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ــياع  ــد ش ــوزراء محم ــس ال ــد رئي أك
السوداني، امس األحد، دعمه للسلطة 
القضائية بجميع مؤسساتها، فيما 
ــار  رئيس مجلس القضاء األعلى  أش
ــة  ــى أهمي ــدان إل ــق زي ــي فائ القاض
ــلطتني القضائية  ــني الس ــاون ب التع
ــوداني  ــر مكتب الس والتنفيذية.وذك
ــد  ــوزراء محم ــس ال ــس مجل ، أن رئي
ــارةً إلى  ــرى زي ــوداني، أج ــياع الس ش
مجلس القضاء األعلى، والتقى رئيسَ 
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
ــاء احملاكم.وأكد  ــدان، والقضاة رؤس زي
السوداني، دعمه للسلطة القضائية 
ــنادها من  ــاتها، وإس بجميع مؤسس
ــا القانوني  ــام بكامل دوره أجل القي
ــات  ــي ملف ــيما ف ــتوري، الس والدس

ــي. واملال اإلداري  ــاد  الفس ــة  مكافح
ــزم احلكومة  ــوداني عن ع وأعرب الس
املضي في تأكيد هوية العراق بوصفه 
ــتور  ــاً بالقوانني والدس بلداً محكوم
ــى حرص  ــدداً عل ــام، مش ــكل مت بش
ــذه األطر  ــزام به ــي االلت ــة ف احلكوم
والسياقات القانونية.من جانبه، أكد 
ــاء األعلى  ــم مجلس القض زيدان دع
ــق برنامجها،  ــي تطبي ــة ف للحكوم
عد  ــي جتريها على صُ واإلصالحات الت
ــيراً إلى أهمية التعاون  مختلفة، مش
بني السلطتني القضائية والتنفيذية. 
ــياع  كما أكد رئيس الوزراء محمد ش
ــد، أهمية أن  ــس األح ــوداني، ام الس
ــي جميع  ــون ف ــة القان ــري كلم تس
ــوداني ، أن  الظروف. وذكر مكتب الس
ــياع  ــس مجلس الوزراء محمد ش رئي
السوداني زار، صباح امس األحد، مقر 

ــي بغداد،  ــة االحتادية العليا ف احملكم
والتقى رئيس احملكمة االحتادية العليا 
القاضي جاسم محمد عبود، وأعضاء 
احملكمة.وأكد السوداني خالل اللقاء، 
ــة القانون في  ــري كلم أهمية أن تس
جميع الظروف، وأن احلكومة تؤكد في 
كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه 
الدستور والقانون، وتعمل على ضمان 
ــى  ــاظ عل ــاء واحلف ــتقالل القض اس
هيبته.من جانبه، أكد رئيس احملكمة 
ــمو  س ــيخ  ترس ــة  أهمي ــة،  االحتادي
كلمة القانون فوق اجلميع، وأن يكون 
ــاس  القضاء هو احلصن الضامن األس
ــي،  العراق ــعب  الش إرادة  ــق  لتحقي
ــم احلكومة لتنفيذ  ــدداً على دع مش
برنامجها احلكومي. على صعيد آخر 
ــة القانون نوري  أكد زعيم ائتالف دول
ــدوالر إال  ــه ال حل ألزمة ال ــي، أن املالك

ــب األميركي.وقال  بالتفاهم مع اجلان
املالكي في حديث تلفزيوني، إن أزمة 
الدوالر مرتبطة ببعض اخملالفات منها 
التهريب والتالعب من بعض املصارف 
ــا اال بالتفاهم مع  والتجار وال حل له
أن. اميركا  ــاف،  اجلانب االميركي.وأض
تستخدم الدوالر كسالح وهي تراقب 
ــراق، مؤكدا أنه اقترح  الوضع في الع
على احلكومة السابقة ان يكون سعر 
ــتجب. ــا لم تس ــرف ١٢٥ لكنه الص
ــي العراق  ــه ال يوجد ف ــار إلى، أن وأش
ــكرية اجنبية  ــوات عس ــا اي ق حالي
ــزات مقاتلة،  ــة وجتهي ــات مدرع بآلي
ــب ان تخضع حكومة  ــا أنه يج مبين
ــد انتهاء الـ  ــم بع ــوداني للتقيي الس

١٠٠ يوم األولى.
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برِّـان ”يصوصي“ .. هل يعقل ذلك يا ممثلي الشعب؟!
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أكد وزير التجارة أثير الغريري، امس األحد، أن هناك خزيناً من مفردات التموينية 
ــمولني بالرعاية  ــيتم توزيع املش ــى أنه س ــار إل ــهر، فيما أش يكفي لثالثة أش
االجتماعية اليوم االثنني.  وقال الغريري في مؤمتر صحفي مع محافظ النجف 
ماجد الوائلي، إن الوزارة تعمل بسرعة للحد من ارتفاع أسعار السكر والبيض، 
مبيناً أن عملية تسويق البيض بدأت. وأضاف لن نسمح باحتكار البيض والدجاج 
في أسواقنا، مشيراً إلى إننا منلك خزيناً من مفردات البطاقة التموينية يكفي 
لثالثة أشهر.  وأكد أن حصة املواطن من الدرجات الوظيفية مؤمنة، مشيراً إلى 
أنه مت التحضير يوم غد لتجهيز أسر املشمولني بالرعاية االجتماعية، حيث إن 
هناك ٥ ماليني مسجل، ولهم حصة إضافية من الرز والسكر والزيت واملعجون 
قْنا  ــاي.  وتابع سوَّ والبقوليات وإضافة مضاعفة لطحني الصفر واحلليب والش
ــاد في وزارة  اليوم مليون طبقة من مادة بيض املائدة، موضحاً، أن ملفات الفس

التجارة تتابعها هيئة النزاهة.

بغداد /

أنه ملن سخريات القدر أن يكون 
ــن (٣٢٩)  ــان مؤلفاً م ــا برمل عندن
نائباً يتسلمون رواتب وامتيازات 
ــيارات  ــال من الس ــم ارت وعنده
ــة  ــون ميزاني ــات ويكلف واحلماي
ــات املليارات  ــنوياً مئ الدولة س
من الدنانير أو رمبا تكاليف أكثر 
ــوى اهللا  من ذلك ال يعلم بها س
الواحد القهار .. ولكن ما يؤسف 
ــي أثبت إن  ــه إن الواقع العمل ل
ــي وادٍ وأن  ــس النواب هو ف مجل
ــي وادٍ وأن كلّ يغني  ــعب ف الش
على لياله !! وعليه فإن الشعب 
ــان ونائبيه  ــس البرمل ــأل رئي يس
األول والثاني ويقول لهم بصوت 
: يابه ناميني گاعدين ؟!. وثمة  عالٍ
ــؤال آخر هو، ملاذا تدير رئاسة  س
ــيد  ــس النواب ممثلة بالس مجل

محمد احللبوسي ظهرها لكل 
ــة ملناقشة  من يريد عقد جلس
ــدوالر  ال ــرف  ص ــعر  س ــاع  ارتف
ــك  البن ــظ  محاف ــتجواب  واس
ــك ؟. وملاذا لم  ــزي تبعاً لذل املرك
ــمع بـ « االستجوابات»  نعد نس
القوانني  ــة  مبناقش ولم نسمع 
النائمة منذ سنوات على رفوف 
البرملان ؟.والشيء بالشيء يذكر 
ــعب من حقه أن يسأل  فإن الش
ــتقلني  املس ــواب  الن ــادة  الس
ــى الـ  ــم عل ــو عدده ــن يرب الذي
ــوا الى البرملان  (٥٠) والذين وصل
ــوك» تعبيراً  ــطة «التك ت بواس
ــم  وتضامنه ــم  تواضعه ــن  ع
ــف  ــراء ولكن مع األس مع الفق
ــيئاً «ال  ــم ش ــمع عنه ــم نس ل
ق  ــد صفّ ــس» .. لق ــسّ وال نف ح
ــواب  الن ــا  أيه ــم  لك ــعب  الش
تواريتم  ــم  ولكنك ــتقلون  املس

ــصار ؟!.  عن األنظار ها يابه اش
وفي الشأن اخلدمي نطالب وزارة 
ــز جتربتها بفتح  ــارة لتعزي التج
ــعار  ــذ لتوزيع البيض بأس مناف
ــة للمواطنني من خالل  مخفض
زيادة هذه املنافذ لتغطي أوسع 
رقعة جغرافية لضمان استقرار 
املواد الغذائية األساسية .. وفي 
اخلتام بودنا أن نقول أن الشعب 
يسأل عن سر عدم عقد مجلس 
النواب جللساته بشكل منتظم 
ــالته» .. مجلس  ــادرة «كس ومغ
ــف واضح  ــواب مطالب مبوق الن
ــي خطواتها  ــم احلكومة ف لدع
ــيما  ــك دعم املواطن ال س وكذل
ــب  الصع ــرف  الظ ــذا  ه ــي  ف
ــس البرملان هو  ــاس .. ألي واحلس
ــعب؟ .. أليس البرملان  ممثل الش
ى لقضايا  مطلوب منه أن يتصدّ

الشعب والوطن؟ ولكن!!. السوداني مع رئيس مجلس القضاء االعلىالسوداني مع رئيس اِّـحكمة االتحادية العليا

كتب رئيس التحرير
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ــاء األعلى، امس  ــد مجلس القض عق
ــس  رئي ــة  برئاس ــته  جلس ــد،  االح
القاضي  االحتادية  ــز  التميي محكمة 
ــب اإلعالمي  ــدان. وقال املكت ــق زي فائ
ــى ، انه متّ خالل  ــس القضاء االعل جملل
ــتعدادات  االس ــة  مناقش ــة  اجللس
ــت الحتفالية يوم القضاء  التي أجري

العراقي بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٣ومت التأكيد 
ــكل الذي  ــل بالش ــى إظهار احلف عل
ــي. العراق ــاء  القض ــة  مبكان ــق  يلي

ــس ترقية  ــان، اقرّ اجملل ــب البي وبحس
ــاء االدعاء  ــاة واعض ــن القض ــدد م ع
العام ومنح املناصب القضائية التي 
التشكيالت  إقرار  يستوجب منحها 
ــتئناف وفق  ــات االس في بعض رئاس

املقترح املقدم من رئاسة االستئناف 
ــل وانتداب عدد من  ــك مت إقرار نق كذل
ــام بناءً  ــاة واعضاء االدعاء الع القض
ــة العامة.   ــى مقتضيات املصلح عل
وأقرّ اجمللس مسودة تعليمات تسهيل 
تنفيذ احكام املادة (٥٦اوالً وثانياً) من 
ــم القضائي رقم (١٦٠)  قانون التنظي

لسنة ١٩٧٩ املعدل، وفقا للبيان.

أعلنت حركة وعي، امس األحد، دعمها للتظاهرات املقرر 
ــا يوم األربعاء الـ٢٥ من كانون الثاني اجلاري، أمام  انطالقه
مبنى البنك املركزي، واملطالبة بوضع حلول ألزمة الدوالر.  
وفي وقت سابق، نظم عدد من املواطنني، تظاهرات غاضبة 

أمام مبنى البنك املركزي في العاصمة بغداد.  
ــي ٢٠٢٣)، بأن عدداً من  ــلنا، في (٤ كانون الثان وأفاد مراس
ــام مبنى البنك املركزي في  املواطنني نظموا تظاهرات أم
ــات مطالبة  ــيد ببغداد، رفعوا   خاللها الفت ــارع الرش ش

بخفض سعر صرف الدوالر.    

بغداد /

بغداد /
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النجف األشرف / وكاالت / البينة الجديدة
ــتقباله  ــيد مقتدى الصدر خالل اس خاطب زعيم التيار الصدري الس
ــب الوطني العراقي والكادر الفني ومحافظ  أمس األول العبي املنتخ
ــرة القدم ونائبه يونس محمود في  البصرة ورئيس االحتاد العراقي لك
ــواء  ــية س ــة بالقول : أنصحكم بعدم التأثر باألجواء السياس احلنان
ــلبية أم ايجابية ألنكم منتخب متثلون الوطن والشعب وال  أكانت س
ــخصياً . واضاف  ــخص آخر حتى أنا ش ــيني وال أي ش متثلون السياس
ــاب  ــو احتراف مهم ألجل اكتس ــب خارج العراق ه ــدر : أن اللع الص
ــدف لالعبني من أجل اللعب خارج  ــرات وال نريده ان يتحول الى ه اخلب
العراق وترك املنتخب الوطني وترك العراق .وان وطنك وشعبك وناسك 
ــواء أكان مالياً أم  هم أولى بك .. صحيح ان هناك تقصيراً جتاهكم س
ــة والسياسيني  د الصدر بالقول : ال تتأثروا بالسياس ــدّ غير مالي. وش
فأنتم متثلون الوطن والشعب وأنتم حققتم اجنازاً مهماً وان الوصول 
الى كأس العالم يحتاج الى جهد كبير .. كونوا صفاً واحداً لتحقيق 
حلم الشعب وال تتأثروا بالهجمات على مواقع التواصل االجتماعي 

وأن اهدافكم في امللعب تُخرس كل من يهاجمكم.
مراسم استقبال السيد الصدر لفريقنا الفائز ببطولة خليجي ٢٥ .. ص «١٢»

ــأن  ب ــالم،  إع ــائل  وس ــادت  أف
ــوف  س ــة  الكويتي ــة  احلكوم
ــى القيادة  ــتقالتها إل ــدم باس تتق
ــوم االثنني.وذكرت  ــية، الي السياس
صحيفة القبس الكويتية نقال عن 
ــه إن احلكومة  ــؤول قول مصدر مس

ــتتقدم باستقالتها إلى القيادة  س
ــدر  ــار املص ــية اليوم.وأش السياس
ــك مبوقفها  إلى أن احلكومة تتمس
ــية األخيرة  ــة السياس ــاه األزم جت
ــعبية.وأوضح  الش القوانني  بشأن 
أن احلكومة الكويتية شددت على 
موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة 

املالية إلى اللجان من دون تعهدات 
للنواب.وتابع، ان احلكومة تصر على 
سحب االستجوابني املدرجني على 
جلسة الثالثاء غدا، واملوجهني إلى 
ــيد  ــة عبدالوهاب الرش ــر املالي وزي
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

براك الشيتان.

أعلنت وزارة الداخلية، نصب 
الطرق  ــي  ــونار ف ــزة س أجه
اخلارجية لرصد حاالت تهريب 
ــرت  الصعبة.وذك ــة  العمل
ــة  الداخلي وزارة  أن   ، ــوزارة  ال
بالتنسيق مع حكومة إقليم 

ــر  تباش ــراق،  الع ــتان  كردس
السونار على  أجهزة  بنصب 
ــة التي تربط  الطرق اخلارجي
ــاالت  ح ــد  لرص ــات  احملافظ
ــة  ــة االجنبي ــب العمل تهري
ومحاسبة املضاربني مبوجب 

القانون.

@ÚÓuâb®a@÷ä�€a@ø@âb„Ïé€a@ÒåËuc@kñ‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a
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بغداد /

بغداد /



لِ َقَّ بِالْباطِ وا احلْ بِسُ
وال تَلْ

ــن  ــن م ــن املتقاعدي ــف م ــن لفي نح
ــواق املركزية  ــة لالس ــركة العام الش
ــل  ــتحقاقات الفص ــم اس ــن لديه مم
السياسي (فروقات مالية) ومنذ اكثر 
ــنوات وقبل احالتنا الى  ــر س من عش
ــتحقاتنا املالية  التقاعد طالبنا مبس
ولكن لم نستلم هذه الفروقات املالية 
ــد  ــركة ال يوج ــة ان الش ــك بحج وذل
ــرة مالية  ــا تخصيص مالي او ف لديه
ــتثمارات  ــركة لديها اس علماً ان الش
ــة  املطالب ــد  وبع ــرة.  كبي ــاريع  ومش
ــدة, عدد  ــدات العدي الطويلة واملناش
ــى التقاعد . ذهبنا  ــر منا احيل ال كبي
الى الشركة العامة لالسواق املركزية 
ــا  ــي خدمته ــا ف ــا عمرن ــي افنين الت
ــن الفروقات  ــا م ــة بحقوقن للمطالب

الفصل السياسي وفاجأتنا الشركة 
ــم ال ميت للحق بصلة وذلك  بقرار ظال
ــتحق هذه الفروقات وذلك  باننا ال نس
ــة متقاعدين  ــا االن نحمل صف لكونن
ــركة قد منحت فروقات  علماً ان الش
الفصل السياسي لعدد من املوظفني 
ــن ميثلون  ــة والذي ــتمرين باخلدم املس
ــة بعدد  ــدا باملقارن ــل ج ــزء القلي اجل
املتقاعدين. هنا نقطة الغنب والظلم 
ــتمرين في  , عندما كنا موظفني ومس
اخلدمة لم يعطونا حقنا متحججني 
ــد هذا  ــوم وبع ــال والي ــدم توفر امل بع
السنني يسلبوننا حقنا بكل بساطة 
ــركة تقول  كوننا متقاعدين. وان الش
ــاب وزارة  ــي كت ــرار جاء ف ــذا الق ان ه
املالية الدائرة القانونية املرقم ٢٨٦٠٠ 
ــذا الكتاب هو االخر  في ٢٠١٩/٩/٣ وه

اجتهاد بغير حق ويغالط كتاب االمانة 
ــم ٢٣٥٤٥  ــس الوزراء املرق العامة جملل
ــم يرد فيه نص  ــي ٢٠١٥/٧/١٣ الذي ل ف
ــه الى التقاعد  ــف بعد احالت ان املوظ
ــات الفصل  ــرف فروق ــتحق ص ال يس
ــات املالية  ــي كذلك ان فروق السياس
للفصل الساسي هي ليست مكافأة 
ــدى الدولة وال  ــل هي دين ل او منحة ب
ــلبها بهكذا قرار. نحن اليوم  ميكن س
وبعد ان طرقنا ابواباً كثيرة وان التقدم 
ــلبنا هو االخر القوة  بالعمر واملرض س
ــد دولة  والعزمية, لذلك ومن هنا نناش
ــيد رئيس الوزراء واالمانة العامة  الس
ــني بالنظر في  ــوزراء احملترم ــس ال جملل
ــة والتقصي والبحث عن  هذه القضي

حقوقنا واموالنا وأين ذهبت.
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بغداد / البينة اجلديدة / علي شحونه الكعبي
ــرافها على  ــتمرار اش ــرت املديرية العامةللماء عن اس  ذك
ــة اجلديد  ــاء النجف- كوف ــروع م ــال في مش ــذ االعم تنفي
بطاقة تصميمية تبلغ ١٦٠٠٠م٣بالساعة والذي سيقضي 
ــحة املاء في احملافظة . وقال املهندس عمار اجلبوري  على ش
ــاء النجف  ــروع م ــة العامة للماء ان مش ــر عام املديري مدي
ــتثمارية  ــاريع اخلطة االس كوفة اجلديد يعتبر من اهم  مش
ــروع  ــروع للماء في العراق  بعد مش للوزارة وثاني اكبر مش
ــي احتياجات اكثر من ٨٠٠  ــرة الكبير والذي يغط ماء البص
الف نسمة في احملافظة مشيرا الى ان دائرة املهندس املقيم 
وكادر شركة نبع املينا وناعور املاء املنفذة للمشروع باشرة 
ــحب بصب الرفعة االولى من جدار  باالعمال في موقع الس
ــحب بسمك ١،٢٥م  وبكمية صب كونكريت ٦٥٠ م  بئر الس
و متثل املرحلة االولى من جدار محطة السحب الذي سوف 
يتم تنفيذه بأربع مراحل كل مرحلة بارتفاع ٢،٥م حيث يقع 
ــافة ٢،٥ دومن عن موقع التصفية  ــحب على مس موقع الس
الرئيسي. يذكر ان املشروع من اشراف املديرية العامة للماء 
وتنفيذ شركة نبع املينا وناعور املاء وقد شيد على مساحة 
ــبة اجناز جتاوزت  ٦٠٪ وبطاقة تصميمية  تقدر ١١٠دومن وبنس
ــة اكثر من ١٤٠مليار  ــاعة وبكلفة مالي تبلغ ١٦٠٠٠م٣بالس
ويسد حاجة اكثر من ٨٠٠الف نسمة مع احتمال زيادة عدد 
ــنني القادمة  واجلهة املستفيدة مديرية  ــكان في الس الس
ــروع  ــرف ومن املؤمل اجناز املش ــاء محافظة النجف االش م

وادخاله حيز اخلدمة خالل العام املقبل.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتاذ اثير داود سلمان صباح السبت  تفقد وزير التجارة االس
املاضي مخازن املواد الغذائية في الكرخ والرصافة لالشراف 
على املراحل النهائية من االستعدادت لالطالق جتهيز مواد 
ــة االجتماعية  ــمولني بالرعاي ــلة الغذائية على املش الس
ــب والتي تطلق  ــذا اجلان ــس  الوزراء به ــب قرار مجل وحس
اليوم االثنني .وذكر بيان الوزارة «نقال عن مكتبها االعالمي» 
ــات  ــارة بعملي ــزام وزارة التج ــد الت ــري اك ــر الغري ان الوزي
ــرين في  ــواد الغذائية املنتش ــبكة وكالء امل ــز عبر ش جتهي
ــمولة بالرعاية  ــا «العائالت املش ــات .داعي ــداد واحملافظ بغ
ــة وكالء املواد الغذائية في بغداد  االجتماعية، الى»مراجع
ــم االضافية اخملصصة  ــتالم حصته واحملافظات لغرض اس

ضمن قرار مجلس الوزراء».

بغداد / البينة الجديدة

متكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة 
سرقة سيارات الرصافة من إلقاء القبض على متهم بسرقة 
عجلة ضمن جانب الرصافة. ومت توقيف املتهم أصوليا واتخاذ 
ــكام املادة ٤٤٠ من قانون  ــراءات القانونية بحقه وفق اح اإلج
العقوبات. كما متكنت مفارز مكتب القدس ملكافحة اإلجرام 
ــدى الدور  ــه بالدخول الى إح ــى متهم لقيام ــن القبض عل م
السكنية ضمن قاطع املسؤولية وسرقة سالح نوع مسدس 
ــي دينار وجهاز موبايل نوع آيفون. دونت أقوال  مع مبلغ مليون
ــرقة  ــا قضائياً باالعتراف على جرمية س ــم ومت تصديقه املته

الدار استناداً ألحكام املادة ٤٤٤ من قانون العقوبات.

بغداد / البينة الجديدة
ــة، صالح  ــر الصح ــن وزي أعل
ــناوي، السبت املاضي،  احلس
ــوارئ في  ــة الط ــاح رده افتت
ــة  ــداد مبدين ــفى بغ مستش
في  ــناوي  احلس ــال  الطب.وق
ــمية،  الرس للوكالة  تصريح 
إنه «مت افتتاح ردهة الطوارئ 
في مستشفى بغداد مبدينة 
ــريراً  (١٧) س ــعة  الطب، بس
متكاملة  ــات  عملي ــة  وصال
ــى صالة نواظير  باإلضافة إل
أن  ساندة».وأوضح،  وخدمات 
ــزودة بأحدث  «هذه الصالة م
ــوادر  ــة والك ــزة الطبي األجه

إلى  املتدربة»، الفتاً  البشرية 
أنه «على هامش افتتاح عيادة 
ــاح العيادة  ــوارى، مت افتت الط
ــائية،  املس ــارية  االستش
ــاريعنا في  ــن مش وهي ضم
ــة  التعليمي ــفيات  املستش
ــة  «رده أن  ــد،  الكبيرة».وأك
ــزة  ــتكون جاه ــوارئ س الط

الستقبال املراجعني».

األنبار / البينة الجديدة
ــتنادا الى توجيهات وزير النقل  اس
ــعداوي  ــيد رزاق محيبس الس الس
ــى  ــة عل ــاوزات احلاصل ــع التج برف
خطوط وارضي السكك، ومبتابعة 
ــام  ــر ع ــل مدي قب ــن  م ــتمرة  مس
ــس خالد  ــدس يون ــكك املهن الس
ــاوزات  ــة التج ــرعت جلن ــواد ش ج
ــكك  ــى س ال ــة  التابع ــة   الفرعي
ــة / الرمادي وكوادر  املنطقة الغربي
ــة الزالة   ــة بحمالت مكثف املنطق
التجاوزات ضمن قطاعات محيط 
ــع احلكومة  ــاون م ــة  بالتع املنطق
ــكرية  العس ــوات  الق و  ــة  احمللي
ــراف مدير  ــالرض وباش ــكة ل املاس
ــادي بإزالة املعابر غير  منطقة الرم

ــذار املتجاوزين على  النظامية  وان
ــا على  ــكة الزالته ــات الس محرم
ــة تنظيف  ــن حمل ــور فضال ع الف
وتاهيل  اخلط الواصل بني محطتي 
 ( ــة  والفلوج ــب  غري ــو  (اب ــار  قط
بالكامل .   متهيدا الى إعادة تسيير 
ــتقات  ــافرين و املش ــارات املس قط
ــي القريب  ــع ف ــة والبضائ النفطي
ــي املنطقة  ــة اهال ــل خلدم العاج

الغربية الكرام .
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بغداد / البينة الجديدة
االول   ــس  ام ــداد،  بغ ــة  امان ــت  أعلن
 (٣٥) ــذ  بتنفي ــرة  املباش ــبت،  الس
ــة العاصمة. ــروعاً جديداً خلدم مش

ــاريع  وذكر بيان لألمانة أن «دائرة املش
ــس مجلس  ــات رئي ــب توجيه وحس
الوزراء وبتوجيه من أمني بغداد باشرت 
ــة  ــاً مبدين ــر ٢١ قطاع ــال تطوي بأعم
الصدر، مؤكدة قرب تطوير ١٢ قطاعاً 
«الدائرة  أن  ــاف  باملدينة».وأض جديداً 
ــرت أيضاً أعمال تطوير  املذكورة باش
ــارع املمتد من ساحة  ــيع الش وتوس
احلسنني لغاية تقاطع جامعة بغداد 
ــيع شارع  في اجلادرية وتطوير وتوس
ــع جامع  ــى الكاظم من تقاط موس
براثا لغاية مجسر ١٤ رمضان «.وتابع 
أن «أمانة بغداد باشرت كذلك بتطوير 

ــالت ٦٠٢ ، ٦٠٨ ، ٦٣٩ ، ٦٤١ ، ٦٢٩  مح
ــعة شارع النادي  ، ٦١٣ وتطوير وتوس
ــس مبنطقة اليرموك  الترفيهي الرئي
ــور وتطوير  ــن قاطع بلدية املنص ضم
ــارع ٦١ الفاصل بني محلتي ٨٨٥  ش

ــيد». ــن قاطع بلدية الرش و٨٨٣ ضم
ــاً  ــت أيض ــا تضمن ــني أن «أعماله وب
ــرة بتقليص ساحة أبو جعفر  املباش
ــة  ــارع ملعاجل ــر الش ــور وتطوي املنص
الزخم املروري الذي تشهده املنطقة.

ــية  ــار الى أن «املالكات الهندس وأش
لدائرة املشاريع باشرت أيضاً بتطوير 
ــام  محلة ٣٦٥ في منطقة بوب الش
ــارع اخلدمي  ــعة الش ــر وتوس وتطوي
قرب اجلامعة العراقية مبنطقة سبع 

ــمال العاصمة بغداد.ولفت  أبكار ش
ــتعمل على  ــى أن «أمانة بغداد س ال
ــرات إنارة  نصب تراكيب ضوئية ونش
ــنك ، اجلمهوري ،  ضمن جسور (الس

الشهداء ، مدينة الطب)».

