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ــرم  ــي األك ــاة النب ــرى وف ــبة ذك ملناس
ــى اهللا عليه  ــد بن عبد اهللا ( صل محم
ــلم ) قال زعيم التيار الصدري  وآله وس
السيد مقتدى الصدر: ال تتمسكوا مبَن 
زلّ عن نهج الرسول وآله وظلم عترته 
ــي تغريدة له يا أيها  والقربى واضاف ف
كوا  املسلمون في العالم أجمع .. متسّ
ــاً  ثاني ــه  ــل بيت أوالً وبأه ــول اهللا  برس
وبصحبه الذين ساروا على نهجه ثالثاً 
.. وال تتمسكوا مبن زلّ عن نهجه وظلم 
م عليه  ــألكُ عترته و (القربى) .. ( الَّ أس
ربى ). وفي الشأن   إِالَّ املودّة في القُ

أجراً
ــادر كردية  ــفت مص ــي كش السياس
ــس اجلمهورية  ــة أن منصب رئي مطلع
ــر أحمد» ال  ــح « ريب ــوم للمرش محس

لسواه وان احلديث عن أي اسم آخر غير 
ــة بصلة ..  ــر أحمد ال ميت للحقيق ريب
وأضافت املصادر أن تخلي رئيس اإلحتاد 
ــل طالباني  ــتاني باف الوطني الكردس
ــح  ــس اجلمهورية احلالي املرش عن رئي
ــة  داخلي ــة  قضي ــة  املقبل ــة  للمرحل
ــي وان املنصب لن يكون  ــص اليكت تخ
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس إال للح
ــي وان  ــعود  بارزان ــه مس ــذي يرأس ال
التصويت على منصب الرئيس سيتم 
ــرد في برملاني املركز  بجمع النواب الك
ــي» لن يحضر أي  ــم وان « البارت واألقلي
ــة ما لم يكن ريبر أحمد املرشح  جلس
ــة  ــس اجلمهوري ــب رئي ــد ملنص الوحي
ــي التطورات  ــة املقبلة . وف في املرحل
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــى رئي ــاً الق ايض
ــي كلمة  ــى الكاظم ــيد مصطف الس

ــة لألمم  ــال اجلمعية العام ــالل اعم خ
ـــ (٧٧) أكد خاللها  ــدة بدورتها ال املتح
أن العراق بلد تاريخي عميق اجلذور في 
ــاك التحديات  ــانية وهن الذاكرة االنس
الكبيرة التي تبدو صعبة السيما على 
ــتوى الصراع السياسي الداخلي  مس
ــي وقت  ــعة ص ٨) . ف ــل موس ( تفاصي
رجح اإلطار التنسيقي، امس السبت، 
ــواب خالل  ــات مجلس الن عودة جلس
ــابيع.  وقال القيادي  مدة أقصاها ٣ أس
ــيقي تركي العتيبي  ــي اإلطار التنس ف
إن عـودة جلسات مجلس النواب قد ال 
ــابيع.  وأوضح أن توقف  تستغرق ٣ أس
جلسات اجمللس فيه ضرر بالغ ملصالح 
ماليني العراقيني، خاصة أن هناك نحو 
ــم وفق اآلليات  ــاً تنتظر احلس ٣٠ قانون
ــس.  وفي  ــل اجملل ــن قب ــتورية م الدس

السياق ذاته أكد عضو في ائتالف دولة 
ــيقي وحده  ــون، ان اإلطار التنس القان
ــؤول عن اختيار رئيس للحكومة  املس
ــي ، اإلطار  ــل الركاب ــة. وقال وائ املقبل
ــيقي وحده املسؤول عن اختيار  التنس
رئيس الوزراء وهو املعني بذلك متسائالً 
ــار  ــرد اختي ــى الك ــرض عل ــاذا ال يف مل
ــني للجمهورية من أي طرف  رئيس مع
ــيقي  ــي؟.وأضاف اإلطار التنس سياس
واضح برفضه فرض االرادات وهو اليزال 
ــياع  ــد ش ــحه محم ــكا مبرش متمس
ــة الوزراء كون اإلطار  السوداني لرئاس
الكتلة النيابية االكبر، فضال عن عدم 
وجود اعتراض عالسوداني من االطراف 

السياسية جميعها.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــواء حزينة  ــن نعيش أج ونح
ــوم ذكرى  ــر علينا الي حيث مت
األعظم محمد  الرسول  وفاة 
اهللا  ــى  صل  ) اهللا  ــد  عب ــن  ب
ــله  ــلم) الذي ارس ــه وس علي
ــراً وهادياً ومصلحاً  اهللا مبش
ــذاً  ومنق ــاء  جمع ــرية  للبش
ــن مظاهر  ــا هي فيه م لها مم
ــة  ــالم والعبودي ــل والظ اجله
ــه  ــواء يتوج ــذه األج ــن ه وم
ــدة  ــالة مناش ــعب برس الش
ــدري  ــار الص ــم التي ــى زعي ال
السيد مقتدى الصدر ويقول 
ــتحلفك بحق جدك  له : نس
ــهم  تُس أن  ــول اهللا (ص)  رس
الراكدة وإنهاء  املياه  بتحريك 

ــي  السياس ــداد  اإلنس حالة 
ــة  العملي ــرب  تض ــي  الت
ــية وتصيبها مبقتل  السياس
ــعبنا يعيش  ــيما وان ش الس
ــة والفقر في  في حالة متعب
اوساطه مدقع وكأس الفساد 
ــن  وم ــرع  مت واإلداري  ــي  املال
ــتدعي  ــإن الضرورة تس هنا ف
ــس النواب  ــة جملل عقد جلس
ــة  ــح لرئاس بغية مترير املرش
ــذي يجمع عليه  ــة ال احلكوم
ــك  وبذل ــيقي  التنس ــار  اإلط
ــب بات ضرورياً  يتحقق مكس
ــوداني من  ــن الس رف ع ــا عُ مل
ــة وحنكة وجتربة عملية  نزاه
ــعبنا وصل  ــاً وان ش خصوص
ــة التململ والبطالة  الى حال
ــاً بعد آخر  ــع وتزداد يوم تتس

ــاريع وركود  ــراء غياب املش ج
ــط  اخلط ــاب  وغي ــاد  اإلقتص
التي  ــة  احلكيم ــة  األقتصادي
ــالد من  ــل الب ــن أن تنتش ميك
ــا  ــس اآلن . كم ــا البائ واقعه
واإلداري  ــي  املال ــاد  الفس أن 
أصبح ممهوراً بالوثائق واألدلة 
ــاً ولكن  ــام املرعبة حق واألرق
باملقابل وهذا ما يدمي القلب   
ــرى اللصوص  ــم نعد ن ــا ل أنن
واحلرامية وقد أنبطحوا خلف 
القضبان وأغلب الذين تورطوا 
ــام يفلتون  ــرقة املال الع بس
ــا بالهروب الى  من العقاب إم
ــواري عن األنظار  اخلارج أو الت
ــتار وعليه  ــدل الس ــي يُس ك
ــوى  الق كل  ــب  نطال ــاً  ايض
ــى  ــل ال ــية بالتوص السياس

ــة الراهنة ألن األيام  حلّ لألزم
ــى باملفاجآت والتطورات  بل حُ
غير احملسوبة، واخلطر الداهم 
ــوح في األفق صراحة  الذي يل
ــى األبواب  ــرين عل ــو أن تش ه
ــارع باجلموع  وقد يغص الش
ــي  الت ــة  الغاضب ــعبية  الش
ــروعة  ــوق مش ــب بحق تطال
وبناء عملية  ــداد  الس واجبة 
سياسية قائمة على أساس 
إحترام  إرادة الشعب واستثمار 
ــى أكمل وجه وإبعاد  ثروته عل
الطبقة السياسية املسؤولة 
ــذا اخلراب والضياع  عن كل ه
الذي يعيشه العراق منذ (٢٠) 
ــل يتحقق  ــاً مضت .. فه عام
ــر  ــا كبي ــده .. وأملن ــا ننش م

باخليرين.

كتب رئيس التحرير
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ابكي رسولَ اِهللا حزناً إنـّه     بالحزن اغدوا عارفاً اهدافيا
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بغداد /
ــة، عملية طبع  ــام املقبل ــة خالل األي ــتأنف وزارة الداخلي تس
ــد تـوقـف دام  ــة املــوحــدة للمواطنني بع ــات الوطني البطاق
أسابيع عدة، فيما تستعد بداية الشهر املقبل إلغالق املرحلة 
ــاون مدير عام  ــاص بالبطاقة.  وقال مع ــروع اخل األولى من املش
شؤون البطاقة الوطنية املـوحـدة في الــوزارة العميد محمد 
ــالل األيـام املقبلة عملية  ــتأنف خـ صــادق ، إن املديرية ستس
ــا بنحو  ــداً لرفده ــد إبرامها عق ــات املوحدة بع ــع البطاق طب

خمسة ماليني بطاقة منها.
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ــا لم  ــي بالدن ــاء ف ــكلة الكهرب مش
ــند  ــي الهند وال في الس ــل ال ف حتص
ــواق واق) .. فرغم  ــى في جزر (ال وال حت
ــن (٨٢) مليار دوالر  ــص اكثر م تخصي
ــذ (٢٠٠٥ وحلد االن)  ــذا القطاع من له
ظل حال الكهرباء مثل (حال السدانه 
باملاي) .. بينما يقول خبراء اقتصاد ان 
ــاء (٨٢) محطة  هذا املبلغ يكفي لبن
ــراض ..  ــبيل االفت ــة على س كهربائي
ويبقى السؤال احلائر ملاذا لم ننب تلك 

احملطات واين طارت الدوالرات؟!.
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ــم صالح، بزيادة  ــه رئيس اجلمهورية بره وج
ــة االجتماعية في  مخصصات هيئة احلماي
ــعة قاعدة  ــة من اجل توس ــات املقبل املوازن
الشمول.وذكرت الهيئة ، أن»رئيس اجلمهورية 
ــتقبل رئيس هيئة احلماية االجتماعية  اس
سناء املوسوي، حيث قدمت األخيرة شرحا 

ــتفيدين من  ــمول املس ــال عن آلية ش مفص
ــر املتبعة في  ــة واملعايي ــة االجتماعي اإلعان
ــل وزارة  ــماء وتدقيقها من قب ــار االس اختي
ــتقبالها  ــالل اس ــاء ذلك خ ــط، ج التخطي
ــة د. برهم صالح  ــس اجلمهوري ــن قبل رئي م
ــق ٢٢-٩-٢٠٢٢».وأضافت،  يوم اخلميس املواف
ــة اخلدمات  ــالل اللقاء مناقش ــرى خ أنه»ج

التي تقدمها الهيئة للطبقات الفقيرة في 
اجملتمع».وأشارت إلى، أنه»فيما أثنى الرئيس 
ــا الهيئة  ــي تبذله ــى اجلهود الت ــح عل صال
ــة في  ــي خدمة الطبقات الفقيرة والهش ف
ــه بزيادة مخصصات الهيئة في  اجملتمع، وج
ــعة قاعدة  ــة من اجل توس ــات املقبل املوازن

الشمول».

دعا اخلبير املائي والزراعي حتسني املوسوي، 
ــتفادة  ــبت، احلكومة الى االس ــس الس ام
ــح  ــة ش ــة ملعاجل ــة اخلليجي ــن التجرب م
ــه يجب ان تكون  ــوي ، إن املياه. وقال املوس
ــف املياه عبر  ــأن مل ــول احلكومية بش احلل
ــتخدام البدائل املتمثلة بتقنيات الري  اس

احلديث واستثمار آبار املياه اجلوفية.وأضاف 
ــوي يجب ان يذهب العراق الى جتربة  املوس
ــاه البحر،  ــي حتلية مي ــدول اخلليجية ف ال
وباالعتماد على الطاقة النظيفة خصوصا 
ــاحل على  ــراق ميتلك جزءا من الس وان الع
اخلليج العربي.وكان قد اكد رئيس مجلس 
ــى الكاظمي، خالل كلمته  الوزراء مصطف

ــدة، أن  ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــي اجلمعي ف
ــبب  العراق مير بظروف مناخية صعبة بس
ــر مجاري األنهار  ــح املوارد املائية وتغيي ش
ــوار وإقامة  ــع دول اجل ــترك بها م ــي يش الت
ــبان تأثيراتها  ــذ باحلس ــاريع دون األخ املش
على احلصص املائية واالستخدام املنصف 

للدول املتشاطئة.

_äËëc@7@fi˝Å@÷aä»€a@ø@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@oÃ‹i@·◊
ــم إنفاقها منذ  ــة، حج ــت وزارة املالي أعلن
ــوز املاضي  ــهر مت ــى ش ــام وحت ــة الع بداي
ــون دينار.وقالت الوزارة  الذي بلغ ٥٨٫٢ تريلي
ــا، إن املوازنة  ــر على موقعه ــي تقرير نش ف

ــار  دين ــون  تريلي  ٥٨٫٢ ــت  بلغ ــة  اإلجمالي
ــمة إلى ٥٣٫٧ تريليون دينار كموازنة  مقس
ــة  كموازن ــار  دين ــات  تريليون و٤٫٤  ــة  جاري
ــتثمارية.وأضافت، أن إنفاق وزارة املالية  اس
ــار، وبعدها  ـــ ١٨٫٣ تريليون دين هو األعلى ب

مجلس الوزراء ٤٫١ تريليونات دينار ومن ثم 
ــاع بـ ٣٫٩ تريليونات دينار.وأكدت،  وزارة الدف
ــات اجلارية  ــني في النفق ــب املوظف أن روات
ــي  ــا ف ــار، بينم ــون دين ــت ٢٥٫١٩ تريلي بلغ
البرامج اخلاصة بلغت ٥٫٤ تريليونات دينار.
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ــب رئيس كتلة الدولة الوطنية النيابية  طال
ــح  ــة، فال ــة البرملاني ــة املالي ــو اللجن عض
ــف عن مبالغ  ــاري، وزارة املالية بالكش الس
ــتلمتها إدارة هيأة الضرائب. وقال  هائلة أس
الساري إنطالقاً من الدور الرقابي واالخالقي 
وحفاظاً على املال العام نطالب وزارة املالية 
بالكشف عن املبالغ املالية {االمانات} التي 
ــاة العامة  ــل إدارة الهي ــتالمها من قب مت اس

للضرائب وأكدت اللجان التحقيقية فقدان 
ــن ٨٠٠ مليون. ــدر بأكثر م ــغ هائلة تق مبال

ــح  توض ان  ــة  املالي وزارة  ــاري  الس ــب  وطال
األسئلة التالية:ـ ١ – اسم اجلهة املسؤولة 
أو الشخصية التي قامت بالتالعب. ٢- عدم 
ــراء إداري  ــة النقل وهذا إج ــاء بعقوب اإلكتف
نرجو اعالمنا اإلجراء القانوني واجلنائي ملدير 
ــب. ٣- كيفية  ــة للضرائ ــأة العام عام الهي
ــدى  ــوح ل ــات املفت ــابات األمان ــك حس حتري

ــه ٣٠٠ الى ٤٠٠  ــد ل ــن وأعي ــرف الرافدي مص
مليار دينار شهرياً واجلهات املستفيدة وهل 
ــوق عالقة بذلك؟.٤- هل مت مفاحتة  ألداء الس
ــة  ــام باجلرمي ــاء الع ــة او االدع ــأة النزاه هي
ل الساري وزارة املالية املسؤولية  املرتبة؟وحمّ
ــتر  ــاع املال العام والتس ــة عن ضي القانوني
ــنقوم بالشكوى  ــه س على اجلناة وبعكس
ــبهات  على الوزارة وإدارتها في حال وجود ش

فساد أو تساهل او تستر على اجلرمية. 

بغداد /

بغداد /
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بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
ــتقبل وزير العدل القاضي ساالر  اس

ــي  ــراً ممثل ــد مؤخ ــتار محم عبدالس

شركة ماستر كارد  واملصرف الزراعي 

لبحث التعاون والتنسيق بني اجلانبني 

ــل  ــير العم ــات س ــص  الي ــا يخ فيم

ــات التي تخص  ــة املعوق ــة كاف وازال

مراجعي مديريات التنفيذ في بغداد 

ــر عام دائرة  ــات ، حضور مدي  واحملافظ

ــتاذ بشار احمد  محمد  التنفيذ االس

ــاب العدول  ــرة الكت ــام دائ ــر ع ومدي

ــتي يوسف حميد.  واكد  االستاذ راس

ــى  ــاء عل ــالل اللق ــر خ ــيد الوزي الس

ضرورة جتاوز كافة املعوقات  املتلكئة 

وتذليلها خالل مــدة اقصاها (عشرة 

ايام )  بحيث يتم استالم املستفيدين 

ــد احملددة ،  ــتحقاتهم في املواعي ملس

ــارة تكون جاهزة   ــا ان اي اضب موضح

ــي  البطاقة بغضون  ــم تفعيلها ف يت

(خمسة ايام ) ، ووجه  سيادته بوضع 

ــترات في كافة  ــادي وبوس دليل ارش

ــات  ــف  الي ــذ لتعري ــات التنفي مديري

ــار  « ان  ــا . واش ــول به ــل املعم العم

ــكل مفصل  ــوف بش ــا الوق منهجن

ــة  املعوقات التي  ــاء على كاف للقض

ــي مديريات  ــتفيدين ف ــه املس تواج

ــان  حقوقهم  ــذ كافة لضم التنفيــ

ــة  القانوني ــر  األط ــق  وف ــروعة  املش

ــيادته ممثلي شركة  املتبعة . ودعا س

ــرف  الزراعي على  ــتر كارد واملص ماس

ــاون والعمل بوتيرة عالية  ضروة التع

ــرع وقت  ــى  اجلهود  باس ــذل أقص وب

ــيتم رفع أسمـــاء  ممكن وبخالفه س

التابعني  ــني  ــن املوظف ــن م  املقصري

ــراءات القانونية  ــاذ االج ــم التخ له

بحقهم . 
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــراً اجتماعا  ــي العقابي مؤخ ــور هان ــر الصحة الدكت ــرأس وزي ت
ــن دوائرها الصحية  ــدراء العامني في مركز الوزارة وعدد م مع امل
ــيد الوزير  ــؤولني بحضور الوكيل االداري للوزارة  ،تابع الس واملس
ــة والوقائية  ــات الصحي ــدمي اخلدم ــير تق ــاع س ــالل االجتم خ
ــبل النهوض  والعالجية والتأهيلية والتوعوية وتوافر االدوية وس
بالواقع الصحي للبلد مؤكدا ان الوزارة تبذل جهودها  للنهوض 
ــي عموم  ــة للمواطنني ف ــة املقدم ــات الصحي ــتوى اخلدم مبس
ــش االبيض  ــود ابطال اجلي ــا جه ــة ،مثمن ــات الصحي املؤسس

وتضحياتهم خدمة لعراقنا احلبيب.

صالح الدين / البينة الجديدة
ــية والفنية والتشغيلية في منطقة  ــرعت الكوادر الهندس ش
بيجي التابع للشركة العامة لسكك حديد العراق باجناز حملة 
ــكة وتبديل العوارض الكونكريتية  صيانة وتأهيل خطوط الس
ــات قطار  (بيجي/تكريت/رياش) انصب العمل في قطاعات  حملط
كم ١٩٣ وكم ١٩٧ كم ٢٠٠ وكم٢٠١ وكم ٢٠٢، لتامني انسيابية 
ــة من منصات  ــود القادم ــرعة قطارات النفط االس واختزال س
ــى املوانيء في اجلنوب. ــل في مصفى الصمود وصوال ال التحمي
ــني  جاء ذلك على ضوء توجيهات وزير االنقل الكابنت ناصر حس
ــتمرة من قبل مدير عام  ــبلي، واملتابعة امليدانية  املس بندر الش
السكك االستاذ طالب جواد كاظم احلسيني، بتاهيل خطوط 
ــرقية والشمالية لتعزيز التبادل التجاري  ومفاصل املناطق الش
ــتقات النفطية  لتعظيم موارد الشركة  ــلعي ونقل املش والس

املالية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــي  ــال ف العم ــات  نقاب ــاد  احت ــد  اك
ــل ان احملافظة تعاني  ــة باب محافظ
ــن البطالة بني  ــب عالية م ــن نس م
ــبب عدم اعادة العمل  الشباب بس
ــتراتيجية  االس ــع  املصان ــب  باغل
ــام ٢٠٠٣ .وقال  ــي توقفت منذ ع الت
ــس احتاد نقابات العمال في بابل  رئي
ــالمي: ان اعادة تشغيل  حسن الس
ــيج  النس ــا  ومنه ــع  املصان ــذه  ه
ــمنت ميكن ان  واحملاقن الطبية والس
يستوعب االالف من االيدي العاملة 
ــت  ــاريع كان ــذه املش ــة وان ه خاص
ــتوعب االالف من العاملني.كما  تس
ــن البطالة  ــي ايضا م ــل تعان ان باب
املقنعة في ما يتعلق ايضا بالكثير 
ــذه املصانع التي تصرف رواتب  من ه
ــيئا  ش ــج   تنت ان  دون  ــا  ملوظفيه

ــتثمار  ــالمي ان االس يذكر.وبني الس
ــد وال يلبي  ــر مج ــة غي ــي احملافظ ف
الطموح بسبب غياب التنسيق بني 
االستثمار واحتاد نقابات العمال الذي 
ميلك قاعدة بيانات كاملة عن اعداد 
ــاريع  العاطلني فضال عن اغلب مش
ــتثمار هي مشاريع ترفيهية ال  االس
ــتوعب االيادي العاملة. ميكن ان تس

ــتثمار  ــي حال اعتماد هيئة االس وف
ــنة ٢٠١٥  على قانون العمل ٣٧ لس
و املتضمن حتديد نسبة من تشغيل 
ــة  ضمن اي  ــة احمللي ــدي العامل االي
ــتثماري ميكن ان نعالج  مشروع اس
ــبة جيدة من مشكلة البطالة  نس
الفتا الى ان غالبية املشاريع تعتمد 
على تشغيل العمالة االجنبية وهو 

ما زاد من نسبة البطالة.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ  ملوان ــة  العام ــركة  الش ــت  اعلن
ــم  ــراق عن احصائية اعمال قس الع
ــالل النصف االول  ــاذ البحري خ االنق
ــد مدير  ــول ٢٠٢٢ .وأك ــهر أيل ــن ش م
ــم اإلنقاذ البحري ملوانئ العراق  قس
ــني البحريني األقدم  ــس املهندس رئي
ــلش ان التوجيهات  ــازي ش ماجد غ
ــر عام  ــن قبل مدي ــا م ــادرة إلين الص
ــدس فرحان  ــركة الدكتور املهن الش
ــادة زخم  ــص على زي ــي تن الفرطوس
ــاذ البحري في موانئنا  عمليات االنق
والقنوات املالحية ذلك من خالل رفع 
الغوارق واخمللفات البحرية .وأضاف أن 
اعمال الرافعة ابا ذر في جنوب ميناء 
ــمل على  خور الزبير التخصصي ش
إنتشال غارق بحري يزن  (  ٣٠ ) طنا ومت 
تنزيله على اجلنيبة ابا ذر فيما شرع 
ــق بصحبتهم ( الرافعة حمرين )  فري
ــال رافعة  وزمرة من الغواصني بإنتش

ــش التنومة وقطع  ــة من كورني غارق
حديدية مبنطقة الداكير وثالث قطع 
ــة االحجام  ــرى مختلف ــة اخ حديدي
وبوزن يصل الى( ١٩ ) طنا في منطقة 
ــل الرافعة  ــط العرب ، كما ومت نق ش
ــي تزن (١٥٠)  ــلكية ( كروف ) الت الس
طنا من ميناء املعقل الى ميناء خور 
ــنت اجلنيبة ابا ذر .مبينا  الزبير على م

ــال قطعة حديدية اخرى  انه مت إنتش
ــيارة  تزن ( ٣١ ) طنا ووضعها على س
ــرض نقلها الى منطقة  ــودر ) لغ ( الل
ــواء في ميناء خور الزبير ، وكذلك  اإلي
ــع للحفارة  ــال رأس احلفر التاب إنتش
ــطة الرافعة السلكية  كربالء بواس
كروف واجلنيبة ابا ذر وزمرة الغواصني. 
ــتمرة على  ــدا «ان األعمال مس مؤك

ــي املوجود على  ــالح الزورق اخلدم إص
ــا مت  ــا ذر ، كم ــة اب ــة العمالق الرافع
ــف  والكش ــي  اخلدم ــوجن  ال ــالح  إص
ــة الرافعة ، وفيما يخص  على محول
ــلك  ــال ( صبرصة ) مت إكمال س اعم
ــول ( ٣٠ ) متر  ــاس ( ٥ ) عقدة وبط قي
ــول ( ١٠ )  ــدة وبط ــاس ( ٤ ) عق وقي
ــي الوحدات  ــتخدم ف متر والتي تس

ــركة وهناك  ــة للش ــة التابع البحري
ــم يتم  اعمال أخرى يناط بها القس
ــا  ــه .كم ــل وج ــى أكم ــا عل تنفيذه
انتشلت كوادر قسم اإلنقاذ البحري 
التابع للشركة العامة ملوانئ العراق 
ــط العرب  جنيبة وقود غارقة في ش
بواسطة الرافعة حمرين.وقال املدير 
العام ملوانئ العراق الدكتور املهندس 

ــي: أن عملية رفع  ــان الفرطوس فرح
ــا خطط له  ــق م ــير وف ــوارق تس الغ
ــة والبحرية تبذل  ــا الفني وان كوادرن
ــال  جهودا جبارة في عمليات االنتش
ــى عليها  ــوارق مض ــون أغلب الغ ك
ــت بالقليلة.من جانبه بني  فترة ليس
ــري رئيس  ــم اإلنقاذ البح ــر قس مدي
ــد غازي  ــني ماج ــني البحري املهندس
ــع  ــة م ــا البحري ــلش: أن مالكاتن ش
ــن متكنوا اليوم  طاقم الرافعة حمري
ــود غارقة في  ــال جنيبة وق من إنتش
شط العرب تزن (١٤٠) طنا وسيتم في 
ــام القادمة تقطيعها وتنظيفها  األي
ــى منطقة  ــا إل ــان ونقله ــن األطي م
ــي ميناء املعقل كما  إيواء الغوارق ف
ــل  ــتمرة بنق ــم مس ــوادر القس أن ك
ــطني»  حطام احلفارة الغارقة «فلس
(القطعة الرابعة واألخيرة) من موقع 
ــة إيواء  ــى منطق ــور إل ــق املغم النف

الغوارق في ميناء خور الزبير.

