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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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ــأن رئيس الوزراء  بات واضحاً للعيان ب
ــيد محمد شياع السوداني واثق  الس
ــه وقدراته وادواته وانه ميتلك  من نفس
ــدور حوله  ــور التي ت ــة ثاقبة لألم رؤي
ــع التحديات  ــل م ــو يتعام ــذا فه له
ــات ال  ــة وثب ــة وروي ــب بحنك واملصاع
ــع من خبراته  ــذا متأت بالطب يلني وه
ــنوات التي  املتراكمة على امتداد الس
ــا املناصب احلكومية والتي  تقلد فيه
ــه بنجاح ولم  ــا يؤدي عمل كان خالله
يسجل عليه احد أي مثلبة أو شائبة 
فساد وتأسيساً على ذلك فإنه اليوم 
يرفع شعارا متميزا والفتا حقاً ذلكم 
ــه يؤمن  ــم» ألن ــن بخدمتك ــو «نح ه
صراحة بأن قدرة املسؤول وجناحه في 

ــي تقدمي اخلدمات  أداء واجبه يكمن ف
ــد  ــن يري ــعب وان م ــية للش األساس
ــتلهم  ــراق فعالً عليه ان يس بناء الع
ــعار. وبودنا  معاني ومضامني هذا الش
ــي الدولة  ــؤولني ف ان نقول لكل املس
ــوداني يتفرغ  ــة : إتركوا الس العراقي
ــرة  الكبي ــتراتيجية  الس ــا  للقضاي
ــؤول مهامه املكلف  ــذ كل مس وليأخ
ــؤولية الوطنية .. نعم  ــا بروح املس به
ان كل مسؤول عراقي ابتداءً من الوزير 
ــر الدائرة أياً كان واجبها  نزوالً الى مدي
ــزول الى  ــب بالن ــا مطال واختصاصه
ــكل ميداني  ــارع وأداء عمله بش الش
وعندها  «الفخمة»  ــب  املكات وليغادر 
ــا هي  ــق كم ــه احلقائ ــف ل ستتكش
وليس كما ينقلها له افراد احلاشية .. 
وليتذكر هؤالء ان احلل لكل مشاكلنا 

ــاء  ــية ألبن ــات األساس ــدمي اخلدم وتق
شعبنا يكمن بالعمل امليداني وليس 
بالتنظيرات وإجترار الكلمات .وليكن 
ــؤولني في مفاصل الدولة  يا كل املس
ــاً مختلفاً  ــام (٢٠٢٣) عام ــة ع اخملتلف
ا سواه من اعوام مضت .. ونقولها  عمّ
ــام متفرداً  : نريد هذا الع ــالٍ بصوت ع
في معركتنا ضد كل مظاهر الفساد 
والضرب على رؤوس الفاسدين وناهبي 
ــهموا في خراب  ــال العام الذين اس امل
هذا الوطن وافقار وجتويع شعبه األبي 
كما نريده مناسبة كبيرة لكنس كل 
ــن تقدمي  ــن عجزوا ع ــلني الذي الفاش
ــذا العراق وازاحة  منجز حقيقي له
ــن ماعاد وجودهم  ــة الذي كل التنابل
مقبوالً واستبدالهم بأصحاب اإلرادة 
ــواغيل»  األقوياء واخمللصني من «الش

الذين تتوافر في اعماقهم روح االيثار 
ــعبه  ــل العراق وش ــة ألج والتضحي
ــات  ــات وكفى انتكاس ــى خيب وكف
ــاً طيلة  ــا ثمنه باهظ ــاع دفعن وضي
السنوات املاضيات .. وفي قضة اخرى 
نطالب بالكشف عن مالبسات قاتل 
ــي الشهيد «هشام  احمللل السياس
ــذي اغتيل في حقبة  ــمي» ال الهاش
ــابق ( مصطفى  ــوزراء الس ــس ال رئي
ــق للرأي  ــف احلقائ الكاظمي) وكش
العام حيث تداولت وسائل التواصل 
ــادرة من وزارة  ــي وثيقة ص االجتماع
العدل تؤكد فيها ان قاتل الهاشمي 
ــجون وزارة العدل  غير موجود في س
ــف  ــد املوق ــا يزي ــذا م ــة وه العراقي
ــاً وتعتيماً ناهيك عن اللغط  غموض

الذي يثار.

كتب رئيس التحرير
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بتوجيه من السوداني .. انطالق مهام «الفريق الحكومي للخدمات» َّـ بغداد .. الربكة بالحركة؟!

ــروع  أكد ائتالف دولة القانون ان مش
ــرة)  ــرة – انق ــة (البص ــق التنمي طري
ــرق بالغرب عبر العراق،  سيربط الش
الفتا الى انه سيرفد العراق مبردودات 
ــرة، وفيما رجح عقد  اقتصادية كبي
ــداد  ــي بغ ــوار ف ــدول اجل ــاع ل اجتم
ــروع بتنفيذه،  لبحث املشروع والش
افاد مختص بأن رئيس الوزراء حصل 
ــن خالل زيارته  على امتيازات عدة م
االخيرة الى تركيا.وقال عضو ائتالف 
ــي، في  ــل الركاب ــون، وائ ــة القان دول
ــوزراء  ــي ان رئيس ال ــح صحف تصري
دول  زار  ــوداني  الس ــياع  ــد ش محم
اجلوار ودوال اوروبية اخرى وكان اخرها 
ــدا: لدينا مع تركيا  زيارة تركيا. مؤك
ــواء على الصعيد  ملفات مهمة س

ــا  وخصوص ــادي  االقتص او  ــي  االمن
ــروع الذي اطلقه رئيس الوزراء  املش
ــة والقناة اجلافة،  ــو طريق التنمي وه
فضال عن بعض القضايا التي تعني 
العراق بشكل خاص منها شح املياه 
ــوات التركية  ــبتها وعالقة الق ونس
ووجودها في شمال العراق وموضوع 
ــي كا كا.وأضاف: انه على اجلانب  الب
التي  ــد املصالح  بالتأكي االقتصادي 
ــة االقتصادية  ــدول في الرؤي تربط ال
ــى من  ــواء عاملية تخش ــي ظل اج ف
ــود اقتصادي تهتم  حالة ركود وجم
ــأن العراقي، حيث طلب رئيس  بالش
ــاع  ــك اجتم ــون هنال ــوزراء ان يك ال
ــة كل  ــم فيه مناقش ــداد يت في بغ
ــة  ــروع التنمي ــة مبش ــور اخلاص االم
ــذه. مؤكدا:  ــروع بتنفي من اجل الش
ــيرفد خزينة  ــروع واعد وس ــه مش ان

الدولة مبوارد اقتصادية كبيرة، كونه 
ــرق بالغرب  املنفذ الوحيد لربط الش
ــع: ان العراق كموقع  عبر العراق.وتاب
ــي  جيوسياس ــع  وكموق ــي  جغراف
ــروات  ــه من ث ــا ميتلك ــادي مل واقتص
ــتثمر  الغاز  هائلة من املمكن ان تس
ــا يتأثر العالم  ــنوات القادمة مل للس
به. الفتا الى: ان هناك قبوال وتوافقا 
ــة احلوارات  ــر ونتيج ــات النظ بوجه
ــتذلل كل  ــتمرة س ــاءات املس واللق
ــم  ــى: ان العال ــت ال ــات .ولف العقب
ــكل كبير  ــى الطاقة بش ــاج ال يحت
ــى في انتاج  ــن الدول االول والعراق م
الطاقة على العالم. مبينا: ان هناك 
ــروع طريق التنمية  رغبة عاملية ملش
ــت ارادة عراقية، فهو مشروع  وليس
ــى صعيد آخر  ــي. عل ــادي عامل اقتص
ــيقي  ــد القيادي في االطار التنس اك

ــادة مراجعة  ــادق عبداهللا ، بان اع ص
ــتراتيجية مع امريكا  االتفاقية االس
ستكون اولوية في املرحلة القادمة.
وقال عبداهللا في تصريح صحفي ان» 
ــتراتيجية بني العراق  االتفاقية االس
ــي مضى على توقيعها  وامريكا والت
ــم حتقق اي  ــنوات ل اكثر من (١٠) س
ايجابيات للمشهد في البالد سواء 
ــببت في  ــا بل س ــا او اقتصادي امني
الوضع  ــاف،ان»  متعددة».واض ازمات 
ــا اجراء مراجعة  احلالي يفرض علين
ــذه االتفاقية وهذا  ــاملة لبنود ه ش
ــيكون اولوية  ــنعمل عليه وس ما س
ــتغلت من قبل  الن بعض بنودها اس
ــران  ــة الطي ــة حري ــنطن خاص واش

وعدم تفتيشه».

كتب اِّـحرر السياسي
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ــان االجتماعي التركي /فيدات بيلجني/   أعلن وزير العمل والضم
عن رفع احلد األدنى لرواتب املتقاعدين اعتبارا من شهر متوز املقبل.
ــات حول  وقال فيدات بيلجني، في بيان له امس أنه أجرى مناقش
ــس التركي رجب طيب  ــب املتقاعدين مع الرئي ــد األدنى لروات احل
أردوغان والتاريخ املتوقع للقيام بذلك .وكان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قد اعلن اخلميس املاضي عن رفع احلد األدنى لرواتب 

للمتقاعدين بأكثر من (٣٦) في املائة.وقال أردوغان.

بغداد /
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ــم العالي النيابية   طالب رئيس جلنة التعلي
مزاحم اخلياط ، رئيس مجلس الوزراء محمد 
ــاء وزارة  ــح أخط ــوداني بتصحي ــياع الس ش
ــهادات  ــاف األوائل وحملة الش ــة وإنص املالي

العليا والعقود واإلجراء واجملازين.

بغداد /
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قضت احملكمة االحتادية احلكم بعودة النائب 
ــغل عضوية  ــف الكالبي لش ــابق يوس الس

املقعد النيابي في الدورة التشريعية احلالية 
ــى اصواتا ضمن  ــه األعل ــواب كون جمللس الن

دائرته االنتخابية.

ــاد  االقتص ــة  جلن ــفت  كش
والتجارة البرملانية ، عن وجود 
ــبب  برملاني ملعرفة س حراك 

تأخير توزيع السلة الغذائية 
عضو  ــال  رمضان.وق ــهر  لش
ــي املكصوصي،  ــة عل اللجن
ــي: اننا  ــح صحف ــي تصري ف
”ال نعرف ما هي 
ــر  تأخي ــباب  أس
ــلة  الس ــع  توزي
ــى  ــة عل الغذائي
ــني خالل  املواطن
ــان،  رمض ــهر  ش
ــاج  احتي ــم  رغ
ــذه  له ــل  العوائ

ــلة خالل الشهر املبارك  الس
ــواد  ــعار امل ــاع أس ــع ارتف وم
ــوق“. الس ــي  ف ــة  الغذائي

ــى  عل ــنعمل  ”س ــاف  وأض
ــارة  التج ــر  وزي ــتضافة  اس
واجلهات املسؤولة في الوزارة 
ــباب تأخير  ملعرفة ما هي أس
ــلة الغذائية على  توزيع الس
املواطنني خالل شهر رمضان، 
ــد أي  ــه ال يوج ــاً ان خصوص
ــذا التأخير مع توفير  مبرر له

األموال الالزمة للوزارة.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــوري املالكي  ــيد ن ــون الس ــة القان ــالف دول ــال رئيس ائت ق
ــى البرملان  ــاً فرض آرائهم عل ــض محاولة (٣٠) نائب ــا نرف أنن
ــي البرملان أكبر  ــة األخيرة ف ــه وأن ما جرى في اجللس بأكمل
ــة الدميقراطية . واضاف املالكي في برنامج  «هتك» للعملي
ــة لتوحيد  ــتقلني فرص ــز، ان أمام املس ــة» املتلف ـــ «الثالث ب
ــكيل الكتلة األكبر وان معارضة العراق هي  صفوفهم وتش
ــتم وعرقلة للحكومة وعمل على  ــب وش اآلن عبارة عن س

اسقاطها، وأكد ان اإلطار التنسيقي لم يعزل التيار الصدري 
وان أمام الصدريني فرصة عبر انتخابات مجالس احملافظات 
ــتحقاقاتهم . وان يدي  ليثبتوا وجودهم ويحصلوا على اس
ــواء  ــية س ما تزال ممدودة لكل من لي معه خصومة سياس
أكان من التيار الصدري أو غيره ولن اتراجع عن املصاحلة وان 
ــي الذي  حتالف ادارة الدولة ملتزم بتطبيق اإلتفاق السياس
ــت  ــة وإن احلكومة احلالية ليس ــه احلكوم لت مبوجب ــكّ تش

حكومة املالكي بل أسسها االطار التنسيقي.
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يبدو ان الكثير من الساسة وأنصاف 
ــتهواهم  اس ــيني  السياس ــني  احمللل
والكلمات فراحوا  باأللفاظ  التالعب 
ــطوانة عودة «رغد  ــون على اس يعزف
ــش  واجلي ــراق  للع ــني»  حس ــدام  ص

ــذا الغرض  ــكل له العرمرم الذي ش
ــراء  ــذا اله ــؤالء أن ه ــات ه ــن ف ولك
ضحك على الذقون ألن (البعث) مات 
ــد، وكفى  ــت الى األب وصفحته طوي

سوالف تعبانة !. Òå����ÅÎ



البينة الجديدة / علي شريف
ــل  ــة باب ــة محافظ ــرة صح ــرت دائ باش
ــة  املتحرك ــي  الكراس ــرف  ص ــة  جلن
ــار في مركز  ــة للكبار و الصغ الكهربائي
ــى دائرة  ــني التابع إل ــل لتأهيل املعاق باب
ــة بتوزيع  ــراء القرعة اخلاص الصحة بإج
ــي الكهربائية لذوي االحتياجات  الكراس
ــي  اخلاصة. وتألفت جلنة صرفت الكراس
ــد فواز  ــور محم ــن الدكت ــة م الكهربائي
اختصاص املفاصل رئيساً و عضوية كل 
من الدكتور علي محمد خليل اختصاص 
ــد هادي  ــة و الدكتور مهن ــة عصبي جمل
جودة اختصاص اطفال و الدكتور عباس 

ــية.وقال  النفس اختصاص  ــعيد عبد  س
مدير  املركز  الدكتور ساهر خليل املعموري 
اخصائي مفاصل و عالج طبيعي:مت توزيع 

ــة إلى(٢١)  ــي كهربائي مصنف (٤٨) كرس
ــي  ــي للكبار و (٢٧) كرس ــي كهربائ كرس
ــن ذوي االحتياجات  ــي للصغار م كهربائ
ــمولني  ــديدي العوق و املش ــة و ش اخلاص
الكهربائية  املتحركة  ــي  الكراس بصرف 
ــط املعمول بها  ــب الضواب مجانا وحس
لدى اللجنة.واضاف الدكتور املعموري: ان 
وزارة الصحة سوف جتهز املركز في األيام 
ــي كهربائي  القليلة القادمة( ٤٠٠ ) كرس
ــملهم  ــتوزع للمواطنني الذين لم تش س
ــي حياتهم  ــون عونا لهم ف ــة لتك القرع
ــرائها من  ــة و جتنبهم تكاليف ش اليومي

االسواق احمللية.

االنبار / البينة الجديدة

ــغيل محطة  أعلنت وزارة الكهرباء، تش
ــكاز على الغاز الوطني  توليد كهرباء ع
ــي محافظة  ــكاز ف ــل ع ــن حق ــر م احل
ــي بيان ،  ــب الوزير ف ــر مكت ــار .وذك االنب
ــة كبيرة  ــارة ، وعزمي ــه «بخطوات جب أن
ــدة ، وبدعم  ــى حتتية واع ــاريع بن ، ومش
ــس مجلس الوزراء  حكومي من لدن رئي
ــوداني ، وبتواصل  ــياع الس ــد ش محم
ــاء زياد  ــي لوزير الكهرب ــراف ميدان واش
ــالكات وزارة الكهرباء  ــل ، م ــي فاض عل
ــتراتيجي  ــغيل املشروع الس تنجز تش
حملطة توليد كهرباء عكاز الغازية وعلى 
ــل عكاز في  ــاز الوطني احلر من حق الغ
ــاف، أن «اجلهود  ــة االنبار .»وأض محافظ
ــاء والنفط  ــي الكهرب ــة لوزارت احلكومي

تضافرت لتعمل كفريق واحد ومنسجم 
لتحقق املنجز النوعي خلدمة املواطنني«، 
ــاركت فيه بنكران  مؤكدا انه «عمل ش
ــن  م كل  ــن  الزم ــع  م ــباق  وس ــذات  لل
(مالكات الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
ــطى ومديره  الكهربائية املنطقة الوس

ــاعدي ، ومديرية  ــام علي احمد الس الع
الوقود في وزارة الكهرباء ، ومدير محطة 
ــركة نفط  ــكاز ، ومالكات ش كهرباء ع
ــط ،واخلطوط واالنابيب ، وشركة  الوس
ــار الى  توزيع املنتجات النفطية )».وأش
ان «العمل  الذي إستمر ألكثر من سنة 
ــازي ( ١٦ عقدة   ــد االنبوب الغ ــن م تضم
ــاء وحدات  ــر ) ،وإنش ــول ٣٠ كيلومت بط
ــن عدة آبار  ــي احلقل الغازي وم العزل ف
ــاز في احملطة  ــاء عازالت غ غازية ، وإنش
ــل وجهود ذاتية  ــالل عمل متواص من خ
ــط»، مبينا انه جرى  ملالكات انتاج الوس
بعدها إدخال الوحدة التوليدية الثانية 
بالعمل وبطاقة متصاعدة حتى الوصول 
إلى طاقة تصل الى ( ٩٥ ميكاواط) ليتم 
الكهربائية  ــبكة  بالش ــا  ربطه بعدها 

بنجاح» .
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بابل / محمد اِّـوسوي
ــرا افتتاح عدد من اجملمعات املائية في عدة مناطق في  مت مؤخ
ــرب ألبعد  ــل وصول املاء الصالح للش ــة بابل من أج محافظ
ــكنية في احملافظة , ومنها مت أفتتاح اجملمع املائي  منطقة س
ــن أجل وصول  ــي محافظة بابل م ــد في قضاء جبلة ف اجلدي
املاء الصالح للشرب ألبعد نقطة في عموم احملافظة , وخالل 
ــؤولي احملافظة  ــاح اجملمع املائي وبحضور العديد من مس أفتت
وأبناء القضاء قال مدير ماء بابل املهندس عقيل طراد راضي : 
أن مديرية ماء بابل تقوم بتنفيذ بتأهيل وأنشاء مجمعات املاء 
ــرب من أجل توفير ماء الشرب ألبعد نقطة في  الصالح للش
ــوم محافظة بابل وتقدمي أفضل اخلدمات ألبناء احملافظة ,  عم
مؤكدا ان الكوادر الهندسية والفنية التابعة لدائرة ماء بابل 
قامت بتنفيذ واجبها  لتقدمي أفضل اخلدمات ألبناء احملافظة , 
مبينا إنه مت توجيه كافة الكوادر الهندسية والفنية التابعني 
ــل بالقيام  ــع محافظة باب ــي كافة قواط ــاء بابل ف ــرة م لدائ
ــن تأهيل اجملمعات املائية  ــا خدمة ألبناء احملافظة م بواجباته
والشبكات الناقلة وتصليح تكسرات األنابيب الناقلة للماء 
ــرب بعد تعرض بعض األنابيب الناقلة للكسور  الصالح للش
ــر واحلفر في  ــة الكبي ــروع مجاري احلل ــراء أكمال مش ــن ج م
ــر وأضرار لبعض األنابيب ومت  بعض املناطق الذي سبب تكس
ــوادر املديرية , موضحا إن عمل دائرة ماء  معاجلتها من قبل ك
ــي من امللوثات  ــرب اخلال ــل مبهمة إنتاج املاء الصالح للش باب
ــبكات توزيع  ــر اخلطوط الناقلة للماء وش ــه وإيصاله عب كاف
ــحب وضخ  ــتهلكني , فضال عن عملها بس ــى كافة املس عل
املاء اخلام من نهر الفرات وتوزيعه من خالل محطات ضخ املاء 
ــكنية في عموم محافظة  اخلام لتجهيز لكافة املناطق الس
ــة , إضافة الى  ــر احلكومي ــل واملصانع والدوائ ــل وللمعام باب
ــات املائية  ــي اجملمع ــاء الصافي ف ــي إنتاج امل ــتخدامه ف إس
ــية  ــيرا الى إن من الواجبات األساس البعيدة عن النهر , مش
ــاء بابل هو القيام بتصفية وتعقيم املاء وتوزيعه من  لدائرة م
خالل وجود مجمعات مائية للتصفية وخزانات املنتشرة في 
عموم احملافظة , فضال عن إدارة لشبكات املاء اخلام والصافي 
ــع واجملمعات  ــن جميع املواق ــاء الصافي املنتج م ــص امل وفح
ــر واجلداول ,  ــام املأخوذ من األنه ــة وبعد فحص املاء اخل املائي
ــبكات األنابيب القدمية , وجتهيز املديرية  وكذلك استبدال ش
بآليات تخصصية حديثة, إضافة إلى تأهيل بعض مجمعات 
ــع اخلدمات املقدمة  ــني واق ــاء وورش صيانة مركزية لتحس امل
ألبناء احملافظة , وأضاف أن اجلهود مستمرة من خالل متابعته 
ــرة في  ــاريع  األخرى املنتش ــز واجملمعات املائية واملش للمراك
عموم محافظة بابل مع توفر كوادر الصيانة ملعاجلة كسورات 

األنابيب الناقل للماء الصالح للشرب . 

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــاالت  ــة إتص ــي مديري ــة ف ــية والفني ــرق الهندس ــرت الف باش
ــبكة الوطنية للنفاذ  ــال الش ــة صالح الدين بإيص ومعلوماتي
ــتراك   ــامراء ، إذ يتاح للمواطنني اآلن االش الضوئي إلى قضاء س
ــاريعها  ــي توفرها الوزارة من خالل مش ــات املتنوعة الت باخلدم
ــتراتيجية ومنها االنترنت الذي ميتاز باجلودة واالستقرارية  اإلس
باإلضافة إلى خدمة القنوات التلفزيونية املشفرة ( IPTV) واملزيد 
ــتركني في  من املميزات األخرى التي تلبي إحتياجات كافة املش

القطاعني العام واخلاص .

بغداد / البينة الجديدة
ــتيراد احملاصيل  ــاء، الية اس ــس االربع ــة، ام ــددت وزارة الزراع ح
ــل يعتمد  ــى ان تصدير احملاصي ــار ال ــة، فيما اش ــر احمللي وتصدي
ــر املكتب  ــواق.وقال مدي ــي االس ــا ف ــض منه ــود فائ ــى وج عل
ــي للوزارة محمد اخلزاعي، ان «احملاصيل احمللية التي يتم  االعالم
ــور واالعالف وبعض اخلضار  ــا تتركز على منتجات التم تصديره
ــات تخضع ملعايير  ــا ان «جميع هذه املنتج ــرز العنبر»، مبين وال
ــود فائض فيها». ــحة او وج ــة الزراعية في حاالت الش الروزنام

ــب رغبة  ــاف ان «احملاصيل التي يتم تصديرها تكون بحس وأض
ــيرا الى ان «تصدير  ــواق االسيوية»، مش ــواق اجملاورة واالس االس
ــواق احمللية». ــل يعتمد على وجود فائض منها في االس احملاصي

ــتيراد  ــماح مطلق وال منع مطلق في اس ــع انه «ال يوجد س وتاب
ــوق احمللية»،  احملاصيل الزراعية، امنا العملية حتددها حاجة الس
موضحا انه «في حالة حصول شحة في احملاصيل تكون هناك 
ــا اذا كان هناك فائض منها فيتم  ــتيراد، ام توصيات بفتح االس

غلق باب االستيراد».
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بغداد / البينة الجديدة
ــرطة  ــفرت اجلهود األمنية لقطعات الفرقة االولى ش أس
ــؤوليتها في مناطق (الكرادة  االحتادية وضمن قواطع مس
ــات ، الزعفرانية) ببغداد عن تنفيذ مذكرات قبض  ، البلدي
ــى (٤) متهمني وفق  ــا القاء القبض عل ــة مت خالله قضائي
ــدرات) (١٦٠ انتحال  ــل) (٣٢ مخ ــواد القانونية (٤٠٦ قت امل
ــت القبض على  ــي ألق ــت القوة الت ــث متكن ــة) ، حي صف
ــدس غير  ــالح مس ــل من ضبط س ــة القت ــم بجرمي املته
ــتال اخملدرة  ــص باإلضافة إلى كمية من مادة الكريس مرخ
أثناء تفتيش داره الكائن في منطقة الزعفرانية، مت إحالة 
املتهمني مع املواد املضبوطة اصوليا إلى اجلهات اخملتصة 

إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهم  .

بغداد / البينة الجديدة / ماهر مهدي 

ــددا من  ــة ع ــة والتنمي ــس للثقاف ــة القب ــت مؤسس كرم
الشخصيات واجلهات الدينية والثقافية ذات االثر االيجابي 
في اجملتمع،  على هامش فعاليات مهرجان عني احلياة، حيث 
ــات املكرمة كل من وكيل املرجعية  قدم درع التكرمي للجه
ــماحة  ــة  س ــرف العام على املؤسس الدينية العليا واملش
ــيد  ــماحة الس ــيخ طارق البغدادي (دامت بركاته) وس الش

رشيد احلسيني (دامت بركاته).

بغداد-  / البينة الجديدة

ــة  هيئ ــو  عض ــن  أعل
ــة  ــارين في رئاس املستش
ــل  خلي ــوزراء  ال ــس  مجل
االول  ــس  ام ــي،  العطوان
ــدارس  م ــز  جتهي ــاء،  الثالث
ـــ  ب ــات  واحملافظ ــداد  بغ
مدرسيا  مقعدا   (١٠٧٠٧٩)
الوزراء  رئيس  ضمن مبادرة 
ــياع السوداني. محمد ش

وقال العطواني: إن «املبادرة 

بدأت في٢٠٢٣/١/١٥ بجميع 
مدارس العراق، وبلغ إجمالي 
ــداد  بغ ــدارس  مل ــز    اجمله
(٣٧٩٧٦) مقعدا والديوانية 
ــان  وميس مقعدا   (١١٧٩٨)
ــالء  وكرب ــدا  مقع  (٧٩٨٣)
ــدا  ــة (٥٣٧٠) مقع املقدس
 (٥١٧٧) ــرف  األش والنجف 
ــدا  مقع  (٦٦٦٢) ــط  وواس
ــدا  مقع  (٥٨٤٨) ــى  واملثن
وذي  (٦٣٩٩) مقعدا  ــل  وباب
ــدا وديالى  قار (٦٨٥٤) مقع

ــرة  والبص ــدا  مقع  (٦٢٩٠)
ــار  مقعدا».وأش  (٦٧٢٠)
ــذه املبادرة جتري  إلى، أن «ه
ــراف مباشر من رئيس  بإش
الوزراء ووفق البرنامج املعد 
من هيئة املستشارين في 
ــوزراء،  ــس ال ــة مجل رئاس
ــاج  ــع املنه ــجاما م وانس
الوزاري والبرنامج احلكومي 
ــة التربوية  ــم العملي لدع
ــة  وتهيئ ــة،  والتعليمي
ــة لها  ــروف الصحيح الظ

ــا،  جناحه ــتلزمات  ومس
ــي  آلت ــات  املعوق ــل  وتذلي
املدارس  ــع  جمي ــا  تعانيه
أن  ــد،  العراق».وأك ــي  ف
«عملية التجهيز  والتوزيع 
ــداد  بغ ــي  ف ــتمرة  مس
واحملافظات، وضمن املبادرة 
 (٢٠٠) ــة  البالغ ــة  الوطني
ألف مقعد مدرسي مزدوج 
ــدارس في  ــد حاجة امل لس

بغداد واحملافظات».

