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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــة حالة اختناق مروري غير مسبوق في اآلونة األخيرة  ــوارع بغداد الرئيس تعيش ش
ــط مسافة حتتاج الى ساعات  ــده وباتت احلركة لقطع ابس حيث االزدحام على اش
طويلة تستنزف من وقت الناس وجهدهم وصحتهم .. وارجع مختصون سبب هذه 
ــداد املركبات من كافة االنواع واملوديالت اضافة الى  االختناقات املرورية الى زيادة اع
ــوارعنا على حالها  ــوك يضاف الى ذلك كله بقاء ش ــتوتات والتك ت الدراجات والس
ــتقبلية للعاصمة بغداد  ــاب اي رؤية مس ــا زاد الطني بلة غي ــذ عقود طويلة وم من
ــرات وال انفاق وال جسور وان كل مايحصل اآلن هو  ــوارع حديثة وال مجس حيث الش
ــر بالتحرك الفوري لوقف  ــة اجلديدة تطالب كل من يعنيه األم ــرج مرج ) .. البين ( ه
املهزلة التي تشهدها شوارعنا هذه األيام فالناس لم تعد تتحمل املزيد من املتاعب 

احلياتية املتزايدة.

االثنني

   أعلن املتحدث باسم نائب رئيس وزراء 
ــمير هورامي،  ــتان، س إقليم كوردس
ــد ، تأجيل زيارة وفد إقليم  امس األح
ــى منتصف  ــتان لبغداد، حت كوردس
ــي،  هورام ــال  وق ــي.  احلال ــبوع  األس
ــه من  ــة، إن ــبكة رووداو اإلعالمي لش
ــتان،  املقرر، أن يزور وفد إقليم كوردس
بغداد، يوم غدا الثالثاء ، يترأسه نائب 
ــتان قوباد  ــس وزراء إقليم كوردس رئي
ــي مجلس  ــدر ف ــي.وكان مص طالبان
ــتان، ، إن  وزراء حكومة إقليم كوردس
ــيكون  ــيزور بغداد، س الوفد الذي س
ــي، وعضوية  ــاد طالبان ــة قوب برئاس
ــكرتير  املالية والتخطيط وس وزيري 
مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس 
ــر بحث رئيس  ــن جانب اخ الوزراء.وم
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ــام  الع ــني  لألم ــة  اخلاص ــة  واملمثل
ــراق، جينني  ــي الع ــدة ف ــألمم املتح ل
ــي  ــد، ملف ــس األح ــخارت، ام بالس
ــرة والنازحني.وذكر  ــات املبك االنتخاب
ــس الوزراء ، أن  املكتب االعالمي لرئي
املمثلة اخلاصة  الكاظمي، استقبل 
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق، 
ــى ان  ــاً إل ــخارت، الفت ــني بالس جين
ــهد بحث آخر اجلهود التي  اللقاء ش

تبذلها املؤسسات العراقية املعنية 
ــريعية  التش ــات  االنتخاب ــراء  بإج
ــبل تعزيز  املبكرة.وتناول الطرفان، س
ــراق مع منظمة األمم  التعاون بني الع
ــل الوصول بالعملية  املتحدة من أج
ــى أفضل صورة صادقة  االنتخابية إل
ــعب العراقي. و معبّرة عن إرادة الش

ــأن السياسي أعلن حتالف  وفي الش
ــائرون، امس األحد، أن قادة الكتل  س
ــالل  خ ــيتجتمعون  س ــية  السياس
ــة توزيع  ــم آلي ــة، حلس ــام املقبل األي
ــداً أن قانون  الدوائر االنتخابية، مؤك
فيه.وقال  اجلديد الرجعة  االنتخابات 

النائب عن التحالف امجد العقابي، 
ــمي، إن قادة  ــالم الرس ــب اإلع بحس
ــية ستجتمع خالل  الكتل السياس
ــة توزيع  ــم آلي ــة، حلس ــام املقبل األي
ــداً أن قانون  الدوائر االنتخابية، مؤك
ــه. ــة في ــد الرجع ــات اجلدي االنتخاب

ــت قيادة  ــي أعلن ــأن األمن ــي الش وف
ــس االحد،  ــتركة، ام العمليات املش
ــة التي انطلقت  أن العمليات االمني
في بغداد والبصرة حققت نتائجها، 
فيما أكدت أنها ستفرض القانون في 
جميع احملافظات التي تشهد انفالتاً 
امنياً بسبب السالح غير املنضبط.

ــمية عن  ــت وكالة االنباء الرس ونقل
ــات اللواء  ــم العملي ــدث باس املتح
ــادة  ــه إن قي ــي قول ــني اخلفاج حتس
نفذت عمليات  املشتركة  العمليات 
ــرة وبتوجيه  ــة في بغداد والبص أمني
ــلحة  ــن القائد العام للقوات املس م
ــاردة  مبط ــي،  الكاظم ــى  مصطف
ــن القانون.ومن  ومالحقة اخلارجني ع
ــس اجلمهورية  ــد رئي ــب اخر أك جان
ــه رئيس  ــالل لقائ ــح، خ ــم صال بره
ــوري املالكي  ــة القانون ن ــالف دول ائت
ــون  قان ــتكمال  اس ــرورة  ض ــى  عل
ــكاليات الدوائر  االنتخابات وحلّ إش

اإلعالمي  ــب  املكت ــال  االنتخابية.وق
ــون في  ــة القان ــالف دول ــس ائت لرئي
ــتقبل مبكتبه  ــان ،  إن املالكي اس بي
ــس  ــبت رئي ــس االول الس ــاء ام مس
اجلمهورية برهم صالح، الفتا إلى أنه 
ــتجدات  جرى خالل اللقاء بحث مس
ــي واألمني واخلدمي  الوضع السياس
ــتعراض آخر  في البالد، كما جرى اس
التطورات على الصعيدين اإلقليمي 
ــر اقترحتْ  ــياق اخ ــي س والدولي.وف
ــاع النيابية عقد  ــن والدف ــة األم جلن
ــتثنائية جمللس التعاون  ــة اس جلس
ــدول العربية  ــالمي او جامعة ال االس

ــة على  التركي ــداءات  ــاف االعت اليق
ــا  ــد هجماته ــة، بع ــدود العراقي احل
ــى البلد واحتالل  ــة املتكررة عل اجلوي
الشريط احلدودي وتقليل حصته من 
ــرات، من دون  ــري دجلة والف مياه نه
ــراف الدولية  ــاة للمواثيق واالع مراع
ــني الدول. ــن اجلوار ب التي تؤكد حس
ــد رضا ال  ــال رئيس اللجنة محم وق
حيدر، إن متادي تركيا في خرق سيادة 
البلد يجعلنا نرفض دعوات اجللوس 
معها على طاولة املفاوضات.وأضاف 
واشترط للحوار انسحاب تركيا من 
ــراق الذي  ــدودي مع الع ــريط احل الش

ــاد مصدر امني ،  ــه. وفي وقت اف حتتل
ــكيل قيادة عمليات سومر في  بتش
ــدر ، انه  ــالث محافظات.وقال املص ث
تقرر تشكيل قيادة عمليات (سومر) 
يتحدد نطاق مسؤوليتها باحملافظات 
(ذي قار ميسان املثنى) ويفتح مقرها 
ــام علي  ــار قاعدة االم ــي ذي ق ــي ف ف
ــادة ترتبط  ــاف ان القي ــة. واض اجلوي
ــن جميع  ــة م ــوات البري ــادة الق بقي
ــات  ــع قطع ــون جمي ــي وتك النواح
ــة واالجهزة  ــي الدفاع والداخلي وزارت
ــرى العاملة باحملافظات  االمنية االخ
ــرة القيادة اعاله من  املذكورة حتت ام
ناحية العمليات عدا جهاز مكافحة 
ــي  السياس ــأن  الش ــي  االرهاب.وف
ــدى بغداد،  ــفير األمريكي ل أكد الس
ــد، التزام بالده  ماثيو تولر، امس األح
ــر التعاون  ــا على توطيد أط وحرصه
املشترك مع العراق.وذكر بيان ملكتب 
ــي، أن رئيس مجلس النواب  احللبوس
ــتقبل، امس،  ــي اس محمد احللبوس
ــفير األميركي لدى العراق ماثيو  الس
ــان، أن اللقاء ناقش  تولر.وأضاف البي
العالقات الثنائية بني البلدين، وتعزيز 
ــيق  والتنس ــتراتيجي،  االس التعاون 
ــاً للمصالح  ــة وفق ــي اجملاالت كاف ف
ــة، كما بحث اللقاء عدداً من  املتبادل

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /
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ــة موازنة العام  ــط، احال ــت وزارة التخطي أعلن
ــة عليها  ــوزراء للمصادق ــى مجلس ال ٢٠٢٠ ال
ــواب القرارها، ميرة  ــا جمللس الن ــن ثم احالته وم
ــى أن املوازنة تتضمن اطالق عالوات وترفيعات  ال
ــة موثوقة عن  ــت مصادر صحفي املوظفني.ونقل
وكيل الوزارة ماهر جوهان قوله إن املوازنة املالية 
االحتادية للعام احلالي ٢٠٢٠ التي ارسلتها وزارة 
ــوزراء يوم االربعاء املاضي،  املالية الى مجلس ال

ــي مت اعدادها في وقت  ــها املوازنة الت ــي نفس ه
ـــ ٨٠ ترليون  ــا يقدر ب ــزا مالي ــابق وحتوي عج س
ــي يقدر بـ  ــغ اجمال ــدت على مبل ــار، واعتم دين
ــان، أن املوازنة لم  ــد جوه ــون دينار.واك ١٤٦ ترلي
ــا اي تغيير، كما احتوت ايضا اطالق  يطرأ عليه
العالوات والترفيعات جلميع املوظفني، مبينا ان 
ــن االحالة على  ــات الوظيفية املتوفرة ع الدرج
ــى املوازنة االحتادية  ــت اضافتها عل التقاعد، مت

للعام ٢٠٢١.

ــوى العراقية النائب  ــاد الق ــا القيادي في احت دع
ــراع باملضي  ــامرائي، الى ضرورة اإلس مثنى الس
ــة االحتادية،  ــون احملكم ــراءات تعديل قان ــي إج ف
مشددا على ضرورة ان يكون القانون ممثال جلميع 
ــامرائي انه  ــعب العراقي.وقال الس اطياف الش
ــراءات تعديل  ــي إج ــي ف ــراع باملض ــب اإلس يج
ــا جاهزةً  ــا يجعله ــة االحتادية مب ــون احملكم قان
ــا يتعلق بالبت  ــتوري فيم ــام بدورها الدس للقي
بإجراءات العملية االنتخابية ونتائجها وضمان 
ــني املرعية من  ــتور والقوان ــاً للدس ــيرها وفق س
ــة ومصادقة  ــؤون القانوني ــيير الش جانب وتس
ــب آخر.واضاف  ــني العامة من جان ــرار القوان واق
السامرائي أن تعديل القانون ال يحتاج في اقراره 
ــس النواب كما مقرر  ملوافقة ثلثي اعضاء مجل

ــريع  ــرط يتعلق بتش ــذا الش ــتور، إذ أن ه بالدس
قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها احلالي، 
ــالف املؤقت  ــلطة االئت ــل لقوانني س ألن التعدي
ــون أصدرته  ــت على أكثر من قان ــة قد مت واملنحل
سلطة االئتالف التي كانت تدير أمور البالد قبل 

تأسيس العملية السياسية.
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ــف الدولي مايلز  ــم التحال ــال املتحدث باس     ق
ــدة والتحالف الدولي  كايكنز، إن الواليات املتح
ليست جزءاً من االتفاقيات النفطية األخيرة مع 

ــركات األمريكية اخلاصة.وجاءت تصريحات  الش
ــر صحفي  ــم التحالف في مؤمت ــدث باس املتح
ــوريا  ــوات س ــم ق ــدث باس ــع املتح ــترك م مش

الدميقراطية (قسد)، مصطفى بالي.  

فوجىء املواطنون في مناطق شرق 
ــاة ( الصدر ، حي اور ، ام الكبر  القن
ــزالن ) بقيام اصحاب املولدات  والغ
ــر الى  ــعر األمبي ــة برفع س االهلي
ــن (٨) اآلف  ــار بدال م ــف دين ( ١٢) ال
ــم بالوقود  ــبب عدم جتهيزه والس
«زيت الغاز» مجانا . هل يجوز ذلك 
ــراق يتبرع  ــة بغداد والع يامحافظ

بالوقود للجيران باجملان !!

دعت جلنة األمن والدفاع النيابية، احلكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء األسلحة من األهالي.
ــحب السالح يجب  ونقلت وكال االنباء العراقية عن رئيس اللجنة محمد رضا قوله، إن موضوع س
أن يحل بعيدا عن استخدام القوة، الفتا إلى أن أغلب املواطنني قاموا بشراء أسلحة حملاربة عصابات 
ــي البصرة وبغداد  ــيما ف ــى احلكومة تخصيص فقرة باملوازنة، الس ــاف، أن عل ــش اإلرهابية.وأض داع

وميسان لشراء السالح واالستفادة منه للقوات األمنية ولردع التعامل باألسلحة الثقيلة.

@Òä‘œ@óÓñ•@Ä6‘m@ÚÓibÓ‰€a@Âfl˛a
¥‰üaÏΩa@Âfl@Úz‹ç˛a@ıaäí€@Ú„ãaÏΩbi
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ــة ان العراق  ــة واملعادن االيراني ــت وزارة التجارة والصناع أعلن
ــي الفترة من  ــة، ف ــلع االيراني ــتورد للس ــي اكبر مس ــد ثان يع
ــارس نقال عن وزارة  ــرت وكالة ف ــى ٢٠ آب ٢٠٢٠.وذك ٢٠ آذار حت
التجارة والصناعة واملعادن االيرانية ان حجم التبادل التجاري 
ــهور  ــران بلغ ٥٢ مليون طن بقيمة ٢٤٫٦ مليار دوالر في الش الي
ــجلت الصادرات ٣٨ مليون طن بقيمة ١٠٫٩  اخلمسة، فيما س

مليار دوالر. 

ÚÓ„aäÌa@�b»‹ç@ÖâÏnéÌ@÷aä»€a
â¸ÎÖ @âbÓ‹fl @H24.6I�i@

خالل ٥ اشهر فقط ..

pbibÇn„¸a@ÊÏ„b”@Êdíi@ÚÓibÓ‰€a@›nÿ‹€@�aäÌà§Î@ÚzÓñ„@Èu�ÏÌ@Î˝«
  

ــه زعيم ائتالف الوطنية، إياد عالوي، امس     وج
ــل النيابية  ــراً إلى الكت ــد، نصيحة وحتذي األح
ــات اجلديد.وقال  ــم قانون االنتخاب ــأن حس بش
عالوي، في تغريدة له على منصة تويتر نصيحة 
ــون االنتخابات قبل  ــم قان ــتعجلوا حس ال تس

ــةً ووافيةً للحوار والنقاش  اعطائه فرصةً كافي
داخل اجمللس.وأضاف، أن لم تتم السيطرة على 
ــائرية وردع  ــالح املنفلت والنزاعات العش الس
ــية فان اي انتخابات مقبلة  الطائفية السياس
ــهد عزوفاً جديداً ونتائج كارثية، محذراً  ستش

من مآالت جتاهل تلك امللفات.

