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ــة، عبد اللطيف  ــد رئيس اجلمهوري أك
ــيد، امس الثالثاء، أن قانون املوازنة  رش
االحتادية سيتم إقراره قريبا، الفتا الى 
ــكلة  ــود برامج حكومية حلل مش وج
ــب  املكت ــر  العراق.وذك ــي  ف ــكن  الس
ــيد  اإلعالمي لرئيس اجلمهورية أن رش
ــدداً  ــداد، ع ــر بغ ــي قص ــتقبل، ف اس
ــيا  ــيوية وروس ــفراء الدول اآلس من س
ــراق. الع ــدى  ل ــن  املعتمدي ــة  االحتادي

ــار إلى  ــس اجلمهورية أش ــع أن رئي وتاب
ــاون بني  ــبل التع ــيع س ــة توس أهمي
ــراق وبلدانهم ومبا يحقق تطلعات  الع
ــار  ــي التقدم والرفاه.وأش ــعوب ف الش
ــيد سلط الضوء في حديث  الى أن رش
ــه العراق اليوم  موسع على ما يعيش
من عهد جديد، عراق بال إرهاب وعنف 

ــالة أمتنى  ــا أن هذه رس ــروب، مبين وح
ــى بلدانكم.وقال رئيس  أن حتملوها إل
ــان، أن محافظة  اجلمهورية، وفق البي
نينوى وكل احملافظات تعيش استقرارا 
أمنياً بعد أن عانى بعضها من تسلط 
ــات اخلدمية  اإلرهاب، وتتمتع املؤسس
ــد حاليا، حيث  ــة بوضع جي والصحي
ــني. وكذلك  ــدم خدماتها للمواطن تق
العاصمة بغداد فهي مستقرة وآمنة.

ــع جيراننا جيدة،  ــد، أن عالقتنا م وأك
ولدينا عالقات جيدة مع تركيا وبنفس 
ــة تتعلق  ــائل عالق ــت لدينا مس الوق
ــا املائية ونأمل أن تتم  باحلدود وحصتن
ــذه األمور ومبا يعزز العالقات  معاجلة ه
ــان، تطرق  البي ــب  البلدين.وبحس بني 
رشيد إلى مشاركته في مؤمتر دافوس 
ــاء وقادة  االقتصادي، الفتاً إلى أن رؤس
اللقاءات  ــالل  ــوا خ أعرب ــيني  وسياس

ــة عالقات  ــن رغبتهم بإقام معهم ع
ــك احلال عند  ــراق كذل ــدة مع الع وطي
ــيخ  ــرم الش حضور قمة املناخ في ش
ــر حيث  ــي اجلزائ ــة ف ــة العربي والقم
ــم للعراق في  ــاء عن دعمه عبر الرؤس
ــتقرار. ــيخ األمن واالس ــوده لترس جه

ــة العراقية احلالية  وأضاف أن احلكوم
ــاء  لالرتق ــامل  ش ــج  برنام ــا  لديه
واخلدمي، الفتا  ــي  املعيش ــتوى  باملس
ــا قريبا  ــيتم إقراره ــى أن املوازنة س إل
ــكن،  ــكلة الس ولدينا برامج حلل مش
ــاء املدينة  ــتراتيجية لبن ــط اس وخط
الصناعية وإكمال مشروع ميناء الفاو 
ــط والغاز. ــرى إلنتاج النف الكبير وأخ

ــة بني احلكومة  ــا حتدث عن العالق كم
ــتان، مؤكدا أن  االحتادية وإقليم كردس
ــدة، وهناك  ــات بني اجلانبني جي العالق
ــول جذرية  ــتركة لوضع حل رغبة مش

ــتور  ــة وفقا للدس ــائل العالق للمس
ــفراء الدول  م س ــم قدّ والقانون.بدوره
ــس على  للرئي ــم  وتقديره ــكرهم  ش
ــرص  ــن ح ــب، مؤكدي ــاوة الترحي حف
ــد أواصر  ــم ورغبتها في توطي بلدانه
ــد كافة ومبا  ــمل الصع العالقات لتش
ــعوب وتطلعاتها في  يحقق آمال الش
التطور واالزدهار. على صعيد آخر اكد 
ــش مع  ــه ناق ــة ، ان ــالف ادارة الدول ائت
ــياع  ــس الوزراء محمد ش رئيس مجل
ــي اتخذتها  الت ــوداني االجراءات  الس
ــة مؤخرا ملواجهة ازمة ارتفاع  احلكوم
ــعر صرف الدوالر.وقال االئتالف ، انه  س
ــالف ادارة الدولة اجتماعا في  عقد ائت
ــرى التداول  ــوري املالكي وج ــب ن مكت
بتطورات املشهد السياسي واالمني.

كتب اِّـحرر السياسي
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ال يختلف عراقيان منصفان 
ــأن احلرص  ــى حقيقة ب عل
ــفينة العراق  على إبحار س
ومواجهة األمواج املتالطمة 
ــل  ألج ــتقرار  واس ــالم  بس
ــواطىء  ــو في الش أن ترس
ــا  ــان مب ــن وأم ــة بأم الدافئ
ــى  عل ــاً  ايجابي ــس  ينعك
ــعب والوطن  مصلحة الش
هو واجب وطني مطلوب .. 
نعم مطلوب دعم سياسي 
إلجراءات حكومة  وشعبي 
ــد  (محم ــوزراء  ال ــس  رئي
شياع السوداني) وقراراتها 
ــجاعة كي متضي في  الش
ــوم  املرس برنامجها  تنفيذ 
ــة ذلك هو  ــا وفي مقدم له
ــي  الوطن ــاد  األقتص ــم  دع

ــعب  الش ــوت  ق ــة  وحماي
وضمان األستقرار ومحاربة 
وبناء  ــدين  واملفس الفساد 
ــرض الى  ــذي تع ــن ال الوط
التخريب جراء  سنوات من 
ــل  الفاش ــي  احلكوم األداء 
ــنوات الـ  ــدى الس ــى م عل
ــاً قالوا  ــة وقدمي (١٨) املاضي
ــدة ال تصفق  ــد الواح أن الي
و « گوم التعاونت ما ذلّت» 
ــاء احلقيقي للوطن  وأن البن
ــالً إال بتوافر  ال يتحقق كام
احلقيقية  ــة  الوطني اإلرادة 
ــه فلنتكاتف جميعاً  وعلي
ولنهتف بصوت واحد وعالٍ 
ــل .. فال غير  ــا الى العم هي
العمل اجلاد واخمللص هو من 
يحقق األهداف املنشودة .. 
ــع حقيقة  ــر اجلمي وليتذك
ــهلة  ــة الهدم س أن عملي

ومقدور عليها لكن عملية 
ــاج الى  ــاء صعبة وحتت البن
ــرة وايادٍ مؤمنة  طاقات كبي
ــاء أصالً وال بّد  بعملية البن
من التأكيد بأن رئيس الوزراء 
ــوداني  ــياع الس محمد ش
ــى تنفيذ برنامجه  عازم عل
ــى أكمل وجه  احلكومي عل
ــك برنامج طموح  وهو الش
ــة ذلك  ــي مقدم ــد وف وواع
والطبقات  ــراء  الفق ــم  دع
ــة من ابناء الشعب  الهش
والتأكيد  ــة  أولوي بوصفها 
على مواصلة ضرب الفساد 
واملفسدين كمهمة وطنية 
ال يحيد عنها أبداً .. فلنكن 
ــانداً  مس ــداً  واح ــاً  صف
ــا  ــة طامل ــؤازراً للحكوم وم
هي ماضية في مشروعها 
ــمته ونهيب بكل  الذي رس

القوى السياسية الفاعلة 
في املشهد السياسي الى 
ــذا اجملال  ــذ دورها في ه أخ
ــن يحاولون  ونطالب كل م
وضع العصي الغليظة في 
وليتأكد  ــة  دواليب احلكوم
الفاعلون في هذا اجملال بأن 
ــيكون حليف  ــل س الفش
ــة  لعرقل ــاعني  الس كل 
لقطار  ــح  الصحي ــار  املس
ــير  احلكومة الذي يغذّ الس
بثقة  السكة  فوق قضبان 
عالية واقتدار .. وفي اخلتام 
ــول أن العراقي  ــا أن نق بودن
ــو  وه ــه  وطن ــة  لرؤي اق  ــوّ ت
يتعافى ويفرح من أعماقه 
ــق املنجزات  ــا تتحق عندم
ــرى  األخ ــو  تل ــدة  الواح
والبركة باحلركة وأن يد اهللا 

مع اجلماعة.
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ــف  ، بتكلي ــي  أمن ــدر  ــاد مص أف
وزارة  ــل  لوكي ــد  جدي ــاون  مع
ــؤون االستخبارات  الداخلية لش

ــر  وذك ــة.  االحتادي ــات  والتحقيق
ــف  تكلي ــرر  تق ــه  أن  ، ــدر  املص
ــر العبيدي  ــد خض ــواء محـم الل
وزارة  ــل  وكي ــاون  مع ــب  مبنص

ــؤون االستخبارات  الداخلية لش
ــاً  ــة، خلف ــات االحتادي والتحقيق
ــاوي. وبني، أن  ــواء محمد العيث لل

القرار هدفه التدوير الوظيفي.

السوداني يستقبل قائد القوات اِّـشرتكة لحلف شمال األطلسي «الناتو» األدمريال ستيوارت مونش والوفد اِّـرافق له

أشوكت تعطس يا برِّـان .. (١٠٠) قانون تغفو على الرفوف!!
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ــي وزارة املالية وزير  ــة ف ــؤون االقتصادي ــا محرر الش دع
ــواق املركزية  ــر الغريري) الى تفعيل األس ــارة ( أثي التج
ــادة تأهيلها بأقل  الة قبل (٢٠٠٣) وإع ــغّ التي كانت ش
التكاليف لتصبح مركزاً لبيع املواد الغذائية واملنزلية 
ــمية  ــعيرة احلكومة الرس والكهربائية للمواطن بتس
ــاح ، وأضاف احملرر  ــوق وحتقيق أرب ــيطرة على الس والس
ــأنه أن تكون  ــواق املركزية من ش ــادة العمل لألس أن إع
ــوض بالقطاع اخلاص  ــة كبيرة والنه معاجلة أقتصادي
ومشاركته وبهذا ميكن توجيه ضربة للتجار اجلشعني 
ــركات  ــعار واألتفاق مع ش ــب باألس ــم بالتالع ومنعه
ــويق  ــل حتقيق قفزة نوعية في مجال التس عاملية ألج

وخدمة املواطن.

بغداد /

بغداد /

ــة االحتادي ، تنويهاً يخص تعيينات حملة  أصدر مجلس اخلدم
ــل بياناتهم.وذكر  ــن لم تكتم ــا واألوائل الذي ــهادات العلي الش
ــارئ لألمن  ــون الدعم الط ــكام قان ــتناداً ألح ــس ، أنه اس اجملل
ــذاً لتوصيات  ــنة ٢٠٢٢، وتنفي ــة رقم (٢) لس ــي والتنمي الغذائ
ــكلة مبوجب األمر الديواني رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢،  اللجنة املش
ــمولني بكل من قانون تشغيل  ــرة بتعيني املش ولغرض املباش
حملة الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧، وقانون تشغيل 

اخلريجني األوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧.

\3^ò@Ú‡nn€a

بغداد /

11
5
ÚÌâÏË‡¶a@äéu@›ÓÁdm@bË‰‡ô@ÂflÎ@ÚÌâÎäΩa@÷b–„˛aÎ@ÖaÜÃi@âÏéu@›ÓÁdn€@Ú»çaÎ@Ú‹ª@÷˝�„a

3ÊÏ„b‘€a@ÒÖbÓç@cÜjfl@åÌå»m@ø@‚˝«�a@ÚÓ‡Ác@Ô„Öâc@ÜœÎ@…fl@szjÌ@ÊaÜÌã‚Ï‡™@èœb‰m@¡çÎ@pbibÇn„˝€@Èvnm@bÓ◊äm@NNÜ«ÏΩa@ÜÌÜ§@Ü»i

ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل ــدم رئي تق
ــاء،  ــس الثالث ــدان، ام ــق زي ــي فائ القاض
بالشكر للمهنئني شخوصاً ومؤسسات 
مبناسبة يوم القضاء العراقي.وقال زيدان 
في بيان، باسمي ونيابة عن قضاة العراق 
أتقدم بالشكر اجلزيل للسيدات والسادة 
املهنئني شخوصاً ومؤسسات مبناسبة 
يوم القضاء العراقي وأسال اهللا ان يوفق 
ــع لكل ما هو خير في خدمة بلدنا  اجلمي
ــم مجلس القضاء  العراق العظيم.ونظ

ــه املركزي  ــس االول، احتفال ــى، أم األعل
مبناسبة الذكرى السادسة ليوم القضاء 
ــن القضاة  ــع م ــاركة جم ــي مبش العراق
ــف  ــن مختل ــام م ــاء الع ــاء االدع وأعض
ــر  ــور وزي ــتئنافية وبحض ــق االس املناط
العدل ورئيس املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات ورئيس هيئة النزاهة ونقيب 
الصحفيني  ــب  ونقي العراقيني  ــني  احملام
العراقيني ورئيس احتاد احلقوقيني إضافة 
ــفراء الدول  ــن س ــاركة عدد م ــى مش إل

والبعثات الدبلوماسية.

ــة  ، إقال ــة  ــت وزارة التربي  أعلن
ــروع الوزارة رقم واحد  مدير مش
ــر  التحقيق.وذك ــى  ال ــه  وإحالت

بيان مقتضب للوزارة، ، أن الوزير 
ــوري، اقال  ــس اجلب ــم نام إبراهي
ــروع الوزارة رقم واحد  مدير مش
ــق.  ــى التحقي ــه ال ــرر إحالت وق

ــرار جاء  ــان، أن الق ــاف البي وأض
ــر الى  ــارة الوزي ــى خلفية زي عل
ــية في  ــاريع االبنية املدرس مش

مدينة الصدر.

’Ó‘zn€a@µa@Èn€bygÎ@ÜyaÎ@·”â@ Îäífl@äÌÜfl@Ú€b”g@Â‹»m@ÚÓi6€a

¥˜‰Ë‡‹€@äÿë@Ú€bçâ@ÈuÏÌ@ÊaÜÌã@NN@Ô”aä»€a@ıbö‘€a@‚ÏÌ@Újçb‰∂
بغداد /

بغداد /

@ÜÌÜu@Üˆb”@¥Ó»m
ÊbéÓfl@Úüäí€

ــس الثالثاء،  ــدر أمني، ام ــاد مص أف
ــاكر كوين قائدا  بتكليف اللواء ش
لشرطة محافظة ميسان بدال عن 
ــدي.وقال املصدر ،  اللواء ناصر االس
ــاكر كوين  ــه مت تكليف اللواء ش إن
ــرطة محافظة ميسان. قائدا لش
ــاف، أن تكليف كوين جاء بدالً  وأض

عن اللواء ناصر االسدي.

@’°@új”@Òä◊àfl@âÎÜï
CÔ‹«@ÉÓí€a@’ˆbœD

ــة، مذكرة  ــق الكرخ الثالث ــدرت محكمة حتقي اص
ــس النواب  ــابق في مجل ــض بحق النائب الس قب
ــب وثيقة  رسمية فإن  ــيخ علي. وبحس فائق الش
ــة قذف  ــوب للقضاء بجرمي ــي مطل ــيخ عل «الش
ــي عام ٢٠٢٠، أصدر  ــا للمادة ٤٣٣ عقوبات».وف وفق
ــاء القبض على فائق  ــاء العراقي، قرارا بإلق القض
ــل رئيس حتالف  ــيخ علي، بعد اتهامه من قب الش

الفتح هادي العامري بـ «توجيه تهديدات».

بغداد /بغداد /



بغداد / البينة الجديدة
د مدير عام الشركة العامة  تفقّ
ــاص احمد كرمي  الدارة النقل اخل
عبد ايوب املوسوي سير العمل 
ــركة واالطالع  ــام الش في أقس
األعمال  ــر على  ــكل مباش بش
واخلدمات التي تقدمها الشركة 
للمواطنني .وقال املوسوي : يأتي 
ــع توجيهات  ــجاماً م ذلك انس
وزير النقل االستاذ رزاق محيبس 
ــعداوي بضرورة تطوير عمل  الس
ــني  لتحس ــركة  الش ــة  منظوم
ــة  املقدم ــات  اخلدم ــتوى  مس
ــيط  للمواطنني ، فضالً عن تبس
ــة  املقدم ــات  واخلدم ــراءات  اإلج
ــة.  اخلاص ــات  املركب ــاب  ألصح
ــه على  ــت ذات ــي الوق ــداً ف مؤك
ــة االلتزام مبتطلبات العمل  أهمي
ــن أجل  ــود م ــى اجله ــذل أقص وب
ــركة  ــاء بأداء موظفي الش االرتق

والعمل بروح الفريق الواحد بغية 
حتقيق التقدم نحو األمام خدمةً 
ــتمع  ــام .هذا واس ــح الع للصال
ــركة  ــام الش ــالل تفقده أقس خ
ــات التي  ــاكل واملعوق ــى املش ال
يواجهها بعض املوظفني ، فضالً 
ــهم في  عن املقترحات التي تس
ــتوى  تطوير العمل واالرتقاء مبس
ــركة  اخلدمات التي تقدمها الش

للمواطنني.

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  املالي وزارة  ــت  أعلن
إجراءات  ــاز  إجن ــني،  االثن االول 
ــة  درج  ٣٧٧٤ ــتحداث  إس
ــت العقود في  وظيفية لتثبي
ــة (الوجبة  ــات الدول مؤسس
ــوزارة  ال ــة).وقالت  السادس
ــه  «بتوجي ــه  إن  ، ــان  بي ــي  ف
ــن قبل  ــرة م ــة مباش ومتابع
ــامي  ــف س ــة طي ــر املالي وزي
ــرة املوازنة  ــد، أجنزت دائ محم
ــي وزارة املالية اليوم االثنني،  ف
الدرجات  استحداث  إجراءات 
الوظيفية لتثبيت املتعاقدين 
ــات  واحملافظ ــوزارات  ال ــي  ف
ــة،  املرتبط ــر  غي ــات  واجله
والبالغة ٣٧٧٤ درجة، الوجبة 
ــة كاآلتي :ـ  ــة موزع السادس
وزارة التعليم العالي والبحث 

ــرة  البص ــة  جامع ــي/  العلم
للنفط والغاز (٣١ ). محافظة 
ــة  ــس محافظ ــار / مجل األنب
ــة  محافظ  .(٣٠٥) ــار  األنب
الديوانية / ديوان احملافظة (٢٤). 
 / ــرف  محافظة النجف األش
ــرف  دائرة صحة النجف األش

(١٨٦٩).محافظة ديالى / دائرة 
صحة ديالى (١٢٦). محافظة 
ــة زراعة ديالى  ــى  / مديري ديال
 / ــط  واس ــة  محافظ  .(٦٧)
تنمية األقاليم (٢). محافظة 
ــة  ــس احملافظ ــوى / مجل نين
ــالء  كرب ــة  محافظ  .(٨٤)

ــة  ــود احملافظ ــة / عق املقدس
(٥٨٠). ديوان الوقف الشيعي 
ــام الكاظم»ع».  ــة اإلم / كلي
 / ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة 
للمنتوجات  العامة  الشركة 
ــس  مجل  .(١٢٩  ) ــة  الغذائي
أن  البيان،  (٥)».وأضاف  الدولة 
تأتي  ــتحداث  االس «اجراءات 
استنادا الى احكام املادة (٤٥ 
ــون اإلدارة  ــاً) من قان / خامس
ــنة  املالية العامة رقم ٦ لس
ــرق  ف ــني  تضم ــم  يت و   ٢٠١٩
العام  ــة  ــن موازن املبالغ ضم
ــيتم  ــه «س ــع، أن ٢٠٢٣». وتاب
تزويد اجلهات املعنية بأسماء 
ان  ــى  عل  ، ــة  كاف ــني  املعين
ــك اجلهات صحة  تتحمل تل
ــات  ــات للفئ ــالمة البيان وس

املشمولة بالتعيني».

2محليات
@âb»ç¸a@ú–ÅÎ@ÂüaÏΩa@·«Ü€@ÏÁ@÷Ïé€a@µa@ÒâaãÏ€a@fiÏÅÖ@@Êa@Ü◊˚Ì@Òâbvn€a@äÌãÎ

@bËm˝ÓÿímÎ@ÒâaãÏ€a@Ô–√ÏflÎ@¥‰üaÏΩa@pbj‹ü@ø@äƒ‰‹€@ÚÓ«Ïjç¸a@Èmaıb‘€@›ïaÏÌ@›‘‰€a@äÌãÎ

ÖÎÜßa@Òãb‰«_@ä«ä«@’Ìäü@ Îäífl@ãb¨a@ø@bË‹‡«@›ïaÏm@ÚÓˆbí„¸a@p¸Îb‘‡‹€@Úflb»€a@ÔiaâÏª@Ú◊äë

بغداد / البينة الجديدة
ــكيل  ــاء، عن إعادة تش ــط، امس الثالث ــت وزارة التخطي أعلن
ــاكن في العراق. ــكان واملس الهيئة العليا للتعداد العام للس
ــد الزهرة الهنداوي في بيان  ــمي للوزارة عب وقال املتحدث الرس
ــكيل الهيئة العليا  ، إن «وزارة التخطيط أعلنت عن إعادة تش
ــة نائب  ــاكن في العراق، برئاس ــكان واملس للتعداد العام للس
ــي متيم». ــر التخطيط محمد عل ــوزراء- وزي ــس مجلس ال رئي
ــوء البرنامج  ــة جاء في ض ــكيل الهيئ ــاف، أن «إعادة تش وأض
احلكومي، الذي أكد على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، 
ــيراً الى أن «الهيئة ستعمل على تهيئة الظروف املطلوبة  مش
ــكيل  ــب لتنفيذ التعداد».وتابع، أن «تش وحتديد املوعد املناس
ــة العليا للتعداد أخذ بنظر االعتبار، الدور الذي تضطلع  الهيئ
ــروع الوطني الكبير»، مبيناً  ــات املعنية بهذا املش به املؤسس
أن «البرملان كان ممثالً في تشكيلة الهيئة بصفة مراقب، فيما 
مثّل األعضاء الكثير من الوزارات والهيئات غير املرتبطة بوزارة، 
ــاتذة  ــارين وأس ــتان، وعدد من اخلبراء واملستش ــم كردس وإقلي

اجلامعات».

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  التربي وزارة  ت  ــدّ ع
ــاط  ــادة ارتب ــأن إع ــاء، ب الثالث
ــيفتح  س ــا  به ــا  مديرياته
ــاريع  مش ــة  إلقام ــاب  الب
جديدة ومنح صالحيات أكبر 
ــيرةً إلى  إلدارات املدارس، مش
احلالي  ــام  للع ــا  برنامجه أن 
ألفي مدرسة  يتضمن ترميم 
ــق البالد. ــي مختلف مناط ف
ــمي  الرس ــدث  املتح ــال  وق
باسم الوزارة كرمي السيد، إن 
ــي اخلاص  ــج احلكوم «البرنام
التربية يتضمن ترميم  بوزارة 
ــة في  ــن ألفي مدرس ــر م أكث
ــام  ــالل الع ــالد خ ــوم الب عم
ــرة  ــداً «املباش ــي»، مؤك احلال
ــار إلكمال  ــل ج ــك والعم بذل
ــدارس  للم ــم  الترمي ــال  أعم
ــتهدفة».وأوضح السيد  املس
ــة  لصحيف ــث  حدي ــي  ف
أن   ، ــمية  الرس ــاح»  «الصب

«الوزارة شرعت أيضاً بتدريب 
املالكات التربوية على طرائق 
ــر  لتطوي ــة  احلديث ــس  التدري
ــم  ــة ودع ــم العلمي مهاراته
البالد». ــي  ف األهلي  التعليم 
وأضاف، أن «قرار إعادة ارتباط 
ــة  للتربي ــة  العام ــات  املديري
بالوزارة  ــات  واحملافظ ــداد  ببغ
ــاب على  ــينعكس باإليج س
ــج احلكومي  ــق البرنام تطبي
ــح  من ــن  ع ــالً  فض ــد،  اجلدي
ــر للمديريات  ــات أكب صالحي
ــر الذي  ــدارس، األم وإدارات امل
يجعل العملية التربوية أكثر 

تنظيماً».

