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أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
ــوداني ، أن تأمني عمل الشركات  الس
األجنبية في العراق هو التزام مبدئي 
ــة العراقية.وقال  ــدى احلكوم وثابت ل
ــس  ــس مجل ــي لرئي ــب اإلعالم املكت
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــوزراء ، إن رئي ال
ــوداني، أجرى زيارة  محمد شياع الس
إلى مجموعة قادة األعمال الفرنسية، 
ــال وأصحاب  ــال أعم ــي تضم رج الت
ــية كبرى، وذلك على  ــركات فرنس ش
هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة 
ــوداني  ــر الس ــية باريس.وذك الفرنس
ــان، أن  ــب البي ــاء، بحس ــالل اللق خ
زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العالقة 
ــراكة  ــي ارتقت إلى ش ــة، الت الثنائي
ــتراتيجية بني البلدين، مؤكدا، أن  اس

ــتراتيجية ميثل  ــراكة االس اتفاق الش
إطار تعاون في كل اجملاالت.وأضاف، أن 
دخول الشركات الفرنسية إلى العراق 
ــاً،  ــراراً صائب ــيكون ق ــتثمار س لالس
مبينا، أن زيارتنا لفرنسا ولدول العالم 
ليست بروتوكولية، إمنا زيارة مدروسة 
تستهدف حتقيق شراكات اقتصادية 
ــد  أك ــة،  الطاق ــال  مج ــي  جادة.وف
السوداني، أن احلكومة تضع استثمار 
الغاز املصاحب والطاقة املتجددة في 
ــتثمارية  األولوية، فضالً عن فرص اس
ــاع البتروكيمياويات  ــي قط ــرى ف أخ
ــد والصلب. ــل واحلدي ــي النق وقطاع

وتابع، أن احلكومة العراقية تعمل منذ 
اليوم األول على حتسني بيئة األعمال 
ــالح هيكلي  ــراق، وإجراء إص ــي الع ف
ــال، فضالً  ــاع امل ــاد وقط ــي االقتص ف
ــاد،  ــن جديتها في مكافحة الفس ع

ــيرا إلى، أن تأمني عمل الشركات  مش
األجنبية في العراق هو التزام مبدئي 
ــع  وقّ ــا  ــة. كم ــدى احلكوم ل ــت  وثاب
ــدداً من مذكرات  ــا، ، ع العراق وفرنس
ــة باريس.وذكر  ــم في العاصم التفاه
ــس الوزراء ، أنه  املكتب اإلعالمي لرئي
ــاء  ــع مذكرة تفاهم إلنش ــرى توقي ج
والعلمية  ــة  الطبي ــاث  لألبح ــز  مرك
ــط مبراكز  ــل، يرتب ــي جامعة املوص ف
األبحاث العلمية في فرنسا، ومبنحة 
ــع مذكرة  ــرى توقي ــية، كما ج فرنس
تفاهم ثنائية في إطار اإلعالن العراقي 
ــراث،  والت ــار  اآلث ــة  حلماي ــي  الفرنس
يشتمل على تقدمي اخلبرات والدعم 
ــبيل صيانة  ــي والعلمي في س الفن
ــارت  ــار العراقية وحمايتها.وأش اآلث
ــع مذكرة تفاهم  إلى، أنه جرى توقي
أخرى تتعلق بالتطوير الدبلوماسي، 

ــج التدريب،  ــرات، وبرام ــادل اخلب وتب
ــار إدارة العالقات  ــراكة في إط والش
ــات  البعث ــي  ف ــل  والعم ــة  الدولي
الدبلوماسية. وبحث رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، مع 
ــركات الفرنسية الكبرى  ممثلي الش
ــرادارات تخصصية  ــراق ب ــد الع تزوي
ــب  املكت ــر  وذك ــة.  ــرات مقاتل وطائ
ــي  ــوزراء ، ممثل ــس ال ــي لرئي االعالم
ــرى  ــية، وج ــس الفرنس ــركة تال ش
خالل اللقاء البحث في تزويد العراق 
ــات  لالرتفاع ــة  تخصصي ــرادارات  ب
العالية والواطئة، مبا يؤمن مسارات 
الطيران املدني والعسكري، مبختلف 
االرتفاعات، وتأمني األجواء العراقية 

من الطيران غير املصرّح به.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــيون  ــاً للجميع سياس ــات واضح  ب
كانوا أم مواطنني بأن السبيل لتقدم 
العراق ونهوضه من كبوته وانطالقه 
ــموخ  ــة عالية وش ــو األمام بثق نح
ــة  وطني إرادة  ــر  بتواف إال  ــار  وازده
ــة ومؤمنة .. مؤمنة أصالً بأن  مخلص
ــد أن ينهض ويتعافى  هذا العراق الب
ــتقبله  ــن كل جروحه ويصنع مس م
ــإن اخلروج من  ــن هنا ف ــرق .. وم املش
ــت القاع  ــن حت ــم أو م ــق املظل النف
ــك باجترار األمنيات و  اليتحقق كذل
ــعارات  «بالونات الهواء» واطالق الش
ــا عبر خطط  ــة.. وأمن ــة الطنّان الرنّان
ــادر على  ــدة وفعل ق ــة وواع طموح

ــود الذي البديل  ــق االجناز املنش حتقي
عنه بعد سنوات طويلة من االخفاق 
والفشل والتعثر الذي أسهمت فيه 
ــيئاً  م ش حكومات متعاقبة لم تقدّ
ــه وال لهذا  ــر ب ــعب يفخ ــذا الش له
الوطن كي يتباهى مع بقية األوطان 
ــول أن  ــة فنق ــر صراح ــن أكث .. ولنك
ــاء احلكومات العراقية  معظم رؤس
ــة وعربية  ــابقة زاروا دوالً أجنبي الس
ــف  وعقدوا أتفاقيات ولكن مع األس
ظلت مجرد حبر على ورق ولم يتحقق 
منها شيء على أرض الواقع العملي 
ــوزراء احلالي «محمد  ولكن رئيس ال
ــذه املرة  ــوداني» عازم ه ــياع الس ش
على تغيير ما اعتدنا عليه واألنطالق 
ــيس مرحلة جديدة قائمة  نحو تأس

على أساس إيجاد مشتركات مابني 
ــه العربي واألقليمي  العراق ومحيط
ــد األتفاقيات  ــي من خالل عق والدول
ــأنها أن تُسهم في بناء  التي من ش
ــتثمار ثرواته خير  ر العراق وأس وتطوّ
ــتثمار في كل مجال من اجملاالت  أس
ــداً مايتعلق بالطاقة  وامليادين وحتدي
ــات التعدينية وبناء  والغاز والصناع
ــارة  زي ــل  ولع ــة  العمالق ــاريع  املش
السوداني خالل فترة وجيزة الى كل 
ــر على  ــا إال مؤش ــن املانيا وفرنس م
ــتباق الزمن  ــى اس ــرار واضح عل إص
ر ..  ــوّ ــب العالم املتط ــاق برك واللح
ــور إذاً يختلف وكما  ــذه املرة الناط ه
ــون اعطِ اخلبز خلبازته والعافية  يقول
ــات  األتفاقي أن  ــم  نع  .. ــج  بالتداري

ــراكات الستراتيجية  الثنائية والش
ــركات العالم حتتاج  ــع كبريات ش م
ــى االرض كي  ــق العملي عل للتطبي
تصبح يانعة وتعطي ثمارها مبكراً 
.. وأن على اجلميع مسؤولني وشعب 
وكل عراقي أن يعمل كل من موقعه 
على تأمني وتوفير الظروف اإليجابية 
ــي  وف ــة  العاملي ــركات  الش ــل  لعم
املقدمة من ذلك تهيئة ظروف أمنية 
ــتقرة ألن رأس املال كما يقولون  مس
ــؤازرة احلكومة مطلوب  ــان وأن م جب
اآلن بغية إعانتها في إجناز ما عليها 
ــتحقاقات السيما  من واجبات واس
ــي البناء  ــق بعمليت ــك التي تتعل تل
ــد أن اليد الواحدة ال  واإلعمار .. وأكي

تصفق.
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ال بناء .. وال استثمار .. وال استقرار .. بوجود السالح اِّـنفلت .. اِّـستقبل اِّـشرق يتحقق باالستقرار 

افتتاح السفارة اِّـغربية َّـ بغداد امس السبت
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ــوكالء بأكثر من مليوني كيس  ــت وزارة التجارة ، جتهيز ال اعلن
ــن العام  ــة األولى م ــن مخصص احلص ــني لتوزيعها ضم طح
ــركة العامة لتصنيع احلبوب  ــركة الش احلالي. وقال مدير الش
ــرة انتاج  ــاك تصاعد في وتي ــماعيل النداوي ، إن هن ــد اس خال
وجتهيز الوكالء مبادة الطحني وذلك من خالل التعاون والتنسيق 
مع شركة جتارة احلبوب وتوفيرها الكميات الالزمة من خلطات 
ــة مبا يؤمن حاجة احملافظات إلكمال عملية إنتاج وتوزيع  احلنط

احلصة املقررة.

بغداد /
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ــس  ام ــي،  امن ــدر  ــاد مص اف
السبت، بأن مجهولني قاموا 

بحرق ادارة مدرسة في بابل.

ــة  لـ«البين ــدر  املص ــال  وق
ــني  «مجهول إن  ــدة»  اجلدي
قاموا بحرق ادارة مدرسة مع 
االمتحانية  ــر  الدفات ــع  جمي

في ناحية ابي غرق مبحافظة 
ان  ــى،  ال ــار  بابل».واش
ابتدائية  «املدرسة مختلطة 

ومتوسطة واعدادية».
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ــليمانية،  ــي محافظة الس ــد ف  عق
ــبت، اجتماع بني للحزبني  امس الس
ــي  الدميقراط ــيني  الرئيس ــني  الكردي
ــي  الوطن ــاد  واالحت ــتاني،  الكردس
ــل  حل ــداً  متهي ــك  وذل ــتاني،  الكردس
ــية  السياس ــات  واخلالف ــاكل  املش
ــث ان «وفد  ــة بني اجلانبني حي القائم

ــتاني  احلزب الدميقراطي الكردس
وصل السليمانية وبدء االجتماع 
مع االحتاد الوطني الكردستاني»، 
ــاع األول  ــا ان «هذا االجتم مبين
ــاع دام ٣  ــد انقط ــن نوعه بع م
ــاع  ــهر».وأضاف، أن «االجتم أش
سيبحث األوضاع الداخلية في 
واملستجدات  ــتان  كردس إقليم 

على الساحة السياسية العراقية».
ويضم وفد الدميقراطي الكردستاني 
ــي، ومحمود  ــر أمينك ــن: جعف كال م
ــتوان  وبيش هورامي،  وهيمن  محمد، 
صادق، وأوميد صباح بينما يضم وفد 
اإلحتاد الوطني، قوباد طالباني، ودرباز 
ــو مامند، ودارا رشيد،  ــركوت، وآس س

وأمني بابا شيخ.

ــس القضاء األعلى في بيان  ذكر املكتب اإلعالمي جملل
ــس مجلس القضاء  ــة اجلديدة» أن «رئي ــه «البين تلقت
األعلى القاضي فائق زيدان، استقبل امس السبت وزير 
خارجية اململكة املغربية ناصر بوريطة والوفد املرافق 
ــبل التعاون  ــاف البيان، أن «الطرفني بحثا س له».وأض
بني البلدين في االختصاص القضائي وإمكانية توقيع 
ــارات القضائية  ــادل الزي ــادل احملكومني وتب ــرة تب مذك

للمختصني في البلدين الشقيقني».
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ــس مجلس النواب،  حدد رئي
ــوم    ــي، الي ــد احللبوس محم
األحد، موعداً النتخاب رؤساء 
ونوابهم،  ــة  النيابي ــان  اللج
فيما وجه بتقدمي كتاب شكر 
ــوزراء  ــس مجلس ال ــى رئي إل
ــكادر احلكومي.وذكر بيان  وال
للدائرة اإلعالمية للمجلس،   
ــدد اليوم    ــي، ح أن «احللبوس
االحد موعداً لشروع اللجان 

النيابية بانتخاب رؤساء لها 
ــة اخرى،  ــن جه ونوابهم».م
إلى «تقدمي  اشار احللبوسي، 
ــكر  مجلس النواب كتاب ش
ــام للقوات  ــد الع ــى القائ ال
مجلس  ــس  ورئي ــلحة  املس
ــي  احلكوم ــكادر  وال ــوزراء  ال
ــس  ــرة ورئي ــظ البص ومحاف
ــم  ــدم لدوره ــرة الق ــاد ك احت
ــداد لبطولة  ــي االع املميز ف
ــي بكرة القدم  اخلليج العرب

ــي محافظة  ــي اقيمت ف الت
ــرة وجلهودهم املبذولة  البص
ــكل الفت  ــا بش ــي جناحه ف
ــرفة  مش ــورة  ص ــس  عك
ــن العراق».وفي  ــة ع وايجابي
ــوم، رفع  ــابق من الي وقت س
مجلس النواب جلسته رقم 
ــنـة التشريعية  (٣) من الس
ــل  الفصـــ ــة/  الثاني
ــي  والت األول،  ــريعـــي  التش

عقدت بحضور ١٩٩ نائباً.
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بابل /

بغداد /
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ــة حتقيق  ــي محكم ــال قاض ق
ــا  بقضاي ــة  اخملتص ــرخ  الك
ان  ــر)  جعف ــاء  (ضي ــة  النزاه
بعض السياسيني املهمني في 
ــون التدخل في  ــراق يحاول الع
ــاء او التأثير على  ــل القض عم
اجراءاته من خالل ارسال كتب 
او عبر وسائل االعالم وان بعض 
هؤالء يحاولون التشويش على 
القضايا املعروضة امام القضاء 
ــب التدخالت تكون في  وان اغل
واملالي  االداري  ــاد  الفس جرائم 
ــرة.واضاف  مباش ــر  غي ــرق  بط
جعفر في حوار متلفز مع قناة 

الشرقية الفضائية.

تفاصيل موسعة ص«٣»

بغداد /

بغداد /



البينة الجديدة / حمودي عبد غريب 
 اقامت نقابة الفنانني العراقيني مبقرها العام 
ــق ٢٦ / ١/ ٢٠٢٣   ــرم  املواف ــوم اخلميس املنص ي
ــي داخل  ــان الراحل عل ــة للفن ــة تأبيني جلس
ــهر. وقد   الذي وافاه االجل  يوم ١٩ من هذا الش
ــن زمالء الراحل ممن عاصروه  حضرها العديد م
ــيرته  ــني طيلة مس ــن الفنان ــوا معه م وعمل
ــود مضت ومن  ــد خلمس عق ــي متت ــة الت الفني
احملبني واملعجبني به. وقد ادار اجللسة الفنان ( 
مازن محمد مصطفى) حيث رحب    بالضيوف 
ــورة  ــوف لقراءة س ــة  ثم الوق ــن كاف احلاضري
ــى روح فقيدهم  ..ومت عرض   ما عل الفاحتة ترحّ

فيلم وثائقي عن الفنان للراحل يتتاول موجزا 
ــيرته الفنية  ..ثم جاءت   كلمة   نقيب  عن س
ــني العراقيني الدكتور جبار جودي حيث   الفنان
جاءت فيها كلماته املؤثرة واحلزينة والتي أوضح 
فيها اخلسارة الكبيرة  لفقدان فنان  وجنم من 
ــط  ــرح والتلفزيون حيث اهتز الوس جنوم املس
ــاول ما فقدته  ــر املفاجئ وتن ــي بهذا اخلب الفن
ــباب  ــن ٨٠ فنانا عراقيا ألس ــة   ألكثر م احلرك
ــة املاضية  ..و  ــنوات الثالث مختلفة خالل الس
بفقدانه خسرنا طاقة كبيرة ال تعوض ..وحتدث 
العديد من الفنانني وحملت كلماتهم العتب 
ــن إهمال  ــان الراحل م ــق بالفن ــى ملا حل واألس

ــه وما عانى من مصاعب في رحلته مع  لصحت
ــل) عاش فقيرا  ــرض موضحني إن ( علي داخ امل
ــة  هم  ومات فقيرا ..ومن املتحدثني في اجللس
ــال : كان  الراحل  ــي حيث ق ــران التميم د. عم
جنما متألقا  في معظم األعمال التي  كتبتها 
ــا  وموهبته الفذة وامتاز بعصاميته   وأخرجته
ــا خلوقا.. ــه فنانا ملتزم ــزة النفس  وعرفت وع
ــن  خضير ابو  ــاءت كلمات زمالئه اآلخري ثم ج
ــان دعدوش   ــاس ود.حيدر منعثر و د.إحس العب
وماجد ياسني وزهير محمد رشيد وحسني علي 
صالح ود. جبار محيبس.وكان محور كلماتهم 
ــش ويعاني من   ــد ان الفنان العراقي مهم يؤك

ــية حيث  ــيما املعيش ــروف الصعبة الس الظ
ــور كان لها تأثير  ــة االعمال وانخفاض األج قل
ــلبي واضح في حياة الفنان العراقي ..وجاء  س
ــد الدكتور  ــب الفنانني حيث  أك ــرد  من نقي ال
ــاك مؤمتر خاص  ــيكون هن ــار جودي انه س جب
ــي لتنظيم ما يليق بالفنانني كافة  العادة   وفن
ــس  ــم وعملهم وكرامتهم ووضع أس حقوقه
مهنية عالية تنظمها جلنة متخصصة لوضع 
رادع أمام كل من يؤذي كرامة الفنان من حيث 
األجور في اعمالهم الفنية ووضع حد للتعمد 
والتقصير  بإهمالهم مستقبال.وختم مجلس 

العزاء بقراءة سورة الفاحتة .

بغداد / البينة الجديدة  
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
اجلمعة املاضي، عن توفر منح دراسية للطلبة 
ــر املقاعد لغير العراقيني، فيما  األجانب وتوفي
أشارت إلى أن عملية تقييم اجلامعات تتم وفق 
ــال املتحدث  ــات العاملية.وق ــر التصنيف معايي
باسم الوزارة حيدر العبودي، إن «الوزارة أعلنت 
عن توفر منح دراسية للطلبة األجانب وتوفير 
ــني، وهذه تقاس  ــد للطلبة غير العراقي املقاع

ــة للجامعات».وأضاف  ــعة الدولي عليها الس
العبودي أن «عملية تقييم اجلامعات تتم وفق 
ــر التصنيفات العاملية التي تتواجد بها  معايي
اجلامعات العراقية»، مشيراً إلى أن «(السعة) 
ــبة منها تقاس على نسبة وجود  الدولية نس
ــيني الدوليني، وكل  ــبة التدريس ــة ونس الطلب
ــدى اجلامعات العراقية، إذ  املعطيات متوفرة ل
ــات العراقية،  ــد طلبة أجانب لدى اجلامع يوج
وكذلك تدريسيني».ولفت إلى أن «اجلامعات لم 

ــا على النطاق احمللي، ألنها  يعد يقتصر عمله
في النتيجة تخضع للمعايير العاملية، وبهذا 
ــوطاً  ــات العراقية ش ــت اجلامع ــاه قطع االجت
إيجابياً فيه على مستوى استقطاب الطلبة 
ــل لتقدمي  ــة للتفاع ــق بيئ ــيني وخل والتدريس
جميع احللول».وأكد أن «هناك جهوداً تتضافر 
ــمية  ــات الرس ــة من املؤسس ــا مجموع فيه
إلعطاء التأشيرة إلى الطلبة والتدريسيني من 

أجل إكمال العمل املشترك إلجناح املهمة».
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البصرة / البينة الجديدة
مبناسبة مرور عامني على انطالق املشروع.اقامت هيأة 
ــبة مرور عامني  ــاو الكبير، احتفالية مبناس ميناء الف
على انطالق االعمال في املشروع، وقد تخللها تكرمي 
ــي،  للمدير العام  الدكتور املهندس فرحان الفرطرس
بدرع امليناء لدوره الكبير في اجناح املشروع.وشهدت 
ــني  ــة كذلك تكرمي مجموعة من املهندس االحتفالي
ــودا كبيرة ودفعت  ــالكات املميزة التي قدمت جه وامل

بعجلة العمل في املشروع إلى األمام.

بابل / البينة الجديدة / علي شريف
ــة بابل املهندس عقيل احلمداني عن قرب  أعلن مدير مجاري محافظ
ــمل  ــبكات اجملاري الصوب الكبير الذي يش ــروع ش البدء بتنفيذ مش
اجلهة اليسرى لشارع ( ستني ) بعد إكمال خارطة العمل ملد شبكات 
الصرف الصحي.وقال املهندس احلمداني: أن العمل باملشروع سيبدأ 
ــهر شباط املقبل وسيخدم عددا كبيرا من املناطق داخل  منتصف ش
ــني / العسكريني) وغيرها من  ــاتذة / املهندس املدينة من بينها ( األس
ــبكات الصرف الصحي. املناطق األخرى التي تعاني من عدم وجود ش

واضاف:ان  املشروع سينفذ من قبل إئتالف مكون من خمس شركات 
ــون دوالر وان مدة  ــة تصل الى(٢٩٧ ) ملي ــة  رصينة وبكلفة مالي عاملي
ــتعمل على متابعة  العمل هي ( ٩٠٠ ) يوم وأن مديرية مجاري بابل س
ــروع اخلط  ــدس احلمداني ان مش ــكل كامل.وبني املهن ــروع بش املش
ــبكات الصرف الصحي  ــبة ١٠٠٪ ولم يبق إال مد ش ــل أجنز بنس الناق
ــكل  ليكون اخلط الناقل جاهزا للعمل وأن احلكومة احمللية تعوّل بش
ــني في هذه  ــينهي معاناة املواطن ــروع كونه س ــر على هذا املش كبي
ــارع  ــتاء وخصوصاً ش املناطق التي تعاني الفيضانات في فصل الش

ستني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتمرة لقطعات الشرطة االحتادية  ضمن اجلهود األمنية املس
ــالمة  ــالح بيد الدولة لضمان أمن وس الرامية إلى حصر الس
ــرطة  ــذت قوة من اللواء األول الفرقة األولى ش املواطنني ، نفّ
ــة تفتيش في  ــتخباري عملي ــنودة باجلهد االس ــة مس احتادي
ــط ٤ بنادق  ــفرت عن ضب ــاء) ، أس ــة (النهروان- اخلنس منطق
مختلفة ، مسدس ، صاروخي قاذفة ، قنبرتي هاون ١٢٠ ملم، 
ــي الثالث الفرقة  ذت قوة من اللواء اآلل ــياق ذاته نفّ وفي الس
اآللية شرطة احتادية مع مفرزة من استخبارات اللواء ، عملية 
ــفرت العملية عن  تفتيش في منطقة (كويريش) ببغداد، أس
ــنكوف، مسدسني، ،  ضبط رمانتني هجومية، بندقية كالش
١١٠ اطالقات أسلحة مختلفة األنواع ، مت ضبط جميع املواد 

والتعامل معهم اصولياً .

بغداد / البينة الجديدة
ــط املهندس  ــة لتوزيع كهرباء الوس ــركة العام ــرأس مدير عام الش ت
ــد ,مؤخراً إجتماعاً موسعاً في مقر الشركة العامة  ــمير راش عالء س
الكائن في بغداد ضم كالً من مديري أقسام الشؤون الفنية و الشؤون 
ــة و العالقات و اإلعالم   ــة و اخملازن املركزي ــة الداخلي ــة و الرقاب التجاري
ــة في خطة العام  ــة بعض الفقرات املهم وتضمن اإلجتماع مناقش
٢٠٢٣ مبا فيها مشاريع فك اإلختناقات التي تتضمن احملطات الثانوية 
ــة و املتنقلة , و كذلك مغذيات اجلهد ٣٣ ك.ف. و مغذيات اجلهد  الثابت
ــي يقوم بها  ــالل الدعوات الت ــد من خ ــة التعاق ــك آلي ١١ ك.ف. و كذل
ــاريع بصيغة مناقصات  ــؤون التجارية و كذلك طرح املش قسم الش
ــدور الرقابي في  ــيراً إلى ال ــر عنها في الصحف احمللية مش يتم النش
ــر مفصلة عن جميع  ــالل إعداد تقاري ــركة من خ جميع مفاصل الش
ــا أكد على آلية إدخال و إخراج  ــركتنا كم التفاصيل اخلاصة بعمل ش
ــة باإلدخال و اإلخراج  ــتندات اخلاص املواد من و إلى اخملازن مبوجب املس
حرصاً منه  على إستقبال فصل صيف ٢٠٢٣ بأفضل صورة تقدم من 

خاللها اخلدمات اجلمة للمواطنني خدمة للصالح العام .

