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ــوزراء، محمد  د رئيس مجلس ال ــدّ ج
ــني،  ــس االثن ــوداني، ام ــياع الس ش
ــاء والعمل من  ــه بدعم القض التزام
ــتقالله وبسط هيبته.وقال  أجل اس
السوداني في تغريدة في يوم القضاء 
العراقي، جندد التزامنا بدعم القضاء 
ــتقالله وبسط  والعمل من أجل اس
هيبته.وأضاف، أنه في هذه املناسبة 
نؤكد قناعتنا الراسخة بأنّ القضاء 
ــظ  ــن األول حلف ــو الضام ــادل ه الع
ــة مبادئ الدولة. الدميقراطية وصيان
ــذا اليوم  ــوزراء وفي ه ــر رئيس ال وذك
ــرة القضائية  ــتذكر عطاء األس نس
ــهداءها بالعرفان واإلجالل.وكان  وش
ــى أقام أمس  ــس القضاء األعل مجل
ــرى في الذكرى  األثنني احتفالية كب

ــاء العراقي  ــوم القض ــة لي السادس
ــدور  ــادف ص ــذي يص ــوم ال ــو الي وه
ــاء األعلى رقم  ــون مجلس القض قان
ــنة (٢٠١٧) والذي مت مبوجبه  (٤٥) لس
ــي كامالً  ــاء العراق ــتقالل القض اس
ــد رئيس  ــد ذي صلة أك ــى صعي . عل
ــى القاضي  ــاء األعل ــس القض مجل
فائق زيدان، امس االثنني، العمل على 
ــي خدمة  ــعار القضاء ف ــق ش تطبي
ــل احملاكم  ــالل جع ــن خ ــن م املواط
قريبة من سكن املواطنني.وقال زيدان 
ــالل فعاليات احلفل  في كلمة له خ
ــاء  ــوم القض ــادس لي ــنوي الس الس
، هو  العراقي، إن يوم القضاء العراقيّ
اليومُ الذي جنحَ فيه قضاةُ العراق في 
ــتقاللِ  نيلِ مطلبهم بتحقيق االس
ــمى جلميع  ــو الهدف األس ــام وه الت
ــار، الى ان  ــي العالم.واش ــاة ف القض

ــر على  ــتقل أهم مؤش القضاء املس
الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها 
ــاه، ألنه  ــتقرار والرف ــة واالس بالعدال
ــات، مبينا  ــن للحقوق واحلري الضام
ــو العقيدة  ــاء ه ــتقالل القض ان اس
ــاس أن القرارات  ــى أس ــة عل القائم
ــون حيادية  ــة يجب أن تك القضائي
ــلطات أو  ــة لنفوذ الس ــر خاضع غي
ــية. السياس او  ــة  اخلاص ــح  املصال

ــي حلقوق  ــالن العامل ــاف، ان اإلع واض
ــات  ــان أوجب جميع املؤسس اإلنس
ــرام ومراعاة  احلكومية وغيرها باحت
ــدم جواز أن  ــلطة القضائية وع الس
ــات أية تدخالت  ث تلك املؤسس دِ حتُ
ــة.واردف، ان  ــراءات القضائي في اإلج
ــتقالل القضاء ال قيمة له إذا لم  اس
يكن قائماً في وجدان الشعب وإميانه 
ــة احلقوق  ــة في كفال ــه الضمان بأن

ــائل  ــى دور وس ــا ال ــات، منوه واحلري
ــع املدني  ــات اجملتم اإلعالم ومؤسس
ــي القانوني  ــر الوع واهميته في نش
ن  ــه يحصّ ــوم املواطنني ألن ــني عم ب
ــتور  ــن التجاوز على الدس اجملتمع م
والقانون ويعزز إدراك املواطن بأهمية 
ــى االلتزام باملبادئ  القضاء.واكد، عل
ــا العهد  ــص عليه ــي ن ــة الت الدولي
ــة  املدني ــوق  باحلق ــاص  اخل ــي  الدول
ــاس  الن ــأن  ب ــان  ــية واالمي والسياس
ــاء، الفتا  ــواء أمام القض ــاً س جميع
الى اننا نعمل جاهدين على تطبيق 
شعار القضاء في خدمة املواطن من 
خالل جعل احملاكم قريبة من سكن 
ــائل  الوس ــتخدام  واس ــني  املواطن

احلديثة لتسهيل إجناز معامالتهم.

كتب اِّـحرر السياسي
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كشف رئيس نقابة املتقاعدين العراقيني أبو سامر الشكري اجلبوري 
ــني  ــة التقاعد الوطنية اجلديد (ماهر حس ــس االثنني أن رئيس هيئ ام
رشيد) فتح أبوابه أمام املتقاعدين بعد أيام قالئل من تسنمه ملنصبه 
اجلديد . وقال الشكري في تصريح خاص لـ «البينة اجلديدة» أن رئيس 
ــطاء في مجال  هيئة التقاعد الوطنية اجلديد التقى بجمع من النش
حقوق املتقاعدين وعددهم (٨) يوم الثالثاء املاضي حيث مت طرح كافة 
ــروعة والتي  حقوق ومطالب املتقاعدين ومتعلقاتهم القانونية املش
ذ حلد اآلن بالرغم من كونها نصوصاً قانونية واجبة التطبيق. لم تنفّ

/ خاصبغداد /
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ــة اجلديدة..  ــم تقف البين ل
ــة  مكتوف ــاً  يوم ــدة  اجلري
ــدأ لها بال  ــدي ولم يه األي
ــرق على  ــي تواصل الط وه
ــاخن من  ــو س ــد وه احلدي
ــح كل اللصوص  أجل فض
ــال  امل ــرّاق  وس ــالة  والنشّ
ــوا خراباً  الذين عاث ــام  الع
ــالد وافقروا  دوا ثروة الب ــدّ وب
ــن هنا ولكي ال  العباد .. وم
ــت كل احلرامية وأكلة  يفل
ــام  ــرام وأصن ــحت احل الس
اخلراب والفشل من العقاب 
فإن ثمة مطالبات شعبية 
قوية بإحالة محافظ البنك 
املركزي العراقي (مصطفى 
غالب مخيف) وكذلك مدير 
ــرف  العراقي للتجارة  املص

اجللبي  ــالم جواد  (TBI) س
الى القضاء العراقي وفتح 
ــاد املالي  كل ملفات الفس
ــا  به ــني  املتورط واإلداري 
السيما مايتعلق بالقروض 
الوهمية ونافذة بيع العملة 
ــبباً مباشراً  التي كانت س
بإهدار متعمد للمال العام 
بإحالتهما  األكتفاء  وعدم 
ــى  ــد ألن معن ــى التقاع ال
ذلك السكوت على ضياع 
ــال العام  ــادح للم ــدر ف وه
ــرعاً  وهو أمر غير مقبول ش
ــول في الوقت  ــاً ونق وقانون
ــل يارئيس الوزراء  ذاته واص
ــوداني  ــياع الس محمد ش
تسديد ضرباتك لكل أوكار 
الفساد والفشل وأصحاب 
ــتقر العراق  العلل كي يس
وأملنا  ــداء  الصع ويتنفس 

ــك  تل ــل  تتواص أن  ــر  كبي
الضربات من دون كلل أو ملل 
والشيء بالشيء يذكر فإنه 
ــة محافظ البنك  بعد إقال
ــزي ( مصطفى غالب  املرك
ــائر اخلير  مخيف) بدأت بش
ــوح في األفق حيث بدأت  تل
األمريكي  ــدوالر  ال ــعار  اس
تتراجع إزاء الدينار العراقي 
حتى وصل أمس الى (١٥٩) 
 (١٠٠) ــكل  ل ــار  دين ــف  أل
ــعر  ــد أن كان الس دوالر بع
ــى (١٦٥) ألف  ــل ال ــد وص ق
ــار .. وقد صرح محافظ  دين
ــد  اجلدي ــزي  املرك ــك  البن
ــالق)  الع ــن  محس ــي  (عل
ــه بالقول :  ــدة ل ــر تغري عب
ــام محافظ  ــتلمنا مه (إس
البنك املركزي بتكليف من 
وأولى  ــوزراء  ال ــس  رئي دولة 

املهام والتوصيات سنعمل 
ــة الدوالر  على خفض قيم
ــاً) ..  ــابق تدريجي ــى الس ال
ــة ذات صلة فإن  وفي قضي
احلكومة مقبلة على إتخاذ 
ص  تخُ ــراءات إصالحية  اج
ــي واحلفاظ  ــاد احملل األقتص
ــعب من  الش ــوت  ق ــى  عل
ــي يقوم بها  الت املضاربات 
ــعني ونهاّزي  نفر من اجلش
ــك  تل ــني  ب ــن  وم ــرص  الف
ــعي لتوفير  األجراءات الس
ــع احتياجات املواطن  جمي
في األسواق احمللية واناطة 
ــة إدارة البنك املركزي  مهم
العراقي  واملصرف  العراقي 
للتجارة الى اصحاب اخلبرة 
ــتحقق  ــة التي س والتجرب
ــاء  ــودة. إن ش اآلمال املنش

اهللا.
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وجه وزير الداخلية عبد األمير الشمري 
ــاكل التي  ، بحل جميع املعوقات واملش
ــة اجلنائية. ــه مديرية حتقيق األدل تواج
ــي إطار  ــان، إنه ف ــوزارة في بي ــت ال وقال
ــل مفاصل  ــة عم ــى متابع ــه عل حرص
ــر  وزي زار  ــة،  الداخلي وزارة  ــكيالت  وتش
ــمري،  امس  ــة عبد األمير الش الداخلي

ــة  األدل ــق  حتقي ــة  مديري ــد،  األح االول 
ــد اجتماعاً بحضور  اجلنائية، حيث عق
وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واستمع 
الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي 
ــذه املديرية، واملعوقات التي  تقوم بها ه
تعترض عملها.وأضاف البيان أمر الوزير 
ــاكل التي  ــل جميع املعوقات واملش بح
ــة بهدف إجناز مهامها  تواجهها املديري

ــب  ــمري بحس على أمت وجه.وأجرى الش
البيان جولة ميدانية في جميع أقسام 
وشعب هذه املديرية، واستمع الى شرح 
ــم، مؤكداً  ــل كل قس ــل عن عم مفص
ــيط  ــاون مع املراجعني وتبس على التع
ــراءات وإعطاء املواطنني حقوقهم،  اإلج
ــا يليق  ــة العمل مب ــى نزاه ــدداً عل مش

باسم وسمعة وزارة الداخلية.
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ــن املرحلة  ــفت وزارة الكهرباء ، ع كش
ــال  اخلليجي.وق ــط  الرب ــي  ف ــة  املقبل
ــم الوزارة، احمد العبادي  املتحدث باس
ــاريع  ــل مش ــم تكتم ــى االن ل ــه حت ان
ــاز مراحل  ــي؛ لكن مت اجن ــط اخلليج الرب
متقدمة جتاه هذا الربط.واشار العبادي 
ــأة الربط  ــاً مع هي ــاوض حالي ــى التف ال
اخلليجي على انشاء خط يربط محطة 
الفاو داخل العراق ومحطة الوفرة داخل 
ــدي اعلن في وقت  ــت.وكان العاب الكوي
ــابق، بان الربط اخلليجي يحتاج من  س
٢٤-٣٦ شهراً وسيكون العراق رابطاً بني 
ــيا وافريقيا.واشار الى فرض دول  دول اس
اخلليج سعر تعريفة الكهرباء اعلى من 

ــعار السوق.ومطلع عام ٢٠٢٠، أعلن  اس
ــة الربط الكهربائي  العراق تنفيذ خط
مع تركيا، عبر إقليم كردستان.ومؤخرا، 
ــدة دول  ــراق مباحثات مع ع ــري الع يج
ــتيراد  ــعودية، الس خليجية أبرزها الس
ــنوات  ــاء، فيما اعتمد خالل س الكهرب

ــت على إيران في إمدادات الكهرباء  مض
باستيراد ١٢٠٠ ميغاوات.ويعاني العراق 
ــود، إذ  ــاء منذ عق ــص الكهرب ــة نق أزم
ــاوات، بينما  ــف ميغ ــو ٢١ أل ــج نح ينت
ــاج الفعلي نحو ٣٠ ألف  يتجاوز االحتي

ميغاوات، وفقا ملسؤولني في القطاع.

ــرور العامة،  ــة امل ــت مديري وجه
ــائقي  امس االثنني، دعوة الى س
ــر  ــات تخص مدخل جس املركب

 ، ــة  املديري ــرت  اجلمهورية.وذك
ــات  ــائقي املركب ــو س ــا تدع أنه
ــدس امام مدخل  ــى عدم التك ال
ــر اجلمهورية واتخاذ الطرق  جس

ــال  ــاء اعم انته ــني  ــة حل البديل
ــايد  الصيانة املوجودة على الس
املؤدي من ساحة التحرير باجتاه 

تقاطع الشواف.

ÚÌâÏË‡¶a@äéu@›ÅÜfl@Êdíi@¥‘ˆbé‹€@ÒÏ«Ö@È �uÏm@CâÎäΩaD

ÚÓˆb‰¶a@Ú€Ö˛a@›‡«@ �ó±@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÏ€@ÜÌÜu@ÈÓuÏm
بغداد /

بغداد /

قوت الشعب امانة مقدسة .. السوداني يزور مخازن وزارة التجارة 
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ÒäëbjΩa@Â‹»Ì@Òâbvn€a@äÌãÎ
@—€c@H39I@ä»éi@¥z�€a@…Óji@

ÜyaÏ€a@èÓÿ‹€@âb‰ÌÖ
ــس االثنني، عن  ــر الغريري، ام ــارة أثي ــن وزير التج أعل
ــرة ببيع الطحني بسعر مدعوم.وقال الغريري ،  املباش
ــرة ببيع الطحني عالمة داس بسعر ٣٩  إنه متت املباش
ألف دينار للكيس الواحد في منافذ التوزيع في بغداد 
ــرة أيضاً ببيع مواد  واحملافظات.وأضاف، أنه متت املباش
ة في  ــعار مخفضّ بيض املائدة واحلليب والطحني باس

منافذ البيع ومراكز التسويق التابعة للوزارة. 

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة اجلديدة
رأى رئيس هيئة االوراق املالية السابق، 
ــل الهيمص ، أن احلكومة قادرة  فيص
على تغيير سعر صرف الدوالر مقابل 
ــدد الطريقة، توقع  ــار، وفيما ح الدين

ــعار الصرف  ــداً في أس ارتفاعاً جدي
ــام املقبلة.وقال الهيمص،  خالل األي
ــرين  عش ــج  لبرنام ــه  حديث ــالل  خ
ــومرية، إن  ــه فضائية الس ــذي تبث ال
ــعر  ــى تغيير س ــادرة عل ــة ق احلكوم

ــن مزاد  ــالل حتويله م ــن خ ــدوالر م ال
ــعر صرف ثابت.وأضاف،  عملة الى س
ــكلة يتمثل ب البنك  أن جزء من املش
ــي األمريكي، إذ كانت هناك  الفيدرال
تفاهمات مع البنك املركزي العراقي 
ــدوالر،  ــة للتعامل بال ــاء منص إلنش
ــتطع تفعيلها  ــن املركزي لم يس لك
خالل هذه السنتني ما أدى الى تدخل 
ــل الدوالر.وتابع، أن  ــي بتقلي الفيدرال
ــوداني  الس ــياع  حكومة محمد ش
ــن تركات  ــدة وتوارثت الكثير م جدي
ــابقة وصادفتها هذه  احلكومات الس
ــكلة الكبيرة املتمثلة بأسعار  املش
ــاً إلى أنها حتتاج إلى ما  الصرف، الفت
ــيطرة على  ــهر للس ال يقل عن ٦ أش
الدوالر. وتوقع الهيمص، وصول سعر 
ــى ١٨٠٠ دينار خالل  ــدوالر إل صرف ال

األيام املقبلة.

2محليات
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بغداد / البينة الجديدة

ــة  الصناع ــر  وزي ــى  اِلتقـ
واملعادن   الدكتور املُهندس 
خالـد بتّـال النجـم ، امس 
ــد بأعضاء هيئة  االول األح
مكتب  ــي  ف ــارين  املُستش
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي
حمـودي عبـاس واملُهندس 
ــر اهللا بحضور  عبـاس نصـ
ــي  الفن ــل  الوكي ــادة  الس
ومُستشار التنمية واملُدراء 
ــر  ــرة التطوي ــني لدائ العام
والتنظيم الصناعي وهيئة 
واملُديرية  ــة  الصناعي املُدن 
العامة للتنمية الصناعية 
ــة عدد من  ناقش حيث متَّ مُ
ص القطاع  امللفات التي تخُ
ــوات  واخلط ــي  الصناع
واإلجراءات املُتحققة فيهـا 
ــة  ناقش مُ اللقاء  ــاولَ  .وتنـ
املُدن  وتطوير  ــاء  إنش ملف 
ــوع  وموض ــة  الصناعي
ــح  من ــراءات  إج ــيط  تبس
ــيس إلقامة  ــازات التأس إج
توسطة  مشاريع صغيرة ومُ
ــات  ــف الصناع ختل ــي مُ ف
كما متَّ البحث في مواضيع 
املُنتجات  ــة  حماي ــص  تخُ
وإنتاج منظومات  العراقية 
ــا  وقضاي ــث  احلدي ــري  ال
أخـرى. وأستعـرضَ   الوزير 
الل اللقاء اخلطوات التي  خِ
حققتها الوزارة في امللفات 

واملواضيع املذكورة ، مؤكداً 
ــة  ــدن الصناعي املُ ــة  أهمي
ــات  الصناع ــم  تنظي ــي  ف
ــل  العم ــرص  فُ ــق  وخل
ــاء  ه الوزارة نحو إنش وتوجُ
ــي كافة  ــة ف ــدن صناعي مُ
افظات مع التركيز على  احملُ
ــتراتيجية  اإلس الصناعات 
، الفتاً  كالصناعة الدوائية 
ــوزارة في  ال ــراءات  ــى إج إل
ــدن الصناعية في  إحالة املُ
ــالء والنجف  ــرة وكرب البص
مع  والتعاون  ــن  طوري مُ إلى 
دن  اجلانب التركي إلقامة مُ
صناعية في املوصل وتلعفر، 
ــوزارة لتوفير  ــاً دعم ال بين مُ
نتجات  الالزمة للمُ احلماية 
ــون  القان ــب  مبوج ــة  احمللي
ــروط  على أنّ تكون وفق ش
تكاملة تتضمن  ــة مُ ودراس
ــد  ــى س ــج عل املُنت ــدرة  قُ
واملُنافسة  ــوق  الس حاجة 
ــن توفير  ــودة ومبا يضم باجل
ــتهلك  س للمُ ــة  احلماي
ــاً ، مؤكداً بهذا الصدد  أيض
ــاء معامل  احلاجة إلى إنش
ــة جديدة  ــوط إنتاجي وخط
ــية  درة التنافُس ــادة القُ لزي
ــي  احملل ــاج  اإلحتي ــد  وس
دورات  ــم  تنظي ــك  وكذل
ــف بآليات  ــة للتعري كثف مُ
ــدمي على قانون حماية  التق

املُنتجـات .

البصرة / البينة الجديدة
ــراق، امس االول األحد ،  ــركة العامة ملوانئ الع عوّمت الش
ــد أن مت اكمال أعمال الصيانة  ــاحبة (نينوى)، وذلك بع الس
الشاملة عليها من قبل الكوادر الوطنية التابعة للشركة.

ــراق  الدكتور  ــة ملوانئ الع ــركة العام ــال مدير عام الش وق
ــب توجيهات وزير  ــي، إنه «حس املهندس فرحان الفرطوس
ــرورة ادامة  ــعداوي، بض ــتاذ رزاق محيبس الس النقل االس
ــق جدول  ــركة وف ــة العائدة للش ــع البحري ــل القط وتأهي
ــيق بني اإلدارة العليا واالقسام،  زمني معد مسبقا بالتنس
ــافن  ــم املس وبأقل الكلف، أنهت مالكاتنا الفنية في قس
ــوى)». وتابع  ــاحبة (نين ــة تأهيل الس ــات البحري والصناع
ــدت إلى جتهيز  ــني املاضيني عم ــالل العام ــركة خ أن «الش
ورشاتها باحدث االجهزة، باالضافة الى زج كوادرها بدورات 
ــل ارتفاعا  ــاهم بتقليص النفقات مقاب ــة االمر س متقدم
ــم  ــركة».إلى ذلك، قال مدير قس ــة للش ــرادات العام باالي
ــني األقدم  ــات البحرية رئيس املهندس ــافن والصناع املس
ــاحبة (نينوى) من  ــه «مت تعومي الس ــعد عبد الوهاب، إن اس
احلوض العائم (حطني)».وبني أن «عملية التعومي للساحبة 
متت بعد إجراء الصيانة الشاملة لكل الصمامات البحرية 
ــد ملنظومة  ــيس جدي ــة، وعمل وتأس ــية، والثانوي الرئيس
ــالء بثالث طبقات  ــدات، والعصف الرملي، والط تبريد املول
ــن االصباغ البحرية التخصصية للبدن اخلارجي، وتبديل  م

أقطاب احلماية الكاثودية من الزنك» . 

بغداد / البينة الجديدة
عقدت وزارة الزراعة اجتماعا مع برنامج األغذية العاملي  حول 
تقدمي الدعم الفني ملشروع البطاقة االلكترونية.وبينت الوزارة 
ــتمرة  ــلة االجتماعات املس ان هذه اللقاءات تتم ضمن سلس
ــج األغذية  ــة، وبرنام ــة اإللكتروني ــروع البطاق ــني إدارة مش ب
ــروع وإمكانية تقدمي الدعم الفني  العاملي، للتعرف على املش
واللوجستي للمشروع كونه يعد من املشاريع املهمة للقطاع 
ــاملة  الزراعي، والتي تؤدي إلى ايجاد قاعدة بيانات دقيقة وش
تسهم في وضع اخلطط والرامج ورسم السياسات الزراعية.

وقد ابدى الفريق الفني اهتمامه باملشروع واستعداه الكامل 
ــروع ملا يتضمن من  ــاري للمش لتقدمي الدعم الفني واالستش

معلومات مهمة تسهم في تطوير القطاع الزراعي.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة، 
ــادة  ــن إع ــد، ع ــس االول األح ام
مبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار إلى 
أحد فروع املصرف الصناعيّ في 
ــت دائرة التحقيقات  بغداد.وقال
ــد  ــان ، إن «أح ــي بي ــة ف بالهيئ
ــليم مبلغ  ــني قام بتس املُقترض
 (٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) البالغ  القرض 
دينار إلى فرع املصرف الصناعيّ 
في ساحة بيروت، بعد مطالبة 
ــدِّدةً  ش مُ ــه»،  بإعادت ــرف  املص
التحقيقيَّة  «إجراءاتها  إن  على 
ــرض  ــح الق ــن من ــفها ع وكش
ــغ املذكور في العام ٢٠١٦؛  باملبل
ــر وكبس  لتدوي ــاء معملٍ  إلنش
ــة بابل  حافظ ــي مُ ــات ف النفاي
، وليس  الذي كشفت أنه وهميٌّ

له وجودٌ على أرض الواقع، قادت 
ــرف بإعادة  ــة املص ــى مطالب إل
ــالً». ق فع ــا حتقَّ ــو م ــغ وه املبل
ــدم قيام املُقترض،  وأوضحت «ع
الذي قام باستئجار قطعة أرضٍ 
عائدةٍ ملكيَّتها إلى بلديَّة احللة، 
بتسديد بدالت اإليجار منذ عام 
ــم البلديَّة  ــم تق ــا ل ٢٠١٧، فيم
ــأنه حتصيل  ــراءٍ من ش ــأيِّ إج ب

اإليجارات املُتراكمة».

بغداد / البينة الجديدة
اقامت شعبة إدارة اجلودة الشاملة 
ــرة  دائ ــي  ــي ف ــر املؤسس والتطوي
ــراً وبالتعاون  الصحة العامة مؤخ
ــطية  ــرق أوس ــبكة الش ــع الش م
ــيق  ــة وبالتنس ــة اجملتمعي للصح
ــأة العراقية لالعتماد دورة  مع الهي
القياسية  املواصفة  تدريبية حول 
ــة  الطبي ــرات  باخملتب ــة  اخلاص
ــرات  اخملتب ــؤولي  ملس  ISO15189
ــج االعتمادية في  اخلاضعة لبرنام
ــة املركزي  ــة العام ــر الصح مختب
ــة  املواصف ــف  تعري ــا  خالله ومت 

ــرات  ــة للمختب ــية الدولي القياس
ــة ومتطلبات جودة الكفاءة  الطبي
ــدى  اح ــي  وه ــة  والتقني ــة  اإلداري
ــة باحلصول على  املتطلبات اخلاص

شهادة املقيم الداخلي.

@S~R@ÒÖb«g@µg@Ôö–m@ÚÓ‘Ó‘zn€a@b‰maıaäug@ZÚÁaå‰€a
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ISO15189@ÚÓj�€a

بغداد / البينة الجديدة
امس  حسني،  فؤاد  اخلارجيَّة  وزير  أبلغ 
لألمم  العام  األمني  وكيلة  اإلثنني، 
وبناء  السياسيَّة  ون  ؤُ للشُ املُتحدة 
العراق  قلق  كارلو،  دي  روزماري  السالم 
. اإليرانيّ النوويّ  االتفاق  جمود  من 

تلقت  بيان  في  اخلارجية،  وزارة  وذكرت 
منه:ان  نسخة  اجلديدة»  «البينة 
العام  األمني  وكيلة  استقبل  حسني 
ون السياسيَّة وبناء  ؤُ لألمم املُتحدة للشُ
ترافقها  كارلو،  دي  روزماري  السالم 
اخلاصة  املمثلة  بالسخارت  جينني 
لألمني العام لألمم املتحدة، ورئيسة بعثة 
 ،(UNAMI) األمم املتحدة ملُساعدة العراق
ببغداد».وأعرب  اخلارجيَّة  وزارة  مقر  في 
الوزير، وفقاً للبيان، عن «امتنانه للدور 
العراق  في  املُتحدة  األمم  تلعبه  الذي 
العمليَّة  ودعمها  ساندتها  مُ عبر 
العراق  «تطلع  ا  دً ؤكِّ مُ الدميقراطيَّة»، 
ملُواجهة  األممي  الدعم  من  املزيد  إلى 
املمكنة  األمميَّة  واملُساعدات  اإلرهاب، 

اإلنسانيَّة  لالحتياجات  لالستجابة 
قدراته». لتعزيز  الطارئة  الضروريَّة 
وأشار إلى «إمكانيَّة احلكومة العراقيَّة 
بالرغم من وجود  النجاح،  على حتقيق 
الذي  األمر  البالد،  داخل  أمنيَّة  حتديات 
يطرأ  وتطور  إيجابيَّة  حالة  يعكس 
على العمليَّة السياسيَّة في العراق»، 
الفتاً الى «أهميَّة الدور األمميّ في تقدمي 
العراق  أنَّ  السيما  واملشورة،  املُساعدة 
اليزال بحاجة إلى اخلبرة واملُساعدة من 
األمم املُتحدة، التي من املمكن أنَّ حتقق 
«احلكومة  ان  نوعياً».واضاف  تغييراً 
العراقيَّة حريصة على تنفيذ البرنامج 
لبرنامج  إعدادها  خالل  من  احلكوميّ 
في  العراقيّ  اجملتمع  احتياجات  يؤمن 
اإلرهاب، فضالً  واجهة  ومُ التوازن  إعادة 
التي  املُهمة  القرارات  إتخاذها  عن 
.« العراقيّ املواطن  مصلحة  في  تصب 

أنَّ  إلى  الوزير  أشار  األمنيّ  امللف  وفي 
 ، «اجلانب األمنيّ جيد في الوقت احلاليّ
وهذا ال يعني عدم وجود حتديات أمنيَّة، 

الواقع»،  في  طرأ  أنّ حتسناً جوهرياً  إالّ 
موضحاً «أهميَّة التعامل مع التحديات 
احلالية مع اجلانب التركيّ واإليرانيّ بهذا 
الشأن يتم بدبلوماسيَّة أعلى، السيما 
التأريخيَّة  املُشتركات  من  الكثير  أنَّ 
والثقافيَّة واإلجتماعيَّة جتمعنا، اذ أكد 
على ضرورة أتباع لغة احلوار في إيجاد 
مخرج لتلك االزمات».وتطرق إلى «قلق 

االتفاق  جمود  من  العراقيَّة  احلكومة 
»، الفتاً إلى «ضرورة أحياء  النوويّ اإليرانيّ
إنَّ املنطقة  هذا امللف، على الرغم من 
وخاصةً  السابق  من  أقل  توتراً  تشهد 
البيان،  والسعوديَّة».ونوه  إيران  بني 
ان «اجلانبني ناقشا تطورات احلرب  الى 
الوزير على  د  أكَّ إذ  الروسية-األوكرانيَّة، 
إمكانيَّة مجموعة اإلتصال املُنبثقة عن 

في  العراق  مبُشارَكة  العربيَّة  اجلامعة 
لعب دور إيجابيّ حللِّ هذه األزمة، واألخذ 
أنَّ  ضرورة  على  مُشدداً  املُبادرة،  بزمام 
املُتحدة  األمم  املُبادرة حتت مظلة  تكون 
.« -األوكرانيّ الروسيّ التوتر  تقليل  في 

وتابع ان «اجلانبني بحثا تأثيرات التغيير 
املناخيّ وشحة املياه في العراق، اذ اكد 
املُشارَكة  على  العراق  حرص  حسني 
بوفد رفيع املُستوى في قمة املياه التي 
املُقبل». آذار  في  نيويورك  في  ستعقد 
من جانبها، قدمت روز كارلو، «التهنئة 
فوز  على  العراقيَّة  واحلكومة  للوزير 
التي   ،٢٥ خليجي  ببطولة  العراق 
دةً  ؤكِّ حافظة البصرة»، مُ أقيمت في مُ
عكست  التي  البطولة  طأهميَّة  على 
التضامن والوحدة الوطنيَّة في اجملتمع 
املُتحدة  األمم  دعم  وجددت   ، العراقيّ
لوحدة العراق أرضاً وشعباً ودعم أمنه 
والوقوف  أراضيه  وسالمة  واستقراره 
مع العراق في معركته ضد كل أشكال 

اإلرهاب».