كركوك / البينة الجديدة
ــيق مع شعبتَي  ــرطة الطاقة بالتنس متكنت مفارز مديرية ش
ــب وتدوير  ــط وكر لتهري ــراد من ضب ــن االف ــتخبارات وام االس
املشتقات النفطية يحتوي على خزانات حديدية وبالستيكية 
ــرت وزارة الداخلية في بيان، انه «مت  في محافظة كركوك.وذك
ــة كركوك ، حيث مت  ــى ثالثة متهمني في محافظ القبض عل
ــاحة  ــي التوقيف وحجز املضبوطات في س ايداع املتهمني ف
ــتكمال االجراءات  ــداً الس ــوك متهي ــرطة نفط كرك ــز ش مرك
ــون  ــق قان ــص وف ــاء اخملت ــى القض ــا عل ــة وعرضه التحقيقي
ــنة ٢٠٠٨».  ــتقاته رقم ٤١ لس ــة تهريب النفط ومش مكافح
ــرطة محافظة كربالء  في غضون ذلك، متكنت مفارز قيادة ش
ــة املتمثلة بقسم مكافحة االجرام من القاء القبض  املقدس
ــالت املتوقفة في  ــر نوافذ العج ــرقة وكس ــى متهم بالس عل
أماكن متفرقة من احملافظة.وبينت القيادة في بيان لها، انه «مت 
ــه باالدلة حيث اعترف صراحةً  التحقيق مع املتهم ومواجهت
بقيامه بسرقة (١٧) عجلة عن طريق كسر النوافذ وسرقة ما 
ــكات  ــي داخلها من أجهزة موبايل ومبالغ مالية ومستمس ف
ــزاءه العادل وفق  ــم الى القضاء لينال ج ــد متت إحالة املته وق

القانون». 

بغداد / البينة الجديدة
ــارك نائب رئيس  ــني املاضي، ب ــدر عنه اإلثن ــي بيان تهنئة ص  ف
ــس مجلس  ــداهللا أحمد رئي ــاخوان عب ــواب   د.ش ــس الن مجل
ــبة يوم  ــيدات القضاة مبناس ــادة والس ــى والس ــاء األعل القض
ــي أداء  ــداد ف ــم التوفيق والس ــاً له ــي، متمني ــاء العراق القض
م الكبيرة خدمة ألبناء شعبنا من جميع  مهامهم ومسؤولياتهَ
املكونات ونصرة املظلومني وإعادة احلقوق ألصحابها الشرعيني، 
فيما أكد سيادته على إستقاللية وحيادية القضاء، مشيراً إلى 
ضرورة اإللتزام بالدستور وتطبيق جميع مواده لتحقيق العدالة 

اإلجتماعية واملساواة لتعزيز اإلستقرار واإلزدهار.

بغداد / البينة الجديدة
ــني  ــة، االثن ــفت وزارة الزراع كش
املاضي، عن سبب ارتفاع أسعار 
األعالف في األسواق احمللية، فيما 
أعلنت عن اتخاذ إجراءين ملعاجلة 
ــم الوزارة  ــال الناطق باس ذلك.وق
ــاع  «ارتف إن  ــي،  اخلزعل ــد  محم
ــكل  يعود بش ــالف  األع ــعار  أس
ــعار احلبوب  رئيس إلى ارتفاع أس
ــة، حيث إن  ــواق العاملي في األس
ــات كبيرة  ــتورد كمي ــراق يس الع
من احلبوب وزيت الصويا والذرة»، 
الفتاً إلى أن «الوزارة اتخذت جملة 
ــع  ــات متثلت بالتوس ــن املعاجل م
ــم  ــة الزراعية للموس ــي اخلط ف
ــذرة الصفراء». ــي حملصول ال احلال

ــر من  ــي، أن «أكث ــاف اخلزعل وأض

ــن الذرة الصفراء  ٦٣٠ ألف طن م
ــتودعات  ــى مس ــليمها إل مت تس
ــرة في  ــوزارة ومعاملها املنتش ال
ــات البالد»، مبيناً  عموم محافظ
ــذرة  ــراء ال ــوم بش ــة تق أن «الدول
الصفراء «العرانيس» بسعر ٥٠٠ 
ــار للطن الواحد، وبيعها  ألف دين
ــعر مدعوم  كحبوب للمربني بس
ــن  ــار للط ــف دين ــل ٤٠٠ أل مقاب
ــراء  ــذا اإلج ــع أن «ه الواحد».وتاب
ــني  ــني واملرب ــاً للفالح ــد دعم يع
ــعار»،  ــة ارتفاع األس ملعاجلة أزم
ــازن الوزارة ال تزال  مؤكدا أن «مخ
ــرة من  ــى كميات كبي ــوي عل حتت
ــي  ــراء والت ــذرة الصف ــوب لل احلب
ــالف للحيوانات على  ــدم كأع تق

اختالف أنواعها».

“˝«˛a@âb»çc@ b–mâa@Ú¶b»Ω@ÂÌıaäug@àÇnm@Ú«aâå€a
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Ú◊äí€a@‚bé”c@ø@›‡»€a@7ç@Ü�‘–nÌ@òb®a

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــر داود الغريري  ــرأس وزير التجارة، اثي ت
ــس االول  ــة ام ــة االزم ــاع خلي اجتم
ــوزارة  ــن وكيلي ال ــم كل م االثنني ض
واملالكات املتقدمة في شركات الغذاء 
وشركة املواد االنشائية ودائرة الرقابة 
التجارية واملالية ملناقشة آليات دعم 
ــيطرة على االسعار وبيع    السوق للس
ــني واحلليب  ــض والدجاج والطح البي
فضالً عن رفد السوق باملواد االنشائية 
ــليح ووضع آليات للبيع  وحديد التس
ــر وحسب رغبة  ــيط واملباش بالتقس

ــري خالل  ــد الوزير الغري ــن .واك املواط
ــات  ــذا لتوجيه ــه تنفي ــاع ان االجتم
السيد رئيس الوزراء  «فان وزارة التجارة 
مستمرة في تلبية احتياجات السوق 
ــة واملواد  ــني املواد الغذائي احمللية وتأم
ــي تتعامل بها  ــية االخرى الت االساس
ــكار ومضاربات  ــركاتها ملنع االحت ش
ــواد». مؤكدا على  ــوق في هذه امل الس
ــدأت تترجم  ــكار واخلطوات ب « ان االف
ــالل الدخول  ــع من خ ــى ارض الواق عل
ــوق حيث ان  ــكل مباشر الى الس بش
الوزارة استطاعت تأمني مواد غذائية 

ــعار مخفضة وبسعر  مدعومة وباس
ــني  ــا للمواطن ــاج وبيعه ــة االنت كلف
ــد من ارتفاعها  ــر مراكز البيع للح عب
ــيطرة على  ــوق احمللية والس ــي الس ف
دور  ــة  أهمي «ان  ــاً  .مضيف ــعار  االس
ــوق  ــب في متابعة ومراقبة الس الرقي
ــعار  واعداد قاعدة بيانات تتضمن اس
ــباب والنتائج  ــة واالس ــواد الغذائي امل
واملعاجلات فضال عن التقومي من خالل 
ــذي  ــواق ال ــتمرة لألس ــالت املس احلم
ــى اخلدمات التي  ــيلقى بظالله عل س

تقدمها الوزارة للمواطن».

بغداد / البينة الجديدة
ــالت  املقاب ــلةِ  سلس ــنَ  ضم
ــر  وزي ــى    التق  ، ــبوعية  االس
ــس  رزاق محيب ــتاذ  ــل االس النق
ــس االول االثنني  ــعداوي ، ام الس
ــني وموظفي  ــن املواطن ــدداً م ، ع
ــكيالتها للنظر في  ــوزارة وتش ال
ــم واحتياجاتهم امللحة  طلباته
وبشكل مباشر.واستمع   الوزير 

ــي يجريها  الت ــالت  املقاب ــالل  خ
ــمِ شكاوى  ــبوعٍ في قس لَ اس كُ
ــن  ــدد م ــور ع ــني ، بحض املواطن
ــة  ــى كاف ــوزارة ، ال ــؤولي ال مس
ــني،  واملوظف ــني  املواطن ــات  طلب
ــراءات  االج ــهيل  بتس ــاً  موجه
واجناز معامالتهم بشكلٍ عاجل 
ومرن ، وفقاً للسياقات القانونية 
ــيد  الس ــل  ويواص ــذا  واإلدارية.ه

الوزير عقدَ اللقاءات مع املواطنني 
واملوظفني في يوم االثنني من كلِ 
ــبوعٍ للنظر في احتياجاتهم  أس
ــاكلهم واملساهمة بحلها  ومش
ــه  ــر.ووجه معالي ــكل مباش بش
الوزارة وكافة اجلهات  ــؤولي  مس
املعنية مبتابعة طلبات املوظفني 
ــرعة  ــا بالس ــني واجنازه واملواطن
ــط  للضواب ــا  وفق  ، ــة  املمكن

والتعليمات ومبا يضمن حقوقهم 
.كما بني السيد الوزير ، ان الوزارة 
لديها رؤية في تبسيط االجراءات 
ــني  املواطن ــات  بطلب ــة  اخلاص
ــددٌ من  ــم ، اعرب ع ــن جانبه .م
ــن  ــكرهم حلس املراجعني عن ش
ــم  ــة مطالبه ــتقبال وتلبي االس
ــل  ــن قب ــل م ــم املتواص ودعمه

معالي الوزير.

البينة الجديدة/ قاسم حوشي
تواصل املالكات الفنية والهندسية التابعة لشركة 
ــائية إحدى  ــاوالت االنش ــة للمق ــي العام حموراب
تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 
ــروع طريق عرعر _ عنازة احلدودي و  العمل في مش
ــعد الدين محمد امني مدير عام  صرح املهندس س
ــركة حمورابي بأن االيام القادمة ستشهد ثورة  ش
ــركة  ــاريع حيث كلفت ش ــة في إجناز املش عمراني
حمورابي بإنشاء املقطع الثاني بطول (٢٥,١٠٠)كم  
ــا و يتضمن العمل تعليات  ــة ٢٥مليار تقريب وبكلف
ترابية حيث بلغت نسبت اإلجناز لهذه الفقرة (٩٢٪) 

ــبت االجناز لهذه  ــث بلغت نس ــال القطع حي وأعم
ــتبدال التربة وهي  الفقرة (١٠٠٪)وكذلك أعمال اس
ــبة (١٠٠٪) وأعمال فرش طبقة احلصى  منجزة بنس
ــمك (٣٠)سم حيث بلغت نسبة اإلجناز  اخلابط بس
لهذه الفقرة (٩٠٪) وأعمال تنفيذ القناطر االنبوبية 
ــرة (٨٤٪)  ــذه الفق ــبت اإلجناز له ــث بلغت نس حي
ــمك (٢٢,٥) ــرات االنحدارية بس ــال صب العب وأعم
ــم حيث بلغت نسبت اإلجناز لهذه الفقرة (٥٣٪)  س
ــرة وكذلك اعمال  ــذه الفق ــتمر في ه والعمل مس
ــمك (١٠)سم  ــاء طبقة األساس القيري س الكس
بنسبة إجناز (٣٨٪) والعمل مستمر في هذه الفقرة 

ــمك (٦)سم  ــاء الطبقة الرابطة بس وأعمال اكس
بنسبة إجناز بلغت (٣٣٪) وأعمال التكسية احلجرية 
جلوانب العبرات االنحدارية حيث مت إجناز (٤١٪) من 
ــرش األكتاف باحلصى اخلابط  الكمية املطلوبة وف
صنف C بنسبة (٢٤٪)  واكد السيد املدير العام أن 
األيام القادم ستشهد اجنازعدد من املشاريع بهمة 
ــي  موضحاً بان  ــركة حموراب ــارى من أبناء ش الغي
ــائية)  ــركة (حمورابي العامة للمقاوالت االنش ش
هي الشركة العريقة املتخصصة بتنفيذ مشاريع 
الطرق واجلسور منذ تاسيسها في عام ١٩٨٨ وحلد 
ــرات من الطرق  ــقت ونفذت االف الكيلومت االن ش

ومئات اجلسور باسلوب التنفيذ املباشر ولدينا االن 
مشاريع بطول ٧٠٠كم تنفذ في اغلب محافظاتنا 
احلبيبة. ومنتسبو الشركة وهم ينفذون اعمالهم 
ــالص ألجل بناء وطنهم  ميلؤهم حب العمل واالخ
ــرص دوما  ــركة حت ــا في الش ــا وان االدارة العلي كم
ــة العاملني وهي  ــي طليع ــون دائما ف ــى ان تك عل
ــة وبرامج  ــط احلديث ــائل التخطي ــتخدم وس تس
ــاريعها لتعزيز شبكة الطرق  العمل املتجددة ملش
ــور في وطننا الغالي كما ان الشركة تقوم  واجلس
باعمال الصيانة للمئات من مشاريعها التي تطرز 

خارطة الوطن.

البصرة / البينة الجديدة
أعلنت الشركة العامة ملوانئ العراق، عن 
استقبال ميناء خور الزبير التخصصي 
ــت  ــي، ناقالت نفطية رس ــني املاض االثن
ــركة  ــى أرصفته.وقال مدير عام الش عل
ــئ العراق الدكتور املهندس  العامة ملوان
ــب  «بحس ــه  إن ــي،  الفرطوس ــان  فرح
رزاق  ــتاذ  االس ــل  النق ــر  وزي ــات  توجيه
ــرورة العمل  ــعداوي، بض ــس الس محيب

على تعزيز عمليات االستيراد والتصدير 
ــإن ميناء  ــي، ف ــاد الوطن ــا لالقتص دعم
ــل حاليا  ــر التخصصي يعم ــور الزبي خ
ــدرة  ــه الق ــة، ول ــة عالي ــة انتاجي بطاق
ــواع الناقالت  ــة ان ــتقبال كاف على اس
ــد تنفيذ العديد من  النفطية، وذلك بع
ــح أن  ــة فيه».وأوض ــاريع التطويري املش
امليناء استقبل ناقالت نفط  رست على 
ارصفته، البعض منها محمل مبادة (زيت 

ــوف حتمل  ــاز والبنزين) واالخرى   س الغ
ــود، و naphtha)».يذكر أن  مبادة (زيت الوق
ــة ملوانئ  ــركة العام ــا للش اإلدارة العلي
ــور املهندس  ــي الدكت ــراق ومنذ تول الع
ــي على رأسها، تعمل  فرحان الفرطوس
على وضع العديد من اخلطط التطويرية 
التي تهدف إلى تعظيم االيرادات، وتوفير 
ــيابية في العمل، مع احلزم  مرونة وانس

في اتخاذ القرارات املهمة.
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بغداد / البينة الجديدة
 زارَ وزير الصناعة واملعادن األستاذ الدكتور 
ــس  ــم ، ام ــال النجـ ــد بتّـ ــدس خالـ املُهن
ــة للصناعات  ــركة العام االول اإلثنني الش
الهيدروليكية ملُتابعة سير وإنتظام العمل 
ــل الزيـارة ...اجتمـاع    واإلنتاج فيهـا .تخلـ
ــس إدارة  ــاء مجل ــس وأعض ــع رئي ــر م الوزي
الشركة وعدد من مسؤولي األقسام فيها 
ــة آليات  ناقش ــتعراض ومُ الله إس ــرى خِ ج
ــاركة  العمل املُتبعة وتفاصيل عقود املُش
ــطة  ص أنش ــع أخرى تخُ ــة ومواضي املُبرم
ــم قطاعات  ــركة وإمكانياتها في دع الش
ــاع  ــم القط ــى دع ــد عل ــة .والتأكيـ الدولـ

ــاهم في  ــاد واحلقيقي الذي يُس اخلاص اجل
تطوير الشركة وخدمة عملهـا .والتوجيـه 
ركاء احلقيقيني بشكلٍ إيجابي  مبُعاملة الشُ
إليصال رسالة بجدية الشركة في العمل 

ــريطة أنّ تهدف املُشاركة إلى  املُشترك ش
إستحداث معامل وخطوط إنتاجية حديثة 
ــاج وحتقيق  ــتوى اإلنت س ــورة لرفع مُ تط ومُ
ــة واإلعالن  ــام بالدعاي ـــة .واإلهتم املُنافس
عن أي نشاط أو عمل للتعريف بإمكانيات 
صهـا  ــركة في مجاالت تخصُ درات الش وقُ
ــات  إمكاني ــتغالل  بإس ــى  عل ــد  .والتأكي
ــي من  ــم اجلُهد الهندس ــركة في دع الش
الل تأهيل وإعادة احلياة لآلليات واملُعدات  خِ
العسكرية العاطلة واخلارجة عن اخلدمـة 
ــيع نشاط  ــركة وتوس ــمال الش .ورفع رأس
الل عقود املُشاركة الرصينة  الشركة من خِ

واإلقتراض وفق الضوابط والتعليمـات .

@Ú�ÓÿÓ€ÎâÜÓ:a@pb�«b‰ñ‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a@âÎå�Ì@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ

ÖÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@HSWWTI@taÜznça@paıaäug@ãb¨g@NNÚÓ€bΩa

@¡–„@p˝”b„@›j‘néÌ@ÔññÇn€a@7iå€a@âÏÅ@ıb‰Ófl

NO.4045.WED.25.JAN.2023العدد (٤٠٤٥)  األربعاء  ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ 



NO.4045.WED.25.JAN.2023 3السنة الثامنة عشرة / العدد (٤٠٤٥) األربعاء ٢٥ / ١ /٢٠٢٣

رئيس مجلس االدارة
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس اجلمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد ، أن العراق 
يواجه صعوبة في استيعاب أعداد اخلريجني وتوفير فرص 
ــار إلى أن احلكومة وضمن برنامجها  العمل لهم، فيما أش
ــجع القطاع اخلاص لتوظيف اخلريجني اجلدد. الوزاري تش
وذكر بيان ملكتب رشيد ، أن األخير استقبل في قصر بغداد، 
ــي- البريطاني البارونة إميا  ــة مجلس األعمال العراق رئيس
ــى اطالعه على  ــار إل ــد املرافق لها. وأش ــون والوف نيكلس
ــي البصرة واملوصل، حيث أكد أن اجلامعات  أوضاع جامعت
ــدة ومتتلك تاريخا  ــمعة أكادميية جي ــة حتظى بس العراقي
حافال بالعطاء، الفتًا إلى أننا نواجه صعوبة في استيعاب 
ــل لهم، داعياً فخامته  ــداد اخلريجني وتوفير فرص العم أع
ــى برامجها األكادميية  ــد لزيارة اجلامعات واالطالع عل الوف
ــة للتعاون.وأكد رئيس  ــبل املمكن ــة وإيجاد الس والبحثي
ــن برنامجها  ــان، أن احلكومة وضم ــق البي ــة، وف اجلمهوري
ــجع القطاع اخلاص لتوظيف اخلريجني اجلدد،  الوزاري تش
ــكلة البطالة، مؤكداً  ــاذ تدابير حلل مش وتعمل على اتخ
ــا مهمة جدا  ــيرا إلى أنه ــة اإلنكليزية، مش ــة اللغ أهمي
ــة أكثر من  ــى اجلوانب العملي ــا بحاجة إل ــن األهم أنن لك
ــبة وإدارة األعمال وعلوم الكهرباء  النظرية مبا فيها احملاس
ــر  ــون معايي ــف لك ــن األس ــيد ع ــرب رش وامليكانيك.وأع
ــا ما يؤدي غيابها  ــالمة غير متوفرة في العراق، وغالب الس
ــائر، حيث اقترح بهذا الشأن إمكانية االستفادة  إلى خس
من معايير السالمة في بريطانيا.بدورها، أعربت نيكلسون 
ــة على اهتمامه  ــا لرئيس اجلمهوري ــكرها وتقديره عن ش
ــتعرضت  ــاء املهم، ثم اس ــذا اللق ــى عقد ه ــه عل وحرص
طبيعة عمل اجمللس واخلطط املوضوعة في دعم التعليم 
ــيرة إلى أن هدفهم رفع املعايير األكادميية في  العالي، مش
العراق من خالل االستفادة من اخلبرات والطاقات املوجودة 
في بريطانيا وغلق الفجوة بني التعليم والعمل.وأكدت أن 
ــم دورات ذات جودة عالية في اللغة اإلنكليزية  اجمللس يقي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة الطالب على 
ــع هذه البرامج واملناهج  تطوير مهاراتهم، مبينةً أن جمي
ــم العالي في  ــت إضافة برامج التعلي ــرف بها، وقد مت معت

اجلامعات البريطانية إلى اجلامعات العراقية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء األعلى  ــس مجلس القض ــث رئي بح
ــع وفد  ــاء، م ــس الثالث ــدان، ام ــق زي فائ
ــر  ــي اردني أهمية اإلعالم في نش اعالم
ــيادة  الثقافة القانونية وتعزيز مبدأ س
ــاء االعلى  ــر اعالم القض ــون. وذك القان
ــي  ــد االعالم ــتقبل الوف ــر اس ان االخي

االردني كل من رؤساء التحرير لصحف 
الرأي والدستور والغد واالنباط، واملدراء 
ــاء االردنية البترا  ــني لوكالة االنب العام
ومؤسسة االذاعة والتلفزيون وتلفزيون 
ــال عن وكالة  ــة الفضائية، فض اململك
االنباء االردنية ونائب نقيب الصحفيني 
ــي  ــات ف ــة احلري ــس جلن ــني ورئي االردني

ــرب، رفقة نقيب  ــاد الصحفيني الع احت
ــد الالمي،  ــني مؤي ــني العراقي الصحفي
ــر  وبحث معهم أهمية االعالم في نش
ــيادة  الثقافة القانونية وتعزيز مبدأ س
القانون واستقالل القضاء ودور االعالم 
ــلبيات وااليجابيات  في تشخيص الس

ونقلها للرأي العام. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــامي ،  ــة، طيف س ــر املالي ــدت وزي أك
ــتلزمات االقتصاد  امتالك العراق ملس
ــت اهداف اخلطة  ــوي، فيما ناقش الق
املالية الفصلية لعام ٢٠٢٣.وذكر بيان 
ــت اجتماعاً  ــوزارة، ، أن الوزير ترأس لل
موسعاً ملتابعة فقرات تنفيذ البرنامج 
الوزاري املقدم من قبل فريق البرنامج 
احلكومي في األمانة العامة ل مجلس 
الوزراء، وبحضور وكيل الوزارة واملدراء 
ــني فيها.وناقش االجتماع، وفق  العام
البيان، أهداف اخلطة املالية الفصلية 
لعام ٢٠٢٣، والفقرات األساسية التي 

ــى تطوير االقتصاد وضبط  تنطوي عل
ــي  ــات ف ــة واخلدم ــات النقدي التدفق
مختلف القطاعات، مبا يحقق األهداف 
ــا املنهاج  ــي تضمنه ــية الت األساس
الوزاري في اجلانب املالي واالقتصادي.
وتابع االجتماع دراسة أهم متطلبات 
ــي وفق رؤية  ــذ البرنامج احلكوم تنفي
ــق  ــي تتعل ــوام (٢٠٢٣-٢٠٢٥)، الت لألع
ــتثمارية وأبواب اإلنفاق  باخلطط االس
ــارج  خ ــرادات  االي ــب  جان ــم  وتعظي
ــا من الرؤى  ــاع النفطي، وغيره القط
ــوض  النه ــر  ــع معايي ــجمة م املنس
باالقتصاد الوطني.وبينت وزير املالية، 

