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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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في البدء ال بد من التأكيد على حقيقة 
ــي ان العراق  ــية وجوهرية تلك ه اساس
ــه وإن  ــمة إال على نفس ــل القس ال يقب
ــي تنوع  ــن اصالً ف ــه تكم ــه وقوت وحدت
قومياته وأديانه ومذاهبه ومناطقه، وإن 
ــة للعراق تكمن في هذه  اللوحة اجلميل
ــة املتناغمة رغم  ــاء املتنوع الفسيفس
ــعلي احلرائق  محاوالت البعض من مش
ــن وتخريب  ــر صفو األم ــنت لتعكي والف
ــامخ ..  ــاء العراقي الش ــذا البن ركائز ه
ــري على  ــرة جت ــرات خطي ــاك مؤش وهن
ــك مؤشرات غير  ارض كركوك وهي ال ش
ــبما تقول صحيفة ( القدس  سارة حس
ــوب من كل  ــإن املطل ــي) وعليه ف العرب

القوى السياسية واملكونات األساسية 
لكركوك االرتقاء الى مستوى املسؤولية 
ــن يحاول  ــة على كل م ــت الفرص وتفوي
القفز على الثوابت الوطنية ووأد الفتنة 
ــى كركوك  ــي تبق ــي مهدها ك ــي ف وه
ــة للتعايش مابني  ــاً مصغراً ومدين عراق
ــير الى  ــع .. وفي قضية اخرى نش اجلمي
انشغال مجلس النواب مبناقشة قانون 
ــر للجدل واالصرار على  االنتخابات املثي
ــارع  ــراره رغم املعرفة التامة بان الش اق
العراقي وكل قوى اجملتمع املدني وغيرها 
ــون الذي يكرّس  ــة لهذا القان هي رافض
ــلوب احتكار السلطة من قبل قوى  اس
ــية نافذة، ومن هنا فإننا نطالب  سياس
ــوت العقل  ــكام الى ص ــع لالحت اجلمي
واالنصات للشارع العراقي وال ندري ملاذا 

انشغل البرملان بقانون سانت ليغو متاماً 
ــالد لثالث  ــة العامة للب ــروع املوازن مش
ــي  وه  (٢٠٢٥ و   ٢٠٢٤ و   ٢٠٢٣) ــنوات  س
ــة بحياة الناس اليومية  موازنة ذات صل
واجناز املشاريع احليوية واعلموا يانواب: 
ــح الوطن هي  ــا الناس ومصال ان قضاي
ــم وأولى من املصالح احلزبية .. ونقول  أه
ــم البرنامج الواعد حلكومة  ايضاً ان دع
ــوداني  ــياع الس رئيس الوزراء محمد ش
ــذا قد  ــج ه ــع ألن البرنام ــب اجلمي واج
تضمن ابواباً وفقرات ومشاريع طموحة 
ــا ان يفتح  ــا واكتماله ــأن اجنازه من ش
ــعة نحو نهضة يُشار  ابواب العراق واس
ــتوى اخلدمات  ــان ويرتقي مبس لها بالبن
ــكل الذي  ــية للمواطنني بالش األساس
ــل وازاحة  ــاوز الفش ــق، وأكيد ان جت يلي

ــاالرادة الوطنية .  ــركام ال يتحقق إال ب ال
ــكلة  ــة اخرى تتعلق مبش ــاك قضي وهن
ــأن وفداً  ــول املعلومات ب ــاه حيث تق املي
ــى تركيا خالل  ــيتوجه ال فنياً عراقياً س
ــهر املقبل للتباحث في ملف املياه  الش
ــجاعاً  ــد مفاوضاً قوياً وش ــول : نري ونق
ــوك» لينتزع حقوقنا كاملة  ووطنياً «ح
ــح .. وفي اخلتام  ــر منقوصة وال ينبط غي
ــى بعض  ــديد عل ــا الش ل عتبن ــجّ نس
املسؤولني الذين باتت ارتالهم املصفحة 
وهي تتحرك في شوارعنا تثير االستياء 
ــني .. ونقول  ــن قبل املواطن ــاج م واالنزع
ــعروا بأن ارتالكم  لهؤالء : تواضعوا واش
ــبحاً يرعب الناس ويجعلهم  صارت ش
ــص» .. فهل وصلت  ــي حال «حيص بي ف

البرقية أم نضطر للتذكير؟.

كتب رئيس التحرير
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ــروع القناة  ــن الزيادي، امس األحد، مش ــف اخلبير االقتصادي عبد احلس وص
ــي تصريح صحفي إنه  ــروة النفطية.وقال الزيادي ف ــادل للث ــة بأنه مع اجلاف
«كان يجب إنشاء القناة اجلافة قبل عقود ألنها تربط بني الشرق والغرب عبر 
العراق»، مضيفاً أن «مميزاتها كثيرة جداً وتبدأ من الفاو إلى تركيا ومنها إلى 
أوروبا، إذ سيصبح العراق مصدراً حلركة نقل الطاقة والبضائع إلى العالم».
وتابع، أن «واردات القناة اجلافة ستكون أكبر أو موازية لواردات النفط في حال 
مت إكمال ميناء الفاو وربطه بالقناة اجلافة، ومبا ال يقل عن (١٠٠) مليار دوالر»، 
ــتختصر الوقت في النقل، إضافة إلى تنشيط السياحة في  مبيناً أنها «س
العراق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : متى يتحقق هذا احللم املنشود 

الذي يعدنا باملنّ والسلوى والذهب اخلالص.

بغداد /

وزير النفط (حيان عبد الغني) يبحث مع وفد اإلقليم قرار هيأة التحكيم الدولية واِّـعطيات الجديدة

ــة ، إنضمام  ــوارد املائي ــت وزارة امل أعلن
البالد إلى اتفاقية «هلسنكي» حلماية 
ــرة  العاب ــة  املائي ــاري  اجمل ــتخدام  واس
ــوزارة في بيان ،امس،  للحدود.وقالت ال
ــام الى  ــك االنضم ــراق اودع ص إن «الع
اجملاري  ــتخدام  واس ــة  ــة حماي اتفاقي
ــرات  ــدود والبحي ــرة للح ــة العاب املائي
ــم اتفاقية األمم  الدولية (املعروفة باس
ــش مؤمتر  ــاه) على هام ــدة للمي املتح
ــي ٢٠٢٣/٣/٢٤ «.  ــورك ف ــاه في نيوي املي
ــة تهدف  ــان أن «االتفاقي ــح البي وأوض
إلى ضمان االستخدام املستدام ملوارد 
املياه العابرة للحدود من خالل تسهيل 
ــوارد املائية  ــني ادارة امل ــاون وحتس التع
البيان  الوطني».وأشار  ــتوى  على املس
ــرق  ــراق أول دولة في الش ــى إن «الع ال

ــذه االتفاقية،  ــى ه ــط تنضم إل األوس
والعضو الـ(٤٩) في هذا اإلطار القانوني 
الدولي الفريد واحلكومي الدولي. على 
ــفير العراقيّ  صعيد ذي صلة اكد الس
ــاويّ , ان زيارة  ــرة ماجد اللجم لدى أنق
دت التفاقات  رئيس مجلس الوزراء مهّ
ــا  وتركي ــراق  الع ــني  ب ــتراتيجيّة  س
ــي تعزيز  ــود البلدين ف هُ ــتُكرِّس جُ س
ــاء بالعالقات  ، واالرتق ــاون الثنائيّ التع
ــات  لتطلُّع ــة  تلبي ــب  أرح ــق  أف ــى  ال
اللجماويّ  الصديقني.وقال  ــعبني  الش
ــة:»ان زيارة  ــوزارة اخلارجي ــان ل ــي بي ف
زت  ــوزراء الى تركيا ركّ رئيس مجلس ال
ه  ــات التي تُواجِ ي هة التحدّ واجَ على مُ
.« ــي املياه واألمنيّ البلدين, ومنها ملف

ــى  عل ــاق  االتف ان  ــفير,  الس ــاف  واض
ــة», اي القناة  ــق التنمي ــل «طري تفعي
ــق برّي  ن من طري ــوّ ــي تتك ــة الت اجلاف

ــراق بتركيا،  ــد يربط الع ــكك حدي وس
ود التركيّة  ــدُ ــدّ من البصرة إلى احلُ وميت
م في انعاش التجارة البينيّة  ــهِ سيُس
ــن حجم التبادل  ــني البلدين، ويزيد م ب
ــية  . وفي التطورات السياس ــاريّ التج
حث النائب املستقل عامر عبد اجلبار ، 
النواب املنضوين مع االطار التنسيقي 
ــل االخرى ، على مقاطعة  وممثلي الكت
ــة التصويت على مقترح تعديل  جلس
ــس احملافظات  ــون انتخابات مجال قان
ــد رئيس مركز  ــة. في وقت اك واالقضي
ــي احسان الشمري  التفكير السياس
ــيعمق  ــون االنتخابات س ــرار قان ان اق
ــض الكامل  ــية والرف ــة السياس االزم
ــتحقاق انتخابي. ــاركة بأي اس للمش

ــح صحفي  ــمري في تصري ــال الش وق
ــة  االزم ــيعمق  س ــون  القان ــرار  اق ان 
ــة  والدميقراطي ــام  والنظ ــية  السياس

ــاذ  ــة التخ ــوى املعارض ــيحفز الق وس
ــاف  جديد.واض ــي  سياس ــلوك  س
ــوات الرفض  ــى خط ــمري : ان اول الش
ــا للمحكمة  ــدة نواب طعون بتقدمي ع
ــرعية  ــا للنظر في ش ــة العلي االحتادي
ــات  االنتخاب ــون  قان ــواد  م ــة  وقانوني
ــع : قد تضطر بعض القوى  اجلديد.وتاب
ــي  ــارع العراق ــاذ الش ــة التخ املعارض
ــة املقاطعة  ــة الرفض وامكاني لعملي
ــل وفق  ــي مقب ــتحقاق انتخاب ألي اس
ــهد  هذا القانون،  مبينا نحن امام مش
ــاؤل بانفراجة قريبة.  ال يدعو الى التف
على صعيد آخر حذر مصدر مطلع من 
هالك املساحات اخلضراء ضمن حوض 
ــبب  ــي محافظة ديالى بس ــارة ف العب

قلة االمدادات املائية.

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a مخاطر من هالك مساحات خضراء َّـ حوض ”العبارة“ بدياُّـ
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بحث وزير العدل خالد شواني، امس االحد ،مع السفير السعودي 
ــترك بني  ــز وادامة العمل املش ــمري أهمية تعزي ــد العزيز الش عب
ــيما  ــة اجملاالت ، الس ــه في كاف ــره وتنميت ــبل تطوي ــن وس البلدي
ــي والقانوني مبا يخدم  ــادل اخلبرات في اجملال العدل فيما يخص تب
ــب بيان  ــقيقيـن .وبحث اجلانبان / بحس ــعبني الش مصلحة الش
ــني بني البلدين وفق  ــات تفعيل اتفاقية تبادل احملكوم للوزارة / الي
ــفير الشمري  د الس ــان .وأكَّ  املعايير الدولية اخلاصة بحقوق االنس
ــاً عن دعمه الكامل  عرب ــعوديَّة، مُ ، عمق العالقة بني العراق والس

للتنسيق املُشترَك في اجملاالت القانونية و العدلية بني البلدين.

بغداد /

Ú‹j‘Ωa@bËn‡”@ÊbflãÎ@Êbÿfl@ÖÜ§@ÚÓiä»€a@fiÎÜ€a@Ú»flbu
ــة، مكان وزمان  ــة الدول العربي حددت جامع
ــت اجلامعة في بيان:» ان  قمتها املقبلة.وقال
القمة العربية املقبلة ستعقد في العاصمة 
ــار املقبل». ــي (١٩) آي ــاض ف ــعودية الري الس

ــا في القمة  ــوريا لعضويته ويرجح عودة س

ــراك خليجي قوي  ــد ح ــة بع ــة املقبل العربي
جتاه دمشق وآخرها اعالن السعودية وسوريا 
استئناف العالقات بني البلدين وسبقه زيارة 
ــد الى أبو ظبي  ــوري بشار األس الرئيس الس
تلبية لدعوة رسمية من رئيس دولة االمارات 

محمد بن زايد آل نيهان.

بغداد /

ــة للكمارك ضبط  ــة العام اعلنت الهيئ
ــرك زرباطية  ــي مركز كم ــرية ف ادوية بش
ــان انه مت  ــي بي ــة ف ــرت الهيئ احلدودي.وذك

ــروط  ــرية مخالفة للش ــط ادوية بش ضب
ــي مركز كمرك  ــتيرادية ف والضوابط االس
ــيرة الى انه مت اتخاذ  زرباطية احلدودي.مش

االجراءات القانونية الالزمة.

ــرات من املوظفني في مدينة  تظاهر العش
ــان ، صباح  العمارة مركز محافظة ميس
ــلّم  ــد، للمطالبة بتعديل س ــس االح ام
ــب املوظفني.وطالب املتظاهرون الذين  روات
ــان  ــى محافظة ميس ــام مبن ــوا ام جتمع
ــلم رواتب  ــل س ــارة ، بتعدي ــط العم وس
املوظفني . وكان األمني العام جمللس الوزراء 
ــابق ان  ــد الغزي قد أعلن في وقت س حمي
ــد كان مقترحا واآلن  ــلم الرواتب اجلدي س

سيتم تنفيذه.

¥–√ÏΩa@kmaÎâ@·�‹ç@›ÌÜ»ni@Új€b�‡‹€@Òâb‡»€a@¡çÎ@ÒäÁbƒm

@ÚÓübiâã@⁄ä‡◊@å◊äfl@ø@Ú–€b´@ÚÌäíi@ÚÌÎÖc@¡jô
بغداد /

ميسان /

لو كنت املسؤول ألمرت بفتح ملف اللجان 
لت منذ (٢٠٠٥) وحلد  كّ التحقيقية التي شُ
ــاد  ــأن قضايا وحوادث وملفات فس اآلن بش
لع الشعب على حقيقة ان هذه  كبيرة ليطّ
اللجان هي مجرد «حقن مورفني» للتخدير 

والتسويف ليس إال.

fiÎ˚éΩa@o‰◊@Ï€
ــازة مصرف وثالث  ــحب إج ــرر مجلس إدارة البنك املركزي العراقي س ق
ــاط عدد آخر منها بسبب مخالفات .وقال  شركات صرافة، وإيقاف نش
البنك املركزي في بيان ، إنَّ «إدارة البنك قرّرت سحب إجازة مصرف واحد، 
وثالث شركات صرافة».وأضاف، أن «اإلدارة قررت أيضاً إيقاف نشاط عدد 

آخر منها بسبب عدد من اخملالفات».

@Òãbug@kzçNN@pb–€b´@kjéi
Úœaäï@pb◊äë@t˝qÎ@“äñfl

بغداد /

\�◊Ï‹y@ÜÌäm@⁄Ïÿßa^@NN@\|�j‰Ì^@¸@\⁄Ïy^@�bÓ‰üÎÎ@�b«bvë@�bôÎb–fl@ÜÌä„@NN@ÍbÓΩa@Êdíi@bÓ◊äm@…fl@sybjn€a@›u˛



البصرة / البينة الجديدة

ــة  متمثل ــل  النق ــل  وزارة  تواص
ــركة العامة للموانئ صيانة  بالش
ــة البحرية في قناة  ــات الدالل عوام
ــوات املالحية  ــرب والقن ــط الع ش
ــرى، وذلك بهدف توفير املالحة  االخ
ــؤم املوانئ. ــفن التي ت االمنية للس
وقال املدير العام الدكتور املهندس 
ــتناداً  «اس ــي   الفرطوس ــان  فرح
لتوجيهات وزير النقل االستاذ رزاق 
ــي تنص  ــعداوي الت ــس الس محيب

على ادامة مرافق تشكيالت الوزارة  
ــة عوامات الداللة البحرية  مت صيان
ــر) ومنطقة املثلث  غوارق (الصنگ
ــدوره بني  ــط العرب .وب في قناة ش
ــيطرة والتوجيه  ــم الس مدير قس
ــا داود، :تقوم  ــزي ايش ــري رم البح
ــعبة  ــي ش ف ــة  البحري ــا  مالكاتن
ــال الصيانة  ــر البحري باعم التنوي
ــات الداللة البحرية  الدورية لعوام
ــفن  ــادية للس ــا عالمات إرش ألنه
والناقالت التي تروم الدخول ملوانئ 

العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس اجلبوري،  ــة إبراهيم نام ــر التربي ــد وزي أك
ــامل لطلبة املراحل  ــدم وجود أي دخول ش ع
املنتهية.وقال اجلبوري، إنه «ال يوجد أي دخول 

شامل للمراحل املنتهية (السادس اإلعدادي 
ــي)  ــادس االبتدائ ــط والس ــث املتوس والثال
للعام الدراسي احلالي».وأضاف ان « املناهج 
ــادة اإلعالم  ــهد إضافة  مل ــية لن تش الدراس

ــت احلالي». ــي الوق ــية ف ــل الدراس للمراح
ــي الـ٢٠  ــد حددت ف ــة ق ــت وزارة التربي وكان
ــالق امتحانات  ــداً النط ــران املقبل موع حزي

السادس اإلعدادي.

بغداد / البينة الجديدة
استكماال للخطة التنفيذية اخلاصة بتطبيق 
ــات  خلدم ــة  الصحي ــات  املعلوم ادارة  ــام  نظ
ــراق نفذ  ــة محافظات الع ــي كاف التحصني ف
ــة العامة  ــرة الصح ــي دائ ــم التحصني ف قس
ــة  ــة العاملي ــي الصح ــع منظمت ــاون م وبالتع
واليونيسف ورشة عمل تدريبية لتطبيق نظام 
ــة االلكتروني خلدمات  ــات الصحي ادارة املعلوم

ــمل التدريب دوائر صحة ( بغداد  التحصني وش
ــان ، املثنى ) وذلك للحصول على  الكرخ ، ميس
بيانات ذات جودة عالية ومواكبة التطور الرقمي 
ــعبة  ــعبة االحصاء وش وبحضور ممثلني من ش
ــعبة الزائر الصحي  تكنولوجيا املعلومات وش
ــب (١٢) من دوائر الصحة  واجلدير بالذكر مت تدري
لغاية االن وسيتم اكمال باقي التدريبات الحقا 

ليشمل البرنامج كافة دوائر الصحة.

2محليات
@ÚÓ”aä»€a@ÚÌÏ¶a@¬Ï�®a@Ú◊äë@ø@ÎaÜ»é€a@paåv‰fl@ÍàÁ@NN›‘‰€a@äÌãÎ@kñ‰fl@·‰ém@Û‹«@äËëc@Úéº@Ü»i

äöÅ¸a@äˆb�€a@Û‹«@ÔiÎâÎ˛a@äƒßa@—‹fl@3bñ€@ÈÓ«béflÎ@ÍÖÏËu@Âfl@a7r◊@ä �Çç@ÎaÜ»é€a
pb◊ä0a@kjéi@Ú–”ÏnΩa@b737@fiÏ�çc@÷˝üg@äÅdm@lbjç˛@ÚÌâÏœ@pb¶b»fl@ÖbØhi@ÎaÜ»é€a@ÈuÎ

بغداد / البينة الجديدة
ــركة توزيع املنتجات النفطية بتجربة عملية الدفع  ــرت ش باش
ــات تعبئةالوقود في بغداد،  ــي (POS) في عدد من محط االلكترون
ــركة توزيع  ــم وزارة النفط عاصم جهاد ان ش وقال املتحدث بإس
املنتجات النفطية وبالتعاون مع البنك املركزي العراقي وشركات 
ــرت   بتجربة  ــات حتصيل عمليات الدفع االلكتروني قد باش خدم
ــداً للتطبيق  ــة احلرية ببغداد ، متهي ــع االلكتروني في محط الدف
العملي ولتعميم التجربة في بغداد واحملافظات اعتباراً من مطلع 
ــذه التجربة  ــة اعتماد ه ــار جهاد الى اهمي ــان املقبل .واش نيس
ــي ،  عبر تطبيقات  ــم االقتصاد الوطن ــة ، في تعزيز ودع احلضاري
ــا ،مما يخفف العبء  ــتحقات الوقود الكتروني خدمة حتصيل مس
ــد ، واالرتقاء  ــي آن واح ــة الوقود ف ــن ومحطات تعبئ ــى املواط عل
ــال العام ،  ــة للمواطنني ، وحماية للم ــتوى اخلدمات املقدم مبس
ــالً عن التحول من نظام الدفع  الورقي الى االلكتروني ، وكان  فض
ــر النفط حيان عبد الغني  ــؤون الطاقة وزي نائب رئيس الوزراء لش
ــراع في تطبيق  ــع املنتجات النفطية باالس ــركة توزي قد وجه ش
واعتماد نظام الدفع االلكتروني ، انسجاماً مع توجيهات السيد 
ــر التجربة في محطة احلرية كل من  رئيس مجلس الوزراء. وحض
وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشاهر  ومدير عام شركة 
ــؤولني في  ــني طالب وعدد من املس توزيع املنتجات النفطية حس

البنك املركزي والشركات املتخصصة .

بغداد / البينة الجديدة

ــب توجيهات وزير الداخلية السيد عبد االمير الشمري، في  حس
تكثيف اجلهود ملكافحة آفة اخملدرات واملؤثرات العقلية، ومبتابعة 
ــم، متكنت مديرية  ــد نصب كمني محك ــة متواصلة وبع ميداني
ــة اخملدرات من خالل قوة من ابطال مكافحة اخملدرات في  مكافح
ــن القاء القبض على متهمني اثنني بحوزتهما   جانب الرصافة م
ــدرة بعد مطاردتهما في  ــتال اخمل (٢,٥)كيلو غرام من مادة الكرس
ــداد، اذ مت اتخاذ اإلجراءات  ــة حي العامل في العاصمة بغ منطق

القانونية الالزمة بحقهما ليناال جزائهما العادل.

صالح الدين / البينة الجديدة
ضمن اجلوالت امليدانية والدورية التي يجريها مدير عام الشركة 
ــمالية  ــي املنطقةالش ــة الكهربائية ف ــل الطاق ــة لنق العام
ــير العمل  ــزاي، لالطالع ميدانيا على الية س املهندس خالد غ
لكافة الفروع التابعة للشركة وملتابعة تنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ 
ــات الثانوية. ــات لكافة اخلطوط واحملط ــذ برامج الصيان وتنفي

اجرى السيد املدير العام، جولة ميدانية لقسم شبكة كهرباء 
ــط واالعالم  في  ــمي التخطي ــالح الدين، يرافقه مديري قس ص
مقر الشركة، وكان في استقبالهم مدير شبكة كهرباء صالح 
الدين املهندس صفاء اجلنابي، وعدد من السادة مديري االقسام 
والكادر املتقدم .فور وصوله عقد املدير العام اجتماعاً موسعاً مت  
ــاريع املنفذة في محافظة صالح  من خالله التباحث حول املش
ــال التي يقومون  ــالع على كافة االعم ــن، الى جانب واالط الدي
ــا وبرامج الصيانات املعدة  لكافة اخلطوط واحملطات لضمان  به
ــة الكهربائية،  ــني بالطاق ــز املواطن ــتقرارية جتهي ــة واس دميوم
ــاريع ٢٠٢٣ للشركة وبحث  فضالً عن متابعة تنفيذ خطة مش
ــبكة الكهربائية  معاجلة بعض االختناقات احلاصلة على الش
ــزاي» على كافة  ــل .كما اطلع « غ ــتعدادات الصيف املقب واس
االحتياجات املطلوبة الستمرار سير العمل في الشبكة، واوعز 
بتوفير املستلزمات الضرورية على الفور. بعدها أستقبل املدير 
ــن معاون احملافظ  ــبكة كهرباء صالح الدي ــم ش العام، في قس
ــامرائي،  ــار الدكتور رياض طايس الس ــؤون اخلدمات واألعم لش

وتباحثا حول املشاريع اجلديدة املنفذة في احملافظة .

@bÓ„aÜÓfl@Ü‘–nÌ@fib‡í€a@ıbiäË◊@›‘„@‚b«@äÌÜfl
@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@ıbiäË◊@Úÿjë@·é”@ø@›‡»€a@7ç

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــركة العامة  اعلنت الش
لتصنيع احلبوب في وزارة 
التجارة عن جتهيز وكالء 
ــني بأكثر من ثالثة  الطح
مادة  ــن  م ــني كيس  مالي
ــج ضمن  املنت ــني  الطح
مخصص احلصة الثانية 
ــام احلالي، فضالً  من الع
عن تنفيذ فرقها الرقابية 
ــكلة  وجلان املتابعة املُشّ
ــة ادارات االقسام  برئاس
ــية  تفتيش ــوالت  ج
مكثفة شملت املطاحن 
الطحني  ووكالء  العاملة 
في بغداد واحملافظات. اكد 
ــركة  ذلك مدير عام الش
النداوي  اسماعيل  خالد 
واشار الى استمرار الفرق 
ــة مبتابعة عملية  الرقابي
ــادة الطحني في  جتهيز م
ــدى الوكالء  ــن ول املطاح
ــص  الفح ــراء  إج ــع  م
ــن  ــني م ــي للطح النوع
النماذج  ــحب  ــالل س خ
ــي  فاحص ــطة  بواس
ــة،  النوعي ــيطرة  الس
إلى اجراء فحص  إضافة 
ــي  وف ــا  موقعي ــازة  اخلب
ــركة  الش ــرات  مختب

ــان مدى  ــي تأتي لبي والت
املنتج  مطابقة الطحني 
ــدة  املعتم ــات  للمواصف
وصالحيته للخبازة. الفتاً 
ــات احلنطة  إلى أن خلط
ــي انتاج  ــتخدمة ف املس
خلطات  ــي  ه ــني  الطح
ــودة  ج وذات  ــتوردة  مس
ــد  صعي ــى  وعل ــة.  عالي
ــداوي  الن ــد  أك ــل  متص
ــان املتابعة قامت  بأن جل
ــارات ميدانية  ــراء زي بأج
ــن  م كل  ــي  ف ــوكالء  لل
مناطق الطالبية ومدينة 
الصدر في بغداد للوقوف 
ــل  العوائ ــز  جتهي ــى  عل
ــررة  املق ــم  بحصصه
ورصد اخملالفات املتعلقة 
بالتوزيع ونوعية الطحني 
ــاً املواطنني  ــز .داعي اجمله
ــالغ عن  ــى االب ــة ال كاف
او  ــبوهه  املش ــاالت  احل
ــمل  التي تش ــات  اخملالف
ــة  ــي النوعي ــب ف التالع
ــزة  اجمله ــات  الكمي او 
باالضافة إلى التأكد من 
ــة املنتجة  ختم املطحن
ــني وتاريخ االنتاج  للطح
ــس  كي ــى  عل ــت  املثب

الطحني عند االستالم .

