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ــاء،  ــس الثالث ــوزراء، ام ــس ال ــد مجل عق
ــس  رئي ــة  برئاس ــة  االعتيادي ــته  جلس
ــياع السوداني. مجلس الوزراء محمد ش
ــي لرئيس مجلس  ــب اإلعالم وذكر املكت
الوزراء في بيان ورد لـ «البينة اجلديدة» إن 
«مجلس الوزراء عقد جلسته االعتيادية 
ــوزراء محمد  ــس ال ــة رئيس مجل برئاس
شياع السوداني».على صعيد آخر بحث 
ــياع  ــوزراء، محمد ش ــس ال ــس مجل رئي
السوداني ، امس االول االثنني، مع املبعوث 
ــف بايدن  ــي جوزي ــس األمريك ــن الرئي م
ــؤون الشرق  ــق البيت األبيض لش ومنسّ
ــمال أفريقيا بريت ماكغورك  األوسط وش
التعاون بني بغداد وواشنطن.وذكر املكتب 
ــس مجلس الوزراء في بيان  االعالمي لرئي
ق البيت  ــتقبل منسّ ، أن «السوداني، إس

ــرق األوسط وشمال  األبيض لشؤون الش
ــاً من  ــورك، مبعوث ــت ماكغ ــا بري أفريقي
ــهد  الرئيس األمريكي جوزيف بايدن، وش
ــل العالقات بني  ــاء البحث في مجم اللق
العراق والواليات املتحدة، وسبل تعزيزها 
وتنميتها على مختلف الصعد واجملاالت، 
ــعبني العراقي  ــح الش ــدم مصال ــا يخ مب
ــس الوزراء  ــد رئيس مجل واألمريكي».وأك
ــاق التعاون  ــح آف ــة لفت ــه احلكوم «توج
ــقيقة، مبا  ــة والش ــدان الصديق ــع البل م
العراقي».واكد  ــعب  ــح الش يؤمن مصال
ــا األمنية  ــدرة قواتن ــوداني ايضا «ق الس
على مواجهة االرهاب وتثبيت االستقرار 
املتحقق بفضل التضحيات اجلسام التي 
ــى أرض العراق».من جانبه أكد  قُدمت عل
ــاح احلكومة  ــم بالده إلجن ــورك «دع ماكغ
ــات املتحدة في  ــتمرار الوالي احلالية، واس
ــة في  ــوات العراقي ــورة للق ــدمي املش تق

ــدداً التزام اإلدارة  ــا ضد داعش، مج قتاله
األمريكية باتفاقية اإلطار الستراتيجي، 
ــة العراقية في  ــم إصالحات احلكوم ودع
مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة 
ــورك  ماكغ ــل  املناخية».ونق ــرات  التغي
ــر بغداد/٢،  ــب بالده مبخرجات مؤمت «ترحي
ــى التحتية  ــاريع البن وجهود تنمية مش
املشتركة بني العراق ومحيطه، وترحيبها 
ــة فؤاد  ــر اخلارجي ــة لوزي ــارة املرتقب بالزي
ــنطن لعقد اجتماعات  ــني إلى واش حس
ــة  ــا التفاقي ــيقية العلي ــة التنس اللجن
ــن». البلدي ــني  ب ــتراتيجي  الس ــار  اإلط

ــاء حضره  ــان ان «اللق ــاف البي واض
ــة  ــاص للبني ــي اخل ــق الرئاس املنسّ
التحتية العاملية وأمن الطاقة  آموس 
هوشتاين والسفيرة األمريكية لدى 
ــكي». في وقت  بغداد ألينا رومانوس
ــة الوطني  ــار احلكم ــس تي ــد رئي أك

ــيد عمار احلكيم، امس الثالثاء،  الس
ــرت  غي  (٢٥) ــي  خليج ــة  بطول أن 
ــة  اخلليجي ــعوب  الش ــات  انطباع
ووسائل إعالمها عن الواقع العراقي 
ــي بعد قطيعة جتاوزت  والفرد العراق
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــر  عقود.وذك
ــر  األخي أن   ، ــان  بي ــي  ف ــم  للحكي
ــاء  ــس احلكم ــد مجل ــتقبل وف «اس
املسلمني برئاسة املستشار محمد 
ــالم أمني عام اجمللس».فيما  عبد الس
ــعادته  ــالم عن «س ــرب عبد الس اع
ــم على  ــراق واطالعه ــم للع بزيارته
ــتوى التقدم  ــي ومس ــع العراق الواق
ــه على املستوى األمني  الذي يعيش
واالجتماعي والسياسي والثقافي»، 

بحسب البيان.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب / رئيس التحرير التنفيذي
لمت كثيراً ووقع عليها  ة والتي ظُ شريحة املتقاعدين في العراق من الشرائح الهشّ
ــريع قوانني مجحفة ال ترتقي الى مستوى املسؤولية الوطنية  حيف كبير جراء تش
رعوا  واألخالقية التي يكون هدفها تأمني حياة حرّة وكرمية لهم وما يؤسف أن من شّ
ــتويات الروح  ــني التقاعد كانوا غير منصفني ومأزومني وليس عندهم أدنى مس قوان
األنسانية ولهذا صرنا نسمع عن (متقاعد قدمي) يحصل على (التفاليس) و(متقاعد 
ــدون رئيس  ــن هنا فإن املتقاعدين يناش ــن نظيره القدمي وم ــد) راتبه يختلف ع جدي
ص قليال من وقتك الثمني لتلقي  ــوداني ويقولون له خصّ ــياع الس الوزراء محمد ش
ر يارئيس الوزراء  بابائك وإخوتك لتُنصت الى أنينهم وتضع يدك على جروحهم، وتذكّ
أنك سبق أن خاطبت رئيس هيئة التقاعد الوطنية مبوجب كتاب صادر عن مكتبك 
يوم كنت نائباً برقم (٧٧٣) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١ ولكن رئيس الهيئة السابق رفض تنفيذ 

مضمونه، فماذا أنت فاعل وأنت رئيس وزراء العراق .. ياسوداني ؟!.

األمطار تعاود الهطول َّـ البصرة
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ــأن  ــد ب ــى أح ــى عل ال يخف
ــع في  ــر املدق ــبة الفق نس
ــد  ــذة بالتصاع ــراق آخ الع
ــذا  وه ــرى  أخ ــد  بع ــنة  س
ــس من جيبنا بل  الكالم لي
هي معلومات مُستقاة من 
العراقية  ــط  التخطي وزارة 
وأن سبب هذا الفقر مرجعه 
أو مردّه هو عدم توزيع الثروة 
على الشعب بشكل عادل 
ــرة بني  ــق فجوة كبي ماخل
التخمة  طبقات غنية حد 
يقابلها طبقات فقيرة حد 
اجلوع والتي ال جتد مايكفي 
ــاعد  ــا وما س ــد رمقه لس
ي الفقر صراحة  على تفشّ
ــاد املالي واإلداري  هو الفس

ــب يومياً ماليني  حيث تنه
ــل حفنة  ــدوالرات من قب ال
من اللصوص والسرّاق ومن 
ــة الفقراء  ــإن حماي ــا ف هن
ة  ــعب الهشّ وطبقات الش
أولوية في برنامج حكومة 
رئيس الوزراء ( محمد شياع 
ــزام  األلت وأن  ــوداني)  الس
ــات واجباً  ــذه الثوابت ب به
مطلوب تنفيذه واقعاً على 
ــاً أنه  ــول ايض األرض .. ونق
ــاح حكومي  ــوب إيض مطل
ــأن ارتفاع  ــفة بش ومكاش
ــعر صرف الدوالر بوتيرة  س
ــي اليختلط  ــدة ك متصاع
ــرف  ويع ــل  بالناب ــل  احلاب
الشعب ماذا يجري أو يدور 
حوله .. وفي شأن ذي صلة 
البد من قيام األمن الوطني 

ــة  الرقابي ــات  اجله وكل 
ــازم لكل جتار  ي احل بالتصدّ
ــحت احلرام للحيلولة  الس
الفرص  ــازّي  ل نه ــوّ دون تغ
ــعار  ــي ارتفاع األس وبالتال
بشكل جنوني يدفع ثمنه 
أصالً  املسحوقة  الطبقات 
.. كما البد من تفعيل مابات 
يعرف بلغة األقتصاد نظام 
ــني الدولة  ــة) ماب ( املقايض
والقطاع اخلاص كأن تقوم 
ــي  ــة األراض ــة بتهيئ الدول
والدعم الالمحدود ألصحاب 
ــاريع اخملتلفة من دون  املش
الغوص في أعباء مالية أو 
ــوع حتت طائلة القيد  الوق
ــي وأن نظام املقايضة  املال
ــد منها  ــح ضرورة الب أصب
ــيء بالشيء يذكر  .. والش

ــم الصناعة  ــن دع ــد م الب
ــعار «  ــت ش ــة حت الوطني
صنع في العراق» وتشغيل 
العاطلني وحتقيق األكتفاء 
ــق  ــذي ال يتحق ــي ال الذات
ــات  واألمني ــعارات  بالش
ــراءات  ــالل اج ــن خ ــل م ب
ــة حقيقية .. وما  حكومي
أن  ــة  صراح ــه  ل ــف  يؤس
ــابقة  الس احلكومات  كل 
طرحت موضوعة االكتفاء 
ــرّ  ــم تب ــا ل ــي لكنه الذات
ــا وظلت كلماتها  بوعوده
في هذا الشأن مجرد حبر 
ــس إال .. فهل  ــى ورق لي عل
وصلت البرقية يا أصحاب 
ــتجعلوننا  س أم  ــرار  الق
ــب  وجي ــل  ونصق ــد  نعي

الليف ودنّي الليف!!.
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نعرف ان وقتك مزدحم.. ولكن افتح أبوابك يا سوداني .. اِّـتقاعدون يطرقونها بقوة!!
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كتب رئيس التحرير
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ــة، عن  اجلمهوري ــة  رئاس ــت  أعلن
ــس  ــات الرئي ــات مباحث ــرز ملف أب
ــي املنتدى  ــيد ف عبد اللطيف رش
االقتصادي املقرر عقده بسويسرا.

ــم  ــمي باس ــال املتحدث الرس وق
ــة إن رئيس اجلمهورية عبد  الرئاس
ــي  ــيبحث ف ــيد س ــف رش اللطي
املنتدى االقتصادي العاملي بدافوس 
٢٠٢٣، دعم القطاع الزراعي وإدارة 

نظم املياه.ووصل رئيس اجلمهورية 
 ، ــيد  رش ــال  جم ــف  اللطي ــد  عب
ــرية  ــة دافوس السويس إلى مدين
للمشاركة في اجتماعات املنتدى 

االقتصادي العاملي.

بغداد /

ــبكة  ــاد أحمد علي اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لش أف
ــة تعتمد على  ــي أن الهيئ ــي اخلليج ــط الكهربائ الرب
ــم أعمال  ــادة حج ــي زي ــددة ف ــة املتج ــادر الطاق مص
ــيراً إلى وجود خطط  ــبكاتها بشكل متواصل، مش ش
لتطوير مصادر الطاقة املتجددة في كل من السعودية 
ــاركته في القمة  ــت اإلبراهيم خالل مش واإلمارات.ولف
ــة املتجددة  ــتقبل إلى أن الطاق ــة املس ــة لطاق العاملي

تسهم مبا يزيد عن ١٠٪ من حجم الطاقة املستخدمة 
ــن توقعاته أن تزيد هذه  ــبكات الهيئة، معرباً ع عبر ش
ــاف اإلبراهيم نحن  ــرة املقبلة.وأض ــبة خالل الفت النس
ــبكة الربط  ــاريع لتوسعة ش ــني مش اآلن بصدد تدش
ــم الربط خاصة  ــي للدول األعضاء ورفع حج الكهربائ
ــان، ويبلغ حجم  ــلطنة عم ــع الكويت واإلمارات و س م
ــا ندرس  ــار دوالر، كم ــعة ملي ــاريع التوس ــة مش تكلف

خططاً للربط الكهربائي مع العراق ومصر واألردن.

بغداد /

ÊbΩä��j€a@Ú�é‹u@›�Óudm
‚Ï��������Ó€a@Û����€a@

@Êdíi@’�‹»m@ÚÓÿÌäfl¸a@Ò7–é€a
⁄âÏÃ◊bflÎ@Ô„aÖÏé€a@ıb‘€

\·«b„@w‰Ózü@Ú�„ä€bÁ@Û‹«Î^

ــته املقررة امس  ــواب،   تأجيل انعقاد جلس ــن مجلس الن اعل
ــان قرر تأجيل  ــرة االعالمية، أن البرمل ــان للدائ ــر بي الثالثاء.وذك

انعقاد جلسته املقررة امس إلى اليوم االربعاء.

علّقت السفيرة األمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، على 
ق البيت  ــوداني ومنسّ ــياع الس لقاء رئيس الوزراء، محمد ش

االبيض بريت ماكغورك.

ــباب تأخر  ــس الثالثاء، أس ــرور العامة، ام ــددت مديرية امل ح
ــتان.وقال مدير العالقات  ــع إقليم كردس ــد اللوحات م توحي
ــي، إن تأخر مشروع  واإلعالم في املديرية العميد زياد القيس
ــبب أمور  ــتان كان بس ــم كردس ــات مع إقلي ــد اللوح توحي
ــال التعاقد وفحص اللوحات، مبيناً  تعاقدية، وحالياً مت إكم

ــل اللوحات. ــاص لعم ــع معمل كامل خ ــد م ــه مت التعاق أن
ــع جهات مدنية  ــة املرور العامة تتعاقد م ــاف، أن مديري وأض
ــباب التأخير  ــكرية، مشيراً الى أن أس ــت جهات عس وليس
هي أمور فنية، باإلضافة الى املوافقات ما بني الوزير السابق 
ــي ، أن الوزير عبد األمير الشمري متابع  واحلالي.وأكد القيس

ومهتم مبشروع توحيد اللوحات مع إقليم كردستان.

@ÊbnçÖä◊@…fl@pbyÏ‹€a@ÜÓyÏm@ Îäífl@äÅdm@ZâÎäΩa
ÚÌÜ”b»m@âÏflc@kjéi@Êb◊

ــد  محم ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــد  عق
ــه  ــع نائبي ــاً م ــي،أمس ، اجتماع احللبوس
ــاريع القوانني  ــل اجمللس  ومش ــث عم لبح
ــريعية. التش ــق اإلجراءات  والتعديالت وف

ــة للمجلس  ان  ــرة االعالمي ــرت الدائ وذك
ــدت اجتماعاً  ــس النواب عق ــة مجل رئاس
ــي  ــد الـحلبوس ــس محم ــور الرئي بحض
ــاخوان  وش ــدالوي  املن ــن  محس ــه  ونائبي
عبداهللا.واضافت، انه مت بحث عمل مجلس 

النواب في هذه املرحلة، وتهيئة حزمة من 
ــاريع القوانني واملقترحات والتعديالت  مش
وفق اإلجراءات التشريعية، وادراج القوانني 
ــان النيابية على  ــل اللج ــن قب ــزة م املنج

جدول األعمال في اجللسات القادمة.

AAÍÏr°@bfl@aàÁ@NNÈÓjˆb‰i@…‡nØ@ÔçÏj‹ßa
بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ÚÓ„Î6ÿ€�a@Ú‡ƒ„ˇ€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@µg@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌã@äØ@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ

ÂÌÜ‹j€a@¥i@ÚÌâbvn€aÎ@ÚÌÖbñn”¸a@pb”˝»€a@äÌÏ�m@›jç@szj€@÷aä»€a@ø@Ôé„ä–€a@7–é€a@Ô‘n‹Ì@Òâbvn€a@äÌãÎ

÷aä»€a@ÙÜ€@ÚÓ9b:a@ÚÓ„Öâ˛a@Úÿ‹‡Ωa@7–ç@›j‘néÌ@›‘‰€a@äÌãÎ

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ الدكتور صالح  ــيد وزير الصحة االس برعاية الس
ــل االداري  ــيد الوكي ــناوي وبحضور الس ــدي احلس مه
ــام دائرة الصحة  ــور توفيق وليد توفيق ومدير ع الدكت
ــم  العامة الدكتور رياض عبد االمير احللفي ومدير قس
ــي بدائرة التخطيط وتنمية  االحصاء الصحي واحليات
ــؤولني  ــومي وعدد من املس ــوارد الدكتور كنان املرس امل
ــة عمل بالتعاون  ــم وزارة الصحة ورش في الوزارة تقي
ــف حول رقمنة نظام املعلومات  مع منظمة اليونيس
ــن ١٦-١٨ كانون الثاني  ــي العراق للفترة م الصحية ف
٢٠٢٣ مبشاركة ممثلني عن األمانة العامة جمللس الوزراء 
ــيد الوكيل  ــة وبني الس ــات الدولي ــوزارات واملنظم وال
االداري الدكتور توفيق وليد ان الورشة اقيمت بالتعاون 
مع املنظمات العاملية وبالشراكة مع الوزارات وتستمر 
لثالثة ايام وتهدف الى التعاون املشترك بني القطاعات 
ووضع استراتيجيات عمل الصحة الرقمية في العراق.
ومن جهته اوضح الدكتور كنان املرسومي مدير قسم 
االحصاء الصحي واحلياتي في دائرة التخطيط وتنمية 
ــرية في وزارة الصحة ان الورشة تضمنت  املوارد البش
ــول الرقمي  ــاطات متعددة تدعم التح ــات ونش فعالي
ــكل  ــام وللبيانات الصحية بش ــكل ع ــات بش للبيان
ــيف  خاص وبحضور املنظمات الداعمة منها اليونس
ــج االغذية العاملي  ــة ومنظمة برنام والصحة العاملي
ــهادات الوالدة  ــا ان فعاليات الرقمنة ابتدأت بش ،مبين
ــركاء  ــوزارة الصحة ولباقي الوزارات والش واهميتها ل
ــروع اخلارطة  ــروع االكبر وهو مش وانتهت بعرض املش
ــع البيانات الصحية ابتداءا  الصحية املتضمنة جمي
ــة والبنى  ــوى العامل ــرورا بالق ــات م ــن تقدمي اخلدم م
ــة املريض  ــا يتعلق بخدم ــوال الى كل م ــة وص التحتي
ــن كاهل  ــف العبء ع ــي تخف ــراءات الت ــة االج وكاف
ــة  ــة احلديث ــة االلكتروني ــتعمال املكنن ــن بإس املواط
وستخرج الورشة بتوصيات مهمة تدعم صناع القرار 
ــة االلكترونية برعاية  ــوزارة وتؤطر وجود احلوكم في ال

االمانة العامة جمللس الوزراء.

بغداد / البينة الجديدة
ــمري، امس  ــد األمير الش ــيد عب ــى وزير الداخلية الس التق
ــني، في مكتبه، مجلس أعيان مدينة الكوت. وفي  االول االثن
ــه وبحث معهم  ــيد الوزير بضيوف ــاء رحب الس ــة اللق بداي
ــترك في مقدمتها  جملة من املوضوعات ذات االهتمام املش
ــني وتخفيف العبء عنهم  ــل اخلدمات للمواطن تقدمي أفض
ــتمع  ــا اس ــم واحتياجاتهم.كم ــى طلباته ــتماع ال واالس
ــأن أداء القوات األمنية  ــيد الوزير الى آراء احلاضرين بش الس
ــط ومدى رضا األهالي عنها وعن اخلدمات  في محافظة واس
اخملتلفة التي تقدمها. وناقش اجملتمعون أيضاً دعم األجهزة 
ــة في محاربة الظواهر واحلاالت الدخيلة على اجملتمع  األمني
ــريعة لها واحلفاظ  ــع املعاجلات الفورية والس العراقي ووض

على السلم اجملتمعي.

بغداد / البينة الجديدة
ــي دائرة العالقات  ــرطة اجملتمعية ف أحبطت مفارز الش
ــي  ــات ف ــي لفتي ــزاز الكترون ــاوالت ابت ــالم (٥) مح واإلع
ــل، وأوقفت (١٠)  ــات بغداد واالنبار والنجف وباب محافظ
ــات إضافة إلى  ــس احملافظ ــي نف ــري ف حاالت عنف أس
ــت مفارز اجملتمعية  ــي نينوى والديوانية.ومتكن محافظت
ــذت بحقهم اإلجراءات  ــول إلى املبتزين،  واتخ من الوص
ــات االبتزاز وتأمني  ــد أن قامت بحذف محتوي الالزمة بع
ــي  ــني قدمت الدعم النفس ــي ح ــابات الضحايا.ف حس
ــق  ــذت بح ــري واتخ ــف األس ــا العن ــوي لضحاي واملعن
معنفيهم اإلجراءات الرادعة.إلى ذلك تعهدت الشرطة 
اجملتمعية بتنظيم زيارات دورية ملنازل الضحايا لالطالع 

على أحوالهم، وتقدمي الدعم الالزم لهم.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة واملعادن  ــر الصناع ــرى وزي أجـ
املُهندس خالـد  األستاذ الدكتور 
بتّـال النجـم ، امس االول اإلثنني 
دية إلى الشركة العامة  زيارة تفقُ
ــة  ــة ملُتابع ــة اإللكتروني لألنظم
تطلبات  ــى مُ ــا والوقوف عل أدائه
الل  ــا خِ ــاح عمله ــات جن قوم ومُ
الفترة املُقبلـة . وأستهـل معالي 
ــارة باجتماع مع رئيس  الوزير الزي
ــركة  ــاء مجلس إدارة الش وأعض
الحظات  ــات ومُ ــن موضوع تضم
ة أبرزهـا : العمـل  دّ وتوجيهات عِ
ــدم  ــا يخ ــؤولية مب ــة ومس مبهني
ــة  ــة خلصوصي العام ــة  املصلح
ــع  ــل م ــا تتعام ــركة كونه الش
ــم وغير  ــي املُه ــم اإلفتراض العال
ــة  املُلح ــة  .واحلاجـ ــور  املنظـ

ــاءات في  ــن الكف ــوادر م ــى ك إل
ــا  ــي يتطلبه ــات الت اإلختصاص
النظر  ــادة  .وإعـ ــركـة  الش عمل 
التي  واملؤهالت  ــركة  بكوادر الش
ــة بغية  ــا وحتديدها بدق حتتاجه
ــكل السليـم  ــتثمارها بالش إس
ــة  حقيقي ــة  راجع مُ ــراء  .وإجـ
ــال  وأعم ــاطات  لنش ــاملة  وش
ــب  حس ــا  وتعديله ــركة  الش
ــن النجاح  ــات مبا يضم الصالحي
للشركـة .ورفـع رأس مال الشركة 
ــي  ف ــاهمة  املُس ــبة  ــادة نس وزي
ــني دون التأثير على  رواتب املُوظف
اخلدمات واملُستلزمات األساسية 
للشركـة .وإعـادة النظر بأعضاء 
ــة  كاف ــاة  راع ومُ اإلدارة  ــس  مجل
اإلختصاصات وخاصة القانونية 
ــيح األعضـاء  ــار وترش ــي إختي ف

راجعـة جدية ودراسة دقيقة  .ومُ
لعقود املُشاركة املُبرمة واجلدوى 
ــة من هذهِ  ــة املُتحقق اإلقتصادي
ــة  ودراس ــة  راجعـ .ومُ ــود  العقـ
ــاركة املُبرم مع شركة  عقد املُش

املعلومات  ــا  لتكنولوجي املنصة 
ل  ــركة للتوصُ والتفاوض مع الش
ــة  كاف ــم  وحس ــول  حل ــى  إل
الل  يطة بالعقد خِ املُالحظات احملُ
ــى وعرض  ــهر كحد أقص دة ش مُ

النتائج على   الوزير إلتخاذ القرار 
ــيّ بالعقد أو  ــي حول املُض النهائ
ــياق الزيارة جتول  إنهائـه .وفـي س
معالي الوزير في عدد من أقسام 
ــام  ــى إنتظ ــع عل ــركة وأطل الش
ــام واخلدمات  ــا وامله العمل فيه
ــروع  ــي تُقدمها ، كما زار مش الت
جتميع وإنتاج الكاميرات بأنواعها 
وإنتاج احلاسبات وأجهزة احلماية 
واإلتصاالت ووجه   الوزير بالتعاون 
ــركة العامة للصناعات  مع الش
ــة  العام ــركة  والش ــة  الفوالذي
لب لنصب كاميرات  للحديد والصُ
تكامل في مواقع  حرارية بنظام مُ
وثقة بنظام  ــكراب وتكون مُ الس
باشر  راقبة وإشراف مُ سيطرة ومُ

بل معاليـه . من قِ

البينة الجديدة / هيثم مجيد
التقى «وزير التجارة االستاذ اثير 
ــي مكتبه امس  ــري  ف داود الغري
ــي  ــفير الفرنس االول االثنني الس
ــرك  اي ــيد  الس ــراق  الع ــدى  ل
ــث افاق تطوير  ــوفالييه ، لبح ش
ــات االقتصادية والتجارية  العالق
ــم  حج ــادة  وزي ــتثمارية  واالس
ــراق  الع ــني  ب ــاري  التج ــادل  التب
ــالل  ــر «خ الوزي ــد  .واك ــا  وفرنس
ــرص وزارة التجارة على  اللقاء ح
ــم التبادل التجاري بني  زيادة حج

ــدم مصاحلهما  ــن ومبا يخ البلدي
املشتركة فضال عن رغبة الوزارة 
ــدة مع  ــاون جدي ــاق تع ــح اف لفت
ــم وباالخص الصديقة   دول العال
ــالل التعامل مع  ــن خ ــا م فرنس
ــا في  ــوزارة ونظرائه ــركات ال ش
ــى اتفاقات  ــول ال ــا للوص فرنس
ــدا على  ــا .مؤك ــتركة معه مش
ــاك لقاءات  ــة ان تكون هن «اهمي
ــات وملتقيات مع  مثمرة ومنتدي
ــال من كال  ــال اعم ــركات ورج ش
الطرفني من اجل ايجاد شراكات 

حقيقية بينهما وانشاء مشاريع 
ــتثمارية في مختلف اجملاالت  اس
ــه  ــن جانب ــن .م ــي كال البلدي وف
ــي حرص  ــفير الفرنس «اكد الس
بالده لدعوة الشركات الفرنسية 
ــتثمار في العراق وسعيها  لالس
ــتركة بني  ــل اللجنة املش لتفعي
ــش اجلانبان  ــذا وناق ــن .ه البلدي
ــف  مل ــا  اهمه ــات  ملف ــدة  «ع
ــة الكمركية  والتعرف ــارك  الكم
ــال  االعم ــس  دور مجل ــل  وتفعي
واستقطاب  ــي  الفرنس العراقي 

ــية عن طريق  الشركات الفرنس
ــاركة احلقيقية في معرض  املش
بغداد الدولي القادم كذلك اقامة 
ــب  ــلع وحس ــع النتاج س مصان
ــراق ،  ــي داخل الع ــذوق العراق ال
فضال عن تناول اللقاء احلديث عن 
مسيرة العراق لالنضمام ملنظمة 
WTO وامكانية  التجارة العاملية 
تسريع االنضمام ،كذلك تفعيل 
دور اللجنة املشتركة بني العراق 
ــذ خمس  ــة من ــا املتوقف وفرنس

سنوات .

