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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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ــف لتقرير هيئة النزاهة  أي قارىء منص
ــن اجنازاتها للعام  ــة الذي تضم األحتادي
املاضي (٢٠٢٢) سوف يتوقف أمام جملة 
ــة في آن واحد ..  حقائق مفرحة وصادم
ــو حجم اجلهد املبذول  املفرحة منها ه
للتصدي للفاسدين من خالل فعاليات 
ــات واالخبارات والقضايا اجلزائية  البالغ
ــتقدام وحجم ما  ــر القبض واألس وأوام
ــد اآلن لكن  ــوال حل ــن أم ــترداده م مت اس
ــاد  ــاً هو حجم الفس ــادم حق ماهو ص
ــام املنهوب الذي  ــري واملال الع املستش
ــرات التريليونات من الدنانير  جتاوز عش
وهو مايجعلنا نسأل بقوة : من البطل 
ــاق  أعن ــوي  يل أن  ــتطاعته  بإس ــذي  ال

ــا املنهوبة  ــترد اموالن ــة» ويس «احلرامي
ــة  ــرقوه خلزين ــار س ــتعيد كل دين ويس
ــار  ــى رؤوس كب ــرب عل ــة .. إن الض الدول
الفاسدين واللصوص يجب ان يتواصل 
ــي  ــب الوطن ــوادة ألن الواج ــن دون ه م
يقتضي حماية املال العام واحلرص على 
ــعب .. يحصل  ــى قوت الش احلفاظ عل
ــن  ــوارد م ــات تت ــل معلوم ــي ظ ــذا ف ه
ــاد كبيرة  مصادر مطلعة بأن رؤوس فس
و «عتاوي سمينة» من املسؤولني سوف 
تتدحرج في قابالت األيام ولعل البداية 
ــت بالفعل من خالل القبض على  حتقق
ــبق  ــني األس ــوان الوقف الس رئيس دي
«سعد كمبش» على خلفية هدر كبير 
ــن بانتظار «الصوالت»  باملال العام ونح
التي نريدها هذه املرة صاعقة وقاصمة 

ــى ثروات  ــن تطاولوا عل ــر كل الذي لظه
ــة اخرى  ــي قضي ــاد !!. وف ــالد والعب الب
ــر ومحيّر  ــؤال كبي ــدّ مهمة هناك س ج
ــو : ملاذا اخفقت  ــي الوقت ذاته ذلك ه ف
ــاء  ــية احلاكمة بإنش الطبقة السياس
نظام دميوقراطي وبناء دولة املؤسسات؟ 
ــل بعد (٢٠)  ــاد التخبط والفش وملاذا س
عاماً من سقوط صنم الدكتاتورية ؟. ان 
ــباب احلقيقية التي  واحد من اهم األس
تكمن وراء هذا الفشل والتخبط يكمن 
ــي مقدمتها  ــور جوهرية ف ــدة ام في ع
غياب الرؤية األستشرافية للمستقبل 
ــؤولية  ون للمس ــدّ ــن يتص ــل م ــن قب م
ــتراتيجية وغياب  ــاب اخلطط األس وغي
ــاذ  ــة وإنق ــاء دول ــي بن ــة ف اإلرادة احلق
ــعب مما هو فيه من ضياع ومن هنا  الش

ــية احلاكمة  فإن على الطبقة السياس
ــش عن مكامن  ــها وتفت ان تراجع نفس
ــه، وإال  ــاوزه وتصحيح ــل جت ــأ ألج اخلط
ــتكون من سيئ الى ماهو  فإن األمور س
ــأن آخر هناك مطالبات  ــوأ .. وفي ش اس
موجهة للسيد وزير الداخلية الشجاع 
ــن مواطنني  ــمري» م ــد األمير الش «عب
ــوري  الف ــل  بالتدخ ــدونه  يناش ــر  كث
ــات متتهن االجتار  لتخليصهم من مافي
باملتسولني واتخاذهم وسيلة للكسب 
ــيء لصورة  ــي ظاهرة اجتماعية تُس وه
ــك العمل بجد  ــراق الناصعة، وكذل الع
ــة لعصابات  ــات موجع ــديد لكم لتس
ــي اآلونة  ــتفحلت ف ــدرات التي اس اخمل
ــة تخليص اجملتمع من هذه  األخيرة بغي

اآلفة اخلطيرة جداً .. جداً.

كتب رئيس التحرير
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كتب محرر الشؤون احمللية
ــيبة البيضاء»  ــد املاليني من املتقاعدين أصحاب «الش يناش
ــوداني) لفتح  ــياع الس ــد ش ــوزراء ( محم ــس ال ــيد رئي الس
ــتقبالهم واللقاء بهم واالستماع واإلنصات  أبوابه ألجل اس
ملطالبهم املشروعة قانوناً بشكل مباشر بعيداً عن تشكيل 
ــة غير امينة  ــع والتجارب إنها حلق ــان التي اثبت الواق اللج
ــى .. نعم يارئيس  ــب القرار األعل ــال املطالب لصاح في إيص
ــرعة ليدخلها  ــجاع وافتح أبوابك مش الوزراء خذ قرارك الش
ــبب تدني  ــنب واإلجحاف بس ــم الغ ــن ناله ــدون الذي املتقاع

رواتبهم الشهرية التي ال تكفي لسداد ثمن الدواء والعالج

مشروع القناة الجافة .. مستقبل سيغري وجه العراق

ــس الوزراء، محمد  اختتم رئيس مجل
شياع السوداني، امس األربعاء، زيارته 
ــة أنقرة.وذكر  ــة التركي ــى العاصم إل
ــان أن األخير  ــوداني في بي مكتب الس
«عاد إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته 
ــة التركية،  ــى اجلمهوري ــمية إل الرس
التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع».
ــد مباحثات  ــوداني عق ــر أن الس يذك
ــراك في  ــؤولني األت ــعة مع املس موسّ
ــي وصلها صباح  العاصمة أنقرة، الت
ــا يتعلق  ــي م ــة ف ــس االول، خاص أم
ــروع «القناة  ــاه واألمن ومش مبلف املي
الرئيس  ــع  م ــاق  االتف ــرى  اجلافة».وج
التركي رجب طيب أردوغان، على زيادة 
ــات املائية جملرى نهر دجلة إلى  االطالق
ــهر، باإلضافة إلى  ة ش ــني وملدّ الضعف

ــككي املزدوج  االتفاق على الربط الس
بني العراق وتركيا عبر «مشروع طريق 
ــة». وأكد  ــاة اجلاف ــة» أو «القن التنمي
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
ــة (القناة  ــق التنمي ــروع طري ، إن مش
ــيربط  ــراق وتركيا س ــة) بني الع اجلاف
ــرق بالغرب.وقال رئيس الوزراء في  الش
ــع الرئيس  ــترك م مؤمتر صحفي مش
التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: 
ــمية  ــعداء بهذه الزيارة الرس «إننا س
ــا في عاصمتها  ــارة العزيزة تركي للج
ــط بعالقات عميقة  أنقرة، حيث نرتب
ــاور جغرافي خلق  ــق تاريخي وجت وعم
بيننا عوامل في تأطير أواصر العالقة 
ــى البلدين  ــا ينعكس عل ــا مب ومتتينه
ــن  ــازي والتضام ــدد التع ــن، وجن اجلاري
ــعبا إزاء كارثة  مع تركيا حكومة وش
ــزال، ونثمن الدور الكبير لكل فرق  الزل

اإلغاثة التي متكنت من إنقاذ عشرات 
املواطنني».وأضاف» كانت  ــن  م اآلالف 
ــات مثمرة وبناءة وحديث  لدينا مباحث
مسؤول وجاد مع الرئيس أردوغان، ومن 
ثم عقدنا االجتماع املوسع للوفدين، 
ــز العالقات بني  حيث ركزنا على تعزي
ــة وخاصة  ــاالت كاف ــن في اجمل البلدي
ــاس  ــا أس ــادي ووضعن ــال االقتص اجمل
ــقاء واجليران  ــاون مع األش تعزيز التع
ــكل  ــال االقتصادي بالش في هذا اجمل
ــس على مجمل العالقات  الذي ينعك
ــة  ــة واألمني ــية واالجتماعي السياس
ــروع طريق  بني البلدان».وذكر، أن» مش
ــة ليس فقط  ــاة اجلاف ــة والقن التنمي
للعراق وتركيا وإمنا للمنطقة والعالم، 
ــل البضائع  ــي لنق ــر العامل ــو املم وه
والطاقة ويربط الشرق بالغرب»، الفتا 
ــينقل البضائع  ــى، أن» هذا املمر س إل

إن  ــوزراء  ال ــس  رئي ــع  والطاقة».وتاب
ــوف تُنقل عبر طريق  «الطاقة التي س
ــتكون  ــة) س ــاة اجلاف ــة (القن التنمي
ــراق الذي  ــة ومن الع ــن دول املنطق م
ــنوات  ــل أن يكون خالل الس من املؤم
املقبلة وفق الرؤية التي تعمل عليها 
ــدرة للغاز بحكم  ــة دولةً مص احلكوم
ــة هائلة». ــروة غازي ــن ث ــا ميتلكه م م
ــروع كان محط  ــذا املش ــد، أن» ه وأك
بحث مستمر بني العراق وتركيا على 
ــوم وصلنا  والي ــتويات،  مختلف املس
ــالن مع الرئيس أردوغان»،  إلى هذا اإلع
ــي دول  ــقاء ف ــا» الدعوة لألش موجه
ــاع قريب  ــد اجتم ــى عق ــة إل املنطق
ببغداد ملناقشة مراحل هذا املشروع 

احليوي بشكل تفصيلي».

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a هل سيصوت الربِّـان على ما تبقى من مواد قانون االنتخابات ويمرره السبت اِّـقبل باالجماع؟
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ــات ذي  ــة جناي ــدرت محكم أص
ــا  حكم ــاء،  االربع ــس  ام ــار،  ق
ــا بحق مجرمني  باالعدام غيابي
اثنني عن جرمية خطف الناشط 
ــي مدينة  ــي) ف ــجاد العراق (س
ــر  ٢٠٢٠.وذك ــام  ع ــة  الناصري
املكتب اإلعالمي جمللس القضاء 

ــان أن «محكمة  ــي بي ــى ف االعل
ــدرت حكما  ــات ذي قار أص جناي
ــني اثنني  ــق مجرم ــدام بح باالع
ــط (سجاد  قاما بخطف الناش
«احلكم  أن  إلى  العراقي)».ولفت 
يأتي استنادا الحكام املادة ٤٢١ 
/ ج / من قانون العقوبات وبداللة 

املواد ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه.
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È‹‡«@‚bËfl@äëbjÌ@ó‡Ó:a
باشر  نائب محافظ البنك املركزي اجلديد فيصل الهيمص، 
ــك املركزي في بيان  ــاء، مهام عمله.وقال البن امس األربع
ــب محافظ البنك املركزي اجلديد فيصل الهيمص  إن «نائ
ــي املنصب».وأعرب الهيمص،  ــر امس، مهام عمله ف باش
ــروح الفريق وللخطط التي  ــن «دعمه الكامل للعمل ب ع
ــاء بواقع  ــزي، بهدف االرتق ــا محافظ البنك املرك وضعه
ــعي لتحمل املسؤولية  البنك والنهوض به».وأكد، «الس
املوكلة إليه، وأن يكون على قدر هذه املهمة»، مشيراً إلى 
ــات الدولة،  أن «البنك املركزي يعد واحداً من أهم مؤسس

حيث يلعب دوراً مهماً في خدمة اجملتمع. 

بغداد /

÷aä»€a@ÍbÓfl@âÖbñfl@Û‹«@√b–z‹€@›ub«@ıaäug@áb•a@µa@Ï«Üm@ÚÓÿÌäfl˛a@Ò7–é€a

Êböflâ@äËë@fi˝Å@ÚÓflÏÿßa@pbéç˚Ωa@ø@Ô8ä€a@‚aÎÜ€a@pb«bç@óÓ‹‘m@ZÚflb»€a@Ú„bfl˛a

ــا  الين ــداد،  بغ ــي  ف ــة  األمريكي ــفيرة  الس ــت  دع
ــراء  إج ــاذ  اتخ ــى  ال ــاء،  األربع ــكي،امس  رومانوس
ــاه العراق.وكتبت  ــاظ على مصادر مي عاجل للحف
ــابها في تويتر ، «منذ آالف  ــكي على حس رومانوس

ــرات اجملتمعات في  ــرا دجلة والف ــنني، غذى نه الس
املنطقة ومنحنا واحدة من أعظم #حضارات العالم».
وأكدت على أنه «يجب على جميع املستفيدين من 
هذه املياه اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر 

املياه في هذه األوقات الصعبة».

ــة  ــة العام ــت األمان  وجه
ــص  ــوزراء، بتقلي ــس ال جملل
ــمي   الرس الدوام  ــاعات  س
ــر  ــات والدوائ ــي املؤسس ف
ــاعة  ــة كافة، (س احلكومي
واحدة)، خالل شهر رمضان 
ــى  ــاده اهللا عل أع ــارك،  املب

ــر  ــي باخلي ــعب العراق الش
ــت  والبركة.وفوض ــن  واليم
ــوزارات  ال العامة،  ــة  األمان
ــة  املرتبط ــر  غي ــات  واجله
كافة؛  ــات  واحملافظ ــوزارة  ب
ــاعة التقليص)  ــد (س حتدي
في بداية الدوام الرسمي أو 

نهايته.

بغداد /

بغداد /

بغداد /



البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــن، معاون  ــدس حامت محمد حس زار املهن
ــة واملالية،  ــؤون اإلداري ــام للش ــر الع املدي
ــي يومه  ــي األول ف ــوى الدول ــرض نين مع
ــركات  ــرى جولة على الش ــي، وأج اخلتام
املشاركة في املعرض لغرض االطالع على 
ــركات،  ــي تقدمها تلك الش اخلدمات الت
ــيما  ــث إمكانية التعاون معها، الس وبح
ــع اختصاص عمل  ــك التي لها صلة م تل
ــيد املعاون  ــركتنا. كما استقبل الس ش
ــم  جن ــيد  الس ــوى  نين ــظ  محاف اإلداري، 

ــركتنا، وبحثا  اجلبوري، الذي زار جناح ش
ــبل تعزيز دعم واسناد اتصاالت نينوى  س
ــي تنفذها،  ــاريع الت ــاز املش ــرعة اجن لس
ــات تلبي  ــدمي خدم ــي تق ــهم ف ــا يس ومب
ــارة  ــوح مواطني احملافظة. جتدر االش طم
ــة  ــاالت ومعلوماتي ــة اتص ــى أن مديري إل
نينوى إحدى تشكيالت الشركة العامة 
ــاركت في  ــة ش واملعلوماتي ــاالت  لالتص
ــركة نور البداية  املعرض باإلضافة إلى ش
ــل الضوئي في  ــروع الكاب ــغلة ملش املش

احملافظة.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــن مدير  ــرة م ــة مباش مبتابع
إلنتاج  العامة  ــركة  الش عام 
ــة الكهربائية املنطقة  الطاق
ــي  عل ــدس  املهن ــطى  الوس
احمد  باشرت محطة كهرباء 
املنصورية الغازية في  العمل 
ــل الصيف  ــراب فص ــع اقت م
ــة  ــر محط ــن مدي ــث اعل حي
ــة  الغازي ــة  كهرباءاملنصوري
املهندس:-ماهر محجوب، في 
ــي (٢٠ آذار  ــوم  االثنني املاض ي
ــة لتوليد  ــودة احملط ٢٠٢٣)، ع
ــع  م ــة  الكهربائي ــة  الطاق

الصيف،  اقتراب حلول فصل 
ــغيل جميع  ــا أنه مت تش مبين

وحدات احملطة ورفد الشبكة 
الوطنية بسعة ٥٠٠ ميغاواط. 

ــيد محجوب، إعادة  وأكد الس
تشغيل جميع وحدات احملطة 
ــل بالغاز  الطبيعي  التي تعم
ــغ  ــراق، والبال ــى الع ــورد إل امل
ــدات من نوع  ــا أربع وح عدده
«إي ٢ - ألستوم ١٣»، وبسعة 
تصميمية ١٨٢ ميغاواط لكل 
وحدة، مشيرا إلى أنه مت تزويد 
ــة» بـ ٥٠٠  ــبكة الوطني «الش
ميغاواط، بواقع ١٢٥ ميغاواط 
لكل وحدة، وبضغط «٦٣ بار»، 
ــادة كمية الغاز  ــك بعد زي وذل

اجملهز من املصدر.

2محليات
@ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@paÖä–fl@Âfl@Êb‰üc@HSI@…ÓiÎ@kÌäËm@ÚÓ‹‡«@¡j§@Ú◊6íΩa@ÚÓib”ä€a@÷ä–€a@NN@Òâbvn€a

ÊâÜn€a@Úzœbÿfl@wflb„5€@paãb¨�aÎ@paÜvnéΩa

÷aä»€a@ø@Ô„eä‘€a@›‡»‹€@èflb®a@?üÏ€a@ä∑˚Ωa@·Ó‘Ì@Êeä‘€a@‚Ï‹»€@?üÏ€a@å◊äΩa

بغداد / البينة الجديدة
عقد الدكتور حازم راضي احلفاظي وكيل الوزارة 
ــؤون اإلدارية رئيس الفريق اجتماعا للفريق  للش
الوزاري ملتابعة البرنامج احلكومي آليوم في مقر 
ــاريع املدرجة  ــة نسب إجناز املش الوزارة ملناقش
ــبل  ــي والس ــج احلكوم ــرات البرنام ــن فق ضم
ــير  ــاوز املعوقات التي تواجه س ــة بتج الكفلي
ــل واجنازها وفق التوقيتات الزمنية املثبته.   العم
ومت خالل االجتماع مناقشة مخرجات االجتماع 
الذي عقد في االمانة العامة جمللس الوزراء/ دائرة 
ــؤون املواطنني وحضره  ــيق احلكومي وش التنس
السيد عباس عمران مدير عام دائرة التخطيط 
واملتابعة والذي مت خالله مناقشة  آخر ماوصلت 
ــوزارة املدرجة في  ــاريع ال ــب إجناز مش اليه نس
ــجل اي مالحظة  ــي ولم تس ــج احلكوم البرنام

على تنفيذ تلك املشاريع .

البينة الجديدة/ قاسم حوشي 

ــر  مدي ــوي  املوس ــامت  ح ــى  مصطف ــور  الدكت ــرح  ص
ــاح فريق طبي  ــفى الكندي التعليمي عن جن مستش
في مركز القسطرة القلبية وللمرة االولى بعد افتتاح 
ــطرة القلبية في مستشفى الكندي  عمليات القس
ــراء تداخل  ــداد/ الرصافة بإج ــة بغ ــع الى صح والتاب
ــن العمر (٥٧)  ــخيصي ملريضة تبلغ م ــطاري تش قس
عاما. واوضح الدكتور حسن فدعم اختصاص أمراض 
ــطرة القلبية رئيس الفريق ان املريضة  القلب و القس
كانت تعاني من ذبحة قلبية مع تضيق في الشرايني 
ــة القلبية مبينا في الوقت ذاته   إجراء عملية  التاجي
ــطرة تشخيصية وفتح الشرايني املغلقة،  واثنى  قس
ــي والتمريضي  ــق الطب ــود الفري ــوي على جه املوس
ــاح التام  ــطرة بالنج ــت عملية القس ــاند وكلل الس

واملريضة بحالة صحية جيدة.

@Òä�é”@ÚÓ‹‡«@fiÎa@ãb¨a@Z@Úœbïä€a@Úzï
@Ü‰ÿ€a@Û–ínéfl@ø@ÚÓñÓÇím@ÚÓj‹”

@Ô‡Ó‹»n€a

كركوك / البينة الجديدة
بحث وزير التعليم العالي نعيم العبودي ومحافظ كركوك 
ــات  ــس  األربعاء، دعم املؤسس ــعيد اجلبوري، ام راكان س

األكادميية في احملافظة.
ــر التعليم والبحث  ــت وزارة التعليم في بيان، إن «وزي وقال
ــة كركوك  ــى محافظ ــودي وصل إل ــم العب ــي نعي العلم
ــوري». وأضاف، أنه  ــعيد اجلب ــى محافظها راكان س والتق
ــات األكادميية في احملافظة وتنمية  «متّ بحث دعم املؤسس

مشاريعها اجلامعية».

بغداد / البينة الجديدة
ــمري أجرى  ــيد عبداالمير الش بتوجيه من وزير الداخلية الس
فريق عمل مشترك من الشرطة اجملتمعية في دائرة العالقات 
ــد غالب العطية  ــة العمي ــياحي برئاس واإلعالم، واألمن الس
ــائية على عدد من النوادي الليلية في  ــية مس جولة تفتيش
ــة عن القبض  ــفرت احلمل ــداد لرصد اخملالفات فيها، واس بغ
ــادٍ من تلك النوادي. ــى احدى الفتيات القاصرات، وإغالق ن عل
ــد اخملالفات  ــرطة اجملتمعية لرص ــي هذه احلملة من الش وتأت
ــل بعض ضعاف  ــات الصغيرات من قب ــتغالل الفتي وملنع اس

النفوس وزجهن في هكذا أماكن موبوءة ومشبوهة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرة الرقابة التجارية واملالية  اعلنت دائ
عن متكن فرقها الرقابية في محافظتي 
ــيق  ــة ونينوى وبالتنس كربالء املقدس
مع االجهزة االمنية من احباط عملية 
ــلة  لبيع مواد غذائية مخصصة للس
ــات  كمي ــط  ضب ــك  وكذل ــة  الغذائي
ــاحيق  كبيرة من املواد الغذائية ومس
التنظيف منتهية الصالحية تباع في 
االسواق احمللية ، اكد ذلك رياض مهدي 
ــوي مدير عام الدائرة وأوضح بأن   املوس
ــي محافظة كربالء  ــرق الرقابية ف الف
ــيق مع جهاز االمن  املقدسة وبالتنس

ــي متكنت من ضبط عجلة نوع  الوطن
كيا حتمل مواد غذائية من زيت الطعام 
ــرز واحلمص  ــة وال ــون الطماط ومعج
ــن مفردات  ــة ضم ــدس مخصص والع
السلة الغذائية وبكميات كبيرة تقدر 
ـــ(٣) اطنان ومتوجهة نحو  حمولتها ب
ــرض بيعها حيث  ــواق احمللية لغ االس
ــواد والقاء  ــك امل ــى تل ــظ عل مت التحف
القبض على سائق املركبة والتحقيق 
ــل االجهزة االمنية ملعرفة   معه من قب
ــة املهربة  ــواد الغذائي ــدر تلك امل مص
ــة الرادعة  ــراءات القانوني واتخاذ االج
ــياق متصل  ــني ، وفي س ــق اخملالف بح
ــة في محافظة  ــت الفرق الرقابي متكن

ــيق مع مديرية اجلرمية  نينوى وبالتنس
ــن ضبط كميات كبيرة من  املنظمة م
ــاحيق التنظيف   املواد الغذائية ومس
ــواق  منتهية الصالحية تباع في االس
احمللية دون االكتراث الى خطورة تداول 
ــني املواطنني ومت التحفظ  هذه املواد ب
ــات املضبوطة من  على جميع الكمي
ــي احملافظة .  ــزة االمنية ف قبل االجه
ــتمرار  مؤكدا في الوقت ذاته على اس
ــة  ــة مبتابع ــة اخلاص ــالت الرقابي احلم
ــواق  ــواد الغذائية في االس ــعار امل اس
احمللية ضمن خطة الدائرة الرامية الى 
حتقيق االمن الغذائي في بغداد وعموم 

احملافظات.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــل ٢٠٢٣،  يهدف اليوم العاملي للس
ــعار «نعم.. ميكننا  الذي وُضع له ش
ــل» إلى بث األمل  القضاء على الس
والتشجيع على انخراط القادة على 
أعلى مستوى، وزيادة االستثمارات، 
وتسريع تطبيق التوصيات اجلديدة 
ــذ  واألخ ــة،  املنظم ــن  ع ــادرة  الص
ــراءات،  اإلج ــريع  وتس باالبتكارات، 
ــات  القطاع ــدد  املتع ــاون  والتع
ــل. وينطوي هذا  ملكافحة وباء الس
العام على أهمية حاسمة، بالنظر 
ــليط  إلى الفرص املتاحة لزيادة تس
ــداء  وإب ــوع  املوض ــى  عل ــواء  األض

ــي االجتماع   ــي ف االلتزام السياس
ــتوى لألمم املتحدة بشأن  رفيع املس
ــينصب  ــل في عام ٢٠٢٣. وس الس
ــل  االهتمام في اليوم العاملي للس
ــث البلدان على  ــذا العام على ح ه
ــدم في الفترة  ــراز املزيد من التق إح
ــع  رفي ــاع   االجتم ــبق  تس ــي  الت
املستوى لألمم املتحدة بشأن السل 
ــتوجه املنظمة    ــي عام ٢٠٢٣. وس ف
ــركاء من أجل  نداء للعمل مع الش
ــريع  ــدول األعضاء على تس حث ال
ــر املقررات العالجية التي  وتيرة نش
ــي املنظمة بإعطائها في مدة  توص
أقصر عن طريق الفم حصراً لعالج 

ــة. ويحتفي  ــاوم لألدوي ــل املق الس
باليوم العاملي للسل كل سنة في 
ــأن السل  ٢٤ آذار  إلذكاء الوعي بش
ــى القضاء على  واجلهود الرامية إل
ــد هذا  ــي، ويخل ــاء العامل ــذا الوب ه
ــبب  ــاف اجلرثوم املس اليوم اكتش
ــوم من  ــذا الي ــل ه ــل في مث للس
ــد العالم  ــل لقد اك ــام ١٨٨٢.اج ع
ــعاره  ــون ومضمون ش اجمع مبكن
ــا القضاء على  ــذا العام (ميكنن له
ــرن العزم  ــدرن ) اذا ما اقت مرض الت
ــي  احلكوم ــناد  واإلس ــي  السياس
املسئول ليكون رديفا داعما ساندا 
ــة  مكافح ــتراجتية  إلس ــا  ومتبني

ــناد  ــراق لكون إس ــي الع ــدرن ف الت
وتامني متطلبات البرنامج الوطني 
ملكافحة التدرن في العراق تشكل 
عوامل االرتكاز لتسريع استئصال 
والتوجهات  ــزات  املرتك .ان  ــرض  امل
واملستجدات واالجنازات والتحديات 
ــي املتأتي  ــا البيان الصحف تناوله
ــرة واملتابعة العملية  من اخلبرة الث
ــس جمعية  ــيد رئي ــة للس العاملي
ــراض  واإلم ــدرن  الت ــة  مكافح
ــيد مدير  ــة العراقية والس الصدري
ــر  ــدرن مدي للت ــي   الوطن ــد  املعه
التدرن  الوطني ملكافحة  البرنامج 

في العراق .

