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ــفيرة االميركية في العراق  باركت الس
ــوات التقارب  ــكي، خط ــا رومانس الين
ــة اياهم  ــراف الكردية، واصف ــني االط ب
ــي  ــكي ف ــت رومانس ــركاء. وقال بالش
ــوات التي  ــب باخلط ــا نرح ــدة له تغري
ــركائنا في إقليم كردستان  اتخذها ش
الداخلية  ــم  ــالح عالقاته بإص العراق 
ــتعود باملنفعة على ناسهم. والتي س

ــت بالقول بالعمل معا ميكنهم  وأضاف
ــة اكثر  ــتان منطق ــراق كردس ــاء ع بن
ــت املوحد يقود  ــة ان البي ــة، مبين مرون
دائما إلى االزدهار.وكشف عضو االحتاد 
الوطني الكردستاني محمود خوشناو 
ــل اخلالفات  ــاطة أمريكية حل ، عن وس
ــني الكرديني البارزين  العالقة بني احلزب
بحكومة إقليم كردستان. على صعيد 

ــياع  ــس الوزراء محمد ش ــر قرر رئي آخ
السوداني، امس األحد، تكليف حسن 
لرئيس مجلس  ــاراً  ــري مستش الياس
ــال  وق ــتورية.  الدس ــؤون  للش ــوزراء  ال
ــوداني ، إن رئيس مجلس  ــب الس مكت
ــوداني، قرر  ــياع الس الوزراء محمد ش
تكليف الدكتور حسن نعمة الياسري 
ــوزراء  ال ــس  ــس مجل ــاراً لرئي مستش
ــان،  ــتورية.وأضاف البي ــؤون الدس للش
ــيبدأ مهام عمله بعقد  أن الياسري س
ــاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي  اجتماع
ــريعية،  والتش ــة  التنفيذي ــات  الرئاس
ــلطة  الس ــع  م ــداول  الت ــن  ع ــالً  فض
ــم مالمح خارطة  القضائية بغية رس
ــتورية  ــراء التعديالت الدس ــق إلج طري
ــان، تأتي هذه  ــب البي املطلوبة.وبحس
ــة لتنفيذ  ــوة التزاماً من احلكوم اخلط
ــوزاري الذي  ــض مضامني املنهاج ال بع

ــواب في ٢٧  ــس الن ــادق عليه مجل ص
ــاق  باتف ــالً  وعم األول-٢٠٢٢،  ــرين  تش
ــة  احلاج ــول  ح ــية  السياس ــل  الكت
ــتوريةٍ يُتفق  ــالتٍ دس ــراء تعدي إلى إج
ــداد  عليها، وجتنباً لتكرار حاالت االنس
ــل  مبراح ــت  حصل ــي  الت ــي  السياس
مختلفة، خصوصاً في الفترة األخيرة.

ــعياً من  وتابع، كما يأتي هذا اإلجراء س
احلكومة لتحقيق االنسيابية املطلوبة 
ــل الدولة، مبا يتوافق  للعمل في مفاص
مع قراراتٍ سابقةٍ للمحكمة االحتادية 
العليا ومواقف جمللس القضاء األعلى، 
ــى الدعوة إلجراء التعديالت  انطوت عل
الدستورية، فضالً عن كون هذه اخلطوة 
ــرأي العام  ــداً من احلكومة لل متثل تأيي
في العراق حول احلاجة الفعلية إلجراء 
ــي وقت أكد رئيس  ــك التعديالت. ف تل
ــة النزاهة القاضي حيدر حنون،    هيئ

اجلمعة املاضي، ان العراق وقع مذكرة 
ــاد  تفاهم مع وكالة مكافحة الفس
ــي حديث  ف ــية.وقال حنون  الفرنس
تلفزيوني: «وقعنا مذكرة تفاهم مع 
وكالة مكافحة الفساد الفرنسية».
واضاف ان «مذكرة التفاهم تتضمن 
استرداد املتهمني واألموال املسروقة 
ــرة  ــى ان «املذك ــاً ال ــة»، الفت واملهرب
ــدرات  ق ــر  وتطوي ــب  تدري ــن  تتضم
ــا». ــي الهيئة من قبل فرنس موظف
وتابع رئيس هيئة النزاهة ان «مذكرة 
ــتحقق لنا  ــا س ــم مع فرنس التفاه
دعما دوليا في األمم املتحدة»، مشيراً 
ــا ستدعم  الى ان «املذكرة مع فرنس
انضمام العراق التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد». 

كتب اِّـحرر السياسي
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اِّـحاضرون اِّـجانيون يتظاهرون امام وزارة الرتبية للمطالبة بالتعاقد معهم
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ــد ارتفاع في  ــس األحد، رص ــط، ام ــت وزارة التخطي أعلن
ــبة  ــهر كانون االول املاضي بنس معدل التضخم خالل ش
ــد الزهرة الهنداوي  ــم الوزارة عب (٠٫٣٪).وقال املتحدث باس
ــي معدل  ــد ارتفاعا ف ــاء رص ــزي لإلحص ــاز املرك ، إن اجله
التضخم الشهري خالل الشهر االخير من العام املنصرم 
٢٠٢٢ (شهر كانون االول املاضي) بنسبة (٠٫٣٪) مقارنة مع 

شهر تشرين األول الذي سبقه.

بغداد /

ــراً إذا  ــع س ــف أو نذي ال نكش
ــكلة الكهرباء  ماقلنا بأن مش
ــدة من أهم التحديات  هي واح
التي واجهت وتواجه احلكومة 
ــكلة هي  احلالية وأن هذه املش
ــي  ــل األداء احلكوم ــاج فش نت
السابق والفساد املالي واألداري 
ــدر باملال العام الذي وصل  واله
ــار دوالر  ــر من (٨٥) ملي الى أكث
ــر فإن  ــيء يذك ــيء بالش والش
العراق وقع اتفاقية مع شركة 
« سيمنز» األملانية املعروفة في 
مجال الكهرباء انتاجاً وتوليداً 
ــب املعلومات  ــاً وبحس وتوزيع

ــة قابلة  املبرم األتفاقية  ــإن  ف
ــال عدم  ــذ حتى في ح للتنفي
ــة للبالد  ــة العام ــرار املوازن اق
ــون أموالها مرصودة  (٢٠٢٣) ك
ــى ذلك فإن  ــبقاً إضافة ال مس
األتفاقية محددة بفترة زمنية 
ــة وصيانة وانتاج  وهدفها إدام
ــغيلية  التش ــة  الطاق ــع  ورف
ــددة بـ  ــس مح ــاء ولي للكهرب
ــاع  ــة» فقط كما يُش « اإلدام
ــة األملانية ضامنة  وأن احلكوم
ــوص األتفاقية  ــة بنص وملتزم
ــارة الى أن األتفاقية  .. مع اإلش
كسابقاتها  ــت  ليس املذكورة 
ــرى رصدت  ــة أخ ــي قضي .. وف
ــد  تصاع ــدة»  اجلدي ــة  «البين

ــة  ــادات والهجم ــرة األنتق وتي
على مستشاري السيد رئيس 
الوزراء اجلدد وهي الشك حملة 
ــية  سياس ــدات  أجن ــل  حتم
ــات  ــد املعلوم ــودة وتفي مقص
ــوزراء  ــس ال ــأن رئي ــة ب املوثوق
احلالي محمد شياع السوداني 
ــة مستشارين  قد عنيّ خمس
ــني دينار وهناك  براتب (٤) مالي
ــني متقاعد  ــارا ب (١٣) مستش
ــتمر باخلدمة  ــالً أو أنه مس اص
ــتاذاً  اس الوظيفية كأن يكون 
ــي اختصاصات  ف أو  ــاً  جامعي
ــون  ــؤالء ال يكلف ــتى وأن ه ش
خزينة الدولة اعباءً مالية كما 
ــارة  ــج له مع اإلش ــم التروي يت

ــابق  الس ــوزراء  ال ــس  رئي أن 
ــبق أن  مصطفى الكاظمي س
عنيّ (٦٢) مستشاراً وفق قائمة 
مثبتة في مكتب رئيس الوزراء 
رواتب عالية  ــؤالء  ويتقاضى ه
ــمع اعتراضاً من  ــن لم نس لك
ــية أو برملانية  أي جهة سياس
ــة فما حدا  ــيلة اعالمي أو وس
ــام نطالب  ــدا ؟!. وفي اخلت مما ب
بتحرك حكومي واسع وعاجل 
ــترداد األموال املنهوبة من  ألس
ــع كل دول  ــات م ــالل اتفاقي خ
ــك أرصدة  ــي ذل ــا ف ــم مب العال
ــعارنا  النظام البائد وليكن ش
الراهنة:«ماضاع  ــة  املرحل في 

طالب». حق وراءه مُ الداخلية والدفاع تبحثان اِّـلف األمني َّـ مراكز اِّـدن
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كتب رئيس التحرير
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أصدرت محكمة حتقيق الكرخ الثالثة، 
ــتقدام بحق النائب  امس االحد، امر اس
الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان 
ــة  ــالم احملكم ــال اع ــد اهللا احمد.وق عب
االحتادية العليا في بيان ورد لـ السومرية 
ــكوى املقدمة  نيوز، انه «بناء على الش

ــة العليا ضد  ــل احملكمة االحتادي من قب
ــس النواب  ــب الثاني لرئيس مجل النائ
ــد ،  ــد اهللا احم ــاخوان عب ــي ش العراق
ــتقالل  بإس ــهِ  اسِ سَ مَ ــبب  بس ــك  وذل
السلطة القضائية ، وتدخله في عمل 
ــة العليا وجتاوزه عليها  احملكمة االحتادي
وانتهاك حرمة قراراتها خالفاً للدستور 

ــدرت قرارها االخير  والقانون بعد ان اص
ــة /٢٠٢٢) في ٢٥ /١  ــدد(١٧٠ / احتادي بالع
ــذا اصدرت محكمة  /٢٠٢٣».وأضاف: «ل
ــتقدام  ــرخ الثالثة امر االس حتقيق الك
املذكور اعاله وفق املادة (٢٢٩) من قانون 
ــنة  العقوبات العراقي املرقم (١١١) لس

١٩٦٩ املعدل».

ــر التابع لقيادة  اعلن لواء حدود العاش
ــة ، اعتقال  ــة الثـــــالث حدود املنطق
ــة  العراقي ــدود  احل ــى  عل ــني  مهرب  ٥
ــه  ــواء ان ــالم الل ــر اع ــة. وذك - االيراني
استمراراً جلهود تأمني احلدود العراقية 
املشترك  والتعاون  بالتنسيق  االيرانية 
بني شعبة استخبارات لوائنا ومديرية 
ــرات العقلية  ــة اخملدرات واملؤث مكافح

ــد بوجود  ــان تفي ــة صقور ميس وخلي
ــدرة ضمن قاطع  ــة تهريب مواد مخ ني
ــوج  ــة الف ــرية الثالث ــؤولية الس مس
 ٢٠٢٣ ــخ١/٢٨/  بتاري ــا  لوائن ــث  الثال
ــر قبل امر لواء احلدود  ــراف مباش باش
ــكيل قوه بإمرة  العاشر.واضاف مت تش
ــعبة استخبارات لوائنا وضابط  امر ش
وحدة استخبارات الفوج الثالث لوائنا 
ــة اخملدرات  ــر مكافح ــرة مدي وقوه بإم

ــن صقور  ــوة م ــة وق ــرات العقلي واملؤث
ــى (٥) ــض عل ــاء القب ــان ومت الق ميس

ــيه  مهربني   منهم (٣) عراقيي اجلنس
ــيه.وتابع مت ضبط  ــي اجلنس و(٢) ايراني
ــا مواد  ــل انه ــواد يحتم ــم م بحوزته
ــزن (٣٠) كم ومت اتخاذ  مخدره (ترياك) ت
ــه بحقهم   ــراءات القانوني ــة االج كاف
ــة  ــة مكافح ــى مديري ــليمهم إل وتس
اخملدرات املؤثرات العقلية في ميسان. 

بغداد /

بغداد /

‚60a@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bflc
@ÚÓôäfl@Ú€by@ø@’ibç@Ô”aä«@wflaäi@‚�Ü‘fl

�ıbuâ@ÍÎà‘„c@NN@Úuäy
ــة (جليل باني  ــراق الفضائي ــابق في قناة الع م البرامج الس ــدّ مق
ــة حرجة تتمثل  ــاً يعاني من حالة مرضي ــرهان) واملتقاعد حالي ش
ــفى لغرض  ــه للمستش ــتدعي ذهاب ــوي الذي يس ــل الكل بالفش
ــبوع .. والزميل ( جليل باني)    ــل بواقع مرتني في األس عملية الغس
ــث اذاعة بغداد في ( ١٣ /  ــع الذين عملوا على إعادة ب ــن طالئ كان م
ــقوط الصنم البائد مباشرة ..( البينة اجلديدة)  ٤ / ٢٠٠٣) أي بعد س
ــياع السوداني للوقوف الى  ــد السيد رئيس الوزراء محمد ش تناش
ــيد  جانب زميلنا ألجل جتاوز محنته ونحن على ثقة أكيدة بأن الس
ــانية ولن يألوا  ــهود له باملآثر االنس ــوداني صاحب نخوة ومش الس

جهداً في تقدمي العون واملساعدة ملن يستحقها فعالً.

ــته  ــواب في جلس ــب مجلس الن انتخ
ــس االحد،  ــي عقدها، ام ــة الت االعتيادي
ــان النيابية وعلى  ــاء اللج عددا من رؤس
ــاد  ــب زي ــاب النائ ــي: * انتخ ــه االت الوج
اجلنابي رئيسا للجنة النزاهة البرملانية.

ــا  *  انتخاب النائب عباس الزاملي رئيس
للجنة االمن والدفاع النيابية.

ــا  * انتخاب ليلى مهدي التميمي رئيس

ــتراتيجي  االس ــط  التخطي ــة  للجن
واخلدمة االحتادية.

ــا  ــي رئيس ــوان العطوان ــاب عط * انتخ
للجنة املالية النيابية.

ــي  ــنني اخلفاج ــب حس ــاب النائ * انتخ
ــة  ــتثمار والتمني ــة االس ــا للجن رئيس

النيابية.
ــي  ــت احللبوس ــب هيب ــاب النائ * انتخ
ــة. فيما  ــة النفط والطاق ــا للجن رئيس

اول  ــا  نائب ــور  منص ــوزان  س ــار  اختي مت 
وحسني السعبري نائبا ثان لرئيس جلنة 
ــة كما مت  ــة النيابي ــتثمار والتنمي االس
ــا اول واخالص  ــار احمد مظهر نائب اختي
الدليمي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة املالية 
ــد الكرمي  ــدي عب ــب غان ــة والنائ النيابي
ــنزاني نائبا اول ومحمد البلداوي  الكس
ــط  ــة التخطي ــس جلن ــا لرئي ــا ثاني نائب

االستراتيجي.

ــمري ،  ــة، عبد األمير الش ــر الداخلي ــه وزي وج
بتفتيش منطقة الفضيلية في بغداد واعتقال 
ــدر  ــائرية.وقال مص ــاجرة العش ــراف املش أط
ــي، إنه  على خلفية احداث يوم امس االول  أمن
ــر الداخلية بتفتيش  ــي الفضيلية، وجه وزي ف
املنطقة من جديد.وتابع، أن الوزير أمر باعتقال 

كل املتسببني باملشاجرة العشائرية.

ــع أو تقييد البيع  ــد، من ــزي العراقي، امس األح ــك املرك ــي البن  نف
ــن  ــي يضم ــجيل اإللكترون ــدا أن التس ــني، مؤك ــدي للمواطن النق
ــخص. ــع تكرار البيع لذات الش ــة املواطن للدوالر ومين ــة حاج تلبي
ــراء يعتبر فرصة  ــه، أن هذا اإلج ــك املركزي، في بيان ل ــح البن وأوض
ــروعة دون قيود.وأهاب  حلصول املواطنني على الدوالر لألغراض املش
ــة واجلمهور االعتماد  ــائل اإلعالم كاف البنك املركزي العراقي بوس
ــي احلصول على  ــك املركزي العراقي ف ــى املكتب اإلعالمي للبن عل

املعلومات املتعلقة بنشاطات وإجراءات البنك املركزي العراقي

@ÜÓÓ‘m@Îc@…‰fl@Ô–‰Ì@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
¥‰üaÏ‡‹€@Ü‘‰€a@…Ój€a

@ÈuÏÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ
ÚÓ‹Óö–€a@Ú‘�‰fl@ìÓn–ni

ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€a@ıbç˙â@Âfl@aÖÜ«@kÇn‰Ì@ÊbΩ5€a
بغداد /

بغداد /بغداد /

الزميل جليل باني



ــر هزاع دنبوس الكناني ـ رئيس  يتقدم الشيخ مطش
ــار  ــالم ـ املستش ــانية العراقية للس املنظمة االنس
ــكر  ــتقلة بالش ــي للمفوضية العراقية املس االعالم
ــى الطبيب األختصاص في جراحة القلب  والتقدير ال
الدكتور ( محمد بدر) الجرائه عملية قسطرة لزوجته 
ــأل  ــفى ابن النفيس كللت بالنجاح ويس في مستش
ــروح  ــب ال ــب صاح ــذا الطبي ــق ه ــى أن يوف اهللا تعال
ــانية وما يتمتع به من مهنية ويتمنى أن يحذو  االنس

بقية األطباء حذوه .

نينوى / البينة اجلديدة 
تواصل املالكات الهندسية 
العامة  ــركة  والفنية للش
إلنتاج الطاقة الكهربائية 
ــمالية  الش ــة  للمنطق
ــرة من قبل  ومبتابعة مباش
ــدس  املهن ــام  الع ــر  املدي
،أعمال  ــن  وليد خالد حس
ــدة التوليدية  صيانة الوح
السادسة في محطة توليد 
ــة  ــل الغازي ــاء املوص كهرب
ــة  الصيان ــال  أعم ــي  تأت  .
ــر احملطة  ــراف من مدي بإش
ــي  عل ــني  حس ــدس  املهن
ــود، وتضمنت أعمال  محم
ــزاء  ــل األج ــة تأهي الصيان
ــل التالفة  ــررة وتبدي املتض
.العمل  التوليدية  للوحدة 

ــال  إكم ــى  حت ــتمر  مس
ــب  ــة حس ــال الصيان أعم
ــرة الزمنية احملددة لها  الفت

وتشغيل الوحدة وإدخالها 
الشبكة  لرفد  اخلدمة  الى 
كهربائية  بطاقة  الوطنية 

ــهم في دميومة  جديدة تس
اإلنتاجية  ــات  ــل احملط عم

التابعة للشركة .

2محليات
@Úœb◊@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@Ú»çaÎ@ÚÓib”â@Ú‹ª@à�–‰m@ÚÌâbvn€a@Úib”ä€a

Ö˝j€a@ÔiÏ‰u@paâÜÇΩa@kÌäËmÎ@Òâbvn€@Úÿjë@ä�Åa@@¡jô@ZÚÓ‹ÅaÜ€a

ÚÌäßa@Ú‘�‰fl@ø@Ú‘‹Ãfl@ âaÏë@Äbnnœa@ÜÓ»m@ÖaÜÃi@Ú„bflc

نينوى / البينة الجديدة
ــركات  ــمنت العراقية إحدى ش ــركة العامة للس أعلنـت الش
ــة واملعادن عن كميات اإلنتاج واملبيعات املُتحققة  وزارة الصناع
ــام املاضـي ٢٠٢٢  ــا للع ــنجار التابع له ــمنت س في معمل س
ــركة املُهندس حسيـن محسـن عبيـد  دير عام الش .وأفصـحَ مُ
ــام املاضي  ــالل الع ــنجار حققَ خِ ــمنت س ــل س ــن أنَّ معم ، ع
ــنَ من إنتاج  ــاج واملبيعات حيث متك ــتوى اإلنت س ــرة على مُ طف
ــبة تطور ( ٧٣٪ ) فيما بلغت  كميات بلغت (٩٠٢١٩٢ ) طن وبنس
قات اإلنتاجية  ــذهِ التحقُ ــه (٨٧٩٦٩٩ ) طن ، مؤكداً أنَّ ه مبيعات
ــويقية تؤكد جناح عقد املُشاركة للمعمل وتطبيق بنود  والتس
ــمل صيانة  ــددة لها والتي تش ــات الزمنية احملُ ــد بالتوقيت العق
ــاج وحقوق العاملني  ــل املعمل واحلفاظ على دميومة اإلنت وتأهي
تابعتها  ــركة ومُ ــى جانب جناح اخلُطط التي أعدتها إدارة الش إل

املُستمرة آللية سير العمل في كافة املعامـل .

بغداد / البينة الجديدة
ــي منع او تقييد البيع النقدي  نفي البنك املركزي العراق
ــي يضمن تلبية  ــجيل االليكترون ــني، وان التس للمواطن
ــخص.  حاجة املواطن للدوالر ومينع تكرار البيع لذات الش
ــراء فرصة حلصول املواطنني على الدوالر  ويعتبر هذا االج
ــك املركزي  ــاب البن ــود. وأه ــروعة دون قي ــراض املش لالغ
ــور االعتماد على  ــائل اإلعالم كافة واجلمه العراقي بوس
ــي في احلصول  ــك املركزي العراق ــب االعالمي للبن املكت
ــراءات البنك  ــاطات واج ــات املتعلقة بنش على املعلوم

املركزي العراقي.

البصرة / البينة الجديدة
ــتمرارها في  ــركة العامة ملوانئ العراق عن اس ــفت الش كش
صيانة واضاءة عوامات الداللة البحرية في القنوات املالحية، 
ــالت الداخلة  ــر والناق ــة للبواخ ــة آمن ــان حرك ــك لضم وذل
ــة من موانئها.وقال املدير العام ملوانئ العراق الدكتور  واخلارج
ــركتنا مستمرة بتأثيث  ــي، إن «ش املهندس فرحان الفرطوس
ــفن  ــادية للس وصيانة العوامات البحرية ألنها عالمات إرش
ــح أن «اعمال  ــؤم املوانئ».وأوض ــي ت ــة الت ــالت النفطي والناق
الصيانة مستمرة وذلك لضمان حركة مالحية آمنة للسفن 
ــث أن االعمال  ــة من موانئنا، حي ــالت الداخلة واخلارج والناق
ــة متخصصة». إلى ذلك، بني مدير  ــذ من قبل كوادر وطني تنف
ــيطرة والتوجيه البحري ربان اعالي االبحار االقدم  قسم الس
رمزي ايشا داود، أنه  تنفيذا لتوجيهات وزير النقل االستاذ رزاق 
محيبس السعداوي، وارشادات املدير العام الدكتور املهندس 
فرحان الفرطوسي، تقوم مالكاتنا البحرية في شعبة التنوير 
ــال الصيانة الدورية، وتبديل املصابيح املتضررة  البحري باعم

لعوامات الداللة البحرية وانارتها».

البصرة / البينة الجديدة
 اجرت الشركة العامة لسكك حديد العراق / احدى تشكيالت 
ــكك الفرعية  ــة تاهيل وصيانة خطوط الس ــل حمل وزارة النق
ــل احلبوب  ــروع بنق ــايلوات احلكومية للش ــة الى الس الواصل
ــات العراقية كافة  ــايلوات احملافظ من املوانيء العراقية الى س
ــن طريق فروع وزارة  ــول املادة الغذائية للمواطنني ع لتامني وص
ــدس يونس خالد جواد  ــركة املهن ــارة.و اكد مدير عام الش التج
ــود للعمل الدؤوب  ــكك ببذل   اجله ــى جميع مناطق الس : عل
ــوط الفرعية كافة  ــل وصيانة اخلط ــاز حملة تاهي ــر باجن واملثم
ــة باحلبوب الى  ــارات احململ ــتثناء لتامني وصول القط ــدون اس ب

السايلوات بالقريب العاجل خدمة للصالح العام ..

األول  ــالدك  بعيد مي
ــام وأنت احلب  كل ع
ــا أغلى من  واخلير، ي
ــا صاحب  ــر، وي الغي
ــب الذي هو أرق  القل
من الطير..عيد ميالد 

سعيد حمودات .

محمد حسن ناظم

ÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«

äÌÜ‘mÎ@äÿë

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــة  التجاري ــة  الرقاب ــرة  دائ ــت  اعلن
واملالية في وزارة التجارة عن تنفيذ 
ــة  ــالت رقابي ــة حم ــا الرقابي فرقه
شملت بغداد واحملافظات كافة ، اكد 
ــر عام الدائرة رياض مهدي  ذلك مدي
ــه مت التوجيه  ــوي وأضاف بأن املوس
ــي بغداد  ــالكات الرقابية ف ــى امل ال
ــام لتنفيذ  ــتنفار ت واحملافظات باس
ــق  تدقي ــمل  ــة تش رقابي ــالت  حم
ــكيالت  ــل كافة تش ــة عم ومتابع
الوزارة .املوسوي اوضح بأن احلمالت 
الرقابية شملت متابعة وكالء املواد 
ــلة  الغذائية في توزيع مفردات الس
ــمولني  املش للمواطنني  ــة  الغذائي
بشبكة الرعاية االجتماعية وتوزيع   
ــعر  وبالس املائدة للمواطنني  بيض 

احمللي املدعوم ضمن مبادرة السيد 
ــر  ــراف مباش ــوزراء وباش ــس ال رئي
ــتاذ اثير داود  ــر التجارة االس من وزي
الغريري ، فضال عن متابعة اسعار 
ــواق احمللية  املواد الغذائية في االس
ــزة االمنية  ــع االجه ــيق م وبالتنس
ــك احلمالت مت  ــه خالل تل ــار ان .واش
ــات واتخاذ  ــد العديد من اخملالف رص
ــة الرادعة بحق  االجراءات القانوني
ــات كبيرة  ــني ومصادرة كمي اخملالف
ــلة الغذائية تباع  من مفردات الس
ــواد غذائية  ــواق احمللية وم في االس
ــذي  ــر ال ــة االم ــة الصالحي منتهي
يسهم في استقرار االمن الغذائي 
ــملت كذلك  ــيرا انها ش للبلد مش
احلكومية  ــن  املطاح متابعة عمل 
ــن  م ــاذج  من ــحب  وس ــة  واالهلي
الطحني الذي مت توزيعه للمواطنني 

العامة  ــركة  الش ــيق مع  وبالتنس
ــراء عملية  ــوب واج ــع احلب لتصني
ــة للطحني والتأكد  اخلبازة املوقعي
من اتخاذ كافة االجراءات الوقائية 

ــني  ــى الطح ــة عل ــرض احملافظ لغ
ــوب  ــة احلب ــك متابع ــج وكذل املنت
ــن ضمن احلصص  للمطاح اجملهزة 
ــي ذات  ــة وف ــكل مطحن ــررة ل املق

ــام انه مت  ــت املدير الع ــياق لف الس
ــة واصدار  ــوكاالت امللغي ــق ال تدقي
ــق  وتدقي ــات  والبطاق ــل  التخاوي
ــاطات املالية لشركات  اوجه النش
الوزارة والتأكد من عمليات الصرف 
املالي ضمن الضوابط والتعليمات 
ــات املعلنة ومدى  ــق املناقص وتدقي
ــد  وحتدي ــروط  للش ــتيفائها  اس
املالحظات بشأنها وتدقيق احملاظر 
ــراع في  التحقيقية وااليعاز باألس
ــكاوى التي  ــتالم الش ــا واس اجنازه
ــر اخلط  ــرة عب ــذه الدائ ــى ه ــرد ال ت
ــة (راقبني )  ــاخن او عبر منص الس
ــي اجنازها  ــراع ف االلكترونية واالس
ــني بالنتائج ومبا يعزز  وابالغ املواطن
ــزة الرقابية  ــة املواطنني باالجه ثق

وبناء جسور من الثقة بينهم.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة الداخلية،امس االول السبت، اعتقال 
أخطر شبكة لتجارة وتهريب اخملدرات بحوزتها 
ــاً من مادة (األفيون) جنوبي البالد  (٣٤) كيلوغرام
ــراف شخصي  ، وذكر اعالم الوزارة في بيان «بإش
ــة  ــة العام ــذت املديري ــة، نف ــر الداخلي ــن وزي م
ــي وزارة  ــرات العقلية ف ــدرات واملؤث ــؤون اخمل لش

الداخلية، مبتابعة مدير عام املديرية، بالتنسيق 
ــتخبارية،  ــة الصقور االس ــتراك مع خلي واالش
ــة نوعية  ــدود، عملي ــتخبارات احل ــة اس ومديري
ــفرت عن ضبط  ــتباقية جنوبي العراق، أس اس
ــدرات، مكونة  ــبكة لتجارة وتهريب اخمل أهم ش
ــية، و٣  من (٥) متهمني (٢) منهما أجنبيا اجلنس
ــية العراقية».واضاف  ــني يحملون اجلنس متهم

ــب كمائن  ــم ونص ــد أن مت مراقبته ــان: «بع البي
ــرارات قضائية، حيث ضبط  محكمة مبوجب ق
ــهود (٣٤) كيلو غراما من  بحوزتهم باجلرم املش
ــاء محاولتهم إدخالها  مادة (آالفيون) اخملدرة أثن
ــم التوقيف مبوجب  ــا  مت إيداعه ــى البالد فيم ال
ــادة (٢٧) مخدرات  ــكام امل ــرار قضائي وفق أح ق

جتارة اخملدرات الدولية».

