية ومن هنا ينبثق دور االدعاء العام بتحريك دعوى 
ــيق مع اجلهة املالكة للحق كما في املواد املذكوره  بالتنس
ــاله من قانون هيئة التقاعد الوطنية ولنذكر بنص املادة  اع
ــاواة رواتب  ــاملة ومفتوحة والغرض منها مس ١٤(فهي ش
ــع عزل  ــادة ١٣(ال مين ــتثناء وامل ــن دون اس ــع املتقاعدي جمي
املوظف او فصله او تركه الوظيفة او االستقاله او االقصاء 
ــتحقاقاته التقاعدية  ــه من اس ــتغناء عن خدمات او االس
ويستحق ٧٥٪من احلد االدنى للراتب التقاعدي وال يصرف اال 
ــنه من عمره ولديه خدمة تقاعدية ال تقل  من اكمل ٤٥ س
ــنه اما املادة ٣٦ (تزداد رواتب املتقاعدين بقرار من  عن ١٥ س
ــبة التضخم وارتفاع  رئيس مجلس الوزراء كلما زادت نس
ــعار املواد مع العلم ان السيد محمد شياع السوداني  اس
ــد بكتابه املرقم  ــا كان نائبا في مجلس النواب ناش عندم
ــذاك  (م/املادة ٣٦ من  ــس الوزراء ان ــي ٣/٦ /٢٠٢١ مجل ٩٦٣ ف
ــتنادا الى دورنا  ــون التقاعد املوحد اطيب التحيات  اس قان
ــتور والقانون ونظرا الرتفاع  الرقابي وفق مانص عليه الدس
االسعار نتيجة رفع سعر صرف الدوالر الذي ادى الى ارتفاع 
ــريحة املتقاعدين  ــلبا»على ش ــر التضخم مما اثر س مؤش
ــة اصحاب الرواتب املتدنيه نرى اهمية تفعيل املادة  وخاص
ــنة ٢٠١٤ والتي  ــد رقم ٩ لس ــون التقاعد املوح ــن قان ٣٦ م
منحت صالحية الى مجلس الوزراء بزيادة رواتب املتقاعدين 
ــم وكما جاء بنص املادة  ــبة التضخ بالتوازي مع ازدياد نس
تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت 
ــنوي على ان التكون اكثر من نسبة  ــبة التضخم الس نس
ــريحة ٠  ــك للتخفيفةعن معاناة هذه الش ــم وذل التضخ

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.
ــو مجلس النواب   ــوداني عض ــياع الس   النائب محمد ش
ــرم  ــى ه ــت عل ــم وان ــك بإنصافه ــن يطالبون واملتقاعدي
ــم لتكن للمظلوم  ــؤولية وعلى دراية تامة بأوضاعه املس

عونا وللباطل خصما.

عبدالسالم علي الســليم

الغراوي قاسم 

 حمزة  مصطفــى

زهري كاظم عبــود

NO.4082.WED.22.MAR.2023العدد (٤٠٨٢)  األربعاء  ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ 



10اعالنات NO.4082.WED.22.MAR.2023العدد (٤٠٨٢)  األربعاء  ٢٢/ ٣ / ٢٠٢٣ 

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ /مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٤١٢٧ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٣/٣/٢٠ 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت جزءا من  العقار التسلسل ٧٩٦/٢ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ ألكوت العائدة للمدين (ِّـعان عبد الكريم  محمد تقي) اِّـحجوز لقاء 
طلب الدائن (حسام سالم جابر و جماعته )البالغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم 

التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-   كوت / الخاجية  العقار اِّـرقم ٧٩٦/٣ م ٣٨الخاجية 

٢-جنسه ونوعه : ملك صرف
٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ صورة القيد 

٤-مشتمالته : ال يوجد
٥-مساحتة :-  ٦,٥,٤١,٣٩ دونم 

٦-درجة العمران : ال يوجد
٧- الشاغل :-   ال يوجد

٨- القيمة اِّـقدرة : ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا و اربعون مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ /مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٧٥٨
التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٢٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(حسنني علي جياد)
ــق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار  ــد تحق لق
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ  يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
ــورك وَّـ حالة عدم  ــالت التنفيذية بحض ــرة اِّـعام ــر ِّـباش ــوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش ــدة الك س

حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد لكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
قرار حكم الصادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد  ٥١٥٣/ب/٢٠٢٣ َّـ تاريخ ٢٠٢٣/١/٨

جمهورية العراق /مجلس القضاء األعلى /رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية /محكمة بداءة الكوت
العدد: ٧٤٩ /ب/٢٠٢٣
التاريخ :٢٠٢٣/٣/١٩

إُّـ اِّـدعى عليه/ (تهاني كاظم عباس)
إعالن

ــديد مبلغ قدره  ــاله يطلب دعوتك للمرافعة و الحكم بتس ــني) الدعوى اِّـرقمة اع ــام اِّـدعي( مرتضى محمد حس اق
(أربعة ماليني و سبعمائة و خمس و خمسون الف دينار عراقي) عن وصل امانة وِّـجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
ــرطة البلدة  بالعدد (٢٦٩٤ َّـ ٢٠٢٣/٣/١٩)  ــعيد هيول) و كتاب مديرية ش ــكنية (مثنى س مختارالعمارات الس
ــني محليتني لذا اقتضى  ــر بصحيفت ــرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى اِّـرقمة (٧٤٩/ب/٢٠٢٣) و نش ــذا تق و ل

حضوركم يوم ٢٠٢٣/٣/٢٩ و َّـ حال عدم حضوركم سوف يتم السري َّـ اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي/ محمد نوري عواد الطائي

فقدان 
ــكك  ــركة العامة للس ــن وزارة النقل/الش ــة الصادرة م ــدت الهوي فق
الحديد العراقية بأسم (علي جاسم فنجان) فالرجاء ممن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير
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في مثل هذه االيام اندلعت احلرب . حرب امتدت عملياتها من  ٢٠ آذار إلى ١ آيار تخللها احتالل بغداد بالكامل واسقاط النظام الذي يحكمها .حرب تستكمل حروبا مرجتلة في 
تفاصيلها ، منظمةً مخططاً لها في األبعاد السياسية الدولية التي  تضع املنطقة على طاولة التشريح وتراقب عللها الداخلية وابرز تلك العلل اخطاء انظمتها السياسية 