البينة الجديدة / قاسم الجيزاني 
ــوم القرآن  ــي لعل ــز الوطن ــام املرك اق
 ٣/  ٢١ ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــاح  صب
/٢٠٢٣ املؤمتر الوطني اخلامس للعمل 
القرآني في العراق بالتعاون مع اجملمع 
ــرآن الكرمي التابع للعتبة  العلمي للق
ــة  ــى قاع ــة، عل املقدس ــية  العباس
املؤمترات في مقام االمام املهدي (عج) 
ــة، مبشاركة مدراء  في كربالء املقدس
ــي العتبات  ــدور القرآنية ف املراكز وال
املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة 
ــجد الكوفة وااحلشد االشعبي  ومس
القرآنية  ــات  والتجمع الروابط  واحتاد 
ــات والشخصيات  وعدد من املؤسس
القرآنية في العراق.افتتحت فعاليات 
ــن الذكر احلكيم،  املؤمتر بتالوة آيات م
ــية ليث  بصوت قارئ العتبة العباس

ــورة الفاحتة  ــراءة س ــم ق ــدي ث العبي
ــراق  ــهداء الع ــى ارواح ش ــاً عل ترحم
ــيد الوطني،  ــتماع للنش االبرار واالس

ــع العلمي  ــك كلمة اجملم ــت ذل أعقب
ــرمي  القاها املعاون العلمي  للقرآن الك
ــور لواء العطية،  لرئيس اجملمع الدكت

رحب فيها باملشاركني في املؤمتر وأكد 
ــر الذي يجتمع  على أهمية هذا املؤمت
ــدور القرآنية في  فيه ممثلي املراكز وال
ــة واملزارات الشريفة  العتبات املقدس
ــالً عن  ــجد الكوفة فض ــة مس وامان
ــخصيات القرآنية  ــات والش املؤسس
ــر العمل  ــل تطوي ــن اج ــل م للتواص
ــم تلتها كلمة  ــي العراق.ث القرآني ف
ــوم القرآن  ــي لعل ــر املركز الوطن مدي
ــع العامري، قدم  ــارئ راف الدكتور الق
ــع  ــر للمجم ــكر والتقدي ــا الش فيه
ــتضافته  ــي للقرآن الكرمي  الس العلم
ــيد رئيس ديوان  فعاليات املؤمتر وللس
ــدر  حي ــور  الدكت ــيعي  الش ــف  الوق
ــمري لدعمه االنشطة القرآنية،  الش
ــح،  ان املركز الوطني عمد على  واوض
ــة  ــة للنخب ــابقات وطني ــراء مس إج

ــاء  للنس ــك  ــال وكذل بالرج ــة  خاص
ولطلبة العلوم الدينية وللمكفوفني 
ــة املدارس  ــابقة طلب ــال عن مس فض
ــال  ــن الذكور واإلناث وإرس الثانوية م
األوائل منهم إلى املسابقات الدولية، 
ــي اخلامس  ــر الوطن ــاور املؤمت وان مح
ــابقات الوطنية  تتضمن دراسة املس
ــيح  ــة وكيفية ترش ــب القرآني للنخ
ــات القارئ  ــاظ ومواصف ــراء واحلف الق
ــابقات النخبوية  ــح لهذه املس املرش
ــة األسباب  الوطنية ودعا الى مناقش
ــدم فوز  ــي تقف وراء ع ــة الت احلقيقي
العراق في املسابقات الدولية والبحث 
عن األسباب من خالل استضافة عدد 
ــوا العراق  ــابقني الذين مثل من املتس
ــؤولة  ــابقاً واجلهات القرآنية املس س
عنهم وذلك من أجل النهوض بالواقع 

ــن طريق ايجاد آليات وطرح  القرآني ع
ــأنها  أفكار ورؤى يتبناها املؤمتر من ش
ــوال ناجحة والعمل على  أن تكون حل
الواقع.وتخلل  أرض  ــى  ــا عل تطبيقه
ــعة  واس ــوارات  ح ــر  املؤمت ــات  جلس
ــز والدور  ــي املراك ــني ممثل ــة ب ومعمق
ــي املؤمتر. وقد  ــاركني ف القرآنية واملش
ــاق  ــات مت  االتف ــر بتوصي ــرج املؤمت خ
ــراء وحفاظ  ــدد الق ــا تخص ع عليه
ــتركون  ــن سيش ــرمي الذي ــرآن الك الق
ــة الوطنية من  ــابقة النخب ــي مس ف
ــيحهم  ترش ــة  والي ــة  محافظ كل 
ــابقات الدولية فضال عن الية  للمس
ــابقاً في  ــتراك من مثل العراق س اش
مسابقات النخب الوطنية الالحقة، 
وغيرها من التوصيات سيتم اعمامها 
على العتبات واجلهات االخرى الحقا.

بغداد / البينة الجديدة

بناءً على توجيهات   وزير العدل 
ــتماع  لالس ــواني  ش ــد  خال  د. 
ــاكل املواطنني وتذليل  الى مش
ــم  تواجهه ــي  الت ــات  العقب
ــبة لها  ــول املناس ــاد احلل  وايج
وبشكل مباشر وفق السياقات 
ــتقبل وكيل وزارة  القانونية، اس

ــؤون االدارية واملالية  العدل للش
د.برهان القيسي مؤخراً،  ضمن 
ــبوعية   االس ــاءات  اللق ــدول  ج
ــي مقر  ــني ف ــن املواطن ــددا م ع
ــول  ــاد احلل ــك إليج ــوزارة، وذل ال
املناسبة لطلباتهم وفق االطـر 
النـــافذة. والضوابط  والقوانني 
ــالل  خ ــي   القيس د.  ــتمع  واس
ــم   اللقاء الذي حضره مدير قس

ــوزارة  ــي ال ــني ف ــؤون املواطن ش
السيدة هدى جاسم محمد الى 
ما عرضه املراجعون واملراجعات 
ــم لرفع  ــي معامالته ــر ف للنظ
ــل على  ــم والعم ــاة عنه املعان
ــات املتاحة  ــق اإلمكان حلها وف
ــير العمـــل  للنهوض بواقع س
ــة .  ــوزارة كــاف ــر الـــ ــي   دوائ ف
واشار د. القيسي  الى ان الوزارة 

ــاكل  ــل مش ــى ح ــه عل حريص
ــل على تذليل  املواطنني، والعم
ــيط االجراءات  ــات وتبس العقب
لغرض تلبية مطالبهم  لضمان 
ــاذ  ــروعة  واتخ ــم املش حقوقه
ــأنها. ــدة بش ــراءات املعتم اإلج
ــر عـــام  ــاء مـــدي ــر اللق وحض
ــاري  العق ــجيل  التس ــرة  دائ
السيدة ياسمني احمد محمد .
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@@äÌÜ‘mÎ@äÿë

ــتاذ علي زبون    ــر الى االس ــكر  والتقدي ــدم بالش اتق
ــات املفصولني  ــي طلب ــادة النظر ف ــة  اع ــر  جلن مدي
ــع موظفي  ــر النقل وجمي ــيني /مكتب وزي السياس
ــم وتفانيهم  ــة وحرصه ــة جلهودهم املبذول اللجن
ــالت املواطنني  ــاني في اجناز معام وتعاملهم االنس

وفقكم اهللا خلدمة وطننا الغالي.

قاسم حوشي
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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ــط  ــاك خ ــون هن ــوف يك ــني «س وب
ــكك احلديدية ينقل البضائع،  للس
 ٣٫٥ ــعة  بس ــى  األول ــة  املرحل ــي  ف
ــي املرحلة  ــل ف ــن، لنص ــون ط ملي
ــى ٧٫٥ مليون طن،  وطريق  الثانية إل
ــتمل  التنمية (القناة اجلافة) سيش
ــوط نقل  ــل البري وخط ــى النق عل
ــاء الفاو،  ــن مين ــالً ع ــة، فض الطاق
ــتكون  ــة الصناعية التي س واملدين
ــرق  الش ــي  ف ــدن  امل ــم  أضخ ــن  م
ــة  الصناعي ــات  واملكون ــط،  األوس
ــروع طريق التنمية (القناة  في مش
ــل هائلة  ــتولد فرص عم اجلافة) س
ــا  ــا فيه ــة، مب ــراق ودول املنطق للع
ــال األعمال،  ــرص للصناعات ورج ف
ــتقطاب للتجارة  ــز اس وتكون مرك
ــاون  ــى أن «التع ــار إل العاملية».وأش
ــن يقتصر على  ــني العراق وتركيا ل ب
ــركات تركية  ــذا اجملال، فهناك ش ه
ــي العراق،  ــكل فاعل ف ــة بش عامل
وقبل أسبوع افتتحنا مدينة طبية 
ــرة  ــي البص ــات ف ــدث املواصف بأح
ــركة تركية، ومن املؤمل  نفذتها ش
ــر بتنفيذ  ــفى آخ ــاح مستش افتت
ــها».وأكد إن «العراق  الشركة نفس
واخلاصة  ــمية  الرس بكل قطاعاته 
جاد في العمل مع الشركات ورجال 
األعمال األتراك، وسأجتمع غداً مع 
الشركات التركية، وبالذات العاملة 
قات  في العراق، وأقف على أهم املعوّ
ــرض عملهم».وذكر رئيس  التي تعت
ــوزراء أنه» فيما يخص ملف املياه  ال
أود أن أتقدم بالشكر باسم احلكومة 
والشعب العراقي للرئيس أردوغان، 
ــؤول والفاعل  ــاوب املس ــى التج عل

ــحة املياه  ــكلة ش في معاجلة مش
ــات التي صدرت للجهات  والتوجيه
ــة التي  ــات املائي ــة باإلطالق اخملتص
سوف تستمر ملدة شهر»، موضحا» 
ــكلة التي  ــا نتفهم حجم املش أنن
ــا  ــا بين ــة، إال انن ــم دول املنطق تع
للرئيس أردوغان آثار شح املياه على 
ــوب في  ــط واجلن ــات الوس محافظ
العراق».وشدد على ضرورة» تفعيل 
املركز البحثي للموارد املائية ليكون 
محطة جللوس الفنيني لتدارس هذه 
تداعياتها».وحول  وجتاوز  ــكلة  املش
ــوزراء،  ــر رئيس ال ــف األمني، ذك املل
ــهدت تناول امللف  أن» املباحثات ش
ــع تركيا  ــا م ــث تربطن ــي، حي األمن
ــدا، أن» العراق  ــدود طويلة»، مؤك ح
ــتخدام  ــماح الس ملتزم بعدم الس
ــداء على  ــق لالعت ــه كمنطل أراضي

تركيا وأمن املنطقة واحد من خالل 
ــادل  وتب ــتخباراتي  االس ــاون  التع
أننا سوف  إلى»  ــار  املعلومات».وأش
ــاكل األمنية بعيدا  نحل هذه املش
ــتخدام العنف ومبا يحافظ  عن اس
ــي  ــراق الت ــيادة الع ــن وس ــى أم عل
ــا وأن ال تؤثر  ــى حتقيقه ــرص عل نح
ــا الكبيرة  ــا وتوجهاتن على عالقتن
ــر العالقة بني العراق  واجلادة لتطوي
وتركيا»، موضحا، أن» هناك عوامل 
مشتركة وحاجة متبادلة لكل من 
العراق وتركيا لتعزيز التعاون في هذه 
اجملاالت، وحكومتنا جادة في ترجمة 
ــى مصاديق  ــرؤى واألفكار إل ــذه ال ه
ــد  ــر اك ــد آخ ــى صعي ــة. عل عملي
النائب عن ائتالف دولة القانون ثائر 
مخيف ان باقي مواد قانون التعديل 
ــون انتخابات مجالس  ــث لقان الثال

احملافظات واالقضية رقم ١٢ لسنة 
٢٠١٨ ، ستمرر بسهولة في جلسة 
ــي تصريح  ــبت.وقال مخيف ف الس
ــد أن اكمل مجلس  صحفي انه بع
ــى ٧ فقرات  ــت عل ــواب التصوي الن
ــة املاضية  من اصل ١٥ ، في اجللس
ــان ، يعتزم اجمللس االنتهاء من  للبرمل
ــة السبت  تعديل القانون في جلس
ــر  ــون هناك كس ــن يك ــل ، ول املقب
ــتحضر اغلب الكتل  للنصاب ، وس
ــراره .واكد  ــية من اجل اق السياس
ــية اتفقت على  ان الكتل السياس
اعتماد ان يكون القاسم االنتخابي 
ــو .ونفى  ــانت ليغ ــام س ( ١٫٧ ) لنظ
ــي على  مخيف وجود خالف سياس
ــون ، مؤكدا انه  ــض فقرات القان بع
ــبه اجماع على متريره في  يوجد ش
جلسة السبت املقبل ، نافيا وجود 

ــدري ألخذ  ــع التيار الص اتصاالت م
رايه بتعديل القانون «.وكان مجلس 
ــني املاضي  ــواب صوت فجر االثن الن
ــون التعديل  ــواد قان ــض م على بع
لقانون مجالس احملافظات ، محددا 
ــرين الثاني املقبل موعدا  ٦ من تش
ــات  احملافظ ــس  مجال ــات  النتخاب
ــاته  جلس ــتأنف  يس ان  ــى  عل  ..
ــة  ــواد املتبقي ــى امل ــت عل والتصوي
ــف  ــل. في وقت كش ــبت املقب الس
العراقي،  ــزي  املرك ــك  البن محافظ 
ــود ٧٠ تريليون  ــي العالق، عن وج عل
ــام املصرفي».وقال  دينار خارج النظ
ــي، أن  ــح صحف ــي تصري ــالق ف الع
بتنويع  ــب  ــاز املصرفي مطال «اجله
احملفظة اإلقراضية ألكثر من قطاع 
لتحفيز جميع القطاعات وجعلها 
ــة،  ــة التنمي ــي عملي ــاهما ف مس

ــاز املصرفي  ــال عن حماية اجله فض
ــتقبلية تعرض  من أي مخاطر مس
ــا إلى أن  ــى االنهيار»، الفت وجوده إل
ــيليكون كان  ــار مصرف الس «انهي
ــي قطاع  ــز االئتمان ف ــببه تركي س
محدد، األمر الذي يقودنا إلى اإلفادة 
ــن هذه التجربة» . وأكد العالق، أن  م
«املبالغ الذي مت إقراضها عبر اجلهاز 
املصرفي المست الـ ١٣ ترليون دينار، 
ــى تقييم هذه املبادرات و  ونعمل عل
ــدروس ووضعها في  ــن ال ــادة م اإلف
أن  الصحيحة».وأوضح،  ــات  االجتاه
ــل للمرحلة املقبلة  ــز التموي «تركي
ــاريع الصغيرة  سيكون باجتاه املش
ــطة، وكذلك في ما يتعلق  واملتوس
ــة  اخلاص ــروض  الق أو  ــاريع  باملش
ــة  ــي محاول ــددة ف ــة املتج بالطاق
ــاخ والتوجه  ــات املن ــة حتدي ملواجه

ــة».   ــة النظيف ــوب الطاق ــاد ص اجل
وقال، إن :»املرحلة املقبلة ستشهد 
لإلقراض،  وضع ستراتيجية وطنية 
ــى  ــرض عل ــتركة تع ــتكون مش س
ــرى، لتكون  ــة واجلهات األخ احلكوم
ــاركتها في دعم هذه  ــألة مش مس
ــرارات واإلجراءات  اخلطة لتوفير الق
ــح العالق،  ــة إلجناحها».وأوض الالزم
أن «املؤشرات والبيانات تشير إلى أن 
القطاع املصرفي وصل إلى السقف 
األعلى لإلقراض ألن النسبة احملددة 
ــك املركزي  ــب تعليمات البن بحس
ــن الودائع، وتقريباً وصل  هي ٧٠ ٪ م
القطاع املصرفي إلى هذه النسبة مما 
يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة 
ــاع املصرفي». ــذب الودائع للقط جل
ــى «وجود أكثر من ٧٠ ترليون  ونبه إل
دينار خارج اجلهاز املصرفي للتداول 
ــبة  ــذا مبلغ كبير جداً وميثل نس وه
ــي اإلجمالي،  ــن الناجت احملل عالية م
ــز في املرحلة  ــك البد من التركي لذل
املقبلة على إيجاد الوسائل الالزمة 
ــداع من خالل  ــيط حركة اإلي لتنش
عدة إجراءات في هذا الصدد».وأشار 
محافظ البنك املركزي الى «أهمية 
ــر في اخلدمات املصرفية  إعادة النظ
ــاً، ألن اخلدمات املصرفية  كماً ونوع
ــراً برغم العمر  ــوطاً كبي قطعت ش
ــن  ــارف، لك ــض املص ــر لبع القصي
ــى مراحل متقدمة  بعضها وصل إل
ــزال بحاجة إلى  ــض اآلخر ال ي والبع
االرتقاء مبستوى اخلدمات املصرفية 
ــي طريقة  ــة وف ــواع مختلف ــي أن ف

التقدمي.

بغداد /البينة اجلديدة
ــدر حنون ان  ــة النزاهة القاضي حي ــد رئيس هيئ  اك
كافة االجراءات والتحقيقات في قضية سرقة القرن 
ــف ، وقال حنون في مؤمتر  ــتمرة ولم تتوق ماتزال مس
ــف القضية  ــوات اخرى في مل ــي: لدينا خط صحف
اكثر فاعلية ستثمر نتائجها قريبا .وأضاف : ان اخر 
املتهمني املتورطني مثل للتحقيق وهو قيد االعتقال 
ــراءات التحقيقية  ــوي واالج ــو ضياء املوس حاليا ه

مستمرة معه قانونا.
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بغداد/ البينة اجلديدة
 استبعد عضو في اللجنة املالية النيابية، 
ــروع قانون  حصول خالف برملاني على مش
املوازنات املالية الثالث لألعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ 
ــة جمال كوجر  ــال عضو اللجن و٢٠٢٥.وق
ــة نيابية  ــح صحفي ان كل جلن ــي تصري ف
ــوزارة التابعة  ــة موازنة ال ــتقوم بدراس س
ــتدرس  لها».وأضاف ان «اللجنة املالية س

القانون برمته ويعتمد على املناقشات وال 
ــتبعد حصول خالفات سياسية بهذا  نس
ــكل احلكومة  ــار الى ان «تش الشأن».وأش
ــد ممكن ان يختصر  ــان من طرف واح والبرمل
ــواب،  الن ــس  مجل ــالف».وكان  اخل ــق  طري
ــروع قانون املوازنة يوم  ــلمه مش أعلن تس
ــس الوزراء  ــس املاضي.يذكر ان مجل اخلمي
ــن آذار اجلاري  ــته في ١٣ م ــق في جلس واف

على املوازنات الثالث وإحالتها الى البرملان 
ــياع  القرارها.وقال رئيس الوزراء محمد ش
السوداني، عقب اجتماع اجمللس في مؤمتر 
ــة يبلغ أكثر  ــي، ان :»إجمالي املُوازن صحف
من ١٩٧ تريليون دينار، واملوازنة التشغيلية 
تبلغ أكثر ١٥٠ تريليون دينار واالستثمارية 
ــاً، والعجز في املوازنة  ــر من ٤٧ تريليون أكث

يبلغ ٦٣ تريليون دينار.

البينة اجلديدة/ وكاالت
ــاع األميركية  ــم وزارة الدف ــى املتحدث باس نف
ــة بالده باملروحية  ــون» باتريك ريدر صل «البنتاغ
ــوك في  ــة ده ــل محافظ ــقطت داخ ــي س الت
ــتان.وقال ريدر في املؤمتر الصحفي  اقليم كردس
اليومي، ان «قسد قوة مستقلة بذاتها واجليش 
ــش ، وأقول  ــا لقتال داع ــي تعاون معه األميرك

ــات املتحدة وقوات التحالف  من جديد ان الوالي
ــة، ولم يكن لدينا  ــة لها بحادثة املروحي ال عالق
ــوريا  ــوات س ــر ان ق ــذه املهمة».يذك ــم به عل
ــد)، أعلنت استعادة جثامني  الدميقراطية (قس
ــن قضوا في حادث حتطم  ــن مقاتليها، الذي ٩ م
ــبوع املاضي. ــني مبحافظة دهوك األس مروحيت

ــد، امس االول انه «بعد سلسلة من  وقالت قس

ــتعادة جثامني  االتصاالت، متكنت قواتنا من اس
ــي وحدات  ــادة ومقاتل ــن ق ــهداء م ــعة ش تس
ــهدوا في  ــة اإلرهاب YAT الذين استش مكافح
ــي جنوب  ــي هليكوبتر ف ــم طائرت ــة حتط حادث
كردستان أثناء توجههم إلى مدينة السليمانية 
ــتركة ملكافحة  ضمن الفعاليات واجلهود املش

خاليا داعش بتاريخ ١٥ آذار اجلاري.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــمري، امس األربعاء،  ــدر وزير الداخلية، عبد األمير الش أص
ــارك، بينها غلق  ــهر رمضان املب قرارات جديدة تتعلق بش
ــة واملطاعم.وذكر بيان  ــروبات الكحولي ــع املش ــال بي مح
ــبة حلول شهر رمضان املبارك أعاده  للشمري أنه « مبناس
ــعبنا  ــر والبركة، أتقدم إلى ش ــلمني باخلي ــى املس اهللا عل
ــا اهللا العزيز  ــة ، داعي ــة اخلالص ــة القلبي ــز بالتهنئ العزي
ــام وأنتم بألف خير». ــر أن يتقبل أعمالكم ، وكل ع القدي
وأضاف، أنه « استناداً للصالحية اخملولة إلينا مبوجب املادة 
(٤) من قانون وزارة الداخلية رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٦ وتنفيذاً 
ــن القانون املذكور آنفا والتي نصت  ألحكام املادتني ٢و٣ م
ــد النظام  ــام وزارة الداخلية في توطي ــداف ومه ــى أه عل
ــوزارات  ــيق مع ال ــن الداخلي والتنس ــظ األم ــام وحف الع
ومؤسسات الدولة واحلكومات احمللية في احملافظات كافة 
في إنفاذ التشريعات ذات الصلة ، وللحفاظ على قدسية 
ــهر رمضان املبارك والتقاليد االجتماعية والعشائرية  ش
ــات املصلحة العامة ،  ــي مجتمعنا ، وملقتضي احملترمة ف
ــا باتا اإلفطار العلني أو  ــا البيان اآلتي:- ١- مينع منع أصدرن
ــا للتعليمات الصادرة من  ــار باإلفطار العلني خالف اإلجه
ــمية اخملتصة ، ويتعرض اخملالف للمسؤولية  اجلهات الرس
ــروبات الكحولية كافة  ــال املش ــق مح ــة. ٢- غل القانوني
ــهر رمضان املبارك ويتعرض اخملالف للمسؤولية  خالل ش
القانونية. ٣- تغلق املطاعم والكافيهات واحملال كافة التي 
ــازة أصوليا من قبل  ــروبات غير اجمل تقدم املأكوالت أو املش
اجلهات اخملتصة خالل أوقات الصيام وحلني وقت اإلفطار. ٤- 
تتولى اجلهات اخملتصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق 
ــمية واحلكومات  ــات احلكومية الرس ــوزارات واجله ــع ال م
ــكام القانون  ــة. ٥- يتعرض اخملالف ألح ــة ذات العالق احمللي
ــؤولية القانونية  ــان للمس ــرات هذا البي ــوه إليه بفق املن

والقضائية. ٦- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.