متابعة / البينة الجديدة

ــد جابر  ــدس محم ــداد املهن ــظ بغ ــث محاف بح
ــة العاصمة  ــس مجلس محافظ ــا، مع رئي العط
ــة  األردني ــة  اململك ــات  محافظ ــس  مجال ــل  ممث
ــبل تعزيز  ــدس احمد مروان، س ــمية املهن الهاش
ــاء محافظ  ــترك.جاء ذلك خالل لق ــاون املش التع
ــي  ــان، ف مّ ــة عَ ــس محافظ ــس مجل ــداد برئي بغ
ان، بحضور القائم باألعمال  مّ العاصمة األردنية عَ
في السفارة العراقية منيف علي حسني.وناقش 
اجلانبان، نظام الالمركزية اإلدارية، التي بدأ العراق 

ــنة  ــريع قانون احملافظات لس ــه بعد تش بتطبيق
٢٠٠٨، وأهمية ترسيخه في الدول العربية، فضالً 
ــل مجالس  ــون وكيفية تعام ــة القان عن مناقش
ــة احمللية» في  ــة «احلكوم ــع احملافظ احملافظات م
ــى «أهمية إقرار  ــار  العطا إل تطبيق القوانني.وأش
ــة، على أن  ــس احملافظ ــل مجل ــن قب ــاريع م املش
تتكفل احملافظة والدوائر التنفيذية بتنفيذها».ومت 
خالل اللقاء؛ التأكيد على العالقات الطيبة التي 
ــقيقني، وأطر  ــعبني الش ــط   احلكومتني والش ترب
التنسيق والتعاون التي جتمعهما على مر التاريخ 

ومناقشة القضايا واألهداف املشتركة.

بابل / البينة الجديدة

ــرطة بابل اللواء خالد تركي  أجرى قائد ش
ــمري جولة لإلشراف واملتابعة  جهاد الش
ــني الزائرين  ــة إلجراءات خطة تأم امليداني
ــام علي بن  ــوب ضريح اإلم املتوجهني ص

أبي طالب (ع) في النجف األشرف إلحياء 
ــد (ص). ــرم محم ــاة النبي األك ــرى وف ذك
ــد القطعات  ــة تفق ــهدت اجلول حيث ش
األمنية املشتركة بتنفيذ اخلطة ومتابعة 
انسيابية حركة الزائرين والعجالت ضمن 
احملاور الرئيسة والطرق املؤدية الى الضريح 

الشريف. وأكد قائد الشرطة خالل لقائه 
كبار الضباط املشتركني بتطبيقها على 
ــل والتعاون  ــف جهود العم ــة تكثي أهمي
ــع الزائرين وتوفير أقصى درجات احلماية  م
ــات ، فضالً عن فك  ــة وأفضل اخلدم الالزم

االختناقات املرورية .
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــكيل فريق عمل  اعلنت وزارة التجارة عن تش
ــوب ودائرة  ــركة العامة لتصنيع احلب من الش
ــري واملتابعة  ــة التجارية واملالية للتح الرقاب
السريعة ألحدى الشكاوى الواردة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بخصوص مادة الطحني 
ــة ذي قار  ــي محافظ ــل ف ــى العوائ ــزة ال اجمله
ــرقية مبركز مدينة الناصرية،اكد  منطقة الش
ــر داود  ــركة التصنيع  أثي ــام ش ــك مدير ع ذل
ــلمان، وقال ان فريق عمل مشترك من دائرة  س
ــركة في  ــه التجاريه واملالية وفرع الش الرقاب
ــكوى وقاموا  ــى موقع الش ــه   ال ــار توج ذي ق
ــارة عاجلة الى وكالء الطحني في املنطقة  بزي
ــص  الفح ــرض  لغ ــاذج  من ــحب  س مت  ــث  حي
ــازة موقعيا ضمن  اخملتبري واجراء فحص اخلب
ــة اجملهزة للطحني،  ــكوى واملطحن قاطع الش
ــتبيان للعوائل اجملهزة،وأظهرت  فضال عن اس
التجارب صالحية الطحني للخبازة ومطابقته 
للمواصفات القياسية،مشيرا» الى ان الفرق 
الرقابية والنوعية التابعة للشركة في بغداد 
واحملافظات تتابع باستمرار عملية إنتاج وتوزيع 
ــة والصالحية  ــن النوعي ــد م ــني للتأك الطح
وتفرض عقوبات مشددة بحق اخملالفني سواء 
كانت املطحنة او الوكيل،هذا وحث» سلمان 
ــن مادة  ــتالم  حصصهم م ــى اس ــل ال العوائ
ــالغ عن اي حالة تالعب او رداءة  الطحني، واالب
بنوعية الطحني عبر االتصال برقم الشكاوى 
عبر اخلط الساخن (٠٧٧١٦٦٠١٩٧٥)او برسالة 
ــمية  ــركة او الصفحة الرس ــع الش الى موق
لتصنيع احلبوب او دائرة الرقابة من اجل اتخاذ 
ــن  ــبة املقصري ــبة ومحاس ــراءات املناس اإلج
ــى معاجلة  ــري والتدقيق اضافة ال ــد التح بع

االنحرافات ان وجدت.
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البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي 
ــتاذ حميد الغزي  ــام جمللس الوزراء األس ــيد االمني الع قام  الس
ــى كاظم   ــداد املهندس عمار موس ــيد امني بغ ــه  الس وبرفقت
ــبت املوافق ٢٤ أيلول ٢٠٢٢  ــيد حاكم الزاملي صباح الس والس
ــعب ملتابعة اعمال تطوير  بزياره ميدانية الى قاطع بلدية الش
ــر العام  ــيد املدي ــتقبالهم الس ــارع احلميدية وكان في اس ش
للدائرة املهندس جعفر بشار عبيد والكادر املتقدم للدائرة حيث 
ــي امني بغداد  على مراحل ما  ــيد االمني العام ومعال اطلع الس
ــتوى  الناحية الفنية واجلهود التي تبذل بني دائرة  مت أجنازه ومس
ــعب بالتنسيق مع دائرة املشاريع في اكمال العديد  بلدية الش
ــق مدينتي الصدر  ــدم األهالي بني مناط ــاريع التي تخ من املش
ــعب ومنها شارع احلميدية الذي يعد حيويا ألهميته في  والش

تسهيل التنقل بني املدينتني وخدمة للصالح العام ...

ذي قار / البينة الجديدة

اجنزت املالكات الفنية والهندسية في شركة احلفر 
ــال البئر النفطي  ــة ، عمليات حفر و اكم العراقي
ــرا  .وقال  ــق ٢٧١٣  مت ــراف / ١٣٢ بعم ــي  غ االجتاه
ــم عبدالكرمي  ان مالكات  ــركة باس مدير عام الش
ــركة اجنزت اعمال حفر البئر اخلامس عشر   ،  الش
ــاس املاليزية  ــركة بترون ضمن العقد املبرم مع ش
ــل الغراف  ــا اجتاهيا في حق ــرا نفطي ــر ٢٨ بئ ، حلف
ــليم  ــلوب تس ــار ، باس ــة ذي ق ــي مبحافظ النفط

ــتخدام جهاز  ــات احلفر باس ــاح  .ومتت عملي املفت
احلفر IDC 54  ، الذي يعد من االجهزة احلديثة التي 
ــركة وميكنه الوصول العماق تتجاوز  متتلكها الش
ــرك من موقع الى  ــر وميتلك خاصية التح ٦٠٠٠ مت
ــطة نظام التزحيف  اخر دون تفكيك اجلهاز  بواس
ــاهم بتسريع عمليات انتقال اجلهاز . و متت  مما يس
ــة قدرها ٥٤  ــال بفترة زمني ــر  واالكم ــة احلف عملي
ــك و نقل اجلهاز  ــدء بعمليات تفكي ــاً  . ومت الب يوم
الى املوقع القادم W P C حلفر بئر نفطي جديد في 

نفس  احلقل .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بغداد / البينة اجلديدة
حثّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ــدمي اإللكتروني املركزي الى  على اعتماد التق
ــات والكليات األهلية موجهة الدائرة  اجلامع
بيان  باخملالفات.وذكر  ــق  بالتحقي ــة  القانوني
للوزارة ، انه وتأكيدا على السياقات القانونية 
واالجرائية اخلاصة بالتقدمي والقبول اجلامعي 
للعام الدراسي ٢٠٢٢  ٢٠٢٣ فان وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي حتث ابناءها الطلبة 

على اعتماد آليات القبول اإللكتروني املركزي 
ــدمي الى اجلامعات والكليات األهلية عن  للتق
ــم اجلامعي األهلي. ــق بوابة دائرة التعلي طري
ــاوالت إيهام  ــم من مح ــذرت وزارة التعلي وح
ــز املقاعد  ــدمي الورقي أو حج ــب بالتق الطال
ــع األجور  ــى دف ــتجابة ال ــية أو االس الدراس
ــو الراغبني  ــبة منها وتدع ــية أو نس الدراس
ــادات واالشتراطات  بالتقدمي الى التزام االرش
ــل الطالب.وأضاف  ــوص عليها في دلي املنص

ــه فيه وزير  ــي الوقت الذي وج ــان انه وف البي
ــراف والتقومي  ــاز اإلش ــي جه ــم العال التعلي
ــرات املرحلة األولى من  العلمي بتقييم مؤش
ــى اجلامعات  ــي املركزي ال ــدمي اإللكترون التق
ــان وزارة التعليم تهيب  ــات األهلية ف والكلي
ــني  واملتابع ــة  الكرمي ــم  وعوائله ــا  بطلبته
ــير احلاالت املرصودة وإرسالها  واملهتمني تأش
عبر البريد الرسمي للدائرة القانونية  لغرض 

التحقيق في اخملالفات املوثقة.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــميغال  ــد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنظيره األوكراني، دينيس ش أك
ــت ممكن.وذكر  ــيا، بأقرب وق ــة مع روس ــرج للحرب القائم ــرورة إيجاد مخ ض
ــيد مصطفى  ــان صدر عن مكتب الكاظمي ، أن رئيس مجلس الوزراء الس بي
ــورك، رئيس الوزراء األوكراني  ــي، التقى  يوم اجلمعة املاضي، في نيوي الكاظم
السيد دينيس شميغال، وذلك على هامش املشاركة في اجتماعات اجلمعية 
ــد الكاظمي، خالل اللقاء على ضرورة إيجاد نهاية  العامة لألمم املتحدة.  وأك
للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل اخلالفات بالطرق السلمية.  وأشار إلى 
ــلحة، وهو اليوم يقف  ــن الصراعات والنزاعات املس ــراق عانى طويالً م أن الع
ــرب، وأن التجربة العراقية الطويلة مع احلروب أثبتت أن  بالضدّ من منطق احل
ال رابح فيها، وأنها ال تخلّف سوى الدمار واخلراب.  وأعرب الكاظمي، عن دعم 

االستقرار ومبادرات السالم العاملية واإلقليمية إليقاف احلروب والنزاعات. 
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من جانبه قال األمني العام حلركة عصائب 
ــي ، إن  ــس اخلزعل ــيخ قي ــق الش ــل احل أه
مشكلة البالد ال تتعلق مبرشح قوى اإلطار 
ــوداني.  ــياع الس ــيقي، محمد ش التنس
وقال اخلزعلي خالل مشاركته مع الزميل، 
كرمي حمادي ، إن املشكلة في البالد اآلن ال 
ــح قوى اإلطار  تتعلق بشكل خاص مبرش
ــوداني، هو  ــاف، أن الس ــيقي. وأض التنس
ــكل واضح، وفي  ــح قوى اإلطار بش مرش
ــاً معتبراً على  ــال قدم اآلخرون، اعتراض ح
ــوداني، وأن احللول ستكون باعتذاره،   الس
ــوداني هو من سينسحب.وأكد  فإن   الس
ــا على ما  ــار منفتح متام ــي أن اإلط اخلزعل
ــاء الطرف اآلخر  ــده التيار وال يريد إقص يري
ــتعد لالستجابة مع جميع املطالب  ومس
ــة، قائال إن التيار بقرارهم اعتزلوا  املنطقي
ــي أن اعتزال البرملان  ــان ومن الطبيع البرمل
ــة، مبيناً  ــل باحلكوم ــدم التمثي ــي ع يعن
ــاعة في  ــارب الس ــن إعادة عق ــه ال ميك أن
ــة إلى البرملان  ــادة نواب الكتلة الصدري إع
ــة الصدرية  ــواب الكتل ــل عودة ن ومن أج
ــات املبكرة.   ــر االنتخاب ــل غي ــد ح ال يوج
ــيعي  ــة قوى اإلطار الش ــاف أن غالبي وأض
ــرة  وما زلت  ــوا مع االنتخابات املبك ليس
ــات املبكرة  ،  ــد أن احلل في االنتخاب أعتق
مشيراً إلى أن كل قوى اإلطار اآلن موافقة 
ــن أجل إرضاء  ــى االنتخابات املبكرة م عل

ــل في موعد  ــار ولن نتدخ ــوة في التي اإلخ
ــات املبكرة والقضية متروكة إلى  االنتخاب
ــي، أن اإلطار  ــة.  وتابع اخلزعل األمور الفني
ــي  ــار ف ــارك التي ــتعداد ألن يش ــى اس عل

ــة الصدرية  ــدار الكتل ــة على مق احلكوم
التي استقالت، وان كان التيار يريد العودة 
ــد انتخابات مبكرة وإن كان  للبرملان فتوج
ــاركة باحلكومة فاإلطار مرحب.   يريد املش

ــتعد ألن يعطي  ــد أن اإلطار مس ــا اك فيم
ــيعي إلى  ــتحقاق املكون الش ــف اس نص
ــاركة، كما توقع أن  ــار الصدري للمش التي
محمد شياع السوداني مستعد للتنازل 

ــاءل، إذا أخذ  ــل باعتذاره.  وتس إذا كان احل
ــس الوزراء هل  ــخص رئي رأي التيار في ش
ــؤولية احلكومة  ــا مس ــيتحملون معن س
وجناحها؟، وتابع، إذا كان التيار يريد إعطاء 

ــوزراء فيجب أن  ــخص رئيس ال رأيه في ش
ــتقرار احلكومة،  يكون مقابل االلتزام باس
رغم ان اإلطار قادر على تشكيل احلكومة 
ــتقرة.   ــكيل حكومة مس ــن يريد تش ولك
ــه إذا كان التيار غير  ــي أن ــح اخلزعل وأوض
ــب وجهة نظرهم  مقتنع باحلكومة حس
فإن احلكومة لن تستقر، وتأخير تشكيل 
ــائل التي  ــى الرس ــف عل ــة متوق احلكوم
ــأن مطالبهم، أي  ــار بش ــى التي ــل إل ترس
ــيكون  ــإن اإلطار س ــده التيار ف ــيء يري ش
ــكل موضوعي.   ــه بش ــا ويناقش متجاوب
فيما أكد أن اإلطار بعد نقاش طرح محمد 
شياع السوداني ومن الطبيعي التمسك 
باملرشح، وكل اإلطار منفتح على مناقشة 
ــا فيهم  ــوزراء مب ــح رئيس ال ــر مرش تغيي
ــوداني مقابل التزام الطرف املعترض.   الس
ــح الذي طرحه اإلطار  ــار إلى أن املرش وأش
الشيعي جيد ومستعدون لالستماع إلى 
االعتراضات، وكل اإلطار باإلجماع موافق 
ــات املبكرة بغض النظر عن  على االنتخاب
ــه ال وجود  ــاف اخلزعلي ان ــت. واض التوقي
ــة تصريف  ــس حكوم ــة لرئي ــة ثاني لوالي
األعمال غير موجودة بتاتاً وال يوجد نقاش 
ــراً وال باطناً وليس  ــذا األمر ال ظاه حول ه
لدينا خط رجعة للنظر الى اخللف ونفكر 
ــوزراء احلالي هو رئيس  ــون رئيس ال بأن يك

وزراء للمرحلة املقبلة.
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النجف االشرف / البينة اجلديدة
ــد أعداد غير  ــة، عن تواف ــة العلوية املقدس ــت العتب أعلن
ــة النجف بالتزامن مع  ــبوقة من الزائرين إلى محافظ مس
مناسبة وفاة النبي {ص}.وقال عضو مجلس العتبة سليم 
ــكلت غرفة  ــح صحفي، إن العتبة ش ــي في تصري اجلصان
عمليات، لتنفيذ البرنامج الذي يتضمن اخلطة اخلدمية و 
ــح أن اخلطة اخلدمية ركزت على فتح أروقة  الثقافية.وأوض
ــتيعاب األعداد، وتوفير اعداد من احلافالت التي  جديدة الس
ــدمي الضيافة لهم. ــي الذهاب واالياب، وتق ــل الزائرين ف تق
وأشار إلى أن تقدمي الوجبات الغذائية جتاوز في بعض األيام 
ــد أن اجلانب اآلخر من  ــهر احلالي املليون وجبة.وأك من الش
ــطة ثقافية وندوات فكرية، والتركيز  اخلطة هو إقامة أنش

على بث احملاضرات التي تنمي من فكر اجملتمع.

بغداد / البينة اجلديدة
شددت اللجنة املالية النيابية، على ان إعادة النظر بسعر 
ــك املركزي  ــة وزارة املالية والبن ــن صالحي ــرف الدوالر م ص
العراقي حصراً.وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان موضوع 
ــن اختصاص او  ــرف الدوالر ليس م ــعر ص إعادة النظر بس
ــة  ــو متعلق بالسياس ــة املالية، امنا ه ــات اللجن صالحي
ــاز التنفيذي  ــا تابعة للجه ــالد وبالتالي فانه ــة للب املالي
ــاز التنفيذي وهي قضية حصرية متعلقة بوزارة  ومن اجله
ــك املركزي.وأضاف ان أي حديث ألي نائب بهذا  املالية والبن
املوضوع غير منطقي ويعتبر تدخالً في صالحيات اآلخرين 
ومزايدات للشارع.وأكد كوجر سنسمع عن هذا األمر كثير 
خصوصا واذا مامت تثبيت اجراء انتخابات مبكرة فسيتخدم 
هذا امللف للمزايدات.وكانت احلكومة احلالية اضطرت في 
ــني املاضيني إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات العاجلة  العام
ملواجهة األزمة املالية خالل جائحة كورونا وتراجع أسعار 
ــتحقات  ــط التي هددت احلكومة بعجز عن دفع مس النف
ــهرية، والبالغة نحو ٦  ومرتبات املوظفني واملتقاعدين الش

مليارات دوالر.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، االجانب املتجاوزين على  ــذرت وزارة الداخلية، امس الس ح
ــني للبالد، وفيما أكدت  ــواح الداخل مدد اإلقامة في العراق والس
ــفت  ــفيراً إجبارياً على اخملالفني، كش ــا تفرض غرامات وتس أنه
ــم  ــذه احلاالت.وقال مدير قس ــط محكمة للحد من ه ــن خط ع
ــهيد  ــوزارة، العقيد احلقوقي مهند ش ــي ال ــاد واإلخراج ف اإلبع
ــل محكمة متمثلة  ــة اعدت خطة عم ــار، إن وزارة الداخلي خط
مبديرية شؤون اإلقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد للحد 
ــة واحملددة بـ ٣٠  ــى املدة القانونية لإلقام ــن ظاهرة التجاوز عل م
ــاً ملن يدخل األراضي العراقية.وأضاف أن الوزارة تفرض غرامة  يوم
تأخيرية على األجانب السائحني اخملالفني لقانون اإلقامة، داعياً 

إياهم إلى عدم جتاوز املدد القانونية املصرحة لهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، امس السبت، مع مساعدة وزير  بحث وزير اخلارجيَّة فؤاد حس
ــط باربرا ليف، تطورات  ون الشرق األوس ــؤُ اخلارجيَّة األمريكيّ لشُ
ــوزارة ، ان وزير اخلارجيَّة  ــي العراق.وقالت ال ــيَّة ف األحداث السياس
ون  ؤُ ــاعدة وزير اخلارجيَّة األمريكيّ لشُ فؤاد حسني، التقى مع مس
ــرق األوسط باربرا ليف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٧  الش
ــاف البيان، انه   دة في نيويورك.وأض ــألمم املُتحِ ة ل ــة العامّ للجمعيّ
ــة والتعاون بني البلدين،  ــالل اللقاء جرى بحث العالقات الثنائيَّ خ
ــة إيجاد احللول  ــيَّة في العراق، وأهميَّ ــورات األحداث السياس وتط
ــجم مع املرحلة املُقبلة ومتطلباتها وتسهم  بادرات تنس ضمن مُ
ــاع اإلقليميَّة  ــاء تطورات األوض ــة، كما ناقش اللق ــي جتاوز األزم ف
والدوليَّة، فضالً عن عدد من القضايا ذات االهتمام املُشترَك.بدورها، 
ــراق، والعمل على تعزيز  ــتمرار دعم بالدها للع أعربت ليف عن إس
ية تعزيز احلوار الوطنيّ  دةً أهمَّ ؤكَّ الشراكة بني بغداد وواشنطن، مُ

بني القادة العراقيني؛ لتجاوز األزمة التي تعاني منها البالد.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد نائب رئيس مجلس النواب   
ــاخوان عبداهللا أحمد على  د.ش
ــيق  التنس ــتمرار  إس ــة  أهمي
والتعاون بني مؤسسات الدولة 
التطوعية  ــة  املدني واملنظمات 
ــوق  ــال حق ــي مج ــة ف العامل
ــاء الدميقراطي،  ــان والبن اإلنس
ــباب  الش ــل  اجلي ــيما  والس
إمكانياتهم  ــن  م ــتفادة  واإلس
بهدف تطوير وتنمية اجملتمعات 
وحتقيق اإلستقرار، وجاء حديث 

ــيادته خالل إستقباله     في  س
ــداد مجموعة  ببغ إقامته  مقر 
ــت  ــراك «البي ــباب حل ــن الش م
العراقي» ترأسهم األمني العام 
ــاري)،  ــي األنص ــراك (محي للح
ــث  بح ــاء  اللق ــي  ف ــرى  وج
ــة  العام ــاع  األوض ــة  ومناقش
ــات  التحدي ــم  وحج ــالد  للب
ــل  ــية وعم ــة والسياس األمني
مجلس النواب في هذه املرحلة 
اإلنتخابات،  ــون  وقان ــة  الصعب
وجدد عبداهللا في سياق حديثه 

ــبابية  تضامنه مع النخب الش
ــاند  ونس ــم  ندع ــول»  بالق
ــباب اإليجابية،  ــات الش توجه
ونسعى لتمكني هذه الطاقات 
واحلراكات الناشئة وإشراكهم 
ــية»،  السياس ــة  العملي ــي  ف
مضيفاً بأن للشباب دورا مهما 
في تعزيز التجربة الدميقراطية 
ــراء  وإج ــاد  الفس ــة  ومحارب
ــاواة  املس وحتقيق  ــات  اإلصالح

وحماية احلقوق واحلريات.
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ــتطبع  س ــة  املديري أن  ــاف  وأض
للمواطنني  ــلّمها  وتس البطاقات 
ــا  ودققه ــم  بياناته ــوا  قدم ــن  مم
ــة املوحدة،  ــو دوائر البطاق موظف
ــوراً للحاالت  ــم الطبع ف ــا يت فيم
اإلنسانية أو التي تقدم بها جهة 
ــك.  وبني صـادق  ــة طلباً بذل معين
ــتعد خالل الشهر  أن املديرية تس
ــى  ــة األولـ ــاز املرحل ــل، إلجن املقب
ــي للبطاقة  ــروع الوطن ــن املش م
ــالق  إغ ــد  بع ــدة  املوح ــة  الوطني
ــوال  ــة األحـ ــر مديري ــع دوائ جمي
ــس منها  ــتثناء خم املدنية، باس
ــتغلق قريباً  ــوى والتي س ــي نين ف
ــا.  وتابع  ــالكات له ــد توفير امل بع

ــاء  أن املرحلة األولى تتضمن إنش
قاعدة بيانات للمواطنني باعتماد 
ــي والتي  ــريحة ونظام إلكترون ش
ــا يتم منح  ــي (داتا)، كم ــظ ف حتف
املواطن رقماً خاصاً به ال يتكرر وال 
مينح ألحد حتى بعد وفاته، مؤكداً 
ــة  البطاق ــر  تزوي ــة  إمكاني ــدم  ع
وبالتالي فأن املواطن غير مطالب 
ــة الصدور لها.  وكانت وزارة  بصح
ــدرت، (١١ أيلول  ــة قد أص الداخلي
٢٠٢٢)، توضيحاً بشأن تأخر تزويد 
ــة.   الوطني ــة  بالبطاق ــني  املواطن
ــعى  تس ــا  إنه  ، ــوزارة  ال ــت  وقال
ــكيالتها  وبجميع مفاصلها وتش
ــا  ــات وتوفيره ــدمي اخلدم ــى تق إل

ــيط  وتبس ــرام  الك ــني  للمواطن
ــى العمل  إل ــراءات واالنتقال  اإلج
ــي، حيث  ــدل الورق ــي ب اإللكترون
ــداد ملف متكامل  عملت على إع
ــوزراء تضمن  ــى مكتب رئيس ال إل
ــؤون البطاقة  ــة ش ــة مديري حاج
ــة إلى بطاقات خام بهدف  الوطني
ــي هذا  ــني ف ــة املواطن ــد حاج س
ــرار املوازنة  ــبب عدم إق اجملال، بس
 ،٢٠٢٢ ــي  احلال ــام  للع ــة  االحتادي
التعاقد  ــراءات  بإج لغرض املضي 
ــبة املتحققة (١٢١) من  وفق النس
ــام ٢٠٢٢ والتي خولت  موازنة الع
وزارتنا توقيع عقد جتهيز (خمسة 

ماليني بطاقة خام). 



ــي  ــابقات ف ــة املس ــددت جلن ح
ــرة القدم،  ــي لك ــاد العراق االحت
ــل،  املقب األول  ــرين  تش ــع  مطل
ــوبر  الس كأس  ــاء  للق ــداً  موع
العراقي بني بطل الدوري املمتاز 
ــم  ــل كأس العراق للموس وبط

.٢٠٢١-٢٠٢٢
وقال عضو جلنة املسابقات جنم 
ــي إن «االحتاد حدد مبدئياً  االوس
ــرين األول  ــهر تش الثاني من ش
ــرطة  ــل، موعداً للقاء الش املقب
بطل الدوري املمتاز والكرخ بطل 

كأس العراق.
ــاك  «هن أن  ــي،  األوس ــاف  واض
ــاد  ــع احت ــة جتم ــة مرتقب جلس
ــابقات  ــة املس ــع جلن ــرة م الك
للوصول الى اتفاق نهائي يحدد 
ــوبر  من خالله مباراة كأس الس

بني الفريقني».
ــاد العراقي  ــار إلى أن «االحت وأش
لكرة القدم يحرص على حسم 
ــمياً  رس ــالن  واإلع ــوع  املوض
ــاراة»،  للمب ــي  النهائ ــد  للموع
مبيناً أن «االحتاد وبالتنسيق مع 

ــيرى الوقت األنسب  اللجنة س
للقاء وسيحسم القرار النهائي 
ــأن  ــام املقبلة». وبش ــالل األي خ
ــت  لف ــاراة،  املب ــكان  م ــة  إقام

األوسي، إلى أنه «خالل اليومني 
اذ  املوضوع  ــيتضح  املقبلني س

لم يتم حتديده لغاية اآلن.
ــرطة والكرخ،  وكانت إدارتا الش

ــرة من  ــاد الك ــا احت ــد خاطبت ق
ــوبر  ــل نقل مباراة كأس الس أج
ــن محافظة البصرة  العراقي م

إلى بغداد.