أن العراق ميتلك ملستلزمات االقتصاد 
القوي، مؤكدةً ان الوزارة تسير بخطى 
ــل لألهداف  ــق أمث ــو تطبي ــة نح ثابت
ــة املقبلة،  ــالل املرحل ــة خ االقتصادي
ــذب  ج ــرص  ف ــز  بتعزي ــدة  واملتجس
ــتثمار والنهوض مبشاريع البنى  االس
السياسة  وتصحيح مسار  التحتية 
املالية في ظل التحديات االقتصادية 
الراهنة، فضال عن تفعيل االتفاقيات 
ــف  ومختل ــراق  الع ــني  ب ــة  الثنائي
ــات املالية العاملية الداعمة  املؤسس
ــادي  واقتص ــي  مال ــام  نظ ــيخ  لترس

متوازن ومستدام.
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باالضافة الى االجراءات التي اتخذتها 
احلكومة مؤخرا ملواجهة ازمة ارتفاع 
سعر صرف الدوالر.واضاف قدم رئيس 
ــن املعاجلات  ــرحا مفصال ع الوزراء ش
ــة بهدف  ــا احلكوم ــي تقدمت به الت
ــعر الصرف  ــاع س ــر ارتف ــل تاثي تقلي
ــة،  ــرائح الفقيرة واملهمش على الش
ــرات  التغيي ــراء  اج ــى  ال ــة  باالضاف
ــبة واملطلوبة في املواقع التي  املناس
ــار العراقي. ــة بتقلبات الدين لها صل

واشار االئتالف الى انه من جانب اخر 
ــريعات  ــون اهم التش ــش اجملتمع ناق
ــل مجلس  ــا داخ ــب اقراره ــي يج الت
ــة االحتادية  ــن ابرزها املوازن النواب وم
كذلك القوانني التي لها صلة بحياة 
ــد ذي صلة أكد  ــى صعي ــن. عل املواط
ــي عمار  ــة الوطن ــار احلكم ــس تي رئي
ــة املرونة في التعامل  احلكيم ، أهمي
ــع الدوالر  ــي م ــددات التعاط ــع مح م
وضبط تأثيراته السلبية على الدينار 
ــب احلكيم ،  ــر بيان ملكت العراقي.وذك
ــفير الواليات  ــتقبل س ــر اس أن األخي
ــراق إلينا  ــدة األميركية في الع املتح
تطورات  اللقاء،  ــكي.وبحث  رومانيس
ــراق  الع ــي  ف ــي  السياس ــهد  املش
واملنطقة فضال عن العالقات الثنائية 
ــتوى  ــنطن على املس بني بغداد وواش
ــادي، وتطرق الى  ــي واالقتص السياس
ــتها بطولة  التي عكس ــات  النجاح

ــات  ــا النطباع ــي ٢٥ وتغييره خليج
ــن األثر  ــراق فضال ع ــة عن الع خاطئ
ــوس  ــي نف ــه ف ــذي تركت ــب ال الطي
ببلدهم.ودعا  ــم  واعتزازه ــني  العراقي
ــر للواليات  ــى حضور أكب ــم، إل احلكي
ــة ضمن  ــال الطاق ــي مج ــدة ف املتح
ــر احلكومة اإلحتادية،  إدارة مركزية عب
ــي  ــة ف ــوات املتحقق ــيداً باخلط مش
ــي بني العراق  ــال الربط الكهربائ مج
ــن دول املنطقة.وحث رئيس  ــدد م وع
ــق البيان،  ــة الوطني، وف ــار احلكم تي
على تعاون أكبر في امللف االقتصادي 

ــتثمار  واس ــنطن  وواش ــداد  بغ ــني  ب
ــى اجلميع من ثابت  انفتاح العراق عل
ــيادته،  ــه الوطنية وحفظ س مصاحل
ــي التعامل  ــة املرونة ف ــداً أهمي مؤك
ــع الدوالر و  ــددات التعاطي م مع مح
ــلبية على الدينار  ضبط تأثيراته الس
العراقي و ارتفاع األسعار. من جانبه 
قال عضو اللجنة القانونية النيابية 
ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  الطريف ــد  أحم
ــا يقارب  ــة بلغت م ــني املعطل القوان
ــرائح كبيرة  ــون تختص بش ــة قان مئ
من اجملتمع.وأضاف الطريفي ، أن تلك 

ــاع مظلومي  ــني تغيّر من أوض القوان
اجملتمع، وأن اللجنة ستشرع بالعمل 
ــم العمل على  ــا ومن ث ــى تبويبه عل
ــر قانون املوازنة لعام  إقرارها بعد متري
ــتتوجه  ــح، أن اللجنة س ٢٠٢٣.وأوض
ــل قانون  ــرار قوانني مهمة مث ــى إق إل
ــة  املدني ــة  واخلدم ــام  الع ــد  التقاع
ــاس بحياة  ــا، ملا لها من مس وغيرهم
ــن حيث  ــا م ــد ترصينه ــن، بع املواط
ــياقات القانونية.ولفت  املداخل والس
ــكالت  ــل مش ــى أن ح إل ــي،  الطريف
ــات العالقة واخلالفية  القوانني وامللف

ــكيل  ــه قبل تش ــاق علي ــا مت االتف وم
ــة،  ــالف إدارة الدول ــي ائت ــة ف احلكوم
ــتور  ــتلزم االحتكام إلى الدس سيس
ضمن األطر القانونية. وفي التطورات 
ــس الوزراء  ــس مجل ــة أكد رئي األمني
محمد شياع السوداني ، التزام العراق 
ــرص على  ــع الناتو واحل ــراكة م بالش
استدامة العمل املشترك. وذكر بيان 
ملكتب السوداني ، أن األخير استقبل 
، قائد القوات املشتركة حللف شمال 
ــي الناتو األدميرال ستيوارت  األطلس
ــرب  له.وأع ــق  املراف ــد  والوف ــش  مون

ــف  موق ــره  تقدي ــن  ع ــوداني،  الس
ــي مواجهة  ــف الداعم للعراق ف احلل
ــدمي التدريب  ــالل تق ــن خ ــاب م االره
ــا األمنية، مؤكداً التزام العراق  لقواتن
ــرص على  ــع الناتو واحل ــراكة م بالش
ــترك، مشيراً  ــتدامة العمل املش اس
ــن في العراق  ــيخ األم إلى أهمية ترس
وانعكاسه على أمن املنطقة والعالم.
ــة  ــة العراقي ــوات األمني ، أن الق ــنيّ وب
ــة متقدمة في  ــت إلى مرحل قد وصل
اإلرهاب.من  ــة  ــى محارب مقدرتها عل
ــش التزام  ــد األدميرال مون جانبه، أك

ــدرات القوات األمنية  احللف بتعزيز ق
العراقية من خالل تقوية املؤسسات 
ــاط  ــاط وضب ــب الضب ــة وتدري األمني
ــتوى  ــز مس ــى متي ــار إل ــف. وأش الص
ــيق بني قادة احللف ونظرائهم  التنس
ــدرات  الق ــى  عل ــاً  مثني ــني،  العراقي
العسكرية وامليدانية التي تتمتع بها 
ــياق  القوات األمنية العراقية. وفي س
ــعبي ،  ــد الش آخر أعلنت هيئة احلش
ــتهداف  ــاط مخطط إرهابي الس احب
مناطق غرب األنبار.وذكرت الهيئة ، ان 
ــد الشعبي،  قوة من اللواء ١٩ باحلش
ــط إرهابي  ــن احباط مخط متكنت م
ــرب االنبار من  ــتهداف مناطق غ الس
قبل فلول ”داعش“ اإلرهابي.واضافت 
ــتطالع  ان ذلك جاء خالل عملية اس
وتأمني لقرى البوخليفة والبوسلمان 
ــالل احمليطة به بعد  ووادي صواب والت
ــد  تؤك ــتخبارية  اس ــات  معلوم ورود 
وجود مفارز متنقلة لعناصر ”داعش“ 
اإلرهابي كانوا يرومون زراعة العبوات 
ــلة  ــاوالت الفاش ــد احمل ــفة بع الناس
ــلل الى الطريق الرئيس الرابط  للتس
ــات.واكد معاون  بني القائم  – عكاش
ــد الشعبي هادي  آمر اللواء ١٩ باحلش
البخاتي، وفقاً للبيان، ان قوات احلشد 
ــتعداد  االس ــة  أهب ــى  عل ــعبي  الش
واجلهوزية ملواجهة اي خطر قد يهدد 

أمن احلدود.

بغداد / البينة اجلديدة

ــس الثالثاء  ،  ــوى الدولة عمار احلكيم،  ام ــثّ رئيس حتالف ق ح
ــريعية والتنفيذية للنهوض بقطاع التعليم  السلطتني التش
ــئة جيل متعلم.وذكر املكتب اإلعالمي للسيد  في البالد لـتنش
احلكيم في اليوم العاملي للتعليم نحث السلطتني التنفيذية 
ــد لإلرتقاء والنهوض بهذا  ــريعية على عدم ادخار إي جه والتش
ــئة جيل  القطاع الهام في بالدنا وإيالئه الرعاية اخلاصة لتنش
متعلم واع قادر على النهوض بأعباء البالد حاضرا ومستقبال. 

زيدان يؤكد أهمية اإلعالم َّـ تعزيز مبدأ سيادة القانون

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء ،  ــادي العامري، ام ــس حتالف الفتح ه ــزّى رئي ع
بذكرى استشهاد شهيد احملراب {قدس سره} وذكر مكتبه 
ــول رجب األصب من كل عام يتجدد احلزن  اإلعالمي، مع حل
ــرى أليمة  ــى أعتاب ذك ــا ونحن نقف عل ــث األلم فين ويُبع
ــهيد احملراب اخلالد آية اهللا العظمى  إقترنت بأستشهاد ش
ــوان اهللا عليه ) في جرميةٍ  ــيد محمد باقر احلكيم ( رض الس
ــالمي الناهض واملنهج الوطني  ــروع األس إستهدفت املش
ــتقالل واحلرية  ــوة لألس ــادح بالدع ــاب الص ــع واخلط اجلام
ــعب العراقي كاملةً غير منقوصة.ولفت  وإحترام إرادة الش
إلى ان املفاهيم التي أطلقها شهيدنا العظيم منذ أن وطأت 
قدماه الشريفتان تربة هذا الوطن العزيز، ولم يسبقه أحد 
ــا، حتى بدا للكثيرين إن خطاب التحدي الذي انتهجه  اليه
ــة وعدم  ــخيصه ألولويات املرحل ــة تش ــره ) ودق ــدس س ( ق
ــعب العراقي هي من  ــاب مصالح الش ــه على حس مهادنت
ــؤومة أن تفكر جدياً  ــر ومراكز القرار املش جعلت دوائر الش
ــةً كأداء في طريق  ــد أن رأت فيه عقب ــي التخلص منه بع ف
ــني والتالعب  ــادرة إرادة العراقي ــروع متزيق العراق ومص مش
ــبة املؤملة،  ــم ومصاحلهم. وتابع أننا وبهذه املناس مبقدراته
ــى نهجه القومي  ــد بالبقاء عل ــهيدنا اخلال جندد العهد لش
ــرار على عدم  ــعب العراقي، واألص ــي حفظ مصالح الش ف
ــاع عن هويته، وصون  ــط بوحدة العراق وقيمه والدف التفري
ــة، والوقوف بجانب  ــتقالل والعدال ــي احلرية واألس إرادته ف
ــة، وحفظ وجودها أمةً تدعو  قضايا األمة العادلة واملصيري

للخير والسالم والعدل. 

ذي قار / البينة اجلديدة
أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة االحتادية ، تنفيذها 
ــدر للمال العام في محافظتي ذي  عمليات ضبط حلاالت ه
ــدر في املال العام بلغ  ــار واملثنى، فيما بينت أن مقدار اله ق
ــرة إن فريق عمل  ــت الدائ ــة (٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار.وقال قراب
مكتب حتقيق ذي قار، الذي انتقل إلى معمل منسوجات ذي 
ذ عمليتي ضبط منفصلتني، موضحة، أنه  مت خالل  ــار، نفّ ق
ــز صفائح الدروع  ــى ضبط أوليات عقد جتهي العمليَّة األول
ــركات العامة في  التي تعاقد عليها املعمل مع إحدى الش
العام ٢٠١٩ مببلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، الفتة إلى أنَّه 
ــد، وقيام إدارة  ــرف بها لغاية اآلن خالفاً للعق لم يتم التص
ــخ عقد جتهيز(١٠,٠٠٠) صفيحة درع رضائياً،  املعمل بفس
ــدس الصفائح وتعرضها  ــبب تك دون اتّخاذ أي إجراء؛ مما س

لالستهالك.
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ــة فرصة  ــى اتاح ــن اجمللس عل ــاً م وحرص
ــتمارة  ــني جلميع املتقدمني على اس التعي
ــس اخلدمة العامة  التوظيف ، عقد مجل
ــي  ــر ف ــة  للنظ ــة طارئ ــادي  جلس االحت
ــات الوظيفية  ــتمارات التقدمي للدرج اس
حلملة الشهادات واالوائل. واضاف، ان عدد 

االستمارات التي مت تدقيقها من قبل فريق 
ــتمارة  ــت (٤٣,٤٠٧) اس ــق  قد بلغ التدقي
ــتوفية   مس  (٤٢,٧٦٨) ان  ــا  فيه ــظ  لوح
ــف، وان (٦٣٩)  ــة للتوظي ــروط الالزم للش
ــروط التي مت التنويه  ــتوفية للش غير مس
عنها سابقا.وقرر اجمللس، بحسب البيان، 

ــعار الذوات الذين لم تكتمل بياناتهم  اش
ــكل الكتروني  ــالت املطلوبة بش بالتعدي
ــتمارة االلكترونية لغرض  على واجه االس
ــام ابتداءً من بداية  ــا وملدة ثالثة اي اكماله
الدوام الرسمي ليوم امس الثالثاء ولغاية 

نهاية الدوام الرسمي ليوم غد اخلميس.
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متابعة / البينة الجديدة
ــي إيطالي،  ــاد موقع رياض  أف
ــني، بأن نادي  امس االول االثن
ــد  ق ــزي،  اإلنكلي ــول  ليفرب
املصري،  ــه  ــن جنم يتخلى ع
ــل  مقاب ــالح،  ص ــد  محم
احلصول على خدمات جناح 

يوفنتوس، فيديريكو كييزا. 
ــذي نقلته  ــر ال ــي التقري ويأت
ــن  ع ــة،  إنكليزي ــف  صح
«كالتشيو ميركاتو»، في ظل 
ــبوق في  ــاض غير مس انخف
ــتوى لصالح، وحصيلة  املس
ــي  ــل ف األق ــي  ــة ه تهديفي
الدوري اإلنكليزي منذ قدومه 
ــد في ٢٠١٧.  ورغم  إلى أنفيل

ــري، ال يزال  ــداف املص أن اله
ــتويات جيدة في  ــدم مس يق
دوري أبطال أوروبا، فإن املدرب 
ــن كلوب، «غير  األملاني، يورغ
ــي الفترة  ــالح ف ــع بص مقتن
األخيرة، مع تسجيله سبعة 
ــع متريرات  ــط وأرب أهداف فق
ــاراة،  مب  ١٩ ــي  ف ــمة  حاس
ــيو  ــب ما أورد «كالتش بحس

ميركاتو».
وأشار املوقع اإليطالي إلى أن 
ــح على فكرة  ليفربول منفت
ــل تقارير  ــي ظ ــع صالح ف بي
عن اهتمام نادي باريس سان 
جرمان، «ولكن إذا عرضوا ٨٠ 

مليون يورو». 

ــول  ليفرب أن  ــت  وأضاف
سيستثمر أموال بيع صالح، 
ــغ ٦٠ مليون  ــث حدد مبل حي

ــورو للحصول على خدمات  ي
ــي صفوف  ف املميز  ــب  الالع
كييزا،  ــي،  اإليطال يوفنتوس 
ــب مؤخرا   ــاد للمالع الذي ع
ــي  ف ــرة  ــة خطي إصاب ــد  بع

الركبة أصيب بها قبل عام.
ــول  ليفرب ــروض  ع ل  ــكّ وتش
ــم نقيضا واضحا  هذا املوس
ــام الفائت حني  لنتائجه الع
رباعية  ــق  ــن حتقي ــرب م اقت
ــول  ــل ليفرب ــة، واحت تاريخي
ــدوري،  ال في  ــي  الثان ــز  املرك
ــع حاليا في املركز  لكنه يقب
ــل في  ــد أن فش ــع بع التاس
ــي مبارياته  ــق أي فوز ف حتقي

الثالث األخيرة. 

متابعة / البينة الجديدة
أكد مدرب املنتخب االوملبي العراقي 
لكرة القدم راضي شنيشل، ضرورة 
ــاء املنتخب االوملبي من  البدء في بن
اآلن استعدادا الوملبياد باريس ٢٠٢٤.

ــا  فقدن ان  ــد  بع ــل،  شنيش ــال  وق
االستفادة من الفرصة األولى حددنا 
شهر اذار املقبل موعداً للتجمع االول 
للمنتخب االوملبي حيث يتزامن مع 
ــتمر عشرة أيام  الفيفا دي الذي يس
ــى االندية التي  ــي ال تؤثر عل وبالتال
املذكورة. واضاف  الفترة  ــتتوقف  س
ــيكون لدينا  ــا كمالك تدريبي س انن

إملام عن الالعبني خالل مدة التوقف، 
ــيطة  ــت بس ــرة كان ــا أن الفت مبين
ــيكون االختيار مهيئاً لنا خالل  وس
متابعة الدوري املمتاز لالعمار احملددة 

حتت ٢٣ سنة .
واشار الى ان التجمع الثاني سيكون 
ــهر حزيران املقبل والذي تتخلله  ش
ــيا  ــي بطولة غرب اس ــاركة ف املش
ــتكون  للمنتخبات االوملبية التي س
ــا لتنظيم املنتخب. ولفت  فرصة لن
ــث والتجمع  ــف الثال ــى أن التوق إل
االهم والطويل سيكون بعد الدوري 
ــهر آب املقبل، وسيتم  املمتاز في ش

ــكل جيد ونهائي قبل  التهيئة بش
ــة  ــات األولي ــي التصفي ــول ف الدخ

املؤهلة ألوملبياد باريس ٢٠٢٤.
ــه   يأمل أن  ــى أن ــل إل ــوه شنيش ون
ــي للمنتخب  ــون هناك جتمع اول يك
ــدوري اثناء  ــالل توقف ال ــي خ األوملب
ــا  ــي ٢٥ كونه ــة كأس خليج بطول
ــدا للبداية  ــدة ج ــت فرصة جي كان
الصحيحة لكن االنشغال ببطولة 
ــعد العراقيني  خليجي ٢٥ الذي أس

بالتتويج  حال دون حتقيق ذلك.

متابعة / البينة الجديدة
ــض  ــة تعوي ــوس رحل ــدأ يوفنت ب
ــن  ــة م ــم ١٥ نقط ــة حس عقوب
ــى أرضه مع  ــادل عل ــده بتع رصي
ــي املرحلة  ــد ف ــا ٣-٣ األح أتاالنت
ــدوري  ال ــن  م ــرة  عش ــعة  التاس

اإليطالي لكرة القدم.
ــد  ــاء بع ــوس اللق ــاض يوفنت وخ
ــم ١٥ نقطة  ــني من قرار حس يوم
من رصيده التهامه بتزوير البيانات 
ــال بعض  ــة بانتق ــة اخلاص املالي
ــا أدى الى تراجعه من  الالعبني، م
ــر وقضى  املركز الثالث الى العاش
ــة  ــاً على آماله باملنافس منطقي
ــل مركز  ــب أو حتى ني ــى اللق عل

مؤهل الى دوري األبطال.
ــية لقاء أتاالنتا، قال مدربه  وعش
ــيميليانو أليغري إن ال شيء  ماس
ــذي  ــه ال ــبة لفريق ــر بالنس تغي
ــادرة  ــة الص ــتأنف العقوب سيس
ــاد اإليطالي  ــة االحت ــن محكم ع
للعبة، مشدداً «نحن بحاجة إلى 
ــم  ــاء النصف األول من املوس إنه
ــد  ــة، فبع ــة ممكن ــل طريق بأفض
اجلمعة نحتاج أن نبقى متراصني 

ــنا  رؤوس ــي  ونبق ــة،  كمجموع
ــة ونعمل ... ال ميكننا إال  منخفض
ــدث على أرض  ــر فيما يح التفكي

امللعب».
ــة امللعب  ــي أرضي ــل ف ــا حص وم
ــوا  ــن تلق ــه الذي ــد أن العبي األح
ــي املرحلة املاضية  هزمية مذلة ف
ــدر ١-٥، تأخروا  أمام نابولي املتص
ــتهل  ــول األجواء في مس في دخ
ــا أدى  ــي م ــوطني األول والثان الش
ــالق تورينو  ــباك عم الى اهتزاز ش

بعد ثوان على البداية.
 ويدرك يوفنتوس أنه في حال فشل 
في االستئناف الذي سيتقدم به 
ــة األوملبية اإليطالية،  أمام اللجن
«يوروبا  ــابقة  الفوز مبس سيكون 
ــاركة  ليغ» طريقه الوحيد للمش
ــم املقبل،  في دوري األبطال املوس
الكأس  ــابقة  فيما ستكون مس

أمله الوحيد بلقب محلي.
ــن دقيقة على  ــد أقل م ــدف بع ه

البداية
ــى  عل ــة  صعب ــة  البداي ــت  وكان
ــد  وج إذ  ــوز»،  العج ــيدة  «الس
ــه متخلفاً  ــري نفس أليغ ــق  فري

ــة بهدف  ــة اخلامس ــذ الدقيق من
ــان الذي  ــري أدميوال لوكم للنيجي
وصلته الكرة من العاجي جيرميي 
بوغا، فسددها قوية أخطأ احلارس 
التشيكي فويتشيخ شتشيزني 

في صدها.
ــل دي ماريا  لكن األرجنتيني أنخ
ــاء بإدراكه  ــق الى اللق أعاد الفري
ــزاء انتزعها  ــادل من ركلة ج التع
ــن البرازيلي  ــو فاجيولي م نيكول
ــبت بعد تدخل  أندرسون واحتس
ــاعد «في أيه  حكم الفيديو املس

آر» (٢٥).
ــوس  يوفنت ــودة  ع ــت  واكتمل
بتسجيله هدف التقدم إثر متريرة 
ــن دي ماريا  ــب م ــة بالكع جميل
ــب الكرة  ــى فاجيولي الذي لع ال
عرضية لتجد البولندي أركاديوش 
ميليك، فتلقفها األخير مباشرة 

في الشباك (٣٤).
ــيناريو الشوط األول في  وتكرر س
مستهل الثاني، إذ سجل أتاالنتا 
هدف التعادل بعد أقل من دقيقة 
ــي  الدمنارك ــر  عب ــة  البداي ــى  عل
ــرة من  ــد متري ــي بع ــم مايل يواكي

لوكمان (٤٦) الذي صعق أصحاب 
ــخصي الثاني  األرض بهدفه الش
عندما ارتقى وحول الكرة برأسه 
في الشباك بعد عرضية من بوغا 
(٥٣)، مسجالً هدفه احلادي عشر 

في موسمه األول في «سيري أ».

ــوس بالتعادل من ركلة  ورد يوفنت
ــو  دانيل ــي  البرازيل ــا  نفذه ــرة  ح
ــى دخول  ــق معدودة عل بعد دقائ
فيديريكو كييزا بدالً من الكرواتي 
ــتيتش (٦٥) ومويس  فيليب كوش
ــدالً بدالً من  كني وفابيو ميريتي ب

ــا (٧٤) من دون أن  ميليك ودي ماري
ــيء بالنتيجة،  ــك أي ش ــر ذل يغي
ــالق تورينو رصيده الى  ليفرع عم
٢٣ نقطة في املركز التاسع، فيما 
ــا ٣٥ في املركز  ــد أتاالنت بات رصي

اخلامس موقتاً.

