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ــواب محمد  ــى رئيس مجلس الن التق
ــس  رئي ــاء،  األربع ــس  ام ــي،  احللبوس
ــورى اإليراني محمد باقر  مجلس الش
ــي بيان  ــاء ف ــي طهران.وج ــاف ف قاليب
ــي لرئيس  ــب للمكتب اإلعالم مقتض
ــي والوفد املرافق  البرملان  ، أن احللبوس
ــورى  ــس مجلس الش ــى رئي ــه التق ل
ــاف ، كما  ــد باقر قاليب ــي محم اإليران
ــي  ــس االيران ــي الرئي ــى احللبوس التق
ــي ، وكان احللبوسي قد  ابراهيم رئيس
ــى طهران . وفي  ــل أمس األربعاء ال وص
ــايش  ــأن األمني اعلنت قوات اس الش

الكردية ، عن إفشال مخطط وصفته 
ــتاني  ــزب العمال الكردس باخلطير حل
ــى  ــط عل ــدة ضب ــم، مؤك ــد اإلقلي ض
كميات كبيرة من املتفجرات والذخائر 
ــكرية.وجاء في بيان لالسايش ،  العس
ــاعي التي يبذلها  انه استمرارا للمس
ــتان من  ــم كردس ــن اقلي ــس ام مجل
ــتقرار املواطنني وإقليم  ــل أمن واس اج
ــت بتاريخ  ــإن قواته متكن ــتان ف كردس
ــان اجلاري في حدود محافظة  ١٧ نيس
ــن املواد املتفجرة  دهوك بضبط طن م
من نوع PETN و١٠ صواريخ كونكورس 
املضادة للدبابات و٢٣ محركا للطائرات 
ــا  قناع و١٢٠٠  ــة  الهجومي ــيرة  املس

ــازات و٣٧٥ مخزن اطالقات  مضادا للغ
ــار الى ان  ــالح الكالشنكوف. واش لس
ــع املتهم يونس  ــج التحقيقات م نتائ
ــم سليمان اظهرت ان هذا  احمد قاس
الشخص وصلت إليه هذه املتفجرات 
واالسلحة عن طريق مسؤول عسكري 
ــتاني  الكردس ــال  العم ــزب  حل ــع  تاب
ــدف ايصالها  ــني به ــى رودي حس يدع
ــتاني  ــلحي حزب العمال الكردس ملس
ــتعمالها داخل اقليم كردستان.  الس
ــس هيئة  ــن رئي ــر أعل ــب آخ ــن جان م
ــي،  ــد الدراج ــي محم ــع احلرب التصني
ــن ٥ مليارات  ــرف أكثر م ــراق ص أن الع
ــتيراد األسلحة واألعتدة  دوالر على إس

ــي ، أن  ــنوات.وقال الدراج ــالل ٨ س خ
قانون هيئة التصنيع احلربي شرع في 
ــى أن األمن القومي  عام ٢٠١٩، الفتا إل
ــالل توطني  ــن خ ــق م ــن أن يتحق ميك
ــدة. وأضاف،  ــلحة واألعت صناعة األس
ــة  ــدة تعبوي ــي فائ ــع احلرب أن للتصني
ــد، تعبوية   من حيث  واقتصادية للبل
ــالح  ــعر بأن الس ان اجلندي عندما يش
ــه  ــل البلد يزداد حماس ــوع داخ مصن
ــر توفير  ــال، واقتصادية   عب ــي القت ف
ــن ان تذهب الى  ــوال للدولة بدال م االم

االستيرادات
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ــرب عجائب  ــن أغ ــدة م إن واح
العملية السياسية في العراق 
ــني هو أن  ــدى لها اجلب ــي ين الت
بعض الساسة يهيمون في وادٍ 
بينما الشعب في وادٍ آخر، وشرّ 
ــك أن بعض  ــا يُضح ــة م البلي
ــعرون بحجم  ــة ال يش الساس
ومعاناة العراقيني السيما تلك 
ــرائح الفقيرة أو تلك التي  الش
ــر في  ــط الفق ــش حتت خ تعي
مفارقة (ال صايرة وال دايرة). ففي 
الوقت الذي يعيش العراقي في 
ــا دولة  ــة بوصفه ــة مصنف دول
ــا النفطي خالل  بترولية وإيرادن

ــهر واحد فقط (١٠) مليارات  ش
ــر في  ــب الفق ــد أن نس دوالر جت
ــد مضطرد األمر الذي  حالة تزاي
يطرح حزمة من األسئلة احلائرة 
ــي تبحث عن اجابة من قبل  الت
ــكني على مقود العملية  املاس
ــية برمتها .. واملفارقة  السياس
ــي كل دول العالم  األخرى أنه ف
ومنها على وجه التحديد الدول 
النفطية عندما ترتفع ايراداتها 
ــدر  ــاز املُص ــط أو الغ ــن النف م
ــذا االرتفاع ايجابياً  ينعكس ه
على مجمل أنشطة االقتصاد 
ــي  املعيش ــع  الواق ــى  وعل أوالً 
ــد أن الدول  ــعب ولهذا جت للش
ــة أغلبها دول متقدمة  النفطي
ــة ومزدهرة إالّ  ــعوبها مرفه وش

نحن في العراق نسير باملقلوب 
ــذي يجعلك تندب  وهو األمر ال
ــل  ــا يحص ــف مل ــك وتأس حظ
ــاً االيرادات  ــا جانب ــا تركن وإذا م
ــة املتحققة من تصدير  اخلرافي
النفط فإن هناك ايرادات كبيرة 
ــتحصالها من أنشطة  يتم اس
ــذ  ــارك واملناف ــات الكم وفعالي
ــىء والضرائب  ــة واملوان احلدودي
ــق  الوثائ ــى  وحت ــة  واجلباي
ــح للطالب  ــية التي متن املدرس
ــيتها  وأي معاملة يقوم بتمش
ــي أي دائرة حكومية  املواطن ف
ولكن ال أحد يكشف لنا حجم 
ــب حتديداً؟  ــن تذه ــا وأي اقيامه
ــرة حتى صار  ــو ما يزيد  احلي وه
ــعبي  ــال كما في املثل الش احل

ــع راس اخليط)؟  ــليله وضاي (ش
ــب بل هناك  ــس هذا فحس ولي
ــرة  خاس ــة  حكومي ــركات  ش
حتوّلت في دول أخرى الى رابحة 
ــراق فاألمر باملقلوب  أما في الع
ــركات  ــث حتوّلت ش ــاً حي ايض
رابحة عندنا بني ليلة وضحاها 
الى ( خسرانة) في وقت يغطّ ( 
األسطه) في سبات عميق وهو 
ــدري أم ال  ــواء أكان ي مغلس س
ــني (حانه ومانه  يدري اصالً!! وب
ــا يقول املثل  ــت حلانا) كم ضاع
.. مطلوب  ــي  العراق ــعبي  الش
ــعب  ــر وإالّ فإن الش ــادة نظ إع
ــر  ــوف يخرج غاضباً و(يكس س
ــا)  ــو راعيه ــل أب ــة وينع اجملرش

وحذارِ من غضب احلليم!!.
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أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيها جديدا 
لألجهزة األمنية يخص األسعار، فيما شدد على ضرورة 
العمل اجلاد من أجل حتسني إنتاج الطاقة الكهربائية.

ــة مجلس  ــي كلمة له خالل جلس ــال الكاظمي ف وق
ــد بتنفيذ كل القرارات  ــوزراء ، إن على الوزارات التقي ال
احلكومية، وأهمية التعاون املتكامل ملواجهة مختلف 

التحديات االقتصادية منها واخلدمية.

بغداد /

اموال العراقيني تذهب اُّـ جيوب أصحاب الكروش النتنة .. الصورة تجسـّد الحقيقة
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ــاء،  األربع ــس  ام ــاء،  الكهرب وزارة  ــدت  اك
ــي لنقل الطاقة  ــال الربط الترك قرب إدخ
ــوزارة ، أن وزير  ــان لل ــة. وذكر بي ــى اخلدم إل
ــرى اتصاالً هاتفياً  الكهرباء عادل كرمي اج
ــة التركي فاحت دومناز  ــا مع وزير الطاق مهم
ــترك بني البلدين  لبحث افاق التعاون املش
مبجال الطاقة والتخطيط لبرامج امنائية 
عالية املستوى تقوم على اساس التفاهم 
ــدم مصالح  ــا يخ ــترك ومب ــل املش والعم
ــرق  التط مت  ــاف  كهربائياً.واض ــن  البلدي
ــريع ادخال الربط الكهربائي  ملوضوع تس
العراقي التركي الى العمل، خصوصا بعد 
اجناز العراق التزاماته جتاه تهيئة اخلطوط 
ــة واحملطات التحويلية الالزمة لهذا  الناقل
ــيرا الى ان االحتاد االوروبي وافق  الربط، مش
مبدئيا كون شبكة النقل التركية مرتبطة 

مع شبكة كهرباء االحتاد االوروبي.

أعلنت وزارة الداخلية، امس 
ــاء، القاء القبض على  االربع
ــة قاضٍ  ــم ينتحل صف مته
ــي بغداد.وذكرت الوزارة ، أن  ف
مفارز مديرية مكافحة إجرام 
ــة  مكافح ــب  مكت ــداد،  بغ
ــور متكنت من  ــرام املنص إج

ــى متهم  ــاء القبض عل إلق
ــي  ــاض ف ــة ق ــل صف منتح
ــان،وإن  البي ــاف  بغداد.واض
قاضي التحقيق قرر توقيفه 
ــادة ١٦٠ من  ــكام امل وفق أح
ــات، مبيناً أنه  قانون العقوب
مت اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقه لينال جزاءه العادل.

نفت محافظة بغداد، امس األربعاء، فتح 
ــر مجاني.  ــة محاض ــني بصف ــاب التعي ب
وقالت احملافظة ، إن مواقع وصفحات على 
مواقع التواصل االجتماعي، غير رسمية 
ــر إعالنات  ــؤون التربية تنش ــة بش خاص
ــني بصفة  ــاب التعي ــن فتح ب تتحدث ع
محاضر مجاني، والتقدمي يكون من خالل 
املدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل 
ــة  احملافظ ــت  االختصاصات.ونف ــع  جمي
ــورات  هذه األخبار، محذِّرة من تلك املنش
ــي معها.ودعت  غير الصحيحة والتعاط
ــاء  ــى انتق ــة إل ــني كاف ــة املتابع احملافظ
ــمية للمديريات  األخبار من املواقع الرس
ــمي  ــة، أو من املوقع الرس ــة للتربي العام
حملافظة بغداد، على الويب والفيس بوك.

ــي،  ــن القوم ــار األم ــث مستش بح
ــم األعرجي ، مع نائب مساعد  قاس
ــرق  للش ــي  األمريك ــاع  الدف ــر  وزي
ــترول، عدة ملفات  األوسط، دانا س
ــاب، إضافة  ــق مبكافحة اإلره تتعل
ــول احلدودي  ــم اله ــى ملف مخي إل
وتطورات األزمة الروسية األوكرانية.

ــي ، إن األخير  ــب االعرج ــال مكت وق
استقبل مبكتبه امس االول الثالثاء، 
نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي 
ــترول،  س ــا  دان ــط،  األوس ــرق  للش
والوفد املرافق لها، بحضور السفير 
ــيد ماثيو  األمريكي في بغداد، الس

ــات تتعلق  ــدة ملف ــر؛ لبحث ع تول
ــتمرار الدعم  مبكافحة اإلرهاب واس
ــراق، إضافة إلى  ــي املقدم للع الدول
ــول احلدودي  بحث ملف مخيم اله
وتطورات األزمة الروسية األوكرانية.

ــة  أهمي ــى  عل ــي،  األعرج ــدد  وش

ــى داعش  ــط عل ــتمرار بالضغ االس
ومالحقته، ألنه مازال يشكل خطرا 
ــة والعالم،  ــى املنطق ــا عل حقيقي
ــول هو  ــى أن مخيم اله ــيرا إل مش
مصدر خطر حقيقي، وأن هذا امللف 

ميثل قلقا حقيقيا للعراق.

ــعبي،  الش ــد  احلش ــة  هيئ ــت  أعلن
ــس االربعاء، انطالق اليوم اخلامس  ام
ــرب  ــة، غ ــة االرادة الصلب ــن عملي م

ــة ، أن العملية  ــار. وذكرت الهيئ االنب
ــا داعش  ــاء على بقاي ــدف للقض ته
ــي الصحراء في  ــر معاقلها ف في آخ
ــوران وامللصي  ــة وح ــان العجرمي ودي
ــة  العملي أن  ــينيات.يذكر  واحلس

ــار  ــات، األنب ــي محافظ ــت ف انطلق
ونينوى وصالح الدين ملالحقة داعش 
ــاركة قوات من اجليش  اإلرهابي، مبش
ــريع  ــوات الرد الس ــرس احلدود وق وح

واحلشد الشعبي.
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بغداد / البينة الجديدة

ــركة العامة  ترأس مدير عام  الش
ــدى  ــراق إح ــد الع ــكك  حدي للس
ــيد  ــل الس النق وزارة  ــكيالت  تش
ــيني  ــم احلس ــواد كاظ ــب ج طال
ــر والنهوض  ــة التطوي ــس جلن (رئي
ــاً  اجتماع ــركة)  الش ــع  بواق
ــدراء املعنيني  ــم امل ــتثنائيا ض اس
في مجال النقل والتشغيل وآلية 
ــع املنقوالت مبا في ذلك  تطوير واق
ــتقات النفطية.واوضح مدير  املش
عام الشركة : يـأتي ذلك في اطار 
ــنت  ــل الكاب ــر النق ــدات   وزي تأكي
ــبلي  الش ــدر  بن ــني  حس ــر  ناص
ــود احلثيثة  ــرورة مواصلة اجله بض
ــر   ــككي زاه ــتقبل س ــاء مس لبن
وتعظيم  الوطني  االقتصاد  لدعم 

ــة، والعمل  ــكك املالي ــوارد الس م
ــويقية    ــذ تس ــاد   مناف ــى إيج عل
ــات  ــيق مع املؤسس اكثر بالتنس
ــات، فضالً عن  احلكومية باحملافظ

التجار واملستوردين لنقل البضائع 
ــارات   القط ــر  عب ــرى  االخ ــواد  وامل
ــك املقومات  ــكك متتل لكون الس
األساسية في مجال النقل اآلمن 

ــيادته على بذل  ــدد س واملريح.وش
ــل املعنيني  ــود من قب ــار اجله قص
ــرفة على التحميل  واللجان املش
ــط  باحلفاظ  ــادة النف ــغ مل والتفري
ــص  يخ ــا  فيم ــؤول  واملس ــام  الت
ــمالية)  والش اجلنوبية  ــة  (املنطق
بتجاوز كل أشكال الروتني والنزول 
ــل والبحث عن  ــع العم ــى مواق ال
ــويقية مبراجعة الدوائر  منافذ تس
احلكومية في املناطق بالنقل عبر 
القطارات لكونها الناقل الوطني 
ــي فضالً عن  االهتمام البالغ  املثال
لرفع  ــكك  الس ــة خطوط  بصيان
ــات وصول  ــزال اوق ــا واخت كفاءته
ــود والوقوف  ــواض النفط االس اح
ــات التحميل والتفريغ  على منص
ــل   ــادة بالكام ــول امل ــان وص لضم

وعدم تأخير وصول القطارات  .

األنبار / البينة الجديدة
ــاء  الكهرب وزارة  ــالكات  م ــتمر  تس
ــتنفارها  اس ــكيالتها  تش ــة  وبكاف
ــال ما عملت به من خطط  على اكم
ــل الصيف واحمال  ــتعداداً لفص اس
ــتهالك  الذروة وزيادة الطلب على اس
ــالكات  م ــارف  تش ــث  ــة، حي الطاق
ــاء  كهرب ــل  لنق ــة  العام ــركة  الش
ــطى على االنتهاء من  املنطقة الوس
ــداد - حديثة)  ــرب بغ ــط ( غ ــاز خ اجن
ــع  تصني ــر  عب ــة،  للخدم ــه  وادخال
ــراج ناقلة للطاقة  وتنصيب أطول اب
ــول يتجاوز  ــة األنبار بط في محافظ
(٨٠) متراً لكل برج ، خالل فترة عمل 

ــدات  ــة ومع ــود ذاتي ــية وبجه قياس
ــازن  مخ ــن  م ــا  توفيره مت  ــة  محلي

ــل العمل  ــركة .في حني يتواص الش
لتسليك آخر مقطع لربط ( املنطقة 

ــة  ــة ، ومحط ــد حديث ــة ، س الغربي
ــبكة  الش ــى  عل  ( ــة  حديث ــزالت  دي
ــف العمل لثماني  الوطنية بعد توق
ــاهم هذا الربط في  سنوات ،وسيس
ــة (حديثة ،  ــز اقضي ــك ازمة جتهي ف
القائم ، عنه ، راوه ، هيت و البغدادي  
).يذكر ان هنالك جهود كبيرة وبنفس 
احلجم جتري بوقت متزامن في جميع 
ــاً  ــماالً وجنوب ــات العراق،ش محافظ
وفرات أوسط وبغداد وتشمل جميع 
ــع)  وتوزي ــالً  ونق ــاً  القطاعات(انتاج
بغية ان تنعكس هذه اجلهود ايجاباً 
خلدمة املواطنني بزيادة ساعات جتهيز 

الكهرباء خالل الصيف املقبل.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتمرار  ــارة عن اس ــت وزارة التج اعلن
ــع  ــة توزي ــط واملتابع ــرة التخطي دائ
ــة  االلكتروني ــة  التمويني ــة  البطاق
ــن ٩٧ املعامل  ــزة في مركز متوي املنج
ــدر ، اكدت  ــع مدينة الص ضمن قاط
ــال  ابته ــرة  الدائ ــام  ع ــر  مدي ــك  ذل
ــا  ــت ان فرقه ــط وقال ــم صاب هاش
ــتمرة بتواجدها امليداني  الدائرة مس
ــي املعامل  ــز التمويني حل ــي املرك ف
ــع البطاقات  ــتكمال توزي لغرض اس

ــة االلكترونية للعوائل في  التمويني
ــت على  ــي عمل ــة والت ــك املنطق تل

ــة الغذاء  ــع منظم ــروع م هذا املش
التموينية  ــة  البطاق ــة  العاملي ألمتت

ــيط االجراءات واختزال الروتني  لتبس
ــذا اجلانب.  ــي ه ــد ف ــت واجله والوق
ــط  ــارت صاب ــر  اش ــب آخ ــن جان وم
ــة املواطنني  ــتمرارها مبقابل ــى اس ال
ــتماع الى  واملوظفني والوكالء  لالس
ــاد احللول  ــاكل واملعوقات وايج املش
ــب السياقات  وجتاوز املعوقات وحس
ــط ومبا يخدم الصالح العام  والضواب
مع توجيه االقسام املعنية باالسراع 
باجناز معامالت املواطنني ومبا يضمن 

حقوقهم ضمن القانون .
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البصرة / البينة الجديدة
ــالل متابعة تنفيذ  ــة ومن خ ــدت وزارة الزراع  أك
قرارات هيئة الرأي وتوجيهات السيد وزير الزراعة 
ــادة  ــرمي اخلفاجي، قيام الس ــدس محمد ك املهن
املدراء العامني للدوائر والشركات بتفقد حمالت 
ــيد مدير  احلصاد في احملافظات. حيث تفقد الس
ــي املهندس  ــاد والتدريب الزراع ــام دائرة اإلرش ع
ــات وممثل وزارة  ــث املالكي عضو غرفة العملي لي
ــرة، حمالت حصاد  ــى محافظة البص الزراعة ال
وتسويق محصول احلنطة في محافظة البصرة، 
ــول احلنطة و  ــادة أنتاج محص ــك من أجل زي وذل
ــن األهداف  ــوب والتي تعد م ــني نوعية احلب حتس
األستراتيجية لوزارة الزراعة. كما التقى السيد 
ــي،  ــب الزراع ــاد والتدري ــرة اإلرش ــام دائ ــر ع مدي
ــركة  ــمير راضي علوان  / مدير الش ــيد س بالس
ــرع البصرة ) بحضور  ــة لتجارة احلبوب ( ف العام
السيد هادي حسني قاسم/ مدير زراعة البصرة، 
ــتالم احلاصل من  حيث مت التباحث حول آلية اس
ــاءَ مبرحلة اخلزن  ــويق و أنته ــة مرحلة التس بداي
ــاكل  وخالل هذا اللقاء مت االطالع على أهم املش
والصعوبات التي ترافق العملية التسويقية من 

أجل أيجاد احللول املناسبة لها. 

البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
ــور محمد هادي  ــار الدكت ــد محافظ ذي ق عق
ــركة ( csces ) الصينية  الغزي اجتماعا مع ش
املكلفة بتنفيذ مشروع مطار الناصرية الدولي 
ــروع .وبحث  وذلك متهيدا الطالق العمل باملش
ــركة اخلطوات االولى للتنفيذ ،  الغزي مع الش
واملتعلقة بعمليات مسح االرض ورفع اخمللفات 
ــف االلغام واجراءات التنظيف النهائية  وكش
ــم ارض  ــار .ومت االتفاق على ان تقس الرض املط
ــذ العمل على االرض  ــروع الى اجزاء وينف املش
ــن االجناز ضمن  ــر مراحل متتالية ومبا يضم عب
السقف الزمني احملدد .وحضر االجتماع ممثلون 
ــلطة  ــاندة ومنها س عن عدد من اجلهات الس
ــي العراقية ، ودائرة بيئة ذي قار ،  الطيران املدن
ومنظمة ازالة االلغام ، ومديرية الدفاع املدني 

فضال عن ممثلني عن وزارة الدفاع.