ــر أن احتاد الكرة العراقي قد  يذك
قرر في وقت سابق أن يكون لقاء 
ــوبر على ملعب امليناء بعد  الس

اكتماله وافتتاحه رسمياً.

@lbjë@kÇn‰fl@NNÚÌÖÎ@ÚËuaÏ∂
C¥˜ëb‰€aD@Û‹«@k‹ÃnÌ@÷aä»€a

ــئني  ــى منتخبِ الناش ــباب العراق، عل ــب شَ ــبَ منتخ تغل
ــي أقيمت في ملعبِ  ــن دون مقابلٍ في املُباراةِ الت بهدفني م
ــني لتصفياتِ  ــتعداداتِ املنتخب ــن اس ــة الدوليّ ضم املدين
ــباب والرياضة رئيس  ــرُ الش ــاراة وزي ــيا.وحضرَ املب كأس آس
ضوي  االحتاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، فضالً عن عُ
ى رئيس االحتاد، بعد   ــاد غامن عريبي ومحمد ناصر.  والتقَ االحت
ــيّ واإلداري والعبي املنتخبني،  ــاراة، اجلهازين الفن ــةِ املب نهاي
ــيويّة،  ــم على تقدميِ نتائج جيدةٍ في التصفياتِ اآلس وحثه
ــكلٍ جيد، خصوصاً أن الكل يعلم أن كرة  ومتثيل العراق بش
ــعبِ العراقي، وإن النتائج  ــاً مهماً للش القدم متثل متنفس
ــي . ووعدَ  ــارع الرياض ــي بظاللها على الش ــة تلق اإليجابيّ
درجال املنتخبني بتقدميِ كل أشكالِ الدعم لهما مستقبالً، 

كونهما الفئة املهمة التي ترتكز عليها الكرةُ العراقيّة.  
ــادي النفط يوم  ــباب فريق ن ــبُ الش ــيلتقي منتخ هذا وس
ــي اليوم  ــئني ف ــا يواجه منتخبُ الناش ــني  ، بينم ــد االثن غ
ــئة الطلبة. يذكر أن منتخب الشباب يستعدُ  ــه ناش نفس
ــبابِ التي تقام  ــيا للش ــاركةِ في تصفياتِ كأس آس للمش
ــهر  ــر من الش ــت، وتنطلقُ في الرابع عش ــةِ الكوي ــي دول ف
ــئني خلوضِ تصفيات  ــتعدُ منتخب الناش املقبل، بينما يس
مان، حيثُ  ــيا   للناشئني التي تقام في سلطنة عُ كأس آس

ستنطلق مبارياتها في األول من الشهرِ املقبل.

  

حسمت ركالتُ الترجيح مواجهةَ 
العراق وعمان ضمن بطولةِ األردن 
الدوليّة، ، وذلك بعد انتهاءِ الوقت 
ــدفٍ لكل  ــادلِ به ــي بالتع األصل

منهما.
 ، ــدرب املنتخب الوطنيّ وأوضحَ م
ــل، في حديثه بعد  راضي شنيش
ــاراةِ للتلفزيون األردني؛  نهايةِ املب
كان  ــيّ  العراق ــب  املنتخ أداءَ  إن 
ــارةِ املباراة  جيداً بالرغم من خس
بركالتِ الترجيح التي لم تبتسم 

لفريقنا.
ـــراكِ  إش ــى  إل ــا  عمدن  : ــافَ وأض
ــتة العبني من الوجوهِ اجلديدة  س
ــرةٍ بقميص  ــاركت ألول م التي ش
ــن  م ــي  والت ــيّ  الوطن ــبِ  املنتخ

ــتقبلَ الكرة  املؤمل أن تكون مس
ــر فترةِ  ــاً لقص ــة، وقياس العراقيّ
ــابقاتِ  اإلعداد وعدم انتظام املس
ــث لغاية  ــي العراق، حي احملليّة ف
ــي،  ــدوري العراق ــدأ ال ــم يب اآلن ل
ــني أداؤهم البدني  ومعظم الالعب
، لذلك أجد إننا تعاملنا  في تفاوتٍ
، وبناءً على  ــةٍ ــاراةِ بواقعي مع املب

ذلك اعتبر أداء فريقنا جيداً.
ــذي  ــط ال ــعِ والتخب ــن التراج وع
ــة، اعتبر  ــرةِ العراقيّ ــدثُ للك يح
شنيشل: إن تغيير املدربني وعدم 
ــباب  ــن األس ــدٌ م ــتقرار واح االس
املهمة والرئيسيّة بعدم الوصولِ 
إلى نتائج مرضيةٍ كون االستقرار 
من شأنه أن يخلق املعرفةَ والدراية 
ــق  ــه وف ــدربِ بالعبي ــة للم التام

استراتيجيّة تهدفُ لبناء منتخبٍ 
قوي.وأضاف إنه تسلم زمامَ قيادة 

املنتخب الوطنيّ كمدربِ طوارئ، 
ــو قيادةُ  ــي ه ــه األساس وإن هدف

.  أما صانعُ هدف  املنتخب األوملبيّ
ــد عطوان،  ــب أمج ــراق الالع الع

فتحدث قائالً : لم يحالفنا احلظ 
ــح بالرغم من  ــي ركالتِ الترجي ف
تقدمنا مرتني وتألق جالل حسن، 
ــاراةِ يعدُّ  ــا قدمناه في املب لكن م
ــكلٍ  ــداً، ونتأمل أن نظهر بش جي
ــة  املقبل ــةِ  املواجه ــي  ف ــبٍ  طي
ــواء  ــض النظر عن املنافس س بغ
ــي. و متكن  ــوري أو األردن أكان الس
ــن حتقيق  ــي، م ــب العمان املنتخ
ــره العراقي في  ــى نظي ــوز عل الف
ــة  الدولي األردن  ــة  بطول ــاح  افتت
ــركالت الترجيح بنتيجة  الودية ب

.( ٤-٣ )
ــوط األول بالتعادل  ــى الش وانته
ــلبي من دون أهداف واستمر  الس
ــوط الثاني حتى  التعادل في الش
ــجل منتخب  ليس  ٨٢ ــة  الدقيق

ــن  عمان اوال في مرمى جالل حس
ــي ، وبعد  ــر املالك ــن طريق عم ع
ثالث دقائق على مرور هدف عمان 
ــية  ــني من رأس ــجل امين حس س
ــب العراق  ــل ملنتخ ــدف التعدي ه
لينتهي اللقاء بالتعادل االيجابي 
ــركالت  ل ــاراة  املب ــب  وتذه  ١-١
الترجيح لعدم وجود متديد حسب 
ــي البطولة  ــبق ملنظم اتفاق مس
لتحسم لصالح منتخب عمان. 

ــب العراق  ــاراة منتخ ــرت املب وج
ــب  ــى ملع ــي عل مان ــره العُ ونظي
امللك عبد اهللا الثاني بالقويسمة 
ــاعة  يوم اجلمعة املاضي في الس
بتوقيت بغداد ضمن  ــة  السادس
ــة  الدولي األردن  ــة  بطول ــاح  افتت

الودية.

أكد عضو جلنة التراخيص، في االحتاد العراقي 
ــن،  أن فريق دهوك  ــرة القدم، كاظم حس لك
ــموال باإلبعاد رغم انتهاء موعد  لم يكن مش
ــه التراخيص وأن  ــدم إكمال ــص، لع التراخي
ــتبدأ زيارتها إلى دهوك     لالطالع  اللجنة س

على ملعبه.
ــف  ــص لم تكش ــن، إن «التراخي ــال حس وق
ــى الديون  ــوك ولم تطلع عل ــى ملعب ده عل
ــون فريقه تأهل  ــة عليه لغاية اآلن، ك املترتب
ــيوي  ــدوري املمتاز، وإن االحتاد اآلس ــاً لل حديث
ــرارات بحقها وبنفس  ــاذ ق ــى بعدم اتخ أوص
ــي كانت تلعب  ــوة بالفرق الت التوقيتات أس
ــاز، ومنحها الفرصة لترتيب  في الدوري املمت

أوراقها».
وأضاف أن «نادي دهوك اساساً غير مشمول 
ــه لم يدخل في  ــص لغاية اآلن كون بالتراخي
ــيما أنه مبتعد  ــيوي، وال س ــتم اآلس السس
عن الدوري املمتاز ألكثر من خمسة مواسم، 
ــم تدخل  ــة األولى ل ــرق الدرج ــذا فإن ف وله
ــيوي، وكذلك  ــاد اآلس ــام تراخيص االحت بنظ

احلال لنادي كربالء والناصرية».

وأوضح حسن، أن «الدخول ضمن السيستم 
ــدة والصاعدة  ــمل الفرق املمتازة املعتم يش
ــت، بينما أمانة  ــراءات ووق ــاً حتتاج إلج حديث
ــودون ضمن  ــامراء، موج ــاء وس ــداد واملين بغ
ــوا في  ــم لعب ــيوي، كونه ــتم اآلس السيس
الدوري املمتاز املوسم املاضي رغم هبوطهم 

لدوري الدرجة األولى».
نحت  ــتئناف التي مُ وفيما يخص مهلة االس

لألندية التي عليها ديون ولم حتسم موضوع 
ــة اعتبارا  ــا ومالعبها فقد بدأت املهل ديونه
ــة أيام،  ــاء املاضي وملدة خمس ــن يوم الثالث م

بحسب جلنة التراخيص.
ــاك العبني  ــة، أن «هن ــو اللجن ــح عض وأوض
ــدوا أن اللجنة  ــككوا بعمل اللجنة، وأك ش
ــددوا لهم  ــة لم يس ــت تراخيص الندي منح
مستحقاتهم»، مبيناً أن «الالعبني ملعترضني 
ــةً بعد أن  ــرة خاص ــكاوى متأخ ــوا الش قدم
ــبوا  ــول زمالئهم الذين اكتس ــوا حص الحظ
ــتحقات  القرار القطعي وحصلوا على املس
ــم  ــع أنديته ــة م ــم املالي ــوا التزاماته وانه

السابقة بعد اتخاذهم الجراءات مبكرة».
وخلص عضو جلنة التراخيص، كاظم حسن، 
ــب أن يرفع قضية  ــى القول: «يحق ألي الع إل
ــراءات القانونية  ــذ اإلج ــأن، لتأخ بهذا الش
ــك لوقت حتى يتم  ــا، لكن يحتاج ذل طريقه

حسم أمرهم».
يشار إلى أن جلنة التراخيص، لم متنح الرخصة 
ألندية القوة اجلوية والطلبة والديوانية لغاية 
اآلن، لعدم تسديد مستحقات الالعبني التي 

مازالت بذمتهم.

ــاد  ــو االحت ــف عض كش
ــدم  ــرة الق ــي لك العراق
ــوم،  العل ــر  بح ــراس  ف
ــيوي  االس ــاد  االحت ان   ،
ــاف البطوالت  أوعز بإيق
النسوية لكرة الصاالت 

لغاية عام ٢٠٢٥.

ــوم ان  ــر العل ــال بح وق
تلقى  ــي  العراق ــاد  االحت
ــمياً من االحتاد  بياناً رس
ــرة القدم  ــيوي لك االس
ــطة  االنش ــاف  بإيق
ــيدات  للس ــة  الكروي
ــى  عل  ٢٠٢٥ ــة  لغاي
ــدون  ــارة ب ــتوى الق مس

ذكر االسباب.
 واضاف انه مع هذا القرار 
ــان منتخب  املفاجىء ف
ــن  ــيدات ل ــراق للس الع
يشارك في بطولة غرب 
ــا  ــابات كم ــيا للش آس
ــرراً  اقامتها في  كان مق
لبنان للفترة من ١٩ - ٢٥ 

ــرين األول  من شهر تش
املقبل.

ــاد  ــى ان االحت ال ــار  واش
ــيوجه  س ــي  العراق
ــوية  النس ــة  اللجن
التوقف  هذا  باستغالل 
ــد  جدي ــل  جي ــاء  لبن
للمنتخب  ــدا  راف يكون 

الوطنية النسوية لكرة 
الصاالت.

ــراق  الع ــب  وكان منتخ
الصاالت  لكرة  النسوي 
ــيا  ــوج بلقب غرب آس ت
ــي  ــوزه ف ــيدات بف للس
ــة على  ــاراة اخلتامي املب

السعودية ٤-٢ .

أعلن نادي ديالى لكرة القدم الناشط في دوري الدرجة 
ــى التعاقد مع محترف برازيلي وقرب التعاقد مع  األول
اخرين عرب واجانب للوصول الى الدوري املمتاز، فيما 
ــاءت بتمويل  ــدات احلالية والقادمة ج ــنيّ أن التعاق ب
ذاتي وجهود رئيس النادي النائب في البرملان العراقي. 
ــزة ان «النادي تعاقد  ــر النادي فراس حم وقال أمني س
ــن نادي اتلتيكو  ــب البرازيلي رينالد قادما م مع الالع
غويانيينسي في الدوري البرازيلي»، من دون اإلفصاح 
عن قيمة العقد، مؤكدا التعاقد مع «محترفني عرب 
ــم املصاعب  ــدوري املمتاز رغ ــب قريبا لبلوغ ال وأجان

املالية التي تواجه النادي».
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مزهر كاظم

تتواتر االخبار غير السارة التي  اصبحت 
ــة الكرة  ــن تدهور منظوم ــدا، ع عاديةج
العراقية وانديتها واخرها ،وليس اخيرها 
على ما يبدو، قرارات االحتاد االسيوي بعدم 
ــامراء  ــماح الندية امليناء وبغداد وس الس
ــم  ــدوري املمتاز للموس ــي ال ــب ف باللع
ــم املاضي  املقبل بعد هبوطها في املوس
فيما عاشت  اندية القوة اجلوية والطلبة 
ــة من االحباط  ــف والديوانية حال والنج
ــذي رمبا يجعلها خارج  املادي واملعنوي ال
املشاركة في الدوري املمتاز بسب تراكم 
الديون برغم مخاطبة االحتاد العراقي لكرة 
ــيوي بطلب املساعدة  القدم لالحتاد االس
ــكلة..لقد  ــذه املش ــاد حل له ــى ايج عل
ــى الفوضى وغياب التخطيط  تعودنا عل
ــيما ان  ومعاجلة االزمات قبل وقوعها س
ــع حتت مفهوم  ــل ويحصل ال يق ما حص
ــو وصفه عند البعض  املفاجأة،كما يحل
امنا يقع حتت مفهوم غياب الرؤية وافتقار 
ــط الرياضي للخطط  العاملني في الوس
والبرامج العلمية التي يجب ان يتصدى 
لها ذوو اخلبرة والدراية والنزاهة واالخالص 
دون تدخل جهات ضاغطة تابعة جلهات ال 
يهمها مصلحة الرياضة وسمعة العراق 
ــا مصاحلها عبر اوالئك  بقدرما ما تهمه
الذين تزج بهم في الوسط الرياضي دون 

النظر الى مؤهالتهم. 
ــا ان الرياضة ،كما  ــي تأكيدن *ال جديد ف
ــهد السياسي،ستبقى  يحصل في املش
ــؤولية وتغليب  ــرة الالمس تعاني من دائ
،االنا، على الكل وسيادة االنانية واملنافع 
ــى االن ال نرى  ــة. وحت ــة والتكتلي الفردي
ضوءا في نهاية النفق ولم نلمس جديدا 
العمال تصاحب االقوال والشعارات التي 
ــداد وبعض محافظات  ــماء بغ تغطي س
ــوى املتفائلني  ــرى ويبقى اق ــراق االخ الع
يتوسدون وسادة (عسى ولعل ) ويعيدون 
ــن اغنية كوكب  ــماع مقاطع م تكرار س
ــرق املرحومة ام كلثوم:(..االمل لواله  الش

علي كنت في حبك ضحية).
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وكاالت / البينة الجديدة
ــو بايدن  ــس األميركي ج ــن الرئي أعل
ــتان حليفا  أفغانس ــف  إنهاء تصني
ــدة من خارج  ــيا للواليات املتح رئيس
ــي (ناتو).وأشار  حلف شمال األطلس
ــى وزير خارجيته  ــدن في مذكرة إل باي
ــراره يندرج  ــي بلينكن إلى أن ق أنتون
في إطار قانوني املساعدات األجنبية 
ــلحة.ومتنح  األس ــر  تصدي ــة  ومراقب
ــف  ــذا التصني ــدة ه ــات املتح الوالي
ــارج حلف  ــني من خ ــاء املقرب للحلف
ــات عمل  ــن لديهم عالق ــو الذي النات

إستراتيجية مع اجليش األميركي.

وكاالت / البينة الجديدة
شهدت طهران مساء أمس االول اجلمعة 
تظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من 
ــابة اعتقلتها  ــات على وفاة ش احتجاج
ــر  ــها غي ــبب «لباس ــرطة اآلداب بس ش
ــى مقتل ما ال  ــم»، وأدى قمعها إل احملتش
ــخصا.وأظهرت مقاطع  ــن ١٧ ش ــل ع يق
ــع التواصل االجتماعي  فيديو على مواق
ــس برس» إنها حتققت  قالت وكالة «فران
ــكريا يطلق  ــدي زيا عس ــا، رجال يرت منه
ــم يحدد عددهم  ــار على متظاهرين ل الن
ــي  ــهر ري ف ــة ش ــي منطق ــى اآلن، ف حت
جنوب العاصمة اإليرانية.ووثقت لقطات 
أخرى محتجني يركضون امام فندق بارك 
رويال في شمال طهران، في شارع شهد 
ــمع صوت  ــعال حرائق. وس ــى وإش فوض
ــات لم يحدد  ــن ثماني طلق ــا ال يقل ع م
مصدرها. وذكر ناشطون ووسائل إعالم أن 

متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية عدة 
مع قوات األمن وأحرقوا سيارات للشرطة 
ــة.  للحكوم ــة  معارض ــعارات  ش ورددوا 
وأفادت وسائل إعالم إيرانية بأن الشرطة 
اعتقلت عددا غير محدد من األشخاص، 
بينهم الناشط ماجد توكلي والصحافي 
ــب ما أفاد مقربون  نيلوفر حميدي بحس
ــة املتظاهرين الذين  ــي مواجه منهما.وف
ــادون للثورة» و»مثيرو  وصفوا بأنهم «مع
ــلطات  الس ردت  ــرون»،  و»متآم ــغب»  ش
ــدة لها بعد صالة  بتنظيم تظاهرات مؤي
ــن  ــزل آالف املتظاهري ن ــث  ــة، حي اجلمع
ــدن اإليرانية  ــارع في عدد من امل إلى الش
ــة  ــة حكومي ــوة منظم دع ــى  ــاء عل بن
ــدا بـ»مثيري  ــدا الرتداء احلجاب تندي تأيي
ــالق  األخ ــرطة  ش ــغب».وأوقفت  الش
مهسا أميني (٢٢ عاما) في ١٣ سبتمبر، 
ــفى بعد ثالثة أيام.  وتوفيت في مستش

ــت ضربة على  ــطون إنها تلق ــال ناش وق
ــلطات اإليرانية نفت  ــها، لكن الس رأس
ــت حتقيقا في  ــا فتح ــك، وأكدت أنه ذل
ــخصا على األقل في  احلادثة.وقتل ١٧ ش

ــة التي خرجت  ــرات االحتجاجي التظاه
ــي مناطق عدة من إيران منذ إعالن وفاة  ف
ــم  ــات، بينه ــا مواجه ــي وتخللته أمين
ــب وسيلة  عناصر من قوى األمن، بحس
إعالم إيرانية رسمية. بينما رأت منظمة 
ــي مقرها في  ــن رايتس إيران» الت «هيوم
النروج اجلمعة أنه قتل ما ال يقل عن ٥٠ 
ــخصا في االحتجاجات. من جهتها،  ش
أعلنت واشنطن أمس رفع بعض القيود 
املفروضة على التجارة مع إيران من أجل 
السماح «لشركات التكنولوجيا بتزويد 
ــارات  ــن اخلي ــد م ــي مبزي ــعب اإليران الش
ــة آمنة».وقال  ــات وخدمات خارجي ملنص
ــي أنتوني بلينكن  وزير اخلارجية األمريك
ــاعد على  ــراءات اجلديدة «ستس إن اإلج
مواجهة اجلهود (التي تبذلها) احلكومة 
اإليرانية ملراقبة مواطنيها وفرض الرقابة 

عليهم».
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وكاالت / البينة الجديدة
حتدث رئيس الوزراء املاليزي إسماعيل صبري يعقوب، 
ــدة، عن ظلم  ــة لألمم املتح ــر اجلمعية العام من منب
ــة واحدة في  ــم فيه دول ــي الذي تتحك ــام املال النظ
ــم كله.وقال يعقوب:  ــبة الفائدة للعال معدالت نس
«تثير قلقي اليوم، التحديات التي ظلت لفترة طويلة 
ــوءا  ــات وردود، بل بات الوضع معها يزداد س دون إجاب
في الواقع. من أكبر الدروس التي تعلمناها من الوباء، 
ــه ال ميكننا الهرب من كل حتد نصطدم به. األنانية  أن
وعدم التعاطف مع اآلخرين ال يؤدي إال إلى عدم الثقة 
ــاون الدولي».وتابع رئيس وزراء ماليزيا القول:  في التع
ــكل وثيق،  ــم املترابط فيما بينه بش ــي هذا العال «ف

تؤثر القرارات السياسية وغيرها من القرارات لبعض 
ــبيل  ــي الدول األخرى. على س ــدول، على الوضع ف ال
ــذي يعاني منه  ــم، ال ــي مكافحة التضخ ــال، ف املث
ــعار الفائدة من قبل دولة  العالم اآلن، يؤثر حتديد أس
واحدة فقط، على البلدان األخرى. وهذا بالضبط هو 
ــيق والتعاون بني  ــذي يجب فيه تعزيز التنس اجملال ال
الدول من أجل حتقيق رفاهية اقتصادية أكثر إنصافا 
ــرورة أن يتم خالل  ــوب على ض ــدد يعق للجميع».وش
ــرة االنتعاش بعد فيروس كورونا، تكييف القرارات  فت
ــدي الدولي اخلاضع  ــكل املالي -النق ــة في الهي املالي
ــدول الكبرى، مع  ــى اآلن لهيمنة عدد قليل من ال حت

واقع واحتياجات الدول النامية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــغ يي، إن  ــة الصيني وان ــال وزير اخلارجي ق
ــكلة تايوان بشكل سلمي،  تسوية مش
تتعارض مع فكرة استقالل اجلزيرة.وأضاف 
ــاع مع نظيره  ــي، في اجتم ــر الصين الوزي
األمريكي أنتوني بلينكني على هامش دورة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة: «التسوية 
السلمية تتعارض مع النزعة االنفصالية 
ــوان، وكلما تفاقمت  ــتقالل في تاي واالس
ــال حتقيق  ــة في مج ــات املنفلت التصرف
استقالل اجلزيرة، قل احتمال التوصل إلى 
حل سلمي».وشدد الوزير على أنه من أجل 

حماية السالم في مضيق تايوان بشكل 
ــة ووقف  ــروري معارض ــي، من الض حقيق
ــتقالل  ــراءات تهدف إلى حتقيق اس أي إج
ــار إلى أن الوضع حول تايوان،  اجلزيرة.ويش
ــد أن زارت  ــي، بع ــي اب املاض ــد ف تصاع
ــة مجلس النواب األمريكي نانسي  رئيس
ــوان.وردت بكني على  ــي، جزيرة تاي بيلوس
ــكرية ضخمة  ذلك، بتنفيذ مناورات عس
ــرة، وفرضت  ــواحل اجلزي ــن س ــرب م بالق
ــني في تايوان وعلى  عقوبات على صندوق
ــا وغير ذلك  ــي والعديد من أقاربه بيلوس

من العقوبات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرة التخطيط والتنمية  أكدت وزي
ــة  هال ــة،  املصري ــة  االقتصادي
ــت  أصبح ــر  مص أن  ــعيد،  الس
ــا  عاملي ــزا  مرك ــون  لتك ــة  مؤهل
ــي تقرير صادر  ــل البحري.وف للنق
ــن وزارة التخطيط، قالت هالة  ع
ــت  أصبح ــر  «مص إن  ــعيد  الس
ــن أن تصبح  ــع ميكنها م في وض
ــري،  ــل البح ــا للنق ــزا عاملي مرك
ــا مركزا صناعيا  فضال عن كونه
ولوجستيا، وذلك من خالل تنفيذ 
مجموعة متنوعة من املشروعات 
البنية  لتحسني  ــتراتيجية  اإلس
ــعيد أن  ــت الس التحتية».وأضاف
ــزة جغرافية  ــع مبي ــا «تتمت بالده
ــن أوروبا،  ــبيا م كونها قريبة نس
ــراكات معززة  ــر فرصا لش مما يوف
ــاالت وخاصة ما  ــع اجمل ــي جمي ف
ــال  ــة، فض ــال الطاق ــق مبج يتعل
ــى إفريقيا،  ــن اعتبارها بوابة إل ع
وعن وجود سوق كبيرة للعمالة، 

يتجلى في عدد سكان يزيد على 
ــمة». وأوضحت  ــون نس ١٠٠ ملي
ــتثمار  ــرة التخطيط أن «االس وزي
ــر بدأ  ــر في مص ــي املباش األجنب
ــكل ملحوظ  ــي االنتعاش بش ف
ــا، حيث بلغ  ــة كورون بعد جائح
ــر في  ــتثمار األجنبي املباش االس
ــار،  ملي  ٥٫٢ ــي  حوال  ٢٠٢٠-٢٠٢١
ــه خالل  ــع مضاعفت ــن املتوق وم

الفترة املقبلة».