وكاالت /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

@—íÿm@ÚÓ„bΩäi
@ÖÏ‘»i@Öbéœ@pb–‹fl
@ÚflÏÿ°@ofläic
ÜËΩa@Üj«

@Z@ÔçÏj‹ßa
@äˆaÎÜ€a@›Ór∑

@xbn∞@ÚÓibÇn„¸a
ÔçbÓç@’œaÏn€



2 محليات

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتقلة  ــة العليا املس ــاركت املفوضي ش
ــروع  ــي مؤمتر اطالق مش ــات ف لالنتخاب
ــية  الذي  ــاركة املرأة السياس تعزيز مش
اقامته جمعية نساء بغداد يوم الثالثاء 
ــداد بحضور   ــادف ٢٠٢٠/٩/١ في بغ املص
ــامي التميمي  من دائرة  كل من د.رعد س
ــيد  ــال اجلماهيري والس ــالم واالتص االع
ــعبة االجراءات  ــلمان مسؤول ش داود س

ــدد  ــات وع ــرة العملي ــن دائ ــب م والتدري
ــطات ، ومت خالل  ــطني والناش من الناش
ــة عدة محاور من ضمنها  املؤمتر مناقش
ــات التي تتعرض  ــام الكوتا والتحدي نظ
ــيح  ــاركة او الترش ــرأة عند املش لها امل
ــراءات حتديث  ــات باالضافة الج لالنتخاب
ــجل الناخبني في املفوضية واهميته  س
ــق ورصني ،   ــجل ناخبني دقي ــي بناء س ف
ــدة توصيات منها أهمية  واثمر املؤمتر بع

ــجيل البايومتري للناخبني عموماً  التس
وللناخبات على وجه اخلصوص مبا يضمن 
ــات  ــي االنتخاب ــة ف ــاركتها الفاعل مش
وزيادة التفاعل بني املفوضية ومنظمات 
ــات التي  ــي خاصةً املنظم ــع املدن اجملتم
تهتم باملرأة حيث يساهم هذا التفاعل 
ــي  ــتوى الوعي السياس ــع مس ــي رف ف
ــاس في  ــريك اس واالنتخابي للمرأة كش

العملية الدميقراطية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتمرة  بناء»على توجيهات ومتابعة  مس
ــاالر عبد  من قبل وزير العدل القاضي س
ــتار محمد على ضرورة تامني صرف  الس
املستحقات املالية للموظفني املتعينني 
اجلدد من موظفي دائرة االصالح العراقية  
ــة لضمان  الكفيل ــراءات  اإلج ــاد  وأعتم

ــرة  دائ ــت  .اعلن ــروعة  املش ــم  حقوقه
ــول موافقة  ــالح العراقية عن حص االص
ــالق التمويل املالي  ــة على اط وزارة املالي
ــتحقات  املس ــدد وصرف  اجل للمتعينني 
ــة اخلاصة بهم .واكد مدير عام  التراكمي
دائرة االصالح العراقية العميد احلقوقي 
ــعى  ــوف نس ــواد انه س ــي نعمه ج عل

ــرة اإلصالح  ــض بتطوير دائ لكل ما ينه
ــراءات القانونية  ــهل اإلج العراقية ويس
ــبي الدائرة  ــدم منتس ــة التي تخ واملالي
ــراءات الروتينية.واضاف  ــن اإلج بعيدا ع
ــوف يتم صرف املستحقات  ايضا انه س
املالية املذكورة خالل هذا الشهر احلالي 

وفي أقرب موعد ممكن.

بغداد / البينة الجديدة  
ــركة العامة  ــام الش ـــف مدير ع كش
ــدات إحدى  ــيارات واملع لصناعة الس
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــود مجيـد : عن  ــيد : حافـظ عبـ الس
التوسعات احلاصلة في خطوط جتميع 
الشاحنات وخطة الشركة الطموحة 
ــة  حاج ــة  لتغطي ــاج  اإلنت ــادة  لزي
ــوق احملليـة .  الوزارات واحملافظات والس

وأشـار في تصريح للمكتب اإلعالمي 
في الوزارة إلى أن للشركة خط متكامل 
ــاحنات رينو بنسبة ١٠٠٪  لتجميع ش
ــاحنات / يومياً  ــاج ( ٣ ) ش ومبعدل إنت
ــط  ــعة اخل ــى توس ــت عل ــد حرص وق
ــوزو) لتلبية  ــاحنات (ايس لتجميع ش
متطلبات الوزارات والسوق لهذا النوع 
ــاحنات التي تكون أقل سعراً  من الش
ــو) ومبعدل  ــاحنـات رينـ ــاءة (ش وبكف

ــاحنـات / يومياً إضافة  ــاج ( ٥ ) ش إنت
ــاحنـات فولفـو  ــط جتميع ( ش إلى خ
ــاحنـات  ــدل إنتاج ( ٣ إلى ٤ ) ش ) ومبع
ــى هذا النوع  ــاً لوجود إقبال عل / يومي
ــركة  ــاحنات ، مؤكداً أن الش من الش
تتطلع ضمن خططها الطموحة إلى 
ــاحنات  زيادة اخلطوط اإلنتاجية للش
ــع عالية  ــبة جتمي ــول إلى نس والوص
ــوزو وفولفـو ) تصل  ــاحنات ( ايس لش
ــاح  إنفت ــع  م ــى  مبايتماش  ٪٩٠ ــى  إل
ــة ، الفتاً  ــوق ويلبي احلاجة احمللي الس
ــع احملافظات  ــة م ــود املبرم ــى العق ال
ــدات  واملع ــات  باآللي ــا  لتجهيزه
التخصصية والشاحنات والكابسات 
واألبدان الثابتة والقالبة كمحافظات 
ــة ومحافظة  ــى ونينوى والديواني ديال
ــن جتهيز األمن الوطني  بغداد فضالً ع
ــة  ــات الصيان ــة لعملي ــورش متنقل ب

ــريعة  ــة والكهربائية الس امليكانيكي
. ــه  لـ ــدة  العائ ــدات  واملع ــات   لآللي
ــركته تتحمل  ــأن ش ــد ب ــر مجي وذكـ
كامل رواتب منتسبيها البالغ عددهم 
ــب وبقيمة ( ٣  بحدود ( ٥ ) آالف منتس
ــتنفذت  ــهرياً وقد أس ) مليار دينار ش
الشركة املبالغ اخملصصة لشراء املواد 
ــبيها  ــة رواتب منتس ــة لتغطي األولي
ــبعة أشهر املاضية بسبب  خالل الس
ــي فايروس  ــل جراء تفش توقف العم
ــة  ــداً حاج ــه ، مؤك ــا وتداعيات كورون
ــر لتمشية  ــركة إلى قرض ميس الش
ــني  حل ــبيها  منتس ــب  وروات ــا  أموره
ــالل تطبيق  ــتعادة عافيتها من خ إس
ــي أنتهجتها  ــليمة الت ــط الس اخلط
ــر  الوزي ــيد  الس ــات  ــذاً لتوجيه تنفي
والرامية إلى تطوير وتوسيع معاملها 

وخطوطها وتعظيم مواردهـا.

الناصرية / البينة الجديدة 
تقوم  دائرة معاجلة نبات زهرة النيل واالعشاب املائية 
ــراف مديرية املوارد املائية في محافظة ذي قار  وباش
ــطرة ضمن قضاء الغراف من  ــط الش بتنظيف  ش
ــر خويجيرة  نبات زهرة النيل عند تقاطعه مع جس
في  الكيلو ٣٠٠+١٤  لتسهيل انسيابية املياه وتأمني 
ــط وتوفير احلصص املائية  ــا الى نهاية الش وصوله
لشطي الكسر وال ابراهيم املغذي حملطات االسالة 
في مدينة سيد دخيل وارواء االراضي الزراعية ضمن 

اخلطة الزراعية للموسم الصيفي.

ــنجار  ــة س ــي منطق ــد اهال   يناش
ــل  باب ــة  حملافظ ــة  التابع ــة  وعنان
الطريق  ــاء  ــؤولني لغرض اكس املس
ــداد الى  ــة بغ ــن محافظ ــط م الراب
ــق  ــذا الطري ــا ان ه ــم علم مناطقه
ــرة  ولكث ــه  ولقدم  (١٩٦٠ ) ــىء  انش
ــى  ال ادى  ــفات  والتخس ــات  املطب
حوادث مرورية كثيرة وقد قام االهالي 

ــور ـ  ــة الطرق واجلس ــة مديري مبفاحت
ــذ العام ٢٠١٢  ــأن من بابل بهذا الش
ــن دون نتيجة ولدى  ولغاية اآلن ولك
ــل معمل  ــور باب ــة طرق وجس مديري

لألسفلت وآليات الكساء الطرق.

رسول الحمداني
عن اهالي منطقة سنجار

@ÊÏj€b�Ì@Ú„b‰«Î@âbv‰ç@Ú‘�‰fl@Ô€bÁa
Úƒœb0a@å◊äfl@…fl@¡iaä€a@’Ìä�€a@ıbé◊bi
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بغداد / البينة الجديدة
ــن تفقد مدير  ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــركة العامة لتصنيع احلبوب  عام الش
ــي فرع  ــدس خطاب علي القيس املهن
ــركة ومطاحن انتاج الطحني في  الش
ــة االنتاج  ــى آلي ــالع عل ــرة لالط البص
ــز  اجمله ــني  الطح ــة  ونوعي ــع  والتوزي
للمواطنني .واوضح القيسي بان اجلولة 
التفقدية التي رافقه بها مدراء اقسام 
ــتمرت  ــيطرة النوعية اس الرقابة والس
ــراف  ــاعات متأخرة مت خاللها االش لس
على جميع مفاصل االنتاج والتنظيف 
واقسام التعبئة فضال عن االطالع على 
الية االنتاج ونوعية احلبوب املستخدمة 
ــروط  والطحني املنتج و مدى تطبيق ش
ــي بانه جرى  ــالمة .واضاف القيس الس
خالل التجوال سحب مناذج من االنتاج 

ــة  ــري ومعاين ــص اخملتب ــرض الفح لغ
ختم املطحنة وتواريخ االنتاج وتدقيق 

قوائم القطع والتجهيز واوزان االكياس 
ــاهدة خزانات  ــة اضافة الى مش املعبئ

ــل منظومات  ــن عم ــد م ــاه والتأك املي
ــراف على فحص  ــاه واالش تصفية املي
ــدد من  ــير ع ــى تأش ــا ال ــازة .الفت اخلب
اخملالفات وايقاف مطحنة االمنار نتيجة 
رصد مخالفات نوعية في االنتاج .وعلى 
ذات السياق زار القيسي فرع الشركة 
ــة في  ــدي احلكومي ــة الفراهي ومطحن
البصرة حيث مت التاكيد على التنسيق 
ــن القطاع اخلاص  ــاون مع مطاح والتع
ــي املتمثل  ــدف االساس ــق اله لتحقي
بتوفير الطحني اجليد لعموم املواطنني.

مشددا على عدم التهاون في اخملالفات 
ــذي يحدث من  ــة او التالعب ال النوعي
قبل بعض املطاحن وفي الوقت نفسه 
ــن املتميزة  ــكر للمطاح ــه الش توجي
ــيرا بانه جرى خالل الزيارة كذلك  .مش
ــع اخلزينة اخلاصة  ــة عمل املواق متابع

ــة واللقاء  ــردات البطاقة التمويني مبف
ــني والتوجيه  ــن وكالء الطح ــدد م بع
بااللتزام بالتعليمات والضوابط فضال 
عن لقائه بادارات فروع شركات الوزارة 
ــتوى  ــث عن مس ــرة واحلدي ــي البص ف
ــا وزارة التجارة  ــي تقدمه اخلدمات الت
ــرة  الكبي ــود  واجله ــة  احملافظ ــاء  البن
ــركاتها في  ــا دوائر ها وش ــي تبذله الت
ــارة الدكتور  ــوء توجيهات وزير التج ض
ــر مفردات  ــوري من اجل توفي عالء اجلب
ــات  بالكمي ــة  التمويني ــة  البطاق
ــي احلاجة في هذا  والنوعيات التي تلب
ــيدا  ــات املتوفرة .مش ــال وباالمكان اجمل
ــيق  ــه بالتعاون والتنس ــي الوقت ذات ف
ــوزارة في  ــكيالت ال ــترك بني تش املش
البصرة من اجل تقدمي افضل اخلدمات 

البناء احملافظة.

¥‰üaÏ‡‹€@åË1a@¥z�€a@ÚÓ«Ï„Î@…ÌãÏn€aÎ@xbn„¸a@ÚÓ€e@Ú»ibnΩ@Òäñj€a@Âyb�Ω@ÚÌÜ‘–m@p¸Ïu

بغداد / البينة الجديدة 
ــويق (  ــن إنتاج وتس ــداد الرصافة ع ــة بغ ــة زراع ــت مديري أعلن
ــماك ، و( ٢١٩٥٠٠)  ــن األس ــن م ــة، و( ١٢٣٠ ) ط ٤٤٧٢٨٧٥٠) بيض
ــواق احمللية في  ــم، و( ١٠٠) طن دجاج مجزور لألس ــن دجاج حل ط
ــة ومن خالل  ــهر آب املاضي.واوضحت املديري ــة خالل ش احملافظ
ــم الثروة احليوانية أن الكميات املنتجة واملسوقة من بيض  قس
ــدمي الدعم ملربي  ــاج جاءت نتيجة لتق ــماك والدج املائدة واألس
ــالً عن حماية املنتج  ــروة احليوانية من قبل وزارة الزراعة فض الث
ــتيراد املنتجات احليوانية  ــتمرار منع اس ــجيعه واس احمللي وتش
ــول لالكتفاء  ــواق احمللية والوص ــي األس ــواد لتوفرها ف ــذه امل له
الذاتي، موضحةً إن عدد مشاريع تربية الدجاج البياض املنتجة 
بلغت ( ١٦) مشروعا، وبلغ عدد مزارع األسماك ( ١٢٣٩) مشروعا 
ــاريع تربية الدجاج ( ١٠) مشاريع مجازة  مجازا، فيما بلغت مش

وضمن قاطع املديرية.

الديوانية / البينة الجديدة 
حسب توجيهات وزارة الصحة وباشراف مدير عام دائرة صحة 
الديوانية الدكتورة ملياء احلسناوي ومتابعة مدير قطاع الديوانية 
الثاني للرعاية الصحية االولية ،  قامت املفرزة الطبية التابعة 
ملركز صحي الدغارة النموذجي وفي ساعات متأخرة من الليل  
بفحص الوافدين من خارج احملافظة بجهاز قياس احلرارة عن بعد 
و توعية و تثقيف وارشاد املواطنني في مدخل مدينة الديوانية  

(الدغارة)  لنشر الوعي الصحي للوقاية فيروس كورونا.

@ÊÏÓ‹fl@TT@Âfl@är◊c@’ÌÏém@Z@Ú«aâå€a
@xbuÜ€aÎ@⁄b8˛a@Âfl@Êb‰ü˛a@pb˜flÎ@ÚöÓi

ÖaÜÃi@ø@ÔôbΩa@le@äËë@fi˝Å

@@ıaäug@âaä‡nça@Ü◊˚m@ÚÓ„aÏÌÜ€a@Úzï
@ãâb–Ωa@›j”@Âfl@Öbëâ¸aÎ@ÚÓ«Ïn€a@Î@óz–€a

@ÒâbÀÜ€a@Òä�Óç@ø@ÚÓzñ€a

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور عادل  ــؤون االجتماعي ــر العمل والش ـد وزي تفقَّ
الركابي دار تأهيل األحداث اإلناث (البيت اآلمن) الكائن في 
منطقة الصليخ ببغداد لالطالع على احوال املستفيدات 
ــه البيت  ــالل زيارت ــر خ ــى الوزي ــة احتياجاتهن.والتق وتلبي
ــام ذوي االحتياجات  ــر ع ــور مدي ــرت بحض ــي ج ــن الت اآلم
ــبت املاضي ٥-٩- ــر اجللبي يوم الس ــة الدكتورة عبي اخلاص

ــتمع الى احتياجاتهن وطلباتهن  ــتفيدات واس ٢٠٢٠ املس
ــر جميع متطلبات اكمال املنظومة  ـه بتلبيتها وتوفي ووجَّ
ــتفيدات.هذا  ــق احتياجات املس ــي الدار وف االجتماعية ف
ــة في البيت اآلمن  ــع الركابي على آلية العمل املتبع واطل
واملعوقات التي تواجه العمل واستمع الى طلبات العاملني 
ــتفيدات،  ــا يحقق فضلى اخلدمات للمس ومقترحاتهم مب
ــيدة املدير العام في الدور من موقع  ووجه بان يتم دوام الس
ادنى لتلبية كافة االحتياجات لهذه الدور كما وجه السيد 
ــكادر وظيفي متخصص ومت اصدار امر  الوزير بتعزيز الدور ب

نقل عدد من املوظفني لهذه الدور.

بغداد / البينة الجديدة
ــة إحدى  ــات الغذائي ــة للمنتوج ــركة العام ــت الش أعلنـ
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن اعادة تأهيل خط إنتاج 
ــتخدم في غسل املالبس  ــيل ( ثريـا ) الذي يس صابون غس
ــدس : محمـد  ــركة املهن ــر مدير عام الش ــي .وذكـ واألوانـ
ــيـن : في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة  جبـار حس
ــن إعادة تأهيل خط  ــع األميـن ) متكنت م ــوادر ( مصنـ ان ك
ــيل ثريـا ايطالي املنشأ والذي يعد من  إنتـاج صابـون غس
ــاعة ،  ــة بطاقة ١ طن في الس ــوط اإلنتاجية القدمي اخلط
مؤكداً أن املنتج يخضع لعدة فحوصات مختبرية لتقييم 
ــل اإلنتاج  ــي جميع مراح ــواد األولية ف ــة امل ــاءة ونوعي كف
ــركة ملزمة بتطبيق املواصفات العراقية جلميع  كون الش

منتجاتها للتأكد من صالحيتها لإلستخدام البشـري.

