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أدرجت وزارة النقل مشروع خط السكك 
ــاو وتركيا ضمن  ــاء الف ــني مين ــط ب الراب
ــد من  ــذي يع ــي، ال ــام احلال ــة الع موازن
ــاريع القناة اجلافة.وقال مدير  ضمن مش
ــكك  ــركة الس العالقات واإلعالم في ش
ــويلي ، إن خط  التابعة للوزارة جواد الش
ــاء الفاو وتركيا  ــكك الرابط بني مين الس
ــني و٢٠٠ كيلو متر،  ــول ألف ــيكون بط س
ــكة حديد  ــمل مد س مبيناً أن اخلط يش
لنقل املسافرين والبضائع، وكذلك طريق 
ــاحنات، فضالً عن  بري سريع لسير الش
ــويلي، أن  ــوب للغاز.وأضاف الش ــد أنب م
املشروع سيُنفذ من قبل شركة الستوم 
الفرنسية املتخصصة في تأسيس البنى 
ــات  ــد وصناع ــكك احلدي ــة للس التحتي
القطارات، مشيراً إلى أن شركة إيطالية 

سبق أن قدمت دراسة اجلدوى للمشروع، 
فضالً عن اختيار أفضل مسار لربط ميناء 
ــدود التركية.ولفت إلى أن هذا  ــاو باحل الف
ــاريع املهمة التي  ــروع يعد من املش املش
ــتحقق انعكاساً إيجابياً مهماً للبلد  س
ــيا  ــة وصل بني آس ــيكون حلق كونه س
وأوروبا، فضال عن تخفيف الزخم املروري 
ــاء طريق سريع مخصص  عن طريق إنش
ــدود املدن.  ــارج ح ــاحنات خ ــير الش لس
ــس مجلس  ى رئي ــر تلقّ ــى صعيد آخ عل
ــياع السوداني ، رسالة  الوزراء محمد ش
ــا االحتادية  ــار أملاني ــن مستش خطية م
أوالف شولتس، سلّمها السفير األملاني 
ــولتس  ــدى العراق مارتني ييغر. وعبر ش ل
ــكره للّقاء  ــالته، عن ش في مضمون رس
املثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء 
ــي ٢٠٢٣، وأعرب عن  ــون الثان ــي ١٣ كان ف
ــه من برنامج  ــعادته مبا متّ االتفاق علي س

ــن، الذي تعمل أملانيا من  عمل بني البلدي
ــل املقبل في  ــيق العم ــه على تنس خالل
م رئيس  العراق من مشاريع ومبادرات.وقدّ
ــار  ــكر للمستش ــوزراء الش ــس ال مجل
االحتادي األملاني على رسالته، وأكد جدية 
ــترك مع  ــراق في العمل املش ــة الع ورغب
ــوداني تشكيل جلنة من  أملانيا.وبنيّ الس
الوزارات واجلهات ذات العالقة، للتنسيق 
ــاريع،  ــول املش ــي ح ــب األملان ــع اجلان م
ــة األملانية  ــة العراقي ــب اللجن ــى جان إل
ــفير  ــف الس ــتركة.من جانبه كش املش
ــر، عن  ــراق مارتني ييغ ــدى الع ــي ل األملان
ــكيل جمهورية أملانيا االحتادية جلنةً  تش
ــة وزارة اخلارجية األملانية  في برلني برئاس
ــة ذات العالقة؛  ــة اجلهات األملاني وعضوي
ــل العراقي  ــج العم ــى برنام ــل عل للعم
ــكيل مثل هكذا  ــي، مؤكداً أن تش األملان
ــول، وذلك  ــا أمر نادر احلص جلنة في أملاني

ــا بالتعاون مع  ــام أملاني ــراً عن اهتم تعبي
ــب آخر دعا  ــة العراقية. من جان احلكوم
ــة القانون مهند  ــالف دول ــب عن ائت النائ
ــاد إلى  ــي ، هيئة مكافحة الفس اخلزرج
متابعة مخصصات قانون األمن الغذائي 
ــر املكتب  ــة الكاظمي. وذك ــي حكوم ف
ــب ، أن اخلزرجي دعا هيئة  اإلعالمي للنائ
ــة الهدر  ــى متابع ــاد ال مكافحة الفس
ــم الطارئ  ــون الدع ــي مخصصات قان ف
لألمن الغذائي من قبل حكومة تصريف 
أن  ــان،  البي ــابقة.واضاف  الس ــال  االعم
ــتفهام عديدة الحقت آليات  عالمات اس
ــة ضمن قانون  ــرف لالموال اخملصص الص
ــي  ــي، ف ــن الغذائ ــارئ لالم ــم الط الدع
حكومة تصريف االعمال السابقة التي 

اقرته كبديل للموازنة.

كتب اِّـحرر السياسي
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طقس العراق .. استمرار األمطار وانخفاض َّـ درجات الحرارة األسبوع الحالي

ــد  ــهداء وجرحى احلش ــوزراء، على إطفاء ديون ش ــق مجلس ال واف
الشعبي الذين لديهم ديون في املصارف احلكومية. وذكرت املديرية 
ــد الشعبي ، ان مجلس الوزراء وافق على  العامة إلعالم هيئة احلش
ــهداء احلشد الشعبي واجلرحى الذين لديهم نسبة  إطفاء ديون ش
ــي املصارف احلكومية. ــوق والذين بذمتهم ديون ف عجز ٥٠٪ فما ف

وأضافت املديرية ان املوافقة متت بعد يوم واحد من موافقة مجلس 
ــهداء وجرحى وزارة  ــة على ش ــاء الديون املترتب ــأن إطف الوزراء بش
ــا وتقديرا لتضحيات  ــارت إلى أن هذا القرار جاء تثمين الدفاع.واش
ــه جاء أيضا ضمن  ــى لقواتنا األمنية البطلة وان ــهداء واجلرح الش

سعي احلكومة احلالية لدعم هذه الشريحة املضحية.

بغداد /

مساء أمس األول األحد، عقد مجلس 
ــي  ــة الت ــته األعتيادي ــواب جلس الن
ــان  اللج ــاء  ــاب رؤس ــت ألنتخ كرّس
ــج  النتائ ــفرت  أس ــث  حي ــة  النيابي
ــن  ــة األم ــاء للجن ــار رؤس ــن اختي ع
ــة التخطيط  ــاع النيابية وجلن والدف
ــة  األحتادي ــة  واخلدم ــتراتيجي  الس
ــة  وجلن ــة  النيابي ــة  املالي ــة  واللجن
ــة النيابية وجلنة  ــتثمار والتنمي األس
النفط والطاقة وغيرها ولكن مراقبون 
ــدم رضاهم على  ــيون أبدوا ع سياس
ــة التي جرت فيها األختيارات  الطريق
ــة وانحازت الى  ــي جانبت احلقيق الت
ــب هؤالء  ــية وطال ــوالءات السياس ال

ــان ألنها  ــك اللج ــر بتل ــادة النظ بإع
ــت عنها املعايير  فاقدة لألهلية وغاب
ــتدعي إعادة النظر ألن  املهنية ما يس
ــل  املرحلة ال تتحمل املزيد من الفش
ــاً لذلك فإن قصور تلك اللجان  .. وتبع
ــي  ــلبي ف ــتتبعه أداء س ــوف يس س
ــريعي وهو ما  جانبيه الرقابي والتش
ــوب واملعوّل  ــد البرملان دوره املطل يفق
عليه في هذه املرحلة .. فهل سيعيد 
ــات للجانه  ــة األنتخاب ــان جول البرمل
البرملانية ويتالفى نقاط الضعف التي 
ــي قضية خدمية مهمة  حصلت.. وف
جداً بودنا القول أن بقاء العشوائيات 
ــى  ــيء ال ــي يُس ــا احلال ــى واقعه عل
ــل  ــر بوضوح فش صورة العراق ويؤش
م حلوالً لهذه  احلكومات التي لم تقدّ

ــر مجمعات  ــرة من خالل توفي الظاه
ــراء  الفق ــة  بكرام ــق  تلي ــكنية  س
ــذا لن يتأتى  ــة .. وه والطبقات الهشّ
بسهولة بل من خالل جهد حكومي 
كبير يتمثل ببناء مجمعات سكنية 
ــرعة  ــة على وجه الس ــة الكلف واطئ
ــركات عراقية  ــناد املهمة الى ش واس
ــي هذا اجملال  حكومية متخصصة ف
ــيد  ــكنية التي تُش ألن اجملمعات الس
ــت  ــاص ليس ــاع اخل ــل القط ــن قب م
ــكن وغير  ــة الس ــل أزم ــة بح كفيل
معنية باملواطن الفقير اصالً ألن سعر 
ــقة الواحدة يتراوح مابني (٢٠٠ ـ  الش
٣٠٠) ألف دوالر .. فمن أين يأتي الفقراء 
مببلغ كهذا؟ وعليه فإن احالم الفقراء 
ال تتحقق إال من خالل تدخل حكومي 

ــب  ــه نص ــون ب ــع القائم ــد يض وجه
ــراء أما األغنياء  أعينهم خدمة الفق
واملترفون فهم خارج كل املعاناة التي 
ــأن آخر يؤكد  نحن بصددها .. وفي ش
ــأن رئيس  طلّع ب ــي مُ ــدر سياس مص
ــوداني)  ــياع الس ــوزراء ( محمد ش ال
ينوي تخفيض سعر صرف الدوالر الى 
ــكل (١٠٠) دوالر في  ــف دينار ل (١٣٥) أل
ــي (٢٠٢٣) والتي  ــام احلال ــة للع املوازن
ــك إال أن نقول  ــاً .. وال منل ــتقرّ قريب س
ــركم اهللا باخلير ألن صعود الدوالر  بشّ
ــقوف عالية لن  ــتويات وس ــى مس ال
ــوى الطبقات  ــع ثمنه الباهظ س يدف
املسحوقة من ابناء شعبنا العراقي.. 
ة كل مسؤول  واألمل معقود على همّ

عراقي شريف. لة بـ»العشوائيات» .. نحن بلد نفطي، يمعودين لخاطر اهللا!! متى تختفي عن انظارنا مشاهد البؤس اِّـتمثّ

3
8 ÖaÜÃi@ø@ıbé„@·Ë‰Ói@�b‡Ënfl@HQSI@Âfl@Ú„Ïÿfl@äíj€bi@äubnm@Úibñ»i@Úybü�a@Z?fl�a@‚˝«�a@ÚÓ‹Å

2Âflbr€a@HIEEI@÷aä»€a@Ú”bü@ä∑˚flÎ@ûä»fl@pbÓ€b»œ@÷˝�„a@ÜËíÌ@Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»flÔ«b‡nu¸a@›ïaÏn€a@…”aÏfl@ø@o€ÎaÜm@b‡◊@�bÌâbjug@ÚπÜ‘€a@pbj◊äΩa@¡Ó‘ém@Ô–‰m@CâÎäΩaD

كتب رئيس التحرير

ÚÌâÏnçÜ€a@p˝ÌÜ»n€a@ÚüâbÅ@·çä€@⁄�äznm@ÚflÏÿßa
ــزم  ع ــية  سياس ــاط  اوس ــد  تؤك
ــوض غمار التعديالت  احلكومة على خ
ــار  ــد تكليف مستش بع ــتورية  الدس
ــذه املهمة، ويهدف التعديل  للقيام به
ــر  ــة االكب ــكالية الكتل ــل اش ــى ح ال
ــداد السياسي  وعدم تكرار حالة االنس
ــالت على  ــي الجراء تعدي ــرك حكوم حت
ــة املقبلة، اولى  ــتور خالل املرحل الدس

ــرت بتكليف  ــوات هذا احلراك ظه خط
ــارا للشؤون  ــري مستش حسن الياس
ــام عمله بعقد  ــدأ مه ــتورية ليب الدس
ــاءاتٍ وتباحث مع ممثلي  اجتماعاتٍ ولق
ــريعية  والتش ــة  التنفيذي ــات  الرئاس
والقضائية بغية رسم مالمح خريطة 
ــتورية  ــراء التعديالت الدس ــق إلج طري
ــن التعديالت كما  ــدف م املطلوبة.اله
ــع تكرار حالة  ــه احلكومة هو من اعلنت

االنسداد السياسي عقب إعالن نتائج 
املاضية  املبكرة  ــة  البرملاني االنتخابات 
ــتمرت أكثر من عام ومعاجلة  والتي اس
ــيراتها  ــكلة الكتلة االكبر وتفس مش
فأن  قانونيون  املتعددة.وبحسب خبراء 
تعديل فقرات الدستور يتطلب حتقيق 
ــق  ــن التواف ــدة ع ــة بعي ــا مهم قضاي
السياسي، وهو إجراء استفتاء شعبي 

على هذه التعديالت.

@AAkjé€a@aà:@NN@bjÌä”@ÖaÜÃi@ø@ÖÏ»é€a@ÚÓuâb®a@äÌãÎ
ــره  ــني ، أن نظي ــؤاد حس ــة  ف ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــيزور بغداد  ــر فيصل بن فرحان س ــعودي األمي الس
قريبا لعقد محادثات حول استئناف جوالت احلوار 
بني إيران والسعودية.وقال فؤاد حسني، خالل حوار 
ــك  ــعودية، إن بغداد تتمس ــدث الس ــاة احل ــع قن م
ــرات التي تؤثر  ــة احلوار والتوازن لدرء التوت بسياس

ــاحة العراقية، مضيفا أن بالده  بالتبعية على الس
ــت مع حالة  ــوازن واحلوار وليس ــة الت تتبع سياس
ــي أيضا. ــى الوضع العراق ــي تؤثر عل ــنج الت التش
ــت   مؤخرا،  ــة اإليرانية، رحب ــت وزارة اخلارجي وكان
مبسيرة تطوير العالقات مع الدول اجلارة واإلقليمية، 
ــؤولني السعوديني  نة املواقف اإليجابية للمس مثمّ

جتاه العالقات مع إيران.

@âÖbÃÌ@ÊbÁÏi@·√b◊@ıaÏ‹€a@NNÚÓ‹ÅaÜ€a@ø@pa7ÓÃm
Ô„ÜΩa@ bœÜ€a@äÌÜfl@kñ‰fl

بغداد /

ملقتضيات املصلحة العامة، ووفقا ملبدأ 
ــنّم اللواء كاظم  التدوير الوظيفي، تس
سلمان بوهان منصب املستشار الفني 
ــن  لوزارة الداخلية، ويكون اللواء محس
ــك مديراً عاماً للدفاع املدني،  كاظم عل

كما تسنّم اللواء زياد طه علي منصب 
ــؤون  ــة لش ــوزارة الداخلي ــاراً ل مستش
ــي  ــب، ويكون اللواء صباح حوش التدري
ــاً للتدريب والتأهيل،  محمد مديراً عام
ــر عميد كلية  ــاكر عودة جب ــواء ش والل

الشرطة في وزارة الداخلية.

بغداد /

@—Ó”Ïm@â�ä‘m@Ñäÿ€a@’Ó‘§@Ú‡ÿ™
’Ó‘zn€a@Úflá@Û‹«@¥flÏÌ@CÜËœ@‚cD

أفاد مصدر قضائي، امس االثنني، بايقاف غفران مهدي 
سوادي، املعروفة باسم «ام فهد» ملدة يومني على ذمة 
ــوم)، إن « قاضي  ـــ (بغداد الي ــال املصدر ل التحقيق.وق
ــاف غفران  ــرر إيق ــرخ الثالثة ق ــق الك ــة حتقي محكم
ــم «ام فهد» ملدة يومني  ــوادي، املعروفة باس مهدي س
ــكوى أقامتها ضدها وزارة  على ذمة التحقيق، بعد ش
الداخلية بتهمة احملتوى السيئ».وفي وقت سابق من 
ــاهير السوشيال ميديا  يوم امس، حضرت احدى مش
ــم «ام فهد»، الى محكمة حتقيق الكرخ  املعروفة بإس
ــة اجلديدة» تثني على  ــة لتدوين اقوالها، «البين الثالث
ا  ــلطة القضائية الذي من شأنه ان يضع حدّ قرار الس
ــطح مجتمعنا  ــلبية باتت تطفو على س لظواهر س
ــلبية ذات  العراقي األصيل وحمايته من التاثيرات الس

اخملاطر اجلسيمة.

ــي فائق زيدان  ــاء األعلى القاض ــس القض ــث رئيس مجل بح
ــة تهذيب، امس  ــدا بهي ــان في هولن ــفيرة حقوق اإلنس وس
ــن االختصاص القضائي. ــان ضم االثنني، ملف حقوق اإلنس

وذكر اجمللس ، أن رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
ــان في مملكة  ــفيرة حقوق اإلنس ــتقبل امس، س ــدان، اس زي
هولندا بهية تهذيب.وأضاف أن اجلانبني بحثا في ملف حقوق 
ــود القضاء في  ــاص القضائي وجه ــان ضمن االختص اإلنس

تعزيز هذا املفهوم لدى املتخصصني باحملاكمات والتحقيق.

@Êbé„�a@÷Ï‘y@—‹fl@ÊbrzjÌ@aÜ‰€ÏÁÎ@÷aä»€a
Ôˆbö‘€a@òbñnÅ¸a@Â‡ô

بغداد /

بغداد /

بغداد /

زيدان يلتقي سفيرة حقوق اإلنسان في هولندا



البينة الجديدة / عباس سليم الخفاجي
ــر الوزارة، زار  ــه التفقدية لدوائ ضمن جوالت
األستاذ الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير 
ــار مقر دار الكتب  ــياحة واآلث الثقافة والس
ــاح امس االول األحد ٢٩ كانون  والوثائق صب
ــتقبالهِ األستاذ  الثاني ٢٠٢٣، وكان في اس
ــماعيل مدير  ــن إس الدكتور عالء أبو احلس
ــارة اإلطالع على  ــت الزي ــام الدار.وتضمن ع
ــي واخلدمي الذي تقدمه الدار  الواقع الثقاف
ــط الثقافي،  ــني واألكادمييني والوس للباحث
ــرحاً  ــتاذ الدكتور عالء العالق ش وقدم األس
ــيس الدار ومهامها  ــالً عن تاريخ تأس مفص
الوطنية وجهود العاملني فيها وما حتتويه 
ــادر وكتب من مختلف  من خزائن نادرة ملص
ــن وثائق  ــا حتويه م ــة مل ــن، باإلضاف العناوي
ــف العصور التي مرت  تاريخية مهمة خملتل
ــرورة املُضي  ــر بض ــد الوزي ــى العراق.ووع عل
ــل اخلدمات لطلبة  ــى حتقيق أفض قدماً عل
الدراسات العليا واملواصلة الدائمة مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي.كما اطلع 

ــير األعمال املنجزة ضمن  البدراني على س
ــروع بناية املكتبة  ــائي ملش الهيكل اإلنش
ــي طوابق  ــه ف ــاء جتوال ــد أثن ــة، وأك الرقمي
ــروع أن يكون هذا املنجز الرائع خلدمة  املش
ــاط الثقافية واألكادميية، لكون هذه  األوس
فة عراقية بأمتياز من حيث  ــة تُعد حتُ البناي
ــم والتنفيذ، مبدياً إعجابه مبراحل  التصمي
العمل وتقدمه، ووجه سيادته مدير عام دار 
ــتاذ الدكتور عالء أبو  ــب والوثائق األس الكت
احلسن إسماعيل الذي رافقه اجلولة بتقدمي 
ــروع وما  ــن مراحل املش ــر متكامل ع تقري

ــة التخمينية، ووعد  حتقق منه وعن الكلف
بزيارة املشروع مرة أخرى.ومن اجلدير بالذكر 
إن هذا املشروع هو السابع من نوعهِ عاملياً 
ــوي على  ــس طوابق ويحت ــف من خم ويتأل
ــخص وقبة بقطر  ــع لـ ٤٠٠ ش مسرح يس
ــبب  ــر، وقد توقف منذ عام ٢٠١٥ بس ١٣ مت
ــرت على  ــة واألزمة التي م ــاع العام األوض
ــتأنف العمل به مرة أخرى في  العراق، واس
ــهر الثالث املاضية  ــام ٢٠٢١، وخالل األش ع
ــن املؤمل  ــل متقدمة، وم ــزت منه مراح أجن

افتتاحه أواسط العام احلالي.

2محليات
Úö–´@âb»çdi@¥z�€aÎ@kÓ‹ßaÎ@ÒÜˆbΩa@úÓi@Âfl@Ò7j◊@pbÓ‡◊@Éô@Â‹»Ì@Òâbvn€a@äÌãÎ

Âflbr€a@HIEEI@÷aä»€a@Ú”bü@ä∑˚flÎ@ûä»fl@pbÓ€b»œ@÷˝�„a@ÜËíÌ@Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»fl

ÚÓˆbfläi@Ú»œaâ@fibín„a@ÚÓ‹‡»i@äëbjm@¯„aÏΩa@pb◊˝fl

بغداد / البينة الجديدة
ــادر عنه امس اإلثنني ، بارك نائب رئيس  في بيان تهنئة ص
ــاخوان عبداهللا أحمد رؤساء اللجان  مجلس النواب   د.ش
النيابية ونوابهم مبناسبة إنتخابهم في عملية دميقراطية 
ــة  ــاء أمس االول بحضور رئاس ــفافة والتي جرت مس وش
ــاء اللجان،  ــادة النواب أعض ــاء الكتل والس اجمللس ورؤس
ــيادته عن متنياته لرئاسات اللجان التوفيق  فيما أعرب س
م داخل اللجان  ــؤولياتهَ ــداد في أداء مهامهم ومس والس
ــذه املرحلة، خصوصا  ــريعي في ه ودورهم الرقابي والتش
ــريعات  ــتحقاقات وحزمة من القوانني والتش ان هناك إس

تنتظر اجمللس في هذه الدورة النيابية اخلامسة.

بغداد / البينة الجديدة
هَ البنك املركزي العراقي املصارف احلكومية (الرافدين  وجَّ
ــيع  ــي للتجارة TBI) بتوس ــرف العراق ــيد – املص – الرش
ــافرين في مطارات البلد  منافذ بيع الدوالر النقدي للمس
ه  (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية). ووجّ
ا ومساءً  البنك كذلك بأن يكون استقبال الطلبات صباحً
ــك املركزي  ــافرين. وبنيَّ البن ــدد أكبر من املس ــمول ع لش
ــافرين عبر  ــمل املس ــي أنّ بيع الدوالر النقدي يش العراق
ــن طريق منافذ البيع اخملصصة  املنافذ احلدودية البرية ع
ــفر  ــات اخلاصة بالس ــد تقدمي املتطلب ــارف، بع في املص

(الفيزا أو خروجية املركبة) .

البينة الجديدة / علي شريف
ــرة باكبر  أعلنت احلكومة احمللية في محافظة بابل املباش
ــة للبحث عن  ــوم احملافظ ــعة النطاق في عم ــة واس حمل
ــمولها بشبكة الرعاية االجتماعية  العوائل املتعففة لش
ــيد  رئيس الوزراء محمد شياع  راتب االعانة بعد إعالن الس
ــوداني عن البدء بأكبر حملة للبحث االجتماعي.وقال  الس
ــيد  ــام أصالن اجلبوري: ان الس ــظ بابل املهندس وس محاف
ــوداني أوعز إلى جميع احلكومات  رئيس الوزراء محمد الس
ــة براتب  ــمول العوائل املتعفف ــوري لش ــة البدء الف احمللي
ــمولني منهم.واضاف  ــتهداف املش ــة املالية بعد اس اإلعان
ــرت منذ اليوم األول للحملة  اجلبوري:ان محافظة بابل بآش
ــعار  ــع األقضية والنواحي حتت ش ــارة ميدانية جلمي في زي
ــل معدومة وبحاجة  ــر ) حيث أن هناك عوائ ــر يا فقي ( أبش
ــد جزءًا من متطلباتها.وان احلكومة  ــهري يس إلى راتب ش
ــول لتلك  ــة للوص ــات املتاح ــتوفر كل اإلمكاني ــة س احمللي
العوائل وعلى اجلميع بذل اجلهود لتحقيق الهدف املطلوب 
ــة وأهدافها. ــق مجريات احلمل ــاء على الفقر وف في القض
ــم الرجال  ــة االجتماعية قس ــد مدير الرعاي ــن جانيه أك م
ــدر احلجي أن احلملة بدأت في املناطق األكثر فقرأ حيث  حي
ــرنا في ناحية النيل والتي تعد أكثر فقرا وأن الباحثني  باش
ــكل كبير للوصول إلى كل العوائل املتعففة. يعملون بش
ــة وقضاء  ــي مدينة احلل ــجلني ف ــني احلجي ان عدد املس وب
ــرة الرعاية  ــتفيد وأن دائ ــاوز  الـ٦٠ ألف مس ــمية جت الهاش
ــتفيدين إلى عدم  ــاً املس ــجلني. داعي ــع املس ــتزور جمي س
ــاعات التي هدفها االبتزاز وأخذ األموال  االنسياق وراء اإلش

من املتعففني بحجة مساعدتهم وإظهار أسماؤهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــس االول االثنني، عن  ــت األمانة العامة جمللس الوزراء، ام أعلن
إطالق خدمة إلغاء صحة الصدور لطلب الوكاالت من الكتاب 
ــم األمانة في بيان، إن «دائرة مركز  العدول.وقال املتحدث باس
ــوزراء، أطلقت  ــي األمانة العامة جمللس ال ــات الوطني ف البيان
ــن الكتاب  ــب الوكاالت م ــة الصدور لطل ــة إلغاء صح خدم
ــملت ٢٣ دائرة كاتب عدل في  ــدول»، مبيناً أن «اخلدمة ش الع
ــة الدوائر  ــمول بقي ــتمر لش ــداد واحملافظات، والعمل مس بغ
ــوة تأتي ضمن  ــع احملافظات».وأضاف، أن «هذه اخلط ــي جمي ف
ــي باألمانة العامة جمللس  ــوات دائرة مركز البيانات الوطن خط
ــيط  ــات املقدمة الى املواطنني وتبس ــوزراء، في أمتتة اخلدم ال
ــدد اجلهات احلكومية  ــة»، موضحاً أن «ع االجراءات احلكومي
التي شملت بالغاء صحة الصدور الورقية وحتويلها الكترونيا 

بلغت ٤٦ جهة».