بغداد / البينة اجلديدة 
اكدت عضو مجلس النواب عضو اللجنة التحقيقية في ملف 
ــام  ــات الفالحية وفروع اجلمعيات ابتس ــاد العام للجمعي االحت
ــاد الكبير  ــات الفالحية مليء بالفس ــي ان ملف اجلمعي الهالل
والتالعب برواتب املوظفني ودعاوى مخلة بالشرف.وقالت الهاللي 
ــي وهدر باملال العام  ــاد مال في بيان صحفي : هناك ملفات فس
ــند قانوني.واضافت ان  ــب بعقارات االحتاد وبيعها بدون س وتالع
ــود اموالها لالحتاد وامنا  ــتثمارات ال تع ــادا باس االمر يتضمن فس
ــه ملفات اختالس ودعاوى  ــدين وبعضهم علي الى جيوب الفاس
ــدم اعطائهم  ــب املوظفني وع ــب بروات ــرف و تالع ــة بالش مخل
ــذه امللفات الى  ــلم ه ــارت الى انها ستس ــتحقاقهم .واش اس
ــددت الهاللي  ــة التخاذ االجراءات القانونية بحقهم .وش النزاه
ــاد  ــف كل ملفات الفس ــرورة العمل الدؤوب على كش ــى ض عل
ــن وعودة  ــام خدمة للمواط ــال الع ــالس امل ــي واإلداري واخت املال

االموال املنهوبة الى البالد.

كربالء املقدسة/ البينة اجلديدة 
ــرطة كربالء القبض على  القت مفارز مكافحة اإلجرام في ش
ــية .واوضح بيان  ــرة قياس ــل والده خالل فت ــخص قام بقت ش
ــرطة انه بعد أن أستخبر قسم مكافحة االجرام بوجود  للش
ــم  ــة املزارع ، توجهت مفرزة من القس ــادث قتل في منطق ح
ــة الى إطالقات  ــادث وتبني هنالك جثة متعرض ــى مكان احل ال
ه  نارية في منطقة الرأس، ونظراً ألهمية احلادث وخطورته وجّ
ــواء أحمد علي  ــة الل ــرطة محافظة كربالء املقدس ــد ش قائ
ــر مكافحة االجرام  ــة مدي ــكيل فريق عمل برئاس زويني بتش
ــات احلادث. ــف مالبس ــبني لكش ــن الضباط واملنتس وثلة م

ــل فريق العمل ومن  ــة للعمل املتواصل من قب واضاف: نتيج
ــا، أثمرت اجلهود  ــري وجمع املعلومات ومقاطعته خالل التح
ــاعة  ــي (ابن اجملنى عليه) وخالل س ــاء القبض على اجلان بإلق
ــار واعترف صراحةً  ــط ، وبعد مواجهته باألدلة إنه واحدة فق
قيامه بقتل والده لوجود خالفات عائلية فيما بينهم، وضبط 
ــه قضائياً ومتت إحالته  ــالح اجلرمية، وصدقت أقوال بحوزته س

الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.

@új‘€a@Ô‘‹m@ı˝iä◊@Úüäë
ÍÜ€aÎ@›n‘i@‚b”@óÇë@Û‹«

ــة .. إننا إذ  ــة الصعب ــف بتكاليف املعيش فكي
ــيد رئيس الوزراء فألننا نعرف جيداً  نناشد الس
أنه قريب لهذه الشريحة ويتحسس آالمها وأنه 
ــمي من مكتبه  ــر كتاب رس ــبق أن طالب عب س
ــادة (١٤)   التي تنصّ  ــاً بتطبيق امل ــوم كان نائب ي
ــن القدامى أي  ــب املتقاعدي ــاواة روات ــى مس عل
ــون التقاعد  ــوا للتقاعد قبل إقرار قان ممن احيل
الالموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ مع اقرانهم الذين 
ــوا للتقاعد مابعد دخول القانون ذاته حيز  احيل

التطبيق الفعلي وكذلك تطبيق املادة (٣٦) التي 
ــب املتقاعدين  ــة زيادة روات ــب على احلكوم توج
ــنوي . أن املتقاعدين  ــاً لزيادة التضخم الس تبع
الذين ظلموا طيلة السنوات املاضية إما بسبب 
ــالً أو مواد قانونية منصفة  قوانني مجحفة اص
ولكنها ال تنفذ بسبب إرادات سياسية يعرفها 
ــوزراء ويتمنون  ــون اليوم رئيس ال ــع يطالب اجلمي
ــريعة .. سريعة جداً فال  ــتجابة س أن تأتي اإلس

تخيب ظنهم ياسوداني.



ميسي باق مع املنتخب األرجنتبيني  (حتى يقول العكس)

متابعة / البينة الجديدة

ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  صحيف ــفت  كش
ــبانية، ، أن إدارة نادي برشلونة ستناقش  اإلس
في األسابيع املقبلة إعادة ليونيل ميسي إلى 
ــألة  ــو»، مع وجود حلول فعلية ملس «كامب ن

اللعب املالي النظيف في الليغا.
ــول ميكن أن  ــل وحل ــادي عن بدائ ــث الن ويبح
ــي بالعودة إلى ما كان  ــح في إقناع ميس تنج
ــدم جتديد عقده مع  ــه، إذا كانت إرادته ع منزل
ــي في ٣٠  ــذي ينته ــان جيرمان ال ــس س باري

حزيران  املقبل.
ــوان البورتا يحلم  ــلونة خ وما يزال رئيس برش
ــي، بعد التجربة  ــتعادة النجم األرجنتين باس
ــا أكد له أن  ــيئة، في صيف ٢٠٢١، عندم الس
ــح لضمان  ــكل صحي ــير بش ــيء يس كل ش
ــده، اضطر في النهاية إلى فتح الباب له  جتدي

ليغادر إلى باريس.
ا لتقدمي عرض مقنع  ويستكشف النادي طرقً
ــرًا مغادرة  ــال أراد أخي ــي في ح ــي مليس وواقع
ــي والطبيعي هو أن  ــيء املنطق باريس، والش
ــيجد صعوبة في صياغة عرض  ــلونة س برش
تنافسي، بالنظر إلى أنه «األفضل» حاليًا في 

العالم وقائد األرجنتني بطلة العالم.
ــا قريبًا،  ا مجانً ــيصبح متاحً ــا أنه س لكن مب
ا مع  ــن أن يطمح ليونيل إلى عقد كبير إمّ ميك
باريس سان جيرمان ناديه احلالي أو مع نادٍ آخر 

يتمتع بقدرة مالية عالية.
ــط الليغا  ــن ضغ ــي م ــلونة يعان ــن برش لك
ــن ٢٠٠ مليون يورو،  ــص الرواتب بأكثر م لتقلي

ــن األول من  ــودة، م ــي بالع ــاع ميس ــإن إقن ف
ــا خاصة في ظل توتر  ــوز  املقبل، يبدو صعبً مت
ــي  عالقته مع البورتا رغم لقاء خورخي ميس
والد ووكيل أعمال جنله مع رئيس برشلونة إال 

ا ما. أن هذا اللقاء كان باردًا نوعً
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  صحيف ــرت  وذك
ــل  ــي داخ ــار ميس ــل خي ــة أن حتلي الكتالوني
ا يبدو ممكنًا خاصة  برشلونة ، مهما بدا معقدً
ــلونة،  ــة اجليدة مع كيان برش ــي ظل العالق ف
ــا يريده هو العودة  ــى آخر، إذا قرر ليو أن م مبعن
إلى برشلونة مع عائلته لتوديع نادي مسيرته 

، فقد حان الوقت اآلن لتحقيق ذلك.
ا  ا جديدً ــتعني منوذجً وعودة محتملة لليو س
ــي وبرشلونة، ألن خطة  في العالقة بني ميس
النادي لها قيود مالية وشروط رياضية، وعلى 
ــتوى الراتب، يجب أن يتكيف ليونيل مع  مس
ــب النظيف» في  ــع «اللع ــب وض ــب يناس رات

النادي.
ــل تخيلي ملنح  ــير النادي إلى ح بالطبع، يش
ــى أنه  ــد: توافق عل ــش ربح جي ــب هام الالع

ــن أن يولده هو  ــا ميك ــبة مئوية مم ــع نس يجم
نفسه بعودته.

وهناك نطاق واسع، من بعض فوائد تكرميه في 
ــتقبل (التذاكر، حقوق البث التلفزيوني،  املس
ــن الرعاة  ــة ع ــد الناجت ــى الفوائ ــج)، إل التروي
ــه االفتراضية إلى  ــع عودت ــتتواكب م التي س
ــلونة، نظرًا لكونها قصة ذات تأثير  نادي برش
عاملي، ميكن فهم أن بعض العالمات التجارية 
ــلونة بعد  ــا ببرش ــعى لربطه املهمة ستس
ــان  ــي، مثلما حدث في باريس س ــودة ميس ع
ــي مما جذب ١٠  جيرمان عندما انضم له ميس

رعاة جدد للنادي.
ــالف  ــد خ ــي، ال يوج ــتوى الرياض ــى املس وعل
ــي وقدرته، لكن من  ــودة وكفاءة ميس على ج
ــة والثالثني  ــن السادس ــح أنه في س الصحي
ــف (ال يلعب  ــع دور مختل ــب أن يتكيف م يج
ــال) ومع فريق  ــبيل املث ــات على س كل املباري
يصفه تشافي هرنانديز بأنه «عائلة» ميكن أن 

ا. يتكيف سريعً
وتشافي لطاملا أشاد مبيسي وراهن علنًا على 
عودته، وليس لديه شك في أنه إذا أراد العودة 
ــيتكيف مع النظام السائد،  ــي س فإن ميس
ا طبيعيًا في  ــدً ــا يزال قائ ــن األرجنتيني م لك
امللعب وفي غرفة املالبس، حيث كان أول قائد 
ــي امللعب، أي أنه يجب عليه  يتولى القيادة ف

أن يتكيف مع عدم خوض كافة املباريات.
في غضون ذلك ما يزال الالعب في انتظار قرار 
الالعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ويجري والده 
ــان جيرمان الذي يريد  ــات مع باريس س محادث

بقاءه رغم اخلروج من دوري أبطال أوروبا.

متابعة / البينة الجديدة

ــة اإلدارية  ــت، انتخابات الهيئ اختتم
ــفرت عن فوز  لنادي الكوفة والتي أس
ــس إدارة النادي من  ــحني جملل ١٠ مرش
ــم من  ــحاً، مت اختياره ــل ١٢ مرش أص

قبل الهيئة العامة.
ــن فوز ناجح  ــفرت االنتخابات ع واس
ــعد  ــس النادي وكل من س حمود رئي

ــر سعيد  ــهيد وزكي يحيى  وياس ش
شاهني  واحمد مهدي اجلنابي  وعلي 
ــد اهللا وعبد  ــم عب ــلم جن داخل ومس
ــلمان و مثنى  ــودة وناجح س ناجي ع

عبد الزهرة.
ــات اللجنة  ــرفت على االنتخاب و أش
ــخص  األوملبية الوطنية العراقية بش
ــة  ــي اللجن ــة ف ــب األندي ــل مكت ممث

االوملبية عالء جابر، ونشأت عزيز.

متابعة / البينة الجديدة
ــرة  الك ــاد  احت ــو  ــف عض كش
العراقي غالب الزاملي،  سبب 
ــي في  ــكر سوتش الغاء معس
روسيا الذي كان مقررا يوم غد، 
مؤكداً اإلبقاء على لقاء روسيا 
يوم ٢٦ من الشهر احلالي. وقال 
ــبب هو املبلغ  الزاملي إن «الس
الكبير الذي يخصص للطائرة 
ــرة  ــي تنقل املنتخب مباش الت
ــيا، موضحا أن «اخلطوط  لروس
ــت ٦٨  ــة طلب العراقي ــة  اجلوي
ألف دوالر ذهاباً و١٥٠ ألف دوالر 

ــى ان املغادرة  ــة ال ــا اضاف إياب
ــاعة ١ والنصف بعد  ــي الس ف
منتصف هذه الليلة». وأضاف، 
ــكر يومني  «قررنا تأجيل املعس
ــب او  ــل انس ــاد ح ــة ايج بغي
ــال عن ان  ــض املبلغ فض تخفي
ــتكون اجلمعة في  ــادرة س املغ

وقت أفضل».
ــد  ــار الى ان «االحتاد يناش واش
رئيس الوزراء لتخصيص طائرة 
ــاركات  املش ــي  ف ــب  للمنتخ
ــل العراق  ــه ميث ــة كون اخلارجي
ــم ان مواقف  ــرا ونعل اوالً واخي

احلكومة جيدة بهذا الصدد».
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــاض  وخ
العراقي،   الثالثاء املاضي، ثاني 
ــة في ملعب  ــه التدريبيّ وحدات
ــي، وذلك ضمن  ــعب الدول الش
ــي بغداد  ــام ف ــكره املق معس
ــتمر  ــن املؤمل أن يس ــذي م وال
ــة  بعد  ــوم غد اجلمع ــة ي لغاي
ــي في  ــكر سوتش إلغاء معس
ــةِ  مبواجه ــاء  واالكتف ــيا  روس
ــادس  ــيا في الس منتخب روس
ــرين من الشهر احلالي  والعش

في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.

متابعة / البينة الجديدة

ــب األرجنتيني لكرة القدم  أكد مدرب املنتخ
ــكالوني إن القائد ليونيل ميسي  ليونيل س
ــوان بطل العالم  ــتمر في الدفاع عن أل مس

«حتى يقول عكس ذلك».
ــكالوني عن صانع ألعابه البالغ من  وقال س
ا وخاض ١٧٢ مباراة دولية، قبل  العمر ٣٥ عامً
يومني من املباراة الدولية الودية ضد بنما في 
بوينس آيرس، األولى منذ الفوز بلقب مونديال 
ــتمر في اجمليء (للدفاع  قطر: «ميسي سيس
عن ألوان األرجنتني) حتى يقول غير ذلك. أراه 

ا داخل امللعب وداخل املنتخب». سعيدً
ــكالوني الذي مت متديد عقده حتى  وأوضح س
عام ٢٠٢٦، أن هدف مجموعته هو «االستمرار 
ــه. ميكن أن  ــتوى نفس ــي اللعب على املس ف
ــب أن نكون  ــر، لكن يج نفوز، ميكن أن نخس
ــيكون  ــا يصعب الفوز عليه .. اآلن س منتخب

ــى، ألن جميع  ــب من أي وقت مض األمر أصع
املنتخبات ستريد هزميتنا».

ــني باللقب  ــكالوني العبيه املتوج ر س ــذَّ وح
ا  العاملي من محاولة الشعور باالرتياح، مؤكدً
أن «هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن امللعب هو 
الذي يتحدث، وأن ال أحد سيتمتع مبيزة كونه 

بطال للعالم».
ــد  ــرزون نعتق يب ــباب  ــاك ش ــاف «هن وأض
ــى اللعب على  ــيكونون قادرين عل أنهم س
ــكالوني  ــح س ــدا». وأمل ــالٍ ج ــتوى ع مس
ــتر يونايتد  ــد ملانشس ــى املهاجم الواع إل
ــذي  ال ــو  غارناتش ــدرو  أليخان ــزي  اإلنكلي
ــكر  ــه اإلصابة من التواجد في معس حرمت
ــاو،  ــني ملباراتيها ضد بنما وكوراس االرجنت
ــط برايتون اإلنكليزي  غلى جانب العب وس
فاكوندو بونانوتي ومدافع إلتشي اإلسباني 
ــي الوتارو  ــاريو األرجنتين ــى روس ــار غل املع
ا.  ــون من العمر ١٨ عامً بالنكو الثالثة يبلغ

ــا املتواضعة   ــان أمام بنم ــتكون املبارات وس
اليوم اخلميس ثم كوراساو الثالثاء  املاضي 
ــب األرجنتيني لالحتفال  ــة للمنتخ ، فرص

باللقب أمام جماهيره.
وإذا قال سكالوني إنه «سعيد ألن الالعبني 
ميكن أن يشعروا بهذه الفرحة التي قدموها 
ا من أن هناك «عمل  للناس»، فقد حذر أيضً
ــا أن نفعل ما  ــه، وال ميكنن ــني القيام ب يتع

يحلو لنا ألننا أبطال العالم».
ــداء القميص األرجنتيني  وأصر على أن «ارت
ــمح لنا بتقدمي أي شيء آخر غير احلد  ال يس
ــكالوني ردا على أسئلة  األقصى». وقال س
ــل منتخب  ــوص «أفض ــني بخص الصجافي
ــني أبطال العالم  ــي في التاريخ» ب أرجنتين
في قطر و١٩٧٨ في االرجنتني و١٩٨٦ بقيادة 
ــيك: «هذا هراء. ال  دييغو مارادونا في املكس
ــل. الثالثة  ــي معرفة املنتخب األفض يهمن

جيدون. الثالثة أبطال العالم».
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خالد جاسم

ــة نهائي كأس  ــبابي بفضي ــد أن فوز منتخبنا الش مؤك
ــيا الكروية وإحرازه مرتبة الوصيف بعد اخلسارة مع  آس
ــتان، وقبل ذلك حجزه  منتخب الدولة املضيفة أوزبكس
بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب، هو جناح 
ــن بحاجة  ــتقنا إليه ونح ــز مبهر اش ــتثنائي ومنج اس
ــة له على صعيد ترتيبنا القاري والعاملي في ميدان  ماس
الفئات العمرية بعد مخاضات صعبة ومريرة  معظمها 

كانت مخيبة لآلمال..
ــيد باملنجز الشبابي يجب القول إن ما حتقق  وعندما أش
ــابقة رمبا لم حتدث  ــم يأت من فراغ..احتاد الكرة وفي س ل
ــة واملباريات  ــكرات التدريبي ــن املعس ــابقا قد وفر م س
ــب ما لم توفره أية هيئة إدارية  التحضيرية لهذا املنتخ

سابقة الحتاد اللعبة..
ــم ينصع  ــم يلتفت ول ــر أن االحتاد ل ــت اآلخ ــر الالف واألم
ــب معظمها على مدرب  ــداءات من هنا وهناك وانص للن
ــب عماد محمد وكتيبة العبيه بل ضاعف االحتاد  املنتخ
ــاء  ــات الثقة للمدرب والعبيه وأعطى األذن الطرش جرع
ــات الفوضى  ــات اإلعالمية من منص ــف والهاون للقذائ
اإللكترونية وهي حسنة بل خطوة مهمة حتسب لالحتاد 
ــدم االنصياع  ــة باختياراته وع ــق تثبيت الثق ــى طري عل
لرغبات ومتنيات معظمها ليست بريئة بل حتمل أجندات 
ــب الوطن  ــة لها بح ــقيطية ال عالق ــة ورؤى تس منفعي

واحلرص على سمعة الكرة العراقية.
ــبابنا كان  ــيوي وفي كل مواجهة لش ــي املعترك اآلس ف
كل شيء متوقفا على عطاء العبينا وتدبيرات مالكهم 
ــخصية كانت ال تتفق  التدريبي مع أن وجهة نظري الش
مع واقع احلال بعد أن وضعنا املنتخب الشبابي في فوهة 
ــيوية  التحدي .. حتدي الذات واآلخرين في البطولة اآلس
وكذلك تغليب منطق التصحيح واإلصالح والصالح في 

بناء منتخباتنا الوطنية ..
ــن ومتوقعني بعد  ــل كانا حاضري ــم، اإلخفاق والفش نع
ــة األمل كانت  ــدي، لكن ومض ــي الدور التمهي مواجهت
ــاحة التفاؤل نتيجة  ــرة هي األخرى كما زادت مس حاض
التصاعد املضطرد في األداء وجتلى ذلك في مواجهة إيران 
ــة بفوز المع في ربع النهائي  التي أخرجناها من البطول
قبل أن تتجسد صورة األداء الراقي والنتيجة املبهرة في 
ــبابنا  مواجهة نصف النهائي مع اليابان التي قهرها ش
ــت بتفوق عراقي صريح في  في مواجهة ماراثونية انته
ضربات اجلزاء وخطف تذكرة اللعب أمام منتخب الدولة 

املضيفة في نهائي البطولة القارية . 
ــذي توج بوصافة بطل  ــذا التفوق العراقي الصريح ال وه
ــخ الكرة  ــة في تاري ــاره نقطة مضيئ ــن اعتب ــيا ميك آس
ــارة كاليابان  ــل دول الق ــد أن خرجت أفض ــة بع العراقي
ــعودية وقطر وكوريا اجلنوبية من  واستراليا وإيران والس
ــيوي خالية الوفاض كما أن إصرار  ــبابي اآلس املولد الش
ــك باألعمار احلقيقية  الكابنت عماد محمد على التمس
ــب له والحتاد الكرة على  لالعبيه هو خطوة مهمة حتس
ــادرة خانة التزييف والتزوير  ــد التقيد باألعمار ومغ صعي
ــى مدى  ــا الكثير عل ــرف منتخباتن ــن ج ــي أكلت م الت
ــة , آملني أن يتجدد دعم احتاد الكرة لهذا  العقود املاضي
ــتراتيجية حتضير متكاملة له ألجل  املنتخب ووضع س

عيون املونديال القادم .
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متابعة / البينة الجديدة
ــال وآالي  ــدان إقب ــدى كل من زي أب
ــوم  ــا، ي ــندر اوراه ــل والكس فاض
ــاء املاضي، رغبتهم بتمثيل  الثالث
ــباب العراق في كأس  منتخب ش

العالم املقبلة.
ــالل لقاء املديرُ اإلداري  جاء ذلك خ
ــرمي،  ك ــدمي  ن ــباب  الش ــبِ  ملنتخ
ــتر يوناتيد إقبال  بالعبَ مانشس
ــارك رينجرز  ــدان والعبَ كوينز ب زي
ــكن  ــندر اوراها في مقرّ س الكس
ــكر  الذي يعس العراقي  املنتخب 
في بغداد استعداداً ملالقاةِ روسيا 
ــادس والعشرين من  ودياً في الس

الشهر احلالي .
ــان  بي ــب  بحس ــرمي  ك ــث  وتباح
ــاد  ، مع الالعبني إقبال زيدان  لالحت
والكسندر اوراها بشأن رغبتهما 
ــباب في  ــب الش ــلِ منتخ بتمثي
ــاتِ كأس العالم، وإمكانية  نهائي
ــا إلى قائمةِ املنتخب  انضمامهم

في تدريباته قريباً.
ــا أن يتواجدا  ــرضَ كرمي عليهم وع
مع املنتخبِ الشبابيّ في املرحلةِ 
املقبلة بطلبٍ من اجلهاز التدريبيّ 
ــدرب  ــاً أن م ــب، خصوص للمنتخ
ــاد محمد  ــباب عم الش منتخب 
ــعى إلى أن ال يكون منتخبنا  يس
ــاتِ  نهائي ــي  ف ــاً  تكميلي ــاً  رقم
ــي إال  ــذا ال يأت ــم ، وه كأس العال
ــماء  األس ــع  بجمي ــتعانةِ  باالس
ــةَ  ــقَ اإلضاف ــن أن حتق ــي ميك الت
ــذا املنتخب، باإلضافةِ  الغنيّة له

ــي تواجدت في  ــماء الت ــى األس إل
نهائياتِ كأس آسيا، وفقاً للبيان.

