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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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ــي  احلكوم ــه  برنامج ــار   إط ــي  ف
ــياع  ــح رئيس الوزراء محمد ش افتت
ــبوع  ــذا األس ــع ه ــوداني مطل الس
مصنع الصحة الوطني النتاج مواد 
التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي 
ــوزارة الصحة  ــع ل ــع تاب ــو مصن وه
ــاح املصنع كما  ــة، وان افتت العراقي
ــالة من  ــو رس ــوداني ه ــول الس يق
احلكومة لتوطني الصناعة الدوائية 
ــادرة  ــون ق ــد ان تك ــة ال ب وان الدول
ــتلزمات الطبية،  ــني املس ــى تأم عل
ــك فإننا نطالب  ــاً على ذل وتأسيس
السيد السوداني ومن منطلق وطني 
ــر كل  ــوم بـ «ثورة» ألجل كس ألن يق

األقفال والسالسل التي أبقت املئات 
من معاملنا ومصانعنا موصدة على 
ــت، وليرفع  ــنة مض ــداد (٢٠) س امت
شعار «صنع في العراق» عالياً ألجل 
ــغيل  ــاء الذاتي وتش ــق االكتف حتقي
ــبابنا العاطلني الذين  املاليني من ش
ــل احلصول  ــوّل ألج يضطرون للتس
ــة .. إننا إذ  ــة اخلبز اليومي على لقم
ــدرك ونعي  ــك فألننا ن ــب بذل نطال
ــة الصناعة  ــأن حتريك عجل جيداً ب
ــأنه حتريك االقتصاد العراقي  من ش
وتوفير مليارات الدوالرات التي تهدر 
سنوياً ألجل استيراد بضائع وسلع 
ــاً، وأملنا  ــا محلي ــكان انتاجه باالم
ــي اآلن .. اآلن  ــأن تتحقق هذه األمان ب
ــد  وليس غداً . وفي الوقت ذاته نناش

ــك  ائتالف «ادارة الدولة» والذي ميس
ــور اآلن ونقول ان الفرصة  بزمام االم
ــم كبيرة  ــة امامك ــة املتاح الذهبي
مته  ــروا ببناء الوطن الذي هدّ فباش
ــذي  ــط ال ــل والتخب ــاول الفش مع
منذ  املتعاقبة  احلكومات  ــته  مارس
ــي الوقت  ــد اآلن، والبد ف (٢٠٠٣) وحل
ــار من خالل  ــه من تصحيح املس ذات
ــاريع  ــة صوب املش ــه البوصل توجي
ــية  األساس ــات  واخلدم ــرة  الكبي
ــذا البلد فأنتم  والبناء احلقيقي له
ــم  بيدك ــة  الدول ادارة  ــالف  ائت ــا  ي
(البرملان)  ــريعية  التش ــلطتان  الس
والتنفيذية (احلكومة)، وان الساحة 
ــإن اقرار  ــم . ومن هنا ف ــم وحدك لك
لة بات  ــة العامة للبالد  املُعطّ املوازن

واجباً ألجل خدمة الناس وال عذر ملن 
تأخر والت ساعة مندم .. وفي اخلتام 
ــول ان احلكومة  ــعنا إال ان نق ال يس
ــابقاتها وان  احلالية مختلفة عن س
ــك اجنازات  ــد تبعاً لذل ــعب يري الش
ــع وليس  ــى أرض الواق ــة عل حقيقي
ــاريع وهمية تطرح لالستهالك  مش
ــروع  ــبيل املثال «مش احمللي على س
داري السكني» وتذكروا ان الشعب 
ــياء إال عندما  ق األش ــدّ ــاد يص ما ع
ــرى بالعني  ــد وي ــس الي ــها مل يلمس
اجملردة وليس بـ «اجملهر» وشتان مابني 
ــني احلقيقة  ــا ب ــم وم ــع والوه الواق
ــازات  ــد اجن ــعب يري ــف ,, الش والزي
ومشاريع تعلو صروحها ليراها على 

األرض وليس على الورق.

كتب رئيس التحرير

kjé€a@aà:@·ËnÌÏö«@ıbË„hi@¥‹‘néΩa@Ö �ÜÁ@ÔçÏj‹ßa@Z@Ü◊˚Ì@kˆb„Î@NN@Úé‹¶a@paâä‘∂@�bÓˆbö”@Â»�‰ç@Z@\ÖaÜnfla^@Ú◊äy

ÔmbÀa@·‹nça@NNläí€a@ÍbÓfl@7œÏm@È‰ÿπ¸@Ü”@÷aä»€aÎ@Úqâbÿi@âà‰Ì@ÔˆbΩa@…ôÏ€a@Z@â �à∞@Öbj»€a
k»ëbÌ@…8a@NN@…Óibça@H8�6I@fi˝Å@bÁâaä”gÎ@b:b‡◊�@pb»”ÏmÎ@NN@�bjÌä”@ÊbΩ5€a@ø@Ää�Óç@Ú„ãaÏΩa@ÊÏ„b”

âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹Ìäm@H93I@µa@ÚÌÜ‘‰€a@Ú‹nÿ€a@ÒÖbÌã@Ü»i@…–m6ç@·Çön€a@p¸Ü»fl@Z@êä¶a@ ä‘Ì@Öbñn”a@7jÅ

اكد النائب املستقل عن محافظة ميسان «رائد حمدان املالكي» ان مجلس 
الوزراء ميلك صالحية تعديل جدول الرواتب بالزيادة استنادا الحكام املادة (٣) 
من قانون الرواتب دون حاجة لعرض املوضوع على البرملان».وقال املالكي في 
تصريح صحفي :» ان مشروع املوازنة املقدم من احلكومة ابقى الوضع على 
ما هو عليه ولم يتضمن اضافات مالية للرواتب باستثناء التثبيت».واضاف 
ــدى االمانة العامة جمللس  ــلم الرواتب اجلديد مازالت ل :»ان توصيات جلنة س
ــة عن التأثيرات االقتصادية  الوزراء ، ومت توجيه وزارة التخطيط باعداد دراس
ــلم الرواتب  ــم ملراجعة وتعديل س ــا داع ــد ان:» موقفن ــادة الرواتب».واك لزي
ــني وزيادتها وهذا  ــاب الرواتب املتدنية من املوظف ــاف الفئات من اصح النص

االمر من صالحية مجلس الوزراء.

بغداد /

مجلس نواب .. ام ثكنة عسكرية؟ .. جلسة التصويت على قانون (سانت ليغو)

ــته  صوّت مجلس النواب ، في جلس
ــرة صباح  ــاعة مبك املنعقدة في س
ــون التعديل  ــني ، على قان امس االثن
ــات مجلس  ــون انتخاب ــث لقان الثال
النواب ومجالس احملافظات واالقضية 
رقم (١٢) لسنة (٢٠١٨).وصوت اجمللس 
على الية التصويت اخلاص ملنتسبي 
ــة واالجهزة  ــي الدفاع والداخلي وزارت
االمنيه والبيشمركة ، حيث سيكون 
ــد االقتراع  ــاعة من موع قبل (٤٨) س
ــحب البطاقات منهم بعد  العام وس
ــن قيادي  ــم . وأعل ــراع باصواته االقت
في االحتاد الوطني الكردستاني، عزم 
ــرد الطعن مبادة خاصة مبحافظة  الك
ــون االنتخابات.وقال  ــوك في قان كرك
ــح صحفي  ــيرزاد صمد في تصري ش

ــة دون االتفاق  ــالف إدارة الدول ان «إئت
ــة املنضوية فيه  ــل الكردي ــع الكت م
ــي قانون  ــادة (٣٥) ف ــاء امل ــاول ابق ح
ــع  ــوك م ــة بكرك ــات اخلاص االنتخاب
اجراء تعديالت طفيفة غير دستورية 
فيه بعد أن متكنوا من تكملة نصاب 
دون  ــن  م ــة  املاضي ــة  الليل ــة  جلس
ــيلجأ  ــاف «س ــل الكردية».وأض الكت
ــادة املذكورة  ــي امل ــن ف ــرد للطع الك
ــة العليا لعدم  ــدى احملكمة االحتادي ل
ــة  ــرار احملكم ــب ق ــتوريتها حس دس
الرقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٩».وكان مجلس 
ــس اإلثنني،  ــر ام ــوت فج ــواب، ص الن
ــل الثالث لقانون  ــى قانون التعدي عل
ــواب ومجالس  الن انتخابات مجلس 
احملافظات واالقضية رقم (١٢) لسنة 
٢٠١٨. ويهدف تعديل القانون «تنفيذا 
ــة، ولغرض  ــرارات احملكمة االحتادي لق

ــرة ونزيهة وعادلة  اجراء انتخابات ح
ــس  ــي ومجال ــواب العراق ــس الن جملل
احملافظات غير املنتظمة في إقليم». 
ــت  افصح ــة  ذي صل ــد  ــى صعي عل
ــماء  ــة ، عن الئحة اس ــاط نيابي اوس
ــتئناف  ــني على اس ــواب املعترض الن
ــل  تعدي ــرح  مقت ــى  عل ــت  التصوي
ــات مجالس احملافظات  قانون انتخاب
ــراقة  ــة اش ــم « كتل ــة.. وه واالقضي
كانون ، نيسان الصاحلي ، داود العيدان 
ــاوي،  ــة العيس ــد نوري،فاطم ، محم
ــداء  الفياض،ن ــم  نافع،كاظ ــور  ن
ــالء  ،ع ــبالوي  الش ــد  الكريطي،حمي
ــالمي،فاتن  الس ــدر  الركابي،حي
ــاء  احلجامي،ضي ــب  القرغولي،صائ
الهندي، ياسر اسكندر وتوت ، ناظم 
ــمخي  ــارق الش ــدر ط ــبلي ، حي الش
ــان اجلابري،  ــار، عدن ــر عبد اجلب ، عام

ــند،علي  الفهد،مصطفى س ــم  هيث
ــكور، واخرون». في وقت اعلنت  املش
ــتتقدم بدعوى  حركة امتداد، انها س
ــة عن اي  ــى احملكمة االحتادي طعن ال
مقررات صدرت عن اجللسة املنعقدة 
ــام رئيس  ــني ، لقي ــاح امس االثن صب
ــوة من  ــواب بالق ــس بإخراج الن اجملل
ــة مخالفا بذلك القانون  داخل القاع
ــدت احلركة،  ــام الداخلي.وانتق والنظ
ــه  ــا وصفت م  ، ــي  ــان صحف بي ــي  ف
نوابها  ــد  ــافرة ض الس ــداءات  باالعت
ــة االخرى من  ــي القوى املعارض وممثل
احلركات الناشئة والنواب املستقلني 
ــس  ــون مجال ــر قان ــني لتمري الرافض
ــه احلالية ، كونها  احملافظات بصيغت

يا إلرادة الشعب. تعد حتدّ

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a الصورة تتكلم والقادم .. أسوأ؟!
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ــابق عثمان الغامني  دعت هيئة النزاهة االحتادية وزير الداخلية الس
لتقدمي األدلة على شبهات الفساد التي صرح بها لبرنامج تلفزيوني. 
ــة النزاهة االحتادية تعلن أنها  ــرت الهيئة في بيان لها «ان هيئ وذك
تولي العناية الفائقة ملا ينشر في وسائل اإلعالم من مزاعم فساد 
ــابق  ــا بالغات وإخبارات، ومن ذلك حديث وزير الداخلية الس وتعده
ــاة التغيير في برنامج  ــة قن /عثمان الغامني /الذي ظهر على شاش
ــابقة. ــاد في احلكومة الس ــعب / حول مواضع الفس ــم الش /باس

ــابق وبكل احترام  ودعت هيئة النزاهة االحتادية وزير الداخلية الس
ــي الهيئة؛ من  ــر العام لدائرة التحقيقات ف ــى احلضور أمام املدي إل
ــماع أقواله بصفة مخبر رسمي واحلصول منه على األدلة  أجل س
ــوره فإن املدير  ــى أنه  وفي حالة تعذر حض ــي بحوزته، وتلفت إل الت
ــتعد  العام لدائرة التحقيقات في الهيئة والفريق التحقيقي مس
ــكرها لتعاونه في مجال  للحضور إلى داره لهذا الغرض، مبدية ش

مكافحة الفساد خدمة لعراقنا العظيم.

بغداد /
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ــئ اجلوي صادق عطية، امس االثنني، عن   اعلن املتنبّ
تعرض البالد ملوجة قطبية باردة، الفتاً إلى ان ذروتها 
ــور  ــبوع املقبل.وقال عطية في منش ــتكون األس س
ــبوك} ان «كتلة هوائية من اصل  على جدارية {فيس
ــرق  ــي ، تندفع من جهة اوربا نحو منطقة الش قطب

ــبب انخفاضا (حادا) بدرجات  ــط والعراق، تس االوس
ــغ ذروة االنخفاض  ــرارة في عموم مدن البالد لتبل احل
بداية االسبوع املقبل». واضاف، ان»التوقعات تشير 
ــتنخفض في بعض مناطق  الى ان درجات احلرارة س
ــوي والثلوج  ــرق العراق ملا دون الصفر املئ ــمال ش ش

متوقعة فوق القمم اجلبلية.

بغداد /

ــدوق تقاعد  ــة صن ــني  عائدي ــة احملام ــددت نقاب ح
ــاه عمليات  ــت إجراءاتها جت ــا أوضح ــني، فيم احملام
االختالس في الصندوق.وقالت نقيب احملامني أحالم 
ــة احملامني  ــي إن «نقاب ــح صحف ــي تصري ــي ف الالم
والقضاء شريكان لتحقيق العدالة، حيث ال توجد 
محاكمة إال بوجود قاضٍ ومحامٍ ، وهذا مانص عليه 
ــتور ولهذا نحن شركاء مع القضاء»، مشددة  الدس
ــني النقابة والقضاء  ــى «ضرورة العالقة اجليدة ب عل
ــة  ــي تواجه احملاكم في ممارس ــات الت ــة العقب إلزال
دورها».وبشأن صندوق تقاعد احملامني أشارت الالمي 
ــط حوله ال يعود  ــدوق الذي كثر اللغ ــى أن «الصن إل
ــتقل»، مؤكدة،  إلى نقابة احملامني وهو صندوق مس
ــتقلة وغير مرتبطة  أن «هيئة صندوق التقاعد مس
ــدوق». ــط ممثل بالصن ــا فق ــني ولدين ــة احملام بنقاب

ــاكل تخص  ــرت وجود مش وتابعت، أنه «عندما اش
ــدوق التقاعد وهو  ــى رئيس صن ــرعنا إل األموال أس
قاضٍ وأخبرناه بوجود فوارق باملال املوجود في هيئة 
ــدوق نقابة  ــوال املوجودة في صن ــدوق مع األم الصن
احملامني، وباحلال أسرع رئيس هيئة صندوق التقاعد 
ــس الهيئة أوامر  ــة وأصدر رئي ــة النزاه بإخبار هيئ

قبض بحق اخملتلسني.

@¥é‹n´@’°@új”@äflaÎc@âÎÜï@Â‹»m@Ôfl˝€a
¥flb0a@Ü«b‘m@÷ÎÜ‰ï@Âfl

بغداد /

ــس النواب  ــؤول ألمرت مجل ــت املس لو كن
ــدار (٢٤)  ــاته على م ــي بعقد جلس العراق
ــريع أكثر من  ــاعة حلني قراءة وإقرار وتش س
ــه .. وليثبت  ــو فوق رفوف ــاً تغف (١٢٠) قانون
البرملان بأنه ال يتعامل مع القوانني مبزاجية 

.. ما يريده ينجزه وما ال يريده يركنه.

fiÎ˚éΩa@o‰◊@Ï€
ــة البصرة بعد  ــي القبض على صيدلي في محافظ ــارز جهاز األمن الوطن ــت مف  ألق
ــة ممنوعة التداول وتكوين  ــوب اخملدرة عن طريق مزجها مع أدوي ــه باملتاجرة باحلب قيام
خلطات وشرابات مخدرة بكميات كبيرة.وذكر بيان جلهاز األمن الوطني انه واستناداً 
ــة مت نصب كمني  ــتحصال املوافقات القضائي ــتخبارية وبعد اس ــى معلومات إس إل
محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه باجلرم املشهود، حيث ضبط بحوزته مسدس 

وكميات كبيرة من احلبوب اخملدرة وأدوية متنوعة ممنوعة التداول.

@új‘€a@Ô‘‹Ì@?üÏ€a@Âfl˛a
paâÜÇΩa@Òâbvni@›‡»Ì@Ô„¸ÜÓï@Û‹«

البصرة /

äÅdm@ÂΩ@âà«@¸Î@êb‰€a@aÏflÜÇn€@Ú‹ ��»�Ωa@Ú„ãaÏΩa@aÎä”dœ@·◊ÜyÎ@·ÿ€@Úybé€aÎ@ÚÓ»ÌäímÎ@ÚÌàÓ–‰m@ÚËu@·n„c



البصرة / البينة الجديدة 
ــركة العامة ملوانئ  ــام الش بحثت مدير ع
العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي 
مع وفد من شركة تسويق النفط (سومو) 
ــات تصدير  ــة والفنية لعملي ــور اإلداري األم
ــدار من قبل  ــي ت ــة الت ــتقات النفطي املش
ــركة  ــاء مدير عام ش ــر اللق ــئ وحض املوان
ــني احمد  ــري رئيس املهندس ــل البح النق
ــم الشؤون البحرية في  جاسم ومدير قس
ــب  ــئ  . وقال مدير عام املوانئ  :حس املوان

توجيهات وزير النقل األستاذ رزاق محيبس 
ــات  ــع مؤسس ــيق  م ــعداوي بالتنس الس
الدولة بحثنا مع وفد شركة تسويق النفط 
ــومو ) األمور اإلدارية والفنية لعمليات  ( س
ــتقات النفطية والتي تتم من  تصدير املش
ــت تفاهمات  ــركة وحصل ــل موانئ الش قب
ــراءات . من جانبه  ــهيل هذه اإلج على تس
ــومو عن سعادتهِ بهذا  أبدى وفد شركة س
ــن التعاون  ــر داعني إلى مزيد م ــاء املثم اللق

والعمل املشترك بني الطرفني  .

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية،  ــل والش ــث وزير العم بح
ــر التنفيذي ملركز  ــع املدي ــدي، م أحمد األس
ــاريع الوزارة.  التجارة الدولي آليات دعم مش
ــع مديرة  ــالل االجتماع م ــش الوزير خ وناق
املركز وممثل املركز في العراق، املشاريع التي 
ــز التجارة  ــاريع مرك ــا الوزارة ومش طرحته
بالتنسيق مع الوزارة ومنها مشروع ( سافي) 
savvi اخلاص بالزراعة وتدريب الشباب على 
ــاريع الصغيرة». كما  املنحة الزراعية واملش
ــاعدة في وضع  ــى املس ــرق االجتماع ال تط
ــروض املدرة للدخل  ــة فعالة ملتابعة الق الي
ــباب  ــغيل الش ــون ذات جدوى في تش لتك
ــتوى  ــك جرى بحث امكانية رفع مس وكذل
ــل وتطرق  ــوق العم ــرأة في س ــاركة امل مش
ــاوس )وهو بناء  ــروع ( ه االجتماع إلى «مش
دور واطئة الكلفة وتوزيعها على املواطنني 

ــترك  ــروع تش ــل وهو مش ــدودي الدخ مح
ــل الدولية ومنظمة االمم  فيه منظمة العم
ــي للتجارة  ــكان واملركز الدول املتحدة للس
ــار  ــل ووزارة االعم ــع وزارة العم ــاون م بالتع
واالسكان. وأبدت مديرة املركز استعدادهم 

ــرى االتفاق  ــروع املهم وج ــذا املش لدعم ه
ــراق بغية  ــي الع ــد اجتماعات ف ــى عق عل
ــاريع وزارة العمل وخصوصا  ــة مش مناقش
ــم الباحثني عن  ــروع منصة مهن لدع مش

العمل الذي اطلقته الوزارة موخرا.

2محليات
@ÚÓ€a6ç¸a@Ú�‰ßa@åjÅ@Î@ÂzüÎ@ózœ@ÚÓ‹‡«@ıaäug@Â‹»m@lÏjßa

@@H@SEA BISCUITI@ÒäÅbj€a@Ú€Ïª@Âfl

o‰‡é€a@xbn„a@ÒÖbÌå€@ÚÓéº@Ú�Å@…ôÎ@ÒâÎäô@Ü◊˚Ì@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ

ä–‰ném@Úzñ€aÎ@pÏñ€a@pa5ÿfl@5«@Ú”b�€a@ÒÜ‡«c@Â«@Öb»ni¸a@µg@Ï«Üm@ıbiäËÿ€a

بغداد / البينة الجديدة
ــي، اجناز جميع  ــس اخلدمة االحتادي، األحد املاض أعلن مجل
ــهادات العليا. مفاصل ملف التوظيف لألوائل وحملة الش

ــع باجتماعه الطارئ االحد  ــر اجمللس في بيان ، انه «راج وذك
ــني األوائل  ــني من اخلريج ــات توزيع املتقدم ــي مخرج املاض
وحملة الشهادات العليا، مدققاً إياها على وفق استحداث 
ــة، ونظر في جميع  ــات الوظيفية من قبل وزارة املالي الدرج
ــوم الذين ظهر  ــهادة الدبل ــة ش ــادة توزيع حمل ــاالت إع ح
تعيينهم في أماكن غير محافظة سكنهم، وحسم القرار 
بالنسبة للمتقدمني الذين اقتضت حاالتهم تصويب جهة 
توزيعهم بعد تصحيح التخصص الوارد لهم ضمن قاعدة 
ــاف، ان «اجمللس اخلدمة العامة االحتادي يعلن  البيانات».واض
ــمولني بكل من  اجناز جميع مفاصل ملف التوظيف للمش
ــنة  ــهادات العليا رقم (٥٩) لس ــغيل حملة الش قانون تش
ــنة  ــني األوائل رقم (٦٧) لس ــغيل اخلريج ٢٠١٧، وقانون تش
٢٠١٧، استناداً ألحكام قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
ــذاً لتوصيات اللجنة  ــنة ٢٠٢٢، وتنفي والتنمية رقم (٢) لس
ــنة ٢٠٢٢ وقد  ــكلة مبوجب األمر الديواني رقم (٣٥) لس املش
ــن ٤٣ ألف متقدم  ل بالتعيني ضمن هذا امللف أكثر م ــمِ شُ
ــب اجمللس بكل األحبة  ــني املذكورتني، وبدوره يهي من الفئت
املتقدمني اإلسراع باملباشرة في وظائفهم حتى ال تفوتهم 
ــال عليهم انتظارها».وفيما يخص التنقل  الفرصة التي ط
بني جهات التعيني، اشار اجمللس إلى أن «ذلك متاح للجميع 
ــرتهم في  ــرق القانونية بعد مباش ــن خالل اتباعهم الط م
ــب األحكام والضوابط، وموافقة اجلهات  وظائفهم وبحس
املعنية ال سيما وزارة املالية».وأكد اجمللس أنه «سيعلن  قريبا 
ــن فتح باب االعتراض إلكترونياً لكل من مت رفض تعيينه،  ع
ــني على جهة معينة بالرغم من  ــمه بالتعي أو لم يظهر اس
ــروط التقدمي، آملني أن تكون هذه  ــتمارته ش ــتيفاء اس اس
التعيينات إضافة نوعية ترفد اجلهاز اإلداري بطاقات شابة، 
متسمة باملهارات، ومتميزة باملؤهالت، وراجني للجميع دوام 

النجاح والتوفيق».

تلقت (البينة اجلديدة) رسالة من املواطن (مصطفى محمد 
عباس) يقول فيها أنه ظل يراجع أحد األطباء طيلة االشهر 
املاضيه ومايزال كونه يعاني من حالة مرضيه تتمثل بصرع 
ــه الغيبوبه  ــاغ تؤدي الى دخول ــات كهربائيه في الدم وازم
ــوم باي عمل وألنه  ــذا ما ادى الى انه اليق ــاعات وه لعده س
ــكن في بيت بااليجار  ــك مصدر رزق ثابت ومتزوج ويس ال ميل
ــى ضوء كتاب  ــة الرعاية االجتماعية عل ــد راجع مديري فق
ــة ولكن لم يحالفه  ــفيات احلكومي صادر من أحد املستش
ــمولني بالرعاية ألن اللجنة  ــظ  بادراجه في قائمة املش احل
ــكلة لهذا الغرض في مدينة الصدر التقدر وال  الطبية املش
تعير أهمية لكتاب املستشفى مما جعله في حيرة من أمره 
ــيد وزير العمل الشؤون  وعليه فهو يتوجه الى معالي الس
االجتماعية (أحمد االسدي) ويناشده بالتدخل الشخصي 
اليجاد حل ملشكلته (البينة اجلديدة) إذ تنشر هذه املناشدة 
ــيد الوزير  ــاني للس ــا على ثقة اكيدة باملوقف االنس فألنه

وهناك أدلة ومستمسكات باالمكان االطالع عليها .
املواطن           

مصطفى محمد عباس   
موبايل ٠٧٧١١٩٨٤٩٦٧

@›‡»€a@äÌãÎ@µa@ÒÜëb‰fl
ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€a

البينة الجديدة/ قاسم حوشي 
ــعبة القسطرة في مستشفى االمام علي  جنح فريق طبي في ش
ــالم)العام التابع لدائرة صحة بغداد/ الرصافة برئاسة  (عليه الس
ــس نعمة بإنقاذ حياة  ــطاري الدكتور قي اخصائي التداخل القس
ــفى الدكتور علي  مريضة بعمر (٩٤) عاما. اكد ذلك مدير املستش
ــطرة جنحت بإنقاذ مريضة  ــعبة القس ــن الرواف قائالً «ان ش حس
ــي الصدر  ــديد ف ــت تعاني من الم ش ــة حيث كان ــة طارئ بعملي
ــس وأدخلت إلى ردهة االنعاش وصالة عمليات  وصعوبة في التنف
ــطرة وتبني وجود انسداد في الشريان األيسر النازل ومت فتح  القس
ــريان بالبالون وتدعيمه بالشبكة وكللت العملية بنجاح ومت  الش

نقل املريضة إلى ردهه االنعاش ملتابعة حالتها الصحية» .

بغداد / البينة الجديدة
ــة عمليات أمنية  ــرطة احتادي ــة ش نفذت قطعات الفرقة اخلامس
ــت خاللها القبض  ــات األمنية اخملتصة متكن ــتراك مع اجله باإلش
ــق مذكرات قضائية بتهمة ( القتل  على (٣) متهمني مطلوبني وف
ــة ، الصليخ ، مدينة  ــي مناطق (االعظمي ــف ، االعتداء ) ف ، اخلط
ــابع من القاء  ــا متكنت الدوريات الراجلة للواء الس ــدر)  ، فيم الص
القبض باجلرم املشهود على شخص يستقل عجلة نوع سورنتو 
ــة املنصور  ، وضمن  ــروبات الكحولية في منطق ــوم ببيع املش يق
ــع اللواء اآللي الثالث في منطقة املعالف متكنت مفارز اللواء  قاط
ــق املادة (٤٤٦  ــم مطلوب للقضاء وف ــاء القبض على مته ــن إلق م
ــات اخملتصة إلكمال  ــة املتهمني اصوليا إلى اجله ــرقة) ، مت إحال س

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم  .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت الشركة العامة لتجارة 
ــي وزارة التجارة عن  احلبوب ف
ــايلو احللة  توجيه مالكات س
ألجراء جتربة مباشرة لعملية 
فحص وطحن وخبازة شاحنة 
محملة باحلنطة  االسترالية 
 SEA) ــرة ــة الباخ ــن حمول م
BISCUIT). اكد ذلك مدير عام 
ــركة الدكتور حيدر نوري  الش
الكرعاوي ، وقال «وجهنا إدارة 

ــي محافظة  ــركة ف فرع الش
بابل وبحضور وكيل مدير فرع 
ــاك ،مبرافقة إحدى  الرقابه هن
ــاحنات احململة باحلنطة  الش
وحتويلها  مباشرة  االسترالية 
إلى املطحنة احلكومية الجراء 
عملية الطحن واخلبازة داخل 
املوقع . مشيرا الى أن عملية 
الطحن واخلبازة تلك استمرت 
ــج  ــرت النتائ ــاعتني وأظه س
جودة اخلبز ومبواصفات عالية. 

ــركة  الش ــل  عم ان  ــيرا  مش
ــة  ومهني ــفافية  بش ــري  يج
ــة الطحن  ــيما وأن عملي الس
ــراف  ــرت حتت اش ــازة ج واخلب
النوعية في  السيطره  قسم 
شركتي جتارة احلبوب وتصنيع 
احلبوب,إضافة إلى ممثل الرقابة 
ــف مدير عام  التجارية . وكش
ــركة   أن النجاحات التي  الش
حققتها الوزارة خالل املرحلة 
ــني  تأم ــالل  خ ــن  م ــدة  اجلدي

ــة للبلد ومن  ــدادات احلنط إم
املناشئ العاملية التي ال ميكن 
لبلد غير العراق أن يعتمدها, 
ــات  ــذا للتوجيه ــك  تتفي وذل
ــرت  حص ــي  الت ــة  احلكومي
االستيراد باحلنطة االسترالية 
واألمريكية والكندية من أجل 
تقدمي افضل اخلدمات وجتهيز 
املواطن العراقي بافضل خبز 

يالئم ذوقه .

