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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 

شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل احلداد على أهمية 
ــريحة املتقاعدين واحتساب حقوقهم املالية ومتابعة املتغيرات التي  مراعاة ش
ــتحقني للحقوق  ــم أو ورثتهم من بعدهم  املس ــبة لرواتبه ــرأ عليها بالنس تط
ــادرة، وجاء حديثه خالل  ــط والتعليمات الص ــة وفقاً للقانون والضواب التقاعدي
ــمي رئيس هيئة التقاعد الوطنية السيد أياد  ــتقباله امس في مكتبه الرس إس
محمود هادي، فيما أوضح سيادته خالل اللقاء حرص مجلس النواب على رعاية 
ــان حقوقهم  ــريحة املتقاعدين وضم ــع وفي مقدمتها ش ــرائح اجملتم جميع ش
ــنوات اخلدمة ومعاجلة مشاكلهم ألغراض  ألنهم قدموا خدمات كبيرة طيلة س
تسهيل إيصال املرتبات للمتقاعدين وتسهيل أجراء معامالتهم وإيجاد الطريق 
األسهل أمام املواطن في كل محافظات العراق للوصول الى حقوقه املشروعة.

االربعاء

ــي إدارة الرئيس  أفادت مصادر ف
ــد ترامب، بأنه  ــي، دونال األمريك
ــر راض عن عمل وزير الدفاع،  غي
مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله 
ــؤون احملاربني القدامى،  بوزير ش
ــاة  قن ــت  ويلكي.ونقل ــرت  روبي
ــؤولني رفيعي  ــن ٣ مس NBC ع

األميركية  اإلدارة  ــتوى في  املس
أن ترامب أصبح مقتنعا بضرورة 
ــب وزير  ــن منص ــبر م إقالة إس
ــذا املوضوع  ــاع، وبحث ه الدف
ــر  ــكل مباش ــي بش ــع ويلك م
ــي البيت  ــهر املاضي ف في الش
ــب روسيا اليوم. األبيض، بحس
أن  ــاة  القن ــادر  مص ــت  وأوضح

املناقشات تطرقت إلى إمكانية 
تعيني ويلكي قائما بأعمال وزير 
الدفاع فور إقالة إسبر، مشيرة 
ــراء التعديل  ــع ذلك إلى أن إج م
ــون من غير  ــادة البنتاغ ــي قي ف
ــح أن يتم قبل االنتخابات  املرج
ــية املقرر إجراؤها يوم ٣  الرئاس

نوفمبر.
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ــا  ــة إن حرب ــز األميركي ــورك تامي ــة نيوي ــت صحيف قال
ــا، في وقت  ــدور رحاها حالي ــا ت ــتخباراتية ضروس اس
ــيا جهودهما لسرقة األبحاث  كثفت فيه الصني وروس
ــركات  ــات وش ــع بها مؤسس ــي تضطل ــة الت العلمي
ــرت  ــروس كورونا.وذك ــاح لفي ــاف لق ــة الكتش أميركي
ــة التابعني  ــاري أن القراصن ــي تقرير إخب ــة ف الصحيف
ألجهزة االستخبارات الصينية عكفوا على البحث عما 
يعتقدون أنها أهداف سهلة، في مسعى منهم لسرقة 
بيانات عن لقاح فيروس كورونا.وبدال من تعقب شركات 
ــا وصفته الصحيفة  ــة، أجرى أولئك القراصنة م األدوي

بـاستطالع رقمي جلامعة كارولينا الشمالية وكليات 
ــاث علمية متطورة.وإلى  أخرى منخرطة في إجراء أبح
جانب جامعة كارولينا الشمالية، استهدف القراصنة 
ــاء الواليات  ــرى في أنح ــا جامعات أخ ــون أيض الصيني
ــة لعدد منها،  ــبكات اإللكتروني املتحدة اختُرقت الش
ــؤولني أميركيني.على أن الصينيني ليسوا  بحسب مس
ــطون في هذا اجملال،  ــيس الوحيدين الذين ينش اجلواس
ــي الذي  ــتخبارات اخلارجية الروس ــاز االس فهناك جه
ــدا وبريطانيا، إال أن  ــس على الواليات املتحدة وكن جتس
ــرات بريطانية  ــفتها وكالة مخاب ــه تلك كش محاوالت

معنية برصد كابالت األلياف الضوئية.
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وكاالت /

وكاالت /

بغداد /

ــد مصدر مقرب من احلكومة أ بان     اك
ــيد الكاظمي عازم على القضاء  الس
ــدر ان اكثر  ــاد .وقال  املص ــى الفس عل
ــا اكتملت  ــابقني تقريب من ٨ وزراء س
ــتدعاء عليهم  واالس ــض  للقب االدلة 
ــاد واضاف املصدر  بسبب ملفات فس
بان هناك ملفات فساد كبيرة  تخص 
ــان) واختتم  ــواب (حيت ــيني ون سياس
املصدر قولة ان االحزاب  تتبرأ االن من 
ــم ملواجهة  ــوص وتتركه اغلب اللص
القضاء. وفي الشأن السياسي وصل 
وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة 
ــب رئيس حكومة  ــاد طالباني نائ قوب
ــس الثالثاء، الى العاصمة  االقليم، ام
بغداد.وقال املتحدث باسم نائب رئيس 
ــمير  ــتان، س ــم كردس ــة اقلي حكوم
ــي امتداد  ــارة الوفد ه ــي، إن زي هورام
ــني  ــابقة  ب ــوارات الس ــارات واحل للزي
ــتان واحلكومة  ــة اقليم كردس حكوم
االحتادية.وأشار إلى، أن الوفد سيبحث 
ــروع  ــي بغداد مش ــؤولني ف ــع املس م
ــام ٢٠٢١  ــة العامة للع ــون املوازن قان
ــة لالقليم فيها.  ــتحقات املالي واملس
ــأن األمني ذكر مصدر أمني،  وفي الش

امس الثالثاء، بأن عملية الوعد الصادق 
ــفرت لغاية  في محافظة البصرة، أس
اآلن عن إلقاء القبض على ٣٤ مطلوبا 
ــاجرات  (جرائم مخدرات والقتل واملش
ــا وضبط ٣ بندقية  واملطلوبني قضائي
ــي القاطع).بدوره،  ــتمر ف والعمل مس
ــواء  ــرة الل ــات البص ــد عملي ــال قائ ق
ــة الوعد  ــرم صدام إن عملي ــن اك الرك
الصادق ستستمر في كافة قطاعات 
ــالح  ــة حلني القضاء على الس احملافظ
ــى كافة  ــاء القبض عل ــت وإلق املنفل
ــد  ــى صعي ــاء. وعل ــني للقض املطلوب
ــم القائد  ــد الناطق باس ــة أك ذي صل
ــلحة اللواء يحيى  العام للقوات املس
ــول، امس الثالثاء، أن عمليات نزع  رس
ــمل جميع احملافظات. السالح ستش

وقال رسول، في حديث لوسائل إعالم 
ــات األمنية التي  حكومية، إن العملي
ــداد وفي  ــني في بغ ــت مبنطقت انطلق
نتائجها. ــت  والبصرة حقق ــان  ميس

ــراً من  ــاك ارتياحاً كبي ــاف أن هن وأض
ــل  ــن قب ــك م ــني وكذل ــل املواطن قب
ــائر للعمليات األمنية  ــيوخ العش ش
ــي محافظات بغداد  ــي انطلقت ف الت
ــان لفرض األمن وإنفاذ  والبصرة وميس
ــر املرخص  ــالح غي ــون ونزع الس القان

ــني. ومن جانب  ــض على املطلوب والقب
ــا اجلمهورية برهم  ــش رئيس ــر ناق آخ
الكاظمي،  ــى  والوزراء مصطف صالح 
ــتعدادات إلجراء  ــني، االس ــس االثن ام
ــب  مكت ــال  املبكرة.وق ــات  االنتخاب
ــس مجلس الوزراء،  الكاظمي ، إن رئي

مصطفى الكاظمي استقبل، مبكتبه 
ــس اجلمهورية  ــس االول اإلثنني، رئي ام
برهم صالح، وجرى خالل اللقاء بحث 
ــيا  ــالد، سياس ــة للب ــاع العام األوض
ــات  والتحدي ــا،  واقتصادي ــا  وأمني
ــة لتجاوزها. وأضاف  واخلطط الكفيل

ــا  ــي وصالح ناقش ــان أن الكاظم البي
ــع  جلمي ــتعدادات  واالس ــراءات  اإلج
القطاعات إلجراء االنتخابات املبكرة. 
ــياق ذاته أكد عضو مجلس  وفي الس
ــالم  ــائرون س ــن حتالف س ــواب ع الن
الشمري، امس الثالثاء، سعي حتالفه 

ــددة بقانون  ــرة الدوائر املتع ــرار فق إلق
ــف األمر.وقال  ــا كل ــات مهم االنتخاب
ــارب بوجهات  ــمري ، إن هناك تق الش
ــية حول  ــني الكتل السياس ــر ب النظ
ــرار  ــنمضي باق ــددة وس ــر املتع الدوائ
ــا كلف األمر. وأضاف، أن  القانون مهم
فقرة الدوائر املتعددة  ستضمن حقوق 
جميع األقضية والنواحي بعموم البالد 
ــهد  ــة وان هناك أقضية لم تش خاص
متثيال منذ عدة دورات انتخابية. وعلى 
ــة متابعة  ــد آخر حذر عضو جلن صعي
تنفيذ البرنامج احلكومي والتخطيط 
ــياع  ــتراتيجي النائب محمد ش الس
ــوداني، امس الثالثاء، من سيطرة  الس
ــى ٢٤٠ ألف  ــية نافذة عل قوى سياس
ــال  ــة ٢٠٢١.وق ــة مبوازن ــة وظيفي درج
السوداني، إن العدد الذي أعلنته وزارة 
ــات وظيفية  ــود درج ــط بوج التخطي
ــة؛ رقم حقيقي  بحدود ٢٤٠ ألف درج
وناجت عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة 
ــوزارات، معرباً عن  ــالك في جميع ال امل
ــي توزيع تلك  ــأن العدالة ف قلقه بش
ــيطرة على  الدرجات الوظيفية، والس
ــية  ــن قبل قوى سياس ــذا امللف م ه
ــراء  إج ــرب  ق ــع  م ــيما  س ال  ــذة،  ناف
االنتخابات املبكرة. وفي الشأن احمللي 

ــغ تصل  ــة مبال ــة النزاه ــدت هيئ رص
ــا الى خارج  ــار دوالر هربه ــى ٥٠ ملي ال
ــام ٢٠٠٣  أزالم النظام  العراق قبل الع
ــال في عدد  ــي موجودة أص ــاد، أو ه املب
ــترداد  ــن الدول.وقال مدير دائرة االس م
ــة محمد علي مفنت،  في هيئة النزاه
دة  ــة واملُعقَّ ــات املُهمَّ ــن بني امللف إن م
ــا الدائرة بعد العام  التي تعمل عليه
ــترداد املدانني وأموال  ٢٠٠٣، ملفي اس
ــرِّبَ أثناء  ــواء ما هُ ــراق املُهرَّبة، س الع
حقبة النظام املباد، أو التي هرِّبَت بعد 
ــراء عمليَّات  ــام املذكور ج احداث الع
ــه  ــن جانب ــي. م ــاد اإلداري واملال الفس
اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني 
النيابية حسني العقابي ، عدم ارسال 
ــة بانه  ــة االقتصادي ــة للخط احلكوم
ــز احلكومة من  ــي انطباعاً بعج يعط
امتالك رؤية ملعاجلة االزمة االقتصادية 
املتفاقمة، متهما احلكومة بالتقصير.
وقال العقابي ، ان مجلس النواب حني 
صوت قبل اكثر من سبعني يوماً على 
الداخلي  ــراض  ــون االقت ــروع قان مش
ــن القانون مادة  ــي، فقد تضم واخلارج
تلزم احلكومة بتقدمي خطة اقتصادية 
ملعاجلة االزمة املالية التي يعاني منها 

العراق.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة في  ــة املالي ــفت اللجن كش
ــواب، امس الثالثاء،  مجلس الن
ــة  درج ــف  أل  ٢٤٠ ــر  توف ــن  ع
ــد  ٢٠٢١.وأك ــة  مبوازن ــة  وظيفي
ــال كوجر،  ــو اللجنة، جم عض
ــات الوظيفية البالغة  أن الدرج
ــترحل من  ــف درجة، س ٢٤٠ أل
ــى موازنة ٢٠٢١  موازنة ٢٠٢٠ إل
وفق آليات احلذف واالستحداث 
والتقاعد، مشيراً إلى أن البرملان 

مستعد ملناقشة وإقرار موازنة 
ــا  وأنه  ،٢٠٢٠ ــي  احلال ــام  الع
ــلت  ــترى النور في حال أرس س
ــيتم  ــوزراء، وس ــن مجلس ال م
ــتكون  س ــا  ألنه ــريعها  تش
ــأن موازنة  مختصرة جداً؟.وبش
ــة  ــر، إن موازن ــال كوج ٢٠٢١، ق
أما  ــغيلية،  ٢٠٢١ ستكون تش
ــتكون حبراً  ــتثمارية فس االس
ــى ورق، ألن احلكومة ال متلك  عل
ــاءل  األموال الكافية لها.ويتس

ــر  ــات أم ــة الدرج ــر إضاف كوج
وارد، ولكن هل تتحمل ميزانية 
ــذا األمر، هنا يكمن  احلكومة ه
السؤال، مشيرا إلى أن مشروع 
ــن نصا  ــة ٢٠٢١ ال يتضم موازن
ــة  للحكوم ــمح  يس ــا  قانوني
ــراض الداخلي واخلارجي،  باالقت
ــدأت  ب ــط  النف ــعار  أس ألن 
ــال عن  ــاً، فض عاملي ــي  بالتعاف
ــيطرة احلكومة على إيرادات  س

الكثير من املنافذ.

ــن مصادر  ــتقاة م ــرت معلومات مس ذك
ــليمانية  ــة حتويل الس ــان هيئ كردية ب
ــرت عملها جلمع  ــتقل باش القليم مس
٣٠ الف توقيع لالنفصال وفي حال جناح 
السليمانية لتسلم  االنفصال ستعود 
ــب  ــتالم روات ــداد واس ــى بغ ــا ال موارده
ــن بغداد.وعد  ــا م ــا و موازنته موظيفه
حزب برزاني ما يجري االن فوضى كبرى.