بغداد / البينة الجديدة

أكد محافظ بغداد محمد 
ــاء  الثالث ــا،  العط ــر  جاب
ــذ  بتنفي ــدء  الب ــي،  املاض
ــوزراء  ال رئيس  ــات  توجيه
السوداني  ــياع  ش محمد 
بشأن مداخل بغداد، فيما 
أشار إلى وضع جدول زمني 
ــال  املعوقات.وق ــة  ملعاجل
ــس الوزراء  ــا، إن «رئي العط
ــياع السوداني،  محمد ش

ــات  معاجل ــاد  بإيج ــه  وجّ
ــل  مبدخ ــال  لألعم ــة  فوري
بغداد - التاجي إضافة الى 
األخرى»،  ــة  األربع املداخل 
الفتا الى أنه «برفقة نائبه 
ــه واجلهات املعنية  ومعاون
ــركة  ــع الش ــون م يتواصل
ــول  حل ــع  لوض ــذة  املنف
عملية سريعة للمعوقات 
ــذا الطريق».وأضاف،  في ه
ــه  ــوزراء، وجّ ــس ال أن «رئي
ــول للحموالت  ــع حل بوض

على  ــيطرة  والس الثقيلة 
ــى  عل ــدا  مؤك األوزان»، 
ــريع  الس التدخل  «ضرورة 
ــؤولي وزارة  ــل مس ــن قب م
ــرور  امل ــرة  ودائ ــة  الداخلي
ملعاجلة مشكلة احلموالت 
ــؤدي الى  ــرة والتي ت الكبي
ــت  بالطرق».ولف ــرار  اإلض
ــدول زمني  ــود ج ــى «وج إل
ــريعة  ــع معاجلات س لوض
ــاريع  مش ــتكمال  الس

مداخل بغداد».

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــركة  الش ــر   مدي ــت  أعلن
ــواد  امل ــارة  لتج ــة  العام
ــي وزارة التجارة  الغذائية ف
ــاء  الثالث ــوي،  املوس ــى  مل
ــرة  باخ ــول  وص ــي،  املاض
ــة (٤٢) ألف  محملة بكمي
ــدي  ــرز التايلن ــن ال ــن م ط
الغذائية. ــلة  الس حلساب 

ــي  ف ــوي  املوس ــت  وأضاف
 VEGA)) ــان، أن «الباخرة بي
ــى  ال ــت  وصل  ((STETIND
ــي ميناء  ــة اإلدالء ف منطق
ــر وهي محملة بالرز  أم قص
ــزه للمواطنني  ــرر جتهي املق
ــلة الغذائية». ــن الس ضم

ــن  م ــاً  «فريق أن  ــت،  وتابع
ــي  ف ــر  اخملتب ــي  فاحص
النوعية  ــيطرة  الس قسم 

استقلوا سطح  بالشركة 
ــا  وصوله ــور  ف ــرة  الباخ
ــرز بغية  ال ــحب مناذج  لس
ــص  ــراء الفح ــام بإج القي
ــال  «إرس ــدت،  األولي».وأك
ــى مختبر  ــك النماذج إل تل
النوعية  ــيطرة  الس قسم 
ــركة في  ــزي مبقر الش املرك
ــة  ــتكمال بقي ــداد الس بغ
ــدى  ــان م ــات وبي الفحوص

ــتهالك  لالس ــه  صالحيت
البشري قبل إطالق عمليات 
ــارت  للوكالء».وأش جتهيزه 
«الشركة  أن  إلى  املوسوي، 
ــتقوم بعد ظهور نتائج  س
ــري بتفريغ  ــص اخملتب الفح
ــداد  وإع ــرة  الباخ ــة  حمول
ــويقية إلجمالي  خطة تس
ــتلمة  املس ــة  الكمي

وتوزيعها على احملافظات».

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــر النقل  االس ــى خطى وزي عل
ــعداوي وضمن  ــس الس رزاق محيب
ــبوعية  األس ــه  مقابالت ــاج  منه
ــة  ــل  متمثل ــتقبلت وزارة النق اس
ــري ومدير عام  مبدير عام النقل الب
ــن املوظفني  ــل اخلاص عدداً م النق
ــم  طلباته ــث  لبح ــني  واملواطن
والنظر بشكاواهم.اذ  التقى مدير 

ــيد احمد  ــام  النقل اخلاص الس ع
ــن موظفي  ــوي عدداً م كرمي املوس
الشركة وسائقي املركبات اخلاصة 
ــددا   ــب ،مش ــي املرائ ــني ف والعامل
ــل العقبات  ــة وتذلي ــى حلحل عل
ــن  ــائقني م ــني والس ــام املواطن أم
دون  ــل  العم ــة  عجل ــع  دف ــل  أج
ــتقبل مدير  ــات. وكذلك اس معوق
ــركة  النقل البري السيد  عام الش

ــن  ــدداً م ــحماني ع ــى الش مرتض
موظفي الشركة والفروع التابعة 
ــتماع  ــن اللقاء اإلس ــا ، وتضم له
التي  ــات  ــاكلهم واملعوق الى مش
تقف في أداء أعمالهم والنظر في 
ــة  ــاً  مبتابع ــم ،موجه احتياجاته
ــول املالئمة  ــم وإيجاد احلل طلباته
لها حسب التعليمات والضوابط 

املعمول بها .

@@›ibi@ø@ÚÓˆbΩa@pb»‡1a@Âfl@ÖÜ«@Äbnnœa

@@HTI@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a
@ÖaÜÃi@ø@Ú–‹n´@ÚÓ„Ï„b”@bÌbö‘i@¥‡Ënfl

@ÚÓ‡‰n€aÎ@Úœb‘r‹€@èj‘€a@Úéç˚fl
@äq˛a@paá@pbÓñÇí€a@Âfl@aÖÜ«@‚äÿm

@…‡n1a@ø@ÔibØ¸a

Úïb®a@pbubÓny¸a@Îà€@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ôçaäÿ€a@…ÌãÏni@Úïb®a@Ú«ä‘€a@ä£@›ibi@Úzï

äßa@?üÏ€a@ãbÃ€a@Û‹«@ãbÿ«@ÜÓ€Ïm@Ú�™@›ÓÃím@Â‹»m@ıbiäËÿ€a

·ÁaÎbÿíi@äƒ‰€aÎ@·Ëmbj‹ü@szj€@¥‰üaÏΩaÎ@¥–√ÏΩa@Âfl@�aÖÜ«@Ô‘n‹m@›‘‰€a

NO.4088.THU.30.MAR.2023العدد (٤٠٨٨)  الخميس  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ 



NO.4088.THU.30.MAR.2023 3السنة الثامنة عشرة / العدد (٤٠٨٨) الخميس  ٣٠ / ٣ /٢٠٢٣

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘‹€@·«Ü€a@·ÌÜ‘m@›jç@Êbrzjm@Ïmb‰€a@Úr»iÎ@ÚÓibÓ‰€a@Âfl˛a

ÚÌ7Ådm@pbflaäÃ◊@âb‰ÌÖ@paâbÓ‹fl@HQP@I@pÜjÿm@Òäñj€a@¡–„@ZÚÓ„bΩäi@Ú‰¶
Ôuâb®a@Öa7nç¸a@›‹‘mÎ@òb®a@ b�‘€a@·«Ünç@ÚÓq˝r€a@Ú„ãaÏΩa@ZÖbñn”a

÷aä»€a@5«@läÃ€bi@÷äí€a@¡i7ç@HÒä‘„c@�@Òäñj€aI@ÚÓ‡‰n€a@’Ìäü@ Îäífl@NN@ÍàÓ–‰ni@ Îäí‹€@ÖaÜÃi@ø@âaÏ¶a@fiÎÜ€@k‘mäfl@ b‡nug
تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»

ــكل  ــار الى ان» االتفاقية بش واش
ــلبية  ــن (٥) نقاط س ــام تتضم ع
ــي واالقتصادي  ــهد االمن في املش
ــة بانها غير  ــب القوى متفق واغل
ــدة للبالد  ــرة ولم حتقق اي فائ مؤث
ــكل  ــتدعي مراجعتها بش ما يس
ــيادة  ــامل وفق رؤية تضمن س ش
العراق  ــرم  االول.واب ــام  باملق البالد 
وامريكا اتفاقية استراتيجية قبل 
(١٠) سنوات تضمنت بنودا عديدة 
في البعد االمني واالقتصادي. في 
ــيوخ ووجهاء  ــت وصف أحد ش وق
ــيخ احمد  الش االنبار  ــة  محافظ
ــس االربعاء، مجالس  الدليمي، ام
ــة الزائدة لهدر  ــات باحللق احملافظ
املال العام، مبينا ان  إعادة العمل 
ــاد  ــيؤدي الى صفقات فس بها س
ــال الدليمي في تصريح  جديدة.وق
صحفي ان « حل مجالس االقضية 
والنواحي في املرحلة املاضية قرار 
صائب كون ان تلك املرحلة كانت 
مع تشكيل هذه اجملالس للظروف 
التي شهدها البلد لكننا فوجئنا 
بعودة نشاطات هذه اجملالس رغم 
ــل الى  ــا نأم ــا وكن ــل جتربته فش
ــة احللقات  ــني وازال ــص الروت تقلي
ــدر املال  ــي ادت الى ه ــدة الت الزائ
ــودة هذه التجربة  العام وليس لع
ــوال التي تصرف  ــاف ان» االم .واض
على تشكيالت االقضية والنواحي 
ــاريع  ــرات املش تكفي القامة عش
ــف احملافظات  ــة في مختل اخلدمي
ــدم واالحزاب  ــا ان» حزب تق ، مبين
ــى تهيئة كافة  ــرى تعمل عل االخ
ــذه اجملالس ملا  ــودة ه ــروف لع الظ
ــم  ــد مالية لتقاس ــن فوائ ــا م له
ــاء  بغط ــة  املالي ــات  التخصيص
سياسي ال يخدم املواطنني ويؤدي 

الى هدر املال العام دون استخدامه 
ــي الذي يهدف  وفق املنظور العامل
ــات  واحللق ــني  الروت ــة  ازال ــى  ال
ــن االموال  ــتفادة م ــدة واالس الزائ
ــاريع اخلدمية  ــخيرها للمش وتس
بدال من توزيعها كرواتب ملوظفني 
ــزاب لهذه املناصب  اتوا بهم االح
لدواعي باتت معروفة لدى اجلميع 
«.واكد  ان» املرحلة احلالية تتطلب 
ــني واحللقات الزائدة  تقليص الروت
ــة  احلكوم ــات  امكاني ــخير  وتس
ــاريع اخلدمية وايجاد فرص  للمش
ــن العاطلني عن  ــوش م ــل جلي عم
ــل واالرتقاء مبختلف اجملاالت.  العم
ــن وزير العدل  على صعيد آخرأعل
ــدء بخطوات  ــواني، الب ــد ش خال
فعلية بشأن إلغاء قرارات مجلس 
ــؤون الشمال  إدارة الثورة وجلنة ش
ــة  ــابق املتعلق ــام الس ــي النظ ف
ــب األراضي في  ــتمالك وتعري باس
ــيرا الى وعد قطعه  كركوك، مش
ــات  ــاف عملي بإيق ــاع  الدف ــر  وزي

ــتمالك والبناء على األراضي  االس
ــواني  ــة باحملافظة.وقال ش الزراعي
في تصريح صحفي ان وزارة العدل 
قامت بتشكيل جلنة من األطراف 
املعنية في كركوك وبغداد، خاصة 
بإعداد إجراءات وآليات إلغاء قرارات 
ــة  ــمال التابع ــؤون الش ــة ش جلن
ــاً الى ان  ــابق، منوه ــام الس للنظ
اللجنة تعمل على املوضوع «من 
ــداد األوراق  ــة، وإع ــة اإلداري الناحي
ــاف: «بدأنا  ــمية لذلك».وأض الرس
ــة متعلقة بإلغاء  بخطوات عملي
ــابقة للجنة شؤون  القرارات الس
ــي إطارها  ــي جتري ف ــمال، وه الش
ــرأي العام  ــنعلم ال القانوني، وس
ــتجدات خطوة  ــني باملس والفالح
ــدا ان «هذه إحدى  ــوة»، مؤك بخط
ــننفذها في وزارة  القرارات التي س
ــب شواني تتتّع وزارة  العدل».حس
ــني، «األول  ــألة بطريق العدل املس
ــكل يومي  من خالل التواصل بش
ــني والفالحني. والثاني  مع املواطن

ــوزارات املعنية كذلك  االتصال بال
ــاد حلول  ــوزراء إليج ــع رئيس ال م
ــن حلول  ــالً ع ــر، فض ــة لألم وقتي
ــدأ بإلغاء  ــة طويلة املدى تب جذري
قرارات مجلس قيادة الثورة وجلنة 
شواني  ــار  الشمال».وأش ــؤون  ش
ــداً لدى  ــاك تفهماً جي ــى ان هن ال
ــكان والبلدية  ــر اإلعمار واإلس وزي
ــألة.  ــأن املس ــني ريكاني بش بنك
ــاالت  ــرت اتص ــدل أج وان وزارة الع
ــوزراء  ــاع ورئيس ال ــر الدف ــع وزي م
ــي، ال فتاً ان  ــكلة األراض حلل مش
ــد بإيقاف جميع  ــر الدفاع وع «وزي
ــتمالك والبناء على  عمليات االس
ــي احملافظة». ــي الزراعية ف األراض

وكان النائب الثاني لرئيس البرملان 
ــد أكد بأن  ــداهللا، ق ــاخوان عب ، ش
ــعيد  ــر الدفاع ثابت محمد س وزي
ه بإيقاف املشروع  ــي، وجّ العباس
املقرر بناؤه على االراضي الزراعية 
ــزاوا في كركوك،  في منطقة طوب
ــى قانون يلغي  ــداً العمل عل مؤك

ــن  ع ــادرة  الص ــرارات  الق ــع  جمي
ــتمالك  حزب البعث املتعلقة باس
وتعريب االراضي في كركوك. وفي 
وكالة  ــت  أعلن ــا  ايض ــورات  التط
ــات  والتحقيق ــتخبارات  االس
ــن  ع ــاء،  االربع ــس  أم ــة،  االحتادي
ــش الصناعي  ــل للغ ضبط معم
التجارية في  ــات  العالم ــف  وتزيي
ــرت الوكالة  ــة بغداد.وذك العاصم
ــتباقية  ــة اس ــان: «بعملي ــي بي ف
ــذ ووفقا  ــتندت الدقة بالتنفي اس
ــتخباراتية متكنت  ــات اس ملعلوم
وكالة االستخبارات والتحقيقات 
ــي وزارة الداخلية من  ــة ف االحتادي
ــش الصناعي  ــل للغ ضبط معم
ــة في  ــات التجاري ــد العالم وتقلي
ــج مبحافظة بغداد  منطقة عويري
ــه». ــى مالك ــض عل ــاء القب والق

ــة وجدت داخل  ــت أن «الوكال وبين
ــن مادة  ــات كبيرة م ــل كمي املعم
الفوم العازل مثبت عليه عالمات 
ــركات معروفة وموثقة  جتارية لش

ــون املعمل  ــا، فضال عن ك اصولي
ــميا وكذلك وجد  ــاز رس ــر مج غي
ــتخدم  ــه اليات ومعدات تس داخل
ــات التجارية». ــد العالم في تقلي

البيان  ــب  الوكالة بحس ــدت  وأك
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة. 
في وقت شدد كل من وزير اإلعالم 
ــن املطيري،  ــي عبد الرحم الكويت
واالتصاالت  ــالم  اإلع ورئيس هيئة 
ــد، رفضهما  ــي العراق علي املؤي ف
لكل ما من شأنه اإلساءة لعالقة 
ــقيقني.وذكرت هيئة  البلدين الش
ــي بيان انه  ــالم واالتصاالت ف االع
ــال الهاتفي  ــالل االتص ــرى خ «ج
ــض  بع ــن  ع ــث  احلدي ــترك  املش
ــة والدرامية خالل  ــال الفني األعم
شهر رمضان املبارك والتي قوبلت 
ــور  ــدى اجلمه ــتياء ل ــض واس برف
ــرب املؤيد عن  ــي». بدوره أع العراق
ــة الكويت في  ــكره ملواقف دول ش
التصدي خلطاب الكراهية وكل ما 
ــأنه أن يعكر صفو العالقة  من ش

ــعبي البلدين  ــني ش ــة ب التاريخي
الشقيقني. وفي التطورات األمنية 
دت الواليات املتحدة األميركية  توعّ
ــلّحة  املس الهجمات  ــى  بالردّ عل
ــا على  ــتهدف قواعده ــي تس الت
األراضي العراقية والسورية وقتما 
ــاء.جاء ذلك في مؤمتر  وكيفما تش
ــم  باس املتحدث  ــده  صحفي عق
ــن القومي األميركي،  مجلس األم
ــس االربعاء حيث  جون كيربي، أم
ــا تريد  ــترد حينم ــد ان بالده س أك
على استهداف اجلنود األميركيني 
ــزة بالعراق  ــد املتمرك ــي القواع ف
وسوريا.وذكر كيربي أن بالده سترد 
ــتهداف  ــكل الالزم على اس بالش
املدعومة من  اجلماعات املسلحة 
ــة في  ــآت األمريكي ــران للمنش إي
ــال إن الواليات  ــوريا والعراق.وق س
املتحدة سترد في الزمان والطريقة 
ــوع أي هجوم  ــبتني لدى وق املناس
ضد قواعدها.ويوم السبت املاضي، 
ــي  حقل ــرّض  تع ــادر  مص ــرت  ذك
ــاز  ــو للغ ــط، وكونيك ــر للنف عم
ــا لهجمات صاروخية  ومحيطهم
ــوات األميركية  ــث تتمركز الق حي
ــرقي سوريا. مبحافظة دير الزور ش
ــي، أعلن وزير  ــة املاض ويوم اجلمع
ــنت،  ــي، لويد أوس ــاع األميرك الدف
ــتهدفت  اس ــيرة  ــرة مس «طائ أن 
اخلميس املاضي منشأة في قاعدة 
ــرقي  ــمال ش للتحالف الدولي ش
ــفر عن مقتل متعاقد  سوريا، أس
ــن القوات  ــي، وإصابة (٥) م أميرك
ــم  األمريكية».وأكد املتحدث باس
ــنتخذ  وزارة الدفاع األميركية «س
ــال  ح ــي  ف ــبة  املناس ــوات  اخلط

تعرضت قواتنا للخطر».

بغداد /البينة اجلديدة
ــاء، مع بعثة  ــاع النيابية، امس األربع ــة األمن والدف  بحثت جلن
ــم إلى القوات األمنية  ــبل تقدمي الدع حلف الناتو في العراق س
ــان أن «رئيس اللجنة عباس  ــر إعالم اللجنة في بي العراقية.وذك
ــراق اجلنرال  ــف الناتو في الع ــتقبل قائد بعثة حل ــي، اس الزامل
ــالل اللقاء بحثَ  ــه «جرى خ ــي».وأضاف أن ــي م. اينوتش جيوفان
ــبل تقدمي الدعم من بعثة الناتو الى القوات األمنية العراقية  س
ــب، وتعزيز القدرات  ــف صنوفها، وذلك في مجاالت التدري مبختل

العسكرية، ورفع مستوى املهنية والكفاءة.
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بغداد/ البينة اجلديدة
تكبدت شركة نفط البصرة خسارة بقيمة 
ــركات النفطية  ــارات دينار إلى الش ١٠ ملي
العاملة في احملافظة بسبب تأخر معداتها 
ــة النفط والغاز  ــال عضو جلن في املوانئ.وق
ــس النواب  ــي مجل ــة ف ــروات الطبيعي والث
ــح صحفي إن  ــي تصري ــي ف ــم الطوك كاظ
اللجنة سبق لها أن زارت الشركات العاملة 
ــى املوانئ  ــرة إضافة إل ــي محافظة البص ف
واجلمارك، وشخصت اللجنة مشاكل ميكن 
ــط واملالية أو  ــق وزارتي النف ــن طري حلها ع

ــاف أن اللجنة اطلعت  الوزارات األخرى.وأض
ــر احلاويات  ــارك وتأخي ــكلة اجلم ــى مش عل
ــة  ــة األجنبي ــركات النفطي ــة بالش اخلاص
العاملة في العراق ملدة شهر أو اثنني وحتملها 
ــة،  ــر منطقي ــباب غي ــة ألس ــات مالي غرام
ــركات لديها قرار  ــك الش ــيرا إلى أن تل مش
ــن ذلك.وتابع  ــتثناء موادها م ــي باس حكوم
ــرت عن  الطوكي أن اللجنة عندما استفس
ــرار خاص باملوانئ  ــوع تبني أن هذا الق املوض
لغرض االستفادة املادية للمستثمر، منوها 
ــكال بعد  ــة تأكدت من حل اإلش بأن اللجن

ــارك، إال أنه في  ــع اجلم ــة م ــث اللجن تباح
الوقت نفسه مت تشكيل جلنة من قبل وزارة 
ــر اإلجراءات  ــل حلقة زائدة لتأخي املالية متث
والهدف منها هدر املال العام، وعليه تكبدت 
ــركة نفط البصرة وحدها ما قيمته (١٠)  ش
مليارات دينار كغرامات تأخيرية دفعتها إلى 
ــر موادها  ــبب تأخي ــركات العاملة بس الش
ــد أن رئيس الوزراء اجتمع مع  في املوانئ.وأك
ــريع العملية بتسلم  اللجنة وطالبها بتس
البضائع من قبل الشركات وال يوجد أي مبرر 

للتأخير.

بغداد /البينة اجلديدة
ــني،  ــر اخلارجيَّة فؤاد حس ــس الوزراء وزي ــد نائب رئيس مجل  أك
ــس االربعاء، أن العراق يُولِي تعزيز العالقات الثنائيَّة مع مملكة  ام
ــوزارة، أحمد  ــم ال ــال املتحدث باس ــة كبيرة.وق يَّ ــن أهمّ البحري
ــاً مع وزير  ــاالً هاتفيّ ــر إجرى إتص ــان : إن الوزي ــاف، في بي الصح
د  ».وأكّ ــد الزيانيّ ــن عبداللطيف بن راش ــة مملكة البحري خارجيَّ
ــز العالقات الثنائيَّة  ــالل االتصال، أنَّ «العراق يُولِي تعزي الوزير خ
ــبُل  يَّة كبيرة؛ ويعمل على االرتقاء بسُ ــن أهمّ ــع مملكة البحري م
التعاون مبا يُحقق مصالح كال البلدين».وقدم التهانيّ إلى نظيره 
- أنَّ  ــالً إلى اهللا -عزّ وجلّ بته ــهر رمضان، مُ لول ش البحرينيّ بـ»حُ
م، واالزدهار».من جهته،  ــدّ ــن التق ــى البلدين باملزيد م يده عل يُعِ
ــه العالقات بني  ــا وصلت إلي ــة البحرينيّ «مب ــاد وزير اخلارجيَّ أش
تمنياً أن «يكون رمضان  ر»، مُ ثمِ ــن تعاون بنّاء ومُ بغداد واملنامة م

شهر رحمة، وعطاء.

بغداد/البينة اجلديدة 
ــن إطالق  ــس األربعاء، ع ــي، أم ــي التعاون ــرف الزراع ــن املص أعل
ــة والصالون.وقال  ــا االنتاجي ــيارات بأنواعه ــراء الس ــلف ش س
ــراء  ــان ، انه مت اعمام جداول ش ــان باملصرف في بي ــم االئتم قس
ــلف لعدد من  ــي منح س ــدة ف ــا املعتم ــيارات ومواصفاته الس
ــا العاملة.وأوضح ان  ــيارات ، على عدد من فروعن ــركات الس ش
الفروع املعنية بهذا النوع من القروض هي ( الفرع الرئيس- فرع 

الناصرية- فرع الكوت- فرع احللة- فرع الديوانية).
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ــة، أنه تقرر زيادة احلد  في تصريحات صحفي
األدنى للمعاش التقاعدي من (٥) آالف و (٥٠٠) 
ليرة إلى (٧) آالف و (٥٠٠) ليرة /كل (١٠٠) دوالر 
ــاوي حاليا (١٩١٠) ليرة تركية /.وكان وزير  تس
العمل والضمان االجتماعي فيدات بيلجني 
ــابق أنهم يعملون على  قد اعلن في وقت س
ــأنها زيادة أدنى معاشات  مناذج بديلة من ش
تقاعدية ومكافآت ايام العطل .وقال فيدات 

ــالل زيارته  ــح صحفي خ ــني في تصري بيلج
ــنقدم  ”س ــراك،  األت ــن  املتقاعدي ــة  جلمعي
ــي بداية  ــان ف ــس اردوغ ــى الرئي ــة إل الدراس
األسبوع املقبل على أبعد تقدير حول الطرق 
ــة لزيادة احلد األدني للرواتب  والنماذج البديل
ــيرفع عملها  .وأضاف : لدينا مناذج بديلة س
ــدي باإلضافة إلى  ــاش تقاع ــل أقل مع البدي
ذلك هناك مكافآت ايام العطل التي يحصل 

ــات تقييمية  عليها املتقاعدون ولدينا دراس
ــن الرعاية .وأوضح  ــح املتقاعدين مزيدا م متن
ــة حول احلد األدنى للرواتب  بأنه هناك دراس
ــى (٩٠٠٠)  ــام عطل تصل إل ــاط اي ودفع أقس
ــاط وهناك مراجعة شاملة  يوم تدفع باقس
ــاة املتقاعدين  ــف معان ــك لتخفي ــكل ذل ل
وإجراء الترتيبات في شكل إصالحات تتعلق 

باملتقاعدين وحتسني احوالهم.