بغداد / البينة الجديدة
وجهت وزارة الداخلية، األحد املاضي، 
ــا  التكنولوجي ــى  عل ــاد   باالعتم
ــن اجلرمية. ــف ع احلديثة في الكش
ــوزارة ، أن «وكيل وزارة  ــر بيان لل وذك
ــؤون الشرطة الفريق  الداخلية لش
ــرأس مؤمترا  ــاس اخلالدي ت عادل عب
أمنيا ملدراء أقسام وضباط مكاتب 
ــداد  ــرام بغ ــة إج ــة مكافح مديري
ــات الوطني  ــر مركز العملي في مق
ــل الفريق  ــاون الوكي ــور مع وبحض
ــدر هادي ومدير  احلقوقي فاضل حي

ــر مديرية  ــؤون القانونية ومدي الش
ــع،  بغداد».وتاب ــرام  إج ــة  مكافح
ــه التطرق  ــرى في ــاع ج أن «االجتم
ــب األمني  ــص اجلان ــدة أمور تخ لع
والواجبات  ــتعراض آخر املهام  واس
ــالل الفترة املنصرمة  التي أجنزت خ
ــط املوضوعة  ــالع على اخلط واالط
ــة املنظمة  ــة عصابات اجلرمي ملتابع
ــد من  ــا واحل ــول له ــة الوص وكيفي
وقوع اجلرائم التي ترتكب».واوضح، 
ــات  أن «االجتماع اكد على املمارس
ــأنها تفعيل  ــن ش ــة التي م األمني

ــن اجلرمية  ــد م ــي للح ــدور الوقائ ال
ــارز مكافحة  ــر مف ــالل نش ــن خ م
ــة اجلغرافية  ــرام وضمن الرقع اإلج
ــار  مكتب».واش ــكل  ل ــة  اخملصص
ــة مكافحة  ــوادر مديري ــى، أن «ك إل
ــداد اختصاصية وعملها  إجرام بغ
لتطويرها  ــح  ونطم ــز  مهني متمي
ــبيها  ــع ضباطها ومنتس وزج جمي
ــى  ــاد عل ــة واالعتم ــدورات تدريبي ب
التكنولوجيا احلديثة في الكشف 
ــع الدوائر  ــة وبالتعاون م ــن اجلرمي ع
االمنية األخرى من أجل حفظ األمن 

ــتقرار وفرض النظام وسلطة  واالس
القانون وخصوصا في املناطق التي 
تشهد ارتفاعا في معدالت اجلرمية».

وشدد على «تنفيذ مذكرات القبض 
ــاء،  القض ــى  ال ــني  اجملرم ــة  وإحال
ــتخباري  واالعتماد على اجلهد االس
وتفعيل دور املصادر من أجل استقاء 
ــيق املشترك مع  املعلومات والتنس
ــبيل  األجهزة األمنية األخرى في س
ــج إيجابية حلفظ  الوصول الى نتائ

األمن واالستقرار العام».

بغداد / البينة الجديدة
ــس  رزاق محيب ــتاذ  االس ــل  النق ــر  وزي ــرأس  ت
ــا  اجتماع ــد،  االح االول  ــس  ام ــعداوي،  الس
ــوزارة، بحضور  ــع الكادر املتقدم في ال مهما م
ــة الدكتور حازم  ــؤون االداري وكيل الوزارة للش
ــني   ــدراء العام ــادة امل ــي، والس ــي احلفاظ راض
ــة، ملتابعة آلية  ــام اخملتص وبعض مدراء االقس
ــتعرض  ــرات املنهاج احلكومي. واس تنفيذ فق
االجتماع ابرز الفقرات التي مت طرحها مسبقا 

ــرأي، وفق املنهاج الوزاري،  في اجتماع هيئة ال
ــبل تطويره  ــة بقطاع النقل العام وس املتعلق
في كافة اجملاالت (البري والبحري واجلوي).وقدم 
اجملتمعون عرضا مفصالً ملا وصلت اليه الوزارة 
ــكيالتها في تنفيذ املشاريع اخلاصة بها،  وتش
وضمن املدة الزمنية احملددة لها، فيما مت اطالع 
معالي الوزير على آلية تنفيذها والتخصيصات 
ــرض اجنازها.وتعهد معالي  ــة املتوفرة لغ املالي
ــيبذل  ــاع، بانه س ــالل االجتم ــر النقل، خ وزي

قصارى جهده للنهوض بواقع النقل في البالد 
بكل قطاعاته وتشكيالته، مبا يخدم مصلحة 
املواطن العراقي وتنسجم مع املنهاج الوزاري 
ــس الوزراء. ــن قبل دولة رئيس مجل املطروح م

ــياق عمل احلكومة احلالية  وبني معاليه، ان س
يؤكد على تنمية اقتصاد البلد وتطويره وايالء 
ــوى والنهوض  ــة األهمية القص البنى التحتي
ــات اخلدمية بصورة عامة، والتي متس  بالقطاع

حياة املواطن الكرمي.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت دائرة الرقابة التجارية واملالية في وزارة 
التجارة عن متكن فرقها الرقابية  وبالتنسيق 
ــوزارة الداخلية  ــع مديرية اجلرمية املنظمة ب م
ــرز التايلندي اخملزون  ــط  كميات من ال من ضب
في أحد احملالت التجارية مبحافظة الديوانية، 
ــواد غذائية غير مثبت  ــةً إلى ضبطها مل إضاف
ــة مع ضبط  ــاج والنفاذي ــخ االنت ــا تاري عليه
ــخ النفاذية على املواد  جهاز خاص بطبع تاري
ــرة رياض  ــر عام الدائ ــد ذلك مدي الغذائية.أك

ــالل  ــن خ ــه م ــاف بأن ــوي، وأض ــدي املوس مه
ــت الفرق  ــق والتفتيش متكن ــات التدقي عملي
ــتورد  ــة من ضبط كميات من الرز املس الرقابي
حلساب (السلة الغذائية) في محاولة لبيعه 
ــواق احمللية للمحافظة .مبيناً أنه مت  في االس
ــة (٥٠) كغم من الرز  ــا زن مصادرة (٧٣٠) كيس
التايلندي، باإلضافة إلى مصادرة مواد غذائية 
ــي) غير  ــمن نبات ــاي، س مختلفة االنواع (ش
ــة والنفاذ ،  ــخ الصالحي ــا تاري ــح عليه موض
والتحفظ عليها  واتخاذ االجراءات القانونية 

ــات  أن عملي ــى  إل ــيراً  ــني. مش اخملالف ــق  بح
ــا الفرق  ــي تقوم به ــش الت ــق والتفتي التدقي
ــة في بغداد واحملافظات رصدت العديد  الرقابي
ــدر املال  ــاهمت في منع ه ــات وس ــن اخملالف م
ــات ومبا يؤمن  ــق الضوابط والتعليم العام وف
ــال ان دائرته تعمل  ــتمرار عمل الوزارة . وق أس
ــل كافة املعوقات التي تواجه عملها من  تذلي
ــع احللول الكفيلة مبعاجلتها وصوال  خالل وض
ــدمي أفضل  ــي تق ــوزارة ف ــداف ال ــق اه لتحقي

اخلدمات للمواطنني. 

@ì�”b‰�Ì@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ
@ÊÜ��Ωa@pb�–‹fl@ÒâaÖg@paıaä�ugÎ@paÏ��Å

@Ú�Ó«b‰ñ€a

@ıaäug@Ü»i@ÙÏ‰Ó„@Újybé€a@‚�Ï»m@¯„aÏΩa
bËÓ‹«@Ú‹flbí€a@Ú„bÓñ€a@fib‡«c

@ÚÌàÀ˛a@wflb„äi@…fl@bËmb«b‡nua@Ü‘«@›ïaÏm@Ú«aâå€a
ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Ú”b�j€a@ Îäífl@fiÏy@ÔΩb»€a@Ú«aâå€aÎ

بغداد / البينة الجديدة

ــس  ام ــة،  االحتاديَّ ــة  النزاه ــة  هيئ ــادت  أف
ــقِّ محافظ  ــر قبضٍ بح ــني، بصدور أم االثن
ــه عمداً ما  ــابق؛ الرتكاب ــالح الدين الس ص
ــد اإلضرار  ــات وظيفته بقص يخالف واجب
ــرت دائرة التحقيقات  مبصلحة الدولة.وذك
ة   تصَّ في الهيئة ، أن محكمة التحقيق اخملُ
ــالح الدين، أصدرت  ــا النزاهة في ص بقضاي
ــالح الدين  ــظ ص ــى محاف ــضٍ عل ــر قب أم
ــد وصرف مبلغ  ــابق، عن تهمة التعاق الس
(٣,٨٣٩,٧٤٥,٠٠٠) دينار؛ لتجهيز منظومات 
ــات  العرب ــع  م ــان  بالدخ ــة  البيئ ــر  تعفي

صة لتشغيلها، ملُكافحة  صَّ والسيَّارات اخملُ
نواقل األمراض.وأضافت الدائرة، أنه متَّ رصد 
ــات متروكة  ــذه املنظوم ــرٍ من ه ــزءٍ كبي ج
ــات  س ؤسَّ ــي اخملازن ولم يتم جتهيزها للمُ ف

ــظ بتوزيع  اف ــام احملُ ــة قي ــة؛ نتيج الصحيَّ
ديري  صة لتشغيلها إلى مُ صَّ العجالت اخملُ
 ، ــخصيّ ــتخدام الش ــفيات لالس املُستش
الفتةً إلى أنَّ الغرض من تنصيب املنظومات 
ــك العجالت هو  ــر على تل ــزة التعفي وأجه
ــا. ــة له ص صَّ ــراض اخملُ ــتخدامها لألغ اس
ــب حتقيق  ــق عمل مكت ــت، أنَّ فري وأوضح
ــذي تولَّى التحقيق في هذه  صالح الدين ال
ــف عن  القضيَّة وأحالها إلى القضاء، كش
خالفاتٍ أخرى شابت عمليَّة التعاقد من  مُ
افظ السابق، متثَّلت بأنَّ التعاقد لم  قبل احملُ
ــويق  ة لتس ــركة العامَّ يتم عن طريق الش
ــة (كيماديا)  ــتلزمات الطبيَّ ــة واملُس األدوي
ة حصرياً باستيراد تلك املنظومات. تصَّ اخملُ
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة الوطنية  ــل املنص ــط ، تفاصي ــت وزارة التخطي أوضح
ــدت أنها  ــددت أهدافها، أك ــا ح ــة، وفيم ــار والتنمي لإلعم
ــم جهود  ــر الدولية لدع ــل املعايي ــا ألفض ــة طبق مصمم
ــوزارة عبد  ــم ال ــتدامة. وقال املتحدث باس ــة املس التنمي
الزهرة الهنداوي، إن املنصة الوطنية لإلعمار والتنمية في 
ــات مكانية حتتوي على  ــن قاعدة بيان ــراق هي عبارة ع الع
اخملرجات التحليلية والتقارير النهائية واجلداول اإلحصائية 
ــاريع، مبينا أن هذه املنصة تدار من قبل وزارة  لبيانات املش
ــتثمارية احلكومية  ــة بدائرة البرامج االس التخطيط ممثل
ــني العربية  ــي وهي باللغت ــذة للتفاعل اجملتمع ــل ناف ومتث
ــة  ــات جغرافي ــر بيان ــة توف ــاف، أن املنص واالجنليزية.وأض
ــا عن طريق  ــتمر ميكن الوصول اليه ــكل مس محدثة بش
شبكة االنترنت وبصالحيات دخول محددة، الفتا الى انها 
واجهة جغرافية تفاعلية متكن املستخدم من استخدام 
عدة أدوات ملتابعة تنفيذ املشاريع واستخراج اإلحصائيات 
ــهلة ومتطورة من خالل  الواجهة الرئيسة التي  بطرق س
ــة اجلغرافية  ــة عبرها الى البواب ــن الوصول الى البواب ميك
ــطة اإلدارة التنفيذية  ــة أنش ــاريع وبواب التفاعلية للمش
ــاك رابط خاص للمنصة  ــف من الفقر.وأكد أن هن للتخفي
ــات واحلصول على ما  ــول الى البيان ــن من خالله الدخ ميك
ــة أهداف كثيرة  ــات، موضحا أن للمنص ــد داخل البيان يري
ــن املعلومات  ــتفادة م ــن بينها تهدف الى تعظيم االس م
ــح أولويات الدولة، اي أنها  املكانية التي توفرها في توضي
توضح أولويات الدولة فيما يتعلق باملشاريع واحتياج هذه 
ــكل كامل أمام صناع  ــروع بش ــاريع ووضع كل مش املش
ــعى من خالل هذه املنصة الى  القرار.وبني أن احلكومة تس
حتقيق رؤية مستقبلية واضحة لواقع املشاريع واخلدمات، 
ــل املعايير  ــا ألفض ــة طبق ــة مصمم ــى أن املنص ــا ال الفت
ــتدامة.وذكر أن املنصة  الدولية لدعم جهود التنمية املس
ــتخراج  ــتخدمني الس تهدف الى إتاحة الفرصة أمام املس
ــة  اللوحي ــر  والتقاري ــة  واملكاني ــة  اإلحصائي ــات  املعلوم
ــى أن املنصة  ــيرا ال ــاريع، مش واخلرائط التفصيلية للمش
حتتوي على واجهات متعددة من بينها الصفحة الرئيسية 
ــاريع وبوابة جغرافية  ــة جغرافية للمش ــاريع وبواب للمش
ــداول إحصائية  ــر لوحية وت ــر وتقاري ــف من الفق للتخفي
ــات اجلغرافية لألحياء  نافذة التفاعل االجتماعي والطبق
ــكن  ــكنية وبيانات تقييم أضرار قطاع الس ــالت الس واحمل
ــى أن املنصة حتصل على  ــادر بيانات املنصة.ولفت ال ومص
ــتثمارية احلكومية  ــالل دائرة البرامج االس بياناتها من خ
ــط القطاعات ودائرة  ــي ودائرة تخطي ــرة التعاون الدول ودائ
التنمية اإلقليمية واحمللية واإلدارة التنفيذية الستراتيجية 
ــاك مصادر خارجية  ــن الفقر، موضحا ان هن التخفيف م
ــل باألمانة العامة جمللس الوزراء وبرنامج األمم املتحدة  تتمث
ــرية في العراق، كما تتضمن املنصة  للمستوطنات البش
ــية حتتوي على البوابات اجلغرافية  الوطنية صفحة رئيس
ــد الكتروني لكل  ــا بري ــراق، وأيض ــة محافظات الع لكاف

منصة ونافذة آراء الغاية منها األخذ بآراء املستفيدين.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي والبحث  ــم العال ــر التعلي ــش وزي ناق
ــودي ، مع  ــم العب ــور نعي ــي الدكت العلم
ــات الطب  ــي العتماد كلي ــس الوطن اجملل
ــتكمال متطلبات االعتماد  في العراق اس
الدولي.وقالت دائرة العالقات واإلعالم في 
ــي والبحث العلمي ،  ــم العال وزارة التعلي
ــر التعليم خالل االجتماع مع  انه أكد وزي
ــات الطب  ــي العتماد كلي ــس الوطن اجملل
ــؤون  في العراق بحضور وكيل الوزارة لش
ــراف  ــث العلمي ورئيس جهاز اإلش البح

ــة عمداء  ــس جلن ــي ورئي ــومي العلم والتق
ــق  ــي بتحقي ــى املض ــب عل ــات الط كلي
ــة للحصول  الالزم ــة  ــوات اإلجرائي اخلط
ــة لكليات الطب  ــى االعتمادية الدولي عل
العراقية وجدد دعم وزارة التعليم العالي 
ــس  ــني مجل ــي متك ــي ف ــث العلم والبح
ــتقالل قراره  ــن اس ــي م ــاد الوطن االعتم
ــام املنظمات واجملالس الدولية  العلمي أم
ــح االعتمادية  ــتكمال منجزه في من واس
ــر وإجراءات من  ــا يرتبط بها من معايي وم
ــمعة األكادميية  ــد الس ــأنها أن تعض ش

ــي العراق.وأضافت من  للتعليم الطبي ف
ــاء مجلس  ــح رئيس وأعض جهتهم أوض
ــون على  ــم يعمل ــي أنه ــاد الوطن االعتم
ــي ضوء  ــة محددة ف ــات زمني ــق توقيت وف
ــياقات العاملية املعتمدة لدى االحتاد  الس
الدولي للتعليم الطبي فيما أشار رئيس 
جلنة عمداء كليات الطب الى أن الكليات 
ــتكمال  ــة اخملتصة تتطلع الى اس الطبي
ــيق مع  ــراءات االعتماد الدولي بالتنس إج
ــذي قطع  ــي ال ــاد الوطن ــس االعتم مجل

شوطا إيجابيا في هذا اجملال.

بغداد / البينة اجلديدة
وقع البنك املركزي، امس االثنني، اتفاقية 
البيئية  ــية للمعايير  احلوكمة املؤسس
التمويل  ــة  ــع مؤسس م ــة  واالجتماعي
ــى أن إعداد  ــار إل ــة IFC، فيما أش الدولي
ــأن البيئة واجملتمع  ــر القوية بش التقاري
ــق  ــياً خلل ــراً أساس ــد أم ــة يع واحلوكم
ــار  ــتدام.وقال مستش ــاع مالي مس قط
ــان شمران الياسري  البنك املركزي إحس
ــة  البيئي ــر  للمعايي األداء  ــة  بطاق إن 

ــية  املؤسس ــة  واحلوكم ــة  واالجتماعي
ــي العراقي، بدأ  ــاع املصرف (ESG) للقط
ــنوات، مبينا أن  ــذ ٥ س ــا من ــل به العم
ــر مهمة  ــع ٦ معايي ــك املركزي وض البن
ــة االدارة. ــارف ونوعي ــاداء املص ــق ب تتعل
واوضح، ان العراق لديه ٧٥ مصرفاً، إال أن 
املعايير ستحدد كفاءة وقابلية املصارف 
ــع  ــيها م ــر ومتاش ــق املعايي ــى تطبي عل
املتطلبات االقتصادية والبيئية وغيرها.
ــك املركزي على فرز  ــار إلى قدرة البن وأش

ــيمها الى عدة فئات  املصارف إذ مت تقس
ــارف بوضع  ــدا، مص ــازة ج ــارف ممت (مص
ــة)، الفتا إلى  ــط، مصارف ضعيف متوس
ــارف الضعيفة لتصل  ــة دفع املص اهمي
ــتويات املقبولة.واشاد، بجهود  الى املس
ــة التمويل الدولية، الفتا الى أن  مؤسس
ــبة للبنك  ــة مهمة بالنس ــذه القضي ه
ــتخدم  س ــا  كونه ــارف  واملص ــزي  املرك
القطاع املصرفي ومعرفة وضعه وقدراته 

واخملاطر احمليطة به.
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وفي التطورات ايضا قرر رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شياع السوداني، امس 
االثنني، اعفاء محافظ البنك املركزي، 
ــه،  منصب ــن  م ــف  مخي ــى  مصطف
ــالق بدال  ــن الع ــف علي محس وتكلي
ــدر محلي  ــال مص بالوكالة.وق ــه  عن
ــظ  ــاء محاف ــرر اعف ــوداني ق ، ان الس
ــى مخيف  ــزي، مصطف املرك ــك  البن
ــن  ــن منصبه، وتكليف علي محس م
ــه بالوكالة.وأضاف، ان  العالق بدال عن
رئيس الوزراء أحال كذلك مدير املصرف 
العراقي للتجارة على التقاعد وكلف 
ــي إلدارة املصرف إضافة  ــالل احلمدان ب
ــرر رئيس مجلس  ــه. كما ق الى مهام
ــوادني،  ــياع الس ــد ش ــوزراء، محم ال
ــر املصرف  ــة مدي ــني، إحال ــس االثن ام
ــي للتجارة على التقاعد، فيما  العراق
كلف بالل احلمداني إلدارته إضافة إلى 
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  مهامه.وقال 
ــوداني، قرر  ــوزراء ، ان الس ــس ال مجل
ــة مدير املصرف العراقي للتجارة  احال
ــى التقاعد. ــي عل ــالم جواد اجللب س

وأضاف، انه كلف بالل احلمداني إلدارة 
ــرف إضافة الى مهامه.  في وقت  املص
ــياع  ــوزراء محمد ش ــس ال ــق رئي أطل
السوداني، امس االثنني، جتهيز السلّة 

الغذائية اخلاصة باملشمولني بشبكة 
ــر مكتب  ــة. وذك ــة االجتماعي احلماي
ــس مجلس الوزراء  ــوداني ، أن رئي الس
ــياع السوداني اطلق جتهيز  محمد ش
باملشمولني  اخلاصة  الغذائية  السلّة 
ــبكة احلماية االجتماعية، البالغ  بش
ــة ماليني ومئة  ــم قرابة خمس عدده

ــد ذي صلة أعلن  ــف فرد. على صعي أل
ــياع  ــس مجلس الوزراء محمد ش رئي
ــالق  اط ــني،  االثن ــس  ام ــوداني،  الس
باملشمولني  اخلاصة  الغذائية  السلة 
ــة االجتماعية. وذكر  ــبكة احلماي بش
ــراد  أف ــدد  ع ان  ــوداني  الس ــب  مكت
اخلاصة  الغذائية  بالسلة  املشمولني 

ــغ أكثر من  ــة بل ــة االجتماعي باحلماي
ــاً الى ان  ــرد،  الفت ــني ف ــة مالي خمس
ــراءات للحد من  ــة اتخذت إج احلكوم
ظاهرة الفقر. وتابع، ان مجلس الوزراء 
ــني مفردات السلة  اتخذ قراراً لتحس
الغذائية للمشمولني بشبكة احلماية 
ــاهل مع  االجتماعية، مبيناً، لن نتس

ــوت املواطن  ــاس بق ــاول املس من يح
ــعار أمر وقتي.ومضى  وان ارتفاع األس
بالقول اتخذنا قرارات بحق من يحاول 
املضاربة والتأثير على وسنعمل على 
ــات املواطن في  ــر جميع احتياج توفي
ــواق. على صعيد آخر أكد نائبان  األس
ــتان ، وجود  ــم كردس ــان إقلي ــي برمل ف

أموال مهربة من العراق بقيمة وصلت 
ــار دوالر، خالل ٦  ــن ٨٧ ملي إلى اكثر م
ــارا إلى تورط  ــنوات فقط، فيما أش س
ــم.  وذكر كل  ــارف داخل اإلقلي ٤ مص
ــر وعلي حمه  ــوران عم من النائبني س
صالح، أنه على مدى السنوات الست 
ــار دوالر من  ــال ٧٨ ملي املاضية مت إرس

٤٨ مصرفاً دون تسجيل أسماء أولئك 
الذين قاموا بتهريب الدوالر إلى خارج 
ــن هذه املصارف في  العراق، و أربعة م
ــاف البيان أنه  ــتان.  وأض إقليم كردس
في عام (٢٠٠٩ - ٢٠١٠  - ٢٠١١ -  ٢٠١٢ 
ــل حوالي ١٢٨  - ٢٠١٣ - ٢٠١٤)، مت حتوي
ــالً خارج العراق البالغ  ألفاً و ١٦٥ حتوي
ــار ٩٩٩ مليون دوالر) منها ١٩  (٢٠٩ ملي
ألف و ٩٣ حتويالً ال يعرف أحد من حولها 
من العراق والبالغ ٧٨ مليار ٥٨٣ مليون 
دوالر!.  وتابع، ان الـ ٧٨ مليار دوالر التي 
ــم أحد ومت  مت حتويلها بدون قيود او اس
ا!وبعض  ــر ٤٨ بنكً ــا للخارج عب أخذه
ــي اقليم  ــا فروع ف ــارف له هذه املص
كردستان ومن ٧٨ مليار دوالر منها ١٠ 
ــون دوالر مت حتويلها  ــارات ٧٨١ ملي ملي
ــي اقليم  ــة مصارف ف ــن خالل اربع م
كردستان.  وتشمل املصارف ما يلي  ، 
ــل ٣ مليارات و ٦١٩ مليون  مصرف أربي
ــمال ٣ مليار ٩١٦  ــرف الش دوالر.   مص
ــتان مليار  مليون دوالر.  مصرف كردس
ــان  ــرف جيه ــون دوالر.  مص و ٩٦١ ملي
ــى أن ما  ــت إل ــار دوالر.  ولف ١٫٢٨٣ ملي
ــه ١٠ مليار و ٧٨١ مليون دوالر  مجموع
ــذه املصارف  ــت من العراق من ه خرج

االربعة دون اسماء مرسليها!. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتاديَّة ، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في  أعلن
. وذكر بيان للدائرة ، أنَّ  ــاً تَّهم بيّنةً أنَّه متَّ خاللهما ضبط (٢٠) مُ ــة، مُ ــوك والديوانيَّ كرك
فريق مكتب حتقيق الهيئة في كركوك، الذي انتقل إلى شركة نفط الشمال، كشف 
ــار النفطيَّة، الفتةً إلى  دين حلماية اآلب ــم صرف أجور املُتعهِّ ــن وجود تالعبٍ في قوائ ع
دي حماية  ــي قوائم صرفٍ ملُتعهِّ تَّهمني بالتالعب ف ــركة مُ في الش وظَّ ضبط (٧) من مُ
(٢٠) بئراً نفطياً، مُشيرةً إلى تزوير تواقيع وصرف أجورٍ باسماء أشخاصٍ ال عالقة لهم 
ــيَّة،  ن فريق عمل مكتب حتقيق القادس ــار البيان إلى، متكَّ ــي الديوانيَّة، أش بالعمل.وف
ــن ضبط (١٣)  ــروع الوطنيّ م ــرور الديوانيَّة  املش ديريَّة م ــى مُ ــام باالنتقال إل ــذي ق ال
نوِّهةً بأنَّ املُتَّهمني  ــهود أثناء تعقيبهم املُعامالت في املُديريَّة، مُ ــخصاً باجلرم املش ش

كانوا يقومون بتعقيب املُعامالت دون توكيلٍ رسميٍّ يُخوِّلُهم القيام بذلك.