على الصعيدين الداخلي واخلارجي . لتدير عن بعد بلداناُ مهمةً جتثو على مخزون من الطاقات الطبيعية والطاقات البشرية والتعقيدات االيديولوجية الدينية واملدنية.
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د. عبد الحميد الصائح

حرب استنزاف وحصار جائر

ــوري في العراق الذي   النظام الديكتات
ــني في املنطقة   ــعل حربني كارثيت اش
بارادته املباشرة أو مدفوعا من جهات 
ــة  ــتثمرت طموحاته غير املدروس اس
جيدا ، وفر  فرصة ثمينة الدخال اجلسد 
العراقي الضخم في مختبر التشريح 
ــدا االمريكي الذي  ــذا وحتدي الدولي ه
ــات كبرى لتغيير  تقف وراءه مخطط
ــة الكبيرة  ــذا البلد ذي االهمي وجه ه
.واذا ماكانت احلرب العراقية االيرانية 
بداية االستنزاف للبلدين االساسيني 
ــران والعراق، فان حرب  في املنطقة  اي
ــت  بداية  نهاية العراق  احتالل الكوي
ــيادة وتركت للمؤامرات  كدولة ذات س
ــريح.  الدولية فرصة البدء بذلك التش
ــى اي بريق  ــاء عل ــم القض ــى يت وحت
ــعبها  للقوة الكامنة  لدى الدولة وش
ــذ قرار احلصار اجلائر على العراق   ، اتخ
ــي التاريخ حرم  ، حصار لم يحصل ف
العراق من اي ادوات للتنمية او التقدم 
ــعب الهثا  جملرد ان يبقى  ، وجعل الش
ــدم الفاعلية .  ــد احلياة  منع على قي
حتى جاء قرار احلرب في اذار مارس عام 

٢٠٠٣ حتت ذرائع شعبية بانقاذ الناس 
ــتبدادي  ــن حكم اس ــم عليه م مما ه
ــب  برك ــاق  للح ــة  تاريخي ــارة  وخس
ــاد  ــاء اضطه ــدم ، وانه ــم املتق العال
ــة – هكذا كان  ــر املوالي ــات غي املكون
ــية  ــة احلربية النفس ــم الدعاي تعمي
ــة صاحبتها  ــع قانونية ناقص – وذرائ
اهانات غير مسبوقة للنظام احلاكم 
ــداث ١١ ايلول و  ــن اح ــؤوليته ع مبس
بامتالك اسلحة الدمار الشامل التي 
ــا قبل احلرب في  كان يعلن عنها علن
مستوى هابط من االمية السياسية 
ــرية واحلذر وباطنية  التي تتطلب الس
ــوغات  عمل الدولة احملترفة.وهي املس
ــؤولني  ــا كبار املس ــي تنصل عنه الت
ــل كونداليزا  ــي االدارة االمريكية مث ف
ــن باول في  ــورج تينيت وكول ريس وج
ــن حلفاء امريكا  ــم فضال ع مذكراته
ــس الوزراء  ــرات رئي ــرد في مذك كما ي
ــبق غوردن براون الذي  البريطاني االس
ــغل منصب وزير املالية اثناء الغزو  ش
الذي انكر اي تنسيق رسمي بالوثائق 
ــة  واحلكوم ــدة  املتح ــات  الوالي ــني  ب
ــون)  ــدا  أن (البنتاغ ــة مؤك البريطاني
ــداد“ ال متلك  ــم بأن ”بغ ــى عل كان عل
ــم يُبلغ  ــامل ول ــلحة الدمار الش أس

”لندن“ بذلك.
الدعاية   واوهام البدائل

ــى غزو  ــارة هنا ال ــا االش ــس مهم لي
ــمي بالتضامن  ــت  وضرب ماس الكوي
ــه  وتبريرات ــه  وتفاصيل ــي   العرب
السطحية ، لكنه اعطى مبررا تاريخيا 
خطيرا بدخول الواليات املتحدة بكل 
ــمي  ــلحتها الى املنطقة او ماس اس
ــاه الدافئة  ــول املي ــتراتيجيا بدخ اس
ــر وزير اخلارجية  ــي على حد تعبي ، الت
ــنجر « الميكن  ــري كيس ــبق هن االس
ــول املنطقة اال  ــات املتحدة دخ للوالي

ــرب  ح االول  ــتحيلني  مس ــق  بتحقي
ــة ، ونهاية  ــة في املنطق ــة عربي عربي
ــوفيتي كقوة موازية « في  االحتاد الس
ــول الواليات  ــهير له عن دخ ــر ش تقري
ــدة ملنطقة املياه الدافئة .واخير  املتح
ــوف  ــني وغورباتش ــق صدام حس حق
هذين املستحيلني. واصبحت امريكا 
ــي ضحية لضرب  ــوة من بلد عرب مدع
بلد عربي اخر املعتدي .وبذلك تختصر 
ــراق اعتبارا من  ــداث ليصبح الع االح
ــيادة  ــدا بال ذات وال س ٢٠ آذار ٢٠٠٣، بل
تتالعب به طموحات  احزاب املعارضة 
العراقية متعددة الوالء للخارج فاقدة 
القوة واغلب منتسبيها من الضحايا 
ــري او ذاتي  ــق قس ــني ،  وتصدي الهارب
ــون بكثير  ــي بعد احلرب اه ــان ما يات ب
ــعبي ومخاوف  مما قلبها ، وبني تردد ش
ــرى العراق  ــرب التي ت ــات احل ــن تبع م
ــني احلرب او بدونها وان  ميتا في احلالت
مايحدث هو ( ترجيح ملرض السرطان 
ــكتة القلبية !) على  على مرض الس
ــوا مباركة احلرب  ــد معارضني رفض ح
ــية  ــتت الرؤى السياس حينذاك.وتش
ــي االعالم واحتالل  ــني حترير العراق ف ب
ــي الذي  ــرار الدول ــب الق العراق حس
ــدة من   ــات املتح ــتحصلته الوالي اس
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
ــي ٢٢ ايار ٢٠٠ ،  ــذي اعتمد ف ١٤٨٣، ال
ــن قراراته  ــى خروجها ع ــي عل لتغط
ــه واحراج  ــنها احلرب دون موافقت وش
ــذي روجوا  ــن العراقيني ال مناوئيها م
ــس احتالال.  ــل حترير ولي ــان مايحص ب
ــة امللتهبة من  ــذه اخلارط ــل ه في ظ
ــوف من  ــات واخل ــداث واالنتكاس االح
ــى من امل  ــران كل ماتبق ــالع الني ابت
ــوة والتحصني واعادة  ــراق في الق للع
ــاك آمال  ــة ، كانت هن ــة التنمي عجل
ــياتون من  ــعبوية عامة بان من س ش