بغداد/البينة اجلديدة
ــس االربعاء ، ان  ــر االقتصادي مالذ االمني ،أم ــد اخلبي  أك
ــهم بدعم القطاع اخلاص  موازنة ٢٠٢٣ الثالثية ستس
ــف انواع  ــر مختل ــة وتوفي ــاريع االنتاجي ــذ املش لتنفي
السلع االستهالكية ما يعزز االقتصاد احمللي ويقلل من 
ــتيراد.وقال االمني في تصريح صحفي إن» إجمالي  االس
ــن (١٩٧) تريليون دينار (١٥١٫٥ مليار  املوازنة يبلغ أكثر م
ــر من (١٥٠)  ــغيلية أكث ــص للموازنة التش دوالر) وخص
ــعر  ــون دينار (١١٥) مليار دوالر ومت االعتماد على س تريلي
ــة تبلغ نحو  ــط (٧٠) دوالرا بطاقة تصديري ــل النف برمي
ــل يومياً منها (٤٠٠) ألف برميل يوميا  (٣٫٥) ماليني برمي
ــتُكرر ملدة  ــتان,وهذه املوازنة س عن طريق إقلیم كردس
ثالث سنوات (٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥) ضمن خطة احلكومة 
ــى ان «قانون املوازنة  ــار ال ــتقرار املالي».واش لدعم االس
ــغ اخملصصة  ــي تدوير املبال ــق للمحافظات ف ــح احل من
ــون صندوق العراق  ــروع قان لها، وكذلك مت تضمني مش
ــيوجه إلى  ــون واحد له  س ــص تريلي ــة وتخصي للتنمي
القطاع اخلاص ويسهم في تنفيذ ثمانية آالف مدرسة 
ــادي،ان» هذا القانون  دفعة واحدة».واكد اخلبير االقتص
ــي البناء واالحتفاظ  اعطى خصوصية للمحافظات ف
ــم يتم صرفها خالل  ــوال اخملصصة لها في حال ل باالم
الفترة الزمنية اخملصصة وهذا األمر يتم من خالل آليات 
ــراف ديوان الرقابة املالية  الرقابة املالية القانونية وباش
ــة احملافظة ميكن أن  ــان املبالغ الفائضة من موازن لذا ف
ــاء معامل  ــتثماربة كانش ــاربع اس توجهها نحو مش
ــة او مواقع  ــة وتطوير منافذ حدودي ــاريع انتاجي او مش
ــهم في فتح فرص عمل جديدة وايرادات  ــياحية تس س
ــات  ــل للمحافظ ــذا تعم ــة س وهك ــة للمحافظ مالي
األخرى باالستفادة من موقعها وثرواتها بالتنسيق مع 
احلكومة املركزية التي سوف ال تتوانى عن تقدمي الدعم 
ــتي الجناح املشاريع االستثمارية.وتابع  املالي واللوجس
ــم القطاع اخلاص  ــهم في دع االمني ان «املوازنة ستس
ــف انواع  ــر مختل ــة وتوفي ــاريع االنتاجي ــذ املش لتنفي
ــاد احمللي ويقلل  ــتهالكية ما يعزز االقتص ــلع االس الس
من االستيراد مع خلق جو تنافسي ايجابي بني اقطاب 
ــني وتطوير املنتج  الصناعات الوطنية تفضي الى حتس

احمللي ليمكنه من منافسة املستورد.

@—‹ç@’‹��Ì@Ô«aâå€a@“äñΩa
paâbÓé€a@ıaäë
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متابعة / البينة الجديدة

ــط   الوس ــط  نف ــادي  ن ادارة  ــددت  ه
باالنسحاب من الدوري العراقي املمتاز 
لكرة الصاالت وحل الفريق بسبب ما 
ــم التحكيم»،  ــوء وظل وصفته بـ «س
ــدوا  فيما وصفت احلكام بأنهم «أفس

حالوة الدوري».
ــال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي  وق
التحكيمية  ــاء  ــررت االخط «لقد تك
في لقاءات الفريق والتي أثرت بشكل 
كبير على نتائج صاالت نفط الوسط 
ــتحقة  ــر مس ــارة غي ــزه، وخس ومرك
ــي   في  ــام املصاف ــط أم لنفط الوس

دوري الصاالت».
وأضاف بعيوي أن «نادي نفط الوسط 
يرفض ان يكون فريقه ضحية لألخطاء 
التحكيمية، ويدرس جدياً االنسحاب 
ــل الفريق رغم  ــن دوري الصاالت وح م
انه عميد كرة الصاالت واملتسيد على 
العرش لسنوات طويلة بعدما أفسد 
ــيما في لقاء  احلكام حالوة الدوري س

فريقنا األخير».
وتابع بعيوي أن «االجحاف التحكيمي 

ــون متعمدة  ــي رمبا تك ــاء الت واالخط
طالت فريقنا وكان آخرها مباراة اليوم 
ــن الصدارة  ــا االقتراب م التي افقدتن
أمام مصافي الوسط»، مشيرا الى أن 
ــط الذي يعد النادي  «نادي نفط الوس
ــات الوطنية  ــذي يرفد املنتخب األول ال
ــادي يهتم باللعبة،  بالالعبني كونه ن
ــحاب من البطولة وحل  بصدد االنس
ــاف  ــم واالجح ــبب الظل ــق بس الفري

ــي منه.يذكر  ــذي نعان ــي ال التحكيم
ــط حصلت  أن كرة صاالت نفط الوس
ــرة  ــدوري للم ــة ال ــب بطول ــى لق عل
اً  ــعة والذي يُعد إجنازاً استثنائيّ التاس

غير مسبوق.
وخسر فريق نادي نفط الوسط اليوم 
ــن  ــط ٥-٤ ضم ــي الوس ــام مصاف أم
منافسات اجلولة ١٩ ليتراجع ويحتل 

املركز الرابع برصيد ٣٩ نقطة.

متابعة / البينة الجديدة

ــماوة الرياضي،  ــادي الس طالب ن
بإعادة موعد مباراة فريقه الكروي 
ــة  ــي دوري الدرج ــاء ف ــام املين أم
ــابق  ــا الس ــى توقيته ــى، إل األول
ــدون اللعب  لكون العبيه ال يجي
ــعد  ــال رئيس النادي س ــالً. وق لي
ــاب موجه إلى  عزيز جبار، في كت
ــرة القدم،  «مت  االحتاد العراقي لك
ــد مباراتنا مع نادي  تبليغنا مبوع
ــاعة  ــاء يوم غد اجلمعة الس املين
ــعة والنصف مساء علماً  التاس
أن املباراة محددة بالوقت الثالثة 
ــر  ــق غي الفري أن  ــاً  ــراً، علم عص

متمرس باللعب ليالً».
ودعا إلى «تغيير الوقت إلى الوقت 

ــراً) كونه  ــة عص ــابق (الثالث الس
يؤثر على مستوى الفريق».

ــي، قررت جلنة  ــوم االثنني املاض وي
ــادِ العراقيّ  ــابقات في االحت املس
ــت  توقي ــرَ  تغيي ــدم،  الق ــرةِ  لك

مباراتني في اجلولة الـ١٧ من دوري 
الدرجة األولى.

ــابقات  ــاد «جلنة املس ــال االحت وق
ــر توقيت مباراة امليناء  قررت تغيي
ــماوة ضمن مبارياتِ اجلولةِ  والس

ــرة لدوري الدرجة  ــابعة عش الس
األولى من الساعةِ الثالثة عصراً 
ــاعةِ التاسعة والنصف  إلى الس

مساءً من اليوم نفسه».
كما قررت اللجنة «تغيير توقيت 
ــاء مع  ــادي املين ــباب ن ــاراة ش مب
ــن  ــة ضم ــادي الديوانيّ ــباب ن ش
ــباب  ــة لدوري ش اجلولةِ اخلامس
ــاعةِ الثالثة إلى  ــاز من الس املُمت
ــف  والنص ــعة  التاس ــاعة  الس
ــه أيضاً»،  ــاءً من اليوم نفس مس
ألن  ــاء  ج ــر  «التغيي أن  ــة  مبين
ــابق للمباراتني ال  ــت الس التوقي
ــع الالعبني في  ــب مع وض تتناس

شهر رمضان املبارك».

متابعة / البينة الجديدة

ــي العراقي من حتقيق الفوز  متكن املنتخب االوملب
على نظيره العماني بنتيجة ١-٠  واحلصول على 
ــة الدوحة  ــات بطول ــس في منافس ــز اخلام املرك

الدولية للمنتخبات االوملبية دون ٢٣ عاماً.
ــني بالتعادل  ــني الفريق ــوط االول ب ــى الش وانته
ــوط الثاني  ــداف ، وفي الش ــن دون اه ــلبي م الس
سجل االوملبي العراقي هدفه في الدقيقة ٧٧ عن 

طريق الالعب حسني عبداهللا.
وانطلقت املباراة في ملعب حمد الكبير بالنادي 
العربي في ختام بطولة الدوحة الدولية ملنتخبات 

دون ٢٣ عاماً.

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a
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د. عدنان لفتة

ــبوع  ــة املقرَّة من الفيفا لألس ــام الدولي ــتثمر األي لم نس
ــدة فقط مع  ــاراة واح ــا مبب ــب، اكتفين ــا يج ــي كم احلال
ــتفادة القصوى ملنتخبنا والعبينا  روسيا ولم نعمل لالس

وتصنيفنا الشهري في إقامة مباراة ثانية داعمة لنا.
السعودية واجهت فنزويال وبوليفيا ،إيران لعبت مع روسيا 
ــتراليا أجرت مباراتني مع  اإلكوادور وستواجه  وكينيا ،أس

إنكلترا خالل شهر تشرين األول املقبل.
أمثلة بسيطة ملا تقوم به االحتادات اآلسيوية من مباريات 
قوية إعدادية تُسهم في تهيئة فرقها والعبيها وصناعة 

منتخبات لها وزنها وهيبتها.
ــي إقامة  ــازال ضعيفاً ف ــدم م ــي لكرة الق ــاد العراق االحت
ى  ــازال يتلقَّ ــرى، م ــع املنتخبات األخ ــة م ــات الودي املباري
ــوات فقط ويلعب وفقاً حلاجة اآلخرين وليس غاياتنا  الدع
ــواء داخل  نحن، لم جند جهداً مؤثراً في ترتيب املباريات س
ــه أن تلك  ــي أعضاء االحتاد وجلان ــه وال يع ــراق أو خارج الع
املباريات لها قيمتها في االرتقاء بكرتنا وإزالة الرهبة عن 
ــيا وتصفيات كأس  ــا وبناء منتخب قوي لكأس آس العبين

العالم ٢٠٢٦.
ــني مباريات  ــعي الدؤوب لتأم ــر العمل والس ــا ننتظ مازلن
ــة وضرورة التحرك  ــة أليام التوقف الدولي املقبل ودية قوي
ــاً جديدة بال خوض  ــر أيام ــغالها من اآلن كي ال نخس إلش

عدد كاف من املواجهات ,
ــة  ــات دولي ــوا مباري ــاد أن يراقب ــيطة  لالحت ــة بس نصيح
ــب منتخبات  ــة قريبة منا تالع ــادات عربية وخليجي الحت
ــرُّك نحوها طاملا  ــن التح ــة جنوبية ميك ــة وأميركي أوروبي
ــهل االتفاق معهم  أنهم يتواجدون في املنطقة ومن الس

خلوض مباراة أخرى حلساب منتخبنا الوطني.
ــي ملنتخبنا الذي  ــتحقاق طبيع ــك املباريات اس تأمني تل
ــل الزمنية كي يكون  ــى أن يختصر املراح ــوق جميعاً إل نت
ــة منتخبات  ــى الدرجات ملقارع ــزاً فنياً ومؤهالً بأعل جاه
ــة منتخبات  العالم بكل القوة والعنفوان متهيداً ملنافس
ــودة إلى مواقع  ــا وحان وقت الع ــيا التي ابتعدنا عنه آس

آسيا املتقدمة بدالً من االنحدار والهبوط.
ــبنا فيها  ــيا كس ــع روس ــة وحيدة م ــاراة ودي ــا مب خضن
ــف مستويات العبينا ومنح  مواجهة منتخب قوي، وكش
ــودة العبيه وأهليتهم  ــاس الفرصة ملعرفة ج املدرب كاس

واستحقاقهم لالنضمام إلى التشكيلة الدولية.
املباراة أرسلت رسائل حتذير للمدرب مفادها ضرورة تدقيق 
ــتحقها  اختيارات الالعبني وعدم منح الفرصة إال ملن يس
ــارق الواضح  ــت على الف ــاراة كمثيالتها برهن ــالً، املب فع
ــتويات بعض  ــا تقدمه جواهر الوطن املغتربة و مس بني م
ــداء الفانيلة  ــتحقون ارت ــن ال يس ــني الذي ــني احمللي الالعب
ــن  ــاد مبا قدمه جالل حس ــي والداني أش الوطنية،القاص
ــامة رشيد من مستويات  وزيدان إقبال وعلي احلمادي وأس
ــواد األعظم من املتابعني  مبهرة نفخر بها جميعاً، والس
ــاءهم األداء املتواضع لعناصر التشكيلة األخرى التي  س
ــى الرضا  ــي احلصول عل ــتوياتهم ف ــفع لهم مس لم تش
واالقتناع مبا قدموه وكانوا سبباً في اخلسارة التي حلقتنا 
بهدفني بعد شوط أول رفيع كان منتخبنا األقرب فيه لهزِّ 

الشباك الروسية.
 كاساس نفسه تعرَّض لنقد الذع جملاملته بعض الالعبني 
ــون أكثر حزماً  ــيا، وبات عليه أن يك ــم ملباراة روس ودعوته
ــن األفضل  ــث دوماً ع ــلبية وأن يبح ــتويات الس مع املس
ــن العودة إلى  ــة والتجريب بدالً م ــأ األحق بالفرص واألكف
ــد لديهم ما يقدمونه  ــني انتهت صالحيتهم ولم يع العب

ألنفسهم ومنتخبنا .
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متابعة / البينة الجديدة

ى االحتاد اآلسيوي لكرة اليد،    سمّ
حكمني دوليني عراقيني، لقيادة 
ــات دورة األلعاب  ــن مباري عدد م

اآلسيوية للرجال والسيدات.
ــر  ــر االحتاد، ياس ــني س ــال أم وق
ــاد تلقى كتابا  ــه، ، إن «االحت وجي
رسميا تضمن اختياره احلكمني 
ــاكر) و(فاضل  الدوليني (خالد ش
ــي قيادة  ــاركة ف ــم) للمش كاظ
ــيوية  مباريات دورة األلعاب اآلس

ــي  الت ــيدات  والس ــال  للرج
ــة هاجنزو  ــي مدين ــتنطلق ف س
ــن ٢٣ أيلول  ــة للفترة م الصيني

ولغاية ٨ تشرين األول ».
ــار  «اختي أن  ــه،  وجي ــاف  وأض
احلكمني جاء بناءً على جناحهما 
ــابقة»،  دولية س ــوالت  ــي بط ف
ــي  العراق ــاد  «االحت أن  ــاً  مبين
ــيقدم  ــب بهذا االختيار، وس رح
ــني إلظهار  ــم للحكم كل الدع
ــارة العراقية مبحفل دولي  الصف

كبير».

متابعة / البينة الجديدة

ــات ضمن  ــبع مباري جرت س
التاسعة  اجلولة  ــات  منافس
ــاز لكرة  ــرة للدوري املمت عش
الصاالت، فيما تصدر مصافي 
ــب  الترتي ــدول  ج ــط  الوس

بنهاية هذه اجلولة.
ــفرت نتائج املباريات عن  وأس
فوز فريق نادي الشرطة على 
البصرة  ــة  بلدي ــادي  ن ــق  فري
بنتيجة ٢-١، وفوز فريق نادي 
اجليش على فريق نادي احلشد 
ــعبي بنتيجة ٣-٢، وفوز  الش
ــاز اجلنوب على  ــق نادي غ فري
فريق نادي الشرقية بنتيجة 

.٣-٢
ــادي آليات  ــق ن ــاز فري كما ف

الشرطة على فريق نادي املرور 
بنتيجة ٨-٥، وفوز فريق نادي 
ــى فريق نادي  أمانة بغداد عل
بنتيجة  ــري  البص ــباب  الش
ــي  مصاف ــق  فري ــوز  وف  ،٦-١
الوسط على فريق نادي نفط 
ــة ٥-٤، وفوز  ــط بنتيج الوس
فريق نادي نفط البصرة على 
بنتيجة  ــر  الظف ــادي  ن فريق 
ــة  اجلول ــاء  انته ــد  ٧-٣.وبع
ــط  ــدر مصافي الوس ١٩ تص
ــد ٤١ نقطة،  ــب برصي الترتي
ــاً برصيد  ــط البصرة ثاني ونف
ــرطة ثالثاً  ٤٠ نقطة، ثم الش
ــارق  ــة «بف ــد ٤٠ نقط برصي
ــط  الوس ــط  ونف ــداف»  االه
ــم املاضي  بطل الدوري املوس

برصيد ٣٩ نقطة.

متابعة / البينة الجديدة
ــكوت  س ــكتلندي  االس ــجل  س
ــة جديدة وقاد  ــاي ثنائي ماكتومين
ــوز على ضيفه  منتخب بالده للف
ــه  ب ــاً  ملحق ــر  ٢-صف ــباني  اإلس
مدربه  ــراف  بإش األولى  ــارته  خس
ــس دي ال فوينتي، وذلك  اجلديد لوي
ــات  في اجلولة الثانية من منافس
اجملموعة األولى من تصفيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٤ لكرة القدم.
ــه جنماً  وفرض ماكتوميناي نفس
ــا  ــاً بعدم ــة توالي ــاراة الثاني للمب
ــة بالده  ــن ثالثي ــجل هدفني م س
ــي اجلولة األولى من  أمام قبرص ف
ــده إلى ٤  ــات، رافعاً رصي التصفي

أهداف في مباراتني.
ــة  ــكتلندا اجملموع ــدرت اس وتص
ــع ٦ نقاط،  ــة م ــة الكامل بالعالم
ــن  ع ــاط  نق  ٣ ــارق  بف ــة  متقدم
ــروج  الن ــل  حتت ــا  فيم ــبانيا،  إس
ــي  ــا ١-١ ف ــع جورجي ــة م املتعادل

ــارتها  ــد خس ــابق  ، بع ــت س وق
ــة  ــة نظيف ــبانيا بثالثي ــام إس أم
ــات، املركز  ــتهل التصفي في مس
ــاوي  ــع برصيد نقطة بالتس الراب
مع جورجيا التي خاضت مباراتها 
ــن اجلولة  ــا غابت ع ــى بعدم األول

األولى.
النهائيات  ــى  إل ــرة  ويتأهل مباش
ــا  ــي أملاني ــف ٢٠٢٤ ف ــررة صي املق
ــف كل من اجملموعات  بطل ووصي
العشر إضافة الى ثالثة منتخبات 
ــد  ــة والبل ــر دوري األمم األوروبي عب

املضيف.
ــدرب اجلديد ملنتخب «ال  وأجرى امل
روخا» دي ال فوينتي الذي حلّ بدالً 
ــب اخلروج  ــس إنريكي عق من لوي
ــال قطر في ثمن  اخمليّب من موندي
ــركالت  ــرب ب ــام املغ ــي أم النهائ
ــد تعادلهما  ــح صفر-٣ بع الترجي
ــع  ــة م ــالت مقارن ــلباً، ٨ تبدي س
ــا على النروج  ــاراة التي فاز به املب

السبت.
على ملعب هامبدن بارك، افتتحت 
ــجيل بعد مرور  ــكتلندا التس اس
ــقط املدافع  ــا س ــق بعدم ٧ دقائ
ــرى  ــورو على اجلهة اليس ــدرو ب بي
ــون وميرر  ــتفيد أندرو روبرتس ليس
ــف ملاكتوميناي  ــى اخلل ــرة إل الك

ــدد في  ــة الذي س ــل املنطق داخ
شباك احلارس أريساباالغا كيبا.

ــادل  ــا» يع ــب «ال روخ وكاد منتخ
ــية خوسيلو  النتيجة، إال أن رأس
ــون ١٠٦  ــب هدفني في غض صاح
ــت  ــروج، اصطدم ــام الن ــوانٍ أم ث

بالعارضة (٢٣).

ــض اخلطأ الذي  ــاول بورو تعوي وح
ــن ٢٥ متراً  ــدد كرة م ــه فس ارتكب
ــا بصعوبة  ــه اليمنى صده بقدم
ــس غون (٢٩)، قبل أن  احلارس أنغي
يفوز االسكتلندي ليندون دايكس 
ــل  ــيا ويدخ ــع غارس ــه م بصراع
ــاقطة  ــدد كرة س ــة ويس املنطق
ــل  ــى قب ــوق املرم ــرت ف ــوب» م «ل
ــوط  دقيقة من صافرة نهاية الش

األول (٤٥+١).
ــدف  اله ــاي  ماكتومين ــاف  وأض
ــه ولفريقه  ــخصي ل ــي الش الثان
ــي بعد  ــوط الثان ــة الش ــع بداي م
متريرة من كيران تييرني اعترضها 
ــباني، وتابعها العب  الدفاع االس
ــى الطاير  ــياطني احلمر» عل «الش

في الشباك (٥١).
ــا  ــارس كيب ــة احل ــذت عارض وانق
اسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة 

حرة نفذها جون ماكغني (٥٧).
ــل  ــا، فش ــة ذاته ــن اجملموع وضم

ــن دون جنمه  ــب النروجي م املنتخ
ــغ هاالند  ــم العمالق إرلين املهاج
ــب لالصابة في حتقيق الفوز  الغائ
ــا  ــاً بعدم ــة توالي ــاراة الثاني للمب
ــام  ــادل أم ــخ التع ــي ف ــقط ف س

جورجيا ١-١.
ــاعية  الس ــا  جورجي ــرت  وحتض
ــدى  اح ــات  نهائي ــى  إل ــل  للتأه
ــرة األولى  ــوالت الكبرى للم البط
في تاريخها ملباراتها القارية بفوز 

ساحق على منغوليا ٦-١ ودياً.
ــي ويلي  ــدرب الفرنس ــاهم امل وس
ــب  املنتخ ــور  تط ــي  ف ــانيول  س
اجلورجي في االشهر الـ ١٢ األخيرة 
إذ قاده إلى التصنيف الثاني ضمن 

مسابقة دوري األمم.
ــا من دور اجملموعات  ومنذ خروجه
في عام ٢٠٠٠، فشلت النروج في 
ــي كأس أوروبا ٥  التأهل إلى نهائ
ــوى  ــي حني لم حتقق س مرات، ف
ــت  ــم في مبارياتها الس فوز يتي

االخيرة في مختلف املسابقات.
ــلت النروج في اخلروج فائزة  وفش
ــبق لها  ــام جورجيا بعدما س أم
ــي املباريات الثالث  ــرت ف أن انتص
ــابقة التي جمعت بينهما،  الس
علماً أن اللقاء األخير بينهما، قبل 
هذه األمسية، يعود إلى أيار/١٩٩٩ 
ــات كأس أووروبا ٢٠٠٠  في تصفي

(فازت النروج ١-صفر).
في باتومي، افتتح الفريق الضيف 
التسجيل باكراً عبر مهاجم ريال 
ــييداد االسباني ألكسندر  سوس
ــادل  يع أن  ــل  قب  ،(١٥) ــورلوث  س
ــاب األرض عبر مهاجم متز  أصح
ــة الثانية  ــن الدرج ــي م الفرنس
ــوط  ــادزه في الش ــورج ميكوت ج

الثاني (٦٠).
ــي  ــي اإليطال ــم نابول ــاض جن وخ
املباراة  خفيتشا كفاراتسخيليا 
من دون أن ينجح في هزّ الشباك.
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ــة Declassified UK، عن  ــفت صحيف كش
ــي أكثر من ٢٫٣  ــتخدام اجليش البريطان اس
ــوم املنضب، في  ــف اليوراني ــن قذائ طن م
ــش  ــة، أن اجلي ــت الصحيف العراق.وأوضح
ــف اليورانيوم  ــتخدم قذائ ــي اس البريطان
ــة الصحراء  ــب، خالل عملية عاصف املنض
ــام ٢٠٠٣.وفقا  ــراق ع ــزو الع ــام ١٩٩١، وغ ع
ــة، أقرت وزارة الدفاع البريطانية،  للصحيف
ــا األخالقي»  ــراق، «بالتزامه ــب غزو الع عق
باملساهمة في تطهير األراضي العراقية من 
ــظايا ما يقارب من ٤٢٠ قذيفة يورانيوم  ش
نقال  الصحيفة،  ــتخدامها.وأضافت  اس مت 
ــج  ــة، أن نتائ ــاع البريطاني ــن وزارة الدف ع

ــة امللكية في  ــث الذي أجرته اجلمعي البح
ــال قذائف اليورانيوم  لندن، تدعم قرار إرس
ــب املتحدث  ــى أوكرانيا.وبحس ــب إل املنض
باسم وزارة الدفاع البريطانية، فقد أظهرت 
ــتقلة أجراها العلماء»  نتائج «دراسة مس
ــوم املنضب  ــتخدام اليوراني أن عواقب اس
ــن  ــب منخفضة.وم ــى األغل ــتكون عل س
ــي مرصد «الصراعات  جانبه صرح اخلبير ف
ــا اختارت  ــأن بريطاني ــة»، داغ وير، ب والبيئ
ــتناد إلى آراء علمية فردية، حول  مرارا االس
آثار استخدام اليورانيوم املنضب، من أجل 
احلفاظ على مقبولية استخدامه.وتعهدت 
نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، 
ــرة اليورانيوم  ــبوع املاضي، بنقل ذخي األس

املنضب إلى كييف.
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ــي أنتوني  ــة األمريك ــر اخلارجي أكد وزي
ان  ــاء،  الثالث االول  ــس  ام ــن،  بلينك
ــالق نار  ــة لوقف إط ــات الداعي املقترح
ــا أنها قد تكون «فخا  فوري في أوكراني
ــأنه أن يجمد الصراع. ــاخرا» من ش س

ــالل اجتماع افتراضي  وقال بلينكن خ
ــول آفاق حتقيق  ــع نظراء أجانب له ح م
ــي أوكرانيا»: «ما  ــالم عادل ودائم ف «س

ــا - ومن ال يريد  ــرا جذابا ظاهري ــدو أم يب
ــكات البنادق؟ - ميكن أن يتحول إلى  إس
ــاخر يجب أن نكون حذرين جدا  فخ س
ــد أننا جميعا  ــأنه».وأضاف: «أعتق بش
ــى دراية وحذر  ــة إلى أن نكون عل بحاج
ــن النية، مثل  ــا يبدو أنها جهود حس مم
ــار، ولكن  ــالق الن ــف إط ــوات لوق الدع
ــأنها جتميد الصراع،  ــي الواقع من ش ف
ــيا بتعزيز مكاسبها،  ــماح ل روس والس
ــاطة للراحة وإعادة  وشراء الوقت ببس

ملء مخزونها وشن هجوم مرة أخرى».
وال تخفي السلطات األمريكية موقفها 
ــالم الصينية  ــلبي جتاه خطة الس الس
ــية أوكرانية،  ــي تتضمن هدنة روس الت
ــحاب  ــرب بانس ــف والغ ــب كيي وتطال
القوات الروسية من األراضي األوكرانية 
ــيا،  ــي انضمت إلى روس ــابقة الت الس
ــى مفاوضات  ــكو ال ــا تدعو موس بينم
ــع اجلديدة  ــول «الوقائ ــاس قب على أس

