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ــياع  ش ــد  محم ــوزراء   ال ــس  رئي ــد  أك
ــاء، ان احلكومة  ــوداني، امس األربع الس
ــة  املوازن ــون  قان ــروع  مبش ــت  وضع
ــتحقات  ملس ــة  املالي ــات  التخصيص
الفالحني، وفيما شدد على عدم السماح 
ــية التدخل بعمل وزارة  ألي جهة سياس
ــار إلى أن احلكومة لن تقدم   الزراعة، أش
ــتخدم تقنيات  ــم ألي فالح ال يس أي دع
ــم املقبل.وذكر  الزراعة احلديثة في املوس
ــس مجلس  ــوداني ، أن رئي ــب الس مكت
ــوداني، أجرى  ــياع الس الوزراء محمد ش
ــاح امس، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة،  صب
ــؤولني فيها.وأكد  ــد اجتماعاً باملس وعق
ــير تطبيق  ــالل الزيارة، س ــوداني خ الس
ــتلزمات  ة الزراعية، ومدى توفر مس اخلطّ
ــة احليوية  ــيراً الى املكان ــا، مش تنفيذه

ــي البرنامج احلكومي  للملف الزراعي ف
ة تطبيقية  الذي جرى وضعه ليكون خطّ
ــع، وأن  ــى أرض الواق ــة للتنفيذ عل قابل
ــب أن يكون وفق  ــوزارة يج ــل في ال العم
ة متكاملة واضحة.وأضاف، أن زيارته  خطّ
اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على 
ــج احلكومة في برنامجها التنفيذي،  نه
ــي إصالح الواقع  اع ف ألهمية هذا القطّ
ــى أن من  ــاً إل ــراق، الفت ــادي بالع االقتص
ــخص مسارات عمل الوزارة  املهم أن نش
احملددة وفق القانون، املسارات اإلرشادية 
والبحثية واخلدمية، ومستوى تنفيذها.
ــف في  ــود ضع ــرنا وج ــا أشّ ــع، أنن وتاب
ــوزارات  ــة وال ــني وزارة الزراع ــيق ب التنس
ــود تكامل بني  ــن وج ــد م ــرى، إذ ال ب األخ
ــددا على ضرورة  الصناعة والزراعة، مش
ــا  ــي أقره ــة الت ــة الزراعي ــذ اخلط تنفي
مجلس الوزراء للموسم الشتوي ٢٠٢٢- 

ــاحة ألهميتها  ــل املس ــى كام ٢٠٢٣ عل
ــت إلى أن  ــال األمن الغذائي.ولف في مج
ــن يكون فيه  ــي املقبل ل ــم الزراع املوس
ــتخدم تقنيات  ــم ألي فالح ال يس أي دع
ــري احلديثة  ــرق ال ــة وط ــة احلديث الزراع
ــة إصالح  ــذا جزء من سياس بالرش، وه
ــة  ــاً أن احلكوم ــي، مبين ــاع الزراع القط
ــة  ــون املوازن ــروع قان ــي مش ــت ف وضع
٢٠٢٣، التخصيصات املالية ملستحقات 
الفالحني للموسم الشتوي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣، 
ــبوعني. ــدة ال تتجاوز األس ــتصرف مب وس
ــة مع  ــان ثنائي ــكيل جل ــى تش ــار ال وأش
ــات أمام  ــة لتذليل املعوق ــارات الدول عق
ــتثمرين ومع شركة الكندي إلنتاج  املس
ــتلزمات  ــات، من أجل تأمني مس اللقاح
ــة، موضحاً أنه  ــاريع الثروة احليواني مش
ــتثمر  يجب أن يكون هناك اهتمام باملس
واالستثمار الزراعي، ورعاية املستثمرين 

ــق أهداف الوزارة. اجلادين وتوجيههم وف
ــروع  وذكر أننا نعمل من أجل إكمال مش
ــتقطاب املتفرغني  القرى العصرية، واس
ــة والبيطرة  ــات الزراع ــن خريجي كلي م
واملعاهد واالعداديات الزراعية، واالنفتاح 
ــات ألهميته في  ــي التخصص ــى باق عل
ــي الوقت  ــل، مؤكداً ف ــق فرص العم خل
ــة املنتج  ــى حماي ــل فيه عل ــذي نعم ال
ــتهلك كذلك،  ــى حماية املس نعمل عل
ــتيراد بعيداً عن  ــم ضبط االس ومن امله
ــاد، وتوفير ما يحتاجه املواطن من  الفس
منتجات الثروة احليوانية.واكد أننا نعمل 
ــبة  ــوزارة ومحاس ــم عمل ال ــى تقيي عل
املقصرين واملتلكئني في أداء واجباتهم، 
ولن نسمح ألي جهة سياسية بالتدخل 

في عمل الوزارة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــروعة كثيرة  تساؤالت مش
ــعبنا  ش ــا  يطرحه ــات  ب
ــة  املقدم ــي  وف ــي  العراق
ــى رأس أولوياتها  منها وعل
ــعر صرف  هل إن ارتفاع س
إزاء  ــي  األمريك ــدوالر  ال
الدينار العراقي وإنعكاسه 
ــلبي على ارتفاع وتيرة  الس
ــية  املواد الغذائية األساس
ــي  ف ــة  اخملتلف ــع  والبضائ
ــا  وم ــة  العراقي ــواق  األس
ــر  ــن تأثي ــك م ــتتبع ذل يس
كبير وخطير على املستوى 
ــة  املقدم ــي  وف ــي  املعيش
ة  الهشّ والطبقات  الفقراء 
ــو مخطط  ــع ه ــي اجملتم ف
ــارع  ــه حتريك الش ــراد من يُ
ــة رئيس الوزراء  ضد حكوم

ــوداني  ــياع الس محمد ش
ــا  ــاوز عمره ــي ال يتج والت
ــابات الزمن الـ (٣)  في حس
أشهر فقط وهي التي ورثت 
ــل  الفش ثقيلة من  ــة  ترك
ــردي  املت ــي  احلكوم واألداء 
ــنوات املاضية ..  طيلة الس
ــم أن الفقراء والطبقات  نع
ــا من  ــي وحده ــة ه الهشّ
ستدفع الثمن وأن على كل 
السيما  السياسية  القوى 
ــة  العملي ــي  ف ــاركة  املش
ــف  تتكات أن  ــية  السياس
ــؤازرة  مل ــا  جهوده ــد  وتوحّ
ــنادها وهي  ــة واس احلكوم
الواثقة  ــا  خطواته تخطو 
ــذ اجراءاتها املتتالية  وتتخ
ــأن العديد من القضايا  بش
ــداً  وحتدي ــا  منه ــة  الوطني
ــرف  ــعار ص ــق بأس مايتعل

ــدوالر واحليلولة دون تأثير  ال
ــل احلياة  ــى مجم ــك عل ذل
ــية  واملعيش ــة  األقتصادي
العراقيني كي  ــني  للمواطن
ــرأس ..  ــأس بال ــع الف ال يق
ــيد  ــا أن نخاطب الس وبودن
ــول له :  ــوزراء ونق رئيس ال
واصل خطواتك األصالحية 
ــاء واإلعمار وترميم  في البن
ــه  هدمت أو  ــه  ماطالت كل 
ــراب  واخل ــل  الفش ــاول  مع
ــك  بأن ــوداني  ياس ــر  وتذكّ
األول  ــذي  التنفي ــؤول  املس
وأن  ل  ــجّ يُس ــخ  التاري وأن 
ــعب لن يطالها  ذاكرة الش
ــه  ــول ل ــا نق ــدأ .. كم الص
ــك ضجيج  ــاً : ال يهم ايض
ــل  املُضلّ ــالم  اإلع ــول  طب
ــرض فالراقصون على  واملُغ
ــيرك السياسي  حبال الس

ــاءة والتعويق  هدفهم اإلس
رأس  ــة  نقط  .. إال  ــس  لي
ــطر .. وفي شأن آخر أفاد  س
ــي تصريح  مصدر موثوق ف
ــدة « بأن  ـــ « البينة اجلدي ل
ــة لوفد  ــارة مرتقب زي ــة  ثم
ــر  كبي ــي  عراق ــي  حكوم
ــة األمريكية  ــى العاصم ال
ــب  وبحس ــنطن  واش
ــإن ملفي الطاقة  املصدر ف
ــاد  واالقتص ــة  الكهربائي
ــى رأس األولويات إضافة  عل
ــأناً أو  الى ملفات ال تقل ش
اهمية من شأنها أن تصبّ 
في خدمة ومصلحة العراق 
ــعى للخروج من  ــذي يس ال
ــع  والتطلّ ــم  املظل ــق  النف
ــدة من  ــة جدي ــو مرحل نح
ر واإلزدهار في  البناء والتطوّ

كل اجملاالت.

كتب رئيس التحرير
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السوداني يرأس اجتماعاً لبحث مشروع «القناة الجافة» ويوجـّه بضرورة اإلسراع بتنفيذه

تظاهرات أمام البنك اِّـركزي العراقي احتجاجا على ارتفاع سعر الدوالر مقابل انخفاض الدينار

@paıb‰rnç¸a@ıbÃ€hi@äfldÌ@Ô„aÖÏé€a
@pbÓ‹ÿ€a@ø@fiÏj‘€bi@Úïb®a
ÚÌäÿé»€aÎ@ÚÓ‰fl˛a@ÜÁb»ΩaÎ

ــوداني، بإلغاء  ــياع الس أمر رئيس مجلس الوزراء محمد ش
االستثناءات اخلاصة بالقبول في الكليات واملعاهد األمنية 
ــب القانون والضوابط  والعسكرية واعتماد التنافس حس

ضمانا للعدالة واملساواة بني املتقدمني. 

بغداد /

أعلن وكيل وزارة التجارة، ستار اجلابري، امس االربعاء، التعاقد 
ــترالية ، وقال  ــة األس ــف طن من احلنط ــتيراد ١٥٠ أل ــى اس عل
ــر من دولة  ــري، في تغريدة على {تويتر} انه :»بدعم مباش اجلاب
الرئيس محمد شياع السوداني وجهود كبيرة وحثيثة من قبل 
ــا الوزاري، مت التعاقد   على ١٥٠ ألف  ــر اثير الغريري وفريقن الوزي
طن من احلنطة االسترالية تضاف الى التعاقدات السابقة مع 
ــح العاملية».واضاف اجلابري «بهذا يكون املوقف  مجالس القم

الغذائي مؤمن الى موسم التسويق القادم ومابعده».

بغداد /
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ــم التيار الصدري  د مكتب زعي حدّ
ــاء،  ــس األربع ــدر، ام ــدى الص مقت
العاصمة  ــرقي  ــاحة مظفر ش س
بغداد مكاناً لتشييد نصب القرآن 
ــى حرقه في  ــتنكاراً عل الكرمي، اس
ــويد.وقال مدير مكتب الصدر  الس
ــة حرق  ــري ، إن حادث ــم اجلاب ابراهي

ــي العديد  ــرمي تكررت ف القرآن الك
من البلدان وهو امر مرفوض.وأضاف 
ــى كل  ــاوز عل ــرآن جت ــرق الق أن ح
املسلمني في جميع انحاء العالم، 
ــتنكر  ــيد مقتدى الصدر اس والس
ــدة ووجه بأن  ــا بش ــة وأدانه احلادث
ــرة للقرآن  ــاك حتفة كبي ــون هن تك
ــراق. ــات الع ــع محافظ ــي جمي ف

ــى، أن الكثير من  ــار اجلابري ال وأش
ــرت بتشييد نصب  احملافظات باش
ــا الى ان  ــرمي، الفت ــل القرآن الك ميث
ــيكون في  ــي   بغداد س النصب ف
ــدر.  ــة الص ــر ب مدين ــاحة مظف س
ــال اعمال اجلهات  وتابع، بعد اكتم
ــيتم  س ــؤولة،  املس ــية  الهندس

املباشرة بتشييد النصب  .

ــمية  ــاد مصدر حكومي، بتس أف
ــاراً  مستش ــي  الركاب ــام  هش
ــس الوزراء  ــاً لرئيس مجل إعالمي

ــوداني. وذكر  ــياع الس محمد ش
املصدر ، انه تقرر تسمية هشام 
ــاً  إعالمي ــاراً  مستش ــي  الركاب

لرئيس الوزراء.
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·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@kñ‰€@�b„bÿfl@ä–ƒfl@Úybç

بغداد /

بغداد /

ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@paÖä–fl@ÒÖbÌåi@ÊÏ‹‡íÓç@óÇë@¥Ì˝flH7I@Ï≠@ZÒâbvn€a
ــس  ام ــارة،  التج وزارة  ــت  أعلن
األربعاء، أن نحو ٧ ماليني شخص 
ــردات  مف ــادة  بزي ــملون  سيش
باسم  املتحدث  التموينية.وقال 
ــون، إن رئيس  ــوزارة محمد حن ال
ــول  ــه بدخ ــوزراء وجّ ــس ال مجل
وزارة التجارة خطاً جتارياً والقيام 

ــرة من املواد  ــراء كميات كبي بش
ــا  ــائية وكل م ــة واإلنش الغذائي
ــة املواطن العراقي،  يتعلق بحال
موضحاً أن هذا القرار سيسهم 
ــات  متطلب ــد  س ــي  ف ــراً  كثي
ــة  وتلبي ــة  التمويني ــة  البطاق
للناس.وتابع  ــية  أساس حاجات 
ــذا القرار نقطة حتول كبيرة  أن ه

ــارة، منوهاً  ــل وزارة التج في عم
بأن زياد مواد البطاقة التموينية 
ــني ومئة ألف  ــمل ٥ مالي ستش
فرد، إضافة إلى مليون و٧٠٠ ألف 
يتم البحث والتقصي عنهم عن 
طريق دوائر وزارة العمل والشؤون 
ــة  ــب وكال ــة، بحس االجتماعي

األنباء الرسمية.

ــة العليا  ــدرت احملكمة االحتادي اص
ــوى املرقمة ١٧٠  ــي الدع ــاً ف حكم
ــس االربعاء  ــوم ام ــة ٢٠٢٢ ي احتادي
املصادف ٢٥ /١ / ٢٠٢٣.وذكر مراسل 
املركز االعالمي للمحكمة االحتادية 
ــررت احلكم  ــة ق ــا ان احملكم العلي

ــة القرارات الصادرة من  بعدم صح
قبل مجلس الوزراء املرقمة ((١٩٤) 
في ٢٠٢١/٦/١٥ و (٢٢٦) في ٢٠٢١/٧/٦ 
ــي  ف  (٣٣٥) و  ــي٢٠٢١/٨/٣  ف و(٢٥٧) 
ــي ٢٠٢١/١/٢١  ٢٠٢١/٩/٢٢ و (٤٠١) ف
ــاً  ــاً بات ــي ٢٠٢١/١/١١) حكم و (٨ ف
ــلطات كافة استناداً  وملزماً للس

ــني (٩٣ ثالثاً و٩٤)  الى أحكام املادت
ــتور جمهورية العراق لعام  من دس
٢٠٠٥ واملادتني (٤ ثالثاً و٥ ثانياً) من 
قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 
ــنة ٢٠٠٥ املعدل بالقانون  (٣٠) لس
رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١ وأفهم علناً.

بغداد /

بغداد /

ıaâãÏ€a@è‹©@Â«@ÒâÖbï@paâaä”@Úzï@‚Ü»i@·ÿ§@bÓ‹»€a@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a



بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــدت  عق
ــاص ، مؤخراً  الدارة النقل اخل
اجتماعا موسعا ضم مديري 
عب ،لالطالع  ــام والشُ االقس
على واقع عمل الشركةً ورفع 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 
وسائقي املركبات. وقال مدير 
 : ــوي  املوس ــركة احمد  الش
يهدف هذا االجتماع االول بعد 
ــركة  ــرتي في ادارة الش مباش
لالطالع على حيثيات العمل 
،مشيرا ، مت مناقشة املواضيع 
ــى وضع احللول  التي تهدف ال
ــي  الت ــات  للمعوق ــبة  املناس
ــع  ــير االعمال.وتاب ــه س تواج
ــات وزير  ــوي : ان توجيه املوس
ــتاذ رزاق محيبس  النقل األس

ــى بذل  ــد عل ــعداوي تؤك الس
ــاء  ــود لالرتق ــن اجله ــد م املزي
ــتوى اخلدمات في املراحل  مبس
املقبلة مع ضرورة احلفاظ على 
دميومة عمل الشركة ،منوها، 
ــيكون  ــن اولويات عملنا س م
رفع مستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني وسائقي املركبات.

ذي قار / البينة الجديدة
ــة  ــارز مديري ــذت مف  نف
ومفرزة  الطاقة  ــرطة  ش
ــتخبارات  ــدة اس من وح
ــي  ف ــة  الطاق ــرطة  ش
ــار واجباً  محافظة ذي ق
ــه  خالل ــت  متكن ــاً  أمني
لتهريب  ــر  وك من ضبط 
ــتقات  املش ــر  وتدوي
ــوي على  ــة يحت النفطي
ــي مخزون  ــوج نفط منت
ــة  ــر أصولي ــة غي بطريق
أوراق  ــى  عل ــوي  يحت وال 
املديرية،  رسمية  وبينت 
ــا ، أن «القوة  في بيان له
ــب  بالواج ــتركة  املش

ــن إلقاء  ــت أيضا م متكن
القبض على متهم كان 
الوكر،  ــل  داخ ــداً  متواج
حيث يحتوي الوكر على 
خزانات حديدية مختلفة 
مبنتوج  مملوءة  ــعات  الس

نفطي وماطورات سحب 
ــت، انه «مت  «روبن».واضاف
تسليم املتهم إلى مركز 
ــرطة نفط ذي قار مع  ش
الالزمة  ــة  احلماي ــني  تأم
ــات في الوكر  للمضبوط

ــداً ملصادرتها  أعاله متهي
ــراءات  اإلج ــتكمال  واس
ــتناداً  اس ــة  التحقيقي
لقانون مكافحة تهريب 
ــتقاته رقم  النفط ومش

٤١ لسنة ٢٠٠٨». 

2محليات
@ÒâaãÏ€a@›‡«@ø@Ò7j◊@fiÏ§@Ú�‘„@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@ÒâbÌã@ZÒâbvn€a

ÛÃ‹Ωa@Ôzñ€a@Êb‡ö€a@÷ÎÜ‰ï@fib‡«di@‚Ï‘n€@ÚÓzñ€a@ÚÌb«ä€a@ÊÎ˚ë@ÚÌäÌÜfl@tÜzném@ÚÓ‹ÅaÜ€a

Ú‰ÌÜΩa@Ô€bÁ˛@Ú◊äí€a@bËflÜ‘m@>€a@ÚÓflÜ®a@…ÌâbíΩa@Òäñj€a@Úƒœb™@…fl@szjm@¯„aÏΩa@ÒâaÖg

بغداد / البينة الجديدة
ــس األربعاء،  ــان عبد الغني، ام ــز وزير النفط حي  أوع
ــيارة حوضية محملة بالنفط األبيض  بإرسال ٦٠ س
ــي في حديث  ــتان.وذكر مصدر حكوم ــم كردس إلقلي
ــياع  ــن رئيس الوزراء محمد ش ــي، «بتوجيه م صحف
ــد الغني  ــان عب ــط حي ــر النف ــز وزي ــوداني، أوع الس
ــيارة محملة بالنفط األبيض ألقليم  بإرسال (٦٠) س
ــاعدة أبناء  ــاء ملس ــرار ج ــتان».وأضاف أن «الق كردس
ــة موجة  ــتان في مواجه ــم كردس ــات إقلي محافظ

البرد.

بغداد / البينة الجديدة

أعلن وزير املوارد املائية عون 
ــس االول الثالثاء،  ذياب، ام
ــن ريَّة  ــر م ــني أكث ــن تأم ع
حملصولي احلنطة والشعير.
ــح  ــي تصري ــاب ف ــال ذي وق
ــمية  ــة األنباء الرس لوكال
ــيكون  س ــراق  «الع إن   ،
ــوع  موض ــأن  بش ــن  مبأم
توقعاتنا»،  ــب  املياه بحس

ــتطعنا أن  مبيناً: «أننا اس
نوفر أكثر من ريَّة حملصولي 
احلنطة والشعير».وأضاف، 
ــزءاً  ج ــيوفر  س ــك  «ذل أن 
الى  ــيراً  ــن»، مش اخلزي من 
ــاراً مقبلة  ــاك أمط أن «هن
ــيتم  س وثلوجاً  ــة  متوقع
ــدود  الس في  ــتثمارها  اس
للمياه  ــة  اخلاص واخلزانات 
الصيف  ــم  موس ملواجهة 

املقبل».

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية، امس االول  كشفت وزارة العمل والش
ــبكة  ــلة الغذائية اخلاصة بش الثالثاء، عن مفردات الس
احلماية االجتماعية والتي متت املباشرة بتجهيزها ابتداء 
من يوم االحد املاضي.واوضحت الوزارة في بيان ، أن «مواد 
ــلة الغذائية مت جتهيزها لوكالء املواد الغذائية بغية  الس
ــر واالفراد املشمولني بشبكة احلماية  توزيعها بني االس
ــي لديها ثالثة  ــرة الت ــا الى أن االس ــة»، الفت االجتماعي
اطفال استلمت حصتني غذائيتني بواقع «احلصة األولى 
ــة كيلوغرامات سكر وخمسة  خمس علب زيت وخمس
ــاي وخمسة أكياس طحني  أكياس حليب وكيلوغرام ش
ــو الكيلوغرام».واضافت أن «احلصة الثانية هي:  صفر اب

رز ومعجون وحمص وسكر وزيت وطحني».

بغداد / البينة الجديدة
ــة متابعة  ــوزارة النقل ورئيس جلن ــل االداري ل ــد الوكي عق
ــازم راضي احلفاظي ، امس  ــج احلكومي الدكتور ح البرنام
ــعا مع  ــا موس ــوزارة اجتماع ــر ال ــي مق ــاء ، ف األول الثالث
ــت اليه الوزارة  ــالع على اخر ماوصل ــاء اللجنة لالط اعض
ــي. ــج احلكوم ــرات البرنام ــذ فق ــي تنفي ــكيالتها ف وتش

ــر النقل  ــات معالي وزي ــي : تنفيذا لتوجيه ــال احلفاظ وق
ــة تنفيذ فقرات  ــعداوي بضرورة متابع ــس الس رزاق محيب
ــيد  ــات عمل الوزارة  واكد الس ــج لكونه من اولوي البرنام
ــة واالدارية  ــة كل العقبات الفني ــل على ضرورة ازال الوكي
ــاريع كونها تتعلق باجلانب  ــراع بتنفيذ املش لغرض االس

اخلدمي الذي ميس حياة املواطنني بشكل مباشر .

البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي
ــيد امني بغداد عمار موسى كاظم مساء امس األول اربعة  افتتح الس
ــة مركز الكرخ  ــل مالكات دائرة بلدي ــا مؤخراً من قب ــع مت تطويره مواق
ــاحة امللك  ــى جمال الدين وس ــاحة مصطف ــا على التوالي  {س وهم
ــة التخطيط }  ــي النداوي وحديق ــهيد عل فيصل االول وحديقة الش
ــد املدير العام لدائرة بلدية مركز  ــد سالم مرش بحضور املهندس أرش
ــن لألعمال املنجزة  ــني والفنيني املنفذي ــرخ وكوكبة من املهندس الك

خدمة ألهالي منطقة مركز الكرخ والصالح العام .

@ÒÜÌÜu@…”aÏfl@HTI@|nn–Ì@ÖaÜÃi@¥flc

@…”aÎ@szjm@@ÒÜÌÜ¶a@òb®a@›‘‰€a@ÒâaÖg
bËmbflÜÅ@ÙÏnéfl@…œä€@Ú◊äí€a@›‡«

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة رئيس  ــارة   زي ت وزارة التج ــدّ ع
ــد  ــيد محم ــوزراء الس ــس ال مجل
ــول  ــة حت ــوداني نقط ــياع الس ش
ــوزارة ومحاولة  ــي اداء ال ــرة ف كبي
ــن  ــني م ــم املواطن ــة لدع حكومي
ــط  ــي اخل ــوزارة ف ــول ال ــالل دخ خ
ــي بيان  ــوزارة ف ــرت ال التجاري.وذك
ــمي محمد حنون  للمتحدث الرس
ــس الوزراء  املهندس  ، أن»زيارة  رئي
ــوداني نقطة  الس ــياع  محمد ش
ــي اداء وزارة التجارة،  حتول كبيرة ف
حيث خول السوداني وزارة التجارة 
ــى  ــركاتها عل ــرك ش ــة حت صالحي
ــم  ــرض دع ــة، لغ ــات مختلف مدي
املواطن والقضاء على االحتكار ملا 
ــي العراقي». ــظ االمن الغذائ يحف

ــارة رئيس  ــان ، أن»زي ــاء في البي وج

الوزراء الى مخازن وزارة التجارة هي 
االولى لرئيس وزراء   منذ ٢٠٠٣ خملازن 
للبطاقة  ــة  التجارة اخملصص وزارة 
ــى، أن»الزيارة  ــار إل التموينية».وأش
ــل وزارة  ــهم في تطوير عم ستس
التجارة وإدائها املتعلق في القطاع 
ــي تعاقدات  ــا ف ــاري ودخوله التج
ــة  ــة مختلف ــواد غذائي ــراء م لش
ــوق العراقية»،  ــى الس ــخ ال والض
مبينا أن»الوزير اثير الغريري شكل 
ــته واعضاء  ــة عمليات برئاس غرف
ــركات،  ــدراء الش ــوزارة وم وكالء ال
ــركات في  لغرض تقييم عمل الش
االيام املقبلة واعداد خطة واضحة 
ــة  الغذائي ــواد  امل ــد  توري ــرض  لغ
ــواد  ــائية وكل امل ــة  واالنش املهم
ــن العراقي». ــى املواط ــة ال الداخل

ــة العمليات  ــدد على، أن»غرف وش

ــاعة  ــدت اجتماعها منذ الس عق
ــوداني  ــارة الس ــاء زي ــى النته االول
ــن املقترحات  ــة م ــت جمل وناقش
بهدف تطوير إداء الوزارة في اجلانب 
التجاري والدخول على خط توفير 

ــى املواطنني في  ــواد الغذائية إل امل
ــراق، فضال عن  ــوم مناطق الع عم
االرتقاء بعمل آليات جتهيز  السلة 
ــني واملواد التي  ــة للمواطن الغذائي
ــا الى  ــوزراء منحه ــرر مجلس ال ق

عوائل الرعاية االجتماعية».وشدد 
على، ان»املرحلة املقبلة ستشهد 
ــي اداء وزارة التجارة  ــورا الفتا ف تط
ــهام في توفير املواد  من خالل االس
ــة للمواطنني والدخول في  الغذائي
ــهم في  ــاري الذي يس ــط التج اخل
ــل احلليب  ــواد املهمة مث ــخ امل ض
ــاج الى  ــني والبيض والدج والطح
ــوم احملافظات  ــي عم ــني ف املواطن
العراقية».ولفت إلى، أن»الوزارة منذ 
ــات كبيرة  ــام ضخت كمي ثالثة اي
ــي منافذها في  ــن بيض املائدة ف م
ــام املقبلة  ــداد واحملافظات واالي بغ
ــدة  ــواد جدي م ــول  دخ ــهد  ستش
ــال عن مادة  ــب والدجاج فض احللي
ــد ٣٨ الف  ــني والذي مت حتدي الطح
ــس الواحد وهو ما يقل  دينار للكي

عن املعروض في السوق احمللية».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء،  ــس االول الثالث ــة، ام ــت وزارة الداخلي أعلن
ــة الصحية  ــؤون الرعاي ــة ش ــتحداث مديري اس
لتقوم باعمال صندوق الضمان الصحي امللغى.

ــتحداث  ــوزارة، في بيان ، أنه «تقرر اس وذكرت ال
ــة لقوى األمن  ــؤون الرعاية الصحي ــة ش (مديري
ــان  ــدوق الضم ــال صن ــوم باعم ــي) لتق الداخل

ــتراك وتقدمي  الصحي امللغى) وبنفس آلية االش
ــج املعامالت  ــة من حيث تروي ــات الصحي اخلدم
ــوزارة  ــوبي ال ــة ملنس ــز الطبي ــة املراك ومراجع
ــتركي  ــة واعتبار جميع مش ــم الكرمي وعوائله
ــتركني في مديرية شؤون  الصندوق (امللغى) مش
ــث  ــتراك حي ــس االش ــة وبنف ــة الصحي الرعاي
ــر موعد  ــيتم نش ــرت املديرية أعمالها وس باش

ــداد واحملافظات فور  ــتقبال املراجعني في بغ اس
ــط والتعليمات». ــداد الضواب ــن إع ــاء م األنته
ــي حرصاً من وزير الداخلية  وتابعت، أن «ذلك يأت
ــبني  ــوبي وزارتنا ضباط ومنتس على رعاية منس
ــيما جرحى  ــني وعوائلهم الكرمية وال س وموظف
ــرض احلفاظ على  ــهداء، ولغ وزارتنا وعوائل الش

استمرارية تقدمي اخلدمات الطبية لهم».

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــر عام الش ــى مدي التق
العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي، 
ــظ  ــب األول حملاف ــاء ، النائ ــس االول الثالث ام
ــر التميمي،  ــدس محمد طاه البصرة املهن
ــيق بخصوص  ــث بحث معه آلية التنس حي
املشاريع اخلدمية التي تنفذها الشركة في 
ــن القطاعات خدمة الهالي البصرة.و  عدد م
ــب  ــركة: جاء ذلك حس ــال مدير عام الش ق
ــيد رزاق محيبس  توجيهات وزير النقل الس
ــة العديد من  ــث مت مناقش ــعداوي، حي الس
ــة أهالي  ــي خدم ــب ف ــي تص ــع الت املواضي
احملافظة، وأهمها آلية الدعم والتنسيق مع 
احلكومة احمللية بخصوص املشاريع اخلدمية 

التي تنفذها شركتنا من ضمن اموال املنافع 
االجتماعية في عدد من القطاعات، وابرزها 
ــة، والتعليم العالي، والتربية،  البنى التحتي
ــهداء،  ــن، ودعم عوائل الش والصحة، واالم
واجلرحى، والعوائل املتعففة».يذكر أن االدارة 
ــئ العراق، لها  ــركة العامة ملوان العليا للش
ــرائح  ــادرات التي تخدم ش ــن املب ــد م العدي
ــري، ومنها بناء  ــن اجملتمع البص مختلفة م
ــوات االمنية  ــهداء الق وترميم دور عوائل ش
ــعبي، ورعاية اجلرحى، وكذلك  واحلشد الش
ــح املدارس، فضال عن  حمالت تأثيث وتصلي
ــاطات الثقافية  ــم اجلامعات، وكل النش دع
ــا وتنفذها احلكومة  والرياضية التي تتبناه

احمللية في البصرة.