بغداد / البينة الجديدة
ــتقاته في العاصمة  ــب النفط ومش ــوة أمنية، وكراً لتهري ــت ق داهم
ــات  ــى املعلوم ــاء عل ــه «وبن ــة ان ــوزارة الداخلي ــان ل ــر بي بغداد.وذك
ــعبتي  ــي وش ــن الوطن ــاز االم ــع جه ــيق م ــتخبارية وبالتنس االس
ــوة بواجب مداهمة  ــرعت ق ــن أفراد اللواء الثالث ش ــتخبارات وأم اس
ــي العاصمة بغداد». ــتقاته ف ــر لتدوير وتهريب النفط ومش وكر كبي
ــعة ٥٠  ــفرت عن ضبط ٧ خزانات حديدية س وأضاف ان العملية «اس
ــي مجهول الكمية والنوعية ماعدا  ــف لتر حتتوي على منتوج نفط أل
اثنان منها فارغان، وخزان حديدي سعة ٢٠ ألف لتر أسطواني يحتوي 
ــعة ألف لتر  ــة والنوعية و٢٧ خزانا   س ــوج مجهول الكمي ــى منت عل
ــع البيان كما مت  ــول الكمية والنوعية».وتاب ــوي على منتوج مجه حتت
ــس ماطورات {روبن}  ــدس حمل {بدي} وخم ضبط «عجلة نوع مارس
لسحب املنتوج مختلفة االحجام».وأشار الى «تنظيم محضر ضبط 
اصولي ومصادرة املضبوطات من قبل مركز شرطة نفط جنوب بغداد 
ــتكمال االجراءات القانونية الالزمة وعرضها على قاضي  متهيداً الس

التحقيق اخملتص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته».

بغداد / البينة الجديدة
ــري، أن  ــر الغري ــارة  أثي ــر التج ــن وزي أعل
ــبوع املقبل سيشهد ضخ كميات  األس
ــني  والطح ــدة  املائ ــض  بي ــن  م ــرة  كبي
ــل عن  ــة تق ــعار مخفض ــب بأس واحللي
ــوق احمللية.وقال الغريري في  أسعار الس
بيان ، إنه «تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس 
الوزراء، فإن منافذ وزارة التجارة ستقوم 
ــخ كميات  ــبوع املقبل، بض ــالل األس خ
ــعار  ــن بيض املائدة والبيع بأس كبيرة م
ــة، فضال  ــوق احمللي ــن الس ــة ع مخفض
ــن   الطحني  ــات كبيرة م ــن ضخ كمي ع
ــار للكيس  ــعر ٣٧ ألف دين ــض بس األبي

ــعار السائدة اآلن». وهو ما يقل عن األس
ــام منافذ  ــك تقرر قي ــاف، أنه «كذل وأض
ــة ببيع    ــابيع املقبل ــالل األس ــوزارة خ ال
ــاوز الثالثة  ــعر ال يتج حلوم الدجاج بس
ــد وبيع احلليب  ــار للكيلو الواح آالف دين
ــار فقط». ــف دين ــعر أل ــر واحد) بس (لت
وتابع أن «خلية األزمة املشكلة في وزارة 
التجارة ناقشت   عدة قرارات منها ضخ 
ــماك واللحوم  ــرة من األس ــات كبي كمي
ــابيع املقبلة ومبا  ــالل األس ــان خ واألجب
ــوق احمللية كذلك  يتالءم مع حاجة الس
استمرار منافذ الوزارة ببيع بيض املائدة 
ــاج بكميات  ــني والدج ــب والطح واحللي

ــام املاضية  ــالل األي ــامت بيعه خ ــوق م تف
ــذه املواد في  ــب على ه ــد تزايد الطل بع
ــتمرت بعمليات  ــوزارة التي اس منافذ ال
ــوزراء إلى  ــارة رئيس ال ــز بعد زي التجهي
ــة جتهيز  ــوزارة وإطالقه حمل ــازن ال مخ
عوائل الرعاية االجتماعية بخمس مواد 
ــى أن «رئيس مجلس  ــار إل إضافية».وأش
ــوداني، كان  ــياع الس ــوزراء محمد ش ال
ــد خول املالك املتقدم في وزارة التجارة  ق
ــى مديات  ــركاتها عل صالحية حترك ش
ــة، لغرض دعم املواطن والقضاء  مختلف
على االحتكار مبا يحفظ األمن الغذائي 

العراقي».

بغداد / البينة الجديدة / غالب الفاضلي

ــاركة وزارة  ــة وزارة الكهرباء وبدعم ومش برعاي
ــد االعمال  ــركة مج ــاون مع ش ــط  وبالتع النف
ــرات الدولية افتتحت  ــم املعارض و املؤمت لتنظي
ــة  ــر طاق ــرض ومؤمت ــات مع ــس االول فعالي ام
ــرض بغداد  ــن على ارض مع ــراق(IEE)  الثام الع
ــون الثاني  ــى ٣١كان ــن ٢٩ ال ــرة م ــي للفت الدول
ــعة من  ــاركة واس ــرض مبش ــم املع ٢٠٢٣، ونظ
ــؤون الطاقة  الوزارات العراقية ذات العالقة بش
العراقية  ــتثمارية  والشركات االس الكهربائية 

ــن اجل فتح افاق التعاون  والعربية واالجنبية م
ــال وزير التجارة  ــترك مع وزارة الكهرباء .وق املش
ــه ان املنهاج الوزاري  أثير داود الغريري في كلمت
ــكل وزارة هو العزم على وضع بصمة حقيقية  ل
ــني العاملني في  ــالل جهود اجلنود اجملهول من خ
ــا وزارة الكهرباء  ــن ضمنه ــوزارات وم ــع ال جمي
ــاء املهندس زياد  ــر الكهرب ــه  اكد وزي .من جانب
ــي ألقاها في حفل  ــي كلمته الت علي فاضل ف
االفتتاح ان إقامة هذا املعرض ميثل أهمية بالغة 
ــتقرار  ــليط الضوء على مدى تقدم واس في تس
قطاع الكهرباء في العراق ومواجهة التحديات 

ــي عملها كونه  ــه وزارة الكهرباء ف ــي تواج الت
ــكل كبير بأزمات  ــن القطاعات التي تتأثر بش م
االقتصاد العاملية فضالً عن التحديات املناخية 
التي يواجهها هذا القطاع.وتشارك في املعرض 
ــكيالت وزارة الكهرباء، و١٢ تشكيالً  جميع تش
من وزارة النفط،   و١٥ شركة من وزارة الصناعة 
واملعادن، فضال عن     عشرات الشركات الوطنية 
ــي مجال  ــة ف ــة املتخصص ــة واالجنبي والعربي
ــركات،  ــتثمار، وفي مقدمتها ش الطاقة، واالس
ــيمنز االملانية،  ــرال الكتريك االمريكية، وس جن

و(ABB) السويدية، وماس القابضة العراقية.

البصرة / البينة الجديدة
ــرت  ــني وزارات الدولة، باش ــل ماب ــا للتكام دعم
ــركة  ــم االنقاذ البحري التابع للش مالكات قس
ــال  ــة ملوانئ العراق، بعملية نوعية النتش العام
ــوارد املائية في  ــوزارة امل ــة تابعة ل ــة برمائي رافع
ــو اخلصيب.وقال مدير  ــفان) في اب مبنطقة (يوس
ــراق الدكتور  ــة ملوانئ الع ــركة العام العام الش
ــب  ــي، إنه «وحس ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
ــتاذ رزاق محيبس  ــل االس ــر النق ــات وزي توجيه
ــركة بعمليات  ــالكات الش ــعداوي، تقوم م الس
ــات بحرية  ــال غوارق ومخلف ــتثنائية النتش اس
ــر  وغي ــة  حكومي ــات  ومؤسس ــر  لدوائ ــدة  عائ
ــي مثل  ــدة ف ــئ رائ ــح أن «املوان حكومية».وأوض
هكذا أعمال، كما أننا نؤمن ونعمل للتكامل ما 
ــة العراقية».إلى ذلك، قال  ــات الدول بني مؤسس

ــني  ــاذ البحري رئيس املهندس ــم االنق مدير قس
البحريني ماجد غازي شلش، إن «مالكات قسمنا 
ــال رافعة برمائية  باشرت بعملية نوعية النتش
ــوارد املائية».وتابع أن «اجلنبية  تابعة الى وزارة امل
ــوك) عائدة من  ــاحبة (كرك (اباذر) مقطورة بالس
النفق املغمور في خور الزبير الى ميناء ابو فلوس 
لغرض تصعيد الرافعة السلكية (كروف) والتي 
ــاركة  تزن حمولتها (١٥٠) طن على متنها للمش
ــال  ــال».وأكد أن «اعمال االنتش ــة االنتش بعملي
ــركة  ــام الش ــق مع اقس تنفذ بالتعاون والتنس
ذات العالقة».يذكر أن ادارة املوانئ العليا متمثلة 
باملدير العام الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي 
قدمت الدعم واالسناد املطلق للموانئ واألقسام 
ــا من اجل أن  ــة لتطوير عمله ــركة كاف في الش

تكون موانئ العراق في مصاف املوانئ العاملية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ الدكتور  ــر الصناعة واملعادن األس  تفقـدَ وزي
ــدس خالـد بتّـال النجـم ، امس اإلثنني هيأة  املُهن
ــالع على آلية  ــح اجليولوجي العراقية لإلط املس
ــدَ   الوزير  ــطة املُناطة بهـا .وعقـ ــا واألنش عمله
ــاء  دير عام الهيأة ورؤس ــع مُ ــعاً م وس اجتماعاً مُ
األقسام فيها تضمنَ نقاشات وتوصيات أبرزهـا:

ــأة وطبيعة مهامها  ـــة إمكانيات الهي ناقش ـ مُ
حددات ومحاور العمل ومشاريع املسح  وآليات ومُ

ــب الهيأة وفرق  ــن املعادن وواقع مكات والتحري ع
افظـات . املسح واإلستكشاف في احملُ

ناقشة بعض مواد وفقرات قانون  ـ إستعـراض ومُ
تنظيم اإلستثمار املعدني رقم ( ٩١ ) لسنة ١٩٨٨ 
ــي تُنظم عمل  ــذة الت ــات الناف ــدل والتعليم املُع

الهيـأة .
ــي  ــح اجليولوج ــأة املس ــى أنَّ هي ــد عل ـ التأكيـ
العراقية من أولى أولويات عمل احلكومة والـوزارة 

.

ــن وإيالئه  ــاع التعدي ــز على قط ــرورة التركي ـ ضـ
ــن القطاعات الهامة  ــتثنائية كونه م أهمية إس
ــر الكبير على دعم  ــر من الصناعات ولهُ األث لكثي
إقتصاد البلد ووضع اآلليات الكفيلة بتطوير هذا 

املفصل املُهم في الـوزارة .
ــأة وحلول  ــل الهي ــل عم ــات لتفعي ــاد آلي ـ إيجـ
ــبة  ــادة اإليرادات ونس ــق القانون لزي ــليمة ووف س

املُساهمة في املُوازنـة .
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بغداد / البينة الجديدة
ــكان والبلديات  ــار واإلس ــر اإلعم منح وزي
ني ريكاني،  تشكيالت الوزارة  العامة، بنكَ
ــدم عمل جديد  ــدمي جدول تق ــام لتق (٣) أي
لكل املشاريع.وذكرت وزارة العمل في بيان 
ــكان والبلديات  ــار واإلس ــر اإلعم ، أن «وزي
ــكيالت  ني ريكاني، منح تش العامة ، بنكَ
ــدم  ــدول تق ــدمي ج ــام لتق ــوزارة ( ٣ ) أي ال
ــاريع الوزارة بجميع  عمل جديد لكل مش
القطاعات ، حيث سيتم استحداث جهة 
خاصة مبراجعة املواصفة ومراقبة تطبيق 
ــوص  ــراء فح ــر إج ــالمة عب ــر الس معايي

ــي  ريكان ــاريع».وأكد  للمش ــوائية  عش
ــماح بوجود  ــان، «عدم الس ــب البي بحس
ــتقبالً ، وعلى إدارة  اي شركة خاسرة مس
ــركات وضع خطة لتحقيق األرباح او  الش
ــات على موازنة  ــم حلها لتقليل النفق يت
الدولة»، مشيراً الى أن «االعمام الصادر من 
ــيكون  مكتب الوزير او املديرين العامني س
ــيتم  ــقف زمني محدد لإلجابة وس له س
ــبة املتلكئني ، اما املشاريع احملالة  محاس
ــكل  ــيكون مخططا لها بش جديداً فس
ــدم  ــى «ع ــت إل ــدار بدقة».ولف ــليم وت س

السماح بإصدار أوامر غيار إضافية».
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
ــارة احلبوب، امس االثنني،  ــركة جت أعلن مجلس إدارة ش
ــايلو في محافظة  ــاء س املوافقة باإلجماع على انش
ــط بطاقة خزن مئة الف طن. وذكر إعالم التجارة ،  واس
ــركة العامة لتجارة احلبوب  أنه وافق مجلس إدارة الش
في وزارة التجارة على عدد من املوضوعات التي ادرجت 
ــام احلالي  ــى من الع ــته االعتيادية األول ــن جلس ضم
ــايلو في  ــاء س ــة باإلجماع على انش ــا املوافق وأهمه
محافظة واسط بطاقة خزنية تبلغ مئة الف طن.وأكد 
ــركة حيدر نوري  ــس إدارة الش ــام ورئيس مجل ــر ع مدي
ــرار يأتي ضمن  ــان أن هذا الق ــب البي الكرعاوي، بحس
ــع محافظات  ــات اخلزنية في جمي ــة تعزيز الطاق خط
ــب مع حجم كميات اإلنتاج املتصاعدة  البالد لتتناس
حملصول احلنطة والتي من املتوقع أن تصل إلى خمسة 
ــاً أنه مت  ــنوات القادمة، مضيف ــالل الس ــني طن خ مالي
ــة  ــس  بعد االطالع على الدراس ــول موافقة اجملل حص
التي أعدها القسم الهندسي لتعزيز الطاقات اخلزنية 
ــات اإلدارية التي  ــبة اخلدم ــتفادة من إيرادات نس واالس
ــهم بشكل أو بآخر في تأمني اخلزين االستراتيجي  تس
ــة عدد من املواضيع  للبلد.وبني الكرعاوي أنه مت مناقش
ــة األولى والتي جاء في  التي أدرجت في منهاج اجللس
ــايلو النمرود في محافظة نينوى  ــاء س مقدمتها إنش
والذي مت إدراجه من قبل مجلس محافظة نينوى ضمن 
ــيراً  ــم لعام ٢٠١٢، مش ــاريع تنمية األقالي ــة مش خط
ــايلو  ــم س ــه مت موافقة اجمللس على اعتماد اس إلى أن
(رابراين) التابع لفرعها في السليمانية بدالً من االسم 
احلالي سايلو (رانيه)، إضافةً إلى حتويل الشاحنات ذات 
ــر طنا إلى قالب والتي من شأنها أن  حمولة ستة عش
ــهم في زيادة فاعلية اسطول النقل والسرعة في  تس
ــر مبالغ مالية في عدد  ــاز العمل باالضافة إلى توفي إجن
ــك قالب.ولفت إلى  ــر فيها ج ــع التي ال تتوف ــن املواق م
ــاور االخرى ومنها  ــش كذلك عدد من احمل ــس ناق أن اجملل
ــتهلكة إلى  ــليم الزيوت املس ــع آلية مالئمة لتس وض
وزارة الصناعة واملعادن بناء على طلب الوزارة املذكورة، 
ــاحنات  ــائقي ش ــلفة مالية لس ــن تقدمي س ــالً ع فض

الشركة مببلغ ٣ ماليني دينار. 

ــون  ــة لقان ــة اإلجمالي ــني ان القيم وب
 ٢٥ ــذاك،  ان ــت  بـلغ ــي  الغذائ ــن  األم
تريليون دينار ما يعادل (١٧ مليار دوالر)، 
ــس منها  ــوال لم يلم ــك االم اال ان تل
ــى ارض الواقع. ــيء عل ــن اي ش املواط
واوضح اخلزرجي وفقا للبيان، أن هيئة 
لها رئيس  مكافحة الفساد التي شكّ
الوزراء محمد شياع السوداني، عليها 
ان حتقق بهذا امللف املهم وتتابع حركة 
االموال املهدورة، ومحاسبة املسؤولني 
عن ضياعها. وفي التطورات ايضاً بحث 
ــيقي ، أزمة الدوالر واقرار  اإلطار التنس
ــة. وقال مصدر ،  ــروع قانون املوازن مش
ــيقي عقد اجتماعه  ان  االطار التنس
ــس األعلى  ــس اجملل ــزل رئي ــدوري مبن ال
ــور رئيس الوزراء  همام حمودي وبحض
ــة  ــوداني، ملناقش ــياع الس محمد ش
آخر التطورات السياسية واالقتصادي 
واملالية.واشار إلى، ان  االجتماع ناقش 
ازمة ارتفاع اسعار صرف الدوالر واقرار 
ــأن  املوازنة وقرار احملكمة االحتادية بش
ــتان.  ــال األموال إلى إقليم كردس إرس

على صعيد آخر استقبل رئيس هيئة 
ــث جبر حمزة ،  ــراف القضائي لي االش
ــتوى. ــا ايرانيا رفيع املس ــدا قضائي وف
ــس القضاء  ــر املركز االعالمي جملل وذك
ــراف  االش ــة  هيئ ــس  رئي أن  ــى  األعل
ــر حمزة  ــي ليث جب ــي القاض القضائ
استقبل امس االول األحد وفدا قضائيا 
ــة معاون  ــتوى برئاس ايرانيا رفيع املس
ــي اجلمهورية  ــلطة القضائية ف الس
ــالمية االيرانية للشؤون الدولية  االس
ــان كاظم  ــوق االنس ــة حق ــني جلن وام
ــد القضائي املرافق  ــب ابادي والوف غري
ــار بغداد. وأضاف، أنه حضر  له في مط
القضائي  مراسم االستقبال املشرف 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــن ومدي ــع رس رزاق كاط
ــة رحيم  ــة العام ــات القضائي احلراس
ــر بحث  ــأن آخ ــن.  وفي ش ــد حس عب
ــاد عالوي،  ــة اي ــالف الوطني ــس ائت رئي
ــد اللطيف  ــس اجلمهورية عب ــع رئي م
ــني، األوضاع  ــيد، امس االثن جمال رش
ــية في البالد وملف اخلالفات  السياس
الكردية.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 

ــتقبل  ــالف الوطنية، ان عالوي اس ائت
رئيس اجلمهورية عبد اللطيف جمال 
ــيد، وجرى خالل اللقاء البحث في  رش
ــتجدات األوضاع على الساحتني  مس
الكفيلة  ــبل  والس واإلقليمية  احمللية 
ــتقرار.وأضاف، أن  بتحقيق االمن واالس
ــهد  ــث أيضا تطورات املش اللقاء بح
ــى  ــد عل ــث مت التأكي ــي حي السياس
ــف الوطني وتقريب  ضرورة وحدة الص
ــم احلكومة في  ــر ودع ــات النظ وجه
ــي ومبا يلبي  ــذ برنامجها احلكوم تنفي
طموحات أبناء شعبنا العراقي الكرمي.
ــا  ــار البيان الى، أن الطرفني ناقش وأش
ــألة اخلالفات الكردية، ومت التوافق  مس
ــرورة عقد  ــيد وعالوي على ض بني رش
ــعود بارزاني  ــراف مس حوار كردي بأش
ــاظ  ــات واحلف ــع اخلالف ــة جمي حللحل
ــتان، مؤكدين  ــتقرار كردس ــى اس عل
ــينعكس إيجابا على  ان هذا االمر س
ــالد. في وقت  ــاع في الب ــوم األوض عم
ــة جمللس النواب  ــرة اإلعالمي ردت الدائ
ــأن  ــراقة كانون بش ــى كتلة اش ، عل

ــان النيابية.  ــات اللج ــاب رئاس انتخ
ــراقة  ــة اش ــرة ، إن كتل ــرت الدائ وذك
كانون اصدرت بيانا ذكرت فيه ان كتل 
ــد مت اقصاؤها من مناصب  املعارضة ق
ــة ونياباتها  ــان النيابي ــات اللج رئاس
ــات اللجان  ــة انتخاب رئاس وان عملي
ــرة االعالمية ان  حتاصصية، وتود الدائ
توضح للرأي العام بان هذه املعلومات 
ــت، أنه في  ــة عن الصحة.وأضاف عاري
ــان النيابية  ــذي قامت اللج الوقت ال
في مجلس النواب بانتخاب رؤسائها 
ــة دميقراطية حيث  ونوابهم في ممارس
ــاركت فيها جميع الكتل النيابية  ش
ــتثناء كتلة  ــي اجمللس باس ــة ف املمثل
ــها  ــون التي نأت بنفس ــراقة كان اش
ــذه االنتخابات  ــي ه ــاركة ف عن املش
التي تسهم بدرجة كبيرة في تفعيل 
عمل اللجان واجمللس، كما ان الكتلة 
ــح لرئاسات اللجان  املذكورة لم ترش
ــر يعتبر تقصيرا  او نياباتها وهذا االم
ــا  ــام مبهامه ــي القي ــة ف ــن الكتل م

الدستورية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــقيط املركبات  ــة، امس االثنني، تس ــت مديرية املرور العام نف
ــرور إن األخيرة تنفي ما  ــة إجبارياً. وقال إعالم مديرية امل القدمي
ــل االجتماعي  ــي مواقع التواص ــض الصفحات ف ــه بع تداولت
حول تسقيط املركبات القدمية إجباريًا ، مؤكدا أن هذه األخبار 
ــني أخذ االخبار من  ــة عن الصحة. ودعا املواطن املتداولة عاري
ــار الكاذبة. هذا وتداولت  مصادرها املوثوقة وعدم تناقل االخب
ــرور العامة  ــاده نيّة امل ــل االجتماعي خبرا مف ــع التواص مواق

بتسقيط املركبات القدمية إجبارياً في العراق.

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة االهتمام باِّـناطق األثرية واِّـحافظة على طبيعتها
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بغداد / البينة اجلديدة
ــف مصدر أمني، امس االثنني، عن صدور  كش
أوامر عليا بنقل أخطر مطلوب في ديالى من 
ــدر ، إن أخطر  ــى بغداد.وقال املص ــوك ال كرك
مطلوب في ديالى امللقب احمد رومية ال يزال 
ــابيع  محتجزا في كركوك حتى االن بعد أس
على اعتقاله وفق املعلومات .وأضاف ان نواب 
ومسؤولني تقدموا بطلبات الى مكتب رئيس 
ــوداني والدوائر  ــياع الس ــد ش ــوزراء مجم ال
ــون التحقيق  ــأن يك ــة ب ــة ذات العالق األمني
ــي بغداد  ــة عليا ف ــل جلن ــة من قب ــع رومي م
ــوداني بسبب  ــراف مباشر من قبل الس بأش
ــة أبرزها قائمة االغتياالت  ٣ ملفات حساس
ــف عن  ــه والكش ــوا مع ــن تورط ــماء م وأس
ــق أخرى خالل  ــداث الوقف ومناط ــا اح خفاي
السنوات املاضية.وأشار املصدر الى ان صدور 
ــة الى بغداد للتحقيق  أوامر عليا بنقل رومي
ــه، الفتا الى ان ٥  ــي التهم املوجهة ل معه ف
ــبكته مت اإلطاحة بهم في  من املرتبطني بش
ــابيع الثالثة املاضية بعمليات جرت في  األس
ابي صيدا واملقدادية من قبل قوات نخبة.وفي 
ــن كانون األول املاضي، اعلن جهاز األمن  ٢٦ م
ــد رومية، في محافظة  الوطني اعتقال أحم
ــوك وهو  اخطر مجرم في ديالى وامللقب  كرك
ــيخ اجلبل، ومتهم بارتكاب أكثر من  جبل ش

ــي ديالى .وفي غضون ذلك؛  ١٠٠ جرمية قتل ف
ــد اهللا الناطق  ــول عب ــواء يحيى رس ــد الل أك
ــلحة، في  ــم القائد العام للقوات املس باس
ــن القائد العام  ــراف وتوجيه م ــان أنه بإش بي
ــتخباري  اس ــد  وبجه ــلحة،  املس ــوات  للق
ن جهاز  ة بإحكام، متكّ وعملية استدراج معدّ
ــتركة،  ــناد من قوة مش ــي بإس ــن الوطن األم
ــرم املدعو أحمد  ــض على اجمل ــن إلقاء القب م
حسن جواد، املكنى (أحمد رومية)، الفتا إلى 
ــب  ــن املطلوبني للقضاء.وبحس ــة م ان رومي
ــات فإن رومية متهم بتنفيذ أكثر من  املعلوم
ــة خطف وقتل، وكان هارباً ومتواريا  ٤٠ عملي
منذ عام ٢٠١٦.ويعد من العناصر اخلطرة جداً 
واهميته تكمن في كونه يقود مجموعة من 
ــني للعدالة  ــون واملطلوب ــني عن القان اخلارج
ــان  ــمى (لواء فرس ــة ما يس ــه جملموع وقيادت
ــهر الثامن  ــكل بالش ــارة ربيعة) الذي تش ام
ــاع عن قبيلة  ــام احلالي بحجة الدف من الع
ربيعة في ناحية ابو صيدا.وكان رومية ووفقا 
ملا حتصلت عليه (بغداد اليوم) من معلومات، 
فإنه كان سببا رئيسيا في النزاع العشائري 
ــد مقتل  ــو صيدا بع ــي ناحية اب ــذي دار ف ال
ــي) بتاريخ    ٢٤/   ــر الناحية (حارث الربيع مدي
ــه بقتل  ــه في التاريخ نفس ١٠/  ٢٠١٩ لقيام
ــة ابي صيدا  ــس البلدي في ناحي ــس اجملل رئي

ــه واثنني  ــعد الصريوي) مع جنل ــيخ (س الش
ــائري داخل الناحية  اخرين مما فجر نزاع عش
ــائر  ــة وعش ــن جه ــة) م ــيرة (ربيع ــني عش ب
ــمر) من جهة أخرى،  (احلميرات وصريوات وش
ــات قتل  ــتراكه في عملي ــة إلى اش باإلضاف
ــتهدفت مواطنني  ــي اس ــاس طائف على أس
ــل اجلهات االمنية  ــي قضاء املقدادية. وحتم ف
املتهم (أحمد رومية) مسؤولية مقتل املقدم 
ــرمد جامل عباس العتبي) بتاريخ ٢٦/  ٩/   (س
ــوج طوارئ  ــرية الثانية في ف ــر الس ٢٠٢١ آم
ديالى التاسع واملنتسب (حترير محمود عبد) 
ــيطرات في  ــتهدافهم بإحدى الس أثناء اس
ــاء املقدادية.ومتهم  ــني بقض ــي املهندس ح
ــبي جهاز  ــاركة في اغتيال احد منتس باملش
ــكنة ناحية ابي صيدا  ــن الوطني من س األم
ــمري) في شهر حزيران  الشهيد (غزوان الش
ــام ٢٠١٨، فضال عن تورطه بقتل رئيس  من ع
ــيخ  اجمللس البلدي في ناحية ابي صيدا الش
ــني اخرين  ــه واثن ــع جنل ــوي) م ــعد الصري (س
ــد األحداث التي تلت  ــخ١٠/٢٤/ ٢٠١٩ بع بتاري
ــي. وتوجه اصابع االتهام  مقتل حارث الربيع
ــوان عباس حميد  ــل املواطن (عل لرومية بقت
ــخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٢ الذي  ــج  التميمي ) بتاري دوي
ــيرته  على اثرها قامت افراد من عائلته وعش

