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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بادىء ذي بدء بودنا أن نقول ملناسبة 
ــق احلكومي  ــام «الفري ــالق مه انط
ــوم امس  ــداءً من ي ــات» ابت للخدم
ــس بتوجيه من  ــاء والذي أس الثالث
ــوزراء محمد  ــيد رئيس ال ــدن الس ل
ــدف االرتقاء  ــوداني به ــياع الس ش
باخلدمات العامة مبختلف صنوفها 
ــداد والعمل على  ــي العاصمة بغ ف
ــني  املواطن ــب  ملطال ــتجابة  االس
ــاع اخلدمات  ــي قط ــم ف وتطلعاته
ــالل العمل  ــن خ ــات م ــاً لألولي وفق
ــراك  ــتمر، وكذلك اش امليداني املس
ــني في عملية تغيير اجنازات  املواطن
ــتوى  ــر اخلدمية املعنية ومس الدوائ

اداء مسؤوليها، فإننا نناشد السيد 
ــوداني ونقول له : ظل محزّم بـ  الس
ــا ألن بناء  ــك متل منه ــك» بال «همت
ــاج  ــات يحت ــدمي اخلدم ــراق وتق الع
ــطوات من اصحاب  صراحة الى اس
الغيرة  اخلبرة والشجاعة واصحاب 
أما الكسالى فهم ال يبنون دولة وال 
ــل بك معقود  هم يحزنون وألن األم
فإننا نتطلع كشعب ان تكون هذه 
ــة حقيقية مبا يضمن  املبادرة ترجم
ــات املقدمة  ــع اخلدم ــاء بواق االرتق
ــعار املرفوع  للمواطنني وليكن الش
ي الزمن وعدم  ــدّ ــداً هو حت ــاً واب دائم
اخلنوع امام الصعوبات مهما كانت     
ــق  تتحق ــرة  الكبي ــزات  املنج ألن 
ــود إرادة صلبة وحقيقية  فقط بوج

ــعب الذي  ــن والش ــة بالوط ومؤمن
ــو مزيد من الرقي والبناء  يتطلع نح
ــيء يذكر  ــيء بالش ــدم .والش والتق
ــل بكل قوة  ــب مبواصلة العم نطال
ــروع ميناء  ــاع الجل اجناز مش واندف
الفاو الكبير الذي تأخر اجنازه طويالً 
ــعي اجلاد الجناز القناة اجلافة  والس
ــككي مع اجلارة  وكذلك الربط الس
ــد ان اجناز  ــا، وأكي ــمالية تركي الش
تلك املشاريع سيترتب عليه حتقيق 
قفزات نوعية في االقتصاد العراقي 
ــة الى حتوّل  ــدرّ امواالً وفيرة اضاف وي
ــاري مهم في  ــى مركز جت ــراق ال الع
ــى ذلك من  ــا يترتب عل املنطقة وم
ــراق ثقالً  ــوّالت كبيرة تعطي للع حت
ــار له بالبنان وعسى  اقتصادياً يش

ــوم خطوة في  ــمع في كل ي ان نس
ــت فعالً على  ــذا االجتاه وقد حتقق ه
ــأن آخر تدعو  ــع ، وفي ش ارض الواق
ــدة» االدعاء  ــة اجلدي ــدة «البين جري
ــرض  مح كل  ــة  إحال ــى  ال ــام  الع
ــال الطائفي  ــة أو االقتت على الفتن
ــتقرار في  وتعكير صفو األمن واالس
ــاء العراقي  ــوح القض البالد الى س
ــاب القانوني الذي  ــل العق ألجل ني
ــب وحجم الفعل املرتكب ..  يتناس
ي  ــاز والتصدّ أن جلم األصوات النش
ــاعر ومثيري  ــكل املتالعبني باملش ل
وان  ــاً  وطني ــاً  واجب ــات  ب ــرات  النع
القوات األمنية واألجهزة القضائية 
مطالبة مبا ينبغي القيام به خدمة 

للمصلحة العامة.

كتب رئيس التحرير
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ــة تعديالت قانونية  ــة امس ، عن صياغ ــفت جلنة العمل النيابي  كش
ــة .وذكر عضو  ــم واالحتياجات اخلاص ــة ودعم ذوي الهم ــدة لرعاي جدي
اللجنة النائب امير املعموري في تصريح صحفي ان « اللجنة بعهدتها 
ــل والضمان االجتماعي ، وتعديل  ــروعان مهمان ، هما قانون العم مش
ــى مراحل متقدمة في هذا  ــنة ٢٠١٣.وقد وصلت ال قانون رقم (٣٨) لس
ــيكون من الدرجة  ــب املعني الذي س ــيما مايتعلق برات ــل ، الس التعدي
الثامنة و لكل نسبة من العوق.واوضح  « نسعى لتضمني حقوق كافة 
ــار القامة او ذوي  ــواء منهم قص ــرائح اجملتمع في هذه القوانني ، س ش

الهمم او ذوي االحتياجات اخلاصة والعوق الوالدي.

بغداد /

مجلس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية برئاسة السوداني

ــياع  ــد ش ــوزراء محم ال ــس  رئي ــد  اك
ــوداني أن الوضع في مداخل بغداد  الس
ــن اجملاملة فيه. ــح ال يُطاق، وال ميك أصب
واشار السوداني خالل ترؤسه اجتماعا 
ص ملناقشة تنفيذ األعمال  صّ اً خُ مهمّ
في مشاريع املداخل األربعة للعاصمة 
ؤ  ــباب التلكّ ــوف على أس ــداد والوق بغ
ــوزراء،  ال ــن  م ــدد  ع ــور  بحض ــا،  فيه
ــا وقادة أمنيني  ومحافظ بغداد وأمينه
وخبراء فنيني وممثلي الشركات املنفذة 
ــبب  ــى معاناة املواطنني اليومية بس إل
سوء مداخل العاصمة بغداد، وتقصير 
ــل مع هذا  ــة في التعام اجلهات املعني
والعجالت  للمواطنني  املهم  ــروع  املش
ــة  واخلدمي ــة  اجملتمعي ــات  والفعالي
واألمنية، وعدم تقدير حجم املشكلة، 

ــؤولية هذا  محمالً اجلهات املعنية مس
ــددا  التلكؤ، بتبريرات غير مقبولة مش
على أن الوضع في تلك املداخل أصبح ال 
يُطاق، وال ميكن اجملاملة في هذا الوضع..

ــوزراء التأكيد  ــس ال د رئيس مجل ــدّ وج
ــات اخملتصة  ــرورة أن تضع اجله على ض
ــاريع، فهناك  ــاتٍ إزاء خطط املش أولوي
ــل والتأخير،  ــاريع ال تقبل التعطي مش
ــات املعنية كلَّ  ــتنفار اجله ــك باس وذل
ــا إلكمال تنفيذ  ــا وصالحياته مالكاته
ــة تلكؤ  ــل، ومعاجل ــروعات املداخ مش
ــس  ــس مجل ــدر رئي ــل فيها.وأص العم
ــاع عدة توجيهات  الوزراء خالل االجتم
حلسم إجناز مشاريع بوابات العاصمة، 

أهمها:
إزاء  ــة  الالزم ــراءات  اإلج كل  ــاذ  اتخ  •
ــوزارات  ال وعلى  ــة،  املتلكئ ــركات  الش

واحملافظة تنفيذ واجباتهم بالكامل.

ــل ليكون على ثالث  • زيادة أوقات العم
وجبات بواقع (٢٤) ساعة.

• حسم أمر قطع الغيار ملشروع مدخل 
بغداد - املوصل خالل (١٠) أيام.

• قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، 
ــي تعرقل  ــع التعارضات الت برفع جمي

هذه املشاريع خالل مدة أسبوعني.
• على احملافظ ونائب احملافظ واملعاونني 
الفنيني الدوام في دائرة املهندس املقيم 
ــا ميدانياً  ــاريع، ومتابعته ــذه املش له

والتواجد املستمر.
• تزويد سيادته مبوقف أسبوعي يتضمن 

تفاصيل سير اإلجناز بهذه املشاريع.
على صعيد آخر وصل وفد من حكومة 
ــاء، إلى  ــتان، امس الثالث ــم كردس إقلي
بغداد إلجراء مباحثات مالية ونفطية.
ويتكون الوفد من وزير املالية واالقتصاد 
ــروات  الث ــر  ووزي ــاب،  جن ــيخ  ش آوات 

الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس 
ــد صباح.  ــوزراء أومي ــس ال ــوان مجل دي
ــرطة  ــت قيادة ش ــر نف ــب آخ ــن جان م
ــا تداولته بعض  ــرة م ــة البص محافظ
ــي من انباء  ــع التواصل االجتماع مواق
ــاف للنائب  ــة اختط ــدوث جرمي ــن ح ع
ــي احملافظة .  ــند ف ــى جبار س مصطف
واوضحت القيادة في بيان :» في الوقت 
ــة اخلبر ،  ــدم صح ــد فيه ع ــذي نؤك ال
ــو اجلميع الى توخي الدقة في نقل  ندع
ــار احلقيقية  ــات ومعرفة األخب املعلوم
من مصادرها الرسمية حصراً «.وأكدت 
ــود  ــة بجه ــرة آمن ــة البص ان محافظ
ابطال قيادة الشرطة واالجهزة االمنية 
التي تواصل الليل بالنهار حلفظ االمن 

واالستقرار فيها.

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a ميناء الفاو الكبري بانتظار االنجاز 
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@‚ �Ü‘Ωa@Â»�€a@ÙÏ«Ö@›Óudm
Ô‡Ó€Ü€a@sÓ€@kˆb‰€a@›j”@Âfl

ــا دعوى  ــن تأجيله ــة ع ــة االحتادي ــت احملكم أعلن
ــب ليث الدليمي الى  ــن املقدم من قبل النائ الطع
(١٧) من الشهر املقبل.وكان رئيس مجلس النواب 
ــي اصدر في (١٥) من شهر كانون  محمد احللبوس
ــاء عضوية النائب  ــي املاضي أمرا نيابيا بإنه الثان

ليث الدليمي من مجلس النواب.

بغداد /

âb”@á@ø@Ô‹™@fiÎ˚éfl@’°@‚aÜ‘nça@äflc@âÎÜï@ZÚÁaå‰€a
 أصدرت هيئة النزاهة االحتادية أمر استقدام بحق 
مسؤول محلي في ذي قار.وذكرت الهيئة في بيان 
ة  تصَّ ــة اخملُ ــق الناصريـَّ ــي محكمة حتقي ان قاض
ــتقدام  بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باس
الفات  ــوص اخملُ ــاء الدواية، بخص ــام قض قائممق
ديريَّة بلديَّة القضاء عن بيع قطع  ــة في مُ املُرتكب

ــن قانون بيع وإيجار  ــق املادة (٢٥/ ثالثاً) م أراضٍ وف
ــن عدم رفع التجاوزات عن  أموال الدولة، فضالً ع
ــة القضاء. ــل قائممقاميَّ ــذه العقارات من قب ه

ــتقدام وفقاً  ــي أصدر أمر االس ــت إنَّ القاض وتابع
ــنة  ــكام املادة (٣٣١) من ق.ع.ع رقم (١١١ لس ألح
ــكاب املُتَّهم عمداً ما يخالف  ل؛ الرت ــدَّ ١٩٦٩) املُع

واجبات وظيفته.

بغداد /

ÔçÏj‹ßa@Ú€b”g@Z@ÊbíÅ
@o”Î@Ú€défl@

ــس النواب هو  ــان ان مجل ــم خش قال النائب باس
ــبيل الى  ــتور وال س ــر انتهاكاً للدس ــة األكث اجله
ــدأ بإقالة  ــر جذري يب ــاره دون تغيي ــح مس تصحي
ــل بجد لتحقيق  ــاف أنا مازلت اعم ــه ، واض رئيس
ــا تراكم من  ــاء اهللا .. م ــك وهو قريب جدا ان ش ذل
أدلة على انتهاكات رئيس اجمللس للدستور يجعل 

السكوت عنه خلالً جسيماً.

@úÌÏ»ni@Úflå‹fl@bÓ◊äm@Z@—Óñ„
�aâÏœ@â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@H1~5I@÷aä»€a

ــف» ان تركيا ملزمة بدفع  ــت النائب « عالية نصي قال
ــف املليار دوالر  ــراق بقيمة مليار ونص ــات للع تعويض
ــبب بيع نفط العراق  ــدة من (٢٠١٤ الى ٢٠١٨) بس للم
بشكل غير قانوني عبر أراضيها، واضافت في تغريدة 
لها ان على رئيس الوزراء ووزير اخلارجية مطالبة انقرة 
بدفع املبلغ فوراً ألن هذه التعويضات نصّ عليها قرار 

محكمة التحكيم الدولية في باريس.

ــب االعالمية  ــي املكات ــض موظف بع
ــة لعبة  ــم احلال الى ممارس وصل به
ــة من  ــف اليومي ــزاز إزاء الصح االبت
خالل ارسال األخبار اخلاصة بأنشطة 
وزاراتهم أو دوائرهم في أي وقت يشاء 

حتى ما بعد الساعة الثامنة مساءً 
ــره وإال ماكو اعالن  ويجبرك على نش
ــذا النفر من  ــة .. نقول له .. ياللنكت
”الصبيان” تعلموا ان هناك توقيتات 

للطباعة وان للزمن احترام.

Ü������������Ó�–�‡�€a@ä�ñ�n�Ç�‡�€bi

@Êböflâ@!aÜj«D@Â◊ä€a@ıaÏ‹€a@—Ó‹ÿm
ÙÏ‰Ó„@pbÓ‹‡«@Üˆb”@kñ‰∂@CâÏj¶a

ــد جديد لعمليات  ــاء، بتكليف قائ ــدر مطلع، امس الثالث ــاد مص  أف
ــال املصدر في تصريح صحفي إنه «مت تكليف اللواء الركن  نينوى.وق
عبداهللا رمضان اجلبوري مبنصب قائد عمليات نينوى بدالً من الفريق 

الركن محمود الفالحي.

بغداد /

�bÌÏ”@�bÓ”aä«@�aÖbñn”a@?j„@Ôÿ€@NN@Úœb¶a@Òb‰‘€aÎ@7jÿ€a@Îb–€a@ Îäífl@ãb¨�@›‡»€a@›ïaÏnÓ€
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البينة الجديدة / 
هيثم القيسي

ــة  دقيق ــة  متابع ــد  بع
وزيرة  ــر من  ــراف مباش واش
ــورة هيام  ــاالت الدكت اإلتص
ــق  الفري ــن  متك ــري،  الياس
ــة تهريب  ــف مبكافح املكل
ــعات االنترنت من ضبط  س
ــعات  ــب للس ــة تهري عملي
ــى  ديال ــة  محافظ ــي  ف
ــني. ووفقاً ألمر  ــاء خانق قض
ــظ  ــد مت التحف ــي فق قضائ
ــه  وايداع ــم  املته ــى  عل
التوقيف متهيداً الستكمال 
وتأتي   . القانونية  االجراءات 
هذه العملية للفريق املكون 

ــن وزارة االتصاالت و ممثلي  م
ــن  واالم ــرات  اخملاب ــازي  جه
ــالم  االع ــة  وهيئ ــي  الوطن
اطار اجلهود  واالتصاالت في 
ــم  ــة جرائ ــة ملكافح احلثيث
ــت  االنترن ــعات  س ــب  تهري

واحلفاظ على املال العام.

كركوك / نغم عبد الحميد 
ــع حملة رمضانية تنظمها  حتتضن محافظة كركوك اوس
ــة اليمامة بالتعاون مع األوقاف السني والشيعي  مؤسس
واملسيحي والبيت الثقافي واعالم شرطة كركوك وببرنامج 
ــزة تظهر تالحم أبناء املدينة في اجمل صورة  و فعاليات ممي
ــر . وقال  ــا عرفت كعراق مصغ ــني اطيافها كم ــش ب للتعاي
ــة  ــراس احلمداني رئيس مؤسس ــق العام للحملة ف املنس
ــي “ أن “ حملة رمضان  ــة لالعالم  في حديث صحف اليمام
ــر على التوالي  يجمعنا انطلقت في كركوك للعام العاش
ــني والوقف  ــتنا بالتعاون مع الوقف الس بتنظيم مؤسس
ــيحيني والبيت  ــاقفة الكلدان املس ــة أس ــيعي ورئاس الش
ــرور كركوك .واالنطالقة  ــرطة وم الثقافي كركوك واعالم ش
تكون كما في كل عام بتوزيع بوسترات االمساكية واحللوى 
والعصائر استبشارا بالشهر الفضيل ومن ثم توزيع السالت 
ــة و إقامة  ــات الطبية اجملاني ــات اخلدم ــة و جلس الرمضاني
ــطة أخرى .وإلى ذلك  ــآدب االفطار اجلماعي فضال عن أنش م
فقط أكد املشاركون باحلملة ومتابعيها أن مشاركتهم في 
ــر على التوالي كونها حملة رمضانية  احلملة للعام العاش
ناجحة تظهر محافظة كركوك عراق مصغر وتظهر اهلها 
بتكاتفهم وتعايشهم اجملتمعي في كل املناسبات وخاصة 
ــر أن محافظة كركوك ( ٢٥٠  ــهر رمضان املبارك .يذك في ش
ــمال العاصمة بغداد ) تشهد ومنذ أكثر من تسعة  كم ش
ــات مميزة    ــا بفعالي ــان يجمعن ــالق حملة رمض ــوام انط أع

بتوجهها نحو كافة شرائح اجملتمع وكافة أطيافه .

بغداد / البينة اجلديدة 
ــس الثالثاء ضبط  ــارك ام ــة العامة للكم ــت الهيئ أعلن
ــتيراد  ــاحنة محملة مبواد مخالفة لضوابط اإلس (٣٧) ش
ــة / مبواد  ــاحنات محمل ــة في بيان ان الش ــرت الهيئ .وذك
واجهزة كهربائية ،وسيراميك ،وبالستك ،واثاث ، ومالبس 
ــل كونكريت ،  ــواد غذائية ، ومعم ــب ، ومرمر ، وم ، وخش

وادوات احتياطية ، ومواد متنوعة اخرى.

بغداد / البينة الجديدة
ــاء القبض على متهم  ــة، امس الثالثاء، بإلق ــادت وزارة الداخلي أف
ــي بغداد.وذكرت الوزارة، في  ــر صك بقيمة (٦٤) مليون دينار ف بتزوي
ــداد/ مكتب اخلضراء  ــارز مديرية مكافحة إجرام بغ ــان ، أن «مف بي
ــى متهم لقيامه  ــن إلقاء القبض عل ــة اإلجرام متكنت م ملكافح
ــار لغرض التعامل التجاري في  ــر صك بقيمة (٦٤) مليون دين بتزوي
بغداد».وأضافت،انه «مت عرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي 
التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام املادة (٢٩٥) من قانون العقوبات 
ــارز مديرية مكافحة  ــى، أن «مف ــارت إل ــال جزاءه العادل».وأش لين
ــرقة  ــني اثنني لقيامهما بس ــى متهم ــت القبض عل ــرام الق اإلج
ــائية ضمن قاطع الكرادة والصاحلية ببغداد، حيث مت  حقائب نس
اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام 

املادة (٤٤٤ و٤٤٦) من قانون العقوبات ليناال جزاءهما العادل»

هيثــم   / الجديــدة  البينــة 
مجيد

ــان  رمض ــهر  ش ــي  ف ــن  ونح
ــكورة  ــت وزارة التجارة مش قام
ــن الفعاليات التي  ــلة م بسلس
تدعم املواطنني وخاصة في هذا 
ــي متثلت  ــهر الفضيل والت الش

باآلتي:
ــلة  ــع الس ــرة بتوزي اوال : املباش
ــن (٣  ــة وتتضم ــة الثالث الغذائي
ــر  ــكر و لت ــو س ــو رز و كيل كيل
ــة معجون و بقوليات)  زيت وعلب
ــن (٤١) مليون  ــر م ــمل اكث وتش

مواطن .

ــلة  ــرة بتوزيع س ــا : املباش ثاني
ــة  ــة االجتماعي ــبكة احلماي ش
ــني ومائة الف  ــمل (٥) مالي وتش
ــريحة  مواطن علما ان هذه الش
ــلة   الغذائية  ــمولة   بالس مش
ــلة االصلية  ــتلمون الس اي يس
ــة  االجتماعي ــة  احلماي ــلة  وس
وتتضمن ( كيلو سكر و لتر زيت 
ــني صفر و ٢٥٠ غرام  و كيلو طح
ــاي  حليب للكبار و ٢٠٠ غرام ش

. (
ــلة رمضان لكل عائلة  ثالثا : س
ــلتني في اعاله  وتضاف الى الس
ــة  ــمل ثماني ــا ) وتش ( اوال و ثاني
ــمائة الف عائلة  ماليني وخمس
ــض املائدة و  ــة بي ــا ( طبق وفيه

ــر و كيلو  ــني صف ــو طح (٥) كيل
شعرية ونصف كيلو نشأ) .

ــرة بتوزيع حصة  ــا : املباش رابع
ــني وفيها (٩) كيلو طحني  الطح

ــود انواع  ــن ومن اج ــكل مواط ل
ــتيراده من مناشئ  القمح مت اس
ــة  وكندي ــترالية  اس ــة  عاملي

وامريكية .

خامسا : فتح عدد من مراكز بيع 
ــة في بغداد  خالل  املواد الغذائي
ــي الناصرية  ــة   ف ــام القادم االي
ــان ونينوى كخطوة ثانية  وميس
ومن ثم بقية احملافظات وبإسعار 
ــن  ــل م ــة اق ــية مدعوم تنافس
ــعار السوق بفارق يتراوح من  اس
٢٠٪   الى ٥٠  ٪ ، هدفنا خدمتكم 
ــع بعمل وزارة  ــادة ثقة اجملتم واع
التحديات  ــم  ــع حج م التجارة 
ــة  ــة واخلارجي ــرة الداخلي الكبي
ــى عمل واداء  ــاتها عل وانعكاس
املؤسسات وتوفر املواد و غالئها 
على سبيل املثال ال احلصر احلرب 
ــبقتها  ــية وس االوكرانية الروس
الدوالر  ــة  وازم ــا  ــة كورون جائح

ــى بعض جتار  ــاب الرقابة عل وغي
ــات وضبط ايقاعهم ووضع  االزم
ــتغاللهم  ــم واس ــد لتالعبه ح
ــكل سلبي وغياب  لالحداث بش
ــابقة  ــنوات الس الدعم في الس
ــني  ــار الوطني ــض التج ــن بع ع
ــباب واملؤثرات  ــا من االس وغيره
ــت  قام ان  ــد  وبع  . ــرى  االخ
ــى  عل ــا  بواجبه ــارة  التج وزارة 
اجلرمية  ــة ومنها  الرقابي اجلهات 
االقتصادية املنظمة وغيرها اخذ 
ــعار  ــا ومراقبة ارتفاع االس دوره
ومحاسبة اخملالفني والضرب بيد 

من حديد .

نينوى / البينة الجديدة
ــمنت  للس ــة  العام ــركة  الش ــت  وقعـ
ــركات وزارة الصناعة  ــة إحدى ش العراقي
واملعادن عقد مُشاركة مع شركة زودياك 
ــد إلنتاج  ــل جدي ــاء معم ــة إلنش التركي
ــل  ــام العلي ــع حم جم ــي مُ ــمنت ف الس
ــر عام  دي ــحَ مُ ــوى .وأوضـ ــة نينـ مبُحافظ
ـــن  ــيـن محس املُهندس حس ــركة  الش
ــذا  ــب ه ــركتني ومبوج ــأنَّ الش ــد ، ب عبيـ

ــراكة  ــاء ش ــى بن ــتعمالن عل ــد س العق
حقيقية إلنشاء املعمل مبا يُحقق أهداف 
ــة  ــث صناع ــز وحتدي ــي تعزي ــني ف الطرف
ــياً مع رؤية الوزارة بضرورة  السمنت متاش
ــة والعمل على  ــغيل املعامل املُتوقف تش
ــاج جديدة  ــوط إنت ــاء معامل وخط إنش
شيراً  لسد حاجة البلد من   السمنت ، مُ
ــركة التركية ستقوم مبوجب  إلى أنَّ الش
بنود عقد املُشاركة بإنشاء معمل جديد 

ــتخدام وقود  ــا حديثة وبإس بتكنولوجي
ــمنت مبُختلف  ــاج الس ــاز اجلاف إلنت الغ
ــة تصل إلى مليون  أنواعه وبطاقة عقدي
وثمامنائة ألف طن سنوياً إضافةً إلى خلق 
ــل جديدة بحدود ( ٣٢٠ ) فُرصة،  فُرص عم
ــتقوم  ــاركة س ــركة املُش مؤكداً أنَّ الش
مبنح ( ١٠٪ ) من الطاقة العقدية كحصة 
ــل حوالي  ث ــي متُ ــركة والت ــة للش مجاني
ــتلتزم  ــي الربح ، كما س ــن صاف (٥٠٪ ) م

عاونية  ــني من كوادر مُ بدفع رواتب العامل
ــن تنفيذ  ــمالية فضالً ع ــمنت الش الس
ــترك لتطوير خبرات الكوادر  ش برنامج مُ
ــية عن طريق إدخالهم  الفنية والهندس
ــاء وطرُق  بدورات تدريبية مُختصة باإلنش
ــذهِ  ــأنَّ ه ــاً ب بين ــة ، مُ ــغيل احلديث التش
ال  الشراكة ستُحقق منافع إقتصادية لكِ
ــهم في تعزيز صناعة  الشركتني وستُس

السمنت في العـراق .