بغداد / البينة الجديدة

 تواصـل الشركة العامة للصناعات التعدينية 
ــادن جتهيز  ــركات وزارة الصناعة واملع ــدى ش إح
تلفة  ــفلتية اخملُ ــا اإلس ــداد مبُنتجاته ــة بغ أمان
ــب الكميات واملُواصفات املطلوبـة .وقـال  وحس
ــركة املُهندس رافـد عبـد اجلليـل  دير عام الش مُ
جاسـم في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة 
ــاريع التابعة إلى  ــركة جهزت دائرة املش أنَّ الش
ــاك ( ٣٠ - MC ) املُنتج  ــة بغداد مبادة الكات ب أمان
ــفلتية وبكمية بلغت  في معمل املُنتجات اإلس
ــتخدم ألغراض  كعب والتي تُس ( ٤٣,٥٥٠ ) متر مُ
ــفلية  ــط الطرُق للطبقات السُ ــرش عندَ تبلي ال
والعلويـة .يُذكـر أن معمل املُنتجات اإلسفلتية 
في الشركة يقوم بإنتاج مادة الكات باك ( ٢٥٠ - 
MC ) وكات باك ( ٧٠ - RC ) والبرامي كوت والفلنت 
ــتك احلار وقير  نتجات املاس ــى مُ ــوت إضافة إل ك

اإلكساء والبراميـر .

كركوك / البينة الجديدة
ضمن زياراته امليدانية املستمرة 
لتفقد قطعاتنا املاسكة ضمن 
ــوك ، تفقد  قاطع عمليات كرك
ــرطة  ــوات الش ــد ق ــيد قائ الس
ــق صالح ناصر  ــة «الفري االحتادي
العامري» ، امس ، مقر وقطعات 
ــة  ناحي ــي  ف ــة  اآللي ــة  الفرق
ــوف  للوق ــوك  بكرك ــاض»  «الري
ــتجدات األمنية  ــى اخر املس عل
ــؤولية واالطالع  ــي قاطع املس ف
ــب القتالية واإلدارية  على اجلوان
واخلدمية .استهل السيد القائد 
التي استقبله  التفقدية  زيارته 
ــة  اآللي ــة  الفرق ــد  قائ ــا  فيه
ــد عناية  ــم احم ــد «باس العمي
ــن اللواء بقراءة  اهللا» وضباط رك
سورة الفاحتة ترحما على ارواح 
ــرطة االحتادية عند  شهداء الش
ــهداء املقام في مقر  نصب الش
الفرقة داعيا املولى تبارك وتعالى 

ــه  ــع رحمت ــم بواس أن يتغمده
ــيد  ــه ،بعدها عقد الس ورضوان
االحتادية  ــرطة  الش ــوات  ق قائد 
ــر الفرقة   ــي مق ــي ف ــر أمن مؤمت
ــد الفرقة اآللية  م خالله قائ ــدّ ق
ــام والواجبات  ــن امله ــازاً ع إيج
ــات وآخر  ــاح القطع ــن انفت وع
ــن  ضم ــة  األمني ــتجدات  املس
ــهد  ــؤولية الذي يش قاطع املس
ــل ابطال  ــة من قب جهود حثيث
ــي تطهير  ــرطة االحتادية ف الش
املسؤولية من مخلفات  قواطع 
ــب  ــة وتعق ــات االرهابي العصاب
اخلاليا النائمة له من خالل تنفيذ 
التوجيهات وحتقيق أعلى درجات 
ــترك  ــيق املش ــاون والتنس التع
ــوات األمنية  ــف الق ــع مختل م
ــارة جولة في  ــملت الزي .كما ش
ــيادته  ــام الفرقة افتتح س أقس
ــعب  ــا للشُ ــا  ١٢ مكتب خالله
ــة واخلدمية مت  ــام اإلداري واألقس

إنشاؤها مؤخرا بجهود الكوادر 
ــد  ــية ، وتفق ــة والهندس الفني
ــواء اآللي  ــؤولية الل ــع مس قاط
ــق  مناط ــي  ف ــث  والثال ــي  الثان

ــاه  باجت ــان  واذرب ــيف  (البوس
ــدا أحوال  ــة ) متفق ــار املاحل مط
ــجعان الذين أبدوا  املقاتلني الش
ــتعدادهم الدائم في الدفاع  اس

التي  ــة  األمني ــبات  املكتس عن 
ــا قواتنا البطلة في دحر  حتققه
ــة هذا  واجلرمي ــر  الش ــات  عصاب
وبارك السيد قائد قوات الشرطة 

االحتادية جهود املقاتلني االبطال 
ــالل حضوره  ــا ومراتب خ ضباط
ــار رمضانية في احد  مأدبة إفط
ــر اللواء اآللي  ــاط فوج مغاوي نق
ــي ضمن قرية اذربان مؤكداً  الثان
ــام والواجبات  ــذ امله على تنفي
وفق األسس السليمة ، وأهمية 
ــط  بالضب ــل  الكام ــزام  اإللت
ــي  ــل املهن ــكري والتعام العس
والعمل على أحياء دور وبطوالت 
اخوانهم في الشرطة االحتادية 
ــبيل  ــن بذلوا الكثير في س الذي
ــعبنا األبي وأن ال  عزة وكرامة ش
ــهداء واجلرحى  ــى دور الش ننس
ــبيل  ــال وما قدموه في س االبط
حترير ارض بلدنا العزيز من رجس 
ــاً  ، مثني ــة  ــات االرهابي العصاب
الضباط  ــود  ــيادته على جه س
ــي  البطول ــم  ودوره ــني  واملقاتل
ــلطة  في  تعزيز األمن وفرض س

القانون.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة خلدمات املالحة اجلوية  ــتقبلت الش اس
ــكادر التدريس  ــداً يتكون من ال ــاء املاضي، وف ،الثالث
وطالب اجلامعة التكنولوجية املرحلة الرابعة لفرع 
ــة أ.م.د  ــه  برئاس ــة اجلوية والتوجي ــة املالح هندس
ــاتذة  ــد املرافق له من االس ــم  والوف ــامت كرمي كاظ ح
ــركة الكائن  ــر الش ــارة علمية ملق ــي زي ــة ف والطلب
ــركة  ــار بغداد الدولي .وبني مدير عام الش داخل مط
ــب  ــادي خالل الزيارة:حس ــزار إبراهيم الزي ــيد ن الس
ــني بندر  ــل الكابنت ناصر حس ــر النق ــات وزي توجيه
ــام جميع  ــرع ابوابها ام ــركة تش ــبلي؛ ان الش الش
ــة االختصاص في مجال املالحة اجلوية انطالقاً  طلب
ــتمرين بني الشركة  من مبدأ التعاون والتفاعل املس
وطالب التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً، مت 
ــركة امام الوفد لالطالع على  استعراض مهام الش
ــا الرائد واملتميز  ــل املالحة اجلوية ودوره طبيعة عم
ــاء العراقي من خالل ادارة  ــيطرة على الفض في الس
ــة انواع  ــة لكاف ــة اجلوي ــيابية احلرك ــم انس وتنظي
ــي االجواء  ــادرة والقادمة ف ــرة واملغ ــرات العاب الطائ
ــرفو  ــة . ختاماً قدم مش ــارات احمللي ــة و املط العراقي
الزيارة إلدارة الشركة العامة خلدمات املالحة اجلوية 
ــكرهم وتقديرهم على حفاوة االستقبال معربني  ش

عن سعادتهم بهذه الرحلة العلمية القيمة.

ــل االجتماعي أثرت  ــك بأن تقنية التواص ال ش
ــني الناس،  ــي العيد ب ــى تبادل تهان ــلباً عل س
ــوخة  ــائل غير معنونة منس وحولتها الى رس
 ، ــن  اآلخري ــات  شاش ــى  عل ــق  للّص ــزة  جاه
ــي  ــز تواصل ــم عج ــاس أصابه ــم الن فمعظ
ــدون فيها على  ــل لدرجة يعتم ــة تص ومزاجي

ــاب وغيرها  ــبوك أو الواتس استخدام الفيس
ــن اإلتصال  ــداً ع ــل بعي ــائل التواص ــن وس م
ــئ لغرض  ــذي أنش ــق ال ــخصي بالتطبي الش
ــال أو الرد  ــل ! فأصبحت عملية إإلرس التواص
ــني أقرب  ــى ب ــا حت ــا أو تذكره ــن متييزه ال ميك
ــاس «اجلار»، مما أضعف الترابط االجتماعي  الن
ــل تكاد  ــد ، ب ــة العي ــد بهج ــري وأفس واألس
التكنولوجيا أن تلغي الزيارات وطقوس العيد 
ــذرة! فالعادات األصيلة  كأعراف وتقاليد متج
هي أن تتحول البيوت إلى فضاءات للتجمعات 
العائلية الكبيرة تتخللها زيارة األخوة واألقارب 
ــن  تتزي إذ  ــم،  عليه ــان  باالطمئن ــاء  واألصدق
ــهى األكالت واحللويات(الكليچة  ــد بأش املوائ
ــا ،  أما اجلانب  ــى الذكريات اجلميلة فيه )وتتل

ــة رغم خلوها من  ــر للمعايدة اإللكتروني اآلخ
املشاعر احلقيقية لكنها تنفع مع األشخاص 
ــافات  ــني خارج البلد أو في داخله مبس املغترب
ــا او خالل  ــارات به ــب الزي ــي يصع ــدة الت بعي
ــال) ، املوضوع له  ــامل (مث احلظر الصحي الش
ــباب عدة منها اإلدمان التكنولوجي الذي  أس
ــر بوصلة التواصل ، وحدث ذلك قبل ظهور  غي
كورونا وحجة عدم التواصل بسبب احلجر !  ، 
ــباب حقيقية كاالسباب االمنية ،و  ومنها أس
ــؤوليات ، وأحياناً عدم  االنشغاالت وزيادة املس
الرغبة بالتواصل واختيار العزلة في مناسبات 
كهذه…والسؤال املهم هل من املمكن أن تعود 
ــابقاً حضورية؟ أم  ــواء العيد كما كانت س أج

سنرضخ لألمر الواقع .

البد من التذكير بأن العديد من دول العالم 
املتقدمة اليوم ما كان لها ان تصل الى هذه 
الدرجة من الرقي واالزدهار لوال اميانها بدور 
ــي في حتريك  ــتثمار الوطن الفرد ودور االس
ــاد الوطني، ولكن  عجلة ومفاصل االقتص
ما يحزّ في النفس صراحة هو ان االستثمار 
ــواء أكان محلياً أم  ــوم س ــا الي ــي عراقن ف
ــاليب  اجنبياً يواجه عراقيل وتعويقا واس
ــلطان.  ــا من س ــزل اهللا به ــا ان ــة م روتيني
ــتثمرين احملليني  ولهذا فإن الكثير من املس
واالجانب عزفوا عن مشاريعهم التي أرادوا 
ــة نوعية، ولكنهم  من خاللها إحداث نقل
ــن ال يريد لهم خيراً  اصطدموا كما قلنا مب
ــن اذ نعول  ــراق تقدما، ونح ــل ال يريد للع ب
ــن إميانا قاطعاً  ــتثمار فألننا نؤم على االس
بأن انشاء مستشفيات وجامعات ومدارس 
وجسور وأنفاق ومجمعات سكنية وغيرها 
ــن خالل  ــق االّ م ــن أن يتحق ــر ال ميك الكثي
املستثمرين اخمللصني الذين يريدون أن يبنوا 
ــذا الوطن، ومن هنا فإنني أطالب كل من  ه
يعنيه األمر بالتحرك اجلاد الفوري لتشريع 
ــتثمار  ــجيع االس ــأنها تش قوانني من  ش
ومعاقبة كل من يحاول وضع العصي أمام 
ــك ال ميكن رؤية نهوض  دواليبه ومن دون ذل
ــل واملصانع  ــاالت متعددة كاملعام في مج
ــوم يحتاج الى  ــزارع .. العراق الي ــى امل وحت
كل شيء من أجل تشغيل االيدي العاملة 
ــني الزراعي والصناعي  والنهوض بالقطاع
ــرفاء واخليرين في  واألمل معقود على الش

العراق وهم كثر ان شاء اهللا .  
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ــنوات  ــراق صرف خالل الس ــدا ان الع  مؤك
ــارات دوالر  ــن ٥ ملي ــة أكثر م ـــ ٨ املاضي ال
على األسلحة واألعتدة.وتابع نعتمد على 
ــراكة مع القطاع اخلاص لعدم وجود  الش
ــفت  موازنة لهيئة التصنيع. في وقت كش
ــداد ، عدم ترحيب عدد كبير من  حركة امت
ــا في عقد  ــية مببادرته ــراف السياس االط
ــس اجلمهورية.وقالت  ــة انتخاب رئي جلس
ــان اخلفاجي ،  ــي احلركة جيه ــة ف القيادي
ــية لم  ان عددا كبيرا من االطراف السياس
ترحب مببادرتنا بعقد جلسة انتخاب رئيس 
ــا نأمل  ــت اخلفاجي  كن ــة. وبين اجلمهوري
ــركاء واالحزاب السياسية،  من بقية الش
ــاع التي حتدث  ــا الرافضة لالوض خصوص
لالشتراك معنا بعقد اجللسة.وتابعت اننا 
على يقني بأن التكتالت واالحزاب ستمنع 
ــا وان هنالك  ــادرة هذه، خصوص ــاح املب اجن

ــذا املقترح لتعارضه  احزابا غير مؤيدة له
ــع االحزاب  ــس جمي ــا، ولي ــع مصلحته م
مؤيدة لتلك الفكرة.واكدت اخلفاجي ان من 
ــب القانوني علينا طرح هذا املقترح  الواج
ــتوري  ــه، خصوصا مع اخلرق الدس الهميت
ــة، ولدينا  ــاب رئيس اجلمهوري ــدم انتخ لع
توجه اذا ما جنحت جلسة السابع من ايار 
ــة االحتادية بحق  ــاء واحملكم املقبل للقض
النواب الذين تعمدوا عدم حضور اجللسات. 
ــد تقدمت بطلب  ــة امتداد ق ــت حرك وكان
ــة في (٧)  ــة البرملان لعقد جلس الى رئاس
ــداد السياسي واالنتهاء  آيار لبحث االنس
ــة . على صعيد  ــان النيابي ــاز اللج من اجن
ــن وجود عمليات  ــر افاد مصدر أمني، ع آخ
ــة بالعاصمة  ــيط في قضاء الطارمي متش
ــت عمليات  ــه ”مت ــدر ، ان ــر املص بغداد.وذك
ــة، ومت  ــاء الطارمي ــن قض ــيط ضم التمش

اطالق النار من االبراج بسبب وجود حركات 
مشبوهة“.واضاف ان ”قائد عمليات بغداد 
ــى العملية  ــرف عل ــد ميدانيا ويش متواج
ــى االن“. من جانبه  ــتمرة حت االمنية املس
كشف املتحدث الرسمي باسم العشائر 
العربية في املناطق املتنازع عليها مزاحم 
ــني نحو  ــن توجه البيت الس ــت، ، ع احلوي
ــام.، فيما حذر من ظهور جماعات  االنقس
ــلحة جديدة.وقال احلويت في تغريدة  مس
عبر ”تويتر“، أن ”البيت السني متجه نحو 
ــوف تشهد  ــام واأليام القادمة س االنقس
ــية  ــة صراعات سياس الغربي ــات  احملافظ
ــذه الصراعات  ــائرية“.وأضاف، أن ”ه وعش
ــى صراعات  ــا بعد إل ــول فيم ــا قد تتح رمب
ــلحة تنتج ظهور جماعات مسلحة  مس
جديدة وهو ما يضع احلكومة والبرملان في 

مأزق صعب جدا“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــته  جلس ــوزراء  ال ــس  مجل ــد  عق
ــوم أمس  ــة ي ــبوعية االعتيادي األس
ــة  ــداد برئاس ــي بغ ــاء ف األول الثالث
ــيد  الس ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــرى  الكاظمي.وج ــى  مصطف
ــة األوضاع  ــة مناقش خالل اجللس
ــوف على  ــي البالد، والوق ــة ف العام
ــراءات احلكومية  ــير تنفيذ اإلج س

ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية 
ــن آثارها على العراق،  والتخفيف م
ــس الوزراء  ــدد رئيس مجل حيث ش
ــوزارات بتنفيذ  ــى ضرورة تقيد ال عل
ــة  ــة، وأهمي ــرارات احلكومي كل الق
التعاون املتكامل ملواجهة مختلف 
ــا  منه ــة  االقتصادي ــات  التحدي
ــس  مجل ــس  رئي ــه  واخلدمية.ووجّ
ــة اخملتصة  ــزة األمني ــوزراء األجه ال

ــي  ف ــعار  األس ــة  مراقب ــة  مبواصل
األسواق احمللية، ومالحقة املتالعبني 
ــعب العراقي وإحالتهم  بقوت الش
ــيد  الس ــتعرض  للقضاء.واس
ــتجدات  ــس مجلس الوزراء مس رئي
ــير  ــاع األمنية في البالد، وس األوض
ــكرية ملالحقة بقايا  األعمال العس
ــش اإلرهابية وحتقيق  ــات داع عصاب
ــاد بجهود  ــوة، وأش ــا املرج أهدافه

ــة مبختلف صنوفها  القوات األمني
انتصارات  ــق  ــا في حتقي وجاهزيته
ــة،  اإلرهابي ــا  اخلالي ــى  عل ــرة  كبي
ــعيها لبسط األمن في املناطق  وس
ــط بها عصابات اإلرهاب. التي تنش

ــتضاف مجلس الوزراء املكلف  واس
ــكادر  وال ــاء،  الكهرب وزارة  ــإدارة  ب
ــى  عل ــالع  لالط ــوزارة  لل ــدم  املتق
استعدادات موسم الصيف لتجاوز 

ــد  ق ــي  الت ــات  والعقب ــكالت  املش
ــبكات اإلنتاج والتوزيع.  تعترض ش
ه رئيس مجلس الوزراء الوزارات  ووجّ
واجلهات اخملتصة بتلبية احتياجات 
وزارة الكهرباء وفق ما مت إقراره خالل 
ــوزارة، وأيضاً في  ــر ال ــه إلى مق زيارت
ــات الدورية  ضوء مقررات االجتماع
الوزاري للطاقة.وشهدت  للمجلس 
اجللسة استعراض التقرير الوبائي، 

واإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة 
ــة في  ــود وزارة الصح ــا وجه كورون
تهيئة العالجات الطبية املطلوبة، 
ــي  ــات ف ــر اللقاح ــة توفي ومواصل
عموم البالد.وبعد أن ناقش مجلس 
ــة على  ــات املدرج ــوزراء املوضوع ال
ــدة قرارات  ــدول األعمال، أصدر ع ج

من بينها:
ــظ  ــام محاف ــى قي ــة عل *  املوافق

بلدية  النجف األشرف باستحداث 
في املدينة القدمية.

*  تولي وزارة املالية متويل وزارة املوارد 
املائية بـ ٥ مليارات و٧٥٠ مليون دينار 
ــة ملعاجلة  الطارئ ــال  األعم لتنفيذ 
الشحة املائية في محافظة ديالى.
*  تولي وزارة املالية بتمويل مؤسسة 
ــداع مببلغ ٥٠٠  ــت العراقي لإلب البي

مليون دينار.
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دياُّـ/
ــتهدفوا  ــر من تنظيم داعش اس ــدر أمني ، بأن عناص ــاد مص أف
ــائري في محافظة ديالى. وقال  ــد العش كاميرا حرارية للحش
ــرا حرارية  ــلحة القنص كامي ــم باس ــش هاج ــدر ، إن داع املص
ــى في اطراف  ــائري في محيط قرية البو موس ــد العش للحش
ــرق بعقوبة. وأشار إلى، أنه مت  ــمال ش قضاء املقدادية ٤٥كم ش
ــيط واسعة لتعقب  احباطه دون اي اصابات وبدأت عملية متش

خالياه.