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت برلني استعدادها الستقبال 
ــد في  ــن التجني ــن م ــروس الفاري ال
بالدهم بعد إعالن موسكو «التعبئة 
اجلزئية»، لكنها أكدت أنها تسعى 
إلى «حل أوروبي قابل للتطبيق»، مع 
ــول على اللجوء  ــد بأن احلص التأكي
ــدت  تلقائية..وأك ــة  عملي ــس  لي
ــتعدادها  اس ــة  األملاني ــة  احلكوم
ــتقبال الفارين من التجنيد في  الس
اجليش الروسي بعد إعالن موسكو 
ــددت  ــة، لكنها ش ــة اجلزئي التعبئ
على سعيها إلى التوصل لتنسيق 
ــابيع  ــالل األس ــترك خ ــي مش أوروب
ــني  ــع الرافض ــل م ــة للتعام املقبل
الروس.وقال  ــن  م للحرب  لالنضمام 
ــة األملانية  ــم احلكوم املتحدث باس
ــترايت في برلني إن  ــتيفن هيبش ش
ــن الرجال الروس  محاولة العديد م
ــكرية  ــة العس ــن اخلدم ــرب م الته
ــالن «التعبئة  ــا بعد إع ــي أوكراني ف
ــوم األربعاء املاضي تعتبر  اجلزئية» ي
ــا أن األمر  ــدة»، موضحً ــة جي «عالم
ــل  قاب ــل  «ح ــاد  بإيج اآلن  ــق  يتعل
ــاد األوروبي  ــق» مع دول االحت للتطبي

ــدث أنه في هذه  ــر املتح األخرى.وذك
ــرد  ــي مج ــة، ال يكف ــة اخلاص احلال
اإلشارة إلى أن أي شخص من هؤالء 
ــاد األوروبي  ــن دخول االحت يتمكن م
ــب للحصول  ــدم بطل التق ــه  ميكن
ــترايت  ــوء. وأكد هيبش ــى اللج عل
ــن دوافع  ــق م ــيُجرى التحق ــه س أن
ــل قبوله،  ــى حدة قب ــة عل كل حال
ــخص  ألنه يجب التأكد من أن الش
ا  الذي سيُجرى قبوله ليس شخصً
ــن  ــف م ــا بتكلي ــى أوروب ــل إل ينتق
سلطة الدولة الروسية.من جهتها 
ــي فيزر  ــت وزيرة الداخلية نانس قال
بحسب مقتطفات من مقابلة مع 
ألغماينه  ــر  «فرانكفورت ــة  صحيف
ــايتونغ» إن «الفارين من اجليش  تس
املهددين بالقمع، ميكنهم احلصول 
ــي أملانيا».  ــة ف ــة دولي ــى حماي عل
ــرت وزيرة الداخلية بأن احلصول  وذكّ
ــس  لي ــي  السياس ــوء  اللج ــى  عل
ــو مرتبط  ــل ه ــة، ب ــة تلقائي عملي
ــرارات فردية.من جانبه كتب وزير  بق
ــمان في تغريدة  العدل ماركو بوش
ــة جزئية» أن  ــم «تعبئ أرفقها بوس
ــخاص على ما  ــن األش ــد م «العدي

يبدو يغادرون وطنهم. كل من يكره 
ــب الدميوقراطية  ــار بوتني ويح مس
ــي أملانيا». ــب به ف ــة مرح الليبرالي

الداخلية  ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
إن  ــيميليان كال،  ــة، ماكس األملاني
ــدى املكتب  ــاذ القرارات ل آلية اتخ
ــؤون الهجرة والالجئني  االحتادي لش
املتعلقة بطالبي اللجوء من روسيا 
ــان  ــل في نيس ــرت بالفع ــد تغي ق
ــض االنضمام  ــل «رف ــة جتع بطريق
ــكرية سببًا لطلب  للخدمة العس
ــرات  احلماية في العادة».وغادر عش
ــدء غزو  ــم منذ ب ــروس بالده آالف ال
ــت،  ــباط الفائ ــي ٢٤ ش ــا ف أوكراني
ــع منذ  ــدو أنها تتس ــي ظاهرة يب ف
أعلن الرئيس فالدميير بوتني االربعاء 
ــر  ــة لعناص ــة جزئي ــي تعبئ املاض
ــالن بوتني أول  ــد إع ــاط. وبع االحتي
ــهدها بالده منذ  ــة جزئية تش تعبئ
ــرب العاملية الثانية، زادت حركة  احل
ــة مع  ــر احلدودي ــى املعاب ــرور عل امل
فنلندا وجورجيا كما قفزت أسعار 
ــران املغادرة من  ــر رحالت الطي تذاك
ــر معظم  ــع نفاد تذاك ــكو، م موس

الرحالت لأليام املقبلة.

متابعة / البينة الجديدة

ــن قبل احتاد الغرف  رغم االنتقادات م
ــني  واملهندس ــني  للمهندس التركية 
ــا واالحتجاجات  ــني في تركي املعماري
ــددة، الرئيس  ــرى امله ــكان الق من س
ــى بناء قناة  ــي أردوغان يصر عل الترك
إسطنبول ويقول: «سواء أرادوها أم ال.. 
سنحفر القناة».عندما حاول سكان 
قرية سازلبوسنا التركية القريبة من 
مدينة إسطنبول حضور اجتماع عام 
عن خطة احلكومة حلفر قناة عرضها 
ــة  ــم الزراعي ــر أراضيه ــر عب ٤٠٠ مت
ــتربط قناة  ــرطة. وس ــم الش منعته
إسطنبول التي ستقطع مسافة ٤٥ 
ــمالي وجنوبي  كيلومتراً بني املياه ش
املدينة وستخفف من حركة املرور في 
مضيق البوسفور املمر العاملي الكبير 
ــم  ــاة رس القن ــتعيد  ــحن. وس للش
ــطنبول إحدى أكبر املدن  خريطة إس
في أوروبا، إذ ستحول شطرها الغربي 
ــكك منتقدون بينهم  إلى جزيرة.وش
ــني  ــرف التركية للمهندس ــاد الغ احت
ــني املعماريني في تركيا في  واملهندس
ــذروا من أن  ــاة وح ــة حلفر القن احلاج
ــيدمر موقعاً أثرياً قريباً  ــروع س املش
من إسطنبول يعود تاريخه إلى ٨٥٠٠ 

عام وسيتسبب في ضرر بيئي واسع 
ــرر أن تصل تكلفة  ــاق. ومن املق النط
ــار دوالر وهي  ــى نحو ١٦ ملي القناة إل
ــة التحتية  ــروعات البني من أبرز مش
الطموحة للرئيس رجب طيب أردوغان 
ــروعه «اجملنون». الذي وصفه بأنه مش

وعندما وصل القرويون الذين يصفون 
ــهم بأنهم مؤيدون ألروغان إلى  أنفس
ــطنبول  ــاع بغرب إس ــكان االجتم م
ــرطة  في آذار املاضي أوقفهم أفراد ش
ــاز  ــة الغ ــادق وأقنع ــلحني بالبن مس
املسيل للدموع وأبلغوهم إن القاعة 
تكدست وال تسع املزيد.وكان الهدف 

ــماح للناس  ــو الس ــن االجتماع ه م
ــة  ــم ومعرف ــن مخاوفه ــر ع بالتعبي
ــروع. وعقد االجتماع  ــد عن املش املزي
مع عمال قالوا لرويترز إنهم نقلوا في 
ــروع حكومي  حافالت من موقع مش
ــكان القرية في  ــل س ــر آخر. وظ كبي
ــة بقليل  ــوا أكثر من مئ ــارج وكان اخل

وبينهم نشطاء مدافعون عن البيئة 
ــمح لهم أيضاً بالدخول.وقال  لم يس
ــؤول محلي  ــاي تيكيه، وهو مس أقط
ــي أن يكون  ــنا: «ينبغ ــي سازلبوس ف
ــل.  ــي الداخ ــي ف ــذه األراض ــالك ه م
ــتكون  ــادرة أراض فس ــرت مص إذا ج
ــاهد  ــنفقد منازلنا». وش أراضينا. س

ــرات الرجال  ــرز عش ــل من رويت مراس
يغادرون القاعة ويركبون حافالت بعد 
ــد االقتراب منهم قال  االجتماع. وعن
ــروع  ــة رجال إنهم عمال في مش ثالث
بناء مطار جديد ضخم في إسطنبول 
ــرين األول املقبل  ــي تش ــيفتتح ف س
ــن القناة  ــمالي م ــرف الش على الط

املزمعة. وقال أحد العمال طالباً عدم 
ــارفت املشروعات  ــمه: «ش ــر اس نش
في املطار على االنتهاء. هذه (القناة) 
ــبة لنا». وقال فاحت  فرصة عمل بالنس
ــم بلدية  ــانالف وهو متحدث باس س
ــن  ــدوداً م ــدداً مح ــكاي إن ع أرنافوت
ــور االجتماع.  ــن من حض ــاس متك الن
ــل أي عمال في حافالت مللء  ونفى نق
القاعة.ويرى أردوغان أن القناة ستحد 
ــفور  من الضغط على مضيق البوس
ــوادث فيه.  ــوع احل ــتحول دون وق وس
ــروعات الكبرى» مثل  ويقول إن «املش
ــهم  ــطنبول تس ــارات إس ــث مط ثال
ــاد. وانتقد  ــكل كبير في االقتص بش
ــني  ــرف التركية للمهندس ــاد الغ احت
ــاة  القن ــني  املعماري ــني  واملهندس
ــة وحضرية  ــة» بيئي ــا «كارث بوصفه
يجب صرف النظر عنها. ويعيش نحو 
ــة التي قد تتأثر  ــاً في املنطق ٣٦٩ ألف
ــل البيانات  ــاً ملركز حتلي ــاة وفق بالقن
ــة بحثية.وذكر  التركية وهو مؤسس
ــتدمر مواقع أثرية  االحتاد أن القناة س
ــكجمة  ــوك ش ــول بحيرة كوتش ح
ــام ٦٥٠٠ قبل  ــى ع ــود تاريخها إل تع
ــل على وجود  ــالد وتضم أقدم دلي املي
احليثيني في تراقية. وأضاف أن النظام 
البيئي للبحيرة والضروري للحيوانات 

ــيدمر  ــة والطيور املهاجرة س البحري
أيضاً.وأشار االحتاد أيضاً إلى أن القناة 
ــزودان قرابة ثلث  ــني ي ــتدمر حوض س
ــتزيد  ــاه العذبة وس ــطنبول باملي إس
ــيؤثر  ــة مما س ــاه اجلوفي ــة املي ملوح
على أراض زراعية وصوالً إلى منطقة 
تراقية اجملاورة. وذكر االحتاد أن مشروع 
ــتويات  مس ــاً  أيض ــيزيد  س ــاة  القن
األكسجني في البحر األسود وسيضر 
تركيا ثالث  ــتبني  البرية.وس ــاة  باحلي
مجموعات من اجلزر الصناعية قبالة 
ــاحل في بحر مرمرة مستخدمة  الس
اليابسة التي سيجرى حفرها لشق 
القناة لكن نشطاء في مجال الدفاع 
عن البيئة يقولون إن ذلك سيتسبب 
في تلوث.ولم ترد وزارة البيئة التركية 
ــب. وكتب تيكيه  ــى طلبات تعقي عل
ــاً  ــنا خطاب ــي سازلبوس ــؤول ف املس
ــوزراء واألجهزة  ــى أردوغان ورئيس ال إل
ــن  ــد م باملزي ــة  ــة للمطالب احلكومي
ــيحدث لكن دون  ــات عما س املعلوم
ــرح العطاء  ــد أردوغان بط جدوى.ووع
ــروع القناة قريباً قائالً إن  اخلاص مبش
ــروع سينفذ بغض النظر عن أي  املش
شيء. وقال أردوغان: «سواء أرادوها أم 

ال.. سنحفر قناة إسطنبول».

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  الروس ــة  اخلارجي ــر  وزي ــد  عق
األردني  ــره  ونظي ــيرغي الفروف  س
ــى  عل ــا  اجتماع ــدي  الصف ــن  أمي
ــات اجلمعية العامة  هامش فعالي
ــس االول اجلمعة،  لألمم املتحدة أم
ــرق األوسط  ركز على ملفات الش
ــت  الثنائية.وقال ــات  والعالق
اخلارجية الروسية في بيان لها إنه 
جرى خالل احملادثة «تبادل لوجهات 
ــية  ــر حول القضايا األساس النظ
ــطية مع  ــرق أوس في األجندة الش
ــوية  تس ــاكل  ــز على مش التركي
ــرائيلي  ــطيني اإلس النزاع الفلس
إلى  باإلضافة  ــورية،  الس ــة  واألزم
تطورات الوضع في العراق.وحسب 
البيان، فقد «أكد الطرفان عزمهما 
ــيق مواقفهما  على مواصلة تنس

ــات واألزمات التي  من حل الصراع
ــلبا على االستقرار واألمن  تؤثر س
ــى  ــك عل ــي، وذل ــي والعامل اإلقليم
أساس احترام األحكام األساسية 

للقانون الدولي.»وأضاف البيان أنه 
مت أيضا بحث أبرز القضايا اخلاصة 
ــي  ــة تطوير التعاون الروس مبواصل
ــي متعدد األوجه، مبا في ذلك  األردن

احلفاظ على حوار سياسي منتظم 
ــتويني العالي واألعلى». على املس
ــة «بترا»  ــا، نقلت وكال من جانبه
ــة أن الوزيرين  عن اخلارجية األردني
بحثا «جهود حل األزمة األوكرانية 
ــركات  والتح ــا،  تبعاته ــة  ومعاجل
ــي  ــل حلل سياس ــة للتوص املبذول
ــورية ووقف تداعياتها  لألزمة الس
الكارثية.»وأشارت إلى أن الصفدي 
ــات التي  ــا «التحدي ــروف بحث والف
ــتضافة  ــا األردن جراء اس يواجهه
ــوري،  ــقيق س مليون و٣٠٠ ألف ش
ــب اخملدرات، واخلطوات  وحتدي تهري
ــتقرار في  االس ــت  لتثبي ــة  الالزم
ــرار  ق ــداً  ــوري وحتدي الس ــوب  اجلن
ــم ٢٦٤٢ املتعلق  ــس األمن رق مجل
بإيصال املساعدات إلى سوريا عبر 

احلدود».
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أ. نجيب  صالح  طه
ــوان : ( صور من  ــف كتاب بعن أراد تألي
ــادة)، امتلك كاميرا حديثة  حياة القي
ــي  امليدان ــر  التصوي ــدأ  وب ــورة،  متط
للزعامات والقيادات والنخب اخملتلفة، 
ــوداء!  ــرد براويز س ــد صورهم مج وج

ــى  ــور جلوع ــم، أو طاب ــورة خملي وأي ص
ــى، أو صور  ــى ، أو مرض ــار ، أو قتل أو دم
ــولني، أو... فإنها  ــردين واملتس للمتش
تظهر كحقيقتها! استعار كاميرات 
ــال بقدمها، أو  أخرى مختلفة ولم يب
ــتأنف التصوير،  ــا، اس رداءة صناعته
ــن  م ــاهللا  ب ــتعيذا  مس ــا  تصفحه
أوصاله،  ارتعدت  الرجيم،  ــيطان  الش
حذفها وهو يقرأ آية الكرسي، خشية 
أن تراها نساء نصف املدينة، فيقطعن 
ــن، ويتمردن على رجالهن الذين  أيديه
ــركام، للنصف  ــع ال ــي رف ــون ف يعمل
ــم تظهر  ــا ل ــن املدينة!بينم ــر م اآلخ
ــتعارة أي صورة  ــرات املس ــه الكامي ل
للمآسي السابقة! أعادها ألصحابها، 
ــاهللا من اجلنة  ــو يتمتم :_ أعوذ ب وه
ــرب قد صنع  ــى لو أن الغ والناس! متن

كاميرا بعيني! ذهب ألحد املشايخ كي 
ــرا خاصته، قص  يرقيه هو، أو الكامي
ــه :_  كالكما  ــه ما حدث، قال ل علي
بخير، لكن الكاميرا بحاجة لبرنامج 
ــرعا، وبدأ بلي أعناق  ــحري جائز ش س
النصوص،كسر باب التأويل الفاسد، 
ــف عليه  ــل كل القيادات كيوس جع
السالم!سأله ثم أجاب معه في وقت 
ــروب واخلالفات  ــباب احل واحد عن أس
ــعب عامة، _  الدامية، ومآسي الش
ابتالء من اهللا سبحانه وتعالى!رفض 
سحر التجميل والتزييف، وصف تلك 
ــر، ألهمته  ــد من الكف ــة باألش الفتن
ــاب آخر،احتار _  ــة تأليف كت التجرب
ــط  ــي أي اللفظتني تتوس فقط_ ف
ــول )، «  ــه ( رجال ... الرس ــوان كتاب عن

فوق» ، أم « خانوا» ؟!

وكلما استشار بعض الثقات، أجابته 
آالت بألسنة أخرى ألشباح تسكنها، 
ــه، مبقابلة  ــى أن يطمئن قلب ــر عل أص
ــال الفعل وصناع القرار من  بعض رج
القيادات و املرجعيات العليا بنفسه، 
ــخصيات  ــالث ش لث ــقة  ــل مبش وص
أمارات  ــتحثت  اس التوجه،  مختلفة 
ــم، تنهيدته التي   ــي أمالكه ــراء ف الث
ــد  ــان! أك ــال إنس ــن ب ــا وط ال يعرفه
ــرت  ــي تذك ــذاجته الت ــم س نقيضه
ــهم عن أسباب  ــياء! ناقش كل األش
ــا الوطن،  ــي يعاني منه ــقاء الت الش
ــرة، أفحمهم  ــد املناظ ــل األمر ح وص
ــعر بغضبهم حد  ــى حده، ش كل عل
ــل كل لفظة  ــروس، وبل ــكاك الت احت
ــى عليك  من عبارة جامعة :_ نخش
ــه  تعادي ــذا  به ــت  فأن اهللا،  ــب  غض

ــوله وأولياءه، ووالة أمر املسلمني. ورس
ــه،_ ليت  انصرف، وهو يحادث نفس
شعري كم تبقى لي من عمر ! اعتمد 
لفظة  «خانوا» ثم أرسل لكل منهم 
رسالة فجائية قصيرة جدا جاء فيها 
:( حتديث  صنعوا اإلنسان اآللي، ادخر 
الغرب أسلحة الدمار الشامل، تلوثت 
البيئة بضجيج فقاعات الدم، ضغط 
املستخدمون زر إعادة ضبط املصنع، 
ــاع نظام التشغيل عن بعد ).علم  ش
ــه بالكتاب  ــوي واع ، طالب بأمره نخب
ــره، رد عليه  مؤكدا تبنيه طبعه ونش
ــي عاما،أو أقل، أو أكثر، فأنا  :_ أمهلن
لم أكتبه بعد، ورمبا قد كتبته، لست 
ــرة، بعنوان  ــاب مجرد فك أدري! فالكت

لعله سيبقى يبحث عن  مؤلف !.

د. فوزي الكناني

ــت  ــل ليس ــة للطف الكتاب
غاية في حد ذاتها أو سبيال 
ــة عند  ــل هي هواي ــة ب لغاي
ــب اجملد يقصدها  االديب احمل
ــال  ب ــون  املولع ــون  اجلامح
ــة  ــداف ذاتي ــات أو أه تطلع
ــوا  كتب إذا  ــذذون  يتل ــم  ه  ،
ــوا،  أنته إذا  ــتمتعون  ويس
ــالء وال وباء ، وال  ــم ب المينعه
وال  ــار،  انتش أو  ــر  نش ــة  قل
ــع من املضي  مانع من املوان
ــني  مؤمل  ، ــوار  كالث ــا  قدم
ــن االحرار  ــس بجيل م النف
ــرار وال  ــون بصبر وإص ، ميش
ميلون االنتظار، حتى وإن لم 
يكن احلصاد الطيب سريعا 
ــة  الظلم ــت  وكان ــرا  وخي
السخية على األدب جاثمة 
ــاطعة ضعيفة  واالنوار الس
باهتة، تزداد خطورة وأهمية 
ــل حيث يقدم له  أدب الطف
عصارة فكره ، ويلهم خياله 
ــخاء ويبني مجد  ــرم وس بك
ــن آفة  ــتقبله بعيدا ع مس
الغلو والتعصب والكراهية 
ــم  ــاد . نع ــف والفس والعن
ــأدب  ــص ب ــة أن اخملت حقيق
ــون ، مبا  ــذا يك ــل هك الطف
ــص الطفولي مثل أي  أن الن
ــد جمهورا  ــر  يقص نص آخ
لكاتب  ــاج  له فيحت خاصا 
ــا طفوليا  خاص ميتلك حس
ــة  طفولي ــا  ونفس ــا  صادق
ــش  يعي ــذرة،  متج ــدة  متق
ــا  بتفاصيله ــة  الطفول

ــاو مجرب.إن  وليس مجرد ه
النص الطفولي ليس بهذه 
يتوهمها  ــي  الت ــاطة  البس
ــذا الفن عالي  البعض ، فه
ــديد الهمة ، وعر  القمة ش
ــبيل يحتاج إلى دليل ،  الس
فنان  بجدارة غير  اليسلكه 
ــارة ، قادر على  تصحبه امله
فهم الشخصية الطفولية 
بكل جوانبها لكي يضطلع 
ــى  البن ــة  صياغ ــة  مبهم
ــرية...ولعلي  البش التحتية 
ــرا إذا قلت إن  ــد كثي ال أبتع
كاتب الطفل املتميز االديب 
ــوعي جاسم  واملؤرخ واملوس
ــص  مخل ــح  صال ــد  محم
ــة فكتب وابحر في  للطفول
ــن وجهة  ــال الطفل وم خي
ــيء  ــري أرى أن اخليال ش نظ
ــن األطفال  ــع ممتع ومن م رائ
واالبداعات  ــال؟  اخلي اليجب 
ــا  كله ــت  كان ــانية  اإلنس
ــر  ــال ، وكثي ــي خي ــاال ف خي

ــياء حتققت بعد أن  من األش
ــم جميل  ــت خياال فك كان
املفيد  ــع  املمت ــال  اخلي ــو  ه
ــا أتذكر احملاضرة  .ولعلي هن
ــم  التي ألقاها االديب جاس
ــز العراقي  ــد في املرك محم
واآلداب  للثقافة  البلجيكي 
ــف أن لألديب  ــون وكي والفن
ــه  ليقول ــر  الكثي ــر  الكثي
فياتينا  ولليافعني  لالطفال 
ــش الكبار قبل  بجديد يده
ــه  يكتب ــا  م وكل  ــار  الصغ
ــلية  هو ليس من باب التس

ــي ثناياه  ــط بل يحمل ف فق
ــة .  ــة وتعليمي ــا تربوي قيم
وادب االطفال هي النصوص 
ــة التي تثقف  األدبية الفني
الصغار وتهذبهم وتدعوهم 
وترك  ــد  باحملام ــذ  األخ ــى  إل
ــن يراعي  ــو ف ــح ، وه املقاب
ــه  ــل وقدرات ــات الطف حاج
ــو  ه ــه  أدب كان  ــك  ولذل
ــات  ــن اإلنتاج ــة م مجموع
لالطفال  ــة  املقدم ــة  األدبي
خصائصهم  ــي  تراع ــي  الت
ــتويات  ومس ــم  وحاجاته
منوهم حتى متكنه من احلياة 
جاسم  ومتطلباتها.االديب 
ــا  ــه متام ــبه إال نفس ال يش
ــي كتاباته.  كما هو احلال ف
ــن عواطف  ــه تعبر ع كتابت
وانفعاالت وأحاسيس عالم 
ــو يقول بالرغم  الطفل ، وه
ــة التي  ــود اخمللص ــن اجله م
بذلت وال تزال للعناية بأدب 
ــة  بحاج ــا  أنن إال  ــال  االطف
ماسة لبذل اجلهود في هذا 
ــواء على  اجملال ( البكر) ، س
مستوى االبداع أو الدراسات 
العلمية . إن الصناعة بادب 
ــاري  حض ــل  دلي ــال  االطف
ــداد  ــة أع ــن كيفي ــا ع . وأم
االديب جاسم هذه البراعم 
ــت  ــال إذا كان ــرة؟ ق الصغي
ــتقبل  املس أمل  ــة  الطفول
واشراقة الغد املأمول لألمة 
ــذه البراعم  ــداد ه ــان أع ،ف
الصغيرة للغد املأمول يجب 
ــن هنا  ــوائيا م ــم عش أال يت
ــة أدب األطفال  ــإن صناع ف
ــتوعب  منضبط القيم مس
ــي  ــة ، يراع ــل الطفول ملراح
الطفولة في الشكل والبناء 
ــر املطلوب لدى  ليحدث األث
ــي  ويلغ ــي  املتلق ــل  الطف
الضوء على ما ينظر االديب 
، الكاتب ،من حتديات حتفزه 
ــه ملهمة  ــداد نفس ــن أع ع
ــامية هي أنقاذ عقول ،و  س
إرادة وإثارة  ــاعر،وحضن  مش
ــي  ف ــا  كله ــب  تص ــال  خي

ــيء الطفل  ــادف يه ــار ه تي
واإلثارة  ــة  املتع ــالل  ــن خ م
ــة  األم ــره  تنتظ ــتقبل  ملس
لدية.وهل  القيم  لتصحيح 
ــاك جتانس بني ما تكتبه  هن
لالطفال وشخصية الطفل 
املعرفية؟ قال إن من يتصدى 
ــي أدب األطفال  ــة ف للكتاب
عليه أن يطلع على مقومات 
املعرفية  الطفل  شخصية 
ــلوكية  والس ــة  والوجداني
قبل أن يكتب لهم رغبة في 
نفسه فحسب ، لئال يكون 
ــي واد واألطفال  ما يكتبه ف
ــر ، وعليه أن يعي  في واد آخ
ــة بل كل حرف  دور كل كلم
ــم .فمن الناحية  يكتبه له
ــاس  ــي أحس ــة أمن التاريخي
الطفل وازيد وعيه من خالل 
ــن الناحية  ــي له ، وم كتابات
ــي قصصي في  ــة تأت الديني
ــب  ويغل ــدارة  الص ــكان  م
ــي  ــع التاريخ ــا الطاب عليه

ــداث وردت في  ــط بأح املرتب
ــماوية السيما  الس الكتب 
ــرمي واحلديث  ــي القرآن الك ف
ــير  وس ــريف  الش ــوي  النب
ــر  عب ــال  واألبط ــة  الصحاب
ــي  .وف ــالمي  االس ــخ  التاري
أزود  ــة  الثقافي ــي  النواح
الطفل باملعلومات اخملتلفة 
واحلضارات  ــات  الثقاف ــن  ع
والعادات والتقاليد اخملتلفة 
لدى الشعوب واألمم األخرى ، 
وذلك من خالل معرفة قدرات 
ــة وقابلية  ــال العقلي األطف
ــم مكانتها  ، واأله تعزيزها 
ومتيزها  ــو  النم ــل  مراح في 
ــة .... ــة الثقافي ــي التنمي ف
ــي اخللقية من  ــي النواح وف
خالل الشخصيات الدينية 
كاالنبياء والرسل والصحابة 
الناس  ــل  واألص ــني  والتابع
ــب ، كما اركز  في هذا اجلان
على تعلم االلتزام بالعادات 
ــدة والصفات النبيلة  احلمي