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  ــل االس ــر النق ــتقبل وزي اس
ــعداوي، امس  رزاق محيبس الس
ــوزارة،  ــي مقر ال ــني، ف االول االثن
االردنية  اململكة  ــفير  سعادة س
ــيد  ــمية لدى العراق الس الهاش
ــر الزعبي، لبحث القضايا  منتص
البلدين.وناقش  ــني  ب ــتركة  املش
ــبل تعزيز آفاق التعاون  اللقاء س

ــال  ــي مج ــترك ف ــل املش والعم
النقل بصورة عامة والنقل البري 
ــا له من أهمية  بصورة خاصة، مل
بالفائدة  تعود  وجتارية  اقتصادية 
على البلدين اجلارين.وأكد معالي 
ــن  ــتفادة م ــرورة االس ــر، ض الوزي
واستثمارها  واإلمكانات  اخلبرات 
ــي  الت ــل  النق ــاريع  مش ــي  ف
ــل اخلدمات  ــدمي أفض ــدف لتق ته

األخرى  ــات  واخلدم ــافرين  للمس
املتنوعة. من جانبه، هنَّأ السفير 
ــبة  ــي الوزير ملناس ــيّ معال األردن
ــرا للنقل،  ــه وزي ــنمه منصب تس
ــالً عن أهم  ــرحاً مفص مقدما ش
التي من  ــتثمارية  االس املشاريع 
ــي إنعاش  ــاهم ف ــأنها أن تس ش
ــياحية  احلركة االقتصادية والس

ما بني البلدين اجلارين.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ العراق،  ــام ملوان ــد املدير الع عق
ــاء  ــادي املين ــري لن ــس الفخ الرئي
الدكتور املهندس فرحان  الرياضي 
ــراً اجتماعا مع  ــي مؤخ الفرطوس
الهيئة االدارية املوقتة للنادي، حيث 
ــبل  مت بحث متطلبات النادي والس
الكفيلة لالرتقاء باالداء.وقال مدير 
ــا اجتماعا  ــركة، «عقدن الش عام 
ــة االدارية املؤقتة  ــا مع الهيئ مهم

لنادي امليناء الرياضي، وذلك لبحث 
ــادي االدارية، واملالية،  متطلبات الن
ــراءات،  االج ــهيل  وتس ــة،  والفني
ــعي لالرتقاء  وإزالة العقبات والس
ــر الدعم  ــالل توفي ــادي من خ بالن
املستمر».وأضاف أن «االدارة العليا 
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام للش
مستمرة بكل قوة في دعم النادي، 
ــع الهيئة  ــويا م ــل س ــث نعم حي
االدارية املؤقتة، والكوادر التدريبية 

ــث أن  ــادي، حي ــاد الن ــادة أمج الع
ــا ينتظر منا الكثير، وهذا  جمهورن
ــاء لها».يذكر أن فريق  جزءً من الوف
ــفانة)،  ــادي امليناء الرياضي (الس ن
ــن  ــي م ــم املاض ــى املوس ــد عان ق
تذبذب النتائج مما جعله يكون في 
ــدوري العراقي  ــب املتأخرة بال املرات
املمتاز، االمر الذي دفع مدير شركة 
ــس الفخري  ــراق والرئي ــئ الع موان
ــدس فرحان  ــادي الدكتور املهن للن

ــة  تبني سياس الى  ــي،  الفرطوس
ــد الدماء في النادي، من خالل  جتدي
ــابقة  ــة الس ــة االداري ــل الهيئ ح
ــي  الت ــة،  مؤقت ــة  هيئ ــكيل  وتش
ــع واحد من ابرز  ــدت بدورها م تعاق
ــم  املدربني الوطنيني (الكابنت باس
ــني محترفني  ــم)، وجلب العب قاس
ــتوى عالي، وذلك بهدف  على مس
اعادة (السفانة) الى سابق عهده، 

وحتقيق االنتصارات.

بغداد / البينة الجديدة
 التقى وزير الزراعة املهندس عباس جبر 
ــني بحضور  ــس االول األثن ــاوي ام العلي
ــتثمارات الزراعية في  ــرة االس مدير دائ
ــداد وفد البنك  ــيد رائد احل ــوزارة الس ال
ــر االقليمي  ــذي تقدمه  املدي ــي ال الدول
ــى العراق  ــط  ال ــرق األوس ملنطقة الش
ــتوف كاريه ورافقه  السيد جان كريس
ــور  املمثل  ــد الن ــارد عب ــيد ريتش الس
اخلاص لبعثة البنك الدولي الى العراق 

ــاء بحث اولويات التنمية  .وتضمن اللق
ــاريع املمولة من  ــدم املش ــة تق ومتابع
ــز العمل  ــي من اجل تعزي ــك الدول البن
ــات الى  ــز تقدمي اخلدم ــترك وتعزي املش
ــى اعادة  ــا مت التطرق ال ــني ، كم املواطن
ــة لوزارة  ــار املواقع التابع ــل واعم تاهي
ــات (نينوى واالنبار  الزراعة في محافظ
ــوك) التي  ــن وديالى وكرك ــالح الدي وص
ــال االرهابية .وطالب  تضررت من االعم
ــة  ــي إقام ــك الدول ــن البن ــاوي م العلي

ــي احملافظات التي  ــاريع ف عدد من املش
ــبب  ــروة احليوانية بس ــررت بها الث تض
ــاف خاصة محافظة ذي قار فضال  اجلف
عن اقامة املشاريع في احملافظات األكثر 
ــة .ومت األتفاق  ــماوة والديواني فقرا الس
على تزويد وفد املنظمة الدولية بقائمة 
ــاريع املقترحة خالل أسبوع واحد  املش
.يذكر ان  مبلغ القرض املقدم من البنك 
ــون الزراعي في العراق  ــي الى املك الدول

يبلغ  ٣٢مليون دوالر .

 البينة الجديدة /عباس سليم الخفاجي
تصوير / يوسف عباس الخفاجي

ــع وحتت شعار «االلتفاف حول  بحضور واس
ــانية», نظمت  ــراء عنوان الوحدة اإلنس الزه
سينية ومدرسة احملبة الدينية  إدارة جامع وحُ
حفلها السنوي ملناسبة والدة جوهرة النبي 
ــيدة فاطمة  ــماء الس ــرم وجوهرة الس األك
ــا وبعلها وبنيها  ــراء عليها وعلى أبيه الزه
ــاء يوم اجلمعة  ــالم، وذلك مس الصالة والس
ــادى اآلخرة ١٤٤٤هـ املوافق ١٣ كانون  ٢٠ جم

ــي ٢٠٢٣م.وتضمن احلفل قراءة آيات من  الثان
ــرات بصوت  ــرمي وتهليالت وتكبي القرآن الك
القارئ واملنشد علي اخلفاجي، وكلمة احلفل 
ألقاها سماحة السيد جواد املوسوي إضافة 
ــماحة الدكتور محمد  لكلمات لكل من س
يالني  علي السعدي والشيخ عبد األمير الكَ
إمام وخطيب جامع شاكر العبود وسماحة 
ــد  ــيخ خال ــي والش ــعد الدراج ــيخ س الش
صدام من مجلس عموم الطائفة الصابئية 
ــم ألقى فضيلة األب  ــة في العراق. ث املندائي
ــية اآلباء الدومينيكان  أمير ججي من كنس

ــعادته لتلبية دعوة  ــة عبر فيها عن س كلم
ــة احملبة الدينية،  ــينية ومدرس جامع وحس
ــي  ــل التهان ــدم أجم ــال ..أود أن أق ــث ق حي
وأسمى التبريكات لهذا احلفل املبارك ولألمة 
ــيدة  ــرى والدة الس ــبة ذك ــالمية ملناس اإلس
ــن  فاطمة الزهراء، هذه األم التي ولدت احلس
ــن اجل أبنائها  ــني وأعطت حياتها م واحلس
ــيدتنا مرمي العذراء املسيح. مثلما ولدت س

ــوار احملمدية عددا  ــة األن ــا قدمت فرق بعده
تم  ــة، وخُ ــيد الديني ــحات واألناش من املوش
ــد امللة سراج  احلفل بآيات وقصائد للمنش

اخلاصكي مع إعداد وجبة عشاء للحاضرين 
ــوة األطهار وتوزيع  ــركاً وثواباً آلل بيت النب تب
ــذه  ــاركني به ــال املش ــا لألطف ــب وهداي لُع
ــر بالذكر أن هذا  ــبة الكرمية.من اجلدي املناس
سينية ومدرسة  الصرح املتمثل بجامع وحُ
ــيدية ببغداد  احملبة الدينية في منطقة الس
ــة الطوائف واملذاهب  عَ بني أضلعه كاف مَ جَ
ــماوية، فألف ألف شكر وتقدير  واألديان الس
لإلدارة املوقرة والقائمني عليه الذين ال يألون 
جهداً خلدمة اإلسالم واملسلمني واإلنسانية 

جمعاء.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة مراقبة الطوارئ  ــدرت جلنة اإلنقاذ الدولية (IRC) قائم أص
ــات  ــات واألزم ــة للصراع ــة عاملي ــي قائم ــام ٢٠٢٣. وه لع
ــة، ويتوقع أن يزيد تدهور  ــانية التي رُصدت في ٢٠ دول اإلنس
ــة مبراجعة أداء  ــالل العام اجلديد. وتقوم اللجن أوضاعها خ
ــنوات  ــة لألزمات من الس ــي قوائم املراقب ــدول املدرجة ف ال
ــة، كانت  ــر املاضي ــنوات العش ــابقة. وعلى مدى الس الس
ــة، بأغلبية  ــات العاجل ــي االحتياج ــة ف ــاك زيادة هائل هن
ــة ٢٠٢٣. زاد  ــي قائمة املراقب ــدول املدرجة ف ــاحقة في ال س
ــانية من ٨١  ــاعدة اإلنس ــخاص احملتاجني للمس ــدد األش ع
ــون في عام ٢٠١٤ إلى ٣٣٩٫٢ مليون في عام ٢٠٢٣. الدول  ملي
ــن أولئك الذين يحتاجون إلى  الـ٢٠ في القائمة متثل ٩٠٪ م
مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم. وحسب تقرير 
جلنة اإلنقاذ، فالسبب الرئيسي لوجود مستويات قياسية 
ــو أن هناك ثالثة  ــانية ه جديدة مقلقة لالحتياجات اإلنس
ــية لألزمات، كالصراع املسلح، وتغير  عوامل تسريع رئيس
ــا يكون النازحون  ــاخ، واالضطرابات االقتصادية.غالبًا م املن
ــاء والفتيات ومجتمعات LGBTQI هم األكثر تضررًا.  والنس
ــبب تغير  ــبيل املثال، يقدر أن ٨٠٪ من النازحني بس على س
ــكان  ــات. يواجه هؤالء الس ــاء والفتي ــاخ هم من النس املن
ــني احتياجاتهم والدعم املقدم. قبل  ــا فجوة متزايدة ب أيضً
ــر سنوات، كانت العمليات اإلنسانية تعاني من نقص  عش
التمويل مبقدار ٣ مليارات دوالر. في عام ٢٠٢٢، زادت الفجوة 
ــاعدة  ــص التمويل. فبدون املس ــار دوالر في نق ــى ٢٧ ملي إل
ــاً مخاطر  ــخاص األكثر ضعف ــيواجه األش ــانية، س اإلنس
ــوع االجتماعي، وزواج  ــف القائم على الن ــدة من العن متزاي
ــوء املعاملة مع  ــتغالل وس األطفال وعمالة األطفال، واالس
ــة املراقبة  ــم دول قائم ــب التقرير، تنقس ندرة املوارد.وحس
ــة. من الـ  ــة و١٠ دول غير مصنف ــى ١٠ دول مصنف ــى أعل إل
ــتان،  ــة بالترتيب الصومال، أثيوبيا، أفغانس ١٠ دول املصنف
ــوريا، جنوب  ــو الدميوقراطية، اليمن، س ــة الكونغ جمهوري
السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.أزمة جوع كارثية 
ــز األول في قائمة مراقبة  ــبب تصدر الصومال للمرك هي س
الطوارئ. فقد الناس حياتهم بالفعل بسبب اجلوع، والبالد 
ــة عقود من  ــا يعكس كيف أدت ثالث ــة اجملاعة. مم على حاف
ــراع إلى تدمير قدرة البالد على الصمود أمام الصدمات  الص
ــق بإنتاج الغذاء  ــترك الذي حل اجلديدة. كما أدى الضرر املش
ــكل خطير  احمللي في الصومال إلى جعل البالد تعتمد بش

ا من أوكرانيا وروسيا. على احلبوب املستوردة - حتديدً

بغداد / البينة اجلديدة
بحث زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــعود بارزاني، امس الثالثاء، مع منسق  مس
ــرق  ــؤون األمنية للش ــض للش ــت األبي البي
ــمال إفريقيا بريت ماكغورك  ــط وش األوس
وفريقه عددا من القضايا السياسية.   وذكر 
مكتب بارزاني، أن مسعود بارزاني استقبل 
ــي صالح  ــتوى ف ــا رفيع املس ــدا أميركي وف
ــق  ــن، مبينا ان الفريق يتألف من منس الدي
ــرق  ــؤون األمنية للش ــض للش ــت األبي البي
ــمال إفريقيا بريت ماكغورك،و  األوسط وش
ــي اخلاص للبنية التحتية  ــق الرئاس املنس

ــتينو  العاملية وأمن الطاقة عاموس هوكس
ــراق  ــي الع ــدة ف ــات املتح ــفيرة الوالي ، وس
ــكي، وعددا من مستشاري  ألينا رومانوفس
ــب  وزارة اخلارجية.  وناقش االجتماع، بحس
ــي العراق  ــية ف ــاع السياس ــان، األوض البي
ــتان وبغداد،  ــم كردس ــني إقلي ــات ب والعالق
ــدد على ضرورة حل املشاكل بني إقليم  وش
كردستان وبغداد، وأهمية دور العراق وإقليم 
كردستان في التغلب على حتديات الطاقة.  
ــتان موضوعا  وكان الوضع في اقليم كردس
ــي على ضرورة  ــدد بارزان اخر لالجتماع وش
ــتان  اجراء انتخابات نزيهة في اقليم كردس

ــل  ــذر لتأجي ــل اي ع ــن يقب ــام ول ــذا الع ه
ــق البيان.  وأعرب بارزاني عن  االنتخابات، وف
ــيق  ــتمرار اللقاءات والتنس ــه في اس رغبت
ــل جتاوز  ــية من أج ــزاب السياس ــني األح ب
ــتان.  التحديات ودعم حكومة إقليم كردس
ــمركة  البيش ــات قوات  وبخصوص إصالح
الكردستانية، جدد بارزاني دعمه الستمرار 
ــي  ــذه اإلصالحات.  وكان الوضع السياس ه
ــا  ــاب موضوع ــر اإلره ــة وخط ــي املنطق ف
ــد الضيف على  ــدد الوف آخر لالجتماع وش
ــتقرار في العراق وإقليم  أهمية األمن واالس

كردستان، بحسب البيان. 

وأكد احلكيم، على «طبيعة املتغيرات 
ــي،  العراق ــع  الواق ــي  ف ــية  السياس
ــرورة  ــراق كض ــتقرار الع ــة اس وأهمي
ــتذكرا  ــتقرار املنطقة، مس ألمن واس
ــعب  الش ــي قدمها  الت ــات  التضحي
ــاب»،  اإلره ــة  مواجه ــي  ف ــي  العراق
مشددا على «املكتسب األهم املتمثل 
بخسارة اإلرهاب حلواضنه االجتماعية 
ــدد رئيس تيار احلكمة  في العراق».وش
ــدة  الوح ــة  «أهمي ــى  عل ــي،  الوطن
ــت  ــى الثواب ــاق عل ــالمية واالتف اإلس
ــا أن «أهم  ــة»، مبين ــع األم ــي جتم الت
ــل الوحدة هو التعايش واحلضور  عوام
امليداني، مستشهدا ببطولة خليجي 
ــتضيفها البصرة وكيف  ٢٥ التي تس
ــعوب اخلليجية  غيرت انطباعات الش
الشقيقة ووسائل إعالمها عن الواقع 
ــرد العراقي بعد قطيعة  العراقي والف
جتاوزت عقود من الزمن».ودعا احلكيم 
ــا  ــي مب ــاب الدين ــث اخلط ــى، «حتدي إل
يتناسب مع حتديات املرحلة وطبيعة 
ــدا «ضرورة  ــال وأولوياتها»، مؤك األجي
االهتمام بشريحة الشباب واستثمار 
طاقاتها في خدمة اجملتمعات العربية 
ــدد  ــن جانب آخر ش ــالمية». م واإلس
رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
ــعود بارزاني على إجراء انتخابات  مس
برملان كردستان خالل السنة احلالية، 
«وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة، 
ــذر  ــة أو ع ــى أن أي ذريع ــدداً عل مش
مرفوض».وذكر  ــات  االنتخاب ــل  لتأجي
ــتقبل امس  بيان ملكتبه ان بارزاني اس
ــتوى، مؤلفاً  ــداً أميركياً رفيع املس وف
ــؤون  ــت األبيض لش ــق البي من منس
ــا  أفريقي ــمال  وش ــط  األوس ــرق  الش
ــي  ــق الرئاس ــت مكغورك، واملنس بري
ــة  التحتي ــى  البن ــؤون  لش ــاص  اخل

ــتاين،  ــوس هوكش ــة آم ــن الطاق وأم
والسفيرة األميركية لدى العراق ألينا 
ــاري  ــكي، وعددا من مستش رومانوس
البيان  ــار  وأش األميركية».  ــة  اخلارجي
ــني بحثا خالل لقائهما  إلى أن «اجلانب
ــة  العراقي ــية  السياس ــاع  األوض
والعالقة بني إقليم كردستان وبغداد، 
ــتان  ــة دور العراق وإقليم كردس وأهمي
في جتاوز العقبات التي تعترض مجال 
ــم». وأردف البيان أن  الطاقة في العال
ــتان شغلت  األوضاع في إقليم كردس
ــد خالله  ــن اللقاء، أك ــر م ــوراً آخ مح
ــتان  بارزاني أن انتخابات برملان كردس
ــنة احلالية،  ــب إجراؤها خالل الس يج
وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة».

ــذر  أو ع ــة  أن «أي ذريع ــى  ــدد عل وش
لتأجيل االنتخابات مرفوض» مبدياً أنه 
ــة االجتماعات والتعاون  «يريد مواصل
ــبيل  ــية في س بني األطراف السياس
ــاندة حكومة  اجتياز التحديات ومس
ــتمر  ــتان». في وقت تس إقليم كردس
ــاد على  ــد مكافحة الفس ــرب ض احل
ــي واالداري  ــة خاصة املال الصعد كاف
ــر من  ــه، وذلك عقب توجيه مباش من
ــع هذا امللف  ــوزراء كونه وض رئيس ال
على رأس القائمة باملنهاج احلكومي.

ــتعادة  ــض ومذكرات حتر واس اوامر قب
ــوال املهربة، حتركات  للمطلوبني واالم
ــن القضاء  ــا كل م ــريعة يقوم به س
وهيأة النزاهة ملكافحة الفساد، عقب 
توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، الذي وضع هذا امللف على 
ــي،  احلكوم ــه  مبنهاج ــة  القائم رأس 
ــه يعد من اخطر امللفات واهمها،  كون
ــة العليا وهي  ــا اجلهات اخملتص مكلف
ــة  مبتابع ــة،  النزاه ــأة  وهي ــاء  القض
ــة واالدارية  ــل التحركات املالي تفاصي

ــؤولني.ومن ضمن ابرز االجنازات  للمس
للقضاء والنزاهة كانت اعادة مليارين 
ونصف املليار دوالر من اموال الضرائب 
ــرقة القرن ، فيما  ــرقة سميت س بس
ــة  ــد بوقتها على خمس ــع الي مت وض
ــداد، اضافة  ــارا في بغ ــني عق وخمس
ــدة نقدية  ــهم مالية وأرص ــز أس حلج
ــبعني  ــة وس ــدرت بثالثمئة وخمس ق
ــو مئتني  ــي أي نح ــار عراق ــار دين ملي
وستة وخمسني مليون دوالر أميركي.

ــدرت النزاهة مؤخرا توجيها  هذا واص
ــابق  الس ــام  االعم ــاء  بالغ ــي  يقض
القاضي بعدم عرض االخبارات اخلاصة 
ــؤولني اال بعد استحصال  بكبار املس
ــأة ، مبينة بانه  ــة الهي موافقة رئاس
ــة  ــار لقضي ــل االخب ــن االن حتوي ميك

ــا محققو الهيأة حتت  جزائية ينظره
اشراف القضاء دون الرجوع لرئيسها.

ــركات القضاء االخيرة فتمثلت  اما حت
ــتقدام بحق مدير  ــدار مذكرة اس باص
ــه مبلغ  ــني بغداد الختالس مكتب ام
قدر مبئة وخمسني مليار دينار، وضبط 
سلف بخمسمئة مليون دينار بدائرة 
ــماء موظفني  ــداد نظمت بأس ماء بغ
ــم، ناهيك عن  ــرة دون علمه في الدائ
ــام وزارة  ــش ع ــديد ملفت ــس الش احلب
ــليمه  تس ــدم  لع ــابقا  س ــة  الصح
ــص  ــمية تخ ــا رس ــتندات وكتب مس
املكتب احتفظ بها في منزله.ويواجه 
ــة في العراق  ــن القضاء والنزاه كل م
ــي تؤثر على  ــد من املعوقات الت العدي
سير التحقيقات التي جتريها احملاكم 

ــاد اإلداري واملالي ،  ــا  الفس ــي قضاي ف
ــوزارات واجلهات  ــدم تعاون ال أبرزها ع
ــد احملاكم  باألوليات او  احلكومية لتزوي
األدلة الالزمة والكافية إلدانة مرتكبي 
ــات  ــط مطالب ــاد ،وس ــم الفس جرائ
ــال امامه  ــح اجمل ــم القضاء وفس بدع
ــذ دوره احلقيقي مبحاربة  ــل اخ من اج
هذه االفة ، كونه اجلهة االولى املعنية 
ــدوره  ــرا ل ــدين نظ ــدي للفاس بالتص
الفاعل بهذه القضية التي تهدد امن 
ــأن  البلد االقتصادي واملالي. وفي الش
ــي ال تزال اخلالفات مسيطرة  السياس
ــن خالل  ــي م ــهد السياس على املش
ــريعي باقرار  عرقلة عمل البيت التش
ــا  التي  ــي ذاته ــة، وه ــني املهم القوان
ــال قانون املوازنة الى االن  تعرقل ارس

ــب اوساط نيابية.الى االن لم يرَ  بحس
ــل حتى  ــون املوازنة النور ولم يرس قان
ــريعي رغم معلومات  الى البيت التش
ــروع القانون  ث عن اكمال مش ــدّ تتح
ــات اخملتصة، نواب اكدوا  من قبل اجله
ــوى  ــني الق ــات ب ــاكل واخلالف ان املش
ــية اثرت وبشكل كبير على  السياس
عمل اجمللس بصورة مباشرة بل وانها 
اثرت ايضاً على قانون املوازنة العامة.
ــت وال تزال  ــني الفرقاء كان ــات ب اخلالف
ــريع  ــدم تش ــس وراء ع ــبب الرئي الس
واقرار القوانني ال سيما اجلدلية منها 
ــاز وانتخابات  ــط والغ ــي النف كقانون
ــات اضافة الى ملف  مجالس احملافظ
ــاول الكتل  ــة الذي حت ــان النيابي اللج
ــا  بينه ــا  ــص فيم التحاص ــرة  الكبي
ــيادية.  ــتحواذ على اللجان الس لالس
ــعار صرف الدوالر  في وقت قفزت  أس
لت  ــجَّ العراقية.وس ــواق  األس ــي  ف
أسعار بيع الدوالر ١٥٩٥٠٠ دينار لكل 
لت أسعار شراء  ١٠٠ دوالر، فيما سجَّ
الدوالر ١٥٩٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.
يذكر أن البنك املركزي العراقي أعلن 
في ١٩ كانون األول ٢٠٢٠، رسمياً عن 
ــعر صرف الدوالر األميركي  تعديل س
ليكون ١٤٥ ألف دينار مقابل كل ١٠٠ 
ــة العامة للدولة  دوالر، وفقاً للموازن
ــس  ــا مجل ــي أقره الت ــام ٢٠٢١  لع
ــأن األمني أعلنت  ــواب. وفي الش الن
هيئة احلشد الشعبي، امس الثالثاء، 
ــذ عمليات  ــط لتنفي ــاط مخط إحب
«إرهابية» من قبل تنظيم داعش في 
ــة   بغداد.وقالت الهيئة في  العاصم
ــس، إن املديرية العامة لألمن  بيان ام
ــة الى لها متكنت  واالنضباط التابع
ــتباقية بكمني  ، بعملية نوعية اس
محكم وبعد استحصال املوافقات 

ــل القاضي اخملتص  القانونية من قب
ــد الشعبي من  بقضايا هيئة احلش
اعتقال أحد أهم العناصر اإلرهابية 
ــدة لتنظيم داعش  ــن اخلاليا اجلدي م
ــو غريب».ووفقا  ــي بغداد قضاء «أب ف
ــم كان يعمل  ــان هذا املته للبيان ف
ــم داعش  ــي تنظي ــر أمني ف كعنص
ــوا يخططون لهجمات إرهابية  وكان
ــداد، مؤكدا انه مت  على العاصمة بغ
ــه و احباط هذه  ــض علي ــاء القب إلق
اإلرهابية.في غضون ذلك  العمليات 
ــاز مكافحة  ــات جه ــرعتْ قطع ش
ــس الثالثاء  ــر ام ــذ فج ــاب من االره
بتنفيذِ عملياتها ضد تنظيم داعش 
ــى أحد  ــض عل ــاء القب ــث مت إلق حي
ــة كركوك. ــي محافظ ــني ف االرهابي
ومن جانب اخر وبالتنسيق والتعاون 
ــليمانية مت  مع مكافحة ارهاب الس
إلقاء القبض على احد املطلوبني في 
ــليمانية ينتمي الى  ــة الس محافظ
التنظيم املتشدد، وفقا لبيان صادر 
ــت تنازل محافظ  ــن اجلهاز. في وق ع
ــكواه  ــان، عن ش ــي فرح ــار، عل األنب
ــة ضد رئيس حزب  القضائية املقام
ــال فرحان  ــال الكربولي.وق احلل جم
بحسب بالغ له الى محكمة حتقيق 
الرمادي :»سبق وان مت حتريك شكوى 
جزائية ضد املدعو {جمال ناصر دلي 
ــر  ــك لقيامه بالنش ــي} وذل الكربول
على صفحته الشخصية في مواقع 
ــام دائرة  ــل االجتماعي باته التواص
ــاد وبالنظر  ــؤون العشائر بالفس ش
ــود ما  ــوع ولعدم وج ــم املوض حلس
يشكل ضرراً على املال العام أو على 
ــان احملافظة  ــة احمللية ف إدارة احملافظ

تتنازل عن الشكوى».

بغداد / البينة اجلديدة
ــال عضو اللجنة املالية النيابية معني الكاظمي، امس الثالثاء، إن احلكومة  ق
ــروع قانون املوازنة املالية لعام ٢٠٢٣ في أقرب فرصة ممكنة. ملزمة بتقدمي مش

ــية سابقة وال بد أن تصل بالكرد  وأضاف الكاظمي ، أن هناك توافقات سياس
ــي من املقرر أن  ــتان الت ــأن حصة كردس إلى االتفاق مع احلكومة االحتادية بش
ــأن ما  ــن الضروري أن يكون هناك وضوح بش ــارب ١٣.٪وتابع، أن م ــون ما يق تك
يصدره إقليم كردستان من النفط اخلام، باإلضافة إلى مجموع واردات املنافذ 
احلدودية واملطارات، وأن تكون هناك أرقام شفافة لعدد املوظفني العاملني في 
حكومة اإلقليم، مضيفاً أن األسبوع املقبل سيفضي إلى نتائج إيجابية.ورأى 
ــدم التوصل إلى اتفاق فإنه ميكن للحكومة اللجوء  الكاظمي، أنه في حال ع
ــتان وإنصاف احملافظات املنتجة للنفط  إلى وضع أرقام تقريبية إلنصاف كردس

في عموم البالد.