بغداد / البينة اجلديدة
واملعادن  ــة  ــر الصناع وزي اكد 
امس  ــم،  النجـ ــال  بتّـ خالـد 
ــع  ــرورة وضـ ــد، ضـ االول األح
ــادة  لزيـ ــيـة  خمس ــة  طـ خُ
ــمنـت في العراق. إنتـاج الس
وذكر املكتب االعالمي للوزارة 
ــان ، ان «النجم التقى  ــي بي ف
ــة  جمعي ــاء  وأعض ــس  رئي
مُصنعي السمنت في العراق 
لبحث السبُل الكفيلة بدعم 
العـراق  صناعة السمنت في 
«. وقال النجم بحسب البيان، 

ــن  م ــمنت  الس ــة  «صناع إنَّ 
الصناعات الرئيسية واملُهمة 
ــراق عموماً»،  ــوزارة والع في ال
طة  ــرورة «وضع خُ ــدا، ض مؤك
واضحة خلمس سنوات قادمة 
لزيادة إنتاج السمنت وجتاوز الـ 
(٤٠) مليون طن ليتالئم مع ما 
يشهده البلد من توسعة في 
البُنى التحتية وبناء الوحدات 
ــاريع  املش وإقامة  ــكنية  الس
ــر،  الوزي ــتقبلية».ولفت  املُس
إلى أنَّ «وزارة الصناعة تسعى 
لتمكني القطاع اخلاص وأخذ 

ــراكة  ــادي ودعم الش دوره الري
مع القطاع احلكومي إلنشاء 
ــع  والتوسُ ــدة  جدي ــع  مصان
بدورهم  السمنـت».  بصناعة 
اعرب رئيس وأعضاء اجلمعية 
كرهم للوزير ملُتابعته  عن «شُ
ــخصية وجهوده في حل  الش
قضية إرتفاع أسعار الوقود»، 
لزيادة  «استعدادهم  مؤكدين 
ــة  حاج ــة  وتغطي ــاج  اإلنت
ــي ذات  ــني ف ــوق ، مطالب الس
الوقت مبنع إستيراد الكلنكر 
ــى  عل ــاد  اإلعتم ــم  يت وأنّ 

الشركات واملصانع احمللية في 
ــادة الكلنكر ملطاحن  جتهيز م
ــع البيان، ان  ــمنـت». وتاب الس
«وزير الصناعة واملعادن ناقش 
الل اللقاء عددا من القضايا  خِ
ــه  تُواج ــي  الت ــاكل  واملش
مُصنعي السمنت ومن بينها 
مركية»،  الكُ ــوم  الرس ــرض  ف
ــا، ان « الوزير اكد دعمه  منوه
ــمنت  الس ناع  وصُ للجمعية 
ــة  الناجح ــراكات  وللش
الهادفة إلى النهوض بصناعة 

السمنت في العـراق».

بغداد / البينة الجديدة

ــاء زياد علي  وجه وزير الكهرب
ــرات  حتذي ــالق  باط ــل،  فاض
ــر مكبرات  ــى املواطنني عب ال
ــاد عن اعمدة  الصوت باالبتع
ــان لوزارة  ــر بي ــاء .وذك الكهرب
ــاء ، أن «وزير الكهرباء  الكهرب
زياد علي فاضل وجه املديرين 
لتشكيالت  والفروع  العامني 
ــه قطاعات  ــع ، بتوجي التوزي

ــالق  ــا بإط ــة ومفارزه الصيان
(حتذيرات للمواطنني من خالل 
مكبرات الصوت) في العجالت 
ــة  والتخصصي ــة  احلقلي
الصيانة،  والرافعات وعجالت 
ــاد املواطنني عن اعمدة  بإبتع
الكهرباء ومحددات الشبكة 
ــى  عل ــاً  حفاظ ــة  الكهربائي
ــة  مالمس ــدم  وع ــم  حياته
ــدة اثناء هطول االمطار  االعم
 ، ــق  الصع ــاالت  ح ــب  لتجن

والتبليغ عن اي عارض مباشرة 
ــاص  ــم (٥٦٠٨) اخل ــى الرق عل
باستقبال الشكاوي». وشدد، 
ــؤون املواطنني  على»مراكز ش
ــة  واليقظ ــديد  الش ــرص  احل
ــتقبال مناشدات  التامة ألس
ــتجابة  واالس ــني  املواطن
الفورية ملعاجلتها».من جانبه، 
ــح  ــة صال ــر الصح ــه وزي وجّ
مهدي احلسناوي، املؤسسات 
ــتنفار التام. ــة باالس الصحي

ــوزارة الصحة، أن  وذكر بيان ل
ــة صالح مهدي  ــر الصح «وزي
ــعَ  جمي ــه  وجّ ــناوي  احلس
ــي  ف ــة  الصحي ــات  املؤسس
ــتنفار  باس واحملافظات  بغدادَ 
املالكات الطبية والتمريضية 
والهندسية والساندة لتقدمي 
اخلدمات الصحية الطارئة في 
ــوزارة ومتابعة  ــات ال مؤسس
ــة  الصحي ــات  اخلدم ــدمي  تق

األساسية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتمرار  ــة اس ــدت وزارة الزراع أك
إجراءاتها اخلاصة لتعيني حملة 
واخلريجني  ــا  العلي ــهادات  الش
األوائل على مالك الوزارة، الذين 

واملعينني من  أسماؤهم  ظهرت 
ــة العامة  ــس اخلدم ــل مجل قب
إن  ــوزارة  ال ــت  االحتادي.وأضاف
ــاق  ــى قدمٍ وس ــل جار عل العم
ــتقبالهم وحسب املواعيد  بإس

وإكمال  ــة  لكل محافظ احملددة 
ــني وتوزيعهم  ــات التعي متطلب
ــا  ودوائره ــوزارة  ال ــالك  م ــى  عل
ــن قيام  ــا، فضالً ع ــة له التابع
ــهيل  بتس ــة  املعني ــا  كوادره

ــم  وتنظي ــني  التعي ــراءات  إج
ــرة  ــة للمباش ــراءات الالزم اإلج
ــاً  وفق ــم  وظائفه ــال  بأعم
املعمول  والتعليمات  للضوابط 

بها.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــى  عل ــداء  االعت ان   «: ــت  واضاف
ــوات االمنية  النواب من قبل الق
ــاء العضوية من  ــد بانه والتهدي
ــواب ،  ــس الن ــس مجل ــل رئي قب
ــع  ــض م ــرة تتناق ــابقة خطي س
ــم  والقي ــة  الدميقراطي ــادئ  مب
االخالقية وذلك للصفة املعنوية 
ــي يحملها النائب والناخبون  الت
الذين ميثلهم. من جانبه كشف 
ــم  ــواب باس ــس الن ــو مجل عض
الغرابي، امس االثنني، عن تهديد 
ــواب محمد  ــس الن ــس مجل رئي
ــتقلني بإنهاء  ــي للمس احللبوس
تعطيل  ــم  حملاولته ــم  عضويته
ــب  ــانت ليغو».وكت ــة «س جلس
ــي على صفحته في فيس  الغراب
بوك ،»هددوا بانهاء عضويتنا في 
مجلس النواب ، يظنون بذلك اننا 
الليلة  وْقفي  ملَ سنضعف،فواهللا 
ــة مجلس  ــيَّ من عضوي أحب إل
ــعبي واكون  ال اُمثّل فيه ابناء ش
ــادح باحلق».وأوضح  صوتهم الص
ــي  ــر، «احللبوس ــور آخ في منش
احالة  ــى:  عل التصويت  ــب  يطل
الى  ــة  للجلس املعطلني  النواب 

جلنة السلوك النيابي، واحالتهم 
بانهاء  العام!ويُلوّح  ــاء  االدع الى 
ــى صعيد آخر  ــم!». عل عضويته
ــالف دولة  ــن ائت ــب ع ــد النائ اك
ــف ان قانون  ــر مخي ــون ثائ القان
ــيطرح في  ــة س ــة االحتادي املوازن
ــد انتهاء  ــا جدا بع ــان قريب البرمل
ــن  ــس االول م ــر ام ــان فج البرمل
ــات .وقال  ــل قانون االنتخاب تعدي
ــح صحفي ان  مخيف في تصري
النظرة االولى للموازنة تبني انها 
ــد ان صقلت من قبل  ــة بع رصين
ــني واخذت وقتا  ــوزارات واملعني ال
طويال في دراستها ومراجعتها ، 
مستدركا، لكن املوازنة ستشهد 
ــات دقيقة داخل اللجان  مناقش
ــا  اليه ــيضاف  س اذ  ــة  اخملتص
ــات  ــات واحملافظ ــب املكون مطال
ــان  لضم ــية  السياس ــل  والكت
.واوضح  ــة  املوازن حصصهم من 
ــان يحتاج منذ  ــف ان البرمل مخي
الشروع بالقراءة األولى لها ، من 
ــابيع الكمالها واقرارها  ٦ - ٨ اس
ــس احتاد  ر رئي ــذّ ــه ح ــن جانب . م
ــة في العراق  اجلمعيات الفالحي

ــادي، امس االثنني، من  حيدر العب
خطورة الوضع املائي للبالد.وقال 
ــي تصريح صحفي إن  العبادي ف
ــع املائي للبالد خطر جداً،  «الوض
ــن املائي  ــد بلوغ اخلزي خاصة بع
ــبعة مليارات و٢٠٠ مليون  له س
ــابقاً  ــب، فيما كان س متر مكع

ــاراً»، محمالً  ــى ١٥٠ ملي يزيد عل
ــؤولية  ــابقة «مس احلكومة الس
هدر املياه بشكل عشوائي وعدم 
ــلمت نحو  تنظيمها بعد أن تس
٦٠ مليار متر مكعب في حينها».

ــدة  اجلدي ــوزارة  «ال أن  ــاف،  وأض
واجهت مشكلة بتسلمها هذه 

ــاض  ــيما بانخف ــة، ال س الكمي
ــن دول اجلوار  ــة م ــرادات املائي اإلي
ــبه املعدومة من  ــى ش لتصل إل
ــا كان  ــع م ــي، ورب ــب اإليران اجلان
يزوده اجلانب التركي»، معرباً عن 
«تخوفه مما سيعانيه العراق من 
شح خالل فصل الصيف».وأعرب 

ــأن «تضغط  ــادي عن أمله ب العب
ــى تركيا  ــة عل ــوارد املائي وزارة امل
لزيادة اإلطالقات لتحسني خزين 
البالد املائي، كون ما يطلق ضمن 
ــة والفرات أقل  حوض نهري دجل
ــة العادلة التي  ــر من احلص بكثي
يتوجب إطالقها للعراق»، مشيراً 
ــط العراق  ــرورة أن يضغ إلى «ض
باجتاه امللف االقتصادي، بعد بلوغ 
ــتيراد من تركيا نحو  حجم االس
ــار دوالر».ونبه بأن «إهمال  ٢٠ ملي
ــرض البالد  ــي قد يع ــع املائ الوض
ــة بوجود  ــة كبيرة، خاص إلى أزم
ــتعمال للمياه  ــوء اس ــدر وس ه
ــم  ــة»، مضيفاً أن «املوس اجلوفي
ــاً للتوقعات  ــاء مخيب ــي ج احلال
ــني اخلزين  بأن يكون رطباً لتحس
ــذر العبادي من  املائي للبالد».وح
أن «الوضع املائي للعراق ال ميكن 
أن يبقى على ما هو عليه حالياً، 
وهو ينذر بحدوث كارثة ستطال 
القطاع الزراعي وتنال من اقتصاد 
ــأن»، متابعاً أن  ــالد بهذا الش الب
ــد ال ميكنه توفير مياه  «العراق ق
ــة املقبلة  ــالل املرحل ــرب خ الش

ــق واحملافظات.  ــب املناط في أغل
ــذر اخلبير في  ــب آخر ح ــن جان م
ــد تويج  ــادي رع ــأن االقتص الش
امس االثنني من ارتفاع معدالت 
ــادة الكتلة  ــم نتيجة زي التضخ
ــن ٨٣ ترليون دينار الى  النقدية م
ــال تويج في  ــون دينار.وق ٩٣ ترلي
ــدالت  ــي إن» مع ــح صحف تصري
ــاع  ــى ارتف ــير ال ــم تش التضخ
ــو متوقع فقد  ــورة اكبر مما ه بص
ــن ١٠٪ نتيجة  ــل الى اكثر م تص
ــر للتضخم  ــز كبي ــود حاف لوج
ــة النقدية من  ــادة الكتل وهو زي
ــى ٩٣ ترليون  ــون دينار ال ٨٣ ترلي
دينار حسب تصريحات محافظ 
ــي  ف ــي  العراق ــزي  املرك ــك  البن
ــليمانية «.واضاف  ــى الس ملتق
تويج :انه» من املتوقع ان تصبح 
ــة ١٠٣ ترليونات  ــة النقدي الكتل
ــع  ــرار املوازنة.وتاب ــد اق ــار بع دين
ــدل  ــادي ، إن» مع ــر االقتص اخلبي
ــهر كانون  التضخم كان في ش
ــا  وحالي  ٪٧٫٦ ــادل  يع ــي  الثان
بارتفاع كبير وهو ما ينذر بكارثة 
التضخم في االقتصاد العراقي.

بغداد/ البينة اجلديدة
ه وزير التربية إبراهيم نامس اجلبوري،امس االثنني، املديرين  وجّ
ــالن حالة  ــى إدارات املدارس بإع ــاز إل ــة باإليع ــني للتربي العام
«النفير العام» ملتابعة واقع األبنية املدرسية وتفقد أوضاعها 
ــتئناف الدوام الرسمي اليوم .وأكد اجلبوري، بحسب بيان  الس
ــة أن «االهتمام باجلانب اخلدمي ضرورة ال بد منها  لوزارة التربي
ــنة  ــاه األمطار املتجمعة واآلس ــدارس وتصريف مي ــة امل إلدام
وجتفيف سطوح البنايات».وشدد اجلبوري، على «مديري التربية 
ــراع بالتواصل مع دوائر البلدية املعنية حلل املشاكل إن  اإلس

وجدت حفاظاً على سالمة طلبتنا ودرء اخملاطر عنهم. 
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بغداد/ البينة اجلديدة 
ــياع السوداني  اكد رئيس الوزراء محمد ش
أن الوضع في مداخل بغداد أصبح ال يُطاق، 
وال ميكن اجملاملة فيه.واشار السوداني خالل 
ــة  ص ملناقش صّ اً خُ ــه اجتماعا مهمّ ترؤس
تنفيذ األعمال في مشاريع املداخل األربعة 
ــباب  ــوف على أس ــداد والوق ــة بغ للعاصم
ــوزراء،  ــدد من ال ــا، بحضور ع ــؤ فيه التلكّ
ــني  ــادة أمني ــا وق ــداد وأمينه ــظ بغ ومحاف
ــركات املنفذة  ــي الش ــني وممثل ــراء فني وخب
ــبب سوء  إلى معاناة املواطنني اليومية بس
ــداد، وتقصير اجلهات  مداخل العاصمة بغ
املعنية في التعامل مع هذا املشروع املهم 
للمواطنني والعجالت والفعاليات اجملتمعية 

ــر حجم  ــدم تقدي ــة، وع ــة واألمني واخلدمي
املشكلة، محمالً اجلهات املعنية مسؤولية 
ــددا  هذا التلكؤ، بتبريرات غير مقبولة مش
ــك املداخل أصبح ال  ــى أن الوضع في تل عل
ــذا الوضع.. ــن اجملاملة في ه ــاق، وال ميك يُط
ــوزراء التأكيد على  ــس مجلس ال د رئي وجدّ
ضرورة أن تضع اجلهات اخملتصة أولوياتٍ إزاء 
ــاريع ال تقبل  ــاريع، فهناك مش خطط املش
التعطيل والتأخير، وذلك باستنفار اجلهات 
ــة كلَّ مالكاتها وصالحياتها إلكمال  املعني
ــل، ومعاجلة تلكؤ  ــروعات املداخ تنفيذ مش
ــس الوزراء  ــل فيها.وأصدر رئيس مجل العم
ــم  ــدة توجيهات حلس ــاع ع ــالل االجتم خ
ــة، أهمها:•  ــاريع بوابات العاصم ــاز مش إجن

ــركات  اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة إزاء الش
ــوزارات واحملافظة تنفيذ  ــة، وعلى ال املتلكئ
ــات العمل  ــل.• زيادة أوق ــم بالكام واجباته
ــاعة.•  ليكون على ثالث وجبات بواقع ٢٤ س
ــل بغداد -  ــروع مدخ ــم أمر الغيار ملش حس
ــام وزارات الدفاع  ــل خالل ١٠ أيام.• قي املوص
والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات 
ــدة  ــالل م ــاريع خ ــذه املش ــل ه ــي تعرق الت
ــب احملافظ  ــظ ونائ ــى احملاف ــبوعني.• عل أس
واملعاونني الفنيني الدوام في دائرة املهندس 
ــاريع، ومتابعتها ميدانياً  املقيم لهذه املش
ــيادته مبوقف  ــتمر.• تزويد س والتواجد املس
ــير اإلجناز  ــل س ــن تفاصي ــبوعي يتضم أس

بهذه املشاريع.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــت قيادة حرس احلدود، امس االثنني، القبض على  أعلن
ــدود العراقية.وذكرت  ــاز احل ــلالً حاولوا اجتي ٣٢ متس
ــادة في بيان انه «ضمن اجلهود االمنية املتواصلة  القي
ــلل  ــني احلدود من حاالت التس ــدود في تأم لقوات احل
ــي لواء احلدود  ــب، متكنت قوة من الفوج الثان والتهري
العشرون ضمن قيادة حدود املنطقة الثالثة من إلقاء 
ــلالً من جنسية اجنبية كانوا  القبض على (٣٢) متس
ــرعية».وأضاف  ــور احلدود بطريقة غير ش يحاولون عب
البيان أن «املتسللني مت إحالتهم الى اجلهات اخملتصة 

إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم».
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وكاالت/ البينة اجلديدة
 أعلنت شركتان دوليتان تستثمران في نفط إقليم كردستان، 
ــس االثنني، بوقف تصدر اخلام إلى اخلارج عبر تركيا وتخزين  ام
ــة الدولية بهذا  ــة التجاري ــرار احملكم ــاً بق ــا، التزام إنتاجهم
ــركة «DNO» النفطية النرويجية في بيان  ــأن.وذكرت ش الش
أنها وشركة Gulf Keystone Petroleum البريطانية، بتحويل 
ــتان إلى صهاريج تخزين  إنتاجهما النفطي من إقليم كردس
ــي عبر محطة  ــادرات النفط العراق ــد أن أوقفت تركيا ص بع
ــي ٢٥ آذار في  ــوم ٢٤ آذار اجلاري.وبدأت «DNO» ف ــان في ي جيه
ــتوعب  ــي اخلزانات التي «ميكن أن تس ــن النفط اخلام ف تخزي
إنتاج عدة أيام من حقلي طاوكي وبيشكابير»، بحسب البيان.

ــركة «ستاندرد آند بورز» في بيان اطلعت عليه  فيما قالت ش
ــتان قد اعطت  ــدة»، ان «حكومة إقليم كردس ــة اجلدي «البين
تعليمات لشركة دي.ان.أو  النرويجية بوقف مؤقت للصادرات 
ــد فوز بغداد بقضية  ــط األنابيب العراقي - التركي بع عبر خ
حتكيم ضد استمرار صادرات النفط الكردي عبر تركيا».وبينت 
ــيخان  ــي تنتج النفط من حقل ش ــتون» الت أن «جلف كيس
وحقول كوردية أخرى لديها منشآت ذات سعة تخزين تسمح 
«مبواصلة اإلنتاج مبعدل مقلص خالل األيام املقبلة وبعد ذلك 
ــح بعد متى  ــت «لم يتض ــركة اإلنتاج».وأضاف ــتعلق الش س
ستستأنف عمليات التصدير، تتوقع شركة جلف كيستون 
ــا، بناءً على تصريحات عامة  ــون تعليق الصادرات مؤقتً أن يك
ملسؤولني في بغداد وأربيل».وكانت شركة «DNO» النرويجية 
ــل إنتاجها إلى ١٠٠ ألف  ــد توقعت قبل قرار احملكمة ان يص ق
برميل في اليوم من حقلي طاوكي وبيشكابير في عام ٢٠٢٣.
ــتون» في بيان أصدرته في ٢٣ آذار  اجلاري،  وقالت «جلف كيس
إنها توقعت أن يصل متوسط اإلنتاج اإلجمالي في كردستان 
إلى نحو ٤٨ ألف برميل يوميا في عام ٢٠٢٣ ارتفاعا من ٤٤ ألفاً 
ــام ٢٠٢٢,وحكمت احملكمة التجارية  و٢٠٢ برميل يوميا في ع
ــاري لصالح مطالبة بغداد  ــي باريس في ٢٣ آذار اجل الدولية ف
ــتقلة حلكومة إقليم كردستان من النفط  بأن الصادرات املس
اخلام املنتج في أراضيها تنتهك اتفاقية عام ١٩٧٣ بني العراق 
وتركيا بشأن التدفقات من خط أنابيب ITP وأن شركة سومو 
ــويق كل النفط العراقي.وبلغ  يجب أن يكون لها احلق في تس
ــط الصادرات الكردية عبر جيهان ٤٤٤ ألف برميل في  متوس
ا لبيانات  ــباط  بزيادة ١٨٪ عن كانون الثاني  وفقً اليوم في ش
ــة البلدان  ــي أكبر منتج في منظم ــومو.وصدر العراق، ثان س
ــباط   املصدرة للبترول (أوبك)، ٣٫٧٣٩ مليون برميل يوميا في ش
ا  ــتان. وهذا ميثل ارتفاعً ــا في ذلك تدفقات النفط من كردس مب
ــبة ٣٫٢٪ من ٣٫٦٢٤ مليون برميل يوميًا في كانون الثاني  بنس
ــط العراقية في بيان  ــومو.وقالت وزارة النف ا لبيانات س ، وفقً
ــتناقش عمليات التصدير من جيهان مع  ــوم ٢٥ آذار  إنها س ي
ــلطات في كوردستان وتركيا حتى تتمكن تدفقات اخلام  الس
عبر امليناء من االستمرار ومتكني سومو من الوفاء بالتزاماتها 
ــتان  مع العمالء الدوليني.ووصل وفد من حكومة إقليم كردس
ــة حكم احملكمة والتقى أعضاء  إلى بغداد أمس االول ملناقش

الوفد بوزير النفط حيان عبد الغني.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــد علي، ان  ــام محم ــان االقتصادي ضرغ ــي الش ــد اخملتص ف اك
ــبقها  ــرة احلالية وما س ــالل الفت ــاقط االمطار خ ــدالت تس مع
الشهرين املاضيني قادرة على انعاش املوقف املائي .وقال محمد 
علي في تصريح صحفي ان على وزارة املوارد املائية ووزارة الزراعة 
ــيول  ــار املرتفعة والس ــاقط االمط ــتفادة من معدالت تس االس
ــكل ايجابي عبر تعزيز اخملزون املائي للسدود ولالهوار واطالق  بش
ــح ؛ان «املوقف ممتاز للزراعة الدميية  خطة زراعية طموحة.واوض
ــمالية مما ينبئ مبوسم زراعة حبوب  في املناطق الوسطى والش
ــتثمار هذه الهدايا الربانية في تعزيز  ــتثنائي ،داعيا الى؛ اس اس
ــدد على» ضرورة تبني مشاريع ستراتيجية  القطاع الزراعي.وش
ــي عملية حصاد املياه لتوجيه هذه الكميات من املياه باالجتاه  ف
ــم اجلفاف  ــتفادة القصوى منها في مواس الصحيح نحو االس
ــنوات الستثمار املياه  معتبرا ان هذه فرصة قد ال تتكرر لعدة س
ــاه اجلوفية وضرورة تضافر كل اجلهود لتحقيق  وتعزيز رصيد املي

اقصى استفادة منها».
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بغداد / البينة اجلديدة

 اكد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي احلسناوي خالل ترؤسه 
ــس االثنني، بحضور  ــي وزارة الصحة، ام ــة الرأي ف ــاع هيئ اجتم
ــوزارة ودوائر  ــدراء العامني في مركز ال ــدد من امل ــوزارة وع وكالء ال
الصحة دعم الصناعة الوطنية ومصنع الصحة الوطني.وشدد 
ــات البرنامج  ــة تنفيذ اولوي ــاع على اهمي ــالل االجتم الوزير خ
احلكومي في النهوض بالواقع الصحي بإجناز املشاريع الصحية 
ــي وتوفير وتعزيز الرصيد الدوائي  وتطبيق قانون الضمان الصح
ــم وتوطني  ــداد واحملافظات ودع ــي بغ ــات الصحية ف للمؤسس
ــتلزمات الطبية وعلى اهمية  ــة الوطنية ومصانع املس الصناع
توزيع املالكات العاملة في وزارة الصحة وتنظيم عملها ومتابعة 
ــاريع الصحية واعادة تأهيل املؤسسات الصحية في  اجناز املش
بغداد واحملافظات.كما متّ استعراض واقع العمل في الدوائر وأهم 
ــات الصحية وسبل جتاوزها  قات التي تواجه عمل املؤسس املعوّ

لتطوير وحتسني اخلدمة املقدمة للمواطنني.
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متابعة / البينة الجديدة

عزز النجم البرتغالي اخملضرم كريستيانو 
ــن االهداف  ــا) رصيده م ــدو (٣٨ عامً رونال
ــة ورفعها الى ١٢٢ في ١٩٨ مباراة،  الدولي
بتسجيله ثنائية خالل فوز منتخب بالده 
ــمبورغ  ــى مضيفه لوكس ــاحق عل الس
ــية نظيفة االحد املاضي، ضمن  بسداس
التصفيات املؤهلة الى النهائيات املقررة 

في أملانيا صيف عام ٢٠٢٤.
ــا في  ــة ايضً ــجل ثنائي ــدو س وكان رونال
ــاراة االولى  ــتاين في املب مرمى ليشتنش
ــالده ٤-صفر اخلميس  التي انتهت بفوز ب
ــه الرقم  ــم في ــاء حط ــي لق ــي، ف املاض
ــي في عدد املباريات الدولية قبل  القياس
ــاء االحد املاضي برفعه الى  ان يعززه مس
ــب البرتغالي  ــع املنتخ ــاراة. ورف ١٩٨ مب
بطل اوروبا عام ٢٠١٦ رصيده الى ٦ نقاط 
ــرة،  ــي اجملموعة العاش ــني ف ــن مبارات م
ــه على السكة الصحيحة  ليضع نفس
ــة  ــيما أن القرع ــات الس ــوغ النهائي لبل
ــي مجموعة في متناوله تضم  اوقعته ف
ــك وسلوفاكيا  ــنة والهرس ايضا البوس
ــا أن االول والثاني يتأهل  ــلندا، علمً وايس

ــرة الى النهائيات. وافتتح رونالدو  مباش
ــتغال  ــجيل بعد مرور ٩ دقائق مس التس
ــا  ــرعان م ــو منديش.وس ــن نون ــرة م متري
ــي باالعارة جواو  ــاف مهاجم تشلس اض
ــاعة  ــي بعد مرور ربع س ــس الثان فيليك
ــرة متقنة من  ــر متري ــية اث ــرة رأس ــن ك م
برناردو سيلفا. واضافت البرتغال هدفني 
آخرين في الشوط االول عبر سيلفا (١٨) 
ــمة من زميله  ــدو بتمريرة حاس ثم رونال

السابق في مانشستر يونايتد االنكليزي 
ــو فرنانديش (٣١). والهدف هو احلادي  برون
ــمبورغ  ــر لرونالدو في مرمى لوكس عش

في ١١ مواجهة خاضها ضدها.
وفي الشوط الثاني اضاف البديل اوتافيو 
ــدر البديل  ــس (٧٧)، ثم أه ــدف اخلام اله
ــر رافايل لياو ركلة جزاء (٨٥) قبل ان  االخ
ــان االهداف قبل  ــوض ويختتم مهرج يع

نهاية املباراة بدقيقتني.