بغداد / البينة الجديدة

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، 
أن الشبكة الوطنية فقدت (٧٥٠٠)٠ 
ميكاواط في األيام املاضية بسبب 
ــاز اإليراني ما أدى  تقليل واردات الغ
إلى تراجع ساعات التجهيز، وفيما 
كشف عن خطة طموحة لتحسني 
واقع املنظومة في الصيف املقبل، 
أشار إلى أن حصة محافظة كربالء 
ــرة  مذك ــاريع  مش ــن  م ــة  املقدس
التفاهم املوقعة مع شركة سيمنز 
ــاء محطة  ــتكون إنش ــة س األملاني
ــال فاضل  ــة ٤٠٠ ميغاوط.وق بطاق
ــمية،  ــح للوكالة الرس ــي تصري ف
ــة   للوقوف  إنه «زار كربالء املقدس
ــدمي اخلدمات في  ــتوى تق على مس
ــة اخلطة  مجال الكهرباء ومناقش

التي أعدتها الوزارة للصيف املقبل 
ــي  الت ــتراتيجية  االس ــاريع  واملش
ــة واالطالع  ــتنفذ داخل احملافظ س
ــل  العم ــع  مواق ــى  عل ــا  ميداني
ــدمي  ــوزارة وتق ــوادر ال ــاء بك وااللتق
ــر ومنح الصالحيات  الدعم املباش
املباشرة حلل املشاكل واملعوقات».
ــهدت جولة  ــاف، أن «الزيارة ش وأض
في العتبات املقدسة لالطالع على 
ــدد من  ــة ع ــا ومناقش احتياجاته
املشاريع التي ستنفذها الوزارة مع 
العتبة احلسينية ومن بينها إنشاء 
ــاواط  (٢٠٠) ميغ ــة  ــة بطاق محط
بالطاقة الشمسية».وأشاد  تعمل 
ــالء  ــظ كرب ــود محاف ــل بجه فاض
ــوزارة داخل احملافظة  لدعم دوائر ال
ــي  ــات الت ــن املعوق ــر م ــل كثي وح
ــع، أن «الزيارة  ــرض عملها.وتاب تعت

ــة موضوع  تضمنت كذلك مناقش
الوزير  حصص احملافظات وسيعقد 
غداً اجتماعاً للوقوف على أسباب 
ــاد  وإيج ــات  باحملافظ ــاءات  االنطف
ــأنها»، الفتاً إلى أن «وزارة  حلول بش

ــة طموحة  ــا خط ــاء لديه الكهرب
ــل حلول  ــا قب ــى إجنازه ــل عل تعم
ــع  ــني واق ــل لتحس ــف املقب الصي
ــع املدن».وحول  ــز في جمي التجهي
التجهيز  ــاعات  ــع س تراج ــبب  س

ــام األخيرة أوضح فاضل، أن  في األي
ــة الوطنية فقدت (٧٥٠٠)  «املنظوم
ميغاواط بسبب تقليل واردات الغاز 
ــبة  ــنها بنس ــي ونأمل حتس اإليران
ــتعود  ــالل ١٢ يوماً حيث س ٣٠٪ خ
ــواردات تدريجياً وصوالً إلى جتهيز  ال
كامل حصة العراق مبوجب االتفاق 
التفاهم  مع طهران».وحول مذكرة 
مع سيمنز وحصة كربالء املقدسة 
منها قال وزير الكهرباء: إن  مذكرة 
ــيمنز التي  ــركة س التفاهم مع ش
ــوزراء  ــارة رئيس ال ــالل زي ــت خ وقع
ــدداً كبيراً  ــت ع ــا تضمن ــى أملاني إل
ــاريع التي ستكون حصة  من املش
ــة بطاقة  ــا بناء محط كربالء منه
ــي طور  ــي اآلن ف ــاواط وه ٤٠٠ ميغ
ــنوقع  ــي وس ــي واملال ــداد الفن اإلع

العقود في الفترة املقبلة».

بغداد / البينة الجديدة
ــناوي، امس  ــة صالح احلس ــف وزير الصح كش
ــمولني  االول اجلمعة، عن امتيازات جديدة للمش
بقانون الضمان الصحي تخص أجور املراجعات 
ــاع اخلاص، وفيما توقع موعد  والعمليات بالقط
ــار إلى تسجيل أكثر (٣٠)  ــروع بتنفيذه، أش الش
ألف مواطن في برنامجه حتى اآلن.وقال صالح   ، 

إن «الهدف األساسي من قانون الضمان الصحي 
ــر القادرة على دفع قيمة  ــو حماية الفئات  غي ه
اخلدمات الصحية والذي نسميه بالدفع الكارثي 
ومتكينها من استخدام ما تنفقه على الصحة 
في توفير املتطلبات واخلدمات األساسية األخرى 
ــكن».وأضاف،  ــرب واملالبس والس كاملأكل واملش
ــتتبنى دفع جزء  ــة الضمان الصحي س أن «هيئ
ــف العالجية في القطاع  غير قليل من التكالي

ــق القانون  ــتقوم وف ــمولني إذ س ــاص للمش اخل
ــادات واخملتبرات  ــف العي ــن تكالي ــع ٥٠٪ م بدف
واألشعة والتحليالت، و٧٥٪ من أجور العمليات».
ــة االجتماعية  ــمولني بالرعاي ــح أن «املش وأوض
ــيتضمنهم هذا القانون مبرحلته األولى  ومن س
سيكونون تقريباً معفيني بنسبة  ٪ ٩٨ من كلف 

اخلدمات الصحية».

بغداد / البينة الجديدة

ــتاذ رزاق محيبس  ــر النقل األس ــتعرض   وزي اس
السعداوي، في اجتماع مهم مع رئيس مجلس 
ــوداني،  ــياع الس ــد ش ــدس محم ــوزراء املهن ال
وبحضور عدد من املدراء العامني في وزارة النقل، 
ــاة اجلافة. ــروع القن ــي مش ــل العمل ف تفاصي
وترأس دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد 
صص  شياع السوداني مؤخراً، االجتماع الذي خُ
ــارية  االستش ــركة  الش ــور  بحض ــروع،  للمش
ــروع،  ــة) املكلفة بإعداد تصاميم املش (اإليطالي
ــاريع  املش ــد  أح ــة  اجلاف ــاة  «القن أن  ــدا  مؤك
اإلستراتيجية التي تركز عليها احلكومة».وقال 
ــالل االجتماع، إن هناك  رئيس مجلس الوزراء خ
ــروع  ــي تنفيذ املش ــراع ف ــرورة ملحة لإلس «ض

ــروع  «املش أن  ــا  مضيف ــل»،  املراح ــار  واختص
ــيحقق عائدات وفوارق نوعية  ــتراتيجي س اإلس
تغني االقتصاد العراقي».من جهته، أكد   الوزير 
ــعداوي، أن مشروع  ــتاذ رزاق محيبس الس األس
ــاريع الوزارة  ــكل واحدا من أبرز مش التنمية يش
ــعي الوزارة إلى تأمني  في العام ٢٠٢٣، مؤكدا س
تخصيصات مالية كافية للمشروع في املوازنة 
ــروع القناة اجلافة  العامة. وقال معاليه، إن مش
سيحقق «نهضة اقتصادية في عراقنا اجلديد»، 
ــرق بالغرب  ــط الش ــيعمل على رب ــا أنه س كم
ــر اللقاء  ــة الدولة. وحض ــرادات خزين ويعظم إي
ــيد  ــادة مدير عام موانئ العراق الس كلٌّ من الس
ــام اخلطوط اجلوية  ــي ومدير ع فرحان الفرطوس
العراقية كرمي كاظم حسني ومدير عام السكك 

احلديد يونس خالد جواد.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــري، اجلمعة  ــر داود الغري ــارة أثي ــل وزير التج فصَّ
ــة التموينية  ــروع البطاق املاضي ، إيجابيات مش
ــيطبق بعد النجف  اإللكترونية، وفيما أكد أنه س
األشرف في جميع احملافظات، أشار إلى أنه سيمنع 
ــمول.وقال  ــب ويقلل إجراءات اإلصدار والش التالع
الغريري لوكالة األنباء الرسمية، إن «الوزارة باشرت 
ــاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووفق  ما ورد في  تطبيق
ــوزاري بالتحول  ــاج ال ــي واملنه ــج احلكوم البرنام
ــرع وقت  ــى األمتتة اإللكترونية للمعامالت بأس ال
ــروع  ــح، أن «الوزارة بادرت بإطالق مش ممكن».وأوض

ــف  ــي النج ــة ف ــة اإللكتروني ــة التمويني البطاق
األشرف كمرحلة أولى ومت استنفار الطاقات بغية 
ــول االلكتروني كنموذج  ــريع إنهاء ملف التح تس
ــار،  ــى جميع احملافظات».وأش ــم بعد ذلك عل يعم
ــة الورقية الى  ــة التمويني ــى أن «حتويل البطاق إل
الكترونية سيضمن للوزارة إيصالها ملستحقيها 
ــال عن ضمان رصانة  ــكل دقيق، فض وتوزيعها بش
البيانات عن املواطنني وحقهم في استالم احلصة 
ــام الكتروني  ــق نظ ــة له وف ــة اخملصص التمويني
ــيختصر  ــب، إضافة الى أنه س ــق مينع التالع دقي
إجراءات اإلصدار والشمول وإمتام عمليات احلجب 

ــة وبالتالي  ــطب االلكتروني ــل والفرز والش والنق
ــتغرق  ــيوفر على املواطنني عناء معامالت تس س
ــة التموينية  ــهراً».وأضاف، أن «خدمة البطاق أش
ــتكون عبر تطبيق الكتروني على  االلكترونية س
املوبايل وستحقق عدة أهداف منها ترصني قاعدة 
ــة للمواطن  ــدمي أفضل خدمة ممكن ــات وتق البيان
ــتحقيها».ولفت،  ــواد ملس ــان وصول هذه امل وضم
ــروع  ــى تعميم املش ــعى ال ــوزارة تس ــى أن «ال إل
ــتنفار  ــيتم اس ــي محافظات العراق كافة، وس ف
ــركات الوزارة مع طاقات احملافظات،  الطاقات بش

من أجل إجنازه بأسرع ما ميكن».
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد وزير اخلارجية فؤاد حسني، امس السبت، أن عالقة العراق 
مع املغرب ستشهد عهداً جديداً من التفاعل الدبلوماسي. 
ــد الصحاف ، إن  ــم وزارة اخلارجية أحم ــال املتحدث باس وق
ــر اخلارجية فؤاد  ــني وزي ــات معمقة جرت ب ــة مباحث «جول
حسني ونظيره املغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة»، الفتاً 
ــى أن «اجلانبني أكدا على أهمية انعقاد اللجنة العراقية  ال
ــي وإيجاد  ــاور السياس ــتركة وتعميق التش املغربية املش
ــية البلدين وعبر  ــات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماس آلي
ــن أكدا أيضاً  ــاور».وأضاف الصحاف، أن «الوزيري ــة التش آلي
على أن خطوة مملكة املغرب في افتتاح سفارتها ستكون 
ــات التاريخية  ــجم وحجم العالق ــراكة تنس منطلقاً لش
ــددا على أهمية  ــيراً الى أن «اجلانبني ش بني اجلانبني»، مش
ــات متعددة  ــن اآللي ــادل الدعم ضم ــي وتب ــاون الثنائ التع
ــتعكس  ــاً متبادالً، وأن العالقة س ــهد دعم األطراف ستش
الطموحات االستثمارية والتنموية للبلدين».ولفت الى أن 
ــهد  ــني أكد أن العالقة مع املغرب ستش ــر فؤاد حس «الوزي
ــي»، مبيناً أن «العراق  جيالً جديداً من التفاعل الدبلوماس
ــؤدي دوراً محورياً في املنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة  ي
ــدوره، أكد وزير اخلارجية املغربي «أهمية حتفيز  األفريقية».ب
ــل الصعوبات أمامها وفق األُطر  العالقة االقتصادية وتذلي
ــاف، أن «امللتقيات لرجال األعمال  ــع الصح القانونية».وتاب
ــوارها بني  ــتأخذ مش ــني بغداد والرباط س ــتثمرين ب واملس
ــياحة»،  ــمل تفعيل قطاع الس البلدين، وأن املباحثات تش
ــتركة بني بغداد والرباط ستكون  ــوق املش منوهاً بأن «الس

إطاللة النفتاح أبعد». 

ــي  ممثل ــدَ  وف ــى  التق ــا  ــاف، كم وأض
ــو الفرنسية، حيث جرى  شركة داس
ــراق بطائرات  ــد الع ــي تزوي البحث ف
ــوة اجلوية  ــال املقاتلة لصالح الق راف
ــون املدنية  ــة، وطائرات فالك العراقي
ــي،  ــي العراق ــران املدن ــح الطي لصال
ــوزراء وفداً  ــس مجلس ال ــى رئي والتق
ــة  ص ــاص املتخصّ ــركة ايرب ــل ش ميث
ــاول اللقاء  ــران، وتن ــات الطي بصناع
ــران  طي ــم  تدعي ــي  ف ــث  التباح
ــات مقاتلة  ــي مبروحي ــش العراق اجلي
ــاءة قواتنا  ــة، مبا يرفع كف صي وتخصّ
ــا فلول داعش  ــة في مالحقته األمني
ــدود العراقية.  ــة وحماية احل اإلرهابي
ــوزراء محمد  وبحث رئيس مجلس ال
ــركة  ــوداني، مع ممثّل ش ــياع الس ش
ــروع قطار  ــتوم ترانسبورت مش الس
االعالمي  املكتب  ــر  املعلق.وذك بغداد 
ــوداني التقى  لرئيس الوزراء ، أن  الس
في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً 
ــبورت  ــتوم ترانس ــركة الس ــل ش مثّ
اخملتصة بقطاع النقل، وشهد اللقاء 
ــروع قطار  ــث في تفعيل مش التباح
ــؤاً،  ــه تلك ــذي واج ــق ال ــداد املعل بغ
ــي عرقلت تنفيذه. وأهم العقبات الت

ــاق على إجراء  ــاف، أنه جرى االتف وأض
ــداد قريباً  ــمة في بغ مباحثات حاس
ــل النهائية  ــل تقرير التفاصي من أج
ــن  أعل ــا  كم ــروع.  باملش ــي  للمض
ــس مجلس الوزراء، محمد  مكتب رئي
ــع مذكرتي  ــوداني ، توقي ــياع الس ش
ــني العراق  ــنجار ب تفاهم للتراث وس
ــا.وذكر املكتب ، أن السوداني  وفرنس

ــة  ــاء امس االول ، رئيس ــى، مس التق
ــورن، في مقر  ــا إليزابيث ب وزراء فرنس
ــالل زيارته  ــك خ ــوزراء، وذل ــة ال رئاس
ــا التي تستغرق  الرسمية إلى فرنس
ــان، أن اللقاء  ــاً واحداً.وأضاف البي يوم
ــهد التباحث في توطيد العالقات  ش
ــني البلدين الصديقني، عبر  الثنائية ب
ــادل في مجاالت  ــة التعاون املتب تنمي
ــاز  ــتثمار الغ ــط واس ــة والنف الطاق
ــز التعاون  ــب، فضالً عن تعزي املصاح
ــة وفي  ــل والثقاف ــاالت النق ــي مج ف
ــة وصيانة اآلثار.وتابع، أن  مجال حماي
ــره وزراء اخلارجية والنفط  اللقاء حض
والصناعة واملعادن والثقافة باإلضافة 
ــى رئيس هيئة النزاهة وأمني بغداد. إل

ــاء  ــد اللق ــرت بع ــان ج ــح البي وأوض
ــرة تفاهم إعالن  ــم توقيع مذك مراس
نوايا بشأن التراث بني العراق وفرنسا. 
ــب العراقي وزير  وقّع املذكرة من اجلان
ــا  ــار، فيم ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ل  وقّعها من اجلانب الفرنسي وزير حتوّ

الطاقة الفرنسي.وأكمل بالقول كما 
ــا تتعلق  ــرة إعالن نواي ــع مذك مت توقي
مبستشفى سنجار، حيث وقّعها عن 
ــراق وزير اخلارجية فيما وقّعها من  الع
ــول الطاقة  ــي وزير حت اجلانب الفرنس
ــي. وأكد رئيس الوزراء محمد  الفرنس
ــوداني ، مواصلة العمل  ــياع الس ش
ــن  ــادة تضم ــراكات ج ــل ش ــن أج م
ــالح االقتصادي. ــراق حتقيق اإلص للع
ــدة على  ــي تغري ــوداني ف ــال الس وق
ــا قبل  ــر» «وقعن ــي «تويت ــابه ف حس
ــرون اتفاقية  ــا والصديق ماك قليل ان
ــتراتيجية التي تضع  ــراكة الس الش
ــاون بني  ــق التع ــيع آف ــة لتوس خارط
ــف اجملاالت».وتابع:  ــا، في مختل بلدين
ــنواصل العمل مع االصدقاء من  «س
ــن للعراق  ــراكات جادة تضم أجل ش
ــالح االقتصادي والتنمية  حتقيق اإلص
ــمنا وخططنا  رس ــتدامة، كما  املس
في البرنامج احلكومي». على صعيد 
ــدت وزارة اخلارجية ، أن العراق  آخر اك

ــترداد األموال املهربة عبر  يسعي الس
توقيع مذكرات التفاهم مع محيطه 
ــدث  املتح ــال  واالقليمي.وق ــي  الدول
ــاف ، إن  ــوزارة احمد الصح ــم ال باس
ــية العراقيّة تعمل بأذرع  الدبلوماس
ــاح العراق على  ــددة لتعزيز انفت متع
والدولي،ونعمل  ــي  االقليم ــه  محيط
ــتجابة وطنية  بدأب عالٍ لتحقيق إس
تنسجم ومتطلبات املرحلة الراهنة، 
مؤكدا أن  دبلوماسية القوى الناعمة 
ورؤيتنا،ونتوافر على مصادر  ــارنا  مس
ــركاء  ــع ش ــي م ــا للمض ة تؤهلن ــوّ ق
ــارة  زي أن  ــاف  وأصدقائه.واض ــراق  الع
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
الى باريس نقلت العالقة الثنائية إلى 
أفق ستراتيجي متعدد املصالح.وأكد 
ــترداد  ــا للبيان، أن إس ــاف وفق الصح
األموال واملمتلكات العراقية،والعمل 
على زيادة شراكات العراق عبر توقيع 
ــف  ــي مختل وف ــم  التفاه ــرات  مذك
إليه.وتابع،  ــعى  نس القطاعات،هدف 

أن وزير اخلارجية فؤاد حسني اكد على 
ــتراتيجية متعددة  ــراكات س عقد ش
ــتثمار الوطنيَّة.  وتنويع لبوابات االس
وفي التطورات ايضاً نفت وزارة العدل 
ــجون  ــود حاالت تعذيب في الس ، وج
ــام االصالحية. وذكرت  التابعة لالقس
ــذي نثمن كل  ــت ال ــوزارة، في الوق ال
ــق املعايير  ــود املبذولة في حتقي اجله
ــان  االنس ــوق  حق ــة  حلماي ــة  الدولي
ــدة وخصوصاً  ــع االصع ــى جمي وعل
ــجنية، نتابع ببالغ  في االقسام الس
ــاءات واملالحظات  ــي االدع االهمية ف
ــة  ــجون التابع ــص الس ــكل مايخ ب
ــدت على عدم وجود  لوزارة العدل.وأك
حاالت التعذيب في السجون التابعة 
اتخذت  ــي  ــام االصالحية، وه لالقس
ــتتخذ اجراءات صارمة بحق كل  وس
ــرق مبادئ حقوق  من تثبت ادانته بخ
ــة. االصالحي ــر  الدوائ ــي  ف ــان  االنس
وتابعت ومن باب حرصنا على حماية 
ــجناء والتحقيق في كل  حقوق الس

ــل جلاناً  ــأن، سنرس ــاء بهذا الش ادع
حتقيقة الى سجن الناصرية للوقوف 
ــوزارة، جلنة  ال ــت  ــى صحتها.ودع عل
ــب  ــة والنائ ــان النيابي ــوق االنس حق
واملفوضية العليا حلقوق االنسان، إلى 
ــة للوقوف على  ــجن الناصري زيارة س
ــاءات واالطالع على  صحة هذه اإلدع
ــي اتخذتها وزارة العدل  االجراءات الت
ــاكات. على صعيد  لردع كافة االنته
ــس مجلس النوب  ــد نائب رئي آخر أك
ــاخوان عبداهللا ، وجود جهة داخل  ش
ــة تتحكم بقرارات  ائتالف إدارة الدول
ــد من إقليم  ــة االحتادية بالض احملكم
ــد اهللا ، إن اجلهة  ــتان. وقال عب كردس
التي وجهت وزيرة املالية بعدم تنفيذ 
ــال  ــرار مجلس الوزراء املتعلق بارس ق
٤٠٠ مليار دينار كمستحقات شعب 
كردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً 
ــتحقات  بتوقيع على دعوى ضد مس
أقليم كردستان وتقدميه بإسمه دون 
ــها  قراءة مضمونه.وأضاف، هي نفس

التي أمرت احملكمة اإلحتادية بأن يكون 
ــال  ــول الدعوى ومنع إرس قرارها بقب
ــه  وج أي  دون  ــم  األقلي ــتحقات  مس
حق، مبينا أن اجلهة تسببت بإرتفاع 
أسعار صرف الدوالر من خالل تهريبها 
ــك اجلهة  ــارج البالد.وتابع، تل ــى خ إل
ــها التي أمرت احملكمة اإلحتادية  نفس
بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون 
ــتان.  ــاز في أقليم كردس النفط والغ
ــا للبيان، أن اجلهة  واكد عبد اهللا وفق
نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية 
ــعب العراقي وتوحدت  ومكونات الش
ــعر باخلطر وتهديد  ــم باتت تش رؤياه
ــعى الى زعزعة  مصاحلها، لذلك تس
اإلستقرار والعمل على خلق املشاكل 
ــح  املصال ــتهداف  وإس ــات  واألزم
ــني مكونات  ــع ب ــي جتم ــة الت الوطني
ــيرا الى أن الغريب من  ــعب، مش الش
ــذا أن أدوات هذه اجلهة هي جزء  كل ه
ــتدرك أن  ــف إدارة الدولة.واس من حتال
التاريخ يشهد كل األنظمة احلاكمة 
ــود من الزمن  ــي العراق وعلى مر عق ف
ــقطت  ــم الثورة س ــا محاك ــا فيه مب
ــى  ــم عل ــم وحتاوزه ــة إعتدائه نتيج
حقوق الدستورية والشرعية لشعب 
ــا كبير بالقوى  ــتان.وتابع، أملن كردس
ــركائنا في  ــية الوطنية وش السياس
ــوا  موقفهم الواضح  ــن أن يبين الوط
ــعب  ملنع مثل هذا اإلنتهاكات ضد ش
ــد اهللا البيان،  ــم عب ــتان. وخت كردس
مهما حاولوا ستبقى جبال كردستان 
ــعبها شامخة وصامدة  وقيادتها وش

بوجه أي عدوان.

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
ــق الكرخ  ــة حتقي ــي محكم ــال قاض ق
اخملتصة بقضايا النزاهة (ضياء جعفر) 
ــي  ــني ف ــيني املهم ــض السياس ان بع
ــي عمل  ــل ف ــون التدخ ــراق يحاول الع
ــى اجراءاته من  ــر عل ــاء او التأثي القض
خالل ارسال كتب او عبر وسائل االعالم 

ــويش  ــؤالء يحاولون التش ــض ه وان بع
ــة امام القضاء  ــى القضايا املعروض عل
ــون في جرائم  ــب التدخالت تك وان اغل
ــر  غي ــرق  بط ــي  واملال االداري  ــاد  الفس
ــر. واضاف جعفر في حوار متلفز  مباش
ــة : «ان  ــرقية الفضائي ــاة الش ــع قن م
ــض  ــي بع ــة ف ــر القانوني ــض الدوائ بع

ــس االدلة  ــر عمليات طم ــوزارات تدي ال
ــل القانوني وتتحجج  حتت عنوان املمث
ــام. وان  ــي املال الع ــدم وجود ضرر ف بع
ــية مفيدة في بعض  اخلالفات السياس
ــف جرائم الفساد  االحيان ألنها تكش
ــزاد العملة  ــف م ــي مل ــاد ف وان الفس
ــات املرتبطة  ــائك ومتداخل واالبالغ ش

مبلف الدوالر خجولة». وبخصوص ملف 
ــالد قال  ــارات في الب ــراء العق ــع وش بي
القاضي (ضياء جعفر) ان القضاء وضع 
ــى الزام كل  ــدة تنصّ عل ــط  جدي ضواب
ــتري عقارا لالفصاح عن مصدر  من يش
ــتري  امواله النه من غير املعقول ان يش
احدهم عقارا مببلغ (١٠) مليون دوالر دون 

الكشف عن مصدر هذا املبلغ الهائل . 
وان استرداد االموال العراقية من خارج 
ــن العقبات  ــر م ــه الكثي ــراق تواج الع
ــف  ــإرادات  خارجية. وكش ــدم ب وتصط
قاضي محكمة حتقيق الكرخ القاضي 
ــرقة  س ــا  خفاي ــر)  جعف ــاء  (ضي االول 
ــرقة القرن )بأن  ــات الضريبية (س االمان

ــيني املهمني ومن  ــن السياس الكثير م
ــركات  خالل التحقيقات ظهر وجود ش
ــور زهير) ومن مصلحتهم  مع املتهم (ن
ان يوجهون الضغط فقط عليه ، مبينا 
ــي احلكومة  ــراف حكومية ف ــود اط وج
السابقة ومن مستويات عالية ضالعة 
ــة وحاولت  ــات الضريبي ــة االمان بقضي

ــلط االضواء فقط على شخص  ان تس
واحد من دون بقية املتهمني. وأضاف ان 
ــيني باخلفاء يتوسطون  بعض السياس
ــر وبالعلن يظهرون مبظهر آخر  لنور زهي
وكذلك قنوات اعالمية تستلم باخلفاء 
ــاول ان تظهر  ــة وبالعلن حت ــغ مالي مبال

مبظهر اخر امام العالم.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد األسدي ، إجناز عملية البحث 
ــد فقراً.وذكرت الوزارة ، أن األسدي أعلن  ــرة في املناطق األش لـ ١٠٠ ألف أس
ــن حملة البحث  ــالل ١٠ أيام ضم ــرة خ ــث أكثر من ١٠٠ ألف أس ــاز بح إجن
ــراً وانطلقت في  ــد فق ــملت األقضية األش ــرى التي ش ــي الكب االجتماع
ــان، أن وزارة العمل أكملت  ــاف البي ــهر اجلاري.وأض ــر من الش اخلامس عش
ــرين املستهدفة في البحث االجتماعي من  بحث عدد من األقضية العش
ضمنها معسكر الشهيد محمد باقر الصدر في قضاء احلسينية، وقضاء 
ــط، وقضاء  ــداد، وقضاء بدرة في واس ــي غريب في بغ ــروان، وقضاء أب النه
ــية في النجف األشرف، وقضاء عني  ــلمان في املثنى، وناحية القادس الس

التمر في كربالء، وقضاء الكحالء في ميسان، والقائم في األنبار.