بغداد / البينة الجديدة

ــبت،  أعلنت امانة بغداد، امس االول  الس
ــوارع مغلقة منذ سنوات  إعادة افتتاح ش
ــة احلرية.وقالت األمانة في بيان  في منطق
ــرت حملة  ــداد باش ــة بغ ــر امان ، إن «دوائ
ــادة فتح الطرق  ــع الكتل واع مكثفة لرف
ــادة عمليات  ــع قي ــيق م ــة بالتنس املغلق
ــات رئيس مجلس  ــداد تنفيذاً لتوجيه بغ
ــن امني بغداد. ــراف م الوزراء ومبتابعة واش

ــعلة  ــان، ان «دائرة بلدية الش واضاف البي
ــة قامت  ــوات االمني ــع الق ــيق م وبالتنس
ــل الكونكريتية بعدد ١٧ كتلة  برفع الكت
ــرة من مدخل احلرية  ــرة و ٦ كتل صغي كبي

ــيطرة الشرطة  ــتان وكذلك رفع س البس
االحتادية والثكنة العسكرية واعادة فتح 
ــير واملرور تطبيقاً  الطريق امام حركة الس
ــروري في املدينة  ــة الزخم امل خلطة معاجل
ــورة نفذت  ــى ان «الدائرة املذك ــار ال «.واش
ــع املطبات  ــق ورف ــة الطري ــة لصيان حمل
ــل وتأهيل لشبكة  واعمال تنظيف وغس
التصريف واعمال االدامة «.وتابع ان «امانة 
ــتمرة بتنفيذ توجيهات رئيس  بغداد مس
ــع القوات  ــاون م ــوزراء وبالتع ــس ال مجل
ــع الكتل الكونكريتية  االمنية لرفع جمي
واعادة فتح الطرق املغلقة مبنطقة احلرية 
ــي   بغداد بهدف  ــك مناطق اخرى ف وكذل

التقليل من الزخم املروري».

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة 

ــات معالي  ــة ومن خالل توجيه ــدت وزارة الزراع أك
ــاوي، ومتابعة  ــر العلي ــدس عباس جب ــر املهن الوزي
ــة  ــات ومكافح ــرة الغاب ــام دائ ــر ع ــيدة مدي الس
ــر راوية مزعل محمود، اعادة تأهيل وتطوير  التصح
ــان في محافظة كربالء  محطة مراعي خان عطش
ــة. وبينت الوزارة بأن خطة العمل شملت  املقدس
ــة املتزايدة   ــد احلاج ــة لس ــط علفي ــة مخالي زراع

لألعالف وفقاََ الستراتيجيات، التكييف مع التغير 
املناخي. مضيفة، بان خطة العمل تضمنت ايضاَ 
عمليات إعادة تأهيل استخدام آليات الري احلديثة 
ــهم في  ــات املتطورة والتي تس ــتخدام املرش باس
ترشيد استهالك املياه و تعتمد في تشغيلها على 
ــية ) الصديقة  مصادر الطاقة النظيفة ( الشمس
ــاحات محددة من حقول  للبيئة. كما مت زراعة مس
ــر بذورها في  ــم نش ــة ومن ث ــات رعوي ــات نبات امه
ــاحات واسعة في االراضي التابعة للمشروع،  مس

ــبية التابعة  فضالً عن تأهيل وصيانة الظلل اخلش
للمشروع وزراعتها ببذور النباتات الرعوية وكذلك 
ــتيكية وزراعتها مبحاصيل  صيانة البيوت البالس
اخلضر املتنوعة. مشيرة، الى العمل على استعادة 
ــعى  ــورة يعد من االهداف التي تس االراضي املتده
ــة  ــات االتفاقي ــاً ملتطلب ــا وفق ــرة لتحقيقه الدائ
ــن ظاهرة  ــد م ــر و احل ــة التصح ــة ملكافح الدولي
ــق اهداف  ــة والوصول الى حتقي ــرات املناخي التغي

التنمية املستدامة.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الصحة، امس األحد، ضبط أكثر 
من ٥٠ طناً من األدوية املهربة في بغداد وديالى 
ــه «تنفيذاً  ــوزارة في بيان إن ــت ال ونينوى.وقال
ــناوي  ــر الصحة صالح احلس ــات وزي لتوجيه
ــات اخلاصة واألدوية حفاظاً  مبتابعة الصيدلي
ــني أعلنت دائرة  ــالمة املواطن على صحة وس
ــترك  التفتيش في الوزارة عن قيام فريق مش
ــات الصحية  ــش املؤسس ــم تفتي ــن قس م
ــة  مكافح ــة  ومديري ــرة  الدائ ــي  ف ــة  اخلاص
ــي وزارة الداخلية وجهاز  ــة ف ــة املنظم اجلرمي
ــي من قيادة  ــناد معلومات األمن الوطني وإس
عمليات بغداد».وأوضح، أن «العملية أسفرت 

ــات واحملال غير  ــن الصيدلي ــن ضبط عدد م ع
املرخصة في بغداد وديالى ونينوى حتتوي على 
كميات كبيرة من األدوية املهربة واملقلدة تقدر 
بأكثر من ٥٠ طناً وفق محاضر ضبط أصولية، 
ــن الصيدليات  ــد م ــالق العدي ــن إغ ــالً ع فض
ــة ١٧  ــات واحال ــك احملافظ ــي تل ــة ف الوهمي
ــني على تلك  ــى القضاء من القائم متهماً إل
ــان، أن «فرق الوزارة  ــاف البي الصيدليات».وأض
ــتمرة مبتابعة ومراقبة سوق  التفتيشية مس
ــات القطاع الصحي  ــدواء احمللية ومؤسس ال
ــن والفعال  ــدواء اآلم ــر ال ــاص بغية توفي اخل
ــن الصحي للمواطنني في  واحلفاظ على األم

عموم محافظات البالد».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــر بااليرادات  ــن انخفاض كبي ــوارد املائية ع ــت وزارة امل أعلن
ــد املوصل.وقال املتحدث  ــة من تركيا الى س املائية القادم
ــمال، في تصريح صحفي  ــمي باسم الوزارة خالد ش الرس
ان خزين وايرادات سد املوصل مرتبط بااليرادات القادمة من 
تركيا، مبيناً أن االيرادات في اآلونة األخيرة متدنية جداً ودون 
ــب كبيرة جداً. وأوضح خالد شمال  املعدل الطبيعي بنس
ــحب  ــذا الصدد هي التقليل من س ــراءات الوزارة به أن اج
ــد املوصل، واالستفادة من املصادر االخرى مثل  املياه من س
ــه ال بديل عن االيرادات  ــز من بحيرة الثرثار، مؤكداً أن التعزي
املائية.وبشأن االجراءات احلكومية العراقية مع تركيا بهذا 
ــتوى  ــى ان وفداً فنياً رفيع املس ــمال ال ــار ش اخلصوص، اش
برئاسة وزير املوارد املائية سيزور تركيا، لغرض التفاهم مع 
ــط عليهم من اجل زيادة االطالقات  اجلانب التركي والضغ
ــد املوصل.ونوه الى ان االيرادات املائية تأتي  املائية صوب س
ــراق، ونصفها (أي ٥٠٪) تأتي من  ــبة ٧٠٪ من خارج الع بنس
ــوريا، وعلى اعتبار ان  تركيا، و١٥٪ تأتي من ايران، و٥٪ من س
ــد على االيرادات القادمة من  العراق دولة مصب فهو يعتم
ــمال على ان مشكلة العراق املائية  خارج احلدود.وشدد ش
مع دول اجلوار هي من ثالثة محاور، االول هو قيام هذه الدول 
ــاريع السدود  ــتراتيجية كبيرة كمش ــاريع اس بتنفيذ مش
الكبيرة ومشاريع االستصالح الكبيرة من دون االخذ بنظر 
ــيق مع  ــوق التاريخية للعراق ومن دون التنس االعتبار احلق
ــات التشغيل املرتبطة  اجلانب العراقي، والثاني هو سياس
ــو أن معدالت  ــك الدول، والثالث ه ــوارد املائية لتل ــادارة امل ب
ــرة كانت  ــنوات الثالث االخي ــي الس ــري ف ــاقط املط التس
ــكل  ــي، وبالتالي أثرت بش ــتوى الطبيع ــة دون املس متدني
ــد املوصل  ــرادات املائية للعراق.يذكر ان س ــل على االي كام
ــة املوصل في محافظة  ــمال مدين يبعد حوالي ٥٠ كم ش
ــام ١٩٨٦، ويبلغ  ــة وافتتح ع ــرى نهر دجل ــوى على مج نين
ــد املوصل  طوله ٣٫٢ كيلومتراً وارتفاعه ١٣١ متراً. يعتبر س
أكبر السدود في العراق ورابع أكبر سد في الشرق األوسط، 
ويعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير املياه 

للري في اجتاه مجرى النهر.

ــني العام  ــر وجه االم ــى صعيد آخ عل
ــس  ــق قي ــل احل ــب اه ــة عصائ حلرك
ــم  ــا وصفه ــى م ــوة ال ــي، دع اخلزعل
ــني لتقدمي الدعم بهدف حترير  باملقاوم
ــرائيلي  ــان االس ــن الكي ــطني م فلس
ــي  ف ــي  اخلزعل ــال  كامل.وق ــكل  بش
ــي  ــت دول ـــط صم ــه، وس ــدة ل تغري
وعاملي مريب، يواصـل كيـان اإلحتالل 
مجـــــــازره  ــب،  الغاصـ الصهيوني 
وجرائمه الوحشية، ضد أبناء شعبنا 
ــلم في فلسطني احملتلة،  العربي املس
ــة  اإلدان ــارات  أن عب ــدرك  ن إذ  ــن  ونح
ــلوك  ــر في الس ــن تؤث ــتنكار ل واإلس
ــه الصهاينـة،  ــذي ميارس ــي ال اإلرهاب
ــكل فاضـح فـي  ــد بش ــذي جتسّ والـ
اإلنتهاكات العدوانية مبخيم ومدينة 
ــة احملتلة  ــي الضفة الغربي جنيـن فـ
ــل فإننـا  ــام املاضية.واكم ــالل األي خ
ــني األحرار  ــا إلى املقاوم ــه دعوتن نوج
والشرفاء في كلّ بقاع العالــم، إلـى 
املقاومة  ــل  فصائـ ــــــــــــاندة  مس
ــكال  ــدمي كل أش ــطينية، وتق الفلس
ــر كـامـل  ــا، حتـى حتريـ الدعـم لـهـ

ــس  ــن دنـ ــطيني مـ ــراب الفلس التـ
ــا  كم ــاف  الصهيوني.واض ــالل  اإلحت
والدولية  ــالمية  ندعو املنظمات اإلس
ــان، إلى اتخاذ  ــة بحقوق اإلنس املعني
مواقـف حازمـة تتناسب مع العناوين 
ــها  ــا، وأن ال تـدس رأس ــي حتملهـ الت
ــذه اجملازر  ــكت عن ه في التراب فتس
ــم املروعـة، تاركـة إلرهـاب دول  واجلرائ
ــة  املطبعـ ــات  واحلكومـ ــتكبار  اإلس
فرصـة النـيـل مـن جهــاد املقـاومني 
ــه  ــن جانب ــرة. م ــم الكبي وتضحياته
ــني، أن  ــر اخلارجية فؤاد حس ــد وزي أك
تطوير العالقات مع املغرب يعد بوابة 

ــارة األفريقية فيما  ــى الق ــول إل للدخ
ــار إلى أن الفترة املقبلة ستشهد  أش
فتح سفارات لعدة دول في بغداد.وقال 
حسني ، إن فتح السفارة املغربية في 
ــيع  ــوة األولى لتوس ــداد يعد اخلط بغ
ــا إلى أن  ــن، الفت ــني البلدي ــة ب العالق
ــات االقتصادية كانت معدومة  العالق
خالل الفترة السابقة ولم تكن هناك 
ــداد لكن مع  ــة في بغ ــفارة مغربي س
وجود السفارة وبناء آليات أخرى حتدثنا 
ــة املغربي فأن  ــع وزير اخلارجي عنها م
العالقات بني البلدين ستكون نوعية 
ــب. ــتقبل القري ــي املس ــورة ف ومتط

وأضاف، أنه ال اتفاق حالياً على توقيع 
ــتقبل  اتفاقيات جتارية ولكن في املس
ــوف تكون هناك مجموعة  القريب س
ــرات التفاهم  ــات ومذك ــن التفاهم م
ــة إلى إعادة النظر في االتفاقات  إضاف
أن  ــا،  مبين ــن،  البلدي ــني  ب ــابقة  الس
ــي في  ــادي والسياس ــع االقتص الوض
ــرب يحتاج إلى  ــراق وأيضا في املغ الع
ــادة النظر في هذه االتفاقيات لكي  إع
ــروف موضوعية  ــون العمل وفق ظ يك
ــد بوابة  ــرب يع ــع، أن املغ جديدة.وتاب
ــراق للدخول إلى القارة األفريقية،  للع
ــابقة انعزل العراق  ونتيجة ظروف س

ــول إلى  ــدول والدخ ــن ال ــن كثير م ع
ــة تلعب دورا  ــرب مهم ألن اململك املغ
ــب االقتصادي  ــا خاصة في اجلان مهم
ــني،  ــارة األفريقية.وأكد حس ــي الق ف
ــا وعمال من أجل فتح  أن هناك توجه
سفارات أخرى غير املغربية في العراق 
ــى صعيد  ــة. عل ــرة املقبل ــالل الفت خ
ــة كتلة اجليل اجلديد  آخر أكدت رئيس
ــد الواحد ، ضرورة  ــروة عب النيابية، س
ــة املواطنني،  ــة خلدم ــدة الوطني الوح
مبينة أن النواب عليهم تلبية طموح 
ــة  ــعب اينما كانوا.وقالت رئيس الش
كتلة اجليل اجلديد سروة عبد الواحد 

ــه مبجلس  ــي عقدت ــي مؤمتر صحف ف
ــة،  ــاء الكتل ــاركة أعض ــواب مبش الن
ــتجابة احلكومة  نتقدم بالشكر الس
ــن النفط  ــددة م ــة مح ــال كمي إلرس
ــتان، مبينة،   األبيض إلى إقليم كردس
ــعب في  ــاة الش ــه مبعان إذا مت مقارنت
ــل ولكن له  ــيء قلي ــم فهو ش اإلقلي
ــم في  ــعب اإلقلي ــة لش دالالت مهم
ــتاء والبرد.وأضافت، علينا أن  ظل الش
ــعبنا  ــون موحدين خلدمة أبناء ش نك
ــوب  ــي اجلن ــم أو ف ــي اإلقلي ــواء ف س
أن  ــة،  موضح  ، ــة  والغربي ــط  والوس
النواب عليهم تلبية طموح الشعب 

ــأن األمني أعلن  أينما كانوا. وفي الش
ــادرة أكثر  ــن الوطني ، مص جهاز األم
ــتقات  ــف مليون لتر من املش من نص
النفطية املعدة للتهريب. وذكر اجلهاز 
ــات القائد  ــتناداً إلى توجيه ــه  اس ، أن
ــتمراراً  ــلحة واس العام للقوات املس
ــي يُنفذها  ــات الت ــلة العملي لسلس
ــي مالحقة  ــي ف ــن الوطن ــاز األم جه
مهربي املشتقات النفطية واملتاجرين 
ــرعية، متكنت  ــر ش ــرق غي ــا بط فيه
ــتخبارية  مفارزنا ووفقاً ملعلومات اس
دقيقة في محافظات (بغداد، النجف 
القادسية  نينوى،  ــرف، كركوك،  األش
ــادرة أكثر من  ــل) من مص ــى، وباب ،ديال
ــتقات النفطية  ٥٠٠ ألف لتر من املش
ــت مخزنة في  ــب كان ــدة للتهري املع
ــد  ــا بع ــات مت ضبطه ــالت وخزان عج
ــتودعات املهربني. مداهمة أوكار ومس
وأضاف البيان، أنه مت ضبط (٢٠) عجلة 
ــى (٢٩) متهماً، وقد جرى  والقبض عل
إحالتهم مع املضبوطات إلى اجلهات 
الالزمة  ــراءات  اإلج ــاذ  ــة التخ اخملتص

بحقهم.

بغداد / البينة اجلديدة
صوتت هيئة الرأي في وزارة التعليم 
ــث العلمي ، على عدد  العالي والبح
ــرارات املهمة اثناء  االجتماع  من الق
االعتيادي األول لهيأة الرأي لعام ٢٠٢٣ 
بحضور أعضاء املالك املتقدم للوزارة 
احلكومية.وذكر  ــات  اجلامع ــاء  ورؤس
ــر التعليم العالي  بيان للوزارة ان وزي
والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس 
ــتغال  االجتماع ووجه بتكثيف االش
في مجاالت خدمة اجملتمع الى جانب 

ــث العلمي  ــس والبح التدري ــام  مه
ــة اجملتمع في كل  وإطالق بوابة خدم
ــياق األهداف  ــق س ــة على وف جامع
ــات  ــدى اجلامع ــدة ل ــة املعتم والرؤي
ــؤولة عن  ــوء املتطلبات املس وفي ض
السمعة األكادميية“.كما وجه جهاز 
ــومي العلمي ”بإطالق  ــراف والتق اإلش
معايير جودة دورات التعليم املستمر 
وبرامج  ــج  ملناه ــتمر  املس والتطوير 
ــة  ودراس والعليا  األولية  ــات  الدراس
ــات النهائية من  ــرات االمتحان مؤش

ــئلة  ــان العلمية وتقييم األس اللج
ــس الكليات  ــتها في مجال ومناقش
ــام العالقات الثقافية  وتفعيل أقس
اجلامعات  ــع  م ــي  العلم ــل  والتواص
واملؤسسات الدولية وإقامة املؤمترات 
ــتركة والتزام األقسام  العلمية املش
ــى االعتماد  ــول عل ــة باحلص العلمي
ــع مجالس  ــيق م البرامجي والتنس
ــي  واملؤسس ــي  البرامج ــاد  االعتم
ــار زمني لتنفيذ خطوات  وحتديد مس
املطلوبة“. االعتمادية  احلصول على 

ــى ”تطوير مراكز  ــودي عل وحث العب
ــة  البحثي ــدات  والوح ــوث  البح
ــات  ــدمي احللول العلمية ملؤسس وتق
ــجيل  ــة والقطاع اخلاص وتس الدول
ــي  ف ــة  الدوري ــات  اجلامع ــرات  مؤمت
ــكوبس وتفعيل  ــات س ــدة بيان قاع
ــر  توف ــي  الت ــة  االفتراضي ــة  املكتب
ــات العليا والباحثني  لطلبة الدراس
احلديثة  ــة  العاملي العلمية  ــادر  املص
ــتوعب  مس ــالق  اط ــى  عل ــل  والعم
ــة الرسائل واألطاريح  رقمي لفهرس

ــون خالل  ــش اجملتمع اجلامعية“.وناق
ــرأي  ال ــأة  ــة لهي االعتيادي ــة  اجللس
ــة على جدول  ــددا من احملاور املدرج ع
ــت باإليجاب  ــال وجرى التصوي األعم

على القرارات اآلتية
ــم وتطوير البحوث  املوافقة على دع
ــز جودة  ــة لتعزي ــات العلمي والنتاج
ــث العلمي في اجلامعات وزيادة  البح
تأثير البحوث املنشورة عامليا وتوفير 
ــال  ــب للمج املناس ــي  املال ــم  الدع
ــواء من املوازنة العامة أم  البحثي س

ــم العالي وتكرمي  من صناديق التعلي
الباحثني املتميزين في مجال النشر 
العاملي الرصني بكتاب شكر و تقدير 
من معالي وزير التعليم العالي ومنح 
وسام التميز العلمي للباحث املتميز 
ــات العراقية  ــتوى اجلامع ــى مس عل
وإعادة النظر في مجمل التشريعات 
ــة باملراكز البحثية وما يتعلق  اخلاص
ــي بهدف حتفيز بيئة  بالبحث العلم
ــادة من  ــي اجلامعات واإلف ــث ف البح
ــي اجلامعات  ــة ف ــاءات العراقي الكف

ــرق البحثية  ــالل الف ــة من خ العاملي
وإشراكهم في اجملالس االستشارية 
ــيني  للجامعات وإلزام كافة التدريس
ــي كونه  ــث العلم ــام بالبح باالهتم
جزءا أساسيا من واجبات التدريسي 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ف
ــح جامعة ابن  ــث العلمي من والبح
ــينا للعلوم الطبية والصيدالنية  س
ــنوات لغرض تكييف أوضاع  ثالث س
ــتركة  ــض أبنيتها اجلامعية املش بع

مع اجلامعة املستنصرية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــالل الصهيونيّ ملدينة ومخيم  ــت وزارة اخلارجية ، اقتحام اإلحت  دان
ــوزارة، احمد  ــم ال ــدث باس ــطني.وقال املتح ــة فلس ــني في دول جن
ــام اإلحتالل  ــن اقتح ــة، تدي ــة العراقيَّ ــاف ، إن وزارة اخلارجيَّ الصح
ــفر  ــطني، والذي أس الصهيونيّ ملدينة ومخيم جنني في دولة فلس
ــطينيني.واضاف  ــددٍ من املواطنني الفلس ــهاد وإصابة ع عن إستش
ــع أبناء القدس  ــعب العراق م ــوزارة تؤكد تضامن حكومة وش أن ال
ــى اآلمنني فيها. ــفِ الهجمات العدائيَّة عل ــريف، ونطالبُ بوق الش
ــطينيَّة،  ــت واملبدئيّ من القضيَّة الفلس دُ موقفنا الثاب ــدّ وتابع وجن

حوريَّة.  التي كانت والتزال قضيَّة مُ

بغداد / البينة اجلديدة
أكد املتحدث باسم إئتالف النصر أحمد الوندي، امس 
األحد، أنّ وزير اخلارجية األميركية السابق مايك بومبيو، 
ــي مذكراته  ــو يروي بطوالته ف ــعفه الكذب وه لم يس
ــان ال يهمنا  ــال الوندي في بي ــدرت حديثاً. وق ــي ص الت
ــن تعمده الكذب  ــه أصدقاؤه قبل خصومه م ما يصف
ــح النتخابات ٢٠٢٤،  ــه وطموحه للتّرش لتمرير أجندت
ــخصيته على أنه البطل في أحداث عاملية  وتصوير ش
ــن الذي يهمنا ما  ــن إدارة ترامب ألمريكا، لك مهمة زم
ذكره بومبيو عن لقاء مزعوم لم يحدث قط مع الدكتور 
ــح تعمد الكذب  ــرى في هذا التصري ــادي، وألننا ن العب
ــاس بكرامة الدولة العراقية وحكومتها آنذاك. واملس

ــاف الوندي يقول بومبيو في مذكراته أنه زار رئيس  وأض
ــام ٢٠١٧ وحذره من العقوبات  ــوزراء حيدر العبادي ع ال
ــتيراد الكهرباء من  ــتمر العراق باس األمريكية  لو اس
ــدة دعماً مالياً  ــأله إذا عرضت الواليات املتح إيران، وس
فهل سيتوقف العراق عن استيراد الكهرباء من إيران؟ 
ويذكر أن العبادي نظر إليه مباشرة وقال «حضرة املدير، 
ــليماني ليراني، ميكنك  ــيأتي قاسم س حني تغادر، س
ــيأخذ حياتي»!!وتابع الوندي،  ــي، هو س أن تأخذ أموال
ــق، فبومبيو لم  ــاه بومبيو كذب بواح باملطل ــا ادّع أن م
ــاس لم  ــل في ٢٠١٩، ومن األس ــراق في ٢٠١٧ ب ــزر الع ي
ــي ٢٠١٧ ليطلب من  ــاك عقوبات على إيران ف تكن هن
العبادي التوقف عن استيراد الكهرباء من إيران، فلقد 
ــات األميركية على إيران أواخر عام  بدأ العمل بالعقوب
ــن موجوداً!!ومضى  ــيئاً لم يك ٢٠١٨، فكيف يطلب ش
ــات ما ذكره  ــيد بومبيو إثب ــى القول، نطلب من الس إل
رسمياً، من خالل جدول الزيارات وارشيف احملادثات، وإن 
ــراء) فليقبل  ــن يفعل كونها محض افت لم يفعل، (ول
ــويق الرخيص لبطوالته.وختم  اتهامه بالكذب والتس
ــذه اللغة الهابطة  ــالً إنّ ما ذكره بومبيو وبه بيانه قائ
ــس كرامتنا الوطنية ومنجزات وقيادة بلدنا الذي أدار  مي
ــرى على أرضه  ــة معركة كونية كب ــجاعة وحكم بش
ــراً موحداً وقوياً  ــالل ٢٠١٤-٢٠١٨ وخرج منها منتص خ

مجتمعياً واقتصادياً وسيادياً.
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ــم ارتفاع  ــذا االرتفاع جن ــداوي، أن ه ــح الهن وأوض
أسعار قسم الترفيه بنسبة (٢٫٤٪)، وقسم السلع 
ــم النقل  ــبة (٢٪)، وقس ــات املتنوعة بنس واخلدم

ــبة (١٫٥٪)، الفتاً إلى أن معدل التضخم  ارتفع بنس
ــا  ــجل ارتفاع ــت س ــام الفائ ــالل الع ــنوي خ الس
بنسبة (٤٫٩٪).وجدير بالذكر أن املادة (٣٦) من قانون 

ت على  التقاعد املوّحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ قد نصّ
: ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية 
كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أال تكون 

ــبة التضخم . والسؤال لوجه  الزيادة أكثر من نس
ــوزراء بتطبيق  ــاذا اليقوم مجلس ال ــى : مل اهللا تعال

مضمون مادة قانونية صريحة .. ملاذا ميعودين؟

بغداد / البينة اجلديدة
ــادات  تصدر وزارة اخلارجية األمريكية، إرش
ــي العالم،  ــكل دولة ف ــفر لرعاياها ل الس
ــني  ــني األمريكي ــاعدة املواطن ــدف مس به
ــة املهمة  ــات األمني ــور على املعلوم للعث
ــفر  الس ــادات  إرش ــتخدامها.وتندرج  واس
ــة على مجموعة  ــتويات مبني بأربعة مس
متنوعة من مؤشرات اخملاطر مثل الصحة 
ــة، وتتراوح  ــات املدني ــاب واالضطراب واإلره
ــفر من املستوى  ــتويات إرشادات الس مس

١، مما ينصح مبمارسة االحتياطات العادية 
ــفر. ــا يعني عدم الس ــتوى ٤، مم ــى املس إل

ــتوى ٤ الذي ينصح بعدم  ــمل املس وقد ش
السفر للدول املذكورة ضمن هذه الفئة ٢١ 
دولة أو منطقة في جزء من هذه الدول.على 
ــملت القائمة العراق  الصعيد العربي، ش
وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا 
وقطاع غزة التابع لألراضي الفلسطينية، 
ــتوى  ــدول حتت املس ــذه ال ــي ه ــث تأت حي
ــبب  ــفر بس ــر بعدم الس ــى للتحذي األعل

ــدد  ته ــر  ــود مخاط وج ــة  احتمالي ــادة  زي
ــوارئ، قد تكون قدرة  احلياة.أثناء حالة الط
ــدودة للغاية على  احلكومة األمريكية مح
ــح وزارة اخلارجية  ــاعدة، وتنص تقدمي املس
ــفر إلى  ــا بعدم الس ــة مواطنيه األمريكي
الدولة أو املغادرة مبجرد أن يصبح ذلك آمنًا، 
ــروف في أي بلد في أي  حيث قد تتغير الظ
ــي اإلنفوغرافيك ادناه  وقت.إليكم نظرة ف
ــتوى  على قائمة الدول املصنفة حتت املس

األقصى للتحذير بعد السفر إليها



متابعة / البينة الجديدة
ــرة القدم  ــيا لك فتحَ احتاد غرب آس
باب استقبال طلبات املشاركة في 
النسخة الرابعة للبطولة حتت سن 
ــتقام في العراق  ــاً، والتي س ٢٣ عام

خالل شهر حزيران املقبل.
ــرة القدم  ــاد العراقي لك ــر االحت وذك
في بيان، ان احتاد غرب آسيا خاطب 
بالبطولة  ــمولة  املش االحتادات  كل 
لتثبيت حضورها من عدمه وكذلك 
ــخة  ــالق النس ــد انط ــكان وموع م
الرابعة والتي ستقام في العاصمة 

ــالل «أيام  ــل خ ــة أربي ــداد ومدين بغ
ــن ١٢ ولغاية ٢٠  ــا» للفترة م الفيف

حزيران املقبل.
ــيا مناذج تأكيد  وعمم احتاد غرب آس
ــتقبالها  ــح باب اس ــاركة وفت املش
ــباط املقبل.  ــهر ش ــى نهاية ش حت
ــيوي العراق حق  ــح االحتاد اآلس ومن
ــخة  ــتضافة النس ــاظ باس االحتف
ــخة  الرابعة، بعدما تقرر نقل النس
ــة  ــى اململك ــاك إل ــن هن ــة م الثالث
ــب  ــي ذه ــعودية والت ــة الس العربي
ــب الضيافة  ــح صاح ــا لصال لقبه

املنتخب السعودي.
ــة  الرابع ــة  البطول ــة  إقام ــي  وتأت
ــلة من  ــراق امتداداً لسلس ــي الع ف
ــيا، كانت  ــاد غرب آس ــوالت الحت بط
ــاد العراقي،  جرت حتت ضيافة االحت
ــتضاف عام ٢٠٢١  ــبق واس الذي س
بطولة الشباب الثانية التي توزعت 
مبارياتها بني مدينتي البصرة وأربيل 
ــة  ــي العاصم ــا ف ــرى اختتامه وج
بغداد، وقبل ذلك استضافت مدينتا 
ــات بطولة  ــل منافس ــالء وأربي كرب

الرجال التاسعة عام ٢٠١٩.