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة العمل والشؤون 
االول  ــس  ام ــة،  االجتماعي
السبت، إمتام تدقيق أكثر من 
(٣٩) ألف أسرة ضمن حملة 
ــي  ف ــي  االجتماع ــث  البح
بأطراف  فقراً  األشد  املناطق 
العاصمة بغداد.وقالت مدير 
قسم البحث االجتماعي في 
ــة االجتماعية،  هيئة احلماي
نادية عبد احلسني سعيد،: إن 
«عدد األسر التي مت تدقيقها 

ــام بلغ ٣٩١٧٩  خالل أربعة أي
أن  ــى،  إل ــيرة  مش ــرة»،  أس
ــث االجتماعي  «حملة البح
ــد  ــق األش ــي املناط ــدأت ف ب
ــة  العاصم ــراف  بأط ــراً  فق
أن  ــعيد،  س بغداد».وأضافت 
ــت احلملة  ــوم األول كان «الي
ــام،  ــة بوب الش ــي منطق ف
ــي النهروان،  واليوم الثاني ف
ــوم الثالث في  فيما كان الي
احملمودية، والرابع في منطقة 
ــاً، أن «هذه  أبي غريب»، مبين

املناطق هي األشد فقراً وبها 
ــر أعلى  ــكان وفق ــب س نس
ــت إلى، أن  ــن غيرها».ولفت م
ــني إلكترونياً  ــدد املتقدم «ع
ــة من  ــهر الثالث ــالل األش خ
ــة  ولغاي  ٢٠٢٢/٨/٢٢ ــخ  تاري
ــول  للحص  ٢٠٢٢/١١/٢٢
ــي  ف ــة  احلماي ــب  رات ــى  عل
ــغ مليونني  ــوم العراق بل عم
ــد  ــخص، وبع ــف ش و٧٠٠ أل
ــتبعاد  واس البيانات  تقاطع 
املستحقني  غير  األشخاص 

ــح العدد اجلاهز للبحث  أصب
ــخص». مليونا و٨٠٠ ألف ش

ــم رئيس  ــه «بدع ــدت، أن وأك
العمل  ووزير  الوزراء،  مجلس 
ــة،  االجتماعي ــؤون  والش
ــتنجز  ــة الباحثني، س وبهم
ــية  احلملة خالل فترة قياس
أن  ــى،  إل ــة  الفت ــة»،  قليل
ــخرت قدر  «الوزارة هيأت وس
ــائل النقل،  اإلمكان كل وس
ــني إلى املناطق  لنقل الباحث

البعيدة».

البصرة / البينة الجديدة

ــاء أم قصر  ــهدت أرصفة مين ش
ــبت،  ــمالي، امس االول الس الش
ــة حتمل  ــفن جتاري ــو ثالث س رس
متنوعة.وقال  ــع  وبضائ ــات  حاوي
ــة  العام ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي
ــراق الدكتور املهندس  ملوانئ الع
ــي، إنه «حسب  فرحان الفرطوس

ــتاذ  ــر النقل االس ــات وزي توجيه
ــعداوي، فإن  الس ــس  رزاق محيب
موانئنا مستمرة في تقدمي افضل 
اخلدمات للسفن القادمة واملغادرة 
عبرها».وأوضح أن «ميناء ام قصر 
الشمالي قد رست عند ارصفته 
ــفن جتارية حتمل حاويات  ثالث س
ــرت  ــد ج وق ــة،  ــع متنوع وبضائ
ــاء وفقا للمعايير،  عمليات االرس

ــة». ــة العاملي ــة البحري واالنظم
ــهد  يذكر أن املوانئ العراقية تش
ــهد  ــار نوعية، لم تش ــورة اعم ث
ــذ (٣٠) عاما، حيث  ــا من مثيلته
ينفذ حاليا ومبتابعة ميدانية من 
قبل االدارة العليا للشركة وعلى 
ــها الدكتور املهندس فرحان  رأس
الفرطوسي، العديد من مشاريع 

البنى التحتية.

بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــة لصناع العام ــركة  الش ــزت   جهـ
ــيارات واملُعدات إحدى شركات وزارة  الس
ــط  ــة واس حافظ ــادن مُ ــة واملع الصناع
بخباطات كونكريت عدد ( ٣ ) حجم ( ٧ ) 
كعب وفق العقد املُبرم بني الطرفيـن  متر مُ
ــدس  ــركة املُهن ــام الش ــر ع دي ــالَ مُ .وقـ
ــي تصريح  ــعيـد ، ف ــعـد اهللا س دانـا س

ــأنَّ املالكات  ــب اإلعالمي للوزارة ب للمكت
ــية في معمل احلافالت  الفنية والهندس
ــيارات التابع للشركة قامت  مبصنع الس
ــات على  ــذهِ اخلباط ــع وجتميع ه بتصني
ــى تضمنت تهيئة وجتميع  مرحلتني األول
ــاصي من نوع رينو  واملرحلة الثانية  الش
ــاصي رينو ،  تضمنت ربط املُعدة على ش
ــذهِ املُعدات متَّ بأياد  ــاً إلى أنَّ جتميع ه الفت
حافظة  ــى مُ ــة ماهرة وجتهيزها إل عراقي

ددة ،  ــة احملُ ــرة الزمني منَ الفت ــط ضِ واس
ــات الدولة لإلستفادة من  داعياً مؤسس
ــاريع البناء  ــذهِ املُعدات في تنفيذ مش ه
ــادة إعمار  ــاهمة في إع س ــار للمُ واإلعم
ــداً في الوقت  ــات املُتضررة ، مؤك افظ احملُ
درة على جتهيز  ذاته أنَّ الشركة لديها القُ
افظات بكافة  ــة واحملُ ــة وزارات الدول كاف
ــة  صي ــدات التخصُ ــات واملُع ــواع اآللي أن

حسب الطلـب .

@“aäë¸a@›ïaÏm@ıb‡‹€Úflb»€a@ÚÌäÌÜΩa@
@ıbfl@ Îäífl@ø@fib‡«¸a@7ç@àÓ–‰m@Û‹«
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@Úñßa@÷˝ü¸@ÚÓˆbË‰€a@›yaäΩa@Û‹«
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بغداد / البينة الجديدة
ــرة واملهجرين  ــرة الهج ــت وزي أعلن
ــق جابرو، امس األحد، عن  إيفان فائ
ــى محافظة  ــاً ال ــودة (٤٦٩) نازح ع
صالح الدين.وذكرت جابرو في بيان، 
ــن النازحني  ــة الثانية م أن «الوجب
ــادل  يع ــا  مب ــاً  نازح  (٤٦٩) ــع  بواق
ــن محافظة  ــة م ــرة نازح (٧٧) اس
ــق  ــى مناط ــادوا ال ــليمانية ع الس
ــي منطقة  ــة ف ــكناهم األصلي س
القره غولي التابعة لقضاء الدجيل 
ــالح الدين».وأضافت  ــة ص مبحافظ

ــن  للعائدي ــي  الكل ــدد  الع أن» 
ــح (١,٠١٦) عائداً مبا يعادل  اصب
ــرة عائدة، اضافة الى  (١٧٧) اس
االغاثة». شمولهم مبساعدات 
ــذه العودة جاءت  وتابعت أن «ه
ــادة عمليات  ــيق مع قي بالتنس
ــة  احمللي ــة  واحلكوم ــامراء  س
ــة  وكاف ــل  الدجي ــاء  قض ــي  ف
ــة  األمني ــوكاالت  وال ــزة  األجه
ــة  واخلدمي ــتخبارية  واالس
وشيوخ العشائر ووحدة متكني 

املرأة في فرع الوزارة».

ÂÌÜ€a@Ä˝ï@µg@�byãb„@HTVYI@ÒÖÏ«@Â‹»m@Òäv:a@ÒäÌãÎ
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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بغداد / البينة اجلديدة
بحث رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، 
امس األحد، مع وفد من سفارتي فرنسا وأملانيا لدى العراق، 
ــتجدات العملية السياسية العراقية والعالقات  آخر مس
ــة العراقية.  وذكر  ــتان واحلكومة االحتادي ــني إقليم كردس ب
ــتقبل الرئيس مسعود بارزاني  بيان ملكتب بارزاني ، أنه اس
في صالح الدين امس األحد من كانون الثاني ٢٠٢٣ كالً من 
ــفير الفرنسي أريك شوفالييه والسفير االملاني مارتن  الس
ــفيرا البلدين، في بداية اللقاء، عن التعاون  ييغر، وأعرب س
ــيما في القضايا الدولية  ــترك بني فرنسا وأملانيا الس املش
املهمة، وخاصة الوضع في العراق وإقليم كردستان، حيث 
ينوي كال البلدين فرنسا واملانيا إنشاء مركز ثقافي مشترك 
ــة أربيل، من أجل تعزيز العالقات الثقافية  بينهما في قلع
ــا.   ــتان وكل من أملانيا وفرنس ــني إقليم كردس ــة ب والعلمي
ــعادته بالتعاون  وأضاف البيان، وعبر الرئيس بارزاني عن س
ــا في القضايا الدولية واعتبرها  بني الدولتني أملانيا وفرنس
ــس بارزاني عالياً قرار  ــة مهمة ومؤثرة، كما ثمن الرئي قضي
ــنجار باعتبارها إبادة  البرملان األملاني اإلعتراف باجملازر في س
ــة.  وتابع البيان،  ــة واعتبرها خطوة مهمة وتاريخي جماعي
ــرارات مماثلة  ــي األخرى إلى اتخاذ ق ــا دول االحتاد األوروب ودع
ــراح األخوات واإلخوة  ــق العدالة وتضميد ج من أجل حتقي
اإليزيديني.  وناقش االجتماع من جانب آخر بحسب البيان، 
األوضاع السياسية في املنطقة وآخر مستجدات العملية 
ــتان  ــني إقليم كردس ــات ب ــة والعالق ــية العراقي السياس
واحلكومة االحتادية العراقية، حيث أعرب الوفد الضيف عن 
ــه لألجواء اإليجابية بني اإلقليم وبغداد وأنها فرصة  ارتياح
ــات بني أربيل  ــتقرار في العالق ــن أجل تثبيت دعائم االس م
ــي في إقليم  ــداد.  ولفت البيان إلى أن الوضع السياس وبغ
ــاع، حيث أكد  ــا آخر لالجتم ــتان فقد كان موضوعً كردس
ــا وأملانيا ستواصالن الدعم  الوفد الضيف مجددًا أن فرنس

والشراكة والتنسيق مع إقليم كردستان.

بغداد / البينة اجلديدة
عقد البرملان العربي، امس االحد، جلسته 
العامة الثالثة من دور االنعقاد الثالث من 
ــريعي الثالث في العاصمة  الفصل التش
املصرية القاهرة مبشاركة وفد من العراق.

ــس النواب  ــرة اإلعالمية جملل ــت الدائ وقال

العراقي ، ان البرملان العربي عقد جلسته 
الثالثة من دور االنعقاد الثالث من الفصل 
ــي مبنى  ــث بالقاهرة ف ــريعي الثال التش
اجلامعة العربية مبشاركة وفد العراق كل 
من النائب حنان الفتالوي والنائب شعالن 
الكرمي والنائب ناظم الشبلي. ويوم أمس 

عقد البرملان العربي، بالقاهرة اجتماعات 
اللجان األربع الدائمة التابعة له، حتضيرا 
ــدور االنعقاد  ــة الثالثة ل ــته العام جللس
ــريعي الثالث  ــل التش ــث من الفص الثال

التي عقدت مبقر جامعة الدول العربية.

@Ú„ãaÏΩa@âaä”g@ÚÓ‡Ác@ÊaÜ◊˚Ì@äflb»€aÎ@ÔçÏj‹ßa
Ú‡ËΩa@¥„aÏ‘€a@…ÌäímÎ

بغداد / البينة اجلديدة
 اكد رئيسا حتالف الفتح، ومجلس النواب 
هادي العامري ومحمد احللبوسي أهمية 
ــني املهمة.   ــريع القوان ــرار املوازنة وتش إق
وبحسب بيان مكتبه ، ان :»اللقاء شهد 
ــية  ــرز التطورات السياس أب ــتعراض  اس

ــريعية  ــلطتني التش ــني الس ــاون ب والتع
ــل إجناح  ــن أج ــف م ــة والتكات والتنفيذي
ــع البالد». ــاء بواق ــل احلكومة لالرتق عم

ــرورة تفعيل دور  ــان، على «ض ــد اجلانب واك
ــريع القوانني املهمة  مجلس النواب لتش
ــاهم  ــارع وتس ــي حتقق تطلعات الش الت

ــي من أجل  ــذ البرنامج احلكوم ــي تنفي ف
ــى التحية». ــات وتطوير البن تقدمي اخلدم

كما شدد اجلانبان، على «أهمية اإلسراع 
ــام ٢٠٢٣  ــة لع ــة العام ــرار املوازن ــي إق ف
ــاهمتها الفعالة في حتقيق التنمية  ملس

واجناز املشاريع احليوية ودعم االقتصاد».

بغداد / البينة اجلديدة
ــم نامس بأداء  ــر التربية إبراهي ــز وزي اوع
ــد  احلش ــي  ومقاتل ــبي  منتس ــع  جمي
الشعبي االمتحانات اخلارجية في مركز 
ــال املكتب اإلعالمي  خاص في بغداد.وق
ــومرية  لوزارة التربية في بيان ورد لـ الس
ــس اركان  ــى معاون رئي ــوز، انه «التق ني
ــر حسني  ــعبي ياس ــد الش هيئة احلش
العيساوي وزير التربية ابراهيم النامس، 
ــاد الوزير باجلهود  ــة اللقاء اش وفي بداي
ــعبي  ــد الش الكبيرة التي يبذلها احلش
ــة والتعليم  ــيرة التربي ــي خدمة مس ف
ــية». ــي البالد وجتهيز باملقاعد الدراس ف

ــالل اللقاء بحث ملف  واضاف «جرى خ
ــبي هيئة  ــات اخلارجية ملنتس االمتحان
ــد الدكتور  ــعبي، حيث اك ــد الش احلش
حسني البخاتي مدير التربية والتعليم 
ــات  ــة البيان ــه كاف ــة اكمال ــي الهيئ ف
اداء  ــي  ف ــني  الراغب ــة  بالطلب ــة  اخلاص
املكتب  ــار  اخلارجية».واش ــات  االمتحان
ــز الوزير بأداء  ــى انه «قد اوع اإلعالمي ال
ــد  احلش ــي  ومقاتل ــبي  منتس ــع  جمي
الشعبي االمتحانات اخلارجية في مركز 
خاص في بغداد وذلك من اجل تسهيل 
مهمتهم كون الكثير يرابط على احلدود 

او في مناطق صحراوية».

ÚÓuâb®a@pb„bznfl˝€@=»í€a@Üíßa@=én‰fl@…Ó∫@ıaÖc@âä‘m@ÚÓi6€a

ــتخدمت  وتابع، أن أزمة الدوالر اس
ــات ال يروق  ــاك جه ــيا وهن سياس
ــة. ــكيل احلكوم ــج تش ــا نتائ له

ــية من  ــى، أن هناك خش ولفت إل
ــدوالر ملا حصل  وصول تداعيات ال
ــي وقت  ــوار. ف ــض دول اجل ــي بع ف
الدميقراطي  ــزب  احل ــس  رئي ــق  عل
الكردستاني مسعود بارزاني، على 
اعتراف البرملان األملاني بإبادة الكرد 
اإليزيديني. وقال بارزاني في تغريدة 
ــن عالياً قرار  ــر تويتر نقدر ونثم عب
ــراف باإلبادة  ــان األملاني اإلعت البرمل

اجلماعية للكرد اإليزيديني.وأضاف 
نشكر أملانيا على دعمها للشعب 
الكردي ونتطلع الى  إعتراف الدول 
ــأن تتخذ قرارات  الغربية األخرى ب
ــة على خطى املانيا لتحقيق  مماثل
ــى الظلم.  ــاء عل ــة والقض العدال
ــتقبل محافظ  وفي شأن آخر اس
ــتاذ  ــك املركزي العراقي األُس البن
ــعادة  مصطفى غالب مخيف س
ــون والوفد  ــا نيكلس ــة إمي البارون
ــال األعمال. ــن رج ــا م ــق له املراف

وبحث اجلانبان خالل اللقاء سبل 

ــاع املصرفي  ــني القط ــاون ب التع
ــادي  االقتص ــز  واملرك ــي،  العراق
 Iraqi British) ــي البريطاني العراق
ــتعرض  Business Council).واس
عددًا من اإلصالحات التي يتبنّاها 
ــا املنصة  ــزي، ومنه ــك املرك البن
اخلارجي،  ــل  للتحوي اإللكترونية 
فضالً عن إطالق عدد من املبادرات 
ــاد العراقي وحتفيز  لدعم االقتص
ــة  ومتابع ــي،  احلقيق ــاع  القط
أسعار الصرف، مبا يقلل الفجوة 
ــعار  ــمي وأس ــعر الرس ــني الس ب

ــوق.من جانبها أبدت سعادة  الس
ــوات  ــا باخلط ــة اهتمامه البارون
اإلصالحية في القطاع املصرفي، 
والفرص االستثمارية الواعدة في 
ــيّما بعد االستقرار  العراق، وال س
ا  ــيًّ ــد سياس ــهده البل ــذي ش ال
ــادت السيدة  ا. وقد أش واقتصاديًّ
للبنك  اجلديد  باملبنى  نيكلسون 
املركزي العراقي والقيمة اجلمالية 
ــيضفيها  س ــي  الت ــة  والعمراني
ــرعة  ــى بغداد، فضالً عن الس عل

في إجنازه.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد، امس األحد، أهمية دعم احلكومة  أكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف رش
ــة  ــذي وصفه بـالطموح.وجاء في بيان لرئاس ــذ برنامجها الوزاري ال في تنفي
ــتقبل عضو  ــيد، اس اجلمهورية ، أن رئيس اجلمهورية عبد اللطيف جمال رش
ــد رئيس  ــة العبيد.وأكّ ــي أمير قبيل ــي العاص ــيخ وصف ــس النواب الش مجل
ــف الوطني والتكاتف وتضافر اجلهود من أجل  اجلمهورية، ضرورة توحيد الص
ترسيخ األمن واالستقرار في البلد وحماية التعايش السلمي واالجتماعي بني 
جميع املكونات ومبا يحفظ حقوق املواطنني ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ــوزاري الطموح الذي  ــم احلكومة في تنفيذ برنامجها ال ــار إلى أهمية دع وأش
ــروع في  ــية واخلدمية للمواطنني، والش ــتهدف االرتقاء باألوضاع املعيش يس

البناء واإلعمار خصوصا مشاريع البنى التحتية األساسية.

مسعود بارزاني يبحث العالقات بني اإلقليم وبغداد مع وفد فرنسا وأِّـانيا

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن االحتاد الوطني الكردستاني، امس االحد، تعليق مشاركاته 
ــمية واجتماعات مجلس وزراء إقليم كردستان  في احملافل الرس
ــور ، إن االحتاد  ــوزان منص ــن االحتاد، س ــب ع ــت النائ العراق.وقال
الوطني الكردستاني يراهن ويعول على االتفاق والتفاهم وايجاد 
ــكالت املوجودة داخل اإلقليم، مؤكدة أن أي  حلول جذرية للمش
ــتان.وأضافت، نحن  تصعيد ال يصب في مصلحة العراق وكردس
علقنا نوعية املشاركة في احملافل الرسمية واجتماعات مجلس 
الوزراء ولكن هذا ال يعني بان وزرائنا غير موجودين في وزاراتهم.

ــت منصور، كل اخليارات مفتوحة أمام االحتاد ولكن ننتظر  وتابع
ــزب الدميقراطي  ــرف اآلخر، الفتة إلى أن احل ــاً ايجابياً من الط رأي
يفترض مع رئيس حكومة اإلقليم ان يتخذ خطوات ايجابية من 

اجل حل املشكالت واالبتعاد عن افتعال االزمات.

بغداد / البينة اجلديدة
أدانت وزارة اخلارجيَّة العراقيَّة، امس األحد، سماح السلطات 
ف  ــويديَّة قيام أحد املتطرفني بإحراق نسخة من املُصحَ الس
ــوزارة، أن وزارة اخلارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ  ــريف.وذكر بيان لل الش
ــماح  ــديدين، لس وريَّة العراق الش هُ مْ ــتنكار جُ عن إدانة واس
ــخة  ــراق نس ــني بإح ــد املتطرف ــويديَّة ألح ــلطات الس الس
ــة تركيا في  وريَّ هُ مْ ــفارة جُ ــام س ــريف أم ف الش ــن املُصحَ م
ــأنها تأجيج  ــداث من ش ــذه األح ــدة أن ه ــتوكهولم، مؤك س
ــتفزازاً خطيراً  ــلمني حول العالم وتشكل اس ــاعر املس مش
ل  ــع الدوليّ إلى حتمّ ــب البيان، اجملتم لهم.ودعت الوزارة بحس
ــة، ونبذ كافة  ــذه األعمال املرفوض ــؤولياته لوقف مثل ه مس

أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها.

بغداد / البينة اجلديدة
بحث مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، مبكتبه امس 
ــد الفتالوي،  ــؤون احملافظات، أحم ــد، مع األمني العام لش األح
ــاون وتنفيذ البرامج،  ــات، من خالل التع ــة دعم  احملافظ أهمي
ــي امللفات ذات  ــن القومي ف ــارية األم ــيق مع مستش بالتنس
ــهد، التأكيد  ــر بيان ملكتب االعرجي ان اللقاء ش العالقة.وذك
ــا يتعلق  ــج احلكومي، فيم ــه البرنام ــي مبا تضمن ــى املض عل
ــتقرار في  ــز األمن واالس ــات وتعزي ــتوى اخلدم ــني مس بتحس
ــتمر فيما بني  ــيق املس احملافظات، من خالل التواصل والتنس
املؤسسات احلكومية كافة، وصوال إلى التكامل ودون تشتيت 

للجهد احلكومي.
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متابعة / البينة الجديدة
ــاد العراقي لكرة  ــن االحت أعل
ــباب  القدم بدء منتخب الش
ــي مدينة انطاليا  تدريباته ف
التركية استعدادا لنهائيات 
ــب  طال ــا  فيم ــيا،  آس كأس 
ــه  العبي ــب  املنتخ ــدرب  م
بـ»السير على نهج املنتخب 
ــرازه كأس  إح بعد  العراقي» 
ــال  وق  .٢٥ ــي  العرب ــج  اخللي
ــي لكرة القدم  االحتاد العراق
في بيان  إن «منتخب الشباب 
ــر تدريباته األولية عصر    باش
السبت املاضي في معسكره 
ــةِ أنطاليا  ــي مدين ــام ف املُق
 (٢٤) ــاركة  مبش ــة  التركي

ــتعدادًا لنهائياتِ  ــاً اس العب
التي  ــباب  ــيا للش كأس آس
تستضيفها أوزبكستان في 

األول من آذار املقبل».
ــه  ــي بيان ــاد ف ــاف االحت وأض
ــات  ــالقِ التدريب ــل انط «قبي
ــي  الفن ــازان  اجله ــى  احتف

ــج  ــون بتتوي والالعب واإلداري 
ــة  ببطول ــراق  الع ــبِ  منتخ
خليجي ٢٥ التي أقيمت في 
م مدرب منتخب  البصرة، وقدّ
ــد  محم ــاد  عم ــباب  الش
ــدِ  وف ــن  ع ــةً  نياب ــةَ  التهنئ
ــب»، مطالبا الالعبني  املنتخ

بـ»السير على النهج نفسه 
ــه منتخبنا  ــارَ علي ــذي س ال
ــةِ كأس  ــي بطول ــيّ ف الوطن
اخلليج من أجل زرع البسمةِ 

على وجوه العراقيني».
وتابع البيان «بعدها  انطلقت 
تدريبات اليوم األولى ملنتخبِ 
ــى  عل ــزت  وترك ــباب،  الش
ــة  ــاتِ اخلاص ــض التمرين بع
ــة، وعملية التركيز  واجلماعيّ
األدوار  ــض  بع ــع  توزي ــى  عل
لالعبني داخل أرضية امللعب 
ــي  الفن ــاز  اجله ــل  قب ــن  م

.« التدريبيّ

متابعة / البينة الجديدة

ــاد العراقي لكرة  ــي االحت ــف مصدر ف كش
القدم، ، أن رئيس االحتاد واثنني من األعضاء 
ــتقاالتهم احتجاجاً على  ــيقدمون اس س

انعدام البيئة املشجعة على العمل.
ــتقالة رئيس  ــبب اس ــال املصدر ان «س وق
االحتاد عدنان درجال واثنني من األعضاء هو 
املتآمرين ضده والذين يبغون تسقيطه من 

اعداء النجاح»، على حد وصفه.
ــل هذه البيئة  ــاف ان «درجال لم يتقب واض
ــي الذي  ــة والضغط النفس ــر الصحي غي
ــم ما قدمه  ــذا قرر االبتعاد رغ حلق به وله
ــب العراقي في  ــر للمنتخ ــاح اخي ــن جن م

ــار الى ان «هناك  بطولة خليجي ٢٥».واش
ــاح درجال وعمله  ــر ممن ال يحبون جن الكثي
ــى اقامة  ــراره عل ــدؤوب وإص ــل وال املتواص
ــم الصعوبات  ــي ٢٥ في البصرة رغ خليج

التي واجهته».
ــم املصدر بالقول ان «اثنني من أعضاء  وخت
ــتقالتهما  االحتاد في طريقهما لتقدمي اس

تضامنا مع درجال».
وجنح عدنان درجال وزير الرياضة والشباب 
ــاد العراقي  ــابق والرئيس احلالي لالحت الس
ــاد اخلليجي  ــاع االحت ــرة القدم في إقن لك
ــي  ــرة الت ــي البص ــي ٢٥ ف ــة خليج بإقام
ــراق لقب  ــي تنظيمها وخطف الع جنح ف

البطولة.

متابعة / البينة الجديدة
ــخ  ميوني ــرن  باي ــتأنف  اس
ــات الدوري  املتصدر منافس
ــدم بعد  ــرة الق ــي لك االملان
توقف دام أكثر من شهرين 
بتعادل مع مضيفه اليبزيغ 
ــاح  افتت ــي  ف ــث ١-١،  الثال
ــة  السادس املرحلة  ــة  وقم

عشرة اجلمعة.
ــاري  الباف ــادي  الن ــدم  وتق
ــك  إري ــي  الكاميرون ــر  عب
ــوبو-موتينغ  تش ماكسيم 
ــيل  ــا عادل مارس (٣٧)، فيم
ــاب  ألصح ــتينبيرغ  هالس

االرض (٥٢).
ــي  ــاراة ف ــر مب ــت آخ وأقيم
ــرين  تش  ١٣ ــي  ف ــدوري  ال
التوف  قبل  ــي  الثاني/املاض
ــن  ــر ٢٠٢٢ وم ــال قط ملوندي
ثم عطلة االعياد والعطلة 
الشتوية، وكان الوحيد من 
ــة الكبرى  الدوريات اخلمس
الذي لم يستأنف نشاطه.