حسني: عالقة العراق مع اِّـغرب ستشهد عهداً جديداً

بغداد / البينة اجلديدة
تناقش جلنة النقل واالتصاالت النيابية، تخفيض أسعار وحدات 
اإلنترنت وتأمني السرعة واجلودة والنوعية التي تتالءم مع طموح 
ــي ، إن هناك  ــة إبراهيم ميران ــب رئيس اللجن ــال نائ املواطن.وق
رِأ 

ــا قانون االتصاالت الذي قُ ــات كثيرة للعمل عليها وأهمه ملف
ــيراً إلى أن  ــراءة األولى واللجنة ماضية بإنضاج القانون، مش الق
أهمية القانون تكمن في تنظيم عمل االتصاالت سواء أكان في 
شركات الهاتف النقال أو العمل الراديوي أو الشركات اإلعالمية 
ويجب أن تكون حتت الرقابة احلكومية.وأضاف، أن اللجنة ومبساع 
ــتطاعت رفع الضريبة التي تشكل عبئاً  من وزيرة االتصاالت اس
ــل على تخفيض  ــبة ٢٠٪ واليوم نعم ــى كاهل املواطن بنس عل
سعر وحدات اإلنترنت وحتسني اجلودة والنوعية وسرعة اإلنترنت 

وتخفيض سعر الوحدة إلى حدود تالئم املواطن. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــعار  ــفارة العراقية لدى أوكرانيا ، أعمالها حتى اش علقت الس
ــفارة ، أنه  ــتثنائية.وذكرت الس ــبب الظروف االس آخر وذلك بس
ــتثنائية التي متر بها اوكرانيا وتطورات احلرب  نظراً للظروف االس
ــة االوكرانية (كييف)،  ــف القصف على العاصم االخيرة وتكثي
ــن تعليق تقدمي  ــة العراق لدى اوكرانيا ع ــفارة جمهوري تعلن س
ــفارة اعتباراً من يوم االثنني املوافق  اخلدمات القنصلية في الس

٢٠٢٣/١/٣٠ وحتى اشعار آخر.
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ــع الطحني جتري  ــاج وتوزي ــة إنت ــاف أن عملي واض
ــيابية عالية خالل جتهيز  تبعاً خلطة الوزارة وبانس
ــع الطحني على  ــة توزي ــداً أن عملي ــوكالء، مؤك ال
الوكالء مستمرة دون انقطاع وبحسب التسلسل 
الزمني لكل مركز.وبني النداوي وفقا للبيان، أن جلان 
الفروع الرقابية والنوعية مستمرة مبتابعة عملية 

التوزيع في احملافظات واإلشراف املباشر على إنتاج 
الطحني وجتهيز الوكالء واملواطنني لضمان ايصال 
نوعية جيدة من الطحني الى املواطنني، فضالً عن 
مطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة. واشار 
الى أن تسجيل الفرق املشتركة زيارات تفتيشية 
ــة والوكالء في  ــملت املطاحن العامل ميدانية ش

ــان وديالى  ــماوة وميس ــات البصرة والس محافظ
ــراف  وكركوك واالنبار والنجف وكربالء وبابل لالش
ــددا من  ــرة بذلك ع ــني، مؤش ــز الطح ــى جتهي عل
اخملالفات الرقابية التي بدورها احيلت الى االقسام 
ــروط اجلزائية بحق  واللجان اخملتصة لتطبيق الش
ــرق النوعية تواصل عملية  ــني، مبينا أن الف اخملالف

ــص اخملتبري  ــرض إجراء الفح ــحب النماذج لغ س
ــركة حسب  إضافة الى اختبار اخلبازة.ودعت الش
ــلم  ــى مراجعة الوكالء وتس ــان، املواطنني ال البي
حصصهم من مادة الطحني واالبالغ عن اخملالفات 

في حال مالحظتها عند االستالم. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، عن تشكيل 
ــج احلكومي  ــذ البرنام ــة بتنفي ــان خاص جل
ــس  ــدت أن رئي ــا أك ــن، فيم ــاص بالتعدي اخل
ــوداني مهتم  ــياع الس ــد ش ــوزراء محم ال
ــة ومنحها  ــات الوطني ــوض بالصناع بالنه
ــج احلكومي.وقال مدير  ــي البرنام ــة ف األولي
عام الشركة العامة للصناعات التعدينية 
في الوزارة رافد عبد اجلليل إن الزيارة األخيرة 
ــياع  ــا رئيس الوزراء محمد ش ــي قام به الت
ــة خصوصاً أن  ــلوداني الى وزارة الصناع اس

ــن العام اجلديد  ــا كان في أول يوم م توقيته
ــام احلالي هو عام الصناعة  يدل على أن الع
ــارة رئيس  ــى أنه ومنذ زي ــاً إل ــة، الفت العراقي
ــكيل اللجان  ــل على تش ــدأ العم ــوزراء ب ال
ــذ البرنامج احلكومي.وأوضح  اخلاصة بتنفي
أن الشركة نهضت بعملها بشكل تدريجي 
وتصاعدي حيث أسهمت العام املاضي بدفع 
ــركة من إيرادها  ــب ١٩ ٪  من رواتب الش روات
ــاً أن معدل اإليراد اإلجمالي  اإلجمالية، مبين
ــار، وهو صافي  ــة مليارات دين بحدود خمس
ــام املاضي.وتابع اجلليل  ــركة للع أرباح الش

ــط اآلن على ضوء  ــركة وضعت اخلط أن الش
ــة النقاط التي  ــات اجلديدة بتقوي التوجيه
ــع بها وفتح آفاق جديدة  ــتطيع التوس تس
ــي النظام  ــي األخرى ف ــات تدخل ه لصناع
ــيراً إلى أنه مت وضع  ــركة، مش الداخلي للش
برنامج زمني لتنفيذ هذا التوسع.ولفت الى 
ــاج خالل العام املاضي جلميع  أن معدل اإلنت
ــاوزت الـ٢٤  ــركة جت املواد التي تنتجها الش
ألف طن من مختلف املشتقات االسفلتية، 
ــي دوائر الدولة في  منوهاً بأن هناك عزوفاً ف

الوقت السابق من شراء هذه املنتجات.
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متابعة / البينة الجديدة
ــال مدريد لكرة  تأهل فريق ري
القدم، إلى دور نصف النهائي 
ــبانيا  لبطولة كأس ملك إس
بعد فوزه على فريق اتالتيكو 

مدريد.
ــو  ــق اتالتيك ــتطاع فري واس
ــي الدقيقة  ــد التقدم ف مدري
ــوط األول بهدف  ١٩ من الش
جاء عن طريق الالعب الفارو 
موراتيا لينتهي الشوط األول 

بهذه النتيجة.
ــي كادت  ــوط الثان وفي الش
ــح  ــاراة لصال ــي املب أن تنته
ــو مدريد لوال التغيير  اتالتيك
ــال  ــدرب ري ــا م ــذي أجراه ال

مدريد حيث متكن روديغو من 
تعديل النتيجة في الدقيقة 
ــت اإلضافية  ــى من الوق األول
للمباراة لتذهب إلى األشواط 

اإلضافية.
ــي  اإلضاف ــوط  الش ــي  وف
ــداف ريال  ــتطاع ه األول اس
ــا حتقيق  ــرمي بنزمي ــد، ك مدري

ــي الدقيقة  ــدف التقدم ف ه
ــوط  الش زمن  ــن  م ــرة  األخي
األول اإلضافي، وفي الدقيقة 
الشوط  األولى من  اإلضافية 
ــي الثاني متكن العب  اإلضاف
ــيوس،  ــد، فينيس ــال مدري ري
ــجيل الهدف الثالث  من تس
لتنتهي املباراة بثالثية لريال 

مدريد مقابل هدف وحيد. 
ــهار  إش ــاراة  املب ــهدت  وش
احلكم سبع بطاقات صفراء، 
ــد  ــال مدري ــا لري ــان منه اثن
ــد  مدري ــو  التالتيك ــس  وخم
ــة إلى بطاقة حمراء  باإلضاف
ــامويل  ــو س ــب اتالتيك لالع

سايز في الدقيقة ٩٩.

متابعة / البينة الجديدة

انفرد فريق نادي القوة اجلوية،   
بصدارة الدوري العراقي املمتاز 
ــوزه على  ــرة القدم بعد ف لك
ــادي الطلبة  ــق ن ــه فري ضيف
بهدف وحيد ضمن منافسات 
ــرت املباراة في  اجلولة ١٣. وج
ــعب الدولي.وجاء  ملعب الش
ــوة  ــق الق ــوز لفري ــدف الف ه
ــة ٢٤ من  ــي الدقيق اجلوية ف
ــوط األول عن طريق  زمن الش

الالعب كريس موغالو. وبهذه 
ــوة اجلوية  الق ــة رفع  النتيج
رصيده للنقطة ٢٨ متمسكاً 
ــدارة، بينما جتمد رصيد  بالص
ــد  عن ــة  الطلب ــادي  ن ــق  فري

النقطة ٢٤ باملركز الرابع.
ــادل فريق  ــب اخر تع من جان
ــع ضيفه فريق  ــادي اربيل م ن
ــرة، بنتيجة  نادي نفط البص
ــات اجلولة  ١-١ ضمن منافس
املمتاز  ــي  العراق ــدوري  لل  ١٣
ــاراةً  ــرت املب ــرة القدم.وج لك

ــو حريري  فرانس ــب  في ملع
باربيل.

وجاء هدف اربيل في الدقيقة 
ــق الالعب امجد  ــن طري ١٢ ع
ــي الدقيقة ٦٩ جاء  راضي، وف
هدف التعديل لنفط البصرة 

عبر الالعب علي كاسليل.
ــع اربيل  ــذه النتيجة رف  وبه
ــة ١٣ باملركز  ــده للنقط رصي
ــط  نف ــع  ورف ــر  عش ــع  الراب
للنقطة ١٩  ــده  البصرة رصي

باملركز التاسع.

فاهم حسن فتاح

ــوى او عروس  ــاب الق ألع
ــق  يطل ــا  كم ــاب  االلع
ــن االلعاب التي  عليها م
ــل  ــم ج ــق دول العال تعل

اهتمامها بها 
ــي  ف ــا  ــل غلته اج ــن  م
ــرين وساما  اكثر من عش
القوى  ــاب  الع وجماهير 
ــن  ع ــددا  ع ــون  اليقل
ــر كرة القدم ورمبا  جماهي
ــا رمبا ليس  ــوق عليه تتف
ــوق بل  ــذا التف ــا ه عندن
ــذا التفوق في  يتواجد ه
والعاب  ــم  العال دول  كل 
عندنا  ــت  انتعش القوى 
ــتينيات  الس في  خاصة 
ــي وكان  ــن القرن املاض م
عندنا من العدائني خالد 
توفيق الزم الذي برز كأحد 

ــاحة وامليدان  ابطال الس
ــر  الطف ــات  فعالي ــي  ف
بالزانة  ــز  والقف العريض 
ــريعة وهو  واالركاض الس
رياضي عراقي يجتاز  اول 
السبعة امتار في احدى 
ــة  الدولي ــابقات  املس
ــترك في العديد من  واش
في  ــة  الدولي ــوالت  البط
ــرة وايران  ــق والقاه دمش
ــب  الذه ــرز  واح ــا  وتركي
ــت احدى  ــة وكان والفض
بدورة طوكيو  مشاركاته 
ــماء التي  االوملبية  واالس
ــى  عل ــرت  وم ــدت  تواف
ــاحة وامليدان  العاب الس
ــي  ف ــة  وخاص ــرة  كثي
السبعينيات التي تعتبر 
ــة  الذهبي ــرات  الفت ــن  م
دول  ــس  نناف ــي كنا  والت
ــترك  املغرب العربي ونش

ــيا  ــوالت في دول اس ببط
ــم  الرق ــازال  م ــث  حي
ــة  فعالي ــي  ف ــي  العراق
ــدا  فنلن ــي  ف  ( ١٠٠م   )
ــنكي  هلس ــة  بالعاصم
الذهبي  ــداء  الع ــم  بأس
وقدره  الشيخلي  سامي 
ــر  (٢ /١٠ ) ثانية لم يكس
ــة هذا املقال  لغاية كتاب
ــن  الوط ــد  صعي ــى  عل
ــذ عام (١٩٧٠)  العربي من
ــل  ــور احلاص ــم التط ورغ
بتقنية العاب القوى اال ان 
هذا الرقم بقي خالدا في 
ــابقة  اذهان االجيال الس
ــال  االجي ــن  م ــر  والكثي
التي جاءت وعندنا ايضا 
ــت اعاله  ــر كما قل الكثي
منهم فاهم عبد السادة 
ــي وطالب  ــاس لعيب وعب
ــاد  االحت ــس  رئي ــل  فيص

ــاب القوى  ــي اللع العراق
ــف  ولالس دورات  ــدة  لع
ــر على  ــدون نتائج تذك ب
ــاحة االوملبية وحتى  الس

ــتثناء  باس ــيوية  االس
او فعاليتني وفي  فعالية 
ــع   خاصة بعد  هذا تراج
ــع  ــام ( ٢٠٠٣ ) والتراج ع

ــذي  ال ــذي  ال ــف  اخملي
ــذه اللعبة  ــه ه ــت الي آل
ــى مدربني  ــاد عل واالعتم
ــم  عليه ــرب  وش اكل 

ــاد  ــدم االعتم ــر وع الده
ــة  ــرة االجنبي ــى اخلب عل
ــت العابنا محصورة    وبات
ــد اخلروج بنصوص  وال تري
ــة علمية تاخذها  تدريبي
ــع  من هذا العالم الواس
ــم نفرح  ــيح  نع والفس
الباراملبية  ــق  حتق عندما 
ــمة كل عام  بعض االوس
ــني لكن هذا الفوز  او عام
ــر كاف وواف لطموح  غي
ــذي يريد من  ــور ال اجلمه
اللجنة االوملبية الوطنية 
ــباب  العراقية ووزارة الش
هذا  ــة  ومعرف ــل  بالتدخ
وعدم  ومعاجلته  التراجع 
ــكوت عليه االعوام  الس
ــا  واعدادن ــريعة  س ــر  مت
ــم  ــدان العال ــل وبل فاش
دورة  ــل كل  قب ــابق  تتس
ــوام من  ــة باربع اع اوملبي

ــز  والتمي ــداد  االع ــل  اج
ورياضة بدون اجناز ال خير 
ــاد العاب  فيها وعلى احت
ــل تقديرنا  ــوى مع ج الق
ــا  ــم علين ــا له واحترامن
ــتورد االجنبي النه  باملس
ــرض واالبتعاد  ــي بالغ يف
عن من اليستطيع حتقيق 
ــه اجلمهور اي  ما يصبو ل
ــون وعدم  ــون احمللي املدرب
ــي  ف ــا  علين ــك  الضح
ــة  اوملبي ــاركة  مش كل 
ــي حنني  ــوع بخف والرج
نريد ونقولها بخجل ولو 
ميدالية برونزية نعم اكرر 
ــة واحدة  ــة برونزي ميدالي
ــل تبييض الوجوه  من اج
ــدورات  ال ــن  م ــدة  العائ

االوملبية.
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علي رياح

إذا وضعنا ما حتقق ملنتخبنا الكروي في خليجي ٢٥ 
في مرتبة اإلجناز بعد غياب دام خمسة وثالثني سنة، 
ــات وخطوات  ــاز موجبات والتزام ــإن ملثل هذا اإلجن ف
ــعى إلى تبنيها،  الحقة ينبغي أن نذهب إليها، ونس

وتنفيذها دومنا تردد!
د على  ــدّ ــب الفنية، أمنا أش ــا عن اجلوان ــدث هن ال احت
ــي بلوغنا  ــية ف ــب احمليطة التي كانت أساس اجلوان
ــة النجاح برغم كل ما قيل عن هفوات في هذه  حال
ــذه هي جتربة  ــى أبداً أن ه ــك.. لن ننس ــة أو تل اجلزئي
ــد التنظيمي منذ دخول  البصرة األولى على الصعي
ــرة إليها قبل ما يزيد عن قرن من عمر الزمن.. في  الك
األمس، كانت جتربة املدينة عبارة عن مباريات محلية 
ــدود خصوصا  ــرق زائرة من خارج احل ــتضافة ف أو اس
ــبعيني، ولهذا كان  ــتيني والس خالل العقدين الس
ــي البطولة اخلليجية،  ــم التحدي كبيراً جداً ف حج
ة في تنفيذ ما أمكن من التعهدات  ــد كانت الهمّ وق
الحتاد كأس اخلليج العربي أساساً اللتماس خطوات 
ــاؤالت احملقة التي حملت  د كل التس النجاح الذي بدّ
ــن النية أو تلك التي كانت مشككة  العفوية وحس
بحق البصرة والعراق، وهكذا تالزمت عوامل النجاح 
ــد الثغرات، وقد التمس كل  بفضل االندفاع نحو س
محب للعراق من أهلنا في اخليج العذر لنا، وكنت أرى 
لدى كثيرين منهم حرصاً يوزاي احلرص العراقي على 
ــجل املسابقة  أن تبلغ البطولة منتهاها لتدخل س

من الباب الواسع.
*    *    *                   

ــتبقى ماثلة أمام  ــها س انتهت البطولة، لكن دروس
ــب أو بعيد ألي  ــى ال نتعرض في يوم قري أنظارنا، حت
ــتوى التنظيمي..  ــى املس ــن اإلحراج عل ــاحة م مس
ــإن جناحها  ــرة حتديداً، ف ــر بالبص ــني يتعلق األم وح
ــق  ــتكمال كل املراف ــركاً الس ــتلزم حت ــر يس الكبي
ــا مؤهلة في أي  ــة التي جتعله ــة والتنظيمي اخلدمي
وقت الحتضان حدث مماثل رمبا يكون بحجم مماثل أو 
ــدث حتديداُ عن اجلانب  ــع.. احت رمبا يكون في إطار أوس
ــتكون  ــكاني املتعلق بالفنادق الكبيرة التي س اإلس
ــواء من  ــداً لعدد أكبر من اجلماهير القادمة س مقص
ــروي حتتضنه  ــارج ملتابعة أي حدث ك ــل أو اخل الداخ
ــة لنا على هذا  ــرة بعد أن اصبحت بواب رئيس البص

الصعيد..
ــدن العراقية  ــدد من امل ــحب على ع ــر ذاته ينس األم
األخرى التي نالت من قبل ميزة احلصول على ملعب 
دولي بني ربوعها.. القائمة هنا تشمل بغداد والنجف 
ــان ، وميتد األمر ليشمل زاخو  وكربالء والكوت وميس
ــليمانية وأربيل.. ماذا لو حظي العراق ببطولة  والس
تستوعب عدداً أكبر من املنتخبات وأعداداً واسعة من 
الالعبني واملدربني واإلداريني ورجال التنظيم واإلعالم، 
ــة اجلماهيرية التي  ــاع الرقع هذا باالضافة إلى اتس

تستهويها املتابعة من قلب احلدث؟
*    *    *                   

ــة املركزية بالذات والتي  املهمة هنا تتعلق باحلكوم
ــة على خليجي  ــداء اإليجابي ــت امتدادات األص ملس
ــا أو على  ــواء على الناس هن ــرين س ــة وعش خمس
ــدود.. عليها أن  ــن احل ــني م ــزوار القادم ــوف وال الضي
ــعة وصالبة  ــذا النجاح أرضية أكثر س ــي ملثل ه تبن
وحداثة وتطوراً، وهذا – في تقديري- أهم درس قدمته 
ــتقبل  ــتعد للمس ــي نس ــة، لك ــة اخلليجي البطول

بقدرات تنظيمية تليق بالعراق.
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متابعة / البينة الجديدة
انتقد صحفي سعودي معروف،  
العب النصر، النجم البرتغالي، 
ــتيانو رونالدو، بعد خروج  كريس
ــوبر  ــه املبكر من كأس الس نادي
ــد جمهور  ــعودي، بعد توع الس
ــجيل «الدون سوبر  النصر بتس

هاتريك».
ــروف،  املع ــي  الصحف ــب  وعات
ــة  بطريق ــان،  الفري ــم  إبراهي
ــع فيدو  ــا مقط ــاخرة، وثقه س
تداوله ناشطون سعوديون على 
ــك توك، أنصار النادي  تطبيق تي
ــني محبيه  ــعودي امللقب ب الس
ــدوا  توع ــن  والذي ــي»،  بـ»العامل
ــاد، قبل  ــادي االحت ن ــم  خصمه
ــة،  املنافس نهائي  بداية نصف 
ــجل ضدهم  ــأن «الدون سيس ب

أربعة أهداف كاملة».
ــل  ــن النجم البرتغالي فش لك
ــجيل األهداف، بل ضيّع  في تس
ــجيل،  للتس ــة  ذهبي ــة  فرص
ــروج فريقه من  ــتمنع خ كان س

الكأس السوبر.
ــر منهزما اخلميس  وخرج النص
املاضي، من البطولة املكونة من 
ــارته  أربعة فرق فقط، بعد خس

٣-١ أمام االحتاد.
ــاب  ــدون» أص «ال أداء  أن  ــدو  ويب
ــخر  الفريان باإلحباط، حيث س

ــرخ قائالً  ــد املباراة، وص منه بع
ــجل أي شيء» ثم تابع  «لم يس
ــجعني  ــه للمش ــا كالم موجه
إنه  ــا، قلتم  أزعجتمون ــم  «وأنت

سيسجل أربعة أهداف».
ــاخرا حركة  ــان س الفري ــد  وقل
رونالدو الشهيرة عند االحتفال 

باألهداف.
ــعودي  س ــي  إعالم ــان  والفري
معروف مبتابعته جلميع مباريات 
واألندية  ــعودي،  الس ــب  املنتخ
ــوض مباريات  ــة، التي تخ احمللي
ــون كثر على  مهمة، وله متابع

مواقع التواصل االجتماعي.
يُذكر أن رونالدو البالغ من العمر 
ــجل بعد هدفا  ٣٧ عاما لم يس
ــا  ــب فيه ــة لع ــي ١٨٠ دقيق ف

لصالح ناديه اجلديد.
ــن انتقاد  ــلم رونالدو م ولم يس
ــذي  ال ــيا،  غارس رودي  ــه  مدرب
حمله كذلك، مسؤولية إقصاء 

الفريق.
ــدو االنتظار  ــى رونال ــني عل ويتع
ــبوع لفتح  ما يزيد قليال عن أس
ــا  عندم ــي،  التهديف ــابه  حس
ــافر النصر إلى نادي الفتح  يس
ــل احلفاظ  ــي ٣ فبراير على أم ف
ــالث  الث ــاط  النق ــزة  مي ــى  عل
ــعودي  ــدارة الدوري الس ــي ص ف

للمحترفني.

متابعة / البينة الجديدة
ــادي زاخو من حتقيق الفوز  متكن فريق ن
ــادي الديوانية  ــق ن ــه فري ــى مضيف عل
ــات اجلولة  ــة ٥-١ ضمن منافس بنتيج
١٣ للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم . 
جرت املباراة  على ملعب كربالء الدولي 
ــة اوال من ركلة  ــجل فريق الديواني . س
ــاح الالعب علي كرمي  جزاء نفذها بنج
في الدقيقة الرابعة من الشوط االول ، 
وفي الدقيقة ٤٢ متكن زاخو من تعديل 
النتيجة عن طريق الالعب محمد عمر 

الغنيمي لينتهي الشوط االول بالتعادل 
ــكال الفريقني. وفي  ــدف ل االيجابي به
الشوط الثاني اضاف زاخو هدفه الثاني 
في الدقيقة ٦٣ عن طريق الالعب ستار 
ــة ٦٨ زاد زاخو من  ــني ، وفي الدقيق ياس
ــجيله هدفاً ثالثا عن طريق  غلته بتس
الالعب خالد راضي ، وقبل نهاية اللقاء 
ــه الرابع عن  ــجل زاخو هدف بدقيقة س
ــر الغنيمي  ــب محمد عم ــق الالع طري
ــن الوقت  ــة م ــي الدقيقة اخلامس ، وف
ــجل زاخو  ــع س ــدل الضائ ــب ب احملتس

ــه اخلامس واالخير عن طريق خالد  هدف
ــو رصيده للنقطة ١١  راضي.  ورفع زاخ
ــد رصيد الديوانية عند  باملركز ١٧ وجتم

النقطة ٢ باملركز االخير .