;k\Ô\Öp]d;]Ë4Ñ;Öå]eh;ÏË›]⁄Ë÷â’\;
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ــع باهتمام كبير  ــا نتاب ــان الغامني انن ــر الداخلية عثم ــال وزي ق
احتياجات وطلبات املواطنني واملنتسبني وهو شرف لنا وواجب 
علينا، وعليه وجهنا بأن تكون هناك جلنة خاصة برئاسة السيد 
مدير مكتبنا ملقابلتهم واإلستماع إليهم صباح يوم كل ثالثاء 
في قسم شكاوى املواطنني، وخولنا اللجنة بصالحيات متكنها 
من حل املشاكل ومخاطبة اجلهات ذات العالقة وفقاً للقانون، 

ولن نبخل في التواصل مع اجلميع.

القى أبطال «استخبارات 
الشرطة  االولى/  الفرقة 
ــة» امس الثالثاء  االحتادي
ــى قاتل من  ــض عل القب
ــام ٢٠٠٠ ، بعد  مواليد ع
ــاعة من قتله  نصف س
لعائلة كاملة تتكون من 

٥ أشخاص في بغداد.

II;Ï¡]à;Àë›;Å¬d
Ï÷Ÿ]—;Ï÷]¡;◊h]Õ;Ì÷¡;óeŒ’\;
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ــر « البينة اجلديدة»    تنش
ــد  غ ــوم  لي ــا  عدده ــي  ف
القضائي  التقرير  اخلميس 
ــروي تفاصيل مثيرة  الذي ي
يتقمصون  ــني  مجرم ــن  ع
ــدف  به ــم  غيره ادوار 
ــم عبرّ  ــاد ضحاياه اصطي

االبتزاز املالي.
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2 محليات
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بغداد / البينة الجديدة
ــد وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز  تفقـ
ــارة له امس االول األثنني  اخلبـاز  في ثاني زي
الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود 
ــير العمل في  للوقوف على مدى إنتظام س
ــركة وملتابعة أحوال وطلبات العاملني  الش
ــيادته في مستهل زيارته  فيهـا .وعقـد س
ــكادر املتقدم في  ــعاً ضم ال إجتماعاً موس
ــركة ومصنع اجللدية إلستعراض آخر  الش
مستجدات العملية اإلنتاجية والتسويقية 
ــاكل واملعوقات القائمة واحللول  وأبرز املش
ــمها وأبدى سيادته  املطروحة حللها وحس
ــات حيث  ــات والتوجيه ــن التوصي ــدد م ع

ــار إلى أهمية زيادة التنسيق والتواصل  أش
ــتفيدة لتلبية  ــات املس ــوزارات واجله مع ال
إحتياجاتها من مختلف املنتجات اجللدية 
ــدداً  ــيجية واملنتجات الطبية ، مش والنس
ــة  والنوعي ــودة  اجل ــاة  مراع ــة  أهمي ــى  عل
ــاج لتعزيز  ــية في اإلنت ــة القياس واملواصف
ــركة  ــات الدولة مبنتجات الش ثقة مؤسس
ــل احلثيث على  ــعي والعم ــى جانب الس إل
ــي كافة  ــة اإلنتاج ف ــك عجل ــة حتري دميوم
ــل وتطوير وتنويع املنتجات  املصانع واملعام
ــياً مع توجه  ورفع الطاقات اإلنتاجية متاش
ــادة إحياء  ــادن نحو إع ــة واملع وزارة الصناع
ــاريع الصناعية  ــع واملش ــغيل املصان وتش

ــراق )  ــي العـ ــع فـ ــعـار ( صنـ ــل ش وتفعي
ــة  ــكالت ومعاجل ــاوز املش ــى جت ــاً إل ، داعي
ــابقة والبدء مبرحلة جديدة  اإلخفاقات الس
ــتوى العمل  لتحقيق طفرة نوعية في مس
ــيما وأنها من  ــركة الس ــي الش ــاج ف واإلنت
ــي  والت ــة  العمالق ــة  الصناعي ــركات  الش
ــتحق  تتمتع بإمكانيات وطاقات كبيرة تس
ــيد  ــرى الس ــا أج ــر .مـ ــام والتطويـ اإلهتم
ــارة جولة ميدانية  ــر وعلى هامش الزي الوزي
ــة ) وأطلع  ــع اجللديـ ــل ( مصنـ ــي معام ف
ــاج ومنتجات املصنع من  على مراحل اإلنت
البسطال العسكري ووعد مبفاحتة اجلهات 

املعنية لتسويق املنتجـات.

بغداد / البينة الجديدة
بحثت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق 
ــس حتالف عراقيون  ــرو يوم امس مع رئي جاب
ــيد عمار احلكيم في مقره بالعاصمة  الس
ــتقبلية  املس ــوزارة  ال ــج  برام   ، ــداد  بغ
ــي إعادة  ــيما ف ــود التي تقوم بها س واجله
ــناد لفئات  ــدمي الدعم واإلس ــني وتق النازح
ــيادتها خالل اللقاء ان «  عنايتها .وقالت س
استراتيجية الوزارة قائمة على قدم وساق 

ــد احتياجات العوائل التي  وجاهزيتها لس
عادت وتروم العودة من النزوح»، مضيفة ان «  
الوزارة تعمل جاهدة لبناء جسور التواصل 
ــيما  مع العراقيني املتواجدين في اخلارج س
ــتفادة من  ــاءات العلمية منهم لالس الكف
ــالد « .من  ــر الب ــاء وتطوي ــم في بن خبراته
ــار احلكيم دعمه  ــيد عم ــه أبدى الس جانب
ــن العمل  ــذل املزيد م ــالل ب ــن خ ــوزارة م لل
ــاني عن طريق تقدمي اإلعانة والدعم  االنس

للنازحني واملهجرين والعمل على اعادتهم 
الى مناطقهم لغلق ملف النزوح ، مشددا 
ــر لتخفيف  ــد أكب ــذل جه ــرورة ب ــى ض عل
اعباء الهجرة والتهجير عن كاهل املواطن 
العراقي، داعيا في الوقت نفسه الى انهاء 
ــة النزوح في العراق واعادة النازحني الى  ازم
ــم، معتبرا ان املدن باتت تتمتع بوضع  دياره
أمنى أفضل مع التأكيد على معاجلة بعض 

اوضاع النازحني قانونيا واجتماعيا.

الرمادي / البينة الجديدة
 متكن منفذ طريبيل احلدودي في 
ــس الثالثاء،  ــة االنبار، ام محافظ
ــا  ــوع (كي ــة ن ــط عجل ــن ضب م
سورينتو) املنشأ امريكا واملنجزة 
معاملتها وإجازة االستيراد على 
ــل ٢٠١٨ من قبل مركز  أنها مودي
ــرك املنفذ احلدودي .وذكر بيان  كم
ــة تلقته  ــذ احلدودي ــأة املناف لهي

ــه، «مت ضبط  ــة اجلديدة} إن {البين
ــرم الكمركي  ــة خارج احل العجل
ــث والتحري  ــيطرة البح عند س
ــق معاملتها  ــد تدقي ــا عن هيأتن
ــاصي  ــع رقم الش ــة م الكمركي
ــني أنها  ــى العجلة تب املثبت عل
موديل ٢٠١٧ خالفٱ ملا مت ذكره في 
ــي وذلك  ــز الكمرك ــف املرك كش
ــر موديل  ــة في تغي ــد مخالف يع

ــة ما  ــاف،» مت إحال ــة .وأض العجل
ــر أصولي  ــه وفق محض مت ضبط
ــرطة كمرك طريبيل  إلى مركز ش
لغرض عرضها أمام أنظار قاضي 
ــة الرطبة التخاذ  ــق محكم حتقي
ــة  الالزم ــة  القانوني ــراءات  اإلج
بحقها وبحق املقصرين املنجزين 
ــا  خالف ــة  الكمركي ــة  للمعامل

للضوابط والتعليمات النافذة.

âbj„¸a@ø@bË‹ÌÖÏfl@ø@k«˝nfl@Ú‹v«@¡jöm@àœb‰Ωa

بغداد / البينة الجديدة 
ــمول  ــن مصرف الرافدين، امس الثالثاء، عن ش أعل
ــكيالتها  ــي وزارة الداخلية وتش ــدة ف ــر جدي دوائ
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــخصية.وقال  الش ــلف  بالس
ــكيالت وزارة  ــمول تش للمصرف في بيان، إنه مت ش

الداخلية بالسلف الشخصية وهي قيادة شرطة 
ــان، مديرية مرور بغداد الرصافة، قيادة فرقة  ميس
الرد السريع مديرية شؤون اجلوازات. وأضاف املكتب 
ــبني التقدمي على السلف من  ، أنه بإمكان املنتس

.HTTPSQI.IQLOANS خالل الرابط اإللكتروني

النجف األشرف / البينة اجلديدة
أغلق عدد من املتقاعدين، امس الثالثاء، الطريق 
ــتراكي  العام قرب البيت الصيني في احلي االش
ا على  ــرف احتجاجً ــة النجف االش في محافظ
تأخر صرف رواتبهم.وذكر مصدر مطلع لـ{البينة 
ــن املتقاعدين خرجوا امس  ــدة}، ان عددا م اجلدي
ا على مصرف  الثالثاء بتظاهرة غاضبة احتجاجً
ــا  اتهموه ــان  اللت ــل  النخي ــركة  وش ــيد  الرش

ــى ان محافظ  ــار ال ــم. يش ــبب مبعاناته بالتس
ــابق  ــري، اتهم في وقت س ــؤي الياس ــف ل النج
ــبب  ــركة النخيل بالتس ــيد وش ــرف الرش مص
ــركة  ــرر ٦٦٠٠ متقاعد حيث قال، ان «ش في تض
ــات املتقاعدين  ــتبدال بطاق النخيل قامت باس
ــتر كارد النخيل بدون  ــن الكي كارت الى املاس م
ــأن“، مبينا ان  ــم او خذ موافقة اصحاب الش عل

”هذا االمر ولد تاخيرا بصرف رواتبهم.
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البينة الجديدة / مزعل آل صيهود
تنشر « البينة اجلديدة» النص الكامل 
ــة  للصح ــا  العلي ــة  اللجن ــرارات  لق
ــي  مايأت ــي  وف ــة  الوطني ــالمة  والس

فقراته:ـ
ــات  والفعالي ــطة  األنش ــالق  أ .انط
ــف  ــي مختل ــة ف ــبابية والرياضي الش
ــع االلتزام  ــور)، م ــدون جمه ــاالت (ب اجمل
ــراءات الوقائية الصحية بدءا من  باإلج

تأريخ ٢٠٢٠/٩/١٢.
ــروط  ب . قيام وزارة الصحة بإصدار الش

الواجب اتباعها في تلك األنشطة.
ثانيا/ املوافقة على فتح املطاعم فضالً 
ــياحية  عن فتح القاعات واملرافق الس
التابعة لفنادق اخلمسة جنوم، شريطة 
تطبيق اإلجراءات الوقائية الصحية مبا 
ــروس كورونا  ــالمتها من فاي يضمن س

التي أعدتها وزارة الصحة.
ــذ  ــح املناف ــى فت ــة عل ــا/ املوافق ثالث
ــام احلركة التجارية  احلدودية البرية أم

ــبوع، لتأمني  ــرًا)  طيلة أيام األس (حص
ــق  ــى وف ــة عل ــواق احمللي ــة األس حاج
ــة الصحية املذكورة  اإلجراءات الوقائي

ــرار اللجنة  ــي الفقرتني ( ١ و ٢) من ق ف
ــالمة الوطنية   ــة والس ــا للصح العلي

(٦١  لسنة ٢٠٢٠).
ــي  ــمي ف الرس ــدوام  ال ــون  ــا/ يك رابع
املؤسسات احلكومية كافة ٥٠٪ ،ويترك 
ــر املرتبطة  ــس اجلهة غي ــر أو رئي للوزي
بوزارة أو احملافظ صالحية تقدير احلاجة 

الفعلية.
ــع وزارة  ــى توقي ــة عل ــا/ املوافق خامس
ــفى زين  ــع مستش ــة وثيقة م الصح
ــينية  ــن التابعة للعتبة احلس العابدي
ــة  ــات الطبي ــدمي اخلدم ــة لتق املقدس
ــمولة باإلخالء  ــاالت املرضية املش للح
ــي  ــم ف ــذر عالجه ــن يتع ــي الذي الطب
أن  ــى  عل  ، ــة  احلكومي ــفيات  املستش
ــة  ــالكات أجنبي ــطة  م ــج بواس تُعال
ــب األطباء  ــالً عن تدري ــرة، فض ذات خب

العراقيني وطلبة الزماالت الدراسية .
ــد وزارة  ــة على رفع ي ــا / املوافق سادس
الصحة عن مجمع البتاوين للعمارات 
ــكنية التابع إلى محافظة بغداد  الس
ــاء مستشفيات لألمراض  ، وذلك إلنش

االنتقالية ضمن دائرة صحة بغداد .
سابعا / املوافقة على اآلتي:ـ

ــا  العلي ــة  للمفوضي ــماح  أ.الس
ــجيل  ــح مراكز التس ــات بفت لالنتخاب
ــجيلهم  لتس ــني  الناخب ــتهداف  الس
الناخبني  ــات  ــع بطاق وتوزي ــا  بايومتري

البايومترية .
ــتثناء موظفي املفوضية العليا  ب. اس

لالنتخابات من إجراءات احلظر .
ــة  اخلاص ــواد  امل ــل  نق ــتثناء  اس ج. 
باملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

من إجراءات احلظر.

ÚÓ‰üÏ€a@Úfl˝é€aÎ@Úzñ‹€@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@paâaä‘€@›flbÿ€a@ó‰€a@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D

بغداد / البينة الجديدة
شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت 
ــر  ــل وبوتائ ــة تواص ــات العام ــار والبلدي ــكان واالعم وزارة االس
ــروع صيانة وتأهيل الشوارع  متصاعدة تنفيذ اعمالها في مش
ــع حملافظة صالح الدين. ــة لقضاء امرلي الصمود التاب الداخلي

ــف اجلزرات  ــة ورص ــل الترب ــوية وتعدي ــت تس ــال تضمن االعم
ــي ونصب اعمدة االنارة ومد خطوط انابيب  الوسطية واملماش
اجملاري بالكامل واجراء الفحص اخملتبري لطبقة احلصى اخلابط 
ــاء وقد بلغت  ــة وتهيئتها لألكس ــوارع الفرعي ــن الش لعدد م

نسبة االجناز للمشروع نحو ٢٢٪.