بغداد / البينة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، امس األربعاء، عن 
ــالج األمراض  ــول األدوية اخلاصة بع وص
ــى إطالق  ــارت إل ــرطانية، فيما أش الس
ــة  االلكتروني ــاراتي  استفس ــة  خدم
ــرت  املراجعني.وذك ــور  أم ــهيل  لتس
ــالق خدمة  ــان، أنه «مت إط ــوزارة في بي ال
ــهيل  ــة لتس ــاراتي االلكتروني استفس

ــرة اإلدارية»، مبينة  أمور املراجعني للدائ
ــارات واإلجابة  ــتقبال االستفس أن «اس
ــائل النصية أو  ــر الرس ــم عب ــا يت عليه
https:// متابعة الطلب عن طريق املوقع

ــار عن اخلدمة  moh.gov.iq، ولالستفس
ــي (٥٥٩٩)». ــم اجملان ــال على الرق االتص

وأشار البيان، إلى «وصول األدوية اخلاصة 
ــرطانية بأنواعها  ــراض الس بعالج األم
ــر الصحة في  ــا لدوائ ــيتم توزيعه وس

ــب االحتياج،  ــداد واحملافظات وبحس بغ
ــدة من  ــة جدي ــول وجب ــن وص ــالً ع فض
ــخيص وعالج  ــع لتش ــادة اليود املش م
األمراض السرطانية وسيتم تسليمها 
ــعاع  ملراكز الطب النووي والعالج باالش
بنوعيها التشخيصي والعالجي».وتابع، 
ــدورة املتخصصة  ــوزارة خرجت ال أن «ال
ــاون مع  ــة القلبية بالتع ــى للتروي األول

مركز ابن البيطار جلراحة القلب».

@ÚÓôÏy@ÒâbÓç@HVPI@fibçâhi@å«ÏÌ@¡–‰€a@äÌãÎ
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بغداد- / البينة اجلديدة
ــن ايفان فائق  ــرة واملهجري ــت وزيرة الهج أعلن
ــس  ــة مجل ــي ، موافق ــاء املاض ــرو، الثالث جاب
ــى تثبيت عقود الوزارة.وذكرت الوزارة  الوزراء عل
ــة وحرص وزيرة  تابع ــان ، أنه «في إطار مُ في بي
الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو على نيل 
ــوةٌ بأقرانهم  ــود الوزارية أس ــوق فئة العق حق
ــرى ولتحفيزهم على العمل،  في الوزارات األخ
ــوزراء على  ــة مجلس ال ــت جابرو، موافق أعلن
ــت موظفي عقود وزارة الهجرة واملهجرين  تثبي
ــكرها  ــى املالك الدائم». وقدمت جابرو، «ش عل
وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
ــت موظفي  ــه بتثبي ــى موافقت ــوداني عل الس
العقود الوزارية ونيلهم حقوقهم املشروعة».

Òäv:a@ÒâaãÎ@ÖÏ‘«@oÓjrm@Û‹«@’œaÏÌ@ıaâãÏ€a@è‹©
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد،  ــة النيابية، النائب فهد الراش ــة النزاه ــد عضو جلن اك
ــار العراقي  ــاض قوة الدين ــدوالر وانخف ــعر ال ان ارتفاع س
ــياع السوداني في ازمة حقيقية  ادخل حكومة محمد ش
ــد في حديث لبرنامج (عشرين) الذي  واحرجها.وقال الراش
ــة مالية  ــومرية، إنه ليس لدينا سياس تبثه فضائية الس
ــكل  ــة واالقتصاد العراقي يعتمد على النفط بش حقيقي
ــدوالر وانخفاض قوة  ــعر ال ــيرا الى ان ارتفاع س كبير، مش
ــوداني  ــياع الس الدينار العراقي ادخل حكومة محمد ش
ــاف كان هناك اتفاق بني  ــي ازمة حقيقية واحرجها.واض ف
ــأن حركة ومزاد  ــي والبنك املركزي بش ــي االمريك الفيدرال
ــة عليها، اال ان اغلب املصارف تعاملت مع  العملة والرقاب
ــة االلكترونية االمريكية  ــك املركزي للهرب من املنص البن
ــاع الدوالر  ــدا ان ارتف ــة، مؤك ــت حقيقي ــى انها ليس عل
ــك املركزي كونه تعامل  ــه االهمال من محافظ البن نتيج
ــتفهام من  ــن عالمة اس ــوك عليها اكثر م ــر البن مع اكث
ــن العالق ال  ــار الى ان محس قبل احلكومة االمريكية.واش
ــاق مع امريكا واتباع  ــتطيع النجاح اال عن طريق االتف يس
ــان املراقبة  ــن قبل جل ــاون معه م ــدة والتع ــة جدي سياس
ــدا ان اي خطوات ايجابية مع االمم  ــى مزاد العملة، مؤك عل
املتحدة في موضوع االقتصاد العراقي هو حالة ايجابية و 
صحيحة كون املبيعات مودعة لديهم.ولفت الى ان الكل 
ــد حلول ترقيعية  ــوداني وعليه ان يج يدعم حكومة الس
واحترازية من خالل وضع خطط بديلة، مشددا على ضرورة 
تعزيز البطاقة التموينية ودعم مفرداتها من خالل تواصل 

وزارة التجارة مع القطاعني اخلاص والعام لتوفيرها. بغداد / البينة اجلديدة
ــادة عمليات بغداد، امس األربعاء،  أعلنت قي
ــهر احلالي  ــيطرة خالل الش ــع ٣٥ س عن رف
ــح العديد من  ــة، الفتة الى فت ــي العاصم ف
املغلقة.وقال  والفرعية  ــة  الرئيس الشوارع 
ــق الركن احمد  ــداد الفري ــد عمليات بغ قائ
ــليم، أنه لم تصدر حتى اآلن أوامر بشأن  س
ــى وزارة  ــي بالكامل ال ــف األمن ــليم املل تس
ــيرا إلى أن األوامر طبقت في  الداخلية، مش
ــدد، إال إن قيادة  ــات بهذا الص بعض احملافظ
عمليات بغداد مازالت متارس السيطرة على 

جميع القطاعات املوجودة في العاصمة.
ــد أن أحد  ــة، أك ــات املروري ــأن االزدحام وبش
ــباب االزدحامات املرورية وجود عدد كبير  أس
ــادة عمليات  ــا أن قي ــيطرات، مبين من الس
ــع خطة  ــنتني بوض ــرت منذ س ــداد باش بغ
ــيطرات تدريجياً.وأردف سليم، ان  لرفع الس
ــلحة أكد على  ــام للقوات املس ــد الع القائ
االستمرار بعملية رفع السيطرات، إذ مت رفع 
خالل شهر كانون الثاني احلالي أكثر من ٣٥ 
سيطرة بجانبي الكرخ والرصافة، وما تبقى 
ــتقبل القريب.وتابع، أن  سيتم رفعها باملس

ــيطرات يسبقها خطط موضوعة  رفع الس
ــتخباري، إذ  ــق باجلهد االس ــة املناط لتغطي
ــتخبارية تعمل  إن هناك أجهزة ووكاالت اس
ــتغناء  ــة املناطق من اجل االس على تغطي
ــى فتح العديد من  ــيطرات، الفتا ال عن الس
ــة والفرعية املغلقة.وبني،  الشوارع الرئيس
ــدات عديدة ترد من املواطنني بشأن  أن مناش
ــيطرات او افتتاح الطرق عبر اخلط  رفع الس
الساخن أو على مواقع التواصل االجتماعي، 
ــرة عبر تشكيل  ــتجابة لها مباش تتم االس

جلنة لتقييم املكان واحلراك بشأنه.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتقبل رئيس مجلس النواب محمد  اس
ــي األردني،  ــد اإلعالم ــي ، الوف احللبوس
ــة دور اإلعالم في تعزيز  ــا اكد أهمي فيم
ــب  مكت ــر  البلدين.وذك ــني  ب ــاون  التع
ــتقبل وفداً  ــر اس ــي ، أن األخي احللبوس
ــؤولي  ــن مس ــدداً م ــم ع ــاً يض إعالمي
ــات اإلعالمية األردنية بحضور  املؤسس

ــني العرب نقيب  ــس احتاد الصحفي رئي
ــد الالمي. ــني مؤي ــني العراقي الصحفي
ــب بالوفد  ــي رح ــاف، ان احللبوس واض
ــيرا إلى العالقة املتينة التي  الزائر، مش
ــتمر  ــني البلدين والتعاون املس ــط ب ترب
ــة دور اإلعالم  ــاالت كافة، وأهمي في اجمل
ــي تعزيز هذا التعاون، ومبا يعود باخلير  ف
ــار  الشقيقني.واش ــعبني  الش ــى  عل

ــم اإلعالمي  ــد اكد دعمه ــى، ان الوف ال
للتعاون الثنائي، معبرين عن اعتزازهم 
ــني البلدين  ــط ب ــي ترب ــات الت بالعالق
اهللا  ــد  عب ــك  املل ــام  باهتم ــا  ه وحظوّ
ــد الزائر حتيات  ــل الوف ــي، كما نق الثان
ــس النواب، الذي  امللك إلى رئيس مجل
لهم بدوره حتياته، مشيداً بدوره في  حمّ

تطوير العالقات الثنائية. 

ÊÖâ˛aÎ@÷aä»€a@¥i@ÊÎb»n€a@åÌå»m@ø@‚˝«�a@âÎÖ@ÚÓ‡Ác@Ü◊˚Ì@ÔçÏj‹ßa

ــم  ــاع مه ــة قط ــى أن الزراع ــاً ال الفت
ــق التنمية  ــتدام ومؤهل أن يخل ومس
احلقيقية. على صعيد آخر أفادت دائرة 
ــة النزاهة، امس  التحقيقات في هيئ
ــتقدام بحق  ــدور أمر اس ــاء، بص األربع
ــي بابل،  ــابقني ف ــة محافظني س ثالث
ــس محافظة  ــة إلى عضو مجل إضاف
ــا يخالف  ــابق؛ الرتكابهم عمداً م س
ــرت الدائرة  ــم الوظيفية.وذك واجباته
ــة اخملتصة  ــق احلل ــة حتقي ، أن محكم
ــررت  ــة ق ــا النزاه ــي قضاي ــر ف بالنظ
ــتقدام محافظني أسبقني وعضو  اس
ــابق؛ لقيامهم  ــس محافظة س مجل
ــع أراض جتارية، خالفاً  بتخصيص قط
ــكل ضررا  لقرار مجلس الوزراء، مما ش
ــى قيامهم  ــام، الفتة إل ــال الع في امل
ــود مطالعة  ــن وج ــم م ــك، بالرغ بذل
مقدمة من قبل مسؤول تنظيم املدن 
ــة املتضمنة  ــة احلل ــي مديرية بلدي ف
ــجيل  ــاف إجراءات تخصيص وتس إيق
ــت، أن محكمة  ــع األراضي.وأضاف قط
ــاد املركزية  ــة الفس ــات مكافح جناي
ــتقدام محافظ بابل  أصدرت أمراً باس
ــي موضوع إبرام  ــبق ملقصريته ف األس
بروتوكول بني احملافظة وإحدى شركات 
املعارض،  وتنظيم  العقاري  االستثمار 
ــاء كرفان داخل  ــة التعاقد إلنش مبين
ــام ٢٠١١،  ــل األثرية في الع ــة باب مدين
ــازه مت رفضه  ــه بعد إجن ــيرة إلى أن مش

ــي ديوان  ــة الفنية ف ــل اللجن ــن قب م
ــه املواصفات وقانون  احملافظة؛ خملالفت
ــاء  ــة بإعف ــوال الدول ــار أم ــع وإيج بي
الشركة من تسديد بدل اإليجار للمدة 
.(٢٠١٣/٤/١٠ ــة  لغاي  ٢٠١٣/١/١) ــن  م
وأوضحت، أن احملكمتني املذكورتني في 
ــتقدام  بابل وبغداد أصدرتا أمري االس
ــن قانون  ــادة (٣٣١) م ــاً ألحكام امل وفق
ــنة  ــات العراقي رقم (١١١ لس العقوب
ــس ائتالف  ــد رئي ــت أك ــي وق ١٩٦٩). ف
ــي، امس  ــوري املالك ــون ن ــة القان دول
ــفير  س ــتقباله  اس ــالل  خ ــاء،  األربع
ــراق ايلبروس  ــيا االحتادية لدى الع روس
ــهد حالة  ــيف، أن العراق يش كوتراش
ــي واألمني. ــتقرار السياس ــن االس م
ــي للمالكي ، أن  ــر املكتب اإلعالم وذك
ــفير  ــتقبل مبكتبه امس س األخير اس
ــراق ايلبروس  ــيا االحتادية لدى الع روس
ــيف، وجرى خالل اللقاء بحث  كوتراش
ــية  السياس ــاع  االوض ــتجدات  مس
واالمنية في البالد ، فضال عن مناقشة 
ــي .واوضح ان  ــع اإلقليمي والدول الوض
ــتقرار  ــهد حالة من االس ــراق يش الع
ــي ظل حكومة  ــي واالمني ف السياس
ــعب  ــل كل مكونات الش ــدة متث جدي
العراقي، داعيا زيادة التعاون بني بغداد 
ــكو في مختلف اجملاالت.بدوره،  وموس
ــفير كوتراشيف، رغبة بالده  جدد الس
ــر  ــة وتطوي ــات الثنائي ــز العالق بتعزي

ــن ، كما اعرب عن  ــاون بني البلدي التع
ــرص قياداته على  ــراق وح تقديره للع
ــيا وزيادة  ــع روس ــات م ــة العالق تقوي
ــي مختلف اجملاالت .  ــم التعاون ف حج
ــت وزارة النفط ، عن  ــن جانبها أعلن م
مجموع الصادرات النفطية واإليرادات 
ــهر كانون األول املاضي،  املتحققة لش
بحسب االحصائية النهائية الصادرة 

ــويق النفط العراقية  ــركة تس من ش
ــة  كمي إن   ، ــوزارة  ال ــومو).وقالت  (س
ــادرات من النفط اخلام بلغت ١٠٣  الص
ماليني و٢٨١ ألفاً و٤٥٩ برميالً، بإيرادات 
بلغت ٧ مليارات و٧٠٨ ماليني و٥٥٦ ألف 
ــوع الكميات  ــت، أن مجم دوالر.وأضاف
املصدرة من النفط اخلام لشهر كانون 
ــي من احلقول النفطية في  األول املاض

ــط وجنوب العراق بلغ ١٠٠ مليون  وس
ــا كانت  ــالً، فيم ــاً و١٥١ برمي و٧٣٥ ألف
ــط كركوك  ــات املصدرة من نف الكمي
ــان ٢ مليون و٢٢٣ ألفاً  عبر ميناء جيه
ــعر  ــت، أن معدل س و٣٣٨ برميالً.وتابع
ــغ (٧٤٫٦٣٦) دوالراً،  ــل الواحد بل البرمي
ــات املصدرة قد  ــيراً إلى أن الكمي مش
ــركة عاملية  مت حتميلها من قبل ٣٦ ش

ــيات عدة من موانئ البصرة  من جنس
ــة  االحادي ــات  والعوام ــر  الزبي ــور  وخ
ــان التركي.  ــج وميناء جيه على اخللي
ت جلنة اخلدمات  ــدَّ ــى صعيد آخر ع عل
ــواب، امس  ــس الن ــار في مجل واإلعم
ــاء، الديوانية محافظة منكوبة  األربع
ــت التوجه  ــات، وفيما أعلن ــي اخلدم ف
أكدت  الديوانية،  الستضافة محافظ 

ــاريع  ــة بتنفيذ مش ــود رغبة جدي وج
ــاز  ــات وإجن ــة باحملافظ ــى التحتي البن
املشاريع املتلكئة.وقال رئيس اللجنة 
ــا خليل ، إن رئيس الوزراء محمد  محم
ــه في  ــزم نفس ــوداني، أل ــياع الس ش
البرنامج احلكومي أمام مجلس النواب 
ــون  ــي، أن تك ــعب العراق ــام الش وأم
ــات، الفتاً إلى  حكومته حكومة خدم
ــة الديوانية  ــة عدت محافظ أن اللجن
ــة منكوبة في  ــا محافظ ــد زيارته بع
ــة ودعم،  ــى وقف ــاج إل ــات، وحتت اخلدم
احملافظات.وأضاف  ــة  بقي ــن  ع ــالً  فض
ــار  ــات واإلعم ــة اخلدم ــل، أن جلن خلي
ــاريع  ــة جدية بتنفيذ مش ــا رغب لديه
ــي احملافظات، وإجناز  ــى التحتية ف البن
املشاريع املتلكئة ليكون هناك تقدم 
في العمل اخلدمي. مشيراً إلى أن هناك 
وطالبنا  احملافظ،  ــتضافة  باس توجهاً 
أن يدون خالل قدومه إلى بغداد طلبات 
اخلدمية.وتابع  ــاريع  املش احملافظة من 
خليل مقبلون على إقرار قانون املوازنة 
ــة،  املالي ــنة  للس ــة  االحتادي ــة  العام
ــاء مجلس النواب أن  وميكننا مع أعض
املنكوبة  ــة  احملافظ ــب  نضمن مطالي
ــة احملافظات.وأكمل  في اخلدمات وبقي
سنقوم بواجبنا في التشريع والرقابة 
والزيارات امليدانية للعمل على وصول 
ــي الديوانية وبقية  ــب األهالي ف مطال

احملافظات إلى قبة البرملان العراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتعرض رئيس ائتالف النصر حيدر العبادي، مع سفيرة الواليات  اس
ــكاالت  ــكي أبرز اإلش ــدة األميركية لدى العراق آلينا رومانوس املتح
ــب اإلعالمي لرئيس  ــات معاجلتها.وقال املكت ــة وإمكاني االقتصادي
االئتالف ، إن رئيس ائتالف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه 
ــفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي  ، س
ــة مجمل  ــد املرافق لها.وأضاف، أنه جرى خالل اللقاء مناقش والوف
األوضاع والتحديات التي يشهدها العراق، منها الوضع االقتصادي، 
ــتعراض  ــن رؤية العبادي حللول األزمات احلالية، حيث مت اس فضالً ع

أبرز اإلشكاالت املوجودة وإمكانيات معاجلتها.

عمليات بغداد تواصل رفع السيطرات

بغداد / البينة اجلديدة
أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد اهللا ، أهمية إنصاف 
شريحة السجناء السياسيني وضمان حقوقهم. وأوضح املكتب 
ــتقبل  ــس النواب ، أن عبد اهللا اس ــب رئيس مجل ــي لنائ اإلعالم
مبكتبه الرسمي رئيس مؤسسة السجناء السياسيني حسني 
ــة  ــلطاني، مبينا، أنه جرى خالل اللقاء بحث ومناقش علي الس
املوضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة لتطوير أداء املؤسسة 
ــيني  ــجناء السياس ــر التابعة لها، وتقدمي اخلدمات للس والدوائ
ــهيل إجناز معامالتهم.وأكد  ــمولني بقانون املؤسسة، وتس املش
ــود إلنصاف  ــذل املزيد من اجله ــان، أهمية ب ــا للبي ــد اهللا وفق عب
ــيني الذين تضرروا وعانوا في زمن  ــجناء السياس ــريحة الس ش
ــان حقوقهم ألنهم قدموا تضحيات  النظام البائد، ويجب ضم

كبيرة ولسنوات طويلة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، ضبط ٧  ــة للكمارك، ام ــت الهيئة العام أعلن
شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك املنطقة الوسطى. 
ــتمرة من قبل  وذكرت الهيئة ، انه تنفيذاً للتوجيهات املس
ــاكر محمود الزبيدي  مدير عام الهيئة العامة للكمارك ش
ــن عمليات  ــود املبذولة للحد م ــة اجله ــف و مواصل بتكثي
التهريب في كافة املناطق الكمركية اعلنت الهيئة ضبط 
ــم التحري و مكافحة التهريب  ــاحنات من قبل قس (٧) ش
ــطى حتتوي(مواد انشائية  في مديرية كمرك املنطقة الوس
وخشب وثالجات) مخالفة للشروط والضوابط االستيرادية 
ــة الى، انه مت  ــارت الهيئ ــا لقانون الكمارك النافذ. واش وفق
اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة بحق اخملالفني ، متت 

عملية الضبط من خالل التعاون مع شرطة الكمارك.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوداني، خالل  ــياع الس أكد رئيس مجلس الوزراء محمد ش
ــي العراقي  ــروع الوطن ــني العام حلزب املش ــتقباله األم اس
ــتقرار  ــم األمن واالس ــاري، تدعي ــاب الض ــال عبد الوه جم
ــر  ــوداني ، أن األخي ــي للس ــب اإلعالم ــر املكت الداخلي.وذك
ــي العراقي  ــروع الوطن ــني العام ل حزب املش ــتقبل األم اس
ــهد  ــال عبد الوهاب الضاري.وأضاف البيان أن اللقاء ش جم
عد  البحث في آخر مستجدات الساحة الوطنية على الصُ
ــية واخلدمية العامة، والتأكيد على أهمية تدعيم  السياس
ــات املواطنني  ــي، وتلبية احتياج ــتقرار الداخل األمن واالس

اخلدمية في مختلف اجملاالت، مبا يلبي طموحاتهم.
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متابعة / البينة الجديدة
 أفادت وسائل إعالم سعودية، 
ــول العالم  ــة ح ــأن ١٢٥ دول ب
ــدوري  ــل ال ــى نق ــدت عل تعاق
ــد  تعاق ــد  بع ــعودي،  الس
البرتغالي  ــع  ــر م النص ــادي  ن

كريستيانو رونالدو.
ــة «الرياضية»  وذكرت صحيف
ــعودية، أن انتقال رونالدو  الس
ــرى ٣٧  ــعودي أغ ــدوري الس لل
ــة  دول  ١٢٥ ــر  عب ــث  تب ــاة  قن
البث.وأضافت  ــوق  حق بطلب 
ــبكات  الش أن  ــة،  الصحيف
ــى  ــدت عل ــة تعاق التلفزيوني
ــد اتفاقها مع رابطة  البث بع
للمحترفني  السعودي  الدوري 
ــت،  ــر. وأوضح ــكل مباش بش

ــتنقل  أن أبرز القنوات التي س
ــي البرتغال  ــث ف ــة تب البطول
ــد  وتايالن ــني  والص ــبانيا  وإس
ــع مباراتني  ــيا، بواق وإندونيس
في كل جولة، لعدد ١٢٥ دولة.

تزال  ال  الصحيفة،  ــب  وبحس
الرابطة تتلقى طلبات إضافية 

للنقل التلفزيوني. 
ــوف  لصف ــدو  رونال ــم  وانض
النصر عقب فسخ تعاقده مع 
اإلجنليزي  يونايتد  ــتر  مانشس
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
ــون  ملي  ٢٠٠ ــل  ــة مقاب اجلاري
ــادي  ــر أن ن ــنويا. يذك ــورو س ي
ــب الدوري  ــر يتصدر ترتي النص
ــعودي، برصيد ٣٣ وبفارق  الس
ــالل، ونقطتني  ــة عن اله نقط

ــز  ــب املرك ــاد صاح ــن االحت ع
ــدو قد  ــذا وكان رونال الثالث.ه
صرح في وقت سابق إنه رفض 
«العديد من األندية» في جميع 
ــم إلكمال صفقة  أنحاء العال

ــعودي،  ــر الس ــه للنص انتقال
والتي ينظر إليها كواحدة من 
أكثر االنتقاالت إثارة للدهشة 
ــة، والتي قد  في تاريخ الرياض
ــى ٢٠٠  ــا يصل إل ــبه م تكس

مليون دوالر سنويا.
آلالف  ــدو  رونال ــدمي  تق ــرى  وج
ــجعني في ملعب النصر  املش
«مرسول» في أجواء احتفالية 
النارية  ــاب  األلع على خلفية 
ــيلعب  س ــان.  الدخ وآالت 
ــتر يونايتد  ــم مانشس مهاج
ــوس  ويوفنت ــد  مدري ــال  وري
السعودي  الدوري  السابق في 
بعد رفض عروض  للمحترفني 
ــمالية  أوروبا وأمريكا الش من 

وخارجها.

متابعة / البينة الجديدة

ة لألمني  ــةُ اخلاصّ هنأت املمثل
ــألمم املتحدة في العراق  العامّ ل
ــخارت،  ــني هينيس بالس جين
ــيّ الفائز  ــدَ املنتخب الوطن وف

بكأس خليجي ٢٥.
ــالل  خ ــخارت  بالس ــدت  وأك
ــب، أن «الفريق  ــا املنتخ لقائه
م ملحمةً بطوليةً  العراقي قدّ
ــي ٢٥ ،  ــاتِ خليج في منافس
وإنه استحقَ اللقب عن جدارةٍ 

واستحقاق».

ــا «معجبةٌ بأداء  وأضافت، إنه
اجلماعيّة،  ــني  الالعب ــة  وروحي
العراق  ــاراةَ  مب ــرت  وإنها حض
مميزةً  التي كانت  ــعوديّة  والس
في كل شيء»، مشيدةً بـ»دعم 
ــي  والت ــا  ومؤازرته ــر  اجلماهي

كانت الفتةً للعالم أجمع».
وفي وقت سابق من يوم الثالثاء 
املاضي، استقبل رئيس اقليم 
ــان بارزاني،  ــتان نيجيرف كردس
ــي لكرة  ــد املنتخب العراق وف
ــة اإلقليم  ــي عاصم ــدم ف الق
ــوز ببطولة  ــل، وقال إن الف أربي

خليجي ٢٥ نقل رسالة للعالم 
بأن العراق قد عاد.

ــب وإبداء  ــب الترحي ــى جان وإل
ــب  املنتخ ــارة  بزي ــعادة  الس
ــتان،  العراقي إلى إقليم كردس
ــتان  ــار رئيس إقليم كردس أش
ــب العراقي  ــى أن فوز املنتخ إل
انتصار  ــو  ــج، ه ــكأس اخللي ب
الفرحة  ــل  وأدخ ــد  البل ــكل  ل
ــوب كل العراقيني، وأن  ــي قل ف
ــي كل مدن إقليم  املواطنني ف
ــتان عبروا عن فرحتهم  كردس

بهذه املناسبة.

البينة اجلديدة / خاص
ــتضافة اجتماع  ــة البحرين، الس ــتعد مملك تس
ــث والثالثني  ــادي الثال ــة الع ــة العمومي اجلمعي
ــيعقد  ــدم والذي س ــيوي لكرة الق ــاد اآلس لالحت
ــهد إعالن بداية  يوم األول من فبراير املقبل، ويش
ــيخ سلمان بن إبراهيم  فترة الوالية الثالثة للش
ــيوية،  ــدة عرش الكرة اآلس ــة، على س آل خليف
ــة  ــوزه بالتزكي ــد ف ــاري، بع ــاد الق ــة االحت ورئاس
ــة (٢٠٢٣-٢٠٢٧). ــدورة القادم ــب الرئيس لل مبنص
ــيوي  ــتقوم اجلمعية العمومية لإلحتاد اآلس وس
ــن ابراهيم آل  ــلمان ب ــيخ س بتزكية معالي الش
ــة في خطوة تعكس  ــمياً لوالية ثالث خليفة رس
ــيوية  ــادات الوطنية في القارة اآلس ــر اإلحت تقدي
للدور الواضح الذي لعبته قيادة اإلحتاد اآلسيوي 
ــرة أعوام  ــى امتداد عش ــيرته عل في تطوير مس
ــد الكرة  ــتند على توحي ــل املثمر املس من العم
ــا ، والتواصل  ــيوية و إعالء مصاحلها العلي اآلس
ــتمر مع املنظومة الكروية القارية، وإشراك  املس
األسرة اآلسيوية في صناعة القرارات التي ترسم 
ــتقبلها،باإلضافة إلى تنفيذ العديد  مالمح مس

ــاريع احليوية التي  ــادرات واملش ــن البرامج واملب م
ــت بصورة إيجابية على مسيرة اللعبة. إنعكس
وكانت كرة القدم اآلسيوية شهدت على امتداد 
ــلمان بن ابراهيم آل  ــيخ س ــة معالي الش رئاس
خليفة حقبة من اإلستقرار واملنجزات الواضحة 
ــعار  (  ،حينما جنح الرئيس اجلديد في ترجمة ش
ــته التي سادت  ــيا املتحدة) خالل فترة رئاس آس
ــن أركان كرة القدم  ــدة والتضام ــا روح الوح فيه
ــة الكروية  ــدة العائل ــيوية،حيث جتلت وح اآلس
ــات الهامة خالل  ــيوية في العديد من احملط اآلس
ــي بني  ــن العمل املؤسس ــة م ــنوات متواصل س
ــيوي  ــاد القاري ،فكان اإلجماع اآلس جدران اإلحت
ــرارات التي طرحت  ــى كافة الق حاضراً بقوة عل
ــي  الت ــة  ــة العمومي ــات اجلمعي ــى إجتماع عل
ــئولية  ــاط بها بروح من املس ــت الدور املن مارس
ــكار رئيس  ــرؤى وأف ــرة ب ــة الكبي ــة والثق العالي
ــة لتطوير مخرجات اللعبة  اإلحتاد القاري الرامي
ــهد كوجنرس اإلحتاد  على كافة األصعدة.وسيش
ــذي لالحتاد  ــات املكتب التنفي ــيوي، انتخاب اآلس
ــيوية لعضوية  ــارة االس ــي الق ــيوي و وممثل اآلس

ــذي تتجه إليه  ــدث ال ــا ، وهو احل ــس الفيف مجل
أنظار أسرة كرة القدم بالقارة الصفراء،وستكون 
ــاد، (٥  ــب رئيس االحت ــى مركز نائ ــات عل االنتخاب
ــكل منطقة  ــس ممثال ل ــع نائب رئي ــواب)  بواق ن
ــرق آسيا،  جغرافية، من املناطق اخلمس، وهي ش
ــط آسيا، وآسيان،  ــيا، جنوب آسيا، وس غرب آس
ــي مجلس  ــيوية ف ــى  ٦ مقاعد آس ــة إل باإلضاف
ــدم «فيفا»، من ضمنهم  االحتاد الدولي لكرة الق
ــب التنفيذي في  ــائي من أعضاء املكت عضو نس
ــة إلى  ٥  ــرة القدم، باإلضاف ــيوي لك االحتاد اآلس
ــتكون  ــاء، من بينهن واحدة س أعضاء من النس
ــاء  ــا» ، و ٩ أعض ــس «فيف ــاء  مجل ــن أعض ضم
ــون باقي  ــب التنفيذي، ميثل ــي املكت ــني ف إضافي
ــة  ــة «العضوية»، عالوة عن خمس املناطق، لفئ
ــاء ممثلني لإلحتادات اإلقليمية اخلمس الذين  أعض
ــيتم انتخابهم من قبل اجلمعيات العمومية  س

إلحتاداتهم الوطنية.
ــهد كوجنرس االحتاد اآلسيوي،  فيما ينتظر أن يش
ــيا ٢٠٢٧ ، مع  ــكأس آس ــد املنظم ل ــار البل اختي
ــباق وهو ملف اململكة  بقاء ملف وحيد في الس

ــتعراض  ــيتم  اس ــعودية، كما س ــة الس العربي
ــالل  خ ــاري  الق ــاد  لالحت ــة  املتتالي ــات  النجاح
ــتطاع أن يعبر  ــف اس ــرة، وكي ــنوات األخي الس
ــع جائحة  ــات وأصعبها، م ــاد أكبر التحدي االحت
ــويقية وزيادة  كورونا، باإلضافة للنجاحات التس
ــى توصيات  ــة للتصديق عل ــل، باإلضاف املداخي
اللجان وأبرزها التطوير الشامل لبطوالت األندية 
ــيعرض على هامش  ــيا.كما س ــال آس ودوري أبط
ــرس، كل ما يتعلق باملوازنة املالية، وجناح  الكوجن
ــاد القاري في حتقيق جناحات مميزة، مع عرض  االحت
ــروعات التي ساهم االحتاد اآلسيوي في  أبرز املش
تنفيذها عبر مختلف مناطق القارة بهدف تطوير 
ــة األعضاء في  ــادات الوطني ــة ودعم االحت اللعب
ــاريع التطوير، وجناحات مختلف القطاعات  مش
العاملة في االحتاد. ،والتي على ضوئها  متسكت 
ــيوية، بضرورة  ــارة اآلس ــدم بالق ــرة الق ــرة ك أس
ــلمان بن إبراهيم آل خليفة،  إستمرار الشيخ س
ــات الكبيرة  ــة بعد النجاح ــى مقعد الرئاس عل
ــيرة تطور  ــة، التي حتققت ملس ــزات الهائل والقف