متابعة / البينة الجديدة

ــراق  الع ــب  منتخ ــد  حص
ــة  ــوى  امليدالي ــاب الق أللع
التتابع  ــة  لفعالي الذهبية 
ــى  ــي ملتق ــي ٤٠٠م، ف ٤ ف
الفلبني الدولي الذي اختتم 

موخرا في مدينة ايالغان.
وقال املدير التنفيذي الحتاد 
اللعبة زيدون جواد،  «متكن 
ــر علي،  رباعي التتابع، ياس
ــادل، ومحمد  ــور الدين ع ون
ــني،  ــد الرضا، وطه حس عب
ــة التتابع  ــد ذهبي من حص

دقيقة،  بزمن قدره ٣،٠٨،٤٣ 
ــي  ــا أوال ف ــل منتخبن ليح

سباق التتابع».
واضاف ان «العراق سبق وان 

حصد وسامني في البطولة 
ــباق  س ــي  ف ــي  ذهب االول 
ــداء  الع ــق  ــن طري ع ٢٠٠م 
احرز  ــا  فيم ــني،  ــه حس ط

ــد الرضا  ــه محمد عب زميل
ــة برونزية في نفس  ميدالي
السباق».وبني ان «مشاركة 
ــي البطولة تعد  ــا ف العبين
ــيما  ــة وجيدة، الس ايجابي
بعد ان متكنوا من تسجيل 
ــدول  ج ــي  ف ــمائهم  أس

االوسمة في البطولة».
ــدم طلباً  ــر ان العراق ق يذك
ــيا من أجل  ــاد غرب آس الحت
ــخة  النس ــتضافة  اس
ــن البطولة العام  املقبلة م

احلالي.

متابعة / البينة الجديدة

ــي  ــب الوطن ــدرب املنتخ ــاد م أش
ــاس»،  كاس ــوس  «خيس العراقي 
ــي  منتخب ــاء  لق ــة  نهاي ــد  بع
ــأداء املنتخبني  ــيا، ، ب العراق وروس
وتقدميهما مباراةً ممتعةً للجماهير 

التي حضرت اللقاء.
ــاس، في مؤمتر صحفي  وقال كاس
ــاراة،  إن  ــة املب ــب نهاي ــده عق عق
ــوطاً  ــي قدم ش العراق ــب  املنتخ
ــم يحالفنا احلظ في  ــداً ول أول جي
ــن فرصة،  ــي أكثر م ــجيل ف التس
ــوط الثاني متكن الفريق  وفي الش

الروسي من إحراز هدفني، وكان من 
املمكن أن يسجل أكثر من ذلك.

ــاة  ــد مالق ــن اجلي ــح: كان م وأوض
منتخب كبير مثل روسيا، وعلينا 
ــذا منتخبات  ــاً مواجهة هك دائم
ــا تضعنا على احملك في  قوية ألنه
ــة،  احلقيقي ــتوياتنا  مس ــة  معرف
مبينا أن مواجهة اليوم هي األقوى 
ــلمي مهام تدريب  منذ حلظة تس
ــاب عدد من  ــراق. وعن تأثير غي الع
الالعبني عن املنتخب الوطني، بني 
كاساس: لم نتمكن من استدعاء 
ــورٌ بجميع  ــي فخ ــع، لكنن اجلمي
الالعبني الذين تواجدوا معنا خالل 

املعسكر واملباراة.
ــباني بأن  ــدرب اإلس ولم يخف امل
أداء املنتخب الروسي، وحتديداً من 
ــر، جعله يعاني في  اجلانب األيس
اجملاراة من جهة اليمني، خصوصاً 
ــم بايش البطاقة  مع تلقي إبراهي
ــه  ــدت حتركات ــي قي ــراء الت الصف
ــة  طريق ــر  تغيي ــى  عل ــا  وأجبرن
ــاس في املؤمتر  اللعب.وحتدث كاس
ــدى أهمية هذه  ــن م الصحفي ع
املباراة للتحديات املقبلة، موضحا 
أنها «كانت جتربةً ايجابيةً وناجحةً 
بالرغم من اخلسارة، لكنها تبقى 

مفيدة».
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د عدنان لفتة

ــذه األيام  ــة ه ــا الوطني ــة ملنتخباتن ــة دؤوب حرك
ــتقبل  ــك قدراً عالياً من التفاؤل والثقة مبس متنح

كرتنا، بعد إحراز خليجي البصرة.
ــات بطولة الدوحة  مننتخبنا األوملبي بدأ منافس
الدولية بلقاء منتخب فيتنام  في بطولة الدوحة 
ــهر آذار  ــن ٢٢ ولغاية ٢٩ من ش ــة للمدة م الدولي
ــل  احلالي. االنظار تتجه إلى املدرب راضي شنيش
ــات أوملبياد  ــتعداداً لتصفي ــوي اس ــاء فريق ق لبن
باريس  على أمل لعب دور بارز فيها يُكلل بخطف 

إحدى البطاقات األوملبية.
العراقيون متفائلون بهذا الفريق بعد االختيارات 
ــتعان مبجموعة  ــل الذي اس ــة لشنيش اإليجابي
ــي حيدر احملترف  ــراق املغتربة:  عل ــن جواهر الع م
ــتي اإلنكليزي، وعلي  ــتوك س في صفوفِ فريق س
املوسوي احملترف في (كوبنهاغن الدمناركي) وماركو 
ــي  هان ــي)،و  النرويج ــت  (ستومسجوديس ــرج  ف
ــويدي) ويوسف اإلمام (ماملو  نصير (تريلبورغ الس
ــا اإليطالي)  ــويدي) ومصطفى عمران (أتالنت الس

ومانؤيل إيليا (تفينتي انشخيده الهولندي).
ــتعداداته  ــاً اس ــيبدأ قريب ــباب س ــب الش منتخ
لنهائيات كأس العالم في أندونيسيا بعد حلوله 
ــتان  ــيا في أوزبكس ــباب آس ــاً في بطولة ش ثاني
ــالً إلى التألق  ــق طريقاً واص ــل أن يجد الفري واألم
ــمائها  ــات القارات األخرى بأس ــة منتخب ومقارع
ــاء بطولة أميركا  ــتكتمل بانته الكبيرة والتي س

اجلنوبية .
ــتقام في ٣١ اذار   قرعة البطولة ومجموعاتها س
ــيم الفرق الـ ٢٤ إلى ست مجموعات  ٢٠٢٣ بتقس
ــل الفريقني األوليني  ــن أربعة منتخبات، مع تأه م
ــتتقدم الفرق األربعة  من كل مجموعة، بينما س
ــل في املركز الثالث أيضاً إلى مرحلة خروج  األفض

املغلوب في دور الستة عشر.
ــل  البرازي ــة  مبواجه ــه  نفس ــيجد  س ــراق  الع
ــكان واإلكوادور  ــة الدوميني ــا وجمهوري وكولومبي
ــاال وهندوراس  ــا وغواتيم وإنكلترا وفيجي وفرنس
وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا والواليات املتحدة 
ــس وغامبيا  ــواي ونيجيريا وتون ــة وأوروغ األميركي
ــات املتأهلة حتى  ــا املنتخب ــنغال باعتباره والس
ــمع صدى العراق  ــال مرتفعة في أن يس اآلن. اآلم
ــدع العبونا مع  ــات الدولية الثالثة، يب في امللتقي
ــيا الغائبة عن  ــباني كاساس مبواجهة روس اإلس
املباريات الدولية، يتألق األوملبي في رحلة الدوحة 
ــاء العراق  ــرى من أبن ــوراً يانعة أخ ــا زه ــدم لن ويق
ــن. حركة املنتخبات  ــني لرفع راية الوط املتحمس
ــعاع  ــل حياة كرتنا وإش ــة دلي ــة العراقي الوطني
ــرق بإذن اهللا، رسائل أمل نتمنى  مستقبلها املش
وصولها إلى كل العالم كي تسجل بداية جديدة 
ــرة بالنجاح تؤكد أننا على الطريق الصحيح  عام
ــنوات  ــة بلدنا في عالم الكرة بعد س ــادة هيب إلع

عجاف غبنا فيها طويالً عن أفراح االنتصارات.
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متابعة / البينة الجديدة
ــابقات في االحتاد  قررت جلنة املس
ــدم، ، تأجيل  ــرة الق ــي لك العراق
إجراء قرعة دور الـ١٦ لبطولة كأس 
العراق ودوري شباب الدرجة األولى 
ــة تأجيل إجراء  .كما قررت اللجن
ــئني  ــة دوريات الرديف والناش قرع

واألشبال، ألندية الدوري املمتاز .
ــرر إقامتها جميعا   ــن املق وكان م
ــوم الثالثاء من  ــني والي امس االثن
ــيتم  ــبوع إلى موعد س هذا األس
ــق. وعزت  ــت الح ــي وق ــده ف حتدي
ــور  ألم ــل  التأجي ــرار  ق ــة  اللجن

تنظيمية بالبطوالت املذكورة .

متابعة / البينة الجديدة
يبدو أن النجم البرازيلي رونالدينيو، 
ــألة املال حني  لم يعد مهتماً مبس
ــدم حالياً في دوري  يلعب كرة الق
ــباني، على عكس ما  امللوك اإلس
كان احلال عليه في برشلونة حني 
كان يتقاضى أعلى الرواتب مطلع 

األلفية اجلديدة.
ــايدر»  ــا ملوقع «بيزنيس إنس ووفقً
ــذي يلعب في  ــو ال ــإن رونالديني ف
ــدوري امللوك  ــينوس ب فريق بورس
ــوس، ال  ــاي يان ــه إيب ــذي يرأس وال
يتقاضى راتبًا مذهالً على اإلطالق، 

ا. بل على العكس متامً
ــم البرازيلي على  ــل النج ويحص
ــاراة،  ــكل مب ــورو ل ــي ٧٠ ي إجمال
التي  ــوس»  ــركة «كوزم ــون ش ك
ــلونة املعتزل  ــا العب برش ميلكه
واملنظمة  ــه،  بيكي مؤخرًا جيرارد 

للبطولة تتبع نظام دفع مختلف 
مع رونالدينيو.

ــي  البرازيل ــم  النج ــى  ويتقاض
ــكل عام بني ١٠-١٥ ألف يورو  بش
ــبانيا من  أثناء فترة إقامته في إس
ــوك، بينما تكاليف  أجل دوري املل

املباراة تكون بسيطة للغاية.
ــور رونالدينيو ألول مرة  وحقق ظه
ا كامالً، لدرجة  في املسابقة جناحً
ــوهد من قبل  ــوره األول ش أن ظه

أكثر من مليوني مشاهد.

متابعة / البينة الجديدة
ــابقان في املنتخب  رأى العبان س
العراقي لكرة القدم، امس االثنني، 
ــب أمام نظيره  ــارة املنتخ أن خس
ــي في مباراته الودية التي  الروس
ــر متوقع، غير  جرت أمس االول أم
ــجال عالمات استفهام  أنهما س
ــئ لالعبني  ــي املفاج ــى التدن عل
ــوط الثاني من  العراقيني في الش

املباراة.
ــاض املنتخب العراقي   مباراة  وخ
ــي، وظهر  ــع نظيره الروس ودية م
ــأداء متميز  ب العراقيون  الالعبون 
ــاراة األول، ووصلوا  ــوط املب في ش
عدة مرات للمرمى الروسي وأهدروا 
ــجيل األهداف،  فرصاً عديدة لتس
ــوط الثاني لم  ــي الش إال أنهم ف
ــا قدموه في  ــوا أداءً يوازي م يقدم
ــتوى  ــط املس ــوط األول، وهب الش
ــكل الفت ومثير لالستغراب  بش
ــة والفنية،  ــة البدني ــن الناحي م

ــي  ــب العراق ــدرب املنتخ ــدا م وب
خيسوس كاساس وكأنه ال ميلك 
ــل واحلد من  ــة اخلل ــوالً ملعاجل حل
ــي الذي  ــورة املنتخب الروس خط

فاز بهدفني دون رد في املباراة.
وعن هذا التفاوت في أداء الالعبني 
املباراة،  ــوطيّ  العراقيني خالل ش
ــب العراقي  ــب املنتخ ــول الع يق
ــي  ــي عل ــدرب احلال وامل ــابق  الس
ــة  ــن النتيج ــداً ع ــب،   «بعي وهي
والفوز، مواجهة فريق  ــارة  واخلس
ــي  بحجم وتاريخ املنتخب الروس
ــب كبير بحد ذاته على  هو مكس
ــيا  ــن كل ما متر به روس ــم م الرغ

على كافة االصعدة».
ــوط االول لم  ــي الش ويضيف «ف
ــتغالل هدايا احلارس  ــن اس نحس
ــدى  ــاك ل ــة االرتب ــي وحال الروس
ــرك  ــذي اش ال ــي  الروس ــق  الفري
ــه البدالء كونه  ــر من العبي الكثي
لعب قبل ايام مباراة مع املنتخب 

االيراني».
ــي  «ف ــه  ان ــى  ال ــب  ــير وهي ويش
ــرت امكانية  ــوط الثاني ظه الش
ــة من  ــي احلقيقي ــب العراق الالع
خالل فقدان التركيز وعدم تطبيق 
ــاالت التعب  ــات وظهور ح الواجب
ــرعة  على اغلب الالعبني جراء س

ــداف املباراة  ــي، واه الفريق الروس
دليل على ذلك، حيث كان التفوق 

الفردي لالعب الروسي واضحاً».
ــوط  ــراءة الش ــب «ق ــع وهي ويتاب
ــكادر التدريبي العراقي  الثاني لل
ــات  عالم ــن  م ــر  الكثي ــا  فيه
االستفهام حيث لم يجد احللول 

ــي الفريق  ــورة طرف ــاف خط اليق
الروسي فكان هناك عدد كبير من 
ــتطيعون اللعب  ــني ال يس الالعب
ــت الضغط العالي الذي ميارس  حت
ــرق العاملية،  ــب الف ــن قبل اغل م
ــاط الضعف للكرة  ــذه ابرز نق وه
العراقية، كما ان طريقة واسلوب 
ــي يجب ان  ــب العراق لعب الالع
الالعبني  ــات  امكاني ــق  وف توضع 
ــالل والتجديد يجب  وعملية االح
ــب  للمنتخ ــرة  حاض ــون  تك ان 

العراقي وبأسرع وقت».
ويوضح «هناك العبون ال يصلحون 
ــي  ــب العراق ــي املنتخ ــب ف للع
ــيراً  فهم العبو دوري فقط»، مش
ــرف زيدان  ــي احملت ــى ان «العراق ال
ــل للكرة العراقية  اقبال بارقة أم
ــظ عليه ونقيمه  ويجب ان نحاف
ــون للعراقيني كما محمد  وان يك

صالح للمصريني».
أرى  ان  ــت  «متني ــول  بالق ــم  وخت

ــاراة من  ــدد كثر في املب العبني ج
ــابهم  ــاهدتهم واكتس اجل مش

للخبرات من هكذا مباريات».
فيما يرى العب املنتخب السابق 
ــد مجيد،   أن  ــدرب احلالي فري وامل
ــع  ــرى تراج ــي ان ن ــن الطبيع «م
ــي في  ــب العراق ــتوى املنتخ مس
الشوط الثاني السيما بعد تغيير 
املدرب لعدد من الالعبني وهذا من 
ــتوياتهم  حقه للتعرف على مس

بهكذا مباراة قوية».
العراقي ظهر  «املنتخب  ويضيف 
ــوط االول  ــد في الش ــكل جي بش
ــاع عدة فرص  ــداً قوياً واض وكان ن
بعد اخطاره املرمى الروسي لكن 
ــوط الثاني  ــع االداء في الش تراج
ــيما بعد ظهور  ــر طبيعي الس ام
املنتخب الروسي مبستوى افضل 
االرض  ــي  عامل ــن  م ــتفيدا  مس
ــب  اجلان ــاض  وانخف ــور  واجلمه

البدني للمنتخب العراقي».

ويبني مجيد ان «املنتخب العراقي 
ــذا مباريات  ــوض هك ــة خل بحاج
ــة واالحتكاك مع  قوية لزرع الثق
العبني على مستوى عال، وننتظر 
ــرى بهذا  ــني مباريات ودية اخ تأم
املستوى او اقوى ليعتاد املنتخب 
ــة خصوم  ــي على مواجه العراق
ــا  ان «مباراتن ــا  ــاء»، موضح اقوي
امام روسيا كانت مكسباً للكرة 

العراقية».
ــه «تولدت  ــد الى ان ــير مجي ويش
لدى املدرب كاساس رؤية واضحة 
ــيما  ــتوى الالعبني الس ــن مس ع
ــة  «النتيج ــا  مضيف ــني»،  احملترف
كانت طبيعية واخلسارة متوقعة 
ــه تاريخه  ــب كبير ل ــام منتخ ام
ــارة االوروبية مثل  ــر في الق الكبي
ــى ارضه  ــذي لعب عل ــيا وال روس

ووسط جمهوره».
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أكد منسق االتصاالت االستراتيجية 
في البيت األبيض، جون كيربي، االحد 
ــنطن ال تنوي تقليص  املاضي، أن واش
ــوريا بعد  ــكري في س وجودها العس
ــا  ــى قواعده ــررة عل ــات املتك الضرب
هناك.وقال كيربي في حوار مع شبكة 
ــؤال مقدم  ــي بي إس» ردا على س «س
ــا إذا كانت الواليات  ــج حول م البرنام
املتحدة تعتزم احلفاظ على تواجدها 
ــوريا عند مستواه  ــكري في س العس
ــون متاما بهذا». ــي: «نحن ملتزم احلال

وأضاف: «مهمتنا في تدمير «داعش» 
لم تتغير. لدينا أقل من ١٠٠٠ عسكري 
في سوريا يشاركون في هذه املهمة. 
ــابق لكنه  ــل بكثير من الس ــذا أق وه
ــنواصل  ــدا. لذلك س ــم ج كاف ومه
ــتبعد  ــذه املهمة».ولم يس ــذ ه تنفي
كيربي «تنفيذ مزيد من الضربات ضد 
ــوريا». اجملموعات املوالية إليران في س

وتابع: «لن أستبعد بالتأكيد إمكانية 
ــي إضافي إذا رأى  القيام بعمل أمريك
ــروري حلماية  ــن وض ــس أنه ممك الرئي

جيشنا وقواعدنا».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة العليا لالنتخابات في  وافقت اللجن
تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب 
ــعب  ــان، وزعيم حزب الش طيب إردوغ
ــال كليجدار  ــارض كم ــوري املع اجلمه
ــة. الرئاس ــات  انتخاب ــوض  خل ــو،  أوغل
ــد املاضي ، إلى  ــارت اللجنة، األح وأش
ــيح  ــات الترش ــي طلب ــت ف ــا دقّق أنّه
ــية  املقدمة من قبل األحزاب السياس

ــدول الزمني  ــة ٢٣ آذار في إطار اجل لغاي
احملدد لالنتخابات الرئاسية والبرملانية.
ــرته  ــرار الذي نش ــص الق ــب ن وبحس
ــر موقعها االلكتروني، فقد  اللجنة عب
ــي أوراق  ــد أي نقص ف ــه ال يوج تبنيّ أن
ــح إردوغان، الذي مت ترشيحه من  املرش
قبل كتلتي حزبي «العدالة والتنمية» 
إلى  ــارت  أش القومية».كما  ــة  و»احلرك
ــح  ــي أوراق املرش ــود نقص ف ــدم وج ع

ــيحه من  ــدار أوغلو الذي مت ترش كليج
قبل كتلتي حزب «الشعب اجلمهوري» 
ــة  ــاء اللجن ــق أعض ــزب «إيي».وواف وح
ــيح  ــا باإلجماع على طلبي ترش العلي
ــن املقرر  ــدار أوغلو. وم ــان وكليج إردوغ
إجراء االنتخابات العامة والرئاسية في 
ــل.وكان إردوغان  ــا في ١٤ أيار املقب تركي
قد وصف االنتخابات القادمة في بالده 

بأنّها ستكون «تاريخية ومفصلية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــني، االحد  ــي، فالدميير بوت ــس الروس ــد الرئي أك
املاضي ، أن الدول الغربية هي «احملرض واملسبب   
ــال بوتني،  ــي أوكرانيا.وق ــي، للصراع ف األساس
ــيء بانقالب  في مقابلة تلفزيونية: «بدأ كل ش
ــلح، وكان علينا حماية سكان  ــتوري مس دس
ــوال كان  ــع األح ــرم، وبجمي ــرة الق ــبه جزي ش
ــينتهي بنا املطاف بحماية سكان دونباس،  س
فالغرب الذي يتظاهر بأنه ال عالقة له مبا يحصل 
هناك، هو احملرض األول لهذا الصراع، واليوم يتم 
ــلحة والذخائر واملعدات  نقل ماليني قطع األس

العسكرية إلطالة أمده».وأضاف: «ميكن حتميل 
ــؤولية بعض  ــابقة مس القيادة األوكرانية الس
ــي، لكن  ــأنهم الداخل ــن هذا ش ــاء، لك األخط
تنفيذ انقالب دموي موضوع مختلف متاما، وما 
ــي، وهذا األمر  ــل هذا دون دعم غرب كان ليحص
ــي، على أن  ــدد الرئيس الروس واضح متاما».وش
«الغرب يتجاوز جميع اخلطوط احلمراء، بإمداده 
ــلحة، منوها بأن الغرب ميد  لـــ   أوكرانيا باألس
ــام ٢٠١٤، وأنهم  ــلحة منذ الع ــا باألس أوكراني
أسهموا بشكل مباشر في االنقالب األوكراني 

حينها».

وكاالت / البينة الجديدة

علق الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
ــعودية  على االتفاق الذي توصلت إليه الس
مع إيران برعاية صينية مطلع الشهر اجلاري.

 «NEWSMAX» وفي مقابلة هاتفية مع موقع

ــعودية  ــب، إن « الس ــال ترام ــة ، ق األمريكي
ــران والصني هي  ــع إي ــى اتفاق م ــت إل توصل
ــذا االتفاق  ــل التوصل له ــقت ألج ــن نس م
ــارت مداخلة  ــات املتحدة».وأث ــس الوالي ولي
ــعا على مواقع  ترامب الهاتفية تفاعال واس

التواصل االجتماعي.وأضاف ترامب «الصني 
تسيطر على الشرق األوسط نوعا ما وال أحد 
ــاذا يحدث».وأعرب ترامب عن  ــم حتى م يعل
ــه مما يحدث على الساحة الدولية  اندهاش
ــذا حدث  ــر ال يصدق كل ه ــذا أم ــول ه بالق
حتت حكم بايدن».ودعا ترامب إلى التفكير 
بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائال: 
ــكال وحدة  ــا اآلن وش ــيا والصني مع « روس
ــمالية  ــا الش ــران وكوري ــة إي ــا بإضاف وقام
ــن أيضا، أمر ال يصدق وكل هذا حصل  وآخري
ــف املاضية».وتوصلت  ــنة والنص خالل الس
ــعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية  الس
في العاصمة بكني أنهى أكثر من ٧ سنوات 
من القطيعة الدبلوماسية حيث مت االتفاق 
ــفارات وممثلياتهما بني  على إعادة فتح الس
ــهران.وكانت  البلدين خالل مدة أقصاها ش
ــون الثاني عام  ــد أعلنت في كان ــاض ق الراي
ــع  ــية م ــا الدبلوماس ــع عالقاته ٢٠١٦ قط
ــفارة  طهران بعد اعتداء متظاهرين على س
ــة وقنصليتها في إيران على خلفية  اململك
ــل دين  ــعودية لرج ــلطات الس ــدام الس إع

شيعي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــائل اعالم روسية عن مسؤولني  نقلت وس
ــم إن طائرة  ــاذ القانون قوله ــوكاالت إنف ب
ــيرة كانت وراء انفجار وقع، امس االول  مس
ــخصني وخلف  ــد، وأدى إلى إصابة ش األح
ــط مدينة كيرييفسك على  حفرة في وس
ــكو. بعد نحو ٢٢٠ كيلومترا جنوبي موس
ــاء إن  ــية لألنب ــة تاس الروس ــرت وكال وذك
ــكنية تضررت من االنفجار  «ثالثة مبان س

ــع في املدينة التابعة إلقليم توال». الذي وق
ــن ممثل  ــت تاس ع ــابق، نقل ــت س ــي وق وف
ــه: «االنفجار  ــات الطوارئ احمللية قول خلدم
ــت جرينتش)،  ــاعة (١٢١٩ بتوقي ــع الس وق
أصيب اثنان من مواليد عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ 
ــي املوقع». ــوارئ ف ــظايا، خدمات الط بش
ــذا االنفجار  ــاف: «هناك حفرة، وقع ه وأض
في قلب املدينة»، مردفاً: «اإلصابات ال تهدد 

احلياة وإن احملققني ما زالوا في املوقع».

وكاالت / البينة الجديدة
ــزع فتيل  ــرات أملان في ن ــراء متفج ــح خب جن
ــني تعودان للحرب  قنبلتني جويتني أمريكيت
ــط  العاملية الثانية في مدينة جوتنجن بوس
ــخص قبل  ــو ٨٥٠٠ ش ــالء نح ــا.ومت إج أملاني
ــرض منطقة  ــي الوقت الذي مت ف ــة ف العملي
حظر يبلغ نصف قطرها كيلو متر واحد حول 
القنبلتني.وتوقفت حركة السكك احلديدية 
ــافات الطويلة عبر  ــك رحالت املس مبا في ذل

ــماح  ــرى الس ــة القريبة.وج ــة املركزي احملط
ــم بعد أن قام  ــكان بالعودة إلى منازله للس
اخلبراء بتفقد املنطقة للوقوف على األضرار 
ــاف القنابل حتت  ــر احملتملة.ومت اكتش واخملاط
ــن في جوتنجن.يشار إلى أنه  ساحة شوتس
ــي أملانيا العثور على  ــر معتاد إلى حد ما ف أم
ــرب العاملية  ــرة تعود للح ــر غير منفج ذخائ
ــة. ويجري إبطال مفعول معظمها من  الثاني

قبل اخلبراء دون وقوع حوادث.

وكاالت / البينة الجديدة
ــدن، حالة  ــي، جو باي ــن الرئيس األمريك أعل
الطوارئ في والية ميسيسيبي بعد عاصفة 
مدمرة ضربتها، أدت إلى مصرع (٢٥) شخصا 
ــي واملمتلكات. ــرة باملبان ــرار كبي ــاق أض وإحل
وأفادت وكالة «رويترز» نقال عن بيان صادر عن 
البيت األبيض أن بايدن أمر بتقدمي املساعدات 
ــق املتضررة.واجتاح إعصار  إلعادة بناء املناط
ــل ما ال يقل  ــفر عن مقت قوي الوالية، مما أس
ــخصا هناك، وشخص واحد في  عن (٢٥) ش

والية أالباما.

وكاالت / البينة الجديدة
ــؤول  ــل، مس ــف بوري ــث جوزي ح
ــاد  باالحت ــة  اخلارجي ــة  السياس
ــد  األح ــيا،  بيالروس ــي،  األوروب
ــر أسلحة  املاضي، على عدم نش
ــا،  ــى أراضيه ــية عل ــة روس نووي
ــه مزيدا من  ــد تواج ــال إنها ق قائ
ــت ذلك.وكتب  العقوبات إذا فعل
ــتضافة  ــى تويتر «اس ــل عل بوري
بيالروسيا ألسلحة نووية روسية 
ــؤول  ــيعني تصعيدا غير مس س
ــي. ما يزال  ــدا لألمن األوروب وتهدي

ــاف ذلك،  ــيا إيق بإمكان بيالروس
ــي  ــاد األوروب ــا. االحت ــذا خياره ه
ــتعداد للرد بفرض مزيد  على اس
ــس  الرئي ــات».وكان  العقوب ــن  م
ــد  ق ــني  بوت ــر  فالدميي ــي  الروس
ــي ، أن  ــبت املاض ــن، يوم الس أعل
ــكو تخطط لنشر أسلحة  موس
ــيا. ــة تكتيكية في بيالروس نووي

ــة األوكرانية قد  ــت احلكوم وكان
ــى اجتماع  ــوم األحد، إل ــت، ي دع
ــل  ــن أج ــن م ــس األم ــارئ جملل ط
ــه بـ»االبتزاز  ــا وصفت مواجهة م

ــجب كبير  النووي للكرملني».ش
ــا  ــي أوكراني ــن ف ــؤولي األم مس
ــر أسلحة  خطط الكرملني لنش
ــيا،  بيالروس نووية تكتيكية في 
ــذ حليفتها  ــيا تتخ قائال إن روس
ــكو  ــة». لكن موس ــة نووي «رهين
ــت إنها تتخذ هذه اخلطوة ردا  قال
ــكري الغربي  ــى الدعم العس عل
ــد ألوكرانيا.أعلن بوتني عن  املتزاي
ــة تلفزيونية  ــي مقابل ــة ف اخلط
ــبت املاضي ، قائال  ــت يوم الس بث
ــي  بريطان ــرار  لق ــة  نتيج ــا  إنه

ــي بتزويد  ــبوع املاض ــدر األس ص
ــف خارقة للدروع  أوكرانيا بقذائ
ــى اليورانيوم املنضب. حتتوي عل
ــر  ــني إنه من خالل نش ــال بوت وق
ــة التكتيكية  ــلحتها النووي أس
ــيا، حتذو روسيا حذو  في بيالروس
ــى أن  ــار إل ــات املتحدة.وأش الوالي
ــلحة نووية  ــنطن متتلك أس واش
ــا  ــكا وأملاني ــي بلجي ــرة ف منتش
وتركيا.ونددت  ــدا  وهولن وإيطاليا 
وزارة اخلارجية األوكرانية باخلطوة 
ــد،  األح االول  ــس  ام ــان  بي ــي  ف

ــاع طارئ  ــد اجتم ــت بعق وطالب
ــان  ــي البي ــاء ف ــس األمن.وج جملل
«تتوقع أوكرانيا أن تتخذ اململكة 
املتحدة والصني والواليات املتحدة 
وفرنسا إجراءات فعالة ملواجهة 
االبتزاز النووي للكرملني. يجب أن 
ــؤوليتها  تتحمل هذه الدول مس
اخلاصة ملنع التهديدات بالعدوان 
ــب أن  ــلحة. يج ــتخدام أس باس
يتحد العالم ضد شخص يعرض 
ــانية  ــارة اإلنس ــتقبل احلض مس

للخطر».