روما يفوز من دون زانيولو 
ــه اجليدة بفوزه  واصل روما نتائج
على مضيفه سبيتسيا ٢-صفر، 
ــاركة في  فدخل بقوة صراع املش
ــم املقبل  دوري أبطال أوروبا املوس

السيما بعد معاقبة يوفنتوس.
ــدرب البرتغالي  ــق امل وحافظ فري
ــجله  ــى س ــو عل ــه موريني جوزي
ــة  ــم للمرحل ــن الهزائ ــي م اخلال
السادسة توالياً، محققاً انتصاره 
ــم بفضل  ــر للموس ــادي عش احل
ــعراوي (٤٥)  ــتيفان الش هدفي س
ــام (٤٩)،  ــي ابراه ــزي تام واإلنكلي
ــل طريقة  بأفض ــك  بذل فتحضر 
املقبل  املرتقبة األحد  للمواجهة 

على أرض نابولي املتصدر.
ــة الذي تعود  ــادي العاصم ورفع ن
ــادس  ــارته األخيرة الى الس خس
الدربي  ــي  الثاني/ف ــرين  ــن تش م
ــر-١)، رصيده  ــيو (صف ــام التس ام
ــافة  ــى املس ــة عل ــى ٣٧ نقط ال
ذاتها من إنتر الثالث الذي يلتقي 
ــي وبفارق نقطة  اإلثنني مع إمبول
ــب الثاني  ــالن حامل اللق عن مي
ــم املرحلة الثالثاء في  الذي يختت

ضيافة التسيو.
ــاء من دون جنمه  وخاض روما اللق
ــه  ألن ــو  زانيول ــو  نيكول ــي  الدول
فضل «املصلحة اجلماعية» على 
«املصالح الفردية»، وذلك رداً على 
مطالبة الالعب بالرحيل عن نادي 

العاصمة.
ــا البرتغالي  ــام روم ــال مدير ع وق
«دازون»  ــبكة  لش ــو  بينت ــو  تياغ
ــي «اليوم، نحن هنا  للبث التدفق
مع الذين يرغبون بالقتال من أجل 
ــض األحيان تتغلب  روما... في بع
ــى املصالح  ــح الفردية عل املصال
ــم  اجلماعية» من دون أن يذكر اس
زانيولو، ابن الـ٢٣ عاماً الذي أعرب 
ــبوع عن رغبة بترك  عن هذا األس
ــدرب البرتغالي  ــادي ما دفع امل الن

جوزيه مورينيو الى استبعاده.

ــا ديلو  ــة «غازيت ــادت صحيف وأف
ــكاي  «س ــبكة  وش ــبورت»  س
ــام اإلنكليزي  ــبورت» أن توتنه س
ــاب،  ــم اإليطالي الش مهتم بض
ــم يتوصال حتى  ــن الفريقني ل لك

اآلن الى اتفاق.
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 فراس الحمداني / االخرية 

 املرأة العراقية.. النخلة البصرية الباسقة الشاهقة 
ــزت  ــز وجه ــزت اخلب ــي خب ــة الت ــامخة االصيل الش
ــبزي واملسكوف) مع زوجها للضيوف وتواجدت  (الش
ــجعة للمنتخب من  ــات مع اخيها مش على املدرج
ــوف  ..   تلك التي  ــم ورص الصف ــحذ الهم ــل ش اج

صارت منبرا لالصالة واجلمال ومضربا لألمثال. 
ــون  ــم ان بعض   املغرضني واملغرضات ممن يعتاش رغ
على اخملتلف التافه حاولوا ان يثيروا بعض تفاهاتهم 
ــق مبدأهم الوحيد  ــى هامش خليجي البصرة وف عل
ــة) بأي ثمن..  ورغم حجم متابعيهم الكبير  (الطش
لالسف ..  اال انهم فشلوا فشال ذريعا هذه املرة امام 

وعي اجلمهور العراقي والغربي والعاملي.
ــتظل  ــى وس ــة التي ال تنس ــوارات االعالمي ــن احل  م
عالقة في االذهان وعالقة في العقول  ..  املراسل من 
امللعب : أسامة حلوة حلوة حلوة حلوة العراق حلوة 
ــعبها وجمهورها حلوة  ــوة باجوائها بش العراق حل
ــدني... املذيع باالستوديو:  من (سبعتاالف)  ووو أحس

سنة وهي حلوة ياااامحمود. 
* مشهد على السوشيل ميديا  ..  خليجي يخاطب 
اعالمي عراقي:  عتبنا كبير عليكم انتم الن الصورة 
احلقيقية للعراق ما كانت توصلنا بشكل صحيح. 

ــق عودته  ــي يبكي في طري ــر  ..  خليج ــهد اخ ومش
ــفته بالبصرة مستحيل وماكو  لبلده ويقول الي ش
ــع بلدي بس قلبي  ــكل العالم..  وانا احلني راج منه ب

تركته بالعراقي..  و و و و. 
 قنوات فضائية عراقية كان العالم العربي واخلليجي 
ــي ٢٥ بالبصرة  ــي وادي خليج ــكل خاص كله ف بش
ــتمرين باالصطياد باملاء العكر  وهم في واد اخر مس
ــيب او رقيب اما عن االعالمي خالد جاسم  دون حس
ــكأس فيعجز الكالم عنه ولكن احلقيقة  وبرنامج ال
ــالم العراقي مبا قدمه بال  ــال انه قد احرج كل االع تق

منافس للعراق العظيم  . 
 اختفت مظاهر السالح وتأجلت اخلالفات العشائرية 
وعلى عكس كل احملافظات لم حتتفل البصرة باطالق 
العيارات النارية كما كانت تفعل في كل املناسبات 
ــا وبهاء صورتها امامهم وعم  وذلك اكراما لضيوفه
السالم واالمان وانتشرت الطمأنينة بشكل منقطع 

النظير وهنا كانت الرسالة . 
ــكل ثنائي وتوأم سيامي مع   جاء عقال الغربية ليش
يشماغ الشرقية وجاءهم ثالثهم بالشروال الكردي 
ورابعهم باجلراوية والتركمانية وجاءهم ايضا معتمر 
ــح بالبياض الصابئي.. ــيحية واملتوش الريشة املس
ــرة ويلقنوا  ــدوا هنا بالبص ــاء كل االخوة ليتعاض ج

السياسيني درسا لن ينسوه ابدا.  
ــدو قبل الصديق أن  ــة  ..  لقد تأكد جليا للع اخلالص
ــون في حاضنته العربية وال  ــراق ال ميكن اال ان يك الع
ميكن اال ان يكون صديقا لكل جيرانه وكأنه الشيخ 
ــدا وأن النجاح في خليجي  ــر املضيف دوما واب العام
ــؤولية كبيرة  ٢٥ بالبصرة حمل العراق ومن فيه مس
ــدي قد بدأ االن  من تواصل التالقي العراقي  الن التح
ــع احلظر عن املالعب  ــقاء اخلليجيني مرورا برف باالش
ــوال الى احلفاظ على النجاح .. فما عاد  العراقية وص
ــن احلفاظ على البقاء  ــول الى القمة اصعب م الوص

فوقها.
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ــداد، وألول  ــت في   بغ انطلق
مرة في تاريخ احتاد املصارعة 
ــة  تدريبي دورة  ــي،  العراق
ــراف  ــة دولية، بإش وحتكيمي

اللجنة األوملبية الدولية.
ــاد، هادي  ــو االحت ــال عض وق
ــدورة  إن»ال ــد،  واج ــدي  مه
ــة  التحكيمي ــة،  التدريبي
ــام ألول مرة في  ــة، تق الدولي
ــاركة  مبش ــة  اللعب ــخ  تاري
ــا  وهم ــني،  دولي ــن  محاضري
ــب  ــة) نائ ــو عزيزي ــال أب (كم
رئيس جلنة احلكام في االحتاد 
الدولي، ورئيس االحتاد العربي 
للمصارعة، و(أحمد خضري) 
احملاضر الدولي، مدير التطوير 
باالحتاد العربي للمصارعة».

«دورة  أن  ــد،  واج ــح  وأوض
العاملني  ــني  باملدرب ــة  خاص

ــي  التدريب ــطني  الوس ــي  ف
إقامتها  ــرى  ج والتحكيمي 
ــاً  ــم ٦٠ مدرب ــوم، وعدده الي
وحكماً»، الفتاً إلى أن «هكذا 
دورة دولية تعد اجنازاً للرياضة 
ــة  ولرياض ــة  عام ــة  العراقي

املصارعة خاصة».
ــدورة تقام في  وأضاف أن «ال
ــي باالحتاد  ــز التحصص املرك
ــي  ف ــة  للمصارع ــي  العراق
ــعب  الش ــب  ملع ــع  مجم
ــداد، للمدة من  ــي ببغ الدول
اجلاري،  ــهر  الش ــن  م  ٢٣-٢٩
ــذه الدورة  ــاً أن «مثل ه مبين
ــاون مع  التع آفاق  ــتفتح  س
ــاري  ــي والق الدول ــن  االحتادي
ــة دورات بهذا  واألوملبي إلقام
ــنوات  العال للس ــتوى  املس

املقبلة».

متابعة / البينة الجديدة

ــرة  ــي لك ــاد العراق ــن االحت أعل
ــاركة فريق  ــن مش ــلة، ، ع الس
النفط السلوي في بطولة دبي 
ــتحتضنها  س والتي  ــة  الدولي
ــادي النصر الرياضي في  قاعة ن
ــارات العربية املتحدة  دولة اإلم
ــون الثاني  ــن ٢٧ كان ــرة م للفت
ــن  ــس م ــة اخلام ــي ولغاي احلال

ــق  ــل وقال املنس ــباط املقب ش
ــلة عهد  الس ــي الحتاد  االعالم
ــة الى جانب  ــح إن «البطول فال
ــي  ــادي الرياض ــط ن ــادي النف ن
اللبناني، وبيروت اللبناني، وسال 

املغربي، واإلفريقي التونسي».
ــر؛ قرر االحتاد عدم  من جانب آخ
ــاركة الفريق في البطولة  مش
العربية لألندية وذلك لتداخلها 
ــيا  ــوبر غرب آس ــع بطولة س م

. WASL
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ــان عقد  ــان جرم ــس س ــل باري  أكم
ــن النهائي  ــدور ثم ــى ال ــني إل املتأهل
ــابقة كأس فرنسا بفوزه الكبير  ملس
ــيل من  ــه بايي دو كاس ــى مضيف عل
بينها  ــر  ــة ٧-صف السادس ــة  الدرج
ــه الدولي  ــية تاريخية لهداف خماس
كيليان مبابي اإلثنني في الدور الـ٣٢.
وسجل مبابي اخلماسية في الدقائق 
٢٩ و٣٤ و٤٠ و٥٦ و٧٩، وأضاف البرازيلي 
ــوس  كارل ــباني  واإلس  (٣٣) ــار  نيم

ــولير (٦٤) الهدفني اآلخرين. وهذه  س
ــي في  ــى ملباب ــي األول ــية ه اخلماس

مسيرته الكروية، لكنها أيضاً األولى 
في تاريخ سان جرمان منذ تأسيسه 
في العام ١٩٧٠، حسب ما أشار إليه 

النادي عبر حسابه على تويتر.
ــم رصيده  ــل العال ــع وصيف بط ورف
ــي إلى ١٩٦ هدفاً،  مع النادي الباريس
ــداف  ــة أه ــد أربع ــى بع ــح عل وأصب
ملعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي 
ــون كافاني. وفي  األوروغوياني إدينس
ــان جرمان  ــيالقي س الدور املقبل، س

غرميه مرسيليا الشهر املقبل.

متابعة / البينة الجديدة
ــأة مدوية  ــعودية، مفاج ــرت صحيفة الس فج
ــا حصول النصر  ــوق االنتقاالت، بإعالنه في س
ــاب نادي ريال  ــعودي على توقيع صانع ألع الس
ــوكا مودريتش. وذكر  ــد، الدولي الكرواتي ل مدري
«امليدان الرياضي»، القسم الرياضي لصحيفة 
ــادر خاصة  ــن مص ــال ع ــعودية، نق ــوم الس الي
ــال وأن الصفقة  ــر فع ــع للنص ــش وق أن مودريت
ــب «امليدان  ــب العاجل. وكت ــتعلن في القري س
ــع «تويتر»:  ــي موق ــابه ف ــي» على حس الرياض
ــادي النصر يوقع مع الالعب  «خاص للميدان: ن
لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على 

املوافقة من الالعب لتمثيل صفوف النادي ومن 
ــالن الصفقة  ــب العاجل إع ــي القري املتوقع ف
الكبيرة». ولم يكشف املصدر عن موعد محدد 
النضمام مودريتش (٣٧ عاما) للنصر، وإن كانت 
الصفقة ستتم خالل سوق االنتقاالت الشتوية 

احلالية أو عقب نهاية املوسم اجلاري.
ــدة، ربطت مودريتش،  ــت تقارير إعالمية ع وكان
ــب  ــوس الع ــيرخيو رام ــباني س ــع اإلس واملداف
ــي، باالنضمام  ــان الفرنس ــان جيرم ــس س باري
للنصر السعودي، بعد جناح األخير في التعاقد 
مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية 

العام املاضي.
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ــى بكري، عضو  ــن البرملاني املصري مصطف أعل
ــرف، وزير شؤون  ــامي ش مجلس النواب، وفاة س
ــكرتير الرئيس  ــبق، س ــة اجلمهورية األس رئاس
ــات، بعد  ــد الناصر للمعلوم ــل جمال عب الراح

صراع طويل مع املرض.
بكري، الصحفي املقرب من السلطات املصرية، 
ــامي  ــر تويتر رحل س ــه عب ــي تغريدة ل ــب ف كت
ــرف، أحد أقرب املقربني للزعيم الراحل جمال  ش
ــبعة  ــد الناصر، بعد أن كتب مذكراته في س عب
ــع تاريخية عاصرها في  ــزاء، حكى فيها وقائ أج
ــر، ظل صوته يتواصل  مرحلة حكم عبد الناص

علقاً على األحداث رغم املرض. معي مُ
ــرف وحسبما نشرت  جدير بالذكر أن سامي ش
وسائل إعالم مصرية محلية، وُلد في عام ١٩٢٩ 
ــو الطفل  ــي القاهرة، وه ــر اجلديدة ف بحي مص

الرابع والذكر الثالث من بني ستة أطفال لعائلة 
ــطة، تلقى تعليمه  مصرية من الطبقة املتوس
ــرة، التحق بعدها  ــي والثانوي في القاه االبتدائ
ــام ١٩٤٦، وتخرج فيها في ١  ــة احلربية ع بالكلي
ــالح  ــباط عام ١٩٤٩، ومت تعيينه في س فبرايرش
املدفعية برتبة مالزم، بعد قيام ثورة ٢٣متوز بأيام 

التحق باخملابرات احلربية.
ــنوات طويلة  ــرف مقرباً لس كذلك فقد كان ش
ــراً ملكتبه املواجه  ــن عبد الناصر، إذ عمل مدي م
ــوالء التام  رف عنه ال ــل، وعُ ــزل الزعيم الراح ملن

ل عبد الناصر الذي وضع فيه ثقته الكاملة.
ــتاذ التاريخ ب اجلامعة األمريكية،  كما وصف أس
ــرف باعتباره أشبه  ــامي ش خالد فهمي، دور س
ــد الناصر،  ــن عب ــة بزم ــرات الرئاس ــر مخاب مبدي
وذلك حسبما نشر موقع امليادين، وكان يحظى 
ــرف  نيِّ ش ــنوات زعامته. وعُ بنفوذ كبير خالل س

ــة خالل شهور عبد الناصر  وزيراً لشؤون الرئاس
ــة في ايلول ١٩٧٠  ــرة، وحتى وفاته املفاجئ األخي
ــالل  ــه خ ــرف مبنصب ــتمر ش ــاً. اس ــن ٥٢ عام ع
الشهور األولى من رئاسة محمد أنور السادات، 
ــاء القبض عليه،  ــد الناصر، قبل إلق خليفة عب
مع آخرين من رموز النظام، في أيار ١٩٧١، بتهمة 
ــادات على  التآمر على نظام احلكم، وأطلق الس

تلك اإلجراءات وصف ثورة التصحيح.
سامي شرف يكتب مذكراته

ــرف  ــدر ش ــجن، أص ــن الس ــه م ــب خروج عق
ــية بعنوان سنوات وأيام مع  مذكراته السياس
ــات  ــد الناصر وتضمنت نقداً الذعاً لسياس عب
ــرته وسائل إعالم  ــادات، وذلك وفق ما نش الس
مصرية محلية.في سياق متصل يُعرف سامي 
ــد الناصر،  ــال عب ــرار جم ــدوق أس ــرف بصن ش
ــث حصل على منصب وزير قبل وفاة جمال  حي

ــرف من الرئيس  ــامي ش عبد الناصر، وطلب س
ــادات بعد رحيل عبد  ــري الراحل أنور الس املص
الناصر أن يتقاعد ثالث مرات، لكنه رفض وظل 
حتى أحداث ١٣ أيار ١٩٧١ التي مت فيها اعتقاله 
ــجنه، وبقي في السجن حتى يونيوحزيران  وس
١٩٨٠، ثم مت نقله إلى سجن قصر العيني حتى 
١٥  أيار ١٩٨١، حيث أفرج عنه. وصفه مؤرخون، 
ــنوات  ــوذ كبير خالل س ــه كان يحظى بنف بأن
ــبق أن هاجم سامي  حكم عبد الناصر، وقد س
ــرف، جماعةَ اإلخوان املسلمني وأعلن دعمه  ش
للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، وكثيراً 
ــاالت حول فترة حكم جمال  ما كان يكتب مق
ــروق املصرية  ــة الش ــر في صحيف ــد الناص عب

اخلاصة.

وكاالت / البينة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي االثنني 
ــني لتزويد أوكرانيا  ــتطلب موافقة برل املاضي  أن بالده س

بدبابات ليوبارد األملانية الصنع.
ــنطلب هذه  ــام الصحافيني «س ــكي أم ــال مورافيس وق
ــاً «إن لم  ــة»، مضيف ــذه القضية ثانوي ــة لكن ه املوافق
نحصل على موافقتها فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار 

حتالف صغير، حتى لو لم تكن أملانيا منضمة إليه».
ــارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف  وأش
١٤ دبابة من هذا الطراز، إلى أنها جتري مناقشات مع نحو 
ــا متزايدة  ــدد.  وتواجه أملانيا ضغوط ــة بهذا الص ١٥ دول
ــى أوكرانيا التي  ــارد إل ــراز ليوب ــا من ط ــليم دباباته لتس
ــب بها بإحلاح، بعد أن أعربت وزيرة اخلارجية األملانية  تطال

أنالينا بيربوك استعداد بالدها للقيام بذلك، رغم امتناع 
املستشار أوالف شولتس عن التعليق على األمر.

ــدر رئيس الوزراء البولندي أن أملانيا متلك «أكثر من ٣٥٠  وق
دبابة ليوبارد قيد التشغيل» ونحو ٢٠٠ «في اخملزون».

ــو  ــماح لوارس ــتعدة للس ــوك إن برلني مس ــت بيرب وقال

بتسليم الدبابات التي بحوزتها.
ــارك  ــر املش ــزب اخلض ــى ح ــة إل ــرة املنتمي ــت الوزي وقال
ــتراكيني  ــع الليبراليّني واالش ــي م ــالف احلكوم ــي االئت ف
ــي إي»  ــاة «إل س ــولتس لقن ــة ش ــني بزعام لدميوقراطيّ
الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية أملانية في باريس «إذا 

رح علينا السؤال فلن نعارض». طُ
ــؤال»  ــت الوزيرة «في الوقت احلالي، لم يُطرَح الس وأضاف
من جانب بولندا التي يُفترض بها تقدمي طلب رسمي إلى 

برلني.
غير أنّ القرار النهائي في هذه املسألة يعود إلى شولتس 
ــألة عمليّات  ــق على مس ــى اآلن التعلي ــذي رفض حتّ ال
ــليم غير املباشرة لهذه الدبّابات. كما أنّه لم يُعلّق  التس
ــرةً من اخملزون  ــال دبّابات ليوبارد مباش ــألة إرس على مس

األملاني.

وكاالت / البينة الجديدة

قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، اإلثنني 
املاضي ، إن الصراع بني موسكو والغرب أقرب إلى 
ــرب حقيقية. وأضاف الفروف: «عندما نتحدث  ح
عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن 
ــا هجينة، ولكنها  ــة أن هذه لم تعد حرب حقيق
حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد 
لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدمير 

كل شيء روسي من لغة إلى ثقافة».
ــت أوكرانيا احلوار  ــه «كلما رفض ــد الفروف أن وأك

ــي،  ــل سياس ــل حل ــة التوص ــا زادت صعوب كلم
ــل وقف  ــا من أج ــى أوكراني ــط عل ــرب ضغ والغ

التفاوض مع روسي».
ــات املتحدة  ــروف إن الوالي ــال الف ــام، ق ــل أي وقب
شكلت ائتالفا من الدول األوروبية حلل «املسألة 
ــعى بها  ــها التي س ــية» بالطريقة نفس الروس

أدولف هتلر إلى «حل أخير» إلبادة يهود أوروبا.
ــتخدم األسلوب  ــنطن تس وقال الفروف، إن واش
ــون والنازيون في  ــتخدمه نابلي ــه الذي اس نفس

محاولة إخضاع أوروبا من أجل تدمير روسيا.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  السياس ــؤول  مس ــف  كش
ــي،  األوروب ــاد  باالحت ــة  اخلارجي
ــني املاضي،  ــب بوريل، االثن جوزي
للمساعدة  اإلجمالي  أن احلجم 
العسكرية ألوكرانيا سيبلغ ٣٫٦ 
مليار يورو، مع األخذ في االعتبار 

املساعدات اجلديدة.
ــات  ــي اجتماع ــل، ف ــال بوري وق
وزراء  ــل  «توص ــه  ان ــل،  بروكس
ــى  ــي إل ــاد األوروب ــة االحت خارجي
ــاعدات  ــص مس ــاق لتخصي اتف
ــف  ل كيي ــدة  جدي ــكرية  عس
ــيتم  ــغ ٥٠٠ مليون يورو، وس مببل

ــال ٤٥ مليون يورو أخرى من  إرس
ــالم األوروبي  ــدوق الس ــل صن قب
تدريبية للجيش  لصالح مهمة 

األوكراني» 
ــد  بع ــي  الدبلوماس ــح  وأوض
االجتماع أن «إجمالي املساعدة 

العسكرية ستصل إلى ٣٫٦ مليار 
ــي الوقت  ــورو»، مضيفا أنه «ف ي
ــي  ــاد األوروب ــدم االحت ــه، ق نفس
ــاعدات  ــا مس ــه ل أوكراني بأكمل
ــانية  وإنس ــة  ومالي ــكرية  عس

بقيمة ٤٩ مليار يورو».
ــذي  التنفي ــس  الرئي ــال  وق
فالديس  ــة،  األوروبي للمفوضية 
ــت  وق ــي  ف ــكيس،  دومبروفس
ــابق، إنه «وقع مذكرة تفاهم  س
ــاد األوروبي لتزويد  نيابة عن االحت
كييف بحزمة جديدة من الدعم 
ــام ٢٠٢٣ مببلغ  ــي الكلي لع املال
ــورو على  ــى ١٨ مليار ي ــل إل يص

شكل قروض».
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ــة  ــة األركان العام ــس هيئ ــال رئي ق
الروسية اجلنرال فاليري جيراسيموف 
ــكرية الروسية  إن اإلصالحات العس
ــع  ــدة تأخذ في االعتبار التوس اجلدي
ــي  ــمال األطلس ــف ش ــل حلل احملتم
واستخدام «الغرب مجتمعا» كييف 

لشن حرب بالوكالة على روسيا.
وفي أول تعليق علني له منذ تعيينه 
ــية في أوكرانيا  قائدا للقوات الروس
يوم ١١ يناير، أقر جيراسيموف بوجود 
ــوات  ــة الق ــق بتعبئ ــاكل تتعل مش
ــرت انتقادات  ــد أن أجب ــية بع الروس
ــر بوتني على  ــة الرئيس فالدميي علني

توبيخ اجليش 
ــيموف ملوقع أرجومنتي  وقال جيراس
ــاري إن اإلصالحات  ــي اإلخب إي فاكت
ــن عنها في  ــي أُعل ــكرية، الت العس
ــا بوتني  ــر، وافق عليه ــف يناي منتص
وميكن تعديلها للرد على التهديدات 

احملدقة بأمن روسيا.
ــذه  ه ــمل  تش  ، ــس  االم ــاف  وأض
ــمال  ــدات تطلعات حلف ش التهدي
ــدا  فنلن ــى  إل ــع  للتوس ــي  األطلس
أوكرانيا  والسويد وكذلك استخدام 

ــى  عل ــة  بالوكال ــرب  ح ــن  لش أداة 
بلدنا».