@b:b‡«a@à–‰m@ÔiaâÏª@Ú◊äë
@ âaÏí€a@›ÓÁdmÎ@Ú„bÓï@ Îäífl@ø

@Ô€äfla@ıbö‘€@ÚÓ‹ÅaÜ€a

بغداد/ البينة الجديدة
نفت وزارة التجارة، تثبيت البطاقة التموينية براتب ٣٠ الف 
ــع مواد غذائية.وذكرت الوزارة في بيان  لكل نفر وجتهيز تس
نقله الناطق الرسمي، انها»تنفي ما تداول بشأن املوافقة 
ــب ٣٠,٠٠٠ دينار عراقي  ــى تثبيت البطاقة الغذائية برات عل
لكل نفر، اضافة الى جتهيز تسع مواد غذائية في البطاقة 
ــن الصحة».واضافت، انها»لم تصدر  ــذه االنباء عارية ع وه
ــة توزيع مفردات  ــأن الي ــة جديدة او تعليمات بش أي بطاق
ــر االخبار  ــة»، مبينة ان»الهدف من نش ــة التمويني البطاق
الكاذبة هو االثارة والفوضى فقط».تتطلع الى استراتيجية 
ــدة تضمن وصول املواد الغذائية الى العوائل التي تقع  جدي
حتت خط الفقر واملشمولة في احلماية االجتماعية وبقية 
ــارت الى،  ــمولة في البطاقة التموينية».واش الفئات املش
ــددة مع جهات مختلفة، بهدف  انها»تعمل باجتاهات متع
ــتقرار عمليات  ــز املفردات واس ــات لضمان جتهي ــاد الي ايج

جتهيز املفردات الغذائية».

بغداد / البينة الجديدة
ــتار محمد عن  ــاالر عبد الس أعلن وزير العدل القاضي س
ــن في كافة الدوائر  ــعيه بتامني صرف رواتب املتقاعدي س
ــرة  ــة /دائ ــع وزارة املالي ــيق م ــاون والتنس ــة بالتع العدلي
ــر ان وزارة العدل تبذل اهتماماً  ــيد الوزي املوازنة.وقال الس
ــع وزارة املالية لغرض صرف  ــيق والتعاون م كبيرا بالتنس
رواتب املتقاعدين من منتسبي الوزارة ، مطالبا في الوقت 
ــتنثاء  احملالني الى  ــه دائرة املوازنة في وزارة املالية باس ذات
التقاعد من نسبة الصرف ١/١٢ وحسب االطر القانونية 
ــيادته ان هذه  ــروعة .واضاف س ــم املش ــان حقوقه لضم
ــة اجملتمع العراقي  ــن املتقاعدين تعد أيقون ــريحة م الش
ــرة طويلة من أعمارهم في كافة  الذين خدموا البلد لفت
ــراع بصرف  ــر العدلية األمر الذي يتطلب منا اإلس الدوائ
رواتبهم دون اي تاخير تثمينا جلهودهم املبذولة ملا قدموه 

في خدمة الصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
بتوجيه وإشراف مباشر من السيد وزير الزراعة املهندس 
محمد كرمي اخلفاجي ، ترأس الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة 
ــا مهما في مطار  ــهر اجلبوري اجتماع الدكتور مهدي س
ــة وتأهيل   ــراف واملتابع ــام بعمليات االش ــرة للقي الصوي

الطائرات الزراعية.

@kmaÎâ@“äï@¥flbni@ÈÓ»ç@Â«@Â‹»Ì@fiÜ»€a@äÌãÎ
@@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ@…fl@’Óé‰n€aÎ@ÊÎb»n€bi@ÂÌÜ«b‘nΩa

@ÚÓ«aâå€a@paäˆb�€a@›ÓÁdn€@Ô„aÜÓfl@ b‡nua
ÚÌÏ¶a@ÚzœbÿΩa@p˝‡ß@aÖaÜ»nça

@Ú”b�j€a@oÓjrm@Ô–‰m@Òâbvn€a
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NO.3486.WED.9.SEP.2020 العدد (٣٤٨٦) االربعاء ٩ / ٩ / ٢٠٢٠

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر
اعـــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجدد
ــخ ٢٠٢٠/٢/١٨  ــرة بتاري ــذه الدائ ــدم إُّـ ه ــب اِّـق ــاء على الطل بن
ــم / كاظم  ــل ١٠٦٠ محلة الكثبان/  بأس ــجيل تمام العقار تسلس لتس
سفاح ماهو مجددا باعتباره حائزا بصفة اِّـالك للمدة القانونية ولغرض 
ــجيل  ــجيل وفق إحكام  قانون التس تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتس
ــالن هذا الطلب فعلى كل من  ــنة ١٩٧١ قررنا إع العقاري رقم ٤٣ لس
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما لدية من 
ــارا من اليوم التالي  ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتب بينات اُّـ ه
لنشر هذا اإلعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الساعة العاشرة 
ــذا االعالن وذلك الثبات حقوقه  ــا من اليوم التالي النتهاء مدة ه صباح

موقعيا َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر

تنويـــــــه

ــخصية َّـ  ورد َّـ اعالن محكمة االحوال الش
ــدد ٤٧٩/ش/٢٠٢٠ اِّـدعى  الناصرية بالع
عليه/حمد جاسم محيسن –خطأ- والصحيح 
ــد محيسن اِّـنشور َّـ جريدة البينة  حمد راش

الجديدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩.

لذا اقتضى التنويه.

إعـــــــــــالن
ــيد (حسني عبيد نايف) الذي يطلب  بناء على الطلب اِّـقدم من قبل الس
ــعدي) َّـ قيده فمن لديه  ــاري) بدال من (الس تبديل لقبه وجعله (اليس
ــر يوما  ــة عش ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها خمس اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الطلب وفق احكام اِّـادة (٢٢)  ــه س وبعكس

من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
اِّـدير العام / وكالة

إعـــــــــــالن
ــم ابنه)  ــا يروم فيه تبديل (اس ــد اديب عباس) طلب ــدم اِّـدعي (محم ق
ــى الدعوى  ــه اعرتاض عل ــد) فمن لدي ــدال من (فرق ــد) ب ــه (احم وجعل
ــة عشر يوما) وبعكسه  مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (خمس
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية 

رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
اِّـدير العام / وكالة

وزارة التجارة
مكتب الوزير / قسم العقود العامة

م / تنويه
إشارة إُّـ أعالن الوارد َّـ صحيفة البينة الجديدة بالعدد (٣٤٨٤) 
ــة تجهيز مادة زيت  ــالن مناقص ــاص باع َّـ ٧ / ٩ / ٢٠٢٠ والخ

زهرة الشمس اِّـرقمة ١ / ٢٠٢٠ حيث تم ذكر االتي:ـ
-نسبة السماح هي * ٥٪ خطأ و الصحيح + ٥٪

لذا اقتضى التنويه

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة/ ٢٠١٩/٦

إعـــــــالن
ــامية الواقع َّـ  ــل ١١/ ٣٧ ش ــتبيع مديرية تنفيذ الناصرية العقار تسلس س
ــاهره عبد الوهاب عبد الرزاق  اِّـحجوز لقاء  ــامية العائد للمدينة س صوب الش
ــون  طلب الدائن محمد غضبان محمد البالغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ مائتان وخمس
ــالل مدة ثالثني  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــار فعلى الراغب بالش ــون دين ملي
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر َّـ الصحف اِّـحلية مستصحبا معه التأمينات 
ــهادة الجنسية العراقية علما ان  القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وش

رسم التحصيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ناجي عبد الهادي السعداوي

اِّـواصفات: ١- موقعه ورقمه : صوب الشامية – قرب اِّـستشفى الرتكي
-٢- جنسه ونوعه : /عبارة عن ارض زراعية -٣-اِّـشتمالت/اليوجد

-٤- مساحته : ١٢ دونم و٨٨٠م٢ وقسمة سهامها ٢٤١٩٢٠ سهما 
ــة اِّـقدرة:  ــاغل: اليوجد -٧-القيم ــد -٦-الش ــران: اليوج ــة العم -٥-درج

٢٧٠٠٠٠٠٠٠ مائتان وسبعون مليون دينار.

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد : ٥٢٧

إعـــــــــــــالن
ــي كريدي والذي  ــني ترك ــاءا على طلب اِّـدعي عبد الحس بن
ــي اُّـ الركابي  ــن الجـامـل ــل لقبه م ــن خالله تبدي ــب م يطل
ــون البطاقة الوطنية ٣  ــادة ٢٢ من قان ــتنادا ألحكام اِّـ واس
لسنة ٢٠١٦  تقرر نشر طلبه َّـ الجريدة الرسمية فمن له 
حق االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ يوما 

من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق القانون.
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم
مدير عام االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة /وكالة

دائرة الكاتب العدل َّـ الناصرية
العدد: ٤٤٥٨

م/اعالن
مجهول محل االقامة

نرفق لكم طيا االنذار اِّـرقم ١٢١٧٨ َّـ ٢٠٢٠/٩/١ والخاص 
باِّـنذر السيد كفاح عبد الكاظم بندر والصادر من دائرتنا اِّـطلوب 
تبليغه السيد عمار سالم موسى بعد تعذر تبليغه باإلنذار اِّـرقم 
ــطة جريدتني  ــذا تقرر تبليغكم بواس ــرق القانونية ل اعاله وبالط
ــر يوما  ــة عش ــذه الدائرة خالل خمس ــور اُّـ ه ــميتني للحض رس

وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا.
اِّـرفقات :االنذار اِّـرقم ١٢١٧٨ َّـ ٢٠٢٠/٩/١

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول َّـ الناصرية

مديرية تنفيذ الناصرية
إُّـ /اِّـنفذ عليه/سعد هاشم مطشر

العدد/٨٧٨ /٢٠١٦
إعــــــالن

ــبح  ــرطة اِّـس ــرطة الكرادة/مركز ش ــق لهذه اِّـديرية من مديرية ش ــد تحق لق
بالعدد ٦٧٧٥ َّـ ٢٠١٩/٣/١٠ انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــتنادا للمادة ٢٧ من  ــراء التبليغ عليه واس ــت أو مختار يمكن إج ــم أو مؤق دائ
ــا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الناصرية خالل  ــون التنفيذ تقرر تبليغك إعالن قان
ــرة اِّـعامالت التنفيذية  ــر ِّـباش ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش خمس
ــراءات التنفيذ  ــر هذه اِّـديرية بإج ــورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش بحض

الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل/رعد مراد حسون                                                      
ــدد ٦٥/ب /٢٠١٦ َّـ  ــة بالع ــداءة الناصري ــرار محكمة ب ــاف اِّـحرر: ق أوص
ــيدس دب صالون ٣٢٠  ــيارة نوع مرس ــليم الس ــن تس ٢٠١٦/٤/٧ واِّـتضم

موديل ١٩٩١ واِّـرقمة ١٣٤٦٧ بغداد.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات



ــني العقابي، امس     دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حس
ــى العمالة  ــراء صولة حكومية عل ــاء، احلكومة الى اج الثالث
ــوة بصوالتها  ــب املهربة لها اس ــي العراق واملكات االجنبية ف
ــالح املنفلت ومهربي االنترنت واملنافذ احلدودية.وقال  على الس
ــهر  العقابي في حديث صحفي، ان «احلكومة قامت في االش
ــي خدمات االنترنت  ــوالت احداها على مهرب املاضية بعدة ص
ــى املنافذ احلدودية،  ــالح املنلفت وصولة عل وصولة على الس
ــعبية للقيام  ونعتقد ان هنالك ضرورة وطنية واقتصادية وش
ــي العراق».واضاف ان  ــة ف ــة العمالة االجنبي ــة لتصفي بصول
ــكل  ــبب كارثة للمواطن العراقي بش «العمالة االجنبية تس
ــمعتها من شخصيات كبيرة في  كبير وهنالك احصائيات س
ــراق قد تصل  ــبة العمالة في الع ــلطة العراقية بان نس الس
ــة يعملون في  ــن ١٠٠ دول ــر من م ــون اجنبي من اكث ــى ملي ال
ــف».واوضح العقابي، ان «نسبة الفقر  العراق مع شديد االس
ــني باملئة و  ــط واجلنوب تصل الى خمس ــي محافظات الوس ف
بحسب وزارة التخطيط، والفقر نتيجة حتمية للبطالة وقلة 
ــدرات بلدنا  ــتنزف اقتصاد ومق ــل وهذه كارثة تس ــرص العم ف
ــددا على ان  ــر غير مقبول»، مش ــى االجانب وهو ام ــب ال وتذه
ــركات  «احلكومة عليها اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة جتاه ش
ــاد واحلكومة تعلم  ــان فس ــا بيد حيت ــة وهنالك منه العمال
ــركات التي تهرب  ــا جيدا وعلى احلكومة تصفية هذه الش به
العمالة االجنبية وتستنزف فرص العمل التي ينبغي ان تكون 

لشبابنا العاطلني عن العمل».
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

  أعلن مصرف الرشيد، امس الثالثاء، عن خفض نسبة الفائدة للسلف املقدمة 
ــهر.وقال املكتب اإلعالمي  ــر الدولة ومنحهم فترة إمهال ثالثة أش ملوظفي دوائ
للمصرف ، إن «املصرف قام بتخفيض سعر الفائدة ملوظفي دوائر الدولة لتصل 
ــهرية».وأضاف البيان، أن  ــاط ش ــلفة بأقس ــدد الس الى (٥٪) بدالً من (٨٪) وتس
«التعليمات منحت املقترض فترة إمهال ثالثة أشهر، ويبدأ استقطاع القسط 
والفائده مجتمعة اعتباراً من الشهر الرابع من مدة السلفة»، مبيناً أن «املصرف 
أعلن في وقت سابق عن منح موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم لدى املصرف 
ــيد، قد باشر خالل الفترة املاضي  مبلغ (١٠،٨،٥) مليون دينار».وكان مصرف الرش

بتقدمي سلف وقروض للموظفني واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.

بغداد /

ــب رئيس جلنة الزراعة واملياه       طالب نائ
 ، ــي  البعيج ــور  ــب منص النائ ــة،  النيابي
ــخصيا  رئيس مجلس الوزراء بالتدخل ش
وااليعاز الى اجلهات اخملتصة بصرف جميع 
ــلموا  ــن س الذي ــني  الفالح ــتحقات  مس

محاصيلهم الزراعية من احلنطة والشعير 
ــال  ــت ممكن.وق ــرع وق ــة وباس ــى الدول إل
ــم الزراعي قد انتهى  ــي، إن املوس البعيج
والعام احلالي شارف على االنتهاء والفالح 
ــتالم استحقاقه  العراقي يعاني عدم اس
ــه الزراعي  ــويق محصول ــي، بعد تس املال

للدولة ولم يجني غير املواعيد التي تعطى 
ــل وزارة التجارة.وتابع البعيجي،  له من قب
ــن اهم القطاعات في  أن قطاع الزراعة م
ــول االكتفاء  ــا بعد حص ــة خصوص الدول
ــة للمواطن  ــلة الغذائي ــن الس ــي م الذات
ــن خارج  ــتيراد م ــة الى االس ــدم احلاج وع

البلد كما كان يحصل سابقا وبعد امتالء 
مخازن وسايلوات وزارة التجارة مبحصولي 
ــعير صار لزاما على اجلهات  احلنطة والش
املعنية بدفع مستحقات الفالح بدون اي 
تأخير.وبني، أن التأخير بصرف مستحقات 
ــاع الزراعي بالبلد  الفالح هو ضرب للقط

ــي  ــزارع العراق ــر للم ــتهداف مباش واس
اليقافه عن الزراعة، وهذا االمر حذرنا منه 
ــن الكاظمي انصاف  ــرا لذلك نأمل م كثي
ــي  ــتحقاتهم وه ــرف مس ــني وص الفالح
ــم الطبيعي بعد  ــت منة وامنا حقه ليس

تسليم محاصيلهم الزراعية.