اِّـنامة - خاص
ــرات لعقد  ــت وتيرة التحضي ارتفع
اجتماع اجلمعية العمومية الثالث 
لكرة  ــيوي  اآلس ــاد  لإلحت ــني  والثالث
ــي مملكة  ــيعقد ف ــذي س ــدم ال الق
ــن يوم األربعاء املقبل ،والذي  البحري
سيتم خالله تزكية معالي الشيخ 
ــة  ــم آل خليف ــن ابراهي ــلمان ب س
ــة  لوالي ــيوي  اآلس ــاد  اإلحت ــس  رئي
ــاد حتى عام  ــى رأس اإلحت ــة عل ثالث
ــة إلى انتخاب ممثلي  ٢٠٢٧ ،باإلضاف
القارة اآلسيوية في مجلس اإلحتاد 
الدولي لكرة القدم وأعضاء املكتب 
ــيوي للدورة  ــذي لإلحتاد اآلس التنفي
ــت  الوق ــي  القادمة.وف ــة  اإلنتخابي
الذي وصل فيه وفد اإلحتاد اآلسيوي 
ــرع  ــدم الى البحرين وش ــرة الق لك
ــات الالزمة لعقد  في اتخاذ الترتيب
ــدأ الوفود  ــر أن تب ــاع ،ينتظ اإلجتم
ــي  ــرس والت ــي الكوجن ــاركة ف املش
ــي اإلحتاد  ــاء ف ــة أعض ــل ٤٧ دول متث
ــى البحرين  إل ــد  بالتواف ــيوي  اآلس
خالل اليومني القادمني للمشاركة 
ــد للمرة  ــذي يعق ــي اإلجتماع ال ف
األولى بشكل حضوري منذ جائحة 
ــاد القاري  ــا التي أجبرت اإلحت كورون
على عقد جمعيته العمومية عبر 
تقنية اإلتصال املرئي لثالث سنوات 

متتالية.
ــابقات  للمس ــل  متواص ــث  حتدي

القارية في عهد سلمان
ــرة القدم  ــرة ك ــب أس ــا تتأه وفيم
وقائع كونغرس  ملتابعة  ــيوية  اآلس
والثالثني  ــث  الثال ــيوي  اآلس اإلحتاد 
فإنها تستحضر املنجزات الواسعة 
ــاري على  ــا اإلحتاد الق ــي حققه الت

ــابقات الكروية  صعيد تطوير املس
اآلسيوية في عهد  الشيخ سلمان 
ــن ابراهيم آل خليفة رئيس االحتاد  ب
ــذي قاد  ــدم ال ــرة الق ــيوي لك اآلس
ــف  ــاملة خملتل ــث ش ــة حتدي عملي
املسابقات باعتبارها واجهة اللعبة 
في القارة وأداة قياس مدى تطورها، 
ــب الكروية  ــار املواه ــة إظه ومنص
ــة  رئاس ــداد  امت ــيا.وعلى  آس ــي  ف
ــيخ سلمان بن ابراهيم  معالي الش
ــاري  ــاد الق ــع  اإلحت ــة قط آل خليف
ــعة على طريق تطوير  خطوات واس
ــابقات املنتخبات واألندية ةمبا  مس
ــى مع الرؤية اإلستراتيجية  يتماش
ــيوي لإلرتقاء مبنظومة  لإلحتاد اآلس
ــيوية ووضع القارة  كرة القدم اآلس
ــة متقدمة على  الصفراء في مكان

ساحة الكرة الدولية.
تطوير مستمر لكأس آسيا

ــراراً  ــاري ق ــاد الق ــذ اإلحت ــد اتخ فق
ــاركة  ــدد املنتخبات املش ــادة ع بزي
ــيا لتصبح  ــات كأس آس في نهائي
٢٤ منتخبا اعتبارا من نسخة عام 
ــراً بدولة  ــت مؤخ ــي اقيم ٢٠١٩ الت
ــدة، وهو ما  ــارات العربية املتح اإلم
أعطي الفرصة ملزيد من املنتخبات 
ــى  وأضف ــاركة،  للمش ــيوية  اآلس
ــابقة  ــارة لهذه املس ــد من اإلث املزي
ــر كرة القدم أهمية  ومواصلة تطوي
ــادة  ــارة وزي ــاء الق ــع أنح ــي جمي ف
ــة وتعزيز املزايا  ــة اجلماهيري املتابع
التسويقية للبطولة.و نظم اإلحتاد 
ــخة  النس القدم  ــرة  ــيوي لك اآلس
ــط جناح  ــيا وس ــر لكأس آس األكب
ــي وفني منقطع النظير، ومت  تنظيم
ــة بقيمة ١٥  تخصيص جوائز مالي

ــرة األولى في تاريخ  مليون دوالر للم
ــج التصفيات  ــا مت دم البطولة.كم
ــم ٢٠١٨ مع  ــكأس العال ــة ل األولي
ــر  ــيا ٢٠١٩ االم ــات كأس آس تصفي
ــاهم في منح التصفيات  الذي يس
ــل  ــيابية، والعم ــن اإلنس ــد م املزي
ــاركة في  ــيع قاعدة املش على توس
ــة  ــمح لكاف ــا يس ــات، مب التصفي
منتخبات القارة بخوض املنافسات 

القوية.
نظام مبتكر لبطوالت األندية

ــد  اجلدي ــام  النظ ــالل  خ ــن  م
ــاً  نادي  ٧٦ ــس  يتناف ــابقات،  للمس
ــاب البطوالت  ــن أجل الظفر بألق م
ــتويات، بدالً  ــي تقام على ٣ مس الت
ــذي يتضمن  ــام احلالي ال ــن النظ م
ــتمل  للمنافسة.ويش ــتويني  مس
ــتوى األعلى على مشاركة ٢٤  املس
ــم توزيعها على  ــل، يت ــاً باجملم نادي
ــرق،  والش ــرب  الغ ــي  ــني ف منطقت
وتضم كل منطقة ١٢ نادياً تتنافس 
الثاني  ــتوى  املس الدوري.أما  بنظام 

ــوف  ــة، فس ــابقات األندي ــن مس م
يشتمل على مشاركة ٣٢ نادياً يتم 
تقسيمها على ٨ مجموعات، فيما 
الثالث  ــتوى  املس ــة  تتضمن بطول
ــى ٥  ــيمها عل ــم تقس ــاً يت ٢٠ نادي
ــذه التغييرات  ــد ه مجموعات.ومته
ــق ملنح املزيد  ــتراتيجية الطري االس
ــاركة من  ــرص لألندية املش من الف
املناطق اجلغرافية اخملتلفة في قارة 
ــع بعضها،  ــس م ــيا كي تتناف آس
ــابقات  ــذه املس ــع حتول ه ــك م وذل
ــي ٥ مناطق،  ــع ف ــام التوزي من نظ
ــرق والغرب. إلى منطقتني في الش
ــرة في األدوار  ــا أن األندية اخلاس كم
والتصفيات في بطولة  التمهيدية 
ــل  حتص ــوف  س األول،  ــتوى  املس
ــي بطولة  ــاركة ف على فرصة املش
املستوى الثاني، في حني أن األندية 
ــة  التمهيدي األدوار  ــن  م ــرة  اخلاس
ــتوى  ــات في بطولة املس والتصفي
ــاركة  ــوف تنتقل للمش ــي س الثان
في بطولة املستوى الثالث.ونتيجة 

ــرات، فإن إجمالي عدد  لهذه التغيي
مباريات مسابقات األندية يتوقع أن 
ــى ٢٨٧ مباراة، بدالً من ٢٧٤  يرتفع إل
ــارز جديد  ــي قرار ب ــاراة حالياً.وف مب
يهدف إلى االرتقاء مبستوى ومكانة 
ــاد  االحت ــي  ف ــة  األندي ــابقات  مس
ــيوي لكرة القدم، فقد وافقت  اآلس
ــني االعتبار  ــة على األخذ بع اللجن
ــات الداخلية في كل احتاد  التعليم
وطني بخصوص تسجيل الالعبني 
األجانب، وإزالة احلد األعلى لالعبني 
ــم ٢٠٢٤- األجانب اعتباراً من موس

.٢٠٢٥
ارتفاع هائل في اجلوائز املالية

كما شهدت اجلوائز املالية اخملصصة 
ــة ارتفاعا ملحوظا  لبطوالت األندي
ــن  ب ــلمان  ــيخ س ــد الش ــي عه ف
ــة ،حيث ارتفعت  ابراهيم آل خليف
اجلائزة املالية اخملصصة لبطل دوري 
ــون دوالر الى ٤  ــال من ١٫٥ ملي األبط
ــا أصبحت اجلائزة  مليون دوالر ،فيم
املالية اخملصصة لبطل كأس اإلحتاد 

ــون دوالر بعد أن  ــيوي  ١٫٥ ملي اآلس
ــلم  ــف دوالر قبل تس ــت ٣٥٠ أل كان
ــورة  ــلمان مهامه.وبص ــيخ س الش
ــتثمار  ــة ارتفع حجم االس إجمالي
ــى نحو  ــيا ال ــال آس ــي دوري ابط ف
ــاد  ــي كأس اإلحت ــون دوالر،وف ٣٤ ملي

اآلسيوي إلى نحو ٩ مليون دوالر
بطوالت جديدة

ــاري على  ــاد الق ــن اإلحت ــا م وحرص
ــابقاته الكروية فقد مت  ــر مس تطوي
ــيا حتت ٢٣ عاما  تدشني بطولة آس
ــة لتضاف إلى  ــات األوملبي للمنتخب
لدى  ــدة  املعتم ــوالت  البط ــدة  أجن
ــهم في  ــا يس ــيوي مب ــاد اآلس اإلحت
ــام للكرة  ــتوى الفني الع رفع املس
اآلسيوية،كما مت تنظيم أول بطولة 
ــيدات،و  ــرة الصاالت للس قارية لك
ــيوية  األندية اآلس ــني بطولة  تدش
ــهم في توسيع  ــيدات مبا يس للس
ــائية في القارة  ــدة الكرة النس قاع

اآلسيوية.
ــن  ب ــلمان  لس ــال  الفع ــد  التواج

ــب متعددة  ــق مكاس ــم حق ابراهي
للكرة اآلسيوية دوليا

ــلمان بن  ــيخ س  تركزت جهود الش
ــس االحتاد  ــة رئي ــم آل خليف إبراهي
ــيوي لكرة القدم النائب األول  اآلس
ــي لكرة القدم  ــس اإلحتاد الدول لرئي
ــة  الوطني ــادات  االحت ــم  دع ــى  عل
األعضاء والوقوف بجانبها والعمل 
ــيوية  على تعزيز حضور الكرة اآلس
ــن خالل عدة  ــهد الدولي م في املش
ــم ال محدود  ــف ودع ــرارات ومواق ق
والصور  ــكال  األش ــف  اتخذ مختل
ــة  ــى العائل ــا عل ــة حفاظ املتنوع
ــى االرتقاء  ــل عل ــيوية والعم اآلس
ــن  ــا. وم ــد كيانه ــا وتوحي بقدراته
خالل تواجد معالي الشيخ سلمان 
ــاد الدولي نائباً  بن إبراهيم في اإلحت
أوالً للرئيس ورئيسا للجنة التطوير 
ــية في  ــم اللجان الرئيس إحدى أه
ــب دورا كبيرا في  ــا) فقد لع (الفيف
ــتضافة  دعم االحتادات األهلية الس
مختلف البطوالت واإلستحقاقات 
ــز حضور  ــة وتعزي ــة العاملي الكروي
املنتخبات اآلسيوية على املستوى 

العاملي ومنها:
ــى ٨ مقاعد  ــيا إل ــادة حصة آس - زي
مباشرة ونصف مقعد بامللحق في 

كأس العالم ٢٠٢٦ .
ــوز االردن بتنظيم بطولة كأس  -  ف

العالم للناشئات ٢٠١٦
ــد بتنظيم كأس العالم  -  فوز الهن

للناشئني ٢٠١٧
-  فوز كوريا اجلنوبية بتنظيم كأس 

العالم للشباب ٢٠١٧
ــتضافة  الس ــن  البحري ــار  اختي   -

كونغرس الفيفا ٢٠١٧.

كأس  ــر  وقط ــارات  اإلم ــم  تنظي  -
العالم لألندية لعدة نسخ.

- تنظيم الهند بطولة كأس العالم 
للناشئات ٢٠٢٢

ــرف  ــدا ش ــتراليا ونيوزلن ــوز اس - ف
ــيدات  ــم للس ــم كأس العال تنظي

٢٠٢٣
ثقة دولية رفيعة بالشيخ سلمان

ــيخ سلمان بن  يشغل معالي الش
ــة منصب النائب  ابراهيم آل خليف
ــي لكرة  ــاد الدول ــس اإلحت األول لرئي
ــر  ــة التطوي ــرأس جلن ــا ي القدم،كم
ــا) والتي تعتبر  املنبثقة عن (الفيف
ــان العاملة في  ــم اللج ــدى أه إح
ــى إدارة  ــي كونها تتول ــاد الدول اإلحت
ــم املقدمة  ــكال الدع مختلف أش
ــي مختلف  ــة ف ــادات الوطني لإلحت
ــدوره  ب ــا  العالم.واعتراف ــارات  ق
ــاد الدولي لكرة  ــادي كان اإلحت القي
ــلمان  س ــيخ  الش ــف  كل ــدم  الق
ــة  ــة برئاس ــم آل خليف ــن ابراهي ب
ــل اخلاصة بتحديد  مجموعة العم
ــات الدولية  ــدة املباري ــد أجن مواعي
ــرة (٢٠١٨-٢٠٢٢) ، وحتديد  خالل الفت
ــة نهائيات كأس العالم  موعد إقام
ــام ٢٠٢٢. ــة قطر ع ــررة في دول املق

ــيوي دفة  ــاد اآلس ــاد رئيس اإلحت وق
مجموعة العمل على مدى خمسة 
شهور رفعت في نهايتها توصيتها 
ــاد الدولي  ــة التنفيذية لإلحت للجن
ــهري نوفمبر وديسمبر  بتحديد ش
ــام ٢٠٢٢ إلقامة البطولة،وقد  من ع
إعتمدت اللجنة التنفيذية املقترح 
ــا املنعقد مبقر اإلحتاد  في إجتماعه
آذار  ــوم ١٩  ي ــخ  زيوري ــي  ــي ف الدول

٢٠١٥م.

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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 مزهركاظم النوفلي

ــة, الذي تطرقنا اليه  ــا قيل عن (البذخ) احلكومي خاص م
ــم االول من هذا املقال  وما انفق على فعاليات  في القس
ــه بجوانب معينة, ملا تعانيه  خليجي ٢٥ تنحصر مبررات
ــرة من اهمال في البنى التحتية التي تتعلق بحياة  البص
ــات البلدية و الصحية والكهرباء  الناس من نقص اخلدم
ــن ملوحة جارفة و املعاناة  ــط العرب م وما يتعرض له ش
االزلية عن رداءة ماء الشرب.كل هذا صحيح ,لكن, وبرغم 
ــي حتققت بفضل اجواء  ــان االهداف االيجابية الت ذلك ف
ــذه البطولة لها اهميتها الكبيرة ايضا تكمن قيمتها   ه
ــى ان العراق,وان لم  ــية في جلب انظار العالم ال االساس
ــبة كبيرة وزالت  ــى كليا ,فهو بلد اصبح امنا بنس يتعاف
ــن كانوا ال يرون اال  ــاوة االعالم املضلل عن كثيرين مم غش
ــه البطولة من  ــل ما انتجت ــة عنه وبفض ــورة القامت الص
مظاهر ايجابية كثيرة  ستشجع الشركات واملؤسسات 
ــتثمار في مختلف اجملاالت  ــة والدوليةعلى االس االقليمي
ــاد الدولي لكرة  ــون هذا مبثابة نداء الى االحت الى جانب ك
ــي املفروض عن  ــرورة رفع احلظر الكل ــدم( الفيفا) بض الق

املالعب العراقية كافة .
ــتثناءات التي افرزتها  ــتكمال احلديث عن االس  وقبل اس
ــي املباشر  ــى التأثير السياس بطولة خليجي ٢٥ ال ننس
وغير املباشر في اقامة البطولة ولعل من ابرز االستثناءات 
اعادة تقييم ترتيب جواز السفر العراقي وموقعه العاملي 
ــي العالم ما قبل  ــفر ف ــوأ جواز س حيث غادر ترتيب اس
ــات عربية  ــل وجود ٧ منتخب ــى ٩٢) بفض ــر (١١٠ ال االخي
ــذه املنتخبات اضافة الى  ــجعني له خليجية واالف املش
عشرات االالف من اجلماهير العراقية التي حضرت حفل 
االفتتاح ومتابعة مباريات منتخباتها حيث نقلت وسائل 
ــل البصرية  ــاهد العوائ ــة والعاملية مش ــالم العربي االع
والعراقية عامة من جميع احملافظات العراق وهي تتجول 
في كورنيش شط العرب بأمان من دون اية مخاوف امنية 
. كما ان حضور ممثلة االمم املتحدة في العراق ،بالخارست، 
ــط االف اجلماهير  ملشاهدة  في ملعب جذع النخلة وس
ــباب عززت  ــذه االس ــن  ومجمل ه ــراق واليم ــاراة الع مب
ــوزراء العراقي  ــا رئيس ال ــارة التي قام به ــن نتائج  الزي م
ــجعت  ــاء تواصل مباريات خليجي ٢٥ وش ــى املانيا اثن ال
الشركات االملانية على االستعداد لالستثمار في العراق 
ــتغالل  ــروعي الطاقة الكهربائية واس ــي مش وخاصة ف

الغاز املصاحب.
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متابعة / البينة الجديدة

أعلن نادي الديوانية لكرة القدم،   
ــه  ــد لفريق ــدرب جدي ــني م تعي

الكروي في الدوري املمتاز.
ــي بيان ان «االدارة  وذكر النادي ف
املدرب جاسب سلطان،  كلفت 
ــي  ــروي ف ــق الك ــب الفري لتدري
ــالل املراحل  ــاز خ ــدوري املمت ال
ــدرب  امل وكان  ــه».  من ــة  املتبقي
األردني هيثم الشبول اعتذر عن 
ــع الديوانية  ــوار م تكملة املش
ــع  ــا م ــاراة خاضه ــد أول مب بع

ــارة  ــث تلقى اخلس ــق، حي الفري
ــة أهداف  فيها من زاخو بخمس
لهدف واحد، في اجلولة الثالثة 

عشر من الدوري املمتاز.

ــل  ــن داخ ــدر م ــب مص وبحس
ــب  نادي الديوانية ابلغ أن جاس
ــتلم امس األحد مهمته في  اس
قيادة الفريق ملا تبقى من الدوري 

العراقي املمتاز.
ــة املركز األخير  ويحتل الديواني
ــدوري املمتاز  ــرق ال ــي ترتيب ف ف

برصيد نقطتني .

متابعة / البينة الجديدة
ــم نادي  ــي باس ــق االعالم ــن الناط أعل
ــي عالء محمد، أن  القوة اجلوية الرياض
محكمة التمييز االحتادية ردت الدعوى 
املرقمة ٣٢٨٠ / ب / ٢٠٢٢ والتي تتضمن 
ــي ١٩ / ٩/  ــر االداري املؤرخ ف ــاء االم الغ
ــكيل هيئة ادارية  ٢٠٢٢ ، القاضي بتش
ــن عماد  ــة الفريق الرك ــة برئاس مؤقت
ــاف أن « محكمة التمييز  الزهيري.وأض
ــث أن الدعوى  ــرار حي ــض الق قررت نق
ــي وكان على  ــندها القانون ــدة لس فاق

ــا»، الفتا  ــداءة الرصافة رده محكمة ب
ــادي القوة  ــة املؤقتة لن ــى أن «الهيئ إل
اجلوية الرياضي والتي شكلت من قبل 
ــة العراقية /  ــة االوملبية الوطني اللجن
مكتب االندية ستعاود عملها بشكل 
 » إن  ــول  بالق ــد  محم ــع  قانوني».وتاب
ــى أن املادة  ــارت إل محكمة التمييز اش
١٤ / أوال من قانون االندية الرياضية رقم 
١٨ لسنة ١٩٨٦ قد أعطت احلق للهيئة 
التنفيذية في اللجنة االوملبية تنبيه أو 
ــة االدارية للنادي مع  إنذار أو حل الهيئ

تعيني هيئة إدارية مؤقتة ، على ان جتري 
ــار هيئة ادارية  ــا انتخابات الختي بعده

جديدة ملدة اربع سنوات».

متابعة / البينة الجديدة
ــوروز مع ضيفه  ــادل فريق نادي ن تع
ــرطة، بهدفني لكل  فريق نادي الش
ــات اجلولة الـ  ــا في اخر مباري منهم
ــاز لكرة  ــي املمت ــدوري العراق ١٣ لل

القدم.
ــو  وجرت املباراة  على ملعب فرانس

حريري باربيل.
وسجل فريق نوروز اوال في الدقيقة 
١٢ عن طريق كالوديو مارادونا، ومتكن 
ــرطة من تعديل النتيجة  فريق الش

ــر الكابنت عالء  ــي الدقيقة ٣٢ عب ف
عبد الزهرة، وفي الدقيقة ٧١ سجل 
ــي عن طريق  ــرطة هدفه الثان الش
الالعب احمد فرحان ، وفي الدقيقة 
ــوروز النتيجة عبر نفس  ــادل ن ٧٦ ع
ــدف االول  ــجل اله الالعب الذي س

كالوديو مارادونا .
وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده 
للنقطة ٢٣ نقطة باملركز السادس 
ــده للنقطة ١٣  كما رفع نوروز رصي

باملركز السادس عشر .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوب  ر جنرال أميركي من أخطار عالية لنش ــذّ ح
ــام ٢٠٢٥ على األرجح  ــي الع ــرب مع الصني ف ح
ــتعداد  ــبب تايوان، وحث عناصره على االس بس
للقتال بدءًا من هذا العام. وأجرت الصني في آب/ 
أغسطس مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، 
ا على  ة، ردًّ ــوّ ــبوق للق ــتعراض غير مس ــي اس ف
اب  ــس النوّ ــة مجل ــارة للجزيرة أجرتها رئيس زي

األميركي، نانسي بيلوسي، آنذاك.
انها ٢٤  وتعتبر الصني أنّ اجلزيرة البالغ عدد سكّ
مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت 
في إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية 
ــام ١٩٤٩. وهي  ــة الصينيّة في الع احلرب األهليّ
ــنوات  ــارب خالل الس ــتياء إلى التق ــر باس تنظ
ــة والواليات  ــلطات التايوانيّ ــني الس ــرة ب األخي
ا في  ــكريًّ ا عس م للجزيرة دعمً املتحدة التي تقدّ

ــرال مايكل مينيهان  مواجهة بكني. وكتب اجلن
ــرة داخليّة  ــي مذكّ ، ف ــالح اجلوّ ــي إلى س املنتم
ــة فرانس برس،   تها لوكال ــون صحّ ــد البنتاغ أكّ
ــون مخطئًا.  ــأن أك ــل ب ــة : «آم ــة املاضي اجلمع
ــنُقاتل في عام ٢٠٢٥».  ــي يخبرني أنّنا س حدس
ــي  ــكري إنّ الرئيس الصيني، ش وقال هذا العس
ــه فريقٌ ودافع  جني بينغ، «لديه في الوقت نفس
ا أنّ االنتخابات  دً ــام ٢٠٢٥»، مؤكّ وفرصة في الع
التايوانية للعام ٢٠٢٤ ستمنح الزعيم الصيني 
ــباق الرئاسي  ــببًا» للتحرّك. واعتبر أنّ الس «س
ــرّر إجراؤه في  ــى البيت األبيض واملق للوصول إل
ا للصني فرصة وجود  ر أيضً ــه، سيوفّ العام نفس
ــتّتة». ويدعو اجلنرال األميركي في  «أميركا مش
ــى القتال،  ــى التدرّب عل اته إل ــرة قوّ ــذه املذكّ ه
ــه إلى ميادين الرماية  ا من خالل التوجّ خصوصً

دة ونحو «الرأس». والتصويب على أهداف محدّ

وكاالت / البينة الجديدة

كشفت وزارة الدفاع اإليرانية، امس األحد، تفاصيل هجوم 
ــيرة صغيرة، استهدف أحد مراكز وزارة الدفاع  بطائرات مس

في محافظة أصفهان وسط إيران.
ــرة  ــاع، في بيان، إنه «في متام احلادية عش ــت وزارة الدف وقال
ــبت، مت  ــاء   امس االول الس ــف بتوقيت إيران من مس والنص
ــتخدام طائرات مسيرة صغيرة على أحد  تنفيذ هجوم باس

اجملمعات التابعة لوزارة الدفاع»، واصفة إيها بـ»الفاشل».
وتابعت: «حلسن احلظ مع تنبؤات وإجراءات دفاعية، متكنت 
ــن تفجير طائرتني في  ــاع اجلوي للمجمع، م منظومة الدف
ــوق  أعلى اجملمع، فيما أحدثت الثالثة أضرارًا طفيفة في س

اجملمع العسكري التابعة للوزارة».
وأضافت أنه: «حلسن احلظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل 
في خسائر في األرواح»، مشيرة إلى أنه «أحلق أضرارًا طفيفة 

بسقف اجملمع التابع للوزارة، من دون أن يتسبب في تعطيل 
معدات ومهام اجملمع».