ورفع النادي البافاري رصيده 
الى ٣٥ نقطة أمام فرايبورغ 
ــيحاول  س ــذي  ال ــي  الثان
تقليص الفارق الى نقطتني 
ــل على  ــا يح ــط عندم فق
ــبت،  الس ــبورغ  فولفس

مقابل ٢٩ لاليبزيغ الثالث.
ولعب الوافد اجلديد احلارس 
ــومير  ــان س ــري ي السويس
ــيًا مباراته االولى مع  أساس
ــن وصوله  ــرن بعد يوم م باي
من بوروسيا مونشنغالدباخ 
بعقد حتى ٢٠٢٥، لتعويض 
العمالق  الفريق  غياب قائد 
ــر الغائب حتى  ــل نوي مانوي
نهاية املوسم بسبب كسر 
ــاق تعرض له خالل  في الس

التزلج.
ــي فريق املدرب يوليان  ويعان
ــد  العدي ــن  م ــمان  ناغلس
ــات. فإلى جانب  من االصاب
ــا املدافع  ــر، يغيب أيضً نوي
هرنانديز  لوكاس  الفرنسي 

ــم لتمزق  حتى نهاية املوس
ــاط الصليبي خالل  في الرب
ــي مونديال  املباراة االولى ف
ــود  يع ــن  ل ــا  بينم ــر،  قط
املهاجم الدولي السنغالي 
ــاديو مانيه حتى شباط/ س
ــل بعد أن  ــل على األق املقب
حرم من النهائيات العاملية، 
ــع الدولي  ــى جانب املداف إل
ــر مزراوي الذي  املغربي نصي
يعاني من تداعيات إصابته 
ــد-١٩ خالل  ــروس كوفي بفي

املونديال.
ــب قائد  ــل، يغي ــي املقاب ف
ــغ  اليبزي ــى  مرم ــارس  وح
ــري اخملضرم بيتر  الدولي اجمل
ــة  ــرة طويل ــي لفت غوالتش
ــبب اإلصابة، على غرار  بس
الفرنسي  الدولي  مهاجمه 
الذي  نكونكو  ــتوفر  كريس

حرم من كأس العالم.
ا  لكن اليبزيغ استعاد سالحً
فتاكا في خط هجومه هو 

ــي تيمو فيرنر  الدولي االملان
ــة  ــن إصاب ــه م ــد تعافي بع
ــه من  ــل حرمت ــي الكاح ف
املشاركة مع منتخب بالده 
ــال، ودخل بديال  ــي املوندي ف

في الشوط الثاني.

ــغ  اليبزي ــر  يخس ــم  ول
روزه  ــو  ــادة مدربه مارك بقي
ــذ تعيينه  ــوى مرتني من س

ــا  خلفً ــي  أيلول/املاض ــي  ف
لاليطالي االملاني دومينيكو 
ــن  م ــال  املق ــكو  تيديس

منصبه.
ــى  عل ــغ  اليبزي ــظ  وحاف

ــجله اخلالي من الهزائم  س
ــي الدوري هذا  على أرضه ف
املوسم مع ستة انتصارات 

مقابل تعادلني.
ــن  م ــا  قريبً ــرن  باي وكان 
أن  بعد  ــجيل  التس افتتاح 
ــيرج غنابري الكرة  سدد س
ــراه من اجلهة اليسرى  بيس
ــة، ارتدت من  ــل املنطق داخ
ــكو  ــع الكرواتي يوش املداف
ــوم  جن ــد  اح ــول،  غفاردي
وارتطمت  ــر،  قط ــال  موندي

بالقائم (٨).
ــاري أنه  ــادي الباف ــن الن وظ
أن  بعد  ــة  النتيج ــف  ضاع
رفع الفرنسي بنجمان بافار 
ــل املنطقة  ــرة من داخ الك
تابعها  تشوبو-موتينغ  الى 
ــية نحو القائم الثاني  رأس
ــكا ومنه  الى ليون غوريتس
ــية في الشباك، لكنه  رأس
ــلل على  ــي بداعي تس ألغ
دي  ــس  ماتي ــدي  الهولن

ــرة طويلة من  ــت إثر ك ليخ
ــش في طريقها  يوزوا كيمي

الى بافار (٣٠).
ــذ  أخ ــي  ف ــرن  باي ــح  وجن
ــة  عرضي ــد  بع ــبقية  االس
ــن عنابري  ــة رائعة م طويل
الى  ــرى  اليس ــة  اجله ــن  ع
القائم الثاني نحو تشوبو-
ــل بني  ــذي انس ــغ ال موتين
ــني وأودعها على  ثالثة العب
ــة بيمناه  ــر منخفض الطائ

في الشباك (٣٧).
ــر أصحاب االرض  ولم يتأخ
ــي  ف ــة  النتيج ــة  ملعادل
ــي بعدما أن  ــوط الثان الش
رفع البرتغالي أندري سيلفا 
اليمنى  ــة  ــن اجله الكرة ع
ــة الى اجلهة  ــل املنطق داخ
الثانية نحو اجملري دومينيك 
ــا  تابعه ــالي،  شوبوس
ــه نحو املرمى غمزها  برأس
ــاب  ــام ب ــتينبيرغ أم هالس

املرمى في الشباك (٥٢).

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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فاهم حسن فتاح

ــي اوجعتنا كثيرا  ــة) املؤملة الت ــت (الغصّ انته
ــن تقام في  ــن ان بطولة اخلليج ل ــروطها م بش
ــص في ملعب  ــام العمل بالنواق ــا اال بامت ارضن
ــة وال تتعدى الثالثة  امليناء وكانت الفترة حرج
ــراق كانت  ــدة املمنوحة للع ــم ان امل ــهر رغ أش
ــتوى الطموح  عامني لكن العمل  لم يكن مبس
ــان درجال ومحافظ البصرة  وتبنى الكابنت عدن
ــعد العيداني متابعة العمل حتى  ــيد اس الس
ــول الوفد اخلليجي  ــوم األخير من موعد وص الي
ــا او نقلها الى دولة  ــى البصرة للبت باقامته ال
ــي ابداها  ــة الت ــة العالي ــن الهم ــت لك الكوي
ــم مباراة  ــن االحتاد ان يقي ــون جعلت م العامل
ــض النواقص غير  ــد بع ــم تواج ــة رغ افتتاحي
ــى اقامة اي مباراة وحتى قبل افتتاح  املوثرة عل
ــبوع كان الهاجس مقلقا  ــاء باس ــب املين ملع
ــة) عند البعض  ــياء ( الدفين من ان تظهر االش
ــوة اخلليجيني ويتم نقل البطولة لكن  من االخ
ــن الرافضني  ــت م ــا جعل ــة عندن االرادة الصلب
ــبحان مغير  ــون باقامتها وس ــا يطالب القامته
ــل توافد اجلمهور اخلليجي غير  االحوال، وتواص
ــوان احلدودية  ــة صف ــن جهتي ناحي ــع م املتوق
ــا  ــد مفرح ــل وكان التواف ــاه طريبي واالردن باجت
ــن كرم اهالي  ــث اخلليجيني ال تنتهي ع واحادي
ــتمرين بالتجوال  البصرة الفيحاء ومازالوا مس
ــي ليس فقط بالبصرة وامنا باحملافظات  الطبيع
ــوات العاملة في تلك  كافة واظهرت ذلك القن
ــا هي متني  ــي ابهرتن ــأة الت ــات واملفاج احملافظ
ــة عندنا دون  ــوة اخلليجيني بتدوير البطول االخ
ــت البطولة بأبهى  ــرى . انته ــج االخ دول اخللي
ــم يعكر  ــة جداً ول ــب جميل ــا من مالع صوره
ــاكل داخل  ــر من مش ــادث يذك ــا اي ح صفوه
ــني امليناء وجذع النخلة اال التدافع الذي  امللعب
جرى بعفوية غير مقصودة الغرض منها ايجاد 
ــني الن احلضور كبير  مكان للجلوس في امللعب
ومن اجلنسني ويتساءل البعض ماذا لو اقيمت 
ــؤولون في اجلانب  ــا وعد به املس عندنا وهذا م
ــنطالب  ــان كاس العرب القادمة س الرياضي ب
باقامتها في بغداد فهل تكفي مقاعد اجللوس 
ــي اعتقد  ــعب الدول ــي املدينة والش في ملعب
ــلبيا وكارثيا.   من مسؤولية  سيأتي اجلواب س
ــاء ملعب دولي كبير سعة (١٠٠)  احلكومة انش
الف متفرج الن اهل بغداد يستحقون اكثر من 

ملعب.
ــا بامتياز ملحوظ  ــج جنحنا فيه  بطولة اخللي
ــقيق  ــي ولنكرر بناء ملعب ش ــي والدان للقاص
ــداد  واعطاء  ــذع النخلة لكن في بغ مللعب ج
بنائه لشركة اجنبية رصينة معتمدة دوليا وان 
ال نتهاون   بذلك ولنا في القادمات احاديث عن 
ــئت والتي   ال تستوعب ابناء  مالعبنا التي انش

احملافظة التي انشئت بها  . 
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متابعة / البينة الجديدة

ــيّ لكرةِ  ــاد العراق ــدم االحت ق
للجماهير  ــذاره  اعت ــدم،  الق
ــتطع  ــة التي لم تس العماني
دخول ملعب املباراة  النهائية 
ــني  املنتخب ــت  جمع ــي  الت
ــي والعماني في ختام  العراق

بطولة خليجي ٢٥.
ــان  عن  ــرب االحتاد في بي وأع
ــة  نتيج ــديد  الش ــفه  «أس
ــر  ــري الغفي ــم اجلماهي الزخ
ــاراةِ النهائية لبطولةِ  في املب
ــني  ب  ٢٥ ــرة  البص ــي  خليج
ــقيقني  الش ــني  املنتخب
ــي والعماني الذي فاقَ  العراق
كل التوقعات، وأدى إلى تأخر 
ــة  ــر العمانيّ ــول اجلماهي دخ
ــبِ ملؤازرة  ــى امللع ــة إل احلبيب
ــيّ العماني  ــب الوطن املنتخ
ــاراةِ النهائية لبطولةِ  في املب

خليجي البصرة ٢٥».
ــسُ االحتاد العراقي  وتقدم رئي
ــان درجال  ــدم عدن ــرةِ الق لك
ــن  ع ــةً  «نياب ــان  للبي ــاً  وفق
 ، ــة للبطولةِ ــة املنظم اللجن
ــر  اجلماهي ــى  إل ــذاره  باعت
ــرت في  ــي تأخ ــة الت ماني العُ
ــبِ حلضور  ــول الى امللع الدخ

ــت عامالً  والتي كان ــاراة،  املب
البطولةِ  ــاعداً في جناح  مس

طيلة فترة إقامتها».
وتقدم درجال بـ»جزيل الشكر 
وعظيم االمتنان إلى القائمني 
ــة،  ماني العُ ــرةِ  الك ــى  عل
ــر الثقافة  ــهم وزي وعلى رأس
ــباب ذي اليزن  والرياضة والش
ــس  ورئي ــارق،  ط ــن  ب ــم  هيث
ــي لكرةِ القدم  مان االحتاد العُ
ــي، لدعمهما  ــالم الوهيب س
ــم خليجي  ــراق في تنظي الع
ــديد من  ــم الش ٢٥، وحرصه
ــل  ــيق املتواص ــالل التنس خ
ــاح حفل  ــرَ عن جن ــذي أثم ال
النهائيّة  ــاراة  واملب ــام  االختت
بني منتخبنا الوطني ونظيره 

ماني». العُ
العراق  ــرصَ  «ح درجال،  وأكد 
على تعزيز عالقاته التاريخيّة 
مان الشقيقة  مع سلطنةِ عُ
ــاالت، خاصةً  اجمل ــع  في جمي
ــي، وإن ما حدثَ  اجملال الرياض
ــوةِ العالقات  ــر على ق لن يؤث
البلدين  ــع  التي جتم األخويّة 

الشقيقني».

متابعة / البينة الجديدة
ــي االحتاد العراقي  ــابقات ف قررت جلنة املس
ــالق اجلولة ١٣ من  ــدم، إرجاء انط لكرة الق
ــن الدوري املمتاز إلى يومي  املرحلة األولى م
ــب اجلدول  اخلميس واجلمعة املقبلني وحس
ــبقاً. وذكر بيان مقتضب الحتاد  املثبت مس
ــتكمال  الكرة أن «ذلك التاحة الفرصة الس
ــج منتخبنا الوطني بكأس  احتفاالت تتوي
ــي ٢٥ ومنح الفرصة  ــة اخلليج العرب بطول
ــة ومعاودة  ــكافٍ لالعبني للراح ــت ال والوق

ــابق  ــاركة مع أنديتهم». وفي وقت س املش
ــاد الكرة  ــابقات في احت ــددت جلنة املس ، ح
ــدا  موع ــل  املقب ــاء  الثالث ــوم  ي ــي،  العراق
ــي  العراق ــدوري  ال ــات  ــتئناف منافس الس
ــابقات جنم  ــاز . وقال عضو جلنة املس املمت
ــوز، إن اللجنة  ــفق ني ــة ش ــي لوكال األوس
ــتئناف الدوري املمتاز بجولته ١٣،  قررت اس
ــهدها اليوم  ــت مواجهات يش مبينا ان س
األول على أن تقام أربع مواجهات في اليوم 

التالي .

متابعة / البينة الجديدة
ــق املركز  ــن حتقي ــباب م ــي للش ــب العراق ــن املنتخ متك
ــال للمتقدمني والتي  ــي بطولة العرب برفع األثق األول ف

اختتمت في العاصمة السورية دمشق.
ــال محمد كاظم  ــس االحتاد العراقي لرفع األثق وقال رئي
مزعل؛ إن منتخب شباب العراق حقق ايضا املركز الثاني 
كما حقق منتخب الناشئني املركز الثاني في منافسات 

فئة الناشئني ببطولة العرب.
ــاماً تنوعت  وأضاف مزعل ان رباعي العراق حققوا ٧٤ وس
ــاماً  ــاماً فضياً و١١ وس ــاً و٢٦ وس ــاماً ذهبي ــني ٣٧ وس ب
ــات الفئات  ــمة ملنافس ــياً في ختام جدول األوس نحاس

الثالث للمتقدمني والشباب والناشئني.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــبت املاضي ،  ــا، الس ــت تركي (CNN)—ألغ
ــويدي، بال جونسون،  زيارة وزير الدفاع الس
ــرطة  ــة ش ــى «موافق ردا عل ــالد  الب ــى  إل
ستوكهولم بالسماح بحرق القرآن» خالل 
احتجاج مخطط في العاصمة السويدية، 
ــه وكالة أنباء  ــتوكهولم، وفقا ملا ذكرت س

األناضول التركية.
وقال املتحدث باسم شرطة ستوكهولم، 
ــبكة CNN إن مواطنًا  ــتيرلنغ لش أوال أوس
ــجل  ا س ــويديًا ميينيًا متطرفً ــا س دمناركيً
ــي  ــة ف ــفارة التركي ــام الس ــرة أم التظاه
ستوكهولم، يوم السبت املاضي، باعتبارها 

ــويد عبر  ــالم في الس ــرة ضد اإلس «مظاه
ــب أردوغان  ــرآن ومظاهرة ضد رج ــرق الق ح
ــام حرية التعبير في  الذي يضع عقبات أم

السويد»، كما ورد في طلب التظاهر.
ــان  مظاهرت ــاك  هن أن  ــتيرلنغ  أوس ــدد  ح
ــبت حول  ــوم الس ــا جتريان ي ــمح بهم س
ــفارة التركية في ستوكهولم: «احتاد  الس
الدميقراطيني األوروبيني األتراك»، وهو جتمع 
مؤيد لتركيا، أما املظاهرة الثانية، سجلها 
ــية،  ــزدوج اجلنس ــويدي امل ــي الس الدمنارك
ــترام  ــودان، زعيم حزب «س ــموس بال راس
كورس» (اخلط املتشدد) الدمناركي اليميني 
ا في  ــي قدمً ــا باملض ــمح له املتطرف، وس

الطرف اآلخر من السفارة التركية.
ــرر أن  ــه كان من املق ــول أن ــرت األناض وذك
ــون  ــي ٢٧   كان ــا ف ــون تركي ــزور جونس ي
ــون، بتصريح  ــي، اجلاري. وأدلى جونس الثان
ــا: «التقيت أمس  ــا يتعلق بزيارة تركي فيم
بنظيري التركي خلوصي أكار في القاعدة 
ــتاين  رامش ــي  ــة ف األمريكي ــكرية  العس
ــل االجتماع  ــا. قررنا بعد ذلك تأجي بأملاني

اخملطط له في أنقرة إلى وقت الحق».
وأضاف: «عالقاتنا مع تركيا مهمة للغاية 
ــويد، ونتطلع إلى مواصلة  ــبة للس بالنس
احلوار حول قضايا األمن والدفاع املشتركة 

في وقت الحق».
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ــخاص بينهم طفل جراء   قتل عشرة أش

ــس األحد، في  ــكني، ام ــار مبنى س انهي
ــة حلب، وفقا  ــيخ مقصود مبدين حي الش
ــوري  ــاء النظام الس ــه وكالة أنب ــا ذكرت مل
ــرطة  ــدر في قيادة ش ــانا». وذكر مص «س
ــانا أن «البناء مؤلف من  ــل س حلب ملراس
ــبب االنهيار يعود  ــة طوابق وأن س خمس

لتسرب املياه إلى أساسات املبنى».
وقالت الوكالة «ال تزال فرق اإلنقاذ والدفاع 

املدني واإلطفاء تعمل على البحث النتشال 
ــطاء املرصد  املفقودين حتت األنقاض».  وأفاد نش
ــان، بأن ١٠ مواطنني وهم  ــوري حلقوق اإلنس الس

نازحون من مدينة عفرين، قضوا كحصيلة غير 
ــقوط مبنى مؤلف من ٥ طوابق  نهائية جراء س
ــاكنيه مبنطقة  ــكان فوق رؤوس س مأهول بالس

ــيخ مقصود  ــة بحي الش ــروف» الواقع «مع
بالقرب من مسجد السالم في مدينة حلب، 
ــيطر  ــف الليل، حيث تس ــك بعد منتص وذل
ــي، بينما لم تعرف  القوات الكردية على احل

أسباب االنهيار حتى اآلن.
ــى يضم ٧  ــى أن املبن ــات إل ــير املعلوم وتش
ــخصا وال زال  عائالت يبلغ عدد أفرادها ٣٠ ش
ــون حتت األنقاض، وقد  الغالبية منهم عالق
هرعت فرق اإلسعاف واإلنقاذ إلخراجهم وقد 
ــال فتى (١٥  ــوارئ من انتش متكنت فرق الط
ــزال عمليات  ــد احلياة فيما ال ت ــا) على قي عام
ــني حتت األنقاض،  ــث جارية إلخراج العالق البح

وفقا للمرصد.
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ــل» البريطانية في  ــة «ديلي مي حذرت صحيف
ــات قرار  ــا بالدباب ــد أوكراني ــن أن تزوي ــال م مق
ــن أوروبا إلى  ــزءا كبيرا م ــول ج ــئ، قد يح خاط

مقبرة إشعاعية.
ــنز، إن توريد  ــر هيتش ــال، بيت ــال كاتب املق وق
الدبابات يزيد فقط من أمد الصراع في أوكرانيا، 
ــأن بأنه «فعل من  ووصف قرار الغرب بهذا الش
ــد النواب  ــة»، كما انتق ــال الغبي ــر األعم أخط

البريطانيني الذين «لم يعارضوا هذه اخلطوة».

وأضاف كاتب املقال أن «هناك احتماال حقيقيا 
ــى مقبرة  ــن أوروبا إل ــزءا كبيرا م ــول ج أن يتح

إشعاعية».
ــح املقال أنه «ليس من مصلحة بريطانيا  وأوض
أن تتبع سياسة واشنطن فيما يتعلق بالصراع 

األوكراني».
وقال الكاتب إن «السياسة اخلارجية املعقولة 
ــراف على التوصل  ــاعدة األط والالئقة هي مس
ــل  ــدال من ذلك، نرس ــط دائم... ب ــل وس إلى ح
ــدؤون في  ــاء هم يب ــال اإلطف ــات. وكأن رج دباب

إشعال النيران».
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ــدول العربية  ــت ردود الفعل من ال توال
ــي  ــرق سياس ــا أح ــالمية بعدم واإلس
ــض للهجرة من اليمني املتطرف،  مناه
نسخة من القرآن الكرمي أمام السفارة 

التركية في السويد.
*العراق

ــار احلكمة الوطني عمار  أدان رئيس تي
ــن القرآن  ــخة م ــم، تدنيس نس احلكي
ــات متطرفة في  ــل جه ــرمي من قب الك
ــان ورد  ــال احلكيم في بي ــويد. وق الس
للسومرية نيوز، «ندين بشدة ونستنكر 
ــرآن الكرمي من  ــخة من الق تدنيس نس
ــويد،  ــة في الس ــات متطرف ــل جه قب
ــاءة بالغة  حيث يعتبر هذا العمل إس
ــلم  ملعتقدات مليار ونصف املليار مس

في مختلف أرجاء العالم»
*السعودية

ــعودية عن  وعبرت وزارة اخلارجية الس
ــتنكار اململكة الشديدين،  «إدانة واس
ــويدية ألحد  ــماح السلطات الس لس
املتطرفني بإحراق نسخة من املصحف 

الشريف».
*تركيا

وقالت وزارة اخلارجية التركية في بيان 
ــذا الهجوم  ــد العبارات به «نندد بأش
الدنيء على كتابنا املقدس... السماح 
ــالم، والذي  ــذا العمل املعادي لإلس به
قيمنا  ــني  ويه ــلمني  املس ــتهدف  يس
املقدسة حتت غطاء حرية التعبير، أمر 

غير مقبول على اإلطالق».*االمارات
ــدة ما أقدم  ــة اإلمارات بش ــت دول وأدان
ــويد، من  عليه أحد املتطرفني في الس

حرق لنسخة من القرآن الكرمي. وأكدت 
وزارة اخلارجية والتعاون الدولي في بيان 
ــارات الدائم جلميع  لها رفض دولة اإلم
زعزعة  ــتهدف  ــي تس الت ــات  املمارس
ــي تتنافى مع  ــتقرار والت ــن واالس األم

القيم واملبادئ اإلنسانية واألخالقية.
*الكويت

وعبر وزير اخلارجية الكويتي عن إدانته 
ــتنكاره لـ»حرق متطرف لنسخة  واس
من املصحف الشريف»، ودعا «اجملتمع 
ــذه األعمال  ــف مثل ه ــي إلى وق الدول
املرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية 

والتطرف ومحاسبة مرتكبيها».
*مصر

ــادر عن وزارة  ــت مصر في بيان ص وأعرب
ــا  «إدانته ــن  ع ــبت،  الس ــة،  اخلارجي
الشديدة لقيام أحد املتطرفني بإحراق 

نسخة من القرآن الكرمي في العاصمة 
ــتوكهولم، في تصرف  ــويدية س الس
ــاعر مئات املاليني  ــني يستفز مش مش
من املسلمني في كافة أنحاء العالم». 
وحذرت مصر من «مخاطر انتشار هذه 
األعمال التي تسيء إلى األديان وتؤجج 

خطاب الكراهية والعنف».
*قطر

ــة في  ــة القطري ــت وزارة اخلارجي وقال
ــتنكر بأشد  بيان «تدين دولة قطر وتس
العبارات، سماح السلطات السويدية 
بإحراق نسخة من املصحف الشريف 
ــة التركية في  ــفارة اجلمهوري أمام س
ــذه  ــى أن ه ــدد عل ــتوكهولم، وتش س
الواقعة الشنيعة تعد عمال حتريضيا، 
ــاعر أكثر من  ــرا ملش ــتفزازا خطي واس

ملياري مسلم في العالم».

@‚bflc@âbÓË„a@Û‹«c@›véÌ@Ô„aäÌ�a@fibÌä€a
�bflb«@42@à‰fl@â¸ÎÜ€a

÷aä»€a@ø@Ú«ÖÏfl@ÒÜïâc@ó±@�ıaäug@àÇnm@ÊaäÌg

ÚÓ«b»ëg@Ò5‘fl@µg@biÎâÎc@fiÏzÓç@pbibiÜ€bi@bÓ„aä◊Îc@·«Ö@ZC›Ófl@Ô‹ÌÖD

Cå–néflÎ@…Ó‰ë@›‡«D@Z·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Âfl@ÚÇé„@÷aäyg@Ü»i@ÚÓfl˝çgÎ@ÚÓiä«@pb„aÖg

وكاالت / البينة الجديدة
ــال)،  ــة (الري ــة اإليراني ــجلت العمل س
ــواق  ــبت املاضي ، انهياراً في األس الس
ــع اقتراب االحتاد األوروبي  احلرة، تزامناً م
ــوري اإليراني على  ــرس الث من وضع احل

الئحة املنظمات اإلرهابية.
ــي بيع  ــة ف ــع متخصص ــرت مواق وذك
العمالت األجنبية في طهران، أن الدوالر 
ــجلت  ــة س ــالت األجنبي ــي العم وباق
ــعر الدوالر  ارتفاعاً كبيراً، حيث جتاوز س

الواحد ٤٤٧ ألف ريال إيراني.
ــة  ــة اإليراني ــع الصيرف ــب موق وبحس
(صداقة)، فقد بلغ سعر الدوالر الواحد 
ــا و٥٠٠ ريال إيراني، فيما بلغت  ٤٤٧ ألف
قيمة اجلنيه اإلسترليني ٥٥٤ ألفا و٤٠٠ 
ــعر اليورو ٤٨٦ ألفا و٧٥٠  ريال، ووصل س

رياال إيرانيا.

ــجله العملة  ــار تس ــى انهي ــذا أعل وه
ــام الدوالر  ــام ١٩٧٩ أم ــة منذ ع اإليراني

األمريكي.
ــوز» اإليراني أن  ــر موقع «التجارة ني وذك
«التجار احملترفني غير مستعدين لعرض 
ــادة التوترات  ــع زي ــع، م ــم للبي دوالراته
ــى أن «الرغبة زادت  ــيرا إل الدولية»، مش
ــاظ عليه  ــال واحلف ــراء رأس امل ــي ش ف
ــالت  ــي العم ــدوالر وباق ــاء ال ــر اقتن عب

األجنبية».
ــوق نقل عنهم  ــب نشطاء الس وبحس
ــوف  ــع اإليراني، فإن هذا االجتاه س املوق
ــورة إدراج احلرس  ــع تزايد خط ــتد م يش
ــة املنظمات  ــي في قائم ــوري اإليران الث
ــيصل  اإلرهابية في االحتاد األوروبي، وس

الدوالر إلى آفاق جديدة.
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أعلن البنك املركزي اإليراني، السبت املاضي ، 
عن بيع ٣٠٠ مليون يورو عملة أجنبية مودعة 
بحساب البنك في العراق عبر منصة «نيما» 

احمللية اخملصصة لبيع احلواالت املالية.
ــارت اإلدارة العامة للبنك  ــي بيان لها، أش وف
ــراء  ــد اج ــه «وبع ــى أن ــي إل ــزي االيران املرك
ــة املوفقة مع  ــات النقدية واملصرفي املفاوض
ــت انفراجات  ــزي العراقي، حدث ــك املرك البن
ــة الصعبة  ــرح العمل ــدة بخصوص ط جدي
مبنصة «نيما» االلكترونية، بحيث وبعد سنة 
من التوقف مت اليوم (٢١ يناير ٢٠٢٣) طرح ٣٠٠ 
مليون يورو من أرصدة البنك املركزي املودعة 
ــرة وأن  ب العراق عبر املنصة، وقد بيعت مباش
ــام القادمة»،  ــتتواصل باألي هذه العملية س

وفق ما نقلت قناة «العالم» عن «فارس»
ــار وعبر هذه  ــأن «التج ــر االدارة ب ــاد تقري وأف
ــريع وتيرة  ــم تس ــات بإمكانه ــة ب االنفراج
ــة عن طريق  ــة واملصرفي ــات التجاري العملي
ــراق بغية تغطية  ــدة املوجودة في الع األرص
ــريع  ــكل س ــية بش ــلع األساس واردات الس

ومناسب».
ــادة من أرصدة  ــى أن «انفراجة اإلف  ولفت  إل
البنك املركزي اإليراني في العراق، حدثت إثر 
زيارات متعاقبة لوفد مصرفي جتاري - إيراني 
إلى العراق في األيام األخيرة وإجراء مفاوضات 
مع املركزي العراقي وأحد املصارف التجارية 

التابعة له».
ــا» مخصصة  ــر أن منصة «نيم جدير بالذك
ــواالت العملة األجنبية  لعرض املصدرين ح

عبرها وبيعها على املستوردين.
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ــرات من األطفال  العش اختفى 
ــي بريطانيا  ــوء ف ــي اللج طالب
بظروف غامضة، وسط أنباء عن 
ــل عصابات  ــم من قب اختطافه
إجرامية، وفقا لتحقيق صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
ــاف األطفال من فندق  ومت اختط
ــة  مبدين ــة  الداخلي وزارة  ــره  تدي
ــكس  ساس ــم  بإقلي ــون  برايت
(جنوب شرق بريطانيا)، في منط 
ــاحل  ــه يتكرر عبر الس ــدو أن يب

اجلنوبي للمملكة.