عدّ رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس 
ــاوة تذكير  األربعاء، أن جفاف بحيرة س
ر املناخي الذي يهدد  ــر التغيُّ قاسٍ بخط
املستقبل، فيما دعا الى تفعيل مبادرة 
إنعاش بالد الرافدين التي طرحت العام 
ــال صالح في تغريدة له على  املاضي.وق
منصة تويتر، بحيرة ساوة، لؤلؤة اجلنوب 
ــر زيارتي لها  ــماوة، حيث اتذك في الس
ــاً، منبهراً  ــدي عندما كنتُ يافع مع وال
ــاً، أن جفافها  ــا وبريقها، مبين بجماله
أمر مؤسف وتذكير قاسٍ بخطر التغيّر 
ــداً وجودياً  ل تهدي ــكّ املناخي الذي يش
ملستقبلنا في العراق واملنطقة والعالم.
ــرورة التصدي  ــى ض ــح عل ــدد صال وش

ــة للعراق،  ــة وطني ــاخ أولوي ــر املن لتغيّ
مشيراً الى أن عدد سكان العراق اليوم 
أكثر من ٤١ مليوناً، وسيكون ٥٢ مليوناً 
بعد عشر سنوات، وستترافق مع زيادة 
ــاه. التصحر الذي يؤثر  الطلب على املي
ــحَّ  ــن أراضينا.وذكر، أن ش ــى ٣٩٪ م عل
املياه يؤثر اآلن سلباً في كل إنحاء بلدنا 
ــيؤدي الى فقدان خصوبة األراضي  وس
ــح، الفتاً الى أن  ــبب التملّ الزراعية بس
ــة من أكثر  ــي املرتبة اخلامس ــراق ف الع
ــاً جلهة نقص  ــة عاملي ــدان هشاش البل
ــذاء ودرجات احلرارة القصوى. املياه والغ

وتوقع صالح، أن يصل عجزنا املائي إلى 
١٠٫٨ مليارات متر مكعب بحلول العام 
٢٠٣٥ حسب دراسات وزارة املوارد املائية 
ــبب تراجع مناسيب دجلة والفرات  بس
ــدود وعدم حتديث  والتبخر في مياه الس

ــل مبادرة  ــاً، الى تفعي ــري، داعي طرق ال
ــي طرحناها  ــالد الرافدين الت ــاش ب إنع
ــت املوافقة عليها من  العام املاضي ومت
قبل مجلس الوزراء.وأكد اهمية تطوير 
ــتراتيجي لبناء  ــادرة كإطار س هذه املب
ــر داعم للموارد النفطية  اقتصاد أخض
ــة  ــوارد املائي ــي امل ــالس ف ــادي اإلف وتف
ــرة القرى  ــه في هج ــاف وتداعيات واجلف
ــة، مبيناً، أن  ــاف واألراضي الزراعي واألري
إنعاش بالد الرافدين هو مشروع للعراق 
ــم التهديد  وكل منطقتنا التي تتقاس
ــار إلى أن  ــر املناخي.وأش ــر للتغيّ اخلطي
املشروع يعتمد على برامج ستراتيجية 
ــث إدارة مياه  ــجير وحتدي ــمل التش تش
دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة 
ــط البيئية لبلدان املنطقة  ودمج اخلط

مع بعضها عبر التضامن املشترك. 

بغداد /

Ô„aäÌ¸a@èÓˆä€a@Ô‘n‹ÌÎ@ÊaäËü@›ñÌ@ÔçÏj‹ßa@NN@ÔibÓ„@ÜœÎ@êcâ@Û‹«

ــم محمد  ــادي في ائتالف دولة القانون جاس رجح القي
ــهرين  ــهد الش ــس االربعاء، ان يش ــر البياتي، ام جعف
املقبلني جهوزية احلكومة التوافقية والتي تضم جميع 
ــيرا الى ان هنالك  ــية واملكوناتية، مش القوى السياس
ــدى الطرف اآلخر وآراء تختلف عن التي  انفتاح واضح ل
ــي ، ان اختالف  ــال البيات ــي املراحل األولى.وق ــت ف طرح
ــر اجملتمعي هو أمر واقع اصبح عامليا وليس  االراء والتأثي
ــى الواقع احمللي نتيجة لوجود مواقع التواصل  فقط عل
ــال اآلراء واملعلومات واحلوار،  ــهولة انتق االجتماعي وس
ــكيل احلكومة وادارة  مبينا ان اي تدخل خارجي في تش
ــن القبول به  ــر مرفوض وال ميك ــة هو أم ــة العراقي الدول
خصوصا في املواضيع االستراتيجية والعالقة مع باقي 
ــنا في الفترة االخيرة تدخالت  الدول، خصوصا اننا ملس
ــجم مع الواقع العراقي ومحاوالت  من النوع غير املنس
جر العراق الى حالة من التوتر.واضاف البياتي، ان الوضع 
ــل مجلس  ــاء طرف داخ ــة اقص ــلت مرحل ــد ان فش بع
ــوار والتوافق، تغير  ــة اجلميع باهمية احل النواب، وقناع
بشكل كبير حيث ان هنالك آراء جلميع أطراف التحالف 
ــي تختلف عن تلك اآلراء التي طرحت في املراحل  الثالث
االولى، الفتا الى ان هنالك انفتاحا داخل املكون السني 
وحديث داخل املكون الكردي وانفتاح اخر داخل املكون 
ــل األجواء  ــدري ما يجع ــدا التيار الص ــيعي وحتدي الش
ــع انه رغم وجود جو تفاؤلي لكننا  تتجه نحو احلل.وتاب
ــاكل لن يكون بهذه السرعة  نعتقد ان االمر وحل املش
ــم احلكومة، مرجحا  فهو بحاجة الى فترة زمنية حلس
ــني جهوزية احلكومة  ــهرين املقبل ــهد فترة الش أن تش
ــا جميع املكونات دون  ــارك   فيه التوافقية التي ستش
اقصاء الي طرف كردي او سني او شيعي اضافة الى دور 
ــبك وااليزيديني وستكون  ــيحيني والش التركمان واملس

هنالك حلول واضحة جلميع العقبات والعقد.

بغداد /

@äÌÜfl@Üô@ÙÏÿë@‚Ü‘Ì@›‘néfl@kˆb„
_kjé€a@aà:@ÒÎb‡é€a@ÚÌÜ‹i

ــعار األغذية والطاقة  ــار البنك الدولي إلى موجة ارتفاع أس أش
ــتمرارها خالل  عبر العالم، بفعل احلرب في أوكرانيا، متوقعا اس
ــر إن احلرب في  ــي في تقري ــال البنك الدول ــنوات املقبلة.وق الس
ــواق السلع األساسية  ــبّبت بصدمة كبيرة في أس أوكرانيا تس
ــتهالك في العالم، مؤكدا أن  وغيّرت منط التجارة واإلنتاج واالس
ــعار ستظل عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام  األس
ــالل العامني املاضيني  ــعار الطاقة خ ٢٠٢٤.وأوضح أن ارتفاع أس
ــر البنك الدولي في  ــة النفط عام ١٩٧٣.وذك ــر منذ أزم كان األكب
بيان أن أسعار املواد األولية الغذائية - التي تعتبر روسيا وأوكرانيا 
ــد إنتاجها على  ــمدة التي يعتم ــيني لها - واألس منتجني رئيس
ــاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام ٢٠٠٨، مضيفا أنه  الغ
ــكل عام هذه أكبر صدمة للسلع األساسية التي نشهدها  بش
ــبعينات.كما توقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر  منذ الس
ــن ٥٠ باملئة خالل العام اجلاري، قبل أن تتراجع في عامي ٢٠٢٣  م
و٢٠٢٤، بحسب التقرير.أما بالنسبة للسلع غير املولدة للطاقة 
ــعارها  ــة واملعادن، فمن املتوقع أن ترتفع أس ــات الزراعي كاملنتج
ــى أن تنخفض في  ــي عام ٢٠٢٢، عل ــة تقريبًا ف ــبة ٢٠ باملئ بنس
ــنوات التالية.وتوقع أن تظل أسعار السلع األساسية أعلى  الس
ــة، وفي حال طال  ــنوات اخلمس املاضي ــط الس بكثير من متوس
ــيا فقد تصبح  ــات جديدة على روس ــد احلرب أو فرضت عقوب أم
ــاف أن هذا االرتفاع  ــا مما هو مرتقب حاليا.وأض ــى وأكثر تقلبً أعل
د  ــعار تترتب عليه كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّ في األس

م للحدّ من الفقر. بإعاقة التقدّ

ــان ، عن تقدمي شكوى عند  ــم خش ــتقل باس اعلن النائب املس
ــان ، ان  ــماوة.وقال خش ــة ضد مدير بلدية الس ــة النزاه محكم
ــا من أوليات  ــن تزويدنا مبا طلبن ــماوة ميتنع ع ــر بلدية الس ”مدي
ــاد املعروف عن قطع االراضي التي مت بيعها  ووثائق تتعلق بالفس
ــاد أخرى  ــا خالفا للقانون، اضافة الى قضايا فس أو تخصيصه
ــتثمارية وعقود املساطحة وايجار أموال  تتعلق باملشاريع االس
ــاول جمع وثائق  ــدي، وأنا أح ــة التي ل ــاف ان ”األدل البلدية“.واض
ــرة، وإن عرقلة  ــاد كبي ــا، تثبت تورط البلدية بقضايا فس تعززه
املدير ملهماتها الرقابية يعزز قناعتنا بتورطه شخصيا“، مشيرا 
ــكوى ضده الى محكمة حتقيق النزاهة إلمتناعه  ”لذا قدمت ش

عن تزويدنا مبا طلبنا، وسوف احلقها بحزمة من الشكاوى“. 

بغداد /

اِّـثنى/

ــزة األمنية  ــي األجه ــه الكاظم ووجّ
اخملتصة مبواصلة مراقبة األسعار في 
األسواق احمللية، ومالحقة املتالعبني 
ــي وإحالتهم  ــعب العراق بقوت الش
ــم العادل،  ــوا جزاءه ــاء لينال للقض
ــة  ــوات األمني ــود الق ــيدا بجه مش
ــا وجاهزيتها في  ــف صنوفه مبختل

ــارات كبيرة على اخلاليا  حتقيق انتص
اإلرهابية، وسعيها لبسط األمن في 
ــط بها عصابات  ــق التي تنش املناط
ــوزارات  ــي ال ــه الكاظم اإلرهاب.ووجّ
ــات اخملتصة بتلبية احتياجات  واجله
وزارة الكهرباء، وفق ما مت إقراره خالل 
ــوزارة، وأيضاً في  ــر ال ــه إلى مق زيارت

ــات الدورية  ــررات االجتماع ضوء مق
ــدد  ــوزاري للطاقة.وش ــس ال للمجل
ــاد من أجل  ــرورة العمل اجل ــى ض عل
ــة اجلهود  ــني اإلنتاج ومضاعف حتس
فيما يخص أعمال الصيانة والنقل؛ 
لضمان زيادة ساعات جتهيز املواطنني 

بالتيار الكهربائي.

@Ô‡√bÿ€a@NN@ıbiäËÿ€a@xbn„a@¥é§@ÒâÎäô@Û‹«@�aÖÜífl@
âb»ç˛a@ó±@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘‹€@aÜÌÜu@bËÓuÏm@âÜñÌ

ــدة) بعددها املرقم  ــي (البينة اجلدي ــرنا ف كنا قد نش
(٣٨٦٥) الصادر بتاريخ ٢٢٠٢/٤/٢٥حوارا مع مدير عام 
ــائية املهندس  ــاوالت االنش ــركة حمورابي للمق ش
ــعد الدين محمد امني. حيث وردت عبارة افتتحنا  س
ــن (طريق املوت ) ــر الثاني م ــة  األولى من املم املرحل

رمادي .حديثة بطول ٢٠كيلو مترا والصحيح أنه لم 
يفتتح حلد االن لذا اقتضى التنويه واالعتذار.

È�����������ÌÏ�‰��m

بحرية ساوة بعد الجفاف



ــادي الطلبة  ــزاع فوز ثمني من ن ــط من انت ــن فريق نفط الوس متك
ــاز لكرة القدم،  ــدوري العراقي املمت ــات ال بنتيجة ٣-٢ في منافس
ضمن منافسات اجلولة ٢٩ لدوري الكرة املمتاز. سجل نفط الوسط 
اوالً في الدقيقة السابعة عن طريق رسالن حنون، وفي الدقيقة ١٩ 
ــة لفريقه، وفي  ــتيفن بافور النتيج ــدل العب الطلبة احملترف س ع
الدقيقة ٣٧ سجل مراد محمد هدف نفط الوسط الثاني، لينتهي 
ــوط األول على هذه النتيجة. وفي الشوط الثاني عاد الطلبة  الش
ــان في الدقيقة ٥٠  ــة النتيجة عن طريق الالعب حمزة عدن ملعادل
ــث عن طريق  ــط هدفه الثال ــجل نفط الوس ــي الدقيقة ٨٩ س وف

رسالن حنون.

دوري  ــة  اجلوي ــوة  الق ــق  فري ودع 
ــارته امام  ــد خس ــيا بع أبطال آس
مومباي الهندي في اجلولة االخيرة 
ــات اجملموعة الثانية بهدف  ملنافس
ــدف  اله ــاي  مومب ــجل  رد.س دون 
ــي اللقاء في الدقيقة ٣١  الوحيد ف
ــب  ــوط األول. وكان يتوج ــن الش م
ــوة اجلوية الفوز أو التعادل  على الق
على مومباي الهندي بغية حصوله 
ــى دور الـ ١٦  ــى بطاقة التأهل ال عل
برفقة املتصدر من اجملموعة الثانية 
ــول  ــد دخ ــعودي بع ــباب الس الش
ــابية معقدة  ــة بعملية حس اجلوي
ــات  ــرق اجملموع ف ــج  نتائ ــار  بانتظ
ــع  رف ــة  النتيج ــذه  وبه ــرى.  األخ
ــة ٧ وهو  ــده للنقط ــاي رصي مومب
ــه للقوة اجلوية، لكن  الرصيد نفس
ــن فوزه  ــدي اعتمد م ــق الهن الفري
مبباراة الذهاب على حساب الصقور 
ليخطف بطاقة التأهل مستفيداً 

من املواجهات املباشرة.

العراقيّ لكرةِ  ادُ  ــتنكر االحتّ اس
ة، التَصريحاتَ  ــدّ ــدم ، ، بش الق
ــادي  ن ــسُ  رئي ــا  أطلقه ــي  الت
ــني  حس ــي  الرياض ــة  الديواني
العنكوشي باجتاهِ رئيسِ االحتاد 
ــلمان  ــيوي لكرةِ القدم س اآلس
ــاد العراقيّ  ــم، واالحت ــن إبراهي ب
ــان العاملة  ــرةِ القدم واللج لك
ــي، معلناً  ــه واإلعالمِ الرياض في

تقدمي شكوى للجنة االنضباط 
ــي التخاذ قرار  ــق العنكوش بح

رادع.
ــان   بي ــي  ف ــاد  االحت ــرب  واع  
ــات املُتكررة  صحفي«التَصريح
ــةِ والبعيدةِ عن  وغير املَوضوعيّ
تُ للحقيقةِ  ، والتي ال متَ ــعِ الواق
ــةَ  ــي منظوم ــةٍ وجتاف ــأي صل ب
ــانية  واإلنس ــم األخالقية  القي
ــتهدافِ  ــة، وذلك باس والرياضيّ

ــخصياتٍ لها باعٌ طويل في  ش
ــن محاولةِ  ــالً ع ــة، فض الرياض
ــانِ العاملة في  النيل من اللج
ــو جهداً  ــم تأل ــي ل ــاد والت االحت
ــن أجل  ــا متلك م ــت كل م وبذل

إجناح عملها».
ــاد  «االحت أن  ــان  البي ــح  واوض
إلى  ــميةٍ  ــكوى رس ــدم بش تق
ــاط وإحالة ملف  ــةِ االنضب جلن
ــاذِ القرار  ــاءات إليها التخ اإلس

ــي  العنكوش ــق  بح ــب  املُناس
ــي الهيأة  ــدُّ عضواً ف ــه يُع كون

ة». العامّ
ــيّ لكرةِ  ــاد العراق ــاب االحت وأه
قةِ  الدِ ــى  إل ــع  ــدم بـ»اجلمي الق
واالبتعاد عن  ــاتِ  التَصريح في 
نة، والنظر  ــخصَ ــارة أو الشَ اإلث
ــةِ  مصلح ــى  إل ــةٍ  ثاقب ــنيٍ  بع
ــل  والعم ــة،  العراقيّ ــةِ  الرياض
ــس الصحيحة  على وضعِ األسُ

ــغالِ  االنش ــن  م ــدالً  ب ــا  لكرتن
ــي ال  ــات الت ــالق التصريح بإط
تخدمُ وتسيء بشكلٍ كبيرٍ إلى 
مُستقبل العالقات مع احمليطني 
العربي والقاري»، مشيراً الى أن 
ــرأي والتعبير ال تعني  «حرية ال
ــاءة والتَشهير،  التجريحَ واإلس
ــرح األفكارِ  ــي فرصةٌ لط إمنا ه
ــى النهوضِ  ــاءة الهادفة إل البن

بواقع كرتنا».

ــي ادارة نادي  ــدر ف ــف مص كش
امليناء الرياضي  أن مدرب الفريق 
ــادر    ــمران غ ــف ش ــروي هات الك
ــى مدينته  ــرة متوجها ال البص
ــه تهديدات  ــف، بعد تلقي النج
من جمهور الفريق على خلفية 

ــي الدوري  ــة ف ــج املتدني النتائ
املمتاز لكرة القدم.

ــمران  وقال املصدر ان «هاتف ش
ــن جمهور  ــدات م ــى تهدي تلق
ــبب النتائج  ــاء بس ــق املين فري
ــات  ــة في منافس املرضي ــر  غي
ــره إلى العودة  ــدوري، مما اضط ال

ــى  عل ــاً  حفاظ ــف،  النج ــى  ال
سالمته».

وأشار إلى أن «الظرف الذي ترك 
ــمران فريق امليناء صعب،  به ش
السيما وان الفريق يحتل املركز 
ــي ترتيب فرق  ــل االخير ف ما قب
الدوري املمتاز برصيد ١٧ نقطة، 

مما يجعله مهدداً بالهبوط إلى 
دوري الدرجة األولى».

ــوض امليناء مباراته املقبلة  ويخ
ــي اجلولة  ــان ف امام نفط ميس
٢٩ اليوم اخلميس   على ملعب 

ميسان االوملبي.

ــارة إلى أن نادي امليناء  جتدر اإلش
يعد أول فريق من فرق احملافظات 
ــدوري العراقي  الذي فاز بدرع ال
ــدم ونقله إلى    ــاز لكرة الق املمت
ــرة بعد أن كان حكراً على  البص

فرق العاصمة بغداد.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــبوع احلالي  ــارية في األس يُناقش احتاد الكرة وجلانه الفنية واالستش
ــة تدريب منتخبنا  ــب لتولي مهم ــد من املدربني األجان ــات العدي ملف
الوطني للسنوات األربع املقبلة والشروع من اآلن باالعداد للتصفيات 
ــارات دينار  ــار عن تخصيص ٣ ملي ــط أخب ــة لعام ٢٠٢٦ وس املونديالي

سنويا لهذا التكليف .
ــا وهي تتطلع للخروج من  ــيرة تنتظر كرتنا محليا ودولي مهمات عس
عنق الزجاجة كما في كل مشاركة في التصفيات االسيوية املؤهلة 
ــني أو أدنى  ــرعة للتداول وكنا قاب قوس ــباب مش ــى املونديال واألس إل
ــرة في آخر املطاف حتت  ــوغ مرحلة امللحق وجاءت الصحوة متأخ لبل
إشراف مالك محلي كسب ٤ نقاط من مباراتني في حني عجز الطاقم 
ــاءات . نحن مع املالك الفني  ــوى ٥ نقاط من ٨ لق األجنبي من نيل س
ــاعدة  ــدا من الالعبني وطواقمه املس ــذي يعرف أدواته جي ــي ال األجنب
ويختار األنسب لتمثيل املنتخب من دون وصاية من أحد ويضع أصبعه 
ــار قبل  ــاء الفردية واجلماعية مبكرا لتصحيح املس على أهم االخط
ــخيص االخرين  ــاركات الدولية وال يعتمد على تش ــوض غمار املش خ
ــوائية .  ــكيلته اخلالية من اجملامالت واالختيارات العش ــي اعالن تش ف
ــلة اعتادوا على إداراتهم الفنية ملنتخباتنا في مراحل  مدربون باملراس
ــن تواجدهم في قلب احلدث  ــابقة من مقرات خارج البالد وغابوا ع س
ــاعدين لم تثمر نصائحهم وحساباتهم عن جدوى  وتركوا أمرهم ملس
فنية تتناسب وطبيعة التعاقد معهم في االشراف على كرتنا أسوة 
ــوات واضحة لم يتم ردمها في  ــارب أخرى هنا وهناك وبقيت فج بتج
ــي عقر دارنا  ــرافه على املنتخب ف ــدرب االجنبي باش ــة الزام امل قضي

وليس املشورة الفنية خارج السياقات املعهودة .
ــم مهمة قيادة  ــن أوكلنا له ــني األجانب الذي ــا عدد املدرب ــو أحصين ل
ــا في العقدين املنصرمني لكان الرقم مثيرا وما خصص من  منتخباتن
مبالغ يعد كبيرا لم جنن منها ما ينفع اللعبة ونتائجه الفنية لم ترتق 
ــبنا فيها أجياال من الالعبني بعهد  ــاحة املطلوبة التي كس الى املس
ــي الهنغاري في تصفيات  ــل األثمان ولنا بتجربة يوال تاالك اخرين بأق
ــتراليا  ــال املانيا ١٩٧٤ التي أقيمت في اس ــام ١٩٧٣ املؤهلة ملوندي الع
ــادة البرازيلي جورفان فييرا بعقد  ــيوية في العام ٢٠٠٧ بقي واألمم االس
ــهرين حصد فيها  ــواريز لش ــاعده س لم يتجاوز ٦٠ الف دوالر مع مس
ــيا مثاال على التميز. جتربة  ــا لقب أكبر قارة ووصافة غرب اس منتخبن
ــام ١٩٧٥ وتواصلت  ــجالت كرتنا في الع ناجحة أخرى حتتفظ بها س
ــكتلندي داني ماكلنن الذي اعتاد مع مساعده  لعامني مع املدرب االس
ــعبية واختيار العبني مواهب  الراحل عمو بابا على زيارة املالعب الش
ــهدنا تواجد االسكتلندي  دون أن يترك األمر لغيره في هذا اجلانب وش
ــدر للوقوف على أدواته الفنية املطلوبة ليبني  في مالعب مدينة الص
منتخبا يشار له بالبنان أرعب الفرق في خليجي الدوحة ١٩٧٦ وحقق 
ــماء الكبيرة  ــتويات فنية متطورة بأقل ثمن . األس نتائج مثيرة ومس
ــبة للعمل بدءاً  ليس وحدها من تصنع الفارق ما لم جتد أرضية مناس
من شكل دوري اللعبة الذي يرنو لالختزال في املوسم املقبل وطريقة 
ــبقة  اختيار الالعبني الرتداء قميص الوطن بال محاباة او توصيات مس
ــا تعانيه كرتنا من  ــرف القاصي والداني م ــاء لألصلح بعد ان ع والبق

غياب املواهب التهديفية وصناعة اللعب وضعف بعض املراكز .