ــب واالخالص  كالصدق واحل
واألمانة  ــرف  والش ــاء  والوف
ــرم  والك ــوف  املله ــدة  وجن
على  والعطف  ــهامة  والش
ــع  ورف ــوان  واحلي ــان  اإلنس
األذى عن الطريق ومساعدة 
ــل  ــب الرذائ ــني وجتن احملتاج
واالقوال وحب  ــال  االفع من 
ــة على  واحملافظ ــة  الطبيع
جمالها واشجارها وأزهارها 
ــق  املراف ــى  عل ــة  واحملافظ
ــة  حري ــرام  واحت ــة  العام
.واألديب  ــن  اآلخري ــوق  وحق
ــراث في  ــم يوظف الت جاس
خدمة الروح الوطنية وتعزيز 
بالتاريخ  ــق  والتعل االنتماء 
والتراث ..واحلكايات العربية 
ــي  ــاطير الت ــة واألس القدمي
اداب حضارة  ــن  م ــا  وصلتن
ــومرية  الس ــن  الرافدي وادي 
والبابلية واالشورية وكذلك 
ــة كانت كلها  القدمي مصر 
ــا  ــا مليئ ــزا ثري ــكل كن تش
ــم التربوية واملفاهيم  بالقي
ــددة التي تصلح لكل  املتج
ــة  فملحم ــكان  وم ــان  زم
الكرز  ــجرة  وش ــش  كلكام
ــا جاء في أمثال  البابلية وم
ــوري  اآلش احلكيم  ــا  ووصاي
أحتوت  جميعها  ــار)  (أحيق
ــعبية دعت  على معارف ش
ــه  ــان ورقي ــاء اإلنس ــى بن إل
ــب  قري ــكل  بش ــره  وتطوي
ــم احلداثة  ــن مفاهي جدا م
ــا  أم ــا  إليه ــو  تدع ــي  الت
ــعبي  ــا الش ــا وموروثن تراثن
ــالم فقد  ــي قبل االس العرب
ــكل كنزا غنيا باملعرفة  ش
ــة  واألخالقي ــانية  اإلنس
ــا  وامن ــم  وحده ــرب  للع ال 
فقصة  جمعاء:  لإلنسانية 
ــة بني  ــالم وتغريب ــر س الزي
ــيرة  ــالل وجابر وجبير وس ه
ــد.  ق ــة  الهم ذات  ــرة  األمي
ــة ثرة  ــى معرف ــوت عل أحت
بتاريخنا وما عكسته تلك 
القيم التي رسخها أجدادنا 

العرب والعودة إليها .
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متابعة / القسم الثقاَّـ

ــوري  ن ــور  الدكت ــتاذ  لالس ــا  حديث ــدر  ص
ــات التمييز بني الربا  ــي كتاب( مقارب اخلاقان
ــة اإلقتصادية و الفكر  و الفائدة في النظري
ــت احلكمة. ــالمي ) عن بي اإلقتصادي اإلس

ــول  ــة فص ثماني ــى  ــتمل عل اش ــاب  الكت
ــواب. و قد حاول املؤلف  موزعة على ثالثة أب
ــي الضوء  ــه الثالثمائة أن يلق ــي صفحات ف
ــكالية من خالل  ــألة اإلش ــذه املس على ه
استعراض وحتليل املسار التاريخي لكيفية 
ــا من قضية  ــة الفائدة والرب ــول موضوع حت
ــن أركان النظرية  ــة إلى ركن مهم م أخالقي
ــة أهم النظريات التي  اإلقتصادية و مناقش
ــدة وذلك  ــروعية الفائ ــير مش حاولت تفس

ــي فتناول  ــا الباب الثان ــاب األول. أم في الب
ــالم  ــة الربا و الفائدة في اإلس فيه موضوع
ــرعه فقهاء معاصرون  ــز على ما ش بالتركي
ــدة  ــا والفائ ــني الرب ــق ب ــذ للتفري ــن مناف م
ــتندين إلى األصول الشرعية والقواعد  مس
ــة و دون أن يخالفوا نصا أو إجماعا. الفقهي
ــش فيه أبرز القضايا  أما الباب الثالث فناق
ــا موضوعة الربا  ــكاليات التي تثيره و اإلش
والفائدة في اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة 
ــرعية  الش و  ــة  الفكري ــتويات  املس ــى  عل
واالقتصادية.وتقدم املؤلف االستاذ الدكتور 
اخلاقاني بجزيل الشكر إلى مؤسسة ( بيت 
احلكمة ) و القائمني عليها و كل من ساهم 

في نشر الكتاب وإخراجه للنور.

متابعة / القسم الثقافي
ــاء  لألدب ــام  الع ــاد  االحت ــارك  يش
ــرض  مبع ــراق  الع ــي  ف ــاب  والكتّ
الرياض الدولي للكتاب، عن طريق 
منشوراته التي تضمُّ آخر إصدارات 
أدباء الوطن، وبعنوانات وصلت إلى 
ــن الكتب  ــاً م ــاً رصين (٢٧٥) عنوان
ــعرية  والش ــة  والفكري ــة  النقدي
ــالت  ــن مج ــالً ع ــردية، فض والس
ــد املعرض  العريقة. ينعق ــاد  االحت
ــة  ــة العربي ــة اململك ــي عاصم ف
ــعودية الرياض للمدة من ٢٩  الس
أيلول إلى ٨ تشرين األول ٢٠٢٢ويعدّ 
ها. من أكبر املعارض العربية وأهمّ

نزار الشمري

ــي   فتات ــا  ي ــي   اهدئ

العنيدة

 فلدى أفكار عديدة 

ــذا  ــري ه ــا اهج أوله

العناد 

ولو قليال 

حبي  ــات  كلم واقرأي 

القدمية واجلديدة 

ــعرا  ــكِ ش ــب ألي أكت

يتيم بدونك.

ــوق واحلزن  ــم الش رغ

والذكريات 

وبرغم هذا احلزن

فى حبر  القلم

العند  ــكِ  في ــى  أغران

اميرتي 

أبيات  ــض  بع أهدانى 

شعر جديدة

ــب  أكت ــت  فرجع

حروفي 

فوق اوراقي العتيدة 

ــد أن ارهقني  ــن بع م

لسنوات  الصمت

منذ ازمان بعيدة

عاد احلنني 

الهوى  ــق  لينط اليك 

من جديد

من بعد أن ألقاه احلزن

في طرقٍ مميتة 

الكالم  هذا  الحتسبى 

خرافة

ــع  يبي ــلُ  طف ــا  رمب أو 

احللوى 

بني طرق بغداد.

ــى  ألق ــا  بابه ــي  وف

حلبيبتي ما تريده 

ــض  بع ــرأي  فاق

ماتعلمت من كتبي 

ــطور  ــردي بني س واش

القصيدة 

في الورق كان اسمك 

الرنان 

فيه كنت قيس وعنتر  

وانت الشهيدة 

بعض  ــن  م ــربي  فاش

ــان التي  ــر الرم عصائ

تعشقينها

ــا   بعض من دم  ففيه

شرايني قلبي ووتينه 

وأسترسلى هياما بني 

احلروف 

وارحلي 

الى  ــا  يوم ــي  ولترجع

بوردة حمراء .جميلة 

ــب  احل ــر  عبي ــا  فيه

وااليام السعيدة 

ندكِ قد ثارنى عِ

فطاوعنى القلم

ماكان قلمي ينزعج

نحو امرأة بليدة

ندكِ أنه راهنتُ عِ

ــيذوب عشقاً عند  س

أطراف القصيدة

فلديك سحرٌ ال يُقاوم

في الورق

حتمله كلمات فريدة

قد ثارنى فيك  العناد

فاستمرى ياعنيدة

عاندى أكثر وأكثر

ــى  ملهمت ــى  كون

الوحيدة

قاومينى

وانظرى بالكبر نحوي

لكن بربك عاهدينى

ــك  تل ــرأي  تق أن 

القصيدة
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تؤكد  بصورة  املعززة  غير  الصحفية  املقابالت  تنشر  ال 
احلوار  اجراء  يتم  التي  الشخصية  مع  املباشر  اللقاء 
معها. وال تقبل احلوارات عبر مواقع التواصل االجتماعي 

كافة. لذا اقتضى التنويه.
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اصدار
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بغداد / البينة اجلديدة

ــق طبي  ــتقدام فري ــبت، اس ــس الس ــة، ام ــت وزارة الصح اعلن
ــفى االمام  ــات القلب املفتوح في مستش ــي إلجراء عملي أجنب
ــوزارة ، أنه  ــرت ال ــة بابل.وذك ــالم) مبحافظ ــادق (عليه الس الص
ــيد وزير الصحة الدكتور هاني العقابي  تنفيذا لتوجيهات الس
ــتقدام  الطبي  ــول التدريجي من االخالء الطبي الى االس بالتح
ــفى االمام الصادق( عليه السالم ) التابع الى  ــتقبل مستش اس
ــف من أطباء  ــا جراحيا هنديا مؤل ــة بابل فريقا طبي ــرة صح دائ
ــة  إلجراء عمليات  ــوادر صحية ومتريضي ــني ومخدرين وك وجراح
ــوهات القلب  ــال املصابني بتش ــب املفتوح املعقدة لألطف القل
ــالكات الطبية والصحية في  ــدة وبالتعاون مع امل الوالدية املعق
ــور ميثم  ــة بابل الدكت ــر عام دائرة صح ــفى.وقال مدي املستش
ــتقدمت فريقا طبيا  ــي خالل البيان، إن وزارة الصحة اس االعرج
هنديا في املستشفى لعالج احلاالت املعقدة  لتشوهات القلب 
ــة لالطفال وما حتققه اخلطوة من نتائج عالجية ايجابية  الوالدي
ــات املعقدة. ــي اجراء العملي ــرة مالكاتنا ف ــة نوعية خلب واضاف

وأوضح مدير شعبة عمليات القلب املفتوح، ان الفريق سبق وان 
ــة وحقق  ــام عالجية خلمس مرات وهذه املهمة السادس ادى مه
ــة  ــة طيبة ومثمرة وانه اجنز خالل مهمته اخلامس نتائج عالجي
ــوهات القلب الوالدية ملرضى  ٤٨ عملية قلب مفتوح لعالج تش
ــة القلب في  ــر ان مركز بابل جلراح ــط. يذك بابل والفرات االوس
ــتقبل االطفال  ــالم ) يس ــفى االمام الصادق(عليه الس مستش
ــي وزارة الصحة من  ــان الطبية ف ــى احملالني من قبل اللج املرض

جميع أنحاء العراق للعالج وعلى نفقة الوزارة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف ــس ال ــي لرئي ــار املال ــأن املستش طم

املوظفني وأصحاب األجور بخصوص رواتبهم وصرفها مبوعدها.
ــال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي باعتقادي واعتقاد  وق
ــه ال ميكن للدولة ان تتوقف حلظة واحدة  ــالء في البلد، ان كل العق
ــغيلية  ــور، واالمور التش ــيما الرواتب واالج ــات ال س ــن املصروف ع
ــفيات، ال  ــرطة واملدارس واملستش ــم ومراكز الش ــة، كاحملاك للدول
ــبيل تفسير مادة قانونية.وأضاف في تقديري  ميكن ايقافها في س
هناك ما يسمى باملصلحة الوطنية العليا التي تقتضي التفسير 
والعمل بنظام ١ على ١٢ من املصروفات اجلارية الفعلية التي متت 

عام ٢٠٢٢ الى حني صدور قانون للموازنة العامة للعام ٢٠٢٣.
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بغداد / البينة اجلديدة
بحث وزير اخلارجيَّة، فؤاد حسني ، مع األمني العامّ جمللس التعاون 
ــرف، عدداً من املوضوعات التي  ــدول اخلليج العربيَّة نايف احلج ل
تعنى بالعمل العربيّ املُشترَك، باإلضافة إلى الدعم االقتصادي 
ــني التقى احلجرف، على  وربط الطاقة.وقالت اخلارجية ، إن حس
دة بدورتها الـ٧٧  ــألمم املُتحِ ة ل هامش اجتماعات اجلمعيّة العامّ
ــبُل تعزيز التعاون بني  ــدة في نيويورك، وبحث اجلانبان سُ املُنعق
ــر، أنَّ احلكومة  د الوزي ــة العراق.وأكَّ وريَّ مهُ ــاون وجُ ــس التع مجل
ــائر  ــع دول مجلس التعاون في س ــر العالقات م ــة بتطوي مهتمَّ
عرباً عن شكره وتقديره لألمني العامّ الستمرار العمل  د، مُ عُ الصُ
اجلاد في مجال الدعم االقتصاديّ وربط الطاقة التي تساهم في 
. ــعب العراقيّ والنهوض باالقتصاد العراقيّ حتسني أوضاع الش
ــركات  ــتثماريّة واعدة وآمنة، داعياً الش وبني، أن العراق بيئة اس
ــال البنى التحتيّة،  ــتثماريّة إلى العمل في العراق في مج االس
ات األوضاع  ــتجدّ س ــى مُ ــامّ عل ــني الع ــر األم ــع الوزي ــا أطل كم
السياسيَّة العراقيَّة، واحلراك السياسيّ الرسميّ حول تشكيل 
احلكومة اجلديدة.وناقش الطرفان عدد من املوضوعات اإلقليميّة 
ــترَك، وبخاصةً تأثير احلرب الروسيَّة- والدوليّة ذات االهتمام املُش

، وضرورة العمل على نحو جماعيّ  األوكرانيَّة على األمن الغذائيّ
تملة لألزمة مبُختلِف أبعادها، االقتصاديَّة  ملُواجهة التداعيات احملُ
ــس التعاون  ــد احلجرف دعم مجل ــه، أكّ ــن جهت واإلجتماعيَّة.م
داً على حرص دول اخلليج على دفع  شدّ ــتقرار العراق، مُ ألمن واس

العالقات اخلليجيَّة-العراقيَّة خدمة للمصالح املُشترَكة.
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متابعة / البينة اجلديدة
  يسعدني أن أحييكم باسم العراق 
ــة لهذه  ــدول املؤسس ــو إحدى ال وه

املنظمة التي تستضيفنا. 
ــراق بلد تاريخي عميق اجلذور    إن الع
ــاك  وهن ــانية،  اإلنس ــرة  الذاك ــي  ف
ــات الكبيرة التي تبدو صعبةً  التحدي
ــراع  ــتوى الص ــى مس ــيما عل والس
السياسيّ الداخلي، ولكنْ هناك في 
ــعب العراق  املقابل روح األمل لدى ش
ــزاع الفرصة  ــدرة انت ــك ق ــذي ميتل ال

للحياة والتقدم والسالم.  
ــم صعوبة  ــون رغ ــتعان العراقي   اس
ــة  ــك حملارب ــل تل ــروح األم ــروف ب الظ
اإلرهاب، واالنتصار عليه بالنيابة عن 
العالم كله، وقدم شعبنا تضحيات 
جسيمة لتحرير أراضيه من عصابات 

داعش اإلرهابية.
ــهداء العراقيني  ــتذكر هنا الش   أس
ــل  ــن أج ــم م ــوا أرواحه ــن قدم الذي
ــة، والعدالة،  ــم احلري ــاع عن قي الدف

والدميقراطية، وحقوق اإلنسان. 
  خالل تلك احلرب العادلة، اكتسبت 
القوات العسكرية العراقية مهارات 
ــن نوعها في محاربة داعش،  فريدة م
ــتفاد العراق من  وفرض القانون، واس
خبرات حلفائه في محاربته لإلرهاب، 

مجددين شكرنا وتقديرنا لهم. 
   جندد دعوة حكومة جمهورية العراق 
ــي مواجهة  ــتمرار ف إلى ضرورة االس
ــي واجلماعات  ــاب الدول ــرة اإلره ظاه

الداعمة له. 

ــي املزيد من  ــع العراق إلى تلق   يتطل
الدعم األممي في إعادة إعمار املناطق 
احملررة واملتضـررة من احتالل عصابات 
داعش اإلرهابية، وكذلك املساعدات 
ــات  لالحتياج ــتجابة  لالس ــة  األممي
اإلنسانية الضـرورية الطارئة؛ لتعزيز 
ــادة بناء البنى  ــدرات العراق، في إع ق

التحتية املدمرة.  
ــاتها  ومؤسس ــة  الدول وزارات  إن    
ــل  ــادة العوائ ــا إلع ــت جهوده واصل
العراقية في مخيم الهول في سوريا 
إلى األراضي العراقية، وإرجاعهم إلى 

مناطقهم. 
ــاً  ــاً حكومي ــا برنامج ــد وضعن   لق
ــار املناطق احملررة،  ــامالً إلعادة إعم ش
ــى التحتية، وعودة آمنة  وإصالح البن

وطوعية للنازحني.  
  إن العراق يكرر من هذا املنبر دعواته 
ــتخدام أراضيه حتت ذريعة  لعدم اس
ــاب، أو حماية األمن  ــة اإلره مكافح
ــرى؛ مبا يعرّض أمنه  القومي لدول أخ

واستقراره للخطر. 
ــرورة احترام  ــراق على ض ــد الع    يؤك
ــص عليها ميثاق األمم  املبادئ التي ين
ــي  ــون الدول ــد القان ــدة وقواع املتح
ــيادة  ــات الدولية، باحترام س والعالق
ــوار. وإن  ــن اجل ــادئ حس ــدول، ومب ال
حكومة العراق تؤكد متسكها بنهج 
يدعو إلى حل اخلالفات املتراكمة عبر 

القنوات الدبلوماسية. 
ــى إقامة  ــذه احلكومة عل ــت ه   عمل
ــم  بدع ــة  وعادل ــة  نزيه ــات  انتخاب

ــن، واألمم املتحدة،  ــس األم ــن مجل م
ــادوا  ــات دولية أخرى، وقد أش ومنظم

بنزاهتها ومهنيتها العاليني. 
ــكري وتقديري  ــدم ش ــا أن أق   أود هن
ــدول، ولكل من  ــع املنظمات وال جلمي
ــذه االنتخابات،  ــم ه ــاعد في دع س
ــيد  وأخص بالذكر املرجع األعلى الس
ــار  للمس ــه  حلمايت ــتاني  السيس

الدميقراطي في العراق. 
ــاح االنتخابات، فقد عجزت    رغم جن
ــي االتفاق على  ــية ف القوى السياس
ــكيل احلكومة؛ مما أدى إلى خلق  تش
ــي. ودعت حكومتي  ــداد سياس انس
ــفاف جلميع القوى  إلى حوار جاد وش

ــة؛  اخملتلف ــزاب  واألح ــية  السياس
ــن األزمة  ــروج م ــبل اخل ــة س ملناقش

السياسية احلالية. 
ــى تقريب وجهات  ــعى العراق إل   يس
ــلمية  ــول الس ــاد احلل ــر، وإيج النظ
ــة  اإلقليمي ــات  لألزم ــتدامة  املس
ــر  ــة، عب ــني دول املنطق ــات ب واخلالف
ــادرات التي  ــن املب ــد م ــه العدي طرح
ــلم واألمن في  تهدف إلى ضمان الس

منطقتنا. 
ــن  ــد م العدي ــداد  بغ ــتضافت    اس
ــذه الدول؛ مما يعد  االجتماعات بني ه
التي  ــة  املتوازن ــة  للسياس ــة  نتيج
ــة، وتعمل  ــذه احلكوم ــل بها ه تعم

ــية العراقية مع دول  بها الدبلوماس
اجلوار. 

 حظي مؤمتر بغداد للشـراكة والتعاون 
في شهر آب للعام املاضي، مبشاركة 
واسعة من قبل دول اجلوار اإلقليمي، 
ــقيقة والصديقة، حيث  والدول الش
خرج املؤمتر بتوصيات مهمة جسدت 

في إعالن قمة بغداد. 
ــروف مناخية صعبة  ــر العراق بظ   مي
ــة، وتغيير  ــح املوارد املائي ــبب ش بس
ــترك بها مع  مجاري األنهار التي يش
دول اجلوار، وإقامة املشاريع دون األخذ 
ــى احلصص  ــبان تأثيراتها عل باحلس
ــتخدام املنصف للدول  املائية، واالس

املتشاطئة. 
ــةً أدت  ــروف مجتمع ــذه الظ   كل ه
بالعراق ليصبح خامس أكثر البلدان 
هشاشةً جتاه التغيّرات املناخية؛ مما 
أدى مؤخراً إلى جفاف معظم مناطق 
ــبل العيش  ــوار العراق، وتضـرّر س أه
ــوار  ــي األه ــة ف ــر الريفي ــات األس ملئ

العراقية. 
ــبة التصحر،    أدى ذلك إلى زيادة نس
والنزوح الداخلي؛ وإلى فقدان مصادر 
ــش للعديد من العوائل، وتقليل  العي

نسبة األراضي الزراعية. 
ــة للحوار  ــو جميع دول املنطق   ندع
ــق القوانني  ــا املائية وف ــل القضاي حل

واالتفاقيات الدولية. 
ــاريع    عملت هذه احلكومة على مش
ــال  مج ــي  ف ــة  مهم ــتراتيجية  اس
ــتخراج الغاز  الطاقة النظيفة، واس
ــاالت األخرى املرتبطة  املصاحب، واجمل

باالقتصاد األخضر. 
ــي  الدول ــم  الدع ــب  يتطل ــذا  وه  
ــاندة جهوده  ــف مجاالته ملس مبختل
ــاً في  ــي قدم ــن املضـ ــه م ولتمكين
ــات واالستراتيجيات  تنفيذ السياس
ــف  التخفي ــي  جانب ــي  ف ــة  الوطني
ــر املناخي  ــلبية للتغي من اآلثار الس

والتكيف معها. 
 وضعنا تنفيذ أهداف االستراتيجية 
ــم العام  ــة والتعلي ــة للتربي الوطني
رأس  ــى  عل  ،٢٠٣٠ ــنة  لس ــي  والعال
ــداف زيادة  ــم تلك األه ــا، وأه أولوياتن
ــاق باملدارس ليصل إلى  معدل االلتح

ــم  التعلي ــودة  بج ــاء  واالرتق  (٪١٠٠)
ــر التقنيات  ــي، وتطوي ــام والعال الع

وتكنولوجيا التعليم. 
ــة لتنمية  ــادرة الوطني ــا املب  أطلقن
ــي تغطي مدة  ــة املبكرة، الت الطفول
ــبة  ــنوات؛ بهدف تقليص نس ١٠ س
ر البيئة  ــا، وتوفّ ــة في مجتمعن األمي

التعليمية املالئمة ألطفالنا. 
ــرعنا بحملة لبناء مئات املدراس    ش
أن  ــد  بع ــات  احملافظ ــف  مختل ــي  ف
ــر خالل العقود  ــت من نقص كبي عان
ــهيل مهامّ  ــالً عن تس املاضية، فض

لبناء اجلامعات والكليات. 
ــت جتاه  ــراق الثاب ــف الع ــد موق  نؤك
القضية الفلسطينية وحق الشعب 
ــة حقوقه  ــي ممارس ــطيني ف الفلس
املشـروعة، واحترام الوضع التاريخي 

ملدينة القدس ومقدساتها.  
ــدة األراضي  ــد حرصنا على وح  نؤك
ــالمتها، وندعم إجراء  ــورية وس الس
ــني األطراف  ــية ب ــات السياس احملادث
السورية كافة، ودعم جهود املبعوث 

اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة. 
ــة  اإلقليمي ــروب  واحل ــات  األزم إن    
ــى جميع دول  ــس نتائجها عل تنعك
ــاً تدفع  ــعوب دائم ــم، وأن الش العال
ــه نؤكد  ــروب؛ وعلي ــن لهذه احل الثم
ــلمية  على ضرورة إيجاد احللول الس
ــة  اإلقليمي ــات  لألزم ــتدامة  املس
ــوار، وعدم  ــق احل ــن طري ــة ع والدولي

اللجوء إلى استخدام القوة.    
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نها  ــة، متكُّ ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــدت هيئ أكَّ
ة  ــتندات اخلاصَّ ــود واملُس ــط العق من ضب
ــراء كميَّاتٍ كبيرةٍ  ة بش بقيام وزارة الصحَّ
ــيباب (cpap) (قناع  ــك س ــن جهاز ماس م
بيّنةً أنَّ قيمة تلك  ــأ، مُ وجه) صيني املنش
ــت (٢٤,٠٥٠,٠٠٠) مليون دوالرٍ  الكميَّات بلغ
ــة  ــي الهيئ ــات ف ــرة التحقيق .دائ أمريكيٍّ
ديريَّة حتقيق  ــل مُ ــام فريق عم أفادت ، بقي
ــى وزارة الصحة –  ــل إل ــذي انتق ــداد، ال بغ
ــركة كيماديا، بضبط أصل ثالثة عقود  ش
وضحةً أنَّ العقد  ــك، مُ لشراء أجهزة ماس
ــان بقيمة  ة ميس ــصُّ دائرة صحَّ األول يخ

ا العقد الثاني  (٥,٢٠٠,٠٠٠) ماليني دوالرٍ، أمَّ
ة النجف فتبلغ قيمته  اخلاصُّ بدائرة صحَّ
(٩,١٠٠,٠٠٠) ماليني دوالرٍ، فيما يعود العقد 
الثالث البالغة قيمته (٩,٧٥٠,٠٠٠) ماليني 
ــة املثنى.وأضافت الدائرة  دوالر لدائرة صحَّ
حافظات  ة في مُ ــر الصحَّ أنَّه متَّ جتهيز دوائ
صالح الدين واملُثنى والنجف بــ (٣٥٠,٠٠٠) 
ــا، فيما متَّ جتهيز دائرة  ألف قناعٍ لكلٍّ منه
 ، ــف قناعٍ ــان بــ (٢٠٠,٠٠٠) أل ة ميس صحَّ
ــفيات في تلك  ــةً بأنَّ بعض املُستش نوِّه مُ
احملافظات رفضت تسلُّم الكميَّات الكبيرة 
من األقنعة؛ لعدم احلاجة إليها، األمر الذي 

تسبَّب بحصول هدرٍ كبيرٍ في املال العام.