مباحثات مسعود بارزاني مع بريت ماكغورك وفريقه

بغداد / البينة اجلديدة
احتل املواطنون الروس املركز األول بشراء العقارات في تركيا من 
ــتروا ١٦٣١٢ عقارا، بحسب ما  بني األجانب خالل ٢٠٢٢، حيث اش
ــب بيانات  ــة اإلحصاء التركية، امس الثالثاء.وبحس أعلنته هيئ
ــتريات بلغت  ــد جاء اإليرانيون في املرتبة الثانية مبش الهيئة فق
٨٢٢٣ عقارا، ومن ثم العراقيون الذين اشتروا ٦٢٤١ عقارا.وأشارت 
ــدة عقار) في  ــون و٤٨٥ ألفا و٦٢٢ وح ــى أنه مت بيع (ملي ــة إل الهيئ
ــام ٢٠٢٢، وهذا يعني أن مبيعات العقارات  عموم تركيا خالل الع
ــبة ٠٫٤٪، مقارنة  ــي ٢٠٢٢ بنس ــا العام املاض ــت في تركي تراجع
بالعام ٢٠٢١.أما مبيعات العقارات لألجانب، فقد ازدادت بنسبة 
ــام ٢٠٢١، ببلوغها  ــي ٢٠٢٢، مقارنة بالع ــي العام املاض ١٥٫٢٪ ف
ــطنبول أكثر املدن  ــا و٤٩٠ عقارا.وفقا للبيانات احتلت اس ٦٧ ألف
التركية مبيعا للعقارات، حيث بيع فيها (٢٥٩ ألفا و٦٥٤ عقارا)، 
ــالد، ومن ثم  ــي املبيعات في الب ــت ١٧٫٥٪ من إجمال ــة بلغ بحص
ــاءت العاصمة التركية أنقرة في املركز الثاني، حيث بيع فيها  ج
ــا و١٦٦ عقارا)، بحصة بلغت ٨٫٥٪، ثم مدينة إزمير بـ(٨٣  (١٢٦ ألف
ــرته  ــب تقرير نش ــارا)، بحصة بلغت ٥٫٦٪.وبحس ــا و٥٠٢ عق ألف
ــع األول من  ــاع العقاري في الرب ــن أداء القط ــة األناضول ع وكال
٢٠٢٢، سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات 
السكنية املباعة لألجانب بنسبة ٤٥٫١٪ في الربع األول من ٢٠٢٢ 
ــدر اإليرانيون قائمة  ــها من عام ٢٠٢١.وتص مقارنة بالفترة نفس
ــراء للعقارات في تركيا في الفترة املذكورة  ــيات األكثر ش اجلنس
ـــ١٨٨٧ وحدة، فيما  ــكنية، وتبعهم العراقيون ب بـ٢٢٥٦ وحدة س

بلغ عدد العقارات املباعة إلى الروس ١٥٣٥ وحدة.

Ôí«aÜ�i@Úybü�a@NN·ÿ™@¥‡ÿi
kÌäÀ@Ïic@ø@ãâbi@

بغداد / البينة اجلديدة 
ــاء، اإلطاحة بعنصر  ــعبي، امس الثالث ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــو غريب  ــم في أب ــني محك ــي بكم ــش االرهاب ــم داع ــارز بتنظي ب
ــة العامة لألمن  ــة بغداد.وقالت الهيئة ، ان املديري ــي العاصم غرب
ــعبي، وبكمني محكم  ــد الش واالنضباط التابعة الى هيئة احلش
ــت من اعتقال أحد أهم العناصر اإلرهابية من اخلاليا اجلديدة  متكن
لتنظيم داعش في بغداد قضاء أبو غريب.وأضاف، ان اإلرهابي لديه 
ــات التنظيم حيث يعمل كعنصر أمني في  رقم احصائي في بيان
تنظيم داعش وكانوا يخططون لهجمات إرهابية على العاصمة 

بغداد ومت إلقاء القبض عليه واحباط هذه العمليات اإلرهابية.



متابعة / البينة الجديدة

ــي لكرة  ــاد العراق ــس االحت ع رئي ــجّ ش
ــال، العبي املنتخب  القدم، عدنان درج
ــج  ــد كأس اخللي ــى حص ــي، عل الوطن
ــدا  ــب غ ــي املرتق ــي النهائ ــي، ف العرب

اخلميس  .
ــه  وثقت ــهد  مش ــي  ف ــال،  درج ــال  وق
الكاميرات في غرفة تبديل املالبس، وهو 
ــب: «هديتكم  ــب العبي املنتخ يخاط

الكبيرة غدا اخلميس».
ــم االحتاد  ــد الناطق باس ــك، أك إلى ذل
ــوي،  العراقي لكرة القدم، أحمد املوس
ــأة كبيرة لالعبي  ــص مكاف أن «تخصي

ــوز بلقب كأس  ــي حال الف املنتخب ف
ــوي، ، إن «رئيس  ــال املوس ــج». وق اخللي
ــال التقى بالالعبني  ــاد عدنان درج االحت
ووعدهم في حال خطف لقب خليجي 
٢٥ سيُخصص لهم مكافأة كبيرة غير 

متوقعة».
ــلم املكافأة التي  وأوضح أن «االحتاد س
ــل أيام وقيمتها  خصصها لالعبني قب
ــيخصص مكافأة  ٣٠٠٠ آالف دوالر، وس
ــي املنتخب في حال الفوز  كبيرة لالعب

باللقب غدا اخلميس».
ويخوض املنتخب العراقي لكرة القدم، 
ــدا اخلميس، مع  ــة غ ــه اخلتامي مبارات

املنتخب املنتخب  العماني.

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a
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خالد جاسم

 في األحوال االعتيادية لست معتاداً على مشاهدة 
ــرة وصار  ــي قنواتنا وهي كثي ــة ف ــج الرياضي البرام
ــا أنَّ معظمها ضار ومؤذ  ــا كالطحالب طامل بعضه
ــات  ــتثناء محط ــة ، وباس ــدات معروف ــذ أجن وينف
ــد  ــع الي ــى أصاب ــدون عل ــني اليزي ــدودة وإعالمي مع
ــن  ــم أبجديات احلوار وحس ــدة ميتلك بعضه الواح
ــو نافع ويدخل في خدمة  ــه واملضي به إلى ماه إدارت
الرياضة والرياضيني أو يقدم املادة الرياضية بطريقة 
مفيدة ولذيذة تستند على خلفية ثقافية ورياضية 
ــخصيات برامجه بعيداً  رصينة ويحسن اختيار ش
عن أصحاب الثرثرة العقيمة واللغو الفارغ وأدعياء 
ــص معظم هذه  ــة ، ورغم تخص ــة الزائف املفهومي
ــم واألبرز  ــي األه ــدث الرياض ــة احل ــج مبتابع البرام
ــة وهي متابعة  ــي ٢٥ في البصرة احلبيب وهو خليج
ــكل املالكات العاملة  ــتحق االحترام والتقدير ل تس
ــت قضية إجناح احلدث  ــي هذه البرامج ألنها وضع ف
ــا على إعالء  ــا كما هو حرصه ــي أولوية له اخلليج
ــورة إيجابية عن  ــس ص ــراق احلبيب وعك ــم الع اس
ــي إال أنَّ املالحظة البارزة التي تولدت  إعالمه الرياض
ــة حرصت عليها في  ــدي من خالل متابعة يومي عن
ــابه  ــة مللخصات هذه البرامج هو تش ــام الفائت األي
ــاكاة  ــر مح ــة عب ــكالها املظهري ــا وأش مضامينه
ــذي يبث عبر  ــح لبرنامج – اجمللس – ال ــد واض وتقلي
ــت أمتنى مخلصاً على  قنوات الكأس القطرية وكن
ــكال أخرى  ــذه البرامج ابتكار أش ــني على ه القائم
ــة التقليد  ــا صف ــد عنه ــم تبع ــات برامجه حملتوي
ــرس الكروي  ــا مع الع ــة تعاطيه ــح وإمكاني الصري
ــتطيع من خاللها  ــاط مغايرة تس ــي في أمن اخلليج
وضع بصمات خاصة بها وليس التقولب واجترار ذات 
ــجيل ورصد األحداث  احملاور واملواقف الرتيبة في تس
ــل . والواقع أنني تابعت  في املعترك اخلليجي اجلمي
أحد تلك البرامج بطريقة الصدفة والذي أضطررت 
مشاهدته من باب االستطالع ليس إال وكان ينتابني 
ــعور اخمليب عن هذا البرنامج ، ألني أمتلك  ذات الش
ــج لضيوفه مع اني  ــتدراج البرنام حيثيات طرق اس
ــض الضيوف، ملا ارتضيت الذهاب  لو كنت مكان بع
ــتوديو تلك القناة والرضوخ ملا يريد أصحاب  إلى اس
ــدف أوالً وأخيراً إلى نوع من اإلثارة  البرنامج الذي يه
ــه يتحكم بخيوط  ــى املتلقي ان ــالة إل وإيصال رس
املعادلة الرياضية التي لن تستقيم ولن تبلغ شاطئ 
النجاح، طاملا أنَّ املسؤولني بهذا املستوى من اخلنوع 
واالنبطاح إلى برامج تبتغي اإلثارة وأشياء أخرى رمبا 
ــتحق أصحابها اجللوس على مقاعد املتفرجني  يس
ــطارة التخلو من  ــم لعبوا بش ــي أي ملعب لكنه ف
ــم (الظامئني) إلى  ــق عليه ــات بعقول من نطل غاي
ــع انهم لو كانوا  ــة م الظهور واحلديث على الشاش
شخصيات حتترم نفسها لرفضت اللهاث والركض 
ــتوديو وفرضت على أصحاب هذا النوع من   إلى االس
البرامج احلضور بكامل معداتهم ومالكهم الى مقر 
عمل املسؤول الذي في إمكانه حتديد الوقت واحملاور 
في احلديث الذي يتطلع إليه الظامئون من إعالميي 
ــهرة  اليوم وهم فعالً من صنف الظامئني نحو الش
ــب اخلاص بطريقة أو بأخرى رغم  االدعاءات  والكس
باحلرص على إجناح احلدث اخلليجي الذي ورغم بعض 
مالحظاتنا املهنية لكن تبقى بقية البرامج مبنتهى 
ــة واالبداع املهني الذي عكس صورة ناصعة  الرصان

عن إعالمنا الرياضي امللتزم .
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متابعة / البينة الجديدة
ــن األطفال  ــر مجموعة م عبّ
ــروا مباراة  ــن حض ــام مم األيت
ــي  خليج ــي  نهائ ــف  نص
ــا العراق  ــاز فيه ــي ف ٢٥ والت
ــة ٢-١ عن  ــى قطر بنتيج عل
ــذا  به ــديدة  الش ــم  فرحته
ــي  ــوز ف ــني بالف ــاز، آمل االجن
البطولة املقامة في البصرة، 
فيما كشف مدير الدار التي 
ــاة حضور  ــن رع ــم ع تضمه

األطفال لهذه املباراة.
وقال األطفال «نهنئ املنتخب 
والشعب العراقي بهذا الفوز، 
ــعداء بهذه األجواء  ونحن س
ــل  ــة، ونأم ــة واملمتع اجلميل
ــاراة النهائية  ــوز في املب بالف

لكسب البطولة».
ــة  ــدوره ذكر رئيس مؤسس ب
ــس لرعاية  ــيدة نرج دار الس
ــني ناظمإن «٤٠  األيتام، حس
طفال يتيما من الذكور واإلناث 
ــاراة    املنتخبني  ــروا مب حض
العراقي والقطري»، مبينا أن 
ــال حاليا بفوز  «فرحة األطف
املنتخب العراقي ال توصف».

ــر  «مدي أن  ــم  ناظ ــح  وأوض
ــي  ــت العراق ــة البي مؤسس
ــي  الذهب ــام  هش ــداع  لإلب
ــاب تذاكر  ــل بدفع حس تكف
تكفل شخص  فيما  املباراة، 
ــة  ــاب وجب ــع حس ــر بدف آخ
العشاء، بجهود مع الناشط 
ــالح ومدير  ــاء ف ــي صف املدن
ــد العال،  ــامة عب فريق ابتس
ونستعد ملشاركة مجموعة 
ــي املباراة  ــرى من األيتام ف أخ

النهائية».
ــيدة  ــم أن «دار الس وبنيّ ناظ
ــم ٢١٠ عائالت،  ــس تض نرج
تتكون من أكثر من ٤٥٠ طفالً، 
ــهم،  وتدريس رعايتهم  ويتم 
ــس  ــدمي املالب ــن تق ــال ع فض
وغيرها  ــفرات  والس والهدايا 
من األمور التشجيعية لهم، 
العالج  ــدمي  تق إلى  باإلضافة 
ــي  الت ــاكل  املش ــة  ومعاجل
تواجههم سواء في البيت أو 

الشارع أو مع اجملتمع».

متابعة / البينة الجديدة
ــره  ــى نظي ــي عل مان ــب العُ ــاز املنتخ ف
ــدور  ــن ال ــدف دون رد ضم ــي به البحرين
ــي ٢٥  ــة خليج ــي لبطول ــف النهائ نص

اجلارية احداثها في مدينة البصرة .
جاء الهدف الوحيد في املباراة عن طريق 
ــي الدقيقة ٨٤  ــليم ف الالعب جميل س
ــذه النتيجة ضرب  ــاء. وبه من عمر اللق
ــع املنتخب  ــب العماني موعدا م املنتخ
العراقي خلوض مباراة ختام خليحي ٢٥. 

متابعة / البينة الجديدة
أبدى االحتاد القطري لكرة القدم،  شكره لدولة 
ــن  ــرم الضيافة وحس ــراق على ك ــعب الع وش
ــة خليجي ٢٥،  ــي بطول ــم ف ــتقبال فريقه اس
بعد انتهاء مباراة نصف النهائي ضد املنتخب 

العراقي.
ــى موقع  ــي تغريدة عل ــاد القطري ف ــال االحت وق
ــكراً لدولة العراق ولشعبها على كرم  تويتر  ش

الضيافة وحسن االستقبال».
وأضاف االحتاد القطري «جزيل الشكر جلماهيرنا 
ــتمر، القادم أفضل  في قطر على دعمهم املس

بعون اهللا».
وانتهت مباراة العراق وقطر ضمن نصف نهائي 
ــي بهدفني  ــوز املنتخب العراق ــي ٢٥ بف خليج

مقابل هدف واحد.

متابعة / البينة الجديدة
ــوس  ــراق خيس الع ــب  ــدرب منتخ م ــف  وص
ــاس، ، فوز املنتخب العراقي على نظيره  كاس
ــتحق وعادل»، وفيما أعرب  القطري بأنه» مس
ــر العراقية عبر  ــعاد» اجلماهي عن أمله بـ»اس
احلصول على لقب خليجي ٢٥، أوضح أكثر ما 

يخشاه في طريقة عمل املنتخب حالياً.
وقال مدرب املنتخب العراقي في مؤمتر صحفي 
عقده بعد انتهاء املباراة مع املنتخب القطري 
في نصف نهائي بطولة خليجي ٢٥ إن «انتصار 
ــتطيع التفكير  ــادل، ونس ــتحق وع اليوم مس
ــة البطولة  ــذ بداي ــول من ــت أق ــب وكن باللق
ــو األخرى ألنه ال ميكن  ــب ان نفكر مبباراة تل يج
التفكير باللقب منذ املباراة األولى»، مبينا اننا 
«منلك فرصة وحيدة ونتمنى ان جنعل الشعب 
ــعيدا وأعيدها مرة أخرى والالعبني  العراقي س

أكثر األشخاص إرادة لتحقيق اللقب».
ــعيد بكل الفريق الن  ــاس «انا س وأضاف كاس
ــني، وأول مدافع  ــل الدفاعي جلميع الالعب العم
ــا أدرنا  ــوم، واعتقد انن ــو الهج ــا ه ــي فريقن ف
ــي نهايتها  ــد خصوصا ف ــكل جي املباراة بش
ــني»، الفتا الى ان  ــة مدافع بعد اللعب بخمس
ــيطرة ولكن  «منتخب قطر امتلك الكرة والس
لم يصنعوا هجمات خطرة، وأكثر ما يقلقني 

هو اجلانب البدني بسبب توالي املباريات».
وتابع مدرب املنتخب العراقي أن «هناك بعض 
ــون صعبة وكانت  ــي املباريات تك اللحظات ف
ــاً، ومن  ــدرب مع ــة للت ــرة طويل ــدى قطر فت ل
ــيعاني امامهم،  ــق اخلصم س ــدان الفري املؤك
ــق  ــة العم ــالق منطق ــا اغ ــك كان هدفن ولذل
ــتقبال  ــالك الكرة».وعن اس ــم من امت ومنعه
ــاء أوضح  ــكاب األخط ــاراة وارت ــي املب هدف ف

ــتحيل  ــرة القدم من املس ــاس أن «في ك كاس
ــدم اخلطأ، وأنا قلق من ارتكاب األخطاء أكثر  ع
من استقبال األهداف ألننا حتدثنا مع الالعبني 
بعدم ارتكاب أخطاء ساذجة، وبالطبع اخلصم 
سيلعب ويتمكن من استغالل خطأ العبينا». 
ــنيّ  ــني ب ــتقبلية لالعب ــه املس ــن اختيارات وع
ــى كل الالعبني  ــاس»نحن منفتحون عل كاس
ــواء داخل العراق او خارجه فما يهمني هو  س
ــرات القصيرة  ــالة تناول الك ــن مس األداء». وع
ــباني الى انها «مرحلة حتتاج  لفت املدرب االس
ــنتمكن من  ــيئا فشئيا س لبعض الوقت وش
ــا لعبنا بهذه الطريقة بعض  ذلك»، مؤكدا انن
الوقت ولكن ببعض املباريات مثل مباراة اليوم 
ــر على أمين حسني الذي  ــكل مباش لعبنا بش
ــوب دفاع املنتخب  ــد بافضليته على قل نعتق

القطري».
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وكاالت / البينة الجديدة

جمهورية  ــة  بعث أعلنت 
ــز  املرك ــي  ف ــك  دونيتس
ــراف  لإلش ــترك  املش
ــائل  املس ــيق  وتنس
ــة بجرائم احلرب  املتعلق
ــوات  الق أن  ــة  األوكراني
األوكرانية قصفت أراضي 
ــة ٣٥ مرة خالل  اجلمهوري

اليوم املاضي.
ــدر  ص ــان  بي ــي  ف ــاء  وج
ــر في  ــة ونش ــن البعث ع

صفحتها على «تلغرام»: 
ــاعات الـ٢٤  ــالل الس «خ
ــرت البعثة  ــة أخب املاضي
ــوع ٣٥ حادث إلطالق  بوق
الوحدات  النار من جانب 
ــة.  األوكراني ــلحة  املس
ــك  دونيتس ــاه  اجت ــي  وف
ــق العدو النار ٢٠ مرة  أطل
ــة  األنظم ــتخدام  باس
ــة («هيمارس»  الصاروخي
ــن عيار  ــة أخرى م وأنظم
١٢٢ ملم)، واملدفعية من 
ــم.  ــاري ١٥٢ و١٥٥ مل عي

ــاه غورلوفكا مت  ــي اجت وف
ــا من  ــجيل ١٥ قصف تس
ــة من عياري ١٥٢  املدفعي
ــم. وأطلقوا ٢٠٥  و١٥٥ مل

قذائف مختلفة».
أن  ــان  البي ــاف  وأض
له  ــت  تعرض ــف  «القص
ــي ٧ جتمعات  ف ــق  مناط
سكنية باجلمهورية وهي 
دونيتسك وغوملوفسكي 
وغورلوفكا  ــيفو  وزايتس
ــكا  بال ــيروكايا  وش
وماكييفكا ويلينوفكا».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة البريطاني جيمس  أكد وزير اخلارجي
كليفرلي، ، أن النظام اإليراني استدرج 
ــاع  ــي وزارة الدف ــابق ف ــؤول الس املس
ــة علي رضا أكبري، الذي يحمل  اإليراني
ــى  إل ــاً،  أيض ــة  البريطاني ــية  اجلنس

العاصمة طهران ثم عذبه وأعدمه.
ــن كليفرلي  ــة «رويترز» ع ــت وكال ونقل
ــدام أكبري  ــام البرملان، إن «إع قوله، أم
ــام  النظ ــن  م ــني  ومش ــان  جب ــل  عم
ــر مع احللفاء  ــي». وأضاف: «ننظ اإليران

ــي املزيد من اخلطوات ملواجهة إيران»،  ف
ــتتم».يذكر أن  ــبة س مؤكداً أن «احملاس
ــبت،  ــي كان نفذ، الس ــاء اإليران القض
ــادر بحق علي رضا  ــم اإلعدام الص حك
أكبري بعد اتهامه بالتجسس لصالح 
اململكة املتحدة. وأفادت وكالة «ميزان» 
التابعة للسلطة القضائية بأن حكم 
ــنقاً بعد  ــق أكبري نفذ ش ــدام بح اإلع
ــس  ــي األرض وامل ــاد ف ــه بـ»اإلفس إدانت
ــي للبالد عبر  ــن الداخلي واخلارج باألم

نقل معلومات استخبارية».

وكاالت / البينة الجديدة

ــراً  مؤخ ــة  الغربي ــوى  الق ــفت  كش
ــا بالدبابات  ــم أوكراني ــتبدأ دع أنها س
ــى الغزو  ــي التغلب عل ــاعدتها ف ملس
ــزت بتغير  ــي متي ــرب الت ــي، واحل الروس

اجلبهات بدالً من املناورات اجلذرية.
ــوات  الق ــت  ــرة كان ــة األخي اآلون ــي  ف
ــية تعمل على تقوية مواقعها،  الروس
ــتعدادها  ــير إلى اس األمر الذي قد يش
ــن الهجمات،  ــدة م ــن موجة جدي لش
ــت الضغط إليجاد  ــرك كييف حت ما يت
ــراً لعدم  ــذا الربيع.ونظ ــل ألزمتها ه ح
استعداد الناتو ملساعدة أوكرانيا بقوة 
ــوى الغربية  ــررت الق ــة قتالية، ق جوي

إمداد أوكرانيا بالدبابات.

ــت  ــود، كان ــن اجلم ــنوات م ــد ٤ س بع
ــي  ــمة ف ــوة احلاس ــي الق ــات ه الدباب
ــى، كما لعبت دورًا  احلرب العاملية األول
ــة الثانية،  ــرب العاملي ــا في احل محوريً
ــوى الغربية تخطط  ــك يبدو أن الق لذل
للمراهنة عليها مرة أخرى إلنهاء احلرب 

األوكرانية- الروسية.
وفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، 
قررت بريطانيا إرسال مجموعة مكونة 
ــالنجر ٢، كما تعمل  ــن ١٤ دبابة تش م
ــة أملانية  ــال ١٤ دباب ــى إرس ــدا عل بولن
ــارد ٢، مع ذلك يعتبر هذا  من طراز ليوب
العدد أقل بكثير من العدد الذي طلبته 
أوكرانيا في نهاية العام املاضي، حيث 
ــة وما ال يقل  ــت أوكرانيا ٣٠٠ دباب طلب

عن ٦٠٠ مركبة قتالية.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــى التراجع  ــرائيل» إل ــة، «إس ــت ٣٩ دول دع
ــلطة  ــى الس ــا عل ــات فرضته ــن عقوب ع
ــطينية، يوم ٦  كانون الثاني ٢٠٢٣،  الفلس
كرد انتقامي على جهودها في األمم املتحدة، 
ــة إلصدار رأي  ــع محكمة العدل الدولي لدف
ــرعية االحتالل للضفة  استشاري حول ش
ــرقية. الدول استنكرت فرض  والقدس الش
ــلطة  ــرائيل» عقوبات مالية على الس «إس
ــي بيان، أكدت  ــطينية قبل أيام، وف الفلس
الدول وهي عضوة في األمم املتحدة، «دعمها 
الثابت»، ل محكمة العدل الدولية والقانون 
ــن «قلقها العميق  ــك أعربت ع الدولي.كذل
ــرائيلية فرض  ــة اإلس ــرار احلكوم ــال ق حي
إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني 
ــي، بعد الطلب الذي  والقيادة واجملتمع املدن
ــة العامة» إلى احملكمة. تقدمت به اجلمعي

ــألمم املتحدة، قد  ــة العامة ل ــت اجلمعي كان
تبنت في ٣٠  كانون األول ٢٠٢٢، قراراً يطلب 
ــة اإلدالء برأيها  ــة العدل الدولي من محكم
ــرعية االحتالل اإلسرائيلي  ــألة ش في مس

ــرقية،  الش ــدس  والق ــة  الغربي ــة  للضف
ــطينية  الفلس ــلطة  للس ــود  جه ــد  بع
ــي، أعلنت  ــي رد انتقام ــوص. ف ــذا اخلص به
«إسرائيل» عن حزمة عقوبات ضد السلطة 
ــة  ــراءات مالي ــيما إج ــطينية، ال س الفلس
جلعلها «تدفع ثمن» حتركها من أجل صدور 
ــت في بيان  ــدول األربعون قال ــذا القرار.ال ه
ــرف النظر عن موقف كل دولة  لها إنه «بص
ــرار، فإننا نرفض اإلجراءات العقابية  من الق
ــاري  ــاءت رداً على طلب رأي استش ــي ج الت
من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع 
ــة العامة، وندعو إلى  رداً على قرار للجمعي
ــى البيان دول  ــا فوراً».وقع عل ــع عنه التراج
تت لصالح القرار، وأخرى ضده، وكذلك  صوّ
ــن التصويت حينها،  ــن امتنعت ع بينها م
ــية.كان  وفقاً ملا أوردته وكالة األنباء الفرنس
ــرأي على  ــب إبداء ال ــوّت لصالح طل ــد ص ق
مشروع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
تت إسرائيل  أغلبية بـ٨٧ دولة، في حني صوّ
ــواً آخرون ضد  ــدة و٢٤ عض ــات املتح والوالي

القرار، وامتنع ٥٣ عضواً عن التصويت.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــدى  إح ــت  أطلق ــا  أنه  ، ــكو  ــت موس أعلن
ــر البلطيق  ــوق بح ــق ف ــا للتحلي مقاتالته
ــة قالت وزارة  ــتطالع أملاني مبحاذاة طائرة اس
ــن حدود  ــا اقتربت م ــية إنه ــاع الروس الدف

روسيا.
ــاعات  ــن الواقعة بعد س ــالن ع ــي اإلع ويأت
ــرة الدفاع األملانية  ــتقالة وزي قليلة على اس
ــلة هفوات،  ــت إثر سلس ــتني المبرخ كريس
ه فيه دعوات متزايدة ل أملانيا  وفي توقيت تُوجّ

لتعزيز دعمها العسكري ألوكرانيا.
ــن طراز  ــني بدبابات م ــف برل ــب كيي  وتطال

«ليوبارد». ولم توافق برلني بعد على الطلب، 
ــة أن تفاقم  ــأن هذه املوافق علما بأن من ش
ــا وبني  ــود العالقات بينه ــذي يس ــر ال التوت

موسكو. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في ١٦ 
ــون الثاني ٢٠٢٣، رُصد هدف جوي يقترب  كان
ــائل سيطرة اجملال  ــية بوس من احلدود الروس

اجلوي الروسي فوق بحر البلطيق».
ــن  ــة (م ــرة مقاتل ــت) طائ ــت «(أقلع وأضاف
ــالح جو  ــو-٢٧ تابعة لس ــوخوي) س طراز س
ــاذاة «هذه الطائرة  ــق» للتحليق مبح البلطي
ــون التابعة للبحرية  ــي أوري من طراز آر-٣ س