متابعة / البينة الجديدة

عكست املكتسبات التي حظي 
بها الناقل اجلوي الوطني، خالل 
خمسة أشهر، رؤية ومنهاج وزير 
ــع ملفات  ــل في تعاطيه م النق
تشكيالت الوزارة.فبعد مرور أقل 
من أسبوع على تسنم األستاذ 
رزاق محيبس السعداوي منصب 
ــدرت اخلطوط  ــل، تص ــر النق وزي
ــة أجندة جوالته  اجلوية العراقي
ــوط  اخلط ــدأت  فب ــة،  امليداني
ــتعيد  تس ــة  العراقي ــة  اجلوي
ــتغل  واش ــود.  املعه ــاطها  نش
منهاج السعداوي على أولويات 
ــملت  ــركة، والتي ش ــذه الش ه
ــن وضمان  ــت املتعاقدي اوال تثبي
ــوق موظفي اخلطوط اجلوية  حق
ــالق خطة  ــل انط ــة، قب العراقي
ــتملت على  التي اش ــر،  التطوي
ــئ  ــن مناش ــة م ــرات حديث طائ
ــارك  مح ــة،  مختلف ــة  عاملي
صيانات  ــة،  واقتصادي ــورة  متط
ــوي  اجل ــطول  لالس ــتمرة  مس
ــيط  تنش ــرات،  الطائ ــارك  ومح
ــة، وضمان جودة  ــم االعاش قس
ــافرين،  الوجبات املقدمة للمس
ــل رفع  ــل من أج ــراك متواص ح
احلظر اجلوي االوروبي عن الناقل 

الوطني العراقي، وغيرها.
خطة تعزيز االسطول اجلوي

تعزيزا ألسطول اخلطوط اجلوية 
ــركة  الش ــلمت  ــة، تس العراقي
ــة  اجلوي ــوط  للخط ــة  العام
ــا  طائراته ــورة  باك ــة،  العراقي
ــراز B737MAX، التي  ــة ط احلديث
ــة  عاملي ــات  مواصف ــن  تتضم
ــعداوي  متطورة، والتي وجه الس
بادخالها اخلدمة فور استالمها.

ــتوى  وتتمتع الـ B737MAX مبس
رفاهية عال؛ إذ توفر للمسافرين 
ــوال وقت  ــت ط انترن ــة  منظوم
ــا تتميز عن  ــا أنه ــا، كم رحالته
ــن  م ــر  بكثي  B737 NG ــل  جي
ــات الفنية املتطورة في  املواصف
ما يخص الديناميكية الهوائية 

 CFM)   ــورة ونوع احملركات املتط
LEAP ENGINE) التي متتاز باالداء 
ــي الوقود،  ــي واالقتصاد ف العال
ــق معايير  ــل وف ــا انها تعم كم
ــارة، مع  ــل االنبعاثات الض تقلي
ــرعة الطيران عن اجليل  زيادة س
ــاعتني. س ــي  بحوال ــابق  الس

ــر  الوزي ــاعي  مس ــل  وتتواص
ــتكمال  ــي اس ــاً ف ــير قدم للس
ــرات،  الطائ ــراء  ش ــاريع  مش
ــرة بني  مبوجب التعاقدات املباش
ــركتي  ــة وش ــة العراقي احلكوم
ــاص، والتي تتضمن  ــغ وإيرب بوين
ــوع إيرباص  ــال (٥) طائرات ن إدخ
ــتالم (٤) منها،  (٢٢٠) حيث مت اس
ــيكون  واملتبقي طائرة واحدة س
ــتالمها في آذار اجلاري. موعد اس

ــعداوي خيار  الس ــر  الوزي وميلك 
اضافة خمس طائرات من نفس 
الطراز في حال اقتضت مصلحة 
ــرر  املق ــن  وم ــر.  االخض ــر  الطائ
ــرات من  ــال (٤) طائ ــم ادخ أن يت
ــس-٨ خالل  ــوع بوينغ ٧٣٧ماك ن
ــتالم  العام احلالي، بعد أن مت اس
طائرتني في شباط املاضي، ومن 
ــوزارة اثنتني  ــتلم ال املقرر أن تس
ــاري، ومثلهما  ــهر اذار اجل في ش
ــب إدخال  ــان، إلى جان ــي نيس ف
طائرتني نوع بوينغ ٧٨٧ درميالينر 
واسعة البدن وطويلة املدى، من 
ــرات. علما ان  ــر طائ ــل عش اص
ــليم كافة الطائرات  جداول تس
ــى وزارة النقل،  من هذا الطراز ال
ــام ٢٠٢٦. كما  ــي الع ــي ف ينته
ــوي تعزيزه  ــطول اجل ينتظر االس
ــوع بوينغ  ــرات من ن ــر طائ بعش
٧٣٧ماكس-١٠ وسيبدأ التجهيز 
ــام ٢٠٢٤ وينتهي في  بحلول الع
ــيكون  س ــذا  وبه  .٢٠٢٧ ــام  الع
ــة  احلديث ــرات  الطائ ــوع  مجم
ــطول الناقل  ــى اس ــة ال املضاف

الوطني هو ٣١ طائرة.  
القسم الفني

املتواصلة،  ــر  التطوي ومع خطة 
ــي الوزير أن يوجه  لم يفت معال
ــركة  ــي الش ــي ف ــم الفن القس

ــة  اجلوي ــوط  للخط ــة  العام
ــون على أهبة  ــة، بأن يك العراقي
ــع خطط  ــر وض ــتعداد عب االس
ــرات  الطائ ــتثمار  الس ــة  فاعل
ــتالمها،  ــة التي جرى اس احلديث
ــود  عق ــى  عل ــد  التأكي ــرى  وج
ــا االحتياطية. صيانتها ومواده

ــملت  ش ــك،  ذل ــب  جان ــى  وال
ــرورة  ــعداوي ض ــات الس توجيه
ــر اجلديد  ــال وتأثيث الهنگ إكم
ــه،  من ــوى  القص ــتفادة  واالس
مشددا على أهمية تفعيل فريق 
صيانة الهنگر، الذين مت تدريبهم 

من قبل الشركة املنفذة.
محركات الطائرات

ــه بإيجاد معاجلات  ووجه معالي
ــالق  إط ــر  تأخ ــباب  ــة ألس فوري
ــطول b737 املتوقفة بسبب  أس
ــاذ  باتخ ــه  وجّ ــا  ــركات، كم احمل
إجراءات عاجلة لشراء احملركات 
االحتياطية وبواقع (٤) محركات 
ــطول  ــدد(2) ألس وع   b737ــى ال
Airbus  كونها العمود األساسي 

ألسطول العراقية.
صيانة احملارك

وبتوجيه من األستاذ السعداوي، 
تعاقدت شركة اخلطوط اجلوية 
 General ــركة  ــة مع ش العراقي
ــة محارك  ــى صيان Electric عل
ــن  ــي، م ــل الوطن ــرات الناق طائ

ــرات املتوقفة  ــادة الطائ اجل إع
ــى اخلدمة مرة أخرى، وقد جرى  ال
ــة لصيانة  ــع خطة متكامل وض
جميع احملارك وبوقت قياسي، إذ 
ــرا، مهلة (٩٠)  جرى حتديد، مؤخ
ــع الطائرات  ــادة جمي ــا إلع يوم
ــى العمل.وعلى اثر  ــة ال املتوقف
ذلك، وصلت يوم الثالثاء املاضي 
ــحن  لش ــة  املطلوب ــدات  املع
ــة،  املتوقف ــرات  الطائ ــارك  مح
ــركة  ــن العقد املبرم مع ش ضم
ــع معالي الوزير بحرص  GE.ويتاب
ــر على  ــراف مباش واش ــديد  ش
عملية تهيئة احملارك للمباشرة 
ــز الصيانة  ــحنها الى مراك بش
ــري تركيبها  ــة، ليج املتخصص
ــتكمال  ــى الطائرات بعد اس عل
ــيد  الس ــدد  إصالحها.وش
ــعداوي على ضرورة االلتزام  الس
ــددة  واحمل ــة  الزمني ــقف  باألس
ــل الوطني  ــادة طائرات الناق إلع
ــة، موجها  ــة الى اخلدم املتوقف
في  ــراع  لإلس اجلهود  مبضاعفة 
اجناز صيانتها وجتهيزها بشكلٍ 
كامل لغرض إعادة تركيبها على 
ــي يجري  ــرات املتوقفة ك الطائ
ــطول  األس ــن  ضم ــغيلها  تش
ــابق،  اجلوي الوطني.وفي وقت س
ــركة  ــت وزارة النقل مع ش بحث
ــع  بتصني ــة  املتخصص  CFM

ــد  التعاق ــة  إمكاني ــركات،  احمل
ــارك إحتياطية  ــراء مح على ش

لطائرات الناقل الوطني.
القسم التجاري

ــن  ــهر، فط ــن ش ــر م ــل أكث وقب
ــم  ملوس ــعداوي  الس ــتاذ  االس
ــهر رمضان  احلج بعد انتهاء ش
الفضيل، وزيارات العمرة بحلول 
ــم  ــب، فطالب القس ــهر رج ش
العامة  ــركة  الش ــي  ف التجاري 
ــة  العراقي ــة  اجلوي ــوط  للخط
ــك  لتل ــر  املبك ــتعداد  باالس
ــر يده  ــع الوزي ــا وض الزيارات.كم
ــل منظومة  ــباب فش ــى أس عل
ــركة برغم توفر  ــويق للش التس
عوامل جناحها، منبها الى ضرورة 
ــي تقف  ــالت الت ــة املعرق معاجل
ــويقية  ــح محطات تس أمام فت
جديدة.كما وجه معاليه بإعداد 
ــول موضوع  ــاملة ح ــة ش دراس
ــدرك أن  ــوي، ألنه ي ــحن اجل الش
ــر أرباحا تقدر  ــاع يوف هذا القط
ــدره عملية نقل  ــا ت بأضعاف م
ــددا على ضرورة  املسافرين، مش
ــالت التي  ــة جميع املعرق معاجل

تقف أمام تفعيل هذا املرفق.
(٤٣) طائرة 

ــاري ٢٠٢٣،  ــة العام اجل في نهاي
ستكون هناك (٤٣) طائرة حديثة 
ــة مختلفة  ــرازات عاملي ــن ط وم
ــطول الناقل الوطني،  ضمن أس
ومع هذا احلال طالب السعداوي 
إدارة الشركة العامة للخطوط 
ــف عن  العراقية بالكش اجلوية 
وخطط  املبكرة،  ــتعداداتها  اس
ــي  الفن ــة  املعني ــامها  أقس
ــغيل  ــار تش ــي إط ــاري، ف والتج
الطائرات.ووجه  ــك  تل ــويق  وتس
ــط  خط ــع  بوض ــعداوي  الس
ــتثمار  قصيرة وطويلة املدى الس
ــيتم  الطائرات احلديثة، التي س
ــع املطارات  ــا على جمي توزيعه
ــة  احلاج ــب  بحس ــة،  العراقي
ــات  ــة متطلبات سياس لتغطي

الوزارة. 
نحو تشغيل آمن ورصني

ــراف الوزير السعداوي،  وحتت إش
ــة  ــركة العام ــت إدارة الش بحث
ــة  العراقي ــة  اجلوي ــوط  للخط
ــي مقرها  ــركة Airbus ف مع ش
ــي مبدينة دبي اإلماراتية،  اإلقليم
ــيع  ــات مهمة تتعلق بتوس ملف
واقع  لتطوير  ــترك  املش التعاون 
ــال مدير عام  ــل الوطني.وق الناق
ــرمي كاظم  ــركة املهندس ك الش
حسني، أن اللقاء املهم يعكس 
ــرورة  بض ــر  الوزي ــي  معال ــة  رؤي
ــر مع  ــكلٍ مباش ــل بش التعام
أن  املُصنعة، موضحا  الشركات 
االتفاق مع شركة Airbus شمل 
إسناد اخلطوط اجلوية العراقية 
ــطة واجلوانب الفنية، مبا  باألنش
يسهم في الوصول إلى تشغيل 
ــطولها اجلوي،  ــن ورصني ألس آم
ــة  ــى احلاضن ــودة ال ــدا للع متهي
ــواء األوروبية، بعد  الدولية واألج
ــل الوطني  ــع احلظر عن الناق رف

من قبل االياتا.
احلظر اجلوي األوروبي

ــر  وزي ــب  منص ــنمه  تس ــور  وف
ر كثيرا من جهوده  ــخّ النقل، س
ــاعيه لصالح ملف احلظر  ومس
ــي على الطائر االخضر؛ إذ  األوروب
عقد سلسلة اجتماعات مهمة 
في بغداد وجنيف، وقاد ذلك الى 
ــال تطوير  ــج مهمة في مج نتائ
اخلدمات املقدمة إلى املسافرين، 
ــالمة اجلوية؛ ففي  ومعايير الس
ــرية التقى  ــة السويس العاصم
ــؤولني  مس ــع  م ــعداوي  الس
رفيعي املستوى في احتاد النقل 
ــث  ــي (IATA)، لبح ــوي الدول اجل
ــى  عل ــي  األوروب ــر  احلظ ــف  مل
العراقي.وأكد  ــر  األخض ــر  الطائ
ــؤولي االياتا، أن  ــعداوي ملس الس
الناقل الوطني عمل كثيرا على 
ن  ومتكّ اخللل،  مواطن  تشخيص 
من معاجلتها، سعيا لرفع احلظر 
ــر،  ــر األخض ــن الطائ ــي ع األورب
احلاضنة  ــى  ال ــه  ــان عودت وضم
ــذ مكانته الريادية  الدولية، وأخ

في مجال النقل اجلوي الدولي.

بغداد / البينة الجديدة

ــرت وزارة الزراعة ومن خالل  باش
ــة املزروعات وبالتعاون  دائرة وقاي
ــي  ف ــة  الزراع ــات  مديري ــع  م
بحملة  ــمولة  املش ــات  احملافظ
ــرة الدوباس  ــح بيوض حش مس
ــجار النخيل  ــب أش ــي تصي الت
ــنة ٢٠٢٣  الربيعي لس ــل  للجي

ــرة  ــة حتديد اإلصابة باحلش بغي
ــذاً لتوجيهات  ــي تأتي تنفي والت
ــة املهندس  ــر الزراع ــيد وزي الس
ــاوي .وبيّنت  ــر العلي ــاس جب عب
الوزارة إن السيد مدير عام دائرة 
ــن  وقاية املزروعات الدكتور حس
ــى أهمية  ــد عل ــو أك ــن ليل مؤم
ــروة الربيعية  ــالل الع احلملة خ
ــاتني النخيل  للحفاظ على بس

من اآلفات الزراعية وزيادة اإلنتاج 
ــاً ونوعاً  ــي من التمور كم الوطن
ــاد الوطني، مبيناً  دعماً لالقتص
ــمولة باحلملة  ــات املش احملافظ
منها ( بغداد، بابل، ديالى، كربالء 
ــرف،  األش ــف  النج ــة،  املقدس
ــى)  املثن ــة،  الديواني ــط،  واس
والغرض منها املتمثل في حتديد 
شدة اإلصابة باحلشرة لبساتني 

النخيل، فيما بنيّ السيد معاون 
ــمير عبد  ــام الدائرة س ــر ع مدي
ــتخدمة  الرزاق إن املبيدات املس
ــتوزع على  ــة وس ــا مجاني فيه
ــاتني، فضالً عن  ــاب البس أصح
بعملية  ــة  الفني ــوادر  الك قيام 
ــح امليداني لتحديد نسبة  املس
ــة وفق  ــدة اإلصاب ــس وش الفق

األستمارات اخلاصك بها.
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ــح صحفي ان  ــال املصدر في تصري وق
ملف املياه في ديالى يثير القلق بسبب 
ــة واحتياجات  املائي ــدادات  ــة االم قل
السدود االروائية الى كميات من املياه 
ــل اعلى معدالتها من االطالقات  لتص
املائية لسد حاجة احملافظة من املياه . 
واضاف ان االف الدومنات من البساتني 
ــارة والقرى احمليطة  ضمن حوض العب
ــي دائرة  ــرق بعقوبة ف ــمال ش بها ش
ــدادات املائية  ــبب قلة االم اخلطر بس
ــان نتيجة  ــر خريس ــة من نه القادم
ــة . مبينا ان  ــاوزات غير القانوني التج
ــيكون له  ــنة س اعتماد نظام املراش
اثر ايجابي في احلفاظ على البساتني 
ــة وانهاء ملف التجاوزات . في  الزراعي
وقت أعلنت وزارة النفط، عن الصادرات 
ــهر كانون األول املاضي. النفطية لش
وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة في بيان 
ــة الصادرات من النفط اخلام  أن «كمي
بلغت (١٠٣) ماليني و(٢٨١) ألفاً و(٤٥٩) 
ــت (٧) مليارات  ــرادات بلغ ــالً، بإي برمي
و(٧٠٨) ماليني و(٥٥٦) ألف دوالر».وأشار 

ــات املصدرة  ــى أن «مجموع الكمي ال
ــهر كانون األول  ــن النفط اخلام لش م
ــة في  ــول النفطي ــن احلق ــي م املاض
ــت (١٠٠)  ــراق بلغ ــط وجنوب الع وس

مليون و(٧٣٥) ألفاً و(١٥١) برميالً، فيما 
ــن نفط  ــات املصدرة م ــت الكمي كان
ــاء جيهان (٢) مليون  كركوك عبر مين
ــاف  برميالً».وأض و(٣٣٨)  ــاً  ألف و(٢٢٣) 

ــعر البرميل الواحد بلغ  أن «معدل س
ــاً أن «الكميات  (٧٤٫٦٣٦) دوالراً»، مبين
ــد مت حتميلها من قبل (٣٦)  املصدرة ق
شركة عاملية من جنسيات عدة، من 

موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات 
ــى اخلليج وميناء جيهان  األحادية عل
التركي. وفي الشأن احمللي توفي احد 
املواطنني امس االحد اثناء تسجيله 
مركبته في مرور بابل نتيجة التدافع.
ــرطة « ان احد  ــدر في الش وقال مص
ــبب  ــني اصيب باالختناق بس املواطن
ــجيل  تس ــول  ح ــر  الكبي ــام  الزح
ــرور بابل وتوفي اثناء نقله  املركبات مب
مت  ــة  اجلث أن  ــفى.واضاف  للمستش
نقلها الى طبابة العدلية وأن حتقيقا 
ــاب  ــح باحلادث.وفي ديالى، لقي ش فت
ــة  ــه برصاص ــراء اصابت ــه ج مصرع
ــمال بعقوبة.وقال  اطلقت باخلطأ ش
ــح صحفي  ــي تصري ــدر امني ف مص
ــرينيا ميلك محال لبيع  ــابا عش ان ش
ــاب لقي مصرعه بعد اصابته  االعش
ــف  تنظي ــاء  اثن ــة  خاطئ ــة  برصاص
سالحه الشخصي في قضاء اخلالص 
ــاف ان قوة من  ــة .واض ــمال بعقوب ش
ــرطة وصلت الى املكان وفتحت  الش

حتقيقا باحلادث.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة مخلفات  ــذ عملية الزال ــة تنفي ــرطة االحتادي ــت الش  اعلن
العصابات اإلرهابية في منطقة مكيشيفة بسامراء .وذكرت 
ــر الفرقة  ــواء الثالث عش ــان ان قطعات الل ــي بي ــرطة ف الش
ــرطة احتادية نفذت عملية أمنية لتفتيش املناطق  الرابعة ش
ــيفة وخط  ــامراء مبنطقة مكيش ــات س ــع عملي ــن قاط ضم
الالين وإزالة مخلفات العصابات اإلجرامية واإلرهابية.وعثرت 
ــة ،و(٥)  ــى (٧) مقذوفات حربي ــان / عل ــب البي القطعات حس
مساطر تفجير.واشارت الى معاجلة املواد وإتالفها موقعياً من 

قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة. 

ÚÓ‰flc@Òä�Óéi@ÍâÎäfl@Ü‰«@ÂüaÏfl@›n‘fl@Êdíi@ıaäflbç@›ñm@ÚÓ‘Ó‘§@Ú‰¶

بغداد/البينة اجلديدة 
ــمياً  ــل، صباح امس، رس ــلمت وزارة النق تس
ــن طراز  ــع م ــة الصن ــالث حديث ــرات الث الطائ
ــام الطائرات الى  ــةً إنضم B737-8 MAX، معلن

ــرت  ــة العراقية.وذك ــوط اجلوي ــطول اخلط أس
ــوزارة في بيان ان وزارة النقل تعتزم إدخال (٦)  ال
ــس-٨ خالل العام  ــرات نوع بوينغ ٧٣٧ماك طائ
ــني نوع بوينغ  ــى جانب إدخال طائرت احلالي، إل

ــعة البدن وطويلة املدى، من  ٧٨٧ درمي الينر واس
اصل عشر طائرات، مبينة ان جداول التسليم 
حددت موعد االنتهاء من تسلم كافة الطائرات 

من هذا الطراز في نهاية العام ٢٠٢٦.

بغداد/البينة اجلديدة
ــتخبارات والتحقيقات  ــة االس ــت وكال  أعلن
ــس األحد، إلقاء  ــوزارة الداخلية، ام االحتادية ب
القبض على اربعة متهمني باملتاجرة باألعضاء 

ــالح الدين.وذكرت  ــي محافظة ص ــرية ف البش
ــى معلومات  ــان ، أنه وبناء عل ــة في بي الوكال
ــم مت القاء  ــتخبارية دقيقة وبكمني محك اس
ــرة باالعضاء  ــة للمتاج ــى عصاب ــض عل القب

ــخاص اثناء  ــة من اربعة اش ــرية متكون البش
ــه من محافظة  ــخصا لبيع أعضائ نقلهم ش

صالح الدين الى محافظة السليمانية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاء موازنة  ــومي ان بن ــر االقتصادي نبيل املرس  أكد اخلبي
ــدوى اقتصاديا  ــة اجل ــتكون ضعيف ــنوات ، س ــالث س لث
ــح صحفي انه  ــومي في تصري ــة لها.وقال املرس وال قيم
ــنوية  ــادئ املوازنات ان تكون س ــروف ان إحدى مب من املع
ــات احلديثة دقة  ــمات املوازن ــة الدول الن احد س في كاف
ــرادات وعندما يكون الزمن ابعد  التقديرات للنفقات واالي
ــاف: ان كل املتغيرات  ــون قليلة الدقة .واض ــنة تك من س
االقتصادية حتسب على اساس سنوي: معدل منو الدخل 
ــادي - الوظائف - البطالة وغيرها .  - معدل النمو االقتص
ــح ان العراق يعتمد ببناء موازنته على النفط الذي  واوض
ــعره بني احلني واالخر ولذلك فبناء موازنة لثالث  يتغير س
ــا وال قيمة  ــدوى اقتصادي ــتكون ضعيفة اجل ــنوات س س
ــام الزامية وفي  ــتكون االرق ــنة االولى س ــا ففي الس له
السنتني الثانية والثالثة ستكون قابلة للتعديل ومعناه 
ــومي : ان الهدف  ــة اخرى. واوضح املرس ــادة بناء موازن اع
ــي من ذلك هو جتاوز عدم وجود موازنة في العراق  االساس
ــوام ١٤ و٢٠ و٢٢ وقد يكون هذا املبرر الوحيد  كما في االع
ــروض ان تكون هناك خطة  ــنوات واملف للموازنة لثالث س
ــة وهذه اول مرة حتصل  ــنوات وليس موازن مالية لثالث س

في السياسات املالية في بلدان العالم.

ديالى/ البينة اجلديدة
 أعلنت وزارة الداخلية، امس العثور على اوكار لـ «داعش» 
ــة ديالى.وذكر بيان  ــة في محافظ ــي بعملية امني اإلرهاب
للوزارة أنه «من أجل فرض األمن واالستقرار في محافظة 
ديالى، شرعت قطعات فرقة الرد السريع املتمثلة باللواء 
ــم استخبارات  األول في وزارة الداخلية بالتعاون مع قس
ــرات الوطني في  ــن مديرية جهاز اخملاب ــة، ومفرزة م الفرق
ــادة التابعة  ــة تفتيش قرية حم ــة ديالى بعملي محافظ
لقضاء املقدادية» شمال شرق بعقوبة اسفرت عن العثور 

على عدد من األوكار للعصابات اإلرهابية املتروكة.
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بغداد/البينة اجلديدة
وصلت الى سامراء صباح امس االحد, جلنة حتقيقية بشأن مقتل 
مواطن بعد مروره بسيطرة امنية.وقال بيان خللية االعالم األمني 
انه تنفيذاً ألمر القائد العام للقوات املسلحة، ان جلنة حتقيقية 
برئاسة قيادة العمليات املشتركة واعضاء من الوكاالت والدوائر 
ــي محافظة صالح الدين  ــامراء ف األمنية ، وصلت الى مدينة س
للتحقيق في حادث مقتل احد املواطنني بعد مروره من سيطرة 
ــبت املاضي ٣/٢٥  ــن يوم الس ــاعة (٢٠٠٠) م ــف في الس دون توق
وبيان األسباب التي أدت الى مقتله والدوافع احلقيقية للحادث . 
ــتعمل على احالة  واضاف البيان, ان االجهزة األمنية اخملتصة س

كل من يثبت تورطه في هذا احلادث وتقدميه للعدالة.

اربيل/ البينة اجلديدة
ــرقة مكونة  ــل، تفكيك عصابة س ــرطة أربي أعلنت مديرية ش
ــاء ورجل واحد.وقال املتحدث باسم الشرطة املقدم  من أربع نس
ــه بعد مجيء  ــده امس:» إن ــر صحفي عق ــز في مؤمت ــر عزي هوك
ــخص وتقدميه شكوى بشأن سرقة ٨٠ ألف دوالر من سيارته  ش
مت تشكيل فريق حتقيق بهذا الشأن.وأضاف:» أن نتائج التحقيق 
ــرقة،  ــكاب عملية الس ــل بارت ــام امرأتني ورج ــن قي ــفت ع كش
ــى عدد من املطلوبني  ــد التحقيق مت التمكن من القبض عل وبع
ــرطة إلى:» أن املقبوض  ــم الش ــار املتحدث بأس بالسرقة».وأش
ــراوح أعمارهن بني ( ١٣ -  ــاء وثالث فتيات تت عليهم هم أربع نس
ــيارات على الطريق الرابط بني أربيل  ١٧) عاما يقمن بإيقاف الس
ــرقن كل ما موجود  ــاحنات احلمل، ويس ــتقلنّ ش واملوصل ويس
فيها».وتابع:» إنه مت االستيالء على (٨٠) ألف دوالر أمريكي وأربعة 
ماليني دينار وإعادتها إلى أصحابها كانت بحوزة مطلوبني اثنني 
ــة ماليني دينار من  ــتيالء على خمس من العصابة بينما مت االس

مطلوب آخر.