ــا ال يقل عن ٣  ــائل إعالم إيرانية، عن وقوع م ــفت وس وكش
انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان وسط إيران، أحدهما 
ــكري. قالت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة  وقع مبصنع عس
ــر «تلغرام»، إن ثالثة  ــوري اإليراني في قناتها عب للحرس الث

ــي مركز  ــان أحدهما ف ــة أصفه ــمعت مبدين ــارات س انفج
لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ــخصني على  ــة عن مصدر أمني قوله إن «ش ونقلت الوكال
األقل قتال جراء االنفجار في مصنع للذخيرة»، من دون تقدمي 

املزيد من التوضيحات.
فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون األمنية 
ــي املصنع،  ــراء االنفجار ف ــات ج ــوع إصاب ــية وق والسياس
ــذا احلادث،  ــق في طبيعة ه ــه «يتم التحقي ــيراً إلى أن مش
ــا تقوم قوات اإلنقاذ واألمن املتواجدة في املوقع بتفريق  فيم

احلشد املتواجد في مكان احلادث».
ا لنيران  ــابهً ــمعوا صوتًا مش وأفاد بعض املواطنني أنهم س
ــة أصفهان، وهو ما  ــماء محافظ مضادات الطائرات في س
أشار إليه موقع «سحام نيوز» املقرب من اإلصالحيني، قائال 
ــتهدف املصنع العسكري جاء نتيجة  إن االنفجار الذي اس

هجوم بطائرة مسيرة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــزب اهللا» اللبناني،  ــم، نائب أمني عام «ح ــال نعيم قاس ق
ــان االحتالل  ــاعة زوال كي ــبت «إن س اول امس  االول الس
الصهيوني تقترب».ونشر الشيخ نعيم قاسم «تغريدة» 
ــدس التي  ــا عملية الق ــن خالله ــر»، بارك م ــى «تويت عل
ــت، اول أمس، معتبرا إياها ردا على «إجرام الصهاينة  وقع
ــزب اهللا أن  ــني العام ل ح ــح نائب األم ــم». وأوض واحتالله
ــعب اجملاهد  ــطني محرّرة مع هذا الش ــتقبل لفلس «املس
ــزوال  ــاعة ال ــه أن «س ــي تغريدت ــا ف ــجاع»، مضيف والش
ــب  ــب». وأصي ــح بقري ــس الصب ــرب.. ألي ــرائيل تقت ل إس
ــرائيليان اثنان، اول امس السبت، إثر عملية إطالق نار  إس

في بلدة سلوان ب القدس، بعد ساعات من هجوم مسلح 
في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر 
عن مقتل ٨ إسرائيليني وإصابة آخرين. وأفادت وسائل إعالم 
ــة بأن منفذ هجوم   امس االول يدعى علقم خيري،  محلي
ــمال القدس، ويبلغ من العمر٢١  ــعفاط، ش من مخيم ش
ــوم بعد تبادل  ــه مت قتل منفذ الهج ــيرة إلى أن عاما، مش
إطالق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس. 
ــرائيلي مدينة  ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام اجليش اإلس
ــطح املنازل في اخمليم، واندالع  ومخيم جنني، واعتالئه أس
ــاص وقنابل الغاز  ــا اجلنود الرص ــات، أطلق خالله مواجه

باجتاه السكان، ما أدى إلى استشهاد ١٠ فلسطينيني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــعيد،  ــي، قيس س ــس التونس ــق الرئي يعل
ــن االنتخابات  ــى اجلولة الثانية م آماله عل
ــي  ــد، ك ــس األح ــررة ام ــريعية، املق التش
يختتم إعادة تصميمه الشامل للسياسة 
ــا علق عمل  ــدأت عندم ــية التي ب التونس

البرملان السابق في عام ٢٠٢١.
وبالكاد شارك ١١٪ من الناخبني في اجلولة 
ــهر املاضي،  األولى من ذات االنتخابات الش
ــون  ــالميون املعارض ــا اإلس ــي قاطعه والت
ــيني احملبطني  وجتاهلها العديد من التونس

من النظام.
ــم العربي الوحيد  ــت تونس أمل العال وكان
ــن  م ــد  جدي ــر  عص ــة  رؤي ــل  ألج ــا،  تقريب
ــروج  ــاول اآلن اخل ــا حت ــة، لكنه الدميقراطي
ــات التي كانت  ــرف من االنتخاب بوجه مش
ــا كما كان  ــن كونها منوذجً ا م ــر إحراجً أكث

منتظرا بعد ثورة ٢٠١١.
خالل اجلولة األولى، حصل عشرة مرشحني 

ــريعي على  ــي اجمللس التش ــى مقاعد ف عل
ــد باإلدالء  ــدم قيام ناخب واح ــم من ع الرغ
بصوته، فازوا جملرد أنهم خاضوا االنتخابات 

دون معارضة. 
وفي سبع دوائر انتخابية، لم يكلف مرشح 

واحد نفسه عناء الترشح.
ــدة  ــريعية اجلدي ــة التش ــتتمتع الهيئ وس
ــابقتها وتخاطر بأن  بصالحيات أقل من س

تكون أداة في يد الرئيس سعيد. 
ــيني  ــد من التونس ــس والعدي ــى الرئي وألق
ــابق، بقيادة حزب  ــوم على البرملان الس بالل
ــود  ــة اجلم ــي حال ــالمي، ف ــة اإلس النهض
ــى أنها  ــر إليها عل ــي يُنظ ــي الت السياس
ــة واالجتماعية  ــات االقتصادي تفاقم األزم

التي طال أمدها في البالد.
ــؤولي النهضة، ويرفض  جن بعض مس وسُ
ــات النيابية،  ــاركة في االنتخاب احلزب املش

بل قام باحتجاجات متكررة.
ــهر  ــى من التصويت الش ــي اجلولة األول وف

ــى مقاعد  ــحا عل ــي، حصل ٢٣ مرش املاض
ا:  مباشرة في البرملان املؤلف من ١٦١ مقعدً
١٠ منهم خاضوا االنتخابات دون معارضة و 
ــم فازوا بأكثر من ٥٠٪ من األصوات،  ١٣ ألنه

ا ملسؤولي االنتخابات. وفقً
ــد، يختار  ــس األح ــة الثانية،ام ــي اجلول وف
ــعون  ــحا يس ــون من بني ٢٦٢ مرش الناخب

لشغل املقاعد الـ ١٣١ املتبقية.
ــد فيها  ــبع التي ال يوج ــر الس ــي الدوائ وف
مرشح، ستجرى انتخابات خاصة في وقت 
ــلء املقاعد، على األرجح في مارس،  الحق مل

وفق وكالة أسوشيتد برس.
ــي ٢٠١٩  ــاً ف ــعيد رئيس ــاب س ــذ انتخ من
بنسبة ٧٢٪ من األصوات، تضاءل دعمه بني 

التونسيني.
«أزمة ثقة متنامية»

ــير محللون إلى أزمة ثقة متنامية بني  ويش
ــية منذ ثورة  ــني والطبقة السياس املواطن
تونس ٢٠١١ التي أطلقت انتفاضات الربيع 
ــاء املنطقة، وقادت  ــي جميع أنح العربي ف
ــي  ــاء نظام سياس ــى إنش ــيني إل التونس
ــاز الرباعي الراعي  ــي جديد حني ف دميقراط
للحوار بجائزة نوبل للسالم في عام ٢٠١٥.

ــيني  ــاة اليومية للتونس ــن يبدو أن احلي لك
ــح االقتصاد في  ــوءًا، بينما  يتأرج تزداد س

غضون ذلك.
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وكاالت / البينة الجديدة

بحث مستشار األمن القومي،   امس 
ــة  ــر اخلارجي ــع وزي ــبت، م االول الس
ــادل  تب ــه،  بوريط ــر  ناص ــي،  املغرب
املعلومات االستخبارية بني البلدين.

ــي  ــي لألعرج ــب االعالم ــر املكت وذك
ــدة، أن  ـــ البينة اجلدي ــان ورد ل ــي بي ف
االخير»استقبل مبكتبه وزير اخلارجية 
املغربي، ناصر بوريطه، والوفد املرافق 

له».
ــان،  ــب البي ــي، بحس ــب األعرج ورح
ــقيق  ــرب الش ــة املغ ــر خارجي «بوزي
ــق  ــدا عم ــه، مؤك ــق ل ــد املراف والوف
ــن»،  ــني البلدي ــة ب ــات األخوي العالق
ــفارة  ــى أن «إعادة فتح س ــيرا إل مش
اململكة املغربية في بغداد دليل على 
عمق العالقات التأريخية بني العراق 
واملغرب، فضال عن التعاون البنّاء في 
ــتخبارات وتبادل  مجاالت األمن واالس
ــى اإلرهاب  ــاء عل ــات، للقض املعلوم
ــة  املنطق ــي  ف ــتقرار  االس ــق  وحتقي
ــرب  ــة املغ ــيدا بتجرب ــم، مش والعال
ــال مكافحة اإلرهاب  الرائدة في مج

والتطرف».
وبني األعرجي، أن «حكومة السوداني، 
ــل  الكت كل  ــاع  بإجم ــكلت  تش
ــا  برنامج ــا  لديه وأن  ــية،  السياس

حكوميا واعدا»، الفتا إلى «أن اجلميع 
ــاح مهام احلكومة، للنهوض  يريد إجن
ــد، معربا عن حرص العراق  بواقع البل
ــة مع  ــه املتوازن ــر عالقات ــى تطوي عل
ــا  مب ــي،  واإلقليم ــي  العرب ــه  محيط
يرسخ سياسة احلوار واحترام سيادة 

الدول».
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــار  أش ــه  ــن جانب م
ــي  ــات الت ــى أن «التحدي ــي، إل املغرب
ــتركة،  يواجهها العراق واملغرب مش
ــة العراق في محاربة اإلرهاب  وأن جترب
ــتفادة  ــة، وميكن االس ــرة وناجح كبي
ــارب البلدين، مؤكدا  منها وتالقح جت
دعم املغرب الشقيق للعراق، وتطوير 
ــي اجملاالت  ــن ف ــني البلدي ــاون ب التع

كافة».
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كشف البرملاني اإليراني وحيد جالل 
ــي جلنة األمن  ة ف ــن إعداد خطّ زاده ع
البالد  ــة  ــتكون حكوم ــي، س القوم
ــل على  ــرد باملث ــة بال ــا ملزم مبوجبه
ــة والتدخلية من  ــراءات األحادي اإلج
ــال جالل  ــدول األوروبية. وق ــب ال جان
ــي  القوم ــن  االم ــة  جلن ــس  رئي زادة، 
ــي مجلس  ــة ف ــة اخلارجي والسياس
الشورى اإلسالمي «إن إعضاء البرملان 
ــدّ أنواع الرد  يحرصون على اتخاذ أش
لي»،  ــلوك أوروبا التدخّ باملثل على س
ــياق  ــه «مت في هذا الس ــى أنّ ــا إل الفت
جالة  إعداد مشروع قرار على وجه العُ
ــة  ــة برملاني ــالل جلس ــته خ ملناقش
مفتوحة.» وفي تصريح نقلته وكالة 
«ارنا»، اول امس السبت، أوضح جالل 
ة  زادة، أن «العمل جار على هذه اخلطّ
ــتكون  منذ فترة طويلة ومبوجبها س

ــالمية  اإلس ــة  اجلمهوري ــة  حكوم
ــى اإلجراءات  ــرد باملثل عل ــة بال ملزم
األحادية والتدخلية من جانب الدول 
ــاف أن «االضطرابات  ــة». وأض األوروبي
ــة  ــدول األوروبي ــركات ال ــرة وحت األخي
ــؤون  ــي ش ــة ف ــة والتدخلي املتضارب
ــة،  اإليراني ــالمية  اإلس ــة  اجلمهوري
ــغب  الش ــر  عناص ــم  دع ــيّما  الس
ــورة، أدت  ــني املناوئني للث واالنفصالي
ــريع وتيرة النظر في هذا القرار»  لتس
ــرار البرملان  دة ق ــوّ ما تطرق إلى «مس
ــوري  ــرس الث ــف احل ــي لتصني األوروب
ــال: إن «جلنة  ــة»، وق ــة إرهابي منظم
ــة  ــرّرت مناقش ق ــورى،  الش مجلس 
ــل هذا  ــة وتفاصي ــوط العريض اخلط
القرار الذي جرى مناقشته يوم األحد 
ــد إليها من جديد، للبث  املاضي وأعي
ــة  ــواب املطروح ــات الن ــي مالحظ ف

حوله».

وكاالت / البينة الجديدة
ــيئة  ــع الظروف االقتصادية الس تدف
ــى التفكير  ــباب إل ــا الش ــي تركي ف
ــون  ــرى يحاول ــى دول أخ ــرة إل بالهج
فيها احلصول على فرص عمل حتسن 

من ظروفهم املالية.
ــم أن االنتخابات على األبواب، إال  ورغ
ــباب التركي  ــددا كبيرا من الش أن ع
ــن  ــرب أي أمل في حتس ــعر بق ال يش
ــية، وتراجع البطالة  الظروف املعيش

وانتعاش االقتصاد.
ــبيل املثال، لم يتردد الشاب  وعلى س
ــي  ف ــي،  فيسيس ــوت  بول ــي،  الترك
ــركة هولندية ملغادرة  قبول عرض ش
ــة  ــاكل السياس تركيا في ظل مش
ــاد التي يقول إنها تهز البالد  واالقتص

وال يبدو أن حلها قريبا، وفق تقرير من 
مجلة «فورين بوليسي».

ــي ١٤ ايار،  ــراب انتخابات، ف ومع اقت
ــتطالعات الرأي أنها قد ال  تظهر اس
ــه الرئيس،  ــير باجتاه ما يطمح ل تس

رجب طيب إردوغان.
ــم البيانات  ــي، عال وينضم فيسيس
ــر ٢٥ عاما، إلى املزيد  البالغ من العم
ــراك احملبطني الذين  ــباب األت من الش
ــي  ــة ف ــدوا الثق ــم فق ــون إنه يقول

بالدهم.
ــراك عدم  ــد من األت ــتكي العدي ويش
ــع حرية  ــة، وقم ــي احلكوم ــة ف الثق
ــم، وتدهور الفرص  التعبير، والتضخ
ــي  الت ــباب  األس ــي  وه ــة،  التجاري
ــق تقرير  ــل، وف ــى الرحي ــم إل تدفعه

اجمللة. ويقول أكثر من ٧٠ في املئة من 
األتراك الذين تتراوح أعمارهم بني ١٨ 
ــا إنهم يفضلون العيش في  و٢٥ عام
مكان آخر، في حني يقول أكثر من ٦٠ 
في املئة إنهم ال يرون مستقبال جيدا 
ــح حديث أجرته  في تركيا، وفقا ملس
ــا  ــاور ومقره ــراد أدين ــة كون مؤسس

أملانيا.
ــر األمر على  ــر، ال يقتص ووفق التقري
ــباب، إذ يشمل ذلك كل الفئات،  الش
ــر عدد من  ــا ثالث أكب ــدت تركي إذ فق
ــم، وفقا  ــي العال ــاب املاليني ف أصح
ــعب  ــزب الش ــن ح ــادر ع ــر ص لتقري
ــة  ــوت املعارض ــو ص ــوري، وه اجلمه
والتنمية  ــة  العدال ــية حلزب  الرئيس
ــي  الترك ــس  الرئي ــه  يتزعم ــذي  ال

إردوغان.
ــان منصبه ألول  ــا تولى إردوغ وعندم
ــوزراء  ــام ٢٠٠٣ كرئيس ل ــي ع ــرة ف م
ــن. وكان  ــالد، كانت األمور تتحس الب
ــرا ومعدالت  ــاد التركي مزده االقتص

البطالة آخذة في االنخفاض.
ــك، حتولت محاولته  ــن بدال من ذل لك
إلى تأسيس «تركيا اجلديدة» بشكل 
ــا يقول،  ــتبداد، كم ــد إلى االس متزاي
أحمد إردي أوزتورك، األستاذ املشارك 
ــة لندن  ــي جامع ــة ف ــي السياس ف
متروبوليتان، ما يدفع األتراك اآلن إلى 
الهجرة.الهجرة ليست جديدة على 
ــة اجلديدة تزايدت  تركيا، ولكن املوج
ــة احلكومة على مظاهرات  منذ حمل
ــزي في  ــة جي ــي حديق ــام ٢٠١٣ ف ع

اسطنبول وكذلك االنقالب الفاشل 
ــراك من  ــات األت ــام ٢٠١٦، إذ ب ــي ع ف
ــات يغادرون  ــار والطبق ــع األعم جمي

البالد، وفق التقرير.
ــالب،  الط أن  ــى  إل ــر  التقري ــير  ويش
ــاهير،  واملش ــباب،  الش ــني  واملهني
ــطة العليا، وحتى  ــة املتوس والطبق
اجلماعات الدينية، الكل بات يفضل 

مغادرة تركيا.
ــون تركي  ــن ٦٫٥ ملي ــش أكثر م ويعي
ــا في اخلارج، وفق وزارة اخلارجية  حالي
ــى  عل ــك  ذل ــس  وينعك ــة.  التركي
ــة في  ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح دع
ــت  ــة، إذ انخفض ــات املقبل االنتخاب
نسبة دعم إردوغان في استطالعات 

الرأي.

وكاالت / البينة الجديدة

ــا  ــرائيلية جهوده ــوات اإلس ــززت الق ع
األمنية بعد الهجومني

وافق مجلس الوزراء املصغر في إسرائيل 
على إجراءات تسهل على اإلسرائيليني 
ــد هجومني  ــك بع ــالح، وذل ــل الس حم
ــطينيان في  ــا فلس ــني نفذهم منفصل

القدس خالل اليومني املاضيني.
ــارة للجيش  ــات بعد غ ــت الهجم ووقع
ــرائيلي في الضفة الغربية احملتلة  اإلس

أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

ــمل اإلجراءات اجلديدة حرمان أفراد  وتش
ــة وحقوق  ــم من اإلقام ــرة أي مهاج أس

الضمان االجتماعي.
ــة بكامل  ــدرس احلكوم ــن املقرر أن ت وم

هيئتها اإلجراءات امس األحد.
ــوزراء بنيامني نتنياهو قد  وكان رئيس ال
ــريع“ قبل اجتماع  ــد برد ”قوي“ و“س وع

مجلس الوزراء املصغر.
وقال اجليش اإلسرائيلي أيضا إنه سيعزز 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــوات ف ــداد الق أع

احملتلة.
ــي  اليمين ــي  القوم ــن  األم ــر  وزي ــال  وق

ــر للصحفيني  ــار بن غفي ــرف إيتم املتط
ــفى في القدس: ”عندما  خارج مستش
ــادق، ميكنهم الدفاع  يحمل املدنيون بن

عن أنفسهم“.
ــي إن هذه  ــوزراء األمن ــس ال ــال مجل وق
ــي الضمان  ــتلغي احلق ف ــراءات س اإلج
ـــ ”عائالت اإلرهابيني الذين  االجتماعي ل

يدعمون اإلرهاب“.
ــى املقترحات مع مقترحات من  وتتماش
ــيني اليمينيني  حلفاء نتنياهو السياس
ــه بالعودة  ــمحوا ل املتطرفني، الذين س

إلى السلطة الشهر املاضي.

ــرطة  الش ــت  قال أن  ــد  بع ــذا  ه ــاء  وج
ــطينيا يبلغ  ــى فلس ــرائيلية إن فت اإلس
من العمر ١٣ عاما كان وراء إطالق نار في 
ــلوان بالقدس   اول امس السبت  حي س
ــرائيلي وابنه بجروح  ــى إصابة إس أدى إل

خطيرة.
ــرطة  الش ــم  باس ــدث  متح ــال  وق
ــرائيلية في وقت سابق إن املهاجم  اإلس
ــخاص، بينما  نصب كمينا خلمسة أش
ــالة، وأن اثنني  ــي طريقهم للص ــوا ف كان
منهم في ”حالة حرجة“. وأصيب الفتى 
الفلسطيني برصاص مارة، وهو محتجز 

حاليا في مستشفى.
ــة   اجلمع ــل  منفص ــار  ن ــالق  إط ــي  وف
ــة على كنيس يهودي في القدس  املاضي
الشرقية، قتل سبعة أشخاص وأصيب 
ــاء جتمعهم  ــرون على األقل أثن ثالثة آخ
ــبت  ــة اول امس  الس ــي بداي ــالة ف للص
ــلح بالرصاص في  ــودي. وقتل املس اليه

مكان احلادث.
ــة إن الرجل  ــائل إعالم محلي وقالت وس
الذي يقف وراء هجوم الكنيس اليهودي 
ــطيني من  ــو فلس ــة ه ــة املاضي اجلمع

القدس الشرقية.
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غريب مال زالل

من اجلميل أن يبحث الفنانون 
ــو الفن عن طرق   إلمالء  ومحب
ــذي  ال ــر  والتقصي ــراغ  الف
ــات  واملؤسس الهيئات  تتركه 
الثقافية الرسمية واملسؤولة 
ــن اجلميل أن  عن ذلك، نعم م
ــا املثقفون بجهودهم  يفعله
ــخصية ولو جزئياً مهما  الش
كان احلمل ثقيالً ومهما كانت 
ــل أن  ــرة، واألجم ــارق كثي املف
يقوموا بتكرمي املميزين منهم 
ــم،  وبدوره ــم  به ــر  والتذكي
الراحلني منهم واألحياء، فما 
ال يفعله املسؤولون عن الفن 
الفنانون  ــا  يفعله ــة  والثقاف
الفن.وما  ــذا  له ــقون  والعاش
ــه غاليري  ــرض الذي قدم املع
ــليمانية  الس ــي  ف ــردم  س
ــي عام  ــراق ف ــتان الع بكردس
ــان الراحل  ــاً للفن ٢٠١١ تكرمي
إال   (١٩٥٦-٢٠٠٤) ــوز  س ــروت  ث
ــذل  تب ــي  الت ــود  اجله ــدى  إح
توجع  ــي  الت ــرات  الثغ ــد  لس
ــاً، ولو أنها  ــروح والقلب مع ال
ــا خير  ــرة لكنه ــاءت متأخ ج
ــداً، وكذلك ما  ــي أب ــن أال تأت م
ــتاذ بختيار  ــه اآلن األس يفعل
ــليمانية في  ــعيد من الس س
ــن جهود  ــتان العراق م كردس
ليست قليلة لتنشيط الدورة 
ــد الثقافي  الدموية في اجلس
ــام،  ع ــو  نح ــى  عل ــردي  الك
ــه على نحو  ــكيلي من والتش
ــاص، وكذلك لتوثيق عجلة  خ
ــليمانية  الس ــي  ف ال  ــن  الف

ــوم  عم ــي  ف ــل  ب ــب  فحس
ــبه بوزارة  ــتان، فهو أش كردس
ثقافية متنقلة، وبكادر وحيد 
إال من مساعدة بعض األيادي 
ــاء خيريني، فهو  اخليرة ألصدق
ــاط، إن  يكاد ال ينتهي من نش
ــاً فردياً أو جماعياً  كان معرض
ــة عمل يشتغل فيها  أو ورش
ــن الفنانني  ــر قليل م عدد غي
ــل  يدخ ــى  حت ــات،  والفنان
ــاطاً آخر، حتى أنه أسس  نش
ــليمانية  الس ــيمبوزيوم  س
والذي بات  ــكيلي  التش للفن 
ــق في  ــنوياً ينطل ــداً س تقلي
ــهر التاسع من كل  بداية الش
عام وهو اآلن بصدد التحضير 
ــة والذي يتحول  لدورته الرابع
ــكيلي  ــي تش ــرس فن ــى ع إل
ــب كتاباته  إلى جان حقيقي، 
ــال، وفي  ــرة في هذا اجمل الكثي
ــيخرج لنا  ــب س ــد القري الغ
بكتاب عن الفنان الذي بقيت 
ــورة في قلوبنا آري  روحه محف
ــكل  ) كش  ١٩٤٦-٢٠٢٠) بابان 
ــر والوفاء  ــكال التذكي من أش
ــتغل  يش ــوم  والتوثيق.والي
ــد  كأح ــوز  س ــروت  ث ــى  عل
ــماء املهمة في املشهد  األس
التشكيلي الكردي والذي كان 
ــر في إدخال فن  له الدور األكب
ــر الغرافيكي إلى مناهج  احلف
تدريس معهد الفنون اجلميلة 
ــا  ــول م ــليمانية، أق ــي الس ف
ــراد  واألف ــون  الفنان ــه  يفعل
ــن ال يوازيه فعل،  ــون للف احملب
ــكورة حتماً،  ــود مش هي جه
ــجيع من  وقد ال يالقون أي تش
ــمية، لكنهم  ــة رس ــة جه أي
ــم  ــم وقلوبه ــون حبه يحمل
الكبيرة القادرة على حمل كل 
ــا إن عاد  ــا هو جميل.قلت م م
ــليمانية  ــوز إلى الس ثروت س
قادماً من بغداد، بعد أن تخرج   
ــون اجلميلة،  ــد الفن في معه
ــي عام ١٩٧٢ حتى  كان ذلك ف
ــه مع نخبة  ــل على عاتق حم
ــاء الفنانني الذين  من األصدق
ــا له من دور  ــون بالفن وم يؤمن

كبير في تقدم اجملتمعات وبناء 
الدول، فأسرع بإدخال أسلوب 
ــب  ــر على املعادن واخلش احلف
ــد الفنون  ــج معه ــي مناه ف
ــورة دفع  ــة لتكون باك اجلميل
ــن ومواكبته لكل  لعجلة الف
ــي املعمورة،  ــتحدث ف ما يس
ــباهها هي  وهذه اللبنات وأش
ــة إلى زاد  ــي حولت الثقاف الت
ألبناءكردستان على نحو عام، 
وألبناء السليمانية على نحو 
ــم  خاص التي باتت حتمل اس
ــة،  ــة الكردي ــة الثقاف عاصم
وليس إعتباطاً حني يقول عنه 
أقصد عن ثروت سوز الصديق 
ــامي داؤود الذي بقي مديراً  س
ــردم لسنوات  لدار وغاليري س
ــي  أحد مؤسس بأنه  ــة  طويل
األسلوب التعبيري في احلركة 
التشكيلية في السليمانية، 
ــراً على ثروت  ولهذا ليس كثي
ــد أبناء  ــوم أح ــني يق ــوز ح س
ــق كل ما يقع  ــه بتوثي مدينت
ــال ومواد  ــن أعم ــده م ــت ي حت
ليجمعها في  ــه  ومقاالت عن
ــه، ليكون  ــاب بانورامي عن كت
ــة حتتفظ بحرارتها  وثيقة حي
ــاس  تق ــال:  يق ــم.أن  بينه
األوطان مببدعيها، وهم الثروة 
ــان  ــا، وهم لس ــة له احلقيقي
ــخ وأزمانه،  ــر التاري حالها عب
ــخ الذي ال ميكن  ــل هم التاري ب
ــف،  ــن أن يزي ــوث وال ميك أن يل
ــال كل ذلك هي حقيقة  أن يق
ويعز علينا أن جندهم غير ذلك، 
ــن أعمال هي  ــا يتركونه م فم
الشاهدة على الزمن، بسنينه 

ــه، ببطوالته وهزائمه،  وحلظات
ــاراته  ــه وأتراحه، ومبس بأفراح
مهما كانت خاضعة لنطاقات 
ــا،  ذاته ــي  ف ــا  قيوده ــل  حتم
ــفوا اجلمال  ــم كاش وبوصفه
ومفجروها يجدر بنا اإللتفات 
دائم.وما  ــو  ــى نح ــم عل إليه
ــال  أعم ــن  م ــذه  ــا ه مقاربتن
ــوز إال نبعاً من ينابيع  ثروت س
اإللتفات الذي يستحقون، ما 
ــادة جزء  ــي إال محاوالت إلع ه
ــي ذممنا،  ــتحقاتهم ف من مس
ــا ال يقدر بثمن،  فما قدموه لن
ــار إليهم حتى  ــي أن يش يكف
ــة أخرى هم  ــون، ومن جه نك
ــون ضد إغالق مخيلة  مناهض
ــرض منط  ــارىء، إن كان بف الق
ــة واحدة، أو بفرض  واحد، ذائق
ــي  ه ــدو  تغ ــة  قيصري والدات 
ــون واحد،  ــاهد واحدة، بل مش
ــرة  بحس ــدة،  واح ــة  بضحك
ــارىء ال حول  واحدة، وكأن الق
ــو ليس  ــي اإلختيار، فه ــه ف ل
ــى  ــن كرة خاوية حتش ــر م أكث
ــم  ه ــم  نع ــد،  واح ــم  بطع
ــذا اإلغالق  ــون ضد ه مناهض
ــفي  وضد هذا الفرض التعس
ــان ويسلب  الذي يقتل اإلنس
ــه حريته التي هي أغلى ما  من
ــي أغلى ما في  ــا ميلك، بل ه م
ــة يرتاد  ــذه احلري ــود، وبه الوج
الفنان تلك العتبات الكثيرة، 
ــا وغير املعتمة،  املعتمة منه
ــل  بالتوغ ــاً  مفتون ــا  يرتاده
ــا كانت عائمة في  فيها مهم
ــه يحمل  ــب، يفتحه علّ الرع
الغد ويوغل في اجمليء وهذا ما 
يجعله يتماس مع السموات 
ــح نبوءة باملعنى  ألنه قد يصب
ــس  ــامل، فلي ــاني الش اإلنس
ــه أن  ــه، يكفي ــة عن ــة إناب ثم
ــو متزامن  ــى نح ــتغل عل يش
حتى يتراءى له الرمز الذي من 
خالله ستنحدر كل اللحظات 
لتنام وتستيقظ بني ما أجنزه، 
فهو احللقة املستيقظة دوماً 
في مسار اإلبداع، يجري فيها 
وفق متطلبات فنية، جمالية 

ــر  تعتص ــك  لذل ــا  وحاجاته
ــني النبوءة  ــه وب ــافة بين املس
ــع احلدود  ــكاد متحي، وتضي وت
وكأنه يبغي العودة إلى سدمي 
ــات، إلى ما قبل الكالم،  البداي
ــا  مفرداته ــي  تبن ــة  لغ ــى  إل
اخلاص،  زمنها  وتبني  اخلاصة، 
ــددة  مح ــات  بلحظ ــك  ومتس
ــودة  ــروطة بالع ــه مش وتقدم
ــة على  ــات مفتوح ــى بداي إل
نهاياتها، وإلى نهايات مشرعة 
على بداياتها، إنه العود األبدي 
ثروت  ــال  األبدية.أعم ــة  واللغ
سوز ليست من تلك األعمال 
بل  ــب،  نتأملها فحس ــي  الت
ــاً، نصغي  ــي إليها أيض نصغ
ــا بكل  ــوح لن ــي تب ــا وه إليه
إلى  تتطلع  ــي  وه مكنوناتها 
ــرة، تبوح  ــدة مغاي ــاق جدي آف
لنا عن كل ما يخص املشهد 
وفاعليته، فقيمها التعبيرية 
ــا  ــا لن ــا، فترويه ــة منه نابع
ــق  وف ــكل  بالتش ــوذة  مأخ

الدرامي  ــا  توجهه متطلبات 
ال  ــا  لن ــا  ترويه ــقه،  ونس
ــا محكومة بنوع من  بوصفه
ــى اإلرتقاء  ــوح يهفو إل الطم
وال  ــذرى،  ال ــى  إل ــهديته  مبش
ــا  بخباي ــة  محاط ــا  بوصفه
ــدروس وحتولها إلى  الظاهر امل
ــار الذي تسلكها  داخل املس
وتقوم بفهمها وتقييمها، بل 
بوصفها تبدالت حلاالت كانت 
ــا  قوانينه ــاط  إلتق ــات  حلظ
ــة  ــا وكيفي ــتقراء رموزه وإس
ــهد ذاته،  ــا في املش توظيفه
فسوز ينتقل من الوصف إلى 
ــك التبدل  ــف مبرزاً ذل الكش
ــه  جتربت ــن  م ــل  يجع ــذي  ال
ــى  عل ــة  إنقالبي ــاوالت  مح
ــهل  ــائد، فليس من الس الس
ــق مآربه الفنية ما لم  أن يحق
تتمثل وراءه عناصر أساسية 
ــت  ــا كان ــراده مهم ــق م حتق
ــات التاريخية حينها  اللحظ

صاخبة.