ى اوراها وزيدان  ــدَ من جانبهما، أب
رغبتهما التامة بتمثيل منتخبِ 
الشباب، خصوصاً بعد مشاهدةِ 
ــي نهائياتِ كأس  تألق املنتخب ف
ــتويات املتميزة التي  ــيا واملس آس
ــي  ــة الت ــة العالي ــا، والرؤي قدمه
ــان  ــون، وضم ــا الالعب ــع به يتمت
ــى كأس العالم، فضالً  ــل إل التأه
ــى وصافة كأس  ــن حصوله عل ع

آسيا.
ــن  ع ــدان  وزي ــا  اوراه ــر  عبّ ــد  وق
سعادتهما بالنتائج التي حتققت 
ــا رغبتهما  ــذا املنتخب، وأبدي له
ــه. كما وعد  ــة بالتواجد مع التام
ــاع أنديتهما  ــا بإقن ــدان واوراه زي
ــا بحضور أحد  ــي ينتميان له الت
املعسكرات التدريبيّة أو املباريات 

الوديّة.
ــدٍ متصل، اتصلَ املدير  على صعي
اإلداري ملنتخب الشباب ندمي كرمي 
ــويدي االي  ــب غوتبيرغ الس بالع
فاضل الذي أثنَى على األداء املذهل 
ــي نهائيات  ــباب ف ــبِ الش ملنتخ
ــيا، ووعدَ بالتواجد قريباً  كأس آس
ــب منه ذلك.  ــع املنتخب إن طل م
ــعادتهِ  ــل عن س ــر فاض ــا عبّ كم
ــم مع  ــل الدائ ــوةِ وبالتواص بالدع
ــاز التدريبيّ  ــب واجله إدارةِ املنتخ
ــع منتخبِ  ــل التواجد م ــن أج م

الشباب في املرحلةِ املُقبلة.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــاع في  ــط إلى االرتف ــعار النف ــادت أس ع
ــس،  ام ــوم  ي ــرة  الظهي ــد  بع ــالت  تعام
ــود  ــواق الذهب األس ــت بذلك أس وعوض
جزءاً من اخلسائر التي منيت بها في وقت 
سابق بسبب االضطرابات في البورصات 
ــاعة  ــول الس ــة املصارف.وبحل ــراء أزم ج

ــدت العقود  ــداد، صع ــت بغ ١٦:٣٩ بتوقي
ــاس  اآلجلة للخام األميركي «غرب تكس
ــبة ٢٫١٦٪ إلى ٦٩٫١٠ دوالر  الوسيط» بنس
ــود اآلجلة  ــت العق ــا ارتفع للبرميل.فيم
ــبة  ــج «برنت» بنس ــي مزي ــام العامل للخ
ــا  وفق ــل،  للبرمي دوالر  ــى ٧٥٫١٣  إل  ٪١٫٨٢

لوكالة «بلومبرغ».

‚˝é€a@Ú�Å@ó±@ÜÌÜu@ÔçÎâ@sÌÜy@NNbÓ„aä◊Îc@ø@Úflã˛a
وكاالت / البينة الجديدة

ــي فالدميير بوينت، إن خطة  قال الرئيس الروس
ــاس  ــة ميكن اتخاذها كأس ــالم الصيني الس
ــا عندما يكون  ــي أوكراني ــوية األزمة ف لتس
ــال بوتني:  ــف جاهزين لذلك.وق ــرب وكيي الغ
ــم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا.  «بالطبع، ل
نعتقد أن العديد من بنود خطة السالم التي 
ــية  حددتها الصني تتوافق مع النهج الروس
ــلمية  ــوية س ــا لتس وميكن اعتبارها أساس
ــي الغرب  ــتعدة لذلك ف ــون مس ــا تك عندم
ــهد بعد مثل هذا  ــف ومع ذلك، لم نش وكيي
االستعداد من جانبهم».بدوره، أشار الرئيس 

ــالم واحلوار  ــي إلى أن بكني تدعم الس الصين
ــهر  ــي أوكرانيا.وقال: «الش ــأن الوضع ف بش
ــأن  ــا بش ــني موقفه ــرت الص ــي، نش املاض
ــية لألزمة األوكرانية. وأود  التسوية السياس
ــوية،  ــق بهذه التس ــه فيما يتعل ــد أن أن أؤك
فإننا نسترشد بثبات بأهداف ومبادئ ميثاق 
ــي  ــف موضوع ــد مبوق ونتقي ــدة،  املتح األمم 
ومحايد، ونعمل بنشاط على تعزيز املصاحلة 
ــا يقوم على  ــتعادة املفاوضات. وموقفن واس
أساس جوهر القضية واحلقيقة. نحن دائما 
مع السالم واحلوار، ونقف بثبات على اجلانب 

الصحيح من التاريخ».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اخلارجي وزارة  ــفت  كش
ــاء املاضي، عن  ــية، الثالث الروس
شروط موسكو للتمديد التالي 
ــهر  ش ــي  ف ــوب  احلب ــة  لصفق
ــوزارة  ال ــت  املقبل.وقال ــس  ماي
ــية  ــروط أساس ــاك ٥ ش ان «هن
ــل الـ  ــتيفائها قب ــد من اس ال ب
ــيا  ــن ايار، حتى توافق روس ١٨ م
ــة احلبوب، مرة  على متديد صفق

ــي: إعادة ربط نظام  إضافية، وه
البنوك الروسي «روسلخوزبانك 
ــام  ــع نظ «،Rosselkhozbank م
ــد  توري ــتئناف  واس ــويفت،  س
ــة وقطع  ــدادات اآلالت الزراعي إم
ــة، وإلغاء القيود  الغيار والصيان
ــني وإعادة  ــة على التأم املفروض
املفروض  ــر  احلظ ورفع  ــني،  التأم
ــى املوانئ، إعادة  على الوصول إل
ــا  ــب األموني ــط أنابي ــم خ ترمي
ــتئناف  واس ــا  أوديس «تولياتي» 

العمل به، ورفع احلظر عن األصول 
الشركات  ــابات  األجنبية وحس
ــية املتعلقة بإنتاج ونقل  الروس
ــمدة». واألس ــة  الغذائي ــواد  امل

ــية  وأكدت وزارة اخلارجية الروس
ــراز تقدم في  ــى أنه «بدون إح عل
تنفيذ هذه املتطلبات، والتي كان 
ــار مذكرة  ــا في إط ينبغي حله
ــيتم  ــدة، س ــيا واألمم املتح روس
ــي  ــيا ف ــاركة روس ــق مش تعلي
ــود»، مشيرة  مبادرة البحر األس

ــى اللحظة لم يتم  إلى أنه «حت
ــود املتعلقة  ــوى البن ــذ س تنفي
ــرف األوكراني».وأعلن نائب  بالط
ــي سيرغي  وزير اخلارجية الروس
ــينني، في وقت سابق عن  فيرش
ــل بصفقة احلبوب  العم «متديد 
ملدة ٦٠ يوما، بدال من ١٢٠، وذلك 
ــدم فيما  ــاب أي تق ــبب غي بس
ــواد الغذائية  ــص صادرات امل يخ

واألسمدة الروسية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــدة وبريطانيا  ــجلت الواليات املتح س
ــيا خالل عام ٢٠٢٢  عجزا جتاريا قياس
ــار  ملي  ٢٩٠٫٤ و  ــون  تريلي  ١٫١٨ ــغ  بل
ــه وكالة  ــل أجرت ــب حتلي دوالر.وبحس
ــات  اخلدم ــن  م ــات  لبيان ــتي  نوفوس
ــي نهاية عام  ــة الوطنية، ف اإلحصائي
ــات املتحدة  ــع عجز الوالي ٢٠٢٢، ارتف

ــبة ٩٫٩٪ إلى احلد األقصى البالغ  بنس
ــجلت بريطانيا  ١٫١٨ تريليون دوالر. وس
ــام املاضي،  ــيا للع ــا قياس ــا رقم أيض
ــاري مبقدار  ــع عجزها التج حيث ارتف
ــار دوالر، والهند  ــى ٢٩٠٫٤ ملي الثلث إل
ــام  الع ــف  النص ــدار  ــا مبق زاد عجزه
ــى ٢٦٨٫٣ مليار دوالر.واحتلت  املاضي إل
ــا، التي منا عجزها التجاري ١٫٨  فرنس

ــى ١٧١٫٧ مليار  ــرة على مدار العام إل م
ــة بني االقتصادات  دوالر، املرتبة الرابع
ــاءت اليابان، التي منا  الكبرى، بينما ج
عجزها التجاري بنحو ١٠ أضعاف إلى 
ــي املركز اخلامس. ١٥٠٫٥ مليار دوالر، ف

ــمل أكبر ١٠ اقتصادات ذات أعلى  وتش
قيمة للسلع املستوردة على الصادرات 
ــبانيا  ــار دوالر)، وإس ــا (١٠٩٫٥ ملي تركي

(٧١٫٥ مليار دوالر)، والفلبني (٥٨٫٢ مليار 
ــغ (٤٩٫٨ مليار دوالر)،  دوالر)، وهونغ كون
وبنغالديش (٤٨٫١ مليار دوالر).باإلضافة 
ــتة اقتصادات  ــت س ــك، انتقل إلى ذل
ــي عام ٢٠٢١  ــجلت فائضا جتاريا ف س
ــلبية العام املاضي:  إلى املنطقة الس
ــا اجلنوبية وإيطاليا وتايالند واجملر  كوري
وتشيلي وسلوفاكيا والسويد.ونتيجة 

لذلك، سجل ٣٥ اقتصادا رئيسيا في 
ــام ٢٠٢٢  ــا في ع ــزا جتاري ــم عج العال
ــون دوالر مقارنة بـ  ــي ٢٫٩ تريلي بإجمال
ــة ٢٫١ تريليون دوالر  ــادًا بقيم ٢٩ اقتص
ــتي  ــابق.وأجرت نوفوس في العام الس
ــن  ــات م ــاس بيان ــى أس ــة عل الدراس
ــة الوطنية ألكبر  ــات اإلحصائي اخلدم

٦٠ اقتصادا في العالم.

عربي و دولي

Division of projects announcement ;√ÁÑ]ç∏\;‡˜¡\;Ïe¬å

واِّـتابعة َّـ  التخطيط  الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ وكتاب قسم  العقود  تنفيذ  ) من تعليمات  اوال  اِّـادة (٣-  استنادا اُّـ نص   
محافظة البصرة اِّـرقم (ت/١٠٠٨ َّـ ٢٠٢٣/٣/١٦) .

   تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع  
(فحوصاتPET- SCAN ِّـرضى االورام السرطانية ).

- وبكلفة  تخمينية قدرها(٢,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار وسبعمائة وتسعة واربعون  مليون وخمسمائة  الف دينار عراقي
 - التخصيص اِّـالي ضمن باب اِّـنح واالعانات من نسبة ١٢/١ وحسب كتاب قسم الحسابات ذي العدد ٦٤١ َّـ ٢٠٢٣/٣/١٦ 

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما )  . 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة والصنف–شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال /وان تكون الهوية نافذة    -وبعرض فني  

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم 
(٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) 
َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (٤١٢,٤٢٥,٠٠٠) اربعمائة واثنا 
عشر  مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية 

باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة.
٢-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ( الخربة التخصصية اِّـشاركة بصفة 
مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة قبل اِّـوعد النهائي لتقديم العطاء  وبمبلغ ال 
يقل عن (٨٢٤,٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة واربعة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ 

الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم غيــــر 
اِّـصـــادف  الخميس   يــــوم  مــــن  اعتبــــارا  دينــــار عراقـــي  الــــف  مائـــــة وخمسون  قـــدرة (١٥٠,٠٠٠)  مستـــرد  

.٢٠٢٣/٣/٢٣
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠٢٣/٣/٣٠   الساعة العاشرة صباحاً.

سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢٣/٤/٩ الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني 

الذين اختاروا  الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢٣/٤/٩ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٢٧,٤٩٥,٠٠٠) سبعة وعشرون مليون واربعمائة وخمسة وتسعون 
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق 
بالشركات االجنبية مراعاه ما ورد َّـ كتاب البنك اِّـركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قسم مراقبة اِّـصارف االسالمي ذي العدد 

١٥٣/٣/٩ َّـ ٢٠٢٠/٥/٢٧ اِّـعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 
٨٥٦٦/٧/٤ َّـ ٢٠٢٠/٦/٣٠  

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

  ١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من 

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا-على مقدم العطاء تقديم العطاء بثالث (٣) نسخ نسخة اصلية ونسخ عدد (٢) اضافية وتكون جميع النسخ مختومة بختم 
 ( النسخة االصلية   ) النسخة االصلية َّـ غالف منفصل وتأشر بعبارة  ) توضع  الوثائق اِّـقدمة من الشركة  ( كافة  حي من الشركة 
(اِّـغلفات االصلية  )وتوضع هذه  إضافية  (نسخة  بعبارة  وتأشر كل مغلف  النسخ االضافية َّـ غالف منفصل  ووضع كل نسخة من 
واالضافية َّـ مغلف واحد ) استنادا اُّـ كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 

١٧٥٩٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
احدى عشر  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنا عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ثالثة عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات اِّـصلحة 

العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 
العقود  التخطيط /دائرة  الخاص استنادا اُّـ كتاب وزارة  او  العام  القطاعني  اِّـحلي من  اِّـنتج  اربعة عشر -االلتزام بتفضيل شراء   
الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب اِّـرقم ٢١١٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١/٢٧ ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة 

. ٢٠٢١
  basra.gov.iq . خمسة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :
• تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل الكاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفه يتحمل كافة 

التبعات القانونية .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية.

•تلتزم الشركات بتقديم تعهد باِّـباشرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـستحقات اِّـالية اال بعد اقرار قانون اِّـوازنة العامة  لسنة ٢٠٢٣  
او توفرالسيولة اِّـالية.

•يلتزم مقدم العطاء بتقديم فواتري الجباية للكهرباء والهاتف واِّـاء واِّـجاري وجميع الرسوم األخرى قبل استالم قرار االحالة استنادا اُّـ 
احكام اِّـادة (١٦/اوال ) من قانون اِّـوازنة العامة االتحادية لسنة ٢٠٢١ وكتاب وزارة اِّـالية ذي العدد ٥٥٨٩ َّـ ٢٠٢١/٤/١٣.

                                                                                                                                                                                 اِّـهندس
اسعد عبد االمري العيداني

                                                                                                                                                                                  محافظ البصرة
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قراءة / حمدي العطار

ــوي» الى  ــن املوس ــأ القاص «حس جل
تقنية املونولوج  لتعبر الشخصيات 
في قصصه عن مشاعرها، وحاول ان 
ــرد في قصص مثل (موعد  يكون الس
ــني اخليال  ــه تداخل ب ــوت) في ــع امل م
ــة،  الغرائبي ــن  ــو م ــع وال يخل والواق
ــارات  العب ــوح  وض ــى  عل ــظ  وحاف
ــرد  ــيا مع الس واجلمل القصيرة متاش

القصصي.
ــي املوت  ــة ه ــة القص ــت ثيم اذا كان
ــي متثل  ــاة الت ــوم احلي ــون مفه فيك
االستمرار هي الطاغية على النص ، 

ــردها  في هذه القصة الذي يتولى س
ــه جعلنا  ــى بعد موت ــا البطل حت لن
ــن نعيش مناخ التعامل  القاص حس
ــر احلوار  ــوت) وان عنص ــع احلدث (امل م
اساسيا في القصة، ملخص القصة 
ــي  ــاء ف ــن االصدق ــة م ــي مجموع ه
ــم الذي  ــوة زميله ــل يلبون دع العم
تخرج في اجلامعة في احد املطاعم، 
البطل يشعر بالضيق لفتح موضوع 
املوت في هذه املناسبة السعيدة «ال 
ــوع النقاش  ــف حتول موض اعرف كي
ــبق إلى  ــدون تخطيط مس ــأة وب فج
ــدور  ي ــنا  نقاش كان  أن  ــد  بع ــوت  امل
ــع املهمة والتافهة  حول كل املواضي
باسثناء املوت»ص٦٣ وتتحول عندها 
ــه الى (مرعبة وثقيلة)  وهو يلوم  ليلت
ــاش « ملاذا ال  ــاءه على هذا النق اصدق
ــعادة  ــون عن الفرح ..عن الس تتكلم
ــوا على  ــل ..اال انهم اجمع ــن األم ع
ــد» بعد ان  ــي الوحي ــي الرومانس انن
يترك املطعم ويتوجه الى البيت يبدأ 
ــط ليصور له ان املوت  املونولوج ينش
قريب منه ، هواجس وأوهام وكوابيس 
هي من يجعل اخملاوف كأنها عالمات 
ــتطيع  يس وال  ــا  ينتظره ــوت  للم

ــافة بني بيتي  ــص منها «املس التخل
واملطعم كانت قريبة وال تتجاوز الربع 
ــاعة اال انها كانت مليئة بالرعب.. س

ــي كي اتخلص  قررت أن آوي إلى فراش
ــاص بحلم او  ــزج الق ــا «ص٦٤ ي منه
ــود االحالم  ــع انني ضد وج كابوس م
في القصة على االخص اذا كانت في 
نهاية القصة  اال اذا كان احللم يخدم 
التطور الدرامي للحدث وهذا ما جرى 
في هذه القصة» فجأة فززت مذعورا 
ــة كادت أن تقتلع  على طرقات عنيف
ــرعا وانا اعنف  باب الدار، هرولت مس
ــي األربعني من  ــال ف ــارق..كان رج الط
ــذي كاد ان يقتلع الباب  ــره ذلك ال عم

ــه - ما بك ملاذا كل هذا اخلوف  بطرقات
هل انا بعبع؟ - ماذا تريد في هذا الوقت 
ــن الليل؟- انا مجرد ضيف -  املتأخر م
لكني ال اعرفك - االن انت ال تعرفني، 
ــتعرفني عما  هذا صحيح ولكنك س
قريب..انا حفار القبور..قال هذا وتوارى 
ــدأت اناديه بإعلى  ــن األنظار فيما ب ع
ــور ..فزعت  ــا حفار القب صوتي قف ي
ــوذت باهللا من  ــي لصياحي وتع زوجت

الشيطان وهي تقول : - انهض يا رجل 
ــاث أحالم فتحت عيني لم  أنها أضغ
ار سوى زوجتي»ص٦٦ .ينم احلوار عن 
ــتمر  ــرة ووعي بفن القصة ، ويس خب
ــني احلقيقة  ــة املوت ب ــاص بلعب الق
ــه وزوجته  ــرى ابنت ــو ي ــال ، فه واخلي
وهم ال يرونه»زوجتي جتاهلت وجودي 
ــا طلبت  ــم صعقت حينم ــا وك متام
من ابنتي ان تذهب كي توقظني من 

ــا ولكن ال أحد  ــي ..ناديت انا هن نوم
ــي بالصراخ  ــدأت ابنت ــت لي. ب يلتف
ــا اجلميع إلى  ــا حلقه ــل فيم والعوي
ــة نومي وهم يصرخون ويبكون،  غرف
ــتي  ــم كانت دهش ــم وك حلقت به
ــبهني  ــخصا يش كبيرة وانا ارى ش
ــخة مني وقد متدد  ــرا وكأنه نس كثي
على سريري  أنكرت املشهد ونظرت 
ــألها من هذا وما  إلى زوجتي وانا اس
يفعل في سريري، لكنها لم تلتفت 
ــم تنتبه حتى لوجودي»ص٦٧،  لي ول
ــد  ــه) فق ــت دفن ــرام املي ــا ان (اك ومب
ــالم في  ــى مقبرة الس ــم ال رافقته
النجف حلضور مراسيم الدفن «كم 
كان مشهدا قاسيا حني اقترب مني 
حفار القبور، نعم إنه هو، فلقد زارني 
ــا إن أصبح  ــة املاضية، وم ــي الليل ف
ــاخرا: - لم  بالقرب مني حتى قال س
اكن أتوقع مجيئك بهذه السرعة! - 
ــاذ؟ ..اتكلمني أنا! هل تراني؟ نعم  م
ــتطيع  ــد الذي يس ــا الوحي أراك، وأن
رؤيتك من بني كل احلاضرين، لقد دنا 
ــتعد للرحيل إلى العالم  أجلك فاس

اآلخر».

متابعة / البينة الجديدة
ــاج كمال  ــوة (احل ــة لدع  تلبي
ــت البياع  ــري) مدير (بي العام
ــوان  عن ــت  وحت ــي)  الثقاف
ــني  ب ــة  الثقاف ــع  م ــي  (رحلت
ــفَ  يّ ،  ضُ ــة)  األدب والصحاف
ــي ( األديب  ــد املاض ــوم األح ي
والصحفي أحمد حسني جواد 
ــداد ١٩٥٥  ــد بغ ــي ) تول البيات
ــج معهد التكنولوجيا  -- خري
ــاد العام لألدباء  -- عضو  اإلحت
ــراق ونقابة  الع ــاب في  والكتّ
ــدر له  في  ــني  -- ص الصحفي
ــيقى لوجوه  ــعر ١- موس الش
ــجن  ش  -٢  ،،  ٢٠٠٦ ــة/  نَعَ قَ مُ
ــس  ــل / ٢٠٠٧ ،، ٣- هم القنادي
النخيل /٢٠٠٨ ،، ٤- تسفار في 
سماوات / ٢٠١٦ ،،  في القصة  
ــة الوهم /  ــوق حاف ــت ف ١- بي
بتَل / ٢٠٢٢  ٢٠٠٧ ،، ٢- عشب مُ
ــفر الغربة /  ــي الرواية س ،،  ف
ــعرية  ــه مجاميع ش ٢٠٢٣ ، ل
وقصصية حتت الطبع ، حصل 
ــهادات  ــى العديد من الش عل
التقديرية من قبل مؤسسات 

ومنظمات  ــة  ثقافية حكومي
تُعنى  ــي  والت ــي  مجتمع مدن
 ، ــي  واألدب ــي  الثقاف ــأن  بالش
ــل على املركز األول ملرتني  حص
مبشاركاته في مهرجانات في 
ــني عربيتني  مصر وتونس  دولت
ــارك في املهرجانات التي  ، ش
ــاء والكثير  ــا إحتاد األدب أقامه

ــة ،  ــات الثقافي ــن املؤسس م
التي  ــة  األدبي ــات  يدير اجللس
ــي  ــع العراق ــا  التجم يقيمه
ــة  ــة الورش األصيل - مؤسس
ــة  ــد - مؤسس ــات الوج - ناي
البعد الرابع للثقافة واإلعالم 
ــي املركز  ــى الثقافي ف وامللتق
ــارع  الثقافي البغدادي في ش

املتنبي كل يوم جمعة .. نشر 
األدبية  ــاالت  املق ــن  العديد م
ــف  صح ــي  ف ــة  والصحفي
ــة  وعربي ــة  عراقي ــالت  ومج
متعددة  ــة  ألكتروني ــع  ومواق
ــل الكتابة حلد  ــازال يواص وم
ــي عدة صحف  ــل ف اآلن  . عم
ــؤوليات  وتقلد عددا  من املس
ــا   ــا   نائب ــل حالي ــا ،يعم فيه
ــرآة  ــدة م ــر جري ــس حتري لرئي
ــكرتيرا  للتحرير  ــاة -- س احلي
ــكرتير  ــا – س في مجلة الرس
ــدم في صحيفة  التحرير األق
ــا   ورئيس ــدة»  اجلدي ــة  «البين
 ، ــا   فيه ــي  الثقاف ــم  للقس
ــد أهم  ــي» عن ــف «البيات توق
احملطات في حياته منذ أن بدأ 
ــاألدب وهو  ــه املبكر ب إهتمام
ــة األولى من  طالب في املرحل
ــطة ، ذاكرا   ــة املتوس الدراس
وألكثر من مرة  بوفاء نادر فضل  
ــي أوالها  ــة اخلاصة الت الرعاي
الراحل  ــروف  املع ــد  الناق ــه  ل
ووضعته  ــي)  الكبيس ــراد  (ط
ــة ،  ــكة الصحيح ــى الس عل

ــديد  ــى ولعه الش ــزا  عل مرك
بالقراءة رغم ظروفه الصعبة 
ــه عالم  ــى ولوج ــال  ال ، منتق
املتاعب)  ــة  (مهن ــة  الصحاف
ــا اللذيذة ! ، معرجا   ومعاناته

ــعرية وبزوغ  على بداياته الش
ــاتها  ومالبس ــدة  قصي أول 
وحاالت التحدي التي رافقته ،  
شارحا  التطورات التي طرأت 
على منجزه عبر رحلة طويلة 

ــهر واملكابدة  من اجلهد والس
 ، ــارب  والتج ــات   واملطالع
ــار أمنوذجني من نتاجاته  ليخت
ــراءة : قصيدة  ــة» ! للق «املائي
ــاللة املاء» وقصة «عشب  «س
مبتل» ...  أشرك مدير اجللسة 
املثقفني  من  احلاضرة  النخبة 
ــروا  ــن أمط ــس الذي ورواد اجملل
ــئلة  ــيل من األس الضيف بس
ــاب  أج ــارات   واإلستفس
ــة  ــة ورصان ــا  مبوضوعي عنه
ــترخاء  ــتجاب لهم  بإس وإس
ــاتذة  ومودة ، نذكر منهم األس
ــتار  ــمري ، س ( عبداألمير الش
عرب  ، رضا الشكرجي ، خالد 
ــداهللا  ــالل عب ــاري ،  ،  ه املِس
ــر   ــدوره الكبي ــادة ب ــع اإلش م
ــس  وعالء  ــي متطلبات اجملل ف
ــم « العامري»  ــوردي). أختت ال
ــي»  «البيات ــح  مبن ــة   اجللس
رمزية  شهادة تقديرية وهدية 
ــاء  ــارات الثن ــة بعب ، مصحوب
ــا  له العافية  والوقار ، متمني
ــع دوام  ــتمرار ،  وللجمي واإلس

التقدم واإلزدهار.