ديالى/ البينة اجلديدة
افتتحت في قضاء مندلي املستحدث في محافظة ديالى دائرة 
ــاملة الستكمال  للرعاية االجتماعية ضمن خطة حكومية ش
ــة  ــاء وكال ــام القض ــال قائممق ــر اخلدمية.وق ــة الدوائ منظوم
ــاح دائرة الرعاية  ــح صحفي انه مت افتت ــازن اخلزاعي في تصري م
ــاز معامالت  ــرق بعقوبة إلجن ــي قضاء مندلي ش ــة ف االجتماعي
ــافات  ــرائح الفقيرة واحملرومة واقتصار املس ــتحقاقات الش واس
ــاع  ــار إلى وجود مس الطويلة بني مندلي واالقضية األخرى.وأش
وخطط شاملة بالتنسيق مع احلكومة احمللية واجلهات املعنية 
ــتكمال الدوائر املنقوصة منها التربية والصحة والكهرباء  الس
ــهر  ــابق من الش ــت وزارة التخطيط، في وقت س وغيرها».وأعلن
احلالي إعادة استحداث قضاء مندلي امللغي في محافظة ديالى، 
ــعي الوزارة الى حتقيق التنمية املكانية وإعادة  وذلك في اطار س
ــتقرات احلضرية والريفية  ــريط احلدودي وتنمية املس اعمار الش
ــي مت الغاؤها في محافظات  ــادة احلياة إلى املدن الت من خالل اع

ديالى وواسط والبصرة وميسان.
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اربيل / البينة اجلديدة
ــتان في األشهر  أجرت حكومة إقليم كردس
ــات متواصلة مع  ــوارات ومفاوض األخيرة، ح
ــأن ملفي  ــا بش ــة، وآخره ــة االحتادي احلكوم
ــاز. وقد توصل اجلانبان  املوازنة، والنفط والغ
ــاق مبدئي وتفاهم جيد حتت  حينها إلى اتف
ــتحقات  واملس ــوق  واحلق ــتور  الدس ــة  مظل
الدستورية إلقليم كردستان.كما أن السيّد 
رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل 
ــيّد رئيس الوزراء االحتادي، وبعد  دائم مع الس
ــتان جرى  ــى إقليم كردس ــه األخيرة إل زيارت

ــاكل استناداً  التأكيد على أهمية حل املش
ــية  ــرار احملكمة الفرنس ــتور.إن ق إلى الدس
ــد تركيا لن  ــة العراقية ض ــح احلكوم لصال
ــع حكومة بغداد. وفي هذا  يعيق عالقاتنا م
ــوار وحل  ــداد من أجل احل ــنزور بغ اإلطار س
ــة  ــد حكوم ــة.وإذ تؤك ــا ذات الصل القضاي
إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم 
ــعب  ــتورية للش ــازل عن احلقوق الدس التن
ــيقها مع  ــدد تنس ــا جت ــتاني، فإنه الكردس
بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني 

ودستوري بهذا الشأن.
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متابعة / البينة الجديدة

ــاملة هذا  يخطط ليفربول لتغييرات ش
ــن كلوب أحد  ــف، حيث أخبر يورغ الصي
املدافعني أنه جزء من مجموعة ضخمة 
ــتغناء عنها،  ــيتم االس من ٩ العبني، س

حسبما أشار تقرير جديد.
ــم مخيب  ــن موس ــدز» م ــي «الري ويعان
ــة على  ــال، حيث ابتعد عن املنافس لآلم
ــاز، وخرجوا  ــدوري اإلجنليزي املمت لقب ال
بطريقة مذلة من دوري أبطال أوروبا على 
ــباني. ونتيجة لذلك،  يد ريال مدريد اإلس
ــتعد للشروع في برنامج  فإن النادي مس

إعادة بناء كبير هذا الصيف.
ــط  ــع كلوب إلى تعزيز خط الوس ويتطل
ــات عاملية  ــدد ميتلكون مقوم بالعبني ج
افتقدها العبو خط الوسط في ليفربول 
هذا املوسم. حتقيقا لهذه الغاية، يعتبر 
ــود بيلينغهام هدفا  النجم اإلجنليزي ج
رئيسيا، على الرغم من أن العب بوروسيا 
ــل أن يكلف  ــي من احملتم ــد األملان دورمتون

أكثر من ١٠٠ مليون يورو.
كبش الفداء

ــى  ــة، عل ــدات املأمول ــق التعاق ولتحقي

ــدد كبير من  ــن ع ــص م ــول التخل ليفرب
ــر بريطاني أخير،  ــا لتقري الالعبني، ووفق

فإن عدد الراحلني سيصل إلى ٩ العبني.
ــي الصيف، وهم  ــم ف ــد رحيله ٣ مت تأكي
ــو والغيني نابي  ــي روبرتو فيرمين البرازيل
ــليد  أوكس ــس  أليك ــزي  واإلجنلي ــا  كيت

تشامبرلني.
من هم الـ٦ اآلخرين؟

ــات فيليبس  ــاع ريز وليامز ون قلوب الدف

ــيكونون خارج النادي  وجويل ماتيب، س
الصيف املقبل، وفقا للتقرير.

ــر  ــان كيليه ــدي كاوم ــان اإليرلن احلارس
ــباني أدريان سيودعان الريدز نهاية  واإلس
املوسم، حيث سيسعى النادي للتعاقد 
ــرا العب  ــوي. وأخي ــل ق ــارس بدي ــع ح م
ــو، الذي لم  ــي أرتور ميل ــط البرازيل الوس
ــم،  ــظ باإلصابات هذا املوس يحالفه احل

ولعب أقل من ١٥ دقيقة فقط.

متابعة / البينة الجديدة
افتتح منتخب إسبانيا عهد مدربه لويس 
ــياس، بفوز  ــي ببورخا إيجليس دي ال فوينت
عريض على حساب النرويج بنتيجة (٣-٠)، 
ــاء   السبت املاضي، باجلولة األولى في  مس

التصفيات املؤهلة ليورو ٢٠٢٤.
ــجل داني أوملو الهدف األول للمنتخب  وس
ــباني في الدقيقة ١٣، قبل أن يضيف  اإلس
ــي الدقيقة ٨٤،  ــيلو الهدف الثاني ف خوس
ــيلو  ــة واحدة عاد خوس ــد ذلك بدقيق وبع

ليسجل الهدف الثالث.
بدأت املباراة بضغط من إسبانيا، وجنح أوملو 
في تسجيل هدف التقدم حيث تلقى متريرة 
ــة واحدة أسكن الكرة  من بالدي، ومن ملس
ــار احلارس. وكاد مارتن أوديجارد  أسفل يس

ــدف التعادل، إذ  ــجل ه قائد النرويج أن يس
تلقى متريرة داخل منطقة اجلزاء وراوغ دفاع 
إسبانيا وسدد كرة شتتها ناتشو بفدائية. 
ــج عرضية  ــنيس العب النروي ــى أورس وتلق
ــدد على الطائر،  ــل منطقة اجلزاء، وس داخ
ــق في التصدي  ــارس كيبا الذي تأل لوال احل

للكرة وحولها إلى الركنية.

ــو مورينو  ــال عرضية نح ــل كارفاخ وأرس
ــن حارس  ــر، لك ــى الطائ ــدد عل ــذي س ال
ــى  إل ــا  وحوله ــرة  للك ــدى  تص ــج  النروي
 .(١-٠) األول  ــوط  الش ــى  وانته ــة،  الركني
ــي، حاول محمد  ــوط الثان ومع بداية الش
اليونوسي مهاجم النرويج إدراك التعادل، 
ــة اجلزاء، تألق  ــديدة من داخل منطق بتس
ــا.  وطالب  ــي التصدي له ــارس كيبا ف احل
ــول على ركلة جزاء، على  أويارزابال باحلص
أوستيجارد العب النرويج لوجود ملسة يد 
ــب  داخل املنطقة، لكن احلكم لم يحتس
ــيء.وأهدر ألكسندر سورلوث فرصة  أي ش
تسجيل هدف التعادل للنرويج، بتسديدة 
ــل املنطقة، مرت مبحاذاة  على الطائر داخ

القائم األيسر للحارس كيبا.

متابعة / البينة الجديدة

ــر  املنتخب االوملبي العراقي،  خس
أمام نظيره الكوري اجلنوبي بهدف 
دون رد   جاء بوقت قاتل في بطولة 
ــة الودية ملنتخبات  الدوحة الدولي
ــاً - قطر ٢٠٢٣. وانتهى  دون ٢٣ عام
ــلبي  ــوط األول بالتعادل الس الش
ــوط  ــي الش ــداف ، وف ــن دون اه م
الثاني سجل منتخب كوريا هدف 
ــون في الدقيقة  التقدم يو يون ج
ــاراة في  ــن املباراة.وجرت املب ٨٩ م
ــحيم بن حمد في نادي  ملعب س

قطر ، 
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مزهر اِّـحمداوي

ــخك) *على  ــعبي (احجاره املا تعجبك تفش يقول املثل الش
ــات اجلولة (٢١) من  ــعب الدولي في  اخر مواجه ــب الش ملع
الدوري العراقي املمتاز بكرة القدم، حقق فريق نادي القاسم 
حديث العهد في الدوري العراقي فوزا كبيرا على نادي القوة 
اجلوية العريق واملتوثب  للمنافسة على كأس الدوري (٤_٣) 
حيث عدت النتيجة انها من اقوى  مفاجأت دوري هذا املوسم 
ــم وفرق املؤخرة في الدوري مثل  حتى االن لكن  فريق  القاس
ــم امكاناتها  ــماوة متتلك عناصر جيدة برغ ــة والس الديواني
البسيطة مقارنة بفرق املقدمة ومنها فريق اجلوية.ويعد هذا 
الفوز جرس انذار للفرق الكبيرة التي عادة ما تستهني بالفرق 
ــابات ظروف كل  الصغيرة وتلعب بروح التعالي وليس بحس
مباراة وخصوصيتها ..هزمية اجلوية يجب ان تكون درسا لفرق 
ــس في الدوري  ــذا ننائج حتدث كثيرا لي ــع ان هك املقدمة.وم
ــات االوربية الكبرى  ــتوى الدوري ــي فقط امنا على مس العراق
ــبانية حيث تابعنا كيف يقع كبيري  وخاصة في الليغا االس
ــارة  ــلونة، في فخ التعادل او اخلس ــدوري ،ريال مدريد وبرش ال
ــددة بالنزول للدرجة الثانية  ــام فرق املؤخرة ومنها فرق مه ام
ــبيلة الذي يبدع في  مثل : خيتافي وامليريا وقادش وحتى اش
الدوري االوربي ويتلقى الهزائم املتوالية في الليغا االسبانية 
وهو يركن في ذيل القائمة هذا املوسم. ويحدث هذا ايضا في 
ــي وغيره من الدوريات االوربية الكبرى لسبب  الدوري الفرنس
ــرق الكبيرة  تعتقد  ــيا وهو ان الف ليس وحيدا امنا هو اساس
ــا تقابل فرقة  ــومة لصاحلها عندم ــة املباراة محس ان نتيج
ــا ان املدربني غالبا ما  ــرة او الضعيفة حتى اننا الحظن املؤخ
ــني االحتياط.. قيل  ــأون الى خوض تلك املباريات بالالعب يلج
ــك فالصغير  ــاءات وهي كذل ــا ام املفاج ــرة القدم انه عن ك
ــتطيل االخضر وهذا  ــر  والكبير قد يصغر على املس قد يكب
ينطبق ايضا على مستوى املنتخبات الوطنية في البطوالت 

واملنافسات اخملتلفة.
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متابعة / البينة الجديدة
ــوك، ببطاقة  ــق نادي ده ظفر فري
ــة  ـــ١٦ لبطول ــى دور ال ــل إل للتأه
ــدم بعد  ــرة الق ــراق لك كأس الع
ــم  ــى مضيفه القاس ــه عل تغلب

بفارق ركالت الترجيح.
للمباراة  ــي  األصل ــت  الوق انتهى 

ــي ١-١ لتذهب  اإليجاب ــادل  بالتع
ــركالت الترجيح ويحقق  املباراة ل

دهوك الفوز بنتيجة ٩-٨.
وتعد املباراة من املباريات املؤجلة 
ــون دهوك  ــرة للبطولة ليك االخي
ــر املتأهلني لدور الـ ١٦ لبطولة  آخ

كأس العراق.

متابعة / البينة الجديدة
ــباني خوسيلو منتخب  قاد اإلس
«ال روخا» للفوز (٣-٠) على النرويج، 
ــي التصفيات  ــة األولى ف ، باجلول

املؤهلة ليورو ٢٠٢٤.
ــي  ــبانيا دان ــداف إس ــجل أه وس
ــيلو  أوملو في الدقيقة ١٣، وخوس

(هدفان) في الدقيقتني ٨٤ و٨٥.
ــالل تصريحات  ــيلو خ وقال خوس
نقلتها صحيفة «آس» اإلسبانية: 
«مازلت ال أصدق ذلك، هذا هو احلد 
ــن أن يحصل  ــذي ميك ــى ال األقص
ــوره األول،  ــه أي العب في ظه علي
ــي،  ــي اليوم ــأة لعمل ــو مكاف وه
ــكر زوجتي وأوالدي وأمي الذين  أش

ساعدوني ألكون هنا اليوم».
ــاف: «أقبّل دائما واقي قصبة  وأض
ــورة والدي  ــاق، حيث أضع ص الس
على اليمني وعبارة ليرقد بسالم، 

وعلى اليسار زوجتي وأوالدي وأمي 
ــوة دائما».وعن  ــي متنحني الق الت
ــه لويس دي ال فوينتي، علق:  مدرب
ــيء، حيث  ــكره على كل ش «أش
وثق بي في قائمته األولى، وأشعر 
ــن العمر ١٨  ــى يبلغ م ــي فت كأنن
عاما، العمر ليس مهما بالنسبة 

لي».
ا  ــدً ــوم، وغ ــتمتع الي وأمت: «سنس
ــنبدأ التحضير للمعركة ضد  س
ــق يتمتع  ــم فري ــكتلندا، فه اس
بقوة بدنية كبيرة وسنلعب على 

أرضهم».
ــع املنتخب  ــار يرف ــذا االنتص وبه
ــباني رصيده إلى ٣ نقاط في  اإلس
ــارق األهداف  ــة اجملموعة بف وصاف
ــكتلندا، بينما  ــدر اس ــن املتص ع
جتمد رصيد النرويج من دون نقاط  

في املركز قبل األخير.

متابعة / البينة الجديدة

ــن الغموض  ــيطر حالة م تس
األرجنتيني  ــتقبل  مس ــى  عل
باريس  ــم  ــي، جن ليونيل ميس
ــم  ــان، في املوس ــان جيرم س

املقبل.
وينتهي عقد ميسي مع سان 
ــف املقبل،  ــان في الصي جيرم
ــب حتى اآلن  ــم يوافق الالع ول
ــد  ــد التمدي ــل بن ــى تفعي عل

ملوسم ثالث.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفق
ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــلونة أن يتحرك  ــى برش يخش
ــوة خاطئة في مفاوضات  خط
ــن  ل ــذا  ل ــي،  ــتعادة ميس اس
ــدم اإلدارة في احملادثات مع  تتق
البرغوث، إال في حالة احلصول 

على إشارة منه.
ــوان  ــف خ أن موق ــت  وأوضح
البورتا، رئيس برشلونة، واضح 
ــي  ــة عودة ميس ــأن أهمي بش
ــيرة إلى  ــى «كامب نو»، مش إل

ــرر  ق ــي  األرجنتين ــم  النج أن 
ــتمرار في أوروبا باملوسم  االس
املقبل، رغم تلقيه عدة عروض 

من أمريكا والسعودية.
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــت  وقال
ــا  ينتظره ــي  الت ــارة  اإلش إن 
ــي  ــي، ه ــن ميس ــلونة م برش
ــه بأنه يريد العودة  إعالن رغبت
ــا بغض النظر عن  إلى البارس

اجلانب املالي.
ويدرك برشلونة جيدا أن النادي 
ليس املكان املثالي القادر على 

إغراء ميسي بأموال كثيرة.
وأضافت أن هذه اإلشارة يجب 
ــلونة أو  أن تصل إلى إدارة برش
غرفة املالبس، وذلك لن يحدث 
ــد الالعبني أو  ــن طريق أح إال ع

املدرب تشافي هيرنانديز.
«يدرك  ــة:  الصحيف ــت  وتابع
ــرة مع  البورتا أن اتصاله مباش
ميسي أمر مهم، لكن هذا لن 
ــد احلصول على  ــدث إال بع يح
إشارة من البرغوث برغبته في 

العودة».

متابعة / البينة الجديدة
فاز منتخب املغرب على البرازيل 
ــي ملعب ابن بطوطة  وديا ٢-١، ف
ــاعات  ــة، في الس ــة طنج مبدين
ــن يوم أمس األحد، خالل  األولى م
الظهور األول لكتيبة املدرب وليد 
باحتالل  التوهج  ــد  بع الركراكي 
ــال قطر  ــع في موندي ــز الراب املرك

.٢٠٢٢
ــود األطلس،  ــداف أس ــجل أه س
ــد  ــال وعب ــفيان بوف ــي س الثنائ
ــد الصابيري في الدقيقتني  احلمي
ــيميرو  ــا وقع كاس (٣٠، ٧٨)، بينم
ــد  الوحي ــل  البرازي ــدف  ه ــى  عل

بالدقيقة (٦٦).
ــار في  ــرب أول انتص ــق املغ وحق
ــامبا،  ــه على راقصي الس تاريخ
ــر: في لقاء  ــد انتصارين لألخي بع
ــام ١٩٩٧ بالبرازيل بنتيجة  ودي ع
ــا  ٢-٠، وفي مونديال ١٩٩٨ بفرنس

بنتيجة (٣-٠)

ــاراة بضغط خفيف من  بدأت املب
ــن  ــة م ــي، خاص ــب املغرب املنتخ
ــأت فرصة  ــى، وتهي ــة اليمن اجله
حلكيم زياش الذي أطلق تسديدة 
ــة اجلزاء،  ــدود منطق ــن على ح م
ــي تصدى  ــاع البرازيل ــن الدف لك

للكرة.

وفي الدقيقة (١٤) سنحت فرصة 
برازيلية خطيرة لروجير داسيلفا 
ــني بونو  ــام مرمى احلارس ياس أم

لكنه سدد عاليا.
ــق ال ٢٠ األولى أن  ــدت الدقائ وأك
ــب عليها  ــاراة تكتيكية وغل املب
احلذر، مع سجال قوي في الوسط 

بينما غابت الفرص.
ــة ٢٤ أخطأ احلارس  ــي الدقيق وف
ياسني بونو في التمرير، فوصلت 
ــذي  ال ــا  باكيت ــوكاس  لل ــرة  الك
ــدد فتدخل بونو وعادت الكرة  س
لداسيلفا فسدد مجددا وتصدى 
وأنقذ  ــة  ببراع ــي  املغرب ــارس  احل

مرماه.
ــور  جوني ــيوس  فينيس ــجل  وس
ــي الدقيقة  ــني ف ــا للبرازيلي هدف
ــبب  ــم ألغاه بس ــن احلك ٢٥، لك

التسلل.
ــأ دفاع  ــة ٣٠ أخط ــي الدقيق وف
ــت الكرة إلى بالل  البرازيل، ووصل
ــفيان  ــرر األخير لس ــوس، وم اخلن
ــجل الهدف األول  بوفال، الذي س

لألسود من ملسة جميلة.
ــب البرازيلي من  ــط املنتخ وضغ
أجل تعديل النتيجة، خاصة عبر 
فينيسيوس، بينما ضيع حكيم 
زياش فرصة مغربية أمام املرمى، 

حيث سدد جانبا.
ــوط الثاني هدد  ــة الش ومع بداي
املنتخب البرازيلي املرمى املغربي 
بتسديدة قوية تصدى لها احلارس 

ياسني بونو.
املباراة  ــي  ــرف حكيم ــادر أش وغ
ــى عطية اهللا  ــل مكانه يحي ودخ

ــدد عزالدين  ــي الدقيقة ٥٨، وه ف
أوناحي عبر تسديدة قوية تصدى 

لها احلارس البرازيلي ويفرتون.
ومر دفاع املنتخب املغربي بفترات 
ــط القوي  ــبب الضغ صعبة بس
البرازيلي،  ــب  املنتخ الذي فرضه 
ــجيل  ــذي كان قريبا من التس ال

بفرصتني لداسيلفا ورودريجو.
ــف  ــي الدقيقة ٦٦ أخطأ يوس وف
ــيميرو  كاس ــتلم  فاس النصيري 
الكرة وأطلق كرة سهلة مرت من 
ــني بونو إلى  ــت يد احلارس ياس حت

داخل الشباك (١-١).
البرازيلي الحقا  وتراجع املنتخب 
مما سمح ملنتخب األسود بالعودة 

للضغط.
وفي الدقيقة ٧٨ جنح البديل عبد 
ــتثمار  ــد الصابيري في اس احلمي
ــدد  ــاع الضيوف، وس ــاك دف ارتب
ــرة من عطية  ــرة قوية بعد متري ك
ــكنت الشباك البرازيلية  اهللا، س
ــي  ف ــددا  مج ــراح  األف ــق  لتنطل
املدرجات بالهدف املغربي الثاني.

ــب البرازيلي، من  ــط املنتخ وضغ
أن  دون  ــة  النتيج ــل  تعدي ــل  أج
يتمكن من الوصول ملرمى احلارس 
بونو، ليحقق األسود فوزا تاريخيا 

.٢-١
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ــم اجمللس األعلى لألمن القومي  قال متحدث باس
ــبت، إن الهجمات على  ــس االول الس اإليراني، ام
ــتدعي  ــوريا ستس القواعد املرتبطة بإيران في س
ردا سريعا، بعد تقارير عن مقتل (١٩) شخصا في 
ــني الواليات املتحدة  ــدة من أدمى املواجهات ب واح
والقوات املتحالفة مع طهران منذ سنوات.ونقلت 
ــن املتحدث  ــمية ع ــبه الرس وكالة «نور نيوز» ش
ــة» ملهاجمة  ــه إن أي «ذريع ــروي قول كيفان خس
ــب  ــى «طل ــاء عل ــاؤها بن ــي مت إنش ــد الت القواع
ــاب» وعناصر  ــورية للتصدي لإلره ــة الس احلكوم
ــرد مضاد  ــتقابل ب ــي البالد «س ــم داعش ف تنظي
فورا».وتقول إيران إن قواتها واملقاتلني املتحالفني 

معها موجودون في سوريا بناء على طلب دمشق، 
ــة «محتلة».وأفاد املرصد  وتعتبر القوات األمريكي
ــبت،  ــان، امس االول الس ــوق اإلنس ــوري حلق الس
ــة األمريكية على  ــى الضربات اجلوي ــأن عدد قتل ب
ــرق  ــات متحالفة مع إيران في ش ــآت جلماع منش
ــات املتحدة  ــى (١٩).ونفذت الوالي ــوريا ارتفع إل س
ــوريا ردا على هجوم بطائرة  الضربات في شرق س
ــفر عن مقتل متعاقد  ــيرة، يوم اخلميس، أس مس
ــود، وقالت  ــة جن ــر وخمس ــة آخ ــي وإصاب أمريك
ــه إيراني.وأفاد املرصد،  ــنطن إن الهجوم أصل واش
ــنتها الواليات  ــات االنتقامية، التي ش بأن الضرب
املتحدة على ما وصفتها بأنها منشآت في سوريا 
تستخدمها جماعات متحالفة مع احلرس الثوري 

ــخصا في  ــل (١٩) ش ــفرت عن مقت ــي، أس اإليران
ــر املرصد أن الغارات اجلوية أودت بحياة  اجململ.وذك
ــوريا  ــورية و(١١) مقاتال س ــن القوات الس ثالثة م
ــلحة املتحالفة مع احلكومة  ــن اجلماعات املس م
وخمسة مقاتلني غير سوريني موالني للحكومة، 
بحسب وكالة رويترز.وأدت االشتباكات األولى إلى 
ــلة من الضربات املتبادلة، وقال مسؤولون  سلس
ــا آخر في اخلدمة أصيب، وذكرت مصادر  إن أمريكي
ــا من صاروخ  ــتبه بأنه ــة أن قذائف مما يُش محلي
ــرق سوريا. أمريكي ضربت مزيدا من املواقع في ش

ــو بايدن، يوم اجلمعة،  ــذر الرئيس األمريكي، ج وح
ــتتصرف بقوة»  ــن أن الواليات املتحدة «س إيران م

حلماية األمريكيني.
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أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
ــكو  موس أن  ــبت،  الس االول  ــس  ام
ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في 
ــت وكالة أنباء  ــيا البيضاء.ونقل روس
تاس، عن بوتني قوله، إن «روسيا أبرمت 
ــيا البيضاء  ــع جارتها روس ــا م اتفاق
ــلحة نووية تكتيكية على  لنشر أس

أراضيها».وأضاف بوتني أن «مثل هذه 
ــر  ــات حظ ــك اتفاق ــوة ال تنته اخلط
ــيرا  ــلحة النووية، مش ــار األس انتش
ــرت  نش ــدة  املتح ــات  الوالي أن  ــى  إل
ــلحة نووية على أراضي حلفائها  أس
األوروبيني».وذكرت الوكالة، أن «روسيا 
ــيا  ــى روس ــرات إل ــر طائ ــت عش نقل
ــلحة  ــادرة على حمل أس البيضاء ق

نووية تكتيكية».
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ــة  الرئاس ــم  باس ــدث  املتح ــد  أك
اإلدارة  أن  ــن،  ــم قال إبراهي ــة،  التركي
ــتثناء بعض أقطابها  األمريكية باس
ــار  ــتمرار أزمة أوكرانيا، وأش تريد اس
ــوية  ــى أهمية مبادرة الصني للتس إل
ــب  ــرورة بحثها.وقال قالن بحس وض
قناة NTV التلفزيونية: «ما رأيته خالل 
ــا يتعلق  ــنطن، فيم ــي إلى واش زيارت
ــألة األوكرانية، األجواء صعبة  باملس
ــماء  ــتثناء بعض األس للغاية، وباس
ــة، فإنهم يريدون  في اإلدارة األمريكي

ــرون أن  ــف ي ــرب. ولألس ــة احل مواصل
احلرب ستستمر. هذه خسارة كبيرة 
ــيا وأوكرانيا  ــى روس ــط عل ليس فق
ــى املنطقة والعالم». ولكن أيضا عل

ــك  وأضاف: «منذ البداية نحن نتمس
ــرب. هذا  ــة متوازنة ضد احل بسياس
الصباح، الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــار مرة أخرى إلى ذلك في احملادثات  أش
ــدى الصني  ــني. ول ــة مع بوت الهاتفي
ــديدا». ــادرات تتطلب اهتماما ش مب

ــل املبادرة  ــى أن الغرب جتاه ــار إل وأش
ــة حول أوكرانيا «حتى ال يتم  الصيني

منح الثقة ل بكني»
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ــم «أنصار اهللا» احلوثية  قال زعي
ــنطن  عبد امللك احلوثي، إن واش
ــي  ف ــعودية  الس ــاء  إبق ــد  تري
ــائر  ــم املزيد من اخلس احلرب رغ
ــات االقتصادية واألمنية. والتبع
ــي  احلوث ــات  تصريح ــاءت  وج
ــبة «اليوم  ــة له مبناس في كلم
ــيرا  مش ــود»،  للصم ــي  الوطن
خاللها إلى أن «الدول اإلقليمية 
ــعودية  ــدوان، الس ــذة للع املنف

ــم  تورطه ــون  يدرك ــارات،  واالم
ــول  احلص دون  ــائرهم  وخس
ــعى  ــب، بينما تس على مكاس
ــا  وبريطاني ــدة  املتح ــات  الوالي
ــرائيلي إلى  ــدو اإلس ــان الع وكي
ــي عالقة  ــاء الرياض وأبوظب إبق
ــت إلى أنه مع  في العدوان.»ولف
ــدوان، صمود  ــل الع «حتقق فش
ــل  يتواص أن  ــب  يج ــعبنا  ش
ــار واحلفاظ على  ــق الثم لتحقي
ــدول  ل ــول  حل ــال  ف ــب  املكاس

ــف العدوان  ــوى وق ــدوان س الع
ــالل». االحت ــاء  وإنه ــار  واحلص

ــف  ــداف حتال ــن أه ــاف: «م وأض
ــلها الصمود  العدوان التي أفش
الشعبي إنشاء قواعد عسكرية 
في كل جغرافية اليمن وسرقة 
ــني  املوظف ــود  صم إن  ــروة..  الث
ــتمرارهم في أداء مهامهم  واس
ــة  االقتصادي ــاة  املعان ــم  رغ
ــس إخالصهم وصمودهم». عك
ــالم  الس ــق  «طري ــال:  قائ وأردف 