ــووا اخملاطر  ــن ان يحت ــني ميك العراقي
ــدان العراقيني االمل  ــم فق بتعويضه
ــني دول املنطقة  ــاة معقولة ب في حي

على اقل تقدير .
العراق بني جنايتني

ــال العراق من  ــن ماحصل هو انتق لك
ــت  ــي اوصل ــة الت ــة الدكتاتوري جناي
ــليمه منهكا مكبال  ــراق الى تس الع

ــة الدولية ،  ــا الى قوى الهيمن ضعيف
ــة التي جاءت  ــى جناية الدميقراطي ال
بنصوص مغرية في عناوينها خطيرة 
ــتور  ــي تفاصيلها ، فالدس ــامة ف س
الدائم والالنتخابات والتبادل السلمي 
ــتقلة  املس ــات  واملؤسس ــلطة  للس
ــلطة القضاء وتطهير اجليش من  وس

ــى كفاءاته واعادة عجلة  الطارئني عل
ــوع العراق  ــة وخض ــار والتنمي االعم
ــات  ــاء العقوب ــزاب وانه ــون االح لقان
ــرى  اخ ــود  ووع  ، ــون  الدي ــقاط  واس
ــوى طرائف  ــق منها س ــرة لم يب كثي
ــرب  ــل احل ــن جي ــى الس ــرة عل متناث
ــا . بعد ان عاث احلاكم  وجيل مابعده
ــر بالعراق  ــول برمي ــي االمريكي ب املدن

ــش وفتحت  ــل اجلي ــث حُ ــادا حي فس
ــدود وتغولت التيارات الدينية على  احل
ــلطة لتحكم بعقائد متناقضة  الس
حسب ميولوها ومناهجها وتبعياتها 
ــب تبعية  ــة واخلارجية، لتغي الفكري
ــا في ظل  ــة العلي ــة الوطني املصلح
ــوه اخلارطة  ــراس ، بلد مش ذلك االفت

ــد مبوازاة  ــم هي اقليم واح ، من اقالي
ــأ  معب ــي  انتقام ــتور  ودس ــة  الدول
ــتغالل حتى لقضايا  ــاخ ، واس بالفخ
الشعب العادلة وحروبه ضد االرهاب  
ــالد وكاد ان يبطش  ــرق الب ــذي اخت ال
ــى هذه  ــة، حت ــور طويل ــى ده ــا ال به
ــتغلت ومت حصد املكاسب  الدماء اس
ــمها . ستة  ــية واملالية باس السياس

انتخابات للدستور واجلمعية الوطنية 
وثالثة برملانات وسبع حكومات اثنتان 
ــان وواحده لدورتني وثالثة اخرى  موقتت
ــدول احمليطة في املنطقة  ، لتتغول  ال
ــى العراق بنفوذ ايراني ونفوذ تركي  عل
ــة امريكا  ــي ،امام رقاب ــر خليج وتاثي
 ، ــحب  تنس ــم  ول ــحبت  انس ــي  الت

ــة الوحيدة التي  ــراق الدول ليبقى الع
ــل هي دولة دينية  التعرف هويتها ، ه
ــر ام اقتصاد  ــاد ح ــة اقتص ام علماني
ــة تعيننا  ــزي؟ هل امريكا صديق مرك
ــدوة علينا  ــاء ام ع ــرب االقوي ــى ح عل
محاربتها ، ؟ من هو االقوى اجليش ام 
اجلماعات املسلحة ؟، هل امليلشيات 
شرعية ضمن الدولة تتقاضى رواتبها 
ــى الدولة  ــه متمردة عل ــا؟ ، ام ان منه
والتعنيها سيادتها؟  ــق معها  التنس
ــم  ه ــن  وم ــون   احلاكم ــم  ه ــن  م  ،
احملكومون؟ هل احلكم للشيعة الذين 
ــقط ابناؤهم برصاص قادتهم ؟ ،  يس
ــيء مخيمات  ــن متتل ــنة الذي ام للس
ــن  الذي ــراد  لالك ام  ــم؟  به ــني  النازح
ــه فيما  ــى  ماهم علي ــدون عل يحس
يعانون من سلطة العشيرة الواحدة 
ــراً هل  ــة .وأخي ــدرات الدول ــى مق عل
خسرت أميركا في العراق كما خسر 
الشعب فرصته  في ظل  الدميقراطية 
ــرها في  (العراق- امريكية ) كما خس
ــا ربحت  ــة؟   أم انه ــل الديكتاتوري ظ
ــف خلفها، وهي  ــي والقوى التي تق ه
ــرى بلدا يقتل فيه العلماء وأصحاب  ت
ــي  ــاً ف ــني مفضوح ــرأي والصحفي ال
ــة كاعلى  ــات الدولي ــر املؤسس تقاري
ــتويات الفساد وانتهاك  رقم في مس
حقوق االنسان  ويشهد اسوا مرحلة 
ــة  ــم  والصناع ــتوى التعلي ــي مس ف
ــاءات وفوضى  ــة وهجرة الكف والزراع
ــالح وافراغ املناصب  السياسة والس
العليا من اهميتها وتاثيرها . ثري في 
االحصاءات فقير  في الواقع، تواجهه 
مخاطر تشبه الكوابيس من الضياع 
ــا الذهاب الى مصائر اخطر بكثير  ورمب

مما هي عليه االن.
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بغداد/البينة الجديدة

ــياع   ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد ش
ــة  اجللس ــني،  االثن االول  ــوداني،امس  الس
ــوزراء، التي  ــرة جمللس ال ــة العاش االعتيادي
ــاع  األوض ــل  مجم ــة  مناقش ــهدت  ش
ــتجدات الشؤون العامة، والبحث في  ومس
عدد من امللفات والقضايا األساسية، فضالً 
عن متابعة تنفيذ املقررات واإلجراءات التي 
ــبق إقرارها، وإصدار التوجيهات اخلاصة  س
ــب اإلعالمي لرئيس مجلس  بها.وقال املكت
ه رئيس مجلس الوزراء  الوزراء في بيان، «وجّ
ــكات والتحيات ألبناء  والوزراء أطيب التبري
ــعب  ــاء الش ــوم أبن ــردي وعم ــعبنا الك ش
العراقي مبناسبة حلول أعياد نوروز، متمنني 
ــعبنا  ــبة دائماً على أبناء ش أن تعود املناس
ــي أرجاء  ــتان العراق وباق ــي إقليم كردس ف
ــتقرار». بالدنا احلبيبة، باخلير والرفاه واالس