6ثقافية

 

(١ )
أجنحة 

طائرة
تلك

قلوب العشاق
(٢ )

احملبة
أجمل ايات احلب

لنتعلم منها 
الدروس

(٣ )
أسطوانة 
مشروخة

ذلك السياسي الكاذب
(٤ )

هزات
وزالزل

صوت الثائر ضد
الطغاة

(٥ )
حبات 

املطر يتساقط
حتت اجلبل منلة عمياء

تشرب املاء
(٦ )

أغصان 
منكسرة

هي عيون الفقراء
(٧ )

أغسل قلبك
قبل ثيابك

أيها األنسان
(٨)

الوردة
تغني حباً

لفارسها اجلميل

(٩ )
امراة 

جميلة
ثكاثر عليها الرجال

هربت مذعورة
(١٠ )

يابني
أنا ابوك لست

  ربك
اهللا هو الذي خلقني

   وخلقك
(١١ )

ايها الباب
بابك ال تفتحه

لشر
األشرار

(١٢ )
السفينة تغرق

تغرق
ــميني  قاس ــي  تعال

الهموم
(١٣ )
تذكر

طفولته
ياليتني

انقشها مباء الذهب
(١٤ )
اليوم

الذي رحل
اجعل منه حلمك

   القادم
(١٥ )

رسمت
خريطة العالم

حبيبتي
جعلت االنهار كلها لكِ
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نجيب صالح طه

لِق كلب حراسة، في فجوة باب جلدار  عَ
ــة هضبة قريبة  ــم، احتل قم منزل فخ
ــوء، وكأنه قبعة  من مدينة خافتة الض
ــؤول فاحش  أجنبية، اعتمرت رأس مس
الثراء،حالت تلك الفجوة دون هالك لص 
ــه ليال، فأراد  ــب، توحش جوع طارده كل
ــى جناته!  ــد اهللا عل ــاء لبطنه،حم الوف
ــا، خالطها أنني  ــاس تالحق بعضه بأنف
ــور ذلك  ــي، بعد أن تس ارتطامه القاس
ــن املوت،كان  ــة النجاة م اجلدار بأجنح
ــدوي ،قد انخفض حدة،  نباح الكلب امل
ــتعطف  ــرو أليف، يس ــول لنباح ج وحت
ــرب منه، وجد بعض الزوائد  اخلالص، اقت
ــا بأدواته  ــادة التي صنعه ــة احل احلديدي
ــها  ــت نفس ــة، قد غرس ــة بداي البدائي
ــا كلب يابن  ــتحق ي ــده،_ تس في جس
ــل  ــة من يتوس ــح بنغم ــب._ نب الكل
ــرر إنقاذه،عاد لفناء  الرحمة،رق حلاله وق
ــهولة،  ــة أخرى أكثر س ــزل، من جه املن
ــت بصورة  ــد احتفظ ــه ق ــت ذاكرت كان
لها، وصل إليه، حاوره بحميمة، أكثرت 
ــه بلطف :_ال تخف  ــح على رأس املس
ــط الكلب ذراعيه،  ــأخلصك._ بس س
ــة  ــر عملي ــاه احلسنة.باش ــدى نواي وأب
ــيطة، _ أنا لص  ــاذ، بأدواته البس االنق
ــت بقاتل، وال أقبل موتك، وإن  لكني لس
كنت قد بسطت يدك إلي لتقتلني بها، 
إبق هنا، سأعود،_ امتثل الكلب ألمره.
ــت، وبيده  ــة في فناء البي ــاد بعد جول ع
ــني، وصل إليه بخبراته التي  معطف ثم
حملت حركة أحد أكمامه، في إحدى نوافذ 
ــاء الهادئة،  ــدر املفتوحة لرياح املس الق
ــص منه ما يحتاجه لتنظيف جراح  اقت
الكلب، وتضميدها، ثم دثره بفروه، فتح 
ــب خاص بالكالب،  له علبة طعام معل
ــاكرا،  ــح به ش ــا معه، متس اصطحبه
فقاله له :_ هاقد أنقذتك!أتسمح لي 
ــزل؟_ هز الكلب أذنيه،  اآلن بدخول املن
ــبقه  ــوى راضيا.دخل اللص آمنا، يس وع
ــتغرقت  اليدوي،اس ــافه  كش ــوء  ض
ــت، والكلب ال يبرح  ــه بعض الوق مهمت
ــه مجددا،  ــأة ارتفع نباح ــه، وفج مكان
ــب والدار  ــيد الكل ــذاره، لكن س أدرك إن
ــرع من هروبه !أشهر مسدسه  كان أس
ــاء  لصاحبه، فانقض  جتاهه، قابله بإمي
ــر مافعلته ميينه،  ــه ليكون ذلك آخ علي
انصرف اللص غامنا، وبكلب أعلن وفاءه 

لسيده اجلديد.
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الديوانية /حمدي العطار
ــكا  ــت مل ــة ليس ــع التراثي ــار واملواق االث
ــؤولية عليها  للحكومة حتى نلقي املس
ــي  ــعب العراق ــكا للش ــي مل ــط، فه فق
ــل اجملتمع ، فمثال  ــا يكون من قب وحمايته
ــام ١٧٤٧    ــأت ع ــة التي انش ــي الديواني ف
وذكرت في كتب الرحالة عام ١٧٥٤ -١٧٥٨ 
ــز» وجاء  ــور» آدم آيف ــرات الدكت ــي مذك ف
ــى بغداد  ــن البصرة إل ــافر م فيها: أنه س
ــد وصف في  ــرات، وق ــر الف ــن طريق نه ع
طريقه املدن الواقعة عليها ومن جملتها 
ــماوة والديوانية» وفي كتاب الرحالة  الس
ــام بها في  ــنز» في رحلة ق ــام بارس «ابراه
ــى البصرة ،وجاء  ــن احللة ال ــر الفرات م نه
ــعود اخملتصر)  ذكر  في كتابه ( مطالع الس
ــب الكتاب  ــاق صاح ــة بعد أن س الديواني
ــا  ــليمان باش حديثه في خروج الوالي س
ــرت العصيان،  ــة ألنها أظه ــب خزاع لتأدي
ــكره غربي  ــزل الوالي بعس ــال: فلما ن فق
الفرات مقابل الديوانية خافت منه قبائل 

خزاعة وسار حتى نزل بإزاء الديوانية مقر 
ــا ان  ــة الرافضية»علم ــيرة اخلزاعي العش
ــاء من ديوان  ــم محافظة الديوانية ج اس
ــيخ  ــيخ قبيلة خزاعة الش – املضيف- ش
ــمى  ــاس رئيس اخلزاعل وتس حمود ال عب
ــمية  ــا تس ــة) ام ــار اخلزاعي ( الدي ــا  ايض
ــتق من  ــو مش ــية فه ــة القادس محافظ
ــلمني  ــية االولى بني املس ــة القادس معرك

والفرس في ايران! 

*غياب االهتمام حتى باملقدس
ــة في  ــار الديني ــب ان اآلث ــر العج ــا يثي م
ــن االهمال وعدم  ــة تعاني ايضا م الديواني
ــدة حتدث فقط  ــذه حالة فري ــام وه االهتم
بالديوانية !فهناك مقامات واضرحة لعدد 
من الشخصيات اإلسالمية املقدسة مثل 
(مرقد النبي أيوب، مرقد محمد بن موسى 
ــن، مقام  ــي مدي ــد النب ــم (ع)، مرق الكاظ
النبي يونس في عفك، مقام النبي عمران 
ــد احلمزة (احمد الغريفي  في الدغارة، مرق
ــن  البحراني) في احلمزة، مرقد بنات احلس
ــيدة خولة والسيدة فريال في احلمزة،  الس
ــن  ــس) ب ــمى بالعري ــد (املس ــد محم مرق
ــي طالب (ع)، مقام  ــاس بن علي بن اب العب
ــارة، مرقد  ــعيب في ناحية الدغ النبي ش
ــهاب في  ــم (ع) املعروف أبو ش ابن الكاظ
ــن املثنى،  ــارة، مرقد محمد بن احلس الدغ
مرقد عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن 
علي بن ابي طالب (ع) في الشنافية، مرقد 
ــن بن  ــن املثنى بن احلس عبد اهللا بن احلس

ــنافية، كل هذه االماكن  علي (ع) في الش
الدينية املقدسة ليست لها شهرة قياسا 

مبثيالتها في احملافظات العراقية االخرى!
*بيوت تراثية حتولت الى معاصرة

ــي  ــة ف التراثي ــوت  البي ان  ــح  الواض ــن  م
ــرة وهي البيوت التي جتاوزت  الديوانية كثي
اعمارها ١٥٠ سنة الى اكثر من ٢٠٠ سنة  
ــات املعنية  ــود متابعة من اجله لعدم وج
االثار وحتى البلدية يتم شراء هذه البيوت 

ــى هدمها  ــا ال ــد اصحابه ــة ويعم التراثي
ــا  ــث ،علم ــراز احلدي ــا بالط ــادة بنائه واع
ــالء  ــا االص ــون اصحابه ــي يعرف ان االهال
ــكنت هذه البيوت  وعراقتهم هي اسر س
ــذه البيوت  ــاءة الى ه ــم واالس ــن الظل وم
التراثية  ان تتحول الى مشاريع جتارية بدال 
ان تكون للدولة ولدائرة االثار لترميمها مع 
ــا التراثية لتكون  ــة على مالمحه احملافظ

مواقع تراثية للسياحة! .
*جولة في زوارق 

ــج» كان ال بد  ــى هور » دملج عف وصولنا ال
من جولة في الزوارق التي تستخدم لصيد 
ــرض النقل وجوالت  ــماك وكذلك لغ االس
سياحية في بحيرة دملج الغنية باالسماك   
ــدك وحتصل على  ــتطيع ان متد ي حتى تس
سمكة صغيرة كما فعلت انا- وكذلك ترى 
وتتمتع بإنواع الطيور الغريبة القادمة من 
اوربا وآسيا والتي تقدر ب١٧٠٠ طير / كانت 
ــة ممتعة  واجواء رائعة في وقت غروب  جول

الشمس .

متابعة / القسم الثقاَّـ
صدر حديثًا عن دار املأمون للترجمة والنشر 
ــن جريدة املترجم  ــدد األلكتروني األول م الع
ــام ٢٠٢٣، يتضمن عددًا من املواد  العراقي لع
ــات، إضافة  ــر األخبار واملتابع ــة وآخ املترجم
ــى أبواب اجلريدة الثابتة.إذ تصدر الصفحة  ال
ــتقبال وزير الثقافة الدكتور  األولى خبر (اس
ــروع احلوار الوطني  أحمد البدراني لوفد مش
العراقي وتأكيده على تعاون العراق الثقافي 
مع جميع الدول)، وخبر (استعداد دار املأمون 

لرفد وزارة العدل بأحدث إصداراتها من الكتب 
والدوريات). وفي افتتاحية العدد، يلقي مدير 
ــوي  ــف املوس ــد اللطي ــات عب ــم الدوري قس
ــدار وتطلعاتها  ــداف ال ــى أبرز أه الضوء عل
ــون  ــار املأم ــة أخب ــتقبلية.وفي صفح املس
لة لكتاب (جبرا إبراهيم  الثانية، قراءة مفصّ
ــن دار املأمون، إضافة  ــرا) الصادر حديثًا ع جب
ــاطات الدار من  ــى متابعات أخرى ألبرز نش إل
ندوات وورش عمل وإصدارات ترجمية حديثة.
ا آراء الكاتب األملاني  وفي باب حوار، نطالع معً

ــأن التطرف والعنصرية،  «هايرنش بول» بش
في مقابلة مترجمة عن األملانية.بينما متيزت 
الصفحة الرابعة مبواضيعها، التي تصدرها 
مقال ثر للدكتور بسام ياسني البزاز بعنوان 
(ترجمة املصطلحات).أما الصفحات األخرى 
تّاب)، (تشكيل)، (سينما ومسرح)،  (كتب وكُ
ــة  ــت بجمل ــي تنوّع ــرة الت ــات)، األخي (ثقاف
ــات جديدة ألهم  ــواد املترجمة ومتابع من امل
النشاطات الثقافية والفنية واألدبية محليًا 

وعامليًا.

البينة الجديدة / علي شريف

ــاء وكتاب فرع  ضيّف احتاد ادب
ــتاذ النقد   ــة بابل اس محافظ
ــل  باب ــة  ــي جامع ــث ف احلدي
ــدري احلربي    ــور فرحان ب الدكت
ــوان  بعن ــرة  محاض ــاء  إللق
ــي  ــا) ف (األدب و االنثروبولوجي
أمسيتة الثقافية األسبوعية 
ــي  التي أقيمت  في( بي دي س
ــور مثقفني وادباء  مول) بحض

وقال مدير  أكادمييني.  وأساتذة 
ــة الدكتور علي سرمد  اجللس
ــا  االنثروبولوجي و  األدب  إن 
ــه  كون ــكالي  إش ــوع  موض
ــعبا بني األدب والثقافة  متش
ــط  يحي ــا  م وكل  ــع   واجملتم
ــور  الدكت ــدم  ــان.ثم ق باإلنس
احلربي في مستهل محاضرته 
ــات  تعريف ــن  م ــة  مجموع
ــى  ــيرا إل ــا مش االنثروبولوجي
أهدافها  واجتاهاتها  وفروعها 

املعاصرة الطبيعية والنفسية 
ــة واالجتماعية كما  والثقافي
ومناذج على  ــات  عرض تطبيق
ــة االدب باالنثروبولوجيا.  عالق
ــية مداخالت  وشهدت األمس
ــن احلضور. ــدد م ــل ع ــن قب م
ــكر  ــي اخلتام قدم كتاب ش وف
ــور  الدكت ــف  للضي ــر  وتقدي
فرحان احلربي ومقدم احملاضرة 
الدكتور علي سرمد واإلعالمي 

محمد الغزالي.
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8الحصاد
بغداد / البينة اجلديدة

ــة، امس  ــة النزاهة االحتادي ــت هيئ أعلن
ــوفات  ــد، عن ضبط تالعب في كش األح
ــروع  ــة ومخالفات في تنفيذ مش عقاري
ــار وكركوك. ــن األنب ــي كل م ــة ف للبلدي
ــرت دائرة التحقيقات ، أن فريق عمل  وذك
ــب حتقيق األنبار متكن، بعد التحري  مكت
ــف حاالت تالعب في  واملتابعة، من كش
دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في 
ــط أصل املعامالت  الفلوجة، مبينة ضب
ــب بها؛ من  ــوفات التي مت التالع والكش
أجل التهرب من دفع الضريبة التي تقدر 
ــون دينار.وأضافت،  ــن (٢٠٠ ) ملي بأكثر م
ــير التالعب في  ــق متكن من تأش أن الفري
ــن خالل إضافة  ــوفات (٩) عقارات م كش
ــيدات عليها من  فقرة املغروسات واملش
قبل دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري 
ــر األراضي)،  ــة تقدي ــة (جلن ــي الفلوج ف
ــرب  الته ــرض  لغ ــة؛  للحقيق ــا  خالف
ــجيل  ــن قيام التس ــي، فضال ع الضريب

ــك العقارات  ــل ملكية تل ــاري بنق العق
ــة دون  ــات التعاوني ــدى اجلمعي ــى إح إل
ــتحصال موافقات الوزارات واجلهات  اس
ذات العالقة، كون جنسها زراعيا، الفتة 
ــكل غير  إلى أن جميع اإلجراءات متت بش
ــياقات اإلدارية ودون  أصولي وخالفا للس
ــر املعنية.على صعيد  علم مديري الدوائ
آخر، نوهت الدائرة بقيام مالكات مكتب 
ــط  ــوك بضب ــي كرك ــة ف ــق الهيئ حتقي
ــروع  ــرف على تنفيذ مش املهندس املش
ــس ملديرية  ــع البلدي اخلام ــى القاط مبن
ــروع  ــراء تنفيذه املش ــة كركوك؛ ج بلدي
ــررة. ــة املق ــات الفنيـ ــا للمواصف خالف

ــم محضري  ــرة، إلى تنظي ــارت الدائ وأش
ــني املنفذتني؛  ــط أصوليني بالعمليت ضب
بناء على مذكرتني قضائيتني، وعرضهما 
ــة الثانية على  ــة املتهم في القضي رفق
ــي األنبار  ــني ف ــق اخملتص ــاة التحقي قض
ــراءات القانونيـة  ــوك؛ التخاذ اإلج وكرك

املناسبة.

‘Ê—Ö—Â;Ñ]e›¯\;∫;C�]ËeÁÖî;�]d �Ö‚hÂ;�]ez¡˜hÂ;k] ’]¶D;Àç“h;Ï·\áfi’\

بغداد / البينة اجلديدة
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، 
ــتقدام بحق ثالثة  ــر اس ــرا بصدور أم مؤخ
ــة  ــل، إضاف ــي باب ــابقني ف ــني س محافظ
ــابق؛  ــة س ــس محافظ ــو مجل ــى عض إل
ــف واجباتهم  ــم عمداً ما يخال لـارتكابه
ــة  ــرة ، أن محكم ــرت الدائ الوظيفية.وذك
ــر في قضايا  ــة اخملتصة بالنظ حتقيق احلل
ــني  محافظ ــتقدام  اس ــررت  ق ــة  النزاه
ــبقني وعضو مجلس محافظة سابق؛  أس
ــع أراض جتارية،  ــم بتخصيص قط لقيامه

خالفاً لقرار مجلس الوزراء، مما شكل ضررا 
ــى قيامهم بذلك،  ــي املال العام، الفتة إل ف
بالرغم من وجود مطالعة مقدمة من قبل 
ــة بلدية  ــم املدن في مديري ــؤول تنظي مس
احللة املتضمنة إيقاف إجراءات تخصيص 
أن  ــت،  األراضي.وأضاف ــع  قط ــجيل  وتس
ــاد  الفس ــة  مكافح ــات  جناي ــة  محكم
ــتقدام محافظ  ــة أصدرت أمراً باس املركزي
ــبق ملقصريته في موضوع إبرام  بابل األس
ــركات  ــني احملافظة وإحدى ش ــول ب بروتوك
ــارض،  ــم املع ــاري وتنظي ــتثمار العق االس

مبينة التعاقد إلنشاء كرفان داخل مدينة 
بابل األثرية في العام ٢٠١١، مشيرة إلى أنه 
بعد إجنازه مت رفضه من قبل اللجنة الفنية 
ــه املواصفات  ــة؛ خملالفت ــي ديوان احملافظ ف
ــة بإعفاء  ــار أموال الدول ــون بيع وإيج وقان
ــار للمدة  ــديد بدل اإليج ــركة من تس الش
لغاية ٢٠١٣/٤/١٠).وأوضحت،   ١١٢٠١٣) من 
ــي بابل وبغداد  ــني املذكورتني ف أن احملكمت
أصدرتا أمري االستقدام وفقاً ألحكام املادة 
ــات العراقي رقم  ــون العقوب ــن قان (٣٣١) م

(١١١ لسنة ١٩٦٩). 

متابعة / البينة اجلديدة
ــد العزيز في  ــك عب ــة املل ــدرت جامع تص
ــا واملركز رقم  ــعودية املركز األول عربيً الس
ــات  ــف اجلامع ــا لتصني ــا، وفقً ١٠٦ عامليً
 QS World University ــن  م ــادر  الص
 QS لعام ٢٠٢٣.يُسلط تصنيف Rankings
ــات العربية، الذي بدأ للمرة األولى  للجامع
ــى اجلامعات  ــوء عل ــام ٢٠١٤، الض ــي ع ف
الرائدة في العالم العربي.ويشمل تصنيف 
ــذا العام ما يقرب من  املنطقة العربية له
ــب، فإن ثالث  ــب الترتي ٢٠٠ جامعة. وحس
مؤسسات من اململكة العربية السعودية 
ــدارة، حيث قفزت  ــي مراكز الص موجود ف
ــادس  ــعود من املركز الس جامعة امللك س
ــم  ــام ٢٠٢٢.يت ــذ ع ــع من ــز الراب ــى املرك إل
ــف QS للجامعات  تطوير منهجية تصني

بهدف عكس التحديات واألولويات احملددة 
ــات في املنطقة، باالعتماد على  للمؤسس
ــبة  ــر نس ــرات. ولكل مؤش ــرة مؤش عش
ــح املعطى لكل  ــير إلى الترجي مئوية تش
ــج اإلجمالية. ــاب النتائ ــون عند حس مك
ــمعة  ــمل الس ــرات لتش ــددت املؤش وتع
ــة العمل  ــمعة جه ــة (٣٠٪)، س األكادميي
ــني العاملني  ــدد األكادميي ــبة ع (٢٠٪)، نس
ــبة للطالب املسجلني  بدوام كامل بالنس
 (٪١٠) ــة  الدولي ــث  البح ــبكة  ش  ،(٪١٥)
ــاح الدولي من  ــة االنفت ــم درج ــي تقي والت
ــة مت  ــث التعاون البحثي لكل مؤسس حي
ــد اجلامعات عبر اإلنترنت  تقييمها، وتواج
(٥٪)، نسبة املوظفني احلاصلني على درجة 
الدكتوراه (٥٪)، االستشهادات لكل بحث 
(٥٪)، عدد األوراق املنشورة لكل عضو هيئة 

تدريس (٥٪) ونسبة أعضاء هيئة التدريس 
ــالب الدوليني  ــبة الط الدوليني (٢٫٥٪) ونس
(٢٫٥٪).جاءت جامعة قطر في املركز الثاني 
ـــ ٢٠٨ عامليًا، تلتها جامعة امللك  عربيًا وال
ــعودية في  ــادن بالس ــرول واملع ــد للبت فه
ــعودية  املركز الثالث والـ ١٦٠. وجامعة س
ــع وهي جامعة امللك  ــرى في املركز الراب أخ
ــي الترتيب  ــا)، بعدها ف ــعود (٢٣٧ عامليً س
ــي بيروت  ــة ف ــة األمريكي ــس اجلامع اخلام
ــز ٢٥٢.وحلّت  ــي املرك ــب عاملي ف ــع ترتي م
ــدة في  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم جامع
املركز السادس و٢٩٦ عامليًا، تليها جامعة 
مان (٣٨٤  ــلطان قابوس في سلطنة عُ الس
عامليًا) ٣٨٤، وبعدها اجلامعة األمريكية في 
الشارقة (٣٦٩ عامليًا)، ثم اجلامعة األردنية 

في املركز العاشر عربيًا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد  محم ــواب،  الن ــس  مجل ــس  رئي ــد  أك
احللبوسي، أهمية تعزيز العالقات الثنائية 
بني العراق واملغرب على املستويات كافة. 

وذكر مكتب احللبوسي ، ان رئيس مجلس 
ــتقبل امس االول السبت، وزير  النواب، اس
ــؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي في  الش
ــة والوفد  ــة ناصر بوريط ــة املغربي اململك

ــي وفقا للبيان،  املرافق له.وبارك احللبوس
إعادة افتتاح السفارة املغربية في العراق، 
ــا، مؤكداً أهمية  ــنوات من إغالقه بعد س
ــني البلدين  ــة ب ــات الثنائي ــز العالق تعزي
ــقيقني على املستويات كافة، ومنها  الش
ــل على تفعيل  ــتوى البرملاني، والعم املس
التعاون الثنائي في مختلف اجملاالت.وعبَّر 
بوريطة عن تقديره لدور احللبوسي بدعم 
ــيراً  ــي احتاد البرملان العربي، مش املغرب ف
ــالة تضامن  ــه اليوم هي رس ــى أن زيارت إل
ــك  ــي املل ــل املغرب ــن العاه ــاندة م ومس
محمد السادس واملغرب حكومةً وشعباً 
ــي أن تنتقل  ــالده ف ــة ب ــد رغب للعراق.وأك
ــني البلدين إلى مراحل متقدمة  العالقة ب
ــفارة  ــر، وأن فتح الس ــاون املثم ــن التع م
ــات وتقوية  ــى تطوير العالق ــارة إل هو إش
ــن؛ لتعزيز التعاون في  ــط بني البلدي الرواب

جميع اجملاالت.