وحسب ما ذكره بعض املبلغني 
عن تلك احلاالت، فإن األطفال مت 
ــارع خارج  اختطافهم من الش
ــيارات  ووضعهم في س الفندق 
ــى أغلبهم  ــم العثور عل ولم يت

حتى اآلن.
ــة  الداخلي وزارة  أن  ــني  وتب
ــد مت حتذيرها مرارا  البريطانية ق
ــال طالبي  ــرارا من أن األطف وتك
ــوا مؤخرا  ــن وصل الذي ــوء  اللج
ــدة بدون آباء  ــى اململكة املتح إل
ــيكونون  ــة، س ــي رعاي أو مقدم
مستهدفني من قبل «الشبكات 

اإلجرامية».

ــهرا املاضية،  ـــ ١٨ ش ــالل ال وخ
ــن  ــل م ــي ٦٠٠ طف ــاش حوال ع
ــوء غير مصحوبني  طالبي اللج
ــدق ومت اإلبالغ  ــم في الفن بذويه

اختفاء ١٣٦ منهم.
ــف هؤالء  ــر من نص ــزال أكث وال ي
ــي عداد  ــال ف ــادل ٧٩ طف ــا يع مب

املفقودين، حسب «الغارديان».
ورمبا يتم اإلجتار ببعض األطفال 
املفقودين في أماكن بعيدة مثل 
ــكتلندا، وهناك  مانشستر واس
ــد التحقيق من  حالة واحدة قي
قبل شرطة العاصمة في لندن.

ــة في  الداخلي ــرة  وزي ــت  ووصف

ــة حلزب  ــل التابع ــة الظ حكوم
ــر  ــر، األم ــت كوب ــال، إيفي العم
ــة حقا»،  ــروع وفضيح ــه «م بأن
ــت احلكومة البريطانية إلى  ودع
الكشف عن عدد األطفال الذين 
ــم فعله  ــذي يت ــا ال ــوا وم اختف

للعثور عليهم.
وقالت «هناك تقصير تام في أداء 
وزارة الداخلية»، مضيفة «يجب 
على الوزراء وضع ترتيبات حماية 

جديدة على وجه السرعة».
ــة البريطانية  وحتدثت الصحيف
ــابهة الختفاء  ــاالت مش عن ح
ــره وزارة  ــدق تدي ــن فن ــال م أطف

ــة مبقاطعة  ــة في مدين الداخلي
كنت بجنوب شرق إنكلترا.

وفي تشرين االول ٢٠٢٢، كشفت 
ــي  طالب ــن  م  ٢٢٢ أن  ــات  البيان
اللجوء غير املصحوبني بذويهم 
ــادق التي تديرها  فقدوا من الفن

وزارة الداخلية البريطانية.
ــا بأنهم  ــوزراء وقته ــرف ال واعت
ــن مكان  ــم فكرة ع ــس لديه لي

وجودهم، حسب «الغارديان».
ــك، ظهر أيضا أنه  في غضون ذل
لم يتم إصدار توجيهات جديدة 
ــال  األطف ــب  لتعق ــرطة  للش

طالبي اللجوء املفقودين.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  احلكوم ــة  جلس ــدت  عق
ــبوعية، امس  األس اإلسرائيلية 
ــن  ــات م ــط مطالب ــد، وس األح
ــة  القضائي ــارة  املستش ــل  قب
ــة، جالي بهراف ميارة،  للحكوم
ــر الداخلية والصحة،  بإقالة وزي
ــه، في  ــن منصب ــي، م ــه درع اري
ــن احملكمة اتخذ  ــرار م أعقاب ق

األسبوع املاضي.
ــذي  ال ــاس  ش ــزب  ح ــب  ويطال

ــن قانون يلتف  يتزعمه درعي س
على قرار محكمة العدل العليا. 
ولم يعرف بعد إلى من ستسند 
هاتني احلقيبتني، حيث أن رئيس 
ــني نتانياهو، ال  ــة، بنيام احلكوم
ــا كونه  ــاظ بهم ــه االحتف ميكن
يخضع للمحاكمة بتهم الغش 

وإساءة األمانة.
ــرات انطلقت في  ــت تظاه وكان
مدن عدة في البالد، ليلة السبت 
املاضي ، للمطالبة بتنفيذ قرار 

ــا بإقالة  ــة العدل العلي محكم
ــة،  ــم جنائي ــدان بته ــي امل درع
ــة احلكومة  ــن خط ــدول ع والع
ــاز القضائي. وقد  إلضعاف اجله
ــارك في املظاهرة التي جرت  ش
ــي مئة ألف  ــب حوال ــي تل أبي ف

شخص.
ــهد  تش ــة  ثاني ــة  ناحي ــن  م
ــة احلكومة توترا مع وزراء  جلس
الصهيونية املتدينة على خلفة 
ــتيطانية «اور  إخالء البؤرة االس

حاييم» العشوائية التي أقيمت 
األسبوع املنصرم.

ــرائيلي،  اإلس املالية  ــر  وزي وكان 
ــه  ــموتريتش، وج ــلئيل س بتس
ــاع، يوآف  ــر الدف ــادات لوزي انتق
ــرار اإلخالء،  ــبب ق ــت، بس غاالن
ــف  مخال ــك  ذل أن  ــرا  معتب

لالتفاقات االئتالفية.
ــزب العظمة  ــد أن زعيم ح وأفي
ــر،  ــن غفي ب ــار  إيتم ــة،  اليهودي
ــيطالب، امس األحد، بتنفيذ  س

ــر على  ــان األحم ــالء خ ــرار إخ ق
ــؤرة «اور  ــوة بإخالء ب ــور، أس الف

حاييم» االستيطانية.
ــات دولية حذرت من  وكانت جه
تداعيات إخالء خان األحمر على 

مشارف القدس الشرقية.
ــن  ــم م ــس قس ــيتم تكري وس
ــة احلكومة للتباحث في  جلس
البدائل املطروحة أمام احلكومة 

في هذين املوضوعني.
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  حاوره /  محمد اِّـوسوي                                                                                 

األستاذ اجلامعي الدكتور 
ــيرته  بس الطائي  ــوزي  ف
األدبية املبدعة واألكادميية 
مؤلفاته  وكثرة  الناصعة 
أصبح  والشعرية  األدبية 
ــن  م ــة  ــى قم ــع عل يترب
ــر جعلت منه قدوة  الفخ
وقدوة  ــعراء  والش لألدباء 
ــر الكلمة  لطلبته ، يؤط
املمتعة النافعة اجلميلة 
ــة  الطيب ــه  بأنفاس
ــه الدائمة للناس  ومحبت
 ... ــا  له ــاراً  دث ــوك  ويح  ,
أدبي متميز  بإبداع  سواء 
ــة في  ــرة علمي أو محاض
والتحصيل  الدرس  قاعة 
ــخصية  بش ــب  والغري  ..
ــوزي الطائي هو  األديب ف
عند لقائه أي شخص به 
يحاورهم باللغة العربية 
ــق  ــم ينط ول ــى  الفصح
ــدة باللهجة  بكلمة واح
ــا ! فهي  ــة مطلق العامي
ــروزه عن  ــماته وب ــن س م
غيره من األدباء واملثقفني 
ــرناهم ,  ــن الذين عاش م
ــعر العمودي  ويبقى الش
ــزة عنده  ــة ممي ــه مكان ل
ــالل دواوينه وكتبه  من خ
ــا مكانة مميزة  ونقده وله
ــني  املتعطش ــوب  قل في 
ــي  ــألدب العرب ــني ل واحملب
أن  ــا  وارتأين  ... ــة  واملعرف
نلتقي معه في هذا احلوار 
الصريح , رغم عزوفه عن 
التعرف  ــل  .وألج األضواء 
ــى جتربته األدبية  اكثر عل
ــة كان لنا معه  واالعالمي

هذا احلوار .   
ــى  ــي .. مت ــوزي الطائ * ف

ولدت أديباً ؟
ــرة  ــي الكبي - أوالً .. محبت

ــف واجملالت  ــكل الصح ل
أتابعها  ــي  الت ــة  العراقي
بالقليل  ــس  لي ــن  زم من 
ــي  أخ ــك  ل ــي  ومحبت  ,
والزميل  ــدمي  الق الصديق 
في أكثر من واحة إعالمية 
ــؤالك  ــاً على س وجواب  ..
أديباً  ــدت  :ول ــول  أق األول 
ــرأتُ وأوصلت  ــا جت , عندم
ــى  ــول إل ــي اخلج قصيدت
األدبية  ــة  الطليع مجلة 
ــذاك في يوم ما , وكنت  آن
ــن أن تُرفض أو ال  ــاً  م قلق
ــة  ــاب بخيب ــر فأص تُنش
ــرة .. وبعد مضي  أمل مري
ــك العناء  ــن ذل ــهر م ش
ــرها  اخلفي فوجئت بنش
ــى  ــة األول ــى الصفح عل
ــدد , وبخط  ــن ذلك الع م

مبرز .. عندها شعرت إني 
ــي  لنفس أميراً  أصبحت 
في رحاب احلرف والكلمة 
ــالطِ وعروش  ــا ب ــن دومن م

ومواكب ! 
ــيرتك  ــرأ مس ــذي يق - ال
ــرف عنك أنك  ــة يع األدبي
ــد  وناق ــي  وروائ ــاعر  ش

وباحث .
ــك فيه  * أيهما جتد نفس

أو األقرب إليك ؟

- في كل ذلك .. أعد هذه 
ــة أوالدي ..  الفنون األدبي
ــد منهم يحتل  كل واح
ــي , ليس  ركناً من نفس

على حساب ركنٍ آخر .
ــم األدب , قرأتُ  * في عال
قوالً ألحد النقاد , يقول 
ــى األديب أن  ــه : (عل في
يكتشف موهبته ما بني 
الشعر والسرد والبحث 
التركيز على  , فمسألة 
ــد مهمة  ــوع أدبي واح ن
مطلوبة) . ما هو موقفك 

من هذا الكالم ؟
- هذا الكالم ليس صادراً 

ــى نصدقه  ــي حت ــن نب م
ــة  املوهب ــب  وصاح  ,
ــون  يك ال  ــة  احلقيقي
ــت  خرج أن  ــمكة  كالس

ــت , يجب أن  عن املاء مات
ــائل أخرى  ــه وس تكون ل
لتعبئة   أفكاره , حتى ولو 
كانت أقل شأناً من الفن 
ــتهر به ,  األدبي الذي اش
ــعراء ال يعرفون  أعرف ش
ــطراً واحداً  أن يكتبوا س
ــر , ومثلهم أدباء  في النث
ونقاد  وقصاصون  روائيون 
ــل  ــره الطوي ــي عم , ميض
ــادر أن ينظم بيتاً  وغير ق

واحداً من الشعر , ال أدري 
ــألة  ــذه املس ــت ه إن كان
ــفة ,  ــة أو مؤس مضحك
ــؤالء , انتصر هذا  ــل ه ملث
ــه , من باب  الناقد بكالم

املواساة ! 
ــة األدب باإلعالم  *ما عالق

في رأيك ؟
ــي  احلقيق ــي  اإلعالم  -
ــب احلقيقي  أديب , واألدي
بالضرورة  ــح  ناج إعالمي 
.وإذا وجدنا أديباً ال عالقة 
ــاً  وإعالمي ــالم  باإلع ــه  ل
ــاألدب .إذاً ال  غير متصل ب
ــاً وال اإلعالمي  األديب أديب
ــاً , ولكن على من  إعالمي

تقرأ مزاميرك ياداود . 
في  ــردي  الس ــلوبك  *أس
ــر  ــك الروائية يؤش أعمال
ــني  موقف ــاد  النق ــه  علي
ــك  بتماس  , ــة  البالغ  :
 , ــة اللفظ  العبارة وجزال
ــع لغة القرآن  والتناص م
الكرمي ومعانيه ومفرداته 
, بشكل  واضح , هل هذا 
ــود أم متأصل  األمر مقص

عندك ؟
ــاً  ــب نص أكت ــرف  أع - ال 
اللغة  ــن جانب  ركيكاً م
ــول , يوم من  ــة الق وبالغ

ــن  م ــر  أكث ــل  قب ــام  األي
ثالثني عاماً قلت في لقاء 
بإحدى الصحف : دخلت 
ــر   اللغة  ــم األدب عب عال
ــقاً لها , وما  , كنت عاش
ــد هي احملتوى  زلت , اعتق
الذي ترتكز عليه املعاني 
أو  ــا  ــى جناحه إل ــؤدي  في
فشلها , ال أقرأ , وال أحفل 
ــدة ,  ــي , قصي ــل أدب بعم
ــة  ــة , أو مقال كان أو رواي
إذا لم يكن مكتوباً بلغة 
تعلو على اللغة الدارجة 
, ذائقتي درجت على هذا 
منذ بواكير الشباب , أما 
ــألة التناص القرآني  مس
ــاط وثيق ببالغة  فله ارتب
القول الذي أنشد إذ لغة 
ــو معروف  ــرآن كما ه الق
للجميع , بليغة , محلقة 
, مهذبة , مكتنزة املعاني 
ــة  وديباج  , ــة  بني ذات   ,
ــن  ع ــالً  فض  , ــرقة  مش
ــب  التناص القرآني يكس
والقناعة  احلكمة  السرد 
القارئ  ــد  ــرورة عن والصي

والسامع .
ــاذا أردت أن تقول في  -* م

مجموعاتك الشعرية ؟
ــر  ــاة أكث ــل احلي - أن أجع

تهذيباً وجماالً وعنفواناً .
* كلية املستقبل , عملت 
ــدة  لوح ــؤوالً  ــا مس فيه
سنيناً  وتدريسياً  اإلعالم 

طويلة , ماذا متثل لك ؟
 : ــتقبل  املس ــة  كلي  -
كوكب مضيء في سماء 
ــيرة  مس ــي  وف ــراق  الع
ــعى  ــي تس ــم وه التعلي
إلرجاعه إلى سابق عهده 
من اجلدية والرصانة وفي 
ــتْ  توج ــي  املاض ــام  الع
األولى  بكونها  مسيرتها 
ــف الوطني  ــي التصني ف
على اجلامعات والكليات 
األهلية , ولي الفخر إنني 
ــل العاملني فيها  من أوائ

وما زلت .
ــة ملاذا  الروائي ــك  * أعمال
حازت على هذا االهتمام 

من قبل الدارسني ؟
- اعتقد لكونها جادة في 
وقائعها ومن صميم واقع 
ــتوفية  ومس ــا  مجتمعن

لشروط اإلبداع الروائي .
* كيف حال أدباء بابل ؟

ــال األيتام  ــم كح - حاله
ــام .. بال  ــدة اللئ على مائ
مقر بال مأوى مشردون في 

مجاهل األيام .
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قصيدة

نا  القاحلِ وكم  تَرَى  في  أفقِ
كَّ  عن  نَائلِ   غايراً  ما انفَ  مُ
دىً قد  ينحني  املوجُ  بغيرِ  هُ

أدلَى  مبا يجري  إلى  نَاقلِ
سايرةٍ   ى  عن  مُ صّ وكم  تَقَ

ما  أدركَ  الوجدَ  بال  شاتلِ
هل  يستريحُ  القلبُ  مادَ  بهِ

شوقٌ ..  تعرّى  من  جوىً  هائلِ
ولم  يزل  ينأى  بهِ  هاجسٌ

خلفَ  عصيبٍ  فليكن  شاغلي
فأين  أنت  اآلن  .. منذ  هوىً

تبدو  وحيداً  دومنا  طائلِ
حلّت  قيامات تلوكُ  فماً

وكنت  مأخوذاً   إلى  مائلِ
زنةٍ فاليوم  لم  تلقَ  سوى  مُ

تغشاكَ  مهما  غبتَ  عن  وابِلِ
جت وتستحلُّ  الروحَ  إن  لَهَ
لي اثَت  لو  دَنَا  آجِ وما  استَغَ

كم  سرّني  يومٌ  مررتُ  بهِ

عذباً  متنّى  متعةَ  الباذلِ
عتمراً فامضِ  بشدوٍ  لستَ  مُ

لوِ  اعتراكَ  احلبُّ  من  كاحلِ
واضرب  مواعيداً  فما  علقت

رى  راحلِ رجالك  إالّ  بسُ
خجلى  رؤاها  غيرُ  ناضجةٍ

تخفي  الهوى  سرّاً  بال  هاملِ
ويشرئبُّ  دونَ  قامتِها

نعيٌّ  فأثرى  الويلَ  في  نَاحلِ 
رُحماكَ  ربّي  أيُّ   حالكةٍ

تلقاكَ  مبثوثاً  بال  حائلِ
ولن  أغالي  في  مودّتها

حنيَ  انبالجٍ  كالسنا  املاثلِ 
ويستفيقُ  القلبُ  مستبقاً

عيناً  وأخرى  في  مدى  الساحلِ
وكيف  تلقاني  بعنيِ  منىً

ت  يدَ  الناكلِ تبكيك  أن  مدّ
أعود  مهموزاً  بدون  قفا

وقد  كفاني  عن  جوىً  خاذلِ  
بني  احتضارٍ  زادني  هوسٌ

يغني  عن  النجوى  لدى  خاتلِ
مازلتَ  مهووساً  تفيض  إذا

أرخت  حباالً   لبني  قاتلِ
يخفي  الثرى  صدعاً  بليل  ضنىً

يغريك  أن  أسرى  إلى  زائلِ

@@ÎÜíi@@ �úflbœ

وليد حسني
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سناء حسني زغري

ــان  كثيراً ما يختلف مع ذاته في  االنس
شتى املواضيع فهل معنى هذا أن يظل 
ــلبية، وأن يكون  ــاعره الس ــير مش أس
ــة حتركها  ــارة عن آل ــي مجتمعه عب ف
ــلبية من دون إجناز أو  تلك املشاعر الس
حتقيق ذلك النجاح، الذي يشعره بذاته 
ــك أنك ارتكبت  ووجوده في احلياة.ال ش
ــخصا أو  ــا، كأن تهني ش ــا خطأ م يوم
ــا، أو أن تقول  ــيء م ــي فعل ش تبالغ ف
ــظ به، أو  ــا كان يجب أن تتلف ــيئا م ش
ــف  ــبب أو آلخر ويكتش كأن تكذب لس
ذبتك… واحلال، أنه قد ال يتعلق  اجلميع كِ
ــأ حقيقي، ولكنك اعتقدت  األمر بخط
ــك أنك وقعت في خطأ. وتبدأ  مع نفس
ــة  ــامح … كلم ــبة الذات…التس محاس
ــا … وعمليا تخفي وراءها  عمالقة نظري
ــعيا  ــع اإلرادة، س ــى تطوي ــدرة عل الق
ــل  ــا يجع م ــذا  الكمال…وه ــق  لتحقي
ممارسة هذه الصفة والتعبير عنها جتاه 
ــا للغاية،  ــا االجتماعي صعب محيطن
ــني  مطالب ــا  كن إذا  ــة  الصعوب ــزداد  وت
ــامح جتاه الذات… ــة فعل التس مبمارس

ــان في مسامحة  ملاذا إذن يتعثر اإلنس
نفسه؟ألن اإلنسان مجبول في تكوينه 
ــي املزيد ،  ــخصاني على الرغبة ف الش
ــي املرتبة األولى وتفادي كل  والوصول ف
ــى أفضل نتيجة  ــاء، للوصول إل األخط
ــخص يكمن  ــا كان املوقف.وكل ش ـ أيـّ
ــذي يؤكد له أن  ــه هذا الصوت ال بداخل
ــى نتيجة أفضل  ــه احلصول عل بإمكان
ــتمر  ــا، بل ويس ــل إليه ــي وص ــن الت م
بالسعي لألفضل ، لذلك عليك االميان 
ــح  ــك وتصال ــل ذات ــل داخ ــك االفض ان
ــا ارتكبته من  ــامح معها فكل م وتس
ــه بحته  ــوات ايجابي ــوات هي خط هف
ــخصيتك ودورك في  ــال ش ــو اكتم نح
ــك  ــع.. انت كما انت تقبل نفس اجملتم
ــوف  ــال احد س ــا ف ــا وكماله بهفواته

يقيمك غير ذاتك.

ÒäübÅ
Ú�Óé‰fl@paá

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــة  الثقاف ــر  وزي ــث  بح
ــار  واالث ــياحة  والس
ــد  ــور احم ــتاذ الدكت االس
مبكتبه  ــي  البدران ــكاك  ف
ــع وفد  ــوزارة م ــي مقر ال ف
ــوى  نين ــة  محافظ ــن  م
ــة  ــر الصناع ــبل تطوي س

ــي العراق.  ــينمائية ف الس
ــد املوصلي الذي ضم  الوف
اخملرج ليث عسكر واملمثل 
ابراهيم االمني وناصر اجلبل 
بحث مع الدكتور البدراني 
ــة  الطويل ــالم  االف ــاج  انت
معه  ــش  وناق ــرة  والقصي
ايضا إمكانية اقامة حدث  
مسرحي سينمائي ثقافي 

ــي نينوى  ــوع ف ــي متن دول
ــت الحق.ورحب وزير  في وق
ــذي  ــرض ال ــة بالع الثقاف
تقدم به وفد نينوى، ووعد 
وان  ــدث  احل ــك  ذل ــم  بدع
ــة الوزارة  ــون حتت رعاي يك
ــراق.  الع ــيمثل  س ــه  كون
ــث  لي ــرج  اخمل ــب  وبحس
ــكر، هناك نية اقامة  عس

ــينمائي   ثقافي س ــدث  ح
ومسرحي دولي يضم عدة 
ــني عرب  ــة وممثل دول عربي
العراق من  ــتضيفهم  يس
ــينمائي  خالل مهرجان س
ــرض فيه  ــي ضخم تع دول
االفالم الطويلة والقصيرة 
وافالم االنيميشن واالفالم 

الوثائقية وافالم الهواة.

حسام الطفيلي

أن  ــل  قب ــر  بخي ــور  األم ــدت  ب
ــن  ــزّ م ــر، تف ــا الزهامي يصيبه
ــل، جتدني  ــط اللي منامها وس
ــق كل  ــي و أوثّ ــن مكتب أحتض
ــداث اليومية طبعا يوميا  األح
ــن أنا  ــر مم ــن البش ــر م للكثي
ل بتوثيق يومياتهم، متلك  موكّ
بالوقت كلما  ــا عال  احساس
ــألني: لم  ــأة تس ــت فج صح
ــى  الثالثة  ــض عينك حت تغم
ــا  ــص عليه ــود ألق ــرا. أع فج

القصة للمرة األلف: أنا مالك ال 
يشغل النوم جزءا من حياتي. 
ــا أني امازحها  تتوتر العتقاده
ــي  جزئ ــن  ع ــف  أكش ــى  حت
ــا على  ــع يده ــفلي، تض الس
ــوح، ليس  ــفتي فمها املفت ش
ألني أملك شيئا في هذا اجلزء 
ــك، أكمل  ــي ال أملك ذل بل ألن
ــف التقينا  ــي معها كي قصت
ــاء حني أنقذت طفال  ذات مس
بالنار  ــراق  ــن االحت ــرا م صغي
ل عملها في  بينما كنت أسجّ
سجل حسناتها التفتت إليّ 

ــن باألحرى بك  ــت: ألم يك قال
انقاذه؟رسمتُ  في  مساعدتي 
عالمات التعجب على وجهي، 
فلم يكن من املفترض أن تراني، 
ــمة عالمة  ــا راس ــزال يده ال ت
االستفسار، أجبت: أنا عملي 
ــت: ماذا تقول ؟  أوثق فقط.قال
قلت: ليس من تكليفي بل هو 
تكليفك انت أنا أسجل فقط. 
ــرك و لم هو  ــت: عجيب أم قال
تكليفي فقط؟قلت : هكذا... 
ــؤوليتي التوثيق فقط. أنا مس

ــن أخالق  ــذا م ــل ه ــت : ه قال

املهنة مثال و ماذا عن التفريط 
أتعلم،  ــانية؟  االنس ــة  باملهم
ــي بذلك الصحفي  رن إنك تذكّ
ــرا يقتات على  ــذي صور نس ال
ــك إنه  طفل بدل إنقاذه، بال ش
تذرع مبثل هذه الذريعة.قلت : 
ذلك ليس انسانيا.فغرت فاها. 
ــف،  ــي يختل ــر مع ــت: األم قل
ــانيا كذلك و  ــس انس نعم لي
ــمتْ  رس لكنه يختلف معي. 
ــار  من جديد عالمة االستفس
ــذا هو ليس  ــا، قلت هك بيده
مصرح لي بقول أكثر من ذلك.

ــا عجيب. ــت: عجيب حق قال
قلت: هكذا هو األمر تكليفك 
ــجل ذلك. ــه و أنا أس أن تنقذي

ــه تأكله  ــت : ماذا لو تركت قال
ــتجرمني. س كنت  النار؟قلت: 

ــو األمر  ــا هكدا ه ــت: متام قال
ــت: كال.قالت:  ــك ايضا.قل مع
ــال: كال. بانفع ــت  قل  ، ــم  نع

ايضا؟قلت  ذلك  قالت: ستبرر 
ــت ملء  ــا مالك.ضحك ــال، أن ب
ــفتُ عن جزئي  شدقيها، كش

السفلي.