ــام  ــويد الع ــدا والس ــت فنلن وتقدم
ــب لالنضمام إلى حلف  املاضي بطل
ــيا  ــي بعد غزو روس ــمال األطلس ش

ل أوكرانيا
ــكو العسكرية  ومبوجب خطة موس
ــكري  ــيُضاف فيلق عس اجلديدة، س
ــيا على  ــمال روس إلى كاريليا في ش

احلدود مع فنلندا.
ــى  إل ــا  أيض ــات  اإلصالح ــو  وتدع
إضافيتني،  ــكريتني  عس ــني  منطقت
ــراد، اللتني كانتا  ــكو ولينينج موس
ــا في عام  ــل دمجهم ــني قب موجودت
ــة  ــن املنطق ــزءا م ــا ج ٢٠١٠ لتكون

العسكرية الغربية.
وفي أوكرانيا، ستضيف روسيا ثالث 
ــكيالت  فرق بنادق آلية كجزء من تش
ــتركة في منطقتي  ــلحة املش األس
ــني تزعم  ــا، الت ــون وزابوريجي خيرس

موسكو أنها ضمتهما في ايلول.
وقال جيراسيموف «الهدف الرئيسي 
ــان حماية  ــل هو ضم ــذا العم من ه

سيادة بالدنا ووحدة أراضينا».

وكاالت / البينة الجديدة

سجلت أسعار صرف الدوالر في دولة لبنان، 
اليوم االثنني، رقماً قياسياً جديداً.

وتراوح سعر صرف الدوالر بعد ظهر امس، ما 
بني ٥١,٨٠٠ ليرة و٥٢,٠٠٠ ألفاً.

ــرف صباحاً بني  ــعر الص ــراوح س ــد ت وكان ق
٥١٥٠٠ و٥١٨٠٠ ليرة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب  رج ــي  الترك ــس  الرئي ــدد  ح
ــار  اي  ١٤ ــخ  تاري ــان،  أردوغ ــب  طي
ــدا إلجراء االنتخابات  املقبل، موع
البالد،  والتشريعية في  الرئاسية 
وسط توقعات بأن يكون التنافس 
محموما بني األحزاب السياسية.

وقال أردوغان، خالل لقاء مع شباب 
ــتخدم  ــي مدينة بورصة «سأس ف
ــد  موع ــب  لتقري ــي  صالحيات
ــيرا  ــات إلى ١٤ ايار»، مش االنتخاب
ــات  انتخاب ــت  «ليس ــا  أنه ــى  إل
ــل يأخذ  ــذا تعدي ــا ه ــرة، إمن مبك
ــات في  ــات اجلامع ــخ امتحان تاري

احلسبان».

ــوزراء  ــا لل ــح أردوغان رئيس وأصب
ل  ــل أن يعدّ ــام ٢٠٠٣، قب ــي الع ف
نتخبًا  ا مُ ــتور ويصبح رئيسً الدس
باالقتراع العام في ٢٠١٤. ويبدو أن 
هذه االنتخابات ستكون األشرس 
رمبا في تاريخ البالد، فبينما حافظ 
ــى  ــم عل ــعب احلاك ــف الش حتال
ــزب العدالة والتنمية  صفوفه؛ ح
القومية  ــة  احلرك ــزب  وحليفه ح
ــارع  ــر»، س ــاد الكبي ــزب االحت وح
ــيع  حتالف األمة املعارض إلى توس
صفوفه بضم حزبني جديدين له، 
وذهب حزب الشعوب الدميقراطي 
ــع،  الكردي إلى حتالف كردي موس
وهناك حتالف رابع يبدو في األفق.

حتالف الشعب
حتالف سياسي تركي تشكل بني 
ــة احملافظ  ــزب العدالة والتنمي ح
وحزب احلركة القومية عام ٢٠١٨، 
ــوض انتخابات ٢٤ يونيو  متهيدا خل
ــا بأغلبية  ــي حظي فيه ٢٠١٨ الت
ــة،  مقاعد البرملان ومقعد الرئاس
ــف البالد منذ ذلك  وحكم التحال

احلني.
ــف اجلمهور أو  ــيس حتال جاء تأس
ــم «حتالف  ــرف أحيانا باس ــا يع م
ــباط  ٢٠١٨،  ــعب» في ٢٠ ش الش
ــح الذي  ــارب الواض ــا للتق تتويج
ــة والتنمية  ــني حزبي العدال بدأ ب
ــة القومية عقب  ــم واحلرك احلاك

محاولة انقالب ٢٠١٦ الفاشلة.
ــول إلى حتالف غير  وكان تقاربا حت
ــزب حاكم وآخر كان  معلن بني ح
ــوبا على املعارضة، فاتفقا  محس
على حتويل نظام احلكم في البالد 
ــذي كان معموال به  من برملاني (ال
ــي، ومت هذا  ــود) إلى رئاس ــذ عق من
األمر بعد مترير التعديل في ٢٠١٧.

وأعلن حزب «االحتاد الكبير» الحقا 
دعمه لتحالف الشعب في جميع 
احملطات االنتخابية دون االنضمام 

إليه رسميا.
حتالف األمة

ــكيل حتالف األمة املعارض  مت تش
ــني  ــرة ب ــات األخي ــالل االنتخاب خ

ــعب اجلمهوري  كل من حزب الش
وحزب اخلير وحزب السعادة واحلزب 
ــي، قبل أن يضم حزبني  الدميقراط
ــتقبل  ــا حزب املس ــن هم جديدي
ــد داود أوغلو، وحزب  ــة أحم بزعام
ــة  بزعام ــدم  والتق ــة  الدميقراطي
ــان، وهما من القيادات  علي باباج
ــة  العدال ــزب  ح ــي  ف ــابقة  الس

والتنمية.
ــى الفوز في  ــعى التحالف إل ويس
ــع حد  ــة ووض ــات القادم االنتخاب
املستمر  والتنمية  العدالة  حلكم 
ــام ٢٠٠٢، وتبدو حظوظهم  منذ ع
ــتطالعات  قوية هذه املرة وفق اس

الرأي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي: ان  ــان اإليران ــس البرمل ــال رئي ق
ــة على طهران  العقوبات األميركي
وموسكو تشكل «أكبر تهديد» في 
ــن اعتبر رئيس البرملان  الوقت الراه
اإليراني محمد باقر قاليباف االثنني 
ــة  ــات األميركي ــي  أن العقوب املاض
ــكل  ــكو تش وموس ــران  على طه

«أكبر تهديد» في الوقت الراهن.
اعتبر رئيس البرملان اإليراني محمد 
ــني املاضي  أن  ــاف االثن ــر قاليب باق
ــة على طهران  العقوبات األميركي

ــكل «أكبر تهديد»  ــكو تش وموس
في الوقت الراهن.

ــاف قاليباف في مؤمتر صحفي  وأض
ــي  مع رئيس مجلس النواب الروس
فولودين  ــالف  فياتشيس ــا)  (الدوم
ــن  البلدي ــى  عل ــوط»  «الضغ أن 
والتعامل  العمل املشترك  تتطلب 

االستراتيجي لتجاوز املرحلة.
ــان اإليراني أنه  ــس البرمل ــال رئي وق
ــا التعاون  ــس الدوم ــع رئي بحث م
ــاهم  يس ــا  مب ــي  واملال ــي  املصرف
ــني البنكني  ــادل العمالت ب ــي تب ف

املركزيني.
ــذي يزور  ــف فولودين، ال بدوره، وص
ــؤولني  ــات مع املس ــران، احملادث طه
ــة  «واضح ــا  بأنه ــني  اإليراني
وشفافة»، قائالً إن الطرفني «اتخذا 
ــرارات»، دون اخلوض في  ــض الق بع

تفاصيل.
واعتبر فولودين العقوبات األميركية 
ــات بني  ــع العالق ــي دف ــاهم ف تس
ــيا، قائالً إن «احلظر الذي  إيران وروس
ــيدفع  تفرضه أميركا وحلفائها س
ــجام والتعاون  إلى املزيد من االنس

بني موسكو وطهران».
ــن خالل االجتماع  كما قال فولودي
الثالث للجنة التعاون بني مجلس 
الدوما والبرملان اإليراني في طهران: 
ــيا وإيران اليوم بنجاح  «تواجه روس
املتحدة  للواليات  الدولي  ــع  التوس
ــي، وهذا  ــمال األطلس ــف ش وحل
ــر  غي ــات  العقوب ــط  ضغ ــده  يؤك

املسبوق على بلدينا».
ــا»  ــنطن «وأتباعه ــاف أن واش وأض
ترغب في وقف تطور روسيا وإيران، 
الداخلية  ــؤون  ــي الش و»تتدخل ف

وتنشر معلومات مضللة»، مشيراً 
ــوم  ــاوالت محك ــذه احمل ــى أن «ه إل
ــا اعتبر أن  ــل». كم ــا بالفش عليه
تطوير احلوار بني روسيا وإيران مهم 

لضمان األمن الدولي.
ــط العقوبات  ــدد على أن «ضغ وش
ــتركة  املش والتحديات  ــترك،  املش

توحد» البلدين.
ــر أن فولودين كان قد وصل إلى  يذك
طهران األحد  املاضي على رأس وفد 
ــمية تستغرق  برملاني في زيارة رس

يومني.
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عمر ابو الهيجاء

بحضوررئيس الدائرة الثقافية 
ــن  ب ــداهللا  ــارقة عب الش ــي  ف
ــد  ومحم ــس  العوي ــد  محم
إبراهيم القصير مدير الشؤون 
ــرة ومدير  ــي الدائ ــة ف الثقافي
بيت الشعر بالشارقة الشاعر 
محمد البريكي، أقيمت مؤخراً 
ــعرية في قصر  األمسية الش
ــة  ــاركة كوكب ــة مبش الثقاف
ــن مختلف  ــعراء م الش ــن  م
الدول العربية، وبحضور الفت 
ــني  واإلعالمي ــني  املثقف ــن  م
ــعر.وقصائد  بالش ــني  واملهتم
األمسية تنوعت مبوضوعاتها 
ــت  ــا كان ــا، وفيم ومضامينه
تصغي إلى صوت الذات فإنها 
ــني  ــواب احلن ــرق أب ــت تط كان
ــاة بلغة  ــتدعي فرح احلي وتس
ــة فاضت من  ــفيفة ودافئ ش
ــانية،  ــاعر اإلنس خاللها املش
ــعرية حتمل  ــم لوحة ش ترس
ــات ومعان  ــا كلم ــي داخله ف
ــراءات  الق ــح  جاذبة.افتت

الشاعر املغربي محمد عريج 
ــز على العديد من اجلوائز  احلائ
ــة وله  ــة والعربي ــي الوطني ف
نتَ معي»  إصدارات شعرية «كُ
ــور»  للطي ــا  نوافذن ــا  و»تركن
ــة» لألطفال  ــي بيتنا غيم و»ف
وألقى عددا من أبيات قصيدة 
ــاعر  ــى الش ــة» .وتغنّ «املزهري
بقصائد  آدم فتحي  التونسي 
ــعرية  تعكس ذاكرة وجتربة ش
منفردة بجمال الكلمة وروعة 
ــاعر  التعبير حيث حصد الش
ــية  العديد من اجلوائز التونس
ــه  ول ــة  والدولي ــة  والعربي
إصدارات متعددة في الترجمة 
والشعر مثل : «أناشيد لزهرة 
الغبار» وديوان «املراثي املرحة» 
 .. ــى  األعم ــاج  الزج ــخ  و»ناف
ــه» وتفاعل مع  ــه وأعمال أيام
ــالة  ــور بقصيدته «رس اجلمه
ــوت»  ــى طواحني دون كيش إل
ــة  ــاعرة اللبناني ــرأت الش .وق
ــة  ــقالوي مجموع ــيل س أس
ــى  عل ــزة  حائ ــي  وه ــد  قصائ
ــن اجلوائز العربية  مجموعة م
ــاعر  ــزة «ش ــا جائ وكان آخره
ــداد  ــن بغ ــرب» م ــباب الع ش
ــا غبتُ  ــوان « أن ــدر لها دي وص
ــاعرة  الش ــت  عني»».وترجم
ــهالوي  السّ أمل  ــة  اإلماراتي
ــاعر  املش ــن  م ــة  مجموع
ــات  أبي ــر  عب ــيس  واألحاس
ــال مفرداتها  قصائدها وجم
ــاعرة  ــي أطلت بها. للش الت
العديد من املشاركات احمللية 

ــر لها نصوص  والدولية ونش
أنها  ــث  ــدة حي ــاالت ع ومق
ــوية  النس بالقضايا  ــم  تهت
سواء  املعاصرة  والفلسفية 
ــعر التقليدي  في قالب الش
ــعرية  الش ــا  نصوصه أو 
والنثرية التي تالمس القلب 
ــان ومن  والروح وهموم اإلنس
إصداراتها اجملموعة الشعرية 
ــك». أؤجل أن  ــىّ  عل كان   »

ــي  املوريتان ــاعر  الش ــا  أم
ــون احلائز على  ــد املام محم
ــز املتميزة  ــد من اجلوائ العدي
م قصائد  ــدّ ــد ق ــرى فق األخ

ــن متنوعة مثل  حتمل عناوي
ــا» و»تَصيرُ اللَحظةُ  «بانورام
 « ةً رِ ذاكِ ــعرِ  الش ــةِ  قَبض في 
وقدم الشاعر األردني حسام 
ــز مبجموعة  ــديفات الفائ ش
ــد  قصائ ــابقات  املس ــن  م
ــوان «موهبتي في بيتي»  بعن
ــم الثقافية»  ــزة حس و»جائ
ــمية»  الهاش ــو  «مبدع و 
ــعري بعنوان  ــدار ش إص وله 
سيزيف».».واختتم  «خدعة 
واألديب  ــاعر  الش ــية  األمس
ــري أحمد عنتر  والناقد املص
ــن  ــد م ــد العدي ــذي حص ال

ــة واحمللية وله  اجلوائز العاملي
ــعرية  ــة وش ــدارات نقدي إص
متعددة مثل: «مأساة الوجه 
ــر» و  ــرمي تتذك ــث» و « م الثال
ــرى» و  ــماء أخ ــمس لس «ش
ــي» و  ــم املتنب ــذا تكل « هك
«أغنيات دافئة على الطريق» 
ــش  هام ــى  وغيرها.وعل
ــاعرة  الش وقعت  ــية  األمس
ــيخة املطيري  ــة ش اإلماراتي
نقطتان»  ــة،  «فاصل ديوانها 
ــاركني  بحضور عدد من املش
ــعراء  ــي املهرجان من الش ف
الذين  ــني  واإلعالمي ــاد  والنق

ــوان. الدي ــاء  إلقتن ــدوا  تواف
والنقاد على  ــور  احلض وأثنى 
الديوان الذي اعتبروه إضافة 
إلى املكتبة الشعرية  فريدة 
ــارات والوطن  ــة اإلم ــي دول ف
ــاعرة  العربي خاصة وأن الش
ــابة املميزة  من القامات الش
ــا  ــال بإصداره ــذا اجمل ــي ه ف
ــن متنوعة ومنها  ــدة دواوي ع
ــام ٢٠٠٩  ــى الوداد» ع «مرس
ــة» ٢٠١٤ و»يا  و»للحنني بقي
ــام ٢٠١٦  ــي» ع ــري وأقل أكث
ــا» و»كتاب قائمة»  «وأظن أن

عام ٢٠١١ .

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــال  األطف ــة  ثقاف دار  ــل  تواص  
 ٢٠٢٣ ــام  لع ــد  اجلدي ــمها  موس
بعرض برامجها االسبوعية التي 
ــهر  ــا وتقدميها في األش مت اجنازه
ــابقة وحققت حضورا جيدا  الس
ــوس  ــي نف ــا ف ــرًا طيبً ــت أث وترك
ــة الدار،  ــال ومتابعي منص االطف

ــج   برنام ــج   البرام ــك  تل ــن  وم
ــرض  ــذي يع ــال ال ــينما االطف س
ــبوعيًا في  ــينمائية أس أفالما س
ــحري بحضور  مقر  الفانوس الس
أطفال املدارس ومتابعي البرنامج 
ــة مع  تفاعلي ــوارات  ــا ح تعقبه
األطفال لتحقيق هدف استيعاب 
ــرة منه وبناء  ــرة الفيلم والعب فك

ــم  وثقته ــال  األطف ــخصيات  ش
ــاركة في  ــر املش ــهم عب بانفس
ــات والفعاليات اخملتلفة.. النقاش
ومن البرامج االخرى التي يتواصل 
ــا حاليا برنامج (حكايتي) عرضه
ــبوعية  ــدم حكاية أس ــذي يق ال
ــال حتمل الكثير من املتعة  لألطف
ــج (نصوح)الذي  ــدة  وبرنام والفائ

تقدم فيه الدمية نصوح حكايات 
ــال  لألطف ــبوعية  اس ــح  ونصائ
ــلوكياتهم  ــهم في تقومي س تس
..من  ــم الفكرية  وتنمي قابلياته
اجلدير بالذكر إن دار ثقافة األطفال 
تستعد أيضا إلجناز برامج جديدة 
ــتفز  ــم الطفل وتس ــي عال حتاك

مواهبه وقدراته.

6ثقافية

 

نص

امرّغ انفي
بسلة مهمالت
بحثا عن ذاتي… 

لنجرب
متعة اخرى غير 

هذا الضياع؟
****

شوارعنا
نصفها ملح
كيف ساختار

وجهي من هذه 
املرايا… ؟

****
ماعدت

افكر بشيء
الني ناقص من 

كل شيء
ارداني ثقيلة
مباء وداع من 

يرحلون
كل يوم… 

****
في احلانة

جتد املتسكع
والسياسي

واالرملة
وانا

وبعض فئران
معادة….. 

****

كم حاولت
ان احافظ على 

ذقني
من ظالم الليل… 

وكحل 
املومسات
العاطالت 

عن العمل….. 
****

البكاء املر
محاولة
للهروب 

من غابات 
الزمن… .

يكفي هذا 
العبق

الذي ميال انوفنا
كل مساء من 
مدافن الليل…. 

****
اريد ان اعود
لطفولتي

اعتكز على 
عصا ابي

التي تركها…… ..
في زاوية الغرفة

بضوئها
لينير طريقي 

املعتم

ıÔë@Ô€@…é�nÌ@Öb«bfl

حيدر حاشوش العقابي 
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هاشم الرفاعي

يا صبية رائعة

لك احلب 

والشفاه طباقا على 

الشفاه

حب ومرح واشتياق

انت من حمل الصبا 

طهرا 

واحلب قداسة

لك في احلب مضجع 

ولك من الصبا مالذ

اين تلعبني 

اين نلعب ..ويبقى 

مكان القبالت

على الشفاه مخلد 

ولتنسي احلرمان .....

ما اجملها من حلظات 

والذها من قبالت....

ó„
@Ú»ˆaâ@Ú�Ójï@bÌ

حنني
محمد نافع

ــاك، حيث  ــه هن ــي نفس نس
ــاغل الدنيا، تلهيه وتأخذ  مش
ــر يوما بأحد  ــه كل وقته.م من
ــمعه  لس ــت  تناه ــواق،  األس
ــوق  ــة، هزه الش أغنية لرويش
إال  ــعر  ــم يش ل ــا،  ــزا عنيف ه
ــى اخلدود  ــوع تنهمر عل والدم
محرقة غزيرة.لم يتباطأ، حزم 
ــقط رأسه،  أمتعته، وطار ملس

ــا  ــة لطامل ــل ترب ــجودا يقب س
أشبع أريجها أنفاسه.

لعب  
حسن ابراهيمي

ــدة تخفي  ما   ــة  قاع ألرجوح
ــل  ،  على   ــبه  رحيق  الرم يش
ــيارة اسعاف   متنها  تشق س
طريقها  الى  املأل  ،  بها  تتعزز  
سلطة  االدغال ،  يختل  نبض   
ــلعة   ــذ  الس ،  تتخ ــق   احلري
وزنها  دون  أن  تقطر  أي  دمعة  

ــتثني  التيه   من  احملراب  ،  اس
ــال ، حوله   ــول  مخت ــا  يتج م
ــا   طريقه ــق   تش ــة   مكنس
ــت  عنها  عادات   ــا  تخل بعدم

البدو  .
جحود

احمد سليمان
ــأل  ــد أن م ــال بع ــوا االقتت ملّ
أطراف  ــيّ  الوحش ــم  صراخه
ــح  ــوا إليه،أصل األرض؛احتكم
عون نقائصه  بينهم،طفقوا يدَّ

ــهم ويعزون فضائلهم  ألنفس
إليه.

تسلّح
إبراهيم ياسني

ــرَّت أمامهم مذعورة، اقتربوا  فَ
 ، ــنيْ يّتَ اخلَلفِ ــا  قائمتيه ــن  م
ــبَ  وَثَ ــاً،  ها األوّل أرض ــقطَ أس
الثاني غارزاً أنيابه حتت فرائها، 
ــا  نظراته ــي  اجتاحتن ــني  ح
على  ــتُ  طْ غَ ضَ دة،  ــتَنجِ املُسْ
ــة  دّت شاش ــوَ اس اإليقاف؛  زرّ 

ــى اليوم مازال يراود  التلفاز...إل
ة  هٍ م مع فوّ أحالمي جهاز حتكّ

وزناد.
مصادرة

مهدي اجلابري
بعد محكمة صورية، أكملت 
ــاب املعتقل؛  ــجني، عند ب س
ــت  تعرض ــل  ه ــألوني:  س
ــق،  ــت النط ــب؟ حاول للتعذي
ــا تبقى  ــعفني م لكن لم يس

من لساني!.

إرث 
مهاب حسني

ورق  ــدي..  ج ــة  وصي ــا  فتحن  
ــطر  مصفر.. حروف ممحاة وأس
غاطسة، تبقت كلمة واحدة: 
ــا عن  ــوا ب..».  عجزن «اعتصم
ــط نوايانا  ــم. اتفقنا نخ الفه
في كتاب، ثم جنتمع للتشاور.  
حضرنا في املوعد.. يخبئ كل 

منا، خنجراً خلف ظهره!. 

النجف األشرف / البينة الجديدة

إستضاف احتاد األدباء والكتاب في 
ــراً اللجنة  ــرف مؤخ النجف األش
ــار والتراث  ــعبية حلماية اآلث الش
ــبكة  ــي العراق بالتعاون مع  ش ف
ــات جامعة لندن   النهرين للدراس
ــون ( التنوع  ــي ندوة بحثية بعن ف
ــرف  األش النجف  ــي  ف ــي  الثقاف
التراث املسيحي إمنوذجا ) بحضور  
ــناوي مدير  الدكتور منتصر احلس
وزارة  ــي  ف ــرات  املؤمت ــر  ــام قص ع
الثقافة والسياحة واآلثار   ونخبة 

ــني واملؤرخني  ــزة من األكادمي متمي
واألدباء والكتاب واملثقفني  وقدمت 
فيها ثالث ورقات بحثية ألساتذة 
ــى  ــني ، أ.د. خالد موس متخصص
احلسيني  ( نشوء احليرة والتنوع 
ــا ) ، د.أمل عجيل  ــي فيه اجملتمع
ــيحية  ــناوي ( الديانة املس احلس
ــرة ) ، د.عقيل  ــا في احلي ومذاهبه
غالب الفتالوي  (  عمارة الكنائس 
احليرية  كنيسة األقيصر إمنوذجا). 
فضال عن توزيع  كتاب ( عباد احليرة 
ــي احليرة  ــيحي ف .. التواجد املس
قبل االسالم ) وايضاً توزيع العدد 

األول من مجلة ( شقائق النعمان)   
ــة لألطفال  ــي مجلة  قصصي وه
ــة  آثاري ــات  موضاع ــتهدف   تس
وتراثية عراقية من أجل غرس حب  
الهوية العراقية احلضارية اآلثارية 
ــا من قبل  ــة واإلعتزاز به والتراثي
ــا . وفي نهاية  ــا   وأجيالن أطفالن
الندوة البحثية مت  تكرمي  الدكتور 
ــني   ــناوي  والباحث ــر احلس منتص
ــة مقدمة  من  ــهادات تقديري بش
ــاء والكتاب في النجف  إحتاد األدب

األشرف .