متابعة / البينة الجديدة
أعلن احتاد كونكاكاف، أن نسخة كوبا أميركا ٢٠٢٤ 
في كرة القدم ستقام في الواليات املتحدة مبشاركة 
ــة (كومنيبول)  ــن أميركا اجلنوبي ــرة منتخبات م عش
وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي).
ــترك في  ــكاكاف إن البطولة سيش ــال احتاد كون وق
تنظيمها االحتادان القاريان (كونكاكاف وكومنيبول). 
ويعتبر اإلعالن جزءا من سلسلة من التعاون اجلديد 

بني احتادي أميركا الشمالية واجلنوبية.
ــيك وكندا في  ــدة واملكس ــارك الواليات املتح وتش
ــتضافة نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٦ ويُنظر  اس
ــا بناء مثالي  ــا أميركا على أنه ــتضافة كوب إلى اس

لتلك البطولة العاملية.
ــدول الثالث  ــركا ٢٠٢٤ لل ــا أمي ــتضمن كوب كما س
املضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيا لنهائياتها 
التي ستشهد مشاركة ٤٨ منتخبا، خوض مباريات 
ــتعداداتها للعرس  ــي إطار اس ــية إضافية ف تنافس

العاملي.
واستضافت الواليات املتحدة سابقا نسخة خاصة 
ــاركة منتخبات  ــن كوبا أميركا في عام ٢٠١٦ مبش م
ــخة األخيرة اقيمت  من الكونكاكاف. وكانت النس
ــام البرازيل  ــا األرجنتني أم ــي ٢٠٢١ واحرزت لقبه ف
ــكاكاف  الكون ــات  منتخب ــتتأهل  وس ــة.  املضيف
ــر دوري أمم الكونكاكاف  ــتة إلى كوبا أميركا عب الس

.٢٤/٢٠٢٣

من اليمني اللواء والعداء واملدرب خالد توفيق الزم و اللواء بطل اسيا والعرب العداء سامي الشيخلي
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وكاالت / البينة الجديدة

قال الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ــوية احلرب في  ترامب ، إنه ميكن تس

أوكرانيا، في غضون ٢٤ ساعة.
ــه  ل ــور  منش ــي  ف ــب  ترام ــال  وق
ــل  ــة للتواص ــبكته اخلاص ــى ش عل
ــو كان حاليا في  ــه ل ــي، إن االجتماع
منصب رئيس اإلدارة األمريكية، لكان 
ــلمية  ــوية س ــق تس ــه حتقي بإمكان
ــا في غضون ٢٤  للصراع في أوكراني

ساعة. وصرح ترامب في وقت سابق 
ــات إدارة الرئيس  ــا على تصرف تعليق
ــدن فيما  ــو باي ــي ج ــي احلال األمريك
ــب إنهاء  ــا بأنه يج ــق بأوكراني يتعل
الصراع بصفقة، وعدم إرسال ماليني 
الدوالرات من املساعدات إلى كييف. 
ــب إنه  ــال ترام ــى ذلك، ق ــة إل إضاف
بسبب اإلجراءات األمريكية، ميكن أن 
ــي أوكرانيا إلى حرب  يؤدي الصراع ف

عاملية.

وكاالت / البينة الجديدة

ــرائيلية إن ٧  ــة اإلس ــت اخلارجي قال
ــراء  ــقطوا ج ــى س ــى و١٠ جرح قتل
ــاء  ــار بالقدس مس ــة إطالق ن عملي
ــن  ع ــة  متراجع ــي،  املاض ــة  اجلمع
إحصائية أوردتها مبقتل ٨ أشخاص.

ــالل منفذ  ــرطة االحت وقد قتلت ش
ــاء فراره من املوقع، وقال  الهجوم أثن
املفوض العام للشرطة إن املنفذ هو 
ــكان  ــري علقم (٢١ عاما) من س خي
ــيرا إلى أن  ــرقية، مش ــدس الش الق
ــذ  ــه نف ــر أن ــي أظه ــق األول التحقي

الهجوم منفردا.
ــرائيلي أن الشاب  وذكر اإلعالم اإلس
-الذي يحمل هوية إسرائيلية- أطلق 
ــدس بحوزته وهو يقود  النار من مس
سيارته قرب كنيس يقع وسط حي 

«نافيه يعقوف» (النبي يعقوب).
ــوم من  ــد ي ــار بع ــالق الن ــي إط ويأت
ــش  جي ــا  نفذه ــي  الت ــة  العملي
ــي مخيم  ف ــرائيلي  اإلس ــالل  االحت
ــهاد ٩  ــفرت عن استش ــني، وأس جن
ــل  ــدت الفصائ ــطينيني، وتوع فلس

الفلسطينية بالرد عليها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة التركية مليارات  تنفق احلكوم
ــن أموال الدولة لدعم  الدوالرات م
ــان  إردوغ ــب  طي ــب  رج ــس  الرئي
ــع  م ــن  بالتزام ــم  احلاك ــه  وحزب
ــاء  القض ــتغالل  باس ــا  قيامه
ــة من التهديدات  إلطالق مجموع
ــني  املنافس ــة  ــة ملالحق القانوني
ــل  ــك قب ــس، وذل ــني للرئي احملتمل
أشهر فقط من انتخابات حاسمة 
ــة  ــكيل السياس ــد تش ــد تعي ق

الداخلية واخلارجية لتركيا.
وينقل تقرير لصحيفة «نيويورك 
ــني القول إن  ــن اقتصادي ــز» ع تامي
ــتدامة  فورة اإلنفاق هذه غير مس

ــت  وق ــي  ف ــارة،  ض ــون  تك ــا  ورمب
ــف وطأة  ــان تخفي ــاول إردوغ يح
التضخم على  ارتفاع مستويات 
العائالت التركية في الفترة التي 

تسبق عملية االقتراع.
ــول  تق ــك،  ذل ــى  إل ــة  باإلضاف
ــتطالعات الرأي  الصحيفة إن اس
ــى أن اثنني على  ــير إل األخيرة تش
ــة  ــحي املعارض ــن مرش ــل م األق
احملتملني ميكن أن يهزموا إردوغان 
يواجه  ــم  أحده لكن  ــهولة،  بس
ــن  ميك ــة  قضائي ــاوى  دع ــة  أربع
ــباق  ــوض الس ــن خ ــه م أن متنع
ــزب العدالة  ــي ومتنح ح االنتخاب
ــيطرة على  والتنمية احلاكم الس

إسطنبول، أكبر مدن البالد وتضم 
نحو خمس أعداد الناخبني.

ــى  عل ــوه  ومعاون ــان  إردوغ ــر  يص
ــالل هذه  ــن خ ــون م ــم يحاول أنه
ــني  املواطن ــة  خدم ــات  السياس
ــددوا الثقة به  ــن ج ــراك الذي األت
وبحزبه في العديد من االنتصارات 
ــدى العقدين  ــة على م االنتخابي

املاضيني. 
أما املعارضون فينتقدون ما وصفوه 
ــتغالل» إردوغان للحكم في  «اس
ــلطة في يديه  تركيا لتركيز الس
ــتخدمها للتأثير على نتائج  واس

االنتخابات.
ــات الدولية  ــتاذ العالق ــول أس يق

في جامعة بيكوز التركية أحمد 
ــان يحاول  ــان إن «إردوغ ــم ه قاس
ــة على األرض  ــوض هذه املعرك خ
ــار الذي  ــا وفي اإلط ــي يختاره الت
يحدده وباألسلحة التي يختارها، 

وأيضا مع اخلصم الذي يفضله».
ــة إردوغان  ــر كل من حكوم وتنظ
ــى  إل ــية  السياس ــة  واملعارض
ــية والبرملانية،  االنتخابات الرئاس
ــار املقبل،  ــي اي ــتجري ف التي س
ــة بالغة األهمية  باعتبارها فرص
لتحديد املسار املستقبلي للبالد.

ــي رفع  ــهر املاض ــع نهاية الش م
إردوغان احلد األدنى لألجور بنسبة 
٥٥ في املئة وزاد من رواتب موظفي 

ــو ٣٠ في املئة. كذلك  الدولة بنح
ــج حكومي  ــيع برنام عمد لتوس
ــار  ــة للتج ــروض مدعوم ــح ق ملن

والشركات الصغيرة.
ــد األدنى  ــرط احل ــا ألغى ش وأيض
لسن التقاعد، مما سمح ألكثر من 
١٫٥ مليون مواطن تركي بالتوقف 
ــول على  ــل فورا واحلص عن العم

معاشاتهم التقاعدية.
ووعد إردوغان كذلك أنه سيستمر 
ــاد تركيا  ــوده لبناء اقتص في جه
ــادة نفوذها في اخلارج وحماية  وزي
ــة  ــدات احمللي التهدي ــن  ــالد م الب
ــي  ــوزه ف ــال ف ــي ح ــة، ف والدولي

االنتخابات. 

وكاالت / البينة الجديدة

ــه،  ــكان نفس ــي امل ــد وف ــوم واح ــي ي ف
ــهد اللبنانيون  ــروت، ش ــدل بي ــر ع قص
سلسلة تطورات غير معهودة، بعضها 
ــخ البالد،  ــرة األولى في تاري يحصل للم
وبعضها اآلخر بلغ مراحل «سوريالية»، 
ــن واردة  ــم تك ــني، ل ــف املراقب ــق وص وف
ــذر جميعها بأن البالد  احلصول أصال، تن
ــة خطيرة من  ــلطاتها بلغت مرحل وس
االنهيار املستمر منذ أكثر من ٣ سنوات، 
وتهدد بالفوضى العارمة.   املشهد   كان 

كالتالي: انقسام قضائي حاد واشتباك 
ــط  ــاة، وس ــني قض ــي ب ــي وكالم قانون
ــلطة  الس باغتصاب  متبادلة  ــاءات  ادع
وفقدان الشرعية. فتح سجون عشوائي 
ــتبه بهم دون انتهاء  ــبيل مش وإخالء س
التحقيقات. تخط للنصوص القانونية 
والصالحيات واستغالل مناصب لفرض 
ــدي بالضرب  ــق وزير يعت ــع. مراف أمر واق
ــل، وفي  ــني في الداخ ــواب لبناني على ن
اخلارج املبنى مطوق باحملتجني الغاضبني 
ــكان، فيما  ــون اقتحام امل ــن يحاول الذي
ــام وتضرب  ــة تعتقل مح ــوى األمني الق

ناشطني.  
في التفاصيل، فقد استفاق اللبنانيون 
ــتباك القضائي  ــد في االش على تصعي
ــي عام التمييز القاضي  القائم بني مدع
ــي التحقيق في  ــان عويدات وقاض غس
قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
ــة اجتهاد  ــى خلفي ــك عل ــار، وذل البيط
ــمح له  ــار يس ــه البيط ــام ب ــي ق قانون
ــي القضية بعد  ــة التحقيقات ف مبتابع
ــرات  ــبب عش توقفها ألكثر من عام بس
ــب بعزله  ــي تطال ــف اليد الت ــاوى ك دع
ــن املتهمني  ــا عدد م ــف، أقامه ــن املل ع

ــوبني على جهات سياسية نافذة،  احملس
تطالب بدورها بتنحية البيطار وتتهمه 
ــها  ــييس التحقيق»، على رأس ـــ «تس ب

«حزب اهللا» وحلفاؤه.  
ــتأنفها  ــي اس ــراءات الت ــني اإلج ــن ب  م
البيطار، كان قرار إخالء سبيل ٥ موقوفني 
على ذمة التحقيق في القضية واالدعاء 
على ٨ آخرين بينهم قادة أمنيني وقضاة، 
ــان  ــم املدعي العام التمييزي، غس أبرزه
ــار أنه القاضي الذي تابع  عويدات، باعتب
قضية تخزين نيترات األمونيوم في مرفآ 
ــات التلحيم،  ــر بإجراء عملي ــروت وأم بي

التي قد تكون املسبب لالنفجار.    
عويدات تابع اجراءاته التي كان قد بدأها 
ــني، ردا على قرار البيطار، حيث  قبل يوم
رفض االعتراف بها وأحاله إلى التفتيش 
ــرارا طلب فيه «عدم  القضائي، وأصدر ق
ــغ أو  ــف أو تبلي ــرار، أو تكلي ــلم أي ق تس
ــرة  ــة أو مذك ــاب أو إحال ــتنابة أو كت اس
ــتند من أي نوع صادر  مراسلة أو أي مس
ــة انفجار  ــق العدلي في قضي ــن احملق ع
ــارق البيطار،  ــي، ط ــروت القاض ــأ بي مرف

لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة».  
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سالم التميمي 

ــدة  األعم ــد  أح ــة  واقعي
األدب  ــرح  لص ــة  الذهبي
ــاز  ــة متت ــي االنتقادي الروس
ــي أعماق  ــدة إيغالها ف بش
الفني  ــر  والتصوي ــع،  الواق
ــري  وحت ــاة،  للحي ــادق  الص
ــيطة دومنا  ــة البس احلقيق
تزويق، كما تتميز بتعمقها 
ــي  الداخل ــم  العال ــي  ف
لإلنسان في حركته وتطوره 
ــي  ــوة التحليل النفس وبق
ــك الروح  ــر ديالكتي وتصوي
ــر  البش ــور  وتط ــرية  البش
ــم  مجتمعاته ــن  ضم
ــار  وباالنتص ــم  وعصره

الكلي لإلنسان أينما كان.
ــد  أح ــتوي  تولس ــر  يُعتب
ــبعة  األعمدة الذهبية الس
ــا صرح  ــوم عليه ــي يق الت
القرن  ــي  ف ــي  الروس األدب 
ــؤالء  وه ــر،  عش ــع  التاس
ــم:  ه ــار  الكب ــبعة  الس
ــوف،  وليرمنت ــكني،  بوش
ــف،  وتورغني ــول،  وغوغ
 ، ــكي يفس ستو و د و
ــيخوف. وتش ــتوي،  وتولس

أهمية عاملية،  ولتولستوي 
يتجاوز  واسع،  وتأثير عاملي 
حدود وطنه روسيا، فرومان 
ــم  ــا ل أوروب ــد أن  روالن يؤك
ــوت  كص ــاً  صوت ــمع  تس

ــا يقول: إن  ــتوي، كم تولس
ــان  طيبة وعقل هذا اإلنس
الفريد  ــه  وصدق ــم  العظي
ــدي األمني في  جعله مرش
ــا األخالقية. فوضى عصرن

ــي  ــب الفرنس ــول األدي ويق
ــس، إن  ــول فران ــارز، أنات الب
ــم  املعل ــو  ه ــتوي  تولس
أوروبا.أما  ــاء  ألدب ــترك  املش
األديب األملاني توماس مان، 
فيؤكد أن قوة فن تولستوي 
ــات.  املقارن كل  ــى  تتخط
ــاء عامليني كباراً  كما أن أدب
ــو،  ــارد ش ــورج برن ــل ج مث
وثيودور  ــغ،  زفاي ــتيفان  وس
يعترفون  ــم  وغيره ــزر،  دراي
ــتوي في  بتأثير إبداع تولس
ــك  الفني.وكذل ــم  نتاجه
ــدوره كان  ــتوي ب فإن تولس
يسعى ألن يوطد على شتى 
األغراض  وخملتلف  األصعدة 
ــالت  وص ــة  عاملي ــة  مكان
له صالته  ــت  عاملية، فكان
ــد من أدباء  ــة مع عدي األدبي
ــهورين، كما  املش ــم  العال
الفكرية  ــه  له صالت كانت 
ــني  ــع مصلح ــة م والروحي
ــال املهامتا غاندي  كبار أمث
ــة  إضاف ــدة،  عب ــد  ومحم
ــى الصعيد  ــى صالته عل إل
التعليمي التربوي مع عديد 
من رجال التعليم والتربية 
الطريقة  (على  ــعبية  الش
ــا مياثلها  ــتوية أو م التولس
ــة  التعليمي ــدارس  امل ــن  م
ــة  واقعي ــعبية).إن  الش
متتاز  االنتقادية  ــوي  تولتس
ــي أعماق  ــدة إيغالها ف بش
الفني  ــر  والتصوي ــع،  الواق
ــري  وحت ــاة،  للحي ــادق  الص
ــيطة دومنا  ــة البس احلقيق
ــى  إل ــز  تتمي ــا  ــق، كم تزوي
ــا في العالم  ذلك بتعمقه
ــي  ف ــان  لإلنس ــي  الداخل

ــوة  وبق ــوره  وتط ــه  حركت
ــي،  النفس ــل  التحلي
ــك الروح  ــر ديالكتي وتصوي
اإلنسان  وتطور  ــرية،  البش
وعصره  ــه  ــن مجتمع ضم
وباالنتصار الكلي لإلنسان 
ــح مؤلفا  ــا كان.ويوض أينم
ــى األدب  إل ــاب «مدخل  كت
ــي في القرن التاسع  الروس
ــرارة و  ــاة ش ــر»، د. حي عش
أدب  أن  ــس،  يون ــد  محم د. 
تولستوي يعتبر قمة تطور 
ــيكية  الكالس ــة  الواقعي
ــة) في  ــدان االنتقادي (يقص
ــبق  األدب العاملي، إذ لم يس
لألدب العاملي قبله أن تعرف 
ــارخ  الص ــض  التناق ــى  عل
ــات العليا  ــني بذخ الطبق ب
ــتغاللي،  االس ــع  للمجتم
ــم الذي  ــني الفقر والظل وب
الفقيرة  ــر  اجلماهي تعانيه 
ــزة،  املرك ــوة  الق ــك  بتل
ــي  الت ــة  والصرام ــة  والدق
ــتوي،  يتميز بها أدب تولس
ــر  س إن  ــاً  أيض ــوالن  ويق
ــة للواقعية  القوة العمالق
الروسية في النصف الثاني 
ــر  ــع عش ــن القرن التاس م
ــي قدرتها اخلارقة  يكمن ف
ــة  الطبيع ــف  كش ــى  عل
ــية  االجتماعية – السياس
آنذاك،  القيصرية  ــيا  لروس
ــتغالل  االس ــد  تزاي ــث  حي
ــتد  وأش ــمالي  الرأس
ــتنداً إلى بقايا الظلم  مس

النظام  ــاعة  وبش العبودي 
ــي القيصري الذي  البوليس
ــي اجلماهير  ــج ف كان يؤج
ــب  والغض ــد  احلق ــعور  ش
ي  ــتو لس تو و . ج حتجا ال ا و
ــدة الواقعية  ــد أبرز أعم أح
ــك  ــرَّى ذل ــد ع ــية ق الروس
ــكل ال نظير له  اجملتمع بش
وينمو  «البعث»،  روايته  في 
للواقعية  ــي  اجلمال ــدأ  املب
إلى  عضوياً عند تولستوي 
ــي  ــب واجبها االساس جان
ــة  ــي حلقيق الفن ــق  – اخلل
ــي  ه ــة  احلقيق ــاة.  احلي
ــي واملفضل  البطل الرئيس
ــتوي، إذ بدونها  ــدى تولس ل
ــي  ــال ف ــاك جم ــس هن لي
التصوير  ــجم  وينس الفن، 
ــاة  للحي ــادق  الص ــي  الفن
ــتوي  تولس ــد  عن ــاً  كلي
ــق في  ــل العمي ــع التوغ م
النفسي لإلنسان.،  العالم 
ــتوي  ــة تولس ــاز واقعي ومتت
ــف  كش في  ــموليتها  بش
ــان  لإلنس الداخلي  العالم 
ــة،.إن  الدائم ــه  حركت ــي  ف
ــان اللذان  ما يقوله الباحث
ــي  ف ــا  أطروحتيهم ــا  كتب
صحيح  ــتوي،  تولس إبداع 
ــد، فإن واقعية  إلى حد بعي
ــة  قم ــت  كان ــتوي  تولس
كما  االنتقادية،  ــة  الواقعي
ــم  ــي العال ــل ف أن التغلغ
الروحي والنفسي لإلنسان 
ــمات  ــمة من س ــت س كان
ــتوي، إضافة  واقعية تولس
ــة  األخالقي ــا  حلوله ــى  إل
ــم هذا  ــدم تفه ــك لع (وذل
ــه  ــورة واندفاع ــب للث األدي
ــدي  ــوم التجري ــو املفه نح
ــة  االخالقي ــة  «للحقيق
ــه اآلمال  ــة»، وتعليق االزلي
ــة  ــى «اململك ــرة عل الكبي
ــس  النف ــل  داخ ــة»  اإللهي

ــداع  ــرية).واحلق، أن إب البش
 – ــي  الواقع ــتوي  تولس
ــاً  محكوم كان  ــادي  االنتق
ــة  اجتماعي ــني  بقوان
ــمح  تس ــم  ل ــة،  موضوعي
ــار الثورة  ــه أن يلتحم بتي ل
ــتراكية،  االش ــعبية  الش
ــت  ظل ــتراكيته  اش ــإن  ف
ــل  ــة، وظ ــة، طوباوي فالحي
ــورة  للث ــرآة  «م ــتوي  تولس
ــية»،  الروس ــة  الفالحي
ــيداً للتعبير األصدق  وجتس
عن ذهنية الفالحني الروس 
وتطلعاتهم. ومطامحهم 

ــة،  امللحمي ــة  الواقعي إن 
بها  امتاز  التي  ــية،  النفس
إبداع تولستوي، قد وضعته 
ــي  ــكي ف ــع دوستويفس م
مصاف أبرز كتاب الواقعية 
ــم  العال ــي  ف ــة  االنتقادي
ــهد النصف  أجمع، لقد ش

ــع  ــي من القرن التاس الثان
عشر (وخصوصاً في إبداع 
تولستوي ودستويفسكي) 
ــاح على دواخل  أرحب انفت
ــانية، وعالم  النفس اإلنس
اإلنسان الروحي، األمر الذي 
أسفر عن كشوف غاية في 
العمق في ظواهر وتطورات 
ــان  ــي لإلنس النمو النفس
وتكامله  ــة  الورحي وثرواته 
ــي، وترك  ــي واألخالق القيم
ــتوي تأثيره في األدب  تولس
ــداع  إب ــي  (ف ــوفيتي  الس
ــولوخوف،  ش ــي،  غورك
أيتماتوف) وفي إبداع عديد 
ــاء العامليني الكبار  من األدب
في أوروبا والواليات املتحدة، 
ــوفاته  ــر بإبداعه وكش وتأث
ــن  م ــد  العدي ــة  الواقعي
ــرب  ــني الع ــاء الواقعي األدب

املعاصرين.

