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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

âbj„˛aÎ@›ïÏΩa@ø@?fl˛a@…ôÏ€a@⁄biâ�@kÁdnm@bËmb‘ibç@Âfl@—‰«c@\Ú�ibë^@Î@ÒÜÌÜu@ÚÓibÁâg@pb‡Óƒ‰m@Z@âÖbñfl

ıaâÏ‹€@@ �äØ@Âfl@⁄b‰Á@Âÿ€Î@÷aä»€bi@úË‰mÎ@ÂüaÏΩa@‚Ü•@Ù5◊@ÚÓvÓma6ça@…Ìâbífl@ãb¨�@paÏ‰ç@H3I@�€@Ú„ãaÏfl@ÜÌäÌ@Ô„aÖÏé€a
lÏ‘»Ì@è–„@ø@ÚÌbÃ€@ÚÓçbÓç@“aäüc@Âfl@\›Ó�»n€a^@Î@\ãaåni¸a^@�€@…ö•@H2023I@Ú„ãaÏfl

âaày@NN@âaày@NN@âaàzœ@@NN@âaà„g@Úfl˝«@Öbflä€a@ø@É–‰€aÎ@NN@lbj€a@—‹Å@fiaãbfl@kˆà€a

Âÿ€Î@NNlÏ‹�fl@ÔçbÓé€a@èœb‰n€a@NN@ÚÓiåßaÎ@ÚÓñÇí€a@·ÿßbñfl@÷Ïœ@k»í€aÎ@ÂüÏ€a@Úz‹ñfl@aÏj�‹À@Zb:Ï‘„Î@bÁb‰‹”@NN—€˛a@Òä‡‹€

ــابقة  ــي أوقات س ــا ف ــد قلناه لق
ــد الكرّة ثانية  ــا نحن اليوم نعي وه
بالقول للمرة األلف الى كل القوى 
ــية الفاعلة في الساحة  السياس
ــو  ه اآلن  ــوب  املطل إن  ــة  العراقي
ــعب والوطن  تغليب مصلحة الش
ــخصية  الش ــم  مصاحله ــوق  ف
واحلزبية والفئوية ألن من شأن ذلك 
أن يربك مسار العملية السياسية 
اخلطوة  ــوات  ــل خط ويُعطّ ــا  ذاته
ــومة في برنامجها  واهدافها املرس
احلكومي املعلن .. نعم ان التنافس 
ــن ليس  ــوب ولك ــي مطل السياس
ــا النيل  ــراد به ــي يُ ــة الت بالطريق

ــاص منهم أو  ــن اآلخرين أو االنتق م
ــاً على  ــزاز ليس إال .. وتأسيس االبت
ــي  ــة (٢٠٢٣) والت ــإن موازن ــك ف ذل
خطط لها أن تكون لثالث سنوات 
ــات وتعطيالً  ــة تواجه عقب متتالي
ــية  سياس ــراف  اط ــن  م ــا  واضح
ــة  ــة، ووصل األمر حد ممارس معروف
والتعطيل  ــزاز  لالبت ــراف  األط هذه 
ــوب، واللبيب  لغاية في نفس يعق
ــز  ــد مراك ــم .. وتؤك ــارة يفه باإلش
ــة بأن اقرار املوازنة  ابحاث اقتصادي
لـ (٣) سنوات متتالية ليس «بدعة» 
ــروع  ــن ذلك الش ــرض م ــا الغ وامن
ــتراتيجية  األس ــاريع  املش بإنشاء 
ــأنها النهوض  الكبرى التي من ش
ــكل تفرعاته  باالقتصاد العراقي ب

ــكلة  ــروج من مش ــه للخ وميادين
ــد  ــذي يعتم ــي ال ــاد الريع االقتص
ــا يتحقق من إيرادات  حصراً على م
ــط .. وكذلك فإن رئيس  نفطية فق
ــن وراء موازنة أمدها  ــوزراء يريد م ال
ــنوات حتقيق خدمة املواطن  (٣) س
ــف له حقاً أن هناك  ولكن ما يؤس
من راح يجرّ بالطول واآلخر بالعرض 
ــداف املتوخاة  ــاف األه ــدف إيق به
ــل وتعطيلها،  ــاريع ب من تلك املش
ــر من وراء ذلك كله  وأكيد أن اخلاس
ــعب العراقي .. وفي الشأن  هو الش
ــول : ان الذئب  ــا أن نق ــي بودن األمن
ــاب وان النفخ في  ــازال خلف الب م
الرماد بغية اشعال الفنت هو عالمة 
انذار يستدعي اتخاذ أقصى تدابير 

ــى كل األصعدة  ــة واحلذر عل احليط
واملستويات األمنية للحيلولة دون 
ــمح اهللا،  ــول خرق أمني، ال س حص
ــات موثوقة  ــير معلوم ــث تش حي
ــة تنظيمات ارهابية جديدة  بأن ثم
ــابة جرى تدريبها وتأهيلها في  وش
معسكر الهول الواقع على احلدود 
ــورية وأن ما مييز هذه  العراقية الس
التنظيمات األرهابية هي أنها ذات 
ــث العنف    ــن حي ــط مختلف م من
ــادية في  ــل الى حد الس الذي يص
وأدوات  ــائل  وبوس الوحشي  القتل 
ــوة وضراوة من  ــد قس تخريبية أش
ــق  املناط ــى  أول وأن   .. ــابقاتها  س
ــتكون محافظتي  ــتهدفة س املس

املوصل واألنبار، والبقية تأتي.

كتب رئيس التحرير
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د كان  ــب املوحّ ــلّم الروات ــوزراء حميد الغزي ان س ــني العام جمللس ال ــد االم أك
ــلم  ــزي في تصريح صحفي ان س ــاف الغ ــيتم تنفيذه.واض ــاً واآلن س مقترح
ــلم كان  ــيرا الى ان هذا الس ــينصف جميع املوظفني، مش الرواتب اجلديد س
ــينفذ.وكان رئيس اللجنة املالية النيابية عطوان العطواني  مقترحا واالن س
قد أكد بعد االجتماع مع جلنة تعديل سلم رواتب املوظفني ان السلم اجلديد 
ــبة (١٥٠ ٪)، مؤكدا ان احلد االدنى  يتضمن زيادة في رواتب الدرجات الدنيا بنس
للراتب االسمي (الدرجة العاشرة) سيكون (٤٢٥) ألف دينار.وان القانون اجلديد 
سيمنح (٥٠ ٪) مخصصات حتسني معيشة جلميع املوظفني.وأوصت اللجنة 
املالية النيابية جلنة إعداد وتعديل سلم رواتب املوظفني بأن يكون احلد األدنى 
ــاف موظفي الدرجات الدنيا.وحتقيق  ــد حاجة املوظف.وإنص للراتب كافياً لس

العدالة بني جميع الوزارات من حيث الراتب االسمي واخملصصات.

بغداد /

متظاهرون: ال نسمح بتطبيق قانون «سانت ليغو» .. الشارع سيقول كلمته

 
ــار الصدري  ــادي في التي اعلن القي
ــار  ــم التي ــذاري ان زعي ــن الع حس
الصدري السيد مقتدى الصدر وجه 
ــهر  مبنع (٨) قيادات بالتيار خالل ش
ــال العذاري  ــفر. وق رمضان من الس
ــبوك»،  ــه على «فيس ــي تدوينة ل ف
ــماحته ابلغ  ــى،  «ان س ــت عل نص
ــي احلنانة: االخ  ــؤول االداري ف املس
ــيد مصطفى اليعقوبي (رعاه  الس
ــة  املدرج ــاء  االعض ــغ  يبل ان  اهللا) 
ــيخ  ــماؤهم ادناه»:١- االخ الش اس
ــيد  ــي ٢- االخ الس محمود اجلياش
حيدر اجلابري ٣- االخ السيد عون ال 
النبي ٤- االخ الشيخ حسن العذاري 
٥- االخ السيد جليل النوري ٦- االخ 
االخ   -٧ ــري  املطي ــد  احم ــيخ  الش

ــاوي ٨- االخ  ــيخ كاظم العيس الش
ــدي مبا يلي:اوال:  الشيخ مؤيد االس
عدم السفر الى خارج العراق خالل 
ــود امور  ــهر رمضان املبارك لوج ش
مهمة تتعلق بالوضع العام واخلاص.

ــادي  ــج العب ــزام باملنه ــا: االلت ثاني
اخلاص بشهر رمضان املبارك والذي 
ــفويا الحقا.ثالثا:  به ش ستبلغون 
ــدة اجتماعات مهمة يجب  وجود ع
ــم حضورها جزاهم اهللا خيرا  عليه
ــو اخبارنا  ــزام ارج ــع عدم االلت . وم
ــر املنشور  بذلك التخاذ الالزم .ينش
في صفحة الشيخ حسن العذاري 
ــى صعيد  ــن. عل ــرع وقت ممك بأس
ــي الكردي  ــذر السياس ذي صلة ح
ــان، امس  ــود عثم ــتقل محم املس
ــون انتخابات  ــرار تعديل قان ــن اق م
دون  واالقضية  ــات  احملافظ مجالس 

ــار الصدري والقوى  التوافق مع التي
املستقلة .وقال عثمان في تصريح 
صحفي ان البرملان اقر  اقل من نصف 
ــون االنتخابات  ــل قان ــرات تعدي فق
ــور (١٧١)  ــي بحض ــبوع املاض االس
نائبا وهو عدد قليل»، مشيرا الى ان 
ــتقلني  التيار الصدري والنواب املس
ــل قانون  ــني على تعدي ــر موافق غي
ــات ، وهم بحدود (٧٠) نائبا  االنتخاب
ــذا  ــبب ه ــن ان يس ــي ميك ، وبالتال
االمر مشاكل حال اقراره دون األخذ 
ــع زعيم التيار  ــد : ان من برأيهم.واك
الصدر  ــدى  ــيد مقت الس ــدري  الص
ــخصيات  الش ــم  اه ــن  م ــة  ثماني
القيادية في التيار من السفر لبحث 
ــور اخلاصة ولوجود ضرورة خالل  االم
الفترة املقبلة ، ينذر بحصول شيء 
ــية  ــاكل سياس قريبا وحدوث مش

 «: الكردي  ــي  السياس قريبة».ورأى 
ــار الصدري  ــحاب نواب التي ان انس
ــان كان خطأ ، على اعتبار  من البرمل
ــي البرملان ، وحتالفهم  ان بقاءهم ف
مع بعض القوى السياسية االخرى 
ــكل قوة  ــتقلني ، يش والنواب املس
كبيرة ومعارضة داخل قبة البرملان.
ــية  ــان الكتل السياس ــا عثم ودع
ــر االعتبار  ــى االخذ بنظ الكبيرة ال
ــية  السياس ــل  الكت ــات  اعتراض
ــارع  والش ــتقلني  واملس ــرى  االخ
ــات  ــون االنتخاب ــاه قان ــي جت العراق
ــكل كامل ، على  ــع اقراره بش املزم
اعتبار ان الدميقراطية احلقيقية في 
ــي حكم االكثرية ،  دول العالم تعن

مع حماية االقلية.

كتب اِّـحرر السياسي
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أجرى وزير الداخلية عبد االمير الشمري، بعد منتصف الليلة قبل 
ــة اجلوازات والبطاقات الوطنية. املاضية ، زيارة الى معمل طباع

ــارة تأتي بهدف االطالع على  ــر بيان ملكتب الوزير ان هذه الزي وذك
ــوازات والبطاقة الوطنية وطباعتها، كما اطلع  مراحل إنتاج اجل
على ترميم بناية املعمل ومراحل إجنازه.واستمع الوزير إلى شرح 
موجز عن أهم املعوقات للكادر الفني في املعمل، موجهاً بجملة 
ــل وتذليل العقبات،  ــأنها تطوير العم من التوصيات التي من ش
من أجل إجناح املهام وتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني وتخفيف 

العبء عنهم واإلسراع في وتيرة اإلجناز.

بغداد /
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ــعب واستغرابه الشديد جداً  أكثر ما يثير حيرة الش
أنه ما عاد يعرف مواعيد عقد مجلس النواب جللساته 
ــذا متأتٍ من عدم  ــاعة ؟. وه ــي أي يوم أو في أي س .. ف
ــات وما هي الفقرات  ــبق عن تلك اجللس اإلعالن املس
ــعب  ــب بل ان الش التي تتضمنها، وليس هذا فحس

ــة البرملان من  ــك ماذا يدور حتت قب ــا عاد يعرف كذل م
ــة اجمللس فرضت  ــراءة قوانني ألن رئاس ــات أو ق نقاش
لت  ـــ «الصمت» االعالمي وهكذا حتوّ تعتيماً يقضي ب
ــات الى «لعبة ختيالن» ال يعرف بها األنس وال  اجللس
ــادة يا نواب أنتم ممثلو الشعب وإن  اجلان .. ونقول ياس

الشعب زعالن عليكم هواي .. هواي !! .

بغداد /

ــبة التضخم  ــادي، ارتفاع نس ــف خبير اقتص كش
ــي ٢٠٢٣ لتبلغ اكثر  ــهر كانون الثان ــنوية لش الس
ــى للعراق منذ  ــاداً إياه «االرتفاع األعل من «٨٫٢٪» ع
ــبة  ــار العبيدي في بيان ان «نس ــنوات».وقال من س
ــة بلغت ١٠٫٤٪،  ــنوية بقطاع األغذي التضخم الس
ــنوية بقطاع  ــبة التضخم الس ــت نس ــا بلغ بينم
ــى ارتفاع  ــاف «أما أعل ــع «١٣٫٩٪».وأض ــل بواق النق

ــاع امدادات  ــت في قط ــب التضخم فبلغ في نس
الكهرباء واملياه اذ ارتفعت بنسبة (٣٤٪) مقارنة مع 
ــب التصخم في االيجارات  ــابق، أما نس العام الس
ــدي الى، ان  ــار العبي ــوى «١٫٦٪».وأش فلم ترتفع س
ــا  ــهدا انخفاض ــن ش ــن الذي ــني الوحيدي «القطاع
ــاالت الذي  ــا قطاع االتص ــب التضخم هم في نس
ــاع خدمات الصيانة  ــبة «١١٪» وقط انخفض بنس

الذي انخفض بنسبة «١٫٤٪».

قرر مجلس القضاء األعلى انهاء ظاهرة التسوّل في العراق 
ــتئنافية كافة  ــالل توجيه االدعاء العام واحملاكم االس من خ
ــر .وبحسب وثيقة  باطالق حملة ضد عصابات االجتار بالبش
صادرة عن اجمللس امس(٢٥ آذار ٢٠٢٣)، فإنه «تقرر بتاريخ ٢٢ - 
٢٣ آذار ٢٠٢٣»، انطالق حملة متكاملة إلنهاء ظاهرة التسوّل 

له تلك الظاهرة من خطر على أمن اجملتمع.    ملا تشكّ

÷aä»€a@ø@fi�Ïén€a@ÒäÁb√@ıbË„a@â �ä‘Ì@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©

Ô„br€a@ÊÏ„b◊@äËí€@ÚÌÏ‰é€a@·Çön€a@Újé„@ b–mâa@@@ZÖbñn”a@7jÅ
بغداد /

بغداد /

ــون الراتب  ــؤول ألمرت بأن يك ــو كنت املس ل
ــة  اجلمهوري ــس  لرئي ــهري  الش ــدي  التقاع
ورئيس الوزراء والوزراء والنواب بواقع ( مليون 
ــعروا مبعاناة  ــي يش ــر ك ــط ال غي ــار) فق دين
ــني الذين  ــن العراقي ــاحقة م األغلبية الس
يعيشون حياة الكفاف وليعرفوا إن العدالة 

واملساواة واجب ما بني أبناء الشعب.

ــالمي  ــحب إجازة مصرف «الود» اإلس ــزي العراقي، س ــرر البنك املرك  ق
ــمي مذيل بتوقيع  ــرقة «القرن».ووفقا لكتاب رس ــي لتورطه بس العراق
ــؤرخ   يوم(١٩) من  ــك املركزي وامل ــف نائب محافظ البن ــار حمد خل عم
ــحب إجازة  ــد تقرر إتخاذ اإلجراءات القانونية لس ــهر آذار اجلاري، فق ش

املصرف وتعيني (محمد جواد كرمي) وصيّا على املصرف.

@kzéÌ@\å◊äΩa^@NN@CÊä‘€aD@Ú”äéi@Èü�âÏn€
ÈÓ‹«@�b�ÓïÎ@ �¥»ÌÎ@Ôfl˝çg@“äñfl@Òãbug

fiÎ˚éΩa@o‰◊@Ï€
بغداد /



النجف األشرف / البينة الجديدة

ــى األمراض  ــيطرة عل نفذ مركز الس
ــر الصحة العامة  االنتقالية ومختب
ــة العامة  ــرة الصح ــزي في دائ املرك
ــة  ــرة صح دائ ــى  إل ــة  ــارة ميداني زي
ــذ  تنفي ــة  ملتابع ــرف  االش ــف  النج
ــيطرة  للس الوطنية  مفردات اخلطة 
ــأ ومت  ــراض حيوانية املنش ــى االم عل
ــارة تدريب املالكات الطبية  خالل الزي

ــة  الوقاي ــة  ــى خط ــة عل و الصحي
ــراض حيوانية  ــيطرة على االم والس
ــع حاالت  ــة التعامل م ــأ وآلي املنش
ــوان ومتابعة  املتعرضني لعضة احلي
ــتبه  املش ــاذج  من ــال  وارس ــحب  س
ــوية  ــمانيا احلش ــم باللش بإصابته
ــوداء ) من املستشفيات  (احلمى الس
ــر الصحة العامة املركزي  الى مختب
ــوع الطفيلي  ــخيص ن ــرض تش لغ

املسبب للحاالت.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  أكدت وزارة العمل والش
االجتماعية، اجلمعة املاضي، 
طلبات  ــتالم  باس استمرارها 
ــي  القانون ــع  الوض ــف  تكيي
مدير  األجنبية.وقال  للعمالة 
املهني  والتدريب  العمل  دائرة 
ــوزارة، رائد جبار ناهض،  في ال
ــه» بعد ورود  في حديث له: إن
ــوزراء املرقم  ــس ال ــرار مجل ق
ــنة ٢٠٢٣، باشرت  ٢٣,٢١٩ لس
املهني  والتدريب  العمل  دائرة 
ــتالم طلبات  بتاريخ ٣/١٩ باس
ــي  القانون ــع  الوض ــف  تكيي

ــة األجنبية اخملالفة». للعمال
ــرة  ــض، أن «الدائ ــاف ناه وأض
ــتمرة بهذا األمر  ما زالت مس

ــل  ــن العم ــاً م ــدة ٤٥ يوم ومل
ــه»  ــى، أن ــاً إل ــي»، الفت الفعل
ــتالم  ــوم أمس، مت اس لغاية ي

ــف  املوق ــح  تصحي ــات  طلب
ونفذ القرار املذكور».وكان وزير 
العمل والشؤون االجتماعية، 
أحمد األسدي، أعلن في وقت 
ــابق بعد اجتماعه بلجنة  س
األجنبية،  ــة  العمال ــم  تنظي
االتفاق على عدم منح الفيزا 
ــة  للعمال ــول  دخ ــة  رخص أو 
ــد  ــالد إال بع ــى الب ــدة إل الواف
احلصول على إجازة أو رخصة 
عمل من وزارة العمل ومن ثم 
إكمال إجراءات وزارة الداخلية 

ودائرة اإلقامة.

2محليات
—v‰€a@ø@lÏjßa@…Ó‰ñm@ ä–€@ÜÌÜ¶a@Û‰jΩa@|nn–m@Òâbvn€a

xb�n„�a@ÒÖb�ÌãÎ@›�‡»€a@Ú�flÏπÖ@Êb�‡ö€@Ô�€bßa@‚b�»‹€@Ú�„bÓñ€a@w�flb„äi@å�v‰�Ì@Ú�éÓj◊@o�‰8@›�‡»fl
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بغداد  / البينة الجديدة
أكدت جلنة التعليم النيابية، اجلمعة املاضي، إن هناك (٣١) 
ألف درجة وظيفة شاغرة حلملة الشهادات العليا واألوائل.

وقال رئيس جلنة التعليم النيابية مزاحم اخلياط في حديث 
ــة أهلية في العراق ومت  ــا (٧٩) جامعة وكلي تلفزيوني:»لدين
ــاف  ــد ٢٠١٤».وأض ــة بع ــة حكومي ــتحداث (١٥) جامع اس
ــاص بتعيني  ــق القانون اخل ــدم تطبي ــا ع ــاط: «الحظن اخلي
االوائل»، الفتا الى أن «األوائل يعانون من إحباط كبير بسبب 
ــام العلمية تعاني من  ــار الى أن «االقس عدم التعيني».وأش
ــا أن «هناك (٣١) ألف درجة  ــص كبير في كوادرها»، مبين نق
ــا واألوائل».وأعرب  ــهادات العلي ــاغرة حلملة الش وظيفة ش
ــني االوائل في وزارة التعليم  ــاط عن أمله بأن يكون تعي اخلي
ــس  حصرا».وتابع اخلياط: «بدأنا بخطوات تعديل قانون أس
ــادة التخصيصات  ــفا عن حترك الى زي ــهادات»،: كاش الش
ــة الى متديد  ــات العليا.وأكد احلاج ــة اخلاصة بالدراس املالي
خدمة االستاذ اجلامعي مشيراً إلى «إننا في اللجنة سنرفع 
السن التقاعدي في قانون اخلدمة اجلامعية إلى ٧٠ عاما».

بغداد / البينة الجديدة
ــجيل العقاري السيدة ياسمني  اجرت مدير عام دائرة التس
ــد محمد   اخلميس املاضي زيارة ميدانية للوقوف على  احم
ــجيل العقاري في الكرخ  واقع املبنى اخملصص لدائرة التس
ــرافها املباشر على عملية  االولى.وبعد تفقدها املبنى واش
ــريع العمل وترميم  ــزت املدير العام بتس ــل املوقع, اوع تأهي
ــرعة املمكنة لغرض انتقال مديرية التسجيل  املبنى بالس
ــات  ــدمي اخلدم ــرة بتق ــه واملباش ــرخ الي ــي الك ــاري ف العق
ــيدة ياسمني  للمواطنني من املوقع اجلديد.كما وجهت الس
ــرة االداري واملالي د.فوزية عليوي  احمد محمد, معاون الدائ
باتخاذ مايلزم لتوفير األثاث واألجهزة والقرطاسية لضمان 
استمرار العمل مبا ينسجم مع حجم اخلدمات املقدمة من 

قبل هذه املديرية.

بغداد  / البينة الجديدة

ــن تفاصيل  ــس االول اجلمعة، ع ــاء، ام ــفت وزارة الكهرب كش
ــمل  ــا اخلاصة بفصل الصيف والتي بينت أنها ستش خطته
ــم الوزارة أحمد العبادي:  ــة جوانب.وقال املتحدث باس خمس
ــف والتي  ــة فصل الصي ــذ خط ــتعدة لتنفي ــوزارة مس إن» ال
ــة جوانب تتضمن أوالً تطبيق معاجلات إلكمال  تشمل خمس
ــات خطوط  ــة اختناق ــاج وثانياً معاجل ــاع اإلنت ــات قط صيان
ــع ورابعاً  ــل قطاع التوزي ــى تدعيم وتأهي ــل، باإلضافة إل النق
نصب محطات ثابتة ومتنقلة مبراكز احلمل وأخيراً استحداث 
ــي ذي قار بني العبادي، أنه» مت  ــن وضع الكهرباء ف مغذيات».وع
تشكيل جلنة وخلية أزمة أوعز بها وزير الكهرباء ملتابعة وضع 
ــريعة  ــي محافظة ذي قار، والوزارة لديها خطة س التجهيز ف
ــق بتطوير محطات الناصرية  ــة نفذ جزء كبير منها تتعل وآلي
ــدات توليدية  ــة احلرارية وإضافة وح ــل محطة الناصري وتأهي
وإنشاء خطوط نقل وتدعيم كبير لقطاع التوزيع»، مبينا، أن» 
ــريعة حملافظة ذي قار».وعن الغاز املورد  خطة الوزارة واعدة وس
ــياع السوداني وجه  ــى، أن» رئيس الوزراء محمد ش أكد موس
ــغيل احملطات وتأهيل حقول  بضمان وجود خطة وقودية لتش
ــة احلاكمة للوقود ال  ــوزارة في ظل احلاج ــاز»، مبينا، أن» ال الغ

تزال بحاجة للغاز املورد».