اللعبة في القارة مترامية األطراف.
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فاهم حسن فتاح

ــدث منها واحدة  ــات قد حت ــان امنية وامني ــون عند االنس ــا ماتك دائم
ــة يتمناها الكثيرون   ــب الباقيات لكن وهذه الـ لكن وفيها امني وتخي
ــيان ( ربانية) ــم اتفق مع االغلب ان نعمة النس ــى . نع وهي ان ال ننس

ــي تلف حولنا و  ــن كثرة االمور احلياتية الت ــوا لم تتواجد لهلكنا م ول
ــول هذا الكالم واحمد اهللا  ــي متر بنا وخاصة في العقود املاضية اق الت
ــبحانه وتعالى  ــت قدرته على نعمه الفضيلة التي منحنا بها س جلّ
ــتية ال  ــا بتنظيم بطولة اخلليج في كل االمور اللوجس ــد ان  جنحن بع
ــابات اللجنة املنظمة  ــور خارج حس ــد ما حدثمن ام ــى على اح يخف
ــرة القدم بها  ــاد العراقي لك ــباب والرياضة واالحت ــة لوزارة الش العالق
ــى محافظة  ــر التي قدمت ال ــات للجماهي ــتيعاب املدرج ــا اس ومنه
ــاهدة البطولة وكنا مسرورين خالل مدة الدورة ملدة قاربت  البصرة ملش
ــج العربي وهم  ــي اخللي ــمع اهلنا ف ــاهد ونس ــبوعني ونحن نش الس
ــن التنظيم وكرم  ــا التام من حس ــة الفرح والرض ــرورون وفي غاي مس
ــيوخ لهم وتوفير الطعام واملنام  البصريني اضافة لفتح مضايف  الش
ــكرون ويؤكدون  ــذا كان جميال واخوتنا اخلليجيون ميدحون ويش كل ه
ــابقة واالجمل من كل  ــي كل البطوالت الس ــة تضاه ــذه البطول ان ه
ــراق .لكن وهذه الـ لكن  ــم ان تقام البطولة دائما في الع ــك متنياته ذل
ــي ان البطولة لم  ــديد حيث يعرف القاصي والدان ــف الش مؤملة لالس
ــة تاخر العمل في ملعب امليناء لذلك  ــن ثابتة ان تقام عندنا نتيج تك
ــنت عدنان درجال  ــاس كانت من الكاب ــة واملتابعة بالدرجة االس الهم
عندما كان وزيرا للشباب والرياضة واالحتاد العراقي لكرة القدم في آن 
واحد و السيد احمد املبرقع وزير الشباب اجلديد اقول لالسف الشديد 
ــعار مرتفعة  ــاء بطاقة املباراة باس ــور حقه بعد اقتن ــم ياخذ اجلمه ل
ــى االرض يتابع املباراة من  ــا عل ــول بل بقي خارج امللعب جالس بالدخ
خالل الشاشات العمالقة التي نصبت خارج امللعب ودخل امللعب من 
لم يشتر بطاقة الدخول ما اريد قوله وايصاله الى املتلقي ان البطولة 
فيها الكثير من املنغصات واالزعاجات لكنها جنحت بامتياز ملحوظ 
ــبب جناحها االول اهالي البصرة الكرماء واالصالء والطيبيني بكل  وس
ــن املألوف من بيوتات ومطاعم  ــيء وقد تفاجأنا  بالترحيب الزائد ع ش
ــي خفارة حتى صالة الفجر ما ذكرته  .وحتى الصيدليات التي ظلت ف
غيض  من فيض اهل البصرة كذلك اسباب النجاح اخوتنا اخلليجيني 
الوافدين من احلدود وخاصة منطقة صفوان.في مقدمة املقال تكلمت 
عن النسيان ونعمته الربانية لكن احيانا نعتمد على ذاكرتنا الهرمة 
ــى الذاكرة قبل أن اذهب الى  ــة الى احملظور خاصة وانا اعتمد عل وااليل
ــي وموقعه قرب  الفنادق  ــعب الدول الگوگل.حيث تذكرت ملعب الش
ــن منتلك الفندقني  ــعدون وخاصة فندق بغداد ولم نك ــارع الس في ش
ــطني ميرديان وقتها لم يكن عندنا ملعب  ــيراتون وفلس العمالقني ش
ــذاك وزارة  ــوزارة املعارف  ان ــو ملعب عائد ل ــافة وه ــر ملعب الكش غي
ــتة من الفرق  ــا وقتها كان عدد فرق الدوري اليتجاوز الس التربية حالي
ــكك احلديد واملصلحة  ــرطة والفرقة االولى والس ــة واليات الش اجلوي
ــكرية وكانت انسيابية ونظام الدوري منضبط وملعب  والكلية العس
ــة وتعاون  ــة لكن االدام ــب يابس ــي واجللوس على مصاطب خش كاف
ــل من هذا اجلمهور يترك امللعب نظيفا  اجلمهور وثقافته العالية جتع
ــم النفوس باالضافة الى كل هذا  ــس ما نراه اليوم من نفايات تزك عك
ــعب  ــمة وعند افتتاح ملعب الش كانت نفوس العراق ( ٨ مليون ) نس
ــهر الرابع من عام (١٩٦٦) كان بالنسبة لنا اعجوبة كجمهور  في الش
ــب كبير  ــوري) مبلع ــب ( الطنب ــى امللع ــا عل ــى صبرن ــا اهللا عل عوضن
ــل حيث كان رئيس  ــرج وكانت االفتتاحية االجم ــع (٣٥) الف متف يس
اجلمهورية انذاك املرحوم عبد الرحمن محمد عارف بسيارته الشوفر 

يدور مبضمار العاب القوى .
ــت بفوز نادي  ــال ومنتخب بغداد وانته ــني بطل دوري البرتغ ــاراة ب واملب
ــداف كاس العالم الالعب  ــجل الهدف ه بنفيكا علينا( ١- صفر)  وس
ــة املباراة كان محمد نقش الذي ينزل من املقصورة بعد  اوزيبيو وايقون
نهاية الشوط االول   مسرعا ليوزع عل النادي الضيف ومنتخب بغداد 
ــي  ــؤولني يفكرون بحجم وعدد الكراس البرتقال.في ذلك الوقت واملس
ــى مالعبنا التي  ــا اليوم حت ــاذا جرى لن ــتيعاب املالعب م ــعة اس وس
انشئت خالل العشر اعوام السابقة مساحاتها ضيقة ومنها مالعب 
ــوى وكذلك ملعب  ــار اللعاب الق ــي اليوجد فيها مضم ــات الت احملافظ
ــيا يطالبنا  ــيوي او احتاد غرب اس ــزوراء واحلبيبية واليوم اإلحتاد االس ال
بعد جناحنا باقامة غرب اسيا عندنا وفي بغداد اليوم بلغ تعداد نفوس 
ــن التفكير بسعة هذه  ــمة اما كان من االحس العراق (٤٢) مليون نس
ــع ( ١٢٠)  ــائها ؟ اليوم نحتاج الى ملعب يتس املالعب قبل البدء بانش
ــكانية الن انتاجيتنا (توب) واختم واقول في عام  الف  بفعل لزيادة س
ــها ال  ــم في البرازيل وعدد نفوس ــات كأس العال ــت مباري (١٩٥٨) اقيم
ــع  ــي ذلك الوقت لكن بنت ملعب يتس ــمة  ف ــاوز (٢٠) مليون نس يتج

(١٢٠) الف نسمة 
ــر يوصل  ــات قطار صغي ــي اعلى املدرج ــرو وف ــي رديوجاني ــب ف وامللع
ــام (١٩٥٨) فمتى نتعلم من اآلخرين مع  ــور ملقاعدهم هذا في ع اجلمه
العلم العراقيون باعتراف العالم بناة جيدون.ومازلنا نعم بناة جيدون 

فمتى يعي مسؤولونا ذلك.

Ú�‹”Î@b‰j«˝fl@
bÁÜ«b‘fl@

ÔmbÓj€a@Êb◊ÎâO@ÖaÜ«a
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@bÓ„bjçg@êd◊@Âfl@Ú„Ï‹ëäi@paÜÓç@Öb»jnça
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متابعة / البينة الجديدة

ــابقات  ــة املس ــت جلن أعلن
ــباني  اإلس ــاد  االحت ــي  ف
فريق  إقصاء  ــدم،  الق لكرة 
ــلونة من بطولة كأس  برش
-٢٠٢٢ ــم  ملوس ــبانيا  إس
٢٠٢٣، بسبب إشراك العبة 

غير مؤهلة.
ــلونة إلى ثمن  ــل برش وتأه
ــبانيا بعد  نهائي كأس إس
ــونا  أوساس ــاحه  اكتس
بنتيجة ٩-٠، حيث سجلت 
ــى  عل ــدة  اجلدي ــدة  الواف
جيسي  الكتالوني  الفريق 

فيريرا الهدف الرابع.
وقدم أوساسونا احتجاجا 
ــة بزعم  أمام جلنة املنافس
ــة  الالعب ــة  أحقي ــدم  ع
جيسي فيريرا في املشاركة 
ــة  بطاق ــى  عل ــا  حلصوله
حمراء مع فريقها السابق 
ــخة املاضية من  في النس

البطولة.
وأكد البيان الرسمي لالحتاد 
ــدم،  الق ــرة  لك ــباني  اإلس
ــأ إداري في ثمن  وجود خط
الكأس  ــابقة  مس ــي  نهائ
ــلونة ضد  ــاراة برش في مب

ــرك  ــونا، حيث أش أوساس
برشلونة جيسي فيريرا.

ــرد  ط ــرر  تق ــه  علي ــاء  وبن
برشلونة من كأس إسبانيا 
ــة ال  ــراك العب ــبب إش بس
ــول  ــك، وقب ــا ذل ــق له يح
ــونا الذي  ــراض أوساس اعت

عبر إلى ربع النهائي.

أيضا  ــلونة  برش ــرمي  تغ ومت 
ــادي  ــدى الن ــورو، ول ١٠٠١ ي
ــام  أي  ١٠ ــي  الكتالون

لالستئناف ضد احلكم.

ــة  ضرب ــم  احلك ــل  وميث
الذي  ــلونة  لبرش ــة  قاصم
ــوز بكأس  ــع للف كان يتطل
ــم الرابع  ــبانيا للموس إس

على التوالي.
ــيدات  ــاء أيضا س ومت إقص
نادي إشبيلية من املسابقة 
ــراك الفريق العبة غير  إلش
مؤهلة في مواجهة فياريال 

في الدور ثمن النهائي. 
ــة  املنافس ــتكون  وس
ــى  عل اآلن  ــة  مفتوح
ــوز بكأس  ــا للف مصراعيه
ــروج  خ ــد  بع ــبانيا  إس

برشلونة وإشبيلية.

متابعة / البينة الجديدة
ــي االحتاد  ــابقات ف ــررت جلنة املس ق
العراقي لكرة القدم،  تغيير مواعيد 
ــالث مباريات ضمن مباريات اجلولة  ث
ــدوري  لل ــى  االول ــة  املرحل ــن  م  ١٣

املمتاز.
وذكرت اللجنة في بيان، أنه مت تغيير 
موعد مباراة الديوانية وزاخو لتكون 
ــراً اليوم  ــاعة الثانية ظه ــي الس ف
ــوم غد  اجلمعة،  ــس بدالً من ي اخلمي

ــالء بدالً من  ــى ملعب كرب وتقام عل
ــت أن مباراة  ــوت. وأضاف ملعب الك

ــتكون في  القوة اجلوية والطلبة س
ــابعة والنصف مساء  الساعة الس
ــن اليوم  ــدالً م ــة ب ــد اجلمع ــوم غ ي
الدولي. ــعب  الش ــب  اخلميس ملع
وأشارت إلى أن مباراة نوروز والشرطة 
ستجري في الساعة الثانية ظهراً 
ــن يوم  ــل بدالً م ــبت املقب ــوم الس ي
ــو  ــد اجلمعة، وعلى ملعب فرانس غ
ــن ملعب  ــل بدالً م ــري في اربي حري

نوروز في السليمانية.

متابعة / البينة الجديدة
ــرطة  ــة لنادي الشُ ــة اإلداريّ ــو الهيئ أبدى عض
ــرف فريق الكرة هاشم رضا، استغرابه من  مش
ــابقات في  ــة التي اتبعتها جلنة املس السياس
ــا «تصرفات ال  ــا بأنه ــرة، واصفاً إياه ــاد الك احت
ــابِ  ــت فيها كفةَ فريقٍ على حس مهنية رجح
ــان ورد ، إن «جلنةَ  ــي بي ــر». وقال رضا ف ــقٍ آخ فري
ــابقات جانبت احلقيقةَ عندما أصرت على  املس
ــام فريق نوروز، الذي نكنُّ  إجراءِ مباراة فريقنا أم
له كل احلب واالحترام، يوم السبت املقبل، بعد 
 ، ، إذ قررت بدايةً ــةٍ ــالث مراتٍ متتالي أن أجلتها ث
وحسب ما موثق في املوقعِ الرسمي، إجراءَ املباراة 

ــة، وبعد ذلك  ــاء، ومن ثم غد اجلمع امس األربع
ــبت املقبل ، وهذا مخالفٌ بشكلٍ  إلى يوم الس
ــدقات التي صدعت  كبيرٍ لالئحة الدوري والتش
ــة وأعضائها من  ــنا من قبل رئيس اللجن رؤوس
ــل املباريات، بل إنهم تعمدوا إجراءها  عدم تأجي
ــي املوضوعِ الذي نحن طرفٌ  من دون أخذ رأينا ف
ــابقات  ــارَ إلى ان «جلنةَ املس ــي فيه». وأش رئيس
ــه اللعبة بعد  ــذي تعيش ــرفَ ال ــتغلت الظ اس
حصولِ العراق على لقبِ خليجي ٢٥ وما حصلَ 
ــغلني  ــراغٍ إداري تركه أعضاءُ االحتاد املنش من ف
ــر املكافآت واللهاث صوب األماكن  أصالً بطوابي

الفخمة لترتكب ما يحلو لها».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــب «وكالة رويترز»، إن الواليات  قال مصدر بحس
املتحدة الحظت بعض «األنشطة املقلقة» من 
ــركات صينية فيما يتعلق باحلرب الدائرة في  ش
ــف  ــا. وأوضح املصدر، الذي رفض الكش أوكراني
ــدة  املتح ــات  «الوالي أن  ــه،  ــمه وصفت ــن اس ع
ــكرية غير  ــاعدات العس ــض املس ــت بع الحظ
ــركات  ــة والدعم االقتصادي من تلك الش املميت
ــة الذي ال يصل إلى حد التهرب باجلملة  الصيني

من العقوبات».
ــنطن ستستمر في التواصل مع  وأضاف أن واش
احلكومة الصينية إلبالغها بأي تداعيات بشأن 
تقدمي دعم مادي للعملية العسكرية الروسية.

وأردف أنه من غير الواضح ما إذا كانت احلكومة 
الصينية على علم بتلك األنشطة.

ــرون إلى  ــون ينظ ــؤولون األميركي ــع: «املس وتاب

النشاط احلالي على أنه مثير للقلق، ويعتقدون 
أنه -نسخة مصغرة- من اخلطة الصينية، والتي 
ــتخدامها  ــلحة فتاكة الس ــل في بيع أس تتمث
ــي إن  ــاحة املعركة». هذا وقال موقع «س في س
ــت  ــة باع ــركات الصيني ــي إن «الش إن» األميرك
ــتخدامها في  ــيا الس ــر مميتة ل روس معدات غي
ــن مصادر  ــرز املوقع نقال ع ــا». وأب ــرب أوكراني ح
ــة واألوروبية،  ــرات األميركي ــى اخملاب ــة عل مطلع
ــترات الواقية  ــن «الس ــدات تتضم ــذه املع أن ه
ــب  ــوذات». قال مصدر بحس ــاص واخل من الرص
ــدة الحظت  ــرز»، إن الواليات املتح ــة رويت «وكال
ــطة املقلقة» من شركات صينية  بعض «األنش
ــق باحلرب الدائرة في أوكرانيا. وأوضح  فيما يتعل
املصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه وصفته، 
ــاعدات  أن «الواليات املتحدة الحظت بعض املس
ــم االقتصادي  ــة والدع ــر املميت ــكرية غي العس

ــذي ال يصل إلى  ــركات الصينية ال من تلك الش
ــن العقوبات». وأضاف أن  حد التهرب باجلملة م
ــتمر في التواصل مع احلكومة  واشنطن ستس
ــأن تقدمي  ــأي تداعيات بش ــة إلبالغها ب الصيني

دعم مادي للعملية العسكرية الروسية.
وأردف أنه من غير الواضح ما إذا كانت احلكومة 

الصينية على علم بتلك األنشطة.
ــرون إلى  ــون ينظ ــؤولون األميركي ــع: «املس وتاب
النشاط احلالي على أنه مثير للقلق، ويعتقدون 
أنه -نسخة مصغرة- من اخلطة الصينية، والتي 
ــتخدامها  ــلحة فتاكة الس ــل في بيع أس تتمث
ــي إن  ــاحة املعركة». هذا وقال موقع «س في س
ــت  ــة باع ــركات الصيني ــي إن «الش إن» األميرك
ــتخدامها في  ــيا الس ــر مميتة ل روس معدات غي
ــن مصادر  ــرز املوقع نقال ع ــا». وأب ــرب أوكراني ح
ــة واألوروبية، أن  ــة على اخملابرات األميركي مطلع

ــترات الواقية من  ــن «الس ــدات تتضم هذه املع
ــؤول أميركي  ــف مس الرصاص واخلوذات». وكش
ــرة للقلق، لكن  ــل املعدات «مثي ــات نق أن عملي
من غير الواضح ما إذا كانت احلكومة على علم 
ــركات  ــت كل الش ــك، على اعتبار أنه ليس بذل
ــا رجحت تقارير  ــع للرقابة اليومية».  كم تخض
ــذا املوضوع على  ــة أن يكون ه ــة أميركي إعالمي
ــيجريها وزير اخلارجية  أجندة املباحثات التي س
ــني خالل  ــيزور الص ــذي س ــن، ال ــي بلينك أنتون

األسابيع املقبلة.
ــك مبوقف  من جهتها، تقول الصني إنها تتمس
«حيادي وموضوعي وعادل» بشأن حرب أوكرانيا. 
وكانت بكني رفضت املوافقة على قرارين جمللس 
األمن واألمم املتحدة يدينان العملية العسكرية 
هما أيضا، بل  ــوت ضدّ ــية، لكنها لم تص الروس

جلأت إلى االمتناع عن التصويت.

وكاالت / البينة الجديدة
ــترا، على  ــدي فوبكه هويكس ــة الهولن ــر اخلارجي علق وزي
ــرمي أمام مبنى البرملان  ــخة من القرآن الك متزيق متطرف نس
ــي قيمة مهمة وتنطبق أيضا  الوطني، بأن حرية التعبير ه

على اآلراء املقيتة.
وأكد هويكسترا، أنه يتفهم اجلانب االستفزازي والعدواني 
ــة التعبير قيمة  ــال، ومع ذلك في رأيه، حري ــل هذه األعم ملث

مهمة، «وهذه احلرية تنطبق أيضا على اآلراء البغيضة».
ــدا» اليمينية  ــة «بيجي ــد زعيم منظم ــر، عم ــي ٢٢ يناي وف
ــالم، إدوين واغنسفيلد، حتت إشراف شرطة  املناهضة لإلس
ــرمي، وذلك بعد أيام  ــخة من القرآن الك الهاي، إلى متزيق نس
ــا أفعاله بحرية  ــويد، واصف ــخة منه في الس من حرق نس
ــموح بها في البالد. ومر احلدث في هولندا، دون  التعبير املس
أن يالحظه أحد إلى حد كبير، ولكن سرعان ما انتشر اخلبر 

عبر وسائل التواصل االجتماعي التركية، ونتيجة لذلك، مت 
ــفير الهولندي لدى أنقرة إلى وزارة اخلارجية  ــتدعاء الس اس
ــديد اللهجة، وأكدوا  ــدمي احتجاج ش ــة، حيث مت تق التركي

على عدم جواز مثل هذه االستفزازات.
ــتدعاء السفير:  وقال الصحافي ميترا نزار تعليقا على اس
ــكلي ولكن من املمكن أيضا  ــا كان ذلك مجرد إجراء ش «رمب

ــر.. حان وقت  ــة لهذا األم ــد من األهمي ــا املزي ــي تركي أن تول
ــع الدول الغربية دورا  ــات، وعادة ما تلعب املعارك م االنتخاب
ــتطالعات الرأي.. وهو بحاجة ماسة  لصالح أردوغان في اس
ــيكون  ــى دعم إضافي، حيث يبدو أنه في منتصف ايار س إل

سباقا مثيرا».
ــرآن أمام  ــدة، حرق الق ــلطات التركية بش ــا أدانت الس كم
ــي ٢١ كانون الثاني،  ــتوكهولم ف ــفارة التركية لدى س الس

ووصفته بأنه «تصرف عنصري بربري في العصر احلديث».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بذلك، 
ــويد بعد اإلجراءات الفاضحة واملعادية ل تركيا  إن على الس

في ستوكهولم أن تنسى طلبها لعضوية الناتو.
وفي وقت سابق، الثالثاء املاضي ، أعلنت السلطات التركية، 
ــويد وفنلندا،  إيقاف االجتماعات واحملادثات الثالثية مع الس

حول انضمامهما حللف «الناتو»، إلى أجل غير مسمى.

وكاالت / البينة الجديدة

ــاء  الثالث ــة،  ــة األمريكي ــت وزارة اخلزان أعلن
ــى االقتصادي  ــات عل ــرض عقوب ــي ، ف املاض
ــركة  ــد وولديه» وش ــن مقل ــي «حس اللبنان
ــبب صالت مالية  الصرافة التي ميلكها بس
ــارت  ــزب اهللا» اللبناني.وأش مزعومة مع «ح
«كان  ــد  مقل أن  ــى  إل ــة  األمريكي ــة  اخلزان
مستشارا مالياً ل حزب اهللا، وأجرى معامالت 

ــات اآلالف من  ــبت مئ ــة نيابة عنه كس مالي
ــؤون  ــال وكيل وزارة اخلزانة لش الدوالرات».وق
ــون: «  تتخذ وزارة اخلزانة  اإلرهاب بريان نلس
ــدة، وجاء في بيان  إجراءات ضد صرافة فاس
ــركة «CTEX» اخلاصة بأعمال  للخزانة أن ش
مقلد مرخصة من مصرف لبنان املركزي، كما 
ــد، بحجة أنهما متورطان  عاقبت جنلي مقل

في نفس التعامالت املالية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــخاص على األقلّ  لقي ثالثة أش
مصرعهم بوالية واشنطن غربي 
الواليات املتّحدة، الثالثاء املاضي 
ــلّح يأتي عقب  ، في هجوم مس
ــار جماعيتني  ــي إطالق ن عمليت
ــبت ١٨  مماثلتني أوقعتا منذ الس

قتيال.
ــوراي قائد  ــال الضابط مات م وق
ــة البالغ  ــرطة ياكيما، املدين ش
ــكانها حوالى مئة ألف  عدد س
ــد  بُع ــى  عل ــة  والواقع ــمة  نس
ساعتني بالسيارة من سياتل، إنّ 
املأساة وقعت داخل متجر بقالة 
ــاعة الثالثة والنصف  قرابة الس

من فجر الثالثاء (١١:٣٠ بتوقيت 
غرينتش).

ــني أنّ مطلق  ــاف للصحفي وأض
ــد هادوك (٢١  ــمه جاري النار واس
ــلّح  ــرار وهو مس ــاً) الذ بالف عام

ان». ل خطراً على السكّ و»يشكّ
قني  ــرطة أنّ احملقّ د قائد الش وأكّ
ــاعة دوافع  ــون حتى الس يجهل
ــى أنّ إطالق  ــيراً إل املهاجم، مش

النار خلّف ثالثة قتلى.

ــب موراي فإنّ إطالق النار  وبحس
حصل فجأة من دون سابق إنذار 
ــزاع واضح بني  ــع أيّ ن إذ «لم يق

الناس» الذين كانوا في املكان.
ــجيالت كاميرات  ــب تس وبحس
ــر البقالة فقد  املراقبة في متج
ــق النار  ــل الرجل وراح يطل «دخ
فحسب»، وفقا لقائد الشرطة.

ــلّح «خرج  وأضاف موراي أنّ املس
ــق النار  ــن املتجر وأطل بعدها م
ــم اجتاز  ــد الضحايا ث ــى أح عل
الشارع وأطلق النار على شخص 

آخر على ما يبدو».
بعدها، سرق املهاجم سيارة وفرّ 

على متنها.
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ــرس الوطني  ــس مكتب احل ــد رئي أك
األمريكي اجلنرال دانييل هوكانسون 
ــب القوات  ــتعداد عناصره لتدري اس
األوكرانية على استخدام األسلحة 

األمريكية، مبا فيها دبابات «أبرامز».
وقال اجلنرال خالل مؤمتر صحفي، ردا 
ــأن استعداد القوات  على سؤال بش
األمريكية لتدريب اجلنود األوكرانيني 
ــز»:  ــات «أبرام ــتخدام دباب ــى اس عل
«ليس بوسعي التعليق على الوضع 
ــدا، وأنا ال  ــز» حتدي ــات «أبرام مع دباب
ــارك في تلك املناقشات، لكنني  أش
ــا كان الطلب املوجه  أعرف أنه مهم
ــذ  ــا ننف ــي، كن ــرس الوطن ــى احل إل
ــيق مع اجلانب األوكراني منذ  بالتنس

بدء شراكتنا في عام ١٩٩٣».

وأضاف هوكانسون أن عناصر احلرس 
ــون  ــوا يدرب ــي كان ــي األمريك الوطن
القوات األوكرانية في لفوف قبل بدء 

العملية العسكرية الروسية.
ــم  تدريبه ــل  نواص ــن  «ونح ــع:  وتاب
ــتخدام أنظمة  ــى اس ــي أملانيا عل ف
ــي  الت ــياء  األش ــي  وباق ــلحة  األس
ــا.  ــاعدتنا فيه ــون مس ــد يحتاج ق
ــنقوم بكل ما  ــح أننا س ومن الواض

سيطلبونه منا».
ــتريت  س «وول  ــة  صحيف ــت  وكان
اإلدارة  ــأن  ب ــادت  أف ــد  ق ــال»  جورن
ــد أوكرانيا  ــل إلى تزوي ــة متي األمريكي
ــات «إم ١ أبرامز» األمريكية، وأن  بدباب
ــد يتم هذا  ــن التوريدات ق اإلعالن ع
األسبوع، لكن املسؤولني األمريكيني 

لم يتخذوا بعد قرارهم.
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ــة الدولية للطاقة  ــر العام للوكال أبلغ املدي
ــان األوروبي  ــي، البرمل ــل غروس ــة رافائي الذري
ــات  ــا للمحط ــي ، أن تفتيش ــاء املاض الثالث
ــة لم يتمخض عنه العثور  النووية األوكراني
ــكرية؛ مما يكشف زيف  على أي معدات عس

زعم روسي.
وجاءت تصريحات غروسي بعد يوم من اتهام 
ــي ألوكرانيا  ــرات اخلارجية الروس جهاز اخملاب
بتخزين أسلحة قدمها الغرب في محطات 
للطاقة النووية في جميع أنحاء البالد، وهو 

ادعاء نفاه مسؤول أوكراني كبير.

ــان األوروبي أن وكالته  ــي للبرمل وأضاف غروس
ــآت  ــم في جميع املنش ــكل دائ حضرت بش
النووية األوكرانية، وأنه أمر بعمليات تفتيش 
ــود أو عدم  ــي للتأكد من وج ــاء  املاض الثالث

وجود معدات عسكرية فيها.
ــال «نتيجة عمليات التفتيش هذه جاءت  وق

سلبية».
ــة التي تتمكن  ــي املرة الثاني ــني أن هذه ه وب
ــة الذرية من  ــة الدولية للطاق ــا الوكال فيه
ــدوث أمور غير  ــف االتهامات بح ــف زي «كش
ــآت»  قانونية وخطيرة للغاية في هذه املنش
ــأن صنع  ــابقة بش ــيرا إلى اتهامات س مش

«قنبلة قذرة».
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ــائل إعالم تركية نقالً  ذكرت وس
ــة  ــوط اجلوي ــركة اخلط ــن ش ع
ــررت  ق ــركة  الش أن   ، ــة  التركي
ــا اجملدولة  ــض رحالته ــاء بع إلغ
ــار برلني  ــاء إلى مط امس األربع

براندنبرغ في أملانيا.
ــة  وكال ــه  نقلت ــا  م ــب  وبحس
ــرت  ــركة ذك ــول، أن الش األناض
ــبب  أن اإللغاء العاجل جاء بس
ــن  ــذه م ــع تنفي ــراب املزم اإلض
ــار  املط ــي  ف ــان  االمل ــني  العامل

املذكور.
ــركة اخلطوط اجلوية  وكانت ش
ــا اول  ــرت بيان ــة قد نش التركي

ــي البيان  ــس الثالثاء، وجاء ف ام
ــم  رق ــالت  الرح ــاء  إلغ مت  ــه  أن
 TK١٧٢٥،  TK١٧٢٣،  TK١٧٢١”
،TK١٧٢٧“ اجملدولة ليوم األربعاء 
ــطنبول إلى مطار  من مطار إس

برلني براندنبرغ.
ــا  ــد كم ــدر، فق ــب املص وبحس
ــول جيت“  ــركة ”أناض ألغت ش
ــة  ــار صبيح ــن مط ــا م رحلته
ــن بإسطنبول إلى مطار  غوكش

برلني براندنبرغ.
ــني  برل ــار  مط ــي  ف ــراب  اض

براندنبرغ
ــوم املوظفون  ــرر أن يق ــن املق م
ــني  برل ــار  مط ــي  ف ــون  األرضي

ــراب عن العمل  براندنبورغ باض
ــيؤدي إلى  امس  األربعاء ، مما س
ــة  ــالت اجلوي ــات الرح ــاء مئ إلغ
ــركة اخلطوط  ــا رحالت ش ومنه

اجلوية التركية.
دعت نقابة عمال فيردي األملانية 
ــة واألمن  ــال املناولة األرضي عم
في املطار ، وكذلك من توظفهم 
ــى  ــها ، إل ــار نفس ــركة املط ش

اإلضراب في نزاع حول األجور.
سيستمر اإلضراب من الساعة 
ــى ٢٣:٥٩ يوم ٢٥ يناير ،  ٠٣:٣٠ إل
حيث من املقرر أن تقلع أو تهبط 
ــي مطار  ــن ٣٠٠ رحلة ف ــر م أكث

برلني براندنبورغ 

نتيجة لإلجراء، من املتوقع إلغاء 
ــع الرحالت اجلوية ، مع تأثر  جمي

حوالي ٣٥٠٠٠ مسافر.
قال متحدث باسم املطار: ”في 
ــب أن تفترض  ــة ، يج هذه احلال
شركة املطار أنه ال ميكن إجراء أي 
ــران منتظمة للركاب  رحالت طي
في مطار BER وقد أبلغنا جميع 
ــار باإلضراب  ــركاء في املط الش

التحذيري املعلن“
أن  ــع  تتوق ــا  إنه  verdi ــت  قال
ــارك العديد من العمال في  يش

اإلضراب اخملطط له.
ــات األجور  ــن مفاوض ــزء م كج
ــة  النقاب ــب  تطال  ، ــة  اجلاري

ــورو إضافية  ــة بـ ٥٠٠ ي العمالي
ــهريًا لعمال املناولة األرضية  ش
 ، ــارات  املط ــركة  ش ــي  وموظف
ولكن هذا أعلى بكثير مما يرغب 
ــي  ف ــا  حاليً ــل  العم ــاب  أصح

تقدميه.
ــم  يت  ، ــه  نفس ــت  الوق ــي  وف
ــل  ــروف عم ــى ظ ــاوض عل التف
ــى  ــران عل ــن الطي ــي أم موظف
املستوى الوطني ، حيث تطالب 
ــادة املكافآت للنوبات  فيردي بزي
الليلية وعطلة نهاية األسبوع.