بغداد / البينة الجديدة
ــتأنفت الوزارة عن طريق شركة اشور العامة وبإشراف  اس
ــور التابعتني لها تنفيذ مشروع انشاء  دائرة الطرق واجلس
املمر الثاني لطريق مركز محافظة كربالء – الرزازة االخيضر 
ــو (٢٨)  ــة تبلغ نح ــة بكلف ــة كربالء املقدس ــي محافظ ف
ــه ٨م، وميتد  ــق يبلغ (٤٥)كم وعرض ــار دينار.طول الطري ملي
ــروراً مبنطقة  ــة إلى الرزازة م ــة كربالء املقدس من محافظ
ــمنت لغاية منفذ عرعر احلدودي  االخيضر إلى معمل الس
ــي تقليل الزخم املروري  ــهم ف ضمن طريق احلج البري ويس

خالل املناسبات الدينية التي تشهدها احملافظة.

@Ü�Ó»m@Ú�ÓˆaàÃ€a@pb�uÏn‰‡‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
Hb�ÌäqI@›ÓéÀ@ÊÏ�ibï@xb�n„g@¡�Å@›�ÓÁdm

@å◊äfl@’Ìä�€@Ô„br€a@ä‡Ωa@ıbí„a@ Îäífl@àÓ–‰m
äöÓÅ¸a@Òãaãä€a –@ı˝iä◊@Úƒœb™

@È� �uÏÌÎ@Âfl�a@oÓj€a@Ü�‘–nÌ@›‡»€a@äÌãÎ
paÜÓ–né‡‹€@ÚÓ«b‡nu¸a@pbflÜ®a@7œÏni
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ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a@Üˆb”Î@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@NN@ÒÜëb‰fl
ــرطة االحتادية / الفرقة الثانية  ــب (عالء عبد اجلبار سبع) في الش املنتس
ــن معاليكم املوافقة على نقله الى اي وحدة  ــواء اخلامس ، يلتمس م / الل
ــألة خاصة  ــاني وذلك النه يعاني من مس ــن وحدات القيادة لغرض انس م
ــي انه يوجد لديه اخوان مصابان باجلنون احدهم توفى واالخر مازال  اال وه
ــوق عقلي وانه عندما  ــن مواليد ١٩٩٢ ومصاب بع ــى قيد احلياة وهو م عل
ــرب والدته على  ــون عدوانيا ، اذ انه ض ــر طبيعية يك ــون في حالة غي يك
ــبب لها بارجتاج في الدماغ وكذلك شقيقته التي ضربها  ــها مما تس رأس
ــه املعيل لعائلته يرجو من  ــا مما ادى الى ضعف بصرها ، وكون على عينه
ــاني  ــم املوافقة على نقله والنظر بوضعه اخلاص من جانب انس معاليك
ــيطرة  ــا من ان يقدم اخيه اجملنون على قتل العائلة عندم يفقد الس خوف
ــى احدا اال عالء الذي يستطيع السيطرة  ، علما ان اخيه املصاب اليخش

عليه . وجزاكم الباري خير اجلزاء.

   تعزي اسرة تحرير جريدة (البينة الجديدة) 
ــر  التحري ــس  رئي ــل  الزمي ــها  رأس ــى  وعل
عبدالوهاب جبار الدكتور (طالب هاتف طه 
الطائي) لوفاة اِّـغفور لها شقيقته تغمدها 
ــيح  ــكنها فس ــعة واس ــه الواس اهللا برحمت

جناته.
((انا هللا وانا اليه راجعون))

Ú��������Ìå���»����m @ÒÜ��������������ëb����‰��fl



ــديد القروض  ــن، امس األحد، أن مدة تس ــن مصرف الرافدي أعل
ــون في ١٠ أعوام. ــكنية، تك اخلاصة بتأهيل وترميم الدور الس

ــروض التي أطلقها  ــرف ، إن الق ــب اإلعالمي للمص ــال املكت وق
ــكنية  ــني لغرض ترميم وتأهيل الدور الس للمواطنني واملوظف
ــاً للمواطن.  ــف و٣٠ مليون ــار للموظ ـــ ٥٠ مليون دين ــددت ب حُ
ــرض الترميم وتأهيل الدور  ــار البيان، إلى أن التقدمي على ق وأش
السكنية يكون حسب الرقعة اجلغرافية باالعتماد على موقع 

العقار املراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض.

;ON;Ì÷¡;óeŒ’\;U;:öÊ’\;flŸ¯\
k]æ…]•;Q;∫;é∆’\;Îá‚p¯;�]pÂÖŸ

ــاء القبض على  ــس األحد، إلق ــاز األمن الوطني، ام ــن جه  أعل
ــت  ــتخدم للغش باالمتحانات، في س ــزة تس ــاً ألجه ٤٣ مروج
ــات  ــدء االمتحان ــع ب ــاً م ــه تزامن ــاز ، إن ــال اجله محافظات.وق
ــن الوطني  ــاز األم ــف جه ــة، كث ــوف املنتهي ــة للصف النهائي
ــزة الراديوية  ــف عن مروجي األجه ــتخباري للكش جهده االس
ــاف، أن املفارز  ــتخدمة في عملية الغش االمتحاني. وأض املس
ــرف،  ــداد، البصرة، النجف االش ــات (بغ ــي محافظ اخملتصة ف
نينوى، الديوانية، املثنى)، متكنت من إلقاء القبض على ٤٣ ثالثة 
ــماعات  ــهود ومصادرة ما بحوزتهم من س متهماً وباجلرم املش
بث وأجهزة السلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش. وأشار 
ــم اصولياً، وإحالتهم مع املضبوطات  البيان، إلى تدوين اقواله
ــراءات القانونية  ــة التخاذ اإلج ــات القضائية اخملتص إلى اجله

الالزمة بحقهم.
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Ú€ÎÜ€a@äˆaÎÖ@Ô–√ÏΩ@ÚyÏ‰‡Ωa@—‹é‹€@äËí€a@¡é‘€aÎ@ÒÜˆb–€a@Õ‹jfl@Â‹»Ì@ÜÓëä€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

ــط  ــيد، امس االحد، عن حتديد مبلغ الفائدة الكلية والقس اعلن مصرف الرش
الشهري واملدة للسلف املمنوحة ملوظفي دوائر الدولة.وقال املصرف ، إن الفائدة 
ــة والبالغه (١٠,٨,٥) مليون دينار  ــلف املمنوحة ملوظفي دوائر الدول الكلية للس
ــهري (١٠٠٢٧٨)  ــط الش ــي .. - مبلغ (٥)مليون القس ــيه وحددت كما يل تنافس
ــون.. - مبلغ (٨)  ــه ( ١،٠١٦،٧٠٠) ملي ــده الكلي ــنوات الفائ ــس س ــف ملدة خم ال
ــنوات الفائده الكليه (  ــط الشهري (١٦٠٤٤٤) الف ملدة خمس س مليون القس
ــهري ( ٢٠٠٥٥٦) الف ملدة  ــط الش ١،٦٢٦،٦٦٠) مليون.. - مبلغ (١٠) مليون القس

خمس سنوات الفائده الكليه (٢،٠٣٣،٤٠٠) مليون.

بغداد /

ــن حتالف الفتح  اعتبر النائب ع
كرمي عليوي، ان مسودة مشروع 
ــة الذي  ــة االحتادي ــون احملكم قان
ــراءة االولى له  ــتكمال الق مت اس
ــة البرملان يوم أمس االول  بجلس
ــتور مرتني. ــل انتهاكا للدس ميث

ــخة التي  وقال عليوي ، ان النس
ــى من  ــراءة االول ــا الق مت قراءته
مشروع قانون احملكمة االحتادية 
ــبت،  ــس االول الس ــة ام بجلس
ــة بعد طول انتظار  كانت مخيب
ــتور عام ٢٠٠٥  ــذ صدور الدس من

ــروع  ــى اليوم، مبينا ان مش وحت
ــة املعد  ــون احملكمة االحتادي قان
ــي عام ٢٠١٥ مت قراءتها القراءة  ف
ــار ٢٠١٩ لكننا  الثانية في ٢٦ أي
ــة  ــال رئاس ــتغربنا من إرس اس
اجلمهورية مبشروع قانون جديد 
ــادة ٩٢  ــد عن امل ــد كل البع بعي
ــي نصت على  ــتور الت من الدس
ــة  هيئ ــة  االحتادي ــة  احملكم ان 
ــتقلة ماليا واداريا  قضائية مس
ــن القضاة  ــكل من عدد م وتتش
الفقه  ــراء  القانون وخب وفقهاء 
قانون  اإلسالمي ويحدد عددهم 

ــي  ــة ثلث ــه باغلبي ــوت علي يص
النواب.وأضاف  ــس  مجل اعضاء 
عليوي ان ماحصل هو ذر للرماد 
ــرى اجمللس  ــون، حني ن ــي العي ف
ــون في مادته األولى ان  يأتي بقان
عدد أعضاء احملكمة هم تسعة 
ــبعة اعضاء مع رئيس  منهم س
ــرة  ــي الفق ــي ف ــم يأت ــب، ث ونائ
ــيح  ــم ترش ــول يت ــة ليق الثاني
ــراح من  ــاء على اقت ــاة بن القض
ــة  واحملكم ــاء  القض ــس  مجل
ــيق مع  االحتادية العليا وبالتنس
ــس القضاء في االقليم ثم  مجل

ــس اجلمهورية  ــى رئي يعرض عل
ــوم جمهوري، الفتا  إلصدار مرس
ــو نفس  ــذا االجراء ه ــى ان ه ال
ــن القانون  ــي املادة ٣ م ــا ورد ف م
القدمي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي 
حكمت احملكمة االحتادية بعدم 
ــل  ماحص ان  ــتوريته.وتابع  دس
ــواب امام  ــاه ان مجلس الن معن
ــتور مرتني اولهما  انتهاك للدس
ــا بعدم  ــادة ٩٢ ثاني ــة امل مخالف
ــون والفقه  ــراك خبراء القان إش
ــي عدم  ــة ه والثاني ــالمي  االس
االلتزام بالقرار امللزم من احملكمة 
ــن  م  ٩٤ ــادة  امل ــق  وف ــة  االحتادي
ــتور، الفتا الى ان ماحصل  الدس
ــجل  سيس ــس  االم ــة  بجلس
بشكل سلبي على البرملان وعلى 
ــعب  رئيس مجلس الوزراء والش
ــي الوقوف بحزم جتاه هذا  العراق
ــتور  االنتهاك الذي حصل للدس
ــتبعاد خبراء  وما حصل من اس
ــالمي من  ــون والفقه اإلس القان
احملكمة.وكان مجلس  تشكيلة 
النواب استكمل بجلسته التي 
ــبت املاضي ٥ ايلول  عقدت الس
ــروع  ــى ملش ــراءة االول ٢٠٢٠ الق
ــل  االحتاديةاملرس قانون احملكمة 

من رئاسة اجلمهورية.

ــن التميمي، امس  اكد وزير الصحة حس
ــتمرار التواصل مع دول العالم  االحد، اس
ــتيراد اللقاح اخلاص بفيروس كورونا. الس

ــائل  ــح لوس ــي تصري ــي ف ــال التميم وق
ــر  تنتظ ــوزارة  ال إن  ــة  حكومي ــة  اعالمي
ــة الصحة  ــن قبل منظم ــرار اللقاح م اق

ــيكون  ــى ان العراق س ــا ال ــة، الفت العاملي
ــتورد اللقاح حال اقراره وجناح  اول بلد يس
ــتيراد أي  التجارب البحثية.واضاف ان اس
لقاح يعتمد بالدرجة االساس على اقراره 
ــكل  ــان جناحه واعتماده بش ــا وضم عاملي
رسمي من قبل منظمة الصحة العاملية، 
ــات التي اقرت  ــيرا الى ان كل العالج مش

ــة العاملية  ــوالت العالجي ضمن البروتوك
ــات كبيرة  ــة وبكمي ــا وزارة الصح وفرته
ــني بفيروس كورونا اخلفيفة  لعالج املصاب
واملتوسطة والشديدة.ودعا املواطنني الى 
االلتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العاملية وااللتزام بقواعد التباعد 

االجتماعي.

ــس االحد،  ــة، ام ــدت وزارة الداخلي ع
ــظ القانون  ــة ارتباط قوات حف عملي
ــرطة بغداد بانه اجراء إداريا  بقيادة ش
ــت  تداول  ، ــوزارة  ال ــت  وتنظيميا.وقال
ــل االجتماعي  ــع التواص ــض مواق بع

أنباء عن السبب وراء نقل او دمج قوات 
حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد 
ــالل ادائهم  ــا ارتكبوه من أخطاء خ مل
ــت،  بهم.واضاف ــة  املناط ــات  الواجب
ــوات التي  ــح ان هذه الق ــود ان نوض ن
ــن تطوعوا  ــباب الذي تكونت من الش

حديثاً في قوى األمن الداخلي، وانهم 
التدريبية  ــدورات  ال ــف  أدخلوا مختل
ــان وكيفية التعامل  في حقوق اإلنس
مع التظاهرات واالحتجاجات حسب 
ــى  ــاظ عل ــة واحلف ــياقات الدولي الس
املمتلكات العامة واخلاصة، باإلضافة 

إلى الدروس العملية والنظرية للعمل 
ــض األخطاء  ــرطوي.وتابع، أن بع الش
ــابقا كانت تصرفات  التي حصلت س
ــراد ومت  ــن بعض االف ــدرت م فردية ص
ــا بان  ــأنها .. علم ــالزم بش ــاذ ال اتخ
عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد 

ــرض  ــي لغ ــراء إداري وتنظيم كان اج
ــاط اإلداري، داعيا  ــة االرتب تثبيت جه
ــي نقل املعلومات  الى توخي الدقة ف
ــمية  ــتقاءها من مصادرها الرس واس
ــث او  ــى األحادي ــاد عل ــدم االعتم وع

املعلومات غير الرسمية.

ــذ احلدودية، امس األحد،  أعلنت هيئة املناف
عن ضبط حاويتني محملتني بدراجات معدة 
للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

ــتنادا إلى املعلومات  وذكرت الهيئة ، انه اس
ــرات الوطني منفذ  ــاز اخملاب ــواردة من جه ال
ــمالي والتي تفيد بوجود  ميناء ام قصر الش

ــق املعاملة  ــدم) ،وبعد تدقي ــني ٤٠ ق (حاويت
الكمركية والكشف عليها من قبل اللجنة 
ــة حتتوي بداخلها  ــكلة ، تبني أن احلاوي املش
ــت  ــتخدمه واملنفيس ــة مس ــات ناري دراج
ــة  ــه ادوات احتياطي ــوب في ــري مكت البح
ــرح بها.وأضافت أنه في  للدراجات غير مص
ــط عجلة حتمل حجر  منفذ زرباطية مت ضب

ــيطرة  ــرم الكمركي في س ــالن خارج احل ح
ــق املعاملة  ــد تدقي ــري وعن ــث والتح البح
ــهادة مطابقة  اجلمركية تبني عدم وجود ش
واجازة استيراد.وأكدت الهيئة، أنه مت إحالة 
ما مت ضبطه وفق محضر أصولي إلى اجلهات 
اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقها.