البينة الجديدة / مناف اِّـوُّـ

ــه وزارة  ــذي قطعت في ــت ال ــي الوق ف
ــتتباب  ــوطا كبيرا الس ــة ش الداخلي
ــات الى  ــل اخلدم ــدمي أفض ــن وتق األم
ــكيالت  ــني الكرام تواصل تش املواطن
ــام  ــا األقس ــة وخصوص وزارة الداخلي
ــا  خدماته ــة  التخصصي ــعب  والش
ــبي  ــواء كانت للمواطنني او ملنتس س
ــم  ــام قس الوزارة ومن بني تلك االقس
ــات واإلعالم في املديرية العامة  العالق
ــث يعد من  ــرية حي إلدارة املوارد البش
املعنية باستقبال  ــام اخلدمية  االقس
ــيير معامالتهم سواء  املراجعني وتس
ــبني او من املواطنني  ــوا من املنتس كان
ــم  ــليط الضوء على هذا القس ولتس
ــة به كان  ــام والواجبات املتعلق وامله
ــم العالقات  ــر قس ــاء مع مدي ــا لق لن

واإلعالم املقدم (محمد شاكر محمود) 
ــم العالقات في  ــح ان قس ــث أوض حي
ــرية  املديرية العامة الدارة املوارد البش
يتطلع مبهام خدمية متعددة لكل ما 
ــم العديد  ــل املديرية ويض يخص عم
ــعبة العالقات  ــعب منها ش من الش
ــر  ــر والنش ــعبة التحري ــالم وش واالع
ــعبة  ــعبة املصورين واملونتاح وش وش
ــتقبال  ــه هو اس ــة عمل االدارة وطبيع
ــاط  الضب ــن  م ــوزارة  ال ــبي  منتس
ــني  املدني ــني  واملوظف ــبني  واملنتس
واملواطنني، اضافة الى استقبال عوائل 
الشهداء واجلرحى واحلاالت اإلنسانية 
ــكل يومي ما  ــتقبل القسم بش ويس
بني (١٠) و  (٢٥) مراجعا ويقوم بتيسير 
ــم  طلباته ــة  وتهيئ ــم  احتياجاته
ــيد مدير عام  ــام أنظار الس وعرضا إم
املوارد البشرية واستحصال املوافقات 

ــياقات والقوانني  األصولية ضمن الس
ــك تهيئة املقابالت  املعمول بها وكذل
ــام إدارة  ــيد مدير ع ــبوعية للس األس
املوارد البشرية ومتابعة اجناز الطلبات 
زيارات  ــم  وتنظي ــالت  باملقاب ــة  اخلاص
ميدانية لدور عوائل الشهداء واجلرحى 
واملتوفني واملتقاعدين واملتابعة معهم 
ــة واملعامالت  ــاز اجملالس التحقيق الجن
ــتقبال  ــة، باإلضافة الى اس التقاعدي
ــر (٥٩٤)  ــر الرقم اخملتص االتصاالت عب
ــبكات  ــة ش ــة ولكاف ــاص باملديري اخل
ــتقبال  اس ــون  يك ــث  حي ــال  االتص
ــكل يومي من الساعة  االتصاالت بش
ــاعة  الس ولغاية  ــا  ــعة صباح التاس
ــدات  ــجيل املناش ــة ظهرا وتس الثالث
ــال ببرنامج خاص  ــر االتص ــواردة عب ال
يتم إعداده من قبل قسم تكنولوجيا 
ــي مديريتنا وتتم متابعة  املعلومات ف

ــق االتصال  ــواردة عن طري ــات ال الطلب
ــام  الكترونيا مع كافة مديريات وأقس
ــة إلدارة املوارد  ــعب املديرية العام وش
البشرية واجنازها الكترونيا وال يقتصر 
عمل القسم على هذا فقط إذا يعمل 
ــي من محرري  ــى تهيئة كادر إعالم عل
إخبار ومصورين ومونتاج لتغطية وإبراز 
ــة باملديريات  ــاطات اخلاص كافة النش
واألقسام إعالميا ونشرها في الصحف 
ــة  الداخلي ــوزارة  ب ــة  اخلاص ــالت  واجمل
باإلضافة الى الصحف احمللية وكذلك 
ــل  ــة بعم ــوات التعريفي ــل الفدي عم
ــرها  ــا نش ــة عمله ــات وطبيع املديري
ــوك) اخلاصة  ــس ب ــة (الفي في صفح
باملديرية ومتابعة التعليقات واإلجابة 
ــة  اخلاص ــدات  املناش ــد  ورص ــا  عليه
ــبي  ــة عن طريق منتس ــل املديري بعم
اخلاصة  ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ ــم  القس

ــق إعداد املذكرات اخلاصة  بها عن طري
ــك  ــاص وكذل االختص ذات  ــات  للجه
ــات اخلاصة باملديرية  تهيئة االجتماع
ــائل  ــوة وس ــا ودع ــا إعالمي وتغطيته
ــرض تغطيتها. لغ ــة  اخملتلف ــالم  اإلع
ــم ال  ــدم: ان عمل القس ــاف املق وأض
يقتصر على العمل اإلعالمي فقط بل 
يشمل اجلانب اإلداري ومنها إدارة نافذة 
الطلبات اخلاصة بالسيد وكيل الوزارة 
ــواردة الى  ــل الطلبات ال ــدم وحتوي األق
ــة املديريات ومتابعة اجنازها حيث  كاف
ــة (٨٩٠٣) اما  ــدد الطلبات احملول بلغ ع
املنجز منها بلغت (٨٥٥٥) وفي النهاية 
ــام وواجبات  ــر مه ــا ذك ــالل م ومن خ
نالحظ ان قسم العالقات واإلعالم في 
ــرية  املديرية العامة الدارة املوارد البش
يؤدي دوره على اكمل وجه وأفضل اداء 

خدمة للصالح العام.

p¸bñm¸a@ÒâaãÎ@Â«@âÖbï@ÊbÓi

@ÊböflâI@Ú‹ª@Âön§@⁄Ï◊ä◊
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بغداد/البينة اجلديدة
ــد وزير الصحة صالح مهدي   أك
ــم ملف  ــس، دع ــناوي، ام احلس
االستقدام الطبي للفرق الطبية 
ــالل  ــر خ ــرأس الوزي األجنبية.وت
ــينا  ــفى ابن س ــه ملستش زيارت
ــعا مع  التدريبي اجتماعاً موس
ــفى ياسر حسني  مدير املستش
ــاء  ــن االطب ــدد م ــي وع التميم
ــفى  ــي املستش ــاص ف االختص
ــالل االجتماع تقدمي عرض  ومت خ

ــل  ــال عم ــع ح ــي لواق توضيح
العلمية  واالجنازات  املستشفى 
فيه. املقدمة  الطبية  واخلدمات 

ــر على تنفيذ أولويات  واكد الوزي
ــداف  واه ــي  احلكوم ــج  البرنام
ــات طبية  ــدمي خدم ــوزارة لتق ال
ــيدا  ــني، مش ــزة للمواطن متمي
ــينا  ــن س ــفى اب ــدور مستش ب
ــراء  اج ــي  ف ــز  املتمي ــي  التدريب
ــدة  ــة واملعق ــات النوعي العملي
ــتقدام الطبي  ودعم ملف االس

ــة االجنبية وذلك  ــرق الطبي للف
ــردودات مالية  ــن م ــه م ــا ميثل مل
وخدمة للمصلحة العامة ومن 
ــهيل اجراء العمليات  اجل تس
ــب املرضى  ــراق وجتني ــل الع داخ
وعوائلهم مشقة وعناء السفر 
ــة  ــفيات اخلارجي ــى املستش ال
ــاء اضافية ولضمان  اعب وحتمل 
تقدمي افضل اخلدمات الصحية 
ــب  لتدري ــة  باإلضاف ــى  للمرض

االطباء والكوادر الطبية.

بغداد |/ البينة الجديدة
ــركة العامة  ــرَ إسطول الش باشَ
ــكيالت  ــل البري إحدى تش للنق
وزارة النقل بنقل حمولة الباخرة 
ب  ــة  احململ  GREEN k Max
ــن احلنطة  مدير  ــن م (٥٢,٥٠٠) ط
ــي هذه  ــال: تأت ــركة ق ــام الش ع
ــر النقل  ــق رؤى وزي ــالت وف املناق
السعداوي  رزاق محيبس  السيد 
ــود النقل املبرمة  مع  بتنفيذ عق
وزارات الدولة. إذ يواصل األسطول 
ــادة إلى  ــاطه إليصال هذه امل نش
ــرة  ــازن وزارة التجارة  املنتش مخ
في محافظات العراق كافة ضمن 

ــار  ــد النقل املبرم معها ،يش عق
ــة بتزويد  ــان اخلاص ــى إن اللج إل
ــا  ــت أعماله ــگاز  واصل ــادة ال م
ــمية ألجل  ــل الرس ــالل العط خ
ــل توجهه  ــطول قب ــز األس جتهي

صوب املوانئ العراقية.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــركة العامة لتوزيع  ــتقبل مدير عام الش اس
ــط  املهندس عالء سمير راشد.  كهرباء الوس
ــة   ــاء النيابي ــة و الكهرب ــة الطاق ــس جلن رئي
ــاء اللجنة كالً  ــب محمد عبد ربه وأعض النائ
ــني االسدي والنائب الدكتورة  من النائب حس
ــلطاني والنائب كامل العكيلي  سهيلة الس
ــن في بغداد.  ــركة العامة الكائ في مقر الش
ــاً  ــة اجتماع ــة النيابي ــس اللجن ــرأس رئي وت
ــعاً ضم   أعضاء اللجنة النيابية واملدير  موس
ــؤون  ــام وبحضور معاون املدير العام للش الع
ــات ومدير  ــر التخطيط والدراس الفنية ومدي
ــركة العامة. ــات واإلعالم في مقر الش العالق
ــية وكان  وتضمن االجتماع عدة محاور رئيس
من اولوياتها مناقشة مفردات خطة الشركة 
ــط لعام ٢٠٢٣   ــع كهرباء الوس ــة لتوزي العام

ــدود الرقعة اجلغرافية  ــمل جميع ح التي تش
ــى _  ــار _ ديال ــالث (االنب ــات الث للمحافظ
ــاء اللجنة الدعم  ــط ) وأبدا رئيس وأعض واس
ــى أرض الواقع.  ــل من أجل تنفيذها عل الكام
ــة  ــة اخلاص ــة اجلزئي ــة اخلط ــا مت مناقش كم
ــب  ــمل نص ــي تش ــال والت ــف االحم بتصري
 (٣٣k.v) ــتحداث مغذيات محطات ثانوية واس

ــة  ــة الى مناقش ــات (١١k.v) .باإلضاف و مغذي
ــل على  ــة والعم ــبكة الكهربائي ــع الش وض
ــبكة .ومت  ــة اخلاصة بالش ــم ورش الصيان دع
ــاع التوزيع من  ــة آلية دعم قط ايضاً مناقش
ــل على فتح قنوات  ــل الوزارة وكذلك العم قب
ــتركة مع احملافظني لدعم عمل قطاعات  مش
ــس اللجنة بعد املداخلة  التوزيع .وأضاف رئي
ــيد املدير العام العمل مع هيئة  من قبل الس
االستثمار بضرورة توجيه املستثمرين بإيصال 
ــى الطاقة  ــاد عل ــي باالعتم ــار الكهربائ التي
ــات التي  ــكان في احملافظ ــة قدر اإلم النظيف
ــق املفتوحة فيها  ــتغالل املناط باإلمكان اس
ــة جزء من  ــتثمرين بتهيئ ــك دعم املس وكذل
ــات وكذلك جتهيز  األرض خاصة لنصب احملط
هذه اجملمعات باحملطات بالتعاون مع احلكومة 

العراقية كونها اجلهة املانحة لالستثمار .

@Ú€Ïª@›‘‰i@äëbjÌ@5€a@›‘‰€a@fiÏ�çc
ÚÌÜ‰ÿ€a@GREEN K Max@ÒäÅbj€a
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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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وفي التطورات السياسية أكد رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني وولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، 
ــادل مبختلف  ــة التعاون املتب مواصل
ــوداني في  ــال مكتب الس اجملاالت.وق
بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني تلقى، مساء أمس 
ــني، اتصاالً هاتفياً من ولي  االول االثن
ــعودية،  ــد اململكة العربية الس عه
ــلمان بن عبد  ــن س ــر محمد ب األمي
ــهد االتصال  ــز آل سعود».وش العزي
ــي  ــادل التهان ــان «تب ــب البي بحس
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 
ــلّ وعال أن يعيده على  والدعاء هللا ج
ــالمية  البلدين واألمة العربية واإلس
ــرى خالل  ــر واالزدهار».وج ــر اخلي بواف
االتصال «بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة 
ــة  اإلقليمي ــا  القضاي ــن  م ــدد  ع
ــترك»،  ــة ذات االهتمام املش والدولي
ــة  ــى «مواصل ــد عل ــك التأكي وكذل
ــف  مختل ــي  ف ــادل،  املتب ــاون  التع
ــة  االقتصادي ــات  والقطاع ــاالت  اجمل
ــن إطار مجلس  ــتثمارية، ضم واالس
ــعودي،  الس ــي  العراق ــيق  التنس
ــتوى  ــي االرتقاء مبس ــهم ف ــا يس مب
ــعبي  العالقات، وحتقيق مصالح ش
ــد  ــي املزي ــا ف ــن وتطلعاتهم البلدي
ــة. في وقت  ــتقرار والتنمي ــن االس م
ــة الهجرة واملهجرين  قال رئيس جلن
ــليمان،امس  س ــريف  ش ــة  النيابي

ــات هو  ــون االنتخاب ــاء، إن قان الثالث
ــال  ــذي أدى إلى عدم إرس ــبب ال الس
املوازنة من رئاسة البرملان إلى اللجان 
النيابية اخملتصة، مستبعداً إعادتها 
ــي  ــليمان ف ــال س ــى احلكومة.وق إل
تصريح صحفي، إن «مشروع املوازنة 
ــة اجمللس، وحتى اآلن  في أروقة رئاس
لم تتم إحالته إلى اللجان اخملتصة، 
بسبب انشغال وانهماك اجمللس في 
ــون االنتخابات»،  ــالت قان إقرار تعدي
ــاً يؤمل من  ــاه «قانوناً ضروري عاداً إي
ــات األقضية  ــه أن جترى انتخاب خالل
ــام، وهناك تأكيد  والنواحي هذا الع
ــا بني الكتل  ــي عليه واتفاق سياس
السياسية ووضعت ضمن البرنامج 
أن  ــليمان،  س ــاف  احلكومي».وأض
ــبب  الس ــو  ه ــات  االنتخاب ــون  «قان
ــال املوازنة  ــدم إرس ــذي أدى إلى ع ال
ــان اخملتصة،  ــة إلى اللج من الرئاس
ــي املوقع  ــق السياس ــى التواف ويبق
ــي عدم  ــبب ف ــل هو الس ــني الكت ب
ــاً أن «البرملان  ــال املوازنة»، مبين إرس
ــى تعديالت قانون  ــوت عل رأى أن يص
ــة وبعد أن مت  ــات قبل املوازن االنتخاب
ــيتم  االنتهاء من هذه التعديالت س
ــى اللجان  ــون املوازنة إل ــال قان إرس
ــض  ــاك بع ــع، أن «هن اخملتصة».وتاب
ــادة املوازنة  ــوع إع ــة في موض املرون
إلى احلكومة بسبب اختالف أسعار 
ــن  ــد م ــاك العدي إنَّ هن إذ  ــط،  النف
األمور التي ميكن للحكومة تفاديها 

ــعار  برغم وجود تفاوت ملحوظ بأس
النفط»، الفتاً إلى أنَّ «الوقت يداهم 
ــبب  ــرار املوازنة، بس ــان في إق البرمل
ــي كتابتها، ولهذا  ــر احلكومة ف تأخ
ــرعة املمكنة  ــا بالس ــب متريره يج
ــي  ف ــة  للحكوم ــة  الفرص ــة  إلتاح
ــار سليمان،  تطبيق برنامجها».وأش
ــي املناقلة  ــان احلقَّ ف ــى أن «للبرمل إل
ــن  ــد م ــة العدي ــض، ومناقش واخلف
ــل احلكومة، وهذا األمر  األمور مع ممث
مطروح للنقاش ولكن من املستبعد 
ــة. على صعيد  ــا إلى احلكوم إعادته
ــتقل كاظم  ــب املس ــر أكد النائ آخ

ــتقلني امام فرصة  ــاض ان املس الفي
ــف واحد  ــي حتال ــول ف ــرة للدخ كبي
ــية  السياس ــاحة  الس ــاء في  للبق
ــات  تطلع ــن  ع ــي  حقيق ــر  كمعب
ــال الفياض في تصريح  اجلماهير.وق
صحفي ان ماحصل فجر امس االول 
ــة للناخبني الذين  ــني كان ضرب االثن
ــحني وقوى  ــم ملرش ــوا اصواته اعط
ــة والكبيرة  ــزاب احلاكم ــت لالح المت
بأي صلة .واضاف الفياض : ان وجود 
ــحصيات وقوى سياسية جديدة  ش
ــة العملية  ــدة لدميوم ــة اكي ضمان
ــس  ــى اس ــة عل ــية املبني السياس

ــة صحيحة وابعادها بهذا  دميقراطي
ــرخا كبيرا بهذه  القانون سيولد ش
العملية .واوضح ان عزوف الناخبني 
ــتحقاق  اس ــأي  ب ــاركة  املش ــن  ع
ــيتأثر به اجلميع  ــي مقبل س انتخاب
ولكن ان كانت املشاركة واالنتخاب 
ــتبقى  بعيدة عن القوى احلاكمة س
ــئة  الناش ــوى  والق ــخصيات  الش
ــية لتنفيذ  ــاحة السياس ــي الس ف
متطلبات الشارع واحتياجاته.وكان 
ــته  ــس النواب صوت في جلس مجل
ــدت  عق ــي  الت ــرة  عش ــة  السادس
ــي رئيس  ــد احللبوس ــة محم برئاس

اجمللس فجر امس االول بحضور (٢١٨) 
ــل الثالث  ــى قانون التعدي نائبا، عل
ــس النواب  ــات مجل ــون انتخاب لقان
ــات واالقضية رقم  ومجالس احملافظ
(١٢) لسنة ٢٠١٨ والذي جوبه برفض 
السياسية  والقوى  ــتقلني  املس من 
الناشئة. وفي السياق ذاته اكد رئيس 
ــان  ــي احس مركز التفكير السياس
ــة  املقبل ــات  االنتخاب ان  ــمري  الش
ستخلق ازمة جديدة بني قوى حتالف 
ــي تصريح  ــمري ف ــال الش الدولة.وق
ــانت ليغو  صحفي ان اقرار قانون س
ــرة في البرملان  من قبل القوى الكبي

ــف  ــيؤدي لضع ــلبي س ــر س مؤش
ــاركة باالنتخابات  ــة املش ومقاطع
ــاك  ــمري : هن ــاف الش املقبلة.واض
ــار في القراءة السياسية بعد  مس
ــط  يرتب ــات  االنتخاب ــون  ــرار قان اق
ــم / ادارة الدولة /  ــف احلاك بالتحال
ــيمضي الكمال االتفاقات  والذي س
ــة  صياغ ــادة  واع ــية  السياس
التحالفات فيما بينها على اسس 
جديدة ومتضي باجتاه االستعدادات 
ــة. املقبل ــة  احمللي ــات  لالنتخاب
ان االستعدادات  ــمري  الش واوضح 
ــات املقبلة قد تخلق ازمة  لالنتخاب
ــف الدولة /  ــا بينها / قوى حتال فيم
ــد تدفع الى انهاء  ألن االنتخابات ق
ــكل  ــات املرحلية التي ش التفاهم
ــار  ــها .واش ــف على اساس التحال
ــيخلق ازمة  الى ان اقرار القانون س
ــى بتأييد  ــدا ألنه ال يحظ كبيرة ج
ــعب ودعم املرجعية ومرفوض  الش
ــي التيار  ــادة ف ــث لق ــب حدي حس
الصدري والقوى الناشئة وسنكون 
امام ازمة ضد القانون والقوى التي 
ــد يكون  ــمري : ق ــع الش اقرته.وتاب
ــني ليس  ــي جانب مع ــد ف التصعي
بالتظاهر فقط وامنا ايضا مبقاطعة 
ــي  ــد يعط ــة وق ــات املقبل االنتخاب
ــاركة السياسية  ــرا بان املش مؤش
ــتوياتها ،وان عدم وجود  ــى مس بأدن
ــو االزمة  ــي جديد ه ــف سياس طي

بحد ذاتها.

بغداد/ البينة اجلديدة
قال محافظ البنك املركزي علي العالق،امس الثالثاء، إن أسعار صرف 
الدوالر «استقرت» بعد احلزم الثالث التي أطلقها البنك خالل الفترة 
املاضية.وذكر العالق في تصريح صحفي أن «إجراءات البنك املركزي 
ــاهمت في استقرار سعر  ــتمرة، واحلزم التي أطلقها جدية وس مس
صرف الدوالر وال نزال مستمرين في إجراءاتنا».وأضاف، أن «احتياطي 
ــرادات النفطية من خالل بيع النفط  ــك املركزي يعتمد على اإلي البن
كونه مصدر االحتياطيات من العملة األجنبية التي تأتي من صادرات 
ــاس في حتديد االحتياطي»، مبيناً  العراق النفطية يعد العامل األس

أن «احتياطي البنك املركزي املوجود ضمن املعايير الدولية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي جليل   أكد اخلبير االقتصادي والسياس
الالمي ان عرض موازنة عامة احتادية لثالث 
ــة مع قانون  ــة مالية متوافق ــنوات خط س
ــح  ــي تصري ــي ف الالم ــال  املالية.وق اإلدارة 
صحفي: لطاملا شكلت املوازنة عائقاً أمام 
تسيير أعمال الدولة وكانت جزءاً من خالف 
سياسي.لذلك فعندما وافق مجلس الوزراء 
على مشروع قانون املوازنة العامة االحتادية 
 .(٢٠٢٥،  ٢٠٢٤  ،  ٢٠٢٣) ــة  املالي ــنوات  للس
ــرنا  ــس النواب. استبش ــى مجل وأحاله إل
ــام املوازنة انفجارية حيث  خيرًا.رغم ان ارق
ــتبلغ قيمتها أكثر من ١٩٧ تريليون دينار  س
ــغيلية  ــار دوالر). واملوازنة التش (١٥١٫٥ ملي

تبلغ أكثر من (١٥٠) تريليون دينار (١١٥ مليار 
دوالر).واضاف الالمي : ان الشق االستثماري 
ــاً (٣٦ مليار دوالر).  بلغ أكثر من (٤٧) تريليون
والعجز في املوازنة سيبلغ (٦٣) تريليون دينار 
ــان عرض موازنة  ــار دوالر).لذلك ف (٤٨٫٤ ملي
ــي (خطة  ــنوات ه ــة احتادية لثالث س عام
ــون اإلدارة  ــة مع قان ــاءت متوافق مالية) ج
ــازت املادة (٤/ثانيا)  ــة االحتادي الذي أج املالي
منه منح السلطة التنفيذية تقدمي ملوازنة 
العامة متعاقبة لثالثة أعوام وتقدميها مرة 
ــرع موازنة السنة األولى  واحدة على أن تش
وتعتمد في التنفيذ.واوضح : اما بالنسبة 
ــد  ــا بع ــني فموازنتهم ــنتني الالحقت للس
ــر والتعديل  ــكان التغيي ــريعهما باالم تش

ــة على أن  ــلطة التنفيذي ــب الس ــن جان م
ــى التعديالت  ــواب عل ــادق مجلس الن يص
ــا  ــل وقته ــروف التعدي ــا ظ ــي تتطلبه الت
ــادي للبالد. ــي واالقتص ــرف املال ــا للظ تبع
ــة  ــلطة التنفيذي ــي : ان الس ــع الالم وتاب
ــاء مرونة كافية  ــن وراء ذلك إعط ــعت م س
ــرار املوازنة  ــل اق ــكالت تعط ــادي مش لتف
ــل ما حصل في  ــنوات القادمة مث في الس
ــف األعمال أو غير ذلك من  حكومات تصري
ــريعية بإإلضافة الى اتباع  املعوقات التش
ما يسمى بشفافية املوازنة اي إعطاء رؤية 
مستقبلية عن أولويات الوضع املالي للبالد 
ــاس تنفيذ  ــط وعلى اس على املدى املتوس

البرنامج احلكومي للسنوات الالحقة.

بغداد/البينة اجلديدة
ــهرية  ــابقة ش ــت وزارة الداخلية, أمس الثالثاء, اطالق مس أعلن
ــوزارة في بيان: «تود وزارة  ــجيع «احملتوى االيجابي».وقالت ال لتش
ــالم وفي إطار حرصها  ــة بدائرة العالقات واإلع الداخلية متمثل
ــي اإليجابي من  ــوى اإلعالمي والفن ــجيع أصحاب احملت على تش
ــرام، أن  ــة مواطنينا الك ــني وعام ــني واملعني ــني واإلعالمي الفنان
ــهرية لصناع هذا احملتوى والذي يتلخص  ــابقة ش تعلن عن مس
ــكل (فيلم) ال  ــيد فكرة عامة لصاحب احملتوى على ش في جتس
ــبا ويخصص  ــني او اي محتوى اخر يرونه مناس ــاوز الدقيقت يتج
ــرق لبلدنا من  ــابقة حول اظهار الوجه املش املوضوع لهذه املس
جميع النواحي التاريخية واالثرية والعمق احلضاري للعراق ودوره 
الريادي على االصعدة كافة».واضافت أنه «ستكون هناك جوائز 
ــة للفائزين الثالثة األوائل يقدمها وزير الداخلية عبد االمير  مالي
ــة قدرها ثالثة  ــز األول: جائزة مالي ــمري وكما يأتي:١- الفائ الش
ــار.٢- الفائز الثاني: جائزة مالية قدرها مليونا دينار.٣-  ماليني دين
ــارت الى ان  ــزة مالية قدرها مليون دينار.واش ــز الثالث: جائ الفائ
ــتتولى تقييم  ــات واإلعالم س ــي دائرة العالق ــة التحكيم ف جلن
ــة األوائل»، منوهةً الى أنه «تقدم  ــال وإعالن الفائزين الثالث األعم
ــة ١٠/ ٤/ ٢٠٢٣».واوضحت  ــن ٤/١/ ٢٠٢٣ ولغاي ــال للمدة م األعم
ــدد موعد الحق  ــوم ٢٠ /٤ / ٢٠٢٣ فيما يح ــتعلن ي ان النتائج س
الستقبال الفائزين في مقر دائرة العالقات واإلعالم بحضور عدد 

من وسائل اإلعالم.