العبودي ناقش استكمال كليات الطب ِّـتطلبات االعتمادية الدولية

بغداد / البينة اجلديدة
ابغلت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية 
روزماري دي كارلو ، رئيس اجلمهورية عبد اللطيف رشيد بان 
ــتحدث منصب مستشار للتغيّر واألمن  األمني العام سيس
ــي ، ان ذلك جاء  ــاً للبيان الرئاس ــي العراق. ووفق ــي ف املناخ
ــيد لدي كارلو واملمثلة اخلاصة لألمني  ــتقبال رش خالل اس
ــخارت  ــام لألمم املتحدة في العراق جينني هينيس بالس الع
ــم جلمهورية العراق لدى األمم املتحدة  بحضور املندوب الدائ
ــني محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة املنظمات  محمد حس
ــاس كاظم عبيد.  ــة في وزارة اخلارجية عب ــرات الدولي واملؤمت
ــاف حيث جرى خالل اللقاء، بحث العالقات بني العراق  واض
ــة في العراق  ــا ووكاالتها العامل ــدة عبر بعثته واألمم املتح
ــى أهمية  ــد عل ــث مت التأكي ــا، حي ــف اختصاصاته مبختل
زز حتقيق األهداف  ــز عالقات التعاون بني اجلانبني ومبا يعُ تعزي
ــت الطويل الذي  ــد رئيس اجلمهورية أن الوق املوضوعة.وأك
ــتغرقته فترة االنتخابات وتشكيل احلكومة كانت لها  اس
ــكيل حكومة متثل العراقيني،  نتائج إيجابية من خالل تش
متحدثاً عن نتائج زيارته إلى القمة العربية في اجلزائر وإلى 
قمة املناخ في شرم الشيخ، وانه ملس لدى اجلميع دعمهم 
ــاعد  ــم في أن يلعب العراق دوره املتميز الذي سيس ورغبته
ــدث، عن  ــة.  كما حت ــي املنطق ــتقرار ف ــيخ االس على ترس
ــه مدن العراق،  ــي واالقتصادي الذي تعيش ــتقرار األمن االس
ــيراً إلى اخلطوات التي تتخذها احلكومة إلزالة املظاهر  مش
ــتقرار األمني  ــيداً بـاالس ــكرية من داخل املدن، مش العس
والتطور الذي اطلع عليه عند زيارته إلى محافظتي البصرة 
واملوصل. واشار رشيد، الى السعي احلثيث من قبل األطراف 
ــق البرنامج  ــراع بتحقي ــرار املوازنة واإلس ــية الق السياس
ــكان، وإجناز  ــاع الصحي واإلس ــي تطوير القط ــي ف احلكوم
املشاريع الستراتيجية لتطوير البنى التحتية ملدن العراق.
وتطرق ايضاً الى النازحني وأوضاعهم السيئة، مؤكدا على 
ضرورة تضافر اجلهود لغرض إعادتهم إلى مناطق سكناهم 
ــكل نهائي. بعد توفير الظروف املالئمة وطي هذا امللف بش
وعن التحديات البيئية التي يواجهها العراق كغيره من دول 
ــيد أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها  د رش العالم، أكّ
ــددا على ضرورة  تقلل عوامل التلوث البيئي في البلد، مش
اجناز مشاريعاً استراتيجية من شأنها تعالج موضوع ملف 
ــع دول املنبع للحصول على  ــاه والوصول الى اتفاقات م املي
ــص العالقة بني احلكومة  ــن املياه.وفينا يخ حصة عادلة م
ــنها  ــيد حتس ــتان، بني رش االحتادية وحكومة إقليم كردس
ــائل  ــول الى حلول للمس ــع بالوص ــة اجلمي ــتمر ورغب املس
ــن حقوق جميع  ــتور وتضمم ــة وفق القانون والدس العالق
ــو دعم األمم املتحدة  ــن جانبها، جددت دي كارل العراقيني.م
ــتقرار في  للعراق في مختلف اجملاالت، ومبا يعزز األمن واالس
ــترك في  ــق طموحات العراقيني، والعمل املش البالد ويحق
حسم ملف النازحني والقضايا اإلنسانية األخرى. وأشارت 
ــاص الذي تبديه املنظمة األممية  دي كارلو، إلى االهتمام اخل
بالعراق لغرض مساعدته على مواجهة حتديات تغير املناخ، 
واستعدادها التام للتعاون لتقليل مخاطر اجلفاف وشحة 
ــتحدث  ــني العام لألمم املتحدة سيس ــاه، مؤكدة أن األم املي

منصب مستشار للتغير واألمن املناخي في العراق.

ــني (١٤) و (١٦) اللتي لم  ــا املادت ومنه
ــرار عجيب من قبل رئيس  تنفذا بإص
ــة املُقال ( اياد  هيئة التقاعد الوطني
ــوري) إضافة للحاجة الى تعديل  اجلب
ــون التقاعد  ــرات في قان ــض الفق بع
ــون التعديل األول رقم  ــن قان املوّحدم
(٢٦) لسنة (٢٠١٩) . واضاف الشكري 
ــاة املتقاعدين خالل  أنه مت طرح معان
ــد بغية  ــة التقاع ــم لهيئ مراجعته
ــم التقاعدية والتي  ترويج معامالته
تتمثل بالروتني اململ والفساد اإلداري 

ــدة املتمثلة بوجود  ــاكل العدي واملش
املعقبني والسماسرة الذين يتعاونون 
مع بعض املوظفني في هيئة التقاعد 
ــكري أن رئيس هيئة  ذاتها . وأكد الش
ــيد  ــد الس ــة اجلدي ــد الوطني التقاع
ــا  ــت مل ــيد) أنص ــني رش ــر حس ( ماه
طرحناه بروح املسؤولية وتعهد بأنه 
ــة العقبات  ــل كاف ــعى لتذلي سيس
ــق  ــن وتطبي ــه املتقاعدي ــي تواج الت
ــي مقدمتها (١٤)  ــواد القانونية وف امل
ــرّعة  و (٣٦) و (١٣) بوصفها مواد مش

ــا  ــار عليه ــان وال غب ــل البرمل ــن قب م
ــن مبا  ــب املتقاعدي ــادة روات ــدف زي به
ــش بكرامة ومبا يليق  يؤمن لهم العي
ــم . « البينة اجلديدة»  ــع تضحياته م
ــكرها وأمتنانها لرئيس  ــجل ش تس
ــد  اجلدي ــة  الوطني ــد  التقاع ــة  هيئ
وتتوسم به خيراً وأول فاحتة اخلير هي 
ــرعة لألستماع الى  جعل أبوابه مش
داعمني  املتقاعدين وسنكون  معاناة 
ــن له في كل خطوة يخطوها  ومؤازري

ونأمل أن تأتي البشائر سريعة.
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متابعة / البينة الجديدة
ــيتي»  س ــتر  «مانشس ــق  حق
املطلوب منه بفوزه الكبير على 
بثالثية  «ولفرهامبتون»  ضيفه 
ــه  مهاجم ــجلها  س ــة  نظيف
ــغ  إرلين ــي  النرويج ــي  الدول
ــد املاضي، في  هاالند، يوم األح
ــرين من  املرحلة احلادية والعش
البرمييرليغ، على أمل أن يسدي 
ــتر  ــدود مانشس ــاره الل ــه ج ل
ــد خدمة تبقيه قريباً من  يونايت
أرسنال املتصدر من خالل الفوز 

على األخير الحقا.
ــد  ــب ق اللق ــل  ــدو أن حام ويب
ــى من الهزمية التي تعرض  تعاف
ــتر على  لها في ديربي مانشس
ــي املرحلة  ــان يونايتد ف أرض م

ــوزاً ثانياً  ــة، بتحقيقه ف املاضي
ــجله في  ــد الذي س ــاً بع توالي
منتصف األسبوع ضد توتنهام 
٤-٢ في لقاء مؤجل من املرحلة 

السابعة.
ــاً على  ــادس توالي ــوزه الس وبف
ــون والذي حتقق قبل  ولفرهامبت
ــة  اجلمع ــنال  أرس ــتضافة  اس
ــع من  ــدور الراب ــي ال ــل ف املقب
أن  ــل  قب ــكأس،  ال ــابقة  مس
ــبوع مع  ــا بأس ــه بعده يتواج
توتنهام في الدوري مجدداً، رفع 
ــى ٤٥ نقطة  ــيتي رصيده ال س
في املركز الثاني بفارق نقطتني 
ــيكون  ــذي س ــنال ال ــن أرس ع
ــباني جوزيب  خصم فريق اإلس
ــهر  ــي ١٥ من الش ــوال ف غواردي

ــاراة مؤجلة من  ــي مب املقبل ف
ــرة.وبعد  ــة عش ــة الثاني املرحل
ــى أجواء  ــة عل ــيطرته التام س
ــان  م ــئ  كوف األول،  ــوط  الش
ــيتي على جهوده بافتتاحه  س
ــة ٤٠  الدقيق ــي  ــجيل ف التس

ــذي  ــد ال ــية لهاالن ــرة رأس بك
ــاً لتحويل عرضية  ــى عالي ارتق
البلجيكي كيفن دي بروين في 
شباك احلارس البرتغالي جوزيه 

سا.
ــة مطلع  ــد النتيج ــزز هاالن وع
ــوط الثاني من ركلة جزاء  الش
ــكاي  إيل ــي  األملان ــا  اقتنصه
نونو  البرتغالي  ــن  م غوندوغان 
نيفيش (٥٠)، ثم أكمل الثالثية 
بعد خطأ فادح من احلارس سا 
ــرة للجزائري  ــدى الك ــذي أه ال
ــا ملهاجم  ــرز فمرره ــاض مح ري
ــي  األملان ــد  دورمتون ــيا  بوروس
ــي  ف ــددها  س ــذي  ال ــابق  الس

الشباك (٥٤).

متابعة / البينة الجديدة

ــالم  لإلع ــي  اخلليج ــاد  االحت ــع  أجم
الرياضي، على اختيار الالعب العراقي 
ــب  ــم للمنتخ ــني كمهاج ــن حس أمي
ــن بني الالعبني  ــي» اخلليجي م «الذهب
ــاركوا في بطولة خليجي ٢٥  الذين ش
ــبوع املاضي في  ــت األس التي اختتم

محافظة البصرة العراقية.
ــان  أنه  ــاد اخلليجي في بي ــر االحت وذك
ــكيلة الذهبية للمنتخب  اختار التش
اخلليجي التي ضمت ١١ العباً من خالل 
االستفتاء الفني الذي اقيم خالل دورة 
كأس اخلليج ٢٥ التي اختتمت مبدينة 

البصرة يوم ١٩ كانون الثاني.
ــكيلة املنتخب اخلليجي  وضمت تش
ــى ابراهيم  ــة املرم الذهبي في حراس
ــى منتخب عمان  ــارس مرم اخمليني ح
والذي مت اختياره كأفضل حارس مرمى 

في البطولة.
ــاع اختير أمني بن عدي  وفي خط الدف
ــن، وعلي فائز من  ــن منتخب البحري م
ــني من  ــام األم ــراق، وهم ــب الع منتخ
ــي من  ــب قطر، واحمد اخلميس منتخ

منتخب عمان.
ــعدي  ــط حارب الس ــط الوس وفي خ
ــن منتخب عمان،  وصالح اليحيائي م
ــوان من  ــش وأمجد عط ــم باي وابراهي

ــط الهجوم  ــي خ ــب العراق.وف منتخ
ــر، وهداف  ــد من منتخب قط علي أس
ــن منتخب  ــني م ــن حس ــة أمي البطول
ــاد اخلليجي  ــاد رئيس االحت العراق.وأش
ــي،  ــالم احلبس ــي س ــالم الرياض لالع
ــتفتاء  باجلهود التي بذلتها جلنة االس
الفنية والتي ضمن ابرز جنوم وأساطير 
ــة املتواجدة في  ــدم اخلليجي ــرة الق ك
ــتفتاء  ــى أن االس ــيرا ال البصرة، مش
ــهدت  ــع أعلى املعايير الفنية وش وض
ــي  ــي الذهب ــب اخلليج ــة املنتخ قائم
منافسة كبيرة حيث بلغ عدد الالعبني 
ــا والفروقات تكاد  ــحني ٣٩ العب املرش

تكون متساوية.

متابعة / البينة الجديدة
ــه  لغرمي ــاع  الص ــنال  أرس رد 
مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد 
ــادي اللندني هذا  ــقط الن الذي أس
املوسم وذلك بفوز قاتل ٣-٢ بفضل 
ــاً  ــاه متقدم ــا أبق ــاه، م إدي نكيتي
ــاط على مالحقة  بفارق خمس نق
مانشستر سيتي الفائز بدوره على 
ولفرهامبتون ٣-صفر بفضل ثالثية 
ــد  ــد األح ــغ هاالن ــي إرلين النرويج
ــة ٢١ من الدوري  ــي في املرحل املاض

اإلنكليزي.
وعلى <استاد اإلمارات>، ثأر أرسنال 
ــقطه ٣-١  ــذي أس ــد ال ــن يونايت م
ــرا للمرة  ــرج منتص ــول وخ في/أيل
السادسة عشرة هذا املوسم بعد 
مباراة مثيرة تقلبت فيها النتيجة 
لصالح الفريقني قبل أن يحسمها 
الثاني  الشخصي  بهدفه  نكيتياه 

في الدقيقة األخيرة.
وأحلق أرسنال بضيفه الهزمية األولى 
ــن جميع  ــاراة ضم ــر ١١ مب في آخ
ــارة  ــابقات وحتديدا منذ اخلس املس
ــتون فيال ١-٣ في ٦/تشرين  أمام أس
ــل أن يحقق  ــي الدوري قب ــي ف الثان

ــى التوالي  ــا ٩ انتصارات عل بعده
ــلة توقفت األربعاء على  في سلس
يد كريستال باالس (١-١) في مباراة 

مؤجلة من املرحلة السابعة.
ــنال  ــباني ألرس ــق املدرب اإلس وعل
ــار قائال  ــا على االنتص ميكل أرتيت
ــبورتس» إن  ــكاي س ــبكة «س لش
ــو «العواطف، الكثير  ما يخاجله ه
من الشغف. ال ميكن أن يكون األمر 
ــوط  ــيما الش أفضل من ذلك، الس

الثاني حيث كان األداء ال يصدق».
وتابع «حافظنا على رباطة جأشنا 
ــت ذاته. لم  ــي الوق ــى عزمنا ف وعل
نشعر بالذعر (بعد التخلف). أؤمن 
ــوز. أظهرنا  ــه بإمكاننا الف دائما أن
ــي منطقة  ــح ف ــلوك الصحي الس
ــن الكرة  ــم الوقت لك اجلزاء معظ
ــن احلظ  رفضت الدخول، لكن حلس

دخلت في النهاية».
ــم ألرسنال  وعن أفضل بداية موس
ــاز، قال «إنه  ــي تاريخ الدوري املمت ف
ــث نحن  ــتحق حي ــع ونس ــر رائ أم
ــي نلعب بها،  ــبب الطريقة الت بس
ــن األمور التي  لكن هناك الكثير م

ميكن حتسينها».

ــية وجنح  ــة حماس ــاءت البداي وج
ــه البرازيلي  ــد الذي غاب عن يونايت
كازمييرو لإليقاف الناجم عن تراكم 
ــجيل  ــذارات، في افتتاح التس اإلن
ــط  بالضغ ــرة  الك ــك  افت ــا  بعدم
ــل إلى  ــنال لتص ــن مدافعي أرس م
ــفورد الذي تقدم بها  ماركوس راش
قبل أن يطلقها من خارج املنطقة 
ــدايل  ــارس آرون رامس ــني احل إلى مي

.(١٧)
لكن رد أرسنال جاء سريعا إثر لعبة 
ــت بعرضية  ــزة انته ــة ممي جماعي
ــاكا  ــري غرانيت تش ــن السويس م
ــه في شباك  تابعها نكيتياه برأس
ــد دي خيا  ــباني دافي ــارس اإلس احل
ــجال بذلك هدفه الثامن  (٢٤)، مس
ــاراة خاضها  ــر ٢٦ مب ــر في آخ عش
ــابقات  ــي في جميع املس كأساس
ــع عشر في  (قبل أن يضيف التاس

آخر اللقاء).
وهدأت الوتيرة إلى حد كبير لتبقى 
ــا حتى نهاية  ــة على حاله النتيج
ــوط األول، ثم استهل أرسنال  الش
ــي بأفضل طريقة وبهدف رائع  الثان
ــديدة قوسية  بتس لبوكايو ساكا 

ــة إلى  ــارج املنطق ــا من خ أطلقه
للمرمى  ــى  اليمن األرضية  ــة  الزاوي

.(٥٢)
ــالم  ــد رفض االستس ــن يونايت لك
ــطة  ــريعا بواس ــادل س وأدرك التع
ــاندرو مارتينيس  ــي ليس األرجنتين

الذي استغل كرة فشل رامسدايل 
ــة،  ــة ركني ــن ركل ــا م ــي إبعاده ف
فحولها بطل مونديال قطر برأسه 

في سقف الشباك (٥٩).
وضغط أرسنال بحثا عن استعادة 
ــى دي خيا في  ــدد مرم ــدم وه التق

ــبة، أبرزها تسديدة  أكثر من مناس
ــظ بعدما  ــذي عانده احل ــاكا ال لس
ارتدت تسديدته من الدفاع والقائم 

األمين (٧٠).
ضيوفهم  ــة»  «املدفعجي ــر  وحاص
ــفرة  ــزوا عن فك الش ــم عج لكنه

ــدرب الهولندي  الدفاعية لفريق امل
ــاغ رغم الفرص العديدة  إريك تن ه
ــذي اصطدم  ــاه ال ــا لنكيتي وأبرزه
ــع أرتيتا  ــق دي خيا (٨٤)، ما دف بتأل
إلى الزج بالوافد اجلديد البلجيكي 
ــا عن خطف  ــار بحث لياندرو تروس

الفوز.
ــي  ــباني ف ــا أراده اإلس ــق م وحتق
ــل  توغ ــا  بعدم ــل  القات ــت  الوق
األوكراني أولكسندر زينتشينكو 
ــب كرة  ــرى ولع ــي اجلهة اليس ف
ــى النرويجي  ــت إل ــة وصل عرضي
ــددها،  ــذي س ــارد ال ــن أوديغ مارت
فأكملها نكيتياه بحنكة خلفية 

بساقه (٩٠).
وعلى «استاد االحتاد»، تألق هاالند 
ــجيله ثالثية الفوز لسيتي  بتس

على ضيفه ولفرهامبتون.
ــدو أن حامل اللقب تعافى من  ويب
ــة التي تعرض لها في دربي  الهزمي
ــتر على أرض يونايتد في  مانشس
ــة، بتحقيقه فوزا  املرحلة املاضي
ــجله في  ثانيا تواليا بعد الذي س
ــبوع ضد توتنهام  منتصف األس
ــل من املرحلة  ــي لقاء مؤج ٤-٢ ف

السابعة.
ــا  توالي ــادس  الس ــوز  الف ــي  ويأت
ــيتي على ولفرهامبتون قبل  لس
استضافة أرسنال اجلمعة املقبل 
ــابقة  ــع من مس ــدور الراب ــي ال ف
ــة توتنهام  ــم مواجه ــكأس، ث ال
ــدوري  ال ــي  ف ــبوع  بأس ــا  بعده
ــددا، على أن تكون موقعة ١٥  مج
املقبل ضد «املدفعجية»  الشهر 
ــة  ــة الثاني ــن املرحل ــة م واملؤجل
ــمة جدا في صراع  ــرة حاس عش

اللقب.
وافتتح هاالند ثالثيته في الدقيقة 
ــد عرضية من  ــي بع ٤٠ بكرة رأس
ــن دي بروين، ثم  ــي كيف البلجيك
ــوط  ــع الش ــة مطل ــزز النتيج ع
ــزاء اقتنصها  ــي من ركلة ج الثان
ــان من  ــكاي غوندوغ ــي إيل األملان
البرتغالي نونو نيفيش (٥٠)، قبل 
ــل الـ»هاتريك» بعد خطأ  أن يكم
فادح من احلارس البرتغالي جوزيه 
ــرة للجزائري  ــا الذي أهدى الك س
ــم  ــا ملهاج ــرز فمرره ــاض مح ري
بوروسيا دورمتوند األملاني السابق 

الذي سددها في الشباك (٥٤).
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 فراس الحمداني /١ 

ــوز  ــعبه الف ــراق وش ــارك للع ــدء مب ــادىء ذي ب ب
املستحق. 

وبعد .. سأدخل مباشرة باملوضوع دون مقدمات.   
ــتطاع  ــم  لقد جنح خليجي ٢٥ بالبصرة واس نع
العراق ان ينظم بطولة كأس اخلليج العربي بعد 
ــود من الفراق بينه وبني البطولة  ..   نعم لقد  عق
استطاع العراق ان يثبت بأنه قادر على التنظيم 
ــتطاع ان يؤكد بانه متميز  ..  نعم لقد جنح  واس
ــتطاع ان  ــر من غيره واس ــور العراقي أكث اجلمه

يوصل رسالته الى العالم اجمع  .. 
 الكرم البصري العراقي كان األيقونة التي جتلت 
بال استراتيجات او تدخالت حكومية ال من قريب 
وال من بعيد  ..   الكرم العراقي الذي تناوله االعالم 
ــبقه اليها احد قبلهم  اخلليجي بطريقة لم يس
ــم ان العراق لم يخلو من الضيوف والزوار على  رغ
ــد ان نضع اكثر من  ــنني املاضية (وهنا الب مر الس
ــنعود  ــك س ــط حتت هذه اجلملة) الننا دون ش خ
ــرض حديثنا  ..   ولكن قبلها دعونا  اليها في مع
نتعرض لبعض االسقاطات على هامش املوضوع  

وننقلها كأحداث كما حدثت. 
ــن نظرية املؤامرة قريبا من الواقع.. فان  * بعيدا ع
حفلي افتتاح وختام بطولة كأس اخلليج العربي 
ــر  .. واختيار  ــاح املبه ــال بالنج ل ــرة كُ ــي البص ف
ــل علم  ــالء العيداني ليحم ــل ع ــد البط العقي
ــل  ..  واختيار الطيار  ــراق كان وال اروع وال اجم الع
املغامر فريد لفتة ليمثل شخصية سندباد كان 
ــا بال مجاملة  ــب بحق..وألكون.منصف هو االنس

فإن كل االختيارات كانت اكثر من موفقة. 
ــد ابدى محافظ البصرة  * بعيدا عن اجملامالت لق
اسعد العيداني ورئيس احتاد كرة القدم العراقي 
ــود وكل من  ــس محم ــان ونائبه يون ــان درج عدن
شارك بتنظيم بطولة كأس اخلليج أبدوا جهودا 
حقيقة و منتجة وأعطوا صورة مغايرة لم يألفها 

املواطن عن املسؤال طوال العقدين املاضيني. 
ــل جمعي مدرك  ــور العراقي بعق ــر اجلمه * ظه
حلجم املسؤولية امللقاة على عاتقه في التعاطي 
ــتديرة  ــان الطاولة املس ــع احلدث وكأنهم فرس م
ــكل من اجل  ــن اجل الكل وال ــعار الواحد م بش
الواحد وذلك عبر ارتباطهم كحلقات السلسلة  
بالهدف االسمى لديهم بلسان حال يقول أما أن 

ننجح أو ننجح وال خيار بديل عن النجاح. 
* عني غطا وعني فراش  ..   صارت قصة السندباد 
العراقي وكرم العراقيني التي يرويها  اخلليجيون 
ــا حتى الحفادهم   ــم ويظلون يحكون به البنائه
ــندباد  ــس الن احلكاية جديدة  ..  وال ألن الس ..  لي
ــددت  ــة جت ــل الن القص ــدة  ..  ب ــخصية جدي ش

والسندباد عاد. 
* معركة األسود  ..  كانت هي األخرى مضرب مثل 
ــم الرياضي في كل مباريات  وعنوان اقتداء للعال
ــود الرافدين  ــاهد اس ــو يش ــج وه ــة اخللي بطول
ــة واالداء الفدائي..  ــون االنتصارات املتتالي يحقق
ــرة العراقية  ــان ..  ولعل الغي ــا بعده تف ــانٍ م بتف
صارت هي الفايروس املعدي الذي انتقل الى مدرب 
ــاس  ..  مما جعله ينقل  ــوس كاس املنتخب خيس
ــس الوطني  ــه وخبراته مكللة باحل ــم مهارات له

العراقي وصوال الى حتقيق اللقب . يتبع
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األهم وعزز  ــلونة  حقق برش
ــب  الصع ــوزه  بف ــه  صدارت
ــي ١-٠  ــه خيتاف ــى ضيف عل
ــرة  الثامنة عش في املرحلة 
ــباني لكرة  ــدوري االس من ال

القدم.
ــوة  بق ــلونة  برش ــط  وضغ
ــاراة وجنح في  ــي بداية املب ف
ــيطرته إلى هدف  ترجمة س
ــدري (٣٥)، لكن  ــر بي رائع عب
ــتواه تراجع في الشوط  مس
أي  ــكل  يش ــم  ول ــي  الثان
ــى مرمى  ــورة كبيرة عل خط

الضيوف.
ــي  املنتش ــلونة  برش ــزز  وع
ــكأس  ال ــب  بلق ــه  بتتويج
السوبر احمللية على حساب 
ــدي ريال مدريد  غرميه التقلي
ــي املباراة النهائية في  ٣-١ ف
الرياض، موقعه في الصدارة 
ــعا  ــد ٤١ نقطة موس برصي
الفارق مؤقتا إلى ست نقاط 
ــي حامل  ــادي امللك ــن الن ع
ــل ضيفا  يح والذي  ــب  اللق

على أتلتيك بلباو الحقا.
ــد  ــد رصي ــل جتم ــي املقاب ف
خيتافي الذي أقام العبوه ممرا 
ــادي الكاتالوني  ــرفيا للن ش
قبل بداية املباراة تهنئة على 
ــوبر،  ــه بالكأس الس تتويج
ــي املركز  ــة ف ــد ١٧ نقط عن
ــارة  ــر باخلس ــادس عش الس

الثالثة تواليا والتاسعة هذا 
املوسم.

ــلونة املباراة في  وخاض برش
غياب هدافه الدولي البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي وفيران 
توريس بسبب اإليقاف، وأبقى 
ــافي هرنانديس  ــه تش مدرب
ــطه الدولي  ــى العب وس عل
ــي دي يونغ  ــدي فرنك الهولن
ــع األوروغوياني رونالد  واملداف

أراوخو على دكة البدالء.
ــادي الكاتالوني  الن واحتفل 
بقائده سيرخيو بوسكيتس 
ــز ٧٠٠  ــى حاج ــذي تخط ال

مباراة بألوانه.
ــة  ــر فرص ــت أول وأخط وكان
ــر  اث ــي  الكاتالون ــادي  للن
ــي  للدول ــة  قوي ــديدة  تس
ــان دميبيليه  ــي عثم الفرنس
ــة أبعدها  ــارج املنطق من خ
ــوريا  س ــد  دافي ــارس  احل
ــتتها  ــة قبل أن يش بصعوب

الدفاع (دق٧).
وجرب غافي حظه بتسديدة 
املنطقة  ــارج  ــن خ ــة م قوي
ــوريا (دق  بني يدي احلارس س
ــح بيدري في افتتاح  ٣٠). وجن
ــتغل  ــجيل عندما اس التس
متريرة عرضية رائعة للبرازيلي 
ــا بيمناه من  ــا تابعه رافيني
ــافة قريبة داخل املرمى  مس
في الدقيقة ٣٥. وهو الهدف 
الرابع لبيدري في الدوري هذا 

املوسم.

متابعة / البينة الجديدة

ــدم،  بيانا غامضا  ــاد القطري لكرة الق أصدر اإلحت
ــرمي العبي املنتخب األول،  قرر من خالله إيقاف وتغ
ــراوي، دون توضيح  ــام ال بينهم العراقي األصل بس
ــرة على توديع  ــباب اإليقاف، وذلك بعد مرور فت أس

العنابي لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ مبكرا.
ــري عبر  ــاد القط ــمي لالحت ــاب الرس ــر احلس ونش
ــميا، يعلن فيه عن قرارات  موقع «تويتر»، بيانا رس
ــي، بناء على التقرير  ــة ضد العبي العناب انضباطي
ــل من إدارة املنتخبات الوطنية لكرة القدم،  املرس
ــرارات  ــاءت الق ــة باالحتاد، وج ــة العام ــى األمان إل

كاآلتي:

ــتنادا على ما جاء في البند رقم ٢ من املادة ٢٢  اس
من الئحة احتراف العبي كرة القدم احملليني ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ فقد تقرر اآلتي:
ــن  ١- خصم ٥٠٪ من راتب الالعب عبد الكرمي حس

العب املنتخب الوطني األول .
 ٢- خصم ٥٠٪ من راتب الالعب بسام الراوي العب 

املنتخب الوطني األول .
ــم ٥٠٪ من راتب الالعب محمد وعد العب   ٣- خص

املنتخب الوطني األول.
ــدم وبناء على  ــاد القطري لكرة الق ــا قرر االحت  كم
ــل إدارة املنتخبات الوطنية  ــل من قب التقرير املرس

لكرة القدم اآلتي :
ــن ألجل غير  ــد الكرمي حس ــب عب ــاف الالع  ١- إيق

مسمى.
ــى املادة ٤/٧٧  ــتناداً إل ــررت جلنة االنضباط واس  وق
ــن الئحة االنضباط  ــادة ٣,٢/٩ م ــادة ٤٤ /٢,١ وامل وامل

االتي:
ــن  ــى الالعب عبدالكرمي حس ــر ال ــه حتذي  ١- توجي
وغرامة مالية وقدرها (٢٠٠,٠٠٠  ريال فقط) مائتان 

ألف ريال قطري ال غير .
ــام الراوي وغرامة  ــه حتذير الى الالعب بس  ٢- توجي
ــة وقدرها ( ١٠٠,٠٠٠ ريال فقط) مائة ألف ريال  مالي

قطري ال غير .
ــد وعد وغرامة  ــه حتذير الى الالعب محم  ٣- توجي
ــون ألف  ــة وقدرها (٥٠,٠٠٠ ريال فقط) خمس مالي

ريال قطري ال غير.