مت افتتاح مطار برلني براندنبورغ 
ــع  في أكتوبر ٢٠٢٠ ، متأخراً تس

سنوات عن املوعد احملدد
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ــي انفجار مرفأ  ــه قاضي التحقيق ف وجّ
بيروت، الذي وقع في عام ٢٠٢٠، اتهامات 
لعدد أكبر من الشخصيات البارزة كجزء 

من حتقيقه.
ــل القاضي  ــم من جتميد عم وعلى الرغ
طارق بيطار منذ ١٣ شهرا وسط حتديات 
ــكل غير متوقع االثنني  قانونية، قال بش
ــتئناف  املاضي  إنه يعتقد أنه ميكنه اس

حتقيقاته.
ــخص مصرعهم  ولقي أكثر من ٢٠٠ ش

ــرات األمونيوم التي  ــتعلت نت عندما اش
ــن في  ــر آم ــكل غي ــة بش ــت مخزن كان
ــر االنفجار  ــتودعات املرفأ. ودم أحد مس

مساحة كبيرة من العاصمة اللبنانية.
ــمي لهويات أولئك  ــد تأكيد رس وال يوج
ــم، أو تفاصيل  ــت إليهم ته الذين وجه

لوائح االتهام التي قد يواجهونها.
ــم  ــع قوائ ــري توزي ــك، يج ــن ذل ــدال م وب
ــات  ــماء والتواريخ احملتملة جللس باألس
ــى الصحفيني احملليني،  ــتجواب عل االس

ويبدو أن مصادر قضائية سربتها.
ــابق، مثل  ــي الس ــرون ف ــتدعي آخ واس

حسان دياب، الذي كان رئيس الوزراء وقت 
االنفجار. ولم ميثل بعد أمام القاضي.

ــاط  ــم االرتب ــبق له ــن س ــي كل م وينف
ــي احلادث،  ــورط لهم ف ــق أي ت بالتحقي
ــييس  بتس ــار  بيط ــي  القاض ــوا  واتهم

امللف.
ــى ما يبدو،  ــر القاضي بيطار، عل كما أم
ــة رجال اعتقلوا بعد  باإلفراج عن خمس
االنفجار، مبن فيهم مسؤولون في املرفأ 

وعمال الصيانة.
وواجه آالف اجلرحى في الكارثة وعائالت 
الضحايا معركة طويلة في بحثهم عن 

العدالة.
ــورة  ــة بص ــات احتجاجي ــوا وقف ونظم
ــى مدى العامني  ــة في بيروت عل منتظم

ونصف العام املاضيني.
ــرة أخرى  ــرة، تظاهروا م ــي األيام األخي ف
ــي محاولة  ــي ف ــان اللبنان ــارج البرمل خ

الستئناف التحقيق الرسمي.
ــام محكمة في  ــد أم ــم ميثل أحد بع ول
إطار القضية. وواجه التحقيق مشاكل 

منذ انطالقه.
ــه  إلي ــندت  أس ــاض  ق أول  ــتبدل  واس
م العديد من السياسيني  القضية. وتقدّ

ــم خليفته القاضي بيطار  الذين اتهمه
بشكاوى قانونية ضده، ردا على ذلك.

وأدى ذلك إلى توقف التحقيق مما أدى إلى 
إحباط بني أهالي الضحايا.

وقد بُذلت محاوالت لعزل القاضي بيطار 
ــق بالكامل، لكن على  ــن إدارة التحقي م
ــس القضاء  ــة مجل ــن موافق ــم م الرغ
ــد آخر  ــاض جدي ــى تعيني ق ــى عل األعل
ــك، ال يزال  ــؤولية بدال من ذل لتولي املس
بيطار واجه التحقيق تأخيرات مما جعل 
ــن عن معرفة  ــالت والناجني بعيدي العائ

احلقيقة
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ــنت  امل ــي  ف ــردي  الس ــاد  احلص
الروائي لهذه الرواية (شروگية) 
للروائي شوقي كرمي حسن  هو 
ــة  املعايش زبدة  نتاج حصيلة 
ــا  ابعاده ــي  ف  , ــة  احلياتي
 , ــية  والسياس ــة  االجتماعي
واحداثه  ــرد  الس زمام  ملنصات 
باالحدث  ــم  بالتزاح ــة  املكثف
اجلارية في سياق املنت الروائي, 
ــة لفعل  ــي اهمية بالغ ويعط
ــة , ومصارعته  ــذات الداخلي ال
القائم  .املوضوعي  ــع  الواق مع 
ــالم مطبات  ــني تكون االح , ح
متعثرة ومشلولة وال تتقدم ,بل 
ــوراء , ال ميكنها  ــع الى ال تتراج
الواقع  ــاه  ــي مي ــايرتها ف مس
الفعلي , لشريحة املسحوقة 
ــي اجملتمع واحلياة  والفقيرة , ف
ــة ,  ــا اليومي ــد حتركاته , ورص
ــاءة احلزن  ــحونة بعب وهي مش
ــان , هذا واقع  ــال واحلرم واالهم
ــة  (مدين ــكنة  لس ــي  الفعل
ــورة) , التي تعيش بني نارين  الث
, نار تسلط السلطة الطاغية 
ــري  ــي تعتبرها مخزن بش , الت
ــود وحطب احلروب  ــز لوق , جاه
العبثية , ونار القهر االجتماعي 
ــخ حتت  ــتالب واملس , في االس

مظلة احلرمان واالهمال . 
ــر في  ــالم تتعث ــأن االح ــذا ف ل
ــا احلياتية . لهذا  اول خطواته
ــل  ــو بط وه ــي  ــى اجلنوب الفت
 , ــارد  والس ــراوي  وال  , ــة  الرواي
ــه , بحالة  ــعر منذ طفولت يش
ــكو  ويش  , ــاع  والضي ــه  التي
ــاة ملدينة  ــاف واليأس احلي اجلف
ــحوقني ( مدينة  الفقراء واملس

ــورة ) في مطباتها الظاهرة  الث
ــني  بالط ــة  املأهول ــا  (مدينتن
متتلئ بروائح املزابل وروث اخليل 
ــداءات بائعي  ــاء االغنام ون وثغ
ــة صخب  ــني , ثم ــح واجملان املل
ــل  تظ  , ــي  ينته ان  ــن  ميك ال 
ــراخ  ــات للص ــات صاحي االمه
ــط  ــل االوالد يلعبون وس , ويظ
ــنة , فيما  ــرك الفوضى اآلس ب
ــزوي البنات عند زوايا الغرف  تن
القصية ) ص٧٠ . , هكذا يأخذنا 
الروائي ( شوقي كرمي ) ليدخلنا 
ــاة احلياتية ,  ــق املعان ــي عم ف
ــريحة املسحوقة ,  لهذه الش
باحملاصرة والتسلط واالنسالخ 
ــة املعاناة  ــخ . كأن لعن واملس
ــة  ــا كحال ــية اصابته القاس
 , ــا  منه ــالص  خ ال  ــة  موروث
ــا . كأن  ــكاك منه ــن الف الميك
ــي احلقيقة فئران  اهلها هم ف
ــع القهر  ــار , في مضاج اختب
ــاد . كأن  ــف واالضطه والعس
ــارق  تف ال  ــت  اصبح ــا  حياته
ــارود . هذه  ــوت والب ــة امل رائح
ــة  ــات الرواي ــداء ثيم ــي اص ه
ــف الروائي  ــروگية ) , ويوظ (ش
ــترجاعات  االس ــة حالة  ببراع
ــب اهمية  (فالش باك ), ويكس
ــب الروائي ,  ــة , بأن الكات بالغ
ــة الثورة)  ــل ( مدين ــو من اه ه
ــته  معايش ــة  قريح ــدم  ويق
ــوص في  ــك يغ ــة , لذل احلياتي
ــنت الروائي , الى اعماق حياة  امل
االجتماعية  ــريحة  الش ــذه  ه
واحلرمان  بالفقر  ــحوقة  باملس
ــن  ــه م ــن ذاكرت ــدم خزي . ويق
ــة , الى ينابيع  ــع الطفول ينابي
ــجني رأي , في  ــجن , كس الس
ــي بغداد .  ــجن املركزي ف الس
ويستغل حالة السجن , ليلوذ 
ــي مرت  ــات الت ــاءة الذكري بعب
ــر  ــريط حياته , ليكس بها ش
ــجن  ــار في الس ــز احلص حاج
ــيلة  ــي زنزانته , كوس , وهو ف
ــة التي  ــر حالة الوحش لكس
ــجن  يتجرعها في عذبات الس
ــن الذاكرة  ــن خزي ــل م , ليجع
حاسته املتيقظة على الدوام 
ــتغناء  االس ــني الميكن  , كمع
ــل الزنازين  ــه , ومبا يدور داخ عن

ــرة ال ترحم ,  ــاالت جائ ــن ح م
ــس  يتحس ــاً  متيقظ ــه  جتعل
ــعور ,  ــياء , حتى بدون ش االش
ــمع لصوت رنني  ــترق الس يس
ــل االبواب  ــح وهي تقف املفاتي
ــي حالة  ــجناء ف , لتترك الس
ــوف والترقب  ــق واخل ــن القل م
ــئلة  ــاب االس ــز ذئ ــي حتف , لك
ــي تخمطه في  ــتفزة الت املس
ــة , وهو يلوك  ــا امللتهب اثارته
ــذل والعزلة داخل  ــة وال املهان
السجن , فتكون ساعة النوم 
ــكات  ــل الس ــار االمث , االختي
ــة  الهائج ــف  العواص ــذه  ه
داخل جمجمة عقله , والنوم 
ــة , وهو  ــة هدنة موقت هو حال
احسن فعل الختيار السجني 
ــكل موقت  ــه بش ــزع عن , لين
ــية  ــونة املعاملة القاس ,خش
داخل السجن , باملهانة والذل 
ــق  للقل ــق  ــم حرائ لتجعله  ,
ــب , ان الرواية  ــوف والترق واخل
ــكل  ــكان بش ــي الزم ــرث ف حت
محدد ومعروف , لذلك ينطلق 
الفتى اجلنوبي الذي كبر عضده 
ــان , ليروي حياته  في بئر احلرم
, اشبه بحكايات  التفصيلية 
ــر  الفق  , ــا  ملكه  , ــهرزاد  ش
ــا  ــاة , وبطله ــان واملعان واحلرم
ــي , نتعرف عليه  الفتى اجلنوب
بالكشف الذاتي لسيرته , بأنه 
ــحوقة  ــة فقيرة مس من عائل
ــن العمل , االم  . االب عاطل ع
للعائلة  ــد  الوحي ــل  املعي هي 
ــة خياطة ,  ــا متلك ماكن , النه
ــهم اليومي  وهي مصدر عيش
ــي , ان  ــى اجلنوب ــر الفت , يضط
ــة املسائية  يتحول الى مدرس
, ويجمعون املال , لشراء عربة 
ــوا املال  ــط , وجمع ــع النف لبي
ــة التي تركها  الالزم من الترك

اجلد الغائب . وهي عباءة ودالل 
ــاعة قدمية , يقال  نحاس , وس
ــد  عبداحلمي ــلطان  الس ــأن  ب
قدمها هدية الى جده الغائب 
, وهكذا ينطلق الفتى اجلنوبي 
ــول ويصول  ــه يج ــر عربت , يج
ــوارع واالزقة الضيقة  في الش
ــدى  ــي اح ــط , وف ــع النف , لبي
جوالته يتعرف على أمرأة كبير 
ــاومة  ــن , وجتري معه مس الس
ــات  درهيم ــل  مقاب  , ــة  اغرائي
ــبقها  ش ــبع  يش  , ــة  قليل
اجلنسي , يوافق على الصفقة 
ــة طفولته ,  ــزق عذري , التي مت
ويشعر بأنه اصبح رجال كامل 
ــة والفحولة .  املقام , بالرجول
ــن ,  ولكن كلما تقدم في الس
ــئلة الصاخبة  تزداد وتيرة االس
داخل عقله , ويدخل في حالة 
صراع حام , بني ذاته الداخلية 
ــي  ــع املوضوع ــات الواق ومطب
القائم , ليخوض غمار متعدد 
ــه احلياتي  ــب في صراع اجلوان
ــه يعود بعد  ــه يتقني بأن , لكن
الفحولة ,مكسور  جوالت من 
ــاح , بأن احالمه  الهموم واجلن
ــير  تبعثرها رياح الواقع , وتس
ــالخ  ــو محطات االنس ــه نح ب
واملسخ , ومغامراته الفاشلة , 
التي يجد نفسه , لم تسعفه 
ــكات همومه , فيجد  , في اس

ــا ومحبطا , اي  ــه صريع نفس
ــعر بالعجز واالنهزام ,  انه يش
ــع مبا يحمل  ــاراة الواق في مج
ــوى من  ــات جمة , اق ــن ثيم م
ــة أمل من  ــس ثم ــه ( لي طاقت
ــيء . . حياتنا انهزام متكرر  ش
ــزوج زوجة عمه  !! ) ص١٣٦ . يت
ــة احلرب ,  ــود في طاحون املفق
وكانت له عالقة مريبة مع هذه 
الزوجة , قبل زواجها من عمه , 
كأنه يعتقد بهذا الزواج عودة 
ــذي اختطفه  ــه الضائع ال حلب
ــعر  ــه يش ــوة , لكن ــه عن عم
ــه محبط ومحطم من هذا  بأن
ــة لعمه  ــة خيان ــزواج , مبثاب ال
ــة احلرب ,  ــود في طاحون املفق
ــاذ الزمته  ــن حالة انق ولم يك
ــية العاصفة , بل زادت  النفس
ــه الروحي  ــه وخراب من حطام
ــب  يتجن ــك  لذل  , ــي  والنفس
ــة زوجته , بل زوجة  اطالق صف
العم , وينتقل هو من طاحونة 
ــجن  احلرب , الى طاحونة الس
ــئلة  ــة االس ــأن حوصل ــذا ف ,ل
ــه تتزايد  ــي رأس ــة ف الصاخب
ــدة عاصفة ,  ــرة وح ــر وتي اكث
ليحاول ان يجد االجوبة , التي 
تهدئ عواصفه الهائجة . وفي 
محاورة مع جدته , التي تنعته 
ــي طرح  ــده ف ــبه ج ــه يش بأن
بالهموم  ــتعلة  املش االسئلة 

ــذه احملاورة  ــف منها ه . نقتط
الدالة في معانيها البليغة :

ــي . او تعرفني لمَ نحن  ( – جدت
فقراء ؟!!

ــياء , ال  ــول – يقول جدك أش اق
اعرف كيف ارتب كلماتها ؟!!

ــي . أو تعرفني لمَ  ــول – جدت يق
نحن نسكن بيوت الطني ؟!!

ــياء , ال  أقول – جدك . يقول اش
اعرف كيف ارتب كلماتها !!

ــمَ كل هذا  ــي , ل ــول – جدت يق
ــذه املواجع ؟  ــزن ؟ لمَ كل ه احل
ــمَ كل هذه القبور التي حتيط  ل
ــواح الذي ال  ــذا الن ــمَ ه بنا؟ ل
ينتهي ؟ لمَ دموع أمهاتنا أكثر 

من شهقات ضحكاتهن ؟!.
أقول – جدك , كان يعرف جواب 

كل شيء !! ) ص١٧١
ــرد  ولكن تنتهي االحداث الس
الروائي , في غرائبية عجائبية 
ــجن  ــراحه من الس , يطلق س
املركزي , في نفس الوقت يعود 
ــة  ــي طاحون ــود ف ــه املفق عم
احلرب، لذا فأن رواية ( شروگية) 
ــال في اعماق  ابدعت في االيغ
ــب مع  الذات , وصراعها الناش
ــي  واملوضوع ــود  املوج ــع  الواق
ــي  ــروگية ) للروائ ــة ( ش ، رواي
دار   : ــر  الناش  / ــرمي  ك ــوقي  ش
ميزوبوتاميا . للطباعة والنشر 

والتوزيع.
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نص

هُ  جارُنا الذي أحبَ

الربُّ 

حيث  جعلهُ 
عقيماً

 فهو الوحيدُ 

الذي ال يجهلُ 

مكانَ قلبِه

عندما يعلو 

صوتُ اإلنفجار

 أو عندما تعزفُ 

الشياطنيُ على 

طبولِ احلربِ 

املفاجئَة

كثيراً ما 

يبللُ سخونةَ  

أعصابِهِ  بصبرِ 

اجلدرانِ  الباردةِ 

على قساوةِ  

الزمن

يلقبونهُ (أبو 

غايب)

 الغائبُ الذي 

اليستحقُ هذا 

الوجود

الغائبُ الذي 

راق ينتظرهُ السُّ

الغائبُ الذي 

استعدتْ لنهشِ 

حلمهِ انيابُ احملن

الغائبُ الذي 
يحتضنُ اخلوفَ

الغائبُ الذي 

غصَّ بطعمِ 

املوت

في وطنٍ يبتلعُ 

هُ  أبناءَ

بكلِّ املسميات

حتى يثبتُ 

للجميعِ قداسةَ 

وحدتهِ 

املمتلئةِ بالفراغِ 

الصاخب

حاكَ من نفسهِ 

منديالً 

يواري فوق 

شواهدِ الدهرِ

 رقص دموعَ 

الفاقدينَ 

على عزفِ 

الرصاصِ
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نزار الحاج علي

حذر
تي عن صيّادٍ اعتاد  ــي جدّ أخبرتن
أن يلقي شباكه صباحاً، فتعود 
ــئ  ، وآلل ــاتٍ ــةً حوريّ ــه حامل إلي
وتيجان ملوك . اليوم عادت إليه 
ــدمي ؛ ارتداه ثمّ  لةً بحذاء ق محمّ
سار بعيداً جداً، قاده حذاءه إلى 
ــاف، توقف هناك  ضفاف نهرٍ ج
ثمّ لوّح بفمه املهترئ إلحداهن، 
ــاز  ــى اجتي ــم يجرؤ...عل ــن ل لك

القدر.
قدر

ــاف نهرٍ  ــاء و على ضف في املس
جاف بكى الشاعر آخر قصائده 
ــر الدوريّ  ث الطائ ــدْ ثمّ غادر، حت
ــدة  ــمت القصي ــاة رس ــن فت ع
، ثمّ رسمت  ــاللّ ــكل ش على ش
ــالً على جانبه حجر  طريقاً طوي
جلست عليه، كانت آثار األقدام 
ــي عندها، ثم تفترق، ألقت  تلتق
ــني،  الضفت ــارب  لتق ــتها  بريش
ــد ابتعد  ــاعر كان ق ــن  الش لك

كثيراً...خارج اللوحة. 
لوحة 

ــاء؛ حركتِ  ــا املس ــم مح أحده
ــذه املرّة لم  معصمك؛ لكنك ه
الً، بل رسمتِ سرباً  ترسمي شالّ
ــس على  ــاة جتل ــراد، وفت ــن ج م
ــا يرتاح طائرٌ  حجر، على كتفه
، و تنبتُ حتت أقدامها زهرة.  دوريّ
ــاعرٍ، كان  ــد لش حُ من بعي ــوّ تل
ــباكه في النهر؛ فتعود  يلقي ش
مزّقتِ  ــمّ  ــذاءٍ مهترئ.ث بح إليه 

اللوحة...من مزّق من؟
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البينة الجديدة / حنان 
 عبد الحمزة هادي

ــة  الترجم ــعبة  ش ــت  قام
ــة  ــون للترجم ــي دار املأم ف
ــم  ــة الفيل ــر بترجم والنش
ــوار اجلبايش)  ــي (أه الوثائق
ــاة املربد  ــه قن ــذي أنتجت ال
ــى  ــة إل ــة العربي ــن اللغ م
تكمن  ــة.  االنكليزي ــة  اللغ
ــه يظهر  ــم أنَّ ــة الفل أهمي

ــرات املناخية  التغيي ــر  تأثي
ــراق وخاصة  الع أهوار  على 
ــش حيث جفت  ــور اجلباي ه
ــي، وتصحرت وهاجر  األراض
ــاس ونفقت  الن ــن  اآلالف م
 . ــس  واجلوامي ــماك  األس
ــام للدار  ــر الع ــت املدي وبيَّن
إشراق عبد العادل أنَّ الفلم 
ــاول  ــي يتن ــه الثمان بدقائق
األوضاع في منطقة األهوار 

التي تواجهها  ــاكل   واملش
ــبب  بس ــة  العراقي ــرى  الق
ــرات املناخية ، فضالً  التغي
ــياحية  أماكن س إبرازه  عن 
مدرجة ضمن الئحة التراث 
الوطني العاملي. مشيرةً إلى 
أنَّ الدار تبنت ترجمة الفيلم 
آلثار  التغيرات املناخية على 
البيئة، وهو موضوع مثلما 
ــالت الدار  ــزت عليه مج رك

ــل مجلة (بغداد) ومجلة  مث
ــن  ع ــالً  فض ــش)  (كلكام
ــم العراقي)  ــدة (املترج جري
ــعي  .وأكدت عبد العادل س
ــاب  يتناول  الدار إلصدار كت
والتغيرات  البيئة  ــات  دراس
ــة أجنزته أحد املراكز  املناخي
البحثية والبيئية واملناخية 
العاملية يؤمل صدوره نهاية 

العام ضمن خطة الدار.

متابعة / القسم الثقافي
والنشر  الثقافة  دار  استقبلت 
ــراً الدكتورة فرح  الكردية مؤخ
ــن طلبة  ــة م ــر ومجموع صاب
اللغة الكردية في كليه التربية.  
ــدار ئاوات  ــى مدير عام ال والتق
ــن آمني بالطلبة وحثهم  حس

على بذل اجلهود من أجل إكمال 
املسيرة العلمية والتوجه نحو 
ــعر وحب  الثقافة واألدب والش
البلد الذي جمع االطياف حتت 
ــا أكدت  ــن جانبه ــه .م جناحي
ــة الزيارة  ــورة فرح  أهمي الدكت
ــم اللغة  الكردية  لطلبة قس

ــكرها  ــت ش ــدار وقدم ــى ال إل
ــدار  وإتاحة الفرصة  لتعاون ال
ــتفادة من  الطلبة لالس ــام  أم
ــدار  من أجل   كتب ومؤلفات ال
واألدب  ــة  الثقاف دور  ــل  تفعي

والشعر الكردي.

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــتقبلت مدير عام الدار العراقية لألزياء  اس
إنعام عبد اجمليد ممثل عن السفارة االيطالية  
السيدة كايرا فرانكي امس االول الثالثاء في 
مكتبها مببنى الدار.وتباحث الطرفان حول 
آلية التعاون بني الدار والسفارة االيطالية، 

حيث مت اإلتفاق على تبادل اخلبرات 
وإقامة الدورات اخلاصة بالتصميم 
ــن  م ــراء  ــا خب يقدمه ــة،  واخلياط
ــال  ــي مج ــني ف ــا، للمهتم ايطالي
املوضة واجلمال. وعبرت عبد اجمليد 
ــارة مؤكدة  ــن تفاؤلها بهذه الزي ع
ــة الدار في  ــتصب مبصلح انها س
ــاب وتطوير املهارات الفنية.  اكتس
وفي ختام اللقاء اصطحبت املدير 

العام الضيفة بجولة في أروقة الدار، وزيارة 
ــة اجلواهري  ــاء العراقية وقاع متحف األزي
ــدمي هدية  ــة ، مع تق ــدار الفني ــام ال وأقس
ــفارة االيطالية، من  ــة الس ــة إلى ممثل رمزي

نتاج شعبة التشكيل واإلكسسوار.

البينة الجديدة / علي شريف
ــرة العالقات الثقافية  زار مدير عام دائ
ــي مؤخراً  ــتاذ فالح العان العامة االس
ــة بابل  ــي محافظ ــت الثقافي ف البي
ــل فيه.واكد  ــير العم ــع على س واطل

ــام العاني  املدير الع
على ضرورة ان يتبنى 
ــي  الثقاف ــت  البي
ــة  ثقافي ــج  برام
ــع  جمي ــي  تغط
ــة  الفكري ــب  اجلوان
واالدبية والفنية في 
ــددا  مش ــة.  احملافظ
ــق  ــالء توثي ــى اي عل
الفعاليات الثقافية 
ــق  يتعل ــا  م وكل 
ــي  التراث ــل  بالفع

ــادي االهمية  ــر امل ــقيه املادي وغي بش
ــكالت  ــتمع الى املش القصوى.ثم اس
التي تعترض العمل واملوظفني موجها 
ــتوى  ــن االرتقاء مبس ــا مبا يضم بحله

االداء والدميومة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيد  ترأس رئيس مجلس الوزراء الس
ــوداني،  امس  ــياع الس ــد ش محم
ــة االعتيادية  ــاء، اجللس االول الثالث
ــة جمللس الوزراء، جرى خاللها  الرابع
ــتجدات األوضاع العامة  بحث مس
ــن  ــدد م ــة ع ــالد، ومناقش ــي الب ف
ــى جدول  ــة عل ــات املدرج املوضوع
األعمال وإصدار القرارات والتوصيات 
السوداني  ــيد  الس ه  ــأنها.ووجّ بش
ــة بتقدمي كتاب شكر  خالل اجللس
ــى املوظفني والكوادر التي  وتقدير إل
ساهمت في تنظيم بطولة خليجي 
ه سيادته بدعم  البصرة ٢٥كما وجّ
ــا  ــاالت وخطته ــود وزارة االتص جه
الرامية إلى حتسني خدمة اإلنترنت 
وتخفيض أسعارها.وواصل مجلس 
الوزراء خالل جلسته مناقشة ملف 
الدولة،  ــات  املتعاقدين مع مؤسس
ــتحداث وزارة املالية  ووافق على اس
الوظيفية في  ــات  والدرج العناوين 
ــكيالت  ضمن موازنة الدوائر والتش
بحسب التفاصيل املبينة في كتاب 
وزارة املالية، لتثبيت املتعاقدين قبل 
ــى املالك  ــرين األول ٢٠١٩، عل ٢ تش
ــغيلية  الدائم ضمن النفقات التش
ــكيل. تش ــكل  ل ــة  التخطيطي أو 
ــيد رئيس  ــذاً لتوجيهات الس وتنفي
ــرمي  ــة بتك ــوزراء اخلاص ــس ال مجل
ــوج بكأس  ــي املت ــب الوطن املنتخ
ــرة ٢٥، فقد  ــة خليجي البص بطول

وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
ــب الوطني  ــرمي العبي املنتخ ١- تك
بكرة القدم واملالك اإلداري والتدريبي 
وأعضاء الوفد واحلكام من العراقيني 
ــكنية مجاناً  فقط، بقطع أرض س
ــة  العاصم ــي  ف ٢٠٠م٢  ــاحة  مبس
ــد حتقيقهم إجنازاً  ــداد، وذلك بع بغ
وإحرازهم  ــراق  للع ــراً  كبي ــاً  رياضي
بطولة خليجي ٢٥ التي أقيمت في 
ــرة، وإضافة رئيس  ــة البص محافظ

االحتاد.
ــي الفقرة (١)  ــن ف ــح املذكوري ٢- من

آنفاً جوازات سفر دبلوماسية.
وفي سياق التوجيهات ذاتها، وافق 
ــح مبلغ  ــى من ــوزراء عل ــس ال مجل
ــذوي املتوفني في  ــني دينار، ل ١٠ مالي
حادثي التدافع في املباراة النهائية 
لبطولة خليجي ٢٥، وحادث السير 
ــق ذي قار-البصرة  ــروري على طري امل
(من املصارف احلكومية التابعة إلى 

وزارة املالية).
ــته  واطلع مجلس الوزراء في جلس
ــة  العام ــركات  الش ــع  واق ــى  عل
التابعة إلى وزارة اإلعمار واإلسكان 
ــائر  والبلديات العامة، وناقش اخلس
ــنوات  ــدى الس ــى م ــة عل املتحقق
ــتناداً  املاضية، وفي ضوء ذلك، واس
إلى أحكام املادة (٣١/ثانياً) من قانون 
الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) 

ل، وافق اجمللس على ما يأتي: املعدّ
أوالً/ دمج الشركات املثبتة في أدناه 
التابعة إلى وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات العامة، لتصبح بحسب 

اآلتي:
ــور العامة  ــركة املنص ــج ش ١-  دم
ــركة  ــائية مع ش اإلنش للمقاوالت 
ــة، ليكون  ــية العام الفاو الهندس
الهندسية  الفاو  ــركة  ــمها ش اس

العامة.
ــة  ــيد العام ــركة الرش ــج ش ٢- دم
ــركة  ــائية مع ش اإلنش للمقاوالت 
آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية، 
ليكون اسمها شركة آشور العامة 

للمقاوالت اإلنشائية.
ــم العامة  ــركة املعتص ٣- دمج ش
ــركة  ــائية مع ش اإلنش للمقاوالت 
ــاوالت  للمق ــة  العام ــي  حموراب
ــائية، ليكون اسمها شركة  اإلنش
ــاوالت  للمق ــة  العام ــي  حموراب

اإلنشائية.
ــة  ــاروق العام ــركة الف ــج ش ٤- دم
ــركة  ــائية مع ش اإلنش للمقاوالت 
سعد العامة ليكون اسمها شركة 
سعد العامة للمقاوالت اإلنشائية 

واالستشارات الهندسية.

ثانياً: تؤول احلقوق وااللتزامات كافة 
ــر املنقولة  ــة وغي ــوال املنقول واألم
ــركة  ــركات املدمجة إلى الش للش

اجلديدة.
ــورة آنفاً  ــوزارة املذك ــذ ال ــا: أخ ثالث
ــتكمال اإلجراءات القانونية من  اس
ــيس وبيان  ــهادة التأس ــدار ش (إص
ــة  الداخلي ــة  واألنظم ــيس  التأس
ــراءات  ــة) واإلج ــركات املدمج للش

األخرى.
ــوزراء التوصيات  ــش مجلس ال وناق
ــة،  الكمركي ــة  بالتعرف ــة  املتعلق

ــة في توفير  ــكله من أهمي وما تش
ــة،  ــة الدول ــة خلزين ــرادات املالي اإلي
ــتيراد  االس ــم  تنظي ــي  ف ــا  ودوره
ــس  ــق مجل ــث واف ــر، حي والتصدي
ــك التوصيات،  ــوزراء على إقرار تل ال
ــرار مجلس الوزراء  وإعادة العمل بق
ــنة ٢٠١٨)، وتعديل بعض  (١٨٦ لس
ــيم الكمركي  فقراته ليكون الترس

كاآلتي:
١- حاوية ٢٠ قدماً، تكون رسومها ٢ 

مليون دينار.