البينة الجديدة / علي شريف

ــل باملنجز الثقافي  ــو محافظة باب احتفى مثقف
ــر واالديب ناجح املعموري بحضور  واالداري للمفك
ــاعر والباحث كامل  نخبة من املثقفني.وقدم الش
الدليمي محاضرة بعنوان ( املفكر ناجح املعموري 
بني االبداع واالدارة ) اشار فيها الى املنجز الثقافي 
والفكري للمعموري. مبينا ان املعموري الذي اجنز 
ــة والقصة  ــي اغراض الرواي ــاء اربعني مؤلفا ف زه
والدراسات امليثولوجية يعد ظاهرة ثقافية اغنت 
ــهد الثقافي العراقي والعربي.واكد الشاعر  املش
ــته  ــن من خالل رئاس ــوري متك ــي ان املعم الدليم
ــة  الحتاد ادباء وكتاب العراق ان يقود هذه املؤسس
ــتندا الى املبدئية العالية التي  بإيثار وحنكة مس
ــية التي ادارها الشاعر  ــهدت االمس ميتاز بها.وش

علي حميد احلمداني واستهلها بورقة نقدية عن 
ــهادات  ــري للمعموري مداخالت وش املنجز الفك
ــي الفعل  ــى دوره   ف ــارت ال ــى به اش ــق احملتف بح
ــاد االدباء  ــه في ادارة احت ــي العراقي وجناح الثقاف

والكتاب في العراق على مدى ست سنوات.

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــعري اجلديد للشاعر  وليد  صدر الكتاب الش
حسني عضو احتاد الكتاب العراقيني وعضو 
ــم االزمنة )عن  ــرب ( ترمي ــاد الكتاب الع احت
ــق  ــة ببغداد ودار العراب بدمش دار الصحيف
م  له الدكتور  ــد قدّ ــد ضمّ  اربعني نصا وق وق
ــان التميمي ( هيمنت على مجموعة  أحس
ــن التقنيات  ــني جملة م ــاعر وليد حس الش
ــتلهام املعطى الصوفي  ــي طليعتها اس وف
ــال في أبي  ــا هي احل ــب والصوفي، كم لألدي
ــني) ، والصوفي  ــري( رهني احملبس ــالء املع الع
ــا هي احلال في العالمة األردبيلي،   األديب كم
ــص القرآني في  ــتلهامه للن ــن اس فضال ع
ــعري، وذلك  ــه الش ــن متن ــدة م ــع ع مواض
ــعرية صبغة  ــى مجموعته الش ــبغ عل يس
من اجلمال ويضفي عليها دالالت تنتمي إلى 

املعادل املوضوعي الحساس الشاعر ورؤيته 
ــعرية) وجاءت مبائة وأثنتني صفحة من  الش
ــد صدرت  ــر فق ــط ، وممايذك ــع املتوس القط
ــاعر في بغداد ودمشق ولبنان مجاميع  للش
شعرية في مختلف املواضيع وقد أسهم في 

إضاءة املشهد الثقافي العربي والعراقي.
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النجف االشرف / البينة اجلديدة
ــث  ــي والبح ــم العال ــر التعلي زار وزي
العلمي نعيم العبودي، امس الثالثاء 
، جامعة الكفيل في النجف األشرف 
ــة الطب وعددا من  فيما وافتتح كلي
التخصصية. ــة  العلمي ــا  مختبراته
ــي  ــم العال ــالم وزارة التعلي ــر اع وذك
ــي ان األخير أكد لدى  ــث العلم والبح
ــب واطالعه  ــة الط ــي كلي ــه ف جتوال
ــية  على مختبراتها وقاعاتها الدراس
ــنان  األس ــب  ط ــات  كلي ــده  وتفق
ــة  الطبي ــات  والتقني ــة  والصيدل
ــة أن  ــة التقني ــة والهندس والصحي
ــي من  ــات تقتض ــرات والتحدي املتغي
املؤسسات اجلامعية مواكبة النظم 
ــة وحتديث البرامج  التعليمية العاملي
ــة  ــة التخصصي ــة واألكادميي العلمي
ــرورات  وض ــم  ينجس ــا  مب ــة  والتوأم
ــودة واملتابعة ألحدث  ــني واجل التحس
ــة. وأوضح  ــارب الدولي ــم والتج النظ

النجف  ــظ  ــودي بحضور محاف العب
ــظ  ــي ومحاف ــد الوائل ــرف ماج األش

ــف  ــم نصي ــة جاس ــالء املقدس كرب
ــاء اجلامعات  ــي وعدد من رؤس اخلطاب

ــة أن وزارة التعليم  احلكومية واألهلي
ــث العلمي وجامعاتها  العالي والبح

ــة واألهلية تعمل    وكلياتها احلكومي
ــي  ــاد املؤسس االعتم ــر  ــق معايي وف
ــاملة  ــرات الش والبرامجي ذات املؤش
ــمل احلوكمة واإلدارة واملوارد  التي تش
ــية  والطلبة وأعضاء الهيئة التدريس
ــي وخدمة  ــث العلم ــج والبح واملناه
ــرات األداء  اجملتمع.ولفت، الى أن مؤش
لدى اجلامعات العراقية جتسد ما يقع 
على عاتقها من مسؤولية االستجابة 
التنمية املستدامة والسيما  ألهداف 
ــم وترتيب  ــودة التعلي ــا يتعلق بج م
األولويات على وفق منظورها الوطني 
ــام والعمل  ــي. وتابع أن االهتم والعامل
ــني األداء  ــى تطوير وحتس ــث عل احلثي
ــاالت الطبية التخصصية في  في اجمل
اجلامعات احلكومية واألهلية ينطلق 
ــدى الوزارة  ــة املعتمدة ل من السياس
ــيا  باجتاه اعتماد اجلودة مرتكزا أساس
في تطوير مسارات التعليم اجلامعي 

وبيئتها األكادميية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية في  أعلنت الش
وزارة التجارة، امس الثالثاء، التوجه لبيع ثالث مواد 
ــية  ــعار تنافس ــية للمواطنني بأس غذائية أساس
ــركة ملى  ــر عام الش ــت مدي ــبوع املقبل.وقال األس
ــن رئيس الوزراء  ــركة وبتوجيه م ــوي، إن الش املوس
ــراف ومتابعة وزير  ــوداني وبإش ــياع الس محمد ش
ــة أزمة وفريق  ــكلت خلي ــارة أثير الغريري، ش التج
ــعار بعض املواد الغذائية  طوارئ ملراقبة ارتفاع أس
ــاج اجملمد.وأضافت، أنه خالل  كبيض املائدة والدج
ــواق البيع املباشر في  اليومني املاضيني مت فتح أس
ــرة ببغداد، لبيع بيض املائدة  أغلب منافذنا املنتش
ــى أن بعض التجار  ــيرة ال ــعر ٤٧٥٠ ديناراً، مش بس

ــعر طبقة البيض إلى ٧٠٠٠  يسعون إلى إيصال س
ــل إلى  ــدة وص ــض املائ ــت، أن بي ــار وأكثر.وتابع دين
محافظة النجف األشرف خالل اليومني املاضيني، 
مشيرة الى استمرار جتهيز منافذ الشركة املنتشرة 
ــوم أمس الى  ــث توجهنا ي ــي كل احملافظات، حي ف
ــوي ، أن  ــان.وأكدت املوس محافظتي ذي قار وميس
ــركة مستمرة ببيع   الطحني الصفر التجاري  الش
ــم يحدث أي  ــى أنه ل ــية، الفتة ال ــعار تنافس بأس
ــاظ على  ــتمر باحلف ــني، والذي اس ــاع بالطح ارتف
ــوي، إلى أن هناك  ــعره منذ أشهر.وأشارت املوس س
ــب الكبار  ــماك وحلي ــاع لبيع الدجاج واألس مس
ــبوع املقبل، وبنفس  بأسعار تنافسية خالل األس

منافذ البيع املنتشرة في بغداد واحملافظات.
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بغداد / البينة اجلديدة
أصدر وزير الصناعة واملعادن خالد بتال النجم، 
امس الثالثاء، أوامر تثبيت ١٢٥٦١ موظفاً على 
ــر الصناعة  ــوزارة ، أن وزي ــالك. وذكر بيان لل امل
واملعادن خالد بتال النجم اصدر اليوم االوامر 
الوزارية اخلاصة بتثبيت (١٢٥٦١) موظفاً على 
ــن العاملني في  ــن املتعاقدي ــالك الدائم م امل
خمسة وعشرين بناء على قرار مجلس الوزراء 
ــمدة اجلنوبية  ــركات األس ــملت ش والتي ش
ــيارات  ــامراء والس والبتروكيمياوية وأدوية س
ــم  ــات والتصمي ــاج واحلراري ــدات والزج واملع
ــركات  ش ــى  إل ــة  إضاف ــاريع  املش ــذ  وتنفي
ــة وااللكترونية وابن  ــفات والكهربائي الفوس
ــرات واالنظمة  ــد والفوالذية والزوراء والف ماج
االلكترونية وكذلك شركات معدات االتصاالت 

والقدرة والفارس والهيدروليكية واور وكبريت 
ــيج  ــمنت والتعدينية والنس ــراق والس املش
واجللود واالسمدة الشمالية واحلديد والصلب 
ــث والتطوير الصناعي  ــال عن هيئة البح فض
ــة للتنمية الصناعية.وأضاف  واملديرية العام
ــب   وزارة املالية بكتاب  البيان، أن الوزير خاط
ــن العقود  ــن (٧٧٣٢) موظفاً م ــمي يتضم رس
ــرض  لغ ــد ٢١٠٢٠١٩  بع ــني  اليومي ــراء  واالج
ــم (٣١٥)  ــس الوزراء رق ــمولهم بقرار مجل ش
ــى أن ذلك  ــريحة العقود.ولفت ال ــاص بش اخل
ــي بهذه  ــن االهتمام احلكوم ــاء انطالقا م ج
ــرص الوزير  ــار متابعة وح ــريحة وفي اط الش
ــوة باقرانهم  ــل حقوق هذه الفئة اس على ني
ــوزارات االخرى ولتحفيزهم على العمل  في ال

وخدمة الصناعة العراقية.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون الطاقة  ــوزراء لش ــس ال ــد نائب رئي أك
ــس  ام ــي،  الغن ــد  ــان عب ــط حي النف ــر  وزي
ــافات  االثنني، على أهمية قطاع االستكش
ــي النفطي  ــي تعزيز االحتياط ــة، ف النفطي
للعراق.وقال عبد  ــة  الهيدروكاربوني ــروة  للث
ــافات  ــركة االستكش الغن خالل زيارته لش
النفطية ، إن الفرق الزلزالية التابعة لشركة 
ــالل  ــت خ ــة جنح ــافات النفطي االستكش
الفترة املنصرمة من تكثيف نشاطاتها في 
ــن محافظة األنبار، إلى  الصحراء الغربية م
ــي محافظة نينوى  ــض املناطق ف جانب بع

ــت آالف  ــار، وقطع ــى وذي ق ــف واملثن والنج
الكيلومترات جلمع املعلومات من مساحات 
ــح الزلزالي ضمن  ــمولة باملس االراضي املش
ــار  خطط الوزارة، وحققت نتائج مثمرة.وأش
عبد الغني، إلى أهمية حتويل التوقعات إلى 
ــن موقع العراق على  ــي ثابت يعزز م احتياط
ــط والغاز،  ــاج النف ــة وزيادة إنت ــد إدام صعي
ــنوات  ــذه اجلهود خالل الس ــفرت ه فقد أس
القليلة املاضية إلى إضافة ٦ مليارات برميل 
ــدم مكعب  ــام و٣٢ مليار ق ــط اخل ــن النف م
ــي من الثروة  ــي إلى االحتياطي الوطن قياس

الهايدروكاربونية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدر ، أنه  ــعود حي ــل وزارة املالية، مس ــد وكي أك
يجب تخصيص اموال في موازنة ٢٠٢٣ ملعاجلة 
ــي بغداد. ــروري القاتل ف ــكلة االختناق امل مش
ــر ، إن أحد  ــر تويت ــي تغريدة عب ــدر، ف ــال حي وق
ــي الدول  ــة االقتصادية ف ــباب تباطؤ احلرك اس
ــي تضيع الكثير من  ــو االزدحامات املرورية الت ه
الوقت واجلهد، علينا تخصيص اموال في موازنة 
ــكلة االختناق املروري القاتل  ٢٠٢٣ ملعاجلة مش
ــور في التقاطعات  في بغداد لبناء انفاق وجس
ــعة ذلك  ــى، ثم توس ــة اول ــية كمرحل الرئيس

ليشمل كل التقاطعات في بغداد.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــات صالح  ــتركة من عملي ــرعت قوة مش ش
ــعبي والقوات األمنية،  الدين في احلشد الش
ــم وتفتيش جنوب  ــس الثالثاء، بعملية ده ام
سامراء.وذكر إعالم احلشد الشعبي ، شاركت 

بالعملية قوة من اللواء االول ،٤٣ ،٤١ باحلشد 
ــة تهدف  ــان، أن العملي ــاف البي واجليش.وأض
ــامراء  ــوب س ــة جن ــق الواقع ــني املناط لتأم
ــامراء بغداد قبيل زيارة  والطريق الرابط بني س

استشهاد اإلمام الهادي (ع). 
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ذي قار/ البينة اجلديدة
ــركة نفط ذي قار، علي خضير ، عن استئناف  اعلن مدير عام ش
ــن حقل صبة النفطي بطاقة (١٠)  عمليات االنتاج التجريبي م
ــر ، ان اجلهد الوطني قد جنح في  ــل باليوم. وقال خضي االف برمي
استئناف االنتاج من حقل صبة النفطي محافظة ذي قار، بعد 
حتديث وتغيير آلية التشغيل الى االوتوماتيكي، معلناً بدء فترة 
ــة (١٠) االف برميل باليوم وصوالً الى  ــغيل التجريبي بطاق التش
ــار الى توجيه  ــل باليوم.واش ــة ( ١٠٠ ) الف برمي ــة املتاح الطاق
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني على ضرورة 
ــي الهميتها في دعم  ــن حقول اجلهد الوطن ــئناف االنتاج م اس
ــول احملافظة، وتعزيزاً ودعماً  الصناعة النفطية، ورفع انتاج حق
ــتخراج والتصفية. ــي االس ــتقبلية في قطاع ــاريع املس للمش
ــاريع النفطية شاكر محمد،  ــاد مدير شركة املش من جانبه اش
بـاجلهد الوطني للشركات املساهمة في تنفيذ مشروع تطوير 
آلية التشغيل في حقل صبة النفطي.ولفت البيان، الى ان مدير 
ــركة نفط ذي قار، جبار كرمي، ثمن جهود  ــاريع في ش هيئة املش
ــركتي نفط ذي قار واملشاريع النفطية واجلهات  العاملني في ش
ــاندة، مؤكداً ان احلقل بحلته اجلديدة سيضيف من ١٠ الى  الس
ــط ادامة وزيادة  ــب متطلبات خط ــف برميل يومياً  وبحس ٢٥ ال

االنتاج الوطني من احلقول النفطية. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن إدانتها حلرق  ــة األملانية ع ــت احلكوم أعرب
ــفارة  ــرآن الكرمي خالل احتجاج قرب الس الق
ــويدية ستوكهولم،  التركية بالعاصمة الس
ــم  ــر مالئ ــرم وغي ــر محت ــه غي ــه بأن ووصفت
ــم وزارة اخلارجية  ــال متحدث باس للغاية.وق
ــلمي بني  ــا تؤيد التعايش الس ــة أوروب األملاني
ــان في  ــان، مضيفاً أن حق اإلنس ــع األدي جمي
ــل حرية  ــا مث ــة علي ــة ذو قيم ــة الديني احلري
ــر وحرية الرأي، موضحاً في املقابل أن  التظاه
ــتفزازات - مثل ذلك العمل االحتجاجي  االس
ــام. ــاهم في االنقس ــتوكهولم - يس في س

ــب تقرير لوكالة األنباء السويدية تي  وبحس
ــبت  ــخة من القرآن يوم الس تي، أحرقت نس

ــفارة التركية في  ــن الس ــرب م ــي بالق املاض
ــادات حادة  ــار ذلك انتق ــتوكهولم. وقد أث س
ــالمية والعربية.  من العديد من البلدان االس
ــويد  ــة أيضا على انضمام الس ــر الواقع وتؤث
إلى حلف شمال األطلسي الناتو، األمر الذي 

تعرقله منذ شهور تركيا، العضو في الناتو.
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إضاءات قانونية

رؤيـة نـقـديـــة

9مقاالت

محمد عبد الجبار الشبوط
او  ــي  ــي، مدن ــؤول حكوم ــام مس قي
ــكري، بايداع مبلغ كبير من املال  عس
ــراء منزل  ــه بش ــك، او قيام ــي البن ف
ــك، البد  ــابه ذل ــر، او ما ش ــغ كبي مببل
ــترعي التدقيق  ــاه ويس ــر االنتب ان يثي
ــاالت العادية يجمع  ــي االمر. في احل ف
ــالل التجارة  ــان ثروته اما من خ االنس
ــه احلكومي، او  ــروعة، او من راتب املش
ــي اليوم متعلق فقط  من ارث. وحديث
ــتطاع  الذي اس ــؤول احلكومي  باملس

ــة اثناء وجوده في  ان يجمع ثروة طائل
املنصب.ومهما كان الراتب احلكومي، 
ــى االقل،  ــر فما دون، عل ــن درجة وزي م
فانه ال يكفي جلمع ثروة طائلة. واذا ما 
ــا ان احدهم اصبح ثريا بدرجة  الحظن
ــغ طائلة في  ــداع مبال ــن اي ــه م متكن
البنك او شراء عقارات غالية، فيجب 
ــؤال: من اين لك هذا؟ الن  ان يثور الس
ــن املمكن ان يندرج  ــل هذا الثراء م مث
ــروع»  ــراء غير املش ــوان «االث ــت عن حت
ــاد االداري الذي  وهو احد عناوين الفس
ــتغالل املنصب لالثراء  ــل في اس يتمث
ــت  ــي ان تولي ــبق ل ــر املشروع.س غي
ــة العراقية  ــب رفيعة في الدول مناص
ــقوط النظام الدكتاتوري عام  بعد س
ــرف املال العام  ــت الية ص ٢٠٠٣؛ وعرف
ــح لي القول  ــة؛ وهذا ما يتي في الدول
ــيطان، حيث  ــه ال يصعب على الش ان
ــر، ان يثري بطريق غير  ال ذمة وال ضمي
ــروع ما دام في منصبه احلكومي.  مش

ــرق  ــيطان ان يس ــتطيع هذا الش يس
ــدو قانونية، وقد ينطلي االمر  بطرق تب
ــى اهللا  ــة وكف ــات الرقابي ــى اجله عل
ــر القتال. في مقابل ذلك،  املؤمنني ش
ــة  ــا الدول ــي وضعته ــان االدوات الت ف
ــرعي غير  ــراء غير الش ــد من االث للح
ــي ذلك  ــك، مبا ف ــق ذل ــة لتحقي كافي
ــنوي عن الذمة املالية. الكشف الس

ــددا  ــول ان ع ــفني ان اق ــذا يؤس وله
ــروا بعد  ــؤولني احلكوميني اث من املس
ــم املنصب احلكومي. اهللا اعلم  توليه
بعددهم، لكني اجترأ بالقول ان العدد 
ــا بحاجة  ــل. ولهذا فانن ــس بالقلي لي
الى مراجعة صارمة لثروات املسؤولني 
احلكوميني وخاصة اصحاب الدرجات 
ــة ونوابهم  ــاء اجلمهوري اخلاصة (رؤس
ووكالء  ــوزراء  وال ــة  احلكوم ــاء  ورؤس
ــاء  ــواب واحملافظون ورؤس ــوزراء والن ال
ــتقلة واملدراء العامون،  الهيئات املس
ومن هم بدرجة هؤالء) ورؤساء االحزاب 

وغيرهم.وباملناسبة يجب االنتباه الى 
ــيطة (احمللية) في  دور الشركات الوس
االثراء غير املشروع لبعض املسؤولني 
ــاد  واحتمال تورطها معهم في الفس
املالي الذي نتحدث عنه. وقد تكشف 
التحقيقات عن عالقة ما بني املسؤول 
ــيطة يتم من خاللها  والشركة الوس
تقاسم الربح احلرام.ال ازعم ان الفساد 
احلالي جديد على العراق. فهو موجود 
ــة يوم كان  ــام الدولة العثماني منذ اي
ــن املؤكد  ــدى والياتها؛ لك ــراق اح الع
ــاد تفاقم مبعدالت عالية في  ان الفس
ــكل  ــام احملاصصة الذي يش ــل نظ ظ
احد عناصر البيئة احلاضنة للفساد.
ــاد  ــر هنا ان الفس ــي ان اذك وال يفوتن
ــد افرازات اخللل احلاد في  املالي هو اح
العراقي  للمجتمع  ــاري  املركب احلض
ــا احلافة به.  ــم العلي ــة القي ومنظوم
ــأ من فراغ.انا  وهذا خلل قدمي لم ينش
ــرف ان دعوات كثيرة صدرت بعنوان  اع

ــه، كما  ــاد واحلد من ــة الفس مكافح
ــكلت لهذا  ــا كثيرة ش ــرف ان جلان اع
ــفر عن نتيجة  ــرض وكلها لم تس الغ
فعلية وملموسة في احلد من الفساد. 
ــل  ــباب كثيرة لهذا الفش وهناك اس
ــتخدمة  في مقدمتها ان االدوات املس
ــاد، والبشرية منها  في محاربة الفس
ــه اخلصوص، جاءت من نفس  على وج
ــية واالدارية التي تدور  البيئة السياس
ــاد. واال فكيف  حولها شبهات الفس
ــا حملاربة  ــكل جلان علي ــم ان تش نفه
الفساد من موظفني كبار في الدولة؟ 
ان الفساد يعشش في الدرجة االولى 
ــات والدوائر احلكومية وال  في املؤسس
ــؤولو  ــاد مس ــل ان يحارب الفس يعق
ــة  اي ان  ــات.  واملؤسس ــر  الدوائ ــذه  ه
ــتراتيجية حملاربة الفساد يجب ان  اس
ــة، اضافة  ــذ بنظرها هذه النقط تاخ
ــي املركب  ــل احلاد ف ــألة اخلل الى مس

احلضاري.
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حيدر علي الجبوري
ر املستقبل باألمر الصعب  لم يعد تصوّ
ــاً أو أكثر ,  ــا كان قبل ثالثني عام مثلم
ــا الرقمية قد  ــيطرة التكنولوجي فس
م  حددت وضع العالَم وشكله والتحكّ

ــكان تصور  ــكل واضح , وباإلم به بش
ــة وفق ترتيب التطور  املئة عامٍ القادم
املتصل باالكتشافات الرقمية و زيادة 
ــان و رفده بثقافة عاملية  اتصال اإلنس
ــتجعل منه كائناً متشابها  واحدة س
بالفكر على نطاق واسع . املؤسف في 
ــم االجتماعية اخلاصة  ــك , إنّ القي ذل
ــن تعود  ــور ول ــك التط ــيأكلها ذل س
ــاء للمجتمعات ,  ــة وبق ــل حماي عام
ــاً ويكون في العالم  ثم تختفي نهائي
ــه الرقمية  ــداً مرجعيت مجتمعاً واح
ــي  ــا الراع ــان بدوره ــة . األدي اجملتمعي
ــتحاول الدفاع  ــم التقليدية, س للقي
عن وجودها بشكل هادئ , لكنها في 

ــيف يعبّر  ــتتحول إلى أرش النهاية س
عن مرحلة من مراحل االنتقال الفكري 
ــن (أفكار) اجملتمع  ــاني .واحدة م اإلنس
ــدم االعتماد  ــي ع ــد ه ــي املوحّ العامل
على التكاثر البشري الطبيعي , ألنه 
وليد حضارة الذكاء االصطناعي التي 
ستعفي األم من مهمتها الطبيعية , 
ــيتحول  ته احلالية , س و األب من مهمّ
ــري  هذان الفردان من مصنع انتاج بش
ــات اإلنتاج  ــي إلى متبرع مبكون طبيع
ــس بالضرورة أن  ــاناً لي ملاكنة تلد إنس
ر  ــى أبويه احلقيقيني , وهو حُ ينتمي ال
ته قوانني  أكثر من أيّ إنسان قبله دعمَ
ــر مملوك  ــر التاريخ , حُ ــة على مَ احلري

ــي للعائلة  ــة , ال ينتم ــم الرقمي للقي
ــة بالقيم  ــت بصل ــة , وال مي التقليدي
ر املستقبل لم  الطبيعية االولى .تصوّ
ــا الرقمية  ــط بالتكنولوجي يعد مرتب
ومرحلة الذكاء االصطناعي فحسب 
ــتغيّر  ــم القادمة التي س ــل بالقي , ب
ــري الذي جاء في بدايةٍ  الشكل البش
ــكل البيولوجي  ــا من التاريخ , الش م
ــن أن يتغير , وقد  ــن املمك ــان م لإلنس
يقود في النهاية الى مجرد حلقة من 
ــان  ــكلي لإلنس ل الش حلقات التحوّ
شأنه شأن أي كائن قد غيّرت العوامل 
ــان , هو  ــة من هيئته .األنس الطبيعي
الكائن الوحيد الذي تدخل في شؤون 

ــل في  م الهائ ــدّ ــد التق ــه , بع تركيبت
تعامله مع احلياة من ابتكارات تقنية 
لت من تعامله مع  امتدت لقرون , سهّ
ــادن و موارد  ــن مع ــودات االرض م موج
ــا حائالً  ــرى كانت قوته ــة أخ طبيعي
ــه وبني تطويعها ألجله , لكنه مع  بين
ــافر  ــكل س ل بش ــك التقدم , تدخّ ذل
ــت عامل حماية  ــم التي كان في القي
ــلوك طبيعي  ودفاع عن وجوده عبر س
ــات مختلفة ,  ــي مجتمع محصور ف
ــات من ضمن املوجودات  غير أنّ ذلك ب
دة باالنقراض , والتي بدورتها تلك  املُهدَ
ــى االنقراض  ــتؤدي به هو اآلخر إل , س

أيضا.