متابعة / البينة الجديدة
ــدوري  ال ــدارة  ص ــر  النص ــتعاد  اس
ــرة القدم  ــعودي للمحترفني لك الس
ــه االتفاق في  ــى ضيف ــوزه ١-٠ عل بف
ــه  ملهاجم ــمي  الرس األول  ــور  الظه

كريستيانو رونالدو.
ــكا هدف النصر بضربة  وأحرز تاليس
ــي الدقيقة ٣١.وبهذا الفوز رفع  رأس ف
ــى ٣٣ نقطة من ١٤  ــر رصيده إل النص
ــة واحدة على  ا بنقط ــاراة متقدمً مب
ــل اللقب والذي خاض ١٥  الهالل حام

مباراة.
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وكاالت / البينة الجديدة
كشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، 
ــد املاضي ، عن توقعه انخفاض النمو  االح
االقتصادي العاملي في الفترة ما بني عامي 
ــتمرار التضخم  ــبب اس ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، بس

وانخفاض االستثمار.
ــن مالباس  ــتي» ع ــت وكالة «نوفوس ونقل
ــيكون تباطؤا طويل  ــه: «أعتقد أنه س قول
ــتمرار التضخم،  ــو اس ــبب ه األمد.. الس
ــتثمار اجلديد الذي يحدث  وانخفاض االس
ــدة عام  ــى األمام مل ــرت إل ــل، إذا نظ بالفع
ــا  ــن الصعب أن ترى انتعاش ــني، فم أو عام
ــيتكون تباطؤ  ــرا.. في ٢٠٢٣-٢٠٢٤، س كبي

في التنمية االقتصادية».
ــى إنفاق أموالها  كما حث دول العالم، عل
ــد  ــكل أكثر كفاءة، قائال: «عليكم ش بش
ــابق، توقع أكثر من  األحزمة». وفي وقت س
ــي املنتدى  ــني البارزين ف ــف االقتصادي نص
ــوس» أن تواصل  ــي «داف ــادي العامل االقتص
ــم  التضخ ــتويات  مس ــة  مواجه ــا  أوروب

املرتفعة خالل العام اجلاري ٢٠٢٣.
ــق  يتعل ــا  «فيم ــدى:  املنت ــان  لبي ــا  ووفق
ــني وجود  ــار االقتصادي ــم يرى كب بالتضخ
ــبة  ــرة بني املناطق، وتبلغ نس فروقات كبي
اخلبراء الذين يتوقعون تضخما مرتفعا في 

أوروبا في العام ٢٠٢٣ نحو ٥٧٪».

وكاالت / البينة الجديدة
ــني أمير عبد اللهيان، األحد  قال وزير اخلارجية اإليراني حس
املاضي ، إن احتمال انسحاب بالده من معاهدة عدم انتشار 
ــي  ــلحة النووية (NPT) أمر وارد، إضافة إلى طرد مفتش األس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقدم االحتاد األوروبي 

على وضع احلرس الثوري على الئحة املنظمات اإلرهابية.
ــارس نيوز»  ــة أنباء «ف ــرته وكال ــي تصريح نش ــاء ذلك ف ج
ــأن قراره جتاه أي خطوة  اإليرانية عقب اجتماع للبرملان بش

أوروبية ضد احلرس الثوري.
ــه أعد خطة  ــة مغلقة أن ــان اإليراني في جلس ــن البرمل أعل
ــلحة التابعة  ــران مبوجبها القوات املس ــتعتبر إي طارئة س

لدول االحتاد األوروبي «منظمات إرهابية».
ــحاب إيران  ــن إمكانية انس ــر اإليراني ع ــؤال الوزي وعند س
ــي الوكالة  ــار النووي وطرد مفتش من معاهدة حظر االنتش

ــاد األوروبي، قال: «إذا  ــة للطاقة الذرية كرد على االحت الدولي
ــم يصححوا  ــاه العقالنية ول ــرك األوروبيون في جت ــم يتح ل

مواقفهم، فإن أي احتمال لرد إيران سيكون متخيالً».
ــة اليوم األحد أنه  ــة مغلق وأعلن البرملان اإليراني في جلس
ــتعتبر إيران مبوجبها القوات املسلحة  أعد خطة طارئة س

التابعة لدول االحتاد األوروبي «منظمات إرهابية»، في حال مت 
وضع احلرس الثوري على الئحة

ــر وزير اخلارجية اإليراني أن «القرار الذي اتخذه البرملان  واعتب
ــزم احلكومة اإليرانية،  ــوف تل اإليراني اليوم واخلطة التي س
ــيحدث تغييرات عميقة وله آثار  ــيكون إجراءً مضادًا، س س

مهمة».
ــي احملادثات التي أجريتها مع جوزيف  وقال عبد اللهيان: «ف
ــي، ووزير  ــة لالحتاد األوروب ــة اخلارجي ــل، رئيس السياس بوري
ــويدي بصفته الرئيس الدوري لالحتاد األوروبي،  اخلارجية الس
ــعيان إلى تنفيذ هذا القرار، وهذا القرار  صرحا بأنهما ال يس

ما هو إال تعبير عن مشاعر جزء من نواب البرملان األوروبي».
ــروع  ــس املاضي، على مش ــي، اخلمي ــان األوروب ــق البرمل وواف
ــة «املنظمات  ــرس الثوري في قائم ــو إلى إدراج احل قرار يدع

اإلرهابية» التابعة لالحتاد األوروبي.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة أن  ــة الياباني ــت وزارة اخلارجي أعلن
ـــ ٢٦٢ مولدا  ــو زودت أوكرانيا ب طوكي

كهربائيا.
ــان امس االثنني:  وقالت الوزارة في بي
ــة التحتية في  ــار البني ــبب دم «بس
ــاع التيار  ــا أدى إلى انقط أوكرانيا، م
ــع، قررت  ــي على نطاق واس الكهربائ
ــر ٢٦٢ مولدا  ــان توفي ــة الياب حكوم

حلماية حياة الشعب األوكراني، الذي 
مير بشتاء بارد صعب».

ــلمت  س ــان  الياب أن  ــى  إل ــارت  وأش
أوكرانيا ٢٥ مولدا في كانون االول من 
العام املاضي، و٢٣٧ مت إرسالها في ١٤ 

كانون الثاني اجلاري.
ــوزارة أن هذه املولدات يتم  وأضافت ال
ــركات املسؤولة عن  ــليمها للش تس
إمدادات الكهرباء والتدفئة والغاز في 

أوكرانيا لتوفير الطاقة.

وكاالت / البينة الجديدة

ــا  ــة، إنه ــرطة األمريكي ــرت الش ذك
ــي قاعة  ــق النار ف ــرت على مطل عث
ــارك في والية  ــص في مونتيري ب للرق

كاليفورنيا، ميتا في مركبة بيضاء.
ــرون  ــخاص آخ ــرة أش ــب عش وأُصي
ــالق النار  ــروح في إط ــى األقلّ بج عل
ــوائي في مونتيري بارك والذي  العش
ذه املسلّح الذي وصفته الشرطة  نفّ

بأنه رجل آسيوي.
وكانت الشرطة قد طاردت في جنوب 
كاليفورنيا األحد املشتبه في تنفيذه 
ــفرت عن  عمليّة إطالق النار التي أس
ــخاص في مرقص  ــرة أش مقتل عش
خالل احتفاالت رأس السنة القمريّة 

اجلديدة.
ــرطة  ــاردة، حاصرت الش وخالل املط
ــال  ــرب رج ــم اقت ــاء. ث ــة بيض مركب
ــديد من املركبة.  ــرطة بحذر ش الش
ــس برس،  ــور لوكالة فران ــر ص وتُظه
م املركبة.  وجود جثة هامدة في مقدّ
ــوس أجنليس تاميز  ونقلت صحيفة ل
ــرطة، أن السائق  عن مصدر في الش

أطلق النار على نفسه.
ــرطة  ــابق، قال قائد ش ــي وقت س وف
ــتخدم  لوس أجنليس روبرت لونا «نس
كلّ املوارد للقبض على هذا املشتبه 
ــد أنّها إحدى  ــة) نعتق ــه في (قضيّ ب

أبشع القضايا في املقاطعة».
ولفت لونا إلى أن الشرطة استجابت 
ــاعة ١٠,٢٢  ملكاملات طوارئ عند الس

ــدت  ــي ووج ــبت  املاض ــاء الس مس
ــرعني من  ــون مس ا يخرج ــخاصً أش

املكان.
وأضاف «لألسف أعلن عناصر اإلطفاء 

مقتل عشرة ضحايا في املوقع».

ــى هم  ــؤولون أنّ القتل ــح مس وأوض
ــة رجال، بدون  ــاء وخمس خمس نس

إعطاء أعمارهم وال أسمائهم.
وأشار لونا إلى جرح عشرة أشخاص 

على األقلّ حالة بعضهم حرجة.
ــي جو بايدن  ــب الرئيس األمريك وكت
على تويتر إنه وزوجته جيل «يصلّيان 
ــوا في إطالق  رح تلوا وجُ ــن قُ ألرواح م
ــة في  ــة املاضي ــي الليل ــار الدام الن
ــب  ــا «أراق ــارك»، مضيفً ــري ب مونتي

الوضع عن كثب».
ــور على جثة  ــالن عن العث وبعد اإلع
مطلق النار، أصدر بايدن أمرا بتنكيس 
األعالم في جميع أنحاء البالد تكرميا 

لضحايا عملية إطالق النار.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــد املاضي ، عن  أعلنت الهند، االح
ــون الثاني اجلاري  ــدء في ٢٦ كان الب
باستخدام لقاح iNCOVACC ضد 
ــا يعطى عن  ــروس كورون عدوى في
ــق األنف، وهو من إنتاج وطني،  طري
ــركة Bharat Biotech. ويتزامن  لش

ذلك مع العيد الوطني للهند.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، 
ــك للصحفيني،  ذل ــال  إي ــنا  كريش
ــنا  ــاة NDTV عن كريش ــت قن ونقل
قوله:» في ٢٦ كانون الثاني، اليوم 

الوطني، سيتم اإلعالن رسميا عن 
ــاح األنف ضد  ــتخدام لق ــدء اس ب

عدوى كوفيد».
وفي كانون االول من العام املاضي، 
وافقت وزارة الصحة ورعاية األسرة 
في الهند على إدراج هذا الدواء في 
ــم كجرعة معززة  التطعي برنامج 

للبالغني (١٨ سنة فما فوق).
أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا 
 Covaxin ــة الصنع بلقاحات هندي
ــم اآلن تلقي  أو Covishield ميكنه

لقاح األنف كجرعة منشطة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة االحتادية إن عطال كبيرا  قالت وزارة الطاق
ــبكة الكهرباء بباكستان تسبب في  في ش
ــتوى البالد في  ــاع الكهرباء على مس انقط

ساعة مبكرة من صباح  امس االثنني.
ــا للمعلومات  ــي بيان «وفق ــت الوزارة ف وقال
األولية تعرضت الشبكة الوطنية النخفاض 
ــدوث عطل كبير.  ــبب في ح الترددات مما تس

وهناك عمل سريع إلصالح الشبكة».
ــاء عن  ــاع الكهرب ــل بانقط ــبب العط وتس
ــالم آباد، ومدن  ــتانية، إس العاصمة الباكس
ــي والهور، وفقا  ــية أخرى مثل كراتش رئيس

ملوقع «ذا نيوز» اإلخباري في باكستان.

وانقطع التيار الكهربائي الرئيسي في البالد 
ــاعة ٧:٣٠ صباحا بالتوقيت  في حوالي الس
ــبب عطل  احمللي، وقالت وزارة الطاقة إنه بس

واسع النطاق في نظام الطاقة.
ــعى لصيانة  ــوزارة أن أطقمها تس واكدت ال

األعطال بأقصى سرعة ممكنة.
ــر أنها بدأت  ــور على تويت ــت في منش وتابع
ــبكة في الورساك  العمل في محطات الش

وإسالم آباد وبيشاور.
ــرة الثانية في  ــذه هي امل ــر املوقع أن «ه و ذك
غضون ثالثة أشهر التي تتعرض فيها البالد 

النهيار كبير في شبكة التيار الكهربائي».

وكاالت / البينة الجديدة

ــمع صوت انفجار خالل بث  س
اللبنانية  ــة  مباشر للمؤسس
لإلرسال (إل بي سي أي)، مساء 
ــق  ــني وف ــي ، وتب ــد املاض األح
التي أشار  التحقيقات األولية 
إليها موقع إل بي سي أي، أنها 
ــة عن إلقاء قنبلة من قبل  ناجت
ــى دراجة  ــا عل ــخصني كان ش

نارية نارية.
ــام املبنى  ــت القنبلة أم وألقي
ــيارات،  ــد مواقف الس ــي أح ف
ــى  عل ــرار  األض ــرت  واقتص

املاديات.
من جهتها، أصدرت املؤسسة 
ــال بيانا أكدت  اللبنانية لإلرس
ــرا  ــتكون «منب ــا س أنه ــه  في
ــن لبنان»،  ــة والدفاع ع للحري
ــا باألجهزة  ــيرة إلى ثقته مش
ــرت  باش ــي  «الت ــة  األمني

حتقيقاتها فورا».
ــل  ــدث ردات فع ــتدعى احل اس
ــمية، فقال رئيس حكومة  رس
ــة  اللبناني ــال  األعم ــف  تصري
جنيب ميقاتي أن «التحقيقات 
ــة  ملعرف ــتتكثف  س ــة  األمني
ــا  ــادث»، مضيف ــات احل مالبس

ــؤول  املس ــالم  اإلع ــة  «حري أن 
ستبقى مصانة». 

ــر  وزي ــتنكر  اس ــه،  جهت ــن  م
ــاد املكاري  ــالم اللبناني زي اإلع
احلادث، مشددا على أن « وحرية 
ــتبقى مصانة».أدان  اإلعالم س
ــة،  اللبناني ــة  الصحاف ــادي  ن
ــن، وإعالميون من  ونقابة احملرري
أجل احلرية، إلقاء القنبلة أمام 

املؤسسة اإلعالمية.
يذكر أن فريق إعداد برنامج «تعا 
ــل»، خصوصا محمد  قلو بيزع
الدايخ وحسني قاووق (املمثالن 
الرئيسيان في البرنامج)، تلقى 

تهديدات هاتفية وعلى مواقع 
باإليذاء  ــي  االجتماع التواصل 
ــث احملتوى الذي  والقتل، بعد ب
ــة  «اللغ ــق  الفري ــه  في ــد  يقل
الشيعية» على شاشة «إل بي 
سي أي»، وذلك حسب ما أفادا 
ــجل  في فيديو توضيحي مس
بعد احللقة التي خلقت بلبلة 
ــي. واعتبر  ــارع اللبنان في الش
ــل إليه لبنان  ــا أن «ما وص مهن
ــد حرية التعبير هو  على صعي
ــي خالل  نتيجة لتطور سياس
ــت  فبات ــة،  املاضي ــنوات  الس
الكبرى،  ــية  السياس األحزاب 

تساوي بني احلزب والطائفة».
وقال إن «هناك محاولة لوضع 
ــه ال يجوز  ــر، وأن ــوط حم خط
التكلم عن الطائفة، وأن احلزب 
ــموح داخل  ــا هو مس يحدد م
ــوط  ــاوز خلط ــه، وأي جت طائفت
ــره جيوش  إث ــرك  ــزب، تتح احل
ــرد خارج  ــة على املغ إلكتروني

السرب».
ــهد  ــار مهنا إلى أن «مش وأش
ــالم متناقض، فمن  ــة اإلع حري
ــرأة في  ــاك إبداع وج جهة هن
ــر احملرمات. إال أن مستوى  كس

محاوالت القمع تزيد».

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  الرئي ــن  ــرب م ــف مق ــال حلي ق
الروسي، فالدميير بوتني، األحد املاضي 
ــلحة هجومية  ، إن إمداد كييف بأس
ــأنها تهديد األراضي الروسية  من ش
ــة ويجعل  ــى كارثة عاملي ــيؤدي إل س
احلجج املناهضة الستخدام أسلحة 

الدمار الشامل واهية.
وحذر فياتشيسالف فولودين، رئيس 
ــا)  ــي (الدوم ــواب الروس ــس الن مجل
ــات املتحدة وحلف  من أن دعم الوالي
ــي ألوكرانيا سيقود  ــمال األطلس ش

ــب  العالم إلى «حرب مروعة»، بحس
ما نقلت رويترز.

«إذا  ــرام  تلغ ــق  تطبي ــى  عل ــب  وكت
ــمال  ــنطن ودول حلف ش قدمت واش
ــتخدم  ستس ــلحة  أس ــي  األطلس
لضرب مدن ومحاولة االستيالء على 
ــيؤدي ذلك إلى إجراءات  أراضينا.. فس
ــلحة أكثر  ــتخدام أس انتقامية باس

قوة».
ــاق  تس ــي  الت ــج  «احلج ان  ــاف  وأض
بشأن عدم استخدام القوى النووية 
ــامل في  ــلحة دمار ش ــن قبل ألس م

صراعات محلية ستكون واهية، ألن 
ــم تواجه من قبل وضعا  هذه الدول ل
ــه ثمة تهديد ألمن مواطنيها  كان في

وسالمة أراضيها».
وتعهد حلفاء غربيون بتقدمي أسلحة 
مبليارات الدوالرات ألوكرانيا األسبوع 
ــوا في إقناع  ــي، إال أنهم أخفق املاض
ــراض على  ــحب حق االعت أملانيا بس
ــارد القتالية  ــات ليوب ــا بدباب إمداده
ــدى  ل ــودة  املوج ــع،  الصن ــة  أملاني
ــا  فيم ــف  احلل دول  ــن  م ــة  مجموع
ــى أوكرانيا موافقة  يتطلب نقلها إل

من برلني.
ــليم  «تس أن  ــن  م ــن  فولودي ــذر  وح
ــف  ــام كيي ــة لنظ ــلحة هجومي أس

سيؤدي إلى كارثة عاملية».
ــن بعد تهديد  ــي تعليقات فولودي تأت
مماثل أطلقه األسبوع املاضي، دميتري 
ــي  ــف، رئيس الوزراء الروس ميدفيدي

السابق ورئيس البالد السابق.
ــف، اخلميس  ــال دميتري ميدفيدي وق
املاضي، إن «هزمية قوة نووية في حرب 
ــا نووية»،  ــعل حرب ــة قد تش تقليدي
ــكرية  ــى احلملة العس ــارة إل في إش

ــنها بالده في أوكرانيا. وفي  التي تش
ــرام للتعليق على  ــور على تلغ منش
دعم حلف شمال األطلسي للجيش 
ــب ميدفيديف «القوى  األوكراني، كت
ــي صراعات  ــر أبدا ف النووية ال تخس

كبرى يتوقف عليها مصيرها».
ومساء اجلمعة املاضي ، اعتبر الرئيس 
ــكي، أن  األوكراني، فولودميير زيلينس
ــوى أن ترسل الدول  «ال خيار آخر» س
ــى بالده،  ــة إل ــات ثقيل ــة دباب الغربي
ــفه ملوقف أملانيا احلذر  معربا عن أس

في هذا الشأن.
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ــني واالعالميني  ــن املثقفني والفنان ناقش عدد م
فكرة كيفية زج الطاقات الشبابية في فعاليات 

وانشطة اجملالس الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها منتدى ارض بابل 
الثقافي في قاعة احد مطاعم منطقة اليرموك 
ــي وادارها الزميل  ــاء االحد املاض في الكرخ مس

محمد اسماعيل.
ــدوة بكلمة ترحيبية من قبل عميدة  وابتدأت الن
ــي التي اوضحت  ــدى الزميلة جيهان الطائ املنت
فيها ان الهدف من الندوة تنظيم حوارية مباشرة 
ــس البغدادية  ــة اجملال ــاء رابط ــس واعض مع رئي
ــني  ــني واالكادميي ــن املثقف ــة م ــة ونخب الثقافي
والفنانني والشعراء واالعالميني ملناقشة كيفية 
ــاطات وفعاليات  ــبابية في نش زج الطاقات الش
اجملالس واملنتديات الثقافية بشكل عام ومحاولة 

االقتراب من تفكيرهم وما يتطلعون له ..
وحتدث في الندوة حشد من املشاركني فيها كان 
ــادي عميد  ــعيد عبد اله ــن بينهم الدكتور س م
ــرج الدكتور  ــة اجلامعة االهلية ، واخمل ــة دجل كلي
ــس البغدادية  ــة اجملال ــون  ورئيس رابط ــي حن عل
ــة  ــي والزميل الربيع ــم  ــادق جاس ــة ص الثقافي
ــناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيني  س
ــرحية الدكتورة عواطف  العراقيني والفناة املس
ــعبيني / املركز  ــم ورئيس جمعية االدباء الش نعي
ــلطاني ، والدكتورة  ــداي الس ــاعر ع ــام الش الع
ــية في كلية اعالم جامعة  جناة الزغبي التدريس
بغداد ، والدكتور صالح الزبيدي وصنگول چابوك 
عضو مجلس احلكم السابق ، والدكتورة انتظار 
ــي واعضاء الهيئة  ــة مبارك ، وانوار التميم جمع
ــس البغدادية الثقافية كل  اإلدارية لرابطة اجملال

ــال والدكتور  ــامي هي ــيقار س ــن الزمالء املوس م
منصور السوداني وثامر الكرم وغيرهم ..

ــباب في تنمية  الذين اكدوا على اهمية دور الش
ــرف وضرورة  ــي في هذا الظ ــاء اجملتمع العراق وبن
ــن  ــع م ــبابي الواس ــاع الش ــذا القط ــة ه حماي
ــوة احلكومة الى  ــاول اخملدرات ، ودع االنحراف وتن
ــي كانت  ــباب الت ــى مراكز الش ــاة ال ــادة احلي اع
تقوم بتشجيع ودعم مواهب الشباب الرياضية 
ــن طرح  ــالً ع ــة ، فض ــة واملهني ــة واالدبي والفني
ــات التي تصب في  ــن االفكار واملقترح الكثير م
نهاية املطاف لتوجيه الشباب الى ما يخدمهم 
ــاركني في  ــم.. بعدها توجه املش ــدم وطنه ويخ
ــذي دعت له  ــاء ال ــام العش ــاول طع ــدوة لتن الن
ــدة املنتدى على  ــي عمي ــان الطائ ــة جيه الزميل

شرف اجملالس الثقافية ومن شارك في الندوة ..

ــليم) في  ــواد س ــهدت قاعة ( ج ش
ــارع  الثقافي بش ــدادي  البغ ــز  املرك
ــة لتوقيع  ــة ثقافي ــي اصبوح املتنب
ــن  ع ــاب  كت ــن  م ــى  االول ــخ  النس
ــيد من  الصحفي الراحل حميد رش

تاليف كرميته (رجاء ).
وأقيمت االصبوحة قبل ظهر اجلمعة 
ــة الصحفية  ــي وادارتها الزميل املاض
ــة  ــدأت بكلم ــي ابت ــر والت ــل صق ام
تعريفية من قبل مؤلفة كتاب ( حميد 
ــيد .. كما يراه االعالميون) كرميته  رش
ــيد التي  ــاء حميد رش ــة رج االعالمي
ــت فيها انها كانت اصغر اوالد  اوضح
ــات احملتفى به ، وعندما انتقل إلى  وبن
ــوار ربه / ١٩٦٩ كانت طفلة صغيرة  ج
ــخصية والدها  ــر مالمح ش لم تتذك
ــه ووفاء منها  ــا كابنت ــزازاً منه ، واعت
ــب جداً ان تقوم  له وجدت من املناس
ــتذكاري  ــذا الكتاب االس ــف ه بتالي
ــن  ــد م ــع  العدي ــت بجم ــث قام حي
ــهادات والذكريات عن والدها من  الش

قبل زمالئه ومعاصريه ومجايليه..
ــي االحتفالية العديد  بعدها تليت ف
ــوراردة من  ــهادات املهمة ال ــن الش م
ــد االلكتروني منها  معارفه عبر البري
ــي  ــي العراق ــن الصحف ــهادات م ش
املغترب خالد احللي ومحسن حسني 

وداوود عبد اجلبار ..
ــا تناوب عدد من الزمالء في القاء  فيه
ــن الراحل  ــتذكارات ع ــهادات واس ش
ــور الذي حضر  ــام اجلمه ــاً ام حضوري
ــة الذين كان منهم كل من  االحتفالي
ــري رئيس حترير  ــل مفيد اجلزائ : الزمي
ــعب الذي عمل مع  جريدة طريق الش
حميد رشيد في نهاية العهد امللكي 
ــعب البغدادية التي كان  بجريدة الش
يرأس حتريرها املرحوم يحيى قاسم ..

وحتدث ايضا الصحفي والفنان جمال 
ــام بتصميم  ــن العتابي الذي ق حس
وخط غالف الكتاب ، واستذكر موقفاً 

ــجينا في  ــن احملتفى به يوم كان س ع
ــن  ــده حس ــع وال ــوت م ــل الك معتق
ــن الزعيم  عبد الكرمي  العتابي في زم
ــيد يعد  ــم الذي كان حميد رش قاس

نفسه من انصاره ..!
ــي االحتفالية الزميل  ــدث ايضا ف وحت
ــيراً الى  ــي مش ــد احلل ــي زي الصحف
ــع حميد  ــدة جمعته م ــف عدي مواق
ــرب  الع ــدة  جري ــي  ف ــواء  ــيد س رش
ــي جريدة الثورة التي  البغدادية ، او ف
ــة صحفية له قبل  ــت اخر محط كان

رحيله االبدي .
ــميران  ش ــة  الزميل ــت  قدم ــا  فيم

ــهادة اخرى بينت فيها  ــو ش عوديش
ــا ( رجاء ) كرمية  ــجيعها لزميلته تش
احملتفى به والدها في جمع املعلومات 
ــه  اصدقائ ــن  م ــا  بوالده ــة  اخلاص
ومعارفه وتهيئتها لطبعها في كتاب 

استذكاري وهذا ما حصل فعالً ..!!
ــهادة قصيرة  وقدم عادل العرداوي ش
عن الراحل الذي عاصره لفترة قصيرة 
ــود كرميته  ــاد بجه قبل رحيلة ، واش

(رجاء) الستذكار والدها ..
ــد عزيز  ــاض مجي ــاعر ري ــدم الش وق
مقطوعة شعبية قصيرة باملناسبة..

فيما قدمت كرميتا حميد رشيد ( ليلى 
واسماء ) بعض الذكريات العذبة عن 
ــان والرعاية الذي  والدهما ومبلغ احلن

ــي  ــه ف ــة ب ــراد العائل ــط اف كان يحي
حياته ..

ــيد كان  ــوم حميد رش ــر ان املرح يذك
ــرز الصحفيني  ــه من اب ــد في زمان يع
العراقيني من حيث التمكن واملهنية 
ــل ومنوذجاً للعصامية حيث  في العم
استطاع ان يتعلم اللغتني االنگليزية 
ــكل  وتكلماً بش ــية كتابة  والفرنس
ذاتي من دون ان يدخل معهداً لتدريس 
ــي  ــل كان ف ــني ، ب ــني املذكورت اللغت
ــينات والستينات من  صحف اخلمس
ــرم يعد من ابرز مترجمي   القرن املنص
ــة العراقية ، واالهم من ذلك  الصحاف
ــي وكالة  ــد كان ايضاً من مؤسس فق

االنباء  العراقية في عام / ١٩٥٩.
ــر العراقي  ــر االحتفالية املفك وحض
ــد من  ــعبان وحش ــني ش ــد احلس عب
ــاب واالعالميني ورواد  ــني والكت املثقف
ــراد من عائلة  ــس البغدادية واف اجملال

احملتفى به .
وفي نهاية االحتفالية قامت الزميلة 
ــيد بتوقيع مجموعة  رجاء حميد رش
ــخ كتابها اجلديد الذي وزعته  من نس
ــي االحتفالية  ــاركني ف ــة للمش هدي

احياءاً لذكرى والدها الراحل.