ــوزراء تهنئته ألبناء  م رئيس مجلس ال ــدّ وق
ــالمية كافة،  ــعبنا العراقي ولألمة اإلس ش
ــهر رمضان املبارك،  مبناسبة قرب حلول ش
ــهر مغفرة  مبتهالً إلى الباري أن يجعله ش
ورحمة على بالدنا، وأن يتقبل سبحانه من 

اجلميع صالح األعمال والعبادات».
ونظر اجمللس في امللفات واملقررات املعروضة 
على جدول أعماله واتخذ القرارات املناسبة 

بشأنها.
ــة،  ــات الدوائي ــم الصناع ــال دع ــي مج وف
والعمل على توطينها محلياً من أجل رفع 
نسب االكتفاء الوطني من األدوية املهمة، 
ــات االجتماع  ــوزراء توصي ــس ال ــر مجل اق
ــني  ــأن توط ــي ٩ آذار ٢٠٢٣ بش ــد ف املنعق

الصناعة الدوائية ؛ بحسب اآلتي:
ــع التوزيع  ــي، م ــف احلال ــاء التصني ١- إبق
ــف  التصني ــن  ع ــر  النظ ــض  بغ ــادل  الع
للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون اإلحالة 
ــع الوطنية جميعها وبكميات  على املصان
ــن قبلهم ، من  ــواد املنتجة م ــدة للم موح
ــابعة  خالل تعديل الفقرة (٣) من املادة الس
ــة باملصانع،  ــط اخلاص ــرة من الضواب عش
ــني بآلية  ــني (٤ ، و٥) اخلاصت ــاء الفقرت وإلغ
ــة من  ــز األدوي ــط جتهي ــن ضواب ــع م التوزي
ــاب وزارة  ــواردة في كت ــع الوطنية ال املصان
ــع الوطنية  ــزام املصان ــط، مع الت التخطي
 (cGMP) ــاد مواصفات اجلودة العالية باعتم
وفي حال عدم توفر هذه املواصفات بشكل 

كامل مينح املصنع مدة (١٢) شهراً لاللتزام 
بهذه املواصفات.

٢- إطالق السلف التشغيلية للعقود التي 
يجري إبرامها مع املصانع الوطنية لألدوية، 
ــع مراعاة  ــى (٥٠٪) م ــد عل ــريطة أالّ تزي ش
ــم (١٧) اخلاصة بآلية التعامل  الضوابط رق

مع السلف التشغيلية.
٣- تأليف اجمللس الدوائي (برئاسة وكيل وزير 
الصحة وعضوية املدير العام للدائرة الفنية 
ــركة  ــة، واملدير العام للش في وزارة الصح
ــتلزمات  واملس ــة  األدوي ــويق  ــة لتس العام
ــركة  ــة (كيماديا)، واملدير العام للش الطبي
ــتلزمات  ــة واملس األدوي ــة  ــة لصناع العام
ــر العام للهيئة  ــامراء، واملدي الطبية في س

ــر  واملدي ــارك،  للكم ــة  العام
ــام ملديرية مكافحة اجلرمية  الع
ــة، إضافة إلى عضو من  املنظم
ــي  ــاع الصناع ــاب القط أصح
ــن  ــني ع ــاص وممثل ــي اخل الدوائ
نقابات (األطباء ، وطب األسنان 
ــرض التكامل  ــة) لغ ، والصيدل
ــالً  ــام متمث ــاع الع ــني القط ب
ــاع  والقط ــة،  الصح ــوزارة  ب
ــل العقبات وجتاوز  اخلاص وتذلي

املعوقات.
ــاء مدن صناعية خاصة  ٤- إنش
ــة من خالل  ــة الدوائي بالصناع
ــعة  ــص األراضي الواس تخصي
ــع الدوائية على  ــة املصان إلقام
ــدن الصناعية (٢  وفق قانون امل
ــع  ــيق م ــنة ٢٠١٩) بالتنس لس
ا  ــة وفقً ــدن الصناعي ــة امل هيئ

ا. للقانون املذكور آنفً
ــرة للمصانع القائمة  ــح قروض ميسّ ٥- من
ــا اإلنتاجية  ــب بتطوير خطوطه التي ترغ
ــات املصرفية  ــروط الضمان مع تخفيف ش

بحيث تكون بضمانة املصنع.
ــة  وزارة الصح ــة  ــب موافق ــاد كت ٦-اعتم
اخلاصة باستيراد املواد األولية واملستلزمات 
األخرى من قبل املصانع الوطنية بالتنسيق 
ــة العامة للكمارك،  مع وزارة املالية (الهيئ
والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة 
ــعار وزارة التجارة  ــة، وإش ــذ احلدودي للمناف
واملديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.

ــى األدوية  ــة عل ــة الكمركي ــع التعرف ٧-رف
ــبيه ينتج  ــد لها ش ــي يوج ــتوردة الت املس

ــعر  س ــن  م  (٪١٠٠) ــبة  نس ــى  إل ــا  محليً
ــة املنتج  ــون حماي ــب قان ــتيراد مبوج االس
ــق قانون املنتجات  الوطني من خالل تطبي
ــنة ٢٠١٠)  ــة العراقية رقم (١١ لس الوطني
ــركات احمللية املنتجة  ل، بإمكان الش املعدّ
ــة  ــني مديري ــا وب ــيق بينه ــة التنس لألدوي
ــة  ــي وزارة الصناع ــة ف ــة الصناعي التنمي
ــأن املوضوع، على وفق القانون  واملعادن بش

ا. املذكور آنفً
ــع احللول  ــتكمال وض ــا يتعلق باس وفي م
ــني، فقد أقر مجلس  ــف احملاضرين اجملاني ملل
ــن اجملانيني واإلداريني  ــوزراء حتويل احملاضري ال
ــب  ــغ عددهم(١٤٨٢٥) بحس البال ــان،  باجمل
احلاجة الفعلية املقدمة من املديرية العامة 

لتربية بغداد الرصافة الثالثة، بحسب قرار 
مجلس الوزراء ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، بدءاً من ١ 
كانون الثاني ٢٠٢٣، وفي ما يخص احملاضرين 
ــني والبالغ عددهم (٢٠٦٦٦)  واإلداريني اجملاني
ــارج احلاجة  ــدد الكلّي (خ املتبقني من الع
ــون توزيعهم بني  الفعلية للمديرية)، فيك
ــي محافظة  ــة للتربية ف ــات العام املديري