—Óñ€a@›ñ–€@bËn�Å@› �ñ–m@ıbiäËÿ€a

بغداد / البينة الجديدة 
ــب بغداد  ــة اإلجرام/ مكت ــارز مديرية مكافح ــت مف متكن
ــاء القبض على متهم  ــة اإلجرام، من الق اجلديدة ملكافح
ــداد، حيث  ــرطة في بغ ــه بانتحال صفة ضابط ش لقيام
ــار قاضي التحقيق  ــة أمام أنظ ــرض األوراق التحقيقي مت ع
ــن قانون العقوبات  ــق أحكام املادة ١٦٠ م ــرر توقيفه وف وق
ــت مفارز مديرية  ــزاءه العادل.ومن جانب آخر الق ــال ج لين
مكافحة اإلجرام القبض على عدد من املتهمني لقيامهم 
ــرقة دراجات نارية، ومتهمني آخرين بالسرقة والتزوير،  بس
ــال عن ضبط  ــة مختلفة، فض ــني بقضايا جنائي ومطلوب
ــارة ضبط في  عجلتني والقبض على حائزيهما لوجود إش
ــات األمنية التي  ــات، خالل حصيلة املمارس قاعدة البيان
ــاعة املاضية في  ــالل الـ(٢٤) س ــارز املديرية خ ــا مف أجرته
ــداد.  حيث مت  ــن العاصمة بغ ــرخ والرصافة م ــي الك جانب
ــق املتهمني وتقدميهم إلى  ــاذ اإلجراءات القانونية بح اتخ

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد / البينة الجديدة
ــط واملتابعة  ــالل دائرة التخطي ــة ومن خ ــدت وزارة الزراع عق
اإلجتماع األسبوعي للجنة إعداد خطة إستراتيجية للقطاع 
ــقيه النباتي واحليواني الذي ترأسه السيد مدير  الزراعي بش
ــن صالح  ــر حس عام دائرة التخطيط واملتابعة الدكتور ياس
ــامت محمد فضالً  ــعد ح ــس اللجنة الدكتور س ــيد رئي والس
ــوزارة إن اللجنة أجنزت  ــن حضور أعضاء اللجنة.وأضافت ال ع
ــي العراق ومختلف  ــل وتوصيف واقع القطاع الزراعي ف حتلي
مجاالته، وأن هذا التحليل ميثل اجلزء األول من اإلستراتيجية 
ــبة في  ــة وهو يعادل ٤٠ ٪ من اإلجناز احملدد بهذه النس الزراعي
ــار إلى  ــج احلكومي.ويش ــة تنفيذ البرنام ــتمارات متابع أس
ــتكون برعاية   وزير الزراعة  ــة عمل س ــيتم عقد ورش أنه س
املهندس عباس جبر العلياوي إلستعراض النتائج املتحققة 
ــتقراء رؤى وتوجهات املسؤولني املعنيني بناءً على حتليل  واس

الواقع الزراعي.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــكيالت  تش ــدى  اح
افتتاحها للمبنى اجلديد ملقر فرعها في 
ــروع  ــف ضمن املرحلة الثالثة ملش النج
ــي عدد من  ــروع جديدة ف ــبعة ف بناء س
احملافظات،واكد مدير  عام الشركة  خالد 
ــماعيل النداوي خالل حفل االفتتاح،  اس
ــر  ــود وزي ــرة جله ــاز كان ثم ــذا االجن ان ه
ــر داود الغريري الذي  ــتاذ اثي التجارة االس
ــروع  ــى الجناز هذا املش ــث اخلط كان يح
ــاريع لتطوير  ــلة مش املهم ضمن سلس
ــركة تصنيع  البينية التحتية ملقرات ش
ــيرا  ــا االنتاجية ،مش ــوب ومواقعه احلب
ــوزارة في  ــت ذاته الى خطط ال ،في الوق
ــن الغذائي واطالق توزيع مواد  حتقيق االم
ــا  ــى حرصه ــة ، وعل ــلة الرمضاني الس
ــلة الغذائية  لتأمني جميع مفردات الس
والطحني بالكميات والنوعية التي تلبي 
ــي ،الفتا الى  ــن العراق ــات املواط متطلب

ــة ماليني مواطن  شمول اكثر من خمس
ــريحة  باملفردات االضافية اخملصصة لش
ــة  الرعاي ــون  بقان ــمولة  املش ــل  العوائ
ــت  ــوزارة اعلن ــال، ان ال ــة ،وق االجتماعي
ــة القادمة  ــة الغذائي ــالق احلص ــن اط ع
ــهر الفضيل مضاف اليها  اخلاصة بالش
ــل ضمن وجبة  ــوزع للعوائ ــة مواد ت اربع
ــهر رمضان املبارك التي تشتمل على  ش
ــني الصفر مع  ــرام من الطح (٥) كيلو غ
طبقة من بيض املائدة ومادتي الشعرية 
والنشا،وعن اخلزين االستراتيجي اوضح 
ــارة تعاقدت خالل  ــداوي ان وزارة التج الن
ــر من  ــد اكث ــى توري ــة عل ــرة املاضي الفت
ــتوردة  مليون ومئتان طن من احلبوب املس
ومن مناشئ استرالية واميركية وكندية 
ــواع احلبوب فضال  ــي تعد من اجود ان الت
ــم  املوس ــالق  الط ــتعداداتها  اس ــن  ع
ــة  احمللي ــة  احلنط ــول  حملص ــويقي  التس
ــان القادم، منوها الى  ــهر نيس خالل ش
ــركة العامة لتجارة املواد  ان مخازن الش

ــلة الغذائية  ــرة مبواد الس الغذائية عام
ــع  ،وتاب ــة  االجتماعي ــة  الرعاي ــة  وحص
ــا لبرنامجها  ــة وفق ــداوي ان احلكوم الن
ــى  ــرص عل ــارة حت ــي ووزارة التج احلكوم
ــعار  ــي وتراقب اس ــن الغذائ ــق االم حتقي
ــواق  ــة والطحني في االس ــواد الغذائي امل
ــتقرارها وتدعم  احمللية، وتعمل على اس
ــذا اجملال. ــاص العامل في ه القطاع اخل
ــى احملافظة تفقد  ــى هامش زيارته ال وعل
ــام مطحنة النجف احلكومية  املدير الع
ــاج واحلالة الفنية  واطلع على آلية االنت
ــام االنتاج  ــول في اقس ــة ،وجت للمطحن
ــم التعبئة للوقوف على  والطحن وقس
ــة  ــة املطحن ــة وطاق ــة االنتاجي العملي
ــب التجهيز املتحققة ،املدير العام  ونس
ــار الى مفاحتة اجلهات العليا بحاجة  اش
ــركة الى املالكات التشغيلية لسد  الش
ــة واملطاحن من  ــة املواقع االنتاجي حاج
ــة للعمل على  ــة املؤهل ــالكات الفني امل

خطوط االنتاج والطحن .

االنبار / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ  
ــدى  إح ــة  العراقي ــمنت  للس
شركات وزارة الصناعة واملعادن 
ــمنت كبيسة  عن إنَّ معمل س
ــراكة  ــال للش ــا واحملُ ــع له التاب
ــركة العاملية لصناعة  إلى الش
ــمنت أجنزَ برنامج الصيانة  اإلس
.وأوضـح  ــي ٢٠٢٣  ــام احلالـ للع
ــركة املُهندس  ــام الش ــر ع دي مُ
ـــن عبيـد ، أنَّ  ــيـن محس حس
عملية املُتابعة ملعامل الشركة 

تواصلة وبشكلٍ فاعل بهدف  مُ
ــان  وضم ــات  املُعوق ــة  عاجل مُ
ــة اإلنتاج في تلك املعامل  دميوم
برامج  ــذ  تنفي ــى  ــد عل والتأكي
ة وفق  دَّ ــنوية املُعَ ــة الس الصيان
شيراً إلى  بنود عقد املُشاركة ، مُ
لَت اخلط  مِ

أنَّ أعمال الصيانة شَ
اإلنتاجي الثاني وتبديل وحتديث 
بردة الكلنكر بالكامل وصيانة  مُ
ــبات الكهربائية  ــل املُرس وتأهي
الرئيسية ميكانيكياً وكهربائياً 
ــدار  ج ــتبدال  إس ــى  إل ــة  إضاف

ــرج التبريد ومجموعة  محرقة بُ
ــبة الكولر ونصب  ــة ملُرس كامل
ــبات ميكانيكية  رس ــل مُ وتبدي
ــل بنظام حديث  ــدد ( ٣ ) تعم ع
ــال األخرى ،  ــن األعم ــا م وغيره
الفتاً إلى أنَّ أعمال الصيانة متت 
بجهود كوادر املعمل الهندسية 
ــركات  والفنية وبالتعاون مع ش
ــة  تخصص مُ ــة  ومحلي ــة  عاملي
ــاءة  وكف ــتمرارية  إس ــان  لضم
ــات  بالطاق ــود  والصع ــل  العم

اإلنتاجيـة .

بغداد / البينة الجديدة
ــن تفاصيل  ــف   وزير النقل ع كش
احملادثات التي أجراها الوفد العراقي 
ــة دولة رئيس مجلس الوزراء  برئاس
املهندس محمد شياع السوداني، 
ــي أنقرة.وقال  ــع اجلانب التركي ف م
ــة  ــة احلكومي ــعداوي، ان الرؤي الس
ــراق إلى مركز  ــع لتحويل الع تتطل
جتاري دولي بني آسيا وأوروبا، وبالتالي 

فإن طريق التنمية يكتسب أهمية 
كبيرة في هذا اإلطار. واضاف السيد 
ــاج احلكومي لدولة  الوزير، ان املنه
ــرح يتمحور حول  ــوزراء ط رئيس ال
ــز للتجارة  ــراق الى مرك ــل الع حتوي
العاملية بني آسيا وأوروبا، من خالل 
ــاو الكبير وما  ــاء الف ــروع مين مش
ــق اقتصادية  ــن مناط ــط به م يرتب
ــكنية ونقاط للجذب  وجتمعات س

ــياحي، مبينا أن هذا املشروع  الس
ــات  العالق ــز  تعزي ــي  ف ــهم  «يس
العراق  ــة بني  والتجاري االقتصادية 
ــهم تركيا من  وجيرانه، وعلى راس
ــيا من  ــا وآس ــدان أوروب ــة، وبل ناحي
ــعداوي، ان  ناحية أخرى».وبني الس
مشروع امليناء يشتمل على طريق 
ــكلها طريق  ــة التي سيش التنمي
ــكك احلديد ومير  ــريع وخط للس س

ــة عديدة،  ــات عراقي ــر محافظ عب
ــة، ما  ــدود التركي ــى احل ــوال إل وص
ــني  ــول إلى ميناء مرس يتيح الوص
ــطنبول.وزاد بالقول،  وأوروبا عبر اس
ــت  طرح ــة  العراقي ــة  احلكوم ان 
ــب التركي تفاصيل هذه  على اجلان
ــراكة  للش ــزا  «تعزي ــروعات  املش

االقتصادية والتجارية مع تركيا».

البينة الجديدة / علي شريف
ــة بازالة  ــة بلدية احلل ــرت مديري باش
ــل  قب ــن  م ــة  احلاصل ــاوزات  التج
ــال مدير  ــة احلكومية.وق ــر الدول دوائ
ــد جابر  ــة املهندس احم ــة احلل بلدي
ــاوزات  التج ــة  بإزال ــرنا   احلربي:باش
احلكومية اخلاصة مبديرية تربية بابل 
ــي وعدد من  ــى الصح ــز األقص ومرك
ــرى. واضاف املهندس  التجاوزات األخ

ــة عازمة على  ــة احلل ــي:ان بلدي احلرب
ــة  ــاوزات احلكومي ــة التج ــة كاف ازال
ــنتابع  ــى وس ــة أول ــا  كمرحل وغيره
ــة. داعياً  ــاوزات احلكومي ــة التج كاف
جميع الدوائر احلكومية واملؤسسات 
ــاوزات اخلاصة بهم. ــة التج ــى ازال إل

ــف التي تنفذها  ــن اعمال التنظي وع
ــي:ان  ــدس احلرب ــد املهن ــة اك البلدي
ــامها اخلدمية تواصل  املديرية بأقس

ــوارع مدينة احللة  حملة تنظيف ش
وساحاتها ضمن خطة عمل  تبدأ قبل 
ــروق الشمس وتنتهي في ساعات  ش
ــتمرار  ــالً اضافة الى  اس ــرة لي متأخ
الرئيسية. ــوارع  الش ــل  أعمال غس

ــات)  ــات (الكانس ــرت الي ــا باش كم
ــوارع الرئيسية  بحملة تنظيف الش
ــملت احلملة  ــز املدينة و ش ــي مرك ف
ــهداء و شارع  مقتربات مجسر الش

اجلبل و شاع االمام علي (ع).الفتا الى 
ان وحدة تنظيفات العمل الصباحي 
ــذت حملة  ــاء نف ــم الفيح ــي قس ف
تنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية 
ــى مواصلة  حمالتها  منها اضافة إل
لرفع النفايات من سوق احللة الكبير 
ــارع الري  ــم و ش ــارع ابو القاس و ش

وشارع علي عجام. 
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وفي سياق متصل اغلقت قوات الفرقة 
ــبت, بوابات  ــاح امس الس اخلاصة صب
ــداد ، امام  ــط بغ املنطقة اخلضراء وس
ــماح  ــالت املواطنني ، والس ــول عج دخ
الصحاب الباجات اخلاصة بها بالدخول 
ــباب.الى  ــا فقط ،دون معرفة االس اليه
ــن  ــرات املتظاهري ــم عش ــك، اعتص ذل
ــة  ــرب املنطق ــس االول ، ق ــاء ام ، مس
ــداد ، بالتزامن مع  ــط بغ ــراء وس اخلض
ــتكمال  ــواب الس الن ــة مجلس  جلس
ــس  مجال ــات  انتخاب ــون  قان ــل  تعدي
ــن جانب آخر  ــة. م ــات واالقضي احملافظ
ــوزراء محمد  ــس ال ــح رئيس مجل افتت
ــبت،  الس ــس  ام ــوداني،  الس ــياع  ش
مصنع الصحة الوطني التابع إلى دائرة 
ــي وزارة الصحة،  ــة ف ــادات الطبي العي
ــة  ــتلزمات الطبي ــاج املس ــاصّ بإنت اخل
ــيل  ــواد املعقمة ومحاليل الغس من امل
الكلوي وغيرها.وبارك السوداني افتتاح 
ــي أولويات  ــع املهم الذي يلبّ هذا املصن
ــع  ــجم م ــي، وينس ــج احلكوم البرنام
ــيط الصناعة  ــة احلكومة في تنش رؤي
لتوفير مقوماتها  ــا،  وتوطينه الدوائية 
في العراق، وسعياً منها لتحقيق األمن 
ــبء الكبير عن  ــف الع ــي وتخفي الدوائ

كاهل املواطنني.ويضمّ مصنع الصحة 
الوطني ، حسب بيان ملكتب السوداني 
ــاج، ويعمل على  ــة خطوط لإلنت ، أربع
ــدّ احتياجات وزارة الصحة من مواد  س
ــف  ــواد النبيذة (الشراش ــم وامل التعقي
ــم العمليات)، فضالً  ــوالت وأطق والكان
ــيل الكلوي،  ــاج محاليل الغس عن إنت
ذات  ــتيكية  البالس ــوات  العب وتصنيع 
ــام،  ــف االحج ــة مبختل العالي ــودة  اجل
ــات املعتمدة دولياً.  ــةً للمواصف مطابِق
ــة أضعاف  ــع أربع ــاج املصن ــغ انت ويبل
ــس  ــال رئي ــة» .وق ــاج وزارة الصح احتي
مجلس الوزراء خالل االفتتاح ان مصنع 
ــاح  ــة جن ــل قص ــي ميث ــة الوطن الصح
ــث اعتمد على  ــتحق االهتمام، حي تس
ــات  ــد، باملواصف ــاص الرائ ــاع اخل القط
ــي  ف ــا  وجودن ان   «: ــاف  الدولية».واض
ــالة دعم من  ــع رس ــاح هذا املصن افتت
ــي توطني  ــاع اخلاص ف ــة للقط احلكوم
ــة، وهو هدف وضعناه  الصناعة الدوائي
وبدأنا تطبيقه بشكل عملي».وتابع :» 
ــع، وبعد االطالع على كل  ان هذا املصن
ن  تفاصيله، نستطيع القول إنه سيؤمّ
ــات الصحة؛  كامل احتياجات مؤسس
ــتلزمات  من املطهرات واملعقمات ومس

املستشفيات ومحاليل غسل الكلى» 
ــي تأمينه  ــة هذا املنجز ف ــا أهمي ،مبين
ــارج العراق،  ــتورد من خ موادّ كانت تس
ــاكل كثيرة  ــن مش ــق ذلك م ــا يراف وم
ــي منها وزارة الصحة في تأمينها. تعان

واشار الى ان بعض املستشفيات كانت 
تقف عاجزةً أمام عملية توفير محاليل 
ــض  ــن املري ــب م ــى وتطل ــل الكل غس
ــاء املصنع  ــا :» ان انش ــا»، مبين توفيره
ــعبية  ــاركة مع العيادات الش مت باملش
ــب  في وزارة الصحة، وهذا أيضاً مكس
ــات  ــن مبيع ــا ١٥ ٪ م ــوزارة اذ لديه لل
ــع  ــد ان : املصن ــات املصنع».واك منتج
مستعد إلضافة خطوط إنتاجية أخرى 
ع وتأمني باقي املستلزمات التي  للتوسّ
ــة. ــات الصحي ــا املؤسس ــاج إليه حتت

ــني  توط ــى  عل ــوم  الي ــز  :نرك ــاف  واض
ــن الدوائي  ــة الدوائية، ألن األم الصناع
ــم متطلبات أمن املواطنني  واحد من أه
وأمن الدولة في ظل األزمات االقتصادية 
واألوبئة،وال بد أن تكون الدولة قادرة على 
ــتلزمات الصحة للمواطنني  تأمني مس
ــحنات من  بدالً من االنتظار أن تأتي الش
ــذه الدولة أو تلك. في وقت اكد رئيس  ه
ــيد  اجلمهورية عبد اللطيف جمال رش

ــادر انهار العراق والروافد  ،ان جميع مص
تقع خارج البالد وهذا يستدعي التعاون 
ــة عادلة جلميع  ــا مائي لضمان حصص
ــي، ان رئيس  ــان رئاس ــر بي االطراف.وذك
اجلمهورية استقبل، في مقر إقامته في 
ــر الزراعة والغابات التركي  نيويورك، وزي
وحيد كيرشيجي ممثل تركيا ملؤمتر املياه 
والوفد املرافق له، بحضور وزير اخلارجية 
ــني، ومحافظ البصرة أسعد  فؤاد حس
ــس  رئي ــر  البيان،عب ــق  العيداني.ووف
ــاء، عن  ــتهل اللق س ــة في مُ اجلمهوري

ــه العميق لضحايا الزلزال  تعازيه وحزن
ــدن في تركيا، مؤكدا  الذي ضرب عدة م
ــة للجميع  ــاة مؤمل أن الزلزال كان مأس
ــالً أن يتجاوز  ــط، آم ــا فق ــس لتركي ولي
ــرعة، كما  ــاره بس ــعب التركي آث الش
ل الوزير حتياته إلى الرئيس التركي «  حمّ
.وأشار رئيس اجلمهورية بحسب البيان، 
ــادة اتخذها  ــوات ج ــى أن هناك خط إل
ــات جذرية  ــراق للتوصل إلى معاجل الع
ــة ماضية  ــاه، وأن احلكوم ــوع املي ملوض
ــا وبانتظار إقرار املوازنة إلجناز  في عمله

ــذا اخلصوص،  ــة به ــاريع الضروري املش
ــذت  ــة اتخ ــات املعني ــا :» ان اجله مبين
إجراءات فعلية لتحسني أساليب إدارة 
ــحة  ــاه واحلفاظ عليها ملواجهة ش املي
ــاف:» أن جميع  ــي العراق».وأض ــاه ف املي
مصادر أنهار العراق والروافد تقع خارج 
البالد . وهذا يستدعي املزيد من التعاون 
ــغ وتفاهمات تضمن  ــول إلى صي للوص
ــة وكافية جلميع  ــة عادل حصصا مائي
ــة معرفة  ــيرا إلى أهمي األطراف»، مش
ــدى تركيا للتمكن من  اخلطط املائية ل
وضع اخلطط الالزمة في العراق، منوها 
ــتفادة من  بهذا الصدد إلى ضرورة االس
ــال إدارة املياه  ــرات التركية في مج اخلب
ــس اجلمهورية،  رئي والزراعة.كما تطرق 
ــراق جراء  ــي تواجه الع ــى اخملاطر الت إل
ــاه املتدفقة عبر  ــبة املي ــاض نس انخف
احلدود والتصحر واجلفاف، فضال عن قلة 
ــلبية على  ــاتها الس األمطار وانعكاس
مجمل حياة العراقيني خاصة القطاع 
ــي  الترك ــر  الوزي ــل  نق ــدوره،  الزراعي.ب
حتيات الرئيس أردوغان إلى الرئيس عبد 
ــيد، مثمنا موقف  ــال رش اللطيف جم
ــعبها خالل  ــراق ودعمه لتركيا وش الع
ــيرا إلى أن الشعب التركي  الزلزال، مش

يقدر املوقف اإلنساني للعراق وشعبه.
ــات التركي أن  ــر الزراعة والغاب وأكد وزي
العالقات الثنائية ستسهم بحل كافة 
ــني البلدين،  ــاكل في ملف املياه ب املش
ــس مجلس  ــة زيارة رئي ــا إلى أهمي الفت
الوزراء الى تركيا مؤخرا ولقائه الرئيس 
ــر املوارد  ــة إلى لقائه وزي ــي، إضاف الترك
ــني في التوصل إلى  املائية ورغبة اجلانب
تفاهمات بشأن احلصص املائية « .وأشار 
ــع في األبحاث  الوزير التركي إلى التوس
ــور الزراعي واالرتقاء بخطط إدارة  والتط
ــاه اجلوفية، معربا عن  املياه، خاصة املي
استعداد بالده لنقل اخلبرات في مجال 
ــتخدام الطرق الزراعية  ــاه واس إدارة املي
ــي التطورات  ــراق. وف ــى الع ــة إل احلديث
ــط عراقيون  ــؤولون نف ــال مس ــا ق ايض
لرويترز، امس السبت، إن العراق كسب 
قضية حتكيم مطولة ضد تركيا تتعلق 
ــؤول  ــط كردية.وذكر مس ــادرات نف بص
ــت  ــا أبلغ ــر أن تركي ــي كبي ــط عراق نف
العراق أنها ستحترم احلكم الصادر في 
قضية التحكيم.وأشار مسؤول، إلى أن 
ــادرات النفط اخلام من  تركيا أوقفت ص
ــم في قضية  ــمال العراق بعد احلك ش

التحكيم.

بغداد /البينة اجلديدة
ــة  ــات االحتادي ــتخبارات والتحقيق ــة االس ــرت وكال  نش
ــا احلصيلة االمنية للمدة من (١٦ - ٢٣ ) آذار ٢٠٢٣. وتوابعه
ــت الوكالة في بيان ان مفارزها القت القبض على  واوضح
ــواد قانونية مختلفة  ــا ، و (٨١٤) متهما وفق م (٨١) ارهابي
ــات كبيرة من  ــدرات ، وضبطت كمي ــار اخمل ــن جت ، و(٣٨٩) م
ــا من االدوية  ــتال ، و (٥٩) طن ــوب اخملدرة ومادة الكرس احلب
املهربة ، ودمرت (١٤) مضافة لداعش و (١٨) عبوة ناسفة ، 

وضبطت (٢٢٤) قطعة سالح.
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بغداد/البينة اجلديدة
اكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف جمال 
ــراق  ــار الع ــادر انه ــع مص ــيد ،ان جمي رش
ــتدعي  ــد تقع خارج البالد وهذا يس والرواف
ــة عادلة  ــص مائي ــان حص ــاون لضم التع
جلميع االطراف.وذكر بيان رئاسي، ان رئيس 
ــر إقامته في  ــتقبل، في مق اجلمهورية اس
ــات التركي  ــة والغاب ــورك، وزير الزراع نيوي
ــا ملؤمتر املياه  ــيجي ممثل تركي وحيد كيرش
ــور وزير اخلارجية  ــد املرافق له، بحض والوف
ــعد  ــظ البصرة أس ــني، ومحاف ــؤاد حس ف
العيداني.ووفق البيان،عبر رئيس اجلمهورية 
ــه وحزنه  ــاء، عن تعازي ــتهل اللق س ــي مُ ف
ــذي ضرب عدة  ــق لضحايا الزلزال ال العمي
مدن في تركيا، مؤكدا أن الزلزال كان مأساة 
ــة للجميع وليس لتركيا فقط، آمالً أن  مؤمل
يتجاوز الشعب التركي آثاره بسرعة، كما 
ــى الرئيس التركي   .  ــل الوزير حتياته إل حمّ
ــب البيان،  ــار رئيس اجلمهورية بحس وأش
ــى أن هناك خطوات جادة اتخذها العراق  إل

للتوصل إلى معاجلات جذرية ملوضوع املياه، 
ــي عملها وبانتظار  وأن احلكومة ماضية ف
إقرار املوازنة إلجناز املشاريع الضرورية بهذا 
ــة  ــات املعني ــا :» ان اجله ــوص، مبين اخلص
اتخذت إجراءات فعلية لتحسني أساليب 
ــحة  إدارة املياه واحلفاظ عليها ملواجهة ش
املياه في العراق».وأضاف:» أن جميع مصادر 
ــارج البالد .  ــراق والروافد تقع خ ــار الع أنه
ــتدعي املزيد من التعاون للوصول  وهذا يس
إلى صيغ وتفاهمات تضمن حصصا مائية 
ــيرا  ــة جلميع األطراف»، مش ــة وكافي عادل
ــط املائية لدى  ــة اخلط ــة معرف ــى أهمي إل
ــع اخلطط الالزمة  ــا للتمكن من وض تركي
ــراق، منوها بهذا الصدد إلى ضرورة  في الع
ــتفادة من اخلبرات التركية في مجال  االس
ــس  رئي ــرق  تط ــا  والزراعة.كم ــاه  املي إدارة 
ــة، إلى اخملاطر التي تواجه العراق  اجلمهوري
ــبة املياه املتدفقة عبر  جراء انخفاض نس
ــاف، فضال عن قلة  احلدود والتصحر واجلف
ــى  ــلبية عل ــاتها الس ــار وانعكاس األمط

ــة القطاع  ــاة العراقيني خاص مجمل حي
ــر التركي حتيات  ــدوره، نقل الوزي الزراعي.ب
ــس أردوغان إلى الرئيس عبد اللطيف  الرئي
جمال رشيد، مثمنا موقف العراق ودعمه 
ــعبها خالل الزلزال، مشيرا إلى  لتركيا وش
أن الشعب التركي يقدر املوقف اإلنساني 
للعراق وشعبه.وأكد وزير الزراعة والغابات 
ــهم  ــي أن العالقات الثنائية ستس الترك
ــف املياه بني  ــاكل في مل بحل كافة املش
البلدين، الفتا إلى أهمية زيارة رئيس مجلس 
ــه الرئيس  ــى تركيا مؤخرا ولقائ ــوزراء ال ال
التركي، إضافة إلى لقائه وزير املوارد املائية 
ــي التوصل إلى تفاهمات  ورغبة اجلانبني ف
بشأن احلصص املائية .وأشار الوزير التركي 
ــع في األبحاث والتطور الزراعي  إلى التوس
ــط إدارة املياه، خاصة املياه  واالرتقاء بخط
ــتعداد بالده لنقل  ــة، معربا عن اس اجلوفي
ــتخدام  ــرات في مجال إدارة املياه واس اخلب

الطرق الزراعية احلديثة إلى العراق.

بغداد /البينة اجلديدة 
ــع وزارة الصحة  ــث كير / ، م ــركة / جي اي هيل ــت ش اتفق
ــة  ــاء (٢٢) مركزا لالطفال اخلدج ، والقيام بدراس على انش
ــتركة النشاء مشاريع تخصصية جديدة  ومناقشات مش
ــده املدير العام ملنطقة  ــرطان .وقال إيهاب زواي لعالج الس
ــركة جي إي هيلث كير ، ( جنرال  ــط في ش ــرق األوس الش
ــابقا ، في تصريح صحفي ان  الكتريك قطاع الصحة ) س
ــكلت بورد تعاون مع وزارة الصحة العراقية ،  ــركة ش الش
والقطاع اخلاص العراقي ، لتطوير القطاع الصحي حسب 
رؤية وزارة الصحة ، مشيرا الى ان العراق سوق ستراتيجي 
ــاع الصحي والتحديات  ــة احتياجات القط ، وقمنا بدراس
التي تواجهه ، واثمر هذا االمر عن اتفاقات مع وزارة الصحة 
ــة ، وتدريب الكوادر  ــاريع الطبي العراقية على تنفيذ املش
ــركة  ــورة الفنية للوزارة .واوضح زوايده ان الش وابداء املش
اشرت ضرورة معاجلة مرض السرطان والكشف املبكر عنه 
، بسبب عدم وجود انتاج للمواد املشعة الداخلة في هذا 
ــتمر مع وزارة الصحة  ــال ، وبالتالي نحن في حوار مس اجمل
ــرطان والكشف  ــخيصية لعالج الس ــاء مراكز تش النش
املبكر عنه ، وقد اجنز منها (٣) مراكز ، االول في مستشفى 
ــداد واالخر مركز الكوثر في النجف ، والثالث  االندلس ببغ
ــفى البصرة ، و العمل جار مع اللجان الفنية  في مستش
في الوزارة على حتديد التفاصيل واالماكن والتدريب لباقي 
ــمل جتهيز  ــيرا الى ان العمل في املراكز يش ــز «، مش املراك
ــعة وصناعتها داخل العراق ، وتدريب  االجهزة واملواد املش
ــة االمور الفنية ، وهذا االمر يوفر  الكوادر الصحية ومتابع
خدمة عالية املستوى للمريض العراقي ، يغنيه عن السفر 
الى خارج البالد لتلقي العالج بكلفة مرتفعة .واضاف «ان 
الشركة ابرمت اتفاقا مع وزارة الصحة النشاء (٢٢) مركزا 
ــم كل مركز  ــفيات ، يض ــال اخلدج ، داخل املستش لالطف
اجهزة طبية حديثة خاصة باالطفال ، وايضا اتفقت على 
ــز واجهزتها ، مع  ــوادر الطبية على عمل املراك تدريب الك
ــروع سيبدأ قريبا ،  ــورة الفنية «، الفتا الى :» ان املش املش
ــنة واحدة وستكون جميع املراكز جاهزة  ومدة التنفيذ س
ــركة جي  ــفيات «.واكد زوايده :» ان ش للعمل في املستش
ــريك اساسي مع وزارة الصحة العراقية  إي هيلث كير ، ش
في بناء املستشفيات احلديثة ، منها مستشفى الكفيل 
في كربالء ، الذي جهز بالكامل من قبل الشركة باالجهزة 
ــفيات التركية ،وايضا مت  الطبية احلديثة ، وايضا املستش
ــفى (خديجة) في كربالء اخملصص بالكامل  جتهيز مستش
ــت بتدريب  ــزة احلديثة وقام ــاء فقط ، باالجه ــور النس الم
ــاريع في  ــو واحد من (٣) مش ــائية فيه ، وه ــوادر النس الك
ــرق االوسط ، يهتم باالمراض النسائية فقط وبكوادر  الش
ــة)  ــفى (خديج ــح :» ان مستش ــط «.واوض ــائية فق نس
التخصصي في كربالء ، بدأ باستقبال (٤٠) الى (٥٠) حالة 
ــرطان. وهذا االمر يحدث الول  ــف املبكر للس يوميا للكش
مرة في العراق . ويعمل املستشفى بجهد مميز من الكوادر 
ــائية فقط ، مع تقدمي االستشارات الفنية،  الطبية النس
ــزة الطبية من  ــائية وجميع االجه ــب الكوادر النس وتدري

شركة « جي إي هيلث كير.