=‰uc@—�»fl
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ــكتلندية، ، أن نادي  ــن» االس ــة «ذا ص ــفت صحيف كش
ــع الالعب العراقي مهند  ــيلتيك يرغب في التعاقد م س
ــة الدوري  ــي، أحد أندي ــر فريق هامارب ــاز، ظهير أيس جع

السويدي املمتاز.
ــكتلندي يطارد  ــيلتيك االس ــة إن «س ــت الصحيف وقال
ــن أجل تعزيز  ــد جعاز، م ــر العراقي مهن ــر األيس الظهي

اخليارات الدفاعية في االنتقاالت الصيفية املقبلة».
ــة بقيمة  ــيلتيك إمتام الصفق ــتهدف س وأضافت «يس
ــات الالعب  ــر بخدم ــترليني، للظف ــه إس ــي جني مليون

العراقي».
ــتيكوجلو، أبدى  ــيلتيك أجني بوس ــت ان «مدرب س وبين
ــاز، وطلب من اإلدارة التواصل مع  إعجابه بإمكانات جع

ناديه السويدي، حلسم الصفقة في امليركاتو املقبل».
ــر  ــارت الصحيفة إلى أن «جعاز يعد الظهير األيس وأش
ــمني املاضيني،  ــالل املوس ــويد خ ــي الس ــر إثارة ف األكث
ــبق أن لعب مع منتخب العراق حتت قيادة الهولندي  وس
ــرف على تدريب سيلتيك في املواسم  أدفوكات الذي أش

السابقة».

ــع املدرب  ــميا م ــو، التعاقد رس ــادي زاخ ــت ادارة ن اعلن
السوري فراس اخلطيب بديال عن املستقيل عبد الوهاب 

ابو الهيل.
ــادي  إن االتفاق مع املدرب  ــر الن وقال عمار فرهاد أمني س

اخلطيب حدد لغاية نهاية املوسم.
ــذي أبرم بني  ــد ال ــة العق ــى قيم ــاق عل ــاف ان االتف واض

الطرفني كان براتب شهري.
ــد كبير ، حيث  ــاد؛ أن اخلطيب لم يطالب بعق ــني فره وب
ــد «اخلطيب» لالدارة أنه جاء خلدمة النادي كونه العبا  اك
ــابقا في الفريق ويطمح أن يبدأ مشواره التدريبي مع  س

زاخو .
واشار الى ان اخلطيب وصل الى زاخو وحاليا يتم االتفاق 

على كل بنود العقد واالحتياجات إلمتام مهمته.
ــة له مع  ــدة تدريبي ــتكون اول وح ــد س ــوم غ ــع أن ي وتاب

الفريق.
واوضح ان املدرب سيقود الفريق أول مهمة له في اجلولة 
ــو حريري  ــتان على ملعب فرانس ٢٩ مبباراة ديربي كردس

أمام فريق نادي اربيل.
ــد انتهاء اجلولة ٢٨ املركز الثامن برصيد  ويحتل زاخو بع

٣٧ نقطة.

ــرطة  ــادي الش ــق ن ــق فري حق
ــوزاً كبيراً على  ــرة القدم، ف لك
ــم  ــه فريق نادي القاس مضيف
بثالثة أهداف دون مقابل، ضمن 
ــعة  ــة التاس ــات اجلول منافس
العراقي  الدوري  والعشرين من 
ــرطة  ــاز. وجاء هدف الش املمت
األول في الدقيقة ٣١ عن طريق 
الالعب محمد قاسم، وسجل 
احملترف السوري محمود املواس 
ــي  ــي ف ــرطة الثان ــدف الش ه

ــوط  ــة ٤٥ لينتهي الش الدقيق
ــرطة بهدفني  األول بتقدم الش
ــوط  ــم. وفي الش دون رد للقاس
ــرطة  ــب الش ــاد الع ــي ع الثان
ــم ليسجل هدفه  محمد قاس
ــدف  واله ــي  الثان ــخصي  الش
الثالث لفريقه في الدقيقة ٥٦ 

من عمر اللقاء.
ــرطة   وبهذه النتيجة رفع الش
رصيده للنقطة ٧٣ باملركز األول، 
بينما جتمد رصيد القاسم عند 
ــادس  ــة ٣٠ باملركز الس النقط

عشر.

متابعة /  ساجد سليم
استقبلت القنصلية العراقية في 
مشهد االيرانية فريق جودو نادي 
ــعبي الذي يعسكر  ــد الش احلش
ــات  ــا هناك حتضيرا ملنافس حالي
ــة اجلودو  بلعب ــي  العراق ــدوري  ال
ودية  ــزاالت  ن ــكر  املعس ــل  وتخل
االيرانية  ــات  واملنتخب االندية  مع 
الوفد عبدالكرمي  وقام باستقبال 
ــس البعثة العراقية  البصري رئي
ــد  ــور محم ــهد والدكت ــي مش ف
ــهد  القنصل في مش ــه  عبداالل
ومن ثم اقامت البعثة وجبة فطور 
ــي املتواجد  ــة الوفد العراق لكاف
ــل  القنص ــال  .وق ــهد  مش ــي  ف
ــه اننا  ــد عبداالل ــور محم الدكت
فخورون بحضور الوفود الرياضية 
ــهلنا لهم  ــهد حيث س الى مش
ــتية من  ــور اللوجس ــع االم جمي
اجل اجناح هذا املعسكر وذكر ان 

ــية الرياضية هي احد  الدبلوماس
ــعبية  الش ــية  الدبلوماس اذرع 
ــعى له وزارة اخلارجية  وهذا ماتس
العراقية من خالل تاكيدها على 
ــية العراقية  البعثات الدبلوماس
ــى هذا امللف  ــي اخلارج واكد عل ف
ــعوب  ــم للتقارب مابني الش امله
ــم الغراء  ــالل صحيفتك ــن خ وم
ــل الى وزارة  ــكر اجلزي اتقدم بالش
دعمها  ــة على  العراقي اخلارجية 
ــات الرياضية خارج العراق  للملف
ــس ايران  ــدول ولي ــي جميع ال وف

ــوزارة بالواقع  فقط الن اهتمام ال
ــي يعتبر مهما جدا مابني  الرياض
ــيوية .اما  ــة واالس ــدول العاملي ال
رئيس البعثة عبدالكرمي البصري 
ــة  بخدم ــن  نح اوال  ــال  ق ــذي  ال
ــع  بجمي ــة  العراقي ــة  الرياض
مفاصلها ويسعدنا اليوم عندما 
ــعبي  ــد الش ــادي احلش ــون ن يك
ــهد حيث قمنا  متواجد في مش
ــتقبلناهم  واس الواجب  ــة  بتادي
ووفرنا لهم كل ما يحتاجونه من 
ــزاالت مع فرق  ــكن ون قاعات وس

ايرانية. وذكر ان القنصلية عقدت 
رياضية مع  وبروتوكاالت  اتفاقات 
ــتقبال  ــب االيراني منها اس اجلان
فريق العراق باملصارعة ومنتخب 
ــزور خانة وقمنا  ــراق بلعبة ال الع
ــي بكرة  ــب العراق ــارة املنتخ بزي
القدم الذي تواجد مسبقا عندما 
ــران لكرة القدم  العب منتخب اي
ضمن تصفيات كاس العالم في 
ــاك بروتكول بني  ــران وايضا هن اي
والعراقي حول  ــي  االيران ــب  اجلان
ــاء قاعات رياضية في العراق  انش
وزير الشباب  ــيد  ــيكون الس وس
ــي ايران  ــال حاضرا ف ــان درج عدن
ــع االتفاقية مابني الطرفني  لتوقي
واختتم قائال نسعى دوما لتطوير 
ــر كل  ــة وتوفي ــة العراقي الرياض
ــرق العراقية التي  احتياجات الف

تعسكر في مشهد وايران .
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــة جنيب  ــة اللبناني ــس احلكوم ــق رئي عل
ــى حادثة  ــاء املاضي ، عل ــي، الثالث ميقات
ــس، رافضا إلقاء  ــوت» في طرابل «زورق امل
ــاز التحقيق.وقال  ــل إجن ــم جزافا قب الته
ــة مجلس  ــتهل جلس ــي في مس ميقات
ــة الوطنية أصابت  الوزراء: «هذه الفاجع
ــي في الصميم،  كل لبناني وكل طرابلس
ــانيا ووطنيا  ومن غير اجلائز أخالقيا وإنس
ــزن والفاجعة حرف األنظار  حتت وطأة احل
ــياقها القانوني  ــن س ــذه القضية ع به
والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى 
النهاية التي تفضي إلى كشف مالبسات 
ــببني  ــاص من املتس ــل واالقتص ما حص

ــم جزافا  ــاء الته ــض إلق ــا حصل».ورف مب
ــددا على إجراء  ــل إجناز التحقيق، مش قب
التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن 
الضغط االعالمي واالستثمار السياسي 
ــد  ــي الرخيص.وأك ــعبوي واالنتخاب والش
ــتتم متابعة القضية وفق األصول  أنه س
القضائية واألمنية، مشددا على «وجوب 
ــاملة منذ حلظة  أن تكون التحقيقات ش
ــى ما حصل في  ــالق املركب وصوال إل انط
ــدد في  ــة الى التش ــر، إضاف ــرض البح ع
ــالق املركب،  ــا حصل قبل انط متابعة م
ــة  ــزة االمني ــة االجه ــي مطالب ــا ف وايض
ــدد في األمن الوقائي لتالفي  كافة بالتش

حصول أي كارثة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــا  ــان األوروبيتان النمس ــت الدولت قبل
ــداد ثمن الغاز الطبيعي  وهنغاريا بس
ــي املورد إليهما بناء على اآللية  الروس
ــر  عب أي  ــكو،  موس ــا  طرحته ــي  الت
ــر اخلارجية  ــد وزي ــروم بنك».وأك «غازب
ــتدفع ثمن الغاز  الهنغاري أن بالده س
ــاء على اآللية  ــي املورد إليها بن الروس
ــكو، مشددا على  التي طرحتها موس
ــي إلى هنغاريا  أن إمدادات الغاز الروس
عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.وقال: 
ــي التالي  ــاز الروس ــداد الغ «موعد س
ــيتم  ــي ٢٢ مايو (٢٠٢٢)، وس ــدد ف مح
ذلك من خالل حتويل ثمن الغاز باليورو 
ــي (غاوبروم  ــورو ف ــابنا بالي ــى حس إل
بنك)، والذي سيحولها بدوره إلى روبل 
ــبورت»  ــرم أكس ــى «غازب ــلها إل ويرس
ــار الوزير الهنغاري إلى  الروسية».وأش
ــاز الطبيعي من  ــق الغ ــتمرار تدف اس
روسيا إلى هنغاريا كما هو مقرر، على 
الرغم من توقف اإلمدادات إلى بلغاريا، 
ــي. التي تعتبر دولة عبور للغاز الروس
فيما أعلن املستشار النمساوي كارل 
ــركة الطاقة  ــا وش ــر، أن النمس نهام
ــروط  ــاوية «أو أم في» قبلتا ش النمس
ــي بالعملة  الدفع مقابل الغاز الروس

الروسية الروبل.وقال ، إنه متت املوافقة 
على الشروط الروسية من خالل فتح 
ــد البنوك  ــب لدى أح ــاب مناس حس
ــى «غازبروم  ــارة إل ــي إش ــية، ف الروس
ــا  «قبلن ــار:  املستش ــاف  بنك».وأض
ــت احلكومة  ــروط الدفع، كما فعل ش
ــروط)  (الش أن  ــني  تب ــد  لق ــة.  األملاني
ــات (املفروضة  ــع العقوب ــى م تتماش
على موسكو). بالنسبة لنا، كان هذا 
ــدا وبلغاريا،  ــار إلى أن بولن مهما».وأش
ــواردة، رفضتا دفع  وفقا للمعلومات ال
ــي مبوجب اآللية التي  ثمن الغاز الروس
ــي واجهتا  ــكو، وبالتال طرحتها موس

مشاكل في توريد الغاز من روسيا.

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة

ــي  ــي ، ف ــاء املاض ــرب، الثالث ــارك املغ ش
ــتاين»  ــاع املنعقد بقاعدة «رامش االجتم
ــا بدعوة من  ــي أملاني ــة األمريكية ف اجلوي
ــد الدعم  الواليات املتحدة األمريكية حلش
املالي والعسكري ألوكرانيا.يظهر التواجد 
في ذلك االجتماع ما يبدو وكأنه تغير في 
ــكرية  ــف الرباط جتاه العملية العس موق
ــا، بعدما  ــي أوكراني ــة ف ــية اخلاص الروس
ــية املغربية قد اختارت  كانت الدبلوماس
ــاد بعيدا عن  ــابق موقف احلي ــي وقت س ف

ــل  ــنطن.وقد ممث ــكو وواش ــات موس جتاذب
ــر الوزير املنتدب لدى  ــرب في هذا املؤمت املغ
ــإدارة الدفاع  ــة احلكومة، واملكلف ب رئاس
ــا  ــي، فيم ــف لودي ــد اللطي ــي، عب الوطن
ــاف املغرب مع  ــر الصطف يبدو وكأنه مؤش
ــيا. ــات املتحدة األمريكية ضد روس الوالي

ــيق من  وقد حمل املؤمتر، الذي عقد بتنس
ــة االتصال  ــم «مجموع «البنتاغون»، اس
للدفاع عن أوكرانيا»، برئاسة وزير الدفاع 
ــذي صرح أمام  ــنت، ال األمريكي، لويد أوس
الدول املشاركة في االجتماع بأن «أوكرانيا 

ميكن أن تنتصر على روسيا».

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــاظ مبوظف  ــي، «باالحتف ــن التونس أذن األم
ــة  بتهم ــة  العمومي اإلدارات  ــدى  إح ــي  ف
ــس اجلمهورية  ــكاب أمر موحش ضد رئي ارت
ــاعد األول لوكيل  ــعيد».وقال املس قيس س
ــيدي  ــة بس ــة االبتدائي ــة باحملكم اجلمهوري
ــي، إن «النيابة العمومية  ــد جابر غنيم بوزي
باحملكمة االبتدائية باجلهة أذنت باالحتفاظ 
ــة  العمومي اإلدارات  ــدى  إح ــي  ف ــف  مبوظ
ــد رئيس  ــر موحش ض ــكاب أم ــن أجل إرت م
ــل ٦٧ من  ــكام الفص ــة مناط أح اجلمهوري
ــك يأتي على  ــح أن ذل ــة اجلزائية».وأوض اجملل

ــن التدوينات  ــر املوظف لعدد م خلفية نش
ــبكات التواصل اإلجتماعي تتضمن  عبر ش
ــب رئيس  ــا جلان ــويها وهضم ــاءة وتش «إس

اجلمهورية».

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

أن  ــية  الروس ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــخ «كاليبر»  ــرت بصواري ــا دم قواته
ــحنة  ــوي على ش ــتودعات حتت مس
ــرة  ــلحة والذخي ــن األس ــة م ضخم
ــى أرض معمل األملنيوم  األجنبية عل
ــا. ــوب أوكراني ــه بجن ــي زابوروجي ف

ــة قدمها  ــادة يومي ــك في إف جاء ذل
ــس األربعاء  ــاح ام ــني صب للصحفي
ــية  ــم الدفاع الروس ــدث باس املتح
ــذي أضاف  ــينكوف، ال إيغور كوناش

ــي استهدف  أن طيران اجليش الروس
٥٩ منشأة عسكرية أوكرانية خالل 
ــة املاضية.وأدت ضربات القوات  الليل
ــية خالل  ــة الروس ــة الفضائي اجلوي
ــل أكثر من  ــة املاضية إلى مقت الليل
ــدات القومية  ــن عناصر الوح ١٢٠ م
ــن  ــة م ــر ٣٥ قطع ــة وتدمي املتطرف
ــة  منظوم ــى  إل ــة  إضاف ــات،  املدرع
ــقطت  ــاع اجلوي.وأس Buk-M1 للدف
ــية ١٨ طائرة  الدفاعات اجلوية الروس
أوكرانية وصاروخا تكتيكيا  مسيرة 

من طراز «توتشكا أو».

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء  ــدي، الثالث ــؤول بولن ــار مس أش
املاضي، إلى أن السلطات البولندية 
ــى مطالبة  ــة عل ــزم املوافق ال تعت
ــداد ثمن الغاز  اجلانب الروسي بس
الطبيعي املورد من روسيا بالروبل.
ــت  ــا إذا كان ــؤال عم ــى س وردا عل

ــب  ــى املطال ــتوافق عل ــدا س بولن
ــية لدفع ثمن الغاز بالروبل،  الروس
ــدي للبنية  ــر الدولة البولن قال وزي
ــتراتيجية  ــة للطاقة االس التحتي
«لن  ناميسكي، للصحفيني:  بيوتر 
«يجري  ــؤول:  املس ــاف  ندفع».وأض
ــر  ــرص واخملاط ــي كل الف ــر ف النظ

ــزم األمر،  ــزون لها. إذا ل ونحن جاه
ــب،  املناس ــرار  الق ــاذ  اتخ مت  وإذا 
فنحن في وضع يسمح لنا برفض 
ــيا) في أي  ــدادات الغاز (من روس إم
ــتعدون لتحركات  وقت. ونحن مس
ــي، والتي تنص على  اجلانب الروس

إمكانية وقف اإلمدادات».