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــمال األطلس ــف ش ــر حل اعتب
ــيا النووية  ــدات روس ــو) تهدي (النات
ــك  وذل ــؤولة،  مس ــر  وغي ــرة  خطي
ــات الرئيس  ــى تصريح ــاً عل تعليق
ــي، فالدميير بوتني، حول إبرام  الروس
ــيا  بالده اتفاقاً مع جارتها بيالروس
ــة تكتيكية  ــلحة نووي ــر أس لنش

ــي  ف ــو  النات ــد  أراضيها.وأك ــى  عل
تصريحات، األحد املاضي، أن احللف 
يراقب تهديدات روسيا النووية عن 
ــجل  ــيراً إلى أنه لم يس كثب، مش
تغيرات في موقف موسكو النووي 
تدفع احللف للتحرك.وقال متحدث 
باسمه إن تصريحات روسيا عن دور 
ــووي مضللة،  احللف بأي تصعيد ن

ــا  ــب م ــره، بحس ــد تعبي ــى ح عل
الرئيس  «رويترز».وكان  نقلت وكالة 
ــترد  ــال ، إن بالده س ــي قد ق الروس
ــد الغرب أوكرانيا بقذائف  على تزوي
ــيرا إلى أن  اليورانيوم املنضب، مش
ــيا متتلك الكثير من األسلحة  روس
ــد. بع ــتخدمها  تس ــم  ل ــي  الت

ــك الذين  ــر بوتني أن أولئ ــا اعتب كم

ــلحة  ــتخدمون مثل هذه األس يس
ــد  ض ــع  الواق ــي  ف ــيعملون  س
شعوبهم ويلوثون املناطق املزروعة.
ــوم  ــر اليوراني ــى أن ذخائ ــت إل ولف
املنضب التي سيرسلها الغرب إلى 
ــلحة الدمار  كييف ال تعتبر من أس
الشامل، لكنها تترك غبارا مشعا، 
ــرة جدا.يأتي  ــي خطي ــي فه وبالتال

ــي  ــا أعلن الرئيس الروس ذلك فيم
ــكو ومينسك اتفقتا على  أن موس
نشر أسلحة نووية تكتيكية على 
أراضي بيالروسيا.وأشار بوتني على 
ــى أن املرابض  ــيا-٢٤» إل قناة «روس
الالزمة لهذه الطائرات قيد اإلنشاء 
ــتصبح جاهزة  ــيا، وس في بيالروس

اعتبارا من متوز املقبل.

NO.4086.TUE.28.MAR.2023العدد (٤٠٨٦)  الثالثاء  ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣ 



6ثقافية NO.4086.TUE.28.MAR.2023العدد (٤٠٨٦)  الثالثاء  ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣ 

كرس مجلس اجلواهرية الثقافي 
ــهرية  الش ندوته  الكاظمية  في 
ــاء السبت ٢٨/  التي عقدت مس
ــة  ــي/ ٢٠٢٣ ملناقش ــون الثان كان
ــة  ــة العالجي ــوع ( التغذي موض
ــكر  ــراض العصر / مرض الس وام

امنوذجاً) .
ــا  اداره ــي  الت ــدوة  الن ــت  وضيف
ــرض  ــذا الغ ــرداوي له ــادل الع ع
ــي الذي  ــار اجلصان ــور عم الدكت
ــح في بداية حديثه ان مرض  اوض
ــكر يعد اليوم مرض العصر  الس
ــبابه وكيفية  ــائالً عن اس ، متس
ــى ان العامل  ال ــيراً  عالجه..مش
النفسي للمصاب به له اثر كبير 
ــه ، خاصة اذا  ــي عالجه او بقائ ف

ــبابه تعرض  ــا ان من اس ماعرفن
لالنسان ملوقف مفاجئ ( هبطه) 
ــدم عمل جهاز  ــاط ذلك بع وارتب
ــكل جيد يدفع  (البنكرياس) بش
لصعود مادة ( الكلكوز) في الدم 

التي تسبب في هذا املرض ..
ــاك طريقة  ــني اجلصاني ان هن وب
ــذا املرض  ــى للتخلص من ه مثل
ــتخدام نبات الدارسني الذي  باس
ــص وفوائد جمة  ــل خصائ يحم
للتخلص من السكر فيما التزم 
ــاول الطعام  ــات تن ــض باوق املري
ــى تناول فنجان قهوة  واللجوء ال
ــه  طعام  ــل تناول ــرة يومياً قب م
ــي ويبتعد عن   ــور الصباح الفط

تناول الشاي احمللى بالسكر..!

ــف ان اخذ ملعقة صغيرة  وكش
من مسحوق الدارسني املطحون 
ــئ وخضه  ــاء داف ــة م ــي قنين ف
ــكان مظلم بعيداً  ووضعه في م
ــاعة ومن  ــدة ١٢/ س ــن النور مل ع

ــيكون له  ــاً س ــه يومي ــم تناول ث
ــحري في الشفاء ، ليس  تاثير س
ــع كذلك في  ــل ينف ــذا فقط ب ه
معاجلة االصابة بضعف الذاكرة 
وكثرة النسيان (الزهامير) ويعالج 

الطحال وينشط عمل الكليتني 
ــج  تعال ــة  هالمي ــادة  م ــه  وفي  ،
ــك  وكذل  ، ــام  العظ ــة  هشاش
ــاء  ــوزن ، ومفيد للنس ــت ال تثبي
احلوامل والرضع ومعاجلة السواد 

الذي يحيط بالعينني وغيرها ..
ان  ــي  اجلصان ــور  الدكت ــاف  واض
ــكر ليس مرضاً وراثياً  مرض الس
كما يظن البعض ، بل ان االنسان 
يصاب به بشكل مفاجئ من دون 
ــية  ــابق انذار اثر صدمة نفس س
يتعرض لها في حياته اليومية ، 
مشيراً الى من اعراض هذا املرض 
ــان واخلمول ،  ــة اللس ــو يبوس ه

وشعور بالم املفاصل وغيرها..
ــد ان انهى احملاضر محاضرته  وبع

ــالت  املداخ ــه  علي ــت  انهال
واالستفسارات من املشاركني في 
الندوة الذين كان منهم كل من: 
ــس ، وكرار  عباس ،  ملياء ابو العي
ــي ، والدكتور  وعلي ناصر الكنان
ــور  ــعرباف والدكت ــان الش احس
ــمير  ــب اجلنديل وس ــر طال جعف
الكظماوي ، وكرمي البناء والدكتور 
ــمي والدكتور فراس  علي الهاش
ــة ، وصباح  ــيني وكرمي بنان احلس
ــني ،  ــور حس ــي ، ومنص العارض
ــى الدخيلي  وصفاء ، ورعد موس
، ومحمود اجلابري ، وكاظم هالل 
 ، ــري  اجلواه ــام  وحس  ، ــدري  الب
وصادق جاسم الربيعي ، وصدام 

عليوي وغيرهم ..

عاود منتدى بغداد الثقافي التابع 
ــاطه الثقافي  ــة بغداد نش ألمان
الشهري املعتاد عبر ندوته التي 
ــاء االثنني ٣٠ كانون  اقامها مس
ــي/ ٢٠٢٣ ،في قاعة املتحف  الثان
ــر  ــل جس ــد مدخ ــدادي عن البغ

الشهداء من جهة الرصافة.
ــا  اداره ــي  الت ــدوة  الن ــت  وضيف
التراثي  الباحث  ــرداوي  الع عادل 
ــذي القى   ــرمي ال ــد الك ــل عب نبي
محاضرة سردية بعنوان (حملة عن 
ــة القدمية)  ــة ودرابني الرصاف ازق
ــرات اجلوالت  ــتقاها من عش اس
ان  ــه  ل ــبق  س ــي  الت ــة  امليداني
ــة مجموعة  من  ــا برفق حققه
ــداد في وقت  ــني بتراث بغ املهتم

سابق ..
ــا الى متانة اللحمة  وتطرق فيه
ــائدة  االجتماعية التي كانت س
بني افراد اجملتمع البغدادي نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن 
ــط  ــيداً   برواب ــرين  ، مش العش
ــة بني  ــش االخوي ــة والتعاي االلف

ــام زمان الذي  طبقات مجتمع اي
العراقية  االطياف  موزائيك  ميثل 
ــداد بأجواء  ــش في بغ التي تعي

السالم واحملبة ..
ــث بالتعريف  ــتعرض الباح واس
ــن محالت  ــرة م ــة كبي مجموع
القدمية ومعرفاً بحدود  الرصافة 
كل محلة وتداخل بعض احملالت ، 
وما تعرض له نسيجها اخلططي 
والعمراني واملعماري من تشويه 
ــر مالمحه طيلة  او هدم او تغيي

السنوات املنصرمة ..
فقد استعرض عبد الكرمي مميزات 

وازقة وفضوات وجوامع وكنائس 
ومعابد ومدارس واسواق ومالمح 

عمرانية مختلفة . 
ــكنة تلك  وتطرق معرفاً بابرز س
ــخصيات واالسر  احملالت من الش
والعوائل البغدادية العريقة التي 
كان من  بينها محالت : الفضل 
ــتي واخلشاالت  ، واملعدان  والدش
ــرد ، وحمام  ــوب ، وتبة الك والط
ــنك  ــيخ عمر والس ــح والش املال
ــورجة  ــة واجلنابيني والش واملربع
ــة والنائبية  ــد واملهدي وخان الون
ــن  ــد م ــي متت ــاطئية الت ، والش

ــرة عقارات الدولة اليوم  بناية دائ
ــيد  ــر اجلمهورية والس الى جس
ــدان وجديد  ــي واملي ــلطان عل س
ــاب  ــة وب ــا والبقچ ــن باش حس
ــدان وقنبر علي وابو  املعظم واملي
ــيفني والتوراة  وهي  ــو س دودو واب
من احملالت التي سكنتها العوائل 
اليهودية العراقية قبل هجرتها 
ــص  املتخص ــون  حن ــوق  وس  ،
ــن والدجاج  ــراء الدواج ببيع وش
ــي  وقاض ــابه  وماش ــض  والبي
احلاجات ، والقشل ، والهيتاويني 
ــبل ، وساحة السباع ،  ، والبو ش

وفرج اهللا ، وكنيس اليهود ، وبني 
سعيد ،وسراج الدين ، والصدرية 
ــون والگبي ، وعگد االكراد  ، واالت
ــيخ  ــيخ ، ومرقد الش ، وباب الش
ــي وفضوة  ــادر الگيالن ــد الق عب
ــكر ، وجميلة  ــرب ، وگهوة ش ع
ــة اجلري ،والطاطران ، وقره  ودربون
ــرة  ،والفناه ــل  الطنط ــعبان  ش
والقاطرخانة   والعوينة  ،والرواس 
وشارع الگيالني وساحة الوثبة 
ــة وغيرها من  ــارع اجلمهوري وش

احملالت االخرى ..
وبعد أن انهى احملاضر محاضرته 

ــالت  املداخ ــه  علي ــت  انهال
ــاركني  ــارات من املش واالستفس
ــدوة الذين كان منهم كل  في الن
من: فالح الدوري ورحيم العطار 
ــور  والدكت ــي  املياح ــود  ومحم  ،
سعد عبيد جودة والدكتور ماهر 
اخلليلي وهيرمون ارشاك ،واحمد 
ــاف ،  ــني اجل ــح گنو ،وحس صال
ــني  وحس  ، ــي  الكتب ــب  وصاح
ــور  منص ــور  ،والدكت ــي  البيات
ــوداني ، وسامي هيال ،وعبد  الس
ــاوي ، وفالح  املنعم ناصر العيس
ــور ناصر  ــيد هادي ، والدكت الس
ــم  جاس ــادق  وص  ، ــي  القريش
ــف  رهي ــور  ،والدكت ــي  الربيع
العيساوي ، وعلي ناصر الكناني 

، وخولة موسى ، وغيرهم .
ــدم معاون  ــة الندوة ق ــي نهاي وف
ــام العالقات واالعالم في  مدير ع
ــاوي  ــة عبد املنعم العيس االمان
ــى الباحث  ــة ال ــهادة تقديري ش
ــراً جلهوده  ــل عبد الكرمي تقي نبي

املبذولة في اعداد احملاضرة.

د. كاظم اِّـقدادي 

ــعاد  س  .. ــزة  املتمي ــاعرة  الش
السامر منحتني بطاقة دخول 
ــا اجلديد (على انغام  الى ديوانه
ــات  صانع  - ــبعاد  ش ــارة  قيث
ــة  ــة نقدي ــا  ورط ــال )  انه اجلم
ان  ــأ  ــا تتفاج ، عندم ــة  وفكري
ــاني  ــوح انس ــطر  ب وراء كل س
ــت الدعوة  ــر باجلمال . قبل يقط
ــتأذنت  ــرت ودخلت ، واس .. غام
الولوج  الى مملكتها الشعرية ، 
وهي بحق مملكة  باذخة اجلمال 
ــا يروي حكاية  .. كل حرف فيه
ــطر يتحول الى رواية. ، وكل س

ــال .. ما  ــق للجم ــت العاش وان
ــل الطواف  ــك اال  ان تواص علي
ــارة العراق  ــول تاريخ  وحض ، ح
ــت  امامك  بعبقرية  التي تدفق
ــان .. ليس  ــحر الزم املكان ، وس
ــة ،  ــة التاريخي ــلوب الرواي باس
ــلوب احلكاية الذكية ،  امنا باس

باختزال وروية .
 

ــر  واالثير ..  ــا االخي ــي ديوانه ف
ــرا .. التعلق  جتبرنا طوعا او قس
 ، ــال  اجلم ــفة  وفلس ــرة  بفك
ــع قصائدها  واجدها وفي جمي
ــكل  ــت مرادها بش ــد حقق ، ق
ــم  ــريع  ومدهش .النها ترس س
ــدة في  ــي متعب ــعارها ، وه اش
ــراب اجلمال .. مثل متصوف  مح
ــك من نطق جمال الكون  ال ينف
ــق ، و هي تتحرى  ، وجمال اخلال

ــم الكلمات ،  ــا  وترس قصائده
ــعرية  متناغمة في نصوص ش
ــر .هذه  ــة والتعبي ــة احلرف فائق
ــة االصيلة ،  ــاعرة العراقي الش
ــرة الى  ــن البص ــي قدمت م الت
بغداد .. اراها  في كل بيت شعر 
ــرأه ، تغوص بني الطني واملاء ،  اق
ــبة اجلمال ، متاما  بحثا عن عش
ــث  ــا كان «گلگامش»يبح كم
ــود .. انها في  ــبة اخلل ــن عش ع
ــن ورائها   ــم ، تاركة م ــوم دائ ع
ــرا على سطح املاء  ظال منكس
ــا في احللم واليقظة  ، يترآى له
ــرددا .. من كتابة  .حقا كنت مت
ــا اجلديد (على  مقدمة لديوانه
ــبعاد ) الني لم  أنغام قيثارة ش
ــال منذ  ــي اجلم ــدا ف ــب نق اكت
عقود .. ثم ان اجلمال ال يترك لنا 
صوابا .. فكيف اذا تفجر امامك 
بشكل مكثف ومخيف .. على 
ــس جماال  ــكل قصائد تتنف ش
ــاب  ــاال  ، وتنس ــق كم ، وتترش
ــة  وحتى  ــن البداي ــة  .. م عذوب
النهاية .تعالوا معي .. لنصغي 
ــال  لهذا  الصخب الهامس  قلي
ــل بالقدم  ، قدم احلضارة  ، املوغ
ولننبهر    ، العظيمة  السومرية 
ــعاع الشعري ، وهو  بهذا  االش
ــعور والوجدان في  ــرق الش يخت

اجمل قصائدها :
استمعوا اليّ 

اشعاعٌ في أعماقي 
حالته سبات

إال شعري ينمو
بخصالت وهمية

رؤوسها أفاعٍ
تغتسل  باملطر

القادم من خط يفصل
مابني السماء األرض

رؤيا 
تسبح مبخيلتي

 إيحاء  لوعي روحي 
 إشارات حلم

 بليلٍ 
فصل

عالم األمس عن  اليوم 
جن وجان يستأنس بِنَا

(هاروت وماروت)
خرافات 

بال كرامات 
وال عني يقني لعشبة خلود

صاحبها ( اوتنابشتيم )
اال أفعى مخلدة

لكَ سليمان  حترس مُ
وكنوز مفقودة أسفل الفرات

حول نعش  (كلكامش) 
جتدد جلدها

 هل أصدق التاريخ
ــروات  وال ــات  الرواي ــن  ألع أم 

والضمير ..؟!
حني أثق بهم 

اخفق . 
في هذه االبيات حتاول باقتدار ..

النصي  البناء  الشروع بعملية 
ــاول  ــي حت ــرة .. وه ــرؤى مبتك ب
ــف  ــة  تكثي ــوات  ناجح بخط
االنساق التصويرية املتالحقة ، 
ــا  بتحفيز  مدركاتنا  رغبة منه
احلسية كي نستمر مبالحقتها 
ــة جملة  ــا ، وجمل ــا حرف ..حرف
ــن نهرول من  ــا بيتا .. ونح ، وبيت
ــل  ــة ، مث ــب ودهش ــا بح ورائه
ــتقر .. وال  ــث عن مس تائه يبح
ــتقر .حاولوا هذه املرة عدم  مس
ــراءة  القصيدة  ــرع في ق التس
التالية .. انها مثل جرس بدقات 
ــده .. اصغوا   قلب خرج من جس
ــني لكم لوعة  لها جيدا .. لتتب
ــو عراقي  ــكل ماه ــق ، ل العش
ــورة املاء» ،  ــل «س ــا  ترت ،وكأنه
ــاء  بصف ــاعرنا  مش ــب  وتخاط
ــن الفرات  ــرب م ــا نش .. وجتعلن

شرابا سائغا على رواء : 
فراتٌ فرات

ينادي العراق
فراتٌ فرات

فدجلة أمي
اذا ضاع مني
حليب احلياة
وروحي تبقى

متيس بقدٍ
وترقص سكرانة

بالعراق
وفوق الفراتني
عرس النوارس

مذهولة بالعراق
تطوق انفاسه 

باحلنني
وشال الفرات 

يلف جبال الشمال
وسهل  اجلنوب 
كأن احلياةَ على 

موعدٍ
مع احلب في امسيات

العراق
فشمس وماء

ومرتع عشقٍ
فنهر اجلنان

مآذن حب
معابد وصل

فآشور غنى هناك
وبابل

تعانق سومر
فحيا على احلب

حيا عليه
ليحيا  العراق.

ــذرات الشعرية  اراها  هذه الش
ــت على اوتار  ــو وكانها عزف تزه
ــة  لوح ــت  فانتج  ، ــومرية  س
 .. ــوان  االل ــة  مزدان ــكيلية  تش
ــة جمالية  لم  ــط احتفالي وس
ــة  ــبعاد .. اله ــا ش ــب عنه تغ
ــدا .. ان كتابة  اجلمال .واضح ج
ــدة ،  تنم عن خبرة   هكذا قصي
ــة .. بل هي االدراك  ورؤية جمالي
ــن املعرفي ،  ــي .. والتكوي اجلمال
في تطويع ادوات اللغة ، لتنمو 
وتتشعب   وتنطلق في مسارات 
مدهشة ، وجتعل منها محفزات 

تشكيلية ، انها لوحة بهيجة 
، رسمت بااللوان.. وبإتقان . 

ــن» ..  ــن الكف ــدة «ف ــي قصي ف
ــاعرة سعاد  السامر ..  نرى الش
تفلسف ستر امليت ، على الرغم 
ــود غراب  ــا  التذكر وج ــن انه م
ــوءة اخيه  ــه اهللا ليواري س بعث
ــاعرة  بذهول ،  ــف الش .هنا تق
وهي تبحث عن اسرار الكفن .. 
ــيح  بن مرمي ، ومحمد  عند املس
ــر  ــف س بن عبد اهللا ، دون كش
ــب املزرعة  ــة قابيل  صاح جرمي
ــم   ــي الغن ــقيقه راع ــق ش بح
ــة « املوت  ــا ثنائي ــل .. انه هابي
ــقيقني  ــاة « تختزلها بش واحلي
ــل ، وصغير  ــع غلي ــر بش ، كبي
ــل .. انها هنا ايضا تنتصر   جمي

مرة اخرى للجمال..الن 
اجلمال ال يرتكب اخلطايا : 

فن  نْ الكَ فَ
نَ  قابيل هابيل فَ هل كَ

حني دفنه بعد أن قتله..؟
 ستر للميت..هذا التراب

ــنْ  مَ ــنْ  مِ ــتحي  ــد  اليس جس
يغسله

خمد، رقد، فقد 
اليشعر

مباء السدر وال ماء الكافور
إال للماء الصافي

فن في لف قطع الكفن
يتكفلون بسعره الفقراء

ثواب ، أجر حملتاج
ــة أرض  ــعر قطع ــي س ــم ه ك

املقبرة
بأرض اهللا ..؟!

كم اجرة حامل التابوت
وحفار القبور..؟!

ــن تورينو)  ــاء (كف من أتى بكس
للسيد املسيح 

عقب إنزاله من الصليب ..؟!
أيها  (املنديل املقدس)

ثالث عقدات يفكها اليهود من 
الكفن 

قبل سد الفتحة
ــي (  ــوا النب ــع كفن ــة  قط بثالث

محمد-ص-)
ثالثة أيام على التراب دون دفن 

جلثمان ( احلسني بن علي،ع،)
ــارات مني  ــقط بعض العب تس

كالدمع
حني اتخيل عدد الشباب حوله 

عرات
ــة فنه  ــى طريق ــقط عل كل س

بالقتال
ــب  الكات ــا  يتخيله ــة  لوح

والرسام
بعقيدة او بغير عقيدة

مابني املوت والبعث
حاجز برزخ

ينهي تعلق الروح بالبدن
ــاد  ــارورات رم ــول ق ــل دخ اليقب

اجلثث 
يا فائق حسن

وَيَا سعدي يوسف.
ــا.. كانت  ــع قصائده ــي جمي ف
ــور  املنظ ان  ــدرك   ت ــاعرة  الش
ــا  ــدد.. وانه ــر مح ــي غي اجلمال
ــها اجلمالي  كانت متيز بني حس
ــوم العام  ــني املفه ــاص.. وب اخل
ــار  ــي اط ــي.. وف ــالدرك اجلمال ل
ــة املتقدمة  ــذه الرؤيا اجلمالي ه
واملتفردة .. استطاعت الشاعرة 
ــذ بايدينا الى  ــران وتاخ ان تؤش
شواطيء اجلمال .اخيرا.. لنغادر 
ــر حقول  ــبعاد .. عب ــة ش مملك

الورد.. وذاك الذي ينثر الورد :
بني اجلفن والهدب 

دمع سقى اخلد 
حراق ذو  لهب .

ــة اجلمال  ــتغل ماكن ــا  تش هن
ــات  ــة ، وبضرب ــة متناهي بعذوب
ــم  ــيقية متتالية .. لترس موس
ــال الطبيعة ،  ــن جم لوحات م
ــل اللوحات  ــام اجم ــا ام وكأنن
ــمها  رس ــي  الت ــة  الفني
ــيون  الفرنس ــون  االنطباعي
ــوار ،  ــه ، ورين ــه ، وموني « ماني
وسيزان وبيسارو « بكل جمالها 
 .. ــدي  فيفال وكأن   ، ــا  وصفائه
ــيقار االيطالي قد جسد  املوس
ــاق الطبيعة  ــو االخر اعم لنا ه
الفصول  الرائعة  ــنفونيته  بس

االربعة «    
ــامقة  الس ــات  االبي ــذه  وفي ه
ــعاد  ــاعرة س الش ــا  لن ــزف  تع
ــا على وتر   ــا رائع ــامر  عزف الس

الورد :
ياناثر الورد 

بني اجلفن والهدب
دمع سقى اخلد 

حرّاق وذو لهب
العطر يعرف 

فاألزهار مسكنها
ارض واشواك حرف 

من لظى الشهب
لُّ النجوم  جُ

ستنأى عن مواقعها
اال التراب 

جلذر الورد منجذبِ .
الى هنا يكتمل الطواف من دون 
ــاعرة وطنها  فراق ، وتبصر الش
العراق .. لتختزل املسافة مابني 
ــماء ، وما عليك اال  االرض والس
ان تتصور مقدار تعلق الشاعرة 
بوطنها نبض احلياة .. برا وجوا.. 
ــس  وتضاري  .. ــماء  وس ــا  ارض

حتفظها عن ظهر قلب :
من الطائرة ..

حني نكون بني السماء واألرض
نرى اخلافت من األشياء 

ضوء ينبعث 
يبرق في اخمليلة

كأنه رؤيا
توقظ األمل..

ب حلظة تأمل 
وجدت الشمس تالمس البحر

عند انخفاض األفق
 رأيت العراق دائري
مكانه الصحيح

قلب األرض ونبض قلبي
اشعاعه هنا وهناك..

عرفت انه يتوج نفسه 
ويفيد غيره

 ك حياة البعض 
تتنقل عبر الزمن

مرتبطة  ببعضها 
أرواح على الواح 

غير مرئيّة 
لنقطة في اعماق األرض

جذر 
اسمه العراق

يف جملس اجلواهرية الثقايف بالكاظمية:

(.. حمارضة مثرية عن ( التغذية العالجية وأمراض العرص / مرض السكر انموذجاً

منتدى بغداد الثقايف يعاود نشاطه  

جولة ميدانية يف أزقة ودرابني الرصافة القديمة يوجزها نبيل عبد الكريم 

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــا الدكتور الراحل عبد الرضا عوض املعني بتاريخ وتراث  كان صديقن
ــط الباحثني في  ــل واحداً من انش ــة مركز محافظة باب ــة احلل مدين
ــك التراث الغني  ــقه تاريخ وتراث احللة ، ذل ــال اختصاصه وعش مج
ــة وريثة اجملد  ــرق ، لم ال واحلل ــل وجميل ومش ــكل ماهو اصي ــر ب والث
ــرب  اصولها  ــارة الرافدينية التي تض ــني احلض ــاذخ ، وع ــي الب البابل

عميقاً في جذر االنسانية عميق الغور..
ــقاً مدنفاً  ــانا محباً وعاش ــالً لكل حاضرة عراقية انس ــو توفر مث ول
ــى فيه وبادر لتوثيق  ــه او املكان الذي ولد وترعرع وترب ــه او قريت ملدينت
ــذرات عن تلك املدينة او احلاضرة الصبح لدينا  صور وحملات او حتى ش
العشرات من املراجع والوثائق التي ال تقدر بثمن عن تراث وتاريخ وتطور 
ــم االجتماعية والثقافية  ــدن ومن يعيش فيها واحواله ومنو تلك امل
ــوض قوالً وفعالً على  ــة ، وهذا مافعله زميلنا الدكتور ع واالقتصادي
ــة احللة الفيحاء التي ولد  ــع ، يوم توج اهتمامه ذاك مبدين ارض الواق
وعاش ومات فيها بتاسيسه ملكتبة الفرات اوالً وحتويلها مبرور الوقت 
ــر يشار اليها بالبنان ملا قدمته من افضال وخدمات جلى  الى دار نش
ــوعات واملؤلفات التي الفها  في طبع واصدار مئات االصدارات واملوس
ادباء واكادميي ومؤرخي احللة وغيرهم من احملافطات العراقية االخرى 

، توفرت للقارئ املتلهف لها وباسعار مقبولة ومعقولة..
ــرأي ،  ــث حصيف ال ــذى للباح ــد مثالً يحت ــوض يع ــد الرضا ع وعب
ــد احللة الفيحاء  ــه ومؤلفاته  التي رصعت جي ــت في حتقيقات والثب
ــة للمكتبة العربية  ــتحق ذلك عن حق وجدارة ، بل واضاف التي تس
ــتها احللة  ــة عن احلوادث التي عاش والعراقية مصادر غزيرة ونفيس
ــة.. وذلك فضل  ــب الدهر املتعاقب ــر االزمان وحق ــتها على م وعايش
ــدؤوب واملنتج  ــان الكرمي وال ــداه لنا الدكتور عوض االنس عظيم اس

واملتواضع جداً ،وايضاً هو العالم واملفكر واملبدع واجملدد ...
تعود عالقتي بالدكتور عوض لسنوات خلت يوم اطلعت على جملة 
ــر ، وبعد سنوات  ــكل مباش من مؤلفاته وكتبه دون ان التقي به بش
ــه ودخلت بيته العامر في  ــت به وازدادت مودتي له واقتربت من التقي
احللة وتناولنا طعام الغداء اللذيذ لديه وكان برفقتي املؤرخ الدكتور 
ــا مبقر الندوة  ــى محاضرة ثقافية في حينه ــر اخلليلي الذي الق ماه
ــه ( دار الفرات)  ــا الفقيد عوض في مكتبت ــة التي كان يعقده االدبي
ــد من ادباء احللة ومثقفيها الذين  ــارك فيها حش التي حضرها وش
احاطونا  مبحبتهم وحفاوتهم ومشاعرهم االخوية اجلياشة ، حيث 
خضنا معهم نقاشات وحوارات مفيدة في اكثر من موضوع ثقافي 
ــق ذلك اللقاء  ــور عوض ملا حتق ــوال وجود الدكت ــي وتراثي ، ول وتاريخ

الفريد ..
فشكراً له وسالماً على روحه الطاهرة ، وحتية لذكراه العطرة ، فقد 
ــاً يجتمع االدباء واملثقفني حوله وهو ينثر عليهم ( بخات )  كان قطب

من علمه وعطره الفواح...