*تصوير :موسى الجواهري

ــدى الصيد الثقافي  ضيّف منت
ــور  املنص ــي  ف ــن  الكائ ــره  مبق
ــبوعية  ــداد في ندوته االس ببغ
ــبت  ــاء الس ــي عقدها مس الت
املاضي االكادميي الدكتور معتز 
عبد الستار الدباس االستاذ في 

كلية العلوم /جامعة بغداد .
ــي  ــاس ف ــور الدب ــى الدكت والق
ــد  حام ــا  اداره ــي  الت ــدوة  الن
محاضرة  ــي  القيس مصطفى 
ــات  واخلزان ــدود  (الس ــوان  بعن
ــة  دجل ــاه  مي ــح  ش ــباب  واس
ــات واحللول )  ــرات / املعاجل والف
كشف فيها عن حجم ومواقع 
ــم  ــات والنواظ ــدود واخلزان الس
ــطحات  واملس ــرات  والبحي
ــع عرض  ــي العراق م ــة ف املائي

ــدود  صوري عن مواقع تلك الس
ــا  ودوره ــة  املائي ــطحات  واملس
وخدماتها وواقع عملها احلالي 
ــوب القيام له من وزارة  ومامطل
ــحة  ــة ملعاجلة ش ــوارد املائي امل
ــا بلدنا  ــاه التي يعاني منه املي
ــرات املناخية التي  ــراء التغي ج
ــحة  تعصف بالعالم اليوم وش
ــالت دول اجلوار  ــار وتعام االمط
معنا خاصة الدول اجلارة تركيا 
ــرات ذلك  ــوريا وتاثي ــران وس واي
على احلصة املائية الشحيحة 

التي تصل بلدنا ..
ــر  ــرى نه ــاس مج ــرح الدب وش
ــي  االراض ــه  ــن دخول م ــة  دجل
العراقية في نقطة فيشخابور 
ــوك حتى مصبه  ده مبحافظة 

في القرنة حيث يلتقي النهران 
ــكال  ليش ــاك  هن ــان  العظيم
ــب  تص ــذي  ال ــرب  الع ــط  ش

ــي نهاية االمر  مياهه العذبة ف
ــلط  ــج العربي ، وس ــي اخللي ف
ــير نهر الفرات  الضوء على مس

ــي تركيا ودخوله  من منبعه ف
ــا  وبعده ــورية  الس ــي  االراض
ــي العراقية عند  دخوله االراض

االنبار  القائم مبحافظة  مدينة 
ــي  ــاً ليلتق ــداره جنوب ــم انح ث
بشقيقه دجلة في القرنة كما 

ــف بالتفصيل  مر ذكره .. وكش
، املهام التي تقوم بها السدود 
ــة  الواقع ــة  املائي ــات  واخلزان
ــن وحجم  ــار النهري على مس
ــاه  ــن املي ــة م ــا اخلزني طإقته
ــة التحكم بها ومواقع  وكيفي
ــآت احليوية وضرورة  تلك املنش
ــا واحلفاظ  ــا وصيانته تاهيله
ــى الثروة  ــا للحفاظ عل عليه
ــحة  املائية من النضوب والش
ــب عملية توعية  ــي تتطل والت
ــة  ــة ومتواصل ــف فاعل وتثقي
ــدم  ــى ع ــث عل ــه واحل للتنبي
ــن دون  ــدر املياه م ــر وه التبذي
معرفة ان ذلك يشكل تهديدا 
ــي  ــاة ف ــة واحلي ــرا للبيئ خطي
ــد ان انهى الدباس  ــا .. وبع بلدن

ــه  علي ــت  انهال ــه  محاضرت
ــارات من  املداخالت واالستفس
ــدوة الذين  ــي الن ــاركني ف املش
ــب  غال ــن:  م كل  ــم  منه كان 
ــي  ــود املياح ــي ومحم العنبك
وعادل العرداوي وهاشم احلميم 
ــدي ولطيف جاسم  ورزاق االس
وعبد الرشيد احلكيم والدكتور 
ــدي واميان والدكتور  عقيل الزبي
ــزاز والدكتور محمد  ــال الب جم
ــق اخلطيب  ــاج حمود وموف احل
ــدي  العبي ــم  ابراهي ــور  والدكت
ــد  احم ــان  عدن ــدس  ،واملهن
ــوم والدكتور وميض وحامت  مظل
احلمداني ، وعبد الكرمي الزبيدي 
وكاظم هالل البدري وغيرهم..)

قاعة املركز الثقايف البغدادي بشارع املتنبي

احتفالية بتوقيع النسخ االوىل من كتاب عن الصحفي ( محيد رشيد كام يراه االعالميون)

يف منتدى الصيد الثقايف باملنصور

حمارضة عن ( اخلزانات والسدود وأسباب شحّ املياه يف دجلة والفرات / املعطيات واحللول 

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــا الصباحي  ــة الفضائية في برنامجه ــاة العربي ضيفتني قن

ــون الثاني/  ــد ٢٢/ كان ــوم االح ــة ) لي ــاح العربي ــي ( صب اليوم

ــاعت  ــفة ش ٢٠٢٣ ، وكان محور احلديث فيها عن ظاهرة مؤس

ــي بذلك ( العبث  ــي حياتنا اليومية واعن ــنوات خلت ف منذ س

ــواخص  ــض النُصب والش ــه بع ــرض ل ــذي تتع ــويه) ال والتش

ــة بغداد وفي غيرها من مدننا العراقية  التذكارية في العاصم

االخرى مع االسف..

وحري بنا ونحن نتاول هذا املوضوع املهم وننبه لنتائجه اخلطير 

ــاري لعاصمتنا  ــوية املنظور اجلمالي واملعماري واحلض في تش

ــاءة  ــض العابثني واجلهلة من عمليات اس ــا مايقوم به بع ، امن

ــواخص الوطنية ، امنا هو مخالف  ــويه لتلك الرموز والش وتش

ــكل  ــني املرعية التي تنص بش ــة والقوان ــراف االجتماعي لالع

ــورط ويقدم على  ــة كل من يت ــه على عقوب ــح ال لبس في واض

ــواخص  ــوية الذي يلحق بتلك الرموز والش ذلك العبث والتش

التذكارية ، وهذا مانص عليه قانون العقوبات العراقي ..

ــاءة لنصب الشاعر العراقي الكبير ( عبد  فمثالً من يقبل االس

احملسن الكاظمي ) املتمثلة بنزع العصا التي يحملها في يده 

للتوكأ عليها ، وتكسيرها او سرقتها الخ  الكثر من مرة.. !

وكذلك من يقبل تهشيم اصابع الشاعر الشهير ابو نواس اي 

ــخبطة) باالصباغ او الفحم  ــر من مرة ، او ( الش للتمثال الكث

ــعرية اجلميلة واملعبرة التي تزيني قاعدة  على تلك االبيات الش

التمثال الذي   يستند عليها الكثر من مرة ..!!

ــم الشاعر الكبير معروف  ومن يقبل ياترى ..العبث بلوحة اس

ــارع الرشيد ، وتهشيم اجزاء  الرصافي الواقع في منتصف ش

ــهم في تضييع معاملها ..! واالمثلة كثيرة ومريرة  منها مما يس

ــات الفجة  ــارة لتلك املمارس ــتطرد باالش فيما اذا اردت ان اس

واملمجوجة وغير املبررة التي يرفضها اي عاقل او صاحب شعور 

ــاس وطني ..! نعم انا اعرف متاما ً ان اجلهات املعنية في  واحس

أمانة بغداد تسارع فور تسجيلها تلك املمارسات العابثة الى 

ترميم وصيانة تلك االجزاء املتضررة من هياكل تلك الشواخص 

ــة اجلمالية والتذكارية ، وهكذا دواليك.. ولكن الى متى   الوطني

ــة كل متثال  ــرطياً حلماية  وحراس وهل نضطر  الن نخصص ش

مثالً ..!؟؟

( عادل ...)

هذا العبث املرفوض اىل متى..؟!

نقطة ضوء:

يف ندوة منتدى أرض بابل الثقايف بالكرخ

امسية حوارية ملناقشة كيفية استقطاب الطاقات الشبابية يف املجالس الثقافية

حمدي تموز

ــي العاصمة  ــر ف ــوم األخي ــه الي إن
النمساوية بعد زيارة عمل قصيرة. 
ــد ظهر  ــبياً بع ــة نس ــة هادئ املدين
ــاعدني  س ــا  حينه ــام.  األي ــد  اح
ل  ــوّ ــى التج ــي عل ــس اخلريف الطق
لُ  ــكّ ــي أحيائها التراثية التي تش ف
ــاعتان  متحفاً بال أبواب.لم متضِ س
، فإرتأيت أن  ــيَّ ــتكت قدم حتّى اش
ما في مطعمٍ لبناني صادفتهُ  أريحهُ
ــارع.  ــى الرصيف الثاني من الش عل
ــان  ــاء لألوط ــي االنتم ــا دعان حينه
ــغفٍ بعد غربةٍ  ــت إليه بش فتوجه
استضافني بها القطب الشمالي. 
ــمس قد رحلت عندما  ن الش لم تكُ
ــم، وإذ بنادلٍ عربيٍّ  ــتُ إلى املطع وجل
ــم  ــم ل ــالً « املطع ــتوقفني قائ يس
ــة  ــد، تعال بعد السادس ــح بع يفت
ــةٍ عبّرت  ــاب بطريق ــمّ أوصد الب « ث
ــني الكرام. لم  عن ترحيبه باملواطن
ــرّف، إذ نادراً  ــك التص ــأ من ذل أتفاج
ــا األبوابَ  ــح لن ــانِ أن تفت ــا لألوط م
متى شئنا.بعد خيبة األملِ حاولتُ 
ــر، غير أنّ املقاهي  أن أجد مكاناً آخ
د،  غلقة بسبب عطلة األحّ كانت مُ
ــاقيَّ كي  ــل إلى س ــدأتُ أتوسّ لذا ب

ــاعةٍ إضافية عسى أن  حتمالني لس
 . أفوز بنكهةٍ عربيةٍ بعد ذلك اإلعياءِ
ــى  ــراً حتّ ــد كثي ــت أن ال أبتع حاول
عدتُ إلى ذلك املطعم بعد أن احمرّ 
ــتقبلتني  . لكن هذه املرّة اس ــقُ األف
ليزا «نادلة منساوية» تلتهبُ شقاراً 
ــدفء بعد أن  ــيَّ بعض ال أضفت عل
لذعتني ريحٌ باردة أثناء أفول الضياء 
صتُ الصالة ثمّ رجوتُ  األخير. تفحّ
ــوس قرب  ــمح لي باجلل ــزا أن تس لي
ــارع العام،  ــباكٍ يطلُّ على الش ش
فأشارت قائلةً «اجلس حيثما تشاء 
ــك»، لكن ما كدتُ أن  ريثما أعود إلي
ــق بي صديقي كرمي  أجلس، حتى حل
ي  ــارس بحقّ ــادل العربي» ليم « الن
ــة ويفرض عليَّ  ــه الدكتاتوري هوايات
اجللوس في مكانٍ محصور. شكرتُ 
كرمي على كرمهِ رغم أن الدكتاتورية 
ــة الروائح التي  ن ضمن الئح لم تكُ
اشتقتُ إليها. على كلّ حال طلبتُ 
منه أن يأتي ببعض املزّات اللبنانية 
ــروب الوطني لبلد  ــيء من املش وش
ــتمتاع رغم  ــررتُ االس األرز ألنني ق
ــتْ عليه  ــك ما تدرّب ــف، وذل التعسّ
ــرعان ما بدأ  ــعوبنا منذ األزل.س ش
ــم مع عودة ليزا حاملةً  املكان يزدح
ــاء احتلّ  ــك األثن ــي تل ــي. ف طلبات
شابٌّ وفتاةٌ طاولةً مالصقةً ملكاني 
ــينا مجموعة واحدة تقريباً،  فأمس
ــاب  وخالل دقائقٍ اتضح لي بأن الش
ــن البرازيل ليحلّ ضيف عملٍ  أتى م
ا  ــوة. أمّ ــة الدع ــى البنت صاحب عل
ــم، إذ اعتبرت  أنا، فال أخفي عليك
ــي مُصاحباً لهم، لذا تركتُ  نفس
أذني أمانةً عند طاولتهم، وأمرْتُها 
ــاب البرازيلي  ــم. راح الش أالّ تتكل
يدلي بانطباعه عن احلياة في أوروبا 
وغير ذلك من العموميات، حتّى بدا 

لي أنّ حديثه كان سقيماً بالنسبة 
ــعرتُ أنّ هناك  ــه، إذ ش ــى رفيقت إل
جذوةٌ من مشاعرٍ مُستعرَة تتدفق 
ــا ال يحمل  ــا صاحبن ــا، بينم منه
فرداتٍ يُطفىء بها  ــه مُ في قاموس
ــا تذكرتُ  ــا. حينه ــب هيامه لهي
ــتْ فيها املشاعر بني  أيّاماً انحبس
الوَجدِ واحلَيرة، رغم أنّي كنتُ أجرأ 
ــتجدّ في احلُب.  ــن صاحبي املس م
ــتمرّ بكالمه البارد على  وهكذا اس
ــت من  ــاوالت البن ــن مح ــم م الرغ
تغيير بوصلة حديثه إلى ما تتمنّى 
ــيم، غير  أن يبوح به ضيفها الوس
ــن  ــرّة ع ــذه امل ث ه ــدّ ــه راحَ يتح أنّ
ــتراليا  ــهِ التي هاجرت إلى اس أخت
ــاك باملقارنة  وفي وصف احلياة هن
ــكينة  ــا املس ــل، بينم ــع البرازي م
ــى إلى  ــونٍ عطش ــر إليه بعي تنظ
ن  ها.لم يكُ كلمةِ غزلٍ يروي التياحَ
امليساء  تلك  ــاعدة  ــعي مس بوس
ــرّأ  يتج أن  ــى  عس ــاء  الدع ــر  غي
ــيء خصوصاً  الش صاحبنا بعض 
ــن البركان  ــق م ــا يتدف ــه يرى م أنّ
الذي أمامه، إالّ أنّ دعائي لم يُحرّك 
ا محاوالت البنت،  ــاكناً، أمّ منه س
ــت أذكى وأجدى بعد أن مألت  فكان
له كأساً ثانياً أطلقَ لسانه بدعوةٍ 
ــامبا ومنها  كي تزوره في بلد الس
ــتراليا ليُعرّفها  ــرُ بها إلى اس يطي
ن الفتاة  على ذويه هناك.لم تتمكّ
ــرعان  م بحبورها، إذ س ن التحكّ مِ
ــة من  ــعاعُ الغبط ــطعَ ش ــا س م
ــا كالماً  ــا، همسَ له ــا. هن نظراته
اعتي ثمّ استأذنَ  ــمّ لم تلتقطهُ س
ــارج الصالة،  ــيجارة خ ن س ليدخّ
ــترجعت أذني وخرجتُ عائداً  فأس
ــاً لهما ما  ــوى متمني ــفِ اله يْ لِطَ

ابتغيتُ لنفسي.

س عىل حوار جتسّ قصة قصرية
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيعي،  ــف الش ــوان الوق ــتنكر دي اس
ــرق املصحف  ــس االثنني، جرمية ح ام
ــلطات  الس ــل  ــا حم فيم ــريف  الش
ــؤولية تكرار االساءة  ــويدية مس الس
واستفزاز  ــالمية  االس املقدسات  إلى 
ــوان ، ان العالم  ــلمني. وقال الدي املس
ــنوات أجواءً مشحونة  يعيش منذ س
ــبب  بس ــة  والكراهي ــاء  بالبغض
ــها  ــي ميارس ــاء الت ــات الرعن التصرف
ــت  ــي ذات الوق ــم ف ــيون وه السياس
يتشدقون مبفهوم اإلنسانية وحقوق 
ــعوب لكنهم  ــان واحترام الش اإلنس
ــا، حتى أصبح  ــا يكونون منه أبعد م
ــم  ــم ومعتقداته ــلمون ورموزه املس
هدفا حلماقات املتطرفني وهمجيتهم 
وإجرام املنحرفني واستهتارهم ومنها 
ما حدث اليوم من جرمية نكراء وأساءة 
صريحة ملاليني املسلمني حول العالم 
ــويدية  ــلطات الس ــماح الس وهو س
ــدد متطرف بحرق  ــم حزب متش لزعي
نسخة من املصحف الشريف.واضاف 

إذ يُعد هذا العمل املشني جرمية نكراء 
يدل على حقدهم الدفني جتاه اإلسالم 

ــي طياته  ــا يحمل ف ــلمني كم واملس
ــالمية جمعاء،  ــة اإلس ــة لألم اإلهان

وهي حتما تؤدي إلى زعزعة االستقرار 
ــامح  ــرب قيم التس ــي بعد ض العامل

والتعايش السلمي، وفي الوقت الذي 
ــتنكر فيه ديوان الوقف الشيعي  يس
ــا على  ــعة فكلن ــة البش ــذه اجلرمي ه
ــال الالأخالقية لن  يقني أن هذه األفع
تنال من قداسة القرآن الكرمي وهو باق 
ــر والهداية  ــاب يدعو إلى قيم اخلي كت
ــانية ونطالب  ــرام األديان واإلنس واحت
ــاب  وأصح ــة  املنصف ــول  العق ذوي 
احلكمة واملؤسسات الدولية بالوقوف 
ــات واحليلولة  ــك املمارس في وجه تل
ــى  ــاءة إل ــب اإلس ــا لتجن دون تكراره
ــتتبع إعمال عنف  االديان التي قد تس
ــلطات  الس ــل  نحمّ ــع  عنصرية.وتاب
ــؤولية تكرار اإلساءة  ــويدية مس الس
واستفزاز  ــالمية  اإلس املقدسات  إلى 
ــم وعليها أن  ــول العال ــلمني ح املس
ــن يريد زعزعة  ــوم بواجبها جتاه م تق
األمن اجملتمعي والعيش املشترك بني 
مختلف الطوائف واألديان ومحاسبة 
ــم الذين يظنون  هؤالء اجملرمني وردعه
ــاب اهللا  ــدر كت ــون من ق ــم يحط أنه

تعالى بفعلتهم الدنيئة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــادي العامري  ــف الفتح، ه ــتنكر زعيم حتال اس
ــل  ــي املتمث ــويد العدائ ــة الس ــف حكوم ، موق
ــماحها بالتجاوز على قداسة القرآن الكرمي،  بس
ــالمية.وأكد العامري  فيما وجه دعوة للدول اإلس
، إن تكرار حاالت التعدي على مشاعر املسلمني 
ــا ظاهرة تتكرر  ــاتهم ومبا يجعله بإهانة مقدس
ــة عديدة بذريعة  ــرى في دول أوروبي بني فترة وأخ
ــر عن الرأي، إمنا هي فعال  إنها متثل حرية التعبي
ــالم العاملي  ــة وتهديد الس ــة لبث الكراهي دنيئ
ــاف، أنه من أجل  ــاعة العنف وتغذيته.وأض وإش
ــاوزات فأننا ندعو الدول  وضع حدٍ ملثل هذه التج

ــالمية كافة أن جتعل من احترام املقدسات  اإلس
اإلسالمية وفي مقدمتها القرآن الكرمي والرسول 
ــلّم)، معياراً  ــى اهللا عليه وآله وس ــم (صل األعظ
ــة والثقافية  ــية واالقتصادي لعالقاتها السياس
والدبلوماسية مع الدول التي تستخف مبشاعر 
ــمح بالتعدي على مقدساتهم.  املسلمني وتس
ــار  ــأن مطلقاً.يش ــاهل في هذا الش وعدم التس
ــموس  ــويدي راس إلى أن املتطرف الدمناركي الس
ــض للهجرة في  ــود حزب مناه ــودان الذي يق بال
ــتوكهولم  ــارك، قام بحرق مصحف في س الدمن
ــفارة التركية، مبوافقة  ــويد أمام مقر الس ب الس

السلطات السويدية.
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بغداد / البينة اجلديدة

أفادت وزارة املوارد املائية، بأن خزين العراق املائي، 
ــزال حرجا ومتدنيا حتى اآلن في ظل احلقائق  ال ي
ــا بأن  ــن أمله ــفة ع ــرة، كاش ــرات املتوف واملؤش
ــهم موجات األمطار املقبلة التي ستهطل  تس
ــي تعزيز  ــهر احلالي، ف ــمال البالد نهاية الش ش
اخلزين املائي للبالد.وقال مدير عام الهيئة العامة 
ــاريع الري والبزل في الوزارة أحمد  لتشغيل مش
ــي، إن اخلزين املائي في  كاظم في تصريح صحف
ــا زال متدنيا وحرجا، مبيناً  ــدود واخلزانات، م الس
ــار املتوقع  ــى موجات األمط ــوزارة تعول عل أن ال
هطولها خالل األشهر املقبلة القليلة املتبقية، 
ــمال  ــول الثلوج ش ــني أن هط ــز اخلزين.وب لتعزي
العراق، لم تتجاوز كمياته حتى اآلن الـ ٢٥ باملئة 

ــدة ذاتها من العام املاضي،  مقارنة مبا هطل للم
مشيرا إلى وجود مؤشرات بحدوث أمطار وموجة 
فيضان شمال العراق في الـ ٢٨ من الشهر احلالي 
ــن وكركوك  ــوى وصالح الدي ــمال نين وحتديداً ش
ستكون لها أهمية كبيرة في زيادة اخلزين املائي 
ــة االحتياجات  ــدي املوصل وحديثة، ملواجه لس
املائية للموسم الصيفي املقبل.وكشف عن أنه 
متت االستفادة من األمطار الهاطلة باملنطقتني 
ــطى واجلنوبية، في إنعاش األهوار، وتأمني  الوس
ــعير،  ــي احلنطة والش ــة حملصول ــص املائي احلص
ــت خططاً لتأمني الرية  موضحاً أن الوزارة وضع
الثالثة حملصول احلنطة بعد هطول األمطار خالل 
ــول األمطار  ــل، وفي حال عدم هط ــهر املقب الش

سيتم استخدام اخلزين املائي للسدود.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة العامة جمللس الوزراء، امس  أوضحت األمان
ــتحداث العناوين والدرجات  االثنني، قرار اس
ــن على املالك. ــة لتثبيت املتعاقدي الوظيفي

ــوزراء قرر في  ــة ، إن مجلس ال ــت األمان وقال
ــدة  املُنعق ــة،  الثالث ــة  االعتيادي ــته  جلس
ــتحداث  اس ــة على  املوافق ــي٢٠٢٣/١/١٧،  ف
ــات الوظيفية  ــة العناوين والدرج وزارة املالي
ــكيالت، لتثبيت  ضمن موازنة الدوائر والتش
ــالك  امل ــي  ف  ،٢٠١٩/١٠/٢ ــل  قب ــن  املتعاقدي
ــغيلية أو  ــن النفقات التش ــم من ضم الدائ

التخطيطية لكل تشكيل بحسب اآلتي
١. استحداث درجتني وظيفيتني ضمن موازنة 
ــة األقاليم،  ــود تنمي ــط  عق ــة واس محافظ
ضمن النفقات التشغيلية حملافظة واسط.

٢. استحداث (٦٧) درجة وظيفية ضمن موازنة 

ــت العقود قبل  ــى، لتثبي ــة زراعة ديال مديري
ــغيلية  ٢٠١٩/١٠/٢، من ضمن النفقات التش

ملديرية زراعة دیالی.
ــة وظيفية ضمن  ــتحداث (١٨٦٩) درج ٣. اس
ــرف  دائرة  ــف األش ــة النج ــة محافظ موازن
ــن النفقات  ــرف، ضم ــف األش ــة النج صح

التشغيلية حملافظة النجف األشرف.
ــة ضمن  ــة وظيفي ــتحداث (٥٢٥) درج ٤. اس
ــم (ع) للعلوم  ــام الكاظ ــة اإلم ــة كلي موازن
ــغ  املبل ــرق  ف وإدراج  ــة،  اجلامع ــالمية  اإلس
ــى موازنة  ــار إل ــنوي (٤٩٩٩٥٥٨٢٠٠) دين الس
ــالمية  كلية اإلمام الكاظم (ع) للعلوم اإلس
اجلامعة ضمن مشروع قانون املوازنة العامة 

االحتادية للسنة املالية ٢٠٢٣.
ــن  ــة ضم ــة وظيفي ــتحداث (٣١) درج ٥. اس
ــث  والبح ــي  العال ــم  التعلي وزارة  ــة  موازن

العلمي جامعة البصرة للنفط والغاز، ضمن 
النفقات التشغيلية لوزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.
٦. استحداث (٨٤) درجة وظيفية ضمن موازنة 
ــن النفقات  ــة نينوى، ضم ــس محافظ مجل

التشغيلية جمللس محافظة نينوى.
ــة ضمن  ــة وظيفي ــتحداث (٣٠٥) درج ٧. اس
ــن  ــار، ضم ــة األنب ــس محافظ ــة مجل موازن
ــة  محافظ ــس  جملل ــغيلية  التش ــات  النفق

األنبار.
ــن  ــة ضم ــة وظيفي ــتحداث (٢٤) درج ٨. اس
ــة ديوان احملافظة،  موازنة محافظة الديواني
ــة  حملافظ ــغيلية  التش ــات  النفق ــن  ضم

الديوانية.
ــة ضمن  ــة وظيفي ــتحداث (١٢٦) درج ٩. اس
ــرة صحة ديالى،  ــة محافظة ديالى دائ موازن
ــغيلية لدائرة صحة  ــات التش ضمن النفق

ديالى.
ــة وظيفية ضمن  ــتحداث (١٢٩) درج ١٠. اس
ــة  العام ــركة  للش ــة  التخطيطي ــة  املوازن
ــى وزارة  ــة إل ــة التابع ــات الغذائي للمنتوج

الصناعة واملعادن.
ــة وظيفية ضمن  ــتحداث (٥٨٠) درج ١١. اس
ــة اإلدارة  ــالء املقدس ــة محافظة كرب موازن
العامة واحمللية، ضمن النفقات التشغيلية 

حملافظة كربالء املقدسة.
ــة ضمن  ــات وظيفي ــتحداث (٥) درج ١٢. اس
ــرق املبلغ  ــة، وإدراج ف ــة مجلس الدول موازن
ــة  موازن ــى  إل ــار  دين  (١٤٧٥٢٨٠٠) ــنوي  الس
مجلس الدولة ضمن مشروع قانون املوازنة 

العامة االحتادية للسنة املالية ٢٠٢٣.
وتضمن القرار أيضا، امتناع اجلهات املذكورة 
آنفا عن تعيني عقود جديدة أو تشغيل أجور 

يومية مستقبالً. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــواب محمد  ــتقبل رئيس مجلس الن اس
ــام لألمم  ــني الع ــة األم ــي ، وكيل احللبوس
ــاء  وبن ــية  السياس ــؤون  للش ــدة  املتح
ــان  ــر بي ــاري دي كارلو.وذك ــالم روزم الس
ــتهلِّ اللقاء بحضور  ملكتبه ، انه في مس
املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
ــخارت،  ــراق جينني هينيس بالس في الع
مت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة  تقدَّ
ــراق ببطولة  ــبة فوز الع بالتهنئة مبناس

ــراق النجاح  ــةً للع ــي ٢٥، متمني خليج
واالزدهار.واضاف جرى، خالل اللقاء، بحث 
ــية واألمنية في البالد،  األوضاع السياس
ــا اإلقليمية  ــن القضاي ــالً عن عدد م فض
ــع  ــن تطل ــي، ع ــر احللبوس والدولية.وعب
ــى املزيد من الدعم والتعاون مع  العراق إل
ــج األمم املتحدة في اجملاالت كافة.من  برام
جانبها، أكدت دي كارلو دعمهم املستمر 
ــي كل ما  ــع اجملاالت، وف ــراق في جمي للع

يسهم بتحقيق تنميته واستقراره. 
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بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت قيادة العمليات املشتركة ، استمرار العمليات العسكرية 
ــم  ــات.  وقال الناطق باس ــداد وعموم احملافظ ــد االرهاب في بغ ض
القيادة، اللواء حتسني اخلفاجي ان العمليات العسكرية مستمرة 
ولن يكون هنالك اي توقف، وجميع العمليات التي تنفذ بناء على 
ــترك، وبتوجيهات صدرت من القائد  ــتخباري وامني مش جهد اس
ــوات االمنية  ــي، ان الق ــلحة.واضاف اخلفاج ــوات املس ــام للق الع
ــمال بغداد وباعتماد كامل على اجلهد  تركز كثيرا على مناطق ش
ــبت املاضي ضربة جوية في قاطع  ــتخباري.ونفذت يوم   الس االس
شمال شرقي الدوز في صالح الدين، حيث شرعت القوات اخلاصة 
ــتركة واملقر  ــات املش ــادة العملي ــن قبل قي ــناد وتخطيط م بإس
ــيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة اجلوية وعثرت  املس
ــى اثنني منها والبقية  ــى خمس جثث لإلرهابيني مت التعرف عل عل
على شكل أشالء متناثرة.كما عثرت {القوة} على أسلحة ومخازن 
ــات االمنية  ــت القطع ــتية، ومازال ــواد لوجس ــاد، فضالً عن م عت
ــتهدف.  ــث والتفتيش في املكان املس ــتمرة في عملية البح مس

بحسب بيان خلية االعالم االمني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــفير الهند لدى  بحث وزير التعليم العالي، نعيم العبودي مع س
ــاي، امس االثنني، تعزيز التعاون والتفاهم  ــانت بيس بغداد براش
ــية املقدمة الى  ــج املنح الدراس ــترك وحتديث برام العلمي املش
ــتقبل  ــوزارة ، أن نعيم العبودي اس ــة العراقيني.وذكرت ال الطلب
سفير الهند لدى بغداد براشانت بيساي وبحثا التعاون العلمي 
ــب البيان، أكد وزير التعليم حرص  واألكادميي بني البلدين.وبحس
ــترك مع  ــز التفاهم العلمي املش ــا على تعزي ــوزارة وجامعاته ال
ــور العاملي  ــة ذات احلض ــة الهندية العريق ــات اجلامعي املؤسس
ــات التعاون  ــر آلي ــى أهمية تطوي ــار إل ــل الدولية.وأش ــي احملاف ف
ــيما ما  ــي على وفق التفاهمات الثنائية بني اجلانبني والس العلم
ــترك واملنح  ــراف املش يتعلق ببرامج التوأمة بني اجلامعات واإلش
الدراسية املتبادلة.من جهته أشاد السفير بـمقترحات التطوير 
اخلاصة بالتعاون بالثنائي واالستراتيجية التي تعمل في ضوئها 
ــي العراقية مؤكدا حرصه  ــم العالي والبحث العلم وزارة التعلي
بالده ومؤسساتها اجلامعية على التبادل الثقافي وحتديث برامج 

املنح الدراسية املقدمة الى الطلبة العراقيني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــنيعة للقرآن الكرمي بحرقه  ــتنكر حتالف العزم  اإلساءة الش اس
ــويدية.وذكر التحالف  ــلطات الس ــمع من الس ــى مرأى ومس عل
ــرمي بحرقه على  ــرآن الك ــنيعة للق ــاءة الش ــتنكر اإلس ، إنه يس
ــويدية ما يعد انتهاكاً صارخاً  ــمع من السلطات الس مرأى ومس
ــات ما يقارب من مليارين من سكان العالم، واستفزاز قد  ملقدس
ــرات والكراهية  ــتقرار وتأجيج النع ــأنه تهديد االس يكون من ش
ــد التحالف، رفضه  ــة للعودة من جديد.وأك ومنح التطرف فرص
لهذه األفعال املسيئة، مطالباً وزارة اخلارجية العراقية باستدعاء 
ــليمه مذكرة احتجاج وإبالغ للحكومة  السفير السويدي وتس
ــتنكرة  ــذه االعمال املس ــماح ملثل ه ــورة الس ــويدية بخط الس

وضرورة محاسبة الفاعل ومنع تكرار هذا الفعل.
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بغداد / البينة اجلديدة
دان األمني العام حلركة عصائب اهل احلق الشيخ قيس اخلزعلي، 
، حرق املصحف الشريف من قبل سياسي متطرف في السويد.