خالد الكرادي

بني األمس واليوم
اشتقت الى وجهك يا أمي

ــك ..  ــزك .. وصوت ــى .. خب وال
وسطوتك

اشتقت الى عفوك .. وصبرك 

.. وثباتك
اشتقت الى جنتك ونارك

ــاوي ثمن  أنا .. من دونك ال اس
زجاجة .. الكوال

مازلت اذكر إطاللتك املشرقة  
التي تبعث لنا نوافذ  األمل

منذ انطالقة الفجر الصادق

ــجني لنا من أوتار قلبك  وتنس
لوحة احلياة

اجلميلة أتذكر موقد النار وبرد 
الشتاء ودفىء

ــات  وحكاي  .. ــك  عاطفت
اللصوص الذين

ــد  ــم تع ــواراً   .. ول ــاروا .. ث ص

هناك ( كهرمانة)
ألن  ــي  حرام ــون  األربع وال 

األربعني  أمسوا
   ألفاً .. وعلى كل باب .. ( علي 

بابا)
ــادت ( كهرمانة .. قادرة  وما ع
ــى  ــت عل الزي ــب  ــى ص .. عل

ــادوا  ــم ماع ــوص) ألنه (اللص
يختبئون في اجلرار

 .. ــلق  تس  .. ــون  يخاف وال 
األسوار

ويسرقون في  وضح النهار

الكابتن / هيثم صبحي

وأصبحت قبالتنا ورداً
واسألها

كيف
ابتدأنا

ومشينا مشوار الطريق
هو

التقاء حبنا 
  الغالي

التقاء صديق
  بصديق
واصبحت

قبالتنا ورداً
والشافي فينا

  وفينا
سر محبتنا

حكايات بيتنا األنيق

مزرعة الورد

ــترى وردة حمراء وهو يستعد  اش
ــه الدورية  ــول على إجازت للحص
ــى ابنته التي طلبت  ليهديها إل
ــة التي  ــن املزرع ــدة م ــه واح من
ــدود البالد  ــا على ح ــل فيه يعم
ــا كان يحدثها عنها في كل  كم

اجازة . مللم اشياءه وهيأ حقيبته 
ــرور وفرح بعد  ــل الوردة بس وحم
ــزول  ــة االذن بالن ــتلم ورق أن اس
ــرعان ما جاءت  ــى مدينته وس إل
قذيفة أودت بكل شيء وحولته 
إلى بقايا متناثرة تلتهمه النيران 
حتى جسده املمزق ولكن ظلت 
أصابعه متمسكة بساق الوردة 
ــى البنت  ــوة . وطال األمد عل بق
األب وتساءلت  اخبار  وانقطعت 
والبنايات  األوراق  ــي  ف ــت  وفتش
ــال نحو ذلك  ــدت الرح حتى ش
ــه  ــذي كان األب يصف ــكان ال امل
ــدة بحثا  ــد احلدود البعي لها عن
ــة التي كان يعمل بها  عن املزرع
ــر مزرعة من  ــا ولم جتد غي والده
الشواهد والقبور وبقايا متناثرة 
ــس  ــمال مالب ــد واس ــن احلدي م

عسكرية حتى الح لها من بعيد 
شيء من بريق فتهرع اليه لتجد 
ــت خوذة مثقوبة  وردة قد اخترق

قابلت الشمس .
كابوس

فر من مكانه الذي اتعبه وارهقه 
ــري بخطى حثيثة  واجتهد باجل
ــتطيع حتى  ــد قدر ما يس ليبتع
ــافة ،فالتجأ  ــول املس ــه ط أعيت
الى ركن يجر أنفاسه ليستريح 
قليال ثم يواصل سعيه مبواصلة 
ــا ظن أنه  ــق ليصل مكان الطري
ــتراح  ــد ما اس ــن بع ــالذ ولك امل
وهدأت أنفاسه ، وجد نفسه في 
نفس املكان ، وما كان يسعى اال 
في دائرة ليعود إلى نفس املكان 

الذي هرب منه .

متابعة / القسم الثقاَّـ
عن مطبوعات دار اكادية للنشر / ادنبرة 
ــكتلندة / اململكة املتحدة صدرت  ـ اس
ــاعر  ــعرية الكاملة للش ــة الش اجملموع
ــني وهي من القطع الكبير  ــيد ياس رش
ــات وتضمنت  ـــ ( ٣١٠) صفح ــاءت ب وج
ــاعر الراحل منذ عام  قصائد كتبها الش
١٩٤٦ولغاية عام ٢٠١١ جمعها ونقحها 
ولده نبيل رشيد ياسني وتضمنت ايضا 
قصائد مجهولة التاريخ وكذلك قصائد 
مترجمة ، لم يتخذ الشاعر الراحل رشيد 
ــزق منها ولم  ــعر مهنة يرت ــني الش ياس
ــعون وراء اجلاه والشهرة أو  يكن ممن يس
املال ، كان يكتب الشعر بشكل تلقائي 
وال ينشره بانتظام فتبعثرت قصائده بني 
الصحف واجملالت واجملموعات الشعرية ، 
ــى االطالق ، كان  ــر عل ومنها ما لم ينش
ــعراء العراقيني  ــرز الش ــن اب ــل م الراح

ــرين والذي سمي  ــط القرن العش اواس
ــياب  ــاكر الس بجيل الرواد وضم بدر ش
ــازك املالئكة ومحمد مهدي اجلواهري  ون
ــود البريكان وعبد  وبلند احليدري ومحم
الوهاب البياتي ، ابحر في التراث العربي 

واتقن صنعة الشعر .
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 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



8الحصاد
بغداد /البينة اجلديدة 

ــوزراء محمد  ــس مجلس ال إلتقى رئي
شياع السوداني، صباح امس األربعاء، 
ــتثمرين  عدداً من رجال األعمال واملس
وممثلي االحتادات واملسؤولني في القطاع 
ــاص التركي في أنقرة، بحضور وزير  اخل
ــد موش.وأوجز  ــارة التركي محم التج
السوداني للحضور، ما مت خالل الزيارة 
من تفاهمات مع اجلانب التركي، تنبع 
ــي بالبلدين  ــن إرادة حقيقية للمض م
نحو تعزيز العالقات في اجملاالت كافة، 
ــركات واملستثمرين  وأهمها عمل الش
ــهيل التبادل  ــي العراق وتس األتراك ف
أولويات  إلى  السوداني  التجاري.وأشار 
ــا  مقدمته ــي  وف ــة،  احلكوم ــل  عم
ــكن، والنقل،  ــات، والس ــاع اخلدم قطّ
ــترك  ــغيل املش ــاء املدارس، والتش وبن
ــع  م ــراكة  بالش ــفيات  للمستش

ــاً رجال األعمال  ــاع اخلاص، داعي القطّ
ــاريع  ــهام في مش ــى اإلس ــراك إل األت
ــتثمارية  البنى التحتية والفرص االس

ــي احلكومة  ــد أهمية تبنّ الواعدة.وأك
ــنوات، مبا سينعكس  موازنة لثالث س
ــل  التموي ــيابية  إنس ــى  عل ــاً  إيجاب

ــهولة التنفيذ، فضالً  ــركات وس للش
ــجيع  ــراءات احلكومية لتش ــن اإلج ع
البيئة االستثمارية بالعراق، والقضاء 
ــاد. على البيروقراطية والروتني والفس

ــوداني أهمية تضمني قانون  وبنيّ الس
املوازنة مشروع صندوق تنمية العراق، 
والصناديق املتفرعة منه، وهو مشروع 
اع  ــفته على تنفيذ القطّ تعتمد فلس
ــروع  ــن أهمية مش ث ع ــاص. وحتدّ اخل
ــير الدراسات  طريق التنمية، الذي تش
ــترجح،  ته س ــارية إلى أن كفّ االستش
اقة، خالل  ــع والطّ ــالً، للبضائ ــرّاً ناق مم
ــى ان  ــيرا ال ــة ، مش ــنوات القادم الس
ــهد تنفيذاً  ــاء الفاو يش ــروع مين مش
ــة  التفصيلي ــاريع  للمش ــاً  متوازي
ــروع  للمش ــة  باإلضاف ــاندة،  والس
األعمال  رجال  السوداني  الرئيس.ودعا 
ــاطاتهم  نش ــني  توط ــى  إل ــراك  األت

ــة  املدين ــي  ف ــة  والتجاري ــة  الصناعي
واإلسراع  بامليناء،  امللحقة  الصناعية 
ل إسهامهم  ــهّ بحجز موقع لهم يس
ــار االقتصادي الواعد، وأن  في هذا املس
يكونوا جزءًا من هذه املنطقة احليوية 
ــس مجلس الوزراء،  املتنامية.ووعد رئي
ــرارات التي  ــتمرار في اتخاذ الق باالس
ها قرار  ــر عمل املستثمرين، وأهمّ تيسّ
تسهيل احلصول على سمات الدخول، 
ــيابية  وإزالة أية عقبات حتول دون انس
ــتثماري. ــادي واالس ــاط االقتص النش
ــال األعمال  ــرب رج ــم، أع ــن جانبه م
ــن تقديرهم  ــراك ع ــتثمرون األت واملس
إلجراءات احلكومة العراقية واخلطوات 
املتخذة لتشجيع االستثمار، وتعهدوا 
باملساهمة في املشاريع الستراتيجية 
واخلدمات  ــة  التحتي البنى  ــاريع  ومش

املتنامية في العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
 (٨٩) ـــ  ال ــنوية  الس ــرى  الذك ــبة  ملناس
لتأسيسه  اقام احلزب الشيوعي العراقي 
ــاال مركزيا في  ــس االول الثالثاء احتف ام
ــطني الدولي.وبهذه املناسبة  فندق فلس
ــيوعي  ــزب الش ــي احل ــادي ف ــى القي الق
ــالم ) كلمة اللجنة  العراقي (ياسر الس
املركزية ، اشاد فيها باملسيرة النضالية 
ــى امتداد العقود  للحزب وتضحياته عل
ــعبه.  ــراق وش ــل الع ــن اج ــة، م املاضي

ــمعة  ــوم نوقد (٨٩) ش ــا الي ــاف انن واض
ــل  مواصلة  ــذا احلزب الج ــيرة ه في مس
ــكال الدكتاتورية  ــد كل اش ــال ض النض
ــاء العراق على  ــم واالضطهاد وبن والظل
اسس جديدة ترقى به الى مصاف الدول 
املتقدمة والناهضة.واكد انه على امتداد 
ــنوات الطوال قدم الشيوعيون  تلك الس
ــات جليلة دفاعا عن  ــون  تضحي العراقي
ــان في عيش كرمي في وطنٍ  حقوق االنس
ــيادة ... وطن  ــل الس ــر دميقراطي كام ح

ــه وابنائه  ــع بنات ــر تتم ــر ومزده متحض
ــرة.... (٨٩) عاما منذ ذلك  ــه  الوفي بخيرات
ــده  عق ــذي  ال ــي  التأسيس ــاع  االجتم
ــني الوطنيني، املتنورين  جمع من املناضل
ــس احلزب وبانيه الرفيق  يتصدرهم مؤس
ــف سلمان يوسف «فهد»)  الراحل( يوس
ــني الذين  ومعه ثلة من الفتية املتحمس
ــي عدد من  ــية ف ــدوا اخلاليا املاركس وح
ــة اجلنوبية،  ــراق وخاص ــات الع محافظ
ــرات  كما وتلقت ادارة االحتفالية العش

ــكات بهذه  ــات التهاني والتبري من برقي
ــيد  ــبة الكبيرة ومنها برقية الس املناس
رئيس اجلمهورية ( الدكتور عبد اللطيف 
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــادة  وقي ــيد)  رش
ــواق  ــت النائب ( اش ــتاني .والق الكردس
ــة املركزية  للحزب  ــاف ) عضو اللجن اجل
ــتاني  ممثلة السيد  الدميقراطي الكردس
ــت فيها  ــة بارك ــي كلم ــعود  بارزان مس
للحزب الشيوعي العراقي احتفاله  بهذه 
ــعود  ــيد مس ــبة وابالغ حتايا الس املناس

ــادة وكوادر  ــه لقي ــى تهاني ــي وازك بارزان
واعضاء ومؤيدي احلزب الشيوعي العراقي 
ــة  االحتفالي ــه.وحضر  تأسيس ــرى  بذك
جمع غفير من كبار املسؤولني في الدولة   
ــعبية عديدة. ــيني واوساط ش والسياس

واختتم االحتفال بإلقاء قصائد شعرية 
الهتافات  ــالق  واط ــات غنائية  ومقطوع
ــعبية التي تغنت بأمجاد  واألهازيج الش
ــيوعي  ــاالت وتضحيات احلزب الش ونض

العراقي.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــاء، توقعاتها  ــة األنواء اجلوية، امس األربع أعلنت هيئ
لطقس العراق خالل األيام االربعة املقبلة، فيما اشارت 
ــن اليوم. ــات احلرارة بدءاً م ــاع جديد في درج ــى ارتف ال
وذكرت الهيئة في بيان أن «طقس البالد اليوم اخلميس 
ــيكون غائماً جزئياً واحياناً  ــطى س في املنطقة الوس
غائماً، بينما سيكون الطقس في املنطقة الشمالية 
غائماً مع تساقط زخات مطر على أقسامها اجلبلية، 
ــس صحواً إلى  ــيكون الطق وفي املنطقة اجلنوبية س
ــترتفع قليالً في  ــات احلرارة فس ــي، أما درج غائم جزئ
ــون مقاربة لليوم  ــطى واجلنوبية، وتك ــام الوس األقس
ــابق في القسم الشمالي من البالد».وأضافت، أن  الس
ــيكون غائماً في املنطقتني  «طقس يوم غد اجلمعة س
ــس في  ــيكون الطق ــا س ــة، فيم ــطى واجلنوبي الوس
ــمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات  املنطقة الش

ــة أحياناً،  ــة وتكون رعدي ــامها اجلبلي ــر على أقس مط
ودرجات احلرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق في عموم 
البالد».وأشار البيان إلى، أن «طقس يوم السبت املقبل 
ــطى والشمالية  ــيكون غائماً في املنطقتني الوس س
ــيكون الطقس في املنطقة اجلنوبية غائماً  ،بينما س
ــاقط زخات مطر متفرقة ليالً، ودرجات  مع فرصة لتس
احلرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق في عموم البالد».
ــت الهيئة، أن «طقس البالد ليوم األحد املقبل  واوضح
ــراً وتكون  ــيكون غائماً ممط ــطى س في املنطقة الوس
األمطار رعدية احياناً وغزيرة ليالً خاصة في اقسامها 
ــة  ــي املنطق ــس ف ــيكون الطق ــا س ــرقية، فيم الش
ــار رعدية احياناً  ــمالية غائماً ممطراً وتكون األمط الش
ــيكون الطقس  وغزيرة ليالً ، وفي املنطقة اجلنوبية س
ــراً ،ودرجات احلرارة تنخفض عدة درجات عن  غائماً ممط

اليوم السابق في عموم البالد.

البصرة / البينة اجلديدة
ــاع مع  ــي اجتم ــودي ف ــام األج ــرة ضرغ ــظ البص ــب محاف ــث نائ  بح
ــخصيات أكادميية وثقافية وفنية حول برنامج الفعاليات الثقافية  ش
ــفينة العاملية  ــة املصاحبة للمعرض العائم للكتاب في الس والعلمي
ــتصل الى البصرة بعد أيام قليلة.وأكد األجودي  (لوكوس هوب) التي س
ــتوى اإلرث الثقافي  ــون الفعاليات مبس ــة أن تك ــالل االجتماع أهمي خ
ــفينة  ــار الى ان الس ــاري والتميز اإلبداعي للبصرة.واش ــق احلض والعم
ــم والتي تضم  ــاب العائم في العال ــر معرض للكت ــيكون فيها اكب س
عناوين مختلفة للكتب التي يبلغ عددها (٥٠٠٠) كتاب وحتديداً الكتب 
ــفينة logos hope البصرة يوم ٢٦  ــل ان تصل س ــة .ومن املؤم االكادميي
ــهر وستبقى لغاية ١٠نيسان املقبل .والسفينة فيها كل  من هذا الش
ــدوات ومعرض بيع  ــيات والن ــائل الراحة وقاعات للمؤمترات واالمس وس
ــور داخل القصور  ــيصاحبها معرض للزه ــب وصالة العرض.. وس الكت
ــاحات للعرض ومسرح وبازار  ــية ملدة شهر ، فضال عن وجود س الرئاس
ومطاعم وغيرها ، ومتحف البصرة احلضاري ومتحف احلياة الطبيعية 

ا طوال فترة تواجد السفينة. سيكون مفتوحً
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كركوك /البينة اجلديدة
ر عرب وتركمان كركوك من املساس بأمن واستقرار محافظة  حذّ
ــترك ، ضم قيادات اجمللس  كركوك .وقالوا في مؤمتر صحفي مش
ــراق املوحد:  ــان الع ــة جبهة تركم ــوك وقائم ــي كرك ــي ف العرب
ــة  ــذي تتطلع فيه مكونات كركوك املتعايش ــا في الوقت ال انن
ملمارسة حقوقها الدميقراطية ألول مرة منذ عام ٢٠٠٥ النتخاب 
مجلس احملافظة، يعلن املكونان العربي والتركماني في كركوك 
رفضهما القاطع لتمرير قانون انتخابات مجالس احملافظات من 
ــادة ٣٥) والتي تتعلق بتدقيق  ــن التعديل اجلديد (امل دون أن يتضم
ــاروا الى إن محافظة كركوك  سجل الناخبني في احملافظة.واش
ــس احملافظة منذ عام ٢٠٠٥  ــهد أي عملية انتخابية جملل لم تش
بسبب سياسات التغيير الدميوغرافي عبر فرض إرادة سياسية 
ــمة  أحادية الطرف وخاصة بعد ثبوت إضافة قرابة ٣٠٠ ألف نس
من مواطني احملافظات األخرى في بيانات وزارة التجارة (البطاقة 
ــة كركوك  ــي محافظ ــجل ناخب ــدة في س ــة) املعتم التمويني
ــجل  ــرا دميوغرافيا في س ــذي احدث تغيي ــر ال ــجلني، األم واملس
الناخبني حملافظة كركوك ملصلحة جهة قومية واحدة .واكدوا إن 
املكونني العربي والتركماني يطالبان الكتل السياسية والقوى 
ــبات  الوطنية في مجلس النواب العراقي باحلفاظ على املكتس
ــادة (٣٥) التي وضعت بتوافق كافة مكوناتها  الوطنية وإدراج امل
ــوك، واعتماد  ــة في كرك ــة االنتخابي ــار العملي لتصحيح مس
البطاقة الوطنية في التصويت و بيانات وزارة التجارة (البطاقة 
التموينية) إلبعاد مواطني احملافظات األخرى من سجل الناخبني 
في كركوك وحصر املشاركة ألهالي كركوك فقط.واوضحوا في 
ــتقرار محافظة  مؤمترهم إننا نحذر اليوم من التالعب بأمن واس
كركوك والتعايش املترسخ بني أبنائها ونطالب بالسماح ألهل 
ــة حقوقهم الدميقراطية عبر انتخابات محلية  كركوك مبمارس
ــني وهيكلة  ــجل الناخب ــالل تدقيق س ــة من خ ــفافة ونزيه ش
ــة قومية  ــيطر عليه جه ــوك االنتخابي الذي تس ــب كرك مكت
ــدة منذ عام ٢٠٠٥ وحلد أالن، وان املكونني العربي والتركماني  واح
ــتورية أمام أي قرارات انفرادية ضد  يحتفظان بخياراتهما الدس

االستحقاقات الدستورية والدميقراطية لكركوك.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة عن  ــف هيئة النزاه  كش
مجمل ما نظرته خالل العام املاضي، 
مؤكداً أنها نظرت (٤٠,٦٠١) بالغ وإخبار 
ــارت الهيئة، في  وقضية جزائية.واش
ــام ٢٠٢٢ الى أنها  ــر إجنازاتها للع تقري
ــادٍ،  ــم فس ــاً ملزاع ــت (٢٩٦٠) بالغ تلقَّ
ــةٍ  غفل ــر مُ ــاتٍ غي ــا (١٦٠٦) بالغ منه
ــاً  بالغ و(١٣٥٤)   ،(٪٥٤٫٢٦) ــبة  وبنس
ــت (١٠٠٪).   ــبة إجناز بلغ غفالً وبنس مُ
لة  ــجَّ وأضافت إن عدد اإلخبارات املُس
زَ  جنِ

ــام ٢٠٢٢ (١٠٨٤٠) إخباراً، أُ خالل ع
منها (٧٦٧٠) إخباراً بنسبة إجنازٍ بلغت 
(٧٠,٧٦٪)، الفتةً إلى أن عدد اإلخبارات 
ــارات املُدوَّرة من  الكلي بإضافة اإلخب
ــا (٥٧٣١)  ــي البالغ عدده ــام املاض الع
ــون الهيئة قد عملت على  إخباراً، تك
ــا (١٢٦٥٥)  ــزَ منه ِ

ــاراً، أُجنْ (١٦٥٧١) إخب
ــازٍ إجماليَّةٍ بلغت  ــبة إجن إخباراً، بنس
ــا  القضاي ــدد  ع إن  ــت  (٧٦,٣٧٪).وأردف
ــام ٢٠٢٢  لة خالل ع ــجَّ ــة املُس اجلزائيَّ
ــزَ  جنِ