( عادل العرداوي)

عبد الرضا عوض ..  الغائب احلارض ..!!

نقطة ضوء:

سعاد السامر  ..والبحث عن عشبة اجلامل  

عمار محمد اغضيب 

خطوتان إلى الوراء 
عيونٌ تتوارى 
حرسٌ يترقب

عادَ شغفُ عشتار 
وأستَعرَ وجدُ ليلى 

ــتقي  تس ــروحُ   ال ــتِ  انتشَ
الصفاءَ  من رسمٍ بعيد.....

مسرحٌ لكفٍ ناعم 
رفعَ رايةً ، تهزها أطوارُ احلنني 

بسمةٌ مأسورة 
ودٌ متوارٍ مفضوح 

وهلةٌ ... رصيدُ السنني 
حبلى بسردٍ طويلٍ 

تناوبَ الكفُ مع العيون  
: «كيف حال الديار.. 

أبقيَ عمرانٌ ؟ 
كيف هي الشمس معها  ؟   

: سكنتْ دياراً غريبة 
ــسَ املاءَ  ــمنتي حب فاصلٌ  أس

عن أرضي 
وردةٌ ال تأنسُ  تربتها 

أريجها عصيٌ على أنفاسي
يحجبه األسرُ 

إال  ــا  منه ــك  أمل ال  ــورةٌ  ص
الظاللَ

خافقٌ جائع  وعقلٌ مانع 
أشفقُ عليهما 

أنتبهَ احلرسُ
أستعارت القدمان ...

خطوتني من عزم السنني 
أمتأل  فارقُ املكان 

مرحى أيتها الوهلة 
وداعاً  يا دياري .

وداعاً يا دياري قصيدة
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



8الحصاد
بغداد/ البينة اجلديدة

صوت مجلس النواب على تعديل مواد عدة 
ــون االنتخابات، فيما اعتمد طريقة  في قان

«سانت ليغو» ١٫٧ في القانون.
ــان، إن «مجلس النواب  ــال اجمللس في بي وق
ــادة (٢) من القانون،  ــوت على تعديل امل يُص
ــازح: العراقي الذي مت  وتتضمن الناخب الن
ــه الدائم إلى مكان  نزوحه من مكان إقامت

آخر داخل العراق بعد ٢٠١٣/١٢/٩
ــجالً في  ــبب كان على أن يكون مس ألي س
وزارة الهجرة واملهجرين)».ولفت البيان الى 
أن «مجلس النواب يُصوت على تعدل املادة 

(٦) من القانون، لتقرأ بالشكل اآلتي:.
ــيق مع  اوالً: أ: على مجلس الوزراء بالتنس
ــد موعد االنتخابات جملالس  املفوضية حتدي
ــذا العام على ان ال يتجاوز  احملافظات في ه

تاریخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ .
ــدورة االنتخابية جملالس  ــاء ال ب: بعد انته
احملافظات املنصوص عليها في البند (اوال) 
ــات قبل (٤٥)  ــادة جتري االنتخاب من هذه امل
ــات بقرار من  ــد االنتخاب ــا ويحدد موع يوم
ــع املفوضية  ــيق م مجلس النواب بالتنس

قبل مدة ال تقل عن (٩٠) يوماً.
ــدة  ــدورات اجلدي ــات لل ــري االنتخاب ج : جت
ــات  احملافظ ــس  ومجال ــواب  الن ــس  ل مجل
ــا من تاريخ انتهاء  واالقضية قبل (٤٥) يوم

الدورات التي سبقتها.
ــات مجالس احملافظات  رابعاً: جتري انتخاب

ــوم واحد في  ــة باقليم في ي ــر املنتظم غي
عموم جمهورية العراق.

ــا: ل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح  خامس
ــمي أليام  ــل الدوام الرس ــة تعطي املفوضي

االنتخابات.

ــل  ــى «تعدي ــواب عل ــس الن ــوت مجل وص
ــكل  املادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالش

االتي»:ـ

ــل األهلية أمت (٣٠) الثالثني  اوالً: عراقي كام
من عمره يوم االقتراع.

ــد ثامنا ليقرأ  ــة: يعدل البن ــرح اللجن مقت
بالشكل االتي: -

ــماء ما ال يقل عن  ــا: تقدمي قائمة بأس ثامن
ــر مكرر داعم  ــمائة ناخب غي (٥٠٠) خمس
ــجلني في  ــن الناخبني املس ــيحه م لترش
ــح  ــرة االنتخابية التي يتقدم للترش الدائ
ــات  ــق تعليم ــردة   وف ــة منف ــا بقائم فيه

يصدرها مجلس املفوضني.
ــهادة  ــى ش ــال عل ــون حاص ــاً أ - أن يك ثاني
البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا 

املكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كاالتي:-

ــون غير محكوم عليه بجناية  ثالثا: أن يك
أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد 
ــوص عليها في املواد  ــي املنص اإلداري واملال
 ،٣٣٠ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٣٣٦ ، ٣٤٠)

ــنة  ــن قانون العقوبات رقم ١١١لس ٣٣٩) م
ــواء  ــدل، بحكم قضائي بات س ١٩٦٩م املع

كان مشموال بالعفو عنها من عدمه.
ــماء ما ال يقل عن  ــا: تقدمي قائمة بأس ثامن
ــر مكرر داعم  ــمائة ناخب غي (٥٠٠) خمس
ــجلني في  ــن الناخبني املس ــيحه م لترش
ــح  ــرة االنتخابية التي يتقدم للترش الدائ
ــى وفق تعليمات  ــا بقائمة منفردة عل فيه

يصدرها مجلس املفوضني.
كما صوت مجلس النواب على تعديل املواد 

من أصل القانون ليقرأ بالشكل اآلتي:
البند اوال من املادة (١٢)

ــة لكل  ــوات الصحيح ــم األص اوال : تقس
ــلية (١,٧ ،  ــداد التسلس ــى االع قائمة عل
ــدد مقاعد الدائرة  ــخ) وبع ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .....ال
ــة ويتم اختيار اعلى النواجت حتى  االنتخابي
استنفاذ جميع مقاعد الدائرة االنتخابية.

املادة ١٤: اوالً : إذا فقد عضو مجلس النواب 
او عضو مجلس احملافظة مقعده الي سبب 
كان يحل محله املرشح التالي له في عدد 

االصوات احلاصل عليها في قائمته.
ــواب او  ــو مجلس الن ــد عض ــا: اذا فق ثاني
ــبب  عضو مجلس احملافظة مقعده الي س
ــن قائمة منفردة فيخصص  كان وكان ضم
ــح اخر حاصل على اعلى  املقعد الى مرش
ــي حصل  االصوات حلزب او تنظيم سياس
ــم يحصل  ــى لالصوات ول ــى احلد االعل عل

على مقعد.
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بغداد / البينة اجلديدة 
عقد وزير الداخلية عبد األمير الشمري ، عبر 
الدائرة التلفزيونية اجتماعاً مع مدراء شؤون 
العشائر في بغداد واحملافظات وقادة الشرطة 
ــرطة  ــؤون الش ــل الوزارة لش ــور وكي بحض
ــؤون العشائر وعدد  واملستشارين ومدير ش
ــر بجملة  ــدراء والضباط.ووجه الوزي ــن امل م
ــؤون  ــاح عمل مدراء ش ــن التوصيات إلجن م
ــوع نبذ الظواهر  ــائر خاصة في موض العش
واحلاالت السلبية، وفي مقدمتها ما تسمى 

الدگة العشائرية واخملدرات وإطالق العيارات 
ــات الدخيلة  ــن التصرف ــا م ــة وغيره الناري
ــدد الوزير على أن  ــع العراقي.وش على اجملتم
ــائر عمل مهم  ــؤون العش ــل مديرية ش عم
ــرض القانون والعمل  وهو جزء من عملية ف
ــون وترفع من  ــلطة القان ــة تعلي س بطريق
ــأنها، األمر الذي سيؤدي الى االبتعاد عن  ش
ــيكي في التعامل مع هكذا  اإلطار الكالس
ــف العمل الذي  ــداً على تكثي ــاالت، مؤك ح
يعزز تطبيق القانون، وأن وجود العشيرة هو 

ــلم اجملتمعي من  ــن عملية بناء الس جزء م
ــليمهم للقضاء  ــذ املطلوبني وتس خالل نب
ــدرات وطردهم من  ــيما املتاجرين باخمل وال س
ــاد الوزير أيضاً بأبناء العشائر  العشيرة.وأش
العراقية األصيلة الذين ضحوا وكانوا قدوة 
ــهداء مضحني،  ــم ش ــع بوصفه في اجملتم
ــائر  ــود املتميزين من أبناء العش وكذلك وج
سواء كانوا ضباطاً او منتسبني او موظفني، 
ــائر  ــؤون العش ــدراء ش ــى م ــم عل ــا يحت م

تكرميهم أمام أنظار عشائرهم.

وكاالت/ البينة اجلديدة
ــوريا واألردن  ــع وزراء الزراعة في كل من س وق
ــراق ولبنان، امس االثنني، مذكرة تفاهم  والع
ــي، وتعزيز التبادل  ــي اجملال الزراع للتعاون ف
ــل الزراعي بني  ــا يحقق التكام ــاري، مب التج
ــمية  ــب الوكالة الرس ــدول األربع.وبحس ال
ــت  وقع ــي  الت ــرة  املذك ــدف  ته ــورية،  الس
ــي لوزراء  ــاع الرباع ــن فعاليات االجتم ضم
ــدول األربع، إلى «تعزيز وتطوير  الزراعة في ال
ــقيه النباتي  ــاون في اجملال الزراعي بش التع
ــارب  ــات، والتج ــادل املعلوم ــي، وتب واحليوان
«املذكرة  أن  ــت،  الناجحة».وأضاف ــة  الزراعي
ــال إدارة احملميات  ــاون في مج ــن التع تتضم
ــر املناخ،  ــة احلرائق وتغي ــق ومكافح واحلدائ
ــاد الزراعي واإلنتاج  والتنمية الريفية واإلرش

ــة  البيطري ــة  واألدوي ــة  احليواني ــة  والصح
ــب واملعلومات، مبا  ــرات والتدري ــادل اخلب وتب
ــجم مع القوانني واألنظمة النافذة في  ينس
ــاواة وحتقيق  ــاس املس هذه الدول، وعلى أس
ــق  ــكل األطراف».ووف ــتركة ل ــة املش املنفع
ــاون األطراف في اجملال الزراعي  املذكرة، «تتع
واألبحاث الزراعية العلمية واإلنتاج النباتي 
واحليواني والثروة احليوانية وتبادل املعلومات 
ــماك،  في مجال الصيد البحري وتربية األس
ــال احلجر البيطري، وتبادل  والتعاون في مج
ــهادات الصحية البيطرية للحيوانات  الش
ــراءات  واإلج ــة،  ــات احليواني واملنتج ــة  احلي
ــر البيطري احلدودي  ــة في مراكز احلج املتبع
ــق الترانزيت،  ــور بطري ــد الدخول أو العب عن
ــهادات  ــة توحيد هذه الش ــة إمكاني ودراس

ــي املذكرة،  ــدول األطراف».كما جاء ف ــي ال ف
«تتعاون الدول األربع في مجال تبادل السلع 
ــيق  واملنتجات الزراعية، ووضع خطة للتنس
والتعاون في اجملال العلمي والتقني والتبادل 
ــياب  ــهيل انس ــاري بني األطراف، وتس التج
ــراف مع  ــدول األط ــني ال ــة ب ــلع الزراعي الس
ــى املصالح الوطنية لكل دولة،  احملافظة عل
ــتثمارية املعتمدة في  ــادل اخلارطة االس وتب
ــركة  ــول إقامة ش ــاور ح ــرف، والتش كل ط
ــب  الزراعي».وحس ــويق  للتس ــتركة  مش
املذكرة، «تقوم الدول األربع بتنسيق املواقف 
واملشاريع املنفذة مع مراكز البحوث العربية 
ــة والدولية في  ــة واملنظمات العربي والدولي
ــب  ــددة مبذكرة التفاهم». بحس اجملاالت احمل

وكالة األنباء السورية الرسمية.

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــط العراقية»  ــويق النف ــركة تس أعلنت ش
سومو»، امس االثنني، أن الشركات النفطية 
ــراءً النفط  ــة كانت األكثر عددا لش الصيني
ــباط املاضي.وذكرت  العراقي خالل شهر ش
«سومو» في إحصائية نشرتها على موقعها 
ــركات الصينية  ــة «الش ــمي، أن حص الرس
كانت بواقع (٧) شركات من اصل (٣٥) شركة 
ــهر شباط». ــراء النفط خالل ش قامت بش
ــاءت  ــة ج ــركات الهندي ــت أن «الش وأضاف
ــركات  ــركات وجاءت الش ثانيا وبعدد (٦) ش
ــركات، ومن  ــا وبعدد اربع ش ــة ثالث االمريكي
ــة  ــة اجلنوبي ــركات الكوري ــاءت الش ــم ج ث
ــركات، وجاءت الشركات  رابعا بعدد ثالث ش
ــع  بواق ــة  واليوناني ــة  والياباني ــة  االيطالي

ــركتني لكل واحدة منها».واشارت الى ان  ش
«البقية توزعت على الشركات (الهولندية-
البريطانية ) والروسية واالماراتية واملصرية 
ــبانية والتركية  ــة والكويتية واالس واالردني
ــكل  ــدة ل ــركة واح ــع ش ــية وبواق والفرنس
ــد  ــا «تعتم ــومو انه ــت س منهما».واوضح
ــى املعايير  ــط العراقي عل ــا للنف في بيعه
ــركات النفطية  ــة للتعاقد مع الش الرئيس
ــتقلة  ــطة املس ــرى واملتوس ــة الكب العاملي
ــيرة الى  واحلكومية املتكاملة عموديا»، مش
ــترت  ــة التي اش ــركات العاملي ــرز الش ان «اب
ــتان  ــركة «هندوس ــط العراقي هي ش النف
ــة  وبتروجاين ــة  الكوري ــوكاز  وك ــة  الهندي
ــون موبيل االمريكية وشل  الصينية واكس

الهولندية البريطانية وايني االيطالية.
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بغداد/ البينة اجلديدة 
ــم على أهمية  ــة الوطني عمار احلكي ــد رئيس تيار احلكم أك
ــب اإلعالمي لرئيس تيار  ــرار قانون النفط والغاز.وذكر املكت إق
ــني أن «احلكيم التقى أعضاء  ــة في بيان له امس االثن احلكم
ــة  ــروات الطبيعية البرملانية برئاس ــط والغاز والث جلنة النف
هيبت احللبوسي».وأضاف أن «احلكيم بارك لهم حلول شهر 
ــي  ــهد السياس ــان املبارك وتداول معهم تطورات املش رمض
ــدمي اخلدمات».وأكد  ــة في تق ــارات احلكوم واالقتصادي ومس
ــب البيان على «أهمية العمل على إقرار قانون  احلكيم بحس
النفط والغاز باعتباره ميثل األرضية القانونية لنشاط النفط 
والغاز والثروات الطبيعية خاصة بعد القرارات التي اتخذتها 
ــا جعله ضرورة ملحة».ودعا  احملكمة اإلحتادية بهذا الصدد م
ــم خالل اللقاء الى اعتماد املصلحة الوطنية في األداء  احلكي
ــظ الثروات  ــة مؤكدا أهمية حف ــي للجن ــريعي والرقاب التش
ــاريع  ــتثمارها وحتويلها إلى مش ــل على اس ــة والعم العراقي
ــتقرار  ــتثمار االس ــة تنتفع منها األجيال القادمة واس تنموي

السياسي لتمرير القوانني العالقة.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــض على متهم  ــرام بغداد القب ــة مكافحة إج ــارز مديري القت مف
بتجارة األعضاء البشرية يروم بيع الكلى إلحدى الدول اجملاورة للعراق 
ــدره (٧ آالف دوالر أمريكي).واوضح بيان املديرية  ــل مبلغ مالي ق مقاب
ــات لدى مفارز مكتب  ــة القبض متت بعد أن توفرت معلوم ان عملي
ــر واألعضاء البشرية/ الرصافة عن  حتقيقات ملكافحة االجتار بالبش
ــرية (الكلى) ضمن  ــرة باألعضاء البش ــخص يقوم باملتاج وجود ش
ــكيل فريق عمل ملتابعة  ــط بغداد، حيث مت تش منطقة الكرادة وس
ــع املعلومات أثمر بالتوصل إلى املتهم  املوضوع وبعد التحري وجم
ــع الكلى ألحد  ــاء محاولته بي ــهود أثن ــض عليه باجلرم املش والقب
املواطنني، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بقيامه باستدارج أحد 

الضحايا لشراء (كلية) مقابل سبعة آالف دوالر أمريكي.

ديالى/ البينة اجلديدة
ــمال   دمرت القوات االمنية / ٤ / مضافات لداعش في عملية قاطع ش
ــدر امني في تصريح  ــي محافظة ديالى .وقال مص ــة االمنية ف املقدادي
ــرق بعقوبة  ــمال ش ــمال املقدادية ش ــع ش ــة قاط ــي ان عملي صحف
ــاركة تشكيالت امنية مختلفة حققت اهدافها املرسومة التي  ومبش
اسفرت عن ضبط وتدمير / ٤ / مضافات للعصابات االرهابية ومتشيط 
طرق زراعية وتفتيش بساتني / ٩ / قرى زراعية».واضاف ان العملية التي 
انطلقت قبل يومني تأتي ضمن محاور خطة فرض القانون اجلارية منذ 
اكثر من اسبوعني في ديالى .الى ذلك، القت مفارز وكالة االستخبارات 
ــتيا في  ــني لداعش لوجس ــن الداعم ــة ارهابيني م ــى ثالث ــض عل القب
ــتخبارات  ــالم االمني ان مفارز وكالة االس ــى .وذكر بيان خللية االع ديال
ــى ثالثة ارهابيني  ــت من القاء القبض عل ــات االحتادية متكن والتحقيق
مطلوبني وفق احكام املادة (٤/ارهاب) النتمائهم لعصابات داعش،قدموا 
الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى ، فضال عن نقل 

املعلومات عن حتركات القوات االمنية في احملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة تأثيرات تغيير سعر الصرف على  ــرعت وزارة التخطيط مبناقش  ش
ــؤون الفنية  ــان للوزارة ان وكيل الوزارة للش ــوق العراقية.وقال بي الس
ماهر حماد جوهان، ترأس اجتماعا موسعا، مبشاركة  هيأة االستثمار 
ــني العراقيني، واحتاد  ــات احلكومية، وممثلي احتاد املقاول وعدد من اجله
ــة اصول التنمية  ــة جتارة بغداد، ومؤسس ــات العراقي، وغرف الصناع
ــات والتوصيات ،  ــن املقترح ــددا م ــاع ع ــتدامة».وناقش االجتم املس
ــعار الصرف على احلركة  ــي تهدف الى معاجلة تداعيات تغيير اس الت
ــتقدم الوزارة حسب البيان توصياتها الى  االقتصادية والتجارية».وس
مجلس الوزراء خالل الفترة القريبة املقبلة.وكان رئيس مجلس الوزراء 
ــة  ــام وزارة التخطيط بدراس ــوداني قد وجه بقي ــياع الس محمد ش

تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية.

شركة ناقالت النفط
تنويه

نود اعالمكم بأنه قد ورد خطأ بااليميالت الواردة باعالن مناقصة بطريقة 
ــراء ناقلة منتجات  نفطية  الذي تم نشرها  التأهيل الفني (٢٠٢٣/٢) ش

بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٦ والصحيح هو:-
https://iotc.oil.gov.iq
iotc-iraq.com@info٢

iotc_basrah@yahoo.com
dgiotc@gmail.com

info@iotc.oil.gov.iq   االميل الرسمي

NO.4086.TUE.28.MAR.2023العدد (٤٠٨٦)  الثالثاء  ٢٨/ ٣ / ٢٠٢٣ 

إعــــــــــــالن
ــن  ــة م ــوى اِّـقام ــى الدع ــاء عل بن
ــك عبد)  ــس مال ــة (ان ــل اِّـدعي قب
ــم اِّـجرد  ــب تبديل االس الذي تطل
ــة) فمن لديه  ــن  (انس) اُّـ (ظبي م
ــرة االحوال  ــرتاض مراجعة مدي اع
اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 
َّـ واسط  خالل مدة اقصاها (١٥) 
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س يوما وبعكس
ــق احكام  ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري
ــة  ــون البطاق ــن قان ــادة (٢٢) م اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة 

إعــــــــــــالن
ــوى اِّـقامة من قبل  ــاء على الدع بن
ــي) الذي  ــار ماض اِّـدعي (جبار بش
ــرد من   ــم اِّـج ــل االس ــب تبدي يطل
ــه  ــن لدي ــن) فم ــار  ) اُّـ (ايم (جب
ــرة االحوال  ــرتاض مراجعة مدي اع
اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 
َّـ واسط  خالل مدة اقصاها (١٥) 
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س يوما وبعكس
ــق احكام  ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري
ــة  ــون البطاق ــن قان ــادة (٢٢) م اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة 

إعــــــــــــالن
ــني علي)  ــدم اِّـدعو (علي حس ق
ــجيل (لقبه)  ــروم فيه تس ــا ي طلب
ــدي)  (اِّـعاضي اُّـ  ــراغ)  (ف ــن  م
فمن لديه اعرتاض على الدعوى 
ــالل  ــة خ ــذه اِّـديري ــة ه مراجع
ــرة ايام)  مدة اقصاها (١٠ /عش
ــوف ينظر بالدعوى  ــه س وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٤) من قانون 
ــنة  البطاقة الوطنية رقم (٣) لس

.٢٠١٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير العام / وكالة

ــان الى  ــكر واالمتن ــون بالش ــون يتقدم ــون وموظف مواطن
ــعبه األفراد في  ــر) مديرة ش ــيدة (زينة ابراهيم خضي الس
ــكان ألدائها  ــوزارة االعمار واالس ــركة الفاروق التابعة ل ش
عملها بكل أمانة واخالص. ويسألون  اهللا تعالى ان يوفقها  

في حياتها الوظيفة.

ÖÁÅŒzzh;Â;Ö“å
بغداد / البينة اجلديدة

ــة القبض على (٥)  ــرطة االحتادي  القت قوات الش
ــي بغداد. ــة مختلفة ف ــا قانوني ــني بقضاي متهم

ــة ان قطعات  ــرطة االحتادي ــر بيان لقيادة الش وذك
ــرطة احتادية نفذت عمليات  ــة ش الفرقة اخلامس
ــة اخملتصة  ــات األمني ــتراك مع اجله ــة باإلش أمني
متكنت خاللها القبض على (٣) متهمني مطلوبني 
ــة ( القتل ، اخلطف  ــرات قضائية بتهم ــق مذك وف

ــة ، الصليخ ،  ــق (االعظمي ــي مناط ــداء ) ف ، االعت
ــات الراجلة  ــا متكنت الدوري ــة الصدر) ، فيم مدين
ــهود  ــن القاء القبض باجلرم املش ــابع م للواء الس
ــتقل عجلة نوع سورنتو يقوم  ــخص يس على ش
ــروبات الكحولية في منطقة املنصور. ببيع املش

ــت من إلقاء  ــواء الثالث متكن ــاف ان مفارز الل واض
ــاء وفق املادة  ــم مطلوب للقض القبض على مته

(٤٤٦ سرقة) في منطقة املعالف.