بقطع الطريق واالعتصام. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد، امس االثنني،  أكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف جمال رش

على ضرورة االهتمام باملناطق األثرية واحملافظة على طبيعتها.
ــة أن رئيس اجلمهورية  ــي لرئيس اجلمهوري وذكر املكتب اإلعالم
ــداد، املدير  ــتقبل في قصر بغ ــيد، اس ــد اللطيف جمال رش عب
ــاً أن رئيس  ــو فونتاني، مبين ــي العراق باول ــكو ف املمثل لليونس
اجلمهورية أكد خالل اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير 
ــى التراث  ــوم، واحلفاظ عل ــة والعل ــم والثقاف ــات التعلي قطاع
ــار رشيد بحسب البيان إلى ضرورة تضافر  والتنوع الثقافي.واش
اجلهود ودعم املنظمات الدولية لالهتمام باملناطق األثرية وتطوير 
ــا احلضارية  ــى طبيعته ــع احملافظة عل ــة بها م ــق امللحق املراف
وعمقها التاريخي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 
ــكو في تقدمي الدعم للقطاع التربوي  مبيناً دور منظمة اليونس
ــة للجامعات  ــة الرصين ــة العلمي ــاً إلى املكان ــم، الفت والتعلي
العراقية وعطائها احلافل بالعلم واملعرفة.من جانبه، استعرض 
فونتاني اخلطط والبرامج التي أعدتها املنظمة لتأهيل املناطق 
األثرية والتراثية، مشيرا إلى العالقة الوطيدة والتعاون املستمر 
بني اجلانبني خاصة ملا ميلكه العراق من أرث حضاري عميق.وأكد 
ــاريع  في البصرة وقلعة أربيل  أن املنظمة تقوم حاليا بعدة مش
ــوادر والكفاءات العراقية،  ــل حيث تعتمد فيها على الك واملوص
ــي العديد من  ــدة دورات وورش ف ــة أقامت ع ــاً أن املنظم موضح

اجلامعات العراقية لتطوير قدرات الطلبة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــدي، امس  ــؤون االجتماعية احمد االس ــل والش ــد وزير العم أك
االثنني، أن احلكومة حريصة على انهاء ملف النازحني واعادتهم 
ــدي ، إن  ــهر. وقال املكتب اإلعالمي لالس ملناطقهم خالل (٦) اش
ــؤول العمليات  ــتقبل امس، مس ــدي اس وزير العمل احمد االس
ــط في االحتاد االوربي بحضور السفير  ــانية للشرق االوس االنس
ــريك  ــب البيان أن االحتاد االوربي ش ــدي بحس االوربي.وأكد االس
ــدة، وقوية،  ــة وتربطنا عالقات جي ــي للحكومة العراقي اساس
الفتا الى سعي احلكومة لتطوير العالقة مع باقي الدول.وتابع أن 
احلكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحني، واعادتهم 
ــهر، مشيرا الى أن  ــكناهم االصلية خالل (٦) اش الى مناطق س
ــاكل تعيق هذا امللف منها مشاكل امنية لكون  جملة من املش
بعض املناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات االرهابية، 
ــرى اجتماعية،  ــاكل اخ فضال عن وجود مخلفات حربية، ومش

واقتصادية. 



متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــب االوملب ــدرب املنتخ ــض م رف
العراقي راضي شنيشل املشاركة 
ــيا حتت ٢٣  ــرب اس ــي بطولة غ ف
عاماً املقررة في العراق في حزيران 
املقبل كون الفريق لم يتم جتميعه 
ولم يخض اي وحدة تدريبية حتى 

اآلن.
ــارك في  ــل  «لن أش ــال شنيش وق
ــه اليوجد اي جتمع او  البطولة، الن
صورة واضحة لالوملبي»، مبينا ان 
ــق يُعد لبطولةٍ ما، يحتاج  «أي فري
ــات ودية  ــكرات ومباري ــى معس ال

ــون جاهزاً  ــر ليك ــت مبك منذ وق
للبطولة».

ــم يتصل به  ــاف ان «االحتاد ل واض
حتى اآلن بهذا اخلصوص وكان البد 
ــة طريق للبطولة  من وضع خارط
ــاء منتخب  ــنى بن ــن اآلن ليتس م
ــراق في  ــادر لتمثيل الع ــي ق اوملب

محفل غرب آسيا».
ــذا بطوالت  ــح ان «مثل هك واوض
ــيق  ــن وجود التنس ــة البد م مهم
ــراً  ــا مبك ــط له ــدء بالتخطي للب
ــاون بني  ــب اتفاق وتع ــذا يتطل وه
ــالك التدريبي لكن ذلك  االحتاد وامل

لم يتحقق حلد االن».
ــيا لكرة القدم  وكان احتاد غرب آس
ــتضافة  اس ــق  ح ــراق  الع ــح  من
ــة  ــن بطول ــة م ــخة املقبل النس
ــات حتت ٢٣  ــارة ملنتخب ــرب الق غ
ــران املقبل  ــنة واملقررة في حزي س
وذلك وفق ما أعلن االحتاد العراقي 
للعبة. وجاء قرار منح العراق حق 
ــات  املنتخب ــة  بطول ــتضافة  اس
األوملبية دون ٢٣ سنة على هامش 
ــيا،  آس ــرب  غ ــاد  احت ــات  اجتماع
ــة األردنية  ــس، في العاصم اخلمي

عمان.

بغداد / رافد البدري

حافظ فريق القوة اجلوية على 
ــدارة الترتيب بانتهاء اجلولة  ص
ــرة  ــاز بك ــدوري املمت ــن ال ١٣ م
ــوز الذي حققه  القدم بعد الف
ــة بهدف دون  على فريق الطلب
ــا  ــي ضيفه ــاراة الت ــي املب رد ف
ملعب الشعب الدولي وانتهى 
ــوطها األول بنفس النتيجة  ش
ليرفع األزرق رصيده الى النقطة 
ــع فريق الطلبة  ٢٨، فيما تراج
ــع برصيد ٢٤  ــز الراب ــى املرك ال
ــزوراء وصافة  ــة ،ويحتل ال نقط
ــب برصيد ٢٦ نقطة بعد  الترتي
التعادل السلبي من دون اهداف 
مع فريق الكهرباء الذي قفز الى 
الركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة، 
ــف املركز  ــق النج ــل فري ويحت
ــب  ــلم الترتي ــي س ــس ف اخلام

برصيد ٢٤ نقطة بعد اخلسارة 
ــي ملعبه من  ــر املتوقعة ف غي
ــدف دون رد، رفع  فريق دهوك به
ــده الى  ــه دهوك رصي من خالل
ــي املركز  ــة وضعته ف ٢١ نقط
الثامن، وحافظ فريق الشرطة 

ــادس برصيد  ــى مركزه الس عل
٢٣ نقطة اثر التعادل اإليجابي 
ــني لكل  ــوروز بهدف ــع فريق ن م
ــو االخر حافظ  منهما، الذي ه
 ١٣ ــد  برصي  ١٦ ــزه  مرك ــى  عل
نقطة، وبنفس الطريقة حافظ 

فريق نفط ميسان على ترتيبه 
السابع برصيد ٢٢ نقطة بعد ان 
ــادل ايجابياً مع فريق كربالء  تع
ــو االخر  ــه، الذي ه ــدف ملثل به
بقي في الترتيب ١٣ برصيد ١٤ 
ــن فريق احلدود  نقطة، كما متك

من احلفاظ على مركزه التاسع 
ــد ٢٠ نقطة بعد ان فرض  برصي
ــلبي بدون  نتيجة التعادل الس
ــق  ــه فري ــى مضيف ــداف عل اه
ــل املركز  ــذي يحت ــم ال القاس
ــن  ــة، ومتك ــد ١٣ نقط ١٤ برصي

ــرة من فرض  ــط البص فريق نف
ــي  اإليجاب ــادل  التع ــة  نتيج
بهدف ملثله على مضيفه فريق 
أربيل، حافظ فيها على مركزه 
العاشر برصيد ١٩ نقطة، فيما 
ــل رصيده الى ١٣  رفع فريق أربي

ــز ١٥، وفرض فريق  نقطة باملرك
الكرخ نتيجة التعادل السلبي 
بدون اهداف على مضيفه فريق 
ــع رصيده  ــط ليرف ــط الوس نف
ــة ١٨ حافظ فيها  ــى النقط ال
ــزه ١١، وكذلك احلال  ــى مرك عل

ــبة لفريق نفط الوسط  بالنس
الذي رفع رصيده الى ١٥ نقطة 
ــق  ــن فري ــز ١٢، ومتك ــي املرك ف
ــودة بنقاط الفوز  زاخو من الع
ــالء، بعد امطر  ــن ملعب كرب م
ــه فريق الديوانية  مرمى خصم
ــدف، رفع  ــة اهداف له بخمس
رصيده فيها الى النقطة ١١ في 
املركز ١٧، وحافظ فريقا النفط 
والبصناعة على ترتيبهما بعد 
ــلبياً بدون اهداف،  ان تعادال س
ــط املركز  ــق النف ــل فري اذ احت
ــاط، فيما بقي  ١٨ برصيد ٩ نق
ــع  ــة في مركزه التاس الصناع
ــر ما قبل األخير برصيد ٦  عش
ــق الديوانية  ــاط، وتذيل فري نق
ــد نقطتني بعد  ــب برصي الترتي
اخلسارة الكبيرة من فريق زاخو 

بخمسة اهداف لهدف.
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علي رياح

عند مدخل بلدة ميلفورد في ضواحي العاصمة األيرلندية 
وطن  دبلن، تنتصب واجهة كبيرة تتصدرها عبارة (هنا.. مَ

ركلة اجلزاء)!
وليس بعيداً عن هذا املفترق، يحيط سياج حديدي أبيض 
ــخة طبق األصل من كرة باللونني  ــطها نس بأرض تتوس
ــيكو  ــتخدمت في مونديال مكس ــود اس ــض واألس األبي
١٩٧٠.. هذه الكرة تعلو قبر (ويليام ماكلوم) حارس املرمى 
ــرة القدم حني اخترع  ــرَ طبيعة ولغة ك ــور الذي غيّ املغم

ركلة اجلزاء!
ــراء متتلك  ــة بالغة الث ــي لعائل ــذي ينتم ــوم ال كان ماكل
ــق ميلفورد  ــاً ملرمى فري ــل لصناعة الكتان، حارس معام
ــه في أول  ــك) فإن ــع (ذي أثلتي ــب موق ــام ١٨٨٥.. وحس ع
ــرة في  ــر فريقه كل مبارياته األربع عش ــم له خس موس
ــى عناء  ــي حاجة إل ــه لم يكن ف ــة، لكن ــة احمللي البطول
ــونة التي تتميز  ــف قسوة اللعبة واخلش شديد ليكتش
بها خصوصاً في املناطق القريبة من املرمى.. وحني توفي 
ــن مع  ــتر نتيجة اصطدام خش أحد العبي فريق ليسيس
العب آخر، راح ماكلوم يبحث عن طريقة إليقاع العقوبة 
ــريعي  الالزمة، فكتب عام ١٨٩٠ إلى اجمللس الدولي التش
ــنوي في لندن حول اعتماد  لكرة القدم في اجتماعه الس

اختراعه (ركلة اجلزاء)، وقوبل املقترح بال أبالية شديدة!
ــاعدة مواطنه  ــع مالكوم مبس ــام واحد فقط وض بعد ع
ــى طاولة  ــه مجدداً عل ــس، مقترح ــد عضو اجملل جاك ري
ــة الفكرة وإقرارها  ــكو ومتّت مناقش االجتماع في غالس
ــادة (١٤) في قانون كرة القدم.. ثم جرى عليها  لتصبح امل
تعديل الحق، ففي البدء كان خط مسافة االثنتي عشرة 
ــع الالعب  ياردة ميتد على عرض امللعب كله وكان في وس
ــى هذا اخلط وله  ــع الكرة في أية نقطة عل ــذ أن يض املنف
ــددها مباشرة نحو املرمى، كما  خيار أن يدحرجها أو يس
أن في وسع احلارس أن يتقدم ملالقاته ملسافة ست ياردات 

من خط املرمى!
ــي طبيعة  ــول الكبير ف ــذا التح ــف ماكلوم به ــم يكت ل
ــام ١٩٠٢ حتديد نقطة اجلزاء كما متّ  ــة، وإمنا اقترح ع اللعب
ــرة ياردة،  وضع حدود منطقة اجلزاء فأصبحت ثماني عش
وبعد ثالث سنوات أجيز تعديل آخر وهو أال يتحرك احلارس 

من خط املرمى قبل حلظة التنفيذ!!
ــك من فصول امليلودراما  ــلم حياة مالكوم بعد ذل لم تس
ــية، فلقد انصرف متاماً عن عمل األسرة وشؤونها  القاس
ــي كارلو،  ــب القمار في مونت ــني أدمن لع دَ ثروتها ح ــدّ وب
ــانت مارك..  ــاً عام ١٩٣٢ ودُفن في مقبرة س وتوفي مفلس
ــداً، ففي عام ١٩٩٧  ــرة القدم بقي خال ــن ما قدمه لك لك
تعرضت املساحة اخلضراء احمليطة بقبره إلى خطر امتداد 
ــدة لهذه  وا بش ــر أن أهل البلدة تصدّ ــاريع البناء، غي مش
ــاريع، ومازال التمثال النصفي ملاكلوم قائماً كداللة  املش
على روعة ما أجنز..  قبل أيام فقط، كتب روبرت وهو حفيد 
ــاالً في صحيفة (صاندي تاميز)  الراحل ويليام ماكلوم مق
ّق عنه ذهن  ــث يعمل محرراً: (ركلة اجلزاء اختراع تفتـ حي
ــزارة األهداف، لكن ذكراه  ــباكه غ حارس مرمى أثخنت ش
ــيان، فهو مازال بطل العرض  ــتعصي اآلن على النس تس

األول كلما جاء ذكر الركلة املرعبة)!!
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متابعة / البينة الجديدة
ــأن  ــة،  ب ــادر مطلع ــادت مص أف
ــي األصل احملترف  الالعب العراق
«أمني الدخيل» ال يفكر بتمثيل 
ــاً،  حالي ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــيرة إلى أن جهوده وتركيزه  مش
ــه حالياً نحو  ــه تتج واهتمامات

متثيل منتخب بلجيكا .
ــم  رغ ــه  إن ــادر،    املص ــت  وقال
ــني الدخيل من  ــع أم ــة م احملاول
قبل مستشار رئيس الوزراء اياد 
ــان عبر عمة الالعب العداءة  بني
العراقية السابقة دينا  الدولية 
ــاوالت باءت  ــن احمل ــعدون لك س
ــل على  ــر الدخي ــل وأص بالفش

موقفه.
ــاوالت لم تقتصر  وأضاف، أن احمل
ــت احملاولة  ــان، بل كان ــى بني عل
معه من قبل احتاد الكرة احلالي 
ــد اتصل  ــب، وق ــدرب املنتخ وم
ــوس  املنتخب خيس ــدرب  به م
ــخصيات عراقية  ــاس وش كاس

واصدقاء ايضاً.
وبني أن عائلة الدخيل تريد منه 
أن  ميثل منتخب العراق الوطني 

لكرة القدم، لكن الالعب يفكر 
صر  بتمثيل منتخب بلجيكا ومُ

على موقفه . 
ــب  الالع ــوظ  حظ ان  ــاف  واض
ــكا  بلجي ــب  منتخ ــل  بتمثي
ــون االحتاد  ــرة جدا، ك باتت كبي
ــى  عل اآلن  ــل  يعم ــي  البلجيك
ــرة  ــد للك ــل جدي ــة جي صناع
ــن  ــة بعد تقدم الس البلجيكي

لدى اجليل الذهبي . 
ــوة تكثفت صوب  يذكر أن الدع
ــيما بعد مشاركته  الدخيل س
ــه  نادي ــع  م ــي  أساس ــكل  بش
احلالي بيرنلي اإلجنليزي وتقدميه 
أداء جيداً في اولى مبارياته وهو 

ابن الـ ١٩ ربيعاً .
االجنليزي،  «بيرنلي»  نادي  وأعلن 
ــون الثاني اجلاري،  منتصف كان
عن التعاقد مع الالعب العراقي 
ــدة  أن م ــني  وب ــل،  الدخي ــني  أم
ــنوات  ــد تصل إلى ثالث س العق
ونصف، لتمثيل الفريق األول في 
ــى االجنليزي،  ــة االول دوري الدرج
ــت ترودين  قادما من نادي فينس

البلجيكي.

متابعة / البينة الجديدة
سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام 
ــييداد في مباراة جمعتهما،  ضيفه ريال سوس
ــباني لكرة  ضمن املرحلة الـ١٩ من الدوري اإلس
ــال مدريد في  ــاوالت ري ــلت كل مح القدم.وفش
خطف هدف االنتصار من املباراة، ليفقد النادي 
ــه على  ــي صراع ــني ف ــني ثمينت ــي نقطت امللك
ــي ريال مدريد  ــدوري. وبهذا التعادل، بق لقب ال
ــباني  ــدوري اإلس ــدول ترتيب ال ــة ج ــي وصاف ف
ــاط عن املتصدر  ــد ٤٢ نقطة، بفارق ٥ نق برصي
ــلونة، بينما يحتل ريال سوسييداد املركز  برش
ــا أتلتيكو مدريد  ــد ٣٩ نقطة. أم ــث برصي الثال
ــر املؤهل إلى دوري  ــزز مركزه الرابع األخي فقد ع
ــل، وذلك بفوزه على  ــم املقب أبطال أوروبا املوس
مضيفه أوساسونا ١-٠ األحد في املرحلة الـ١٩ 
ــرة القدم.ودخل فريق  ــباني لك من الدوري اإلس

ــيميوني اللقاء  ــو س ــي دييغ ــدرب األرجنتين امل
ــبوع  ــه في منتصف األس ــى خلفية خروج عل
ــن الدور ربع  ــدود ريال مدريد م ــى يد جاره الل عل
ــابقة الكأس باخلسارة أمامه ١-٣  النهائي ملس

بعد التمديد في لقاء كان متقدما خالله حتى 
ــت الفرصة متاحة متاما أمام  الدقيقة ٧٩. وكان
ــتعيد معنوياته على حساب  أتلتيكو كي يس
أوساسونا الذي خسر مبارياته الثماني األخيرة 
ــز على األخير منذ  ــادي العاصمة ولم يف أمام ن
ــاقة  ــر ٢٠١٤. وجنح أتلتيكو بعد مباراة ش فبراي
ــوز عليه  ــى مضيفه والف ــي جتديد تفوقه عل ف
ــاول نيغيس  ــعة تواليا بفضل س للمرة التاس
ــجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة  الذي س

٧٤ بعد متريرة من األرجنتيني رودريغو دي بول.
وبفوزه العاشر للموسم، ضمن أتلتيكو البقاء 
ــع بفارق ثالث نقاط عن مالحقه  في املركز الراب
فياريال الذي يختتم املرحلة االثنني ضد ضيفه 
ــونا عند  رايو فايكانو، فيما جتمد رصيد أوساس
ــه الهزمية  ــابع بتلقي ــة في املركز الس ٢٨ نقط

السابعة للموسم.

متابعة / البينة الجديدة
ــباب العراقي  ــادل منتخب الش تع
ــدف لكل  ــره األردني به ــام نظي أم
ــي أقيمت  ــاراةِ الت ــا، في املب منهم
ــن  ضم ــكي  افرينس ــبِ  ملع ــي  ف
املعسكر التدريبي املقام في مدينةِ 
ــتعداداً لنهائياتِ كأس  أنطاليا اس
ــباب التي تستضيفها  ــيا للش آس
آذار  ــن  م األول  ــي  ف ــتان  أوزبكس
ــهد شوط املباراة األول  املقبل .  وش
ــني املنتخبني، مع أفضلية  تكافؤاً ب
ــان، حيث  ــي بعض األحي عراقية ف
ــي بإنهاءِ هذا  جنح املنتخب العراق
الشوط بهدف مقابل ال شيء، جاء 
ــكنها في  ــن طريق كرة ثابتة أس ع
الشباكِ األردنية حيدر عبد الكرمي. 

ــي بكر املنتخب  ــوطِ الثان وفي الش
ــي بالتعديل عن طريق محمد  األردن

ــةِ األولى عن  ــي الدقيق ــزمي ف ــو ه أب
طريق ركلة جزاء احتسبها احلكم 
ــك تراجع املنتخب  ــي، بعد ذل الترك
ــة،  ــه الدفاعي ــى مناطق ــي إل األردن
أن  ــي  العراق ــب  املنتخ كاد  ــث  حي

يتقدم عدة مرات لوال براعة احلارس 
ــض  بع ــة  إضاع ــك  وكذل ــي،  األردن
العراقي حالت  ــب  الفرص للمنتخ
ــدم مجددًا، بعد ذلك أطلق  دون التق
لتنتهي  ــه،  ــاراة صفارت املب ــم  حك

املباراة بتعادل املنتخبني. 
يذكر أن منتخب الشباب تعادل مع 
ــال أهداف،  ــتان ب منتخبِ طاجكس
ــني  بهدف ــتان  قيرغس ــى  عل ــاز  وف

لهدف، وتعادل مع األردن سلبياً.
ــد جميع تلك  ــن املؤمل أن تتواج وم
ــي واجهها املنتخب  املنتخبات الت
ــيا  ــي نهائياتِ كأس آس العراقي ف
ــذا  ه ــتان،  أوزبكس ــي  ف ــة  املقبل
ــه  مبارات ــا  منتخبن ــيخوض  وس
ــكر  الرابعة واألخيرة في هذا املعس
أمام نادي Rapperswil  السويسري 

اليوم الثالثاء.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة التعامالت  ــي بداي ــط ف ــعار النف ــزت أس قف
ــة بتوترات في  ــس االثنني، مدعوم ــيوية ام اآلس
ــوم بطائرات  ــاب هج ــط في أعق ــرق األوس الش
مسيرة في إيران وتعهد بكني في مطلع األسبوع 
بتعزيز تعافي االستهالك الذي سيدعم الطلب 
ــت العقود اآلجلة خلام برنت  على الوقود. ارتفع
٥٤ سنتا أو ٠٫٦ في املئة إلى ٨٧٫٢٠ دوالر للبرميل 
ــت غرينتش، في  ــاعة ٠١:١٥ بتوقي بحلول الس
ــيط  ــاس الوس ــرب تكس ــام غ ــجل خ حني س
ــنتا  األمريكي ٨٠٫٢٢ دوالر للبرميل مرتفعا ٥٤ س

أو ٠٫٧ باملئة.
إن  ــد  ــس األح اول أم ــي  ــؤول أمريك ــال مس وق
ــدو على  ــؤولة على ما يب ــي املس ــرائيل» ه «إس
الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري 

في إيران.

وقال مسؤول في مجال النفط إن أي تصعيد في 
إيران ميكن أن يعطل تدفق النفط اخلام.

ومن غير املرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان 
ــيا،  ــدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روس املص
ــتهم  ــك+ بتعديل سياس ــم أوب املعروفون باس
ــط عندما يعقدون اجتماعا  احلالية إلنتاج النف

افتراضيا في األول من فبراير.
ــاع صادرات  ــرات على ارتف ــع ذلك، فإن املؤش وم
ــى البلطيق في أوائل  ــيا عل اخلام من موانئ روس
ــببت في تكبد برنت وغرب تكساس  فبراير تس
ــيط األمريكي أول خسارة أسبوعية لهما  الوس

في ثالثة أسابيع األسبوع املاضي.
ــة   ــون الصيني ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــرت هيئ وذك
ــبت املاضي  أن مجلس الوزراء الصيني قال  الس
ــيعزز انتعاش االستهالك باعتباره احملرك  إنه س

الرئيسي لالقتصاد وتعزيز الواردات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــر»، وهي مجموعة املرتزقة  ــنوات، ظلت «فاغن على مدى س
ــها رجل األعمال يفغيني بريغوجني،  ــية التي أسس الروس
ــرت النخبة احلاكمة وجودها ذاته.  بعيدة عن األضواء، وأنك
ــي ألوكرانيا، بدأت تقوم بدور متزايد  ولكن خالل الغزو الروس
األهمية في ساحة املعركة. وقد مت منح بعض مقاتليها، مبا 

في ذلك املدانني السابقني، أرفع امليداليات في روسيا.
ــي  ــافر الرئيس الروس ــام ٢٠٢٢، س ــوم األخير من ع ــي الي ف
فالدميير بوتني إلى جنوب البالد ملنح أرفع امليداليات في البالد 
ــا. وكان أحدهم  ــن قاتلوا في أوكراني ــاط واجلنود الذي للضب
ــابا ملتحيا في حالة من اإلنهاك، يرتدي زيا مختلفا عن  ش

بقية اجملموعة.
من هو مؤسس مجموعة املرتزقة الروس فاغنر؟

ــن جتنيد  ــية ع ــة فاغنر الروس ــع رئيس مجموع ــف داف كي
السجناء للقتال في أوكرانيا؟

ــجني يُدعى ذلك الشاب امللتحي أيكوم  واحد من ٤٠ ألف س
ــة، وكان قد  ــون القتالي ــجعي الفن ــن مش ــباريان، وم غاس
ــرين األول من عام ٢٠١٩  ــي القبض عليه في أكتوبر/ تش ألق
ــية  ــرقة في مقهى بالعاصمة الروس ــة محاولة الس بتهم
ــجن  ــهر بالس كم عليه بعد ذلك ببضعة أش ــكو وحُ موس
ملدة ٧ سنوات. ولكن في ديسمبر/كانون األول املاضي، ظهر 

ــريط فيديو على إحدى قنوات مجموعة  ــبريان في ش غاس
ــازان وإنه  ــجن في مدينة ري ــال إنه غادر الس ــر حيث ق فاغن
ــدا من ٤٠ ألف  ــباريان واح ــل في أوكرانيا. وأصبح غاس يقات
ــات املتحدة،  ــابق، وفقا لتقديرات الوالي ــي س ــجني روس س
ــا إلى جنب مع  ــم يقاتلون جنب ــرين في أوكرانيا. وه منتش
ــة فاغنر.  ــن مجموعة مرتزق ــد عادي م ــرة آالف متعاق عش
وقالت صحيفة واشنطن بوست األمريكية إن هذا التقييم 
ــيا  يطابق البيانات التي جمعتها اجملموعة احلقوقية «روس
خلف القضبان»، والتي تتابع مشاركة السجناء في احلرب. 
ــس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجني، قد قام  وكان مؤس
ــي الصيف املاضي  ــية ف ــجون الروس بجولة جتنيد في الس
حيث تعهد بسجل جنائي نظيف للمدانني الذين انضموا 
إلى منظمته وشاركوا في حرب روسيا في أوكرانيا. واتضح 
ــى أخطر األماكن  ــلوا إل ــا بعد أن هؤالء الرجال قد أرس فيم

على خط املواجهة، وأن الكثيرين منهم قد قتلوا.