ودعا الشيخ اخلزعلي، في تغريدة على {تويتر} االمة االسالمية، 
الى ادانة هذا التصرف واتخاذ خطوات فعلية وبأعلى املستويات 

ملنع تكرار هذا الفعل املشني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ام ــة،  املالي وزارة  ــت  أعلن
ــتحداث نحو ثالثة  االثنني، اس
ــع  ألرب ــة  وظيفي ــة  درج آالف 
جامعات.وذكر بيان للوزارة، أنه 
املالية  وزير  ــة  ومتابع بتوجيه 
ــد، أجنزت  ــامي محم طيف س
ــي وزارة املالية  ــرة املوازنة ف دائ
ــتحداث الدرجات  إجراءات اس
ــالك وزارة  ــة ضمن م الوظيفي
ــث  والبح ــي  العال ــم  التعلي
(كركوك،  ــات  جلامع ــي  العلم
ديالى، بابل، القادسية)، بعدد 

ــة،  درج  ٢٨٦٩ ــغ  بل ــي  إجمال
موضحة كاآلتي ـ

• جامعة كركوك (١٢٦٣)
• جامعة بابل (٧٣٦)

• جامعة القادسية (٦٩٦)
• جامعة ديالى (١٧٤)

ــراءات  ــان، أن إج ــاف البي وأض
ــتناداً  ــتحداث جاءت اس االس
ــوزراء رقم  ــرار مجلس ال إلى ق
ــنة ٢٠٢٣، وعمالً  (٢٣٠٢٠) لس
ــم  رق ــة  املالي وزارة  ــام  بإعم
ــون األول  ــي ٢٧ كان (٧٥٥٥٥) ف

.٢٠٢٢

بغداد / البينة اجلديدة
ــتمرار صيانة  حددت مديرية املرور العامة، الطرق البديلة مع اس
ــان للمديرية  ــط العاصمة بغداد.وذكر بي ــر اجلمهورية وس جس
ــور  انه وبالنظر لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر الطرق واجلس
ــاحة التحرير (الرصافة)  ــر اجلمهورية للسير القادم من س جلس
ــواف (الكرخ) مما ولد  ــر اجلمهورية بأجتاه تقاطع الش بأجتاه جس
كثافات مرورية في ساحة التحرير وساحة اخلالني.وأهابت املرور 
باملواطنني بسلك الطرق البديلة (جسر االحرار، جسر الصرافية، 
ــر املعلق باجتاه  ــر جابر بن حيان، اجلس ــر باب املعظم، جس جس

املنطقة اخلضراء باجتاه ساحة دمشق).
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*  ماهي طرق احلد من اجلرائم وما هو الدافع 

الرئيس منها؟ 

ــن اجلرائم هو  ــد م ــم الطرق للح ــن اه ـ  م

ــن وتعاونه مع رجال  ــي العالي للمواط الوع

ــاعد على  ــاالدالء باي معلومات تس االمن ب

كشف اجلرائم ونصب الكاميرات في احملالت 

ــكنية كونها تساعد على احلد  والدور الس

من اجلرائم كما تساعد االجهزة االمنية في 

متابعة املتهمني بعد ارتكابهم اجلرائم .

ــني  املراهق ــع  تدف ــي  الت ــباب  االس ــا  م   *

للجنوح؟ 

ــار  ــرة اهمها البطالة وانتش ــباب كثي ـ اس

ــة احلقيقية من قبل  ــدرات وعدم املتابع اخمل

االهالي البنائهم .

ـ  هل تعد اخملدرات دافع للجرائم؟ 

ــاعدت على  ــل التي س ــم العوام ــن اه ان م

ــرة  ــنوات االخي ــي الس ــم ف ــكاب اجلرائ ارت

ــرات العقلية الى  ــدرات واملؤث هي دخول اخمل

ــاول ايدي  ــواق والتي اصبحت في متن االس

ــواد قيام  ــذه امل ــبب ه ــث تس ــباب حي الش

ــخص املتعاطي بارتكاب اجلرائم بدون  الش

وعي او رادع نفسي او عقلي.

*  ملاذا تعد الدگة العشائرية جرمية؟ 

ــت ظاهره في  ــائرية اصبح ــة العش ـ  الدگ

ــوط  ــاوزت كل اخلط ــره وجت ــنوات االخي الس

ــلحه  ــتخدم فيها االس ــث تس ــر حي احلم

ــاب املواطنني  ــبب بقتل وارع اخملتلفه وتتس

ــم اخلطره  ــون من اجلرائ ــد اعتبرها القان وق

وضمن املاده ٤ /ارهاب .

*  ماهي اكثر اجلرائم انتشارا في العراق؟ 

ــي العراق  ــرت ف ــم التي انتش ــم اجلرائ ـ  اه

ــي القتل واملتاجره  ــنوات االخيره ه في الس

باخملدرات واالبتزاز االلكتروني.

ــه  تواج ــي  الت ــات  العقب ــم  اه ــي  ماه  *  

عملكم؟ 

ــي تواجه عمل االجهزه  ــم العقبات الت ـ اه

االمنيه هي ضعف تعاون املواطنني باالبالغ 

ــائريه  ــن اجلرائم خوفا من التبعات العش ع

ــة) واملوضوع  ــدأ (ليس لي عالق ــير مبب والس

ــني بنصب  ــزام املواطن ــو عدم الت ــي ه الثان

ــد تبليغات ومؤمترات  الكاميرات حيث يوج

حول نصب الكاميرات لكونها عامال مهما 

ــف  اجلرائم ومالحقة  ــاعده بكش في املس

سير املتهمني بعد ارتكابهم اجلرائم .

ــي والعقلي تأثير في  *  هل للجانب النفس

أحداث اجلرائم؟ 

ــر  ــن اكث ــي م ــي والعقل ــب النفس ـ  اجلان

ــكاب اجلرائم  ــبب بارت ــل التي تتس العوام

ــابقا ان متعاطي  ــه س ــا حتدثنا عن ــذا م وه

ــاً مما  ــيا وعقلي ــض نفس ــو مري ــدرات ه اخمل

ــم اجلنائيه  ــع اجلرائ ــاهم بارتكاب ابش يس

التي كانت غير موجوده في مجتمعنا  على 

املدى القصير.

ــائل العادة تأهيل اجملرمني او  *  هل تتوفر وس

اجلناة؟ 

ــل اجملرمني  ــادة تاهي ــج الع ــاك برام ـــ  هن ـ

ــل دائرة  ــن قب ــجون م ــي الس ــني ف احملكوم

السجون في وزارة العدل.

ــل  او تقلي ــارة  زي ــي  دور ف ــالم  ــل لالع *  ه

اجلرائم؟ 

ــالم كبير جداً في تقليل معدل  ـ  ان دور االع

ــك بوضع وبث برامج  اجلرميه في اجملتمع وذل

هدفها توعية املواطنني في احلد من اجلرائم  

ــلبيه على العوائل  ــح نتائجها الس وتوضي

واجملتمع.

ــأ اليها  ــي يلج ــق الت ــر املناط ــي اكث *  ماه

اجملرمون لالختباء؟ 

ــا اجملرمون  ــي يلجأ اليه ــق الت ــم املناط ـ اه

ــق املفتوحه  ــراف واملناط ــق االط هي مناط

ــتان العراق  ــان الى كردس ــي بعض االحي وف

ــى دول اجلوار عند  ــارج البلد ال ــفر خ او الس

ارتكاب اجلرائم املهمه والكبيره.

ــاهد  ــة او حصانة لش ــاك حماي ــل هن *  ه

اجلرمية؟ 

ــي احملاكم تتضمن  ــاك برنامج ف ـ  نعم هن

ــاهد  ــات التي يقدمها الش ــرية املعلوم س

ــالع عليها  ــن االط ــري وال ميك ــكل س وبش

كونها برعاية قضاة التحقيق شخصيا.

*  ماهي خطورة اجلرائم االلكترونية؟ 

ــت من اهم  ــه اصبح ــم االلكتروني  ـ  اجلرائ

ــا الن االلكترونيات  ــم تاثيراً مبجتمعن اجلرائ

ــن وان بعض  ــاول يد اي مواط ــت مبتن اصبح

ــم خبره في  ــوس والذين لديه ــاف النف ضع

ــابات  ــذا اجملال يقومون بالدخول الى حس ه

ــني بطرق متعدده ومن ثم يتم  هؤالء املواطن

ــخصه من قبل  ــم وهذه احلاله مش ابتزازه

ــم التعامل معها بكل  االجهزه االمنيه ويت

مهنيه.

*  هل للمنظومة السياسية دور في احداث 

اجلرائم؟ 

ــه كبيره  ــي اهمي ــتقرار السياس ـ  ان لالس

في استقرار البلد واالستقرار ينعكس على 

حتجيم وتقليل اجلرائم في الشارع ويساعد 

ــذي نالحظه بني  ــة التوتر ال ــى قل ايضا عل

ــالف املنظومه  ــبب اخت ــر بس ــني واالخ احل

السياسية.

ــداً تنهار  ــي التاريخ ارى بل ألول مرة ف
ــه الوطنية وهو يصدر ما يقارب  عملت
األربعة ماليني برميل نفط يومياً حيث 
ميتلك ثاني  مخزون نفطي في العالم 
ــني الدوالرات  ــه اليومي مالي فمدخول
ــب  ــة وان حتس ــة الصعب ــن العمل م
ــهرياً  تقدر مبليارات الدوالرات وفي  ش
ــة تكون للدينار  وفرة مالية  هذه احلال
ــة الصعبة مما تعززه    هائلة من العمل
ــي املقدمة،   ــه وجتعله يقف ف وتدعم
ــس متاماً  ــه اليوم هو العك ما نلحظ
ــائرة لنتائج  ــة تدهور الدينار س فحال
قد تؤدي الى انهيار الدولة كما شهد 
بذلك احد اركان السلطة  وهذا االمر 

ــبب  ــاً على احد واملس ــم يعد خافي ل
ــي احزاب  ــة ه ــك األزم ــي لتل احلقيق
ــا  وم ــا  فصائله ــع  بجمي ــلطة  الس
ــة وشراسة ودموية  حتمله من قداس
ــؤولية كبرى في  ــا جميعاً مس وعلين
ــأزم  املت ــع  الوض ــات  ــف مالبس كش
ــارج نطاق  ــروع خ ــل مبش ــي تعم فه
ــا وارتباطاتها  ــا اجنداته ــن وله الوط
ــا  ــة ولديه ــراف خارجي ــة بأط الوثيق
ــديد نفقاتها  ــا لتس ــات معه التزام
ــعية  من حروب  ــاريعها التوس ومش
واضطرابات وقالقل في بلدان معروفة 
ــاب جوع ودمار العراق وبناه  على حس
ــوفة  ــألة باتت مكش التحتية فاملس
ــف تلك  ــائل األعالم بدأت تكش ووس
األحداث دون غطاء او مجاملة لطرف 
ــي  ــرة ف ــارف املنتش ــر ، فاملص دون اخ
البالد والتي متتلكها رؤوس سياسية 
ــيئ  معروفة ومعلنة  ومزاد العملة س
ــدوالر  ال ــراء  بش ــف  والتله ــت  الصي
ــا  ــزورة مت طبعه ــة م ــالت عراقي بعم
ــك فواتير عمليات  خارج احلدود وكذل
ــل  ــا عوام ــوال جميعه ــض االم تبيي
ــود  ــار وصع ــار الدين ــاعدة ألنهي مس

واملتضرر  ــتهالكية  املواد االس اسعار 
ــة  ــن ، فالساس ــو املواط ــد ه الوحي
ــل بالوطن من خراب  اليهمهم ما يح
ــن طريق  ــم ع ــببته له ــن س ــي م ه

سرقاتها وفسادها على مدار عشرين 
ــوزراء ان  ــى رئيس ال ــت وعل ــام مض ع
ــتورية  يفعل جميع صالحياته الدس
ــك الظاهرة  ــة للحد من تل والقانوني

ــوت  ــب بق ــتهتار والتالع ــذا االس وه
ــعب من قبل مجاميع مسلحة  الش
ــارس  لتم ــرعية  الش ــع  طاب ــذت  اخ
ــتى انواع اخلراب والدمار لألقتصاد  ش

الوطني ، وعليه اآلن وقبل فوات األوان 
ــتثمر فرصته األخير في البقاء  ان يس
ويسحب البساط من كافة الفصائل 
ــي اهتمامه  ــا ويول ــة عنوانيه وبكاف

القوات  الدستورية ومنا  باملؤسسات 
ــا ويقطع  ــلحة بكافة عناوينه املس
ــي لن تخجل  ــك العناوين الت ــر تل داب
حني تعلن هي االخرى ارتباطها بدولة 
مجاورة  وهي تتلقى اوامرها من خارج 
ــي بربكم هل هناك  احلدود ، فقولوا ل
ــم اجمع  ــيادة في العال ــة ذات س دول
حتكمه مليشيات تتلقى اوامرها من 
دولة اخرى !! ؟ ولهذا السبب اتخذت 
ــة رادعة من  ــوات عقابي ــكا خط امري
ــة  وعقوب ــي  الفيدرال ــك  البن ــالل  خ
ــارف  وهذا اليعني  مجموعة من املص
ــد  تري ــك  تل ــا  بخطواته ــكا  امري ان 
معاقبة الساسة او احلكومة حسب 
ــذ زمن ليس ببعيد اين  فهي تعلم من
ــي النتيجة  ــوال العراق ، وف تذهب ام
ــيصيب الشعب الغير كما  الضرر س
ــر عام ١٩٩١  ــه ابان احلصار اجلائ اصاب
وعلى مدار ثالث عشر سنة ، فالظرف  
ليس باألريحية التي تنشدها احزاب 
ــع متفاقم وظروف  ــلطة في وض الس
ــب  ــادي رهي ــقوط اقتص ــة وس صعب
ــع البالد  ــات ويض ــيعيد االضطراب س
ــث بقية. ــف عفريت وللحدي ــى ك عل

ــو  ــني. ه العراقي ــد  ــيء يوح ــر ش اكث
ــال  ف ــي.  الوطن ــاب  واخلط ــة.  الوطني
ــا توحدهم مثلما  ــة وال غيره الطائفي
ــم واقعا اكثر  ــه. وه ــم الوطني توحده
ــب  ــه ويح ــب وطن ــي يح ــعب وطن ش
ــون اوطانهم. لكن  ــن يحب القادة الذي
ــد قائدا وطنيا   ــف الى االن لم جن لالس
يوحد العراق. ولو استعمل واستخدم 
ــه. ملا مر  ــي منذ البداي ــاب الوطن اخلط
ــه قامته في  ــات مرحل ــراق بارهاص الع
ــا  يقوده ــن  م ــم  معظ كان  ــه.  تاريخ
ــون من خلف  ــون القادم ــم الظالمي ه

ــة قلوبهم بقيح االحقاد  احلدود. املليئ
ــي. ولهذا  ــكل ماهو عراق والضغائن ل
ــت العراق الى  ــت الفتره التي حول كان
رجل مريض يأن حتت سياط الطائفيه 
ــاب  اخلط ــراق  الع ــي  ونس ــاد.  واالحق
ــعب ادرك  الوطني والى االن. لكن الش
ــض اخلضوع الهداف  اهداف هؤالء ورف
ــياد هؤالء. الذين يعملون جاهدين  اس
ــراق ومحاولة  ــن اجل متزيق وحدة الع م
ــار  ــاد منغصات لوحدته التي يش ايج
ــاذن اهللا. ان  ــا رصينه وقويه ب لها بانه
ــي عرف اهداف  ــل اجلمعي العراق العق
من يريد انتزاع وطنيتنا ويزرع بدال عنها 
ــرذم والضياع واالقتتال لتحقيق  التش
ــداء العراق بعد  ــات وطموحات اع رغب
ــنوات  ــنوات وس ان عملوا جاهدين س
ــن وحده  ــق اهدافهم. لك ــي تتحق لك
ــلت جميع  ــني ووطنيتهم افش العراق
مخططاتهم واجبرتهم على االعتراف 
ــاء العراق. ــام وطنية ابن ــم ام بهزميته
ــل وحدة  ــروا وقاتلوا من اج ــن اص الذي
اروع  ــخ  التاري ــجل  ــد س وق ــم  وطنه

ــن يروم  ــدي لكل م ــم في التص املالح
متزيق وحدة وطن قد كتب اهللا له النصر 
ــد ان التالحم واخلطاب  املبني. واقعا جن
الوطني والشعور بالوطنيه ساهم في 
ــجام  ــاد  حاله من التوحد واالنس ايج
ــاوالت  ــد مح ــه بع ــعور بالوطني والش
ــا وتوزيعها بني والءات  عديده النتزاعه
ــا او يعترف  ــه مخزيه لم يقره خارجي
ــه ومن يوالون  ــا العراق. ماعدا اخلون به
غير بلدهم ممن يشعرون بالذل واملهانه 
ــان من  ــذا في احض ــوا هك ــم ترب النه
ــادي وطنهم ومن كل املناطق، اال ان  يع
ــعبه افشلت  اصاله العراق ووطنية ش
كل اخملططات الراميه الى متزيق وحدته 
وافشلت جميع مخططاتهم. نتيجة 
ــن واصرارهم  ــم ابناء الوط وعي وتالح
ــاوالت االعداء  ــام مح ــني ام ــذي اليل ال
ــداء ويعمل  ــون االع ــن يوال ــه مم واخلون
ــاعدة  ــى بيع وطنه ومس ــم عل بعضه
الدول املعاديه بالعمل ضد وطنهم من 
خالل العبث بامنه وسالمة مواطنيه.
ــه  ــعب علي ــع الش ــد ان يجم ــن يري م

والعمل  ــي  الوطن ــتخدام اخلطاب  اس
ــعب عبر انتهاج هذا  علي توحيد الش
اخلطاب الذي يريده ويتمناه جميع افراد 
ــعب،. ونالحظ ذلك جليا وواضحا  الش
وضوح الشمس، في املناسبات الوطنيه 
ــم الهائل من  ــعر بالك والرياضيه ونش
ــكل كبير  ــن بش ــوالء للوط ــب وال احل
ــعب كباره وصغاره اطفاله  فنرى الش
ــيوخه  ــبابه وش ــاءه وش ــه نس ورجال
ــون في حب  ــون ويغن ــم مبتهج كله
ــي بامجاده وما يحققه  الوطن. والتغن
ــيء  من اجنازات رائعه حتقق قبل كل ش
ــن. فتبا للطائفيني واخلونه  وحدة الوط
ــن يعزف على  ــوت العداء الوطن.وم وامل
اوتار تفرقته ويعمل بكل جهد النتزاع 
الشعور الوطني عبر بث روح الكراهيه 
ــه  الطائفي ــي  عل ــزف  والع ــاد  واالحق
املقيته التي اكتشف الشعب زيفها. 
ــتخدميها والعمل  ــات مس وعرف غاي
ــيادهم واوهم  ــى ارضاء اس باصرار عل
ماهم اال بيادق حتركها االيادي اخلارجيه 
ــت من استخدام  التي واحلمد هللا ياس

ــه والتاكد  ــاح  مخططاتها اخلبيث وجن
من استحالة جناح جهودهم في متزيق 
وحدك الشعب العراقي ممهما تفننت 
ــعبه  ــي زرع خبائثها وان العراق وش ف
ــه  ــن كل مؤامراتهم اخلسيس اقوى م
ــدا. الن  ــا صاغيه اب ــد آذان ــي لم جت الت
ــعبه ووطنيته التي  العراق منتصر بش
لن ينال منها باذن االعداء مهما عملوا 
ــعب هو  ــر عرس وحد الش وتآمروا.واخ
العرس الرياضي في البصره مع اخوتنا 
ــي. والحظنا حجم  ــاء اخلليج العرب ابن
ــهد  ــي ذلك املش ــي ف ــل العرب التفاع
ــن اهل البصره  ــل. وكيف احتض اجلمي
اخوتهم وما قدموه من كرم عربي واضح.
ــر البد  ــوار ام ــع دول اجل ــات م ان العالق
ــذه زمام  ــق الوطن واخ ــه العادة بري من
ــو القائد عبر  ــيء وه املبادره في كل ش
ــريف  ــكل عربي ش ــه ل ــور. حتي العص
ــعبه  ــكل عراقي مخلص لبلده وش ول
ــراق  الع ــراس  اع ــرر  تتك ان  ــى  ونتمن
ــهال باخوتنا ابنا  ــال وس ــم. واه العظي
ــم العراق. ــي بلده ــي ف ــج العرب اخللي

ــم  اجلي ــرف  ح ــون  اخلليجي ــب  يقل
ــا العراقيون  ــا يقلبه ــى الياء كم ال
ــل أن تتبغدد  ــدن اجلنوبية قب في امل
ــن  ــداً ع ــة ، وبعي ــة اجلنوبي اللهج
ــباب تخلي  وأس اللهجات  موضوع 
العراقيني عن لهجتهم في األعمال 
الدرامية واللقاءات الفنية دون بقية 
العرب ، ومع إنتهاء بطولة خليجي 

ــواب وجردة  ــؤال وج ــد من س ٢٥ الب
حساب وعتاب ، فتعالوا نقول (تعال 
ــي  ــي والسياس ــا اإلعالم ــاي) ايه ي
ــواء ،  ــي والعربي على حد س العراق
ملاذا يفاجأ املواطن اخلليجي األقرب 
ــياء لم يكن  الينا جغرافياً برؤية أش
ــا وصفات وعادات  يراها وال يتوقعه
ــا ، ولم يكن  ــمع به ــيم لم يس وش
ــل خليجي ٢٥  ــون بخالء قب العراقي
ــاء فجأة ،  ــني و كرم ــوا طيب واصبح
ــة وملعبا  ــنبَ املدينة الرياضي ولم ت
ــر  واجلس ــاء  واملين ــة  النخل ــذع  ج
ــى  ــا ال ــأة ، وإذا جئن ــي فج االيطال
البصرة األقرب لدول اخلليج فكل ما 
ــآت رياضية وجسور  فيها من منش
ــت  ــوارع وكورنيش ليس وفنادق وش
ــداً وال  ــوم ، ال البناء جدي ــدة الي ولي
ــتحدثاً وال شط  الكرم العراقي مس

ــاك  ــافاً , واذا كان هن ــرب إكتش الع
ــي فهو  ــر طبيع ــد وغي ــيء جدي ش
نتعارف  ــا  وكأنن العربية  ــة  الدهش

ــرة األولى ، حتى تولدت  ونلتقي للم
لدينا دهشة من أثر الدهشة وكثرت 
ــباب  ــن أس ــني ع ــاؤالت العراقي تس

إنفجار هذا السيل الهادر من اإلطراء 
واملديح واإلعجاب وإبداء الندم الذي 
ــي اإلعالم الرياضي اخلليجي  ظهر ف
 ، ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  ومواق
ــام وتغطية إعالمية  مابني تعتيم ت
ــت نقطة حتوّل كبيرة  مفرطة،فكان
ــودة ومختلفة متاماً  ــة ومحم ومهم
هذه املرة ألن العرب هم الذين أقبلوا 
ــال ياي)  ــراق وقالوا له (تع ــى الع عل
ــنوات على طلبه إستضافة  بعد س
ــه  ــى ارض ــة عل ــوالت الرياضي البط
ــى  ــد انته ــديد ، واآلن وق ــاح ش بإحل
ــدرس العراقي اخلليجي ، فالثابت  ال
ــية هو  ــرات السياس ــط املتغي وس
ــة  ــي الباقي ــعوب فه ــدول والش ال
وتواصلها  ــها  وتعايش ــا  ومصاحله
يجب أن تكون الهدف األول واألخير 
ــا صافرة  ــات وأن  التنهيه للحكوم

ــم وال حاكم لتعود الى وضعها  حك
ــم  ــه قبل مواس ــت علي ــذي كان ال
ــراق على  ــي جعلت الع ــروب الت احل
بعد ٤٣ سنة من تنظيم آخر بطولة 
ــه وبني جمهوره،  رياضية في مالعب
وعلى بعد مئات السنني عن مكانته 
الطبيعية ، ولم يكن خلليجي ٢٥ أن 
ــق كل هذا النجاح الصاخب لو  حتق
ــة بصراوية في ظالل  لم تكن عراقي
النخيل وفي ظل بلدة طيبة وشعب 
ــبوعني  ــة اس ــت متع ــرمي ،وانته وك
ــا املنظورة  ــدوى بكل أبعاده من اجل
ــورة وإنتهى فاصل (تعال  وغير املنظ
ــر الفواصل إيجابية و عدنا  ياي) أكث
ــعر  ــى جدلية الدوالر وس تلقائيا ال
ــا أوالً البيضة  ــاي وأيهم ــض الدي بي
ــن خالصتها األهم  ــة؟ لك أم الدياي
ــعباً ودولة. ــوز العراق منتخباً وش ف