;C;P;DÌ÷¡;óeŒ’\;ÈŒ÷h;ÏÁÄ]üˆ\;ÏöÖç’\
;À�£\Â;◊iŒ’\;]Á]ïŒd;Ø⁄‚iŸ



9مقاالت

 محمد حسن الساعدي

عمل العراق بكل الوسائل املشروعة، 
ــن محطات  ــون محطة مهمة م ليك
ــي  اإلقليم ــع  اجملتم ــدى  ل ــاء  االلتق
ــطيته  ــن على وس ــد راه والدولي،ولق
ــم  امله ــف  املل ــذا  ه ــي  ف ــه  واعتدال
واحلساس، والذي كان من أهم مصادر 
ــات  ــر من جلس ــدت كثي ــه، فعق قوت
ــوار املهمة، بني قوى ودول مختلفة  احل
ــان يكون  ــر ذلك ب ــا ، وأثم ــا بينه فيم
ــة احلوار وتقارب وجهات  العراق محط
النظر بني اململكة العربية السعودية 
الذي  وبني اجلمهورية اإلسالمية،األمر 
ــة اقليمياً ودوليا  ــبه أوراقاً مهم اكس
.كانت اجلهود العراقية منصبة على، 
ــي واألمني  ــارب  السياس ــاد التق إيج

بني هذه الدول، والتي تربطها مصالح 
ــر  املصي ــى  إل ــة  باإلضاف ــتركة،  مش
ــرة  ــات اخلطي ــام التقلب ــترك، أم املش
ــع الدولي، وما خلفته احلرب  في الوض
ــا من متغيرات  ــية على أوكراني الروس
ــع، وجعلت خارطته  ــي العالم اجم ف
ــى  حتركها،ال ــة  طبيع ــي  ف ــر  تتغي
ــة االصطفافات  ــر طبيع ــب تغي جان
ــا  ــم، وتأثيره ــي العال ــية ف السياس
ــي عموماً.العراق  ــهد الدول ــي املش ف
ــية، أستطاع من  بجهوده الدبلوماس
ــني الدولتني،  ــات النظر ب تقريب وجه
ــرة  ــوار مباش ــات ح ــالل جلس من خ
كافة  بالشفافية،ومناقشة  اتسمت 
ــا، ومبا يخدم  ــات العالقة بينهم امللف
ــداً عن لغة التخوين  مصاحلهما، بعي
ــة،  ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف أو التدخ
ــود والرؤى،  ــة إلى توحيد اجله باإلضاف
ــالمية أمام  ــة واإلس ــف العربي واملواق
ــط الذي تقوده  املتغيرات، وأمام اخملط
ــرائيل، في تغيير خارطة املنطقة  إس
ــعت  ومبا يخدم مصاحلها، وهذا ما س
ــالل احتمالية  ــن خ ــرة م ــه مباش إلي
ــى مواقع محددة،  ــا ضربة إل توجيهه
داخل األراضي اإليرانية، ما ينذر بدخول 
املنطقة والعالم اجمع، بحرب عاملية 

جديدة .املساعي التي بذلتها احلكومةُ 
ــداد،  ــتضافة بغ ــر اس ــة، عب العراقيَّ
جلوالت احلوار بني إيران والسعودية، وما 
تهُ من قاعدة رصينة للحوارات،  خَ رسَّ
ستنعكس على تكامل العالقات بني 
ــة نوعيّة في  ــي دفع ــني، وتعط اجلانب
ــني مرحلة  تعاون دول املنطقة، وتدش
ــعودي مع  ــدة فيها.االقتراب الس جدي
إيران يعني بقراءة حتليلية، ان املنطقة 
تغيرت حركة التمحور فيها، وانتهت 
خارطة اللوبي الواحد، لتنهض بذلك 

ــف بالضد من متحور  إرادات جديدة تق
ــة األخير على  ــض هيمن الغرب، وترف
ــض  ــا ترف ــعوب،بل أنه ــدرات الش مق
ــاب  ــا، على حس ــوخ لهيمنته اي رض
ــعوبها..لذلك  ــا ومصالح ش مصاحله
ــو مبثابة إعالن  ــرك اجلديد ه كان التح
اخلروج، من محور القوى الغربية التي 
تريد إركاع األمة اإلسالمية لهيمنتها، 
ــن  الصراع  ــة جديدة م ــدأت مرحل وب
ــط،  ــرق األوس القادم في منطقة الش
الكيان  ــا  وحليفته ــنطن  واش وباتت 

الصهيوني األضعف في هذا الصراع 
ــارب  ــط التق ــى خ ــني عل ــول بك ..دخ
ــائل  ــعودي - اإليراني، يعطي رس الس
ــد وهيمنة  ــان القطب الواح مهمة ب
القرار الواحد على العالم بات منتهي 
ــمه  ــدا منتج جديد اس الصالحية،وب
القوى املمانعة لهذه الهيمنة، لذلك 
ــي الالعب األبرز، الذي  كانت الصني ه
ــرعة من دخول ساحة  ــتطاع بس اس
الشرق األوسط، وتغيير املعادلة فيه، 
ــال  ــيكون له األثر األكبر في إفش وس
ــى  إل ــة  الرامي ــة،  الغربي ــات  اخملطط
تفتيت محور املمانعة ضدها .يعتقد 
ــرق  ــطة أن منطقة الش وبقراءة مبس
ــن مناطق  ــدا ع ــه بعي ــط تتج األوس
ــدة باتت  ــات املتح ــراع،وأن الوالي الص
تلعب لوحدها في هذه الساحة، ومن 
ــف بالضد  ــح أن القوى التي تق املرج
ــة،  ــي املنطق ــنطن ف ــوذ واش ــن نف م
ــد من هذا  ــا موقف جدي ــيكون له س
ــا الرافض  ــتعلن موقفه الوجود، وس
ــراق ان  ــة، وان على الع ــذه الهيمن له
ــياً، ينعش فيه  ــاً سياس يتخذ موقف
ــيادته، ويدفع باجتاه القرار الوطني،  س
ــداً  ــة، بعي ــي املنطق ــوري ف ودوره احمل
ــتقطاب واحملاور . ــية االس عن سياس

 
    حيدر العمشاني 

ــي أراك»  .... ــقراط « تكلم ك يقول س
ــديد أصبح االعم األغلب  لألسف الش
ــكام على  ــا يطلق االح ــي مجتمعن ف
ــرف مكامن  ــاً دون أن يع زاف ــن جُ االخري

شخصية هذا الفرد او ذاك ،  او الظرف 
ــه او حتى طبيعة تفكيره او  الذي مير ب
ــة التي يراها  ــه للحياة  بالطريق فهم
ــه   التي هو  ــاً لرؤيت ــبة له ُ وفق مناس
ــاع في الفترة  حر فيها ، وهذا االمر ش
ــكاد يكون  ــكل الذي ي ــرة بالش االخي
ــيم ،  ــار في الهش ــب الن ــبه بنش اش
ــذا االمر يعود  ــباب منو ه ولعل احد اس
الى  التغيير املفاجئ في ثوابت القيم 
ــع نتيجة لعدة  ــبة لهذا اجملتم بالنس
عوامل ساهمت وبشكل مباشر على  
ــبباً رئيسياً إلطالق احلكم  ان تكون س
ــر متجاهلني  ــن من املظه على االخري
ــون  ــد يك ــري وق ــن الفك ــك اخلزي بذل
ــك الى ظروف  ــل ويتعدى ذل ــي ب العلم

ــرد . كما   ــن ارادة الف ــرى خارجة ع اخ
ــباب في عملية  ان احداً من تلك االس
اطالق احلكم املسبق على االشخاص 
ــا الفرد  ــي يقطنُ به ــة الت ــي البيئ ه
ــاتها عليه بشكل او بآخر  وانعكاس
ــعور فاإلنسان يتأثر   بالشعور والالش
ــد ذلك  ــط به وميت ــي حتي ــة الت بالبيئ
ــاة  ــي حي ــيء ف ــى كل ش ــر عل التأثي
ــرب وملبس   ــان من مأكل ومش االنس
ــه عالم  ــا  ذهب الي ــرف  وهذا م وتص
ــس «روجر باكر» الذي وجد ان من  النف
اكثر العوامل التي تؤثر في شخصية 
ــان هي بيئته ، ونحن اليوم  ومنو االنس
ــداث التي  ــرات واالح ــل املتغي وبفض
ــرعة البرق على هذا اجملتمع  مرت بس

ــيحدث تغير لعدة  بطبيعة احلال س
ــتور  ــبه بالدس ــت اش ــم كان مفاهي
بالنسبة للفرد العراقي ، لكن حجم 
ــقاطات على  الفرد منها  وتنوع االس
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والتعليمية  ادت بالنتيجة الى حتول 
ــى متغيرات وفقاً  ــوم الثوابت ال مفه
ــذه هي طامة  ــي متر وه ــة الت للمرحل
كبرى  . ولعلي ال أحبذ ان اسهب في 
ــالً ومن باب «خير الكالم  احلديث طوي
ــا تقدم اريد  » ، ومع كل م ــلّ ودلّ ما ق
ــيئاً وقد أتساءل هل ميكن  ان اقول ش
ــرف فكرياً  ــرد املتط ــا ان نعيد الف لن
ــق الصواب ؟  ــذا املوضوع الى طري به
وهل باستطاعتنا ان نعمل جاهدين 

ــط تفكير البعض  ــن اجل اعادة ضب م
بالطريقة املثلى ؟ وما هي الطرق التي 
ــي ترميم ما  ــهم ف ــأنها ان تس من ش
ــة املوروثة ؟ ،  ــدش من القيم االصيل خُ
ــعي  اعرف جيداً ان االمر يحتاج الى س
ــذا االمر ، ولكن  ــاد وقناعات تامة به ج
ــتحيالً ، ومن  ــو ليس مس ــد ه بالتأكي
ــى االهالي بان يكونوا  هنا هي دعوة ال
خير مناذج لألبناء باي تصرف واي حكم 
ــة التعليمية دوراً  ، كما وان للمؤسس
ــار  ــة تصحيح املس ــي عملي ــاً ف مهم
ــم االطفال  ــواة اجملتمع وه ــن خالل ن م
ــعوب تُبنى بأساسها  والصبية فالش
ــعوب اجيالها القادمة . ــاس الش واس

ــتحيل املس ــح  الضري ــجد  مس
أن جتد مسجدا بناه أحد ونسب آلخر 
ــك وعرضنا من أمثلة  فال  غرو في ذل
ذلك الكثير أو أن يبنى مسجدا تيمنا 
ــن تضمنهم  ــاء اهللا مم ــماء أنبي بأس
القرآن الكرمي فمن أمثلته أيضا الكثير 
ــجدا لشخص  ــب مس لكن أن ينس
بعيد كل البعد عن  زمن بناء املدينة 
ــا بل وعن  ــني جنباته ــي تضمه ب الت
ــالمية وإن تضمنت  نذر  الديانة اإلس
ــير من قصص عن سيرته  فهذا  يس
ــب في آن واحد  .. هو املدهش والغري
ــال  داني ــي  النب ــجد  مس ــه  إن
ــارع أمواج  ــكندرية  حيث تص باإلس
ــا تتناقله  ــي م ــتحيل  التاريخ املس
ــد .. ــد بعي ــذ أم ــة من ــام العام أوه
ــة الدور  ــات حول طبيع ــق الرواي تتف
الذي لعبه النبي دانيال (اسمه  يعني 

ــي بحكم اهللا)  ــاض» أي يقض «اهللا ق
ــطره على صفحات التاريخ فقد  وس
ــك البابلي  ــهد أحداث دخول املل ش
ــعيد  «نبوخذ نصر أو بختنصر (الس
ــوى  أق ــد  أح  «( ــية  بالفارس ــظ  احل
ــليم (القدس  ــوك الكلدان  أورش املل
ــالمية) وتدمير هيكل سليمان  اإلس
ــرائيل وإحراق  ــبي بني إس وقتل وس
التوراة  وأنه رمبا لقى مصرعه في هذه 
املعارك أو أنه عال شأنه وحكم مدينة 
ــع حكمائها بعدما   بابل ورأس جمي
ــذ نصر  ــا مزعجا لنبوخ ــر حلم فس
ــفر  فرفعه لهذه املكانة .جاء في س
ــال دانيال النبيّ  ــال ٢/ ٣١ - ٤٥ ق داني
ــأله بختنصر  ــالم حني س عليه الس
عن تأويل رؤيا رآها ثم نسيها: «رأيت 
ــاً عظيماً قائماً بني  أيّها امللك صنم
ــه من ذهب، وساعداه من  يديك رأس
الفضة. وبطنه وفخذاه من النحاس 
ــاقاه من حديد، ورجاله من خزف،  وس
ــان  ــت حجراً لم يقطعه يد إنس ورأي
ــك الصنم فتفتت  كَّ ذل ــاء وصَ قد ج
وتالشى وعاد رفاتاً. ثم نسفته الريح 
ل ذلك احلجر فصار جبالً  فذهب وحتوّ
ــأل األرض كلّها. هذا  ــاً حتى م عظيم
ــك. فقال بختنصر:  ما رأيت أيّها املل
ــا تأويلها؟ «قال دانيال:  «صدقت. فم
ــه من الذهب.  ــت الرأس الذي رأيت «أن
ــداك اللذان رأيت من  ويقوم بعدك ول

ــوم بعدهما  ــة وهم دونك. ويق الفض
ــي دونهما وهي التي  مملكة أخرى وه
ــة الرّابعة  ــبه النحاس. واململك تش
تكون قوية مثل احلديد الذي يدق كلّ 
ــي رأيت من  ــيء. فأما الرجالن الت ش
ــة وكلمتها  ــزف فمملكة ضعيف خ
ــذي رأيت قد  ــتتة. وأما احلجر ال مش
ــم ففتته  ــك الصنم العظي كَّ ذل صَ
ــماء  ــه اهللا إله الس ــو نبيّ يقيم فه
ــة،  ــريفة قوي ــة ش ــن قبيل واألرض م
فيدق جميع ملوك األرض وأممها حتى 
ــه. ويدوم  ــه األرض ومن أمت متتلئ من
ــى انقضاء  ــيّ إل ــك النب ــلطان ذل س
الدنيا. فهذا تعبير رؤياك أيّها امللك» 
ــرون هذه الرؤيا بأنها  ــر املفس ويفس
ــارة مبكرة عن ظهور املصطفى  بش
ــلم وليست عن  صلى اهللا عليه وس
ــض .. وفي  ــيح كما يزعم البع املس
ــد  ــال كاب ــالمي أن داني ــراث اإلس الت
ــذاب والهوان  ــا مهولة من الع صنوف
ــي بابل  ــر» ف ــد «نبوخذ نص ــى ي عل
والذي ألقاه في «جب أي بئر» فمكث 
ــال واحتاج طعاما فأمر اهللا  وقتا طوي
ــرائيل أن  ــن أنبياء بني إس ــا» م «إرمي
ــام في  ــه وكان بالش ــد الطعام ل يع
ــن  م اهللا  ــل  فأرس ــة  املقدس األرض 
ــى بابل حيث  ــه مع الطعام إل يحمل
ــوع فيه دانيال « فقال  «اجلب» املوض
ــال: من هذا، قال: أنا إرميا فقال:  داني

ــلني إليك ربك،  ما جاء بك، قال: أرس
قال: وقد ذكرني ربي، قال: نعم، فقال 
ــى من  دانيال: احلمد هللا الذي ال ينس
ــذي يجيب من  ــد هللا ال ــره، واحلم ذك
ــن وثق به  ــد هللا الذي م ــاه، واحلم دع
ــره، واحلمد هللا الذي  لم يكله إلى غي
ــاناً، واحلمد  ــان إحس يجزي باإلحس
ــزي بالصبر جناة، واحلمد  هللا الذي يج
ــا وكربنا،  ــف ضرن هللا الذي هو يكش
ــوء  ــذي يقينا حني يس ــد هللا ال واحلم
ــا، واحلمد هللا الذي هو  ظننا بأعمالن
ــني تنقطع احليل عنا» ..أما  رجاؤنا ح
ما يتعلق بنبوة دانيال  جند تباينا بني   
ــماوية اخملتلفة حول  الس ــات  الديان
ــود خالف  ــألة فلدى اليه ــذه املس ه
ــن وجود  ــى الرغم م ــول نبوته عل ح
ــوراة  وأنه من  ــمه في الت ــفر باس س
ــبط يهوذا.  فيما اتفق املسلمون  س
ــه وقد قال  ــى نبوت ــيحيون عل واملس
ــلم:  «إن  ــي صلى اهللا عليه وس النب
دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة 
محمد»  وهو ما حتقق في زمن اخلليفة 
ــاب فقد عثر  ــر بن اخلط ــد عم الراش
ــي األشعري في فتح  عليه أبو موس
ــية قوية  ــتر  وهي مدينة فارس «تس
وحصينة  على نهر كارون في األهواز
ــث وجد جثمانه  ــوس» حي « أو «الس
في بيت مال الهرمزان موضوعا على 
ــوجة  ــا بأكفان منس ــرير ومكفن س

ــى حجر طويل  ــن الذهب وقيل عل م
ــة وعند  ــي خزانة مقفل ــوض ف كاحل
ــه عمر  ــه فدفع ب ــه مصحف ل رأس
ــى  ــه إل ــي اهللا عن ــاب رض ــن اخلط ب
ــه بالعربية  ــار لترجمت ــب األحب كع
ــى محتواه وكانت حالة  والوقوف عل
ــم تتغير إال  ــد الطويل ثابتة ل اجلس
ــا لقول  ــاه مصداق ــن قف ــعرات م ش
 : ــلم  ــه وس ــى اهللا علي ــي صل النب
ــأكل  ــى األرض أن ت ــرم عل «إن اهللا ح
ــد  إلى  ــل وج ــاء» وقي ــاد األنبي أجس
ــاء أن  ــن ش ــوع م ــالٌ موض ــه م جنب
ــتقرض منه إلى أجل، فإن أتى به  يس
ــرِص فأمر عمر  ــك األجل وإالَّ بَ إلى ذل
ــرعة   ــى وجه الس ــده عل بدفن جس
ــية افتنان  ــة خش ــن العام ــرا ع س
ــول اهللا صلى اهللا  الناس به وكان رس
عليه وسلم قال «من دل على دانيال 
فبشروه باجلنة « فكان الذي دل عليه 
ــه «حرقوص» فكتب أبو  رجل يقال ل
ــى إلى عمر بخبره فكتب إليه  موس
ــي حرقوص فإن النبي  عمر «ابعث إل
صلى اهللا عليه وسلم بشره باجلنة».
ــاك  ــة فهن ــذه الرواي ــى ه ــاء عل  وبن
ــون في مدينة  ــبه إجماع أنه مدف ش
ــة أو  شوشان «  بإيران وقيل  «سوس
ــه تيمورلنك إلى  ــل وقيل نقل باملوص
ــى إيران ..  ــمرقند بعد هجومه عل س
ــجد احلالي وحقيقة  فماذا عن املس

نسبه؟ هنا منضي إلى هوة سحيقة 
ــم على وجه  ــال يعل ــن الغموض ف م
التحديد متى أنشىء وظروف بنائه ؟!  
لكن بحسبة بسيطة فالفترة التي 
عاش بها النبي دانيال كانت في فترة 
ــا نبوخذ نصر  ــي قام به ــبي الت الس
ــني متقاربتني  ــني زمنيت على مرحلت
ــة عام  ــام ٥٩٧ ق.م والثاني ــى ع األول
ــكندر  ــاء اإلس ــا إنش ٥٨٧ ق.م بينم
ــام ٣٣١  ــكندرية كان ع ــر لإلس األكب
ــني  ــني التوقيت ــي ب ــارق زمن ق.م أي ف
ــا ومن احملال أن يكون  يقارب ٢٥٦ عام
ــذه الفترة  ــد عاش كل ه ــال» ق «داني
ــي  ف ــان  اطمئن ــكل  ب ــول  فنق ــذا  ل
ــبية  ــر من حقائق نس ضوء ما تيس
ــه مدينة  ــأ قدمي ــم تط ــال ل أن داني
ــتحالة ذلك كما  ــكندرية الس اإلس
ــي أن  ــدر تاريخ ــدث أي مص ــم يتح ل
ــكندرية في أي  جثمانه انتقل لإلس
ــا يقطع أن هذا  ــر من العصور مب عص
املسجد ليس لضريح النبي دانيال ..
ــجد  ــني أن املس ــض الباحث ــرى بع ي
ــد  محم ــيخ  الش ــدروس  ب ــط  ارتب
ــايخ الفقه  دانيال املوصلي أحد مش
ــافعي فيه وهو األقرب للمنطق    الش
ــكندرية  وقد قدم ملصر وعاش باإلس
في نهاية القرن الثامن الهجري وقام 
بتدريس علم الفرائض وأصول الدين 
ــافعي بهذا  ــى مذهب اإلمام الش عل

ــجد وكان يطلق عليه مسجد  املس
ــكندرية وقتئذ وتوفي عام ٨١٠  اإلس
ــمه . ــه وحمل اس ــن ب ــة فدف هجري
ومع كثرة ما تناثر من أقاويل عبر عهود 
ــتى حول وجود جثمان اإلسكندر  ش
ــام  ــجد ق ــذا املس ــا به ــر أيض األكب
املؤرخ حسن عبد الوهاب بالتنقيب 
ــبي  ــكان فوجد تابوت خش داخل امل
ــي دانيال ــه النب ــر مكتوب علي كبي
 ( واضح أن توقيت الكتابة الحق وبناء 
ــت الكتابة  ــات الناس وق على قناع
ــوت أصغر منه  ــى الصندوق ) وتاب عل
ــم لقمان  ــه قبر احلكي ــوب علي مكت
ــرة بطبرية  ــور كثي ــظ أن له قب (الح
ــرق  ــمال ش ــت حلم وش ــن وبي واليم
ــالمية أخرى.. بغداد) وعدة مقابر إس
ــجد صغيرا فجدده محمد  كان املس
ــام ١٢٣٨ هجرية ودفن  ــا ع علي باش
ــا  ــعيد باش ــي محمد س ــه الوال في
حاكم مصر وجنله طوسون باشا وهو 
بشكله احلالي مستطيل به سبعة 
صفوف من األعمدة تقسم املسجد 
ــة حلائط  ــة موازي ــة أروق ــى ثماني إل
ــدة عقود  ــوم على األعم القبلة وتق
نصف دائرية يعلوها سقف خشبي 
ــي كتاب  ــه ف ــب وصف ــك بحس وذل
ــا الصاحلون  ــاجد مصر وأولياؤه مس
ــد  .. ــر محم ــعاد ماه ــورة س للدكت
* كاتب وباحث وروائي مصري 

 محمد زكي ابراهيـم 

ــا كان يطلق  ــاء م ــر من أبن ــل كثي   ميي
عليه اسم العالم الثالث، إلى الهجرة 
ــة،  املتقدم ــدول  ال ــي  ف ــتيطان  واالس
ــاق،  ــك املش ــل ذل ــن أج ــدون م ويتكب
ــكاره. فال تثنيهم  ويتعرضون أللوان امل
أخطار السفر، وال حتول بينهم متاعب 
الطريق، وال مينعهم إغالق احلدود. بل إن 
أعدادهم بدأت تتزايد بشكل ملحوظ. 
ــئ  املناش ــددة  املتع ــات  اجلالي ــت  وبات
والثقافات والسحنات، جتد لها حضوراً 
ــوذ إليها من  ــق يصعب النف في مناط
ــني في الهجرة  ــل.   إن حجج الراغب قب
ــول على مصادر  ــي على الدوام احلص ه

ــن وضع أمني  ــل جيدة، أو اخلالص م دخ
ــتوى  مرتبك، أو الرغبة في العيش مبس
ــباب  األس ــذه  وه ــل.  أفض ــي  اجتماع
ــنني،  ــر منذ آالف الس ــاً لم تتغي عموم
ــن الهجرة، أو اختلفت  وإن تغيرت أماك
ــاك على الدوام  ــات الراغبني. فهن وجه
ــى بلدان  ــال إل ــب باالنتق ــعوب ترغ ش
جديدة، واالستيطان فيها.   وقد أصاب 
ــر  العراق ما أصاب هذه البلدان، فخس
بضعة ماليني من أبنائه، حال تسهيل 
إجراءات السفر بعد حرب الكويت عام 
ــي حصار خانق،  ــول البالد ف ١٩٩١، ودخ
أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكل 
ــدا العراق في عقد  ــر مألوف. ورمبا غ غي
ــعينات، املصدر األكبر للموجات  التس
ــرية التي حطت رحالها في غرب  البش
ــتراليا.  ــمالية، واس أوربا، وأميركا الش
ــؤالء املغادرين  ــاً من ه ــع فإن أي وبالطب
ــباب  لم يعد إلى العراق، بعد زوال األس
ــرور الوقت ازدادت  ــة للهجرة. ومب املوجب
أعداد الراغبني، بعد أن أصبحت لديهم 
قواعد في كل مكان. أي أن الدوافع التي 
ــي الوحيدة التي  ــرت آنفاً لم تعد ه ذك
ــى القطيعة مع  حتمل الناس لدينا عل

مجتمعاتهم األصلية.  وقد أتاحت لي 
الظروف أن ألتقي بعدد من هؤالء، الذين 
ــتمع  ــادوا في إجازات قصيرة. وأن اس ع
أوضاعهم  ــهاداتهم بخصوص  إلى ش
احلياتية. وكنت أعتقد أنهم سيعبرون 
ــعادتهم بالعيش هناك. إال أنني  عن س
ــن صعوبات  ــم يعانون م ــت أنه فوجئ
ــات كثيرة.  ــون ملضايق ــتى، ويتعرض ش
وفي ذات الوقت يثنون على التسهيالت 
ــون اآلن  ــا العراقي ــي يحصل عليه الت
ــل التعليم  ــاالت، مث ــف اجمل في مختل
ــفر.  وكمثل  والصحة والوظائف والس
ــإن الضرائب التي يدفعها  على ذلك، ف
ــدة تلتهم  ــم اجلدي ــى بلدانه ــؤالء إل ه
ــم  وه ــهرية.  الش ــم  إيراداته ــم  معظ
ــي أوقات محددة. في  ملزمون بالدفع ف
ــراق عن  ــون في الع ــني أنهم يحجم ح
ــاء. ويتهربون  ــداد أجور املاء والكهرب س
من الضرائب، ويستولون على مساحات 
ــعة من األراضي احلكومية بحجة  واس
ــد أن يعلل لم  ــاوز)!  ال ميكن ألح (التج
ــن أداء  ــي بلده م ــي ف ــق العراق يتضاي
ــاع إليها دون تأخير في  واجباته، وينص
ــاك في ظروف  ــر. ويعيش هن دول املهج

ــا على العيش  ــية، لكنه يفضله قاس
ــى  ــول عل ــى باحلص ــالده. ويتباه ــي ب ف
ــيئاً،  ــيات أجنبية، ال تقدم له ش جنس
ــاع العراقيون القوانني  وال تؤخر.  لو أط
ــي بالدهم، ولم يتأخروا عنها  النافذة ف
فسيعيشون في مستوى أعلى بكثير 
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــم ف ــن أقرانه م
ــا.  ــارك وغيره ــويد والدمن ــدا والس وكن
ــة جاذبة  ــم إلى دول ــتتحول بالده وس

ــكان، عامرة بالرفاهية واألمان.  إن  للس
املشكلة في هذه البالد تتلخص بعدم 
ــني الواجبات  ــز ب ــى التميي ــدرة عل الق
ــوق. فالناس فيها مييلون للثانية،  واحلق
ــا ازدراء.  ــل يزدرونه ــى، ب ــون األول وميقت
ــبب ما يعانونه من فوضى  وهذا هو س
ــن يصبح العيش  ــتت وارتباك. ول وتش
ــتهون دون أن يعود  ــي العراق كما يش ف
ــن جديد.  ــذه املعادلة م ــوازن إلى ه الت
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــع االحوال مبا  ــان في جمي ــذا حماية كرامة االنس يقصد به
ــخص معاملة  ــى كل ش ــرب وان يتلق ــي وقت احل ــي ذلك ف ف
ــة واقعية من صنع  ــدف وان احلرب حال ــانية كفرد ال كه انس
ــتطع من منعها باألمكان احلد من أثارها  ــر واذا لم نس البش
ــانية وهذا ما تؤكده بوضوح  والعمل على عدم انتهاك األنس
االحكام الدولية عرفية كانت ام مكتوبة اي بوجوب معاملة 
الضحايا بأنسانية من خالل احترام شرفهم ودمهم ومالهم 
ــذا املبدأ  ــوة واكثرها ضراوة وه ــروف قس ــد الظ حتى في اش
ــيا في احترام حقوق االنسان وحمايته اثناء  يلعب دورا  رئيس
ــة القانونية الزامية  ــلحة ومن الناحي ــرب والنزاعات املس احل
األخذ به وتطبيقه في احلاالت التي التعاجلها اتفاقيات دولية 
ــا او كالهما غير  ــي حالة احد اطرافه ــوب حرب ف او عند نش
ــتهداف من  موقعني على هذه االتفاقيات وال ميكن ان يبرر اس
ــالح  ــتطيعون حمل الس ــي القتال او من اليس ــارك ف لم يش
ــني حال اجلرحى واملرضى  وتنص اتفاقية جنيف االولى لتحس
بالقوات املسلحة في امليدان ومعاملة ضحايا احلرب معاملة 
ــى واملرضى من افراد القوات  ــانية واحترام وحماية اجلرح انس
ــود وحدود على  ــخاص ووضع قي ــلحة وغيرهم من االش املس
ــوة اثناء العمليات العسكرية في  ــتعمال العنف والقس اس
التعبير حلماية مصالح االنسان وكرامته فاملعاملة االنسانية 
ــي يحميها القانون الدولي  ــي احلد االدنى من املتطلبات الت ه
ــتركني بالقتال  ــخاص غير املش ــي تتيح لألس ــاني الت األنس
واملدنيني ان يعيشو ويبقوا على قيد احلياة والعمل االنساني 
ــى الوقاية  ــعى ال ــف املعاناة بل يس ــى تخفي ــر عل ال يقتص
ــقط  ــدأ صيانة احلرمات كمن يس ــا وكذلك مب ــا ومنعه منه
ــلم وصيانة  ــاة من يستس ــة على حي ــي املعركة واحملافظ ف
ــة على حياة  ــي ارض املعركة واحملافظ ــقط ف حرمات من يس
ــلم من االعداء ومبدأ صيانة احلرمات يتعلق فقط  من يستس
ــيء  باملقاتلني ومبجرد انتهاء العمل العدائي ان يتوقف كل ش
ــانية وال  وحظر اعمال التعذيب واالهانة واملعاملة غير االنس
ــيته على  ــخص من جنس يجوز مبوجب القانون حرمان اي ش
ــفي وأحترام احلقوق العائلية واملعتقدات والعادات  نحو تعس
ــبب الذي من اجله أنشأت اللجنة الدولية للصليب  وان الس
ــاس  ــدم التمييز على اس ــن املفقودين وع ــر البحث ع االحم
ــة او املركز االجتماعي  ــية او اللغ العنصر او اجلنس او اجلنس
ــخص  ــاوون من حيث احلقوق وال يجوز حتميل ش والناس متس
مسؤولية عمل لم يرتكبه والقانون يحظر من اعمال االنتقام 
ــم اتفاقيات جنيف واملادة  ــات اجلماعية التي حتميه والعقوب
ــنة ١٩٤٩التي تنص بعدم  ــن اتفاقية جنيف الرابعة لس ٣٤ م
ــخص مذنبا اال  اخذ الرهائن وكذلك حتظر النفي وال يعتبر ش
ــاس قانوني ومبوجب حكم صادر من محكمة وفيها  على اس

اشتراطات عدم التحيز واملتهم بريء الى ان تثبت ادانته .
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متابعة / البينة الجديدة

نشرت مجلة «فورين أفيرز» األمريكية 
ــن  ــاب ع ــه النق ــفت في ــرًا، كش تقري
األسباب األولى والرئيسية التي دفعت 
ــزو العراق. ــرار غ ــاذ ق ــوش التخ إدارة ب
ــا، إنه في  ــي تقريره ــة، ف ــت اجملل وقال
ا،  ــرين عامً ــهر قبل عش مثل هذا الش
ــورج دبليو  ــي ج ــس األمريك ــر الرئي أم
ــم قرار  ا أه ــراق، متخذً ــزو الع بوش بغ
ــة خالل  ــة اخلارجي ــق بالسياس متعل
السنوات الثماني من واليته أدى الغزو 
ــه الواليات املتحدة - والتمرد  الذي قادت
ــراع الطائفي  ــة التمرد والص ومكافح
ــل أكثر  ــى مقت ــب ذلك- إل ــذي أعق ال
ــعة  ــريد تس من ٢٠٠ ألف عراقي، وتش
ــني على األقل. مات في هذه احلرب  مالي
أكثر من ٩ آالف جندي ومقاول أمريكي، 
ــب األمريكيني  ــت دافعي الضرائ وكلف
ــون دوالر، ناهيك عن  ــن ٢ تريلي ــر م أكث
ــات املتحدة،  ــمعة الوالي ــرار بس اإلض
وتغذية الشعور بالظلم بني املسلمني، 
وتأجيج «احلرب العاملية على اإلرهاب»، 
ــامات عميقة بني صفوف  وإثارة انقس
ــعب األمريكي.وتطرقت اجمللة إلى  الش
ــت عنها  ــن ٣١ صفحة رُفع ــرة م مذك
ــرين  ــرًا، صدرت في تش ــرية مؤخ الس
الثاني ٢٠٢٢ من قبل األرشيف الوطني 
ــات اإلدارية  ــن العقب ــنوات م ــد س بع
ــبب  ــرح س تش ــي،  القانون ــل  والفص
ــزو العراق. في  ــاذ إدارة بوش قرار غ اتخ
ــى أعضاء جلنة  ــان ٢٠٠٤، التق ٢٩ نيس
ــيني في  ١١/٩ مع بوش ونائبه ديك تش
ــاعات  ــب البيضاوي ملدة ثالث س املكت
ــة  املقابل ــن  م ــدف  اله وكان  ــا.  تقريبً
ــات حول هجوم ١١ أيلول  جمع معلوم
ــاة  ــتقراء الدروس ملنع مأس ٢٠٠١، واس
ــتقبل. ــرى من هذا القبيل في املس أخ
ــريّة  ــف الوثيقة، التي ظلت س وتكش
ــا، الكثير عن كيفية  ملا يقارب ٢٠ عامً
ــدات، وصعوبات  ــادة للتهدي الق إدراك 
ــتخباراتية،  ــات االس ــير املعلوم تفس
وحتديات تنسيق آلية احلكومة، ونقاط 
ــية لرئيس الواليات  الضعف السياس
ــك  كذل ــاهمت  وس ــذاك،  آن ــدة  املتح
ــبب غزو  ــليط الضوء على س ــي تس ف
ــارت  الواليات املتحدة للعراق، وملاذا س

األمور على نحو خاطئ.