وكاالت / البينة الجديدة
تعرضت شاحنات تبريد حلظة دخولها احلدود السورية 
قادمة من العراق، إلى قصف من طائرات مسيرة مساء  
ــب ما قال  أمس االول األحد، مما أدى إلى تدميرها، بحس

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
ــاحنات تبريد دخلت املنطقة  وفقاً للمصادر، فإن ٦ ش
ــتهدافها في قرية  ــراق، قبل أن يتم اس ــة من الع قادم

الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور.  
ــاحنات في  ــت أن الش ــد رجح ــادر، فق ــب املص بحس
ــلحة متطورة  ــل منظومات وأس ــال كانت حتم البوكم

ــرت من منفذ حدود  ــيات اإليرانية، وقد عب إلى امليليش
ــيطر عليه  ــذي تس ــكك) ال ــمي (منفذ الس ــر رس غي
ــي، وقصفتها الطائرات مبجرد  كتائب حزب اهللا العراق
ــر املرصد رامي  ــة.     وقال مدي ــدود العراقي ــا احل عبوره
ــد الرحمن إن قافلتني مماثلتني على األقل، قد دخلتا   عب
ــبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في  خالل هذا األس
ــلحة متطورة»  ــن، مرجحاً نقلهما «أس ــة امليادي مدين
ــران.     وتتعرض املنطقة  ــى مجموعات موالية لطه إل
ــة، تطال حتديداً حتركات  بني احلني واآلخر لضربات مماثل

جملموعات موالية لطهران.

وكاالت / البينة الجديدة
ــارات القوية التي  ــات االنفج ــزال تداعي ال ت
ــة قبل أيام،  ــان اإليراني ــزّت مدينة أصفه ه

مستهدفة مصنعاً عسكرياً، مستمرة.
ــذ اإلعالن عن  ــد والرد من ــم يتوقف الص فل
ــرائيل  ــوم، وبينما اتهمت طهران إس الهج
ــالم أميركية عن  ــائل إع ثت وس ــاً، حتدّ علن

مشاركة واشنطن بالعملية.
ــى البنتاغون متاما  ــام هذه التطورات، نف أم
ــرائيل تقف على  ــك التقارير، وأكد أن إس تل
ــوم، إال أن األمور لم تقف  ما يبدو وراء الهج
ــت أوكرانيا خط  ــذا احلد، حيث دخل عند ه

األزمة.
تغريدة أثارت شكوكاً

ــودوالك،  ــو ب ــدة مليخايل ــارت تغري ــد أث فق
ــي  األوكران ــس  الرئي ــب  مكت ــار  مستش
فولودميير زيلينسكي، شكوك طهران حول 
احتمال مشاركة أوكرانيا في الهجوم الذي 

استهدف املصنع في أصفهان.

ــى القصف  ــي تعليقه عل ــال بودوالك ف وق
ــكري اإليراني،  الذي تعرض له املوقع العس
ــت وال يطاق،  ــرب ممي ــق احل ــراً أن منط معتب
ــني معه على  ــرب واملتواطئ ــر أمير احل ويجب

التعويض، وفق قوله.
ــي إيران  ــار الليلي ف ــاف أن االنفج كما أض
ــتهدف إنتاج الطائرات بدون طيار  الذي اس
ــبق أن  ــط. س ــي النف ــخ ومصاف والصواري

حذرت أوكرانيا بشأنه.
أيران توجه رسالة ألوكرانيا

ــكل فوري،  ــرد اإليراني بش ــي بعدها ال ليأت
ــي اإليراني  ــس األمن القوم ــث رأى مجل حي
ــة احلكومة األوكرانية تبرئة  أن عدم محاول
ــريكة في الضربة  ــاحتها يؤكد أنها ش س

التي نفذتها إسرائيل. 
ــني، أوكرانيا  ــس االثن ر اجمللس، ام ــذّ كما ح
ــاركتها في القصف الذي  من احتمال مش
ــبتاملاضي ،  ــاء الس ــرائيل، مس ــه إس نفذت
والذي استهدف موقعاً عسكرياً مبحافظة 

أصفهان بـ٣ طائرات مسيرة، وفقا ملا نقلته 
ــوز» التابعة له بتغريدة  وكالة أنباء «نور ني

عبر تويتر.
ــار  مستش ــدة  تغري أن  ــر  اعتب ــك  كذل

ــاركة  ــارت إلى مش ــي أش ــكي الت زيلينس
ــران، مع األخذ في  كييف في العمل ضد إي
ــن مزاعم مماثلة من قبل  االعتبار التعبير ع
ــمية في إسرائيل،  ــبه الرس السلطات ش
ــل  ــف وت ــتراتيجية كيي ــن اس ــف ع تكش
ــن إيران، وفق  ــتركة في تهديد أم أبيب املش

التغريدة.
ــن حكومة  ــم تعل ــي حال ل ــاف أنه ف وأض
ــميا تبرئتها، فيجب عليها أن  أوكرانيا رس
ــتعدة لقبول عواقب هذا املوقف  تكون مس

غير املسؤول.
ــكو وضربة  ــيرات إيرانية داعمة ل موس مس

أصفهان
ــيد املوقف في  ــى أن التوتر كان س ــار إل يش
ــهر  العالقات بني إيران وأوكرانيا خالل األش
املاضية، على خلفية تزويد طهران موسكو 
بطائرات مسيرة ملساعدتها في عملياتها 
ــب كييف  ــا أثار غض ــا، وهو م ــي أوكراني ف

وانتقادات الغرب.
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وكاالت / البينة الجديدة
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، 
بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي، 
ــه بصاروخ  ــر بوتني، هدد بقتل فالدميي
ــتثنائية»  ــالل مكاملة هاتفية «اس خ
ــون  قبل غزو أوكرانيا. وأوضح جونس
ــي  ــم وثائق ــي فيل ــي» ف لـ»بي.بي.س
ــرب» يعرض  ــوان «بوتني ضد الغ بعن
ــي مرحلة ما  ــد هددني ف ــا، «لق قريب
ــس، ال أريد  ــة)، وقال <بوري (من املكامل
ــتغرق  أن أؤذيك، لكن بصاروخ، لن يس
ــيء  األمر أكثر من دقيقة واحدة أو ش
ــون  من هذا القبيل>». وأضاف جونس
ــالل النبرة الهادئة  «أعتقد أنه من خ
ــا، ونوع  ــي كان يتحدث به ــي الت الت
ــدا أنه ميتلكه،  ــن االنفصال الذي ب م
ــط محاوالتي حلمله  ــي فق كان مياش
ــار موقع الـ»بي. على التفاوض». وأش

ــتحالة معرفة ما  ــي» إلى اس بي.س
ــني جادا في تهديده خالل  إذا كان بوت
ــتغرقت وقتا طويال.  املقابلة التي اس
ــم  الدع ــول  ح ــدور  ي ــث  احلدي وكان 
ــيا  االفتراضي للناتو على حدود روس
ــال  ــا. وق ــزو أوكراني ــني غ ــرر بوت إذا ق
جونسون في الفيلم الوثائقي إنه لم 
يعتبر تعليقات بوتني تهديدا. ومضى 
ــدي الرئيس  ــر مؤي ــح أحد أكب ليصب
ــكي وزار  األوكراني فولودميير زيلينس
ــن منصب  ــتقالته م كييف منذ اس

رئيس الوزراء.
ــي  ــوزراء البريطان ــس ال ــى رئي والتق
ــكي خالل زيارة  ــابق مع زيلينس الس
ــابق من هذا  ــف في وقت س إلى كيي
ــث رحلة يقوم بها  ــهر - وهي ثال الش
منذ بدء حرب بوتني على أوكرانيا في 

فبراير املاضي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــابق،  قال النجل األكبر للرئيس البرازيلي الس
ــد ال يعود إلى  ــده ق ــونارو، إن وال ــر بولس جايي
البالد نهائيا، وفقا ملا ذكرت صحيفة «التاميز» 
ــونارو احملاكمة  ــة. وقد يواجه بولس البريطاني
في بالده حال عودته من الواليات املتحدة التي 
ــرة بعد انتهاء فترة واليته  ــافر إليها مباش س

الرئاسية.
ــابق قد  ــار الرئيس الس ــن أنص وكان اآلالف م
ــن كانون الثاني  مبنى  اقتحموا في الثامن م
ــة  واحملكم ــي  الرئاس ــر  والقص ــرس  الكونغ
ــا، مطالبني بحدوث انقالب  العليا في برازيلي

عسكري.
ــس  ــي، لوي ــي احلال ــس البرازيل ــد الرئي وتعه
ــة املتورطني  ــيلفا، بإحال ــيو لوال دا س إيناس
ــد أن حطم  ــف للعدالة بع ــال العن ــي أعم ف
املتظاهرون النوافذ واألثاث ودمروا أعماال فنية 

وسرقوا بنادق وقطعا أثرية.
وتولى الرئيس اليساري لوال منصبه في األول 
ــية  ــن يناير بعد فوزه في االنتخابات الرئاس م
ــر املاضي بفارق ضئيل  التي أجريت في أكتوب
ــى  ــوم عل ــوال بالل ــى ل ــونارو. وألق ــن بولس ع
ــارة أنصاره بعد  ــا) في إث ــونارو (٦٧ عامً بولس
ــاس لها بشأن  حملة من «املزاعم التي ال أس

تزوير االنتخابات».
ــاعة من  ــث طار قبل ٤٨ س ــن فلوريدا، حي وم
انتهاء فترة رئاسته، رفض بولسونارو االتهام، 
ــلمية دميقراطية لكن  وقال إن املظاهرات الس

اقتحام املباني احلكومية ميثل جتاوزا.
ــأن قرار والده بالعودة إلى البالد، قال ابنه  وبش
ــونارو، للصحفيني:  بولس السيناتور، فالفيو 
ــتغرق ستة  ا، وقد األمر يس «قد يكون ذلك غدً
أشهر، ورمبا يقرر عدم العودة بشكل نهائي».

ــونارو، البالغ من العمر  ــاف فالفيو بولس وأض
٤١ عاما: «إنه يستجم في إجازة يا رفاق.. ألم 

يسبق لكم أن سافرمت لقضاء لعطلة؟».
ــابق، حاليا في  ــس اليميني الس ويقيم الرئي
ــل فنون  ــه مقات ــدا ميلك ــة فلوري ــزل بوالي من
ــيه ألدو دا  ــة البرازيلي، خوس ــال اخملتلط القت
ــيلفا أوليفيرا. وقد أثارت العطلة الطويلة  س
ــدل والتعليقات  ــر من اجل ــونارو الكثي لبولس
ــائل التواصل االجتماعي،  الطريفة على وس
ــى  ــرت له صور هو يتمش خاصة بعد أن انتش
لوحده على غير هدى في أحد مراكز التسوق، 
ــة إلى صور له وهو يتناول الطعام في  باإلضاف
ــريعة دون أن يكون برفقته  مطعم وجبات س
ــونارو أن والده «هادئ  ــد. ويرى فالفيو بولس أح
للغاية»، ويتابع ما كان يحدث في بالده «بضمير 
مرتاح»، مضيفا: «لقد بذل قصارى جهده من 
ــبوع املاضي عادت  ــل». وفي األس أجل البرازي
السيدة األولى السابقة، ميشيل بولسونارو، 
ــير عودتها  (٤٠ عاما) إلى البرازيل. وجرى تفس
على أنه من أجل البقاء مع ابنتها الذي رجعت 
إلى فصول الدراسة في العاصمة برازيليا. من 
ــرطة البرازيلية حتقق مع  جانب آخر، فإن الش
ابن شقيق الرئيس السابق، ليوناردو رودريغيز 
دي جيسوس، الذي نشر فيديو وصورًا ألحداث 
ــن كانون  ــي الثامن م ــي وقعت ف ــف الت العن

الثاني اجلاري.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب أردوغان  ــار الرئيس التركي رجب طي أش
إلى أن أنقرة رمبا توافق على انضمام فنلندا 
ــي «الناتو»، من  ــمال األطلس إلى حلف ش
ــل من جانب  ــى طلب مماث ــة عل دون املوافق

السويد.
ــليم  ــويد تس ــان رفض الس ــد أردوغ وانتق
عشرات األشخاص الذين تقول تركيا إنهم 

على عالقة مبجموعات كردية مسلحة.
ــم مصممني على االنضمام  وقال: «إذا كنت
ــؤالء اإلرهابيني  ــوف تعيدون ه ــو، فس للنات

إلينا».
ــي بعد أيام  ــات الرئيس الترك وتأتي تعليق
ــأن طلب السويد  على تعليق محادثات بش
ــف، على خلفية  ــدا االنضمام للحل وفنلن
ــلة من املظاهرات املثيرة للجدل في  سلس

ــا مظاهرة أحرقت  ــتوكهولم، ومن بينه س
ــفارة  ــن القرآن أمام الس ــخة م خاللها نس

التركية.
ما هو حلف الناتو وما التغيرات التي طرأت 
ــيا ألوكرانيا؟كما انتقد  عليه بعد غزو روس
ــويديون املظاهرات، لكنهم  ــؤولون س مس

دافعوا عن قوانني حرية التعبير في البلد.
ــويد  ــخة من املصحف في الس ــراق نس إح

يثير إدانات عربية وإسالمية
وبعد عقود من تبني سياسة عدم االنحياز 
العسكري، تقدمت السويد وفنلندا بطلب 
ــي، ردا على  ــو العام املاض ــام للنات لالنضم

الغزو الروسي ألوكرانيا.
ــاء الناتو على  ــب أن يوافق جميع أعض ويج
طلبيهما، لكن تركيا واجملر رفضتا التصديق 

على هذه اخلطوة حتى اآلن.

ــى أن تركيا  ــي خطابه إل ــح أردوغان ف وأوض
ــدم ردا مختلفا فيما يتعلق بطلب  رمبا «تق
ــتصاب  ــويد س ــدا»، مضيفا أن «الس فنلن

بالصدمة».
ــويد قائمة  ــال أردوغان «لقد قدمنا للس وق
ــلموا  ــا لهم أن يس ــخصا، وقلن ـــ١٢٠ ش ب
ــليمهم،  هؤالء اإلرهابيني... إذا لم تقم بتس

فآسف لذلك».
ويوجد في السويد عدد من األكراد املغتربني 
ــدو أن  ــي فنلندا. ويب ــني ف ــن املقيم أكبر م
ــول االنضمام إلى  ــع أنقرة ح ــا م محادثاته

الناتو محتدمة.
ــها  ــويد إلى النأي بنفس ــت تركيا الس ودع
عن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره 
ــاد األوروبي  ــات املتحدة واالحت ــا والوالي تركي

«جماعة إرهابية».

وأدانت العديد من الدول العربية واإلسالمية 
حرق املصحف.

ــويد على تعديل  وردا على ذلك، وافقت الس
ــاء قوانني أكثر  ــتوري يسمح لها بإنش دس
ــا  ــت به ــاب طالب ــة اإلره ــة ملكافح صرام

تركيا.
ــدا أيضا حظرا على  ــويد وفنلن ورفعت الس
ــكرية لتركيا، فرض بعد  بيع املعدات العس
ــوريا في  ــكري ألنقرة في س التدخل العس

عام ٢٠١٩.
ــويد بشدة بسبب  لكن تركيا انتقدت الس
ــتوكهولم، مبا  االحتجاجات األخيرة في س
ــة دعم كردية  ــك احتجاجات جملموع في ذل

علقت دمية ألردوغان على عمود اإلنارة.
ــي، قال  ــهر احلال ــابق من الش وفي وقت س
ــان إن االنتخابات التركية قد جترى في  أردوغ

١٤ مايو/أيار.
ــويد أال تتوقع دعم تركيا  أردوغان: على الس
ــو بعد حرق  ــب انضمامها حللف النات لطل

املصحف
ــويد إلى  ــا انضمام الس ــل تركي ــاذا تعط مل

الناتو؟ - في اإلندبندنت
ــار وزير خارجية فنلندا  ومنذ ذلك احلني، أش
بيكا هافيستو إلى أن «الضغط» املصاحب 
ــبب في «احتدام»  لالنتخابات املرتقبة تس
ــات  ــا، وأن املفاوض ــل تركي ــات داخ املناقش

يجب أن تتوقف مؤقتا.
وشدد الدبلوماسي أيضا على أن بالده يجب 
أن تنضم في نفس الوقت الذي تنضم فيه 
ــل تراجعا عن اقتراحه  ــويد، وهو ما ميث الس
السابق بأن فنلندا قد تضطر إلى االنضمام 

دون انتظار البت في طلب ستوكهولم.

وكاالت / البينة الجديدة 
ــالن  إع ــا  تركي ــي  ف ــون  الناخب ــب  يترق
ــي «الطاولة  ــف احلزبي السداس التحال
ــات  لالنتخاب ــحه  مرش ــية»،  السداس
ــة الرئيس رجب طيب  الرئاسية ملنافس
أردوغان، وسط تداول ٤ أسماء للترشح، 
ــعب اجلمهوري  ــزب الش ــا زعيم ح أبرزه

املعارض، كمال كليجدار أوغلو.
ــر إعالن  ــاش حول تأخ ــار النق ــا يث وفيم
ــية»، واملعروف  أحزاب «الطاولة السداس
كذلك باسم «حتالف األمة»، ملرشحهم 
الرئاسي، يقول احمللل السياسي التركي 

ــوز  ــكاي ني ــع «س ــو، ملوق ــوت أوغل تورغ
ــم  ــاك خالفات حول االس ــة» إن هن عربي
ــم املرشح  املطروح، في حني يُتوقع حس
الرئاسي خالل األسبوع األول من فبراير.

يضم التحالف السداسي حزب الشعب 
اجلمهوري بقيادة كمال كيليجدار أوغلو، 
وحزب الدميقراطية والتقدم بقيادة علي 
ــادة  ــي بقي ــزب الدميقراط ــان، واحل باباج
جولتكني أويسال، وحزب السعادة بقيادة 
ــتقبل  ــوال أوغلو، وحزب املس متيل كارام
ــزب اخلير  ــو، وح ــد داود أوغل ــادة أحم بقي

بقيادة ميرال أكشنر.

ــادة احلزبيون ٢٦ كانون  اجتمع هؤالء الق
ــأن  ــث التوافق بش ــاري، لبح ــي اجل الثان
ــف  ــة التحال ــي، وخط الرئاس ــح  املرش
ــة املقررة ١٤  ــم االنتخابات البرملاني حلس

مايس املقبل بالتزامن مع الرئاسية.
ــيتم اإلعالن  صرح قادة التحالف بأنه س
ــي األسبوع األول من  عن املرشح الرئاس

شباط.
٤ أسماء للرئاسة

ــة اخلالفات بني  ــدى احلديث عن طبيع ول
ــف، أوضح كاراموال  مكونات هذا التحال
ــة حزب  ــع لدعم رئيس ــا ترج ــو أنه أوغل

ــماء عمدة  ــنر، ألس ــرال آكش ــد، مي اجلي
ــعب  الش ــزب  بح ــادي  القي ــطنبول  إس
ــو، اخلصم  ــام أوغل ــرم إم ــوري أك اجلمه
ــي األبرز ألردوغان، وعمدة أنقرة  السياس

منصور يافاش.
ــة قانونية؛ حيث  ــرم أوغلو أزم وواجه أك
ــمبر  ــة في ديس ــة تركي ــت محكم قض
املاضي بسجنه ٣١ شهرا، بينما يشكل 
ترشح يافاش ذي اخللفية القومية، أزمة 
ــام األكراد داخل  ــؤدي إلى إحج ألنه قد ي
تركيا عن انتخاب مرشح قومي، حسب 
احمللل التركي. ورغم إعطاء ميرال آكشنر 

ــح كمال كليجدار  الضوء األخضر لترش
ــية، فإنها  ــو، في االنتخابات الرئاس أوغل
عادت وطرحت اسم نائب حزب الشعب 
ــي  البرملان ــطنبول،  إس ــي  ف ــوري  اجلمه
ــق ما  ــي، وف ــان كيسيش ــابق إيله الس

نقلته وسائل إعالم تركية.
املرشح األبرز والشروط

ــبق  س ــا  م أن  ــو،  أوغل ــاال  كارام ــرى  ي
ــف الطاولة  ــى حتال ــة عل ــي بضبابي يلق
السداسية حول مرشحه الرئاسي، لكن 
األقرب حتى اآلن هو زعيم حزب الشعب 

اجلمهوري كمال كليجدار أوغلو.
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ــعرباف  ــس الش ــرّس مجل ك
ــف  نص ــه  ندوت ــي  الثقاف
الشهرية التي عقدها مساء 
االول/  ــون  كان  /٩ ــة  اجلمع
ــتذكار جوانب من  ٢٠٢٢ الس
ــي  ــية ف ــخرية السياس الس
العراقي  ــاعرين  الش ــعار  اش
العامية  ــاعر  احمد مطر وش
ــد فؤاد  ــري الراحل احم املص

جنم .
ــر  مق ــي  ف ــدوة  الن ــت  واقيم
ــي الكرادة /  ــس الكائن ف اجملل
ــادل العرداوي  خارج وادارها ع
ــر تعريفاً  ــث قدم احملاض ،  حي
ــاعرين  الش ــة  مبكان ــزاً  موج
ــبق  له ان  ــن الذي س املذكوري
ــا يحمل  ــاً عنهم ــف كتاب ال
ــل  ــوان درس وحل ــس العن نف
ــعارهما  ــن اش م ــاذج  من فيه 
املرة عن  بالسخرية  الضاجة 
املشهد السياسي املضطرب 
ــه الواقع العربي   الذي يعيش
ــى  ــت وحت ــنني مض ــذ س من
ــدث  ــا اح ــر مم ــت احلاض الوق
ــعة بني  ــوة واس ــوة بل ه فج
ــة احلاكمة واحملكومني  الطبق
واملغلوبني على  ــحوقني  املس
امرهم من ابناء الوطن العربي 

من دون استثناء ..
واستشهد القريشي بنماذج 
من اشعار احمد مطر املقيم 
ــي  ف ــت  مض ــنوات  س ــذ  من
ــة البريطانية / لندن  العاصم
ــرير  ــد على س ــو االن يرق ، وه
ــد ان  فقدبصره  ــفاء بع الش

!!..
ــه ( مفقودات )  ــن قصيدت فم

نختار االتي : 
زار الرئيس املؤمتن 

بعض واليات الوطن 
وحني زار حينا ..

قال لنا :
ــكاواكم بصدق في  هاتوا ش

العلن ..
والتخافوا احداً .. 

فقد مضى ذاك الزمن 
فقال صاحبي : ( حسن) ..

ياسيدي .. اين الرغيف واللنب 
؟

واين تأمني السكن ؟ 
واين توفير املهن؟ 

واين من ..!
ــا  ــر دومن ــدواء للفقي ال ــر  يوف

ثمن..!
ياسيدي ..

لم نرى من ذلك شيئاً ابداً..
قال الرئيس في حزن : 

أحرق ربي جسدي 
أكل هذا حاصل في بلدي ..

ــي  ف ــك  صدق ــى  عل ــكراً  ش
تنبيهنا ياولدي ..

سوف ترى اخلير غداً..!!
ــوء على  ــلط الض ــا س بعده
ــاعر  ــيرة ش ــاة وس ــات حي حمل
ــل احمد فؤاد  ــة الراح العامي

ــتهر هو وزميله  جنم الذي اش
ــيخ امام  الفنان ( الضرير) ش
اللذين كانا يجوبان اجلامعات 
ــات  املصرية وامليادين  والكلي
ــة التحريض التحريض  العام
السياسي  الواقع  على رفض 

ــتذكرين صبر  ــوج ، ومس املع
الغالبة من الشعب ..!

ــاخرة   س ــدة  قصي ــن  فم
ــاعر  للش ــاً  ايض ــهورة  ومش
ــم بالعامية املصرية حتمل  جن

عنوان ( كلب الست) يكشف 
ــط  الوس ــات  تناقض ــا  فيه
ــاوت طبقاته  وتف االجتماعي 

منها :
في الزمالك ..من سنني .. 

وفي حما النيل القدمي 
قصر من عصر اليمني 
ملك وحده أمن احلرمي..
صيتها اكثر م االذان 
يسمعوه املسلمني 

والتتر والتركمان..
والهنود واملنبوذين ..

ست فاقت ع الرجال 
في املقام واالحترام

صيت وشهره وتل مال 
يعني في غاية التمام 

قصرها يعني هي كلمه 
ليها كلمه في احلكومه 

بس ربك جلل حكمه 
قام حرمها من االمومه 

واالمومه طبع ثابت 
جوا حوا من زمان ..

تعمل ايه الست جابت 
( فوكس رومي) له اودان 
فوكس دا عقبال املتك 

عنده دسته خدامني 
ــي  ف ــود  موج ــوش  م ــي  يعن

عيلتك 
شخص زيو اسماعني 

واسماعني ده يبقه واحد 
م اجلماعه التعبانني 

اللي  داخوا في املعاهد 
واملدارس من سنني 

حب يعمل واد فكاكه 
ميشي حبه في الزمالك 

والقيامه والفتاكه 
يرموا  طبعا ع املهالك 

حب يعمل فيها فله 
بعد ماالوظ  بجامته 

اشترى حتة مجله
قول مشي يقره بحكايته 

من حكايات الغرام 
واندماجه في القرايه 
خال مشيه مش متام 

ع اليمني يحدف بعيد 
خطوتني ويروح شمال 
حمله فوكس امن احلديد 

قال ده صيد حالل 
هب نط في كرشه دوغري 
جاب بيجامته حلد ديلها 

اسماعني بدال مايجري 
قال يارجلي .. رجلي مالها ؟ 

بص شاف الدم سايح 
من عاليها ومن واطيها 

وياللي جاي ويلي رايح 
اجمللة مش القيها 

حبه واتلموا الظنايا 
اللي هم البوابني 

ــة والروايه قل لهم دا  واحلكاي
كلب مني ؟

كلب  مني..!؟
الخ القصيدة ...