ديالى/ البينة اجلديدة
ــس، مخططا  ــوة امنية، ام  أحبطت ق
ارهابيا الستهداف قوات اجليش جنوب 
بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مدير 
ــي في تصريح  ــرز نزار اللهيب ناحية به
ــة القت  ــوة امنية خاص ــي ان ق صحف

ــني تقلهم  ــة ارهابي ــض على ثالث القب
عجلة عند نقطة تفتيش امنية جنوب 
ــوب بعقوبة وبحوزتهم هويات  بهرز جن
ــلحة كانوا  ــة واس ــة امني ــل صف حتم
ــتهدف النقاط االمنية  يخططون الس
ــوات االمن  ــوات اجليش .واضاف ان ق لق

ــا خاصة في املناطق  عززت من تواجده
ــراف بغداد  ــوب ديالى واط ــي بني جن الت
ــك، أطاحت  ــارئ .الى ذل ــبا ألي ط حتس
ــة  بثالث ــكرية  العس ــتخبارات  االس
ــى .وذكرت  ــي ديال ــن ف ــني خطري إرهابي
ــتخبارات في بيان انه مت بعمليتني  االس

ــز  ــتخباري ممي ــد اس ــني وجه منفصلت
ــى التابع  ــات ديال ــادة عملي ــم قي لقس
ــكرية  العس ــتخبارات  االس ــة  ملديري
ــوات األمنية نصب  ــع الق ــاون م وبالتع
كمينني محكمني في سيطرة الـ (١٠٩) 
ــداد وديالى  ــة بني محافظتي بغ الواقع

ــن إلقاء  ــفرا ع ــات أس ــة الفاطمي وقري
ــني مطلوبني  ــى( ٣ ) إرهابي ــض عل القب
ــادة (٤) إرهاب  ــكام امل ــاء وفق أح للقض
ــدود الفاصلة بني  في قضاء بلدروز واحل
ــوزة اثنني منهما مواد  بغداد وديالى بح

متفجرة ورايات لداعش وأسلحة.
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ــي القوات االمنية  ــر الطبي للجرحى واملصابني ف ــن اعتمادا على التقري واالخري
ــم والبكم ،  ــمل ايضا الص ــعبي.واضاف «، ان « التعديالت ستش ــد الش واحلش
ــتهم بدال من توقفها عند مرحلة الرابع االبتدائي  ــماح باكمال دراس ومنها الس
ــتلزمات من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي «، مبينا «  ، مع توفير كافة املس
اوكلت مهام اخرى الى وزارتي العمل والصحة بالتناوب ، فضال عن اصدار بطاقة 
ــا دخولهم املطار  ــريحة تتضمن جملة امتيازات ، منه ــة خاصة لهذه الش هوي
ــفر بنسبة ٥٠٪ مع املرافق  ــعار تذاكر الس عبر منفذ مروري خاص وتخفيض اس
ــبة من مقاعد التقدمي للدراسات  الغراض العالج الطبي ، وكذلك تخصيص نس

العليا ومقاعد احلج والتوظيف ، وتوزيع قطع االراضي في احملافظات.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، اكتشاف عشرات 
ــة االجتماعية ،  ــبكة احلماي اآلالف من املتجاوزين على ش
فيما أكدت إجراء مسح ميداني ألكثر من (٦٠٠) ألف اسرة 
ــؤون االجتماعية أحمد  ــتحقة.وقال وزير العمل والش مس
ــرات  ــاف عش ــدي في تصريح صحفي أنه «مت اكتش األس
ــة االجتماعية  ــبكة احلماي ــن املتجاوزين على ش االالف م
ــيتم تغرمي املتجاوزين وغير املستحقني». «، مبينا انه «س
وأضاف، «قدمنا برنامجا لالعداد الذي سيشمل املتقدمني 
ــى ان «عدد  ــث عنها»، الفتا ال ــيتم البح واالعداد التي س
ــخص».وتابع  ــني من ذوي االعاقة بلغ (٤٠٣) االف ش املتقدم
األسدي: «طلبنا من وزير الصحة زيادة اعداد وساعات عمل 
اللجان الطبية ملقابلة ذوي االعاقة، الن هناك جلنة واحدة 
في كل محافظة وجتري املقابالت مرة واحدة في االسبوع».
ــة في وزارة  ــام احلماية االجتماعي ــن جانبه، قال مدير ع م
ــدد املتقدمني  ــوري أنه «بلغ ع ــد الرحمن املنص العمل عب
ــجيل في  ــي اطلقتها وزارة العمل للتس ــى املنصة الت عل
ــرة»،  ــبكة احلماية االجتماعية مليونني و(٨٠٠) الف اس ش
ــتبعاد (٩٥٠) الف اسرة، وبقيت بحدود  مؤكدا انه مت «مت اس
ــرة».وأضاف، « لدينا نسبة لالقضية  مليون و(٩٠٠) الف اس
ــراف وزير  ــح امليداني باش االكثر فقرا وبدأت عمليات املس
ــدا «اجرينا  ــل الفقيرة»، مؤك ــن العوائ ــل للبحث ع العم

مسحا ميدانيا ألكثر من (٦٠٠) الف اسرة.

@ÚÓ‰üÎ@Ú”b�i@H132@IâaÜïg
›ïÏΩa@pb‡Ó´@ø@¥yãb‰‹€

بغداد / البينة اجلديدة 
ــلم عشرات النازحني  أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، تس
ــة .وذكرت الوزارة في  ــات املوصل، بطاقتهم الوطني مبخيم
ــار وصالح الدين  ــاً من محافظات األنب ــان ان (١٣٢) نازح بي
ــة، ضمن جهود دعم  ــلموا بطاقاتهم الوطني ونينوى، تس
ــكالتهم .واضافت:  فئات عناية الوزارة وإيجاد احللول ملش
ــرة الهجرة في  ــبق بني دائ ــيق املس ــلم مت بالتنس ان التس
ــة ،  ــوازات واإلقام ــة واجل ــوال املدني ــة األح ــوى، ومديري نين
ــوس املعنية بالشؤون القانونية وإصدار  ومنظمة األنترس
ــرق واللجان اخلاصة  ــكات، باإلضافة جلهود الف املستمس

بإصدار املستمسكات التي حضرت داخل اخمليمات.



Äbnnœ¸a@ÚπåÁ@⁄âaÜnm@aÜ‰€ÏÁÎ@@ÚÓiÎâÎ˛a@pbÓ–ñn€a@ø@Êbq@Ôé„äœ@ãÏœ

متابعة / البينة الجديدة

اعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، عن 
ــي  ــمية لالحتاد الروس تقدمي دعوة رس
للعب منتخبه مباراة ودية في العراق 

في ايام «الفيفا دي» املقبلة.
ــو احتاد الكرة غالب الزاملي   وقال عض
ــس االحتاد العراقي  «اجتمعنا انا ورئي
ــودة الى بغداد  ــان درجال قبل الع عدن
ــي  مع رئيس واعضاء من االحتاد الروس
ــى مباراة  ــدم، ومت االتفاق عل لكرة الق
ــالل ايام  ــراق خ ــي الع ــام ف ــة تُق ودي
ــا دي) املقبلة املصادف من يوم  (الفيف

٢٠ ولغاية ٢٨ من آذار احلالي».
ــي ابدى  ــى ان، االحتاد الروس ــار ال واش
ــه املبدئية  ــديدة وموافقت رغبته الش
ــت احملدد  ــي الوق ــراق ف ــور للع للحض
ــب  ــني منتخ ــة ب ــاراة ودي ــوض مب خل

البلدين .
ــت الزاملي الى ان، االحتاد العراقي  ولف
ــي بطولة  ــاركة ف ــى دعوة للمش تلق
ــر و إيران و  ــا قط ــارك به ــة مش رباعي
ــي اململكة  ــام البطولة ف األردن، و تق
ــان  ــهر نيس ــمية ش ــة الهاش األردني

املقبل.
ــن  ــث ع ــح يبح ــاد اصب ــني ان االحت وب
ــي  الت ــة  الودي ــات  واملباري ــوالت  البط
ــتوى  تخدم املنتخب وتكون على مس
ــن خالل  ــة م ــتفادة الفني ــالٍ لالس ع

املشاركات.
ــي ان، الوفد  ــياق ذكر الزامل وفي الس
ــوم أمس االول االثنني  العراقي وصل ي
في الساعة السابعة والنصف مساء 

ــاس وكادره  الى بغداد ، بضمنه كاس
ــودة الى  ــن فضلوا الع ــاعد الذي املس
ــة الالعبني العراقيني في  بغداد ملتابع
ــة  ــد اجتماعات ملناقش ــدوري وعق ال
ــراق  ــاء الع ــي لق ــدث ف ــل ماح وحتلي

وروسيا االخيرة.
ــب العراق خاض لقاءً ودياً  وكان منتخ
ــت بفوز  ــي وانته ــام نظيره الروس أم

روسيا ٢-٠ .

متابعة / البينة الجديدة

ــب جمهورية  ــق منتخ حق
ــوز  ــطى الف ــا الوس أفريقي
ــه على التوالي في  الثاني ل
ــى  إل ــة  املؤهل ــات  التصفي
ــا  ــات كأس أمم أفريقي نهائي
٢٠٢٣ املقررة في كوت ديفوار 
مطلع العام املقبل، وتغلب 
على منتخب مدغشقر ٢ - 

صفر.
ــتهل منتخب  ــد أن اس وبع
جمهورية أفريقيا الوسطى 
ــات  ــي التصفي ــواره ف مش

ــق  حق ــادل،  وتع ــارة  بخس
ــقر في  ــوز على مدغش الف

اجلولة الثالثة ثم كرر الفوز 
ــه االثنني  على الفريق نفس

املاضي في اجلولة الرابعة من 
مباريات اجملموعة اخلامسة. 
وحسم منتخب جمهورية 
ــطى املباراة  ــا الوس أفريقي
نظيفني  ــني  بهدف لصاحله 
مافوتا  ــس  لوي ــجلهما  س
 . و٨٢   ٤٠ ــني  الدقيقت ــي  ف
ــة  ــد جمهوري ــع رصي وارتف
أفريقيا الوسطى إلى سبع 
نقاط متساويا في ذلك مع 
ــي متصدر  الغان ــب  املنتخ
ــي  يلتق ــذي  وال ــة  اجملموع
ــي وقت  ــره األجنولي ف نظي

الحق.

متابعة / البينة الجديدة

ــرة القدم،    ــاد العراقي لك ــن االحت أعل
ــدوري  ــات ال ــتئناف منافس ــن اس ع

املمتاز مطلع الشهر املقبل .
ــو االحتاد، الناطق االعالمي  وقال عض
أحمد املوسوي إن االحتاد وبالتنسيق 
ــابقات حدد يوم الثاني  مع جلنة املس
ــل موعدا  ــان املقب ــهر نيس ــن ش م
الستئناف الدوري املمتاز بعد توقفه 
خالل ايام الفيفا دي. وأشار املوسوي، 
ــتمر دون توقف  إلى أن الدوري سيس
ــه، مبينا  ــو مخطط ل ــب ماه وحس
ــام إقامة  ــاد يحرص على نظ أن االحت

ــق االلية  ــدوري املمتاز وف ــات ال مباري
ــني أن اجلهاز الفني  ــول بها . وب املعم
ــى  ــرص عل ــي يح ــب الوطن للمنتخ
ــار  ــدوري واختي ــات ال ــة مباري متابع
العبني جدد لتمثيل املنتخب وفق ما 
ــجم مع أفكاره .  ويتصدر فريق  ينس
ــدوري املمتاز  ــرطة ترتيب فرق ال الش
ــة (٢١) برصيد (٤٢)  بعد انتهاء اجلول
ــه القوة اجلوية بالوصافة  نقطة، يلي
ــة، والكهرباء ثالثا  برصيد (٤١) نقط
ــن بفارق  ــة لك ــد اجلوي ــس رصي بنف
ــداف ثم الزوراء رابعا برصيد (٤٠)  األه
ــا برصيد  ــة، ثم الطلبة سادس نقط

(٤٨) نقطة .

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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 خالد جاسم

ــانية  ــاد اإلنس ــبات ذات األبع ــي املناس ــرة ه كثي
ــا العالم وحتظى  ــي يحتفي به ــة الت واالجتماعي
باهتمام استثنائي في معظم دول املعمورة ، وفي 
يوم الثامن من آذار احلالي احتفل العالم  املتحضر 
ــه الدول  ــرأة، يوم حتتفي في ــي للم ــوم العامل - بالي
ــة واملعنية باملرأة  ــات املهتم واملنظمات واملؤسس
ــية  ــف اجملتمع باإلجنازات السياس ــا نص باعتباره
ــة واالجتماعية  ــة والعلمية والرياضي واالقتصادي
وغيرها التي حتققها النساء بينما حتصل النسوة 
ــيا وكوبا والصني  ــض دول العالم مثل روس في بع
ــوم اجلميل الذي  ــل بهذا الي ــازة من العم على إج
تأسس عام ١٩٤٥ على أثر انعقاد أول مؤمتر لالحتاد 
ــي مدينة احلب  ــي العاملي ف ــائي الدميوقراط النس

واجلمال وعاصمة األناقة باريس . 
ــن فعاليات في  ــالل متابعتي لبعض ماجرى م وخ
العالم بهذه املناسبة الكبيرة التي تهمنا جميعاً 
وليس النساء فقط أردت اإلفصاح عن أهمية املرأة 
ودورها الكبير سلباً أو إيجاباً واهتمام العالم بكل 
ما يحدث لها في عالم اليوم وما تشكل فيه املرأة 
ــاس وهي خواص ما تزال  من حجم كبير وثقل أس
بعيدة إن لم تكن معدومة متاماً عن واقع حال املرأة 
العراقية مبن في ذلك حضورها في الرياضة ، إذ أنها 
وبرغم التوجيهات املستمرة والتأكيدات املتالحقة 
ــؤولة عن القرار  ــن اجلهات الرياضية العليا املس م
ــتراتيجية الرياضة في البالد  ــم س الرياضي ورس
ــتثنائي وتوفير العناية غير  بضرورة االهتمام االس
ــوية ،إال أن معظم وال أقول  العادية بالرياضة النس
ــات والتأكيدات  ــع من تصدر إليهم التوجيه جمي
ومايكتب اليهم من مناشدات ومتنيات صادرة عن 
ــرات الندوات واملؤمترات وامللتقيات التي جتمع  عش
ــوية  ــد الرياضة النس كلها على إعادة احلياة جلس
ــنوات - سواء كان  ــريرياً منذ س ــبه امليتة س – ش
املعنيون بهذه النداءات مجالس إدارة على صعيد 
ــة أو هيئات إدارية لالحتادات املركزية ،ما تزال  األندي
ــي  ــاء وفق منظور هامش تتعامل مع رياضة النس
ــل وفقير جداً ، وال نقول  ــم إال جزءاً فقيراً ب ال يترج
ــة العليا  ــة الرياضي ــن السياس ــاً م ــدوم متام مع
ــورق وبصيغة متنيات ومطالبات  املوضوعة على ال
خجولة ليس اال، لدعم النشاط الرياضي النسوي 
ــن األندية  ــراً م ــادات وكثي ــض االحت ــا أن بع ،مثلم
ــوية – الفالنية – ال  ــة النس ــزال ترى أن اللعب ما ت
ــة على مدار  ــيئاً في األرصدة املنهجي ــكل ش تش
ــم إدارات األندية  ــل وان معظ ــم الرياضي ،ب املوس
ــديد ترى في رياضة حواء  واالحتادات ولألسف الش
ــس افتقاد هذه  ــالً عليها ، وهو أمر يعك عبئاً ثقي
ــة والبصيرة الثاقبة  االدارات الى الرؤية الصحيح
لواقع الرياضة النسوية ، وماهو مرسوم لها على 
ــم مؤشرات  ــتقبلي املنظور والذي يرس املدى املس
ــوية ،  ــوداوية عن الرياضة النس ــاؤم وصوراً س تش
ــتثناءات  طاملا ان هذه الرياضة صارت من بني االس
ــاً واملهددة باالندثار والنقول  الرياضية النادرة حالي

إنها مهددة باالنقراض.!
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متابعة / البينة الجديدة
ــة لنادي  ــة اإلداريّ ــمت الهيئ س
ــرطة،  محمد النجار مدرباً  الش
ــلة خلفاً  ــرةِ الس ــا لك لفريقه
ــان الذي قدم  للمدرب علي فرح
ــتقالته في وقت سابق.وقال  اس
ــرطة،  املدير اإلعالمي لنادي الش
ــاني  إن «النجار  ــني اخلرس حس
ــق  للفري ــه  بقيادت ــر  سيباش
ــة التي  ــه املقبل ــراً ملبارات حتضي

نادي احلشد  بفريق  ــتجمعه  س
ــات  منافس ــن  ضم ــعبي،  الش
العراقي  للدوري  النهائية  األدوار 

املمتاز».
 يذكر  أن النجار، متكن  من قيادةِ 
املنتخب الوطني للعبة للتأهل 
إلى التصفيات النهائيةِ لبطولة 
ــراز لقب  ــن إح ــالً ع ــيا، فض آس

بطولة آسيا ثالثة في ثالثة.

متابعة / البينة الجديدة
ــابقات في  املس ــة  قررت جلن
ــيّ لكرةِ القدم،    االحتادِ العراق
ــت مباراتني في  ــرَ توقي تغيي
اجلولة الـ١٧ من دوري الدرجة 

األولى.
ــان  بي ــي  ف ــاد  االحت ــال  وق
ــررت  ق ــابقات  املس ــة  «جلن
ــاراة امليناء  تغيير  توقيت مب
ــاتِ  ــن مباري ــماوة ضم والس
ــرة  عش ــابعة  الس ــةِ  اجلول
ــى غدا  ــة األول ــدوري الدرج ل
اخلميس من الساعةِ الثالثة 
عصراً إلى الساعةِ التاسعة 
ــن اليوم  ــاءً م ــف مس والنص

نفسه».
ــة «تغيير  اللجن ــررت  ق كما 
نادي  ــباب  ــاراة ش توقيت مب

ــادي  ن ــباب  ش ــع  م ــاء  املين
ــةِ  اجلول ــن  ضم ــة  الديوانيّ
اخلامسة لدوري شباب املُمتاز 
ــى  ــة إل ــاعةِ الثالث ــن الس م
ــاعة التاسعة والنصف  الس
ــه  ــوم نفس الي ــن  ــاءً م مس
أن «التغيير  ــة  ــاً»، مبين أيض
ــابق  ــت الس ــاء ألن التوقي ج
ــع  ــب م ــني ال تتناس للمبارات
ــهر  ــي ش ــني ف ــع الالعب وض

رمضان املبارك».

متابعة / البينة الجديدة
ــن بفوزها  ــن دبل ــا م ــادت فرنس ع
ــات اجملموعة  ــي منافس ــي ف الثان
كأس  ــات  تصفي ــن  م ــة  الثاني
ــاب إيرلندا  ــا ٢٠٢٤ على حس أوروب
ــدا  ــت هولن ــا عوض ــر، فيم ٣-صف
ــاً من  ــية افتتاح ــا القاس هزميته
ــى منتخب جبل  ــوز عل ــالل الف خ
طارق املتواضع ٣-صفر. واستهلت 
التصفيات  ــوارها في  فرنسا مش
بفوز ساحق على هولندا ٤-صفر، 
ــد  ــا اجلدي ــة لقائده ــا ثنائي بينه
ــال  ــداف موندي ــي ه ــان مباب كيلي
قطر ٢٠٢٢ الذي كان حاضراً غائباً 
اإلثنني املاضي  في لقاء كان بطلة 
بنجامان بافار الذي سجل الهدف 

الوحيد مطلع الشوط الثاني.
ــة بني  ــد املواجه ــا تعي ــاً م ودائم
املنتخبني الى الذاكرة اجلدل الذي 
ــي امللحق املؤهل  رافق لقاءهما ف
ــس  ــني مل ــال ٢٠١٠ ح ــى موندي ال

ــري هنري الكرة بيده في اإلياب  تيي
ــا لوليام غاالس الذي  قبل أن ميرره
سجل هدف التعادل لفرنسا ١-١ 
ــوط اإلضافي األول (فازت  في الش
ــت  ــر وتأهل ــاً ١-صف ــا ذهاب فرنس

بالتالي الى النهائيات).
ــني بعدها  ــة اإليرلندي وازدادت نقم
ــاً من ثمن  ــة خروجهم أيض نتيج
ــا ٢٠١٦ على يد  ــي كأس أوروب نهائ
ــا  ــارة ١-٢ بعدم ــوك» باخلس «الدي
ــجيل  ــباقني الى التس كانوا الس
ــل أن يرد  ــى قب ــق األول ــي الدقائ ف
ــة بداية  ــان بثنائي ــوان غريزم أنط
ــوط الثاني الذي أكمله روبي  الش

كني ورفاقه بعشرة العبني.
ــية  الفرنس ــة  األفضلي ــم  ورغ
الكبيرة، عجز رجال املدرب ديدييه 
ديشان عن تهديد املرمى اإليرلندي 
ــى الدقيقة ٣٨  ــكل فعلي حت بش
ــن  ــاً م ــان قريب ــا كان غريزم عندم
ــية بعد  ــجيل برأس افتتاح التس

ــار، لكن محاولته  عرضية من باف
مرت بجانب القائم األيسر.

ــر  ــي أواخ ــون ف ــط اإليرلندي ونش
ــى  املرم ــددوا  وه األول  ــوط  الش
ــة  الثابت ــرات  بالك ــي  الفرنس
ــن دون الوصول  ــن م ــة لك املتتالي
ــك مينيان، فانتهي  الى مرمى ماي

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ــي  ف ــوا  ضرب ــيني  الفرنس ــن  لك
ــوط الثاني بهدف  ــتهل الش مس
ــذي افتك الكرة بعد  رائع لبافار ال
ــوا كولني  متريرة خاطئة من جوش
ــة من  ــا صاروخي ــل أن يطلقه قب
مشارف املنطقة لترتد من القائم 

الى الشباك (٥١).
ــن  م ــني  قريب ــيون  الفرنس وكان 
ــديدة بعيدة من أدريان  الثاني بتس
ــني بازونو  ــن احلارس غاف ــو لك رابي
ــاه (٧٦)،  ــي الدفاع عن مرم تألق ف
ــتفيق أصحاب األرض  ــل أن يس قب
في الدقائق األخيرة من دون جناعة، 
ليسقطوا في اختبارهم األول في 
ــق مينيان  ــة بعد تأل ــذه اجملموع ه
ــية كولني في الوقت  في صد رأس
ــان «األمر صعب  القاتل. وقال ديش
ــذا املنتخب  ــع ه ــدوام م ــى ال عل
اإليرلندي الذي يتسم بالعدوانية. 
ــداً أن تخوض  ــهالً أب ليس األمر س
ــن  ــام، لك ــة أي ــي ثالث ــني ف مبارات
اجملموعة (الفريق) قوية، ويتعاملون 
ــاراة  ــت مب ــداً. كان ــر جي ــع األم م
ــاراة اجلمعة  ــن مب ــوأ م ــوم أس الي
ــه.  لكن اخلصم لم يكن هو نفس
ــت نقاط هي النتيجة املثالية  س
ــني االعتبار  ــي ع ــا ف ــا أخذن إذا م

ــي الضئيل بني هاتني  الفارق الزمن
ــة  للمجموع ــا  تهانين ــني.  املبارات
ــو أن الطريق ما زال طويالً».  حتى ل
ــزت هولندا عن  ــردام، عح وفي روت
ــحني على  ــا الكاس ــرار فوزيه تك
ــي تصفيات مونديال  جبل طارق ف
ــر)، لكنها  ــر و٦-صف ٢٠٢٢ (٧-صف
أمنت النقاط الثالث األولى بفوزها 
ــد  ــدرب رونال ــة امل ــر، مانح ٣-صف
ــاره األول في مهمته  كومان انتص
ــتعادها  ــدة القدمية التي اس اجلدي
بعد رحيل اخملضرم لويس فان خال 

بعد مونديال قطر.
ونظراً لتواضع مستوى اخلصم، لم 
تتأثر هولندا بالغيابات الكثيرة في 
ــبب اإلصابة  صفوفها إن كان بس
أو الفيروس الذي تعافى منه قلب 
ــارك  الدفاع ماتيس دي ليخت وش
ــذي  ــو ال ــودي خاكب ــياً، وك أساس

شارك في الشوط الثاني.
ــجيل  وافتتح ممفيس ديباي التس

ــي الدقيقة ٢٣  ــاب األرض ف ألصح
ــر عرضية من  ــية إث ــرة رأس من ك
ــده  ــاً رصي ــس، رافع ــزل دومفري دن
ــي ٨٨ مباراة بألوان  الى ٤٤ هدفاً ف
ــي»، فأصبح على بعد ٦  «البرتقال
أهداف من الهداف التاريخي روبن 
ــي. وكان هدف مهاجم  ــان بيرس ف
أتلتيكو مدريد اإلسباني الفاصل 
ــوط األول،  بني الفريقني خالل الش
ــف نايثن أكيه الثاني  قبل أن يضي
ــرة بعد استراحة الشوطني  مباش
ــة أخرى  ــر عرضي ــية إث ــرة رأس بك
ــس (٥٠). وباتت مهمة  من دومفري
هولندا أكثر سهولة بعد طرد ليام 
ــف أكيه هدفه  ــر (٥١)، ليضي ووك
ــديدة  الثاني من تس ــخصي  الش
بعيدة (٨٢) ضمن بها رجال كومان 
ــوا على  ــى، ليصبح ــاط األول النق
ــافة ذاتها من اليونان الفائزة  املس
ــة األولى على جبل طارق  في اجلول