ــدوان واحلصار  ــاف الع ــو بإيق ه
ــادة اإلعمار  وإع وإنهاء االحتالل 
ــتكمال  واس األضرار  ــض  وتعوي
ــرى»إلى ذلك،  عملية تبادل األس
ــى  إل ــكر  بالش ــي  ــه احلوث توج
ــه  ــي وأمين ــزب اهللا» اللبنان «ح
ــر اهللا «على  ــن نص ــام حس الع
ــعبنا»،  ــرة لش املناص ــه  مواقف
ــعب اليمني للخروج  داعيا الش
عصر الغد واملشاركة الواسعة 
الوطنية  الذكرى  ــيرات  في مس

الوطني».كما  للصمود  الثامنة 
توعد احلوثي قائال: «قادمون في 
العام التاسع بترسانة صاروخية 
ــة  ــدى دقيق امل ــدة  ــة بعي فتاك
اإلصابة قوية التدمير تطال كل 
ــآت األعداء التي يعتمدون  منش
عليها.. قادمون بالطيران املسيّر 
ــاوزة كل الدفاعات اجلوية،  متج
وبقدرات بحرية تطال كل هدف 
ــر وخليج عدن  في البحر األحم

والبحر العربي وكافة اجلزر».
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أكدت الواليات املتحدة االمريكية أن 
موقفها من «التطبيع» مع حكومة 
ــد  األس ــار  بش ــوري  الس ــس  الرئي
ــا على  ــك تعليق ــر»، وذل ــم يتغي «ل
ــن مفاوضات  ــاء التي حتدثت ع األنب
ــورية إلعادة العالقات  ــعودية س س
ــال  البلدين.وق ــني  ب ــية  الدبلوماس
متحدث باسم اخلارجية األمريكية: 

ــد ولن  ــام األس ــع مع نظ ــن نطب «ل
ــجع اآلخرين على التطبيع في  نش
ــم نحو  ــدم حقيقي ودائ ــاب تق غي
ــع قرار  ــى م ــي يتماش ــل سياس ح
ــم ٢٢٥٤».وأضاف  ــن رق مجلس األم
املتحدث: «لقد كنا واضحني بشأن 
هذا األمر مع شركائنا.. نواصل حث 
ــق،  ــع دمش ــل م ــخص يتعام أي ش
ــمولية  على التفكير بإخالص وبش

ــه  ــاعد تواصل ــة أن يس ــي كيفي ف
ــر احتياجات  ــع النظام على توفي م
ــض النظر  ــني بغ ــوريني احملتاج الس
ــون فيه،  ــذي يعيش ــكان ال ــن امل ع
ــي لهذا  وفي تقريبنا من حل سياس
«كانت  ــال:  قائ ــتطرد  الصراع».واس
ــالتنا الثابتة لشركائنا في  تلك رس
ــددا على أنه «في أي  املنطقة»، مش
ــوري يجب  ــع النظام الس تعامل م

ــة  حقيقي ــوات  خط ــاذ  اتخ ــع  وض
ــني وضع الشعب في سوريا  لتحس
في املقدمة».وحث املتحدث شركاء 
ــى املطالبة  ــدة «عل ــات املتح الوالي
ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــول  بوص
ــتقل وميكن  بشكل مستدام ومس
ــن خالل  ــي ذلك م ــه، مبا ف ــؤ ب التنب
توسيع استخدام املعابر احلدودية».
ــرز» نقلت عن  ــة «رويت ــت وكال وكان

ــوريا  مصادر مطلعة اخلميس، أن س
والسعودية اتفقتا على معاودة فتح 
ــع العالقات  ــد قط ــفارتيهما بع س
ــر من عقد. ــية قبل أكث الدبلوماس
ونقل التلفزيون السعودي الرسمي 
في وقت الحق عن مسؤول باخلارجية 
ــاض جتري  ــه إن الري ــعودية قول الس
ــتئناف  ــوريا الس ــع س ــات م محادث

تقدمي اخلدمات القنصلية.
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إبراهيم الراجحي

ــناها  ــي عش ــروف الت ــم الظ ــي   خض ف
ــدو ان  ــداث (٢٠٠٣) يب ــد أح ــها بع ونعيش
ــذ قرارات  ــف) يقيد تنفي ــاك نفر (موظ هن
وقوانني سارية املفعول مشرعة من جهات 
ــة ان هناك أوامر  ــريعية و رقابية بحج تش
ــفهية  من سلطة االئتالف املؤقتة متنع  ش
ــرارات و القوانني ،و ان ذلك  تطبيق هذه الق
ــلباً على الدولة عموماً و على  ينعكس س
ــرّع ال  ــعب خاصية و املش احلكومة و الش
يلغى بجرة قلم موظف إمنا يلغى بتشريع 
ايضاً يقره البرملان و مصلحة الوطن العامة 
ــد فحصنا و دققنا عن  ــوق كل اعتبار فق ف
ــير لها و قد  ــذه االدعاءات لم جند ما يش ه
تؤدي الى تدويل هذه اإلجراءات للمحكمة 
ــر على عدم  ــة تص ــة ألن وزارة املالي الدولي
ــة العاملة في  ــركات األجنبي ــاء الش اعف
ــن الضرائب ال نعني  ــراق و موظفيها م الع

وزير معني و نستهدفه بل (منصباً) .
ــم قضت في دعوى مقدمة  ان احدى احملاك
ــى  ــتناد ال ــركة باالس ــح الش ــا لصال له
ــم ذلك فقد ميزت  ــات املقدمة ، و رغ البيان
ــة  ــي محكم ــرار  ف ــذا الق ــة ه وزارة املالي
ــتئناف  الرصافة ردت دعوى املستأنف  اس

ــتئناس  ــي االس ــذا يعن ــة ) وه (وزارة املالي
ــذه القرارات الحقاً و هل احملاكم أبوابها  به
ــم  ــركات و حتس مفتوحة فقط لهذه الش
ــذه  ــني و إن ه ــوم او يوم ــالل ي ــاوي خ الدع
ــركات بدأت تقدم الدعاوي للمحاكم  الش
بناءً على توجيه الهيأة العامة للضرائب 

في ادناه حيثيات نشر املوضوع :--
اوالً :- نص قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
ــور في  ــنة ( ١٩٨٧ ) و املنش رقم ( ٧٦٧ ) لس
اجلريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 

( ٣١٧٣ ) في ١٩٨٧/١٠/٢٦ على ما يلي :- 
ــة  األجنبي ــركات  الش ــى  تعف  -١
ــي العراق من  ــاريع التنمية ف ــذة ملش املنف
ــة  ــب املتحقق ــوم و الضرائ ــع الرس جمي
ــاريع مبا  ــبب تنفيذها تلك املش عليها بس
ــل املتحققة على  ــة الدخ ــي ذلك ضريب ف

مدخوالت منتسبيها من غير العراقيني .
ــاء املنصوص عليه في هذا  ٢- يطبق االعف
ــدة التي يتم  ــاريع اجلدي ــى املش القرار عل
ــد تاريخ تنفيذ  ــى عقودها بع ــع عل التوقي

هذا القرار  .
ــاريع  ــل بقانون تنفيذ مش ــي العم ٣- ينه
التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥ على 
ــتمر العمل به بالنسبة للمشاريع  ان يس
املشمولة بأحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا 

القرار  .
ــره في  ــرار من تاريخ نش ــذ هذا الق ٤- ينف

اجلريدة الرسمية .
ــد التدقيق في قاعدة البيانات لم جند  و بع
ــرار مبعنى انه  ــير الى الغاء هذا الق ما يش
ــس قيادة الثورة  ــاري املفعول ،و ان مجل س
ــى جهة من كافة اجلهات  املنحل كان اعل
ــتثناء  ــرض التطبيق نصاً و روحاً بإس و يف

القرارات التي مت الغاءها بتشريع .
ثانياً :- ورد نص في قرار مجلس الوزراء رقم 
ــته السابعة  ــنة ٢٠١٠ بجلس ( ١٦٧ ) لس

ــخ  بتاري ــدة  املنعق ــة  االعتيادي ــرة  عش
٢٠١٠/٤/٢٧   كما مبني ادناه :- 

« اعفاء الشركات املنفذة لعقود املشاريع 
ــل و اعمار  ــي الدخ ــن ضريبت ــة م التنموي
ــة على  ــرى املترتب ــوم األخ ــراق و الرس الع
املشاريع املذكورة آنفاً « و ذلك استناداً الى 
ــريعي رقم ٧٦٧ لسنة  احكام القرار التش

. ١٩٨٧
ــوزراء –  ــاب مجلس ال ــي كت ــاً :- ورد ف ثالث
ــؤون االقتصادية – رئيس اللجنة  جلنة الش
بالعدد س.ل /١٤٠١ في ٢٠٠٧/١٠/٤ ما نصه 
ــكلة حول  ــاد توصية اللجنة املش ( إعتم
ــوزارات و  ــى ال ــه عل ــرار (٧٦٧) و تعميم الق
ــوزارة ،مانصه أيضا  الدوائر غير املرتبطة ب
إعادة تفعيل القرار املذكور – العمل بالقرار 

(٧٦٧( لسنة ١٩٨٧ .
ــرة البرامج  ــط / دائ ــا:- وزارة التخطي رابع
ــاد  ــررت بإعتم ــة ق ــتثمارية احلكومي االس
 (١٦٧) ــوزراء  ال ــس  مجل ــرار  ق ــق  تطبي
ــي  ــا ( ٢٠٨٠١/٨/٢ ) ف ــنة ٢٠١٠ بكتابه لس

 ٢٠١٠/٩/١٦
ــة  االقتصادي  – ــة  املالي وزارة   -: ــاً  خامس
ــي ٢٠١٠/١٠/١٩ موجهاً  ــا ٥٣٢٤١ ف بكتابه
الى الهيئة العامة للضرائب باإلشارة الى 
ــط املذكور في الفقرة  كتاب وزارة التخطي
ــس الوزراء  ــه ( قرار مجل ــاله عنوان ( ٤ ) أع

املرقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ ) .
ــن هذه النصوص و القرارات تصر  بالرغم م
وزارة املالية بحجج مختلفة ال أساس لها 
االّ من قبل نفر من املوظفني على ان قرارات 
ــاً  ــة ضمني ــورة معطل ــادة الث ــس قي مجل
ــلطة االئتالف املؤقتة و هذا  مبوجب امر س
ــذا املوظف  ــق و قصد ه ــي للحقائ مجاف
اإلساءة للدولة العراقية بجميع أركانها و 
خاصة احلكومة و السيدة وزيرة املالية كي 
ــارة  الى  ــة عليها . وجتدر  اإلش ــع الالئم تق

ــوزراء هم ( أعضاء في  ــادة ال ان جميع الس
ــاريع  ــوزراء ) تطرح عليهم مش مجلس ال
ــم يعترض  ــاذا ل ــني فلم ــرارات و القوان الق
ــيد وزير املالية حينها على هذا القرار  الس
ــداً حيث بدأت  ــغ الصعوبة ج ــر بال . و االم
ــركات ذات  ــه الش ــل توجي ــة الدخ ضريب
ــة بإقامة الدعاوي في احملاكم و بناءً  العالق
على هذا التوجيه قدمت احدى الشركات 
ــة – إضافة  ــيد وزير املالي ــوى على الس دع
ــتناداً  اس ــوى  الدع ــبت  ــه فكس لوظيفت
ــر و بالرغم من ذلك  للمعطيات آنفة الذك
ــتئناف الدعوى في رئاسة استئناف  مت اس
ــتئنافية  ــداد / الرصافة – الهيئة االس بغ
ــب قرارها ( ١٨٧٥ / ــى التي قررت مبوج األول

ــالم (١٢٠)  ــي ٢٠٢٢/١٢/٢١ إع س١ /٢٠٢٢ ) ف
برد دعوى املستأنف وزير املالية و املصادقة 

على قرار احلكم .
ــإن احلجة  ــا تقدم ف ــى م ــاء عل ــه و بن علي
ــتقصم ظهر  ــة التي س ــة و القش الدامغ
ــم تنتبه وزارة  ــذه البيانات و ان ل ــر ه البعي
ــؤدي الى تدويل  ــذه الوقائع قد ت املالية له
ــر  القضية في احملكمة الدولية و ستخس
ــة نتيجة تعنت  ــة تكاليف باهض احلكوم
هذا النفر (املوظف) فضالً عن أجور احملاماة 
و الرسوم و التبعات القانونية األخرى و ان 
هذه الشركات محمية من قبل منظمات و 
دول و السيدة وزيرة املالية بعيدة كل البعد 
ــكالية حيث لم يحصل هذا  عن هذه اإلش
ــتيزارها ، راجني منها إعادة النظر  عند اس
ــاف العراق من  ــب انص ــدد ذلك .الواج بص
ــاة  ــاً  كالش ــه ضعيف ــهِ و ان ال جنعل نِ محَ
ــاب .واعتقد في قرارة  ــها الذئ التي تفترس
ــي ان هذا املوظف حاقد على العراق  نفس
ــى الوضع احلالي و يريد ارباك العملية  و عل

السياسية برمتها .
و اهللا من وراء القصد .

تعاني منطقة سنجار التابعة الى قضاء مركز احللة 
من شح املاء الصافي للشرب صيفاً وشتاءً وبحسب 
ــم الصيانة حيث  ــوفات مديرية ماء بابل / قس كش
ــاً مبد انبوب للماء لألماكن  تقوم املديرية اعاله حالي
ــنجار ، ويرجو املواطنون  القريبة من مشروع ماء س

ــع انبوب للماء أكثر  ــكنة املنطقة اعاله بوض من س
سعة من األنبوب احلالي .

عنهم 
 رسول حسني الحمداني

ــلوكية  ــى تتعلق بوجود ظواهر س ــالة األول * الرس
مريضة من قبل شباب طائش في محافظة املثنى 
/ السماوة حيث يتعرضون لكبار السن من الفقراء 
واثارة الفوضى من الساعة (٧) مساءً حتى الساعة 
ــيد وزير  ــالً وان املطلوب من الس ــرة لي احلادية عش
الداخلية احملترم توجيه مدير شرطة قضاء الوركاء 
ــيرة  ــرطة وخاصة في قرى عش ــيير دوريات ش بتس
ــران والطوال  ــميح وامللحان واحلم ــم وآل س الظوال
بهدف احلدّ من الفوضى هناك جراء كثرة الدراجات 

النارية والستوتات والدراجات الهوائية.
ــيد وزير  ــدة الس ــة تتعلق مبناش ــالة الثاني * الرس
الداخلية احملترم باإليعاز الى قائد شرطة محافظة 
ــاء  ــرطة قض ــر ش ــه مدي ــادي لتوجي ــار ـ الرم األنب
ي لظواهر غير  ــدّ ــة للتحرك من اجل التص الفلوج
ــباب  ــلة من الش ــة يقوم بها ش ــة ومزعج مقبول
ــداً في مركز  ــاعات الفطور وحتدي ــد س وخاصة بع
ــو خالد والبو  ــات ومنطقة اجلفة ـ قرية الب الفالح
ــارع العام حيث يقوم  ــيما في الش ــى وال س عيس
ــلة من املراهقني بالتجاوز على املارة وخاصة من  ش

كبار السن واالستهزاء بهم .
ــيد وزير الداخلية عبد  ــالة الثالثة أمام الس * الرس
ــمري والفريق عادل اخلالدي وكيل شؤون  األمير الش

الشرطة لوزارة الداخلية والفريق ماهر جنم / وكيل 
ــيخ  ــة يرجو فيها الش ــتخبارات وزارة الداخلي اس
احلاج جاسم احلجيمي من اجلنوب االتصال به عبر 
ــل تقدمي التهاني لهم  هاتفه (٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) ألج

واللقاء بهم كل على انفراد لطرح أمور عامة .
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عمود 

ــد  ــى املغامر، حني ش ــة ذلك الفت ــمع قص ــار من يس يح
ــا  وهو لم يزل شابا يافعا بل مازال في سن  رحاله لفرنس
ــة حتدٍ ام  ــرة جنونا ام حلظ ــل كان قراره بالهج ــا، ه الصب
حلم يقظة طاملا عاش تفاصيله مع ذاته املتمردة !!سؤال 
ــتمع لصديقي االنيق الدكتور كاظم  حيرني حقا وانا اس
املقدادي يقهقه حتى كادت الدمعة تطفر من عينيه وهو 
ــى عليها نصف قرن  ــي عن تلك الذكرى التي مض يحدثن
ــفر ، ولم ينتظر حتى ال تبرد همته وهو  حني استعد للس
ــب متحديا االصحاب والذين ال يرون  يتجه إلى جهة الغي
ــوى سبابتهم ، حينما يؤشرون نحو هدف .وصاحبهم  س
ــه كما  ــتقبل يتلمس ــل الغيب ، املس ــري من خل الذي ي
ــع بني اخلام واحلرير.  يتلمس البزاز بضاعته، فالفرق شاس
ــا ، افرد لكل  ــيارتهُ ب٦٠٠ دينار كي يقتات بثمنه ــاع س ب
شهر ١٠٠ دينار . كلت قدماه في شوارع باريس يبحث عن 
ــأ  عملٍ  يقارن بني محلة الرحمانية والعطيفية التي نش
وترعرع فيهما   وبني باريس التي الهبت مشاعر العظماء 
.ومن حسن صدف الصعلكة، قرأ اعالن ملدرسة للجالية 
ــة عربية ، وهو اول  ــة . وهي بحاجة الى مدرس لغ اجلزائري
ــتقر نفسيا وماديا ،  عمل يقوم به في باريس . بعد ان اس
قدم اوراقه جلامعة السوربون وحصل على شهادة الكفاءة 
عام ١٩٧٥ وعلى شهادة املاجستير (اجلانب السايكلوجي 
ــهادة  ــام ١٩٧٧ .واخيرا .. على ش ــياحي) ع ــالن الس لالع
ــة العربية  ــة في الصحاف ــارات الفكري ــوراه ( التي الدكت
املهاجرة) عام ١٩٧٩ .وتوالت نشاطاته التربوية واالعالمية 
ــيراك رئيس  ــرى لقاءات  وحوارات مهمة مع جاك ش .. اج
ــي والفيلسوف روجيه غارودي ، ومع شاعر  الوزراء الفرنس
ــد اجلرائد واجملالت  ــية لويس اراكون. ورف املقاومة  الفرنس
العربية والعراقية بالكثير من املوضوعات في السياسة 
ــن وقرر الفتى املغامر انهاء جتربته املثيرة بعد  واالداب والف
ــابه  ــياحية على حس ــه العلمية والس ــل مهمت ان اكم
ــنة ١٩٨٨ .. عاد  الى ارض الوطن متحمسا  اخلاص .في س
ــدأ رحلته القادمة  ــة علمه واجتهاده ويب ، ليقدم حصيل
ــداد ومحاضرا في  ــي كليه اللغات/جامعة بغ محاضرا ف
ــتنصرية ومدرسا في  مادة العالقات العامة/اجلامعة املس
ــرج فيها حتى ترأس  ــة االداب جامعة بغداد التي تخ كلي
ــة بغداد ودرس  ــة العلمية في كلية االعالم جامع اللجن
ــراء االردنية وفي  ــي جامعة البت ــادة العالقات العامة ف م
سنة ٢٠١٤-٢٠١٨ اسهم في تأسيس كلية الفارابي ودرس 
ــس قسم االعالم فيها. ومن شذرات  مناهج االتصال واس
ــوع ثقافي في  ــث ظهر له اول موض ــيرته الذاتية: حي س
ــنه ١٩٦٧ ، ترأس حترير جريدة  ــدة التآخي العراقية س جري
ــكرتيرا لتحريرها  ــد ان كان س ــة اجلامعية ، بع الصحاف
عندما كان طالبا .حصل على عضوية نقابة الصحفيني 
ــة الصحفيني العرب  ــو نقاب ــام ١٩٧٤ ، عض العراقيني ع
ــم الكتب التي  اصدرها املقدادي : كتاب اوراق  ١٩٨٤  ... اه

باريسية سنة ١٩٨٤.

د.انسام اِّـعروف

ــطوة طيف» للشاعر العراقي   «س
ــل قصيدة نثرية  أحمد البياتي، متث
ــاعرية  ــة مليئة بالصور الش غنائي
واملفردات الغنية التي حتمل دالالت 
ــية عميقة. تنطوي القصيدة  نفس
على الكثير من املعاني والرموز  التي 
متثل اجلوانب النفسية واإلنسانية 
ــث يبدو  ــم، حي ــاعر او املتكل للش
ــي الذات  ــي من انفصام ف أنه يعان
ــق، ويعاني  ــبب العش الواعية بس
من احلزن والشوق واإلحباط واأللم.
يستخدم الشاعر البياتي في هذه 
ــبيهات  القصيدة الكثير من التش
ــي تعبر عن  ــاعرية الت والصور الش
حالته النفسية، فقطع األوتار في 
ــه، بينما  ــار أمال حلمه متثل انكس
ــروخة إلى حزنه  ــز األغاني املش ترم
الشديد. ويتضح من خالل القصيدة 
ــن عدم القدرة  ــم يعاني م أن املتكل
ــعوره، فقد  ــم في ش ــى التحك عل

يشعر باحلزن والشوق واأللم في أي 
ــدة العديد  ــتخدم القصي وقت.تس
ــة والتقنيات  ــاليب األدبي ــن األس م
الشعرية التي تساعد على إيصال 
ــكل أفضل.  ــاعر واألفكار بش املش
ــاليب الصور  ــذه األس ــرز ه ــن أب وم
الشاعرية والتي تستخدم بشكل 
واسع في القصيدة، مما يخلق صورًا 
رائعة في ذهن القارئ ويعزز من تأثير 
ــتخدم  ــه. كما تس ــدة علي القصي
ــاع  واإليق ــة  القافي ــدة  القصي
والتكرار، وهذا يساعد على إيصال 
ــي  ــر اإلميان ــادة التأثي ــالة وزي الرس
استخدام  الشاعر  للقصيدة.يتقن 
ــاعرية  املش ــور  الص ــن  م ــد  العدي
ــذا  وه ــاعرية،  الش ــبيهات  والتش
ــتخدم اللغة  ــه ال يس ــدل على أن ي
ــعرية كوسيلة للتعبير فقط،  الش
ــتخدمها كوسيلة للتعبير  بل يس
ــى  عل ــاعره.  ومش ــه  عواطف ــن  ع
ــتخدم الصورة  ــال، تس ــبيل املث س
ــارة إلى احلالة  ــار حلمي» لإلش «أوت
ــة  ــة الداخلي ــة احلساس العاطفي
ــتخدم  ويس ــاعر،  للش ــة  الالواعي
ــف  ــل» لوص ــور لي ــورة «كعصف ص
حالة احليرة واالضطراب التي يشعر 
ــة الفنية،  ــاعر.من الناحي بها الش
ــتخدام اجليد  ــص باالس ــز الن يتمي
ــاعرية،  الش والصور  ــبيهات  للتش
وبتداخل األفكار واملشاعر اخملتلفة 
ــع بعضها البعض  ــي تتمازج م الت
ــكل صورة شاعرية متكاملة.  وتش
ــا اإليقاع  ــاعر أيضً ــتخدم الش يس
ــكل ابداعي  والقافية والتكرار بش
ــاعره الداخلية وتعزيزها. إلبراز مش

ــعري  ــص الش ــول أن الن ــن الق ميك
ــن حالة  ــف» يعبر ع ــطوة طي «س
ــار واإلحباط واحليرة، ويعبر  االنكس
عن الشعور بالفقدان والوحدة بفن 
ــاعر تناول اللغة  متقن. يجيد الش
ــاعره  ــن مش ــر ع ــعرية لتعبي الش
ــي  ــراز اجلانب النفس ــة وإب الداخلي
ــدة  قصي ــط  رب ــان.وميكن  لإلنس
ــد البياتي  ــف» ألحم ــطوة طي «س
النفسي لفرويد،  التحليل  بنظرية 
ــن حالة  ــدة ع ــر القصي ــث تعب حي
ــاعر جتعله  ــدة للش ــية معق نفس
ــع احلبيبة التي  ــد االندماج م ينش
تركته وأفلتت من قبضته، ويشعر 
ــي،  والتخل ــار  واإلنكس ــدة  بالوح
ــاعر  واملش ــكار  األف ــذه  ه ــر  وتعتب
ــل  ــي التحلي ا ف ــائعً ــا ش موضوعً
ــير تلك  ــي.كما ميكن تفس النفس
ــن طريق حتليل  ــية ع احلالة النفس
بعض الكلمات في القصيدة، مثل 
«قطعت أوتار حلمي» و «جثت على 
ــوق»،  ــمعة ش صدري» و «أذوب كش
ــاط والتجريح  ــي تعبر عن اإلحب وه

ــى ذلك فأن  ــف. باالضافة ال والضع
ــاعرية في  ــور الش ــتخدام الص اس
ــة  ــر احلال ــس تأثي ــدة يعك القصي
ــث  ــاعر، حي ــى الش ــية عل النفس
ــتخدم األفكار املعقدة والصور  تس
ــاعر وتعكس  املتعددة لتصف الش
حالته النفسية الصعبة.باإلضافة 
ــدة تعبر عن  ــك، فإن القصي إلى ذل
ــاعر بوضوح  النفسية للش احلالة 
ــطر  ــتخدامه لألس ــالل اس ــن خ م
ــي  والت ــة  واملتقطع ــة  املنفصل
تعكس حالة الفزع والتفكك. كما 
ــتخدام الصور الشاعرية  يعتبر اس
ــدة  ــكار املعق ــس األف ــي تعك والت
ــار   واملتناقضة، عالمة على االنكس
ــذي يتطلب  وال ــد  املعق ــي  النفس
ــد والوقت لفهمه  ــر من اجله الكثي
ــام، يعبر  ــكل ع ــك شفرته.بش وف
ــطوة طيف»  ــعري «س ــص الش الن
ــاعر،  ــخصية للش ــة ش ــن جترب ع
ــيرها بشكل مختلف  وميكن تفس
ا ملواقف وخلفيات كل من يقرأ  وفقً
النص، وهذا ما يجعل الشعر قابالً 
ــكل واسع  ــي بش للتحليل النفس
ــطوة  ــدة «س ــامل.تتميّز قصي وش
ــي  ــد البيات ــاعر أحم ــف» للش طي
ــزة، فهي  ــعرية املتمي ــة الش باللغ
جتمع بني اللغة العربية الفصيحة 
ــعبية  الش ــات  الكلم ــض  وبع
ــي تعبر  ــة والت ــيطة واملتداول البس
ــة  ــية العميق ــة النفس ــن احلال ع
ــاعر. وتتناغم  ــها الش التي يعيش
ــكل  ــي القصيدة بش ــات ف الكلم
ــعرية  تبدو كمنظومة ش يجعلها 
ــاعر. ــن معاناة الش ــدة تعبر ع واح

ــلوب االدبي في  ومن خصائص األس
ــدة، توجد الكثير من الصور  القصي
ــتخدمها  ــي يس ــبيهات الت والتش
ــاعر لتوضيح معانيه وأفكاره.  الش
ــتخدمها  ــن بني الصور التي تس وم
ــرح  ــة الف ــي «أجنح ــدة ه القصي
ــوق،  ــمعة ش ــي، أذوب كش هجرتن
ــاح، طيفها يصهر  فوق وجه الصب
ــذه الصور على  ــاعد ه وقتي»، وتس
ــي  ــية الت ــة النفس ــح احلال توضي
ــعر  ــو يش ــاعر، فه ــها الش يعيش
باألسى والفقدان واالنفصال.وتتميّز 
الرائع،  القصيدة باإليقاع الشعري 
ــة  ــي تتألف من أبيات متجانس فه
ــاع، وهو ما  ــير على نفس اإليق تس
يحقق تأثيرها على القارئ، فتصبح 
القصيدة كأنها موسيقى تعبر عن 
معاني وأفكار الشاعر.وفي النهاية، 
ــطوة طيف»  ــول إن «س ــن الق ميك
ــلوب االدبي  ــز باألس ــدة تتميّ قصي
ــعري الرائع،  ــاع الش ــي واإليق الراق
ــية عميقة  ــن حالة نفس وتعبر ع
ــا  ــا يجعله ــاعر، مم ــها الش يعيش
ــتحق مكانة مرموقة في األدب  تس

العربي املعاصر.
القصيدة

( سطوة طيف )
اسطوانة أغانٍ مشروخة
تتكئ على حافة شمس

قطعت أوتار حلمي
كعصفور ليل توسد الغزل

قرَعتْ باب الروح
سافرت في شراييني

جثت على صدري
تركتني مرميا في عش الذهول

كتبتها قصيدة ليل
على نافذة شفاهي

موسيقى جنونها حتاصر خطاي
ــي  يتوعدن ــاحب  الش ــا  صباحه

بالرحيل
ــوق  ف ــد  تتوال ــرة  متكس ــروف  ح

الغيمات
أوجاع ظلت طريقها تشاكسني

تتناسل فوق خيالي
ــد  جل ــدي  أرت ــني  العين ــض  مغم

تعاويذي
مالمحي نامت على أبواب هواجس 

اإلنتظار
ياقلق الليل !!..