ــر  احملاض ــى  انه ان  ــد  وبع
ــه  علي ــت  انهال ــه  محاضرت
املداخالت واالستفسارات من 
ــدوة الذين  ــاركني في الن املش
ــدر  ــن: حي ــم كل م كان منه
ــي ، وعامر اجلواهري  الكفيش
ــدس  ــادر ، واملهن ــد اجل ، وفري
ــي  ــور صبح ، والدكت ــد  احم
ناصر ،وعالء الوردي ، والدكتور 
ــم  وهاش ــور  صنگ ــد  محم
ــد  محم ــم  وجاس ــم  احلكي
ــور كرمي مظهر  صالح والدكت
وعبد الوهاب احلمادي واحمد 
حسن حبيب والدكتور صادق 
ــة جبر  احللو وحمدي ــني  ياس

وناجي يوسف وغيرهم.

ــة  لنقاب ــي  الثقاف ــدى  املنت ــف  ضيّ
ــني الفنان الريفي  ــني العراقي الفناني
ــني الالمي في الندوة التي  عبد احلس
ــني  املاضي  واقيمت في  عقدها االثن
مقر النقابة الكائن في مدخل شارع 

الرشيد .
ــي في الندوة  ــتذكر الفنان الالم واس
التي ادارها الزميل الصحفي قحطان 
ــيرته  ــذرات من س ــم جواد ش جاس
ــتينات  ــة التي بدأها نهاية س الفني
ــتهواه الغناء  القرن املاضي حيث اس
ــاطات  ــا دفعه ملتابعة نش الريفي مم
ــعبي  ــي هذا اللون الغنائي الش فنان
ــار بالرغم من معارضة  واسع االنتش
ــار السباب  ــلوكه هذا املس والده س

اجتماعية..!
ــي الولوج  ــوة االولى ف وكانت اخلط
بهذا الفن يوم سجلت له اول اغنية 
ــة وتلفزيون  ــي اذاع ــة وبثت ف ريفي
بغداد بداية ثمانينات القرن املاضي 
ــاعده الن يتعامل مع  ــا س ، وهذا م
ابرز امللحنني في الساحة الغنائية 
امثال : ياسني الشيخلي ، ومحمد 

ــن ، ومحمد نوشي وعلي  عبد احملس
سرحان وجعفر اخلفاف وكرمي هميم 
ــع من  ، وتعاون ايضاً مع طيف واس
ــال  ــة امث ــة العراقي ــعراء االغني ش
ــعراء : جودت التميمي وبشير  الش
العبودي وكاظم اسماعيل الكاطع 

ومحمد احملاويلي  وغيرهم ..
ــر والعرفان  ــتذكر بعني التقدي واس
ــي  ــة الت ــاعدة الفني ــم واملس الدع
ــن الفنان  ــا في البداية م حظي به

 ، ــي  الدراج ــار  اجلب ــد  ــرب عب واملط
وكذلك من املطربني الراحلني داخل 
ــعدي  ــم وس ــر حكي ــن وناص حس
احللي واخرين ..موضحاً ان مسيرته 
ــرن انتجت  ــة نصف ق ــة طيل الفني
ــا ان  ــبق له ــة س ــة (٢٥٠) اغني قراب
قدمها في االذاعة والتلفزيون او في 
ــالت داخل البالد  ــات واحلف املهرجان

وخارجها .
ــة حديثه الى  ــا الالمي في نهاي ودع

ــاء الريفي  ــى واقع الغن ــات ال االلتف
ــيان  ــكو االهمال والنس ــذي يش ال
ــو يعد الغناء  وعدم االهتمام في ه
تتذوقة  ــذي  ال ــع  الواس ــري  اجلماه
ــن دون  ــعب م ــات الش ــة طبق كاف
ــج  ــاد برنام ــك بايج ــتثناء ..وذل اس
ــهري لرعاية  ــبوعي او نصف ش اس
ــوء على  ــليط الض ــذا الفن وتس ه
ــه احدى الفضائيات  مبدعيه تقدم

العراقية الكثيرة..!!

ــدمي الفنان الالمي  ــل احلوار تق وتخل
ــة  الريفي ــة  اغاني ــن  م ــة  مجموع
ــا  معه ــف  تعاط ــي  الت ــجية  الش

اجلمهور.
ــه حوار  ــى ب ــى احملتف ــد ان انه وبع
ــاركني  ــدد من املش ــل معه ع تداخ
ــن كان منهم كل  ــدوة الذي ــي الن ف
ــرداوي ، وعلي ناصر  ــادل الع ــن: ع م

الكناني، وحسني الطائي.

ضيّفت منصة ( فولكلور ) بغداد مدينة االبداع 
االدبي/ اليونسكو الباحث امني قاسم املوسوي 
ــي اصبوحتها التي عقدت صباح اخلميس ٨/  ف

كانون االول/ ٢٠٢٢.
ــروف في  ــد ادبي مع ــوي وهو ناق ــى املوس والق
االصبوحة التي ادارها عادل العرداوي والدكتور 
صادق رحمة محاضرة بعنوان ( الدارمي .. قراءة 
ــتعراضية  وحتليل ) قدم فيها قراءة نقدية واس
ــزل العراقيات) من تاليف  لكتاب ( الدارمي .. غ
الدكتور هاشم العقابي املقيم منذ سنوات في 
ــاس شاعر شعبي ومهتم  بريطانيا وهو باالس
باالدب الشعبي العراقي منذ سبعينات القرن 
ــطور )  ــي ، والكتاب من اصدارات ( دار س املاض
ــام / ٢٠٢٢ والذي هو  ــذا الع ــارع املتنبي له بش
باالساس بحث في اصل وتسمية شعر الدارمي 
ــرات الشعراء  العراقي ، ومناذج غزيرة منه لعش

من املعروفني او اجملهولني رجاالً ونساء..

واستعرض املوسوي فصول الكتاب وهي كثيرة 
ــني جهد مؤلف  ــعبة  التي تب ــعة ومتش وواس
ــعرية  ــاب في جمع مادته والنصوص الش الكت
الشيقة التي اوردها في صفحاته ، وقرأ احملاضر 
ــعر الدارمي سواء مما نشر  ابياتاً مختارة من ش
ــي صفحات كتاب العقابي او من غيرها وهي  ف
ــد عليها  ــرة حيث يعتم ــرة وجميلة ومؤث كثي

الغناء العراقي كركن اساس له 
ومن بني االبيات التي ميكن اختيارها من الدارمي 

على سبيل املثال ال احلصر من بينها:
ياگمر التضويش گوم احزن اوياي 

انته اعله جنم الطاش وانه اعله بلواي 
اتعمن والعباس بسچن يالعيون 

تبچن وهمه اهناه لو شالوا اشلون..؟

*** *
بت بعد بالدالل وموسره بيدي 

الينگطع وابالك روحي ابوريدي ..!
**

الغربه ماتنراد الغربه كربه..
حبل االعدام اتگول خانگ الرگبه...!!

**
اتچبچبً امبمشاي جيتك ونيده 

كلما اگع .. والشوگ يدفعني بيده..!
ــد ان انهى احملاضر محاضرته انهالت عليه  وبع
ــاركني  املش ــن  م ــارات  واالستفس ــالت  املداخ
ــني  ــي االصبوحة الذين منهم كل من : حس ف
ــم العلي وميادة املبارك  اجلاف ورائد عمر وجاس
ــني  ــداد ووداد الزبيدي وحس ــور علي ح والدكت
ــجال الركابي  ومزاحم  ــي  والدكتورة س البيات
التميمي  مفق ياسني ، وغيرهم التي  رد عليها 

املوسوي واوضحها لهم..

يف مقر نقابة الفنانيني يف شارع الرشيد 

امسية حوارية مع املطرب الريفي عبد احلسني الالمي عن مسريته الفنية

يف منصة فولكلور بغداد مدينة اإلبداع األديب

أمني املوسوي حيارض يف موضوع شعر ( الدارمي .. قراءة وحتليل )

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــا اجملالس االدبية  ــرة وعندما جتمعن ــت بالقصي منذ فترة ليس

ــا الفرصة في  ــة) وتتاح لن ــة ( الكاظمي ــي مدين ــة ف والثقافي

ــا ومثقفيها تطرح العديد  ــاورة علمائها واعالمها وأدبائه مح

من االفكار واملقترحات اخلاصة بايجاد آليات جديدة من شأنها 

ــمات احلضارية والتاريخية والدينية والثقافية لهذه  ابراز الس

ــة ذات الثراء الروحي والعمق احلضاري  املدينة العراقية العريق

ــلمني النها تضم  ــة في نفوس املس ــة الدينية املقدس والدالل

ــط الفترة  ــني (ع) منذ أواس ــد االمامني الكاظم ــي ثراها مرق ف

ــب  ــية حتى يوم الناس هذا، واالهم من هذا وهي حس العباس

ــني علي محفوظ)  وصف ابنها العالمة الدكتور الراحل  (حس

فان (الكاظمية اخت بغداد وصنوها ) وهي حقا قوال وفعال كما 

يصفها محفوظ فقد ناقشنا في صيف ٢٠٠٧ ، ونحن ضيوف 

ــتهر  ــرة كاظمية عريقة اش ــة ال اجلواهري وهم اس ــي (تكي ف

ــيوف األصيلة  ــا بصياغة الذهب واجلواهر وصناعة الس افراده

ومن ابرزها املرحوم احلاج عبود اجلواهري الذي كان يعد اخر من 

يصنع السيوف في بغداد بل واخرهم .. نعم كنا مجموعة خيرة 

ــني، تطرقنا إلى كيفية تنضيج  ــن االدباء والفضالء واالعالمي م

فكرة تاسيس نواة ملتحف الكاظمية يضم قاعات عدة حتتوي 

ــاهدا حضاريا  ــات وماثورات هذه املدينة ليكون ش على مقتني

ــخ الكاظمية وتراثها الثر  ــر الفرصة لعرض مالمح من تاري يوف

ــاش وتعددت  ــخن النق ــعب احلديث وس ــذا تش ــق وهك العمي

ــروع احللم.  ــن اجلهة التى تتولى تنفيذ هذا املش املقترحات ع

هل هي : وزارة الثقافة والسياحة واالثار ام الوقف الشيعي ام 

امانة بغداد ام محافظة بغداد ... الخ .. وهكذا . وبعد مرور االيام 

ــوق لوالدة هذا  بقينا نتداول األمر كلما التقينا وكل منا في ش

املتحف .. الى ان الحت في االفق (بارقة) امل اكيدة ان شاء اهللا 

.. فقد اخبرني الصديق العزيز (احلاج فاضل االنباري امني عتبة 

ــروع توسعة  ــبق في حينه  ان مش ــة االس الكاظمية املقدس

ــاق تتضمن اقامة  الصحن الكاظمي اجلارية اآلن على قدم وس

ــيضم  ــة)  يقع بجوار الصحن س ــة الكاظمي ــف للروض (متح

ــار وتأثيث العتبة منذ  ــات مهمة تعود ملراحل بناء واعم مقتني

اقدم العصور حتى اليوم وامانة العتبة متواصلة اآلن في جمع 

ــيجة واقفاص  ــكل أبواب واس تلك املقتنيات التي هي على ش

ــبابيك وبيارق ومنابر وصور فوتغرافية متثل مراحل تاريخية  وش

ــت زيارتنا الدارة  ــد املقدس والكاظمية معا .... كان مر بها املرق

ــاء يوم اخلميس املاضي السابع من شباط /٢٠٠٨  العتبة   مس

ــيخ محمد  ــوظ والدكتور الش ــة محف ــا بصحبة العالم وكن

ــور والدكتور ضياء املولوي واالديب رياض العودة والنحات  املنص

عبد املطلب الطائي والشاعر عامر عزيز االنباري والزميلني علي 

ــل اخرين .. حيث امتد  ــني الدرويش وافاض الكناني وعبد احلس

بنا احلديث طويال الى ايجاد السبل الكفيلة بتنشيط العمل 

االعالمي والصحفي اخلاص بالعتبة وكيفية توزيع املطبوعات 

ــرة (منبر اجلوادين) التي  الثقافية الصادرة عنها ومن بينها نش

تصدر على شكل مجلة وتوزع هي واملطبوعات األخرى (مجانا) 

ــا .. املهم .. اني تيقنت  ــن يطلبها وهي مطبوعة ثرية  مبادته مل

ــذا الرجل املتوقد  ــاج فاضل االنباري ه ــك احلوار مع احل بعد ذل

حماسة واندفاعا من  أن حلم (متحف الكاظمية ) سنلمسه  

في الواقع القريب..

ــول ان  معروضات متحف تكية اجلواهرية  ولتقريب الصورة نق

ــك املتحف املنتظر  ــاس لذل ــي ممكن ان تكون حجر االس احلال

الذي حسب علمنا فان قاعته موجودة في الصحن الكاظمي 

ولكنها مستغلة الغراض اخرى ليس لها عالقة باملتحف ..

عسى ان تكون هذه السطور محركاً للتذكير مبوضوع املباشرة 

بتأسيس املتحف الكاظمي املنتظر..

( عادل ..)

متحف الكاظمية حلم منتظر.. هل سيتحقق؟

نقطة ضوء:

يف جملس الشعرباف الثقايف يف الكرادة

فالح القرييش حيارض عن ( السخرية السياسية عند الشاعرين امحد مطر وامحد فؤاد نجم.)

علي صحن عبدالعزيز 

ــور البعض حجم التعب  قد ال يتص
وطول الوقت الذي يستغرقه لعرض 
إقامة معرض تشكيلي ، من ترتيب 
وإختيار املكان املفضل له ، وكذلك 
توجيه الدعوات إلى املشاركني ، وال 
ــردودات املالية  ــد أن أتطرق إلى امل أري
ــألة تثير الكثير من  له ، فهذه مس
الشجون والتساؤالت ، ولكن دعونا 
ــوة إلى  ــه الدع ــن توجي ــدث ع نتح
ــوره للمعرض  ــرض حض ــر لغ أي وزي

ــور يتم  ــوة احلض ــني أن دع ــي ح ، ف
تسليمها إلى مكتبه ، وال شك بأن 
داخل  ــكيلية  التش املعارض  إقامة 
ــفر  ــة ال يكلف جهداً للس احملافظ
ــه اخلاص  ــن جيب ــرف نفقات م وص
ــمع بأن  ــب ، ولم أرى إو أس هذا جان
ــا بعد عام ٢٠٠٣  ــر للثقافة م أي وزي
ــغ مالية ميكنها أن  قام بتوزيع مبال
ــة امللقاة  ــن األعباء املالي تخفف م
ــي من ضمنها  ــى عاتقهم ، والت عل
ــي املعارض  ــاركة ف دفع مبلغ املش
ــاغ  ــراء اإلصب أو ش  ، ــكيلية  التش
ــفر  ــي تكاليف الس ــل ف ، أو التكف
ــة ،  ــل احملافظ ــى داخ ــل حت والتنق
ــأن جميع هذه  ــة ب ــة املهني ولألمان
ــابق  ــي النظام الس ــور كانت ف األم
ــالم  ــة واإلع ــا وزارة الثقاف تتكفله
حتى وإن كان فيها غرض سياسي ، 
ولكنها إجماالً متثل بالضرورة مدى 
العناية واإلهتمام بالفن التشكيلي 
ــاري  احلض ــه  الوج ــه  ألن ــي  العراق
للعراق ، هنالك إهمال واضح للفن 

التشكيلي العراقي ، وأتساءل ملاذا 
ــر أي وزير حينما توجه إليه  ال يحض
الدعوة احلضور حتى أن بعضهم ال 
ــل وكيل وزارته  يكلف نفسه ويرس
ــعرها  ــة ورد ال يتجاوز س ــه باق ومع
ــار ، أو  ــغ (٢٥) ألف دين ــر من مبل أكث
على األقل إرسال بطاقة تهنئة مع 
ــري للمندوبني  ــل إحترامي وتقدي ج
عنه ، ولكن حضوره شخصياً ميثل 
ــي تعزيز  ــاهم ف ــب معنوي يس جان
ــيرة الثقافة والفن التشكيلي  مس
ــل فكر  ــوص ، وه ــه اخلص على وج
ــي  الت ــأس  والي ــاط  اإلحب ــة  بحال
ــارض  ــذه املع ــوا ه ــا منظم يعانيه
التشكيلية داخل محافظة بغداد 
ــدوم الكثير من  ــع ق ــاً م ، وخصوص
ــن  ــكيليات م ــكيليني والتش التش
ــات العراق البعيدة، وكانت  محافظ
ــع  نض  ، ــر  الوزي ــور  بحض ــم  آماله
ــن يعنيهم  ــام م ــاة أم ــذه املعان ه
ــكيلي  التش بالفن  واإلهتمام  األمر 

العراقي والثقافة .

نقطة نظام ..مطرب احلي ال يطرب 

الشاعر والناقد مجال جاسم أمني يف ضيافة مجعية الثقافة للجميع

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــة  الثقاف ــة  جمعي ــتضيف  تس
ــاعر  للجميع يوم غد األربعاء الش
والناقد جمال جاسم امني ملناسبة 
صدور كتابه ( احلرب تكره اجلسور) 
ــيتحدث فيها عن جتربته  والتي س
والنقدية ويشارك فيها  الشعرية 
ــاد والباحثني  ــن النق ــة م مجموع
ــم  ــاعر جاس ــة الش ويدير اجللس
ــاعة الرابعة  العلي وذلك في الس
ــن كرادة  ــي مقرها الكائ ــاءً ف مس
داخل الفرع االول بعد مستشفى 

الراهبات .
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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8الحصاد
البينة اجلديدة / وسام جنم

ــة- إحدى  ــعد العام ــركة س ــل ش تواص
ــكان  واإلس ــار  اإلعم وزارة  ــكيالت  تش
ــا في تنفيذ  ــات العامة- أعماله والبلدي
ــح  لصال ــات؛  الكريع ــر  جس ــروع  مش
ــاركة املركز  ــور، ومبش دائرة الطرق واجلس
الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية 
ــة؛ وبكلفة عقدية بلغت   كجهة فاحص
ــه  حديث ــي  .وف ــار   دين  ١٩٫٢٤٣٫٩٨٣٫٠٠٠
ــر عام  ــيد مدي ــال الس ــروع، ق ــن املش ع
ــركة،املهندس حيدر فاضل امليالي:  الش
ــية و الفنية  ــوادر الهندس ــت الك ــا زال م
ــذ أعمال  ــي تنفي ــتمرة ف ــركة مس للش
ــاء الرابع؛البالغة  ــد الفض ــب رواف تنصي
ــتة، وكذلك  ــن أصل س ــة روافد م خمس
ــد  لرواف ــة  املطاطي ــاند  املس ــب  تنصي
ــر بنحو ٣٦ مسند من أصل ستني،  اجلس
ــة الى العمل على تنفيذ هياكل  باإلضاف
ــع العمل،  ــتراحات في كل من موق االس
ــة  التابع ــية  الهندس ــة  الورش ــع  وموق

للشركة،وقد بلغت نسبة اإلجناز احلالية 
ــروع  ٦٤٪، ومن املؤمل إجنازه ضمن  للمش
ــروع من أهمية  املدة احملددة له، ملا للمش
ــتراتيجية للمدينة».يُذكر أن مشروع  س
مشروع انشاء جسر الگريعات للمشاة؛ 
ــر للمشاة يربط بني  يتضمن انشاء جس
ــة، ومنطقة  ــة املقدس ــة الكاظمي مدين
ــي نهر دجلة،  ــات؛ احملاذيتني جلانب الكريع
ــة فضاءات (بطول ٤٥م  مكون من خمس
ــرض ١٤٫٤ م ) ومن أربع دعامات، و أريع  و ع
ــر ٢٠ م وعرض  ــتراحات جانبية (بقط اس
ــتراحة). وكان  ــكل اس ــول ١٢ م ل ٣ م وط
ــو لغرض  ــائه؛ ه ــس إلنش ــدف الرئي اله
استيعاب أعداد الزيارات املليونية الوافدة 
ــوب مدينة  ــات؛ ص ــن مختلف احملافظ م
الكاظمية، في املناسبات الدينية؛ فضالً 
عن القيمة االعتبارية للمشروع؛ بوصفه 
ــيضفي  معلماً معمارياً وفنياً جديداً، س
على املدينة واملناطق احمليطة بها؛ طابعاً 

جمالياً يعزز اجلانب احلضاري للبلد.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــركة جنرال الكترك، عن إضافة  أعلنت ش
ــاء  ــة الكهرب ــى منظوم ال ــكاواط  ١٩ كي
ــى تنفيذ  ــارت ال ــا أش ــراق، وفيم ــي الع ف
ــرات احملطات الثانوية في محافظات  عش
ــات  ــذه احملط ــدت أن ه ــة، وأك ــراق كاف الع

ــل الضائعات وتفك  ــبكة وتقل تدعم الش
ــركة  ــرع الش ــس ف ــال رئي االختناقات.وق
رشيد اجلنابي خالل افتتاح معرض العراق 
ــارك في  ــه الثامنة اننا نش ــة بدورت للطاق
ــراع، هو دعم  ــة ك ــراق للطاق ــرض الع مع
ــرال  ــا ان جن ــاء، مبين ــل وزارة الكهرب لعم

ــراق بالتعاون مع  ــل في الع ــك تعم الكتري
ــر  ــتراتيجي ألكث ــريك اس ــاء كش الكهرب
ــالل العقود  ــه خ ــاف، أن ــن ٥٠ عاما.وأض م
األخيرة مت تنفيذ مشاريع مهمة في العراق 
ــا إضافة ١٩ كيكاواط من الطاقة  بضمنه
ــاء العراق مبا  ــي جميع أنح ــة ف الكهربائي
فيها مناطق كردستان، مشيرا الى اننا في 
املرحلة احلالية بصدد طرح مشاريع مهمة 
ــر أن حتدي الطاقة في  لوزارة الكهرباء.وذك
ــط على تأمني  ــوم ال يقتصر فق العراق الي
ــا تأمينها  ــني للطاقة،وإمن ــة العراقي حاج
ــتدامة،  ــورة نظيفة وتأمني طاقة مس بص
ــرك في  ــرال اليكت ــل جن ــا أن عم موضح
ــع احملافظات.وذكر أن  ــمل جمي العراق يش
جنرال الكترك تنفذ اليوم عشرات احملطات 
الثانوية في محافظات العراق كافة، التي 
ــبكة الكهرباء وتقلل الضائعات  تدعم ش
ــركة  ــك االختناقات، الفتا إلى أن الش وتف
ــي العراق  ــتقبل الطاقة ف ــرح رؤى ملس تط
يتضمن تأمني طاقة نظيفة بشكل موثوق 

ومتكامل جلميع العراقيني.