على األرض».
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ــت وزارة اخلارجية البولندية أن الرئيس األوكراني،  أعلن
ــو قريبًا.أكد نائب  ــكي، قد يزور وارس فالدميير زيلينس
ــكي، الثالثاء  ــر اخلارجية البولندي، باول جابلونس وزي
ــو ميكن أن  ــى وارس ــكي إل ــارة زيلينس ــي، أن زي املاض
ــن التفاصيل حول  ــا اإلدالء مبزيد م ــا، رافضً ــم قريبً تت
ــيرًا إلى مخاوف أمنية.وقال جابلونسكي  الزيارة، مش
ــكي  ــو Wnet البولندي: «أعتقد أن زيارة زيلينس لرادي
ــرع»، مشيرا إلى  ــتحدث قريبًا، لكن دعونا ال نتس س
ــتتم بشكل سري.وأضاف  أن االستعدادات للزيارة س
ــذه الزيارة كما  ــد لن نعلن ه ــكي: «بالتأكي جابلونس

ــيرا إلى أن هناك  ــباب أمنية»، مش ــل عادة... ألس نفع
ا للغاية حول مستقبل أوكرانيا  ــا مكثفً حاليًا نقاشً
ــكرية  ــاء العملية العس ــد انته ــا بع ــادة إعماره وإع
ــه، أشار جابلونسكي إلى أن  اخلاصة.في الوقت نفس
ــتعداد للمشاركة  رجال األعمال البولنديني على اس
ــى أن عدة مئات من  ــار أوكرانيا، الفتا إل ــي إعادة إعم ف
ــتركة  ــل على منصة مش ــت بالفع ــركات تقدم الش
ــأن هذه  ــات بش ــادل املعلوم ــا لتب ــاؤها حديثً مت إنش
ــأن اتفاق بولندي  ا بش ــل العمل أيضً القضية.ويتواص
ــة، بحيث  ــيقدم امتيازات ثنائي ــذي «س ــي، وال أوكران
ــني البولنديني امتيازات في  ــركات واملواطن يكون للش

ا ملا ذكره نائب الوزير. أوكرانيا»، وفقً
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جتددت املظاهرات في فرنسا، امس االول الثالثاء، 
ــع وصول  ــي البالد م ــد التوتر ف ــي ظل تصاع ف

ــل ماكرون،  ــة الرئيس إميانوي ــوار بني حكوم احل
ــدود في تعديل قانون  والنقابات إلى طريق مس
ــة باريس صدامات  ــهدت العاصم التقاعد.وش

ــث متت تفرقة  ــني احملتجني واألمن، حي عنيفة ب
ــيون.وذكر موقع  ــاحة ال ناس املتظاهرين من س
ــيا اليوم» أن األمن أطلق الغازات املسيلة  «روس
ــط الساحة لتفرقة مئات  للدموع بكثافة وس
ــه مت اعتقال ٥٥  ــاف أن ــني، وأض ــني املتبق احملتج
شخصا الثالثاء املاضي.وحسب وزير الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانان، فقد مت حشد ١٣٠٠٠ 
ــم ٥٥٠٠ في  ــدرك بينه ــرطة وال من قوات الش
باريس، في اليوم العاشر من االحتجاجات على 
ــام التقاعد.وتفاقمت االحتجاجات  إصالح نظ
ــي  ــذي طرحه الرئيس الفرنس ــد التعديل ال ض
ــن التقاعد  إميانويل ماكرون وينص على رفع س
ــن ٦٢ إلى ٦٤ عاما، منذ تبنت احلكومة النص  م
ــي اجلمعية العامة، فيما لم تؤد  دون تصويت ف
اقتراحات بحجب الثقة إلى اإلطاحة باحلكومة.
ــاركوا في السابع من  وكان آالف األشخاص ش
ــات واحتجاجات في  ــي إضراب ــهر اجلاري ف الش
ــروع تعديل  ــا احتجاجا على مش أنحاء فرنس
نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية 
الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس.إلى 
ذلك، دعت النقابات مساء الثالثاء املاضي، إلى 
ــراب والتظاهرات» يوم  التعبئة الـ١١ من «اإلض

اخلميس ٦ نيسان، في كل أنحاء البالد.
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وكاالت / البينة الجديدة
اعتبر فيليب ديفينتر، عضو حزب «فالمس 
بيالنغ» البلجيكي، أن االحتاد األوروبي ينتقد 
ــلحة نووية تكتيكية  ــيا نشر أس قرار روس
ــرؤوس النووية  ــال ال ــالروس، متجاه ــي بي ف
ــا  «بينم ــال:  أراضيه.وق ــى  عل ــة  األمريكي
ينتقدون في أوروبا، قرار روسيا نشر أسلحة 
ــون  ــالروس، ينس ــي بي ــة ف ــة تكتيكي نووي

ــا أمريكيا من في  ــا نووي ــي (١٥٠) رأس حوال
ــع: «وجود الرؤوس  ــرق أوروبا».وتاب تركيا وش
ــرب الباردة.  ــن إرث احل ــي أوروبا م ــة ف النووي
ــن غير املنطقي االحتفاظ بها هناك بعد  م
ــقوط الستار احلديدي، واختفاء أسلحة  س
ــو. يجب  مماثلة على أراضي دول حلف وارس
ــر في حل  ــيء التفكي ــل كل ش ــا قب علين

النزاع ومنع مواجهة شاملة».

وكاالت / البينة الجديدة
قال مصدر في مجلس النواب األملاني لوكالة 
ــاء، إن جلنة  ــس االول الثالث ــرس، ام ــس ب فران
ــتاغ اقرّت امس األربعاء  املوازنة في البوندس
ــكرية  ــاعدات العس ــي املس ــادة كبيرة ف زي
ــى  ــة عل اللجن ــت  ت ــة ألوكرانيا.وصوّ األملاني
ــدره (١٢) مليار  ــي ق ــص مبلغ إجمال تخصي
ــى تزويد كييف  ــتتوزّع في آن معاً عل يورو س
ــادة ملء مخازن  ــكرية وعلى إع إمدادات عس
ــلحة والذخيرة بعدما  ــش األملاني باألس اجلي

أفرغ قسماً كبيراً من هذا اخملزون خالل العام 
املاضي ملدّ كييف باألسلحة والذخيرة.وإذا ما 
ع،  ــذا التمويل، كما هو متوقّ أقرّت اللجنة ه
ــا  ــة ل أوكراني ــاعدة األملاني ــم املس ــإنّ حج ف
د بها حتى  ــيقفز من (٣) مليارات متّ التعهّ س
ــار يورو، مبا في ذلك  ــى حوالي (١٥) ملي اآلن، إل
ــيتم استخدامها إلعادة ملء  املبالغ التي س
ــش األملاني.وصباح امس األربعاء  مخازن اجلي
ــواب عدداً من  ــة على الن ــت وزارة املالي عرض

املقترحات في هذا االجتاه.

وكاالت / البينة الجديدة
ــنت،  أعلن وزير الدفاع األمريكي، لويد أوس
ــي  ف ــدوى  ج أي  ــس  تلم ال  ــنطن  واش أن 
 ،MQ-9 Reaper ــيّرات ــف مبس ــد كيي تزوي
ــام الدفاعات  ــة أم ــث فرصها معدوم حي
ــالل  خ ــنت  أوس ــية.وقال  الروس ــة  اجلوي
جلسة استماع بشأن امليزانية: «منصة 
ــد إذا  ــن تصم ــذه ل ــيرة ه ــرات املس الطائ
حاولوا تطبيقها في هذه البيئة».وأضاف: 
ــاع اجلوي  ــات الدف ــقطه منظوم «ستس
ــر املرجح أن  ــية».واعتبر أنه من غي الروس
ــوات األوكرانية بأي قدرات  ــزود MQ-9 الق ت
ــرات الغربية بدون  إضافية مقارنة بالطائ

ــر ذكاء». ــرع واألكث ــار «األصغر واألس طي
وأشار إلى أنه وفقا للبنتاغون، فإن اجليش 
ــيء  ــي اآلن يحتاج أكثر من أي ش األوكران
ــلحة  ــاع اجلوي واملدرعات واألس إلى الدف
ــس هيئة  ــدوره، أعرب رئي ــدة املدى.وب بعي
األركان املشتركة، مارك ميلي، عن تأييده 
ــر الدفاع األمريكي.وفي صباح ١٤  لرأي وزي
ــية،  اذار احلالي، أعلنت وزارة الدفاع الروس
ــيرة أمريكية MQ-9، اقتربت  أن طائرة مس
ــي فوق  ــر اجلوي الروس ــن منطقة احلظ م
ــيتني  ــود، وأن مقاتلتني روس ــر األس البح
ــقطت دون أن تطلق  اعترضتاها، وأنها س

املقاتلتان النار عليها.

وكاالت / البينة الجديدة
استدعت البحرين، امس االول الثالثاء، القائم 
ــدى اململكة  ــراق ل ــفارة الع ــال في س باألعم
ــلّمته مذكرة  ــن، وس ــد الرحم ــد عمر عب مؤي
احتجاج رسمية.وبحسب بيان نشرته وكالة 
ــة  ــت وزارة اخلارجي ــة، أبلغ ــاء البحريني األنب
ــال العراقي «بالغ  ــم باألعم ــة القائ البحريني
أسفها واستيائها خملالفاته املتكررة لألعراف 
الدبلوماسية»، فيما لم يوضح املنشور نوعية 
ــر اخلارجية  ــي ارتكبها.وأبلغ وزي ــات الت اخملالف
ــد الزياني،  ــف بن راش ــي عبد اللطي البحرين
ــتنكار الوزارة  ــال العراقي «اس القائم باألعم
الشديد ملا قام به أخيراً من تصرف غير مقبول 
ــية في  ــع البروتوكوالت الدبلوماس يتنافى م

ــية  البحرين ويتعارض مع مهماته الدبلوماس
ــة العراق  ــفارة جمهوري كقائم باألعمال لس
ــر البحريني ذلك  ــر الوزي ــي البحرين».واعتب ف
ــؤون الداخلية لبالده،  تدخالً مرفوضاً في الش
ــم العالقات  ــادئ التي تنظ ــع املب ــض م يتناق
ــي ميثاق األمم  ــوص عليها ف ــدول املنص بني ال
ــر  ــة للوزي ــيرة الذاتي ــب الس املتحدة.وبحس
ــد الرحمن كوبرلي (٦٠  ــوض مؤيد عمر عب املف
ــى مواقع  ــابات عل ــذي ال ميلك حس ــنة) ال س
التواصل االجتماعي، هو من مواليد محافظة 
ــوك العراقية، وكان مالزماً طياراً في وزارة  كرك
ــغل  ــة عام ١٩٨٢، قبل أن يش ــاع العراقي الدف
ــفارات  ــية في عدد من الس مناصب دبلوماس
منها تركيا وجورجيا واملكسيك.وكان القائم 

ــفارة العراق باملنامة قد بحث  باألعمال في س
ــي ٧ (آذار) اجلاري،  ــن ف ــؤولني بالبحري مع مس
ــر بني البلدين،  إعادة فتح خط الطيران املباش
ــالت واالتصاالت محمد بن  والتقى وزير املواص
ثامر الكعبي في مقر وزارة املواصالت باملنامة.

ــات  ــتعراض العالق ــاء اس ــالل اللق ــرى خ وج
الثنائية بني البلدين والتنسيق، لتقوية أواصر 
ــا ذات االهتمام  ــي اجملاالت والقضاي التعاون ف
ــيما قضايا املواصالت، وإعادة  ــترك، ال س املش
ــني البلدين، مبا  ــر ب ــح خط الطيران املباش فت
ــعبني، لتعلن  ــن والش ــدم مصالح البلدي يخ
ــة بعد اللقاء  ــركة اخلطوط اجلوية العراقي ش
ــرة بني  ــيير رحالت مباش ــرب تس ــوم عن ق بي
ــى  عل ــركة  الش ــرت  والعراق.ونش ــن  البحري

ــائل التواصل االجتماعي أن  حسابها في وس
«إدارة اخلطوط اجلوية العراقية تعلن عن قرب 
تسيير رحالت مباشرة بني العراق والبحرين»، 
ــى األمر.  ــؤوالً نف ــاً مس ــدراً بحريني إال أن مص
ــد يتعلق  ــاك أي جدي ــس هن ــه «لي ــداً أن مؤك
باستئناف الرحالت اجلوية اآلتية واملغادرة من 
ــإن تعليق  ــب املتداول، ف وإلى العراق».وبحس
ــراق وذلك حتى  ــن والع ــني البحري ــالت ب الرح
ــود مواجهة وباء  ــعار آخر، يعود لدعم جه إش
ــب ما ذكرته شؤون  كورونا في اململكة، بحس
ــباط) ٢٠٢٠. الطيران املدني البحرينية في (ش

ــفير العراقي  ــتدعاء الس ــن أزمة اس ــم تك ول
ــرة احتجاجية له  ــن وتوجيه مذك في البحري
األولى، ففي (حزيران) عام ٢٠١٩ استدعت وزارة 

ــفير  اخلارجية البحرينية القائم بأعمال الس
ــة محمد عدنان محمود  العراقي لدى اململك
ــذي  ــداء ال ــى االعت ــاج عل ــي لالحتج اخلفاج
ــي بغداد.وقالت  ــفارتها ف ــرض له مبنى س تع
ــاعد  ــة األنباء البحرينية إن الوكيل املس وكال
لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة 
ــفير يوسف محمد جميل أكد  اخلارجية الس
ــاج مملكة  ــال العراقي، احتج ــم باألعم للقائ
ــفارتها  ــى ما تعرض له مبنى س البحرين عل
ــال تخريبية، في  ــداء وأعم ــي بغداد من اعت ف
ــؤول ومرفوض بشدة.وذكرت  ــلوك غير مس س
ــم بأعمال  ــليم القائ ــرى تس ــة أنه ج الوكال
ــفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج في  س

هذا الشأن.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطات القضائية في  أعلنت الس
ــة،   الثالثاء املاضي،  مدينة إيراني
ــدام بحق (٥)  ــم باإلع إصدار حك
أشخاص بعد إدانتهم باغتصاب 
فتاة بشكل جماعي.وقال يوسف 
ــام ملدينة  ــي الع ــر، املدع ضيامه
ــة أذربيجان  ــد التابعة حملافظ مرن

ــمال غرب البالد، إن  ــرقية ش الش
ــة  ــات باحملافظ ــة اجلناي «محكم
ــني في  ــى (٥) متهم ــت عل حكم
ــدام، وفيما يخص  باإلع القضية 
ــم على أربعة  التهم األخرى حك
ــدة  مل ــجن  بالس ــني  املتهم ــن  م
ــر  ضيامه ــنوات».وأضاف  س  (١٠)
ــائل  ــات نقلتها وس ــي تصريح ف

ــه «وفقا لقانون  إعالم محلية، أن
اإليراني سيتم تطبيق  العقوبات 
ــق املدانني،  ــات بح ــد العقوب أش
ــذه اجلرمية». ــدام في ه ــي اإلع وه
ــى أنه «مت  ــي العام إل ــت املدع ولف
ــورة في ٢١  ــة املذك ــح القضي فت
ــار ٢٠٢٢ في مدينة مرند ومبجرد  أي
تلقي الشكوى وأثناء التحقيق مت 

القبض على األشخاص اخلمسة 
ــم». ــكاب جرميته بارت ــوا  واعترف
ــام املاضي، مت  ــع: «في أيار الع وتاب
إبالغ الشرطة عن حالة اختطاف 
ــق مدينة «مرند»  في إحدى حدائ
أذربيجان  ــة  الواقعة في محافظ
ــة  ــام خمس ــث ق ــرقية، حي الش
ــة  طالب ــاف  باختط ــخاص  أش

ومضايقتها واالعتداء عليها حني 
ــى خطيبها». ــدث إل ــت تتح كان
إيرانية  ــة  تقارير صحفي ــت  وكان
ــي تعرضت  ــاة الت ــت أن الفت حتدث
ــاب أقدمت على االنتحار  لالغتص
ــب  أصي ــا  فيم ــاة،  احلي ــت  وفارق
خطيبها مبشاكل صحية متأثرا 

باجلرمية التي حدثت معها.
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ــادم للمتلقي،  ــل هذا  العنوان ص لع
ــن  كف ــا  الدرام ــني  ب ــع  يجم ــو  فه
ــی  إل ــل  ويص ــاس  الن ــب  يخاط
ــي  ــم ف ــم  وه ــماعهم وأبصاره أس
أو  الهويات  ــتهداف  ــم، واس أماكنه
ــي منها  ــات التي تعان ــراع الهوي ص
ــة العربية عموما  البيئة االجتماعي
ــوص،  اخلص ــو  نح ــی  عل ــراق  والع
ــرب الهوية  ــعب حل ــم يتعرض ش فل
ــها ومتييعها كما  ــاوالت طمس ومح
الشعب العراقي، من حكم األمويني  
فالعباسيني فالعثمانيني، فاالحتالل 
البريطاني وامللكية، وصوال إلی حكم  
ــا نتحدث  ــا أنن ــد، ومب ــام البائ النظ
ــيكون  ــون والدراما فس ــن التلفزي ع
ــة البــعث، إذ  ــا بدءا من حقب حديثن
ــت حرب الهوية في أولها  قائمة  كان
ــب واملقابر  ــجون والتعذي علی  الس
ــر  والتهجي ــفير   والتس ــة  اجلماعي
ــلم  واإلبادة واإلعدامات التي لم يس
منها طفل أو امرأة أو شيخ أوشاب. 

ــا مفروضا علی  ــوت نصيب ــكان امل ف
العراقيني الشـيعة، مع أن احلرب قد 
ــری كاألكراد  ــت  املكونات األخ مس
ــث كان  البــع ــم  ــن ظل ولك ــال،  مث
ـــيعة،  ــی الش ــی عل ــة األول بالدرج
ــاج إلی دليل أو  إضافات،  وهذا اليحت
ــبابنا سواء  فاملـقابر أكلت أعمار ش

أكان ذلك باحلروب التي أشعل صدام 
ــم  ــات ومحاك ــا، أم باإلعدام فتيله
ــة، وإبان هذه  ــورة واحملاكم اخلاص الث
ــدة عن  ــت الدراما بعي ــة كان املرحل
ــي أو مس ظلم  ــكاك السياس االحت
ــاده، واعتكفت علی  البــعث أو انتق
واالجتماعية  التأريخية  املوضوعات 
ــك غريبة عن  ــت  بذل ــة، فكان العام
ــماء  ــی صعيد أس ــی عل ــع حت الواق
ــكيب ونبيل  ــمع بش األبطال، فتس
ودريد  ولؤي  وسنان، والتسمع بأكثر 
األسماء انتشارا في العراق وأكثرها 
ــعب الغالبة، بل  ارتباطا بهوية الش
ــال  التي تذكر  ــة األعم ويتم مالحق
ــجاد،  ــل علي، س ــماء مث ــذه األس ه
حسني...فتخيل أن اسم سجاد ذُكر 
ــل» هيستيريا»  ألول مرة في مسلس
ــب  ــا الكات ــنيّ لن ــد ب ــام ١٩٩٦، وق ع
ــابق ما  ــف ) في حوار س ــد هات (أحم
ــل (الوحاش) وهو  حصل في مسلس
مسلسل من تأليفه وإخراجه، سنة( 
ــم العمل من  ــع طاق ٢٠٠٠ ) ، إذ مت من
ــهد دعاء البطل(حكيم  تصوير مش
ــم)   داخل احلضرة الكاظمية  جاس
ــر  للتصوي ــره  اضط ــا  مم ــة،  املقدس
ــفی الكاظمية  ــل مستش ــن داخ م
ــد!! فظهور  ــار القباب من بعي وإظه
ــكل حتديا  ــة يش ــرة الكاظمي احلض
ــام البعث الذي  قام منذ بدايته  لنظ
ــعي إلی  ــيـعة والس علی حرب الش
ــال عن ذلك  ــس هويتهم!! وفض طم
ــخصيات   ــد ش قد جند الدراما جتس
ــت، في بلد املراقد  معادية ألهل البي
ــاء  واألولي ــة  األئم ــد   وبل ــة  املقدس
ــل(أبو  والصاحلني، مثال ذلك مسلس
ــم  احلاك ــك  ذل ــور)  املنص ــر  جعف
ــكل بكل  ــني ون ــل العلوي ــذي قـت ال
ــية  العباس ــلطة  ــن يخالف الس م
ــة  ــي حنيف ــجنه ألب ــك س ــن ذل وم
النعمان(رحمه اهللا) بعد رفضه تولي 
ــه االنصياع  ــي القضاء، ورفض كرس
ــی  ــی  انته ــة، حت ــلطة الظامل للس
ــذا كانت الدراما  األمر بقتـله!! وهك
ــلطة احلاكمة  ــير في ركب الس تس

ــي ظل  ــة ف ــون واقعي ــرؤ أن تك والجت
ــة ظاملة،  ــةٍ طائفـي ــيطرة حكوم س
وحني انتقد مسلسل» عالم الست 
ــه  وهيبة» الواقع املتردي الذي يعيش
ــق الريفية  ــيما املناط ــراق والس الع
مت  ــادي،  االقتص ــار  احلص ــام  أي ــان  إب
ــن العرض أول األمر، ثم أُعيد  منعه م
ــن الفترة  ــام ١٩٩٨وحتويله م ــه ع بث
ــرة الصباحية. الفت ــی  إل ــائية  املس

ــن ذلك ولعل  ــينما ع وال تبتعد الس
ــاهد،  ــام الطويلة خير ش ــم األي فيل
ــف  ــری وتزيي ــألة الكب ــم املس وفيل
ــورة  ــرقة ث ــة وس ــق التأريخي احلقائ
ــرين من أبنائها ورجالها.وبعد  العش
ــي ٢٠٠٣، أهملت  ــقوط الصنم ف س
ــةً فنية  الدولة الفن ولم تتنب سياس
ــراق وتوثق األحداث  ــدم هوية الع تخ
ــوال عقود من الظلم  التي مرّ بها ط
ــدي والصبر  ــود من التح ــور، عق واجل
ــس، حينها خال  ــداع وعزة النف واإلب
ــة املدعومة  ــوات الفضائي اجلو للقن
ــوات التي  ــارج والداخل، القن من اخل
تتصل  بأفكارها ومتبنياتها بحكم 
ــور، فوظفوا الفن في  البـــعث املقب

حرب  الهوية، فمن السجون واملقابر 
اجلماعية إلی املفخـخات الطائـفيـة  
ــي متظهرت  ــا الت ــرب الدرام ــی ح إل
مبظهرين أو انتظمت بنمطني: األول: 
ــة العراقية  ــرب املنظومة القيمي ض
ــر  ــع، وتصدي ــورة اجملتم ــويه ص وتش
ــع  ــف الواق ــع تزيي ــه، م ــة إلي الرذيل
ــخصية العراقية  ــن الش ــل م والني
ــخصية  الش ــيما  والس ــيعية  الش
اجلنوبية، وهو امتداد لفكر البــعث، 
ــه أو بيئته  ــروگي الميثل نفس فالش
ــل  ميث ــا  وإمن ــب!!  اجلنوبيةوحس
الشـيعة كلهم، فهم شراگوة كما 
يسميهم البعــث محاوال االنتقاص 
ــعی هذا النمط  من هويتهم!! ويس
ــة  الثقافي ــة  الهوي ــة  خلخل ــی  إل
ــادات والتقاليد،  وزعزتها، وضرب الع
وتقزمي الشخصية، وسلبها صفاتها 
الواقعية كالكرم والشجاعة واحللم 
والصبر واحلكمة واجلدية وغيرها من 
املرأة   ــرام  ــات احلضارية كاحت الصف
ــة،  ــا بالعمل والدراس ــماح له والس
ــخصية  الش النمط  ــذا  ه ــر  فيُظه
الشيعية شخصية سطحية، تثير 

ــيء الی املرأة،  ــخرية،غادرة، تس الس
ويُظهر األسرة العراقية أسرة منحلة 
مفككة، كما ويزيف الواقع املعيشي 
ــي  ويخف ــلبيات،  الس ــم  ويضخ
ــي  ــن املعيش ــدر اإلمكان التحس ق
ــرة ملا  ــة املغاي ــة االقتصادي والرفاهي
ــونه في زمن  ــون يعيش كان العراقي
ــد!! واألمثلة كثيرة في  النظام البائ
هذا االطار من ذلك: مسلسل أحالم 
ــروس، ومؤخرا  ــنني، وطيبة وفاي الس
ــن  ــخ م ــدن.. ال ــة لن ــل دفع مسلس
األعمال الدرامية والبرامج الهابطة 
املؤدجلة، فكل مسلسل يتّبع  القناة 
ــدم أجندتها وما  ــج، و يخ ــي تنت الت
ــالة  تريد حتقيقه، فلم يعد الفن رس
ــا أداة لتنفيذ  ــة تنويرية، وإمن جمالي

حرب الهوية بحلتها اجلديدة!
ــط اآلخر فيتمثل في تزييف  أما النم
ــص ماتعرض له  ــي تخ ــق  الت احلقائ
ــري علی يد  ــوم برب ــن هج ــراق م الع
ــذي أزهق  ــك الهجوم ال ــش، ذل داعـ
األرواح  ودمر كل مظهر حضاري،  وباع 
ــوق النخاسة،  املرأة العراقية في س
ــله  ــد تصدی لهذا الهجوم وأفش وق
القوات  احلـشد الشعبي ومبشاركة 
ــش العراقي،  ــری واجلي ــة األخ األمني
ــد  الذي تأسس علی أثر فتوی  احلـش
ــيعي   ــي، فهب الش ــاد الكفائ اجله
ــن دون التفكير بأي  ــدة إخوته م لنج
ــلوك بعضهم  مقابل أو أي  ربط لس
وتأريخه، وقد شكر البابا فرنسيس 
ــتاني كما جاء  السيد علي السيس
ــذا اللقاء  ــكل ه ــي بيانه:»وقد ش ف
ــكر  ــة البابا حتی يش فرصة لقداس
ــتاني الذي  آية اهللا العظمی السيس
ــيعية  ــه مع الطائفة الش رفع صوت
ــرة  الكبي ــات  والصعوب ــف  العن إزاء 
األخيرة،  ــنوات  الس ــهدتها  التي ش
ــاء واملضطهدين»  دفاعا عن الضعف
ومع ذلك يحاول هذا النمط الدرامي 
ــات  ــارات  والتضحي ــرقة االنتص س
ــد وحتويلها إلی  الكبيرة ألبناء احلـش
غيرهم!!  وكذلك   يحاول هذا النمط 
ــر الدواعـش وعنفهم  أن ينقل مظه

وعالقاتهم النسوية من البيئة التي 
ــا إلی بيئة  ــدت فيها واحتضنته وج
ــي إلی هذا  ــط واجلنوب، وينتم الوس
ــل «ليلة السقوط»  النمط  مسلس
الذي جوبه  ــر»  ــل «الكاس ومسلس
ــوي وبرملاني !!  ــعبي ونخب برفض ش
ــن الضعف الفني  هذا كله مبعزل ع
ــيء حتی في  ــي كل ش ــف ف والتكل
اخلطاب واحلوار!!  ومبعزل عن استيراد 
ــن  الدراما  ــات  م ــص واحلكاي القص
التركية ومحاولة تطويعها  لتظهر 
قريبة من الواقع العراقي، وقبل اخلتام 
البد أن نشير إلی وجود أعمال درامية 
ــة جمالية  ــة، فني ــة وموضوعي راقي
ــتهداف والتوظيف  ــدة عن االس بعي
ــلطة علی  ــي احلرب الناعمة  املس ف
ــدول العربية  ــن ال ــره م ــراق  وغي الع
ــن  ــدث ع ــا نتح ــالمية، لكنن واإلس
ظاهرة درامية وال نتحدث عن أعمال 

فنية محدودة.
ــي حرب  ــول: متی تنته ــا  نق وهن
الهوية؟ ومتی تتبنی الدولة الفن 
ــزز الهوية  ــعی النتاج ما يع وتس
ــراق، ويحفظ  ــي الع ــة ف الثقافي

ــه؟  ومتی تكون لدينا  كرامة أبنائ
ــوال  ــاب األم ــف أصح ــة توق رقاب

واألجندات وتلزمهم حدودهم؟
ــبع األحزاب السياسية   ومتی تش
ــی الفن  ــت إل ــوال وتلتف ــن األم م
ــق؟ ومتی منتلك  ــالم والتوثي واإلع
ــف الطائفـ. ــا واعيا يكش خطاب
ــاعته  ــا، ويقاوم ما أش ية ويعريه
ــة  املضلل ــة  اإلعالمي ــة  املاكن
ــن أن االعتزاز  بالهوية  القمعية م
ــيعية وذكرها والدفاع عنها  الش
ــا يحق  ــي؟! بينم ــو عمل طائف ه
ــزاز  االعت ــری  األخ ــات  للمكون
ــاع عنها واحلرص  بهويتهم والدف

علی مظهرها وحضورها!!
ــية  املاسوش ــف  نوق ــی  ومت  
السياسية التي تضحي  بهويتنا 
ــا  مصاحله ــل  أج ــن  م ــا  ووجودن

اخلاصة؟
ــة،  ــاال واقعي ــاهد أعم ــی نش ومت
ــن  م ــة  قريب ــا،  ببيئتن ــة  لصيق
ال  ــة  تلقائي ــاال  أعم ــا؟  معاناتن
تشعرك بأن ما تشاهده هو متثيل 

وأداء!.