أحس بإنهزام نوارسي
مرآة الروح أرهقها النعاس

أجنحة الفرح هجرتني
أذوب كشمعة شوق

فوق وجه الصباح
طيفها يصهر وقتي
يذيبني في سطوته

أبحث عن وجه يلملم شتاته
شوق محموم يرهقني

قذفني لصمت موصد باحليرة
أيُّ إمرأة نامت في أساطيري

مشت خلف جفوني
صلبتني على تالل اجلمر
عمدتني بثلج الفصول

على رمال متحركة
سقتني أمواج الغرام

متى ... متى 
يغلق حزني أبوابه ؟.

متابعة / القسم الثقاَّـ
اعلن مسؤول مبنى القشلة 
ــد مايح عن موافقة وزير  احم
واالثار  ــياحة  والس ــة  الثقاف
ــكاك وبتوجيه   ــد الف أ.د احم
ــة د.ليث مجيد  ــس الهيئ رئي
واشراف مباشر من  ومتابعة 
قبل مدير عام دائرة الصيانة 
ــن عبد  ــاد حس ــدس اي املهن
حمزة انطالق فعاليات شهر 

ارض  ــى  عل ــرمي  الك ــان  رمض
ــة ايام  ــلة طيل ــع القش موق
الشهر الفضيل بعد االفطار 
ــدة  الواح ــاعة  الس ــى  وال
ــل  ــف اللي ــد منتص ــن بع م
ــل.. الفضي ــهر  الش ــة  طيل

ــات  الفعالي ان  ــح  ماي ــال  وق
رمضانية  ــيات  امس تتضمن 
ــة  وثقافي ــعرية  ش ــدوات  ون
ــة  واجتماعي ــة  واقتصادي

ومعارض  وبرامج  ومسابقات 
متنوعة  ومهرجانات  للكتب 
باالضافة الى بازارات لالعمال 
اليدوية مختلفة مشيرا الى 
ــلة  ــع القش ــالكات موق ان م
ــتعدادتها  اس ــت  اكمل
الكرمية  العوائل  ــتقبال  الس
ــة  ــوزارة كاف ال ــر  ــا دوائ داعي
الثقافية  ــات  الفعالي القامة 

على ارض املوقع.
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 هادي عباس حسني
ــتمع  ــري كنت اس ــي صغ ــا  ف وان
ــا _ البد أن  ــي دائم ــردده اب ملثل ي
ــمس على احلرامية... ــرق الش تش

ــال _ يا أبي  ــأل ابي باحل كنت اس
ــمس أشرقت لكن ليس  هذه الش
ــكت حلظة  على احلرامية...؟  يس
ــرد _  ال  ــي وي ــب لفطنت ويتعج
ــكت  ياولدي...ثم يس ــتعجل  تس

ــذي لفحته   ــي ال ــرا في وجه ناظ
ــمس متوز احلارقة،  لذا  ــعة ش أش
ــت الظل الذي  ــدي  حت أخفي جس
ولدته هذه األشعة ألساله سؤاال 
ــا أبي اال يوجد حرامية.... اخر _ ي

ابتسم في وجهي ببساطة ونطق 
ــة موجودون  كا  باحلال _ احلرامي
ــى الرد  ــد اصبر عل ــم اع األزمان..ل
على املثل الذي بقى يردده سنوات 

ــه  ــه عمره الذي عاش ــى نهاي حت
ــوا  امتلك ــة  احلرامي وكل  ــا،  معن
ــي اصبحت  ــي الت ــا اال عائلت بيوت
كبيرهم، لم منتلك دارا بل قضينا 
ــل بااليجار من  ــذه األعوام نتنق ه
ــم احقق حلم ولدي  بيت لبيت، ل
الصغير ان يسكن ببيت مستقل، 
ظل أمله لن ينتهي منه ملا استمع 
ــوم حفظني اياه  ــى مثال جده ي ال

ــمس على  ــرق الش _ البد أن تش
ــمس كل  ــت لش ــة.. عجب احلرامي
ــكوا  ــرق وتغيب ولم ميس يوم تش
ــدي  ول رد  ــي  افزعن  ... ــة   باحلرامي
الصبي  ملا قال لي _ موت يا زمال 
حتى يأتيك الربيع.... باحلق شعرت 
ــي عندما ردني مبثل  بانه افهم من
اكثر جرأة، الندهش عندما اضاف 
ــمس  الش  _ ــق  نط ــاطة  وببس

ــوا  أصبح ــة  احلرامي الن  ــذورة  مع
ــاب  بالكامل...غ ــا  وجه ــدون  يس
ــق البعيد  ــمس وباالف ــرص الش ق
ــون التغيير  ــع يتابع ــا اجلمي بينم
ــام وزاري أفضل، قفز  ــد  بنظ اجلدي
ولدي االكبر  صائحا _ افرحوا ان 
ــرتنا فاز باملركز األول  احد من عش
فيها  وميكن غدا أو بعده ستشرق 

الشمس على احلرامية.

هاشم عباس الرفاعي

الليل  مضى مرخيا سدوله
وانا لبزوغ فجرك متأمال
في الشام تنسى الليل 

ويأخذك  السهر 
بني مقهى وشارع وحانة
بها من يتفتقد اجلمال

بني اهلها جتد كل جميل لك منه مغنم
هي الشام تنسيك الهموم ووجع الطبيب 

يردم
هي الشام وجميالتها لهن تقف احلياة 

تكبيرا
هن بنات لم يدنس طهرهن وبحبك 

طرطوس.
وبحبك أيا طرطوس يا مدللة البحر يحلو 

إلسهر
وانت يا جميلة احمليا يادمشق لهم االصل

هن من تعلمن منك اجلمال وعطر الياسمني
لهن عطر

وعطرك يادمشق ياشام يا كبيرتهن 
يتعلمن

اه بطرطوس تركت قلبا للوجود بها يلهف
هي الشام وطهرها في بغداد له الف موضع
اه بغدادنا بك يلوذ الفقر واجلهل وانت من.

من كنت لغيرك تعلمي
كم حبيبة لك يا هذا الفؤاد سحقت باسم 

تخلفهم
اه أيا شامنا منك التعلم ينتهل

وربيعك اجلمال منه ينهل
كل الواتي ادعني اجلمال امامك جمالهن 

يذهب
وربيعك ال ربيع منه اجمل.

جواد عبد الجبار العلي

ــذا الصرح  ــي ه ــرح الوطن ــة املس قاعــ
رضت عليه  ــذي عُ ــرحي ال الثقافي و املس
ــة والعربية  ــرحيات العراقي ــل املس أجم
والعروض الرائعة للفرقة القومية للفنون 
الشعبية ، وكذلك احلفالت الغنائيـة وما 
ــمفونية الوطنية  أبدعت به الفرقة الس
ــام إلى عروض  ــير بإهتم ــة . ونش العراقي
ــا التي  ــاء وعروضه ــة لألزي ــدار العراقي ال
ــاب كل دول العالم ،  ــت إعج ــت ونال جلب
ــخصيات العربيـــة  وكان الضيوف والش
ــذا الصــرح  ــاً به ــر دوم ــة تنبه واألجنبي
احلضاري وكذلك إسلوب التنظيم العالي 
ــي  ــخاص وترقيم كراس ــول األش في دخ
ــخصيات  ــور ومقصورات كبار الش احلض
ــر احلضور حني  ــور . وينبه ــوم احلض وعم
ور  دخولهم فيتمتعون بإسلوب عرض صُ
ــني  ــني الرواد واملؤسس ــني العراقي الفنان
ــن  ــي تزيّ ــينما الت ــرح والس ــن واملس للف
ــبة  ــاركني باملناس ور املش ــة مع صُ القاع
ــني  واملمثل ــني  والفنان ــــــرحية  املس أو 

ــاً األعمال  ــرق ، ونتذكر دوم وأعضــاء الف
ــزة التي  ــرة والرائدة املتمي ــة الكبي الفني
رضت في هذا الصـرح الثقافي والفني  عُ
الكبير . وقـد توالت املسؤوليــة في إدارة 
ــب  ــرح كبار الفنانني اإلداريني وحس املس
ــم  ما جتول به ذاكرتي الفنان الكبير قاس
ــن الفنانني الذين كانت  املالك والعديد م
ــرحية ومنهم الفنـــان  لهم عروض مس
ــك كان  ــي كذل ــــن العل ــج محس واملنت
ــؤولية  ــتلموا املس من اإلداريني الذين إس
ــذي كان يعمل  ــي ال ــيد أكرم الطائ الس
بشكل  أبهر املسؤولني في وزارة الثقافة 
ــاطه وعمله الدؤوب .  على متابعته ونش
وحني نستذكر كل هذه املقومات لنجاح 
ــدور الكبير لوزارة  ــرح الوطني هو ال املس
ــة ورعاية  ــي متابع ــة ف ــة العراقي الثقاف
ــارح والقاعات في  ــم املس ــادة تنظي وإع
عموم العراق . ودور الوزارة والسادة املدراء 

ــتاذ  والفنان الرائع  واملوظفني أمثال األس
فؤاد ذنون رئيس الفرقة القومية وعروض 
ــني  ــاب العراق ــت إعج ــي نال ــة الت الفرق
ــرحيات  ــم في تقدمي املس ــرب ودوره والع
ــع انفتاحهم على  ــال الهادفة ، م واألعم
ــد والكليات،  ــي املعاه ــتيعاب خريج إس
ــي تفيد  ــم الت ــى أعماله ــراف عل واإلش
ــاتهم وبحوثهم . حتى مت  ــاريع دراس مش
ــع إيجاد  ــرح م ــدمي عروضهم في املس تق
الدعاية واإلعالن لها لضمان جناحها  ، ألن 
ــرح  القرار والفكرة املهمة هو تقدمي مس
ــرحاً جتارياً. اليوم  وطني  هادف وليس مس
ــة ورعاية  ــات اخملتصة بحماي ــو اجله ندع
ــه ، والعمل على  ــي وأهل ــرح العراق املس
ــس عليها وبناها  جناح مقوماته التي أس
ــرواد األوائل ، كما عليهم رعاية مرتادي  ال
ــرح من املواطنني املتابعني للجهود  املس

الفنية املبدعة .

البينة الجديدة /  إخالص العامري

ــياحة واآلثار  ــة م وزير الثقافة و الس برعاي
ــي  ودعماً  ــتاذ د.أحمد فكاك البدران األس
ــا مع  ــي وتزامنً ــي العراق ــراك  الثقاف للح
وصول سفينة ( لوغوس هوب ) التي حتمل 
ــا للكتاب و على  ــر معرضا دوليا عائم أكب
متنها (٣٢٠) سائحا و متطوعا من جميع 

أنحاء العالم ومن مختلف اجلنسيات ، مت 
افتتاح متحف البصرة احلضاري خالل أيام 
ــاعة  ــهر رمضان املبارك يوميا من الس ش
السابعة مساءً وحتى احلادية عشرة ليال 
ــوب ) زارت   ــفينة (لوغس ه ــر  أن س ، يذك
ــبت  ــت العراق يوم الس ــة ووصل (١٦٠) دول
ــدة (١٥) يوما  وتعد هذه  ــي و متكث مل املاض

الزيارة األولى لها في تاريخه.
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 Iraqi oil tankers company 
Announce the limited tender (2/2023) 

Purchase of an oil products 
  
   The Iraqi Oil Tankers Company (IOTC) one of 
Iraqi ministry of oil entities is pleased to announce 
the limited tender (2 /2023) to purchase one oil 
tankers with a capacity of (45 - 50) thousands tons 
during a period of (60) days from signing the 
contract (delivered to the ports of United Arab 
Emirates) according to the specifications and 
conditions listed below. 
Those who wish to participate in the tender from the 
experienced and specialized companies visit the 
company’s headquarters (Basra / Saad Square / in 
front  of Bab Al-Zubair colleges) in order to 
purchase the tender documents for an amount of 
(10,000,000 IQD) ten million Iraqi dinars that are 
not refundable and the bidders for tender should be 
presented in two separated and  enclosed 
envelopes the first one includes the technical offer 
and the second contains the commercial offer and 
the required documents, the presented envelops 
should be closed and sealed, with the name of the 
tender, its number, the name of the company, its E-
mail, and sufficient information written on it, and 
that the dates set below should be taken into 
account when submitting: 
- A conference will be held to answer the inquiries 
of  -the tender participants on Tuesday 11 / 4 / 2023. 
- The tender closing date is 12:00 pm on 
Wednesday 19 / 4 / 2023. 
- The bid opening date will be on Thursday 20 / 4 / 
2023. 
In the event that any of the dates above coincides 
with an official holiday, it will be postponed to the 
next day, any presented tender after the tender 
closing date will be neglected. 
For more information, please visit the official 
website of the company. 
www.iotc-basra.com  
Email: iotc_basra@yahoo.com       
info@iotc.gov-basra.com 
 

rojectP 
Purchase one oil products tankers 
(imoll/imolll) with tonnage from (45,000-50,000) 
DWT. 
Technical specification:                     
1- All requirements to be update with IMO II, III 
regulations (technical, environment and safety). in 
addition to (EEXI Technical file) (SEEMP I, II, III). 

 شركة ناقــالت النفط العراقيـــة / شركــة عامة 
 )2/2023( بطريقة التأهيل الفنيعالن مناقصة ا

 ة ــمنتجات نفطي  ةشراء ناقل
 
    

ــة      ــنفط العراقيـــ ــاقالت الـــ ــركة نـــ ــدىتعلـــــن شـــ ــكيالت  إحـــ تشـــ
ــة ( ــنفط مناقصــــ ــي )2/2023وزارة الــــ ــل الفنــــ ــة التأهيــــ  بطريقــــ

ــ  ــراء ناقلــ ــة بشــ ــة  ةالخاصــ ــات نفطيــ ــعة (منتجــ ــف) 50-45ســ  ألــ
ــدة  ــاه وبمـــ ــي أدنـــ ــة فـــ ــروط المدرجـــ ــفات والشـــ ــن بالمواصـــ طـــ

ـــز ( ـــارات تجهيـــ ــوانئ االمـــ ــى (مـــ ــلة الـــ ــا) واصـــ ــتون يومـــ ســـ
 ).العربية المتـحدة

 
 

فعلــــــى الــــــراغبين باالشــــــتراك بالمناقصــــــة مــــــن ذوي الخبــــــرة 
ــي  ــائن فــ ــركة الكــ ــر الشــ ــة مقــ ــاص مراجعــ ــرةواالختصــ /  (البصــ

ــائق  ــراء وثـ ــر) لشـ ــاب الزبيـ ــات بـ ــع كليـ ــل مجمـ ــعد / مقابـ ــاحة سـ سـ
ــدره  ــغ قــ ــاء مبلــ ــة لقــ ــين) 10,000,000(المناقصــ ــرة ماليــ  عشــ

ــار ــي دينــ ــة للــــ  عراقــ ــر قابلــ ــي ـغيــ ــاء فــ ــديم العطــ ــتم تقــ رد وأن يــ
ــرف ــلينين ظــ ــ  منفصــ ــمن احــ ــر دايتضــ ــي واألخــ ــرض الفنــ هما العــ

والمعـــــايير والوثـــــائق المطلوبـــــة وان تكـــــون العـــــرض التجـــــاري 
ــروف  ــ الظـــ ــ  ةمغلقـــ ــم المناقصـــــة ةومختومـــ ــه أســـ  مثبـــــت عليـــ

ورقمهــــــا واســــــم الشــــــركة وبريــــــدها االلكترونــــــي ومعلومــــــات 
 -التقديـــم: ادناه عند  المثبتةة وأن تراعى المواعيد ــكافي

 
 
 
 

 

ــارات  - ــن استفســ ــة عــ ــاص باإلجابــ ــؤتمر الخــ ــد المــ ــد عقــ موعــ
ــوم  ــة يــ ــي المناقصــ ــتركين فــ ــاءالمشــ ــادف  الثالثــ  / 11المصــ

4 /  2023. 
ــن  - ــاعة الثانيــــة عشــــر ظهــــرا مــ موعــــد غلــــق المناقصــــة الســ

 .2023/  4/   19المصادف  االربعاءيوم 
ــباحا   - ــاءات المناقصــــة الســــاعة التاســــعة صــ موعــــد فــــتح عطــ

 .2023/ 4/  20المصادف     الخميسمن يوم  
صــــادف اي مــــن المواعيــــد اعـــــاله عطلــــة رســــمية فيؤجـــــل  إذا

ــد  ــدم بعـــد موعـ ــاء يقـ ــل اي عطـ ــه وســـوف يهمـ ــوم الـــذي يليـ الـــى اليـ
 المناقصة.غلق 

 
ــي أو  ــع االلكترونــ ــارة الموقــ ــى زيــ ــات يرجــ ــن المعلومــ ــد مــ للمزيــ

  -أدناه:  مراسلة البريد االلكتروني 
www.iotc-basra.com 
Email: iotc_basra@yahoo.com      
info@iotc.gov-basra.com 

 
Project 
Purchase one oil products tankers 
(imoll/imolll) with tonnage from (45,000-50,000) 
DWT. 
Technical specification:                     
1- All requirements to be update with IMO II, III 
regulations (technical, environment and safety). in 
addition to (EEXI Technical file) (SEEMP I, II, III). 

2- Building year2020 and above. 
3- Classification society to be one of the 
international associations of classification societies 
(IACS) except (ccs). 
4-  The Vessel has been built at a reliable 
international origin. 
5- Vessel must be inspected by Iraqi independent 
committee with inspection company nominated by 
IOTC. 
6-  Under water survey shall be carry submitted out 
by well-known authorized companies, society in 
order to insure no indication to any accident or 
damage on under water part before deliver on seller 
account. 
7- All certificates valid for (6-9) months after official 
they received by i.o.t.c. 
8-  Provided with standard spare parts 
requirements for deck, engine and all the 
accessories, including the electrical equipment 
should be supplied by sufficient spare parts in 
addition to generator spear parts to overhaul for two 
engines. 
9- Catalogues, equipment manual records, 
calibration tables and cargo calculation tables must 
be available onboard by two sets in English 
language approved soft and hard. 
10- All deck and engine machineries (Pumps, 
Purifiers, and Boilers… etc.)  to be built by one of a 
well-known company provided spare parts will be 
available in the market. 
11- Vessel must be suitable to charging in Arabic 
Gulf region. 
12- Vessel to be Delivered to the buyer in one of 
UAE Ports or Iraqi territorial water . 
13- Cargo and slop tanks to be equipped with 
heating system and all tanks must be coated 
dealing with updated technical standards, as well 
as engine equipped with IG. 
14- Preference to framo deep well cargo pumps 
and slop tanker pump.  
  
The required criteria: 
1- 50,000,000 (50 million dollars) cash deposits. 
2- Final financial calculations for the last two years, 
or years before 2014. 
3- Annual Revenue amount of (50,000,000 USD) 
Only fifty million dollars of the latest ten years, from 
tender closing date whether it is  sequential  or 
interpreted. 
4- At least one similar project achieved during ten 
years before the tender closing date with an amount 
of (30,000,000 USD) only thirty million dollars. 
 
 
 

2- Building year2020 and above. 
3- Classification society to be one of the 
international associations of classification societies 
(IACS) except (ccs). 
4-  The Vessel has been built at a reliable 
international origin. 
5- Vessel must be inspected by Iraqi independent 
committee with inspection company nominated by 
IOTC. 
6-  Under water survey shall be carry submitted out 
by well-known authorized companies, society in 
order to insure no indication to any accident or 
damage on under water part before deliver on seller 
account. 
7- All certificates valid for (6-9) months after official 
they received by i.o.t.c. 
8-  Provided with standard spare parts 
requirements for deck, engine and all the 
accessories, including the electrical equipment 
should be supplied by sufficient spare parts in 
addition to generator spear parts to overhaul for two 
engines. 
9- Catalogues, equipment manual records, 
calibration tables and cargo calculation tables must 
be available onboard by two sets in English 
language approved soft and hard. 
10- All deck and engine machineries (Pumps, 
Purifiers, and Boilers… etc.)  to be built by one of a 
well-known company provided spare parts will be 
available in the market. 
11- Vessel must be suitable to charging in Arabic 
Gulf region. 
12- Vessel to be Delivered to the buyer in one of 
UAE Ports or Iraqi territorial water . 
13- Cargo and slop tanks to be equipped with 
heating system and all tanks must be coated 
dealing with updated technical standards, as well 
as engine equipped with IG. 
14- Preference to framo deep well cargo pumps 
and slop tanker pump.  
 
 

 المعايير المطلوبة 
نقدية  1 سيولة  (  50,000,000بقيمة  .  دوالر   خمسيندوالر  مليون 

 .)أمريكي
ختامية آلخر سنتين أو للسنوات التي تسبق االزمة المالية الحسابات  ال.  2

 .2014لعام   
للسنوات  دوالر خمسون مليون 50,000,000. إيرادات سنوية بقيمة 3

تاريخ غلق المناقصة سواء كانت هذه السنوات متسلسلة    السابقة منالعشرة  
 متفرقة.او 
سنوات قبل  1.عمل مماثل منجز عدد (4 تتجاوز عشرة  ) خالل مدة ال 

وبمبلغ   العطاء  لتقديم  النهائي  مليون ثالثون  )  30,000,000(الموعد 
 . دوالر

 
 

 
Required Documents:  
1- Providing initial insurance in the amount of 
(500,000) (five hundred thousand dollar) cash 
deposits in the form of a letter of guarantee or a 
certified instrument from a bank and addressed to 
the Iraqi Oil Tankers Company and valid for a 
period of not less than (120) one hundred and 
twenty days from the date of the closing of the 
tender. 
2- A colored and certified copy of the following 
documents (Company incorporation documents, 
(authorized by Iraqi foreign ministry this applied to 
foreign companies), licenses profession certificate. 
3- A letter of no objection to participate in tenders 
and a letter of clearance issued by the General 
Commission for Taxes for Iraqi companies. 
4- The owners of companies and contractors must 
provide proof of withholding the ration card to the 
authorized director of the company for Iraqi 
companies. 
5- The documents of the managing director or his 
representative (a copy of the civil status ID / 
nationality certificate / residence card in the event 
that the managing director or his representative is 
Iraqi), in case of the owner of the company is 
foreign, he should submit a copy of his passport 
with the full address of the company clearly 
mentioned, and mentions the website and e-mail. 
6- Original Tender purchase receipt. 
7- The party submitting the bid shall bear all the 
legal consequences that arise in the event that the 
documents submitted by him and related to him and 
the company prove to be incorrect. 
 
General conditions: 
1- The offer should be presented in two separate 
closed envelopes, one containing the technical 
offer and the other containing the commercial offer 
and the required criteria. 
2- The offer should be presented in US dollars, 
clearly and in writing . 
3-Delay fines are calculated according to the 
following formula: 
Fine for one day= 

Contract amount (original contract amount 
± Any change in the amount)

Total contract duration (Original contract term
± Any change in term) 

× 15% 

4- Initial insurances of the winning tenderer shall be 
confiscated in case he refuses to sign the contract 
after being notified by the letter of referral, or when 
the bidder withdraws his bid during its validity 
period and after closing the tender or refusing to 
correct his mathematical errors in the bid and its 

     
 المستمسكات  المطلوبة   
ــمائة ( )500,000(تقــــــديم تأمينــــــات أوليــــــة بمبلــــــغ  -1 خمســــ

بشـــــكل خطـــــاب ضـــــمان أو صـــــك مصـــــدق او  )دوالر ألـــــف
ــفتجة ــى  ســ ــون إلــ ــراق ومعنــ ــي العــ ــد فــ ــرف معتمــ ــن مصــ مــ

ــن  ــل عــ ــدة ال تقــ ــذ لمــ ــة نافــ ــنفط العراقيــ ــاقالت الــ ــركة نــ شــ
ــق 120( ـــخ غلــ ــن تاريــ ــارا مــ ــا اعتبــ ــرون يومــ ــة وعشــ ) مائــ

 المناقصة.
 
 

التاليـــة نســـخ ملونـــه ومصـــدقة وفـــق االصـــول مـــن الوثـــائق  -2
مــــن وزارة الخارجيــــة  (مصــــدقةتأســــيس الشــــركة  (وثــــائق

ــبة للشـــــركات  ــازه األجنبيـــــة)،العراقيـــــة بالنســـ ممارســـــة  اجـــ
 المهنة.