صاحب القرار
وأوضحت اجمللة أن بوش -الذي كان صانع 
القرار الرئيسي داخل اإلدارة- كان خالل 
ا، وحتدث  ــقً ا ومتناس ــاع مرتاحً االجتم
ــكل  ــات مكتوبة، ورد بش دون مالحظ
ــد  لق ــارات.  االستفس ــى  عل ــر  مباش
سيطر على النقاش مع جلنة ١١ أيلول 
ــم «اللجنة الوطنية  ، التي تُعرف باس
للتحقيق في الهجمات اإلرهابية على 
ــاب عن جميع  ــات املتحدة»، وأج الوالي
ــن  ــس ع ــرب الرئي ــئلة تقريبًا.أع األس
ــديد ب جورج تينيت، مدير  إعجابه الش
ــة، وكونداليزا  املركزي ــرات  اخملاب وكالة 
ــارة األمن القومي، لكن  رايس، مستش
ــرارات مهمة  ــه اتخذ ق بوش أوضح أن
ــع  م ــتخبارية  االس ــه  إحاطات ــالل  خ
تينيت وتشيني ورايس ومايكل موريل. 
مع ذلك، أقر بوش بأن إدارته استغرقت 
وقتًا طويالً للرد على التحذيرات بشأن 
هجوم القاعدة، ووضع خطة للتعامل 
ــتان،  ــع حكومة طالبان في أفغانس م
ومعاجلة األسباب اجلذرية لإلرهاب.بدا 
ــي عندما اقترح  بوش في موقف دفاع
ــل املعلومات  ــاء اللجنة أنه جتاه أعض
ــدوث هجوم  ــول ح ــتخباراتية ح االس
ــرات  ــى أن التحذي ــر عل ــيك، وأص وش
كانت تتضمن تهديدات خارج الواليات 
ــا. وقبل احلادي  ــدة وليس داخله املتح
عشر من أيلول ، كان هناك تقرير واحد 
ــن القومي،  ــدات لألم ــن تهدي فقط ع
ــالع عليه.وقال بوش  ــب االط التي طل

ــات  أي معلوم ــروا  ي ــم  «ل ــني  احمللل إن 
ــتخباراتية أكيدة في هذا التقرير».  اس
ــتخباراتي سوى  ولم يذكر املوجز االس
ــرا،  خطي ــد  يع ــدة  القاع ــم  تنظي أن 
ــكلة يجب التعامل معها،  وميثل مش
ــاء اللجنة بأنه  ــد ردّ الرئيس ألعض وق
ــه بصدد تطوير  ــدركا لذلك، وأن كان م
ورغم  ــه».  للقضاء علي ــتراتيجية  اس
ادعاء بوش أمام اللجنة أنه لم يتلق أي 
ــدات أكيدة، إال أنه اعترف بأنه إذا  تهدي

تعرضت الواليات املتحدة لهجوم آخر 
فسيتحمل مسؤوليته كاملة».

ر التهديد تصوّ
ــاك  ــه كان هن ــى أن ــة إل ــارت اجملل أش
الكثير من األسباب لتوقّع هجوم آخر. 
سلطت املقابلة الضوء على االرتباك، 
ــيق واالتصال،  ــات في التنس والصعوب
وحجم التهديدات في األيام واألسابيع 
واألشهر التي تلت أحداث ١١ ايلول. في 
غضون ذلك، التقى الرئيس كل يوم مع 
تينيت وتشيني ورايس وموريل؛ النتقاء 
التهديدات املستمرة، وحتديد ما يجب 
ــى أنه لو كانت  د بوش عل ــدّ فعله. وش

ــل قبل  ــورة بالكام ــة مط ــاك خط هن
ــؤاله،  تنفيذها.عند س الهجوم حلاول 
ــه تركيزًا  ــه يوجّ ــوش فكرة أن ــض ب رف
ــي الليلة  ــب على العراق ف غير مناس
التالية للهجوم، وذلك حسب ما ذكره 
ريتشارد كالرك خبير مكافحة اإلرهاب 
في مجلس األمن القومي في مذكراته. 
ــا تطرق الرئيس  ــالل املقابلة، نادرا م خ
ــني،  ــم صدام حس ــي إلى اس األمريك

دكتاتور العراق، باستثناء التأكيد على 
الشكوك في تواطئه في هذا الهجوم؛ 
ــل  ــي متوي ــدام ف ــخ ص ــى تاري ــرا إل نظ
ــني،  ــني.ودون ذكر صدام حس االنتحاري
ــر عن املواقف  ــف املقابلة الكثي تكش
ــع القرار التي  والتحديات وعملية صن
ــى غزو العراق وما تاله من كارثة.  أدت إل
ــن غضبهم  ــاء اللجنة ع ــرب أعض أع
ــارات التهديدية بشأن  من جميع اإلش
نوايا تنظيم القاعدة التي لم يأبه بها 
ــى منذ خريف  ــوش. وكان بوش يخش ب
ــتخدام األدلة  ــم اس ــنة ٢٠٠١ أن يت س
على استخدام صدام ألسلحة الدمار 

ــامل في املاضي، وعرقلة عمليات  الش
شه لصنع األسلحة  التفتيش، وتعطّ
ــه  ــة، وعالقات والبيولوجي ــة  الكيماوي
ــالح ضده  ــة كس ــات اإلرهابي باجلماع
ــوم آخر.وأضافت  ــوع هج ــال وق في ح
ــدرك أنه إذا أخطأ  ــة أن بوش كان ي اجملل
ــيتعرض حلملة  -وحدث هجوم آخر- س
تشويه من قبل خصومه السياسيني، 
ــي. وإذا لم  ــعب األمريك ــخط الش وس

يأخذ املعلومات على محمل اجلد، ولم 
ــف عن أسلحة  يطالب صدام بالكش
ــة وتدميرها،  ــامل املزعوم ــار الش الدم
ــالً في تأدية واجباته  العتبر بوش مهم
كرئيس للواليات املتحدة، التي تتمثل 
ــعب  في منع هجوم آخر وحماية الش
ــا توضحه  ــب م األمريكي، وذلك حس

املقابلة.
الدروس املستفادة

من خالل التعلم من إخفاق سياساته 
السابقة في التعامل مع طالبان قبل 
أحداث ١١/٩، أمر بوش مسؤولي دفاعه 
ــرين الثاني ٢٠٠١ بإعداد  في أواخر تش

ــد أوضح  ــدام. وق ــط ملواجهة ص خط
ــاب مثل هذه  ــة أن غي ــاء اللجن ألعض
ــى صياغة  ــت قدرته عل ــط أعاق اخلط
ــتان  ــتراتيجية فعالة جتاه أفغانس اس
ا  والقاعدة قبل ١١ أيلول ، وكان مصممً
ــدوث ذلك مرة  ــماح بح على عدم الس
ــف مذكرات مستشاريه  أخرى.وتكش
ــاعديه  ــالت مع العديد من مس واملقاب
ــيغزو  ــه لم يعرف ما إذا كان حقا س أن

ــه كان عليه  ــه اعتقد أن ــراق، لكن الع
ــني باالستخدام  أن يواجه صدام حس
ــكرية من أجل  ــوة العس ــل للق احملتم
إرغام الدكتاتور العراقي على السماح 
ــتيالء على أسلحة  للمفتشني باالس
ــة أو مواجهة  ــامل املزعوم الدمار الش
أن  ــة  اجملل ــت  النظام.أوضح ــر  تغيي
رفت باسم  ــتراتيجية عُ ر اس بوش طوّ
ــرية»، لكنه لم  ــية القس «الدبلوماس
ــم يحدد  ــال، ول ــكل فعّ ــا بش يطبقه
ــواء كانت تغيير النظام أو  أولوياته، س
القضاء على أسلحة الدمار الشامل، 
ــالد،  الب ــي  ف ــة  الدميقراطي ــز  تعزي أو 
ــع أي إغراءات  ــم يض ــك عن أنه ل ناهي
ــراق لالمتثال لرغباته. وخالل  لدفع الع
ــة ١١/٩، أقرّ  ــاء جلن ــع أعض ــة م املقابل
ــرق األمن الداخلي  باحلاجة إلى دمج ف
ــدرك أنه  ــدا غير م ــه ب ــي، لكن والوطن
ــاكل التنسيق  فشل في معاجلة مش
ــال  ق ــة،  املقابل ــالل  والتخطيط.وخ
ــس هي «اختيار  ــوش إن مهمته كرئي ب
ــارين، ثم  مجموعة جيّدة من املستش
ــتراتيجية  ع القيام بعملهم باالس توقّ
الصحيحة». لكن تاريخ سياسته في 
العراق يظهر أنه رغم قدراته القيادية 
ــوش الكثير  ــوض ب ــد ف ــدة، فق العدي
ــارين،  ــؤالء املستش ــلطة له من الس
ــذ اخلطط  ــب تصميم وتنفي ــم يراق ول
ــا، مثل تلك  ــات التي وضعه للسياس
ــاء نظام دميقراطي.بعد  املتعلقة بإرس
ــرة، كان بوش  ــداث ١١ أيلول مباش أح

ــة  ــني ومواجه ــل اإلرهابي ــا بقت مهتمً
ــن اهتمامه  ــم من الدول أكثر م رعاته
ــتان والعراق.  بتعزيز احلرية في أفغانس
ــاء  ــرح ألعض ــياق، ص ــذ الس ــي ه وف
ــدرك أن «قتل اإلرهابيني  اللجنة بأنه ي
ــل  وتتمث ــتراتيجية.  اس ــل  أفض كان 
ــم قبل  ــدة في قتله ــة الوحي الطريق
ــن الدن ميتلك  ــا. . . . إذا كان ب أن يقتلون
ــامل، فمن املرجح أن  ــلحة دمار ش أس
ــك علينا إيجادها في  يقتل املزيد، لذل

ــد كان يعتقد أن  ــرب وقت ممكن». وق أق
تلك األسلحة موجودة في العراق.

تقدير األدلة
ــوش األحداث املتعلقة  عندما ناقش ب
ــتقراء الدروس  بهجمات ١١ أيلول واس
ــن  ع ــر  الكثي ــف  كش ــتقبل،  للمس
ــدام، وهو  ــاره ملواجهة ص ــبب اختي س
اخلوف من أن اإلرهابيني الذين يكرهون 
ــد يحصلون على  ــات املتحدة ق الوالي
ا من العراق.  ــلحة العالم فتكً أكثر أس
وامتالك العراق ملثل هذه األسلحة قد 
يحد في املستقبل من ممارسة الهيمنة 
األمريكية. وخالل املقابلة ذاتها، سلّط 
ــل التي  ــى العوام ــس الضوء عل الرئي
ستستمر في إضعاف إدارته، وتساهم 
ــى غرار  ــد الغزو، عل ــا بع ــي كارثة م ف
االستخبارات الغامضة وغير الكافية، 
ــفء، واخلالفات  ــر الك ــط غي والتخطي
ــت اجمللة أنه منذ  البيروقراطية.وأضاف
ــدور مذكراته، لم  ــه وص ــاء واليت انته
يقل بوش الكثير عن تفكيره وأفعاله 
ــع أن الكثير  ــول. وم ــل وبعد ١١ أيل قب
ــيفية األمريكية  من السجالت األرش
ــذه الوثيقة التي  ــرية، فإن ه ال تزال س
ــاعد  ــرية حديثًا تس رُفعت عنها الس
ــات التي من  ــير الديناميكي في تفس
ــروب. ــق للح ــد الطري ــأنها أن مته ش
ــى الرغم  ــى أنه عل ــت اجمللة إل وخلص
ــوش كانت منطقية،  من أن مخاوف ب
ــرًا  ــؤولية جدي ــه باملس وكان إحساس
ــغاله بالتداعيات  ــاء، وكان انش بالثن
ــعى  ــه س ــا، فإن ــية مفهوم السياس
ــاط دون التفكير  ــط النق ــدا لرب جاه
ــيناريوهات املتوقعة،  ــوأ الس ــي أس ف
ــة  ــدى مصداقي ــي م ــث ف ــم يبح ول
ــلحة  الدليل على أن العراق ميتلك أس
ــكام بعض  ــامل، وجتاهل أح ــار ش دم
احملللني بأن صدام لم يسلم أسلحته 
ــت بحوزته. ــو كان ــني حتى ل لإلرهابي
ــدم بوش القليل من  فضال عن ذلك، ق
ــيته  احلوافز واإلغراءات جلعل دبلوماس
ــل  ــة، وفش ــل بفعالي ــرية تعم القس
ــب الغزو  ــف وعواق ــي تقييم تكالي ف
ــية القسرية.  ــلت الدبلوماس إذا فش
ــاة، ليس  ــح غزو العراق مأس وقد أصب
ــا بالتحريضات  ــوش كان مدفوعً ألن ب
ــي تقدير  ــغ ف ــه بال ــا ألن ــة، وإمن الزائف
ــل في  ــدة، وفش ــات املتح ــوة الوالي ق
التخطيط بحكمة والتنفيذ الفعال.

متابعة / البينة الجديدة

ــة، إن ولي العهد  ــراف» البريطاني ــة «التلغ أفادت صحيف
ــات املليارات في  ــلمان، أنفق مئ ــعودي، محمد بن س الس
الصحراء حتى اآلن، في خطط طموحة لتحديث اململكة.
ــرر أن يحول اململكة  ــلمان عندما ق ــت إلى أن «ابن س ولفت
ــم يكن خجوال في  ــران عظمى في املنطقة، ل إلى قوة طي
ــتثمار في الناقل الوطني احلالي  طموحاته، وبدال من االس
ــركة طيران جديدة من الصفر». ــاء ش في البالد، أعلن إنش
ــيس ناقل  ــميا األحد املاضي، تأس ــلمان رس وأعلن ابن س
ــران الرياض»  ــركة طي ــم «ش ــوي وطني جديد حتت اس ج

توني دوجالس صاحب  وتعيني 
ــاع  ــي قط ــة ف ــرة الطويل اخلب
ــا  رئيس ــران  والطي ــل  النق
تنفيذيا للشركة.وذكرت وكالة 
ــمية  الرس ــعودية  الس األنباء 
ــتطلق  الرياض س ــران  أن «طي
رحالت إلى أكثر من ١٠٠ وجهة 
ــام  ع ــول  بحل ــم  العال ــول  ح
«للمساهمة في تطوير   ٢٠٣٠
ــوي وتعزيزا  ــل اجل ــاع النق قط
ــتراتيجي  االس اململكة  ملوقع 
ــالث من أهم  ــذي يربط بني ث ال
ــيا وأفريقيا  قارات العالم.. آس
ــة،  الصحيف ــت  وأوروبا».وتابع
ــركة  ــأن «القائمني على الش ب
ــني  املتقدم ــروا  أخب ــدة،  اجلدي
للوظائف أنها ستكون «شركة 
ــراز العاملي». ــن الط ــران م طي

وقالت إن «إطالق شركة طيران 
جديدة في املنطقة، هو أحدث 

ــكال التنافس في اخلليج، حيث ستنافس السعودية  أش
ــة اإلماراتية، واخلطوط اجلوية  في هذا اجملال اخلطوط اجلوي
ــني الذين عملوا  ــت عن أحد كبار التنفيذي القطرية».ونقل
مع ابن سلمان أنها «منافسة خالصة مدفوعة بغرور ولي 
العهد».ومت إطالق الناقل الوطني للسعودية في عام ١٩٤٥، 
أي قبل أكثر من نصف قرن من طيران اإلمارات، وما يقرب من 
ــن اخلطوط اجلوية القطرية،  ــتار ع ا قبل إزاحة الس ٦٠ عامً
ــبعة عقود قبل االحتاد للطيران.ومع ذلك،  وما يقرب من س
ــركات الطيران الثالث املنافسة نفسها بسرعة  أثبتت ش
كقوى دولية ثقيلة الوزن، على عكس اخلطوط السعودية.

ــبيل املثال، هي أكبر  ــت بأن «طيران اإلمارات، على س وتابع
ــون ذلك، متتلك  ــة في العالم».في غض ــركة طيران دولي ش
ــوط اجلوية البريطانية،  ــركة األم للخط قطر ٢٥٪ من الش
وميلك صندوق ثروتها السيادية حصة ٢٠٪ في مطار هيثرو.

وساعد طيران االحتاد في بناء سمعته على مستوى العالم 
ــتر  ــالل رعاية بطل الدوري اإلجنليزي املمتاز مانشس من خ
ــيتي.ونقلت الصحيفة عن أحد املطلعني اآلخرين قوله  س
ــد مت جتاهلنا طويال، لكن  ــعودية تقول للعالم: «لق إن الس
انظروا لدينا الكثير من املال وميكننا اإلنفاق أكثر».ال تقتصر 
ــركة طيران جديدة فحسب. بل  خطط ولي العهد على ش
ــعودية. ــري تطوير مطار امللك خالد في العاصمة الس يج
املطار اجلديد ستة  ــيضم  وس
ــيتم  وس ــة  متوازي ــدارج  م
ما يصل  تصميمه الستيعاب 
إلى ١٢٠ مليون مسافر بحلول 
إن  ــراء  خب ــال  ٢٠٣٠.وق ــام  ع
ــة ستكون صعبة في  املنافس
املنطقة التي ال حتتمل إضافة 
جديدة إلى سوق الطيران، كما 
ــك خالد  ــار املل ــة مط أن مهم
إلى  ــت  صعبة.ولفت ــتكون  س
ــركة الطيران  أنه يتوقع من ش
ــف ٢٠ مليار  ــدة أن تضي اجلدي
اإلجمالي  ــي  احملل ــاجت  للن دوالر 
ــر النفطي للمملكة وخلق  غي
ــة  ــف وظيف ــن ٢٠٠ أل ــر م أكث
مباشرة وغير مباشرة.وشركة 
طيران الرياض مملوكة بالكامل 
العامة  االستثمارات  ل صندوق 
ــروة  الث ــدوق  صن ــعودي،  الس
السيادية للمملكة الذي يبلغ 
ــي جلهود  إجمالي أصوله ٦٠٠ مليار دوالر وهو احملرك الرئيس
اململكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
ــياق متصل، أعلنت شركتا طيران سعوديتان أنهما  في س
ستشتريان ٧٨ من طائرات بوينغ ٧٨٧ درميالينر، في مكسب 
ــراء جتاري  ــغ ميثل خامس أكبر طلب ش ــركة بوين كبير لش
ــتري اخلطوط اجلوية  من حيث القيمة في تاريخها.وستش
ــعودية والناقل الوطني اجلديد (شركة طيران الرياض)  الس
ــركة  ــراز ٧٨٧ العمالق لكل منهما من ش ــرة من ط ٣٩ طائ
تصنيع الطائرات ومقرها الواليات املتحدة.ويتضمن االتفاق 
ــة للخطوط  ــر طائرات درميالينر إضافي ــراء عش خيارا لش

اجلوية السعودية و٣٣ طائرة إضافية لطيران الرياض.
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* نزار علي شريف

ــي كل  ــائع ف ــي ش ــرض وراث ــول م ــا الف أنيمي
ــرات الى  ــير التقدي ــث تش ــم، حي ــاء العال أنح
ــخص على  ــة حوالي ٢٠٠ - ٤٠٠ مليون ش اصاب
ــوز وراثي  ــم املرض عن ع ــتوى العالم، ينج مس
ــفات اجللوكوز النازع  ــي فوس في إنزمي «سداس
ــاعد خاليا  للهيدروجني» أو«G6PD»، والذى يس
الدم احلمراء لتعمل بشكل صحيح، وفى الوقت 
ــراء من بعض  ــدم احلم ــى خاليا ال ــه يحم نفس
ــدة، حيث إنه في حالة نقص هذا  املواد املؤكس
اإلنزمي تكون كريات الدم احلمراء قابلة للتكسر 
واالنحالل عند تعرضها لبعض املواد املؤكسدة 
ومنها الفول االخضر لذلك يدعى املرض احياناً 

بأنيميا الفول أو الفوال.
ما هو سبب نقص االنزمي؟

السبب الرئيسي لنقص االنزمي هو خلل في اجلني 
ــزمي وهذا اجلني محمول  ــؤول عن تكوين اإلن املس
ــوم X . فإذا حدث خلل أو طفرة  على الكروموس
ــك نقص في تكوين  ــى هذا اجلني، ينتج عن ذل ف
ــومات  ــزمي، وكما هو معروف فكروموس هذا اإلن
ــومات الذكر «XY»، فإذا  األنثى  «XX»، وكروموس
حدث خلل في اجلني املوجود على الكروموسوم 
«X»، بالنسبة للذكر يصاب مباشرة باملرض أما 
ــوم «X» آخر  ــبة لألنثى فوجود كروموس بالنس
يعوض ذلك اخللل، وال تصاب باملرض، وهذا يفسر 

إصابة الذكور أكثر من اإلناث بهذا املرض. 
األعراض

ــد عنده أي  ــرض ال توج ــاب بامل ــخص املص الش
ــدة  ــرض ألى من املواد املؤكس ــراض، إال إذا تع أع
ــير خاليا الدم احلمراء، وهذه  ــبب تكس التي تس
األعراض تعتمد على نوع هذه املواد املؤكسدة، 

ــة املأخوذة منها، فأحيانا إذا تناول  وعلى الكمي
ــيطة منها ال توجد عنده أي أعراض،  كمية بس
ــن أن يصل األمر  ــات كبيرة ميك ــاول كمي وإذا تن
ــريع خلاليا الدم  إلى إنحالل الدم أو التدمير الس
احلمراء، وتكون أعراضه: شحوب الوجه. التعب. 
ضيق في التنفس. سرعة ضربات القلب. إصفرار 
ــة إذا كان طفل حديث  ــني، خاص ــد والعين اجلل
ــاي. وإذا حدث  ــوالدة. تلون لون البول بلون الش ال
ــك أي من هذه األعراض. فالبد من الذهاب  لطفل
للمستشفى على الفور، فرمبا يحتاج لنقل دم، 
وإذا مت السيطرة على احلالة وابتعد عن املسبب 

ستختفي األعراض من تلقاء نفسها. 
التشخيص

يتم ذلك عن طريق عمل فحص دم بسيط، فنجد 
ــون منخفضة  ــني» تك ــبة «الهيموجلوب أن نس
ــبة «البيلوروبني» تكون عالية، ويتم إثبات  ونس
ــزمي G6PD في  ــة ان ــرة فعالي ــخيص مبعاي التش
ــذه الفعالية  ــث تكون ه ــراء حي ــات احلم الكري
منخفضة.اهم املواد املؤكسدة املسببة النيميا 
ــل البقوليات بجميع  الفول:بعض األطعمة مث
ــتمل  ــول الصويا. األغذية التي تش ــا وف أنواعه
على فيتامني  سي، كالبرتقال، والليمون. بعض 
ــرارة. بعض  ــكنة أو اخلافضة للح ــة املس األدوي
ــى مركبات  ــى حتتوى عل ــة الت ــادات احليوي املض
ــب و األدوية املضادة  ــلفا. بعض ادوية القل الس

للمالريا. بعض املواد الكيميائية مثل املنثول.

العالج

ــي العمل على  ــكل رئيس ــن العالج بش يتضم
ــر األعراض  ــزات قد تثي ــن أي محف ــص م التخل
ــث يتمحور  ــد املصاب حي ــؤدي لظهورها عن وت
ــر الدم عن طريق جتنب  العالج حول جتنب تكس
ــدة املذكورة في األعلى.  التعرض للمواد املؤكس
ــر الكريات احلمراء شديداً وادى  اما اذا كان تكس
ــد املريض  ــديد عن ــدوث فقر دم حاد وش ذلك حل
ــعافيه تستلزم نقل الدم  وهذه احلالة تعتبر إس
االسعافي حتت إشراف طبي مع مراقبة املريض 
ــدم اكثر من مرة،  ــب وقد نضطر لنقل ال عن كث
ــة خوفاً من حدوث  ــم مراقبة وظائف الكلي ويت
ــل الكلوي احلاد الناجم عن انحالل الدم  الفش

الشديد.
الوقاية

ــاس تدبير هذا املرض الوراثي،  ان الوقاية هي اس
ــا كان املريض بعيداً عن االطعمة واالدوية  فطامل
ــر الدم كانت أموره سوية متاماً  املسببة لتكس
ــك فإن تثقيف املريض وأهله (إن كان املريض  لذل
ــث البد من  ــية حي ــن االمور االساس ــراً) م صغي
ــرض الوراثية وانه ليس  التأكيد على طبيعة امل
ــض وأهله  ــم تزويد املري ــاً، كما يت ــاً معدي مرض
ــواد االخرى التي  ــة واالدوية وامل ــة االطعم بقائم
ــر الدم،  ــدوث تكس ــا ملنع ح ــب ان يتجنبه يج
ــة ايضاً ضرورة تذكير الطبيب  ومن االمور الهام
دوماً بوجود نقص انزمي G6PD عند املريض حتى 

يراعي ذلك عند وصف الدواء.