ــذ احلدودية، امس  ــة املناف أعلنت هيئ
ــات محملة مبواد  الثالثاء، ضبط حاوي
مخالفة لشروط الصحة واخلزن ومواد 
ــي منفذي  أم  ــتيراد ف ممنوعة من االس
ــط.وذكر بيان  ــمالي واألوس قصر الش
ــه مت ضبط حاويات عدد (٣)  للهيئة، أن
ــادة (حليب  ــم ٢٠ قدم محملة مب حج
ــة (١٣٩٣٣)  ــة إجمالي ــائل) بحمول س
ــة  مخالف ــيوي  آس ــأ  املنش ــون  كارت

ــزة  واملنج ــزن  واخل ــة  الصح ــروط  لش
ــل مركز  ــة من قب ــا اجلمركي معاملته
ــمالي  جمرك منفذ ميناء أم قصر الش
في محافظة البصرة.وأضاف البيان اذ 
متكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا 
ــط  ــن ضب ــي م ــرم اجلمرك ــارج احل وخ
ــة اجلمركية  ــات وتدقيق املعامل احلاوي
للبضاعة تبني وجود مخالفة واضحة 
في عملية خزن البضاعة ومخالفتها 
للضوابط الصحية والتي من املفترض 

ــة حرارة  ــتوردة بدرج ــادة املس خزن امل
ــي حاويات  ــن (٢٥٪) وليس ف ــد ع ال تزي
ــار إلى، متكن منفذ ميناء  حديدية.وأش
ــط حاوية  ــن ضب ــط م ــر االوس أم قص
ــادة (ماء  ــة مب ــدم محمل ــم ٤٠ ق حج
ــب  ــر) بوزن إجمالي (١٥طن) حس راديت
ــة اجلمركية  ــي املعامل ــره ف ــامت ذك م
والتي مت الكشف عليها من قبل جلنة 
الكشف الكمركي في منفذ أم قصر 

الشمالي.
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ــح باب  ــن فت ــة، ع ــت وزارة التربي اعلن
ــة التربوية املفتوحة  التقدمي الى الكلي
للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.وذكر بيان 
ــي للوزارة، إن  ــادر عن املكتب االعالم ص
وزير التربية علي حميد الدليمي صادق 
ــس الكلية التربوية  على محضر مجل
وان التقدمي على الدراسة فيها سيكون 
ــهر أيلول احلالي  اعتبارا من األول من ش

ــي في الـ٦ من كانون الثاني لعام  وينته
٢٠٢١.كما دعا البيان الراغبني بالتقدمي 
الى مراجعة املراكز الدراسية في بغداد 
واحملافظات والفروع التابعة لها بشكل 
مباشر من اجل احلصول على االستمارة 
ــان الى ان  ــار البي اخلاصة بالتقدمي.واش
التقدمي سيكون ألقسام العلوم (علوم 
احلياة – الفيزياء) وقسم التربية البدنية 
ــم التربية الفنية  وعلوم الرياضة وقس

ــم  وقس ــالمية  اإلس ــة  التربي ــم  وقس
ــة  ــة اخلاص ــم التربي ــات وقس الرياضي
والتوجيه  ــي  النفس ــاد  اإلرش ــم  وقس
ــم العلوم التربوية (االدارة  التربوي وقس
التربوية معلم الصفوف األولية، تعليم 
ــم اللغة  ــار، رياض االطفال) وقس الكب
االنكليزية وقسم اللغة العربية وقسم 
اجلغرافية)،   – ــخ  (التاري ــات  االجتماعي

وأخيراً اللغة السريانية.
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ــة اخلدمات النيابية  ــد عضو جلن     انتق
ــدم  ــة لع ــوري ، وزارة املالي ــان املعم بره
صرفها مبالغ لصيانة الطرق اخلارجية، 
ــبب بحصول حوادث مرورية  والتي تتس
ــر  مؤمت ــالل  خ ــوري  املعم ــال  كثيرة.وق

ــكاليات التي  ــي، إن بعض االش صحف
ــنة  ــوص قانون ٤٠ لس ــت بخص حصل
ــن خالل  ــه خصوصية م ــذي ل ٢٠١٥ ال
ــى املركبات  ــة عل ــوم وجباي ــرض رس ف
ــاع صيانة  ــا يذهب الى قط ــزء منه وج
الطرق، مستدركا وزارة املالية لم تطبق 

ــرف االموال. ــزم بص ــم تلت ــون ول القان
وأضاف نعتقد ان هنالك امواال موجودة 
ــتضافة مدير املرور والطرق  بحسب اس
ــر من ٦٠  ــار واكث ــور ووزارة االعم واجلس
ــدة وزارة املالية  ــي بعه ــار ه ــار دين ملي
ــار والطرق  ــا الى وزارة االعم وال تصرفه

ــرة  ــا وزارة فقي ــي نعتبره ــور الت واجلس
ــة  ــرق اخلارجي ــة الط ــتطيع ادام ال تس
ــوادث كثيرة  ــرى يوميا ح ــا ون وصيانته
ــرق اخلارجية. ــبب رداءة الط حتصل بس
ــبق  وتابع املعموري، ان جلنة اخلدمات س
ــئلة برملانية  ــلت عدة اس ــا وان ارس له

ــان لكن لم  ــى وازرة املالية بهذا الش ال
ــتجابة او رد، مشددا على ان  جند اي اس
األمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة 
املالية لصرف األموال ونعتقد ان هنالك 
استخفاف من قبل وزارة املالية وعليها 

اعادة النظر بتفعيل وتطبيق القانون.
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ــم  ــي قاس ــن الوطن ــار األم ــد مستش    أك
ــى مزيد من  ــراق يتطلع ال ــي ، ان الع األعرج
التعاون والتنسيق الدائم مع االحتاد األوروبي.

ان   ، ــي  الوطن ــن  األم ــارية  مستش ــرت  وذك
ــاد األوروبي  ــفير االحت ــتقبل س ــي اس االعرج
ــم بأعمال  ــوت، والقائ ــن ه ــداد، مارت في بغ
البعثة االستشارية األوروبية، بيني جنسن، 

ــاد األوروبي،  ــكرتير األول في بعثة االحت والس
ــرى خالل اللقاء  ــيد يوب مارليفيلد، وج الس
استعراض عمل البعثة األوروبية في العراق، 
وسبل تطوير العالقات مع االحتاد األوروبي الى 
مديات أوسع.وأكد األعرجي، أنالعراق يتطلع 
ــيق الدائم مع  ــى مزيد من التعاون والتنس ال
مه  ــعادته مبا تقدّ االحتاد األوروبي، معربا عنس
البعثة األوربية من دعم في مجاالت واسعة 

وحيوية في العراق.وأبدى أعضاء وفد البعثة 
ــة تفاؤلهم بعمل احلكومة العراقية  األوروبي
ــة لالنتخابات،  ــا اجلادة في التهيئ وخطواته
ة،  ــني احلقّ ــب العراقي ــة مطال ــك تلبي وكذل
ــن أن العراق يخطو خطوات حقيقية  مؤكدي
ــل  ــم، بفض ــتقرار دائ ــو اس ــة نح وصحيح
ماحققه في مجال األمن، وقدرته في احلفاظ 

على هذا املنجز املهم.

بـغــداد /

ــال كوجر،  ــة النيابية جم ــة املالي ــو اللجن     رأى عض
ــتكون  ــاء، إن املوازنة املالية لعام ٢٠٢١ س امس الثالث
ــى أنها  ــيراً إل ــتثمارية، مش ــت اس ــغيلية وليس تش
ــن ٢٤٠ ألف درجة وظيفية، في حني أبدى عضو  تتضم
ــج احلكومي والتخطيط  ــة تنفيذ البرنام جلنة متابع
ــياع السوداني قلقه  ــتراتيجي النائب محمد ش االس
بشأن العدالة في توزيع تلك الدرجات الوظيفية.وقال 
كوجر ، إن الدرجات الوظيفية البالغة ٢٤٠ ألف درجة، 
ــترحل من موازنة ٢٠٢٠ إلى موازنة ٢٠٢١ وفق آليات  س
ــيراً إلى أن موازنة  ــتحداث والتقاعد، مش احلذف واالس
ــغيلية، أما االستثمارية فستكون  ٢٠٢١ ستكون تش
ــك األموال الكافية  ــراً على ورق، ألن احلكومة ال متل حب
لها.من جانبه، ذكر عضو جلنة متابعة تنفيذ البرنامج 
ــتراتيجي النائب محمد  ــط االس احلكومي والتخطي
ــاح، أن العدد  ــه لـالصب ــوداني في حديث ــياع الس ش
ــط بوجود درجات وظيفية  ــذي أعلنته وزارة التخطي ال
ــي وناجت عن تنفيذ  ــدود ٢٤٠ ألف درجة، رقم حقيق بح
ــوزارات. ــي جميع ال ــد وحركة املالك ف ــون التقاع قان
ــأن العدالة في توزيع  ــوداني، عن قلقه بش وأعرب الس
ــيطرة على هذا امللف  ــك الدرجات الوظيفية، والس تل
ــية نافذة، ال سيما مع قرب إجراء  من قبل قوى سياس
االنتخابات املبكرة، داعياً احلكومة إلى وضع الدرجات 

الوظيفية حتت تصرف مجلس اخلدمة االحتادي.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــة، امس  ــة النزاهة االحتادي ــي هيئ ــرة التحقيقات ف ــت دائ أعلن
ــاالت تالعب في أوليات عقارات  ــاء، عن متكنها من ضبط ح الثالث
ــيرة إلى  ــود ملكيتها إلى الدولة، مش ــة البصرة تع في محافظ
ــك العقارات. ــال العام بعملية بيع تل ــبهات هدر للم رصدها ش
ــام متثلت ببيع  ــدر للمال الع ــرة ، حصلت حاالت ه ــت الدائ وقال
عقارات تابعة للدولة بأسعار ال تتناسب مع أسعارها احلقيقية، 
مبينة أن قيمة تلك العقارات تصل إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات 
ــت، أن فريق عمل مديرية حتقيق البصرة، الذي انتقل  دينار.وأضاف
ــط (١١٠) معاملة  ــط العرب، متكن من ضب ــى مديرية بلدية ش إل
ــعار ال تتناسب  عقارية مت مبوجبها بيع عقارات عائدة للدولة بأس
ــام بعض موظفي البلديـة  ــعارها احلقيقية، الفتة إلى قي مع أس
ــارت الدائرة، إلى تنظيم  ــب في أوليات تلك العقارات.وأش بالتالع
ــي العملية، وعرضه على  ــط أصولي باملضبوطات ف محضر ضب
قاضي محكمة التحقيق اخملتصة بقضايا النزاهة في محافظة 

البصرة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.

  أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، امس الثالثاء، استحصال 
ــل الكلية  ــاء أمر نق ــى إلغ ــش عل ــة أركان اجلي ــة رئاس موافق
العسكرية الرابعة إلى محافظة واسط.وقال املكتب اإلعالمي 
ــي ، إن األخير أجرى اتصاالً هاتفياً مع رئيس أركان اجليش  للوائل
ــق األول الركن عبد األمير يار اهللا، بحث ملف نقل الكلية  الفري
ــب البيان، أنه  ــر الوائلي، بحس ــن احملافظة.وذك ــكرية م العس
ــدم نقل الكلية  ــة أركان اجليش بع ــتحصل موافقة رئاس اس
ــكرية من ذي قار إلى محافظة واسط واإلبقاء على هذه  العس
ــرا المتالك احملافظة للبنية  ــة املهمة في احملافظة نظ املؤسس

األساسية لوجود هذه الكلية.

ــهيل إجراءات منح  ــد اخلفاجي ، بتس ــه وزير الزراعة محم وجّ
ــرة  ــتتم املباش ــال اخلفاجي، إنه س ــر التمور.وق ــازات تصدي إج
ــخ ٢٠٢٠١٠١ وعنده  ــم الزراعي احلالي بتاري ــر متور املوس بتصدي
تكون التمور مكتملة النضج ويكون دخولها للسوق العاملية.