٣-صفر أيضاً.
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ــي، أنّ املوقع  ــني املاض ــا، االثن ــت فرنس اعلن
ــية  ــي للجمعية الوطنية الفرنس اإللكترون
ل منذ الصباح نتيجة هجوم  (البرملان) معطّ
ــة  اإللكتروني ــة  القرصن ــة  ــه مجموع تبنّت
ــاً لدعم  ــم» انتقام ــيا «نو ني ــة لروس املوالي
ــكي،  ــس لكييف.وقال إيفان فونتارينس باري
ــة تاليس املكلف  ــر الفنّي في مجموع املدي
ــيبراني، إنّ «املوقع اإللكتروني  ــاع الس بالدف
ــن اخلدمات» من  ــوم «حرمان م ــرّض لهج تع
ــن الطلبات مبا يفوق  ــيل م طريق إغراقه بس
ــى  ــار إل ــل معها».وأش ــى التعام ــه عل قدرت
ــكو  ــة موالية ل موس ــة قراصن أنّ «مجموع
ــها اسم «نو نيم ٠٥٧(١٦)»  تطلق على نفس
ــى موقع  ــا عل ــر قناته ــوم عب ــت الهج تبنّ

ــبب دعمها  ــا بس ــرام انتقاما من فرنس تلغ
ــد  أح ــي  وه ــا،  فرنس ــهدت  ل أوكرانيا».وش
أهدافهم املعتادة، العديد من الهجمات من 
ل  ــبوع املاضي عطّ ــوع مؤخراً.واألس هذا الن
القراصنة موقع مطارات باريس واستهدفوا 
ــن الداخلي.وقالت  ــع اإلدارة العامة لألم موق
ــع اتصاالتهم إنّ  مجموعة تاليس التي تتاب
«هذين الهجومني تبنّتهما مجموعة أخرى 
ــيا».وتقوم «نو  ــة املوالني ل روس من القراصن
ــت في آذار ٢٠٢٢ وتتواصل  نيم» التي تأسس
ــذ  بتنفي ــة  واإلنكليزي ــية  الروس ــني  باللغت
ــن اخلدمة».وازدهرت هذه  هجمات «حرمان م
ــذ أن غزت  ــكو من ــات املوالية ل موس اجملموع
ــرك دون طلب فدية  ــا. وتتح ــيا أوكراني روس

على عكس القراصنة التقليديني.
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ــة،  األميركي ــة  اخلارجي وزارة  ــت  أعلن
ــي ، أنها طلبت من تركيا  اإلثنني املاض
ــتمرار في تصدير النفط. والعراق االس
ــل التصدير «ال  ــارت إلى، ان تعطي وأش
ــت وزارة النفط  ــدم أي طرف». وكان يخ
ــان إن  ــبت املاضي في بي ــت الس أعلن
ــه هيئة  ــي أصدرت ــم النهائ قرار احلك
ــارة  ــة التج ــة لغرف ــم التابع التحكي

ــح العراق،  ــس لصال ــة في باري الدولي
ــوى  ــان أن «الدع ــاف البي اخلميس.وأض
ــا خملالفتها  ــد تركي ــا العراق ض رفعه
أحكام اتفاقية خط األنابيب العراقية 
ــام ١٩٧٣ والتي  التركية املوقعة في ع
ــال احلكومة  ــوب امتث ــى وج تنص عل
ــب العراقي  ــات اجلان ــة لتعليم التركي
ــط اخلام  ــة النف ــق بحرك ــا يتعل فيم
ــز التخزين  ــع مراك ــى جمي ــدر إل املص

النهائية».وقالت  ــة  واحملط والتصريف 
ــة في حكومة  ــروات الطبيعي وزارة الث
ــي،  ــبت املاض ــتان، الس ــم كردس إقلي
ــم التجاري  ــرار محكمة التحكي إن ق
الدولية في باريس «لن يعيق عالقاتنا» 
ــة االحتادية في بغداد، التي  مع احلكوم
ــب دعوى  ــابق كس أعلنت في وقت س
ــي قضية تصدير النفط من  قانونية ف

اإلقليم عبر تركيا.
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ــدن بتنكيس  ــو باي ــي ج ــس األميرك ــر الرئي أم
ــا حادث  ــدادا على ضحاي ــة ح ــالم الوطني األع
ــة  ــذي وقع في مدرس ــوي ال ــار الدم ــالق الن إط
ــفيل بجنوب  ــة في مدينة ناش ابتدائية خاص
ــبما ذكر البيت األبيض  الواليات املتحدة.وحس
ــت األبيض  ــالم فوق البي ــان له، فإن األع في بي
والوكاالت احلكومية األمريكية األخرى وكذلك 
ــة والقواعد  ــية األمريكي ــات الدبلوماس البعث
ــكرية في اخلارج ستبقى منكسة حتى  العس
ــي ٣١ آذار ٢٠٢٣.وقتل ثالثة  ــمس ف ــروب الش غ
ــابة أطلقت  ــة بالغني برصاص ش ــال وثالث أطف

ــة ابتدائية في ناشفيل قبل أن  النار في مدرس
ــة ألقاها في البيت  ــرطة.وفي كلم ترديها الش
ــض، قال بايدن «هذا عمل بغيض»، محذرا  األبي
ــزق روح أمتنا» داعيا  ــلح «مي من أن العنف املس
ــلحة  ــددا إلى حظر بيع األس ــرس مج الكونغ
الرشاشة لألفراد.وأعلن قائد شرطة ناشفيل، 
ــة نفذته  ــون دريك، أن إطالق النار في املدرس ج
ــل (٢٨  ــي أودري هي ــيا ه ــرأة متحولة جنس ام
عاما)، التي خططت للهجوم مسبقا، وأضاف 
أن التحقيق يعمل على حتديد دوافع املهاجمة، 
ــدى  إح ــب  ــة، حس مرتبط ــون  تك ــد  ق ــي  الت

الفرضيات، بتغيير هويتها اجلنسية.
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ــود أدلة على  ــى وج ــون أمميون إل ــار حقوقي أش
ــق الليبيني  ــانية بح ارتكاب جرائم ضد اإلنس
ــتعباد  االس ــا  بينه ــا،  ليبي ــي  ف ــن  واملهاجري
اجلنسي.احملققون الذين كلفهم مجلس حقوق 

ــدوا كذلك  ــألمم املتحدة انتق ــان التابع ل اإلنس
ــا للقوات الليبية  ــاله دعم االحتاد األوروبي إلرس
ــاهمت في ارتكاب جرائم  التي يقولون إنها س
ضد املهاجرين والليبيني.وتأتي تلك النتائج في 
تقرير جديد شامل استند إلى مقابالت مع مئات 
ــخاص مبن فيهم مهاجرون وشهود عيان. األش

ــر والتهريب،  وخالل التحقيق في االجتار بالبش
خلص احملققون املدعومون من األمم املتحدة إلى 
«أن هناك أسبابا تكفي لالعتقاد بأن املهاجرين 
ــا هم ضحايا جرائم ضد  في جميع أنحاء ليبي
اإلنسانية وأن أعمال القتل واالختفاء القسري 
ــي  اجلنس ــف  والعن ــترقاق  واالس ــب  والتعذي
ــانية  ــا من األعمال الالإنس واالغتصاب وغيره
ــفي».ووجه  ــالل احتجازهم التعس ــب خ تُرتك
ــات ل خفر  ــه التحديد اتهام ــى وج ــر عل التقري
ــه الكتلة  ــذي قدمت ل ــي، ال ــواحل الليب الس
ــنوات.وبرزت ليبيا  األوروبية الدعم على مدى س
ــية  ــنوات األخيرة كنقطة عبور رئيس في الس
ــة حياة أفضل  ــن الباحثني عن نوعي للمهاجري
ــطاء  ــا واجهت انتقادات نش ــي أوروبا، ولطامل ف
حقوق اإلنسان بسبب األوضاع املأساوية التي 
يعانيها املهاجرون.وبهذا التقرير تختتم مهمة 
ــاؤها منذ ما يقرب  تقصي احلقائق التي مت إنش
ــي االنتهاكات  ــنوات للتحقيق ف ــالث س ــن ث م
ــمال إفريقيا. احلقوقية بالدولة الواقعة في ش
ــت ليبيا في أتون الفوضى بعد االنتفاضة  وغرق
ــمال األطلسي عام ٢٠١١  التي دعمها حلف ش
ــة بالزعيم الليبي معمر  والتي أدت إلى اإلطاح
ــمة  القذافي وقتله الحقا، وتركت البالد منقس

بني حكومتني متنافستني في الشرق والغرب.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــني  ــر اخلارجية االيراني حس ــن وزي اعل
ــني املاضي، بان  ــر عبد اللهيان، االثن أمي
ــوة مللك  ــال دع ــة بصدد إرس اجلمهوري
ــد  ــال عب ــارة طهران.وق ــعودية لزي الس
اللهيان، في تصريح صحفي، ان:»هناك 
ــقف  ــون بالبرملان لوضع س مقترح قان
ــاب احلوار لن يبقى  ملفاوضات النووي وب

ــعودي  الس «العاهل  مفتوحا».واضاف 
ــي لزيارة  ــس رئيس ــوة للرئي ــل دع أرس
ــوة مماثلة». ــل إليه دع اململكة وسنرس
ــان «ملتزمون بالتعاون  واكد عبد اللهي
ــة الذرية». ــة الدولية للطاق مع الوكال
ــار  ــرك دوما باملس ــر تتح ــني ان «قط وب
ــت دورا مبحادثات تبادل  الصحيح ولعب

األسرى واالتفاق النووي».

وكاالت / البينة الجديدة

أعلنت وزارة التربية الكويتية االستغناء عن 
أكثر من (٢٠٠٠) معلم وافد ورئيس قسم في 
(١٤) تخصصا، ضمن خطتها إحالل مواطنني 
بدال منهم.وأكدت الوزارة أن «املشمولني بقرار 
اإلحالل باخلطة ينتمون إلى (٢٤) جنسية من 
ــوريا، ومصر،  ــم، هي: س ــف دول العال مختل
ــا، وإيران،  ــد، ونيجيري ــراق، واألردن، والهن والع

ــنغال،  واليمن، واملغرب، ولبنان، وإرتريا، والس
ــتان،  ــان، وتونس، وأفغانس ــودان، وعم والس
وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، 
والفلبني، وغانا، وباكستان».وكان وزير التربية 
والتعليم العالي في الكويت حمد العدواني 
ــمبر املاضي، أن الوزارة ستنهي  أكد، في ديس
ــني الوافدين بعد نهاية  عمل عدد من املعلم
العام الدراسي احلالي، لفسح اجملال لتكويت 
بعض التخصصات التزاما بخطة احلكومة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  أليكس ــي  ــاع األوكران الدف ــر  وزي ــد  أك
ريزنيكوف استالم قواته دبابات «تشالنجر» 
ــترايكر» و»كوغار»  بريطانية، ومدرعات «س
أمريكية، و»ماردر» أملانية، في دفعة جديدة 
ــار  ــم الدول الغربية العسكري.وأش من دع
ــبوك»،  ــور على «فيس ريزنيكوف في منش
ــي بقائد  ــوم االثنني املاض ــى أنه التقى ي إل
ــيم  ــوي األوكرانية مكس ــوات اإلنزال اجل ق
ــدات  املع ــى  عل ــع  واطل ــكي،  ميرغورودس
ــوات  ــا الق ــت عليه ــي حصل ــدة الت اجلدي
ــات  ــلم دباب ــه مت تس ــح أن األوكرانية.وأوض
ــات  ومدرع ــة  البريطاني ــالنجر»  «تش
ــترايكر» و»كوغار» األمريكية و»ماردر»  «س

ــاب إعالن وزارة  ــي ذلك في أعق األملانية.ويأت
ــة من نوع  ــة وصول ١٨ دباب ــاع األملاني الدف
ــع إلى أوكرانيا  ــارد 2A6» أملانية الصن «ليوب

يوم االثنني املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة

ــواب  الن ــس  مجل ــق  واف
ــي،  األمريك ــرس  بالكونغ
ــس االول االثنني  ــاع أم باإلجم
ــزم  ــون يل ــروع قان ــى مش عل
السلطات األمريكية بالعمل 
ــة  ــن صف م ــني  الص ــان  حلرم
ــات  ــي املنظم ــة ف ــة نامي دول
ــوت  الدولية.وص ــات  واالتفاقي
ــن  م  (٤١٥) ــادرة،  املب ــح  لصال

وطبقا  ــرس.  الكونغ ــاء  أعض
ــى اإلدارة  ــة، يتعني عل للوثيق
األمريكية «معارضة تصنيف 
ــة في أي  ــني كدولة نامي الص
ــة  ــي أي اتفاقي ــدة أو ف معاه
ــون الواليات املتحدة  دولية تك
ــى  ــة إل ــا فيها».باإلضاف طرف
القانون  ــروع  ذلك، يوجه مش
السلطات األمريكية إلى اتخاذ 
ــد تصنيف الصني  إجراءات ض
ــا  ــة أو معاملته ــة نامي كدول

ــع املنظمات الدولية  في جمي
املتحدة  ــات  الوالي التي تكون 
ــي  ــا ملؤلف ــوا فيها.ووفق عض
املبادرة، يجب على السلطات 
ــة  كاف ــة  مطالب ــة  األمريكي
بتصنيف  ــة  الدولي املنظمات 
ــا «دولة ذات  ــى أنه الصني عل
ــط أعلى، أو دولة  دخل متوس
ــة  دول أو  ــع،  مرتف ــل  دخ ذات 
متقدمة».وتشدد املبادرة، على 
أنه بغض النظر عما إذا كانت 

هذه احملاوالت ستنجح، يتعني 
ــات املتحدة ضمان  على الوالي
ــني بـ «معاملة  عدم متتع الص
ــا  تلقيه ــدم  وع ــة»  تفضيلي
ــي أي منظمات  ــاعدة ف «املس
ــرا لوضعها كدولة  ــة نظ دولي
ــة،  الوثيق ــب  نامية».وتطال
ــدة  املتح ــات  الوالي ــة  حكوم
ــى الكونغرس  بتقدمي تقرير إل
بشأن اجلهود املبذولة لتنفيذ 
ــورة أعاله. ــر املذك كل التدابي

ــادرة، عضوا  ــف خلف املب ويق
ــم  ــغ كي ــواب يان ــس الن مجل
كاليفورنيا)  ــن  م ــة  (جمهوري
ــي  ــي (دميقراط ــري كونول وجي
ــا  ــي كلمته ــن فرجينيا).وف م
ــواب أمس،  ــس الن ــام مجل أم
ــيء  قالت كيم إن الصني «تس
ــة  ــا كدول ــتخدام وضعه اس
ــى بفضل ذلك  ــة، وتتلق نامي
تنموية  ــا  وقروض ــاعدات  مس

من املنظمات الدولية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــمالية كيم  ــا الش ــا زعيم كوري دع
ــى زيادة  ــس الثالثاء إل ــغ أون ام جون
ــال  قائ ــالده،  لب ــة  النووي ــانة  الترس
ــتعدة متاما  ــب أن تكون مس إنه يج
ــق  ــت، وف ــي أي وق ــتخدامها ف الس
ــاء الكورية  ــة األنب ــرت وكال ــا ذك م
ــمالية، في الوقت الذي تقترب  الش

ــرات أميركية من  ــة طائ ــه حامل في
ــا اجلنوبية.يأتي  ــى كوري ــول إل الوص
ذلك بعد إعالن جيش كوريا اجلنوبية 
ــني  ــت صاروخ ــغ أطلق ــغ يان أن بيون
ــة  قبال ــر  البح ــي  ف ــتيني  باليس
ساحلها الشرقي أمس االول االثنني.
ــوري اجلنوبي  ــش الك ــدد اجلي كما ن
ــا بأنها  ــالق، ووصفه ــة اإلط بعملي

ــك قرارات  ــر» ينته ــتفزاز خطي «اس
ــألمم املتحدة،  ــس األمن التابع ل مجل
ودعا إلى وقف فوري لهذه العمليات.
ــة  احلكوم ــت  قدم ــا،  جهته ــن  م
اليابانية أيضا «احتجاجا قويا» إلى 
ــمالية، قائلة إن إطالقها  كوريا الش
الصواريخ يهدد سالمة وأمن اليابان 
واملنطقة واجملتمع الدولي.ومن املقرر 

أن ترسو حاملة الطائرات األميركية 
«نيميتز» (Nimitz) والسفن املرافقة 
لها في قاعدة بحرية كورية جنوبية 
ــت وزارة  ــرقي البالد.وقال ــي ش جنوب
ــة إن الزيارة  الدفاع الكورية اجلنوبي
ــرات مت الترتيب  املقررة حلاملة الطائ
ــة إلى  ــود الرامي ــي إطار اجله ــا ف له
ــر املزيد من «القطع العسكرية  نش

ــي  ف ــة  األميركي ــتراتيجية»  اإلس
ــمالية. ــا الش ــردع كوري ــة ل املنطق

ــمالية جتاربها  ــا الش ــت كوري وكثف
ــكرية خالل األسابيع األخيرة  العس
ــدة صواريخ كروز  ــمل إطالق ع مبا ش
يوم األربعاء املاضي، في جتربة قالت 
ــغ إن الهدف منها التدريب  بيونغ يان

على هجمات نووية تكتيكية.
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عمود 

ــهر رمضان من عبارات وكلمات  مهما قيل عن ش
عطرة فإنها ال تكفي إلبراز ما لهذا الشهر الكرمي 
ــلم  ــى يجب على املس ــد اهللا تعال ــن فضل عن م
ــد  ــواب وحص ــل الث ــى حتصي ــه ف ــتفادة من االس
ــزام التام بأوامر  ــنات ، وذلك يكون عبر االلت احلس
ــى االمني محمد  ــوله النب ــى وطاعة رس اهللا تعال
ــهر رمضان  شهر الرحمة والغفران شهر  (ص).ش
ــهور السنة ، شهر احملبة الذى  الصوم ، أجمل ش
ــل التوبة عن عباده ،  ــر اهللا فيه الذنوب ويقب يغف
ــهر اخليرات والبركة التى تظهر  شهر رمضان ش
ــهر  ــلم فى هذا الش ــى كل عمل يقوم به املس ف
ــد فطره،  ــان فرحة عن ــم فرحت ــارك ، وللصائ املب
ــهر رمضان عند  ــاء ربّه.ويتميز ش وفرحة عند لق
ــلمني بعدد من املزايا التي جتعل منه الشهر  املس
ــز وجل بتخصيص  ــذي عظمه اهللا ع الفضيل ال
ــلم  ــهر على كل مس ــوم فيه ، إذ يجب الش الص
ــام فى كل يوم من أيامه . ميتنع الصائم في  الصي
ساعات الصيام عن كافة الشهوات من الطعام 
ــراب وااللتزام بالعبادات وطاعة اهللا تعالى ،  والش
ــمعك وبصرك  مت فليصم س ايها الصائم إنّ صُ
ــبحانه وتعالى جعل الصوم  ولسانك.وإنّ اهللا س
ــى طاعته.كما ان  ــتبقوا إل ــاراً لعباده ليس مضم
ــة روحية، وقهر للبدن، وكبح وإجلام  يام رياض الصّ
ــان.فالصيام أعلى  ــي اإلنس ــر احليواني ف للعنص
ــل احلريّة.الصيام فريضة  تعبير عن األرادة، أي فع
ــهر الصوم هو  ــوّي اإلرادة، ش در، وتق ــع الصّ تُوسّ
اجمل الشهور ، وهذا اجلمال لشهر رمضان ياتى 
ــهور ،  ــوم عن كافة الش ــهر بالص ــن متييز الش م
ــهر  ــة الى مضاعفة الثواب فى هذا الش باالضاف
ــب ما اشارت اليه االحاديث النبوية  الكرمي بحس
ــاء عباده  ــتجابة اهللا تعالى لدع ــن اس ــال ع .فض
ــاء الذي  ــون من الدع ــة ما يك ــني وخاص الصائم
ــون لهذا  ــت اإلفطار وما يك ــلم وق يدعو به املس
الشهر فضال عن ما سبق من أيام مباركة تزينها 
ــهر رمضان هو التحدي األكبر بحقٍّ  الطاعات .ش
ــام والقيام  ــرية، وفي الصي المتحان اإلرادة البش
وعمل اخلير تنقية للنّفس من أخطائها الكثيرة.
ــهر رمضان الذي انزل فيه القرآن والذي مت ذكره  ش
ــهر  ــورة البقرة هو ش ــريفة من س فى االيات الش
ــلم على  ــى كل مس ــاء، ويجب عل ــر والعط اخلي
ــطح االرض احياء هذا الشهر بالعبادات وذكر  س

اهللا عز وجل فى كل وقت وحني .

قــراءة /  أ.د مصطفــى لطيف 
عارف

ــعر العربي املعاصر قد  إذا كان الش
ــطورة  جلأ في أحايني عدة إلى األس
ــراث  ــخ ,أو الت ــن ,    أو التاري , أو الدي
ــى األدب ,  ــإن جلوءه إل ــعبي , ف الش
ــعر من باب أولى,ذلك  وخاصة الش
ــى اختالف  ــعراء عل ــارب الش أن جت
ــى  وعل ــهم,  وأجناس ــاربهم  مش
ــم  وأمكنته ــم,  أزمانه ــالف  اخت
ــل  األق ــى  عل ــي  ه ,أو  ــابهة  متش
ــا جذور  ــل بعضه ــة , يحم متقارب
ــة  مقارب أو   , ــبيهة  ش ــاة  معان
ــتقر في  ــد اس ــا اآلخر,وق لبعضه
ــي املعاصر أنه  ــاعر العرب وعي الش
ثمرة للماضي كله ,بكل حضاراته 
ــط آالف األصوات  ــوت وس ,وانه ص
ــني بعضها,  ــي البد أن يحدث ب ,الت
ــاعر  وبعضها تآلف, وجتاوب , والش
ــد وجد في أصوات  (واثق اجللبي)  ق
ــدا لصوته من جهة ,  اآلخرين تأكي
وتأكيدا لوحدة التجربة اإلنسانية 
ــرى , وهو حني يضمن  من جهة أخ
ــن بنصه ,فانه  ــعره كالما آلخري ش
ــل األكيد  ــى التفاع ــدل بذلك عل ي
بني أجزاء التاريخ الروحي والفكري 
ــان  , وقد أدرك (واثق اجللبي)   لإلنس
ــدمي  الق ــي  العرب ــعر  الش ــة  أهمي
ــي عامة,  األجنب ــعر  ,والش خاصة 
ــعرية التي  وغناهما بالنماذج الش
ــدة ميكن  ــعرية جي حتمل جتارب ش
املعاصر,  ــع  الواق ــقاطها على  إس
ــاعر توظيف تلك  ــاول الش ــد ح وق
ــعره,إذ نرى قصائده   النماذج في ش
ــالت  بتداخ ــض  تفي ــعرية   الش
ــعر  الش ــع  م ــرة  كثي ــة  نصوصي
العربي القدمي ,ومع الشعر احلديث, 
حاكى فيها( واثق اجللبي) مختلف 
ــني ,والواقعيني,  ــعراء الوجودي الش

ــعر  ــاعر في الش ــد الش ــا وج كم
,والعباسي على مختلف  اجلاهلي 
ــبيهة بتجربته  ــارب ش مراحله جت
ــا  ,فحكاه ــة  اخلاص ــعرية  الش
ــتلهما ,  ــا ,ومس محاورا , ومقتبس
ــذه التداخالت النصوصية  ولعل ه
املتنوعة تشير إلى الثقافة األدبية 
ــاعر  ــعة التي ميتلكها الش الواس
ــب على  ــه الرح ــي  , وانفتاح اجللب
ــارات واآلداب,فنراه  ــف احلض مختل

يقول :- 
تردم) قد (غادر الشعراء من مُ

عركم مهال .. نسيتم شِ
رت كل القصائد في دمي فتجمهّ

حتى حلمتُ
حتى بكى لفراقكم

شعري وضجتْ باملوارثِ اجنمي
كبوا إذ غادروا .. في عبقرٍ سُ

وراح أميرهم يبكي
أن  ــي   اجللب ــاعر  الش ــت  يف ــم  ول
ــتغل طاقات كامنة في اللغة  يس
ــع فكرة املوت  ــس تناصه م , لتكري
ــورة واحلرية  فطفق  ــراق , والث ,والف
ــل  متث ــانية   إنس ــورة  ص ــم  يرس
ــر املؤلم  ــه, وجزعه من املصي هلع
ــعر  ــاعر إلى الش , فقد توجه الش
ــه عما  ــدمي ,يبحث في ــي الق العرب
ــعرية ذات النزعة  يالئم جتربته الش
الثورية املتمردة , فاستحضر كثيرا 
ــاد صياغتها من  من القصائد, وأع
ــم  ــاص ,يالئ ــياق خ ــق س جديد,وف
ــعر ,وموقفه منه ,فنراه  رؤيته للش
ينتاص مع الشاعر عنترة بن شداد 

بقوله :- 

رَدَّمِ تَ ن مُ راءُ مِ عَ ل غادَرَ الشُ هَ

مِ هُّ رَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَ ل عَ أَم هَ
ــاعر (واثق اجللبي)    وقد اظهر الش
ــع  ــه م ــي تعامل ــة ف ــة فائق براع
التي استلهمها  األدبية  النصوص 
ــن  م ــر  كثي ــي  ف ــا  امتصه أو   ,
ــه  بطابع ــا  طبعه ــد  قصائده,فق
ــحنات داللية  ــاص ,وحملها ش اخل
ــده في قصائده  ــذا ما جن خاصة,وه
التي عمد فيها إلى اقتباس البيت 

الشعري مباشرة  من عنترة :- 
لَّمي  بِاجلَواءِ تَكَ

بلَةَ يا دارَ عَ
بلَةَ وَاِسلَمي باحاً دارَ عَ مي صَ وَعَ

ــي  إلى أهم  ــاعر اجللب ويتجه الش
ــردة على  ــعرية متم ــخصية ش ش
ــي عانت عذابات  ــا, وهي الت واقعه
ــد معا ,محاورا إياها,  الروح ,واجلس