األملانية».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيد  ــرأس رئيس مجلس الوزراء الس ت
ــس  ــوداني،  ام ــياع الس ــد ش محم
ــة االعتيادية الثالثة  الثالثاء، اجللس
جمللس الوزراء. وشهدت بحث مجمل 
األوضاع العامة في البالد، ومناقشة 
ــة على  ــات املعروض ــا وامللف القضاي
ــرارات  ــدار الق ــال وإص ــدول األعم ج
ــيد  الس ــتعرض  بشأنها.واس
ــة  ــتهل اجللس ــوداني في مس الس
زيارته الرسمية إلى جمهورية أملانيا 
ــا. وأكد  ــم مخرجاته ــة، وأه االحتادي
ــة احلكومة في  ــى جدي ــيادته عل س
ــم املبرمة،  ــرات التفاه ــذ مذك تنفي
ــن فقرات مهمة  وما انطوت عليه م
ستسهم في تطوير قطاع الكهرباء 
ــاكل التي تعاني منها  ومعاجلة املش
مجلس  الكهرباء.وواصل  ــة  منظوم
ــة موضوعاته، ففي  ــوزراء مناقش ال
ــع وزارات الدولة،  ــف املتعاقدين م مل
ــابقة  ــتكماال للتوجيهات الس واس
للسيد رئيس مجلس الوزراء، بشأن 
ــد أقر مجلس  ــم هذا امللف، فق حس
ــة  املالي وزارة  ــتحداث  اس الوزراء 
العناوين والدرجات الوظيفية ضمن 
موازنة الدوائر والتشكيالت بحسب 
ــب وزارة  ــة في كت ــل املبين التفاصي
ــن قبل ٢  ــة، لتثبيت املتعاقدي املالي
تشرين األول ٢٠١٩، على املالك الدائم 
ــغيلية او  ــن النفقات التش من ضم
تشكيل.وتنفيذا  لكل  التخطيطية 
ــيد  ــتمرة من الس للتوجيهات املس
ــي رعاية  ــوزراء ف ــس ال ــس مجل رئي
ــراق، وتلبية ملا جاء  املكونات في الع
ــوزاري للحكومة، فقد  في املنهاج ال
ــراراً يقضي  ــس الوزراء ق ــدر مجل أص
بإلزام الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
ــات احلكومية كافة  بوزارة واملؤسس
ــة عن  ــات الوظيفي ــض الدرج بتعوي
ــيحي  ن املس ــة املالك من املكوّ حرك
ــراً  ــه حص ن نفس ــوّ ــاء املك ــن أبن م
ــب  بحس وكل  ــرى،  األخ ــات  واألقلي
ــس  ــى مجل ــى أن يتول ــه عل منطقت
ــادي ضمان تنفيذ القرار  اخلدمة االحت
ــيق مع اجلهات املذكورة آنفاً  بالتنس
ــذه الدرجات  ــن خالل اإلعالن عن ه م
ــرعة في  أصولياً.وبهدف حتقيق الس
ــاريع اخلدمية التي ينفذها  إجناز املش
ــي  ــي واخلدم ــد الهندس ــق اجله فري
ــة واملأهولة  ــي املناطق غير اخملدوم ف

ــكان، فقد وافق مجلس الوزراء  بالس
على ما يأتي:

١-استثناء املشاريع اخلدمية املنفذة 
ــي  من فريق اجلهد اخلدمي والهندس
ــر وجتهيز  ــذ املباش ــلوب التنفي بأس
ــن تعليمات  ــادة (٣) م ــن امل ــواد م امل
ــنة  ــذ العقود احلكومية (٢ لس تنفي
ــة  املوازن ــذ  ــات تنفي ٢٠١٤)، وتعليم
العامة االحتادية النافذة، وما تتطلبه 
اخملتلفة  ــاريع  للمش التنفيذ  أعمال 
ــات البلديات واملاء واجملاري  في قطاع
ــة وأي  ــة والصح ــاء والتربي والكهرب
ــرعة  ــال أخرى، لغرض حتقيق س اعم
ــك  تل ــذ  تنفي ــي  ف ــة  واملرون ــاز  اإلجن

املشاريع.
ــي  اخلدم ــد  اجله ــق  فري ــل  ٢-تخوي
والهندسي صالحية التنفيذ املباشر 
ــروعات  ــل الواحد ملش ــة العم وجتزئ
ــوارع  ــالت واألحياء والش ــر احمل تطوي
ــتهدفة لغاية نهاية عام ٢٠٢٣. املس
واستناداً إلى توجيهات السيد رئيس 
ــي أكد عليها في  مجلس الوزراء الت
ــأن تفعيل عملية  ــابق، بش وقت س
الدفع اإللكتروني في جميع مفاصل 
ــتوى  ــا تتمتع به من مس ــا، مل حياتن
ــن احلماية واألمان واختصارها  عالٍ م
ــاهمتها في  ــد، ومس ــت واجله للوق
ــاد، فقد أقر  ــيط حركة االقتص تنش
مجلس الوزراء توصية اجمللس الوزاري 

لالقتصاد التي نصت على ما يأتي:
ــي  العراق ــزي  املرك ــك  البن ــام  ١-قي
بتسهيل إجراءات منح رخص حتصيل 
البطاقات املصرفية باستخدام نقاط 
البيع (POS)، وتقليل العموالت على 
ــتخدم  ــات التي تس ــارف واجله املص

تلك األجهزة.
ــة  ــر احلكومي ــع الدوائ ــزام جمي ٢-إل
وغير احلكومية واخملتلطة والنقابات 
ــع املراكز التي يتم  واجلمعيات وجمي
ــابات  فيها حتصيل املبالغ، فتح حس
ــر أجهزة نقاط البيع  مصرفية وتوفي
 ،(POS) ــع اإللكتروني ــة بالدف اخلاص
الدفع بواسطة البطاقات املصرفية 
لتحصيل األموال ولتمكني الراغبني 
من املراجعني بالدفع بالبطاقات، مع 
ــتالم النقدي جنباً  اإلبقاء على االس

إلى جنب.
ــة  اخلاص ــدارس  امل ــع  جمي ــزام  ٣-إل
ــة  األهلي ــات  والكلي ــات  واجلامع
ــع  ــود بجمي ــز الوق ــات جتهي ومحط

ــع  ــي جمي ــا وف ــا ومواقعه صنوفه
ــابات  حس ــح  فت ــراق،  الع ــاء  أنح
ــر أجهزة نقاط البيع  مصرفية وتوفي
 ،(POS) ــع اإللكتروني ــة بالدف اخلاص
الدفع بواسطة البطاقات املصرفية 
لتحصيل األموال ولتمكني الراغبني 
من املراجعني بالدفع بالبطاقات، مع 
ــتالم النقدي جنباً   اإلبقاء على االس
ــد رخص عمل  ــع ربط جتدي ــب، م جلن
ــة من  ــة املهن ــازات ممارس ــح إج ومن

خالل توفير تلك األجهزة.
٤-إلزام جميع املراكز واحملال التجارية 
ــات  والصيدلي ــم  واملطاع ــا  بأنواعه

ــة اخلاصة واملذاخر  والعيادات الطبي
ــويق باجلملة  ــذ التس ــع مناف وجمي
ــي  ــة الت ــات املرخص ــرد واخلدم واملف
ــا في حدود  ــي الدفع لصاحله تقتض
ــات  احملافظ ــز  ومراك ــداد  بغ ــة  أمان
ــاء العراق،  ــة في جميع أنح واألقضي
ــر  ــة وتوفي ــابات مصرفي ــح حس فت
ــع اخلاصة بالدفع  ــزة نقاط البي أجه
ــطة  ــي (POS) الدفع بواس اإللكترون
ــل  لتحصي ــة  املصرفي ــات  البطاق
ــن  م ــني  الراغب ــني  ولتمك ــوال  األم
ــات، مع  ــع بالبطاق ــني بالدف املراجع

ــتالم النقدي جنباً  اإلبقاء على االس
ــد رخص  ــط جتدي ــب، مع رب ــى جن إل
ــة املهنة  ــح إجازات ممارس عمل ومن

من خالل توفر تلك األجهزة.
٥-تتولى املصارف احلكومية واخلاصة 
ــاط البيع  ــزة نق ــر أجه ــة توفي كاف
 ،(POS) ــع اإللكتروني ــة بالدف اخلاص
الدفع بواسطة البطاقات املصرفية 
إلى اجلهات املذكورة آنفاً وغيرهم من 
ــوال الكترونياً  الزبائن لتحصيل األم

وفي جميع أنحاء العراق.
٦-إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة 
الدفع والتحصيل اإللكتروني (أجهزة 

نقاط البيع (POS)، وأجهزة الصرافات 
اآللية (ATM)، اخلاصة بأنظمة الدفع 
والتحصيل بالبطاقات املصرفية من 
رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها 
ــي املوازنة  ــك ف ــن ذل ــة، ويضمّ كاف

العامة االحتادية لسنة ٢٠٢٣.
بالدفع  ــالت  التعام ــع  ٧-إعفاء جمي

اإللكتروني (POS)من الضرائب.
ــران ٢٠٢٣. ــن ١ حزي ــدءاً م ــذ ب ٨-ينف

ــوزراء توصية اجمللس  ــر مجلس ال وأق
ــل  ــأن تأجي ــاد بش ــوزاري لالقتص ال
استيفاء الرسوم الكمركية للسلع 

ــتوردة باسم الوزارات  والبضائع املس
ــة بوزارة. حيث  واجلهات غير املرتبط
ــتيفاء  ــت املوافقة على تأجيل اس مت
الرسوم الكمركية للسلع والبضائع 
ــم الوزارات واجلهات  ــتوردة باس املس
ــا فيها هيئة  ــر املرتبطة بوزارة، مب غي
ــا لم  ــراً)، م ــي (حص ــع احلرب التصني
ل املصدر تلك  ــد على حتمّ ينص العق

الرسوم مع مراعاة الشروط اآلتية:
ــاب املوجه إلى وزارة  ١-أن يكون الكت
ــة للكمارك  ــة العام ــة/ الهيئ املالي
ــيد الوزير أو وكيل الوزير  بتوقيع الس

ل. اخملوّ

٢-أن يكون مبلغ العقد مخصصاً في 
ــة االحتادية جلمهورية  ــة العام املوازن

العراق.
ــلع  ــل املواد والس ــمل التأجي ٣-يش
املستوردة غير احملمية بقانون حماية 
املنتجات العراقية (١١ لسنة ٢٠١٠)، 
ــي  ــي تغط ــة الت ــة الزراعي والروزنام

احلاجة الفعلية للبلد.
القطاعية اخملتصة  ٤-تتولى اجلهات 
ــات  ــلع واملنتج ــم للس ــداد قوائ إع
ــد احلاجة  ــة التي تكفي لس الوطني
ــة/ الهيئة  ــد وزارة املالي احمللية وتزوي

ــكل  العامة للكمارك بالقوائم وبش
دوري كل شهر.

ــل (كل  ــي التأجي ــر ف ــادة النظ ٥-إع
ستة أشهر).وفي السياق ذاته، وافق 
ــل قرار  ــى تعدي ــوزراء عل ــس ال مجل
ــنة ٢٠٢٢)  ــوزراء (٦٥ لس ــس ال مجل
بشأن البضائع املستوردة للقطاعني 
العام واخلاص املعفاة من الرسوم في 

املنافذ احلدودية بحسب اآلتي:
ــن القرار  ــاء الفقرتني (٣، ٤) م  ١-إلغ

ويحل محلها ما يأتي:
ــن املديرين  ــق حتقيقي م (تأليف فري
ــن  ــة أو م ــر القانوني ــني للدوائ العام
ــة  الوطني ــة  (الهيئ ــن  ع ــم  له يخوّ
ــة املالية  ــوان الرقاب ــتثمار، ودي لالس
االحتادي، ودائرة العقود احلكومية في 
وزارة التخطيط ويجتمعون في مقر 
ــة  ــة للكمارك برئاس ــة العام الهيئ
ــة)، يتولى  ــوان الرقابة املالي ــل دي ممث
تدقيق طلبات اإلعفاء كافة وإحالتها 
ــة العامة للكمارك إلجراء  الى الهيئ
الالزم على وفق السياقات املعتمدة. 
واعتماد البريد اإللكتروني احلكومي 
ــم  ــالت، على ان يتم حس في املراس
ــبوع من  ــدة اس ــالل م ــب خ كل طل

تاريخ استالمه من اللجنة.
ــرار  الق ــن  م  (٥) ــرة  الفق ــل  ٢-تعدي
ــق  الفري ل  ــوّ كاآلتي:(يخ ــح  لتصب
التدقيقي املذكور آنفا باالشتراك مع 
قسم التحريات ومكافحة التهريب 
في الهيئة العامة للكمارك مبتابعة 
ــتفيدة  ــواد املعفية للجهات املس امل
ــة). ــواق احمللي ــربها لألس ــدم تس وع
ــوزراء املوضوعات  ــش مجلس ال وناق
األخرى املدرجة على جدول األعمال، 

وأصدر بشأنها القرارات اآلتية:
ــدل التعاقد مع  ــى وزارة الع اوال/ تتول
ــرطة في وزارة  ــهداء الش صندوق ش
ــركات املتخصصة  ــة، والش الداخلي
في وزارة الصناعة واملعادن، لتجهيز 
ــجيل  والتس العدول  الكتّاب  دائرتي 
ــندات  والس ــوكاالت  بال ــاري  العق
ــة، على أن يتم  ــة ذات األمني العقاري
ــديد املبالغ املتحققة من العقد  تس
بعد إقرار املوازنة، وتوفر التخصيص 

املالي وتثبيت ذلك بالعقد املبرم.
ثانيا/ إقرار توصية جلنة األمر الديواني 
ــذ  تنفي ــة  ملتابع ــة  املؤلف  (٢٢٣٨٠)
اوال-١٣)  ــرة  (الفق ــوزاري  ال ــاج  املنه
حتديداً، بحسب اآلتي:- التأكيد على 

حق جميع األحزاب املسجلة أصولياً 
ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــي املفوضي ف
ــاطها  نش ــة  مبمارس ــات  لالنتخاب
ــية الدستورية  وفعالياتها السياس
ــات كافة وفقاً  ــي اإلقليم واحملافظ ف

للقانون
ثالثا/

ــاب  ١- قيام وزارة التخطيط باحتس
ذرعات العمل املنجزة ملشروع شراء 
ــركة بوينغ،  الطائرات احلديثة الى ش
ــالق ومتويل  ــة بإط ــالم وزارة املالي وإع

املبالغ الالزمة لذلك. 
ــإدراج  ب ــة  املالي وزارة  ــي  تول  -٢
ــن  ــي ضم ــروع ف ــات املش تخصيص
ــة  العام ــة  املوازن ــون  قان ــروع  مش

االحتادية للسنة املالية/٢٠٢٣.
رابعا/ املوافقة على إلغاء الفقرة (٢) 
ــنة  من قرار مجلس الوزراء (٣٦٩ لس
ــاط (دائرة املكامن  ٢٠٢١)، وإعادة ارتب
ــود  العق ــرة  ودائ ــول،  احلق ــر  وتطوي
ــز وزارة  ــة) مبرك ــص البترولي والتراخي
ــتناداً الى قرار  ــط االحتادية، اس النف

احملكمة االحتادية العليا.
ــالم  اإلع ــبكة  ش ــل  متوي ــا/  خامس
ــارات دينار من  العراقي مببلغ (٧) ملي
ــب اآللية املتبعة  ــة بحس وزارة املالي
ــنة  ــرار مجلس الوزراء (١٥ لس من ق
ــم متويل املبلغ من مكتب  ٢٠٢٢)، ويت

رئيس مجلس الوزراء.
سادسا/املوافقة على مشروع قانون 
انضمام جمهورية العراق الى النظام 
ــي لألمن الغذائي الذي دخل  األساس
ــباط ٢٠١٨،  ــي ١٩ ش ــاذ ف ــز النف حي
وإحالته الى مجلس النواب استناداً 
ــني (٦١/البند أوالً، و  ــى أحكام املادت ال

٨٠ /البند ثانياً) من الدستور.
ــابعا/ املوافقة على إعارة خدمات  س
ــات  املعلوم ــة  تقني ــم  قس ــرة  مدي
ــويق  تس ــركة  ش ــي  ف ــاالت  واالتص
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  (اح ــط  النف
ــي منظمة أوبك  ــط)، للعمل ف النف
لتشغل وظيفة (مدير قسم خدمات 
ــنتني  ــدة س ــات Grade B ) مل املعلوم
قابلة للتجديد ملدة سنة واحدة حداً 
أقصى استناداً الى احكام املادة (٣٨) 
ــنة  من قانون اخلدمة املدنية (٢٤ لس
ــم (١٦٢٦  ــرار رق ــدل، والق ١٩٦٠) املع
لسنة ١٩٨٣)، على أن تتحمل اجلهة 
ــتحقاتها  مس ــرف  ص ــتفيدة  املس

ة اإلعارة. املالية كافة خالل مدّ
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قراءة /  يوسف عبود جويعد

ــم  لقاس ( أطالل)  ــة  رواي
ــات  ــن الرواي ــكور، م مش
القصيرة التي اتخذت من 
ــية،  ــة الرومانس الواقعي
مساراً وأسلوباً لكتابتها، 
حيث يزجنا الروائي عنوة 
ــع  م ــذار،  إن ــابق  ودون س
ــراوي  ــب بني ال ــة ح عالق
ــزي وحبيبته (آمال)،  املرك
وهو يتفاجأ برؤيتها بعد 
ــرين  عش ــاب  وغي ــراق  ف
ــأة  املفاج ــي  وه ــاً،  عام
ــتهل  اس ــي  الت ــى  األول
ــا روايته، وهي  الروائي به
ــيميائية أيضاً،  إشارة س
النص  ــنت  م ــق من  تنطل
ــدان القارئ،  ــل وج لتدخ
ــب األول،  ــات احل ألن ذكري
والعالقة العاطفية التي 
ــل وامرأة لم  ــدور بني رج ت
يكتب لها النجاح، تظل 
ــبه بناقوس يقرع في  أش
دهاليز الذاكرة، معلناً عن 
إعادة ما خزنه جتاه اآلخر، 
رافقت  ــي  الت ــداث  واألح
العاطفية،  العالقة  هذه 
ــال بطل هذه  وهذا هو ح
ــأ  يتفاج ــني  ح ــة  الرواي
مبحبوبته أمامه بعد هذه 
السنني، وقد حزن حلالها، 

ــم  ــن معال ــر م ألن الكثي
ــت أنواره في  املرأة قد خب
ــا وكيانها، وبدت  محياه
ــاب متعبة،  ــة الثي ــه رث ل
ــم  ــة حبه ــود حكاي لتع
من جديد، بعد أن طواها 
ــا  منه وأكل  ــيان،  النس
ــدت  وب ــرب،  وش ــر  الده
مالمح مرور تلك السنني 
والكبر يكسو محياهما، 
اال أن احلب ما زال يتوهج 
داخلهما، وتوقهما للقاء 
أمجاد  ــادة  وإع مرة أخرى 
هذا احلب حنني يتصاعد 
داخل روحيهما.لقد عمد 
ــار  الروائي أن يجعل مس
ــردية، بنيات  احلركة الس
ــة،  متراكب ــدة  متصاع
ــارئ،  الق ــعر  يش أن  دون 
ــوف  التي س االحداث  ما 
، ألنها بدأت  ــاً حتدث الحق
بهذا اللقاء، وسنتابع ما 
ــاً من خالل  ــدث الحق يح
دورة االحداث، لنكتشف 
أن نوال قد تزوجت، واجنبت 
ــارق  ف ــا  زوجه وأن  اوالداً، 
احلياة، وبقيت مع اوالدها 
ــه، وكانت  ــي بيت متلك ف
ــا متعبة وحزينة،  حياته
ــدا بالراوي  ــر الذي ح األم
أن  الرواية،  وبطل  املركزي 
ينبري محاوالً تغيير ظالم 
حياتها وإعادة عالقتهما 
ــدأ  ــا ب ــوء، وهن ــى الض ال
الصراع داخل منت النص 
ــزوج وله  ــه مت ــو، ألن ينم
ــاً ويعيش حياة  اوالد أيض
ــة خالية من  رتيب زوجية 
ــادة  ج ــت  العاطفة:(كان
ــة  الفرص ــاص  اقتن ــي  ف

ــيء  لتحدثني عن كل ش
ــرة  فت ــالل  خ ــه  اجهل
الغياب التي طالت ألكثر 
من عشرين سنة، لكنني 
ــفق عليها من  كنت اش
ــي  املاض ــات  ــش عذاب نب
ــم.) (ص ٢٦) وهكذا  األلي
ــداث  ــة األح ــع حرك نتاب
ــذي ظهر  ــني الصراع ال ب
الرواية،  ــل  داخل روح بط
ــال، ومحاولته  ــاة آم وحي
ــن براثن ظلم  إلنقاذها م
أن  اال  ــا،  به ــل  ح ــر  كبي
التي  ــة  والزوج ــه،  أطفال
ــن  ميك ال  ــر  أم ــه،  رافقت
ــهولة،  نكرانه بهذه الس
أن  ــتطيع  يس ــف  وكي
ــذا،   ــن كل ه ــص م يتخل
ــا والصراع  ــة ذاته واحلال
ــه حبيبته،  ــه، تعيش ذات
اللقاءات  تستمر  وهكذا 
بينهما، للوصول الى حل 
ــراف، ورفض  ــي االط يرض
الزوجية  آمال تهدمي بيت 
ــرك  وتتح ــا،  حلبيبه
ــو  ــوداً نح ــداث صع االح
ــف  تكتش إذ  ــا،  حبكته
ــم زوجها  ــال أن ابن ع آم
دخل املطعم نفسه الذي 
ــام  الطع ــاوالن  يتن كان 
فيه، فتطلب منه الهروب 

بسرعة، وملا يسألها عن 
ــن  ــرف أن اب ــباب يع االس
عم زوجها دخل املطعم، 
ــتكون كارثة  ــا س وأن رآه
ال يحمد عقباها، ودخول 
ــم  ع ــن  اب ــخصية  ش
ــو مدخل لهذه  زوجها، ه
الشخصية لتأخذ دورها 
في قادم االحداث بعد أن 
يتفاجأ قاسم  اذ  تتطور، 
النجدة  ــرطة  بسيارة ش
أمام  يقفان  ــعاف،  واالس
ــد من  ــال وحش ــت آم بي
ــام  أم ــع  يتجم ــاس،  الن
ــأل  ــا يس ــت، وعندم البي
ــن هذه  ــة ع ــل الرواي بط
ــباب، يدخل ابن عم  االس
ــواق  االس ــل  داخ ــزوج  ال
فيسأله صاحب االسواق 
أن  عن االسباب، فيخبره 
ــون  ــت باجلن ــال اصيب آم
وطلبنا االسعاف والنجدة 
ــة  مصح ــى  ال ــا  لنقله
ــراض العقلية:(دخل  االم

ــكائراً،  س ــب  طل ــل،  احمل
أن  ــا، قبل  فحصل عليه
يخرج منطلقاً بخطوات 
صاحب  ـــأله  س سريعة 
ــال، فرد عليه  احملل عن آم
إنها  ــزر،  وش ــاب،  باقتض
مجنونة، وقد أودعناها في 
(الشماعية)  مستشفى 
الطبيعي.)  مكانها  فهو 
ــيط  يستش  .( ص٥٧   )
قاسم غضباً، ويذهب الى 
(الشماعية)  مستشفى 
ــه  ل ــاً  صديق ــادف  ليص
ــو مدير  ــرمي، ه ــمه ك اس
ــفى،  املستش ــذه  ه
فيتعاون معه إلخراجها، 
كونها بعيدة عن اجلنون.
ــا  ــاورة بينهم ــد مح وبع
ــى احلل، يجد  للوصول ال
ــم أن الشرع والدين  قاس
ــا إنهما  ــل ذلك، كم يحل
ــب أن يرتبطا ليعيش  يج
ــي ربوعهما التي  احلب ف
ــاف، وغزاها  أصابها اجلف

ــال  آم ــت  احلرمان:(تفهم
ــعر به من اغتباط،  ما أش
ــواء  غل ــن  م ــت  فخفف
وبدأت   ، عليّ اعتراضاتها 
ــع تصوراتي،  م ــاوب  تتج
ــت : اعلم أن عزميتي  وقال
القوية التي تراها اآلن لم 
ــوال دعمك،  ــن لتولد ل تك
ــدك، ووقوفك معي،  وتأيي
ــي محنتي  ــد كنت ف فق
ــن أزري،  ــد م األخيرة تش
ــى عالم  إل بيدي  ــذ  وتأخ
ــع.) (ص  ــة، والواق احلقيق
ــوي آخر  ــذا نط ٨٧ ). وهك
ــات  ــن صفح ــة م صفح
ــي  للروائ ــالل)  (أط ــة  رواي
ــي  ــكور، الت ــم مش قاس
ــي  ــس عاطف ــت بح كتب
رومانسي، وأحداث حتمل 
حرارة الواقع. من إصدارات 
دار السرد للطباع والنشر 
والتوزيع – بغداد – شارع 

املتنبي لعام ٢٠٢٢ 

6ثقافية

 

نص

من جداك, حتاماً عليّ ان افيض هوىً
ــن  ــالت, م ــاء جمي ــاء,, نس ان أري كل النس

جداكِ
فكلهن نساء

نعم ,,  بتاج حواء هي ملكة
شعرٌ يسبح  على األكتاف

يُسبحُ بدقات قلبكِ
ــزر  ــان اجلُ ــي احض ــى ف ــل اذا غف ــل اللي مث

وابتسامة الصباح
هكذا أنا استقرأ النساء...

ها, هنا اشعر برائحة الطيوب 
بنهمة  عصف الذكريات

وثبت اقفز واقفز 
علي ان أعود لذكريات املدينة السعيدة

ــهوا على  ــث عن ذكريات تركتها س وان ابح
اجلدران

كيف لي ان أرى اجلمال من غير موعد
ــي ان أتقبل ذلك الهجر الذي لم يكن في  عل

البال
اسرح بحاضري وألج الصبا

ــت طفولة واليوم  ــت فرصة لن تعود كان كان
عمرٌ قضى

ذكريات كلها
ال اكتب أي شيء

ذكريات كلها لي انا وحدي
ال تستقرأ أدبي بأنهُ لكم

فالغوادي مظلة لي في الشوارع
ــؤبوب و املدينة تتراشق  ــتاء والش في   الش

بزيد االمطار
انا اسمعه يدمدم بنزق لن يتغير شىء

نفس الصيبُ الذي جاء من قابل هو نفسه
واملظلة هي هي نفسها

ــق  ــاعر الوام ــك الش ــا ذل ــجٍ  ,, أن ــا  مش وان
السامق

الذي يلقي قصائده حتت املطر
قصائدي تخدد الورق وتُهدهد على القلوب

وحترك تلك املشاعر
لن انثني

لن حتاورني نفسي
انا كل يوم وفي كل ساعة وكل حلظة

انا في كل يوم بشىء من االشياء
سأهجر نفسي واحاورها

ــي  تنتظرن ــت  كان ــرأة  أم ــم  حل ــأحقق  س
وتراقبني

من خلف ستار النافذة
سألبي حوارها مع املرآة
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البينة الجديدة / علي شريف 
ــاء والكتاب فرع  ــاد االدب ــق احت أطل
ــل برنامجه الثقافي  محافظة باب
الفصلي للعام اجلديد ٢٠٢٣  دورته  
ــم  الناقد  ــت اس ــة حمل الثقافي
ــو خضير) في  ــور محمد أب (الدكت
ــي دي  ــي( ب ــت ف ــة أقيم احتفالي
ــات  ــت  فعالي ــول ) تضمن ــي م س
ــة وفنية و بحضور جمع من  ثقافي
األدباء والكتاب واملهتمني بالشأن 
ــل الذي  ــتهل احلف ــي. واس الثقاف
ــوراء الربيعي  ــاعرة ح ــه الش إدارت
ــاعر  ــة رئيس احتاد بابل الش بكلم
ــلط  أمنار مردان قائال:إن احتادنا يس
ــهد  املش ــي  مبدع ــى  عل ــوء  الض
ــي البابلي تقديرا جلهودهم  الثقاف
ــي  الثقاف ــم  وحضوره ــم  وجتاربه
والعلمي. ثم القى الناقد الدكتور 
ــة بهذه  ــر كلم ــد أبو خضي محم
ــة  ــهدت االحتفالي ــبة. وش املناس
ــعراء بابل كل  قراءات شعرية لش
ــد االمير و  ــاعرة ليلى عب ــن الش م
ــم الصاحلي  ــكر حاج ــاعر ش الش
ــي وصادق  ــي البابل ــني عوف وحس
ــني ابن خليل  ــيخ باقر وحس الش
ــى  وعل ــردان   م ــل  فيص ــزة  وحم
ــش االحتفالية افتتح معرض  هام
ــكيلي نظمته جمعية( صوت  تش
ــات  فنان ــاركة  مبش ــي)  احل ــن  الف
ــل وزعت  ــي ختام احلف بابليات.وف
ــي حفل  ــاركني  ف ــا بني املش هداي
ــني  وفنان ــعراء  ش ــن  م ــاح  االفتت

وفنانات.