6ثقافية

 

رأي

ــة القدمية واجملالت  ــض الكتب االدبي ــا اتصفح بع وان
ــعفني ملقدرتي االدبية  ــزود منها ما يس الثقافية ألت
ــرة  ــة كبي ــة تاريخي ــتوقفتني حادث ــة اس املتواضع
مبدلوالتها عميقة مبعانيها وهي تعطي املتلقي صورة 
ــعري  ــيما الش واضحة عن عمق التاثير لالدبي وال س
عند العرب كما تعطي امنوذجا كبيرا بني الوعي االدبي 
ــرة وال ميكن  ــوادث االدبية كثي ــم والرعية .احل للحاك
حصرها ومنها قصيدة االصمعي صوت صفير البلبل 
ــا ولكني هنا اذكر احداها للداللة على ما ذكر. وغيره
اخلليفة العباسي ابو جعفر املنصور حج يوما وطلب 
ان يرافقه رجل من اهل مكة يعرف دروبها واهلها وكل 
زواياها وان يك حذقا ذكيا وليس ثرثارا فاختاروا له ما 
ــني جتول اخلليفة في مكة اعجب اي اعجاب  يريد وح
بذلك الفتى فأمر بتكرميه.ومرت فترة طويلة ولم ينفذ 
ــره التكرمي.وبينما هم يتجولون في ازقة مكة قال  وزي
ــا امير املؤمنني اتعلم هذه الدار ملن قال  الفتى مهال ي
ــاعر ويقصد  كال قال انها لعاتكة التي قال فيها الش
ــا دار عاتكة الذي اتغزل ـــــــــ   االحوص االنصاري (ي
حذر العدى وبه الفؤاد موكل) هنا توقف اخلليفة وكان 
يحفظ القصيدة وتعجب من الشاب النه تكلم دون 
ان يسأله  فردد القصيدة في نفسه والتفت الى وزيره 
ــرف ما يقول (واراك  ــال لمَ لم تعطه ما كرمته اتع وق
ــان يقول ما  ـــ مذق اللس ــل ما تقول وبعضهمـ  تفع
ــني اردت اختباره. ــال الوزير يا امير املؤمن ال يفعل)فق
من هذه احلادثة التي وردت باكثر من موقع يتضح لنا 
ــات العربية  ــعر في اجملتمع مدى التاثير الكبير للش
ــدى التفاعل االدبي بني افراد اجملتمع العربي وعمق  وم
الثقافة االدبية لدى احلاكم رغم مشاغله والتزاماته 
ــيما من يقود عجلة  ــوم فنحن نفتقر وال س .واما الي
الثقافة الى ابسط مقومات اللغة فنرفع اجملرور وجنر 
ــتمع الى  ــنا ونحن نس ــكاد منزق قراطيس املرفوع ون
ــرات االخبار. ــة ونصغي الى نش ــج التلفزيوني البرام
الرحمة باللغة فال تضيعوا لغة القرآن فالعرب بدون 
اللغة العربية ال هوية لهم .فاللغة هوية الشعوب .

lÏ»í€a@ÚÌÏÁ@ÚÃ‹€a

حميد شغيدل الشمري
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نرجس عمران
ة املوت  على ذمّ
عقدت امياني 

لم  يعدْ  في احلياة 
متنفسٌ لنبضةٍ أخرى 

حاولتُ أن  أمللمَ شتاتي 
وأعيد هيكلةَ بنياني 

وقد أصابته احلياة بصدعٍ هادم  
أدى إلى تناثر خالياي 
وعطالةٍ في الروح 

وازدحامٍ في مجرى البصر 
وفوضى في محور البصيرة

فعالً جنحت في إعادة هيكلتي 
وجمعتني إلى بعضي بعضاً 

فعدتُ متماسكةً 
أشبه إلى حدٍّ ليس بالكبير نفسي 

قبل أحد عشر عاما 
سررت بإجنازي 

الذي بدى إعجازا 
ا غيري  ألن أحدً

 لم يساعده أمله 
ولم تلبيه أحالمه 

فكان الفشل نتيجةمحاولته 
إلعادة تدوير ذاته 

لكن هذه الفرحة  
لم تكتملْ 
بل لم تكبرْ 

بل لم تنمُ أصالً 
أصالً لم حتيا 
ملاذا يا ترى ؟ 

غبيةٌ إن قلت ال أعرف 
بل  أعرف جيداً ملاذا ؟ 

 وكنت أعرف منذ البداية
لكنَّ عنادًا مدويًا داخلي 

يجعلني أواظبٌ على إرادتي
 وإن كنت متأكدةً أن الفشل هو نتيجتي 

 فامليت في القبر حني يحيا  
ليعيشَ في القبر 

فهو لم يحيا 
أجل  لقد 

متاهت الدنيا بوسعها
وتشكلت كقبرٍ رحبٍ 

تخنقني 
حتشرني بني  تفاصيلها 

كجثةٍ  دون رفقٍ 
تسرقُ أنفاسي 
تصادرُ حقوقي  

كأدميٍّ 
فأنتهي إلى مجرد صفيرٍ من أنفاس 

في خرابةٍ من جسد 
تردد صداها األيّام 
على هيئة  حياة 

ó„
@pÏΩa@Ú�flá@Û‹«

نور النصريي

ــا  ــن عملن ــا م ــا انتهين حينم
ــار بي  ــر عادته... س ــى غي ...عل
ــى وجهة..أخرى وهو يروم  ابي إل
العودة إلى البيت .  وبرغم  فارق 
العمر بيني وبينه اال اني أشعر 
ــت  كما رفيق  ــو ..فقد كن بالزه
كفاح....مشيت  وشريك  نضال 
ــوار عمره خطوة  معه  في مش
ــا بدمع _ما بك  بخطوة..ودمع
ــيء رمبا اني متعب  يا ابي ...ال ش
ــذا اضعت  ــيء ...ول ــض الش بع
ــام على  ...وتوالت االي ــي  وجهت
ــارد  ابي ...وهو دائم التفكير ش
ــادى علي...تعال  ــى ن ــن ح الذه
ــدر ...وذو  ــا اين حي ــا زكري هنا ي

الفقار ...؟_ سالته بأدب  ...ابي 
ــماء التي  ــا حكاية هذه االس م
ــا ؟...صمت لبضعة  تناديني به
ــتطاع أن  من الوقت ..حتى اس
ــكاره ..واردف  ــتات أف يجمع ش
قائال ..ايييه يا ابراهيم ..تذكرت 
ــرت انهم رفقاء املروءة  االن  تذك
..شهداء املبدأ أستشهدوا في 
ساحات الوغى  كنا على الساتر 
ــي ..وحيدر على  زكريا على ميين
يساري.. فاضت ارواحهم امامي 
..عانقت. ــرة  الطاه ــم   ودماؤه
بدلتي  العسكرية  عناق احملب 
ــب ....ووداع االبناء لالباء. للمح
ثم تنهد ..واأللم يعتصره تعال 
ــس  ــمي  ...اجل ــا النش ــا ..ي هن
قربي..وانتبه لي جيدا  لقد.زرت 
اليوم الدكتور مصطفى  جارنا 

ــكل أريحية ..قال اني  وحتدثنا ب
ــرض الزهامير.. في أول مراحل م

ــل ...وهو  ــي ابي في مقت أصابن
ــل في كالمه  غير آبه  مسترس
مبا أصابني من ذهول ...»رمبا ...يا 
برهوم .. ...رمبا قريبا سيأتي علي 
يوم اراك ولست اراك ...حتادثني  
ال   ــد  ..وق ــي  افهمك..تنادين وال 
ــرف حينها ؛  ــت اليك ..اع التف
ــت ...وعليك ان تتقبل  اني  رحل
فكرة رحيلي .نعم ..على الرغم 
ــاحات  ــجاعتي في س ــن  ش م
ــأعجز عن  ــي س ــال ..اال ان القت
اختطاف بندقيتي كي اقاتل ما 
قدر لي ...ساستسلم ...تسليم 
ــدام» ان  ــرار  االع ــجاع لق الش
الذاكرة يا بني ...حصن سأكون 
ــأقف على  انا خارجه ..ودنيا س

اعتابها ..خالي الوفاض .فأكرم 
شمائل الرجل العجوز  .ثم وهو 
ــه بتأني  يضع عقاله على رأس
ــب   الذي  ــل الغري ــر ...بالرج «ب
عاد غريبا في بيته وال تنسى أن 
تعطي األبوة حقها يا ابراهيم» 
ــول ...؟!_.ليوم  ــا تق ._ ابي م
ــينصهر ابيك  ما يا ابراهيم  س
الوحدة..وساعيش  بوتقة  ...في 
االيام  ــته  الغربة... كهل حبس
ــه  في ــد  يرق أن  دون  ــره  قب ــي  ف
ــند  ...فكن لي عونا ..وكن لي س
الصغيرة  الى كفك  ..ساشتاق 
ــف رجل عجوز  وهي حتتضن ك
ــام اورده جلده  ــققت االي قد ش
ــم  ...وال جن ــال  ــي  لي ــد امش .ق
ــق ..وال  ــل الطري ــي ..وض بهدين
ــوف  ...س ــد يعيدني  ــن منج م

ــة  ــي احملبب ــم اكالت ــد طع افق
ــي ..وافشل في خلق  الى نفس
ــتركة  ــات للحظات  مش ذكري
ــها برفقتك  واعود كما  اعيش
ــر ..ال يعرف عن دنيا  طفل صغي
ــا ...حافظ  ــيئا .حينه االيام ش
على هامة ابيك مرفوعة الرأس 
ــك الهامة..التي لم  تطأطئ  تل
ــدو ..ابقني   ــاص الع ــا لرص يوم
ــامخا كنخل البصرة ...حرا  ش
ــي مبروءة  ــردي الهور...عاملن كب
ــجعان وال تتركني حبيس  الش
ــة اني  ــي ثق ــا كل ــدران ..وان اجل
ــأكون بخير بوجودك يا بني  س
ــرف نطقه ابي كما  .كان كل ح
مسمار في اخلاصرة كلما ملت 
إلى تصديقه جرحني وترك ندوبا 
ــهور  ــي كم من الش بني اضلع

ــد ان اصدق ما  ــرت ...وانا ال اري م
قاله ابي ...حتى جاء يوم ،رحت 
اعد الفطور البي ...حتى وصلت 
...احلى  ــه بغنج  ...ناديت غرفته 
ــو ابراهيم .افاق  فطور ألحلى اب
ــي طويال..التفت  ــر ال ...نظ ابي 
ــر الى كل  ــماالً ..نظ ــاً وش ميين
ــتغراب   ــة واس ما حوله بدهش
ــي وجهي  ــاه ف ــمرت عين ..تس
ــا ...ابراهيم  ــق   زكري ــم نط .. ث
...اريد ابراهيم صرخت من هول 
ــوع تنهمر من  ــة والدم الصدم

عيني ..أنا هو ..أنا ابراهيم 
ــردد...دون  ي وهو  حتجرت عيناه 
ــد ابراهيم   ــراك ... زكريا اري ح

-ابي من هو ابراهيم ؟
-...ال اعرف.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــة كركوك  ــت الثقافي في محافظ ــام البي اق
ــاون مع احتاد ادباء وكتاب احملافظة حفل  بالتع
ــت) اي ( ذكريات  ــدار وياداش ــع كتاب ( دي توقي
ــم جباري.  ــاءات) لالعالمي والكاتب هاش ولق
ــرز االحداث  ــذي حمل في طياته اب ــدار ال االص
ــب خالل  ــا الكات ــرض له ــي تع ــع الت والوقائ
ــيرته املهنية التي متتد الكثر من ٤٥ عاما  مس
ــع في القناة  ــرة التي عني فيها كمذي اي الفت
ــي كركوك  منذ  ــون العراق ف ــة لتلفزي الكردي

ــى التقاعد في  ــة احالته عل ــام ١٩٦٩ ولغاي ع
ــا اعقبها من احداث. مؤكدا انه  عام ٢٠٠٧ وم
ــتمر بعطائه الثر خصوصا وانه بصدد  سيس
اصدار كتاب جديد سيحمل عنوان ( مقاالتي) 
يضاف الى رصيده االدبي.ثم قدم السيد عمار 
ــت الثقافي  ــر البي ــاون مدي ــري مع قيس صب
ــم تعبيرا عن  ــهادة تقديرية لالستاذ هاش ش
ــا حققه من اجنازات خالل  االعتزاز والتقدير مب
مسيرته الطويلة. .بعدها متت مراسيم حفل 

التوقيع وتوزيع االصدار على احلاضرين.

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــم  ــتاذ الدكتورعمار جاس ــا لالس صدر حديث
ــاب احلركي وآليات  ــلم كتاب (علم االعص مس
عمله في التدريب واملنافسات لالعبي النخبة 
ــرة القدم). الكتاب يتضمن رؤية حديثة في  بك
ــث املوضوعات  ــم االعصاب احلركي من حي عل
املتعددة في  وظائف الدماغ وعملياته العقلية 
ــة  ــا( املرآتي ــا اخلالي ــا ومنه ــة تطويره وكيفي
واملكانية والدبقية وعوامل التغذية العصبية 
ــا على األداء  ــة) ومدى تأثيره ــة العصي واللدون

املهاري والتصرف اخلططي لدى العبي النخبة 
ــتاذ الدكتور  ــل املؤلف االس ــرة القدم.ويام بك
مسلم ان يكون الكتاب إضافة علمية وعملية 
ــي والعبي كرة  ــة وملدرب ــة الرياضي ــي املكتب ف
ــن وإيجاد طرق  ــة اختيار التماري القدم لكيفي
ــني األداء. وقدم شكره لكل من  جديدة لتحس
ــاهم في اجناز هذا الكتاب السيما األستاذ  س
الدكتور ليث كاظم واألستاذ الدكتور إبراهيم 
سعيد.والشكر    لدار الطباعة (شركة العارف 

/ بيروت / النجف االشرف). 

الكاتبة سارة السعدني 
 جمهورية مصر العربية 

انا انسان منطقي فى كل األمور. منطقي أكون 
سندك ألظفر بقلبك. وأكون نورك وقت حيرتك. 
ــا يغضبك. وأرقب فكرك و أمتثل ألمرك  أمقت م
ــود وأحقق  ــون العه ــا. منطقي أص ــكل الرض ب
ــعد و  ــود دائما بقربك ألس ــس الوج ــود و آن الوع
ــل عقول فى  ــول وأذه ــك وأصول واج ــج قلب أبه
ــعى وأطوف بني الصفوف ألبى  حرب العدا . وأس
الندا وأكون الفدا انا حاضر. دائما حاضر بفكرى 
ــاعدي قادر على طول  ــى وجاهي ومالي وس وقلب
املدى..... وال تأملي أو تتوقعي مقابلتي ألني خيال 

وغير منطقي .. 

@kÌäÃ€a
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تولستوي

قصة قصرية 

âaÜïg



7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني، حاجة العراق إلى منط جديد 
من العالقة مع التحالف الدولي ، فيما 
ــي هو األفضل  ــار إلى أن الوضع املال أش
ــوداني خالل لقائه  منذ ٢٠٠٣. وقال الس
التلفزيوني مع مجموعة قنوات فرانس 
ــب بيان ملكتب رئيس الوزراء  ٢٤، بحس
ــل نقلة نوعية  ــا متث ، زيارتنا إلى فرنس
ــي العالقة بني البلدين وأخذت منحى  ف
ــع اتفاقية  ــتراتيجياً من خالل توقي س
ــي تضم  ــتراتيجية، الت ــراكة الس الش
ــت كل القطاعات  ــدود ٥٠ مادة غط بح
ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي ــة  األمني
والثقافية والتعليمية.وأضاف، أن العراق 
ــوات قتالية أجنبية، بل  اليحتاج إلى ق
ــف الدولي الذي  ــع التحال ــى تعاون م إل
ــع الدول  ــات املتحدة أو م ــوده الوالي تق
ــال  ــي مج ــي ف ــف الدول ــارج التحال خ
ــتقرار  االس ــاب وضمان  االره مكافحة 
واألمن، مؤكدا أن وجود التحالف الدولي 
في العراق بطلب من احلكومة العراقية 
السابقة، وهو يخضع حلوار مهني وفق 
ــات األمنية  ــي حتدده اجله اتفاق سياس
الرسمية في مسألة بقاء املستشارين 
ــم، والتعاون  ــد أعدادهم وأماكنه وحتدي

في مجال التدريب وتبادل املعلومات.
وتابع، نحتاج إلى منط جديد من العالقة 
مع التحالف الدولي، قائم على أساس 
ــل  ــات والعم ــادل املعلوم ــاون وتب التع

ــيادة العراق  ــان س ــع ضم ــترك، م املش
ــمائه، ويجري  على أراضيه ومياهه وس
مجلس األمن الوطني مراجعة لتحديد 
إطار العالقة وفق املبادئ التي ذكرناها، 
ــرتنا  ــذ اليوم األول ملباش ــا انه من مبين
مبهام عملنا، كنا على درجة من احلرص 
ــني اجلمهورية  ــة دور التقريب ب ملمارس
العربية  ــالمية االيرانية واململكة  اإلس
اء العرب إلدامة  السعودية وباقي األشقّ
ــوالً إلى األمن  ــم، وص ــارب والتفاه التق
ــي املنطقة.وبني،  ــرات ف ــض التوت وخف
ــن هذه الدول،  ــا على تأكيدات م حصلن

ــاك  ــاعي. هن ــتمرون باملس ــن مس ونح
ــتئناف  ــني على اس ــن الدولت ــرص م ح
هذه االجتماعات برعاية العراق، وقريبا 
ــاهم بتحقيق لقاء في بغداد، الفتا  نس
ــداء على األراضي العراقية  الى ان االعت
ــا مواقف  ــدان ولدين ــوض وم عمل مرف
ــى  ــت عل ــا رفع ــم منه ــمية، قس رس
مستوى بالغات إلى مجلس األمن واألمم 
ــيلة  املتحدة.وأوضح، ان احلوار هو الوس
ــران،  ــا وإي ــع تركي ــل م ــل للتواص األمث
ــتوى  ــراً قرارات على مس واتخذنا مؤخ
ــي، بتواجد قوات  ــن الوطن مجلس األم

ــلحة  ــلل اجملاميع املس احتادية متنع تس
التي تستخدم األرض العراقية لالعتداء 
ــى أن قانون  ــار إل على تركيا وإيران.وأش
ــاهم في حل اجلزء األكبر  املوازنة سيس
ــة وفق  ــالت املالي ــألة التحوي ــن مس م
ــل إلى اخلطوة  ــتور، ومن ثم ننتق الدس
ــريع قانون النفط  ــم املتمثلة بتش األه
م العالقة بني احلكومة  والغاز، الذي ينظّ
ــة اإلقليم واحملافظات  االحتادية وحكوم
املنتجة للنفط، مؤكدا أن هناك ارتفاع 
في األسعار نتيجة تقلبات سعر صرف 
ــا املالي  ــل وضعن ــن باجملم ــدوالر، لك ال

ــا إيرادات  ــذ ٢٠٠٣، لدين ــو األفضل من ه
ــن من املواد  ــتمرة من النفط، وخزي مس
ــا إجراءات وقرارات  الغذائية.وتابع، لدين
ــالح  ــق إص ــي حتقي ــاهم ف ــة تس مهم
ــام املالي  ــي في النظ ــادي هيكل اقتص
ــوّهة  ــهد جتارة مش واملصرفي، الذي ش
ــن خالل  ــة م ــنوات املاضي ــة الس طيل
ــا أن هناك  ــة، مبين ــع العمل ــذة بي ناف
عالمات استفهام بأن هذه املعايير يُراد 
ــت أو في هذه  ــذا الوق ــا في ه تطبيقه
ــة عمرها  ــة من حكوم ــة الزمني املرحل
ــت غائبة  ــني إنها كان ــهر، في ح ٣ أش
ــنوات في احلكومات السابقة، كان  لس
بيع الدوالر يتجاوز في اليوم الواحد ٣٠٠ 
ــروعة،  ــي جتارة غير مش ــون دوالر، ف ملي
تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل 
ــد  ــيزور وف ــول س ــى بالق األموال.ومض
ــة  ومجموع ــة  اخلارجي ــر  وزي ــة  برئاس
ــل معه  ــنطن، يحم ــن اخملتصني واش م
ــيتم  ــدة ملفات، أحد هذه امللفات س ع
ــك الفدرالي األمريكي  ــا مع البن تناوله
ــى تداعيات  ــة، للوقوف عل ووزارة اخلزان
ــي وضعتها اخلزانة  ــق املعايير الت تطبي
ــن  يضم ــذي  ال ــكل  بالش ــة  األمريكي
الهدف املرجو من كل األطراف، موضحا 
ــرة تفاهم في مجال  ــه مت توقيع مذك ان
ــا تتعاون في  ــاد. فرنس مكافحة الفس
ــترداد أموال العراق قبل وبعد  مجال اس
ــوف تُبذل جهودٌ من قبل  عام ٢٠٠٣، وس

الطرفني السترداد األموال واملطلوبني. 
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة البيئة ، عن تنظيم حدث إطالق 
معيار مساعدة الضحايا ١٣١٠، فيما كشفت 
ــي إقليم  ــام ف ــا األلغ ــة ضحاي ــن حصيل ع
ــتان.وذكر بيان للوزارة ، أنه دائرة شؤون  كردس
ــاعدة  األلغام أقامت حدث إطالق معيار مس
ــة  ــع املؤسس ــاون م ــا ١٣١٠ بالتع الضحاي
ــؤون األلغام في إقليم كردستان  العامة لش
ــة بتقدمي اخلدمات  ــاركة اجلهات املعني ومبش
لضحايا األلغام واخمللفات احلربية والعمليات 
العسكرية واإلرهابية التي أقيمت في فندق 

بابل ببغداد. من جانبه أوضح املكلف مبهام 
ــام بكر صاحب  ــؤون األلغ مدير عام دائرة ش
ــاعدة الضحايا  ــالق معيار مس أحمد، أن إط
هو إحدى أولويات عمل الدائرة من أجل تقدمي 
جميع اخلدمات الطبية العالجية والتأهيلية 
ــي  ــم ف ــادة دمجه ــا وإع ــريحة الضحاي لش
ــاركة املنظمات الدولية واحمللية  اجملتمع مبش
ــد مدير عام  ــياق متصل أك ــي س املعنية.وف
دائرة املنظمات غير احلكومية أشرف الدهان 
ــوزراء تؤكد دعم  ــة العامة جمللس ال أن األمان
ــل العراق خال  ــي تعمل على جع اجلهود الت

من األلغام واملتفجرات الناجتة عن مخلفات 
احلروب والقنابل العنقودية، مشيراً الى دعم 
ــؤون األلغام للقضاء  ــة جلهود دائرة ش األمان
ــن آثارها على  ــات والتخفيف م ــى اخمللف عل
ــة،  ــات الدولي ــع املنظم ــاون م ــاس والتع الن
ــج  ــة لبرام ــة احتادي ــى إدراج موازن ــاً ال داعي
ــؤون األلغام ومساعدة الضحايا من خالل  ش
مشاريع تستخدم طرق وتكنولوجيا حديثة 
لتأهيلهم وخلق بيئة إلدماجهم في اجملتمع.
ــة  وعلى صعيد متصل، أوضح ممثل املؤسس
ــؤون األلغام في إقليم كردستان  العامة لش
علي محمد أن املقذوفات احلربية في اإلقليم 
ــي، ويعاني  ــتينيات القرن املاض ــدأت في س ب
املواطن من عواقبها في الوقت احلاضر حيث 
يقدر عدد ضحايا األلغام في إقليم كردستان 
ــا يتطلب  ــة، م ــف ضحي ــاً و٥٦٤ أل ١٣ مليون
ــترك  من  ــه التعاون الفني املش تفعيل أوج
أجل أعمال التطهير واإلزالة.وأشار الى أنه مت 
حضور ممثل األمم املتحدة للطفولة، واملنظمة 
الدولية لإلعاقة، وممثلي وزارة الصحة، ووزارة 
ــباب والرياضة، وعدد من  ــل، ووزارة الش العم
ــداد، وممثل  ــي بغ ــفارات كافة ف ــي الس ممثل
ــفير القطري،  ــعادة الس االحتاد األوروبي، وس
ــفارة الهولندية، فضال عن  ممثلي  وممثل الس
ــني، وعدد كبير من منظمات  منظمات الناج

الدولية واحمللية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــياع  ــوزراء محمد ش ــس مجلس ال ثمن رئي
السوداني ، مبادرة اليونسكو في إحياء روح 
ــع النوري.وذكر مكتب  ــار جام ــل وإعم املوص
ــوداني ، أن رئيس مجلس الوزراء محمد  الس
ــر إقامته  ــوداني، التقى في مق ــياع الس ش
ــرة العامة ملنظمة  ــس، املدي بالعاصمة باري
ــة  والثقاف ــم  والعل ــة  للتربي ــدة  املتح األمم 
ــر  ــور وزي ــه ازوالي، بحض ــكو) اودري (اليونس
ــفير العراقي  ــر الثقافة والس ــة ووزي اخلارجي
ــاء تناول  ــان، أن اللق ــي باريس.وأضاف البي ف
ــترك بني العراق  ــيخ التعاون املش سبل ترس

ــراكات لتعزيز التنمية  واليونسكو، وبناء ش
ــات الثقافة والتعليم  ــتدامة في قطاع املس
ــس  رئي ــن  العلوم.وثمّ ــاالت  مج ــف  ومختل
ــكو في إحياء  مجلس الوزراء، مبادرة اليونس
ــوري، والتطلع  ــل وإعمار جامع الن روح املوص
ــاون مع املنظمة إلدراج املزيد من املواقع  للتع
العراقية على الئحة التراث العاملي، واإلسهام 
ــب املهني للعاملني وتطوير قطاع  في التدري
ــدى رئيس الوزراء، رغبة  التربية والتعليم.وأب
ــة األممية  ــاون مع املنظم ــة في التع احلكوم
ــة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر  عبر إقام
ــرة  الصغي ــاريع  املش ــذ  لتنفي ــطية،  الوس

واملتوسطة، مبا يساعد في توفير فرص عمل 
للشباب في إطار خطة التنمية املستدامة، 
مؤكداً التطلع ألنْ يكون للعراق حضور مهم 
في اجمللس التنفيذي لليونسكو.من جانبها، 
أشارت اوزالي إلى العالقة املتميزة مع العراق؛ 
ــي، مؤكدة أن إحياء  ــا ميثله من عمق تاريخ مل
ــكل اكبر عملية قادتها  مدينة املوصل، يش
ــث احلجم  ــم من حي ــي العال ــكو ف اليونس
ــكو،  واألهمية.وأكدت مديرة منظمة اليونس
ــب التقني  ــروع للتدري ــيّ املنظمة مبش مض
ــيح العراق  واملهني في العراق، مرحبة بـترش

للمجلس التنفيذي لليونسكو.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتثمار  ــة لالس ــة الوطني ــس الهيئ ــن رئي أعل
ــر اللجنة  ــاز محض ــد مكية، إجن ــدر محم حي
ــوا الكورية متهيداً  ــركة هان التفاوضية مع ش

ــماية  بس ــروع  مبش ــل  العم ــادة  إلع
ــة  ــة ، إن اللجن ــكني.وقال مكي الس
التفاوضية اجلديدة التي مت تشكيلها 
في الهيئة ركزت على إجناز محضرها 
ــتحصال  الس ــداً  متهي ــل  بالكام
ــد اإلجازة  ــة لتجدي ــات الالزم املوافق
ــروع من  ــتثمارية اخلاصة باملش االس
قبل اللجنة اخلاصة بدراسة وتعديل 
اإلجازات االستثمارية املؤلفة مبوجب 
ــي  ــنة ٢٠٢٢ والت ــم (٩٤) لس ــرار رق ق
يترأس أعمالها رئيس الهيئة.وأضاف، 
ــاً ملحق العقد  أن الهيئة أعدت أيض
ــن املؤمل  ــذي م ــروع ال ــاص باملش اخل
ــوري خالل  ــب الك ــع اجلان ــه م توقيع

ــهرين إلى ثالثة أشهر املقبلة.وفيما يتعلق  ش
ــويات املالية اخلاصة بالتزامات اجلانب  بالتس
العراقي مع الشركة أوضح رئيس الهيئة، بأن 
ــتعقد  ــروع س لقاءات مكثفة وداعمة للمش

ــبوع املقبل مع مديري مصارف ( الرافدين  األس
ــارة) ورئيس رابطة  ــي للتج ــيد ، العراق ، الرش
ــى صيغة مالية  ــارف األهلية للتوصل إل املص
تسهم بسير املشروع ومتويله.من جانبه، أكد 
ــوا، أن  ــركات هان ــر مجموعة ش مدي
ــريعة  اجلانب الكوري يرغب بعودة س
ــوي، متعهداً بأن  ــروع احلي لهذا املش
تتم دراسة مسودة العقد بجوانبها 
بالسرعة  واإلدارية  واملالية  القانونية 
ــركة  الش أن  ــى،  إل ــا  الفت ــة،  املمكن
ــتعد حالياً إلجناز أعمال الصيانة  تس
الالزمة لعدد من القطاعات السكنية 
ــليم. ــزة للتس ــروع واجلاه ــي املش ف