بغداد، أو إلى باقي الوزارات األخرى).
ــات  ــه للنقاب ــوزراء دعم ــس ال ــع مجل وتاب
واالحتادات، من أجل أن تضطلع بكامل دورها 
ــا يأتي:   املكتب االعالمي  اإليجابي، وقرر م
ــك وزارة املالية العقارات  لرئيس الوزراء متلي
ــات واالحتادات  ــارّ للنقاب ــأ عليها مق املنش

ــة مبوجب قوانني خاصة، التي آلت  املؤسس
إلى وزارة املالية بعد عام ٢٠٠٣، إلى النقابات 
ا بدون بدل، على وفق  واالحتادات املذكورة آنفً
قانون متليك العرصات واملباني األميرية رقم 

(٣) لسنة ١٩٦٠، شريطة التأكد من:
١. عدم وجود عرصة أو بناء لدى اجلهة التي 

تطلب التمليك يصلح للغرض املقصود.
٢. . عدم احتياج احلكومة للعرصة أو البناء 
ــون متليك  ــب نص قان ــراد متليكه، بحس امل

ا. العرصات واملباني األميرية املذكور آنفً
ــذه النقابات  ــارّ فقط له ــتخدم املق ٣- تس
ــذا الغرض، أو  ــوز لغير ه ــادات وال يج واالحت

عرضها لالستثمار أو لإليجار.
ــراءات الداعمة للقطاع  ــتكماالً لإلج واس

ــى اتخاذ  ــجيع املزارعني عل ــي، وتش الزراع
خطوات الترشيد في استخدام مياه الري، 
ــة اجمللس  ــوزراء توصي ــر مجلس ال ــد أق فق
ــة على  ــأن املوافق ــاد بش ــوزاري لالقتص ال
ــرّي بالرّش  ــاط ملنظومات ال ــل األقس تأجي
ــتخدام تقانات الرّي واملكننة  ــروع اس ملش

احلديثة.
ــته باقي املواضيع  وبحث اجمللس في جلس
ــذ  ــه واتخ ــدول أعمال ــى ج ــة عل املعروض

القرارات التالية بشأنها:
ــس  ــرار مجل ــن ق ــرة(٣) م ــاء الفق أوالً/ إلغ
ــة  ــأن حصّ ــنة ٢٠٢٠)، بش ــوزراء(٥٣ لس ال
ــة العامة من الربح، بدءاً من ١ كانون  اخلزين

الثاني ٢٠٢٢.
ثانياً/ املوافقة على املُضي بتطوير البرنامج 
ــارك  للكم ــة  العام ــة  الهيئ ــن  م م  ــدّ املق
(برنامج التصريحة الكمركية اإللكتروني) 
كأساس للربط الشبكي بني جميع املراكز 
ــة)  ــة، والبحري ــة، واجلوي ــة (البري الكمركي
ــارك، وهيئة  ــر الهيئة العامة للكم مع مق
ــى وفق الورقة املرافقة  املنافذ احلدودية، عل
ــرة رابعاً  ــة في نهاية الفق ــاً، مع إضاف ربط
ــون املوازنة العامة  ــروع قان «بعد إقرار مش
ــاً من  ــرة خامس ــذف الفق ــة»، وح االحتادي

التوصيات.
ــس الوزاري للطاقة  ثالثاً/ إقرار توصية اجملل
ــأن التسوية الرضائية  (٨ لسنة ٢٠٢٢) بش
ــوكاز) الكورية  ــركة (ك ــع ش م
اجلنوبية، مشغل حقل عكاس 

الغازي، بحسب اآلتي:
ــغ  ــن مبال ــي م ــرف املتبق ١-ص
ــذي  ال ــة  الرضائي ــوية  التس
ــركة نفط  ــه بني ش ــق علي اتُّف
ــوكاز  ك ــركة  وش ــط  الوس
ــوب  ــة؛ املطل ــة اجلنوبي الكوري
( ــوكاز  ك  ) ــركة  لش ــداده  س
ــة  ــة؛ والبالغ ــة اجلنوبي الكوري
ــط  فق دوالر،   (٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠)
دوالر،  ــون  واربعون ملي ــعة  تس
ــاً بالنفط  ــع نوع ــى أن تدف عل
ــركة  ش ــن  م  (In-Kind) ــام  اخل
النفط سومو، مبوجب  تسويق 
اتفاقية تسوية تضمن حقوق 
ــب قرارات  ــط، بحس وزارة النف

هيئة الرأي في الوزارة.
٢- وضع صيغة التفاقية تسوية 
ــني  ــني الطرف ( Settlement Agreement ) ب
يبقى مبوجبها سريان العقد لسنة واحدة 
ــركة  ــد ش ــا، وتتعه ــخ توقيعه ــد تأري بع
ــب هذه  ــة مبوج ــة اجلنوبي ــوكاز) الكوري (ك
االتفاقية بنقل كامل حقوقها والتزاماتها 
ــركات  ــركة أو ائتالف ش ــة إلى ش التعاقدي
ــر وزارة النفط؛  ا ملعايي ــة وفقً ــة مؤهل عاملي
ا لبنود  لتحل محلها في تطوير احلقل وفقً
ــى التزامها بتقدمي  ــد اخلدمة، إضافة إل عق
ــروع دون أي  ــناد الفني للمش الدعم واإلس
التزامات مالية أو تعاقدية أخرى، أو أن يُصار 
إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك املدة دون 

احلصول على مشغل بديل.