@›ibi@lb�n◊Î@@ıbiÖc@Öb§a
@øb‘r€a@È©b„äi@’‹�Ì
ÜÌÜ¶a@‚b»‹€@Ô‹ñ–€a

حمدي تموز

ــاةٍ  ــوقِ جن  بِط
ــكَ ــقٌ أمس (غري

إليهِ  فرَنَتْ  لِ  بالوَصْ ــبّثُ  يتش
(. ظمأَى تَتُوقُ للوجدِ

ــة. وقفت  يّ فِضِّ ــةً  ترتدي هيئ
قليالً عند مدخل املطعم وهي 
تنظر إلى األماكن ثمّ جلستْ 

بكبرياءَ مع وِحدتِها غيرَ آبهةٍ 
 ، ــا الغريقُ ــي الصالة. أمّ مبن ف
ــو إليها باحتراسٍ من  فبدأ يرن
رُكنهِ البعيد. لم متُر ثوانٍ حتى 
ــررتْ  تغيير مكانها لتَتوارى  ق
ــجرة  ــواءِ ش ــفَ أض ــه خل عن
ــحبتْ  ، س ــالد. هناكَ عيد املي
ــاً من  ــيجارةً وطلبتْ كأس س
ــنة. لكن، ما  شرابِ رأس الس
ــن غليونها حتى  أن انتهت م
عادت لنقل متاعها إلى أقصى 
الصالة، لتكون على مسافة 
ذراعني من الفرقة املوسيقية. 
حُ الغريق  حينها، لم يتردد املالّ
ــا بذريعةِ أن  من االقتراب منه
يطلب أغنيةً من عازف العود 
ــيئاً من  ــرّك ش ــى أن يُح عس
سكون تلك امليساء. لم تسري 

ــى تناغمت  ، حت ــوانٍ ــوى ث س
يّ مع  صاحبة الفستان الفضّ
األغنية، وهكذا أرسلَ الغريقُ 
أوّلَ نداءٍ للوصلِ بينهما وباتَ 
يُناجي أمالً ضنيناً، حتى أتتْهُ 
ــه وعاءَ  ــتعير من النادلةُ لتس
ــيدة. هنا  الثلجِ إلى تلك الس
ــهُ وراح يُراهنُ بأنّ  ــق خيال أطل
فرصة التقرّبِ من ذلك اللغزِ، 
احتاجتْ  قريباً، متى  ــى  أمس
ا  أميرتهُ إلى املزيد من الثلج.أمّ
احلفلةُ فراحت تفيضُ بالغناءِ 
وِّ عقرب الساعةِ  والطربِ مع منُ
ــنة اجلديدة،  ــن الس ليعلن ع
وراحت األنغامُ تُداعب جنمتنا 
ــعرُها  شَ ــص  ليرق ــة  ي الفضّ
ــوةً ولتمأل  ــني نش ــني الكتف ب
ــا  ــا، م ــداً. لكنّه ــاً جدي كأس

 ، ــى النادلةِ ــير إل كادت أن تُش
ــا كالبرقِ  ــبَ صاحبُن وث حتى 
ا  ــج إليها. أمّ ــالً وعاء الثل حام
ــامةً  ابتس ــهُ  أعارتْ ــد  هي فق
ــى صفرِ ما  ــةً أعادتْهُ إل بخيل
، لينتظر صولةً  ــروعِ قبل الش
ــوى بُرهةٍ  ــم متضِ س جديدة.ل
ــرة، حتى  تهِ اخلاس ــى حرَكَ عل
م صوبَها  ــدّ فتق  ، ــالُ احل تكرّرَ 
رين من  جَ ــسَ حَ ، ثمّ غمَ بثقةٍ
ــها  الدافىءِ في كأس ــهِ  ثلج
ــدارَ الصمت في  شَ ج ــدِ ليَخْ
تْهُ صاحبةُ  بَ ــرّة، فحَ ــذه الكَ ه
لَها  ــرةٍ ناطقةٍ حمَ الداللِ بنظ
الغارقة  ــبتهِ  إلى خش بزَفافٍ 
ن  ــا ذبذباتٌ مِ ــادلَ بينهم لتتب
ــاخنة. وبينما راح  مشاعرٍ س
ــنة،  ــام الس ــوي أي ــل يط اللي

أتْ إليهِ بإشارةِ وصلٍ تدعوه  أومَ
ِّرَ  زَن م ليُ ــدّ ــث هي، فتق إلى حي
ها،  يُراقصُ ــهِ  بيمين ــا  رَه خصْ
راً  ى فيها صاهِ اجلَوَ ــتعرَ  ليَس
يانَها.  ــا كَ ــانٍ أعي ــدَ حرم جلي
نتْ األغاني  ــكَ ، س وفي حلظةٍ
 ، ــنةِ زناً على آخرَ ثواني الس حُ
، فهمَّ ليشكرها  كنَ احلفلُ وسَ
، لكنّ  ــهِ الغارقِ عائداً إلى زورق
، وطوقُ  ــقَ بيَسارهِ شَّ مالكاً تعَ
ــا إليه، فأحكمَ الغريقُ  جناةٍ رَن
ــن كلّ  ــى اجملدِ م ــةَ عل القبض
أطرافه، وفاضَ الوَجدُ بينهما 
ــى  ــام، حت ــن الهي ــاً م أمواج
ــدٍ في اليوم  ــهُ على موع تْ ودّعَ
جى  ــلَ الدُّ ــي بعد أن يرح التال
ــرارُ.لم  واألس ــمَ جنومهُ  ليُلمل
ينمْ صاحبُنا فجر ذلك اليوم، 

فالغبطةُ سمتْ على النُّعاس 
بعدما وطأت أحالمه في وطنِ 
، لمْ  ــرَ ترحالٍ بني غيدٍ الروح، إث
. تركها  هنَّ وطنُ ــد في أرضِ يجِ
النهارُ  ــف  انتص ــى  لتنام حت
ــالةٍ واتسابيّة،  ليُحيِّيها برس
هُ معها. فكانتْ  دَ موعدَ وليؤكّ
ال  ــذر،  لتقول:أعت ــارهِ  بانتظ
داً.  جدّ ــي مُ ــتطيع أنْ نلتق نس
اً  لقد أخفيت عنكَ شيئاً مهمّ
ــي معكَ  تعت ــس، فمُ ــة أم ليل
لبتْ صراحتي، ولن أنسى ..،  غَ
تَبي، فليس  ا عَ فسامحني. أمّ
إالّ على الهوى، وكيفَ نسيتُ 
ــوق جناتكَ  ــأترك ط من أنا. س
لي،  اآلن، فحرِّرْ طوقَكَ من وصْ
ــتَ عامي  ــم بأنك اختزل واعل

برقصةٍ وساعتني. 

البينة الجديدة / ستار الجودة
الشناشيل احد  أهم الشواهد 
ــي الهوية  ــة التي حتاك املعماري
ــة  العراقي ــدن  للم ــة  اجلمالي
ــة  القدمي ــا  وإزقته ــا  واحيائه
ــة  فلكلوري ــم  ،معال ــا  وبيوته
ــوالت  التح ــى  عل ــاهد  ش و 
ــي  ــة الت ــة واحلضاري االجتماعي
ــات  ومحافظ ــدن  م ــا  به ــرت  م
ــل احلفاظ على  ــراق ومن اج الع
ــذه املعالم  ــة له ــة الفني الهوي
ــام  اق ــة  والفولكلوري ــة  التراثي
ا خاص  ــوال معرضً ــف اجل املتح
الفن   ــيل.ويبقى  الشناش ــن  بف
ــكيلي هو اللغة البصرية  التش
ــر على  اجلامعة لكل بني البش
مختلف مشاربهم بدون مترجم 
ــكيلي )العديد  وله ( الفن التش
ــة «فن   من املدارس ومنها مدرس
ــيل» وهو تكنيك فني  الشناش
يقوم على جتميع أشكال  بالفن 
لتكوين عمل  والرسم  املعماري 
ــتخدام التقنية  فني جديد باس
ــر  ــى التأثي ــه عل ــان وقدرت للفن
ــال اليدوية  ــاط االعم ــني أوس ب

ــن الفن  ــوع م ــومات كن و الرس
ــي. وألهمية هذا النوع من  التراث
الفن وتأثيره بالذائقة  اجلمعية 
،اقام  املتحف املتجول الثقافي 
ــيل   حتت  ا لفن الشناش معرضً
ــيل ظاهرة  عنوان «فن الشناش
ابداعية» لنشر التبادل الثقافي 
ــهد  ــي  والعلمي في املش والفن
ــح  ــي ، أفتت ــكيلي العراق التش
ــس املتحف  العرض مدير ومؤس
ــتاذ  االس ــي  الثقاف ــول  املتج
ــتراك مع  ــراد» باالش ــم ط هاش
ــكيلي عادل اصغر  الفنان التش
ــات  قام ــن  م ــة  نخب ــور  وحض
ــم على  قاعة  ــن واالدب وأقي الف
ــي  ــلة املتنب ــي قش ــف ف املتح
ــي  ــة املاض ــوم اجلمع ي ــاح  صب
وتأتي هذه التجربه الفريدة  من 
نوعها والتي لم يألفها املشهد 
قبل  ــي من  العراق ــكيلي  التش
ــي  ــاور الت ــى  احمل ــالع  عل ،لإلط
ــة  البصري ــوص  النص ــدت  جس
ــال  االعم  . ــيل  الشناش ــن  بف
ــكلت انعطافة  التي عرضت ش
ــهد  املش ــة  بني ــي  ف ــة  إيجابي

أثنى اجلمهور  التشكيلي حيث 
الذي حضر العرض   على رصانة 
االعمال الفنية والتنظيم اجليد 
للمعرض  من قبل القائمني على 
ــكرهم  ــرض و أبدوا ش ادارة املع
الذين  ــاركني  ــم للمش وتقديره
ساهموا باشاعة ثقافة االبداع 
ــر. األعمال  ــي للعالم عب العراق
ــة الفنية التي  ــة و اللوح اليدوي
ــوا  ــم  وحث ــى مترج ــاج ال ال حتت
ــات  جميع املنظمات  واملؤسس
ــارض .   ــذه املع ــل ه ــة مث ألقام
ــر املتحف  ــه قدم  مدي من جانب
ــاركني  املش ــع  جلمي ــكر   الش
ــى  ــة وال ــاهمتهم الفعال ومس

ــائل االعالم واجلمهور لدعم   وس
ــالة للعالم  الفن و إيصال الرس
ــرة   ــع بفك ــب اجلمي ــا  رح .كم
العروض واالنفرادية وأشاروا على 
ــذه  املعارض  ــل ه ــة مث ان  إقام
ــتلزمات  مس ــر  وتوفي ــة  الفني
ــود  ــتركني  وبجه ــاح ملش النج
ذاتية يساهم بنشر مبادئ الفن 
امللتزم والروح الوطنية  رغم كل 
التحديات واالرهاصات  ،ورسالة 
ــأن البيئة  ــم  ب ــان للعال اطمئن
ــة  ــة متعافي ــة العراقي الثقافي
ــاركني فتح  ومنتجة.ومتنى املش
ــني اجلميع  ــاون فني  ب ــاق تع اف
ــي   النعيم ــعد  س ــني   الفنان  ،

وصادق السعدي وصباح  الفيلي 
املعرض  ــة  إقام ــرة  فك إصحاب 
الشناشيل»قالوا،  «بفن  اخلاص 
ــه ذاتية  ــود جماعي ــه و»بجه أن
استطعنا من إقامة هذا املعرض 
، وجاءت الفكرة من خالل رصدنا 
للذائقة اجلمعية التي تركز على 
لوحات رسم وعمل الشناشيل 
ــرى  ــدارس االخ ــع امل ــني جمي . ب
ــهد  ــى أن «املعرض ش ــت إل .ولف
عرضاً للوحات فنية من مدرسة 
ــا وهذه  ــيل حصريً فن الشناش
ــهد  ــهدها املش ــرة لم يش ظاه
ــراق  فالكل تعود  الفني في الع
ــدارس  امل ــف  مختل ــع  يجم ان 
التشكيلية ، واشاد بالدور الذي 
ــات الفن كعناوين   اقامته فراش
مميزة بهذا الفن ولهن العديد من 
اإلبداعية  واالعمال  ــاركات  املش
ــاركني   املش ــع  جمي ــك  وكذل
ــة  كبيرة  ــر املعرض نخب .وحض
من  نقاد و رواد الفن التشكيلي 
ــن  م ــدد  وع ــر  كبي ــور  وجمه
وسائل االعالم احمللية والعربية 
ــة وكان املعرض ناجح  واألجنبي

ــاد  ــار نق ــهادة كب ــاز بش بإمتي
أدباء  ــن  ــكيلي وم التش ــن  ألف
وفناني العاصمة بغداد .مسك 
ختام املعرض توزيع الشهادات  
التقديرية  من قبل عناوين الفن 
واالعالم واخلط على املشاركني  
ــة  اجلماعي ــور  الص ــاط  والتق
بهذه املناسبة  كما وزع فولدر  
ــرض جلميع   ــاص باملع ــاج خ وب
ــخصيات  الش ،و  ــاركني  املش
ــاهمت بنجاح املعرض  التي س
تقديرًا لدورهم املتميز . نتمنى 
ــع  اجملتم ــات  منظم ــذوا  حت ان 
ــة  األهلية  ــات الفني واملؤسس
ــة  منظم ــذوا   ح ــة  واحلكومي
املتحف اجلوال وتدعم الطاقات 
ــر  وتوف ــب  واملواه ــابة  الش
ــدمي منجزهم   ــالذًا لتق ــم م له
ــف حجز  ــا و ان تكالي خصوصً
ــرض   ــف املع ــات ومصاري القاع
ومتنعهم  الشباب  تثقل كاهل 
من تقدم كل ما هو جديد و حتد  
من ابداعاتهم االمر الذي جعل 
القائمني على ادارة املتحف بان 

تكون كل املشاركات مجانية.
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ــة  النزاه ــة  هيئ ــس  رئي ــتقبل  اس
ــدر حنون) في  ــة القاضي (حي االحتاديَّ
ــة االحتاديَّة  ــرّ الهيئة رئيس احملكم مق
ــد  محم ــم  (جاس ــي  القاض ــا  العلي
عبود)، ومتَّ التباحث في قضايا النزاهة 
ــيادة  ــال العام وس ــى امل ــاظ عل واحلف
ــة  احملكم ــس  والقانون.رئي ــتور  الدس
د أنَّ واجب الهيئات  االحتاديَّة العليا أكَّ
املُستقلَّة العمل على سيادة القانون 
ــدة  والوح ــعب  الش ــروات  ث ــة  وحماي
ــعب  ــى أنَّ الش ــيراً إل ش ــة، مُ الوطنيَّ
ــودُ  دٍ تس وحَّ ــراقٍ واحدٍ مُ ــب في ع يرغ
ــتور والقانون، الفتاً إلى  فيه روح الدس
أنَّ العراق ميتلك طاقاتٍ بشريَّة وثرواتٍ 
ــى النهوض  ــادرٌ عل ــة وهو ق اقتصاديَّ
ــاتٍ قويَّةٍ ورصينةٍ تأخذ  س وبناء مؤسَّ
ــار والتنمية. ة اإلعم ــكَّ بالبلد إلى س

د  ــم محمد عبود) شدَّ القاضي (جاس
ــات الدولة من  س ؤسَّ ــر مُ ــى تطهي عل
ــاد وأدرانها، داعياً إلى  دنس آفة الفس
ختلف  ــادات اإلداريَّة في مُ اختيار القي
ــات الدولة وفق مواصفاتٍ من  س ؤسَّ مُ
ــروح الوطنيَّة  ــالص وال ــة واإلخ املهنيَّ
ــاء  ــم وأعب ــعور بحج ــة، والش العالي
ــيمة أثناء  ــؤوليَّة الوطنيَّة اجلس املس
ــي يُعوِّلُ  ة الت ــذه املهمَّ االضطالع به

ــادة ثقة  ــاد والبالد في إع ــا العب عليه
ــد  الدولة.وأكَّ ــات  س مبُؤسَّ ــور  اجلمه
ــيق بني  م والتنس ضرورة العمل املُنظَّ
ــزة الرقابيَّة؛ من أجل جني ثمار  األجه
ــاً أنَّ  وضح ــة، مُ ــود املضني ــذه اجله ه
ــادٌ كبيرٌ  ــمني، فس ــاد على قس الفس

ــاد  ــادٌ صغيرٌ، الفتاً إلى أنَّ الفس وفس
ــرٍ على ثقة  ــكلٍ كبي ر بش الصغير أثـَّ
ــدِّه يُقدِّمُ  ف العامّ بع ــن باملُوظَّ املُواط
ا الفساد الكبير فقد  ، أمَّ ةً خدمةً عامَّ
وصفه بأنَّه خطرٌ كبيرٌ جداً، ومحاربته 
ــيَّةٍ  ــتراتيجيَّاتٍ سياس حتتاج إلى اس

ــاهم  ، إذ س ــةٍ ــةٍ واجتماعيَّ واقتصاديَّ
مُساهمةً كبيرةً في عرقلة بناء الدولة 
وأعاق عمليَّات االستثمار واإلعمار.من 
ــة القاضي  ه رئيس الهيئ ــوَّ ــه، ن جانب
(حيدر حنون) بأهميَّة احملكمة االحتاديَّة 
ــا في  ــوم به ــي تق ــا واألدوار الت العلي

حفظ النظام الدميقراطيِّ عبر الرقابة 
ــني واألنظمة  ــتوريَّة القوان ــى دس عل
ــتور،  ــير نصوص الدس النافذة وتفس
ــأ عن  والفصل في القضايا التي تنش
ــيداً  ش ــني االحتاديَّة، مُ ــق القوان تطبي
بدور القضاء الذي يعمل حتت إشرافه 
ــيق  حققو الهيئة، والتعاون والتنس مُ
داً أنَّ استمرار  ؤكّ الكبير مع الهيئة، مُ
ــيق كفيل برفع  ــك التعاون والتنس ذل
ــاد. رئيس  كافحة الفس ــتويات مُ س مُ
ة  ــيَّ الهيئة أوضح أنَّ األجواء السياس
ناسبةٌ  ــكيل احلكومة اجلديدة مُ وتش
ــة  ــةٍ ملُكافح ــواتٍ حقيقيَّ ــدء خط لب
الفساد، ال سيما أنَّ منهاج احلكومة 
ــاد وإيقاف  ــن مكافحة الفس جعل م
ــن أولويَّاتها عبر  ــدر باملال العام م اله
الةٍ ملُكافحته ووضع حدٍّ  بناء أدواتٍ فعَّ
ــة تعمل على  ــى أنَّ الهيئ ــه، الفتاً إل ل
ــذه اآلفة  ــعب بخطورة ه توعية الش
واجهتها  وضرورة تكاتف اجلميع في مُ
تأكيده  ــدِّداً  ج رتكبيها، مُ مُ الحقة  ومُ
ــري وفق القوانني  أنَّ عمل الهيئة يس
ــاط  واالحتي ــرُّز  التح ــع  م ــذة  الناف
ــع املُتَّهمني  ــن في التعامل م الكبيري
أثناء التحقيق معهم واحترام حقوق 

اإلنسان.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة التربية، امس االول الثالثاء، 
ــى  ــة األول ــى املرتب ــراق عل ــول الع حص
ــتدامة  ــابقة زايد لالس ــاً في مس عاملي
ــاركة ١٥٢ دولة عاملية و٤٣٥٨  ٢٠٢٣ مبش
ــتداماً.  وقال وزير التربية،  مشروعاً مس
إبراهيم نامس اجلبوري، إن اإلجناز الكبير 
ــة املوهوبني في  ــه مدرس ــذي حققت ال
نينوى بإحرازها املركز األول في مسابقة 
ــى  ــتدامة ٢٠٢٣) عل ــد لالس ــزة زاي (جائ
مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ــة العاملية  ــدارس الثانوي ــن فئة امل ضم
التي أقيمت في دولة االمارات من خالل 
مشروعهم املُسمى (روح احلياة).  وأضاف 
اجلبوري مخاطباً الطلبة املوهوبني إننا 
ــاز الذي حققتموه  اليوم نحتفل باإلجن
ــر مع ١٥٢ دولة  في ظل التنافس الكبي
ــتداماً ،  ــروعاً مس ــة و ٤٣٥٨ مش عاملي

ــاركتكم  ــم وملش ــني  لك ــا متابع وكن
خطوة بخطوة مع إخوتكم وأشقائكم 
ــنبقى معكم يداً  ــم وس ــن دول العال م
ــون إليه  في  ــى ما تصب ــد لتصلوا ال بي
ــكره  م وزير التربية ش ــتقبل.  وقدّ املس
ــة؛ ألنهم  ــاء أمور الطلب ــرهُ ألولي وتقدي
أجنبوا هذه الطاقات الفريدة التي رفعت 
ــيراً  راية العراق في احملافل الدولية، مش
ثل طموح  إلى أن هذا الفوز الذي حتقق ميُ
ــة  ــراق على قبول التحدي واملنافس الع
ــى فرص، داعياً إلى  وحتويل التحديات إل
نشر قصة النجاح التي سطرتها هذه 
ــل بصمة  ث ــة التي متُ ــات املبدع األيقون
ــاز .  وحضر حفل  ــة بامتي ــر عراقي فخ
ــابقة،  ــماء الفائزين في املس إعالن أس
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس 
ــاء  دولة اإلمارات العربية املتحدة، ورؤس

كوريا اجلنوبية وأذربيجان وأوغندا.  

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الصحة، امس االول الثالثاء، استقبال 
ــة مرضية في ملعب جذع النخلة ليوم  ٢٠١ حال
ــفى املتنقل  ــوزارة ، أن املستش ــد. وذكرت ال واح
ــرف الطوارئ االربعة  ــع الى وزارة الصحة وغ التاب
ــات امللعب من ضمنها غرفة  املوجودة في مدرج

الطوارئ اخلاصة بالالعبني واحلكام استقبل امس 
ــون الثاني ٢٠١ حالة مرضية  االول االثنني ١٦ كان
ــة طارئة الى  ــيطة ومت احالة ١٥ حال طارئة وبس
املستشفيات اخملتصة لغرض استكمال العالج 
ــل علي مبارك  ــب احلالة املرضية.وقال نوف وحس
التميمي رئيس الفريق الطبي في خليجي ٢٥ من 
ــرة، ان احلاالت املرضية  ــرة صحة البص دائ
التي مت استقبالها   كانت حرجة وطارئة 
ــيطة مت احالة ١٥  ــي البس ــة ال باالضاف
ــة حرجة اما باقي احلاالت مت  حالة مرضي
اعطاء العالج الالزم وجتاوز مرحلة اخلطر 
ــي متخصص واجهزة  من خالل كادر طب
ومستلزمات طبية حديثة.واشادت وزارة 
الصحة بـجهود جميع املالكات الطبية 
والصحية والتمريضية واجلهات الساندة 
مبا قدمته من خدمات عالجية منذ بداية 

بطولة خليجي ٢٥ في البصرة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتاني ، أن اخلالفات  أعلن احلزب الدميقراطي الكردس
ــع االحتاد الوطني داخلية، وفيما أكد القدرة على  م
ــواب االحتاد الوطني  ــار الى أن مقاطعة ن حلها، أش
ــال النائب عن احلزب  ــات البرملان غير وارد.وق جللس
ــة إقليم  ــان رئيس حكوم ــليمان، إن بي ــريف س ش

ــتان مسرور بارزاني بشأن اخلالفات مع  كردس
ــتاني، متثل خارطة  ــاد الوطني الكردس االحت
ــاكل، مبينا ان اخلالفات  طريق حلل تلك املش
مع االحتاد جاءت بسبب مسائل متعلقة في 
ــاف، أن اخلالفات حصلت  داخل اإلقليم.وأض
ــن حكومة االقليم  ــحاب االحتاد م بعد انس
ــوزاري الذي زار  ــاركته في الوفد ال وعدم مش
ــط النفوذ  ــى محاولة بس ــداد، إضافة ال بغ
ــدم التفاعل احلقيقي مع احلكومة فضال  وع
عن اخلالف حول الواردات، مشيرا الى أن هذه 
ــع بغداد. ــر على العالقة م ــات لن تؤث اخلالف

ــك اخلالفات  ــى حل تل ــا قادرون عل ــد أنن وأك

ــيرا الى  ــبة لها، مش وجتاوزها ووضع احللول املناس
ــداد تدخلت حللحلة تلك  ــض األطراف في بغ أن بع
ــاد الوطني.وتابع  ــي واالحت ــاكل بني الدميقراط املش
ــان النيابية  ــع اللج ــتطع توزي ــم يس ــان ل أن البرمل
ــكل الصحيح، موضحا أن عدم حضور نواب  بالش

االحتاد جللسات مجلس النواب غير وارد.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيادة»  «الس ــي  حتالف ــراط  انخ ــم  رغ
ــات يعرف  ــا ب ــنيني فيم ــزم» الس و«الع
ــكل  ــة»، الذي ش ــف «إدارة الدول بتحال
حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني 
ــيعية والكردية،  ــاركة القوى الش مبش
ــران اخلالفات التي يخفيها رماد  إال أن ني
ــتعرة  ــكلي ظلت مس ــف الش التحال
ــا تبرز على  ــط، وغالباً م ــى طول اخل عل
ــكل تصريحات عدائية بني األطراف  ش
ــجار في منزل رئيس السيادة  آخرها ش
تخلله تبادل للسباب بحسب تصريح 
اجلبوري  ــعان  السني مش ــي  للسياس
ــط.  وتفجر  ــرق األوس ــة الش لصحيف
ــراع جديد  ــالل اليومني األخيرين، ص خ
ــس النواب محمد  قدمي بني رئيس مجل
ــى حتالف  ــذي ينتمي إل ــي، ال احللبوس
ــيادة»، والنائب ليث الدليمي عن  «الس
ــي  حتالف «العزم»، بعد أن قام احللبوس
ــد  ــابقة» كان ق ــتقالة س ــول «اس بقب
تقدم بها الدليمي من عضوية البرملان.  
وحسب كتاب صادر عن األمانة العامة 
ــال  ــس، ق ــن أم ــواب، أول م ــس الن جملل
ــى املادة  ــتناداً إل ــي فيه، «اس احللبوس
ــس النواب  ــون مجل ــن قان ــاً) م (١٢ثاني
ــنة ٢٠١٨،  ــم (١٣) لس ــكيالته رق وتش