ــمي حملافظ البصرة،  أكد الناطق الرس
ــس أن عملية الوعد  ــن، ام معني احلس
ــلحة غير املرخصة  الصادق لنزع االس
ــذ العنف  ــون ونب ــرض القان ــاءت لف ج
ــة  ــن ، ان العملي ــال احلس والتطرف.وق

ــة البصرة  ــي انطلقت في محافظ الت
ــبقا بعد زيارة رئيس   مت التوعد لها مس
ــراف  وباش ــة   الداخلي ــر  ووزي ــوزراء  ال
ــة االمنية  ــس اللجن ــن رئي ــر م مباش
ــادة  قي ــا  ونفذته ــي  العيدان ــعد  اس
ــرس احلدود  ــرطة وح ــات والش العملي

الرابعة وبالتعاون مع العشائر. واضاف 
ــادق انطلقت من  ان حملة الوعد الص
ــمال  ــاور،. احملور االول وهو ش ثالثة مح
ــة علي  الى  ــن منطقة كرم البصرة م
ــدود االدارية حملافظة  ــز  في احل نهر الع
ــي فهو في  ــور الثان ــا احمل ــارة، ام العم

ــي اخلصيب ،  ــط العرب واب قضائي ش
ــوب الغربي  ــور الثالث اجلن ويضمن احمل
حملافظة البصرة بقضاء الزبير وصفوان 
ــدد احلسن على ان سطوة  احلدودي.وش
ــة من  ــون للدول ــب ان تك ــون يج القان
ــي واجهزتها  ــها النظام ــالل جيش خ

االمنية التابعة لها، فضال عن مصادرة 
ــالح  من العشائر  بالقوة اليصال  الس
رسائل ايجابية لنبذ العنف والتطرف. 
ــالح ليس باالمر  منوها الى ان نزع الس
ــر  ــة، ألنه منتش ــى احلكوم ــني عل اله

بشكل كبير.
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ــني   ــني العراقي ــة احملام ــت نقاب    تقدم
ــي  ٥/ ٩ / ٢٠٢٠  ــا املرقم ٤٣٠٠ ف بكتابه
ــواب  الن ــس  مجل ــة  رئاس ــة  مبخاطب
ــا اخلاص  ــالل مقترحه ــي من خ العراق
ــون احملكمة اإلحتادية العليا  بتعديل قان
ــن كتابها اعاله  ــخة م وكما وردتنا نس
ــة احملامني  ــاب: إن نقاب ــص الكت وهذا ن

ــني وهي متثل احد اركان العدالة  العراقي
ــاء واإلدعاء  ــة الى جانب القض القانوني
ــي  املهن ــا  ــا حرصه دفعه ــد  ق ــام  الع
ــكيل جلنة  ــادرة بتش ــى املب ــديد ال الش
ــراء واكادمييني من  ــت خب ــة ضم قانوني
ــي اجملال  ــني متخصصني ف خيرة محام
القانوني والدستوري متخض عملها عن 
ــون احملكمة  ــروع لتعديل قان وضع مش

ــنة٢٠٠٥ ليصب  اإلحتادية رقم (٣٠ ) لس
ــة النقص احلاصل  ــاً على معاجل اساس
ــة العليا  ــة اإلحتادي ــاب احملكم ــي نص ف
ــن  ــا م ــر لتمكينه ــت احلاض ــي الوق ف
ــتورية في تفسير  القيام مبهامها الدس
النصوص الدستورية ومراقبة دستورية 
ــج  النتائ ــى  عل ــة  واملصادق ــني  القوان
ــات العامة لعضوية  النهائية لإلنتخاب

ــي مت حتديدها من  ــواب والت ــس الن مجل
ــهر حزيران  قبل احملكمة اإلحتادية في ش
ــاً مقترح  ــام القادم...ويرافق طي من الع
نقابتنا لتعديل قانون احملكمة اإلحتادية 
ــريعي رقم ٣٠ لسنة  العليا ( االمر التش

٢٠٠٥) وتقبلوا فائق التقدير.
ضياء السعدي

نقيب اِّـحامني العراقيني
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بـغــداد /

ــركة     أعلنت وزارة االتصاالت، وصول الدفعة األولى من أجهزة ش
ــبكة االتصاالت الوطنية.وقال بيان  ــينا الكندية، اخلاصة بش س
ــركة العامة  ــى التحتية للش ــل تطوير البن ــوزارة ، انه من اج لل
لالتصاالت واملعلوماتية ومبا يتالئم مع متطلبات املرحلة للوصول 
ــاالت وتكنولوجيا  ــي مجال االتص ــدول املتقدمة ف الى مصاف ال
ــات احلديثة واملتنوعة  ــتعداداً لتوفير افضل اخلدم املعلومات اس
ــال تبادل  ــاالت العالية في مج ــعات االتص ــاج الى س ــي حتت والت
ــل  ــن خالل محطات التراس ــبكة الوطنية م ــات عبر الش البيان
ــات العراق.وأضاف البيان  ــوم محافظ ــرة في عم الضوئية املنتش
ــراف ومتابعة ميدانية من قبل املهندس اركان الشيباني  انه باش
ــم معاون مدير  ــامة جهاد قاس وزير االتصاالت اعلن املهندس اس
عام الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية للشؤون الفنية عن 
ــينا (Ciena) الكندية  ــركة س وصول الدفعة االولى من اجهزة ش
ــب وادخالها  ــرة بالتنصي ــتعداداً للمباش ــى مواقع العمل اس ال
ــعات  ــزة من مضاعفة س ــذه االجه ــتمكن ه ــة حيث س للخدم
االتصاالت على الشبكة الوطنية مما ينعكس ايجابا على حتسني 
ــاء بلدنا احلبيب.وتابع  ــاالت واالنترنت في عموم انح خدمة االتص
ــا الكرمي وللرأي العام ان  ــبة نؤكد جلمهورن البان انه وبهذه املناس
ــاريع تخصصية التستطيع اي  ــاريع وزارة االتصاالت هي مش مش
ــركات العاملية املصنعة اخملتصة  ــركة من تنفيذها سوى الش ش
في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتدعو الوزارة جميع 
ــتقاء االخبار من  ــى اس ــوكاالت االخبارية ال ــالم وال ــائل االع وس
ــائعات التي يطلقها  ــدم االجنرار وراء الش ــمية وع مصادرها الرس
ــاءة بعد  ــويه واالس ــض ممن اعتادوا على اطالق حمالت التش البع
ــاريع الوزارة التي حرمتهم من سرقاتهم الموال  تضررهم من مش
الشعب العراقي من خالل عمليات التهريب وغيرها من عمليات 
االبتزاز والتحايل وان الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج احلكومي 
ــن اخلدمات التي تقدمها الوزارة  وسيلمس املواطن العراقي حتس

خالل الفترة املقبلة.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــجاد، امس األحد،  ــفت النائب عن ائتالف النصر هدى س    كش
عن ملفات فساد في احلكومة السابقة.وقالت سجاد، بحسب 
ــدت بالعقود املبرمة في  ــاد رص اإلعالم احلكومي، إن ملفات فس
ــري   ــاد استش ــيرة إلى أن الفس حكومة عادل عبد املهدي، مش
ــني  ــل غياب مكاتب املفتش ــوزارات والهيئات في ظ ــض ال ببع
ــات املالية واالدارية،  ــا مبثابة الراصد للمخالف العموميني، وأنه
ــة او غيرها. وأضافت،  ــب تعليمات تنفيذ العقود احلكومي مبوج
ــواء في مكتب رئيس الوزراء  ــاد واضحة س أن هناك ملفات فس
ــن املكتب منها  ــي ابرمت بايعاز م ــض العقود الت ــابق وبع الس
ــض الوزارات،  ــي وعقود  اخرى في بع ــلطة الطيران املدن في س
ــؤون االجتماعية والصحة وغيرها، وهي  ــيما العمل والش الس
ــدد من اخملالفات االدارية  ــات مكتملة االجزاء ورصد فيها ع ملف
والقانونية وهدر واضح.واعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
ــة عليا تختص  ــكيل جلن ــلحة، مصطفى الكاظمي، تش املس
ــاد الكبرى واجلرائم االستثنائية، مؤكداً منحها  بقضايا الفس
ــتعادة حقوق  ــات املطلوبة لتحقيق هيبة الدولة واس الصالحي

املواطنني من الفاسدين.

ــن رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي ، دعمه الي خطوة    اعل
ــن القانون.وقال  ــني ع ــأن مالحقة اخلارج ــة بش ــا احلكوم تتخذه
ــه على تويتر، ندعم ونؤيد اي خطوة تتخذها  املالكي في تغريدة ل
ــأن مالحقة اخلارجني على القانون واملطلوبني  احلكومة سواءً بش
ــت خلية اإلعالم  ــر القانوني. وأعلن ــالح غي للقضاء، او جمع الس
األمني، امس االول السبت، انتهاء العملية األمنية التي انطلقت 
ــرقي بغداد، مشيرةً  ــينية املعامل ش فجر اليوم في منطقة حس
ــخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة  إلى القبض على ثالثة أش
ــتني متوسطة و١٢١ بندقية  وعجالت غير قانونية، وضبط رشاش

و١٧ مسدساً و٧٠ مخزن بندقية.

ــي، ان متثيل الدوائر  ــد رئيس مجلس النواب محمد احللبوس   اك
االنتخابية يحتاج لتوافق سياسي . وقال احللبوسي في تصريح 
ــيمرر بالدوائر املتعددة  ــي ، ان قانون االنتخابات اجلديد س صحف
ــور الفنية حتتاج  ــب املتظاهرين، لكن بعض االم وتتحقق مطال
ــتحيل مترير  ــا الى انه من املس ــي، الفت ــى رؤية وتوافق سياس ال
ــية.واضاف رئيس مجلس  القانون بتوافق جميع القوى السياس
النواب انه اعتباراً من اليوم االثنني ستجتمع الكتل السياسية 
الى اخلميس املقبل، النهاء اخلالفات حول نظام الدوائر املتعددة، 
ــددة يحتاج لتوافق  ــر االنتخابية املتع ــى ان متثيل الدوائ الفتا ال

سياسي داخل البرملان.
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4 إعالنات
وزارة التجارة

قسم العقود العامة
 MOT/SUNFLOWER OIL 1/2020 :رقم اِّـناقصة

رقم التبويب :٣٥١       
تاريخ اإلعالن :  ٧ / ٩ /٢٠٢٠ 

اعـــــــــــالن
ــتثمار الوطنية او اِّـديرية العامة للتنمية الصناعية َّـ وزارة الصناعة  ــركات العراقية اِّـسجلة َّـ هيئة االس ــم العقود العامة َّـ وزارة التجارة دعوة الش ــر قس يس
ــمس بكمية (١٠٠٠٠) طن عشرة الف طن ±٥٪ كحد ادنى ومن (اِّـنتج اِّـحلي العراقي حصراً) وحسب  ــاركة َّـ مناقصة تجهيز مادة زيت زهرة الش واِّـعادن للمش
اِّـواصفات اِّـعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة اِّـواد الغذائية والكمية النهائية ستكون حسب خيار اِّـشرتي وان يكون الدفع بطريقة (الدفع النقدي) مع مالحظة 

ما يأتي:ـ
ــم العقود العامة  ــار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قس على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االستفس

  & high_mot@yahoo.com (g.contracts@mot.gov.iq) على العنوانني التاليني:ـ
ــاعة ٢:٠٠ ظهرا بتوقيت العراق /  ــاعة ٨:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الس ــالن (٨ / ٩ / ٢٠٢٠ لغاية ١٥ / ٩ /٢٠٢٠) من الس ــرتة االع ــالل ف   خ
بغداد. سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة بتاريخ (١٣ / ٩ /٢٠٢٠) (بمكتب الوزير / قسم العقود العامة َّـ مقر الوزارة 

الكائن َّـ بغداد / اِّـنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي / قاطع مبنى مكتب الوزير)
متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ

ــركة مقدمة العطاء ويرفق مع  ــمي من الش ــفتجة طي كتاب رس ــفتجة (على ان يرد الصك او الس تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان او صك مصدق او س
ــة صادرة من أي مصرف معتمد َّـ العراق  ــركة العامة لتجارة اِّـواد الغذائي ــفتجة هو تامينات اولية تخص اِّـناقصة لصالح الش ــاء ويذكر فيه ان الصك او الس العط
حصراً من بغداد وفقاً لشروط البنك اِّـركزي العراقي بنسبة ١٪ من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم اِّـناقصة َّـ التامينات اِّـقدمة على ان تكون التأمينات االولية 

نافذة ِّــــدة   ( ٣٥ ) يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
-يرفق مع العطاء اِّـستمسكات التالية :

-يقدم العطاء موقّع ومختوم (النسخة االصلية) .
-ارفاق وصل شراء اِّـناقصة (النسخة االصلية) .

ــركة) ألغراض اِّـراسالت ضمن اِّـواعيد اِّـحددة َّـ شروط  ــكن اِّـدير اِّـفوض للش ــركة (رقم الهاتف، الربيد االلكرتوني، النقاط الدالة لس -ذكر العنوان الكامل للش
اِّـناقصة (الوثيقة القياسية) على إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.

-هوية األحوال اِّـدنية او البطاقة اِّـوحدة.
-بطاقة سكن.

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ وزارة التجارة حصرياً ونافذ لغاية نهاية العام الحالي.
-هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.

ــراكة ان وجد مصدقة بتاريخ حديث من دائرة  ــركة/عقد التأسيس/النظام الداخلي/ عقد الش ــيس الش ــهادة تأس ــهادات االتية (ش - تقديم واحدة او أكثر من الش
تسجيل الشركات َّـ وزارة التجارة).

- تقديم اعمال تجارية مماثلة من (١-٣) للسنتني االخريتني مع تحديد اقيامها.
الحسابات الختامية 

أ- اِّـيزانية العامة اِّـدققة من قبل اِّـحاسبني القانونني تعرض الوضع اِّـالي ألخر سنتني ويجب ان يكون معدالتها رابحة 
ب- يجوز تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني تسبق االزمة اِّـالية لعام ٢٠١٤.

ثالثا/ الشروط العامة:ـ
-يجب ان يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي باِّـراجعة وفق القانون. 

-تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن.
-يتوجب على الشركات الراغبة بشراء شروط اِّـناقصة (الوثيقة القياسية) تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ شروط اِّـناقصة بعد دفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) 

دينار « خمسمائة إلف دينار غري قابلة للرد .
ــرب بناية معرض بغداد الدولي / قاطع مبنى  ــتعالمات مكتب الوزير / َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ  بغداد / اِّـنصور / ق ــاءات اُّـ العنوان االتي ( اس ــليم العط ــم تس -يت
ــاعة ١٠:٠٠ صباحا»  بتوقيت  العراق / بغداد من يوم  االربعاء  اِّـصادف (١٦/ ٩ /٢٠٢٠) وتكون العـــروض نافذة للـــرد  مكتب الوزير) َّـ موعد اقصاه ( الس

لغاية ( ٢٣ /  ٩ /٢٠٢٠)) وَّـ حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء. 
-يقدم العطاء َّـ ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم اِّـناقصة ويتم وضعه َّـ صندوق العطاءات َّـ استعالمات مكتب الوزير / مقر الوزارة الكائن َّـ اِّـنصور 
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  ــوف ترفض , وس / قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير ) وان العطاءات اِّـتاخرة س
ــرب بناية معرض بغداد الدولي) ليوم  ــب الوزير َّـ مقر الوزارة الكائن َّـ  بغداد / اِّـنصور / ق ــتعالمات مكت ــور َّـ العنوان االتي (مكتب الوزير / اس ــني بالحض الراغب

االربعاء اِّـصادف ( ١٦/  ٩ /٢٠٢٠ ) الساعة ١٠:٠٠ صباحا بتوقيت بغداد /العراق.
-على مقدم العطاء مليء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا» ومختوم بالختم الحي للشركة مقدمة العطاء وَّـ حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة 

القياسية بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده.  
ــية إليضاح كيفية تطابقها مع اِّـواصفات  ــادس من الوثيقة القياس ــم الس ــابهاً للمواصفات الفنية اِّـنصوص عليها َّـ القس -على مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مش

اِّـطلوبة باإلضافة إُّـ ملئ الحقل (د) َّـ جدول قائمة السلع وجدول التسليم َّـ القسم اِّـشار إلية أعاله.
-يتم تقديم نموذج من مادة زيت زهرة الشمس بكمية (١٠) عبوات يثبت عليها العالمة التجارية وكافة التأشريات باإلضافة اُّـ غالف كارتوني فارغ لتعبئة مادة 
ــيتم التعاقد عليها وتكون اإلحالة مشروطة  ــروط اِّـناقصة وتمثل هذه النماذج الكمية التي س ــريات اِّـطلوبة َّـ ش ــمس ومطبوع عليها كافة التأش زيت زهرة الش

بنجاح فحص ذلك النموذج َّـ مختربات اِّـشرتي.
مالحظات:ـ

-ان الوزارة غري ملزمة بأوطأ العطاءات. 
-إذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية َّـ العراق، فيعترب اليوم التالي موعدا لغلق اِّـناقصة.