Ô”aä»€a@k»í€a@b‡◊@bË»ÓÓ∑Î@bËé‡ü@p¸Îb™Î@ÚÌÏ:a@läß@k»ë@ûä»nÌ@%

NO.4088. THU.30.MAR.2023العدد (٤٠٨٨)  الخميس  ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ 

بغداد / حمدي العطار

ــورية  منذ سنوات  ــجلت الدراما الس س
ــا  ــابقات الدرام ــي مس ــا ف ــورا قوي حض
ــي ظل وجود كتاب  دراما  الرمضانية ، وف
ــفية  ــى تقدمي رؤيتهم الفلس قادرين عل
واالجتماعية وحتى الفكرية والسياسية 
ــد اثرت  ــك وواضح ، وق ــكل متماس بش
كثيرا (االحداث الدراماتيكية في سوريا) 
ــا عبر  ــا وعرضه ــا وانتاجه ــى الدرام عل
الفضائيات اخلليجية فتراجع مستواها 
ــرة  املباش ــي  ف ــع  تق ان  وكادت  ــي  الفن
والتقريرية، وهذا احد اسباب جلوء الدراما 
السورية لهذا املوسم الى املاضي لتقدم 
ــا ان  ــن ١٩٠٠- ١٩١٩ ، ومب ــد م ــال  متت اعم
الكتاب في سوريا لديهم – دائما- افكار 
ــة اخراجية  ــرة وهناك رؤي ــددة ومثي متج
ــى عمل درامي  ــادرة على حتويل الورق ال ق
ــيء  ــع ش ــة م ــويق واملتع ــل التش يحم
ــاء  ــات احلب وكيد النس ــن احلزن وعالق م
واطماع الرجال وكان هذه االعمال ترجع 
كل اسباب املعاناة في الوقت احلاضر لها 
ــخ! كما تتصف  ــذور عميقة في التاري ج
ــرأة والصراحة في  ــورية باجل الدراما الس
طرح مواضيع تعد تابوات في تناولها من 
ــنا غياب  قبل الدراما العربية! واذا تلمس
ــا  ــاكل حينم ــة للمش ــات الفني املعاجل
ــورية قضايا معاصرة  تتناول الدراما الس
ــاهد  ــاعة اليأس لدى املش قد تتهم بإش

ــا طابع  ــي فيه ــال الت ــي االعم ــا ف فإنه
ــف املعاجلات  ــجيلي تختل تاريخي – تس
ــبه  ــة عن التاريخ دراميا ال يش ألن الكتاب
ــلطة بل في  كتابة التاريخ من قبل الس
ــادة قراءة  ــخ يتم اع ــن التاري ــة ع الكتاب
ــة نظر الكاتب املعاصر  التاريخ من وجه
ــن  ــة م ــى مجموع ــل ال ــرق العم فيتط
ــكل  التاريخية وتنعكس بش املعطيات 

درامي على احلاضر .
*الزند- ذئب العاصي

عمل درامي يستحق املتابعة وهو يتكون 
من (١٠) حلقات وهذا ما يجعلنا نحرض 
ــو او  ــس هناك حش ــه فلي ــى متابعت عل
تطويل او ترهل واعادة باملشاهد مما يدفع 
ــتغنى عن  ــل حتى ان العمل اس الى املل
ــي (احلب) التي  ــرز ثيمة ميلودرامية وه اب
ــي حتى لو  ــا اي عمل درام ــو منه ال يخل
ــية هي (احلرب)  ــت املوضوعة الرئيس كان
ــعدة)  ــل من تأليف (عمر أبو س املسلس
ــل للدراما وقد  ــرحي انتق وهو كاتب مس
ــاول في  ــص درامي يتن ــدمي ن ــح في تق جن
اطار اجتماعي سياسي فترة قبل احلرب 
ــراع على  ــى ، واختار الص ــة االول العاملي
ــني اصحاب  ــا واملزارع ــني الباش االرض ب
االراضي على االخص عائلة عاصي الزند 
ــوه امامه وهو فتى فيضرب  الذي يقتل اب
بالسكني قاتله ويهرب تاركا اخته وامه ، 
ليخدم في جيش االمبراطورية العثمانية 
ــجاعا وذكيا  ــنني شابا ش ويعود بعد س

ــا !  ــترداد ارضه من الباش ــر على اس يص
ــوقة جتعل من  ــدة ومش ــداث متصاع اح
ــل االعمال وهو  ــل من افض هذا املسلس
ــن)  ــن بطولة النجم احملبوب (تيم حس م
ــامر البرقاوي) الذي سبق وان  واخراج (س
ــل (الهيبة) لعدة مواسم. قدما مسلس
ــذا العمل يجعل  ــي له ــر اخلارج التصوي

الدراما تشابه مع الفيلم السينمائي!.
*مربى العز

ــقية من  ــارة الدمش ــاكل احل تكرار مش
ــا جعلنا نرتاب  خالل باب احلارة واخواته
ــل سوري يتناول  عندما نتابع اي مسلس
ــارة ومالحقتها، ،  ــارة وزعيم احل ثيمة احل
العمل ميتد من عام ١٩٠٠-١٩١٩ ، وتطرح 

فيه محاور متعددة وال يخلو من التشويق 
ــه دور  مؤثرا في هذا  ــوم االطفال ل والنج
املسلسل ، وهو من تأليف (معني صالح) 
ــم  ــد قدم عمل درامي ناجح في املوس وق
ــابق بعنوان (كسر عظم) والذي اثير  الس
ــل مع نص  ــرة العم ــابه فك ضجة لتش
ــهور «فؤاد حميرة» بعنوان  الكاتب املش
ــل  ــي مسلس ــراءة» ف ــل الق «حياة..أكم
ــات اخملرجة  ــز» تتلمس بصم ــى الع «مرب
ــحابها من  ــربتجي» بعد انس ــا  ش «رش
ــل (كسر  اخراج اجلزء الثاني من مسلس
ــني صالح ،،  ــل املؤلف مع ــم) وتبدي عظ
ــاس النوري-  ــى العز»  من متثيل (عب «مرب
ــل عرفه- خالد القيش-  محمود نصار-ام

نادين حتسني بك).

*العربجي
العمل الذي مت متابعته لهذا املوسم هو 
ــف عن تلك  ــل (العربجي) يختل مسلس

االعمال اململة والتي ترمي كل الشر الى 
ــخاص من خارج احلارة! لكن في هذا  اش
العمل الشر موجود داخل احلارة والطمع 
ــقاء في  ــل الى االش ــة قد تص والكراهي
ــى الرغم من طابع  ــة الواحدة، عل العائل
ــل الذي  ــي العم ــي جتري ف ــرات الت املؤم
ــض املصداقية للكنه يحافظ  تفقده بع
ــط ، فنحن نحب  ــتواه املتوس على مبس
ــلوم  ــر للنجم (س متابعة اداء ادوار الش
ــم  حداد) ودور البطل القوي للنجم (باس
ــخصيتها  ياخور) ودور املرأة اجلميلة بش
ــة  اخلبيث ودور  ــوري)  خ ــن  (نادي ــدة  العني
الشريرة الداية ( دمية قندلفت) املسلسل 
ــا) والذي  ــوري (عثمان جح للكاتب الس
ــده) واالخراج  ــدق وع ــل (ص قدم مسلس
ــبيعي).هناك  ــيف الدين س ــم (س للنج
اعمال درامية اخرى لم يتسنى لنا الوقت 
ملتابعتها مثل (سفربلك- زقاق اجلن- مال 
القبان- دوار شمالي) واعمال اجلزء الثاني 
من (كسر عظم-، السراديب - حارة القبة 
ــي باب احلارة  ــل الذي ال ينته – واملسلس
ــوريا موجودة في كل  ــزء ١٣ ) دراما س اجل
ــتراك  ــم باعمالها الدرامية او بإش موس
جنومها في املسلسالت املصرية كما هو 
ــليمان) في مسلسل (  النجم (جمال س

عملة نادرة) الصعيدي!.

محمد موفق العبيدي

رجل بال ذاكرة
أطالل منسية

يسألها 
..؟ أين من سكنوكِ

هل ماتوا
أم تركوكِ لعبث الذكريات..؟

بعض خياالت ذاكرتي تشبهكِ
أحجار جدرانكِ غافية 

تنتظر الرحيل إلى التراب
الريح تصفع أوجه احليطان

تقتلع الذكرى من حنجرة اجلدار
ال أبواب تقفل 

فالزمن أباح هتكَ األسرار
في عقلي نوبة ذكرى تهزمني

ومضات من ضوء أزرق
خياالت تعيد ذاكرة املكان

ــى  عل ــة  ثاني ــبه  الش ــم  يرتس
اجلدران

لكني ال أتذكر شيئاً
ساعديني أيتها األطالل

ــح  ــه أن للري ــم عقل ــر الوه أخب

لسان
هاج صبر احليطان

وأنطلقت ذاكرة املكان
يحزنني أن ال تعرفني

فأنتَ سيد املكان
تركتَ في كل زاوية ذكرى

يرعاها وفاء األحجار
غبتَ عن حب إنتظر طويالً 

صبر النوافذ والستائر كان يدعو 
أن تعود

ــار وأوراق تقاومي الصبر  رَ الصغ كبُ
في إنحسار

ــرة  ذاك ــا  حتفظه ــم  أحاديثه
اجلدران

كل خياالتهم توسدها اإلنتظار 
ــوم  غي ــله  تغس ــودة  الع ــمُ  وَهْ

الصباح

ركبوا سفن الترحال 
إشترتهم موانئ اإلغتراب

ــني جدران يصرعها  تركوا احلب ب
احلنني

ــيدة  الصبر واحلزن تناوبا زيارة س
األطالل

في آخر موعد حضر املوت 
ليختم ذاكرة اإلنتظار

لم يبق من ينتظركَ غيري وذاكرة 
جدران

ــتائر  ــذي وأبوابي وس ــت نواف بك
تستر املكان

أتلفع ستائر احلزن بعد كل نوبة 
إحتضار

ــرت على موائد  ــات إنتح  الذكري
اإلنتظار

ــدة  مائ ــاك  هن ــة  غرف كل  ــي  ف

إنتظار
ــائل  ــوا رس ــم يترك ــون ل الراحل

إعتذار
ــوت جدوى  ــر بف ــم الصب أقنعه

اإلنتظار
ــاوم الريح  ــات لم تق تركوا ذكري

والزمان
ــرون على  العاب الغرباء  ــا  أحرقه

الطريق
أحرقوا خشب األبواب ليصطلوا 

ليلة من شتاء
ــاري لتكون  ــذ أحج ــزن  يأخ  احل

شواهد قبور
وأنا أسيرة احلزن والريح والزمان

أنتَ عدتَ اليوم بال ذاكرة
ــا يخاف  ــي رحم الدني كطفل ف

الوالدة واملكان

فهل تذكرتني..!؟
دموعه غسلت أتربة الذكرى
وجههُ مسح ذاكرة احليطان

قبَّلَ خياالت األبواب
ــتائر  س ــذ  النواف ــن  ع ــزع  ون

النسيان
دارت أصابعه في املكان

تستنطق كل زوايا الذكرى
عبثاً حاول البكاء

ــر  ــن محاج ــدت م ــوع نف فالدم
الكالم

ونواح الذكرى صار صدى املكان
أرواح من رحلوا عادت
دار عتب األرواح طويال
بعدها أخذوه سريعاً
فقد مات في املكان

أنسام اِّـعروف

ــغلة جداً بالتفكير بكل شخص  منش
حولها حتى انها احياناً تُستنفر بسبب 
ــوة التي  ــن القه ــادرة م ــوات الص االص
نسيتها حتى غلت حد الفوران وانداحت 
ــي وقتها  ــد . تقض ــان املوق ــى قضب عل
ــم حلوالً ملشاكلهم وان  جاهدة ان ترس
لِقون  تسهل بكل محبة االمور التي يَعْ
ــى عند  ــم حت ــة به ــي مزدحم ــا . ه به
عوها للنوم ،  ــد تعبها. ال يَدَ جوعها وعن
هم يزورونها حتى في احالمها. ببساطة 
فهم ال يغادرونها أبداً. أن جلست مساءً 
ــا فانها تتعمد طرح  مع ضيوف يزورونه
ــم  علّه ــن  احلاضري ــى  عل ــاكلهم  مش
ــيقى  ــكيل موس ــي تش ــاركونها ف يش
تعينهم على حتمل متاعبهم. أفكارها 
ــول تفاصيلهم  تأخذ منها  حولهم وح
كل مأخذ.هي حتبهم  وتهتم لدقائق ما 
ــبهون أطفالها  يهتمون به.تراهم ال يش
ــم. فلقد كان االطفال  الذين لم تنجبه
ــذوا طريقهم  ــبوا عن الطوق ويأخ ليش
ــغلهم تفاصيل احلياة لكن  بعد ان تش
ــا  ــن يتركوه ــا ل ــيبقون معه ــؤالء س ه
ــي… لذا فهي تزداد  كل  حتى تغادرهم ه
ــكب عليهم من  ــغفاً بهم وتس يومٍ ش
ــها انغاماً.  ــن همس ــاً وم ــا احلان رونقه
ــيناريوهات   ــج احلكايات والس هي تنس
ــح  ولتوض ــاً  ونضوج ــرة  خب ــم  لتزيده
ــم يتراقصون على  مالمحهم فتجعله
ــيقي كمفاتيح (دو… فا….   ــلم املوس الس
ــو…ال… دو) وتبعد عنهم   مفاتيح (ري… ص

ــم مزهوين  ــي)النها دائماً تريده مي…س
ــن االحباطات…  ــات بعيدين ع بالنجاح
فهم من سيشكلون شخوص رواياتها 

وقصصها اخلالدة!.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد/البينة اجلديدة
ــتقبل رئيس اجلمهورية عبد اللطيف  اس
جمال رشيد، امس األربعاء في قصر بغداد، 
ــار األمن القومي قاسم األعرجي. مستش

ــة  ــب االعالمي لرئاس ــان للمكت ــر بي وذك

اجلمهورية ان «اجلانبني بحثا آخر التطورات 
ــد على  ــة، والتأكي ــاحة األمني ــى الس عل
ــالمة  ــتقرار لضمان س أهمية تعزيز االس
املواطنني ودعم عجلة التقدم االقتصادي 
ــس اجلمهورية  ــتعرض رئي ــي البالد.واس ف

ــر األمم املتحدة للمياه  ــاركته في مؤمت مش
ــكله من أهمية كبرى في معاجلة  وما يش
ــاه العاملية وإيجاد احللول اجلذرية  أزمة املي
ــدة والدول  ــد أن األمم املتح ــث أك ــا، حي له
املشاركة أبدت اهتماما ملموسا مبساعدة 
ــاكل املائية.وجرى  ــل املش ــي ح العراق ف
ــودة النازحني  ــالل اللقاء، أيضا بحث ع خ
إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا امللف 
اإلنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار 
البنى التحتية.بدوره، استعرض مستشار 
ــتجدات األمنية في  ــي املس ــن القوم األم
ــيخ األمن  البالد واخلطط املوضوعة لترس
ــتقرار واحلفاظ على أمن املواطنني،  واالس
ــل األمني  ــف العم ــة تكثي ــدا أهمي مؤك
ــدود وبذل  ــي مراقبة احل ــتخباري ف واالس
ــح  ــن ومصال ــى أم ــاظ عل ــود للحف اجله

الشعب والبالد.

بغداد/البينة اجلديدة
ــد  ــوزراء محم ــس ال ــس مجل  رأس رئي
شياع السوداني، صباح امس األربعاء، 
ــاء فريق اجلهد  ــاً لرئيس وأعض اجتماع
ــب  املكت ــي.وذكر  والهندس ــي  اخلدم
ــوزراء:»  ــس ال ــس مجل ــي لرئي االعالم
ــاريع  املش ــتعرض  اس ــاع  االجتم ان 
ــداد وعدد  ــة بغ ــي العاصم ــذة ف املنف
ــاز فيها  ــب اإلجن ــات، ونس ــن احملافظ م
ــة  ــات املالي ــر التخصيص ــبل توفي وس
ــة  مبعاجل ــة  اخلاص ــات  واملقترح ــا،  له
د  ــدّ ــي تواجه العمل».وش العقبات الت
ــاريع  ــوداني على ضرورة إجناز املش الس
ــاة املواطن  ــر بحي ــاس املباش ذات املس
ــل أن يبادر  ــى فريق العم ــة، وعل اليومي
ــاكل املواطنني دون انتظار  إلى حلّ مش

التوجيهات من رئيس الوزراء.وأشار إلى 
اآللية املعتمدة في اختيار املناطق التي 
ــات، والتي تعتمد على  تُقدم لها اخلدم
ــكانية  ــب الس مقدار احملرومية والنس
ه رئيس مجلس  وجاهزية املنطقة.ووجّ
ــاريع  ــراع في إكمال املش الوزراء باإلس
ــاز عالية، وفي  ــب إجن التي حققت نس
الوقت نفسه أن تتميز األعمال بالدقة 
والنزاهة، وأالّ تشوبها أية شائبة فساد 
ــار  أو انحراف عن األهداف الرئيسة.يُش
ــذة، وقيد  ــاريع املنف ــدد املش ــى أن ع إل
التنفيذ في بغداد واحملافظات، بلغ (٥٤) 
ــروعاً، حصة بغداد منها (٢٩)، وفي  مش
ــاريع، وميسان (١٠)  الديوانية (١٠) مش
ــاريع أيضاً، فيما بلغ عدد املشاريع  مش

في محافظة املثنى (٥) مشاريع.
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بغداد/ البينة اجلديدة
ــط  أن احلكومة االحتادية،   أعلنت وزارة النف
ــتئناف تصدير نفط  تعمل على تعجيل اس
ــاف  ــن أن إيق ــذرة م ــتان، مح ــم كردس إقلي
ــي». ــاد الوطن ــيضر باالقتص ــر «س التصدي

ــم  عاص ــوزارة،  ال ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــي، إن «احلكومة  ــي تصريح صحف جهاد، ف
ــى  عل ــان  ــط حريصت النف ووزارة  ــة  االحتادي
استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم 
كردستان»، عازياً ذلك ألهميته للعراق ككل 
يهدف  «العراق  ــتان».وأضاف:  وإقليم كردس
ــرادات النفطية املتأتية من  إلى تعظيم اإلي
ــواء من حقول  ــط العراقي، س ــر النف تصدي
الوسط واجلنوب، أو من إقليم كردستان، ألن 
ــينعكس على اجملتمع العراقي بكل  ذلك س
أطيافه وقومياته». وأكد جهاد، أن «احلكومة 
ــراع في عملية  ــالن على اإلس ــوزارة تعم وال
استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم 
كردستان، مشيراً إلى أن وفد إقليم كردستان 
زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل 
ــر. وذكر أن تأخير عملية  في عملية التصدي
ــاد الوطني،  ــرّ االقتص ــوف يض التصدير، س
ــرادات املتأتية من  ــة، واإلي ــة االحتادي وباملوازن
ــوم تأخير  ــي، وكل ي ــط العراق ــر النف تصدي

يعني مزيداً من اخلسائر.  وأوضح أن احلكومة 
االحتادية ملزمة بتنفيذ قرار احملكمة الدولية 
ــط وإقليم  ــك وزارة النف ــا، وكذل ــي فرنس ف
ــة  ــة احلالي ــاد، أن «اآللي ــتان.وبني جه كردس
ــات تصدير  ــب أن تكون عملي ــول إنه يج تق
ــاء جيهان التركي  ــط العراقي عبر مين النف
ــة ووزارة النفط  ــق احلكومة االحتادي عن طري
وممثليتها في تركيا، وهي الشركة املسؤولة 
ــويق النفط العراقي (سومو)، الفتاً  عن تس
ــة». ورأى أن  ــرار احملكم ــى وجوب تطبيق ق إل
ــتان «النظر في  ــراق وإقليم كردس على الع

األولويات اليوم، والتي تتمثل االلتزام بالقرار 
الدولي ثم يليه البحث في املسائل األخرى، 
مثل قانون النفظ والغاز واالتفاق السياسي 
ــع «اجلانب الفني واالقتصادي  وغيرهما. وتاب
ــل في عملية  ــم علينا التعجي ــوم  يحت الي
استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم 
كردستان عبر ميناء جيهان التركي عبر وزارة 
ــط وفق آليات يتفق عليها»، محذراً من  النف
أن إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان  

سيضرّ باالقتصاد الوطني.

بغداد/البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة  ــفت هيئة النزاه كش
ــاء القبض  ــن إلق ــا م نه ــن متكُّ ع

ــي وزارة  ــابقٍ ف ــؤولٍ س ــى مس عل
التجارة سبق أن متَّ إصدار حكمني 
ــه، وذلك بعد عودته  غيابيّني بحق

ــارت الهيئة  من خارج العراق.وأش
ــترداد  ــى أنَّ دائرة االس ــي بيان إل ف
ــدان  املُ ــن  ع ــاتٍ  معلوم ــت  تلقّ
ــم التسويق في  الهارب مدير قس
املواد  ــارة  ــة لتج العامَّ ــركة  الش
ــرت على  ــابقاً، وباش الغذائيَّة س
ــرّي واملُتابعة  ــور بأعمال التح الف
دان الصادر  ــة الدقيقة للمُ واملُراقب
رتا  ذكَّ ــان ومُ ه حكمان غيابي بحقّ
نت بالتعاون  ــى متكَّ قبضٍ وحترٍّ حت
مع الفريق الساند للهيئة العليا 
ملُكافحة الفساد من إلقاء القبض 
ة  تصَّ عليه، وتسليمه للجهات اخملُ
ــم محضر بذلك.وتابعت إنَّ  وتنظي
محكمة جنايات الكرخ / الهيئة 
ــي العام ٢٠٢١،  ــة أصدرت ف الثالث

ة  ــدَّ ملُ ــجن  بالس ــاً  غيابي ــاً  حكم
ــتناداً ألحكام  ؛ اس ــنواتٍ سبع س
ــون العقوبات  ــادة (٣٤٠) من قان امل
ــرر عمداً مبصالح  عن إحداثه الض
دائرته بلغت قيمته (٨٠,١٠٠,٠٠٠) 
ــويق (٣٥  ــار؛ لعدم تس ــون دين ملي
ــاً و٦٠٠ كغم) من مادة العدس  طن
ــا أدَّى إلى  ــب؛ ممَّ في الوقت املُناس
ــدور أمرٍ  ــادة، الفتةً إلى ص ــف امل تل
وزاريٍّ بتضمني مبلغ الضرر املذكور 
ــني رقم (٣١  مبوجب قانون التضم
لسنة ٢٠١٥).وأضافت إنَّ محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتاديَّة 
ــي العام ٢٠١٧  ــبق أن أصدرت ف س
ــديد  ــاً غيابياً باحلبس الش حكم
ــدان الهارب  ــنتني بحقّ امل ملُدة س

ــكام املادة (٣٤١) من قانون  وفق أح
ــا ألزمت محكمة  العقوبات، فيم
ــداءة الرصافة املدان بتأدية مبلغ  ب
(١,٥٣١,٣٩٦,٥٠٠) دينارٍ إلى الشركة 
ــواد الغذائيَّة،  ــارة امل ــة لتج العامَّ
ــة تعاقده بصفته رئيس  عن قضيَّ
ــع  ــيَّارات م ــتئجار الس ــة اس جلن
إحدى شركات النقل؛ لغرض نقل 
ــة التموينيَّة من  ــردات البطاق مف
موانئ البصرة إلى مواقع الشركة 
ــواد الغذائيَّة  ــارة امل ــة لتج العامَّ
ــةً إنَّه نتيجة إهمال  كافة، مُضيف
املُدان تسبّب بضررٍ لدائرته باملبلغ 
املذكور، الذي ميثل قيمة حموالت 
ــروقةً من قبل  ــاحنةً مس (١٩) ش

شركة النقل.
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بغداد /البينة اجلديدة
 القت مديرية مكافحة اإلجرام القبض على امرأة وابنها احلدث 
ــرقة اموال ومصوغات ذهبية من الدور اخلالية من  لقيامهما بس
ــان للمديرية : ان  ــول في بغداد.وذكر بي ــاكنيها بحجة التس س
ــت القبض على  ــب االعظمية ملكافحة اإلجرام الق ــارز مكت مف
ــوال ومصوغات ذهبية  ــرقة ام امرأة وابنها احلدث لقيامهما بس
ــاكنيها بعد رصدها  ــدور اخلالية من س ــتغالل ال من املنازل واس
ــن مناطق متفرقة من  ــول ضم ــل بني األزقة بحجة التس والتنق
العاصمة بغداد.واوضح البيان ان عملية القبض متت بعد تكرار 
ــلوب، وعلى الفور مت تشكيل  ــرقة املنازل بنفس االس حوادث س
ــترك من ضباط مختصني مع مصادر املعلومات  فريق عمل مش
ــد حتركاتهم حتى  ــات وتتبع اجلناة ورص ــري وجمع املعلوم للتح
ــه، ودونت اقوال  ــض عليهما وهما طفل حدث ووالدت القاء القب
ــرقة، وقرر  املتهمني وصدقت قضائياً باالعتراف حول جرمية الس
ــكام املادة ٤٤٦ من  ــق توقيفهما اصولياً وفق اح قاضي التحقي

قانون العقوبات وتقدميهما الى القضاء ليناال جزاءهما العادل.