رابعاً/ املوافقة على ما يأتي:
دمج دائرتي (الطاقات املتجددة) مع (البيئة 
ــمية (دائرة  واملياه) في دائرة واحدة حتت تس
ــة واملياه والطاقات املتجددة) في وزارة  البيئ
العلوم والتكنولوجيا املدمجة، استنادًا إلى 
ــوم والتكنولوجيا  ــكام قانون وزارة العل أح

رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٢ املدمجة.
ــوزاري  ــس ال ــة اجملل ــرار  توصي ــاً/ إق خامس
ــنة ٢٠٢٣ املتعلقة  للطاقة (٢٣٠٠٧ ط) لس
ــة  ــة املصري ــع الهيئ ــد م ــد التعاق بتجدي
ــام/ ٢٠٢٣،  ) لع  EGPC ) ــرول ــة للبت العام
ــة بالغة (٤) ماليني برميل من  بكمية عقدي
نفط خام البصرة املتوسط، بواقع مليوني 
ــهر آب  ــهر حزيران ومثلهما لش برميل لش
من عام ٢٠٢٣، بالشروط التعاقدية نفسها 

ا. املعمول بها سابقً
ــات وزارة  ــى مقترح ــة عل ــاً /املوافق سادس
ــأن تطوير عمل مديرية املرور،  الداخلية بش

بحسب اآلتي:
ــل اللوحات املرورية  ــغيل معم ١- نقل وتش
ــة ملديرية  ــة األرض احملاذي ــام على قطع اخل
ــريع لطريق  ــط الس ــب اخل ــي جان ــرور ف امل
ــداد واخملصصة إلى  ــم في بغ محمد القاس
ــل التابعة  ــدالً من املعام ــة، ب وزارة الداخلي
د عليها  ــيّ إلى وزارة الصناعة واملعادن املش
ــالك املوظفني  ــى أن يتم نقل م ــا، عل حالي
ــالك وزارة  ــا من م ــور آنفً ــل املذك ــي العم ف
الصناعة واملعادن إلى مالك وزارة الداخلية/ 
مديرية املرور، والبالغ عددهم (٢٩٤) موظفاً 
ــك أيّ تبعات  ــب على ذل ــريطة أالّ يترت ، ش

مالية.
ــام هندسة املرور في  ٢- إلغاء شعب وأقس
ــكان والبلديات  ــن وزارة اإلعمار واإلس كل م
واألشغال العامة، وأمانة بغداد، والبلديات 
ــة املذكورة  ــى املهم ــات لتتول ــي احملافظ ف
ــمى  ــتحداث مديرية تس في الـتأثيث، واس
ــة الطرق والعالمات املرورية  مديرية هندس
تضمن الشعب واألقسام املذكورة وترتبط 
ــي وزارة الداخلية  ــة ف ــة املرور العام مبديري
ــث،  ــي التأثي ــورة ف ــة املذك ــى املهم لتتول
ــتنادًا للصالحية اخملولة لرئيس مجلس  اس
ــتحداث  الوزراء على وفق أحكام قانون اس
ــل  ــا وتعدي ــة ودمجه ــكيالت اإلداري التش
ــن  م  ٢٠١١ ــنة  لس  (١٢) ــم  رق ــا،  ارتباطه
ــم املهام  ــد االختصاص وتنظي ــل توحي أج

والواجبات ضمن عمل هذه املديرية.



د كاظم اِّـقدادي

ــزي العراق والثقافة العراقية برحيل    نع
ــد  ــن مجي ــد الرحم ــر عب ــب الكبي االدي

الربيعي .. الذي غادرنا امس االول .
ــي   ــه ، وكان يأت ــال مع ــى اتص ــت عل كن
ــتمرار الى ملتقى العلوان في العام  باس
ــرا ، وفقد  ــف كثي ــه ضع ــي ، لكن املاض

ذاكرته في الشهور االخيرة .
اخر زيارة كانت لنا قبل  اكثر من شهرين 
ــع الصديقني الكاتب  ــا ..  ذهبت م تقريب
ــن  عبد االمير اجملر ، والصديق صباح حس
ــد  يحس ال  ــة  بحال ــاه  وجدن ــف  ولالس
ــده البكر حيدر  ــكن مع ول ــا .. يس عليه
ــط منطقة  في بيت متواضع ومؤجر وس

الزعفرانية .
ــعرت باألسى  واحلزن ،  فقد  شخصيا ش
ــرج .. وقد كتبنا  ــي وضع صحي ح كان ف
ــاوية  ــارة واحلالة املأس ــن الزي ــا ع حينه

ــدنا اجلهات  ــذا الروائي الكبير ،  وناش له
ــدوى ، وهو  الروائي الذي  الثقافية دون ج
ــي ،  ــالدب العراق ــره ل ــه وعم ــح  وقت من

ولسمعة العراق الثقافية .
ــة ادبية   ــر الربيعي .. حال ــي الكبي الروائ

ــادرة ومتفردة ومتميزة  في تاريخ الرواية  ن
واالدب العراقي ، لغزارة انتاجه االدبي ..

ــوره   ــامية وحض ــة الس ــه االدبي  وملكانت
ــاط العربية ، مبا  القوي واملؤثر  في االوس
ــتوى  ميلكه من عالقات رصينة على مس
ــل جنيب محفوظ  ــار االدباء العرب مث كب
ــن  وعبدالرحم  ، ــباعي  الس ــف  ويوس

منيف.
ــد حتولت الى افالم  ــض روايات الفقي   بع
عراقية ناجحة  ، ومنها رواية «االسوار» . 
واقيمت الفاحتة على روح الفقيد الراحل 
اعتبارا من يوم امس الثالثاء في منطقة 
الزعفرانية ببغداد وسيقيم  احتاد االدباء 
والكتاب في العراق اليوم االربعاء مجلس 
ــينية عبد  ــى روحه في حس ــة عل الفاحت
ــاعة  ــول علي في الكرادة  من الس الرس

(٣-٦ ) مساء .
ــه  ــر  برحمت ــد الكبي ــد  اهللا  الفقي تغم

الواسعة .. ولذويه الصبر والسلوان.
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الثامنة عشرة) العدد (٤٠٨٢) - األربعاء - ٢٢ - آذار - ٢٠٢٣
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ــان في  ــية مير بها اإلنس ــلة جتارب قاس جتربة املرض واحدة من سلس
مسيرته احملفوفة بالعذاب واأللم ولقسوتها وشدة وطأتها فإن اخلالق 
ــي الدنيا  ــن بقية اخللق ف ــاً مختلفاً ع ــل للمريض ثواب ــم جع العظي
ــة األخروية  ــاس ترفع عنه العقوب ــوت نتيجة مرض ق ــرة ومن مي واآلخ
ــارة املريض  ــن على زي ــهداء ، كما يحض الدي ــة الش ــل معامل ويعام
ــان معها  ــف التي يكون اإلنس ــاالت الضع ــد ح ــه ألنه في أش ورعايت
ــه وندمائه ، وينظر في  ــاً ألهله وأحبته واملقربني منه وأصحاب محتاج
ــأل عن فالن وفالن من أصدقائه ،  الوجوه ويتطلع باهتمام لزواره ، ويس
ــعر بطاقة إيجابية أكبر عندما يزوره  ولعل نفس املريض تتقوى ، وتش
الناس ، وميازحونه ، ويخففون عنه ويقدمون له العون املادي والكلمات 
الطيبة والعبارات الرائقة ، ويتمنون له الصحة ومتام العافية ، فترتاح 
ــاريره ، ويعلو شأنه ، ويشعر أنه ال يسير لوحده  ــه ، وتنشرح أس نفس
ــهر على راحته ،  ــاط مبن يقف إلى جانبه ، ويس ــي احلياة بل هو مح ف