بغداد / البينة اجلديدة
أفادت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، 
باإلطاحة بعصابة تتاجر بالبشر مكونة 
ــاء في بغداد.  ــن ١٣ متهماً بينهم نس م
ــت اخللية، إنه بعد املتابعة الدقيقة  وقال
ــدف  ــتخباري به ــد االس ــف اجله وتكثي
ــة،  ــة املنظم ــات اجلرمي ــة عصاب مالحق
ــتخبارات وأمن  متكنت مفارز مديرية اس

ــة  ــة العام ــى املديري ــة إل ــداد التابع بغ
ــتخبارات واألمن بوزارة الدفاع، من  لالس
اإلطاحة بعصابة تتاجر بالبشر مكونة 
ــاء،  من ١٣ متهماً من بينهم خمس نس
ــرة وبيع  ــوا يقومون بالسمس حيث كان
ــارج البالد.وأوضحت  ــاء ونقلهن خ النس
ــرت في منطقة  ــة ، أن العملية ج اخللي
ــة األولى  ــيق مع الفرق ــرادة بالتنس الك

ــر،  ــرطة احتادية ومكتب االجتار بالبش ش
مشيرةً إلى تسليم املتهمني الى اجلهات 
ــوا جزاءهم  ــاص لينال ــة االختص صاحب
ــن جهة أخرى،  ــق القانون. وم العادل وف
ــتخبارات  ذكر البيان أن مفارز مديرية اس
ــؤون  ــيق مع ش ــن الديوانية وبالتنس وأم
ــى ٤ من جتار  ــدرات، ألقت القبض عل اخمل
ــة  ــة الديواني ــز مدين ــدرة مبرك ــواد اخمل امل
ــاء قيامهم بترويج  ــهود أثن وباجلرم املش
وبيع املواد اخملدرة، مت إحالتهم إلى اجلهات 
ــة  ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة التخ اخملتص
ــياق، أضاف البيان أنه  بحقهم.وفي الس
بعمل استخباري امتاز بالسرعة والدقة 
ــتحصال املوافقات القضائية،  وبعد اس
ــتخبارات وأمن  ــارز مديرية اس ألقت مف
ــرف وباالشتراك مع مديرية  النجف األش
ــني تتاجران  ــض على امرأت ــدرات القب اخمل
ــة، ضبط  ــي احملافظ ــدرة ف ــوب اخمل باحلب
ــوع  ن ــدرة  مخ ــة  حب  ٨٠٠٠ ــا  بحوزتهم
ــث مت تدوين أقوالهما وقرر  كبتاجون، حي
القضاء إيقافهما وفق املادة ٢٨ مخدرات 

من قانون العقوبات.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــق  ــروع طري ــاز مش ــرب إجن ــة ، ق العام
ــريع وذكر  ــفية) للمرور الس (دورة – يوس
ــوزارة ان وزارة االعمار  ــز االعالمي لل املرك
واالسكان والبلديات العامة اعلنت قرب 
ــفية)  ــروع طريق (دورة – يوس ــاز مش إجن

ــالكات  امل ــراف  باش  ، ــريع  الس ــرور  للم
ــرة الطرق  ــة في دائ ــية والفني الهندس
ــركتي حمورابي  ــذ ش ــور، وتنفي واجلس
ــركات من  ــني للوزارة وش ــور التابع واش
ــروع  ــاص. وأضاف، ان املش ــاع اخل القط
ــق  ــذ وف ــة اذ ينف ــه النهائي ــي مراحل ف
املواصفات الفنية املطلوبة، مشيرا الى 

ــاريع املهمة  ــد من املش ــروع يُع ان املش
ــتراتيجية، كونه يربط طريق املرور  والس
ــريع رقم (١) ببغداد، وهو ما يخفف  الس
الزخم املروري احلاصل على مدخل بغداد 
ــداد)، ويؤمن  ــور (حلة - بغ ــي مح اجلنوب
مساراً جديداً لسير املركبات مبواصفات 

طرق املرور السريع.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــق أول قوات  ــس أركان اجليش الفري ــة رئي وصل وفد أمني برئاس
ــني، إلى  ــار اهللا، امس االثن ــيد ي ــد األمير رش ــن عب ــة الرك خاص
ــداً أمنياً  ــي بيان، أن وف ــاع ف ــرت وزارة الدف ــة ديالى.وذك محافظ
ــة رئيس أركان اجليش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد  برئاس
ــيد يار اهللا، وصل الى محافظة ديالى، مبيناً، أن الوفد  األمير رش
ــارة تهدف  ــات ديالى.وأضافت، أن الزي ــادة عملي ــد قاطع قي تفق
أيضا إلى االطالع على سير العمليات التي انطلقت يوم ٢١ من 
كانون الثاني احلالي، والتي مازالت مستمرة ملالحقة بقايا فلول 

عصابات داعش اإلرهابية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي دار خاص  ــي، عن إخماد حريق ف ــة الدفاع املدن ــت مديري أعلن
ــة الديوانية.وقال الدفاع املدني في بيان،  برعاية األيتام مبحافظ
ــة من اخماد حادث حريق  ــت فرق مركز دفاع مدني الديواني متكن
اندلع داخل دار الدولة لرعاية الزهور اخلاص برعاية األيتام.وأضاف 
ــان عائد إلى حرس  ــادث كان عبارة عن احتراق كرف ــان أن احل البي
ــرعة ومهنية عالية من  ــيطرة على احلادث بس الدائرة ومتت الس

قبل فرق الدفاع املدني دون تسجيل إصابات بشرية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن املندالوي، امس االثنني،  أكد النائب األول لرئيس البرملان محس
ــتقرار املالي - ال سيما سعر صرف الدوالر  على وجوب عودة االس
ــدد املندالوي خالل لقائه محافظ  ــواق العراقية قريباً.وش - لألس
ــزام باإلجراءات  ــرورة االلت ــي العالق ، على ض ــك املركزي عل البن
القانونية اخلاصة بالتحويالت املالية، وحماية االقتصاد العراقي 
ــزوم تطبيق اإلجراءات  ــدد على ل ــابقة.كما ش من اخلروقات الس
ــركات  ــة ومتابعة التحويالت وعمل املصارف اخلاصة وش العاملي
الصيرفة، ومالحقة جميع التجاوزات حسب القوانني العراقية 
ــب  ــك املركزي العراقي.وبحس ــاً اللتزامات البن ــذة تطبيق الناف
ــتفيض من العالق على  ــتمع املندالوي إلى شرح مس البيان، اس
ــك املركزي  ــيعمل عليها البن ــة والرقابية التي س ــة املالي اخلط
ــع املضاربات املالية،  ــرف الدوالر، ومن ــعار ص العراقي لضبط أس
ومتابعة عمليات الشراء املشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد 

منها اإلضرار باالقتصاد الوطني.

بغداد / البينة اجلديدة
قال عضو اللجنة املالية النيابية معني الكاظمي، امس االثنني، 
ــل لنتائج جيدة  ــتمرة أفضت إلى التوص ــاك حوارات مس إن هن
ــة االحتادية  ــن قرار احملكم ــأن املوازنة، لك ــداد وأربيل بش ــني بغ ب
ــتان  ــال األموال إلى إقليم كردس ــتورية إرس ــي بعدم دس القاض
ــر الكاظمي، أن  ــني الطرفني.وذك ــيء ب ــر األجواء بعض الش عكّ
وزارتي املالية والتخطيط أجنزتا املوازنة قبل شهر من اآلن، ولكن 
ــاء إحالتها إلى البرملان جاء بتوجيه رئيس الوزراء لرغبته بأن  إرج
ــه احلكومي لتلبي حاجات  ــة متطابقة مع برنامج تكون املوازن
ــيما اجلانب االستثماري في املشاريع التي تنفذها  فعلية وال س
ــوزراء على  ــة مجلس ال ــاً مصادق ــوزارات، مرجح ــات وال احملافظ
ــبوع  ــون وحتويلها إلى مجلس النواب نهاية األس ــودة القان مس
املقبل.وأشار الكاظمي، إلى أن البرملان يستكمل انتخاب رئيس 
ــة املالية التي  ــه ومنها اللجن ــان للعديد من جلان ــب أول وث ونائ
ــودة القانون وطرحها للقراءة  ــتتولى مسؤولية مراجعة مس س
ــهر الثاني.وتابع،  ــا وإقرارها خالل الش ــى والثانية وتعديله األول
ــتان واحلكومة  ــني إقليم كردس ــابقة ب ــات األزلية الس أن اخلالف
ــارج نظام وزارة النفط  ــة تتمحور حول تصدير النفط خ االحتادي
ــومو املسؤولة عن  ــركة س ــراف ش االحتادية، ومن دون رقابة وإش
ــذ احلدودية والضرائب،  ــويق النفط، إضافة إلى إيرادات املناف تس
ــابقة لذلك  ــفافة طيلة الفترة الس وكل هذه األمور لم تكن ش
شهدنا تقاطعات في وجهات النظر.وأضاف الكاظمي ، أن هناك 
ــج جيدة بني إقليم  ــتمرة أفضت إلى التوصل لنتائ حوارات مس
ر  ــتان واحلكومة االحتادية، ولكن قرار احملكمة االحتادية عكّ كردس

األجواء بني إقليم كردستان وبغداد بعض الشيء. 
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بغداد / البينة اجلديدة
أكدت وزير الهجرة واملهجرين إيفان فائق جابرو، امس االثنني، 
أن احلكومة تولي اهتماماً كبيراً مللف النازحني واخمليمات الذي 
ــد من أهم فقرات البرنامج احلكومي.وجاء في بيان للوزارة  يع
ــتقبلت،    ــن إيفان فائق جابرو، اس ــر الهجرة واملهجري ، أن وزي
ــوال والوفد املرافق  ــفير االحتاد االوروبي الى العراق فيال فاري س
ــب  ــه، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد.وأكدت جابرو، بحس ل
ــاً كبيراً بإعادة النازحني إلى  البيان، أنّ احلكومة تولي اهتمام
ــم وزارة الهجرة وإعادة اعمار  ــكناهم، من خالل دع مناطق س
ــوم بجهود لتعزيز  ــيرة الى أن احلكومة تق ــدن املدمرة، مش امل
ــي أعدتها  ــوارئ الت ــث أن خطة الط ــني، حي ــة للنازح الرعاي
الوزارة كفيلة لتشجيعهم على العودة الطوعيةالى مناطق 
ــى دور الوزارة  ــن جانبه، اثنى فاريوال عل ــكناهم االصلية.م س
ــا بذلتها من جهود حثيثة في ملف النازحني وتقدمي ماهو  وم
ــزم االحتاد األوروبي على دوام  افضل لفئات عنايتها، مؤكداً ع

العمل سويةً مع الوزارة حلل جميع مشاكلهم. 

بغداد / البينة اجلديدة
نفت وزارة الداخلية ، إعالن اسماء املتقدمني على مالك شرطة 
احلدود. وذكرت الوزارة ، أنه لم يتم نشر اي اسماء للمرشحني 
للقبول في الوقت احلالي او التحاق ونهيب باملواطنني الكرام 
ــداول االخبار الكاذبة  ــبوهة بعدم ت احلذر من الصفحات املش
وعدم تقدمي اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية و وسيتم 
ــق تلك اجلهات.واضاف اليبان،  اتخاذ االجراءات القانونية بح
أنه في حال اكمال اللجان اعمالها سيتم نشر خبر او تبليغ 
ــتقبال و عن طريق  ــني باحلضور لغرض الفحص واالس املقبول
ــة وموقع مديرية  ــمي لوزارة الداخلي ــع االلكتروني الرس املوق

ادارة التطوع االلكتروني الرسمي فقط و حصرا. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاحنة  ــني، ضبط ١٨ ش ــارك، امس االثن ــة الكم ــت هيئ أعلن
ــمالية.وقالت الهيئة في  ــة الش ــة في كمرك املنطق مخالف
بيان، إن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك 
ــيراميك  ــاحنة محملة (س ــمالية ضبط ١٨ ش املنطقة الش
ــب وأدوات منزلية وأنابيب معدنية مغلونة  وحجر مرمر وخش
ــة وأجزاء مصاعد  ــتلزمات طبي ــت وأجزاء معمل ومس وكراني
ــروط والضوابط  ــروات وفواكه) مخالفة للش ــة وخض متنوع
ــارت الهيئة إلى أن عملية الضبط  ــتيرادية النافذة.وأش االس
متت من خالل التعاون مع شرطة الكمارك، وقد مت اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحق اخملالفني. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــعد معن،  ــر عالقات وإعالم وزارة الداخلية، اللواء س قدم مدي
ــط، فيما أكد  ــوى الهاب ــن تبليغات احملت ــة هائلة ع إحصائي
ــل االجتماعي. ــات على مواقع التواص ــة جميع احملتوي متابع
ــذي تبثه فضائية  ــرين ال وقال معن، في حديث لبرنامج عش
ــص احملتوى  ــن ٤٠ ألف تبليغ يخ ــا اكثر م ــومرية، وصلن الس
ــاف، املعايير لتمييز احملتويات واضحة ولم نذهب  الهابط.وأض
ــق القضايا  ــا.. نحن نالح ــل فيه ــة يصعب الفص ــي قضي ف
ــداً متابعة  ــاً واجتماعياً، مؤك ــة قانوني ــة واملرفوض الواضح
ــل االجتماعي.وحول  ــع التواص ــى مواق ــع احملتويات عل جمي
ــار معن إلى أن هنالك قسماً كبيراً في وزارة  آليات الرصد، أش
ــاعة بآليات حديثة،  ــل على مدار الس ــة للرصد يعم الداخلي
ــص احملتوى  ــف تبليغ يخ ــر من ٤٠ أل ــى وصول أكث ــيراً إل مش
الهابط.وقدم معن الشكر لرئيس القضاء األعلى لدعم وزارة 

الداخلية في هذا امللف.
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ــي  ــم وف ــي احملاك ــداول ف ــا يُت ــراً م كثي
معامالت التسجيل العقاري خصوصاً 
ــجيل حق  ــق مبعاملة تس ــا يتعل في م
ــواد(١٨٦-١٩٢) من  اإلرث واإلنتقال في امل
ــاري رقم(٤٣)  ــجيل العق ــون  التس قان
ــا   مصطلح ل،  ــدّ املع ــنة(١٩٧١)  لس
ــام النظامي  ــام الشرعي والقس القس
ــط  ــاك خل ــل هن ــب يحص ــي الغال وف
ــز بينهما  ــب التميي ــا يتطل ــا مم بينهم
ــه  ماهي ــى  عل ــوف  للوق ــا  وتعريفهم
ــه واحملكمة  ــاذا اريد ب ــح وم كل مصطل
ــداء وقبل اخلوض  ــة إلصداره وابت اخملتص
بهما يتطلب تعريف ماذا يراد مبصطلح 

( امللك الصرف وحق التصرف).
ــه أن مالك العقار  ــك الصرف يراد ب  املل
ــود اليه  ــكاً تاماً أي تع ــك العقار مل ميل
ملكية الرقبة وحقوقها وهي ماتسمى 
بالعقارات اململوكة، املادة(٥) من قانون 

ــز عن  ــا متيي ــاري وبه ــجيل العق التس
ــرف/ ويراد  ــق التص ــرف). ح ــق التص (ح
ــول صاحبه التصرف  ــق الذي يخ به احل
ــة بالطابو  ــة املفوض ــي االميري باالراض
ــي املمنوحة باللزمة او املوقوفة  واالراض
ــث اإلنتفاع  ــر صحيح من حي وقفا غي
ــتغاللها بكافة االوجه املقررة  بها وإس
قانوناً وإجراء جميع التصرفات القولية 
ــا ينتقل هذا احلق  والفعلية اجلائزة كم
ــى ورثته مع  ــب احلق ال ــد وفاة صاح بع
ــمى  ــكاً للدولة ويس ــا مل ــاء رقبته إبق

املنتفع بـ( املتصرّف).
ــه تعيني  ــرعي ويقصد ب ــام الش  القس
ــي وفق  ــة املتوف ــة لورث ــص اإلرثي احلص
ــنة  ــاء والس ــورة النس ــاءت به س ماج
ــاء وفق  ــاع الفقه ــى إجم ــة وال النبوي
أحكام املذهبني اجلعفري واحلنفي وهذا 
ــخصية  ــذ به قانون االحوال الش ما أخ
ــي  ل ف ــدّ ــنة(١٩٥٩) املع ــم (١٨٨) لس رق
ــراث املواد  ــة بأحكام املي ــواد املتعلق امل
ــاط التي متيّز    ــا أهم النق (٩١/٩٠/٨٩). أم

القسام الشرعي هي:
ــي محكمة االحوال  ١- جهة إصداره ه
الشخصية محل إقامة املتوفي الدائم 
فقرة (٥) املادة (٣٠٠) من قانون املرافعات 

ل. املدنية رقم(٨٣) لسنة(١٩٦٩) املعدّ
ــرعية للورثة في  ٢- تكون احلصص الش
ــدة ( للذكر  ً الى قاع ــتنادا. ــام إس القس

مثل حظ االنثيني).

ــام  ــة الزوجة في القس ــون حص ٣- تك
ــن اذا كان للمتوفي فرع  ــرعي الثم الش
ــع اذا لم يكن للمتوفي فرع  وإرث او الرب

وارث.
٤- أما حصة الزوج في القسام  الشرعي  
ــرع وارث او  ــاك ف ــع اذا  اذا كان هن الرب

النصف اذا لم يكن هناك فرع وارث.
ــة  الطبق ــرعي  الش ــام  القس ــي  ف  -٥
ــي هي ادنى  ــى حتجب الطبقة الت االعل
ــة الواجبة  ــدا الوصي ــراث ما ع في املي
ــل والدهم في  ــان االحفاد يحلّون مح ف
ــون االحوال  ــادة(٧٤) من قان ــراث. امل املي

الشخصية النافذ.
٦ - اذا وجد حمل في االرث الشرعي فال 
ص للحمل اكبر  ــر االرث وامنا يخصّ يؤخّ

الفروض.
ــرعي يحدد ما يصيب  ــام الش ٧- القس

ــواء أكانت  ــن تركته س ــة املتوفي م ورث
ًمنقولة ام غير منقولة( عقارات)  امواال 

ام حقوق تقاعدية او ما شابه.
ــي دائرة  ــق اإلرث ف ــجيل ح ــي تس ٨- ف
ــة  ــل ملكي ــاري تنتق ــجيل العق التس
ــوت املورث  ــى الورثة مبجرد م ــار ال العق
ــة الى اي اجراء اال انه ال يجوز  دون احلاج
ــر إال بعد  ــاه الغي ــرف به جت ــم التص له
ــن خالل  ــي اإلرث م ــجيل حقهم ف تس
ــرعي يحدد اسهمهم في    القسام الش
العقار املادة(١٨٩) من قانون  التسجيل 

العقاري النافذ.
* القسام النظامي ويقصد به القسام 
الذي  تصدره محكمة البداءة في محل 
ــذي يعني فيه  ــة املتوفي الدائم وال اقام
ــق التصرف)  ــق االنتقال ( ح اصحاب ح
ــتند اليه في  وانصبتهم وتوزيعها ويس

ــي معامالت  ــق االنتقال ف ــجيل ح تس
التسجيل العقاري.

* اهم مميزات القسام النظامي:-
ــة  محكم ــون  تك ــداره  اص ــة  جه  -١

البداءة.
٢- احلصص تكون متساوية للذكر مثل 

حظ االنثى.
ــام  ــة الزوجة في القس ــون حص ٣- تك
ــرع وارث  ــه ف ــع اذا كان ل ــي الرب النظام
ــف اذا لم يكن له فرع وارث املادة  والنص
ــم(٤٠)  ــي رق ــون املدن ــن القان (١١٩٣) م

لسنة(١٩٥١).
ــق االنتقال  ــاب ح ــني اصح ٤- اذا كان ب
ــه. املادة  ــر االنتقال الى والدت حمل يؤخ
ــي بينما في  ــون املدن ــن القان (١١٩٥) م

القسام الشرعي فال يؤخر االرث.
ــام  القس ــي  ف ــية  اجلنس ــالف  اخت  -٥
النظامي يعتبر مانعاً من االنتقال. املادة 
(١٩١) من قانون التسجيل العقاري رقم 

(٤٣) لسنة (١٩٧١).
ــة املتوفي مع  ــع زوج او زوج ٦- اذا اجتم
اصحاب حق االنتقال من الدرجة االولى 
ــد االجتماع مع  ــه الربع وعن فأن نصيب
اصحاب حق االنتقال من الدرجة الثانية 
ــع اجلد واجلدة فنصيبه النصف واذا  او م
لم يوجد احد من اصحاب حق االنتقال 
من الدرجتني االولى والثانية او لم يوجد 
ــال ينحصر في  ــد  اجلدين فإن االنتق اح

أحد الزوجني. 

ــبق عن تطوير  ــت كتبت فيما س كن
مناطق شرق القناة (قناة اجليش في 
الرصافة) واعطيت مقترحات  جانب 
بعضها من خالل فتح شوارع وطرق 
ــك كانت حتت عنوان  جديدة وغير ذل
اية). كَ كايةٌ وألفُ حِ نَاةِ حِ بُورِ القَ (لِعِ

ــاكل،  ــا تترافق االزمات واملش    أحيان
فيكون حلها من خالل حل مشكلة 
واحدة، حينما نكتشف بأن املشاكل 
ــى نحوٍ ما.  ــة مع بعضها عل مترابط

ــل باقي  ــكلة تنح ــل تلك املش فبح
املشاكل بسالسة وتدريجياً. ممكن؟ 
إذن نستطيع التساؤل: هل نستطيع 
ــكن يكمن  ــول بان حل ازمة الس الق
في حل ازمة النقل؟ وذلك بفتح طرق 
ــني مناطق  ــل جديدة ب ــبكات نق وش
ــات  ــع احملافظ ــة وم ــن جه ــداد م بغ
األخرى من جهة أخرى؟ نعم سيكون 
ــه هو حل  ــي ذات ــة النقل ف ــل أزم ح
الزمة السكن، فهنا لن يعود املواطن 
ــبء تفكير كيفية الوصول  يحمل ع
الى عمله مبكراً بوجود طرق سالكة 
ــريعة. ــورة وس ــل متط ــائط نق ووس
ــيره  ــا تكون حركة التنقل يس عندم
ــث ميكن ملن  ــريعة للمواطن، حي وس
ــرق بغداد، الذهاب  يسكن أطراف ش
الى غربها إلجناز عمله والعودة ألهله، 
ــالً، او قطار  ــرو أنفاق مث مع وجود مت
ــريع أو طرق مفتوح. وهنا لن ميانع  س
ــي أي منطقة  ــكن ف ــن أن يس املواط
بعيدة عن عمله، خصوصاً إذا كانت 

الئقة للسكن من خالل توفر خدمات 
ــاري والتبليط.    ــاء واجمل ــاء والكهرب امل
ــات لتطوير  ــدي بعض االقتراح هنا ل
جانب الرصافة من العاصمة بغداد، 
والعددية،  الكثافة السكانية  حيث 
ــوزارات  ــب ال ــرات أغل ــود مق مع وج
ــر احلكومية األكثر واالهم، مما  والدوائ
ــكن وازمة نقل. فمن  ــة س أدى اال ازم
ــه النهروان)  ــر (منطق ــن تطوي املمك
ــي من مناطق أطراف بغداد، والتي  وه
متتد ملساحات شاسعة من األراضي 
الزراعية والسكنية، من خالل إنشاء 
ــافر  مطار جديد، فلماذا يضطر املس
ــة الى الذهاب الى  من جانب الرصاف
ــار بغداد  ــرخ ليصل مط ــراف الك أط
ــول: يجب  ــرئ؟! بل نق ــدمي واملته الق
ــب الرصافة  ــي جان ــار ف ــاء مط انش
ــروان بالتحديد؛  ــة النه ــي منطق وف
ــذه املنطقة يجب  ــك لتطوير ه كذل
ــدة  ــواق جدي ــات وأس ــاء جامع انش
ــعبية وموالت، كذلك انشاء مدن  ش

ــداد  بغ ــرة  جزي ــي  تضاه ــياحية  س
ــياحية ومتنزه الزوراء مع انشاء  الس
ــفى حكومي كبير.   مقترح  مستش
ــاهم  آخر يخص مناطق أخرى سيس
ــل والتي تنعكس  ــي حل أزمة النق ف
ــكن، وذلك  بطبيعتها على أزمة الس
ــرين جديدين،  ــة جس ــاء وإقام بإنش
ــة الزعفرانية يعبر  ــن منطق االول م
ــر ثاني  ــة الدورة، وجس باجتاه منطق
ــلمان باك)  ــة املدائن (س ــن منطق م
صوب اليوسفية او احملمودية؛ كذلك 
ومهم جداً إنشاء جسر من منطقة 
ــياحية  ــد اجلزيرة الس ــة بع الفحام
ــاطئ التاجيات،  ــة ش ــوب منطق ص
ــبق وأعود  ــا س ــت فيم ــث اقترح حي
ــريع  ــح طريق س ــي بفت ــرر وأوص ألك
يبدأ من اجلسر الفرنسي الذي يربط 
ــروان مبنطقة (الولدايه)  منطقة النه
مروراً بحي البتول يساراً وحي النصر 
ــاراً والرشاد مييناً  مييناً ثم النورين يس
ــارق ومنطقة  ــروراً بحي ط ــذا م وهك

ــبع قصور  ــة وس ــيم واحلميدي الدس
والغريري وصوالً الى سيطرة الشعب 
ــوالً  ــريدات وص ــوراً للس ــة عب القدمي
ــر املقترح،  ــة مرتبطاً باجلس للفحام
ــأن هذه اجلسور استغناء  فإن من ش
ــى بغداد  ــول ال ــن الدخ ــكانها ع س
ــور الى جانب  ــة للعي جانب الرصاف
الكرخ. إن هذه التطورات ستساهم 
ــل ازمة  ــير، وح ــل حركة الس في ح
السكن، وإنعاش املناطق امليتة بفتح 
ــبابها وسكنتها. بقي  ابواب رزق لش
اقترحها  شيء...مقترحات قد يكون 
غيرنا وحتدث فيها، لكننا مستمرون 
ــى ان جتد اذن  في التحدث عنها، عس
ــؤولني عن هذه  صاغية من قبل املس
األمور، التي تنعش مناطق عاصمتنا 
ــق التي  ــذه املناط ــي ه ــذات، وحتي بال
ــكانها بخدماتها  ــة، بس تعتبر ميت
ــري، العلمي،  ــا العام: الفك وبفقره
ــادي الصحي وغير ذلك.  الثقافي وامل

نتمنى.

ــان  الكي أن  ــه  في ــك  ش ال  ــا  مم
الصهيوني يعيش أزماتٍ داخلية 
ــام ٢٠١٩،  ــتعصية منذ الع مس
عندما عجز وما زال عن تشكيل 
ــية قوية مستقرة  قيادة سياس
ــا  ــة، جتمعه ــة ومتعاون متوافق
ــا  وتوحده ــة  الوطني ــوم  الهم
واخلارجية،  الداخلية  التحديات 
ــه  حكومت ــكل  ش وإن  ــو  فه
اجلديدة السابعة والثالثني، التي 
وصفت بأنها احلكومة اليمينية 
األكثر تطرفاً في تاريخه، إال أنه 
ــاكله،  ــا زال يتخبط في مش م
ويتناقض من داخله، ويبتعد عن 
ــادم مع حلفائه،  محيطه ويتص
وال يستطيع التصدي ملشاكله، 
لها،  ــبة  املناس ــول  ــق احلل وخل
ولعله اليوم أقرب إلى االنتخابات 
ــتقرار  ــه إلى اس ــة من السادس
ــا. عمله ــة  ومواصل ــة  احلكوم

ــان  ــى الكي ــأت عل ــن ال نفت نح
ــي وال نفتري عليه، وال  الصهيون
نحاول تشويه صورته وال تلفيق 
ــا نتمنى  ــات له، وإن كن االتهام
ــه األخطر،  ــوأ ونرجو ل ــه األس ل
ــهم  ــرائيليني أنفس بل إن اإلس
ــواهم،  قبل غيرهم وأكثر من س
ــم في خطر،  ــون أن كيانه يدرك
وأنه يعيش مآزق كثيرة، ويواجه 
ــة، وأن ما ينتظره  ــاتٍ صعب حتدي
ــوأ بكثير مما جتاوزه على كل  أس
املستويات الداخلية واخلارجية، 
ــية  وفي جميع امللفات السياس

ــكرية  والعس ــية  والدبلوماس
وأن  ــة،  واالقتصادي ــة  واألمني
ــدت  ــد ول ــدة ق ــه اجلدي حكومت
ــل في  ــة، وحتم ــوهة مريض مش
ــازع  التن ــات  جين ــا  تركيبته
ــام  ــالف، وعوامل االنقس واالخت
ال  ــا  أعضاءه أن  إال  ــرذم،  والتش
يعترفون بأنهم مرضى ويلزمهم 
ــية، وال يقتنعون  مصحة نفس
بأنهم ال يصلحون للمرحلة، وال 
ــعب، وال يفيدون  ــون الش يخدم
في تطوير املشروع الصهيوني.