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــوزراء اعداد وثائق  ــة بناء على موافقة مجلس ال ــى وزارة اخلارجي  تتول
ــق او املوافقة وتبادل  ــق التصدي ــاوض والتوقيع ووثائ ــض بالتف التفوي
ــق بالتصديق او املذكرات ووثائق االنضمام نص املادة ٢٥ ؛ وتقوم  الوثائ
ــوص املعاهدات  ــوزارة بترجمة نص ــة ب ــة غير املرتبط ــوزارة او اجله ال
ــرض الترجمة على  ــة العربية وتع ــة الى اللغ ــررة باللغة االجنبي احمل
ــد من صحة الترجمة ومطابقتها  ــة لتأييدها بعد التأك وزارة اخلارجي
ــال  ــر املرتبطة بوزارة ارس ــوزارة او اجلهة غي ــادة ٢٧ على ال ــل امل لألص
مشروع املعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب املشورة القانونية 
ويقوم مجلس الشورى باستطالع راي اجلهات احلكومية ذات الصلة 
ــورة القانونية وكذلك يقوم بارسال  بابرام املعاهدات قبل اصدار املش
النسخة املعتمدة من قبله من مشروع املعاهدة واملشورة القانونية 
ــة املعنية وتتولى  ــس الوزراء واجلهة احلكومي ــى االمانة العامة جملل ال
االمانه العامه جمللس الوزراء برفع النص املعتمد من مشروع املعاهدة 
ــة الى مجلس  ــورى الدول ــة الواردة من مجلس ش ــورة القانوني واملش
ــاوض والتوقيع  ــه للتخويل على التف ــوزراء للحصول على موافقت ال
ــة اعداد وثيقة التفاوض والتوقيع  على املعاهدة وتتولى وزارة اخلارجي
على املعاهدة وارسالها الى االمانه العامه جمللس الوزراء ألستحصال 
ــخة االصلية من الوثيقة  ــل النس املوافقة على التوقيع عليها وترس
ــى املعاهدة تقوم  ــاذ مايلزم بعد التوقيع عل ــى اجلهة اخملتصة ألتخ ال
ــالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض والتوقيع الى  اجلهة املعنية بأرس
ــتحصالةموافقته عليها وارسالها  االمانة العامة جمللس الوزراء ألس
ــة  ــم عملية املصادقة عليها تقوم رئاس ــس النواب لتنظي الى مجل
اجلمهورية باملصادقة على املعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها 
وتقوم وزارة العدل بنشر املعاهدة وقانونةالتصديق عليها او االنضمام 
ــمية وتقوم وزارة اخلارجية باتخاذ مايلزم بشأن  اليها في اجلريدة الرس
ــية  ــة او املذكرات الدبلوماس ــدة الثنائي ــق تصديق املعاه ــادل وثائ تب
ــه املوقعة عليها وتقوم  ــأن امتام اجراء التصديق عليها مع الدول بش
ــة بايداع وثيقة التصديق او االنضمام لدى جهة االيداع  وزارة اخلارجي
ــراف وعلى وزارة  ــدة متعددة االط ــكام اخلتامية للمعاه ــب االح حس
ــول املعاهدة حيز التنفيذ  ــة باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخ اخلارجي
وينشر ذلك في اجلريدة الرسمية وتنص املادة ٢٨ تخاطب الدول االخرى 
ــوص عليها في  ــائل التي تخص املعاهدات املنص ــأن جميع املس بش
القانون من وزارة اخلارجية حصرا وتتولى وزارة اخلارجية تبليغ اجلهات 
ــخة االصلية للمعاهدات والوثائق االصلية  املعنية بذلك وتودع النس
املتعلقة بها كوثائق التفويض بالتفاوض والتفويض بالتوقيع ووثائق 
ــق ومحاضر تبادل وثائق التصديق واملذكرات املؤيدة للتصديق  التصدي
ــة لدى وزارة اخلارجية حلفظها في خزانة املعاهدات وحتتفظ  او املوافق
ــذا جتاوب مع املتغيرات  ــة املعنية بصوره منها ٠وه الوزارة او املؤسس
ــع الدولي.  ــه جتاه اجملتم ــراق وحقوقه والتزام ــح الع ــا ملصال وتضمين
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عبدالسالم علي السليم 

عالء سالم الشياع

عبدالهادي مهودر   

;√⁄i-\;∫;Ï¥Ö°\;ÿÅ¬Ÿ;◊Ë÷Œh;∫;�\Åp;3e—;‹˜¡ˆ\;ÑÂÄ

>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;z’;Èp\ÑÅ’\;Ö—]å;ÅË⁄¬’\;Ï…]êÖ’\;‹\Öpb;Ïu…]“Ÿ;ÖÁÅŸ;

NO.4044.TUE.24.JAN.2023العدد (٤٠٤٤)  الثالثاء  ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣ 

ــنوات  ــائرية اصبحت ظاهرة في الس ــم الطرق للحد من اجلرائم هو الوعي العالي للمواطن وتعاونه مع رجال االمن باالدالء باملعلومات.. الدگة العش ــن اه م

االخيرة وجتاوزت كل اخلطوط احلمر.. وقال مدير مكافحة اجرام الرصافة العميد شاكر الدراجي في حوار صحفي ان اهم العوامل التي تساعد على ارتكاب 

اجلرائم هي دخول اخملدرات واملؤثرات العقلية الى األسواق وأصبحت في متناول ايدي الشباب حيث تسبب هذه املواد بدفع الشخص املتعاطي الرتكاب اجلرمية 

بدون وعي او رادع نفسي او عقلي ومن اجل التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع كان لنا معه هذا احلوار- 

حوار/ مرتضى علي عبد 

طاقات شابة

اِّـحاور / مع مدير مكافحة إجرام الرصافة
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٩٩٢
التاريخ/٢٠٢٢/١/٢٣

أعـــــــــــالن 
ــل ٧١/٢ م ٣٧ ام هليل  ــار التسلس ــدة الكوت  العق ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــوز لقاء طلب  ــم عبداهللا دعيج) اِّـحج ــوت العائدة للمدين (نج ــع َّـ ألك الواق
ــر مليون  ــة عش ــد فاضل )البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ــالم عبي الدائن (س
ــالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش
ــم التسجيل والداللية  ــهادة الجنسية العراقية وان رس من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـواصفات:ـ

١-موقعة ورقمه :- يقع َّـ  الكوت َّـ ام هليل العقار اِّـرقم ٧١/٢ م ٣٧  ام 
هليل قرب سيطرة كوت ـ بغداد

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
ــة من  ــل خالي ــة ام هلي ــع َّـ منطق ــة تق ــه : ارض زراعي ــدوده واوصاف ٣-ح

الشواغل
٤-مشتمالته :-  ال يوجد

٥-مساحتة :- اصل اِّـساحة الكلية ٦٤ دونم / اِّـزايد على ١٩٣٠٠ سهم
٦-درجة العمران : ال يوجد

٧- الشاغل :-  ال يوجد
٨- القيمة اِّـقدرة : ٤٨,٠٠٠,٠٠٠  ثمانية و اربعون مليون دينار ال غريه

أعالن
ــة من قبل اِّـدعي (بدر ناظم عباس) الذي  بناء على الدعوى اِّـقام
ــن لديه  ــاوي) فم ــدي) اُّـ (العيس ــه من (العاب ــل لقب ــب تبدي يطل
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــرتاض مراجعة مديرية االح اع
ــه سوف  ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدع تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

أعالن
ــم)  ــني بريس ــر حس بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ياس
ــدي ) اُّـ (العايدي) فمن لديه  ــل لقبه من(العاب ــذي يطلب تبدي ال
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــرتاض مراجعة مديرية االح اع
ــه سوف  ــط  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس العامة َّـ واس
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدع تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة
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بغداد / البينة اجلديدة
ــعبي  ــد الش  حيا رئيس هيئة احلش
ــب  املنتخ ــة  بعث ــاض،  الفي ــح  فال
ــي  ــكأس خليج ــوّج ب ــي املت الوطن

ــي كلمته خالل  ــد الفياض ف ٢٥.وأك
ــد  ــذي نظمته هيئة احلش ــل ال احلف
لتكرمي املنتخب، أن «الشعب العراقي 
أظهر جوهر صفاته من خالل بطولة 

ــي ٢٥، مبينا أن ”البصرة خير  خليج
ــاف، أن  ــن العراق».وأض ــر ع ــن يعب م
ــد  ــهداء احلش ــدد االكبر من ش «الع
وعلى راسهم الشهيد املهندس من 

ــذه املدينة  ــن نعتز به البصرة، ونح
التي هي خير من ميثل العراق».وتابع 
ــا حولوا  ــو منتخبن ــاض: «العب الفي
ــعور الفخر  ــة الى ش ــعور الدوني ش

ــراق قدم  ــى أن ”الع ــز“، الفتا إل والع
نفسه الى اشقائه في بلدان اخلليج 
ــور واملكانة ال  من باب الفخر واحلض

من باب استجداء العالقات».

بغداد / البينة اجلديدة
هنأ رئيسا اجلمهورية، عبد اللطيف 
ــد  ــواب، محم ــس الن ــيد، ومجل رش
ــبة  ــي، امس االثنني، مبناس احللبوس

ــي للقضاء.وقال رئيس  العراق اليوم 
ــئ  نهن ــدة  تغري ــي  ف ــة  اجلمهوري
القضاة ورجال القانون مبناسبة يوم 
ــا أن دوركم  ــاء العراقي، مبين القض

ــيس  ــاً في التأس ــي كان مهم املهن
بالدستور  ــتقل وملتزم  لقضاء مس
أمان  والقوانني.وأضاف، دمتم صمام 
ــة وإنفاذ القانون. للدفاع عن العدال

بدوره، قال احللبوسي في تغريدة في 
ــمى  ــاء العراقي نرفع أس يوم القض
آيات التهنئة إلى األسرة القضائية، 
ــتذكر دورها في حتقيق العدالة  ونس

ــة حقوق  ــتور وحماي ــة الدس وصيان
ــعب.وأكد رئيس البرملان، ضرورة  الش
ــاء  ــرارات القض ــرام ق ــة احت وأهمي

والتمسك باستقالليته وحياديته.

بغداد / البينة اجلديدة

ــعر  ــاع س إرتف ــع  وق ــف  ١-تخفي
ــرة  ــات الفقي ــى الفئ ــرف عل الص
ــالل  الس توفير  ــر  ــة عب واملهمش
الغذائية وتوسعة قاعدة الشمول 

بشبكة احلماية االجتماعية.
ــزي ملنافذ في  ــح البنك املرك ٢-فت
ــة  لبيع الدوالر  املصارف احلكومي
ــمي،  الرس ــعر  بالس ــني  للمواطن
ــفر  ــالج واحلج والس ــراض الع ألغ

والعمرة والدراسة وغيرها).
٣-قرار مجلس الوزراء(٣٥١) لسنة 
ــتيفاء  ٢٠٢٢، القاضي بإيقاف اس
والكمركية  ــة  الضريبي ــات  االمان

مسبقاً. 
ــزي  املرك ــك  البن ــض  ٤-تخفي
الدفع  ــات  ــعر الصرف لبطاق لس
اإللكتروني من ١٤٧٠ ديناراً للدوالر 

الى ١٤٥٥.
ــهيل  ٥-توجيه وزارة التجارة بتس
ــتيراد، وتوجيه  إصدار إجازات االس
ــرة بإجراءات  ــة باملباش وزارة املالي
ــام  ــي النظ ــة ف ــات عاجل إصالح
ــذ  باملناف ــي  والضريب ــي  الكمرك

ــراءات  ــع اتخاذ اإلج ــة، م احلدودي
ــاء على مخاوف  ــة بالقض الكفيل
إمكانية  ــن  م ــتوردين  املس بعض 

التعسف الضريبي.
ــات احلكومية كافة  ــزام اجله ٦-إل
ــات  ــلع واخلدم ــع الس ــع جمي ببي
ــعر  ــار وبس ــراق بالدين ــل الع داخ
 (١٤٧٠) ــغ  والبال ــزي  املرك ــك  البن

ديناراً للدوالر الواحد.
العراقي  بالدينار  البيع  ٧-يشتمل 
ــات  مبيع ــمي،  الرس ــعر  وبالس
القطاع  ــن  ــات م ــلع واخلدم الس
ــة مكاتب اخلطوط  اخلاص، وخاص
ــة  واألجنبي ــة  الوطني ــة  اجلوي
ــركات  وش ــة  التجاري ــوكاالت  وال
ــات  ــت ومبيع ــاالت واإلنترن االتص
اجملمعات السكنية االستثمارية، 
ــعار السلع  والتأكيد أن تكون أس
ــار العراقي على  ــات بالدين واخلدم
سعر البنك املركزي، بسعر ١٤٦٠ 
ــبة  ــدوالر الواحد بالنس ــارا لل دين
ــاراً  ــعر ١٤٥٥ دين ــواالت، وبس للح
بالنسبة لتغطية  الواحد  للدوالر 

االعتمادات املستندية.
ــعر  ــض البنك املركزي س ٨-تخفي

ــة  البطاق ــل  حلام ــدوالر  ال ــع  بي
ــتخدمها  ــذي يس ــة ال األلكتروني
أثناء السفر، أو تسديد مشترياته 
عن طريق االنترنيت ليكون بسعر 

١٤٦٥ديناراً للدوالر الواحد. 
ــع  الدف ــة  عملي ــل  تفعي  -٩
ــع مفاصل  ــي جمي ــي ف اإللكترون
ــة، و قيام البنك  احلياة االقتصادي

املركزي العراقي بتسهيل إجراءات 
ــل البطاقات  ــص حتصي ــح رخ من
املصرفية باستخدام نقاط البيع 
ــى  ــوالت عل ــل العم (POS)، وتقلي

ــتخدم  املصارف واجلهات التي تس
تلك األجهزة.

ــع الدوائر احلكومية  ١٠-إلزام جمي
ــة  واخملتلط ــة  احلكومي ــر  وغي
ــع  وجمي ــات  واجلمعي ــات  والنقاب
ــا حتصيل  ــي يتم فيه ــز الت املراك
ــابات مصرفية  ــغ، فتح حس املبال
وتوفير أجهزة نقاط البيع اخلاصة 
ــي (POS)، الدفع  بالدفع اإللكترون
ــة  ــات املصرفي ــطة البطاق بواس
ــني  ولتمك ــوال  األم ــل  لتحصي
ــني بالدفع  ــن املراجع ــني م الراغب
ــى  عل ــاء  اإلبق ــع  م ــات،  بالبطاق

االستالم النقدي جنباً إلى جنب.
١١-فتح نافذة جديدة لبيع العملة 
ــر  ــار عب ــار التجّ ــة لصغ األجنبي

.(TBI) املصرف العراقي للتجارة
١٢-متويل البنك املركزي للمصرف 
العراقي للتجارة (TBI) مببلغ إضافي 
ــي  ــون دوالر أميرك ــدره ٥٠٠ ملي ق
لغرض فتح االعتمادات املستندية 
لصغار التجار، واالكتفاء بالفاتورة 
ــتفيد  ــاب املس األولية ورقم حس
ــاد  ويع ــاد.  االعتم ــن  م ــر  األخي
ــتمرار  ــز التمويل لضمان اس تعزي

العملية االستيرادية باالعتمادات 
ــة  حاج ــة  وتغطي ــتندية  املس
املستوردين من الدوالر لسداد قيم 

بضائعهم.
ــلع  الس ــتيراد  اس ــالق  ١٣-إط
والبضائع للشركات املسجلة لدى 
دائرة تسجيل الشركات في وزارة 
أنواع  ــع  ــارة االحتادية بجمي التج
ــجلة  املس ــع  واملصان ــركات  الش
ــة  ــة للتنمي ــة العام ــدى املديري ل
الصناعية واملشاريع االستثمارية 
أنواعها املرخصة أصولياً  بجميع 
ــتثمار، واملكاتب  ــآت االس ــن هي م
العلمية املسجلة أصولياً واألفراد 
ــدى الغرف  ــجلني ل واملكاتب املس
ــمولة  ــة (املش ــة العراقي التجاري
ــتيراد أو غير  ــازة االس ــرط إج بش

املشمولة). 
ــتيراد  االس إجراءات  ــهيل  ١٤-تس
ــح  فت ــات  متطلب ــص  وتقلي
ــاء  ــتندية، وإلغ ــادات املس االعتم
ــة للضرائب  ــام الهيئة العام إعم
تأخيرية  ــات  ــرض غرام بف اخلاص 
ــتوردين وباقي املكلفني  على املس

بالهيئة العامة للضرائب.
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متابعة /البينة الجديدة 
جدد ناشطون في اجلنوب السوري األحد املاضي 
ــن أجل مواصلة  ــويداء م ــم ألبناء الس ، دعوته
ــام  ــد النظ ــلمي ض ــراك الس ــاج واحل االحتج
ــوري في احملافظة، داعني إلى تنظيم وقفة  الس
احتجاجية امس اإلثنني في ساحة السير وسط 
مدينة السويداء.وقالت شبكة «السويداء ٢٤»، 
ــويداء دعوا إلى االعتصام  ــطاء في الس إن نش
ــوريني في الوطن  ــتعادة قرار الس من أجل «اس
ــتقبل»، مؤكدة أن الوقفة املقررة  واملصير واملس
ــن مقابل  ــض بيع الوط ــت عنوان «نرف تأتي حت
ــعارات  ــت ش ــوات حت ــرت الدع النفط».وانتش
ــاوم، ال  ــتجدي، ال نفاوض، ال نس ــل: «ال نس مث
ــكر، ال حلكم العائلة،  ــح، ال حلكم العس نصال
ــر  ــي، ال للتغيي ــي والدين ــث السياس ال للتوري
الدميوغرافي، ال لتجانس اجملتمع حتت االستبداد 
ــاريع االنفصالية، نعم  ــن، ال للمش ل األم وتغوّ
ــر أن االحتجاجات  ــورية احلرّة املوحدة».ذك لس
ــابيع، رغم  ــذ أس ــتمرة من ــويداء مس في الس
ــوري. وتدخل  ــق األمني من النظام الس التضيي
ــابع، حيث بدأت  ــبوعها الس االحتجاجات أس
ــي واخلدمي  ــع املعيش ــاج على الواق باالحتج
ــت بقية  ــية ودع ــب سياس ــت مطال ــم رفع ث

السوريني إلى االحتجاج السلمي ضد النظام.
ــمالي الرقة ــد» ش (٣) قتلى من النظام و»قس

ــة اجلديدة»،  ــادر لـ»البين ــت مص ــى ذلك، قال إل
ــوري  ــوات النظام الس ــر من ق ــة عناص إن ثالث
ــار في منزل  ــوا  اول أمس بانفج ــد» قتل و»قس
ــل أبيض الغربي  ــن في ناحية ت بقرية كورحس
ــار لغم  ــراء انفج ــة الرقة، ج ــمال محافظ ش
ــوط التماس مع  ــم خالل حتركهم على خط به
ــب طفالن  ــا أصي ــوذ التركي.كم ــق النف مناط
ــم بهم في  ــار لغ ــراء انفج ــة ج ــروح بليغ بج
ــز الثقافي في  ــن املرك ــرب م ــة بالق أرض زراعي
مدينة يبرود في القلمون الغربي بريف دمشق، 
ــالن آخران بجروح  ــا قتل طفل وأصيب طف فيم
ــرة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات  خطي
ــى أطراف  ــي عل ــم املواش ــاء رعيه ــرب، أثن احل
ــر الزور. ــاش غربي دي ــة عي ــي منطق ــة ف البادي

«قسد» تنفذ حملة اعتقاالت َّـ مخيم الهول

ــورية  س ــوات  «ق ــنت  ش ــك،  ذل ــون  غض ــي  ف
الدميقراطية» (قسد) حملة اعتقاالت في مخيم 
ــرقي سورية. ــكة شمال ش الهول بريف احلس

ــورية الدميقراطية»  وقالت مصادر إن «قوات س

ــنت حملة اعتقاالت في القطاعني  «قسد» ش
ــول بريف  ــي مخيم اله ــابع ف ــادس والس الس
ــاالت  أن االعتق ــادر  ــت املص ــكة، وأضاف احلس
طاولت ثالثة سوريني من النازحني في القطاع 
ــد» في  ــة من عناصر «قس ــادس، وخمس الس
ــر  ــى أن العناص ــيرة إل ــابع، مش ــاع الس القط
كانوا من املسؤولني عن احلراسة ودوريات األمن 
ــإن عمليات  ــب املصادر، ف ــي القطاع.وبحس ف
االعتقال جاءت على خلفية حتقيقات بتسهيل 
ــر نقلهم  ــة من اخمليم عب ــروب عائالت عراقي ه
ــد»  ــن التابع لـ»قس ــيارات األم ــيارة من س بس
ــخاص آخرين من  ــرى اعتقال أش في اخمليم.وج
ــني بتهم مختلفة، بعد  العراقيني في القطاع
حملة مداهمات نفذتها قوى مكافحة اإلرهاب 
ــوات من  ــي تدعمها ق ــد» والت ــة لـ»قس التابع
التحالف الدولي ضد «داعش».وفي وقت سابق 
ــة األميركية،  ــس، أعلنت القيادة املركزي اول أم
ــم «داعش»  ــر تنظي ــن عناص ــال اثنني م اعتق
بعملية أمنية نفذتها قوة برية مبساندة طائرة 
ــف دير الزور  ــحيل بري ــة في مدينة الش مروحي
الشرقي. وتشن قوات التحالف بشكل متكرر 
ــتهدف  ــد» تس ــتركة مع «قس ــات مش عملي
مطلوبني ومتهمني باالنتماء لتنظيم «داعش».

متابعة /البينة الجديدة
ــها احملامون  ــت الضغوط التي مارس جنح
ــة املاضية،  ــام القليل ــون، في األي املصري
ــة «احملامني  ــة في أزم ــق انفراج في حتقي
ــتة»، الذين حكم عليهم بالسجن  الس
ــاذ، بتهمة  ــغل والنف ملدة عامني مع الش
ــني عموميني»، إذ إن  «التعدي على موظف
ــم أمام محكمة  ــني غيّروا أقواله املوظف
ــد املاضي ، ونفوا  ــتأنف» األح «جنح مس
ــن قبل احملامني  ــداء عليهم م حدوث اعت
ــرج عن كونه  ــر «لم يخ ــتة، وأن األم الس
مشادة لفظية بعد مواعيد العمل»، وهو 
ــوى اجلنائية ضد  ــد النقضاء الدع ما ميه
ــى مطروح،  احملامني.وقررت محكمة مرس
ــتها أمس، تأجيل  ــي مصر، في جلس غرب
ددت في ٥  ــة حُ النطق باحلكم إلى جلس
ــبيل احملامني  ــباط املقبل، مع إخالء س ش
ــتة. وعقب قرار احملكمة، قررت نقابة  الس
ــراب العام  ــني إنهاء اإلض ــني املصري احملام
ــام محاكم  ــل واحلضور أم ــق العم وتعلي
ــات النيابة العامة على  اجلنايات وحتقيق
ــة  محكم ــت  اجلمهورية.وكان ــتوى  مس
ــت    مؤخرا،  ــد قض ــروح، ق ــات مط جناي
ــغل، على  ــنتني مع الش ــس ملدة س باحلب
ستة من محامي مطروح وسنتني مراقبة، 
ــاً  ــة إعالمي ــة املعروف ــي القضي ــك ف وذل
ــي محكمة  ــي مطروح وموظف بـ»محام
ــة،  الواقع ــل  تفاصي ــود  مطروح».وتع
ــامٍ وموظف  ــني مح ــادة ب ــى وقوع مش إل
باحملكمة، تطورت إلى اعتداء من املوظف 
على احملامي، ليحضر محامٍ آخر ويتواصل 
ــة اجلنايات، الذي أنهى  مع رئيس محكم
املوقف وصرف اجلميع. غير أن جتاذباً حدث 
ــض احملامني، نتج  ــس املوظف وبع بني نف
عنه التعدي بالضرب على احملامني، وتبادل 
الضرب بينهم وبني موظفني آخرين.وكان 
م بطلب  ــد تقدّ ــاع احملامني املتهمني ق دف
استئناف على احلكم، وتقرر حتديد جلسة 

ــد للنظر في  ــتأنف، أمس األح جنح مس
ــتئناف. ودخل نادي القضاة املصري  االس
ــيتصدى  على خط األزمة، مؤكداً أنه «س
ــاء املصري». ــق القض ــاوزات في ح ألي جت

تضامن كبير مع احملامني الستة

ــروح،اول أمس،  ــة مط ــهدت محافظ وش
حضوراً حاشداً حملامني توافدوا من جميع 
ــات مصر، للتضامن مع زمالئهم  محافظ
ــتئناف.  ــة نظر االس ــي جلس ــتة، ف الس
ــس احتاد احملامني  ــب احملامني رئي ورأس نقي
العرب عبد احلليم عالم، جلنة الدفاع في 
القضية، بحضور النقيب السابق سامح 
عاشور، وأعضاء مجلس النقابة العامة، 
ــهم. ــاء النقابات الفرعية ومجالس ونقب

ــادر ، لـ»البينة اجلديدة  ــدت مص وكما أك
ــة  ــني النقاب ــاالت ب ــرت اتص ــد «ج «، فق

العامة حملامي مصر من جهة، ومسؤولني 
ــدل من  ــة ووزارة الع ــزة األمني ــي األجه ف
ــواء األزمة، قبل  ــرى، حملاولة احت جهة أخ
ــني  احملام ــف  موق ــتفحالها».تقوية  اس
الستة وقال محامون إن «توحد النقابات 

ــتة،  ــالء الس ــة الزم ــي قضي ــة ف الفرعي
ــن كل محافظات  ــني م ــاد احملام واحتش
مصر، باإلضافة إلى قرارات النقابة العامة 
ــل باحملاكم والنيابات، كلها  بتعليق العم
ــاهمت في تقوية موقف احملامني  أمور س
ر احملامون  ــدّ ــم العادلة».وتص في قضيته
ــوا مجدداً  ــهد بعدما ألق ــون املش املصري
ــدة،  ــة الراك ــاه السياس ــي مي ــر ف بحج
ــة اإلضراب وتعليق  بإعالن النقابة العام
ــم اجلنايات  ــل واحلضور أمام محاك العم
ــة العامة بجميع أنحاء  وحتقيقات النياب

ــن صباح اخلميس  ــة، اعتباراً م اجلمهوري
ــمى، بسبب أزمة  املاضي، ألجل غير مس
محاميّ مطروح. فيما أشار نقابيون إلى أن 
ــتة هي «محاولة  ما جرى مع احملامني الس
ــوكة احملامني بعد تظاهراتهم  لكسر ش
ــهر املاضي رفضاً ملنظومة الفاتورة  الش
ــادي  ــس إدارة ن ــال مجل اإللكترونية».وق
القضاة، في بيان: «نتابع تداعيات الدعوة 
ــي حينه مع  ــب ف ــاذ املوقف املناس التخ
متابعة املركز اإلعالمي املستمرة جلميع 
ــي، لرصد أي  ــع التواصل االجتماع مواق
جتاوز يتم في حق القضاء املصري ورجاله 
ــه بالتواصل  ــه، والتصدي ل ــني ب والعامل
ــاذ اإلجراءات  ــات اخملتصة واتخ ــع اجله م
ــأنها». وأضاف أنه  القانونية الالزمة بش
ــرام القانون  ــوب احت ــا الكافة لوج «دع
ــاظ  ــة واحلف العام ــة  ــب املصلح وتغلي
ــا الداخلي». ــتقرار البالد وأمنه على اس

ــه، قال  ــن جانب ــدت مفتعلة م ــة ب األزم
عضو مبجلس نقابة احملامني، في تصريح 
ــة األخيرة  ــدة «، إن األزم ــة اجلدي لـ»البين
ــة األولى».  ــذ اللحظ ــدت مفتعلة من «ب
ــو مجلس النقابة، الذي فضل  وأكد عض
ــيقاً  ــمه، أن «هناك تنس ــر اس ــدم ذك ع
واضحاً بني أطراف قضائية، وجهاز األمن 
ــوزارة الداخلية، موجهاً  الوطني التابع ل
ــاك توجه ضد  ــني». وتابع «هن ــد احملام ض
ــم األخيرة  ــاب مواقفه ــي أعق احملامني ف
ــرهم  وكس ــة  اإللكتروني ــورة  الفات ــن  م
ــر بأعداد  ــد التظاه ــت، بع ــز الصم حاج
ــام نقابتهم،  ــي قلب القاهرة أم كبيرة ف
ــتويات عليا  ــر الذي أغضب مس وهو األم
ــدد على  ــد تعبيره.وش ــة»، بح ــي الدول ف
ــن محكمة جنح  ــادر ع ــم الص أن «احلك
ــوار، كونه يخل  ــل وع ــابه خل مطروح ش
بضمانات النزاهة، بعدما رفضت احملكمة 
تنفيذ طلبات الدفاع عن احملامني الستة، 
ــد دليالً  ــم، وهو يع ــزم ببراءته ــي جت والت

ــكل  ــى أن األمر كان مرتباً بش ــاً عل دامغ
ــباب ترتبط مبواقف احملامني  ــبق ألس مس
األخيرة». ولفت إلى أن «النيابة كانت من 
بني اجلهات املتواطئة، بعدما أصرت على 
ــتة احتياطياً رغم أنه  حبس احملامني الس
ــبيلهم بأي ضمانات  ــا إخالء س بإمكانه
ــر قرار نقابة  تراها كافية». ضغوط لكس
ــف  ــن جهته، كش ــراب م ــني باإلض احملام
نقابي لـ»البينة اجلديدة « طلب عدم ذكر 
ــي «مارس  ــاز األمن الوطن ــمه، أن جه اس
ضغوطاً على بعض النقابات الفرعية من 
ــة العامة بتعليق  ــر قرار النقاب أجل كس
العمل أمام احملاكم، وهو ما أسفر بالفعل 
ــن أعداد من احملامني في  عن عدم التزام م
ــرة والقليوبية  ــات اجليزة والقاه محافظ
ــد النقابة اخملالفني  ــرار، قبل أن تتوع بالق
ــال إن «الهدف  ــم للتحقيق». وق بإحالته
من تلك اخلطوة هو تفكيك كتلة احملامني 
ــرارات اخلاصة برفض  ــذ الق ــدة من املتوح
ــة عليهم». اإللكتروني ــورة  الفات تطبيق 
ومطلع كانون األول املاضي احتشد اآلالف 
ــام نقابتهم في  ــني املصريني أم من احملام
قلب القاهرة، ضد قرار مصلحة الضرائب 
ــواء كانت  ــة، س ــآت الفردي ــزام املنش بإل
جتارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل 
ــني والفنانني واحملامني  ــاء واملهندس األطب
ــني وجميع أصحاب  ــبني القانوني واحملاس
ــي منظومة  ــجيل ف ــن احلرة، بالتس امله
ــة اإللكترونية، مرددين  ــورة الضريبي الفات
ــارع  ــت قد اختفت من الش ــات كان هتاف
املصري في ظل منع تام من السلطة ألي 
أصوات احتجاجية في السنوات الثماني 
املاضية.وهي التظاهرات التي القت صدى 
ــع التواصل  ــطاء مواق ــني نش ــاً ب إيجابي
االجتماعي، الذين رحبوا بانتقال الغضب 
ــعبي جراء األوضاع االقتصادية إلى  الش
الشارع مجدداً للتعبير عن معاناة قطاع 

من املصريني.