ويكون أمله بالشفاء واخلروج من احملنة كبيراً وكبيراً جداً .
ــع قلة من  ــي اندف ــياً عل ــقطت مغش ــت من مدة ، وس ــا مرض  عندم
ــوت ولعلي كنت  ــفى ، وكنت أصارع امل ــي إلى املش ــاء ونقلون االصدق
ــاً احلياة الفانية لوال لطف اهللا وعنايته ورحمته بي ، وقد تداعى  مودع
ــوص والعالج الطبي  ــفى بالرعاية والفح ــي العاملون في املستش إل
الطارئ الذي مكنني من إستعادة وعيي ، وأنا في غاية اإلرهاق والتعب 
ــي الثانية في  ــديدة ه ــا كنت مصاباً بحالة مرضية عصبية ش بينم
غضون السنوات األخيرة ، وحينها نظرت في الوجوه التي تتطلع إلي 
ــق وخوف ، فوجدتهم قلة من الصحاب املقربني ال يتجاوز عددهم  بقل
ــخاص بينما كان أول احلاضرين والذين وقفوا عند رأسي  ــة أش اخلمس
ــب الصحفيني العراقيني  ــاد الصحفيني العرب نقي ــيد رئيس احت الس
ــتاذ الفاضل مؤيد الالمي الذي اتصل باملسؤولني ، وألح في تقدمي  األس
ــجيع حيث  ــة الصحية الالزمة لي وكان يتحدث إلي برفق وتش الرعاي
شعرت حينها بالقوة ، وإنني لم أترك وحيداً في مواجهة املرض ، وكان 
ــنوفر لك ما حتتاج إليه ، وستكون بخير عما قريب  يقول لن ندعك س

وسنتكفل مبا يكفي لعالجك وعودتك إلى حياتك الطبيعية .
ــا فنقيب  ــت أنتظرها وأمتناه ــن مواقف كن ــف أغناني ع ــذا املوق     ه
ــي مثل نوعاً من  ــة الهرم الصحفي وموقفه مع ــني ميثل قم الصحفي
العالج الذي ساعدني في املقاومة والصمود أمام تلك الوعكة الصحية 
ــك املوقف ما حييت ألنه  ــأحتفظ في ذاكرتي بذل ــة جداً ، وس الصعب
ــأني فهناك أصدقاء لم يكلفوا  ــف لي من معي ومن ال يهتم لش كش
أنفسهم عناء السؤال عني  أو االتصال هاتفياً بي ، وقد كنت معهم 
ــاركهم أحزانهم وأفراحهم ، وأساعدهم حني  خير صديق ، وكنت أش
ــكراً أو أن أسمع  ــاعدتي دون مقابل أو انتظارا لكلمة ش يطلبون مس
منهم ثناءً ، لم يتصل بي البعض برغم كل ما فعلته لهم حيث كنت 
ــديد الوطأة على نفسي  ــند واملعني وهذا في الواقع كان ش لهم الس
ــث وجدت هؤالء مجرد انتهازيني ومدعني ، وال يقدمون كلمة طيبة  حي
ــة ، ولهذا فقد متكنت  ــبع رغباتهم املريض ــوى ما يش ، وال يفعلون س
ــي وخنجره في  ــن يضحك في وجه ــهولة أن أتعرف إلى م ــر وس بيس
ــكراً لكل الذين وقفوا معي وكانوا السند واملعني وأسفي  ظهري .  ش
ــس لكن هذه  ــه مقابل ثمن بخ ــي لطموحاته وعالقات ــى من باعن عل
ــم وخباياهم ،  ــة الناس وأخالقه ــاً في معرف ــة علمتني دروس التجرب
وعرفت من كان معي ومن كان ضدي ، وقد عرفت أصحابي احلقيقيني 
ــكراً  ــجعان ال يتخلون عن واجبهم. فش والذين هم أهل للموقف وش

لهم وبورك حضورهم الطيب واملتواضع .              
Fialhmdany19572021@gmail.com

فراس الغضبان الحمداني 

رأي

NN@ûäΩa@Úiä£
Ôçcâ@Ü‰«@aÏ–”Î@ÂÌà€a@

    لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان املبارك،شهر الطاعة 
علناً للمؤمنني  والغفران، سوى يوم أو يومني ليهلّ هالله مُ
أداء فريضة أساسية من فرائض الدين اإلسالمي احلنيف، 
ا  حيث قال تعالى في محكم كتابه القرآن الكرمي:(( يَا أَيُّهَ
ينَ  لَى الَّذِ تِبَ عَ ــا كُ مَ يَامُ كَ مُ الصِّ لَيْكُ تِبَ عَ نُوا كُ ــنَ آمَ ي الَّذِ
ــهور  )) ورمضان هو خير الش ونَ ــمْ تَتَّقُ لَّكُ مْ لَعَ بْلِكُ ــن قَ مِ
ى  دً رْآنُ هُ يهِ الْقُ ي أُنزِلَ فِ انَ الَّذِ ضَ رُ رَمَ هْ وفيه قال تعالى:((شَ
مُ  نكُ دَ مِ ــهِ ن شَ مَ انِ * فَ رْقَ ٰى وَالْفُ دَ ــنَ الْهُ ــاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ ِّلنَّ ل
ةٌ  دَّ عِ رٍ فَ

ــفَ لَٰى سَ ا أَوْ عَ رِيضً انَ مَ ــن كَ هُ *وَمَ مْ لْيَصُ رَ فَ ــهْ الشَّ
ــرَ  سْ مُ الْعُ ــرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُ مُ الْيُسْ  بِكُ

ُ رَ * يُرِيدُ اهللاَّ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَ
مْ  لَّكُ مْ وَلَعَ اكُ دَ ــا هَ لَٰى مَ  عَ