البينة الجديدة / علي شريف
ــت الثقافي في محافظة ذي قار معرضاً  أقام البي
ــعيدي  بعنوان  ــب الس ــان طال ــاً للفن فوتوغرافي
ــع الكلية التربوية  ــا) بالتعاون م (انقذوا_اهوارن
ــيوخ .افتتح املعرض  ــوق الش ــة / فرع س املفتوح
ــاء هذا  ــد ج ــان مغامس.وق ــم ريح ــور باس الدكت
املعرض ضمن نشاطات وفعاليات البيت الثقافي 
في ذي قار لدعم اهوار اجلنوب بعد ان تعرضت الى 
اجلفاف الشديد بسبب قطع احلصص املائية عنها 
حيث اثر سلبا على االهوار مما ادى الى هجرة االف 
ــاك حضور مميز  ــن مدن االهوار.وكان هن العوائل م
للكوادر التدريسية والطلبة في الكلية التربوية.  
وفي اخلتام قدم ممثل البيت الثقافي عامر العامري  

شهاده تقديرية الى الدكتور باسم ريحان لتعاونه 
ــاطات البيت الثقافي وشهادة اخرى  في جناح نش

للمبدع املصور الفوتوغرافي طالب السعيدي. 

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــر من (٥٣)  ــارك أكثر من (١٠٠٠) دار نش تش
ــني ملعرض  دولة في الدورة الرابعة واخلمس
ــق  ــي تنطل ــاب الت ــي للكت ــرة الدول القاه
ــر للمعارض  ــز مص ــادم مبرك ــبوع الق األس
ــم  ــعار «على اس ــع الدورة ش الدولية.وترف
مصر - معا: نقرأ.. نُفكر.. نُبدع» مع اختيار 
ــر  الكاريكاتي ــام  ــب ورس والكات ــاعر  الش
الراحل صالح جاهني «شخصية املعرض» 
ــف  ــمية «ضي ــة الهاش ــة األردني واململك
شرف».وقالت وزيرة الثقافة نيفني الكيالني 
في مؤمتر صحفي «نُدرك جيدا حجم تأثير 
ــهده العالم،  ــع االقتصادي الذي يش الوض
وهو بالطبع ما ينعكس على سلسلة من 
تدابير وإجراءات ترشيد النفقات ليس فقط 

ــر وحدها بل في أغلب دول العالم،  في مص
لكننا نعي أيضا أن الثقافة ليست ترفيها 
ــا ثانويا».وأضافت «نحن في وزارة  وال منتج
ــدرك جيدا املصاعب التي تواجه  الثقافة نُ
صناعة النشر وحتديات الوضع االقتصادي 
ــرون، ونحاول جاهدين  التي يعانيها الناش

بصدق املساعدة وتقدمي كل دعم، 

ÙÏ‰Ó„@Âfl@�bÓ‰œ@�aÜœÎ@›j‘néÌ@âbq�aÎ@ÚybÓé€aÎ@Úœb‘r€a@äÌãÎ
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7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة

ترأس وزير النقل االستاذ رزاق محيبس 
ــا  اجتماع ــد  االح ــس  ام ــعداوي  الس
ــي الوزارة،  ــكادر املتقدم ف ــا مع ال مهم
ــؤون االدارية  بحضور وكيل الوزارة للش
ــي،  احلفاظ ــي  راض ــازم  ح ــور  الدكت
ــادة املدراء العامني  وبعض مدراء  والس
ــام اخملتصة، ملتابعة آلية تنفيذ  االقس
ــتعرض  ــرات املنهاج احلكومي. واس فق
ــاع ابرز الفقرات التي مت طرحها  االجتم
ــة الرأي، وفق  ــبقا في اجتماع هيئ مس
ــاع  ــة بقط ــوزاري، املتعلق ال ــاج  املنه
ــره في كافة  ــبل تطوي النقل العام وس
ــري واجلوي).وقدم  ــاالت (البري والبح اجمل
اجملتمعون عرضا مفصالً ملا وصلت اليه 
الوزارة وتشكيالتها في تنفيذ املشاريع 

اخلاصة بها، وضمن املدة الزمنية احملددة 
ــر على آلية  ــا مت اطالع   الوزي ــا، فيم له
تنفيذها والتخصيصات املالية املتوفرة 
ــل،  ــر النق ــد   وزي ــرض اجنازها.وتعه لغ
ــيبذل قصارى  خالل االجتماع، بانه س
جهده للنهوض بواقع النقل في البالد 
ــكيالته، مبا يخدم  بكل قطاعاته وتش
ــجم  ــة املواطن العراقي وتنس مصلح
ــروح من قبل  ــوزاري املط ــع املنهاج ال م
دولة رئيس مجلس الوزراء.وبني معاليه، 
ــياق عمل احلكومة احلالية يؤكد  ان س
ــد وتطويره  ــاد البل ــة اقتص على تنمي
وايالء البنى التحتية األهمية القصوى 
اخلدمية بصورة  بالقطاعات  والنهوض 
عامة، والتي متس حياة املواطن الكرمي.

ÓÊfiË›;∫;3�|;Èd]·Ñcd;Ït]ö¸\
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بغداد / البينة اجلديدة
ــتخبارات  االس ــة  وكال ــت  أعلن
وزارة  ــي  ف ــة  االحتادي ــات  والتحقيق
ــة، امس األحد، القبض على  الداخلي
ــمى  ــر عمل فيما يس ــي خطي إرهاب

ــهاديني واالنتحاريني  كتيبة االستش
أن  ــة،  للوكال ــان  بي ــر  بنينوى.وذك
ــذت عملية أمنية  ــارز الوكالة نف مف
ــتخبارية  اس ــات  ملعلوم ــتندت  اس
ــش  داع ــات  لعصاب ــود  تع ــق  ووثائ

اإلرهابية، فضالً عن تكثيف التدقيق 
ــى  إل ــل  التوص مت  ــث  حي ــي،  امليدان
ــمى  ــيٍّ خطيرٍ يعمل في مايس إرهاب
(كتبية عامر ابن اجلراح ) والتي تضم 
ــني مت تدريبهم على  إرهابيني انتحاري

ــات إرهابية.وأضاف، أن  القيام بعملي
اإلرهابي مت تكليفه بتنفيذ عمليتني 
ــي مبحافظة صالح  ــاء بيج ــي قض ف
الدين أثناء عمليات التحرير، ولكنها 
ــلت لوجود ضغط امني مكثف  فش

ــي حينها، كما  ــى تلك اجملاميع ف عل
ــات إرهابية  ــه عملي ــرف بارتكاب اعت
ــاركة في مهاجمة  أخرى أبرزها املش
القوات األمنية، مؤكداً أتخاذ جميع 

االجراءات القانونية أصولياً. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األحد، عن  ــيد، ام ــرف الرش أعلن مص
ــافرين من  ــدوالر للمس ــع ال ــات بي متطلب
ــداد الدولي.وقال إعالم  خالل فرع مطار بغ
ــع ١٤٧٠ديناراً لكل  ــعر البي املصرف ، إن س
ــد أعلى  ــافر بح ــة املس ــون حص دوالر وتك

ــراء  ــات ش متطلب أن  ــاف،  دوالر.وأض  ٥٠٠٠
الدوالر هي (جواز سفر نافذ املفعول تذكرة 
ــدول التي  ــزا أو إقامة لل ــة في ــفر أصلي س
ــك تذكرة طائرة (بوردنك) ويكون  تتطلب ذل
تاريخ السفر بنفس يوم وتاريخ تقدمي طلب 

الشراء من خالل تواجده في املطار. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــد  ــواب، محم ــس الن ــا مجل ــد رئيس  أك
ــي، وإقليم كردستان، نيجيرفان  احللبوس
ــة وجناحها  ــي، أهمية دعم احلكوم بارزان
لرئيس  ــي  املكتب اإلعالم ــر  مبهامها.وذك
ــتقبل رئيس  ــي اس ــان ، ان احللبوس البرمل

إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.واضاف 
ــية في  ان اللقاء ناقش األوضاع السياس
البالد، والتأكيد على أهمية دعم احلكومة 
ــا، وتنفيذ برنامجها  وجناحها في مهامه
ــي مبا  ــة االتفاق السياس ــي وورق احلكوم

تتضمن من قوانني.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــرور العام ــة امل ــدت مديري أك
ــات املوجودة في  ــد، أن عدد املركب األح
ــتيعابية  ــة االس ــوق الطاق ــداد يف بغ
ــرة  عش ــو  بنح ــة  العاصم ــوارع  لش
أضعاف، فيما أوضحت إجراءاتها لفكّ 

الزخم املروري.وقال مدير إعالم وعالقات 
ــي، إن  ــاد القيس ــد زي ــة العمي املديري
ــتوعب  ــوارع محافظة بغداد ال تس ش
ــات املوجودة،  ــل من املركب الكم الهائ
ــتيعابية  ــة االس ــوق الطاق ــا تف إذ إنه
ــيراً إلى  ــاف، مش ــرة أضع ــو عش بنح

إحصائية وزارة التخطيط بأن الشوارع 
ــف مركبة  ــن ٢٠٠-٢٥٠ أل ــتوعب م تس
ــي لدينا  ــد. وأضاف القيس كأقصى ح
ــر من ٣ - ٤ ماليني مركبة حالياً في  أكث
ــلباً على  محافظة بغداد، وهذا يؤثر س
حركة السير املروري ويؤثر على الزخم.

وتابع لدى املديرية إجراءات لفك الزخم 
املروري، إضافة إلى فتح الشوارع ورصد 
ــير  ــات التي تؤثر في حركة الس اخملالف
واملرور، منها منع الوقوف املمنوع وعدم 
ــدم  ــة وع ــات املروري ــزام بالتعليم االلت
ــة، وكذلك  ــارات املروري ــزام باإلش االلت

ــى أن  ــت إل ــس االجتاه.ولف ــير عك الس
اخملالفات تؤثر في حركة السير واملرور، 
ــون ثقافته  ــى أن تك ــاً املواطن إل داعي
ــزام بالتعليمات املرورية،  طوعية لاللت
ــى حياته من اخملاطر واحلوادث  خوفاً عل

وكذلك لتسهيل حركة السير. 

;Ï—Öç’\;k]ŒuiâŸ;Ï¬d]iŸ;Ì÷¡;�\Å—ıŸ
;ä÷§;II;ÎÅÁÅp;◊⁄¡;ìÖ…;Ì÷¡;ÿÊë¢\Â
ÏÁÄ]Ëi¡ˆ^;„iâ÷p;ÅŒ¬Á;ÏŸ]¬’\;€ëi¬∏\;ÎÑ\Äb

;ƒÂÖçŸ;CMKKD;flŸ;Öm—^;–˜�›\;U;Íá∆’\
Ñ]Õ;ÍÇ;ÀÁÑ;∫

البينة اجلديدة / عامرجاسب
برئاسة، املهندس اخلبير فاضل محمد كاظم، 
ــركة  ــس مجلس إدارة ش ــام ورئي ــر الع املدي
املعتصم العامة للمقاوالت اإلنشائية، إحد 
تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
ــركة،  عقدَ  ــدَ مجلس إدارة الش العامة، عق
ــته االعتيادية الثالثة والثالثون/ الدورة  جلس
ــة،  ــة (لعام ٢٠٢٣). في بداية اجللس السادس
ــيد املدير العام بالسادة الضيوف  رحبَ الس
ــاة  ــس. وتقدم بالتعازي واملواس وأعضاء اجملل
ــان، لوفاة املغفور  ــيد املعاون، فالح روض للس
له شقيقه,ومتمنياً الشفاء العاجل للسيد 
مدير قسم املعامل النتاجية وااللية، املهندس 
ــد الرزاق، خلضوعه لعملية جراحية.  حامت عب
ــى  ــة عل ــع املدرج ــة املواضي ــل مناقش وقب
ــيد املدير  ــة، تطرقَ الس جدول اعمال اجللس
ــا التأكيد  ــن املواضيع، أبرزه ــام جلملة م الع
ــديد إالجراءات الصحية املستمرة,  على تش
ــر والتعقيم ملقر  ــالت التعفي ــف حم وتكثي
ــركة واالبنية امللحقة سيما في فصل  الش
ــا  ــروس كورون ــورات فاي ــع متح ــتاء، م الش
ــشَ اجمللس  ــم ناق ــمية. ث ــزا املوس واالنفلون
ــع املدرجة على جدول أعماله، أبرزها  املواضي
ــؤون القانونية، حيث جددَ  ــم الش تقرير قس
ــرورة إعتماد  ــس على ض ــيد رئيس اجملل الس
ــات  ــمية ومبوافق ــة والرس ــبل القانوني الس
ــترداد  ــراءات اخلاصة بأس ــة ضمن  االج وزاري

أصول الشركة في بغداد واحملافظات، مع أخذ 
اجلانب إالنساني في التنفيذ. وعند مناقشة 
ــى ضرورة  ــارَ ال ــاريع، أش ــم املش ــر قس تقري
ــيما  ــة املتواصلة مع أرباب العمل س املتابع
دائرة الطرق واجلسور حللحلة املسائل املالية 
ــير العمل في بعض  والفنية التي تعترض س
ــور، مبيناً إن شركة املعتصم  مشاريع اجلس
ــرات متراكمة  ــن خب ــا متتلكه م ــة ومب العام
ــاهمة الفعالة  ــتعداد للمس ــى أمت االس عل
بتنفيذ أي تكليف ضمن البرنامج احلكومي 

للنهوض بالواقع اخلدمي والعمراني. وناقش 
ــذ قرارات  ــة بتنفي ــراءات اخلاص اجمللس األج
ــابقة، فضالً عن تقارير أقسام،  اجللسة الس
ــات, األدارية  ــا املعلوم ــاالت وتكنلوجي األتص
ــة، وأتخذ القرارات  ــة، الرقابة الداخلي واملالي
ــة،  ــام اجللس ــي خت ــا. وف ــبة بصدده املناس
ــيد املدير العام بالشكر والتقدير  تقدمَ الس
للسادة الضيوف واحلاضرين متمنياً التوفيق 

للجميع.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد األمني العام جمللس الوزراء حميد الغزي،  أك
ــي آن واحد  ــروع ف ــالق أكثر من ٢٠٠ مش انط
ــار،  ــة ذي ق ــي محافظ ــة ف ــق الريفي باملناط
ــرى خالل فترة  ــار إلى إجناز ١١٧ أخ وفيما أش
ــى أن كورنيش  ــت إل ــنة، لف ــم تتجاوز الس ل
ــي العراق.وقال  ــيكون األطول ف الناصرية س
ــل العمل  ــى مراح ــاء اطالعه عل ــزي أثن الغ
ــروع كورنيش الناصرية في تصريح  في مش
ــدأت  ب ــة  احملافظ إن  ــمية    الرس ــة  للوكال
ــتعيد عافيتها بعد حركة اإلعمار فيها،  تس
ــهد  ــرة في العراق ستش ــدا، أنه ألول م مؤك
ــروع ملرة واحدة في  انطالق أكثر من ٢٠٠ مش

املناطق الريفية.وأشار إلى إجناز ١١٧ مشروعاً 
في مختلف القطاعات خالل فترة لم تتجاوز 
ــع احلكومة  ــا نتابع م ــا، أنن ــنة، مضيف الس
احمللية واجلهات ذات العالقة حتريك املشاريع 
املتلكئة.وأضاف، أن األمانة تعول على أهالي 
ــار، وتغيير  ــي عملية إعادة اإلعم احملافظة ف
سعر صرف الدوالر أحد املعوقات التي أخرت 
بعض املشاريع ونعمل على جتاوزها.وأكد، أن 
ــنوات من عدم  ــار حرموا منذ س ــي ذي ق أهال
ــرنا في مشروع  وجود متنفس ترفيهي وباش
ــة  ــرة عالي ــير بوتي ــل يس ــش والعم الكورني
ــي العراق.وأردف،  ــيكون أطول كورنيش ف وس
ــروع جسر الزيتون  أن مراحل العمل في مش

ــينجز في الفترة  تسير كما مخطط له وس
احملددة، مشيرا إلى أن مشروع مطار الناصرية 
ــز العراق  ــيكون مرك ــه وس ــل ب ــاري العم ج
ــحن التجاري اجلوي ونعمل كذلك على  للش
ــى ذي قار.وتابع  ــة ملصف ــراءات التعاقدي اإلج
ــة الصناعية في  ــروع املدين ــك فإن مش كذل
الناصرية سيجذب املستثمرين ويستقطب 
ــا، إلى تخصيص  ــادي العاملة، الفت آالف األي
مبلغ ١٥ مليار دينار إلى وزارة الثقافة لتأهيل 
ــب. وأكد،  ــة وأعمال التنقي ــة أور األثري مدين
ــتقرة وهنالك هجمة  ــة ومس ــار آمن أن ذي ق
إعالمية على احملافظة وأبنائها وعلى وسائل 

اإلعالم نقل الصورة احلقيقية.

السليمانية / البينة اجلديدة
أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب، امس األحد، القبض على إرهابيني 
اثنني ينتميان لعصابات داعش، بالتنسيق مع اجلهاز األمني في 
ــليمانية.وذكر بيان للجهاز، أنه استناداً لتوجيهات القائد  الس
ــلحة محمد شياع السوداني، متكنت مفارز  العام للقوات املس
ــيق مع فوج مكافحة اإلرهاب  جهاز مكافحة اإلرهاب وبالتنس
ــليمانية، من القاء القبض على احد ارهابيي داعش في  في الس
منطقة جمجمال في السليمانية.وأشار إلى أنه مت إلقاء القبض 
ــيق مع مديرية أمن  على إرهابي آخر في عصابات داعش بالتنس

السليمانية.

صالح الدين / البينة اجلديدة
ــعبي، امس األحد، عن انطالق عملية  ــد الش أعلنت هيئة احلش
دهم وتفتيش شرق صالح الدين. وذكر بيان للحشد الشعبي، ان 
ــع في احلشد الشعبي والشرطة االحتادية،  قوة من اللواء التاس
ــالح الدين.واضاف، ان  ــرق ص ــرعت بعملية دهم وتفتيش ش ش
ــرق احملافظة  ــة تهدف للحفاظ على األمن في مناطق ش العملي

من خالل مالحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاحنة مخالفة  أعلنت هيئة الكمارك،امس األحد، ضبط ١٤ ش
ــي بيان تلقته / ــمالية.وقالت الهيئة ف في كمرك املنطقة الش
ــم التحري ومكافحة التهريب في مديرية  موازين نيوز/، إن «قس
ــاحنة محملة (حجر  ــمالية، ضبط ١٤ ش ــرك املنطقة الش كم
ــخاص واالت واجهزة حضائن  مرمر وحديد صناعي ومصاعد أش
ــيراميك وأثاث منزلي) مخالفة لقانون  وتفريخ وألواح زجاج وس
الكمارك املرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤».وأشارت الهيئة، إلى أن «عملية 

الضبط متت من خالل التعاون املشترك مع شرطة الكمارك.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدور قرار  ــة، امس األحد، عن ص ــة النزاهة االحتادي ــفت هيئ كش
ــاون مدير مصرف  ــجن والغرامة بحق مع ــوري بالس حكم حض
ــي الهيئة،  ــادت دائرة التحقيقات ف ــرع اخلالدية.وأف ــن ف الرافدي
ــن محكمة جنايات  ــرار حكم (حضوري) ع ــب ، بـصدور ق بحس
ــجن ملدة ١٥ سنة وغرامة  الرصافة الهيئة الثانية، يقضي بالس
ــة مقدارها ١٠ ماليني دوالر أميركي على معاون مدير مصرف  مالي
ــى نقل وحتويل  ــى إقدامها عل ــرع اخلالدية، الفتة إل ــن ف الرافدي
ــة االختالس  ــروعة على متحصالت جرمي ــاء الصفة املش وإضف
ــرف الرافدين.وأضافت الدائرة، أن  ــت بها من أموال مص التي قام
قرار اإلدانة صدر؛ استنادا ألحكام املادة (٣٦) من قانون مكافحة 
ــنة ٢٠١٥)، منوهة  ــم (٣٩ لس ــوال ومتويل اإلرهاب رق ــل األم غس
ــديدا ملدة  ــا ش ــها حبس ــي حالة عدم الدفع يتم حبس ــه ف بأن
ــنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة األصلية، موضحة  خمس س
ــت حصتها في العقار  ــراء حصص في عقارين، بلغ قيامها بش
ــم ابنتها املتهمة املفرقة قضيتها، نصف  ــجل باس األول املس
ــة (٦,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دوالر، فيما بلغت حصتها في  ــار بقيم العق
ــارت إلى  العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (١,٢٤٨,٠٠٠) دوالر.وأش
ــادرة حصة املدانة في العقارين، فضال عن  أن احملكمة قررت مص
مبلغ إيجارات أحدهما، ملصلحة مصرف الرافدين، وفقا ألحكام 
ــل اإلرهاب،  ــل األموال ومتوي ــن قانون مكافحة غس ــادة (٣٦) م امل
مشددة على أنه مت إيداع مبلغ (٦٠٥,٦٠٨) دوالر و(٩,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
في مصرف الرافدين متثل حصة املدانة عن إيجار أحد العقارين.

صالح الدين / البينة اجلديدة
ــد األمير يار اهللا،  ــق أول ركن عب ــس أركان اجليش الفري ــل رئي وص
ــار اهللا، قاطع عمليات  ــامراء. وتفقد ي امس األحد، إلى قضاء س
ــتعدادات  ــتباقية واس ــامراء واطلع على آخر العمليات االس س
القوات االمنية املشتركة ملالحقة بقايا االرهاب، بحسب وكالة 
ــذ احليطة واحلذر  ــدد ياراهللا على ضرورة اخ ــاء الرسمية.وش األنب
ــز على املناطق الرخوة وعدم اعطاء اي فرصة لالرهابيني  والتركي
ــهده مدينة سامراء املقدسة. ــتقرار الذي تش ارباك االمن واالس
ــتوى العمل األمني الذي تنفذه  ــاد رئيس اركان اجليش مبس وأش

القوات االمنية وجناحها في احباط مخططات االرهابيني.
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*كيف ميكن زيادة بياض األسنان؟
ــنان بالعديد من  ــاض األس ــر بي - يتأث
العوامل ، بعضها يعتمد على صحة 
ــة  ــل خارجي ــا عوام ــان ، ومنه اإلنس
ــاي  ــرب القهوة والش ــني وش كالتدخ
وعوامل بيئية اخرى التي تؤثر على لون 
األسنان. للحصول على أسنان بيضاء 
ــل احلفاظ على  ــبه اللؤلؤ من اج تش
ــدة ،وذلك عن طريق  ــة الفم اجلي نظاف
ــتخدام فرشاة أسنان كهربائية أو  اس

باملوجات فوق الصوتية.
ــرب  الغذائي،الش ــك  نظام ــب  راق
واخلضروات  ــه  الفواك ــفاط،تناول  بش
ــات  منتج ــة  كمي ــة،زيادة  املقرمش
ــنان  أس ــون  معج ــتخدام  األلبان،اس

للتبييض،
زيارة طبيب األسنان بانتظام.

ــل   ــذ الطف ــب أن يؤخ ــر يج ــأي عم *ب

لطبيب األسنان؟
ــك لطبيب  ــل اصطحاب طفل - يفض
ــن ما بني ٧-١٢سنة ،  ــنان في س األس
ــرة  ــم وضع الفلورايد مباش بحيث يت
ــنان حلمايتها من التسوس  على األس

ومنحها القوة.
ــنان الطفل  ــاذا يجب أن نفعل ألس *م

أثناء فترة الرضاعة؟
ــنان  - بداية، على األم تنظيف فم وأس
رضيعها بعد كل عملية إرضاع وذلك 
ــة  ــاش نظيف ــة ش ــتعمال قطع باس
ــرب املاء  ــة باملاء، فضال عن أن ش مبلل
ــواء  يعد أمرا ضروريا بعد كل وجبة س
أكانت رضاعة أو  وجبات مساعدة، كما 
ــني االعتبار عند تناول  يجب األخذ بع
ــاة التنظيف ملا  ــة مراع الطفل األدوي
حلية،  حتتويه تلك األدوية على مواد مُ

إضافة إلى استعمال الرضاعات.
*ما هي مضاعفات التنفس عن طريق 

الفم؟

ــم من قبل  ــن طريق الف ــس ع - التنف
ــاج  اعوج ــى  إل ــؤدي  ي ــد  ق ــال  األطف
ــنان، أو تشوهات خلقية، أو حتى  األس
ــاكل في النمو، أما لدى البالغني  مش
ــك إلى ظهور  ــبب القيام بذل فقد يس
ــاكل في  ــة الفم الكريهة، ومش رائح
ــي تفاقم أعراض  ــبب ف اللثة كما يس

بعض األمراض اخملتلفة.
ــاعر  ــب على مش ــة التغل ــا كيفي *م

اخلوف من زيارة أطباء األسنان؟
ــن طبيب  ــوف م ــألة اخل ــر مس - تعتب
ــاكل التي  ــم املش ــنان من اعظ االس
تؤدي الى ارتفاع نسبة تآكل االسنان 
ــنان  ــبب الغاء موعد طبيب االس بس
ــم التعامل معها  ومن الضروري ان يت
ــن االول من خالل  ــياً وفق معياري نفس
ــنان  االهل بإبعاد فكرة ان طبيب االس
ــن  م ــل  جتع ــي  والت ــيئ  س ــخص  ش
ــة يأخذون  ــخاص وبعمر الطفول االش
ــتمر معهم  ــرة لتس ــذه الفك مثل ه

مدى احلياة.
ــب امللتهب اذا أهمل  * ماذا عن العص

بدون عالج؟
ــل وتركه دون  ــد إصابة اللب بخل - عن
ــد تتناقص اإلمدادات الدموية  عالج، ق
ــؤدي اللتهاب  ــاب اللب، مما قد ي ألعص
ــب، لذا  ــوت الل ــا وم ــاب وموته األعص

يطلق عليه (موت العصب).
*ماذا عن اداء طقم االسنان وهل مياثل 
ــنان الطبيعية في كفاءة مضغ  االس

الطعام؟
ــنان الطبيعية  ــة األس ــد مقارن  - عن
ــن  ــة ،   ال ميك ــنان االصطناعي باألس
ــة أن تصل إلى  ــنان االصطناعي لألس
ــنان الطبيعية ،  ــودة األس ــاءة وج كف
ــن أن تتحمل نصف القوة  لكنها ميك

التي تتحملها األسنان الطبيعية.
*ما هو التقومي الوقائي؟

ــل  عم ــن  يتضم ــي  الوقائ ــومي  التق  -
ــنان األطفال من السنة  حشوات الس

ــرة ، لغرض  ــى الثانية عش ــى حت األول
احلصول على أسنان دائمية منتظمة 
ــنان املتسلسل لتجنيب  او قلع األس
ــت في  ــومي ثاب ــن وضع تق ــال م األطف

املستقبل.
ــي: وهو تقومي يوضع  التقومي التجميل
ــكل جمالي فقط  ــول على ش للحص
وليس له أي أغرض عالجية وال ننصح 

بهذا التقومي.
ــنان وطقم  ــرق بني غرس االس *ما الف

االسنان؟
- أطقم األسنان  نوعان ، إما متحركة 
أو ثابتة باالعتماد على األسنان اجملاورة 
ملوقع السن املفقود.أما زراعة األسنان 
ــكل جذر  ا لش ــابه جدً فهي جزء مش
ــم زراعته  ــذي يت ــي ال ــن الطبيع الس
ــتبدال  ــم الفك بغرض اس داخل عظ
السن املفقود فقط دون االعتماد على 

سن آخر.