* دكتوراه احياء مجهرية طبية 
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بغداد / عامر الطيب

بِل العراقيون على مواد متوينية 
كذلك، يُقْ

ــاش واحلبيِّة،  ــدس وامل ــة، مثل الع معين
ــانة،  ــرة وقمر الدين، والطرش ونومي بص
ــراء اللحوم،  ــص، باإلضافة إلى ش واحلم
ــوم مائدة  ــا. وال تق ــف أنواعه في مختل
إفطار في العراق إن لم يوجد فيها عصير 
ــوربة العدس، األمر الذي دفع  النومي وش

ــات العراقية  احلكوم
ــى توزيع كمية من  إل
رمضان. في  العدس 
ــالت  العائ ــد  موائ
العراقية لها طعم 
ــط  يرتب ــاص  خ
ــهر  الش ــة  بأهمي
ــل، بحيث  الفضي
ــع  ــترك جمي يش
أفراد العائلة في 
ــدد من  ــداد ع إع
األمر  ــاق،  األطب
ــي  يُضف ــذي  ال
ــا طعماً  عليه
ــذاً وفريداً،  لذي
طبق  ــا  ومنه
 ، ــة مل و لد ا
ــك  ل كذ و
الكبة - ولها 
ــل بابلي  أص

ــف  ــي مختل ف  -
ــب وكبة البرغل  ــا، مثل كبة حل أنواعه
ــق  ــي طب ــلغم، وه ــض الش ــة حام وكب
ــخ الكبة  ــهور، بحيث تُطبَ ــي مش عراق
ــاء يتكون من الشلغم والسلق  مع حس
ــائها كأحد أهم  ــع حس ــدم م واألرز، وتق
ــة التي يحبها معظم  األطعمة العراقي

ــات فتحرص  ــا احللوي ــرة. أمّ ــراد األس أف
ــى إعدادها يومياً  ــاء العراقيات عل النس
في شهر رمضان، لتقدميها بعد العشاء 
ــترد وحالوة  ــاً، فهناك حالوة الكاس غالب
النشا التي تالئم الصائم ألنها خفيفة 
ــعيرية، التي  ــدة، أو حالوة الش على املع
ــي، باإلضافة إلى  ــى باجلنب، أو احمللب ش حتُ
ــدمي أنواع متعددة من  حالوة اجلزر، مع تق
العصائر، مثل عصير قمر الدين أو الزبيب 
أو التمر الهندي أو البرتقال.ومن التقاليد 
ــة اجلميلة في هذا  العراقي

ان    ــهر،  الش
ــال طعام  ــل العراقية تقوم بإرس العوائ
ــخ  ــهد يرسّ الى العوائل اجملاورة، في مش
دان  ــس احملبة والتعاون، اللذين يجسّ أس
ن بات  مقولة النبي محمد: «ما آمن بي مَ

ــهد  ــاره جائع». وهناك مش ــبعانَ وج ش
آخر، بحيث يترقب األطفال سماع إطالق 
ــابقاً، ومن  ــع اإلفطار عبر اإلذاعة س مدف
خالل الشاشة، من أجل بدء تناول التمر 
وشرب قدح من اللنب، ثم الصالة وبعدها 
القدامى  العراقيون  ــمي  ويس ــاء.  العش
ــد منوذج له  ــوب»، ويوج ــع بــ «الطُّ املدف
م في  ــاب املُعظّ ــرب منطقة الب ــوم ق الي
ــد أبواب مدينة املوصل  بغداد، واتخذ أح
وب». ــاب الطُّ ــمه، فبات يُعرف بــ «ب اس

ــارة  وتعود حكاية الطوب أو املدفع، كإش
ــوات  ــد اإلفطار، إلى أحد الباش إلى موع
األتراك أيام االحتالل 
ــي  ن لعثما ا
 ، ق ا ــر للع
كان  ــث  بحي
ــي  ف ــاً  جالس
أذان  ــار  انتظ

صوت  فسمع  املغرب، 
بصوت  ــاً  ممتزج املدفع 
رَ بأنّ  ــدث، فأُخبِ ا ح ــاءل عمّ ــؤذّن، وتس امل
ــكر القريب من  ــود في املُعس بعض اجلن
ــالً، وأراد  عطَّ ــاً مُ ــح مدفع داره كان يُصل

ــة الختبار مدى  ــق قنبل ــه فأطل أن يجرّب
ــا  ــن الباش صالحيته للعمل. استحس
ــي إطالق  ــتمروا ف ــرة، وأمر بأنْ يس الفك
ــرب في كل  ــد أذان املغ ــع عند موع املدف
ــاء، تبدأ بعض  ــان.  بعد العش أيام رمض
العوائل العراقية مشاهدة املسلسالت 
العربية أو العراقية، وتعمد عائالت أخرى 
ر أو  مَ إلى اخلروج إلى املقاهي من أجل السَّ
تزجية الوقت حتى وقت السحور. وهناك 
ــا إلى العصر  ــة تعود بدايته لعبة عريق
العباسي، وهي «احمليبس»، التي تشتهر  
ــات. واحمليبس  ــدن واحملافظ ــب امل في أغل

ــامت اليد. ومن  ــس، أي خ ــو تصغير احملب ه
لون،  ــكّ ــا أن الالعبني الذين يش قواعده
فيما بينهم، فريقاً يُعرف باسم املنطقة 
ــكنونها، يتبارون مع فريق آخر.  التي يس
وتقدم إلى أفراد الفريق املنافس احللويات 

– البقالوة والزالبية - ويستقبلهم الفريق 
ــاء اللعبة،  ــف بكل حفاوة. وبانته الضي
م إلى أفراد الفريق املنافس احللويات،  تقدَّ
ــف باالحتفاء  ــق املضي ــم الفري ويودّعه
نفسه الذي استقبلهم به•تقوم اللعبة 
ــد منهما  ن الواح ــوّ ــني، يتك ــى فريق عل
ــب،  ــني ٢٠ و١٠٠ الع ــراوح ب ــدد يت ــن ع م
ب  ــت تلعَ ــل إذا كان ــن عدد أق ــاً م وأحيان
ــدة أو عائلتني. ومضمار  ضمن عائلة واح
ــاس  ــامت، وأس ــو اخل ــارة ه ــوز أو اخلس الف
ــامت عند  ــاف مكان اخل ــر هو اكتش الظف
ــق املنافس. ويضم كل فريق العبني  الفري

أساسيني، هما اللذان يستخرجان اخلامت، 
ــوى االحتفاظ به  والباقون ما عليهم س
بأيديهم. وتبدأ لعبة احمليبس بعد تقابل 
ــوم أحدهما بأخذ  ــث يق ــني، بحي الفريق
ا عبر شراء  ا بطريقة القرعة، وإمّ اخلامت إمّ

ــاط. فالفريق األول يطلب من  اخلامت بالنق
الثاني االحتفاظ باخلامت في مقابل منحه 
ــم االتفاق على بقاء  ١٠ نقاط، وهكذا يت
ــدد من النقاط يجري  اخلامت في مقابل ع
ال الفريقني. وتعلن  التفاوض عليها بني كِ
ــخص من  بداية اللعبة، بحيث يقوم ش
ــامت بإخفائه  ــذي يحتفظ باخل ــق ال الفري
ــه. بعدها،  ــدى أعضائ ــرية ل بطريقة س
ــات»، أي أن اخلامت  ــالٍ «ب يصيح بصوت ع
ــاك أيضاً  ــدى األيادي.وهن ــتقر في إح اس
ــهيرة، التي تتطلب  لعبة الصينية الش
وجود صينية وفناجني نحاسية وتوضع 
ــكر املذاب - في القاعدة  ــيرة - الس الش
ــل تثبيت الفناجني  الدائرية لها، من أج
باملقلوب. وتبدأ اللعبة مبشاركة فريقني، 
فيضع أعضاء الفريق األول خامتاً حتت أحد 
الفناجني، ثم يدوِّر الصينية من أسفلها 
ــطها بيد واحدة،  ــكها من وس وهو ميس
ــو الفريق اخلصم أين  ــى ال يعرف العب حت
وضعها وأخفاها.وهنا يقوم أمهر العبي 
الفريق الثاني مبحاولة كشف الفناجني 
ــا. وعندما يتم  ــرات طويلة إليه بعد نظ
ــوع فيه  ــان املوض ــف عن الفنج الكش
ب  تَسَ اخلامت، سرعان ما تعلو األصوات وحتُ
نقطة للفريق. ويستمر هذا اللعب حتى 
موعد السحور، ويتخلله تناول الالعبني 
لصواني احللويات والشربت، وبوجود عدد 
ــار والصغار،  ــجعني الكب ــر من املش كبي

على حدٍّ سواء. 
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يشغل شهر رمضان املبارك مكانة فريدة في حياة العراقيني ويومياتهم.. فما هي أبرز العادات العراقية 
ــهر الفضيل؟ يغيّرُ شهر رمضان حياة العراقيني قبل قدومه بفترة، إذ تبدأ االستعدادات  املرتبطة بالش
ــواها من األطباق، مثل  ــة، وتكون لبعض األطعمة الزعامة على س ــوق في حركة جلي له، فتدخل الس
ــهير. ولعلّ السر في متيّز  ــي النجف الش ــيّد املقبّالت، وخصوصاً طرش ــي (اخمللل، الكبيس) س الطرش
ــي النجف يكمن في مدة اإلعداد، وخصوصاً صناعة اخلل، وهو املادة األساس في الطرشي، والتي  طرش
ــن ٤٠ يوماً، والتي تعطي  ــر التمر ملدة طويلة تصل إلى أكثر م ــي النجف عادة من تخمير عصي ــر ف حتضَّ

الطعم املميز للمخلل عن سواه.
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تحقيق / 
علي صحن عبد العزيز 

ــزوج لزوجته في  ــاركة ال تعد مش
ــياء  ــن أهم األش ــزل م ــال املن أعم
ــرور والسعادة لكال  التي جتلب الس
ــر  ــون أكث ــا تك ــني ، ولكنه الطرف
ــهر رمضان املبارك  إيجابية في ش
ــاعدة الزوج  ــاهم مس ــث تس ، حي
ــرية  ــد أجواء أُس ــي جتدي ــه ف زوجت
ــف واملودة  ــأنها اضفاء التآل من ش
ــرة بأكملها. ــتوى األس ــى مس عل

ــدة) في هذا  ــة اجلدي ــدة (البين جري
االستطالع ستتناول دور الزوج في 
ــاعدة الزوجة في أعمال املنزل  مس
ــحور  ــة اإلفطار والس ــداد وجب وإع
ــال وقد  ــن الرج ــا م ، وكان ضيوفن
ــئلة  ــم بعض األس ــا عليه طرحن
ــك  ــل جتد فرصة لنفس ــك ه ، برأي
ــاعدة الزوجة داخل البيت  في مس
ــكل عام وشهر رمضان بصورة  بش
ــة ، لكي تتقبل أعمال البيت  خاص
ــائل  بصدر رحب ، أم تراها من املس
ــع الرجل على  ل ــة لكي يطّ الصعب
ــي ميكنها إن تثير  تلك األعباء والت
ــار أنها  ــاكل على اعتب بعض املش

من اختصاص الزوجة.
أعمال منزلية

قحطان جاسم جواد / إعالمي : أنا 
من مؤيدي مبدأ التعاون مع الزوجة 
في كل أمور البيت لكني شخصيًا 
ــهام مبهام املنزل  ــذر عليا اإلس يتع
لسبب بسيط تقدره زوجتي جدا ، 

وهو انشغالي مبشاريع كتابية ، فال 
وقت لدي لكن هناك شيئا أهم من 
شغل املنزل ، ميكنني  أساهم فيه 
ــواق  ــوق للبيت من األس وهو التس
ــا ، وهذا يقع  وجلب الصمون يوميً

عليا وأعمله بكل سرور.
معاني كثيرة

د. غزاي درع الطائي/ شاعر : العائلة 
شجرتنا التي نستظل بها ، وليس 
من عيب في تعاوننا من أجل خدمة 
هذه الشجرة ، بوصفها مالذا آمنًا 
ــاحة جميلة من  ا وس ــالً مرموقً وأم
ساحات التعاون ، والتعاون األسري 

ــزات  مرتك ــن  م ــوري  مح ــز  مرتك
ــعيدة الناجحة ، وفي  العائلة الس
إطار التعاون األُسري نشأنا وتربينا 
ــارك يضيف  ــان املب ــهر رمض ، وش
ــي  ــري معان ــاون األُس ــى التع ملعن
كثيرة مرتبطة بضرورة العيش في 
أجواء أُسرية كرمية طيبة يحكمها 

ــان ، وبضرورة  ــب والتعاون واإلمي احل
تعميق الروابط وزرع املودة وتكريس 
ــل اإليجابي ،  ــرام عبر التفاع اإلحت
ــري يعني املشاركة  والتعاون األس
ــاء والتعاضد في  ــل األعب ــي حتم ف
ــدم اإلتكاء  ــؤولية ، وع ــل املس حتم

ــي فأنا  ــن ، ومن جهت ــى اآلخري عل
ــا يجعل  ــي كل م ــارك دؤوب ف مش

عائلتي أكثر سعادة وأعلى إضاءة.
معرفة قدر املرأة

ــي/  اجلناب ــاس  العب ــد  عب ــم  باس
ــي : الرجل  ــارع املتنب كتبي في ش
ــرف قدر  ــان رائع ويع ــي إنس العراق

ــا ، لكنه ال يحتمل  املرأة واحترامه
ــس وتهيئة  ــيل املالب املطبخ وغس
ــأ اتكاليا  ــاء نش ــتلزمات األبن مس
ــدة ،  ــلعة اجلي ــا الس ــور أنه ، وتص
ــاري واملدني  لكن مع التقدم احلض
أصبحت املشاركة في شؤون املنزل 

ــة جدا وهي  ــب قليل تصل الى نس
ــدر ، والصحيح أن ننصف  محل تن
ــاعد  ــن الرجال ، ونس ــنا نح أنفس
ــاب  ــس على حس ــن لي ــرأة ولك امل
ــدمي لكن له  ــذا كالم ق ــا ه رجولتن

التفوق.
تعاون إيجابي

ــف حكومي  ــم احليالي/ موظ منع
ــاس بناء  ــزوج والزوجة هما أس :ال
ــاء في كل  ــتمرار العط احلياة، واس
ــريكان في  مجاالت احلياة وهما ش
ــال ، فيما إذا  ــعادة واجلم خلق الس
ــل البيت ،  ــاون داخ ــاك تع كان هن

ــاعدة  ــع لدي من مس ــي ال مان يعن
زوجتي في التنظيف والعمل معها 
في أمور البيت ، وهذا ال يعني عيب 
ــخصية  ــاص وتقليل من ش أو أنتق
الزوج ، ال بالعكس فهو يصبح في 
ــر الزوجة أب مثالي متفهم ، أن  نظ
الرجل واملرأة متساويان في احلقوق 

ــة تخلق  والواجبات ، وهذه املمارس
ــعادة واجتياز  جواً من األلفة والس
ــاعد على خلق عائلة  األزمات وتس

مثالية ومتماسكة.
تكاتف أسري

رجب الشيخ / أديب وشاعر : عملية 

التعاون بني الزوجني واردة وباألخص 
ــهر الفضيل من خالل  في هذا الش
ــتنادًا  أس املنزلية  ــاواة  املس ــدأ  مب
ــاء عملية  ــفافية ، وأرض ملبدأ الش
ــراد العائلة الواحدة  التعاون بني أف
ــم الثقافة اجملتمعية  ضمن مفاهي
معتمدين على رص الصف البيتي 
ــه أرضاء  ــوم رمضاني يرجون في لي
ــى ، من حيث  ــبحانه وتعال اهللا س
ــا مع رأي  ــح، وأن ــل الصحي التكاف
ــة العائلة ليوم  ــي خدم التعاون ف

ا دون منغصات. يكون سعيدً
الشعور باملعاناة 

ــف  ــي/ موظ ــدي األعرج ــوري مه ن
ــك نوعان  ــد هنال ــر املفي : باخملتص
ــواء  ــوع األول س ــال ، الن ــن الرج م
ــة أم أجواء  ــت الظروف أعتيادي كان
ــه لو  ــاعد زوجت ــة ، ال يس رمضاني
أنقلبت الدنيا أو قعدت ، أما النوع 
ــاعدها  الثاني هو أصالً من كان يس
في الظروف األعتيادية فتتسنى له 
الفرصة ملساعدتها أكثر في أجواء 
رمضان الكرمي ، وأنا منهم بال فخر 
مؤمن مبساعدة املرأة بصورة عامة 
ــا  ــة كونه ــورة خاص ــي بص وزوجت
ــعر مبعاناتها كما  نصفي اآلخر أش

هي تشعر مبعاناتي.
إرضاء األمزجة

ــي  ــد : ف ــري/ متقاع ــم البدي قاس
شهر رمضان أشعر بقيمة الزوجة 
ــاء أمزجتنا ،  وما تعانيه ألجل أرض
ــى عنها  ــا أو نتغاض ــي جنهله والت
ــراع اليومي  ــي الص ــغالنا ف النش

خارج املنزل.
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متابعة / البينة الجديدة   
ــتكي بعض الصائمني خالل  يش
شهر رمضان من حرقة في املعدة 
ــاالت االرجتاع املعدي  أو إصابة بح
املريئي، وذلك بسب نظام الغذاء 
ــل تناول الطعام الغني  املتبع، مث
باملواد الدسمة والتوابل احلارة، مما 
يتطلب من الصائم معرفة دقيقة 
ــازه الهضمي، لتفادي  بحالة جه

أية مشاكل صحية خطيرة.
ما هو االرجتاع املريئي؟

االرجتاع املريئي يحصل عند تدفق 
ــى األنبوب الذي  ــض املعدة إل حم
ــمى  يربط بني الفم واملعدة، ويس

املريء.
ــدة  ــض املع ــس حم ــا يالم عندم
ــه  ــريء، فإن ــة امل ــي بطان االرجتاع
ــي  ف ــا  ــا حارق ــبب إحساس يس
ــمى بحرقة  الصدر أو احللق، ويس

املعدة.

ــاذا تزيد في  ــي األعراض.. ومل ما ه
رمضان؟

ــبة  ــاع املريئي نس ــب االرجت يصي
ــمل  وتش ــاس،  الن ــن  م ــرة  كبي

أعراضه:
رجوع أحماض املعدة إلى الفم.

ألم في الصدر.
بحة أو التهاب في احللق.

طعم حامض أو مر في الفم.
صعوبة في التنفس.

سعال جاف.
ضيق في احللق.

صعوبة في البلع.
ــعور باالختناق أو بوجود ورم  الش

في احللق.
ــرض خالل  ــاكل هذا امل تزداد مش
ــر  ــبب التغي ــان، بس ــهر رمض ش

احلاصل في نظام ونوع األكل.
ــاز  اجله ــراض  أم ــاري  استش
ــي والكبد، مهند العقال،  الهضم

ــة باالرجتاع املريئي  أكد أن اإلصاب
ــالل  ــوظ خ ــكل ملح ــزداد بش ت
ــن الصائم  ــان، مما يتطلب م رمض

اتباع نصائح دقيقة، تشمل:
يام على وجبة خفيفة،  كسر الصّ
ــوربة  ــاء أو الش ــر أو امل ــل التم مث

اخلفيفة.
ــى  ــار عل ــة اإلفط ــيم وجب تقس

ــة  ــون الدفع ــث تك ــني، حي دفعت
ــد حوالي  ــن األكل بع ــة م الثاني

ساعة أو ساعة ونصف.
ــمة، مثل  الدس ــة  األطعم جتنب 

املقالي واحللويات.
ــر  العصائ ــن  م ــار  اإلكث ــب  جت

واملشروبات مع وجبات الطعام.
ــد وجبة  ــرة بع ــدم النوم مباش ع
السحور، واالنتظار فترة ساعة أو 

ساعة ونصف.
ــام حديثه،  ــدد العقال في خت وش
ــخاص  ــرورة التزام األش على «ض
ــرض،  امل ــن  م ــون  يعان ــن  الذي
الطبية  ــح  والنصائ ــات  بالتوصي
الدقيقة خالل رمضان، خاصة أن 
العديد منهم يجدون في الصيام 
ــم،  ــن معاناته ــف م ــة تخف راح
بشرط االلتزام بنوعيات وكميات 

الطعام احملددة.

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.
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ــر في تنظيم   ــرور من دور كبي ــر ما لرجال امل ــد يُنك ال أح
ــاس  الن أرواح  ــة  وحماي ــير   الس ــة  حرك ــيابية  انس
ــف إن التركيز اآلن يتم على  وممتلكاتهم.  ولكن ما يؤس
ــاحات العامة بينما يُفترض أن  أهم التقاطعات أو الس
ــمل شوارع مهمة وعلى سبيل  يتّسع عمل املرور ليش
ــريع  ــم الس ــارعي قناة اجليش ومحمد القاس املثال ش
ــف من  ــوان مع األس ــاب اللذين يخل ــاب واإلي ــي الذه ف
تواجد أي نقطة مرورية تنظم السير أو ترصد اخملالفات 
ــارعني رغم حيويتهما  وهي كثيرة جداً على هذين الش
ــالكة لهما.. وبحكم  ــدد املركبات الس ــا وع وامتدادهم
ــتطيع أن  ــكل يومي أس ــي ملركبتي بش ــي وقيادت جتربت
ل مخالفات عديدة منها، على سبيل املثال وليس  اسجّ
ــياقة البعض ملركباتهم برعونة شديدة وما  احلصر، س
ــفة، أو أن بعض  ــا من حوادث مرورية مؤس يترتّب عليه
ــوب العادم ما يؤدي  ــودَ من انب املركبات تُطلق دخاناً اس
ــيرون  ــيارات الذين يس ــاً الى مضايقة راكبي الس احيان
خلفها، ناهيك عن التلوث والسموم املترتبة على ذلك 
واملؤذية للصحة العامة، وإن من الواجب ايقاف صاحب 
ــه واجباره  ــة الالزمة بحق ــة وايقاع الغرام ــذه املركب ه
ــاحنات  ــير خلف ش ــى معاجلة اخللل. أو عادة ما نس عل
ــائية كاحلصى والطابوق  أو لوريات وهي حتمل مواد انش
ــوم اصحابها بوضع الغطاء الواقي ملنع  والرمل دومنا يق
تطايرها وتساقطها في الشارع والذي يتسبب بأوساخ 
ــالكني  ــات ألصحاب املركبات الس ــالت ومنغص ومعرق
ــير  ــك خلف «خبّاطة» وهي تس للطريق أو ان جتد نفس
ــارع،  ــمنت في الش ــي ما تبقى من مخلفات الس وتُلق
ــاهد العديد من  ــا نش ــب بل عادة م ــس هذا فحس ولي
السيارات سواء أكانت صغيرة أم كبيرة وهي تسير ليالً 
في الطريق من دون اضوية امامية أو خلفية وبالكاد تُرى 
ــيارات بحوادث مرورية.  ــببّت مثل هذه الس ولطاملا تس
ــيارة أو دراجة أو  ــير في الطريق بس ــأ وأنت تس أو تتفاج
ــاه. أو تتفاجأ  ــير بعكس االجت ــك تقابلك وهي تس تكت
بأحدهم وهو يقوم برمي كيس من اخمللفات في الشارع 
ــرعة. وعليه فإنني ومن منطلق احلرص  ــيرة بس أثناء س
ــؤولية أتقدم مبقترحي هذا أمام أنظار السيد وزير  واملس
ــمري» ألن يوعز الى  ــد األمير الش ــة احملترم «عب الداخلي
ــة على كافة  ــيير دوريات آلي ــة املرور العامة بتس مديري
الطرق الرئيسة في بغداد وتعمل على مدار (٢٤) ساعة 
ــاط ذوي كفاءة  ــرخ والرصافة بإمرة ضب ــي جانبي الك ف
يكون واجبها رصد تلك اخملالفات التي اشرنا اليها واحلدّ 
ــفة. وألجل اشعار السائقني  من احلوادث املرورية املؤس
ــذا االجراء مقدمة  ــن يراقبهم، وأن يكون ه بأن هناك م
ــاء من نصب كاميرات مراقبة. وأمتنى أن أجد  حلني االنته
صدىً ملقترحي هذا وأنا على ثقة أكيدة باهتمام السيد 

وزير الداخلية وعمله امليداني الدؤوب.

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

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

خاص / البينة الجديدة   

ــطة  االنش ــع  نتاب ــن  ونح
ــوم  يق ــي  الت ــات  والفعالي
ــي  ــر عل (ناص ــواء  الل ــا  به
محمد النوري) مدير شؤون 
العشائر في وزارة الداخلية 
والتي تتمثل بعقد الندوات 
والزيارات امليدانية واللقاءات 
املباشرة مع شيوخ العشائر  
والتوجيهات التي تصبّ في 

خدمة السلم اجملتمعي من 
خالل نبذ الظواهر واحلاالت 
مقدمتها  ــي  وف ــلبية  الس
وفضّ  ــائرية)  العش (الدگة 
النزاعات العشائرية البد ان 
ــه بوركت جهودكم  نقول ل
ــم  خطاك اهللا  د  ــدّ وس
وأدامكم ذخراً وسنداً وأنتم 
تؤدون واجباتكم بكل أمانة 

وإخالص. 

ــد (٣/٢٦/ ٢٠٢٣) والتي امتدت  ــس األول األح ــل  ليلة أم ــا حص  م
ــة البرملان وهو  ــوم امس حتت قب ــاعات الفجر األولى لي ــى س حت
ــا تبقى من  ــالً للتصويت على م ــة أص ــته املكرّس ــد جلس يعق
ــات املثير للجدل  ــث لقانون االنتخاب ــون التعديل الثال مواد قان
ــت عليه ومتريره،  ــت بالفعل بالتصوي ــانت ليغو) والتي انته (س
ــتفهام احلائرة  فرغم  ــرات من االسئلة وعالمات االس أثار العش
ــات مصحوبة بالضرب  ــاط وإطالق هتاف ــا جرى من صراخ وعي م
ــانت ليغو) ورغم إستخدام أحدهم  على الطاوالت (كال.. كال.. س
لـ( صفارة) للتعبير عن انزعاجه ومحاولة إثارة (عجاجة).. ورغم  
ــتقلني الذين اثبتوا انحيازهم  االعتراضات العلنية للنواب املس
ــة  ــدق وأمانة إال أن رئاس ــه احلقيقية بص ــعب ومتثيل إرادت للش
ــني على مترير  ــني وتهتز لصداه احلياط ــرت بعناد ال يل اجمللس اص
قانون (سانت ليغو ١,٧) ولوّحت باستخدام كل األساليب لقمع 
ــت قبة البرملان في  ــكر) الى حت النواب املعترضني بإدخال (العس
ــؤالء النواب بجمع  ــل  وحالت دون قيام ه ــابقة جدّ خطيرة ب س

تواقيع إلقالة احللبوسي!!
ــي تواصل  الطرق  ــة البرملان وه ــي ذروة اإلنفعال لوّحت رئاس  وف
ــاء العام ..  ــن) لإلدع ــني (املتمردي ــة املعترض ــوج) بإحال بـ(اجلاك

ياسالم!!
ــانت ليغو) ولتتورّم للشعب( لغاليغو) بحضور  نعم، مت مترير (س
(١٨٩) نائباً من أصل (٣٢٩) نائباً في جلسة سادها الهرج واملرج، 
ــذي ظهر  عليه املصرّون على  ــيد باحلماس ال ولكن دعوني ان أش
مترير هذا القانون ومتنيتُ من اعماقي أن يكون هؤالء بذات الدرجة 
من احلماس واحليوية وهم يناقشون قانون املوازنة العامة للبالد 
او قانون التقاعد او الرعاية االجتماعية او النفط والغاز وعشرات 

القوانني النائمة على الرفوف وهي مقطوعة الكفوف!!
 وكعراقي بودي ان أسجل هنا وأمانة للتاريخ بعضاً من اسئلتي 
ــن يعنيه األمر بكل  ــة عليها من قبل م ــروعة راجياً اإلجاب املش

ب او ضرب بـ( التوثية)!! شفافية وروح مسؤولية ومن دون تعصّ
ــة يتوافق او  ــة البرملان في تلك اجللس ــا جرى حتت قب ــل إن م * ه
ــي كل برملانات  ة؟ فف ــم الدميقراطية احلقّ ــق مع قواعد وقي يتّس
ــم معترضون إزاء قضية ما، وإن  ــم هناك موافقون ويقابله العال
ــات يجب ان تتمّ وفق معايير تعطي لكل طرف احلق بأن  النقاش

يدلو بدلوه وإن النقاش اجلاد ال يفسد للودّ قضية!!
* ما هو التفسير املنطقي او التبرير العقالني إلدخال (العسكر) 
الى حتت قبة البرملان؟.. أال يعدّ ذلك خرقاً بل عيباً تتحمله رئاسة 

مجلس النواب؟؟
ــة مجلس النواب بأن العودة الى (سانت ليغو)  * اال تعتقد رئاس
ــة الدينية العليا في  ــى إرادة ورغبة املرجعي ــو جتاوز فاضح عل ه
ــماحة آية اهللا العظمى السيد (علي  النجف االشرف ممثلة بس
ــراض على  ــت قولتها باالعت ــبق ان قال ــتاني) والتي س السيس
ه: «ال» للقائمة  ــا نصّ ــون وبيان عيوبه وجتاوزه وركله مب هذا القان

املغلقة .. «ال» للدائرة االنتخابية الواحدة.
* اال ترى رئاسة مجلس النواب بأن املصادقة على قانون اإلنتخابات 
ــارع العراقي هو نكوص وإنقالب صارخ  العقيم الذي رفضه الش

بحق تلك اإلرادة وإن الشعب هو مصدر السلطات؟؟
ــخيّة والدماء  ــراً وليس آخراً.. أين ذهبت التضحيات الس  * وأخي
ــرين والتي  ــون خالل إنتفاضة تش مها العراقي ــي قدّ ــة الت الزكيّ
ــني واأليتام.. وأين  ــهيد ومئات اجلرحى واملعاق جتاوزت الـ(٨٠٠) ش

هي(حوبة) األمهات املفجوعات؟ 
والسالم عليكم ورحمة اهللا  وبركاته.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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* رئيس التحرير التنفيذي

ــرة حترير جريدة «البينة اجلديدة»  ــكرا تقولها من القلب أس ش
ــاب جبار) إلى  ــس التحرير (عبد الوه ــها الزميل رئي ــى رأس وعل
العاملني في مصرف الرافدين/ فرع الزوية ونخص بالذكر مديرة 
ــني علي) واملوظفات (اسماء  ــيدة (ماجدة عبداحلس الفرع الس
عبدالهادي وسعاد كاظم كاطع ومرمي وائل محمد) الخالصهم 
العالي في العمل واسلوبهم الراقي مع املواطنني وكبار السن 

بوركت جهودكم التي ملسناهها خالل مراجعتنا ملصرفكم.
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