وختم بالقول بأن ما يجمعنا معكم 
ــروع، أنه هدف  ــرد مش ــو ليس مج ه
ــة من قبل  ــتركة مدعوم ورغبة مش
ــال أخرى  ــورة إلعم ــني وباك احلكومت

جملموعة هانوا في العراق.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــمري، امس السبت، األمني  التقى وزير الداخلية عبد األمير الش
ــام جمللس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ومدير  الع
ــمري خالل  ــد جمال.وبحث الش ــواء محم ــي الل ــب العرب املكت
ــة، جملة من املواضيع ذات  ــب بيان لوزارة الداخلي اللقاء، بحس
ــيتم  ــة املواضيع التي س ــترك، حيث متت مناقش االهتمام املش
ــس وزراء الداخلية العرب في  ــاع املقبل جملل ــا في االجتم طرحه
ــتمرار تفعيل عمل املكتب العربي في   بغداد، فضالً  تونس، واس
ــكل كبير بني وزارة الداخلية العراقية  عن فتح آفاق التعاون بش
ــهد مجموعة النقاشات  واجمللس.وأضاف البيان، أن االجتماع ش
ــن مواضيع  ــاون، فضالً ع ــرات وتعزيز التع ــادل اخلب ــة بتب اخلاص
ــاد كومان، بحسب البيان، بـاملؤسسة األمنية  أخرى مهمة.وأش

العراقية وتأريخها. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــف مليون  ــادرة أكثر من نص ــي ، مص ــن الوطن ــن جهاز األم أعل
ــر اجلهاز ، أنه  ــة املعدة للتهريب. وذك ــتقات النفطي لتر من املش
 استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات املسلحة واستمراراً 
ــن الوطني في  ــاز األم ــي يُنفذها جه ــات الت ــلة العملي لسلس
ــتقات النفطية واملتاجرين فيها بطرق غير  مالحقة مهربي املش
ــرعية، متكنت مفارزنا ووفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة في  ش
ــرف، كركوك، نينوى، القادسية  محافظات (بغداد، النجف األش
ــتقات  ــى، وبابل) من مصادرة أكثر من ٥٠٠ ألف لتر من املش ،ديال
ــب كانت مخزنة في عجالت وخزانات مت  النفطية املعدة للتهري
ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات املهربني.وأضاف البيان، 
ــاً، وقد جرى  ــة والقبض على (٢٩) متهم ــه مت ضبط (٢٠) عجل أن
ــع املضبوطات إلى اجلهات اخملتصة التخاذ اإلجراءات  إحالتهم م

الالزمة بحقهم.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء قوات حرس احلدود إحدى تشكيالت 
ــاً حاولوا اجتياز احلدود. ــلالً أجنبي الوزارة القبض على ٣٩ متس
وذكرت الوزارة ، أنه استمراراً جلهود تأمني احلدود العراقية، وبناءً 
ــوج األول اللواء  ــتخبارية دقيقة ، متكن الف على معلومات اس
العاشر في عمليتني منفصلتني من القبض على (٣٩) متسلالً 
ــارت  ــدود بطريقة غير شرعية.واش ــوا اجتياز احل ــاً حاول أجنبي
ــاذ اإلجراءات  ــى اجلهات اخملتصة التخ ــليمهم إل إلى أنه مت تس

القانونية بحقهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــط ٦ حاويات حتمل مواد  ــت الهيئة العامة للكمارك، ضب أعلن
ــمالي.وذكرت الهيئة ،  ــز كمرك ام قصر الش ــة في مرك مخالف
ــواد كيميائية  ــواد مخالفة( م ــط ٦ حاويات حتمل م ــه مت ضب أن
ــي مركز كمرك  ــتلزمات اطفال ) ف ــرة،  فايبر كالس  ، مس خط
ــاون  ــت بالتع ــة مت ــت، ان العملي ــمالي .واضاف ــر الش ام قص
ــاذ اإلجراءات  ــاندة ومت اتخ ــارك والدوائر الس ــرطة الكم مع ش
ــذ  ــارك الناف ــون الكم ــا لقان ــات وفق ــق اخملالف ــة بح القانوني

رقم٢٣لسنة١٩٨٤املعدل.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاء وتأهيل  ــني خططها لبن ــن مضام ــة ، ع ــت وزارة التربي أعلن
املدارس وجتهيزها بالرحالت املدرسية في إطار جهود احلكومة 
ــة حاجة العراق  ــي الصفوف وتلبي ــة ملف االكتظاظ ف ملعاجل
ــالق الطينية منها. ــدارس، فيما حددت موعد إغ ــة من امل كامل
ــيد، إن عدد التالميذ في  ــم الوزارة كرمي الس وقال املتحدث باس
ــط لتزويد املدارس  ــاً والوزارة تخط ــى ١٣ مليون ــراق يصل إل الع
ــا تعاون مع  ــية بالكامل ولديه ــا من الرحالت املدرس بحاجته
ــق اجلهد اخلدمي  ــذا الهدف، منها فري ــدة جهات لتحقيق ه ع
ــر وحمالت كبرى في  ــيرا إلى وجود جهد كبي ــي، مش والهندس

احملافظات لتحقيق هذا الهدف في إطار مبادرة رئيس الوزراء.
ــو تلبية احلاجة كاملة وكذلك  وأضاف، أن الهدف من اخلطة ه
ــاء  ــتمرار أعمال إنش تقليل االكتظاظ في الصفوف مبوازاة اس
ــة  املدارس وهنالك خطة لتأهيل وترميم أكثر من ٢٠٠٠ مدرس
ضمن البرنامج احلكومي.ولفت إلى، أن األولوية ستكون ملدارس 
البنات والريفية، فضال عن املدارس املكتظة وخاصة في املناطق 
ــة إلى اخلدمة خالل املدة  ــد فقراً، مؤكداً دخول ١٩٨ مدرس األش
ــراق الكلية من املدارس تبلغ  ــار إلى، أن حاجة الع املاضية.وأش
ــنوات اخلمس املقبلة  ــيراً إلى أن خطة الوزارة للس ٨ آالف، مش
ــاء أكبر عدد ممكن من املدارس واالنتهاء من ملف املدارس  هو بن

الطينية بالكامل.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت وزارة التجارة، عن حراك حكومي يقوده رئيس مجلس 
ــيطرة على أسعار املواد  ــياع السوداني، للس الوزراء محمد ش
الغذائية، فيما أعلنت إعداد خطط لتحقيق ذلك.وقال املتحدث 
ــوزارة أعدت خططاً من قبل  ــم الوزارة محمد حنون ، إن ال باس
ــارة ووكالء الوزارة واملديرين  ــة وزير التج غرفة العمليات برئاس
ــكل كبير  ــركات، من أجل توفير بيض املائدة بش العامني للش
ــعر الطحني من ٣٩ إلى  ــي منافذ الوزارة، فضالً عن خفض س ف
ــات كافة. ــوزارة في احملافظ ــار، ومتواجد مبنافذ ال ــف دين ٣٨ أل
ــاع اخلاص لغرض  ــراكاً على القط ــون، أن هناك ح ــح حن وأوض
ــات كبيرة من  ــراء كمي ــاون والتعاقد على ش ــيق والتع التنس
الدجاج وعرضها في األسواق احمللية.وأشار، إلى أن هناك جهداً 
ــوداني،  ــياع الس حكومياً كبيراً بقيادة رئيس الوزراء محمد ش
ــال وزارة  ــواد الغذائية وعملية إدخ ــعار امل ــيطرة على أس للس
ــركاتها بتوريد  ــط التجاري من خالل قيام ش ــارة على اخل التج
ــاس، مؤكداً أن اجلهد  ــة التي تتعلق بحاجات الن املواد الغذائي
ــيطرة على  ــيثمر عنه نقطة حتول كبيرة وإيجابية في الس س
ــع املتضاربني، باإلضافة إلى  ــوق احمللية ومنع االحتكار ومن الس
ــا الريادي  ــارة بأن تأخذ دوره ــة لوزارة التج ــا فرصة حقيقي أنه
ــاهمة في خفض  في موضوع تنظيم التجارة واالقتصاد واملس
ــكل كبير.وأضاف، أن خطة الوزارة املعدة هي جزء  األسعار بش
ــعار املواد الغذائية  ــيطرة على أس من البرنامج احلكومي للس
ــاز األمن  ــع وزارة الداخلية وجه ــيق م ــالل التنس ــواء من خ س
ــواد الغذائية  ــات كبيرة من امل ــالل ضخ كمي ــي أو من خ الوطن
ــمولني بالبطاقة التموينية أو  ــتحقيها املش ــواء على مس س
املشمولني بالرعاية االجتماعية استنادا لقرار مجلس الوزراء، 
باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من خالل الفرق املشتركة 
التي تقوم بوضع اليد على احملتكرين واملتالعبني بسعر الدوالر.

وتابع، أن أجهزة الدولة األمنية نظمت وألقت القبض على عدد 
من املتضاربني واملتالعبني، الفتاً إلى أن تلك اإلجراءات تهدف إلى 
ــياقات التي أعلنتها  إعادة األمور لنصابها الصحيح وفق الس
ــر، أن الوزارات كافة تعمل باجتاه تنفيذ توجيهات  احلكومة.وذك
ــع التالعب  ــوق ومن ــن أجل احملافظة على الس ــس الوزراء م رئي
ــالل إجراءات  ــني من خ ــة املواطن ــالً عن حماي ــل، فض والتحاي
عاجلة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وحتقيق استقرار األمن 
الغذائي، أو اتخاذ إجراءات خاصة تسعى احلكومة إلى اتخاذها 
ــؤولياتها احلقيقية في  ــع وزارة التجارة أمام مس من خالل وض
التعاقد لشراء مواد مختلفة ورفد األسواق احمللية بها بأسعار 

مخفضة.
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جتري داخل االراضي العراقية عدة روافد تصب 
ــمال قرب احلدود  ــي نهر دجلة تبدأ من الش ف
التركية .رافد فيشخابور وتليه وديان صغيرة 
يلي ذلك اكبر الروافد وهو الزاب االعلى الذي 

يصب شمال القيارة في نهر دجلة .
يلي ذلك نزوال الزاب االسفل الذي يجري ضمن 
ــليمانية وكركوك ويصب في  محافظة الس
ــي عند ناحية  ــمال مدينة بيج نهر دجلة ش
الزاب .كما يجري نهر العظيم بكافة روافده 
ــازة , اخلاصة , داقوق و الطوز)  (وادي النفط, ت
ــد نهر ديالى  ــر هذه الرواف ــل العراق .وآخ داخ
ــليمانية و  ــة الس ــري في محافظ ــذي يج ال
محافظة ديالى.توجد منظومة ري رائعة في 

ديالى و كركوك وقضاء الطوز الدارة املياة من 
سدود و قنوات و نواظم .اال ان هذه املنظومة 
ــنوات عجاف  ــت تقصيرها بعد ثالث س اثبت
من اجلفاف وخصوصا في محافظة ديالى .مما 
اثر على الزراعة و البيئة و مياه الشرب ورعي 
احليوانات وعلى املستوى املعاشي للسكان 
ــعرون بخطر اجلفاف و التغير  وبدأ الناس يش
ــني ادارة املياه  املناخي بصورة كبيرة .ولتحس
في هذه املنطقة اعتبارا من الزاب االعلى الى 
ــى اقترح مجموعة متكاملة  حوض نهر ديال
ــدي اطالع ان وزارة املوارد املائية  من احللول ول
ــروع في  قد بدأت بتصاميم جزء منها او الش
تنفيذ بعضها ولكي تكون احللول متكاملة 
وتسند بعضها البعض االخر.اقترح ما يلي 

ــد مكحول في  ــم و تنفيذ س ــاز تصامي ١.اجن
ــي ( وهذا احد  ــمال بيج منطقة الفتحة ش
ــه واالعمال  ــدأت بتصاميم ــاريع التي ب املش
ــل وزارة املوارد  ــن قب ــذه م ــة لتنفي التمهيدي

املائية ).
ــدأ من الزاب  ــعة ٥٠ م٣ تب ــاء قناة بس ٢.انش
ــمال  ــفل ش ــى متجهة الى الزاب االس االعل
ــه وان يكون املأخذ جنوب  ــد دبس او جنوب س
ناحية برطلة بواسطة محطة ضخ او سدة 
ــة تخصيص ١٠م٣ من  ــة مع امكاني تنظيمي

هذه املياه الحياء سهل مخمور .
ــفل الى وادي  ٣.اليصال املياه من الزاب االس
ــتوعب  ــاة متكاملة وتس ــد قن ــوز توج الط
ــاه وهي منجزة وتعمل  هذه الكمية من املي

حاليا.
ــوز الى حوض  ــال املياه من وادي الط ٤.اليص
ديالى توجد قناة قائمة باسم قناة جنجال 
ــدة  ــاء س ــا وانش ــيع صدره ــب توس يتطل
ــوب مهرب  ــر الطوز جن ــة على نه تنظيمي
ــروع ري كركوك لتحويل ٢٠-٣٠ م٣ من  مش
ــاة جنجال  ــوض ديالى عبر قن ــاه الى ح املي
ــن الذي هو  ــم وادي تاري ــال ث ــم وادي جنج ث
ــد  احد روافد نهر ديالى ويصب في بحيرة س

حمرين .
ــرة رقم ٤  ــوارد في فق ــرح ال ــر املقت ٥.مت نش
واهتمت وزارة املوارد املائية بتفاصيله وامتنى 

ان يدرس و ينفذ .
ــو املناورة  ــن املقترحات اعاله ه ان الغاية م
ــر دجلة داخل  ــاه بني روافد نه ــة باملي العالي
ــراق من دون اضرار ألي محافظة واعتماد  الع
املياه الفائضة من رافد الى اخر عند احلاجة 
ــتخدام هذه املياه  ــدد في اس امللحة والتش
ــة اال الغراض الضرورة  ــي القنوات املقترح ف

القصوى .

ــاد االداري واملالي  ــث عن الفس ال زال احلدي
ــا  ــة منه ــالم املرئي ــائل االع ــث وس حدي

ــمة لها بقصد او  ــموعة ومادة دس واملس
ــن رجال  ــد وكأنّ العراق خال م ــدون قص ب
ــم يقفون بوجه  ــرفاء مخلصني لبلده ش
الفاسدين ونهب املال العام، والفاسدين 
في افعالهم سرقة املال العام وجتاهلهم 
ــماوية والقوانني هدفهم  ــم الس التعالي
ــح  ــوة, ومصطل ــة رخ ــراق دول ــل الع جع
ــتعمله  اس ــذي  ال ــو  ه ــوة  الرخ ــة  الدول
ــردال في  ــويدي كوننز م ــادي الس االقتص
ــيوية - بحث في فقر  كتابه (الدراما االس
ــام ١٩٦٨ ويقصد بها  ــر ع ــذي نش االمم) ال
ــني الن لديهم من  الكبار اليبالون بالقوان
املال والسلطة ما يكفي ليحميهم منه 

ــض البصر  ــوة بغ ــار يتلقون الرش والصغ
ــاد وانتشاره  ــجع على الفس عنه مما يش
ــاة) واهم  ــلوب حي ــاد ( اس ويصبح الفس
ــع مكانتها  ــة الرخوة تراج ــمات الدول س
وهيبتها في الداخل واخلارج وعدم احترام 
القانون وضعف ثقة املواطنني بالقوانني.. 
ــب  ــدء وجدت ان من املناس ــوداً على ب وع
ــي  ف ــة  ومضيئ ــة  ايجابي ــب  ــراز جوان اب
ــال عليها محمد  ــراق اجلديد وخير مث الع
ــرف  ــوداني ملا متتع به من ش ــياع الس ش
ــؤولية وكتبت حينها موضوعاً عام  املس
ــي احدى الصحف احمللية  عنوانه  ٢٠١٦ ف
ــات -  ــن دون االيجابي ــلبيات م ــاذا الس (مل

ــتهداف والفوضى) عند قيادته لعدد  االس
ــوزارات وما قام به من اجنازات كبيرة  من ال
ــفه الالف الفضائيني ممن يحصلون  وكش
على رواتب من دون حق وكشف الكثير من 
ــام واعادة هيبة  ــاوزات على املال الع التج
ــالمة اجراءاتها, واليوم وبعد  الوزارات وس
ــلطة التنفيذية  ان اصبح على رأس الس
ــة مجلس الوزراء وفي نظام برملاني  برئاس
فان ما بدأه في منهاجه الوزاري مكافحة 
ــاد املالي والذي عده جائحة ينبغي  الفس
ــعب ينظر اليه  ــاء عليها فان الش القض
بعني الرضا والثقة في كشف الفاسدين 
ــراق املال العام وتعريتهم واعادة هيبة  س

ــا وتوجهاته  ــابق عهده ــى س ــة ال الدول
ــاور باقامة  ــن احمل ــاد ع ــؤولة واالبتع املس
عالقات مع كافة الدول وبخاصة الواليات 
املتحدة االمريكية فيها مصلحة العراق 
ــوب منه انهاء  ــي ذات الوقت مطل اوالً, وف
ــن الدعوات  ــد م ــة واحل ــة املقيت احملاصص
ــات  وفدرالي ــم  اقالي ــة  باقام ــبوهة  املش
ــم منها رائحة الطائفية والعنصرية  يش
والتسلط على رقاب الناس بزعامة بدعة 
ــة او قومية  ــات مذهبي ــموه مكون ما اس
ــعب  ــتمرار بنهب اموال الش زائفة واالس
ــيجه  نس ــرذمة  وش ــراق  الع ــاف  واضع

االجتماعي املتماسك. 

أن تقرأ في الغالب ال تخطط ال يهم إن 
كنت قارئا عاديا بلغة فرجينيا وولف 
ــا. قد تقرأ كل جديد إن كان  أم إنتقائي
ــك او رمبا تزحف  ــل إختصاص في حق
الى حقول أخرى ولو من باب اإلطالع, 
ــي مكتبتك عن كتب  أو ”تبحوش“ ف
ــت  ــد الوق ــم جت ــتريتها ول ــت إش كن
ــب لقراءتها.أن تكتب تلك هي  املناس
ــألة. الكتابة نوعان, نوع ما أنت  املس
ــذا العمود  ــرار ه ــه على غ ــب ب مطال
ــزوراء“. النوع  ــبوعي هنا في ”ال األس
ــك  اآلخر هو الذي تقترحه أنت لنفس
بصرف النظر عن احلجم واحلقل وهل 
ــر في مطبوع أو  هو مجرد بحث ينش

ــره على األنترنت أو رمبا يصل الى  تنش
مرحلة الكتاب؟. هنا تنتقل من مرحلة 
ــكب  الهامش الى املنت.وعند املنت تس
ــرات. فالبحوث الطويلة تختلف  العب
عن األعمدة واملقاالت القصيرة جلهة 
ــةـ  حتتاج الى  ــاـ  البحوث الطويل إنه
ــادر. وهذه  ــة وتخطيط ومص منهجي
ــا تفرغ ملن يريد  كلها حتتاج وقت ورمب
تقدمي مايعتقد أنه جديد. وحتى يحني 
الوقت فسوف أستمر في ”القشمرة“ 
ــى حني فكان البد من إعادة ترتيب  حت
ــق اإلنتهاء من  ــي وذلك عن طري قراءات
ــة حسب التصنيف.  الكتب املكدس
ــن مذكرات.  ــدا ملا حتت يدي م قررت اب
بدأت مبذكرات محمد حسنني هيكل 
”املذكرات اخلفية“ التي أشرف عليها 
ــد الباز. وألنني  ــب املصري محم الكات
ــته  ــل أعجب بهيكل ومدرس من جي
ــب  ــكل كت ــة العمالقة.هي الصحفي
ــر أيامه تقريبا  هذه املذكرات في أواخ
ــم يكن كل من كتب  فإن معظم إن ل
عنهم كانوا قد إنتقلوا الى دار البقاء, 
ــنوات (توفي  ــد س ــو بهم بع ــق ه وحل
ــي أصدق بكل  ــكل ٢٠١٦). ومع أنن هي
مايرويه هيكل فإن هناك من ال يصدق 

أو على األقل يرى إنه يبالغ. لي حكاية 
مع هيكل رحمه اهللا حر من يصدقها 
ــاء هيكل الى  ــن اليصدقها. ج وحر م
ــي أحد  ــوا ف ــام ١٩٨٩ مدع ــراق ع الع
املؤمترات على ما أتذكر. كنت صحفيا 
ــدق  ــي فن ــه ف ــذاك. التقيت آن ــابا  ش
ــيد حيث يحل ضيفا وكان معه  الرش
حني التقيته رئيس وزراء مصر األسبق 
ــي مع  ــي. قدمت له نفس ــز صدق عزي
إعجابي بكتبه التي كنت قراتها ومن 
بينها ”خريف الغضب“.هيكل رحمه 
اهللا وأثناء احلديث عن هذا الكتاب قال 
ــذا الكتاب صدر ضده ١٥ كتابا  لي.. ه
في مصر. من جانبي قلت له والكتاب 
ــالني  ــر في العراق. س ــادس عش الس
ــذا الكتاب  ــم ه ــا أس ــتغربا .. م مس
وملن؟ أجبته ”سقوط مدرسة هيكل“ 
ــيد جاسم. كان  واملؤلف هو عزيز الس
املرحوم عزيز السيد جاسم مسجونا 
ــه ”علي  ــى خلفية كتاب ــذاك عل وقت
ــل عندك  ــألني وه ــلطة احلق“. س س
الكتاب أجبته نعم وإتفقنا أن أجلبه 
ــاء الى الفندق. بالفعل جلبت  له مس
ــل  الرج ــكرني  ــكل ش ــاب لهي الكت
وغادرت. كان هيكل غادر هو اآلخر الى 

ــبوعني أستدعيت الى  مصر وبعد إس
ــالم . قيل لي الوزير “ لطيف  وزارة اإلع
ــوفك“  ــد ”يش ــم“ يري ــف جاس نصي
ومعك نسخة من كتاب عزيز السيد 
ــة هيكل“. ــقوط مدرس ــم ”س جاس
ــؤال  ــت على الوزير فبادرني بالس دخل
ــل التقيت هيكل؟ قلت له  التالي.. ه
ــداد؟ ماذا دار  ــم عندما كان في بغ نع
بينكما؟ سردت له القصة ويظهر إنه 
ــت القصيد عندما  كان يبحث عن بي
ــته  ــن مدرس ــا ع ــا حتدثن ــه إنن أخبرت
ــم؟  ــيد جاس الصحفية وكتاب الس
سالني.. هو طلب منك الكتاب؟ أجبته 
ــيئا لكن  ال ألنه لم يكن يعرف عنه ش
أنا الذي أخبرته وطلبه مني وأعطيته 
ــطب على  ــخة. صمت الوزير وش نس
ــال لي ..  ــى مكتبه وق ــة كانت عل ورق
ــى األمر.بعد  ــرف. إنصرفت وإنته إنص
ــكل التي جعلتني أتذكر  مذكرات هي
ــه إنتقلت الى مجموعة  حكايتي مع
مذكرات ذات طابع نكدي. فبعد كتاب 
”إستراتيجيات كيسنجر“ التي يروي 
ــون أيام كان  فيها ذكرياته مع نيكس
ــرا  فوزي ــي  القوم ــن  لألم ــارا  مستش
ــرأت مذكرات خالد علي  للخارجية, ق

الصالح ”على طريق النوايا الطيبة“. 
والصالح أول عضو قيادة قطرية حلزب 
البعث في خمسينيات القرن املاضي. 
ــل تاريخ من  ــروي الصالح بالتفاصي ي
ذات  ــادة  املض ــرات  واملؤام ــرات  املؤام
ــع النكدي بينه ومع مجموعته  الطاب
ــي ومجموعة  ــي تضم فؤاد الركاب الت
ــعدي وآخرين.وألنني  علي صالح الس
ــا لدي من أدب  ــة الى اإلنتهاء مم بحاج
املذكرات إنتقلت الى كتاب الصحفي 
ــامي نادر وعنوانه  املعروف سهيل س
ــد العنوان يكفي  ــوء حظ“. اعتق ”س
للتدليل على املضمون. بعد سوء حظ 
ــعدون  ــهيل إنتقلت الى ”أوراق س س
ــادي“ الذي لم يكن يضحك حتى  حم
ــة  ــة. القائم ــبات الوطني ــي املناس ف
ــة حيث تنتظري مذكرات  التزال طويل
ــع حداد ومن بعدها  جورج حبش وودي
قد أعود الى بحثي أو أبحث عن حجة 
أخرى للتأجيل السيما إنني إشتريت 
ــة من ”تاريخ  ــرا اجمللدات الثماني مؤخ
العراق بني إحتاللني“ لعباس العزاوي 
ــة الصديق إبراهيم  ــاء على نصيح بن
ــل التبريرات على  ــي و.. حب الصميدع

اجلرار.