وكاالت / البينة الجديدة

اجرت الرئيسة املولدافية، مايا ساندو، الثالثاء املاضي 
ــة جمللس األمن األعلى على خلفية توتر الوضع  ، جلس
في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) املعلنة 
ــب واحد.وجاء في  ــن جان ــن مولدوفا م ــتقاللها ع اس
ــة املولدافية:  بيان صدر عن املكتب الصحفي للرئاس
ــى على  ــس األمن األعل ــة جملل ــاندو جلس ــدت س «عق

خلفية احلوادث في إقليم ترانسنيستريا».وأعلنت وزارة 
الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) 
املعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، في وقت سابق 
ــتهدفا هوائيات تابعة  من هذا اليوم عن تفجيرين اس
ــت الوزارة إن  ــي إحدى قرى املنطقة. وقال ملركز إذاعة ف
ــوى هوائيات  ــى تعطيل اثنني من أق ــن أديا إل التفجيري
ــج الراديو  ــادة بث برام ــذي يقوم بإع ــة، ال ــز اإلذاع مرك

الروسي، دون أن يصاب أحد.
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــدورة الثانية من  ــاز إميانويل ماكرون في ال ف
ــية الفرنسية بحصوله  االنتخابات الرئاس
ــوات مقابل ٤١٫٨  ــى ٥٨٫٢ باملئة من األص عل
ــرف مارين لوبان، وفق  لزعيمة اليمني املتط
ــد انتخاب  ــي أعي ــة. وبالتال ــرات أولي تقدي
ــية ثانية من  ماكرون (٤٤ عاما) لوالية رئاس
ــي  ــو أول رئيس فرنس ــنوات. وه ــس س خم
ــة خالل ٢٠ عاما،  ــاد انتخابه لوالية ثاني يُع
ــيراك عام ٢٠٠٢. منذ إعادة انتخاب جاك ش
وحسب هذه التقديرات، حصل ماكرون على 
ــته  ــوات مقابل ٤١٫٨ ملنافس ٥٨٫٢ من األص
ــتطالعات الرأي  ــك توقعات اس مؤكدا بذل
ــس املنتهية  ــى أن الرئي ــت عل ــي أجمع الت
ــدورة األولى  ــر حظا بعد ال ــه كان األوف واليت
ــي  ــرون ف ــي.ولد ماك ــراع الرئاس ــن االقت م

ــان  ــة أمي ــي مدين ــون األول ١٩٧٧ ف ٢١ كان
ــن متخصصني  ــا) من والدي ــمال فرنس (ش
ــة تضم ثالثة  ــن عائلة ثري ــي الطب، ضم ف
ــعيدة بني لعب  ــى طفولة س أطفال. وقض
ــة الرياضة والسفر للخارج. البيانو وممارس

ــواره بجامعة  ــاب إميانويل مش ــل الش واص
ــية بباريس ثم حصل على  العلوم السياس
شهادة عليا في الفلسفة السياسية من 
ــس الغربية)  ــر (ضاحية باري ــة نانتي جامع
قبل أن ينضم في ٢٠٠٢ للمدرسة الوطنية 

ــي تخرجت منها دفعات من قادة  لإلدارة الت
ــان ٢٠١٦ أسس  ــا احلديثة. وفي نيس فرنس
ــتقيل من  ماكرون حركة «إلى األمام»، ليس
حكومة  الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا 
هوالند في ٣٠ آب من العام ذاته. ولم مير عام 
ــية حتى متكن  على إطالق حركته السياس
ــة. ــول إلى قصر الرئاس ــن الوص ماكرون م
ــى عدة  ــالل واليته األول ــرون خ ــه ماك وواج
ــترات  أزمات لكنه صمد أمام عاصفة «الس
الصفراء» وقاوم انعكاسات خروج اململكة 
ــي  ــح ف ــي وجن ــاد األوروب ــن االحت ــدة م املتح
التعامل تداعيات وباء فيروس كورونا. وقبل 
ــى، اندلعت  ــية األول ــه الرئاس ــة واليت نهاي
احلرب الروسية على أوكرانيا، ليقود فرنسا 
ــاد إلى  ــا دوريا لالحت ــه رئيس ــا بصفت وأوروب

مجابهة فالدميير بوتني.
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لندن / وكاالت / البينة الجديدة
ــي بوريس  ــوزراء البريطان ــس ال ــرح رئي ص
ــروج النزاع  ــأن لندن ال تريد خ ــون ب جونس
ــدا أنه من  ــا عن حدودها، مؤك في أوكراني
ــها».وقال  ــاع عن نفس ــق كييف «الدف ح
 «Talk TV» ــاة ــث لقن ــون في حدي جونس
ــرج األزمة عن  ــة: «ال نريد أن تخ البريطاني
حدود أوكرانيا، ولكن كما قال وزيرنا للقوات 
املسلحة جيمس هيبي، فإن لدى أوكرانيا 
ــها».وكان وزير  ــاع عن نفس احلق في الدف

القوات املسلحة البريطاني جيمس هيبي 
ــرعي»  قد صرح بأنه من حق أوكرانيا «الش
ــات إلى أهداف على األراضي  أن توجه ضرب
ــية ملنع تزويد القوات الروسية التي  الروس
جتري عملية عسكرية في أوكرانيا.وحذرت 
وزارة الدفاع الروسية بريطانيا من حتريض 
ــيرة  ــيا، مش ــتهداف روس كييف على اس
ــتعد «لضرب  ــي مس إلى أن اجليش الروس
مواقع صنع القرار في كييف»، رغم وجود 

مستشارين أجانب فيها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــور  ــب إيغ ــاله، كت ــوان أع ــت العن حت
ــكايا  «كومسومولس ــي  ف ياكونني، 
ــقاق الصف  ــدا»، حول بوادر انش براف
ــا. ــليح أوكراني ــال تس ــي حي األوروب
وجاء في املقال: عارض وزير اخلارجية 
ــالنبرغ  ش ــندر  ألكس ــاوي  النمس
ــام أوكرانيا إلى االحتاد األوروبي.  انضم
ــه،  ــرا، في الوقت نفس ــي سويس وف
استخدموا حق النقض ضد إمكانية 
ــلحة وذخائر حديثة  إعادة تصدير أس
ــالل أملانيا. ــرة إلى كييف من خ خطي
ــح  ــام مالم ارتس ــي  يعن ــذا  ه ــل  ه
ــا» في  ــض ألوكراني ــف «مناه لتحال
ــؤال،  ــطى؟ عن هذا الس أوروبا الوس
ــد  «معه ـــ  ل ــام  الع ــر  املدي ــاب  أج
ــيرغي  س ــية»  السياس ــات  الدراس
ــس موقفا  ــوف، بالقول:هذا لي مارك
ــد أوكرانيا. على العكس من ذلك،  ض
هم يسعون جاهدين إلعادة أوكرانيا 

إلى طبيعتها. كل من هو ضد طغمة 
ــالص هذا  ــة يؤيد خ ــف اإلرهابي كيي
ــخاص  ــي الواقع، حتدث أش ــد. ف البل
ــرا  وسويس ــا  النمس ــي  ف ــون  مهم
ــاذ أوكرانيا من  ــن إنق ــوت عالٍ ع بص
ــكر.ملاذا خرجت أغنى  العس سطوة 
ــدة على  ــا، التي تعتمد بش دول أوروب
ــذه املواقف؟  ــي، مبثل ه ــاز الروس الغ
ــوى  الق ــض  بع ــن  ع ــدور  ي ــث  احلدي
ــية، وليس عن موقف الدول  السياس
ــاما ومير عبر  ذاتها. هم يعانون انقس
كل منطقة. هناك سياسيون يؤيدون 
إتخام نظام كييف بالسالح. وهناك 
ــل وقف احلرب،  ــرى أن من األفض دول ت
ــام كييف  ــلحة لنظ ــخ األس وأن ض
ــد. وهذان  ــيء جي ــن يؤدي إلى أي ش ل
املوقفان يتصارعان على الغلبة. ميكن 
ــا وسويسرا  أن تتغير مواقف النمس
ــرعة، كما ميكن أن تتغير مواقف  بس

إيطاليا وأملانيا.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــي ميريك غارالند  ــر العدل األمريك أعلن وزي
ــالده  ــز لب ــون يجي ــرار قان ــرة إق ــده فك تأيي
ــليم أوكرانيا «مباشرة» أصوال جمدتها  تس
ــب  مبوج روس  ــني  ملواطن ــة  األمريكي اإلدارة 
ــة  العقوبات األخيرة.وقال الوزير خالل جلس
ــيوخ إن «أول ما  ــس الش ــتماع في مجل اس
ــام به هو جتميد األصول». يتعنيّ علينا القي
ــن الطريقة  ــؤال ع ــي معرض رده على س وف

ــة األمريكية األموال  ــي تدير بها احلكوم الت
ــية اجملمدة، أضاف: «سندعم اقتراح  الروس
ــم من هذه  ــأن يذهب قس ــمح ب ــون يس قان
ــى أوكرانيا».وفي مطلع  ــرة إل األموال مباش
ــون األمريكيون  ــم البرملاني ــان لم يدع نيس
ي  اقتراح قانون يجيز للبيت األبيض أن يصفّ
أصوال تعود ملكيتها ألثرياء روس، وجمدتها 
ــات التي  ــدة مبوجب العقوب ــات املتّح الوالي
ــذه األموال  ــيا، وحتويل ه فرضتها على روس

إلى أوكرانيا.
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حيدر حاشوش العقابي

مرت كل باصات الشوق،
مرت الفواصل الداكنة التي 

تعيق لقاءنا
مرت االرصفة

ماحلة امام شرطي املرور
ومازال قلبي يعلق يافطة 

بيضاء
مكتوب عليها ممنوع النزالء 

لغيرك انت.. 
هل تعرفني ملاذا يبدأ قلبي 

بالغليان
كلما مرطغيان انوثك عليه.. 

هل تعرفني 
ملاذا لم متطر السماء،

الن عطرك غاب طويال عن 
مغازلة بجع الغيوم

وألننا بالكاد كنا ننتظر
ولم نحاول اللحاق بركب
احلنني املغلق برسائل 

الشوق… 
اآلن ادركت ملاذا حني اغفو
تنهضني صورتك الغائبة 

كنشيد قدمي
ملقاتلني خرجوا من احلرب

  بصمت وذهول
هل تعرفني ملاذا كلما يغرد

عصفور على بابي… 
العنك الف مرة

واقول ملاذا هذا الغياب… 
وحدك انت

حني يتبدل الزمن 
تبقني ملتزمة ببوح مؤجل.. 
وابقى انا مهزوما حامال ودي

بحقيبة الذاكرى..  

احللم اليعاد مرتني وانت 
حلمي

الذي الينفد
وانت القلعة احلصينة

التي كلما تكالبت عليها 
اوجاع الصمت

عادت باستغراق كثيف 
يشبه البارحة

    او يشبه اول امس.. 
او يشبه غدا كما هو متيسر 

اآلن.. 
اآلن ياسيادة االنثى.. 
ملاذا ارى الغيوم بيضاء

وانا على وشك ان ابوح 
باملطر

ملاذا احملك باصابعي
واشير بسبابتي… 
لشي من الذاكرة

يصلح ان ميدني بالتنفس… ،
سيمر العمر غريبا

والوقت غريبا
واملساء غريبا…. 

وستكون وحدها اصابعي
حتملك على طبق من 

االنتظار.. 
لن يكون حبك مرحلة ابدا
هو الذي اختزل السنوات 

بإمراة 
هي انت.. 

واختزل النايات 
بكمنجة صوتك انت… 

ولآلن ارهن عمري
من اجل حلظة واحدة… 

اكون معك
ال لشيء اال لكي اكون حرا

حني اقيم صالة احلنني
   على ثغرك

مناخ
نزار احلاج علي

رغم استهزائهم به، ظلّ صامتاً 
ــه، عندما تكلّم  حتى أنهى عمل

قال:
ــر ألخبركم  ــس لديّ الكثي _ لي
ــون أين أنتم  ــن هل تعلم به، لك

اآلن؟ 
_أنتم على جزيرة رملية صغيرة. 

ــا  ــادر، بينم ــفينته وغ ــب س رك
ت على كتفه... حمامة.  حطّ

خضوع
احسان علي

ــس مباهيا جنده،   صفق له إبلي
إمتطى حصان الزيف، شق جدار 
ــام، صاغ  ــيف اإلنتق ــح بس الري
الرقاب سلما جملده، نصبوه ملكا 

أبديا؛ إبتاعوا مقابر ألحفادهم.!

موت أحمر
اكرم ياور رمضان

تهُ  حَ ــود، نَطَ يفي أس ــومٍ صَ في ي
ــي  ف ــوهُ  ،وضع عتهُ صَ قَ فَ ــرة  بق
داً، ومن فوقه  ــداً هامِ س تابوتٍ جَ
ــورة البقرة،  ــنُ أحد املاللي بس يئ
ــنَ  : يا محاسِ كبَّر أحدهم وصاحَ

ف. دَ الصُ

ألم
أميرة صارم

ــث يختال  ــالم حي ــه األح قت طوّ
ــطور خلف الهامش ،  احلبر السّ
ــف أرواحهم فراحوا  ع نبش الضّ
ــبيل للعيش ،  ــن س ــون ع يبحث
ــم تعد البطون جترؤ على اجلوع  ل
ــتولي على  بينما بدأ الفراغ يس

األرجاء.

تضحية
مختار حميدي خالد

ــك به   واقتاده نشوان ..ظن  امس
ــن   ــك الوط ــه امس ــب ان املغتص
ــار .حمل  ــا ..ث ــعيه عبث ــب س ذه
ــجينه   ــع جلد س ..اقتل ــوطه  س
..مزق جسده  بعد نفاذ صبره مللم 
األشالء واحرقها  ..تبخر الشهيد 

وتعطر الوطن بازكى رائحة .

علي البدر
ــراقة أمل  ــاؤل واش ــة تف لوح
ــتقبل آمن. أجل..  وانتظار مس
ــالل تركيز   ــيٌ من خ ــقٌ لون عم
ــاب تدريجياً نحو  اللون لينس
ــكاس  ــالل انع ــن خ ــارج م اخل
ــة  ــث البهج ــرّاق حي ــي ب لون
واألمل.وحسب رأيي املتواضع.. 
أعتبر االستاذ علي عبد الكرمي 
مدرسة فنية عراقية صميمية 
ــاتذة رواد  ــا بلوحات أس تربطن
ــة  ــاء جماع ــابقني كأعض س
ــق اللوحات  ــداد حيث تنط بغ
ــول هنا  ــرى تصرخ لتق وباألح
الوطن.. هنا العراق.. هنا احلب 
ــق التاريخ..وهكذا  واألمل وعم
الى  ــاة  الفرش تتحول ضربات 

ــث  حي ــاذ  أخّ ــال  وانفع كالم 
ــاس  احس ــة  احلمام ــك  متتل
االرتياح لينفذ ألعماقنا ويزيح 
ــا تعب أو كدر أو هم دفني.  بقاي
ــرى  ــي ن ــز املتأن ــد التركي وعن
احلمامة وكأنها مستقرة على 
ــال حدود  ــة ب ــامة وفرح ابتس
األمان  ذلك  ــل  االمان..أج متنح 
ــاً  ــراباً وضياع أرادوه س ــذي  ال
ــا  أحالمن ــات ألن  ــن هيه ولك
متتزج بواقع جتذر بتلك األصالة 
ــوت  ــك البي ــي تل ــة ف العراقي
ــاء واالرادة  النق ــواب  أب وخلف 
ــيابية   ــة . نالحظ انس امللتزم
ــد بدا في  ــيم احلمامة ق جتس
منتهى الرشاقة خاصة وانها 
وسط تركيز لوني منحها بروزًا 

ا.بيوت قدمية عشنا  الفتًا ناصعً
ــت النخوة في  فيها حيث ذاب
ــي تصرفاتنا.  ــا وااليثار ف دمائن
نافذة لبيت قدمي يشع منها نورٌ 
. فرشاةٌ تتحدث لتقولَ  متدفقٌ
 ، ــةِ ــوتِ القدمي ــم البي ــا، رغ لن
ــاؤلَ واإلصرارَ يكمنُ  لكن التف
ــد الحظتُ من خالل  فيها.  لق
دراستي وحتليلِ لوحاتِ املبدعِ 
ــرمي أن لوحاتَهُ  ــد الك ــي عب عل
ا  ــسُ فكرًا عميقً ناطقة، تعك
ــا، وكان البد لنا  ــا والفتً ملتزمً
ــل واملواصلة  ــيخ االم من ترس
أفضل، فقد  ــادمُ  والق األبدية، 
ــروفٌ أكثرَ صعوبة،  مرَّت بنا ظ
ــا بنجاحٍ وتضحيات..  اجتزناه

نعم هكذا هي احلياة.

سعاد محمد الناصر

غرسَ النوى في مهجتي أشواقا

ا اليكَ فأدمت األحداقا شوقً

مازال إسمكَ يحتوي أيامنا

يهبُ الهناءَ ويزرعُ األخالقا
مازلتَ تكتبُ في سطوركَ قصةً

ال تنتهي حتى تُزيلَ نفاقا

فاكتب لنا في ما يوحد صفنا

لتشيع في كلِّ القلوبِ وفاقا

نشكو  أميرَ السيفِ حال شتاتنا

ال من ترى بني الصفوفِ شقاقا
ستظل واسمكَ رايةً خفاقةً

وتعيدُ في كل النفوسِ وفاقا

ملنا عُ شَ فادعو لنا فيما يُجمّ

يبقى يُطالُ بشأوهِ اآلفاقا
لّ العلوم شريعةً أغنيتَ في كُ

فكراً عمالقا حتى برزتَ مُ

ا وغرستَ في دنيا العلومِ مواقفً

فكأن فيها للدروسِ مذاقا

تستنبطُ الفكرَ الصحيحَ ملنهجٍ

متقدما نحو العال سبّاقا

ا لِّ العلومِ مناهجً وكتبتَ في كُ

من بعد جهلٍ رافقَ اإلمالقا

د يا علي لكي تعيد حقوقنا عُ

اقا .عن وطنِ الهدى فُسّ فتُزيلَ

ساموهُ في نهبٍ وهدر دمائه

لم يعرفوا في نهجهم أخالقا

نهبوه حتى بانَ في نياتهم 

راقا أن ميسحوا فيما جنوهُ عِ

لة  ١. أن تكون املادة غير مطوّ
وليس فيها اسهاب.

٢. تعزيزها باالسم الكامل 
ــخصية  الش ــورة  والص
الذي متت  وصورة الشخص 
ــة عنه  ــه أو الكتاب محاورت
ــع  ــة . م ــة نقدي ــي دراس ف

التقدير .

األعزاء الكتاب والشعراء واألدباء
الرجاء االلتزام بضوابط النرش 

نص

قصيدة 

صوت آلخر الغياب

ألنكَ عيلّ

قصص قصرية جداً

الفنان التشكييل العراقي عيل عبد الكريم و(محامة متنح األمان)
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كاظم السعيدي
        

  جاءت رواية الكاتب الراحل، زاخرة 
بهجرة الطبقة الكادحة من الريف 
ــة، هرباً من ظلم اإلقطاع  الى املدين
ــا من تقاطعات  بالرغم ما تتخلله
ــاً من  ــردي، إنطالق ــط الس في اخلي
ــه  ــم الغالف الذي يدلُّ لباس تصمي
ــة، وينبغي  ــخصية بغدادي على ش
أن يكون لباسه ريفياً، بنيت الرواية 
على محاور ثالث، وأولها هجرة عائلة 
ــاعي الى املدينة،  الفالح خلف الس
للبحث عن حياة أفضل، حيث هرب 
ــالم، ليبيع  ــه حتت جنح الظ بعائلت
بقرته في السوق ويرحل الى بغداد. 
ــى العهد اجلديد، الذي  وعندما أعط
ــتبدله  ــقط حكم امللكية واس أس
ــه الزعيم   ــم جمهوري، يترأس بحك
ــم، الذي أعطى فرصة للفقراء  قاس
ــى  ــي عل ــوزع األراض ــني، ف واملعدم
ــن  م ــا  صادره أن  ــد  بع ــني،  الفالح
أصحابها وهم كبار املالكني ( ٢٩) مما 
جعل الطبقة الكادحة تلتف حوله 

وأصبحت من مؤيديه وأنصاره.
ــات القائد  ــه صف ــم وجدوا في ألنه
ــة.  البائس ــر حياتهم  املنقذ لتغيي
ــم، فزار  ــغف به وكذلك الزعيم ش
ــي  ــة ف ــكناهم البائس ــق س مناط
ــن  م ــة  املبني ــزرة،  واملي ــاكرية  الش

الطني وجذوع النخيل.. فصار يهتم 
ــني أحوالهم،  ــر بتحس ــم ويفك به
ــزري. امل ــم  واقعه ــن  م ــم  لينقذه

ــن الفقر واجلهل  ــونه م الذي يعيش
ــكان امليزرة،ألن  ــرض. وخاصة س وامل
ــوأ حال، فهم يسكنون  حالهم أس
ــطيط) الذي ترمى فيه  قرب نهر (ش
ــالت العاصمة  ــاه اجملاري من فض مي
ــا ال تطاق، مما  ــي رائحته ــداد. الت بغ
ــرات كثيرة  ــم يزورها م ــل الزعي جع
ليلتقي بأهلها. فتألم حلالهم، وراح 
ــم، فتقدم  ــن مطالبه ــألهم ع يس
إليه رجل مسن وهو خلف الساعي 
ــرح له  ــه، وش فحياه وعرّفه بنفس
ــن نعاني  ــزرة. قائالً: نح ــاة املي معان
من عدم وجود املاء الصافي وظلمة 
ــتجاب  ــى الفور اس ــوارع، وعل الش
ــم حنفيات  ــدت له ــم. وم ملطالبه
ــوارع امليزرة.  املاء الصافي ونورت ش
ثمَّ أضاف الزعيم قائالً: إنَّ طموحنا 
ــب.. نريدكم  ــذه املطال ــن ه أكبر م
ــوت مبنية من  ــي بي ــكنوا ف أن تس
ــاء والكهرباء.  ــزودة بامل ــوق وم الطاب
ــي يعيش  ــة. ك ــوارع مبلط وذات ش
العراقي حياة كرمية تليق به.. وسوف 
ــكنية  الس األراضي  ــم  توزع عليك
ــي معاناتكم. وبعد  عن قريب تنته
ــندات  ــه س فترة وزع الزعيم بنفس
ــتلمه  ــند اس التمليك، كان أول س
ــه الزعيم،  ــاعي وصافح خلف الس
ثمَّ قبّله وعندما عرف ظرفه البائس 
ــا. وعائلة  ــه راتبا تقاعدي خصص ل
ــا أبواب رزق  ــاعي فتحت أمامه الس
ــة  حتب  ــا عائلة طيب ــرة، ألنه ،كثي
ــاعدة اآلخرين. وأما احملور الثاني  مس
ــني غازية  ــية ب ــي اللعبة اجلنس فه
بنت عبود الشرطي، سالم وياسني 
ــرة اللص احملترف، الذي أقنع  أبو طوي
ــي تعتبر  ــرب معه، والت ــة باله غازي
ــر،  ــزرة بجمالها اآلس ــزا املي مونالي