بغداد/ البينة اجلديدة 
فككت قوات احلشد الشعبي أخطر شبكات التهريب واملتاجرة 
ــه بجهد  ــد ان ــان لهيئة احلش ــر بي ــي نينوى.وذك ــلحة ف باألس
ــاعة متكنت  ــتمرت ملدة (٢٤) س ــتخباري ومتابعة دقيقة اس اس
ــتخبارات  ــة العامة للمعلومات في معاونية االس مفارز املديري
واملعلومات بهيئة احلشد الشعبي/محافظة نينوى من تفكيك 
ــلحة بني محافظتي اربيل ونينوى  شبكة تقوم باملتاجرة باألس
ــخاص يعتبرون من  ــال كافة افرادها املكونة من ثالثة اش واعتق
أخطر جتار االسلحة في احملافظة حيث يسهمون في زعزعة امن 
واستقرار احملافظة وجعل السالح في أيدي اخلارجني عن القانون 
ــش االرهابي، عصابات اجلرمية املنظمة). من (عناصر تنظيم داع
ــتحصال املوافقات  ــد اس ــت بع ــة القبض مت ــح ان عملي واوض
ــتدراج  ــي (مدينة املوصل – حي املنصور) بعد االس ــة ف القضائي
ــم  ــط بحوزته ــن (ا.س.م) و (ص.ا.ص) و (ح.ا.ص) وضب ــم كل م وه
ــلحة والعتاد باجلرم املشهود «.كما اعتقلت قوة  اعداد من االس
ــاء ، إرهابيا في  ــعبي امس األربع ــد الش من اللواء (٦١) في احلش
ــد الشعبي  احلويجة جنوب غرب كركوك.وذكر بيان لهيئة احلش
« ان قوة مشتركة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية 
ــض من القضاء  ــال اإلرهابي وفق مذكرة قب ــذت عملية اعتق نف
ــليمه للجهات  ــة، ومت تس ــات إرهابي ــه بعملي ــي لتورط العراق

اخملتصة وفق اإلجراءات األصولية.

واسط/ البينة اجلديدة
 وجه محافظ واسط محمد جميل املياحي بسحب العمل من 
الشركة املنفذة ملشروع تطوير وتأهيل طريق صويرة - شحيمية 
ــوداء وعدم تسليمها أية مبالغ مالية  ووضعها في القائمة الس
ــذي إنهار بعد  ــفلت وال ــوء تنفيذ اعمال اإلس ــاً وذلك لس نهائي
ــائه .وقال املياحي في تصريح صحفي:  ــبوع األول من إنش اإلس
ــكل من األشكال للشركات العاملة في  ــمح بأي ش اننا لن نس
ــاريع اخلدمية وسنضعها في  احملافظة بالتهاون في تنفيذ املش
ــوداء وبهذا لن تستلم اي مشروع اخر في احملافظة  القائمة الس
ــط  ــلم اي مبالغ مالية .وكان النائب عن محافظة واس ولن تتس
ــي قد طالب في وقت سابق بسحب العمل من  عدنان اجلحيش
الشركة املنفذة ملشروع تطوير طريق صويرة - شحيمية بسبب 

رداءة التنفيذ.

البصرة / البينة اجلديدة 
ــلل  ــادة حدود املنطقة الرابعة محاولة تس ــت قوة من قي احبط
ــتانيي اجلنسية في قاطع امرية حدود السواحل  عدد من باكس
ــرة .وذكر مصدر في القيادة في تصريح صحفي ان  جنوبي البص
ــعبة استخبارات  ــتركة من امرية حدود السواحل وش قوة مش
ــتانيي  ــللني باكس ــن القبض على ( ٨) متس ــت م ــة متكن االمري
ــورة غير  ــي الى العراق بص ــن اجلانب االيران ــية قادمني م اجلنس
شرعية عبر قناة شط العرب .واضاف « جاءت العملية بعد ورود 
ــلل وتهريب من  ــتخبارية تفيد بوجود عملية تس معلومات اس
اجلانب االيراني في ناحية السيبة بقضاء الفاو جنوبي البصرة ، 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وتسليمهم 

الى اجلهات اخملتصة اصوليا.

بغداد /البينة اجلديدة 
نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى في احلشد الشعبي والقوات 
ــفرت عن اعتقال عدد  ــس األربعاء، عملية امنية اس األمنية، ام
ــي احملافظة.وذكر بيان  ــة وجنائية ف ــني بتهم إرهابي من املطلوب
ــا معاونية  ــاركت فيه ــعبي ان العملية ش ــد الش لهيئة احلش
ــتخبارات واحلشد الشعبي واجليش العراقي وقوة من االمن  االس
ــن القانون  ــة اخلارجني ع ــرطة العراقية، ملالحق ــي والش الوطن
ــفرت عن اعتقال عدد منهم  وتعقب العصابات االجرامية، واس

وتسليمهم الى اجلهات اخملتصة وفق اإلجراءات األصولية.
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بغداد/ البينة اجلديدة 
ــة  ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــس هيئ ــد رئي أكَّ
ــون عزم الهيئة على  القاضي حيدر حن
ــني  ــترداد املُدان ــا الس ــف جهوده تكثي
ــى أنَّ ذلك  ــيراً إل ــول املُهرَّبة، مش واألص
يسهم في دعم خزينة الدولة واملشاريع 
ــج  البرنام ــي  ف ــة  املُدرج ــة  التنموي
ــه  ــالل لقائ ــون خ ــاد حن احلكومي.واش
ــلطنة عمان  ــفير س في مقر الهيئة س
ــن أحمد بن عقيل)،  في العراق (حامد ب
ــب العماني مع الهيئة في  بتعاون اجلان
ــيراً إلى أنَّ باكورة  ــترداد، مش ملف االس

ــلطات  ــاون متثلت بإلقاء الس هذا التع
العمانيَّة القبض على املُدانني الهاربني 
كلٍّ من املدير العامِّ للتخطيط العمراني 
ــكان والبلديات  ــي وزارة اإلعمار واإلس ف
ديريَّة  واألشغال العامة سابقاً، ومدير مُ
زراعة محافظة األنبار سابقاً املطلوبني 
ــة  هيئ إنَّ  ــاف  العراق.وأض ــة  جلمهوريـَّ
ــلطنة عمان  ــة تأمل أن تكون س النزاه
ــدول املتعاونة مع العراق  مة ال قدّ ــي مُ ف
ــترداد األموال واملدانني عبر  في ملف اس
نظيرتها العمانيَّة «جهاز الرقابة املاليَّة 
ــول املباحثات  ــاً بوص نوِّه ــة»، مُ واإلداريـَّ

رة تفاهمٍ  ذكَّ ــرام مُ ــني الطرفني حول إب ب
مة؛ بغية تبادل املعلومات  تقدّ مراحل مُ
ــني املطلوبني  ــول املُتَّهم ــات ح والتحرّي
ــاد املُهرَّبة إلى  ــوال الفس ــاً، وأم قضائي
ــتردادها.من جانبه،  ــة اس ــارج؛ بغي اخل
أبدى السفير العماني (حامد بن أحمد 
ــلطنة ممثلة  ــتعداد الس بن عقيل) اس
ة وبقية  ــة واإلداريـَّ ــاز الرقابة املاليَّ بجه
ــز  ــق وتعزي ــة بتوثي تصَّ ــلطات اخملُ الس
التنسيق والتعاون مع جمهوريَّة العراق 
ــترداد وتبادل  ــف االس ــي مل ــيما ف ال س
ت عليه  اخلبرات بني الطرفني، وفق ما نصَّ

رة  ذكَّ ــات الدوليَّة واإلقليميَّة ومُ االتفاقي
التفاهم املزمع عقدها مع هيئة النزاهة 
ــت الهيئة قد أعلنت في  العراقيَّة.وكان
الثالث والعشرين من شباط املاضي عن 
اتفاقٍ مبدئي بني رئيس الهيئة القاضي 
ــيخ (غصن بن هالل  (حيدر حنون) والش
ــة املاليَّة  ــاز الرقاب ــوي) رئيس جه العل
ــلطنة عمان الشقيقة  ة في س واإلداريـَّ
ــي مجال  ــرة تفاهمٍ ف ــرام مذك ــى إب عل
ــترداد األموال  ــاد واس ــة الفس مكافح

واملدانني وتبادل املعلومات بصدد ذلك.
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ــرورات التي  ــات من الض ــر العالق تعتب
ــث االختيار   ــي مراعاتها. من حي ينبغ
ــدا للفرد  ــت لكونها مهمة ج والتوقي
ــا  فيم ــدول  لل ــك  وكذل ــة.  اجملموع او 
ــية  دبلوماس ان  ــد  جن ــذا  وله ــا.  بينه
ــدول والقادة  ــات تنال اهتمام ال العالق
ــل ذلك تبذل  ــواء. ومن اج على حد س
املؤسسات املتخصصة في هذا اجملال 
ــار.  ــذا املضم ــي ه ــة ف ــودا مضني جه
ــات متكافئة متنع  ــك في بناء عالق وذل
ــدم الفهم  ــل نتيجة ع ــد يحص ــا ق م
ــرق التفاهم معها  ــة الدول وط لطبيع
ــكاالت التي تقع بحكم  في حل االش
ــتركة.  ــح املش ــال. او املصال ــوار مث اجل
ــتمرار  والتعاون في كل اجملاالت من اس
ــتركة.  ــادل املنافع املش ــات وتب العالق
ــق متطلبات العيش الكرمي  بغية حتقي
ــن  ــق االم ــاورة وحتقي ــعوب املتج للش
ــترك بعيدا عن اخلالفات  والسالم املش

ــبب  ــن ان تس ــي ميك ــات الت واخلصوم
ــاكل جمة لتلك البلدان قد تؤدي  مش
الى احلروب التي سيدفع ثمنها الفقراء 
ــوء  ــد يحدث س ــة. وق ــعوب عام والش
ــس مقصودا. قد يدفع باجتاه  تفاهم لي
ــوء  ــد احلاالت وتطورها نحو االس تعقي
ــوده اصال. لكن  ــر مقص ــد تكون غي وق
تفسر خطأ. بسبب عدم وجود عالقات 
ــؤدي  ــتركه. ت ــات مش ــه وتفاهم طيب
ــاء متعلقات  ــه الى احلل وانه بالنتيج
ذلك احلال بفضل العالقات التي اشرنا 
الى ضرورتها وعدم العمل علي جتاهل 
ــى ما ال  ــيؤدي ال ــك العالقات مما س تل
ــذا نؤكد على ضرورة  حتمد عقباه. وله
ــات والتفاهمات بني  اقامة تلك العالق
ــواء املتقدمه  ــع ومنها الدول س اجلمي
ــببا في  ــتكون س منها او غيرها. مما س
ــاءات او  ــالم دون اس ــش بامن وس العي
ــدول اوتلك. عبر  ــذه ال ــات على ه تعدي
ــني الدول  ــني يكونون ب ــفارات وممثل س
ويعتبر ممثل الدوله هو الذي ميثلها لدى 
ــور التي حتتاح  ــرف االخر وحل االم الط
ــركه  ــول عبر التفاهمات املش الى حل
ــاس العمل املشترك.  املبنيه على اس
ــذا  ــاالت والصعد.وله ــة اجمل ــي كاف وف
ــالل الى  ــذ بداية االحت ــو ومن كنا ندع
ــده عالقات  ــى احلكومات اجلدي ان تتبن
ــط او العالم  ــع كل دول احملي ــده م جي
ــكل عام. دون تفريق. الن العالقات  بش
تفتح الطريق الي تفاهمات مشتركه. 

توضح رؤى االطراف وتعزز الثقه بينها. 
ــة اذا كان نظاما جديدا مجهول  خاص
ــد  ــران. فق ــل اجلي ــن قب ــات م التوجه
يعكس ذلك صورة قامته وغير واضحه 
ــام والتوجه الى  ــي معالم ذلك النط ف
ــاء عالقات  ــات جديدا وبن ــح صفح فت
ــه توضح منهجية احلكومات  صحيح
ــرق امام بناء تلك العالقات  وتفتح الط
ــترك والعالقات  ــن اجل التعاون املش م
ــس في النهايه في  البناءه التي تنعك
ــالم والتبادل  حتقيق االمن واالمان والس
ــدول. ولكي يطلع  ــي بني تلك ال املنفع
ــا االطراف  ــداف ونواي ــع على اه اجلمي
والتوصل الى حلول مشتركة ملا يعكر 
صفو تلك العالقات من خالل فتح افق 

ــي مصلحة  ــا  ملا يصب ف جديده فيه
اجلميع.هذا وقد ملنا وانتقدنا في حينه. 
ــة دول احمليط عن  ــدول وخاص ابتعاد ال
ــح منافذ  ــل  في فت ــراق. دون العم الع
ــبب البدايه غير  ــات. بس ــك العالق تل
ــراق. وهذا جعل  املوفقة في حكم الع
ــن حاضنته ومحيطه  العراق بعيدا ع
ــة احلكم في  ــم ضبابي ــي بحك العرب
ــاورة له اقامة  ــا وجتنب الدول اجمل حينه
ــباب التي تطرقنا  تلك العالقات. لالس
ــنجا  ــور اكثر تش ــل االم ــا. مما جع له
ــني اجلانبني. ــم ب ــن التفاه ــادا ع وابتع
ــهم في  ــا جديدا اس ــكل وضع مما ش
ــي تعقيد  ــبب ف ــع. وس ــد الوض تعقي
ــهد وتازميه بشكل ادى الى ازدياد.  املش

االحتقان بني االطراف. جراء االتهامات 
ــه. دون توضيح. من خالل اقامة  املتبادل
ــا ولضرورتها  ــرنا له العالقات التي اش
ــيرة فهم  ــي فك االختناقات في مس ف
ــراق. بعد ان  ــاول الع ــذا ح االخرين.وله
ــة  ــع جيدا. وخبر السياس فهم الوض
ــك  تل ــة  اقام ــرورة  ــي ض ف ــا  م ــا  نوع
ــق امام اجلميع.. العالقات وفتح الطري
فاستؤنفت العالقات مع بعض الدول. 
ــة على كل  ــا ملموس ــت نتائجه وكان
ــك النتائج انفتح  ــتويات.وبعد تل املس
ــى اجلميع واعيدت العالقات  العراق عل
ــفراء بني  ــادل الس ــيه . وتب الدبلوماس
ــقيقه  الش ــدان  البل ــض  وبع ــراق  الع
ــارات. واقامة  ــه ومت تبادل الزي والصديق
ــني القاده. ودخل  العالقات املتكافئة ب
ــده اعادة له بريقه  العراق مرحلة جدي
وموقعه. ومت تشكيل بعض التحالفات 
ــراق الى  ــره اعادة الع ــات املثم والعالق
ــام االمور  ــي زم ــده في تول ــابق عه س
ــي بني الدول.  ــه الى وزنه احلقيق وعودت
ــك العالقات  ــتثمار تل ــالل اس ــن خ م
ــم. وهذا ما  ــني بقية دول العال بينه وب
ــن اذ  ال ميكن لدولة  ــا اليه منذ زم دعون
ــات مع محيطها  ــا ان تبقى بال عالق م
ــا حصل للعراق االن  وعاملها. ولهذا ومب
ــد ايدينا للجميع  ــرنا خيرا ومن استبش
ونتمنى  االستمرار بهذا النهج العادة 
العراق الى موقعه احلقيقي وهو الوضع 
ــاه. عبر التاريخ. ــادي له الذي عرفن الري

لكل دولة مصالح تسعى لتحقيقها 
كل  ــتخدم  وتس ــا،  عليه ــاظ  واحلف
ــا، وما  ــا وتطويره ــرق  لدميومته الط
ــات  ــودة العالق ــاق ع ــن اتف ــدث م ح
ــية بني السعودية وإيران،  الدبلوماس
ــن تلك  ــدة م ــة، واح ــة صيني وبرعاي
ــتراتيجية  واالس ــة  املهم ــح  املصال
ــكل  التي تنعكس على املنطقة بش
ــدة للفاعل  ــي، وانه فرصة جي ايجاب
ــي العراقي اذا احسن واجاد  السياس
استثمارها، وذلك من خالل فتح آفاق 
جديدة للتعاون الثقافي واالجتماعي  
والسياسي واالقتصادي واالمني  بني 
ــة والعراق من  ــن جه ــة م دول املنطق
ــون للعراق  ــث يك ــرى، بحي جهة أخ
ــة  ــا املهم ــي القضاي ــوري ف دور مح
ــة، ملا ميلك من اوراق تؤهله  واحلساس
لالنطالق نحو االفضل واالحسن على 

جميع الصعد، ما يكسبه واملنطقة 
كلها مزيدا من االستقرار السياسي 
ــعا  ــادي، ومنوا واس ــي واالقتص واالمن
ــني او غيرها.  ــواء مع الص وناجحا، س
إن االتفاق املبرم بني الطرفني، اسقط 
ــية  ــات السياس ــن الرهان ــر م الكثي
ــة  األمريكي ــة  واالمني ــة  واالقتصادي
واالسرائيلية، وهذا االتفاق أسقط كل 
حجج التخوف من التاثير االمريكي، 
ــى مصراعيه للعراق،  وفتح الباب عل
ــني،  بك ــع  م ــاون  والتع ــاركة  للمش
النشاء شراكة استراتيجية جديدة، 
وفق توقيتات عراقية صينية مدروسة 
ــراق واملنطقة  ــة الع ــة ملصلح بعناي
والصني.إن االتفاق االيراني السعودي 
ــات عراقية،  ــة ومبقدم ــة صيني برعاي
ــة، ملا  ــم  في عالم السياس درس مه
ــاد متعددة ،  ــات وابع ــن حيثي فيه م
ــوبا  ــون العراق محس ــى ان ال يك عل
ــاب ومصالح  ــى حس ــى طرف عل عل
ــة  الطرف اآلخر، وان ال ينجر لسياس
ــاور املتخاصمة، بل ان يكون العبا  احمل
ــن معرفي  ــا ميلك من خزي ــازا ملا م ممت
ــادي  واقتص ــي  واجتماع ــي  وسياس
ــرق  ــي، وتاريخ مش ــي وجغراف وثقاف
ــع.لقد  يؤهله لالنطالق في آفاق أوس
ــاز  ــوات النش ــن االص ــر م كان الكثي
ــات  ــة، تدوي من على شاش واملراهق
الفضائيات تبوق باسم هذا الطرف أو 
ذاك، وتتخذ مواقف واراء على مقدمات 

ــية  قاصرة متقزمة، ال تعي السياس
ــل  ــا ممث ــدث كانه ــا، وتتح ودهاليزه
ــك احلكومات،  ــة ورؤية تل عن سياس
ــواق تريد  ــي احلقيقة مجرد اب وهي ف
تسجيل مواقف في احملافل واملؤمترات 
والندوات، وقد نصبوا انفسهم ممثلني 
ــذه الدولة او تلك، وان  وناطقني عن ه

ــتهزاء  ــتهجان واس ــت محل اس كان
ــية. ــل اغلب النخب السياس من قب

ــدول   ــني ال ــتركة ب ــح املش ان املصال
ــي تقريب وجهات  تلعب دورا كبيرا ف
ــل والتعاون بني  ــر وتعزز التواص النظ
االطراف، وان انهاء االزمات واملشاكل 

ــزاع،  ــع الن ــف مناب ــا وجتفي بأنواعه
ــة،  ــراق واملنطق ــة الع ــود ملصلح تع
ــي العالم،  ــزز موقفه االيجابي ف وتع
ــتقرار  ــة في ظل اس ــش املنطق وتعي
ــادي،  وهذا  ــي واقتص ــي وسياس امن
ــعى اليه احلكومات احلكيمة  ما تس
ــش العقد  ــي تعي ــا الت ــيدة، ام الرش

وتفكر بلغة املؤامرة والتخوين فإنها 
ــل بآخر .  ــن مازق اال تدخ ــا تخرج م م
فحريا باحلكومات ان تفكر مبصلحة 
ــور مبانيها  ــا وتط ــعوبها وبلدانه ش
ــة  حماي ــى  عل ــل  وتعم ــة  املفهومي
ــرق  ــتقرار الش مصاحلها. إن أمن واس

ــا لدى ايران  ــط يشكل هاجس األوس
ــا يفكران  ــا جعلهم ــعودية  مم والس
ــعيان  بعقلية الدولة الناهضة، ويس
ــب امللفات  ــدم في اغل ــى إحراز تق إل
ــتقر  ــتقبل زاهر ومس ــل مس من اج
ــن التدخالت  ــة، بعيدا ع ــي املنطق ف
اخلارجية واالمالءات والضغوط، وهذا 
بحد ذاته انتصار للدبلوماسية، وقد 
ــي وقت تعيش  ــاء توقيع  االتفاق ف ج
املنطقة ازمات وحتديات جيوسياسية 
ــن  ــتدعي م ــرة تس ــة كبي واقتصادي
ــاء جميع  ــى انه ــل عل ــع العم اجلمي
ــان واخلالفات  ــكال التوتر واالحتق اش
ــعي  ــع دول املنطقة والس ــع جمي م
ــتقرار.   ــث لتحقيق االمن واالس احلثي
ــني الدولتني  ــاق ب ــني لالتف ــة بك رعاي
يعزز موقفها في املنطقة ويصب في 
ــكل خطوة جريئة  مصلحتها، ويش
مللء  الفراغات  من خالل تغيير بعض 
ــذي لم  ــة وال ــي املنطق ــدادات ف االع
ــتثماره، على  ــركا في اس ــح امي تنج
ــتويات السياسية واالقتصادية   املس
ــتراتيجية  ــة االس ــة باألهمي املتعلق
ــرق األوسط، وبالتحديد  ملنطقة الش
ــرات البحرية  ــن املم ــق بأم ــا يتعل م
ــة،  العاملي ــة  االقتصادي ــا  وقيمته
ــع  أوس ــكل  بش ــرق  للش ــا  ودخوله
ــكرا ملن يعي السياسة،  واسرع. (ش
ــل  اجلاه ــم  فليتعل ــده،  لبل ــل  ويعم
ــع النصر). ــل فيصن ــع العاق ــا صن مم

ــط العبي ــيخ  الش ــع  جام
ــن املفارقات  ــدة م ــك أنها واح  ال ش
ــم طوال  أن يتواجد جامع بهذا اإلس
ــرة العلوية مبصر ومبنطقة  عهد األس
ــا دون تغيير حتى  ــة كالتي به حيوي
ــام ثورة  ــة امللكية وقي ــة احلقب نهاي
ــات  ــو ١٩٥٢..يغلب على  الدراس يولي
ــذا اجلامع أقدم  البحثية اعتبار أن ه
ــن احلقبة العلوية وأنه يعود  بكثير م
ــدا إلى  ــد اململوكي وحتدي ــى العه إل
ــر محمد بن  ــلطان الناص عصر الس
ــي األمير  ــاه القاض ــث بن ــالوون حي ق
ــرمي  ــد الك ــر  عب ــن الكبي ــرمي الدي ك
ــديد املصري  ــن الس ــة اهللا ب ــن هب ب
ــلطان  ــة الس ــر خاص ــي ناظ القبط
ــري املطل على  ــدان الناص خلف املي
النيل بأرض القصر العالي في جزيرة 
ــمها «أروى» أو «قارون» أو «اجلزيرة  اس
ــطى» ألنها بني الروضة وبوالق  الوس

ــغلها ميدان  ــزة (يش ــرة واجلي والقاه
التحرير حاليا)  بأرض القصر العالي 
ــام ٧٠٠ هجرية وقيل عام ٧٢٠  قيل ع
ــم ألن كال  ــك احلس ( ال منل ــة  هجري
ــر الناصر محمد  ــني في عص التاريخ
بن قالوون).يقولون في املثل الشعبي 
ــة إال بعد عداوة « وهذا كان  «ما محب
ــع األمير  ــلطان الناصر م ــال الس ح
كرمي الدين  ويقولون أيضا « الدنيا ما 
ــنرى أثر هذا  ــل قمرة وربيع « وس بتظ
املثل الفلسطيني الحقا فيما تال من 
أحداث وتعالوا بنا نقص احلكاية من 
البداية.. كان (كرمي الدين)  كاتبا لدى 
األمير اململوكي (بيبرس اجلاشنكير) 
ــلم بعدما صار كهال وبلغت  وقد أس
ــه  ــنكير أن ــه للجاش ــة إخالص مرتب
ــلطان الناصر  ــى الس ــر عل كان يقت
ــل تلبية احتياجات  في الصرف وجع
ــه لدرجة أن  ــلطان رهنا مبوافقت الس
ــلطان طلب «أوزة» لطعامه ذات  الس
ــرة ولم تصرف له لغياب كرمي الدين   م
وقتها ( حتدثنا عن انقالب اجلاشنكير 
ــر وتغوله في  ــلطات الناص ــى س عل
ــاب حكايات من بحور  احلكم في كت
التاريخ) وملا هرب  حليفه اجلاشنكير 
ومعه اخلزائن وعاد السلطان الناصر 
ــن  ــيئا م ــتعاد ش ــرك واس ــن الك م
سلطاته ضاقت األرض مبا رحبت على 
ــيف  ــط األمير س «كرمي الدين» فوس
ــر الدين  ــاي والقاضي فخ الدين طغ

ــعي لدى السلطان  ناظر اجليش للس
ــد كان.. فرضى  ــد وق وإصالح ما فس
عنه السلطان وسامحه واستحدث  
له وظيفة جديدة أطلق عليها «ناظر 
ــتخدمه فيها ..وأصبح  اخلواص» واس
السلطان يحبه ويقربه ويؤثره  وخلع 

ــه يخلع  ــه وجعل علي
على األمراء في رحالت 
الصيد  وبلغت منزلته 
ــوق ما  ــه  حدا يف لدي
ــن  م ــوزراء  ال ــه  يبلغ
مكانة وبلغت ثقته به 
مبلغا يتجاوز املعقول 
األدنى  ــد  للح ويفتقر 
ــي  من الفكر املؤسس
القومي وليس هناك ما 
ــى ذلك من  هو أدل عل
ــا  ــن جميعه أن اخلزائ
ــت «كرمي  ــت  ببي أودع
أراد  وإذا  ــن»  الدي
السلطان شيئا أرسل 
إلحضار  لبيته  مملوكا 
«كرمي  !!!وكان  يريد  ما 

ــن اخلصال مشهور عنه  الدين» حس
فضائله وسعيه في اخلير وكان يداوم 
ــة القاضي  ــالة الصبح برفق على ص
ــهيرة  فخر الدين ومن القصص الش
ــامحه أن إمرأة طلبت  عن كرمه وتس
ــل للصيرفي (الصراف  منه إزارا فأرس
أو متولي اخلزينة) لصرف مبلغ «ثمان 

ماية درهم أي ثمان مائة درهم» فارتاب 
ــر فاملبلغ املطلوب  الصيرفي في األم
صرفه يفوق ثمن اإلزار أضعافا كثيرة 
ــرد عليه  ــيده كرمي الدين ف ــع س وراج
ــذا متاع اهللا تعالى  األخير قائال : «ه
ــا أردت إال ثمانني  ــذا متاعي فأنا م وه