، وال تعطهِ  ــمكةً ــن س ــطِ املُواط ال تع
مك. صنَّارةً، بل علِّمهُ كيفَ يصيد السَّ
فاالقتصاد الوطني احلقيقي واملُستدام 
م  ــفَ يصيد ليتحكَّ ــم املُواطن كي يُعلِّ
ــأكلَ متى ما أَرادَ وكيفَ ما  باتهِ في بوجَ
ا اإلِقتصاد الوطني املُزيَّف فهو  أَرادَ؟! أَمَّ
ــة بأَوقات  ــم فيهِ احلكوم ــذي تتحكَّ ال
ــتلمَ  غداء املُواطن فتُعلِّمهُ على أَن يس
مَ بها  لَ ويُطعِ ــأكُ ــومٍ لي لَّ ي ــمكةً كُ س
فهُ باملُزيَّف ألَنَّهُ يُعلِّم  صِ

.أَ يالهِ أُسرتهِ وعِ
ــتهالك،  ــن على اإلِتِّكاليَّة واإلِس املُواط
ومة  ــهِ احلكُ ــا تعطي ل عندم ــو يأكُ فه
ون  ــدَّ األَحزمة على البطُ ــمكةً ويشُ س
مكة أَو تنسى  ــرق منهُ السَّ عندما تس
ــديد  الشَّ ــف  واحدةً.لألَس ــهِ  أَن تعطي
ــل إِعتمادهُ  ــا اآلن يُواص ــإِنَّ اقتصادن ف
ــمكة  السَّ ــاء  إِعط ــةِ  سياس ــى  عل
ــسِ ظاهرةِ  ــاللِ تكري ــن من خ واط للمُ

ةً  ــالد خاصَّ ــا البِ ــالة به ــة املُبت الرَّيعيَّ
، على الرَّغمِ  ــنيِ يَ ينِ املاضِ ــالل العقدَ خ
ل  ــكَّ ــةٍ جديدةٍ تتش وم لَّ حكُ ــن أَنَّ كُ م
ــتقضي على هذهِ  مُ لنا بأَنَّها س تُقسِ
تَنيِ  همَّ ــنيِ مُ طوتَ ــرة من خاللِ خَ اه الظَّ
ــادر  مص ع  ــوُّ تن ؛أَوَّالً؛  ــتراتيجيَّتَنيِ إِس
ــازال أُحادي  ــذي م ــي ال وم ــل القَ خ الدَّ
وا  ــرُول] فلقد وعدُ ــدر [٩٥٪من البت املص
ــبة إِلى [٨٠٪] فقط  بتقليلِ هذهِ النِّس
اع اخلاص  وفشلُوا.ثانياً؛ تشجيع القطَّ
زمة  ــني الالَّ ــريعِ القوان ــاللِ تش ــن خ م
عي خللقِ  ، فضالً عن السَّ لتحقيقِ ذلكَ
ني  اعَ ــنيَ القطَّ ــةِ ب ــراكة احلقيقيَّ الشَّ
لُّ هذا لم يحصل إِلى  ــاص.كُ العام واخل
ز  ــدة تُركِّ ــودَّة امليزانيَّة اجلدي س اآلن فمُ
رجةِ األُولى على التَّعيينات اجلديدة  بالدَّ
وماً على  ود وعمُ ــاب العقُ وتثبيت أَصح
ــذا  ــكلٍ أَو بآخر.ه ــب بش ــع الرَّوات توزي
ــتمر  ولة سيس ــاد الدَّ نَّ إِقتص

ــي أَ يعن
ة  مَّ هِ ــرةٍ مُ ــبه إِلى درجةٍ كبي ريعيّاً يش
ــوال بَيع  ــتلم أَم ندوق] يس ــني الصُّ [أَم
ــى [٣٧٪]  ــب عل ــا روات ِّعه ــط ليُوز النَّف
ــر إِنفاقها هي  ــعب، أَي أَنَّ أَكب من الشَّ
ــن، كما أَنَّها  ــب مبُختلفِ العناوي الرَّوات
ومي،  خل القَ ستظل أُحاديَّة مصدر الدَّ
ــتظل ميزانيَّتها  ــرُول، وبالتَّالي س البت
ــعار  ِّرة بأَس تأَث ــزازات مُ ــة لإلِهت عرَّض مُ
لِّ  ي.وفوقَ كُ ــوق العاملَ ــرُول في السُّ البت

ولة مُستهلِكة  ــتظل الدَّ هذا وذاك س
ــام  األَرق ــض  بع ــاه  نتجة.وأَدن مُ ــر  ي وغَ
 ، لَّ ذلكَ ــح كُ ــات التي تُوضِّ واإلِحصائيَّ
دةٌ على تقاريرَ دَوليَّة [البنك  عتمَ وهي مُ
ــط]  التَّخطي [وِزارة  ــة  ووطنيَّ ــي]  ول الدَّ
ــى تصريحاتٍ  ــد عل ــا يعتم ــا م نه ومِ
ــي  ــاء ف اب أَعض ــوَّ زراء ونُ ــوُ ــميَّةٍ ل رس
لِّي  فني الكُ ة؛عدد املُوظَّ تصَّ ــان اخملُ اللِّج
م،  ــفِ عناوينهِ ــني ورُبع مبُختل [(٤) مالي
ــني في امليزانيَّة  ــيرتفع إِلى (٥) مالي وس
لِّ (٩)  ــف لكُ وظَّ ــبةِ مُ اجلديدة] أَي بنس
ــبة  ل النِّس عدَّ ــأَنَّ مُ ــني، علماً ب واطن مُ
واطن]. لِّ (١٠٠) مُ ف لكُ وظَّ عامليّاً هي [مُ

ونا نُقارن هذهِ النِّسبة مع  وللتَّوضيح دعُ
ها رُبع العالَم،  ني التي عدد نفوسَ الصِّ
ــا (١٠) ماليني  فني فيه ــدد املُوظَّ ــإِنَّ ع ف
رتَّباً  ونَ مُ ــن يتقاضَ ــا عدد الذي فقط!.أَمَّ
م  نوانٍ من العناوين فعددهُ ــهريّاً بعِ ش
ــيزيد  ــن وس واط ــون مُ لي ــف مِ (٩) ونِص
ــف مليُون!. ــى (١٠) ونِص ــذا العدد إِل ه
ة]  وَّ ــوق العمل [بالقُ ل س ــنويّاً، يدخُ س
ــهادات و  ــة الشَّ ل ــن حمَ ــف م (٢٥٠) أَل
ــا  ــن وم ــابِ املِه ــن أَصح ــف م (٥٠٠) أَل
ــرة.وأَنَّ  ــي اخلِب ــاً بعدميِ ــرف إِقتصاديّ يُع
عل]  ــوق العمل [بالفِ ــتوعبهُ س ما يس
ــهادات  لة الشَّ ــو (١٠٠) أَلف من حمَ ه
ن.بذلكَ  ــاب املِهَ ــف من أَصح و(٢٥٠) أَل
ــنويّاً  ــنِ العملِ س ــونَ ع لُ ــزداد العاطِ ي

ــل لو ظلَّ احلال  ل.تخيَّ ــف عاطِ (٤٠٠) أَل
ة سنوات،  على ما هوَ عليهِ الوَضع لعدَّ
ولني  ــمُ ولة عدد املش ــد الدَّ ــل تُزي فتظ
!.إِنَّهُ خيالٌ  لَّ عامٍ ــهريَّة كُ برواتبِها الش
؟!. دمِّرٌ، أَليسَ كذلكَ خيفٌ ومُ رعبٌ ومُ مُ

ر تقريرٍ  لِّ هذا ما ذكرهُ آخِ ن كُ واألَخطر مِ
ــاعات  ل س عدَّ رَ مُ ــي إِذ قدَّ ول للبنكِ الدَّ
ف في العراق [١٧] دقيقة  وظَّ ل للمُ العمَ
فقط في اليومِ الواحد، وذلكَ باإلِعتمادِ 
لِّي نِسبةً لليدِ  فني الكُ على عددِ املُوظَّ
ــهل قرار  لة!.إِذ أَنَّنا نعرف بأَنَّ أَس العامِ
نا اجلديد هو  راقِ ولٌ في عِ ــؤُ يتَّخذهُ مس
ــمي]! وهو القرار  وام الرَّس [تعطيل الدَّ
، إِذن،  األَسرع واألَدق عند التَّنفيذ!.فأَينَ
ــتثمار والتَّنمية؟! فيما  هي فُرص اإلِس
ــذي أَعربَ عن  ولي ال ــك الدَّ ــولُ البن يق
ــراق على اإلِعتماد  ــهِ من إِصرار الع قلق
ــمِ ميزانيَّتهِ  على البترُول فقط لتنظي
السنويَّة، بأَنَّ العراق بحاجةٍ إِلى [٢٣٣] 
ةً وأَنَّ بُنية  ــة؟! خاصَّ مليار دوالر للتَّنمي
ــا زالت قلِقة  ــي العراق م ــتثمار ف اإلِس
ينِ األَمني والتَّشريعات؟!  عيدَ على الصَّ
ر تقريرٍ فإِنَّ العراق يحتل املرتبة  [في آخِ
ــذي  ال ــي  العامل ــان  األَم ــر  شِّ مبؤَ  (١٥٧)
ــالم)  والسَّ (اإلِقتصاد  ــد  ــرهُ معه ينش
ن  ومال]!.ومِ والصُّ ــودان  السُّ بعدَ   [IEP]
ــذهِ األَرقام  ــى ه ــتيعابِ معن ــل اس أَج
نا   إِلى تاريخِ

ــالً ودة قلي ــنُ بنا العَ يَحس

ــام ١٩٥٨  ــى الع ــداً ال ــر، وحتدي املُعاصِ
ــيطةً وسريعةً بني  قارنةً بس لنُجري مُ
ــى فهمِ  نا عل ــاعدُ ــد تُس ــنيِ فق العامَ
؛ فحتَّى العام ١٩٥٨  الكثيرِ من احلقائقِ
ع إِلى  ــتمِ كانَ املُواطن يُتابع يوميّاً ويس
ة رُبع ساعة،  ــرة اإلِقتصاديَّة] ملُدَّ [النَّش
ــمُّ  ــداد، يتُ ــة بغ ــا إِذاع ــي تُقدِّمه والت
ن  ادرات مِ ــتعراض حجم الصَّ فيها إِس
ختلفِ املواد، وهي كالتَّالي؛ املصارين  مُ
يهِ  [بنوعَ ــن  ط والقُ ــوف  والصُّ ــود  واجللُ
ويلة والتِّيلة القصيرة] علماً  التِّيلة الطَّ
يرة،  وَ ــي الصُّ ــود أَنواعها كانَ ف ــأَنَّ أَج ب
ــإِنَّ العراق بحاجةٍ  ا اآلن ف ــة [أَمَّ واحلُنط
ــهريّاً  ــتيراد (٣٠٠) أَلف طن ش ــى إِس إِل
ــود  األَس ــعير  والشَّ  [ ــهِ ــدَّ حاجت ليَس
ــان واملاش والعدس  م رطُ ــض والهُ واألَبي
ها  لِّ أَنواعِ مسم والتُّمور بكُ رة والسِّ والذَّ
ة].وأَنَّ أَوَّل  ــوَّ ير احملشُ ة منها وغَ ــوَّ [احملشُ
ــط  ــرق األَوس ــس للتُّمور في الشَّ مكب
يام  ــام ١٩٥٦.وعند قِ راق ع ــي العِ بُنيَ ف
ــت بريطانيا  ــالب ١٤ متوز ١٩٥٨ كان إِنق
ــغٍ وقدرهُ (٥٠) مليون  راق مببل مدينةً للعِ
ــن  ط ــن القُ ــو ثم ــترليني ه ــه إِس ني جُ
ــتوردهُ  املُتراكم عليها والذي كانت تس
ــبة  نَّ نِس

ــاً أَ .علم لَّ عامٍ ــراق كُ ــن العِ م
ــى البترُول وقتها لم  إِعتماد العراق عل
تتجاوز [٢٠٪] فقط.فأَينَ كانَ العراق؟! 
ول؟!. ــؤُ ن املس اذا؟! ومَ ؟! وملِ ــنَ أَصبحَ وأَي

ــتراتيجية ــات الدولية واالس العالق
ــيطا ألحداث حزيران   ان رجوعا بس
ــام التنظيم  ــام ٢٠١٤اثناء قي من ع
التكفيري واإلرهابي داعش باجتياح 
ــدة محافظات عراقية من املوصل  ع
الذي  املقابل  ــوم  االنبار،والهج ــى  إل
ــد  قامت به القوات األمنية ، واحلش
ــرذان داعش  ــرد ج ــي ط ــعبي ف الش
ــكل  ــق احملتلة يؤكد بش ــي املناط ف
ــواء  ــي س ــل العراق ــع ان املقات قاط
ــد  ــرطة او احلش ــن اجليش او الش م
ــوق  ــتراتيجي ، والس ، والعقل االس
ــو من كان  ــي ، ه ــكري العراق العس
ــن العدو  ــه م ــن اغفال ــه دور ال ميك ل
ــق جتمعات  ــل الصديق في تطوي قب
العدو والبدء بتحرير املناطق احملتلة 
ــل التنظيم التكفيري داعش  من قب

بحيث ان االمريكان أنفسهم ذهلوا 
ــكرية  ــط العس ــة اخلط ــن طبيع م
ــة ، وصالبة املقاتل العراقي،  العراقي
ــاحة  س ــن  م ــحاب  االنس ــض  ورف
ــن إصابته ، البل  ــال ، بالرغم م القت
 ، ــة  املعرك أرض  ــي  ــهاده  ف استش
ــول العراق  ــى وص ــرع إل كل ذلك س
ــر من اب  الى يوم التحرير في العاش
ــا على  ٢٠١٧ وكان هذا اليوم تعيس
ــهم ،الن العراقيني  االمريكان أنفس
ــيناريوهات   ــل كل الس ــوا فش أثبت
ــة التي كانوا يروجون إليها  االمريكي
ــة  ــة اإلعالمي ــر املاكن ــخ عب ، وتض
 ، ــا  مع ــة  والصهيوني ــة  األمريكي
وخالصتها ((ان إخراج تنظيم داعش 
من العراق يتطلب عشر سنوات على 
ــن إرادة املقاتل العراقي  األقل))!!!لك
ــيناريوهات  ــلت الس ــة أفش الصلب
ــة معا التي  ــة والصهيوني االمريكي
ــلفا الستنزاف موارد  كانت معدة س
العراق البشرية واملادية من الهجوم 
ــري. التكفي ــي  الداعش ــري  البرب
السؤال األهم الذي يفرض نفسه:- 
وهو، من الذي كان يقاتل على األرض 
العراقية في مجابهة تنظيم داعش 
اإلرهابي؟ اليس العراقيني كانوا في 

الساحة ، وهل هناك قتلى أمريكان 
ــش؟ بالتأكيد  ــي املعركة ضد داع ف
ــم  ــر دع ــل اقتص ــى ب ــد قتل ال يوج
ــات اجلوية  ــى الطلع ــكان عل االمري
ــذي  ــتخباري ، اال ان ال ــد االس واجله
ــم العراقيون  الحق إرهابي داعش ه
ــذي قدم  ــن ال ــكان وم ــس االمري ولي
ــة. أليس  ــهداء في أرض املعرك الش
العراقيني ام ال؟. لقد حسم الشعب 
ــالل ممثليه في  ــره من خ العراقي أم
ــهر األول  ــي الش ــس النواب ف مجل

ــرار ملزم  ــدار ق ــام ٢٠٢٠ بإص ــن ع م
ــراج كل  ــة بإخ ــة العراقي للحكوم
ــن العراق ، اال ان  القوات االجنبية م
االمريكان حاولوا االلتفاف على هذا 
القرار بعد أن توصلوا في ظل حكومة 
ــع العراق  ــاق م ــى اتف ــي إل الكاظم
ــوات االمريكية  ــف الق ــر صن بتغيي
ــة)) قوات((قتالي ــن  م ــراق  الع ــي  ف
ــارية))!!!وهذا  قوات((استش ــى  إل
ــتراتيجي  أس ــك  تكتي ــه  ذات ــد  بح
ــرعنة  لش ــوف  مفضوح،ومكش

ــي  االمريك ــكري  العس ــود  الوج
ــل ، ــر املوص ــد حتري ــراق بع ــي الع ف

ــة  النائم ــا  اخلالي ــض  بع ــك  وحتري  
ــام  للقي ــري  التكفي ــم  للتنظي
ــوات  للق ــاغلة  مش ــات  بعملي
ــلت  االمنية التي تصدت لهم وافش
حتركاتهم اإلرهابية .وقد أصبح لدى 
ــتهان  ــرة متراكمة اليس العراق خب
بها في قتال ومواجهة اإلرهاب بكل 
ــذه الدروس  ــت ه ــد ترجم انواعه،وق
ــكرية  ــي اجلامعات العس لتدرس ف
ــاع  الدف ــة  كـ((جامع ــة  العراقي
ــا)) العلي ــكرية  العس ــات  للدراس

الدفاع))بكلياتها  ـــ((وزارة  ل التابعة 
األربعة((كليةاحلرب،وكلية القيادة،و
كليةاألركان،وكليةالدفاع الوطني))

ــدرة  ــراق خبرة،وق ــدى الع ــح ل وأصب
ــة  املنطق ــوش  ــدرب جي ي أن  ــى  عل
ــاب،وال نحتاج  ــى مكافحة اإلره عل
ــارين األجانب وبضمنهم  للمستش
االمريكان اال بحدود أصابع اليد،وليس 
ــراق  الع ــر،الن  الكبي ــدد  الع ــذا  به
ــيد املعركة بجيشه ،  اصبح هو س
ــعبي  ــد الش وقواته األمنية ، واحلش
ــول  ــاد لكل من تس ــف باملرص ، ويق
ــيادته . ــاس بأمنه وس ــه املس نفس

 
.. 

ــاؤها  ــدود التي يتم انش معظم الس
ــاكل فنية تختلف  ــرض الى مش تتع

ــد آلخر مثل وجود اجلبسوم او  من س
ــن ان تتفاعل  االمالح التي من املمك
ــان جزء من هذه  مع املاء وبالتالي ذوب
املواد وبالتالي تترك فراغا في الكتلة 
اخلاصة باجزاء السد وقد تكون داخل 
اساسات السد او في جوانبه وبعض 
ــة  ــواد اخلاص ــي امل ــى ف ــان حت االحي
ــد ، لذلك برزت احلاجة  ــاء الس بانش
ــزء املذاب والذي  ــى تعويض هذا اجل ال
يترك فراغا ، يتم التعويض عادة مبواد 
ــا البنتونايت  ــمنتية مضاف اليه س

ــاء  ــع امل ــل م ــة ال تتفاع ــادة خامل (م
ــع الفراغات )   ــد جمي ــخ لتس وتنتف
وبعض الرمل الناعم وعندها نحصل 
على ملء لهذه الفراغات  ويقل اخلطر 
ــدود من خالل عدم الوصول  على الس
ــف عالية  ــرور تصاري ــة م ــى نقط ال
ــداث فجوات  ــد تقوم باح ــاه وق للمي
ــا . ــيطرة عليه ــن الس ــر ال ميك اكب
ــتخدام  ــية يتم اس الغراض التحش
ــتخدم  معدات حفر دوارة كالتي تس
ــورة عمودية او  حلفر االبار وتكون بص

ــد تصل الى ٥٠  ــة والى اعماق ق مائل
متر او اكثر حسب حالة السد وقدرة 
ــم ضخ  ــارات يت ــذه احلف ــارة ، ه احلف
املواد املالئة فيها وكل حسب احلالة 
ــات املوجودة  ــا والتكهف ــة به اخلاص
فيها .يتم ترقيم احلفر واخذ معلومات 
ــذه احلفرة ومدى العمق  كاملة عن ه
ــتهلكت من مواد  ــة التي اس والكمي
ــجل خاص  ــالء ويوضع ذلك بس االم
ــان هناك  ــم ب ــع العل ــكل حفرة م ب
ترقيما للمقاطع لكل جزء في السد . 

ــر واالكتفاء منها تتم  ان اعمال احلف
ــراءات البيزومترات وهي  ــق ق عن طري
ــاس الضغط  ــن اجهزة لقي ــارة ع عب
اخلاص باملياه واحلركة وهي التي حتدد 
حاجة املقطع الى حفرة او عدة حفر  
وعند استقرار البيزومتر يتم التوقف 
ــر الكتفائها . ــي احلف ــخ ف ــن الض ع
من اجلدير بالذكر ان اعمال التحشية 
ــال  االعم ــى  عل ــرة  مقتص ــت  ليس
ــة بل حتى اعمال الكونكريت  الترابي
ــي  ف ــققات  التش ــض  بع ــور  فظه

الكتلة الكونكريتية تعطي انطباعا 
ــا ولذلك يتم اصالحه  بوجود خلل م
. ــية  التحش ــن  م ــات  كمي ــخ  بض

ان اعمال التحشية تختلف من سد 
ــب نوع االرض التي انشئ  الخر حس
ــاكل  عليها او تعرضه لهزات او مش
ــال ضرورية  ــذه االعم ــة اخرى .ه فني
جدا الدامة السد ومنشآته وبالتالي 
ــالمته .وزيادة امانه . احلفاظ على س
مهندســني *رئيــس 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــدة  ــراق مبعاه ــة الع ــزام جمهوري ــن الت ــر ع ــم التعبي ــادة ١٥ يت امل
ــائل  وفقا»لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون باحدى الوس
ــة  ــدات الثنائي ــي املعاه ــق  ف ــق التصدي ــادل وثائ ــة اوال:تب التالي
وثانيا»:ايداع وثائق التصديق في املعاهدات املتعددة االطراف  املوقع 
ــداع وثائق االنضمام  ــع وثالثا»:اي ــالل املدة احملددة للتوقي عليها خ
ــد انتهاء املدة احملددة في نصها  ــي املعاهدات متعددة االطراف بع ف
ــاء املعاهدة  للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ اما تبادل وثائق انش
فاملادة ١٦ تعد جمهورية العراق قد ارتضت االلتزام مبعاهدة مكونة 
ــي احدى احلالتني اذا  ــم تبادلها بينها وبني دولة اخرى ف من وثائق ث
ــذا االثر واذا اتفق  ــق املتبادلة على ان يكون لتبادلها ه نصت الوثائ
ــع االلتزام  ــادل الوثائق هذا االثر ويخض ــى ان يكون لتب ــة عل صراح
ــراءات التصديق عليها في  ــادل الوثائق الج ــدة املتمثلة بتب باملعاه
ــراق باملعاهدات  ــزام جمهورية الع ــادة ١٧ التي تنص يخضع الت امل
ــون التصديق على  ــة  مجلس النواب على قان ــودة الى موافق املعق
املعاهدة او قانون االنضمام عليها باالغلبية املطلقة عدا املعاهداة 
التي يجب حصول املوافقة عليها بأغلبية الثلثني ومنها معاهدة 
ــيادة ومعاهدات الصلح والسالم  احلدود واملعاهدات التي متس الس
ــية واألمنية والعسكرية ومعاهدات  ومعاهدات التحالف السياس
ــة العراق  ــة واملادة ١٨ جلمهوري ــات االقليمي ــام الى املنظم االنضم
ــددة االطراف بعد انتهاء املدة احملددة  االنضمام الى املعاهدات املتع
ــازت املعاهدة  ــز التنفيذ اذا اج ــع او دخولها حي ــي نصها للتوقي ف
ــام وعند دخول  ــة على جواز االنضم ــاق الدول املتفاوض ــك او اتف ذل
املعاهدة حيز النفاذ نصت املادة ١٩ يلزم دخول املعاهدة حيز النفاذ 
ــى املعاهدة الثنائية  ــراق بناء على املصادقة عل جتاه جمهورية الع
وتبادل وثائق التصديق وتبادل املذكرات املؤيدة للتصديق واملصادقة 
ــا وجرى ايداع  ــراف او االنضمام اليه ــى املعاهدات متعددة األط عل
ــعار بها وفقا الحكام املنصوص عليها في املعاهدة  الوثائق او االش
ــدة وتطبق االحكام  ــداع لالحكام اخلتامية للمعاه لدى جهة االي
ــا فيما يتعلق  ــت اعتماد نصه ــدة اعتبارمن وق ــة للمعاه اخلتامي
بتنظيم توثيق نصوصها واثبات موافقة الدول االلتزام بها وطريقة 
ــات عليها ووظائف جهة  ــخ دخولها حيز التنفيذ والتحفظ او تاري
ــزء منها بصفة وقتية ريثما  ــداع واملادة ٢٠ تطبق املعاهدة او ج االي
ــز التنفيذ بصورة نهائية جتاه جمهورية العراق اذا  يبدأ دخولها حي
نصت املعاهدة بذلك او اذا اتفق العراق مع الدول املتفاوضة وينتهي 
التطببق املؤقت للمعاهدة او جلزء منها بالنسبة جلمهورية العراق 
ــدة فيما بينها بصفة  ــرت الدول االخرى التي تطبق املعاه اذا اخط
ــدة او يتفق العراق  ــي املعاه ــي اال تصبح طرفا ف ــه بنيتها ف مؤقت
ــري حكم هذه املادة  والدول املتفاوضة االخرى على خالف ذلك ويس
ــات الدولية او املعاهدات  ــاء املنظم على املعاهدات املتعلقة بانش
ــة العراق ان  ــدة واملادة ٢١ حلكوم ــة االمم املتح ــي تبرم حتت رعاي الت
ــد التوقيع او  ــراف عن ــدة متعددة االط ــا على معاه ــدي حتفظه تب
ــدة متعددة االطراف عند التوقيع او التصديق  التصديق على معاه
ــام اليها ما لم متنع املعاهدة بنص صريح ايراد اي  عليها او االنضم
ــت املعاهدة بامور  ــظ على جزء نص ــا او يكون التحف ــظ عليه حتف
ــروط املتعلقة بظخول املعاهدة  جوهرية فيخضع التصحيح للش
ــدات متعددة االطراف  ــم تصحيح اخلطأ في املعاه حيز النفاذ ويت
حسبما تتفق عليه الدول املوقعة والدول املتعاقدة بعد توثيق نص 

املعاهدة .

k\Å·]¬∏]d;‹\ái’¸\

نـــــزار حيدر

 أ.د.جاسم يونس الحريري

*احمد االلوسي
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طاقات شابة
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ــنان التي  هي  االساس في احملافظة على  ــاة االس ــتخدام فرش ــنان تكون من خالل اس  طريقة احملافظة على نظافة االس

ــتخدام خيط االسنان بصورة منتظمة. وملزيد من  ــان إضافة الى استخدام غسول الفم «غرغرة» وايضا اس ــنان االنس اس

التفاصيل حتدث لـ(البينة اجلديدة) طبيب األسنان «محمد رافد» لشرح تفاصيل اكثر .. فماذا قال؟.

حاورته / غفران مازن
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (ت/٤٩ َّـ ٢٠٢٢/١/٨) 
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 
ــغيل اجهزة مختربية ضمن مكون تأثيث وتجهيز طبي ِّـستشفى الجهاز الهضمي َّـ  ــروع  (تجهيز ونصب وصيانة وتش مش

موقع مستشفى الفيحاء).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(٨٠٤,٩٣٩,٠٠٠)  ثمانمائة واربعة  مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون الف دينار عراقي

 - ضمن  تخصيصات الخطة البرتودوالر لسنة ٢٠٢١.
- مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوما )  . 