ــن االشــــتراك بالمناقصــــات وكتــــاب  -3 ــاب عــــدم ممانعــــة مــ كتــ
ــراءة الذمـــة صـــادرة مـــن الهيئـــة العامـــة للضـــرائب بالنســـبة  بـ

 العراقية.للشركات  
ــا يثبـــــت  -4 ــديم مـــ ــاولين تقـــ علـــــى أصـــــحاب الشـــــركات والمقـــ

لمــــــدير المفــــــوض للشــــــركة حجــــــب البطاقــــــة التموينيــــــة ل
 العراقية.بالنسبة للشركات  

 
مــــــن  (نســــــخةمستمســــــكات المــــــدير المفــــــوض او وكيلــــــه  - 5

هويــــة االحــــوال المدنيــــة / شــــهادة الجنســــية / بطاقــــة الســــكن فــــي 
إمــــا إذا  وكالـــة) الجنســـية،حالـــة كـــون المـــدير المفــــوض عراقـــي 

ــر  ــع   ذكــ ــفر مــ ــواز الســ ــن جــ ــورة عــ ــدم صــ ــا" فيقــ ــان اجنبيــ كــ
ــع  ــر الموقـــ ــحة وذكـــ ــورة واضـــ ــل بصـــ ــركة الكامـــ ــوان الشـــ عنـــ

 االلكتروني.االلكتروني والبريد 
 
 
 األصلي. شراء المناقصة  وصل -6
يتحمـــل مقــــدم العطــــاء التبعــــات القانونيـــة كافــــة التــــي تترتــــب  -7

 مـــن قبلــــهفـــي حالـــة ثبــــوت عـــدم صــــحة المستمســـكات المقدمــــة 
  وبالشركة.والمتعلقة به 

    
 

  الشروط العامة
ــرف -1 ــاءه بظـــ ــديم عطـــ ــاء تقـــ ــدم العطـــ ــى مقـــ ــلين علـــ ين منفصـــ

مغلقــــين يتضــــمن احــــداهما العــــرض الفنــــي واألخــــر يتضــــمن 
 المطلوبة.العرض التجاري والمعايير 

 
ــكل  -2 ــة وبشــ ــا وكتابــ ــي رقمــ ــدوالر االميركــ ــعر بالــ ــدم الســ أن يقــ

 العطاء.واضح مع 
 -اآلتية: يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق المعادلة  -3

 
 مقدار الغرامة لليوم الواحد= 

15% × مبلغ العقد (مبلغ العقد االصلي ± اي تغير في المبلغ)
مدة العقد الكلية (مدة العقد االصلية ± اي تغير في المدة)

 

 
ــة عنـــد  -4 ــه المناقصـ ــال اليـ ــن تحـ ــة لمـ ــات األوليـ ــادرة التأمينـ مصـ

ــد  ــة او عنـ ــاب اإلحالـ ــغ بكتـ ــد التبلـ ــد بعـ ــع العقـ ــن توقيـ ــه عـ نكولـ
ــه وبعـــ  ــرة نفاذيتـ ــالل فتـ ــه خـ ــاء لعطائـ ــدم العطـ ــحب مقـ ــق سـ د غلـ

المناقصــــة آو رفــــض التصــــحيح علــــى أخطائــــه الحســــابية فــــي 
ــه  ــذ بحقـــ ــة وتتخـــ ــرار اإلحالـــ ــى قـــ ــها علـــ ــاء وانعكاســـ العطـــ

reflection on the award decision and appropriate 
legal actions in the instructions for the 
implementation of the government’s contracts will 
be taken against him.  
5-The bidder who wins the tender shall pay the 
stamp fee, the legal fee and the fees for publishing 
the advertisement. 
6- Iraqi Oil Tankers Company has the right to cancel 
the tender and uncompensated the offering tender 
only the amount of purchasing the tender 
documents. 
7- The Iraqi Oil Tankers Company is not obligated 
to accept the lowest offers. 
8- The offer remains valid for a period of (120 days) 
starting from the date of closing the tender. 
9- The contract is subject to all Iraqi laws, decisions, 
and instructions in force in every case that is not 
stipulated in the terms or the contract. 
10- The winning bidder should provide Iraqi Oil 
Tankers Company with a clearance issued by the 
General Tax Authority and the Department of 
Retirement and Social Security before claiming the 
payment of financial dues. 
11 - The winning bidder is obligated to provide a 
good performance guarantee of 5% of the value of 
the contract after notification in the letter of 
assignment and before signing the contract in the 
form of a letter of guarantee issued by accredited 
banks in Iraq, and the letter of guarantee should be 
clear in terms of its amount (numbers and writing), 
expire date, its conditions, and the purpose from its 
issuance, and it is valid for the duration of the 
contract and the period of completing the final 
accounts with the company, and that he is 
committed to extending it until the completion of the 
tax accounting procedures and the procedures of 
the Retirement and Social Security Department. 
12- Standard documents must be presented with 
the offer in case not obligated, the tender will be 
excluded. 
 
 
 
 
 
 
General Director 
 
 
 
 

ــات  ــي تعليمـــ ــا فـــ ــوص عليهـــ ــة المنصـــ ــراءات القانونيـــ اإلجـــ
     النافذة.تنفيذ العقود الحكومية 

 
 

الطابع والرسم العدلي ودفع   دفع رسم يتحمل من ترسو عليه المناقصة    -5
 اإلعالن. أجور نشــر 

 
يحـــــق للشــــــركة إلغـــــاء المناقصــــــة دون تعـــــويض مقــــــدمي  -6

 المناقصة.العطاءات باستثناء مبلغ شراء وثائق 
 
 
 

 
 

 العطاءات.غير ملزمة بقبول اوطأ  شركتنا -7
8  -   ً وملزما نافذا  العطاء  مائة وعشرون    يوم)  120(لمقدمه فترة    يبقى 

   المناقصـــة.خ غلق ـــعتبارا من تاريأيوما 
 
العقـــــد لكافـــــة القـــــوانين والقـــــرارات والتعليمــــــات  يخضـــــع -9

ــي  ــا نـــص فـ ــرد بهـ ــم يـ ــة لـ ــل حالـ ــي كـ ــذة فـ ــة النافـ ــروط العراقيـ الشـ
  العقد. أو

يــــتم تزويــــد شــــركتنا ببــــراءة ذمــــة صــــادرة مــــن الهيئــــة  -10
ودائــــرة التقاعــــد والضــــمان االجتمــــاعي قبــــل  بللضــــرائالعامــــة 

 المالية.المطالبة بصرف المستحقات 
 
ــزم - 11 ــن أداء يلتــ ــة حســ ــديم كفالــ ــائز بتقــ ــاء الفــ ــاحب العطــ  صــ

ــبة  ــة 5بنســ ــاب اإلحالــ ــغ بكتــ ــد التبليــ ــد بعــ ــة العقــ ــن قيمــ % مــ
ــن  ــادر مـ ــمان صـ ــاب ضـ ــكل خطـ ــى شـ ــد علـ ــع العقـ ــل توقيـ وقبـ

ــارف ــدة مصــ ــاب  معتمــ ــيغة خطــ ــون صــ ــراق وان تكــ ــي العــ فــ
ــه  ــث مبلغـ ــن حيـ ــحة مـ ــمان واضـ ــاالضـ ــة) (رقمـ ــاريخ  وكتابـ وتـ

ــداره  ــن إصـ ــرض مـ ــروطه والغـ ــاذة وشـ ــذانفـ ــون نافـ ـــدة  ويكـ لمـ
وان  الشــــركة،بات النهائيــــة مــــع العقــــد ومــــدة اكمــــــــال الحســــا

يلتــــزم بتمديــــده لحــــين اكمــــال اجــــراءات التحاســــب الضــــريبي 
واالجــــــــراءات الخاصــــــــة بــــــــدائرة التقاعــــــــد والضــــــــمان 

 االجتماعي.
 
 
 
 
 

تستبعد العطاءات في حال عدم التزام مقدمها بتقديم ما تتطلبــه الوثيقة  -  12
 القياسية.

  

 

 

 المدير العام 

 

 

 

 

 



8الحصاد
بغداد البينة اجلديدة 

دعت هيئة النزاهة االحتاديَّة إلى اإلسراع 
بتشريع التعديل اخلاصِّ بقانون الطيران 
ــه، مبا يضمن  ــد إعادة صياغت ــيِّ بع املدن
تنفيذ مهام سلطة الطيران املدني وفق 
ــران الدوليَّة،  مات الطي نظَّ ــات مُ متطلب
ــلطة  ــل احلاصل بني س ــاء التداخ وإنه
ــران ووزارة النقل.وذكرت الهيئة في  الطي
ــرة الوقاية في الهيئة أوصت،  بيان ان دائ
ــارات التي قام  ته عن الزي ــرٍ أعدَّ في تقري
بها فريقها امليدانيُّ إلى سلطة الطيران 
املدني؛ لالطالع عن كثبٍ على واقع حال 
 ، ــيِّ العراقيِّ ــلطة الطيران املدن عمل س
ــاء  والبن ــح  الناج ــط  التخطي ــاع  باتب
ــاملة  ــق التنمية الش ــليم لتحقي الس
للمطارات عبر معاجلة املشاريع املُتوقِّفة 
ــزوّدي  /مُ ــارات  مط ــل  وفص ــة،  واملُتلكئ
ــران؛ امتثاالً  ــلطة الطي ــة/ عن س اخلدم
ــة للطيران  ــة الدوليَّ م ــات املُنظَّ ملُتطلّب
ــتعانة باخلبرات  ، فضالً عن االس ــيّ املدن
الدوليَّة لتطوير أساليب العمل وتعديل 
العمل. وإجراءات  والقوانني  التشريعات 
واكدت في التقرير املُرسلة نسخةٌ منه 
إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء واألمانة 
ــي النزاهة  ــوزراء وجلنت ــة جمللس ال العامَّ
اب  ــي مجلس النوَّ ــل واملواصالت ف والنق
ــدم التهاون  ــلطة الطيران املدني، ع وس
ــديد ما  ــران بتس ــركات الطي ــزام ش بإل
تها من ضريبة املسافرين واخلدمات  بذمَّ
ــارات العراقيَّة، واتخاذ  ــى املط األخرى إل
ــقِّ املُتخلّفني  ــة بح ــراءات القانونيَّ اإلج
عن التسديد مع جتنُّب أسلوب تقسيط 
تلك املبالغ وتعظيم املوارد في املطارات، 
ِّبة على  ــون املُترت ــى الدي ــارة إل ــع اإلش م

شركتي اخلطوط اجلويَّة العراقيَّة وفالي 
ــوم قرابة /٧١/ مليار  بغداد عن تلك الرس
زوِّدي وقود  دينارٍ، إضافة إلى إلزام جميع مُ
ــن وزارة النفط  ــز م ــرات التي جته الطائ
ــرة العامليَّة،  ــق النش ــدٍ وف وحَّ ــعرٍ مُ بس
ــن (١٠٪)، مع  ــاح ع ــد األرب ــى أن ال تزي عل
إعادة النظر في نظام ثمن اإليجارات في 
ــعارها، مبا يُؤدّي  ــارات وتخفيض أس املط
ــتركة لسلطة  إلى حتقيق املنفعة املُش
د  ــدَّ واملسافر.وش ــتأجر  واملس ــران  الطي
ــاة اجلهات  ــرورة مراع ــر على : ض التقري
ــريعيَّة  والتش ــة  والتنفيذيَّ ــة  الرقابيَّ
ــلطة الطيران املدني عند  خلصوصيَّة س
ــر االعتبار  ــا، واألخذ بنظ التعامل معه
مات الدوليَّة وخضوعها  ارتباطها باملُنظَّ
مات، مع  ــك املُنظَّ ــط تل ــروط وضواب لش
ــات الطيران  ــم أوق ــى تنظي ــات إل االلتف
؛ تالفياً  ــاعةً وتوزيعها على مدار (٢٤) س
، وزيادة  ــةٍ عيّن ــي أوقاتٍ مُ حلصول زخمٍ ف
ــة  الوطنيَّ ــل  للنواق ــغيل  التش ــدرة  ق

ــحن  الش ــاط  بنش ــل  للعم ــا  وحتفيزه
ــف اجلهود إلكمال  .واقترح : تكثي اجلويّ
 ، ــران املدنيّ ــص معهد الطي ملف ترخي
ــات  تطلب للمُ ــاً  وفق ــني  املُدرّب ــل  وتخوي
ــي مجال إقامة  ــة، وتفعيل دوره ف الدوليَّ
ــة وحتويله  املُهمَّ صيَّة  التخصُّ ــدورات  ال
إلى أكادمييَّة بعد حسم موضوع عائديَّة 
ــى  ــدِّداً عل ش ــا، مُ د عليه ــيَّ األرض املُش
ــذٍ تابعٍ للجهاز املركزيِّ  أهميَّة فتح منف
للتقييس والسيطرة النوعيَّة في مطار 
بغداد؛ لتسهيل عمليَّة فحص البضائع 
الداخلة، وتنصيب أجهزة رصد امللوثات 
البيئيَّة ومعاجلة االنبعاثات التي تخرج 
ــوث  ــبة تل ــاس نس ــرات، وقي ــن الطائ م
ــر األجهزة الطاردة للطيور  البيئة، وتوفي
ــر تلكؤ عددٍ من  ــي املطار.ورصد التقري ف
الشركات املُتعاقدة مع سلطة الطيران 
في تنفيذ املشاريع في مطار بغداد، مثل 
ــغيل منظومة  عقد جتهيز وتركيب وتش
ــق  ــن احلري ــرّي ع ــر، والتح ــذار املبك اإلن

ــيَّةٍ واملُتوقِّف  ــركةٍ فرنس ــى ش ــال إل احمل
ــه  كلفت ــة  والبالغ  (٢٠١٦/٧/١) ــذ  من
ــد تأهيل مباني  (١٩,٩٨٣,٩٢٢) دوالر، وعق
ةٍ كمقاولٍ ثانويٍّ  احملال إلى شركةٍ مصريـَّ
ــغ (١٦,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي متَّت  مببل
ــظ التقرير : عدم  تصفيته رضائياً.والح
وجود عقدٍ جتاريٍّ بني الشركة الوطنيَّـة 
ــر  لتأجي ــةٍ  كويتيَّ ــركةٍ  وش ــران  للطي
«كاونترات» في مبنيي سامراء وبابل في 
مطار بغداد، ووجود تعارضٍ بني املادة (٤) 
ــى أنَّ إجمالي  ت عل ــن العقد التي نصَّ م
، فيما  ــنواتٍ ة العقد تصل إلى (٩) س دَّ مُ
ة التعاقد تصل  ــدَّ ــادة (٥) أنَّ مُ ــرت امل ذك
ــى الكاونترات  ، إضافة إل ــنةً إلى (١٥) س
دة بنظام  حدَّ ــاالت املطار مُ في جميع ص
ــغ  املبل ــون  ويك ــارات  املط ــي  ف ــور  األج
ــنوياً  اإلجمالي في املبنيني املذكورين س
ــتندت املادة  (٣٨٥,٠٠٠) دوالر، في حني اس
ــد إلى محضر التثمني الذي  (٤) من العق
د مبلغ اإليجار بـ (٧٧,٠٠٠) دوالرٍ فقط. حدَّ

ــليم جميع  ــه متَّ تس ــاف التقرير إنَّ وأض
ــركة الكويتيَّة بشكلٍ  الكاونترات للش
حصريٍّ لتقدمي خدمة ترحيل املسافرين، 
ــواد  ــة للم ــة صريح خالف ــذا مُ ــي ه وف
ــع  ــة ومن ــون املنافس ــن قان (١و٢و٣و٤) م
ــود نصٍّ في  نوِّهاً بعدم وج ــكار، مُ االحت
ن تأليف جلنةٍ ماليَّةٍ وفنيَّةٍ  العقد يتضمَّ
ــتيفاء  ــذ بنود العقد واس ــة تنفي ملُتابع
ــعير  ــدم وجود قائمة تس ــرادات، وع اإلي
ــة؛ ممَّا يُؤدّي إلى التالعب  م اخلدمات املُقدَّ
باألسعار، ونصَّ العقد على أنه في حالة 
ــمُّ اللجوء  ــوء خالفٍ بني الطرفني يت نش
ــلطة  إلى التحكيم في بيروت وإلزام س
ــذي يكون  ــرار التحكيم ال ــران بق الطي
ــتئناف. ــاً وغير قابلٍ لالس نهائياً وملزم
خالفاتٍ  وتابع : انه متَّ تشخيص وجود مُ
ــود املُوقَّعة  ــابهةٍ في عددٍ من العق مش
ــركات االستثمار، حيث ال يخضع  مع ش
ــي إلى ضوابط التأجير  مشروع التاكس
ــن عقده تأليف  ــتثمار، ولم يتضمَّ واالس
ــبة اإليرادات  ــاب نس جلنةٍ ماليَّةٍ الحتس
ــلطة الطيران،  ــة س ة ملصلح ــنويـَّ الس
ــن وزارة  ــازةٍ وترخيصٍ م ــود إج وعدم وج
ــعار  ــي، ووضع ش النقل لعمل التاكس
ــركة  ــى عجالت الش ــرى عل ــركةٍ أخ ش
شيراً  وافقة السلطة، مُ املُتعاقدة دون مُ
إلى أنَّ عقد تأجير مساحةٍ إلنشاء قرية 
الشحن اجلويّ « الهنكر» في مطار بغداد 
ــرف الثاني بتقدمي  ــى التزام الط نصَّ عل
ــنة  ــبة (١٥٪) من املبلغ الكلي للس نس
خالفةٍ  ــي مُ ــل توقيع العقد ف األولى قب
ــتيفاء  ن اس ــذي تضمَّ ــام األجور ال لنظ
ة  دَّ ــل مُ ــدل اإليجار عن كام ــن ب (١٥٪) م

اإليجار، وليس سنة واحدة فقط.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ضبطت الهيئة العامة للكمارك امس 
ــاحنة مخالفة بكمرك  ــد (١٨) ش االح
ــطى.وذكرت الهيئة في  املنطقة الوس
ــاحنات حتتوي على ( اثاث  بيان : ان الش
ــاللم  ــس ، معدات كهربائية، س ، مالب

ــواد متنوعة اخرى) مخالفة  حديدية،م
لضوابط وتعليمات االستيراد.و اشارت 
ــط تأتي  ــى ان عملية الضب ــة ال الهيئ
ــل دور  ــة بتفعي ــة الهيئ ــذاً خلط تنفي
ــة التهريب  ــام التحري و مكافح اقس

في كافة املناطق الكمركية.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــة  ــة النيابي ــة املالي ــو اللجن ــد عض أك
ــه  ــد، أن جلنت ــس األح ــني مؤنس،ام حس
ــوزارات  ال ــتضافة  الس ــدوالً  ج ــت  وضع
ــل الوقوف على  ــات املعنية من أج واجله
التخصيصات املرصودة في املوازنة لكل 
ــن صميم عمل  ــال مؤنس، إن «م وزارة.وق
ــة التخصيصات املرصودة  جلنته مناقش
في املوازنة»، مشيراً إلى أن «بعض الوزارات 
ــر  ــة أو غي ــر مالئم ــا غي ــرى أن موازناته ت
منسجمة مع املنهاج الوزاري الذي تبنته 
ــبب  ــاف مؤنس، أنه «بس احلكومة».وأض
املبالغ الكبيرة متت جدولة االستضافات 
ــيكون  ــث إمكانية تخفيضها، وس لبح
ــتتم  ــي س ــخصيات الت ــى رأس الش عل
ــتها وزيرة املالية ومحافظ البنك  مناقش

املركزي».وتابع، «نحن مؤمتنون على توزيع 
ــعب بطريقة عادلة واإلشراف  أموال الش
على الصرف»، منوهاً بأن «اإلجراءات التي 
ــؤوليتها  ــا جلنته تعد ضمن مس تطبقه
ــون دقيقة في اتخاذ  ــة وذلك لتك الوطني
ــى أن «اللجنة  ــس إل ــار مؤن أي قرار».وأش
املالية طالبت باحلسابات اخلتامية ولكن 
لم يتم إرسال إال حسابات سنتني فقط، 
ونحن بانتظار املزيد»، بحسب الصحيفة 
ــي  ــوزراء، ف ــس ال ــمية.ووافق مجل الرس
الـ(١٣) من آذار احلالي، على مسودة قانون 
ــنوات (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)،  ــة للس املوازن
ــخ العراق  ــي تاري ــى ف ــد األعل ــي تع والت
ــاوز (١٩٧) تريليون دينار، على  بقيمة تتج
ــعر النفط بـ (٧٠) دوالراً، بينما  أساس س

تبلغ قيمة العجز (٦٣) تريليون دينار.

بغداد/البينة اجلديدة
ــط استكمـال اجـراءات مشـروع  بحثت هيئة املُدن الصناعية مع محافظة واس
ــة, ان وفدا من هيئة  افظـة.وذكر بيان لوزارة الصناع ــي احملُ ــة الصناعيـة فـ املدينـ
حافظة واسط  املُدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة واملعادن اجرى زيارة الى مُ
ــة .واِلتقـى الوفد  افظـ ــة باحملُ ــروع املدينة الصناعي ــراءات اقامة مش ــة اج ملُتابع
ــور اجلهات  ــل املياحـي ، بحض ــط محمـد جميـ ــان, محافظ واس ــب البي بحس
ــيق والعمل  ــبُل التنس افظة لبحث س دراء الدوائر اخلدمية في احملُ ــة ومُ القطاعي
افظة واعالنها  املُشترك لغرض استكمال التخصيص للمدينة الصناعية في احملُ
ــرحاً  ــد وزارة الصناعة خالل اللقاء وفق البيان, ش ــاء والتطوير «.وقدمَ الوف لالنش
ــة ودورها في  ــوادر فنية واداري ــه من ك ــل الهيئة وما متتلك ــن آلية عم ــالً ع فص مُ
ــة بني الهيئة  ــا متَّ بيان نوع العالق ــاريع كم ــن أجل اجناح هذهِ املش ــط م التخطي
كونات املدينة الصناعية حسب املعايير  ــتعراض مُ واحلكومة احمللية واملُطور وإس
األجنبية واحمللية كذلك متَّ التطرُق الى أنَّ املُطور سيقوم بتأمني اخلدمات للمدينة 
ــط من مرافق خدمية ووحدات ساندة وطرق رئيسية  حافظة واس الصناعية في مُ
حافظة  ــى ان املدينة الصناعية في مُ ــار البيان, ال وفرعية ومناطق خضـراء».واش
ــة املُدن  ــا الى هيئ ــاحة ( ٥ ) االف دومن ومتَّ تخصيصه ــى مس ــتُقام عل ــط س واس
افظة في  ــاء احملُ ــر ( ٤٥٠٠ ) فُرصة عمل ألبن ــهم في توفي ــة حيث ستُس الصناعي
ــف اجملاالت الصناعية والتجارية كما انها تُعد فُرصة كبيرة لدعم القطاع  ختل مُ
تطلبات  ــط التي تتمتع بكافة مُ حافظة واس ــي والزراعي والتجاري في مُ الصناع
ــتقرة وما  س الئمة ومُ ــن بيئة مُ ــا يتوفر فيها م ــي مجاالت الصناعة مل ــاح ف النج
ــه من ثروات في مجاالت الطاقة والزراعة واملعادن والتُربة فضالً عن الثروات  متلتك

احليوانية وغيرهـا».

بغداد / البينة اجلديدة 
ــام  ــة صادقون ابتس ــواب عن كتل ــو مجلس الن ــت عض طالب
ــويقية خلفض  ــادة منافذها التس ــارة بزي ــي وزارة التج الهالل
ــي ان هناك حتركا  ــعار.وقالت الهاللي في تصريح صحف االس
نيابيا خلفض االسعار في رمضان املبارك يشمل بغداد وجميع 
ــارة مطالبة بفتح  ــت الهاللي: ان وزارة التج احملافظات.واضاف
ــلع الغذائية في كل احملافظات وزيادتها. ــويق الس منافذ لتس
ــددت على ضرورة زيادة جوالت التفتيش لألسواق التجارية  وش
من قبل اجلهات املعنية ومحاسبة اجلشعني الذين ال يهمهم 
سوى الربح على حساب املواطن وغذائه في الشهر الفضيل.
ــهدت ارتفاعا ملحوظا مع  ــعار املواد الغذائية ش يذكر ان اس

بداية شهر رمضان املبارك.

NO.4085.MON.27.MAR.2023العدد (٤٠٨٥)  اإلثنين  ٢٧/ ٣ / ٢٠٢٣ 

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية  بأسم (بنني حسني علي)  الصادرة 
من ثانوية نور الهدى للبنات واِّـعنونة اُّـ كلية دجلة فعلى من 

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.
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* ا. د. جاسم يونس 
الحريري

ــزو  الغ ــى  عل ــا  عام  (٢٠) ــرور  م ــد  بع
ــراق  انتهج  ــي للع ــالل االمريك واالحت
ــع دول  ــة م ــة براغماتي ــراق سياس الع
مجلس التعاون اخلليجي وفق املصالح 
ــذا ال مينع ان يضع  ــتركة معها وه املش
ــرى الغزو واجلهات  ــب املنصف ذك املراق

ــا دول اخلليج أمام  ــا ومنه الداعمة له
ــتقراء األسباب والنتائج  التحليل واس
ــر أجواء  ــاب تاجيج وتعكي ــس من ب لي
ــي مع دول اخلليج لكن   االنفتاح العراق
ــام املراقبني  ــر ام ــون هذا األم لكي يك
ــد التعامل  ــذوه بنظر االعتبار عن ليأخ
ــن باب ذكر  ــج العربية م ــع دول اخللي م
ــك. وميكن ذكر  ــن ذل ــدروس والعبر م ال
ــم اخلليجي الى  ــاالت الدع ــض مج بع

الغزو واالحتالل وكما يأتي:-
ــف احلرب  ــج تكالي ــل دول اخللي ١.حتم
ــد أن تصاعدت التكاليف   واالحتالل بع
ــكان أدركوا أن  ــذا اجملال الن االمري في ه
ــرب واالحتالل تتصاعد يوميا  فاتورة احل
ــة العراقية  ــل زيادة زخم املقاوم في ظ
املسلحة التي تستهدف قوات ومعدات 
ــذا العامل أرهق  االحتالل األمريكي وه
ــدت عليها  ــة االمريكية التي ب امليزاني
ــيخوخة والتذبذب بسبب  مالمح الش

ــرأت  ف ــرب  للح ــة  الباهظ ــف  التكالي
واشنطن أن تلعب دول اخلليج العربية 
دورا ظاهريا متثل الضغوط عليها للحد 
من جدولة ديون العراق السابقة عليه 
وخفيا لتحمل تكاليف احلرب والعدوان 

واحتالل العراق. 
ــكوت) قائد القاعدة  ــف (توم س ٢.كش
ــة بقاعدة  ــي قطر املعروف االمريكية ف
ــم املالي  ــم الدع ــن حج ــد)) ع (( العدي
ــر لتغطية تكاليف  ــي تتحمله قط الت
ــي القاعدة  ــوات االمريكية ف وجود الق
ــوات املارينز  ــول ((أن ق ــزو بالق قبل الغ
ــر من ١٨٠  ــتهلك اكث في القاعدة تس
ــواق  ــهريا من األس الف وجبة غداء ش
القطرية إضافة إلى االستهالك العالي 
ــأله  ــود الالزم للطائرات)) وحني س للوق
ــي  ــد االمريك ــني القائ ــد الصحفي اح
ــر؟ أجاب  ــدد الفواتي ــكوت) من يس (س
ــة  ــة القطري ــا احلكوم ــكا (( انه ضاح

ــات الضيافة على أمت  فهي تقوم بواجب
وجه)). 