ــو طويرة،  ــني أب والتي أعجبت بياس
ــر الرجولة،  فوجدت فيه كل مظاه
ــجاعة بعد أن  القوة واجلمال و الش
ــقاوات  ــهاب األعور أحد ش أهان ش
ــيء  ــن اجمل ــه م ــيخ، ومنع ــاب الش ب
ــن العالقة  ــح.. لك ــوة فلي ــى قه إل
ــرة وغازية  ــو طوي ــة بني اب العاطفي
ــة إجتماعياً وال عاطفياً.  غير متوازن
ــا بعقدين من  ــزوج ويكبره ــه مت ألن

ــب قد ترك احلبل  ــن، وهنا الكات الزم
ــاً. ألن احلدث  ــارب مفتوح ــى الغ عل
ــرطي.  ــرف عبود الش ــد طعن بش ق
ــاب..  ــرك فليح دون حس ــف يت فكي
ــمية ألبي طويرة  ألنه زوّج أخته نش
ــرّد، وهذا خطأ جسيم إرتكبه  املش
ــو دور فليح،  ــح. واحملورالثالث ه فلي
ــو طويرة،  ــا فعله اب ــذي إعترف مب ال
ــقاوة  الش ــان  أه ــا  عندم ــة  وخاص
شهاب األعور، ألن فليح لديه صالة 
ــن الالعبني النقود  ــار ويأخذ م للقم
ــب. حيث  ــاعات اللع ــى مدار س عل
ــرفاً على صالة  جعل أبو طويرة مش
ــرّد ولم يعرف  ــاً أنه مش القمار،علم
ــبه. ودفعه الطمع،  ــبه وال نس حس
ــمية، التي كاد  ــه نش ــه أخت ليزوج
قطارالعمر أن يغادرها. لذلك أصاب 
ــد املثل القائل:  فليح الهوس بتردي
ــنت إليه) لكنه  ــرَّ من أحس (إتقِ ش

ــع املال،  ه جم ــخصية غبية همّ ش
فوضع ثقته  بأبي طويرة املشرّد. مما 
ــال فليح وذهب  ــرق م حدا به أن يس
ــمية. الذي صار قالدة على جيد  نش
ــو طويرة، ثمّ  ــة، واملال بجيب اب غازي
ــة. وقد مرَّ  ــة مجهول ــرب الى جه ه
اخليط السردي بتقطعات من خالل 
ــل النهاية  ــب فجع ــالت الكات تنق
ــام اإلنتفاضة  ــة. وذلك بقي مفتوح
ــض  ــم، ودح ــم الزعي ــادة حلك املض
ــو وجماعته  ــه، ومن ثمَّ قتله ه ثورت
وذلك في سنة -١٩٦٣- املصادف يوم 
ــاعي  ــان وكان خلف الس -١٤- رمض
ــم  ــث هج ــزرة، حي ــهداء املي أول ش
ــحاته  ــة املنتفضني مبس ــى دباب عل
ــدره حتى عزف  ــاص بص ــى الرص وتلق
ــدع الكاتب في  ــر. لقد أب ــه األخي حلن
ــة لكنها مغرقة  ــداث الرواي تصويرأح
ــن خالل  ــك م ــهاب، وذل ــة اإلس بلعب
ــزات الثورية لثورة الزعيم  تدوين املنج
وتكرار اجلمل والعبارات للشخصيات 
أرّخ  ــد  لق ــة،  الرواي ــن  م ــات  بصفح
ــن تاريخ العراق من  الكاتب مرحلة م
ــة  ــي املرحل ــنة -١٩٥٨ - ١٩٦٣- وه س
ــمت باإلجنازات  التي إتس القاسمية، 
ــة،  الكادح ــة  الطبق ــادت  أف ــي  الت
ــم  ــة حل ــك املرحل ــت تل ــد حقق وق
ــمس دافئة تسقط على  الفقراء بش
مساكنهم التي وزعت عليهم. ولقد 
ــم عندما لم يعتمد على  أخطأ الزعي
ــي حماية الثورة  ــة الكادحة ف الطبق
ومنجزاتها، ولو كان العكس ملا صعد 
ــة من  الى دفة احلكم، حثالة الساس
هوا تاريخ  ــوّ اخلونة والعمالء، الذين ش
ــرق  ــي، وال بدَّ أن تش ــعب العراق الش
ــد ليعتلوا  ــن جدي ــة م ــمس احلري ش

الشرفاء واخمللصني زمام املسؤولية.

 

فنارات

ــا الرمضانية  ــدد احلديث عن الدرام ــي كل رمضان، يتج ف
وتنشط التقييمات واالشارة الى الثغرات. ليست كل دراما 
تعرض في رمضان تندرج حتت عنوان دراما رمضانية، وهي 
ــف عن دراما تعرض في رمضان، بل املقصود هنا هي  تختل
ــم الرمضاني،  ــك التي يجري إنتاجها خصيصا للموس تل
وهي متتاز بالبساطة ويغلب فيها اجلانب الترفيهي دون أن 
يعني غياب اجلانب التربوي واألخالقي غير املباشر، فالدراما 
ــع ومنظومته  ــي بناء اجملتم الة ف ــا أداة فعّ ــكل أصنافه ب
ــر بل  ــة. ال يتم ذلك بالوعظ املباش ــلوكية واألخالقي الس
بعرض النموذج اإليجابي (وكذلك السلبي ولكن في إطار 
ــر بعد  ــز على رمضان مبعثه جتمع األس ــادي). التركي انتق
ــم أن التطور  ــاهدة، رغ ــبة املش اإلفطار وبالتالي زيادة نس
ــالل مواقع  ــعة جدا من خ ــاهدة واس ــي جعل املش التقن
التواصل مبا يفوق املشاهدة املباشرة عبر جهاز التلفزيون. 
ــاول الدراما املعروضة في هذا  من هنا كان النقد الذي يتن
ــهر أكثر، ويزداد بازدياد األعمال التي يتم عرضها. في  الش
ــهدت  ــذي نعيش أيامه األخيرة، ش ــان هذا العام، ال رمض
ــم اإلنتاج  ــاداً واضحا في حج ــة ازدي ــات العراقي الشاش
ــال، وهو  ــاد أيضا لبعض األعم ــن االنتق ــي. كثير م الدرام
ــاد يتناول األداء مقارنة  ــر أكثر من طبيعي، بعض االنتق أم
ــة واخلليجية،  ــورية واملصري ــل الس ــا العربية مث بالدرام
ــر يذهب الى املضمون فيرصد في جانب منه مخالفة  وآخ
ــب االنتقاد  ــة، وهكذا. أغل ــم االجتماعية واألخالقي للقي
ــورة فنيّا  ــون لدينا دراما متط ــن حرص على ان تك ينبع م
ــي نتاجات عربية أخرى،  ــكل يضاهي ما نراه ف وتقنياً بش
ــاء اجملتمع من خالل  ــا دوراً ايجابياً في بن ــب الدرام وأن تلع
ــيخ القيم األخالقية بأشكالها اخملتلفة التي حترص  ترس
عليها كل الدول من أجل بناء مجتمعات قوية متماسكة. 
اجلميع يعرفون أهمية الدراما في عملية البناء اإلنساني. 
ولهذا فإن الكثير من الدول تنشئ مؤسسات خاصة لفرز 
املصنفات الفنية، ليس للتضييق على احلريات إمنا حلماية 
اجملتمع من التمادي في تفسير احلرية، ناهيك عن عمليات 
ــه أهدافه. هي  ــذي يقف وراءه تخطيط ل ــدسّ الناعم ال ال
ــيلة بناء  عملية تنظيمية وقائية من أجل إبقاء الفن وس
ــلية) من خالل ترسيخ القيم اإليجابية،  (الى جانب التس
ومنع استغاللها معوال يهدم اخالقيات اجملتمع، متاما كما 
ــي تتبعه كل األنظمة الدميقراطية  هو تنظيم االعالم الت
ــن أجل دعم إعالم مهني بنّاء وحرّ، ومنع الدور التخريبي  م
ــة. وفي بلد مثل  ــالم وحتت مظلة احلري ــذي ميرر عبر االع ال
ــم العمل الدرامي،  ــن دور للدولة في تنظي ــراق، ال بد م الع
ــب، إمنا في الدعم املادي  ليس في متابعة املضمون وحس
ــان الذي يصلح  ــتثمار في االنس لإلنتاج الدرامي، وهو اس
ــت ترفاً إمنا هي  ــن والدراما ليس ــال البالد بصالحه. الف ح

حاجة، وسالح ذو حدين.
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7الحصاد
النزاهة تعلن صدور قرار قضائي بإدانة نائب سابق لـتسببه هبدر يف املال العام

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة النزاهة االحتادية، امس 
ــرار قضائي  ــن صدور ق ــاء، ع األربع
ــواب للدورة  بإدانة عضو مجلس ن
ــابقة؛ لـتسببه بهدر في املال  الس
العام.وذكرت دائرة التحقيقات في 
ــة ، أن محكمة جنح كربالء  الهيئ
ــق عضو  ــة بح ــرار إدان ــدرت ق أص
مجلس نواب للدورة السابقة، في 
القضية التي حققت فيها الهيئة 
ــببه  لتس القضاء؛  ــى  إل وأحالتها 
ــام، مبينة أن املدان،  بهدر املال الع
ــب عميد  ــغل منص الذي كان يش
ــرم عقد  ــة اجلامعة، أب ــة احلل كلي
ــاطحة ببدل مالي فيه مغاالة  مس
ــابات في  ــع موظفة حس كبيرة م
ــعة مباني  ــرض توس ــة؛ لغ الكلي
الكلية، كونها مالكة العقار الذي 
الدائرة،  مت التعاقد عليه.وأوضحت 
ــدل إيجار قطعة األرض التي مت  أن ب
التعاقد عليها بلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

ــنة، علما  مليون دينار ملدة (٥٠) س
ــغ (٥) دوامن،  ــاحة األرض تبل أن مس

ــل كاهل  ــى أن العقد أثق ــة إل الفت
ــا أن  ــة، علم ــون عالي ــة بدي الكلي

الكلية ليست بحاجة فعلية إلى 
ــر في حصة  ــد الذي أث ــذا التعاق ه

ــث  والبح ــي  العال ــم  التعلي وزارة 
العلمي البالغة (٣٪) من مدخوالت 
ــة، بعد  ــت، أن احملكم الكلية.وتابع
اطالعها على األدلة املتحصلة في 
القضية واملتمثلة بإفادة املشتكي 
واملمثلني القانونيني لوزارة التعليم 
ــث العلمي ومديرية  العالي والبح
ــى حتقيقات  ــة بابل، إضافة إل زراع
ــخص  ديوان الرقابة املالية الذي ش
مخالفات مالية وإدارية في أعمال 
ــج التحقيق اإلداري  ــة، ونتائ الكلي
الذي خلص إلى مقصرية املتهمني 
واعترافهم بإبرامهم العقد خالفا 
ــادات  وإف ــة،  القانوني ــياقات  للس
ــهود، وجدتها كافية ومقنعة  الش
إلدانة املتهمني.ولفتت الدائرة، إلى 
ــى املدان  ــت عل ــة حكم أن احملكم
وجاهيا بالغرامة؛ استنادا ألحكام 
ــتراك  املادة (٣٣١) وبداللة مواد االش
(٤٧ و٤٨ و٤٩) من قانون العقوبات. 

املصادر املشعة: (٣) مشاريع إلنتاج الطاقة النظيفة ستدخل اخلدمة يف ٢٠٢٥

املوارد تكشف عن مدى تأثري انخفاض املياه 
يف دجلة عىل الثروة السمكية

بغداد / البينة اجلديدة

ــيطرة  ــت الهيئة العراقية للس أوضح
على املصادر املشعة ، تفاصيل العقود 
ــاريع إلنتاج  ــة لتنفيذ ثالثة مش املبرم
ــية في العراق، وفيما  الطاقة الشمس
ــد دخولها اخلدمة، طرحت  حددت موع
ــي  ــات الت ــة املعوق ــات ملواجه مقترح
تواجه هذه املشاريع.وقال رئيس الهيئة، 
ــف،  إن العراق وقع  ــني لطي كمال حس
ــام تقريباً ثالثة عقود مهمة في  منذ ع
ــية،  ــاء محطات للطاقة الشمس إنش
واحد منها مع شركة توتال الفرنسية 
ــا واط، والثاني  ــدرة قرابة ١٠٠٠ ميغ بق
ــدرة ٧٥٠  ــاينا بق ــركة الباور تش مع ش
ــركة مصدر  ــا واط، والثالث مع ش ميغ
ــة بقدرة ١٠٠٠ ميغا واط، الفتاً  االماراتي
ــرض  ــن املفت ــاريع م ــذه املش ــى أن ه إل
ــبكة  ــط بالش ــة وترب ــل اخلدم أن تدخ
الوطنية في عام ٢٠٢٥.وأضاف لطيف، 
ــام بها العراق  ــتعدادات ق أن هناك اس
بعد توقيعه هذه العقود، ومنها تهيئة 
األرض واختيار املكان املناسب ومبدئياً 
ــاء  ــاك عدة أماكن مت اختيارها إلنش هن

ــرة واألنبار  ــا، منها البص ــات فيه احملط
ورمبا املثنى وهي مناطق واعدة بالطاقة 
ــال إجناز هذه  ــية، مبيناً أنه ح الشمس
ــيتم ضمان دخول بحدود  ــاريع س املش
ــبكة الوطنية أي  ٣ كيكا واط إلى الش

بحدود قرابة ١٠٪ من احلاجة إلى العام 
ــبكة الوطنية. ٢٠٣٠ ملعدل حمل الش

ــاك معوقات حقيقية  ولفت إلى أن هن
ــط من قبل  ــة وتخطي حتتاج إلى دراس
ــذه  ــل ه ــل نق ــن أج ــاء م وزارة الكهرب

ــن طريق وضع  ــات من الطاقة ع الكمي
محطات التحويلية ونقل الكهرباء من 
هذه احملطات الشمسية وحتميلها الى 
الشبكة الوطنية عبر محطات ناقلة. 
وتابع أن  هذا املوضوع يحتاج إلى وقفة 

ودراسة ألنه من املفترض أن يتزامن مع 
إبرام العقد وضع آلية حملطات التحويل 
ــببني،  كون األمر يعد معوقاً كبيراً لس
ــذه احملطات، والثاني  األول عدم وجود ه
ــيطة في موضوع  وجود إشكالية بس
ــال ٣  ــة إلدخ ــبكة الوطني ــل الش حتم
ــي ٢٠٢٥. ــى املنظومة ف ــكا واط إل كي
ــاك مقترحات عديدة  ــار إلى أن هن وأش
ــات على احللقة  من بينها إدخال احملط
ــرة املتمثل في جتهيز احملافظات  الصغي
ــبكة الوطنية  بدالً من ارتباطها بالش
ــر وبذلك قد  ــة األكب ــد احللق ــي تع الت
ــى  ــط عل ــف الضغ ــتطيع تخفي نس
ــي ذلك  ــة وإن كان ف ــبكة الوطني الش
ــة  حرك أو  ــز  التجهي ــة  حري ــدان  فق
التجهيز من الشمال إلى اجلنوب.وبني، 
ــي يتمثل في أن الطاقة  أن املعوق الثان
ــن تعطي  ــكل قوتها   ل ــية ب الشمس
ــاعات في اليوم لتغطية  أكثر من ٦ س
ــة، أما الذروة  ــاعات الذروة الصباحي س
ــر التي  ــا بعد العص ــائية وذروة م املس
ــد ذروة كبيرة  ــائية تع تعتبر أيضاً مس
ــى تغطية الطلب من  ونحتاج فيها إل

خالل استخدام احملطات الغازية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  أن اخلزين املائي  ــوارد املائي ــدت وزارة امل أك
ــبياً من  ــراق أقل نس ــاري في الع ــام اجل للع
ــال صيانة  ــا نوهت عن أعم ــابق، وفيم الس
ــي الكرخ والرصافة  ــالة في جانب ملياه اإلس
ــاض املياه في  ــارت إلى أن انخف ببغداد، أش
نهر دجلة ال يؤثر على الثروة السمكية.وقال 
ــوارد املائية، عوني  ــم وزارة امل املتحدث باس
ــى املياه  ــراق ليس بحاجة ال ــاب ، إن الع ذي
ــم احلصاد،  ــبب موس في الوقت الراهن بس
ــتفادة من اخملزون  ــددا على ضرورة االس مش
ــم الصيف.وأضاف، أن انخفاض  املائي ملوس
املياه في نهر دجلة بلغ من ١٠ الى ١٥ سم، 
وليس له تأثير على الثروة السمكية، مبينا 
ــام املاضي أكثر من  ــن املائي في الع أن اخلزي
العام اجلاري. وأشار إلى وجود اعمال صيانة 
ــي الكرخ  ــالة في جانب ــخ اإلس حملطات ض

ــت وزارة املوارد  ــداد. وأوضح ــة ببغ والرصاف
ــباب انخفاض  ــابق، أس ــة في وقت س املائي
ــدت عدم  ــا أك ــة، فيم ــر دجل ــيب نه مناس
ــدة ألغراض  ــدود جدي وجود حاجة لبناء س
ــار الوزارة عوني ذياب، إن  اخلزن.وقال مستش
ــيب املياه في نهر دجلة لهذه السنة  مناس
لم تكن مناسيب عالية، وهذا يعتمد على 
خطة التشغيل املعتمدة في الوزارة، مبيناً 
أن الوزارة تعمل على التخزين بشكل مقنن 
وموضوعي لغرض عدم خسارة كمية أكبر 
ــذي نعمل عليه. ــذا الواقع ال ــن املياه، وه م
ــت (رية الفطام)  ــار إلى أن الوزارة أكمل وأش
ــول احلنطة، وهذا  ــة األخيرة حملص وهي الري
ــن املياه  ــى كميات م ــاج ال ــا ال نحت يجعلن
باستثناء زراعة اخلضراوات والبساتني ولهذا 
ــبي في نهر  ــاض نس ــبب هناك انخف الس
دجلة للحفاظ على اخلزين املائي املتاح في 

سدودنا وخزاناتنا.وأضاف، ليس هناك حاجة 
ــاءها  ــدود أخرى، فقط إذا أردنا انش لبناء س
ــة الكهربائية، وليس  من أجل توليد الطاق
ــات خزنية  ــزن، ألن هناك فراغ ــراض اخل ألغ
ــات ومن املمكن  ــدود واخلزان هائلة في الس
ــاه، موضحاً  ــة من املي ــتقبل أي كمي أن تس
ــة تصل الى ١٧ متراً  ــاك فراغات خزني أن هن
ــد دوكان، وكذلك في دربندخان وفي  في س
سد املوصل تصل الى ١٣ متراً فراغاً خزنياً، 
وفي الثرثار هناك فراغ خزني هائل، ولهذا ال 
ــدود.وأكد أن العراق بحاجة  ميكن انشاء س
الى املياه، وليس الى السدود باستثناء سد 
ــه لغرض اخلدمة  ــول الذي نعمل علي مكح
ــن خزن املياه  ــغيلي بدالً م في اجلانب التش
في الثرثار، واملياه العذبة من املمكن خزنها 
في مكحول واطالقها الى الفرات عن طريق 

القناة اإلروائية في سامراء.

مناشدة .. امام انظار السيد 
مدير جلنة تعويض املترضرين 

من العمليات العسكرية واألخطاء 
احلربية يف بابل

حمافظة عراقية حتدد موعد
 توزيع منحة الـ(١٠٠) الف دينار

ــول حسني عبود) من سكنة محافظة بابل  هاتفنا املواطن (رس
ــده اليمنى نتيجة  ــام ٢٠٠٣ في ي ــب في الع ــر بأنه قد أصي وذك
ــخصياً  ــة مبواجهتكم ش ــو املوافق ــي ويرج ــف األمريك القص
ــرة طويلة جداً عليها ومن دون  ــوص املوضوع نظراً ملرور فت بخص

ايجاد حل ناجع ملشكلته.
املواطن / رسول حسني عبود

موبايل / ٠٧٨٠٤٢٦٢٦٥٨

نينوى / البينة اجلديدة
ــعالن، امس األربعاء، موعد توزيع  حدد محافظ الديوانية زهير الش
ــعالن ، أنه مت وصول إشعار البنك  منحة الـ١٠٠ ألف دينار.وقال الش
املركزي اخلاص بصرف منحة غالء املعيشة (١٠٠الف دينار) ملوظفي 
ــة اإلرتباط ممن  ــر مفكوك ــود للدوائ ــي العق ــة وموظف ــر الدول دوائ
ــاف، إن الدائرة املالية واإلدارية  ــم ٥٠٠ الف دينار فما دون.وأض رواتبه
ــراءات واملتعلقات اخلاصة مبنحة غالء  أكملت كافة البيانات واإلج
ــة للموظفني الذين رواتبهم ٥٠٠ الف دينار فما دون لتكون  املعيش
ــر  ــة اإلولى التي يصل كتاب متويل صرف املنحة وتباش هي احملافظ

بالصرف تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر املبارك.