- وبتبويب ( ٦٠,٨,٢,٤,١,٤٧,٣).                 
ــركات متخصصة  ــائية / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –ش ــعة  والصنف انش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / التاس

َّـ هذا اِّـجال /وان تكون الهوية نافذة   
   -وبعرض فني  

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــدره عن (١٦٠,٩٨٨,٠٠٠)  ــيولة نقدية بمبلغ اليقل ق ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س ــات الس ١-متطلب
مائة وستون  مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر 

سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة
ــربة التخصصية  ــات الخربة الفنية  ( الخ ــى تلبية متطلب ــاً يوضح إمكانيته عل ــاء أن يقدم دليالً موثق ــدم العط ــى مق ٢-عل
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة قبل اِّـوعد النهائي 
لتقديم العطاء  وبمبلغ اليقل عن(٢٤١,٤٨٢,٠٠٠) مائتان وواحد واربعون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار 
عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع  رابعاً- يمكن ش
ــتـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االحد   ـــــم غيــــر مس رس

اِّـصـــادف ٢٠٢٣/١/٢٢
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٣/١/٣٠   الس ــاً- س خامس

صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠٢٣/٢/٦ الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 
ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠٢٣/٢/٦ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون الف  دينار عراقي  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٨,٥٠,٠٠٠) ثمانية مليون وخمس س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالشركات 
ــالمي ذي  ــم مراقبة اِّـصارف االس ــك اِّـركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قس ــاه ما ورد َّـ كتاب البن ــة مراع االجنبي

ــم االستشارات  العدد ١٥٣/٣/٩ َّـ ٢٠٢٠/٥/٢٧ اِّـعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قس
والتدريب ذي العدد ٨٥٦٦/٧/٤ َّـ ٢٠٢٠/٦/٣٠  

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ  ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــخ  ــخ عدد (٢) اضافية وتكون جميع النس ــخة اصلية ونس ــخ نس ــرا-على مقدم العطاء تقديم العطاء بثالث (٣) نس عاش
مختومة بختم حي من الشركة ( كافة الوثائق اِّـقدمة من الشركة ) توضع النسخة االصلية َّـ غالف منفصل وتأشر بعبارة 
ــر كل مغلف بعبارة (نسخة إضافية ) ــخ االضافية َّـ غالف منفصل وتأش ــخة من النس ــخة االصلية ) ووضع كل نس ( النس
ــاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية  ــتنادا اُّـ كت ــع هذه (اِّـغلفات االصلية واالضافية َّـ مغلف واحد ) اس وتوض

العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٧٥٩٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
احدى عشر  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــق َّـ يوم الدوام الرس ــون  موعد الغل ــمية يك ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــادف ي ــر - اذا ص ــى عش اثن
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقب ــة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائ ــة عش الث
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــاب وزارة التخطيط / ــتنادا اُّـ كت ــج اِّـحلي من القطاعني العام او الخاص اس ــراء اِّـنت ــر -االلتزام بتفضيل ش  اربعة عش
دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب اِّـرقم ٢١١٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١/٢٧ ومرفقة قرار مجلس 

الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ .
.  basra.gov.iq . خمسة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

سادسة عشر -تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض اِّـستجيبة اِّـقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  بنسبة١٠٪ للمنتج 
ــركات اِّـنتجة  ــام ثم الخاص ) أي االحالة على الش ــار اُّـ تفضيل اِّـنتج الوطني ( الع ــاوي اِّـبالغ يص ــي وَّـ حالة تس اِّـحل
ــارات والتدريب ذي العدد  ــم االستش ــط دائرة العقود الحكومية العامة /قس ــتنادا اُّـ وزارة التخطي ــوج الوطني اس للمنت

٣٢٩٢٣/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١٢/١٩ اِّـعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ .
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :

ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفه  ــن قبل الكاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  م ــزم الش • تلت
يتحمل كافة التبعات القانونية .

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية.
ــرار قانون اِّـوازنة العامة   ــتحقات اِّـالية اال بعد اق ــرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـس ــركات بتقديم تعهد باِّـباش •تلتزم الش

لسنة ٢٠٢٢  او توفرالسيولة اِّـالية.
ــتالم قرار  ــوم األخرى قبل اس ــم فواتري الجباية للكهرباء والهاتف واِّـاء واِّـجاري وجميع الرس ــزم مقدم العطاء بتقدي •يلت
ــاب وزارة اِّـالية ذي  ــنة ٢٠٢١ وكت ــكام اِّـادة (١٦/اوال ) من قانون اِّـوازنة العامة االتحادية لس ــتنادا اُّـ اح ــة اس االحال

العدد ٥٥٨٩ َّـ ٢٠٢١/٤/١٣.
اِّـهندس محمد طاهر التميمي 
النائب االول ِّـحافظ البصرة

√ÁÑ]ç∏\;‡˜¡\;Ïe¬å;J;ÏËŸÊ“¢\;ÄÊŒ¬’\

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد : ٢١٤٣
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢١

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية 
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني  ــرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس ــق الحكام  اِّـادة ١٢ الفق ــائر وف البش
ــن اليوم التالي  ــر يوما تبدأ م ــة عش ــائر خالل فرتة (١٥)  خمس ــدة العلنية مراجعة مديرية بلدية البش ــرتاك َّـ اِّـزاي باالش
ــتصحبني معهم التأمينات  القانونية  البالغة (٣٠٪) من القيمة  التقديرية  بصك مصدق او  ــرها َّـ الصحف اليومية مس لنش
نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االعالن  َّـ مقر مديرية البلدية أعاله َّـ تمام الساعة 
(العاشرة صباحا) وإذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية  تكون اِّـزايدة  َّـ اليوم  الذي يليه ويتحمل  من ترسو عليه اِّـزايدة 
اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار

ــوزارة  ــة التابعة ل ــاريع النفطي ــركة اِّـش ــن ش تعل
ــتالم عطاءات الطلبية  ــط عن تمديد موعد اس النف
ــة (بتصميم وتجهيز  ــة ت٢٠٢٢/٣ والخاص اِّـرقم
ــعة ٣٥٠٠م َّـ مصفى  وتنفيذ خزان اِّـاء اِّـفلرت س
ــق ٢٠٢٣/٢/٥ بدال  ــرة) اُّـ يوم االحد اِّـواف البص

من ٢٠٢٣/١/٢٢.مع التقدير.

شاكر محمود خلف 
اِّـدير العام 

رئيس مجلس االدارة

تنويه
شركة اِّـشاريع النفطية

تمديد غلق اِّـناقصة اِّـرقمة ت٣/ ٢٠٢٢
QR-01/20225590 /

فقدان  وثيقة مدرسية

ــم (بسام هشام  ــية باس فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
حسني) الصادرة من مدرسة حسن ضاري الفياض 
َّـ منطقة الحسينة على من يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار مع التقدير.

فقدان  وثيقة مدرسية
ــي  (عل ــم  باس ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــي  من ــدت  فق
ــن اعدادية   ــلمان )الصادرة م عبدالرحمن داود س
ــة اُّـ وزارة الدفاع / ــعد بن ابي وقاص واِّـعنون س

الكلية العسكرية على من يعثر عليها تسليمها اُّـ 
جهة االصدار مع التقدير.
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متابعة / البينة الجديدة
عاد إعالن احملكمة العليا األميركية،  اخلميس املاضي، 
فشلها في معرفة هوية الشخص أو األشخاص الذين 
ــرّبوا قرارها االنقالب على  من املمكن أن يكونوا قد س
ــي عام ١٩٧٣،  ــهير الذي صدر ف ــون اإلجهاض الش قان
ــذه احملكمة،  ــة عمل ه ــوء على طبيع ــليط الض تس
والتأثير الذي تركه الرئيس السابق دونالد ترامب عليه.

ن  ــو أن لترامب، الذي متكّ ــائد ه ورغم أن االعتقاد الس
من تعيني ٣ قضاة من أصل ٩ في احملكمة خالل واليته 
ــى احملكمة العليا، وهي  ــر قوي عل (٢٠١٧ – ٢٠٢١)، تأثي
أعلى محكمة في القضاء الفيدرالي األميركي، جلهة 
ــى اجلناح احملافظ، إال أن  ة متيل داخلها إل ــه الكفّ جعل
هذا االعتقاد يبقى محل جدل. لكن األكيد أن انقالب 
ــد» التاريخي، الصادر  ــة على قانون «رو ضد واي احملكم
ــرأة في اإلجهاض،  ــود، والذي يحمي حقّ امل قبل ٤ عق
ــدوره، أظهر ثغرات عدة داخل  وهو انقالب «تاريخي» ب
ــي احملكمة، في  ــرّية ف ــام حماية املعلومات والس نظ
ة  ــا تعكس أكثر فأكثر حدّ ــت أصبحت فيه قراراته وق
ــنطن.وأعلنت  ــي القوي في واش ــام السياس االنقس
ــلها  احملكمة العليا األميركية، اخلميس املاضي، فش
ــة هوية اجلهة  ــن التحقيق في معرف ــهر م بعد ٨ أش
ــى قانون  ــا االنقالب عل ــرّبت قراره ــي قد تكون س الت
ــت احملكمة قد قضت في   حزيران  «رو ضد وايد». وكان
ــعاً  ــون، ما خلّف امتعاضاً واس ــي ببطالن القان املاض
لدى التيار الدميقراطي واجلماعات النسوية واحلقوقية 
ــتغل الدميقراطيون ذلك  ــالد. واس ــة في الب والتقدمي
ــن ملنع اإلجهاض  ــى اجلمهوريني املؤيدي للتصويب عل
ــة (٨   ــرس النصفي ــات الكونغ ــة انتخاب ــالل حمل خ
ــبق قرار احملكمة تسريب  ــرين الثاني املاضي). وس تش
ــماها  ــي ما س ــار املاض ــي   أي ــو»، ف ــع «بوليتيك موق
ــس احملكمة جون  ــرار، وأقرّ رئي ــى» للق ــودة األول «املس

ــريب. روبرتس، وهو من احملافظني، الحقاً بصحة التس
هيمن احملافظون على احملكمة بواقع ٦ قضاة مقابل ٣ 
ــاً باإلضافة إلى  ــة أن ٨٢ موظف ــق احملكم ــد حتقي ووج
القضاة كانت لديهم إمكانية الوصول إلى النسخة 
ــرار، الذي  ــودة الق ــة من مس ــة أو املطبوع اإللكتروني
ــو، والتي كانت  ــامويل أليت صاغه القاضي احملافظ س
ــخة النهائية. وقادت التحقيق  ــبه مطابقة للنس ش
ــؤولة األمن في احملكمة غايل كورلي، التي لفتت  مس
ــم يعترف  ــن املوظفني ل ــاً م ــق إلى أن أي ــي التحقي ف
ــؤوليته عن التسريب، لكن بعضهم أقرّوا بأنهم  مبس
أطلعوا أزواجهم على القرار، وهو ما يعدّ خرقاً لسرّية 
ل التسريب سابقة في تاريخ احملكمة،  ــكّ احملكمة.وش
ــرّية الذي  ــة بروتوكول الس ــد التحقيق هشاش وانتق
ــل أنظمة احملكمة  ــه احملكمة تقليدياً، وتعوي تتمتع ب
على «الثقة» أكثر من إجراءات احلماية لتقييد الوصول 
إلى املعلومات الدقيقة. وطالبت مجموعات حقوقية 
ــن قد متّ  ــة إذا لم يك ــتجواب قضاة احملكم ــدة باس ع
ــجن الصحافيني جوش  ــن ترامب طالب بس ذلك. لك
ــو»، اللذين  ــندر وارد، من «بوليتيك ــتني وألكس غيرش
نشرا التسريب.وأجري التحقيق في وقت تتعرض فيه 
ــط  احملكمة العليا األميركية ملزيد من االنتقادات، وس
ــا. وتعرض  ــي مصداقيته ــول تالش ــق يتصاعد ح قل
ــدات بعد االنقالب على حق  قضاة في احملكمة لتهدي
ــة أمام منازلهم.  ــاض، وخرجت تظاهرات رافض اإلجه
ــس احملكمة جون  ــره نهاية ٢٠٢٢، اعتبر رئي ــي تقري وف
ــب أن يعملوا حتت اخلوف»،  ــس أن «القضاة ال يج روبرت
ــييس املوجهة  من دون أن يتطرق إلى االتهامات بالتس
ــة «رويترز»  ــتطالع لوكال ــب اس ــى احملكمة.وبحس إل
ــهر املاضي، فإن ٤٣ في  ــوس» الش ــة «إيبس ومؤسس
املائة من األميركيني فقط ينظرون بإيجابية إلى عمل 
احملكمة، وقد يكون لالنقالب على قانون اإلجهاض دور 

في ذلك، إال أن للمحكمة قرارات أخرى تؤكد جنوحها 
ــاً بتركيبة  ــط أيض ــا يرتب ــني، وهو م ــى اليم ــراً إل أخي
ــاكن البيت األبيض، على  ــيوخ وهوية س مجلس الش
اعتبار أن التعيينات فيها (مدى احلياة) تخضع لرغبة 

ــلطة. ويحق للرئيس األميركي  احلزب املوجود في الس
ــاة أو اعتزال  ــي احملكمة، لدى وف ــم قاضٍ ف اختيار اس
ــيوخ. ــد قضاتها، ما يتطلب موافقة مجلس الش أح
ــي نهاية متوز،  ــنوية عادة ف تنتهي والية احملكمة الس
ــهر  ــإن قراراتها املهمة تأخذها في هذا الش ولذلك ف
ــون على  ــون يهيمن ــة ٢٠٢٠، كان احملافظ ــى نهاي وحت
ــم، و٤ للدميقراطيني، إال أن  ــة بواقع ٥ قضاة له احملكم

ــاً لقرارات تصب في  ــس احملكمة كان يصوّت أحيان رئي
صالح الدميقراطيني.وكان الرئيس األسبق باراك أوباما 
ــن واليته الثانية بتعيني  ــل في العام األخير م قد فش
ــكاليا، الذي توفي  ــي احملافظ أنتونني س بديل للقاض

في شباط ٢٠١٦، لعدم موافقة مجلس الشيوخ الذي 
ــم وزير  ــه احملافظون حينها على اس ــن علي كان يهيم
ى  العدل احلالي ميريك غارالند، الذي كان طرحه.وسمّ
ــة القاضي نيل غورسوش  ترامب لدى وصوله للرئاس
ــي ٢٠١٨ بريت كافانو  ى ف ــمّ ــكاليا، كما س بديالً لس
ــتقال)،  ــظ أنتوني كينيدي (اس ــي احملاف بديالً للقاض
ــق زعيم األغلبية اجلمهورية في  وفي أيلول ٢٠٢٠، واف

الشيوخ حينها ميتش ماكونيل على تعيني القاضية 
ــن القاضية الدميقراطية في  ــي كوني باريت، بدالً م آم
ــي توفيت.وجعلت  ــبرغ، الت ــة روث بادر جينس احملكم
ــاة في احملكمة.  ــات للجمهوريني ٦ قض ــذه التعيين ه
ى في إبريل/ نيسان  أما الرئيس احلالي جو بايدن فسمّ
ــون، بدالً من  ــي القاضية كيتاجني بروان جاكس املاض
ــتيفن بريير الذي أعلن تقاعده، لكن ذلك  القاضي س
ــة، ألن كليهما من اجلناح  لم يغيّر في تركيبة احملكم
ــنوية عادة في  ــة احملكمة الس ــاري.وتنتهي والي اليس
ــة تأخذها  ــإن قراراتها املهم ــك ف ــة يونيو، ولذل نهاي
ــام احلالي  ــرر أن تبحث الع ــهر، ومن املق ــي هذا الش ف
ــتهدف فيها بايدن. وكانت  ــألة الهجرة املس في مس
احملكمة في يونيو املاضي قد انقلبت أيضاً على قانون 
ــردي خارج  ــالح الف ــورك يقيّد حمل الس ــة نيوي لوالي
املنزل، كما قلّصت سلطة وكالة حماية البيئة للحد 
ــن محطات الطاقة، وهو  ــيد الكربون م من ثاني أكس
ــفاً. وقبل متوز املاضي،  قرار اعتبرته األمم املتحدة مؤس
أظهر استطالع للرأي ملعهد «غالوب» أن ٢٥ في املائة 
من األميركيني فقط يثقون كثيراً بعمل احملكمة، لكن 
ــعبية بايدن أيضاً في تراجع  اجلمهوريني يقولون إن ش
ــكوك املتزايدة حول طبيعة  ــط الش دراماتيكي.ووس
ــا، تظهر احملكمة بعض احملاوالت لتبدو متوازنة،  عمله
ــد رفضت  ــب ترامب. فق ــا خصوصاً غض ــا يكلّفه م
احملكمة طلباً من ترامب للتدخل في معركته مع وزارة 
العدل حول وثائق مارآالغو السرّية. وكانت قد رفضت 
ــرقة انتخابات  ــي نظرية «س ــه إلقحامها ف محاوالت
ــب مجلة «نيويوركر» في تشرين االول  ٢٠٢٠». وبحس
ــدون أن قرارات  ــإن «اخلبراء القانونيني يعتق املاضي، ف
ــتؤدي دوراً كبيراً فيما إذا  ــة حتى عام ٢٠٢٤، س احملكم
ــلّ مرحلة  ــدة قد خرجت من ظ ــت الواليات املتح كان
ــتبداد». ــى طريق االس ــل االنحدار إل ــب أم تواص ترام

متابعة / البينة الجديدة
ــات عمالية  ــرات واحتجاج ــة مظاه ــهد دول أوروبي تش
تطالب برفع األجور وبتحسني الظروف املعيشية بصفة 
عامة، فقد تظاهر أكثر من مليون شخص اول امس في 
ــا احتجاجا على قانون يرفع سن التقاعد بالبالد،  فرنس
وذلك بالتزامن مع اليوم األخير إلضراب في بريطانيا نفذه 
قطاع التمريض ملدة يومني.. فما أسباب هذه اإلضرابات؟ 
ــات األوروبية؟أرجع وزير  ــا احلكوم ــل معه وكيف تتعام
الدولة البريطاني السابق، توبياس إلوود أسباب األزمات 
االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها الدول األوروبية 
ــيا على  ــى التأثيرات العميقة التي تركتها حرب روس إل
ــبة  أوكرانيا وجائحة «كوفيدـ١٩ ، وأضاف إليهما بالنس
ــاد األوروبي.وقال  ــادرة االحت ــات قرار مغ ــا تداعي لبريطاني
ــرب أوكرانيا  ــبب ح إن التأثيرات الكبيرة والعميقة بس
ــاز والطاقة واملواد  ــعار الغ و»كوفيدـ١٩» ظهرت في أس
ــم التي وصلت  ــبة التضخ ــيرا إلى نس ــة، مش الغذائي
ــرب أوكرانيا،  ــم تداعيات ح ــى ١١٪.ورغ ــي بريطانيا إل ف
ــابق على ضرورة تقدمي  ــدد وزير الدولة البريطاني الس ش
ــا أثرت على األمن العاملي،  ــم ألوكرانيا التي رأى أنه الدع

ــتاين  ــف لكون احللفاء اجملتمعني في قاعدة رامش وتأس
ــاعدات  ــى تقدمي املس ــد عل ــم يتفقوا بع ــا ل ــي أملاني ف
ــيا متهيئة للعبة  ــكرية املطلوبة، مؤكدا أن روس العس
ــا نحو حرب  ــني يحركه ــها فالدميير بوت ــة ورئيس طويل
طويلة.وشهدت بريطانيا خالل الفترة املاضية إضرابات 
ــور، نفذ قطاع  ــني األج ــات للمطالبة بتحس واحتجاج
ــابق  ــض فيها إضرابًا مدته يومان، بعد إضراب س التمري
ــان أيضا، وهو  ــهر املاضي مدته يوم ــذه القطاع الش نف
ــل النقابي. ــالل قرن كامل من العم ــبوق خ أمر غير مس

اإلصالح العنيف في فرنسا
وأشار الناشط احلقوقي الفرنسي، تييري بول فاليت إلى 
تشابه أسباب املظاهرات واالحتجاجات بالنسبة لكثير 
ــة واجتماعية  ــاك أزمات مالي ــدول األوروبية، فهن من ال
ــدأت قبل  ــذه األزمات ب ــح أن ه ــه أوض ــة، لكن واقتصادي
ــا واتهم الرئيس إميانويل  حرب أوكرانيا.وحتدث عن فرنس
ــاعدة العمال والطبقات األكثر فقرا،  ماكرون بعدم مس
منتقدا ما اعتبره اإلصالح العنيف الذي وضعه ماكرون 
ــن الناس العمل  ــد، حيث يطلب م ــأن نظام التقاع بش
ر عدد الفرنسيني  أكثر دون زيادة حقيقية في األجور. وقدّ

ــر مبليونني.  ــط الفق ــتوى خ ــون دون مس ــن يعيش الذي
ــا.وكانت  ــة ظروف العمل في فرنس ــار إلى هشاش وأش
ــت أن مليونا و١٠٠ ألف  ــية أعلن وزارة الداخلية الفرنس
شخص تظاهروا أمس في باريس ومدن أخرى احتجاجا 
ــن ٦٢ إلى ٦٤  ــن التقاعد م ــروع قانون برفع س على مش
عاما. وشلت إضرابات قطاعات حيوية، من بينها النقل 
والصحة والتعليم. وفي حني أشاد احتاد الشغل بحجم 
ــس إميانويل ماكرون إن  ــع اإلضراب، قال الرئي التجاوب م
ــروع القانون عادل.واعتبر ضيف حلقة (٢٠/١/٢٠٢٣)  مش
ــلطات  ــر» أن محاوالت الس ــا وراء اخلب ــج «م ــن برنام م
ــي في مجال  ــروج من تبعية الغاز الروس ــية اخل الفرنس
ــعب الفرنسي والفئات  ــاب الش الطاقة يتم على حس
ــؤولني عن تدهور  ــبة املس ــة، داعيا إلى محاس املهمش
ــا عامة.ورغم  ــا وفي أوروب ــع االقتصادي في فرنس الوض
ــالده، أعلن  ــهدها ب ــات واالحتجاجات التي تش االضراب
ــي، اليوم اجلمعة، أن اجليوش الفرنسية  الرئيس الفرنس
ستحصل على ميزانية قدرها ٤٠٠ مليار يورو خالل الفترة 
٢٠٢٤-٢٠٣٠، في إطار قانون البرمجة العسكرية املقبل، 
ــابقة. ــة بامليزانية الس ــدار الثلث مقارن ــي زيادة مبق وه

متابعة / البينة الجديدة
قبل وفاتها املفاجئة واملأساوية في آب ١٩٩٧، ساعدت األميرة ديانا في 
ــهر  ــت االنتباه إلى إرث األلغام األرضية ومدى خطورتها، فقبل ٩ أش لف
ــاركت في نزهة عبر حقل ألغام في هوامبو في  من وفاتها كانت قد ش
ــى زيادة اجلهود  ــي ١٩٩٧، وقد أدى ذلك إل ــي كانون الثان ــط أنغوال ف وس
الدولية من أجل تطهير العالم من حقول األلغام.تشير التقديرات إلى 
ــي جميع أنحاء العالم، بينما  ــود أكثر من ١٠٠ مليون لغم مزروع ف وج
تصنّف ٧١ دولة على أنها دولٌ موبوءة باأللغام األرضية، في وقت تخلّف 
ــدة كل ٢٠ دقيقة). ــهر (ضحية واح ــام ألفي ضحية كل ش ــذه األلغ ه
وبينما لم تعش ديانا لرؤية نتائج نضالها ضد األلغام األرضية، حظرت 
ــالل اتفاقية  ــام األرضية من خ ــنة األلغ ــدة خالل نفس الس األمم املتح
ــدة أوتاوا، والتي حتظر أيضاً  ــم معاه حظر األلغام، واملعروفة أيضاً باس
ــام األرضية.أصبحت ١٦٤ دولة،  ــاج ونقل األلغ ــتخدام وتخزين وإنت اس
أطرافاً في االتفاقية، بينما رفضت الواليات املتحدة االنضمام إلى تلك 

الدول.
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ــني خالل  ــود إلى الص ــرة يع ــزة املتفج ــتخدام األجه ــني أن اس ــي ح ف
ــونغ القنابل لصد الغزو  ــتخدم جيش أسرة س القرن الـ١٣، عندما اس
املنغوليني، فإنّ استخدام األلغام األرضية يعود إلى القرن الـ١٦،عندما 
ــالح  ــالح «الغازات األربعة» في إيطاليا، كان هذا الس ــتخدام س مت اس
ــاس قنبلة دُفنت حتت األرض وعندما مت تفجيرها ميكن أن متطر  في األس
ــع ذلك، لم يكن  ــاحة املعركة، وم ــارة وغيرها من احلطام فوق س احلج
لهذا السالح تأثير كبير في حسم املعارك، ليتم التفكير في تطويره، 
ــر أول لغمٍ أرضي  ــني، ظه ــد حوالي قرن ــب smithsonianmag.بع حس
ــي القرن الـ١٨  ــد وصفه املؤرخ األملاني ف ــي يعمل بالضغط، وق حقيق
ــظايا  ــالح «يتكون من وعاء خزفي به ش ــر فون فليمينغ بأنه س هـ.فري
ــتخدام  ــة في الطني». ومع ذلك، لم يتم اس زجاجية ومعدنية مغروس
ــكل روتيني في ساحة املعركة حتى احلرب األهلية  هذه األسلحة بش
األمريكية.ولكن قبل ذلك، برز اجلندي غابرييل رينز، وهو مواطن من نورث 
ــا، كان يتقن صناعة األلغام األرضية احلديثة، فبصفته خريجاً  كارولين

ــكرية األمريكية (ويست بوينت)، كان من الواضح  من األكادميية العس
ــي الكيمياء واملدفعية، ليقوم بصناعة  ــز يتمتع بقدرات عالية ف أن رين
توربيداتٍ من صفائح احلديد، مع فتيل محمي بغطاء نحاسي مغطى 
ا عن طريق التالمس املباشر  مبحلول من شمع العسل، يتم تفجيره إمّ
ــم متصل  مع مادة االحتكاك األولية للقذيفة املدفونة، أو حركة جس
ــالك، ليكون ذلك براءة إختراع  ــطة خيوط أو أس بالطبقة األولية بواس
ــان ١٨٤٠، خالل  ــام األرضية.متّت جتربة لغم رينز ألول مرة في نيس األلغ
ــتخدام اختراعه على  ــيمينول في فلوريدا، ولكن لم يتم اس حروب س
ــاهمت  ــرب األهلية. احلرب األهلية األمريكية س ــع حتى احل نطاق واس
ــة األمريكية، وبعد  ــرب األهلي ــي احلروب خالل احل ــي ظهور األلغام ف ف
ــه ألغاماً أرضية  ــام ١٨٦٢، زرع رينز ورجال ــي ربيع ع ــار يوركتاون ف حص
على طول طريقهم في الوقت الذي انسحب فيه اجليش الكونفدرالي 

ــاد األمريكي، الذين  ــموند، لتكون املفاجأة مروعة جلنود االحت من ريتش
تزلزلت األرض من حتت أقدامهم من شدة األلغام، وأصبح فرسان االحتاد 
ــالح األلغام األرضية. ــي وخيولهم أول اإلصابات اجلماعية لس األمريك