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت وزارة التربية، امس األحد، عدم امتالكها أرقاماً أو إحصاءات 
دقيقة ألعداد األميني في البالد، ورهنت ذلك بإجراء التعداد العام 
للسكان من قبل وزارة التخطيط.وقال املتحدث الرسمي باسم 
اجلهاز التنفيذي حملو األمية مؤيد العبيدي، إن ما يعلن في املواقع 
اإللكترونية والقنوات التلفزيونية بشأن وجود ١٢ مليون أمي في 
ــمية، ألنها لم تصدر من  البالد، تعد إحصاءات تقديرية وغير رس
ــب  ــؤولة عن إعالن النس ــط باعتبارها اجلهة املس وزارة التخطي
ــكان. ــراء التعداد العام للس ــة ألعدادهم من خالل إج احلقيقي

ــتقطاب األميني  ــتمرة باس ــدي ، إلى أن الوزارة مس ــار العبي وأش
ــي مراكز محو األمية للحصول على التعليم اجملاني في عموم  ف
البالد وشهادة معادلة لشهادة الرابع االبتدائي.وأضاف العبيدي، 
ــرة من انطالق  ــرة األخي ــاز عمل على مدى األعوام العش أن اجله
احلملة اخلاصة مبحو األمية على استهداف الفئات العمرية ممن 
تبلغ أعمارها ١٥ عاماً فما فوق، حيث بلغت أعداد املتخرجني من 
ــة.وتابع، أن اخلطوات  املراكز نحو مليونني و٢٥٠ ألف دارس ودارس
التي تقوم بها وزارة التربية من خالل اجلهاز التنفيذي حملو األمية 
منذ العام ٢٠١٢ وحتى اآلن، أسهمت بتقليل أعداد األميني، حيث 
ــتفيدين على مدى ١٠ دفعات  متت إقامة برامج خاصة لكل املس
ــة ١١ إلنهاء أميتهم ومنحهم  ــة، واآلن يتم إكمال الدفع متتالي

ــتهم.وبني العبيدي أن هناك أكثر من  ــهادات اخلاصة بدراس الش
ــكل مكثف للقضاء  ألف و٣٠٣ مراكز في عموم البالد تعمل بش
ــيراً إلى أن قانون محو األمية رقم ٢٣  ــى األمية في البالد، مش عل
ــراءة والكتابة،  ــن ال يجيدون الق ــاص باألميني مم ــنة ٢٠١١ خ لس
ــني  ــل الوزارة على تطبيقه من خالل إطالق دفعات للدارس وتعم

سنوياً.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــط معامالت  ــس االحد، ضب ــذ احلدودية، ام ــت هيئة املناف أعلن
ــمالي وذكر  مزورة وهدر للمال العام في منفذ ميناء ام قصر الش
ــمالي متكنت  ــان للهيئة ، أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الش بي
ــزة من قبل مركز كمرك  ــن ضبط معاملة كمركية مزورة منج م
ــم ٤٠ قدم  ــى ٢١ حاوية حج ــرة حتتوي عل ــة البص ــة بواب محط
ــزة كهربائية،  ــبلت، أجزاء ولوازم أجه ــواد (كارتون س محملة مب
ــق املعاملة الكمركية  ــر). وأضاف البيان انه بعد تدقي كمبريس
من قبل قسم البحث والتحري خارج احلرم الكمركي تبني وجود 
فرق رسم كمركي يقدر (١٥  )   مليون دينار مبادة (السبلت)، فضال 
ــبب  ــدر بـ(١ ) مليون دينار ما س ــم ضريبي يق ــن وجود فرق رس ع
هدرا باملال العام. وتابع انه مت ضبط معاملة كمركية حتتوي على 
ــكافيه) بداخل حاوية حجم ٤٠  ــون من مادة (النس (١٩٢٠) كارت
قدم ومن خالل تدقيق املعاملة الكمركية خارج احلرم الكمركي 
ــهادة املنشأ والفاتورة تبني وجود  والرجوع الى نظام تصديق ش
تزوير في كتاب التصديق. وأشار الى أنه مت تنظيم محضر ضبط 
ــرطة كمرك  ــالت الكمركية إلى مركز ش ــي وإحالة املعام أصول
ــي التحقيق التخاذ  ــار قاض ــرض املوضوع أمام أنظ ــر لع أم قص

اإلجراءات القانونية املناسبة.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء قوات حرس احلدود إحدى تشكيالت 
ــوا اجتياز احلدود. ــلالً أجنبياً حاول ــوزارة القبض على ٣٩ متس ال

ــتمراراً جلهود تأمني احلدود العراقية، وبناءً  وذكرت الوزارة ، أنه اس
ــوج األول اللواء  ــتخبارية دقيقة ، متكن الف ــات اس على معلوم
ــر في عمليتني منفصلتني من القبض على (٣٩) متسلالً  العاش
ــارت إلى  ــاً حاولوا اجتياز احلدود بطريقة غير شرعية.واش أجنبي
أنه مت تسليمهم إلى اجلهات اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية 
ــياق ذاته اعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض  بحقهم.وفي الس
ــي البصرة.وذكرت الوزارة ، ان  ــى ١٦ متهما بقضايا متنوعة ف عل
ــرطة الزبير في محافظة  ــرطة التابعة الى قسم ش مراكز الش
ــتهدفت  ــعة اس ــن تنفيذ حملة أمنية واس ــرة  متكنت م البص
املتهمني الصادرة بحقهم أوامر قبض وضبط آخرين الرتكابهم 
ــاء الزبير.واضافت، ان احلصيلة كانت إلقاء  مخالفات ضمن قض
ــواد جنائية  ــني قضائيا وفق م ــى ١٦ متهماً مطلوب ــض عل القب
ــارت إلى، انه مت توقيفهم وفق مواد االتهام واتخاذ  مختلفة.واش

اإلجراءات القانونية بحقهم. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت وزارة التجارة، عن حراك حكومي يقوده رئيس مجلس  كش
ــيطرة على أسعار املواد  ــوداني، للس ــياع الس الوزراء محمد ش
الغذائية، فيما أعلنت إعداد خطط لتحقيق ذلك.وقال املتحدث 
ــدت خططاً من قبل  ــون ، إن الوزارة أع ــم الوزارة محمد حن باس
ــوزارة واملديرين  ــر التجارة ووكالء ال ــة وزي غرفة العمليات برئاس
العامني للشركات، من أجل توفير بيض املائدة بشكل كبير في 
ــن ٣٩ إلى ٣٨  ــعر الطحني م ــذ الوزارة، فضالً عن خفض س مناف
ــي احملافظات كافة.وأوضح  ــار، ومتواجد مبنافذ الوزارة ف ألف دين
ــيق  ــراكاً على القطاع اخلاص لغرض التنس ــون، أن هناك ح حن
والتعاون والتعاقد على شراء كميات كبيرة من الدجاج وعرضها 
ــداً حكومياً كبيراً  ــار، إلى أن هناك جه ــواق احمللية.وأش في األس
ــوداني، للسيطرة على  ــياع الس بقيادة رئيس الوزراء محمد ش
ــال وزارة التجارة على اخلط  ــواد الغذائية وعملية إدخ ــعار امل أس
ــواد الغذائية التي  ــركاتها بتوريد امل ــاري من خالل قيام ش التج
ــيثمر عنه نقطة  ــداً أن اجلهد س ــات الناس، مؤك ــق بحاج تتعل
ــوق احمللية ومنع  ــيطرة على الس ــول كبيرة وإيجابية في الس حت
ــى أنها فرصة حقيقية  ــكار ومنع املتضاربني، باإلضافة إل االحت
ــوع تنظيم  ــادي في موض ــذ دورها الري ــارة بأن تأخ ــوزارة التج ل
التجارة واالقتصاد واملساهمة في خفض األسعار بشكل كبير.
ــي جزء من البرنامج احلكومي  ــاف، أن خطة الوزارة املعدة ه وأض
ــيطرة على أسعار املواد الغذائية سواء من خالل التنسيق  للس
مع وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني أو من خالل ضخ كميات 
ــمولني  ــتحقيها املش ــواء على مس كبيرة من املواد الغذائية س
بالبطاقة التموينية أو املشمولني بالرعاية االجتماعية استنادا 
ــمة من  لقرار مجلس الوزراء، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات حاس
ــى احملتكرين  ــوم بوضع اليد عل ــتركة التي تق ــالل الفرق املش خ
ــعر الدوالر.وتابع، أن أجهزة الدولة األمنية نظمت  واملتالعبني بس
ــت القبض على عدد من املتضاربني واملتالعبني، الفتاً إلى أن  وألق
ــور لنصابها الصحيح وفق  ــك اإلجراءات تهدف إلى إعادة األم تل
ــياقات التي أعلنتها احلكومة.وذكر، أن الوزارات كافة تعمل  الس
ــل احملافظة على  ــوزراء من أج ــذ توجيهات رئيس ال ــاه تنفي باجت
السوق ومنع التالعب والتحايل، فضالً عن حماية املواطنني من 
ــراءات عاجلة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وحتقيق  خالل إج
استقرار األمن الغذائي، أو اتخاذ إجراءات خاصة تسعى احلكومة 
ــؤولياتها  ــع وزارة التجارة أمام مس ــالل وض ــى اتخاذها من خ إل
احلقيقية في التعاقد لشراء مواد مختلفة ورفد األسواق احمللية 

بها بأسعار مخفضة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــادي، هطول أمطار غزيرة في  ــع الراصد اجلوي علي اجلابر الزي توق
ــس األحد.وقال الزيادي،  ــمال وجنوب العراق ابتداء من ليل ام ش
ــتعداد الستقبال هطول أمطار متوسطة  «على العراقيني االس
ــام  ــدة ابتداءً من منتصف هذه الليلة ونهار الغد في األقس الش
الشمالية واملدن اجلنوبية وتختلف شدة املطر من مكان آلخر».

ــاء  اليوم اإلثنني، ثم  ــح ان «األمطار متوقع ان تتوقف مس واوض
ــدن مختلفة من البالد  ــاح غد الثالثاء في م ــاود الهطول صب تع
ــمال  مبا فيها العاصمة بغداد، ومتوقع غزارة ببعض األماكن ش
ــرق البالد».ولفت الزيادي الى ان «درجات احلرارة تبقى مقاربة  وش
ــرارة يوم اخلميس  ــدا انخفاض طفيف باحل ــام املقبلة ع في األي

املقبل وال توجد موجة باردة كما يشاع».

بغداد / البينة اجلديدة
اكدت وزارة اخلارجية ، أن العراق يسعي السترداد األموال املهربة 
ــي واالقليمي. ــم مع محيطه الدول ــع مذكرات التفاه عبر توقي

ــية  ــم الوزارة احمد الصحاف ، إن الدبلوماس وقال املتحدث باس
ــراق على  ــز انفتاح الع ــددة لتعزي ــأذرع متع ــل ب ــة تعم العراقيّ
محيطه االقليمي والدولي،ونعمل بدأب عالٍ لتحقيق إستجابة 
أن   ــدا  مؤك ــة،  الراهن ــة  املرحل ــات  ومتطلب ــجم  تنس ــة  وطني
ــية القوى الناعمة مسارنا ورؤيتنا،ونتوافر على مصادر  دبلوماس
ة تؤهلنا للمضي مع شركاء العراق وأصدقائه.واضاف أن زيارة  قوّ
ــياع السوداني الى باريس نقلت العالقة  رئيس الوزراء محمد ش
ــدد املصالح.وأكد الصحاف  ــتراتيجي متع ــة إلى أفق س الثنائي
ــكات العراقية،والعمل  ــترداد األموال واملمتل وفقا للبيان، أن إس
ــرات التفاهم وفي  ــراق عبر توقيع مذك ــراكات الع على زيادة ش
ــع، أن وزير اخلارجية  ــعى إليه.وتاب مختلف القطاعات،هدف نس
فؤاد حسني اكد على عقد شراكات ستراتيجية متعددة وتنويع 

لبوابات االستثمار الوطنيَّة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــال متهم بتزوير  ــس األحد، اعتق ــاز األمن الوطني، ام أعلن جه
ــة الديوانية.وذكر بيان جلهاز  ــر اللجان الطبية في محافظ تقاري
ــات القضائية متكنت مفارز  ــتحصال املوافق األمن أنه «بعد اس
ــى متهم بالتزوير يعمل في  ــاز األمن الوطني من القبض عل جه
ــات وتقارير  ــب في معلوم ــة يقوم بالتالع ــرة صحة الديواني دائ
ــرف بتلقيه  ــان، أن «املتهم اعت ــاف البي ــة». وأض ــان الطبي اللج
ــب  ــر املعلومات الطبية اخلاصة بنس ــة مقابل تزوي ــغ مالي مبال
ــية وأخرى طويلة  ــى رواتب أو إجازات دراس ــز للحصول عل العج
ــار إلى، أن  ــد، فضالً عن ترويج معامالت التقاعد املبكر».وأش األم
«مفارز اجلهاز متكنت ايضاً من ضبط مخزنٍ بداخله مادة (سماد 
ــواق وغير معززة بشهادةِ فحص  اليوريا) ممنوعة التداول في األس
ــادرة (١٠) أطنان  ــعاعي من قبل اجلهات اخملتصة، إذ متت مص إش

منها والقبض على أحد املتهمني بحيازتها».



9مقاالت

ــردات  املف ــن  م ــي  التعليم ــدر  اله
ــق العملية التربوية  ــة التي تراف املهم
ــدر اقتصادي  ــاس اله التعليمية ، أس
ــن اقتصاديات  ــن رك ــه ضم ــذا نضع ل
ــوزارات  ــن ال ــة م ــة .وزارة التربي املعرف
ــور اقتصادي  ــدر مبنظ ــي تنظر لله الت
مختلف، فهنا العمل التربوي ال ينظر 
ــمي، بل  إلى املال باعتباره الهدف االس

ــتثمار الفرد  ــا تؤكد عليه مفردة اس م
ــم .الفرد أو املواطن املنتج ضمن  املتعل
ــة ال يرتبط باملؤهل  ــل للدول قوة العم
ــاند وسند  س ــاس بل مُ العلمي كاس
ــي أفضل  ــي العلم ــق املهن ألن الطري
ــه اختصار  ــي التجريبي ففي من املهن
ــرارها واتقانها  لزمن تعلم املهنة وأس
ــطية ركيزة مهمة ببلد  .الكوادر الوس
ــباب مثلنا وهو  ــع للش القاعدة األوس
ــا ، وهو ما  ــه ملي ــب النظر إلي ــا يج م
يجب أن تبنى عليه اخلطط واملشاريع 
وحكوماتها. ــة  للدول ــتراتيجية  اإلس

ــد تقريبا أن مفهوم  ما يحدث منذ عق
ــوم  مبفه ــزج  امت ــي  التعليم ــدر  اله
ــح  ــات واجلامعات،لنوض ــول الكلي دخ
كل  ــا  تقريب ــل  يدخ ــوع  املوض ــل  أص
ــمئة ألف طالب للمرحلة  عام   خمس
ــي  االبتدائ األول  ــف  وللص ــة  االبتدائي
ــاً    ــم تقريب ــس الرق ــد نف ــدا لنج حتدي

ــات بعد االنتهاء  يتأهل لدخول للكلي
ــو ما يجب  ــة اإلعدادية وه ــن املرحل م
ــل للدولة  ــوق العم ــه .س ــه عن التنوي
ــرائح واألعمال  ــن مختلف الش تتضم
ــة وإذا نظرنا  ــك املؤهالت العلمي وكذل
ــدول  ال ــف  خملتل ــي  العامل ــاء  اإلحص

ــدل  ــبة ٢٥٪ كمع ــر لنس ــا تنظ جنده
ــة اجلامعات من  ــابي لقبول طلب حس
ــوار  ــد بداية املش ــي عن ــدد األصل الع
ــوق  لس ــة  احلقيقي ــي.النظرة  الدراس
ــتثمار الشباب طريق  وقوة العمل واس
ــدم النظر بجدية  ــاء حقيقي،أما ع بن

ملوضوع الكوادر الوسطية وخصوصا 
ــارة، معهد  ــات الصناعة، التج إعدادي
ــا ننطلق  ــياحة والتي من خالله الس
ــوق العمل  لتخصصات أخرى ترفد س
ــدا  ــتقبل جي ــر للمس ــا التظ ان امعن
ــي من  ــل أجنب ــون عام ــة ملي .اخلالص
ــيات وجد فرصة عمل  مختلف اجلنس
ــن مليون  ــاك أكثر م ــا هن ــا ، بينم هن
ــب تصحيح هذه  ــج بال عمل ويج خري
النسبة والعدد. معادلة إعداد الكوادر 
ا  ــطية تديرها الدولة لكن عرَابهَ الوس
ــتراتيجية  اس ــم  برس ــة  التربي وزارة 
بالتعاون مع احلكومات حلث وتشجيع 
الطلبة نحو الكوادر الوسطية بفرص 
ــبة سواء بالقطاع اخلاص  عمل مناس
أو اخملتلط أو احلكومي. هذا هو الطريق 
ــي لالنتهاء من ملف العاطلني  احلقيق
ــة اجلامعية التي  ــل والتخم عن العم

ستكون واقع ملموس بعد حني.

ــه اعداد  ــذي تتزايد في ــت ال ــي الوق ف
ــن العمل هناك تزايد في  العاطلني  ع
اعداد تأسيس الشركات االهلية حلى 
ــركة لغاية  ــا ( ٧٤٢٨٤ ) ش ــغ عدده بل
ــع  ــر مبوق ــا ذك ــب م ٣٠ /٩/ ٢٠٢٠حس
ــتمر  ــارة وهو في تزايد مس وزارة التج
ــركات قبل عام ٢٠٠٣  مع ان عدد الش
ــركة هذا العدد  ــاوز ( ٨٣٧٤ ) ش ال يتج

ــركات في  ــيس الش ــر في تأس الـكبي
السنوات ما بعد ٢٠٠٣ من املفترض ان 
يكون بادرة خير باعتبار ان هذا االقبال 
ــركات يعكس لنا  ــيس الش على تأس
مدى حجم  املشاريع ومجاالت العمل 
ــذا الكم  ــيس ه ــي دعت إلى تأس الت
ــي بدورها  ــركات والت ــل من الش الهائ
ــن االيدي  ــه م ــا حتتاج ــتقطب م تس
ــاهمة فعالة  ــاهم مس العاملة وتس
ــة اال اننا  ــبة البطال ــل نس ــي تقلي ف
وجدنا العكس فال مشاريع وال اعمال 
ــركات  ــدو ان اغلب الش ــا يب ــى م وعل
ــنوات األخيرة  ــجلت في الس التي س
ــي تفوق العدد الذي مت ذكره بكثير  والت
ــركات وهمية او واجهية  ما هي اال ش
ــة واحلديث في  ــال مبطن ــوم باعم تق
ــخص  ــذا اجملال طويل وعريض ومش ه
ــرة املعنية واجلهات الرقابية  لدى الدائ
ــف عاجزة عن  ــح انها تق ــن الواض وم

ــه اما باقي  ــواء املوضوع ومعاجلت احت
ــطتها  ــي تقوم بأنش ــركات والت الش
ــي محور حديثنا فالكثير  الفعلية وه
ــركات  منها ال تقل تأثيراً عن تلك الش
ــرنا اليها من ناحية خروجها  التي أش
ــات التي تقع  عن الضوابط والتعليم
ــك جلياً في  ــا ويظهر ذل ــى عاتقه عل
ــركات اخلدمية ألن العامل لديها  الش
يعاني األمرين أولهما مصادرة جهوده 
من خالل راتبه الذي ال يتناسب مع ما 
ــرى ال يصل الى ثلثي  يقوم به أو باألح
ــة احلد االدنى للراتب الذي حددته  قيم
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش وزارة العم
ــوزراء ) والبالغ  ــرار مجلس ال (وفقاً لق
(٣٥٠ ) الف دينار و منهم من يتقاضى 
ــغ املذكور وال نلمس  نصف قيمة املبل
ــورة أي جهد في متابعة  للوزارة املذك
ــير  هذا اجملال علماً ان هناك اخباراً تش
ــع احلد االدنى لرواتب  إلى نيتها في رف

العمال من ( ٣٥٠ ) الى ( ٤٥٠ ) الف دينار 
ــى الواقع  ــن االجدر الرجوع ال وكان م
ــة والزامها  ــركات املعني الفعلي للش
ــأن تنفيذ القرار االول واحملدد مببلغ   بش
ــبة املقصر  ــف دينار ومحاس ( ٣٥٠ ) ال
ــن الطموحات التي قد ال تخرج  بدالً م
ــى ورق .اما األمر  ــراً عل ــن كونها حب ع
ــوق العامل عن  ــر فهو ضياع حق اآلخ
ــركة  ــه التي يقضيها في الش خدمت
الفالنية أو بني الشركات بسبب عدم 
ــني لديها  ــجيل العامل ــا بتس قيامه
ــل / دائرة التقاعد جتنباً  في وزارة العم
ــن دفع ما يترتب على ذلك من مبالغ  م
تخص التوقيفات التقاعدية وفي هذا 
ــراء  املنعطف ايضاً تبرز فقرة بيع وش
ــركات  ــا بني ادارات الش ــة فيم العمال
ــتعباد واضح  ــا يجري هو اس مع ان م
ــن هم في غفلة  ــؤالء العمال والذي له
ــغالهم وحرصهم  ــم النش ــن امره م

ــدر قوتهم  ــدم فقدانهم ملص ــى ع عل
ــرج  ويخ ــم  خدماته ــي  تنته ــى  حت
ــكع على  ــركة ليتس العامل من الش
ارصفة الشوارع متوكئ على ركبتيه 
ويثني ظهره عبث السنني ليستجدي 
ــه من  ــام ب ــا ق ــذا وذاك وكأن م ــن ه م
ــبك وبامكان  ــي ش ــواء ف ــات ه خدم
ــل  ــي وزارة العم ــة ف ــات الرقابي اجله
ــاة من خالل  ــى هذه املأس االطالع عل
ــركات التي  ــي للش ــف امليدان الكش
ــدى املعاناة  ــا واالطالع على م نعنيه
ــؤالء العمال وخاصة  ــي يعانيها ه الت
العامالت اللواتي قضني سنيناً طويلة   
ــة  ــركات برواتب بخس ــذه الش في ه
وخارج قيود وزارة العمل وما على هذه 
ــذا امللف وتصحيح  ــوزارة اال فتح ه ال
ــتغالل وعبودية ومن ثم  ما فيه من اس

السعي الى وضع التحسينات  .

ــي  ــهلة فه ــادة س القي ــن  تك ــم  ل
ــؤولية صعبة جداً   ــؤولية واملس مس
ــا  عنه ــي  التخل ــا  منه ــب  واألصع
فقيادة النفس وقيادة األسرة وقيادة 
ــعب وقيادة  ــادة الش ــيرة وقي العش
ــم وحتى العمل  ــادة العال األمة وقي
ــل  ــع  واملعام ــر أو املصان ــي الدوائ ف
ــون ناجحة  ــادة وعليه قد تك ــه قي ل

ــادة فيها  ــلة ظاملة وقي ــادة فاش وقي
ــاواة وعلينا ان  الرحمة والعدل واملس
ــل حكيم: (( يا  ــاءل فقد قال رج نتف
ــاباً فالنصر امرأة  أيها القائد كن ش
ال حتب الشيوخ)) الشباب في البعد 
العمري. أو في البعد الفسيولوجي. 
ــاط  بل في بعده احليوي، وروح النش
ــدؤوب. هيجان العواطف.  والعمل ال
ــر  األكب ــه  وفعل ــر  األخض ــه  قلب
ــافر  ــحر غريب يس ــباب له س والش
ــا الى  ــس ويأخذن ــي خلجات النف ف
ــني به  ــا مولع ــد، ويجعلن ــث نري حي
ــيماَ. ومهما. مثيراً. جداً جذاباً . وس

وال توقفه سني العمر كم من شاب 
ــتني من عمره ! اجنذبنا إليه  في الس
ــاطه امللفت،  ــة. ونش ــه اخلالب بروح
ــني من  ــي الثالث ــوز ف ــن عج ــم م وك
ــفنا عليه وتأملنا.  القائد  عمره! تأس
ــط متجانس من  ــو خلي ــاب: ه الش

ــرأة والتأني  ــع واملوضوعية واجل الواق
ــمة  ــن يصنع البس ــو م ــد ه والقائ
لثكلى الزمان والفرحة  يطلقها في 
ــليح بسالح  وبتس ــراديب احلزن.  س
ــن اخلديعة والكذب  احلقيقة. في زم
ــون قائداً. عليه  ــن يريد ان يك وكل م
ــذه املتضادات. حتى  ان ميتلك كل ه
يصبح أمنوذجاً يقود وال ينقاد. الدولة 
ــة. التي تبحث  ــوزارة او املؤسس او ال
ــون على  ــد ان يك ــاح. الب ــن النج ع
ــكل الصفات  ــها قائد. يتمتع ب رأس
التي جتعله ناجحاً متألقاً ليصل الى 
ــليمة  ــة، وان ميتلك الرؤية الس القم
دائماً في  ــدداً  واإلبداع.ليصبح متج
ــق اخلطوة  ــه. ( واث ــكاره وأطروحات أف
ــابق جميع من  ــي ملكا) ويتس ميش
ــو الربان  ــد ه ــده والقائ ــه لتقلي مع
ــفينة احلياة وعليه ان ال  الناجح لس
ــغل وقته  ــم بتوافه األمور ويش يهت

ــل عليه البحث عن أفضلها  فيها، ب
نفعاً لعامة الناس ولفريقه. ليكون 
ــمة التي  ــة، وميلك الس قدوة ناجح

جتعله مميزاً بني اقرأنه.
ــجاعة  يتميز جميع العظماء بالش
في التضحية بالنفس من اجل  املبدأ. 
ــخصيتهم.  املطلق في ش وإميانهم 
التي صاغوها ليكونوا قادة ذوي شأن. 
بيد إنها ستبقى لصيقة بهم حتى 
ــدون ثمرة اجلهد  بعد مماتهم ويحص
ــو جزء ال  ــر الذي ه ــي والصب والتفان
يتجزأ من شخصيتهم سيما انهم 
ــاء. واغلبهم  ــاة العظم ــوا حي عاش
نشأوا في األحياء الفقيرة واملعدمة. 
ــاب.  ــق الصع ــقوا طري ــم ش لكنه
ــود ومن  ــو الهدف املنش ــاروا نح وس
ــة صنعوا  ــالل طفولتهم البائس خ
ــم األجيال  ــدث عنه ــخ وتتح التاري
على مدى الدهر، بأنهم قادة وبامتياز 

. هناك أمور كثيرة تعيق اإلبداع وهي 
معقدة فلكل قائد محب ومثابر سائر 
ــه ان يبحث بني  ــاح. علي ــو النج نح
الشجاعة  ــخصيته عن  مكامن ش
ــوف. ويحاول دائماً حتى لو  ويترك اخل
ــلت كل محاوالته. ألنه ال ييأس  فش
فاليأس يقتل الشجعان. وهو اخطر 
ــالتي  من العدو الذي يتربص به . رس
ــك الفرصة.  ــن  ميل ــى م ــا. ال اكتبه
ــاً وجب عليه ان  ليكون قائداً ناجح
ــه  ال يفرط بها بها . وليصنع لنفس
ــرقا. ويكون القدوة لكل  تاريخا مش
ــرون اليه مدبرا  ــباب. الذين ينظ الش
ــود  ــدا يق ــح قائ ــال. وليصب ــا مم اداري
ــان. ختاما: انظر  ــى بر األم الرعية ال
الى العظماء وكن قائدا عظيماًُ. وان 
شاء اهللا  ان تكون  كذلك ايها العزيز 
ــك الهادف  ــق اهللا لك طموح ويحق

خلدمة االنسانية.