 يشهد عصرنا احلالي ثورة هائلة في التعامالت 
ــة  التقليدية وااللكترونية، وصاحب  التجاري
هذا التطور ظهور مؤسسات مصرفية ومالية 
ــذه التقنيات ملا تتميز بها من  تعتمد على ه
ــهولة احلصول على اخلدمات دون أي عناء  س
ــاز التعامالت  ــرعة في اجن باإلضافة إلى الس
املالية مع حماية أمنية تضمن للمستهلك 
ــبة احملددة. ــر حقهم وللمصرف النس والتاج
ــع وفق املتطلبات  ــائل الدف لذلك تعددت وس
املقصودة ومن تلك الوسائل بطاقة السحب 
ــاء والبطاقة الذكية  ــة وبطاقة الوف املصرفي
ــة التي  ــة االئتماني ــا وكذلك البطاق وغيره
ــع بحيث أصبحت  ــارها الواس تتميز بانتش
ــية املتوفرة في اغلب  من األنشطة األساس
ــات املصرفية، وخصوصا في قضايا  املؤسس
دفع الرواتب التقاعدية ورواتب املوظفني.وقد 

ــفت هيئة النزاهة مؤخرا عن إجراءاتها  كش
ــق ببطاقات االئتمان توزعت  في قضايا تتعل
ــلم  ــر بطاقات ذكية وتس ــبهات تزوي بني ش
ــورة غير  ــتحقيها بص ــر مس ــب من غي روات
ــب تقاعدية  ــرف بطاقات وروات ــة، وص قانوني
ــخاص  ــا ألش ــني وإعطائه ــخاص متوف ألش
ــدار البطاقات لقاء مبالغ مالية،  آخرين و إص
إضافة إلى وجود حاالت استغالل للموظفني 
ــركات،  واملتقاعدين من قبل منافذ تلك الش
ــرر   ــن املق ــر م ــغ  اكث ــتقطاع مبال ــر اس عب
ــراء احتياجاتهم من  لتعامل اإلفراد بها لش
ــحب مبلغ نقدي دون  ــلع واخلدمات وس الس
احلاجة إلى حمل نقود معهم، و متثل وسيلة 
ــهلة للحصول على ائتمان قصير األجل  س
له.وتتميز بطاقة االئتمان بخصائص جتعلها 
ــة  ــاء التقليدي ــائل الوف ــن وس ــتقلة ع مس
ــة والوظيفة التي تقوم  فطبيعتها القانوني
ــائل  ــا بني وس ــذ مكانته ــا تأخ ــا جتعله به
ــة االئتمان  ــتعمل بطاق الوفاء احلديثة وتس
ــتوى الدولي رغم اختالف العمالت  على املس
ــي تعريفا لبطاقة  ــرع العراق ولم يضع املش
ــواء في القانون املدني العراقي أو  االئتمان س
قانون التجارة العراقي ومن الصعوبة إعطاء 
ــع لبطاقة االئتمان، وذلك  تعريف جامع ومان
الختالف شروط التعامل بها  وحداثة بطاقات 
االئتمان، فاجلانب العقدي يركز على الطابع 
العقدي لهذه البطاقة فالبطاقة تصدر بناءً 

ــاه مصدر البطاقة  على عقد يتعهد مبقتض
ــني ملصلحة حامل  ــاد مببلغ مع ــح اعتم بفت
ــتطيع األخير استخدامها في  البطاقة يس
الشراء.ونظرا النتشار بطاقة االئتمان وكثرة 
ــداءات  ــة العت ــت عرض ــتعمالها أصبح اس
ــا باإلخالل  ــل حامله ــن قب ــواء م ــرة س كثي
ــاءة من طرف  ــات التعاقدية أو اإلس بااللتزام
ــل  ــا ان التعام ــالً، ومب ــرقتها مث ــر كس الغي
ــكل أساسي على  ببطاقة االئتمان قام بش
نظام تعاقدي الذي ينشا بني إطرافه (اجلهة 
ــة، التاجر)، عالقات  ــدرة،  حامل البطاق املص
ــدده في ذمة  ــب التزامات مح ــة ويرت تعاقدي
كل طرف في مواجهة الطرف األخر املتعاقد 
ــه  واذا اخل احد األطراف بالتزاماته تقوم  مع
ــؤولية مدنية واذا وقعت البطاقة  عليه مس
في يد شخص غير حاملها الشرعي، وكانت 
البطاقة مسروقة أو ضائعة ومت استخدامها 
وتسبب الغير بالضرر حلاملها الشرعي يكون 
مسؤوالً على أساس املسؤولية التقصيرية.
ــر  الغي ــة الن  العقدي ــؤولية  املس ــوم  تق وال 
ــراف بطاقة  ــن العقد املبرم بني إط أجنبي ع
ــبب ضررا للغير يلزم  االئتمان  وكل خطأ يس
من ارتكبه بالتعويض، وفقا للقواعد العامة 
ــنة  ــون املدني العراقي رقم ٤٠ لس ــي القان ف
ــة االئتمان  ــتعمال بطاق ــد اس ١٩٥١، وبتزاي
ــهولة تسوية  خاصة في اجملال التجاري لس
ــؤولية اجلزائية. ــالت فقد تنهض املس املعام

ــل البطاقة جزائيا  ــاءلة حام حيث تتم مس
في حالة االستخدام غير املشروع للبطاقة 
ــالل الوفاء  ــن خ ــا، م ــرة صالحيته ــالل فت خ
ــع أو اخلدمات رغم عدم وجود  بقيمة البضائ
ــن جهاز توزيع  ــحب م الرصيد الكافي، والس
ــود رصيد كافي  ــة مع علمه بعدم وج العمل
ــتخدام غير املشروع للبطاقة بعد  له، واالس
ــتخدام بطاقة  ــاء مدة صالحيتها، واس انته
ــاة، وجرمية تزوير بطاقة االئتمان، وجرمية  ملغ
ــرقة  ــة املزورة، وجرمية س ــتعمال البطاق اس
البطاقة.وان انتشار بطاقات االئتمان بشكل 

ــرعة  ــره من األمان والس ــرا ملا توف ــع نظ واس
ــل ومتكن حاملها من  ــهولة في التعام والس
ــات املالية  ــد من اخلدم ــول على العدي احلص
ــة لبطاقة  ــد العالقة القانوني ــب حتدي يتطل
االئتمان وحتديد النظام القانوني التي تخضع 
ــان يتم في  ــل ببطاقة االئتم ــه، وان التعام ل
ــط غير مادي، لذلك يتضمن االستعمال  وس
ــروع لها أساليب و مفاهيم جديدة  غير املش
ــع هذه  ــب م ــد خاصة تتناس ــب قواع تتطل
ــريع  ــيما في ظل عدم وجود تش البيئة، الس
ــي،  ــي العراق ــام القانون ــي النظ ــي ف قانون

ــدة في الدفع  ــيلة اجلدي خاصة بهذه الوس
ــم العالقات  ــة إصدارها  يحك ينظم عملي
ــتعمالها، مبا يضمن سالمة  الناجتة عن اس
استقرارها.وإرساء دعائم الثقة في بطاقات 
ــيما وان مختلف التشريعات  االئتمان، الس
ــا  ــيلة، إال أنه ــذه الوس ــة ه ــت حماي حاول
اصطدمت بعوائق عديدة، منها عدم قابلية 
تطبيق النصوص العقابية التقليدية، لعدم 
ــاس في التجرمي والعقاب، وان  إمكانية القي
ــوص عليها في  ــوص العقابية املنص النص
ــنة  ــون العقوبات العراقي رقم ١١١ لس قان
ــاء  ــن إضف ــزة  ع ــف عاج ــدل، تق ١٩٦٩ املع
ــاءة  الصفة اجلرمية لصور قيام احلامل بإس
ــة االئتمان.وخصوصا في  ــتخدام بطاق اس
ــان، ويجب على  ــة االئتم ــة إلغاء بطاق حال
ــل لتحديد مفهوم  ــرع العراقي التدخ املش
ــدار العمولة  ــان وأنواعها ومق بطاقة االئتم
ــتحصالها، عند التعامل بهذه  التي يتم اس
ــب،  ــي ترتك ــم الت ــد اجلرائ ــات وحتدي البطاق
ــان على وجه  ــق ببطاقات االئتم ــي تتعل والت
التحديد،  حيث ان بطاقات االئتمان كغيرها 
ــائل الوفاء، قد تكون محال للتزوير أو  من وس
إتباع وسائل احتيالية في طريقة استخدام 
ــكل جرائم جنائية  البطاقة، األمر الذي يش
ــتوجب عقاب من يستخدمها، وان على  تس
املشرع العراقي ان يوفر احلماية، والضمانات 
ــان. ــات االئتم ــتعمال بطاق ــة الس القانوني
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 اِّـهندس اِّـدني مهدي جاسم 
حسون اِّـعاوي

عبدالرضا محسن اِّـال  

حمزة مصطفى

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

;k]dÊŒ¬’\Â;k]ep\Ê’\
;Ñ]⁄miàˆ\;‡Ê›]Õ;∫

ــه قانونا  ــروع او من يقوم مقام ــى مالك املش عل
ــك  ــب املاده ١٢ ومنها مس االلتزام مبا يأتي وحس
ــات  ــن املعلوم ــة ع ــة الالزم ــجالت املنظم الس
ــات االنتاجية  ــاج املتحقق والطاق اخلاصة باالنت
ــتخدمة  ــل املكائن واملعدات واملواد املس وتفاصي
في االنتاج وعدد العاملني واختصاصهم ومتكني 
ــروع واالطالع  ــول املش ــة من دخ ــي الهيئ موظف
ــجالت واحلسابات واملعدات والعمليات  على الس
ــتثمار بأنذار  االنتاجية واملادة ١٣ تقوم هيئة االس
ــاذ االجراءات خالل  اخملالف الحكام القانون بأتخ
مدة التتجاوز ٧ أيام من تاريخ تبليغه الزالة اخملالفة 
ــى اخملالف ازالة اخملالفة مدة التتجاوز ٩٠ يوما  وعل
من تاريخ بدء املباشرة باتخاذ اجراء ازالة اخملالفة 
ويعاقب اخملالف بغرامة اذا لم يزل مخالفته بعد 
ــها  ــاء املدة احملددة وعند تكرار اخملالفة نفس انته
ــتمر  ــف العقوبة املنصوص عليها واذا اس تضاع
ــروع  ــه يعاقب بغلق املش ــف على مخالفت اخملال
حلني ازالة اخملالفه واثارها واملادة ١٤ تنص بتأليف 
ــة وكيل وزارة الصناعة  ــتثنائية برئاس هيئة اس
ــن كل من وزارات العدل  واملعادن وعضوية ممثل ع
ــارة اليقل عنوان وظيفته عن مدير  واملالية والتج
ــي للنظر  ــات العراق ــاد الصناع ــام ورئيس احت ع
ــأن  ــذه بش ــرارات املتخ ــى الق ــات  عل باالعتراض
ــروع الصناعي  ــي وملالك املش ــروع الصناع املش
ــتئنافية على اي قرار  االعتراض لدى الهيئة االس
ــا من اليوم  ــرر خالل ٣٠ يوم ــبب ض يتخذ اذا تس
ــتئنافية في  ــي لتبليغه وتبث الهيئة االس التال
ــة عشر  االعتراض خالل مدة ال تتجاوز ١٥ خمس
ــم ويكون قرارها نهائيا  يوما من تاريخ دفع الرس
بعد مصادقة الوزير ويدفع املعترض رسما يسجل 
ــم اعالم الهيئة عن  ــراد الى الهيئة واملاد ١٦ يت اي
ــروع الصناعي  ــرات في طبيعة املش ــراء تغيي اج
ــه او ايقاف  ــر موقع ــه او تغيي ــه او دمج او طاقت
العمل في املشروع القائم باالنتاج مدة التتجاوز 
ــتثمر في القطاع الصناعي  ثالثة اشهر وللمس
ــا  ــة وحجمه ــوع الصناع ــار ن ــي اختي ــة ف احلري
ــع مراعاة  ــن واملعدات م ــأ املكائ ومكانها ومنس
ــوع املنتج وطاقته االنتاجية  تفاصيل املكائن ون
ويخضع االنتاج من قبل اجلهاز املركزي للتفتيش 
والسيطرة النوعية ويكون اقامة املشاريع ضمن 
ــات املعنية اما  ــق الصناعية من قبل اجله املناط
املشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها 
ــروع احلاصل على  ــي موقعها وعلى مالك املش ف
ــرة بتأسيسه خالل سنة  ــيس املباش اجازة تأس
ــازة وان يكمله خالل ثالثة  ــن تاريخ منحه االج م
ــة التنمية  ــنوات من تاريخ منح االجازة وهيئ س
ــنة واحدة وتتولى  الصناعية منحه متديدا ملدة س
ــة النظر بطلب اقامة  ــة التنمية الصناعي مديري
ــروع الصناعي املقدم من املستثمر واصدار  املش
قرار باجازة املشروع خاللةخمسة عشر يوما من 
تاريخ تقدمي الطلب اليها وتبليغ اجلهات املعنية 
ــذ ويتضمن قرار  ــة بالقرار املتخ ــب العالق وصاح
ــروع كأسم  ــية للمش املديرية البيانات االساس
ــماله وغايته ونوع  املشروع واسم صاحبه ورأس
االنتاج وطاقته االنتاجية ومدة التنفيذ املتوقعة 
وفي حالة الرفض يبلغ املستثمر حتريريا باسباب 
ــا يوما من  ــالل ٣٠ يوم ــه االعتراض خ ــض ول الرف
ــتئنافية وهناك  ــخ تبليغه لدى الهيئة االس تاري
ــه  ــا ثابت ــروع منه ــة  للمش ــات مالي تخصيص
ــة املكائن واملعدات  ــة االرض واملباني وقيم كقيم
واالدوات وقيمة املوجودات كوسائط النقل وتوليد 
ــواد االولية واجور  ــة الكهربائية وقيمة امل الطاق
ــة راس املال الكلي وعدد العاملني  العمال ومعرف

واملوظفني واالداريني واخلبراء والفنيني .
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فقدان جواز

ــفر نيبالية  ــواز الس ــد ج فق
 Sherpa) ــم االصل وبأس
ــق صورته َّـ  bufi)واِّـلص
ــن يعثر عليه  ــر على م النش
تسليمه اُّـ الجهة اِّـعنية او 

تسليمه اُّـ مقر الجريدة.
مع الشكر و التقدير

جمهورية العراق / ديوان محافظة واسط / مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
العدد : ١٥
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٢

م/ اعــــــــالن
ــة اوصافها َّـ ادناه  ــن تأجري االمالك اِّـدرج ــط ع ــن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس تعل
والعائدة اُّـ مديرية بلدية الحي وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣. فعلى 
ــة الحي خالل فرتة (٣٠٪)  ثالثون يوما  ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدي الراغبني باالش
ــات  القانونية  البالغة  ــتصحبني  معهم التأمين ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــدأ  من اليوم التالي لنش تب
ــوم االخري  من مدة  ــتجري  اِّـزايدة  َّـ الي ــك مصدق او نقدا وس ــة  التقديرية  بص ــن القيم (٣٠٪) م
االعالن  َّـ مقر مديرية البلدية  عاله َّـ تمام الساعة (العاشرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة 
ــر واالعالن  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ــمية  تكون اِّـزايدة  َّـ اليوم  الذي يليه ويتحمل  من ترس رس
ــورة واصلية ويتم االلتزام  ــة االحوال اِّـدنية مص ــتاجر جلب هوي ــة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس وكاف

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من بلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس حيدر جسام حمود

                                                                                                                       مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار



تقارير

II>ÏËï ’\;Ïê]êÖ’\;jâË’?
;3Ë∆h;flŸ;◊ËÒî;Ôáp;k]d]dÅ’\;U◊Ë÷ü;

È›\Ö—Â¯\;éË°\;∫;ÍÑÉp

متابعة / البينة الجديدة
ــراء  ــني واخلب ــض املراقب ــد بع يعتق
ــمالية أن  ــة الش ــؤون الكوري بالش
ــم أمره  ــالد قد حس ــم تلك الب زعي
فيما يتعلق باختيار الشخص الذي 
قد يخلفه في تلك الدولة القمعية 
التي أرست نظام احلكم الوراثي في 
ــيوعية  تفرد عن بقية األنظمة الش
سواء البائدة منها أو تلك التي ال تزال 
والدميقراطية،  ــة  تيارات احلري تقاوم 
ــة  صحيف ــرته  نش ــر  لتقري ــا  وفق
ــض  ــر بع ــز» البريطانية.وذك «التامي
أن  ــني للصحيفة،  واألكادميي اخلبراء 
ــغ أون (٤٠ عاما)، قد بعث  كيم جون
ــأن ابنته، جو  ــة  ب ــارات واضح بإش
ــون خليفته  ــوف تك آيه، هي من س
ــكانه  ــي بلد يحترم الكثير من س ف
ــي  ــية، والت ــادئ الكونفوشيوس مب
ــبقا  ــيوخ س ــي حكمة الش ــرى ف ت
ــباب، وفي سلطة  على عنفوان الش
الذكور بأسا أكبر من حكم النساء.

ــة،  الطفل ــك  لتل ــور  ظه أول  وكان 
ــوام، في  ــن العمر ١٠ أع ــة م البالغ
ــر العام املنصرم، عندما رافقت  أواخ
ــاروخ  ــالق ص ــاهدة إط ــا ملش والده
ــك رآها الناس  ــتي، وعقب ذل باليس
ــبتني أخريني،  ــي مناس ــرة أخرى ف م
ــالم  اإلع ــائل  وس ــا  وصفته ــا  فيم
احملبوبة».وفي  بـ»الطفلة  احلكومية 
ــياق، قال تشيونغ سيونغ  هذا الس
ــؤون كوريا  ــي ش ــر ف ــانغ، اخلبي تش
ــيغونغ  ــد س ــي معه ــمالية ف الش
ــة  ــة، للصحيف ــا اجلنوبي ــي كوري ف
ــاول كيم ربط  ــة: «لقد ح البريطاني

ــه.. إنه  ــوالء البنت ــه بال ــالص ل اإلخ
ينوي تعزيز الصورة القائلة إن ابنته 
ــتخلفه».من جانب آخر  ــن س هي م
ــات  ــرى، رئيس رئيس مركز الدراس ي
اإلستراتيجية والثقافية في سيول، 
ــورة أكثر  ــني ووك، أن الص ــوي ج تش
ــرد أن الديكتاتور  ــن مج ــدا م تعقي
ــعى إلى أن يعلن عن خليفة له،  يس
ــى أن ظهور تلك الطفلة مع  الفتا إل
أبيها يهدف إلى نزع فتيل التنافس 
املتزايد بني االمرأتني األكثر أهمية في 
ــول جو،  حياته، وهما زوجته، ري س
وشقيقته الطموحة، كيم يو جونغ.
ــر باخملاط ــة  محفوف ــة  خالف

ــة النظرية، من املفترض  من الناحي
ــا  ــة «كوري ــادة جمهوري ــاب ق انتخ
ــة»، أي كوريا  ــعبية الدميقراطي الش
ــمالية، ولكن على أرض الواقع  الش
ــيوعية  الش ــة  الديكتاتوري ــا  فإنه
ــي العالم، فقد  ــة الوحيدة ف الوراثي
ــم جونغ إيل،  ــف كيم والده، كي خل

ــس،  ــل الرئيس املؤس ــذي كان جن ال
ــونغ.ولكن، وكما هو  ــل س ــم إي كي
ــالالت  ــد من الس ــي العدي ــال ف احل
ــألة  ــة، فإن اخلالفة هي مس احلاكم
ــدة، ومتتاز  ــة باخملاطر ومعق محفوف
ــة وقواعدها  ــد ثابت ــا بال تقالي بأنه

تتغير مع كل جيل.وكان كيم جونغ 
ــده في احلكم رغم  أون قد خلف وال

ــني األبناء الثالثة،  أنه كان األصغر ب
ــب الكثير من  ــو ما دفعه، بحس وه
ــه األكبر  ــال أخي ــى اغتي ــراء، إل اخلب
ــام، في عام  ــقيق، جونغ ن غير الش
ــاش أواخر  ــد ع ــذي كان ق ٢٠١٧، وال

حياته خارج البالد موجها انتقادات 
ــام القائم  ــت باملعتدلة للنظ وصف

في البالد، وذلك قبل أن يلقى حتفه 
ــا.وال توجد  ــاز أعصاب في ماليزي بغ
ــم احلاكمة  ــاللة كي ــرأة قادت س ام
ــى اآلن، ومع ذلك برزت  في البالد حت
ــاء في العديد من املناسبات،  النس

ــد  ــابق ووال ــم الس ــد كان للزعي فق
ــد من الزوجات  ــد احلالي العدي القائ

ــرق  ــم التط ــيقات دون أن يت والعش
ــائل اإلعالم  ــي وس ــن ف ــا إليه علن
ــم  ــدم كي ــك أق ــد ذل احلكومية.وبع
جونغ أون على خطوة غير مسبوقة 
ــابة،  عندما ظهر برفقة زوجته الش

ــن العمر  ــو، البالغة م ــول ج ري س
ــني ثالثة  ــد أن للزوج ٣٢ عاما.ويُعتق
ــان، وال يعرف  ــال، ابن بكر وفتات أطف
ــوى «جو آيه» التي ظهرت  منهم س
ــير على  ــا وهي تس ــع والدها علن م
ــعر  ــريحة الش خطى أمها في تس
ــة باهظة  ــس العصري ــداء املالب وارت
ــقيقة  ش ــدّ  تع اآلن  ــى  الثمن.وحت
ــم يو جونغ، البالغة من  الزعيم، كي
العمر ٣٥ عاما، أقوى امرأة في البالد، 
ــاعديه  فهي من األقرب إليه من مس
ــق  ــا يتعل ــمه فيم ــة باس واملتحدث
ــة. اجلنوبي ــا  كوري ــع  م ــات  بالعالق
ــا  بأنه ــقيقة  الش ــك  تل ــف  وتوص
ــي أحاديثها،  ــة ف ــة وعدواني صريح
ــبق أن نعتت، في عام ٢٠٢٠،  فقد س
ــقيقها  ــني لش املعارض ــطاء  النش
ــم «كالب  ــا اجلنوبية بأنه ــي كوري ف
هجينة» وأنهم «حثالة بشرية وأقل 
قدرا من احليوانات البرية».وبصفتها 
ــاللة كيم وسياسية من ذوي  من س

اخلبرة (فهي املرأة الوحيدة في جلنة 
ــد لديه  ــإن ال أح ــة)، ف ــؤون الدول ش
ــا منها خلالفة  مؤهالت أكثر وضوح
ــقيقها في حال فارق احلياة على  ش
ــني غرة رغم أنه ال يزال في مقتبل  ح
العمر، بيد أن األخير يدخن بشراهة 

ويشرب الكثير من الكحول ويعاني 
ــة واضحة.وفي حال رحيل،  من بدان
ــغ أون، دون أن يكون لديه  ــم جون كي
خليفة معروف، فإن ذلك سوف يؤدي 
ــب  ــلطة، بحس ــراغ في الس إلى ف
اخلبراء، وبالتالي فإن الصراع سوف 
يحتدم بني «األرملة» و»الشقيقة». 
بشكل جلي وواضح.وإذا حتقق ذلك 
السيناريو، فإن أحداث درامية سوف 
تشهدها كوريا الشمالية، حيث أن 
ــالد تكوي  ــية في تلك الب السياس
ــن يعمل بها، وفقا  بنارها احلارقة م
ــهد بإعدام  ــني ووك، الذي يستش جل
ــانغ  كيم جونغ أون لزوج عمته، تش
ــونغ ثايك، في عام ٢٠١٣، رغم أن  س
األخير كان أقرب مستشار له.ويتابع 
ــي قائال: «في  ــر الكوري اجلنوب اخلبي
حال وفاة الزعيم سوف ترغب األخت 
في التحرك بسرعة واستبعاد عائلة 
ــو نفس األمر  ــقيقها الراحل، وه ش
ــة الزعيم  ــوف تفعله زوج ــذي س ال
ــا».وأردف:  ــاء أجل زوجه بعد انقض
ــدا وعدوانية  ــة ج ــقيقة قوي « الش
ــت سعيدة  وطموحة والزوجة ليس
ــرج كيم جونغ أون  بذلك، ولهذا أخ
ــا للعلن».وختم بالقول: «ال  ابنتهم
ــح االبنة  ــتبعاد أن تصب ميكنك اس
ــة  ــي نهاي ــي ف ــا، فه ــة أبيه خليف
ــده، ولكن إظهارها  املطاف فلذة كب
ــح للعيان هو  ــكل الواض بهذا الش
أمر مؤلم جدا لشقيقته على أغلب 
ــالة   ــد بعث الزعيم برس الظن.. لق
خفية ولكنها جلية لطمأنة زوجته 
ــل القادم». ــل اجلي ــأن ابنتهما متث ب
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متابعة / البينة الجديدة
رغم الصدى الواسع الذي صاحب إعالن الدول 
ــات القتالية  ــم أوكرانيا بالدباب ــة بدع الغربي
ــلحة املتقدمة لن  ــذه األس ــإن ه ــة، ف الثقيل
ــمح  ــة» التي تس ــة الفضي ــون «الرصاص تك
ــق تقرير  ــرب، وف ــي احل ــار ف ــف باالنتص لكيي
ــن ذلك،  ــدال م ــورك تاميز».وب ــة «نيوي لصحيف
ستحاول القوات العسكرية األميركية إعادة 
ــا اخلاص ملنح  ــكيل جيش وفقا لتصوره تش
ــراق الدفاعات  ــة الخت ــل فرص ــا أفض أوكراني
الصحيفة.ويرى  ــب  الروسية احملصنة، بحس
ــة احللفاء  ــات املتحدة وبقي ــر أن الوالي التقري
ــات واملدرعات  ــر الدباب ــروا إلى توفي لن يضط
ــيع  ــط، بل إلى توس ــورة فق ــر املتط والذخائ
ــص للجيش األوكراني  برنامج التدريب اخملص
ــذه املعدات  ــتخدام ه ــث تتمكن من اس بحي
احلديثة في ساحة املعركة.واألربعاء املاضي، 
ــال دبابات ثقيلة  ــنطن على إرس وافقت واش
ــاء ذلك  ــى أوكرانيا. وج ــز» إل ــوع «أبرام ــن ن م
ــا مع إعالن أملانيا تزويد كييف بدبابات  متزامن
ــؤول أميركي  ــال مس ــارد ٢» الثقيلة.وق «ليوب
ــريطة  ــورك تاميز» ش ــدث لصحيفة «نيوي حت
ــه، إن توفير الواليات  ــف عن هويت عدم الكش
ــان ويليهم  ــيحفز األمل املتحدة للدبابات «س
ــو. وتعهدت  ــون» إلظهار وحدة النات البولندي
ــال بعض الدبابات مبجرد  بولندا وفنلندا بإرس
ــد عرضت  ــا بريطانيا فق ــني. أم ــة برل موافق
ــالنجر املناظرة  ــن ١٤ دبابة تش ــة م مجموع
لها، كما تدرس فرنسا إمكانية إرسال دبابات 
لوكلير.وقالت إسبانيا وهولندا إن بإمكانهما 
ــا، وأفادت تقارير  ــال دبابات «ليوبارد» أيض إرس
بأن النرويج تدرس األمر كذلك.وتعتبر القرارات 
اجلديدة  ــكرية  العس ــاعدات  باملس املتعلقة 
ــق للبيت األبيض  ــوازن دقي ــا مبثابة ت ألوكراني
وحلف الناتو، إذ تود واشنطن وحلفاؤها تزويد 
كييف بقدرات جديدة قادرة على كسر اجلمود 
ــم أيضا ال يريدون  ــاحة املعركة، إال أنه في س
ــي، فالدميير بوتني، مما  استفزاز الرئيس الروس
ــع.ومنا الدعم  قد يصعد القتال إلى حرب أوس
ــة  ــزر» وأنظم ــع «هاوت ــمل مداف ــطء ليش بب
املدفعية الصاروخية «هيمارس» ثم الدفاعات 
ــة «باتريوت». ومؤخرا، املركبات القتالية  اجلوي
ــترايكر» املستخدمة  املدرعة، مبا في ذلك «س
ــل اإلعالن عن  ــش األميركي قب ــل اجلي من قب
ــك، أدى توفير  ــة لذل ــات الثقيلة.نتيج الدباب
ــدر كبير من  ــة إلى إحداث ق ــات الغربي الدباب
ــكو عن  الضغط، ولكن حتى اآلن مت ردع موس
ــاء وحدات أوكرانية  ــيع احلرب وميثل إنش توس
ــب اجلمود  ــوى أفضل فرصة لتجن ــدث وأق أح
في الصراع.في حديث أمام مجلس الشيوخ، 
ــي وزارة  ــؤولة البارزة ف ــت املس ــس، قال اخلمي
ــة، فيكتوريا نوالند: «نريد  اخلارجية األميركي