النجف االشرف/البصرة/ البينة اجلديدة
ــوات  ــتراك مع قوة س ــعبة مكافحة اخملدرات وباالش ــت ش متكن
ــال (٧) جتار مخدرات بينهم  ــن الوطني في النجف من اعتق واألم
ــلحة.ونقل  ــنون» بعد مواجهات مس ــروف بـ»ابو س ــر املع التاج
ــمي ان  واجبات االعتقال والقاء القبض متت في  مصدر امني رس
ــرق النجف. ــمال ش مزارع الزرگة بقضاء الكوفة وحي الوفاء ش

ــتال مع  ــى مادة الكرس ــازة املروجني عل ــور بحي ــاف” مت العث واض
ــلحة ورمانات هجومية .واكد ان املتهمني السبعة كان االبرز  اس
ــه (١٢) امر قبض من  ــنون ”صادرة بحق ــم املعروف ب“ أبو س منه
ــك، القت مفارز  ــزة االمنية في احملافظة.الى ذل ــل اغلب االجه قب
ــى متهمني اثنني  ــرة القبض عل ــرام البص ــرطة مكافحة اج ش
ــتباك  ــدرات ، احدهما مطلوب بقضيه قتل ، بعد اش بتجارة اخمل
ــان ان العملية  ــرطة البصرة في بي ــرت قيادة ش ــالق نار .وذك واط
ــح املتهمان النار  ــب معلومات دقيقة ، و بعد ان فت ــذت ، حس نف
على املفرزة واالشتباك معها.واضافت : متت اصابة احد املتهمني 
ــيرة  في قدميه ، بعد ان حاول املتهم االخر رمي قنبلة يدوية، مش

الى الى ضبط كمية من اخملدرات ومسدس وقنبلة يدوية.

ديالى/ البينة اجلديدة
ــرعت القوات االمنية بتنفيذ املرحلة الثانية من خطة فرض  ش
القانون لتعقب املطلوبني في محافظة ديالى .وقال مصدر امني 
ــة الثانية من خطة فرض القانون  في تصريح صحفي ان املرحل
ــدات االدارية في  ــة الوح ــت في كاف ــني انطلق ــب املطلوب لتعق
ــيق مع التشكيالت االمنية واالستخبارية وبدعم  ديالى بالتنس
ــاف  ان قوات الفرقة  ــعبي «.واض ــد الش من قوات اجليش واحلش
ــبوعني  ــا منذ دخولها الى ديالى قبل اس ــة نفذت مهامه اخلاص
ــطوة العصابات واحلد  ــت نتائج امنية كبيرة في انهاء س وحقق
ــاع  ــار الى وجود مس ــائري «.واش ــن النزاعات واالقتتال العش م
ــط  وخطط لزيادة اعداد القوات اخلاصة اخلارجية في ديالى لبس
ــكل تام واعادة انتشار القطعات االمنية وتوزيع املهام  االمن بش

األمنية وفق ستراتيجية جديدة.
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في روسيا استقبال ابطال املنتخب العراقي بـ(احللوى) وبالترحاب احلار جدا 

متابعة / البينة الجديدة

ــى مبارياته منذ  ــا أول ــب أملاني ــوض منتخ يخ
ــة كأس العالم قطر ٢٠٢٢،  إقصائه من بطول
ــوا أرينا في  ــرو مبلعب مي ــتقبل بي عندما يس

مباراة ودية.
ــتعدادات  اس ــتهل  مس ــي  ف ــي  تأت ــاراة  املب
ــافت لبطولة يورو ٢٠٢٤، التي ستقام  املانش
ــهري حزيران ومتوز  في األراضي األملانية بني ش

من العام املقبل.
وقرر املدرب األملاني هانز فليك استبعاد بعض 
ــتدعاء عدد من  النجوم البارزين، فضال عن اس
ــافت، خالل فترة  ــوه اجلديدة على املانش الوج

التوقف الدولي في آذار اجلاري.
ــتدعاء فليك لها  ــر اس ــر اجلديدة وس العناص
ــكر احلالي ملواجهتي بيرو وبلجيكا  في املعس

الوديتني.
ماريوس وولف

جنم بوروسيا دورمتوند وظهيره األمين تلقى أول 
استدعاء في مسيرته لتمثيل منتخب أملانيا، 

رغم بلوغه ٢٧ عاما.
ــة الوجوه  ــرة بني كاف ــف األكثر خب ــد وول ويع
ــب  مالع ــي  ف ــه  لتمرس ــرا  نظ ــدة،  اجلدي

البوندسليجا منذ سنوات.
ومن املتوقع أن يعزز وولف قوة اجلبهة اليمنى، 
التي كانت مبثابة نقطة ضعف في السنوات 

القليلة املاضية.
جوشا فاجنومان

ــا يعتبر املفاجأة األكبر في  صاحب الـ٢٢ عام
ــه ال يلعب  ــرة، خاصة أن ــا األخي ــة أملاني قائم

ــتوجتارت. ومنذ  بصفة منتظمة مع فريقه ش
ــم، لم يظهر فاجنومان سوى في  بداية املوس
١٦ مباراة رسمية مع شتوجتارت، صنع خاللها 

هدفا وحيدا.
ــغل أكثر من مركز  ــاب ش ويجيد الالعب الش
في اخلط اخللفي، لكن فليك ينوي استخدامه 
ــى اللعب  ــم قدرته عل ــاع، رغ ــي قلب الدف ف

كظهير أمين.
ماليك ثياو

ــن صفوف  ــط ضم ـــ٢١ عاما ينش ــب ال صاح
ميالن، ولم يكن ضمن القائمة التي استدعاها 
ــرض بيال  ــل أن يتع ــادئ األمر، قب ــك في ب فلي

كوتشاب إلصابة.
ــتبدال الالعب  هذه اإلصابة دفعت فليك الس
ــت أقدامه في  ــاب مبدافع ميالن، الذي ثب املص

ــونيري مؤخرا وظهر معه في  تشكيلة الروس
١٣ مباراة هذا املوسم.

ــرة على  ــة باه ــدرات دفاعي ــاو بق ــع ثي ويتمت
ــة،  ــات الهوائي ــالت والصراع ــتوى التدخ مس

نظرا لطوله الفارع.
فيليكس منيتشا

ــتدعاء فليك  ــا الصغير من اس تفاجأ منيتش
ــه، وهو ما اعترف به في تصريحات صحفية  ل
ــاب  ــبورج الش قبل بضعة أيام. العب فولفس
ينشط في خط الوسط، ومن املتوقع أن مينح 
ــرة املقبلة، ال  ــارا جديدا خالل الفت مدربه خي
ــدرات فنية عالية  ــل امتالكه ق ــيما في ظ س
ــرعة، فضال  ــديدات القوية والس ومتيزه بالتس
ــي الكرات  ــذي مينحه أفضلية ف ــن طوله ال ع

الهوائية.

متابعة / البينة الجديدة

ــق فريق نادي كربالء بركب  التح
ــدور الـ١٦ من بطولة  املتأهلني ل
ــوزه تغلبه  ــراق بعد ف كأس الع
ــدف نظيف  ــى الصناعة به عل
ــن الدور  ــة م ــاراة مؤجل ــي مب ف
ــراق لكرة القدم. ٣٢ لكأس الع
ــادي كربالء  ــتضاف فريق ن واس

ــة في  ــادي الصناع ــق ن فري
ــي من  ــالء الدول ــب كرب ملع
ــم التعادل  ــر؛ خيّ جانب آخ
ــداف  اه دون  ــن  م ــلبي  الس
ــة  الودي ــة  املواجه ــى  عل
ــق امانة  ــت فري ــي جمع الت
ــره احلدود، عصر    بغداد ونظي
اجلمعة املاضي، على ملعب 

امانة بغداد.

متابعة / البينة الجديدة
ــي  البرتغال ــم  النج ــل  احتف
ــدو  رونال ــتيانو  كريس ــرم  اخملض
بانفراده  ــة  بأفضل طريقة ممكن
ــي في  ــي العامل ــم القياس بالرق
ــة (١٩٧)،  ــات الدولي ــدد املباري ع
ــالل فوز  ــني خ ــجيله هدف بتس
ــى  ــض عل ــالده العري ــب ب منتخ
ــتاين اخلميس املاضي  ليشتنش
ــة  اجملموع ــات  منافس ــن  ضم
العاشرة من التصفيات املؤهلة 
ــات كأس اوروبا ٢٠٢٤  ــى نهائي ال

املقررة في املانيا. 
ــم  الرق ــادل  ع ــدو  رونال وكان 

ــم  ــابق للمهاج ــي الس القياس
ــوع في مباراة  الكويتي بدر املط
فريقه ضد املغرب في ربع نهائي 
ــر ٢٠٢٢ بعد دخوله  مونديال قط
ــة ٥١ بدال من  ــي الدقيق بديال ف

روبن نيفيش.
ــي  ف ــه  ــدو هدفي رونال ــجل  وس
الدقيقتني ٥١ من ركلة جزاء و٦٣ 
ــرة، بعد ان  ــن ركلة حرة مباش م
افتتح جواو كانسيلو التسجيل 
(٨) واضاف برناردو سيلفا الثاني 
ــوط الثاني (٤٧).  في مطلع الش
ــجيله هدفني، عزز رونالدو  وبتس
ــل هداف  ــه ألفض ــا صدارت ايض

ــد العاملي ايضا مع  على الصعي
١٢٠ هدفا. وميلك رونالدو العديد 
من االرقام القياسية االخرى في 
ــر عدد من  ــيرته وابرزها اكب مس
ــال اوروبا  ــي دوري ابط االهداف ف
ــداف في تاريخ  (١٤٠)، وافضل ه
ــا (١٤ هدفا)  نهائيات كأس اوروب
ــد الذي  ــه الالعب الوحي كما ان
ــي ثالث  ــوج هدافا ف ــح ان يت جن
بطوالت اوروبية كبرى وحتديدا في 
يونايتد  ــتر  انكلترا مع مانشس
ــع ريال  ــبانيا م ــي اس (٢٠٠٨)، وف
مدريد (٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٥)، وفي 

ايطاليا مع يوفنتوس (٢٠٢١).
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فاهم حسن فتاح

ــي اي مباراة  ــدم ان الفوز ف ــرة الق ــي عالم ك ــن املعروف ف م
ــل الذي حدث  ــدوري تغطية على اخلل ــب او اندية ال للمنتخ
ــارة ويتفق االغلب من االعالم واجلمهور انه تدون  في تلك املب
اخطاء تلك املباراة وما رافقها داخل املستطيل األخضر من 
ــتها بعد اخلساراة وتدخل بالتوبيخ والعصبية  اجل مناقش
ــا من االمور  غير احملببة ومن املعيب واخملجل ان نتطرق  وغيره
لها وننشرها لنشازها الفاضح من السباب والشتيمة ذات 
الكلمات املوجعة خاصة عندما تنال هذه الكلمات اصحاب 
ــذي ذكرته يحصل عند   ــمة في االندية. هذا ال العقود الدس
ــة للنفوس  ــق جملة محبب ــد الفوز فتطل ــارة اما عن اخلس
(عفا اهللا عما سلف ) جمهورنا واعالميونا الرياضيون كانوا 
ــي وكانت رؤية  ــهد في بطولة اخلليج العرب قريبني من املش
ــب وبعد الفوز  ــج متاحة من كل اجلوان ــات كاس اخللي مباري
ــة على العبي  ــا املادية والعيني ــات بالهداي ــت التكرمي اغدق
ــه تواجدت عندنا رؤية عن الفوز ال نقول انه  املنتخب رغم ان
ــم يفرحنا بل على العكس كنا بحاجة لهذا الفوز لترميم  ل
ــارات التي اصابت الكرة العراقية وقد دافعنا  بعض االنكس
ــم اننا نعرف ان املنتخبات  ــن املنتخب بعد الفوز كثيرا رغ ع
ــن املنتخبات االولى  ــذا البطولة لم تك ــاركت في ه التي ش
ــر منها قطر  ــم االخيرة في قط ــاركت بكاس العال ــي ش الت
ــذه املنتخبات  ــاركة ه ــت مش ــارات وكان ــعودية واالم والس
ــيا  القادمة في  ــا بطولة كاس اس ــتقبل منه اعدادا للمس
ــم القادمة ومنذ انتهاء البطولة قبل اكثر  قطر وكاس العال
ــاراة واحدة جتريبية  ــهر واملنتخب لم يخض مب من ثالثة اش
ــاس دعا الى جتمع واحد باستثناء  او سمعنا ان املدرب كاس
مباراة روسيا يوم (٢٦ ) من هذا الشهر في روسيا ومن املؤكد 
ــيكونون في حالة صيام   ــر الالعبني في املنتخب   س ان اكث
ــارج العراق لكن  ــزم احلقائب واللقاء خ ــم عند االحتاد ح امله
ــأل االحتاد ملاذا جنح االحتاد االيراني في اقامة مباراته مع  لنس
ــيا في طهران قبل يومني وانتهت بالتعادل وملاذا نتوجه  روس
ــمع من االحتاد  ــد ان احلظر باق ولم نس ــيا من املؤك إلى روس
ــن كافة مالعبنا وبالذات بغداد ومن  الدولي انه رفع احلظر ع
ــباني وكادره معتمدين على  ــاس االس املؤكد ان املدرب كاس
ــت عندنا وخير دليل  ــالل الدوري الباه ــة الالعبني من خ لياق
على قولي بالباهت خسارة اجلوية امام النادي الفتي واجملاهد 
ــباني سيأخذ   اربعة الى  ــم. في احملصلة املدرب االس القاس
ــباب  ــا عن منتخب الش ــباب .ام ــة من منتخب الش خمس
ــة ان اردنا ان نكون منصفني فقد كان  اجنازهم كبيرا  احلقيق
ــف عند  وهم يلعبون خارج احلدود بدون جمهور وارض واملؤس
ــع اليدين  ــتقبلوهم ال يتجاوزون اصاب ــوا مس ــم كان عودته
ــكاس العالم  ــم صعودهم ل ــم تكرمي لهم رغ ــم يكن له ول
ــاد واجلمهور الن كاس  ــباب وكان هذا مبغى وهدف االحت للش
العالم للشباب ال يقل اهمية عن كاس العالم للمنتخبات 
الوطنية والذي يحز في النفس انهم أي منتخب الشباب من 
يستحق التكرمي والالعبني هؤالء سيكونون عماد املستقبل 
ــب والتخطيط فهذه  ــد اما عن املنتخ ــب وليس البعي القري
كذبة ال يجيدون تطبيقها أي التخطيط والتخطيط يحتاج 
ــا اكادمييون خبروا البرامج  الى عقول راقية متفرغة لعمله
ــقف  ــذا العالم بات س ــم وه ــل العال ــا يعم ــة كم التدريبي
ــة  ــه ليس الصعود لكاس العالم فقط وامنا املنافس طموح
ــرة القدم من  ــوم التطبيقية في ك ــا العل ــي تتفوق فيه الت
ــا العالم وهي  ــرى يعمل به ــك وامور اخ ــك والتكتي التكني
ــرعة وبات العالم  ــنني مس ــهور والس غائبة عنا االيام والش
ــه ونحن نتكلم عن التخطيط واجلمهور  ــابق مع نفس يتس

يريد ان يعرف من االحتاد الى اين وصل عندكم التخطيط؟.
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متابعة / البينة الجديدة
ــاو  ــا بيس ــب غيني ــق منتخ حق
ــه  مضيف ــى  عل ــا  مفاجئ ــوزا  ف
 ، ــر،  -صف  ١ ــا  نيجيري ــب  منتخ
ــة الثالثة  ــات اجلول ضمن منافس
األولى بتصفيات كأس  باجملموعة 
ــرر  ــدم املق ــرة الق ــا لك أمم أفريقي
ــوار العام  ــي كوت ديف ــا ف إقامته

املقبل.
ــجل ماما بالدي هدف املباراة  وس

الوحيد ملنتخب غينيا بيساو في 
الدقيقة ٢٩.

ــاو  ــب غينيا بيس ــدر منتخ وتص
ــبع  ــد س ــة برصي ــب اجملموع ترتي
ــة عن نيجيريا  نقاط، بفارق نقط
ــا يحتل  ــي، فيم ــز الثان في املرك
ــيراليون املركز الثالث  منتخب س
ــا بفارق  ــني متفوق ــد نقطت برصي
ــي املركز  ــاوتومي ف نقطة عن س

األخير.

متابعة / البينة الجديدة
أعلن بايرن ميونخ،  رسميا، نهاية 
ــان  ــي جولي ــدرب األملان ــة امل رحل
ناجلسمان مع الفريق األول، بعد 
أقل من عامني على توليه املهمة.

وأصدر النادي األملاني، بيانا رسميا 
ــرن ميونخ  ــرار باي ــه: «ق ــاء في ج
ــدرب جوليان  ــن امل ــتغناء ع االس

ناجلسمان».
ــذا القرار من  وأضاف: «مت اتخاذ ه
ــذي أوليفر  ــس التنفي ــل الرئي قب
ــح حميديتش  ــن صال كان، وحس
ــاور  ــس اإلدارة، بالتش عضو مجل
مع رئيس النادي هيربيرت هاينر».

كما أعلن البايرن، في الوقت ذاته، 
توخيل  ــاس  توم ــي  األملان ــني  تعي
ــا لصاحب  ــق، خلف ــا للفري مدرب
ــى:  ــان عل ــص البي ـــ٣٥ عاما.ون ال
ــع توخيل على عقد حتى ٣٠  «يوق

يونيو/حزيران ٢٠٢٥، ويشرف على 
تدريب الفريق ألول مرة يوم اإلثنني 

املقبل».
ــمان،  ــرار إقالة ناجلس وتضمن ق
ــاعديه  ــتغناء أيضا عن مس االس
ــني جالك،  ــر، بينجام ــو تومبول دين

وزافير زميبرود.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــن القومي  ــم األم ــف املتحدث باس كش
ــون كيربي، اجلمعة  في البيت األبيض، ج
ــبب تزايد الضربات االمريكية  املاضي ، س
ــي إن «الضربات  ــوريا.وقال كيرب ــى س عل
ــدف إلى حماية  ــوريا ته األمريكية في س
ــث ال يزال  ــني هناك، حي ــود األمريكي اجلن
ــلحة  ــات املس ــش واجلماع ــم داع تنظي
ــكلون تهديدا. ــران يش ــن إي ــة م املدعوم

ــعى  ــات املتحدة ال تس ــاف أن «الوالي واض
إلى صراع مع إيران وإنه ال ينبغي ل طهران 
ــى  ــات عل ــم الهجم ــي دع ــارك ف أن تش
ــس –  ــل اخلمي ــآت األمريكية».ولي املنش

ــة املاضيان، اعلن اجليش االمريكي  اجلمع
تنفيذ ضربات جوية شرق سوريا؛ ردا على 
ــفر عن مقتل  ــيرة اس هجوم بطائرة مس
ــرح ٦ اخرين.وطالت  ــد امريكي وج متعاق
ــق ما ذكر املرصد  الضربات االمريكية، وف
السوري حلقوق اإلنسان، «مواقع عدة في 
ــتودع أسلحة  ــوريا، أبرزها مس ــرق س ش
ــران داخل مدينة دير  جملموعات موالية إلي
ــا أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل  الزور، م
ــتهدف  ــا. كذلك اس ــتة من عناصره س
ــة مدينة امليادين  القصف مواقع في بادي
وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة 

مقاتلني موالني ل طهران».

وكاالت / البينة الجديدة
أصيب ١٦٥ شخصا بجروح، فيما تعرضت 
ــرار مادية جراء  ــى أض ــد من القرى إل العدي
ــرب، اجلمعة املاضي، مدينتي خوي  زلزال ض
ــة  ــان الغربي ــة أذربيج ــلماس مبحافظ وس
ــر محمد  ــرب إيران.وذك ــمال غ ــة ش الواقع
صادق معتمديان، حاكم محافظة أذربيجان 
ــة أنباء «فارس  ــة، في تصريح لوكال الغربي
نيوز»، أنه «نتيجة للزلزال الذي وقع اجلمعة 

ا في مدينتي  ــخصً ــي، أصيب ١٦٥ ش املاض
ــان، أن  ــلماس».وأوضح معتمدي ــوي وس خ

ــا أن  ــوا، كم ــوا وخرج ا عوجل ــخصً «١٣٩ ش
ــى مزيد من  ا بحاجة إل ــخصً ــاك ٢٦ ش هن
ــراءات الالزمة». ــاذ اإلج ــم اتخ ــالج ويت الع

وأفادت وسائل إعالم رسمية إيرانية، بوقوع 
ــى مقياس ريختر،  ــزال بقوة ٥٫٦ درجة عل زل
ــيرة إلى أن «  ــرات، مش ــق ١٠ كيلومت وبعم
ــلماس وخوي». الزلزال ضرب ١٠ قرى من س

ــكان  ــة اإلس ــر العام ل مؤسس ــاد املدي وأف
ب محافظة أذربيجان الغربية جعفر برزجر، 

ــرض العديد من املنازل إلى أضرار مادية  بتع
ــج  نتائ ــب  «بحس ــاف:  الزلزال.وأض ــراء  ج
ــة  ــراء الفنيني في مؤسس ــم للخب التقيي
ــكنية  ــكان، فقد تضررت ٨٠ وحدة س اإلس
في قرى مدينة سلماس، تراوحت بني أضرار 
ــطة وطفيفة».وبنيّ أنه «من  كبيرة ومتوس
إجمالي ٢٠ ألفا و٥٦٠ وحدة سكنية ريفية 
ــاك ٦٣٠٠  ــلماس، توجد هن ــة س في مدين

وحدة مقاومة للزالزل».

 وكاالت / البينة الجديدة
وجهت سفارة اإلمارات لدى باريس، اجلمعة املاضي، 
ــني بأخذ احليطة واحلذر، واالبتعاد  توصيات لإلماراتي
ــفارة  ــا.ودعت الس عن مناطق املظاهرات في فرنس
ــالمة الصادرة  ــات الس ــاع تعليم ــرورة اتب ــى «ض إل
ــي حاالت  ــية والتواصل ف ــلطات الفرنس ــن الس ع
ــجيل في خدمة «تواجدي».وتشهد  الطوارئ والتس
ــية مظاهرات  ــدن فرنس ــس وعدة م ــة باري العاصم
ــل املثير للجدل  ــد التعدي ــعة ض واحتجاجات واس
ــوة دون تصويت  ــد الذي مت متريره بالق لنظام التقاع
ــت ، خرج  ــس الفائ ــة الوطنية.واخلمي ــي اجلمعي ف
ــي بعدة مناطق في البالد في  أكثر من مليون فرنس
ــوم تعبئة دعت  ــع ي ــات ومظاهرات، في تاس إضراب

ــهدت االحتجاجات  ــة وش ــات العمالي ــه النقاب إلي
ــران وأعمال عنف  ــعال الني في العاصمة باريس إش
ــد دارمانان، أن  ــر الداخلية جيرال ــن وزي متفرقة.وأعل
ــالل اليوم  ــوا بجروح خ ــرطيا أصيب ــا وش ١٢٣ دركي
التاسع من التعبئة مع توقيف أكثر من ٨٠ شخصا.

ــال النظافة في باريس ضد  هذا، ويدخل إضراب عم
تعديل قانون املعاشات التقاعدية أسبوعه الثالث، 
ــى ٢٧ اذار اجلاري،  ــب املنظمني إل ــتمر حس وسيس
ــى تراكم غير  ــده، وهو ما أدى إل ــع توقعات بتجدي م
مسبوق للقمامة في شوارع العاصمة الفرنسية، 
ــارا ينتهي بعضها  ــد أكياس القمامة أمت حيث متت
باحلرق بسبب االشتباكات املتكررة بني املتظاهرين 

وعناصر الشرطة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــال» األمريكي ــتريت جورن ــة «وول س ــرت صحيف اعتب
ــعودية  ــة العربية الس ــات بني اململك ــتئناف العالق اس
ــط، والدول  ــرق األوس ــك الش ــوريا، خطوة تعزز متاس وس
العربية بشكل خاص.جاء ذلك بعدما أفادت تقارير - نقالً 
ــوريني - بأن الرياض ودمشق  ــؤولني سعوديني وس عن مس
ــية.  ــتعادة العالقات الدبلوماس ــن اتفاق الس ــان م تقترب
ــتمرت بعد  ــن البلدين، إن احملادثات اس ــؤولون م وقال مس
ــاض خالل  ــكو والري ــي موس ــات ف ــن املناقش ــوالت م ج
ــه إذا مت التوصل إلى  ــابيع األخيرة.ورأت الصحيفة أن األس
ــكل ذلك خطوة مهمة إلعادة دمج سوريا  اتفاق، فسيش

ــد، في املنطقة األوسع، وذلك بعد  ــار األس وزعيمها، بش
ــا، األمر الذي يعزز لغة احلوار  ــة دامت أكثر من ١١ عامً عزل
ــط.وقالت  ــرق األوس ــية في الش البناء وإعالء الدبلوماس
ــطت فيه  ــي أعقاب االتفاق الذي توس ــة، إنه ف الصحيف
ــأن استئناف العالقات في  الصني بني اململكة وإيران بش
ــاق املرتقب بني  ــهر اجلاري، فإن االتف ــابق من الش وقت س
دمشق والرياض بوساطة روسية سيوجه «ضربة جديدة» 
ــيتركها «على الهامش مرة أخرى»  للواليات املتحدة، وس
بشأن تطور رئيسي آخر في املنطقة.وأضافت الصحيفة: 
«بالنسبة للواليات املتحدة، تعتبر الصفقة مبثابة تذكير 
ــأن نفوذها هناك يتضاءل»، ونقلت عن محللني قولهم:  ب

«بعد االتفاق السعودي اإليراني، واآلن التقارب احملتمل بني 
ا  سوريا واململكة، أصبحت واشنطن مهمشة دبلوماسيًّ
ــكل متزايد، حيث تصنع دول الشرق األوسط السالم  بش
ــعوديون وسوريون وآخرون من  بدونها».وقال مسؤولون س
ــي اتفاق  ــطت ف ــية توس ــة، إن احلكومة الروس دول عربي
ــبوع املاضي،  ــكو األس ــد موس ــا زار األس ــي عندم مبدئ
ــوري أعقبه زيارة قام  ــيرين أن االجتماع الروسي الس مش
ــوريون كبار إلى اململكة في األسابيع  ــؤولون س بها مس
ــارت الصحيفة إلى أن جزءًا كبيرًا من العالم  األخيرة.وأش
ــات جانبًا، والعمل  ــرك إلبعاد اخلصوم العربي كان قد حت
ــوريا من جديد إلى املسار  بدالً من ذلك على إعادة دمج س
ــد محادثات مع عدة دول عربية  العربي، حيث أجرى األس
ــت الصحيفة  ــن العزلة.ونقل ــد م ــن عق ــر م ــاء أكث إلنه
ــورية  ــارين للحكومة الس ــؤول إيراني ومستش عن مس
ــق على إبرام اتفاق مع  ــجعت دمش قولهم، إن طهران ش
ــتئناف العالقات  الرياض، بعدما وافقت األخيرة على اس
ــنوات. ــبع س ــع إيران بعد توقف دام س ــية م الدبلوماس
ــون إن دوالً عربية أخرى، مثل  ــؤولون عرب مطلع وقال مس
ــق والرياض. ا التقارب بني دمش ــدت أيضً ــان واألردن، أي عم
ــادت الصحيفة بجهود ولي العهد  وفي غضون ذلك، أش
السعودي، األمير محمد بن سلمان، خالل الفترة األخيرة، 
ــيمثل «خطوة  ــوريا س وقالت إن االتفاق بني اململكة وس
ــية رائعة أخرى» من قبل ولي العهد السعودي. دبلوماس
ا)  ــلمان (٣٧ عامً وقالت الصحيفة، إن األمير محمد بن س
ــات اململكة مع  ــرة من إعادة عالق ــن خالل فترة قصي متك
واشنطن، كما أنه طور عالقات أوثق مع الرئيس الروسي، 

فالدميير بوتني، والزعيم الصيني، شي جني بينغ.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــر اإلليزيه، اجلمعة املاضي،  أعلن قص
ــفير اجلزائر لدى فرنسا سيعود  أن س
ــام املقبلة.وقال  إلى باريس خالل األي
اإلليزيه في بيان إن «الرئيس اجلزائري 
عبد اجمليد تبون أبلغ الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون خالل محادثة هاتفية 
الرئاسة  أن السفير سيعود».وذكرت 

ــس  والرئي ــرون  «ماك أن  ــية  الفرنس
اجلزائري تبون اتفقا على ضرورة تعزيز 
ــني البلدين».وكانت اجلزائر  التعاون ب
قد استدعت في شباط سفيرها في 
ــا بتدبير فرار  ــس، متهمة فرنس باري
ــطة تريد اعتقالها، مما أثار أزمة  ناش
ــهور من  ــدة بني البلدين بعد ش جدي

زيادة الدفء في العالقات.