، أُ ــةً ــةً جزائيَّـ ــغ (١٣٥١٢) قضي بل
 (٨٧٣٨) ــةٍ  قضائيَّـ ــراءاتٍ  بإج ــا  منه
، بنسبة إجنازٍ بلغت (٦٤,٦٧٪)،  قضيَّـةً
ــة القضايا اجلزائيَّة املُدوَّرة من  وبإضاف
ــا (٧٥٥٨)  ــي البالغ عدده ــام املاض الع
، تكون الهيئة قد عملت على  قضيَّـةً
ِزَ منها بإجراءاتٍ 

، أُجنْ ــةً (٢١٠٧٠) قضيَّـ
ــبة  بنس ــة،  قضيَّ  (١٢٦٥٠) ــةٍ  قضائيَّ
إجنازٍ إجماليةٍ بلغت (٦٠٫٠٤٪). ونوَّهت 
ــة إلى محكمة  ــة (٣٩٢٤) قضي بإحال

ــح واجلنايات، تضمنت  املوضوع –اجلن
وزراء  ــم  بينه ــة،  باإلحال ــراً  أم  ٦٦٤٧
ودرجات خاصة ودون ذلك.كما أعلنت 
ــة االحتاديَّة أنَّ حتقيقاتها  هيئة النزاه
ــى إصدار  ــام ٢٠٢٢، قادت إل ــالل الع خ
ــرَ  أم ــة (١٥٣١)  ــلطات القضائيَّـ الس
ــا ٨٥٦ أمراً.وتابعت  ــذ منه ، نُفِّ ــضٍ قب
ــض القضائيَّة  ــه بإضافة أوامر القب إن
ــغ  البال ــي  ــام املاض الع ــن  ــدوَّرة م املُ
ــون الهيئة قد  ــا (١٣٨٢) أمراً تك عدده
ذَ منها  ــراً، نُفِّ ــى (٢٩١٣) أم عملت عل
ــت  ــازٍ بلغ ــبة إجن ــراً، وبنس (١١٧٠) أم
ة  تصَّ ـذْ اجلهات اخملُ نفِّ ــم تـُ (٥٥٫٨٥٪) ول
ــات إنفاذ القانون أكثر  لة بجه املتمثـِّ
ــاً هذه  ــا، داعي ــراً منه ــن (١٥٠٠) أم م
ــزام بتنفيذ  ــرورة االلت ــات إلى ض اجله
ة،  ــة العامَّ ــةً للمصلح ــر؛ خدم األوام
ــع اإلصالحات التي يطالب  وتناغماً م
ــدور (١٩) أمر  ــا اجلميع. ونوهت بص به
ــوزراء ومن هم  ــضٍ بحق (١٣) من ال قب
ــر  ــضٍ آخ ــر قب ــم،  و(١٥٣) أم بدرجته
ــؤولني الكبار  صدر بحقِّ (٧١) من املس
ــن هو  ــم م ــني، منه ــن العامِّـ واملديري
ــاً، ومنهم  ــؤولية حالي في موقع املس
مسؤولون سابقون.وأفصحت النزاهة 
ــط التي  ــات الضب ــن مجمل عمليَّ ع
التحقيق  ومكاتب  ــات  ديريَّ مُ ذتها  نفَّ
ــداد واحملافظات،  ــي بغ ــة لها ف التابع
ــالل  ــني خ ــني املضبوط ــدد املُتَّهم وع
ديريَّات  ــدت أنَّ مُ ــرم. وأك ــام املنص الع
ــا  له ــة  التابع ــق  التحقي ــب  ومكات

نت من تنفيذ (٩٥٣) عمليَّةَ ضبطٍ  متكَّ
ــام ٢٠٢٢  ــالل الع ــهود خ باجلرم املش
ــت بني احملافظات العراقيَّة، فيما  توزَّع
ــني باجلرم  ــدد املُتَّهمني املُتلبِّس بلغ ع
تَّهماً. وبينت أنَّ نوع  ــهود (٥٧٥) مُ املش
ــط املُتَّهمني فيها  اجلرائم التي متَّ ضب
ــر واالختالس  ــوة والتزوي متثَّلت بالرش
فني  ــامِّ وجتاوز املُوظَّ واإلضرار باملال الع
ــةً بأنَّ األموال  نوِّه حدود وظائفهم، مُ
ــك عمليَّات  ــاء تل ــت أثن بِطَ ــي ضُ الت
ــا (٦٢٦,٢٩١,٢٥٠) مليون  ــغ مقدراه بل
ــن  ــة ع ــة النزاه ــفت هيئ دينار.وكش
ــمولني بقانون العفو العام  عدد املش
ــني قضائياً خالل  ــن املُتَّهمني واملُدان م
دة  العام املاضي، وحجم األموال املُسدَّ
دت  ــة أكَّ ــك القانون.الهيئ ــب ذل مبوج
ــو  ــون العف ــمولني بقان ــدد املش أنَّ ع
ــام ٢٠٢٢، بلغ (١١٦٨)  ــامِّ خالل الع الع
ــاد، توزَّعوا  تَّهماً بقضايا فس داناً ومُ مُ
ــي (٢١٣) قضيَّة  ــاً ف تَّهم ــني (٩٨١) مُ ب
ــن (١٢١) قراراً  جزائيَّة، و(١٨٧) مداناً ع
ــوال  األم ــم  أنَّ حج ــت  قضائياً.وتابع
القضائيَّة  القرارات  دة مبوجب  ــدَّ املُس
ــون العفو العام  ــادرة مبوجب قان الص
ــار. ــار دين ــغ (٢١٫٩٣١٫٨٢٣٫٣٧٦) ملي بل

ــدد أوامر  ــن ع ــة ع ــت النزاه وأفصح
ــادرة عن  ــة الص ــتقدام القضائيَّ االس
اجلهات القضائيَّة بناءً على حتقيقاتها 
ذَ  ــام ٢٠٢٢ (٨٤٨٥) أمراً، نُفِّ بلغ خالل ع
منها (٦٦٨٩) أمراً، وبنسبة إجنازٍ بلغت 
(٨٧,١٦٪).وتابعت الهيئة موضحة أنه 

ــتقدام القضائيَّة  ــة أوامر االس بإضاف
املُدوَّرة من العام املاضي البالغ عددها 
ــون الهيئة قد عملت  ــراً تك (١٤١٧) أم
على (٩٩٠٢) أمر، مؤكدة تنفيذ (٧٥٢٣) 
ــيرةً إلى أن  ــك األوامر، مش ــراً من تل أم
ــت (٨٦,٣٣٪). ــبة اإلجناز فيها بلغ نس

ــدد الوزراء ومن بدرجتهم  وأردفت أن ع
ــتقدام  ــم أوامر اس ــدر بحقه ــن ص مم
ــر  أم  (٩٠) ــم  بحقه ــدر  (٤٤) ص ــغ  بل
ــتقدام، فيما صدر (٣٩٩) أمراً بحق  اس
ة  ــات اخلاصَّ ــن أصحاب الدرج (٢٤٤) م
بدرجتهم. ــن  وم ــني  العامّ ــن  واملديري

ــة أنَّ  ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــدت هيئ وأكَّ
ة التي منعت  ــوال العامَّ مجموع األم
ــت فيها، والتي  ــة هدرها وحقق الهيئ
ــكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي  صدرت أح
ــى إجراءاتها، والتي  ــاءً عل أوقفتها بن

ــاب اخلزينة  متَّت إعادتها حقيقةً حلس
ــاء  أثن ــا  ضبطه متَّ  ــي  والت ــة،  العامَّ
ــام ٢٠٢٢،  ــط خالل ع ــات الضب عمليَّ
ــي  ترليون  (٢,٢٥٠,٢٠٠,٢٢٦,٣٠٠) ــغ  بل
ــرض  ــي مع ــة، وف ــادت الهيئ دينارٍ.وأف
الســنوي  لتقـريرها  ــتعــراضها  اس
ــأنَّ األموال التي متَّت  للعام املنصرم، ب
ــة الدولة  ــةً إلى خزين ــا حقيق إعادته
 (٣٢,٨٥٩,٨٣٦,٧٥٤) ــا  مجموعه ــغ  بل
ــكامٌ  ــدرت أح ــا ص ــار، فيم ــار دين ملي
ــردّ (٦٧,٨٨٨,٦٤٢,١٦٠) مليار  قضائيَّة ب
ــن مجمل  ع النزاهة  ــفت  دينار.وكش
ــف املصالح  ــا في ملف كش إجنازاته
ــب  ــم األموال والكس ــة وتضخُّ املاليَّ
ــيرةً إلى تسلُّمها  ش ــروع، مُ غير املش
ــة باملُكلَّفني  ــتمارةً خاصَّ (٣٨٣٤٧) اس
باإلفصاح عن ذممهم املاليَّة خالل عام 

(٢٠٢٢) من الوزارات والهيئات واجلهات 
ة.  غير املُرتبطة بوزارةٍ واحملافظات كافَّ
وأوضحت الهيئة أن نسبة استجابة 
ــب اإلفصاح  ــالث لواج ــات الث الرئاس
ة املاليَّة كانت (١٠٠٪)، فيـما  عن الذمَّ
ــتجابـة أعــضاء  ــبـة اس بلغـت نس
ــح  اب (٥٠,٢٪)، إذ أفص ــوَّ ــس الن مجلـ
ــاء  أعض ــوع  مجم ــن  م ــاً  نائب  (١٦٢)
ــغ عددهم (٣٢٣)  اب البال مجلس النوَّ
ــتجابة  ــبة اس نائباً، الفتةً إلى أن نس
ــت  ــا بلغ ــت (١٠٠٪)، فيم ــوزراء كان ال
ــات  ــاء الهيئ ــتجابة رؤس ــبة اس نس
ــتقلة واحملافظني (١٠٠٪).وتابعت  املس
ــالمة البيانات  ــة س ــت مراقب ــه متَّ إن
مة في كشوفات الذمم  تها املُقدَّ وصحَّ
ــمولٍ توزَّعوا بني  ــة لـ(٣٠٠٠) مش املاليَّ
(٣٣٦) جهةً شملت عدداً من الوزارات 
ــة بوزارةٍ والدوائر  واجلهات غير املُرتبط
ــة  طابق مُ ــدم  ــةً ع بيّن مُ ــة،  احلكوميَّ
البيانات الواردة في استمارة الكشف 
ة املشمول  ة املاليَّة مع واقع ذمَّ عن الذمَّ
إنها قامت  ــموالً.وتابعت  لـ(٤٥٦) مش
بتحليـلها (٦٠٦٢) اسـتـمارة؛ لـغرض 
ــم، فيـما وصلت  ـ ـــف التـضخُّ كـش
واالستفسارات  ــتيضاح  االس حاالت 
ــدمي  بتق ــمولني  للمش ــة  ه املُوجَّ
ــم املالــيَّة  ــف ذممه ــتمارات كش اس
ــا (٣٣)  ــدةً إحالته ؤكِّ ، مُ ــةً (٦٤٨) حال
ــرة التحقيقات والهيئة  ــاً إلى دائ ملف
ــود  ــاد؛ لوج ــة الفس ــا ملكافح العلي
مٍ في األموال، الفتةً إلى كشف  تضخُّ

ــارب مصالح في عددٍ  (١٦٤) حالة تض
ــر املرتبطة  ــوزارات واجلهات غي ــن ال م
االحتاديَّة  النزاهة  بوزارة.وأعلنت هيئة 
ــا للعام ٢٠٢٢  خالل عرضها إلجنازاته
م التي أحيلت  مجموع مبالغ التضخُّ
ــات  التحقيق ــرة  دائ ــى  إل ــا  اته ملفَّ
ــاد.  ــا ملكافحة الفس ــة العلي والهيئ
ــوع تلك املبالغ وصل  دت أنَّ مجم وأكَّ
ــار دينار،  ــى (١١٩,٦٣١,٧٠٦,٦٩٣) ملي ال
ــدرت  ــي ص ــغ الت ــت املبال ــا وصل فيم
ــب غير  ــة عن الكس ــكام قضائيَّـ أح
ــة  ــبت الدرج ــي اكتس ــروع والت املش
 (٥,٧٠١,٠٠٠,٠٠٠  ) ــى  إل ــة  القطعي
مليارات دينار.وأعلنت النزاهة عن عدد 
ــفر الصادرة  أوامر التوقيف ومنع الس
ــاءً على  ــة؛ بن ــات القضائيَّ ــن اجله ع
ــام ٢٠٢٢.وأفادت  حتقيقاتها خالل الع
ــف القضائيَّـة  ــر التوقي بأنَّ عدد أوام
ــام ٢٠٢٢ بلغ (١٦٨٧)  الصادرة خالل ع
ــاً، كان منها أمرٌ  ــفٍ قضائيّ ــر توقي أم
تَّهمٍ بدرجة وزيرٍ، و  ــقِّ مُ واحدٌ صدر بح
تَّهمني من  ــر صدرت بحقِّ (٨) مُ (٩) أوام
ة واملديرين العامِّني  ذوي الدرجات اخلاصَّ
ومن بدرجتهم.وأضافت أنَّ عدد قرارات 
منع السفر خارج العراق الصادرة عن 
ــي قضايا  ــة بالنظر ف تصَّ ــم اخملُ احملاك
ــدرت  ــراراً، إذ ص ــغ (٢٥٨) ق ــة بل النزاه
ــق وزير ومن  ــفر بح (٣) قرارات منع س
ــفر  بدرجته، و (٢٢) قراراً خاصاً مبنع س
ة  ــات اخلاصَّ ــاب الدرج ــددٍ من أصح ع

ني ومن بدرجتهم.  واملديرن العامّ
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بغداد /البينة اجلديدة 
ــض على (١١) إرهابياً  ــارز جهاز األمن الوطني امس القب ألقت مف
ــتخبارية  ــان للجهاز ان جهودا اس ــالث محافظات .وذكر بي في ث
ــن الوطني أفضت  ــت بها مفارز جهاز األم ــة مكثفة قام وميداني
ــم مذكرات  ــادرة بحقه ــى (١١) إرهابياً ص ــاء القبض عل ــى إلق إل
ــى ان عمليات  ــيرا ال ــادة (٤ إرهاب) ، مش ــق امل ــض قضائية وف قب
القبض جرت في محافظات (كركوك، ونينوى، واألنبار) وذلك بعد 
ــن أقوالهم أصولياً  ــب كمائن محكمة لهم، حيث جرى تدوي نص
وإحالتهم إلى اجلهات اخملتصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.
ــعبي ، من إلقاء  ــد الش الى ذلك، متكنت قوة من اللواء ٦١ باحلش
القبض على مطلوبني اثنني وفق املادة ٤ إرهاب في قرية ”شميط“ 
ــي في محافظة كركوك.وذكرت هيئة  التابعة الى ناحية العباس
ــة نفذتها القوة بناء  ــعبي في بيان « ان عملية أمني ــد الش احلش
ــاء القبض  ــت من الق ــتخبارية، حيث متكن ــات اس ــى معلوم عل
ــد صدور مذكرة قبض  ــى مطلوبني اثنني وفق املادة ٤ إرهاب بع عل

بحقهما».وقد جرى اتخاذ االجراءات االصولية الالزمة بحقهما.
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د  ــة قَ ن حال ــاء عَ ــد األصدق ــي أحَ ثن حدّ
ــؤولني في  فقودة لَدى بعض املس تَكون مَ
ــتماع  دم اإلس ــم عن املواطنني وعَ بُعده
ــي نَفس الوقت  م ، ولكن ف هِ مومِ ــى هُ إل
ــهِ حالة  ح ــد بانَت على مالمِ ــال لي وق ق
ــاهد وزير  ب والفخر حيث ش ــن التعجّ م

ــرة اجلوازات  ــد دائ ــو يتفق ــة  وه الداخلي
ــقطت في  أثناء األمطار الغزيرة التي س
ــه ونادته  ــارت إلي ــام املاضية وقد أش األي
ــن  ــي كبيرة بالس ــيدات وه ــدى الس إح
ــيارته ونادى عليها ، وقال لها  فأوقف س
ــو مطلبك وأثناء احلديث  تفضلي ماذا ه
ــاقط عليه وهو ال  معها كان املطر يتس
ــكواها  ــي .. فاملهم عنده معرفة ش يبال
وأخذ يتكلم معها أكثر من عشر دقائق 
وبشرها باخلير  وأخذ هاتفها .. ثم أبلغها 
تّاب  كُ ــنُ كَ م نح ــه .   نَعَ مبراجعة مكتب
ــني يجب علينا جميعاً أن ننقل  حفي وصَ
اإليجابيات وليس فقط السلبيات ونقل 
ــؤول  ــاهده من تواضع وقرب املس ما نش
ــف على  ــن يعتك ــس م ــر ولي للجماهي
ــة بتعاملِهِ هذا  ــر الداخلي ــيّه . وزي كرس

ــؤولية أمام  ــن يتحمل املس ــع كلّ م يَضَ
ــد دوائره  ــه أن يتفق ــب علي ــب يوج واج
ــني وحلّ  ــاة املراجع ــاته ومعان ومؤسس
قد والبيروقراطية وكشف الفاسدين  العَ
ــراق بحاجة إلى  ــوم الع ــن .  والي واملبتزي
ــذه الطريقة التي  ــعبه به من يخدم ش
ــودّة  ــرم وامل ــادئ الك ــالق ومب ــل أخ حتم
ــر الداخلية  ــكراً معالي وزي العراقية .ش
ــمري على هذا التواضع  عبد األمير الش
ــت تعمل على  ــرام للمواطنني وأن واإلحت
ــم  ــكراً لتفقدك ــاكلهم وش ــل مش ح
ــرص  ــى احل ــل عل ــم  كدلي ــر وزارتك دوائ
ــة اخلدمات التي تقدم للمواطنني  ومعرف
ــوزراء بهذه  ــي ال ــى باق ــى أن يتحلّ نتمن
ــي بالنهاية  ــة التي ه ــات الوطني الصف
ــعبه . ــراق وش ــة الع ــي خدم ــبّ ف تص

ــي  ــول ف ــأحاول الدخ ــرة س ــذه امل ه
ــن دون مقدمات،  ــوع م ــب املوض صل
ــؤاال، قد يبدو  ــي أوجه لكم س ودعون
غريبا، وليس ثمة مناسبة تستدعي 
ــؤال! وهو: هل  ــذا الس ــرح مثل ه ط
بامكاني، أو بامكانك، أو بامكانك، أو 
بامكانكم، تغيير أو تبديل خلقتكم 
ــا قد يجيب  ــم بها؟.وهن التي خلقت
ــم باالمكان،  ــم أو احداهن، نع احده
نت االنسان،  فعمليات التجميل، مكّ
ــة أنك  ــاء، لدرج ــر مايش ــن أن يغي م
ــدا، وهو في  ــه زي ــراه، تظن ــا ت عندم
ــا اجمليبة،  ــرا!.ال، أيته االصل كان عم
ــا عنيته  ــس هذا م ــا اجمليب، لي وأيه
ــؤال، إمنا أردت القول، إننا لن  في الس
نستطيع تبديل خلقتنا التي خلقنا 
ــط  ــا كان يرتب ــيما م ــا، ال س اهللا به

ــاء  ــي، والبن ــن العقل ــا بالتكوي منه
ــذه  وه ــان،  لالنس ــايكولوجي  الس
احلقيقة يعرفها ويدركها ويؤمن بها 
ــتثناء، ولكن رغم  اجلميع من دون اس
هذا االدراك اليقيني، إال أن «البعض»، 
وهذا البعض كثير من البشر، جتدهم 
ــر» العنان،  ــات «التنم يطلقون ملوج
ــاهدون  ــقوف، عندما يش من دون س
ــه اهللا بخلقة معينة،  ــانا، خلق إنس
ــبحانه، فيتندرون  ــة ارادها س حلكم
ويتهكمون ويضحكون، ويتهامسون 
ويتصايحون، فيملؤون األرض صخبا، 
وضحكا وسخرية، وكأنهم يشاهدون 
ــهدا  «قرقوزا» يرقص امامهم، أو مش
ــد  مضحكا!!..وبالتأكي ــرحيا  مس
ــائدة بهذا  ــة س ــة اجتماعي ان ثقاف
ــكل، بحاجة إلى تغيير، وريثما  الش
ــر التي  يحدث هذا التغيير، فإن االس
ــعر  ــاالت اعاقة، تبقى تش ــا ح لديه
ــا إلى  ــا يدعوه ــل، م ــرج أو اخلج باحل
ــا املصابة باي  ــا أو ابنته إخفاء ابنه
حالة عوق!! ولكن هل هذا صحيح؟.. 
ــا.. وهنا أحتدث  ــا ليس صحيح قطع
ــني  ــخاص املصاب ــن األش ــدا ع حتدي
ــميهم  يس ــن  الذي داون،  ــة  مبتالزم
ــية  ــخرية قاس العراقيون تنمرا وس
بـ»املنغوليني»! ومناسبة احلديث عن 

ــريحة، هو تزامنا مع اليوم  هذه الش
العاملي ملتالزمة داون الذي يصادف في 
احلادي والعشرين من اذار من كل عام، 
ــه االمم املتحدة  ــوم الذي اقرت هذا الي
ــنويا  ــام ٢٠١١ وبدأ االحتفال به س ع
منذ عام ٢٠١٢، ارادت من خالله لفت 

ــوم االرض  ــات في عم ــار اجملتمع انظ
ــريحة،  ــع هذه الش ــل م ــى التعام إل
ــر مثلنا، بل  تعامال ايجابيا، فهم بش
ومتميزون علينا، في ما يحملونه من 
ــدق وصفاء، وما يفيضون به  نقاء وص

ــيعونه من  من حب لالخرين، ومايش
ــرور وحبور في كل  ــعادة وس فرح وس
يتعاملون  ــم،  اقدامه ــا  تطأه بقعة 
ــراءة منقطعة النظير،  ــع الناس بب م
ــخرية  ــم االخرون بس ــا يقابله بينم
ــانية،  ــية بعيدة متاما عن االنس قاس

ــات التهكمية،  ــخرية اما بالكلم س
ــة، وفي اضعف  أو احلركات املمجوج
ــتغربة  املس ــرات  بالنظ ــوال  االح
ــا هبط إلى  ــاهدون كائن وكأنهم يش
ــرى! ومما  ــب  االخ ــن الكواك االرض م

ــوس أن كثيرا  ــي النف ــث االلم ف يبع
من هؤالء املتنمرين، يعدون انفسهم 
ــا  ــم عندم ــني» فتجده ــن «املثقف م
ــخص، يطلقون  ــدون النيل من ش يري
ــي»!!، وهم ال يعلمون  عليه «املنغول
ــو اكثر منهم  ــذا ه ــي» ه أن «املنغول
ــراءة، وقبل هذا وذاك  صدقاً، ونقاءً وب
ــان، اعطاه اهللا كروموسوما  هو انس
ــار التطور،  ــده مس ــدا، فتغير عن زائ
ــع أن يحتضن ذوي  ــا حريّ باجملتم وهن
ــي، ويتعاملون  ــوم االضاف الكروموس
ــم قادرون على  معهم بايجابية، فه
التعلّم، ولديهم االستعداد لالندماج 
ــح  ــا فت ــع، اذا م ــي اجملتم ــريع ف الس
االخير ذراعيه لهم، كما على االسرة 
أن ال تتحرج من وجود هذا النقي بني 
افرادها، فيقينا ان وجوده بينهم، ميثل 
ــعادة للعائلة، وعلى  مبعث فرح وس
ــتوى العالم، أثبتت التجارب ان  مس
ــة داون» بامكانهم  اصحاب «متالزم
ــوق والتميز في الكثير  التعلم، والتف
من اجملاالت، فهناك من برع منهم في 
ــائر الفنون  ــيقي والرسم، وس املوس
ــي  ــم ف ــن متيزه ــال ع ــة، فض الصعب
مفاصل اخرى قد يفشل «االسوياء» 
ــي يومهم  ــي ولوجها..فلالنقياء ف ف
العاملي كل التحايا واحلب واالحترام.