فقد تقرر إنهاء عضوية ليث مصطفى 
حمود الدليمي في١/١٥/ ٢٠٢٣ بناءً على 
ــبق أن قام احللبوسي  استقالته».  وس
بتحريك قضية استقالة الدليمي بعد 
أشهر من إجراء انتخابات   (تشرين األول) 
ــويات سياسية حالت  ٢٠٢١، لكن «تس
دون البت بها».  من جانبه، عدَّ الدليمي 
، القرار «ديكتاتورية ومحاولة إلخضاع 
ــال  وق ــي)».  (احللبوس ــه  إلرادت ــواب  الن
الدليمي في «تغريدة» «تفاجأنا بإجراء 
ــس مجلس  ــذه رئي ــر اتخ ــفي آخ تعس
ــي بإصدار أمر  النواب   محمد احللبوس
ــر قانوني بإنهاء عضويتنا من  نيابي غي
ــن، إذ  ــاف «نح ــواب».  وأض ــس الن مجل
ــتنكارنا لهذا  ــتغرابنا واس نسجل اس
ــب في الوقت  ــر املبرر، نراق التصرف غي
ذاته املوقف الرسمي لتحالف السيادة 
والكتل النيابية األخرى، والزمالء أعضاء 
ــف رادع  ــواب   التخاذ موق ــس الن مجل
ــتهداف  للديكتاتورية واالنفرادية واالس
ــلطة بشكل  ــتمر واستغالل الس املس
ــه وهذا  ــاع النواب إلرادت ــلبي إلخض س
ــك».  وفي  ــا كلفنا ذل ــا نرفضه مهم م
تصريحات لقناة إخبارية، قال الدليمي 
ــة  كتاب ــى  عل ــره  أجب ــي  «احللبوس إن 
ــتقالته أثناء االتفاق على الترشيح  اس

ــواب كي يرغمه  النتخابات مجلس الن
ــره املتعلقة  ــة أوام ــى إطاع ــاً عل الحق
بالتحالف السياسي».  النائب السابق 
ــل بدعوى  ــوري، الذي أقي ــعان اجلب مش
ــم  ــة رغ ــهادة ثانوي ــه ش ــدم امتالك ع
ــالث دورات  ــة البرملان لث ــغله عضوي ش
قبل احلالية، قال للصحيفة (١٧ كانون 
ــجاراً حاداً وقع بني  الثاني ٢٠٢٣) إن «ش
ــر في  ــالم مط ــب س ــي والنائ احللبوس
ــيادة خميس  ــف الس ــت رئيس حتال بي
ــباب والكالم  ــى الس ــر، وصل إل اخلنج
ــذي قد  ــر ال ــني». األم ــني االثن ــذيء ب الب
ــات القائمة  ــف عن حدة الصراع يكش
بني القوى والشخصيات السنية التي 
ــي من  ــى إقالة احللبوس ــي إل قد تفض
ــان، وتالياً انفراط  ــة البرمل منصب رئاس
ــف  املؤل ــة»  الدول «إدارة  ــف  ــد حتال عق
ــر اللندني.   ــب التقري للحكومة. بحس
بدوره، عد حتالف «العزم» الذي يتزعمه 
النائب مثنى السامرائي، قرار استبعاد 
ــي «سلوكاً  الدليمي بقرار من احللبوس
ــتبدادياً»، مطالباً رئيس اجلمهورية  اس
ــيد بـ«التدخل». وعبر  عبد اللطيف رش
ــتغرابه  ــن «اس ــي بيان، ع ــزم»، ف «الع
ــديد جتاه األمر النيابي املتداول في  الش
ــادر بتوقيع رئيس  ــائل اإلعالم الص وس

ــي ملا يتضمنه  البرملان محمد احللبوس
ــوري  ــتبدادي وديكتات ــلوك اس ــن س م
ــة مجلس  ــد مكانة عضوي ــح ض فاض
ــإرادة  ــي منحت ب ــي الت ــواب العراق الن
ــه اتخذ  ــه»، معتبراً أن ــعب وصوت الش
بـ«طريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد 
ــي، فضالً  ــه بالرأي السياس اخملالفني ل
ــة والواضحة  ــه الصريح ــن مخالفت ع
ــي للمجلس».   الداخل ــام  النظ لقانون 
ــة النائب جاء  ــاف أن «إنهاء عضوي وأض
دون الرجوع جمللس النواب، مستنداً في 
ذلك إلى استقالة ابتزازية مسبقة غير 
قانونية وغير مؤرخة، وال يعتد بها، وهي 
تخالف املادة الدستورية ٣٩ ثانياً، التي 
ــوز إجبار أحد على  تنص على أنه ال يج
االنضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة 
ــتمرار  ــاره على االس ــية، أو إجب سياس
ــع «انطالقاً  ــة فيها».  وتاب في العضوي
ــة  ــتورية والقانوني ــس الدس ــن األس م
ــس اجلمهورية  ــة نطالب رئي واألخالقي
ــتور باالستفسار  باعتباره حامي الدس
ــتيضاح  ــة واالس ــة االحتادي ــن احملكم م
ــوبة إلى  ــتقالة املنس عن قانونية االس
ــتقالة  ــث الدليمي، وكل اس النائب لي
على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبالً 
ــتغاللها،  واس ــا  بصحته ــاء  االدع أو 

ــراء رئيس البرملان  للتأكد من صحة إج
وما يترتب عليه من آثار قانونية بوصفه 
ــتغالالً للمنصب وتعسفاً متعمداً  اس
ــياً».   سياس ــني  اخملالف ــة  معاقب ــي  ف
ــف «العزم»، «جميع الكتل  وطالب حتال
ــية والنواب املستقلني مبوقف  السياس
ــية  ــؤول حلماية العملية السياس مس
ــدم  ق ــذي  ال ــي  الدميقراط ــار  واملس
العراقيون من أجله الشهداء واجلرحى، 
ــول له  ــع الطريق على كل من تس وقط
ــه العودة بعجلة الزمن إلى الوراء  نفس
ــة الغرائز والسلوكيات  من خالل ممارس
الستبدالها».  ويبدو أن الهزة االرتدادية 
ــة، وصلت إلى  ــرار اإلقال ــي أعقبت ق الت
حتالف احللبوسي (السيادة)، حيث أعلن 
ــحابه  النائب عنه رعد الدهلكي، انس
من «حتالف السيادة»، ألسباب وصفها 
ــن  ع ــر  النظ ــض  وبغ ــة».   بـ«اجلوهري
األسباب التي ذكرها الدهلكي، وتتعلق 
بضعف االهتمام مبحافظة ديالى التي 
ــتقالته تزامنت  ــح عنها، فإن اس ترش
ــة الدليمي،  ــي إقال ــرار احللبوس ــع ق م
ــد  ومعروف أن الدهلكي كان من بني أش
النواب الداعمني لرئيس البرملان محمد 

احللبوسي.  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــام املاضية عقد البرملان جلس ــب العراقيون خالل األيـ ترق
ــرف الــدوالر  ــعر صـ ــة ارتـفـاع س ــث أزمــ ــتثنائية لبح اس
ــواد الغذائية  ـــعـار املــ ــا رافـقـهـا مـن ارتــفــاع فـي أس وم
والسلع االستهالكية بعد جمع ٨٣ توقيعاً من أعضاء مجلس 
ــعار آخر حتى اآلن.   ــة معلقة إلش النواب لعقدها إال أن اجللس
ــــالمــي،  ــة النزاهة النيابية، النائب هـــادي الــس عضو جلن
ــبب عدم إدراج مناقشة أزمــة سعر  ذكر فــي حـديـث ، أن س
صــرف الـــدوالر فـي جـدول أعمال جلسة النواب التي عقدت 
ــا امس الثالثاء،  ــة املزمع عقده ــبت املاضي أو اجللس يوم الس
ــى الرغم من جمع  ــواب ذلـك، عل ــو رفض رئيس مجلس الن ه
ــتور فقرة وكذلك وفق مواد  ــاً وفق املادة ٥٨ من الدس ٨٣ توقيع
ــــالمــي،  ــس النواب.  وأوضح الــس ــام الداخلي أوال جملل النظ
ــريعية على  ــتحصل موافقة خالل العطلة التش ــه لم نس أن
ــتضافة محافظ البنك  ــتثنائية طارئة واس ــة اس عقد جلس
ـــعـر صــرف الـــــدوالر،  ــباب ارتفاع س ــة أس املركزي ملناقش
ــة السبت  ــريعية عقدت جلس وبــعــد انتهاء العطلة التش
ــة مجلس  ــة النائب األول والثاني لرئاس ــتحصلنا موافق واس
ــتضاف محافظ  ــواب، إال أن رئيس اجمللس رفض ذلك، واس الـنـ

البنك املركزي في مكتبه اخلاص  األحد املاضي.  

بغداد / البينة اجلديدة
مصير املوازنة االحتادية للعام ٢٠٢٣ ال يـزال متأرجحاً في أدراج 
ــكلة  ــم املش ــل املفاوضات في حس ــس الوزراء بعد فش مجل
ــتان  ــأن حصة إقليم كردس الكردية مع احلكومة االحتادية بش
ـــودانـي عليها  ــت كابينة الـس ــي إعـاقـة تصوي ــو ما يعن وه
وإحالتها إلى مجلس النواب بسبب تسريبات سياسية.  وقال 
ــني الكاظمي، إن احلكومة  ــة املالية النيابية، مع عضو اللجن
ــروع املوازنة في أقرب فرصة ممكنة، مشيراً  ملزمة بتقدمي مش
ــية سابقة والبد أن تصل بالكرد  إلـى أن هناك توافقات سياس
إلى االتفاق مع احلكومة االحتادية بشأن حصة كردستان التي 
ــاف الكاظمي، مـن  ــارب ١٣٪.  وأضــ ــن املقرر أن تكون ما يق م
ــدره اإلقليم  ــأن ما يص ــون هناك وضوح بش ــروري أن يك الـضـ
ــى مجموع واردات  ــام، باإلضافة إلــ ــن النفط النفط الـخـ م
املنافذ احلدودية واملطارات، وأن تكون هناك أرقام شفافة لعدد 
املوظفني العاملني في حكومة اإلقليم.  ورأى أنه في حال عدم 
ــوء إلى وضع  ــن للحكومة اللج ــى اتفاق فإنه ميك ــل إل التوص
ــاف احملافظات  ـــتـان وإنـصـ ــة إلنـصـاف كـردس أرقام تقريبي
ــالد. إلى ذلك، دعا عضو اللجنة  ــة للنفط في عموم الب املنتج
ــم أي  ــة جمال كوجر،   إلى ضرورة مضي املوازنة مع حس املالي

خالفات.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، عن  ــر العلياوي، ام ــر الزراعة، عباس جب ــن وزي أعل
ــوزارة إن وزير  ــني.  وقالت ال ــاء البيطري ــات وظيفية لألطب درج
ــتمرار جهوده املبذولة  ــر العلياوي، أكد اس ــة عباس جب الزراع
لتضمني جميع الدرجات الوظيفية اخلاصة باألطباء البيطريني 
ــن موازنة عام ٢٠٢٢.   ــغ عددها ٤٩٣٧ درجة وظيفية ضم والبال
ــني هذه الدرجات  ــاوي، على أن اإلصرار على تضم ــدد العلي وش
ضمن موازنة العام املاضي وليس عام ٢٠٢٣ احلالي هو لسرعة 
ــة بتثبيتهم على املالك الدائم دون انتظار  صدور األوامر اخلاص
ــبب في ذلك  ــام احلالي.  وأرجع العلياوي الس ــرار موازنة الع إق
إلى حاجة الوزارة الفعلية الى التخصصات الطبية البيطرية 
ــريحة  ــة وضمان نيل هذه الش ــر وزارة الزراعة اخملتلف ــي دوائ ف
ه العلياوي الى كتب  استحقاقها الذي حرمت منه طويالً.  ونوّ
وزارة الزراعة املوجهة الى وزارة املالية ومجلس اخلدمة االحتادي 
ــب دولة رئيس  ــه الى مكت ــر املوجّ ــة األخي ــاب وزارة الزراع وكت
ــة ضمن موازنة  ــرار هذه الدرجات الوظيفي ــس الوزراء إلق مجل
ــرى لضمان نيل  ــرائح الوظيفية األخ ــوة بالش العام ٢٠٢٢ أس

حقوقها الوظيفية واملالية.  
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ــرات  ــأن التغيي ــه ب ــك في ــا ال ش مم
ــرة االحتباس  ــبب ظاه املناخية بس
ــكل كبير على  ــراري قد اثرت بش احل
ــام  ــا ، النظ ــاة ، منه ــات احلي مجري
ــبب تغيير في امناط  البيئي الذي س
ــالل  ــن خ م ــر  ــكل كبي ــاة بش احلي
ــا على كمية االمطار والثلوج  تاثيره
ــدوره أدى الى  ــذي ب ــاقطة وال املتس
ــع على احلصص  ــتحواذ دول املنب اس
ــرض تامني  ــدول املصب لغ ــة ل املائي
ــا ينقصها   ــا وتعويض م احتياجاته
ــكلتني  ــا بني مش ــي اصبحن وبالتال
ــة  املناخي ــرات  التاثي ــي  ــى ه االول  ،
ــع  ، لذلك البد لنا  ــة دول املنب والثاني
من التفكير بحلول داخلية واعتمادا 
من مبدا نظرية كونفيشيوس  ، بدال 
ــعل شمعة  من ان تلعن الظالم اش
ــمعة قليلة الضياء  ، قد تكون الش
ــا باي حال من االحوال افضل  ولكنه
ــذا املنطلق فقد  ــالم .ومن ه من الظ

ظهرت شمعة تضيء املكان اال وهي 
ــى العتبة  ــود التابعة ال ــركة اجل ش
ــارب  ــوم بتج ــي تق ــية والت العباس
ــول الزراعة املائية وغيرها  وبحوث ح
من التكنولوجيا االخرى .قمنا بزيارة 
ــا بالتطور  ــركة وتفاجئن ــذه الش ه
ــرد ما  ــنقوم بس ــل فيها وس احلاص
ــن بغداد الى طريق  رأيناه .توجهنا م
ــع هذه  ــث تق ــف  حي ــالء -النج كرب
ــاوة  ــتقبالنا بحف ــركة  ومت اس الش
ــركة  ــة ، واتضح بانه لدى الش بالغ
اعمال متعددة متخصصة في مجال 
والكيمياويات  ــمدة  كاألس ــة  الزراع
ــا الزراعة  ــا يخص تكنولوجي وكل م
ــة املائية ، وهي عبارة  احلديثة .الزراع
ــتخدم فيها  ــة حديثة تس عن تقني
ــتغناء  ــرض الزراعة واالس ــاه لغ املي
عن التربة ويستخدم بعض االحيان 
ــل الصوف  ــاعدة مث مواد اخرى مس
الصخري ، تكون املياه في حالة دورة 
مغلقة اي يتم سقي املياه من خالل 
ــم جتميعها في حوض  انابيب ومن ث
ــرض ومن ثم  ــد لهذا الغ ــزان اع او خ
ــم اضافة  ــرة اخرى ، تت ضخ املياه م
بعض املواد العضوية واالسمدة الى 
ــذا الطريقة ما بني  ــاه .تقتصد ه املي
ــاه التي لو  ــى ٩٠٪، من املي ال ٥٠٪ ال
ــة التقليدية  ــتخدمت في الزراع اس
ــاه وبالتالي  ــدر للمي ــد ه ،اي ال يوج

ــى هذه الثروة والتي  نحافظ على عل
ــي امس  ــن ف ــزة ونح ــت عزي اصبح
ــا خاصة وهي في تناقص  احلاجة له
ــب متزايد .  ــي طل ــي ف ــتمر وه مس
ــة  ــات معين نوعي ــتخدام  اس ــم  يت

ــر بالذكر  ــن اجلدي ــات ، م ــن النبات م
باالمكان استخدام املياه املاحلة بعد 
ــواد الكيمياوية  معاجلتها ببعض امل
.هذه الطريقة توفر االرض ايضا حيث 
ــا مثال ميكن  ــد منه ــدومن الواح ان ال
زراعة ما يقارب العشرون الف شتلة 
مقابل ثمانية االف للدومن في احلالة 
االعتيادية .وايضا ميكن استخدامها 

لست مرات في السنة مقابل مرتني 
في السنة الواحدة لالرض االعتيادية  
.وبالتالي تكون ذات جدوى اقتصادية 
ــادة كيمياوية  ــتخدام م ــة .اس عالي
ــعرها ١٠٠٠٠  ــمها نتراسول ، س اس

ــي عبارة  ــد ، وه ــدومن الواح ــار لل دين
ــائلة فائدتها  ــادة كيمائية س عن م
ــير االمالح املوجودة في التربة  تكس
ومن ثم تشتيتها الى مواد غير ضارة 
ــذه التربة  ــة والنبات ، فائدة ه للترب
تكمن في ان الطريقة القدمية الزالة 
ــات  ــتخدام كمي ــي باس ــالح ه االم
كبيرة لغرض غسل االرض  وبالتالي 

ــه  ــادة فان ــذه امل ــتخدام ه ــد اس عن
ــذه الكميات  تنتفي احلاجة لهدر ه
ــا نكون قد  حققنا  من املياه وعنده
اقتصاد كبير في املياه .البلوميرات ، 
وهي عبارة عن حبيبات بالستيكية 
ــل powder يتم  ــم مث ــرة احلج صغي
رشها الى االرض الزراعية وعلى عمق 
ــم .وظيفتها  ــى ٥٠ س ــني ال ١٠ ال ب
ــي داخلها  ــاء وخزنه ف ــاص امل امتص
لتصل الى حجم اكبر بحدود ال ٥٠٠ 
ــرة بقدر حجمها االصلي  وبالتالي  م
ــيء  بط ــكل  بش ــات  النب ــا  ميتصه
ــات الى  ــا الري ــون قللن ــا نك وعنده
ــذه التجارب لها  ــث تقريبا .ان ه الثل
ــرى مثل تقليل  ــب ايجابية اخ جوان
ــتخدام  ــالل عدم اس ــاق من خ االنف
ــرث وغيرها اضافة الى قلة  اليات احل
ــكان ايضا تربية بعض  الوقت وباالم
ــماك .ما زالت هذه الطرق على  االس
ــا على نطاق ضيق  الرغم من جناحه
ــى نطاق  ــتخدم عل ــا لم تس اال انه
اوسع ونامل استخدامها مستقبال 
ــر .  ــاحات اكب ــع وملس ــكل واس بش
وبهذا نتقدم بالثناء والتقدير ونبارك 
ــل خدمة  ــل من اج ــكل ايدي تعم ب
العراق وشعبه في معاجلة مشاكله 
ــة والبحثية فاملياه  ــول العلمي باحلل

ثروتنا والحياة بدونها.
* رئيس مهندسني

ــلطة او  م سُ ــرف بِكُ لم تعت
ث  ــم أو يُحدِ ــن يراك نظام ، ل
بّة  دى حتت قُ صوتكم ذلك الصَ
ــعرون بإهآتكم. البرملان اليش
ــتْ  رِسَ خُ اآلذان،  ــتْ  مّ صُ
تْ  عَ تْ األقالم، ورُفِ فّ ن، جَ األلسُ
لم تعد صرخات  ــف، فَ ح الصُ
دي نفعاً مع  ــتغاثتكم جتُ إس
هؤالء ألنّكم بِبساطة لستُم 
ل  ــكّ تلة األكبر التي تتش الكُ
ــة وعناوينها،  منكم احلكوم
يات  ــمّ س مُ ــوى  س ــتُم  لس
ل  ــذي يُخجِ ال الفقر والبؤس 
ــر  تتذكّ ــا  ألنه ــلطة  السُ
ــلها  ــوتها وفش ــم قس فيك
ــادها.ذلك الفساد  وحتى فس
ــا تنحني أمام  ــذي يجعله ال
األيادي  ــل  لِتقبي ــدين  الفاس
ــم اللصوصية  ن له ــرعِ وتُش
ــن  تتفرّع ــا  بينم ــب،  والنه
ــض الطرف عن  ــم وتغُ عليك
ــراء اهللا على  ــم يا فق دموعك
ــي  ف ــالم  اإلع ــى  األرض.تغنّ

قَ  فّ ــؤول وَصَ س إحدى املرات مبِ
ذاء اليتجاوز  لِفاسد يرتدي حِ
ــرة آالف دوالر فقط  ثمنه عش
ــادل مجموع  ــر أي ما يُع الغي
املمات، فهل  ــى  رواتبكم حت
ــر من ذلك؟  ــاك عدالة أكث ن هُ
ك أننا نعيش في  وهل من يشُ
واملُساواة؟.في  العدالة  عالم 
ل  فر والضاللة! تتكفّ بالد الكُ
ــرة بِحياة  ــدول الكافِ ــك ال تل
ــته  وطريقة معيش املُتقاعد 
ــن الوظيفة  ــه م ــد خروج بع
رفاناً  وإستراحته في البيت عِ
التي  ــبابه  بِسنوات ش منها 
ــا في خدمة البلد الذي  أفناه
ل  ــه كُ ر ل ــه، وتوفّ ــي إلي ينتم
الراحة والشعور  مُستلزمات 
البيضاء  ــيّبة  للشَ باإلمتنان 
ــع  ــا م ه ــزج بياضُ ــي إمت الت
ــنني ورِحلة العمل  تعب الس
ــا  بلدن ــي  ــي للحياة.ف املُضنّ
لطة من ذلك  التستحي السُ
الشعر األبيض كما يستحي 
ــي  ــل وه ــا اهللا، والتَخج منه
ــه في  ــى حيات ــن أفن ــرى م ت
الً في شوارع  تسوّ خدمتها مُ
ــد أن منحته راتباً  املدينة بع
ــة خدمته  ــاً في نهاي تقاعدي
ــوراب إلبن أو  ــادل ثمن ج اليُع
ــي  ــؤول، واليكف ــد مس حفي
سوى لِوجبة واحدة في اليوم 
ــف عالجه. ــه ومصاري لِعائلت

ث عنهم  ــاء الذين حتدّ البؤس

ته رمبا تكونون  (هوغو) في قُصّ
ــم، ألنكم  ــاً منه ــر بؤس أكث
ــم أن  ــا ظننت ــم عندم دعتُ خُ
ستشفع  خدمتكم  سنوات 
ــعيدة لدى  ــم بنهايات س لك
ركم  ــلطة التي ستُشعِ السُ
ــنوات  رفان لِس باإلمتنان والعِ
ــتْ حتت  ــي ذاب ــم الت أعمارك
أنظارها وأنتم تتجرّعون ذلك 
لّفته  الصبر العجيب الذي خَ
ــنوات احلروب وقسوة زمن  س
ــرض عليكم  ــار الذي فَ احلِص
ــوط بِنوى  ــوا الرز اخملل أن تأكل
التمر.لم يرحمكم السابقون 

ــوا  لِتظلّ ــون  الالحق ــى  وحت
ــم وحيث أصبحتم  نت كما كُ
ق  تتصدّ ــاكني،  مس ــاء،  بؤس
ــع  بِبض ــلطة  السُ ــم  عليك
معدودات.املُتقاعدون  ــر  دناني
ــل  ــى األرض، ب ــراء اهللا عل فق
ــاء الذين ينتظرون  هم البؤس
ــل  تُعجّ أن  ــماء  الس ــة  رحم
ــوا من  بإنقاذهم بعد أن يأس
ــى األرض. م عل ــن هُ رحمة م

ــب  ــلطة بالذن ــعر السُ التش
ــن  املُتقاعدي ــس  تبخُ ــي  وه
ــض  ــا تنتف ــم، لكنه حياته
ــا  كرامته ــز  وتهت ــرعة  وبِس

أو  البرملاني  ــد  ــا يتقاع عندم
الوزير أو حتى الرئيس، عندها 
ــي ترفع  ــي أمامهم وه تنحن
لهم وعلى أطباق من الذهب 
ــة  اخلياليّ ــب  الروات ــوك  صك
ــع وحتى  واملناف ــازات  واإلمتي
ال  ــة  خدم ــر  نظي ــات  احلماي
ــهر، لِمَ ال  ــاوز بضعة أش تتج
الدرجة  فهؤالء مواطنون من 
نَ الدرجة  مِ ا أنتم فَ ــى، أمّ األول
ــى  ــة أو حت ــة أو الرابع الثالث
العاشرة.حقاً إننا نعيش في 
زمن العدالة واملُساواة..أليس 

كذلك أيُّها املُتقاعدون؟.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
 هناك بعض املصطلحات والتعابير في هذا القانون يجب 
توضيحها مثل املعاهدة تعني توافق ارادتني وتثبت بصورة 
حتريرية بني العراق ودول اخرى او حكومات او منظمة دولية 
ــخص من اشخاص القانون الدولي لغرض احداث  او اي ش
ــكام القانون الدولي بغض النظر  اثار قانونية تخضع الح
ــمية التي يدون فيها احكام التوافق كاملعاهدة  عن التس
ــترك او  ــة او البرتوكول او امليثاق او محضر مش او االتفاقي
مذكرات وغير ذلك من التسميات ويشار اليها في القانون 
ــاق التنفيذي هو املذكرات او البرامج  باالتفاقية ؛اما االتف
التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام املعاهدات املصدقة 
ــراق بااللتزام باملعاهدة  ــة التعبير عن ارادة الع اما املوافق
ــي التصديق موافقة  ــق او االنضمام ويعن ــك بالتصدي وذل
ــس اجلمهورية على االلتزام  مجلس النواب ومصادقة رئي
باملعاهدة وسبق التوقيع عليها بأسم العراق او حكومته 
ــواب ومصادقة رئيس  ــة مجلس الن ــا االنضمام موافق ام
ــددة االطراف لم  ــدة متع ــى االلتزام مبعاه ــة عل اجلمهوري
ــبق التوقيع عليها خالل املدة احملددة للتوقيع ويقصد  يس
ــوزراء  ــا مجلس ال ــي يعني فيه ــة الت ــض الوثيق بالتفوي
ــأن  ــل العراق في التفاوض في ش ــخصا»او اكثر بتمثي ش
ــه مجلس الوزراء هذه  ــد معاهدة ما واليجوز ملن يخول عق
ــدر بتوقيع رئيس مجلس  ــة تخويلها لغير وتص الصالحي
ــدة مبعنى توقيع  ــا توثيق املعاه ــوزراء ووزير اخلارجية ام ال
ممثلي الدول املشاركة باالحرف االولى من اسمائهم ويعني 
التوقيع ايراده رسميا»على نص املعاهدة ؛ والتحفظ يعني 
ــب حكومة العراق يصدر عند التوقيع على  اعالن من جان
ــدة متعددة االطراف او التصديق عليها او األنضمام  معاه
اليها او قبولها او االقرار بها يستهدف استبعاد او تغيير 
ــر القانوني لبعض احكام املعاهدة في تطبيقها على  األث
ــا في تلك  ــموح به ــراق ضمن احلدود املس ــة الع جمهوري
ــاركت في  املعاهدة ويقصد بالدول املتفاوضة هي التي ش
ــدة اما الدول املتعاقدة هي التي  وضع واعتماد نص املعاه
ــواء بدء بتنفيذها او لم  وافقت على ان تلتزم باملعاهدة س
يبدأ واملعاهدة الثنائية وهي املعاهدة بني العراق من جهة 
ودولة اخرياو منظمة دولية او شخص قانوني دولي تعترف 
ــرى واملعاهدة املنعقدة  ــه جمهورية العراق من جهة اخ ب
ــددة األطراف  ــمى معاهدة متع ــني تس ــني اكثر من دولت ب
ــمية التي حتددها املعاهدة  وجهة االيداع هي اجلهة الرس
ــمي للمعاهدة  ــي االحكام اخلتامية اليداع النص  الرس ف
ــول واملوافقة عليها  ــام والقب ــق واالنضم ــق التصدي ووثائ
ــدة حيز التنفيذ بعد ايداع العدد  وهي تعلن دخول املعاه
املطلوب من الوثائق  اما النفاذ دخول املعاهدة في القانون 
الدولي واملادة ٢ تسري احكام هذا القانون على املعاهدات 
ــم جمهورية العراق او حكومتها  الدوليه التي تعقد باس
ــا او منظمة دولية او اي  ــع دولة او دول اخرياو حكوماته م
ــخص قانونيةدولي اخر تعترف به جمهورية العراق اما  ش
ــي اوال:االتفاق  ــكام القانون على مايل ــري اح املادة ٣ التس
التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام املعاهدات املصادقة 
قانونا ويخضع نفاذه ملوافقة الوزير اخملتص او رئيس اجلهة 
ــا ماليا على  ــن التزام ــوزارة اذا لم يتضم ــة ب ــر مرتبط غي
ــذا االلتزام  ــوزراء اذا تضمن ه ــراق وملوافقة مجلس ال الع
ــي تعقد بني الوزارات واجلهات  ثانيا :مذكرات التفاهم الت
ــدول االخرى مهما  ــوزارة ومايقبلها في ال ــة ب غير مرتبط
ــا ملوافقة  ــرات ويخضع نفاذه ــذه املذك ــمية ه كانت تس
ــوز ملن يخوله  ــن يخوله واليج ــس الوزراء او م رئيس مجل
ــة ان يخولها للغير. ــس الوزراء هذه الصالحي رئيس مجل
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 *  د.  نزار علي شريف