َ بِّرُوا اهللاَّ ةَ وَلِتُكَ ــدَّ لُوا الْعِ مِ وَلِتُكْ
)) والصيام ليس انقطاعا عن األكل والشرب وما  رُونَ كُ تَشْ
يترتب عليه من صحة للبدن وفرصة إلتباع اسلوب حياة 
ــديد بأوامر  ــل هو أكبر من ذلك كله إنه التزام ش صحي ب
اهللا ونواهيه وعدم معصيته ويعطيك  القدرة على ترويض 
النفس وتهذيبها وتنقيتها من أخطائها ومجابهة حالة 
ــاس باجلوع  ــوع واملطاوعة واالحتمال والصبر واإلحس اجل
الذي يعانيه املاليني ممن يعيشون حتت مستوى خط الفقر 
ون بها رمقهم  أو الكفاف أو رمبا ال يجدون لقمة خبز يسدّ
ــاعدة الفقراء ليس في هذا  ــا يجعلنا منقادين الى مس م
ــام، وانطالقاً من  ــدار كل األي ــل وعلى م ــهر حتديداً ب الش
ار وأصحاب  ــب اإلخوة التجّ ــي هذه احلقائق فإننا نطال وح
ــية الى نبذ كل حاالت  احملال وباعة املواد الغذائية األساس
اجلشع والتربّح وذلك من خالل تخفيض األسعار بالشكل 
ــعبنا  ــني من أبناء ش ــة أمام الصائم ــح الفرص ــذي يُتي ال
للحصول على احتياجاتهم في املائدة الرمضانية. ونحن 
ــاك الكثير ، الكثير ممن نقصدهم  على ثقة أكيدة بأن هن
ــال الطبقات الفقيرة أو  ــوف يضعون نصب أعينهم ح س
ــحوقني من أبناء شعبهم وليكن شعارهم ( ارحموا  املس
ــماء). وحسناً فعلت  من في األرض يرحمكم من في الس
وزارة التجارة عندما افتتحت عدداً من املنافذ التسويقية 
ــواد الغذائية للمواطنني  ــي بعض مناطق بغداد لبيع امل ف
وبأسعار مدعومة بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكرمي. 
ــويقية  د املنافذ التس ــة وتتعدّ ــع التجرب ــل بأن تتس ونأم
لتشمل كل محافظات ومدن العراق من أجل أداء الغرض 
ــاني الذي وُجدت ألجله وهو التخفيف عن  النبيل واإلنس
ــد  كاهل املواطنني وفي املقدمة منهم الصائمني .. ونناش
احلكومة التي يرأسها السيد رئيس الوزراء، محمد شياع 
السوداني احملترم ألن تبادر بإطالق مبلغ من املال على شكل 
ــن واملوظفني واصحاب  د حصراً للمتقاعدي ــدّ «عيدية» حت
الدخل احملدود واملستفيدين من نظام الرعاية اإلجتماعية 
فة ملن يعينها في  ــوب متلهّ ــرور لقل إلدخال الفرحة والس
ــيراً على  ــية، وال نظن أن ذلك عس ــاوز محنتها املعيش جت
ــاء اهللا .. وليكن رمضان  ــة إذا ما أرادت ذلك، ان ش احلكوم
ــهرا فيه اخلير عميم وفيه التوادد والتراحم  هذا العام ش

ما بني أبناء الشعب.
مرحباً بشهر الطاعة و الغفران

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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فريــق التواصل الجماهريي الحكومي برئاســة األخ مستشــار رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى الناجــي يدعــو كافة اإلخــوة واألخوات من النخــب والكفــاءات العراقية من 
مثقفني ومفكرين وخرباء اُّـ تقديم افكارهم ومقرتحاتهم ورؤاهم ألجل مساهمتهم 
بايجــاد الحلول للمشــكالت التي تعاني منهــا البالد واِّـســاهمة َّـ تفعيل رؤيتهم 

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

 شكراً من األعماق اقولها الى الدكتور (مصطفى 
ــه  إلملام ــة  اجللدي ــراض  األم ــي  اخصائ ــازم)  احل
باختصاصه وسعة معرفته وتعامله الراقي مع 

مرضاه فسدد اهللا خطاه وحفظه ورعاه.

اِّـواطن
حاتم القريشي

ــكر جهودكم الكرمية في متابعة طلبات املواطنني   نش
ــيد العقيد  ــكرنا الى الس ــوازات ونؤكد ش اخلاصة باجل
رياض (ابو احمد ) والعقيد عدي حامت محمد مدير اصدار 
ــي جلهودكم  ــجل تقديرنا العال ــوازات الصليخ ونس ج

الكرمية .

اِّـواطن / فاروق محسن خليل النعيمي

äÌÜ�‘�m@Î@äÿë Êb‰nflaÎ@äÌÜ‘mÎ@äÿë
Úflb»€a@paãaÏ¶a@ÚÌäÌÜfl@µa@

متابعة / البينة الجديدة   
ــفت وكالة االستخبارات  كش
والتحقيقات االحتادية التابعة 
ــات  مالبس ــة  الداخلي ــوزارة  ل
وألقت  ــة،  ــل غامض جرمية قت
ــي  ف ــل  القات ــى  عل ــض  القب
بغداد. وذكر بيان  أنه «تستمر 
ــتخبارات  ــة االس ــارز وكال مف
ــي  ف ــة  االحتادي ــات  والتحقيق
ــة بتقدمي الدعم  وزارة الداخلي
ــات  للجه ــتخباري  االس
اجلرائم  ــف  لكش التحقيقية 
ــة الفنية للقبض  وتقدمي االدل
ــت  وأضاف ــني».   املتهم ــى  عل

ــة  ــارز الوكال ــة، أن «مف الوكال
ــة  ــف جرمي ــن كش ــت م متكن
ــة لطفل يبلغ من  قتل غامض
ــنة مت قتله ورميه  العمر ١٢ س
ــي بغداد  ــب نفايات ف في مك
ــن قبل  ــينية م منطقة احلس
ــكن قريبا من  متهم حدث يس

دار اجملنى عليه».

ــرطة في وزارة الداخلية  ــذ صدور تكليفه عميداً لكلية الش  من
ــمير) مهامه بكل همه واخالص  يواصل اللواء الدكتور (عدي س
ــى بتخريج الضباط ليرفدوا  ــذا الصرح االمني الذي يعن إلدارة ه
املؤسسة االمنية بالطاقات الشابة املدربة واملؤهلة لتولي مهام 
عملها على اكمل وجه .. فبوركت جهوده وسدد اهللا خطاه وهو 

يواصل عمله في خدمة العراق وشعبه االبي.