ــن اهللا أراد أن أكتب «الثمان ماية  ولك
أي الثمان مائة « وصرف املبلغ للمرأة 
ــان مائة  ــة وثمانني أي ثم ــان ماي «ثم
ــو الثمن األصلي مضافا  وثمانني» وه
ــة !! ..وحدث أن  ــا للنفق ــه مبلغ إلي
ــن أمر أحد  ــع الصيرفي لكرمي الدي رف
ــددا من اإليصاالت  ــخاص يزور ع األش

ــاره  إذا  ــه فأمره بإحض ــا إلي ويدفعه
ــد كان ..فلما  ــه مرة أخرى وق قدم إلي
مثل الرجل بني يدي كرمي الدين سأله 
ــذا ؟ قال الرجل  ــا حملك على ه : «م
ــد أوجز الرجل  ــة !» ..حقا لق : احلاج
ــي تدفع املرء  ــاق والباليا الت كل املش

ــب  ــي كلمة واحدة وحس للجرمية ف
كافية وشافية فكان رد «كرمي الدين» 
ــامحه البعيد  ــا بتس ــا مدهش أيض
ــذه األزمنة  ــن صفات ه كل البعد ع
ــال : «كلما احتجت  ــة إذ ق اململوكي
ــك لهذا  ــب به بخط ــىء اكت إلى ش
الصيرفي» ثم استطرد بشكل أقرب 

ــن أرفق  ــل : «ولك ــع الرج ــزاح  م للم
ــرة» ووجه  ــا كلفا كثي ــا فعلين علين
ــال : «كلما جاء  ــي قائ ــره للصيرف أم
إليك خطه بشىء فاصرفه وال تشاور 
ــاع أحد «بابية»  عليه» وحدث أن أض
ــن بكتمر  ــيف الدي ــك األمير س ممالي
الساقي (كان من مماليك 
امللك املظفر ركن الدين 
ثم  اجلاشنكير،  بيبرس 
انتقل خلدمة السلطان 
ــد  الناصرمحم ــك  املل
وعمل ساقيا) «حياصة 
ــة حزام  ــب واحلياص ذه
ــده  يتقل كان  ــاق  نط أو 
ــي  ف ــكريون  العس
ــى  األيوب ــن  العصري
ــد  يش ــى  واململوك
ــن  وتتزي ــط  الوس ــه  ب
 » ــا  ــاء أحيان النس ــه  ب
ــي  ــه للوال ــوا ب فتوجه
لقطع يده وفي الطريق 
ــرمي  «ك ــر  األمي ــادف  ص
الدين» فشكا له حاله 
ــل  ــر بتأجي ــه وأم ــه ورق حلال ــق ب فرف
ــد عبيده  ــر أح ــم أم ــد ث ــه للغ عرض
ــب» إلعطائها  ــة ذه ــل «حياص بحم
للبابي (أو البابا) املسكني ..فلما كان 
ــي  ــغال «كرمي الدين» نس الغد وانش
ــل للوالي فعاد  ــي  وقد حم ــر الباب أم
ــة وألفني  ــه احلياص ــه فمنح لتذكرت

ــيف  درهم فوقها فلما علم األمير س
ــر كرمي  ــاقي بأم ــر الس ــن بكتم الدي
ــم وجهه وقال  ــع البابي لط الدين م
ــك أو  ــلمني ! مثل هذا ميس : «يا مس
يؤذي !» وكان بكتمر معارضا توليته 
املنصوري  ــتان  البيمارس ــي  ول ــا  ..ومل
ــرة آالف درهم كما  كان يتصدق بعش
ــارى  ــاه النص ــد جت ــل حمي كان ذا مي
ــق بالقاهرة فحاول بعض  وحدث حري
ــلطان  ــاء رجمه فغضب الس الغوغ
ــراء ذلك . ــة ج ــدي أربع ــه وقطع أي ل
ــن قواعد العهد اململوكي أنه  لكن م
ــن أحد فانتظر  ــلطان ع إن رضى الس
ــر خاطره لتنقلب الدنيا  حينما يتغي
ــد لقمة  ــب ومن صع ــى عق رأس عل
ــات حتت التراب  ــرم يغدو في حلظ اله
وهو ما حدث  مع صاحبنا كرمي الدين 
ــلطان  فأقام  ــد غضب عليه الس فق
ــن أرغون  ــيف الدي في بيت األمير س
ــائل  ــب  لثالثة أيام وكانت الرس النائ
ــلطان ال تنقطع ثم  ــني الس ــه وب بين
ــلطان بنقله إلى القرافة ثم  أمر الس
الشوبك  ثم القدس ثم عاد ملصر مرة 
ــنوقا بعمامته  أخرى حيث وجد مش
ــوان وقيل أنه حينما أحس بدنو  بأس
ــال : «هاتوا  ــني وق ــه صلى ركعت أجل
ــهداء»  ــا ش ــعداء ومتن ــنا س !!عش
ــأ مقتله فقد  ــش العامة من نب فده
أعطاه السلطان الدنيا واآلخرة معا.
مصــري وروائــي  وباحــث  *كاتــب 
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــام احلرب من  ــتلزم لقي ــدي يس ــي التقلي ــون الدول كان القان
ــا اي االعالن  ــن قيامه ــرورة االعالن ع ــة ض ــة القانوني الناحي
ــة لتوافرها  ــكلية الالزم ــروط الش عن احلرب مبثابة احد الش
ــخص  ــرى ان الدولة هي الش ــدي ي ــي التقلي ــون الدول فالقان
ــد الذي ميكنه  ــو الطرف الوحي ــي الوحيد وه ــي الدول القانون
ــات مصلحة الدولة لذلك فان  اعالن احلرب بناء على مقتضي
ــني او مجموعة دول  ــي هو نزاع بني دولت ــلح الدول النزاع املس
ــى خصمه وانه قبل  ــرض ارادته بالقوة عل ــا يريد ف كل منهم
اتفاقية الهاي الثالثة فان القانون الدولي التقليدي لم يحتم 
اعالن احلرب اال ان االتفاقية اشترطت اعالن احلرب قبل بدئها 
ــة احلديثة ال تهتم  ــذا الصدد ولكن النظري ــه حتذير به وتوجي
ــكلي للنزاع املسلح املتمثل باعالن احلرب وتبدا  باالجراء الش
ــغ دوله دوله اخرى  ــالث اي اعالن احلرب بأن تبل ــرب بطرق  ث احل
ــلمية وقيام حالة احلرب بينهما وغالبا  انتهاء العالقات الس
ــال القتال ويحدد التاريخ  ــبقا على اعم مايكون االخطار مس
والساعة التي تعتبرها نهاية حلالة السلم وبدء احلرب وكذلك 
ــله الدولة الى  ــدء احلرب ببالغ او انذار نهائي هو اخطار ترس ب
ــا النهائية بصيغة قاطعة وحتدد  دولة اخرى تضمنه طلباته
فيه مدة معينة واشارت اتفاقية الهاي لعام ١٩٠٧ الى االنذار 
ــابقا على اعمال احلرب وان يكون واضحا  النهائي ان يكون س
ــروط  بقيام  ــات القتالية مش ــريان العملي ــذا يعني ان س وه
ــبق حربها بانذار على  الدول االطراف في هذه االتفاقية ان تس
ــباب احلرب او بشكل انذار باعطاء  ــكل اعالن تبني فيه اس ش
ــروط للحرب وعلى  ــرف االخر اي اعالن مش ــة اخيرة للط مهل
ــابق  الرغم من عدم جواز بدء العمليات العدائية دون انذار س
وصريح طبقا التفاقية الهاي اال ان التجارب الالحقة تؤكد ان 
ــرت بالعديد من احلروب دون ان تعلن عنها مسبقا  الدول باش
ــرت احلرب مع دولة  ــا مخالفة منها لألتفاقية او النها باش ام
ــي بذلت  العادة  ــي االتفاقية وبعد اجلهود الت ــت طرفا ف ليس
ــدة بعد وضع  ــرب وضعت نصوص جدي ــي قوانني احل النظر ف
ــمل سريان هذه االتفاقيات في  اتفاقيات جنيف االربعه ليش
حالة احلرب املعلنه واالشتباكات املسلحة ايا كانت وقطعت 
ــك بالذرائع واالدعاءات  ــادة الطريق على الدول للتمس هذه امل
ــن اداء التزامتها ويبدأ  ــل التملص م ــي تصعها الدول الج الت
ــتباك  تطبيق اتفاقيات جنيف من حلظة بداية النزاع اي االش
ــي تطبيق اتفاقيات جنيف عند االيقاف العام  الفعلي وتنته
ــاني ينطبق  ــون الدولي االنس ــكرية والقان ــات العس للعملي
ــلحة التي تقودها حركات  على نوع جديد من النزاعات املس
ــالل االجنبي  ــتعمار وضد االحت ــد االس ــرر الوطنية ض التح
ــمل النزاعات املسلحة التي تقوم بها الشعوب  بحيث ال يش
ــلحة غير الدولية  ــة القمعية اما النزاعات املس ضد االنظم
ــلح  ــأة اي يعني التمرد املس قد يعد مصطلحا حديث النش
ــرات واالعتصامات واالضرابات  ــد حكومة الدولة كالتظاه ض
ــرب االهلية ودأب  ــلح واحل ــغب والعصيان املس ــال الش واعم
الفقه التقليدي على اطالق مسمى احلرب االهلية على النزاع 
املسلح الداخلي وهذا شائع ليومنا هذا وبشكل عام جند في 
ــلحة غير حكومية  ــلح غير الدولي جماعة مس النزاع املس
ــل اما بعضها البعض او تقاتل القوات احلكومية ويكون  تقات

القتال على درجة من من التنظيم اجلماعي. 
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فقدان وثيقة مدرسية
ــني)   ــي عدنان حس ــم (عل ــية بأس ــة اِّـدرس ــدت الوثيق فق
ــيد الشهداء للبنني) فالرجاء ممن  الصادرة من (اعدادية س

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١١٠٤|٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢٩ 

اعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ١١٦/٢ م٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائد  
للمدين (الجمعية التعاونيه لإلسكان صحة واسط) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (حاتم كريم عبداهللا) 
البالغ (   ) فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعه ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت العقار اِّـرقم ١١٦/٢ م ٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : ٦٠٠٠,٠٠٠ ستة ماليني دينار عن الحصة اِّـباعة

إعــــــــــــــالن

ــلمان عجيل االبيض)  ــم الهارب اِّـفوض (حيدر جبار س اُّـ اِّـته
ــاد/م/٧٣٠/ز/٨/د/٢٦  ــداد / الرش ــكن محافظة بغ ــذي يس ال
ــي االوُّـ ـ  ــوى االمن الداخل ــام محكمة ق ــورك ام ــى حض اقتض
اِّـنطقة الثالثة خالل (٣٠) يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وَّـ 
حال وجودك داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة اِّـسندة 
اليك وفق اِّـادة (٣٢) من قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 
ــل االول رقم (٣٨)  ــدل بقانون التعدي ــنة ٢٠٠٨ اِّـع (١٤) لس
ــوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك  لسنة ٢٠١٥ وبعكسه س
ــول اِّـحاكمات  ــادة (٦٥) من قانون اص ــك احكام اِّـ وتطبق بحق

الجزائية رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.
والتي تتضمن مايلي:ـ

١- الحكم عليك بالعقوبة اِّـقررة.
ــني خالصة القاء القبض عليك اين  ٢- اعطاء اِّـوظفني العمومي

وجدت.
٣- الزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

٤- حجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٣/٢٣٣
التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٢٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(هادي شالل روضان)
ــة وليس لك موطن  ــك مجهول محل االقام ــة ذات اختصاص ان ــذه اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر  دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر 
ــذه اِّـديرية باجراءات  ــر ه ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش ِّـباش

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر: 
قرار حكم الصادر من محكمة بداءة الكوت بالعدد (٣٦٠٢/ب/٢٠٢٢) َّـ تاريخ (٢٠٢٢/١٠/٥) 

(دين)
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بغداد/ البينة الجديدة

ــياع  ــد ش ــوزراء محم ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
ــة  اجللس  ، ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــوداني  الس
ــوزراء، التي  ــرة جمللس ال ــة الثالثة عش االعتيادي
ــا بحث تطورات األوضاع العامة في  جرى خالله
البالد، والتداول بشأن عدد من امللفات األساسية 
ــات البرنامج احلكومي  ــن اولوي التي تندرج ضم
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بها، فضالً عن 
ــدول  ــى ج ــة عل املدرج ــات  املوضوع ــة  مناقش
األعمال وإصدار القرارات بصددها.وذكرت رئاسة 
ــس مجلس  ــان أن ”رئي ــي بي ــوزراء، ف ــس ال مجل
ــتهل اجللسة جميع الوزراء،  الوزراء وجه في مس
ــهر  ــى اجلهود وتكثيف العمل في ش ببذل أقص
ــف األعباء عن  ــل تخفي ــارك من أج ــان املب رمض
ــهر الفضيل. كما  ــل املواطنني في هذا الش كاه
ــؤ يصاحب  ــارة مبعاجلة أي تلك ــه وزارة التج وج
ــهر  ــالت الغذائية اخلاصة بش عملية توزيع الس
ــدد  املدعومة“.وش ــة  الغذائي ــواد  وامل ــان  رمض
ــوزراء كافة، في  ــر ال ــى ”عدم تأخ ــوداني عل الس
ــني في  ــني العامل ــن العام ــل املديري ــم عم تقيي
ــة ”بتنفيذ  ــوزارات كاف ــه ال ــا وج وزاراتهم“.كم
 ،(POS ) العمل بنظام البيع بالبطاقة االلكترونية
مثمنا قيام وزارة النفط باعتماد البيع بالبطاقة 
ــتنادا إلى  اإللكترونية في محطات الوقود“.واس
ــدمي  بتق ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــات  توجيه
ــهيالت للقطاع اخلاص ومعاجلة العقبات  التس
ــج  ــات البرنام ــذا ملتطلب ــه، وتنفي ــي تواجه الت
ــاع اخلاص وحتريك  ــيط القط احلكومي في تنش
ــد أقر مجلس  ــي العراق، فق ــة االقتصاد ف عجل
ــاد  ــوزاري لالقتص ــس ال ــات اجملل ــوزراء ”توصي ال
(٢٣٠٧٣ ق) لسنة ٢٠٢٣ ، مع األخذ بعني االهتمام 
ــي األمانة العامة جمللس  ــرة القانونية ف رأي الدائ
ــن  م ــة  ”جمل ــات  التوصي ــت  الوزراء“.وتضمن
ــع القطاع  ــأنها النهوض بواق ــن ش ــرارات م الق
ــون الناجتة  ــطب الدي ــاص، وهي كاالتي:١- ش اخل
ــى قانون اإلدارة  ــتنادًا إل ــن املبالغ في أدناه، اس ع
ــوم املهنة  ــدل:أ . مبالغ رس ــادي املع ــة االحت املالي
ــوم إجازة البناء املتحققة بذمة املشروعات  ورس
ــات املتحققة بذمة  ــة .ب . مبالغ الغرام الصناع
ــركات التجارية اخلاصة الناجتة عن تطبيق  الش
ــركات رقم (٢١) لسنة  املادة (٢١٧) من قانون الش
ـــ. مبالغ الغرامات املترتبة بذمة  ١٩٩٧ املعدل .ج
املكلفني الناجتة عن تطبيق املادة (٣٠) من قانون 
ــنة ١٩٥٩ ، واملادة  ــم (١٢٦) لس ــة العقار رق ضريب
ــنة  ــن قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لس (٥٦) م
١٩٨٢، واملادة (٨) من قانون ضريبة العرصات رقم 
ــف  املكل ــذ  تنفي ــريطة  ش  ،١٩٦٢ ــنة  لس  (٢٦)
ا خالل مدة (٣) أشهر  ــار اليها آنفً التزاماته املش
ــرار .٢- تولي  ــدءًا من تأريخ اصدار هذا الق عمل ب
ــوزراء تعديل الفقرة (١)  ــة العامة جمللس ال األمان
ــنة ٢٠١٨) مبا  ــوزراء (٣٩ لس ــس ال ــرار مجل من ق
ــة تخفيض إضافي ألجور الكهرباء  يضمن إضاف
ــد العمل بقرار  ــروعات الصناعية.٣- تأكي للمش
ــأن  بش  (٢٠١٩ ــنة  لس  ٣٩٠) ــوزراء  ال ــس  مجل
ــات  ــادة احلبيب ــي مل ــم الكمرك ــض الرس تخفي
البالستيكية إلى احلد الصفري.٤- تأكيد العمل 
ــع  ــنة ٢٠٢٠) م ــوزراء (٢٢٧ لس ــس ال ــرار مجل بق
ــرة (٢) لتصبح (أن  ــل الفق ــاة اآلتي:أ. تعدي مراع
ــروع الصناعي  ــى على منح املش ــون قد مض يك
ــنوات) إلى (٣  ــيس من (٥ س ــازة اكمال التأس إج
ــنوات) .ب. الغاء الفقرة (٤) ليحل محلها ( ان  س
ــى  ــيدة عل ــة املش ــروعات الصناعي ــون املش تك
األراضي الزراعية احلاصلة على موافقات اجلهات 
ــتثمار  ــة املعينة على وفق قانون االس القطاعي
ــاص واخملتلط رقم (٢٠)  ــي للقطاعني اخل الصناع
ــعار  ــض وزارة النفط أس ــنة ١٩٩٨).٥- تخفي لس
الوقود والطاقة للمشروعات الصناعية واملعامل 
ــدة  ــردة واجملم ــازن املب ــة واخمل ــع اإلنتاجي واملصان
ــي وزارة  ــدة ف ــذة واح ــف ناف ــني.٦- تألي للفالح
ــن وزارات (  ــني ع ــم ممثل ــادن تض ــة واملع الصناع
ــكان  املالية/ دائرة عقارات الدولة، واإلعمار واإلس
والبلديات واألشغال العامة، والصناعة واملعادن/ 
ــداد) ال تقل  ــة الصناعية وأمانة بغ ــرة التنمي دائ
درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن احتاد 
ــة الوزير  ــي، يخولون صالحي ــات العراق الصناع
اخملتص أو رئيس اجلهة غير املرتبطة بوزارة احملددة 
ــهيل  ــك ممكنا، تتولى تس ــا كان ذل ــا كلم قانونً
ــروعات  للمش ــي  األراض ــص  تخصي ــراءات  إج
ــل املدير  ــي وزارة املالية تخوي ــة.٧- تول الصناعي
ــة صالحية املصادقة  العام لدائرة عقارات الدول
ــي  ــل لألراض ــر املث ــارات وأج ــغ اإليج ــى مبال عل
اخملصصة للمشروعات الصناعية.٨- تأليف جلنة 
ــن احتاد  ــة) وممثل ع ــة، والزراع ــي (املالي ــن وزارت م

ــب  ــة تعديل النس ــات الفالحية، لدراس اجلمعي
ــداول  ج ــي  ف ــة  الكمركي ــلع  للس ــة  الكمركي
ــون التعرفة  ــة بقان ــة امللحق ــة الزراعي الروزنام
ــدل  املع  ٢٠١٠ ــنة  لس  (٢٢) ــم  رق ــة  الكمركي
ــم اإلنتاج والتسويق،  والتوقيتات الزمنية ملواس
ــدم توصياتها إلى اجمللس الوزاري لالقتصاد.٩-  تق
ــة تضم ممثلني عن وزارات (التخطيط،  تأليف جلن
ــة التجارة،  ــن غرف ــارة) وممثالً ع ــة، والتج واملالي

ــي حتتاج إلى  ــلع الت ــة مدى مواءمة الس لدراس
ــة  ــوء السياس ــي ض ــتيراد ف ــازة اس ــدار إج اص
ــلع،  ــتيرادية، ومدى توافر املنتج احمللي للس االس
ــوزاري  ــس ال ــى اجملل ــددة إل ــة مح ــدم توصي تق
لالقتصاد.١٠- تأليف جلنة بالتنسيق بني الهيئة 
ــات املانحة لإلجازة  ــتثمار والهيئ الوطنية لالس
ــوم  ــة األجور والرس ــى دراس ــتثمارية، تتول االس
ــة  ــدمي توصي ــتثمرين وتق ــن املس ــتوفاة م املس
محددة إلى اجمللس الوزاري لالقتصاد.١١-تنسيق 
ــرف التجارة  ــن غ ــل ع ــا وممث ــارة بينه وزارة التج
وأصحاب املطاحن اخلاصة لوضع آليات الستيراد 
ــاري.١٢-  ــاج الطحني التج ــراض انت احلنطة ألغ
ــيق وزارة املالية بينها ووزارة الزراعة لتقدمي  تنس
ــة محددة إلى األمانة العامة جمللس الوزراء  توصي

ــراء محصول  ــبة الدعم لش ــد نس ــرض حتدي لغ
ــة الزراعية، مع  ــع اخلط ــجم م ــة مبا ينس احلنط
ــاء مطاحن  ــة لبيان مدى إمكانية انش وضع آلي

ــية االمن  للحبوب من عدمه وأثر ذلك في سياس
ــي كل محافظة  ــة ف ــف جلن ــي .١٣- تألي الغذائ
ــارات الدولة في  ــة/ مدير عق ــة وزارة املالي برئاس
احملافظة وعضوية ممثل عن وزارتي الزراعة واملوارد 
ــة واقع حال األراضي التابعة  املائية، تتولى دراس
ــراض اإلصالح  ــة ألغ ــة واخملصص ــى وزارة املالي إل
ــة أو غير  ــة مائي ــس لها حص ــي لي ــي الت الزراع
ــد اإلصالح الزراعي عنها،  صاحلة للزراعة لرفع ي
ــى وزارة املالية  ــا، واعادتها إل ــاء تخصيصه وإلغ
ــروعات االستثمارية  ــاء املش لتخصيصها إلنش
على وفق قانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ 
ــي للقطاعني اخلاص  ــتثمار الصناع وقانون االس
ــنة ١٩٩٨ املعدل .١٤- قصر  واخملتلط رقم (٢٠) لس
ــة مبوجب االمر الديواني (٤٦  عمل اللجنة املؤلف
ــي  األراض ــص  تخصي ــى  عل  (٢٠٢٠ ــنة  لس
ــريعي رقم  ــرار التش ــددة بالق ــروعات احمل للمش
ــرار رقم (٥٧٧)  ــدل بالق ــنة ١٩٨١ املع (١٤٥٠) لس
ــة واملعادن  ــذ وزارة الصناع ــنة ١٩٨٧٫١٥-اخ لس
ــجيل  ــراءات الالزمة لتالفي التأخير في تس اإلج
ــون العالمات  ــى وفق قان ــة عل ــة التجاري العالم

والبيانات التجارية النافذ.١٦- اصدار وزارة املالية 
ــار.١٧- الغاء جلنة  ــر ضريبة العق ــط لتقدي ضواب
ــاص مبنع  ــنة ٢٠١٨) اخل ــي (١٤ لس ــر الديوان االم
ــراءات احملددة بقانون  ــتيراد، واالكتفاء باإلج االس
حماية املنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ 
ــي لتأليفها.١٨-  ــند قانون املعدل لعدم وجود س
ــة القائمة احلاصلة  ــروعات الصناعي منح املش
ــي على وفق القانون  ــتثمار صناع على إجازة اس

ــر  ــب بتطوي ــي ترغ ــنة ١٩٩٨ الت ــم (٢٠) لس رق
ــرة بضمانة  ــة قروضاً ميس ــا اإلنتاجي خطوطه
ــه“.وفي سياق خطط احلكومة في  املصنع نفس
ــل ملواجهة ارتفاع  ــل محدودة الدخ دعم العوائ
األسعار في السوق العراقية، وبهدف التخفيف 
ــس الوزراء  ــد أقر مجل ــل املواطنني، فق عن كاه
ــاد ( ٢٣٠٦٩ ق )  ــوزاري لالقتص ــة اجمللس ال توصي
ــارة/  ــام وزارة التج ــي: ”أوالً :١- قي ــب اآلت بحس
ــراء  ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية بش الش
ــني  الراغب ــني  املنتج ــن  م ــدة  املائ ــض  بي ــادة  م
ــة بينها وبني  ــود مبرم ــب عق ــويق، مبوج بالتس
ــوذج عقد  ــراً على وفق من ــني اجملازين حص املنتج
ــن الطاقة  ــا ال يزيد ع ــبقاً، مب ــي معد مس قياس
ــروع يتم حتديدها بكتاب  التصميمية لكل مش

ــاوٍ  ــراء مس ــعر ش ــمي من وزارة الزراعة وبس رس
ــا ٥٧ ألف  ــة البالغ حاليً ــعر الكلف ــط س ملتوس
ــم  ــن (٢٣) كغ ــل ع ــوزن ال يق ــون وب ــار للكرت دين

للكارتون، على أن يراجع السعر شهرياً من جلنة 
ــتركة من ( دائرة الثروة احليوانية، والشركة  مش
ــواد الغذائية، والهيئة العامة  العامة لتجارة امل
ــة لرعاية منتجي  ــارك، واجلمعية العراقي للكم
ــعار  ــول فرق بني أس ــال حص ــي ح ــن) وف الدواج
ــعر احملدد مبا يزيد عن (٣٠٪) صعوداً  السوق والس
أو نزوالً يُعرض تعديل السعر على اجمللس الوزاري 
ــعر البيع إلى  ــون س ــت فيه، ويك ــاد للب لالقتص
املواطن بسعر الشراء مضافاً إليه (٢٪) حتميالت 
ــرار الناجتة عن  ــف األض ــة تكالي ــة لتغطي إداري
عمليات التحميل والتفريغ واخلزن وفرق السعر، 
وفي حالة اضطرار الشركة العامة لتجارة املواد 
ــراء،  ــعر الش ــعر أقل من س الغذائية للبيع بس
ــا يزيد عن  ــوق مب ــعار الس ــة انخفاض أس نتيج
ــرق  ــة ف ــل وزارة املالي ــور، تتحم ــش املذك الهام
ــة املذكورة في  ــتمر العمل باآللي ــعر.٢- يس الس
ــون األول ٢٠٢٣٫٣-  ــا لغاية ٣١ كان ــرة (١) آنفً الفق
العمل مبضمون قرار مجلس الوزراء (١٨٣) لسنة 
ــق  ــة:أ- تطبي ــالت اآلتي ــراء التعدي ــع اج ٢٠٢٢ م
ــمل  ــاج الكامل وال تش ــى الدج ــرة (٣) عل الفق

ــج  ــة املنت ــراءات حماي ــاج بإج ــات الدج مقطع
ــح: ( يكون  ــرة (٥) لتصب ــل الفق ــي.ب- تعدي احملل
ــض املائدة (٢٠٪)  ــم الكمركي على مادة بي الرس
ــوزراء ٢٣٠٥٥ ).٤-  ــس ال ــرار مجل ــتثناءً من ق اس
ــي (٢٣١٢٤) املؤلفة  ــر الديوان ــة االم ــتمر جلن تس
ــوزراء  ــس مجلس ال ــب رئي ــاب مكت ــب كت مبوج
ــر الديواني  ــذ الفقرة (٥) من األم ــا تنفي بأعماله
ــة تأثير القرارات الناجتة في الفقرات  ا ودراس آنفً