فاإلسرائيليون أنفسهم يقولون 
عن حكومتهم أنها أول حكومة 
ــكل ضد كيانهم، وتعمل  تتش
وأنها  ــعبهم،  ــح ش ضد مصال
ــة الهجني واملتناقضات،  حكوم
ــات،  واالضطراب ــى  والفوض
الصالحيات،  ــازع  وتن والتداخل 
ــني أطرافها وإن  ــاق ب ــه ال اتف وأن
ــاً متطرفاً، وأنهم  بدوا مييناً ديني
ورئيسهم يتفقون على محاربة 
ــى  عل ــاء  والقض ــة،  الدميقراطي
ــي ميزت  ــة الت ــورة النمطي الص
ــة،  املنطق دول  ــن  ع ــم  كيانه
ويؤيدون تدمير النظام القضائي 
وإعادة تشكيله وفقاً ملصاحلهم، 
ــدم احملكمة  ــى ه ــون عل ويعمل
العليا التي توصف بأنها حامية 
ــتور»  «الدس ــة  وراعي ــام  النظ
ــة  والرقيب ــني،  القوان ــرعية  وش
ــريعات  ــى أداء احلكومة وتش عل
ــرون  ي ــن  الذي ــت.وهم  الكنيس
ــتقوض  س ــة  احلكوم ــذه  ه أن 
االقتصادي وستفسد  نظامهم 
ــبب في خلق  هياكله، وستتس
ــود واالنكماش،  الرك ــن  حالة م
ــاميل ورجال  نتيجة هروب الرس
األعمال، وتعطل املشاريع وجمود 
اخلطط خوفاً من مفاجآت كيانٍ 
ال يوجد فيه مؤسسات قضائية 
ــة للعدل وراعية للحقوق  ضامن
وحارسة على دستورية وشرعية 
ومعقولية القوانني، فضالً عن أن 

أحزاب هذه احلكومة تتطلع إلى 
زيادة مداخيل مدارسها الدينية 
ــاب  ــا على حس ــب طالبه وروات
دافعي الضريبة من مستوطني 
ــن نيتهم فرض  ــالد، فضالً ع الب
ــى  ــب عل ــم نس ــب وحس ضرائ
ــة  ــات األجنبي ــات والهب التبرع
ــة. ــات احمللي ــات واجلمعي للهيئ

وهي احلكومة التي خرج ضدها 
ــة ألف متظاهر وما  أكثر من مائ
ــبوع الثالث  زالوا ينظمون لألس
أكبر،  ــراتٍ  ــي مظاه التوال على 
ــفٌ كبير من  ــا طي ــارك فيه يش
ــية واملدنية  ــة السياس املعارض
ــون من  ــرائيلية، ممن يخش اإلس
ــرض  ــان، وف ــة الكي ــر هوي تغيي
ــة الدينية على مناحي  األصولي
ــن  ومم ــة،  الدول ــكل  ــاة وش احلي
ــدر  اجلن ــات  سياس ــون  يرفض
ــة  ــات احلكوم ــدة، وتوجه اجلدي
ــل  ــة، والتدخ ــة للمثلي املعارض
في شؤون اجليش، واإلصرار على 
ــة االستيطان،  استمرار سياس
وتغيير ضوابط وتعليمات إطالق 
ــا يعارضه  ــك مم ــر ذل ــار، وغي الن
أغلب اإلسرائيليني من القوميني 
ــواء،  الس ــى  عل ــني  والعلماني
ــزاب العربية التي  ــم األح ومعه

ــة احلالية كلياً. تعارض احلكوم
ــات  واألزم ــات  التناقض ــذه  ه
ــي  ــة ينبغ ــرائيلية اخملتلف اإلس
ــطينيني عن  ــغل الفلس أال تش
ــاكلهم  همومهم اخلاصة ومش
ــي  الت ــات  فالتحدي ــة،  الداخلي
ــداً وصعبة  تواجههم كثيرة ج
ــم  تضعفه ــي  وه ــة،  للغاي
ــم  ــتت جهوده ــم، وتش ومتزقه
ــم  ــر طاقاته ــم، وتبعث وحتبطه
ــأس  وتي ــم،  قدراته ــم  وتفقده
ــف انتماءهم،  ــعبهم وتضع ش
ــلباً على حياتهم  وتنعكس س
ــي ،  ــم الوطن ــة ونضاله اليومي
فعلى املستوى الوطني يشكل 
ــكلة  املش الداخلي  ــام  االنقس
ــتعصاءً، الذي  األكبر واألكثر اس
ــن خمس  ــه أكثر م ــى علي مض
ــنة وما زال، وما زالت  ــرة س عش
ــم  تتفاق ــلبية  الس ــه  تداعيات
وتزداد سوءًا، انقساماً واختالفاً، 
 ، ــةً متبادل ــةً  كيدي ــاتٍ  وسياس
ــرى  وأخ ــية  ــاالتٍ سياس واعتق
ومفتعلة.أما  ــة  حقيقي ــة  أمني
أزماته الكثيرة  ــم  االحتالل فرغ
ــاته  سياس ــي  ف ــن  ميع ــه  فإن
ــطينيني  الفلس ضد  العدوانية 
ــاالً وتدميراً ومصادرة  قتالً واعتق

ــتيطان  لالس ــيعاً  وتوس أراضٍ 
ــاً وحصاراً  ــادةً فيه، وتضييق وزي
ــوال  واألم ــوق  للحق ــرقةً  وس
ــاكله  واملياه والثروات، وكأن مش
ــن  ع ــغله  تش ال  ــة  اليومي
واألمنية  ــية  السياس ــه  هموم
والعسكرية، فهو ينفذها بقوةٍ 
ــمٍ وبال  ، وميضي بها بحس وحزمٍ
ــراً إلى ردود  ــردد، وال يلتفت كثي ت
ــم،  ومواقفه ــطينيني  الفلس
ــةً  مقاوم ــت  كان إذا  إال  ــم  الله
موجعةً وصموداً محبطاً، وثباتاً 
أن  ــا  مربكاً.يلزمن األرض  ــى  عل
ــاكل العدو  ــاً مبش ــط علم نحي
وأزماته، وأن نعمل على تعميقها 
ــا وتعذر  ــها، وتعقيده وتكريس
ــة وهي جزء  حلها، فهذه حكم
ــرب، ولكن هذا  من املعركة واحل
ــا  ــن همومن ــداً ع ــغلنا أب ال يش
الوطنية، ونضالنا املستمر ضد 
ــه وطرده، وحترير  االحتالل إلنهائ
ــاتنا،  ــتعادة مقدس ــا واس أرضن
ــعبنا  ــل على تعويض ش والعم
ــرمي  ــش الك ــبل العي ــر س وتوفي
ــغال باألولى  ــه، وإال فإن االنش ل
ــدف،  ــا اله ــة يفقدن ــن الثاني ع
ويضعفنا أمام العدو، وميكنه من 
االنتصار علينا أو عدم اخلوف منا. 
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اِّـحامي والخبري القضائي 
أحمد شوكت محمود

حيدر حسني سويري

د. مصطفى يوسف اللداوي

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــة عامة أختلس او  ــجن كل موظف او مكلف بخدم يعاقب بالس
ــى ماال او متاعا او ورقة مثبته حلق او غير ذلك وتكون العقوبة  اخف
ــجن املؤبد او املؤقت  اذا كان املوظف او املكلف بخدمة عامة  الس
ــيئا  ــى الودائع واختلس ش ــل او االمناء عل ــوري التحصي ــن مأم م
ــتغل  ــف او مكلف بخدمة عامة اس ــجن كل موظ ويعاقب بالس
ــاع حلق مملوك للدولة  ــتولى بغير حق على مال او مت ــه واس وظيفت
ــهل ذلك لغيره  ــي مالها او س ــهم الدولة ف ــي تس ــا الت او هيئاته
ويعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه 
احملافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها وفي صفقة فأضر 
ــوء نية او تسبب بأضرار لهذه املصلحة ليحصل على منفعة  بس
ــه او لغيره ويعاقب كل موظف اومكلف بخدمة ملدة ال تزيد  لنفس
عن عشرة سنوات من انتفع مباشرة او بالواسطة من املقاوالت او 
التعهدات له شأن في اعدادها او تنفيذها او االشراف عليها او اذا 
ــأن من الشؤون املتقدمة  ــه او لغيره بش حصل على عمولة لنفس
ــجن املؤبد او املؤقت من شرع بالقوة  ونصت املادة ١٩ يعاقب بالس
ــتور فاذا وقعت اجلرمية  او العنف قي قلب نظام حكم املقرر بالدس
من عصبة استعملت السالح فتكون العقوبة االعدام او السجن 
ــادة ١٩٠ ويعاقب  ــب امل ــان حس ــوت انس ــة مل ــد اذا ادت اجلرمي املؤب
باالعدام او السجن املؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم 
من القوات املسلحة بغير تكليف من  احلكومه ويعاقب بالعقوبه 
ــت خالفا لالمر  ــكرية ايا كان ــتمر في قيادة عس ــا كل من اس ذاته
الصادر لم من احلكومة وحسب املادة ١٩٢ يعاقب بالسجن املؤقت 
ــلطات القائمه  ــلح ضد الس ــرع في أثارة عصيان مس ــن ش كل م
ــترك في مؤامرة واذا نشب العصيان فعال  ــتور او اش مبوجب الدس
ــد واذا ادى العصيان الى اصطدام مع  ــجن املؤب تكون العقوبة الس
قوات الدولة او ادى الى موت انسان وكان الفاعل امر لقوة مسلحة 
ــون العقوبة االعدام واملادة ١٩٤ يعاقب باالعدام كل من نظم او  تك
ــكان  ــلحة هاجمت فريقا من الس ترأس او تولى قيادة عصابة مس
ــاب االراضي او نهب  ــذ القوانني او اغتص ــع تنفي ــتهدفت من او اس
ــوال اململوكة للدولة او جلماعة من الناس بالقوة او قاوم رجال  االم
ــلطة اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى  الس
ــجن  ــجن املؤبد او املؤقت ويعاقب بالس فيها قيادة فيعاقب بالس
ــليح املواطنني او  ــة بتس ــارة حرب طائفي ــتهدف اث ــد من اس املؤب
ــث على  ــد البعض او احل ــم ض ــلح بعضه ــى التس ــم عل بحمله
ــرب او هدم او اتلف  ــدام او املؤبد كل من خ ــال ويعاقبة باالع االقتت
عمدا مباني او امالك عامه او منشآت نفط او صناعية او محطات 
ــور او السدود او مجاري املياه او اي مال  الطاقه الكهربائية او اجلس
ــتوري  ــام له اهمية في االقتصاد بقصد قلب نظام احلكم الدس ع
ــد او املؤقت اذا وقعت اجلرمية  ــجن املؤب وكذلك تكون العقوبة الس
ــاعة الفوضى لغرض انقالب على  ــداث الرعب بني الناس او اش الح
نظام احلكم املقرر دستوريا واملادة ١٩٨ يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
ــنوات من حرض على ارتكاب جرمية متس امن الدولة  ــرة س عن عش
ولم يترتب على التحريض أثر وكذلك من شجع على ارتكاب جرميه 
ــتراك فيها واذا وجه  مماذكر اعاله مبعاونة مادية او معنوية دون االش
ــلحة تكون  ــراد القوات املس ــجيع الى احد اف ــض او التش التحري

العقوبة السجن املؤبد .
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محمد زكي ابراهيـم
ــي، أو  ــيئاً عن املال السياس ــم يكن الناس   في ما مضى يعرفون ش ل
ــيط هو أنه لم  ــبب بس ــون على أخباره، أو يدركون عمق آثاره. لس يقف
ــيئاً معتبراً منه،  يكن هناك مال أصالً. ولم يكن مبقدور أحد، ميتلك ش
ــجن، أو  ــى املأل. فمثل هذا األمر كفيل بزجه في الس ــن ذلك عل أن يعل
ــرة احلاكمة،  ــادرة ثروته، أو إعدامه. ألن الغنى يعني مزاحمة األس مص
ــلطة والنفوذ. لكن األمر اختلف في ما بعد، وبات  النهمة للمال والس
ــان، وفي أحيان أخرى ضرورة  ــرار بالذمة أمراً ملزماً في بعض األحي اإلق
ــى، وأضحت  ــن مقاصدها األول ــة حتولت ع ــة. وألن السياس اجتماعي
ــوس باملناصب. فقد كان  ــه ذوو الطموح واجلاه واله ــاً يتبارى في ميدان
ــترعى ذلك انتباه عدد من  ــال أداة من أدوات الصعود للقمة. وقد اس امل
ــئ قدم لها في العراق. فأغدقت األموال على من  الدول التي تريد موط
ــارات وأحزاب،  ــاً. وكان أن ظهرت للوجود تي ــا رغبة أو متلق ــرب إليه يتق
ــه الكثيرون أن  ــر أن ما لم يلتفت إلي ــر عراقي باملرة. غي ــوى غي ذوات ه
هناك ماالً من نوع آخر ال صلة قريبة له بالسياسة. وليس همه شراء 
ــوات، وال تغيير الوالءات. هو املال االجتماعي. وأنا أعلم بالطبع أن  األص
ــلطة. وال يعنى به إال  ــذا اجلانب يكاد يضيع في زحمة الهوس بالس ه
ــوة من أهل اجلاه. فال أحد يتطلع للولوج إلى ميدان ال يؤتي أكله  الصف
إال بعد حني. مع أن املراهنة عليه هي استثمار مضمون. إن بذل الوسع 
ــائرية  ــائعة، مثل العش في تيار اجتماعي يهدف إلى نبذ العادات الش
ــور بلد متحضر قوي.  ــي والفئوي، لهو أمر يؤذن بظه والتعصب القبل
ــلوك اجتماعي قومي، مثل احترام  كما أن إنفاق املال في الدعوة إلى س
ــل وطني مجيد يعود  ــدة الوطنية، هو عم ــأن الوح القانون، وإعالء ش
ــارات املنحرفة التي  ــل إن تفكيك التي ــر العميم. ب ــى الناس باخلي عل
اجتاحت البالد في وقت مضطرب ، من أعظم األفعال، وأجل العبادات. 
ــق، ينبري بعض  ــون في ضي ــاس في حيرة، أو يعيش ــا يقع الن فحينم
ــويق حركات عقائدية ما أنزل اهللا بها من سلطان.  غير األسوياء لتس
ــواع امللل  ــد البالد املكتظ بأن ــدة إلى رصي ــني بذلك فرقاً جدي مضيف
ــاً فإن املال  ــك عمقاً تاريخي ــذه اجلماعات ال متتل ــل. وألن مثل ه والنح
ــر. إن تخفيف  ــا، وإزالتها في وقت قصي ــي كفيل بإضعافه االجتماع
ــة والثقافية، هو من  ــامات العرقية واملذهبي ــل البالد من االنقس كاه
ــس من الصحيح أن  ــال االجتماعي، وأجل غاياته. فلي ــم وظائف امل أه
يبقى مثل هذا التمايز إلى أبد اآلبدين. وال أن يظل حجر عثرة أمام بناء 
ــت أكلها بالفعل  ــذا النوع قد أت ــب أن حمالت من ه ــد قوي. وأحس بل
ــمال العراق، في النصف األول من القرن العشرين. حينما وجه  في ش
ــن إدماجها في  ــرق الصغيرة، ومتكن م ــات عنايته إلى الف ــض الثق بع
ــذي تعيش فيه.  ــالف بينها وبني اجلو العام ال ــع، وإزالة أوجه اخل اجملتم
ــم بدوافع ثقافية في املقام  ــع في اعتبارنا أن تقدم األمم يت حينما نض
ــي وحده،  ــب السياس ــؤوننا باجلان ــر كل ش ــا أن ال نحص األول، فعلين
ــة وحدها يحيا اإلنسان!. ــواه من أمور. فليس بالسياس ونهمل ما س

رؤيــــــــــــــــة
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1565 المناقصة رقم   TENDER No.  1565 
مشاريع المساهمة االجتماعية (مشروع تأهيل الشبكة الكهربائية لقرية العقر ومشروع تأهيل الشبكة الكهربائية لفرية بيت اسم المناقصة : 

 بستان)
 

TENDER NAME: Social program - Rehabilitation of electrical system in Al-Aqr and renovation of 
electrical system in Baitbestan 

 مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة: 
 

من قبل ممثلها المخول)  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو
على  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا

 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. 
 

 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  

 Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 ؛ المناقصةتقديم جميع المستندات المطلوبة وفقًا لوثائق   -
) أو ما يعادلها صادرة عن سلطة ينالعراقي ينالمفعول (لمقدمي العطاءات المحليسارية ، تقديم نسخة من هوية وزارة التخطيط / غرفة التجارة   -

 غير العراقيين) ؛، األجانب لمقدمي العطاءات مختصة لنفس الغرض (
 في العراق ؛ إعادة التأهيلأن يكون من ذوي الخبرة في تنفيذ مشاريع البناء /   -
 ذات النطاق المماثل ؛ إعادة التأهيلأن يكون من ذوي الخبرة في مشاريع البناء /   -
التي حصلت عليها / لديك ، مع تحديد السنة والعميل ونطاق العمل والقيمة اإلجمالية  إعادة التأهيلجدوالً مع وصف موجز لعقود البناء /  تقديم  -

 التقريبية ؛
 التي تدرجها في هذا الجدول ؛ إعادة التأهيلد وظائف البناء / تقديم نسخ ممسوحة ضوئيًا من عقو  -
 أن يكون جاهًزا وقادًرا على أداء جميع األعمال المطلوبة بموجب هذا العطاء ؛  -
 تقديم قائمة ومواصفات معدات الوقاية الشخصية ومعدات السالمة المتاحة ؛  -
 .دوالر امريكي الف 25تقديم الضمان البنكي (كفاله العطاء) بمبلغ   -
من خالل النموذج اإللكتروني الموحد ويجب أن يحتوي الضمان المصرفي (التأمين األولي)  يجب اصدارلمقدمي العطاءات العراقيين المحليين:   -

 .على رمز شريطي لغرض التحقق
خطاب عدم ممانعة صادر عن وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في  تقديم  -

 المناقصات (لمقدمي العطاءات المحلية العراقية) ؛
 .هذه المناقصةقبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من المشغل بموجب   -
 .بمتطلبات المشغل في مجال األمن ملتزااال -

- provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
- be experienced in implementation of construction/repair projects in Iraq; 
- be experienced in similar scope construction/repair projects; 
- provide a table with a brief description of the contracts for construction/repair you had/have, 

specifying the year, the client, scope of work and a rough total value;  
- provide scan-copies of contracts for construction/repair jobs that you include in this table; 
- be ready and capable to perform all works required under this Tender; 
- Provide the list and specification of available PPE and safety equipment; 
- Provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 25 000. 
- For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (Bid Bond) shall be issued via the Unified Electronic Form 

and shall contain a barcode for verification purpose. 
- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly 

stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 
- Accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator under this Tender. 
- Comply with the Operator’s security requirements. 

 العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز

 
  العالمي / غرينتش  (بالتوقيتمساًء  الرابعةتقديم العطاءات) هو الساعة يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

 .3202 اذار 14 )+:3(00

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 4:00 PM 
(UTC/GMT+3:00) March 14, 2023. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،هذه المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 

وفقًا إلجراءات مناقصة  فنياإجراء التقييم التجاري فقط لمقدمي العطاءات المؤهلين  سيتم) 2) يتم فتح العطاءات الفنية وتقييمها أوالً. (1التقييم: (
 بالتي تحتوي على العروض التجارية لمقدمي العطاء غير المؤهلين دون فتحها عند الطل الظروفإعادة  سيتم) 3المشغل. (

 
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام تُوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published 
by the Operator accordingly.  
 
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
(3) Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon 
request 
 
Detailed terms and conditions of the Tender is specified in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشتريات./  في .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

NO.4049.TUE.31.JAN.2023العدد (٤٠٤٩)  الثالثاء  ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ 

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

ــار الذي  ــدره (١٣٤٤٢٨٠) دين ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــديده خالل  ــك بتاريخ //   لذا ندعوك بهذا إُّـ تس ــتحق علي اس
عشرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال سوف نتخذ قرار 
ــة من تحصيل الديون  بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامس

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/ ٧٦١
التاريخ/ ٢٠٢٢/٢/١٥

إُّـ اِّـدين/ نور عدنان حسني الياسري

ــدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠٢٢/١/١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــديده خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  تس
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 العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٣٢٥٥
التاريخ/٢٠٢٢/١/٢٩ 

اعــــــــــــــالن 
ــل ٨/٣ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ  ــار التسلس ــدة الكوت  العق ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــاء طلب الدائن  ــم و جماعته) اِّـحجوز لق ــعدون كاظ ــوت العائدة للمدين (علي س ألك
ــار فعلى  ــر مليون دين ــة عش ــغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ــي مطري )البال ــد راض (احم
ــن اليوم التالي  ــدة (٣٠يوم ) تبدأ م ــذه اِّـديرية خالل م ــراء مراجعة ه ــب بالش الراغ
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 
ــطة مملوكة للدوله مسجله باعتبار  ــقى بالواس ــه ونوعه : ارض زراعية تس ٢-جنس
ــهم اُّـ مورثة اِّـدينني سعدون كاظم ناتي و  ــهم منها ١٦٨٧٢٤س ٣١٦٣٥٩٠٠س
ــيدات وقت اجراء  ــداد و خاليه من اِّـش ــام  كوت ـ بغ ــارع الع ــي تقع قريبه من الش ه

الكشف
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- ١٥٠٠ دونم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-  الشركاء

ــعون مليون و خمسمائة و ستون  ٨- القيمة اِّـقدرة : ٩٨,٥٦٠,٠٠٠  ثمانية و تس
الف دينار

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

التاريخ/٢٠٢٢/١/٢٩ 
اعالن 

ــل ٣٣ سيد حسني الواقع َّـ الكوت  ــدة الكوت  العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
العائدة للمدينني (اقبال علي عبداهللا و شذى علي عبداهللا) 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
ــيد  ــينية  العقار اِّـرقم ٣٣ س ــارع الدجيلي / قرب الحس ١-موقعه ورقمه :- كوت ش

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 اهللا ١٢٩سهم اُّـ ابناء 
حميد ٦٣٥سهم اُّـ مناضل و ١٣٤ سهم اُّـ محمد حسني ابناء جاسم حسب العقار 
ــيه االعلى مساحتها ٧٢م مشيد عليها محل كبري متخذ لبيع  عباره عن عماره رئيس
الطيور و قاعه كبرية فارغه و َّـ الطابق العلوي و الثالث اِّـساحة ١٥٠ حسب عليها 
ــكل مسقف سكلة و اِّـساحة اِّـباعة خالية من  مقهى كبري و َّـ الطابق العلوي على ش

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



11إعالنات العدد (٤٠٤٩)  الثالثاء  ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ 

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 
 

  
 

Announcement 
CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British 
Virgin Islands, acting as lead contractor of the Technical Service 
Contract for Missan Oil Fields entered into by and between Missan 
Oil Company, TP Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is 
pleased to make the following public tender announcement: 

1- Tender Details  
Tender 

title 
Greening Plants and Materials (On Call) 

Tender 
number 

CMIT-PRT-10.30-220111 

 
 

Tender 
Announ
cement 
Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender 
period will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDo
c/documentlibrary#filter=path%7C%2F220111-Green
ing%2520Plants%2520and%2520Materials%2520%2
528On%2520Call%2529&page=1  
User name: contractor 
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are 
prohibited to change by Tenderer. 

Composi
tion of 

Invitatio
n to 

Tender 
(ITT) 

package
s 

Tender Announcement 
Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 
Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 
Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 
Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 
Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 
Section 
1. Claus 

9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), 
on or before February 26, 2023 

ITT 
Section 

1. 
Clause 

4.2 

The bid document purchase receipt must be received 
by emails to  
ex_waqar.h@cnoociraq.com/    
WaqarHussain@cmitfod.com  ; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com/Rafkhat@cmitfod.com;   
ex_mohamed.a@cnoociraq.com/   
MohamedAli@cmitfod.com;  

                 
 
 
 

 أعالن مناقصة
إن شركة سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين 
البريطانية بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان 

ميسان المحدودة و   TPالنفطية و الموقع بين شركة نفط ميسان و شركة 
تالية بطريقة االعالن شركة الحفر العراقية، يسرها االعالن عن المناقصة ال

 العام.
 تفاصيل المناقصة -1

 توريد نباتات ومواد (تحت الطلب) اسم المناقصة

 CMIT-PRT-10.30-220111 رقم المناقصة
 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

الموقع 
 االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم 
                 نشرها على رابط الموقع االلكتروني التالي

https://www.cnoociraq.com/share/page/s
ite/BiddingDoc/documentlibrary#filter=
path%7C%2F220111-Greening%2520P
lants%2520and%2520Materials%2520

%2528On%2520Call%2529&page=1   
contractor : اسم المستخدم   

  contractor:     كلمة المرور
ظرتغييراسم المستخدم وكلمة تجدراإلشارة انه يح

 المرورمن قبل العارض.
 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة
 تعليمات للعارضين 1القسم 
 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 
 المتطلبات الفنية 3القسم 
 جدول األسعار 4القسم 
 نموزج العقد 5القسم 

ITT 
 9.0،  بند  1القسم 

        16:00: قب�������ل الس�������اعة موع�������د إغ�������الق المناقص�������ة
      )2023/شباط  /26( قبل (توقيت بغداد) خالل أو

 
ITT 

،  بند  1القسم  
4.2 

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد 
 اإللكتروني 

 ex_waqar.h@cnoociraq.com/ 
WaqarHussain@cmitfod.com

ex_rafkhat.r@cnoociraq.com 
/Rafkhat@cmitfod.com   

ociraq.comex_mohamed.a@cno 
 MohamedAli@cmitfod.com 

ex_abderrahm@cnoociraq.com 
 AbderrahmaneZanoun@cmitfod.com  ؛ 

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

ex_abderrahm@cnoociraq.com/  
AbderrahmaneZanoun@cmitfod.com;   
ex_badreddin@cnoociraq.com/  
badreddinelarafi@cmitfod.com;   
ex_chafikben@cnoociraq.com/  
chafikbenlamri@cmitfod.com;  
(“Tender Contact Emails”) on or before deadline. 

ITT 
Section 

1. 
Clause 5 

All clarification and correspondences from Tenderers 
must be sent to all aforementioned Tender Contact 
Emails with official letter. 

 
ITT 

Section 
1. 

Clause 
10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office 

Attention: Mr. Waqar Hussain, Mr. Rafkhat 
Rakhmetov, Mr. Mohamed Ali, Mr. Abderrahmane 
Zanoun, Mr. Badreddine Larafi, Mr. Chafik 
Benlamri,  

Address: Rooms 239 & 238, FOD Administrative 
Building. Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil 
Fields. 

Tel: Tel: +964 782 881 0446 / +964 782 880 3687/ +964 
782 880 0342 / +964 781 3981554 /+964 781 080 8814/ / 
+964 782 50 60675 

ITT 
Section 
1. 
Clause 
11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period 240 calendar days (“Bid Validity Period”). 