إيران تطالب العراق 
بفتح احلدود الربية أمام اإليرانيني 

بالزيارة األربعينية
بغداد / البينة اجلديدة

ــران، محمد باقر  ــالمي في إي ــورى اإلس طالب رئيس مجلس الش
ــح احلدود البرية  ــاء، احلكومة العراقية بفت ــاف، امس األربع قاليب
ــارة األربعينية.وقال  ــالل الزي ــن اإليرانيني خ ــران أمام الزائري مع إي
ــه رئيس مجلس  ــد لقائ ــر صحفي عقد بع ــالل مؤمت ــاف خ قاليب
ــة البرملانية للجمهورية  ــي، إن السياس ــواب محمد احللبوس الن
ــرة هي تطوير  ــة الثالثة عش ــة خالل احلكوم ــالمية اإليراني اإلس
ــة العالقات االقتصادية  ــع دول اجلوار واملنطقة، خاص العالقات م
ــية والثقافية والبيئية.وأضاف، أن من أهم مطالبنا من  والسياس
ــدود البرية امام  ــة العراقية هو فتح احل ــس النواب واحلكوم مجل
الزوار االيرانيني لزيارة العتبات املقدسة خالل فترة االربعني.واعرب 
ــواب العراقي عمله في  ــر مجلس الن قاليباف عن أمله بأن يباش
أسرع وقت ممكن باالتفاق بني جميع الفرقاء السياسيني، وحتقيق 
ــعبا  ــعب العراقي، مضيفاً أن إيران تدعم العراق ش مطالب الش
ــع قائالً نتمنى أن يكون البلدان قويني، وأن يقفا الى  وحكومة.وتاب
ا في القضايا اإلقليمية  جانب بعضهما، ألنهما يلعبان دورًا مهمً

والسياسية واألمنية واالقتصادية واستقرار الدول اإلسالمية.

NO.3868.THU.28.APR.2022العدد (٣٨٦٨)  الخميس  ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ 

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

إعــــــــــــالن
قدم اِّـواطن ( كاظم كريم علي ) واخوته اِّـدرجة اسماؤهم دعوى قضائية لتبديل 
(لقبهم ) وجعله (الشمري ) بدالً من (بريجات). فمن لديه اعرتاض مراجعة مديرية 
ــب كتابهم ذي العدد ١٣٩٤٢ َّـ ٢٦ /  االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة حس
ــر وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية  ٤ / ٢٠٢٢.خالل (١٥) يوماً من تاريخ النش
ــنة  ــتناداً اُّـ احكام اِّـادة ( ٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم ( ٣) لس بطلبه اس

٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم .
االسماء

١- مهدي كريم علي
٢- هادي كريم علي
٣- هاشم كريم علي
٤- عادل كريم علي
٥- علي كريم علي

 اللواء رياض جندي الكعبي
                                                                                       اِّـدير العام /وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٨٨٢
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٧

أعــــــــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ  العقار التسلسل ٤٨/١ م ٣٧ أم هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة للمدين (محمد جري شمام) اِّـحجوز 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ  ــب الدائن (عباس كاظم طاهر )البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــاء طل لق
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات 
١-موقعه ورقمه :-  كوت /  ام هليل/  العقار اِّـرقم ٤٨/١م٣٧ أم هليل

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة
٣-حدوده واوصافه : سهام اِّـدين َّـ العقار خالي من اِّـشيدات و اِّـغروسات و عموم العقار محاط بالسياج BRC  و بعيدة عن الشارع العام و تبعد 

عن نهر دجله بحدود ١٥٠م 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحته :- السهام اِّـباعة ١٠١٠٨٠ من سهام اِّـدين 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  الشركاء 
٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  سبعة و ثالثون مليون دينار عراقي .

تنويه
ورد سهوا َّـ (جريدة البينة 
الجديدة) َّـ العدد ٣٨٦٥ 
الصادر   يوم االثنني  بتاريخ 
٢٠٢٢/٤/٢٥ كلمة الخطأ 
ــنتافيا متيشن والصحيح  س

هو سنتافيا ستيشن

لذا اقتضى التنويه

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــه اذا كان احلكم  ــوم علي ــق باحملك ــي تلح ــي الت ه
بالسجن املؤبد او املؤقت سيتبعه بحكم القانون 
ــة موظفا  ــني بالدول ــن العامل ــوم م واذا كان احملك
ــدة بقائه  ــة خالل م ــوال من اخلدم ــال مفص او عام
ــكريني  ــوم عليه من العس ــاد احملك ــجن ويع بالس
ورجال الشرطه واملوظفني والعاملني واملستخدمني 
ــجن اال اذا  الى اخلدمة العامة بعد خروجه من الس
ــروط التعيني واليحرم من تولى  ــرطا من ش فقد ش
ــي واذا وجد مانع من  ــكل نهائ اخلدمة العامة بش
اعادته الى العمل الذي فصل منه فيعني في عمل 
ــام واملادة ٩٧ احلكم  ــر في الدولة او القطاع الع اخ
بالسجن املؤبد او املؤقت سيتبعه بحكم القانون  
ــى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة  من صدور احلكم ال
ــان احملكوم عليه  ــبب اخر حرم او انقضائها ألي س
ــر االيصاء  ــرف فيها بغي ــه او التص ــن ادارة اموال م
ــأذن احملكمة اخملتصة الذي تقع  ضمن  والوقف اال ب
ــل اقامته وتعني احملكمة املذكورة بناء  منطقة مح
ــب االدعاء العام او كل  ــى طلبه او بناء على طل عل
ــا الدارة امواله ويجوز ان  ــة في ذلك قيم ذي مصلح
ــة ويكون القيم تابعا لها وتقدر  تلزم القيم بكفال
ــي كل مايتعلق بقوامته  ــت رقابتها ف له اجرا وحت
ــد انتهاء مدة تنفيذ  ــرد احملكمة عليه امواله عن وت
ــبب كان وكل حكم  ــة او انقضائها ألي س العقوب
صادر بعقوبة االعدام سيتبعه بحكم القانون من 
ــت تنفيذ احلكم حرمان احملكوم  يوم صدوره الى وق
ــالن كل عمل من  ــا وبط ــوق واملزاي ــن احلق ــه م علي
ــه عدا الوصية  ــال التصرف او االدارة يصدر من اعم
ــجن  والوقف واملادة ٩٩ تنص من حكم عليه بالس
ــي او اخلارجي او  ــة بأمن الدولة الداخل جلناية ماس
تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او سندات مالية 
ــوة او اختالس  ــمية او رش حكومية او محررات رس
ــدد وبعد  ــرقة او قتل عمد مقترن بظرف مش او س
ــرطة وفق  ــدة عقوبته حتت مراقبة الش ــاء م انقض
ــاوية الى  ــن القانون مدة مس ــادة ١٠٨ م ــكام م اح
ــنوات ويجوز  ــة س ــة بان ال تزيد عن خمس العقوب
للمحكمة تخفيف مدة املراقبة او تخفف قيودها 
ويعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة باحلبس 

مدة التزيد على سنة وغرامة.

العقوبات التبعية 

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة علي حميد الدليمي،  أكد وزير التربي
ــة العراق  ــراء طلب ــاء، اج ــس األربع ام
ــارات  ــتطالعي لالختب ــق االس التطبي
ــة  الدولي ــة  بالهيئ ــة  اخلاص ــة  الدولي
 (IEA) ــة ــس التربوي ــارات املقايي الختب

ــاركة في االختبارات  استعداداً للمش
ــام ٢٠٢٣،  ــتقام في ع ــة التي س الدولي
ــيراً إلى أن اخلطوات لوضع العراق  مش
ــير  في ترتيب اجلدول العاملي تربوياً تس
ــار  في طريقها الصحيح املنشود.وأش
ــار العراق  ــى أهمية اختب ــي ، إل الدليم

ــي، والتي تتمثل في املساعدة  القياس
ــا  مم ــة،  الطلب أداء  ــتوى  ــد مس بتحدي
يساعد الكادر التعليمي واإلداري على 
حتديد املشاكل قبل استعصاء حلها، 
ــبة  ــاعدات املناس وكي يتم تقدمي املس
ــن الطلبة من  ــة، األمر الذي ميك للطلب

ــية املتوافقة  امتالك املهارات األساس
مع مراحلهم العمرية، وكذلك تعريف 
ــار لها  العالم ان في العراق عقوال يش
ــد عملنا على مدار  بالبنان.وأضاف، لق
العامني املاضيني بجهود مضنية على 
ــف العاملي والى  ــادة العراق للتصني اع

ــا كان بعيداً  ــارات الدولية بعدم االختب
ــباب مالية، عكس ما اشيع  عنها ألس
ــي في  ــام التعليم ــف النظ ــه بضع ل
ــالد، إذ مت تخصيص تلك األموال من  الب
ــة املركزي ليعاود ازدهارهُ  صندوق التربي

مرة أخرى. 

وزير الرتبية : خطواتنا لوضع العراق يف ترتيب اجلدول العاملي تربوياً تسري يف طريقها الصحيح



8اعالنات NO.3868.THU.28.APR.2022العدد (٣٨٦٨)  الخميس  ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ 

اِّـدير العام

وزارة الكهرباء 
م/ تمديد غلق مناقصة 

 IQP24 نود اعالمكم بتمديد موعد غلق اِّـناقصة اِّـرقمة
MOE - IPQ2 - اِّـرحلة األوُّـ، بأسلوب التأهيل اِّـسبق، 
ــات ثانوية ثابتة، َّـ  ــروع LOT 2، تنفيذ( ٣ ) محط مش
ــة، البغدادي ) ضمن  ــة االنبار ( الصقالوية، كبيس محافظ
ــون موعد غلق  ــروع القرض الياباني.ليك ــق عمل مش فري

اِّـناقصة اعاله يوم االربعاء اِّـوافق ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢ 
بدال من  ٨ / ٥ / ٢٠٢٢.

لذا اقتضي التنويه...



9اعالنات NO.3868.THU.28.APR.2022العدد (٣٨٦٨)  الخميس  ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ 

العدد:١٠١٨٥
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٦

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٩٥ / الوقف الشيعي
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ

[انشاء بناية مديرية الوقف الشيعي َّـ برطلة]

ــن تخصيصات [خطة االرصدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نينوى لعام ٢٠٢١]  ضم
ــمائة  ــاران وخمس ــار) ملي ــة (٢,٥٠٩,٩٧٥,٠٠٠دين ــة تخميني وبكلف
ــي وبمدة  ــبعون الف دينار عراق ــة وس ــعمائة وخمس ــعة مليون وتس وتس
ــركات الراغبني بدخول  تنفيذ (٧٠٠) يوم.على مقدمي العطاءات من الش
ــالل اوقات الدوام  ــود َّـ ديوان اِّـحافظة (خ ــم العق اِّـناقصة مراجعة قس
ــمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم  الرس
٢٠٢٢/٥/١٥) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 
٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار فقط (مليونني دينار) غري قابلة للرد.تسلم العطاءات 
ــرف مغلق ومختوم ويكتب عليه  ــن قبل صاحب العطاء او من يخوله  بظ م
ــودع َّـ صندوق العطاءات   ــدم العطاء وعنوانه وي ــم مق رقم اِّـناقصة واس
ــكات اِّـذكورة َّـ  لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس
الصفحة رقم (٢) علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/١٦ 
الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.يكون 
ــوم الثالثاء اِّـوافق  ــرة من صباح ي ــاعة العاش ــر ما قبل الغلق َّـ الس مؤتم
ــارات َّـ العنوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ٢٠٢٢/٥/١٠ لالجابة على االستفس

العطاء.مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                             محافظ نينوى

العدد:١٠١٩١
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٦

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٩٧ / ماء
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ

[انشاء مشروع ماء سعة ٢٠٠م٣/ساعة مع خط ناقل قطر ٣١٥ملم 
لقرى الصد والسالم والجواعنة الجديدة / القيارة]

ــن تخصيصات [خطة االرصدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نينوى لعام ٢٠٢١]  ضم
ــعة  ــة (١,٤٧٩,٣٤٩,٥٠٠دينار) مليار واربعمائة وتس وبكلفة تخميني
ــعة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي  ــبعون مليون وثالثمائة وتس وس
ــركات الراغبني  وبمدة تنفيذ (١٨٠) يوما.على مقدمي العطاءات من الش
ــوان اِّـحافظة (خالل اوقات  ــم العقود َّـ دي ــول اِّـناقصة مراجعة قس بدخ
الدوام الرسمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم ٢٠٢٢/٥/١٥) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار فقط (واحد مليون دينار) غري قابلة للرد.تسلم 
ــرف مغلق ومختوم  ــن يخوله  بظ ــل صاحب العطاء او م ــاءات من قب العط
ــم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق  ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس
ــكات  ــاءات  لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس العط
ــوم االثنني اِّـوافق  ــا ان تاريخ الغلق ي ــة رقم (٢) علم ــورة َّـ الصفح اِّـذك
٢٠٢٢/٥/١٦ الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد 
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــارات َّـ العنوان  ــق ٢٠٢٢/٥/١٠ لالجابة على االستفس ــاء اِّـواف الثالث

اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.مع التقدير.
نجم عبد اهللا عبد

                                                                                             محافظ نينوى

العدد:١٠١٩٠
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٦

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١٠١ / بلدية
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ

[انشاء منتزه َّـ الغابة الجنوبية]

ــن تخصيصات [خطة االرصدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نينوى لعام ٢٠٢١]  ضم
ــة مليارات وثالثمائة  ــة تخمينية (٤,٣٦٠,٧٣٥,٠٠٠دينار) اربع وبكلف
ــتون مليون وسبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ  وس
ــني بدخول  ــركات الراغب ــن الش ــاءات م ــي العط ــى مقدم (٣٦٠) يوما.عل
ــالل اوقات الدوام  ــود َّـ ديوان اِّـحافظة (خ ــم العق اِّـناقصة مراجعة قس
ــمي  ــالن ولغاية نهاية الدوام الرس ــر االع ــداء من تاريخ نش ــمي وابت الرس
ليوم ٢٠٢٢/٥/١٥) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار فقط (اربعة ماليني دينار) غري قابلة للرد.تسلم 
ــرف مغلق ومختوم  ــن يخوله  بظ ــل صاحب العطاء او م ــاءات من قب العط
ــم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق  ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس
ــكات  ــاءات  لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس العط
ــوم االثنني اِّـوافق  ــا ان تاريخ الغلق ي ــة رقم (٢) علم ــورة َّـ الصفح اِّـذك
٢٠٢٢/٥/١٦ الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد 
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــارات َّـ العنوان  ــق ٢٠٢٢/٥/١٠ لالجابة على االستفس ــاء اِّـواف الثالث

اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                             محافظ نينوى
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1491المناقصة رقم   TENDER No.  1491 
شراء وقود الديزل المستورد لمولدات توربينات الغازاسم المناقصة:   

 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني
TENDER NAME: Procurement of imported diesel fuel for Gas Turbine Generators 

TENDER TYPE: Public Tender  
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد 
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
يات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمل

 المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders, as a minimum, 
shall:  

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - المطلوبة حسب أوليات المناقصة.تقديم جميع الوثائق  -
مختصة لنفس  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن / وزارة التخطيط تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛
- submit a copy of a valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for local Iraqi Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 .;provide evidence of experience in supplying diesel fuel in Iraq - ؛ وقود الديزل في العراق تجهيزتقديم أدلة الخبرة في 

 ;have fuel storage facilities in Iraq - لديه مرافق لتخزين الوقود في العراق ؛ -
 ;have capabilities to transport fuel within Iraq - ؛ لديه قدرات لنقل الوقود داخل العراق -
 ;confirm the availability of diesel fuel in Iraq - ؛ تأكيد توافر وقود الديزل في العراق -
 ;provide evidence of conformance to the fuel specification requirements - تقديم دليل على المطابقة لمتطلبات مواصفات الوقود ؛ -
 ;confirm the ability to perform all activities in accordance with the Technical Requirements under this Tender - تأكيد القدرة على أداء جميع األنشطة وفًقا للمتطلبات الفنية بموجب هذا العطاء ؛ -
لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) دوالر أمريكي؛  50,000.00تقديم ضمان مصرفي (سند العطاء) بمقدار -

 من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الرمز الشريطي للتحقق منه؛.
- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 50.000.  

For local Iraqi Bidders, the bank guarantee (Bid Bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and 
contain a barcode for verification purpose; 

قصات ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في المنا خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 .(لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين)

- have a No-Objection letter issued by the Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating 
that Bidder’s company has the right to participate in tenders (for local Iraqi Bidders); 

 ;Accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator under this Tender - األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذه المناقصة.قبول الشروط و  -
 .comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

ولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األ
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )

 .2022 ايار 26)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) May 
26, 2022. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the يوم وساعة االستحقاق الجديدين. في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: ُيقدم ظرفان منفصالن
  

 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سُتوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.
  

قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية تجاه أي مقدم يملك المشغل الحق في 
 عطاء أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  غازبروم نفت بدرة بي شركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

شركة غاز الشمال (ش. ع)
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1492المناقصة رقم   TENDER No.  1492 
في بغداد مبنى لمكتباستئجار اسم المناقصة:   

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: LEASE OF OFFICE PREMISES IN BAGHDAD 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  
لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

سل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُتر
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

الفقدان مسؤولية عن بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم 
 المطلوب:

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders, as a minimum, 
shall:  

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - أوليات المناقصة.تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب  -
مختصة لنفس  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن / وزارة التخطيط تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;confirm location in the Baghdad International Green zone - تأكيد الموقع في المنطقة الخضراء الدولية ببغداد؛ -

ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في المناقصات  خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه
 .العطاءات المحليين العراقيين)(لمقدمي 

- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating that 
Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 

 دوالر أمريكي؛ 25,000.00تقديم ضمان مصرفي (سند العطاء) بمقدار  -
) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الباركود للتحقق سند العطاءلمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (

 منه؛.

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 25,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and 
shall contain a barcode for verification purpose. 

 .comply with the Operator’s security requirements - في مجال األمن.االتزام بمتطلبات المشغل  -
  

ولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األ
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00(يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو ) إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة

 .2022أيار  26)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) May 
26, 2022. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين. في حال تمديد الموعد النهائي بموجب

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: ُيقدم ظرفان منفصالن
  

المعتمدة من ) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 ) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.3قبل المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation المناقصة.سُتوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق 

  
تجاه أي مقدم يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء أو دون أن
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  غازبروم نفت بدرة بي شركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1493المناقصة رقم   TENDER No.  1493 
اإلقامة والتموين والمؤتمرات وأنشطة أخرى في بغداداسم المناقصة:   

 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني
TENDER NAME: ACCOMMODATION, CATERING, CONFERENCES AND OTHER ACTIVITIES IN BAGHDAD 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس

 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى  يرجى المالحظة
 المطلوب:

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders, as a minimum, 
shall:  

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
مختصة لنفس  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن / وزارة التخطيط تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;confirm location in the Baghdad International Green zone - تأكيد الموقع في المنطقة الخضراء الدولية ببغداد؛

ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في المناقصات  خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه
 .(لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين)

- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating that 
Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 

 دوالر أمريكي؛ 25,000.00تقديم ضمان مصرفي (سند العطاء) بمقدار  -
) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الباركود للتحقق سند العطاءلمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (

 منه؛.

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 25,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and 
shall contain a barcode for verification purpose. 