صادق السامرائي

ــري ,  ــلوك البش ــدن الس ــروب دي احل
ــائد ما بني  ــلوك الس ــا الس ــل أنه ب
ــد مخلوق مهما  اخمللوقات , وال يوج
ــاءل أو تعاظم بحجمه بال قتال  تض
ــاء نوعه.تلك  ــدوان حتى على أبن وع
ــر  ــمل البش ــلوكية تش حقيقة س
ــع تزايد  ــى عدوانيته م ــذي تتنام ال
ــغ ذروة عددية غير  ــد بل ــداده , وق أع
ــي أن العدوانية  ــا يعن ــبوقة , مم مس
ــا أن تنفجر  ــد له ــا , والب ــي أوجه ف

لكي تستكني لبعض الوقت قبل أن 
تتأجج من جديد.وعليه فأن البشرية 
مهما حاولت املراوغة فأنها يحب أن 
ــه مصيرها احملتوم , وتدخل في  تواج
ــاعر  حرب طاحنة مروعة تعيد املش
ــتويات ميكنها أن  العدوانية إلى مس
تتعايش حلني.وهذه معادلة سلوكية 
ــة في اخمللوقات , ال ميكن لعقل  فاعل
ــية  سياس وإرادة  ــم  وحل ــة  وحكم
ــر  وتنتص ــا  تضبطه أن  ــة  وأخالقي

ــلطة  ــإرادة التراب متس ــا , ف عليه
على املوجودات الترابية الكيان , وأن 
ــيء  النفوس ترابية الطباع , وكل ش
سيعود إلى جوهره الترابي بال خيار 
أو قدرة على تقرير املصير , فاملوت هو 
ــف اخمللوقات  ــلطان , وقد يخط الس
ــع  الواق ــي  وف  , ــة  باجلمل أو  ــرادى  ف
ــر فاملوت يطمح إلى  األرضي املعاص
ــي الفتاك.فاألوبئة ال  اخلطف املليون
ــر كما يجب  تكفي للنيل من البش

لوجود آليات مقاوتها , بينما البشر 
ميتلك قدرات تدميرية وسريعة قادرة 
على احملق املليوني في حلظات , وهذا 
ــعى إليه إرادة التراب , ولن  ما ستس
ــن القرن احلادي  ينتهي الربع األول م
والعشرين دون إندالع ترسانة الويل 
العظيم , فعند كل قوة متأسدة ما 
ــرها!.  يكفي حملق معالم احلياة بأس
ــة على األبواب!.وهل  فهل أن القارع

من جواب يا أولي األلباب؟!.

صبحي ساله يي
ــات بني  ــن العالق ــم ع ــكالم احلاس ال
ــيني  الرئيس ــيني  السياس ــني  احلزب
ــي واليكيتي)،  ــتان (البارت ــي كردس ف
ــارب  ــن بتج ــي التمع ــذر ويقتض متع
ــمتها أيام مرة كالعلقم  وحقائق رس
ــل. كما يصعب  وأخرى حلوة كالعس
ــات عالقاتهما على  ــن بتداعي التكه
املمارسة الدميقراطية وعلى الشعب 
ــتاني عامة وعلى نشاطات    الكوردس
حكومة اإلقليم التي نسجت عالقات 

ــة متوازنة.ما يحصل  ــة ودولي إقليمي
ــس بجديد، إلنهما  اآلن بني احلزبني لي
الثنائي الشقيق املتخاصمني واألكثر 
ــة احلفاظ على  ــي آن واحد جله قرباً ف
ــتانيني  الكردس ومصالح  مصاحلهما 
ــة، وإنهما اللذين كانا ألد عدوين،  عام
ــني  حليف ــا  يصبح أن  ــدوء  به ــررا  ق
ــرق  الط كل  ــدا  وميه ــتراتيجيني  إس
ونقاط التحول بينهما، الى املشاركة 
ــب البوصلة باجتاه  ــة وتصوي واملصاحل
ــا  م إزاء  ــدد  التش ــدم  وع ــاح  اإلنفت
ــيحصل في  حصل في املاضي وما س
ــان حتديات  ــتقبل.احلزبان يواجه املس
ــا داخلية  ــابهة، بعضه ــرة متش كثي
ــن العوامل  ــابك عدد م تكمن في تش
واملصالح، كاحلرص على الدميقراطية 
ــبات املتحققة  واحلفاظ على املكتس
ــات  احلري ــز  وتعزي ــهداء  الش ــاء  بدم
ــع بقية االحزاب  ــة والعالقات م العام
ــدول  وال ــة  والعراقي ــتانية  الكوردس

ــم، وإحتماالت عودة  اإلقليمية والعال
ــم إرهابي  ــش، أو أي تنظي ــور داع ظه
ــدود اإلقليم. أما اخلارجية  آخر على ح
ــأزم العالقات بني  ــال ت ــا إحتم فأبرزه
ــور  وتده ــرى  أخ ــرة  م ــداد  وبغ ــل  أربي
ــتمرار  احلالة االقتصادية واملالية، وإس
اجلانبني التركي واإليراني في اإلعتداء 
على أراضي ومدن اإلقليم، إضافة الى 
ــكرية  إحتمال حدوث املواجهة العس
ــى أرض اإلقليم  ــران وأمريكا عل بني إي
والعراق.البارتي، املصر على إستخدام 
ــائل املتاحة، لتجنب النزاع  كل الوس
ــع تفجر  ــع اليكيتي ومن ــراع م والص
األوضاع، والواثق من إمكانياته وقدرته 
على تصحيح أخطائه والتغلب على 
املؤمرات التي تستهدفه والصمود أمام 
ــات الكثيرة، وجتاوز العقبات  الضغوط
ــن اآلخرين،  ــه م ــي تطال ــم الت والته
ــرارات مؤمتره  ــى تطبيق ق ــع ال واملتطل
ــع. متأكد من  ــى أرض الواق األخير عل

ــهولة تطبيع عالقاته مع اليكيتي  س
ــا الصحيحة. ــا الى أوضاعه وإعادته
ــف وضعه  ــذي ميكن وص ــي، ال اليكيت
ــبب تعرضه  ــب، بس ــد والصع باملعق
إلنقسامات متتالية ورحيل سكرتيره 
ــوذ البعض على  ــان نف ــام، وطغي الع
ــيما  س ال  ــدمي،  الق ــرس  احل ــاب  حس
ــات إتفاق  ــع، وتداعي ــد مؤمتره الراب بع
ــليم كركوك  أحدى أجنحته على تس
ــتانية اإلخرى الى  ــق الكوردس واملناط
ــعبي في ١٦ تشرين االول  احلشد الش
ــن من  ــداث الثام ــات أح ٢٠١٧، وتداعي
ــركات االحتجاج  ــوز٢٠٢١، وزيادة ح مت
ــل صفوفه  ــي معقله وداخ والتذمر ف
ــهولة،  ــو بس ــن ان تخب ــي الميك والت
ــاف واالنخراط  ــن االصطف ــك ع ناهي
ــيعي في  ــيقي الش مع االطار التنس
ــة العراق دون  ــكيل حكوم جهود تش
ــحه  ــارة مرش ــج معلوم، وخس برنام
ــكيك  والتش ــة.  اجلمهوري ــة  لرئاس

ــه، والذي  ــرعية قيادت ــي ش ــر ف الكبي
يهدد وجوده بشكل غير مسبوق. وما 
يلوح في األفق من إنقسامات وشقوق 
ــه، والتي  ــات مريبة بني أركان وتناقض
ــكل جلي بعد  ــرت مالمحها بش ظه
ــة وضابط  ــرطة راني ــة قائد ش تصفي
ــتخبارات في أربيل، والتي إعتبرها  إس
الكثيرون إستفزازاً وإنتهاكاً للقانون، 
ــر جانباً كبيراً من سمعته  فقد خس
ــه التقليدية، ولكنه  ــه ومكانت وهيبت
ــىء.في احملصلة،  ــر كل ش ــم يخس ل
ــردد في  ــم وجود الت ــول: رغ ميكن الق
ــوء  ــرارات نهائية، ووجود س ــاذ ق إتخ
ــادرات  املب ــن  م ــتياء  واإلس ــم  التفاه
ــر من دون  ــا الطرف اآلخ ــي إتخذه الت
استشارة مسبقة، وسلسلة طويلة 
من القضايا القدمية، يستطيع احلزبان 
ــا وجتاوزها،  ــة خالفاتهم ــي صفح ط
ــح املتباينة  ــل اخلالفات واملصال وحتوي

إلى شراكة وعمل مشترك.

د. سرى العبيدي
بعد اندالع االزمة األوكرانية الروسية 
ــت العقوبات االمريكية واالوربية  توال
ــات  بالعقوب ــدأت  وابت ــيا  ــى روس عل
ــى بعض  ــات عل ــخصية وعقوب الش
ــراج  ــم اخ ــة ، ث ــركات النفطي الش
ــويفت وهكذا  ــام س ــيا من نظ روس

ــيا  ــر على روس ــة للتاثي ــي محاول ف
وثنيها على مواقفها الثابته. نتيجة 
ــلبا  ــيا انعكس س احلصار على روس
ــر  كبي ــكل  بش ــع  ارتف ــم  فالتضخ
ــي أوروبا  ــى اكثر من ١٠ ٪ ف ــل ال ووص
ــا وخصوصا  ــرر األول هي أوروب واملتض
الدول التي تعتمد على الغاز والنفط 
ــض الدول تعود  ــي مما جعل بع الروس
ــتخدام الفحم في عملية توليد  الس
ــد ان كانت  ــة بع ــة الكهربائي الطاق
ــي  تعتمد على مصادر الطاقة الروس
ــف  (حل و  ــا  أوروب ــعرت  ش ــا  .وحينم
ــكل  ــو) ان العقوبات ال تؤثر بش النات
ــيا وبدأت تصدر حزمة  كبير على روس
ــدة.  اخر  ــات اجلدي ــرى من العقوب أخ
ماتوصلت اليه الدول املناوئة لروسيا 
ــقف  قرار لالحتاد األوروبي هو وضع س

اعلى لبرميل النفط الروسي عند ٦٠ 
دوالر .وحينما تكدست بعض ناقالت 
النفط الروسية في مضيق الدردنيل 
ــدم بيع  ــو ع ــيا ه ــل روس كان رد فع
النفط للدول التي تلتزم بقرار سقف 
ــعر احملدد.وهذا القرار سيشكل  الس
ــة اكثر من  ــدول االوربي ــىء على ال عب
ــباب لكون روسيا   ــيا ولعدة اس روس
لديها بدائل منها انها تبيع لشركات 
ثانوية وتلك الشركات تبيعها بسعر 
السوق وكذلك يوجد سبب اخر وهو 
ــيا  ــم املوازنات العامة لروس ان معظ
ــد حددت  ــابقة ق ــنوات الس في الس
ــني ٤٠ الى  ــل النفط ما ب ــعر برمي س
ــي ان أي انخفاض في  ٤٥ دوالر وبالتال
ــعر النفط او حجم املبيعات   لن  س
ــيا للعام املقبل. يؤثر في موازنة روس

من الطبيعي ان العقوبات التي طالت 
القطاع النفطي الروسي ستؤثر في 
ــل العرض في  ــوق العاملية   فيق الس
السوق العاملي مما سيجعل األسعار 
ــا اذا كان البديل  ترتفع ، باإلجمال.ام
عن النفط الروسي هو النفط العربي 
ــو أغلى في  ــل بالناقالت وه فهو يص
الوقت الذي يكون فيه النفط الروسي 
ــب  ــل باالنابي ــه يص ــعرا الن ــل س اق
ــتكون  ــتغناء عنه س وفي حالة االس
ــعار أغلى مما يؤثر على االقتصاد  االس
ــدادات  ــص باإلم ــة النق االوربي.نتيج
النفطية الواصلة للسوق من روسيا 
فقد توقعت معظم املعاهد العاملية 
ــة االمريكية  بان  وكذلك وزارة الطاق
ــط للعام  ــل النف ــعر برمي ــون س يك
ــدود ٩٢ دوالر. ان احلصص  ــل بح املقب

النفطية لدول أوبك محددة   وجميع 
ــني مبقررات  ــة ملتزم ــاء املنظم أعض
ــي مت  ــص الت ــا احلص ــة ومنه املنظم
ــرض في حتديد  ــذا فان اي ف حتديدها.ل
ــيا من قبل دول اوربا  ــعر نفط روس س
ــيا  لن يجدي نفعا ولم تلتزم به روس
وسيكون وباالً على الدول التي حتاول 
ــة .واخر  ــيا العظيم أن تنال من روس
ــرة، وأوروبا تنهار  الكالم :احلرب خاس
ــيا لن تهزم، وعلى  من اخلاصرة، وروس
ــوية مرارة  ــم، ان التس ــرب أن يعل الغ
ــة ال تفيد،  وال  ــد منها، والعنجهي الب
ــا، والبحث عن  ــن التخلي عنه بد م
ــدأ بقبول تغيير  ــل مفيد، واحلل يب ح
ــليم مبا وضع بوتني من  احلدود، والتس
شروط، ولن تزول أوكرانيا من الوجود، 

إذا أعيد رسم احلدود.
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ــذي يعتبر  ــور الصناعي ال ــون ملواكبة التط ــذا القان ــدف ه    يه
ــي  ــة ان تقوم الدولة بدور اساس ــروة الوطنية بغي ــزءا من الث ج
ــاريع  ــن خالل اقامة مش ــل اقامة تنمية م ــيطه ومن اج لتنش
متطورة وتوسيعها وحتسني مستوى االنتاج وتبسيط االجراءات 
ــتثمار وتسري احكام هذا القانون على  وخلق مناخ مالئم لالس
ــاريع الصناعية في القطاعني اخلاص واخملتلط ويهدف هذا  املش
ــتثمار الصناعي في  ــجيع االس ــب املادة ٢ الى تش القانون حس
ــائل  ــاطاتهما توفير وس القطاعني اخلاص واخملتلط وتطوير نش
ــة الصناعية  ــاهمتهم بالتعجيل بالتنمي ــم وضمان مس الدع
ــة واملادة ٣  ــاريع الصناعي ــى املش ــراف الدولة عل ــم واش وتنظي
ــخصية  ــص ان تتمتع الهيئة العامه للتنمية الصناعية بش تن
ــذه الهيئة بيان  ــي واالداري وتتولى ه ــتقالل املال ــة واالس معنوي
ــتثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام  مجاالت وفرص االس
ــجيعهم ورعايتهم واقتراح  ــتثمرين لغرض ارشادهم وتش املس
الضوابط واملعايير الالزمة لتاسيس املشاريع الصناعية وتوفير 
املرونة والدعم ألقامتها وحتديد مناطقها والتنسيق مع اجلهات 
اخملتصة منح اجازة تأسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط 
ــؤون  ــي الش ــات ف ــورة واملعلوم ــدمي املش ــررة وتق ــر املق واملعايي
ــروع الصناعي مباهو متاح لدى هيئة  االقتصادية والفنية للمش
ــتثمار او بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص ووضع اسس  االس
التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بالتنمية الصناعية 
ــط والتعليمات ملوافقة مجلس الوزراء واملادة ٤  وتخضع الضواب
اوضحت ان الهيئة يديرها مدير عام من ذوي اخلبرة وحاصل على 
ــه االوامر والقرارات  ــة في االقل وتصدر عن ــهادة جامعية اولي ش
ــات ذات العالقة  ــم واجله ــن يخوله امام احملاك ــو او م ــا ه وميثله
ــيير نشاطها وتنص  ويقوم بجميع االعمال الالزمة ألدارتها وتس
ــروع الصناعي غرضه انتاج سلعة لألستهالك  املادة ٥ بان املش
النهائي مبا في ذلك البرامجيات وعن طريق التحويل في الشكل 
ــاء على طلب من  ــروع بن ــيس املش او التركيب ومتنح اجازة تاس
ــروع الضوابط واملعاييرة املقررة وعلى  الراغب اذا توفرت في املش
ــتثمار ان تبت في الطلب خالل مدة التتجاوز ١٥ يوما  هيئة االس
ــيس  ــن تاريخ تقدميه وفي حالة رفض الطلب للراغب في تأس م
ــارية خالل ٣٠ يوما من  ــروع االعتراض لدى الهيئة االستس املش
ــي الذي يتقدم  ــخص الطبيع ــترط في الش تاريخ تبليغه ويش
بطلب للحصول على اجازة تأسيس او متلك مشروع صناعي ان 
ــرة من العمر باستثناء من  يكون عراقيا ومن اكمل الثامنة عش
ــروع اليه ارثا ويقصد التوسع في املشروع   انتقلت ملكية املش
اضافة املكائن واملعدات واالراضي واالبنية الالزمة لزيادة الطاقة 
ــن واجهزة ومعدات  ــروع والتطوير تبديل مكائ االنتاجية للمش
ــيع والتطوير او  ــمل مكائن التوس لرفع الكفاءة االنتاجية وتش
االراضي واالبنية الالزمة لها باالعفاءات واالمتيازات مدة خمسة 

سنوات من تاريخ املباشرة باالنتاج الفعلي. 

د. علي اِّـرهج
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ــز عن عامة  ــم التميَّ ــني واملفكرين وه ــن املثقف ــش الكثير م يعي
ــوم اجملتمع  ــن إدراك هم ــم بعيدين ع ــر الذي يجعله ــاس، األم الن
ــارعة في ظل العوملة والنظام الدولي  وديناميكيته وحتوالته املتس
ــم اخلاصة، فهذا أمر  ــض املثقفني في عوامله ــد.أن يعيش بع اجلدي
ــم احلقيقية  ــعرون بأنها هي العوال ــن حينما يش يخصهم، ولك
ــذا يجعل منهم وكأنهم  يُغردون  ــى اآلخرين االعتقاد بها، فه وعل
ــرب كما يُقال.واحدة من مهمات املثقف (املفكر) اليوم  خارج الس
ــاعد اآلخرين في  ــش الواقع ويحاول تفكيكه وفهمه، ليس أن يعي
ــى فهم قيم اخلير  ــاعدهم عل ــم احلياة بطرق أفضل. طرق تس فه
ــة، وأن يجعل من ثقافته  ــتنهاضها في احلياة العام واجلمال إلس
ــدور حولهم، لذا  ــاس محيطهم وما ي ــة ليفقه الن ــيلة فكري وس
ــتخدام  ــق في طرح بعض الرؤى واس ــد أن التعقيد والتحذل أعتق
ا، بدل من أن يشارك  ــيُزيد الفكر واحلياة تعقيدً مفاهيم غريبة، س
ــر  ــرح آراء جديدة تعيد إنتاج املعنى للحياة بيس ــا في ط صاحبه
ــهولة بعيدة عن التعالي على عامة الناس . أن يعرف كاتب ما  وس
بعض املفاهيم في الفكر والفلسفة، فال يعني أنه أفضل حال من 
ا للحياة، ألن معرفته ببعض  ــم فهمً باقي الناس العاديني وأكثره
املفاهيم ال جتعله مفكرا، وإن عرف بعض املصطلحات الفلسفية 
ا.مبعنى أن اجملتمع يحتاج ملثقف  الغربية احلداثية ال تُصيّره فيلسوفً
ــاركهم همهم، وال يعيش في (برج عاجي) أو في علم  (مفكر) يش
ــي. من حق املمثقف (املفكر) أن ميارس النقد والتقومي لبعض  يوتوب
ما هو سائد من ممارسات خارج مقبولية العقل السليم، والفطرة 
ــات العقائدية  ــي أن بعض املمارس ــن عليه أن يع ــليمة، ولك الس
ــية املرتبطة بتراث الشعوب، تكون مقبولة وفق الرؤية  والطقوس
ــة العقيدة  ــا يعطيهم حقهم في ممارس ــة) لها، مب (األنثربولوجي
بانتظام تقتضيه طبيعة األنظمة الدميقراطية على قاعدة احترام 
ــات مبا ال يحد من حريات اآلخرين.ال ينفع أن ننبذ اخملالفني لنا  احلري
ألنهم ال يفقهون حداثتنا وال يفقهون تصورنا للطقوس والشعائر 
والعادات االجتماعية.وال تسعف بعض املثقفني نزعاتهم املا بعد 
ــتبقى  حداثية في فتح أفق التفكير للغيب وامليثولوجيا، ألنها س
ــون). لنجد  ــتاف لوب ــات) بتعبير (غوس ــارج (حياة اجملتمع رؤية خ
ا يهيم باستخدام ألفاظ ال يفهمها قارؤه ال يعني الغموض  مثقفً
ــياء ورؤى ال يفهمها القارئ  ــد األفكار أن الكاتب يفهم أش وتعقي
ــد في كتابته على  ــال، وبعض الكتاب يتقصد التعقي في ذات اجمل
ــه ملاذا تقول ما ال يُفهم؟ فأجاب وملاذا  ــد أبي متام حينما قيل ل قاع
تّاب  ــى ال ينفع التحذلق عند بعض الكُ ال تفهمون ما يُقال؟!.مبعن
ــون وعدم وعي  ــوء فهمهم ملا يكتب ــة القارئ عن س ــد تعمي بقص
ــم به. من يظن أنه مثقف (مفكر) جملرد أنه يكتب بلغة غير  بعضه
ــيجد أن ما  مفهومة حتى عند صاحب االختصاص املطابق له، س
ــا، وقد يكون ضرر ما يكتبه أكثر  ــبه برطانة ال نفع فيه يكتبه أش
ــي األدب والفقه  ــس املهم أن نكتب بلغة غامضة ف ــن نفعه..لي م
والفكر، لنظهر عضالتنا على من ال يعرف حتوالت املفاهيم، ولكن 
ــم أن يكون فيما تكتب قيمة معرفية وجمالية وأخالقية.ذكر  امله
(جون كيمني) تلميذ (أينشتني) في كتابه (الفيلسوف والعلم) أن 
من يكتب بلغة غير مفهومة ومعقدة، فإما أنه يكتب باختصاص 
ــل من يكتب في  ــدة مناهجية ومفاهيمية، مث ــي يحتاج لع علم
ــيئًا مما  ــه. أو أنه ال يفقه ش ــذا من حق ــاء، وه ــاء أو الكيمي الفيزي
ــكاره إن كتب مبجال في  ــتطيع أن يوصل أف ــب، حينما ال يس يكت
ــاركة في التغيير والتجديد  ــانية التي غايتها املش العلوم اإلنس
ــلوبه وتعبيره الذي  ــاج إلعادة التفكير في أس اجملتمعي، هنا يحت
ــلوبه  ــراض في أن يكون للكاتب أس ــذه أداة للتوصيل.وال اعت اتخ
ــكل  ــي التعبير لتوصيل أفكاره، فهذا أمر ممكن ألنه يُش اخلاص ف
هويته الثقافية، ولكن بشرط قدرته على توصيل معنى يستطيع 