ومستحضرا بعض أثارها الشعرية 
, تلك هي شخصية الشاعر عنترة 

بن شداد , فنراه يقول : - 
يا دار عبلة .. يا دار مي

يكفيك أن تتأملي
ــب  ــي دار زين .. ف ــلمى  ــي دار س ف

والربابْ
في كل دمعة ظبيةٍ يُرمى كتابْ

حيث القصائد كالنساء

في كل حرفٍ صوتهن كمأمتِ
هل في الديار مالمحٌ لدمٍ قدمي ؟

حرفٌ بال صوتٍ عقيم
هل في الديار مقامها

حلتْ بها أوهامها
ــدمي  الق ــي  العرب األدب  ــي  حظ    
ــد  ــني , فق ــاد احملدث ــام النق باهتم
ــرورة العودة إليه بوصفه  أعلنوا ض
مادة غنية , وأرضية خصبة مليئة 
باإليحاءات والدالالت التي تكسب , 
ومتنح التجربة اإلبداعية الشعرية 
متايزا ملحوظا فريدا, وريادة عظيمة 
نحو اإلبداع ,والتميز, واالجناز بيد أن 
قراءة األدب العربي القدمي في ضوء 
ــث تتطلب  ــد احلدي النق ــات  نظري
ــتوعبا  ــا مس ــا , وقارئ ــدا واعي ناق
ــات,  النظري ــك  تل ورؤى  ــم,  ملفاهي
واملفاهيم ,لذا يجب عليه أن يكون 
ــلحا بأدوات املنهج املطبق ,أو  مس
املفهوم الذي يحلل بناء عليه ,كما 
ــم اجلوانب  ــه أن يتفه ــب علي يترت
ــتحوذ على النص  النظرية كي يس
األدبي كامال,       ومن هنا سيشرع 
ــعري  ــص الش ــراءة الن ــدارس بق ال
ــي ) قراءة  ــاعرنا (واثق اجللب عند ش
ــة بوصفها قراءة ذات دالالت  تناصي
ــاق  أعمق ,ورؤيا أرحب , وإنتاج النس
مبتكرة في التعبير ,والفكر داخل 

النص الشعري ,فنراه يقول :- 

حلتْ بها أوهامها
ــن الوجوه  ــاء احلاملات أي ــن النس أي

املشرقات ؟
هل ضاع ما ألقاهُ كاملتوهمِ ؟

نبأتهم أن القصيدة طفلة

كيتيمة تسعى إلى املُتيتمِ
ــولُ اإلنس .. ال جان  يُعطي  القول ق

حلمهُ
أو ينشدُ األبيات

فبذا يكون اإلنس لعبةُ جانهم

مِ ويكونُ محض منوّ

ترجمِ ويصيرُ محض مُ

ــعر     ليس غريبا أن التناص في ش
ــي)  يتطلب  ــق اجللب ــاعر ( واث الش
ــا  ,واعي ــرا  وتدب ــة  فاحص ــراءة  ق
ــا, والتراكيب  ــردات ,ومعانيه للمف
الشعرية,الن  األبيات  ــة  دراس أثناء 
ــم  ,وهض ــرب  تش ــد  ق ــاعر  الش
ــم مقوالتهم,  ــعار العرب ,وفه أش
ــم ,وصورهم ,  ــتوعب عباراته واس
ــعر,  ــر طرائقهم في قول الش وخب

فنراه يقول :- 
أعطيتُ شعري للعفاريت التي

تْ أساريري كوحيّ املُلهمِ لفّ
وتناقلتْ أجيالهم

في عبقرٍ رجلٌ يُعلّم جانهم

أن القصيدة من صميم جهنمِ
ال شأن فيها للعفاريت البعيدة

فالشعر واإلنسانُ وجهُ الدرهمِ
هو كل هذا فأعلمي

أني بال وادٍ ولدتُ
ــق اجللبي) هذه  ــاعر (واث نظم الش
ــة , وهو  ــعرية الرقيق ــات الش األبي
ــرة   عنت ــدة  قصي ــا  فيه ــارض  يع
ــدة  ــوان القصي ــدءا عن ــة ,ب الغزلي
ــاري , وااليقوني  ــده االش ــاول بع تن
ــة  ــه عالم ــكل مبجمل ــه يش لكون
ــة , ففيما  ــارة وإيقون ــل إش تتناس
ــعراء   ــل غادر الش ــير مفردة ه تش
ــاري بوصفها داخل  إلى البعد االش
النص الشعري في بعده املساحي 
ــراءة القصيدة  ــادر ق ــان مفردة غ ف
ــى احلب  ــي إل ــا االيقون ــي حقله ف
ــب  ــرد وطل ــورة والتم ــزل والث والغ
ــتمرارية من  ــق االس ــة تتحق احلري
ــي للوحدات  ــدوث التتابع جراء احل
التي تتصل بعضها البعض واحدة 
ــكل جزء من  ــرى فيتاح ل ــو األخ تل
الوحدات اإليقاعية فرصة التفاعل 
ــتمل هذه  ــث تش ــل , حي والتواص
ــي  ــع احلرك ــى التتاب ــدات عل الوح
وتأتي االستمرارية عبر هذا التتابع 
ــة , التي  ــة باحلركة اخلطي متجلي

ــرار املنتظم ,وعن  ــوم على التك تق
طريق التواصل ,والترابط العضوي 
ــن حتققها في  ــني األجزاء,إذ الميك ب
ــة الطويلة  ــرات املكاني حالة الفت
ــدات املكونة  ــدة بني الوح أو البعي
ــن  ــا م ــر له ــا يتيس ــن ,ومب للتكوي
ــاه اجلزء األخر  طاقات تدفعها باجت
ــكال  ــا ش ــيتولد تدريجي ــا س منه
ــل على جذب  ــا مترابطا يعم خطي
ــة في  ــدو احلرك ــه فتب ــزاء إلي األج
ــدة كبيرة واضحة  ــة في وح النهاي
للعيان قد تكشف عن نفسها في 
ــكل منتظم بسيط أو العكس  ش
ــها عبر حركة  قد تفصح عن نفس
ــة  التعقيد مدهش بالغة  ــة  مركب

املظهر, فنراه يقول :- 
هم كلما كتبوا .. نزفتُ

هم كلما قالوا .. أذنتُ
فالشعرُ ربُ الشاعرين

يتُ والربُ ال يلقاهُ مَ
وا املسيرة ما أضعتُ وجدوا وإن جدّ

تردمِ قد غادر الشعراء من مُ
ما عاد أولهم بشيء فأفهمي

إال اخليوط القابضات مبعصمي

فهمو همو .. وأنا مجرةُ أجنمِ
ــة  ــورة حداثوي ــاعر ص ــم الش رس
ــان هو  ــق الفت وهو ان االنس مبنطل
ــام وهو  ــي للجن اإلله ــذي يعط ال
ــطورة وادي  ــرب اس ــذا االمر ض به
ــان  ــر مبقتل حيث جعل اإلنس عبق
هو املفضي والواهب الشعر للجن 
ــائد  ــو االعتقاد الس ــس كما ه ولي
الذي درج عليه القدماء وهذه نقطة 
جوهرية ومهمة جدا فاإلنسان هو 
ــذي يوحيه ملن  ــو ال ــعر وه رب الش
ــن اجلن ومن اإلنس وهو بهذا  يريد م

االمر قد سبق شعراء عصره 
ــى أن  ــر إل ــت النظ ــد أن نلف      والب
ــواة اإليقاعية  التكرار املنتظم للن
ــابهة  املتش ــواص  اخل ــرار  ,وتك
ــف  ــواء كان (احلت ــده س ــج وح ينت
,الصوت,الغربة,اجلمال,املدى) وهذه 
ــكال من العالقات  اللوحة توجد ش
بني العناصر سواء أكانت متماثلة 
ــذه  ــة , وه ــة أو متقابل أو متناقض
ــان التقابل هو  ــى ب ــرة تتجل الفك
ــتمل  ــي جوهره عالقة تش أيضا ف
ــا على فكرة مفادها أن ثمة  أساس
ــة, ورابطة بني األجزاء في  صلة قوي
ــاعرنا  ــدة عند ش ــدة الواح القصي

(واثق اجللبي ). 
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ملحمة 
نزار احلاج علي

ــص  القص ــب  كات ــي  صديق
ــدٌ  مقتص ــداً،  ج ــرة  القصي
قادرٌ  ــو  ــي كالمه.فه كثيراً ف
ــهد بسطر،  على وصف مش
أن  ــة  ــة كلم ــتطيع مبئ ويس

أكثر  منذ  رواية.اليوم  يخبرك 
ــاعة مازال يحكي لنا  من س
ــا توقف قليالً  ه، عندم عن أمّ
لالستراحة، كان ما يزال عند 
قدميها؛ أدركتُ أنه يحاول أن 

ة...اخللق. يشرح لنا قصّ
سرير

اكرم ياور رمضان

ــاب مفتوحة على  نائمة والب
ــال لها: جئت  ق مصراعيها، 
ألقرأ لكِ قصيدة، استيقظي 
لت ثم بصوت  َلمَ واستمعي، متَ
ــمعتها  ــت: سَ ــض قال خفي
رة، وقبل أن يترُك الباب  ألف مَ
ــى؟ هل كنتِ  تأفف وقال: مت

نوماً  ــدة؟  القصي ــي  ف نائمة 
جميالً.

شروق
جنيب صالح طه

ــم اجلهل من  ــت خراطي متط
ــم  آباط الظالم، رقتها طالس

ــدت،  تعاض ــور،  وق ــاض  م
تشكلت شبحا تلوى بأقدام  
ــه طلفة  ــارع، تلت علي املض
حبلى تعويذة من نور ، تزينت 

السماء بأبناء الغد. 

إنتظار
 حميد الهاشم

ــي  ــورة ف ــة املهج ــي احملط .ف
ــا تودُّ أن تقول  الضباب..تودُّ م
ــي  متض ــككٍ  س ــني  ب   ، ــه  ل
وسككٍ جتيء ، حتلم أن يقرأ.. 
ــه   ،لكن ــائلها  كلماتها..رس
ــه،  ــي، ال يأب ــرى ، ال يصغ ال ي
ــهُ في  ــذي نحتت ال ــال  التمث

أعماق صدرها.

عباس شكر

الفجر يبزغ بالضياء يسيرُ

وبنور رب العاملني ينيرُ

قد صرّحَ التبيان في يومٍ أتى

فبيانهُ ما خانه التعبيرُ

سمحَ الرحيم لرزقنا فتوزّعتْ

ولفضلهِ األضعافُ والتكثيرُ

هوا ورنا العباد لربّهم فتوجّ

نحو الصالة ليبدأ التكبيرُ

باحلمد قد بدأوا احلياة فيومهم

قد ضوّعتهُ أطايبٌ وعبيرُ

سبحان من جعل املنام مماتنا

ولراحةِ اإلنسان ذا التأثيرُ

وترى النفوس تهللت واستبشرت

وبشكره قد زقزق العصفورُ

والنائمون يفوتهم فضلٌ فال

زادُ فيفرح التأخيرُ رزقٌ يـُ

رابطة اجملالس  احتضنت قاعة 
ــع  الواق ــة  الثقافي ــة  البغدادي
ــداد   ــل ببغ ــرادة / داخ ــي الك ف
للرابطة  ــهري  الش ــاع  االجتم
الذي عقد عصر السبت الرابع 

من شباط / ٢٠٣ .
ــه  ــش االجتماع الذي رأس وناق
ــم  ــس الرابطة صادق جاس رئي
ــدي اوضح في بداية  الربيعي ال
القصيرة  ــة  الترحيبي ــه  كلمت

ــت خالل عام  ــة حقق ان الرابط
٢٠٢٢ املنصرم قد حققت ( ٩٩) 
فعالية ونشاطاً ثقافياً منوعاً، 
ــازه  من  ــا مت اجن ــتعرضاً م مس
ــهر كانون  ــررات اجتماع ش مق
ــيتم  ــا س ــرم وم ــي املنص الثان
وبرامج  ــات  ــن فعالي م تنفيذه 
ــة  ــياحية وثقافي ــفرات س وس
ــدارات جديدة .. كما ناقش  واص
ــة عمل اللجان  االجتماع خط

ــة  للرابط ــة  التابع ــة  الفرعي
ــوب منها ، خاصة  وماهو مطل
ــق احملاضرات  توثي ــال  ــي مج ف
ــي  ف ــى  تلق ــي  الت ــوث  والبح
ــس املنضوية  ــات واجملال املنتدي

حتت خيمة الرابطة .
ــاع نائبي  ــي االجتم ــارك ف وش
ــة الدكتور ضياء  ــس الرابط رئي
ــرداوي واعضاء  زلزلة وعادل الع

الهيية االدارية للرابطة.

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــر العدد  ــون للترجمة والنش ــن دار املأم ــدر ع ص
ــة  «مجل ــن  م  ٢٠٢٣ ــنة  لس األول  ــي  الفصل
ــة  اإلنكليزي ــة  باللغ ــة  الناطق ــش»  كلكام
ــتذكارًا  ا اس ا خاصً إلكترونيًا. وتضمن العدد ملفً
ــبة  ــليم مبناس ــان العراقي الراحل جواد س للفن
ــم الراحل  ــال نقدي بقل ــرى رحيله. وفيه مق ذك
ــليم يحمل  جبرا إبراهيم جبرا عن حياة جواد س
ــه) أورد فيه  ــليم: حياته ومهنت ــوان (جواد س عن
، أظهر صفات  ــا كان طفالً ــليم عندم أن جواد س
ــم. ترجمت املقال  ــتثنائيةً في النحت والرس اس
إلى اإلنكليزية رئيس التحرير سناء املشهداني.
وشمل العدد مواد متنوعة تُعنى بالثقافة والفن 
ــال االفتتاحي  ــني. ومن أهم عناوينه املق العراقي
ــليم:  بقلم رئيس التحرير وجاء بعنوان (جواد س
ــرعي للحداثة العراقية) فهو يعد األب  األب الش
ــث وكان يهدف  ــت العراقي احلدي ــي للنح الروح
ــدة من نوعها للعراق،  ــاء لغة فنية فري إلى «إنش
ــابقة،  ــة على الفن العظيم حلضاراته الس مبني
ــد, تناول  ــرين».وفي باب النق ــرن العش بلغة الق
ــا مقال  ــن أهمه ــة عدة م ــاالت نقدي ــدد مق الع
ــراق) بقلم  ــيات جلروح الع نقدي بعنوان (أندلس
ــتاذ الدكتور عبد الواحد لؤلؤة وترجمة مها  األس
ــرى  ــعرية للدكتورة بش ــر. وهي مجموعة ش ثاي
ــتاني من جامعة املوصل بالعراق. تصور ما  البس
ــراق أثناء الغزو األمريكي عام ٢٠٠٣. جرى في الع

ــي باب فن, تناول العدد مقاالً فنيًا عن الفنانة  وف
ــوان (حفيدة  ــعاد العطار يحمل عن العراقية س

ــار تناقش كتابًا  ــعاد العط ــة العراقية س الفنان
ــيرتها املهنية). ــامة ومس ا عن حياة الرس جديدً
ــدد مقالني األول عن  ــي باب فلكلور، تناول الع وف
فن اخلشابة يحمل عنوان (اخلشابة: فن إيقاعي 
ــد مجيد العلي  ــرة) بقلم الناق ــل من البص أصي
ــة الدكتور هادي عبد  ــم املقال إلى اإلنكليزي ترج
اهللا الطائي.وفي باب مسرح, تناول العدد مقالني 
األول بعنوان (مسرحيات هيذر رافو للعراق) بقلم 
ــر فيه هيذر  ــكري ذك ــور صالح محمد ش الدكت
ــرحية التي وُلدت ألب  رافو الفنانة واخملرجة املس
ــتهرت  ــي أمريكي وأم ايرلندية أمريكية اش عراق
ــرأة العراقية.واختُتم  كونها مؤيدة صريحة للم
العدد بتغطية عن اختيار الشاعرة الكبيرة نازك 

املالئكة رمزًا للثقافة العربية لعام ٢٠٢٣.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوري مدير عام  ــدس عمار اجلب زار املهن
ــاء برفقة معاونه  ــة العامة للم املديري
ــروع ماء  ــاد الركابي مش ــور رش الدكت
ــزي. واطلع اجلبوري ميدانيا  الزهوراملرك
ــتمع الى  ــروع واس ــع املش ــى مواق عل

ــرح مفصل من قبل دائرة املهندس  ش
ــركة  الش وكادر  ــروع  للمش ــم  املقي
ــير العمل واملراحل التي  املنفذة عن س
ــاز احلالية  ــب االجن ــا نس ــت إليه وصل
ــبة اجناز  وفق جدول تقدم العمل وبنس
ــيدا بأداء الكادر  فعلي بلغت ٨٨ ٪ مش

الفني والهندسي للمشروع  ، اجلبوري 
ــروع  ــد خالل الزيارة على  اجناز املش اك
بالوقت احملدد له ومشددا على  االسراع  
ــراءات من ضمنها املواد  في كافة إالج
ــتيرادية واملتعلقات االخرى والتي  االس
ــهم في وصول نسب االجناز الى  ستس

ــل االخيرة ، واوضح  عن االقتراب  املراح
ــط الناقل للماء  ــن اكمال  تنفيذ اخل م
ــال  ــع اكم ــم ونصف،م ــغ (٣٠)ك والبال
ــواض  ــة ألح ــص الفني ــة الفح عملي
ــني  (١٠) احواض.وب ــغ  البال ــيب  الترس
خالل الزيارة على تقدمي الدعم الكامل 

ــهيل كافة  ــركة املنفذة في تس للش
ــاز  الجن ــة  والفني ــة  االداري ــراءات  االج
ــروع  .يذكر ان مشروع ماء الزهور  املش
ــب املاليزية  ــركة هوه ــذ ش ــن تنفي م
(١٠٠٠٠) ــغ  تبل ــة  تصميمي ــة  وبطاق

ــتفيدة هي  ــاعة واجلهة املس م٣بالس

ــراف  مديرية ماء محافظة بغداد  باش
ــيد على  ــروع ش املديرية العامة. املش
ــة  اكثر من  ــاحة (٦٤) دومن وبكلف مس
ــروع  ــي، املش ــار عراق ــار دين (١٠٠) ملي
يسهم في توفير املاء الصالح للشرب 
ــي قضاء الزهور واملناطق  للمواطنني ف

ــر من (٨٠٠) الف  ــاورة له وبواقع اكث اجمل
ــحة املاء في  ــمة ويقضي على ش نس
ــن  ــروع م ــون املش ــذه املناطق.ويتك ه
املوقع الرئيسي Tb وموقع Bs1 وموقع 
ــحب  على نهر دجلة  الذي يبعد  الس

(٤) كم عن املوقع الرئيس.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــاء، آلية  ــس الثالث ــاع، ام ــت وزارة الدف أعلن
ــكنية  ــي والوحدات الس ــص األراض تخصي
ــدت ان توزيع  ــا أك ــوزارة، وفيم ــبي ال ملنتس
االراضي سيشمل جميع املنتسبني.وذكرت 
ــبي  ــان أن «كل فرد من منتس ــوزارة في بي ال
ــف) يعتبر  ــي (مراتب - موظ ــش العراق اجلي
ــمولة بتخصيص األراضي  من الفئات املش
ــكنية اسوة بالفئات االخرى  والوحدات الس
ــيح  ترش قانونا».وأضافت:»يتم  ــمولة  املش
ــط ادناه من  ــتحقني على وفق الضواب املس
ــكري: - تقوم  ــكان العس قبل مديرية االس
ــيق  ــكري وبالتنس ــكان العس مديرية االس
ــات ذات العالقة باملتابعة الدورية  مع املديري
ــوا خدمة  ــني الذين اكمل ــب واملوظف للمرات
ــهرا اي خمس  ــتني ش ــة تتجاوز الس فعلي
ــمولني  ــم تدقيق املش ــر.- يت ــنوات فأكث س

ــار  ــنة للفترة املش ــوا خدمة حس ــن قض مم
ــقط الرأس  ــق مس ــع تدقي ــاله م ــا اع اليه
ــر في بيانات التطوع واملطابق للرقم  املؤش
ــتحقاقه  األحصائي لغرض حتديد مكان اس
رأس  ــقط  مس ــب  حس االرض  ــة  لقطع
ــتفيد.- يجري ترويج طلبات تخصيص  املس
ــرة من  ــتحقني مباش ــة االرض للمس قطع
ــكان  ــي في مديرية االس ــم االراض قبل قس
العسكري الى الدوائر البلدية في احملافظات 
وتزويدهم باسماء املستحقني لغرض تزويد 
وعند  التخصيص  ــالت  منتسبينا بتسلس
ــكري  ــكان العس التوزيع تزويد مديرية االس
ــاحة التي  ــم القطعة واملقاطعة و املس برق
ــوم  ــتحقني.- تق ــا للمس ــم تخصيصه يت
ــكري مبفاحتة وحدة  مديرية االسكان العس
املستفيد وتزويد جميع الوحدات بتسلسل 
ــم البلدية التي مت مفاحتتها  ــب واس املنتس

ــتفيد  ــب.- على املس للتخصيص للمنتس
ــة التابع لها لترويج  مراجعة مديرية البلدي
ــله  ــص ومعرفة تسلس ــة التخصي معامل
ــتمرة من  ــب التوجيهات املس العام.- حس
ــش هناك متابعة من  ــل رئيس اركان اجلي قب
قبل مديرية االسكان مع بلديات احملافظات 
ملتابعة التخصيص ملنتسبي الوزارة.- فيما 
يخص اجلرحى من املراتب واملوظفني والذين 
ــة تؤيد  ــرارات جلنة طبي ــم ق ــادره بحقه ص
ــبة عجز  ــم جرحى حرب ولديهم نس كونه
٣٠ ٪ فأكثر فهم مستثنون من شرط قضاء 
خمس سنوات باخلدمة، وكذلك له احلق في 
ــي يرغب بها  ــة والبلدية الت ــار احملافظ اختي
ــتثناء من شرط مسقط الرأس و حسب  اس
ــا يتعلق  ــنة ٢٠١٥.- فيم ــرار رقم (٥٧) لس ق
ــؤولية جمعية بناء  بالضباط فهم من مس

املساكن للضباط.

بغداد/البينة اجلديدة
ــبكة من املزورين  ــعبي عن اإلطاحة بش ــد الش  أعلنت هيئة احلش
ــان ان قوة من  ــد في بي ــة واحمللية.وذكر إعالم احلش ــة األجنبي للعمل
ــة التحقيقية واألمن  ــاط في الهيئ ــة العامة لألمن واالنضب املديري
ــبكة من  ــعبي أطاحت بش ــد الش الوقائي التابعة إلى هيئة احلش
املزورين للعملة األجنبية واحمللية».وأضاف:» من خالل عملية نوعية 
ــتخباري وفني عالي الدقة وبعد كمني محكم أسفر عن  وبجهد اس
ــدره (٣٠٠) ألف دوالر  ــال املزورين للعملة حيث مت ضبط مبلغ ق اعتق

مزور فئة (١٠٠) دوالر، و(٦٥) ألف دوالر مزور فئة (٥٠) دوالرا، و(٢٧) مليون 
دينار مزور فئة (٢٥) الف دينار ، ومليوني دينار مزور فئة(١٠) اآلف دينار، 
ــع:» ان العصابة كانت  ــة (٥) اآلف دينار».وتاب ــزور فئ ــون دينار م وملي
ــوم بتزوير العملة احمللية واالجنبية بطرق عالية االحتراف وبدعم  تق
ــارع احمللي وتأجيج الفنت الداخلية  خارجي مباشر مستهدفةً الش
ــار  ــارع بعمالت مزيفة تهدد حياة املواطن».وأش من خالل متويل الش
الى:» انه سيتم فتح ملف حتقيقي كامل ملتابعة تشعبات وارتباط 

هذه الشبكات االجرامية ومالحقة املتورطني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــم العالي والبحث   بحث وزير التعلي
العلمي والعلوم والتكنولوجيا نعيم 
ــة الطاقة  ــس هيئ ــع رئي ــودي م العب
ــر الوكالة  ــي مق ــة ف ــة العراقي الذري
 (IAEA) ــة  الذري ــة  للطاق ــة  الدولي

ــي  ف ــة  الدولي ــراكة  والش ــاون  التع
مجاالت البحث العلمي التخصصي.

ــر التعليم  ــوزارة ان وزي ــان لل وذكر بي
التقى في سياق الزيارة الرسمية الى 
ــي العاصمة  ــر الوكالة الدولية ف مق
ــب املدير العام  ــاوية فيينا نائ النمس

ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي للوكال
ــي / هوا  ــاون التقن ــس إدارة التع ورئي
ــراكة بني  ــارات الش ــو /وبحثا مس لي
ــراق والوكالة الدولية في مجاالت  الع
استخدام التقنيات النووية السلمية 
التي تسهم بتطوير البحث العلمي 
والسيطرة على بعض األمراض وتوفير 
بيئة التنسيق العتماد مراكز إقليمية 
لعالج السرطان بالتعاون مع الوكالة 
ــة الذرية.وناقش وزير  ــة للطاق الدولي
ــور ممثل العراق الدائم  التعليم بحض
ــة الدولية للطاقة الذرية  لدى الوكال
ــفير بكر فتاح حسني وعدد من  الس
ــؤولي  ــي الدوائر اخملتصة مع مس ممثل
ــيا وأفريقيا  ــن النووي في دول آس األم
ــل بإمكانية  ــم املتمث ــاريع الدع مش
ــن النووي  ــاح مركز إقليمي لألم افتت
ــارة إلى  ــد زي ــرى الوف ــي العراق.وأج ف
ــة الدولية للطاقة  ــرات الوكال مختب
الذرية واستعرضوا سياقات التفاهم 
ــاالت  زم ــى  عل ــول  للحص ــي  العلم
بحثية للعاملني في املراكز البحثية 

العراقية وطلبة الدراسات العليا.