٢- حاوية ٤٠ قدماً، تكون رسومها ٤ 
ماليني دينار.

ــكائر  ــاله الس ــن أع ــتثنى م ٣- يُس
ــب  والذه ــة  الكحولي ــروبات  واملش
ــيارات،  والس ــة  النقال ــف  والهوات
ل ومواد التجميل والعطور،  واملعسّ
بقانون حماية  ــمولة  والسلع املش
ــنة  املنتجات العراقية رقم (١١ لس

.(٢٠١٠
 ٥٠٠ ــدار  مبق ــات  تأمين م  ــدّ تق  -٤
ــق  تصدي ــدم  ع ــن  ع ــار،  دين ــف  أل
ــأ والقوائم التجارية  شهادة املنش

(الفاتورة).
ــل من  ــزأ أق ــحن اجمل ــم الش ٥- يرسّ
ــة  االعتيادي ــرق  بالط ــة  حاويــــ
ــب املئوية للتعرفة  ــب النس (حس

الكمركية بالفقرات في أدناه.
٦- تكون قيمة الضريبة مبقدار (ربع) 

الرسوم الكمركية، وكالتالي:
ــون ضريبتها  ــة ٢٠ قدماً، تك - حاوي

٥٠٠ ألف دينار مقطوعة.
- حاوية ٤٠ قدماً، تكون ضريبتها ١ 

مليون دينار مقطوعة.

ــون التعرفة الكمركية لباقـي  - تك
ــة  األدوي ــتثناء  باس  ،(٪٦٫٥  ) ــواد  امل
ــة  ــواد الغذائي ــون (٠,٥٪) ، وامل فتك

.(٪١)
٧- للمستورد اختيار نوع الترسيم 
ــاس احلاوية كما بالفقرات  على أس
أعاله، أو على أساس النسب املئوية 
الفقرة  ــي  ف ــة  الكمركي ــة  للتعرف

السابقة.
ا باتاً تدخل السيطرات  نع منعً ٨- ميُ
ــي  ــة ف ــرق كاف ــى الط ــة عل األمني

الشؤون الكمركية.

ــة للكمارك  ــى الهيئة العام ٩- عل
ــيطرات  التحقق والتحري عبر الس
الثابتة واملتحركة من تطبيق ما ورد 
ــة من جميع  ــاً للبضائع الداخل آنف
ــة،  ــدار التعرف ــراق ومق ــذ الع مناف
ــوم  ــرق الرس ــتيفاء ف ــول باس وتخ

الكمركية بخالف ذلك.
ــة العامة للكمارك  ١٠- قيام الهيئ
ــم  ــة إقلي ــع حكوم ــيق م وبالتنس
ــرح  ــع مقت برف ــراق  الع ــتان  كردس
لتوحيد الرسم الكمركي لكل من 

ــل والعطور  ــب ومواد التجمي (الذه
والسكائر  الكحولية  ــروبات  واملش
ــيارات) مع الرسوم  ــل والس واملعس
ــم،  اإلقلي ــذ  مناف ــن  م ــتوفاة  املس
وعرض املقترح على مجلس الوزراء 

ألخذ القرار املناسب بشأنه.
ــتوردين  املس ــة  مطالب ــدم  ع  -١١
بإجازات االستيراد للبضائع الواردة 

طيلة نفاذ القرار.
ــس الوزاري لالقتصاد  ١٢-  قيام اجملل
ــل بالقرار بعد  ــم نتائج العم بتقيي

فترة (٦) أشهر من تأريخ إصداره.
ــوص املذكورة في  ١٣- يُعمل بالنص
هذا القرار حلني أخذ مجلس الوزراء 
ــور في  ــرح املذك ــأن املقت ــراراً بش ق

الفقرات السابقة .
١٤-  يلغى قرار مجلس الوزراء املرقم 

(٢٣٠٢٥) لسنة ٢٠٢٣ .
١٥- ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ ١ 

شباط ٢٠٢٣.
ــرس احلدود  ــوات ح ــدف دعم ق وبه
لتشييد معابر على الطريق احلدودي 

وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
ــغ مليار  ــة مبل ــل وزارة املالي ١- متوي
ــب  ــى وزارة الداخلية بحس دينار إل
ــوزراء (١٥  ــة في قرار مجلس ال اآللي
لسنة ٢٠٢٢) إلى قيادة قوات حرس 
ــر على الطريق  ــاء معاب احلدود إلنش

احلدودي.
ــداء (٨٥٠)  ــام وزارة النفط بإه ٢- قي
أنبوباً مستهلكاً إلى وزارة الداخلية 

إلكمال املعابر املذكورة آنفاً.
ــوزراء املوضوعات  وناقش مجلس ال
األخرى املدرجة على جدول أعماله، 

وأصدر القرارات اآلتية: 
اوال/ املوافقة على تخويل السيد 
واملعادن، صالحية  الصناعة  وزير 
ــع على منحة  ــاوض والتوقي التف
ــوث والرعاية  ــز البح ــل مرك متوي
ــل  ــة املوص ــي جامع ــة ف الطبي
وزارتي الصحة  (MRCC)، لصالح 
ــث  والبح ــي  العال ــم  والتعلي
ــغ (١٠٠٠٠٠٠٠) يورو،  العلمي مببل

ــرة ماليني يورو، املقدم  فقط عش
ــية للتنمية  من الوكالة الفرنس
ــادة (٦)  امل ــى  إل ــتناداً  (AFD)، اس
ــارئ لألمن  ــن قانون الدعم الط م
ــنة  لس  ٢) ــة  والتنمي ــي  الغذائ
وزارة  ــب  طل ــب  بحس  ،(٢٠٢٢

املالية.
ــروع  ــة على مش ــا/ املوافق  ثاني
ــجيع  قانون تصديق اتفاقية تش
ــتثمار بني حكومة  وحماية االس
ــراق وحكومة دولة  جمهورية الع
ــة املتحدة املوقع  اإلمارات العربي
ــو ظبي في  ــي مدينة أب عليها ف
ــه  ــرين األول ٢٠٢١، وإحالت ١٨ تش
ــتناداً إلى  إلى مجلس النواب اس
ــد أوالً،  ــني (٦١/البن ــكام املادت أح

و٨٠/ البند ثانياً) من الدستور.
ثالثاً/ املوافقة على ما يأتي:

ــتحصال  اإلعفاء والتنازل عن اس
أجور اللوحات املرورية للمركبات 
ــعاف  ــة نوع إس ــدد (٣٠) مركب ع
ــنة الصنع ٢٠٢٢، والبالغ قدره  س
ــتون  ــار، فقط س دين  ٦٠٠٠٠٠٠٠
مليون دينار، املهداة من جمهورية 
وزارة  ــى  إل ــعبية  الش ــني  الص
الهجرة واملهجرين اخملصصة إلى 
ــن األجور  ــات النازحني، م مخيم
ــراري مجلس الوزراء  املبينة في ق

(٦٨، و٢٣٧ لسنة ٢٠١٦).
رابعا/ املوافقة على

ــتحصال  اإلعفاء والتنازل عن اس
أجور اللوحات املرورية للمركبات 
ــتوردة  مس ــة  مركب  (١٢٤) ــدد  ع
الشيعي/  الوقف  ديوان  ملصلحة 
ــن األجور  ــينية، م ــة احلس العتب
ــراري مجلس الوزراء  املبينة في ق

(٦٨، و٢٣٧ لسنة ٢٠١٦).
خامسا/ 

ــاء الفقرة (٢) من قرار مجلس  إلغ
ــنة٢٠٢١)، وإنهاء  الوزراء (٢١٩ لس
تكليف السيد (مصطفى غالب 
ــظ  ــة محاف ــن مهم ــف) م مخي

البنك املركزي العراقي.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتادية، امس  ــة النزاه أعلنت هيئ
ــتقدام بحق وزير  األربعاء، صدور أمر اس
الداخلية السابق؛ على خلفية ارتكابه 
ــات وظيفته؛  ــف واجب ــا يخال ــدا م عم
ــخصية على  ــة الش ــق املنفع لتحقي

حساب الدولة.وذكرت دائرة التحقيقات 
ــات  ــة جناي ــة، ، أن محكم ــي الهيئ ف
ــررت  ق ــة  املركزي ــاد  الفس ــة  مكافح
ــتقدام وزير الداخلية السابق، على  اس
ــترك  ــف مش خلفية عرض وتقدمي كش
ــق للحقيقة،  ــر مطاب ــق وغي ــر دقي غي

ــة  ــه على مجلس الوزراء بجلس وعرض
ــتثنائه  ــتحصال قرار باس ــة؛ الس طارئ
ــوال الدولة؛  ــراءات بيع وإيجار أم من إج
ــى قطعة أرض  ــتحواذ عل ــدف االس به
ــاحتها ( ٢٨٨٠) مترا ملنفعته  تبلغ مس
ــاب مصلحة  ــى حس ــخصية عل الش

ــف  ــت الدائرة، أن الكش الدولة.وأوضح
املعد من قبل دوائر التسجيل العقاري 
ــة في  والبلدي ــي  العمران ــط  والتخطي
ورد  ــا  م ــة  ــدم صح ــني ع ب ــة  الديواني
ــب الوزير  ــا طل ــق طي ــف املراف بالكش
ــت، أن محكمة  ــى وزير املاليـة.وأضاف إل

املركزية  ــاد  الفس ــة  ــات مكافح جناي
ــق الوزير  ــتقدام بح ــر االس ــدرت أم أص
السابق؛فضال عن ثالثة متهمني اخرين، 
ــتنادا  ــف، اس ــاء جلنة الكش هم اعض
ألحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات 

العراقي. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــد العزيز في  ــة امللك عب ــدرت جامع تص
ــعودية املركز األول عربيًا واملركز رقم  الس
ــف اجلامعات  ــا لتصني ــا، وفقً ١٠٦ عامليً
 QS World University ــن  م ــادر  الص
ــلط تصنيف  ــام ٢٠٢٣.يُس Rankings لع
ــة، الذي بدأ للمرة  QS للجامعات العربي
ــى  ــوء عل الض ــام ٢٠١٤،  ع ــي  ف ــى  األول
ــم العربي. ــي العال ــدة ف ــات الرائ اجلامع

ــة  العربي ــة  املنطق ــف  تصني ــمل  ويش

ــن ٢٠٠ جامعة.  ــرب م ــذا العام ما يق له
ــات  ــب الترتيب، فإن ثالث مؤسس وحس
ــعودية موجود  من اململكة العربية الس
ــدارة، حيث قفزت جامعة  في مراكز الص
ــادس إلى  ــز الس ــعود من املرك ــك س املل
ــام ٢٠٢٢.يتم تطوير  ــع منذ ع املركز الراب
منهجية تصنيف QS للجامعات بهدف 
ــددة  احمل ــات  واألولوي ــات  التحدي ــس  عك
ــة، باالعتماد  ــي املنطق ــات ف للمؤسس
على عشرة مؤشرات. ولكل مؤشر نسبة 

ــير إلى الترجيح املعطى لكل  مئوية تش
ــج اإلجمالية. ــاب النتائ مكون عند حس
ــمعة  ــمل الس ــرات لتش وتعددت املؤش
ــمعة جهة العمل  ــة (٣٠٪)، س األكادميي
ــدد األكادمييني العاملني  ــبة ع (٢٠٪)، نس
بدوام كامل بالنسبة للطالب املسجلني 
 (٪١٠) ــة  الدولي ــث  البح ــبكة  (١٥٪)، ش
ــاح الدولي من  ــم درجة االنفت ــي تقي والت
ــة مت  حيث التعاون البحثي لكل مؤسس
تقييمها، وتواجد اجلامعات عبر اإلنترنت 

ــني على  ــني احلاصل ــبة املوظف (٥٪)، نس
ــهادات  ــوراه (٥٪)، االستش ــة الدكت درج
ــورة  ــث (٥٪)، عدد األوراق املنش ــكل بح ل
ــبة  ــة تدريس (٥٪) ونس ــكل عضو هيئ ل
ــني (٢٫٥٪)  ــة التدريس الدولي أعضاء هيئ
ــني (٢٫٥٪).جاءت  ــالب الدولي ــبة الط ونس
ــز الثاني عربيًا والـ  جامعة قطر في املرك
ــك فهد  ــة املل ــا جامع ــا، تلته ٢٠٨ عامليً
ــعودية في املركز  ــرول واملعادن بالس للبت
الثالث والـ ١٦٠. وجامعة سعودية أخرى 

في املركز الرابع وهي جامعة امللك سعود 
ــا)، بعدها في الترتيب اخلامس  (٢٣٧ عامليً
ــي بيروت مع ترتيب  اجلامعة األمريكية ف
ــت جامعة  ــز ٢٥٢.وحلّ ــي املرك ــي ف عامل
ــز  ــي املرك ــدة ف ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــة  ــا جامع ــا، تليه ــادس و٢٩٦ عامليً الس
مان (٣٨٤  السلطان قابوس في سلطنة عُ
ــا اجلامعة األمريكية  عامليًا) ٣٨٤، وبعده
ــم اجلامعة  ــارقة (٣٦٩ عامليًا)، ث ــي الش ف

األردنية في املركز العاشر عربيًا.
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بغداد / البينة اجلديدة

ــتان  كردس ــم  إقلي ــس  رئي ــد  أك
نيجيرفان بارزاني،  أن فوز املنتخب 
ــي ٢٥ هو  ــي ببطولة خليج الوطن
ــر  العراقيني.وذك ــع  جلمي ــار  انتص
ــس إقليم  ــي لرئي ــب اإلعالم املكت
ــم  اإلقلي ــس  رئي أن   ، ــتان  كردس
ــب العراقي لكرة  ــتقبل املنتخ اس
ــاء مت  ــى أن اللق ــيرا إل ــدم، مش الق
ــباب في  بحضور وزير الثقافة والش
ــم ومحافظي أربيل  حكومة اإلقلي
ــاد العراقي  ــس االحت ــرة ورئي والبص
ــؤولني. ــدم وعدد من املس لكرة الق
وأضاف، أن بارزاني جدد تقدمي تهانيه 

ــرة القدم  ــي لك ــب العراق للمنتخ
ــكأس بطولة (خليجي  على فوزه ب
ــرة  البص ــي  ف ــت  أقيم ــي  الت  (٢٥
واختتمت األسبوع املاضي، مشيرا 
إلى أن فوز املنتخب العراقي بكأس 
ــكل البلد  ــار ل ــو انتص ــج، ه اخللي
وأدخل الفرحة في قلوب العراقيني، 
ــدن إقليم  ــني في كل م وأن املواطن
كردستان عبروا عن فرحتهم بهذه 
ــبة.وأكد، أن هذا النصر كان  املناس
مهماً للعراق والعراقيني واجتمعوا 
حوله، وأبلغ العالم رسالة مفادها 
أن العراق قد عاد ووقف على قدميه 
ــا دوام النجاح  ــد، متمني ــن جدي م

ــاً كل  ومبدي ــي  العراق ــب  للمنتخ
ــه، كما أثنى على محافظ  الدعم ل
البصرة واملنظمني والقوات األمنية 
ــي كان لها دور في  وكل اجلهات الت
ــق  وف ــة  للبطول ــة  الناجح اإلدارة 
ــس  ــر رئي ــم، عب ــن جانبه البيان.م
ــرة القدم العراقي ومحافظ  احتاد ك
البصرة ومدربو والعبو املنتخب، عن 
ــكرهم وامتنانهم حلضور رئيس  ش
ــل االفتتاحي لبطولة  اإلقليم احلف
ــب  ــه للمنتخ ــي ٢٥) ودعم (خليج
ــدم، معربني عن  ــي لكرة الق العراق
ــعادتهم لزيارة إقليم كردستان  س

واللقاء معه وفقاً للبيان.

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٣٠١٤
التاريخ/٢٠٢٣/١/٢٥ 

أعــــــــــــــالن 
ــراف الواقع َّـ  ــروع الغ ــل ٧٧/١ م ٢٣ مش ــدة الكوت  العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــن تركي)  ــاء طلب الدائن (علي محس ــان) اِّـحجوز لق ــن تركي فرح ــد للمدين (محس ــوت العائ الك
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــغ (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش البال
ــرة من اِّـائة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- يقع َّـ  الكوت َّـ منطقة الكريمية على شارع رئيسي مقابل نهر الدجيلي 

العقار اِّـرقم ٧٧/١ م ٢٣  مشروع الغراف
٢-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها

ــلح و مغلف  ــقف بالكونكريت اِّـس ــمنت و مس ٣-حدوده واوصافه : دار مبني من الطابوق و االس
ــي و درجة عمرانه جيد جدا و يتكون من طابقني الطابق االول استقبال و هول و مطبخ و  بالكاش

الطابق الثاني ثالث غرف نوم و هول داخلي
٤-مشتمالته :-  ال يوجد

٥-مساحتة :- ٩٨,٥ مرت مربع
٦-درجة العمران : جيده جدا 

٧- الشاغل :-  اِّـدين / محسن تركي فرحان 
٨- القيمة اِّـقدرة : ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  تسعون مليون دينار 
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ــط بغداد، هناك شارع  خلف وزارة الدفاع في منطقة امليدان وس
ــي وبيت احلكمة، مروراً بالثانوية املركزية  ميتد من القصر العباس
ــجد السليمانية إلى القشلة والبيت الثقافي  وبيت الوالي ومس
في شارع املتنبي، هذا الشارع فيه حفريات كبيرة ومهمل، حتى 

أصبح مرتعاً للكالب السائبة.هذه املنطقة توصف بأنها تراثية، 
ــراي احلكومة، نتمى من  ــا ما متثل الديوان امللكي وس وكانت يوم
أمانة بغداد املوقرة أن توجه العناية لهذا الشارع وأخذ األمر بعني 

االعتبار، مع خالص الودّ واألحترام.

ÏË’ÅËë’\;flŸ;s˜¬’\;fËp
ــوم بالطلب من  ــفيات احلكومية تق ــض املستش ــت بع مازال
ــض األدوية الى  ــم الطبيب بع ــي املرضى ممن يكتب له مرافق
جلبها من الصيدليات خارج املستشفى بدعوى عدم وجودها 
ــفى مع االشارة الى جشع بعض  في الصيدلية داخل املستش

الصيادلة ممن فقدوا الروح االنسانية.

ــنني  ت « البينة اجلديدة» مكاملة هاتفية من املواطن (حس تلقّ
ــة عبد األمير  ــيد وزير الداخلي ــد الس ــد علي) وهو يناش محم
ــه من محافظة  ــجل نفوس ــمري احملترم لإليعاز بنقل س الش
ــكن في العاصمة منذ  البصرة الى محافظة بغداد كونه يس

زمن طويل وهو يأمل خيراً بالسيد الوزير احملترم.
موبايل / ٠٧٧٠٢٩٢٨٤٦٧

ÏË÷|\Å’\;ÖÁÜÂ;ÅËâ’\;Ñ]æ›\;‹]Ÿ^;ÎÅå]fiŸ
Ä\Å∆d;∞\;ÎÖëe’\;flŸ;„àÊ ›;◊Œ›;f÷�Á;flö\ÊŸ
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9مقاالت

ــة  اليوم أكثر قناعة  احلكومة العراقي
ــراق  الع ــات  عالق ــر  لتطوي ــا  برؤيته
اإلقليمية والدولية على أسس التعاون 
ــة احملاور،  والتوازن، واالبتعاد عن سياس
واعتماد سياسة الشراكة مع العديد 
ــا. من دول العالم وفي مقدمتها فرنس

ــعور  ــتجابة بغداد وباريس للش ان اس
ــتراتيجية  االس ــة  باألهمي ــترك  املش
ــع حكومتنا  ــا دف ــني بلدين ــة ب للعالق
ــرص على تطوير  ــار  املزيد من احل الظه
ــاء على  ــة الثنائية والبن ــك العالق تل
ــه  واج ــا  الصلبة.فعندم ــها  أسس
ــاب وخاض حربا  ــراق مخاطر اإلره الع
ــالم،  ــر والظ ــوى الش ــع ق ــة م مصيري
ــة والعالم،  ــه واملنطق دفاعا عن نفس
ــدمي العون  ــباقة لتق ــا س كانت فرنس
واملشاركة  في استعادة العراق اراضيه 
ــر املوصل.  ــرب حتري ــي ح ــا ف وخصوص

ــترك بيننا  يضاف لذلك، التعاون املش
ــب  والتدري ــليح  التس ــب  جوان ــي  ف
ــك  ــكل ذل ــتخباراتي، ف ــد االس واجله
ــتراتيجية طويلة  ــراكة اس يؤشر لش
ــس  مبا يضمن  ــداد و باري ــد بني بغ األم
ــازات املتحققة في  ــاظ على اإلجن احلف
ــي  ــتقرار ف ــاب واالس ــة اإلره مكافح
ــيخ  ــة بالدنا في ترس ــة.ان رغب املنطق
التعاون العسكري واألمني مع اجلانب 
ــي، تتناغم مع هدفنا في رفع  الفرنس
ــة القتالية، وهي  ــدرات قواتنا األمني ق
االن حتقق تلك الغاية ما يجعل العراق 
ــي غير حاجة لقوات قتالية اجنبية،  ف
ــارية لسد احتياجات  بل قوات استش
ــز وهذا  ــن التدريب والتجهي ــا م قواتن
ــة دائمة الى مراجعة  يعني اننا بحاج
ــم  ــع التحالف الدولي ورس العالقة م
ــتقبلي في ظل  ــة التعاون املس خارط
ــدرات القتالية  ــور الدائم في الق التط
ــوض  النه ــلحة.يعد  املس ــا  لقواتن
ــى رأس أولويات  باالقتصاد الوطني عل
ــة. وترمي حكومتنا  ــة العراقي احلكوم
لالستغالل األمثل للقدرات االقتصادية 

الضخمة ،
ــر منتج للنفط في  ــراق ثاني أكب  فالع
ــر احتياطات  ــد أكب ــك، وميتلك أح أوب
النفط والغاز في العالم، وان الشركات 
العمالقة مثل توتال اينرجيز  والستوم 
مرحب بها للعمل في العراق في مجال 

الطاقة مثل استغالل الغاز املصاحب 
ــة  ــار النفطي ــي االب ــاه  ف ــن املي وحق
ــر انتاج الطاقة املتجددة وايضا  وتطوي
مشروع ميترو بغداد املعلق لتخفيف 
ــي العاصمة والذي  التكدس املروري ف
نوليه أهمية كبيرة، وهذه امثلة جيدة 
ــاون االقتصادي. ــراكة والتع على الش

ــزم ان تكون قوة دفع  ان حكومتنا تعت
ــية في الدبلوماسية اإلقليمية  رئيس
ــى ذلك  ــية، وجتل ــارات السياس واملس
ــداد ٢ املنعقد  ــر بغ ــي مؤمت بوضوح ف
ــي  ف ــرون  ماك ــس  الرئي ــن  م ــم  وبدع
ــرا، اذ  ــة عمان مؤخ ــة األردني العاصم
ــتخدام  ــا على رفض العراق اس حرصن

ــد دول اجلوار  ــه كمنطلق لتهدي أراضي
مظهرين رفضنا في الوقت ذاته رفض 
ــى أراضينا،  فالعراق من  أي جتاوزات عل
ــع محيطه  ــه املميزة م ــالل عالقات خ
ــاء األطراف  ــي بات ملتقى للق اإلقليم
ــافات  ــاعيا لتقريب املس املتباينة وس
بني اململكة العربية  السعودية وإيران، 
ــتقرار  ــك من منطلق إمياننا بأن اس وذل
ــاوز التوترات.  ــر جت ــم عب ــة  يت املنطق
ــتمر في مساعينا في تقريب  وسنتس
ــران والرياض  ــني طه ــات النظر ب وجه
ــاءات  ــوار واللق ــأن احل ــن ب ــث نؤم حي
ــبيل الوحيد للوصول الى أرضية  الس
مشتركة وحتى تصل تلك التفاهمات 

ــة متقدمة في االجتماعات  الى مرحل
ــاون بني  ــة . ان التع ــاءات املقبل واللق
ــه اوجه متعددة  فهو  باريس وبغداد ل
ــي والتعليمي  ــاع الصح ــد للقط ميت

والثقافي واملناخي . 
ــظ البيئة  ــا  تعمل  على حف ففرنس
ومكافحة آثار تغير املناخ ومخاطره ،  
ونود بناء شراكة متواصلة في حماية 
ــب االثار. وفي  ــراث ومكافحة تهري الت
ــا مببادرة  اجلانب الصحي قامت فرنس
ــفى في مدينة سنجار  لبناء مستش
وهذا محل شكرنا وتقديرنا ملا بذل من 
ــعبنا  ــد لدعم مكون مهم من ش جه
ــزم بدميقراطيته واحترام  فالعراق ملت
حقوق شعبه. وليس ادل على التزامنا 
ــاه بحق  ــذي اتخذن ــرار ال ــذا من الق ه
ــم واراضيهم  ــني متلك منازله االيزيدي
ــنجار بعد ما يقرب من ٥٠ عاما  في س
من حرمانهم من هذا احلق. نحن نعرف 
قدر العراق ونحترم اقدار العراقيني من 
كل الطوائف وامللل ومقتنعني ان وحدة 
الشعب العراقي هي مفتاح قوته التي 
ــخ وحدتنا كعراقيني  يفتخر بها ويرس
ــاء،  واالخ ــدم،  للتق ــا  ــعى جميع نس
واملساواة، والعدالة. نزور فرنسا وكلنا 
ــارة بادرة خير  ــون هذه الزي امل بان تك
وان نضع األسس الصحيحة لشراكة 
ــتدامة لتقوية أواصر العالقة بني  مس

بلدينا وشعبينا.

اِّـحامي والخبري القضائي

ــم  ــي محك ــى ف ــبحانه وتعال ــول س يق
ــاكٌ  إِمْسَ

رَّتَانِ  فَ قُ مَ الَ ــز ((الطَّ كتابه العزي
(( ــانٍ سَ بِإِحْ ــرِيحٌ  تَسْ أَوْ  ــرُوفٍ  َعْ مبِ
ــون االحوال  ــادة االربعون من قان نصت امل
ــنة ١٩٥٩ على  ــخصية رقم ١٨٨ لس الش
ــب التفريق عند  ــني طل ــن الزوج (لكل م

توافر احد االسباب التالية :-
١-اذا اضرّ احد الزوجني باآلخر ضررا يتعذر 

معه استمرار احلياة الزوجية.
٢- اذا ارتكب الزوج االخر اخليانة الزوجية.

ــد مت قبل اكمال  ــد الزواج ق ٣-اذا كان عق
ــرة من العمر  ــني الثامنة عش احد الزوج

دون موافقة القاضي.
ــرى خارج احملكمة  ــزواج قد ج ٤-اذا كان ال

عن طريق االكراه  ومت الدخول.
ــة بدون اذن  ــزوج بزوجة ثاني ــزوج ال ٥-اذا ت

ــة ال يحق للزوجة  احملكمة وفي هذه احلال
حتريك دعوى جزائية مبوجب الفقرة ١ من 
ــادة الثالثة من قانون اصول  البند أ من امل
ــنة ١٩٧١  ــات اجلزائية رقم ٢٣ لس احملاكم
ــة الفقرة ٦ من املادة الثالثة من هذا  بدالل

القانون .
املادة احلادية واالربعون 

ــب التفريق عند  ــكل من الزوجني طل ١- ل
ــواء أكان ذلك قبل  قيام خالف بينهما س

الدخول او بعده.
ــق في  ــراء التحقي ــة اج ــى احملكم ٢- عل
ــباب اخلالف فإذا ثبت لها وجوده تعنيّ  اس
كما من اهل  ــة وحَ ــا من اهل الزوج كم حَ
ــدا – للنظر في اصالح ذات  الزوج – ان وج
ــإن تعذر وجودهما كلفت احملكمة  البني ف
ــاب حكمني فإن لم يتفقا  الزوجني بانتخ

انتخبتهما احملكمة.
ــى احلكمني ان يجتهدا في اإلصالح  ٣- عل
ــا األمر إلى  ــا ذلك رفع ــذر عليهم فإن تع
ــني لها الطرف الذي ثبت  احملكمة موضح
تقصيره فإن اختلفا ضمت احملكمة لهما 

حكما ثالثا.
ــتمرار اخلالف  ٤- أ- إذا ثبت للمحكمة اس
بني الزوجني وعجزت عن اإلصالح بينهما 
وامتنع الزوج عن التطليق فرقت احملكمة 

بينهما.
ــقط  ــد الدخول يس ــق بع ب- إذا مت التفري
ــل إذا كان التقصير من جانب  املهر املؤج

ــة ام مدعى  ــواء أكانت مدعي ــة س الزوج
ــا فإذا كانت قد قبضت جميع املهر  عليه
تلزم برد ما ال يزيد على نصفه اما إذا ثبت 
ــم  ــر واقع من الطرفني فيقس ان التقصي
ــبة التقصير  ــل بينهما بنس ــر املؤج امله

املنسوب لكل منهما.
ــت  ــول وثب ــل الدخ ــق قب ج- إذا مت التفري
ــزم برد ما  ــن جانب الزوجة تل التقصير م

قبضته من مهر معجل.
املادة الثانية واالربعون 

ــباب  ــد األس ــق الح ــوى التفري إذا ردت دع
املذكورة في املادة األربعني من هذا القانون 
ــرد درجة  ــب قرار ال ــه واكتس ــدم ثبوت لع
ــوى ثانية بالتفريق  ــات ثم اقيمت دع البت
ــة ان تلجأ  ــبب فعلى احملكم لنفس الس
إلى التحكيم وفقا ملا ورد في املادة احلادية 

واألربعني.
املادة الثالثة واالربعون

ــق عند توفر  ــب التفري ــة طل  أوال – للزوج
احد األسباب اآلتية:

ــا بعقوبة مقيدة  كم على زوجه ١- إذا حُ
ــنوات فأكثر ولو كان  للحرية مدة ثالث س

له مال تستطيع االنفاق منه.
٢- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتني فأكثر 
ــزوج معروف  ــروع وان كان ال ــال عذر مش ب

اإلقامة وله مال تستطيع االنفاق منه.
٣- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير املدخول 
بها للزفاف خالل سنتني من تاريخ العقد 

ــد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم  وال يعت
يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية.