وكاالت / البينة الجديدة
دعا األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ــى اتخاذ إجراء عاجل ملكافحة  اجملتمع الدولي إل
ــتوى العالم.وقال  ــرب على مس نقص مياه الش
غوتيريش، في اليوم األخير من مؤمتر األمم املتحدة 
ــورك منذ ثالثة أيام، كل  للمياه املنعقد في نيوي
ــتقبل تعتمد بطريقة ما  ــرية للمس آمال البش
ــم مسار جديد قائم على العلم».وعلى  على رس
ــت الدول األعضاء،  ــدى اليومني املاضيني، اتفق م
ــركات، على  ــات غير حكومية، وممثلو ش ومنظم
ــة ملكافحة  ــر امللزم ــراءات غي ــن اإلج ــد م العدي
ــرب.وركز املؤمتر - الذي  ــص العاملي ملياه الش النق
ــد أول  ــي، ويع ــاء املاض ــه األربع ــت أعمال انطلق
ــي منذ عام ١٩٧٧ يتعامل حصريا مع  اجتماع أمم
قضية املياه - على ما إذا كان ميكن حتقيق أهداف 
ــبة للمياه النظيفة.ووصف  األمم املتحدة بالنس
ــر األربعاء - التقدم  تقرير املياه العاملي - الذي نش
الذي مت إحرازه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ــاكل البيئية  ــى أن املش ــر كاف، ونبه إل ــه غي بأن
املتزايدة والصعوبات االقتصادية املرتبطة بتلوث 
ــتمرار  ــر، تعني اس ــة بصورة أكب ــاه النظيف املي
ــرب.وحذر التقرير - الذي  ــم نقص مياه الش تفاق

نشرته منظمة «اليونسكو» من زيادة ندرة املياه 
ــي تتوافر فيها حاليا،  ــمية في املناطق الت املوس
ــيا ومناطق من  ــرق آس ــط أفريقيا وش ــل وس مث
ــر املناخي، فيما  ــكا اجلنوبية، نتيجة التغي أمري
ــي تعاني بالفعل من  ــتتفاقم في املناطق الت س
ــاحل  ــط والس ــرق األوس ــص املياه، مثل الش نق
ــير البيانات العاملية إلى أنه في  في أفريقيا.وتش
ــط، يجب أن يكون التقدم «أسرع مبقدار  املتوس
ــال» لتحقيق تقدم في بعض األهداف. أربعة أمث
ــخص، أي نحو واحد من  ــار إلى أن ملياري ش يش
ــخاص على مستوى العالم ال  بني كل أربعة أش

يحصلون على مياه نظيفة.

وكاالت / البينة الجديدة
اكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، 
ــا ال تعتقد أنه يوجد  اجلمعة املاضي، إنه
ــتقرار  ــدد» إزاء االس ــث قلق مح أي «مبع
ــي أوروبا.جاء ذلك من جانب  االقتصادي ف

ــا  حينم ــة  اإليطالي ــة  احلكوم ــة  رئيس
ــي عصفت بقطاع  ــئلت عن األزمة الت س
البنوك و»دويتشه بنك» بالتحديد.وقالت 
للصحفيني عقب قمة للزعماء األوروبيني 

في بروكسل: «أسس املنظومة متينة».

وكاالت / البينة الجديدة

ــية،  أعلنت وزارة الدفاع الروس
ــس االول اجلمعة، أن القوات  ام
ــتخدمت ما ال  ــة اس األمريكي
يقل عن ٣٠٠ طن من اليورانيوم 
املنضب ضد الشعب العراقي.

ــة  احلماي ــوات  ق ــد  قائ ــال  وق
ــة  والكيميائي ــعاعية  اإلش
ــة التابعة للقوات  والبيولوجي
ــور  إيغ ــية،  الروس ــلحة  املس

كيريلوف، إن «الواليات املتحدة 
خالل  ــتخدمت  اس األمريكية 
ــراق (٢٠٠٣-٢٠٠٤) ما ال  غزو الع
يقل عن ٣٠٠ طن من اليورانيوم 
املنضب، ونتيجة لذلك أصبح 
ــعاعي في مدينة  الوضع اإلش
ــا كان عليه  ــوأ مم الفلوجة أس
ــي،  وناغازاك ــيما  هيروش ــي  ف
ــمى  ــذه املدينة تس ــزال ه وال ت
ــت  الثانية».وقال ــيرنوبيل  تش
ــاع البريطاني  ــة وزير الدف نائب

ــابق  أنابيل غولدي في وقت س
ــتنقل ذخيرة حتتوي  إن لندن س
ــوم املنضب إلى  ــى اليوراني عل
ــم  أوكرانيا.وقال املتحدث باس
ــض جون كيربي إن  البيت األبي
األمريكية  ــدة  املتح ــات  الوالي
ــر اليورانيوم  ــل ذخائ ــن ترس ل
ــا، لكنها  ــب إلى أوكراني املنض
ــكل  ال تش ــا  أنه ــن  م ــة  واثق
ــب  ــعاعيا، وحس ــدا إش تهدي
قوله، فهذه «أسلحة من النوع 

التقليدي وقد استخدمت منذ 
ــي  الروس الرئيس  عقود».وقال 
ــا على  ــني، معلق ــر بوت فالدميي
إن  ــة،  البريطاني ــات  التصريح
روسيا ستضطر إلى الرد إذا بدأ 
الغرب اجلماعي في استخدام 
ــلحة ذات مكون نووي.وقال  أس
وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ــدث ذلك،  ــه «إذا ح ــروف: إن الف
ــوف ينتهي بشكل سيء  فس

بالنسبة ل لندن».

وكاالت / البينة الجديدة
كشفت تقديرات رسمية صادرة 
امس  ــة،  األوروبي ــة  املفوضي عن 
االول اجلمعة، إلى احتمال تراجع 
ــبانيا،  إنتاج زيت الزيتون في إس
ــي العالم،  ــة منتجة ف أكبر دول
ــام مقارنة  ــى النصف هذا الع إل
اجلفاف؛  ــبب  املاضي بس بالعام 

ــه زيادة  ــب علي ــذي يترت ــر ال األم
األسعار.وتوفر إسبانيا عادة نحو 
٤٠٪ من اإلنتاج العاملي، ومع ذلك، 
فإن موجات احلر التي حدثت في 
ــجار الزيتون في  ــار أش وقت إزه
ــديد  الربيع املاضي واجلفاف الش
منذ الصيف املاضي في إسبانيا 
ــي  ــال ثان ــا والبرتغ ــي إيطالي وف

ــي العالم أدت  ــع املنتجني ف وراب
ــص اخملزون.ومن املتوقع  إلى تقلي
ــث أكبر  ــان، ثال ــن اليون أن حتس
ــاد األوروبي،  ــي االحت ــني ف املنتج
ــذه الظروف  ــم تتأثر به ــي ل والت
ــم يكن  ــا، وإن ل ــة إنتاجه اجلوي
ــض انخفاض  ــك كافيا لتعوي ذل
اإلنتاج اإلسباني.وقال برمييتيفو 

فرنانديز رئيس الرابطة الوطنية 
ــبانية لتعبئة زيت الطعام  اإلس
ــلط الضوء  ــة»، وس ــا كارث «إنه
ــة  واألزم ــاف  اجلف ــن  تزام ــى  عل
ــة واحلرب في أوكرانيا. االقتصادي

وتقدر رابطة مصدري زيت الزيتون 
ــه  أن ــوليفا)  (أس ــبانيا  إس ــي  ف
ــيكون هناك انخفاض ال يقل  س

ــت الزيتون املتاح  ــن ١٠٪ في زي ع
ــتوى العالم هذا العام  على مس
من ٣٫١ مليون طن مت إنتاجها في 
ــم املنتهي في عام ٢٠٢١. املوس

ــة إلنتاج  ــر مجموع ــت أكب وقال
زيت الزيتون في إسبانيا (دكوب) 
ــرز: «كل يوم مير دون هطول  ل رويت

أمطار يأتي بتوقعات أسوأ».
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عمود 

ــهر  ــهر الصيام والقيام وتالوة القرآن، ش ــهر رمضان، ش ش
ــان، شهر تفتح  ــهر الصدقات واإلحس العتق والغفران، ش
ــنات، وتقال فيه  ــف فيه احلس ــات، وتضاع ــه أبواب اجلن في
ــه الدرجات،  ــه الدعوات، وترفع في ــهر جتاب في العثرات، ش
ــهر عظيم مبارك، أال  ــيئات إننا اآلن في ش وتغفر فيه الس
ــالوة القرآن،  ــام والقيام وت ــهر الصي ــهر رمضان، ش وهو ش
ــهر الصدقات واإلحسان، شهر  ــهر العتق والغفران، ش ش
ــنات، وتقال  ــواب اجلنات، وتضاعف فيه احلس تفتح فيه أب
فيه العثرات، شهر جتاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، 
ــهر يجود اهللا فيه سبحانه على  ــيئات، ش وتغفر فيه الس
عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه ألوليائه العطيات، شهر 
ــالم، فصامه املصطفى  ــل اهللا صيامه أحد أركان اإلس جع
ــالم أن  ــر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصالة والس (ص) وأم
ــا تقدم من ذنبه،  ــابًا غفر اهللا له م ــن صامه إميانًا واحتس م
ــا تقدم من ذنبه،  ــابًا غفر اهللا له م ــن قامه إميانًا واحتس وم
ــرم خيرها فقد  ــهر، من ح ــهر فيه ليلة خير من ألف ش ش
ــرور والعزمية الصادقة على  حرم، فاستقبلوه بالفرح والس
ــرات واملبادرة فيه  ــابقة فيه إلى اخلي ــه وقيامه واملس صيام
ــائر الذنوب والسيئات والتناصح  إلى التوبة النصوح من س
ــر باملعروف  ــوى، والتواصي باألم ــر والتق ــاون على الب والتع
ــى كل خير لتفوزوا بالكرامة  ــي عن املنكر والدعوة إل والنه
ــام فوائد كثيرة وحكم عظيمة،  واألجر العظيم. في الصي
ــن األخالق  ــا وتزكيتها م ــس وتهذيبه ــر النف ــا تطهي منه
السيئة كاألشر والبطر والبخل، وتعويدها لألخالق الكرمية 
كالصبر واحللم واجلود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي 
ــرب لديهوفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة،  اهللا ويق
ــن األخالق  ــا وتزكيتها م ــس وتهذيبه ــر النف ــا تطهي منه
السيئة ، وتعويدها لألخالق الكرمية كالصبر واحللم واجلود 
ــرم ومجاهدة النفس فيما يرضي اهللا ويقرب لديه.ومن  والك
ــه وحاجته وضعفه  ــرف العبد نفس ــوم أنه يع فوائد الص
ا  ــه، ويذكره أيضً ــه، ويذكره بعظيم نعم اهللا علي وفقره لرب
بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذكر شكر اهللا سبحانه، 
ــتعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء  واالس
واإلحسان إليهم، سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه 
سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى 
ــا نهى عنه  ــوله بفعل ما أمر وترك م ــي: طاعة اهللا ورس ه
عن إخالص هللا عز وجل، ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقى 
ــعبة عظيمة من  ــه، فالصيام ش ــد عذاب اهللا وغضب العب
شعب التقوى، وقربى إلى املولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى 
ــؤون الدين والدنيا.وقد أشار النبي (ص)  التقوى في بقية ش
ــباب من  ــر الش ــى بعض فوائد الصوم في قوله: يا معش إل
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
ــتطع فعليه بالصوم.وفي الصوم فوائد  للفرج، ومن لم يس
ــرة، ومنها أنه يطهر  ــرة تظهر للمتأمل من ذوي البصي كثي
البدن من األخالط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وقد اعترف 

بذلك الكثير من األطباء وعاجلوا به كثيرًا من األمراض. 

عزيز الشعباني

ال أملك الوعي النقدي الكافي 
ــؤال، وال  ــب عن هكذا س ألجي
أنتم، لكنني لم أقرأ لغاية اآلن 
ا يعيبها، قلت  رأيًا نقديًا جازمً
ــمع، ألن  لم أقرأ لم أقل لم أس
ــفاهية كثيرة أسمعها  آراءً ش
ــفة  متعس ــاء،  األصدق ــن  م
ــون: «هذه  ــيئًا ما حني يقول ش
ــة  ــيرة ذاتي ــرد س ــة مج الرواي
حلياة الكاتب!» يحضرني قول 
العبقري  ــي  ــب األمريك للكات
ــا  مخاطبً ــف  وول ــاس  توم
ــاذا  ــيرة: «مل ــاب الس ــد كتّ أح
ــرأ رواياتي الثالث  تالحقني؟ إق
ــل صرّحتْ  ــي فيها».باملث جتدن
ــف  وول ــا  فرجيني ــة  العظيم
ــا املتناثرة  ــرزات حياته عن خ
ــر  ــك آرث ــا، كذل ــي نصوصه ف
ــة تطول، لكنني  مولر، واألمثل

ــتيفان  س ــول  بق ــا  أختمه
ديستويفسكي:  عن  سفايج 
ــون جينات  ــه يحمل كل أبطال
كل  ــكي.هذا  ديستويفس من 
ــي في  ــي احلديث ــا فعله عل م
ــرًا» ورمبا  ــت متأخ ــه «جئ روايت
ر ألواح  ــطّ ــي كل رواياته، س ف
احلقيقة ودهنها برهام اخليال، 
ــرع  ــا ال يخت ــال هن ــن اخلي لك
ــة، يقول  ــر قائم ــل غي تفاصي
ــب فيديريكو جامنير في  الكات
ــواء»:  اله ــفّ من  ــه «أخ روايت
ــط،  ــي فق ــال تكميل «دور اخلي
اخليال ميأل ويكمل ويغذي فقر 
ــع» (جئت متأخرًا) عنوان  الواق
ــكل محض عالمة داللية  يش
ــي  الروائ ــا  أوجده ــة،  متخيل
ــا  ــة م ــن بوهيمي ــر ع للتعبي
ــخصياته،  يجثم في صدور ش
ــوق  ــس وت ــع وهواج ــن دواف م
لم  ــه  لكن ــة،  للحري ــي  مخف
يسيطر عليها ولم يخضعها 
ملنطقه العقلي، أو الال عقلي 
ــح احلديثي  ــد جن ــرى، وق باألح
ــي تذويب هذه العبارة، والتي  ف
ــيجه  ــي العنوان، داخل نس ه
اخراجه  ــم  ث ــن  وم ــي،  احلكائ
بصور لغوية متعددة، للتعبير 
ــاري واحد،  ــون اش ــن مضم ع
ــق يقظته املتأخرة  وهو باملطل
ــي.إذْ ميكن  ــر املكتملة برأي غي
ــي  األساس املوضوع  تلخيص 
للرواية بأنه قضية حترر باملقام 

األول، واالشتغال على التمركز 
ــي، لكونه عاش حقبة  النفس
ــيطرة  ــت قليلة حتت س ليس
ــة ان  ــة، لدرج ــكار الديني األف
ــي اعتمر  ــي علي احلديث الروائ
ــر في  ــى املنب ــة واعتل العمام
ــت  فكان ــبابه،  ش ــر  بواكي
معاناته مضاعفة.يكتب علي 
ــذه الرواية،  ــه في ه عن نفس
ــه األخرى، ألنه  ــا في روايات كم
ــا، ولم ير  ــر منه ــرف أكث ال يع
ــه، أو  ــال روايت ــيئًا آخر.أبط ش
ا جاءوا متأخرين،  ــه، أيضً روايات
ــن العقاب إنْ قاربوا  يخافون م
ــالً ماجنًا  ــب، يعتبرونه عم احل
أو  النار.احلرمان  ــي  ــم ف يرميه
عطش املشاعر يالحقنا طيلة 
الرواية  ــي  الرواية.ف ــات  صفح
ليس ثمة فواصل بني املتخيل 
السردي والسيرة الذاتية، فهو 
ــه الكثير،  ــرض من يوميات يقت

تسرّب إلى أعماله أجزاء كثيرة 
ــا، فاملعاناة  ــه ذاته ــن حيات م
ممكنة، وسوف تتكرر ما دامت 
الطوباوية مستمرة بخطابها 
ــل  البط ــش  ينكم ــف،  املرجت
الصارمة  األفكار  أسوار  بينما 
تعلو وتتضخم.يصور احلديثي 
يوميات  مشاهد ملتقطة من 
احلرب واحلصار، كدالالت زمنية 
ــرد عنده  ــردات حياته، الس ملف
ــدوى اخلوف  ــه تصيبه ع نفس
ــارد في  ــم باحلرية، فالس واحلل
ا،  ــس واحدً ــرًا لي ــت متأخ جئ

ــي في صدور كل  بل هو يختف
ــخصياته، كأنا متشظية،  ش
ــكل  ــي بالتفاصيل بش يحتف
الفت، كناسج يلتقي ببعضه 
ــد الروائي أن يرينا  ويتقاطع. يري
ــي  ــودة ف ــد املوج ــارة احلدي نش
ــراده، ثمة  ــن أف ــرد م رأس كل ف
حديدة في رأس كل انسان، هذا 
ــكار املنغلقة. ــار االف بعض ثم

ــى  ــتمل عل ــرد يش ــلوب س اس
ــن  ــداث ل ــة ألح ــارات بليغ اش
تسقط من الذاكرة االنسانية، 
ــي انه  ــكل عليه ف ــي أش لكن

ــتكناه دواخل  ــم يوفّق في اس ل
شخصياته، لم يكشف اخلوف 
ــكنهم، حذرهم من  ــذي يس ال
اآلخر، أحالمهم املقموعة، لكن 
اجلميل هو تطويع الكاتب للغة 
ــردية،  ــه ولفاعليتها الس نفس
ــه الذكي  ــوارًا، ومزج ا وح وصفً
ــيرته بخياله، مع ذلك وقع  لس
ــني احتفظ  ــر البالهة ح في بئ
ــي  ــا ف ــميات كم ــض املس ببع
مكتوبة  رواية  احلقيقة.باجململ 
ــة الفكر  ــل احلرية، حري من أج

أقصد، لفضاء انساني أوسع.
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احمد البياتي
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مها حيدر
ــوت جدتي  ــى ص ــا عل جتمعن
ــادي وتقول: يا أحفادي  وهي تن
ــم  ــي لك ــي احك ــوا؛ ك اقترب
رمضان،  ــن  ــرة ع ــة قصي قص
ــا حولها، وكان  فتجمعنا كلن
بجانبها،  ــون  يجلس ــا  أوالده
ونحن من حولها على األرض.. 
ــم ..يا أيها  ــدأت جدتي تتكل ب

ــنوات  ــدى الس ــي إح األوالد، ف
ــرةً في عمر  ــث كنتُ صغي حي
اخلامسة عشرة ، جلستُ مثل 
ــت جدتي  ــة، وكان هذه اجللس
ــة رمضان،  ــي حكاي ل ــي  حتك
ــم اليوم،  ــوف احكيها لك وس
كانت جدتي تقول: مرتْ سنة 
ــو طالب منا  ــاد رمضان وه وع
يه إياها. ــب أن نُهدِ هدية، ويج

ــوف يذهب وهو غاضب،  وإالَّ س
وسوف يأتي بوقتٍ ال نستطيع 
ــة فيه ،  ــه هذه الهدي أن نهدي
ــألتها.. فنظرت إلى جدتي وس

ــان ؟ ،  ــة رمض ــي هدي ــا ه وم
ــت  فقال ــام،  الصي ــت:  أجاب
الصيام هو الهدية التي يجب 
ــب  لرمضان.فيج ــا  نقدِّمه أن 
علينا أن نصوم كي يذهب وهو 

ا  ــوا أيضً ــا. وال تنس فرحان من
ــام  ــارة األرح ــا أوالدي- أن زي - ي
واألقارب هو واجب يجب فعله 
ــا  رَتْن رمضان.وذكَّ ــهر  ش ــي  ف
ــهر  ــن ش ــةٍ ع ــي بحكم جدت
ــل الصيام،  ــان (أن نتحم رمض
وأن نُخرِج من اجليوب اململوءة 
الفارغة؛ لكي يكون  للجيوب 
ا..  ــد اهللا كبير)وطبعً ثوابنا عن

ــم يا  ــا لك ــه أقوله ــر كلم آخ
ــام  ع كل  ــار،  الصغ ــي  أحبائ
ــام مقبول..  ــم بخير وصي وأنت
وإفطاراً شهيّا، وأمتنى أن تبقى 
ــى وجوهنا؛ لكي  ــمتنا عل بس
ــعادة في كل  تدوم احملبة والس
ــا رمضان  ــود علين ــكان ليع م
ــد أن نصومه بخير  ــان بع فرح

شكل وأفضل حال.

محمد النمر

اشتقتا إليك يا رمضان

وحشتنا صالة التراويح

واشتقنا للصيام والدعاء 

والتسابيح

ووحشتنا الزينة في الشوارع 

واملصابيح

هلت نساميك يا شهر اخلير

يا شهر الرضا والتفاريح

حتى وانت مفارق سايب لنا عيد

رمضان قد جاء يا أولي األلباب

فافرحوا بقدومه بعد الغياب

واستعدوا للصيام وألجر كبير من 

غير حساب

فاهللا الكرمي يجازي عباده على حتمل 

الصيام

ويدخل اهللا الصائمني اجلنة من باب 

الريان

تهيأوا لرعاية األقارب واألرحام

وأبعدوا عن الذنوب واآلثام

واغتنموا شهر رمضان

لتفوزوا برضا من الرحمن ورضوان

وتدخلوا اجلنة وتنعموا بالغفران

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــالم  االع ــة  هيئ ــس  رئي ــه  وج
واالتصاالت علي املؤيد، بايقاف 
ــد  بع ــر»  «الكاس ــل  مسلس
املطالبات النيابية و العشائرية.
 utv ــا قناة ــد، «ابلغن وقال املؤي
ــل  مسلس ــاف  ايق ــرورة  بض
الكاسر بعد املطالبات النيابية 
ــي  الت ــدة  العدي ــائرية  العش و 

ــا الى ان  ــت الهيئة  ، الفت وصل
ــدر عاليا املطالبات  «الهيئة تق
العشائرية احلقة ألبناء شعبنا 
في جنوب العراق العزيز وسوف 
نتخذ كافة االجراءات الكفيلة 
ــة املواطن  ــاظ على مكان باحلف
ــاف، أن  ــرمي» .وأض ــي الك اجلنوب
ــاالت  واالتص ــالم  االع ــة  «هيئ
ــأنه  تراقب وترصد كل ما من ش
ــيج  والنس ــك  التماس أن ميس 

اجملتمعي العراقي وسوف تتخذ 
ــة  القانوني ــراءات  االج ــة  كاف
الرادعة ملنع ذلك ، داعيا وسائل 
ــى التعاون  ــالم الوطنية ال االع
ــدمي احملتوى  ــن في تق و التضام
الهادف و املثمر و اجلامع لكافة 
ــعب العراقي ومنع  اطياف الش
ــأنها االضرار  ــن ش ــة م أي حال
باجواء شهر رمضان الفضيل .