;f’]�Á;‡]âËŸ;fl¡;f]›
;f›]p¯\;Ø÷Ÿ]¬’\;;Ä\Å¡_d;ª fi’\;ÎÑ\ÜÂ
;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;ÏË� fi’\;k]—Öç’\;∫

Ïæ…],]d

Tb;√ÕÊŸ;∫;Î3|ˆ\;◊t\Ö∏\;Ì÷¡;]Ë›\ÅËŸ;√÷ ��ÁÂ;Ä\Å∆d;∫;;Íá—Ö∏\;ÑÊ·á’\;Ô]Ÿ;ƒÂÖçŸ;ÑÂáÁ;ÍÑÊe°\;Ñ]⁄¡;ãÅfi‚∏\

;UÏŸ]¬’\;Ï›]Ÿ¯\
;Ïuê;Ï÷Ÿ]¬Ÿ;‡ÊË÷Ÿ;flŸ;Öm—^

‡˙\;Ìit;kÑÅê;ÏË›Â2“’\;ÑÂÅê

;\ �áieŸ;◊Œi¬h;k\Ñ]e}iàˆ\;Ï’]—Â
ÏË÷⁄¡;CMKD;flŸ;Öm—_d;‹]Õ

بغداد/ البينة اجلديدة
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء،أمس الثالثاء، صدور أكثر من 
ــة صحة صدور الكترونية حتى اآلن.وقال املتحدث  مليون معامل
باسم األمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن «عدد اجلهات 
ــمية التي طبقت نظام إلغاء إصدار صحة الصدور الورقي  الرس
ــني وزارة وجهة غير مرتبطة  ــه إلكترونياً هي (٤٩) جهة، ب وحتويل
ــدد دوائر كتاب  ــا بلغ ع ــركة وجامعة، فيم ــة وش ــوزارة ومديري ب
ــمولة بإصدار صحة الصدور اإللكترونية للوكاالت  العدول املش
ــداً أن «عدد صحة  ــب عدل في بغداد واحملافظات»، مؤك (٤٤) كات
ــالق البرنامج حتى اآلن  ــادرة منذ انط ــدور االلكترونية الص الص
بلغ (١٫٠٣٢٫٥٩٥)».وأشار إلى أن «هذه اخلطوات التي تنفذها دائرة 
ــة العامة جمللس الوزراء، جاءت  ــز البيانات الوطني في األمان مرك
ــالت احلكومية للمواطنني،  ــيط اإلجراءات واملعام من أجل تبس
ــرعة إجناز  ــاد اإلداري واملالي، وس ــة الفس ــى عملي ــاء عل والقض
املعامالت»، بحسب الوكالة الرسمية.وأضاف، أن «عدد اخلدمات 
ــي (٤٢١) خدمة، منها (٢١١)  ــة التي تقدمها بوابة أور ه احلكومي
إلكترونية و(٢١٠) ورقية»، موضحاً أنه «بإمكان جميع املواطنني 
في جميع احملافظات، التعامل معها وإجناز معامالتهم بحسب 

القطاعات املبوبة داخل البوابة.

بغداد/البينة اجلديدة
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية ،امس الثالثاء 
ــن (٢٠) عملية.وذكرت الوكالة  ــز قام بأكثر م ــض على مبت ، القب
ــات االحتادية في  ــتخبارات والتحقيق ــة االس ــي بيان ان «وكال ف
ــة متكنت من إلقاء القبض على متهم قام بتنفيذ  وزارة الداخلي
جرائم ابتزاز مستغالً حاجة الفتيات للعمل واالعالن عن وظيفة 
مدعياً وجود أماكن شاغرة في مراكز التجميل واملراكز الطبية، 
ــتقبل العديد من املراسالت واملكاملات بدأ باستدراج  وبعد أن اس
ــام بابتزازهن الى  ــداد الفتيات التي ق ــا حتى وصلت أع الضحاي
ــاذ اإلجراءات القانونية  ــن (٢٠) فتاة».وأضافت أنه «مت اتخ أكثر م

الالزمة بحقه إلكمال أوراقه التحقيقية.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــات تهريب  ــاالت ضبط عملي ــالم واالتص ــت هيئة اإلع  أعلن
لسعات اإلنترنت في ثالث محافظات .وذكرت الهيئة في بيان 
ــالم واالتصاالت  ــتركا بني هيئة اإلع ــا حكوميا مش أن «فريق
ــة وإحباط  ــن متابع ــات األمنية متكن م ــن املؤسس ــدد م وع
ــتخدام الوصالت  ــعات اإلنترنت عبر اس عمليات لتهريب س
ــالث محافظات «.وأضافت  ــة Microwave Link في ث امليكروي
أن «العمليات تركزت في محافظات ديالى، وكركوك، ونينوى، 
ــات واملناطق احلدودية والقرى  ــك ضمن مواقع تبادل البيان وذل
النائية التي توفر البيئة اخلصبة لنشر اخلدمات املهربة وغير 
ــن هيئة اإلعالم  ــف م ــق املؤل ــت أن «الفري األصولية».واوضح
ــرات، وجهاز األمن  ــاالت، ووزارة االتصاالت، وجهاز اخملاب واالتص
ــني بعمليات تهريب  ــتطاع  إيقاف بعض املتهم الوطني، اس
ــظ على األجهزة واملعدات  ــعات اإلنترنت فضال عن التحف س
ــا لألوامر القضائية  ــات التهريب وفق ــتخدمة في عملي املس
التي مت استحصالها رسمياً.واشارت الى أن «العمل جرى على 
احلد من تهريب سعات اإلنترنت إلى داخل البالد والتي تتسبب 
ــائر كبيرة في املال العام فضال عن االستخدامات التي  بخس

ميكن استغاللها في اجلرمية واالبتزاز اإللكتروني.

بغداد/ البينة اجلديدة
ــفت مؤسسة الشهداء، امس الثالثاء، أن عملية إطفاء  كش
ــهداء واجلرحى واملصابني املشمولني بقانونها  ديون ذوي الش
ــتتم بعد إطالق موازنة العام احلالي ٢٠٢٣.وقال مدير دائرة  س
ــة طارق املندالوي في  ــعبي في املؤسس ــهداء احلشد الش ش
تصريح صحفي إن «وزارة املالية وافقت على طلب تقدمت به 
ــة يتضمن إطفاء الديون املترتبة بذمة أسر شهداء  املؤسس
وجرحى احلشد الشعبي املشمولني بقانونها رقم (٢) لسنة 
ذ خالل الفترة املاضية،  ــح، أن «هذا القرار لم يُنفَ ٢٠١٦».وأوض
ــالل العام املاضي إلى  ــر الذي دعا أمانة مجلس الوزراء خ األم
ــدء بآليات تنفيذه،  ــكيل جلنة من أجل تفعيل القرار والب تش
ــهداء وهيئة احلشد الشعبي  ــة الش ومتت مخاطبة مؤسس
من أجل إعداد أسماء وقوائم املشمولني وتعميم القرار على 
ــأن «اللجنة أدرجت بعد  ــوك واملصارف».ونوه املندالوي، ب البن
ــوزراء املوضوع  ــتحصال موافقة األمانة العامة جمللس ال اس
ــة  ــاً أن «املوازن ــي ٢٠٢٣»، مضيف ــام احلال ــة الع ــن موازن ضم
ــة العامة لعملية إطفاء هذه  ــتعمل على رسم السياس س
ــى عاتقها آليات  ــد اجلهة التي تقع عل ــون، وكذلك حتدي الدي

التنفيذ سواء املؤسسة أو هيئة احلشد الشعبي. 

نينوى/ البينة اجلديدة
ــفة في  ــدة بانفجار عبوة ناس ــة واح ــالن من عائل ــل طف  قت
ــرق املوصل. منطقة ديوانه التابعة لقضاء مخمور جنوب ش
ــي ان»  ــي تصريح صحف ــرطة نينوى ف ــي ش ــال مصدر ف وق
ــن مخلفات داعش  ــفة م ــال بانفجار عبوة ناس ــني قت الطفل
ــة بعد عثورهما عليها خالل رعيهما باألغنام جنوب  اإلرهابي
ــرق املوصل.مبينا «ان جثتيهما سلمتا للطب العدلي في  ش

املوصل».
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ميسان/ البينة اجلديدة
ــان  ــب النائب عن محافظة ميس  طال
ــرمي احملمداوي» ، وزارة النفط باألعداد  «ك
التفصيلية للعمالة األجنبية املسجلة 
ومن مختلف اجلنسيات الذين يعملون 
ــركات النفطية في  ــول والش ــي احلق ف
ــة لكل فرد  ــان والتفاصيل اخلاص ميس
ــمات الدخول  ــة وس ــث االقام ــن حي م
ــال  لذلك».وق ــة  االصولي ــات  واملوافق
ــذه املطالبة  ــان ان ه ــي بي ــداوي ف احملم
ــة ونتيجة الرتفاع  جاءت ألغراض رقابي

ــان  ــبة البطالة في محافظة ميس نس
ــرص عمل  ــر ف ــرورة توفي ــاً بض ، مطالب
ــن العمالة االجنبية  للخريجني بدال ع
ــود التراخيص  ــاء بعق ــا ج ــق م وتطبي
ــال األجانب  ــريح العم ــة وتس النفطي
ــبة املقررة بـ (٥٠  الذين يزيدون عن النس
ــني مع  ــال عراقي ــتبدالهم بعم  ٪ ) واس
ــال األجانب االخرين  خفض رواتب العم
ــتيعاب أكبر عدد ممكن من  من اجل اس
ابناء محافظة ميسان (حصرا) وبنفس 

االختصاصات.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــة، امس الثالثاء،  ــت اخلطوط اجلوية العراقي أعلن
عن استكمال اإلجراءات املطلوبة لتخفيض أجور 
ــر بيان للخطوط  ــفر للمتقاعدين.وذك تذاكر الس
اجلوية أنه «مت استكمال جميع اإلجراءات املطلوبة 
ــبة تخفيض ٢٥  ٪  على سعر  ملنح املتقاعدين نس
ــطول اجلوي للناقل  ــفر على منت األس تذاكر الس
ــامالً لتذكرة  ــي، ويكون ذلك التخفيض ش الوطن
ــنوياً».وقال مدير عام الشركة املهندس  واحدة س
كرمي كاظم حسني حسب البيان: إن «هذه اخلطوة 
ــس الوزراء محمد  ــتناداً لتوجيهات رئي جاءت اس
ــر من قبل وزير  ــراف مباش ــياع السوداني وإش ش
النقل رزاق محيبس السعداوي والتي جاءت دعماً 
لهذه الشريحة املهمة»، مؤكداً «حرص اخلطوط 
ــع التوجيهات  ــة العراقية على تنفيذ جمي اجلوي

والقرارات احلكومية خدمة للصالح العام.



9مقاالت

إننا اآلن في شهر عظيم مبارك، أال وهو 
ــام والقيام  ــهر الصي ــهر رمضان، ش ش
ــق والغفران،  ــهر العت ــالوة القرآن، ش وت
ــهر  ش ــان،  واإلحس ــات  الصدق ــهر  ش
ــه أبواب اجلنات، وتضاعف فيه  تفتح في
ــهر  ــال فيه العثرات، ش ــنات، وتق احلس
جتاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، 
وتغفر فيه السيئات، شهر يجود اهللا فيه 
ــبحانه على عباده بأنواع الكرامات،  س
ــهر  ــه ألوليائه العطيات، ش ــزل في ويج
ــالم،  ــل اهللا صيامه أحد أركان اإلس جع
ــى اهللا عليه  ــا محمد (صل ــه نبي فصام

واله وسلم) وأمر الناس بصيامه، وأخبر 
عليه أن من صامه إميانًا واحتسابًا غفر 
اهللا له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إميانًا 
واحتسابًا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، 
ــهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من  ش
ــرم خيرها فقد حرم رضا اهللا وعطائه  ح
ــتقبلوه بالفرح  في الدنيا واآلخرة ،فاس
والسرور والعزمية الصادقة على صيامه 
ــى اخليرات  ــه إل ــابقة في ــه واملس وقيام
ــة النصوح من  ــى التوب ــادرة فيه إل واملب
ــح  ــيئات والتناص ــوب والس ــائر الذن س
ــر والتقوى، والتواصي  والتعاون على الب
ــر  ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع باألم
ــى كل خير لتفوزوا بالكرامة  والدعوة إل
واألجر العظيم. في الصيام فوائد كثيرة 
ــا تطهير النفس  ــم عظيمة، منه وحك
وتهذيبها وتزكيتها من األخالق السيئة 
ــا  ــل، وتعويده ــر والبخ ــر والبط كاألش
ــة كالصبر واحللم واجلود  لألخالق الكرمي
ــس فيما يرضي  ــرم ومجاهدة النف والك
اهللا والتقرب اليه.. رمضان سادتي يجب 
ــة الذات  ــة إلعادة مراجع أن يكون حلظ
ــن املعنى. ــاق أخرى م ــا على آف وفتحه

رون  ــون ومفقّ ــا. جياع والجئ ــي بلدانن ف
ــون  ومحروم ــجونون  ومس ــون  ومغترب
ــورات في  ــاء مقه ــا  نس ــاك أيض ، وهن
ــل. وهناك  ــن العم ــي أماك ــوت وف البي
ــي مخيّمات  ــن هن وعوائلهن ف أيضا م
ــرب. ولكنّنا في  ــاحات احل الالجئني وس
ــا واغترابا. نبتعد  ــان نزيدهم وجع رمض
ــيّتنا  ــي وحش ــرق ف ــر ونغ ــم أكث عنه
ــف يصوم  ــي جبروتنا. فكي ــادى ف ونتم
ــدون  والفاس ــون  واملستكرش ــكام  احل
ابوا  وساسة الصفقات والكواليس ونهّ
ــعوب. كيف يصوم  الثروات وأقوات الش
ــدة رمضان  ــيات مائ ــن احتكر أساس م
ــن ذلك حدّ  ــعار واكتنز م وتالعب باألس
ــؤالء الغفران  ل ه ــة ؟ كيف يتأمّ التخم
ــهم  ــرون أنفس ــف يعتب ــم وكي والنعي
ــوا من جوّعوا  ع ــني» وقد جوّ من «املؤمن
ــان: هناك  ــروا؟ في رمض ــروا من قه وقه
ال  ــون وعمّ ح ــون وفالّ ــكريّون وأمنيّ عس
ة من  ــة ثمّ ــبه طبيّ ــم طبّيّة وش وطواق
ــن يجعلنا  ــن يطعمنا وم ــنا وم يحرس
أن  ون  ــتحقّ يس ــؤالء  ه ــني.  آمن ــاء  أحي
ــالال ونوقّرهم ولو بصمت  نقف لهم إج

ــش  ــكان أن نعي ــرّ. كان باإلم ــي الس وف
ــق وأرقى: نرفع عن  رمضان بطريقة أعم
ــن قهرهم، نتواضع  ــن بعضا م املقهوري
ــانيّتنا،  للمحرومني حتّى نعبّر عن إنس
ــدن  ــنّ يكاب ــا فه ــاء جميع ــر النس نوقّ
ــة  ــل اإلضافي ــاعات العم ــام وس الصي
ــار  ــل اإلفط ــخ قب ــوق واملطب ــي التس ف
ــف الرجال،  ــحور  وأيضا عن ــد الس وعن

ــي كهوف  ــات ف ــا النائم ــظ أرواحن نوق
ــة  ــا اجلهنّميّ ــل غرائزن ــيان، نفرم النس
ــدال، نفتح عقولنا على  ونعلّمها االعت
ــموس املعرفة.رمضان  ــي وش أنوار الوع
ــون... رمضان  ــن مذنب ــط نح ــريء.. فق ب
ــطحيّون ونكابر.. عميق.. فقط نحن س
ــك بتقوى  ــرم نفس ــان كرمي....فاك رمض
ــبحانه في هذا الشهر الفضيل. اهللا س

ــئلة والبحث عن اجاباتها  إطالق االس
والتفكير فيها ومناقشتها سواء داخل 
ــل جماعة واحدة  ــرد او داخ ذهنية الف
ــع افقاً ومجاالت  يبعث انطالقات اوس
ــي التفكير ومطاردة  ــب للتعمق ف ارح
ــن حيثياتها  ــش ع والنب ــات  امللحوظ
وكيفياتها.حتى االختالف في وجهات 
ــة او موضوع ما او  ــأن قضي النظر بش
ــأن االجابات عن بعض االسئلة او  بش
في اوجه حتليل مسار او مسيرة معينة 
ــعاعات جديدة  ــيكون منبعاً الش فس
ــواء على  ــة وتغنيها س ــي التجرب تنم
صعيط الفرد ام اجلماعة.ان النقاشات 
االفراد  والتخصصية بني  ــية  السياس
واجلماعة الواحدة واجلماعات املتعددة 
ال تأتي ثمارها وال تنعكس مضامينها 
االيجابية على الواقع التنفيذي اذا لم 
تكن ضمن سياقات جارية متبعة تأخذ 

ــى التطبيق ومن هنا تكمن  طريقها ال
ــع مفاصل  ــة التنظيم في جمي اهمي
ــى الصعيد  ــاة ، لكن ما يجري عل احلي
السياسي وحتديدا نشاط بعض االفراد 
والقوى التي تريد لنفسها خط منهج 
ــية  ــتقل ضمن العملية السياس مس
سواء من داخل قبة البرملان واحلكومة 
ــم تقف بعد  ــا ، انها ل ــن خارجه ام م
ــباب عدم تكوينها لقوة قادرة  على اس
على حتريك الرأي العام بالشكل الذي 
يتناسب مع حجم املشكالت الوطنية 
ــع العراقي. ــاتها على اجملتم وانعكاس
ــرات  ــن ان الكثير من املؤش وبالرغم م
ــعبي ازاء ما  ــور ش ــود نف ــي بوج توح
ــهده البلد من تراجع في اخلدمات  يش
ــي توفير  ــادة ف ــات ح ــة ونقوص العام
ــعب ميتلك بلده  ــاة الطبيعية لش احلي
خيرات وفيرة عانت من االهمال والهدر 
ــتقلة منها ام  ، اال ان تلك القوىـ  املس
ــتقلة ـ لم تستطع االلتفاف  غير املس
ــكل يجتذبها  حول ارادة اجلماهير بش
ــك  تل ــات  وتطلع رؤى  ــع  م ــوف  للوق
ــى االصالح احلقيقي  القوى الداعية ال
ــذا  ه ــباب  اس ــاء.ان  البن ــب  والتصوي
االخفاق يقع بالدرجة االولى واالساس 
ــها ، اذ ان  ــتقلة نفس على القوى املس
ــدأ التحزب  ــض مب ــا من يرف ــن بينه م
ــع في معنى هذا املفهوم  لعدم التوس
حيث ان العديد من الناشطني يرفضون 

ــه نقيضاً ملا  ــاء احلزبي ويرون في االنتم
ــالح وتلبية  ــه من اص ــوا من اجل خرج
ــعبية الغاضبة  ملطالب اجلماهير الش
والثائرة ضد الظلم والتفاوت الطبقي 
ــش الكرمي واحلقوق  وفقدان فرص العي
التي يفترض ان توزع بعدالة بني الناس.
ــا تختزله  ــزب رغم م ــوم التح ان مفه

ــدم ارتياح  ــن ع ــعبية م ــرة الش الذاك
ــخاص  ــط به من تنكر االش ــه ملا ارتب ل
ــم  وقيمه ــم  ملبادئه ــات  اجلماع او 
ــانية  واالنس ــة  الوطني ــم  واخالقياته
ــزب)  ــل التح ــا (قب ــوا عليه ــي كان الت
ــد التحزب  ــوا عليه بع ــني ما اصبح وب

ــلطة واملال  ــون الس ــول في ات او الدخ
ــاه ، لم يعد نافعاً في ظل الظروف  واجل
ــي غيرت  الت ــية  ــرات السياس واملتغي
طبيعة املعادالت السياسية في البلد 
، حيث ان مفهوم االستقالل واهميته 
ــرورة بعدم االنتماء  التي ارتبطت بالض
ــد الدكتاتوري االوحد في  للحزب القائ

ــة ، وعندما كانت  حقبة زمنية مظلم
ــازة او مزية  ــة مف ــتقاللية احلزبي االس
ــك ، اي ان  ــد اآلن كذل ــبية ، لم تع نس
ــا تفرض  ــة ومتغيراته ــروف احلالي الظ
ــول في  ــتقلة الدخ ــوى املس على الق
ــس  ــى وفق اس ــة عل ــات مبني تنظيم

ــة بعيدة عن  ــليمة وواضح وطنية س
االهداف املتشعبة والدهاليز.ان القوى 
ــتركة  ــتركة او غير املش الوطنية املش
ــية عليها اعادة  في العملية السياس
ترتيب اولوياتها وحتديد اهدافها وتبيان 
ــكل  بش ــا  تنفيذه وادوات  ــا  خططه
مدروس ، واولى اللبنات املعنية بتنفيذ 
وجناح رؤية هذه القوى تبنى على اساس 
ــزب او التيار او  ــم الذي يعد احل التنظي
ــو املنطلق الصائب  ــمى اخر ه اي مس
ــث ان الوضع  ــح حي ــق املطام لتحقي
ــي الراهن مبني على تعددية  السياس
االحزاب (ال احاديتها) التي من خاللها 
ــريعية  ــلطاته التش يدار البلد عبر س
والتنفيذية ومن دون الدخول من الباب 
ــهام  واالس ــذي  والتنفي ــريعي  التش
ــن  ــح م ــل يصب ــن الداخ ــر م بالتغيي
ــات وتطلعات  ــير حتقيق طموح العس
ــبه لتأييد  ــعب الذي يفترض كس الش
ــد التأكد من  ــئة بع هذه القوى الناش
وطروحاتها.لكن  منطلقاتها  ــالمة  س
من املهم ايضاً احلديث عن طبيعة هذا 
احلزب او التيار او الكتلة ....الخ وكيفية 
ــكيلها ومن هم قادتها  تكوينها وتش
ــي  ــا التنظيم ــاء هيكله ــة بن و كيفي
ومعرفة تطلعاتها على مستوى االفراد 
القادة لنعرف الى اي مدى ميكن احلديث 
عن تشكيل احزاب مستقلة عن بقية 
ــن قبلها!. ــر مخترقة م ــزاب وغي االح

بعيداً عن صخب التجاذبات حول قضايا 
ــق التنمية  ــا ملتطلبات حتقي ثانوية وفق
ــم (املغيّب)، عن واقعنا  االقتصادية، احلل
ــرف وما يثار  ــعر الص االقتصادي مثل س
حوله من صراعات ضخمته بشكل غير 
ــة حتقيق التنمية  ــتناداً ألولوي مبرر، واس
االقتصادية، باعتبار أن اقتصادنا متخلف 
ــإن الركيزة  ــري ف ــر جوه ــاج لتغيي يحت
التنموية االولى التي ميثلها البعد املادي، 
ــي  ــة ه ــكلة االحادي ــج مش ــذي يعال ال
ــاط، وهذا يستلزم حفز  التنوع في النش

بالقطاع  ــة وربطها  التحويلي الصناعة 
ــكل متبادل، ناهيك عن ربط  الزراعي بش
ــي بفروعه  ــائج مع القطاع اخلدم الوش
املتنوعة، باالضافة إلى القطاع االحدث 
اقتصاديا وهو القطاع املعرفي.واحد من 
ــي تعالج فكرة  ــاذج االقتصادية الت النم
التنويع املشار اليه هو منوذج (املستخدم/ 
ــاس مهم  املنتج)، فكرته تقوم على اس
ــاطات  ــات النش ــز القطاع ــن حف يضم
ــر  عب ــا  صنوفه ــف  مبختل ــة  االقتصادي
ــض اآلخر،  ــط بعضها بالبع ــاد تراب ايج
ــادي معني هو  ــاط اقتص فاخملرجات لنش
ــاط قطاع اخر وهكذا وهذا  مدخل لنش
ــلوب رياضي،  ــى اس ــوم عل ــوذج يق النم
ينظم بجداول يحقق الضمان في ايجاد 
احلفز املطلوب الستدامة عملية سحب 
ــاد،  ــات، وعدم حدوث حالة الكس املنتج
ــاطات  التي تقود إلى انكماش تلك النش
ــرة االنتاج  ــد وتي ــان تصاع ــن ثم ضم وم
ــة املضافة في  ــي النهاية خلق القيم وف
ــادي القائم.اقترن هذا  ــاط االقتص النش
ــتراكي في  النموذج املهم بالنمط االش

ــل في الفكر  ــور احلاص االدارة اال ان التط
ــى النماذج  ــزى إل ــذي يع ــادي وال االقتص
التنموية احلديثة نسبيا خصوصاً مناذج 
التنمية االقتصادية في منطقة (النمور 
االسيوية) والتي احدثت نقلة نوعية في 
ــال التحول  ــة في مج ــر االقتصادي الفك
املفاهيمي في التخطيط االقتصادي من 
ادارة النشاط، وفقا للنموذج االشتراكي 
ــاط االقتصادي  ــي النش ــر ف ــى التأثي إل
ــع  ــا صن ــة، م ــداف التنمي ــق أه لتحقي
ــع دور الدولة في  ــل م ــزا مرنا للتعام حي
ــادي القائم.في العراق  ــاط االقتص النش
ــكالت  ــاص يعاني من مش ــاع اخل القط
ــل بضمور  ــي يتمث ــا ذات ــدة، بعضه عدي
ــة لقلة اخلبرة وغياب  هذا القطاع نتيج
ــا، ناهيك  ــي وغيره ــور التكنولوج التط
ــي مثلها  ــل املوضوعية الت ــن العوام ع
ــتقرار السياسي ودور  غياب االمن واالس
ــلبي وغيرها  ــة الس ــة التجاري السياس
ــتثنائي  ــرض وجود دور اس ــر الذي يف االم
ــات حتقيق  ــي ايجاد مقدم ــة ف للحكوم
ــر البحث في  ــة عب ــة االقتصادي التنمي

ــوع االقتصادي على  ــبل إليجاد التن الس
ــط  ــل القصير واملتوس ــي االج ــل ف االق
ــاع اخلاص  ــى القط ــى املراهنة عل لتبق
ــام  زم ــك  ليمس ــل  الطوي ــل  االج ــي  ف
ــر في ايجاد  ــتلزم النظ املبادرة، وهنا يس
تطبيق فعلي للنموذج املشار اليه على 
ــاطه  ــي القطاع احلكومي ونش ــل ف االق
ــكل  ــاق احلكومي، يش ــار أن االنف باعتب
ــب الكلي احملفز  ــي الطل ــا ف ركنا اساس
ــى عن املتابع،  ــو االقتصادي.ال يخف للنم
ــاط احلكومي في معاجلة طلب  أن النش
ــة والى  ــنوات املاضي ــر الس ــوزارات عب ال
ــكاالت  ــن االش ــد م ــوبه العدي االن يش
واملشكالت مثله عدم وجود رؤية تنموية 
تقوم على اساس ايجاد التشابك املشار 
اليه آنفا بني الوزارات ذات الشأن، لتلبية 
ــبيل املثال  حاجات تلك الوزارات على س
وزارة التجارة، التي تعالج قضية البطاقة 
التموينية، اذ تعتمد الوزارة بشكل كبير 
ــود انتاج  ــتورد بالرغم من وج على املس
محلي على االقل في محصول احلنطة، 
ــالم اظهر (فضيحة)  اال أن ما طفح لالع

ــني من االطنان  ــرى متثلت باتالف مالي كب
ــوزارة  ــايلوات في ال ــى الس ــوقة إل املس
ــاك  ــل هن ــباب باملقاب ــة االس دون معرف
ــف ماليني  ــن احلنطة تكل ــتيرادات م اس
ــزات وزارتي  ــدوالرات. كذلك ملف جتهي ال
ــكرية   الدفاع والداخلية من مالبس عس
وغيرها، فبالرغم من متكن وزارة الصناعة 
من انتاج هذه السلع، إال أن العقود تبرم 
مع جهات خارجية لتوريدها حتى ملف 
ــا كلها تثير  ــتقات النفطية وغيره املش
ــات. ــبهات على نزاهة تلك املمارس الش

ــابكا بني تلك  ــن األولى أن جند تش كان م
الوزارات بالشكل، الذي يضمن االقتصاد 
ــة وصناعة  ــة املتاح ــا املالي ــي مواردن ف
ــن االكتفاء اجلزئي في توفير تلك  حالة م
املنتجات. إن الفساد والهدر وسوء االدارة 
ــة وجعلت  ــروة الوطني ــل بددت الث عوام
(حلم التنمية) موضوع بعيد املنال، لذلك 
ــاف هذا الهدر  ــتلزم وقفة جادة إليق يس
ــرطا ضروريا وليس كافيا،  ــاد، ش والفس
للشروع نحو بدايات التنمية االقتصادية.