ــدت زوجها عنينا او مبتلى مبا ال  ٤- إذا وج
يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية 
سواء كان ذلك ألسباب عضوية او نفسية 
ــب بذلك بعد الدخول بها وثبت  او إذا اصي
ــا بتقرير صادر  ــفائه منه ــدم امكان ش ع
عن جلنة طبية رسمية مختصة على انه 
ــبب ذلك نفسي  إذا وجدت احملكمة ان س
فتؤجل التفريق ملدة سنة واحدة شريطة 

ان متكن زوجها من نفسها خاللها.
ــزوج عقيما او ابتلى بالعقم  ٥- إذا كان ال
ــد منه على  ــزواج ولم يكن لها ول ــد ال بع

قيد احلياة.
ــا  ــد ان زوجه ــد العق ــدت بع ٦- إذا وج
ــرته  مبتلى بعلة ال ميكن معها معاش
ــل  ــذام او البرص او الس ــرر كاجل بال ض
ــه قد اصيب  ــون او ان ــري او اجلن او الزه
ــل او ما  ــن هذه العل ــد ذلك بعلة م بع
مياثلها على انه إذا وجدت احملكمة بعد 
الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها 
ــى زوال تلك العلة  فتؤجل التفريق حت
وللزوجة ان متتنع عن االجتماع بالزوج 
ــدت  ــا إذا وج ــل ام ــدة التأجي ــة م طيل
ــة ان العلة ال يؤمل زوالها خالل  احملكم
مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطالق 
ــى طلبها فيحكم  ــرت الزوجة عل واص

القاضي بالتفريق.

ــن االنفاق عليها  ــع الزوج ع ٧- إذا امتن
ــه مدة  ــد امهال ــروع بع ــذر مش دون ع

اقصاها ستون يوما.
ــة من الزوج  ــذر حتصيل النفق ٨- إذا تع
ــه او اختفائه  ــبب تغيبه او فقدان بس
ــه باحلبس مدة تزيد على  او احلكم علي

سنة.
ــديد النفقة  ٩- إذا امتنع الزوج عن تس
ــد امهاله  ــا بع ــوم به ــة احملك املتراكم
ــتون يوما من قبل دائرة  مدة اقصاها س
التنفيذ. ثانيا – للزوجة احلق في طلب 
ــول وفي هذه احلالة  التفريق قبل الدخ
ــة ان تقضي بالتفريق بعد  على احملكم
ــا قبضته  ــى الزوج م ــرد الزوجة إل ان ت
ــده من أموال  ــر وجميع ما تكب من مه

ونفقات ثابتة صرفها ألغراض الزواج.
ــون : يجوز اثبات  ــادة الرابعة واالربع  امل
اسباب التفريق بكافة وسائل االثبات 
ــواردة على  ــهادات ال ــي ذلك الش مبا ف
ــود  ويع ــرة  متوات ــت  إذا كان ــماع  الس
ــتثناء  ــا إلى احملكمة وذلك باس تقديره
ــائل  ــدد القانون وس ــي ح ــاالت الت احل

معينة التباتها.
املادة اخلامسة واالربعون 

ــاالت الواردة في  ــر التفريق في احل يعتب
ــون  ــة واألربع ــون واحلادي (األربع ــواد  امل
ــون والثالثة واألربعون)  والثانية واألربع

طالقا بائنا بينونة صغرى.

لستُ مختصاً إقتصادياً وكل ما 
لدي متعلق بالنتائج الكارثية التي 

أحلقتها اإلدارة السابقة للبنك 

املركزي العراقي بالدينار العراقي 
واإلقتصاد العراقي..

ــع  ــابقة رُف ــد اإلدارة الس ــي عه فف
ــدوالر وإزداد  ــرف ال ــعر ص «عمداً» س
ــارف  ــح مص ــة لصال ــب العمل تهري
ــية  سياس ــات  جه ــع  تتب ــة  عراقي
ــات كبرى  ــك إقتصادي ــذة متتل متنف
ــدوالرات  ال ــارات  ــا مبلي ــدر ثرواته تُق

«عالية» الثمن عراقياً!
السيد محمد شياع السوداني دولة 
رئيس مجلس الوزراء لم يتأخر كثيراً 
ــظ البنك  ــرار إعفاء محاف بإتخاذ ق
ــبث  ــزي «بناء على طلبه املتش املرك
بالسلطة» وإحالة آخر على التقاعد 

ــه األقدر  ــد أن ــن يُعتق ــا مبَ وإبدالهم
ــة احلالية  ــى جتاوز األزم ــادر عل أو الق
ــرف الدوالر.. ــعر ص املتعلقة برفع س

ــم يتأخر  ــوداني ل ــة الرئيس الس دول
ــعر  ــى رفع س ــر إل ــن بك ــر مَ وإن بك
ــر منصف  ــاً غي ــدوالر رفع ــرف ال ص
ــة العراقية  ــتهدف احلكوم كان يس
ــواء  ــعب العراقي على حد س والش
ــارف اجلهة  ــن أجل إثراء مص وذلك م
ــية املعنية ومن أجل الدفع  السياس
ــى احلكومة  ــة عل ــوط أمريكي بضغ
تنفيذاً لألجندة األمريكية التي تعني 
ــاب العراقيني. ــا على حس مصاحله

ــياع  ش ــد  محم ــيد  الس ــوة  خط

ــتكون  وس ــجاعة  ش ــوداني  الس
ــى العراقيني  ــنة عل ــا حس عواقبه
ــات  بصم ــا  وعليه اهللا-  ــاء  ش -إن 
ــاذ  إتخ ــدرة  وق ــجاعة  والش ــزم  احل
ــب في الوقت املناسب  القرار املناس
ــه العراق  ــا يحتاج ــردد وهذا م ــال ت ب
ــة. ــروف احلرج ــذه الظ ــل ه ــي مث ف
ــة    حكوم ــات  سياس ــت  كان ــد  لق
ــة  سياس ــتت      مش ــى  مصطف
ــني تدفع بها  ــد العراقي ــة ض عدواني
ــاعر  ــية تكن كل مش جهات سياس
ــوم،  املظل ــعب  الش ــذا  له ــره  الك
ــجاعة  ش ــب  يتطل ــذي  ال ــر  األم
ــاث» كل  ــة في «إجتث ــاً وصالب وحزم

ــابقة  ــل ومراكز احلكومة الس عوام
ــردد أو تأجيل. ــيئة بال خوف أو ت الس

ــع حكومة  ــة- م ــكل صراح ــا -وب أن
ــوداني  ــياع الس ــيد محمد ش الس
ــاء  ــا التي تصب إن ش ــع خطواته م
ــني.. أنا مع هذه  ــح العراقي اهللا لصال
احلكومة وإن كنتُ أصب جام غضبي 
ــعرتُ مبا يتهدد مصالح  عليها إن ش
ــان.. األحي ــض  بع ــي  ف ــني  العراقي

ــي وتقديري  ــابقاً بإحترام ــتُ س وقل
وحبي للسيد محمد شياع السوداني 
وكل ذلك ال مينعني من أن أنبه وأحذر 
ــدة» إن لزم األمر وكلي  و «أحمل بش
أمل بأن ال يلزم األمر أي شيء من ذلك.

ــني  الفنان ــد  ألح ــد  موع ــب  ترتي مت 
ــي في (قناة  ــني بعمل تلفزيون املظلوم
ــدام  ــدي ص ـــ (ع ــة ل ــباب) التابع الش
ــد الرفاق احلزبيني  ــني) من قبل أح حس
ــوار الفنان..عندما  ــكن بج ــذي يس ال
دخل الفنان من بوابة اللجنة األوملبية 
كان  ــذي  وال ــطني  فلس ــارع  ش ــي  ف

رئيسها (عدي صدام حسني) ، قال له 
ــتاذ ، الن  ــرس : (دير بالك تغث االس احل
ــي ) وكانوا  ــتاذ اليوم حيل عصب االس
ــدي صدام  ــتاذ (ع ــون مزاج االس يعرف
حسني) من طريقة استخدامه املنبه 
الصوتي (الهورن).. وقبل دخول الفنان  
ــر مكتب  ــال له مدي ــدي ، ق ــب ع مكت
ــر ، وإذا  ــه متعك ــتاذ مزاج عدي:(االس
ــو ابوك)..وعندما  ــمط  اب ــه اس ازعجت
تكلم عدي مع الفنان ، فإن الفنان كان 
ــنو ؟! الن الفنان لم  ــرر : ش ــول ويك يق
يكن يفهم كالم (عدي صدام حسني) 
ــات ويقولها  ــم الكلم ــذي كان يدغ ال
بطريقة ال يفهمها اال املقربون .انزعج 
ــدي وأمر احلماية (أن يرمو الكلب ابن  ع
ــي الفنان  ــارع)..مت رم ــب في الش الكل
بالشارع بعد أن تلقى كل انواع الضرب 
ومن كل من كان في اللجنة األوملبية..

ــكلة كما يرويها الفنان السابح  املش
ــف  ــد منتص ــت بع ــه : (كان الوق بدم
ــهر متوز،  ــي يوم من ايام ش الظهيرة ف
ولم يتوقف له أي سائق أجرة ).واخيرا» 
ــائق بيكب قدمية ، يقول  ،، وقف له س
الفنان :(غسلني مباء حار من جليكان 
ــد الراديتر فأصبح  ماء مخصص لتبري
ــمي مجروح و محروق)..كان ادعاء  جس
ــأل عن اصابته : انه  الفنان عندما يس
رأى فريق التفتيش الدولي عن أسلحة 
ــدث ضجة  ــامل (الذي أح ــار الش الدم
ــرض للفريق ،  ــب وتع ــا) وأنه س وقته
ــت احلمايات العراقية و الدولية  فانهال
ــذه القصة وانا  ــرت ه ــرب  )..تذك بالض
استمع لـ (خاچية)وهي تروي قصة ابن 
أخيها (مناضل): حاول ابن أخي مناضل 
ــس النواب، و أن  ــي رئيس مجل أن يلتق
ــرقات العراق  ــه مبعلومات عن س يبلغ

ــابقا»..و استنسخ  والتي نشرناها س
املقال ، وأبرز أن مقدار املال املنهوب من 
٢٠٠٦الى ٢٠١٤ هو ٣٨٧ مليار دوالر  وأن 
ــرقة النفط فقط من  ــدار أموال س مق
ــج و اللنجات من  ــب والصهاري األنابي
ــرة ٢٠١٩الى٢٠٢٢ تقدر ب ٤٧مليار  الفت
ــة  ــوال احلقيقي ــدار األم دوالر ، وأن مق
ــات  االمان أو  ــات  التأمين ــرقة  لس
ــار دوالر أي  ــاوز ١١ملي ــة تتج الضريبي
ــتطردت  دينار...واس ١٨ترليون  مايعادل 
ــره  ــل رفق ما مت نش ــة :أن مناض خاچي
ــابقا من أن أكثر من ١٥وزيرا سابقا  س
ال يحملون شهادة إعدادية،  وأن رئيس 
وزراء سابق ال يحمل شهادة متوسطة 
ــم  ــابقني ل ــواب الس ــن الن ، وأن ٣٦٪م
يحصلوا على شهادة إعدادية أصولية 
و  ــواب  والن ــؤولني  املس ــن  ٨٤٪م وأن   ،
ــهاداتهم العليا  ــات اخلاصة ش الدرج

مزورة أو من جامعات غير معترف بها..
ــع جماعة  ــد أن أطل ــول خاچية:بع تق
ــه مناضل ، مت  ــا يحمل ــي اخلضراء مب ف
ــيارة مظللة ثم اخرجوه في  نقله بس
مكب للنفايات ، وتعرض إلى كل انواع 
الضرب و الفنون القتالية وهو يستمع 
ــاركني  ــوات مختلفة من املش إلى أص
ــعبي ) للضرب  في حملة (العمل الش
ــات ،  ــن الرفيق ــفارات ، اب ــن الس : اب
ــوي ، وهابي.. ــل ، بعثي ، والئي، صف ذي

ــه في  ــل نفس ــد مناض ــرا» ، وج واخي
ــتعاد  ــيارة نقل النفايات والذي أس س
وعيه فيها من رائحتها القوية ..تقول 
ــتلم مناضل حصته  خاچية: لقد اس
الوطنية من الدميقراطية..اللهم يا رب 
ــا على الظلمة  ــوة واملقدرة..انصرن الق

الفجرة..
*مجلس اخلبراء العراقي 
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 محمد شياع السوداني

احمد شوكت محمود

 إياد اإلمارة

ا.د.ضياء واجد اِّـهندس

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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تعفى املشاريع الصناعية القائمة من الضرائب والرسوم 
عدا ضريبة الدخل ورسوم االنتاج املفروضة على السكائر 
ــاريع الصناعية التي  ــى املش ــة وتعف ــروبات الروحي واملش
ــيس من الضرائب والرسوم كافة  حتصل على اجازة التأس
ــة على انتاج  ــوم االنتاج املفروض ــدا ضريبة الدخل ورس ع
ــروبات الروحية ويتمتع املشروع الصناعي  السكائر واملش
احلاصل على اجازة التأسيس باالعفاءات التالية اي تعفى 
ــي الربح ملدة  ــة الدخل من صاف ــروع من ضريب ارباح املش
ــنوات من السنه التي يتحقق فيها الربح بعد  خمسة س
ــيس ويعفى ١٠٪للمشار يع اململوكه  حصول اجازة التاس
ــاهمة  ــتثناء  مس ــركات بأس ــراد او العائدة  الى الش لألف
ــدن املتطورة  ــاهمة اخملتلطة في امل ــركات املس ــدا   الش ع
ــرى النائية  ــاف والق ــورا او االري ــدن االقل   تط ــي امل و٢٥٪ف
ــركات القطاع اخملتلط في املدن املتطورة  ــبة ٢٠٪لش ونس
ــاف والقرى  ــورا او االري ــل تط ــدن االق ــي امل ــبة ٣٠٪ف ونس
ــروع  ــى االحتياطات احملتجزة من ارباح املش ــة وتعف النائي
ــة الدخل مبا  ــيعه من ضريب ــره وتوس ــة لتطوي املتخصص
ــبة ٢٥٪من مجموع ارباح املشروع السنوية  اليتجاوز نس
ــم توظف املبالغ  ــة مع مراعاة اذا ل ــاب الضريب قبل احتس
االحتياطية املعفاة من ضريبة الدخل في تطوير املشروع 
ــن تاريخ  ــنوات اعتبارا م ــة س ــالل خمس ــيعه خ او توس
ــنة  ــراض املذكورة تضاف الى ارباح الس تخصيصها لالغ
التالية النتهاء السنوات اخلمسة لغرض احتساب ضريبة 
ــروع او  ــف هذه املبالغ في تطوير املش ــل واذا مت توظي الدخ
ــع للضريبة ويجوز  ــيعه خالل املدة املبينة فال تخض توس
ــه وجمللس الوزراء منح  ــروع باملال نفس زيادة راس مال املش
ــاريع املقامة  ــتراتيجية واملش ــة االس ــاريع الصناعي املش
ــاريع لنقل  ــواد احمللية واملش ــدة على امل ــر واملعتم للتصدي
ــات االقتصادية  ــراق وازالة االختناق ــا الى الع التكنولوجي
ــيس اعفاء اضافي  والصناعية احلاصلة على اجازة التاس
ــط حتديد املدن  ــى هيئة التخطي ــكل حالة وتتول ــدد ل يح
ــرى النائية الغرلض  ــورا واالرياف والق ــورة واالقل تط املتط
هذا القانون واملادة ٩ تنص باقامة دوائر الدولة ذات العالقة 
بتخصيص ما يحتاج اليه املشروع الصناعي من االراضي 
ــة وتاجيرها  ــا باخلدمات الالزم ــة وامداده ــة للدول اململوك
ــد االيجار نافذ  ــر املثل ويبقى عق ــاوي اج ملالكه ببدل يس
ــن احكام قانون  ــتثنائه م ــيس واس مدة نفاذ اجازة التأس
ــي االراضي الزراعية  ــار اموال الدولة ويجوز ملالك بيع وايج
ــروع  ــاء مش ــاب حقوق التصرفةانش ــكا صرفا واصح مل
ــروط البيئية املطلوبة واذا  صناعي عليها تتوافر فيه الش
ــروعه كال او جزء  ــروع االرض اخملصصة ملش اجر مالك املش
ــتغلها لغير االغراض التي خصصت الجلها فتسترد  واس
االرض او اجلزء املؤجر او املستغل لغير الغرض احملدد ويدفع 
ــن مدة تاجيره االرض او  ــروع ضعف اجر املثل ع مالك املش

استغاللها لغير االغراض اخملصصة.

رؤيــــــــــــة

نزار الحبيب
ــجرة تتفرق القرود) إحدى  ــقط الش تعتبر عبارة (حني تس
أهم مقوالت الزعيم الصيني ماو تسي يونغ، وقد إقتبسها 
من كنوز األمثال الشعبية الصينية القدمية والتي تبحث 
ــكلة تواجه الفالح الصيني. وكان  عن حل جذري ألية مش
ــاف احللول ال جتدي نفعا. وأنّه في حلظة  ماو يقصد أنّ أنص
ما، ومن أجل احلصول على حل جذري ال بدّ أن يقوم اجملتمع 
ــكلة الرواتب،  ــديدة الوضوح.مش ــوات عملياتية ش بخط
ومشكلة األزمات املالية املتعاقبة على السلطة تتطلب 
ــقوط أشجار عالية. وال بد  حال جذريا واضحا. وال بد من س
ــأكل الثمار وال تترك  ــتهلكة التي ت من تفريق القرود املس
ــج أزماتها تلقائيا؛ ألنها  ــلطة تنت وراءها اال الفوضى. الس
تقوم على قواعد قدمية كانت تصلح في التسعينيات وفي 
ــيد  ــروف العراق انا ذاك محددة لم تعد قائمة االّن. والس ظ
ــوداني يعرف متاما أن الظروف العاملية  ــياع الس محمد ش
ــية قد تغيّرت كليا، ومن املمكن  والدولية املالية والسياس
ــي والنظام االقتصادي والتفريق  إعادة هيكلة النظام املال
ــي أن ينتقل من  ــتطيع االقتصاد العراق ــا حتى يس بينهم
ــة االنتاج.قوانني االقتصاد  ــى مرحل ــتهالك ال مرحلة االس
ــكتلندي  ــوف وعالم االقتصاد االس التي وضعها الفيلس
اّدم سميث في القرن الثامن عشر ال تزال تدرّس في اعظم 
ــات العالم وبالذات كتاب ثروة االمم وأن أفضل الطرق  جامع
ــة، وحرية  ــادرة الفردية، واملنافس ــز املب ــاح هي تعزي للنج
التجارة، بوصفها الوسيلة الفضلى لتحقيق أكبر قدر من 
ــتثنائي غير مسبوق،  ــعادة.نحن في ظرف اس الثروة والس
ــة، وال نحن  ــورة متكامل ــة، وال نحن ث ــة كامل ــن دول ال نح
ــاوية. وفي درب  ــة، وال دميوغرافية متس ــة متواصل جغرافي
ــعار وال  ــاق ال بدّ من الوضوح في الش مرحلة النهوض الش

بد من تعريف األدوات بشكل واضح ومتفق عليه:
– قوى اإلنتاج هم العمال والفالحني وليس املوظفني.

ــت  ــع الصغيرة وليس ــي األرض واملصان ــاج ه – أدوات اإلنت
الوزارات وأجهزة األمن.

– عالقات اإلنتاج هي عالقات التنمية املستدامة وليست 
ــابق الحتكار السوق.يجب أن  وكاالت االستيراد التي تتس
ــجرة اإلستهالك؛ ألنها صارت أكبر مما يحتمله  تسقط ش
ــتهالك التي متأل الدنيا  ــع، ويجب أن تتفرق قرود االس اجملتم
ــوى تدمير  ــة عملية انتاجية س ــارك في أي صراخا وال تش

احملصول كل سنة.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــد اللطيف  ــس اجلمهورية عب ــتقبل رئي اس
ــيد، امس األربعاء، عدداً من سفراء  جمال رش
ــدى العراق.وذكر  ــة املعتمدين ل الدول العربي
ــكيل  ــان ، أن نتائج تش ــب بي ــيد، بحس رش
ــم الوقت الذي  ــرة رغ ــة احلالية مثم احلكوم
ــكيل، وبرنامجها يتمتع  ــتغرقته بالتش اس
ــات وخاصة فيما  ــخيص األولوي باجلدية وتش
ــة وإعادة  ــات الضروري ــدمي اخلدم ــق بتق يتعل
إعمار البنى التحتية، وهذا ما سيتحقق في 
ــتقرار والسالم الذي يعيشه العراق  ظل االس
ــنوات احلروب واإلرهاب والعنف. حاليا بعد س
ــاركته في  وتطرق رئيس اجلمهورية، إلى مش
ــيداً  ــي اجلزائر، مش ــة العربية ف ــر القم مؤمت
ــة ودور  ــت عن القم ــي متخض ــرارات الت بـالق
ــقيقة اجلزائر في  اجلامعة العربية وجناح الش
ــاء  ــداً أن القادة والرؤس ــم القمة، مؤك تنظي
ــدور  ــة وب ــكيل احلكوم ــوا بتش ــرب رحب الع
ــة بني الدول  ــي حل القضايا العالق العراق ف
ــة  البيئ ــى  ــاظ عل أن احلف ــاف،  العربية.وأض
ــة ودول املنطقة مهتمة  ــح قضية عاملي أصب
ــني البيئة ومعاجلة شحة املياه،  جداً بتحس
الفتاً إلى أن الدول األوروبية في منتدى دافوس 
ــاركة العراق  ــادي كانت مهتمة مبش االقتص
ــم يعتبرون  ــتعدادها للتعاون فه ــدت اس وأب
منطقتنا غنية وحضارية ومهمة، أيضاً كان 
هناك اهتمام من املشاركني في مؤمتر دافوس 
بالدميقراطية واهميتها.وأشار، إلى أن العراق 
ــتثمارية واعدة لكننا نحتاج  ميلك فرصاً اس
ــيق  إلى تأهيل البنى التحتية وينبغي التنس
ــة  ــق بيئ ــة خلل ــدول العربي ــع ال ــاون م والتع
استثمارية في العراق، ونحتاج في هذا اجملال 
ــقاء العرب. ــى تعاون ثنائي وثالثي مع األش ال
ــرة قصيرة قادمة  ــل وخالل فت ــع، أننا نأم وتاب
ــم املصادقة عليها  ــرار امليزانية التي لم يت اق
ــي تأخر إجناز  ــبب ف ــنوات مما تس منذ ثالث س
املشاريع احليوية، داعياً السفراء إلى تشجيع 
ــتثمار  ــي بلدانهم لغرض االس ــركات ف الش
ــي، أكد رئيس  ــن الوضع األمن ــي العراق.وع ف
ــتقر لكن اإلعالم  ــة، أن الوضع مس اجلمهوري
ــف،  ــذه الصورة عن العراق لألس ــم ينقل ه ل
ــفراء إلى نقل الصورة احلقيقة عن  داعياً الس
ــه، الفتاً إلى أن  ــة األمان في مدن العراق وحال
ــيني أعربوا عن دعمهم  رؤساء وقادة وسياس
للعراق في جهوده لترسيخ األمن واالستقرار 
ورغبتهم بإقامة عالقات فعالة معه.بدورهم، 
ــرص بلدانهم  ــفراء الدول العربية، ح أكد س
ن  ــاون ومبا يؤمّ ــيع آفاق التع ورغبتها في توس
ــق تطلعات  ــا للجميع ويحق املصالح العلي
ــفير  ــاه والتقدم.وبنيّ الس ــعوب في الرف الش
اإلماراتي أن بالده حترص على توثيق العالقات 
ــركات  ــاك ش هن أن  ــداً  مؤك ــن،  البلدي ــني  ب

ــفيران  ــزة للعمل في العراق.وتطرق الس جاه
ــتثمار  ــعودي والكويتي إلى أهمية االس الس
في العراق والعمل على وضع اتفاقية حماية 
ــتثمر على البدء  ــا يحفز املس ــتثمار ومب االس
ــرة  للعمل.واعتبر السفير  باخلطوات املباش
ــن  ــال ع ــح بدي ــاد أصب ــعودي أن االقتص الس
ــيراً إلى  ــكرية، مش ــتعمال القوة العس اس
ضرورة التنسيق والتعاون وتسهيل اإلجراءات 
من أجل تطوير العمل االستثماري واستغالل 
ــفير  ــار الس ــرص املتاحة.من جانبه، أش الف
ــاع اخلاص  ــرورة دعم القط ــي، إلى ض اللبنان
الذي يحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع 
ــس اجلمهورية عبد اللطيف  ــام. وأكد رئي الع
ــاء، أن العاصمة  ــس األربع ــيد، ام جمال رش
ــنا  ــهد حتس بغداد وبقية املدن العراقية تش
ــنتني األخيرتني. ــتقرارا أمنيا خالل الس واس
ــس اجلمهورية  ــي لرئي ــال املكتب اإلعالم وق
ــداد، قائد  ــتقبل، في قصر بغ ــر اس ، ان األخي
ــي نابولي اجلنرال  ــتركة ف قيادة القوات املش
ــتورت مونش، وقائد بعثة الناتو في العراق  س
ــا انه جرى،  ــي، مبين اجلنرال جيوفاني انوتش

خالل اللقاء، استعراض املهام التي تقوم بها 
ــورة  البعثة في العراق، ودورها في تقدمي املش
ــة العراقية لغرض  ــوات األمني والتدريب للق
ــب  تأهيلها ورفع قدراتها العسكرية.وبحس
ــعى إلى  ــراق يس ــيد أن الع ــني رش ــان، ب البي
ــتخباراتية  ــكرية واالس تطوير قدراته العس
ــيخ  ــن أجل ترس ــاء م ــع األصدق ــاون م بالتع
ــة، ومبا  ــدن العراقي ــتقرار في امل ــن واالس األم
ــة اإلرهاب والقضاء  يعزز جهوده في مكافح
ــدث رئيس اجلمهورية عن زيارته  على بؤره.وحت
ــات التي دارت حول  مؤخرا لدافوس والنقاش
ــيا وأوكرانيا،  احلرب القائمة حاليا ما بني روس
ــي املؤمتر من أن احلروب  ــار إليه ف مؤكدا ما أش
ــة  ــائر مادي ــي خس ــبب ف ــات تتس والصراع
ــكرية وضحايا بني املدنيني،  واقتصادية وعس
ــروب ليعم  ــي الصراعات واحل ــه أن تنته وأمل
ــرّ به العراق  ــالم في العالم، مذكرا مبا م الس
ــاق مبالغ  ــببت في إنف ــن حروب عبثية تس م
ــور والنماء للبلد  ــة وإيقاف عجلة التط طائل
وتأثيرات اقتصادية سلبية في أغلب اجملاالت، 
وفقا للبيان وأضاف أن العاصمة بغداد وبقية 

املدن العراقية تشهد حتسنا واستقرارا أمنيا 
ــهم  ــني وهو ما يس ــنتني األخيرت ــالل الس خ
ــي نقدم لها  ــج احلكومة الت ــي إجناح برنام ف
برنامجها  ــذ  ــة لتنفي ــهيالت اإلجرائي التس
خاصة فيما يتعلق باملشاريع االستراتيجية 
ــاب على  ــس باإليج ــا انعك ــو م ــة، وه املهم
ــهدت تطورا في تقدمي  احلياة العامة حيث ش
ــل البنى التحتية،  ــات الضرورية وتأهي اخلدم
ــاع بجذب  ــني األوض ــعي لتحس مؤكدا الس
ــاد  ــع االقتص ــوض بواق ــتثمارات والنه االس
ــيع  ــروع تطوير وتوس ــي، وخاصة مش العراق
ــائط  ــة، وحتديث وس ــاو الصناعي ــة الف مدين
ــات البتروكيمياوية والطاقة  النقل والصناع
ــتفادة  ــددة ، وإيقاف الغاز احملترق واالس املتج
منه صناعيا، باإلضافة الى احتضان املؤمترات 
واملهرجانات الرياضية، واالرتقاء بواقع التربية 
ــاع  ــذا القط ــيرة ه ــالح مس ــم وإص والتعلي
ــر  ــي اجلزائ ــه لدولت ــى زيارت ــار إل احليوي.وأش
ــة بالتعاون على  ــدول العربي ــر ورغبة ال ومص
ــهم  ــتقرار العراق لكونه سيس ــيخ اس ترس
ــتقرار كامل منطقة الشرق األوسط  في اس

ــتراتيجية وقوة تأثير  ملا للعراق من أهمية اس
ــرق الرئيس عبد  ــة العربية.وتط على املنطق
ــيد إلى حتسني العالقات  اللطيف جمال رش
ــتان  ــني احلكومة االحتادية وإقليم كردس ما ب
ــك  ــراق، وكذل ــتقرار الع ــدم اس ــا تخ كونه
ــاص بأمن احلدود العراقية وخاصة  الوضع اخل
ــات مشتركة تتعلق  مع اجلارة تركيا، ونقاش
ــني وأمنهم،  ــالمة املواطن ــوع املياه وس مبوض
ــي بالتعاون  ــش العراق ــا يحققه اجلي وهو م
ــمركة على احلدود العراقية. مع قوات البيش
ــيد  ــد اللطيف جمال رش ــاد الرئيس عب وأش
ــراق في  ــو الداعمة للع ــف النات ــف حل مبواق
ــاب، ودوره في إطار برامج بناء  حربه ضد اإلره
ــارات  ــكرية وتقدمي االستش ــدرات العس الق
األمنية، معربا عن أمله باستمرار التعاون ومبا 
ــوة في تعزيز أمن البالد. يحقق األهداف املرج
ــتركة في  بدوره، عبّر قائد قيادة القوات املش
ــة احللف في توطيد العالقات  نابولي عن رغب
مع العراق في املرحلة املقبلة، مؤكدا أهمية 
ــترك حملاربة اإلرهاب،  ــيق املش العمل والتنس
ــع مختلف اجلهات  وضرورة تواصل البعثة م

ــاح مهامها  ــي إجن ــهم ف ــا يس ــة ومب العراقي
ــد رئيس  ــان. كما أك ــا البي ــراق، وفق ــي الع ف
ــيد، امس  اجلمهورية عبد اللطيف جمال رش
ــة االحتادية  ــة بني احلكوم ــاء، ان العالق األربع
ــاك زيارات  ــة وهن ــتان طبيعي ــم كردس وإقلي
ــيتم  ــني اجلانبني، فيما بني انه س منتظمة ب
حل املسائل العالقة وفق للدستور والقانون 
ــون النفط والغاز. ــك من املؤمل إقرار قان كذل
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس اجلمهورية ، ان 
ــتقبل في قصر بغداد، وزير الدولة  األخير اس
ــاس ليندنر،  ــي وزارة اخلارجية األملانية توبي ف
ــة والعالقات  ــم العالقات الثنائي ورئيس قس
ــنيك، مبينا  ــتيفان ش األوروبية مع العراق س
ــات  ــث العالق ــاء، بح ــالل اللق ــرى خ ــه ج ان
العراقية األملانية املشتركة.وبحسب البيان، 
أكد رئيس اجلمهورية ضرورة تطوير العالقات 
ــي العديد  ــن ف ــع البلدي ــي جتم ــة الت الثنائي
ــيما االقتصادية  ــية س ــاالت األساس من اجمل
ــرورة تنمية أواصر  ــيرا إلى ض والثقافية، مش
ــن  البلدي ــح  مصال ــدم  يخ ــا  ومب ــات  العالق
والشعبني.وشدد رشيد على ضرورة احملافظة 
ــة املقبلة،  ــتقرار واألمن في املرحل على االس
ــورة مع  ــاء عالقات متط ــعى إلى بن كما نس
ــة احلالية لديها  ــوار، مبيناً أن احلكوم دول اجل
برنامج وزاري يضع في سلم أولوياته االرتقاء 
ــني، كما هناك  ــة للمواطن ــات املقدم باخلدم
ــاريع  ــدى البعيد للبدء باملش ــط على امل خط
ــال  وإكم ــاز،  والغ ــط  كالنف ــتراتيجية  االس
ــرى مثل  ــر واملرافق األخ ــاو الكبي ــاء الف مين
ــراق حلقة الوصل  ــكك احلديد ليكون الع س
ــدول األوروبية.وتطرق الرئيس  ــج وال بني اخللي
ــى الوضع في  ــيد إل ــد اللطيف جمال رش عب
ــنجار، مبينا، وجود أعداد كبيرة من  مدينة س
النازحني، ونعمل على حسم ملف النازحني 
بصورة نهائية بإعادتهم إلى مناطق مناسبة 
ــد تهيئة األجواء املالئمة لهم من خدمات  بع
ــار إلى أن العالقة بني  وأمن، وفقا للبيان. وأش
احلكومة االحتادية وإقليم كردستان طبيعية 
ــني اجلانبني حيث  ــارات منتظمة ب ــاك زي وهن
ــائل العالقة وفق للدستور  ــيتم حل املس س
والقانون كذلك من املؤمل إقرار قانون النفط 
ــات اجليدة  ــس عن العالق ــدث الرئي والغاز.وحت
ــوار، مبيناً أن  ــدول العربية واجل ــراق مع ال للع
ــدول اإلقليمية لكي يأخذ  هناك تعاونا مع ال
العراق دوره الطبيعي في املنطقة.من جانبه، 
ــزام أملانيا بدعم أمن  ــاس ليندنر الت أكد توبي
واستقرار العراق وسالمة مواطنيه، والتطلّع 
ــتركة مع  ــر العالقات املش ــز أواص نحو تعزي
ــم عودة  ــاالت، ودع ــي مختلف اجمل ــراق ف الع
ــي املنطقة والعالم،  ــراق إلى دوره املهم ف الع
ــود إلعمار  ــالده تدعم اجله ــى أن ب ــيرا إل مش