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــؤون الثقافية  ــن دارالش ــدر حديثا ع ص
ــرح  ــوزارة الثقافة كتاب (مس ــة ب العام
الشارع في العراق) للدكتور بشير عليوي 
ــع في ١٢٥ صفحة   وهو العدد (٦٦٧)  ويق
ــوعة الصغيرة وقد  ــلة املوس من سلس
أهداه الى رائد مسرح الشارع في العراق 
الفنان الراحل رحيم ماجد.الكتاب يأتي 
ــتكماالً إلصداراته في مجال مسرح  إس
الشارع التي بدأها بالكتاب األول (مسرح 
ــوم والوظيفة  ــارع / حفريات املفه الش
ــا  (انطولوجي ــي  والثان  ٢٠١٤ ــاج)  والِنت
ــارع)٢٠١٩  والثالث(مسرح  ــرح الش مس
الشارع دراسة ونصوص) ٢٠٢٠ والكتاب 
الثالث (موسوعة مسرح الشارع)٢٠٢٢.و 
يأتي هذا الكتاب إستكماالً لذات اجلهود 
ــرح  ــة مس ــق ودراس ــث وتوثي ــة بح بُغي
الشارع في العراق مستعرضاً شيئاً عن 
مفهوم مسرح الشارع وماهية املسرح 
في الشارع عراقياً وحتديد بدايات مسرح 
ــتعراض جتارب  ــارع في العراق واس الش
ــرح في  عراقية فضالً عن أعالم هذا املس
العراق مع ذكر لبعض مهرجانات مسرح 
الشارع العراقية ومسرد مسرح الشارع 
ــراق باالضافة الى  ــي الع ــد التغيير ف بع

ــارب العراقية  ــتعراض عدد من التج اس
ــف  املؤل ــارع.وتقدم  الش ــرح  مس ــي  ف
الدكتور عليوي بالشكر والتقدير جلميع 
ــع انواع  ــدمَ جمي ــه وق ــاهمَ مع ــن س م
ــات هذا  تطلب ــام مُ ــة امت ــاعدة بُغي املُس
ــؤون الثقافية  الكتاب وباألخص دار الش
ــاعر  ثلةً بالش ــوزارة الثقافة ممُ ــة ب العام
ــام للدار  ــر الع ــاعدي املُدي ــارف الس د.ع
ــزء من  ــدار الكتاب كج ــى اص ــذي تبن ال
ــي لفنون  ــى بابل الدول ــات (ملتق فاعلي
الشارع) الدورة الثالثة ١٤ / ١٥ اذار ٢٠٢٣ 
ــيُقام حفل لتوقيع وتوزيع الكتاب  إذ س

ضمن فاعليات امللتقى قريباً.
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علي احلديثي
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البينة الجديدة / علي شريف 

احتفى احتاد أدباء وكتاب محافظة 
ــور  الدكت ــد  الناق ــة  بتجرب ــل  باب
محمد أبو خضير  مبناسبة اختتام  
الذي  الفصلي  ــي  الثقاف منهاجه 
سمي باسمه  في امسيه ثقافية  
أقيمت في ( بي دي سي مول) مركز 
ــية  ــتهلت األمس مدينة احللة.اس
ــتاذ الدكتور علي  التي أدارها االس
الربيعي ومت تقدمي  أوراق نقدية حول 

ــة للمحتفى  به  ــه األدبي التجربت
ــن  كل من ( الناقد  عبد علي حس
ــوري  والناقد  ــر  اجلب ــد زهي والناق
الدكتور رشيد هارون والدكتور عبد 
العظيم السلطاني ) فتحدثوا عن 
منجزه  األكادميي   والفني ودخوله 
ــرحي واألدبي  واملناهج  النقد املس
ــات  ــى الدراس ــوال إل ــة وص النقدي
ــن إن محمد ابو  ــة. مؤكدي الثقافي
خضير قامة من القامات النقدية 
ــهدت  وش ــة.  والعربي ــة  العراقي

ــن  م ــدد  لع ــالت  ــية مداخ األمس
ــني  ــني  والفنان ــاتذة األكادميي االس
ــدم الدكتور   ــاء. من جانبه ق واألدب
ابو خضير شكره للنقاد  واحلضور 
ــل كونه  ــاب  باب ــاء وكت ــاد أدب واحت
ــف واحد  هو  ــع  الكل بتعري يجم
النقد واملعرفة. وفي ختام األمسية 
ــاء و الكتاب  ــدم رئيس احتاد األدب ق
في  بابل الشاعر  أمنار مردان هدية 

للمحتفى به.
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7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد
بغداد/ البينة اجلديدة

حذرت املديريَّة العامة للدفاع املدني، 
ــود أكثر من  ــن وج ــبت، م امس الس
(٢٥٠٠) بناية آيلة للسقوط في بغداد 
الدفاع  ــام  ــال مدير ع واحملافظات.وق
ــن كاظم علك،  ــي اللواء محس املدن
ــاك أكثر من (٢٥١٧) بناية آيلة  إن ”هن
ــداد واحملافظات“،  ــي بغ ــقوط ف للس
مبيناً أن ”املديرية حددت األبنية اآليلة 
للسقوط بجميع احملافظات“.وأضاف 
ــت لألمانة  ــي كتب ــاع املدن أن ”الدف
ــكلت جلنة  العامة جمللس الوزراء، وش

ــا مدير عام  ــي من ضمنه ــر ديوان بأم
ــداد وعضوية  ــي أمانة بغ تصميم ف
ــي  ف ــية  الهندس ــرة  الدائ ــة  مديري
ــاري  الدفاع املدني ومهندس استش
ــكان واإلعمار“، موضحاً أن  من اإلس
ــم حتديد املباني  ”من ضمن واجباته
ــار علك الى أن  وطبيعة اخملاطر“.وأش
”واجبات كثيرة أضيفت إلى واجبات 
ــات البحث  ــي، كعملي ــاع املدن الدف
ــاذ التي حصلت نتيجة جرائم  واإلنق
عصابات (داعش) اإلرهابية في نينوى 
وصالح الدين واألنبار وديالى، وبالتالي 

ــة الدفاع  ــات مديري ــت لواجب أضيف
ــاذ،  ــث واإلنق ــات البح ــي عملي املدن
ــق الدفاع  ــيس (فري ــم مت تأس ــن ث وم
ــد أن ”الفريق له  املدني الدولي)“.وأك
ــاركات دولية متميزة خاصة ما  مش
ــي تركيا  ــزات أرضية ف ــل من ه حص
ــتجابة  ــك فريق االس ــوريا، وكذل وس
والبيولوجية  ــة  الكيميائي للحوادث 
ــعاعية CBRN الذي شارك في  واإلش
ــة في ما  ــوادث خاص ــر من احل الكثي
ــق أخرى ومت  ــازة) ومناط حصل في (ت

توثيق هذه احلاالت.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــبت،  أوضح رئيس هيئة املنافذ احلدودية عمر الوائلي،امس الس
ــة واملواد  ــروبات الكحولي ــي املش ــة بحق مهرب ــراءات الهيئ إج
ــرارات الصادرة  ــد التزامها بالق ــراق، فيما اك ــة إلى الع املمنوع
ــي، إن «الهيئة ملتزمة  ــي الوزراء والنواب.وقال الوائل من مجلس
ــس النواب،  ــة العراقية ومجل ــن احلكوم ــادرة م ــرارات الص بالق
اخلاصة باملنافذ»، مشيراً إلى أن «جميع اإلجراءات ستعمم على 

املنافذ احلدودية ملنع دخول املواد املمنوعة».وبخصوص املشروبات 
ــوم األول لوصول التعميم  ــة، أكد الوائلي، أنه «من الي الكحولي
ــض املهربني  ــض على بع ــال مت القب ــه، وفي ح ــيتم العمل ب س
ــراءات القانونية  ــاذ اإلج ــيتم اتخ ــة، س ــروبات الكحولي للمش
ــخص يقدم  ــم وإحالتهم إلى القضاء».وأضاف أن «أي ش بحقه
على إدخال أي مادة ممنوعة إن كانت مشروبات كحولية أو غيرها، 

سينفذ القانون بحقه.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــام باملرتبة (١٦) عربيا  حل العراق هذا الع
ــاعات الصيام في  ــر س ــي قائمة أقص ، ف
ــدرت جزر القمر  ــن العربي، فيما تص الوط
القائمة بأقصر الساعات، وتونس واجلزائر 
ــزر القمر رأس  ــة ج ــت دول بأطولها.واحتل
ــاعات الصيام في الوطن  قائمة اقصر س
ــاعة و(٣٧)  ــاعات (١٢) س العربي بعدد س
دقيقة فقط، وجاءت الصومال في املرتبة 
ــاعة و(٢٧) دقيقة،  ــو (١٣) س ــة بنح الثاني
تليها اليمن بنحو (١٤) ساعة و(٧) دقائق، 
ثم السودان بنحو (١٤) ساعة و(٨) دقائق، 

ــاعة و(١٥)  ــا موريتانيا بنحو (١٤) س تلته
دقيقة، أما قطر فأتت في املرتبة السادسة 
ــاعة و(١٥) دقيقة». ــو (١٤) س ــاً بنح عربي
ــاوي مع  ــابعة بالتس ــاءت الكويت س وج
ــطني واألردن ولبنان  ــوريا وفلس كل من س
ــاعة  ــاعات صيام تقارب (١٤) س ــدد س بع
ــاعات  ــيكون عدد س ونصف الساعة.وس
ــو (١٤)  مان نح ــلطنة عُ ــي س ــام ف الصي
ــعودية  ــة، أما في الس ــاعة و(٣٧) دقيق س
واإلمارات فسيكون نحو (١٤) ساعة و(٤١) 
ــاعة  ــي البحرين نحو (١٤) س ــة، وف دقيق
ــة، وفي العراق ، املرتبة (١٦) في  و(٤٩) دقيق

ــام في الوطن  ــاعات الصي جدول اقصر س
ــاعة.أما في مصر  ــو (١٥) س ــي بنح العرب
ــاعات لنحو (١٥) ساعة،  فيصل عدد الس
وفي املغرب نحو (١٥) ساعة و(٢٥) دقيقة، 
ــاعة و(٣٠) دقيقة،  وفي ليبيا نحو (١٥) س
ــاوي  ــتكون بالتس وفي اجلزائر وتونس فس
نحو (١٥) ساعة و(٤٥) دقيقة .دولياً، يصوم 
ــون في غرينالند  ــلمون الذين يعيش املس
ــو (٢٠)  ــام بنح ــاعات صي ــدد س ــول ع أط
ــاعة، يليهم مسلمو بولندا بنحو (١٨)  س
ــلمو روسيا  ــاعة و(٣٠) دقيقة، ثم مس س

بنحو (١٨) ساعة و(٢٩) دقيقة.

بغداد/البينة اجلديدة
ــراق املوحد  ــة جبهة تركمان الع طالبت قائم
ــة مبحافظة كركوك  ــادة (٣٥) اخلاص ــادراج امل ب
في قانون االنتخابات.وذكرت القائمة في بيان 
انه :» منذ عام ٢٠٠٨ توافقت مكونات كركوك 
ــني وذلك  ــجل الناخب ــرورة تدقيق س ــى ض عل
ــجل الناخبني  لإلضافات التي حصلت إلى س
ــة ، وهذا ما اثبتته تقارير  من غير أبناء احملافظ

ــررت هذه  ــي العراق.وتك ــة األمم املتحدة ف بعث
ــجل الناخبني وبتوقيع  ــات بتدقيق س املطالب
ــي ٢٠١٨ و٢٠١٩». ــة عام ــات احملافظ كل مكون

وبينت إن «قرار احملكمة اإلحتادية (١١ في ٢٠١٠) 
ــك إن اإلعتماد على  ــا ال يقبل الش قد اثبت مب
البطاقة التموينية ، اساسا لسجل الناخبني 
يفتقر إلى الدقة «، ودعت إلى إيجاد أسس أخرى 
ــت : اثبتت  ــجل الناخبني.واضاف ــم س لتنظي

ــواردة من وزارة التجارة إلى محافظة  الكتب ال
كركوك مؤخراً ما ورد في قرار احملكمة اإلحتادية 
ــود أكثر من  ــت وزارة التجارة وج ــث اوضح حي
(٣٠٠) ألف ناخب في محافظة كركوك من غير 
ــجل  ابناء احملافظة».واكدت إن «عدم تدقيق س
ــس احملافظة املنتخب  الناخبني يعني إن مجل
ــاء محافظة كركوك ولن ينجح في  ال ميثل أبن

خدمة أبناء احملافظة.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــبت،  أعلنت وزارة التجارة، امس الس
جتهيز أكثر من ٣ ماليني كيس طحني 
ــام ٢٠٢٣،  ــة الثانية لع ــن احلص ضم
ــا  جوالته ــف  لتكثي ــارت  اش ــا  فيم
ــوكالء  وال ــن  للمطاح ــية  التفتيش
ــالم  ــر اع ــداد واحملافظات.وذك ــي بغ ف
ــتمرار الفرق  ــي بيان ان «اس الوزارة ف
ــة عملية جتهيز مادة  الرقابية مبتابع
ــن ولدى الوكالء  الطحني في املطاح
ــص النوعي للطحني  مع إجراء الفح

ــحب النماذج بواسطة  من خالل س
ــيطرة النوعية، فضال  ــي الس فاحص
ــازة موقعيا  ــص اخلب ــراء فح ــن اج ع
ــركة والتي تأتي  ــي مختبرات الش وف
ــة الطحني املنتج  لبيان مدى مطابق
ــدة «. ولفت إلى  ــات املعتم للمواصف
ــتخدمة  ــة املس ــات احلنط أن «خلط
ــتوردة  ــني هي مس ــاج الطح ــي انت ف
ــار الى  ــا أش ــودة عالية».فيم وذات ج
ــراء  بأج ــت  قام ــة  املتابع ــان  «جل أن 
ــوكالء في كل من  ــارات ميدانية لل زي

ــة ومدينة الصدر في  مناطق الطالبي
ــز العوائل  ــداد للوقوف على جتهي بغ
ــد اخملالفات  ــم املقررة ورص بحصصه
ــع ونوعية الطحني  ــة بالتوزي املتعلق
اجملهز». ودعا النداوي «املواطنني كافة 
ــبوهة او  الى االبالغ عن احلاالت املش
ــمل التالعب في  ــات التي تش اخملالف
النوعية او الكميات اجملهزة فضال عن 
ــة املنتجة  ــن ختم املطحن التأكد م
ــخ االنتاج املثبت على  للطحني وتاري

كيس الطحني عند االستالم.
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بغداد /البينة اجلديدة 
اعلنت وزارة االتصاالت عن نتائج اللجنة التحقيقية حول قبول 
ــي لالتصاالت  ــل من املعهد العال ــقاء وتخرجهم اوائ ــة أش اربع
ــوزارة ان اللجنة  ــان لل ــوزارة .وذكر بي ــم في ال ــد وتعيينه والبري
التحقيقية استكملت اعمالها ، التي مت خاللها تدقيق اضابير 
ــاب درجاتهم  قبولهم في املعهد ودفاترهم االمتحانية واحتس
ــد مت بآلية  ــم في املعه ــة الى ان قبوله ــت اللجن ــث توصل ، حي
ــوات التي متنح  ــتفادة من اي قناة من القن ــة وبدون االس طبيعي
ــة وجود اي  ــدى اللجنة التحقيقي ــر ل ــازا للقبول ولم يؤش امتي
محاباة فيما يتعلق بدرجاتهم ودفاترهم االمتحانية وتخرجهم 
ــل على املعهد «.وعن تعيينهم اوضح البيان :» ان ذلك من  كاوائ
ــادي وليس من صالحيات الوزارة  صالحيات مجلس اخلدمة االحت
ــني األوائل  ــس الوزراء بتعي ــاً لقرار مجل ــث مت تعيينهم وفق حي

وحملة الشهادات العليا.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــلف املوظفني  ــبت، ان س ــس الس ــرف الرافدين،أم ــن مص أعل
ــن دون كفيل .واوضح  ــبي الدفاع والداخلية واملتقاعدي ومنتس
ــلف تبدا من (٥)  ــي للمصرف في بيان ان «الس ــب االعالم املكت
ــب استحقاق املستلف  ماليني ولغاية (٢٥) مليون دينار ، بحس
ــي ، ومن دون  ــهري الكل ــدار راتبه الش ــب مع مق والذي يتناس
كفيل وبضمانة املاستر كارد الصادر من املصرف حصرا».واشار 
ــاً وعن طريق  ــلفة الكتروني ــدمي على الس ــان، الى ان»التق البي
ــذر مصرف الرافدين ، من التعاطي  تطبيق مصرف الرافدين.وح
ــم  ــمه او حتمل اس ــع او روابط مزورة باس ــات ومواق ــع صفح م
ــد املصرف في بيان على «ضرورة التعامل مع أخبار  املصرف.وأك
ــمية»، محذراً  ــورة على مواقعة الرس ومنتجات املصرف املنش
ــل االجتماعي الوهمية  ــزورة وصفحات التواص ــن «املواقع امل م
ــه «يحتفظ  ــار املصرف الى ان ــم املصرف».وأش ــي حتمل اس الت
ــمي  ــه القانوني في مالحقة منتحلي صفة االعالم الرس بحق
ــؤولية  للمصرف ومروجي الصفحات املزورة وانه ال يتحمل مس
ــتجدات  ــتقاء اخبار ومس ــا الى «اس ــا»، داعي ــورات فيه املنش

املصرف من موقعه الرسمي».

ديالى/ البينة اجلديدة
انطلقت عملية امنية لتعقب خاليا داعش في حوض حمرين 
ــي في تصريح صحفي  ــي محافظة ديالى .وقال مصدر امن ف
ــد الشعبي شرعت بعملية امنية  ان مفارز قتالية من احلش
ــن حوض حمرين ،  ــا داعش ، من (٣) محاور ضم ــب خالي لتعق
ــدود االدارية لناحية  ــم وصوال الى احل ــدءا من ناحية العظي ب
ــمال شرق بعقوبة .واضاف: ان العملية تهدف الى  قره تبه ش
ــاط املتقدمة ، ضمن  ــة مع تأمني النق ــيط مناطق زراعي متش
ــتراتيجية قيادة محور ديالى في احلشد الشعبي من اجل  س

تأمني جميع القواطع االمنية ضمن حدود املسؤولية.

كوكوك /البينة اجلديدة
التقى وزير التربية ابراهيم نامس اجلبوري ، بحضور محافظ 
وعدد من نواب كركوك، الكوادر املتقدمة في املديرية العامة 
ــع التربوي  ــاء ،تدارس الواق ــة احملافظة .ومت خالل اللق لتربي
ــني الوزارة وادارة  ــوم احملافظة ودعم جهود التعاون ب في عم
ــة لتطوير الواقع التربوي،  ــة واملديرية العامة للتربي احملافظ
ــب تأمني حاجة  ــل واالداء واالرتقاء الى جان ــز بالعم والتمي
ــييد  ــزات التربوية وتنفيذ خطط تش ــة من التجهي املديري

املدارس في عموم احملافظة.
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١٣٤٠ /٢٠٢٢
التاريخ:   ٢٠٢٣/٣/٢٢ 

اعـــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقار التسلسل ٧٩١/٣ 
ــر مطري)  ــعيد ياس ــة  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (س م ٣٨ الخاجي
ــار) البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــالم جب اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (رحاب س
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠  مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــات القانونية  ــتصحبا معه التأمين ــر مس ــا) تبدأ من اليوم التالي للنش يوم
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
ــج  العقار اِّـرقم ٧٩١/٣  ــة ورقمه :-   كوت / مقابل حي الخلي ١-موقع

م ٣٨الخاجية 
٢-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف

٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ العقار عموم العقار يحتوي على عدة 
ــف مشيد عليها جزء  ــركاء و الحصة موضوع الكش ــكنية تعود للش دور س
منها بناء من صب ثالث طوابق بواجهيه ٥ م و نزال ١٩ م على شكل ثالث 

شقق سكنيه و هي بناء حديث
٤-مشتمالته : 

ــار  الكلي  ــهم من اصل االعتب ــاحة اِّـباعة ١٩٠س ــاحتة :-  اِّـس ٥-مس
١٢٥٠٠سهم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-   الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية و ثمانون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
تنفيذ/١٨
رقم االضبارة :١٨٥٦ /٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٣/٣/٢٣

اعـــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٤٥٦٧/٢ م ٤٤ السفحه  
ــري و منري جبريصالح)  ــوت العائدة للمدينني (وليد خالد جب ــع َّـ الك الواق
ــغ (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ــر داغر علي) البال ــوز لقاء طلب الدائن (ياس اِّـحج

ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠  مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــات القانونية  ــتصحبا معه التأمين ــر مس ــا) تبدأ من اليوم التالي للنش يوم
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت / حي الجهاد / التأميم   العقار اِّـرقم ٤٥٦٧/٢ 

م ٤٤ السفحه 
٢-جنسه ونوعه : دار سكن  

ــكن مبني من  ــدوده واوصافه : كما مبنى َّـ صورة قيد العقار دار س ٣-ح
ــمت و مسقف بالشيلمان و االرضية كاشي موزائيك قديم  الطابوق و االس
ــتقبال و طارمه و صحيات و هول داخلي و  ــطه اس و درجة العمران متوس

مطبخ و غرفتني نوم
٤-مشتمالته :

٥-مساحتة :-  ٢٠٠م 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  الدئن
٨- القيمة اِّـقدرة : ٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية و خمسون مليون دينار

فقدان جواز نيجريي

فقدان شهادة تخرج

ــم  ــهادة التخرج  بأس فقدت مني ش
ــم)   ابراهي ــن  الرحم ــد  عب (رواء 
ــتنصرية  الصادرة من الجامعة اِّـس
ــاء ممن يعثر  ــة الطب ، فالرج /كلي

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان شهادة تخرج

ــم  ــهادة التخرج  بأس فقدت مني ش
ــادرة من  ــود كاظم)  الص ــالم أج (س
الجامعة اِّـستنصرية /كلية الطب، 
فالرجاء ممن يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

ــة  اِّـواطن ــواز  ج ــد  فق
 R E M l L E k u N )
  (E l L E S s l N G
الصادر من دولة نجرييا 
ــالن  ــح َّـ االع واِّـوض
ــر عليه  ــن يعث ــى م عل
ــة  جه اُّـ  ــليمه  تس
ــع  ــك م بذل ــة  اِّـختص

وافر الشكر والتقدير.
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ــهر رمضان  ــراقة ش ــت وال زالت اش كان
ــان والرحمة والبهجة  ــارك متثل االمي املب
ــع بالورع وجالل التقوى , ماذا  وهي تش
ــا وماذا دهى الناس فاصبح  اصاب الدني
ــواه احلقيقي  ــراً عن فح ــان  متغي رمض
ــد غابت معظم  ــالته االميانية فق ورس
ــات  واملمارس ــادات  والع ــات  االلتزام
ــور اليوم  ــة , ومن ص ــة اجلليل الرمضاني
ــداء االفطار  ولكن  ــث يعلو االذان ون حي
ــي  ــاهدهم ف ــاس تش ــن الن ــر م الكثي
ــر ملتزمني  ــي املقاهي غي ــات  وف الطرق
ــلمني  ــي هذا على املس ــم كالم وال اعم
ــون التعليمات  ــني الذين يحترم امللتزم
ــم وعوائلهم   ــون ه ــالمية وملتزم االس
حيث يقومون بالواجبات املطلوبة قبل 
ــار ...  وكان الناس يترقبون  ــد االفط و بع
ــا اقترب  ــتعدون له وكلم ــهر ويس الش
شهر رمضان يتصافح الناس وتتسامح 
احتراماً  ــات  ــض اخلصوم وتف ــس  االنف
ــماء  ــهر وكلنا ينظر الى الس لهذا الش
ــالل وقدوم  ــوت رؤية اله ــد من ثب ليتأك
الشهر الفضيل ... فشهر رمضان بكل 
ــد للقلوب  ــاعاته هو عي ــه وس تفاصيل

ــع – الطوب)  ــب ( صوت املدف وكنا نترق
ــماح لنا باالفطار وقبل  الذي يعلن الس
ــادات وقراءة  ــالة والعب ــدأ الص ــك تب ذل
ــمع  ــرآن الكرمي والكثير منا كان يس الق
ــيخ (عبد  ــة التجويد بصوت الش روحي
اهللا  ــه  رحم ــد)  الصم ــد  عب ــط  الباس
ــون  ــادرون يقدم ــك كان الق ــل ذل ... وقب
االطعمة املتنوعة يتصدرها          ( اللنب 
ــام الدور وتزين  والرطب) حيث املوائد ام
ــد بدأ فطوره  ــات فال صائم اال وق الطرق
ــورون  ــة , وامليس ــد املبارك ــذه املوائ به
ــام  الطع ــر  بتوفي ــم  دوره ــذون  يأخ
ــاعدات املتنوعة  واجلميع يقدمون املس
ــبيل ...  ــاكني وابناء الس للفقراء واملس
ــالمية  ــادية االس ــرات االرش ــا احملاض ام
ــماء   ــدنا الى روح الس الليلية التي ترش
ــة الى  ــني اضاف ــني واملتعلم ودور املثقف
ــم  كلمتهم  ــني الرحمانيني له املعمم
ــا يتردد  ــاد .. وكثير م ــة واالرش بالتوعي
ــرب في هذا  ــياطني ته ــول( بان الش الق
الشهر الكرمي) ...اما البيوت فانها تشع 
ــي تلك (االزقة  ــل الرمضانية ف بالقنادي
ــني الضيقة) ومنها تخرج رائحة  والدراب
ــواء قبل البدء باالفطار واخلبز احلار  الش
ــكل واحد من  ــذي تصنعه امهاتنا ول ال
منطقتنا يأخذ حسبما يريد وتشتهي 
نفسه (واجليران) يتبادلون ويتعاونون في 
السراء والضراء  ويتأكد هذا التراحم في 
شهر الطاعة وكنا صغارا وكبارا نصوم 
ــك وال نرى مفطرا يجهر  ونعتاد على ذل
بافطاره في الشوارع امام الناس والكل 
ــهر  ــرم العبادات في الش ــزم ويحت ملت
الكرمي وبعد االفطار كل يؤدي صالته وما 
ــد االنتهاء  ــروض الصيام وبع يتعلق بف

ــون تالوة القرآن الكرمي  من الواجبات تك
واالحاديث النبوية الشريفة وذكر سيرة 
ــيرهم النبيلة  ــني واالقتداء بس الصاحل
ــالم والروح السمحاء التي  خلدمة االس
ــة الكرمية  ــآت القراني ــدنا بها االي ترش
وهذه االمور فعالة جدا بقلوب خاشعة 
ــت (الصدقة) اول  ــعة باالميان وكان مش
ــى محتاج  ــا وال ينس ــا يتصدر فعله م
ــل وتواضع واحترام...  اال وصلته بكل نب
ــون الصدقة  ــة ان تك ــي فرصة طيب وه
ــا جميعاً  ــت للمحتاجني وكن ــد وصل ق
ــوب) الذي  ــوت ( املدفع – الط نترقب ص
ــع  ــماعه حيث تش يعم الفرح عند س
البيوت بعطر البخور ,و كانت ايام شهر 
رمضان تتخللها الكثير من الفعاليات 
ــوت ويقول  ــادي على البي ــا من ين ومنه
ــحراتي) الذي يرد      ــحور – املس ــو الس (اب
ــحور )   وبصوت  ــا صائم – س ــا ي (اصح

ــول ... هذا التقليد  ترافقه اصوات الطب
ــاً فالعوائل  ــوم ال يجد نفع ــل الي اجلمي
ــر وكل  ــى اذان الفج ــام حت ــالً ال تن اص
ــغل باالمور االلكترونية  واجلميع  منش
ــى خصام  ــم عل ــرده وكانه ــس مبف جال
ــل) وما اجمل  ــيطان املوباي برفقة   ( ش
ــة (احمليبس)  ــعبية التراثي ــة الش اللعب
ــع وعلى راس كل  ــث تتنافس اجملامي حي
ــن ومتمرس  ــس) متمك ــة (رئي مجموع
يعرف كيف يحصل على (احملبس) اخملبأ 
ــاركني ويكون  بني اعداد كبيرة من املش
ــي  وتبدأ  ــا باحلدائق او املقاه ــاء ام اللق
ــرف  ــس بش ــة والتناف ــاراة محتدم املب
ــمحاء  ــروح رمضانية س ــجيع ب والتش
وطبعاً يوجد اكثر من مشرف على سير  
ــراءات اللعبة كي  ــة ملراقبة اج املنافس
ــة – والبقالوة)  ــالوة ( الزالبي ــي بح تنته
ــام الرمضانية بكل اجوائها  وتبقى االي

جميلة ال تتكرر اال بهذا الشهر الكرمي ... 
ــورون  ــد يقوم امليس ــل فرحة  العي وقب
بايصال  ــالمي  ــاني االس االنس بدورهم 
امللبس اجلديد واملبلغ املناسب للعوائل 
ــها اوالد  ــة وهذه املالبس يلبس املتعفف
الغني والفقير على حد سواء والفطرة 
ــت  ــكان والوق ــلم بامل ــة تس الرمضاني
ــون وداع رمضان ذا  الصحيح ولهذا يك
ــد ان كان اجلميع ميدون يد  ــر حزين بع اث
ــر يوم من  ــيء , وفي اخ ــون بكل ش الع
ــرآن الكرمي  ــب ان يختم الق رمضان يج
بعدها تستهل ايام العيد املباركة على 
اهلنا وقد جمعتهم اللحمة الرحمانية 
ــالم ..  ــوى كلمة االس ــي ال تعرف س الت
ــات ومفارقات وحكايات  نعم انها ذكري
ال تكفيها الدواوين وما ان دخلت علينا 
التكنلوجيا بكافة اجهزتها حتى غيرت 
ــادات والتقاليد بالبيوت  الكثير من الع
ــاهد االفطار  ــن املؤلم ان نش واليوم وم
ــا   في         ــيئا اعتيادي ــح ش ــي اصب العلن
واالماكن  وامللتقيات  االركيالت  (مقاهي 
ــذه االجيال  ــث اعتادت ه ــة ) حي العام
ــة   التلفزيوني ــالت  املسلس ــب  تترق ان 
ــهر  ــا ليس له اي عالقة بش ومضمونه
رمضان    وما تعرضه من برامج بالشهر 
ــير الى  ــيء يش الفضيل ال يوجد اي ش
ــل اال ما  ــهر الفضي ــية هذا الش قدس
ــهار االفطار  ــاً اش ــم حق ــا يؤل ــدر وم ن
ــا املطاعم  ــتر به ــة التي تتس واليافط
ــاء االفطار ,   وذكريات  غير كافية الخف
ــن تكرارها ويبقى رمضان  املاضي ال ميك
ــا دامت  ــران م ــة والغف ــهر الفضيل ش
احلياة بعنوان الدين االسالمي احلنيف .    