ــرر احلكومة  ــة أن تق ــوة صحيح  خط
ــكنية جديدة لتخفيف  إقامة مدن س
ــدن  وامل ــة  العاصم ــى  عل ــط  الضغ
الكبيرة.لكنني لم أستوعب التناقض 
ــكنية  ــاء مدن ومجمعات س بني انش
ــرائح  ــكنية لش ــرار منح أراض س وق
معينة كاملتقاعدين ومحدودي الدخل 
ــيع  ــي توس ــع أراضٍ يعن وغيرهم.توزي
ــوائيات، بينما تعتمد دول  رقعة العش
العالم اليوم اسلوب انشاء اجملمعات 

السكنية واملدن اجلديدة حديثة الطراز 
واجملهزة باخلدمات، التي تقوم بصيانتها 
شركات متخصصة في إدارة اجملمعات 
ــي  ــاوت ف ــكنية.وطبيعي أن تتف الس
ــا  ــائها تبع ــودة انش ــتوياتها وج مس
ــكن. حتى  للقدرة املادية لطالبي الس
ــي بناء  ــة ف ــة احلكوم ــح سياس تنج
املدن واجملمعات السكنية خارج املدن 
ــتلزمات ذلك: طرق  ــد أن تتوفر مس ال ب
سريعة توصل بني هذه املناطق واملدن 
ــة تعليمية  ــق خدمي ــة، ومراف القريب
ــكانها  ــة وغيرها مبا يغني س وصحي
ــدن القريبة، واألهم  ــاه إلى امل عن االجت
ــة  ــركة متخصص ــك: ش ــن كل ذل م
اً  ــى إدارة هذه املدن واجملمعات أمنيّ تتول
ــراق خبرة  ــي الع ــك ف ــاً. ال منل وخدميّ
ــد من  ــكنية. ال ب ــات الس إدارة اجملمع
عراقية،  ــر  غي ــركات  بش ــتعانة  االس
ــني. العراقي ــدرّب  وت ــات  اخلدم ــدم  تق

ــدون إدارة  ــكني ب ــاء مجمع س فإنش
ــوائية  حقيقية يعني حتويله إلى عش

ــر  ــي املقابل نحتاج إلى نش جديدة.ف
ــكن اجلماعي،  ــة وأخالقيات الس ثقاف
ــة العيش  ــودي. ثقاف ــا العم خصوص

والتعامل مع اجليران في البناية بعيدا 
ــاء املدن  ــاح خطة بن ــن االنانية. إلجن ع
ــدَّ من إقامة النموذج الذي  اجلديدة ال ب

يشجع على تكراره. في ضواحي بغداد 
ــماية اجلديدة  ــا جتربة مدينة بس لدين
ــف  ــكان (٦٠٠) أل ــت إلس ــي صمم الت

ــقق متنوعة املساحة  ــمة في ش نس
ــقة. تنفذها  يبلغ عددها (١٠٠) ألف ش
ــة، وفيها بنى  ــة معروف ــركة عاملي ش
ــاء وكهرباء  ــة حديثة وخدمات م حتتي
وغاز ال تنقطع. يسكنها اآلن عشرات 
ــال مجموعتي (أ وب)  اآلالف بعد اكتم
ــقة.  ــغ (٢٤) ألف ش ــقق يبل ــدد ش بع
ــروع منوذجاً  ــن أن يصبح هذا املش ميك
ميتص زخم السكن في بغداد. يحتاج 
ــة للمجمع،  ــة وحازم ــى إدارة حديث إل
تضمن صيانة مرافقه وتضبط سلوك 
ــر  الكثي ــرف  ــن يتص الذي ــني،  القاطن
ــكن  الس ــق  االن مبنط ــى  ــم حت منه
األراضي. الشركة التي تتولى اخلدمات 
ــاول التفلّت من  ــة وحت غير متخصص
ــل ميتنع الكثير  ــا، في املقاب التزاماته
ــكان عن دفع البدل الشهري  من الس
ــي ثقافة اخلدمات  ــل اخلدمات. ه مقاب
ــات  تقدمي ــى  عل ــاد  واالعتم ــة  اجملاني
احلكومة. النتيجة أن اخلدمات تتراجع 
واملدينة التي أريد لها أن تكون منوذجية، 

لها إلى  ــكانها من حتوّ تثير مخاوف س
ــادي أن هذه  ــوائية جديدة. باعتق عش
ــاً أكبر من  ــتحق اهتمام ــة تس املدين
ــتثمار، صاحبة  ــة. هيئة االس احلكوم
هذا املشروع، ال تتعامل معها بجدية، 
ــاري الوحيد في املدينة ال  واملركز التج
ــكانها وهو حكر  يستوعب حاجة س
ــر الكثير  ــد، مما يثي ــخص واح على ش
ــات التي  ــه، واخملالف ــط حول ــن اللغ م
ــكان ال تواجه  ــض الس ــوم بها بع يق
ــجع على  ــا يش ــة م ــراءات حازم بإج
ــل  ــا يؤدي إلى فش ــذا م ــا. ه تعاظمه
ــل  ــدم تفاع ــى ع ــة، وال ــذه التجرب ه
الناس مع مشاريع مماثلة قادمة. هناك 
ــكيلها من  ــرب تش ــة أعلن عن ق جلن
ــروع املدن  ــات حكومية ملش عدة جه
ــدة. برأيي أن تبدأ اللجنة بإكمال  اجلدي
ــماية ومعاجلة  ــروع بس ــص مش نواق
ــجع  نقاط اخللل، لتصبح منوذجا يش
ــرى. أخ ــق  مناط ــي  ف ــراره  تك ــى  عل
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــم يتمتع  ــارة عن كيان دائ ــة عب ــة الدولي املنظم
ــي اتفقت  ــن ارادة الدولة الت ــتقلة ع ــارادة مس ب
على انشائها وهي من الوسائل لتحقيق السلم 
واالمن واستجابة طبيعية لبلوغ الهدف وعناصر 
ــة الدولية  ــي الدميوم ــة الدولية ه ــام املنظم قي
ــا دون زمن محدد وتتميز  ــتمرار وجوده وتعني اس
ــر الدولي الذي ينتهي  ــة الدولية عن املؤمت املنظم
بتحقيق الغاية من انعقاده وان اعضاء التنظيم 
ــن الدول فقط وهذا مامييزها عن املنظمات غير  م
احلكومية مثل العفو الدولية او الصليب االحمر 
ــة على  ــا العضوي ــات تقتصر فيه ــي منظم وه
ــة ومن عناصرها  ــراد والهيئات غير احلكومي االف
الرضائية وتعني اتفاق الدول الصريح على انشاء 
املنظمة في املعاهدة ومن شروط صحة املعاهدة 
ــع او التصديق او  ــا بالتوقي ــن اطرافه ــا م قبوله
االنضمام بالرضا السليم وكذلك االرادة الذاتية 
ــراف بتكوين  ــتراك ارادات الدول االط ويقصد اش
ــتقل عنها  ــدة تنبثق من االرادات وتس ارادة جدي
وتتمتع باصدار القرارات وما يتعلق بشخصيتها 
القانونية الدولية وقد انكر الفقهاء االوائل متتع 
ــة الدولية وفي  ــخصية القانوني املنظمات بالش
ــاء يغيرون  ــة قانونية واخذ الفقه ــم عالق نظره
موقفهم ويعترفون بوجود هيئات وجماعات غير 
ــخصية القانونية وتخضع  ــع بالش ــدول تتمت ال
ــد اعتراف  ــة بع ــام وخاص ــي الع ــون الدول للقان
ــخصية القانونية  محكمة العدل الدولية بالش
ــاري  ــا االستش ــي رايه ــدة ف ــة االمم املتح ملنظم
ــات عن االضرار الناجمة عن  بخصوص التعويض
ــدة واملنظمات  ــة االمم املتح ــي منظم ــة ف اخلدم
الدولية تتمتع بشخصية قانونية دولية حسب 
ــات  املنظم ــترك  وتش ــا  واختصاصه ــا  اهدافه
ــات  في ظل نظام  ــة احلكومية في املنازع الدولي
ــتخدم مجلس االمن الدولي  االمن اجلماعي ويس
التنظيمات ويكون عمله حتت مراقبته واشرافه 
وال تقوم بعمل بغير اذن من اجمللس وان املنظمات 
ــخاص القانون  ــة واالقليمية انها من اش الدولي
ــاني  ــي العام وكذلك القانون الدولي االنس الدول
ــة من هذا  ــات النابع ــوق وااللتزام ــع باحلق وتتمت
ــراف الدولية  ــي تكوين االع ــاهم ف القانون وتس
ــاء  ــى القض ــأ ال ــات وان تلج ــة باملنازع املتعلق
ــة بالقانون  ــأن املطالبات املتعلق ــي في ش الدول
ــاني ومثال ان يتمتع اعضاء مجلس  الدولي االنس
ــخصية قانونية  اجلامعة العربية كمنظمة بش
ــرف والتعاقد  ــوال والتص ــك االم ــا اهلية متل له
ــدى منح بعض  ــك االمر ال يتع ــي وكذل والتقاض
الكيانات مراكز قانونية وحتميها قواعد القانون 
الدولي االنساني التي تخاطب الدول واملنظمات 
ــات قانونية كاالفراد  ــة مجموعة من كيان الدولي
ــرون باملنازعات  ــون يتاث ــخاص طبيعي ــم اش وه
ــى  ــى واجلرح ــرب واملرض ــرى احل ــلحة كأس املس
والغرقى والسكان املدنيني وافراد اخلدمة الطبية 
ــب االحمر  ــات الوطنية للصلي ــك اجلمعي وكذل
ــا دور في القانون الدولي  والهالل االحمر التي له
ــواء مبتابعة االعتبارات االنسانية  ــاني س االنس
ــلحة من اجل رعاية املرضى  اثناء النزاعات املس
ــرى احلرب والدور  واجلرحى والغرقى واالتصال بأس
ــلم بالتوعية بالقانون الدولي  الذي تلعبه بالس
االنساني وتطويره وهذه اجلمعيات الوطنية تعد 
شكل من اشكال املنظمات او اجلمعيات األهلية 
ــة التي يعمل البعض منها على  او غير احلكومي
ــتوى دولي  ــي او العمل على مس ــتوى داخل مس
ــني في حالة  ــعوب كاملدني وهناك فئات من الش
ــعبية  ــراد املقاومة الش ــزو وطائفة الثوار اف الغ
او  ــالل  لالحت ــة  اخلاضع ــعوب  والش ــلحة  املس
الشعوب اخلاضعة لالستعمار او القهر والتمييز 
ــاني  ــري ومبخاطبة القانون الدولي االنس العنص
لهذه الكيانات مينحها احلقوق وعليها التزامات 
ــدى متتعهم  ــدول التابعني لها وم ــدا عن ال وبعي

بالشخصية القانونية .
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حسن طهمازي

علي عزيز السيد جاسم

د. حامد رحيم

 سالم مشكور
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ــغال العامة /  ــكان والبلديات واالش تعلن وزارة االعمار واالس
اِّـديرية العامة للماء عن وجود مناقصة تجهيز (٢٦٤٠) ألفان 
ــنوياً من مادة كلوريد الحديد الثالثي  وستمائة وأربعون طن س
(FeCL3) بموجب اِّـواصفات اِّـرفقة بوثائق اِّـناقصة وشروط 
اِّـقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية واِّـيكانيكية والكيمياوية 
ــات تنفيذ العقود الحكومية  ــب اِّـادة ٣/ أوال) من تعليم (بموج
ــاص بالخطة  ــاب الصرف الخ ــن ب ــام ٢٠١٤ ضم ــم (٢) لع رق
ــتثمارية. فعلى الراغبني من الشركات واِّـكاتب التجارية  االس
العراقية اِّـختصة من ذوات الصنف األول أو الثاني أو الشركات 
األجنبية اِّـختصة الحضور اُّـ مقر اِّـديرية العامة للماء / وزارة 
ــة َّـ بغداد –  ــغال العام ــكان والبلديات واالش االعمار واالس

الصالحية للحصول على الشروط واِّـواصفات الفنية لقاء مبلغ 
ــف دينار عراقي غري  ــون ال قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمس
ــاعة  ــيكون اخر موعد لتقديم العطاءات َّـ الس ــل للرد وس قاب
ــادف ٢٠٢٣/٤/١١ويتم  ــاء اِّـص ــن يوم الثالث ــرا م (١٢) ظه
ــني ومختومني األول  ــني منفصل ــاءات داخل ظرف ــم العط تقدي
يحتوي على العرض التجاري والوثائق اِّـطلوبة بموجب االعالن 

والثاني يحتوي على العرض الفني واألعمال اِّـماثلة.

اِّـهندس 
عمار عبد الرزاق عيسى

اِّـدير العام

ÏŸ]¬’\;ÿ]∆å¯\Â;k]ÁÅ÷e’\Â;‡]“àˆ\Â;Ñ]⁄¡ˆ\;ÎÑ\ÜÂ
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شركة ناقالت النفط
تنويه

ــود اعالمكم بأنه قد ورد خطأ بااليميالت الواردة  ن
بإعالن مناقصة بطريقة التأهيل الفني (٢٠٢٣/٢) 
شراء ناقلة منتجات  نفطية والذي تم نشرها بتاريخ 

٢٠٢٣/٣/٢٧ َّـ العدد (٤٠٨٥) والصحيح 
https://iotc.oil.gov.iq
iotc-iraq.com@info٢

iotc_basrah@yahoo.com
dgiotc@gmail.com

info@iotc.oil.gov.iq االيميل الرسمي
لذا اقتضى التنويه.

مع التقدير

الشركة العامة للصناعات 
الكهربائية وااللكرتونية

نرفق لكم طيا جدول محدث بالفرص اِّـتاحة للمشاركة 
ــم اعدادها  ــام ٢٠٢٣ والتي ت ــع القطاع الخاص لع م
ــد الوقوف على رأي ومالحظات الدوائر اِّـختصة على  بع

الفرص اِّـقرتحة من قبل شركاتكم.
ــرص وقدر تعلق  ــالع والرتويج لهذه الف ــل باالط للتفض
اِّـوضوع بفرص كل شركة عامة وفقا للضوابط والقوانني 
والتعليمات النافذة بعد االخذ بنظر االعتبار التعديالت 

التي اجريت على مقرتحاتكم.. مع التقدير..

وزارة الداخلية / الدائرة القانونية / محكمة قوى األمن الداخلي الثانية/  للمنطقة الثالثة 
اعــــــــــــــالن

ــادة (٣٢ م. ع. د) وبما أن محل تواجدك  ــف عباس) ِّـا كنت متهما وفق احكام اِّـ ــارب ش. م (ايمن هادي يوس ــم اله اُّـ اِّـته
ــاً اعتبارا من تاريخ  ــر أمام هذه اِّـحكمة خالل مدة ثالثني يوم ــطة هذا االعالن على ان تحض ــول اقتضى تبليغك  بواس مجه
ــوف تجري محاكمتك  ــن التهمة ضدك وعند عدم حضورك س ــل أقامتك ومقر عملك وتجيب ع ــذا االعالن َّـ مح ــق ه تعلي
ــني العموميني القاء  ــوق اِّـدنية ويطلب من اِّـوظف ــقاطك من الحق ــك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم باس ــاً وتحجز أموال غيابي
ــلطة والزام اِّـواطنني الذين يعلمون بمحل تواجدك اخبار السلطات عنك  ــليمك اُّـ اقرب س القبض عليك أينما وجدت وتس

وفق اِّـادة (٦٩) من قانون أصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
رئيس محكمة
قوى األمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة 

١

٢

٣
٤
٥
٦
٧

٨

٩

١٠
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متابعة / البينة الجديدة

ــك املوالية  ــلطات دونيتس ــت س أعلن
ــية أحرزت  ــوات الروس ــيا أن الق لروس
ــة باخموت،  ــي منطق ــا كبيرا ف تقدم
ــى كامل  ــيطرة عل ــن الس ــت م ومتكن
املنطقة الصناعية فيها، بينما قالت 
القوات اجلوية األوكرانية إنها أسقطت 
ــيرة انتحارية هاجمت  (١٣) طائرة مس
ــمال واجلنوب الشرقي. البالد من الش
وأفادت وكالة «تاس» لألنباء بأن القوات 
ــية في باخموت سيطرت على  الروس
ــل، كما  ــة بالكام ــة الصناعي املنطق
ــك املوالية  ــلطات دونيتس ــدت س أك
لروسيا، أن القوات الروسية تتقدم في 
محور أفدييفكا.وقالت تلك السلطات 
إن القوات األوكرانية استهدفت مدينة 
ـــ(٧٥) قذيفة  ــك ب ــة دونيتس ومقاطع
ــاعات  ــرة مختلفة خالل الس ــن أعي م
ــق أضرارا مادية  الـ(٢٤) املاضية، مما أحل
بنحو (٢٠ مبنى سكنيا ومرافق البنية 
التحتية.في املقابل، قال قائد القوات 
ــندر  ــة اجلنرال ألكس ــة األوكراني البري
ــن يتخلوا عن  ــكي إن الروس ل سيرس
ــتيالء على باخموت،  محاوالتهم لالس
مضيفا أن هدف املدافعني األوكرانيني 
ــي  العدو».وف ــوات  «ق ــتنزاف  اس ــو  ه
ــتخبارات  ــاز االس ــال جه ــياق، ق الس
ــيا  روس إن  ــة  البريطاني ــكرية  العس
ــا أثناء  ــن دباباته ــر م ــرت الكثي خس
محاولة حصار أفدييفكا بدونيتسك، 

ــق  ــم حتق ل ــيا  روس أن  ــى  إل ــيرة  مش
ــي هناك.ورجحت  ــوى تقدم هامش س
االستخبارات البريطانية في سلسلة 
ــات  ــوج الدباب ــون ف ــا أن يك تغريداته
العاشر الذي شكلته موسكو في آب 
٢٠٢٢ لدعم حربها على أوكرانيا، فقد 
نسبة كبيرة من دباباته خالل محاولته 

محاصرة أفدييفكا من اجلنوب.
هجوم باملسيرات

ــت القوات اجلوية  في غضون ذلك، قال
ــقطت (١٣) طائرة  ــة إنها أس األوكراني
ــت البالد من  ــيرة انتحارية هاجم مس
ــرقي، في حني  ــمال واجلنوب الش الش
ــأن الدفاعات  ــرة ب ــل اجلزي ــاد مراس أف
ــداف  ــدت أله ــة تص ــة األوكراني اجلوي
ــا  كييف.كم ــة  العاصم ــماء  س ــي  ف
ــلطات األوكرانية السكان  حذرت الس
ــمالي  ــوي في مناطق ش ــن خطر ج م
ــكان  ــي أوكرانيا، وطالبت الس وجنوب
ــق آمنة وعدم جتاهل  بالبقاء في مناط
ــة  هيئ ــت  قال ــا  اإلنذار.كم ــارات  صف
ــية  األركان األوكرانية إن القوات الروس
نفذت (١٧) جوية وشنت أكثر من (١٥) 
هجوما على مواقع القوات األوكرانية 
ــرقي  ش ــة  املدني ــة  التحتي ــة  والبني
ــة  الهيئ ــرت  وجنوبها.وذك ــا  أوكراني
ــدت أكثر من  ــان أن دفاعاتها ص في بي
ــي  ــية ف ــوات الروس ــا للق (٤٠) هجوم
ــى أن القوات  ــارت إل عدة اجتاهات، وأش
الروسية واصلت هجومها على مدينة 
باخموت.وفي التطورات، قالت القوات 

ــية  ــة األوكرانية إن هجمات روس اجلوي
ــون ليال بواسطة  ــتهدفت خيرس اس
ــن طائرة  ــت م ــة أطلق ــل موجه قناب

سوخوي-٢٥.
تسلم دبابات

ــر الدفاع  ــال وزي ــك، ق ــون ذل ــي غض ف
إن  ــوف  ريزنيك ــي  أوليكس ــي  األوكران
ــالنجر٢  دبابات بريطانية من طراز تش
ــة، باإلضافة  ــات مدرعة أميركي ومركب
ــت  ــة بات ــة أملاني ــات قتالي ــى مركب إل
ــة. األوكراني ــوات  الق ــرف  تص ــت  حت
ــان أن املعدات  ــوف في بي وأكد ريزنيك
ــدات القتالية  ــتعزز الوح ــدة س اجلدي
ــتحرر جميع  ــالده س ــة، وأن ب األوكراني
املدن األوكرانية.وفي رسالة نشرت عبر 
ــوف أن دبابات  ــبوك، أعلن ريزنيك فيس
ــترايكر  وس ــة  البريطاني ــالنجر  «تش
ــة  ــاردر األملاني ــة وم ــار األميركي وكوغ
انضمت إلى الوحدات األوكرانية».كما 
ــبيغل األملانية عن  نقلت مجلة دير ش
ــلمت  ــمها أن أملانيا س مصادر لم تس
ــراز ليوبارد٢،  ــة من ط ــا ١٨ دباب أوكراني
ــدت بتقدميها لدعم كييف. التي تعه
ــي (٤٠) عربة  ــة أن حوال ــت اجملل وأضاف
ــراز ماردر  ــاة قتالية أملانية، من ط مش
ــن  ــى أوكرانيا.وأعل ــت إل Marder وصل
ــولتز من  ــي أوالف ش ــار األملان املستش
جهته، أن برلني سلمت دبابات قتالية 
ــدا»  ــورة ج ــارد «متط ــراز ليوب ــن ط م
لكييف، في حني أوضحت وزارة الدفاع 

الحقا أن عددها (١٨).