متابعة /البينة الجديدة 
ــريحات املوظفني في قطاع التكنولوجيا  تس
ــركات  الش ــزال  ت وال  ــتمرة،  ــة»، مس «باجلمل
ــال  ــريح آالف العم ــن تس ــن ع ــرى تعل الكب
ــا الذي حل  ــض العمالة. فم ــط لتخفي وخط
ــذا احلد من تراجع  ــاع حتى وصل إلى ه بالقط
ــف؟ ــص املصاري ــى تنقي ــوء إل ــاح واللج األرب
ــهد قطاع التكنولوجيا طفرة أرباح خالل  ش
ــالق في دول  ــا، فبعد اإلغ ــاء كورون ــار وب انتش
ــل من بعد،  ــون إلى العم ــم، جلأ املوظف العال
ــزل، وكانت  ــن املن ــة م ــى الدراس ــالب إل والط
ــن خالل متاجر  ــترياتها م العائالت تؤمن مش
ــركات  ــذا فضال عن النمو في ش ــت، ه اإلنترن
األلعاب واألفالم على اإلنترنت.أمام هذا الواقع، 
ــركات تكنولوجية عدة إلى التوسع،  جلأت ش
وزادت عدد موظفيها كي تالقي ارتفاع الطلب 
ــتثمارية. االس ــاريعها  ومش ــاح  األرب ــادة  وزي
ــودة احلياة إلى  ــار الوباء، وع إال أنه بعد انحس
طبيعتها في بلدان عدة، لم يعد الطلب على 
ــا كما كان منتصف العام ٢٠٢٠،  التكنولوجي
ما غير املعادالت، وأدى إلى صدمة في القطاع.
ــي أن أن،  ــر س ــن تقري ــتخلص م ــذا ما يس ه
ــالل يناير ٢٠٢١، حتدث  ــارت إلى أنه خ التي أش
ــوفت،  ــركة مايكروس ــس التنفيذي لش الرئي
ــنة األولى من  ــاتيا ناديال، عن كيف أن الس س
ــوال مذهال نحو اخلدمات عبر  الوباء أحدثت حت
ــذه العملية. ــركته من ه اإلنترنت، ما أفاد ش
وقال: «ما شهدناه خالل العام املاضي (٢٠٢٠) 
ــول الرقمي  ــن التح ــة ثانية م ــو فجر موج ه
يجتاح كل شركة وكل صناعة تكنولوجيا».
ــه بعد ذلك  ــي أن أن، إلى أن ــارت س ــن، أش لك
ــوة»، ومؤخرا  بعامني، أصبح الوضع «أكثر قس
قالت مايكروسوفت أنها تخطط لتسريح ١٠ 
الشركة  آالف موظف.ومايكروسوفت ليست 
ــذا االنعكاس  ــه مثل ه ــي تواج ــدة الت الوحي
ــات اإلقفال.  ــا وسياس ــار كورون ــد انحس بع
ــركة األم لـ»غوغل»، قالت  فـ»ألفابيت»، الش

إنها تخطط إللغاء نحو ١٢ ألف وظيفة، أي ما 
يعادل أكثر من ٦ في املئة من موظفيها.وعلى 
ــة، أعلنت أمازون  ــهر الثالثة املاضي مدار األش
ــن خطط  ــا ع ــوفت وميت ــل ومايكروس وغوغ
ــف موظف، وهو واقع  ــريح أكثر من ٥٠ أل لتس
معاكس لألشهر األولى من الوباء عندما كان 

ــرعة لتلبية  عمالقة التكنولوجيا ينمون بس
ارتفاع الطلب املزايد عندما زاد الشراء والعمل 
ــت توقعات عدد  ــت، فحينها كان ــر اإلنترن عب
كبير من قادة األعمال في عالم التكنولوجيا 
ــي أن  ــي القطاع، وفق س ــتمر النمو ف أن يس
ــن العوامل  ــي أن العديد م ــر تقرير س أن.ويذك
األخرى التي ضربت قطاع التكنولوجيا، فقد 
ــدة والتضخم  ــعار الفائ ــاع أس ــال إن «ارتف ق

ــود، كل هذه األمور أدت خالل  واخملاوف من الرك
ــع اإلعالنات وإنفاق  ــهر األخيرة إلى تراج األش
ــركات  ــاح ش ــى أرب ــر عل ــا أث ــتهلكني م املس
ــهم».وقال اخلبير  ــعار األس التكنولوجيا وأس
ــكوت  ــركات التكنولوجيا، س ــال ش في مج
ــاع اتخذت  ــركات في القط ــلر إن «الش كيس

ــة في األوقات  ــتراتيجية غير صائب قرارات اس
ــرحني،  اخلاطئة».وعن تعويضات العمال املس
ذكرت سي أن بي سي في تقريرها أن «العمال 
ــزم مكافآت  ــيحصلون على ح ــرحني س املس
ــب  نهاية اخلدمة بأحجام ومدة متفاوتة حس
مكان عملهم».فبالنسبة إلى مايكروسوفت 
ــرح ١٠ آالف  ــرا ، إنها ستس ــي قالت، مؤخ الت
ــتحصل التخفيضات حتى نهاية  موظف. س

ــي أن بي سي، أن فرق  ــهر مارس، وذكرت س ش
ــهد تخفيضات  ــويق ستش ــات والتس املبيع
ــركة.وكتب  ــة في الش أكبر من فرق الهندس
ــيحصلون  ــني األميركيني س ــال أن املوظف نادي
ــتة أشهر من  على تعويض إنهاء اخلدمة، وس
ــتحقاق األسهم، و ٦٠  الرعاية الصحية واس

ــتتحمل مايكروسوفت  يوما من اإلشعار.وس
ــار دوالر من التكاليف إلعادة الهيكلة  ١,٢ ملي
والتسريح.أما أمازون التي بدأت املوجة األخيرة 
ــي أن بي سي  ــريح العمال، فتقول س من تس
ــي الواليات  ــبة ملوظفي التجزئة ف إنه بالنس
ــا كاملة  ــازون رواتب ومزاي ــدم أم ــدة، تق املتح
ــذه الفترة، تقدم  ــا. وبعد ه ــى مدى ٦٠ يوم عل
ــرحني أسابيع عدة من  أمازون للموظفني املس

ــا الصحية،  ــة اخلدمة، واملزاي تعويضات نهاي
ــرح  ــي ميتا، وعد لكل موظف مت سُ وغيرها.وف
ــبوعا من إنهاء اخلدمة، باإلضافة إلى  بـ١٦ أس
ــة التأمني الصحي لفترة زمنية محددة  تغطي
ــي كانون  ــن املزايا.لكن ف ــبقا، وغيرها م مس
ــرحني  ــال بعض العمال املس ــي، ق االول املاض
ــي» إنهم يتلقون حزم إنهاء  ــي أن بي س لـ»س
ــتوى املطلوب مقارنة مع تلك  خدمة دون املس
اخلاصة باملوظفني املسرحني حديثا. فبدال من 
ــبوعا، حصلوا على ٨ أسابيع فقط من  ١٦ أس
ــي، هذا فضال عن االختالفات  الراتب األساس
ــركة آبل صامدة، من  املادية األخرى.وال تزال ش
ــهدت  ــركات التكنولوجية التي ش ــني الش ب
ــني. فرغم أن  ــريحات «باجلملة» للموظف تس
ــركة  ــة أحدث ش ــت اجلمع ــت أصبح ألفابي
ــريح موظفني على  تكنولوجيا، تعلن عن تس
ــا التي  ــل بصالبته ــظ آب ــع، حتتف ــاق واس نط
ــيئا منها قريبا، حسب بعض  ــر ش رمبا تخس
ــى  ــال إل ــتريت جورن ــارت وول س التقارير.وأش
ــتتجنب  ــركة مؤكد أنها س ــه «ال توجد ش أن
ــة اقتصادية  ــي بيئ ــرة ف ــريحات الكبي التس
ــل البيئة احلالية»، معتبرة أن «آبل  متقلبة مث
ــت محصنة بوجه حتديات األعمال التي  ليس
اآلخرين».منذ  ــا  التكنولوجي أصابت عمالقة 
ــول ٢٠١٩ حتى  ــة في ايل ــنة املالي نهاية الس
ــول ٢٠٢٢، منت القوة العاملة في آبل بنحو  ايل
ــي املئة، لتصل إلى ما يقرب من ١٦٤ ألف  ٢٠ ف
موظف بدوام كامل.إال أنه، خالل الفترة عينها 
ــي أمازون،  ــدد املوظفني ف ــا، تضاعف ع تقريب
ــوفت  ــي مايكروس ــني ف ــدد العامل ــع ع وارتف
بنسبة ٥٣ في املئة، وزادت ألفابيت التوظيف 
ــة، وتضخم عدد املوظفني  ــبة ٥٧ في املئ بنس
ــي املئة.ووفق  ــبة ٩٤ ف ــركة ميتا بنس ــي ش ف
ــو ٦٥ ألف  ــال، لدى آبل نح ــتريت جورن وول س
ــي أكثر  ــون ف ــة، يعمل ــع بالتجزئ ــف بي موظ
ــو ٤٠ في املئة  ــكلون نح من ٥٠٠ متجر، ويش
ــركة. ــوى العاملة في الش ــي الق ــن إجمال م
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــة ليوم القضاء العراقي  ــنوية السادس ــبة الذكرى الس ملناس
ــور رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق  وبحض
ــات املهنية وممثلة  ــاء النقاب ــؤولني ورؤس ــدان وعدد من املس زي
ــخارت» وجمع غفير من  ــدة في العراق «جينني بالس األمم املتح
ــة، أقيمت، أمس األثنني، فعاليات احلفل  قضاة احملاكم العراقي
ــيد  ــاء العراقي في فندق الرش ــادس ليوم القض ــنوي الس الس
ــال رمزيته ومهابته وداللته الكبيرة في  ببغداد .. ولهذا اإلحتف
ــرون  ــوس كل العراقيني ففي مثل هذا اليوم الثالث والعش نف
ــاء العراقي كامالً غير  ــتقالل القض من كانون الثاني حتقق إس
ــى رقم (٤٥)  ــون مجلس القضاء األعل ــوص بعد صدور قان منق
لسنة (٢٠١٧) وكان مبثابة نقلة نوعية أرست الدعائم الصلبة 
ــامخاً باستقالله الناجز بعيداً عن  للقضاء العراقي ليكون ش
أي تأثيرات أو ضغوطات سياسية. وقال رئيس مجلس القضاء 
ــه التي افتتح  ــور فائق زيدان في كلمت ــى القاضي الدكت األعل
ــة يجب أن تكون  ــل (إن القرارات القضائي ــا فعاليات احلف فيه
ــلطات أو املصالح اخلاصة أو  ــر خاضعة لنفوذ الس حيادية غي
ــتقالل القضاء ال قيمة له إذا لم  ــية، ومؤكداً، بأن اس السياس
يكن قائماً في وجدان الشعب وإميانه بأنه الضمانة في كفالة 
ــخ بأن الناس جميعاً سواء أمام  احلقوق واحلريات واإلميان الراس
ــعار (القضاء في  ــى تطبيق ش ــل جاهدين عل ــاء، والعم القض
خدمة املواطن)، والنقطة اجلديرة باالهتمام هي تلك التي أثارها 
ــيد رئيس مجلس القضاء األعلى عندما أشار بوضوح بأن  الس
ــي القانوني وهذا  ــر الوع ــالم واجملتمع املدني مهم لنش دور اإلع
ــعى إليه، صراحة، نحن في البينة اجلديدة   .. وفي هذه  ما نس
املناسبة الكبيرة البد أن نقف عرفاناً وإجالالً وتقديراً للتضحيات 
ــيرته من أجل  مها القضاء العراقي خالل مس الكبيرة التي قدّ
م قوافل من القضاة الذين  ــاء العدل حيث قدّ إحقاق احلق وإرس
استشهدوا وهم يؤدون واجباتهم بكل أمانة وشجاعة واقتدار 
قت خالل تسنّم  ــير الى اإلجنازات الكبيرة التي حتقّ والبد أن نش
ــؤولياته وحلد  ــيد رئيس مجلس القضاء األعلى مهام مس الس
ع مهام السلطة القضائية وتنوّع وظائفها  اآلن من خالل توسّ
ــد اإلداري والنظم  ــل على الصعي ر الذي حص ــوّ ــة التط وطبيع
ــتوى عمل القضاة مبا يرقى وطبيعة  األلكترونية واالرتقاء مبس
ــة الى افتتاح  ــل القضائي، إضاف ــورات احلديثة في العم التط
ــواء في  ــم ودور القضاء س ــرات من أبنية احملاك ــاء العش وإنش
ــتيعاب اعداد املراجعني وتوفير  بغداد أم احملافظات من أجل اس
بل خلدمة املواطن واجناز دعاواه أو حسم قضاياه بيُسر  كل السُ
وسهولة .. وفي اخلتام ال أملك إال أن اقول حتية من األعماق لكل 
ــجاعة في  ــي العراق الذين أثبتوا جدارة وش ــادة القضاة ف الس
سوح القضاء وهم يؤدون واجباتهم بكل ثقة واعتداد بالنفس 
ــدل وحماية احلريات  ــاء قيم الع ــعي دؤوب إلرس وإميان باهللا وس

لب عن حقوق الناس. والدفاع الصُ
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ــن األداء البرملاني  ــب ع ــا قلمي ألكت ــتل فيه ــي كل مرة أس  ف
ــي) إنطالقاً من وجع  ــريعي والرقاب املتخبّط في جانبيه (التش
ــريعية مرّت بال إجنازات  ــم إمتدّ على مدى أربع دورات تش متراك
رقابية تُثلج الصدور وال قوانني وتشريعات من شأنها اإلسهام 

في تأمني حياة سعيدة للعباد او بناء وازدهار للبالد!!
ــه) والبرملان  ــاي بالصيني ــرّت مثل( امل ــريعية م ــع دورات تش أرب
ــة  ــح).. وها هي الدورة اخلامس ــط ري ــه بوس يتمايل مثل( ريش
التي نعيش تفاصيلها مبرارة ألنها تخلو من ( اجلدحة واحلرارة) 
ــرحية هزلية.. أدوارها متكرّرة  حتى ليُمكن القول أننا إزاء مس
ورتيبة واملمثلون هم ذاتهم ممن يجيدون العزف على ذات األوتار 
ــعب  ــماعها الش ــاز  التي يأنف س املتهالكة واألصوات  النش
ــبت املاضي الرابع  ــل وتعب.  يوم  الس ــا أصابة من  مل ــرّاء م ج
عشر من شهر كانون الثاني احلالي (٢٠٢٣) ملَلَمَ مجلس النواب 
ه لعقد جلسته األولى في فصله  شتاته وحشد جيوشه وتوجّ
التشريعي الثاني بعد إنتهاء عطلته التشريعية التي إمتدت 
على مدى شهر.. عوافي للنواب وليشبع كل حافي (طن قهر)!!  
ــانه فإنه  ــة ومن دون احلاجة الى أكل التمن مع الطرش ولألمان
ــي كل مرّة ينقضي فيها عمر البرملان ويغلق أبوابه وتبدأ دورة  ف
رق على  ــد ويبدأ الطَ ــة نيابية جديدة ويولد برملان جدي إنتخابي
ــون اآلتي أفضل من الراح  ــد ونرفع األكف الى اهللا بأن يك احلدي
وشويه نرتاح، ونحن منضغ تلك املفردة ( عسى خيرها بغيرها) 
لكن يبدو أن خيباتنا هي ذاتها التي تتكرّر واإلحباط هو نفسه 
ــلّل إلى النفوس املتعبة ولسان حالنا يردد:( خوجه  الذي يتس
ــع على النظام الداخلي للبرملان العراقي  ل علي مال علي). املطّ
ــا أن تُعقد فيها (٦٤)  ــريعية املُقرُّ له ــنة التش يلحظ بأن الس
ــة في كل فصل تشريعي  ــمة بواقع (٣٢) جلس جلسة مقسّ
ــني الفصلني  ــاب العطلة ب ــار إحتس ــر اإلعتب ــع األخذ بنظ م
ــة فإن مجلس  ــابية موثّق ــن وبعملية حس ــريعيني ولك التش
النواب احلالي لم يعقد سوى (٢٧) جلسة أغلبها فيها عطسه 
ه تركزت اغلبها في شهر تشرين الثاني من العام املاضي  وطسّ
روا أن الشعب إنتخبكم  ــادة البرملانيون.. تذكّ (٢٠٢٢). أيها الس
ووضع ثقته بكم ليس لسواد عيونكم بل ألجل أن متثلوه خير 
ــريعية والرقابية  على أكمل  ــل وأن تؤدون واجباتكم التش متثي
ــدين دون  ــه وفي املقدمة من ذلك الضرب على رؤوس الفاس وج
ــي حبّاب،  ــراق، يا كل عراق ــاتنا في الع ــوف أو تردّد ألن مأس خ
ــرقت اجلمل  ــن صراحة في وجود احليتان الكبيرة التي س تكم
ــال الذي ال  ــت البلد الى احل ــعب وأوصل ــا حمل وأفقرت الش مب
ــادتي أيها النواب ان هناك العشرات  ــرّ أبداً.. سيداتي .. س يس
لة جرّاء عدم التوافق واخلالفات السياسية  من القوانني املعطّ
ــا التطبيقي..  ــريعها لتأخذ مداه ة وتش ــرض قراءتها بدقّ يفت
ــا وزعلنا عليكم  ــتقلون فان عتبن ــا النواب املس ــا أنتم ايه ام
لوا خط  كشعب كبير فقد علّقنا عليكم آماالً عريضة لتشكّ
ــن وضعوا بيضهم كامالً في  ــد االول الذي يتكيء عليه م الص
دعنا بـ(  ــاللكم أمالً في حتقيق ما منشود ولكن يبدو أننا خُ س
ــتقلون..  ــمية) ولم نقرأ املضمون!!. أيها البرملانيون املس التس
ــكم الغربان  هل ضعتم في وديان البرملان.. ام عبثت بأعشاش
وضعتم في خضم التجاذبات واالستقطابات.. أم نسيتم حتت 
ــتقالليتكم التي تتيح لكم أن جتهروا بأصوات  قبّة البرملان إس

احلق الي تشقّ عنان السماء؟

عبد الزهرة البياتي 
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متابعة / البينة الجديدة 
ــدة، متكن  ــديدة في املع ــد آالم ش بع
ــال ١٨  ــن انتش ــون م ــاء أمريكي أطب
ــة  ملتصق ــية  مغناطيس ــة  قطع
ــدة طفل  ــض من مع ــا البع ببعضه
يبلغ من العمر ٤ سنوات.وكان الطفل 
ــي املعدة،  ــم مبرحة ف ــن آل ــي م يعان
إضافة إلى القيء واإلمساك، واشتبه 
ــة أن هذه األعراض  ــاء في البداي األطب
ــن التهاب  ــة ع ــون ناجت ــن أن تك ميك
ــة. ورغم إزالة  ــي الزائدة الدودي حاد ف
الزائدة الدودية استمرت آالم الطفل. 
 Paediatric Surgery وبحسب مجلة
Case Reports األمريكية التي نشرت 

ــة  اخلبر، فإن األطباء أصيبوا بالدهش
ــل للتصوير  ــوا الطف ــا أخضع عندم
ــعاعي، وبدا وكأنه يحمل سواراً  الش
ــني  ــوا مندهش ــه، وكان ــل معدت داخ

ــكل سوار، وكان  لرؤية شيء على ش
والداه مرتبكني بنفس القدر.وبشكل 
ــاء أن الطفل  ــدق، يعتقد األطب ال يص
قد ابتلع كل حبة مغناطيسية على 
ــر معروفة، ولكن  ــالل مدة غي حدة خ
ــية،  ــبب خصائصها املغناطيس بس
ــاق ببعضها  ــد متكنت من االلتص فق
البعض مشكلة حلقة، ووصلت إلى 
حد سد أمعائه وحتى حفر ثقوب في 
ــون على الفور  ــرى اجلراح أمعائه.وأج
عملية فتح البطن على الطفل إلزالة 
ــية  ــية سداس ١٨ قطعة مغناطيس
ــارعوا إلصالح الضرر  الشكل، ثم س

الذي حلق بأمعائه.

متابعة / البينة الجديدة 
ــن األرض الليلة  ــرب القمر م اقت
ألول  ــر،  كبي ــكل  بش ــة  املاضي
ــذ ٩٩٣ عاما، في معجزة  مرة من
ــح أن تتكرر  ــماوية من املرج س

بعد ٣٤٥ عاما.
ــن األرض، يعتبر  ــرا لقربه م ونظ
ــر للقمر في  ــذا الظهور األكب ه
االول  ــون  كان  ٣ ــذ  من ــماء  الس
ــام ١٠٣٠. حيث كان على بعد  ع
 ٢٢١٥٦١ أو  ــرا،  كيلومت  ٣٥٦٥٦٨
ــب  وبحس األرض.  ــن  م ــال  مي

معلومات مختبر الدفع النفاث 
ــا، فإن القمر  التابع لوكالة ناس
ــيكون يوم ٢٠  ــر القادم س األكب

يناير عام ٢٣٦٨.
ــر األرض بعيد  ــدار القمر عب  وم

ــكل الدائرة  ــن ش ــد ع كل البع
ــه  إن ــع،  الواق ــي  وف ــة.  الكامل
ــل دائرة  ــكل وميث ــاوي الش بيض
ــبب شكلها،  ممتدة بالكاد. وبس
ــافة بني القمر واألرض  فإن املس

ــدى  ــى م ــتمرار عل ــر باس تتغي
ــدار  ــة م ــمى نقط ــهر. وتس ش
القمر األقرب إلى األرض «نقطة 
ــرف  تع ــا  بينم ــض»،  احلضي
ــن الكوكب  ــد ع ــة األبع النقط
ــاهد أطول  ــم «األوج». وتش باس
ــى القمر  ــن األرض إل ــافة م مس
عندما تكون األرض على مقربة 
ــمس. وحدث هذا في ٤  من الش
ــرب من ٢٠٠٠  ــر. ومنذ ما يق يناي
عام، حدثت ٣ أقمار جديدة على 

مسافات تقل عن ٣٥٦٥٧٠ كم.

متابعة / البينة الجديدة 
أيام مرت، ومازالت األصداء الغاضبة 
ــع كتاب  ــر وتوزي ــي صاحبت نش الت
ــبير» Spare تتوسع  األمير هاري «س
ــرات  املذك ــارت  أث ــد  فق ــر.  وتنتش

الفضائحية ضجة حول العالم.
ــار كبير  ــي الكتاب بانتش فقد حظ
ــراء  ــات كثيرة لش ــت مكتب وازدحم
ــن املبيعات  ــاب. وعلى الرغم م الكت
ــبب  تس ــاب  الكت أن  إال  ــة،  الهائل
ــارع  بحالة كبيرة من الغضب بالش
ــت من قصر  ــط صم البريطاني، وس
ــني  الغاضب ــني  ب ــن  وم ــام.  باكنغه
ــع واملمثل الكوميدي البريطاني  املذي
ــهير أندريه واكر، الذي ظهر في  الش
ــر بكثافة على  ــع فيديو، انتش مقط
ــل، وهو ميزق صفحات  مواقع التواص
ــدة الغضب.   ــاب ويأكله من ش الكت

ــال وهو  ــا، وق ــر غاضب ــدا واك ــد ب وق
ــئمت من  ــاب: «لقد س ــل الكت يحم
ــه.. هاري  ــئمت من ــذا الكتاب.. س ه
ــك  ــه.. لذل ــتوعب آرائ ــا أن نس يريدن
سأستوعبه اآلن..»، ثم أخذ في متزيق 
الكتاب بأسنانه وبيده، ويأكل بعضاً 

من صفحاته.
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متابعة / البينة الجديدة 
ــار  أنظ ــي  برازيل ــع  رضي ــت  لف
ــبب حجمه  ــم، وذلك بس العال
ــاء  ــع األطب ــذي دف ــم ال الضخ
ــرة  مبك والدة  ــة  عملي ــراء  إلج
ــه،  أم ــن  بط ــن  م ــه  إلخراج
ــن حمله  ــن تتمكن م كونها ل
ــد وهو يزن ٧  ــرة أطول، إذ وُل لفت
ــات. وأجنبت كليديان  كيلوغرام
ــن العمر  ــانتوس، البالغة م س
ــون في  ــا، ابنها أنغرس ٢٧ عام
ــة في ١٨ كانون  عملية قيصري
ــادري  ب ــفى  ب مستش ــب،  الثان
أمازوناس  ــة  والي ــي  ف كولومبو 
في  سانتوس  البرازيلية.وكانت 
استشارة  إلجراء  ــفى  املستش
روتينية، لكن األطباء أدركوا أن 

الطفل الذي لم يولد بعد، كان 
أكبر من أن حتمله لفترة كاملة. 
ــون، املوجود  ــد أن أنغرس ويُعتق
ــفى في  ــي حاضنة باملستش ف
ــتقرة، هو أكبر طفل  حالة مس
ــي والية أمازوناس، ويبلغ  يولد ف
ــنتيمترا، وفق ما  ــه ٥٩ س طول

ــي ميل»  ــة «ديل ــرت صحيف ذك
ــل  ــجل الطف ــة. وس البريطاني
رقما قياسيا جديدا في الوالية، 
ــام ٢٠١١،  ــه آخر مرة ع مت حتديث
ــزن حوالي ٥٫٨  ــن قبل صبي ي م
كيلوغرامات، ويبلغ طوله نحو 

٥٤ سنتيمترا.

متابعة / البينة الجديدة 
ــفت صور األقمار االصطناعية  كش
ــق  للبطري ــتعمرة  مس ــود  وج
ــق  املناط ــدى  إح ــي  ف ــور  اإلمبراط
النائية، والتي يتعذر الوصول إليها 

في أنتاركتيكا.
تضم املستعمرة، حوالي ٥٠٠ طائر، 
وجودها مهدد للغاية بسبب التغير 

املناخي وذوبان اجلليد.
ــن هيئة  ــل، م ــر فريتوي ــول بيت ويق
ــكا،  ــة ألنتاركتي ــح البريطاني املس
ــاف  ــاد البحث: «هذا اكتش الذي ق
ــل العديد من املواقع  مثير، لكن مث
املكتشفة مؤخرا، هذه املستعمرة 
ــدة  ــرة وفي منطقة تأثرت بش صغي

بفقدان اجلليد البحري».
طيور البطريق اإلمبراطور هي النوع 
ــى اجلليد  ــذي يتكاثر عل ــد ال الوحي
البحري، وليس على اليابسة، وتقع 

ــتها نظرا  في مناطق يصعب دراس
ــور البطريق إلى  ــاج طي لبعدها.حتت
ــرين  ــان وتش ــاء اجلليد بني نيس بق
ــا الوقت لتنمو  الثاني ملنح صغاره
ــر اجلليد  وتكون أكثر قوة، إذا انكس
ــقط صغار البطاريق  قبل ذلك، تس

في املاء وتغرق أو تتجمد.
ــتعمرات البطريق  ــم مس يؤثر حج
ــر على بقائها  ــكل مباش أيضا بش

حيث تتجمع الطيور معا للحماية 
ــتوية، خاصة  ــف الش ــن العواص م
ــهرين التي حتتضن  خالل فترة الش
فيها طيور البطريق البيض قبل أن 

تفقس.
ــور  طي ــم  «معظ ــل:  فريتوي ــال  وق
ــانا  البطريق اإلمبراطور لن ترى إنس
ــا نفعله على  ــا، لكن م في حياته
ــم يقتلهم  ــب اآلخر من العال اجلان

ببطء».
وأضاف: «شهدنا العام املاضي أسوأ 
ــي القارة  ــة بحرية ف ــروف جليدي ظ
ــام  ــذا الع ــة، وه ــة اجلنوبي القطبي
ــوأ». وتوقعت األبحاث السابقة  أس
ــتعمرات  املس ــن  م ــة  باملئ  ٩٠ أن 
ــول نهاية  ــتضيع بحل ــة س املعروف
القرن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر 
ــازات االحتباس  انبعاثات غ خلفض 

احلراري.