ــراءات الفنية  ــتقوم باإلج ــرة وقاية املزروعات س ــاف، أندائ واض
ــهادة  ــا وإصدار الش ــل تصديره ــر التمور قب ــة لتبخي العاجل
الصحية الزراعية.وأكد عليدائرة التخطيط واملتابعة بالتنسيق 
مع وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية 

العراقية لتسهيل إجراءات منح إجازات التصدير.
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البصرة /

ذي قار /
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ــاء، أن  ــس الثالث ــداد، ام ــة بغ ــت أمان    أعلن
ــرين عمالقني للمشاة يدخالن اخلدمة   مجس
ــة، ، أن  ــبوع املقبل.وذكرت األمان ــالل االس خ
ــتعداد  ــاريع على اس مالكاتها في دائرة املش

ــرين عمالقني للمشاة اخلدمة  الدخال مجس
ــاز اعمال  ــد اجن ــل، بع ــبوع املقب ــالل االس خ
ــة عليها.وأضافت  اجلاري ــل  والتأهي الصيانة 
ــن طريق الفرات  ــر االول ضم حيث يقع اجملس
ــة ) ويربط منطقة  ــريع الغزالي ــريع ( س الس

ــس ، اما االخر  ــة وبالعك ــة بالعامري الغزالي
ــالح الدين  ــريع ص ــع ضمن الطريق الس فيق
ــداد ،  ــوب بغ ــيدية جن ــة الس ــن منطق ضم
واللذين سيساهمان بدورهما بسهولة تنقل 

املواطنني وتقليل احلوادث املرورية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



ــة  للصح ــا  العلي ــة  اللجن ــت  أعلن
ــراق،  الع ــي  ف ــة  الوطني ــالمة  والس
الرياضية  ــطة  األنش بعودة  السماح 
ــهر سبتمبر/  اعتبارا من الـ١٢ من ش
ــبب  ــد توقفها بس ــاري بع ــول اجل أيل
ــباب  ــال وزير الش ــة كورونا.وق جائح
والرياضة عدنان درجال في بيان رسمي 
ــبابية  ــة والش ــطة الرياضي إن األنش
ــتأنف اعتبارا من يوم السبت  ستس
ــة االلتزام  ــاة أهمي ــع مراع املقبل، م
ــد  ــة وقواع ــة الوقائي ــر الصح بتدابي
الوقاية  ــأن  االجتماعي بش ــد  التباع
ــتجد.وحث  ــروس كورونا املس ــن في م
اجلميع على مواصلة اتباع اإلرشادات 
ــى  ــا عل ــمية حفاظ ــة الرس الصحي
واجملتمع. أسرهم  سالمتهم وسالمة 

ــبق  ــال أن األيام التي ستس وبني درج
انطالق األنشطة، ستكون فرصة أمام 
ــادات الرياضية للتهيئة  األندية واالحت
واالستعداد لهذا احلدث.وسبق لوزارة 

ــباب والرياضة أن أرسلت خطابا  الش
موقعا من قبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال معنونا إلى وزير الصحة 
بشأن املوافقة على انطالق األنشطة 
ــبابية والرياضية في  والفعاليات الش
ــع احملافظات،  ــف اجملاالت وجلمي مختل
ــزام بتعليمات  ــع التأكيد على االلت م
ــة األزمة.ويأتي هذا اإلجراء تزامنا  خلي
ــطة والفعاليات  ــالق األنش ــع انط م
ــة  العربي ــوالت  والبط ــة  الرياضي
ــاح  ــيوية والدولية، وألجل إفس واآلس
ــباب والرياضيني في  ــام الش اجملال أم
ــادات الرياضية وغيرها  ــة واالحت األندي
ــطتهم.من  ــة أنش للعودة إلى ممارس
ــة اإلدارية  ــت الهيئ ــر أعلن جانب اخ
ــد مع  ــن التعاق ــة، ع ــادي الناصري لن
ــادة الفريق  ــام لقي ــدرب أحمد دح امل
ــالن  اإلع ــاء  املقبلة.وج ــرة  الفت ــي  ف
ــي عقدته الهيئة،  خالل مؤمتر صحف
ــور املدرب اجلديد  اليوم اإلثنني، بحض
ــاء اإلدارة ونخبة من روّاد النادي  وأعض

ــر. وقال  ــة اجلماهي ــابقني ورابط الس
ــان اإلزيرجاوي في  رئيس الهيئة إحس
تصريح صحفي إن «إدارة النادي قررت 
ــرة العراقية  ــمية جنم الك اليوم ، تس
ــاً لفريقها  ــابق أحمد دحام مدرب الس
ــة  ــي دوري الدرج ــه ف ــروي لقيادت الك
ــاف أن  ــم املقبل».وأض ــى باملوس األول
ــت ثقتها بدحام،  ــادي وضع «إدارة الن
ــني  ــار املدرب ــة اختي ــه حري ــت ل وترك
ــي  ــاز الفن ــال اجله ــاعدين وإكم املس
ــرب  ــات بأق ــوض التدريب ــق وخ للفري
ــراً للدوري التأهيلي، واعداً  وقت حتضي
ــاح  النج ــتلزمات  مس كل  ــر  بتوفي
ــل بروح الفريق الواحد من أجل  والعم
ــودة النادي إلى مصاف  حتقيق حلم ع
ــد  أحم ــدرب  امل ــد  أك ــا  الكبار».فيم
ــي قيادة نادي  ــام رغبته الكبيرة ف دح
ــاده الكروية،  ــادة أمج ــة وإع الناصري
ــي الكبير  ــخ الرياض ــيداً بالتاري مش
ــام  ــاد دح ــه النادي.وأش ــذي يحمل ال

باخملطط الذي يسعى من خالله رئيس 
ــودة بفريق الكرة  ــادي واإلدارة للع الن
ــواء من جديد. ــى مصاف دوري األض إل

ــلمت إدارة النادي مهمة اإلشراف  وس
ــم املقبل لنجم  ــى الفريق باملوس عل
ــابق ماجد عودة العصمي. الكرة الس

ــم  ــم قاس من جانب اخر انتقد باس
ــة التي تتعامل  ــدرب الزوراء الطريق م
ــة  ــات الداعم ــا املؤسس ــن خالله م
ــا املنح التي  ــة الرياضة واصف لألندي
ــة وكأنها «منة»  حتصل عليها األندي
ــم في  من اجلهات الداعمة.وقال قاس
تصريحات خاصة لكووورة إن األندية 
تشعر بحرج كبير جدا جراء التعامل 
ــب املالي  ــق معها في اجلان ــر الالئ غي
ــدوري العراقي  ــع أن ما يصرف في ال م
ــد في دوري  ــد العب واح ــادل عق ال يع
محترم في الدول األخرى.وبني أن إدارات 
ــني يجب أن  ــة واملدربني والالعب األندي
ــوا معا إليضاح حقيقة ما يجري  يقف

ــل غير مقبول باجلانب املالي  من تعام
ــائد  ــاك مفهوم س ــة، وهن ــع األندي م
ــري وبالتالي  ــئ وكأن الرياضي ث خاط
التعامل مع حقوقه تعامل فوقي، مع 
ــني مبالغ ضعيفة  أن ما يصرف لالعب
ــار إلى أن  ــة بأي دولة أخرى.وأش مقارن
ــموا  ــة واملدربني والالعبني توس األندي
ــابق عدنان  ــود الدولي الس خيرا بوج
ــباب  ــى رأس هرم وزارة الش درجال عل
ــاس عليوي على  والرياضة ووجود عب
رأس جلنة الشباب والرياضة البرملانية 
وحسن كرمي نائب رئيس البرملان لنقل 
ــة  ــاح حقيقي ــة وإيض ــاة األندي معان
ــات الراعية  ــن اجله ــا يصرف لها م م
ومقارنتها بالدول األخرى كي ال يكون 
هناك قصور في اجلوانب املالية.يذكر 
ــباب  أن األندية طالبت كثيرا وزير الش
ــاع  اجتم ــي  ف ــل  بالتدخ ــة  والرياض
ــس الوزراء من أجل ضمان إطالق  مجل

موازنات األندية املالية دون تأخير.

كربالء / 
عبد االمري الكرعاوي 

ــباب صاحب  ــن املدربني الش واحد م
ــذي قاد الكثير  ــازات الكبيرة وال االجن
ــى درجات  ــة بأعل ــرق واالندي ــن الف م
ــتويات وهو شاب طموح ميتلك  ومس
اخلبرة التدريبية وله بصمات واضحة 
ــرة اجنازاته  ــم التدريب ولكث ــي عال ف
وخبرته في مجال كرة القدم سارعت 
الهيئة االدارية لنادي كربالء الرياضي 
ــة مهمة تدريب فريقها القروي  بإناط
ــي داره  ــادم التقيناه ف ــم الق للموس
ــى حياته الرياضية  ألجل التعرف عل
ــخصية  ــر جريدتنا . بطاقته الش عب

تقول 
• فؤاد جواد محمد 

• تولد ١٩٧٩ كربالء 
ــق  ــع فري ــم م ــرى مهمتك ــف ت •  كي

كربالء ؟
ــس  لي ــا  لكنه ــة  صعب ــة  املهم  -•
التكاتف  ــى  ال ــاج  ــتحيلة وحتت مس
ــر املبالغ  ــع توفي ــور م االداري واجلمه
ــني وكذلك  ــتقطاب لعب ــة واس املالي
توفير املعسكرات التدريبية من اجل 

العودة الى دوري االضواء.
•ماذا حتمل من تغيرات لفريق كربالء؟
•  هو تغير نظام العمل والذي يتضمن 
ــني  ــة االعب ــز ونوعي ــي ممي كادر تدريب
احملترفني والذي يغير من شكل الفريق 
ــل الكادر  ــدم التدخل بعم وكذلك ع
ــود مباريات جتريبية  ــي مع وج التدريب
باإلضافة الى ذلك املركز سيكون هو 

الفصيل لهذا املوضوع.

ــالء يعود الى  ــرى ان فريق كرب ــل ت • ه
دوري االضواء.

ــور الالزمة هو هذا  ــر االم • اذا مت توفي
اهللا  ــاء  ان ش ــق  الفري ــاح  جن ــون  يك

والعودة الى دوري االضواء.
•كيف ترى ادارة نادي كربالء وتعاملها 

مع الكادر التدريبي ؟
ــداً من قبل  ــاون مثمر وجيد ج • التع
ــور  ــر االم ــود لتوفي ــاك وع االدارة وهن

الالزمة.
• ما هي اجنازاتك في التدريب ؟

ــا مع الهندية  ــازات كثيرة منه • االجن
ــة الثانية الى  ــن الدرج مت الصعود م
ــود نادي  ــازة , صع ــى املمت ــى وال االول
املشروع من الثالثة الى االولى وكذلك 
ــن الثانية  ــمية م صعود نادي الهاش
ــة بدوري  ــل احملافظ ــى وبط ــى األول ال

التأهيل بابل لعامني متتاليني وبطل 
ــع نادي  ــة م ــل احملافظ ــدوري لتأهي ال
الهندية لعاميني متتاليني والصعود 
ــادي الهندية  ــدوري ال١٦ مع ن ــى ال ال
ــى نهائيات املؤهلة لدوري  ووصولنا ال

النخبة مع الهندية موسم ٢٠١٢.
ــق يختصر على ابناء  • هل ترى الفري

احملافظة فقط ؟
• ال يقتصر الفريق على ابناء احملافظة 
ــيكون هناك خليط من الشباب  وس
ــتقطاب العبني  ــيكون اس كذلك س
ــب العبني  ــارج احملافظة وجل ــن خ م
ــد  ــي ختام اللقاء ناش ــني وف محترف
ــة  وتهيئ ــتلزمات  املس كل  ــر  بتوفي
ــى  ــودة ال ــوب للع ــو مطل ــا ه كل م
ــكره الى كادر  دوري االضواء وقدم ش

اجلريدة.
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ــالل األيام  ــلونة خ يبدأ نادي برش
ــتر  املقبلة مفاوضات مع مانشس
ــدى  إح ــم  حس ــأن  بش ــيتي  س
ــي امليركاتو  ــات املميزة ف الصفق

الصيفي.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــبانية، فإن إدارة  ــو» اإلس ديبورتيف
ــؤولي  مبس ــتتصل  س ــلونة  برش

ــالل األيام  ــيتي خ ــتر س مانشس
ــة املدافع  ــأن صفق ــة، بش املقبل

الشاب إريك جارسيا.
وينتهي عقد جارسيا مع السيتي 
ــل، وأعلن  ــام املقب ــي صيف الع ف
ــزي أن الالعب رفض  النادي اإلجنلي
ــة  الصحيف ــارت  وأش ــد.  التجدي
ــاء زعمت وجود  إلى أن بعض األنب
ــلونة  ــابقة بني برش محادثات س

ومانشستر سيتي حول جارسيا، 
ــا بعرض قيمته ١٠  وتقدم البارس
ــورو. وأوضحت أن هذا غير  ماليني ي
ــم يقم  ــلونة ل ــح، ألن برش صحي
ــيا،  ــدث مع ممثلي جارس إال بالتح

للتعرف على رغبته فقط.
ــتر  وذكرت الصحيفة أن مانشس
سيتي يقدر صفقة جارسيا بـ٢٥ 

مليون يورو.
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 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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نبض الشارعإعالن موعد عودة النشاط الرياضي َّـ العراق

خالد جاسم

منذ أسابيع واملشهد الرياضي العراقي يسوده نوع من 
ــة املزدانة بتحركات وجتمعات وجتمهرات  األرتباك واجللب
ــي  ــة ف ــم متوزع ــم ووالئ ــاءات وعزائ ــات ولق وأجتماع
ــال املتجدد يوميا  ــات .. ومع هذا الكرنف بغداد واحملافظ
ــة وغير الرياضية  ــابق العديد من اجلهات الرياضي تتس
ــم مصنفون  ــل الرياضة ومن ه ــم أه ــا كما يتزاح أيض
ــمت على محياه  ــة وكل منهم وقد إرتس خارج الرياض
ــال في عينيه  ــة متفائلة وبراءة األطف ــامة عريض أبتس
ــي الواجهات األعالمية  ــى أحتالل مقاعد الصدارة ف عل
الرياضية كما يتزاحمون على أحتالل املقاعد األولى في 
األجتماعات والدعوات الصباحية منها واملسائية وكل 
ــاهد أعتدنا رؤيتها بصورة يومية العالقة لها  تلك املش
طبعا بحب الوطن أو مصلحة الرياضة برغم أن معظم 
أبطالها يدعون أنهم وطنيون وحريصون على املصلحة 
ــب والزعامات املعتادة  ــة بقدر عالقتها باملناص الرياضي
في االحتادات الرياضية في األنتخابات القادمة للمكتب 
ــة العراقية والذي من املقرر أن  التنفيذي للجنة االوملبي
جتري أنتخاباته قريبا جدا كما هو متوقع .. وبالطبع كنا 
ــد على أيادي هؤالء االشخاص الطامحني  سنفرح ونش
ــادة الرياضية لو أنهم  ــني في الوقت ذاته للقي والطامع
ــة ليس في األختصاص  أصحاب مؤهالت فنية حقيقي
ــادة احلقيقية في هذا  ــدرة على القي ــده بل وفي الق وح
ــة  ــة القادم ــم أن املرحل ــي أو ذاك .. نع ــل الرياض املفص
ــرا ليس في  ــب تغييرا كبي ــل الرياضي تتطل ــن العم م
ــارب  ــدت جت ــن أك ــن الذي ــخوص والعناوي ــة الش طبيع
األمس القريب جدا احلاجة الى تغييرهم واألتيان بدماء 
ــى الركائز الثالث  ــالت أصحابها عل ــدة ترتكز مؤه جدي
ــة .. كما أن املرحلة  ــة والكفاءة والنزاه ــم : الوطني األه
ــم والرعاية  ــور القوي للدولة والدع ــة ومع احلض القادم
ــدة وعصرية  ــرى أمناطا جدي ــرة تتطلب هي األخ املباش
ــة وفق الطريقة التي  ــي التعاطي مع امللفات الرياضي ف
ــل خلق رياضة عراقية  ــر فيها اجلهد والزمن ألج نختص
حقيقية مواكبة للتطور الذي بلغته رياضات دول اجلوار 
ــك أو جزء منه  ــف االميان<وألجل حتقيق كل ذل ــي أضع ف
ــؤولية التاريخية حتتم حضور شرطني مهمني  فأن املس
ــرنا اليهم من  ــن أش ــور م ــا حض ــن خاللهم ــن م نضم
ــاءة والنزاهة في أدارة  ــجل الوطني والكف أصحاب الس
ــرطان اللذان كنا  ــل الرياضي .. هذان الش مقاليد العم
نتمنى حضورهما هما : اللوائح والضوابط االنتخابية 
ــول املعترك االنتخابي  ــمح ملن هب ودب بدخ التي التس
ــف الهيئات العامة بالطريقة التي تضمن لتلك  وتوصي
ــة  ــة احلقيقي ــة الدميوقراطي ــة املمارس ــات فرص الهيئ
ــة على أختيار األفضل واألجدر وليس من يتكلم  القائم
ــات النارية أثناء الليل وأطراف  كثيرا أو يطلق التصريح
ــار أو من يقدم الوعود الفضفاضة والكل يعلم إنه  النه
ــق ربعها وال نقول نصف الربع منها  غير قادر على حتقي
ــيتضاعف وتتجدد  ــتمر وس .. حيص بيص رياضتنا مس
ــيكون  ــى ينفض املولد االنتخابي وعندها س ألوانه حت

لكل حادث حديث.