متابعة / البينة الجديدة

ــون  ــال لقان ــي ، تعدي ــني املاض ــي، االثن ــان العراق ــر البرمل أق
ــى القانون الذي كان  ــكل عودة إل االنتخابات البرملانية، يش
ــرين االول (٢٠١٩)، مثيرا غضب  ــرات تش ــل تظاه ــا قب مرعي
ــرى أنه يخدم مصالح  ــتقلة والصغيرة التي ت األحزاب املس
األحزاب الكبيرة. وشهدت اجللسة التي عقدت خالل الليل، 
فوضى وطرد الكثير من النواب املستقلني من القاعة بعدما 
ــب مقاطع فيديو  ــم للقانون، بحس ــن مناهضته أعربوا ع

صورها النواب.وجاء في بيان 
صادر عن مجلس النواب، أن 
ــته  اجمللس صوت في «جلس
السادسة عشرة ....فجر يوم 
االثنني املاضي بحضور (٢١٨) 
ــون التعديل  ــا، على قان نائب
ــات  ــون انتخاب ــث لقان الثال
ومجالس  ــواب  الن ــس  مجل
رقم  ــة  واالقضي ــات  احملافظ
ــك  وميل ــنة ٢٠١٨».  (١٢) لس
ــيقي الغالبية  اإلطار التنس
ــف  ــو حتال ــان، وه ــي البرمل ف
أحزاب شيعية    تدعم رئيس 
الوزراء احلالي، محمد شياع 
ــون  ــدّ القان ــوداني. ويع الس

ــت ترفضه احلركة  ــام (٢٠١٨) الذي كان ــودة إلى قانون الع ع
ــهدتها البالد في خريف العام (٢٠١٩).  االحتجاجية التي ش
ــون انتخابات  ــي حتقيق مطلب قان ــا جنح احملتجون ف حينه
جديد سمح بفوز مرشحني مستقلني، إذ متكن املستقلون 
ــوز بحوالى (٧٠) مقعدا  ــات العام (٢٠٢١) من الف في انتخاب
ــات البرملانية  ــتجري االنتخاب ــك، س ــل (٣٢٩). وبذل ــن أص م
ــرين الثاني  وانتخابات مجالس احملافظات املتوقعة في  تش
ل. أما في إقليم كردستان العراق  ــاس القانون املعدّ على أس
ــات البرملانية  ــري االنتخاب ــوف جت ــع بحكم ذاتي فس املتمت

ــق قانون مختلف. ويجعل  ــرين الثاني  وف احمللية في ١٨ تش
ــن كل محافظة دائرة  ــد م ــات املعدل اجلدي ــون االنتخاب قان
انتخابية واحدة أي (١٨) دائرة، ملغياً بذلك الـ(٨٣) دائرة التي 
اعتمدت في االنتخابات األخيرة. ويرى الباحث السياسي في 
ــري فاونديشن»، سجاد جياد، أن اعتماد الدائرة  «ذي سنتش
ل إمكانية فوز سياسيي األحزاب مبقاعد»،  ــهّ الواحدة «يس
ــحي  ــن الصعب على مرش ــوف «يجعل م ــل، س ــي املقاب ف
ــة على مستوى  ــتقلة في املنافس األحزاب الصغيرة واملس
ــب األصوات  احملافظات». ومبوجب القانون املعدل، ستحتس
ــبية  النس ــة  الطريق ــى  عل
ــانت ليغو»،  ــة بـ»س املعروف
ــرى مناهضو القانون  والتي ي
الكبيرة  أنها تخدم األحزاب 
كذلك. ورأى سجاد جياد في 
تغريدة، أن احتساب األصوات 
ــبية  النس ــة  الطريق ــى  عل
ــزاب  األح ــك  كذل ــدم  «يخ
ــرى ويجعل من املمكن  الكب
الذين  ملرشحيهم  بالنسبة 
ــوا على ما يكفي  لم يحصل
ــاً بالفوز  من األصوات أساس
ــال النائب، عالء  مبقاعد». وق
ــة امتداد  ــي، من كتل الركاب
املستقلة في البرملان لوكالة 
ــزاب  ــرس إن «األح ــس ب فران
ــول على متثيل في  ــن يكون لديها أي أمل باحلص الصغيرة ل
ــوف تسحق»، إذا ما طبّق القانون اجلديد. البرملان» وأنها «س
ــيقي  ــوري، من اإلطار التنس ــاء الدين الن ــب، به ــاد النائ وأف
ــم القانون ألنه «يعتمد  ــة فرانس برس، بأن كتلته تدع وكال
ــا اجلماهيري ما  ــب ثقله على توزيع املقاعد ألي كتلة حس
ــكيل احلكومة ضمن التوقيتات  ــيؤدي باحملصلة إلى تش س
الدستورية»، وبالتالي تفادي املفاوضات الطويلة كما حصل 

في أعقاب انتخابات العام ٢٠٢١.  
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جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١١٤٠ /٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٣/٣/٢٨ 

اعــــــــــــــــالن 
ــل ٩٤/٢ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (حسن عجيل حنوش)  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــان مليون دينار فعلى  ــف عليوي) البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائت ــف عليوي ٢ـ خولد يوس ــوز لقاء طلب الدائن (١ـ اياد يوس اِّـحج
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش الراغب بالش

من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل /  فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- الكوت / الخاجية   العقار اِّـرقم ٩٤/٢ م ٣٨الخاجية 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكه للدوله و حق التصرف للمدين و الشركاء
ــكنية  بصوره غري  ــي عبارة عن عدة دور س ــطة و ه ــقى بالواس ــه : كما مثبت َّـ صورة العقار ارض زراعية تس ــدوده واوصاف ٣-ح
ــمالية) و ان حصة اِّـدين عباره عن  ــف (الخضراء) قرب الطريق العام كوتـ  بغداد (مقابل علوة الخضروات الش ــمية و تقع الكش رس
ــتقبال و هول داخلي و غرفتني نوم و حمام و مطبخ والطابق الثاني يحتوي على غرفة  ــكن (٤٥٠م) طابقني و يحتوي على اس دار س
ــقف بالكونكريت اِّـسلح و االرضية تتكون من الكاشي اِّـوزائيك القديم و  ــمنت و مس نوم واحدة  و صحيات مبني من الطابوق و االس

درجة عمرانه جيده
٤-مشتمالته : 

٥-مساحتة :-  ٤٨دونم و ١٤ اولك اِّـساحه اِّـباعة للمدين (٤٥٠) مرت
٦-درجة العمران : جيده

٧- الشاغل :-   اِّـدين
٨- القيمة اِّـقدرة : ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة و عشرون مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ /مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ٢٠/خ /٢٠٢٣
 التاريخ:٢٨ /٣ /٢٠٢٣         

أعالن 
ــهم )  من اصل  ــل ١٠٢٠/١ م ٤ االحدب و البالغه ( ١٥٨٧٠س ــهام اِّـدين َّـ  العقار التسلس ــة تنفيذ النعمانية س ــع مديري تبي
العام (١٨٤٨٠سهم) الواقع َّـ قضاء االحرار العائده للمدين (هاشم جرب حزبي ) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائنني (محمد علوان ملك 
ــاكر كريم عروان و جماعتهم البالغ عددهم (٤٤ شخص ) ــم محمد حسني و ش ــى و  وسام كريم عروان و جاس ــم خضري عيس و باس

ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم  ــرون مليون دينار فعلى الراغب بالش البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عش
التالي للنشر مستصحبا معهم التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سعود كامل عاشور
مدير تنفيذ النعمانية    

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- قضاء االحرار العقار اِّـرقم ١٠٢٠/١ م٤ االحدب 

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه : كما مؤشر ي خارطة االفراز

٤-مشتمالته :-  بعض اِّـشيدات
٥-مساحتة: ٣٥دونم و ٩ اولك و ٨٠م على وجه الشيوع

٦-درجة العمران:-  
٧- الشاغل :-  اِّـدين

٨- القمية اِّـقدرة : ٢٩٨,٠٠٠,٠٠٠ مائتان و ثمانية و تسعون مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ٢٦/خ /٢٠٢٠
 التاريخ:٢٠ /٣ /٢٠٢٣         
ــن و محمود و  ــن و محس ــجاد و حس ــهام فرحان ناصر و أوالده منها كل من س اُّـ / ورثة اِّـدين / حاتم كريم زيدان كل من (زوجته س

عباس و فاطمه و زهراء و ورد و والدته عزيزه حامد غزال اِّـتورثني بالقسام الشرعي ١٥٢/قام/٢٠٢٠ )
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النعمانية تمام سهام اِّـدين َّـ  العقار التسلسل ٣٠٠٥/٦ م ١٨ البغيله الواقع َّـ النعمانية العائده للمدين 
ــراء  (حاتم كريم زيدان ) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائنني (كريم ابراهيم ردام) البالغ (٣٥,٤١٩,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من  ــتصحبا معهم التأمينات القانونية عش ــر مس مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سعود كامل عاشور
مدير تنفيذ النعمانية    

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- َّـ النعمانية العقار اِّـرقم ٣٠٠٥/٦ م١٨ البغيله 

٢-جنسه ونوعه:- قطعة ارض / ملك صرف 
ــاء  ــمال الغربي ٣٠٠٥/٦ م ١٨ البغيلة / طريق عام عرصه تحت االنش ــرقي ٣٠٠٤/٦ الش ــمال الش ٣-حدوده واوصافه : الش

(صب االساس) رفت
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة: ٣٠٠ م٢ باعتبار ١٤سهم من اصل ١٢٠سهم
٦-درجة العمران:-  

٧- الشاغل :-  اِّـالكني َّـ العقار الشركاء
ــتة  ــهام اِّـدين البالغه قيمتهما ١٦,٣٣٣,٣٣٣ س ــة اِّـقدرة : ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة و أربعون مليون دينار عراقي س ٨- القمي

عشر مليون و ثالثمائة و ثالثة و ثالثون الف و ثالثمائة و ثالثة و ثالثون دينار فقط

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٧٨١ /٢٠١٩
التاريخ:   ٢٠٢٣/٣/٢٨

اعالن 
ــط خصوصي ) الواقع َّـ الكوت  العائدة للمدين  ــيارة اِّـرقمة (٧١٩٦٩ أ واس تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس
ــغ (٢٠٤٨٧٤٥) مليون دينار  ــوزه لقاء طلب الدائنه (احالم عبد علي برهان) البال ــن حميد داود  ) اِّـحج (حس
ــر مستصحبا معه  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٠ ايام) تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش
التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / كريم ابراهيم عنكود

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- السيارة اِّـرقمه (٧١٩٦٩ أ واسط) 

ــرك يعمل بصوره  ــل ٢٠١٦ اِّـركبة جيده و اِّـح ــن صالون لونها ابيض مودي ــه :  هونداي اكس ــه ونوع ٢-جنس
صحيحه و الغرض الداخليه للمركبه جيد

٣-حدوده واوصافه :- 
٤-اِّـساحة :- 

٥-درجة العمران:
٦-  الشاغل :- مودعة لدى مركز شرطة البلده

٧-لقمية اِّـقد رة :- ١٤,٦٠٠,٠٠٠ اربعة عشر مليون و ستمائة الف دينار عراقي القيمه الكليه للمركبة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صالح عبد الحسن شناوه) 
الذي يطلب تبديل لقبه من  (الصيادي  ) اُّـ (الشاووشي) فمن لديه 
اعرتاض مراجعة مديرة االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 
ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه  َّـ واس
ــون البطاقة  ــادة (٢٢) من قان ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

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

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــالم) الذي  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جميل عبد س بن
يطلب تبديل لقبه من  (الكناني  ) اُّـ (الخفاجي) فمن لديه اعرتاض 
ــة العامة َّـ  ــوازات واالقام ــوال اِّـدنية والج ــة مديرة االح مراجع
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ــط  خالل م واس
ــون البطاقة  ــادة (٢٢) من قان ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

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

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعالن
ــفي) الذي  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (رزاق ماضي ش بن
ــب تبديل لقبه من  (الدبي  ) اُّـ (الخفاجي) فمن لديه اعرتاض  يطل
ــة العامة َّـ  ــوازات واالقام ــوال اِّـدنية والج ــة مديرة االح مراجع
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ــط  خالل م واس
ــون البطاقة  ــادة (٢٢) من قان ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

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

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 



متابعة / البينة الجديدة   
ــالم واالتصاالت  ــت هيئة اإلع أعلن
ــل  العراقية، ، وقف عرض مسلس
ــدأ عرضه مع  ــذي ب ــر» ال «الكاس
ــات  ــد «مطالب ــك بع ــان، وذل رمض
نيابية وعشائرية»، بحسب تقرير 
ــة  ــاء العراقي ــة األنب ــرته وكال نش
ــس الهيئة، علي  ــال رئي «واع». وق
املؤيد، إنه مت إبالغ «قناة (يو تي في) 
بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر»، 
مؤكدا أن الهيئة «تقدر املطالبات 
ــعبنا  ــائرية احلقة ألبناء ش العش
في جنوب العراق.. وسيتخذ كافة 
ــراءات الكفيلة باحلفاظ على  اإلج

مكانة املواطن اجلنوبي الكرمي».
ــر»  ــل «الكاس وأثار عرض مسلس
ــد ما اعتبروه  ردود فعل غاضبة ض
ــة  خاص ــني  للعراقي ــاءة»  «إس
ــمعة  وس ــي  «اجلنوب ــع  للمجتم
ــر» مسلسل  ــائره». و»الكاس عش

درامي يتحدث عن طبيعة منطقة 
ــر فيها  ــائري ينتش ذات طابع عش
ــائر في  الثأر والصراعات بني العش
ــرت قناة  املنطقة. من جانبها نش
ــة بيانا قالت  ــي في» العراقي «يو ت
ــة واستغراب  فيه: «تلقينا بدهش
قيام بعض اجلهات والشخصيات 
ــن حملة ضد قناتنا من خالل  بش

تشويه مضامني الكاسر».
ــل «لم ينتج إال  وأكدت أن املسلس
ــه وغاياته املهنية  ــار أهداف في إط

ــن أي أغراض  ــدا ع ــة بعي والدرامي
ــا تؤكد  ــى أنه ــيرة إل ــرى»، مش أخ
ــة  األخالقي ــا  بثوابته ــا  التزامه
ــب العراقي،  ــة. وكان النائ والوطني
ــل  ــند، قد أرس مصطفى جبار س
ــة اإلعالم واالتصاالت  بكتاب لهيئ
ــرض  ع ــاف  «إيق ــه  في ــب  يطل
ــه «يغالط  ــك ألن ــل»، وذل املسلس
ــيء  ــوه احلقائق ويس ــع ويش الواق
ــمعة  وس ــي،  اجلنوب ــع  للمجتم
ــم يلتزم  ــم أنه «ل ــائر» وزع العش

وكان  ــة».  األخالقي ــط  بالضواب
املتحدث باسم املكتب السياسي 
ــة عصائب أهل احلق، محمود  حلرك
الربيعي، قد طالب في تغريدة عبر 
حسابه في تويتر بضرورة وقف بث 
ــبة إدارة القناة  املسلسل ومحاس
ــال الربيعي وهو  ــي تعرضه. وق الت
لهيئة  ــني  املفوض ــس  عضو مجل
ــي تغريدته:  ــالم واإلتصاالت ف اإلع
ــاءة   ــن اإلس ــذرت م ــد ح ــت ق «كن
ألهلنا في اجلنوب، ونبهت لضرورة 
ــي ميكن  ــل درام ــدي ألي عم التص
ــب العراقيني في هذا  ــر غض أن يثي
ــهر الفضيل وكان جواب إدارة  الش
ــل  ــرض املسلس ــي تع ــاة الت القن
ــيء قبل العرض أن مسلسل  املس
ــت فيه إساءة، واآلن  الكاسر ليس
وقد تبينت احلقيقة فيجب إيقافه 

ومنع بثه ومحاسبة إدارة القناة».

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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــد املواطنني وطلب ان  ــر اجلريدة أح ــس حضر الى مق أم
ــوم (بال  ه حتيّة للقضاء العراقي عبر عمودي املوس يوجّ
م  مجاملة)  الذي اعتدت كتابته في هذه الزاوية حيث قدّ
لي نفسه بالقول إنه يعمل بصفة مهندس استشاري 
ــركة  ــة ولديه ش ــات البريطاني ــدى اجلامع ــج اح وخري
ــة وإنه حصل  ــاريع النفطي ــة باملش ــاوالت مختصّ مق
ــروع  ــاريع النفطية إلجناز مش على عقد من دائرة املش
ــروط  ــي يتضمن كافة الش ــق عقد قانون ــا وف لصاحله
امللزمة للطرفني، وبالفعل أجنز املشروع على أكمل وجه 
وسلّمه «صاغ سليم» كما يقولون، ولكن لم جتر الرياح 
مبا تشتهي السفن حيث لم يحصل على مستحقاته 
ــي لم تبرّ  ــركة املذكورة الت ــة املتبقيّة بذمة الش املالي
ــى القضاء وأقام  ــا كما يجب، فاضطر للجوء ال بوعده
دعواه في محكمة البداءة اخملتصة بالقضايا التجارية 
ل محامياً لهذا الغرض  ــوم ووكّ في الرصافة ودفع الرس
ــة، ويقول  إن أصدقاءً له أخبروه أو  د موعد للمرافع دّ وحُ
ــواه أمام احملكمة ألنها مقامة  نصحوه بعدم جدوى دع
ــه خالفهم الرأي وأصرّ على  ضد جهة حكومية، ولكن
املضيّ بإقامة دعواه، وحضر املرافعة في ذات اليوم الذي 
ــركة احلكومية،  د لها بحضور املمثل القانوني للش دّ حُ
ــة الكرمية  ــة القرآني ــه تلك اآلي ــترعت انتباه ــد اس وق
َ النَّاسِ  ــنيْ تُمْ بَ مْ كَ ــي ((وَإِذَا حَ ــة فوق رأس القاض املعلّق
ــعر باالطمئنان وأدرك أن حقه  )) فش لِ دْ ــوا بِالْعَ مُ ْكُ أَنْ حتَ
ــتمرت املرافعات ومت تعيني (٣) خبراء من  لن يضيع، واس
املهندسني وذوي االختصاص حيث أجمعوا على إعطاء 
احلق لصاحله، لكن املمثل القانوني للشركة احلكومية 
ــاب (٥) خبراء  ــه مت انتخ ــر، وعلي ــى التقري ــرض عل اعت
ــاً لذلك  ــن ذوي االختصاص، وتبع ــني آخرين م مهندس
اصدرت محكمة البداءة اخملتصة في القضايا التجارية 
ــزام اجلهة  ــادل واملنصف وإل ــا الع ــة قراره ــي الرصاف ف
ــتحقاته املالية املترتبة  احلكومية بتسديد كامل مس
س هذا  ــوى.. هنا تنفّ ــى ضوء عريضة الدع بذمتها وعل
ــاري الصعداء وقال بثقة عالية وهو  املهندس االستش
ــت على حقوقي  ــماء : اآلن حصل يه الى الس ــع كفّ يرف
وفقاً للقانون وأسأل اهللا تعالى ان يحفظ رجال القضاء 
ــاء األعلى القاضي  ــهم رئيس مجلس القض وعلى رأس
ــي «عماد اجلابري» رئيس  الدكتور «فائق زيدان» والقاض
ــكر موصول  ــتئناف بغداد/ الرصافة والش محكمة اس
ــد ناصر» والقاضي  ــى القاضي األول «تغريد عبد اجملي ال
ــة البداءة  ــا محكم ــمري» وهما قاضي ــم الش «ابراهي
ــم ودّعني وهو يقول:   ال  ــة بالقضايا التجارية. ث اخملتص
ــاء العراقي  ــكراتي ودعواتي للقض ــس أن تكتب تش تن

الذي أنصفني وأعطاني حقي.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@Ú������Ó�z��m
Ô”aä»€a@ıbö‘‹€

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

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

متابعة / البينة الجديدة   
ــد  بع ــه،  مصرع ــخص  ش ــي  لق
سقوطه من أعلى إحد اجلبال في 
منطقة رانية التابعة إلدارة رابرين 

باقليم كردستان.
ــى،  إن»أخاه  ــقيق املتوف ــال ش وق
ــر ) والبالغ من  ــر احمد خض (خض

ــى مصرعه  ــاً، لق ــر (٥٧) عام العم
ــقوطه  متأثراً بجروح بليغة إثر س
ــوه رش) في منطقة  من جبل (كي
ــرق اإلنقاذ  ــاف أن «ف ــة». وأض راني
ــلت جثته في متام الساعة  انتش
ــاء  ، ومت نقل جثته إلى  (٨:٣٠) مس

الطب العدلي».

متابعة / البينة الجديدة   
ــرع  ــم، ش ــدث أبحاثه ــي أح ف
ــي حتديد ما إذا كانت  العلماء ف
ــم  ــون تنظ ــددة لل ــات احمل اجلين
ــكل  بش ــبكية  الش ــة  صح
ــتقل عن دورها في تكوين  مس

الصباغ.
ــة  املرتبط ــة  الصحي ــر  فاخملاط
ــد مجال اهتمام  بلون العني تع
ــي،  ــع العلم ــي اجملتم ــئا ف ناش
ــن النتائج التي  ولكن الكثير م
ــا حتى اآلن لم  ــل إليه مت التوص

تكن حاسمة.
ــرة التي  ــج األخي ــير النتائ وتش
ــاء إلى أن  ــا العلم ــل إليه توص
ــم  ــدد حاس ــي مح ــات ه اجلين
ــبكية وغيرها من  لصحة الش

التنكسية.  العصبية  األمراض 
ــبرس»،  ــب موقع «إكس وبحس
ــدث النتائج أن بعض  تظهر أح
املستقلبات املتضمنة في لون 
ــبكية العني،  ــر بش ــني تض الع
مع درجة التنكس التي حتددها 
ــتقلبات  ــني املس ــالالت ب االخت
الوقائية  ــة  األيضي ــارات  واملس

األخرى في العني.

متابعة / البينة الجديدة   
ــة  ــة هب الكويتي ــة  الكاتب ردت 
ــاري حمادة على االتهامات  مش
ــل «دفعة  ــت مسلس التي طال
ــني عراقيني  ــن متابع ــدن»، م لن
اعتبروا أن العمل يسيء إليهم.

رد الكاتبة حمادة جاء بعد على 
ــن التعليقات  ــل م ــم الهائ الك
املستاءة من العمل الذي كتبته 
رض منه خمس حلقات حتى  وعُ
ــض أن  ــر البع ــث اعتب اآلن، حي
أحداث املسلسل «غير حقيقية 

وتزوير للواقع».
ــون على بعض  ــج العراقي واحت
ــني  القائم ــوا  واتهم ــاهد  املش
ــاءة لهم من  على العمل باإلس

ــا  ــاهد، ومنه ــذه املش ــالل ه خ
ــابة عراقية  ــر ش ــهد أظه مش
ــات  ــدى طالب ــة ل ــل خادم تعم
ــم  ــدن وتُته ــي لن ــات ف خليجي
بالسرقة، ومشهد لرجل عراقي 
ــات كويتيات  يرفض إغاثة طالب

استنجدن به في لندن.

ــي معرض ردها  ــت حمادة ف وقال
ــني العراقيني  ــد املدون ــى أح عل
ــف  ووص ــا  هاجموه ــن  الذي
ــلها بالفاشل: «سيدي  مسلس
ــن  ــر م ــم أكب ــل تاريخك الفاض
ــة من  ــه مجموع ــي ب أن يخبرن
ــحونني عاطفياً، تاريخكم  املش

ــتند  ــن العرب نس ــا نح يخصن
ــه، املصيبة من  عليه ونتباهى ب
ــرة املعبأ  ــر النظ ــي قصي املتلق
ــب ما  ــرة». بحس ــرة املؤام بفك

أوردته شبكة إرم.
ــرته  وأضافت في ردها الذي نش
ــتوري» في  ــة «الس ــر خاصي عب
ــتغرام»:  ــى «إنس ــابها عل حس
«أراهن أنك لم ترَ العمل، العمل 
ــتاذ تاريخ،  يتحدث عن بنات أس
ــارة، أُعدم  ــن وارثي احلض وارث م
ــق عمره على بناته  وأئتمن صدي
الالتي ميتلكن ثروة باذخة ولديه 
ــق ترك  ــدن، الصدي ــي لن بيت ف
البنات على رصيف املطار وهرب 

باملال».

ــي واحد من  ــول إنن ــخ أق ــة وللتاري ــة الصحفي  لألمان
وا بوقت مبكر للكتابة  عشرات الصحفيني الذي تصدّ
ــنوات املاضية  ــة خالل الس ــداد االربع ــن مداخل بغ ع
وحتى اآلن كاشفاً و مشيراً وواضعاً االصبع على اجلرح 
ــاهدته بأم عيني من مظاهر تشيب لها الرؤوس  ملا ش
ــهده من  وتتقيأ ملنظرها البائس النفوس جرّاء ما تش

خراب وإهمال للفؤوس!!
ــداد ال تليق  ــأن مداخل بغ ــنوات ب ــد قلناها منذ س لق
ــخ اجمليد حيث  ــة اإلرث والتاري ــة صاحب ــا كعاصم به
ــاس االزبال  ــن مخلّفات البناء وأكي ــوام النفايات م أك
ــدواب، ناهيك  ــون ال ــبه لونه ل ــذي يش ــكراب ال والس
ــرات والكالب  ــاب واحلش ــان املتصاعد والذب ــن الدخ ع
ــن مصارين  ــذ وطاب م ــث عما ل ــي تبح ــائبة الت الس
ــات تلك املداخل..  ــاء الطليان املرمية على حاف واحش
وقلناها ان مداخل بغداد ليست فيها سيطرات امنية 
مبنية وفق طرق واساليب معمارية وإمنا هي عبارة عن 
ــوات) وقلناها واهللا على ما  ــگالت وصفائح وجينك (بن
ــة بغداد يُصاب  ــهيد ان الداخل الى العاصم ــول ش أق
ــارة أبوابها من  ــبه بالداخل الى مغ بالصدمة ألنه اش
ــات ال يتنفس  ــارج منها صوب احملافظ ــارة وإن اخل حج
ــل عادة مايكون  ــوى الصعداء وأن هذه املداخ منها س
ــراب لكثرة  ــد ناله اخل ــاب واإلياب ق ــارع في الذه الش
رات)، وحسنا فعل السيد  ات واملطبّات والتقعّ (الطسّ
ــوادني عندما ترأس  ــياع الس ــس الوزراء محمد ش رئي
ــة  ص ملناقش صّ ــني اجتماعا مهما خُ امس االول االثن
تنفيذ االعمال في مشاريع املداخل االربعة للعاصمة 
ــا بحضور  ــباب التلكؤ فيه ــوف على اس ــداد والوق بغ
ــا فضال عن  ــظ بغداد وأمينه ــوزراء ومحاف ــدد من ال ع
ــركات املنفذة،  ــادة  امنيني وخبراء فنيني وممثلي الش ق
ــوء  ــبب س ــاة املواطنني اليومية  بس ــة معان ومناقش
ــرت إليها وهي  تلك املداخل جراء تلك احلاالت التي أش
ــه الذاكرة خالل  ــن فيض مما اختزنت ــد غيض م بالتأكي

سفراتي للمحافظات . 
ــوداني عندما اصدر خالل  ــيد الس ــنا فعل الس وحس
ــم اجناز مشاريع بوابات  االجتماع عده توجيهات حلس
ــركات  العاصمة واتخاذ كل االجراءات الالزمة إزاء الش
ــة بتنفيذ  ــوزارات واحملافظ ــة والتأكيد على ال املتلكئ
ــات العمل ليكون على  ــم بالكامل وزيادة اوق واجباته
ــطر  ــاعة وليس بني (س ــع (٢٤) س ــالث وجبات وبواق ث
وسطر) او ساعة (شغل ) وساعة (شخير على احلصير) 
ـــ (جيب الكتاب او ودي الكتاب)  وعدم اضاعة الوقت ب
ــه ال يتحقق بالروتني بل من  ــاز الذي نتطلع إلي ألن االجن
ــل!! وأمتنّى مخلصا ان  ــالل إرادة عمل وليس ثرم بص خ
ــات زمنية  ــة الى توقيت ــاريع املتلكئ تخضع كل املش
صارمة وليكن االجناز ألي مشروع سريعاً بسرعة البرق 

وكفى إضاعة للوقت وكفى هدراً  للمال .

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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* رئيس التحرير التنفيذي