استخدم مجلس اخلدمة العامة االحتادي 
ــني ببعض  ــي التعي ــة ف ــلوب القرع اس
ــن اختصاصه  ــة ضم ــف الداخل الوظائ
ــروعية  ــاؤالت كثيرة عن مش ــا اثار تس مم
ــه مع احكام  ــلوب ومدى توافق هذا االس
ــتور وبالنظر ألهمية هذا املوضوع  الدس
نود بيان املالحظات اآلتية(١) نصت املادة 
(١٦) من الدستور على ان (تكافؤ الفرص 
ــني وتكفل  ــع العراقي ــق مكفول جلمي ح
الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتحقيق 
ــه االداري  املبدأ  ــدرس الفق ــك) هذا وي ذل
ــاواة في  ــور حتت معنونة مبدأ املس املذك

تولي الوظائف العامة وتطبيقه يقتضي 
لزاما اتباع االساليب التي تضمن حتقيق 
املساواة بني املواطنني واملبنية  على اسس 
ــاءة واملقدرة.(٢)  موضوعية تتعلق بالكف
لو صرفنا األبصار تلقاء تعليمات اخلدمة 
ــنة ١٩٧٩ والتي  ــدد (١١٩) لس ــة ع املدني
ــرار مجلس  ــهيل تنفيذ ق ــدرت لتس ص
ــنة  قيادة الثورة( املنحل) املرقم(٩٩٦)لس
ــي امللحق رقم  ــني انها حددت ف ١٩٧٩ تب
ــس وضوابط اشغال  ــوم بأس (١) واملوس
ــة االعالن  ــد التعيني كيفي الوظائف عن
ــي طلبات  ــاغرة وتلق ــن الوظائف الش ع
شغلها ومن ثم قررت االجراءات الواجب 
للتعيني  ــني  املتقدم ــيح  ــا وترش اتباعه
وكما يأتي (أ) اذا كان عدد املتقدمني اكثر 
ــأن على  ــاغرة ف ــدد الوظائف الش من ع
اللجنة اجراء اختبار املتقدمني باملقابلة 
ــان. (ب) اذا كان ضمن املؤهالت  او االمتح
ــاغرة  ــغال الوظائف الش ــة ألش املطلوب
اجادة مهنة معينة كالترجمة او الضرب 
على االلة الطابعة او ما شاكلها فيجري 
اختبار حتريري للغرض املذكور وبذلك يتم 

ــني الناجحني  ــني من ب ــيح للتعي الترش
ــي االختبار.  ان  ــب معدل النجاح ف حس
ــراءات التي نصت عليها التعليمات  االج
املذكورة  لكافية لتحقيق مبدأ املساواة 
ــة وهي ملا تزل  ــي الوظائف العام في تول
نافذة املفعول وكان على مجلس اخلدمة 
ــادي ان يعمل مبقتضاها فال  العامة االحت
ــلوب  ــا ويلجأ الى اس ــا ثوب ــدل دونه يس
ــلوب  ــي التعيينات. (٣) ان اس ــة ف القرع
القرعة في التعيينات بالوظائف العامة 
لهو معيار اعمى يقوم على اساس احلظ 
ــاواة  ــة وهذا مما يخرق مبدأ املس والصدف
في تولي الوظائف العامة من اعز اطرافه 
ــورا ولبئس  ــاء منث ــه الى هب ــل يحيل ال ب
ــال معقودة  ــت اآلم ــال. لقد كان ــذا عم ه
ــة االحتادي  ــة العام ــى مجلس اخلدم عل
ــدأ املذكور على  ــي ان يقوم بتطبيق املب ف
اسس علمية موضوعية يتنافس عليها 
ــد منهم فتيال. ــال يظلم اح اخلريجون ف
نعم كانت هناك مندوحة للمجلس في  
ــهل ميسر الختيار  ان يلجأ الى معيار س
ــغل الوظائف العامة اال  ــحني لش املرش

ــرج للطالب النه يحقق  وهو معدل التخ
العدالة على الوجه االسنى فلكل مرشح 
سعيه اثناء مدة الدراسة وهذا ما يبعث 
الطمأنينة في نفوس الطلبة ويحفزهم 
ــة.ان التعيينات  على التفوق في الدراس
ــة العامة  ــي مجلس اخلدم التي جرت ف

ــة ترتطم  ــاس القرع ــى اس ــادي عل االحت
ــكل بدعة  ــتور وهي تش ــكام الدس بأح
ــي القانون ولهذا  ــند لها وال غطاء ف الس
ــي نتائجها  ــوق باجمللس ان يلغ فأن احملق
ــى فرصته في  ــن اخلريج عل ــى يطمئ حت
ــظ والصدفة. ــني فالتعلق على احل التعي

ــرين لعالم ما بعد  مرت الذكرى العش
ــا ادبيات  ــقاط بغداد التي فرضته اس

السياسة واسقاط النظام السياسي 
القائم ، دون مراجعة منهجية حقيقية 
ــت اليه االمور  ــعب ازاء ما آل تضع الش
ــلمات  كيف وملاذا والى أين ؟ هناك مس
ــاب االعالمي العراقي البد من  في اخلط
اقرارها ووضعها كدليل في اخلطاب بعد 
٢٠٠٣ ثوابته ؛ والبد من التذكير مبا يلي :

ــقطه االمريكان  ــام الذي اس - ان النظ
مت  ــي  عراق ــام  نظ ــو  ه ــون  والبريطاني
ــرر  ــنة وكان املتض ــه (١٣) س محاصرت
االكبر فيها هو الشعب , الذي دفع ثمنا 
ــره وتضحياته  ــن حياته وصب باهظا م
ــه في  ــن ابنائ ــال م ــر اجي ــق عم . وانف

ــع  ــرر يق ــديدة ، وكان الض ــة الش احملن
ــلطة واعوانها ، عليه وليس على الس

ــائد انذاك  ــظ النظام الس ــم يتع - و ل
ــرات وحتديات  ــل الفني وثالثة مبتغي قبي
ــتفادة من جو  ــه ، باالس ــبب ب ــا تس م
ــزوه للكويت  ــي تبعات غ احملنة وتخط
ــادة  ــك ، باع ــراء ذل ــار ج ــرض احلص وف
العمل اجلبهوي والشراكة السياسية 
وعمل حوار وقواعد للعمل السياسي 
ــود معارضة  ــذي يقبل بوج الوطني ال
ــت العراقي  ــة له ، وترتيب البي سياس
ــواالة.  في  ــة املعارضة و امل ــق حال وخل
ــروج  ــي للخ ــام السياس ــواء النظ اج

ــمها  ــوال حلالة حتس ــه وص ــن محنت م
ــم ، ــي احلك ــراكة ف ــات والش االنتخاب

ــة حقيقة بان االحتالل بدأ محررا  - وثم
في خطابه ايام املعارضة التي سبقت 
ــول بعدها الى حاكم  الفني وثالثة و حت
ــرض محاولة  ــي ( برمير) يتولى ف امريك
ــق  ــة وتطبي ــاة العراقي ــة ) احلي ( أمرك
ــني ويوزع الهبات،  نظام دميقراطي ويع
ــاح النه  ــه النج ــر ل ــم يتوف ــام ل لنظ
ــس  ــم ، ومفروض كموديل بال اس مقح
ــى حقائق  ــة عراقية قفز عل مجتمعي
ــي العراقي ، ــور اجملتمع ــة التط طبيع

ــى من  ــون حت ــتفد العراقي ــم يس - و ل

ــه الضخمة التي  ــود احملتل وماكنت وج
ــزاع  ــي انت ــم ، ف ــاها دول االقلي تخش
ــب حقيقية للعراق ، كاسقاط  مكاس
ــون وخروج العراق حقا من الفصل  الدي
ــني  وترص ــرور  امل ــهيل  وتس ــابع  الس
ــة الدينار  ــع قيم ــي ، ورف ــواز العراق اجل
ــابق  الس ــام  النظ ــات  تبع ــقاط  واس
ــة  املفروض ــات  والعقوب ــه  ومخلفات
ــبيل املثال ، ــى س ــعب ،عل ــى الش عل

ــول اجملتمعي  ــن االقرار بالتح ــد م - والب
ــر  التعبي ــة  حري ــواء  اج ــاعة  باش  ،
ــوب  ــالم املكت ــات االع ــالق منص وانط
ــهدت  ــي ش الت  ، ــموع  واملس ــي  واملرئ

ــم املنتفعني  ــى وتزاح ــي البدء فوض ف
ــة»، ومازالت حتتاج  واحلاملني «والقفاص
ــا  ــا وتصفيته ــة ودعمه ــة الدول لعناي
، ــة  امللتبس ــة  احلقب ــك  تل ــوائب  لش

ــدوق  الصن ــان  ب ــرار  االق ــن  م ــد  الب  -
ــدة  الوحي ــيلة  الوس كان  ــي  االنتخاب
ــو  وه  ، ــم  واحلك ــلطة  الس ــداول  لت
ــول دون االنقالبات . ــذي يح ــق ال الطري

ــني  رص ــون  قان ــرار  اق ــر  يج ــم  ل  -
ــعب  ــرعون والش ــه املشّ ــق علي يتواف
ــية  السياس ــزاب  االح ــول  ح
، ــا  ومتويله ــا  وهويته ــرعيتها  وش

- اسوأ ما فرض على الشعب هو نظام 

احملاصصة التي هي نتاج حقبة االحتالل، 
ــي وحوله  ــى التفاعل الوطن ــذي الغ ال
ــي نفعي . ــي مناطق ــى طائفي قوم ال
- افرزت العشرون سنة املاضية حالة ال 
مسؤولية احلكومات املتعاقبة بنسب 
ــق حكومي  ــداد فري ــي اع ــة ، ف متباين
ــى املال العام ويحول  رصني يحافظ عل
ــرى بطريقة  ــاد الذي استش دون الفس
ــارات من  ــبوقة ، اهدرت امللي ــر مس غي
ــة مهدورة  ــت فرص ــي كان ــوال الت االم
ــا وقوتها  ــدول ووحدته ــاء ال ــادة بن الع
. ــا  فيه ــاء  والبن ــار  االعم ــاءة  وكف  ،

ــاب وقد  ــام بالغ الكت ــت باهتم طالع
جذبني للوهلة األولى عنوانه الطريف  
وعلى الرغم من عنوانه الذي قد يوحي 
ــار إال أن مضمونه   باإلجمال واالختص
ــنوات عدة  يحمل بني ثناياه حصاد س
وبني طياته محطات فارقة من عصور 
ــري التليد .. ــن تاريخنا املص مضت م

 استطاع الكاتب كما عودنا ان يطوف 
ــبر  أغوار   ــي رحلة ممتعة عبر س بنا ف
ــي أزمنته  وحتليل  املاضي و الغوص ف
أحداثه  غير املعروفة للكافة في كثير 
من األحيان  كاشفا عما حتمله بطون 
ــف  ــن الصح ــادرة وعناوي ــب الن الكت
ــرار وتفسيرات   القدمية من خبايا وأس
ــع عليها معا عبر   ــد آن الوقت لنطل ق
هذا الكتاب املليء باألحداث الواقعية 
ــلط  ــب وس ــطرها  الكات ــرة س واملثي
ــؤرة االهتمام   ــرة  الضوء وب عليها دائ

ــة ما يتعلق  بتاريخ األخالق  في  خاص
ــر وما مر به من قضايا وأزمات في  مص
ــاذا حدث للمصريني  محاولة لفهم م
ــر حقا؟!..وقد  ــم التغيي ــل داهمه وه
مثل هذا  الكتاب لي إضافة حقيقية 
ــع تصور  ــار وفي وض ــذا املضم ــي ه ف
... ــؤال   ــذا الس ــة ه ــي إلجاب حقيق

ــن جوانب  ــام ع ــاب  اللث ــاط  الكت أم
ــام مختلفة من جوانب  ــتى وأقس ش
ــالق في اجملتمع املصري بني  تاريخ االخ
املاضي واحلاضر   كاملعامالت اليومية 
ــائل املواصالت فضال عن   مثال  في وس
ــع ومهمة املعلم  دور التعليم املتراج
ــات  ــب  أخالقي ــي تهذي ــة ف املفترض
اجملتمع  وتاثيره إيجابا وسلبا  في إيقاع 
ــل العملية  ــة األخالق  داخ منظموم
ــورا  ص ــتجالء  اس ــر  عب ــة  التعليمي
مضطربة من املاضي وربطها بالواقع  
ــة النهوض   ــق غاي ــبيل حتقي وفي س
ــرورة  إعداد  ــن ض ــدث الكاتب ع يتح
ــه لالضطالع  ــم وتدريبه وتأهيل املعل
ــق  ــة خلل ــة العظيم ــه التربوي مبهمت
ــا وعلميا وعمليا  ــل ناجح أخالقي جي
ــه وبناء وطنه .. وفعاال في قضايا أمت

ــن املنظور  ــب تباي ــر الكات ــا أظه كم
ــر عبر  ــني املاضي واحلاض ــي ب األخالق
استعراض أحداث واقعية  واستدعاء 
مشاهد  من املاضي تبرز  مدى اإلخفاق 

ــالق   ــور االخ ــم  تط ــي دع ــم ف املتراك
ــا  .. ــذي طاله ــدار ال ــتوى االنح ومس

ــدور الكبير الذي  ــرض الكاتب لل ويتع
ــل االجتماعي   ــائل التواص لعبته وس
ــع املعاصر   ــورات اجملتم ــف ع في كش
ــي   ــيجه األخالق ــرى نس ــراط ع وانف
ــل وأظهر في  ــب ب ــس هذا فحس ولي
ــي  ــة ف ــه األخالقي املثالي أن   ــالء   ج
ــوى محض أوهام   ــت س املاضي ليس
ــاد  وذلك عبر رصد  محطات من الفس
ــرائح  ــي بني ش ــي املاض ــي  ف االخالق
مجتمعية شتي كاألدباء مثال وتطرق 
ــاد  ــي والعق ــني الرافع ــالف ب ــى اخل إل
كمثال على ذلك  وكيف تطور شكل 
ــى صفحات  ــباب عل ــى س ــالف إل اخل
ــون  ــرض أن يك ــا كان يفت ــد وم اجلرائ
ــيطرة  ــاليب للس ــه احلال من أس علي
وضبط النفس في مثل هذه القضايا  
وذلك  حتت عنوان ( إمنا األمم األخالق ) ..

وانتقل بنا الكاتب بطريقته السردية 
ــر  ــم آلخ ــن قس ــه م ــة كعادت الرائع
ــيق وتناول  ــلوب  ش ــي الكتاب بأس ف
ــارئ ويثير  ــرك فضول الق ــف  يح طري
ــن فصول  ــة املزيد م ــغفه ملطالع ش
ــي  ــاب دون ملل وفي وقت قياس الكت
ــوب أدبي  ــي في ث ــاب تاريخ ــو كت فه
ــة التاريخية  .. ــرب لفن الرواي أنيق أق

ــة  ــوط الرفيع ــب اخلي ــط الكات يلتق

ــر بجذورها  ــط قضايا احلاض التي ترب
ــا نعنيه في  ــدا أن م ــن املاضي مؤك م
ــد  ــوم كان ولي ــا الي ــن قضاي ــر م كثي
إهمال املاضي الذي غض عنه الطرف 
فتعاظم أمره واستفحل دوره وتضخم 
ــى وصلنا إلى ما نحن عليه  تأثيره حت
ــداث الواقعية  ــوم  فعرض لنا األح الي
ــابهها في احلاضر  في املاضي وما يش
ــب كل فترة  ــاذج تناس ــر  صور ومن عب
ــري كبداية  ــخ املص ــة من التاري زمني
ــاتها  ظهور البلطجة قدميا وانعكاس
ــر إلى  ــا يلفت النظ ــر  كم ــي احلاض ف

ــاة بعض  ــي حي ــرة ف ــات كبي تناقض
ــي كانت  ــة  والت ــخصيات الفني الش
مختلفة في واقعها كل االختالف  عن 
املثالية التي كنا نراها علي الشاشة 
ويظهرونها طوال الوقت في أعمالهم 
ــدام القدوة  ــي انع ــوة ف ــا خلق فج مم
ــباب   ... ــنة والسوية لدى الش احلس

ــس دور الدين  ــم ين ــا أن الكاتب ل كم
ــالق فتحدث عن تاريخ  في تاريخ األخ
ــي وقت  ــر وظهوره ف ــاء في مص البغ
االحتالل البريطاني على مصر وتضافر 
ــها رجال  اجلهود اخمللصة  التي مارس

ــبيل  ــلمني في س الدين أقباطا ومس
ــوكته كما وضع فصال  استئصال ش
ــوان (نقطه حوار)  ــه حتت عن من كتاب
ــالق حرية  ــى إط ــه عل ــث من خالل ح
ــدة باقتناع  ــار العقي ــادة  واختي العب
تام ومستعرضا مدي التأثير السلبي 
ــن واألباء   في إدارة  ــض  رجال الدي لبع
ــق الوصاية  ــي من منطل ــوار الدين احل
ــات العنيفة  وغياب  أو تبادل املناقش
التواصل الفعال  داخل اجملتمع خاصة 
ــي وقت من  ــباب  ف ــاط الش ــع أوس م
املفترض فيه  حمايتهم  من  السقوط 
ــرك الدين بالكلية   بني براثن اإلحلاد وت
ــي والتأهيلي  ــص املعرف ــبب النق بس
ــات  إلدارة مثل هذه احلوارات والنقاش
لدى رجال الدين وأولياء أمور الشباب ..

ــول  ــي فص ــراءة ف ــة الق ــل متع وتص
ــاقه الكاتب  الكتاب ذروتها مع ما س
ــة خاصة  ــة وممتع ــداث طريف ــن أح م
املتعلقة باخلرافات املوروثة  واملنتشرة 
ــابقة  والزالت تغزو  ــذ األزمنة الس من
ــي وتطل  ــي  عصرنا احلال ــا  ف ثقافتن
على تقاليدنا بني احلني واآلخر وكذلك 
ثقافة التريندات والتي البد وأن منارس 
سياجا منيعا من العقالنية في متييز 
ــا وما هو عبثي  ــا هو هام ومؤثر منه م
ــكه  ــن أخالق اجملتمع ومتاس ويحط م
ــا  ــر نضوج ــا كان أكث ــي رمب وأن املاض

ــرة .. ــذه الظاه ــع ه ــل م ــي التعام ف
وبحكم تخصص الكاتب كما يتضح 
ــيرته الذاتية املدرجة بالكتاب  من س
ــرورة االرتفاع بالقطاع  فهو ينبه لض
ــارات أعضائه  ــال مه ــي وإصق الصح
ــد الواجبات  ــة معارفهم وحتدي وتنمي
ــكل  بش ــص  تخص ــكل  ب ــة  املنوط
ــكل  يذيب مناطق اخلالف بينهم بش
ــد وأن ينتبه ملا  ــم وأن احلاضر الب حاس
غاب عن أذهان املاضي من أن الصحة 
ــات التقدم والبناء .. ضرورة من ضروري
دروب  ــي  ف ــة  رحل ــس  لي ــاب  والكت
ــة فريدة  ــو إطالل ــدر ما ه ــي بق املاض
ــع  والواق ــر   املقص ــي   املاض ــوي  حتت
ــم وأن بقراءة  ــتقبل الغائ احلائر واملس
ــىء من الشفافية وبتبني  املاضي بش
ــه في إصالح احلاضر نستطيع  دروس
ــا  ــد لبالدن ــتقبال يعي ــيد مس أن نش
ــوية .. نهضتها وجملتمعنا احلياة الس
ــور محمد  ــكر الدكت ــي النهاية اش ف
ــي عبد العال على اجلهد املبذول  فتح
في الكتاب والذي استمتعت بالرحلة 
ــق  ــه التوفي ــى ل ــه وأمتن ــني صفحات ب
اهللا. ــيئة  مبش ــد  املزي ــار  انتظ ــي  وف

* تخصص علوم قسم كيمياء 
-اجلامعة األمريكية بالقاهرة

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

;È’ÂÅ’\;ÃÖ¬’\;ÏË⁄·^
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اذا كانت اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت تعد خطوة 
ــاني فالعرف ذات  من اجل تطور القانون الدولي االنس
ــور ال تغطيها معاهدات  ــمل ام اهمية بالغة انه يش
ــتطيع دولة التهرب من واجبها  بشكل كافي وال تس
ــي العام  ــون الدول ــا طاعة القان ــرض عليه ــذي يف ال
فاالعتراف باي معاهدة من معاهدات القانون الدولي 
ــهر قانونا عرفيا يقوي مطلب اجملتمع  االنساني لتش
ــديد على  اجملتمع الدولي االخالقي بالتقيد به والتش
طابعه االخالقي وجتذره في قيم اجملتمع ولهذا يجمع 
اطراف النزاع دون احلاجة الى انضمام رسمي ملعاهدة 
وان جوهر القواعد العرفية التي حتكم سير العمليات 
ــلحة  ــة النزاعات املس ــق على كاف ــة ينطب العدائي
ــن اهمية العرف  ــر الدولية وقد عبرت ع ــة وغي الدولي
ــاني مبوجب اتفاقية الهاي  ــي في القانون االنس الدول
ــى احملاربون واالفراد حتت  ــي نصت على ما يلي يبق الت
حماية مبادئ القانون الدولي من خالل قوانني انسانية 
ــني احملاربني واملواطنني  ــادئ الضمير العام فيما ب ومب
ــرط يعبر  ــون احلرب وان هذا الش ــتكمال قان حلني اس
صراحة عن النقص الذي ميكن ان يشوب قانون احلرب 
ــد هذا النقص  ــرف الدولي في س ــك اهمية الع وكذل
ــوالت الدولية اهمية العرف  وان االتفاقيات والبروتوك
ــتخدام  ــأن حترمي اس ــي اتفاقية االمم املتحدة في ش ف
بعض االسلحة التقليدية بالزام الدول مبراعاة املبادئ 
العامة لألمم املتحضرة املنبثقة مباشرة من القوانني 
ــة  ــوة االلزامي ــام ٠وان الق ــر الع ــانية والضمي االنس
للعرف الدولي يبدو اكثر سجاال في ظل وجود قاعدة 
ــي ال جرميه  ــون اجلنائي وه ــار القان ــية في اط اساس
ــتناد الى العرف  ــص وهل ميكن االس ــة اال بن وال عقوب
ــة والعقاب  ــف اجلرائم الدولي ــي في مجال وص الدول
ــاني وان القاعدة  ــي االنس ــي القانون الدول ــا ف عليه
ــت اللجنه  ــع الدول وبذل ــري على جمي ــه تس العرفي
ــرة في البحث  ــه للصليب االحمر جهودا كبي الدولي
عن القواعد العرفية في القانون الدولي االنساني واذا 
ــد عرفية دولية فان  ــل الى اثبات وجود قواع مت التوص
ــزم لكافة الدول  ــوف يكون مبثابة القانون املل ذلك س
حتى الدول التي لم تصدق على اتفاقية جنيف ١٩٤٩ 
ــاهم القواعد العرفية في توجيه سلوك الدول  وتس
ــتناد  ــات الدولية وميكن االس ــا في العالق وتصرفاته
ــكرية  الى القواعد العرفية العداد التعليمات العس
ــادئ تعالج قضايا  ــكرية وهناك مب ــني العس والقوان
ــاني ومن هذه املبادئ مبدأ عدم  القانون الدولي االنس
ــؤولية التقصيرية  ــف ومبدأ املس مشروعية التعس
ــن النية وهذه املبادئ  ــبب ومبدأ حس واالثراء بدون س
احد مصادر القانون الدولي االنساني وتزويده بالقواعد 
القانونية الالزمة وان مبادئ القانون الدولي االنساني 
ــانية التي تنطبق في كل زمان  ــس االنس بأنها االس
ــكان وفي كل الظروف حتى الدول غير االطراف في  وم
ــذا القانون وجذورها ممتدة الى  االتفاقيات الدولية له

اعراف الشعوب .

   الخبــري القضائــي 
هاشــم  مهدي الســوداني   

أ.د. غازي فيصل

د. صباح ناهــي

د. مريم كمال *
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وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط 

(HG- 16- 2023) اعالن اِّـناقصة
ــبكة مياه االمطار وتكملة بناية االطفاء وتكملة قواعد  محوالت الخدمة  ــاء ابراج  الحراسة وش اعمال انش

وغرف البنالت  وبناية ضاغطات الهواء.
يسر (وزارة الكهرباء / الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي العطاءات 
ــاء ابراج  الحراسة وشبكة مياه االمطار  اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم العمال تجهيز (اعمال انش
وتكملة بناية االطفاء وتكملة قواعد  محوالت الخدمة وغرف البنالت  وبناية ضاغطات الهواء)ِّـحطة كهرباء 

الحيدرية الغازية.
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة العامة  ــى معلومات اضافية االتصال الش ــني والراغبني َّـ الحصول عل ــى مقدمي العطاء اِّـؤهل ١-عل
النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني

ــمي من االحد اُّـ الخميس   (commercialdept@molce.gov.iq_34 ) وخالل ايام الدوام الرس
من الساعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)
ــري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ  ــاء بعد تقديم طلب تحري ــراء وثائق للعط ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٣-بام
التعليمات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي 
ــط دون تعويض مقدمي  ــن الوثائق فق ــا حيث تعاد ثم ــاء اِّـناقصة من قبلن ــرد اال َّـ حال الغ ــل لل ــري قاب غ

العطاءات .
٤-يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (بابل / الحلة / حي الجمعية /خلف محطة كهرباء الحلة الغازية 
االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات سيكون الساعة (١٢,٠٠) الثانية عشر ظهرا من تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥  
ــي العطلة ,  ــت من اليوم الذي يل ــون الغلق َّـ نفس الوق ــمية يك ــادف موعد الغلق عطلة رس ــال ص وَّـ ح
ــاءات او ممثليهم الراغبني  ــور مقدمي العط ــيتم فتح العطاءات بحض ــوف ترفض وس العطاءات اِّـتاخرة س
بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر الشركة) َّـ نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن , علما ان اِّـبلغ التخميني للمناقصة هو (١,١٢٦,٤٦٧,٥٥$) مليون 
ومائة وستة وعشرون الف واربعمائة وسبعة وستون دوالر وخمسة وخمسون سنت امريكي وتكون اِّـناشئ 
ــتمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية اِّـرفقة طيا ضمن الجزء الثاني /  ــب اس اِّـطلوبة واِّـبالغ التخمينية حس

القسم السادس لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــاذج العطاءات)  ــود َّـ الفصل الرابع  (نم ــتخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوج ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما ويجب تعبئة جميع 

الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــئها  ــب منش ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ٣-على مقدم العطاء ان يس

مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــع  ــا م ــة وتقديمه ــع الوثيق ــة م ــي واِّـرفق ــى التوال  (MOE/P3-FO-28) (MOE/P3-FO-27) عل
العطاء.