  www.mot.gov.iq  و www.iitp.mot.gov.iq :باإلمكان أيجاد اإلعالن على اِّـواقع االلكرتونية للوزارة-
مدير قسم العقود العامة
َّـ وزارة التجارة

ــص بالتوثيق  ــي متخص ــي إيطال عرض صحف
ــلوفيني  الس ــدرب  امل ــيرة  مس ــفة  واالرش
ستريشكو كاتانيتش مع منتخبنا الوطني كما 
ــواره الكروي في إيطاليا عندما  توقف عند مش
ــهامه في  ــامبدوريا واس ــاً مع فريق س كان العب
احلصول على العديد من البطوالت احمللية منها 
ــابقة الكالتشيو والكأس والبطوالت  لقب مس
ــر النادي ال تزال  ــيراً الى ان جماهي القارية، مش
ــات املزدوجة  ــي التصفي ــار املدرب ف ــع اخب تتاب
ــيا ٢٠٢٣ السيما  لكاس العالم ٢٠٢٢ وكاس اس
بعد جتديد عقده للمرة الرابعة مع كتيبة اسود 
ــتحقاقات املقبلة. ــن وقيادتها في االس الرافدي

ــيو سلط  الصحفي االيطالي روكو كاالندروتش
ــة التي تألق فيها  ــم اخلمس الضوء على املواس
كاتانيتش مع فريق سامبدوريا بعد انتقاله من 
الدوري االملاني (نادي شتوتغارت) الى الكالتشيو 
للفترة احملصورة ما بني ١٩٨٩–١٩٩٤، خاض فيها 
ا وشغل بجدارة مركز  ٨٧ مباراة وسجل ١٢ هدفً
ــادي االزوري  ــوم الن ــط الى جانب جن ــط الوس خ
ــي باإلضافة  ــيني وڤيال ــذاك على غرار مانش آن
ــوكا باليوكا وكانت  ــهير جانل الى احلارس الش
ــرز فيها  ــادي التي اح ــرة الذهبية للن ــي الفت ه
ــام ١٩٩١،وكأس  ــدوري اإليطالي في الع ــب ال لق
إيطاليا مرتني، في العامني (١٩٨٩، ١٩٩٤) وكأس 
ــوبر احمللي في العام ١٩٩٠ كما ظفر بكأس  الس
ــؤوس العام  ــي لألندية أبطال الك االحتاد األوروب
ــي دوري أبطال  ــا إلى نهائ ــول أيض ١٩٨٩، والوص
أوروبا ملوسم ١٩٩١-١٩٩٢، لكنه خسر أمام نادي 
ــباني بهدف كومان الصاروخي  ــلونة اإلس برش

ــة الزرقاء في خطف  ــذي أطاح بأحالم الكتيب ال
لقب اغلى بطوالت القارة العجوز.كذلك توقف 
كاالندروتشيو عند قدرة املدرب الراحل الصربي 
ــف كاتانيتش  ــي توظي ــكوف ف ــن بوش فويادي
ــك والنهج اخلططي الذي طبقه  خلدمة التكتي
ــان» كما يحلو  ــب فريق «دوري ــالل توليه تدري خ
ملشجعي سامبدوريا تسمية فريقهم به وقدم 
ــة مهمة في  ــكل إضاف ــاً وش ــا أداءً عالي يومه
ــازات التاريخية الكبيرة  ــهم باإلجن الفريق وأس
ملمثل مدينة جنوى في االستحقاقات األوروبية 
ــة من  ــرض مجموع ــى ع ــة ال ــة باإلضاف واحمللي
الصور اخلاصة لكاتانيتش مع النادي االيطالي. 
ــن املهتمني  ــذي يعد م ــف الصحفي - ال وكش
ــيرة الذاتية  ــفة املباريات والس ــق وارش بالتوثي

ــي الدوري  ــن لعبوا ف ــني الذي ــني والالعب للمدرب
االيطالي - عن نيته القيام بجولة ميدانية تبدأ 
ــلوفينيا وبعدها الى اليونان ومن ثم الى  من س
ــى العراق احملطات  ــارات وأخيرا ال مقدونيا واالم
التي درب فيها املدرب كاتانيتش بعد اكتسابه 
خبرة كبيرة في التدريب لتدوين آراء املتخصصني 
ــد انطباعات اجلماهير واحلصول على املزيد  ورص
ــة عن هذا  ــات الفني ــالت والتقييم ــن التحلي م
ــا باإلضافة  ــات التي عمل فيه ــدرب من اجله امل
ــالت احلصرية مع أصحاب  الى العديد من املقاب
ــأن لتوثيقها في كتابه اجلديد كونه ال يزال  الش
ــيا  ــه التدريبي في قارة آس ــي عمل ــتمراً ف مس
ــادة منتخبنا الوطني الى  ــع بقوة الى قي ويتطل

نهائيات كاس العالم املقبلة في قطر.

كربالء / عبد االمري الكرعاوي 
ــد  تع ــني  الرياضي كل  ــهادة  بش
ــي  ــعبية ه ــرق الش ــاحات الف س
ــني  الالعب ــزج  ب ــي  حقيق ــد  راف
واملنتخبات  ــة  اجلماهيري ــة  لألندي
ــي تخلق جيل رياضي  الوطنية وه
ــذه الفرق  ــالل ه ــن خ ــل م متكام
ــوالت الكروية والتدريب  تقام البط
الشاق لسقل مواهب كورية شابة 

ــن هذه  ــالء واحدة م ــاحات كرب س
ــاحات القروية على  ــع الس اجملامي
ــا زجت  ــراق حيث انه ــد الع صعي
ــى االندية  ــن الالعبني ال ــر م بكثي
ــات اليوم جريدتنا التقت  واملنتخب
ــاب مثل الكثير من هذه  بالعب ش
ــة وليحدثنا عن  ــرق اجلماهيري الف
ــدة اجلماهيرية الكبيرة  هذه القاع

بطاقته الشخصية تقول:ـ
• علي محمود جعفر 

• تولد ٢٠٠٤
• املركز شبه ميني 

• كيف كانت بدايتك مع الكرة ؟
ــع  ــام ٢٠١٥ م ــي ع ــت بدايت • كان

ــعبي  ــط الش ــق الفرات االوس فري
حيث انني مثلته حقبه من الزمن 
ــى القاب كثيرة  وحصلت معه عل

ومنها لقب افضل العب.
• من هو صاحب الفضل عليك ؟

ــنت  ــو الكاب ــل ه ــب الفض • صاح
ابراهيم والذي سقل موهبتي.

ــعبية في  ــرى الفرق الش • كيف ت
كربالء ؟

ــرة  ــة كبي ــدة جماهيري ــي قاع • ه
ــازات من  ــت الكثير من االجن حقق
الذين  ــني  الالعب ــالل تخريجها  خ
ــات الوطنية  ــوا املنتخب ــم مثل ه
وهناك نرى ان اهتمام عالي وكبير 

ــة حتى ان يكونوا  بالفئات العمري
ــار ومتتلك  ــني كب ــوا العب او يصبح
ــاء  ــني اكف ــاحات مدرب ــذه الس ه
ــي مجال  ــرة كبيرة فث ــم خب لديه

كرة القدم.
• ما هو طموحك ؟

ــوح اي العب  ــو طم ــي ه •  طموح
ــد العبي نادي  ــى ان اكون اح وامتن
الزوراء الرياضي مع ارتدائي فانيلة 
ــب االحتاد  ــب الوطني وطال املنتخ
ــدم واالحتادات  ــرة الق ــي لك العراق
ــى قاعدة  ــة ال ــة بااللتفات الفرعي
ــي االم  ــعبية ألنها ه ــرق الش الف

لألندية واملنتخبات.

ساحات الفرق الشعبية هي الرافد الحقيقي لألندية الجماهيرية والمنتخبات الوطنية 

ايطاليا ترصد مشوار كاتانيتش 
مع منتخبنا ونادي سامبدوريا

 متابعة / 

 متابعة / 

علي محمود / العب فريق الفرات 
االوسط الشعبي قاعدة الفرق الشعبية 

هي قاعدة قوية وجيدة جداً 

ــد العراقي أمجد عطوان محترف  أك
ــتمراره مع الفريق  نادي الكويت اس
في املوسم اجلديد، حيث ميتد عقده 
ــال عطوان  ــم إضافي.وق ــى موس إل
ــة عقب فوز  ــات إعالمي في تصريح
ــب دوري stc املمتاز أنه  ــض بلق األبي

ــد، في  ــل عن العمي ــوي الرحي ال ين
املوسم املقبل.ويعد عطوان احملترف 
ــتمراره مع  ــد اس ــذي تأك ــث ال الثال
ــب اإليفواري جمعة  الفريق إلى جان
ــي  ــط الفرنس ــعيد والعب الوس س
ــوكو في الوقت الذي  عبدول سيس
لم يحسم بعد موقف الالعب عالء 
أن  ــووورة  ك وعلم  ــاس.  عب
ــت قرار  ــرة وضع الك إدارة 
ــل عباس  ــتمرار أو رحي اس
رود  الهولندي  ــدرب  امل بيد 
كرول الذي سيحسم هذا 
امللف خالل الفترة املقبلة 
ــذي تواصل  ــي الوقت ال ف
فيه إدارة الكرة مساعيها 
الستقطاب مدافع أجنبي 

لتدعيم اخلط اخللفي.

عطوان يكشف موقفه 
من البقاء مع الكويت

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٥٠٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه / بالل حميد نوري 

ــرطة  ــه ذات اختصاص من مركز ش ــن جه ــد تحقق لهذة م لق
ــعار مختار  الكوت اِّـرقم ٧٤٤٦/٣١ َّـ ٢٠٢٠/٨/٢٠ واش
ــه   انك مجهول محل االقامه وليس لك  حي االمام علي الثاني
ــغ عليه ,  ــن اجراء التبلي ــت اومختار يمك ــن دائم او مؤق موط
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ الكوت  تقرر تبليغك  واس
ــر  ــة عش اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية  ــر ِّـباش يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش
ــذه اِّـديرية  ــر ه ــدم حضورك ستباش ــة ع ــورك وَّـ حال بحض

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــوت بالعدد ٢٨٨٨/ ــخصية َّـ الك قرار محكمة االحوال الش
ــه  بنفق ــن  الدائ ــني  وتضم  ٢٠١٩/٨/١٨ َّـ  ش/٢٠١٩ 
مستمره لزوجتك (وسن حسني جابر) واالطفال كل من (احمد 
و نوري و مسره) وان هذه اِّـديرية تمهلك لتسديد اِّـبلغ الخاص 
بالنفقه خالل ستيون يوم وَّـ حال عدم التسديد خالل الفرته 
ــيتم اتخاذ االجراءات القانونية ومن فيها اقامة دعوى  اعاله س

لغرض من قبل الدائنه (وسن حيسن جابر) لعدم االنفاق.
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عماد علي البياتـــي

ــرون أن ميحو ذكركَ ، و مينعوا  ــى مر األزمان حاول الكثي عل
ــك ، و اجتهد  ــدور محبي ــي ص ــش ف ــذي يجي ــك ال حبــ
ــك ، و آخرهم  ــس معالم ثورت ــاً في طم ــرون عبثــ الكثي
كورونا التي أرعبت الدنيا خوفاً اال شيعتك ، انتَ املنتصر 
ــرى ، نتَ املنتصر  ــت البيعة فأنتَ البيعة الكب منذُ رفض
ــتَ املنتصر منذُ  ــج األكبر، ان ــج فأنتَ احلَ ــذُ تركت احلَ من
سرت بأهل بيتك إلى الشهادة ، انتَ املنتصر منذُ دخولك 
العراق فملكت العراق ، انتَ املنتصر منذُ جعجع بك احلر 
ــقيت اجلند واخليل ، انتَ املنتصر منذُ أن قطع اجليش  فس
عنكَ املاء ، انتَ املنتصر منذُ هوى السبعني من اصحابكَ 
ــالء  ــت األكبر أش ــذُ أن حمل ــر من ــتَ املنتص ــى ، ان صرع
ــم  ــف قمر بني هاش ــة ، انتَ املنتصر منذُ أنخس مقطع
ــح الرضيع و ارتفع  ــر منذُ ذُب ــرعة ، انتَ املنتص على املش
ــذُ لم جتد من يقدم لك  ــه إلى خالقه ، انتَ املنتصر من دم
ــت في كربالء اال من ناصر  ــوادك ، انتَ املنتصر منذُ نادي ج
ينصرنا ، انتَ املنتصر منذُ أن غارت عليك جيوش الظاملني 
، انتَ املنتصر منذُ سقوطك من على صهوة جوادك ، انتَ 
ــر منذُ أن احتزوا منحرك بغير جريرة ، انتَ املنتصر  املنتص
ــتَ املنتصر منذُ أن  ــريف ، ان منذُ أن قطعوا خنصرك الش
ــلبوا جسدك الطاهر ، انتَ املنتصر منذُ داسوا صدركَ  س
ــريف بخيلهم ، انتَ املنتصر منذُ رفعوا رأسك على  الش
ــك  الرمح وهو يتلو، انتَ املنتصر منذُ أن دار الظاملني برأس
ــار األرض ، انتَ املنتصر و هاهي قبتكَ املباركة تعانق  أقط
السماء ، انتَ املنتصر كلما مر ذكرك في احملافل و اجملالس 
ــيد  ــني ابن علي ابن أبي طالب س ــتَ أبو عبداهللا احلس ، ان

شباب أهل اجلنة ريحانة املصطفى حبيب رب العاملني .
ــهدت و يوم تبعث  ــالم عليك يوم ولدت و يوم أستش الس
ــر أيها األحرار  ــراء .. عظم اهللا لكم األج ــا ابن الزه حياً ي

حيثما كنتم .

البينة الجديدة / اثري عبد الخالق

ان ما وصلت إليه املنظومة 
االمنية من تطور كان 

نتيجة السياسة االدارية 
واألمنية التي اتبعتها 

وزارة الداخلية في قيادة 
مؤسساتها حيث أثبتت 

تلك املؤسسات جدارة في 
إدارة امللف االمني من خالل 

ماحققته والتي اسهمت 
في استتاب االمن واحلفاظ 

على حياة وممتلكات 
املواطن أن وكاله شؤون 
الشرطة هي املؤسسة 
االمنية التي تضم اهم 

التشكيالت املتفرعة في 
عموم العراق والتي وضعت 

بصمة واضحة في فرض 
سيادة القانون...(البينة 

اجلديدة) كان لها جولة في 
اروقة الوكالة والتقت مبدير 

الشؤون االدارية واملالية 
اللواء الدكتور عدي سمير 

حليم الذي اوضح لنا بعض 
النقاط

*    ماهي اقتراحاتكم في حتديث وتطوير 
ــيط  وتبس االداري  ــل  العم ــاليب  اس
االجراءات االداريه بشان تسهيل كافه 
ــكل  املعامالت االدريه وتنظيمها بالش
الذي يسهل اكمال معامالت منتسبني 

ومراجعني بشكل دقيق وسريع ؟
ـ   بداية البد من ان اعرج على ذكر شهداء 
الداخلية وشهداء شؤون الشرطة كون 
ــذه الوكالة العريقة تضم العديد من  ه
ــا .. وهناك الكثير  املديريات التابعة له
من املقترحات في تطويراساليب العمل 
ــل االداري ال ميكن ان يقيّم  االداري فالعم
ــيطة فهو عمل تنظيمي  بكلمات بس
ــراف ادارية  ــي تدخل به عدة اط وتكامل
ــيط  فلهذا  تطوير العمل االدراي وتبس
ــالل توعية جميع  االجراءات يتم من خ
ــح وتطوير  ــل الصحي ــني بالعم العامل
املنظومة االدارية بالشكل القومي لذلك 
ــق حالة من الرضى الوظيفي  قمنا بخل
اي مبعنى مدى تقبل املنتسب والضابط 
ــة  املوكل ــال  لالعم ــي  املدن ــف  واملوظ
ــه االجراءات  ــالل تقدمي كاف ــه من خ الي
ان  ــيما  الس ــال  لالعم ــيطية  التبس
ــادة حتتاج الى تطوير  االعمال االدارية ع
ــذا مهم  ــي واالداري  وه ــذات الوظيف ال
ــيما  ــر الس ــكل او باخ ــا بش بتطويره
ــم يعملون  ــب العاملني معنا ه ان اغل
ــر  ــاس منطي حيث قمنا بكس على اس
ــى خلق  ــن عل ــا جاهدي ــني وحاولن الروت
ــة خالفا  ــوة الوظيفي ــة من الصح حال
ــني الوظيفي  ــام التقليدي فالروت للنظ
قاتل وتطوير الذات الوظيفي جعلنا ان 
ــذه االعمال الوظيفية من خالل  نذلل ه
تكامل العمل داخل منظومتنا االدارية 
ــيط االجراءآت  ــل العقبات وتبس .وتذلي
ــرة العمل  ــا يرفع تصاعد وتي االدارية مب
وحذف الكثير من احللقات الزائدة التي 

تعرقل مسيرة العمل .