ــبق  ــه أنَّ الهيئة س ــارة إلي ــدرُ اإلش ــا جت ممَّ
ة عمليَّات في  ــدَّ ــذ ع ــن تنفي ــت ع أن أعلن
، حيث  ــكٍ ــات لضبط أجهزة ماس افظ احملُ
ــى (١٦٠,٠٠٠) ألف جهاز،  ضبطت في املثن
إضافة إلى جتهيز (٢٥٠,٠٠٠) ألف جهازٍ في 
ــدر (٨,٤٩٣,٧٥٠,٠٠٠)  ــا أدَّى إلى ه كربالء؛ ممَّ
ــي محافظة صالح  ا ف ــارٍ، أمَّ ــارات دين ملي
ة أمراً  تصَّ ــم اخملُ ــد أصدرت احملاك الدين، فق
ة  ــرة الصحَّ ــام لدائ ــر الع ــتقدام املُدي باس
ــابقاً؛ لقيامه بتجهيز  في صالح الدين س
ــيـباب  ــزة س ــن أجهـ ــرةٍ م ــاتٍ كبيـ كـميَّ
ــة (٧,٢٣٨,٤٠٠,٠٠٠) مليـارات ديـنـارٍ  بقيـم

دون احلاجة الفعلية لها.
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قررت قبيلة العبيد تسمية الشيخ قيس 
ــؤوالً  ــراً للقبيلة ومس ــر العاصي أمي مزه
ــيخ أنور  ــؤونها بعد وفاة الش على إدارة ش
ــائر  ــر بيان للقبيلة والعش ــي.  وذك العاص
ــرنا أن نبعث إليكم  املتحالفة معها، يس
ــة، ملؤها  ــة، مزهري ــة عربية عبيدي بتحي
ــد، فقد  ــر.. وبع ــرام والتقدي ــودة واالحت امل
ــنني الدور الريادي  عرفنا منذ عشرات الس

ــي رحمه اهللا  ــر العاص ــاج مزه ــا احل ألبين
ــة، وإنصاف أبنائها  ــؤون القبيل في إدارة ش
واإلنتصاف منهم عدة، وحكمة، وشجاعة، 
ومروءة فاليوم نعلن لكم عن قرارنا الذي ال 
ــواه، وال مجد  ــة فيه وال خير لكم بس رجع
ــيرتكم اخلالدة في  لكم دونه، وإكماال ملس
ــال القبيلة  ــي.. یا رج ــوع وطنكم العرب رب
ــا محبي آل بيت  ــانها في العراق، وي وفرس
ــيعته ومصطفيه،  النبي ومقلديه، من ش

ــا أقحاحا،  ــن كنتم ومازلتم عرب أنتم يا م
ــن قناعتنا  ــا م ــا وانطالق ــيوخا كرام وش
ــم.  وتابع،  ــخة وقناعة األفذاذ منك الراس
ــا ألخينا  ــن لكم عن عهدن ــرنا أن نعل يس
ــي)  ــر العاص ــس مزه ــيخ قي ــر (الش األكب
ــى قبيلة العبيد  ــيخ العام عل ليكون الش
ــاه على خدمتكم  ــهد اهللا أننا بايعن ونش
ــأنكم وإنصاف مظلومكم، عبر  ورفعة ش

العمل العشائري اجلاد.  

بغداد / البينة اجلديدة
والتغيير،  ــاج  ــوى االحتج ق ــددت  ح
ــعة أهداف تسعى إلى تنفيذها،  تس
فيما أوصت بتشكيل ثالث جلان، من 
ــاملة لألزمة. أجل معاجلة جذرية ش

وقالت قوى االحتجاج والتغيير ، إنه 
قد في مدينة الناصرية الشامخة،    عُ
ــة املوافق (٢٣ ايلول ٢٠٢٢)  يوم اجلمع
ــوى االحتجاج  ــاوري لق اجتماع تش
ــور ممثلني عن القوى  والتغيير، بحض
ــئة  والناش ــة  والدميقراطي ــة  املدني
ــراكات  واحل ــات  واملنظم ــات  والنقاب
ــخصيات  والش ــة  االحتجاجي
ــتقلة ذات التأثير ومن مختلف  املس
املدن العراقية، حضورا عكس التنوع 

االجتماعي العراقي االصيل.  

وأضافت، واكد اجملتمعون على  
١- ضرورة وحدة املنطلقات واالهداف 
الوطنية النبيلة للحراك السياسي 
ــي واالحتجاجي، املعارض  واالجتماع
ــاد  والفس ــة  احملاصص ــة  ملنظوم

والسالح.  
ــب  باملطال ــك  التمس ــة  اهمي  -٢
ــبة  ــة وفي مقدمتها محاس الوطني
ــن  ــف ع ــن والكش ــة املتظاهري قتل
مصير املغيبني، واالهتمام بعوائلهم 

الكرمية.  
ــر  وحص ــدين  الفاس ــبة  محاس  -٣
ــان  وضم ــة،  الدول ــد  بي ــالح  الس
ــتقاللية القضاء، وتطبيق قانون  اس
االحزاب واصالح املنظومة االنتخابية 
ــس ارادة  ــة تعك ــرة ونزيه ــون ح لتك

العراقيني.  
ــة  جبه ــكيل  تش ــة  اهمي  -٤
ــة  املؤمن ــوى  الق ــن  م ــية  سياس
ن بديال  ــوّ ــي، تك ــر الدميقراط بالتغيي
ــيا حقيقيا، قوامها االحزاب  سياس
والشخصيات التي لم تتورط باالزمة 
ــاد  ــر والفس ــي الطاه ــدم العراق وال

اللعني.  
ــاج  لالحتج ــل  الكام ــم  الدع  -  ٥
السلمي املعارض للسلطة الفاسدة 
الهادف للتغيير في الذكرى السنوية 

الثالثة لثورة تشرين.  
ــن  والتخوي ــقيط  التس ــة  لغ ان   -٦
ــا ولذا ندعو  ــا ثمنها غالي لغة دفعن
ــي  ــي رم ــة ف ــى احلكم ــني ال الفاعل

املتصدين مبا ليس فيهم.  

ــهداء  ــام لعوائل الش ــم الت ٧- الدع
باحملافظات  زوراً  واملعتقلني  واملغيبني 
ــى  ال ــني  النازح ــادة  واع ــة،  الغربي

مناطقهم املنزوعة من السكان.  
ــاندة قضايا ابناء شعبنا في  ٨- مس
ــيما قضية االيزيديات  ــنجار، الس س

اخملتطفات.  
ــعب  ــة وجود الش ــاندة قضي ٩- مس
ــات للحفاظ  ــوري وبقية االقلي االش
ــات الفرعية  ــى وجود كافة الهوي عل

املكونة لألمة العراقية.  
ــة  ــل مواصل ــن اج ــه وم ــت، أن وتابع
ــيق  اجلهد في توحيد االهداف وتنس
التحرك، يتم تشكيل جلان مبشاركة 
ــاءات كل ضمن  املتخصصني والكف

اختصاصه  

ــا  الرؤي ــة  وصياغ ــع  لوض ــة  جلن أ- 
ــات  واملؤسس ــة  (الدول ــية  السياس
انتفاضة  ــا  ــي رفعته الت ــب  واملطال

تشرين).  
ــة متكاملة عن  ــع رؤي ب- جلنة لوض
ــق  ــي حتق ــة الت ــة االنتخابي املنظوم

التغيير.  
ج- جلنة لصياغة العقد االجتماعي.  
ــاء  ــذا اللق ــول، إن ه ــت بالق واختتم
ــلة من  ــو البداية الفعلية لسلس ه
ــاج  ــل انض ــاءات الج ــاطات ولق نش
ــل معاجلة  ــن اج ــرك م ــرؤى والتح ال
جذرية شاملة لالزمة، وطرح البديل 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
ــهدائنا  ــد واخللود لش ــود، اجمل املنش

املتظاهرين االبطال.  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــر هيئة املدن  ــف حامد عواد مدي كش
ــوزارة الصناعة  ــة التابعة ل الصناعي
ــاز للمدن  ــب اإلجن ــن نس ــادن، ع واملع
ــوم احملافظات.وقال  الصناعية في عم
ــح صحفي بعد صدور  عواد في تصري
ــنة  ــون املدن الصناعية رقم ٢ لس قان
ــائها،  ٢٠١٩ بدأ العمل احلقيقي إلنش
تاله تفعيل دور الهيئات خالل النصف 
ــدور  ــم ص ــام ٢٠٢٠، ث ــن ع ــي م الثان
ــالً  ــس اإلدارة متمث ــن مجل ــه م توجي
ــم موضوع هذه  بوزير الصناعة بحس
ــب املوازنات  ــذت مبوج ــي نف ــدن الت امل
ــوزارة في  ــة لل ــتثمارية اخملصص االس

السابق ولم تكتمل.
ــاف ومتثلت في عدة مدن صناعية  وأض
ــف وذي  ــرة والنج ــار والبص ــي األنب ف
ــت حيز العمل بعد  قار، واألخيرة دخل
ــي ضمت  ــى الت ــة األول ــال املرحل إكم

ــا  منه  ٪٦٠ ــع  توزي ومت  ــع  مصان  ١٠٥
ــيق  ــتفيدين من احملافظة بالتنس ملس
ــة فيها عبر جلان  مع الدوائر القطاعي

مشتركة معنا.
ــف  النج ــة  مدين ــا  أم ــواد  ع ــع  وتاب
ــتكون صديقة للبيئة  الصناعية فس
في نشاطها وبكلفة إنشاء تصل إلى 
٦٠ مليون دوالر ومبدة إجناز متتدُ لعامني 
ــاحة ٦ آالف دومن  ــى مس ــتنفذ عل وس
ــاً، واملرتكز  ــع ٢٠ مصنعاً متنوع وبواق
ــتنطلق منه هو  ــذي س ــي ال األساس
ــودة حالياً تتمثل مبعمل  معامل موج
لصب اإلسمنت اجلاهز وإنتاج األبنية 
وأيضاً  الكاملة  ــا  اجلاهزة ومتطلباته
ــوم  واألملني ــارة  للنج ــل  ــاك معام هن
ــاه  ــف املي ــاء وتصري ــب الكهرب وأنابي
والبلوك  ــالط)  (الب ــي  الكاش ــاج  وإنت
ــل إلنتاج  ــاني) ومعم ــوب اخلرس (الط
ــرارة وأعمدة  ــة للح ــقوف العازل الس

ــة  ــا مدين ــة، أم ــور الكونكريتي اجلس
البصرة الصناعية فقد منحت إجازة 
ــذ  ــز التنفي ــت حي ــتثمارها ودخل اس
ــون دينار  ــاراً و٤٠٠ ملي بكلفة ١٥ ملي

(١٠٫٥ ماليني دوالر).
ــهد بناء ٧  ــأن تش ــن أمله ب ــرب ع وأع

ــفلت  ــة بإنتاج اإلس ــل مختص معام
ــت وحجر األرصفة وغيرها  والكونكري
ــا يتعلق مبدينة  ــن الصناعات، وفيم م
األنبار الصناعية فقد أكملنا املرحلة 
ــبة اإلجناز في  األولى منها ووصلت نس
ــتكون  ــة إلى ٩٥٪ وس ــة الثاني املرحل

مدينة صناعية منوذجية.
ــط  ــدن اخملط ــى إن امل ــواد ال ــت ع ولف
ــدود اإلنتاج  ــد ح ــن تتوقف عن ــا ل له
ــة  ــب دراس ــة. وحس ــراض املدني لألغ
ــا  أعدته ــي  الت ــة  ــدوى االقتصادي اجل
ــذه املدن  ــتنتج معامل ه ــوزارة، س ال
ــة  والدوائي ــة  الغذائي ــات  الصناع
ــائية وامليكانيكية،  ــة واإلنش والطبي
والعمل سيتلخص عامةً بالصناعات 

اخلفيفة واملتوسطة.
ــدن  امل ــاريع  مش ــف  تتوق ال  ــع  وتاب
الصناعية على هذه اجلوانب، بل لدينا 
طلب مقدم من هيئة التصنيع احلربي 
إلنشاء مدينة متخصصة بالصناعات 
ــدة ملصنع  ــى األرض العائ ــة عل احلربي
ــج  ــذي كان ينت ــل ال ــي باب ــني ف حط
الذخيرة والهاونات في السابق، ونعمل 
ــون أول مدينة متخصصة  على أن تك

بالصناعات احلربية.
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9مقاالت
إضاءات قانونية

الخبري القضائي
هاشم مهدي السوداني  

احدى اهم املرتكزات االساسية للدولة 
اذا ارادت أو اريد لها ان تكون دولة قوية... 
ــا دورها الفاعل في  ــك القوة التي له تل
ــه هو   ــون وتطبيق ــة فالقان ــاء الدول بن
ــذي يجعلها  ــا ال ــاس له ــر االس احلج
ــى الدعامة  ــتندة عل ــة ورادعة مس قوي
ــة متنفذة في احترام  التي جتعلها ثابت

القوانني االوامر والقرارات التي يفرضها 
الواقع واالحداث. وان تلك القوة ال تنتج 
من العبث كما انها ال تتحقق باالماني 
ــد املتواصل والدراية  واالحالم بل باجله
ــتلقى الدولة  ــور واال س ــة باالم الكافي
امورا تهددها باالنهيار .ففي الوقت الذي 
ــب التفاعل  ــر عناصر القوة يتطل تتوف
والتنفيذ لغرض فرض سطوتها واسناد 
ــز الثقة مع  ــلطة القضائية وتعزي الس
االجهزة الساندة واالجهزة اخلدمية وان 
ــمو بالدولة  ــذا التفاعل سيس ــع ه واق
وهي ترتكز .على االجراءات  التي تسير 
ــا ال بد من  ــتور وهن وفق القانون والدس
ــوم ( القوة) هو  ــارة بأن ليس مفه االش
االستبداد واستفزاز املواطنني وترسيخ 
لغة اخلوف واملغاالت باستخدام وسائل 
ــا يتطلب  ــن هن ــد ..  م ــع والتهدي القم
ــعبها وتعقد  ــة قوية حتترم ش بناء دول

ــاوة  قس ــادرة  ومغ ــح  الصحي ــج  النه
ــخت طيلة  ــي مرت وترس ــة الت االنظم
ــى اجملتمع  ــطوة عل ــود مضت للس عق
العراقي حيث كانت العالقة مع الدولة 
ــوم)  دون ان يكون وجود  ــم ومحك (حاك
ملبدا احلقوق والواجبات وان هاجس قوة 
ــر لصالح املواطن  الدولة يجب ان يفس
ــت اركان  ــة هي لتثبي ــوة واملنع الن الق
ــق  ــرص لتطبي ــا و حت ــة واجهزته الدول
القوانني وذلك حماية للمواطنني وعدم 
بالتمادي باالعتداء  ــماح  التهاون والس
ــذه االجهزة  ــرطة .ه على اجليش والش
التي قدمت التضحيات بسبب النفس 
ــة وأي ضعف  ــل والصبر واحلكم الطوي
ــز الدولة وقوتها  ــتهانة برم لها هو اس
ــت يتطلب عدم االجنرار  وفي نفس الوق
ــع املواطنني وما  ــات متداخلة م بصراع
ــدات اخلارجية  ــاب االجن ــه اصح يفعل

ــة  الدول ــى  عل ــط  للضغ ــة  والداخلي
ــذي يؤدي  ــل اخلنادق ال ــعي بتداخ والس
ــعب الواحد  ــائر بني ابناء الش الى خس
ــة  .و في نهاية  ــي اضعاف الدول وبالتال
ــراء  ــة اج ــوة الدول ــتخدام ق ــر اس االم
لهيبتها وحفاظا على الوطن واملواطن  
ــتعرض  ــة عندما تس . واحلالة معاكس
(دولة القوة) قوتها وتكون مصدرا لكبح 
ــعب واالستبداد  اماني ومتطلبات الش
ــم  ومقدراته ــني  باملواطن ــتهانة  واالس
ــية) غاشمة. فأن  وجعلها قوة (بوليس
ــه منصب  عليه ان يعي جيدا  كل من ل
ــت لتكون  اليوم  ــان  دولة اخلوف قد ول ب
قوتها من شعبها وتقاسم املسؤوليات  
ــتور والقانون مبا يضمن  واحترام  الدس
دولة قوية تنشد  السالم واحلرية وال عودة 
الى الوراء .. ولكن اهم ما يضعف ويؤثر 
ــادة املناصب)  ــة وقوتها ( س على الدول

ــة التي  ــزاب اخلاوي ــم باالح وارتباطاته
ــا اخلاصة فانها  ــا اال مصاحله ال يهمه
ــرف واالموال  ــيء اال الت ــة بكل ش خاوي
ــائل اصبح  ذلك  التي تنهب بكل الوس
ــا)  ــات مناهجه ــي   ( ابجدي ــاً ف نهج
ــي احترام  ــة ه ــة الثابت ــى احلقيق وتبق
وتطبيق القوانني ومعاقبة السراق وهنا 
ــق ما يوكل   ــب قوة حقيقية تطب يتطل
ــول القضاء  ــيما عندما يق ــا الس اليه
ــذ والتطبيق  ــه مما يتطلب التنفي كلمت
ــن بكل حزن والم فان الكثير من  ... ولك
ــدم تنفيذها  ــرارات واالحكام يصط الق
ــاهمت بايصال البلد  باالحزاب التي س
لهذا الوضع املتردي جراء الوالءات التي 
ــاهما باضعاف  ــرا مس ــت عنص اصبح
ــذا الواقع  ــت له الدولة وبالتالي اسس
ــبب  ــا العراق وتس ــق ببلدن ــذي ال يلي ال

بعدم احترام القانون والدولة.
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ماجد جواد خيون

ــقوط النظام  في االيام االولى بعد س
ــي مرحلة  ــد ف ــول البل ــابق ودخ الس
جديدة مبهمة املعالم عرض تلفزيون 
العراقية على ما اظن مشاهد متنوعة 
ــال املواطنني  ــا ردود افع ــت لن عكس

ــذه املرحلة ومن  ــاه ه ــاعرهم جت ومش
ــاهد نقلتنا الكاميرا  ضمن هذه املش
ــتطع  ــد االماكن التي لم يس ــى اح ال
ــك الوقت من  ــن العراقي في ذل املواط
ــداً املناطق التي  ــول اليها وحتدي الوص
ــدة  ــية لش ــع امام القصور الرئاس تق
والطريف  ــا  فيه ــة  االمني ــراءات  االج
ــخاصاً  ــاك اش ان هن ــوع  املوض ــي  ف
ــني على ضفة نهر دجلة  كانوا جالس
ــؤالهم  ــور وعند س ــك القص ــام تل ام
ــهم في هذا املكان  عن سبب جلوس
ــي هذه  ــم ف ــي تخاجله ــاعر الت واملش
ــرات التي  ــر املتغي ــات على اث اللحظ
ــو يترنح  ــاب احدهم وه حصلت . اج
ــعادة ملا نالوه من  بأنهم في قمة الس

حرية كانوا محرومني منها أبان حكم 
ــذه احلرية ملا  ــابق ولوال ه النظام الس
وصلوا هذا املكان وفوق ذلك يحتسون 
ــة فيه ويفضون  ــروبات الكحولي املش
ــي جوفهم دون ادنی قید او رقيب  مبا ف
ــر ينطبق  ــدو ان هذا املنظ ــى ما يب عل
ــن فيه وكان ما منر به  متاماً على مانح
ــداد ملا حصل في االمس  اليوم هو امت
ــة ووهم  ــؤوس احلري ــا ك ــد خدعتن فق
ــكاري  واصبحنا كالس الوردية  احلياة 
ــوة االحالم الكاذبة بينما  تغازلنا نش
الفرسان املقنعة وعمالقة السياسة 
الروبوتية دخلوا هذه القصور واصبحوا 
ــيادها مبباركة تصفيقنا وتهليلنا  اس
ــوا بنياناً احاط بها  ملواكبهم . بل وبن

ــتباحوا  ــهم فيها واس ــوا انفس وعزل
ــذا  ــات ه ــوا امكاني ــيء وحول كل ش
ــر  ــى دفات ــة ال ــه الهائل ــد بأرقام البل
ــم من امتطى انابيب  ارصدتهم ومنه
ــكوا ( بكاكاتها )  النفط وآخرون متس
ــم اليد الطولى في  اما اتباعهم فله
ــات الدولة ودوائرها وقد  اغلب مؤسس
اقتدوا بأسيادهم وتأبطوا كل ما ميكن 
ــوب املواطنني  ــول اليه حتى جي الوص
ــلم من  نشب مخالبهم  . من  لم تس
ــة نرى ان املواطن  هذه املعطيات املؤمل
ــه ان يصحو وان يتحمل  العراقي علي
اوزار نشوته الكاذبة وغفلته امللعونه 
ــا ميكن ان  ــط م التي حرمته من ابس
ــن ان يعيش  ــه كل مواطن م ــر ب يفك

ــه كرامته  ــع اجتماعي يحفظ ل بواق
ــته وعليه ان ال يلوم  ويؤمن له معيش
اي جهة من اجلهات السياسية التي 
تقاسمت مع املتقاسمني واردات هذا 
ــه  ــب ثرواته وان يلوم نفس ــد ونه البل
ــفت  ــاباته بعد ان انكش ويعيد حس
ــوه املقنعة وعضالت عمالقة  له الوج
ــة وادرك مدى بعد  ــة املفبرك السياس
ــذه اجلهات .  ــني ه ــه وب ــافة بين املس
واللعبة التي يلعبونها وما دمنا بهذا 
ــوا يلهثون  ــن الزال ــدد نقول للذي الص
ــاً وتعظيماً  ــي نفاق ــم اال يكف خلفه
فقد امتألت مسامعنا قيحاً من مدح 
ــو اكرمونا  ــؤول وذم ذاك ول ــذا املس ه

بسكوتهم ...لكان أضعف االميان.

* أ.د.جاسم يونس 
الحريري

ــى الكاظمي  ــيد مصطف يتواجد الس
ــي الواليات  ــوزراء   ف ــس مجلس ال رئي
ــاركة في  ــة  للمش ــدة االمريكي املتح
ــة لالمم املتحدة  ــال اجلمعية العام أعم
ــاء  ــوم االربع ــا ي ــدأت أعماله ــي  ب الت
ــق٢٠٢٢/٩/٢١ بدورتها الـ٧٧ والتي  املواف
تعقد في نيويورك وأعلن أن((الكاظمي 
سيلتقي بشخصيات رفيعة املستوى 
على هامش الدورة))كذلك أعتبرت هذه 
املشاركة لها ((أهمية في متثيل العراق 
ــة  العراق  ــيا،وتعزز من مكان دبلوماس

ــل مغادرته  قب الكاظمي  ــد  دوليا))وأك
ــية احلالية  ــداد ((أن االزمة السياس بغ
ــوارا هادئا ، وصريحا  صعبة تتطلب ح
ــعبه فوق  ــة العراق وش ــع مصلح يض
ــتطاعته  اجلميع))وأكد أن((العراق بأس
أن يؤدي دورا مهما في تثبيت االستقرار 
ــاحة لتقريب  ــة ، وأن يكون س باملنطق
ــذا  ــع ، وه ــني اجلمي ــر ب ــات النظ وجه
ــداه على كل  ــب أن يأخذ م ــج يج منه
املستويات)).و ترشجت عدة تسريبات 
ــورك ،  ــي الى نيوي ــارة الكاظم ــن زي ع
فالبعض ذهب الى القول((أن الكاظمي 
ــراك بعض القوى  ذهب الى هناك الش
ــداد السياسي  الدولية في حل االنس
ــية وعبر  ــية ودبلوماس ــرق سياس بط
ــة)) ، والبعض  ــادرات أقليمية،ودولي مب
ــي  الكاظم أن  ــول  للق ــب  ذه ــر  االخ
ــب الدعم  ــورك لـ((طل ــى نيوي ذهب ال
ــر ميكن  ــي الي تغيي ــع الدول من اجملتم
ــة  ــي العملي ــتقبال ف ــدث مس أن يح
ــن حالة  ــرج العراق م ــية يخ السياس
ال  أنه  ــي))،بالرغم  السياس ــداد  االنس
توجد أية عالمات لالنفراج في املشهد 

السياسي العراقي ، مع ظهور تغريدة 
ــوداني  الس ــياع  ش ــد  محم ــيد  للس
ــة مجلس الوزراء  مرشح االطار لرئاس
خالصتها شرح حضوره ((دعوة نيابية 
ــادل  الرؤى ،  ــف  الكتل  لتب ــن مختل م
ــوزاري ،  ــول املنهاج  ال ــات ح واملقترح
ــون عليه  ــذي يجب أن تك ــكل ال والش
ــة بني مجلس النواب واحلكومة  العالق
ــدم أنعقاد  ــن ع ــم م ــة ))، بالرغ املقبل
ــواب  للتصويت  ــس الن ــة مجل جلس
ــته  ــة و قبول رئاس ــه الثق ــى منح عل

جمللس الوزراء.
حتليل وأستنتاج:-

ــة  القضي ــل   لتدوي ــعى  مس أي  ١.أن 
العراقية ومشاركة االطراف االقليمية 
ــهد  ــل في املش ــي التدخ ــة ف والدولي
السياسي العراقي سوف يكون محل 
ــية سواء  رفض بعض  القوى السياس
ــد في أكثر من  ــار الصدري الذي أك التي
ــة القادمة يجب  ــبة أن احلكوم مناس
ــرقية))ووقوف  أن((التكون  غربية وال ش
ــرى  االخ ــية  السياس ــل  الكت ــض  بع
ــي مهما كان  ــد من أي تدخل دول بالض

ــكله وعلى رأسه التدخل االمريكي  ش
ــيما أن لدى هذه القوى حساسية  الس
كان  ــواء  س ــي  االمريك ــود  الوج ــن  م
دبلوماسيا أو عسكريا وحتى أقتصاديا 
ــا صوتت في  ــيما أنه ــي العراق ،الس ف
مجلس النواب   في يناير ٢٠٢٠بخروج 
كل القوات االجنبية من العراق ومنها 
القوات االمريكية التي حتولت صفتها 
ــوات قتالية))الى((قوات تدريبية  من ((ق
ــا   حجمه ــن  م ــارية))بالرغم  وأستش
ــكري  عس ــغ٢٥٠٠  بل ــذي  ال ــر  الكبي

أمريكي.
ــبب  العراقية بس ــة  القضي ــل  ٢.تدوي
للعراق  ــي اليصلح  السياس االنسداد 
ــي  ــل االقليم ــارب التدخ ــي جت ــا ف ولن
ــيا،  ــوريا(أمريكا، روس ــي في س والدول
ــا، املانيا،  ــا، بريطاني ايران)وليبيا(فرنس
ــارات،  ــعودية، االم اليونان)واليمن(الس
ــي منها تلك  ــي التي تعان ايران)واملاس

الدول حلد االن جراء ذلك التدخل.
ــي  ف ــي  والدول ــي  االقليم ــد  ٣.التواج
العراق حاصل فعال، من خالل التمثيل 
الدبلومسي للدول املؤثرة في الساحة 

العراقية (أمريكا، السعودية،  االمارات 
ــي ، حلف الناتو) ــران ، االحتاد االوروب ، اي
ــو االخر  ــي فهو ه ــراع  اخلف ــا الص أم
ــعودي،  ــني احملور االيراني-الس موجود ب

وااليراني-االمريكي.
ــر بعض امللفات  الدولية  ٤.ميكن أن تؤث
ــاحة العراقية لعل من أبرزها  في الس
ــول ((امللف النووي  ملف املفاوضات ح

االيراني))في حالة تأزمه أو أنفراجه.
ــوى  الق ــض  بع ــح  صال ــي  ف ــس  ٥.لي
ــدث هناك  ــة أن يح ــة والدولي االقليمي
تغيير حاسم في العراق على العكس 
ــى بقاء  ــك االطراف ال ــعى تل متاما تس
ــو أزمة))  ــة تل ــل ((أزم ــاع في ظ االوض
ــهد العراقي متأزما الكثر  ليبقى املش
ــه للتطبيع  ــرة ممكنة للضغط علي فت
ــى قطار   ــام ال ــرائيل) واالنضم مع(اس
ــي املنطقة كما  ــل ف ــع  احلاص التطبي
ــدث مع البحرين واالمارات، واملغرب ،  ح

والسودان٢٠٢٠.