ــخة ملونة من هوية  غرفة تجارة  ــكات  الثبوتية(نس ــراء وثائق اِّـناقصة جلب  اِّـستمس ٥-على اِّـهتمني بش
ــخة  ــراء ونس ــخة ملونة  من هوية اِّـدير  اِّـفوض مع تخويله  بالش للمدير اِّـفوض – واذا كان مخول جلب نس

ملونة من هوية اِّـخول)
٦-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

٧-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا
  www.epmf.moelc.gov.iq

اِّـهندس محمد فضيل وحيد 
اِّـدير العام / رئيس مجلس االدارة 

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط 

(HG- 17- 2023) اعالن اِّـناقصة
تكملة ابنية (االدارة واِّـطعم والعزاب)

يسر (وزارة الكهرباء / الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي العطاءات 
ــم والعزاب))ِّـحطة  ــز (تكملة ابنية (االدارة واِّـطع ــم عطاءاتهم العمال تجهي ــني وذوي الخربة لتقدي اِّـؤهل

كهرباء الحيدرية الغازية.
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة العامة  ــى معلومات اضافية االتصال الش ــني والراغبني َّـ الحصول عل ــى مقدمي العطاء اِّـؤهل ١-عل
النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني 

(commercialdept@molce.gov.iq_34 ) وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اُّـ الـخميس 
من الساعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)
ــري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ  ــاء بعد تقديم طلب تحري ــراء وثائق للعط ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٣-بام
التعليمات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي 
ــط دون تعويض مقدمي  ــن الوثائق فق ــا حيث تعاد ثم ــاء اِّـناقصة من قبلن ــرد اال َّـ حال الغ ــل لل ــري قاب غ

العطاءات .
٤-يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (بابل / الحلة / حي الجمعية /خلف محطة كهرباء الحلة الغازية 
االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات سيكون الساعة (١٢,٠٠) الثانية عشر ظهرا من تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥  
ــي العطلة ,  ــت من اليوم الذي يل ــون الغلق َّـ نفس الوق ــمية يك ــادف موعد الغلق عطلة رس ــال ص وَّـ ح
ــاءات او ممثليهم الراغبني  ــور مقدمي العط ــيتم فتح العطاءات بحض ــوف ترفض وس العطاءات اِّـتاخرة س
ــه ويتحمل من  ــاءات او اليوم الذي يلي ــركة) َّـ نفس يوم غلق العط ــي (مقر الش ــوان االت ــور َّـ العن بالحض
ــو (١,١٣٢,٤٦٩$)  ــغ التخميني للمناقصة ه ــالن , علما ان اِّـبل ــر واالع ــو عليه اِّـناقصة اجور النش ترس
ــتون دوالر امريكي وتكون اِّـناشئ اِّـطلوبة واِّـبالغ  ــعة وس مليون ومائة واثنان  وثالثون الف واربعمائة وتس
ــم السادس  ــتمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية اِّـرفقة طيا ضمن الجزء الثاني / القس ــب اس التخمينية حس

لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــاذج العطاءات)  ــود َّـ الفصل الرابع  (نم ــتخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوج ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما ويجب تعبئة جميع 

الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــئها  ــب منش ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ٣-على مقدم العطاء ان يس

مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــع  ــا م ــة وتقديمه ــع الوثيق ــة م ــي واِّـرفق ــى التوال  (MOE/P3-FO-28) (MOE/P3-FO-27) عل
العطاء.

ــخة ملونة من هوية  غرفة تجارة  ــكات  الثبوتية(نس ــراء وثائق اِّـناقصة جلب  اِّـستمس ٥-على اِّـهتمني بش
ــخة  ــراء ونس ــخة ملونة  من هوية اِّـدير  اِّـفوض مع تخويله  بالش للمدير اِّـفوض – واذا كان مخول جلب نس

ملونة من هوية اِّـخول)
٦-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

٧-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا
  www.epmf.moelc.gov.iq

اِّـهندس محمد فضيل وحيد 
اِّـدير العام 

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية الفرات االوسط 

(HG- 18- 2023) اعالن اِّـناقصة
تجهيز وتنفيذ انارة السياج الخارجي والداخلي للمحطة مع كافة االعمال اِّـدنية.

يسر (وزارة الكهرباء / الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط) بدعوة مقدمي العطاءات 
ــياج الخارجي والداخلي  ــال تجهيز (تجهيز وتنفيذ انارة الس ــربة لتقديم عطاءاتهم العم ــني وذوي الخ اِّـؤهل

للمحطة مع كافة االعمال اِّـدنية)ِّـحطة كهرباء الحيدرية الغازية
مع مالحظة ماياتي :-

ــركة العامة  ــى معلومات اضافية االتصال الش ــني والراغبني َّـ الحصول عل ــى مقدمي العطاء اِّـؤهل ١-عل
النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عرب الربيد االلكرتوني

ــمي من االحد اُّـ الخميس   (commercialdept@molce.gov.iq_34 ) وخالل ايام الدوام الرس
من الساعة الثامنة صباحا اُّـ الساعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٢-متطلبات التاهيل اِّـطلوبة : (كما مبينة َّـ وثائق العطاء)
ــري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ  ــاء بعد تقديم طلب تحري ــراء وثائق للعط ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٣-بام
التعليمات ِّـقدمي العطاء  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف دينار عراقي غري 
ــرد اال َّـ حال الغاء اِّـناقصة من قبلنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات  ــل لل قاب

.
٤-يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (بابل / الحلة / حي الجمعية /خلف محطة كهرباء الحلة الغازية 
االوُّـ) اخر يوم لتقديم العطاءات سيكون الساعة (١٢,٠٠) الثانية عشر ظهرا من تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥  
ــي العطلة ,  ــت من اليوم الذي يل ــون الغلق َّـ نفس الوق ــمية يك ــادف موعد الغلق عطلة رس ــال ص وَّـ ح
ــاءات او ممثليهم الراغبني  ــور مقدمي العط ــيتم فتح العطاءات بحض ــوف ترفض وس العطاءات اِّـتاخرة س
ــه ويتحمل من  ــاءات او اليوم الذي يلي ــركة) َّـ نفس يوم غلق العط ــي (مقر الش ــوان االت ــور َّـ العن بالحض
ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن , علما ان اِّـبلغ التخميني للمناقصة هو (٣٩٤,١٧٧$) ثالثمائة 
واربعة  وتسعون الف ومائة وسبعة وسبعون دوالر امريكي وتكون اِّـناشئ اِّـطلوبة واِّـبالغ التخمينية حسب 

استمارة اِّـناطق االقتصادية العاِّـية اِّـرفقة طيا ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق اِّـناقصة .
مع مراعاة ما يلي :

١-يكون موعد الفتح َّـ نفس يوم الغلق او َّـ اليوم الذي يليه .
ــاذج العطاءات)  ــود َّـ الفصل الرابع  (نم ــتخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوج ــدم العطاء ان يس ــى مق ٢-عل
ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري َّـ شكله ولن تقبل اية بدائل . كما ويجب تعبئة جميع 

الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة .
ــئها  ــب منش ــلع والخدمات اِّـتصلة بها بحس ــعرة للس ــلم جداول الكميات اِّـس ٣-على مقدم العطاء ان يس

مستخدما النماذج اِّـوجودة َّـ ((نماذج العطاء))
٤-الغراض الجودة وتقييم اِّـوردين يجب امالء االستمارات ذات الرمزين 

ــع  ــا م ــة وتقديمه ــع الوثيق ــة م ــي واِّـرفق ــى التوال  (MOE/P3-FO-28) (MOE/P3-FO-27) عل
العطاء.

ــخة ملونة من هوية  غرفة تجارة  ــكات  الثبوتية(نس ــراء وثائق اِّـناقصة جلب  اِّـستمس ٥-على اِّـهتمني بش
ــخة  ــراء ونس ــخة ملونة  من هوية اِّـدير  اِّـفوض مع تخويله  بالش للمدير اِّـفوض – واذا كان مخول جلب نس

ملونة من هوية اِّـخول)
٦-شركتنا غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

٧-سيتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات على اِّـوقع االلكرتوني لشركتنا
  www.epmf.moelc.gov.iq

اِّـهندس محمد فضيل وحيد 
اِّـدير العام / رئيس مجلس االدارة 
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احلوادث املرورية
ــيارات  الس ــني  مالي ــود  وج ــبب  بس
ــة  املروري ــوادث  احل ــا  معه ــرت  كث
ــى حل من  ــول ال ــة دون الوص اليومي
ــزداد الزخم  ــة , وي ــذه األزمة اخلانق ه
ــكل يومي في العاصمة  املروري وبش
ــات كافة وباخلصوص  بغداد واحملافظ
ــكانية  ــات ذات الكثافة الس احملافظ
ــل بداية  ــت الذروة قب ــة في وق العالي
ــة الدوام  ــمي وبعد نهاي الدوام الرس
ــمي , ويأتي ذلك الزخم إلرتفاع  الرس
ــي وأمتالك  ــن العراق ــل للمواط الدخ
ــبب  ــيارة لكل عائلة تقريبا مما س س
ــوارع العامة  ــادة املركبات في الش زي
ــة من املركبات  ــذه األعداد الهائل , وه
ــل حركة  ــا تعرق ــف أحجامه مبختل
ــبب تأخر وصول الطلبة  السير وتس
واملوظفني  ــم  وجامعاته ــهم  ملدارس
ــدم  ــق وق ــك لضي ــم وذل ــى دوائره ال
ــي كافة مدن  ــة ف ــوارع الداخلي الش
العراق التي ال تستوعب الكم الهائل 
ــكلة أزمة  من املركبات.أما عالج مش
ــي فيكمن في  ــروري اليوم ــم امل الزخ
ــي عاجل من قبل  ــدار قرار حكوم إص

ــريعية أو من  ــلطة تش ــان كس البرمل
ــل وعمل  ــة بتفعي ــة املركزي احلكوم

ــركاب  ال ــل  لنق ــة  العام ــركة  الش
ــر بإدامتها  ــوزارات والدوائ ــات ال وباص
ــاهمة بتخفيف الزخم املروري  واملس
ــل الطلبة  ــام الباصات بنق ــك قي وذل
ــكنية  ــاء الس ــن األحي ــني م واملوظف
ــهم ودوائرهم وبالتعاون  والى مدارس
ــاركة القطاع  ــع هيئة النقل ومش م

اخلاص وفي نفس الوقت يكون القرار 
ملزما مبنع إستخدام املركبات اخلاصة 

للموظفني بدون استثناء .
آراء مشجعة ومؤيدة حلل أزمة 

االختناقات املرورية
ــجع على هذا املشروع   من جانبه ش
مدير مرور بابل العميد سالم العوادي 
ــجيع أولياء أمور  ــا : أوال تش ــال لن فق
ــة  احلكوم ــن  م ــة  باملطالب ــة  الطلب

ــائل نقل حديثة  ــة بتوفير وس املركزي
ــا  مراحله ــة  بكاف ــة  الطلب ــل  لنق
ــب مكان املدرسة أو  الدراسية وحس
ــا وإيابا فهي  ــد أو اجلامعة ذهاب املعه
ــيلة حلل أزمة اإلختناقات  أسهل وس
ــكل نهائي وفي  املرورية اليومية وبش
ــة في كل  ــر البلدي ــدده دوائ مكان حت
ــول به في  ــو معم ــة كما ه محافظ
أغلب دول العالم وحتى الدول العربية 
تنفذ مشروع نقل الطلبة واملوظفني 
ــوزارات  لل ــة  تابع ــة  خاص ــات  بباص
ــروري في مدنهم  لتخفيف الزخم امل
ــرار حلل أزمة  ــجع مثل هكذا ق , ونش
ــت الذروة  ــات املرورية في وق األختناق
ــدوام الصباحي وفي فترة  في بداية ال
ــة الدوام باخلصوص لو مت تفعيل  نهاي
ــة بالباصات  ــني والطلب ــل املوظف نق
ــي  الت ــخصية  الش ــات  املركب ــدل  ب
ــكل  ــات مرورية وبش ــبب أختناق تس
ــادة في  ــالج فضال عن زي ــي بال ع يوم
إستيراد السيارات التي تدخل للعراق 
ــدراء الدوائر لو  ــب من كافة م , وأطال
ــرار تفعيل نقل  ــرر مجلس الوزراء ق ق
ــة بالباصات فقط  ــني والطلب املوظف
ــتخدام املركبات اخلاصة  مع منع اس
ــص كل مدير  ــان يخص ــني ب للموظف
ــوف الباصات  ــاص لوق ــرة مرأب خ دائ
ــي كل دائرة . فيما  ــي تنقل موظف الت
ــتاذ مهدي  ــال مدير تربية بابل األس ق
صالح عن تأييده لهذا املشروع وقال 
ــى  ــد عل ــم تعتم ــر دول العال : إن أكث
ــام واخلاص لنقل  ــروع النقل الع مش

ــا وإيابا من  ــة ذهاب ــني والطلب املوظف
ــذروة أي  ــى فترة ال ــاء عل ــل القض أج
ــمي للدوائر  ــدوام الرس ــل بداية ال قب
ــدارس واملعاهد واجلامعات , فضال  وامل
أن هذا املشروع لو طبق سوف يقضي 
على الزخم املروري اليومي قبل بداية 
ــة الدوام  ــمي وبعد نهاي الدوام الرس
ــة  ــت احلكوم ــو توجه ــمي , فل الرس
املركزية بتفعيل هذا املشروع احليوي 
ــي ملزم  ــدار قرار حكوم ــرط إص وبش
ــيارات اخلاصة  ــتخدام الس بعدم اس
ــم وتوصيلهم للمدارس  بنقل أبنائه
ــن أجل  ــا م ــا بات ــات منع أو للجامع
ــروري اليومي  ــاء على الزخم امل القض
ــات املرورية في  وإنهاء حالة اإلختناق
وقت الذروة قبل بداية الدوام الرسمي 
ــروع لو  وبعد نهاية الدوام , وهذا املش
ــكل  ــي كافة مدن العراق بش طبق ف
رسمي وبقرار حكومي ملزم للجميع 
ــات  األختناق ــى  عل ــي  يقض ــوف  س
املرورية اليومية في كافة مدن العراق 
, فيجب نشر ثقافة إستخدام النقل 
اجلماعي (الباصات ) بني أفراد اجملتمع.

نشر ثقافة استخدام النقل 
اجلماعي للقضاء على األختناقات 

املرورية 
من جانبه قال العميد احلقوقي عادل 
ــؤول العالقات واإلعالم  احلسيني مس
ــجع  ــرطة بابل : إني أش في قيادة ش
ــادرة ناجحة تقضي على أزمة  كل مب
ــة اليومية , ولو مت  ــات املروري األختناق
ــوف  إقراره من قبل مجلس الوزراء س

ــكل نهائي  ــل األزمة بش ــاعد ح يس
ــتخدام  بنقل الطلبة واملوظفني بإس
ــي (الباصات )  ــائل النقل اجلماع وس
وبالتعاون مع مديرية املرور العامة ومع 
ــركات  ــوزارات والنقل اخلاص والش ال
واجلهات اخملتلفة احلكومية واألهلية 
ــل كبيرة  ــائل نق ــل توفير وس من أج
ــل من أعداد  ــات) حديثة للتقلي (باص
السيارات في الشوارع العامة ، فضالً 
ــات احلكومية  عن إقامة فروع للجه
ــدن واملناطق اخلارجية  اخملتلفة في امل
ــن العاصمة  ــط ع ــف الضغ لتخفي
ــدن العراقية كافة ، كذلك  بغداد وامل
الباصات  ــوف  تخصيص محطات وق
ــاء  ــازل واألحي املن ــن  ــداً م ــة ج قريب
ــكنية من أجل تخصيص مكان  الس
ــني , فضال عن  ــل الطلبة واملوظف نق
ــات وورش  ــود لتلك الباص توفير الوق

ــى  ــة ، حت ــة أو ثابت ــح متنقل تصلي
تصل وسائل النقل اجلماعي إلى كل 
ــات العراق  ــي كافة محافظ مكان ف
ــتخدام  ــس الوقت يقلل اس ــي نف وف
ــل معه  ــخصية وتق ــيارات الش الس
ــروري اليومي وتنتهي  ــدة الزخم امل ح
أزمة اإلختناقات املرورية  . وعبر الكثير 
ــني والطلبة  ــني واملوظف ــن املواطن م
خالل لقائنا بهم بهذا املقترح حيث 
ــجاع من  ــدوا إنه لو طبق بقرار ش أك
ــكل فوري حلل أزمة  رئيس الوزراء بش
ــة بنقل  ــة اليومي ــات املروري االختناق
ــني عن طريق باصات  الطلبة واملوظف
ــة والنقل  ــوزارات والدوائر احلكومي ال
ــداد الهائلة  ــتيعاب األع ــاص إلس اخل
من الطلبة واملوظفني ونقلهم بيسر 
وبتوفير وسائل نقل حديثة في نفس 

الوقت (الباصات).
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ــكل خطرا على  حياة املرأة  *اي االعمار تش
عند تكرار الوالدات؟

ــراً بصورة عامة هي  _ان اكثر االعمار خط
ــكل خطرا  املبكرة جدا واملتأخرة النها تش
على حياة االم واجلنني وميكن حتديدها بـ ما 

قبل الـ (١٨ سنة) وبعد عمرالـ(٣٥) سنة.
ــوالدات املتكررة  ــة ال ــل لصاحب ــل يفض *ه

بإجراء عملية قيصرية  ام والدة طبيعية؟
 _ال ميكن اتخاذ مثل هكذا قرار دون االطالع 
ــع االم واجلنني، كما ان فترة احلمل  على وض
ــتجدات  وما تطرأ عليها من عوارض و  مس
ــكل  ــد كيف يكون ش ــة بتحدي هي كفيل
الوالدة، اذ كان بتدخل  جراحي ام يترك الى 

الوالدة الطبيعية.
*هل حتدث وفياة بسبب تكرار الوالدات؟ 

ــول ان الوالدات املتكررة قد   _ال ميكننا الق
ــاة االم، ولكن  ــياً في وف ــببا رئيس تكون س
هناك الكثير من املضاعفات قد حتدث اثناء 
ــت طبيعية ام  ــض النظر ان كان الوالدة بغ
ــة ,و ان تدارك اخملاطر  بإجراء عملية قيصري
ــكادر  ــى عاتق ال ــك عل ــع ذل ــا  يق وتالفيه

ــرف على الوالدة اذا كان صاحب خبرة  املش
ونباهة ام مستجدا. 

ــوالدات  ــة ال ــع صاحب ــني م ــف تتعامل *كي
املتكررة دون سواها؟

ــرأ على االم  ــدة تط ــوارض ع ــاك ع _ان هن
ــن عدد الوالدات. اما  احلامل، بغض النظر ع
ــوالدات يكون  ــة تعدد ال ــبة لصاحب بالنس
ــوارض  التي  ــر الع ــن خط ــاك تخوف م هن
ـــ ( النزف  ــن حدوثها و املتمثلة ب ــن املمك م
ــم) ما بعد  ــي وارتخاء عضالت الرح الرحم

الوالدة .
*كيف للمرأة ان تسيطر على احلمل؟

ــن االمثل بينها هي  _هناك طرق عدة ولك
ــع. ويحيطنا  ــتخدام هرمون حبوب املان اس
ــد ومضار، ويتدخل  ــا ان لكل منهُ فوائ علم
ــل منها  ــدة عوام ــار االمثل  ع ــي االختي ف
ــابقة  ــرأة ووزنها وعدد والداتها الس عمر امل
ــة االمراض  ــن ناحي ــة  م ــا الصحي وحالته
ــى  ــةً ال ــة، اضاف ــراض الوراثي ــة واالم املزمن
ــة اكثر  ــت ذا مفهومي ــا، فكلما كان وعيه
كلما سهلت وتعاملت مع الهرمون بشكل 

افضل.
*ماهو العدد اآلمن للوالدات؟

ــا لم  ــني م ــدد مع ــا بع ــن حصره _ال ميك
ــة العمرية  ــن الناحي ــة احلالة م يتم دراس
ــا وطرقها، واذا  ــدد والداته ــمانية وع واجلس
ــن ان نحدد (٤) ــن كل العوارض ميك خلت م

اطفال هو االكثر اماناً لالم.
*ما عدد السنني املقررة بني والدة واالخرى؟

_بعد كل والدة يجب على األم ان تتجه نحو 
االهتمام بالصحة اإلجنابية اي الوصول الى 
ــالمة البدنية والنفسية  حالة اكتمال الس
ــية، وذلك  ــة واالجتماعية واجلنس والعقلي
ــرة النقاهة اي  ــم عبر مرحلة وتدعى بفت يت
فترة التعافي وهذه حتدد بسنتني واكثر. كي 

ال يؤثر سلبا على اجلنني التالي.
*هل تؤثر تكرار الوالدات على جنس اجلنني؟

ــة ان كثرة  ــات العلمي ــم تثبت الدراس _ل
ــا يؤثر على جنس املولود،  الوالدت او تتاليه
ولكن ستتولد عالقة عكسية  بني الصحة 
العامة وعدد الوالدات، كلما زاد عدد االطفال 
ــات بالتالي  ــن الفيتامين ــل مخزون االم م ق
تتراجع الصحة العامة وذلك سيؤثر سلبا 
ــة العقلية  ــادم من الناحي ــى اجلنني الق عل

والبنية اجلسمانية .
ــة التي  تخلفها كثرة  *ما هي االثار اجلانبي

الوالدات؟ وما اقلها ضررا؟
ــار جانبية  ــن الوالدات لها اث _لكل نوع م
ــفائها ومنه يضمحل  منها من يصعب ش
ــراض التي  ــب االم ــن. ومن اصع ــرور الزم مب
ــوالدة الطبيعية ،  ــي ال ــة ف ــه املريض تواج
ــى احلوض،  ــاء املرتكزة عل ــو تضرر االعض ه

ــول الرحم ،واآلم  ــول املثانة ، وهط مثل هط
ــوض،  ــان اوردة احل ــة، واحتق ــوض املزمن احل
ــي، ان ظهور  ــور الدوالي وصعوبة املش ظه
ــون مرتبطا بعدة عوامل منها  االمراض  يك
(وزن الطفل، ومدة بني حملٍ وآخر، عمر املرأة 
والبنية اجلسمانية لالم والصحة العامة). 
ــة ( التدخل اجلراحي)،  ــا الوالدة القيصري ام
ــف التصاق االمعاء،  في اغلب االحيان تخل
ــابقة  ــيمة، فتح باجلروح الس التصاق املش
ــي اغلب االحيان  ــق جراحي).وينصح ف ( فت
بالوالدة الطبيعية الن اثارها اجلانبية قليلة 
ــات اجلراحية  ــس العملي ــدوث على عك احل

حتدث بنسب عالية.

ــر عدد من الوالدات واجهتك ؟ وكيف مت  *اكث
التعامل معها؟

ــتذكر امرأة  ــني اجوب في ذاكرتي، اس  _ح
ــا  ـــ(١١) وجميعه ــا ال ــدد والداته ــت ع بلغ

قيصرية وكان ذلك في مدينة الطب .
تعاملت معها بحرص شديد كونها خاضت 
ــت هناك  ــوالدات معارك، وكان ــار ال في غم
مخاوف عدة من وقوع النزف اثناء العملية 
نتيجة العوارض املتوقعة  التي قد ال تظهر 
ــيمة  وفتح  ــوناركـ ( التصاق املش في الس
جروح العمليات السابقة والتصاق االمعاء 
ــة) واهم االجراءات  ــا اثناء العملي او تضرره
ــت  كان ــا  .فكلم ــه  وكميت ــدم  ال ــر  حتضي

ــدد  ــابقة كلما زاد التش هناك عمليات س
ــة كلما  ــاك نظرية عملي ــراءات،  هن باالج
ــا زاد وزن املولود عن  ــوالدات كلم ــددت ال تع
ـــ(٢٠٠) غرام وهذا يولد اخملاوف من  ما قبله ب

عسر الوالدة اذا كانت عملية ام طبيعية.
*اين تفضلني ان تكون الوالدة؟

ــة    ــوادر متكامل ــا ك ــز فيه ــاك مراك _هن
ــكو من  ــح بها في احلاالت التي ال تش ننص
ــبة  اي عوارض او امراض مزمنة، اما بالنس
ــة  مصحوب والدة  ــن  م ــني  يعان ــي  للوات
ــل توليدها في  ــر نفض ــات او عس مبضاعف
ــا على حياة  ــفى احلكومي حفاظ املستش

االم واجلنني .
*كم يوم ترقد األم التي ولدت في املشفى؟

ــة العملية  ــي حال ــاء االم  ف ــل بق _يفض
ــرات  اجلراحية (القيصرية) حلني عودة املؤش
ـــ (حركة االمعاء  ــة الى طبيعتها ك احليوي
ــد من عدم وجود نزف).اما في  واالدرار والتأك
حال الوالدة طبيعية فـ (١٢ ) ساعة كافية 
ــود  ــع املول ــا ووض ــى وضعه ــان عل الطمئن

والسماح لها باملغادرة بعدها.
ــود للقيام بفعالياتها  *كم يوم حتتاج لتع

اليومية؟
ــارف عليه طبيا وعمليا ان صاحبة  _املتع
ــى فعالياتها  ــود ال ــي تع ــوالدة الطبيع ال
اليومية بشكل اسرع من القيصرية كون 
مدة رفع اخليط حتتاج الى  (١٠) ايام  او اكثر 
ــفاء  ــح بأن تكون  فترة االستش ، لذا ننص
للوالدة الطبيعية (٤٨) ساعة اما بالنسبة 
ــة فبعد العملية  ملن اجرت عملية جراحي

بإسوعني.
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ــهلة جدا وهو إصدار  ــكلة اإلختناقات املرورية اليومية في وقت الذروة لها حلول عاجلة وس حل مش
ــات ) احلكومية  ــل العام (الباص ــة كافة مبركبات النق ــل املوظفني والطلب ــي عاجل بنق ــرار حكوم ق
ــبة أصحاب املركبات اخلاصة بنقل املوظفني والطلبة بداعي  واألهلية مع قرار حكومي ملزم ومحاس

توصيلهم .... وأغلب دول العالم تنقل الطلبة واملوظفني بالباصات احلكومية.