ــفيرة  الس ــز)  جون ــورا  (ديب ــول  ٣.تق
ــول  ــي ايل ــت ف ــي الكوي ــة ف االمريكي
ــون يعرفون اننا نحتاج  ٢٠٠٩ ((الكويتي
ــوا حليفا ال  ــوا ومازال ــم ولقد كان إليه
ــتغناء عنه كما انهم كانوا  ميكن االس
ــتراتيجيا خالل غزو العراق.  شريكا اس
ــتيا  ــا لوجس ــدم دعم ــت تق إن الكوي
عينيا بقيمة مليار دوالر أمريكي تقريبا 
سنويا إلى الواليات املتحدة األمريكية 
من أجل عملياتها في العراق)) وأضافت 
ــت تقدم نحو٨٦٠ الف  جونز «أن الكوي
ــن وقود احملركات النفاثة يوميا  غالون م

وبأسعار مدعومة». 
وقد أكد هذه املعلومات النائب الكويتي 
((محمد جاسم)) في االول من اب ٢٠٠٥ 
في لقاء عبر قناة اجلزيرة القطرية حيث 
كان ضيفا في برنامج ((من واشنطن)) 

ــت في احتالل  ــدور املهم للكوي وابرزال
ــوال الكويت ملا متكنت  العراق إذ قال ((ل

القوات االمريكية من دخول العراق)). 
عبر ودروس

١.ان االنفتاح العراقي على دول اخلليج 
ــى صانع  ــرة األخيرة حتتم عل ــي الفت ف
ــع  ــذر ووض ــة واحل ــذ احليط ــرار اخ الق
تكرار  ــع  ملن ــتراتيجيات  االس ــط  اخلط
ــدور اخلليجي في اي حرب قادمة ضد  ال

العراق.
ــيق العالقات  ــق وتطوير وتعش ٢.تعمي
ــراق ودول اخلليج  ــني الع ــة ب االقتصادي
ــع  ووض ــراع  الص ــيناريو  س ــة  الزاح
سيناريو التعاون هو العامل الرابط بني 

الطرفني.
*استاذ العلوم السياسية 

والعالقات الدولية 
الخبري الدولي اِّـعتمد َّـ الشؤون 

الخليجية

محمد جواد اِّـيالي 

ــعودية  بعد أعالن اململكة العربية الس
ــف  ــي لتخفي ــاق تاريخ ــن إتف ــران ع وإي
التوترات وتطبيع العالقات بني البلدين، 
ــم في  ــور مه ــالن كتط ــذا اإلع ــي ه يأت
ــرق األوسط،  ــي للش ــهد السياس املش
ــم منذ فترة طويلة بالتنافس  الذي أتس
ــة.  الطائفي ــرات  والتوت ــي  اجليوسياس

ــعودية وإيران  ــاق بني الس ــذا لإلتف إن له
ــى دول أخرى  ــدة املدى عل ــات بعي تداعي
ــرائيل واإلمارات  ــي املنطقة، وأهما إس ف
ــف النووي  ــى املل ــك عل ــراق، وكذل والع
ــي  ف ــادي  اإلقتص ــم  والتضخ ــي  اإليران
ــرائيل، ميكن أن  ــبة إلس املنطقة. بالنس
ــعودية اإليرانية  يُنظر إلى اإلتفاقية الس
ــل ملصاحلها  ــد محتم ــا تهدي ــى أنه عل
ــرائيل إيران  ــا أعتبرت إس األمنية، لطامل
عدوها اللدود، وقد تؤدي إمكانية حتسني 
ــة العربية  ــران واململك ــات بني إي العالق
ــوى مناهض  ــى حتالف أق ــعودية إل الس
ــن احلكومة  ــرائيل في املنطقة، لك إلس
ــذرة في ردها على  ــرائيلية كانت ح اإلس
ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــث ق ــة، حي اإلتفاقي
ــرائيل ترحب بأي  ــي بينيت «إن إس نفتال
ــأنها أن تخفف التوتر في  ــادرة من ش مب
املنطقة». أما بالنسبة لإلمارات العربية 

ــياً في  ــد كانت العباً رئيس ــدة فق املتح
ــي املتغير في الشرق  ــهد السياس املش
ــنوات األخيرة، قامت  ــط، في الس األوس
اإلمارات بتطبيع العالقات مع إسرائيل، 
ــة  للمملك ــياً  رئيس ــا  حليفً ــت  وكان
ــا مع  ــي صراعه ــعودية ف ــة الس العربي
ــارات أيضاً  ــع ذلك حافظت اإلم إيران، م
على قنوات دبلوماسية مع إيران، وتعمل 
على تهدئة التوترات في املنطقة، حيث 
ــعودي اإليراني  ميكن أن يوفر االتفاق الس
ــارات للعب دور أكثر بروزًا في  فرصة لإلم
ــي املنطقة.  ــية اإلقليمية ف الدبلوماس
ــذ فترة  ــق من ــذي عل ــراق، ال ــن للع ميك
ــعودي  ــط التنافس الس طويلة في وس
ــن  ــتفيد أيضاً من حتس ــي، أن يس اإليران
ــات بني البلدين، لقد عانى العراق  العالق
ــتقرار  من التوترات الطائفية وعدم اإلس
ــن، وميكن أن  ــي لعقود من الزم السياس

ــي فترة  ــعودي اإليران ــر اإلتفاق الس يوف
ــع األطراف، للتخلص من  راحة بني جمي
ــق تقدم  ــة التي تعي ــرات اإلقليمي التوت
ــف النووي  ــا بخصوص املل ــة. أم املنطق
ــية في  اإليراني فهو من القضايا الرئيس
ــنوات األخيرة،  ــرق األوسط في الس الش
حيث تعمل الواليات املتحدة ودول غربية 
ــلحة  أخرى على منع إيران من تطوير أس
نووية، وفرضت عقوبات إقتصادية عليها 
ــى اإلمتثال  ــا عل ــة إلجباره ــي محاول ف
لإلتفاقيات الدولية، ميكن أن يوفر اإلتفاق 
ــد  لتجدي ــة  فرص ــي  اإليران ــعودي  الس
املفاوضات حول القضية النووية، وميكن 
ــى حل التوترات  ــؤدي على األرجح إل أن ي
ــتمرة، ولكن قراءة املشهد العاملي  املس
ــو بداية  ــذا التقارب ه ــى أن ه ــير إل تش
ــلحة النووية ومتردها  إلمتالك إيران لألس
ــك  ــة كل ذل ــات األمريكي ــى املفاوض عل

ــة. كان التضخم  ــية صيني برعاية روس
ــرق  ــية في الش اإلقتصادي قضية رئيس
ــل إيران  ــيما في دول مث ــط، ال س األوس
ــعودية، وميكن أن  واململكة العربية الس
ــعودي اإليراني دفعة  ــاق الس يوفر اإلتف
ــة، حيث  املنطق ــادات  ــة إلقتص إيجابي
ــية  ــؤدي العالقات الدبلوماس ميكن أن ت
ــتثمار  ــنة إلى زيادة التجارة واإلس احملس
ــعودية  ــني.إذاً اإلتفاقية الس ــني الغرمي ب
ــادة  إع ــى  ــدرة عل الق ــا  ــة لديه اإليراني
تشكيل املشهد السياسي في الشرق 
األوسط، في حني أن اإلتفاق قد يكون له 
تداعيات على دول أخرى في املنطقة، مبا 
في ذلك إسرائيل واإلمارات والعراق، فإنه 
ميكن أن يوفر أيضاً فرصة لتجديد اجلهود 
ــأن القضية النووية  ــية بش الدبلوماس
ــاعد في تخفيف  اإليرانية وميكن أن يس

التضخم اإلقتصادي في املنطقة.

محمد حسن الساعدي

عانى الشعب العراقي طيلة أربع عقود، 
ــى ديكتاتورية  ــة اعت من ظلم وسياس
ــانية على مر العصور،  شهدتها اإلنس
ــي على  ــوزع ظلم احلزب الفاش ــد ت فق
جميع مكونات الشعب العراقي ، فلم 
ــه أحد،ومن يختلف  ــلم من بطش يس
معه كان مصيره احلديد والنار، وزنزانات 
ــع أنواع التعذيب..متيزت  االنفراد وبأبش
ــا كانت  ــابق، أنه ــة الس ــرة الطاغي فت
ــي  والدين ــري  الفك ــف  التخل ــر  تنش
ــي، حتى عاش  ــي واالجتماع والسياس

الشعب العراقي في داخل طوق مظلم، 
ــل النفس  ــوده الظالم والقهر وقت يس
ــاع الكرامات.لقد عاش  ــة، وضي احملترم
ــك العقود  ــي طيلة تل ــن العراق املواط
ــهد  في عزلة فريدة من نوعها، لم يش
ــرية، ومن  ــم البش ــي عال ــا مثيل ف له
جميع اجلوانب، حتى أصبح العراق هو 
ــعبه، وهم يقضون  السجن األكبر لش
حياتهم بني السجون واملعتقالت، وبني 
إجبارهم على الذهاب إلى حروب صدام 
ــروس مع إيران  ــة، من حرب ض الطائش
ــنوات، ذهب فيها أكثر  امتدت لثمان س
ــن اجلانبني.بعد  ــة م ــون ضحي من ملي
ــس العراقيون الصعداء  عام ٢٠٠٣ تنف
ــم  ــاء حك ــة، وانته ــذه الغم ــزوال ه ب
الديكتاتورية، وشاء القدر أن يبدأ البلد 
ــي حياته، مبنية على  مرحلة جديدة ف
أساس حرية الفرد واجملتمع عموماً، وأن 
يعيش العراقيون في بلدهم مكرمني،ال 
ــل والتخلف، ولكن ما  يحكمهم اجله
ــى الرغم من  ــن أالم العراقيني عل زاد م
ــر الذي  آمالهم في احلياة الكرمية، الش
ــر عن أنيابه في  كان يتربص به، ليكش

عام ٢٠٠٦،والتي كانت من أهم إفرازات 
ــي احلرب الطائفية،  ما بعد االحتالل ه
ــدء  ــر لب ــاعة الصف ــت س ــي كان والت
ــني، مبختلف  ــدة للعراقي ــة جدي مرحل
ــم،  وأثنياته ــم  وطوائفه ــم  مكوناته
ــفة  ــا تالها من حرب األحزمة الناس وم
ــت  نال ــي  الت ــة،  املفخخ ــيارات  والس
ــني أجمع. ــاة العراقي ــت من حي ما نال
االيجابي في مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ أنها 
الدميقراطية، في  ــيخ  ترس استطاعت 
ــات متعاقبة، وانتخاب  أنتخاب حكوم
ــتور جديد دائمي،بعيداً عن احلكم  دس
ــى أي ضوابط  ــمولي، الذي لم يرع الش
الحترام اإلنسان في العراق.على الرغم 
ــات  ــاد في مؤسس ــي الفس من تفش
ــة،إال إن اجلهود احلكومية الرامية  الدول
ــدين، باتت تظهر  ــة الفاس إلى مالحق
ــالل اإلجراءات احلكومية  للعيان من خ
ــتقرار  االس ــة  حال ــاد  املعلنة،وإيج
السياسي واالقتصادي في البالد،ولكن 
ــت الظواهر  ــع كل هذه اجلهود ما زال م
ــي  مجتمع ــاد  فس ــن  م ــلبية،  الس
ــدأت تتحول  ــادي، ب ــي واقتص وسياس

ــرة طبيعية، ال ميكن  تدريجياً إلى ظاه
ــا بأي صورة كانت.. ضربها أو محاربته

احملاوالت التي تقوم بها احلكومة حملاربة 
الفساد ومطاردة الفاسدين، الميكن أن 
ــم تكن هناك  ــب لها النجاح ما ل يكت
ــع  ــى جمي ــك،و عل ــية لذل إرادة سياس
الصعد واملستويات، وأن يكون للبرملان 
ــابات  التخويل الكامل، في إنهاء احلس

ــة،  املاضي ــنوات  ــكل الس ل ــة  اخلتامي
ــات  ــروري إن يكون للمؤسس ومن الض
ــف عن  الرقابية الدور األهم في الكش
ــة، التي تنتظر أن يظهر  امللفات النائم
ــرأي  ــف لل ــي تكش ــا، لك ــور عليه الن
ــي عنها،  العام،وإزالة الغطاء السياس
ــة وتكون حتت حماية  وأن تنهض الدول

الشعب العراقي بدل اخلوف منها.
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تشير التقديرات إلى أنه بحلول العام 
ــي ١٠ مليارات  ــيحتاج حوال ٢٠٥٠ س
ــى الرغم من غنى  ــمة للغذاء. عل نس
ــوارد الطبيعية، فإن النمو  كوكبنا بامل
ــة تغير املناخ  ــكاني املتزايد وأزم الس
ا  ــرض ضغوطً ــتمرة تف والنزاعات املس
ــوارد، ومن املرجح  ــى هذه امل كبيرة عل
ــل الدول التي ترزح حتت وطأة  أن تتحم
ــوث والتصحر وغيرها  ــات والتل النزاع
ــات، العبء األكبر في هذه  من التحدي
ــى األطراف  ــب عل ــة. ولذلك يج األزم
ــات  القطاع ــف  مختل ــن  م ــة  املعني
التفكير بالتدابير التي ميكن اتخاذها 
ــل اإليجابي، مبا  ــز العم من أجل حتفي
ــكان املعرضني  ننا من حماية السُ َكّ ميُ
للخطر في جميع أنحاء العالم وبناء 
ــا  ــة وازدهارًا.غالبً ــر صح ــب أكث كوك
ــى أنها  ــيكو عل ــر إلى بيبس ــا يُنظ م
ــة فقط،  ــروبات الغازي ــركة للمش ش
ــر من ذلك بكثير. فالزراعة  ولكننا أكث
ــزأ من صميم أعمال  متثل جزءًا ال يتج
ــركتنا، إذ نقوم بتوريد احملاصيل من  ش
ــي توفير  ــاهم ف ــة، وبذلك نس ٦٠ دول
أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة في القطاع 
ــول العالم. وبفضل خبرتنا  الزراعي ح
والنطاق الواسع لعملنا، ندرك أهمية 
ــتدامة كعنصر جوهري  ــة املس الزراع
ــى الغذاء،  ــب املتزايد عل لتلبية الطل
رد،  ــكاني املُطّ ال سيما مع النمو الس
ــي لتطوير  فالزراعة هي عنصر أساس
ــا. ــاظ عليه ــة واحلف ــوارد الطبيعي امل
ــرز أهمية التركيز على  وفي العراق، تب
ــت  ــث عرقل ــتدامة، حي ــة املس الزراع

التحديات البنيوية املستجدة اإلنتاج 
ــنني، ويؤدي تغير  الغذائي على مرّ الس
ــر، مما يثير  ــى تصاعد التصح املناخ إل
ــي، ويبرز  ــن الغذائ ــأن األم اخملاوف بش
ــكل  ــة للتخطيط بش ــة امللح احلاج
ــل تفادي أية  ــتقبل من أج جيد للمس
ــك أن للقطاع اخلاص دور  أزمات. وال ش
ــة التغيير، فما  ــوري في دفع عجل مح
ــهم  ــاليب التي ميكن أن تس هي األس
ــذا االجتاه  ــرة جهودنا في ه في مضاف
بينما نحتفل باليوم العاملي للزراعة؟

الدليل اإلرشادي تعزيز الشراكات
ــداد العاملية  ــل اإلم تلقي أزمة سالس
ــا بظاللها على اجملتمعات  وتعقيداته
ــي بأمسّ احلاجة  الزراعية، في وقت ه
ال واملكثّف  ــاون الفعّ إلى توطيد التع
ــن  ــرى م ــة األخ ــراف املعني ــع األط م
ــني املزارعات  ــم املزارعني ومتك أجل دع
وتوظيف املوارد املالية والتقنية وتعزيز 
ــف القطاعات. ــراكات عبر مختل الش
ــراكات  ومن الضروري أن تركز هذه الش
ــى التعامل  ــدرة عل ــني الق على حتس
ــوث  البح ــم  ودع ــاخ،  املن ــة  أزم ــع  م
الزراعية املبتكرة، ووضع خطط عمل 
مشتركة مع املنظمات غير احلكومية 
ــلع  الس لتوفير  اجملتمعية  واملنظمات 
ــات  ــم املمارس ــهم في دع ــي تس الت
ــوارد  ــر امل ــتدامة وتوفي ــة املس الزراعي
ــركات  ــن أن تعمل الش الضرورية.وميك
ــتركة بني  ــادرات مش ــالق مب على إط
ــراف الفاعلة في مختلف  جميع األط
ــني،  ــات - مبا في ذلك املنافس القطاع
ــات الراهنة في  ــدمي حلول للتحدي لتق
ــر وتراجع  ــال الزراعي مثل التصح اجمل
ــي الزراعية وانبعاثات  خصوبة األراض

.(GHG) غازات الدفيئة
دعم املزارعني 

ــات  ــيع نطاق اعتماد املمارس إن توس
الزراعية املتجددة يساهم في احلفاظ 
ــة وجتديدها من  ــم البيئي ــى النُظُ عل
ــني خصوبة التربة وتقليل  خالل حتس
انبعاثات الكربون وتعزيز  إدارة اجملمعات 
املائية، وزيادة التنوع البيولوجي. ومن 
ــى ذلك، مزارعنا  ــة الناجحة عل األمثل
ــة التي كان لها دور كبير في  التجريبي
تسويق مفهوم التكنولوجيا الزراعية 
ــواق.على  املبتكرة في العديد من األس
ــبيل املثال، في العراق وبتمويل من  س
مؤسسة بيبسيكو، عقدت بيبسيكو 
ــذاء العاملي  ــج الغ ــراكة مع برنام ش
ــةً من خاللها منحة قدرها ٢٥٠  مقدم

ــف دوالر، لتمكني املزارعني من خالل  أل
ــلة توريد قوية ومستدامة  بناء سلس
ــن صغار املزارعني  للبطاطا. وهذا ميكّ
ــة روابط وثيقة مع  العراقيني من إقام
السوق، واحلصول على التمويل، وزيادة 
ــة، وضمان  واإلنتاجي ــل  جودة احملاصي
ــب الرزق، والتقدم باجتاه  الدخل وكس
ــا للزراعة  ــا دولي ــرف به ــر معت معايي
ــون  ــى املزارع ــا يتلق ــتدامة. كم املس
ــول  ــة ح ــات الفني ــب والتوصي التدري
ــليمة، مثل  ــات الزراعية الس املمارس
والتسميد،  للري  املدروس  االستخدام 
ــة  ــى زراع ــا عل ــاعدهم أيضً ــا يس مم
ــي  األراض ــدد  جت ــة  بطريق ــل  احملاصي
ــات  واجملتمع ــة  اإليكولوجي ــم  والنظ

الزراعية على املدى الطويل.

االستثمار في الشركات الناشئة 
املبتكرة

ــركة  ش ــن  ع ــادر  ص ــر  تقري ــير  يش
MAGNiTT  إلى أن الشركات الناشئة 
ــرق األوسط وشمال  في منطقة الش
ــد جمعت متويالً بقيمة تزيد  إفريقيا ق
عن ١٫٢ مليار دوالر خالل النصف األول 
ــنويًا  ا س ــجلت منوً من عام ٢٠٢١، وس
ــبة  ــبة ٦٤٪، محققة زيادة بنس بنس
ــي جمعتها  ــار دوالر الت ــن امللي ١٢٪ ع
ــام عام  ــل خالل الع ــكل متوي على ش
ــد قدرة  ــو ما يؤك ــه – وه ٢٠٢٠ بأكمل
ــئة على قيادة النمو  الشركات الناش
ــع.علينا  واس ــى نطاق  االقتصادي عل
ــئة  ــركات الناش أن ندرك بأن لدى الش
ــرة والغنية  ــر من األفكار املبتك الكثي

ــي تتمتع  ــن أن تقدمها، وه ــي ميك الت
ــاح واالبتكار  ــة واالنفت ــمات املرون بس
ــهم في تعزيز األثر اإليجابي  التي تس
ــدى الطويل، إذا أتيحت  املرجو على امل
لها املوارد ورأس املال وشبكة العالقات 
ــبة.ولذلك فإنه من الضروري أن  املناس
ــة في القطاع  ــث اجلهات الفاعل تبح
ــرص التعاون املمكنة مع  اخلاص عن ف
الشركات الناشئة، السيما في اجملاالت 
التي تتطلب تسريع االبتكار كالزراعة 
ــتدامة. ولهذه الغاية، يستهدف  املس
 Greenhouse Accelerator ــج  برنام
ــركات  ــيكو لهذا العام الش من بيبس
ــئة في منطقة الشرق األوسط  الناش
ــي ميكنها إحداث  ــمال إفريقيا الت وش
تغييرات مباشرة في اجملال الزراعي من 
خالل تطوير حلول لترشيد استهالك 
ــاءة عمليات  ــني إدارة كف املياه، وحتس
ــتدامة  ــات املس اإلنتاج لزيادة املمارس
ــة، وتقدمي منتجات وتقنيات  في الزراع
ــأنها تعزيز  ــرة من ش ــورة ومبتك متط
ــة. كما  ــي املنطق ــي ف ــن الغذائ األم
ــذه  ــع ه ــى أن تتمت ــا عل ــرص أيضً نح
ــي مجال  ــرة كافية ف ــركات بخب الش
الذكاء االصطناعي ورقمنة العمليات 
ــر  تقاري ــداد  إع ــل  أج ــن  م ــة  الزراعي

مستدامة أكثر دقة.
مشاركة أفضل املمارسات

إن مشاركة أفضل املمارسات والدروس 
ــتقاة من حول العالم هي خطوة  املس
ــة لتفادي تكرار األخطاء واملضي  مهم
ــا، وال بد من  ــا نحو حتقيق أهدافن مً دُ قُ
االستفادة من املعارف واخلبرة الكبيرة 
ا  ــاع اخلاص عوضً التي ميتلكها القط
عن العمل من جديد على أشياء سبق 

ــل حللول لها بالفعل. فحني  ومت التوص
ــات  ــر جهود صانعي السياس تتضاف
ــة، ونحصل على  واملنظمات اجملتمعي
الدعم الكافي من الشركاء املناسبني 
ــتكون عملية تطبيق  في القطاع، س
ــات احمللية أكثر  ــات في البيئ املمارس
أقل.فعلى  وتتطلب مجهودًا  سالسة 
ــراف املعنية  ــبيل املثال، ميكن لألط س
ــول  احلل ــاف  استكش ــى  عل ــل  العم
ــل توريد احملاصيل  املتاحة أمامهم مث
ــرة من املزارعني، وتدريبهم على  مباش
ــكل مباشر،  ــة الزراعية بش الهندس
ــتخدام األسمدة  ــني كفاءة اس وحتس
ــة النباتات وإدارة  وتقنيات الريّ وحماي
ــوق العاملني، من  ــات وحماية حق اآلف
أجل تعزيز اإلنتاجية الزراعية وتوسيع 
ــادر  ــن مص ــل م ــر احملاصي ــاق توف نط
ــي إحداث  ــهم ف ــا يس ــتدامة، مب مس
ــل في  ــدة األج ــة بعي ــرات جذري تغيي
املنظومة الزراعية. وبهدف االستفادة 
من خبرات املزارعني احملليني وتأثيرهم، 
ــيع  توس ــى  عل ــيكو  بيبس ــل  تعم
ــبكتها من املزارع التجريبية التي  ش
ــات  تقوم على تطبيق أفضل املمارس
ــني  ــة للمزارع ــة الفرص ــة وإتاح احمللي
للتعلم واكتساب اخلبرة من زمالئهم.
ــق الزراعة  ــأن حتقي ــن القول ب غني ع
ــن دون حتالف  ــم م ــن يت ــتدامة ل املس
ــات  ــف اجله ــل مختل ــن قب ــع م واس
ــة، وهو أمر ال ميكن حتقيقه بني  الفاعل
ا  ــة وضحاها، ولكن حني نعمل معً ليل
على حتقيق أهدافنا املشتركة، ميكننا 
ــريع عجلة التغيير  ــهام في تس اإلس
ــي عاملنا وبناء  ــى اجلوع ف للقضاء عل

ا. مستقبل أكثر استدامة لنا جميعً
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
    ان حصيلة التوازن بني االنسانية والضرورة ان االنسانية 
تتطلب ان تكون جميع االفعال لصالح االنسان وان احلفاظ 
ــتخدام قدر معني  ــى النظام العام يتطلب يتطلب اس عل
ــوء الى العنف  ــرب تفرض اللج ــوة بينما حالة احل من الق
ــاني واليبرر  ــون الدولي االنس ــادئ القان ــذا ليس من مب وه
ــان من احلروب  احلرب بأي حال من االحوال وكم عانى االنس
ــب على حالة  ــر الضعيف ويجب التغل ــاول القوي قه وح
ــون وتكونت القوة  ــأ القان العنف وهذا مبدأ اخالقي ملنش
ــتئصال  الالزمة الحترام هذه املبادئ ولم يكن باألمكان أس
احلرب وبالءها دفعة واحدة ولكن جرت محاوالت تهدف الى 
ــف من اثرها وان مصالح املتحاربني اجبرتهم على  التخفي
مراعاة اصول اللعبة اثناء ادارة العمليات العسكرية وهنا 
ــكرية واالعتبارات  ــأ مبدأ التوازن بني الضرورات العس نش
ــوة  ــف والقس ــاليب العن ــتعمال اس ــانية وان اس االنس
ــر شوكة اخلصم  واخلداع في احلرب لتحقيق الهدف وكس
ــب أعمال  ــانية يدعو الى جتن ــارات االنس ــدأ األعتب وان مب
ــية في القتال وأن قتل اجلرحى واألسرى  القسوة والوحش
واالعتداء على النساء واالطفال او املدنيني غير املشاركني 
ــن اطار اهداف  ــة كلها امور تخرج ع ــي االعمال القتالي ف
ــى املتحاربني ان ال  ــانية وعل ــا تعتبر غير انس ــرب وانه احل
ــب مع الغرض من احلرب  يلحقوا ضرر بخصومهم التتناس
وهو تدمير وأضعاف القوة العسكرية للعدو وكانت قاعدة 
ــتطيعه من األذى  احلرب القدميه أنزل بعدوك اقصى ما تس
ــن األذى اكثر  ــد ال تنزل بعدوك م ــل محلها قانون جدي وح
ــوازن قيادة  ــرب ويتطلب حتقيق الت ــه غرض احل ما يقتضي
ــيطرة التامة على  ــدان لتحقيق مايلي الس ماهرة في املي
ــى العمليات  ــادر النار واالقتصار عل ــني وعلى مص املرؤوس
ــن العمليات او  ــدو وهزميته واالمتناع ع ــه لقهر الع الالزم
استخدام االسلحة التي تسبب ضررا  ال مبرر له واحملظور 
استخدامها دوليا وعدم استخدام الهجمات العشوائية 
ــكان املدنيني واحلرص  وعدم القيام بهجمات ردع ضد الس
ــادر النيران لالهداف  ــى توجيه كل عمليات ومص التام عل
ــول  ــن البروتوك ــان (٥١ و ٥٧) م ــم املادت ــكرية وتض العس
ــي التي حتظر هذه القواعد بالفعل الهجمات التي  االضاف
تؤدي الى وقوع ضحايا بني السكان املدنيني بصورة مفرطه 
ــيئة حتكمها  ــر بان احلرب ظاهرة س ــه الدولي يق وان الفق
ــدول في فترة  ــه يجب على ال ــية مفادها ان ــدة اساس قاع
ــا في فترة احلرب يجب  ــلم ان تفعل افضل املمكن ام الس
عليها ان تفعل اقل سوء ممكن وعلى اطراف النزاع احترام 
قوانني احلرب وأن احملارب ليس له مطلق احلرية ان يستخدم 
ــانية وال توجد في  ــاة االنس ــلحة ملراع ــاء من االس ما يش
ــوائية  ــلحة العش ــاني تعريفا محدد لألس القانون االنس
وهناك تعبير عام عن الهجمات باسلحة عشوائية والتي 
ــراي القضائي الذي يتناول  ــكري وال ال توجه الى هدف عس
االسلحة العشوائية وهو الرأي الصادر مبناسبة االستفتاء 
حول مشروعية استخدام او التهديد باستخدام اسلحة 
نووية الصادر من محكمة العدل الدولية وجاء رأي احملكمة 
على الدول ان ال جتعل املدنيني هدفا للهجوم وال تستخدم 
ــكرية  ــني االهداف املدنية والعس ــلحة التي ال متيز ب االس
ــة ام ال ومنها معيار  ــد االالم مفرط ــاك معايير لتحدي وهن
ــويه او ضرر دائم ومعيار شدة  قياس االالم مباحصل من تش
اجلرح ومدى ارتفاع نسبة الوفيات ومعيار قابلية السالح 

الحداث اثر غير معروف وليس لها عالج.