ــي عدوى  ــزالت البرد ه ــزكام او ن ال
ــف واحللق  ــب األن ــية تصي فيروس
ــي العلوي).  (عدوى اجلهاز التنفس
ــرَّة، على  ضِ ــون غير مُ ــادة ما تك ع
ــدو األمر  ــد ال يب ــن أنه ق ــم م الرغ
ــواع  ــبب أن ــن أن تس ــك. وميك كذل
ــات اإلصابة  ــن الفيروس ــدة م عدي
بنزالت البرد الشائعة.  ومن املتوقع 
أن يُصاب البالغون األصحاء بنزالت 
ــنة.  ــني أو ثالث في الس ــرد مرت الب

ــتاء،  يزداد املرض في اخلريف و الش
ــبة أكثر  ــال بنس ــب األطف و يصي
ــى غالبية  ــني، و يتعاف ــن البالغ م
ــبوع  ــزكام خالل اس ــني بال املصاب

واحد الى اسبوعني. 
االسباب وطرق االنتقال

ــر األمراض املعدية  يعد الزكام أكث
ــبب  ــر ويتس ــد البش ا عن ــيوعً ش
ــي عن الفيروسات  ــكل رئيس بش
و  ــف.  األن ــات  فيروس أو  ــة  التاجي
ــرد  ــزالت الب ــون ن ــي ك ــبب ف الس
ــائعة جدا و متكررة وجود أكثر  ش
من ٢٠٠ فيروس يسبب نزالت البرد. 
ــاالت الزكام  ــن ح ــى ٥٠٪ م وحوال
ــات األنف، وتشمل  سببها فيروس
الفيروسات األخرى املسببة للزكام 
ما يلي: فيروس االنفلونزا البشري. 
ــات  ــا و الفيروس ــات كورون فيروس
الغدية. الفيروس اخمللوي التنفسي 

ــري و غيرها.  ويدخل فيروس  البش
ــم عبر الفم أو العينني  البرد اجلس

أو األنف. ميكن أن ينتشر 
ــرات في  ــالل قط ــروس من خ الفي
ــعل املريض أو  ــا يس ــواء عندم اله
ا  ــر أيضً يعطس أو يتحدث. وينتش
عن طريق التعامل املباشر باليدين 
ــة برد أو  ــاب بنزل ــخص مص مع ش
ــة، مثل  ث ــياء امللوَّ ــاركة األش مبش
ــف  ــاول الطعام أو املناش أدوات تن
ــت  أو األلعاب أو الهواتف. وإذا ملس
ــك أو فمك بعد هذا  ــك أو أنف عيني
ــح أن تُصاب بنزلة  التواصل، فيرج

برد. 
االعراض

ــراض نزالت البرد  عادة ما تظهر أع
بعد يوم إلى ثالثة أيام من التعرض 
ــبب البرد. قد تشمل  لفيروس يس
ــد  ق ــي  الت ــراض  واألع ــات  العالم

ــخص آلخر ما يلي:  تختلف من ش
اختناق و احتقان في االنف. سيالن 
األنف. ارتفاع طفيف على درجات 
احلرارة. العطاس املتكرر. السعال. 
ــوب  اجلي ــي  وف األذن  ــي  ف ــط  ضغ
األنفية. صداع. اجهاد و تعب عام.  
ــيط في العينني.  حرقة أو ألم بس
دمعان العينني. وجع في احللق. في 
الغالب، تزول أوجاع احللق بسرعة، 
ــيالن واالحتقان  ــا يبقى الس بينم
ــي لدى  ــكوى األساس مصدر الش
املرضى، وخاصة في اليومني الثاني 
والثالث من بدء املرض. في اليومني 
ــعال  ــع واخلامس يصبح الس الراب
ــاج األول، بينما تخف  مصدر اإلزع
ــد يكون  ــراض األخرى. ق حدة األع
ــدة لدى  ــر صعوبة وح ــزكام أكث ال
األطفال، لدى األشخاص املصابني 
ــخاص  ــراض مزمنة، لدى األش بأم

ــل في عمل  ــن يعانون من خل الذي
ــاز املناعي ولدى الذين يعانون  اجله

من سوء التغذية و املدخنني.
العالج والوقاية

ــزكام.  لل ــافٍ  ش ــالج  ع ــد  يوج ال 
وتتحسن أغلب حاالت الزكام دون 
ــون ١٠ أيام عادةً. إال  عالج، في غض
ــتمر لبضعة  ــد يس ــعال ق أن الس
أيام أخرى. وأفضل ما ميكنك فعله 
ــك بالتزامن مع  هو العناية بنفس
ــك على  ــمك. من ذل ــي جس تعاف
ــرب كميات وفيرة  سبيل املثال، ش
الهواء،  ــب  وترطي ــوائل،  الس ــن  م
ــول األنف  ــواع غس ــتخدام أن واس
ــط  ــول على قس ــة، واحلص امللحي
ــن الراحة. ال تفيد املضادات  كافٍ م
ــات البرد،  احليوية في عالج فيروس
ــتخدامها ما لم  وينبغي جتنب اس
ــدوى بكتيرية. ميكن  تكن هناك ع

ــائل تخفيف حدة  ــمل وس أن تش
ــة  ــة املتاح ــاول األدوي ــك تن أعراض
ــض درجة  ــة خلف ــة طبي دون وصف
حرارة احلمى وتخفيف آالم اجلسم 
ــعال.  وإزالة االحتقان وتهدئة الس
ــذه االدوية  ــاعد ه ــن أن تس اذ ميك
ــك وجتنيبك  ــى تخفيف أعراض عل
الشعور بالتدهور الشديد. ويجب 
ــال أدوية برد من  عدم إعطاء األطف
األصناف املتاحة دون وصفة طبية.

ــيلة مهمة  ــل اليدين هو وس غس
ــرد، ونظرًا  ــار الب ــن انتش ــد م للح
ــات  ــد من الفيروس ــود العدي لوج
ــزالت البرد،  ــبب ن التي ميكن أن تس
ــاح، ومع  ــب تطوير لق فمن الصع
ــات  ــض االحتياط ــاك بع ــك هن ذل
ــاعد في جتنب  ــن أن تس ــي ميك الت
ــمل هذه:  ــزكام. وتش ــة بال اإلصاب
ــخص  جتنب االتصال الوثيق مع ش

ــر  ــاول الكثي ــزكام. تن ــاب بال مص
ــراوات الغنية  ــن الفواكه واخلض م
ــي  ف ــاعدة  للمس ــات  بالفيتامين
ــاز املناعي.  ــاظ على قوة اجله احلف
ــعال، تأكد  ــس أو الس ــد العط عن
ــجة أو  ــم ذلك في األنس ــن أن يت م
ــل يديك.  ــة وغس ــل الورقي املنادي
ــت في يديك، فتأكد من  إذا عطس
غسلها بالصابون واملاء على الفور. 
ــل، ميكن  ــن لديك منادي ــم يك إذا ل
السعال فى كوعك بدالً من يديك. 
ــل يديك بانتظام، فيمكن أن  اغس
تنتقل فيروسات البرد من شخص 
ــس. حافظ  ــق اللم ــن طري آلخر ع
ــطح في منزلك،  على نظافة األس
خاصة في املطبخ أو احلمام. جتنب 
ملس وجهك، وخاصة أنفك وفمك.  

* دكتوراه احياء مجهرية طبية

NO.4040.WED.18.JAN.2023العدد (٤٠٤٠)  األربعاء  ١٨ / ١ / ٢٠٢٣ 
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

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

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1535المناقصة رقم   TENDER No.  1535 
المستأجرةتقديم خدمات الرحالت الجوية  اسم المناقصة:  

 نوع المناقصة: مناقصة عامة
TENDER NAME: Provision of aircraft charter services 

TENDER TYPE: Public Tender  
  

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

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

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

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

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

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

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى المطلوب:يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن 

  
  العراقيين المحليين ولمقدمي العطاءات غير العراقيين الذين لديهم (لمقدمي العطاءات سارية المفعول  وزارة التخطيط /هوية غرفة التجارة من تقديم نسخة

الذين ليس لديهم  درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقييناص ما يعادلهاأو  مكتب / فرع مسجل في جمهورية العراق)
 / فرع مسجل في جمهورية العراق)؛ مكتب

 submit a copy of valid Transportation Certificate / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders and for non-
Iraqi Bidders having a registered representation office / branch in the Republic of Iraq) or equivalent issued by 
a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders without registered representation office 
/ branch in the Republic of Iraq); 

 لشركة االساسي تقديم مستندات التسجيل سارية المفعول لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة التأسيس ونظام ا
 هوية الضريبية وما إلى ذلك) وفي جمهورية العراق ، إذا كان هناك فرع لمقدم العطاء مسجل في جمهورية العراق؛والتسجيل الضريبي وال

 submit Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 
Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

  العطاءات العراقيينتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول (خطاب عدم الممانعة) صادر عن الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية (لمقدمي 
 حق الشركة المقدمة للعطاء في المشاركة في المناقصات؛بوضوح  ولمقدمي العطاءات غير العراقيين الذين لديهم مكتب / فرع مسجل في جمهورية العراق) يؤيد

 submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders and for non-Iraqi Bidders having a registered representation office / branch in the 
Republic of Iraq) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-objection/Non-
prevention letter); 

 تقديم وثائق أخرى قد تكون مطلوبة وفق الدعوة إلى المناقصة؛  provide other Bidder’s documents in accordance with ITB; 
 أن تكون بحوزته كافة التصاريح والتراخيص الالزمة؛  have all necessary permits and licenses; 
 القدرة على تنفيذ نطاق األعمال الكلي؛  be able to perform the full scope of work; 
 توفير التأمين الالزم للطائرات والتأمين على حياة العاملين الذين سيقومون بتقديم الخدمات؛  provide required insurance for aircrafts and life insurance for personnel to be involved in services provision; 
  التشغيل وشهادة صالحية الطائرات المقترح استخدامها؛تقديم مواصفات  provide operation specification and certificate of airworthiness for the proposed aircrafts; 
  وجميع التفاصيل المتاحة إلثبات مؤهالت وتدريبات الطاقم ؛ الوثائقتقديم  provide confirmation and all available details to prove the qualification and trainings of the crew; 
  االمتثال الكامل لمتطلبات المشغل الفنية (أي القدرة الفنية لتنفيذ عمليات الرحالت الجوية، مؤهالت الطاقم و الكادر الفني،  معالقدرة على تقديم الخدمات

 والمتطلبات األخرى وفقاً لوثائق المناقصة)؛
 

 be able to provide service in full compliance with Operator’s Technical Requirements (i.e. technical capacity of 
air flight operations and flight crew and technical personnel qualification and other requirements in accordance 
with the Tender Documentation); 

 دوالر أمريكي؛  100,000.00 بمقدار (التأمين األولي) تقديم ضمان مصرفي 
على الرمز لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي 

 الشريطي للتحقق منه؛.

 provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 100,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 
contain a barcode for verification purpose. 

 المناقصة؛ هذه ضمن الخدمات / األعمال أداء تمويل على قادرا يكون وأن مستقرا المالي وضعه يكون أن  be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
 بمتطلبات المشغل في مجال األمن. مااللتزا  to comply with the Operator’s security requirements; 
 المناقصة.عقد التي سيقدمها المشغل ألغراض هذه قبول الشروط واألحكام األساسية الواردة في مسودة ال  accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 
  

ن العقد الموقع مع المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمسيقوم 
 مقدم العطاء الفائز.

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

  
 (بالتوقيت العالمي / غرينتش   مساءاَ  04:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )

 .3022 شباط  15)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 04:00 PM (UTC/GMT+3:00) 
February 51 , 2023. 

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

Operator accordingly.  
  

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

  

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٣١٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(علي عبد الرحمن عبد السيد)

ــة ذات اختصاص انك  ــن جه ــذه اِّـديرية م ــد تحقق له لق
ــم او مؤقت او  ــة وليس لك موطن دائ ــول محل االقام مجه
ــتناداً للمادة (٢٧)  ــار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس مخت
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية 
ــر  تنفيذ الكوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش
ــورك وَّـ حالة عدم  ــة بحض ــالت التنفيذي ــرة اِّـعام ِّـباش
ــراءات التنفيذ الجربي  ــر هذه اِّـديرية باج حضورك ستباش

وفق القانون. 

اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي
اوصاف اِّـحرر:  (دين) 

أعــــــــــــالن
ــويج) الذي  ــني ش ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عبد الجبار حس بناء عل
ــب تبديل اللقب من(الربيعي ) اُّـ (العبيدي) فمن لديه اعرتاض مراجعة  يطل
ــط  خالل مدة  ــوازات واالقامة العامة َّـ واس ــة االحوال اِّـدنية والج مديري
اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام 

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعــــــــــــالن
ــي (نورس عباس جفات) الذي يطلب  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدع بن
ــرتاض مراجعة  ــجاد) فمن لديه اع ــرد من(نورس ) اُّـ (س ــم اِّـج تبديل االس
ــط  خالل مدة  ــوازات واالقامة العامة َّـ واس ــة االحوال اِّـدنية والج مديري
اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام 

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

أعــــــــــــالن
ــراك) الذي يطلب  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جبار مجباس س بن
ــرتاض مراجعة  ــن لديه اع ــعيدي) فم ــي ) اُّـ (الس ــه من(اِّـنتفك ــل لقب تبدي
ــط  خالل مدة  ــوازات واالقامة العامة َّـ واس ــة االحوال اِّـدنية والج مديري
اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام 

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

فقدان هوية موظف

فقدت مني الهوية  الصادرة من وزارة النفط شركة مصاَّـ 
ــعدي حمادي) على من  ــم اِّـوظف (خرياهللا س ــط بأس الوس

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان وثائق مدرسية

فقدت الوثائق اِّـدرسية لكل من الطالبني محمد عالء عزيز 
وزهراء عالء عزيز على من يعثر عليها االتصال على الرقم 

(٠٧٧١٦٣٦٣٩٦)
مع الشكر والتقدير
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متابعة / البينة الجديدة 
ــي مذكراته التي  ــاري، ف ــر البريطاني ه ــد األمي أك
ــبير»،   ــوف تصدر قريبا في كتاب حتت عنوان»س س
ــاهد زوجته، ميغان  ــعر بندم كبير عندما ش أنه ش
ماركل، وهي تصور مشهدا حميميا في املسلسل 
الشهير»Suits».وبحسب موقع»ياهو إنترتيمنت»، 
ــى الذهاب إلى  ــدم فورا عل ــح هاري أنه ن فقد أوض
ــم يكن قد  ــي ل ــان الت ــاهدة ميغ ــتوديو ملش االس
ــهدا فيه  ــاهدها وهي تؤدي مش تزوجها بعد ليش
الكثير من احلميمية مع النجم باتريك جيه آدامز.

ــال األمير البالغ من العمر ٣٨ عاما في مذكراته:  وق
«لقد شاهدتها مع زميل في فريق التمثيل يداعبان 
بعضهما البعض في املكتب أو غرفة اجتماعات».

ــل هذه  ــى رؤية مث ــة إل ــن بحاج ــم أك ــاف: «ل وأض
ــياء على الواقع»، قبل أن يتابع مازحا: «سوف  األش
ا بالصدمة الكهربائية إلخراج  ــر عالجً يتطلب األم

ــب آخر، أوضح دوق  ــي».من جان تلك الصور من رأس
ــي العام  ــابق، أنه فقد عذريته ف ــكس الس ساس
٢٠٠١ عندما كان مراهقا بعمر السابعة عشرة، مع 
امرأة تكبره سنا خلف حانة في مدينة مانشستر.

ــات ملكية  ــة لتحقيق رض ــه كان عُ ــى أن ــار إل وأش
ــبب فقدانه لعذريته بتلك الطريقة  ــمية بس رس
ــك اللحظات بأنها كانت جتربة  الغريبة، واصفا تل
ــتبه في أن هناك من  ــح هاري إنه يش ذلة».وأوض «مُ
ــمع أو رأى حلظة فقدانه عذريته في مانشستر،  س
قائال: «كنت أشتبه في أن ماركو (حارس شخصي 
ــير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا». حقق معه) كان يش
ــي  للتحقيق مع  ــبب الرئيس ــك، فإن الس ــع ذل وم
ــالغ املكتب الصحفي لوالده   هاري، هو أنه جرى إب
ــارلز (امللك احلالي) بأن إحدى  ولي العهد األمير تش
ــه للمخدرات،  ــل على تعاطي ــف لديها دلي الصح
ــك الكالم «محض أكاذيب». بيد أن هاري أكد أن ذل

ــارة إلى كلمة «سبير» تعني االحتياطي،  جتدر اإلش
وبالتالي فإن عنوان كتاب املذكرات منقول عن قول 
ــتقراطية:  ــاط امللكية واألرس مأثور قدمي في األوس
ــروة،  ــلطة والث ــاب والس ــث لأللق ــن األول وري «االب
ــيء للبكر». ــال حدوث أي ش ــي احتياطي ح والثان
ــابق في اجليش  وكان يُنظر إلى هاري، الضابط الس
البريطاني، وزوجته ميغان في مرحلة سابقة على 
ــد زواجهما  ــري للملكية بع ــه العص ــا الوج أنهم
ــن عامني تخليا  ــام ٢٠١٨.ولكن بعد أقل م ــي الع ف
ــى الواليات املتحدة  ــاب امللكية وانتقال إل عن األلق
ــس هاري وميغان  ــا عددا من االنتقادات.وأس وواجه
ــا) جمعية خيرية في كاليفورنيا، لكنهما  (٤٠ عام
ــحابهما  ــا محبي العائلة امللكية بعد انس أغضب
ــفهما عن تفاصيل متعلقة باحلياة امللكية  وكش
ــة  ــع اإلعالمي ــة م ــة مدوي ــة تلفزيوني ــي مقابل ف

الشهيرة، أوبرا وينفري.

متابعة / البينة الجديدة
ــتكون  ــول تايوان س ــكا ح ــني وأمري ــرب بني الص احل
مختلفة عن حرب أوكرانيا، وستسبب تداعيات هائلة 
على كل األطراف، ولكنها ستكون كارثية على طرف 
ــة أجراها مركز أبحاث أمريكي. ــب دراس بعينه، حس
 (CSIS) وأجرى مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
ــروعات احملاكاة  ــه أكثر مش ــا يُوصف بأن األمريكي م
ــتعل إذا عمدت الصني  ــموالً للصراع الذي قد يش ش
ــتعال  ــتدعيه ذلك من اش إلى غزو تايوان، وما قد يس
ــع النطاق بني القوات الصينية واألمريكية،  نزاع واس
ــغل الشاغل لكثير من القادة  وهو احتمال صار الش
ــنطن،  ــيا وواش ــي آس ــيني ف ــكريني والسياس العس
 CNN International ــع ــر ملوق ــي تقري ــبما ورد ف حس
ــيناريوهات  األمريكي، فيما أكد أنه وفي معظم الس
ــي قرابة  ــر البحرية األمريك ــت، ستخس ــي أجري الت
نصف ما خسرته الواليات املتحدة من مقاتلني خالل 
ــتان.وخلص  ــي العراق وأفغانس ــن من احلرب ف عقدي
املركز من هذه الدراسة إلى أن الصراع سيأتي بتكلفة 
ــي والصيني والتايواني،  باهظة على اجليش األمريك
ــذه احلرب  ــا بخوض ه ــكا وحلفاءه ــا نصح أمري كم
واالستعداد لها بطريقة تختلف عن احلرب الروسية 
ــة، وعدم الوقوع في فخ محاكاة ما حدث  – األوكراني
ــرب بني  ــاكاة احل ــت مح ــرب أوكرانيا.وافترض ــي ح ف
الصني وأمريكا التي أجراها املركز البحثي األمريكي 
ــارز صراعاً يبدأ بغزو صيني ل تايوان في عام ٢٠٢٦،  الب
وخلصت إلى أن احلرب ستفضي إلى آالف القتلى في 
ــة، والتايوانية،  ــة، األمريكي ــوف القوات الصيني صف
ــي طائرات  ــاكاة غرق حاملت ــهدت احمل واليابانية.وش
أمريكيتني على األقل في احمليط الهادئ في سيناريو 
احلرب بني الصني وأمريكا حول تايوان.واطلعت شبكة 
ــخة من التقرير الذي أعده  CNN األمريكية على نس
ــتراتيجية والدولية  الباحثون ب مركز الدراسات االس
ــوان املعركة األولى في احلرب  ــل صدوره، وحمل عن قب
ــرين سيناريو للحرب. ــمل أكثر من عش القادمة، وش
وزعم املركز البحثي األمريكي أن املشروع كان ضرورياً 
ــي أجرتها جهات  ــابقة الت ــات احملاكاة الس ألن عملي
ــة  حكومية أو خاصة كانت ضيقة النطاق أو ملتبس
ــاء اجلمهور  ــر كافٍ إلعط ــو غي ــى نح ــل عل التفاصي
ــا قد يكون  ــة تصوراً حقيقياً عم ــي السياس وصانع
ــروع  ــه الصراع عند مضيق تايوان. ملاذا يعد مش علي
ــيان،  احملاكاة هذا األقرب للواقعية؟ وقال مارك كانس
أحد كبار الباحثني الثالثة املشرفني على املشروع، لم 
ــتوى للصراع  ــروع محاكاة بهذا املس يكن لدينا مش
ــروعات  احملتمل بني الواليات املتحدة والصني بني مش
ــروعات التي  ــاكاة املتاحة علناً، فضالً عن أن املش احمل
ــيناريو أو  ــى س ــا عل ــة فيه ــر التجرب ــت تقتص أُجري
ــذي أجراه مركز  ــروع احملاكاة ال ــيناريويهن.أما مش س
ــتراتيجية والدولية فاتخذ ٢٤ مساراً  الدراسات االس
ــح الغزو  ــيني هل ينج ــؤالني أساس ــة عن س لإلجاب
الصيني لتايوان؟ وبأي ثمن؟ ويزعم التقرير أن اإلجابة 

ــب  ــؤال األول هي ال، فالغزو لن ينجح بحس ــن الس ع
ــن اإلجابة األقرب  ــاكاة التي أجراها، لك ــارات احمل مس
ــؤال الثاني أن الثمن سيكون هائالً واخلسائر  عن الس
فادحة على اجلانبني، املنتصر واملهزوم، في تلك احلرب.
ــك احلرب،  ــار بكني في تل ــتبعدت النتائج انتص واس
ــرب إلى االنتصار،  ــى أن اجليش األمريكي أق وذهبت إل
ــديدة الوطأة إلى  ــائره ستكون فادحة وش لكن خس
ــن بكثير من حال  ــت أحس ــيجعل حاله ليس حدٍّ س
ــت النتائج الواردة في  ــره الصيني املهزوم.وتوقع نظي
ــر الواليات املتحدة واليابان عشرات  التقرير أن تخس
ــفن ومئات الطائرات وآالف اجلنود. وأن يُلحق ذلك  الس
ــداً مبكانة الواليات املتحدة في العالم طيلة  ضرراً ممت
ــيناريوهات التي  ــم الس ــي معظ ــنوات عديدة.وف س

ــرت البحرية األمريكي حاملتي طائرات  أجريت، خس
ــفن  ــفينة من كبرى س ــفن إلى ٢٠ س ــا بني ١٠ س وم
ــدي أمريكي  ــل نحو ٣٢٠٠ جن ت ــطح احلربية. وقُ الس
ــابيع من القتال، أي قرابة نصف ما خسرته  في ٣ أس
ــات املتحدة من مقاتلني خالل عقدين من احلرب  الوالي

في العراق وأفغانستان.
هذا ما سيحدث للجيش الصيني

ــائر  ــتتعرض خلس ــه، فإن الصني س وفي الوقت نفس
ــة احلديثة، التي  ــأة، فالبحرية الصيني ــديدة الوط ش
ــم (ولكنها ما  ــفن في العال ــك أكبر عدد من الس متل
زالت أقل في القوة من البحرية األمريكية)، فستؤولُ 
ــب التعبير الوارد  ــديد، حس إلى حال من اخلراب الش
ــيتحطم صميم قوتها البرمائية.  ــة. وس في الدراس
وسيقع عشرات اآلالف من جنودها في األسر.وذهبت 
ــتبلغ  ــرات الواردة في التقرير إلى أن الصني س التقدي
ــدي، و١٥٥ طائرة مقاتلة،  ــائرها نحو ١٠ آالف جن خس
و١٣٨ سفينة كبيرة.احلرب سوف تؤدي لتدمير تايوان، 

ــائرأما تايوان،  ــن اخلس ــينالها نصيب م ــان س والياب
ــر، حتى  ــا تدمير كبي ــق به ــر أن يلح ــع التقري فيتوق
ــزم اجليش  ــي، فإن لم يه ــح الغزو الصين ــو لم ينج ل
التايواني، فإنه سيتعرض لضربات شديدة، وقد يؤولُ 
ــر على جزيرة  ــن اقتصاد مدم ــه إلى الدفاع ع ــر ب األم
ــية، وقد تبلغ  تفتقر إلى الكهرباء واخلدمات األساس
ــراد اخلدمة، فضالً  ــائر نحو ٣٥٠٠ ضحية من أف اخلس
عن إغراق جميع مدمرات األسطول البحري التايواني 
ــرة وفرقاطة.أما  ــا ٢٦ مدم ــغ عدده ــه البال وفرقاطات
ــر أكثر من  ــت نتائج التقرير أن تخس ح ــان، فرجَّ الياب
ــفينة حربية، عالوة على  ــرة مقاتلة، و٢٦ س ١٠٠ طائ
ــكرية  ــد تتعرض لها القواعد العس ــائر التي ق اخلس
األمريكية على األراضي اليابانية حتت وقع الهجمات 

ــذه النتائج  ــك، يوضح التقرير أن ه ــع ذل الصينية.وم
ــة على تايوان أمر  ــا القول إن احلرب الصيني ال يُراد به
ــع االحتمال، فالقيادة الصينية  حتمي وال حتى مرتف
ــي، أو تلجأ  ــتراتيجية العزل الدبلوماس ــد تتبع اس ق
ــرب، أو تضرب  ــلم والالح ــة من الالس ــى فرض حال إل
حصاراً اقتصادياً على تايوان. احلرب قد تؤدي لتعطيل 
ــا واردات الطاقة والغذاء يرى دان  ــارة الصني مبا فيه جت
جرازير، الباحث املتخصص في السياسات الدفاعية 
ــروع الرقابي على احلكومة (POGO)، أن  مبنظمة املش
الغزو الصيني الصريح ل تايوان أمر مستبعد للغاية، 
ــتؤدي على  ــكرية من هذا النوع س ــة العس فالعملي
الفور إلى تعطيل الواردات والصادرات التي ال يستغنى 
عنها االقتصاد الصيني، وقطع التجارة يهدد بانهيار 
ــت قصير.والصني تعتمد  ــي وق ــاد الصيني ف االقتص
على واردات الغذاء والوقود بوصفها احملرك األساسي 
القتصادها، ومن ثم فهي ليس لديها مجال للمراوغة 