                          

                         
ــل ... واخذ  ــوا ( جيب لي ــم قال نع
ــل الدارج يبدو انه  عتابه) هذا املث
اصبح أمرا واقعا في ظل حكومات 
ــى اموال  ــلطت عل ــة تس متعاقب
بثرواته  ــي  الغن ــا  بلدن ــدرات  ومق
ــعبه حيث ان  ــش ش ــر ينه والفق
ــعب  ــوال هي خبزة الش هذه االم
ــيير امور احلياة ومن  وذخيرته لتس
ــاهم هذه االموال  املفترض ان تس
ــتثمارية  االس ــاريع  املش ــاء  ببن
التي  ــة  التحتي ــة  البني ــيما  الس
ــة التي  ــرار املوازن ــد على اق تعتم
ــرض  لغ ــف  موظ كل  ــا  ينتظره
ــى والعاطل  ــة اعل ــه لدرج ترفيع
ــني  ــني وكذلك حتس ــو التعي يرج
مفردات البطاقة التموينية واطالق 
ــباب..  ــغيلية للش القروض التش
ــن اصبح اقرار املوازنة يحتاج  ولك
الى ( عملية قيصرية ) حيث تكثر 
املناكفات في (مجلس الشعب – 
ــن هنا تبدأ ( االحزاب)  البرملان ) وم

املتسلطة كالً ينظر الى املصالح 
ــة ليزدادوا تخمه , وكما هو  اخلاص
ــة (٢٠٢٢) لم يتم  معروف ان موازن
ــتحداث ( قانون االمن  اقرارها واس
ــة ) وما ادراك ما  ــي والتنمي الغذائ
التنمية املزعومة واموالها التي ال 
يعلم بها اال الراسخون بالفساد 
ــا (موازنة ٢٠٢٣) تنتظر مللمة  ؟  ام
ــد ان طلت  ــان  بع ــي البرمل كراس
ــدة مملؤه  ــا اجلدي ــا حكومتن علين
ــات والوعود التي اعتاد  بالتصريح
الشعب عليها وهو ينتظر لقمة 
ــث  اصبحت  ــرمي حي ــش الك العي
ــدوالر  ــل ( ال ــة بظ ــة للغاي صعب
ــوق ظهر  ــلق ف ــل) الذي تس املبج
ــزداد   جوعاً  ــعب العراقي لي الش
ــع من اي  ــى يأس اجملتم ــوزاً حت وع
ــى موازنة (٢٠٢٣)  امل يرجتى وتبق
ــا امال  ــوده عليه ــره املعق املنتظ
ــعب القرار  ــن ابناء الش املاليني م
ــاش اخلزينة  ــا , ورغم انتع قانونه
باموال النفط اال انها تتطاير الى 
ــاريعهم  ــدين ومش جيوب الفاس
الوهمية بعد ان تسلط اللصوص 
على هذه املشاريع وغيرها والذين 
ــا  لتوزيعه ــم  غنائ ــا  يعتبرونه
ــد الطوال  ــه الي ــن ل ــتحوذ م ويس
على هذه االموال حيث ال تهمهم 
ــخصية  الش ــبهم  مكاس اال 

واطماعهم التي ال تنتهي , 
ــن  ــاة املواط ــاب حي ــى حس  وعل
ــك مهما كانت  ــته , ولذل ومعيش

ــد  هذه االموال الواردة فانها ال تس
متطلبات امليزانية التي توزع على 
شكل منح ونثريات ومخصصات 
ــات ال تنتهي وهذه االبواب  وصرفي
تاخذ مأخذها من املوازنة ويستمر 
حصد املليارات للبرملانيني والوزراء 
ــرت  بكث ــؤولني  واملس ــم  ووكالئه
اعدادهم وكذلك الرتب العسكرية 
العالية والدرجات اخلاصة واملدراء 
العاملون في هذه املناصب  .حيث 
ــب عالية مدعومة   يتمتعون بروات
ــني الفرق بني  ــازات التي تب باالمتي
ــك وبني هذه  ــن املنه ــب املواط رات
الرؤوس التي ال تشبع اما اذا حتدثنا 

على ما يسمى باخلدمة اجلهادية 
وابطال رفحا الذين شملتهم هذه 
ــيوخهم  ــب باطفالهم وش الروات
ــم الدول  ــم ينعمون في معظ وه
ــذا  ــة وه ــب مضاف ــة بروات االوربي
ــات  احلكوم ــع  تض ــم  ل ــالء  االبت
املتعاقبة حد لهذا الهدر باالموال 
ــت العدالة االجتماعية  فيما غاب
ــمول  لش ــف  املنص ــع  بالتوزي
ــى لرواتبهم  ــد ادن ــني بح املواطن
ــتمر  مس ــاع  االرتف وان  ــيما  الس
ــة  الضروري ــات  واحلاج ــلع  بالس
لتبقى الطبقة الفقيرة مبأساة ال 
تنتهي ... وحتما ستحمل املوازنة 

ــود عجز مبليارات كثيرة  خبراً بوج
املواطن  ــه  ــز يتحمل العج ــذا  وه
ــب التي التنقطع  مبصيبة الضرائ
ــا  ــة ومنه ــق الدول ــي كل مراف ف
ــارات واملواد  ــى العق الضرائب عل
االستهالكية الضرورية للمجتمع 
وحني جتمع هذه الضرائب ستكون 
ــون امثال (نور  ــراق احملترف بيد الس
ــرقته  ــميت س ــث س ــر ) حي زهي
ــرقة غير  ــرقة القرن ) وكم س (س
ــترك بها الكثير من هذه  هذه اش
ــا التي امتلت  النماذج ومن ورائه
ــرام وبعد  ــحت احل بطونها بالس
ــر املواطن بدفع  ــذا العجز  يجب ه

ــكل ضرائب  ــى ش ــات عل الغرام
ــا  ــني , وام ــى املواطن ــة عل متنوع
ــاء  ــتان يتطلب ارس اقليم كردس
ــة  ــس الصحيح ــم واالس التفاه
ــط واملنافذ  ــة لواردات النف العادل
احلدودية ورسومها الكمركية التي 
يتطلب ان تدعم املوازنة وان تنفذ     
لزاما على احلكومة والبرملان اقرار 
مستحقات كوردستان واذا عززت 
وارداتها لترصني  حكومة االقليم 
ــات البلد  ــوه مبحافظ املوازنة اس
ــيصب في  ــذا حتما س ــة وه كاف
مصلحة الشعب العراقي وشعب 
كوردستان ..  والسؤال هو هل من 
ــعب  ــوة ضمير تنصف الش صح
ــث اصبحت حياتهم  العراقي حي
ــى رماد  ــتقبلهم ال ــة ومس خاوي
ــعر من تصدر مبناصب  فمتى يش
ــة احلياة  ــف صعوب ــة ليخف رفيع
ــذي ينتظر   ــعب ال ــى هذا الش عل
ــا   ــة ) وان تاخيره ــة القادم (املوازن
ــن  ــلب م ــا سيس ــدم اقراره او ع
ــعب حقة ورزقه ومستقبله  الش
ــن غليان قادم  ــذر كل احلذر م واحل
ــور حيث  ــعب صب وحذاري من ش
ــتدخل (موازنة ٢٠٢٣)  شهرها  س
ــعب ينتظر  ــى الش ــي ويبق الثان
ــب ويصفق الراح  وينتظر ويتحس

بالراح  وهو يردد
(جيب ليل ... وآخذ عتابه )

*خبري قضائي
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محمد فخري اِّـوُّـ

ماجد جواد خيون

عبداِّـحسن عباس الوائلي

*هاشم مهدي السوداني 

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

;ÏŒm’]d;Ï�÷}∏\;€\Ö°\
;ÏŸ]¬’\

وهذه اجلرائم هي التقليد وتزوير االختام والعالمات  
ــيء كاذب  ــد صنع ش ــت ان التقلي ــادة ٢٧٤ نص وامل
يشبه شيئا صحيحا ويعاقب بالسجن مدة التزيد 
ــتعمل بدون وجه مشروع  ــر سنني من اس عن عش
ــة او عالمة للحكومة او الحدى دوائرها  ختم الدول
ــمية او ختم او عالمة احد  الرسمية او شبه الرس
ــجن او احلبس اذا  ــا وتكون العقوبة الس موظفيه
ــة ختما او عالمة لدولة اجنبية او  كان محل اجلرمي
ألحد املصارف او الهيئات او اجلمعيات او املنظمات 
التي تساهم الدولة في مالها ويعاقب باحلبس مدة 
التزيد على سنة او بغرامة من قلد او زور العالمات او 
اللوحات املعدنية بالنقل او املرور واملادة ٢٨٦ عرفت 
ــند  التزوير هو تغيير احلقيقة بقصد الغش في س
ــدى الطرق املادية او املعنوية  او وثيقة او محرر باح
ــأنه احداث ضرر باملصلحة العامة او  تغييرا من ش
بشخص من االشخاص ويقع التزوير املادي باحدى 
ــاء او بصمة  ــادة ٢٨٧ ؛وضع أمض ــب امل الطرق حس
ــام او ختم مزور او تغيير امضاء او بصمة ابهام  ابه
ــه او الغش على امضاء او  واحلصول بطريق املباغت
بصمة او ختم لشخص اليعلم مضمون احملررعلى 
ــاة او مبصومة او  ــه وكذلك ملء ورقة ممض حقيقت
ــرار صاحبةاالمضاء  ــى بياض بغير اق مختومة عل
ــتعمال االمضاء  ــاءة اس ــة او اخلتم واس او البصم
ــرر او تقليده  ــة او اصطناع مح ــم او البصم او اخلت
ــل واقعة مزورة في صورة  اما التزوير املعنوي كجع
واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها او جعل واقعة 

غير معترف بها في صورة واقعة 
ــخصية الغير اي  ــك انتحال ش ــرف بها وكذل معت
ــال ذكر  ــي محرر او اغف ــف احلقيقة ف ــى حتري مبعن
ــد الثباته واملادة ٢٨٨  ــان في حالة حتريره فيما اع بي
ــمي هو الذي يثبت فيه موظف او  عرفت احملرر الرس
ــه او تلقاه من  ــف بخدمة عامة مامت على يدي مكل
ــى اية صورة او  ــل في حتريره عل ــأن او تدخ ذوي الش
تدخل بأعطائه الصفة الرسمية ماعدا ذلك فهي 
ــجن  محررات عادية وحيب املادة ٢٩٠ يعاقب بالس
ــنة كل من حمل  ــة عشر س مدة التزيد عن خمس
موظفا او مكلف بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا 
ــخص  ــم ش من اختصاص وظيفته او بانتحال اس
ــه وقائع كاذبة او  ــت ل اخر او االتصاف بصفة ليس
ــن او اثبات واقعة  ــر ذلك من الطرق على التدوي بغي
ــتند  ــأن املس ــر صحيحة بخصوص امر من ش غي
ــن توصل  ــة م ــس وبالغرام ــب باحلب ــه ويعاق اثبات
ــخصية كاذبة ويعاقب  ــم كاذب او ش بأنتحال اس
باحلبس كل موظف اصدر احدى االوراق املذكورة مع 
ــما كاذبا او  ــه بأن من صدرت له قد انتحل اس علم
شخصية كاذبة ويعاقب باحلبس كل موظف اصدر 
ــاة او الوراثة او وثق عقد زواج  وثيقة متعلقة بالوف
مع علمه بعدم صحة البيانات او االوراق التي بنيت 
ــب املادة ٢٩٧  ــا الوثيقة او عقد الزواج وحس عليه
يعاقب باحلبس مدة التزيد عن سنتني او بغرامة كل 
طبيب او قابلة اعطي على سبيل اجملاملة شهادة 
يعلم انها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن 
ــل او والدة او مرض او عاهة او وفاة لتبرر االعفاء  حم
ــة واذا كان الطبيب او القابلةطلب  من خدمة عام
ــهادة او اعطاها نتيجة  او قبل عطية العطاء الش
ــن اقدم او اعطى  ــاطة يعاقب هو وم توصية او وس
ــدم بتوصية باحلبس والغرامة ويعاقب كل من  اوتق

استعمل محرر مزور مع علمه بتزويره.
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فقدان هوية

ــم (وسام مصطفى  فقدت هوية بأس
ــن وزارة  ــادرة م ــري)  الص ــد االم عب
ــط /  ــركة مصاَّـ الوس ــط / ش النف
ــاء ممن يعثر  ــدورة فالرج مصفى ال

عليها تسليمها لجهة االصدار.

مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٠١١
التاريخ/ ٢٠٢٢/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ بنوة جبار دايخ
حيث انك لم تسدد اِّـبلغ قدره (١٣٤٤٢٨٠) دينار الذي استحق عليك بتاريخ //   
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و  ــديده خالل عش لذا ندعوك بهذا إُّـ تس
إال سوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من تحصيل الديون 

الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.
اِّـوظف اِّـخول 
محمد خضر طالب

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ٧٠٣
التاريخ/ ٢٠٢٢/٢/١٥

إُّـ اِّـدين/ رشيد ثامر راضي
حيث انك لم تسدد اِّـبلغ قدره (١٦٤٣٤٠٠٠) دينار الذي استحق عليك بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ لذا ندعوك بهذا إُّـ 
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة  ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال س ــديده خالل عش تس

الخامسة من تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.
اِّـوظف اِّـخول 
محمد خضر طالب

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٣٢٥٥
التاريخ/٢٠٢٢/١/٢٩ 

أعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت  العقار التسلسل ٨/٣ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة للمدين (علي سعدون كاظم و جماعته) اِّـحجوز 
ــة عشر مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة  لقاء طلب الدائن (احمد راضي مطري )البالغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
(٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- يقع /ام هليل طريق كوت ـ بغداد من جهة االيمن  العقار اِّـرقم ٨/٣ م ٣٧  ام هليل 

ــقى بالواسطة مملوكة للدوله مسجله باعتبار ٣١٦٣٥٩٠٠سهم منها ١٦٨٧٢٤سهم اُّـ مورثة اِّـدينني  ــه ونوعه : ارض زراعية تس ٢-جنس
سعدون كاظم ناتي و هي تقع قريبه من الشارع العام  كوت ـ بغداد و خاليه من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف

٣-حدوده واوصافه : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ١٥٠٠ دونم
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٩٨,٥٦٠,٠٠٠  ثمانية و تسعون مليون و خمسمائة و ستون الف دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ/ مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٣٨٨٨

التاريخ/٢٠٢٢/١/٢٩ 
أعالن 

ــل ٣٣ سيد حسني الواقع َّـ ألكوت العائدة للمدينني (اقبال علي عبداهللا و شذى علي عبداهللا)  ــدة الكوت  العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (انور علي عبد اهللا )البالغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
(٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- كوت شارع الدجيلي / قرب الحسينية  العقار اِّـرقم ٣٣ سيد حسني 

٢-جنسه ونوعه : ملك صر مسجل باعتبار ٦١٦سهم منها ١٦٢سهم اُّـ انور و ٢٨ سهم لكل واحد من البنات شذى و اقبال بنات و ابناء علي عبد 
ــهم اُّـ مناضل و ١٣٤ سهم اُّـ محمد حسني ابناء جاسم حسب العقار عباره عن عماره رئيسيه االعلى  ــهم اُّـ ابناء حميد ٦٣٥س اهللا ١٢٩س
ــب عليها مقهى  ــاحة ١٥٠ حس ــيد عليها محل كبري متخذ لبيع الطيور و قاعه كبرية فارغه و َّـ الطابق العلوي و الثالث اِّـس ــاحتها ٧٢م مش مس

كبري و َّـ الطابق العلوي على شكل مسقف سكلة و اِّـساحة اِّـباعة خالية من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- ٤٣٣,٤٣ م٢ 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-  الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  خمسة و سبعون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ٧٦١
التاريخ/ ٢٠٢٢/٢/١٥

إُّـ اِّـدين/ نور عدنان حسني الياسري
حيث انك لم تسدد اِّـبلغ قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي استحق عليك بتاريخ 
ــن تاريخ تبليغك  ــرة أيام م ــديده خالل عش ٢٠٢٢/١/١ لذا ندعوك بهذا إُّـ تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  بهذا اإلنذار , و إال س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .
اِّـوظف اِّـخول 
محمد خضر طالب

اعــــــــــــــالن
 قدم اِّـدعي (رواس ماهر موسى) طلبا يروم فيه تبديل اسمها 
من رواس إُّـ رواسي فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة 
ــر يوما  ــة عش هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها ١٥ يوما خمس
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام اِّـادة ٢٢ من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦.

اللواء رياض جندي الكعبي 
 مدير العام /وكالة

;ÀÕ\ÊŸÂ;k]Á]“t;II;Cfl�Áá∏\D;ØÕ �̃¢\;Ï÷�¡
تحقيق / 

علي صحن عبد العزيز 
عدسة/ علي الذهبي 

ر الكثير من أرباب مهنة احلالقة   فسّ
ــني عطلة  ــوم االثن ــأن تخصيص ي ب
لهم على عدة آراء، فمنهم من يقول 
بأننا نضحي بجميع أوقات األسبوع 
ــتراحة كما هو  ــن اس ــه البد م وعلي
حال الكثير من املهن األخرى ، بينما 
ــى القول  ــر منهم إل ــق آخ ذهب فري

ــة احلالقني يوم االثنني لكي  بأن عطل
ــن بعد  سَ ــكل حَ ينعم زبائنهم بش
ــبوع، وأزاء هذه  يومني من بداية األس
اآلراء اخملتلفة كانت لـ (جريدة البينة 
ــض محالت  ــة في بع ــدة) جول اجلدي
وصالونات احلالقة لنستطلع أرائهم 
ــة منتصف  ــذا املوضوع.عطل عن ه
ــبوع في البداية أكد لنا احلالق  األس
ــاس فكرة  ــي بأن أس ــم األملان أبراهي
ــني كانت  ــوم اإلثن ــة احلالقني ي عطل
ــن  ــى م ــام األول ــى أن األي ــة عل مبني
ــبوع  (اجلمعة,السبت واألحد)  األس

ــل،  ونتيجة  ــة بالعم ــون مزدحم تك
لذلك فإننا نواظب على التواجد في 
محالتنا طيلة هذه األيام، وكنتيجة 
ــتراحة نقضي  للجهد فالبد من اس

فيها بعض أعمالنا في البيت.
  أما احلالق عباس حميد البديري فإنه 
ــار يوم اإلثنني  ــبب فى اختي يرى الس
ــن املهن  ــم ألن الكثير م ــة له عطل
ــوم األحد عطلة، ولذا أتفق  أختارت ي
ــأن يوم األثنني عطلة لهم  احلالقون ب
لكي ال يخسروا الكثير من زبائنهم، 
ــالً :  ــري) قائ ــالق (البدي ــف احل ويضي

كانت هنالك جلان خاصة تعاقب كل 
من يخترق هذه العطلة بأجراءات قد 
تصل إلى غلق احملل مع غرامة مالية.  
ــن  إلى ذلك أوضح احلالق عقيل حس
الدراجي، بأن بعض املعلومات تشير 
الى أن عطلة احلالقني جاءت من بعض 
ــون  ــني يحصل ــا، ألن العامل دول أوروب
على إجازتهم يومي السبت واألحد، 
ــك إقبال على محالت  وبالتالي هنال
ــه  ــام، وعلي األي ــذه  ــي ه ــة ف احلالق
وباملقابل فأن   احلالقني ال يرغبون في 
خسارة زبائنهم مما يتطلب أن تكون 

إجازتهم االسبوعية يوم اإلثنني بعد 
ــب. مصطفى عادل احلالق  عناء التع
ــني كانت  ــأن عطلة احلالق ــر لنا ب ذك
ــا  ــة وخصوصً ــور القدمي ــذ العص من
ــي ، وكان األمراء  في العصر الفاطم
والسالطني يفضلون احلالقة في هذا 
اليوم، ويوجهون الدعوات إلى معظم 
حالقي املدينة باحلضور إلى قصورهم 
ــق أغلب احملالت  ــي كانت تغل وبالتال
فتم توارث هذا التقليد.زبائن مهمني 
ــي حول  ــا الصحف ــم حتقيقن ويختت
ــجاد رحيم  ــوع احلالق س هذا املوض

بقوله: منذ سنوات عديدة كان أغلب 
ــل في العراق والوطن  أصحاب املعام
ــد ألنها  ــم يوم األح ــي إجازته العرب
ــرًا منهم ، وبطبيعة  تضم عددًا كبي
ــأن احلالقني يعتبرونهم زبائن  احلال ف
مهمني في يوم عطلتهم، مما دعاهم 
ــم يوم اإلثنني بعد  أن  تكون عطلته
ــل احلالقة. ــل طويل من عم يوم عم

ــى أن تعرف  ــرة.. بق ــة اخي ــا كلم لن
ــي العالقة بني  ــارئ ما ه ــزي الق عزي
احلالقة والنعيم، وهل املقصود بقول 
ــد تعني  ا) ق ــة (نعيمً ــني كلم احلالق

ضمنًا دخولك إلى النعيم، واملعلومة 
ــزواج، فلقد  ــير إنها مرتبطة بال تش
ــي واحلاضر ال  ــال في املاض كان الرج
ــم ، وكان  ــد زواجه ــون إال عن يحلق
ــص الزوجية  ــال ألى قف ــول الرج دخ
أشبه ما يكون بدخوله إلى النعيم، 
ــتخدام لفظ  ــك كان احلالق يس ولذل
ا) للعرسان قبل الزواج ليكون  (نعيمً
ــون (أنعم اهللا عليك بالصحة  رد الزب

والرزق).



حوارات

ــرى  ــرات األخ ــات واملذك * أن االتفاق
ــنجار،  س ــفى  مستش ــمل  تش
ــة  ومكافح ــراث،  والت ــة  والثقاف
ــب  تدري ــي  ف ــاون  والتع ــاد،  الفس
ــوث  البح ــز  ومرك ــيني،  الدبلوماس
أن  ــد  وأك ــل.  املوص ــة  جامع ــع  م
ــن االتفاق  ــداد م ــتجنيه بغ ــا س م
ــتراتيجي الذي يشمل ٥٠ مادة  الس
ــتجنيه  ــاالت، س اجمل ــي مختلف  ف
ــات  احملافظ وكل  ــرة  والبص ــل  أربي
ــي  العراق ــفير  أيضاً.الس ــرى  األخ
ــا أجنزناه هو  ــا أضاف أن م في فرنس
ــيد  ــع، وما ينتظرنا هو جتس التوقي
ما وقعناه على أرض الواقع، وإيجاد 
ــة لتطبيق ما مت توقيعه،  آلية كامل
كي ينعكس على مجمل العالقات 

بني العراق وفرنسا.
ــام ٢٠٠٣ يتم  ــذه أول مرة بعد ع  * ه
فيها التوقيع على اتفاق واسع بهذا 
ــكل، ما الذي يعنيه للعالقات  الش

بني البلدين؟
ــه  ، اتفاق  ــذي مت توقيع ــاق ال - االتف
ــل العالقة  ــتراتيجي ينق ــار اس إط
ــتوى  ــا إلى مس ــني العراق وفرنس ب
ــتراتيجية. واالتفاق  ــراكة الس الش
ــتراتيجي الذي وقعناه يشمل  الس
ــاالت،  ــف اجمل ــي مختل ــادة، ف ٥٠ م
ــية  ــاع والسياس ــن والدف ــن األم م
واالقتصاد والثقافة والتراث واملناخ 
ــى تدريب  والتعليم، وحت ــة  والتربي
ــو اتفاق  ــيني، لذلك فه الدبلوماس
ــكل قاعدة  ــر، قد يش ــامل وكبي ش

ــي العالقة  ــعة لعصر جديد ف واس
بني العراق وفرنسا. 

ــذي  ــد ال ــن الوحي ــم يك ــاق ل االتف
ــع  التوقي ــه  رافق ــل  ب ــه،  توقيع مت 
ــن  ــرى، م ــات أخ ــرات واتفاق ٥ مذك

ــفى  بينها اتفاق بخصوص مستش
ــنجار، وأخرى بخصوص الثقافة  س
ــع  ــا  مت توقي ــراث، مت توقيعهم والت
ــرى تتعلق بالنزاهة  (٣) اتفاقات أخ

ــاد، والتعاون في  ــة الفس ومكافح
تدريب الدبلوماسيني، واألخيرة حول 
ــوث مع جامعة املوصل،  مركز البح
ــذا العمل  ــد من أن كل ه وأنا متاك
ــعة في  ــوف يفتح لنا آفاقاً واس س

العالقة بني العراق وفرنسا.
* ما هي اخلطوات التي تعتزم فرنسا 
ــا لدعم العراق في مواجهة  اتخاذه

داعش؟ هل مت بحث هذا األمر؟

ــان  لس ــى  عل ــدت  أك ــا  فرنس  -
ــها إميانويل ماكرون، استمرار  رئيس
ــراق في حربه  ــا الكامل للع دعمه
ــا تعلمون  ــي كم ــد اإلرهاب، وه ض
ــل حرب  ــة، ب ــرب عراقي ــت ح ليس

وبالرغم  ــاب،  اإلره ــانية ضد  اإلنس
ــوا الثمن  ــن أن العراقيني قد دفع م
ــر اإلرهاب، لكن جهد  األكبر في دح
الصديقة  والقوى  الدولي  التحالف 
ــف الدولي،  ــقيقة في التحال والش
ــر وتثمني،  ــط تقدي ــاً مح كان ايض
ــانية لهذه  ــاء الصبغة اإلنس إلعط
ــتطاع العراقيون  ــي اس ــرب، الت احل
ــم  ــوف قواته ــف صن ــا مبختل فيه
ــرطة  والش ــش  اجلي ــن  م ــة،  األمني
ــمركة  ــعبي والبيش ــد الش واحلش
ــة  ومكافح ــائري  العش ــد  واحلش
ــاب، كلها مجتمعة أن يدحروا  اإلره

هذا التنظيم اإلرهابي في العراق.
* الرئيس الفرنسي حتدث مع رئيس 
ــن العالقات بني  ــوزراء العراقي ع ال
أربيل وبغداد. إلى مدى تعد عالقات 
ــراً مهماً،  ــة بني أربيل وبغداد أم قوي

وما الذي دعت اليه؟

ــكل  ــامل ل ــرض ش ــاك ع - كان هن
ــني العراق  ــة ب ــي العالق ــات ف امللف
ــكل الرؤى  ــتعراض ل ــا، واس وفرنس
واألفكار حول املنطقة، ومن املؤكد 
ــن  ــداد م ــه بغ ــن أن جتني ــا ميك أن م

ــل والبصرة  ــتجنيه أربي االتفاق، س
وكل احملافظات األخرى أيضاً.

ــألة املهاجرين  ــل مت بحث مس * ه
العراقيني والكورد في فرنسا؟

ــا حتديداً،  ــرق اليه ــم التط - لم يت
ــى معاجلة كل  ــن مت االتفاق عل لك
ــة، ونحن  ــات العالق ــور وامللف األم
ــفارة نتابع موضوع املهجرين  كس
ــن  املهجري ــة  وخاص ــن،  واملهاجري

ــا جلنة مختصة  ــريني، ولدين القس
ــكلت بناء على  ــفارة تش في الس
ــر اخلارجية والوزارات  توجيهات وزي
ــذا املوضوع مع  ــة، تتابع ه اخملتص

اجلانب الفرنسي، ولن ندخراً جهداً 
ــاعدة أهلنا وابناء شعبنا  في مس

املوجودين في فرنسا.
* سؤالنا األخير. كان لديكم دور هام 
في التحضير لهذه االجتماعات. ما 
ــي تصوراتكم للخطوات املقبلة  ه
ــا  ــات بني بغداد وفرنس ــي العالق ف

بعد هذا االتفاق؟
ــفير يرتكز  ــفارة والس - عمل الس
ــية وهي جهده  على قاعدة أساس
ــد  البل ــني  ب ــات  العالق ــر  لتطوي
ــذا من  ــده، لذلك فه ــف وبل املضي
ــب اهتمامنا وواجبنا، ولم نقم  صل
ــكر كل كادر  ــوى بواجبنا، وأش س
ــا كان للملحقيات  ــفارة، كم الس
دورأً كبيراً في العمل اجلاد للترتيب 
ــارة، وكل هذه االتفاقيات  لهذه الزي
واملذكرات حتتاج إلى جهد وتواصل 
ــتركة مع  للوصول إلى صيغة مش
األصدقاء الفرنسيني، وما يسعدنا 
ــذا  ــل به ــد تكل ــذا اجله ــو أن ه ه
النجاح، ومثلما أكدت في البداية، 
ــتوى  ــة نوعية في مس ــي انتقال ه
العالقة بني العراق وفرنسا، ويجب 
ــة  مرحل ــي  ف اآلن  ــا  بأنن ــي  نع أن 
ــي  وه ــتراتيجية،  الس ــراكة  الش
ــيطة، لكن ما  ــت بس ــة ليس كلم
أجنزناه هو التوقيع، وما ينتظرنا هو 
جتسيد ما وقعناه على أرض الواقع 
ــة لتطبيق ما مت  ــاد آلية كامل وإيج
توقيعه، كي ينعكس على مجمل 

العالقات بني العراق وفرنسا.
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أعلن السفير العراقي في فرنسا، وديع بتي، أن اتفاقية الشراكة الستراتيجية بني البلدين، تتضمن (٥٠) مادة في مختلف اجملاالت، وتشكل نقلة نوعية 
ــوداني والوفد املرافق إلى  ــياع الس ــع ايضاً على (٥) مذكرات واتفاقيات، خالل زيارة رئيس الوزراء محمد ش ــيراً إلى التوقي ــي العالقات بني البلدين، مش ف
ــتراتيجية مع الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون.وبنيّ وديع  ــياع السوداني، قد أعلن عن توقيع اتفاقية شراكة س ــا.وكان رئيس الوزراء  ، محمد ش فرنس

بتي، لشبكة رووداو اإلعالمية ونظرا الهميته تنشره (البينة اجلديدة) نصا وكما ورد ...
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   قاسم اِّـكصوصي

 يعاني الكثير من املواطنني، من سائقي 
السيارات واملوظفني وأصحاب املهن احلرة 
ــريع  بكال  ممن يتخذون طريق القناة الس
ــى أماكن عملهم،  ــول إل االجتاهني،للوص
من املطبات واحلفر و(الطسات) التي تقع 
ــة كل نفق من  ــط ونهاي ــي بداية ووس ف
ــبب  ــذا الطريق احليوي، مما يتس أنفاق ه
ــام قهري يومي  يصل طوله إلى  في ازدح
مسافات بعيدة، وسط استياء املواطنني 
ــات الدوام  ــيما في اوق وانزعاجهم، الس
ــا يتوجهون إلى  ــمي صباحا، عندم الرس
ــف  ــم على بركة اهللا، ومن املؤس اعماله
ــتقله الكثير  ــق يس ــداً ان هذا الطري ج
ال  ــن  الذي ــني،  احلكومي ــؤولني  املس ــن  م
ــات واليشعرون  تتأثر سياراتهم بالطس
ــي الدولة  ــن موظف ــر م ــاة، وكثي باملعان
ــب، وال  ــن واملناص ــف العناوي ــن مختل م
ــل، واالدهى من ذلك  ــيئا قد حص كأن ش
ــرور وهم يحاولون  ــرى احيانا أن رجال امل ن
ــض اإلنفاق  ــاق املروري في بع فك االختن
ــة  ــى منطق إل ــؤدي  ــق امل ــيما النف الس
ــون قادما من جهة  ــة حينما تك احلبيبي
ــعب، ولم  ــاه منطقة الش ــتل باجت املش

ــة بغداد عن  ــاكنا بابالغ أمان يحركوا س
ــاء الشارع  ذلك ليأخذوا دورهم في إكس
ــني. ومبا أن  ــة املواطن ــى راح ــل عل والعم
ــتركة بني األمانة واملرور،  املسؤولية مش
فإن هذا األمر يقع على عاتقهما معا وال 
ــل عنه والقاء  ــن الحد منهما التنص ميك
ــؤولية على اآلخر بسبب أن املواطن  املس
ــيارة  حينما يراجع دوائر املرور لتحويل س
ــا، فإنهم يفرضون  ــال معاملة م او الكم
ــرق  الط ــم  بإس ــة  مالي ــوما  رس ــه  علي

واجلسور، وصرح السيد مدير املرور احملترم 
مؤخرا بأنه سلّم األمانة مبالغ كبيرة من 
هذا املنفذ خالل العام املنصرم. وبودّنا ان 
نسأل ونستفهم من سيادة املدير العام 
ــلّم هذه األموال  ــي املرور، انه عندما س ف
ــل أبلغهم  ــى أمانة بغداد ه ــة إل الطائل
ــمي بهذه احلفر واملطبات في  بكتاب رس
ــوارع  ــي غيره من الش ــارع او ف هذا الش
األخرى - وماأكثرها- والتي هم على علم 
بها كون رجال املرور ال يخلو شارع منهم 

ــة العراق  ــي عاصم ــم، ف ــم عمله بحك
ــوارع أفقر  ــي أصبحت ش ــة ، والت احلبيب
ــوارعها  ــة بالعالم افضل من ش عاصم
بكثير ويا لالسف. واكيد سيكون اجلواب 
ان االكساء هو من مسؤولية أمانة بغداد 
حصرا ونحن نعرف جوابه مسبقا، لكننا 
ــا ال ترقيعيا، ونقترح ان  نريد حال حقيقي
تشكل جلنة مشتركة من املرور واألمانة  
على مستوى مدراء مديرية او أعلى، قبل 
تسليم األموال لألمانة، يصاحبها تقرير 
ــكل املطبات  ــن املرور العامة ب مفصل م
واحلفر والشوارع املتهالكة واالحتياجات 
ــا  ــتحداث طرق ــذ واس ــة لتنفي الضروري
ــم معاجلتها  ــورا جديدة لكي يت او جس
ــراف  ــة بإش ــل األمان ــن قب ــا م وتنفيذه
ــاب  بكت ــلم  وتس ــتركة  املش ــة  اللجن
ــمي من قبل األمانة إلى مديرية املرور  رس
ــؤولة  العامة لكي يتم حتديد اجلهة املس
ــمح اهللا  عن االخفاقات لو حصلت ال س
ــة  ــاب العالق ــن أصح ــوا  م الحقا.فنرج
ــراع في إصالح الطرق التي اعتالها  اإلس
ــات  ــا املطبات والطس ــراب وعطلته اخل
ــه ورحمته،  ــا اهللا وبركات ــي تنالون رض ك
ــريف يقول (إذا أردمت رحمتي  واحلديث الش

إرحموا خلقي).