ــة كورونا في  ــم جائح ــف واجهت *   كي
وكاله شؤون الشرطة ؟

ــا كادارة   ــن ضمن اعمالن ــة م ـ   حقيق
ــط الوقائي  حيث عملنا جاهدين  الضب
ــتمر والتعقيم جلميع  في التعفير املس
ــكل  ــة ومقر الوكالة وبش ــر الوكال دوائ
ــت  يصل بعض االحيان الى خمس او س
ــوم بتعفير  ــوم الواحد نق ــرات في الي م
ــور العاملني  ــرة صباحا قبل حض الدائ
ــون اكثر الغرف  ــى مقر الوكالة اذ تك ال
مقفلة وبعد ان يحضرون نقوم بتعفير 
ــاعة  الس ــدود  وبح ــا  وبعده ــب  املكات
ــك بتعفير  ــوم كذل ــرا نق ــدة ظه الواح
ــاء نعفر  وتعقيم الوكالة حتى في املس
ــاح الباكر اضافة  ــى الصب الوكالة حت
ــن االجهزة  ــد م ــا بالعدي ــك مت رفدن لذل
ــر في مدخل الوكالة   فهناك جهاز كبي
ــم الوافدين والزائرين  يتم تعفير وتعقي
ــاك اجهزة كبيرة  ــى مقر الوكالة وهن ال
ــكورة لذلك مت  ــن دوائرنا مش وصلتنا م
ــيطرة على جائحة كورونا واحلمد  الس
ــاري عز  ــت رحمة الب ــن نبقى حت هللا لك

وجل .
ــة االدارية من حيث  ــم الوكال *   ان حج
ــبيها كبير جداكذلك املساحة  منتس
التي تشغلها في العمل التي متتد الى 
ــراق ، كيف قمتم  كافة محافظات الع
ــاءة ومهنية  ــة بكف ــذه الوكال بادارة ه
ــن العالوة  ــؤولني ع خصوصا انتم املس

والترقية والترفيع وغيرها ؟
ــة القيادة هي عملية تكاملية  *   عملي
ــل مقر الوكالة وال  جلميع العاملني داخ
ــا جميع  ــي  وحدي وامن ــع على عاتق يق
العاملني داخل مقر الوكالة من ضباط 
ــة  باضاف ــن  ولك ــبني  ومنتس ــب  ومرات
ــة من اجل  ــة  االداري ــة الوظيفي النكه
ــدى اجلميع   ــوب ل ــل محب ــل العم جع
ــب  تكليف  ــو خدمة واملنص والعمل ه
ــن من خالل  ــريف ولكن نح ــس تش ولي
ــل االعمال  ــا بجع ــذه املفاهيم قمن ه
ــهوله واجناز  ــط ويسر وس االداريه ببس
ــبي  ــة االعمال اذ  يصل عدد منتس كاف
ــب  منتس ــف  ال  «٣٦٠» ــى  ال ــة  الوكال
ــذا العدد  ــي ه ــف مدن ــط وموظ وضاب

ــى الكثير من املتابعة  الهائل يحتاج ال
ــة اعمالنا  اليومية وحقيقي ــال  واالعم
ــرعة االجناز  ــرة للعيان من خالل س ظاه
ــداد واحملافظات  ــي بغ ــذه االعمال ف وه
ــة  وحقيق ــح  الصحي ــاه  باالجت ــير  تس
ــهادات  ــا الكثير من اصحاب الش لدين
ــاهم بشكل او باخر برفد هذه  والذي س
ــات علمية  ــة  بعقلي ــة االداري املنظوم
ــتطيع ان تقوم باجناز هذه  اكادميية تس
ــة العاملني معهم مبهمة  املهام وتوعي

وحجم العمل املوكل اليهم .
ــبي  ــم االعداد القليلة من منتس *   رغ
ــتطعتم ان تنظموا  ــن اس ــة لك املديري
ــرف ، هل  ــكل مهني ومحت العمل بش
لك ان حتدثنا عن ذلك وماهي املعضالت 

التي تواجهك؟
ــؤال مهم جدا بالفعل رغم   ـ  هذا الس
ــيما  االعداد القليلة داخل الوكالة الس
ــدا  ــا ج ــة اعدادن ــة ومالي ــن كاداري نح
بسيطة وبسبب الوضع احلالي وجائحة 
ــة مهمة من  ــن هذه التفات كورونا ولك
قبل معالي السيد وزير الداخلية احملترم 
ــرطة احملترم   ــيد وكيل شؤون الش والس
ــكاك والتواجد  ــل االحت ــن اجل تقلي م
ــل بنظام  ــر الوكالة ومت العم ــل مق داخ
٢٥باملئه من تواجد الضباط واملنتسبني 
نسال اهللا ان مينّ علينا بنعمة الصحة 
والعافية وجلميع العاملني في الداخلية 
ــن ان االعداد قليلة لكن نقوم  بالرغم م
باعمالنا بيسر وسهولة وال يخفى على 
ــاعات  متاخرة في  ــا نتاخر لس احد انن
الليل من اجل تقدمي االفضل لضباطنا 
ــد  ــاز البري ــالل اجن ــن خ ــبينا  م ومنتس

اليومي وكما اكد السيد وزير الداخلية 
ــعب  ــرطة في خدمه الش احملترم .. الش
ــبينا  ونحن في خدمة ضباطنا ومنتس

العاملني في وكالة شؤون الشرطة . 
*   باعتباركم عضو الهيئة التدريسية 
ــك  ــرطة وكذل ــة الش ــادة كلي ــي عم ف
ــوراه في  ــهادة الدكت ــك حائزا لش كون
ــاركتكم العلمية  القانون .. ماهي مش
بهذا الصدد ..وكيف توفقون بني املهام 
ــي تؤديها في الوكالة وهذه  الكبيرة الت

الواجبات؟
ـ   قمنا بنشر عدد من البحوث وتأليف 
ــاركنا  ــب القانونية وش ــن الكت عدد م
ــورش العلمية  ــرات وال ــن املؤمت بعدد م
ــاد  ــة مكافحة الفس وكان اخرها ورش
ــرطة  ــا عمادة كلية الش ــي اقامته الت
ــة هيئة النزاهة  ــيق مع اكادميي بالتنس
ــى عدد من  ــراف عل ــا قمت باالش وايض
ــتير  واملاجس العالي  الدبلوم  ــاالت  رس
ــن الطلبة  ــدد م ــة ع ــك مناقش وكذل
ــد العالي  ــي املعه ــي ف ــوم العال الدبل
ــي واالداري اما ما يخص  ــر االمن للتطوي
ــن  ــؤال فنح ــن الس ــي  م ــق الثان الش
ــا ملتابعة اخر  ــن وقتن ــص جزء م نخص
ــوم  ــك نق ــة وكذل ــدرات القانوني االص
بتخصيص ساعات في االسبوع اللقاء 
ــرطة  ــرات على طلبة كلية الش احملاض
ــائية او صباحية ، وال  سواء كانت مس
ــا االعزاء  ــة لطلبتن ــن تقدمي خدم بد م
ــة  ــذه الكلي ــي ه ــا ف ــن حالي املوجودي
ــى عاتقنا  ــع عل ــة تق ــات املدني والكلي
ــا وحملة  ــهادات العلي من حملة الش
االلقاب العلمية من قبل وزارة التعليم 
ــث العلمي وان نكون في  العالي والبح
ــة العريقة كلية  ــذه املؤسس خدمة ه
ــي وباداراتهما  ــرطة واملعهد العال الش
ــه ابو رغيف  ــل الفريق احمد ط من قب
ــماء  ــي هذه االس ــواء صباح حوش والل
ــراف  ــال وقمنا باالش ــي اجمل ــة ف الالمع
ــوم العالي  ــائل الدبل على عدد من رس
ــة عدد من طلبة  ــتير ومناقش واملاجس
ــي للتطوير  ــي املعهد العال ــوم ف الدبل

األمني واالداري .

حاورته / سراب الشريف

* من قدم لك العون في خطواتك االولى؟
ــي في خطواتي االولى مثل  ــاندت نفس - س
اي شاب ميلك الطموح ويفتقر لالمكانيات، 
ــالل اليوتيوب قمت  ــت وتعلمت من خ اطلع
بصناعة االستوديو اخلاص بي بشراء قماش 
ــة التي تفرغ  ــا) اخللفي ــر لعمل (كروم اخض
بعد املونتاج ووضع صورة خلفية تلفزونية او 
خلفية استوديو بعد املونتاج وايضا صناعة 
ــع كارتون  ــاءه) من قط ــوفت بوكس (اض س

مثلثه الشكل ولصقها مع بعض وتغليفها 
ــوم بتوزيع  ــليفون) لتق ــع االملنيوم (س بقط
ــارة على مقدم البرنامج وگانه يصور في  االن

استوديو متكامل.

ــى حدثنا عن اول  * الن البدايات دائماً ال تنس
حلقة؟

ــة  ــور ، كتاب ــاالدوار ( مص ــت ب ــا قم - حينه
سكربت ، مونتير ، تقدمي) استعنت بكاميرا 
ــرا حديثة  ــك كامي ــي ال امتل ــف لكون الهات
وببرامج التسجيل واملونتاج فيه ولم يتوفر 
ــاعدني  اتذكر كان الوقت ليال  ــخص يس ش

ــةِ ساعات  وبدأت املونتاج من ١٢ الى خمس
ــة كانت ٥  ــم ان مدة احللق ــه بالرغ متواصل
دقائق لكن بعد نشرها اعجب بها اصدقائي 
وساندوني بأعطاء الدافع لي باالكمال ومنذ 
ــررت به  ــيت ما م ــق االول نس ــراءة التعلي ق

وعاهدت نفسي على السير في الطريق ..  
ــعى  ــتهويك وتس * ماهي البرامج التي تس

لتقدميها؟
ــة  اخلدمي ــج  والبرام ــعبية  الش ــج  البرام  -
ــترجاع  ــعبي يهدف الى اس فالبرنامج الش
ــاء  ــعب مثال انش ــيه الش ــد نس ــي ما ق ش
ــي كل حلقة نطرح  ــج (امثال اهلنا) ف برنام

ــج اخلدمية الن  ــص قصته والبرام مثالً  ونق
ــوم املواطنني  ــج اخلدمي يالمس هم البرنام
ــا وطرحها من خالل  ــداتهم وعرضه ومناش
منصات التواصل وهذا ضروري جدا لالعالمي 
ــم  قضاياه ــل  وينق ــهِ  اهل ــني  ب ــل  يعم ان 

مبصداقيه وامانة.
* من يختار لك محاور حلقاتك؟

ــاهدة  ــار املواضيع يتم من خالل مش - اختي
ــاعه  مايدور في واقعنا ومواگبة احداث الس
ــا  ــا تطرحه ــارع وقضاي ــاكل الش ــن مش م
ــاش وتقدمي وجهة  ــات حتتاج الى نق الشاش

ــن خالل  ــكار جديده م ــذ باف ــر ورمبا نأخ نظ
التعليقات التي تكتب عند نشر احللقات ..  
* هل حاولت التواصل مع القنوات الفضائيه 

لتتبنى مشروعك؟
ــل مع اي  ــة للتواص ــعفني الفرص ــم تس - ل
ــاركات مع  ــور ومش ــاك حظ ــن هن ــاة لك قن
ــرع ديالى)  ــني (ف ــني العراقي ــاد الصحفي احت
الواصبحت عضواً فيه بصفة مقدم برامج 

ــن خالل صحيفتكم املوقره اود التوضيح  وم
بصراحة تواصلت مع اعالميني كثر ولالسف 
ــي اال اعالمية كان  ــاعدة ل ــم يقدمون املس ل
ــيات العمل  لها الفضل في تعريفي اساس

ــة وقراءة  ــالل نصائح كتاب ــج من خ بالبرام
ــار املعلومة وطريقة تقدميها  التقارير واختي

كونها متتلك جتربة في ذلك.
* اخيراً ماهي طموحاتك ؟

- شكري وامتناني لصحيفة (البينة اجلديدة) 
ــر والوصول  ــة التعبي ــي اتاحت لي فرص الت
ــا طموحي ان  ــالل قارئيه ــن خ ــور م للجمه
ــة حتتضن  ــن خالل شاش ــا احب م اعمل م
ــي طموح  ــاندني ورمبا ايضا ل ــكاري وتس اف
ــة وان اكون  ــل للعاملي ــال ان اص ــوق اخلي يف
ــهرة والبرامج الهادفة من  اعالمي ميلك الش

خالل قنوات مرموقه.

االمام الحسني ( ع) سفر خالد
(                     ) تحاور مدير الشؤون االدارية واِّـالية َّـ وزارة الداخلية  اللواء الدكتور عدي سمري حليم 

هناك الكثري من املقرتحات يف تطويراساليب العمل االداري
 اذ ال يمكن ان يقيّم بكلامت بسيطة فهو عمل تنظيمي وتكاميل

مقدم الربامج عرب السوشال ميديا عيل اصالن لـ (                               ):

ساندت نفيس يف خطوايت االوىل وامتلك الطموح وافتقر لالمكانيات
 

الربامج الشعبية والربامج اخلدمية هتدف اىل اسرتجاع يش ما قد نسيه الشعب
طموح الشباب وحماس الوصول جتسدت بخطوات فقيرة االمكانيات غنية التواجد بني الناس، هو يعتبر االعالم 

مهنه ابداع وعليه ان يجتهد ليبدع لم متنحه احلياة فرصة دراسة االعالم بتخصص لكن احلب والرغبة في 
داخله كانت اقوى ،دخل اجملال من خالل برنامج يالمس الواقع بحكايا املاضي (سالفة ورباط) تعرفنا عليه من 

مدينة البرتقال محافظة ديالى هو مقدم البرامج عبر السوشال ميديا الشاب (علي اصالن).