ــواء انتهت  ــم أفضل وضع ممكن س أن مننحه
ــية أو بأي  ــى األرض أو بالدبلوماس ــرب عل احل
توليفة أخرى، فإنهم يجلسون على خريطة 
ــى املدى الطويل  ــتقبلهم عل أكثر فائدة ملس
وأن يشعر بوتني بالفشل االستراتيجي».على 
الرغم من أن الدبابات كانت محور االهتمام، إال 
أن احملللني العسكريني يقولون إن جزءا مهما 
ــة األخيرة قد يكون ١٠٩  ــن التبرعات الغربي م
ــلها  ــات «برادلي» القتالية التي سترس مركب
الواليات املتحدة واألعداد الكبيرة من املدفعية 
ــاء األوروبيون. ومن احملتمل  التي منحها احللف
ــدات مع دبابات «ليوبارد  أن يتم دمج هذه املع
ــاء وحدات  ــاعدة في إنش ــة للمس ٢» األملاني
مدرعة أوكرانية جديدة. وقال مدير الدراسات 
ــي أن إيه»  ــاث «س ــي معهد أبح ــية ف الروس
ــا األميركية،  ــون بوالية فيرجيني ــي أرلينغت ف
ــزاء احلزمة هي  ــان، إن «أهم أج مايكل كوفم
املركبات القتالية املدرعة واملدفعية والذخائر 
ــة بدقة». وتابع: «األعداد الصغيرة من  املوجه
ــا) هي اجلزء األقل  ــات املوعودة (ألوكراني الدباب
أهمية من هذه (احلزمة)».وفي وقت سابق من 
ــهر اجلاري، أعلنت واشنطن تقدمي حزمة  الش
مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا، مبا في 
ذلك مركبات قتالية خفيفة من نوع «برادلي» 
ــد مصفحة من طراز  ــال عن ٩٠ ناقلة جن فض
ــترايكر «ستوفر ألوكرانيا لواءين مدرعني»،  س
ــي بيان.لضمان  ــون ف ــال البنتاغ ــبما ق حس
ــراء مثل هذه  ــش األوكراني على إج قدرة اجلي
ــيتطلب زيادة التدريب األميركي  املناورات، س
ــت  ــي أثبت ــة الت ــوات األوكراني ــي للق واألوروب
ــا قادرة تقنيا  ــها مرارا وتكرارا على أنه نفس
على تعلّم كيفية استخدام املعدات اجلديدة.
ــتاذ في جامعة كولومبيا، ستيفن  وقال األس
ــة: «األوكرانيون  ــة األميركي ــدل، للصحيف بي
ــكرية محترفة تقاتل  لديهم مجموعة عس
ــنوات وتلقوا تدريبات غربية حتى  الروس لس
ــدؤون من  ــم ال يب ــاف: «إنه ــام ٢٠٢٢». وأض ع
ــة الكاملة من  ــا تصل احلزم الصفر».وعندم
ــئ أوكرانيا ما  املعدات الغربية، ميكن أن تنش
ــن جانبها،  ــة ألوية إضافية.م ــل إلى ثالث يص
ــؤولة اخملابرات  قالت أندريا كيندال تيلور، مس
ــل اآلن مع  ــي تعم ــابقة الت ــة الس األميركي
ــي اجلديد، لنيويورك تاميز  مركز األمن األميرك
ــيا  ــارة لروس ــل إش إن الدبابات الثقيلة ترس
ــتمرار الدعم العسكري. وأوكرانيا بشأن اس

ــبة لروسيا، تظهر الدبابات  وأضافت «بالنس
ــد وال  ــرب يتزاي ــن الغ ــلحة م ــق األس أن تدف
ــك  ــإن ذل ــا ف ــبة ألوكراني ــاءل. وبالنس يتض
ــي املعنويات».وقالت:  ــرة ف ــادة كبي ــل زي ميث
ــي أن الناس ما  ــى الثقة ف ــت عل ــه تصوي «إن
ــا  ــتعادة أوكراني ــي اس ــتثمرون ف ــوا يس زال
ــا للتفاوض». ــدال من دفع أوكراني ألراضيها ب
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــدرات اآلتية من دول  ــه ممر للمخ ــل كان العراق يوصف بأن ــت طوي لوق
ــى  ــرى، ولكنه اليوم ومع بالغ األس ــيا والذاهبة الى دول أخ ــرق آس ش
ل الى مستهلك بل ومنتج للمخدرات واملؤثرات العقلية  واألسف حتوّ
ة الكبرى واملقلقة صراحة  يتها، والطامّ ــمّ مبختلف انواعها ودرجة س
ــرة، وبدأت تنعكس  ــكلة الى ظاهرة خطي ــدرات حتوّلت من مش إن اخمل
سلباً على متعاطيها وعموم اجملتمع ويتمثّل اخلطر باالزدياد املضطرد 
ــية ألن املتعاطي لها  ــم بالوحش ــم املرتكبة والتي تتّس ــدد اجلرائ لع
ــى أقرب املقربني له  ــل مع محيطه اجملتمعي وحت ــد وعيه ويتعام يفق
ذ جرميته بشكل ال تفعلها حتى  من أفراد العائلة بقساوة عالية وينفّ
ــتعرض اجلرائم التي ارتكبت  ــة في البراري. ومن يس الذئاب املتوحشّ
ــوف يتوقّف أمام أرقام ووقائع  ــهر القليلة س ــنوات أو األش خالل الس
ــعة التي وقعت يوم (  ع لها القلب ولعل اجلرمية البش ــدّ صادمة يتص
ــت  ــط وهزّت أعماق العراقيني ليس ــي محافظة واس ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣) ف
ــاب وهو من مواليد  ــن تكون األخيرة، حيث قام هذا الش هي األولى ول
ــرطة  (١٩٩٩) وحتت تأثير اخملدرات، كما تؤكد املعلومات األولية من الش
احمللية، بقتل أربعة من أفراد اسرته وهم ( والدته وشقيقه وشقيقتاه) 
ــى ونسمع  ــدس .. وفي الوقت الذي ينتابنا احلزن واألس ــطة مس بواس
ــمع ونرى اعالن مجلس  هكذا فواجع لكننا باملقابل نفرح عندما نس
القضاء األعلى بتاريخ ( ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢) اتالف نحو ( ٦) أطنان من املواد 
رة كانت مخزونة منذ عام (٢٠٠٩) في دائرة الطب العدلي بحسب  اخملدّ
د في الوقت ذاته إن عملية  تصريح للمركز اإلعالمي للمجلس الذي أكّ
رات متّت بحضور رئيس جلنة  ــدّ ــالف لهذه الكميات الكبيرة من اخمل االت
رات واملؤثّرات العقلية القاضي  ــة على فحص وخزن واتالف اخملدّ املتابع
( صهيب دحام عيادة) .. ونفرح أكثر عندما نسمع بأن مجلس القضاء 
األعلى برئاسة القاضي الدكتور فائق زيدان سبق أن اتخذ قراراً صارماً 
ــرعة اتالف اخملدرات املضبوطة واحملفوظة  وتوجيهاً حازماً نصّ على س
ــتثنائية بهدف القضاء  ــق اجراءات اس ــدى معهد الطب العدلي وف ل
س املواد اخملدرة. وجدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة  ــى ظاهرة تكدّ عل
ــول املاضي  ــبق أن اعلن في ايل ــى العقابي» س ــي موس ــيد « هان الس
رات واملؤثّرات العقلية  موافقة مجلس القضاء األعلى على اتالف اخملدّ
ــعر اخلطر الداهم  ــب العدلي .. وألننا نستش ــة في دائرة الط احملفوظ
ي وانتشار اخملدرات  ونعرف حجم التداعيات الكارثية املترتّبة على تفشّ
فإننا نناشد كل اجلهات املعنية وال سيما األجهزة األمنية الى تطوير 
وتكثيف نشاطاتها واعتماد األجهزة والتقنيّات احلديثة للكشف عن 
ــوقهم الى احملاكم اخملتصة لينالوا  اخملدرات ومطاردة املتاجرين بها وس
ــتحقونه. كما نطالب احلكومة باتخاذ كل  العقاب الصارم الذي يس
ــت الوقائع أن  ــائل للحدّ من البطالة والفقر فقد أثبت ــبل والوس الس
ــة  ــبابها الثمن بالوقوع فريس ــراً هي التي يدفع ش ــر املناطق فق أكث
ــع  ــهلة لهذه اآلفة اخلطيرة، وكذلك مطالبة وزارة الصحة بالتوسّ س
في انشاء املستشفيات واملشافي اخلاصة بالتعافي من تأثير اخملدرات 
ــة األهم هي الضرب بقوة على رؤوس كل املتاجرين بهذه املواد  والنقط
ــاون جميعاً لقتله .. وفي اخلتام  ــرة التي هي مبثابة وحش، فلنتع املدمّ
ل احترامنا للجهود الكبيرة التي تبذلها كل  ــجّ ــعنا إال أن نس ال يس
ياتها وهي تواصل  ــمّ ــف عناوينها ومس ــزة األمنية على مختل االجه
ــؤولية واخالص مبطاردة املتاجرين واملتعاطني للمواد  عملها بكل مس
ــاء لينالوا اجلزاء العادل  رة والقبض عليهم واحالتهم الى القض ــدّ اخمل

الذي يستحقونه .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@Ÿn–Ì@ìyÎ@paâÜÇΩa
@ÊÎb»n‰‹œ@NN@…‡n1a@Üé†

È‹n‘€@�b»Ó∫

/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

د بأن كل أخبار وسوالف ومصائب الفساد   بات في حكم املؤكّ
ــوب من الباب إلى احملراب  ــي واإلداري في عراقنا احلبّاب املنه املال
ــمع عن  ــي البدء كنا نس ــحاب.. ف ــا مرور الس ــارت مترّ علين ص
ــرة ماليني دينار ثم مبرور الزمن  ــرقة مليون.. مليونني يابه عش س
عت قاعدة  لت تلك االرقام الى ما يقابلها من الدوالر .. وتوسّ حتوّ
احليتان من السرّاق التي صارت متأل البراري والوديان صرنا نسمع 
ــويّه  (  ــة مليارات وش ــاري دوالر او ثالث ــار او ملي ــرقة ملي عن س
ــرقات لنصحو على  ــمية الس ــرده).. وتبعاً لذلك تنوّعت  تس خ
ــار الصادمة الصادرة من  ــرقة العصر او القرن.. وتتوالى األخب س
ــرارات األحكام  ــتتبع ذلك من ق ــة النزاهة اإلحتادية وما يس هيئ
ــت  ــنة او الس ــذي تفاوت ما بني الس ــجن  ال ــة بالس القضائي
ــبّب فالن الفالني بهدر او  ــنوات او اخلمسة عشر سنة لتس س
ــرار باملال  العام حيث تبدأ االرقام من(٥) مليارات دينار وصوال  إض
ــك املبكي إن  ــى اجلرّار.. واملضح ــار دينار واحلبل عل ــى(١٥) ملي ال
ــرر املتطايّر من النار  ــار وتتناثر كما كما الش ــح التي تُث الفضائ
ــرعان ما تخبو ثم يتالشى كل شيء ويُسدل الستار وعندما  س
ــأل الشعب عن األسباب يأتيه اجلواب بأن العقاب لن يطال  يس
ــرون عن  ــون الثريد والكباب وأصحاب النفوذ ممن يكشّ من يأكل
ــبه بالزئير  ــود ويطلقون التحذير بصوت اش أنيابهم كما األس
ــامير ويكون  ــده باملس ــدوا من يصل اليهم بتمزيق جس ليتوعّ

مصيره املطامير!!
ــرقة  ــن تورطوا بس ــأن بعضا مم ــي العراق ب ــرى ف ــة الكب النكت
ــرّد كومة  ــار املواطن وجعله مج ــببّني بإفق ــال العام واملتس امل
ــية غير  ــن العقاب إما ألنهم يحتمون بجنس ــام يفلتون م عظ
ــني كالبزازين بعد  ــرّون هارب ــم يف ــة أو أنه ــيتهم العراقي جنس
ــالكاً لهم ليستقرّوا في البلد الذي يحملون  تعبيد الطريق س
ــتقبلهم  ــر بعد أن ضمنوا مس ــوا أبد الده ــيته وليعيش جنس
ــتقبل   اوالدهم لعقود طويلة من الزمن بل ألجيال بحكم  ومس
ــه من عقارات ومال تعجز أو تنوء بحمله  قوافل من  ما ميتلكون

البعران واجلمال!!.
ــإن احلاجة  ــع كاالوتاد ف ــى القل ــاً عل ــار عصيّ ــاد ص  وألن الفس
ــاليبها مبا  ر اس ــة أن تنوّع وتطوّ ــات الرقابي ــتدعي من اجله تس
ــن تفويت الفرصة  على حيل احلرامية والواوية.. ومطلوب  يضم
ــنوات حتت  ــن لك هذا؟ النائم منذ س ــوراً تطبيق قانون من أي ف
ــاف) ومطلوب ايضاً تغليظ العقوبات القانونية كي تنزل  (اللح
ــم البركانية ومترّغ أنوفهم بالطني  على رؤوس املتورّطني كاحلم

ألنهم أبناء شياطني!!
آخر أخبار بورصة الفساد  وليس أخيرها ما كشف عنه النائبان 
ــوران عمر وعلي حمه صالح) عبر  في برملان كردستان وهما (س
ــه وكاالت األنباء من األلف الى  ــان أصدراه قبل يومني وتناقلت بي
ــت املاضية وحتديداً (٢٠٠٩- ــنوات الس الياء بأنه على مدى الس

٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤) مت حتويل حوالي (١٢٨) الفاً و(١٦٥) 
حتويالً خارج العراق منها (١٩) ألف و(٩٣) حتويالً ال يعرف أحد من 

لها  من العراق والبالغ (٧٨) مليار و(٥٨٣) مليون دوالر؟؟ حوّ
ــار دوالر التي مت  ـــ(٧٨) ملي ــي) ان ال ــوران وعل ــان( س ــال النائب  وق
ــد وأنها أخذت طريقها  ــم أح حتويلها كانت من دون قيود او إس

للخارج عبر(٤٨) بنكاً. 
السؤال الذي يطرح نفسه ويتبرغث بالگاع هو هل حترّك اإلدعاء 
ــار من النائبني عن  ــل بادرت هيئة النزاهة لالستفس العام؟ وه
ــر هذه ( اللهدة) من  مليارات الدوالرات؟؟ التي أخذت طريقها  س
ــتقرّت؟ ومن هي اجلهة الضالعة؟. يابه  للخارج وفي أي دولة اس
واهللا الشغلة( تسطر) أكبر  مخ بس ينراد واحد قح يفتح امللف 

كي ال تُعلس هذه املليارات من الدوالرات مع العلف!!

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

@÷aä»€a@Âfl@pâbü@â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@HWXI5Å@⁄bmc@›Á
A__âaÏç˛a@xâbÅ@o ��yÎ@NNpaÏ‰ç@HVIfi˝Å

* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة 
أعلنت وزارة الداخلية  اعتقال 
ــر من ١١٠٠ متهم بتجارة  أكث
ــالل ٢٥  ــدرات خ ــي اخمل وتعاط

يوماً.
ــان أن  ــوزارة في بي ــرت ال وذك
ــؤون  لش ــة  العام ــة  «املديري
ــرات العقلية  ــدرات واملؤث اخمل
ــذت  ــة نف ــي وزارة الداخلي ف
ــالل اول  ــة خ ــات نوعي عملي
 ٢٠٢٣ ــام  ع ــن  م ــا  يوم  (٢٥)
ضمن محافظة بغداد وباقي 
ــب قرارات  ــات، ومبوج احملافظ

ــاف البيان، «مت  قضائية».وأض
القبض على (١١٠٤) متهمني 
بتجارة وترويج ونقل وتعاطي 
اخملدرات وضبط (٢٢،١٥٩) كيلو 
ــدرات مبختلف  ــا من اخمل غرام
ــا  قرص و(١٢٩،٧٨٤)  ــواع  االن
مخدرا ومؤثرات عقلية و(٦٨) 
ــالح ناري متنوعة  قطعة س
ــت أن  ــة . وأوضح و(٦٣) عجل
االمنية  ــات  العملي ــذ  «تنفي
ــتمر  سيس ــتباقية  االس
ــاس  ــط كل ما له مس لضب

بجرمية اخملدرات».

متابعة / البينة الجديدة 
ــرة التحريات والتنقيبات  أعلن مدير عام دائ
ــة العامة لآلثار والتراث، علي  التابعة للهيئ
ــة اثرية في  ــلغم، العثور على ٧٥٦ قطع ش
ــلغم،  ــة البصرة. وذكر بيان  أن «ش محافظ
ــى موقع التنقيب في القطعة  أجرى زيارة ال
ــرة ومت فتح ثالث  ــمال البص ــة ٤٠٧ ش املرقم
ــتظهار جدران  نقاط تنقيبية A B C عن اس
لغرف سكنية بنيت باللنب وبعضها بكسر 

ــر تعود الدوار بنائية متعاقبة وهي تعود  اآلج
ــاف  ــية». وأض ــالمية العباس ــرة اإلس للفت
ــرة التحريات  ــام لدائ ــر الع ــان، أن «املدي البي
ــام الصيانة  ــة مدير ع ــات زار برفق والتنقيب
ــراث بعثة تنقيبات قطعة ٥٢  ومدير عام الت
لعا على  الشعيبة الشرقية في البصرة مطّ
سير العمل ومستمعا الى شرح مفصل من 
ــات التي تواجه  اعضاء البعثة عن الصعوب

عمل البعثة وامر بحلها».

ــوم القضاء  ــة لي ــاء بالذكرى السادس ــع احتفال القض ــاً م تزامن
العراقي تلقّى زميلنا الكاتب واالعالمي الخبري القضائي

ــيخلي) كتاب شكر وتقدير من معالي رئيس مجلس  ( صباح الش
القضاء األعلى القاضي الدكتور ( فائق زيدان) تمنـّى فيه لزميلنا 
ــجل  ــة والنجاح َّـ عمله.. وبدورها تس ــيخلي دوام اِّـوفقي الش
(                                ) شكرها وامتنانها لهذا اِّـوقف الرائع من لدن 
ــور ( فائق زيدان)  ــس القضاء االعلى القاضي الدكت رئيس مجل

وتتمنـّى له التوفيق والسداد َّـ عمله. ان شاء اهللا.

Ôˆbö‘€a@7j®a@Ôfl˝«�aÎ@kmbÿ€a@b‰‹Óflã
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مستشفى بغداد االهلي - بغداد - ساحة االندلس 
موبايل / ٠٧٩٠٤٦٨١١٢٥

الدكتور 
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ــزن عميق  ــغ وح بال ــف  بأس
ــر جريدة  ــرة تحري تعزي أس
ــاة  بوف ــدة»  الجدي ــة  «البين
الفقيد الراحل اِّـجاهد الكبري 
ــيخ ( عبد اِّـجيد خليفة  الش
الحميداوي) إثر مرض عضال 
ــنوات طويلة  ــه بعد س ــم ب أل
ــري والبحث  ــن العطاء الفك م
ــي والفقهي َّـ مختلف  العلم
جوانب الشريعة االسالمية.. 
ــا العديد من  ــت حصيلته كان
ــت اِّـكتبة  ــات التي أغن اِّـؤلف
العديد  ونشرت  االسالمية.. 
ــا(  ــه َّـ جريدتن ــن مقاالت م
ــرف  وع ــدة)..  الجدي ــة  البين

ــده َّـ  ــل بزه ــد الراح الفقي
ــه وخلقه  ــمو روح الحياة وس
ــم  الج ــه  وتواضع ــع  الرفي
لهذا  ــه  تعامالت ــه َّـ  وصدق
ــر  ــاب وتقدي ــط إعج كان مح

ــوه وتعاملوا  ــن عرف الذي كل 
ــارة  ــه.. كان رحيله خس مع
كبرية ندفع ثمنها بإنا هللا وإنا 
ــون.. وقد جرى له  اليه راجع
ــس األول الجمعة  ــاح ام صب
تشييع مهيب لجنازته حيث 
ووري جثمانه َّـ مقربة وادي 
ــرف  ــالم َّـ النجف االش الس
ــت الفاتحة على روحه  وأقيم
ــداد إعتباراً  ببغ الحبيبية  َّـ 
من الجمعة(٢٠٢٣/١/٢٧) 
اهللا  ــائلني  س ــني  يوم ــدة  وِّـ
ــع  ــده بواس ــاُّـ أن يتغم تع
ــيح  فس ــكنه  ويس ــه  رحمت

جناته.

7jÿ€a@ÜÁb1aÎ@›Ó‹¶a@b‰ÇÓë@�b«aÖÎ
HÎaÜÓ‡ßa@Ú–Ó‹Å@ÜÓ1a@Üj«@I «ــة الجديدة ــدة «البين ــرة تحرير جري ــزي أس تع

ــها الزميل رئيس التحرير (عبد الوهاب  وعلى رأس
ــذي الزميل (عبد  ــر التنفي ــار) ورئيس التحري جب
ــي الحبيبية و قبيلة عتـّـاب/  الزهرة البياتي) اهال
ــمخي/ بوفاة اِّـرحومة  ــائر آل مجدي/ بيت ش عش
ــواش اليونس- أبو  ــيخ (ه ــوم الش ــة) اِّـرح (عقيل
ــم  ضياء) ووالدة (ضياء وعالء ومحمد ومنعم وباس
ــة على روحها  ــم) وأقيمت الفاتح ــن وجاس ورحم
ــهداء آل شمر َّـ الحبيبية اعتباراً  َّـ حسينية ش
ــائلني اهللا  ــوم الجمعة (٢٠٢٣/١/٢٧) س من ي
ــكنها فسيح  ــعة ويس أن يتغمـّدها برحمته الواس

جناته.
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متابعة / 
البينة الجديدة 

ــة  نقاب ــر  س ــني  ام ــد  أك
فاضل  العراقيني  الفنانني 
ــة الفنانني  ــوت، ان نقاب وت
ألي  ــة  هوي ــط  تع ــم  ل
«بلوكر» او صانع محتوى. 
ــث  ــي حدي ــوت ف ــال وت وق
ــد التحري»  ــج «بع لبرنام
الذي تبثه قناة السومرية 
ــة  «نقاب ان  ــة،  الفضائي
ــني اعتمدت النظام  الفنان
الهوية  ــدار  إلص احلقيقي 
ــون احلاصل عليها  بان يك
ــا ان يكون خريج معهد  ام
ــون اجلميلة  ــة الفن او كلي

ــيقية»،  ــد املوس او املعاه
ــا ان «هناك وثيقة  موضح
ــة وهي  النقاب ــن  تصدر ع
ــة املهنة بعد  هوية ممارس
املهنة»،  ــة  اختبار ملمارس
ــم  ــة ل ــدا ان «النقاب مؤك
ــة ألي بلوكر او  ــط هوي تع

صانع محتوى».