 بغداد / خاص  
ــياحة الدينية بالنفط الدائم كونها تخلق  توصف الس
ــاد متواصل مبرور الوقت، وتوجد  ــرادات متوارثة وفي ازدي إي
في العراق مساحة واسعة لتطوير السياحة الدينية في 
ــت تتطلب النهوض باخلدمات  أكثر من مدينة، والتي بات
ــذب اكبر  ــات جت ــدم خدم ــا وان تق ــياحية وتطويره الس
ــوض بواقع املدن، حيث توجد  ــياح عبر النه عدد من الس
ــاريع تقدم خدمات جليلة للقطاع السياحي منها  مش

ــنوات.اخملتص  مدينة كربالء اجلديدة املتوقفة منذ عدة س
ــعدون أكد  أن «مدينة  ــن الس ــياحي حس ــان الس بالش
ــا املدن  ــياح، ومن بعده ــى للس ــل وجهة أول ــالء متث كرب
ــا أن نوفر البنى التحتية  ــرى، األمر الذي يحتم علين األخ
السياحية في هذه املدينة وميكن اإلفادة من جتارب دولية 
ــة اإلدارية في مصر، حيث  ــذا اجملال ومنها العاصم في ه
ميكن بناء مدينة جديدة في كربالء تخفف من االكتظاظ 
السكاني وتكون مكانا الحتضان السياح وسوق جديد 
ــن أبناء  ــعة م ــريحة واس ــر فرص عمل لش ــل يوف للعم
ــان االقتصادي عادل  املدينة واملدن األخرى».اخملتص بالش
ــة بأمس احلاجة الى مدن  الهنداوي بني ان «املدن املقدس
جديدة تستوعب االفواج السياحية التي تتزايد بشكل 
ــع باملدن او انشاء  متواصل وان تكون هناك خطط تتوس
مدن جديدة تستوعب ماليني السياح القادمني من داخل 
ــت ان «االعداد  ــة». ولف ــارج البالد صوب املدن املقدس وخ
ــة تتطلب  ــة كربالء املقدس ــي تقصد مدين ــدة الت املتزاي
ــروع مدينة كربالء االستثمارية  ــراع في تنفيذ مش االس
اجلديدة املتوقف منذ سنوات دون مبرر، والذي يحتاج الى 
ــياح الى  دعم احملافظة واحملافظ لنوفر عناصر جذب الس
ــاد الوطني واملوازنة  ــة، والتي بدورها تدعم االقتص املدين

ــي تتطلب تعدد في املوارد االقتصادية، الفتا  االحتادية الت
ــروع تقدر ب ٥٧٠٠ دومن، وتضم ١٢٨  ــاحة املش الى ان مس
فرصة استثمارية خملتلف النشاطات». ولفت الى اهمية 
ــاء مدن جديدة  ــة الى انش ان تتوجه جميع املدن املقدس
ــي تتطلب دعم جاد  ــرار مدينة كربالء اجلديدة الت على غ
ــا يخدم  ــون منوذجا مثالي ــور وتك ــة لترى الن ــن احملافظ م
ــة طوال  ــياح الذي يقصدون املدينة املقدس جموع الس
ــنة». بدوره اخملتص بالشان السياحي مصطفى  ايام الس
ــب ان يكون قبلة  ــني ان «العراق يج ــن عبد الكرمي ب حس
ــياح العالم، وباتت هناك ضرورة الى تنظيم قطاعه  لس
ــاون القطاعني اخلاص  ــي من خالل تع ــياحي الداخل الس
ــم  وجعل جهودهم  ــذا املفصل امله ــام املعنيني به والع
ــياحة، وميكن  ــي دائم عبر الس ــق مورد مال متكاملةخلل
ــرز في هذا الوقت،  ــياحة الدينية الدور االب ان يكون للس
لسهولة تطوير هذا القطاع». واملح الى ان «العراق ميتلك 
مقومات بناء قطاع سياحي فاعل على مستوى املنطقة 
والعالم، وذلك لوجود مواقع سياحية تهم اغلب سكان 
ــم، ومواقع تعود الى حقب زمنية تغوص في القدم  العال

وميكن ان تكون قبلة سياحية عاملية».
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ــادث مروري  ــبب ح اضطرتني الظروف أمس بس
ــفى  ــقيقي للدخول الى مستش ــرض له ش تع
ــث هالني ما  ــداد حي ــط بغ ــيخ زايد) وس (الش
ــة حقاً  ــفة وموجع ــن مناظر مؤس ــاهدت م ش
ــي  حيث ال ميكن نقل املريض املصاب بـ «الكرس
ــا  اطاراته ألن  ــة  بالغ ــة  بصعوب إال  ــرك»  املتح
متهالكة وكذلك ال توجد فيها «وسادة القدم» 
ــم ما  ــفى مهش ناهيك بأن بالط ممرات املستش

ــق حركة تلك العربات املتهالكة أصالً .. أما  يعي
ــفى فأغلبها متّسخ ويثير في  حيطان املستش
ــل املرضى  ــدية» نق ــمئزاز. أما «س النفس االش
فهي مغطاة بالدماء اجلافة .. فهل يصحّ هذا يا 

ادارة مستشفى الشيخ زايد؟. 

الكاتب و اإلعالمي
فاهم حسن فتاح 

ــي بالدنا  ــذي يحصل ف ــذا ال ــف ه ــيء مؤس ش
فحيثما تذهب وتريد عبور الشارع ال جتد أماكن 
مخصصة لذلك وأن حياتك في خطر .. اجلهات 
ــة بوجوب  ــدات املتواصل ــم املناش ــة ورغ املعني
ــابلة أو انشاء جسور  تنظيم مناطق لعبور الس
ــاة الفرد العراقي  ــور أو أنفاق ولهذا ظلت حي عب

ــتنجد  ــا املوت .. وعادة ماجتد طفالً يس يتصدره
ــاق  ــارع فتنس بك وهو يقول : عمو عبّرني الش
ــني عبوره  ــارع لتأم ــانية وتس ــاعرك األنس ملش
ت املقصريّن  ــاها أبخّ ولسان حالك يقول : عس
ــن معلومة لعبور  ــي تنظيم أماك ــلوا ف ممن فش

السابلة وضمان حياتهم!!.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــن العالقات بني بغداد وباريس .. بعد أن أهدى  ــيد أول من دشّ كان هارون الرش
امللك الفرنسي شارملان ساعة كبيرة .. ظلّ امللك يقلبّها ولم يكتشف سرّها 

، ال في اليقظة ، وال في احالمه الوردية.
ــية ، وال  ــاعة  عباس ــني .. لم يذهب إليهم بس ــبق صدام حس  الرئيس االس
ــومرية .. امنا حمل في طائرته ثالثية سمكيّة من مياه دجلة   حتى بصوغة س
ان»  تقديرا جلهود الرئيس الفرنسي جاك شيراك  «البنّي ، والشبّوط ، والگطّ

في توطيد العالقات العراقية -الفرنسية .
ــگوف .. مما أثار شهية  ــمك املس ــواء الس ت وألول مرة رائحة ش ــمّ  باريس ش
ــى قوائمها اليومية ،  ــگوف ال ــهيرة لضمّ وجبة املس اصحاب املطاعم  الش

ت من قبل الى وجباتها أكلة  ( الكسكسي )املغاربية . وهي التي ضمّ
ــا  ــاء فرنس ــيراك صديق العرب ، هو األقرب الى العراق من رؤس ــاك ش كان ج
ــراق فرصة ذهبية  ــگوف» فقد وجد في الع ــابقني «واالقربون اولى باملس الس
لبلد ظل من حصة بريطانيا وفق معاهدة ( سايكس- بيكو )  االستعمارية ، 

مت الشرق العربي الى دويالت وممالك ضعيفة ، بخرائط وهمية . التي قسّ
نيا ..الى  ــية بحدودها الدُ ــا بقيت احلالة العراقية -الفرنس بني العراق وفرنس
ــي بناء مفاعل متوز للطاقة النووية  ــيراك - صدام ف ان  تطورت العالقة بني ش
ــية . دخل العراق في حرب مع ايران .. وغزو  ــلحة الفرنس ــراء احدث االس ، وش
م البنيان . ال ادري .. ما ذا حمل  ن وال امعان .. فانهار  البلد وتهدّ للكويت دون متعّ
ــوداني من « صوغة» الى رئيس  الفرنسي .. رمبا يكون مجلدا عن حضارة  الس
ــوداني  ــال واآلثار العراقية .  يفترض ان الس ــماء لصوص امل ــراق .. ورمبا اس الع
ــات املزاج  في  ــية ، يفقه تقلب ــؤون الفرنس ــتعان بخبير  مختص بالش ، اس
ــهادات  ــات الدولية ، ويعرف  انواع  العطور ، وليس من اصحاب الش السياس

في انواع النذور وأهمية البخور .
اغلب الظن .. ان السيد رئيس الوزراء محمد  شياع السوداني ، قد قرأ  تاريخ 
العالقات العراقية -الفرنسية ، وهو  يغادر بغداد الى باريس .. على الرغم من 
ــاكل  ــار العراق ، ووصايا اإلطار ، وتقلّبات الدوالر ، ومش ــه مزحوم بأخب ان رأس
ــتراتيجية» مع  ــراكة اس االقليم مع احملكمة االحتادية .. وهو الباحث عن «ش

سيد االليزيه ، تعيد مكانة العراق في االسرة االقليمية .
ي  م أن ال يعود بخفّ ــوداني ، ذهب وهو مصمّ ــياع الس الثابت .. ان الرئيس  ش
ــر .. ذهب  ــكل مباش حنني ، لهذا أصرّ على توقيع االتفاقيات مع الرئيس  بش
ــركة  ــتخراج الغاز ، وامتام العقد مع ش وهو يعرف حاجة العراق للطاقة واس
ــال البيئة  ــاون في مج ــب .. والتع ــط والغاز املصاح ــتخراج النف ــال الس توت
وتوظيف املوارد  املائية ، والصرف الصحي ، واالبحاث الطبية ،  وتسيير املترو 
وحتسني طرق املواصالت البرية ، ومكافحة الفساد ، واملساعدة في استرجاع 
املليارات الهاربة ، واآلثار املهرّبة .. مستندا ملوقع فرنسا املهم في قيادة االحتاد 

االوربي ،  وتأثيراتها الدولية .
لم يذهب شياع السوداني في نزهة  للسير في  حدائق وشوارع باريس .. وال 
حتى لزيارة متحف اللوفر والوقوف بخشوع امام مسلّة حمورابي بنسختها 
ــيلڤي .. ال مع املوناليزا ، وال مع اجلالية  االصلية .. ولم يفكر اصال اللتقاط س
ــول  هذه  ــل ان ال تتح ــه ، وكله ام ــل الى االليزي ــب الرج ــد ذه ــة . لق العراقي
ــيل لها لعاب االحزاب الفاسدة  ــراكة االستراتيجية»  الى شراهة يس «الش

في الدولة العراقية ، ومحاولة منها للحصول على مكاسب شخصية .
ــوداني في تطبيق وتنفيذ  هذه الشراكة العتيدة ،  وان  ــل  الس  ولكي ال يفش
ال يقع في عقدة اخلواجة .. عليه املتابعة لكي تؤدي الشراكة  أُكلَها ، وحتى 
ال يكون مصيرها مصير االتفاقيات القدمية .. فقد تعودنا ان نوقع االتفاقيات 

دون ان نقرأها جيدا ، وال نتابعها الحقا ، وال جنني منها ال ناقة وال جمال .
اما ماكرون ... الغارق في مشاكل فرنسا الداخلية ،  والعاجز عن اقناع االدارة 
االمريكية في سياساتها العبثية ،  واملغضوب عليه من قبل جمهورية ايران 
ــة اللبنانية .. يرى في تطوير  ــالمية ، واخلائر في بحثه عن حل للمعضل االس
ــني صورته أمام  األمة الفرنسية  العالقة مع العراق ، فرصة تاريخية ، لتحس

، واحملافل الدولية .

د كاظم اِّـقدادي

وجهة نظر 

@NN@Ô„aÖÏé€a
@ÈÌåÓ€˛a@Ü�Óç@Òäöy@ø

ن هذه الزاوية بعمود  ــبة مترّ إال وأدشّ ما من مناس
ــعب والوطن   ــا الش ــه قضاي ــي أتناول في صحف
ــرب خاصرة  ــد تلك التي تض ــى وجه التحدي وعل
ــم في الصميم ....  ــاة الناس اليومية وأرواحه حي
ــة  اس ــبة لنا في هذه األمور احلسّ الكتابة بالنس
ــة وواجب  ــي أمان ــل» بل ه ــة دعب ــت « لعب ليس
ــي املرتبط  ــت العمل الصحف ــن ثواب أخالقي وم
لب عن مطالبه املشروعة  باملواطن و املدافع الصُ
ــية التي  ــه  اليومية وحقوقه األساس و احتياجت
ــتور وأوجبتها الشرائع السماوية  و  كفلها الدس
ــة ... إن ظاهرة األدوية املهرّبة او  القوانني الوضعي
املغشوشة او التالفة الـ «اكسباير» او تلك املزوّرة 
او تلك املستوردة من املناشئ غير الرصينة باتت 
ــى  ة عس تؤرقنا كثيرا  فنلجأ الى قرع اجلرس بقوّ
ان يسمع صرخاتنا من بيده احلل والربط.  وديدننا 
في ذلك هو اشعار اجلهات املسؤولة بأن هناك من 
ــمع ويقرأ املمحي، وان الواجب يقتضي  يرى ويس
ــن اليقظة  ــة عالية م ــون على درج ــا ان تك منه
ــى أرواح املواطنني وحياتهم  ــتنفار كي تبق واالس
في مأمن من اخلطر الداهم املتمثّل بأدوية مميتة او 
قاتلة ومن أناس ميارسون مهنة الطب والصيدلة 
ــك» وال غرابة ان  ــون « الچك من البُ ــم ال يعرف وه
ــبوع تقريبا، على شخص  يُلقى القبض، قبل اس
ــارس املهنة   ــنان ظلّ مي ــل صفة طبيب اس انتح
ــادة افتتحها في احد املناطق ببغداد،  زورا في عي
ــط ذهول كثيرين وتساؤالتهم بشأن شخص  وس

الغرابة في أمره انه ال يقرأ وال يكتب !! 
ــاء ميتهنون  ــاال  ونس ــخاص رج ــه مت ضبط اش وقبل

التمريض او اختصاصات شتى زورا وانتحاال!! 
ث وال حرج ... القصص عديدة   اما بشأن األدوية فحدّ
ا، وكان آخرها  ــوس الوجع حقّ واتيانها يثير في النف
ــه وزارة الصحة قبل يومني  ــس أخيرها ما  أعلنت ولي
ــة  املهرّبة في  ــاً من األدوي ــن (٥٠ ) طن ــط أكثر م ضب
ــوى) وإن العملية متّت  ــات (بغداد وديالى ونين احملافظ
ــيق بني وزارة الصحة من جهة وبني  بالتعاون والتنس
مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة في وزارة الداخلية 
ــناد  ــة أخرى، وإس ــن جه ــي م ــن الوطن ــاز األم وجه
ــفرت  ــن قيادة عمليات بغداد، كما اس معلوماتي م
ــات واحملال غير  ــط عدد من الصيدلي احلملة عن ضب
ــدد من احملافظات  ــي العاصمة بغداد وع صة ف املرخّ

واحلبل على اجلرّار.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

@@@@@@@ÚÓ€Î˚éflNNNN@êb‰€a@ÄaÎâc
C›j«Ö@Új»€D@oéÓ€Î@Ú„bflcÎ
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*شيماء اجلاف 

ــني العراقيني  ــة نقابة الفنان برعاي
وشركة األفراح للتصوير ومجموعة 
ــوان واالحتاد الدولي لفن  بن رضا عل
العراقية  اجلمعية  اقامت  التصوير 
ــنوي( ٤٥)  ــرض الس ــر املع للتصوي
للصورة الفوتوغرافية .بالتعاون مع 

ــكيلية في وزارة  دائرة الفنون التش
ــبت ٢٨  ــة وذلك صباح الس الثقاف
من كانون الثاني اجلاري .على قاعة 

الفن احلديث (كولبنكيان).
ــس  لرئي ــة  كلم ــرض  املع ــل  تخل
ــر  للتصوي ــة  العراقي ــة  اجلمعي
ن  ــذي ثمّ ــادي النجار ال ــتاذ ه االس
ــن املصورين من  جهود عدد كبير م

خالل االشادة بهم وتكرمي املتميزين 
ــي احلفل . وكلمة  ــاركني ف من املش
ــب الفنانيني العراقيني  أخرى لنقي
ــتاذ جبار جودي وكلمة لوزارة  االس

الثقافة .
ــن املعرض  ــه تضمّ ــذا ومن جانب ه
ــع  ــز وتوزي ــن اجلوائ ــدد م ــرمي ع تك
ــن  املصوري ــى  عل ــهادات  الش

املشاركني   وورشة سريعة تناولت 
ــس التصوير احلديث .فضال عن  أس
والتحميض  التصوير  أجهزة  عرض 
ــم  والتصمي ــاج  املونت وادوات 
واإلخراج الفني .بحضور عدد كبير 
من االعالميني واملصورين من بغداد 

و جميع احملافظات العراقية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــخص  ــي، بإقدام ش ــدر امن افاد مص
ــتراك مع والدته  على قتل والده باالش

نتيجة خالفات عائلية.
ــاجرة بني رجل  ــال املصدر  إن «مش وق
ــة  عائلي ــات  خالف ــة  نتيج ــه  وزوجت
تطورت الى السب والشتم والضرب، 
ــم بالتعاون مع  ــع ابنه ــر الذي دف االم

ــل والده  ــدس وقت ــه بجلب مس والدت
الذي يعمل موظفا في وزارة الكهرباء، 
ــة والذوا  ــة االمني الثاني ضمن منطق

بالفرار». 
ــرّي وتكثيف  ــه «بعد التح واضاف ان
ــتخباري مت القبض على  ــد االس اجله
ــفى  ــرب من مستش ــن واألم بالق اإلب

الشيخ زايد».

متابعة / البينة الجديدة 

كشفتْ مديرية املرور العامة عن مساع 
ــي  ــدة ف ــجيل جدي ــذ تس ــح مناف لفت
ــيع  ــن العامة ضمن خطة لتوس األماك

اخلدمات املقدمة ألصحاب املركبات.
وقال مدير تسجيل املركبات في املديرية 
اللواء سالم غيث في تصريح صحفي، 
ــل أن تعمل  ــن املؤم ــذ م ــذه املناف إن «ه
ــائية خلدمة  ــة ومس ــني صباحي بدفعت
ــجيل مركباتهم أو  ــي تس ــني ف املواطن

نقل ملكيتها».
ولفت إلى، أن «املديرية تسعى لزيادة عدد 
ــات، حيث هناك  ــجيل املركب منافذ تس
ــوالت، وبالتالي  ــا في امل مقترح لفتحه

تخفيف عبء املراجعة السيما من قبل 
املوظفني».

ــن  ــة م ــة الثالث ــث أن «املرحل ــني غي وب

ــداد  أع ــعة  توس ــهد  ستش ــروع  املش
يتطلب  ــي  وبالتال ــجلة،  املس املركبات 
ــتيعاب  ــرى الس ــذ أخ ــح مناف ــك فت ذل

السيارات».
ــى  ــل عل ــة تعم ــى ان املديري ــار إل وأش
ــيق مع حكومة إقليم كردستان  التنس
ــيتمكن  س إذ  ــات،  التعليم ــد  لتوحي
ــجلت  املواطن من دفع الغرامة التي س
ــات املرور،  ــم في مديري ــه في اإلقلي علي
ــجيل  ــهيل إجراءات تس فضالً عن تس

املركبات.
ــجيل املركبات  ــة تس ــاف أن عملي وأض
مستمرة، وتتراوح أعداد املسجلة منها 
يومياً بني ١١ ـ ١٢ ألف مركبة في عموم 

البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــل  طف ــا  له ــرض  تع ــة  غريب ــة  واقع
ــب  يلع كان  ــا  عندم ــش،  بنغالدي ــن  م
«الغميضة» مع أصدقائه، حيث تسلل 
ــه في  ــحن، ليجد نفس ــة ش ــى حاوي إل

ماليزيا.
ــن العمر  ــى فهيم، يبلغ م ــل يدع الطف
ــفن  ــل حاوية إحدى الس ــا، ودخ ١٥ عام
ــيتاغونغ  ــدة في ميناء مدينة ش املتواج
في بنغالديش، وانتابته غفوة بداخلها، 
وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسا 
وحاول االستنجاد، إال أن أحدا لم يسمع 
ــي احلاوية دون  ــه، فقضى ٦ أيام ف صراخ
ــراب، حتى وصلت إلى ميناء  طعام أو ش

كالجن في ماليزيا.
ــر موظفو  ــفينة، عث وعقب وصول الس
ــرطة على الفتى،  املوانئ املاليزية والش
ــل الطعام، وكان  ــكا ويبكي من أج منه

مصابا باحلمى، ومت نقله إلى مستشفى 
قريب للعالج.

ــاف فهيم جاء بعد أن سمع أحد  اكتش
ــدى احلاويات،  ــى إح ــني طرقا عل املوظف
ــة وإدارة  ــرطة البحري ــتدعاء الش ومت اس
الهجرة احمللية وإدارة الصحة للتحقيق، 
ومت تصوير فهيم وهو يخرج من الصندوق 

محاطا باملوظفني والسلطات احمللية.

ÚÓ‡”ä€a@pbñ‰Ωa@µg@bË©aäi@ú»i@fiÏ§Î@7q˛a@Û‹«@bËri@—”Ïm@Ôiä«@ãÏÓ„@Ôç@Ôi@Ôi@Ú«aág
7q˛a@5«@sj€a@Âfl@bflb«@84@Ü»i

متابعة / البينة الجديدة 
ــي نيوز  ــي س ــي ب ــت ب وضع
عربي، وهي جزء من خدمة بي 
ــة، اخلطوات  ــي العاملي بي س
ــي خططها لتصبح  األولى ف
خدمة رقمية في املقام األول 
ــا مع  ــز تفاعله ــدف تعزي به
ــع أنحاء  ــا في جمي جمهوره

العالم العربي.
ــف إذاعة بي بي  ــا تتوق وبينم
ــي نيوز عربي عن البث في   س
مساء  يوم اجلمعة املاضي ٢٧ 
ــتذاع  كانون الثاني ٢٠٢٣، س
ــة  اإلذاعي ــج  البرام ــض  بع
bbc.com/ موقع  اخملتارة على 

.arabic
ــة  صفح ــاك  هن ــتكون  وس

ــا لندن»، التي  إلكترونية «هن
ميكن الوصول إليها من خالل 
ــاحة  املوقع اإللكتروني، املس

اخملصصة للمحتوى الصوتي. 
وتعد خطط بي بي سي عربي 
جزءا من استراتيجية خدمة 

ــة التي  ــي العاملي ــي س بي ب
ــام املاضي،  ــا الع ــن عنه أُعل
ــدمي  تق ــى  عل ــز  ترك ــي  والت
محتوى رقمي لزيادة التفاعل 
مع اجلماهير في جميع أنحاء 
ــة  اخلدم ــت  وحقق ــم.  العال
ــتويات  مس بالفعل  العاملية 
ــى  ــو عل النم ــن  ــية م قياس
إذ تصل  ــة،  الرقمي ــات  املنص
ــخص في  إلى ١٤٨ مليون ش
وزادت  ــبوعيا.  أس ــط  املتوس
ــة من الوصول  احلصة الرقمي
ــة العاملية  ــات اخلدم ــى لغ إل
ــف، لترتفع  ــر من الضع بأكث
ــى ٤٣ في  ــي املئة إل من ١٨ ف

املئة منذ عام ٢٠١٨.

ÊbnçÖä◊@·Ó‹”a@ø@ÜÌÜu@äqc@…”Ïfl@5800@“bín◊a
متابعة / البينة الجديدة 

والسياحة  البلديات  وزارة  عثرت 
ــتان،  ــة اقليم كردس في حكوم
على ٥٨٠٠ موقع أثري جديد بعد 
إجراء مسح لـ ٤٠٪ من مساحة 

اإلقليم.

ــار والثقافة في  ــر اآلث ــال مدي وق
ــى علي،  ــوزارة كيفي مصطف ال
ــي، إن :»املدة  في تصريح صحف
ــهد تخصيص  ــة لم تش املاضي
ــار، ولكن  ــاع اآلثـ ــة لقط ميزاني
ــررت خالل  ــم ق ــة اإلقلي حكوم
ــرة تخصيص مبلغ  ــة األخي اآلون
ــالح  إلص ــار  دين ــون  ملي  ٩٠٠
األثرية  واملعالم  ــي  املبان وترميم 

املهملة».
ــاك ٩ مديريات في  ــاف «هن وأض
ــع األثرية  ــم حلماية املواق اإلقلي
ــالل  ــن خ ــجيلها م ــي مت تس الت

ــت  قام ــذي  ال ــري  األثـ ــح  املس
ــات  والبعث ــار  اآلث ــة  مديري ــه  ب

األجنبية».
ــود آليات  ــى «وج ــار علي إل وأش
ــار منها املراقبة  عدة حلماية اآلث
ــراس واخملتارين ملنع  ــل احل من قب
التجاوز عليها، كما توجد بعثات 
وفريق يطلع على املواقع األثرية، 

ــاوز عليها،  خاصة املتوقع التج
حيث يتم االتصال من خالل رقم 
اإلجراءات  املديرية  وتتخذ  خاص 

القانونية ضد املتجاوزين».
ــاً صارماً  ــاك قانون ــع ان «هن وتاب
ــار  ــا أو االجت ــع تدميره ــار مين لآلث
ــرقة  بها، وقد حـاول البعض س
ــة ومت  ــع االثري ــن القط ــم م قس

ــات  ــل اجله ــن قب ــم م اعتقاله
ــجيل  إلى «تس ــة»، الفتاً  األمني
ــابقاً،  ــع أثري س ــة آالف موق ثالث
ــح جديد  ــراء مس ــن مت إجــ لك
ــفر  ــرة أس ــة األخي ــالل اآلونــ خ
ــاف ٥٨٠٠ موقع آخر  ــن اكتش ع
ــح ٤٠ باملئة من أراضي  بعد مس
ــي ان «هناك  ــم». وبني عل اإلقلي
ــال  ــى احتم ــير إل ــات تش توقع
الكشف عن ١٠ آالف عند إكمال 
مسح املساحة املتبقية، ما عدا 
الكهوف الكثيرة املنتشرة التي 
ــح األثري لها حتى  لم يتم املس
ــتثناء جزء قليل منها  اآلن، باس
ــاندر وهزارميرد  ــوف ش مثل كه
ــليمانية  الس ــي  ف ــنة  وجاس

وغيرها».

بتهمة  االستهزاء مبواضيع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوت املواطن 