* أستاذ العالقات الدولية 
واالستراتيجية

محمد فاضل الخفاجي

ــة هو  ــرض الرئيس من السياس ان الغ
ــة أو  ــه دول ــي تواج ــاكل الت ــل املش ح
ــك ، يعتقد  ــة معينة. ومع ذل مجموع
ــة  ــر من الناس اليوم أن السياس الكثي
هي شكل من أشكال الفن أو الرياضة. 
ــو. ومع ذلك ، فإن  في بعض النواحي ه
ا علم ومهنة. مثل  ــة هي أيضً السياس
ــة  ــكل فني ، فإنه يتطلب ممارس أي ش
ــن لبلد أن  ــه. ال ميك ــدة في ــون جي لتك
ــق العظمة إال عندما يطبق قادته  يحق
ــة  الصحيح ــية  السياس ــفة  الفلس
ــي  ــة ه ــع احلالي.السياس ــى الوض عل
ــة  العام ــارات  وامله ــة  املعرف ــق  تطبي
ــة - عملية  ــؤون العام ــي مجال الش ف
ــب العامة. إنها  صنع القرار في املناص
ــت مجموعة من القواعد أو حتى  ليس
ــة من املعتقدات ؛ إنها طريقة  مجموع
حلل املشكالت. تتطلب معرفة كيفية 
القيام بذلك معرفة ومهارات في مجال 
ــؤون العامة. يتضمن ذلك امتالك  الش
فهم جيد للتاريخ واحلكومة باإلضافة 
ــداث اجلارية.  ــة عملية باألح إلى معرف
ــى يطبق  ــي املاهر مت ــرف السياس يع
معرفته ومهاراته من أجل اتخاذ أفضل 
القرارات لشعبه. - - تتطلب اإلجراءات 
ــول  باحلل ــدء  الب ــا  بدوره ــية  السياس
ــكلة معينة. حتى لو  املمكنة ألي مش
كانت هذه احللول معيبة أو غير كاملة 
ــا. ال معنى لالنتقال  ، يجب النظر فيه

إلى احلل التالي احملتمل إذا قام شخص 
ــا  ورفضه ــل  بالفع ــا  بفحصه ــر  آخ
ا  ــبة. املضي قدمً ــا غير مناس باعتباره
ــدة ألنه لن  ــيكون بال فائ ــك س بعد ذل
ــيء لألفضل من خالل القيام  يتغير ش
ــس من ذلك ، إذا أخذ  بذلك. على العك
املرء في االعتبار جميع االحتماالت قبل 
اتخاذ قرار نهائي ، فيمكنه الوصول إلى 
ــرع بكثير من  ــكل أس احلل املثالي بش
ــيء مبفرده.  محاولة العثور على كل ش
ــى اتخاذ  ــه عل ــر نفس ــق األم - - ينطب
االجتماعي  بالوضع  املتعلقة  القرارات 
للفرد أو دوره في اجملتمع. يجب أن توجه 
ــرء  ــال امل ــية أفع ــفة السياس الفلس
كمواطن وقائد حتى يتمكن من خدمة 
ــعبه بشكل أفضل. وال يجوز أن تبرر  ش
ــره أو أخالقه.  ــف ضمي ــا يخال ــل م فع
ــياء التي ال يستطيع  هناك بعض األش
ــا ألنها  ــم تبريره ــى القائد العظي حت
ــخصيته ومثله العليا  تتعارض مع ش
ــيء. ال يتفق  ــان أوالً وقبل كل ش كإنس

ــة.  ــذه النظرة للسياس ــع مع ه اجلمي
ــدور  ــة ت ــض أن السياس ــد البع يعتق
ــخصية.  ــب الش ــول القوة واملكاس ح
يعتقدون أن األمر يتعلق بعقد صفقات 
ــل على ما  ــى حتص ــيطان حت ــع الش م
ــارة أو تضحيات شخص  تريد من خس
ــر. ليس هناك أي معنى في أن تكون  آخ
ــتلقى منك في وقت  ــالً إذا كنت س نبي
ــال. يعتقد اآلخرون أن  ــق على أي ح الح
ــة تدور حول التسوية وإيجاد  السياس
ــراف جلعل  ــتركة بني األط ــة مش أرضي
ــم يحصلون  ــعرون وكأنه ــع يش اجلمي
ــة.  الصفق ــارج  خ ــا  م ــيء  ش ــى  عل
ــيون األكثر فاعلية هم أولئك  السياس
ــعاد اجلميع مع عدم  الذين ميكنهم إس
السماح ألي شخص باجلشع الشديد 
ــل.  غالبًا ما  ــة في املقاب ــدم األمان أو ع
ــت  ــة ليس يزعم املنتقدون أن السياس
ــكال الفن ألنها تتطلب  شكالً من أش
ــوية إبطال  ــط وتتطلب التس حل وس
ــول عملية .  ــا من أجل حل ــل العلي املث

ــاطة ال توجد في  ــول املثالية ببس احلل
ا مصالح وموارد  الواقع حيث توجد دائمً
ــات متضاربة متضاربة في  وإيديولوجي
ــف. وبالتالي ، يجب قياس كل  كل موق
حل من حيث إيجابياته وسلبياته قبل 
ــتنير  الوصول إلى موقع اتخاذ قرار مس
ألي مشكلة معينة - على الرغم من أن 
البعض يشعر أن الفلسفة السياسية 
ــكل  ــط إذا مت تطبيقها بش مفيدة فق
ــكل  ــعر البعض اآلخر بش ــال ، يش فع
ــفة  مختلف ألنهم يعتقدون أن الفلس
ــكان في عالم  ــية لديها ال م السياس
ــيء.  ــكالب حيث يذهب أي ش ــأكل ال ي
ــفة  ــي فلس ه ــة  الواقعي ــة  السياس
سياسية خطيرة ألن الرجال يصبحون 
ــعوبهم.  ــدالً من حماة ش ــني ب مفترس
ا أن الفلسفة السياسية  يشعرون أيضً
ــي مجتمع اليوم ألن  ليس لها مكان ف
ــن القضايا التي يجب  هناك العديد م
ــر ،  ــرد ، والفق ــا - التش ــل معه التعام
ــال ، والتعليم  ــاءة معاملة األطف وإس

ــفة  ــى ذلك - أن تطبيق الفلس ــا إل ، وم
ــوف يصرف الناس عن  ــية س السياس
ا!  التعامل مع هذه القضايا األكثر إحلاحً
ــاس ، يعني تطبيق الفلسفة  في األس
ــية االختيار بني حلني سيئني  السياس
ــني جيدين لالختيار  ــدالً من إيجاد حل ب
ــن بعض  ــم م ــى الرغ ــن بينهما!عل م
ــإن تطبيق  ــن ، ف ــس واملنتقدي الهواج
القرارات  الفلسفة السياسية يجعل 
ــرد التعامل مع  ــهل من مج اجليدة أس
ــاعر الغريزية وحدها. على الرغم  املش
ــية تتطلب  ــفة السياس من أن الفلس
البدء مبا هو ممكن قبل السعي وراء املُثُل 
ا التفكير النقدي  ، إال أنها تتطلب أيضً
في القضايا من أجل الوصول إلى حلول 
تعمل بشكل جيد جلميع املعنيني. يعد 
ــى هذين األمرين مع احلفاظ  احلفاظ عل
ــية لإلنسانية أمرًا  على القيم األساس
صعبًا ولكنه ضروري إذا كان املرء يرغب 
ــى أعلى إمكاناته كقائد  في االرتقاء إل

وكإنسان.
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ــد الصحيح  ــن حيث العق ــة على الزوج م ــب النفق     جت
ــا اال اذا طلبها الزوج  ــى لوكانت مقيمة في بيت اهله حت
باالنتقال الى بيته فأمتنعت بغير حق كما التلتزم الزوجه 
ــب املطاوعة  ــفا في طل ــا اذا كان متعس ــة زوجه مبطاوع
قاصدا االضرار بها واليثبت طلب االنتقال اال باقامة دعوى 
املطاوعة وصدور حكم بذلك واليعتد بالبينة الشخصية 
ــرعيا  ــدم تهيئة الزوج للزوجه بيتا ش ــات الواقعة وع الثب
ــة واالقتصادية او  ــة الزوجني االجتماعي ــب مع حال يتناس
ــل الزوجة  ــدا عن محل وعم ــرعي بعي ــت الش اذا كان البي
ــا البيتية والوظيفية  ــث يتعذر التوفيق بني التزاماته بحي
ــرعي التعود للزوج او  او اذا كانت االثاث اجملهزة للبيت الش
اذا كانت الزوجه مريضة مبرض مينعها من املطاوعة واملادة 
ــة للزوجه في  ــخصيةال نفق ــوال الش ــن قانون االح ٢٥ م
ــاالت التالية ومنها : اذا تركت بيت زوجها بال اذن وبغير  احل
ــن واذا امتنعت  ــت عن جرميه او دي ــرعي واذا حبس وجه ش
ــرعي وال تلتزم الزوجه  ــفر مع زوجها بدون عذر ش عن الس
ــفا  ــزا اذا كان الزوج متعس مبطاوعة زوجها وال تعتبر ناش
ــب املطاوعة قاصدا االضرار بها او التضييق عليها  في طل
ــا اذا كان الببت  ــف واالضرار به ــن قبيل التعس ــر م ويعتب
ــه واذا كانت  ــأ بعيدا عن محل عمل الزوج ــرعي املهي الش
ــت الزوجه مريضه مبرض  ــاث التعود  الى الزوج واذا كان االث
ــى احملكمة ان تتريث في اصدار  مينعها مبطاوعة الزوج وعل
ــباب رفضها املطاوعة  ــوز حتى تقف على اس حكم النش
ــرعي  ــرعي)ان يكون البيت الش ــروط( البيت الش ــن ش وم
ــة واالقتصادية  ــني االجتماعي ــة الزوج ــبا مع حال متناس
ــون الئقا  ــكن ان يك ــريعة في املس ــترط فقهاء الش واش
ــكن مع  ــا وبني جيران صاحلني وليس للزوج ان يس بامثاله
زوجته دون رضاها وله ان يسكن مع زوجته في دار الزوجية 
ولده من غيرها حتى سن البلوغ وتشمل كلمة الولد الذكر 
ــكن ابويه او احدهما مع زوجته  واالنثى وعلى الزوج ان يس
ــكن  في دار الزوجية وليس للزوجه االعتراض وللزوج ان يس
ــؤول عن اعالتهم  ــع زوجته في دار واحدة ومن يكون مس م
شرعا كاالخ واالخت وان اليلحق الضرر بالزوجه اما االثاث 
ــزوج وهو املكلف بتهيأة االثاث  الزوجية ان تكون عائدة لل
ــرعي وان شراء االثاث يعني عائديتها  الزوجية للبيت الش
ــة مايقدمه االقرباء  ــل مهرها املعجل اضاف ــه مقاب للزوج
ــون االحوال  ــريعة وقان ــكام الش ــت اح ــا وفرض ــن هداي م
ــة املؤقته  ــات وهي النفق ــن النفق ــا م ــخصية انواع الش
واملاضية واملستمرة واجرة الرضاع واحلضانة ونفقة العدة 
والطالق التعسفي فالنفقة املؤقتة هي احلكمه منها ألن 
ــة بالنفقة قد تطول وقد  ــراء احملكمة في دعوى املطالب اج
ــرة والزوجه بحاجة الى نفقة تقيم بها  تؤجل الكثر من م
ــي املوضوع الذي ينظر في  ــا ولهذا خول القانون قاض اوده
ــه للزوجه على زوجها  ــه احلكم بنفقه مؤقت دعوى النفق
ويجوز فرضها اثناء النظر في الدعوى ويحكم بها للزوجه 
ــرارات حديثه يصدرها القضاء  ــم ان هناك ق دون االوالد ورغ
ــرار محكمة  ــه واوالدها اال ان ق ــرض نفقه مؤقته للزوج ف

التمييز بحصر النفقه للزوجه فقط دون االوالد.

ــطة  ــريعة اآلنية او املتوس ــول الس ــات واقتراح احلل االزم
ــا جهات ذات  ــتراتيجية تختص به ــد االس ــدة االم او بعي
ــط او ادارة  ــة او التخطي ــاالدارة العام ــص عال اما ب تخص

االزمات او كما تسمى خلية االزمة . 
ــاد حلول ناجعة  ــميات هي ايج ــدف العام لهذه املس اله
ــل النتائج باقل  ــول الفض ــر كبير للوص ــكل حدث صغي ل
ــال ، في بعض  ــت وامل ــث الوق ــن حي ــدر م ــائر  او اله اخلس
ــب التخصصية من املراكز  ــتنارة بالنخ االحيان تتم االس
البحثية واالستشاريني وكل من له اطالع او دراية او خبره 
مهنية او علمية.لذا جتد املؤسسات الرصينة حفاظا على 
ــة جدوى الي عمل  ــمى دراس املال والوقت تلجأ الى ما يس

لتقليل الهدر.
محليا قصة بوابة جسر اجلمهورية حالها حال اي اقتراح 

او عمل بهذه احلقبة ؛
١. بدون تخطيط 

٢. بدون دراسة جدوى
٣. اقتراح آني انفعالي

ــرارات  الق ــاء  امض ــلطة  س ــه  ل ــن  م ــي  اعزائ ــدة  مناش
والتعليمات:ـ

ــارده  ــع التواصل بل العالم يراقب كل ش ــالم ومواق ١. االع
ووارده ، أحداث العراق لها خصوصية ولها الصدارة والكل 

يتصيد باملاء العكر وخصوصا هذه االخبار . 
ــتخدامها  ٢. التقنيات احلديثه انتقل العالم من خالل إس
بتغيير القوة الصلبة الى القوة الناعمه واالمن السبراني 

اال عندنا . 
٣. االمن ليس بوضع بوابات بل بوضع محددات تطبق بقوة 

القانون تنفذ مبعيار واحد على اجلميع . 
ــردات انتهى  ــيلوا احلدايد مف ــوا احلدايد ش ــة نصب اخلالص

زمنها واصبحت من املاضي.
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جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٢٦٠١|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٩/٢٥

اعـــــــــــــــالن 
ــوت  العائدة  ــل الواقع َّـ الك ــل ٢/ ٧٥  م ٣٧ ام هلي ــار التسلس ــدة الكوت العق ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  ــني) البال ــب الدائن (حيدر  علي  حس ــوز لقاء طل ــد  ) اِّـحج ــى عوي ــي عيس للمدين(عل
مليونني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ 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 / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات: 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار اِّـرقم ٧٨/٢ و ١١٤/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : طريق بغداد ـ كوت  

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٠٠٠,٠٠٠)  مليون دينار للحصة اِّـباعة

محكمة بداءة الحي
العدد:١١٣ /ب/٢٠١٦

م/إعالن
 بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٧ جرت اِّـزايدة العلنية لبيع  العقار اِّـرقم (٢/٤م١٢الغريباويه)و رست على 
ــن) بمبلغ  (اربعمائة و واحد مليون دينار) و بناء على طلب احد الورثة  ــرتي (حيدر صربي حس اِّـش
ــراء بواقع  ــر القرار و عرضت زيادة مبلغ الش ــوة (أكرام خزعل نعيمه)و الذي تطلب فيه كس اِّـدع
(عشرون مليون و خمسون الف دينار ) و قررت اِّـحكمة قبوله و أعالن بيع العقار اِّـرقم ٢/٤ م١٢ 
الغرييباوية مجددا باِّـزايدة العلنية   خالل ثالثة ايام ابتداء  من اليوم التالي لنشر االعالن و سوف 
ــراء   ــرة ظهرا اليوم االخري للمدة اِّـذكورة  فعلى الراغبني بالش ــاعة الثانية عش تجري اِّـزايدة الس
ــات القانونية البالغة ١٠٪ من قيمة العقار   ــتصحبني معهم التأمين مراجعة اِّـحكمة اِّـذكورة مس

وتحميل اِّـشرتي اجور اِّـناداة.
القاضي / حاكم ثابت األمري

أوصاف العقار:
ــوم و صحيات  ــتقبال و غرفتي ن ــق االرضي متكون من اس ــكن من طابقني الطاب ــن دار س ــارة ع عب

ومدخل و سلم و الطابق االول متكون من ثالث غرف و كليدور و مجهز باِّـاء و الكهرباء.

جمهورية العراق
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الحي

اِّـدعي/علي كاظم علي
اِّـدعى عليه / عنيده مغري غالي

 
م/تبليغ حكم غيابي

ــى  ــذي يقض و ال سبق وان اصدرت هذه اِّـحكمة قراره اِّـرقم ٣٧١/ب/٢٠٢٢ َّـ ٢٠٢٢/٩/١ 
بالزامك  بتاديتك له مبلغا مقداره ثمانية عشر مليون دينار و بالنظر ِّـجهولية محل اقامتك حسب 
ــعار اِّـختار قررت هذه اِّـحكمة تبليغك بقرار الحكم  كتاب مكتب التحقيق القضائي َّـ الحي و اش
ــه  ــر َّـ صحيفتني محليتني و لكم حق الطعن خالل اِّـدة القانونية و بعكس ــا عن طريق النش إعالن

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية.

 القاضي / حاكم ثابت األمري
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القاهرة / 
كاظم تكليف اِّـوسوي 

ترأس نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
ــد الالمي  ــني العرب مؤي احتاد الصحفي
ــى اجتماعات  ــارك ف ــاد املش ــد االحت وف
ــالم العربي الدورة  اللجنة الدائمة لإلع
ــوزراء اإلعالم  ــذي ل ــب التنفي ٩٧ .واملكت
العرب بدورته  اخلامسة عشر واالجتماع 
ــد في  ــي  املنعق ــالم العرب ــوزاري لإلع ال
ــس املصري  عبد  ــة الرئي ــرة برعاي القاه
ــي .والتقي الالمي  على  الفتاح السيس
هامش اعمال املؤمتر  مع كرم جبر  رئيس 
ــالم في  ــم االع ــى لتنظي ــس االعل اجملل
ــر العربية وعبد الرحمن  جمهورية مص
ــي ورمزان  ــر االعالم الكويت ــري وزي املطي
ــر االعالم البحريني ورئيس  النعيمي وزي

ــوار الوطني نقيب  ــة العليا للح اللجن
ــوان  ــاء رش ــني ضي ــني املصري الصحفي
ــاء الوفود العربية وممثلي  وعدد من رؤس
ــد  وعق ــاركة  املش ــة  العربي ــادات  االحت
ــا الرؤى حول   ــاءات ثنائية تبادل فيه لق
ــه االعالم  ــات التي تواج جملة التحدي
ــاء العرب علي  ــي وبحث مع النقب العرب
ــر  ــالم آخ ــات وزراء اإلع ــش اجتماع هام
واالستعدادات الستضافة  املستجدات 
ــاد الصحفيني العرب  ــام الحت املؤمتر الع
ــي  ــس االعل ــادم وكان  اجملل ــهر الق الش
لإلعالم املصري قد وجه الدعوة الرسمية 
ــاركة  ــاد الصحفيني العرب،  للمش الحت
ــال  اجتماع وزراء اإلعالم العرب  في أعم
.وتضمنت االجتماعات على مدى ٣ أيام، 
ــة (١٥) للمكتب  ــدورة العادي ــاد ال انعق
ــة (٩٧) للجنة  ــذي والدورة العادي التنفي

ــي.ومت بحث عدد  ــة لإلعالم العرب الدائم
من القضايا التي تخص االعالم العربي 
ــي  ــم اإلعالم ــة الدع ــا مواصل تتصدره
ــطينية وفي  ــة الفلس ــي للقضي العرب
ــدس احملتلة، وتفعيل أهداف  صلبها الق
االستراتيجية اإلعالمية العربية ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٦ مبا في ذلك تعاطي وسائل اإلعالم 
ــات  ــع األزم ــل  م ــا التعام ــة منه خاص
ــارب الوطنية  ــوارث في ضوء التج والك
ــا»، ومتابعة خطة  ــة «كورون مع جائح
التحرك اإلعالمي في اخلارج ودور اإلعالم 
ــي التصدي لظاهرة اإلرهاب والتطرف،  ف
ــة للتنمية  ــة اإلعالمية العربي واخلريط
املستدامة ٢٠٣٠، وإدراج اإلعالم التربوي 
ــدول األعضاء..  ــي لل في املنهاج الدراس
ــس وزراء اإلعالم العرب  كما بحث مجل
ــائل  ــن املس ــددا م ــدورة ٥٢ ع ــالل ال خ

ــتعرض  ــة، واس والهيكلي ــة  التنظيمي
ــة التي  ــركات املكثف ــطة والتح األنش
ــز جامعة  ــات ومراك ــت عمل بعث طبع
الدول العربية، بتعاون وثيق مع مجالس 
ــاد،  االعتم دول  ــي  ف ــرب  الع ــفراء  الس
واطلع  على تقارير املنظمات واالحتادات 
ــة اإلعالم  ــة، وفعالية «عاصم اإلعالمي
ــني  الصحفي ــب  نقي ــال   العربي».وق
ــني  الصحفي ــاد  احت ــس  رئي ــني  العراقي
ــد الالمي في تصريح له «ان  العرب  مؤي
ــرب بالقاهرة  ــاع وزراء اإلعالم الع اجتم
ــاس  . نظرا ملا  ــي في وقت هام وحس يأت
ــة احملتلة  ــي العربي ــى األراض ــري عل يج
ــم متكررة من  ــن انتهاك صارخ وجرائ م
ــرائيلي بحق  ــوات  االحتالل اإلس قبل ق
ــة،    اإلعالمي ــات  واملؤسس ــني  اإلعالمي
األمر الذي يتطلب تضافر اجلهود  لدعم 

القضية الفلسطينية. يضاف إلي ذلك 
املضي قدما في دعم احلريات الصحفية 
ــاهم في  ــة مبا يس ــدان  العربي ــي البل ف
ــي   قوي في  ــالم عرب ــاب اع ــاد خط إيج
ــاب الكراهية والعنصرية  التصدي خلط
ــار إلى  ويواجه التطرف الفكري»  . وأش
ــرب ميد أواصر  ــاد الصحفيني الع أن  احت
ــني  ــة ب ــرة القادم ــالل الفت ــاون خ التع
ــات  اإلعالمية  ــة اجلهات واملؤسس كاف
ــى صيغ تعاون  ــة للوصول إل والصحفي
مشترك في اجملاالت اإلعالمية والتدريب 
التحديات   ــترك، ملواجهة  واإلنتاج املش
ــي من خالل  ــي بناء الوع ــاهمة ف واملس
ــد من  ــل صحفية مبزي ــة عم ــق بيئ خل
ــار لتخريج  ــتي األقط ــي ش ــات ف احلري
ــر الوعي   ــاهم في نش أجيال مدربة تس

من خالل حزمة من الدورات التدريبية.

متابعة / البينة اجلديدة
ــومر وبابل  روى نهر دجلة حضارات س
ــه اليوم بات يصارع  عبر التاريخ، لكن
د النشاط البشري اجلائر  املوت. إذ يهدّ
ــريان حياة  ــي مبحو ش ــر املناخ والتغيّ
ــنوات.ويعد  في العراق عمره آالف الس
ــد العربي  ــبة لذلك البل دجلة بالنس
ــكانه ٤٢ مليونا،  ــدد س ــذي يبلغ ع ال
ــارة وللزراعة، باإلضافة  مصدرا للحض
ــد وال  ــة ال تع ــوارث الطبيعي ــى الك إل
ــان، جتاوزت احلرارة  حتصى.بدءا من نيس
ــت العواصف  ــة وتتال ــة مئوي ٣٥ درج
ــر واحليوانات  ــة البش ــة مغطي الرملي
ــاء برتقالي، وذلك قبل أن  واآلالت بغش
ــم اجلحيم  يحل فصل الصيف، موس
ــني، حني تصل  ــبة إلى العراقي بالنس
ــة وتنقطع  ــى ٥٠ درجة مئوي احلرارة إل
ــبب زيادة الضغط على  الكهرباء بس
ــوم واحدا  ــبكة.أصبح العراق الي الش

ــي العالم  ــة بلدان ف ــن أكثر خمس م
ــب  عرضة لعواقب تغيّر املناخ، بحس
األمم املتحدة، وذلك مع انتشار اجلفاف 
وارتفاع  ــار  ــبة األمط ــاض نس وانخف
ــارع. ر املتس ــرارة والتصحّ ــات احل درج
ومع تراج األمطار تأثّر بذلك نهر دجلة، 

ــدود  ــلبية للس ــك عن اآلثار الس ناهي
املبنية في تركيا حيث ينبع النهر.

«املياه تتناقص»
ــة العراقية لنهر دجلة في  تبدأ الرحل
ــع العراق  ــتان عند تقاط جبال كردس
وسوريا وتركيا، وهنا، يكسب السكان 

ــة  ــالل زراع ــن خ ــهم م ــة عيش لقم
ــة األغنام.وعلى احلدود  البطاطا وتربي
مع سوريا، قرب احلدود مع تركيا، يقول 
ر من قرية  ــا املتحدّ بيبو حسن دوملاس
زراعية في منطقة فيشخابور، والبالغ 
ــا تعتمد على دجلة.  ٤١ عاما، «حياتن
ــه». ــدان علي ــا يعتم ــا وزراعتن وعملن
ويضيف: «إذا انخفض منسوب املياه، 
ــتتأثر زراعتنا ومنطقتنا بالكامل». س
ــص يوما بعد  ــاه تتناق ــح: «املي ويوض
يوم.. من وقبل ذلك كانت املياه تتدفق 
على شكل سيول».وتتهم السلطات 
ــة واملزارعون األكراد في العراق  العراقي
تركيا بقطع املياه عن طريق احتجازها 
ــى  ــأتها عل ــي أنش ــدود الت ــي الس ف
ــى العراق.وتؤكد  ــرى قبل وصوله إل اجمل
ذلك، فمستوى  الرسمية  اإلحصاءات 
ــن تركيا  ــه م ــدى وصول ــة ل ــر دجل نه
ــي املئة من  ــام ال يتجاوز ٣٥ ف هذا الع

ــي تدفقت على  ــط الكمية الت متوس
ــالل املئة عام املاضية.وكلما  العراق خ
ــلّ تدفق النهر  ــاه، ق ــاز املي ازداد احتج
الذي ميتدّ على ١٥٠٠ كيلومتر يجتازها 
نهر دجلة قبل أن يندمج مع توأمه نهر 
ــط العرب الذي  الفرات ويلتقيا في ش
ل هذا امللف  ــكّ يصب في اخلليج.ويش
ــدرا للتوتر.وتطلب بغداد بانتظام  مص
ــات أكبر  ــراج عن كمي ــرة اإلف ــن أنق م
ــفير  من املياه، وردا على ذلك، دعا الس
ــي رضا غوني  ــدى العراق عل التركي ل
ــتخدام  ــو العراقيني إلى «اس في يولي
ــة أكبر».وأضاف  ــاه املتاحة بفعالي املي
ــاه مهدورة على نطاق  في تغريدة «املي
ــض  بع ــق  العراق».ويتف ــي  ف ــع  واس
ــفير التركي، إذ  ــع كالم الس اخلبراء م
ــة كما  ــاليب ريّ طائش حتدثواعن أس
كان يحدث في زمن السومريني، حيث 
ــتمر املزارعون العراقيون في إغراق  يس

حقولهم لريّها ما يؤدي إلى هدر هائل 
في املياه.