;k\ÑÂÖï’\;Ød;‡Ü\Êi’\;^ÅeŸ
;ÏË›]â›ˆ\;k\Ñ]ei¡ˆ\Â;ÏÁÖ“â¬’\
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ــيدة زينب  َّـ قضاء الشطرة) ضمن قانون  الدعم الطارى لألمن  الغذائي   ــاء شوارع منطقة  حي الس ــروع (انش تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مش
والتنمية  رقم (٣)  لسنة ٢٠٢٢  خطة تنمية  االقاليم  واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ اِّـعدلة  الصادرة من وزارة 
ــارئ، ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (اعالن)  ــا وتعليمات تنفيذ اِّـوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الط ــط والضوابط اِّـلحقة به التخطي
ــتقبل العراقي - الشرق) وسيتم العمل عند فحص وتقييم  ــوف تنشر َّـ الجرائد الوطنية (البينة الجديدة – اِّـس ــروع س عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش
ــرتاك فيها كما هو محدد  ــي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االش ــية) والت ــاءات وفق االلية اِّـعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس العط
ــاء باللغة العربية  ــراء وثائق العط ــة بتعريف الدول اِّـؤهلة) وبامكان مقدمي العطاءات ش ــة الصادرة من االمم اِّـتحدة (الخاص ــرة التوضيحي َّـ النش
ــم حسابات  ــراء يقطع من قبل قس ــيتم بموجب وصل ش ــلوب الدفع س بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء . ان اس
ــاعة (١٢) ظهرا من يوم  ــاركني َّـ اِّـناقصة عند الس ــارات اِّـش ــوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باالجابات على استفس ــاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وس اِّـش
ــركات واِّـقاولني العراقيني واِّـؤهلني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة ادناه  ــتفيدة  فعلى الراغبني من الش االحد اِّـصادف ٢٠٢٣/٤/٢  َّـ الدائرة اِّـس
ــراء نسخة  من الوثائق   ــم العقود الحكومية لش ــركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قس على االقل والش
ــعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غري قابلة للرد على ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية غري  ــروع علما ان س الخاصة  باِّـش

نافذة واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء  على ان يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية:ـ
متطلبات التأهيل اِّـطلوبة :

ــبعمائة  ــد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عن (٣,٧٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة مليارات وس ــة : الخربة التخصصية (االعمال اِّـماثلة) ولعق ــات الفني ١-اِّـتطلب
وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي و للسنوات الـ (١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- اِّـعدات واالليات (توفري او تعاقد) (اِّـدرجة َّـ الجدول ادناه) .
ج- الكوادر الفنية (اِّـدرجة َّـ الجدول ادناه).

د- اِّـتطلبات اِّـالية :-
ــنتني االخريتني َّـ حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة اِّـالية هي (٢٠١٢-٢٠١٣)  ــابق  الذي يظهر تحقيق االرباح للس اوال: االداء اِّـالي الس

كشف الحسابات الختامية) مصادق من   محاسب قانوني .
ــبعمائة  ــاوي (٧٨٩,٠٠٠,٠٠٠) س ــروع ِّـبلغ اكرب او يس ــيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة اِّـالية لتنفيذ اِّـش ثانيا: اِّـوارد اِّـالية  (الس

وتسعة وثمانون مليون دينار عراقي .
ثالثا: معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب او يساوي (٦,٣٩٦,٠١٢,٠٠٠) ستة مليارات وثالثمائة وستة وتسعون مليون واثنا عشر الف دينار عراقي 

(وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات) و خالل السنوات العشرة السابقة .
د- اِّـتطلبات  القانونية :-

ــوداء, الشركات   ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة الس ــركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم ادراج الش ــية الش ــمل (جنس اوال: االهلية وتش
ــتبعدة من  ــتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري مس اِّـملوكة للدولة (ان تثبت انها مس

قبل صاحب العمل او استنادا اُّـ قرار صادر من قبل االمم اِّـتحدة مجلس االمن للمشاركة َّـ اِّـناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار .

ــركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية  ــركة مع مالحظة َّـ حال كون الش ــيس الش ــهادة تأس ثالثا: ش
العراقية وحسب القانون. 

ــب ما مطلوب َّـ الجدول  ــركات اِّـقاولة حس ــادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف اِّـقاول او الش ــجيل وتصنيف اِّـقاولني ص ــا: هوية تس رابع
ادناه.

خامسا : وصل شراء اِّـناقصة (نسخة اصلية+ نسخة مصورة).
١- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة 
ــم العقود  ــة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قس ــروع ومعنون اُّـ جه ــبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمش ــرف معتمد َّـ العراق وبنس ــن مص م
ــركة او اِّـقاول) الذي ترسو  ــم اِّـناقصة ويكون نافذا ِّـدة (١٥٠) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش الحكومية) ويذكر فيه رقم واس
ــن مبلغ االحالة على ان يكون  ــن التنفيذ بقيمة ٥٪ م ــرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس ــة مباش ــه اِّـناقص علي

خطاب ضمان صادر من احد اِّـصارف العراقية َّـ بغداد او اِّـحافظات الجنوبية نافذا اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية. 
ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التاهيل اِّـحددة  ــية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات اِّـقدمة من اِّـناقصني مس ٢.يتم اعتماد الوثائق القياس
ــية  ــروط اِّـناقصة وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء ِّـا تتطلبه الوثيقة القياس ــروط القانونية والفنية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش فيها بفروعها كافة والش

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاؤه غري مستجيب. 
٣. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ِّـقدمي العطاءات ِّـدة (١٢٠) يوما اعتبارا من تاريخ غلق اِّـناقصة.

٤.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
ــا العمل كافة الضرائب  ــركة التي يحال بعهدته ــر واالعالن والخر اعالن عن اِّـناقصة وان تتحمل الش ــو عليه اِّـناقصة اجور النش ــل من ترس ٥.يتحم

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 

٦.يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال َّـ حالة اعتذار اِّـركز 
عن توفري االعداد واالختصاصات اِّـطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة  (٣٠) يوما من تاريخ استالم اِّـركز للطلب. 

ــك لتنفيذه على ان يقدم عقد  ــؤوليتهم تضامنية تكافلية َّـ ذل ــر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ــرتاك اكث ــة اش ٧.َّـ حال
مشاركة مصادق عليه عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل 
ــو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم عقد الشراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٥يوما)  ــحاب َّـ حال رس او االنس

من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انسحاب احد الشركاء يتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٨.اِّـحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع.

ــرب العمل بعقد  ــل باعتبارها ممثال ل ــعاره وكذلك تنفيذ العم ــن قبلها واعتدال اس ــف الفني اِّـعد م ــؤولية الكش ــتفيدة مس ــل الدائرة اِّـس ٩- تتحم
اِّـقاولة. 

١٠- اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
ــمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح  ــتكمال النواقص التي تس ــركات واِّـقاولون واِّـجهزون اِّـقدمون على العطاءات باس ١١- تلتزم الش

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
ــعر والنوعية اِّـجهزة مدى مطابقتها  ــروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس ــواد االولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمش ــون االولوية للم ١٢.تك

للمواصفات اِّـطلوبة حسب كتاب  وزارة التخطيط  العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
١٣. ملكية التصاميم والخرائط واِّـواصفات التي تعدها الجهة اِّـتعاقدة تعود اُّـ صاحب العمل.

١٤. َّـ حال تأخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ اِّـشروع وعلى كفاءته اِّـالية التي 
ــروط االعمال الهندسة اِّـدنية بقسميها  ــتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون اِّـادة ٢٦/ط من ش ــتمر مطالبته ِّـس قدمها ابتداء عند االحالة وتس

االول والثاني.
ــاب وزارة التخطيط – دائرة العقود  ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــرتاك بهذه اِّـناقصة اس ــي لديها ثالثة عقود او اكثر لم تنفذ االش ــركات الت ــق للش ١٥. ال يح

الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ َّـ ٩/٢٧ / ٢٠٢٢.
ــم العقود  ــاعة (١١) ظهرا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٣/٤/٩ اُّـ العنوان التالي محافظة ذي قار قس ١٦. ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس
ــابقا) على ان تكون االسعار  ــيد/ فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار س الحكومية َّـ مقرها الكائن َّـ الناصرية/ االدارة اِّـحلية/ قرب مصرف الرش
اِّـقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
ــركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم اِّـقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزما  االوراق مختومة بختم اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم 
ــوف  ــارع النيل وس فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ ديوان محافظة ذي قار - مبنى اِّـحافظة القديمة - ش
ــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة  ــمية فيؤجل اُّـ اليوم  الذي يليه على ان تق ــرة. واذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رس ــاءات اِّـتأخ ــض العط ترف

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني. 
١٧. تسدد مبالغ اِّـشروع اِّـذكور ادناه من التخصيصات اِّـتوفرة َّـ اِّـحافظة.

الدكتور محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

٢
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متابعة / البينة الجديدة   
ــكل  ــذكاء االصطناعي عالجا لش طور ال
ــالل (٣٠) يوما  ــرطان خ ــن الس ــي م عدوان
ــأ مبعدل  ــن أن يتنب ــر أنه ميك ــط وأظه فق
ــتخدام  ــاء املريض على قيد احلياة باس بق

مالحظات األطباء.
ــالل أنظمة  ــات من خ ــذ االختراق ومت تنفي
أن  ــف  كي ــح  توض ــا  لكنه ــة،  منفصل
استخدامات التكنولوجيا القوية تتجاوز 

إنتاج الصور والنصوص.
ــة تورنتو  ــن جامع ــون م ــد عمل باحث وق
ــالج  ع ــر  لتطوي  Insilico Medicine ــع  م
 (HCC) ــرطان اخلاليا الكبدية محتمل لس
ــتخدام منصة اكتشاف دواء بالذكاء  باس

.Pharma االصطناعي تسمى
ــارا  ــذكاء االصطناعي مس ال ــف  واكتش
ــم  ــابقا وصم ــروف س ــر مع ــا غي عالجي
ــن أن يرتبط  ــدا ناجحا» ميك ــا جدي «جزيئ
ــام، الذي ميكنه أيضا  بهذا الهدف. والنظ
ــى قيد احلياة، هو  ــؤ مبعدل البقاء عل التنب

ــن جامعة كولومبيا  من اختراع علماء م
ــذكاء االصطناعي  ال وأصبح  البريطانية. 
ــراض الفتاكة،  ــد األم ــالحا جديدا ض س
ــادرة على حتليل  ــث أن التكنولوجيا ق حي
كميات هائلة من البيانات، وكشف األمناط 
ــار العالجات. وقال  ــات، والتنبؤ بآث والعالق
ــس والرئيس  ــس زافورونكوف، املؤس اليك

 Insilico Medicine ــركة  لش ــذي  التنفي
ــم مفتونا  ــا كان العال ــان: «بينم ــي بي ف
بالتطورات في مجال الذكاء االصطناعي 
ــت  متكن ــة،  واللغ ــن  الف ــي  ف ــدي  التولي
خوارزميات الذكاء االصطناعي التوليدية 
ــات قوية  ــن تصميم مثبط ــة بنا م اخلاص
.«AlphaFold ــن ــتق م لهدف بهيكل مش
ــدة  AlphaFold، قاع ــق  الفري ــتخدم  واس
ــة بالذكاء  ــة بروتينية مدعوم بيانات بني
ــم وتوليف دواء  االصطناعي (AI)، لتصمي
ــا الكبدية  ــرطان اخلالي محتمل لعالج س
ــيوعا من  ــر ش ــوع األكث ــو الن (HCC)، وه
سرطان الكبد األولي.  ومت إجناز هذا العمل 
ــذ في ٣٠ يوما فقط من اختيار الهدف  الف
ــبعة مركبات فقط. وفي  وبعد تصنيع س
ــد املركب املدعوم  ــة من التولي جولة ثاني
ــف الباحثون  بالذكاء االصطناعي، اكتش
ــى الرغم من أن أي  ــا أكثر فاعلية عل جزيئ
دواء محتمل سيظل بحاجة إلى اخلضوع 

لتجارب إكلينيكية.

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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــي للعراق ومنذ عام  ــنوية للغزو األميرك كلما مرت الذكرى الس
٢٠٠٨ والى يومنا هذا يجري استذكار موقعة احلذاء بحق الرئيس 
ــدى زياراته الى  ــبق جورج بوش االبن.. فخالل إح األميركي األس
ــتركا مع  العراق عام ٢٠٠٨ وبينما كان يعقد مؤمترا صحفيا مش
ــس الوزراء آنذاك نوري املالكي قام الصحفي العراقي منتظر  رئي
ــة واقتيد الزيدي  ــق بوش باحلذاء.. اتقى بوش الضرب الزيدي برش
ــو» الذي  ــجن. وقع احلادثة عام ٢٠٠٨ وبالرغم من «الش الى الس
ــرة من الزمن يختلف عن وقعها اليوم حيث لم يعد  رافقها لفت
ــه أحد. لكن حني تربط  ــا ولم يعد يتذكره أو يهتم ب بوش رئيس
ــرار الذي اتخذه بوش  ــة بعملية غزو العراق وهو الق تلك الواقع
فإنه ال ميكن تخطي ما حصل. في ذلك العام لم يكن قد مر على 
غزو العراق سوى خمسة أعوام وكان اليزال مبقدور بوش احلديث 
ــزو من «منجزات» برغم اعترافه هو وجوقته من  عما حققه الغ
احملافظني اجلدد ممن هندسوا الغزو ألسباب باتت معروفة بأنهم 
ــامل التي كانت ذريعتهم للغزو. ــلحة الدمار الش لم يجدوا أس

ــع دائرة الرفض  ــرين للغزو حيث تتس ــوم وفي الذكرى العش الي
ــه من آثار  ــزو األميركي وما خلف ــة ضد الغ ــاج واملقاوم واالحتج
ــتمرار بقاء القوات  ــتويات من بينها اس ــلبية على كل املس س
ــتى، فإن كل الوقائع تؤكد أن  األميركية في العراق حتت ذرائع ش
ــدف الذي يرى  ــن حذاء. فإذا كان اله ــتحق أكثر م بوش كان يس
ــابق فإن البحث عن تلك  ــقاط النظام الس بوش إنه حققه بإس
األسلحة املزعومة ال يبرر الغزو بأي حال من األحوال. وحتى حني 
ــرر الغزو فإن العديد  ــني عمل يب عدّ أن التخلص من صدام حس
ــع بوش على ما  ــابق لم تتفق م ــن قوى املعارضة للنظام الس م
ــترك  ــقاط صدام كهدف مش ــم اتفاقها معه بإس ــل برغ حص
ــاع دائرة املعارضة للغزو  ــه عدوا للطرفني.مع ذلك ومع اتس كون
ــة قاطعة أن العراقيني  ــلحة تدل دالل مبن في ذلك املقاومة املس
ــدوم القوات  ــي ذلك من هلّل ورحب بق ــون لالحتالل مبن ف رافض
األميركية وبنى أحالما وآماال وردية اثناء أولى سنوات الغزو. كان 
البعض من هؤالء أحسن الظن باألمريكان لكنهم صدموا متاما 
ــة الى مجلس األمن  ــات املتحدة األميركي ــا تقدمت الوالي عندم
ــع من هلل للتحرير املنشود  باعتبارها قوة احتالل. لم يعد بوس
ــى بعد تفكيك كل أجهزة الدولة أن يبرر ما  من وجهة نظره حت
ــوى عدّ هدف إسقاط النظام «يسوى» حتطيم الدولة  حصل س
ــعوب وبقطع النظر عن  العراقية بالكامل. ففي كل جتارب الش
ــد قبول احتالل  ــم ودرجة ظلمه ال ميكن ألح ــوع النظام احلاك ن
ــذي اتخذه مجلس  ــد القرار ال ــه حتريرا للبلد. بع ــي بوصف أجنب
ــون القوات األميركية التي دخلت العراق قوات محتلة  األمن بك
لم يعد ممكنا من الناحية املنطقية التعامل مع احملتل األميركي 
ــالل ال نحتاج الى  ــى صعيد االحت ــررا للعراق.   عل ــه مح بوصف
املزيد من األدلة بشأن ذلك، وفي املقدمة من هذه األدلة هي بقاء 
القوات األميركية في العراق حتت ذريعة إنها موجودة بطلب من 
احلكومة العراقية. أو إنها موجودة ألغراض التدريب واالستشارة 
ــاد اجليش  ــة انتهت باعتم ــون هذه املهم ــرض ان تك ــا يفت بينم
ــه. يضاف الى ذلك بناء أكبر سفارة أميركية  العراقي على نفس
ــرات الكيلوات  ــي بغداد متتد على نهر دجلة لعش في العالم ف
ــرى.. الهدف واضح  ــفارة أهدافا أخ ــي أن لهذه الس ــو ما يعن وه
ــرز لبقاء القوات  ــن مغالطة احلقيقة كون أن الهدف األب وال ميك
األميركية في العراق وبناء أكبر سفارة في بغداد هو ضمان أمن 

إسرائيل.. هذا أولها وهذا تاليها.

حمزة مصطفى 
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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

البينة الجديدة / قاسم حوشي
ــي  ف ــي  طب ــق  فري ــن  متك  
الزهراء  ــة  فاطم ــفى  مستش
ــائية  ــالم) للنس ــا الس (عليه
ــى دائرة  ــة ال ــال التابع واالطف
ــة من  ــداد/ الرصاف ــة بغ صح
اجراء عملية  قيصرية ملواطنة 
في العشرين من عمرها حامل 
ــع وتعاني من  ــهر التاس بالش
ــوالدة وتقلصات رحمية  االم ال
شديدة. وذكرت رئيس الطاقم 
ــائية  ــي اخصائية النس الطب
ــيماء  ــورة ش الدكت ــد  والتولي
محمد الالمي بعد اجراء كافة 
الفحوصات الطبية واخملتبرية 
ــت  اجري ــونار  والس ــة  الالزم

ــة ثانية لتضع  عملية قيصري
السيدة توائمها اخلمس (ثالث 
ــور) واوزانهم  ــان ذك ــاث واثن أن
ــني (٨٠٠ _١٣٠٠ غم  تتراوح ب
) حيث مت حتويل األم واطفالها 
ــة ومراقبة وضعهم  الى الرده
ــي وأكمال باقي العالج  الصح
ــفى  املستش ــم  ومغادرته

بصحة جيدة .

متابعة / البينة الجديدة   
أعلن العب كرة القدم األملاني 
ــعود  ــي «مس ــل ترك ــن أص م
أوزيل» قبل أيام، اعتزاله لعب 
ــكل نهائي في  كرة القدم بش
ــر (٣٤) عاماً.وبعد مرور أيام  عم
ــفت وسائل  عن إعتزاله، كش
ــن مقادار ثروة  إعالم محلية ع
: ”إن إجمالي  ــةً ــل“، قائل ”أوزي
ــل“ بلغت  ــعود أوزي ثروة ”مس
(١٠٠) مليون جنيه إسترليني 
و٣٠٠  ــار  ملي  ٢) ــادل  مايع أي 
مليون ليرة)، طوال فترة حياته 
رسالة  ”أوزيل“  ونشر  املهنية. 
مطولة عبر حسابه في تويتر، 
ــا :“ قررت اعتزال كرة  قال فيه
ــيرة  بعد مس ــا  نهائي ــدم  الق
استمرت ١٧ عاماً، وبعد دراسة 

لعب  ــزال  إعت أعلنت  ــة  متأني
كرة القدم نهائيًا، لقد كان لي 
ــرف أن أكون العب كرة قدم  ش
محترف منذ ما يقرب من (١٧) 
عاماً، وأشعر باالمتنان بشكل 

ال يصدق لهذه الفرصة.“
ــابيع  ”األس ــي  ف  : ــاً  مضيف
ــت  تعرض ــرة  األخي ــهر  واألش
ــات، وأصبح من  لبعض اإلصاب
ــح أكثر فأكثر أن الوقت  الواض
ــة كرة  ــرك مرحل ــان لت ــد ح ق

القدم الكبيرة“.

متابعة / البينة الجديدة   
ــي لفناني  ــاد العراق أقام اإلحت
ــبة  مبناس ــاالً  إحتف ــى،  الدم
ــس  والعرائ ــى  للدم ــي  العامل
ــب الفنانني جبار  بحضور نقي
ــى قاعة  ــودي عل ــودي العب ج
في  عراقي  ــل  نخي ــة  مؤسس

منطقة الوزيرية ببغداد. 
ــني  ــاد حس ــس اإلحت ــال رئي وق
ــالل االحتفال  ــارف خ ــي ه عل
ــى  الدم ــن  ــنفعل ف ــذي س ال
ــي جمالي  ــاء وع إرس ــدف  به
ــد» مؤكدا:  ــشء اجلدي لدى الن
ــمي  رس ــل  حف أول  ــذا  «ه ان 
ــتمر».  وسيس ــى  الدم ــوم  بي

ــني علي  ــت فرقة «حس وقدم
علي هارف» عرض دمى بعنوان 
ــداد» تأليف  ــي بغ ــا ووال «جح
الركابي،  ــواد  ــي ج وإخراج عل

ــالل علي: «زق  وعزف الفنان ط
ــار  ــال ووزع جب ــزاق» لألطف زق
ــودي ومدير عام دار  جودي العب
ــي عويد،  ــال عل ــة األطف ثقاف

ــني:  املكرم ــى  عل ــهادات  الش
ــامي  ــز الوهاب وس ــل ع الراح
ــري  اجلزائ ــليم  وس ــي  الربيع
ــر العزاوي  ــرب ونذي ــالم ع وأح
ــاء عيدي  ــاس وصف ــول عب وبت
ــني  وعالء العبيدي، ووقع حس
ــى في  ــارف كتابه «مل ــي ه عل
ووقعت ميادة  ــى»  الدم مدينة 
الباجالن، كتابها «في مسرح 
الطفل» وكتاب «دمى القفاز» 
ــني  ــة هارف ونادية حس ترجم
ــليم  ــن جانبه قال س علي. م
ــة الطفل،  ــري  أن «ثقاف اجلزائ
ــتقبل، مبواجهة  ــخ املس ترس

منصات احملتوى الهابط».

ــا إال وتناولنا عبر  ــر علين ــنة متّ ــهر أو س ــا من يوم أو ش م
ــاليبه  ــا الصحفية ظاهرة الروتني واجراءاته وأس اعمدتن
ــا املواطن املراجع ألي  ــة» التي يصطدم به «العكرفلوغي
ــية أو  دائرة من الدوائر اخلدمية على وجه التحديد لتمش
ــك كثيرة ويعرفها  ــر معاملة من معامالته وهي ال ش متري
اجلميع والتي ميكن اختصارها بعبارتني (من الوالدة وحتى 
ــة ، الغريبة إننا  ــده) .. واملفارقة العجيب ــات أو ما بع املم
ــمعنا من مسؤولني  ــنوات املاضية لطاملا س وطيلة الس
كبار في الدولة العراقية وهم «يهنبلون» علينا ويطلقون 
ــتوقية» من قبيل إجنز معاملتك في بيتك  شعارات «فس
ــن دون احلاجة الى  ــاعة وم أو إجنز معاملتك خالل (٢٤) س
النزول للساحة وما فيها من طر گاعة .. وال بد من التذكير 
ــة التاريخية بأن الروتني «صناعة عراقية ١٠٠  هنا ولألمان
ــر ملاذا يتشائم املواطن العراقي وهو يتأبط  ٪» وهذا يفسّ
« معاملته» ويتجه صوب دائرة ما ألنه يعرف أنه سيواجه 
ــه فيها أمه  ــاعة التي ولدت ــذاب بعينه ويكفر بالس الع
ــاص ومحترفون  ــا موظفون اختص ــراء معاناة يبتكره ج
ــح على الگاع  ــذاء املراجع وجعله ينبط ــد النخاع بإي ح
ــا بيت القصيد، ليبحث عن منقذ يتمثّل هنا مبعقب  وهن
ل  ــني يديك» وعندها حتُ ــبيك .. لبيك .. أنا ب يقول له : «ش
العقدة ومتشي املعاملة على السكة من دون احلاجة الى 
دفعة أو تأفف منك أيها املواطن أو الشعور بـ «الشخير» 
ــاذجة  أو « الگحة» !! ويعرف العراقيون تلك العبارة الس
ــياطني وهي (روح ..  ــي يبتدعها نفر من املوظفني الش الت
ــاة واأللم الذي  ــاس بحجم املعان ــال باچر) دومنا إحس تع
ــا يأتون من  ــيما عندم ــوس املواطنني ال س ــد في نف يتولّ
ــعرون بأوجاع أو ال ميلكون املال  ــن بعيدة أو أنهم يش أماك
ــال باچر) !!  ــتكمال رحلة ( روح .. تع ــذي يكفيهم الس ال
ــمعنا الكثير .. الكثير عن  ــنوات املاضية س .. طيلة الس
ــي ذات املكان  ــاز املعامالت ف ــة واجن ــة األلكتروني احلكوم
ــك احدهم منادياً :  ــتكان ليأتي وانت جالس تخوط االس
ــي وياك ، ولكن  ــك .. اهللا ومحمد وعل ــي هاي معاملت عمّ
ظلت تلك مجرد أقاويل أشبه بالفارة أم ذيل وظل الروتني 
ــادا بالديرة، وظل اصحاب  ــاليبه احلقيرة تعيث فس وأس
ــبعوا من  القرار عاجزون ولم يعودوا يتكلمون وكأنهم ش
ــاب بال صمون !!. وفي اخلتام بودي أن اذكر قصة  أكل الكب
ــة كاليفورنيا حيث  ــردها صديق عراقي يقيم في والي س
ــنوية سيارتي وتسجيل مركبتي التي  قال أردت جتديد س
ــرة املعنية وبعد  ــوب الدائ ــتريتها حديثاً فاجتهت ص اش
ــاءوا لي بقدح  ــت على أريكة وج ـــ (هاي) و (هلو) جلس ال
(قهوة) وسلّمت أوراقي وبينما أنا ارتشف القهوة وأستل 
ــي والثالث» حتى  ـــ «النفس األول والثان ــيكارتي وإذا ب س
ــتالم املعاملة بعد اجنازها في  نودي عليّ بكل لطف الس
ــل كما يقول . هذا  ــرف خمس دقائق والعباس أبو فاض ظ
غيض من فيض مما يختزن في «يافوخي» وأترك لكم أيها 

األعزاء البقية !!.
لقطة أخيرة

ــد األمير  ــر الداخلية عب ــيد وزي ــة للس ــارات امليداني الزي
ــرة تصبّ في  ــياء كثي ــن حتقيق أش ــتُثمر ع ــمري س الش

خدمة الناس والبركة باحلركة .

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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* رئيس التحرير التنفيذي

بغداد/ البينة الجديدة / سلمان الحسيناوي

ــيدة  ــراف الس ــة  االحتاد العام لنقابات العمال في العراق وباش برعاي
ــة  العامة لعمال الزراعة وصناعة  ــعادة حميد عبره) رئيس النقاب (س
ــت النقابة العامة   ــتمرة، اقام ــطتها املس املواد الغذائية وضمن انش
ــوم األربعاء املاضي  ــرح العمالي ي ــنوي على قاعة املس معرضها الس
ــتار دنبوس براك) رئيس  ــيد ( س (٢٠٢٣/٣/٢٢). وقد افتتح املعرض الس
ــتقباله السيدة  االحتاد العام لنقابات العمال في العراق وكان في اس
ــاء مكتب  النقابة وجمهور غفير من العمال والعامالت  (عبره) واعض
ــيد (براك) في ارجاء  ــاج الزراعي والغذائي وجتول الس ــي ميادين االنت ف
ــادة اعضاء املكتب التنفيذي في االحتاد حيث  املعرض وبصحبته الس
ابدوا اعجابهم بالتنسيق العالي والترتيب املتميز للمواد املعروضة.. 
ــيدة رئيس  ــيد رئيس االحتاد بتهنئة الس وفي ختام جولته تقدم الس
ــاح الدائم.  ــم املوفقية والنج ــا متمنياً له ــة واعضاء مكتبه النقاب
ــدّ على ايدي السيدة رئيس واعضاء  «البينة اجلديدة» من جانبها تش

مكتب النقابة وتتمنى لهم التوفيق والسداد في جهودهم الرائعة.