قبل اِّـولد 
االنتخابي

مهمة ال تخلو من الصعوبة لكنها ليست مستحيلة 
الكابتن فؤاد جواد مدرب فريق كربالء الجديد لكرة القدم 

 متابعة / 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٢٣٣٣|٢٠١٩
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٨

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلسل ٢٠٣/٢م ٣٨ الخاجيه الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(رفعت 
ــرة مالين دينار  ــني)البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عش ــى ياس ــماء موس ــر) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (اس خضري ياس
ــر مستصحبا معه  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  التأمينات القانونية عش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات 
١-موقعة ورقمه :- ٢٠٣/٢م٣٨ الخاجيه 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه ملك صرف
٣-حدوده واوصافه  : حسب ما مثبت َّـ صورة العقار

٤-مشتمالته :- ال توجد 
٥-مساحتة :-  ١٣ دونم و ٩ اولك و ٥م

٦-درجة العمران :
٧-  الشاغل :- الشركاء 

ــه و  ــهم واي تعادل ٢٠٠م  ٣٥,٢٠٠,٠٠٠ خمس ــهام اِّـباعه البالغه ١٤٠,٠٠٠س ٨- القيمة اِّـقدرة : للس
ثالثون مليون ومائتان الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٧١٤/ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/٩/٦

اُّـ اِّـدعي عليه/ حميد عبد الرضا عبد علي
اعالن

اقام اِّـدعي (وسام محمد دايخ) الدعوى اعاله يطالبك فيها باعاده الحال 
ــيارة اِّـرقمة ٦٩٠١٧ واسط خصوصي و بالنضر  ِّـجهولية  واعادة الس
ــب كتاب مركز شرطة الشحيمية بالعدد ٢٣٨٥ َّـ  محل اقامتك حس
٢٠٢٠/٨/١٨  تقرر تبليغك بالنشر َّـ  صحيفتني محليتني  وَّـ حالة 
ــوف يتم  عدم حضورك َّـ موعد اِّـرافعة اِّـؤرخ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٦ س

السري َّـ اجراءات الدعوى غيابيا بحقك. 
القاضي

محمد حران السراي

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:٤٤٨ /ب/ ٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/٩/٢

اُّـ اِّـدعي عليه/ قاسم جابر محمد
أعــــــــــالن

ــة اِّـرقمة ٤٤٨/ ــوى البدائي ــك الدع ــد عويز ) علي ــي (حيدر عبي ــام اِّـدع اق
ــدره(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــديد مبلغ ق ــك فيها بالزامك بتس ب/٢٠٢٠ يطالب
ــب  ــون دينار عراقي و بالنضر  ِّـجهولية محل اقامتك حس ــون ملي مئتان وخمس
ــجر) كذالك تايد كتاب شرطة  ــعار اِّـختار منطقة حي الرتاث (هادي بدر ش اش
الرشاد بالعدد ١٣١١٨ َّـ ٢٠٢٠/٨/٢٩ تقرر تبليغك بصحيفتني رسميتني 
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك  وَّـ حالة عدم حضوركم او من ينوب عنك قانونيا س

غيابيا َّـ موعد اِّـرافعة ٢٠٢٠/٩/١٤ الساعه التاسعه صباحا.
القاضي

عمار حسن عبد علي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٠/٣٩٥
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / كريم حسن محوش 
ــول محل االقامة  ــن جهه ذات اختصاص انك مجه ــد تحقق لهذة اِّـديرية م لق
ــتنادا  ــك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس وليس ل
للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ 
ــر يوما تبدا من يوم التالي للنشر مباشرة و اِّـعلومات  ــة عش الكوت خالل خمس
ــر هذه اِّـديرية باجراءات  التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حظورك ستباش

التنفيذية و الجربية وقف القانون. 
منفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

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

اُّـ / اِّـنفذ عليه / بالل حميد نوري 

ــه ذات اختصاص ومن كتاب مركز  ــد تحقق لهذة اِّـديره من جه لق
ــعار  ــم ٧٤٤٦/٣١ َّـ ٢٠٢٠/٨/٢٠ واش ــرطة الكوت اِّـرق ش
ــك مجهول محل االقامه وليس  ــار حي االمام علي الثانيه   ان مخت
ــغ عليه ,  ــن اجراء التبلي ــت اومختار يمك ــن دائم او مؤق ــك موط ل
ــرر تبليغك  ــون التنفيذ الكوت  تق ــادة (٢٧) من قان ــتناداً للم واس
ــة عشر يوماً  اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك  تبدأ من اليوم التالي للنش
ــر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ  وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:ـ

ــدد ٢٨٨٨/ ــوت بالع ــخصية َّـ الك ــة االحوال الش ــرار محكم ق
ــه  ــرض بنفق ــي بف ــذي يقض ش/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٨/١٨  وال
ــني جابر) واالطفال كل من (احمد  ــن حس ــتمره لزوجتك (وس مس
ــديد اِّـبلغ الخاص  ــره) وان هذه اِّـديرية تمهلك لتس و نوري و مس
بالنفقه خالل ستون يوم وَّـ حال عدم التسديد خالل الفرته اعاله 
سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك ومنها اقامة دعوى التفريق 

القضائي من قبل الدائنه (وسن حسني جابر) لعدم االنفاق. 

م/انذار

اُّـ /الفالح (جريان مدير اليج)

ــة عليكم و  ــن االرض اِّـوزع ــم ع ــر الرتحالك نظ
ــلف ١\٦  ــم ضمن اراضي الس ــه  (١٦) دون البالغ
ــرقيه  بموجب قرار  ــة الش ــة ١٠ القطني مقاطع
التوزيع اِّـرقم ١٢٤٥ َّـ ١٦\٦\١٩٧٣ واِّـربم 
ــذا ننذركم  ــنه  ١٩٧٠ ل ــق القانون ١١٧ لس وف
ــكن واالستغالل وخالل فرتة  بوجوب العودة والس
١٥ يوم من التاريخ نشر هذا االنذار وبخالفه يتم 
ــرتداد االرض وتاجريها  الغاء التوزيع عليكم واس

وفق الضوابط والتعليمات.
م ر ٠ مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط

إعــــــــــــالن
ــوده)  يطلب تبديل  ــليم ع ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محمد س بن
ــه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــه  من (البهادلي) اُّـ (العلياوي) فمن لدي لقب
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــوف تنظر ه ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس

وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات و االقامة العامة
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عاشوراء ..  صوت اإلغرتاب الرسايل

دعوة لالهتامم ببناء اإلنسان أوال

األمارات وارسائيل .. التطبيع كان باهتا!

علي كريم خضري    
   

ــل املصادفة أن جتد  ليس من قبي
ــني( ع) صدى  ــورة اإلمام احلس لث
ــة من بني  ــاة أبدي ــي، وحي تأريخ
الثورات التي حصلت في التأريخ 
ــر  ــى م ــالمي عل ــي، واإلس العامل
الدهور. فذلك يعود بطبيعته إلى 
ــخصية اإلمام ( ع)، من كونه  ش
الدوحة احملمدية، وسيد  ــليل  س
ــول النبي  ــباب أهل اجلنة، لق ش
ــي أخيه: ((  ــد( ص) فيه وف محم
ــيدا شباب  ــن واحلسني س احلس
ــني  ــة)). ولم يكن احلس أهل اجلن
طالبا ملتع الدنيا وملذاتها. لكنه 
ــد انحرف عن  ــالم ق وجد أن اإلس
جادة الصواب. وأن الوقوف بوجه 
ــرورة واجبة،  ــح ض ــاة أصب الطغ
ميليها عليه الدين، واحلق، والعدل 
اإللهي. وهو املؤهل الوحيد حلمل 
ــول ،  ــذه الراية بعد جده الرس ه
بدليل قوله ( ص) :(( حسني مني، 
ــالة  ــني)).  إذن رس ــن حس وأنا م
اإلمام كانت مكملة لرسالة جده 
في رسوخ قيم الدين احلنيف في 
ــالمي الذي  ــاط اجملتمع االس أوس
ــل حكام  ــا من قب ــات مختطف ب
ــر بزي  ــة تتمظه ــني، وأم منحرف
االسالم عالنية بني األمم. وقد كان 
ــات التي تلقاها  ــدرك أن املكاتب ي
من أهل العراق هي محض أقاويل 

سرعان مايجف املداد فيها حني 
ــني((.. اخليط  ويب املوقف،  يحتدم 
ــود من  ــن اخليط األس ــض م األبي
الفجر..)) البقرة/ آية ١٨٧. وكانت 
ــريعة في الوصول إلى  اإلجابة س
ــم في  ــام حني عل ــامع اإلم مس
طريقه إلى العراق مبقتل سفيره، 
ــلم بن عقيل ( ع).  وابن عمه مس
وخذالن أهل العراق في مناصرته 
ــجد  بعد أن صلى خلفه في مس
الكوفة مايربو على سبعني ألفا، 
ــم  ــف عنه ــرت  املواق ــا تقط فم
ــروة( رض)،  ــن ع ــيء ب ــن هان إال ع
ــى ( طوعة).، قد قدما  وامرأة تدع
ــلم  أجل مس ــعهما من  مابوس
ــذي حوصر في  ــل( ع) ال ــن عقي ب
ــذه املواقف املترددة  الكوفة.     ه
ــراق دفعت بني أمية  من أهل الع
الى اإلقدام على محاصرة اإلمام 
ــاق  اخلن ــق  وتضيي ــني( ع)،  احلس
عليه، ومحاولة أخذ البيعة منه 
عنوة. ولكن بأبي، وأمي كان واثقا 
من أن الدين احملمدي بات محتاجا 
لتضحيته، ألن صرخة املوت هي 
وحدها من تبيد الظاملني وتقوض 
ــني. وهكذا  ــو بعد ح ــم، ول قوته
ــن الزمه من  ــى احلجة على م ألق
االنصار، فقال لهم ( ع) في ليلة 
ــرم :(( هذا الليل  ــر من احمل العاش
ــإن القوم إمنا  ــذوه جمال، ف فاتخ
يريدونني، ولو قتلوني لم يلتفتوا 
ــعة)).  ــم، وأنتم في حل وس إليك
فكان موقف األنصار ثابت االميان، 
ــجاعا، وهم يقولون: (( واهللا ال  ش
يكون هذا أبدا !)، قال اإلمام لهم 
ــم تقتلون غدا ( ) واليفلت  :(( إنك
ــوا:(( احلمد هللا  ــل. قال منكم رج
ــك)).  ــل مع ــرفنا بالقت ــذي ش ال
ــيرة التي انطلق  والشك أن املس
فيها اإلمام من املدينة إلى مكة 
إلى العراق كانت حبلى بالدروس 
ــر ، وهي  ــان، والعب ــة باإلمي الغني
ــر  ــي لبني البش ــان حقيق إمتح

ــق، والصبر،  في إختيار طريق احل
والقيم  ــادىء،  املب ــى  والثبات عل
السماوية التي نادى بها اإلسالم 
على لسان نبيه األكرم محمد بن 
ــداهللا ( ص). وعندما راى علي  عب
األكبر ( ع) وهو فتى شجاع، فيه 
ــول اهللا قربا  من صفات جده رس
ــب الروايات ، أقول،  ــديدا حس ش
ــد خفق خفقة  ــني رأى أبيه وق ح
أي نام، وهو على ظهر فرسه في 
ــيره الى العراق، واذا به  يردد  مس
ــداء: (( إنا هللا  ــا، روحي له الف ثالث
ــون، واحلمدهللا رب  وإنا إليه راجع
العاملني))، فقال علي األكبر: (( لم 
حمدت اهللا واسترجعت ياأبت))؟. 
ــي خفقت  ــي، إن ــه: (( يابن فأجاب
ــى  ــارس عل ــي ف ــن ل ــة فع خفق
فرس، وهو يقول: القوم يسيرون، 
ــم. فعلمت  ــير معه واملنايا تس
أنها أنفسنا نعيت إلينا)). فقال 
ــنا  علي األكبر( ع): (( ياأبت، ألس
ــام( ع): ((  ــى احلق)). فقال اإلم عل
ــه مرجع العباد)).  بلى، والذي إلي
ــر: (( إذن النبالي  فقال علي األكب
ــوت، أو وقع املوت  ــا على امل أوقعن

علينا)). وقد كان االمام احلسني( 
ــالح القوم حتى  ع) راغبا في إص
ــدء املعركة. فما  آخر حلظة من ب
ــن  ــاوالت إال ع ــذه احمل ــت ه أفلح
إمتثال قائد شجاع في معسكر 
ــن يزيد الرياحي(   العدو هو احلر ب
ــو من اإلمام،  ــب العف رض). إذ طل
فاستجاب له، واثنى اإلمام عليه، 
ــهاده: (( بخ  وقال له قبل إستش
ــميت  بخ يا حر ! أنت حر كما س
في الدنيا واآلخرة )).والسؤال الذي 
يطرح نفسه، أين كان املسلمون 
ــرون أن  ــة احلق، وهم ي ــن معرك ع
ــق  من يحكمهم مجاهر بالفس
ــريعة  والفجور؟ ألم يدركوا الش
اإلسالمية السمحاء، ويتفقهوا 
بعلومها؟ أين هو دور علماء الدين 
ــج املنحرف؟ واحلق  من هذا النه
ــئلة، وأسئلة أخرى  إن هذه االس
ــت اإلمام  ــي التي جعل ــرة ه كثي
ــال بوجه  ــني( ع)، يقف جب احلس
ــرى أهل  ــات، وهو ي ــذه التحدي ه
ــن ميالئون  ــر، وحماة الدي البصائ
ــون على فتات  ــاة، ويعتاش الطغ
أموالهم، ويضعون على اإلسالم 