كتابة وإعداد / حمودي عبد غريب 
ــروف التي مير فيها البلد  بالنطر للظ
ــاء كورونا) تقر  ــاح جائحة ( وب وإجتي
ــقاء لهذا  ــة مهرجان لقاء اإلش إقام
ــر إن لهذا  ــام (إفتراضي) ومما يذك الع
املهرجان اهمية كبيرة لدى املهتمني 
ــالل عرض  ــاركني فيه مم خ ــه واملش ب
ــيما  ــنويا الس ــم الفنية س نتاجاته
ــرف  احل ــال  مبج ــني  والعامل ــواة  اله
ــعبية ..وله من اجلمهور  اليدوية الش
ــع من مختلف املدن العراقية  الواس
ــة ايام  ــون احلضور طيل ــن يواكب ممك
ــيد  إقامته.وفي حديت خص به الس
ــان  املهرج ــس  رئي ــال.  كم ــف  يوس
ــي ٢٠٢٠. قائال:  نود الرجوع  اإلفتراض
ــان وتاريخه  ــذا املهرج ــى بدايات ه ال
ــة ونظرا  ــطة اخملتلف ــم باالنش املفع
ــاء  ــان لق ــح  مهرج ــا... اصب لتعدده
ــقاء يضم  التجمعات املتعددة  االش
ــد البداية  ــى انضمت له  ولتحدي الت
ــة كانت  ــي  اول انطالق ــة  ف احلقيقي
في ايلول عام ١٩٩٦ حيث اقيمت اول 
مهرجان للقاء االشقاء وذلك بقاعة 
ــان ) وكانت  ــن احلديث (كولبنكي الف
ــون و  ــة للفن ــرة حقيقي ــق تظاه بح
ــاركة فاعلة  ــرف والهوايات ومبش احل
للدوائر الرسمية ومؤسسات مدنية 

متعددة..
ــك  تل ــي  ف ــاركون  املش ــدم  ق ــاذا  *م

اإلنطالقة؟
ــعار  ــة و اش ــات فني ــوا فعالي ـ قدم
ــات  املؤسس ــرض  وع ــعبية  ش
ــت على ان العراق  نتاجاتهم الذى دل
ــارة و الفن و  ــباقا للحض كان دوما س
ــالم وكان يحتضن بصورة  تواقا للس
ــية الروابط و التجمعات التى  رئيس
ــن قبل  ــة م ــورة عفوي ــكلت بص تش
ــلة وذلك كسرا للحصار  هواة املراس
ــعبنا  ــى ش ــت عل ــذى فرض ــذى ال ال
ــرات النظام  ــش ومغام ــة لطي نتيج
ــابق ,بحيث كانت هذه الروابط  الس
ــالم بني الشعوب و لتأكيد  سفير س
ــن  ــب للف ــى مح ــعب العراق ان الش
ــالم  ــعى للس ــا يس ــة وبهم والثقاف
ــعوب املنطقة  وبتلك ساهم  بني ش

ــباب  ــع الش ــل م ــان بالتواص املهرج
بجميع البلدان التواقة للصداقة عن 
ــادل املطبوعات و العمالت و  طريق تب
ــة التى  ــا التذكاري ــع والهداي الطواب

وجدت انتعاشا و مصدر الهام..
ــن دميومة املهرجان  *كيف متكنتم م

بعد التغيير عام ٢٠٠٣؟
ــل  ــم تواص ــقوط الصن ــد س ـ   بع
مسيرة مهرجان لقاء االشقاء تزامنا 
و  ــيا  سياس ــة  احلاصل ــرات  بالتغيي
ــاح الذى  ــا واالنفت ــا وعلمي اقتصادي
ــابق و  ــد زوال النظام الس ــل بع حص
ــار فكان اول جتمع ملهرجان  رفع احلص
لقاء االشقاء جرت بعام ٢٠٠٥ تواصال 
ــى جرت قبله قبل  مع مهرجانات الت
ــعت قاعدة  ــقوط الصنم .فتوس س
ــتوعبت  التنظيمية للمهرجان و اس
ــرف  واحل ــات  الثقاف و  ــون  الفن كل 
ــت واصال بني اجليليني  املتنوعة و كان

ــى .فاصبحت  ــل احلال ــدمي و اجلي الق
حتمل الوجه املشرق احلقيقى للتآلف 
ــلمى  الس ــش  التعاي و  ــى  االجتماع
ــعب العراقى .ولم  ــني مكونات الش ب
يقتصر النشاطات على بغداد فقط 
ــى احملافظات االخرى  ــل امتدت لباق ب
مثل اربيل الذى اقيم مهرجانه فى ايار 
٢٠١٦ و بيروت حيث اقيمت معرضيني 
ــة العراقية اضافة  للتعريف بالثقاف
الى املشاركات و املساهمات للجنة 
ــقاء  لقاء االش التحضريية ملهرجان 
ــات املتنوعة جلماعات  مبئات الفعالي
ومؤسسات الدولة واملنظمات املدنية 
ــقاء  ــر مهرجان للقاء االش .وكان اخ
ــدورة(١٦)  مهرجانا  للتحدى  ٢٠١٩ ال
بالعاصمة  ــة  الصعب الظروف  فرغم 
ــن اعتصامات  ــه م ــا رافق ــداد وم بغ
ــر و قلع  ــة بالتغيي ــباب الطالب للش
جذور الفساد بعراقنا العزيز مت اقامة 
ــة العاملية  ــان كالعادة باحملط املهرج
ــى والواحة التى جتمعنا  حيث امللتق
ــات املهرجان  ــت فعالي ــا تضمن .كم
ــز باملظالت و  ــراق قف ــماء الع من س
ــباق للتجديف  نهر دجلة اخلالد بس
ــة و معالم  ــارات لالماكن التراثي و زي
ــاح العالم وباء  ــراق .وبعد ان اجت الع
ــاطات  ــاف كافة النش ــا وايق الكورن
ــان  املهرج ــاطات  نش ــر  اخ ــا  ومنه
ــة  وبطبيع ــعبية  الش ــى  للمقاه

ــت و ارتداء  ــع التزام البي احلال لم مين
الكمامات من االنقطاع عن التواصل 
ــم  للعال ــه  التوج ــكان  ف ــى  الثقاف
ــبكات التواصل  ــى وهى ش االفتراض
العاملى واقامة اول مهرجان افتراضى 
ــقاء برعاية رئيس اللجنة  للقاء االش
ــتاذ هالل  ــا االس ــة العلي التحضريي
العبيدى و القائد الكشفى والباحث 
ــرزاق و االعالمى  ــر عبد ال ــى ثائ التراث
ــاعدى املهرجان  ــد الس اجملتهد احم
ــقاء  االش ــاء  للق االول  ــى  االفتراض
ــان االفتراضى  ــاف  مدير املهرج .واض
يوسف كمال ان من اولويات عملنا هو 
ــتمر رغم كل الظروف  التواصل املس
ــا جانحة الكورنا من  وما املت علين
ــات احلجر املنزلى و التزام البيوت  تبع
و التباعد االجتماعى وجدنا مبهرجان 

االفتراضى تواصال للمهرجان .واضاف 
املبرمج عمر يوسف شهدت العالم 
توسعا باستعمال شبكات التواصل 
ــاطا ملحوظا القامة  االجتماعى نش
ــات و التجمعات  ــدوات و املهرجان الن
ــكان الفكرة  ــة اخملتلفة ف االفتراضي
ــقاء  ــاء االش ــان للق ــة مهرج باقام
ــة مدير  ــت اضافة لكلم ــث ضم حي
ــال و معرضا  ــف كم ــان يوس املهرج
يؤرشف للطابع العراقى ومعلومات 
ــاف الى معلومات الهواة  طريفة تض
ــق التاريخ العراقى  واملتهمني بتو ثي
ــبحانه وتعالى  ــن اهللا س ــون م و بع
ــتويني االفتراضى  نتواصل على املس
ــة  الثقاف ــث  ب ــان  ــى لضم الواقع و 
ــش  التعاي و  ــالم  الس و  ــة  العراقي

اجملتمعى .
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البد لنا من أن نعرف 
بالشاعر وان كان من 

الصعب تعريف املعرف فهو 
الشاعر النجفي املعروف 
قبل أن اكون. مما جذبني 

في قارعة الترقب صورها 
الشعرية الالمتناهية 

املكتظة بالغيا، فالنص 
يضج باالفعال املضارعة 

احلاضرة (احمل. اجر. ابحث. 
يتوارى. استشرف. يشربني. 

يصلبني. اتشرنق) وغيرها 
الكثير، مما ادى دميومة بالغية 

غير محدود في سيالن الم 
النص. فالنص عبارة عن 

قصة واقعية ممسرحةفي 
أرض الواقع(احمل راسي 

فوق رأسي) فاليأس هنا بلغ 
مبتغاه وهو يرى امله وحزنه 
واليستطيع النجاة. كيف 
نرى واقعنا الهزيل وجعا؟؟ 
كيف نحمله مبرارة الرضا 

التى البد منها؟. 

د/ وفاء قحطان االمارة

ــى توثيق  ــاعد عل ــا س ومم
ــعرية  الش القصة  ــذه  ه
ــرف  ح ــي  ه ــرحة  املمس
للواقع  ــب  املواك املضارع 
ــث  (حي ــر  احلاض ــي  اآلن
لوحة  ــى)  ــائرون موت الس
مدعمةب(اجر  ــدة  مجس
ــر  احلاض ــى)  اخلط ــول  ذي
ــحب  يس ــذي  ال ــع  الواق
ــى هاوية اليأس  بعضنا إل
ــي  ف ــوراء)  لل ــي  (فتجرن
ــن  ع ــث  البح ــة  محاول
وجعا  ــة  املتهالك ــا  ذواتن
اجلالد.  ــن  الزم ــار  آث حيث 
ــاعر كان موفقا في  والش
ــاره للفعل املضارع  اختي
ــل احلدث في  ــه يتقب كون
ــتقبال،  ــن احلال واالس زم
ــردا قصصيا  مما اعطى س
(اجر  ــدة  للقصي ــا  واقعي
ــي  ــى فتجرن اخلط ــول  ذي
ــر قصدية  وتظه ــوراء)  لل
ــاعر في استخدامه  الش
ــى الرغم من  ــث) عل (حي
ــي  ــيّ إال ف ــا املكان ظرفه
ــذت  ــب اتخ ــة الترق قارع
ــا  له رداء  ــة)  (الزمكاني
حيث لم يؤثر ثبات الضم 
ــت  ــل حرك ــا ب ــي آخره ف
ــزى،  ــى ومغ ــوى معن احملت
إال  ــزن  للح كان  ــا  فم
التهامه بشراهة في مدن 
الفقد،  ومتاريس  االكفان 
ــاعرنا في  ــرز براعة ش وتب
ــادات  اجلم ــتنطاق  اس
ــتخدامه  ــالل اس ــن خ م
ــل  فجع ــخيص)  (التش
ــدم  الن ــن  متته ــجر  الش
ــع األمنيات  ــرق تبتل والط
كأن اجلمادات في قسوتها 
ــا كانت من  ــر فم كالبش

إال  ــية  القاس ــات  الطرق
ــت  امنيات (س ــع  تبتل أن 
ــة،  ــات خيب ــف) جرع وني
ــس له  ــم لي ــم عقي وحل
ــمه  ــق التوالد. فمواس ح
اليأس  ــهقات  قحط فش
التى  الثكلى  ك شهقات 
ــل  قب ــا  صغيره ــت  فارق

ــام، وال اعرف ملا  اوان الفط
استحضرني بيت شعري 
من معلقة عمروبن كلثوم 
اليتيمة التى يقول فيها: 

إذا بلغ الفطام لنا صبي
تخر له اجلبابر ساجدينا

ــي  ف ــام  الفط كان  وان 
ــى  ــاعرنا أس ــدة ش قصي

ــر ويأس،والفطام في  وقه
ــن كلثوم  ــدة عمروب قصي
ــاز في  ــد االعج مبالغةح
ــان  ــر إال انهمايتفق الفخ
في فخامة املعنى واملبنى 
ــاعرنا  ــل فصغير ش اجلزي
ــد عطر  ــل األم تتوس جع
ــب  حلي ــأ  وتتوض ــد  امله
ــرو  وصغيرعم ــرة،  احلس
ــه  ــل أم ــوم جع ــن كلث ب
ايضا.ونعود  ــه  ب ــر  تتفاخ
ــاعرنا  ش ــاس  انغم ــى  إل
احلاضر  ــارع  باملض وولهه 
ــزن  احل ــداد  امت ــد  ليؤك
ــى  ــه عل ــرب بنفس املش
ــا  حزن ــك  املتهال ــه  وطن
ــتخدامه للفعل  ــا اس وم
ــى  ــال عل ــارع إال دلي املض
ــقاء  ــزن والش ــداد احل امت
ــى احلاضر  إل ــن املاضي  م

ــائل  (أس ــتقبل  املس إلى 
ــني) فما  ــني القادم الراحل
ــم إال ك نعيق  كان جوابه
ــر  ويزمج ــأكل  ي ــراب  الغ
الروح.واجلميل في قصيدة 
ــرة  كث ــب)  الترق ــة  (قارع
ــبيه دون استخدام   التش
ادواته (سوى نعيق غراب) 
فلم يقل ك نعيق الغراب 
ــبيه  ــذف أداة التش بل ح
ــتثناء  ــتبدلها باالس واس
ــبه  ــق املش ــد تالص ليؤك
ــذا ان دل  ــبه به وه واملش
على شيء فإنه يدل على 
ادواته  ــاعر من  متكن الش
ــاداة  من ــا  وم ــعرية،  الش
لعودة  إال  ــه  ــاعر ألم الش
ــرنقة  ــل لروحه املش األم

حزنا.
أنا انتظر طيف املطر

ارضع خاصرة الرعد
ادمنت صالة االستسقاء

ثم في برهة يتوالد األمل 
مع اليأس

والسماء لم تزل عاقرا
فجرح الوطن يفور تنوره 

ــراح احملن  ــم يوقظه ج فل
ــج  والضجي ــع،  واملواج
ــى  ــض إل ــكاء وال الرك الب
ــن مبتلى  ــل وط ــف ب اخلل
ــه جفاف،  ــنت، جداول بالف
وطن مفخخ الوجع، لكن 
ــى قارعة  األمل مرمى عل
الطريق حيث هب نسيم 
ــيم  ــه نس ــق والول العش
ــت  فكان ــب  احل ــار  انتص
ــكها  مس الترقب  قارعة 
ــق  والعش احلب  ــار  انتص
ــن اجلريج ثنائية  في الوط

األمل واليأس .
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ــة و الفردية  ــارات التاريخية اجلماعي ــا تصنع اخلي عندم
ــي ، اذ ميثل  ــوق العرق ــذ و التف ــني النب ــة ب ــة ثقافي عالق
ــة ، تاريخية ، و اجتماعية  ــمعون» عنوانا لرواية رمزي «ش
ــة اجلزائرية فاطمة حفيظ ، و هو عمل  من تأليف الكاتب
يتألف من مزيج مفاهيم و مدركات كأداة لفهم اجلوانب 
و املواقف األساسية اجتاه الصورة الذاتية القابلة لإلزالة، 
مع كل التغييرات الروحية و التقلبات العشوائية عندما 
تنكسر هوية الشعب داخل االستقطاب اجلغرافي .و قد 
ــة : هل تقاتل  ــؤال ذو أبعاد عميق ــك إلى طرح س أدى ذل
اجلماعات الدينية ألجل املوروث التاريخي  أم ألجل الرؤى 
الشخصية للتعليمة الدينية ؟ في أعماق العمل الروائي 
ــي ميكن الوصول إليه  ــاك معيار قضائي حتكيم ، كان هن
للفضل األدبي على األحداث التاريخية ، انه ميثل تقييم 
التركيب اجليني و تأثيراته على حتويل احلقائق املتداخلة 
ــك ، أعطت  ــة ، و عالوة على ذل ــوهات اجتماعي ــى تش إل
الرواية أوصافا كاملة حول التغيرات الروحية و التقلبات 
ــري .تثير هذه الرواية  ــديدة التي تصنع العقل البش الش
القصيرة الصراع القائم بني الوحدة االجتماعية كذاكرة 
ــك كانت حياة  ــخصي كقصة ، لذل ــاع القرار الش و صن
مجموعات عرقية مثل الشعب اليهودي مثاال لتوضيح 
ــة و الهيمنة و النبذ خللق  ــيادة العرقي مدى تطورات الس
ــرية . من جهة ، واجه شمعون نزعة طبيعية  معاناة بش
ــل البقاء ، و من جهة  ــزل هويته كقضية مركزية ألج لع
أخرى، أبدى مترده ضد كل األوهام و التفاسير الراديكالية 
ــه في حالة فكرية كارثية . اعتمادا  مما جعله يجد نفس
ــود تاريخ «  ــات اليهودية ، يع ــن اخملطوط ــى العديد م عل
ــالم حيث كان  ــى عليه الس ــى نبوءة موس ــمعون» إل ش
اليهود يتلقون تعاليمهم األولى ملواجهة موجات جديدة 
ــاب األخالقي ، و بالتالي  ــتوى اخلط من التغيير على مس
ــخصية  ــم الكفاح من اجل خياراتهم الش ، كان عليه
ــة  ــخة مقدس ــى صيغتهم اجلينية كنس ــاظ عل و احلف
ــة ألحدى  ــمية رمزي ــمعون كان تس ــن أن ش ــم م . بالرغ
ــذه الرواية لم  ــة :اليهودية ، اال أن ه ــات اإلبراهيمي الديان
تتعامل مع معارضة احلرية العقائدية نفسها ، و لكنها 
ــود اهللا من خالل  ــول البحث عن فهم واضح لوع تدور ح
مجموعة كبيرة من القصص املروية عن األسالف ، حتى 
ــة دليل لتجديدية اخلطايا و  ــذا التراكم مبثاب اآلن ، كان ه
إحداث املتاعب بني األديان الشرقية .خالل متاهة طويلة 
وسط الصحراء الشاسعة ، كان هناك نوع من االعتراف 
بدور « املعلم  الشرير اخلفي « الذي أصبح املنفذ النهائي 
ــعب ، سلطتهم ، و ثروتهم ، و انتهت  لقيادة رغبة  الش
ــكيل بيان حول كيفية فهم هذا  األحداث املتتالية لتش
الشعب للعلم املطلق و الكمال كمفهوم مساو لفهم 
ــرائيل  ــن مفهوم أن كلمة إس ــة انطالقا م ــذات االلهي ال
تعني أسرة اهللا.استخدم هؤالء برهان اهللا هذا خللق تصور 
ــات العرقية حيث  ــعب اهللا اخملتار من بني كل اجملموع ش
ــراف للمفاهيم  ــة  التفوق العرقي منحى انح متنح بداي
من  واقع  جتارب عبودية طويلة الى تثبيت ملفهوم التفوق 
ــود عقلهم  ــي املصرية ، فقد اليه ــي. على األراض العرق
ــة ، كان من اإللزامي  ــعب ، و بطرق مختلف الثقافي كش
ــة تاريخية مازجة بني أحداث واقعية  خوض جتربة صناع
ــع صور منطية دقيقة توافق  ــرى خيالية من اجل وض و أخ
ــمعون  ــذا التحول ، قرر ش ــردة فعل على ه ــم . ك رغبته
ــعب  ــاة الش ــكل فردي من أجل فهم مأس التصرف بش
ــخصي و االحتفاظ  ــه الش ــالل انطباع ــودي من خ اليه