في هذا األمر. احلرب بني الصني وأمريكا حول تايوان

ــارى  ــيبذلون قص ــني س ــر أرى أن الصيني ــال جرازي وق
جهدهم لتجنب الصراع العسكري. واألقرب احتماالً 
أن يستعينوا بالقوة الصناعية واالقتصادية، وليست 
ــكرية، في منافستهم للواليات املتحدة  القوة العس
ــل، وصف قادة وزارة  ــى الهيمنة العاملية.في املقاب عل
ــني بأنها تهديد  ــة (البنتاغون) الص ــاع األمريكي الدف
ــراه البنتاغون  ــر الذي أج ــكا. وذكر التقري ــحّ ألمري ل مُ
ــكرية  ــأن القوة العس ــض من الكونغرس بش بتفوي
ــعبي  ــة العام املاضي، أن جيش التحرير الش الصيني
الصيني زاد من التدابير االستفزازية واخلطوات املثيرة 
ــا حولها،  ــة مضيق تايوان وم ــراب في منطق لالضط
ــى منطقة  ــادة الرحالت اجلوية إل ــمل ذلك زي ــد ش وق
ــوان، وإجراء تدريبات  ــاع اجلوي املزعومة حول تاي الدف

ــوان النائية.وكانت  ــزو محتمل على إحدى جزر تاي لغ
ــابقة،  ــواب األمريكي الس ــة مجلس الن ــارة رئيس زي
ــرة تايوان في  ــي، املثيرة للجدل، جلزي ــي بيلوس نانس
ــتنفار عسكري صيني  أغسطسآب، قد أعقبها اس
ــخ بعيدة املدى  ــن إطالق صواري ــع النطاق، تضم واس
ــة االقتصادية  ــك في مياه املنطق ــوق اجلزيرة، وكذل ف
ــدت إدارة الرئيس  ــن جانب آخر، أب ــة لليابان.م اخلالص
ــكاً مطرداً بدعم تايوان على  األمريكي جو بايدن متسُّ
ــون العالقات األمريكية مع  ــوٍ يوافق ما ورد في قان نح
ــنطن للجزيرة مبا  ــى تزويد واش ــوان الذي ينص عل تاي
ــها، لكنه ال يلزم القوات  حتتاج إليه للدفاع عن نفس
األمريكية بالتورط مباشرة في هذا الدفاع.فضالً عن 
ذلك، فإن قانون إقرار ميزانية الدفاع الوطني األمريكي 
ــن االتفاق على برنامج لتحديث  الصادر حديثاً، تضم
اجليش التايواني وإمداده مبعونات أمنية تبلغ قيمتها 
١٠ مليارات دوالر على مدى خمس سنوات، وهي دالئل 
ــي واجلمهوري  ــني الدميقراط ــق احلزب ــة على تواف قوي

ــد ل تايوان.من جهة أخرى،  ــاندة طويلة األم على املس
ــارين ب مركز الدراسات  ــيان، كبير املستش قال كانس
االستراتيجية والدولية، إن احلروب كثيراً ما تقع حتى 
ــى أن املهاجم  ــير إل ــة املنصفة تش لو كانت الدراس

سيخسر احلرب.
ــر الواليات  ــي تنتص ــة لك ــروط تضعها الدراس ٤ ش
ــن القوات  ــع أن تتمك ــر توق ــدة وإذا كان التقري املتح
ــني ومنعها من  ــى الص ــن االنتصار عل ــة م األمريكي
ــيطرة على تايوان في نهاية املطاف، فإنه يشير  الس
ــية لهذا االنتصار ظهرت خالل ٢٤  إلى ٤ أركان أساس
سيناريو تضمنها مشروع احملاكاة للحرب : أوالً يجب 
أن تكون القوات البرية التايوانية قادرة على التصدي 
ــواحل. ثانياً  ــوات اإلنزال البرية الصينية على الس لق
يجب أن تكون الواليات املتحدة قادرة على استخدام 
ــات القتالية. ثالثاً  قواعدها في اليابان خالل العملي
ــب أن يكون لدى الواليات املتحدة صواريخ طويلة  يج
ــة اجليش  ــتهداف بحري ــفن الس ــدى مضادة الس امل
ــلِّح  ــد وبكثافة. رابعاً يجب أن تس ــي من بعي الصين
ــالً قبل بدء  ــليحاً كام ــدة تايوان تس ــات املتح الوالي
ــر  ــاركة في أي صراع مباش ــار، وقبل املش ــالق الن إط
ــى أن الصراع  ــار التقرير إل ــع القوات الصينية.وأش م
ــدث ب أوكرانيا من عدة  ــيختلف عما ح ــي تايوان س ف
ــتمر للمساعدات األمريكية  أوجه منها التدفق املس
ــي، وغياب  والغربية إلى أوكرانيا بعد بدء الغزو الروس
ــاركة  القوات األمريكية وقوات الناتو عموماً عن املش
ــرة في القتال ضد روسيا.قال كانسيان مبجرد  املباش
ــال أي قوات  ــتحيل إرس أن تبدأ احلرب في تايوان، يس
ــذا يختلف األمر متاماً عن أوكرانيا  أو إمدادات إليها، ل
ــال  ــت الواليات املتحدة وحلفاؤها من إرس التي متكن
ــرب، ومن ثم، فإنه  ــتمرار بعد احل اإلمدادات إليها باس
ــه التايوانيون في  ــيتعرض ل ــا س ــرف النظر عم بص
ــر لديهم قبل أن  ــإن املعونات يجب أن تتواف احلرب، ف
ــنطن العمل في  ــأن تبدأ واش ــر ب ــى التقري تبدأ.وأوص
ــأن  ــت إذا أرادت تلبية التوصيات الواردة بش ــرب وق أق
ــمل  ــي في تايوان، ويش ــاح األمريك ــات النج احتياج
ذلك حتصني القواعد األمريكية في اليابان وغوام ضد 
الهجمات الصاروخية الصينية.ونقل القوات البحرية 
ــدرة على النجاة في  ــفن أصغر حجماً وأكثر ق إلى س
ــتغال  املواجهات؛ واالهتمام بتعزيز الغواصات؛ واالش
ــتخدام أكثر  ــر القاذفات اجلوية األقرب إلى االس بنش
ــاج مقاتالت أرخص  ــل على إنت ــن املقاتالت؛ والعم م
ــتراتيجية مماثلة،  تكلفة؛ وحثّ تايوان على اتباع اس
من جهة تسليح نفسها مبنظومات أسلحة أرخص 
ــفن باهظة الثمن التي  ــهل حركة من الس ثمناً وأس
ــتبعد أن تنجو من الضربة الصينية األولى.وختم  يُس
التقرير توصياته، بالقول إن هذه السياسات ستقلل 
ــائر  ــار للجيش األمريكي، لكن اخلس ــة االنتص تكلف
ستبقى كبيرة، فقد تنتصر الواليات املتحدة انتصاراً 
ــن الصينيني على املدى  ــظ الثمن، وتعاني أكثر م باه

الطويل. فاالنتصار ليس نهاية األمر.

متابعة / البينة الجديدة
ــي اليمن  ــرة توقف للقتال ف ــط أطول فت وس
ــهر - أحيت السعودية  ــعة أش - أكثر من تس
ــون ، محادثات  ــلحون احلوثي وخصمها، املس
ــتمرار وقف  ــة، أمال في اس ــر قنوات خلفي عب
ــي إلنهاء  ــار تفاوض ــار ووضع مس ــالق الن إط
احلرب األهلية الطويلة، وفقا ملسؤولني مينيني 
وسعوديني وأمميني.وتأتي هذه احملادثات في ظل 
«الهدوء الهش»، نظرا لعدم وجود وقف رسمي 
إلطالق النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت 
ــر املاضي، وفقا  ــا األمم املتحدة في أكتوب فيه
ألسوشيتد برس.وشهدت الهدنة عدة خروقات 
جراء هجمات احلوثيني على منشآت نفطية، 
ــي وقت صدرت فيه تصريحات عن احلكومة  ف
ــا، واملتحالفة مع  ــرف بها دولي ــة املعت اليمني
ــعودية، تشكو من استبعادها حتى اآلن  الس
ــراز تقدم إلى  ــن احملادثات. وقد يؤدي عدم إح م
ــامل. انهيار الهدوء الهش، وجتدد القتال الش

ــع األطراف تبحث عن حل،  لكن يبدو أن جمي
بعد ثماني سنوات من احلرب التي أودت بحياة 
ــت أوصال  ــخص، ومزق ــن ١٥٠ ألف ش أكثر م
ــي العالم العربي  ــن ودفعت أفقر دولة ف اليم
ــفا اجملاعة في  ــت على ش ــار، وبات ــى االنهي إل
واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم.

ــتأنفت السعودية احملادثات غير املباشرة  واس
ــول املاضي، عندما اتضح  مع احلوثيني في ايل
ــا األمم املتحدة  ــطت فيه أن الهدنة التي توس
ــاطة  لن يتم جتديدها. وتقوم عمان بدور الوس
ــي األمم املتحدة  ــؤول ف ــني اجلانبني.وقال مس ب
ألسوشيتد برس «إنها فرصة إلنهاء احلرب، إذا 
تفاوضوا بحسن نية وضمت احملادثات أطرافا 
ــؤولني حتدث  ــره من املس ــة أخرى». وكغي ميني
ــؤول األمم املتحدة شريطة عدم الكشف  مس

ــي سعودي للوكالة  عن هويته.وذكر دبلوماس
ــيا الضغط  ــت من الصني وروس ــالده طلب أن ب
ــني لتجنب التصعيد. وقال  على إيران واحلوثي
ــي إن إيران، التي أطلعت احلوثيني  الدبلوماس
والعمانيني بانتظام على احملادثات، أيدت حتى 
اآلن الهدنة غير املعلنة.وقال مسؤول حكومي 
ــيكون مكلفا على جميع  ميني «التصعيد س
ــة التالية  ــتعد للجول ــات. اجلميع مس اجلبه
ــود األمم املتحدة  ــارت جه ــرب) إذا انه (من احل
ــه  ــن جانب ــعودية احلوثية».م ــات الس واحملادث
قال، عبد الباري طاهر، املعلق اليمني ونقيب 
ــابق، إن إحدى العراقيل هي  الصحفيني الس

ــكلة أعاقتها  ــابقة حلل املش أن احملاوالت الس
ــاركة في  ــوى املش ــة للق ــح املتضارب املصال
ــارات وإيران.وأضاف  ــعودية واإلم ــرب - الس احل
ــة  ــن تؤدي هذه احملادثات إلى نتائج ملموس «ل
ــراف اليمنية في  ــع األط ــارك جمي إن لم تش
العملية».وقال محمد عبد السالم، املتحدث 
ــم احلوثيني وكبير مفاوضيهم، إن زيارات  باس
املسؤولني العمانيني إلى صنعاء تظهر جدية 
ــارة عمانية لليمن  احلوثيني.وانتهت أحدث زي
يوم األحد املاضي.وأضاف عبد السالم «هناك 
ــارة واضحة  أخذ ورد مع أطراف أخرى»، في إش
ــؤول باألمم املتحدة  ــعودية.وقال مس إلى الس

ــة طريق مرحلية»  ــاض وضعت «خارط إن الري
واألمم  ــدة  املتح ــات  الوالي ــا  أيدته ــوية  للتس
ــف قدم  ــؤول أن التحال ــاف املس املتحدة.وأض
ــية،  في هذه اخلارطة عددا من الوعود الرئيس
ــن بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف  م
احلصار املفروض على مدينة احلديدة.ويطالب 
ــع  ــب جمي ــداد روات ــف بس ــون التحال احلوثي
موظفي الدولة - وبينهم جنود وضباط اجليش 
ــاز، وكذلك فتح  ــط والغ ــدات النف ــن عائ - م
ــارات واملوانئ اخلاضعة للحوثيني. جميع املط
ــي احملادثات  ــارك ف ــؤول حوثي مش وقال مس
ــعوديني وعدوا بسداد جميع  للوكالة إن الس

ــعودي قال  ــي الس الدبلوماس ــن  الرواتب.لك
ــكريني مشروط بقبول  ــداد رواتب العس إن س
ــاء  ــني لضمانات أمنية، من بينها إنش احلوثي
ــع املناطق اخلاضعة جلماعة  منطقة عازلة م
ــعودية. احلوثي على طول احلدود اليمنية الس
ــني أيضا رفع  ــى احلوثي ــه يجب عل ــاف أن وأض
ــر مدينة مينية. ــز، ثالث أكب حصارهم عن تع
ــا من احلوثيني  ــر أن الرياض تريد أيض ــا ذك كم
االلتزام باالنضمام إلى احملادثات الرسمية مع 
األطراف اليمنية األخرى.وقال املسؤول احلوثي 
ــن االقتراح  ــزاء م ــل أج ــم تقب ــه ل إن جماعت
السعودي، خاصة ما يتعلق منها بالضمانات 
ــتئناف تصدير النفط من  األمنية، وترفض اس
ــا احلكومة قبل  ــيطر عليه املناطق التي تس
سداد الرواتب.وذكر أن احلوثيني اقترحوا توزيع 
ــدات النفط وفق «ميزانية ما قبل احلرب». عائ
ــيطر  ــي ذلك أن تتلقى املناطق التي يس ويعن
ــون ما يصل إلى ٨٠ في املئة من  عليها احلوثي
ــكان،  ــا األكثر اكتظاظا بالس ــرادات ألنه اإلي
بحسب املسؤول.وقال الدبلوماسي السعودي 
ــؤولني العمانيني  إن اجلانبني يعمالن مع املس
ــع  ــا جلمي ــون «مرضي ــراح ليك ــل االقت لتعدي
األطراف»، ومن بينها األطراف اليمنية األخرى.
وأكد مسؤول حكومي ميني ألسوشيتد برس 
أن ما يجري حاليا جعل احلكومة املعترف بها 
ــي  دوليا «بال صوت».وأضاف أن اجمللس الرئاس
احلكومي يخشى أن تقدم السعودية «تنازالت 
ــى اتفاق». ــل التوصل إل ــر مقبولة من أج غي
ــف اليمني املناهض للحوثيني ال  لكن التحال
ــامات داخلية، لذلك ليس  يزال يشهد انقس
ــؤول اليمني  ــال للمناورة.وقال املس لديه مج
ــوى االنتظار حتى نرى ما  «ليس لدينا خيار س

ستسفر عنه هذه املفاوضات».
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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.
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ــة، لكني  ــور الرياضي ــة كافية باألم ــت على معرف ــفني انني لس يؤس
ــام في البصرة  ــذا الع ــج ه ــة دورة كأس اخللي ــتطيع ان ادرك ان اقام اس
حدث وطني كبير ال ميكن جتاهله او حتى التقليل من اهميته الرياضية 
والسياسية العتبارات كثيرك يتعلق بعضها بالبعد اخلليجي للعالقات 

اخلارجية للعراق.
ــتطيع احلديث عنه هو ان جناح العراق بإقامة خليجي ٢٥ يعكس  ما اس
بعضا من قدرات العراق والعراقيني احلضارية على املستويني املادي وغير 
ــام ٢٠٠٣ متثل اجنازا ماديا  ــيدت بعد ع املادي. فاملالعب الرياضية التي ش

حضاريا مهما ومؤشرا على ما ميكن حتقيقه في اجملال املعماري مثال.
ــل من جانبها  ــت في افتتاح الدورة متث ــة التنظيم التي جتل ــا ان روع كم
اجنازا تنظيميا واداريا وفنيا رفيع املستوى من نوع االجناز الذي حتقق في 
ــان  دورة كأس العالم في قطر. كل هذا يقدم دليال على ان بإمكان االنس
ــذي كان اول  ــوض احلضاري، ال ــيره في طريق النه ــاود س ــي ان يع العراق

السائرين فيه قبل اكثر من ستة االف سنة.
ــة  ــر احملوري في املركب احلضاري املؤلف من خمس ــان هو العنص واالنس
ــتطيع  ــن والعلم والعمل. يس ــة والزم ــان والطبيع ــر هي: االنس عناص
ــان ان ينهض حضاريا اذا حترك وفق منظومة قيم عليا قادرة على  االنس
ــتثمار الطبيعة بالعلم والعمل، وقادرة على اقامة عالقات انسانية  اس

على اساس احلرية والعدل واملساواة.
ــع العراقي  ــب احلضاري للمجتم ــدرة احلضارية او املرك ــح ان الق صحي
ــي الثاني  ــدة اعتبارا من العصر العباس ــآكل منذ عقود بعي تعرض للت
ــالالت املتتابعة) اال ان هذا  ــا بعده وصوال الى االحت ــة املتوكل وم (اخلليف
ــى الصفر احلضاري  ــدرة بالكامل، او وصولها ال ــي انهيار هذه الق ال يعن
ــة والثقافية التي ميكن  ــر من العناصر املادي ــق، بل ان هناك الكثي املطل

استثمارها في النهوض احلضاري اجلديد.
ال اريد ان اقول ان اجناز خليجي ٢٥ ميثل نهاية الطموح والدرجة القصوى 
ــان  ــول ان هذا االجناز دليل على ان االنس ــل احلضاري، لكني اق ــن الفع م

العراقي قادر على الفعل احلضاري، ماديا وغير مادي.
ــا على تعليقات يكتبها بعض القراء والتي  وهذا ميثل ردا عمليا ملموس
ــت الردود  ــأس من قدرة العراقي على الفعل احلضاري. ليس تعبر عن الي
السلبية صحيحة، غاية ما في االمر انها تعبر عن احباط داخلي يعاني 
ــذا االحباط، لكني ال اجد  ــا. واذا كنت اجد بعض التبرير له ــه كتابه من

تعميمه او االصرار عليه مبررا او صحيحا.
ــن اعتبارها محدودة او  ــلبية التي ميك ــات الس ظهرت بعض املمارس
ــد. ومن هذه  ــط او البعي ــن معاجلتها على املدى املتوس ــة، وميك فردي
ــات محاولة بعض املواطنني الدخول الى املالعب بدون تذاكر  املمارس
ــات ال  ــت في منصة الضيوف. لكن هذه ممارس ــى التي حصل والفوض
ــاري الذي حققه العراق في  ــية للنجاح احلض تصادر القيمة االساس
ــدورة الرياضية اخلليجية وال يصح تضخيم صورتها او املبالغة في  ال

دالالتها السلبية فهي مما يحصل في كل احلاالت املشابهة.
ــروح وبالدم نفديك يا عراق)  ــعار (بال اكرر مرة اخرى عدم اعجابي بش
ــعار موروث من العهد البعثي  الذي ردده بحماس اجلمهور. اوال ألنه ش
ــتبدال كلمة (صدام) الواردة بالشعار القدمي. وثانيا وهو االهم  مع اس
ــلميا. احملتوى  ــوي وحربي وليس حضاريا او س ــعار دم ان محتوى الش
ــد حضاريا،  ــاء)، بناء العراق اجلدي ــز على (البن ــود يرك احلضاري املنش
ــذا البناء ال يتم اال عن طريق العلم والعمل. وبهما تكتمل عناصر  وه
ــى ان يتركز في اذهان اجلمهور العراقي  ــب احلضاري. وهذا ما امتن املرك
ــعاره (بالعلم والعمل نبني العراق). وهو محتوى ال  ووعيه. فيكون ش
يتركز في اذهان الناس عفويا امنا يتم ذلك عبر جهد تبذله على نحو 

خاص املدارس.

كلنا نعرف ونعترف أن لدينا مشكلة بالصناعة الوطنية والزراعة 
ــارت «مناصف» مرة  ــة. الكهرباء ص ــة والكهرباء الوطني الوطني
ــة فقصتهما قصة  ــة والزراع ــحب. أما الصناع ــة ومرة س وطني
ــح وبعضها  ــزة بعضها صحي ــررات دائما جاه ــربكة»، املب «مش
ــباب وعوامل أخرى، جزء منها متداخل بني الفساد  اآلخر، له أس
ــليمة في  ــود منهجية س ــدم وج ــط وع ــوء اإلدارة والتخطي وس
التعامل مع ملف األمن الغذائي، الذي بات جزءاً من األمن القومي 
ــعبة. لكي ال أطيل  ــه وهي كثيرة ومتش ــكل تفرعاته وتفاصيل ب
ــعب بـ «التنظير»، سوف أدخل في صلب املوضوع.  عليكم وأتش
ــنب» يحيل بالضرورة إلى املثل  ــتاء صنعنا الل عنوان املقال «بالش
ــهور «بالصيف ضيعت اللنب» مما يحتاج إلى فك االشتباك  املش

بني العنوانني.
مؤخرا قرأت خبرا أفرحني و «ضوّجني» في الوقت نفسه. اخلبر هو 
ما أعلنته وزارة الصناعة نقال عن مصانع ألبان أبو غريب التابعة 
ــركات  ــة، وهي إحدى ش ــات الغذائي ــة للمنتج ــركة العام للش
ــوزارة، بأن مصانع ألبان أبو غريب عادت إلى العمل بوتيرة عالية  ال
ــاءات عراقية، بحيث أن الطاقة اإلنتاجية من األلبان  وجهود وكف
ــعني القول اإل «رحمة من  ــل إلى ١٥ طنا يوميا. وبينما ال يس تص
ــتقاته وطنيا،  ــل» جلهة إمكانية تصنيع اللنب ومش العزيز اجللي
ــزة، فإنني في الوقت الذي  ــتيراده من دول اجلوار العزي بدال من إس
أمتنى كما يتمنى السيد مدير املعمل بأن نحقق على أرض الواقع 
ــع في العراق»، لكني من جانب  ــعار الذي إفتقدناه وهو «صن الش
ــة صناعة اجلنب املطبوخ بالعلب  ــر أقول هل من واجبات الدول آخ
ــنينة،  ــوة والش ــتيكية واللنب بأنواعه الرائب وأبو الكش البالس
نتجات القشطة والزبد والدهن احلر؟. هذا ما يقوله  إضافة إلى مُ
ــمي وليس أنا بالطبع. إنني وفي الوقت الذي أشد  نص اخلبر الرس
ــى أيدي العاملني في مصانع البان أبوغريب بزيادة اإلنتاج كماً  عل
ــاً، لكني من جهة أخرى أنظر إلى املوضوع من الزاوية األهم  ونوع
ــتراكية تنحو منحى  ــي هوية الدولة االقتصادية، هل هي اش وه
ــة، أم دولة إقتصاد  ــويق والرعاي ــاع العام في اإلنتاج والتس القط
سوق؟ حتى اآلن هوية دولتنا بعد عام ٢٠٠٣ ضائعة بني االشتراكي 
واخلاص، حالها حال ضياع هويتنا الوطنية. أذكر في السبعينات 
ــاط الدولة االشتراكي والقطاع العام آنذاك أنشأت  وفي ذروة نش
الدولة ما سمي مبزارع الدولة. فماذا كانت النتيجة؟ مزرعة الدولة 
ــعب وأقسام وصيانة وسيارات وموظفون  عبارة عن دائرة فيها ش
ــا مزرعة خاصة لفالح  ــا وكتابكم، بينما إلى جنبه ودوام وكتابن
ــم  ــم رأس بقر وغنم. في نهاية كل موس ــيط مع عائلته وك بس
ــر مزرعة الدولة ويجري تعويض اخلسارة من موارد النفط،  تخس
بينما يربح املزارع البسيط بحيث يشتري جرار عنتر أو بيكاب أو 
رمبا يغير أثاث بيته. أضرب هذا املثل الواقعي لكي أوضح مخاطر 
ــتطيع ٥ عجائز من  ــنب، بينما تس ــة بصناعة الل ــغال الدول انش
ــوة وقيمر أفضل  ــه صناعة لنب أبو الكش ــاء أبو غريب نفس قض

بكثير من مصنع وموظفني وبصمة و.. قله بالغ.

محمد عبد الجبار الشبوط حمزة مصطفى

رأي وجهة نظر
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ــا ماركوفيتش»، أنها  ــهيرة «انا ماري قالت العبة كرة القدم الش
مغرمة بالالعب البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ طفولتها.

ــدون العب نادي  ــش، (٢٣) عاماً أنها حتب ال ــت ماركوفيت وأوضح
النصر من مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها التزال حتبه حتى االن.

ــد ٩ نوفمبر ١٩٩٩)  ــن موالي ــش كرواتية (م ــا ماركوفيت ــا ماري وان
ــيدات  ــب كمهاجم لنادي الدوري للس ــي العبة كرة قدم وتلع ه

السويسري املمتاز جراسهوبر واملنتخب الكرواتي.
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متابعة / البينة الجديدة 
ــم  كاظ ــان  الفن ــارك  ب
الساهر، االثنني املاضي، 
ــل املنتخب العراقي  تأه
إلى نهائي بطولة كأس 
 (٢٥) ــي  العرب ــج  اخللي

املقامة في البصرة.
وقال الساهر في منشور 
تابعته  ــبوك،  فيس عبر 
ــدة، «ألف  ــة اجلدي البين
ــل منتخبنا  ــارك تأه مب

ــاراة  املب ــى  ال ــي  الوطن
كأس  ــي  ف ــة  النهائي

اخلليج ٢٥».
ــعدمتونا يا  وأضاف، «أس

أسود الرافدين».
وتأهل املنتخب العراقي 
إلى نهائي بطولة كأس 
 (٢٥) ــي  العرب ــج  اخللي
نظيره  تغلبه على  بعد 
ــني  بهدف ــري،  القط

لواحد.

متابعة / البينة الجديدة 
ــررت وزارة التربية، االثنني  ق
ــر  مدي ــاء  إعف  ، ــي  املاض
ــرخ  الك ــي  ف ــطة  متوس
ــه على  ــن منصب األولى م
ــاوزه اخالقيات  خلفية «جت
ــوزارة  ال ــت  وقال ــة».  املهن
ــة  «جلن إن  ــان،  بي ــي  ف
ــكيلها  تش مت  ــة  حتقيقي
ــر التربية  ــه من وزي بتوجي
ــوري  ــس اجلب ــم نام إبراهي

ــة  حادث ــي  ف ــق  للتحقي
ــة  ــارات الناري ــالق العي اط

ــطة  ــن قبل مدير متوس م
ــني التابعة  ــباب للبن الش
ــرخ األولى في  ــة الك لتربي
الوطنية  املناسبات  احدى 
ــل احلرم  ــي أقيمت داخ الت
ــان  ــي».وأضاف البي املدرس
بإعفاء  أوصت  «اللجنة  أن 
ــة  ــن إدارة املدرس ــر م املدي
أخرى  ــة  الى مدرس ونقله 
ــه األنظمة  ــراء مخالفت ج
ــات وعدم مراعاة  والتعليم

ــاه  جت ــة  العام ــالمة  الس
ــي  ف ــني  والعامل ــالب  الط
ــة فضالً عن اصدار  املدرس
ــه  بحق ــذار)  (اإلن ــة  عقوب
استنادا للمادة (٨) الفقرة 
ــون انضباط  ــاً من قان ثاني
ــم ١٤  ــة رق ــي الدول موظف
لسنة ١٩٩١ املعدل»، الفتاً 
ــتكون  الى ان «العقوبة س
ــرار ذلك  ــد في حال تك أش

مُستقبالً».
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ــاق  ــن األعم ــا م ــكراً اقوله ش
ــة  ــوي لروض الترب ــالك  ــى امل ال
ــي  ــي ح ــة ف ــروج النموذجي امل
املهندسني وفي املقدمة املديرة 
ــد احليدري )  ــت (زينة خال الس
ــات واملعلمات ملا يبذلن  واملعاون
ــاء  لالرتق ــرة  كبي ــود  جه ــن  م
التعليمي وتنشئة  ــتوى  باملس
جيل على وفق املعايير التربوية 
الصحيحة .. واسأل اهللا تعالى 
ــن  ــكل م ــداد ل ــق والس التوفي
يعمل ألجل خدمة هذا الوطن 

وشعبه العزيز. 

أمٌ تلقن ابنتها الضريرة احداث املباراة 

 الصحفي حسني السومري 
والد التلميذ علي 