... األم  ــد  عي ــي  ف ــاعر  الش ــال  ق

 بِـهِ
كَ يـْ ــرِمْ وَالِدَ ـ أَكْ ــاضٍ فَ ــشُ مَ يْـ العَ

ـــانِ ـسَ وَإِحْ ــرَامٍ  ـ بِـإِكْ ــى  أَوْلَـ واألُمُّ 
نُـهُ مِ ــاعُ تُدْ ـ ـلُ وَاإلِرْضَ ا احلَمْ ــبُهَ سْ وَحَ

ـــانِ  إِنْسَ
لَّ ــاالَ كُ ــلِ نَـ ـ ضْ ــرَانِ بِالفَ ـ أَمْ

ــاء العالم في  أمي جميلةٍ وأجمل نس
نظري تعزف أجمل أحلان احلب واحلنان، 
ــد  الطمأنينة  أمي حروفٍ رقيقة جتسّ
ــامة  االبتس ــم  ترس ــكينة،  والس
ــي موطني،  ــى وجهي، أم ــرح عل والف
ــذه احلياة،  ــكني، وراحتي في ه ومس
ــي الوجود  ومن دونها  هي أجمل ما ف
ة غريبٌة هي الوطنٍ و الهويّة. أنا وحيدٌ
 اليومٍ عيدكِ فيومٌ واحد ال يكفي ألعبّر 
لكِ فيه عن حبّي، وامتناني، وتقديري، 
فأنتِ نعمةٌ من اهللا منحني إيّاها احلبّ 
ــف  وأُقبّل  ، كل الوقت أتلهّ ــيّ احلقيق
ــع صغيرةً  ــكِ ألرج ــكِ وفي حضن يدي
ــتِ نعمةٌ  ــى الدنيا وهمومها، أن أنس

ــاكِ عنّي،  ــب رضاه برض من اهللا لكس
ــةً عنّي. ــى أن تكوني راضي ــم أمتنّ فك

ن روحك الطاهرة  في يومكِ هذا أمتنّى مِ
تنير منازلنا وأن تبقي عالقةً في قلوبنا 
أوالدي  ــي  يران أن  ــى  أمتنّ ــم  وك
ــي، قدوت ــتِ  فأن  ، أراكِ ــا  كم
ــي  أنن ــرفاً  ــزّاً وش ــي ع ــا يكفين  فأن
ــي كلمة  منكِ (رضي  ، وتكفين ابنتكِ
ي،  ــي وهمّ ــيني تعب )  تنس ــكِ اهللا عن
ــي األمل  ــث في قلب ــي  وتبع وتكفين
ــى وجنتيكِ  ــة دافئة عل ــي لكٍ قبل أم
ــي ووعدِ لكِ    ــخصٍ في حيات يا أعزُّ ش
ــدىً  ما دمتُ  ــم يذهب س ــكِ ل أنّ تعب
ــة البارّة احملبّة،  ترين بي كل  حيّة االبن

 ، ــي تعلّمتُها منكِ القيم واألخالق الّت
ــتُ طريقه كما  ــتُ اهللا واتّبع وإذا اتّقي
ــت  ــي األمّ واألخ ــتِ ب ــي، وإذا رأي ربّيتن
ــة الّتي عهدتها بي،  ديقة الوفيّ والصّ
ــأل اهللا العظيم  ــذا أس ــكِ ه في يوم
ــك  آخرتِ ــي  ف ــعادة  الس ــكِ  يذيق أن 
ــهرتي بها  ــكِ عن كلّ ليلةٍ س ويعوّض
ــكِ عن  ــأل اهللا أن يعوّض ــي، وأس ألجل
ــبباً بها، وأسأل  كلّ دمعةٍ قد أكون س
ــن كلّ لقمة طعامٍ  اهللا أن يعوّضكِ ع
ــي، وأمتنى  ــكِ منها ألجل رمتِ نفس حَ
ــانة الّتي أنتِ  ــح نِصف اإلنس أن أصب
ها، وحنانِها،  ــا، وعطفِ ه عليها بكرمِ
هللا ــا  وطاعتَه ــاة،  للحي ــا  بّه وحُ

ــع  ــا ان األم نب ــطر  مب ــة رأس س نقط
ــر  ــض احلياة وس ــان، ونب ــبّ و احلن احلُ
ــك ال بد من  ــرار الوجود  فلذل ــن أس م
ــي كبرها ألنها  ــا واالهتمام  ف رعايته
ــا  ودعوتي  جلعل  ــى لن ــة األول احلاضن
عيد األم يوماً خاصاً لزيارة من ضاقت 
ــبل احلياة؛ وذلك بسبب عدم  م سُ بِهِ
ــاء، والزجّ  بَل األبن ــنّ من قِ العناية بهُ
ــي في كثير  ــنني، والت ــنّ بدور املُس بِهِ
ــجون ال  ثابة سِ ــان تَكون مبِ ــن األحي م
ــك لتقدمي  ــا. وذل ــاة فيه ــود للحي وج
ــن  ــنَ م رم ــن حُ ــا ملَ ــي والهداي التهان
ــنة. ــنّ طيلة أيام الس ــام أوالدهُ إهتم

ــا االن  ــالمية، نحي ــن، واالمة االس نح
ــهر الطاعة  ــهر رمضان الكرمي ، ش ش
ان  ــني  كعراقي ــا  وتعودن ــران،  والغف
ــهر الفضيل بافضل  نتهيأ لهذا الش
ــراب  ــذ وطاب من الش ــة وما ل االطعم
والعصائر، ومعظمنا لم يراجع نفسه 
ــد  ــن االحقاد واحلس ــل قلبه م ليغس
ــامح  ــا اهللا،لم نفكر في التس لعنهم
ــاعدة  ــب خواطر االخرين ومس وتطيي
ــراء واالرامل واحملتاجني،وان نطلب  الفق
ونتوسل الرحمة من رب العباد ان ينصر 
ــهر  ــا احلنيف ، وان يكون هذا الش دينن
ــان) للعتق من  ــل مبثابة(مهرج الفضي
ــره في العام،،  ــهر ياتي م النار، فهو ش
فهو الشهر الذي يصوم فيه العبد هللا 
ــه وال يوجد هناك اي  ــريك ل وحده ال ش
شاهد على صيامك اال اهللا تعالي، ألن 
ــس عن االكل  ــو صيام النف الصيام ه
واملشرب، الصيام عن قول السوء وعمل 
ــتر  ــام وس املنكر، الصيام هو االحتش
العورات وعدم التحدث مبساؤئ الناس،
ــد كثيرة من  ــرض اهللا الصيام لفوائ ف
ــوع فنجود  ــعر اجل ــا أن نستش أهمه
ببعض ما لدينا للجائعني من الفقراء 

ــر  ــى الصب ــود عل ــاكني، وأن نتع واملس
ــا فوائده  ــوع والعطش، أم ــل اجل وحتم
ــف  تخفي ــا  منه ــرة  فكثي ــة  الصحي
ــمي  ــاط اجلس ــني النش ــوزن، وحتس ال
ــراض،  األم ــة  ومقاوم ــة  املناع ــع  ورف
ــني  ــف احليوية وحتس ــم الوظائ وتدعي
ــن  يحس ــوم  الص أن  ــا  كم ــرة،  البش
ر التراكمي. فوائد كثيرة  نسبة السكّ
ــرمي لو مت  ــهر الك ــا من هذا الش جننيه
ــة وذكاء وانضباط ــتثماره بحكم اس
ــدول على  ــون من أكثر ال ــا قد يك بلدن
ــدر  ــث اله ــن حي ــم م ــتوى العال مس
ــهر  الغذائي، ويزداد الهدر في هذا الش
ــى  ــث عل ــا يح ــع أن دينن ــل، م الفضي
ــرب، وعدم  ــاد في املأكل واملش االقتص
ــراف والتبذير، بل وصف سبحانه  اإلس
في كتابه املبذرين بإخوان الشياطني. 
ــر النعمة قبل زوالها.  وحثّ على تقدي
ومع هذا جند أننا كمسلمني وفي أفضل 
شهور السنة نستهلك ونتلف كميات 
ــروبات، يذهب  كبيرة من األغذية واملش
ــي أكياس  ــى احلاويات ف ــا إل معظمه
ــائبة  ــوداء لتعبث بها القطط الس س
ــب النفايات  ــى مك ــل إل ــل أن تنق قب
ــا. هل يعقل أن يكون  ودفنها أو حرقه
ــات  ــام والصدق ــهر الصي ــان، ش رمض
ــتهالكاً  ــهر اس ــزكاة هو أكثر األش وال
ــرة واجملتمع؟ وتكلفة مادية على األس
ــى التوفير  ــالمي حثنا عل ــن اإلس الدي
وعلى اكتساب القوة بكل مقوماتها، 
ــا  ــر عاداتن ــبها إال بتغيي ــن نكتس ول
ــوة والصحة  ــن الق ــد م ــب املزي لكس
ــان يتيح لنا  ــة، ورمض ــادة اإلنتاجي وزي
ــى  ــتثمرناه عل ــو اس ــة ل ــذه الفرص ه
ــب  يتطل ــذا  وه ــح،  الصحي ــه  الوج

ــن أهمها ــرة وخطوات م ــوداً كثي جه
ــلمني ومنه  ــر الوعي بني املس أوالً. نش
تخصيص خطب اجلمعة قبل رمضان 
ــر،  ــة التوفي ــة بأهمي ــه للتوعي وأثنائ
ــتحقيها  وتقدير النعمة وصرفها ملس

داخل البالد وخارجها بدل إتالفها. مع 
ــهر الفضيل  ــتفادة من هذا الش االس
ــة  ــة ومكافح ــهر الصح ــه ش بجعل
ــادة الوزن وما  ــببها زي األمراض التي س
يصاحبه من أمراض مرتبطة بالسمنة، 
كداء السكري من النوع الثاني، إضافة 
ــرايني والعمود  إلى أمراض القلب والش
ــد أصبحت  ــري واملفاصل. بل لق الفق
ــمنة من أهم أسباب اإلعاقة لدى  الس
ــا تتكبده  ــة إلى م . إضاف ــنّ كبار الس
ــف  تكالي ــن  م ــة  الصحي ــة  املنظوم
ــن تفاديها.  ــة لعالج أمراض ميك باهظ

تكرار مواضيع خطبة اجلمعة لعبادات 
ــن فوائدها العظيمة معروفة يقلل م
ــة واإلرادة  ــن وجود الرغب ــاً، ال بد م ثاني
ــهر الفضيل  ــتفادة من هذا الش لالس
ــة،  مكتوب ــداف  أه أو  ــدف  ه ــع  بوض

كالتوفير، وعدم السهر، والتخلص من 
ــهر  ــوزن الزائد وترك التدخني في ش ال
ــدف واضح  ــارك. وجود ه ــان املب رمض
ــازه كفيل بتحقيق الهدف  وخطة إلجن
ــان بحاجة إلى تذكير  بإذن اهللا. اإلنس
دائم مبا يرغب في حتقيقه، وفي سبيل 
ــق الوزن املثالي ال بد من وجود من  حتقي
ــه القول كامليزان  يذكره بذلك ويصدق
ــمنة  ــر الس ــع مخاط ــت. م ــي البي ف
ــات  ــم مقتني ــن أه ــزان م ــح املي أصب
املنزل، ذلك أنه حتى األطفال أصبحوا 
ــمنة ــر (الس عرضة لهذا الداء املنتش

ــي رمضان  ــة ف ــة الرياض ــاً. ممارس ثالث
عبادة تزيدنا قوة، ومن أجمل الهوايات 
ــر والصغير، وأفضلها  وأنفعها للكبي
ــباحة،  ــي والس ــهر املش في هذا الش
ــترك أفراد  ــل الفائدة حني يش وتكتم

ــرة في رياضة املشي أو غيرها من  األس
ــة خاصة  ــال بصف ــات، واألطف الرياض
ــزة  ــرك أجه ــة وت ــى احلرك ــة إل بحاج
الكمبيوتر والهاتف ملا يسببه اإلدمان 
ــة ــية وبدني ــرار نفس ــن أض ــا م عليه
ــن رمضان  ــل م ــاذا جنع ــت أدري مل لس
ــالً وسهراً،  ــنة كس ــهور الس أكثر ش
ــال والوقت؟ تتدنى  ــدراً للم وأكثرها ه
ــهر،  . ليله س فيه اإلنتاجية ألبعد حدّ
ونهاره نوم وكسل. تزداد فيه السمنة 
ــة.  ــة احلرك ــرة األكل وقل ــبب كث بس
ــراض والوفيات. رمضان  تكثر فيه األم

ــرة والوفرة  ــن كذلك قبل الطف لم يك
ــة  التي تنعم بها بالدنا. كانت الدراس
ــراً،  مبك ــدأ  يب ــل  والعم ــة،  منتظم
واإلنتاجية ال تتأثر بهذا الشهر الكرمي
ــي رمضان  ــلبية ف ــن املظاهرة الس وم
ــولني، بصفة غير قانونية  كثرة املتس
من قبل عصابات تتاجر بالبشر، وعلى 
ــاء واألطفال، ينتشرون  األخص بالنس
ــواق واملدارس واملساجد وأمام  في األس
ــات الوقود على  ــارات املرور، ومحط إش
الطرق السريعة. يتواجدون في األماكن 
ــبب  ــد فيها رقابة. والس ــي ال يوج الت
ــخص الذي  ــو ذلك الش ــك ه األول لذل
ــل يوُجد من يعطي  ــم، فما ظ يعطيه
ــيوجد املتسول مهما حاولت  املال، س
اجلهات املعنية مكافحته. ولذا أرى أنه 
من أجل جناح مكافحة التسول، يجب 
ــال ملن ال يعرف  ــب من يدفع امل أن يعاق
ــينتهي.  ــذا املال، وإلى أين س مصير ه
ــى  ــاء عل ــي القض ــهم ف ــذا نس وبه
ــي ارتبطت برمضان ــذه الظاهرة الت ه
ــكينة  الس ــهر  ش ــان  رمض ــهر  ش
ــى اهللا، أصبح  ــرب إل ــوع والتق واخلش
ــدم التحمل  ــهر ثورة األعصاب وع ش
ــديد واحلدة، فنجد من هو  والتوتر الش
ــار رمضان  ــف في نه ــالً للعن أكثر مي
ــر، والكثير منا  ــت آخ ــأي وق ــة ب مقارن
يقود سيارته في نهار رمضان بطريقة 
عصبية تتسبب في زيادة عدد احلوادث، 
ــر عدم اكتراث في إعاقة احلركة  ونظه
ــر النظامي أمام  ــة بالوقوف غي املروري
ــم دون أدنى  ــوق واملطاع ــال التس مح
ــي ذلك من ضرر  ــبب ف اهتمام مبا يتس
ــهر  ــا أضحى هذا الش ــن، كم باآلخري
ــهر  ــان الناس بالس ــي أذه ــا ف مرتبط

ــكل ما هو غير مفيد  ومتضية الوقت ب
ــية هذا  ــع حكمة وقدس ومتناقض م
الشهر وفضله، فشهر رمضان أصبح 
شهر الكسل واألداء املتدني بحيث إن 
ــتعد للقيام حتى  ــا غير مس معظمن
ــات عمله الذي يحصل  بجزء من واجب
ــخصاً  ــاءه، وقد جتد ش ــر لق ــى أج عل
ــر من قراءة القرآن ويقوم الليل في  يكث
رمضان ومع ذلك عندما يذهب لعمله 
ــى جزءا من حقه وال يرى  ال يعطيه حت
ــض أو أن يتولد لديه  ــك أي تناق ــي ذل ف
إحساس بأن هذا السلوك ال يستقيم 
ــهر من  ــذا الش ــره في ه ــع ما يظه م
ــر والثواب، فال  ــة في مزيد من األج رغب
ــني العاملني في نظره. وفي هذا  عالقة ب
ــراد اجملتمعات  ــول هائل في نظرة أف حت
ــا كانت  ــهر عم ــالمية لهذا الش اإلس
ــان ازدهار  ــا إب ــي تراثن ــه ف ــرة إلي النظ
ــهر اخلمول  ــالمية، فش احلضارة اإلس
ــل هذا كان في ما مضى شهر  والكس
ــث  ــتثنائي، بحي ــل االس ــد والعم اجل
ــارك فاصلة  ــهر رمضان مبع ــط ش ارتب
غيرت وجه التاريخ كبدر وعني جالوت 
ــرج دابق، حيث حقق فيها  والزالقة وم
انتصاراتهم وتفانوا  املسلمون أعظم 
ــو أمر ال  ــم، وه ــن دينه ــي الدفاع ع ف
ــى تخيل حدوثه في ظل هذا  ميكن حت
ــيطر علينا  ــد واخلمول الذي يس التبل
ــون هذا  ــد ان يك ــان، وال نري ــي رمض ف
ــة عابرة  ــة زمني ــهر مبثابة مرحل الش
ــن معاصيهم  ــا الناس ع ــي فيه ينته
وتفريطهم في جنب اهللا، وما يلبثوا أن 
ــوا بعد انتهاء الشهر املبارك. ينتكس

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــير عمليات  تضم هذه االتفاقيات القواعد املنظمة لس
ــوق املتحاربني  ــدد حق ــه ويح ــاليبه وادوات ــال واس القت
ــائل  ــي ادارة العمليات ويقيد اختيار وس ــم ف وواجباته
ــكرية ويطلق الفقه  االيذاء ودون جتاوز املقتضيات  العس
ــون (الهاي )وهو عبارة  ــي على هذه االتفاقيات بقان الدول
عن مجموعة االتفاقيات الدولية التي اسفر عنها مؤمتر 
ــالم بالهاي. وقانون الهاي هو تصنيف فقهي يعني  الس
نوع معني من االتفاقيات وال يعني مكان انعقاد االتفاقية 
املنظمه فان اي اتفاقية تتعلق بتنظيم القتال واساليبه 
ــلحة املستخدمة فيه تنتمي لقانون الهاي بغض  واالس
النظر عن مكان انعقادها فقانون الهاي اتفاقيات الحتمل 
ــان بطرسبرغ  ــم العاصمة الهولندية مثل اعالن س اس
ــر بروتوكول  ــاص املتفج ــتعمال الرص ــذي يحضر اس ال
ــتعمال الرصاص  ــجب اس ــف لعام ١٩٢٥ الذي يش جني
ــامة وغيرها من الغازات  املتفجر والغازات اخلانقة والس
ــلحة اجلرثومية وامثالها وهذه االتفاقيات الدوليه  واالس
ــاركني  ــت عن مؤمتر الهاي الثاني عن اعتماد املش متخض
لثالث عشر اتفاقية اضافة ملشروع حول اقامة محكمة 
التحكيم الدولي وحظر استعمال القذائف واملتفجرات 
ــتحداث  ــى املناطيد ومت اعتماد اتفاقية حظر اس من عل
ــلحة البيولوجية وهذه االتفاقيات  وانتاج وتخزين االس
ــاني اال ان  ــهمت في تطوير القانون الدولي االنس قد اس
احكامها ال تالئم  التطورات اجلديدة في االسلحة لذلك 
ــلحة  ــتعمال اس ــدة ملنع وتقييد اس ــت االمم املتح اجته
ــانية بالنظر  ــر االنس ــلحة غي ــمى باالس تقليدية وتس
ــيع نطاق النظر ليشمل  لالثار التي تتركها ومن ثم توس
ــلحة التقليدية االخرى التي تعتبر من  على جميع االس
ــدون متييز وكذلك  ــبب االالم وتؤذي ب ــلحة التي تس االس
ــا املنازعات  ــة ضحاي ــات الى حماي ــذه االتفاقي ترمي ه
املسلحة والتمييز بني املقاتلني وغير املقاتلني واالهداف 
ــمى  ــانية ويس ــة اعماال مببدأ االنس ــكرية واملدني العس
ــني حالة اجلرحى  ــه الدولي اتفاقية جنيف لتحس الفق
ــال في قانون الهاي  ــوش في امليدان وكما هو احل من اجلي
فان املقصود بقانون جنيف مجموعة القواعد القانونية 
ــة ضحايا  ــم حماي ــات تنظي ــى اتفاقي ــي نصت عل الت
ــكان انعقادها ومن  ــلحة بغض النظر مل ــات املس املنازع
اهم االتفاقيات املبرمة من اجل حماية ضحايا املنازعات 
ــأن  ــلحة كأتفاقية جنيف املبرمة عام ١٨٦٤في ش املس
ــة جرحى احلروب البرية وهي اول اتفاقية دوليه في  حماي
ــاني واتفاقية الهاي املبرمه  مجال القانون الدولي االنس
ــة ١٨٦٤ لتطبيقها  ــت تعديالت على اتفاقي ١٨٩٩ وادخل
ــني  على احلرب البرية واتفاقية جنيف عام ١٩٠٦ لتحس
ــلحة في امليدان  حالة اجلرحى واملرضى من القوات املس
واتفاقية الهاي الرابعة بشان اسير احلرب واتفاقية لندن 
ــة االمم املتحدة  ــأن مجرمي احلرب واتفاقي عام ١٩٤٥ بش
عام ١٩٤٨ واخلاصة مبكافحة جرمية ابادة اجلنس البشري 
ــني حالة اجلرحى  ــات جنيف االربعة ومنها حتس واتفاقي
ــة اجلرحى  ــني حال ــلحة وحتس ــوات املس ــى بالق واملرض
ــي البحار وهناك  ــلحة ف واملرضى والغرقى للقوات املس
ــرى وحماية االشخاص املدنيني  ــأن االس اتفاقية في ش
ــأن  ــار االتفاقيات الدولية في ش ــن اعتب ــي احلرب وميك ف
ــان وحرياته االساسية املطبقة في  حماية حقوق االنس
ــاني املطبق  ــدرا للقانون الدولي األنس ــلم مص زمن الس
ــبة كبيرة من  ــلحة على اعتبار نس على النزاعات املس
ــان ميكن تطبيقها في  ــوص اخلاصة بحقوق االنس النص

زمن املنازعات املسلحة .

 جــواد عبد الجبار العلــي 

عبدالزهرة محمــد الهنــداوي

ميسون حســني الجبوري

نهاد الحديثــي
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مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
تنويه

ــدة «البينة  ــور َّـ جري ــا اِّـرقم ٥٣٤ َّـ ٢٠٢٣/٢/١٢ اِّـنش ــا بإعالنن الحاق
الجديدة» بالعدد ٤٠٧٨    بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥  اعالن تأجري أمالك مديرية 

بلدية بدرة حيث ورد خطأ َّـ مدة اإلعالن ١٥يوما والصحيح ٣٠ يوما.
لذا اقتضى التنويه.