القارئ اخملتص مثله إدراكه أو فهم املسكوت عنه فيه.
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    تعلن شركة الفاروق للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار 
ــتهلكة عدد /٤٩  ــدة بيع (مواد مس ــات العامة عن مزاي ــكان والبلدي واالس
فقرة) َّـ (موقع ادارة مشاريع ذي قار) يوم (االحد) اِّـصادف ٢٠٢٣/٢/٥ 
الساعة الحادية عشرة صباحا بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم 
ــمية فإن اليوم  ــنة ٢٠١٣ ، َّـ حالة مصادفة يوم البيع عطلة رس ٢١ لس
ــم  ــرتاك فيها مراجعة قس ــذي يليه يكون يوماً للبيع فعلى الراغبني باالش ال
ــراء على ان يودع كل  ــركة البداء رغبتهم بالش ــؤون اِّـالية َّـ مقر الش الش
ــكل صك مصدق)  ــم التأمينات القانونية اِّـثبتة وكما مبني ادناه (على ش منه
ــه ال يحق  ــرتاك باِّـزايدة والحضور بالزمان واِّـكان اِّـعينني وبعكس قبل االش
ــرتاك باِّـزايدة ، وعلى اِّـشرتي رفع اِّـواد خالل سبعة ايام من تاريخ  له االش
ــه تفرض غرامة تأخريية قدرها (٥٠٠٠ خمسة  االحالة القطعية وبعكس
ــا يعترب ناكال ويحق  ــوم تأخري وِّـدة ثالثون يوما بعده ــار) عن كل ي االف دين
ــور االعالن  ــه اِّـزايدة اج ــو علي ــرف باِّـادة ويتحمل من ترس ــرة التص للدائ

والخدمة واِّـصاريف االخرى بنسبة ٢٪ .
علما ان عنوان الشركة على شبكة االنرتنيت 
Farouqco1@faruq.moch.gov.iq
Farouqco2@faruq.moch.gov.iq

ــعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق  ــركة الكائن َّـ منطقة الش ــرتاك باِّـناقصة الحضور إُّـ مقر الش فعلى الراغبني باالش
اِّـناقصة وحسب اِّـبلغ اِّـؤشر إزائها، وغري قابلة للرد وفقا للشروط اِّـدرجة أدناه:

١- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) 
لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط.

٢- يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم 
اِّـناقصة اُّـ العنوان اآلتي: (قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية/ االستعالمات الرئيسية/ شركة مصاَّـ الجنوب/ شركة عامة – 
الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق) َّـ اِّـوعد اِّـحدد ٢٠٢٣/٢/١٥ الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت مدينة 
ــة ويعترب اليوم الذي يلي العطلة  ــتمر االعالن اُّـ ما بعد العطل ــمية يس ــرة اِّـحلي)، وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس البص
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  ــوف ترفض وس آخر يوم لغلق اِّـناقصة. العطاءات اِّـتأخرة س
ــتعالمات الرئيسية/ شركة مصاَّـ الجنوب/ شركة عامة-  بالحضور َّـ العنوان اآلتي (قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية/ االس
ــب توقيت مدينة البصرة  ــاعة الواحدة بعد الظهر حس ــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق) َّـ ١٥/ ٢ / ٢٠٢٣ الس الش

اِّـحلي أو اليوم الذي يليه.
٣- مبلغ التخمني للمناقصة (٩٣,٠٠٠) $ ثالثة وتسعون ألف دوالر امريكي.

ــية اِّـرفقة (تعليمات ِّـقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء) أبتداًء مع  ــار اليها َّـ الوثيقة القياس ٤- تقديم كافة الوثائق اِّـش
ــتمارات  ــتمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس العطاء مصادقة من قبل الجهات اِّـختصة ذات العالقة. والبيانات التي تؤكد اس
ــتبعد العطاء وال تتحمل  ــوف يس ــم الرابع من الوثيقة، وَّـ حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات اِّـذكورة س اِّـدرجة َّـ القس

شركتنا أي مسؤولية بذلك.
ــم الثالث  ــت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـدرجة َّـ القس ــى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثب ــل: عل ــات التأهي ٥- متطلب

(معاير التقييم والتأهيل) من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء.
ــم الرابع من الوثيقة  ــعار اِّـطلوبة َّـ القس ــاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس ــم العط ٦- تقدي

القياسية، وان تكون موقعة ومختومة.
٧- تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن (١٢٠) يوما من تاريخ الغلق على ان يكون مبلغ العطاء التجاري اِّـقدم بالدوالر 

األمريكي أو اليورو أو الدينار العراقي واِّـبلغ االجمالي للعطاء رقما وكتابة.
٨- تقديم تأمينات أولية (صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة) (بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء) صادر عن مصرف عراقي 
ــتون دوالر أمريكي وألمر شركتنا ويتضمن  معتمد لدى البنك اِّـركزي العراقي وبمبلغ قدره (١,٨٦٠) $ فقط الف وثمانمائة وس

االشارة فيها اُّـ رقم واسم اِّـناقصة على ان ال تقل نفاذيته عن (٢٨) يوماً من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء.
٩- شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية اِّـتعاقدة مع الشركات اِّـقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية اِّـرتتبة عن عدم التطبيق.
١٠- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن.

١١- عدم قبول اي عطاء ِّـناقص لديه ثالثة عقود أو اكثر ال زالت َّـ التنفيذ ومربمة مع شركة مصاَّـ الجنوب.
١٢- جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

١٣. لجهة التعاقد الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء على أسباب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاءات.

WWW.SRC.GOV.IQ -:١٤- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى يمكنكم زيارة موقع الشركة
contracts@src.gov.iq -:لالستفسار عن أي معلومات يمكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي

١٥- على مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
                                                                                                                                                              حسام حسني ولي

مدير عام شركة مصاَّـ الجنوب
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فقدان هوية موظف
فقدت مني الهوية  بأسم (علي جاسم محمد 
ــن)  الصادرة من شركة مصاَّـ الوسط  حس
ــليمها اُّـ جهة  ــا تس ــر عليه ــن يعث على م

االصدار.مع الشكر والتقدير.

فقدان هوية
ــة  ــن نقاب ــادرة م ــة  الص ــي الهوي ــدت من فق
ــرزاق جبار)  ــم (علي عبدال ــني   بأس الصحفي
ــن يعثر عليها  ــة (١٦٩٣٥) على م واِّـرقم

تسليمها اُّـ جهة االصدار مع التقدير.

إعالناتكم في

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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هل يُغني احلذر عن القدر ؟ سؤال  راودني كثيرا ، واكيد راود غيري 
، وشخصيا ، لم اجد جوابا شافيا  لهذا التساؤل ، ففي حياتي 
ــر من صور احلذر ، وامامها الكثير جدا من صفحات القدر  الكثي
ــتترا بينهما .. مرة يكون احلذر  ، ووجدتُ صراعا خفيا وحوارا مس
ــدر انتصاره بالضربة القاضية  منتصرا ، ومرات كثيرة يعلن الق
ــم اجلراح هو اإلميان بالقدر ، لكني اجد باحلذر  ..    اعرفُ ان  بلس
ــرة . ان األقدار  ث برة من العَ ــم املرء العِ ــرورة حياتية ، كي يتعل ض
ــي بنا في درب  ش ــبحانه  ؟ وهي متَ ــزرع  وحصادها بأمر اهللا س تُ
ــنصل إلى نهاية الطريق,  احلياة  دون ارادتنا , وال ندرك إذا كنَا س
أم ال ، وباألقدار ننتظر مسافرا, ولكنه لن يعود ، ويأْتينا غائب ما 
ــن للحذر ان يغنينا عن  ــي أن يعود .. ومبقابل ذلك ، ميك ــا نرجت كنّ
الكثير من اشواك احلياة . فالشجاعة  بال حذر .. حصان اعمى ، 
او كما يقول املثل الهندي ( قس مساحة املكان الذي تقف فيه 
ــا ، وقفة جلّية  ــو أي خطوة إال بحذر). املطلوب من ــن ال تخط لك
ــابقة ،  ــترجاع كل اختياراتنا ، وخياراتنا الس ــنا الس مع أنفس
ــيما التي لم ننجح فيها ، وكانت  واملواقف التي مررنا بها ، الس
ــي هي الظالم  ــاه ، فأقدار املاض ــن الطموح الذي متنين بعيدة ع
الوحيد الذي نسير فيه ، ولكن  ليس بهدف الندم على ما فات، 
ــي بالتصالح مع ذواتنا  ــم ، ونطوي صفحات املاض بل كي نتعل
ــر املبالغ فيه  ــذر ، فعلى قدر حذرك غي ــر بضرورة احل ، وبالتفكي
ــب ثمارها ، فليس من املنطق  ــع لك األرض بعطائها ، وطي تتس
ان نبيع املاضي لنشتري الغد، او نترك الغد ليد القدر ونحتفظ 
ــه .. اظن ان احلذر املتكئ على االميان والعقل  باملاضي الذي منلك
ــي اتوجس خيفة  ــع الطوفان.   انن ــد الذي مين الواعي ، هو الس
ــاباتها مع  من االقدار التي تزلزل احلياة  ، فهي ال تغلق دفتر حس
ــر أبداً ، وفي كل يوم ، يكون دعائي ان يخفف عنا الرحمن  البش
ــفينةُ  ــري س ــدر، فكم عجيبةٌ هي األقدارُ،  وكم تس ــدار الك اق

حياتنا في بحارها إلى حيث ال ندري ..إنها امتحان احلياة.

ــيني ،      ــت لعبة كرة القدم من اهتمامات السياس فجأة..اصبح
رها  ــا اهتماماً.. والبعض االخر ال يتذكّ وكان منهم من  ال يعيره
اال في الفوز بالبطولة . البطولة اخلليجية.. اجناز رياضي عراقي 
ــوداني والعيداني  بامتياز ..اجنزه العراقيون ... وكان  الثالثي (الس

وعدنان درجال) .. وراء حتقيق املهمة التاريخية.
ر اهمية  ــح من ال يقدّ ــن جتيير هذا اجلهد الوطني لصال  فال ميك
الرياضة، ومكانة الرياضيني اصال ،  من الذين يوظفونها  لغايات 

معروفة،   ومصادرة الفرح باساليب مفضوحة .
 كلنا شاهدنا .. التسابق على تكرمي فريقنا الوطني .. وهو  ذات 
ــات النيابية ، وذات  ــم االنتخاب التنافس  الذي يحدث في مواس
ــتغالل وتوظيف كل حالة وطنية .. وكأنها مزايدات  اجلري    الس

علنية ، من  دون مراعاة للمشاعر الشعبية.
ــة .. واحلديث كان عن  ــى فضائية B.B.C  العربي ــت ضيفا عل كن

اهمية بطولة اخلليج العربي الكروية..
ــداد ، ولم تفلح  قدت في بغ ــن قمة عربية عُ ــت : ان اكثر  م وقل
بعودة العراق الى احلضن العربي .. بينما جنحت بصرة البطولة ، 
ــة ويدٍ ممدودة ، في عودة العراق الى حضن االمة العربية..  وبعفوي
فسقطت الشعارات الفضفاضة ، امام  املشاعر اجلياشة التي 
ث عنها الضيوف العرب قبل العراقيني  ادهشت املاليني ، فتحدّ

.
ــاعر الود  ــي البصرة قد اختزلت كل مش ــالة اهلنا ف  كانت رس
والغبطة ، بوجود العرب على ارض العرب .. مشاعر كرمية نبيلة 
ــدود ، فالبصرة ام   ــرم ليس له ح ــا العظيمة ، وك ــكل معانيه ب

الكرم واجلود .
ــتعود ..كما كانت  ــيا العرب ، هكذا كانت وس البصرة .. ڤينيس
ــاتكم احلزبية ،  ــا مبنافس ــال تلوثوه ــقاء العرب ، ف ــة لالش قبل

ومناكفاتكم السياسية.
ــا  اخلطابات  ــد ان  فرّقتن ــا ، بع ــي التي جمعتن ــدم  ه ــرة الق ك
ــوا الرياضة ألهلها ، وهي   ــية و احلزبية والطائفية . دع السياس
ــرة ، واالمال  ــاعر الكبي ــذه الطاقات واملش ــا ، كل ه ــر فين تفجّ

العظيمة ، التي اهتزّت وربت ، داخل املستطيل االخضر .
ــل  ــف مجم ــة ، بتوظي ــت ضروري ــتدامة  بات ــت .. ان االس الثاب
النشاطات الرياضية .. من االلعاب االوملبية بكل صنوفها .. الى 
تنشيط احلركة السياحية بكل تنوعاتها .. الى تفعيل الفرص 
ــا .. يؤطرها جهد معرفي  ــتثمارية   بكل طاقاتها وفروعه االس

بإقامة املهرجانات الثقافية والفنية والتراثية.
ــب جذع  ــن داخل ملع ــرت م ــائل التي انتش ــل الرس ــن اجم م
النخلة.. ان امللعب البصراوي  جمع اكثر من ستني ألف متفرج 
ــاءوا من كل املدن العراقية .. تركوا الطائفية واملذهبية وراء  .. ج

ظهورهم ، بوطنية عراقية معهودة .
الالفت ايضا .. هذا احلضور البهي للمرأة العراقية .. التي دخلت 
املالعب ألول مرة ، فرحة، جذلة، فطنة .. تركت حنجرتها تصدح 

بأجمل العبارات التشجيعية .
ــذع النخلة ، فال  ــاد الكتابة على  ج ــون .. هم من اج البصراوي
ــا جميعا لتكرمي  ــياءهم .. وهم االجدر من ــوا  الناس اش تبخس
فريقنا الوطني ، واالحتفاء به حتت ظالل جذعها املغروس بعمق 

جذور البصرة ، وتاريخها وعطائها .
ــاقط  ختم الكالم .. حترّكت الكرة العربية ، واهتزّ اجلذع .. فتس

رطبا  عراقيا جنيّا ..

 د كاظم اِّـقدادي زيد الحلي 

وجهة نظرراي
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متابعة / البينة الجديدة 

ــم  ــظ كربالء نصيف جاس وجهّ محاف
ــر  ــة والدوائ ــة احمللي ــي  احلكوم اخلطاب
ــيارات  الس ــد  بتوري ــا   له ــة  التابع
ــة» الصديقة  ــة أو «الهجين الكهربائي
ــالء حامد  ــر بيئة كرب ــال مدي للبيئة.وق
ــظ ومن خالل  ــان ان احملاف ــد، في بي عبي
ــمي وجهّ بأن تكون السيارات  كتاب رس
ــا  ودوائره ــة  احملافظ ــح  لصال ــزة  اجمله
مستقبال سيارات كهربائية او هجينة 
ــق متطلبات  لتحقي للبيئة  ــة  وصديق

التنمية املستدامة وحماية البيئة.
ــتنادا  ــاء اس ــظ ج ــرار احملاف ــنيّ ان ق وب

ــوزراء  ــن مجلس ال ــادرة م ــرارات ص لق
ــزة لصالح  ــات اجمله ــون املركب ــأن تك ب
ــة  العامل ــر  والدوائ ــة  احمللي ــة  احلكوم

ــمية  ــالل العقود الرس في احملافطة خ
ــاريع والتي لم جتهز حلد  واخلاصة باملش
ــار عبيد  االن  كهربائية او هجينة.واش
ــاء من أجل حماية  الى ان هذا القرار ج
ــيا  ــات ومتاش ــل االنبعاث ــة وتقلي البيئ
ــادرة الوطنية لدعم  ــات املب مع متطلب

الطاقة وتقليل االنبعاثات.
ــد كربالء أول محافظة  وبهذا القرار تع
ــات  املركب ــاد  اعتم ــى  تتبن ــة  عراقي
ــتهلك  ــة والتي ال تس ــة للبيئ الصديق
ــى  عل ــاً  حفاظ ــة  النفطي ــتقات  املش
البيئة وللتقليل من االنبعاثات الغازية 
التي تعد أحد أسباب االحتباس احلراري 

والتغير املناخي. 

متابعة / البينة الجديدة 
ــرأس  ب ــون  الصيني ــل  يحتف
ــالل  وخ ــة،  امليالدي ــنة  الس
احتفاالتهم يواجهون الوحش 
«نيان»، فمن هو هذا الوحش؟

السنة الصينية سنة قمرية، 
ــا ١٥  ــال به ــتمرّ االحتف ويس
ــد هالل  ــن رص ــدءاً م ــاً، ب يوم
ــهر األول  ــر اجلديد، للش القم
ــي، وحتى  ــومي الصين من التق

اكتمال البدر.
ــن عام إلى  ــف التاريخ م يختل

ــادف عادة في  آخر، ولكنه يص
ــني ٢١ كانون  ــرة املمتدة ب الفت

ــب  ــباط بحس الثاني و٢٠ ش
التقومي امليالدي.

ــني  الصيني ــال  احتف ــق  يتراف
ــوس  ــع طق ــنة م ــرأس الس ب
ــة وتقاليد  ــات راقص ومهرجان
عائلية عمرها مئات السنني، 
ــات  احلكاي ــن  م ــتلهمة  مس
الشعبية واألساطير الصينية 
ــة. وفي اللغة الصينية  القدمي
ــان»، وهي  ــام «ني ى الع ــمّ يس
ــتخدمة  املس ذاتها  ــة  الكلم
ــذي يعدّ  ــش ال ــف الوح لوص
ــي  ف ــة  املركزي ــخصية  الش

احتفاالت رأس السنة.

البينة الجديدة / قاسم حوشي 
ــز تبديل  ــي مرك ــق طبي ف ــح فري جن
ــدة  املعق ــور  والكس ــل  املفاص
ــينا التدريبي في  ــفى ابن س مبستش
بغداد بإجراء عملية نوعية ومعقدة 
ــر (٢٦) عاما  ــن العم ــة تبلغ م ملريض
ــرات الصدرية  ــي من حتدب الفق تعان
ــس الفريق الطبي  ــب. وأكد رئي الصل

ــن الهماش ان  ــد حس ــور احم الدكت
ــديد  ــدب الش ــل التح ــة تعدي عملي
ــيولوجي  الفس ــدب  التح ــة  لدرج
ــاح التام  ــت بالنج ــي) كلل (الطبيع
واخرجت املريضة وهي بصحة ممتازة 
ــير  ــد التأكد من قدرتها على الس بع
ــي  ــي والصح ــق الطب ــود الفري بجه

والتمريضي في املستشفى.
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متابعة / البينة الجديدة 
ــكني ميلكه رجل  ــى س ل مبن ــوّ حت
ــائل  ــي إلى حديث وس أعمال ترك
ــى خلفية  ــا عل ــالم في تركي اإلع
طريقة بنائه الفريدة، حيث متّ بناء 
ــة ريزا الواقعة على  البيت في والي
ــود، وميكن تدويره ٣٦٠  البحر األس

درجة.
ــائل إعالمٍ  ــا أوردت وس ــب م بحس
ــة  ملكي ــود  تع ــة،  محلّي ــة  تركي
ــالٍ يدعى جميل  املبنى لرجل أعم
إكسيلماز، والذي قال إن فكرة بناء 
بيتٍ ميكن تدويره ٣٦٠ درجة جاءت 
ــه  ــة ب ــس احمليط ــة التضاري نتيج
واألحوال اجلوية، ولذلك قام ببنائه 
ــاً للمعايير األوروبية، على حدّ  وفق
تعبيره. كما أضاف في تصريحاته 
ــتغرق  ــت وجتهيزه اس ــاء البي أن بن
عاما واحدا، وهو مكونٌ من طابقني 

بواسطة عجالت،  تدويرهما  ميكن 
ــاركوا في  ــاً إلى أنه وإخوته ش الفت
بحث وتطوير هذا البيت الذي كان 
ــبياً، لكنه  في السابق منزالً خش

بات اليوم أكثر حداثة.
ــفت مصادر لـ»العربية.نت»  وكش
ــذي ميكن تدويره  ــذا البيت ال أن «ه
ــون األول من  ــكاد يك ــة ي ٣٦٠ درج

ــزا». ومتّ بناء هذا  ــه في والية ري نوع
ــركة  ش ــني  ب ــراكة  بالش ــت  البي
ــود  تع ــي  الت  Eksilmez و   Bilecik
ــت الذي  ــب البي ــا لصاح ملكيته
ــزا أيضاً، والذي  ــدر من والية ري ينح
أشار في تصريحاته إلى أن «البيت 
ل أوزانٍ ثقيلة ومواجهة  ميكنه حتمّ

الكوارث الطبيعية كالزالزل».

متابعة / البينة الجديدة 
شاركت جمعية اخملترعني واملبتكرين العراقية 
ــراع للفترة  ــراءات االخت ــر ومعرض ب في مؤمت
ــة  ١٢_١٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ متمثلة برئيس
ــاري تريزة جاسم  اجلمعية املهندس االستش
ــة من جامعة  ــى الدعوة املقدم ــا  بناء عل رض
حلبجة وبالتعاون مع املركز الدولي الفرنسي 
للعلماء واخملترعني . حيث أناب ا.د.وليد اجلراح 

عن السيدة رئيسة اجلمعية .
ــادة اعضاء اجلمعية  كما حصل كل من الس

املشاركني 
د وليد احمد اجلراح

د. علي البكري
د. حليمه جابر محمد

د. وليد غازي فرمان
د. جواد كاظم املسعودي

على امليدالية الذهبية وشهادة املشاركة.
مبارك للسادة االعضاء التكرمي 

كما نقدم شكرنا ملنظم املؤمتر واملعرض عضو 
اجلمعية االستاذ قاسم املرسومي احملترم.

ــي)  ــم حوش م الزميل احملرّر في جريدة البينة اجلديدة ( قاس ــدّ يتق
ــرمي هالل)  ــي( محمد ك ــى  العميد احلقوق ــر ال ــكر  والتقدي بالش
ــرة والطفل  ــم حماية األس ــر عاجل) من قس واملقدم( ظافر مطش
ــري/ الكرخ ألداء واجباتهما بكل مهنية وممنونية  من العنف األس
ــة على وجه اخلصوص  ــا الراقي مع املواطنني والصحاف وتعاونهم

والشكر موصول ايضا لكافة العاملني في هذا القسم.
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