بعالمة فارقة في ثنايا قصته.
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فنارات

 فاطمة حفيظ / الجزائر

الجميل َّـ قصيدة 
(قارعة الرتقب) كثرة 

التشبيه دون استخدام  
ادواته (سوى نعيق 
غراب) فلم يقل ك 

نعيق الغراب بل حذف 
أداة التشبيه
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وجع حتتضنه اوجاع 
جرح تلفه آالم 

حزن تغلفه أحزان 
يسكنون القلب 

فيهم تشتت وضاع
شعوب..دويالت..قبائل 
يتظاهرون في االعماق 
يشتد بينهم الصراع
يسومون الروح سوء
العذاب ساخرين 

من الدموع..حلظات الوداع
يبكي اإلحساس بصمت
ال يسمع  صراخه ميأل 

ارجاء  اجلسد يا داع
كيف تهدأ نبضات
تتسابق مع الرياح

نحو املدى يتفجر معها
الف شالل وبركان

تصفعني احلياة كل يوم
متى ارد لها ذلك الصاع
متى تنهض تلك احلياة 

تصارع اجلمر وتشرب اللهب
وتكون عنوان اإلبداع 

تسعد احلمام في السماء 
تفوح لها حدائق البساتني 
تغني لها بالبل األغصان 

تستمتع الصحارى باالستماع 
لكي يكون الوجع ضياء 
ينير الدجى ميحي اآلالم 

منه تولد االمنيات
تزداد االحالم  كلما 

زادت األوجاع 
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مالية البياتي 

ÒÜÓñ”

ــة  ــان للطباع ــب عدن ــن مكت ع
بغداد  والتصميم  ــاخ  واالستنس
ــدرت اجملموعة  ــاب املعظم ص / ب
ــف  رغي ــن  ــاً ع ( بحث ــعرية  الش
ــي (  ــاعر والصحف ــى ) للش املعن
ــي من القطع  ــلمان ) وه داود الس
 (١٠٤  ) ب  ــاءت  ج ــط  املتوس
ــا  ــت ( ٣٠) نص ــات وتضمن صفح
نثريا ، في قصيدة ( علموني كيف 

احب وطني ) ص٣٠ يقول :
ــب بنطالي  ــي جي ــأمد يديّ ف س

املمزق
ها أنا فعالً مددتها

هذه محفظة نقودي
محفظة نقودي اجللدية العتيقة

باهتة اللون
آه .. ياالهي

انها فارغة ، فارغة حقا

اين نقودي ؟
من سرق نقودي ؟

من سرقها ؟
انهم هم !

ــرقوا  س ــن  الذي ــهم  انفس ــم  ه
وطني

اعيدوا لي وطني
اريد وطني

انا جائع وهو طعامي
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الوعي الصحي يرجى ارسالها 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــح ثقافة  ــراق اصب ــي الع ــا ف ــي عندن ــاد االداري واملال الن الفس
ــى فصار  ول  وتفش د وتغّ ــتطال ومتدّ ــلوكا لدى البعض واس وس
ــالح  ــالت وس ــات وعض ــات وعصاب ــات و (بازار)وامبراطوري مافي
ــر للحد منه  ــراءات وتدابي ــلة اج ــتدعى االمر اتخاذ سلس واس
ــاق بهدف حمايه  ــل حتجيمه وجعله في اضيق نط او على االق
ــميات  ــمع عن مس ــال العام من النهب والضياع وصرنا نس امل
ــه النيابيه  ــم هيئه النزاه ــل هيئه النزاهه واخرى بأس من قبي
ــي كل وزارة او  ــني العموميني ف ــكلت مكاتب للمفتش ثم تش
ــور االمر لنكون وجها لوجه  ــه او دائرة حكوميه ثم تط مؤسس
امام مسمى جديد هو اجمللس االعلى ملكافحه الفساد في زمن 
ــتقيله ثم يتطور االمر في زمن  ــه عادل عبد املهدي املس حكوم
ــى الكاظمي لنصحو  ــها مصطف ــه احلاليه التي يرأس احلكوم
ــاد  ــكيل اللجنه العليا للتحقيق بقضايا الفس على وقع  تش
ــون ان تنجح هذا  ــتثنائيه ويأمل العراقي الكبرى واجلرائم االس
ــميات  ــلت كل اجلهات واملس ــعاها بعد ان فش اللجنه في مس
ــاد الذي كان  ــى ملكافحه الفس ــيما اجمللس االعل ــرى والس االخ
ــريري   ــله وموته الس ــن فعله واثبت عجزه وفش ــمه اكبر م اس
ــاكنا وانطبق عليه  ــل دجاجه) ولم يحرّك س ــه (لم يحلّ رج الن
ــتان هيبه !!) وال ننسنى ان  ــعبي (فحل التوث بالبس املثل الش
ــدد التحقيق حول  ــكلت بص ــن اللجان التي ش ــر املئات م نذك
ــى  ــتى لكنها لم حتقق نتيجة تذكروال ننس قضايا وحوادث ش
ــيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطلع  ايضا قيام الس
ــف احملافظني وذلك من  ــهر حزيران من العام احلالي بفتح مل ش
ــاد في الدوائر  ــة كاملة الدائهم وفتح ملف الفس خالل مراجع
ــكو من  ــيما تلك التي تش اخلدميه في احملافظات العراقيه الس
ــوء االدارة وتدني اخلدمات العامه وقد شكل لهذا  ــاد وس الفس
ــي واعطاء  ــر الداخليه عثمان الغامن ــه وزي ــرض فريق برئاس الغ
ــخيص مكامن  ــراءات حازمة لتش ــاذ اج ــق بأتخ ــة للفري مهم
ــاد ومعاجلة حاالته وتقدمي تقرير نهائي الى رئيس مجلس  الفس
ــق حلد االن ؟ وتتجدد االمال مره  ــوزراء وال ندري ماذا حقق الفري ال
اخرى حيث يتطلع العراقيون الى اللجنه الدائمه التي شكلت 
ــاد واجلرائم  بأمر من الكاظمي بغيه التحقيق في قضايا الفس
ــم  الهامه ويرأس هذه اللجنه الفريق احلقوقي (احمد طه هاش
ابو رغيف ) من وزارة الداخليه وممثلني ال تقل درجاتهم عن مدير 
ــن الوطني وهيئه النزاهه  ــن جهاز اخملابرات الوطني واالم عام م
ــدت قوية هو تخويلها بصالحيات  ــد بأن هذه اللجنه ول ومايؤك
ــات تتعلق بالقضايا التي  ــعه بطلبها اي اوليات او معلوم واس
ــتدعاء  ــا من اي من الوزارات او اجلهات غير املرتبطه واس تنظره
ــد حتديد صفته  ــتدعاءه بع ــن تقتضي مجريات التحقيق اس م
ــاء على قرار من قاض  ــدا املتهمني فال يتم احضارهم اال بن ماع
ــاز مكافحه  ــالل تولي جه ــا من خ ــه الى قوته ــص اضاف مخت
ــادره من قضاة التحقيق او احملاكم  االرهاب تنفيذ القرارات الص
اخملتصه املتعلقه بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنه وفقا 
للقانون .. املنا كبير ان ننتصر على الفساد هذه املره وال تخيب 

ظنوننا كما في املرات السابقه.
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  مكافح ــة  مديري ــت  اعلن
ــس  ــداد، ام ــي بغ ــرام ف االج
ــرأة  ــال ام ــن اعتق ــد، ع االح
ــة  خلفي ــى  عل ــيقها  وعش
ــا ورميه  ــل زوجه خطف وقت
ــاري الصرف الصحي  في مج
ــتنادا  ــة ، اس ــت املديري .وقال
ــوزارة  ال ــل  وكي ــات  لتوجيه
ومبتابعة  ــرطة  الش ــؤون  لش
اللواء  ــل  ــن قب ــخصية م ش
احلقوقي مدير مكافحة اجرام 
ــة  ــداد وبعملي ــة بغ محافظ
ــمت بالدقة في  ــة اتس نوعي
ــرطة  التنفيذ، احال مركز ش
ــوئ فقدان  ــداد اجلديدة دع بغ
ــباب مجهولة.  ــخص الس ش
ــخ٩/٣   ــان، بتاري البي ــح  واوض
ــكيل فريق عمل  ٢٠٢٠ مت تش
ــداد اجلديدة  ــب بغ ــن مكت م
ــرام ومن خالل  ملكافحة االج
املراقبة تبني  متابعه كامرات 
قيام املتهم (م غ) باخذ اجملني 

ــول  ــكان مجه ــى م ــه ال علي
واخفائه، وبعد تشكيل فريق 
ــاعة من  ــل خالل ٢٤ س العم
ــى مديريتنا  احالة الدعوى ال
ــض على اجلاني  مت القاء القب
ــود  بوج ــة  صراح ــرف  واعت
ــة اجملني عليه  عالقه مع زوج
ــع، حيث  ــاق لقتله. وتاب واتف
ــي عليه  ــتدراج اجملن قام باس
الرئيسية  الى محطة اجملاري 
ــكني عده  ــا بس ــه طعن وقتل

مت  ــا،  فيه ــه  ورمي ــات  طعن
ــل احلادث  ــى مح ــال ال االنتق
ــتراك  ــم وباش ــة املته وبدالل
ــاع املدني، حيث  مديرية الدف
ــال اجلثة ونقلها الى  مت انتش
ــي، كذلك  ــرة الطب العدل دائ
ــى زوجه  ــاء القبض عل مت الق
ــه واعترفت بوجود  اجملني علي
ــع املتهم  ــة م ــه غرامي عالق
ــم على تنفيذ  اعاله واتفاقه

جرميتهم النكراء.

ــة  الصح ــر  وزي ــب  نائ ــف  كش
ــيكي هوجو لوبيز جاتيل،  املكس
ــة  ــن احلكوم ــادر م ــر ص ــن ام ع
ــهادة وفاة  بطباعة ١٫١ مليون ش
ــهادات في  إضافية، مع نفاد الش
ــتمرار  عدة مناطق من البالد واس
ــات بكورونا. ارتفاع أعداد اإلصاب
ــال جاتيل خالل مؤمتر صحفي  وق
إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض 
ــيكو  ــات، من بينها مكس الوالي
ــلطات  أن الس ــاف  ــيتي. وأض س

ــى  ــبوعني إل ــالل األس ــت خ عمل
الثالثة أسابيع املاضية على إعادة 
توزيع تلك الشهادات من املناطق 
ــات  مخزون ــا  فيه ــر  تتواف ــي  الت
ــهادات  الش أن  ــح  وأوض ــرة.  كبي
ــوم اخلميس،  ــتصل ي اجلديدة س
ــذي مت إعادة  ــاد اخملزون ال قبيل نف
توزيعه. وسجلت املكسيك ٦١٩٦ 
ــروس حتى  بالفي ــدة  إصابة جدي
يوم اجلمعة ليصل اإلجمالي إلى 

٦٢٣٠٩٠ حالة.

النجف / البينة اجلديدة

ــف القبض  ــرطة النج ألقت ش
على شخص حمل سيفاً وهدد 
املواطنني وقطع الشارع الرئيس 
ــاعات  بني الكوفة والنجف لس
ــظ النجف  ــن محاف ــدة. وأعل ع
لؤي الياسري، امس األحد، إلقاء 
ــخص «أخل»  ــى ش ــض عل القب
ــتخدماً  مس ــام  الع ــام  بالنظ
ــوارع  ــة جارحة» في أحد ش «آل
ــري إنه مت  ــال الياس ــة. وق الكوف
ــخص  ــض على ش ــاء القب «إلق

األمنية  ــزة  األجه ــى  ــدى عل تع
والنظام العام من خالل مسكه 
ــوارع  ــة في إحدى ش ــة جارح آل
قضاء الكوفة وقد سبب إزعاجاً 
إلى  ــار  واملواطنني».وأش لألهالي 
ــاء «وفق أمر  ــاء القبض ج أن إلق
ــيتم التعامل مع  ــي، وس قضائ
ــه  ــون». ووج ــق القان ــم وف املته
ــري قيادة شرطة النجف  الياس
القانونية  ــراءات  اإلج ــاذ  بـ»اتخ
جتاه املفرزة وعناصرها في قاطع 
ــت قريبة من  الكوفة والتي كان
الشخص املذكور وفق القانون».

للزميل الروائي (حكيم جمعة البنا ) صدرت مؤخرا روايته 
ــت اربعة محاور ( طيور  ــدة (طيور مهاجرة ) وتضمن اجلدي
ــرة وعذؤاء برلني وذكرى  و ايامي في املنفى ( البينة  مهاج
ــذا النتاج الثر وتتمنى له  ــدة) تبارك للزميل البنا ه اجلدي

املزيد من العطاء واالبداع املتواصل .

البينة اجلديدة / حمودي غريب 
ــاعة التاسعة  يقام اليوم وفي متام الس
ــهيد وبرعاية  ــاً و في نصب الش صباح
ــع  م ــاون  وبالتع ــهداء  الش ــة  مؤسس
ــارة  ــنة املستش ــفيرة النوايا احلس س
خيرية مهدي صالح وحتت شعار ( نحن 
شعب احب احلياة ولن منوت ابدا) وتزامنا 
ــوراء وذكرى إستشهاد  ــهر عاش مع ش

ــان خاصا  ــني ( ع)  مهرج ــام احلس اإلم
ــم والنحت وذلك  ــاص بالرس بالفن اخل
يوم االثنني السابع من هذا الشهر. وفي 
متام الساعة التاسعة صباحا ...واعرب 
ــعود رئيس  ــتاذ  كاظم عويد مس االس
ــة عن إرتياحه لعذه املناسبة  املؤسس
التي متثل جزء من الوفاء لشداء الوطن 
ــتذكرهم في يوم كهذه االيام  حني نس

التي متثل تضحية االمام احلسني عليه 
ــهادة من اجا  ــالم ..قدوتنا في الش الس
ِِ واعرب مسؤول قسم اإلعالم  الوطن ....
باملؤسسة د.مؤيد نصيف جاسم قائال: 
ــالزم باحتضان  ــتعداد واجراء ال مت االس
ــا في التقيد  ــاط مع مراعاتن هذا النش
ــات الصحية وما نصت عليه  بالتعليم

خلية االزمة.

ــبوك عن أنها قررت دفع  ــركة فيس كشفت ش
ــل إغالق  ــتخدميها؛ من أج ــغ معينة ملس مبال
ــبوك وإنستغرام،  حساباتهم في تطبيق فيس
ــية األمريكية؛ من أجل  قبيل االنتخابات الرئاس
ــل على الرأي العام. ــة تأثير مواقع التواص معرف

ــني ٢٠٠ ألف  ــتراك ما ب ــركة، اش ــت الش ورجح
ــروع، ومبجرد  ــتخدم في املش ــى ٤٠٠ ألف مس إل
االشتراك، ستتمكن الشركة من معرفة كيفية 
تفاعل املستخدمني مع منتجاتها، من ضمنها 

ــتغرام.وأعلنت عن أنها دخلت  ــبوك وإنس فيس
ــراكة مع باحثني خارجيني لدراسة تأثير  في ش
منتجات التواصل االجتماعي اخلاصة بها على 
ــية األمريكية  اجملتمع، خالل االنتخابات الرئاس
ــركة في بيان عبر موقعها:  املقبلة.وقالت الش
«نحتاج إلى املزيد من البحث املوضوعي والنزيه 
القائم على التجربة لالستمرار في تضخيم كل 
ما هو جيد للدميقراطية على منصات التواصل 

االجتماعي، والتخفيف من ما هو ليس كذلك.
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