 .comply with the Operator’s security requirements - ي مجال األمن.االتزام بمتطلبات المشغل ف -
  

ولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األ
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00(يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو ) إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة

 .2022أيار  26)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) May 
26, 2022. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين. في حال تمديد الموعد النهائي بموجب

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: ُيقدم ظرفان منفصالن
  

لمعتمدة من ) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة ا2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 ) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.3قبل المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سُتوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 اب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.عطاء أو دون أن يبرر أسب
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  غازبروم نفت بدرة بي شركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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
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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.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٦٨) - الخميس - ٢٨ - نيسان - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــميهما بحرف الباء ،  ــرعة .. اصبح مصير العالم بوصاية  زعيمني يبدأ اس  هكذا وبس
ــور .. انه عالم بوتني وبايدن ، عالم  ــه ليس عالم «بريجيت باردو» عالم اجلمال والعط ان
ــية وشغف ، حلظة  ــاعة ، بخش احلروب ، ونهاية عصر احلبور . ها نحن  نتابع اخبار الس
ــم يتجه فعليا  ــعوب ،  عال ــرى ان الدول العظمى غير عابئة مبصائر الش ــة .. لن بلحظ
ــنني قادمة ، والضحية شعب اوكرانيا ،  ــوب حرب ثالثة ، حتى وان أجلت الى س الى نش
ــعوب اآلمنة . احلروب  وكأن احلرب اصبحت ضرورية حتتاجها الدول ، مبعزل عن ارادة الش
ــد تعاقب موجات  ــات اقتصادية .. بع ــات حدودية ، وازم ــبب نزاع ــر عادة  ، بس ..  تتفج
ــعار املواد الغذائية  مبعدالت   ــرة ، وتصاعد الطلب على الطاقة ، وارتفاع باس ــالء قاه غ
قياسية .. ويبدو ان جميع عوامل اندالع احلرب قد الحت ، ونضجت واكتملت . عمليا  .. 
ــطر العالم الى قسمني ، وبدأ يتمحور في عاملني  «روسي صيني» وانصاره ، وعالم  انش
ــد ، ونتمعن ونتكهن بامكانية  ــي» واتباعه .. وعلينا ان نحلل ، وجنته ــي بريطان «امريك
ــام عاملي جديد . كان على املنظر االمريكي من اصول يابانية فوكوياما ، املولع  والدة نظ
ــيرورة العالم مبنطق حركة االقتصاد  ــائبة .. تفسير س بالنهايات التي يتركها عادة س
ــد احلفاظ على  ــمالي ، بقص ــخ  مبنظور فكري رأس ــس بحركة التاري ــي ، ولي السياس
ــرت بها امريكا ، مع اعترافه بنهاية الهيمنة االمريكية  «القيم الدميقراطية» التي بش
ــبب حروبها الفاشلة في افعانستان والعراق .. وبسبب االستقطابات الداخلية ،  ، بس
وازمة الهوية الثقافية في االوساط االمريكية . يعترف فوكوياما ..بتصاعد فكرة ظهور 
االقطاب املتعددة ، بعد بروز الصني كقوة اقتصادية ماحقة ، لكنه لم ينتبه الى عامل 
ــمة ، وتختبر نوازع  ــة والغاش ــقط مراكز القوة  املتغطرس احلروب ، التي كثيرا ما تس
املنظومات  االقتصادية املتهالكة . كان يعتقد .. ان العالم قد ختم نهاياته  التاريخية 
ــي وحيد وناجع  للعالم ، وهذا هو الوهم  ــة الليبرالية»  كحل ونظام قيم «بالدميقراطي
ــوى اخلالقة ،  ــي ، وجتاهل ظهور الق ــة من بعدها  اجلغراف ــه جرد السياس ــر .. ألن الكبي
ــي بداية تاريخ االمبراطوريات قدميها  ــعى دائما نحو التمدد ، وهذا ما حصل ف وهي تس
ــا . الثابت .. ان  ــيخ عهده ــيا بوتني في ترس ــعى اليه اليوم روس وحديثها ، وهذا ماتس
الدول العظمى مرهونة بالعامل   «اجليبوليتيكي»  ومجاالته احليوية ، اقتصاديا وماديا 
ــم ماركس بقوة عضالت  ــذاجة عن توه ــم الذي وقع فيه فوكوياما ، ال يقل س .. فالوه
ــتراكي  ــيا ، وحتقيق نظام اش ــمالي سياس البروليتاريا ، وامكانية تغيير العالم الرأس
ــه وفتوحاته . وقد رأينا .. كيف  ــيا قوة االقتصاد وامكاناته ، وتأثيرات ــي واحد ، متناس امم
ــوفيتي مثل احجار الدومينا ، بسبب ضعف اقتصادها ، على  سقطت دول االحتاد الس
الرغم من اذرعها العسكرية القوية .  ان الدولة التي ال متتلك  قاعدة  اقتصادية متينة 
ــيكون مصيرها االنهيار .. واظن ان بوتني قد ادرك اخطاء   ــكرية ، س ، توازي قوتها العس
اسياده من دهاقنة القياصرة ، الى الرفاق من البالشفة .. زعماء سياسيني ، و منظرين 
ــرب وامريكا ، على ارض اوكرانيا بتوظيف الطاقة ، قبل  ــني ، وهو اليوم يهدد الغ تاريخي
ــالح .. وقبل ان يهشم خطوط الغرب على حدود اوكرانيا الشرقية .اقول  جعجعة الس
ــالم ) الن احلروب تخلق حتمية قطبية  ــالح .. تعطل العقل ، وبطل  الس ( اذا حضر الس
ــدة ، ونظاما عامليا  ــدة ، وجغرافية جدي ــدا ، وعالقات دولية جدي ــا جدي ــدة ، و واقع جدي
ــز الصقيع االوربي ،  ــي .. اذاب فعليا جمود حركة التاريخ في ع ــدا . الرئيس الروس جدي
وفطن الى ان القارة العجوز تفتقد الى روح القتال ، متصديا للقطب الواحد ، املنقسم 
ــم معركته  ــي العمق االمريكي .. ويكون بوتني قد حس ــه اخالقيا وفكريا ف على نفس
ــرب لصاحله ، بعد  ــم  احل ــكرية بنجاح ، لكنه لم يحس ــق اهدافه العس ــى وحق االول
ــوح القتال االوكرانية . كل الدالئل  ــلحة االمريكية االوربية املتطورة الى س دخول االس
ــات الدولية هي االخرى   ــذا يعني ان االصطفاف ــتطول وتطول ، وه ــير ان املعارك س تش
ستتكاثر ، وتتناثر .. وستكون االمم املتحدة عاجزة متاما على وقف هذه احلرب اجلامحة ، 
ــيكون مجلس االمن بال أمن .. فالروس مصممون ومتهسترون ، واالمريكيون قلقون  وس
ــتهترون ، يريدون من عصرهم ان يظل امريكيا متواصال ، ولو بدماء االوربيني .. في  ومس
ــبب  ــية واقتصادية قاتلة  ومتجذرة ، بس ــي اوربا من تقلبات سياس ــت الذي تعان الوق
ــوز يوما  على انهيار  ــتصحو القارة العج ــود االحزاب اليمينية املتطرفة .. ورمبا س صع
ــية .. وإال  ــاب عملة «الني الصينية» والروبل الروس ــة الدوالر واليورو االوربية ، حلس عمل
ــاعية جلمع الذهب ، جتبر البنوك  االوربية التعامل بالروبل  ــيا  الس كيف نصدق ان روس
الروسي ، وان اململكة السعودية املرتبطة بامريكا سياسيا واقتصاديا ،  تتعامل اليوم 
ــاوتها ، لكنها  ــرا .. احلروب على الرغم من قس ــاب الني الصيني .اخي ــع الصني بحس م
تصبح ضرورية لتنشيط االقتصاد ، ودرء الكسل العقلي ..والغاء فكرة القطب الواحد 
ــروب ، ال تتفجر  ــة . احلروب .. كل احل ــى الكرة االرضي ــيا عل ــن اقتصاديا وسياس املهيم
ــبب االزمات االقتصادية فقط .. امنا تتفجر ايضا لدوافع اخالقية .. في زمن تالشت  بس

فيه اخالق الدول .. وأمسى العالم بال أمل .. 

ــد األضحى  ــد الفطر أم عي ــواء أكان عي العيد س
ــبة مفرحة عند املسلمني عموما وابناء  هو مناس
ــة دينية  ــا من خصوصي ــا ملا له ــعبنا خصوص ش
حيث يتزاور الناس فيما بينهم ويتبادلون التهاني 
ــزّز   ــزاور أن يع ــذا الت ــأن ه ــن ش ــكات وأن م والتبري
ــي  ــك االجتماع ــة والتماس ــات االجتماعي العالق
ــاس .. ويحرص  ــة بني الن ــودة واحملب ــق روح امل وحتقي
ــن املباهج مثل  ــار الكثير م ــى إظه ــرون عل الكثي
ــفرات  ارتداء املالبس اجلديدة والزاهية والقيام بس
فردية أو جماعية الى األماكن الدينية أو التاريخية 
ــح عن النفس ومغادرة الروتني  أو الترفيهية للتروي
ــرة بأفخر أنواع  ــل املوائد العام ــل وكذلك عم املم
ــة) التي صارت  ــل (الكليج ــة وكذلك عم األطعم
مظهراً من مظاهر العيد . ورغم املتغيرات الكبيرة 
ــت والتواصل  ــة كثورة األنترني ــي حياتنا اليومي ف
ــك  ــاك من يصرّ على التمس ــي إالّ أن هن االجتماع
بالقيم والعادات األصيلة التي اعتاد عليها أباً عن 
ــارب واجليران وزيارة  ــالل زيارة األهل واألق جد من خ
ــكن  ــوا اللهم إالّ من كان يس ــا كان ــر حيثم املقاب
ــيء يذكر  ــيء بالش ــي اماكن بعيدة جداً .. والش ف
فأنني أنبّه الى ظاهرة مؤسفة ومؤملة ايضاً صارت 
ــك التي تتعلق بلعب  ــد فرحة العيد وهي تل تُفس
ــات  األطفال اخلطرة واملؤذية مثل بنادق أو مسدس
(الصچم) التي يذهب ضحيتها العشرات وخاصة 
ــراء اصابتهم بفقدان البصر .. ومن  من األطفال ج
ــفى ابن الهيثم للعيون  ــجالت مستش يراجع س
والعيادات الطبية املتخصصة بهذا الشأن سوف 
ــاً ، ومن  ــام صادمة ومخيفة حق ــف أمام ارق يتوق
هنا أناشد اجلهات األمنية املعنية القيام بجوالت 
ــبة كل من يتعامل بهذه  ميدانية لضبط ومحاس
األلعاب اخلطرة وقبل ذلك أخاطب العوائل الكرمية 
ــم أن فلذات  ــاء واألمهات واقول له ــاً اآلب وخصوص
ــم وان املطلوب توجيههم  ــم عزيزة عليك اكبادك
وحتذيرهم من  اقتناء أو شراء هذه األلعاب اخلطيرة 
ــاب ابنائها الى  ــجع على ذه وعلى العوائل أن تش
مدن توجد فيها العاب بريئة وأمينة ومصاحبتهم 
ــؤولية  حيثما ذهبوا حفاظاً عليهم وتلك هي مس
ــعيد من دون  العائلة كي تكتمل فرحة العيد الس

حدوث إصابات.. وكل عام وانتم بألف خير.

د كاظم اِّـقدادي
صباح الشيخلي*

رأي بال مجاملة
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بغداد-واع-أحمد سميسم 

ــة املغتربة  ــة واملنتجة العراقي ــت الكاتب أعلن
ــن إنتاج فيلمها  ــازي، الثالثاء املاضي ، ع نور غ
الوثائقي اجلديد الذي حمل اسم أم الربيعني من 

إخراج اخملرجة العراقية نايري عماد بهجت.
ــاج الفيلم الوثائقي  ــت غازي إن «فكرة إنت وقال
ــام ٢٠١٧ وحتديداً في فترة حترير املوصل  بدأت ع
من سيطرة عصابات داعش االرهابية»، مشيرة 
ــاج فيلم أم  ــن إنت ــس م ــدف الرئي ــى ان «اله ال
ــليط الضوء على  ــن أجل تس ــني كان م الربيع
ــة املوصل خالل فترة حكم  معاناة أهالي مدين

داعش، وتناول القصص املؤملة التي حصلت في 
فترة حترير املوصل وما تالها».

ــي جامعتني في  ــت ان «الفيلم عرض ف واضاف
الواليات املتحدة األمريكية والقى أصداء جيدة، 

كما انه سيعرض أيضا في جامعة املوصل».
ــص ووقائع  ــن قص ــرده م ــا مت س ــت أن «م وتابع
ــالل املقابالت  ــداث الفيلم كان من خ خالل أح
احلقيقية التي أجريت مع أهالي مدينة املوصل 
ــاب داعش  ــى أيدي عص ــوا األذى عل ــن ذاق الذي
ــيوصل  االرهابية»، موضحة ان «هذا الفيلم س

صوتهم الى العالم».

متابعة / البينة الجديدة 
قررت األمانة العامة جمللس الوزراء، امس األربعاء، تعطيل الدوام 
الرسمي خالل األسبوع املقبل مبناسبة حلول عيد العمل وعيد 

الفطر.
وذكرت األمانة العامة في بيان، بأن يوم األحد، املوافق، 2022/5/1، 

يكون عطلة رسميّة، مبناسبة عيد العمال العاملي.
ــه، وتنتهي  ــارك، من اليوم ذات ــة عيد الفطر املب ــا تبدأ عطل كم
ــمي في  ــتأنف الدوام الرس يوم اخلميس، املوافق 2022/5/5، ويُس
املؤسسات احلكومية كافة، يوم األحد، املوافق، 2022/5/8، وفقا 

للبيان.

عبد الزهرة البياتي/
 رئيس التحرير التنفيذي

ــد حلول  ــى موع ــق عل ــم يب ل
ــذا  ــارك ه ــان املب ــهر رمض ش

ــدودات..  ــوى ايام مع العام س
متمنني ألبناء شعبنا من كل 
ــات واملذاهب   ــان والقومي االدي
ان  ــق  واملناط ــف  والطوائ
ــعيدة وفي  ــوا حياة س يعيش
ــودها االمن  ــواء هانئة يس اج
يتطلعون  ــم  وه ــان  واالطمئن
ــراق العزيز  ــاء وطنهم الع لبن
ــاول  مع ــه  ب ــت  عبث ــذي  ال
ــلني الذين ال يريدون له  الفاش
ــمخ  ــا من كبوته ليش نهوض
كما طائر العنقاء محلّقا في 
ــماء اجملد بعد ان تعافى من  س
جروح غائرة   وأوغلت به نصال 

ــمومة..   حراب  احلاقدين املس
ــاب العيد..   ــى اعت ــن عل ونح
ياساسة من حق شعبكم ان 

ــون أبوابه  ــرح، فمتى تطرق يف
لتزفوا له بشرى خروجكم من 
ــداد  ــرنقة او (بدعة) االنس ش

السياسي لتشكيل حكومة 
ــى عاتقها  ــذ عل ــدة تأخ جدي
بناء العراق ليكون في مصاف 
ــورة؟..  ــرة واملتط ــدول املزده ال
ــادرة  ملغ ــت  الوق ــان  ح ــد  لق
يا  ــروا  ــح واملغامن وتذك املصال
ــذه  املقولة  ــاب القرار ه اصح
االثيرة ( يستاهل وطنّه انداوي 
جرحه).. اما الشعب فال بد ان 
ــوا االعتذار  ــوا له وتقدم تنحن
ــم.. وانتم  ــح عنك ــي يصف ك
ــن يحبيب يابو  ــرددون  (يا وط ت
تراب الطيب)!! وكل عام وانتم 

بألف خير.

حاوره / حمودي عبد غريب 
 

ــور  املص ــن  ع ــث  احلدي ــدور  ي ــني  ح
الفوتغرافي (كرمي كاظم العبودي) ال بد 
وأن تستذكر فيه دماثة خلقه وطيبة 
ــذي يحظى به  ــلوبه املرن ال قلبه وأس
ــني والفنانني  ــه من اإلعالمي بني زمالئ
ــو يحمل آلة  ــيما وه ــن الس واملصوري
التصوير ويحتار التقاطاته اإلحترافية 
ــي أحتفنا بها في الصحف واجملالت  الت
أو  ــا  فيه ــترك  يش ــي  الت ــارض  واملع
(كرمي  الفنان  ــخصية...  مبعارضه الش
العبودي) إسم المع في عالم الصورة 
ــارت  ــاحرة س ــا ثاقبة وس ــد عين ويع
ــيرة كبار املصورين من  على خط مس
ــم اهللا) والرواد أطال  ــني (رحمه الراحل
اهللا بأعمارهم ..العبودي كالعادة كان 
ــر (٢٢)  اإلنتخابي  ــي املؤمت متواجداً ف
ــني العراقيني  ــام لنقابة الصحفي الع
ــني  ــارك زميله املصور ياس حيث يش

ــي مبعرض مشترك  صوري  الفرطوس
ــر اإلنتخابي (٢١)  ــد وقائع املؤمت يجس
ــورة ..وكان لنا  ــام ٢٠١٨ وبثالثني ص لع

معه هذا اللقاء..

ــا بإيجاز عما  ــدء نود أن حتدثن *في الب
تود أن تقوله للقراء؟

ــراء الكرام  ــهالً بكم وبالق ،، أهالً وس
ــرف كرمي  ــور الصحفي احملت ــا املص ..أن

ــداد ١٩٥٩.. ــن  مواليد بغ ــودي م العب
ــبعينات  ــي س ــر ف ــت التصوي تعلم
ــرن املاضي وتتلمذت على يد أخي  الق
ــودي) وهو مصور  ــار العب الكبير (جب
فوتغرافي معروف واآلن هو مقيم في 
ــتخدمتها.. ــا وأول كاميرا اس فرنس
زنث..روسية الصنع) وبدأت مسيرتي 
ــود من  ــة عق ــال خلمس ــي هذا اجمل ف

الزمن والزلت ..
ــاركت فيها  *ماهي املعارض التي ش

وأفضل منجزاتك الشخصية ؟
ــخصية  ــارض عديدة ش ــت مع - اقم
ومشاركات مع املصورين الصحفيني 
ــل على لقب حاصد اجلوائز  وأنا حاص
الثمينة . (٢ذهب و٢فضة) في معرض 
كردستان العراق ..واقمت معارض في 
جامعة بغداد واجلامعة املستنصرية 
وشارع املتنبي ..وحصولي  على اجلائزة 
ــن العرب  ــن  احتاد املصوري الذهبية م
ــي اخلارجية  ــت معرضا في وزارت وأقم
ــخصية  ــط ومن منجزاتي الش و النف

ــزة (البولزير) وهي   ــى جائ حصولي عل
أكبر جائزة فوتوغرافية دولية وكذلك 
ــز عل اجلائزة الكبرى في يوم املرأة  حائ
العاملي وهذا العام ٢٠٢٢ من االكادميية 
ــرب العربي وحاصل  ــة في املغ العربي
ــهادة جيد جدا من األكادميية  على ش

األمريكية بفن الفوتوغراف .
ــي الوقت  ــرى رحلة عملك ف ــف ت *كي

احلاضر ؟
ــتمراً بال إنقطاع  ــل اليزال مس .. العم
ــي نقابة  ــة وف ــاً  باجلمعي ــاً وإداري فني
ــدة ثالثة     ــني حيث عملت مل الصحفي
ــؤوالً للجنة االختبار في  سنوات مس
نقابة الصحفيني العراقيني وأنا عضو 
عامل في نقابة الصحفيني العراقيني 
ــرب  الع ــني  ــاد الصحفي احت ــو   وعض
ــي وعضو منتخب في اجلمعية  والدول
ــرة   ــدورة األخي ــر ال ــة للتصوي العراقي
ــيتد بريس   وعملت في وكالة االسوش
ــي اجلمعية  ــو الهيئة اإلدارية ف وعض
العراقية للتصوير ومسؤول العالقات 

ــى عملي  ــالم اضافة ال ــة واإلع العام
ــي نقابة الصحفيني  مدير التصوير ف
ــزة  ــى اجلائ ــل عل ــني. وحاص العراقي
ــة األمريكية -  ــن األكادميي ــى م األول

العربية للتصوير الفوتغرافي .
 * ما أهم  مشاركاتك الصورية لعام 

٢٠٢٢ ؟
-كانت لي معارض عن املرأة  وشاركت 

في معرض اجلهاد الكفائي ومعرض 
ــة املندائية في  ــدى الصابئ ــي من ف

بغداد.
ــود من الزمن  ــة عق *ماذا عن خمس

وأنت بعالم الصورة ؟
ــل جميل وله حكايات التزال  - العم
ــت أكثر من  ــي الذاكرة حيث عمل ف
ــيتد  ــنة في وكالة (االسوش ١٨ س
ــتمر  بريس) العاملية وهللا احلمد مس
بعطائي وفي خدمة املصور العراقي 
ــي املهمة  ــاً ومن رحالت ــاً وإداري فني
ــر  ــت بتصوي ــورة  ..قم ــم الص بعال
بطولة العالم سنة ٢٠٠١ في إيران 
ــاركت في تصوير بطولة العرب  وش
للمصارعة في سوريا ولدي معارض 
ــع  م ــاركات  ومش ــراق  الع ــارج  خ
ــرب وأجانب في بريطانيا  مصورين ع
واألردن ودبي إنها رحلة عمر ال تنتهي 
ــم  ــكراً للقائك ــة ..وش ــع العدس م

اجلميل معي .
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ــكر والتقدير إلى كافة العاملني  في   ــة حترير جريدة (البينة اجلديدة) تتقدم  بالش هيئ
(هيئة الرعاية االجتماعية /  قسم الصدر/ اللجان الفرعية) وفي املقدمة منهم  سمير 
ــى فليح حمدان وصادق علي ودنيا  ــندال وعلي ميذاب ومصطف كرمي ز بار وعالء كرمي س
ــم مطر، ملا يبذلونه من جهود مشكورة في  ــم خنجر  وإيناس قاس عالوي جماغ وقاس

خدمة املراجعني بكل ممنونية وطيب خاطر ...فبوركت اجلهود ووفق اهللا اجلميع

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

توقعت هيئة االنواء اجلوية ان تشهد 
البالد خالل اليومني املقبلني طقسا 
ــي والغائم املمطر  ــم اجلزئ بني الغائ
ــات احلرارة. وذكر بيان  مع تباين بدرج
ــس اليوم   اخلميس  ــة   ان طق للهيئ
ــق البالد  ــوم مناط ــيكون في عم س
ــار خفيفة  ــاقط أمط غائما مع تس

ــدة تكون رعدية  الى متوسطة الش
ــع في  ــرارة ترتف ــات احل ــا ودرج أحيان
ــض في  ــمالية وتنخف ــق الش املناط
ــابق في  اجلنوبية ومقاربة لليوم الس
ــاح جنوبية  ــطى والري املناطق الوس
شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 

واحيانا متغيرة االجتاه.

املصور الفوتغرافي كرمي العبودي

ال تفسدوا فرحة العيد بالعاب ( تعمي العيون ) و تخلف العويل 