ومع اشتداد احلرب األهلية متّ وضع األلغام في داخل األشغال املهجورة 
بالقرب من اآلبار والينابيع، وبالقرب من اجملالت ومكاتب التلغراف، وفي 
أكياس السجاد، وبراميل الدقيق، وما إلى ذلك، حسب ما نقله اجلنرال 
ــام كبيرة  ــببت فيها األلغ ــة التي تس ــت املذبح ــورج ماكليالن.كان ج
لدرجة أن اجلنراالت الكونفدراليني شككوا في استخدامها، ولكن مع 
ــتخدامها.بعد  حتول مد احلرب، أصبح هؤالء اجلنراالت أقل تردداً في اس
ــي القليل من القلق  ــة، أظهر اجليش البريطان ــرب األهلية األمريكي احل
ــتخدام األلغام األرضية، وخالل حصار اخلرطوم ١٨٨٤-١٨٨٥،  بشأن اس
ــد مقاومة  ــوردون األلغام لص ــارلز ج ــتخدم القائد البريطاني تش اس

املهدية السودانية.وفي حرب البوير، استخدم البريطانيون ألغاماً ضد 
ــول األلغام احلقيقية وحقول  ــمل ذلك مزيجاً من حق قوات البوير، وش
ــار  ــروب العاملية ضاعفت من انتش ــدو. احل ــة إلرباك الع ــام املزيف األلغ

األلغام األرضية
انتشرت أسلحة األلغام األرضية بسرعة في جميع أنحاء العالم، ومع 
ــالح األلغام األرضية  ــني العامليتني األولى والثانية، كان س اندالع احلرب
ــتعملة في  ــلحة الفتاكة املس ــن األس ــة كبيرة ضم ــد إحتل مكان ق
ــا أصبح التكتيك  ــرب العاملية الثانية، كانت بداية م ــالل احل احلرب.وخ
ــوفييتية  ــام ١٩٣٩ إلبطاء القوات الس ــل فنلندا في ع ــخ من قب الراس
ــتعمال حقول األلغام، وطيلة احلرب مت استخدام  األكبر حجماً، هو اس
ــيطرة على  ــع نطاق إلنكار من أجل فرض بعض الس ــام على أوس األلغ
ــار  ــا زاد إبتكار األلغام املضادة للدبابات من انتش ــاحات املعارك.كم س
ــهل نسبياً  األلغام، خصوصاً أنّ األلغام املضادة للدبابات كان من الس
اكتشافها ورفعها أو نزع فتيله، لذا كانت متت حمايتها بألغام أرضية 
ــور األلغام  ــافها.كان تط ــر حجماً يصعب اكتش ــادة لألفراد أصغ مض
ــرعة  ــير بالس األرضية املضادة لألفراد خالل احلرب العاملية الثانية يس
ــت األلغام األرضية  ــتراتيجيات قادة احلرب كان ــب إس القصوى، فحس
ــتهلك املزيد  ــة إلصابة الضحية فقط، كون إصابة اجلندي تس مصمم
من املوارد لإلخالء والعالج مما يساهم في إبطاء تقدم العدو.منذ احلرب 
العاملية الثانية وصراعات احلرب الباردة التي تلتها، مت استخدام األلغام 
ــض األحيان في حقول ألغام  ــة في جميع أنحاء العالم، في بع األرضي
ــاعد في إزالة األلغام بعد نهاية الصراع،  مخططة ومحددة جيداً تس
ــتخدمت أيضاً بشكل عشوائي تاركة مساحات شاسعة  ولكنها اس
ــكان  من العالم ملوثة وخطيرة جداً الحتاللها أو زراعتها من قبل الس
ــخص  ــن ٢٦ ألف ش ــر م ــرات، كان أكث ــض التقدي ــب بع احملليني.حس
ــعينيات من  ــام في التس ــام األرضية كل ع ــا لأللغ ــقطون ضحاي يس
ــبب بقايا األلغام من تلك احلروب اإلقليمية بحسب  القرن املاضي بس
nationalinterest.وحتى اليوم، هناك عدد ال يُحصى من األلغام األرضية 
ــي ال تزال حتصد الضحايا  ــي جميع أنحاء العالم، والت غير املنفجرة ف
ــفة في  لفترة طويلة بعد انتهاء القتال الفعلي.ال تزال األلغام مكتش

ــتمرة، ويُعدّ العراق اليوم أكثر دول العالم  حقول في أوروبا وإفريقيا مس
تشبعاً باأللغام األرضية، بعد أن ورث ماليني األلغام من احلرب العراقية 

اإليرانية وحرب اخلليج وفترة احتالله من أمريكا.
جهود مكافحة األلغام األرضية مستمرة

ــتخدامها  ــة واس ــام األرضي ــع األلغ ــر تصني ــدات حلظ ــع معاه مت وض
ــا في ذلك جميع دول  ــى اآلن، وقع عليها ١٦٢ دولة، مب ــنة ١٩٩٧، وحت س
ــات املتحدة. ويركز عدد من  ــتثناء كوبا والوالي نصف الكرة الغربي باس
ــاعد اجلهود  ــوم جهودها على ابتكارات تكنولوجية تس املنظمات الي
املستمرة للقضاء على األلغام األرضية. ومن األمثلة على ذلك برنامج 
TIRAMISU، وهو برنامج بحث حصل على متويل من املفوضية األوروبية 
ــا لبحث وتطوير أدوات  ــع ٢٦ مجموعة في جميع أنحاء أوروب ــاون م وتع
ــاعدة  ــدف من صناديق األدوات هذه هو املس ــدة إلزالة األلغام. اله جدي
ــا أو تفجيرها دون  ــام وإزالتها، وإبطال مفعوله ــي حتديد مواقع األلغ ف
ــاهمت في احلد من  ــائر في األرواح.ومن بني االبتكارات التي س أي خس
ــن أن يعطي فكرة  ــرة، الرادار الذي ميك ــورة األلغام األرضية املنتش خط
ــراق األرض عن طريق  ــل رادار على اخت ــم املدفون.يعم عن حجم اجلس
ــجيل قوة املوجات التي  ــال نبضات من الطاقة إلى األرض، ثم تس إرس
تنعكس مرة أخرى والوقت الذي يستغرقه انعكاسها.أظهر الباحثون 
أن استخدام GPR إلنشاء مجموعة بيانات ميكن أن يقلل «الضوضاء» 
ــراء إزالة األلغام  ــاعد خب ــدة من كائنات األلغام غير األرضية ويس الزائ
في حتديد مواقع األلغام احلقيقية بسرعة أكبر.اختراع مماثل هو الليزر 
ــه من ١١٠٠ أمبير  ــتمد طاقت الذي ابتكره اجليش األمريكي، والذي يس
ــل إلى ١٠٠٠ قدم، ومع  ــافة تص لتفجير متفجرات حتت األرض من مس
ــكل أساسي على اجليوش التي لديها  ذلك، فإن هذه األداة تقتصر بش
ــا، على عكس مجموعة  ــي مثل هذه التكنولوجي ــتثمار ف أموال لالس
ــار وروبوتات  ــرات من دون طي ــا مت ابتكار طائ ــادن GPR.كم ــف املع كاش
وظيفتها تفجير األلغام األرضية.وكون عملية كشف وتفجير األلغام 
ــرذان من أجل  ــتعان باحليوانات واجل ــاك من اس ــوارد، فهن ــاج إلى م حتت
ــمّ األلغام دون  ــف وتفجير هذه األلغام، وتقوم هذه احليوانات بش كش

تفجيرها.

متابعة / البينة الجديدة
ــرق الزعيم  ــالق الرصاصة األولى، أب قبل إط
ــه ملهاجمة  ــر بوتني خطت ــي فالدميي الروس
ــتجابة الغرب  ــاذا كانت اس ــا، فلم أوكراني
ــذا احلد؟بهذا  ــر فعالة إلى ه ــة وغي تدريجي
ــد فيليب، مدير  ــاؤل بدأ الكاتب ديفي التس
برنامج بناء السالم وحقوق اإلنسان بجامعة 
ــونال  ــع «ناش ــي موق ــه ف ــا، مقال كولومبي
إنترست» (National Interest).وأشار الكاتب 
ــراءات وقائية  ــت اتُخذت إج ــى أنه لو كان إل
ــيا لكانت  ــتباقية قبل هجوم روس أكثر اس
ــابات بوتني، لكن مبمارستها  قد غيرت حس
ــازالت غير  ــب وتقدمي تن ــودا أحادية اجلان قي
قسرية، أغرت إدارة الرئيس جو بايدن روسيا 
أن  ــب  الكات ــرى  ــدود عدائها.وي ــار ح الختب

لها خوفها  استجابة واشنطن األولية شكّ
من استخدام بوتني األسلحة النووية، وبعد 
ــلل بسبب احتمال حدوث  أن أصيبت بالش
ــة، ردت إدارة بايدن بحذر  ــدون» نووي «هرمج
ــمال  بأنصاف اإلجراءات.واعتبر أن حلف ش
ــذ البداية،  ــذرا من ــو) كان ح ــي (نات األطلس
ــوات في دول  ــر ق ــن املمكن أن ينش وكان م
ــا. وكحجر  ــل روماني ــوط األمامية مث اخلط
ــيظهر  ــي، كان س عثرة ضد العدوان الروس
ــار الوقائي  ــتعداد، ألن االنتش ــزم واالس الع
ــلت الواليات  ــبوق، فقد أرس ــس غير مس لي
املتحدة قوات إلى مقدونيا في التسعينيات 
ــالفية.وقال إن  ــع احلرب اليوغوس ملنع توس
ــو إنه كان لديه عديد من اخليارات لردع  النات
ــره على  ــي أو تخفيف تأثي ــدوان الروس الع

ــى عديدا من  ــم من أنه تبن ــا. وبالرغ أوكراني
ــاف، لكنها  ــراءات في نهاية املط هذه اإلج
ــيا  ــوات األوان لردع قرار روس ــد ف ــاءت بع ج
ــرى الكاتب أن إدارة بايدن  بالغزو.ومع ذلك، ي
ــاء حتالف  ــرا لبن ــرا كبي ــتحق اآلن تقدي تس
متعدد اجلنسيات للدفاع عن أوكرانيا، وقد 
ــدة وقوة ردا  ــكل أكثر وح ــرز التحالف بش ب
ــيا.وختم مقاله بالقول  على تصرفات روس
ــرا الحقا  ــتعدّ تقري ــات املتحدة س إن الوالي
يسلط الضوء على جناحات وإخفاقات ردها 
على الغزو الروسي، وسيعدد التقرير الطرق 
التي كانت استجابة واشنطن قوية فيها، 
ــراءات الوقاية  ــليط الضوء على إج مع تس
ــى ردع قرار  ــدف إل ــي كانت ته ــة الت الباهت

روسيا بالهجوم.

NO.4043.MON.23.JAN.202311العدد (٤٠٤٣)  اإلثنين  ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ 



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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــل التنظير والتوجيه  ــادر ال على احلكي فقط ب ــي عمر املائة وهو ق ــزال ف الي
ــه من الصفات ما  ــنجر, إطلق علي ــتذكار. هنري كيس والنصح واألهم األس
شئت, الثعلب العجوز, عميد الدبلوماسية األميركية ألكثر من نصف قرن, 
ــرية بال  ــنوات إن مد اهللا في عمره, وقد ميد, يصبح عميدا للبش ورمبا بعد س
ــر الكتب الصادرة له  ــتوى األعمار التي هي بيد اهللا. في آخ ــازع على مس من
ــنجر.. تأمالت في الدبلوماسية واإلستراتيجية  وعنه «إستراتيجيات كيس
ــا عندما إختاره  ــن أحداث وقضاي ــروي أهم ماعاصره م ــرى والقيادة» ي الكب
ريتشارد نيكسون (الرئيس األميركي األسبق ١٩٦٨ـ ١٩٧٤) مستشاره لألمن 
القومي في واليته األولى, ووزيرا للخارجية في واليته الثانية التي لم يكملها 
ــنجر الشخصي, مسألتان في  ــبب فضيحة «ووترغيت. في تاريخ كيس بس
غاية األهمية وهما رؤيته لصلح ويتسفاليا في مطلع القرن السادس عشر 
الذي اليزال من وجهة نظره قائما بني دول القارة األوربية, والثانية   اإلنفتاح 
ــبعينات  ــادرة وتخطيط منه أوائل س ــى الصني الذي حتقق مبب األميركي عل
ــة مطولة أجريت  ــو عبارة عن مقاب ــي هذا الكتاب الذي ه ــرن املاضي. ف الق
ــع ومفارقات جتعل  ــا ووقائ ــل املثيرة أحداث ــر من التفاصي ــه يروي الكثي مع
ــديدة اإلثارة والتشويق  ــد الى الكتاب كما لو كان يقرأ رواية ش القارئ ينش
ال مذكرات سياسي يفترض إنه قال كل ماعنده وقام بكل مايقدر عليه من 
مهام منذ عشرات السنني.   كيسنجر ليس من هذا النمط من السياسيني 
ــئلة  ــم بلغوا أرذله بحيث يتقبل أس ــم ويكوبيديا األعمار إنه ــن تصنفه مم
ــل تفضل القهوة بعد  ــتيقط؟ ومتى تفطر؟ وه ــاذجة من قبيل متى تس س
األكل أو الشاي؟ وهل تفكر باملوت أو ماهي وصيتك؟ كل هذه األمور ال تعني 
كيسنجر شيئا أو لم تعد تعنيه اآلن. قد تكون كانت تعنيه حني بلغ عمره 
ــاف على املائة  ــعني, لكنه اليوم وقد ن ــني أو حتى التس ــبعني او الثمان الس
ــال أن  القائد  ــم النصائح الى القادة. يقول مث ــادرا على توجيه أه ــزال ق فالي
ــجية, لكن  ــاج اال الى القليل من الذكاء مع أن القيادة من منظوره س اليحت
ــتأجر «نعم يستأجر» أناسا أذكياء. كيسنجر الذي لم  القائد يحتاج أن يس
ــارا لالمن  ــخصيا حتى اليوم الذي إختاره مستش ــون ش يكن يعرف نيكس
ــون ليفتح له الصني بل  ــتأجره نيكس القومي هو من هذا القبيل الذي إس
ــيا وميارس أخطر األدوار إن كان على صعيد حرب فيتنام أو احلروب  وحتى روس
ــرائيل السيما حرب ١٩٧٣ وصوال الى إتفاق كامب ديفيد عام  العربية مع إس
ــار األمن القومي, ووزيرا للخارجية.  ١٩٧٩ مع إنه كان غادر منصبيه, مستش
مما يرويه  إنه لم يكن يعرف نيكسون على املستوى الشخصي بل كان جزء 
من فريق خصمه في احلزب اجلمهوري روكفلر. مع ذلك حني إنتصر نيكسون 
على روكفر وفاز عن احلزب اجلمهوري في معركة الرئاسة أصر نيكسون على 
ــون لم يكن  إختياره مع إنه عمل على فوز روكفلر ضده. هذا يعني أن نيكس
ــتوى كيسنجر. هذا إستنتاج كاتب  «قليل الذكاء» حني إستاجر ذكيا مبس
السطور ال مؤلف الكتاب وهو أحد مساعدي كيسنجر ونيكسون القدماء 
ــنجر للدولة الوتسفالية التي  ــتون لورد . وبالعودة الى رؤية كيس وهو وينس
ــل تلك  ــد الزمن به ليرى بأم عينيه فش ــب عنها الكثير إمت ــن بها وكت يؤم
ــي أوربا بني دولتني  ــية ـ األوكرانية التي قامت ف ــرب الروس ــة عبر احل الوصف
ــة املهمة التي  ــألة الثاني ــارة ومن نفس الدين واملذهب. واملس ــن نفس الق م
ــالده على الصني الذي  ــجر هي إنفتاح ب ــد الزمن ليتعايش معها  كينس أمت
ــتوى التحوالت الدولية سواء على مستوى  كان مبثابة فتح عظيم على مس
ــية األميركية. لكن هذا اإلنفتاح حتول  العالقة الصينية األميركية أو الروس
ــنطن بعد أن أصبحت الصني ال منافسا فقط  اليوم الى مأزق حقيقي لواش
ــروع عدو محتمل. ولعل من طريف ما يذكر أن اإلنفتاح على الصني  بل مش
ــني البلدين عن طريق  ــائل مت تبادلها ب ــر بعدة مراحل لم تنجح اإل عبر رس م
ــتان, وألنه لم يكن وقتذاك من وسائل تواصل فإن تبادل الرسائل كان  باكس

يستغرق أسابيع حتى يتم التفاهم بشأنها بني البلدين.

حمزة مصطفى

رأي
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ــعار، وشحّ  عرف العراقيون العديد من حاالت غالء األس
املواد الغذائية حتى إن باعة اخلضار أيام احلصار األمريكي 
على البالد بعد حوسمة الكويت كانوا ال يبيعون اخلضار 
ــار التي يأنفها الناس،  ــة بكثرة إال ومعها اخلض املطلوب
ــترطون  ــا مائدة طعامهم، فكان الباعة يش وال تتقبله
ــن الطماطم، وكان  ــراء كيلو باذجنان مع كل كيلو م ش
ــل فقدان  ــة، ومسلس ــودا كافي ــون نق ــاس ال ميلك الن
ــرن  الق ــات  ــي ثمانيني ــرر ف ــية تك ــع األساس البضائ
ــا يفتقده املواطنون  ــي، وكان بيض املائدة غالبا م املاض
ــر يصور  ــم كاريكاتي ــتهر رس ــى إش ــواق حت ــي األس ف
ــتوري وهي سيدة تفترش األرض، وتبيع  شخصية أم س
ــي احلقيقة تبيع البيض  ــروبات الغازية، ولكنها ف املش
ــة التي تدهم  ــر عن جلان البلدي ــر، وتخفي األم في الس
ــتوري  ــوق من حني آلخر، وكان البعض يقصد أم س الس
ــق املعارضني  ــام احلكم يالح ــض. كان نظ ــراء البي لش
السياسيني، ومنهم الشيوعيون الذين وصموا بالكفر 
ــاد، وأتهموا بالتحضير لقلب نظام احلكم، وكثير  واإلحل
ــة إلى بلدان شرق أوربا ومنها بلغاريا،  منهم فروا خلس
ــذ تدابير عدة  ــام يتخ ــا، وكان النظ ــا صوفي وعاصمته
لكسر شوكة القوى املعارضة، ويتواصل مع حكومات 
دول في هذا الشأن، وكان يأمل القضاء عليهم، وكانت 
بلغاريا تصدر البيض إلى العراق، وكانت تتيح ملعارضي 
ــام احلكم في خطة  ــام البقاء فيها، وقد فكر نظ النظ
ــتدراج بلغاريا إلتخاذ موقف يلبي طموح احلكومة  إلس
ــتيراد البيض من  ــت إس ــة معارضيها، فأوقف ــي هزمي ف
ــليم معارضني شيوعيني  بلغاريا إال إذا وافقت على تس
ــت بلغاريا الالجئني على طبق من  جلأوا إليها، وقد قدم
ــعب البلغاري أهم  ذهب لتعود جتارتها مع العراق فالش

من معارضي النظام احلاكم.
ترتفع أسعار البيض بشكل مثير إلنزعاج الناس الذين 
ــتطيع  ــرائية، ومنهم من اليس ــاوت قدراتهم الش تتف
تأمني متطلبات احلياة اليومية بعد صدمة إرتفاع سعر 
ــبب ببعض  ــوق احمللية الذي تس ــرف الدوالر في الس ص
ــاعد  ــواد الغذائية، وقد س ــواق امل ــات في أس اإلضطراب
ــتاء في جشع التجار الذين إستغلوا برودة األجواء  الش
ــكار كميات هائلة من البيض، وتخزينه، واإلمتناع  إلحت
عن تسويقه بإنتظار إرتفاع أسعاره، وحتقيق مكاسب 
ــرارة مينع من  ــي درجات احل ــاض احلاد ف ــر ، فاإلنخف أكب
ــاد البيض، بينما جند الباعة أيام الصيف يتوسلون  فس
ــراء ولو بيضة واحدة خشية فساد ما لديهم  املارة لش

من معروض مع اإلرتفاع احلاد في درجات احلرارة .

هادي جلو مرعي*
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ــها الزميل رئيس  ــدة) وعلى رأس ــدة (البينة اجلدي ــرة حترير جري أس
ــي والتبريكات    ــار) تتقدم بأزكى التهان ــد الوهاب جب التحرير (عب
ــبة تسنّمه منصب مدير  ــالم كرمي خزعل) ملناس للزميل (عبد الس
شعبة العالقات واإلعالم في الشركة العامة للموانىء العراقية.. 

متمنني له املوفقية والنجاح في مهمته وسدد اهللا خطاه.
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متابعة / البينة الجديدة 
ــني،  العراقي ــني  الفنان ــة  نقاب ــت  أعلن
ــن وفاة املمثل علي  اخلميس املاضي ، ع
داخل. وقالت النقابة في بيان،  «بقلوب 
ــدره تنعى نقابة  ــة بقضاء اهللا وق مؤمن
ــل الفنان علي  ــني العراقيني رحي الفنان
ــل «فنان عراقي  داخل»، مبينة أن الراح
من طراز مختلف ومتميز». وبدأ «داخل» 
ــرحي في العشرينيات من  العمل املس
ــي محافظة  ــباب ف ــز الش ــره مبراك عم
ميسان عام ١٩٧٦ وساعده ذلك ليرتقي 
ــتمر بهِ احلال  على خشبة املسرح واس
بالتمثيل إلى عام ٢٠٢٠. وشارك املمثل 
ــد من  ــي العدي ــل ف ــي داخ ــل عل الراح

ــتوى العراق  ــال الفنية على مس األعم
ــالت  ــن العربي من أبرزها مسلس والوط
ــي، واحمللة،  ــني وماضي يا ماض بيت الط
ــاهماته في  ــالً عن مس ــافيش فض فش
ــنني  لس ــي  العراق ــعبي  الش ــرح  املس

ــة  ــد محافظ ــن موالي ــو م ــة، وه طويل
البصرة. واشتهر الراحل بلقب ( عذيب) 
ــيبقى  ــت الطني . وس ــل بي في مسلس

الراحل  في ذاكرة العراقيني .

متابعة / البينة الجديدة 
بعد أكثر من مئة عام من البحث 
عن كوكب غامض في املنظومة 
ــن فلكيان من  ــية، أعل الشمس
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
في عام ٢٠١٦ أنها اكتشفا دليال 
ــع افتراضي.  ــب تاس على كوك
مايك  ــا  وهم ــان  الفلكي ــذان  ه
ــني،  ــطنطني باتيج ــراون وقس ب
ــود كوكب جليدي  حتدثا عن وج
ــدار بلوتو، لكنه  عمالق خارج م
ــية،  ــن منظومتنا الشمس ضم

وأن كتلته توازي ما بني ٥ إلى ١٠ 
أضعاف كتلة األرض، لكنها لم 
يتعرفا بصريا على هذا الكوكب 
ــفا وجوده من  ــس»، واكتش «إك
ــالل حركة الكواكب القزمية  خ

وغيرها من أجرام سماوية أصغر 
اكتشفت في املناطق اخلارجية 

من النظام الشمسي!
ــض كان  الغام ــب  الكوك ــذا  ه
ــابق بالكوكب  ــي الس ــرف ف يع

العاشر، إال أنه يسمى الكوكب 
ــزع صفة  ــد أن مت ن ــع بع التاس
كوكب عن بلوتو في عام ٢٠٠٦.  
ــب  الكوك ــن  ــث ع البح ــرى  ج
ــن  ــر م ــرض ألكث ــس» املفت «إك
ــد الكثيرون  ــام، ويعتق ــة ع مائ
ــاطة  من علماء الفلك أنه ببس
ــب  غير موجود، ومع ذلك وبحس
ــراون،  وب ــني  باتيج ــات  مالحظ
ــر يدور  ــماوي آخ ــد جرم س يوج
ــة إلى  ــمس باإلضاف ــول الش ح

الكواكب املعروفة.
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ــهر  ــل محرك البحث األش احتف
ــوز املنتخب الوطني  «غوغل» بف
ــى املنتخب العماني  العراقي عل
في بطولة خليجي ٢٥. وخصص 
غوغل مساحة تظهر لوحة مدوّن 
ــاراة يوم أمس  ــا نتيجة مب عليه
ــي ونظيره  ــب العراق ــني املنتخ ب
ــى أرض ملعب جذع  العماني عل
ــة البصرة،  ــة في محافظ النخل
ــب  ــوز املنتخ ــت بف ــي أنته والت

ــداف مقابل  ــة أه ــي بثالث العراق
ــت النافذة  ــا تضمن ــني. كم هدف
ــماء  ــل أس ــا غوغ ــي وضعته الت
ــني  ــن املنتخب ــكل م ــني ل الالعب
ــداف، وهم  األه ــجلوا  ــن س الذي
ــم بايش، أمجد  إبراهي الالعبون: 
ــن  ــس، الذي ــاف يون ــوان، من عط
ــجلوا لصالح العراق، وصالح  س
اليحيائي، وعمر املالكي، لصالح 

املنتخب العماني. 

متابعة / البينة الجديدة 
ــلط تقرير لصحيفة «الغارديان»  س
ــى محاوالت  ــة الضوء عل البريطاني
ــول لـ»كنز  ــدي كنوز»، للوص لـ»صائ
ــرية  ــي أماكن س ــأ ف ــة» اخملب اخلالف
ــد أنها تضم كميات هائلة من  يعتق
السبائك والدوالر واجملوهرات سرقها 
ــرة احتالله  ــم داعش خالل فت تنظي

ألجزاء من العراق.
ــذه  ــدى ه ــة إن اح ــول الصحيف تق
ــابق في  ــا ضابط س ــاوالت نفذه احمل
ــارك في املعارك  ــش العراقي ش اجلي
ــاد بالتعاون مع  ــد داعش يدعى اي ض

أحد عناصر التنظيم السابقني.
ــاد تلقى  ــة أن اي ــف الصحيف وتضي
ــة هاتفية  ــنوات مكامل قبل ثالث س
ــرة وجيزة  ــخص كان قبل فت ــن ش م
ــدود، وهو راعي أغنام تعاون  عدوه الل
ــي مدينة البعاج في  مع التنظيم ف

ــت في يوم ما أحد  املوصل، التي كان
أبرز معاقل التنظيم املتطرف.

ــد كان الراعي  ــا للصحيفة فق وفق
ــرار  ــن أكبر أس ــى واحد م ــف عل يق
التنظيم، ويتمثل في املكان السري 
ــه اجملموعة اإلرهابية  الذي خبأت في
ــالل فترة  ــا خ ــي نهبته ــروات الت الث
ــي على علم  ــيطرتها.  كان الراع س
ــن فيه عناصر داعش  مبوقع معني دف

ــني دوالر،  ــة مالي ــل عن ثالث ــا ال يق م
ــم املبلغ مع اياد  واشترط أن يتقاس

في حال جنحت احملاولة.
وتكشف الصحيفة أن الراعي اختار 
ــعر أن الضابط السابق  اياد، ألنه ش
ــالت وعالقات  ــه ص ــش لدي ــي اجلي ف

متكنه من إمتام املهمة بنجاح.
ــي تلك  ــة «ف ــاد للصحيف ــول اي يق
اللحظة ارتكبت خطأ كبيرا، عندما 
ــي وكان يعمل في  ــت بابن عم اتصل
ــه الوصول  ــاز اخملابرات، وبإمكان جه
ــر مني..  ــهولة أكث ــكان بس ــى امل إل
ــى األموال  ــور عل ــه العث ــت من طلب
ــيفعل». خالل السنوات  وقال إنه س
التي تلت هزمية التنظيم في العراق 
ــوريا، عثر على مجموعة كبيرة  وس
ــارى البلدين  ــي صح ــوز ف ــن الكن م
ووسط أنقاض املدن التي دمرت خالل 

املعارك.
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