العدد: ق . ع ١٣٨٤
التاريخ:٢٠٢٣/٣/٢٠

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٣٢ 
طرق وجسور / االمن الغذائي

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[اعادة تأهيل وصيانة وتخطيط وتثبيت اكتاف لطريق 

كسك - ربيعة الرئيسي اِّـرحلة االوُّـ]
ــام ٢٠٢٢] وبكلفة  ــة االمن الغذائي والدعم الطارئ لع ــن تخصيصات [خط ضم
ــتة  ــبعمائة وس ــر مليار  وس ــا عش ــار) إثن ــة (١٢,٧٩٦,٤٥٠,٠٠٠دين تخميني
وتسعون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ (٢٠٠) يوم. 
ــم  ــركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قس ــاءات من الش ــى مقدمي العط عل
ــر  ــمي وابتداًء من تاريخ نش ــود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرس العق
ــمي ليوم ٢٠٢٣/٤/١٠) للحصول على نسخة  االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس
من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠دينار (اثنا عشر مليون دينار) 

غري قابلة للرد. 
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء أو من يخوله  بظرف مغلق ومختوم ويكتب 
عليه رقم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق العطاءات لدى  

لجنة فتح  العطاءات. 
ــة رقم (٢) علما ان تاريخ  ــكات اِّـذكورة َّـ الصفح مرفقا معه الوثائق واِّـستمس
ــوف  ــرة ظهرا وس ــاعة الثانية عش الغلق يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠٢٣/٤/١١ الس

ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
ــاء اِّـوافق  ــن صباح يوم الثالث ــرة م ــاعة العاش ــون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس يك
ــة  ــور َّـ وثيق ــوان اِّـذك ــارات َّـ العن ــى االستفس ــة عل ٢٠٢٣/٣/٢٨ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                                       محافظ نينوى

محافظة نينوى 
مديرية بلدية اِّـوصل 
شعبة اِّـدينة القديمة 

العدد :          ١٢٥٦/٢
التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٩

م/ تبليغ
ــنة  ــادة (٥٩) من نظام الطرق واالبنية  رقم (٤٤) لس ــتنادا اُّـ اِّـ ــقوط واِّـدرجة تفاصيلها ادناه واس ــارات اآليلة للس ــاب العق اُّـ اصح
ــر التبليغ وبخالفه  ــيري لكم هذا االنذار بضرورة رفع الخطورة فوراً وخالل مدة اقصاها (٣) ايام من تاريخ نش (١٩٣٥) اِّـعدل تقرر تس
ــارة وخدمة للمصلحة  ــك للمحافظة على ارواح اِّـ ــل وعلى نفقتكم الخاصة وذل ــن قبل مديرية بلدية اِّـوص ــم رفع الخطورة م ــوف يت س

العامة.مع التقدير.
اِّـهندس 
عبد الستار خضر الحبو 
مدير بلدية اِّـوصل

 ت رقم القرار رقم القطعة المقاطعة اسم  صاحب العقار
 ١ ١١١ ١٣٣ يهود شاكر عزيز حسين
𝟔𝟏𝟐) يهود محمد وليد يحيى ) ٢ ١١٢ 
 ٣ ١١٣ ٣ يهود سمير عزيز سعيد
 ٤ ١١٤ ١٧٠ يهود يونس ذنون محمد

 ٥ ١١٥ ١٣١ يهود ورثة محمد علي سليمان
 ٦ ١١٦ ١٤٤ يهود مجدد

 ٧ ١١٧ ٢١٣ يهود ذنون احمد بن شريف
صالح دمشاعل مجيد محم  ٨ ١١٨ ٣٦ يهود 

 ٩ ١١٩ ٧٤ يهود ياسين محمد خضر
 ١٠ ١٢٠ ٢٥١ حوش الخان موفق نايف عمر ومعن موفق نايف

بد المحسن وعبد الغني وعبد الهادي ومؤيد ع
اسماعيل خليل وعبد الحافظ وغنية وصبيحة اوالد 

 وعفيف عزيز
 ١١ ١٢١ ٢٤٢ جوالق
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وزارة الصناعة واِّـعادن 
هيئة اِّـدن الصناعية      

قسم الشؤون التجارية  
تمديد اعالن 

فرصة النشاء وتطوير اِّـدينة الصناعية َّـ محافظة البصرة
ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن العراقية دعوة اِّـطورين والشركات العراقية والعربية والعاِّـية اِّـتخصصة  ــر هيئة اِّـدن الصناعية احدى تش يس
ــاء وتطوير اِّـدينة الصناعية َّـ محافظة البصرة  على القطعة اِّـرقمة (٣٠ ) اِّـقاطعة  ــتكمال انش َّـ مجال تطوير اِّـدن الصناعية لغرض اس
٤٣ اركلي الشمالي / خور الزبري وبمساحة ١٧٤ دونم وان نسبة التنفيذ اِّـادي للمشروع حالياً اكثر من ٥٩ ٪ علما بان فرتة تمديد االعالن هي 
ــركات واِّـطورين الراغبني بالتطوير ان يقدموا طلباتهم اُّـ هيأة اِّـدن الصناعية  ــمية , فعلى الش ــرها َّـ الصحف الرس ( ٣٠ يوم ) من تاريخ نش

الكائنة َّـ الباب الشرقي / شارع النضال / قرب ساحة الطريان  
الشروط:ـ

١-تقديم الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن 
٢-تقديم الطلب َّـ مقر الهيئة مع مرفقاته ( برنامج تقدم العمل , مدة تنفيذ اِّـشروع , قائمة باِّـشاريع االستثمارية التي قام بها اِّـستثمر 
ــنتني ومصادق عليها من مكتب محاسب قانوني أو شركة تدقيق دولية على ان تصدق كافة  ــركاته , خطة التمويل ,البيانات اِّـالية آلخر س او ش

الوثائق بالنسبة للشركات االجنبية َّـ سفارة جمهورية العراق َّـ بلد الشركة .
٣-تقديم كافة اِّـستمسكات االصولية اِّـتعلقة بتاسيس الشركة اِّـستثمرة او اِّـستثمر.  

٤-مراعاة الضوابط واِّـحددات التخطيطية اِّـتعلقة للمنطقة وفقا لتعليمات وضوابط التخطيط العمراني ومديرية بلدية محافظة البصرة   
٥-تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب بالنسبة للشركات العراقية .

٦-تقديم الوثائق الثبوتية مصدقة اصوليا َّـ حال وجود تعاون مع شركات عاِّـية متخصصة َّـ هذا اِّـجال .
٧-ال يتم فتح العروض اال بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ تمديد االعالن ونشره بالصحف الرسمية .

ــهيالت الالزمة والخاصة باألرض اِّـراد تطويرها كذلك تامني الزيارات  ٨- تقدم هيئة اِّـدن الصناعية كافة اِّـعلومات الفنية والتفصيلية والتس
اِّـيدانية اُّـ موقعها َّـ محافظة البصرة.

٩-تودع العروض َّـ صندوق العطاءات َّـ مقر هيئة اِّـدن الصناعية َّـ بغداد وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ أول 
يوم يليه من ايام الدوام الرسمي ٠

١٠- يكون االعالن ساري اِّـفعول اعتبار من تاريخ نشره َّـ الصحف الرسمية .
١١-يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

١٢-لالجابة على االستفسارات حول ملف االنشاء والتطوير  , يرجى زيارة موقع الهيئة  االلكرتوني الربيد االلكرتوني:ـ
icc@industry.gov.iq

ــر وزارة الصناعة  ــدن الصناعية الكائن َّـ مق ــف اِّـعلن من مقر هيئة اِّـ ــخة اِّـل ــرتاك َّـ هذه الفرصة الحصول على نس ــى الراغبني َّـ االش عل
واِّـعادن / بغداد / الباب الشرقي – شارع النضال – قرب ساحة الطريان مقابل مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة  الف دينار عراقي غري قابل للرد 
رئيس الهيئة

وزارة االعمار واالسكان والبلديات
 صندوق االسكان العراقي

اعالن 

اُّـ /الشركاء
١-جمعة عبدالسادة لفته

ــكان العراقي الكائن قرب مجمع النهضة  اقتضى حضوركم اُّـ صندوق االس
ــيد(علي عبد جرب)  ــريككم الس ــك لتثبيت اقراركم باِّـوافقة على قيام ش وذل
ــة ٢٩٩٣٠/٦) مقاطعة  ــة اِّـرقم ــاعة َّـ القطع ــاء على حصته اِّـش بالبن
ــل العراق  ــر يوما) داخ ــة عش ــينية) وخالل مدة أقصاها (خمس (١٠/الحس
ــهر خارج العراق من تاريخ نشر االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك َّـ  وش

االعرتاض مستقبال.

اعالن تبديل اسم
ــم البنه ) من  قدم اِّـدعو (محمد د مان عبيس) طلبا يروم فيه تبديل ( االس
ــلم) اُّـ (ايمن) فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية  (مس
خالل مدة اقصاها (١٥يوما خمسة عشر يوما) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام اِّـادة(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير العام/وكالة
٢٠٢٣/٣/١٦

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

اعالن 
ــدة الكوت جزء من سهام اِّـدين َّـ العقار التسلسل ٧٩٦/٣ م ٣٨ الخاجية   تبيع مديرية تنفيذ س
ــام  ــوت العائد للمدين (ِّـعان عبد الكريم  محمد تقي) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حس ــع َّـ الك الواق
ــراء مراجعة هذه  ــالم جابر و جماعته ) البالغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش س
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
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

اقام اِّـدعي ( مرتضى محمد حسني) الدعوى اِّـرقمة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة 
ــبعمائة و خمس و خمسون الف  ــديد مبلغ قدره (أربعة ماليني و س و الحكم بتس
دينار عراقي) عن وصل امانة وِّـجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار العمارات 
ــعيد هيول) و كتاب مديرية شرطة البلدة  بالعدد (٢٦٩٤ َّـ  السكنية (مثنى س
ــة الدعوى اِّـرقمة (٧٤٩/ ــذا تقرر تبليغك بمضمون عريض ٢٠٢٣/٣/١٩) و ل
ب/٢٠٢٣) و نشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضوركم يوم ٢٠٢٣/٣/٢٩ 

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

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٧٥٨
التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٢٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(حسنني علي جياد)
ــك مجهول محل االقامة وليس  ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص ان لق
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) 
ــدة الكوت خالل  من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
ــالت التنفيذية بحضورك وَّـ  ــرة اِّـعام ــر ِّـباش (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اوصاف اِّـحرر:
ــدد  ٥١٥٣/ب/٢٠٢٣ َّـ تاريخ  ــادر من محكمة بداءة الكوت بالع ــرار حكم الص ق

.٢٠٢٣/١/٨

اعالن
ــن قبل اِّـدعي (عباس كريم عباس) الذي يطلب  ــاء على الدعوى اِّـقامة م بن
تبديل االسم اِّـجرد البنته القاصر  من  (دالل ) اُّـ (زهراء) فمن لديه اعرتاض 
مراجعة مديرة االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة َّـ واسط  خالل 
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 



متابعة / البينة الجديدة   
ــرين من شهر آذار،  في احلادي والعش
ــد األم. ويأتي  ــم بعي ــل العال يحتف
ــمية  رس ــبة  كمناس ــد  العي ــذا  ه
ــى تضحياتهن  ــكر األمهات عل لش
ــاه عائالتهن،  وتعبهن وجهودهن جت
مع ثورة السوشيال ميديا أصبحت 
ــل  التواص ــع  مواق ــر  عب ــدات  املعاي
ــر صور  ــال، فتنتش ــيلة لالحتف وس
ــاهير  واملش ــتخدمني  املس ــات  أمه
ــخص ملنح املتابعني  ويذهب كل ش

حملة عن صفات والدته.
وكانت أولى املهنئات من جنوم العراق 

ــرت  ــون، ونش ــذى حس ــة ش الفنان
ــابها الرسمي على  صورة على حس
«االنستغرام» وكتبت «امي كل يوم 

وانت عيدي».
ــي واملمثل بكر  وبدوره، كتب االعالم
ــظ امهاتكم  ــد: «امي اهللا يحف خال

ويرحم من فقدها».
ومن جانبها، كتبت املمثلة العراقية 
ــعيد اهللا  ــدي: «عيد ام س ــراء الزبي ب
ــوات  ــم األم ــا ويرح ــظ امهاتن يحف
ياهللا «، واضافت «يارب اسعد قلوب 

امهاتنا جميعا».

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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــودة  ــال بع ــة فع ــة مهتم ــة العربي ــت اجلامع ال ادري .. ان كان
ــقيقة سورية الى الصف العربي ، فسورية التي عانت ما  الش
عانت من الويالت والظلم واالهمال العربي ، تتعرض اليوم الى 
ــا القومي .. في وقت  ــتقبلها ، وتهديد امنه خطر ضياع مس
ــرائيل عليها ، وفي كل يوم هجمات مستمرة ، دون  ــن اس تش
ــن هذا العدوان  ــد  من اجلامعة العربية يدي ــدر بيان واح ان يص

الغاشم املستمر .
ــا مصيرها ،  ــة..  ال يهمن ــورية دولة اجنبي ــت س ــل اصبح فه
ــعبها ، ، واحلالة املأساوية  وبتنا نتفرج على عذابات وبؤس ش
ــي وصلت اليها .. ثم تضرب الزالزل  املدمرة مدنها ، وجتتاح  الت
ــع االجتماعي عذابا  ــن الوض ــا .. لتزيد م ــات ارجاءه الفيضان

وبؤسا وقهرا.
ــع هذا  ــب  وتتاب ــة .. تراق ــا العربي ــت جامعتن ال ادري …  ان كان

االهتمام اجلديد املتسارع واملتفاعل مع القضية السورية ..؟
ــي  بوتني .. وعلى الرغم من مشاغله في احلرب  الرئيس الروس
ــد في  ــار االس ــوري بش ــس الس ــتقبل الرئي ــة .. اس االوكراني
ــتقبله ،  ــك فعل رئيس االمارات العربية  واس ــكو .. كذل موس
ــعودي  ــا .. قبلها صرح وزير اخلارجية الس ــاوة قل نظيره بحف
ــن العربي .. في حني  اصر وزير  ــورية الى احلض بضرورة عودة س
ــق ، معلنا رغبة بالده بعودة  ــة املصري على زيارة دمش اخلارجي
ــر هناك رغبة  ــي ..  في مكان اخ ــى محيطها العرب ــورية ال س
ــتمرة ، يبديها  الرئيس التركي اردوغان لالجتماع  معلنة ومس
ــار االسد ، بهدف انهاء اجلدل احلاصل حول وجود  بالرئيس بش

منظمات ارهابية  على احلدود السورية التركية ، .
ــس غدا .. ان يبادر مجلس اجلامعة العربية    اال يفترض االن ولي
ــارعة ويأخذها على  ويحلل  ويقدر حجم هذه التطورات املتس
ــة استثنائية ، على مستوى  وزراء  محمل اجلد .. ويعقد جلس
اخلارجية العرب .. للخروج ببيان واضح  وملزم ينص على عودة 
ــة ، من دون  ــي مجلس اجلامع ــو فاعل ومهم ف ــورية كعض س

مواربة ، وال اشتراطات جانبية .
 لقد فعلت االنظمة العربية بالعراق من قبل .. مبثل هذا الذي 
ــوه وحاصروه ..  ــورية .. فقاطع ــقيقة س يفعلونه  اليوم بالش
ــها  ــدوا  ارادة وفعالية دولة قوية بجيش ــة ، فقد جم والنتيج
ــي للعراق،  ــدور  السياس ــور ال ــا ، و ضم ــعبها واقتصاده وش
ــة االقليمية  ــروف وتقلبات السياس ــتوجبها ظ ــات تس ملهم

والدولية .
كنت وما زلت اراهن على حتقيق نوع من العالقات السياسية 
ــراق  ــني الع ــة ب ــة والفاعل ــة القوي ــة واالقتصادي واالجتماعي
وسورية.. للتخفيف من اخلطر االسرائيلي ، والضغط التركي 
املتواصل على حدود وأمن البلدين.. وبشكل خاص ملف املياه 

، واألمن املائي .
نذكر ايضا .. ان بغداد وفي استضافتها  للمؤمتر الـ ٣٤ لالحتاد 
ــي ، كان بيان مؤمترها  اخلتامي يدعو هو االخر ،  البرملاني العرب
ــد العربي .. مبا لهذا البلد من  ــورية الى اجلس بضرورة عودة س

ثقل سياسي واقتصادي يصب بصالح االمة العربية.
ترى هل حان الوقت ، لصدور البيان املنتظر من مجلس اجلامعة 
ــورية العربية الى حضنها  وصفها  ــة .. معلنا عودة س العربي
ــل؟ .. ام ان مثل هكذا  ــد انتظار طوي ــا العربي ، وبع ومحيطه
خبر ، سيظل مرهون الصدور  بأرادة اجنبية .. مصدرها االحتاد 

االوربي ، ورمبا الواليات املتحدة االمريكية .. !؟ .

د كاظم اِّـقدادي

رأي

@NN@ÚÌâÏç@
@ÒÖÏ»€a@p¸¸Ö
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فريــق التواصل الجماهريي الحكومي برئاســة األخ مستشــار رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى الناجــي يدعــو كافة اإلخــوة واألخوات من النخــب والكفــاءات العراقية من 
مثقفني ومفكرين وخرباء اُّـ تقديم افكارهم ومقرتحاتهم ورؤاهم ألجل مساهمتهم 
بايجــاد الحلول للمشــكالت التي تعاني منهــا البالد واِّـســاهمة َّـ تفعيل رؤيتهم 

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

متابعة / البينة الجديدة   
ــة  ــة مكافح ــفت مديري كش
ــل  مقت ــات  مالبس ــرام  اإلج
ــكني  س ــة  طعن ـــ١٩  ب ــرأة  ام
ــرة، فيما  ــي محافظة البص ف
ــقيق  ــى أن زوجة ش ــارت إل أش
ــذت اجلرمية  ــة نف زوج الضحي

بدافع «الغيرة».
ــي بيان  أنه  ــرت املديرية ف وذك
ــة وغريبة،  ــي جرمية عجيب «ف
ــى قتل زوجة  أقدمت امرأة عل
ـــ١٩ طعنة  ــا ب ــقيق زوجه ش
ــر؛  الدي ــاء  ــي قض ف ــكني،  س
ــى زوجها».  الغيرة عل ــع  بداف
ــى أن «جميع  ــار البيان، إل وأش

ــا  زوجه ــن  م ــة  العائل ــراد  أف
وشقيقه ووالد القاتلة حاولوا 
ــى أحد أبناء  ــه اجلرمية إل توجي
عمومتهم؛ لوجود خالف قدمي 
بينهم، رغم علمهم بأن زوجة 
ابنهم هي من قامت باجلرمية».  
ــة إخفاء  أن «محاول ــاف،  وأض
إذ  ــل،  بالفش ــاءت  ب ــة  اجلرمي
متكنت مكافحة إجرام البصرة 
ــف  ــك خيوطها وكش ــن ف م
ــة، والقاء القبض  أركان اجلرمي
ــاعدها  ــة ومن س ــى اجلاني عل
ومن اخفى احلقيقة عن رجال 
ــى  ال ــليمهم  وتس ــرطة  الش

العدالة لينالوا جزائهم».

ــان وتصاعد  ــة حرارة البرمل ــرّة  ارتفعت درج ــى حني غ  عل
 ( ــرّ والعرّ ــه وواصل (اجل ــي أوصال ــاس ف ــان ودبّ احلم الدخ
ــن أوصاله فواصل  ــه أو يصيب الوه ــع حبال دون ان تتقطّ
أعماله حتى فجر االثنني املاضي، العشرون من شهر آذار 
احلالي حيث صوّت على  اعتماد آليات محددة لفرز نتائج 
ــون التعديل  ــالل تصويته على قان ــات، وذلك خ اإلنتخاب
ــر للجدل والذي  ــات اجلديد املثي ــث لقانون اإلنتخاب الثال
ــع أصالً مع توجيهات املرجعية الدينية العليا في  يتقاط
ــيد السيستاني وتضحيات  النجف األشرف ممثلة بالس
ــض قاطع من قبل  ــرين، ومعارضة ورف ــهداء تش ودماء ش
ــعب  ــعة من الش ــة وعلمانية وقطاعات واس قوى مدني
ــانت ليغو) او  ــام (س ــي إعتماد نظ ــي ترى ف ــي الت العراق
ــاس قوى  ــرى فصاله على مق ــذي ج ــدة ال ــرة الواح الدائ
ــهد السياسي   ــية كبيرة ونافذة في املش وأحزاب سياس
ــرراً بقوى ناهضة..  ــيُلحق ض عودة الى الوراء ونكوص س
ــاب  ــروف يتم إحتس ــو مع ــون وكما ه ــذا القان ــي ه فف
االصوات بالقسمة على (١,٩  أو ١,٧). وبات واضحاً وأكيداً 
ــواب مصرّ على مترير القانون دون اإللتفات  بأن مجلس الن
ــك ومنها غليان  ــتتبع ذل ــات والعواقب التي تس للتداعي
ــية القهقرى  ــارع العراقي وإعادة العملية السياس الش

وكأنك يا ابو زيد ما غزيت!!
ــعد املطلبي) إن تأجيل التصويت الكلي  يقول النائب (س
ملشروع  قانون اإلنتخابات الى السبت املقبل جاء لغرض 
إعطاء فرصة لآلخرين من املعترضني، وإن التصويت عليه 
ــه جتاوز جميع  ــني أو أدنى كون ــل أصبح قاب قوس بالكام
ــاب  ــة واحدة تتعلق باحتس ــة عدا نقط ــاط اخلالفي النق
ــني (١,٩  أو ١,٧).  ــا ب ــو) م ــانت ليغ ــام (س ــوات بنظ األص
ــر القانون  ــر متفقة على متري ــأن الكتلة األكب ــيراً ب ومش
ــبت بقريب!! كونها والكالم  ــبت املقبل.. أليس الس الس
ــل الكبيرة) اثبتت قدرتها على  مازال للمطلبي (اي الكت
السيطرة على مجريات جلسات البرملان وليأكل الشعب 

الرمان!!
ــي ظل هذه املعادلة غير املتكافئة في طرفيها وإصرار   وف
ــف الذكر فليس  ــروع القانون آن ــى مترير مش ــان عل البرمل
ــئة سوى رصّ صفوفها وإثبات وجودها  امام القوى الناش
ــعبية  ــلب  اإلرادة الش حتت قبة البرملان للحيلولة دون س
مت التضحيات اجلسام لتغيير بوصلة العملية  التي قدّ
السياسية صوب اإلجتاه الصحّ وكان من ثمارها تأسيس 
وجود فعليّ لقوى مستقلة تنتهج مشروعاً جديداً.  وفي 
ــون البرملان بذات احلماس  م متنيت ان يك ــام اقول: لَكَ اخلت
ــصّ مصالح  ــش قوانني تخ ــو يناق ــر عليه وه ــذي ظه ال
ــا واحتياجات العراقيني في الصميم.. نعم متنيت  وقضاي
ــأل عن (١٧٠) قانوناً  جرى  ــه ليس للبرملان ان يكلّف نفس
تعفيرها وحفظها في األدراج منذ الدورات النيابية األربع 
املنصرمة..لكم متنيت ان يكون البرملان بذات احلماس ليقرأ 
ــالد (٢٠٢٣ و٢٠٢٤و٢٠٢٥)  ــة العامة للب ــرّ قانون املوازن ويق
وقانون النفط والغاز وقانون العمل والضمان االجتماعي 

وتعديل قانون التقاعد.. ام ان تلك القوانني ال تعنيه!!
لقطة اخيرة
-----------------

ــن النواب  ــددا كبيرا م ــو مصورة ع ــرت مقاطع فدي اظه
املستقلني وهم يهتفون ( كال .. كال سانت ليغو )

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

@HÏÃÓ€@o„bç@IÛ‹«@aäï�a@aábΩ
A__ÊbΩäi@bÌ

* رئيس التحرير التنفيذي

خاص  / البينة الجديدة   
 لقطات من مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة  
ــم القانون/ كلية  من طلبة املرحلة الرابعة / قس
ــرت يوم  ــث ج ــة حي ــم( ع) اجلامع ــام الكاظ االم
ــهر آذار احلالي مراسم ترديد  ــر من ش الثامن عش
ــم االنتقال  ــاط الصور اجلماعية ث ــم والتق القس

لالستعراض مابني احلرمني الشريفني..
«                       » تبارك لعمادة الكلية والساتذتها 
ــم دوام التقدم  ــني وتتمنى له ــا اخلريج ولطلبته
ــة خلدمة العراق  ــيرتهم العلمي والنجاح في مس

وشعبه.

ــة اجلديدة ( خالد خلف داخل ) مع  ــل الكاتب في البين الزمي
الزميل عالء محمد كرمي  مدير اعالم هيئة التقاعد الوطنية 

.. بوركت جهودهما خلدمة شريحة املتقاعدين 

متابعة / البينة الجديدة   
ــي مبا  ــر املناخ ــرة التغي ــل ظاه تواص
ــاس حراري  ــن احتب ــه م ــوي علي تنط
وجفاف وشحة أمطار، تهديد التوازن 
ــارات العالم  ــف ق ــي في مختل البيئ
ومناطقه ومبا فيها أوروبا، التي لطاملا 
كانت معروفة بوفرة املياه وبطبيعتها 
ــا وثلوجها  ــة أمطاره ــراء نتيج اخلض
ــا وبحيراتها  ــرة، ولكثرة أنهاره الغزي
ــالل  ــن خ ــة. لك ــطحاتها املائي ومس
ــدأت هذه  ــوام القليلة املاضية ب األع
ــجيل  ــورة تتغير، حيث يتم تس الص

ــي مختلف  ــية ف درجات حرارة قياس
ــع كبير  ــع تراج ــة م ــدان األوروبي البل
ــار، وهو ما ينعكس  في هطول األمط
ــيب أنهار  ــادا في مناس ــا ح انخفاض

أوروبا وبحيراتها.