 
 
 
 
 

ITT 
Section 

1. 
Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 
disqualification: 
1) Scope of Business must be related to the scope of 
work of the tender. 
2) Legal Entity and Qualification of Bidder 
3) Bid proposals are in properly sealed condition 
4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required 
in this TENDER DATA SHEET (TDS) 
(aforementioned Clause 11.1). 
5) Bid Bond submission 
6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
2A: Proposal Format of Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal 
8) Bidder shall hold valid ISO certificate 9001. 
9) Bidder shall have One (1) year experience with oil 
companies in supply of material or services starting 
from Nov 1st, 2021, at least One Contract is needed. 

ex_badreddin@cnoociraq.com 
 badreddinelarafi@cmitfod.com  ؛ 

ex_chafikben@cnoociraq.com 
  chafikbenlamri@cmitfod.com 

("عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة")   
.                 في موعد إغالق المناقصة أو قبل الموعد  

ITT 
 5،  بند  1القسم 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه 
المناقصة إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكتاب 

خاصة رسمي إلى كافة عناوين البريد اإللكتروني ال
 بالمناقصة والمذكورة أعاله.

 
 
 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

10.2 

يج����ب عل����ى جمي����ع الش����ركات الراغب����ة ف����ي المش����اركة 
ف����ي المناقص����ة تق����ديم جمي����ع وث����ائق المناقص����ة ف����ي 
                              مكات��������������������ب الش��������������������ركة ف��������������������ي الع��������������������راق
  

السيد وقار حسين، ، السيد رفخة رخمتوف 
 نيد  عبد الرحم،  السيد محمد علي، الس

عرافي ، السيد زانون ،السيد بدر الدين ال
                  شفيق بن عمري،

،  العنوان: شركة سينوك عراق المحدودة
ق ،ميسان،العرا ، مخيم بزركان ارةمبنى االد

                                   
 880 782 964+ / 0446 881 782 964+هاتف:  

3687/ +964 782 880 0342 / +964 781 
3981554 /+964 781 080 8814/ / +964 782 

50 60675 
 

ITT  1القسم   ،
 11.1بند 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )240(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

12.1 
 

إذا فش���ل مق���دم العط���اء ف���ي االمتث���ال ألي م���ن العوام���ل 
رئيس���ية التالي���ة ، فس���وف ي���ؤدي ذل���ك إل���ى اس���تبعاد ال

                                        :   المتطلبات الضرورية
) يجب أن يكون نطاق العمل مرتبًطا بنطاق عمل 1

 المناقصة.
.الكيان القانوني ومؤهالت مقدم العطاء )2  
 ) أن تكون عروض العطاءات مختومة بشكل3

  .صحيح
يج��ب أن تك��ون فت��رة ص��الحية اقت��راح العط��اء عل��ى ) 4

 (TDS)    النحو المطلوب في ورقة بيانات المناقصة 
 المذكورة أعاله). 11.1الفقرة 

 .تقديم ضمان العطاء) 5
 2خط����اب تغطي����ة موق����ع ومخت����وم (وفًق����ا للقس����م ) 6

أ: تنس����يق  2محتوي����ات ونم����اذج االقت����راح ، المرف����ق 
 .اقتراح خطاب الغالف)

 سعر منفصل عن العرض الفني والتجاري.عرض ال) 7
 ISO 9001) يج��ب أن يحم��ل مق��دم العط��اء ش��هادة 8

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

ITT 
Section 

1. 
Clause1

5.1 

Bid bond: 2,400.00 USD 
The Bid Bond must be presented to Company in a 
separated and sealed envelope and duly marked and 
stamped on outer envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same 
as aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 
 
Cash Bid Bond will not be accepted from a Chinese 
Bidder that does not have overseas Bank account. 

ITT 
Section 

2. 
Clause3.

6 

 
Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee 
Amount 

100 USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit 
Tender Proposals, and the invoice shall be received at Contact 
Emails before submitting Tender Proposals. Failure to do so may 
lead to rejection. Payment can be cash or T/T to our financial 
department: 
For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and 
title in the bank payment receipt, any receipt without the tender 
number and title will not be accepted. 
Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: 
Tamernawwar@cnoociraq.com 
 •Tel: +971-50-3245664 
Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E 
Iraq Office: •Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. 
Hisham Abdulkareem 
•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 
(Mr. Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 
HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan 
camp, Missan 
3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there 
is any discrepancy, the English version shall prevail. 

 .سارية المفعول
) 1) يجب أن يتمتع مقدم العطاء بخب�رة س�نة واح�دة (9

مع شركات النفط في توريد المواد أو الخ�دمات ب�دًء م�ن 
 ، ويلزم عقد واحد على األقل. 2021نوفمبر  1

 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

15.1 

 دوالر امريكي USD 2,400.00 :  خطاب الضمان
في ظرف مستقل و عليه  خطاب الضمانيجب تقديم   

 .وأن يكون مغلق ومختومختم الشركة 
األصلية هي  خطاب الضمانيجب أن تكون صالحية 

  11.1.نفس فترة صالحية العطاء المذكورة في البند
النق��دي م��ن مق��دم العط��اء  خط��اب الض��مانل��ن ي��تم قب��ول 

 الصيني الذي ال يمتلك حساًبا مصرفًيا في الخارج.
 ITT 2 القسم ، 

 3.6 بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه 
توجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك المناقصة، اذ يس

عن  وأ قبل تقديم العطاء. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا
 لى قسم المالية ،اطريق تحويل ممكن 

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم 
مصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة في إيصال الدفع ال

  المناقصة و االسم.
 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

 , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •
  3100رقم  

 السيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريم : لعراقمكتب ا

  9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•
البريد اإللكتروني:  (السيد هشام عبد الكريم)

Qassimwajid@cmitfod.com / 
mHishamAbdulkareem@cmitfod.co 

ان، ميسان، كالعنوان: شركة سينوك عراق  المحدودة، مبنى االدارة، مخيم بزر
 العراق

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض  -3
 بين النسختين يجب إعتماد النسخة اإلنجليزية.

NO.4049.TUE.31.JAN.2023

املدير العام



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الثامنة عشرة) العدد (٤٠٤٩) - الثالثاء - ٣١ - كانون الثاني - ٢٠٢٣

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

ــي إضافة «زهير»  ــئتم مزيدا من التعريف يكف نور، وإذا ش
فيقتنع غوغل. ماذا به؟ ساكت. بل يضحك «بعبه». ال يأبه 
ــرّقت. ينام ملء جفونه عن شواردها  لشيء إن غرّبت أو ش
وتسهر «الكروبات» دونها وتختصم, بل وتتعارك «عا اخلالي 
ــرادم واملالطم», تتعب وتنام. ففي اليوم  بالش» الى حد «امل
ــات  على  ــزاد  اجلولة القادمة من النقاش ــي ينفتح م التال
«أم فهد» مع مرور سريع على كم «فاشنست» وكل شيء 
ــوم طارق حرب.    ميزة  ــد حصان» على «كولة» املرح «يكع
ــمه الذي بات  ــاج الى مزيد من التعريف إلس ــور إنك الحتت ن
ــه إختصر لك القصة بكاملها بحيث  مبجال. غوغل نفس
يكفي أن تكتب «نور» حتى يأتيك التوضيح الغوغلي «هل 
تقصد نور زهير»؟ وحني جتيب بنعم يضيف لك ممنونا عبارة 
ــرقة القرن». األمر في غاية البساطة إذن. أنت ال تبحث  «س
ــاج الى يوكبيديا كاملة لكي  عن مهاتير محمد حتى حتت
ــو اآلن؟ وأنت ال تبحث  ــرف من هو؟ ومن أين جاء؟ وأين ه تع
ــلكة أو لي كوان يو  ــليك بن الس ــي جيفارا أو الس عن تش
ــك. أنت  ــنفرى أو كارلوس غصن أو حتى إيلون ماس أو الش
ــم على ثالثة ترليونات مسمى . وإذا بالدوالر  تبحث عن إس
ــم على مليارين ونصف املليار مسمى.  أنت تبحث عن إس
ــن تبحث وماذا تريد أن تعرف. إترك  إعرف حدوك وإعرف عم
ــك». «إبيش حكة» سقراط  ــقراط صاحب «إعرف نفس س
ــطو وإفلوطني بل  ومن تبعه من رهطه أمثال إفالطون وأرس
ــينا والفارابي, هؤالء  ــدي وإبن س ــى ربعنا العرب الكن وحت
ر» التي  ــفاتهم «الفكّ ــا بفلس ــط الذين طاملا رجمون الره
ــون أو أربع  ــراء بطل زاهي أو قوطية معج ــعفك بش التس
أكياس إندومي. أين تضع هؤالء من عبقرية من فكر وخطط 

وموه ومتوه وصال وجال ونفذ وأخذ أو سرق أو «باك»؟ 
ــركة إسمها اإلبداع أو االقنوت  هل كان لدى أحد هؤالء ش
ــنا  ــى احلوت األحدب؟.اليس كل هؤالء قضوها برؤوس أوحت
«حكت املاهية. وقال الوجود وواجب الوجود, ووحدة الوجود 
ــت أكثر من نصف قرن  ــى». أما الهيولى فقد أنفق والهيول
ــت معناها بعد  ــى أعرف معناها. وحني عرف من عمري حت
ــت بقيت لغزا لكان  ــذه العقود ندمت بحيث لو كان كل ه
ــو غامض أحاول البحث عنه  أفضل. على األقل هناك ماه
ــره مزدوجة ويكيل  ــى غوغل معايي ــم غوغل. حت عند الع
ــي يطلع لك  ــن الهيول ــأل ع ــال. تس ــون مكي ــة ترلي بثالث
عشرين تعريف وثالثني راي بحيث تتداخل عندك املفاهيم 
ــى التزندقات. لكن جرب  والتصورات والتمنطقات بل وحت
ــرعان مايوضح لك  ــن صفقة القرن. س ــال غوغل ع أن تس
ــة ملخصها إنك  ــة قاطعة مانع ــارة مزدوج املقصود بعب
ــا عم غوغل أين  ــرقة القرن ي ــرقة القرن. نعم س تقصد س
وصلت؟ ال يتركك حائرا إذ سرعان مايظهر لك الفيديو بعد 
الفيديو مبا يجعلك تطمئن ملاذا نور مطمئن بل وفي بطنه 
بطيخه صيفي؟ ال تسأل .. كل ما يتعني عليك فعله أكتب 

حني يغير نور بروفايله على الفيس كلمة.. منّور. 

ــيف إن لم تقطعه يقطعك ،  من  الوقت كالس
ــداول ولكنها غير  ــي الت ــائعة ف العبارات الش
ــل هناك هدر  ــد الكثيرين ، ب ــة عمليا عن فعال
ــاعة  ــد اي اعتبار للس ــت ، وال يوج ــر للوق كبي

واليوم واالسبوع .
ــات التي تواجه  ــن اهم التحدي ــت واحد م الوق
ــادة ، فأما انه يهتم  ــؤول العراقي في القي املس
ــه ، او انه اصال  ــن ادارت ــت ولكنه ال يحس بالوق
ــه بوصلة  ــع من ــت ، وتضي ــرث للوق ــر مكت غي
العمل االداري وقيادته للفريق ، لذلك تراه ينهي 
ــتوزارة وال يحقق اهداف واستراتيجية  مدة اس

وزارته. 
العبودي يختلف كثيرا في هذا التحدي ويضع 
ا أنت  ــب عينيه ما قيل قدميا : «يا ابنَ آدم إمنّ نص
ــب بعضك»، فللوقت  ــإذا ذهب يومك ذه أيام ف

عنده قيمة حقيقية واهمية قصوى ،
ويعد االيام يوما يوما ، وال يدع يوما يذهب سدى 
، يتابع ميدانيا ، ويجتمع مكتبيا ، يزور االقسام 
ــرة ، ال  ــة ويتفقد اوضاع الطلبة مباش الداخلي
ــبوع من جولة بجامعات العراق ، ميأل  يخلو اس
فراغا ويسد شاغرا ، رأيناه قبل ايام في جامعة 
ــاهدناه في النجف االشرف  تكريت ، واليوم ش
ــي جامعة الكفيل من  ــح كلية الطب ف ليفتت
ــات العليا  جهة ، ويزور معهد العلمني للدراس
ــرى ، مؤكدا على العمل على وفق  من جهة اخ
ــي ذات  ــي والبرامج ــاد املؤسس ــر  االعتم معاي
املؤشرات الشاملة كاحلوكمة ، واالدارة واملوارد 
، والطلبة واالساتذة واملناهج والبحث العلمي 

وخدمة اجملتمع .
مؤسسات الدولة بحاجة الى جهود مضاعفة 
، وبذل املزيد من العطاء ، وعدم التفريط بساعة 
االدارة   ، ــح  ان ينج ــؤول  املس اراد  اذا   ، ــدة  واح
ــراق ، اذا كنت  ــاقة في الع ــادة مهمة ش والقي
ــاعة ال  ــرين س ــا اعلم ان االربعة وعش مخلص
ــك حتما ، واذا اردت   ان تكون مخلصا وال  تكفي
ــن ادارة الوقت فالسيف يقطعك ويقطع  حتس
ــالح والتطوير  ــي االص ــروعك ف ــك ومش اهداف
ــب يومك وال  ــا اذا اردت ان ال يذه ــدم  ، ام والتق
يذهب بعضك ، فكن كما يكون العبودي ، يزور 
ــاح الباكر ويحضر  ــات احملافظات بالصب جامع
ــرا ، ويعود للوزارة  ــاع مجلس الوزراء ظه اجتم

ليال لتمشية متطلبات الوزارة .

حمزة مصطفى مضاد عجيل

وجهة نظر رأي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــدي أن الرقم  ــس العالم» الكن ــر موقع «أطل ذك
القياسي املسجل البعد عملية قتل بالقنص، 
ــجلة في العالم حاليا، تعود جلندي كندي  مس
ــالق نار من بندقيته  في العراق خالل عملية إط
ــي بالقرب من مدينة  القناصة على هدف داعش

املوصل.  وبعدما قال التقرير الذي ترجمته وكالة 
شفق نيوز؛ ان االكثر اهمية وتقديرا في أي حرب 
ــد احلياة، وحتقيق النصر، ذكر  هو البقاء على قي
ــة القناص تأتي ثالثاً حيث انها تتطلب  أن طلق
ــدي الثابتة،  ــر واالي ــن احلرفية والصب ــر م الكثي

لتنفيذ هذه املهمة وسط فوضى احلرب. 

متابعة / البينة الجديدة 
ــاعر  ــان مؤخرا بالش احتفى احتاد أدباء وكتاب ميس
ــاني « صباح سعيد الزبيدي» املقيم  العراقي امليس
ــاً على أهله  ــذي حلّ ضيف ــا ـ بلغراد. وال ــي صربي ف
وأصدقائه وأدباء املدينة . قدم اجللسة الشاعر «على 
ــعر بقراءة سيرة احملتفى  املوسوي» رئيس نادي الش
به وأهم اصداراته الشعرية وعديد الكتب املترجمة 
ــف األدباء الصرب  ــى الصربية لتعري ــن العربية ال م
ــهد الشعري العراقي . بعدها كلمة ترحيبية  باملش
ــدور الثقافة  ــاد ب ــذي أش ــاد حميدي ال ــني االحت ألم
ــي عرفت  ــاً ، والت ــاً وعاملي ــاً وعربي ــانية محلي امليس
ــعراء احلقيقيني وما  بفضل أبنائها من األدباء والش
ــار إليها بالبنان ، وجتربة  ميتلكونه من جتارب فذة يش
الشاعر العراقي املغترب صباح الزبيدي تعد واحدة 
ــن روح عالية لوطنه  ــه في قلبه م ــا ، ملا يحمل منه
ث احملتفى به صباح الزبيدي مقدما  ومدينته .  ثم حتدّ
ــان لدوره  ــكر والتقدير الحتاد ادباء وكتاب ميس الش
الفاعل في تقدمي ثقافة إبداعية يشار إليها بالبنان، 

ــاني  ــي تقدمي رواد االدب امليس ــاته املتميزة ف وجلس
ــى حد  ــزة عل ــابة واملتمي ــارب الش ــان التج واحتض
سواء. بعدها قرأ عددا من قصائده املكتوبة باللغة 
ــة العربية  ــى احلضور باللغ ــة وترجمها عل الصربي
ــان  ــراً فيها، وكانت ميس ــث كان الوطن حاض ، حي
ــث األزقة  ــاه ، حي ــات طفولته وصب ــا وذكري نبضه
واملقاهي واألصدقاء والقصائد األولى . ليتحدث الى 
ــر اإلحتاد،  ــا في مق ــور احلاضر في قاعة ميش اجلمه

ــم، وعمله الدؤوب  ــنوات غربته وحنينه الدائ عن س
ــي حتديدا  ــة واألدب العراق ــة العربي ــب الثقاف لتقري
ــعب الصربي  ــاء الصربيني والش ــرة األدب ــى جمه ال
ــاح الزبيدي ولد  ــاعر صب ــر أن الش ــر بالذك .    وجدي
ــعر  ــارة جنوب العراق و يكتب الش ــي مدينة العم ف
ــني الصربية والعربية وترجم من العربية الى  باللغت
الصربية ومن الصربية الى العربية قصائد لشعراء 
ــالفيا السابقة  عرب وصرب ومن جمهوريات يوغس
ــو اآلن مقيم في صربيا – بلغراد منذ /٣٦/عاما. متّ  وه
ــداع دورة الباحث الكبير  ــام اإلب تكرمي الزبيدي بوس
ــخصية  ــار عبد اهللا اجلويبراوي  وهدية صورة ش جب
ــم «  ــان باس تفى به كرّم أمانة احتاد أدباء ميس .  احملُ
ميزوبوتوميا» وهي املنظمة التي يرأسها في بلغراد، 
ً من األدباء والشعراء الفاعلني  وشمل التكرمي عددا 
في املشهد الثقافي . وأبرزهم الشاعر نصيرالشيخ 
والشاعرواملترجم رعد زامل والشاعر على املوسوي 
ــاعر والناقد  واألديب علي العقابي وأمني االحتاد الش

حامد عبد احلسني حميدي.

بغداد / البينة الجديدة
ــودة الطيور  ــجلت اهوار ذي قار ع س
ــاف التي  ــد موجة اجلف ــرة بع املهاج
ــرة املاضية ، من  ــا خالل الفت ضربته
بينها انواع مهددة باالنقراض. وذكرت 
ــاخ العراقية في بيان، ان  منظمة املن
ــطى في قضاء اجلبايش  االهوار الوس
شهدت عودة احد انواع الطيور وهو 
ــر. واضاف،  ــعف الكبي العقاب االس
ــمال  ــر في ش ــر يتكاث ــذا النس ان ه
ــيا والقوقاز وغرب اوروبا ويهاجر  روس
ــان  اذربيج ــر  عب ــدة  بعي ــافات  مس
ــمال غرب ايران وجنوب االناضول  وش
وشمال العراق حتى االهوار العراقية. 

ولفت ان هذا النوع من الطيور مهدد 
باالنقراض لكثرة اصطياده وتعرضه 
ــى األعمدة  ــي عل ــق الكهربائ للصع

العالية.

بغداد / البينة الجديدة

ــز  املرك ــر  مدي ــف   كش
ــادي  االقتص ــي  العراق
ــام  وس ــي  السياس
ــو، ، عن أعداد  حدمل احلل
ــافروا  الذين س العراقيني 
ــى الهند لغرض العالج  إل
الثالث  ــنوات  الس ــالل  خ
ــا  م ــم  وحج ــرة  األخي

أنفقوه.
ــان   إن  ــال احللو في بي وق
ــغ  بل ــي  الكل ــدد  «الع
أخر  ألفاً بحسب   ٥٧٫٢٧٥
إحصائية رسمية توزعت 
ــاً بعام  ــع ١٥٫٥٩٦ ألف بواق
ــي  ــاً ف ٢٠٢٠ و ١٥١٢٠ ألف
ــام ٢٠٢١، فيما بلغت  الع
ــام  ــي الع ــاً ف ٢٦٫٥٥٩ ألف
ــذي  ال ــرم  املنص  ٢٠٢٢
ــه األعداد نتيجة  زادت في
تخفيف إجراءات جائحة 

كورونا». 

ــني  «العراقي إن  ــاف  وأض
ــون الهند كوجهة  يفضل
ــبب سهولة  عالجية بس
ــة  املتبع ــراءات  اإلج
ــة  الهندي ــفارة  الس ــن  م
ــيرة  تأش ــدار  إص ــي  ف
ــزا} ببغداد  الدخول {الفي
ال  ــي  والت ــات  واحملافظ
تتجاوز ٢٤ ساعة وكذلك 
ــفيات  ــم باملستش ثقته
ــف  كل ــة  وقل ــاك  هن
العمليات اجلراحية فيها 

مقارنة ببقية الدول». 
ــو، إن «العراقي  ــني احلل وب
ــدار  إلص دوالراً   ٨٣ ــع  يدف
ــي  ــغ إجمال ــزا} وبل {الفي
املبالغ املدفوعة للحصول 
ــنوات  الس خالل  ــا  عليه
الثالث املاضية ٤٫٧٥٣٫٨٢٥ 
أن  ــا  مبين دوالر»،  ــني  مالي
«معدل املسافرين مع كل 
قاً واحدا  رافِ مريض يبلغ مُ

أو إثنني». 

بغداد / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني وشهود عيان مبحافظتي 
ــار والبصرة جنوبي العراق، ، بإقدام  ذي ق
ــا  فيم  ، ــنقاً  ش ــار  االنتح ــى  عل ــاة  فت
ــذه مجهولون  ــت عائلة بهجوم نف قض
ــة حديدية».وأبلغ مصدر أمني  بـ»مطرق
ــوز، أن «فتاة  ــفق ني في ذي قار، وكالة ش
ــة  تبلغ من العمر ١٩ عاماً طالبة مدرس
ــطة  ــنقاً بواس اقدمت على االنتحار ش
ــقف غرفتها داخل  (شال) معلق في س
ــمالي  ش ــطرة  الش ــاء  بقض ــا  منزله
احملافظة»، مبينا أن «التحقيقات األولية 
ــا  تعاني من حالة  في احلادث تظهر أنه
ــا للطب  ــث مت نقل جثته ــية، حي نفس
ــراءات القانونية».   ــي إلكمال اإلج العدل
ــت على جرمية  ــرة، فقد صح وفي البص
ــون في قضاء  ــا مجهول ــة ارتكبه مروع
ــهود  ــمالي احملافظة. وأبلغ ش ــر ش الدي

ــوز، ان «مجهولني  ــفق ني عيان وكالة ش
اقتحموا منزل عائلة مكونة من (اب وام 
ــي دور معمل الورق قرب محطة  وبنت) ف
ــمالي احملافظة،  ــاء الدير ش ــاز بقض الغ
ــرأة (في  ــل الرجل وامل ــى قت ــوا عل واقدم
ــطة  ــا) بواس ــن عمرهم ــات م األربعيني
مطرقة حديدية (چاكوچ)». واضافوا، ان 
ــد ارتكاب اجلرمية الذو بالفرار  «اجلناة وبع
إلى جهة مجهولة، فيما طوقت أجهزة 
ــادث وفتحت  ــرة منطقة احل ــة كبي امني

حتقيقاً فيه ملعرفة مالبساته «.

Öbn»Ωa@Âfl@är◊c@fib»é€a@âaä‡nça@lbjçc@—íÿm@ÚçaâÖ
متابعة / البينة الجديدة 

ــال  كامي ــورة  البروفيس ــفت  كش
ــة «الكلية امللكية  ــورن، رئيس هوث
ــاء  األطب أن  ــني»،  العام ــاء  لألطب
ــة من  ــات احلالي ــوا أن اإلصاب الحظ
ــي تبقى  ــات اجلهاز التنفس التهاب

لفترة أطول من املعتاد.
إن  ــورن  هوث ــورة  البروفيس ــت  وقال
ــوث  ــز البح ــا «مرك ــاً أصدره أرقام
ــة  لـ»الكلي ــع  التاب ــة»  واملراقب
امللكية لألطباء العامني» تظهر أن 
معدالت التهابات اجلهاز التنفسي 
ــواط  ــفلي والعلوي أعلى بأش الس
ــهده عادة  ــط الذي نش من املتوس
ــتاء وفق  ــى هذه الفترة في الش حت
ــرر األرقام  ــة. وتتك ــت عربي اندبندن
ــبوعية  أس ــات  بيان ــي  ف ــها  نفس
ــة األمن الصحي  ــادرة عن «وكال ص

 ،UKHSA «ــدة ــة املتح ــي اململك ف
ــدالت عالية من  ــن مع ــفت ع كش
إصابات اإلنفلونزا املوسمية وغيره 

من فيروسات اجلهاز التنفسي.
ــن  ــرس» ع ــيتد ب ــت «أسوش ونقل
ــا إنه  ــورن قوله ــورة هوث البروفيس
ــول بعض  ــاً ملاذا يط ــس واضح «لي
ــي احلالية  التهابات اجلهاز التنفس

أكثر من املعتاد، وقد الحظ األطباء 
ــنا  ــذا األمر، لكننا لس ــى ه واملرض
ــبب وراء  ــن الس ــاً م ــن متام متأكدي
ذلك».«كان معظم الناس معزولني 
ــتاء  ــالل فصلي الش ــاً خ اجتماعي
ــراء  ــذا اإلج ــدو أن ه ــني، ويب املاضي
ــي  ــم املناع ــدرة جهازه ــف ق أضع
على مقاومة العدوى، ما يعزز تالياً 

ــكال عدة  ــال تعرضهم ألش احتم
ــنوات  ــدوى مقارنة مع الس من الع
ــورة  ــابقة»، أضافت البروفيس الس
ــا توضح  ــه، كم ــاء علي هوثورن.وبن
ــورن، «في بعض  ــورة هوث البروفيس
ــعال املستمر]  احلاالت يتعلق [الس
بالتقاط عدوى تلو أخرى. وملا كانت 
ــكال العدوى مختلفة الواحدة  أش
ــإن التغلب على نوع  عن األخرى، ف
معني منها ال مينح مناعة ضد نوع 
ــورة هوثورن  البروفيس ــث  آخر».وحت
ــعهم  «املرضى على بذل ما في وس
ــاظ على صحتهم جيداً هذا  للحف
الشتاء، مبا في ذلك اتباع إرشادات 
ــل  ــدة مث ــة اجلي ــة الصحي النظاف
غسل اليدين بانتظام، أو استخدام 
ــال تعذر ذلك،  معقم اليدين في ح
ــل الورقية  ــي املنادي ــة إلى رم إضاف

مبجرد استخدامها. «