مدينة سنجار وإعادة النازحني.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــن، من أن  ــالف فولودي ــي فياتشيس ــذر رئيس البرملان الروس ح
الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها، 
ــة وأنظمة  ــدة مبركبات مدرع ــت تعهدات جدي ــالة تل وهي رس
ــس الدبابات القتالية التي  دفاع جوي ومعدات أخرى، ولكن لي
طلبتها كييف.وقال رئيس مجلس الدوما: «إمدادات األسلحة 
ــتؤدي إلى كارثة عاملية ... إذا زودت  الهجومية لنظام كييف س
ــلحة ميكن  ــي كييف بأس ــمال األطلس ــف ش ــنطن وحل واش
استخدامها لضرب املدن السلمية والقيام مبحاوالت لالستيالء 
ــى انتقام  ــيؤدي ذلك إل ــا يهددون بذلك، فس ــى أراضينا كم عل
ــاعدات  ــد أنصار أوكرانيا بتقدمي مس ــلحة أكثر قوة».تعه بأس
ــكرية مبليارات الدوالرات ل أوكرانيا يوم اجلمعة، على الرغم  عس
ــالف قادة الدفاع في  ــن أن االلتزامات اجلديدة طغى عليها خ م
ــتاين ب أملانيا، بشأن املوافقة على طلب  اجتماع دولي في رامش
ــا العاجل للحصول على دبابات قتالية من طراز ليوبارد  أوكراني
ــني احلذر في  ــدت احلكومة في برل ــع ذلك، أب ــة الصنع.م ٢ أملاني
ــاه أوكرانيا، وهو تردد يُنظر إليه  ــوة لزيادة التزاماتها جت كل خط
ــية.وأثار ترددها  على أنه متجذر في تاريخها وثقافتها السياس

ــيما من بولندا ودول البلطيق، وهي دول  انتقادات شديدة، ال س
ــيطر  ــرقي حللف الناتو، والتي كانت تس ــع على اجلناح الش تق
عليها موسكو في املاضي وتشعر بالتهديد بشكل خاص من 
ــال رئيس الوزراء  ــية املتجددة.وق الطموحات اإلمبريالية الروس
ــق أملانيا على  ــكي إنه إذا لم تواف ــدي ماتيوش مورافيس البولن
نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، فإن بالده مستعدة لبناء حتالف 
ــكي  ــلها على أي حال.وأوضح مورافيس من الدول التي سترس
في مقابلة مع وكالة األنباء البولندية الرسمية نشرت األحد: 
ــاهدة أدلة على  ــذ اندالع احلرب، وميكن مش ــر عام تقريبا من «م
ــى التلفزيون  ــي عل ــرب التي ارتكبها اجليش الروس ــم احل جرائ
ــا الذي حتتاجه أملانيا أكثر من ذلك لكي  وعلى موقع يوتيوب. م
ــى مع إمكانات الدولة  تفتح أعينها وتبدأ في العمل مبا يتماش
ــيء، ال ينبغي لبرلني أن تضعف  األملانية».وأضاف: «قبل كل ش
ــنطن، طالب نائبان  ــدول األخرى».في واش ــطة ال أو تخرب أنش
أميركيان بارزان، األحد، بإرسال بعض الدبابات من طراز «أبرامز» 
ــال  ــب على إحجام أملانيا عن إرس ــى أوكرانيا من أجل التغل إل
ــال النائب مايكل ماكول،  ــا األكثر مالءمة «ليوبارد ٢».ق دباباته
ــواب، وهو جمهوري،  ــؤون اخلارجية مبجلس الن رئيس جلنة الش
لشبكة (إيه بي سي) «إذا أعلنا منح دبابة 
ــيطلق هذا العنان  أبرامز، واحدة فقط، س
لتدفق الدبابات من أملانيا. أعتقد أن أملانيا 
ــام املبادرة».من جهته  ــذ زم ــا ألخ تنتظرن
ــي  ــس مجلس األمن الروس ــال نائب رئي ق
ــتاين  رامش «اجتماع  دميتري ميدفيديف: 
ــي أن أعداءنا  ــك ف ــرك مجاال للش ــم يت ل
سيحاولون استنفادنا أو تدميرنا. لديهم 
ــذا الهدف». ــة لتحقيق ه ــلحة كافي أس
حذر ميدفيديف، الرئيس الروسي األسبق، 
ــف  ــكيل حتال ــعى لتش ــد تس ــالده ق أن ب
ــات املتحدة.لم  ــكري مع أعداء الوالي عس
يذكر ميدفيديف أسماء الدول التي يفكر 
ــيا لديها  ــف معها، لكن روس في التحال
ــران وفنزويال، وحتالف  ــاون دفاعي مع إي تع
ــيا، باإلضافة  ــكري قائم مع بيالروس عس
ــمالية منذ  ــات قوية مع كوريا الش لعالق

اجتياح أوكرانيا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبق عادل  ــدد رئيس الوزراء  العراقي األس ح
ــببني الزمة  ــدي، امس األربعاء، س عبد امله
ــد املهدي في  ــال عب ــي العراق.وق ــدوالر ف ال
ــدوالر  ــوان ال ــبوك بعن ــر فيس ــة، عب تدوين
ــات  ــى الفقراء  ، نقاش ــة األثرياء عل ضريب
ــدوالر وبعجالة  ــعر ال كثيرة حول ارتفاع س
نذكر سببني رئيسيني -إنّها ظاهرة عاملية، 
ــدوالر  ــهد ال ــاس. فش ــبب األس ــو الس وه
ــالل (٢٠٢٢) أمام باقي  ــاً خ تصاعداً ملموس
ــب ألقل من (١٠٪)  العمالت. وتراوحت النس
ــني وماليزيا مثالً، و  ــتراليا والص لكندا واس
ــة اليورو، وكوريا اجلنوبية  (١٠٪-٢٠٪) ملنطق
ــخ، وحوالي  ــدة واليابان، ال ــة املتح واململك
ــمل اجلميع  (٣٠٪) لتركيا، و(٤٠٪) ملصر، فش
ــبب األساس يرتبط  من دون استثناء.والس
ــورات العاملية األخيرة، وتقدم الكثير  بالتط
ــي  ــع مرحل ــام تراج ــات، أم ــن االقتصادي م
ــي. فلجأ  ــاد االمريك ــي االقتص ــي ف وبنيان
ــدة (٧) مرات  ــعر الفائ ــع س ــي لرف الفيدرال
ــهدها الدوالر في تاريخه،  في أعلى دورة ش
ــي (اذار٢٠٢٢) إلى (٤٫٢٥٪- ــن (٠٫٧٥٪-١٪) ف م
ــاف  ــدف إيق ــام. به ــة الع ــي نهاي ٤٫٥٠٪) ف
ارتفاع األسعار وخفض التضخم إلى (٢٪)، 
ــيرتد االجراء على  ــب عبد املهدي.س بحس
ــا. فالدوالر برغم تراجعه في  الدول جميعه
احتياطيات الدول من (٧٥٪) سنة (٢٠٠٠) إلى 
(٥٨٫٨٪) نهاية ٢٠٢٢، ما زال يشكل العملة 
العاملية األولى بامتياز. إذ يتم التداول يومياً 
ــارب (٦) ترليون دوالر في  ــرر يومياً) مبا يق (اك
ــتى املعامالت. فـالفيدرالي ليس البنك  ش
ــزي االمريكي فقط، بل هو ايضاً قيادة  املرك
ــارف واالقتصاد االمريكيني، وقيادتهما  املص
ــرين-  ــي -منذ أربعينيات القرن العش بالتال
ــات العاملية.  ــبكة املصارف واالقتصادي لش
ــيؤدّي لسحب  ــعر الفائدة س وإن ارتفاع س
املزيد من الدوالرات، وارتفاع كلف القروض، 
ــس امريكياً فقط، بل عاملياً ايضاً. فتولد  لي

ــو الدوالر وايداعه في مواقع  زخماً هائالً نح
مطمئنة ملالكيه. فتتحرك العوامل احمللية 
واخلارجية، الفرعية واالساسية، السياسية 
ــية،  والنفس ــة  واملضارب ــة  واالقتصادي
ــب الدوالر.  ــرة والبعيدة األجل، لطل القصي
ــب متفاوتة- جميع  ــهده -بنس وهو ما تش
ــراق، وفقا ل عبد املهدي.  البلدان، ومنها الع
ــة تعكس ايضاً أزمة النظام  هذه السياس
ــاً أثمانها. فهي  ــي، الذي ندفع جميع العامل
سياسة تسعى من جهة لتخفيف ضغط 
ــة االمريكية  ــى العائل ــعار عل ارتفاع األس
ــا  لكنه ــة،  وانتخابي ــة  اقتصادي ــراض  ألغ
باملقابل مضطرة لتوفير سيوالت يحتاجها 
ــر لطبع املزيد  ــاد االمريكي، فيضط االقتص
من الدوالرات بدون حقيقة اقتصادية موازية 
ــة التي تبلغ  ــود للمديوني ــة. ما يق أو داعم
ــل (١٣٥٫٢٪)  ــون دوالر، ومتث ــوم (٣١٫٥) ترلي الي
ــن مزيد.  ــي، وتقول هل م ــاجت الوطن ــن الن م
ــعر الدوالر سيشجع االستيراد  فارتفاع س
ــة، ويزيد من  ــادرات االمريكي ويضعف الص
ــاد االمريكي. وتبني  ــية االقتص أزمة تنافس
االحصاءات تراجع الصادرات االمريكية في 
االقتصاد العاملي منذ (٢٠٠٠) من (١٢٪) إلى 
(٨٪). فمعاجلة العاجل على حساب اآلجل، 
ــن االقتصاديني  ــر م ــه الكثي ر من ــر يحذّ أم
ــهم.-إنّها  ــيني االمريكيني أنفس والسياس
ــراق يعتمد في موارده  ظاهرة محلية، فالع
ــاً، املرتبط بالدوالر. كما  على النفط اساس
أنه بسبب منطية اقتصاده، يعتمد اساساً 
ــلعي واخلدمي (٧٩٫٤ مليار  ــتيراد الس االس
ــة التجارة  ــب منظم دوالر في ٢٠٢١، بحس
ــة لتمثل ٢٤٫٢٪ من الناجت االجمالي)،  الدولي
ــالت غير  ــالت والتحوي ــر املعام ــن دون ذك م
ــون في املرتبة  ــالً جاء العراقي املوثقة. فمث
ــراء العقارات التركية، بواقع  الثالثة في ش
(٦٢٤١) عقاراً في (٢٠٢٢). وبحسبة بسيطة 
ل  ــتحوّ ــي املليار دوالر، س ــم عن حوال نتكل
ــة. وقس على  ــب مبالغها بطرق ملتوي أغل

ــد املهدي.وتابع عبد املهدي،  ذلك، وفقا ل عب
ــبب الرئيس ملا يجري  يقول البعض إنّ الس
ــا  ــة وتهريبه ــيل العمل ــاف غس ــو إليق ه
ــران. ونرى في ذلك عامالً  والعقوبات على إي
ــاس،  ــني العاملي كأس ــام العامل ــاً أم ثانوي
ــا يعتمد  ــادا ريعي ــا اقتص ــي باعتبارن واحملل
ــتيراد. فتلك العوامل  على البترودوالر واالس
ــت موجودة قبل  (التهريب والعقوبات) كان
ــعر الدينار. ولتنشيط الذاكرة  تخفيض س
ــو أول  ــي (٤١٠٢٠٠٣)، وه ــه ف ــى ان ــير إل نش
ــي -وإقرار مبدأ  ــزي العراق ــوم لتدخل املرك ي
ــبي للدينار، بعد انتهاء نظام  التعومي النس
ــمي الثابت- قام البنك  سعر الصرف الرس
ــار/دوالر، مقابل  ـــ(١٩٢٠) دين ــع الدوالر بـ ببي
ــار/دوالر.  ــوقي مقداره (٢١٨٠) دين ــعر س س
ــة املركزي بادارة الراحل  ــتمرت سياس واس
ــتاذ مظهر، ليستقر  الشبيبي ونائبه األس
ــار/دوالر،  ــمي حول (١١٨٠) دين ــعره الرس س
ــا حتى نهاية  ــتمر كذلك مع خلفهم واس
ــذه املدة انخفض التضخم  ٢٠٢٠. وخالل ه
ــد أن كان ملدة  ــد، بع ــادي واح ــم اح ــى رق إل
ــعار  ــتقرت أس ــاً)، واس ــني (٦٠٪ احيان رقم
ــاء الكثير  ــر، مع بق ــى حد كبي ــواق إل األس
ــؤول عنها  ــلبيات، واملس من الثغرات والس
ــة النقدية فقط، بل مجمل  ليس السياس
ــني إنّ  ــة واالقتصادية.وب ــتني املالي السياس
األزمة احلالية في دوافعها الداخلية ترتبط 
ــي نهاية  ــر املوفق ف ــض غي ــرار التخفي بق
ــوال لتغطية بعض  ــرر توفير أم (٢٠٢٠) مبب
ــة (٢٠٢١) املقترحة عندما كان  عجز موازن
ــذ  ــاً. فاتُّخِ ــط (٥٠) دوالراً تقريب ــعر النف س
ــرات خارجية،  ــذاً، بتأثي ــرار وأصبح ناف الق
ــك  ــن املل ــر م ــا أكث ــني لدين ــود ملكي ووج
نفسه، فيبالغون في خوفهم واجراءاتهم. 
فتخفيض العملة خيار نوقش في حكومة 
ــادي وحكومتنا، ورُفض لعدم  الدكتور العب
واقعيته ومضاعفاته، برغم أن سعر النفط 

انهار ألقل من (٣٠) دوالرا /برميل يومها.
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متابعة/ البينة الجديدة 
ــي  أن يُقنع  ــني املاض ــك االثن ــون ماس ــاول إيل ح
ــرها  ــهيرة التي نش ــأنّ التغريدات الش احملكمة ب
ــال  ــركة تس ــأن رغبته في إخراج ش في ٢٠١٨ بش
ــة أو احتيالية،  ــن مضلّل ــم تك ــة، ل ــن البورص م
ــن  الذي ــتثمرين  املس ــات  اتهام ــس  عك ــى  عل
ــببها. ــروا ماليني الدوالرات بس يقولون إنّهم خس

ــال - وتويتر منذ نهاية تشرين اول  وكان رئيس تس
ــن اب ٢٠١٨ بإعالنه  ــابع م ــار مفاجأة في الس - أث
ــن البورصة  ــه م ــحب مجموعت ــى س ــه عل عزم
ــى ٤٢٠ دوالراً. ــهمها إل ــعر س ــل س ــا يص عندم
ــان  ــك أمام محكمة س واالثنني املاضي  قال ماس
ــم أقل إنّ  ــري احملاكمة «ل ــكو حيث جت فرانسيس
األمر قد متّ، كنت أقول فقط إنّني أدرس األمر، إنّني 
ناً».  ــي، كان التمويل مؤمّ ر فيه. وفي رأي ــت أفكّ كن
ــك  ونقلت صحيفة نيويورك تاميز، االثنني، أن ماس

قال خالل شهادته في محكمة احتادية بأن صندوق 
ــكل قاطع  ــعودي «أراد بش ــيادية الس الثروة الس
االستحواذ على شركة Tesla  وخصصتها في عام 
٢٠١٨ ، وأكد أن اهتمام الصندوق بالصفقة يعني 
ــأن خطته  أنه لم يكذب أو أخطأ في التحدث بش
إخراج شركة صناعة السيارات من سوق االسهم.
ــتثمارات  ــدوق االس ــأن صن ــك بش ــم ماس مزاع
ــة  ــي احملكم ــهادته ف ــالل ش ــعودي، وردت خ الس
ــذي ضغط  ــاء ال ــي االدع ــئلة محام ــى أس ردا عل
ــن التفاصيل حول  ــى مزيد م ــه للحصول عل علي
ــك إن  ــركة. وقال ماس ــة الش ــه خلصخص خطت
ــم يوقعوا  ــعودي ل ــؤولني من الصندوق الس املس
ــوا  ــم يناقش ــة ول ــزام بصفق ــق االلت ــى وثائ عل
ــة. الصفق ــي  ف ــتثمرونه  سيس ــذي  ال ــغ  املبل
ــورك تاميز  قوله إنه كان واثقا  مضيفا، وفقا لنيوي
ــعوديني إذا تعهدوا بشيء، التزموا به. من أن الس

ــي  الرئيس ــي  احملام ــم  اتّه ــي،  املاض ــبوع  واألس
ــك بـ»الكذب»  ــوالس بوريت، ماس ــني نيك ع للمدّ
ــتثمرين.  املس ــائر  خس ــن  ع ــؤول  مس ــه  وبأنّ
ــيارات  ــركة تصنيع الس ــهم ش وبعدما ارتفع س
ــض في ١٦  ــى ٣٨٦,٤٨ دوالراً، انخف ــة إل الكهربائي
مها  ــام التي قدّ ــاً لألرق ــى ٣٣٥,٤٥ دوالراً، وفق اب إل
ــني إلى هيئة احمللّفني. وكشفت  القاضي إدوارد ش
اً.  تقارير إخبارية أنّ ماسك لم يكن ميلك األموال حقّ
ــال مدرجة في البورصة. وسعى االدّعاء  وظلّت تس
ــال لم تكن لديه العناصر  إلى إظهار أنّ رئيس تس
الالزمة وال السلطة، إلصدار مثل هذا اإلعالن املثير 
ــواق. للجدل، خصوصاً عبر تويتر وأثناء فتح األس
ــة  ثالث ــة  احملاكم ــتمرّ  تس أن  ــع  املتوقّ ــن  وم
ــذه  به ــق  متعلّ ــابق  س ــم  حك ــي  وف ــابيع.  أس
ــام ٢٠١٨  ــأنّ تغريدة الع ــم قاضٍ ب ــة، حك القضي
ــة».              ــة ومضلّل ــا «كاذب ــن اعتباره ــهيرة ميك الش

متابعة/ البينة اجلديدة 
ــار  انفج ــي  ف ــق  بالتحقي ــف  املكل ــي  القاض ــه  وج
ــي  ــات للمدع ــاء، اتهام ــس االول الثالث ــأ بيروت،ام مرف
ــم  باتصاله ــاة  ــة قض وثالث ــان  لبن ــي  ف ــرز  األب ــام  الع
ــام ٢٠٢٠،  ــة في ع ــهدتها العاصم ــي ش ــة الت بالكارث
ــني.  قضائي ــن  مصدري ــن  ع ــرز  رويت ــه  نقلت ــا  مل ــا  وفق
ــارق  ــي، ط القاض أن  ــى  إل ــة  ــادر للوكال ــارت املص وأش
ــع التحقيقات  ــكل غير متوق ــار، والذي واصل بش بيط
ــات  اتهام ــه  وج ــية،  سياس ــة  مقاوم ــلتها  ش ــي  الت
ــبب  ــدات، بس ــان عوي ــزي، غس ــام التميي ــب الع للنائ
ــخصا.  ش  ٢٢٠ ــل  مبقت ــبب  تس ــذي  ال ــار  االنفج
ــة االتهامات. ولم تتمكن  ــم حتدد مصادر رويترز طبيع ول
الوكالة من التوصل إلى عويدات للحصول على تعليق. 
ــروت تصريحات  ــدى بي ــة ل ــفارة األميركي ــت الس ونقل
ــم وزارة اخلارجية األميركية، نيد برايس،  للمتحدث باس
ــذ وقوع  ــي أوضحنا من ــا واجملتمع الدول ــا «أنن ــد فيه أك
االنفجار، أننا ندعم ونحث السلطات اللبنانية على إمتام 
ــفاف في االنفجار املروّع ملرفأ بيروت».  حتقيق سريع وش
ــي أن «ضحايا  ــر صحفي، االثنني املاض ــاف في مؤمت وأض
ــتحقون  ــام ٢٠٢٠ يس ــن ع اب م ــي  ــار ف االنفج ــذا  ه
ــبتهم».  محاس ــب  جت ــؤولون  املس ــك  وأولئ ــة،  العدال
ــأ بيروت،  ــار مرف ــي انفج ــي ف ــق العدل ــتأنف احملق واس
ــه،  ــة علي ــية املتواصل ــات السياس ــم الضغوط ، وبرغ
ــراء  ج ــا  تعليقه ــى  عل ــهرا  ش  ١٣ ــد  بع ــه  حتقيقات
ــى عليهم،  ع ــن املدّ ه تباعا عدد م ــدّ ــا ض ــاوى رفعه دع
ــس برس. ــة فران ــي وكال ــؤول قضائ ــاد مس ــق ما أف وف

ــي ;كانون االول من عام  ــق التحقيق في االنفجار، ف لّ وعُ
عى عليهم، بينهم  دّ ــا مُ ٢٠٢١، جراء دعاوى رفعها تباع
نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ احملقق العدلي، بيطار.

ــاوالت  ــة مبح ــات حقوقي ــا ومنظم د ذوو الضحاي ــدّ ويُن
ــار اعتُبر أحد  ــي انفج ــى العدالة ف ــول إل ــة الوص عرقل
ــبّب  ــي العالم وتس ــة ف ــر النووي ــارات غي ــر االنفج أكب

ــة ٦٥٠٠ آخرين. ــلّ وإصاب ــخصا على األق مبقتل ٢١٥ ش
ــرس إن بيطار  ــة فرانس ب ــؤول قضائي لوكال ــال مس وق
ــالء  ــرر إخ ــأ» وق ــف املرف ــي مل ــه ف ــتأنف حتقيقات «اس
ــم  ــار، ومنعه ــذ االنفج ــني من ــة موقوف ــبيل خمس س
ــؤوالن سابقان  ــوري ومس ــفر، بينهم عامل س من الس
ــفيق  ش ــابق،  الس ــارك  اجلم ــر  مدي ــا  هم ــأ  املرف ــي  ف
ــني. ــامي حس ــابق، س ــات الس ــر العملي ــي، ومدي مرع
ــني. موقوف ــر  آخ ــخصا  ش  ١٢ ــاك  هن ــزال  ي وال 

ــي، االدّعاء  ــؤول القضائ ــب املس ــا قرر بيطار، بحس كم
ــيون وقضاة  ــخاص جدد بينهم سياس على ثمانية أش
ــؤوالن أمنيان رفيعان هما املدير العام لألمن العام،  ومس
ــن الدولة، طوني صليبا. عباس إبراهيم، ومدير جهاز أم

ــية  ــوى السياس ــدة بالق ــة جي ــم عالق ــط إبراهي وترب
ــة  ــة املطالب ــود احلمل ــذي يق ــزب اهللا، ال ــا ح وخصوص
ــن الرئيس  ــا مقربا م ــا يُعد صليب ــار، كم ــة بيط بتنحي

ــرس.  ب ــس  لفران ــا  وفق ــون،  ع ــال  ميش ــابق،  الس
ــباب  ــؤول القضائي أيّ تفاصيل حول أس م املس ولم يقدّ
االدّعاء كما لم يكشف عن الشخصيات الستّ األخرى.

ــد  «مواعي ــه،  ذات ــدر  املص ــق  وف ــار،  بيط د  ــدّ وح
ــل  وأرس ــدد  اجل ــم  عليه ــى  ع املدّ ــتجواب  الس
ــات». اجللس ــد  مواعي ــم  لتبليغه ــرات  مذك
ــة االنفجار إلى  ــلطات اللبناني ــذ البداية عزت الس ومن
تخزين كميات ضخمة من نيترات األمونيوم داخل املرفأ 
ــبابه. من دون إجراءات وقاية، واندالع حريق لم تُعرف أس
ــدة كانوا  ــتويات ع ــؤولني على مس وتبني الحقا أن مس
ــاكنا. ــن املادة ولم يحركوا س ــى دراية مبخاطر تخزي عل
ــرى  أج ــار  «بيط أن  ــي  القضائ ــؤول  املس ــح  وأوض
ــتئناف  ــرار اس ــاذ ق ــى اتخ ــت إل ــة أفض ــة قانوني دراس
ــده». ض ــة  املرفوع ــاوى  الدع ــم  برغ ــات  التحقيق
ــى رئيس  ــام عل ــن ع ــر م ــل أكث ــى قب ــار ادع وكان بيط

ــابقني  س ووزراء  ــاب،  دي ــان  حس ــابق،  الس ــة  احلكوم
ــف فنيانوس  ــابقان، يوس ــغال الس ــم وزيرا األش بينه
ــن خليل.  ــابق، علي حس وغازي زعيتر، ووزير املالية الس
ــم وصليبا.  ــن إبراهي ــتجواب كل م ــا كان طلب اس كم
ــا  بعدم ــة  قضائي ــى  فوض ــي  ف ــك  ذل ــد  بع ــرق  وغ
ــرات  عش ــي  العدل ــق  احملق ــل  عم ــرت  حاص
ــف.  املل ــن  ع ــده  ي ــف  بك ــة  مطالب ــاوى  الدع
ــام بيطار  ــية حالت دون إمت ــالت سياس ــدم بتدخ واصط
ة أبرزها حزب اهللا،  ــية عدّ عمله، مع اعتراض قوى سياس
الالعب السياسي والعسكري األبرز في لبنان، على عمله 
يه. واتهامه بـ»تسييس» امللف، وصوالً إلى املطالبة بتنحّ

ــتئناف  ــؤال حول اس ــى س ــة» وردا عل ــة صعب «مواجه
ــني العام  ــي لألم ــاون السياس ــال املع ــات، ق التحقيق
ــني  لصحفي ــني،  االثن ــل،  اخللي ــني  حس اهللا،  ــزب  حل
ــون  ــرض أن يك ــذي يفت ــي ال ــوب القضائ ــذا الث إن «ه
ــاط  ــن النق ــر م ــرض للكثي ــف تع ــون، لألس ــض الل أبي
ــف املرفأ». ــا في مل ــرى قضائي ــا ما ج ــوداء، أحده الس

ــر مناصرون  ــام ٢٠٢١، تظاه ــن ع ــرين االول م ــي تش وف
ــي  ينتم ــي  الت ــل  أم ــة  حرك ــه  وحليفت اهللا  ــزب  حل
ــال  أعم ــا  تخللته ــل،  وخلي ــر  زعيت ــران  الوزي ــا  إليه
ــى. ــبعة قتل ــع س ــار أوق ــالق ن ــم إط ــف ث ــغب وعن ش
ــق، إذ امتنع  ــي عرقلة التحقي ــات عدة ف ــاركت جه وش
ــغلوا  ــع احلصانة عن نواب ش ــن رف ــابق ع ــان الس البرمل
ــح بيطار  ــؤولون عن من ــع مس ــة، وامتن ــب وزاري مناص
ــلطتهم،  ــني حتت س ــؤولني أمني ــتجواب مس اإلذن الس
ــرات التوقيف. ــذ مذك ــن تنفي ــوى األمن ع ــت ق وامتنع

ــار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة  ويعكس مس
ــهد  ــي لطاملا طبعت املش ــاب» الت ــن العق ــالت م «اإلف
ــاالت وانفجارات  ــه باغتي ــل تاريخ ــي بلد يحف العام ف
ــبة املتورطني فيها. ــاد، نادرا ما متت محاس وملفات فس

ــذي للمفكرة  ــة، املدير التنفي ــزار صاغي ــال احملامي ن وق
ــرح  ــر قانونية تُعنى بش ــة غي ــي منظم ــة وه القانوني

ــو أن  ــل اآلن ه ــا يحص ــرس إن «م ــس ب ــني، لفران القوان
ــالت من العقوبات». ــة اإلف هناك قاضيا يتحدى سياس
ــه  ل ــة تخوّ ــة قانوني ــرى مراجع ــار «أج ــح أن بيط وأوض
ــيُحدث جدال قانونيا واسعا  ــتئناف التحقيق، ما س اس
من دون شك، وستكون هناك تدخالت وضغط سياسي 
ــده  ــتخدم ض ــه ستُس ــك أن ــا «ال ش ــع»، مضيف بالطب
ــرة لوقف عمله». ــية وقانونية كثي ــائل سياس اآلن وس
ــة». صعب ــتكون  س ــة  «املواجه أن  ــة  صاغي ــر  واعتب
«يخافون من احلقيقة» ويأتي قرار بيطار استئناف حتقيقاته 
بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خالل 
ــار عن معلومات طلبها القضاء  زيارة هدفت لالستفس
ــأن مقتل  ــي الذي يجري حتقيقاً في باريس بش الفرنس
وإصابة فرنسيني في االنفجار. ويؤجج تعليق التحقيق 
ــية املتكررة غضب أهالي الضحايا  والتدخالت السياس
ــال بعثة  ومنظمات حقوقية تطالب األمم املتحدة بإرس
ــر التحقيق احمللي. ــتقلة، أمام تعث ــي حقائق مس تقص
ــدت والدها املوظف  ــي، التي فق ــت تاتيانا حصروت وقال
ــن  ــا، وكل م ــع مافي ــش م ــأ، «نعي ــراءات املرف ــي إه ف
ــا». املافي ــذه  ه ــى  إل ــون  ينتم ــار  بيط ــم  ــى عليه ادع
ــي  القاض ــتأنف  يس ألن  ــت  الوق ــان  «ح ــت  وأضاف
ــن  ــون م ــون ويخاف ــم متورط ــه.. جميعه ــار عمل بيط
وال  ــون  محصن ــم  «جميعه أن  ــرة  معتب ــة»،  احلقيق
ــتجواب». ــات االس ــيحضرون جلس ــم س ــد أنه أعتق
ــات  ــر وقف ــني واآلخ ــني احل ــا ب ــي الضحاي ــذ أهال وينف
ــا  ــق، آخره ــتئناف التحقي ــب باس ــات تطال واعتصام
ــبوع املاضي.  وأوقفت القوى األمنية قبل أكثر من  األس
ــبوع، وليام نون، الذي فقد شقيقه في االنفجار وهو  أس
ــم عائالت الضحايا. وأوقف نون  ثني باس أحد أبرز املتحدّ
ــبب تصريحات أدلى بها عبر شاشات التلفزة خالل  بس
ــير»  ــا إنهم قد يُقدمون على «تكس ــام، قال فيه اعتص
ــراحه الحقا بعد  ــدل. وأُطلق س ــر الع ــر» قص أو «تفجي

اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي الضحايا.