أعاله ورفع توصياتها خالل مدة (٦٠) يوم عمل.٥- 
ينفذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر املبارك“.
ــس مجلس الوزراء  ــتنادا إلى ما وجه به رئي واس
ــباب؛  ــة منتخبنا الوطني للش خالل لقائه بعث
ــراق،  للع ــراً  كبي ــاً  رياضي ــازاً  إجن ــم  لتحقيقه
ــيا  ــة الفضية في بطولة آس ــم امليدالي وإحرازه
ــى نهائيات  ــدم وتأهلهم إل ــرة الق ــباب بك للش
ــر مجلس الوزراء  ــباب، فقد أق كأس العالم للش
ــب العراقي  ــي املنتخ ــي: ”١- تكرمي العب ــا يأت م
ــكنية  ــدم بقطعة أرض س ــرة الق ــباب بك للش
مبساحة ٢٠٠ م٢، ومنحة شهرية ٥٠٠ الف دينار، 
ــتناداً الى قانون منح الرياضيني  لكل منهم، اس
ــنة ٢٠١٣).٢- تكرمي  ــم (٦ لس ــال والرواد رق األبط
ــي  ــب العراق ــي للمنتخ ــالك اإلداري والتدريب امل

ــكنية  س أرض  ــة  بقطع ــكام،  واحل ــباب  للش
ــرا حلجم  ــكل منهم“.وتقدي ــاحة ٢٠٠ م٢ ل مبس
ــل أبناء  ــن قب ــة م ــرة املقدم ــات الكبي التضحي
القوات املسلحة وبقية األجهزة األمنية البطلة، 
ــام وزارة  ــى ”قي ــوزراء عل ــس ال ــق مجل ــد واف فق
ــة والعالجية  ــات الوقائي ــة بتقدمي اخلدم الصح
ــات  والعالج ــات  الفحوص ــراء  وإج ــى،  للجرح
ــة، وتقدمي خدمات  ــالت اخملتبرية اخملتلف والتحلي
ــي واخلدمات العالجية  ــي والطب التأهيل النفس
ــف العالج  ــة وتأمني تكالي ــتوياتها اخملتلف مبس
ــح وزارة اإلعمار  ــه، وأن متن ــراق وخارج ــل الع داخ
ــغال العامة القوات  ــكان والبلديات واألش واإلس
ــلحة واألجهزة األمنية، األولوية عند توزيع  املس
ــة  ــة احلكوم ــق خط ــى وف ــي عل ــع األراض قط
ــكان“.وتعمل هيئة التقاعد الوطنية على  لإلس
ــة جلرحى  ــوق التقاعدي ــوع احلق ــم موض ”حس
ــلحة واألجهزة األمنية. كما تتولى  القوات املس
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، التنسيق مع 
وزارة الصحة لفتح مراكز خاصة لتأهيل جرحى 
ــتمرارا  ــلحة واألجهزة األمنية.واس القوات املس
للنهج احلكومي في دعم القطاع الزراعي، فقد 
اقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس 
ــني  ــمول الفالح ــنة ٢٠٢٢)، وش ــوزراء (٧٠ لس ال
ــم  ــة بالدع ــة الزراعي ــارج اخلط ــم خ ــن ه الذي
ــويقها  ــراء احلنطة وتس ــي لعمليات ش احلكوم
ــن  ــالً ع ــة، فض ــتالم احلكومي ــذ االس ــى مناف ال
ــتالم احلنطة للموسم ٢٠٢٣ من  االستمرار باس
ــة،  الزراعي ــة  باخلط ــمولني  املش ــني  الفالح
ــراء بعد االستالم خالل  ــليمهم مبالغ الش وتس
ــاع  ــف القط ــي مل ــد اقصى.وف ــبوعني كح أس

ــوي، وافق مجلس الوزراء على ”تخويل وزارة  الترب
ــتثناء من تعليمات تنفيذ  التربية صالحية االس
العقود احلكومية والضوابط امللحقة بها لطبع 
ــادس  ــي للصف الس ــر االمتحان ــز الدفت وجتهي
ــع  ــتثناء طب ــرر ”اس ــا تق ــدادي حصراً“.كم اإلع
ــرار عدم جواز  ــور آنفاً من ق ــز الدفتر املذك وجتهي
ــوزارة التربية  ــماح ل ــع خارج العراق، والس الطب
ــف التربية  ــني حصرًا“.وفي مل ــي الص ــه ف طبع
ــوزراء (٢٥٨  ــراري مجلس ال ــاء ق ــا، تقرر إلغ أيض
ــام وزارة  ــنة ٢٠٢٢).وقي ــنة ٢٠٢٢)، و (٢٥١ لس لس
ــق التعليمات  ــة الكتب على وف ــة بطباع التربي
ــراءات األصولية مبا يحقق التنافس العادل  واإلج
ــة.  ــة واألهلي ــع احلكومي ــني املطاب ــفاف ب والش
ــل مبالغ الطباعة  ــل وزارة املالية على متوي وتعم
ضمن اإلنفاق الفعلي بنسبة (١٢/١)للوزارة.وفي 
ــف الطاقة ”وافق مجلس الوزراء على توصية  مل
ــنة ٢٠٢٣،  اجمللس الوزاري للطاقة (٢٣٠١٠ ط) لس
بحسب اآلتي :١. زيادة املبلغ اخملصص ليكون ١٠ 
ا بترولية  ــني دوالر بدالً من ٥ ماليني دوالر، كلفً مالي
ــي ضمن جوالت  ــتردة من كل عقد خدمة ف مس
التراخيص األولى والثانية والثالثة البالغ عددها 
ا أنّ عقود اجلولة الرابعة (الرقعة  (١١) عقداً، علمً
ــزم املقاولني  ا يل ــت بندً ــافية) تضمن االستكش
ــنوية لتمويل  بتخصيص (١٠٪) من املوازنة الس
ــا.٢. إلزام  ــة وتنفيذه ــروعات البنى التحتي مش
احلكومات احمللية بوضع خطة خمسية أو لثالث 
ــيق بينها والوزارات املعنية  سنوات، بعد التنس
ــم السياسات العمرانية، مبا يتالءم  اخلاصة برس
ــنويًا.٣.تقدم اخلطة من  ــغ اخملصصة س مع املبال
ــيق  ــى وزارة النفط للتنس ــات احمللية إل احلكوم
ــات احمللية إلجناز  ــود اخلدمة واحلكوم بينها وعق
ــني االهتمام  ــذ بع ــع األخ ــروعات، م ــك املش تل
ــترد  امللحوظات اآلتية:أ. املنافع االجتماعية تُس
ــص  التراخي ــوالت  جل ــذة  املنف ــركات  الش ــن  م
ــنويًا من ٥  ــب أالّ تكون الزيادة س النفطية.ب.يج
ــق من  ــني دوالر باملطل ــى ١٠ مالي ــني دوالر إل مالي
ــل الذاتي،  ــركات التموي ــنوية لش ــة الس املوازن
ــات االجتماعية في مناطق احلقول  لتقدمي اخلدم
والرقع االستكشافية، وتنفيذ مشروعات البنى 
ــتردة من كل  ا بترولية مس ــدّ كلفً التحتية، وتع
ــوالت التراخيص األولى  عقد خدمة في ضمن ج
ـــ. إلزام  ــغ عددها (١١).ج ــة والثالثة البال والثاني
احلكومات احمللية بوضع خطة خمسية أو لثالث 
ــيق بينها والوزارات املعنية  ــنوات بعد التنس س
ــم السياسات العمرانية، مبا يتالءم  اخلاصة برس
ــى أن يقرّ هذه  ــنويًا عل ــغ اخملصصة س ــع املبال م
ــوزراء/ الهيئة  ــس مجلس ال ــة (مكتب رئي اخلط
ــي ملف  ــني احملافظات)“.وف ــيق ب ــا للتنس العلي
الطاقة أيضاً، أقر مجلس الوزراء ”توصية اجمللس 
ــى توقيع  ــأن املوافقة عل ــة، بش ــوزاري للطاق ال
ــني وزارة  ــط اخلام ب ــز النف ــم جتهي ــرة تفاه مذك
ــراق، ووزارة الطاقة  ــة الع ــي جمهوري ــط ف النف
والثروة املعدنية في اململكة األردنية الهاشمية 
ــخ دخولها حيز  ــنة واحدة، بدءاً من تاري وملدة س
ــام ملحوظات  ــذ بعني االهتم ــذ، مع األخ التنفي
ــش مجلس الوزراء املوضوعات  وزارة النفط“.وناق
ــدول األعمال، وأقر اآلتي:  األخرى املدرجة على ج

”أوال/
ــد (ثالثا) من  ــة املذكورة في البن ــى اللجن ١- تُلغ
ــن املادة (٣)، املبينة في  ــادة (١)، والبند (ثانياً) م امل
ــة وغير  ــوال املنقول ــادرة األم ــون حجز ومص قان
ــابق.٢-  ــدة الى أركان النظام الس املنقولة العائ
ــروع  ــحب مش التوصية الى مجلس النواب بس
ــز ومصادرة  ــون حج ــل األول لقان ــون التعدي قان
األموال املنقولة وغير املنقولة العائدة الى أركان 
النظام السابق (رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧).٣- املتضرر 
ــز أو املصادرة  ــأن قرار احلج يتولى رفع دعاوى بش

أمام احملاكم اخملتصة.
ــار  ــني االهتمام مالحظات املستش ــذ بع ٤- األخ
ــس الوزراء.ثانيا/  ــس مجل ــيد رئي القانوني للس
ــل األول  ــون التعدي ــروع قان ــة على مش املوافق
ــون الهيأة البحرية العراقية العليا (رقم ١٨  لقان
لسنة ٢٠١٩)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته 
إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، 
ــات الدائرة  ــام ملحوظ ــني االهتم ــع األخذ بع م
القانونية في األمانة العامة جمللس الوزراء.ثالثا/ 
ــنة  ــرار مجلس الوزراء (١٠٧ لس ــد تنفيذ ق تأكي
٢٠١٦) بشأن تصفية شركة سنحاريب لتقنيات 
ــى وزارة الزراعة. ــة العامة التابعة إل الري احلديث
ــام وزارة املالية بتمويل،  ــة على قي رابعا/ املوافق
ــى احتاد احلقوقيني  ــاري دينار منحةً إل فقط، ملي
العراقيني، لترميم املقر العام لالحتاد وفروعه في 
ــريع قانون املوازنة  احملافظات وتأهيلها، بعد تش

العامة لسنة ٢٠٢٣“.
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متابعة / البينة الجديدة   
ــيس  تأس ــاكيرا  ش ــادت  أع ــل  ه
ــا العاطفية من جديد بعد  حياته
انفصالها عن جيرارد بيكيه؟ وفقاً 
ــبانية ، يبدو  لوسائل اإلعالم اإلس
ــدت احلب  ــد وج ــة ق أن الكولومبي
ــف املتوتر بني  ــرة أخرى.بعد املوق م
ــابق  املغنية والعب كرة القدم الس
ــة املاضية،  ــهر القليل ــالل األش خ
ــت اآلن أكثر  ــاه أصبح ــدو أن املي يب
ــه الكفاية  ــا في ــدوء مب ــدوءاً.. ه ه
ــان اآلن إلى عيش  ــث عاد االثن بحي

حياتهما.
ــد يكون هذا على الرغم من عدم  ق
ــباب التي جتعل  ــده أحد األس تأكي
ــدو أنها عثرت على حبٍ  املغنية يب
ــاكيرا حالياً  جديد، حيث تقوم ش
ــام حتى تبدأ  ــي لألي ــد التنازل بالع
ــلونة،  حياة جديدة بعيداً عن برش
حيث تخطط لالنتقال إلى ميامي 

ــان، عندما يبدأ  في منتصف نيس
طفالها عطلتهما املدرسية.

يقال إن جنمة الغناء وجدت حبيباً 
ــت به في  ــو رجل التق ــداً، وه جدي
ــت على عالقة به منذ  ميامي وكان
ــي ضمنياً أن  ــهر، مما يعن أربعة أش

قصة احلب السرية ترى النور اآلن.
ــي هذا  ــداً ف ــة ج ــائعات قوي الش
أن  ــن  ــم م الرغ ــى  ــف، عل املنعط
ــرف  ــي تع ــدة الت ــة الوحي املعلوم

ــه يعيش  ــل هي أن ــذا الرج ــن ه ع
ــدة األمريكية  ــات املتح ــي الوالي ف
وأنهما كانا يتقابالن طوال األشهر 
ــد تكون رحالت  األربعة املاضية. ق
ــتمرة إلى ميامي  الكولومبية املس
ــور هذه  ــع ظه ــة م ــر منطقي أكث

الرومانسية.
ــد توقعات  ــه ال توج ــني أن ــي ح ف
تقريباً تشير إلى إحتمالية حدوث 
ــه، فإذا مت تأكيد  مصاحلة مع بيكي

ــي اجلديد،  ــذا االنتماء الرومانس ه
ــدال الستار  ــيعني إس فإن ذلك س
بصورة نهائية لقصة حب شاكيرا 
مع بيكيه.ولم يتم تقدمي تفاصيل 
ــول إن الرجل  ــالف الق ــرى، بخ أخ
الغامض لم يكن حبيبها السابق 
ــه  ــذي واعدت ــو دي ال روا، ال أنطوني
ــاء بيكيه في كأس العالم  قبل لق
ــاكيرا أغنيتها  ٢٠١٠ حيث أدت ش

.Waka Waka الناجحة
 Nuestro ــة ــاً لتقارير صحيف ووفق
ــل اجلديد يدعى  ــإن الرج Diario، ف
ــن العمر  ــوركا إزكورديا، يبلغ م ج
ــة  ــا لرياض ــو مدربه ــاً، وه ٢٤ عام
ركوب األمواج. كما هو موضح في 
ــرة على  ــد من الصور املنتش العدي
ــيال ميديا، يبدو أن االثنني  السوش
قريبان جداً، على الرغم من أنه قد 
تكون العالقة مجرد صداقة قوية.

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

(السنة الثامنة عشرة) العدد (٤٠٨٨) - الخميس - ٣٠ - آذار - ٢٠٢٣
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فريــق التواصل الجماهريي الحكومي برئاســة األخ مستشــار رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى الناجــي يدعــو كافة اإلخــوة واألخوات من النخــب والكفــاءات العراقية من 
مثقفني ومفكرين وخرباء اُّـ تقديم افكارهم ومقرتحاتهم ورؤاهم ألجل مساهمتهم 
بايجــاد الحلول للمشــكالت التي تعاني منهــا البالد واِّـســاهمة َّـ تفعيل رؤيتهم 

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

رئيس تحرير جريدة «البينة الجديدة»
موبايل (٠٧٨٣٣٣٣٨٣٣٣)

شاكرين تعاونكم وتفاعلكم معنا

متابعة / البينة الجديدة   
ــة  ــة العلوية املقدس ــت العتب نف
ــوب حريق في مشروع  االنباء نش
ــوي  العل ــن  الصح ــعة  توس
الشريف. وذكر بيان العالم العتبة 
»تداولت بعض الوسائل اإلعالمية 
ــل  التواص ــع  مواق ــات  وصفح
ــي، أنباءً عن وجود حريق  االجتماع
في املنطقة املقابلة لباب القبلة 
ملرقد أمير املؤمنني (عليه السالم) 
ــدة املُقامة  ــعة اجلدي حيث التوس

خلدمة الزائرين».
ــرفة على  املش ــة  اللجن ــت  ونوه
ــعة «عن عدم وجود  أعمال التوس
ــة املذكورة  ــي املنطق ــق ف أي حري
ــي جتري  ــال الت ــا، وأن األعم وغيره

هي عمليات الهدم واإلزالة وقطع 
ــيلمان  الش  ) ــة  احلديدي ــواح  األل
والشيش) بواسطة آالت القطع».

ــدت على «عدم وجود أي حريق  وأك
ــة،  كاف ــعة  التوس ــق  مناط ــي  ف
ــية والفنية  ــإنَّ الكوادر الهندس ف
ــراءات  ــع إج ــع جمي ــة تتب العامل
ــق  وللمناط ــا  ألفراده ــالمة  الس
ــا، واملباني  ــمولة في أعماله املش

اجملاورة للتوسعة».

متابعة / البينة الجديدة   
ــان، عن  ــرة صحة ميس ــت دائ أعلن
ــي  ــني باجلهد الهندس ــاذ عامل انق
ــراء  ــرة ج ــات خطي ــا إلصاب تعرض
ــي املناطق  ــي ف ــم أرض ــار لغ انفج
ــال املتحدث  ــة مع ايران. وق احلدودي
ــان  ــة ميس ــرة صح ــي لدائ اإلعالم
ــي بيان  ــم الكناني ف ــد قاس محم
ــفى  ــاً في مستش ــاً طبي ان «فريق
ــدر التعليمي متكن  ــهيد الص الش
من أنقاذ عاملني باجلهد الهندسي 
نتيجه تعرضهما الصابات خطيرة 
ــي خالل  ــم ارض ــار لغ ــراء انفج ج
ــي احدى املناطق  معاجلة األلغام ف
ــي احملافظة». وبني رئيس  احلدودية ف
ــتار  الفريق الطبي الدكتور علي س
ــدالوي اخصائي اجلراحة العامة   املن
ــتقبل طوارئ املستشفى في  «اس

ــا جريحني من  ــاعة  (٧) صباح الس
ــدة  ــا لع ــي تعرض ــد الهندس اجله
ــم». وأضاف انه  ــي اجلس اصابات ف
ــني عمليات فتح  ــت للمصاب «اجري
باملعدة  االصابات  ــة  البطن ومعاجل
والكبد واالمعاء الدقيقة والغليظة 
واصابات في األيدي واألرجل وكسور 
ــات  ــا عملي ــت لهم ــددة أجري متع

ناجحة وتثبيت الكسور».

متابعة / البينة الجديدة   
االربعاء،  ــس  ام توفي صباح 
ــادق احلكيم جنل  ــيد ص الس
ــد  ــل محم ــهيد  الراح الش
باقر احلكيم. وقال رئيس تيار 
احلكمة السيد عمار احلكيم 
ــان له «مبزيد من الرضا  في بي
و  اهللا  ــاء  لقض ــليم  والتس
ــم رحيل  ــى إليك ــدره، ننع ق
ــا، العالمة  ــا وابن عمن أخين
ــهيد  صادق احلكيم، جنل ش

ــد باقر احلكيم  احملراب محم
ــليل أسرة  (رحمهما اهللا) س
ــم والتضحية». واضاف  العل
ــى  ــم قض ــادق احلكي أن «ص
ــعبه  ــة ش ــي خدم ــره ف عم
ــن خالل  ــني م ــوم املؤمن وعم
مصاحبته والده في معاناته 
جراء اإلضطهاد الديكتاتوري 
ــر  ــي أرض املهج ــم ف ــن ث وم
ــى لبى  ــة حت ــنوات احملن وس

نداء ربه راضيا مرضيا».

ــان العراقي على  ــة البرمل ــذي أُحيّي رئاس ــت ال ــي الوق  ف
ــتها منقطعة النظير وإصرارها بعناد الفت على  حماس
مترير قانون اإلنتخابات احمللية وفق نظام (سانت ليغو ١,٧) 
رغم كل اإلعتراضات والصافرات والتظاهرات والهتافات 
ــان او في  ــت قبة البرمل ــي أُطلقت حت ــواء الت الرافضة س
بغداد وعدد من احملافظات، فإنني في الوقت ذاته أمتنّى أن 
ــة البرملان بذات العنفوان الذي لصداه ووقعه  تكون رئاس
سمعه (ترس األذن) حتى الطرشان!! لتباشر فوراً بقراءة 
املوازنة العامة للسنوات الثالث (٢٠٢٣ و٢٠٢٤و٢٠٢٥) وأن 
ــبوع  ــاته على مدار األس ــد البرملان ألجل ذاك جلس يعق
ــعب انه ال يتعامل مع القوانني والتشريعات  ليثبت للش
بانتقائية وحسب ما تقتضيه املصالح احلزبية لألطراف 

السياسية!!
ــريعها بسرعة لم  ــرُّ إحلاحي على قراءة املوازنة وتش  وس
صة لتصريحات لنواب  يأت من فراغ بل نتاج قراءة متفحّ
ــة كبيرة من  ــوي على جمل ــا وهناك تنط ــر من هن تتطاي
ــة (اجلرّ  ــعرك أن هناك من ميارس سياس التناقضات وتش
ــراح والراحة يغنّي  ــرّ) أو إنه بصراحة وبكامل اإلنش والع
سويحلي و( جيب ليل واخذ عتابه) ومعذرة ملن يستمتع 

بصوت الربابة!!
ــون (ثائر مخيف) إن  ــن إئتالف  دولة القان ــول النائب ع يق
ــان قريباً جداً كون  ــوف يُطرح في البرمل ــون املوازنة س قان
قلت  ــد ان صُ ــل العجينة بع ــة مث ــة وليّن ــة رصين املوازن
ــذت وقتاً طويالً  ــل الوزارات واملعنيني وأخ جنت من قب وعُ
ــتدرك مؤكداً، إنها  ــا، لكنه اس ــتها ومراجعته في دراس
ــان النيابية  ــل اللج ــة داخ ــات دقيق ــهد مناقش ستش
ــتضاف إليها مطالب املكونات واحملافظات  ة إذ س اخملتصّ
ــية لضمان (حصصهم) من املوازنة. وإن  والكتل السياس
ــكب العبرات، قد يحتاج منذ الشروع  البرملان، وهنا تُس
بالقراءة االولى لها من (٦ -٧) أسابيع إلكمالها وإقرارها!!

ــة (معني  ــة النيابي ــة املالي ــو اللجن ــد  عض ــا يؤك  بينم
الكاظمي) ان اللجنة املالية لم تتسلّم حلد اآلن مشروع 
قانون املوازنة بكامل تفاصيلها وملحقاتها بل تسلّمت 
ــودة االولى فقط،  ويظهر ان هناك عجزاً كبيراً فيها  املس
ــروع  ــتبعد إعادة مش يقدر بـ(٦٤) تريليون دينار لكنه اس

املوازنة الى احلكومة!!
ــرّح  عضو اللجنة  ــى هنا حيث ص ــه القصة ال ــم تنت  ول
املالية البرملانية (مصطفى الكرعاوي) بأن املوازنة احلالية 
ــن زميله النائب (عارف  ــى (٤٥) يوماً إلقرارها، لك حتتاج ال
ح التصويت عليها قبل إنتهاء شهر رمضان  احلمامي) رجّ
ل  ــذا تتحوّ ــه الكرمية اآلن وهك ــارك الذي نعيش أيام املب
ــات، بينما إلقرار  ــا التصريح ــة) الى كرة تتقاذفه (املوازن
ــت قبة البرملان حتى  ــانت ليغو) ظل النواب حت قانون (س

ساعات الفجر األولى لتمريره.
ــل باملوازنة يحتاج  ــول: يا برملان، ان التعجي في اخلتام اق

الى( شرارة) وليس( اخلوط بجانب اإلستكان)!!

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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* رئيس التحرير التنفيذي

مليونان و(٣٠٠) الف متقاعد موجود في العراق ، وهذا الرقم 
ليس من عندي ، إمنا من  تصريح سابق  ملدير عام التقاعد، 
ــاس ان املتقاعد يعيل  ــا) الرقم في (٦) على  اس واذا ( ضربن
ــيقفز الى (١٣)  ــتة افراد فقط  ، فإن الرقم س كحد ادنى س
ــكان دول معروفة  ــا و(٨٠٠) الف .. وهو عدد يعادل س مليون

في العالم .
هؤالء الناس الذين افنوا شبابهم ، ماذا قدمت لهم الدولة   
ملواجهة ظروف احلياة الصعبة التي يعيشونها؟ عدا وعود 
ــحري او  ــل مصباح عالء الدين الس ــة ، اصبحت مث هالمي
ــدا في حلِّ  ــطوري  لن ينفعا، ولن يفي ــليمان األس خامت س
مشكلة طال امدها ، واستفحلت تداعياتها ، حيث اشتد 
ــتقبل ،  على املتقاعدين  الفقر، والضياع، واخلوف من املس

وهم على اعتاب احملطة االخيرة في حياتهم .
ــيزعل  عليّ الكثير من االخوة املتقاعدين ، فهم ال  اكيد س
ــاوي الذين ميرون به ، فهم  ــارة الى الواقع املأس يرغبون االش
أباة ، لكني اقدم لهم اعتذاري ، فاحلال الذي هم فيه ، يدعو 
اجلميع الى استمرار التأكيد على حالة اليأس التي تغطي 

حالتهم ..   
فإلى دولتنا العتيدة .. وحكومتنا املباركة .. اقول : 

ــن تدنّي  ــون م ــكريني يعان ــني والعس ــن املدني ان املتقاعدي
ــر منهم يعرّضون  ــب وتراكم الديون عليهم ، والكثي الروات
ــبب كثرة  ــم بس ــي مؤل ــلوك اجتماع ــى س ــهم ال انفس
ــد حاجاتهم  ــتدانة من االقارب واالصدقاء لس طلبات االس
ــول في  ــرّض للدخ ــاً للتع ــم أحيان ــية واضطراره األساس
ــتدانة من مجموعات باتت معروفة  عمليات الربا عند االس
ــاد ، والتضخم في  ــرية في ازدي للكثيرين ، فالطلبات االس
ــي نقصان ، واصبحت هذه الظاهرة  ــاد ، فيما الرواتب ف ازدي
ــال املتقاعدين ، دون ان نرى  ــمة لواقع ح املتناقضة ، هي س
اهتماما ملموساً من قبل الدولة ومؤسساتها التشريعية 

والتنفيذية..
ــا جماهيريا ، والنظر  ــب التقاعدي بات مطلب ان زيادة الرات
ــرعية واجتماعية ..  ــم  اصبح ضرورة ش ــى واقعهم املؤل ال
ــات تعاونية  ــيس جمعي ــن ان تبادر احلكومة الى تأس وميك
ــعار  ــواد غذائية بأس ــوي على م ــن  حتت ــة باملتقاعدي خاص
مدعومة .. هذا مطلب مقدور عليه الى جانب زيادة الرواتب 
، مبا يساوي واقع احلال املعيشي ..عوائل املتقاعدين ، تعاني 
شبح العوز ، في ظل غالء فاحش ، وقدرة شرائية ضئيلة ، 
ولو تسنى لوسائل االعالم التواجد امام منافذ توزيع رواتب 
املتقاعدين العسكريني واملدنيني ، لقدمت صورة كلها أسى 
ــة الوطن ، ولم يجنوا  ــراد قضوا جل أعمارهم في خدم ألف
ــوى اخلذالن ، ونكران اجلميل .. فمعظمهم ، يعجزون عن  س
ــط متطلباتها ألسرهم ، ولديهم  توفير حياة كرمية ، بأبس
ــل العني ،  ــا القلبُ قب ــا يدمعُ منه ــاً مؤملة؛ وأحداث قصص

تنضحُ بالتعب والهم والفقر..
ــد (٥٠٠) الف دينار  ــى املتقاع ــول ان يتقاض ــل من املعق فه

شهريا بعد خدمة (٢٥) عاما .. اين الضمير؟ 
Z_alhilly@yahoo.com

زيد الحلي  
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