ــه، ويزيفون األحاديث  ما ليس في
ــدرون  ويص ــريفة،  الش ــة  النبوي
ــب في خدمة  ــاوى التي تص الفت
ثوب  ألبسوهم  الذين  السالطني 
ــرا، وجورا حتى وصل  اخلالفة تنم
ــول الطاغية  ــال إلى قب بهم احل
يزيد بن معاوية خليفة لإلسالم، 
ــيرته  ــدا بس ــون جي ــم يعلم وه
ــور،  ــي، والفج ــة باملعاص الغارق
ــري التي  ــك، وحياة التس والتهت
ــني املالحدة،  ــه ميزانا ب ــع ل التض
ــف به وهو يعتلي  والكفار. فكي
ــالم حاكما بني أمور  منبر اإلس
اإلمام  ــن  أيق ــلمني!!.لقد  املس
ــالم على  ــني(ع)، أن اإلس احلس
شفا حفرة، إذا لم يتدارك أمره، 
ــيبزغ فجرها  ــة س وان اجلاهلي
ــع حدا  ــد، إن لم يض ــن جدي م
ــان والكفر. بني  ــال بني اإلمي فاص
احلق والباطل. بني إسالم رسول 
ــالم  ــد( ص). وبني إس اهللا محم
ــة  يزيد  ــال، والرجس، بزعام امل
ــار  ــن معاوية وبني أمية. فس ب
ــرة، وقطع بهم  الطاه بالعترة 
والبوادي حتت رمضاء  الفلوات، 

الهجير، ولهيبها احملرق لتكون 
ــالته لإلمة من بعده دليال،  رس
ــي  احلقيق ــلم  للمس ــة  وهداي
ــور،  اجل ــه  أمت ــود  يس ــا  عندم
أفادت  إذ  ــة.  والضالل ــم،  والظل
رسالته، إن التضحية بالنفس  
هي في مقدمة اخليارات عندما 
يفقد االنسان خيارات اإلصالح 
ــف  ــاة ال تتوق ــرى. وإن احلي األخ
ــا على  ــاعة فيه ــارب الس عق
ــل إن الزمن  ــددة. ب مرحلة مح
ــف احلية تظل  ــي ، واملواق ميض
ــتمر، تستذكرها  في جتدد مس
وتنتفع منها، وحترص  االجيال، 
ــا، وتوريثها حتى  على دميومته
ــالة  آخر الدهر. وقد تلتقي رس
ــع  م ص)  ــم(  األعظ ــول  الرس
( ع)  ــني  ــام احلس اإلم ــالة  رس
ــا، بجبهة العدو  في مضمونه
ــبيل  الواحد الذي جاهد في س
ــالم  اإلس ــعلة  ــيء ش يطف أن 
ــرة أخرى أن  ــاود م ــى.  ليع األول
اليهود،  بتأثير  ينحرف مبساره، 
وأرباب العصبية القبلية،  ومن 
ــي قلوبهم  ــيطان ف ــزغ الش ن
ــالم  بات االس ــى  ــة حت املريض
ــم،  ، وخداعه ــم  زيفه ــى  مرم
ــى  ــو عل ــن ه ــه م ــون ب يضلل
ــه طمع  ــون ب ــاكلتهم، يبغ ش
ــون  الدنيا وبهرجها، ويستأنس
ــن، وإذالل الرعية.  بظلم اآلخري
ولكن؛ ((ميكرون وميكر اهللا واهللا 
ــورة األنفال/  خير املاكرين)). س
ــك ان أتباع هذا  ــة ٣٠ ، والش آي
ــتمر، ألن  ــج في تزايد مس النه
ــتوحش لقلة  ((طريق احلق مس
سالكيه))، على رأي اإلمام علي 
ــة،  ــذه الوحش ــد ان ه ( ع) . بي
ــالن بدحر  ــراب هما كفي واإلغت
الطغاة أينما كانوا، وفي أي زمن 
ــت قوتهم،  ــاءوا. ومهما كان ج
ــم.  وطغيانه ــم،  وجبروته

فمصيرهم العدم.

علي مارد األسدي
احلقيقة املرة التي يجب أن نعترف 
ــل)  ــف (مخابي ــي إن نص ــا ه به
ــي  ف ــدون  يتواج ــد  ق ــم  العال
ــراق! جتدونهم في كل مكان،  الع
ــى  ــارع واملقه ــت والش ــي البي ف

وامللهى واجلامعة واجلامع. فيهم 
ــر املتعلم، وفيهم من  اجلاهل غي
ــوراه في  ــهادة الدكت ــل ش يحم
ــل الدين  ــه، فيهم رج اختصاص
ــي الذي  الذي يخطب، والسياس
يقرر، والتاجر الذي يشتري ويبيع، 

ــم أو يغني.  ــذي يرس ــان ال والفن
ــم، ال توجد  ــن كثرته وبالرغم م
ــانية  ــا خطط علمية وانس لدين
ــم، اال عبر زجهم  للتعامل معه
ــهير بهم  ــالت والتش في املعتق
ــع  ومواق ــالم  اإلع ــائل  وس ــي  ف

ــا  كم ــي  االجتماع ــل  التواص
ــكني، ملتاث  فعلوا مع رجل مس
ــيح، أو ذاك  عقليا، ادعى أنه املس
ــوارع  ــذي خرج في ش ــاب ال الش
ــه لدورية  ــرف وتوج النجف االش
اما  ــارزة،  للمب يدعوهم  ــرطة  ش

ــا منهم فيتم  من كان محظوظ
ــل في  للعم ــا  ــويقه إعالمي تس
ــي برامج  ــات ف ــض الفضائي بع
ــروج ألجندة  ت ــعبوية تافهة،  ش
املمول، وأحيانا اذا ابتسم ورقص 
ــلمون  ــظ لبعضهم فقد يس احل

املناصب الرفيعة ورمبا يصبحون 
ــية إذا استفحل  زعامات سياس
أمرهم ونفوذهم، واألمثلة كثيرة 
ــبب احلروب  يعرفها اجلميع!وبس
ــن  فنح ــة،  الطويل ــات  والصراع
ــعب يعاني من  ــب أكثر ش بال ري

األمراض والعقد النفسية، لكن 
ــو من بني  ــراق ه ــة ان الع املفارق
ــتوى العالم  أقل الدول على مس
ــفيات  ــاء ومتويل املستش ــي بن ف
ــالج  الع ــز  ومراك ــات  واملصح

والتأهيل النفسي.

عالء كرم اهللا

ــرورا  م  ٢٠٢٠  /٨/١٣ ــوم  ي ــر  م
ــتوى  ــى مس ــرا عل ــا عاب عادي
األحداث التي تعصف بالعالم 
حتديدا!،  ــة  العربي ــة  وباملنطق
ــن أتفاق (  ــالن فيه ع رغم االع
أبراهيم) بني اسرائيل واألمارات 
ــي تطبيع العالقات  والذي يعن
بني الدولتني وحسب ما نقلت 
االتفاق  ــأن  ب ــالم  األع ــائل  وس
ــمي باتفاق  (أبراهيم) تيمنا  س
ــم  أبراهي ــي  نب ــى  ال ــبة  ونس
احملورية  ــخصية  الش باعتباره 
ــالم  ــان الثالثة ( االس في األدي
ــيحية واليهودية). نعود  واملس
بالقول لقد مر يوم االعالن عن 
ــدا ولم يأخذ  ــاق باهتا ج االتف
حيزا كبيرا من األعالم العاملي 
ــه جاء  ــي وكأن ــى العرب وال حت
ــور جتري  ــل حتصيل ألم كحاص
ــتقر لها!. فلم تكن هناك  ملس
ــتوى الشارع  ضجة على مس
ــى  عل ــا  عودن ــذي  ال ــي،  العرب
ضجيجه وظاهرته الصوتية!، 
ــداث منذ  ــذا أح ــي مثل هك ف
ــطني من قبل  ــاب فلس اغتص
ــم  فل  ،  ١٩٤٨ ــام  ع ــرائيل  اس
نشاهد العلم االماراتي يحرق 
وال االسرائيلي وال حتى العلم 
األمريكي باعتبارها الدولة التي 
رعت االتفاق !، كما لم تغضب 
ــر العربية وحترق صورا  اجلماهي
للقادة العرب والزعماء اليهود 
وصور عرابي هذا االتفاق!، هذا 
أذا ما أستثنينا رد فعل خجول 
ــتحياء من  ومخجل وعلى اس
ــطينية  الفلس األراضي  داخل 
وبيوتات  ــوارعها  وش ــا  وأزقته
ــم  وعنترياته ــطينيني  الفلس
ــة!، الذين  ــم تقتل ذباب التي ل
واعتبروه خيانة  باالتفاق  نددوا 

ــة  وللقضي ــة  العربي ــة  لألم
ــطينية!. كما لم تكن  الفلس
فاألمر  ــأة!،  ــة مفاج أي ــاك  هن
ــه أن يعلن في  ــا ل كان متوقع
ــيما أذا علمنا  ــت!، ال س أي وق
ــرائيل سبق وأن فتحت  بأن اس
ــا في  ــيا له ــا دبلوماس مكتب
األمارات منذ عام ٢٠١٥!!. كما 
ــرائيل وعن  ــث عن اس أن احلدي
ــالم  ــرورة العيش معها بس ض
ــرا محضورا أو عيبا  لم يعد أم
ــؤولني  من قبل الكثير من املس
العرب وحتديدا اخلليجيني الذي 
الندوات  ــي  ــرون بذلك ف يجاه
ــر  وعب ــاءات  واللق ــرات  واملؤمت
ــل االجتماعي!.  مواقع التواص
ــع أن تكون هناك  ــا ال نتوق كم
ــاق  ــذا االتف ــى ه ــل عل ردة فع
ــتقبال من  ــم ولن تكون مس ول
ــدول العربية حكومات  قبل ال
ــردة  ــورن ب ــا ق ــعوب!، أذا م وش
ــاق  أتف ــالن  اع ــد   عن ــل  الفع
السالم املصري االسرائيلي في 
١٩٧٩/٥/٢٦ والذي أحدث ضجة 
كبيرة في حينها وترتبت عليه 
ــت مصر في  أمور كثيرة وعاش
ــن محيطها  ــا بعزلة ع حينه
ــن  تنحيتهاع ومت  ــي،  العرب
ــي  ــب الت ــن املناص ــر م الكثي
ــتوى  ــت تتبوأها على مس كان
اجلامعة العربية، حتى مت نقل 
مقر اجلامعة العربية من مصر 
الى  تونس بسبب ذلك االتفاق 
ــع!. وكذلك لم يرتقي  والتطبي
ــرائيلي  ــتوى االتفاق االس مس
ــي وردة الفعل عليه أذا  االمارات
ما قورن باتفاق األردن واسرائيل 
ــي ١٩٩٤/١٠/٢٦،  ــرى ف الذي ج
ــة كبيرة  ــه من ضج وما خلف
ــتوى  وتداعيات أكبر على مس
العالقات العربية!. وفي حقيقة 
األمر أن هذا االتفاق لم يأت من 

فراغ ولم يكن مفاجأ كما يرى 
البعض بل أنه جاء بتخطيط 
ــرة  فت ــذ  من ــم  محك ــر  وتدبي
ليست بالقصيرة وبرضا وقبول 
ــل الطرفني ، فالعالقات  من قب
ــودة أصال!  ــني موج الطرف بني 
ــال  حتت  ــت كما يق ــي كان وه
الطاولة، فقط أنتظر الطرفان 
ــية  ــور السياس ــج األم لتنض
ــة وتتداعى أكثر وأكثر  باملنطق
ــت اليه  ــا وصل ــى م ــل ال لتص
ــزق فتم االعالن  من فوضى ومت
ــف أن  ــاق!، ومع األس عن االتف
ــيكون مع بقية دول  هذا ما س
اخلليج والدول العربية!. أن هذا 
ــورة التي  ــذه الص ــاق وبه االتف
ظهر عليها يدلل على انتصار 
وانتصار  االسرائيلية  العقلية 
ــار  ــت ثم ــث جن ــا! ، حي أرادته

ــام دولة  ــن أجل قي ــا م نضاله
ــو يدلل  ــل ه ــرائيل، باملقاب اس
ــة العربية  ــات األم ــى خيب عل
ــبب  بس وتخبطها  ــلها  وفش
ــن لم  ــا الذي ــا وزعاماته قادته
يعملوا من أجل رفعة بلدانهم 
ــا عملوا  ــدر م ــعوبهم بق وش
ــم  باحلك ــاء  للبق ــوا  وخطط
ــغلوا با  أطول مدة ممكنة وانش
البعض  ــم  ــى بعضه لتآمرعل
وباحلروب فيما بينهم! واألمثلة 
اجلميع  لدى  وواضحة  معروفة 
ــدت ثمار ما  ــرائيل حص . فاس
النجاح  زرعت وخططت وكان 
ــدوا   حص ــرب  والع ــا  حليفه
ــوا وخططوا وكان  ثمار ما زرع
الفشل نصيبهم. أن أسرائيل 
ــوي جدا،  ــا احلالي الق بوضعه
ــدول العربية  ــاول أن جتبر ال حت

وشعوبها أن تعترف بها بأنها 
ــة لها وجودها  دولة ودولة قوي
ــألة االعتراف  ــا  ومس وكيانه
ــالم  ــش معها بس ــا والعي به
أصبح واقع يفرض نفسه على 
ــة، والتي  ــدول العربي جميع ال
ــب وتعترف  في حقيقتها ترغ
ــها!. فاسرائيل  بذلك مع نفس
ــتطاعت  أن حتول صراعها  اس
ــع العرب منذ عام  التاريخي م
ــى صراع  ــة في ١٩٤٨ ال النكب
ــرج هي من  ــي عربي!، وتخ عرب
حلبة الصراع هذه وجتلس على 
ــل وتتفرج على العرب وهم  الت
ــض!،  ــم البع ــون بعضه يقتل
ــي ثمار ما  ــن ثم تنزل لتجن وم
ــذا ما  ــت وه ــت وخطط صنع
حدث وما سيحدث مستقبال، 
ــل الزعامات  وخاصة بعد رحي

بتوجهاتها  ــة  املعروف العربية 
ــا للقضية  ــة ونصرته القومي
الفلسطينية. فالواقع العربي 
املزري والصراعات والتقاتل بني 
الدول العربية أنسى الشعوب 
ــرائيل  أس ــوع  موض ــة  العربي
ــال موضوع  ــاهم أص ــل أنس ب
ــطينية!.  الفلس ــة  القضي
ــبيل املثال: لو سألت  فعلى س
ــن تكره؟  ــي، م ــن اليمن املواط
ــعودي  الس أم  ــرائيلي  االس
اواألماراتي اوالقطري؟ فسرعان 
ــه يكره  ــواب بأن ــا يأتيك اجل م
والقطري  واالماراتي  السعودي 
كره العمى ألنهم دمروا اليمن 
ــا خراب!،  ــا أرض ــوا منه وجعل
ــن تتعرض الى حرب  وألن اليم
ــدول!.  ــل هذه ال ــن قب ــادة م أب
ونفس اجلواب يأتيك أذا سألت 