 «سنهاجر بسبب املياه»
في بعض األماكن، يبدو النهر مثل برك 
ــار، فالتجمعات  ناجتة عن مياه األمط
الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالى 
ــد نهر دجلة  ــي كل ما تبقى من راف ه
ــط العراق الذي بدونه، ال ميكن  في وس
ــبب  ــيء في احملافظة.وبس زراعة أي ش
اجلفاف، خفضت السلطات هذا العام 
ــاء  ــي كل أنح ــة ف ــاحات املزروع املس
البالد إلى النصف، ونظرا إلى أن ال مياه 
ــون هناك  ــى، فلن يك ــة في ديال كافي
ــكو املزارع أبو مهدي (٤٢  حصاد.ويش
ــى التخلي  ــنضطر إل عاما) قائال: «س
ــيتنا ونرى بعد  ــن الزراعة وبيع ماش ع
ذلك إلى أين ميكننا أن نذهب».ويضيف: 
ــردتنا احلرب (إيران والعراق في  «لقد ش
ــبب  ــنهاجر بس الثمانينات)، واآلن س

ــنصبح نازحني،  ــدون املاء، س املياه.. ب
ــش في هذه  ــا العي ــا مطلق وال ميكنن
أبو مهدي: «استدنتُ  املناطق».ويتابع 
ــرا، لكنه كان   ــه ٣٠ مت ــر بئر عمق حلف
ــا أن املياه  ــا»، موضح ــال تام أمرا فاش
ــي  ــتخدامها ف ــن  اس ــة ال ميك املاحل
ــقي حليوانات.وبحلول العام  الري أوس
ــرارة درجة  ــيؤدي ارتفاع احل ٢٠٥٠، «س
مئوية واحدة وانخفاض املتساقطات 
ــبة  ــى انخفاض بنس ــبة ١٠٪، إل بنس
ــة املتاحة» في  ــاه العذب ــي املي ٢٠ ٪ ف
ــر  أصدره البنك  ي ــراق، وفقا  لتحذّ الع
رت  ــذّ ــام ٢٠٢١.وح ــة الع ــي نهاي الدول
ــن املنظمات  ــدة والعديد م األمم املتح
ــي حزيران من أن ندرة  غير احلكومية ف
ــات التي تواجه الزراعة  املياه والتحدي
ــي، هي من  ــتدامة واألمن الغذائ املس
«الدوافع الرئيسية للهجرة من األرياف 

إلى املناطق احلضرية» في العراق.
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ــركة عامة) عن اجراء مزايدة علنية للمرة  ــركة مصاَّـ الجنوب (ش تعلن ش
ــدد يدوية + برينكات +  ــة وراكدة تحتوي على (ع ــع مواد مخزني االوُّـ لبي
ــرى) فعلى الراغبني  ــات مختلفة االحجام ومواد أخ ــبالت ومكيف براغي + س
ــركة الكائن َّـ البصرة  ــدة العلنية الحضور اُّـ مركز الش ــرتاك باِّـزاي باالش
ــادف  ــاء اِّـص ــوم االربع ــن ي ــاً م ــاعة (٩) صباح ــام الس ــعيبة َّـ تم / الش
ــات القانونية والبالغة  ــتصحبني معهم مبلغ التأمين ٢٠٢٢/١٠/٢٦ مس
ــة ماليني دينار فقط مع جلب هوية االحوال اِّـدنية  (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربع
ــكن مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة  أو البطاقة اِّـوحدة وبطاقة الس
ــه اِّـزايدة اجور  ــو علي ــكناهم ويتحمل من ترس ــب ضمن منطقة س للضرائ
ــر االعالن والداللية وأجور أعضاء لجان بيع وإيجار أموال الدولة ولجنة  نش

التقدير والتثمني.
ــمية يكون اليوم التالي هو يوم  مالحظة : اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس

اجراء اِّـزايدة. 
مع التقدير.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصاَّـ الجنوب 

٢٠٢٢/٩/١٩
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أعــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (موفق 
ــل اللقب  ــب تبدي ــذي يطل ــدان) ال ــه عي جمع
من(الالمي) اُّـ (الشمري) فمن لديه اعرتاض 
ــدة اقصاها  ــالل م ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية  (١٥) يوم وبعكس
ــق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  َّـ الدعوى وف

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

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

أعــــــــالن
ــل اِّـدعي  ــة من قب ــوى اِّـقام ــى الدع ــاء عل بن
(رؤوف ضاهر ثجيل) الذي يطلب تبديل اللقب 
من(العابدي) اُّـ (العايدي) فمن لديه اعرتاض 
ــدة اقصاها  ــالل م ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية  (١٥) يوم وبعكس
ــق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  َّـ الدعوى وف

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

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ العزيزية  
رقم االضبارة: ٢٢/خ/٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٢١

اعـــــــــالن 
ــى) اِّـحجوزه لقاء طلب  ــور غازي موس ــل ٦٥٦/٤ م ١٨ عتبة   الواقع َّـ الكوت العائده اُّـ اِّـدين (عاش تبيع مديرية تنفيذ العزيزية  العقار تسلس
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــبعون مليون دينار فعلى الراغب بالش ــغ (١٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مائة و اثنان و س ــد موحان ناهي)البال ــن (ولي الدائ
ــية العراقية وان رسم  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس (١٥يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / غسان فهد غنيس التميمي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : ٦٥٦/٤ م١٨ عتبه

٢-جنسه ونوعه:-  ارض الدار مع مشايدته ٦٥٨/٤ م١٨
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :-  تتكون من طابقني
٥-درجة العمران : جيده

٦-مساحتة :-  ٢٠٠م ١٤,٠٥ سم
٧- الشاغل :- اِّـدين   عاشور غازي موسى

٨- القمية اِّـقدرة:  ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ مائة و خمسه مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل  / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |٢٧٢٨|٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٢٥

أعـــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٢/ ٧٨ و ١١٤/٢  م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت  العائدة للمدين (مشعال ربيعه محمد  ) اِّـحجوز 
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ  ــراء مراجع ــاء طلب الدائن (كريم عبد اهللا عزيز)البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار فعلى الراغب بالش 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 / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار اِّـرقم ٧٨/٢ و ١١٤/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : طريق بغداد ـ كوت  

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار 

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |٢٦٠٢|٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٢٥

اعــــــــــــــالن 
ــل ٢/ ٧٥  م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت  العائدة للمدينه (ابتهال عباس جهاد  ) اِّـحجوز لقاء طلب  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
الدائنه (دنيا علي حسني)البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ 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 / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار اِّـرقم ٧٨/٢ و ١١٤/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : طريق بغداد ـ كوت  

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٠٠٠,٠٠٠)  مليون دينار للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |٢٦٦٠|٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٢٥

اعـــــــــالن 
ــدة للمدين(فاضل فرحان بليخ  ) اِّـحجوز لقاء طلب  ــل ٢/ ٧٥  م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت  العائ ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
الدائنه (دنيا علي حسني)البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ 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 / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل /العقار اِّـرقم ٧٨/٢ و ١١٤/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
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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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٩٦١) - األحد - ٢٥ - ايلول - ٢٠٢٢
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اتيح لكل الذين استيقظوا في ساعات الصباح االولى من 
ــرين من شهر ايلول  فجر يوم االربعاء املاضي احلادي والعش
ــثُ االجواء  ــتاء حي ــم الش ــوا بواكير موس احلالي ان يعيش
ــاقطة  ــمس الس ــعة الش ــة التي حجبت رؤية اش الغائم
ــقوط  ــا عليها مع فرصة لس ــا اعتدن ــة طبعاً كم والالهب
ــعور بالقصور  ــتحياء رمبا جرّاء الش حبات املطر ولكن باس
ــم  ــى امتداد ثالثة مواس ــاب عل ــاس او االحتج ــن االحتب م
ــيول وال غرق شوارع او مناطق،  متتالية حيثُ ال مطر وال س
ر  ــول ظاهرة اجلفاف والتصحّ ــب على ذلك بالطبع حص وترت
الناجمة اصالً عن التغيّر املناخي الذي ضرب العراق ومناطق 
ــعة من الكرة االرضية وانحسرت املياه في نهري دجلة  واس
ــذ عقود ال بل  ــب وكارثي ألول مرة من ــكل مرع والفرات بش
ــاض املياه في النهرين  ــذ قرون من الزمن .. اكيد ان انخف من
ــعب، وما  ــن (دجلة والفرات) قد أثار اخملاوف لدى الش اخلالدي
زاد الطني بلّة والصراخ فوق التلّة هو غياب احللول واخلطط 
د  ــذي يُهدّ ــذا التحدي اخلطير ال ــتراتيجية ملواجهة ه االس
ــف عليه املصير، فال  ــكل انواعها في العراق ويتوقّ احلياة ب
ــات املياه الهائلة التي كانت  ة اصالً خلزن كمي عدّ ــات مُ خزان
ــنوات املاضية وال  ــي النهرين املذكورين خالل الس تتدفق ف
ــأن  ــجاعة بش ــمة وش ــدود عمالقة وال مفاوضات حاس س
ــري دجلة والفرات،  ــم عادل للمياه مع دول املنبع لنه تقاس
ــود املاضية من  ــة كل هذه العق ــرى انهُ طيل ــة األخ والكارث
ــومرية القدمية  الزمن وحلد اآلن مازلنا نعتمد الطريقة الس
في الريّ والتي ال تواكب التطورات احلديثة احلاصلة اآلن في 
ــد العراق ضائعات  ــأن مثل الريّ بالتنقيط ما افق هذا الش
ر احلاد  ــم اجلفاف والتصحّ ــة . واملضحك املبكي انهُ رغ مائي
في املياه والذي كانت نتائجه الوخيمة جفاف اغلب أهوارنا 
ــف ارضاً يباباً  ــط واجلنوب التي اصبحت مع االس في الوس
ــيما في اهوار اجلبايش في ذي قار حيثُ وصلت نسبة  ال س
اجلفاف الى (٩٩٪) ما ادى الى نفوق اعداد كبيرة من املواشي 
ناك الى  ــل هُ ــرات العوائ ــوس واضطرّت عش ــداً اجلام وحتدي
النزوح الذي يتواصل صوب نهر الفرات وهو غير صالح ملربي 
ناك موظفون من سكنة املنطقة ارحتلوا منها  اجلاموس وهُ

بعد ان حتولت الى صحراء.
ــإن الواجب الوطني  ــن هنا ف ــي عني العاصفة وم العراق ف
والشرعي واالخالقي يدعونا جميعاً الى رفع األكف الى اهللا 
سبحانهُ وتعالى الن يكون شتاء هذا العام مطيراً ونسألهُ 
ــى في محكم  ــم الراحمني حيثُ قال تعال ــى وهو أرح تعال
 َ ــرًا بَنيْ ــلُ الرِّيَاحَ بُشْ ي يُرْسِ وَ الَّذِ ــرمي :(وَهُ ــه القرآن الك كتاب
يِّتٍ  لَدٍ مَّ اهُ لِبَ نَ قْ االً سُ ابًا ثِقَ ــحَ لَّتْ سَ تَّٰى إِذَا أَقَ تِهِ حَ مَ يْ رَحْ يَدَ
رِجُ 

لِكَ نُخْ ٰ ذَ رَاتِ كَ لِّ الثَّمَ ــن كُ ا بِهِ مِ نَ رَجْ أَخْ َاءَ فَ ــا بِهِ املْ أَنزَلْنَ فَ
مُ  نْ آيَاتِهِ يُرِيكُ ) وقال تعالى ايضاً:(وَمِ رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ ــٰى لَعَ تَ َوْ املْ
َرْضَ  يِي بِهِ األْ يُحْ اءً فَ اءِ مَ مَ نَ السَّ زِّلُ مِ ا وَيُنَ عً مَ ا وَطَ فً وْ رْقَ خَ الْبَ

.( لُونَ قِ مٍ يَعْ وْ يَاتٍ لِّقَ ٰلِكَ آلَ ي ذَ ا إِنَّ فِ
تِهَ وْ دَ مَ بَعْ

ــم  وفي اخلتام وما بدأت به من دعاء وهو ان يجعل اهللا موس
ــابق  ــتاء احلالي مطيراً كي يعود دجلة والفرات الى س الش
ــثُ الطبيعة  ــا العراق حي ــود االهوار فينيس ــا وتع عهدهم
ــاط اخضر  ل الوطن الى بس ــوّ ــور املاء وان يتح ــة وطي اخلالب

ويعود كل الذين هجروا ارضهم اليها ساملني غامنني.

ــرقية الفضائية في نشراتها املتعددة يوم  أظهرت قناة الش
اجلمعة املاضي مقطع فيديو صادم ومثير للجدل حيث يظهر 
ــم» أحمد عبد اهللا اجلبوري (أبو مازن) وهم  فيه أنصار «الزعي
ــي أجريت له خارج  ــون بنجاح العملية اجلراحية الت يحتفل
ــوس العراقيني  ــتفزاز في نف ــزز الذي يثير االس ــراق. واملق الع
صراحة انهم يشاهدون احملتفلني وهم في ذروة نشوة الفرح 
ــخاء  ــر املبالغ النقدية بس ــوم أحدهم بنث ــر حيث يق الغام
ــك مبالغ كبيرة ..  على رؤوس املغنيات أو املطربات وهي ال ش
صحيح أن من حق هؤالء أن يحتفلوا بالطريقة التي يريدونها 
ــاعر فرحهم وهذا  ومن حقهم ايضاً أن يعبّروا أو يظهروا مش
ــة فعله لكن من غير الصحيح  ــية الساس ما اعتادت حاش
ر احلفلة وتنشر على مواقع التواصل اإلجتماعي في  أن تصوّ
ــعبنا  ــعة من أبناء ش الوقت الذي تعيش فيه قطاعات واس
ــع  ــر واجلوع والعوز والفاقة بأبش ــي كل مظاهر الفق العراق
ــيء مؤسف ويُدمي القلب حقاً أن يرى  صورها املؤملة انه لش
ــك من حطام الدنيا  ــي الذي ال ميلك قوت يومه وال ميل العراق
ــد به متطلبات واحتياجات عياله أو دفع مستحقات  ما يس
ــتعصية وهناك  اإليجار أو تأمني الدواء ألمراض مزمنة أو مس
ــة لكنه ال يقوى على  ــو بحاجة الجراء عملية جراحي من ه
» املاليني  ــتّ ــة بينما هناك من «يك ــني متطلباتها املالي تأم
ــدوالرات على رؤوس املطربات في  ــن الدنانير أو اآلالف من ال م
ــة!!. لقد كان جديراً بأنصار «الزعيم» أبو مازن أن يدعوا  حفل
ــالمة ولي  ــكراً على س ــى اهللا تعالى حمداً وش ــوا ال ويبتهل
ــم أو يقوموا بنحر القرابني لوجه اهللا تعالى ابتهاجاً  نعمته
ــتفزة للعراقيني بكل  وحمداً ال أن يقوموا بهذه األفعال املس
ــم وطوائفهم خصوصاً وان الوطن العزيز  قومياتهم وأديانه
ــحّ املياه  ر وش ــوأ كارثة بيئية تتمثل بالتصحّ العراق ميرّ بأس
ــات أو االيرادات املائية في  ــار االطالق الناجم اصالً عن انحس
د وجودنا  ــام محنة حقيقية تهدّ األنهار حتى صرنا اليوم أم
ــم ، ناهيك عن جفاف العديد من البحيرات واألهوار  بالصمي
..لقد تناسى هؤالء احملتفلون غضب اهللا الذي قال في محكم 
نيِ   ــيَاطِ انَ الشَّ وَ وا إِخْ

انُ ُبَذِّرِينَ كَ ــرمي «إِنَّ املْ ــه، القرآن الك كتاب
ــال «وَإِذَا أَرَدْنَا أَن  ورًا » وهو عزّ من ق فُ ــهِ كَ ِّ انُ لِرَب ــيْطَ انَ الشَّ وَكَ
لُ  وْ ا الْقَ لَيْهَ قَّ عَ ا فَحَ يهَ وا فِ قُ سَ فَ ا فَ يهَ تْرَفِ رْنَا مُ رْيَةً أَمَ لِكَ قَ نُّهْ
يرًا» .. فلماذا كل هذا التبذير واإلسراف .. أليس  مِ ا تَدْ رْنَاهَ مَّ دَ فَ
ــتحي من الفقراء واملسحوقني  ــى اهللا ويس فيكم من يخش
ــان لفرحكم أال  ــا من تطلقون العن ــتحلفكم باهللا ي ثم أس
ــة في بغداد أصدرت  ــدرون أن محكمة حتقيق الكرخ الثاني ت
األسبوع املاضي قرارا رفع احلصانة عن عضو مجلس النواب 
للدورة احلالية ، محافظ صالح الدين األسبق (أبو مازن) على 
ــداً في دائرة  ــداً باملال العام وحتدي ــة إحداث الضرّر عم خلفي
ــاء بقضايا أخرى  ــوب أمام القض ــة احملافظة وأنه مطل صح
ــال العام ..  ــكل متطاول أو عابث بامل ــاء باملرصاد ل وان القض
ــعبنا املنتقم   دعوتي لكل الذين يرقصون على جراح وآالم ش
كروا أن حوبة الشعب ستطاردهم وتقض مضاجعهم  ليتذّ

وال يصحّ إال الصحيح.

صباح الشيخلي*
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* رئيس التحرير التنفيذي

بغداد  / البينة الجديدة
ــم اإلعالم املصري،   ــرم اجمللس األعلى لتنظي ك
ــاد الصحفيني  ــس احت ــي، رئي ــس  املاض اخلمي
ــني العراقيني مؤيد  ــب  الصحفي ــرب ونقي الع
ــوده املتميزة.خالل حضور  ــي تثمينا جله الالم
ــي اجتماعهم املنعقد  ــالم العرب ف وزراء اإلع
في القاهرة وفي احتفالية كبيرة شارك فيها 
ــني والعرب  ــاب والصحفيني املصري كبار الكت
ــم اإلعالم املصري  ــح اجمللس األعلى لتنظي من

برئاسة الكاتب كرم جبر، 
ــهدت تكرمي  وأضاف البيان أن ”االحتفالية ”ش
ــني العرب  ــار الكتاب وإالعالمي ــرة من كب عش
ــن العربي، وهم  ــرواد في الوط ــن جائزة ال ضم
عبداهللا البقالي من املغرب وعيسى الشايجي 
ــد العرميي من  ــور محم ــن، والدكت من البحري

عمان، االمارات محمد احلمادي، وصادق محمد 
ــن حمد املالك من  ــاري من قطر، وخالد ب العم
ــليمان الداوديه  ــعودية ومحمد حسن س الس

ــي لبنان  ــارون القصيف ــف م من األردن، ويوس
ــل عمرو من  ــلماوي من مصر ونبي ــد س ومحم

فلسطني“.
وأشارت النقابة الى أن ”التكرمي الذي جاء على 
ــالم العرب املنعقد  ــاع وزراء اإلع هامش اجتم
ــود املضنية  ــد تقديرا للجه ــرة، يع في القاه
ــا نقباء الصحفيني العرب، وفي  التي يقوم به
ــني العرب في  ــم احتاد الصحفي ــة منه املقدم
ــم كل اجلهود الرامية للنهوض بالصحافة  دع
ــارز، وجلهودهم  ــرًا لدورهم الب ــة وتقدي العربي
ــل الصحفي  ــيرة العم ــة في دعم مس اخمللص
ــن العربي، ودورهم الفاعل في خدمة  في الوط
ــا بجهودهم  ــي، واعترافً ــا الوطن العرب قضاي
وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور الصحافة، 

ا إلعالء قيمة العمل. وترسيخً

متابعة / البينة الجديدة
ــواد، اخلميس  ــان واملمثل   كرمي ع ــي الفن توف
ــا بعد صراع  ــن عمر ناهز ٨٢ عام ــي ، ع املاض
ــرض. ونعى جتمع  فناني العراق ،  طويل مع امل
في منشور على مواقع التواصل االجتماعي 
ــرمي عواد.يذكر أن  ــان العراقي الكبير ك ، الفن
ــام ١٩٤٠  ــن مواليد الع ــرمي عواد، م الفنان ك
أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة ومعهد 
ــة  ــون اجلميل ــة الفن ــة وكلي ــون اجلميل الفن

ــتير في  ــل على ماجس ــداد، ثم حص ــي بغ ف
ــة كاليفورنيا  ــرحية من جامع ــون املس الفن
ــمية العام ١٩٨١.ومن افالمه  األمريكية الرس
ــاعة  ــي قدمها  (قطار الس ــينمائية الت الس
ــألة  ــوار) و(املس ٧) و(التجربة) و(النهر) و(االس
ــال الدرامية التي  الكبرى) وغيرها.ومن االعم
ــارة خاتون) و(فوبيا بغداد) وغيرها  قدمها  (س
من االعمال التلفزيونية . والراحل هو شقيق 

الفنان الكوميدي   مكي عواد.

بغداد  / البينة الجديدة
ــرطة اجملتمعية عن متكنها من  اعلنت مديرية الش
اإلطاحة بستة مبتزين وإيقاف خمس حاالت عنف 
اسري.وذكرت املديرية في بيان أن «مفارزها اطاحت 
ــخاص حاولوا  ـــ ٦ أش ــات منفصلة ب ــالل عملي خ
ــول على مبالغ  ــاء مقابل احلص ــزاز فتيات ونس ابت
ــم الدنيئة». واضافت  ــة أو رضوخهن لرغباته مالي
ــة، بعد  ــراءات الالزم ــذت بحقهم اإلج ــا «اتخ انه

ــات االبتزاز وتأمني  ــك املفارز بحذف محتوي قيام تل
ــى ان «مفارزها  ــيرة ال ــا»، مش ــابات الضحاي حس
استطاعت إعادة مبلغ (٦٠٠) دوالر إلحدى الضحايا 

األجنبيات».
وأكدت انها «متكنت ايضاً من إيقاف ٥ حاالت عنف 
ــاء وأطفال واتخذت بحق املعنفني  ــري ضد نس أس
ــن تقدميها  ــة الالزمة، فضال ع ــراءات القانوني اإلج

الدعم املعنوي والنفسي لضحايا العنف».

متابعة / البينة الجديدة
ــني  أعرب وزير اخلارجيَّة فؤاد حس
ــع  ــره جلمي ــكره وتقدي ــن ش ، ع
ــدول األعضاء في  ــن ال ــود م الوف
العراق  ــف  تكلي ــى  عل اجملموعة 
ــارك  املُش ــس  الرئي ــب  مبنص
جملموعة أصدقاء ضحايا اإلرهاب.
ــني في كلمة له خالل  وعبر حس
ــارَكته في اإلجتماع الوزاريّ  ش مُ
جملموعة أصدقاء ضحايا اإلرهاب 
ــش أعمال  ــد على هام ق الذي عُ
ة  ــة العامّ ــدورة الـ٧٧ للجمعيَّ ال
ــورك، عن  دة في نيوي ــألمم املُتحِ ل
ــع الوفود  ــره جلمي ــكره وتقدي ش
ــدول األعضاء في اجملموعة  من ال
ــراق مبنصب  الع ــف  ــى تكلي عل
ــة  جملموع ــارك  املُش ــس  الرئي
داً  ؤكِّ ــا اإلرهاب، مُ أصدقاء ضحاي
ــده،  ه ــارى جُ ــيبذل قص ــه س أنَّ
ــارك  ــاون مع الرئيس املُش وبالتع
ــق  لتحقي ــبانيا،  إس ــة  ململك
ــة واحلفاظ على  ــداف اجملموع أه

مبادئها املُشترَكة.كما أعرب عن 
اإلسالميَّة  ــتان  تقديره ألفغانس
ــوها  ــي كرس الت ــود  اجلُهُ ــى  عل
ب الوزير  نيابةً عن اجملموعة، ورحَّ
ــيّد فالدميير  ــه بالس خالل كلمت
ــني العامّ  ــوف، وكيل األم فورونك
ملُكافحة  ــدة  املُتحِ األمم  ــب  ملكت
ــدول األعضاء  ــاب، وممثليّ ال اإلره
ــا  ضحاي ــاء  أصدق ــة  (مجموع
ــم االجتماع،  ــاب) حلضوره اإلره
ــم الداعمة  وده هُ ــاً على جُ ثني مُ

ــع  ــي جمي ــاب ف ــا اإلره لضحاي
ــداً أنَّ إختيار  كِّ أنحاء العالم. مؤَ
ــة  مجموع ــة  لرئاس ــراق  الع
دُّ  ــاب يُعَ ــا اإلره ــاء ضحاي أصدق
ــذل املزيد  ــاً قوياً، وعلينا ب التزام
ــة التي تهدف  ود الدوليَّ من اجلُهُ
إلى التخفيف من حتديات وآفات 
ــامل  اإلرهاب، وتعزيز النهج الش
حلماية حقوق اإلنسان من خالل 
التعبير عن احتياجات الضحايا 

والدفاع عن حقوقهم.
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االهل واالقارب واالصدقاء واالحبة يتقدمون بأجمل 
ــص الدعوات  ــكات وخال ــى التبري ــي وازك التهان
القلبية الى االخ (احلاج حترير رسول) الذي منّ اهللا 
ــماها (سندس).. سائلني  عليه ورزقه بطفلة اس
ــالمة  ــا من ابناء الس ــل ان يجعله ــاري عزوج الب
ويقر بها عيون والديها لتعيش في ظل رعايتهما 

ــان  وام ــعادة  بس
افياء  حتت  وتستظل 
ــا الوارفة بالعز  جده
ــول سالم  (احلاج رس
ــناوي)  احلس الطاهر 
ان  ــوات  الدع ــر  وآخ
يحفظ اهللا (سندس) 
التنام  ــي  الت ــه  بعين
ــن اهل  ــا م ويجعله

الصالح و التقوى.
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ــكر والتقدير لوزارة الصحة  ــة حترير جريدة «البينة اجلديدة» تتقدم بالش  هيئ
ــفى الواسطي  ــكر موصول الى الدكتور ( عباس الصحن) مدير مستش والش
ــاري اجلراحة التجميلية إلخالصه في اداء واجباته وتقدمي  التعليمي ـ استش
ــة واحترام.. فبارك  ــفى، وهم كثر وبكل ممنوني ــة   للمراجعني للمستش اخلدم

اهللا بكل من يسعون خلدمة ابناء شعبهم ويسهرون على صحتهم .

هيئة التحرير
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