تحقيق / محمد اِّـوسوي

العميد الحقوقي عادل الحسيني مدير تربية بابل
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ــر في مختلف  ــاع وانتش ــرار الوالدات وتعددها ليس باالمر احلديث فقد ش تك
ــوالدات من  ــاء ال تعي ما تخلف ال ــا كانت النس ــدان.. لكن قدمي ــان والبل االزم
ــاالت وتزايد  ــة، بعد كثرة احل ــى صحتها بصورة عام ــلبية واثار عل ــب س جوان
االمراض النسائية وباخلصوص بعد الوالدة استجدت حاالت تاركة امراضا رمبا 
يصعب جتاوزها وحتتاج الى نصائح الطبية ولهذ االمر حاورت «البينة اجلديدة» 
ــمارة علي رديف ( اخصائية النسائية والتوليد) للتعرف عن هذه  الدكتورة س

احلاالت..فأجابت مشكورة:-

حاورتها / رسل جبار

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــو قصة جناح عاملية في  التحصني ه
ــة، حيث  ــة والتنمي ــي الصح مجال
ــر كل  ــني من البش ــذ أرواح املالي ينق

ــن مخاطر  ــد م ــات حت ــام فاللقاح ع
ــن خالل العمل  ــة باألمراض م اإلصاب
ــم الطبيعية لبناء  مع دفاعات اجلس
ــل املرء على  ــة وعندما يحص احلماي
ــتجيب جهازه املناعي. لقاح ما، يس

ــات  لقاح اآلن  ــا  لدين ــح  أصب ــد  وق
ــن (٢٠) مرضاً  ــر م ــن أكث ــة م للوقاي
ــاعد الناس  ــاة، مما يس ــدِّداً للحي مه
ــى العيش  ــار عل ــع األعم ــن جمي م
ــون فيها بصحة  ــاة أطول يتمتع حي
ــع حالياً مما يتراوح  أوفر ويقي التمني
ــني حالة وفاة كل  ــني (٣,٥) و(٥) مالي ب
ــل الدفتيريا  ــبب أمراض مث عام بس
والكزاز والسعال الديكي واألنفلونزا 
ــي  أساس عنصر  واحلصبة.والتمنيع 
ــر الرعاية الصحية األولية  من عناص
وحق ال جدال فيه من حقوق اإلنسان, 
كما أنه واحد من أفضل االستثمارات 

ــراؤها باملال,  الصحية التي ميكن ش
ــة بالغة أيضاً  ــات ذات أهمي واللقاح
ــي األمراض املعدية  للوقاية من تفش
ــكل األساس  ومكافحتها, وهي تش
لألمن الصحي العاملي وستكون أداة 
حيوية في املعركة املناهضة ملقاومة 
مضادات امليكروبات.ولكن على الرغم 
ــل احملرز، فقد ظلت  من التقدم الهائ
التغطية بالتمنيع ثابتة على حالها 
في السنوات األخيرة، بل وانخفضت 
في عام ٢٠٢٠ للمرة األولى منذ عقد 
من الزمان فقد أدت جائحة (كوفيد-

ــات املرتبطة بها على  ١٩) واالضطراب
ــى إنهاك  ــني املاضيني إل ــدى العام م
ــرم (٢٣)  ــة، حيث حُ ــم الصحي النظ
ــن التطعيم في عام  ــون طفل م ملي
ــون طفل عن  ــادة (٣,٧) ملي ٢٠٢٠، بزي
ــى رقم منذ عام  ــام ٢٠١٩، وهو أعل ع

ــة عن  ــات األولي ــر البيان ٢٠٠٩.وتظه
ــتمراً، ولكن  عام ٢٠٢١ اضطراباً مس
ــو أن جميع  ــر إيجابية ه ــر األكث األم
ــدت التطعيم  ــدان تقريباً اعتم البل
ــول نهاية عام  ضد (كوفيد-١٩) بحل
ــليم مليار  ــد جرى تس ــه ق ٢٠٢١، وأن
ــاح (كوفيد-١٩) بحلول  جرعة من لق
أوائل عام ٢٠٢٢.لرمبا حتتوي اللقاحات 
ــة أو معطلة من  ن ــزاء موهّ ــى أج عل
ــتضد) تؤدي  ــني (مس ــن حي مع كائ
إلى استجابة مناعية داخل اجلسم. 
ــى  ــة عل ــات احلديث ــوي اللقاح وحتت
ــتضدات  ــط األولي إلنتاج املس اخملط
ــه وبغض  ــتضد نفس ــدالً من املس ب
ــاح يتكون  ــا إذا كان اللق ــر عم النظ
ــه أو من اخملطط  من املستضد نفس
ــم إنتاج  ــح للجس ــي الذي يتي األول
ــخة  النس ــذه  ه ــإن  ف ــتضد،  املس
ــبّب املرض للشخص  نة لن تس املوهّ
الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع 
ــتجابة قدر  ــة إلى االس ــاز املناع جه
ــتجابته  ــا لو كانت اس اإلمكان كم
ــي  الفعل ــرض  املم ــل  للعام ــى  األول
اللقاحات  ــض  بع ــب  تتطل ــك  .كذل

جرعات متعددة، تُعطى بفترة زمنية 
ــابيع أو أشهر وفي  فاصلة قدرها أس
ــك ضروريا  ــد ذل ــان، يع ــض األحي بع
ــة العمر  ــاج أضداد طويل إلتاحة إنت
ــرة, وعلى هذا  ــا الذاك ــن خالي وتكوي
ــم على مكافحة  النحو، يُدرَّب اجلس
الكائن احلي احملدد املسبّب املرض من 
ــرة خاصة بالعامل  خالل تكوين ذاك
ــرعة  ــرض بهدف مكافحته بس املم
ــتقبالً.من  ــال التعرّض له مس في ح
ــر الكثير  ــات انها توف فوائد اللقاح
ــف، فتكلفة الوقاية من  من التكالي
األمراض أقل من تكلفة عالجها حني 
وقوعها, حتمي اللقاحات األشخاص 
من اإلصابة ببعض األمراض اخلطيرة 
ــار األمراض  ,تقي اللقاحات من انتش
ــدا ان تطلب  ــم ج ــن امله املعدية.وم
ــدارس ودور الرعاية اخملتلفة  بعض امل
ــذ  أخ ــد  ق ــل  الطف أن  ــى  ــاً عل إثبات
املطاعيم املفروضة عليه، لذلك من 
املهم أن يأخذ الطفل هذه املطاعيم 
حتى يتم قبوله في املدرسة، وإذا لم 
يأخذ الطفل أحد املطاعيم، فيمكن 
ــات  اللقاح ــذه  ه ــن  وم ــا.  تعويضه

ــاح التهاب الكبد ب   املهمة هي :لق
ــاح فيروس  Hepatitis B Vaccine لق
ــاح  لق  Rotavirus Vaccine ــا  الروت
ــعال الديكي  ــزاز، والس اخلناق، والك
 Diphtheria, Tetanus, Pertussis
Vaccine لقاح املستدمية النزلية من 
 Haemophilus influenzae ــوع ب الن
ــة  الرئوي ــورات  املك ــاح  لق  type B
ــاح  لق  Pneumococcal Vaccine

 Poliovirus ــال ــلل األطف فيروس ش
 Influenza ــاح اإلنفلونزا Vaccine. لق
ــة، والنكاف،  ــاح احلصب Vaccine لق
 Measles, mumps, واحلصبة األملانية
rubella Vaccine لقاح احلماق (جدري 
Varicella chickenpoxVaccine (املاء

 Hepatitis A ــد أ ــاب الكب لقاح الته
ــحائية  Vaccine لقاح املكورات الس

.Meningococcal Vaccine

 VACCINEاللقــــــــــــــــــــاح
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الثامنة عشرة) العدد (٤٠٨٤) - األحد - ٢٦ - آذار - ٢٠٢٣
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(لو دامت لغيرك ماوصلت إليك) .. هذه مقولة لرجل فقير في 
حضرة سلطان حكم في حقبة زمنية غابرة فذاعت شهرتها 
برْ وأقل االعتبار.. وأنا أتصفح  ــى غدت مضرباً وما أكثر العِ حت
ــي املنزلية  ــة التي تضمها مكتبت ــن الكتب القدمي بعضاً م
ــتذكرت  ــرح خيالي بعيداً فاس ــة، س ــيطة ، املتواضع البس

شعراً ألمير املؤمنني علي بن ابي طالب (ع) يقول فيه :
              ال دارَ للمرءِ بعد املوتِ يسكنُها 

                          إالّ التي كان قبلَ املوتِ بانيها 
              فإِن بناها بخيرٍ طاب مسكنها

                             وإِن بناها بشرٍ خاب بانيها
وقوله (ع)  :

               أين امللوك التي كانت مسلطةً
                         حتى سقاها بكأس املوت ساقيها

              فكم مدائنَ في اآلفاق قد بُنيت
                        أمستْ خراباً وأفنى املوتُ أهليها

             ال تركنن الى الدنيا وما فيها
                          فاملوت ال شك يفنينا ويفنيها

ــق العملي من  ــا واجبة التطبي ــرت ببالي فكرة أراه ثم خط
ــؤول في هرم الدولة ابتداءً من رئيس اجلمهورية  قبل كل مس
ــى املدراء العامني  ــوزراء فالوزراء فالوكالء وصوالً ال فرئيس ال
ــي وفي أي  ــم أو أي منصب وظيف ــعبة أو قس ــس كل ش ورئي
اختصاص له صلة مباشرة بخدمة الناس، وهي أن يضع كل 
ــة أو لوحة على مناضدهم حتمل عبارة (لو دامت  هؤالء يافط
لغيرك ما وصلت إليك) أمام أعينهم وأن يعلم كل من يعنيه 
ــبه متاماً بـ  ــلطة ال يدوم ألحد ألنه أش ــي الس األمر بأن كرس
ــان وأن احلياة  ــاءته أزم ــرّه زمن س ــي احلالّق» وأن من س «كرس
ــرة من حال الى حال وتلك هي جدلية احلياة التي فيها  متغي
البقاء هللا وحده الذي قهر عباده باملوت والفناء .. تعالوا معي 
واستعرضوا كل سفر التاريخ من أقدم العصور حتى املاضي 
القريب وأسألوا : كم مرّت على البشرية من ملوك وسالطني 
ام  ــرة واحلكّ ــن؟!. وكم مرّ من األباط ــن وغير متجبّري متجبّري
ــاء ؟. أكيد انهم كثر ونعجز عن اإلتيان  والوالة وامللوك والرؤس
ــمائهم لكن من هؤالء من خلّده التاريخ وسجل اسمه  باس
بأحرف من نور  وظل عالقاً في ذاكرة الشعب جيالً بعد جيل 
ــا أمتنى على كل  ــعب، من هن ــل كبير أو اجناز يخدم الش لعم
وزير وأي مسؤول مكلّف بخدمة عامة أالّ تفارقه تلك املقولة 
ــر كل قرار يتخذه  ــت لغيرك ما وصلت إليك) ليتذكّ : (لو دام
ــه منفعة الناس  ــأن العمل الذي في ــعى إليه ب ــراء يس أو اج
ــتنظر إليه بعني  ــاس س ــذي يبقى وإن الن ــو ال ــم ه وخدمته
ا  أَمَّ ــرام ، قال تعالى في القرآن الكرمي: ((فَ الرضا واحملبة واإلحت
 .(( َرْضِ ي األْ ــثُ فِ كُ يَمْ عُ النَّاسَ فَ ا يَنفَ ا مَ ــاءً وَأَمَّ فَ بُ جُ هَ يَذْ ــدُ فَ الزَّبَ
ــهر رمضان املبارك  .. شهر الطاعة والغفران ما  ونحن في ش
ــالل األعمال اجلليلة لهذا  ــا ألن نتقرّب الى اهللا من خ أحوجن
ــاليب  ــعب وتقدمي ما ميكن من اجنازات كبيرة وجتاوز األس الش
ــعاد هذا الشعب  ــأنه اس ــخير كل مامن ش الروتينية   وتس
ــتدام واستقرار ضامن  وتأمني عيش رغيد له وتأمني أمن مس
للبناء واالستثمار وتطبيق القوانني كي تسود العدالة مابني 

الناس .وختاماً أقول: 
«هنيئاً لك يا فاعل اخلير».

صباح الشيخلي*
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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

ــف  ــم تتوق ــد اآلن ل ــها وحل ــذ تأسيس من
ــانية التي  ــفاء احلياة اإلنس ــة ش مؤسس
ــم  ــز هاش ــي عزي ــور ( عل ــها الدكت يرأس
ــر واخلير  ــدمي أعمال الب ــن تق ــوي) ع املوس
ــادي للمحتاجني    ــاني وامل ــم اإلنس والدع
واملتضررين حيث سارعت الى ارسال (٤٩٠) 

بطانية سلّمت الى جمعية الهالل األحمر 
ــقاء في  ــالها الى األش العراقي بغية ارس
ــوريا والذين تضرّروا جراء الزلزال األخير  س
ــة بإرسال طفلة الى  كما قامت املؤسس
ــا حلادث صعق  ــارج العراق بعد تعرضه خ
ــاع كفيها ألجل  ــي أدى الى اقتط كهربائ

ــا ، كما أن  ــوف اصطناعية له ــل كف عم
ــن األيتام  ــدداً كبيراً م ــة ترعى ع املؤسس
ــتقوم  ــل املتعففة وس ــاعدة العوائ ومس
ــاء خاص مع  ــر لق ــة اجلديدة» بنش «البين
ــى أعمال  ــليط الضوء عل ــها لتس رئيس

اخلير التي تقوم بها املؤسسة .

متابعة / البينة الجديدة   
ــة  ــا حلال ــة توقعاته ــواء اجلوي ــة األن ــت هيئ أعلن
الطقس خالل األيام األربعة املقبلة، فيما أشارت 
ــات احلرارة  ــار وانخفاض درج ــاقط األمط الى تس

األسبوع املقبل.
ــيكون  ــان، أن «الطقس س ــرت الهيئة في بي وذك
ــا  ــطى، فيم ــة الوس ــي املنطق ــاً ف ــاً جزئي غائم
ــمالية غائماً  ــيكون الطقس في املنطقة الش س
ــاقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، اما  مع تس
ــيكون الطقس صحواً  في املنطقة اجلنوبية فس
الى غائم جزئي، ودرجات احلرارة سترتفع قليالً عن 
ــابق في عموم البالد». وأضاف البيان أن  اليوم الس
«طقس اليوم االحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً 
ــاقط زخات مطر خفيفة الى  يكون غائما مع تس
متوسطة وتكون رعدية في جميع مناطق البالد، 
ــالً عن اليوم  ــتنخفض قلي أما درجات احلرارة فس

ــطى واجلنوبية، في  ــابق في املنطقتني الوس الس
ــتكون مقاربة لليوم السابق في القسم  حني س

الشمالي من البالد».
ــيكون غائماً  وأوضح أن «طقس يوم غد االثنني س

جزئياً مع تساقط امطار خفيفة وحدوث عواصف 
ــطى واجلنوبية، بينما  رعدية في املنطقتني الوس
ــمالية غائماً  ــيكون الطقس في املنطقة الش س
ــطة الى غزيرة  ــات امطار متوس ــاقط زخ مع تس
ــتكون  وحدوث عواصف رعدية، ودرجات احلرارة س
ــطى  ــابق في املنطقتني الوس مقاربة لليوم الس
ــات احلرارة في املنطقة  واجلنوبية، وتنخفض درج
ــس يوم  ــع أن «طق ــالد». وتاب ــن الب ــمالية م الش
ــيكون صحواً مع بعض الغيوم  الثالثاء املقبل س
ــطى واجلنوبية، وفي املنطقة  في املنطقتني الوس
ــاقط  ــيكون غائماً مصحوبا بتس ــمالية س الش
ــة، أما  ــف رعدي ــدوث عواص ــة وح ــار خفيف امط
ــترتفع قليالً عن اليوم السابق  درجات احلرارة فس
ــتكون مقاربة  ــمالية، بينما س في املنطقة الش
ــطى واجلنوبية  ــابق في املنطقة الوس لليوم الس

من البالد».

متابعة / البينة الجديدة   
ــاء في  ــى، عن «ثورة» اكس أمني بغداد، عمار موس
ــتكون  ــيراً الى ان «بغداد س العاصمة قريباً» مش
ــي املنطقة في عام  ــل خدمياً ف ــة األفض العاصم
٢٠٣٠». وقال موسى لبرنامج {قبل السحور} بثته 
ــهر رمضان  قناة الفرات الفضائية في ثاني أيام ش
ــاء  املبارك :»ركزنا خالل الفترة املاضية على إكس
ــنالحظ عليها خالل الفترة املقبلة  الشوارع، وس
ــورة عمرانية في  ــتكون هناك ث تغيرا واضحا، وس
ــيراً الى، ان «ثالثة من  ــاء الطرق» مش مجال اكس
مداخل بغداد أحيلت للقطاع اخلاص لتطويرها».

ــة تنتج ألفي  ــفلت لألمان ــاف «معامل األس وأض
ــاريع  ــد احلاجة مبش ــن يوميا وهي ال تكفي لس ط
ــة لذلك نلجأ الى معامل القطاع اخلاص  العاصم
ــتكون  ــى :»بغداد س ــال موس ــد العجز». وق لس
ــاع اخلدمات  ــي قط ــة باملنطقة ف ــل عاصم أفض
ان  ــى،  ال ــار  قوله.وأش ــب  ــام ٢٠٣٠» حس ع ــي  ف
ــكلة كبيرة  ــات املرورية مش ــكلة االختناق «مش

ــتيعاب  ــر على عدم اس ــة وال تقتص ــي العاصم ف
ــادة اعداد  ــل الكونكريتية وزي ــوارع بل الكت الش
ــا» منوها الى،  ــيطرة عليه ــات ويجب الس املركب
ــة لم تنفذ  ــة والطرق احللقي ــوارع العاصم ان «ش
ــكلنا  طوال الفترة املاضية». وتابع أمني بغداد «ش
ــراج (٦٠)  ــى إخ ــكل دؤوب عل ــل بش ــة ونعم خلي
ــروعا للتنفيذ لفك االختناقات بينها جسور  مش
ــالل هذا العام  ــرات وخ تعبر النهر وانفاق ومجس
ــنرى النور». وأوضح، ان «انتاجنا  ــاريع س هذا املش

ــرب يبلغ مليون  ــاه الصاحلة للش ــي من املي اليوم
ــاً، ان «املواطن  ــب» مضيف ــر مكع ــف مت و(١٠٠) أل
ــتهلك أكبر حصة من املياه مقارنة  البغدادي يس
بأقرانه في دولة املنطقة». وأكد، ان «املاء الصافي 
مطابق للماصفات العاملية ولكن كثرة التجاوزات 
ــة أدى الى حدوث تلوثات بها  على اخلطوط الناقل
السيما بأطراف بغداد». وقال :»نعمل على انشاء 
ــداد ووضعت ضمن  ــدن جديدة في أطراف بغ (٧) م
ــتثمار ومنها محيط  ــط والذهاب نحو االس اخملط
ــماية  ــاه مدينة الصدر وبس ــداد وفي اجت مطار بغ
ــا (٢٢٠) مليار دينار  ــات وابو غريب وحققن والتاجي
ــنبقى  واردات األمانة في العام املاضي» مؤكداً «س

داعمني لنادي أمانة بغداد ولدينا دعم جديد له».
ــداد إنها  ــح أمني بغ ــة أوض ــب الوهمي ــن املرائ وع
ــوارع وننفذ حمالت  ــورة وش ــان، أراض مهج «نوع
 (١٠٠٠) ــة  األمان ــعيرة   ــا وتس ــتمرة حملاربته مس
ــب على اخلروقات   ــب ونحاس دينار واخملالف يحاس

حسابا شديدا».

ــرّاء االعزاء  ــذراً ايها الق ــتميحكم ع اس
ــرح  لش ــاحة  املس ــذه  ه ــي  القتطاع
ــن  ع ــة  أصال ــد،  كمتقاع ــي)  (مظلوميت
ــة من  ــن اآلالف املؤلف ــة ع ــي ونياب نفس
ــام انظار  ــالة اضعها ام ــي عبر رس امثال
ــاء االعلى  ــس مجلس القض ــيد رئي الس
ــتاذ (فائق زيدان) إلمياني بأن  القاضي االس
القضاء العراقي هو األمل املرجتى ملن ناله 
ضيم وأوصدت بوجهه االبواب ..ولشعوري 
ــد  ــأن القضاء هو مالذ كل ملهوف ينش ب
ــد ان نالني  ــدل في فضائه الرحب بع الع
ــاف ما يندى له اجلبني..  من الغنب واالجح
ــس القضاء  ــس مجل ــيادة رئي ــا س ــا ي أن
االعلى وباختصار شديد : لي خدمة (٣٧) 
ــنة  ــت على التقاعد س ــنة حيث أُحل س
رمت من مكافأة نهاية  (٢٠٠٥) ولكنني حُ
ــي قانوني  ــتحقاق مال ــي اس اخلدمة وه
ــت (صدقة) مبوجب  ــداد وليس واجب الس
ــادة (١٤) من قانون التقاعد املوحد رقم  امل
ــنة (٢٠١٤) واملادة (٢١) (تاسعا) (أ)  (٩) لس
ــنة  من قانون التعديل االول رقم (٢٦) لس
ــدة الوقائع  ــر في جري ــذي نُش (٢٠١٩) وال
ــصّ  ــث تن ــدد (٤٥٦٦) حي ــة بالع العراقي
ــد ولديه خدمة  ــرف للمحال للتقاع (يُص
ــنة  ــرين س ــل عن (٢٥) خمس وعش ال تق
ــب على  ــة اخلدمة وحتتس ــأة نهاي مكاف
ــاس كامل الراتب األخير واخملصصات  اس
ــى  ــري عل ــهرا  ويس ـــ (١٢) ش ــا ب مضروب
ــذا التعديل في  ــاالت من تاريخ نفاذ ه احل
وال  ــة  صريح ــادة  امل وان   (  (٢٠١٩/١٢/٣١)
ل راتبي  حتتاج الى (قارئ فنجان) إذ لم يُعدّ
اسوة بأقراني الذين احيلوا للتقاعد بعد 
ــد املوحد حيث بقيت  نفاذ قانون التقاع
استلم راتبي الشهري بـ (التفاليس) أما 
ــون دينار صعودا،  ــي فنصيبهم امللي أقران
ت  وهذه مخالفة صريحة ثانية حيث نصّ

ــل االول رقم  ــادة (١٤) من قانون التعدي امل
ــنة (٢٠١٩) على (يعاد احتساب  (٢٦) لس
ــني للتقاعد  ــب التقاعدية للمحال الروات
ــوة  قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اس
ــكام القانون  ــمولني باح ــم املش بأقرانه
بتاريخ نفاذه على ان ال يترتب اي اثر مالي 
عن الفترة السابقة) . وما يؤسف ان يتم 
تصنيف املتقاعدين بتوصيفني متناقضني 
اولهما (متقاعد قدمي) وثانيهما (متقاعد 
ــو عدم  ــم الثالث فه ــا الظل ــد). ام جدي
ــادة (٣٦) الصريحة جداً  ــص امل ــق ن تطبي
جداً والتي تقول : (تزداد بقرار من مجلس 
ــا زادت  ــة كلم ــب التقاعدي ــوزراء الروات ال
نسبة التضخم السنوي على ان ال تكون 

ــم). وإزاء  ــبة التضخ الزيادة اكثر من نس
هت صوب  ــم توجّ كل هذا الظلم املتراك
ــة وأقمت دعوى  ــداءة الرصاف ــة ب محكم
د موعد  ــدّ ــم (١٦٩٥/ب/٢٢) وحُ ــاك برق هن
ــوم (٢٠٢٢/٦/٢) والثانية  ــة االولى ي املرافع
ــي (٢٠٢٢/٨/١٥) والثالثة في (٢٠٢٢/٩/٦)  ف
ــت من املولد  ــرة املرافعات خرج ورغم كث

ــث فوجئت برد الدعوى من  بال حمص حي
ــي (٢٠٢٢/٩/١٥)  ــة املذكورة ف قبل احملكم
ــيره .  ــرف تفس ــاً ال اع ــراراً صادم وكان ق
ــتئناف الدعوى لدى الهيئة  وعليه مت اس
د  دّ ــخ (٢٠٢٢/٩/٢٧) وحُ ــتئنافية بتاري االس
ــي (٢٠٢٢/١١/١٤) حيث  ــد املرافعة ف موع
ــم البدائي  ــد احلك ــا بتأيي ــدرت قراره اص
اً من  ــد بُدّ ــذي لم يكن لصاحلي ولم جن وال
التوجه صوب محكمة التمييز االحتادية 
بغية متييز قرار محكمة االستئناف لكن 
ــاء القرار  ــرةً اخرى حيث ج ــا خاب م فألن
ــم  للحك ــدا  مؤي  (٢٠٢٢/١٢/٢٨) ــخ  بتاري

االستئنافي وليس لصاحلي . 
ه ببعض  وهنا من حقي كمواطن ان اتوجّ

ــاً عن  ــرة ليس دفاع ــئلتي احلائ ــن اس م
ــريحة واسعة  ــي بل دفاعاً عن ش نفس
ــون ذات  ــن ممن يعان ــن املتقاعدي ــداً م ج
ــيد رئيس مجلس  ــكلتي . الى الس مش

القضاء االعلى : 
• هل إن مكافأة نهاية اخلدمة استحقاق 
ــة  لألمزج ــع  تخض ــا  إنه أم  ــي  قانون

واألهواء؟ 
ــن قانون التعديل  ــل ان املادة (١٤) م • وه
ــي  والت  (٢٠١٩) ــنة  لس  (٢٦) ــم  رق االول 
ساوت بني (املتقاعدين القدامى واجلدد) 
رّعت ألغراض  واجبة التطبيق ام انها شُ

الزينة ؟
ــن قانون التقاعد  ــل ان املادة (٣٦) م • وه
ــب  روات ــقف  س ــع  برف ــي  تقض ــي  والت
املتقاعدين تبعا الرتفاع معدل التضخم 
ــة  وواجب ــول  املفع ــارية  س ــنوي  الس

التطبيق ام انها ميتة سريريا ؟!
• وما هي العقوبات املترتبة بحق جهات 
تنفيذية وفي املقدمة منها وزارة املالية 
جرّاء عدم تنفيذ وتطبيق مضامني مواد 

ــريحة  قانونية وجدت اصال ً إلنصاف ش
املتقاعدين ؟

ل شكري ملن وقف معي  ــجّ وفي اخلتام اس
من احملامني وعلى رأسهم نقيبهم السابق 
ــي محمد  ــعدي وعل ــاء الس ــتاذ ضي االس
ــوي واحمد شوكت محمود  علوش املوس
ــر القضائي  ــراد واخلبي ــل ابراهيم م وخلي

ــيخلي وجزاهم اهللا خير اجلزاء  صباح الش
ــود على قرار  ــول ان األمل معق ــي اق ولكن
ــس القضاء  ــذه رئيس مجل ــجاع يتخ ش
ــالل إعادة التحقيق مبجريات  االعلى من خ
القرارات ويضع األصبع على اجلرح ويعطي 
ــق وراءه  ــه، وما ضاع ح ــكل ذي حقٍ حق ل
ــول، وأرجو مخلصاً من  مطالب .. أكرّر الق
ــاء األعلى أن  ــيد رئيس مجلس القض الس
ــعي لتطبيق  ــهم من موقعه في الس يُس
ــدت أصالً  ــة التي وج ــواد القانوني هذه امل
ــه صوت احلق  ــاف املتقاعدين بوصف إلنص

والراعي للعدالة. 

لقطة اخيرة:ـ
ــذا احلدّ بل إنّي  ــم تتوقف القصة عند ه ل
ــوم واتعاب احملاماة  ــت تكاليف الرس ل حتمّ

وحسبي اهللا ونعم الوكيل.

املواطن 
عبدالزهرة مشتت البيايت 

رئيس التحرير التنفيذي 
جلريدة «البينة اجلديدة»  

ــي الرواف)  ــى الدكتور ( عل ــص امتناني ال ــكري وخال ــدم ش  اق
ــتل.  ــة والقلبية الكائنة عيادته في املش ــي الباطني اختصاص
ــه مبهنته وتعامله الراقي مع املرضى  إلخالصه في عمله وإملام

املراجعني.. بوركت جهوده ووفقه اهللا خلدمة الناس.

اِّـواطن / حاتم القريشي

ــة اجلديدة»  ــدة «البين ــرة حترير جري ــالمات تقولها اس س
ــوكت محمود)  ــي (أحمد ش ــر القضائ ــي واخلبي للمحام
الجرائه عملية جراحية إلحدى عينيه، متمنني له الصحة 

والشفاء العاجل بإذن اهللا تعالى.
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