متابعة/ البينة الجديدة 
ــرز آلراء خبراء  ــه رويت ــتطالع رأي أجرت توقع اس
ــادات دول مجلس  ــجل اقتص اقتصاديني أن تس
ــذا العام يقدر  ــت منوا ه ــاون اخلليجي الس التع
بنصف معدل ٢٠٢٢ . وفسر اخلبراء االقتصاديون 
ــن توقعات  ــدات النفط م ــم بتضرر عائ توقعه
ــعار  بتباطؤ عاملي معتدل، حيث انخفضت أس
ــي القتصادات  ــام، وهي محرك رئيس النفط اخل
ــتوياتها  اخلليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مس
ــع أن تظل حتت  ــن املتوق ــي وم ــي العام املاض ف
ــن ضعف الطلب  ــام خملاوف م ــط هذا الع الضغ
بسبب ركود اقتصادي في االقتصادات الكبرى. 
ــط النمو اإلجمالي  ــن املتوقع أن يبلغ متوس وم
ــاون اخلليجي  ــادات دول مجلس التع ــي اقتص ف
ــام و٢٫٨ في املئة  ــذا الع ــي املئة ه ــت ٣٫٣ ف الس
ــتطالع  ــر االس ــبما أظه ــل، حس ــام املقب الع
ــع إلى ٢٣  ــن التاس ــرة م ــي الفت ــري ف ــذي أُج ال
ــن ٤٫٢ في  ــون الثاني، انخفاضا م ــن يناير كان م
ــابق. ــتطالع الس ــي املئة في االس ــة و٣٫٣ ف املئ

ــاث وكبيرة  ــة األبح وكتبت خديجة حق، رئيس
ــي الوطني،  ــارات دب ــي بنك اإلم ــني ف االقتصادي
ــذرا بالنظر إلى  ــام ٢٠٢٣ أكثر ح ــات لع «التوقع
ــن دول مجلس  ــة األضعف، لك ــة اخلارجي البيئ
ــى األرجح في  ــتمر عل التعاون اخلليجي ستس
ــى الكثير من االقتصادات  ــوق في أدائها عل التف

املتقدمة من حيث منو الناجت احمللي اإلجمالي».
ــني أنه من املتوقع أن يتباطأ منو  وأضافت «في ح
ــتمرار  ــذا العام، فإن اس ــاج النفط والغاز ه إنت
االستثمار لتعزيز القدرة اإلنتاجية في املنطقة 
ــاهمة  ــل القطاع يقدم مس ــأنه أن يجع من ش
إيجابية في الناجت احمللي اإلجمالي الرئيسي مرة 

أخرى في ٢٠٢٣».
وأظهر استطالع منفصل ل رويترز أنه من املتوقع 
ــت ٨٩٫٣٧ دوالر  ــعر خام برن ــط س أن يبلغ متوس
ــو ٤٫٦ باملئة من  ــل في ٢٠٢٣، أي أقل بنح للبرمي
متوسط ٩٣٫٦٥ دوالر في مسح أجري في تشرين 
ــط ٩٩ دوالرا للبرميل  ــن متوس ــل م ــي، وأق الثان

العام املاضي.
ــعودية،  ــهد الس ــن املتوقع أن تش ــال، م وتفصي
ــر اقتصاد في املنطقة وأكبر مُصدر  صاحبة أكب
ــبة ٣٫٤ باملئة هذا العام  ــط اخلام، منوا بنس للنف
ــورة  ــاوزة بص ــام ٢٠٢٤، متج ــي ع ــة ف و٣٫١ باملئ
ــبق  ــة األداء العام في املنطقة ككل. وس طفيف
ــجل اقتصاد اململكة منوا بوتيرة قياسية  أن س

بلغت ٨٫٨ باملئة في ٢٠٢٢.
ــجل النمو  ــع أن يس ــن املتوق ــارات، م ــي اإلم وف
ــة انخفاضا من  ــادي هذا العام ٣٫٣ باملئ االقتص
ــير التقديرات إلى  ــة العام املاضي. وتش ٦٫٤ باملئ
ــتنمو  مان والبحرين س ــر وعُ ــادات قط أن اقتص
ــة في ٢٠٢٣،  ــني ٢٫٤ و٢٫٧ باملئ ــدالت تتراوح ب مبع

ــراء في  ــار اخلب ــت ١٫٧ باملئة. وأش ــا الكوي بينم
ــن انخفاض  ــى أنه على الرغم م ــتطالع إل االس
ــي املرتبط بالنفط، فإن  منو الناجت احمللي اإلجمال
ــو غير النفطي متانة  ــن املتوقع أن يظهر النم م
ــي ٢٠٢٣. وتوقع احملللون أن تواصل االقتصادات  ف
ــية في منطقة اخلليج تسجيل فوائض  الرئيس
في حسابات املعامالت اجلارية بالنظر لالرتفاع 
أن  ــى  إل ــاروا  وأش ــط.  النف ــعار  ألس ــبي  النس

السعودية واإلمارات وقطر والكويت ستسجل 
ــابات  ــرات في فوائض حس منوا في خانة العش
ــتكون  ــي ٢٠٢٣، بينما س ــة ف ــالت اجلاري املعام
مان  ــلطنة عُ ــاد في س ــبة في خانة اآلح النس
ــات التضخم  ــا يتعلق بتوقع ــن. وفيم والبحري
ــه  فقد جاءت متواضعة لكنها في الوقت نفس
ــلطنة  ــاءت التوقعات األدنى لس ــة، وج متباين
ــان عند ١٫٩ باملئة واألعلى عند ٣٫١ باملئة في  عم

اإلمارات.
ــي أن تنمو  ــك الدول ــي، توقع البن ــام املاض والع
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة 
٦٫٩ باملئة في عام ٢٠٢٢ قبل أن تنخفض إلى ٣٫٧ 
ــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على  ــة في عام ــة و٢٫٤ باملئ باملئ
ــره  ــال البنك الدولي، في تقرير نش ــي.  وق التوال
في ٣١ تشرين األول/ املاضي، إن تخفيف القيود 
ــا والتطورات  ــة كورون ــبب جائح املفروضة بس
ــات (النفط  ــوق الهيدروكربون ــة في س اإليجابي
ي  ــي عامَ ــق تعافٍ قوي ف ــى حتقي ــاز) أدى إل والغ
ــس  ــاء دول مجل ــع أنح ــي جمي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ ف
ــي االقتصادي  ــي. وأدى التعاف ــاون اخلليج التع
ــداد إلى رفع  ــل اإلم ــات سالس ــوي واختناق الق
التضخم في دول مجلس التعاون اخلليجي إلى 
معدل بلغ ٢٫١ باملئة في املتوسط في عام ٢٠٢١ 
ــع البنك أن  ــام ٢٠٢٠. وتوق ــن ٠٫٨ باملئة في ع م
ــجل منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي  تس
ــام ٢٠٢٢ وأيضاً على  ا قويًا في ع ــا مزدوجً فائضً
ــط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط  املدى املتوس
ــجل رصيد املالية  ــا يُتوقع أن يس ــاز.m كم والغ
ــبة ٥٫٣ باملئة  ــدول اجمللس فائضاً بنس العامة ل
ــي إجمالي الناجت احمللي في عام ٢٠٢٢- وهو أول  ف
ــا يُتوقع أن  ــجل منذ عام ٢٠١٤- فيم فائض يُس
ــدول اجمللس إلى  ــزان اخلارجي ل ــل فائض املي يص

١٧٫٢ باملئة من إجمالي الناجت احمللي.

متابعة/ البينة اجلديدة 
أعلن عدد من كبار املسؤولني 
ــتقاالتهم،  اس ــني  األوكراني
امس الثالثاء، بعد ان كشفت 
ــن عمليات  ــائل اإلعالم ع وس
شراء إمدادات للجيش بأسعار 
ــا يعتقد،  ــا على م ــغ به مبال
ــلطات في  وفق ما ذكرت الس
وقت تواصل روسيا هجومها 

العسكري على البلد.
ــؤولني  املس ــني  ب ــن  وم
املستقيلني نائب وزير الدفاع 
ــابوفالوف  ش فياتشيسالف 
الذي كان مسؤوالً عن الدعم 
اللوجستي للقوات املسلحة 
ومساعد مدير اإلدارة الرئاسية 
ــينكو ونائب  ــو تيموش كيريل
ــي  أوليكس ــام  الع ــي  املدع

سيمونينكو.
ــي  األوكران ــس  الرئي وكان 
قبل  ــكي  زيلينس ــر  فولودميي

طلبا باالستقالة تقدم به نائب 
ــة،  الرئاس ديوان مكتب  رئيس 
بحسب  تيموشينكو،  كيريلو 

بيان صادر عن مكتب الرئيس.
ــزل  ع مت  ــان  البي ــي  ف ــاء  وج
ــو  كيريل ــينكو  تيموش
ــب  ــن منص ــش م فالدلينوفيت
ــس  ــب رئي ــس مكت ــب رئي نائ
ــاب  خلط ــا  وفقً ــا  أوكراني

االستقالة املقدم.
ــن في  ــينكو أعل وكان تيموش
ــابق امس الثالثاء، أنه  وقت س
ــس فولودميير  ــن الرئي ــب م طل
ــني  االثن ــس  أم ــكي  زيلينس

إعفاءه من مهامه.
ــى  عل ــينكو  تيموش ــب  وكت
ــرام  تيليغ ــلة  املراس ــق  تطبي
أشكر رئيس أوكرانيا فولودميير 
زيلينسكي على الثقة وفرصة 
ــام بأفعال صاحلة كل يوم  القي
ــب وكالة  ــة، بحس وكل دقيق

رويترز.
وفي وقت سابق ، قال الرئيس 
ــرات في  ــي، إن التغيي األوكران
ــب العليا في احلكومة  املناص
ــتتم خالل  ــم س ــي األقالي وف

يوم.
ــكي في خطابه  وقال زيلينس
ــور هناك بالفعل  الليلي املص
ــب..  باملناص ــق  تتعل ــرارات  ق
ــوم والبعض اآلخر  بعضها الي
غدا.. في ما يتعلق باملسؤولني 
ــتويات في  على مختلف املس
ــوزارات والهياكل احلكومية  ال
ــك  وكذل ــرى،  األخ ــة  املركزي
ــي منظومة  ــم وف ــي األقالي ف
الرئيس  ــون.وكان  القان ــاذ  إنف
ــابق  ــي تعهد في الس األوكران
مبكافحة الفساد على جميع 
املستويات وسط سلسلة من 
املزاعم بتلقي رشى وممارسات 

مشبوهة.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــدت أن اكتب  ــة التي اعت ــذه الزاوي ــني وفي ه ــني متتاليت    ملرت
ــت  فيها أعمدتي الصحفية قلت وبلغة عربية فصيحة ليس
ــير بأن ظاهرة الكالب السائبة حتتاج  فيها ألغاز أو حتتاج تفس
ــتفحل وعندها نقف  ــة قبل أن تس ــول جذرية وفوري ــى   حل ال
ــي املتواصل على  ــتمرار طرق ــي األيدي أمامها، وإن اس مكتوف
ــق العوائل العراقية  ــكلة باتت تؤرّق الناس وتُثير هلع وقل مش
ــة، هو القلق  ــني أو العائدين من املدرس ــا الذاهب على أطفاله
ــذي يكمن في اآلثار اخلطيرة  ــذي ينتاب املواطنني صراحة وال ال
ــالل عضاتها   ــذه الكالب من خ ــبّب بها ه ــة التي تتس واملميت
ة الكبرى  ــب) ، والطامّ لَ ــل هو ( داء الكَ ــي تنقل فايروس قات الت
ــبق أن أثرتها هي أن أغلب  ــة جديرة باإلنتباه وس وهذه مالحظ
ــة ال يتوفر لديها  ــل حتى األهلي ــفيات احلكومية ال ب املستش
ــفة  ــالج اخلاص بهذا الداء القاتل ما يؤدي الى وفيات مؤس الع
وضحايا أغلبهم أطفال ورمبا حتى كبار جرّاء مهاجمة الكالب 
ــق املتروكة أو  ــم تعد تتواجد في املناط ــائبة لهم والتي ل الس
ــكنية أو في مناطق الطمر الصحي  البعيدة عن االماكن الس
ــوارع تعجّ باملارة أو  أو حافات املدن بل صرنا نراها تتجوّل في ش
الساحات املهمة في قلب العاصمة بغداد أو بالقرب من ابواب 
املدارس أو الدوائر احلكومية .. ولعل من يراجع احصائيات وزارة 
ــوف  ــوادث بهذا اخلصوص س ــجل احل ــتعرض س الصحة ويس
ــف امام ارقام صادمة اغلبها حاالت وفاة .. ولعل ماحصل  يتوق
ــوم ( ٢٢ /١ / ٢٠٢٣)  ــراً في مدينة املوصل احلدباء وحتديداً ي مؤخ
ــرب حيث هاجمت كالب ضالّة  ــي احلادثة األعنف وحتى األغ ه
ــت مواقع  ــادهم ويومها ضجّ ــت اجس ــاالً صغارا ونهش أطف
ــى الذين نقلوا الى  ــل االجتماعي بصور األطفال اجلرح التواص
ــؤول  ــفيات وهم في حالة ذعر وهلع. ويقول مس أحد املستش
ــفى املوصل العام الدكتور ( فهد  قسم الطوارىء في مستش
ات الكالب يومها  ــعود) أن عدد األطفال الذين تعرّضوا لعضّ س
ــم الطوارىء وكانت اصاباتهم تتراوح  كانوا (٩) أدخلوا الى قس
ــت حالتهم  ــم كان ــديدة وإن (٣) منه ــطة والش ــني املتوس ماب
ــة املتمثلة  ــادات احليوي ــث مت اعطاؤهم املض ــداً حي حرجة ج
لَب وإن هؤالء ال بد أن يخضعوا  ــاص املضاد لداء الكَ باملصل اخل
ــهر .. أن هذه احلادثة وما  ــبوعية على مدى ش ألخذ جرعات اس
سبقها وما سيحصل هي مبثابة ناقوس خطر يجب أن نقرعه 
ــمعه كل من يعنيه األمر ألجل اتخاذ مايلزم من  بقوة كي يس
ــة البيطرة العامة  ــن الظاهرة وأعني هنا مديري اجراء للحدّ م
وكل اجلهات الساندة األخرى .. وأقول ايضاً أن الواجب يقتضي 
ــائبة في مكان  ــعة جلمع تلك الكالب الس القيام بحملة واس
ــوان اذا طالبنا  ــاة حقوق احلي ــرض علينا دُع د كي ال يعت ــدّ مح
ــعر اخلطر ويعي بأن حياة  بقتلها، وأكيد أن اجلميع بات يستش
ــواء أكان طفالً أم شيخاً .. رجالً .. أم أمرأة  ــان العراقي س االنس
.. فتاةً أم شاباً هي أهم بكثير من كالب ضالة، وأنه من املعيب 
ــى  ــى يتفرّج على التل .. وعس ــتعصي احلل ويبق ــاً أن يس حق
ــم أو وقر كي ال يضطرنا  ــمع من في أذنيه صم هذه املرة أن يس

للكتابة بالقلم العريض.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
@NN@Úr€br€a@Ò�ä‡‹€

@NN@Újˆbé€a@l˝ÿ€a@Ú‹ÿífl
_›ßa@Ûñ»nça@›Á

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــاد في العراق قد وصلت  ــبة الفس    اليختلف اثنني على أن نس
ــكوت عنها ،وجعلت منه  ــتويات قياسية الميكن الس الى مس
خاليا سرطانية تنهش بجسد الدولة العراقية ، ادى الى تهريب 
اكثر من ٣٥٠ مليار دوالر الى خارج العراق خالل اكثر من ١٧ عاما 
ــديد اقول اخفقت جميع احلكومات السابقة  ــف الش ، ولالس
بحسم هذا امللف الشائك واملعقد الذي كان يفتقر خللق االرادة 
ــية وتغليب مصلحة الدولة واملصلحة الوطنية على  السياس
ــة واحلزبية ، فتجار االزمات  ــخصية والفئوي بقية املصالح الش
متواجدون دوما في جميع االوقات ولديهم القدرة والنفوذ وقوة 
ــق نوايا دنيئة  ــوق لتحقي ــتثمار مضاربات الس التأثير على اس
ــي على املكاسب واملصالح ،  تصب في خانة الصراع السياس
ــعر صرف الدوالر  ــن يطلع على موضوع ارتفاع وانخفاض س وم
ــا ذهبت  ــل احلكومي كم ــل العام ــم يكن بفع ــيجد بأنه ل س
ــبب رؤية  ــض اجلهات للترويج ملثل هذا الكذبة ، بل كان بس بع
ــة املالية  البنك الفيدرالي االميركي بضرورة ان تذهب السياس
والنقدية في العراق ملواكبة دول العالم املتقدم في هذا املضمار 
ــة وواقعية مبكافحة  ــوة اولى الجراء اصالحات حقيقي ، كخط
الفساد عن طريق التحول الى حوكمة الدولة واالنظمة الرقمية 
ــل من حجم االنهيار الذي نخر  التي تراقب حركة االموال وتقل
ــل الدولة.من الضروري جداً ان ال يكون هنالك انصات  ادق مفاص
ــاول تقويض اجلهود احلكومية الرامية  لبعض االصوات التي حت
حلل هذا امللف ، بل االهم من ذلك هو االستماع لصوت احلكمة 
ــة الدولة، من خالل  ــاً للدفاع عن هيب ــل الذي يذهب دوم والعق
ــات الذين يريدون  ــرفاء ودعاء بناء دولة املؤسس الوطنيني والش
ــاهم بإجتاه صناعة رأي عام يستهدف  التصدي ملن يذهب ويس
االمن القومي واالستقرار ، في محاولة لتقزمي دور العراق بني دول 
املنطقة، بل من الغريب واملستهجن ان يذهب البعض لتوجيه 
االتهامات غير املبررة التستند الدلة واقعية منطقية او علمية 
ــبباتها،  ــة حيثياتها ومس ــل الولوج الى عمق االزمة ودراس قب
فعملية انضمام العراق لهذه املنصة سيواجه قطعاً صعوبات 
ــى عندما تتحقق  ــنراها جتن ــادئ االمر، ولكن ثمار ذلك س في ب
ــد من تهريب العملة  ــاد واحل اوال خطوات جناح مبكافحة الفس
ــتعادة  ــكيل مجلس اس كمرحلة اولى نذهب من خاللها لتش
االموال املهربة. من الضروري توخي احلذر من الثرثرة االلكترونية 
ــعى الى توزيع  ــائل االعالم االصفر الذي يس التي هي احدى وس
ــي داخل االصوات االعالمية التائهة ، لضرب  االعالم االنغماس
ــاتها، من خالل  ــس واملتبنيات التي تدعم الدولة ومؤسس االس
ــوء على ملف  ــليط الض ــادة الزخم والضغط االعالمي وتس زي
ــتهداف للجهود  ــة اس ــدوالر ،ومحاول ــرف ال ــعر ص تقلبات س
ــياً ،  ــاول جتييره سياس ــات التي حت ــن بعض اجله ــة م احلكومي
 Cuttle ــة خللق مجتمع قطيع ــق عصى الرأي العام ومحاول لش
ــاهم  ــناد ويس ــمع ويطيع،يعرقل من عملية االس Society يس
ــات  ــي عرقلة اجلهود احلكومية الرامية العادة الثقة مبؤسس ف

الدولة ومطبخ صنع القرار.
انتهى ..

ــا يلفظ من قول اال لديه  ــارج النص / االية الكرمية تقول ( وم خ
رقيب عتيد).

عمر الناصر 

رأي

@‚˝��«�aÎ@â¸ÎÜ�€a
_AÔçb����‡��Ã��„¸a

ÚÓ”aä»€a@Ú�iaä€a@Âfl@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@�€@äÌÜ‘mÎ@äÿë@ÒÖbËë
lbé„˛a@·‹«@’ÓqÏmÎ@ÉÌâdn‹€@

ÒÜÓyÎ@Ú€ÎÜi@ÜÓíÌÎ@fiÎÖ@âbÓË„aÎ@ÚÌÎÏ‰€a@läßa@Ü«Ï∂@d�j‰nÌ@Ô„bÃœ˛a@pbÓôbÌä€a@%b«

Ôˆb‰rnça@fibj‘nça
ÜÌÏé€a@ø@\25@ÔvÓ‹Å^@›�j€@

Ô��ˆb��ö��‘��€a @tâ�a @ûä��»��fl @Äb��n��n��œa @NNÚ���‰���ç @H150I @Â���fl @ä��r��◊˛ @ÖÏ��»��m @pb��Ó��‰��n��‘��fl

ــة  العراقي ــة  الرابط ــت  منح
للتأريخ وتوثيق علم االنساب 
ــن العربي  ــراق والوط ــي الع ف
ــكر وتقدير للزميل  شهادة ش
ــذي  التنفي ــر  التحري ــس  رئي
ــدة «عبد  ــدة البينة اجلدي جلري
ــاً  تثمين ــي»  البيات ــرة  الزه
ــرة  اخلي ــود  للجه ــراً  وتقدي
ــة  خلدم ــث  احلثي ــعي  والس
ــخ من خالل  ــاب والتأري األنس
البحوث والدراسات املنهجية 
ــوم  العل ــذه  به ــة  املتعلق
االنسانية واإلجتماعية. ونقل 
ــداوي»  احملم ــادق  «ص ــل  الزمي
ــتاذ  عضو الرابطة حتيات األس

«محمد جبر هاشم احملمداوي» 
األمني العام للرابطة العراقية 
للتأريخ وتوثيق علم األنساب 
ــن العربي  ــراق والوط ــي الع ف
ومتنياته جلريدة البينة اجلديدة 
والنجاح  ــدم  التق ــن  باملزيد م
ــة ..  ــيرتها الصحفي ــي مس ف
ــها  (البينة اجلديدة) وعلى رأس
ــس التحرير ( عبد  ــل رئي الزمي
ل تقديرها  الوهاب جبار) تسجّ
وشكرها لهذه املبادرة وتتمنى 
م واالزدهار  للرابطة املزيد التقدّ
ــاطها  في عملها املبدع ونش
الدؤوب من خالل إقامة الدورات 

اخلاصة بعلم األنساب .

متابعة / البينة الجديدة 
تداولت وسائل إعالم، تنبؤات عالم الرياضيات 
ــتهر  ــي محمد صديق أفغان، الذي اش األفغان
ــدد مصير العالم حتى عام  بتنبؤات مثيرة حت

٢٠٥٨ من خالل معادالت رياضية.
ــي  ــي وف ــات األفغان ــم الرياضي ــؤات عال تنب
ــرتها موقع ”إن تي في “ الروسي،  مقابلة نش
ــأن  ــهير عن توقعاته بش ــدث العالم الش حت
ــك مصير  ــي أوكرانيا، وكذل ــة ف ــرب اجلاري احل
ــات املتحدة واالحتاد األوروبي، واحتماالت  الوالي

ــوب حرب نووية. تنبؤات عالم الرياضيات  نش
ــب  ــرب األوكرانية وحس ــول احل ــي ح األفغان
ــادالت الرياضية التي يؤكد أنها صحيحة  مع
ــبة تتجاوز  ومتتلك قدرة على توقع األمور بنس
ــول في احلرب  ــال إن نقطة التح ــة، ق ٨٠ باملئ
ــام ٢٠٢٥.  وأضاف: ”لن  ــتبدأ ع ــة س األوكراني
ــام ٢٠٢٧.  ــى في ع ــوة عظم ــى أمريكا ق تبق
ــي أوكرانيا“، وفي  ــوف تنتصرون (الروس) ف س
ــاباته الرياضية  هذا الصدد، لفت إلى أن حس

تؤكد أن روسيا تسير في الطريق الصحيح.

متابعة / البينة الجديدة 
جتمع العشرات من اجلالية العراقية 
في السويد، ، الستقبال الالعب اآلي 
ــود الرافدين  ــع أس ــل، املتوج م فاض

بلقب خليجي ٢٥ بالبصرة.
ــل  ــتقبال حاف ــل باس ــي فاض وحظ
ــة، لدى وصوله  من اجلماهير العراقي
ــط إطالق األغاني  مطار يوتبوري، وس
الشعبية، ابتهاجا مبا قدمه الالعب 
ــاركتهم اخلليجية.  ــالؤه في مش وزم
ــاال كبيرا  احتف ــة  اجلالي ــتنظم  وس
ــم فيه دعوة  ــة يوتبوري، يت في مدين
ــني العراقيني احملترفني بالدوري  الالعب
السويدي «اآلي فاضل، أمير العماري، 
ــق  ــالوة على املنس ــني»، ع ــوان أم ري
ــد عماد.  ــي للمنتخب محم اإلعالم
ــود الرافدين بحصد  وحظي إجناز أس
ــة الرابعة، بأصداء  النجمة اخلليجي

ــة  العراقي ــة  اجلالي ــدى  ل ــعة  واس
ــرة في مختلف مدن السويد  املنتش
وأوروبا.   يذكر أن ثالثي العراق احملترف 
ــات  ــدم مباري ــويدي، ق ــدوري الس بال
ــي، في  ــب العراق ــع املنتخ ــرة م كبي
بطولة خليجي ٢٥، وساهم بشكل 

فعال في التتويج باللقب.

متابعة / البينة الجديدة 
ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي ــح  افتت
األعلى، القاضي فائق زيدان ، معرضاً 
ضم مقتنيات أثرية وتراثية قضائية 

ضمن عصور مختلفة.
ــح  ــدان، افتت ــاء ، أن زي ــر القض وذك
ــنوية  ــى هامش االحتفالية الس عل
ــاء العراقي  ــة ليوم القض السادس

معرض (اإلرث القضائي).
ــرض  املع ــات  محتوي أن  ــاف  وأض
ــات قضائية تراثية  تضمنت مقتني
تعود إلى أكثر من ١٥٠ سنة تتضمن 
ــخا عن لقى  ــرارات قضائية ونس ق
ــنونة، عشتار، اورمنو،  أثرية متثل (اش
ــجالت  ــى س ــة ال ــي) اضاف حموراب
قضائية قدمية عمرها اكثر من مئة 

سنة كتبت باخلط العثماني.
ــدوا إعجابهم  ــور اب ــع أن احلض وتاب
باملعرض الذي يشير الى مدى عراقة 

وريادة القضاء في بالد الرافدين.
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متابعة / البينة الجديدة 

ــدا أقرب الى  ــرية أب ــم تكن البش ل
نهاية العالم منها، بحسب إعالن 
ــاء التي تدير  ــن مجموعة العلم م

«ساعة القيامة» في واشنطن، .
ــاعة منتصف  ــت الس ــات توقي وب
ــعني ثانية، وهي املدة  الليل إال تس
ــروع  ــدء العمل باملش األقل منذ ب
ــة احلرب العاملية  الرمزي بعد نهاي

الثانية.
ــل ٢٠٢١، كانت  ــذ منتصف لي ومن
«ساعة القيامة» تشير إلى أن ١٠٠ 
ثانية تفصلنا عن «نهاية العالم»، 
ــرفون عليها،  ــادر املش ــل أن يب قب
ــر العد التنازلي  ــاء، إلى تغيي الثالث
ــن  لنهاية العالم ألول، مرة منذ ش
ــيا حربها على أوكرانيا، وإثارة  روس
مخاوف من كوارث نووية، بعد عام 

ــدة عبر  ــهد كوارث طبيعية ع ش
أرجاء الكوكب.

التي أسسها  ــاعة،  الس وتشكل 
ــتاين، وباحثون  العالم ألبرت أينش
ــيكاغو عام ١٩٤٧،  ــن جامعة ش م
ــرية  ــدى اقتراب البش ــا مل مقياس
ــا اقتربت  ــر ذاتها، وكلم ــن تدمي م
الساعة من بلوغ منتصف الليل، 

زادت فرص اندثار البشرية. 

 Bulletin of the» وأسست منظمة
ــدي  ــى أي Atomic Scientists»، عل
ــاهموا في  ــذرة الذين س ــاء ال علم
تطوير األسلحة النووية األميركية 
ــروع  ــم «مش ضمن ما يعرف باس
مانهاتن»، الذي قدم أول قنبلة ذرية 
ــم يتمكنوا  ــم، ألنهم ل ــى العال إل
ــة وراء  ــر الكامن ــن جتاهل اخملاط م
ــا ذكرته صحيفة  عملهم، وفقا مل

«ذا إندبندنت».  

ــيس  ــدف وراء تأس ــم أن اله ورغ

ــاعة في البداية كان قياس  الس

ــلحة  ــرية وفقا لألس اندثار البش

ــع في وقت  ــة، إال أنه توس النووي

الحق ليواجه كل التحديات التي 

تواجه البشرية. وحتتضن جامعة 

شيكاغو األميركية الساعة في 

إحدى ردهاتها. 

متابعة / البينة الجديدة 

ــن  م ــة  مجموع ــرت  انتش
ــات  منص ــر  عب ــئلة  األس
ــن  ع ــي،  االجتماع ــل  التواص
ــهير  ثروة اليوتيوبر القزم الش
ــد وحجمها، كما  عزيز األحم
ــن ما إذا  ــاءل املتابعون ع تس
ــب  ــا أم ال. وبحس كان متزوج
ــر  اليوتيوب أن  ــني  ــث، تب البح
الراحل عزيز األحمد لم يتزوج، 
ــر فيها  ــي ظه الت ــع  واملقاط
ــات، كانت للدعابة  رفقة فتي
وكسب املشاهدات حيث إنه 
لم يتزوج أبدا، بحسب موقع 

رؤيا.
ــح  تت ــم  ل ــه  ثروت ــأن  وبش
ــات أو أرقام دقيقة عن  معلوم

حجمها، إال أن البعض ذهبوا 
للقول بأنه كسب الكثير من 
ــاهدات  املش بفضل  ــوال  األم
القياسية التي كان يحققها 
ــه على منصات  من فيديوهات
ــناب  التواصل االجتماعي (س
ــا  وأيض ــوك  ت ــك  وتي ــات  ش

فيسبوك وانستغرام).

ــو  الفيدي ــع  مقاط ــى  وحتظ
ــا عزيز األحمد  التي يظهر به
ــعودي يزن  رفقة صديقه الس
متواصلة  ــة  مبتابع ــمر،  األس
ــل رواد مواقع التواصل  من قب

االجتماعي.
ــز األحمد في  ــل عزي وكان يُط
مقاطع مصورة قصيرة، يكون 
فيها رفقة يزن األسمر؛ ويقوم 
ــة وفكاهية  ــات طريف بتصرف

تشد انتباه متابعيه إليه.
ــزم  الق ــر  اليوتيوب ــي  وتوف
ــد،  األحم ــز  عزي ــهير  الش
ــب ما  اخلميس املاضي، بحس
ــعودي يزن  ــر صديقه الس ذك
األسمر في مقطع فيديو نال 
تفاعال واسعا بني مستخدمي 

السوشيال ميديا.