والعراقي!.  واللبناني  السوري 
ــأن جتعل  ــرائيل جنحت ب فاس
ــهم  أنفس ــداء  أع ــرب  الع
البعض  ــم  ــون بعضه ويكره
بل ويكيدون وميكرون ويتآمرون 
على بعضهم!. فأوضاع األمة 
ــة،  واحملبط ــة  اخمليب ــة  العربي
ــدا ومهيأ  ــل الطريق معب جتع
أمام اسرائيل القامة اتفاقات 
مع بقية الدول العربية والتي 
ــيل أمام  ــدوا أن لعابها يس يب
ــم  تقي أن  ــد  وتري ــرائيل،  اس
ــل  ــوم قب ــا الي ــات معه عالق
ــهد في  ــا سنش ــد!، ولرمب الغ
ــارع  ــد القريب كيف تتس األم
لالقامة  العربية  ــدول  ال بقية 
ــرائيل؟!. من  العالقات مع اس
ــألت املواطن  جانب آخر أذا س
االماراتي عن رأيه مبا حدث من 
ــالم مع اسرائيل، فال  أتفاق س
شك أن اجلواب سيأتي بالقبول 
ــوم به  ــق مبا تق ــان املطل واألمي
حكومته ألن املواطن االماراتي 
ــاء بحكومته  ــة عمي ــق ثق يث
وبقيادتها التي أشعرته بأنها 
تعمل من أجل سعادته ونذرت 
والعباد  ــالد  الب ــها خلير  نفس
ــرض؟ وعلى من  ــاذا يعت ، فلم
ــرى بأن  ــو الذي ي ــرض؟ وه يعت
ــتطاعت أن  حكومة بالده اس
ــال األمارات  ــول صحراء ورم حت
الى جنات عدن حتى جعلتها 
ــم، في كل  ــار العال قبلة أنظ
ــيما وأن املواطن  ــيء، ال س ش
ــي يعتبر صاحب أعلى  االمارات
ــم حيث  بالعال ــنوي  دخل س
وصل معدل دخله الى ٤٠٠٠٠ 
ــش  ويعي ــنويا!،  دوالرس ــف  أل
ــان في ظل حكومته  بأمن وأم
التي أمنت ووفرت له كل سبل 
ــش الكرمي من تعليم الى  العي

صحة الى خدمات. 

مباشر

عبد االمري اِّـجر

ــتدعي معرفة االهداف اوال، ومبا  ــؤال، تس نعتقد ان االجابة على هذا الس
ــا لم نكن في الغرف املغلقة التي مت فيها التخطيط لهذا الزلزال، لذا  انن

فإننا سنقرأ رحلة اخلراب هذه من خالل معطياتها.
ــي مقدمتها  ــر مما حصل، وف ــت ابعد بكثي ــع العربي» كان ــداف «الربي اه
ــية  ــم خرائط اكثر من دولة عربية، ان لم تكن اخلرائط السياس اعادة رس
ــهدت االحداث، على  ــة، اي اعادة بناء الدول التي ش ــط االجتماعي فاخلرائ
ــكل انظمة احلكم التي يجب ان  ــم الفيدراليات وش اسس جديدة، باس
ــلطات القادمة على  ــراع دائم بني «املكونات» لتقف الس تكون محل ص
ــن كانتونات  ــة ممزقة، او عبارة ع ــط خرائط اجتماعي ــراس واهنة، ووس ك
ــبب تفتت املصادر االقتصادية والنزاع على  ــها بس عاجزة عن ادارة نفس

احلدود االدارية.
ــالل ان يتمزق على هذا  ــد له بعد االحت ــن العراق الذي اري ــدأت اللعبة م ب
االساس، لكن الرفض الشعبي الواسع وموقف بعض القوى السياسية، 
ــوريا، كانت مبثابة الشروع احلقيقي في  حال دون حصوله. االحداث في س
ــيم املنطقة كلها وليس سوريا والعراق فقط، ولهذا صنعت داعش  تقس
ــرة وامام اعينها،  ــرات الدولية املؤث ــت في احضان اخملاب ــي منت وترعرع الت
ــت دولة اخلالفة  ــام اعينها ايضا، واقام ــت غرب العراق ام ــا كما دخل متام
املزعومة التي اريد لها ان تكرّس واقع االنفصال وتثبّت خرائط التقسيم. 
ــعبية في العراق وتطوع مئات االالف من املقاتلني بظرف زمني  الهبّة الش
قصير، والتدخل الدولي املضاد لهذا املشروع وتوحد اجلهد االقليمي، بعد 
ــهم في  ــن تركيا وايران خطورته على بلديهما، اس ــعرت كل م ان استش
ــل العراقيون في  ــروع الذي لو مضى الى نهايته، او فش اجهاض هذا املش

دحر داعش، لكان وجه املنطقة االن مختلفا متاما.
ــد دفع هذا االنتصار، غير املتوقع، من وقفوا وراء هذه اللعبة، الن يغيروا  لق
ــات تنفيذه االن  ــروع، بعد ان ب ــي املنطقة او يؤجلوا املش ــم ف تكتيكاته
ــيما ان هناك قوى دولية، رأت ان ما سيحصل في الشرق  ــتبعدا، الس مس
االوسط من تغييرات مصنّعة، سيكون على حساب مصاحلها، واملقصود 
ــة، لتبدأ رحلة جديدة من  ــيا والصني وبعض الدول االوربي هنا حتديدا روس
ــعارات جديدة،  ــلوب جديد وش ــراع على النفوذ واملصالح، لكن باس الص
ــيط جدا، هو ان اللعبة القدمية انكشفت وسقطت، ليس  ــبب بس ولس
ــن اندفع اغلبهم لالحتجاج  ــى االرض بل في نفوس الناس الذي فقط عل
السلمي، حتت ضغط واقع اقتصادي بائس وشعارات الدميقراطية واحلرية 
ــات االرهابية  ــج والفوضى بالتنظيم ــذا الضجي ــط ه وغيرها، ليزج وس
ــالح، لترافق  ــن «جهادية»، ودعمت باملال والس ــي مت جلبها حتت عناوي الت
ــت هذه التنظيمات تعاني  ــذه احلفلة الدموية وتتصدرها. اليوم اصبح ه
ــباب عنها، واالحباط الذي  ــحة املوارد البشرية، بسبب عزوف الش من ش
ــدول، وهو هدف  ــي تدمير ال ــا جنحت فقط ف ــد ان عرفت انه ــا بع اصابه
ــن انخرطوا فيها  ــا، وادركه فيما بعد الكثيرون مم ــن كانوا يقفون وراءه م

مخدوعني.

هل وصل «الربيع العربي» 
ألهدافه اِّـرسومة؟
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مصرف المستشار االسالمي .. اهداف طموحة وخدمات مصرفية متكاملة لخدمة التنمية  من خالل التمويل واالستثمار

مصرف اِّـستشار االسالمي - بناية مقر االدارة العامة بغداد - عرصات الهندية - مقابل جامع الخضريي

البينة الجديدة / خاص
مصرف املستشار االسالمي الذي يقع في العاصمة بغداد وحتديدا في منطقة العرصات مقابل جامع اخلضيري هو احد املصارف االسالمية التي اختطت 
نهجا واضحا  في عملها لتحقيق االهداف املرجوة من تأسيسه وفي مقدمتها متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي من شأنها توفير فرص العمل 
للعاطلني السيما من اخلريجني والشباب واكيد ان تنشيط القطاع اخلاص في جانبيه اخلدمي واالنتاجي ينعكس ايجابا على التنمية في البالد واكبر برهان 
ساطع بأن املصرف يسعى لتحقيق اهداف تنموية تصب في خدمه الصالح العام هو افتتاح فرع له في محافظه البصره انطالقا من رؤيته لهذه املدينه 
التي تعتبر رئه العراق االقتصاديه وبالتالي خدمة ابنائها من خالل متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي يترتب على تشغيلها توفير فرص العمل وحتريك 
عجلة البناء السيما وان اهل البصرة تواقون لرؤية مدينتهم الفيحاء وهي تنهض من جديد .. ان امتصاص البطالة واحداث نقلة تنموية يدخل في صلب 
اهتمام ادارة مصرف املستشار االسالمي وعليه فان مبادرته في افتتاح عدد من الفروع له في بعض احملافظات يعد انفتاحا اسوة مع غيره من املصارف 
التي تسعى للهدف ذاته والبد من االشارة بأن فتح فرع في البصرة ليس وليد صدفة او جاء من فراغ بل هو حصيلة دراسة ميدانية للحاجة الفعلية 
لنشاط مصرفي لالستثمار والتمويل وانه قد استحصل املوافقات الرسمية من قبل البنك املركزي العراقي ومن املؤمل ان يسهم هذا الفرع في النشاطات 

االيجابية  لتقدمي اخلدمات املصرفية لصالح تطور املدن العراقية وفق خطة معدة لالغراض املذكورة.

اهداف طموحة وتطلعات نحو االمام  
لقد اثبتت الدراسة امليدانية للخدمات 
ــة التي يضطلع بها  املصرفية التمويلي
ــالمي  احلاجة  ــار االس مصرف املستش
ــة وعملية  ــة نوعية علمي ــداث نقل الح
موازية للخدمات التي تقدمها املصارف 
ــة عالية  ــارج وان الثق ــي اخل ــة ف الدولي
ــاء  بجهازنا املصرفي وبدوره املهم ان ش
ــي متويل  ــاهمته ف ــالل مس ــن خ اهللا م
ــروعات االنتاجية  ــة ومتويل املش التنمي
ــتقالل  ــأنها حتقيق االس ــن ش ــي م الت
ــدة  قاع ــاء  وبن ــي  الوطن ــادي  االقتص

انتاجية صلبة وزياده معدالت التشغيل 
ومكافحة البطالة املتفشية في البالد 
ــتى واحلد من  ــات ش ــوض بقطاع والنه
ــبة فأن  ــر وباملناس ــة الفق ــاع رقع اتس
ــالمية في الوقت احلاضر  املصارف االس
ــة  ــارة املصرفي ــن التج ــزء م ــارت ج ص
العاملية واثبتت جدارتها بني املؤسسات 
ــة التقليدية من حيث  املالية واملصرفي
ــبة االرباح  اخلدمات املقدمة للزبون ونس

لالسهم كشركات وكافراد.
الحاجه للفروع تتزايد 

ولم يقتصر مصرف املستشار االسالمي 

ــي البصرة فقد قام  ــى فتح فرع له ف عل
بفتح فرع له في كربالء نظرا الهميتها 
كمدينة دينية مقدسة وبغية االسهام 
ــا مبا يصب في  ــي لعب دور حيوي فيه ف
ــام املصرف بفتح  ــة ابنائها كما ق خدم
ــرف  فرع اخر له في مدينة النجف االش
لذات االسباب واملبررات وان الطموح لم 
ــل التخطيط  ــدود ذلك ب ــف في ح يتوق
ــات  ــي كل احملافظ ــه ف ــيع فروع لتوس
العراقية ان شاء اهللا  من اجل املساهمة 
ــعى الدولة  في حتقيق االهداف التي تس

لتحقيقها.

نشاطات متميزة وثقه عاليه 
ما يعزز اهداف املصرف هي ان نشاطاته 
ــة واملتميزة في كافة انشطته  امللموس
املصرفية متكامله وفق العمل املصرفي 
االسالمي من حيث االلتزام مبا يتماشى 
ــة  للسياس الصحيحة  ــات  االجتاه مع 
ــداف التنموية  ــا يخدم االه النقدية ومب
ــاس عمله التمويل  بأعتباره مصرفا اس
ــب اعماله  ــذا ما اكس ــتثمار وه واالس
وانشطته الرصانة وجعله يحظى برضا 

واحترام وثقة زبائنه.
خدمات اِّـصرف 

ــة املتكاملة التي  ــن اخلدمات املصرفي م
ــار  ــعى لتحقيقها مصرف املستش يس

االسالمي ميكن اجمالها باالتي : 
ــتخدام  اس ــي  ف ــر  الكبي ــع  ١/التوس
ــا احلديثة والربط مع الفروع  التكنلوجي
ــات الى  ــدمي اخلدم ــز )وتق ــام (بانك بنظ

INTERBRANCH الزبائن من خالل
(A.T.M) ٢/اعتماد الصراف االلي

 (VISA CARD)٣/ اعتماد بطاقة فيزا
(INTERNET BANK) ٤/خدمات االنترنيت بنك

(MOBIL BANK) ٥/خدمات املوبايل بنك
ــواالت اخلارجية مع الدول  ٦/خدمات احل

(WORLD LINK) اخلارجية
( ACH) ــة االلكترونية ــل باملقاص ٧/العم

ــات (RTGS) بيع  ــام املدفوع ــق نظ وتطبي
وشراء 

ــق  وف ــة  املالي االوراق  ــراء  وش ــع  بي  /٨
التعليمات 

االخرى  ــالمية  االس املصرفية  /اخلدمات 
مثل:ـ

أ -فتح احلسابات اجلارية 
ب -قبول الودائع الثابتة 

ج-اصدار السفاجت (الصكوك املصدقه)
د-قبول الودائع الداخلية بكل الوانها 

ــكل  ب ــالمي  االس ــدي  النق ــان  و-االئتم
انواعه 

ــدي (خطابات  التعه ــان  ــح االئتم ه-من
الضمان)

ــروض  والق ــتندية  املس ــادات  االعتم ز- 
ــهيالت املصرفيةبالدينار والدوالر  والتس
وعمليات التأديات اخلارجية (بيع وشراء 

) العمالت االجنبية 
١٠/ االعتمادات املستندية االسالمية 

ــول مناقصة  ــات الضمان (دخ ١١/خطاب
وحسن تنفيذ سلفة تشغيلية )

ــراء منزل –  ــالمية (ش ١٢/ القروض االس
سيارة – قرض جتاري )

ــك  البن ــروع  مش ــن  م ــتفادة  االس  /١٣
ــرة  ــاريع الصغي ــل املش ــزي لتموي املرك

واملتوسطة العمل 
ال  ــات  ــن خدم ــتفادة م ــى االس ١٤/عل
ــوال  االم ــل  ــي حتوي )ف ــني  يون ــترن  (وس
ــه قوانني  ــمح ب ــتالمها وفق ماتس واس

البنك املركزي. 
ــر عبر شركات  ١٥/تبني التمويل املباش
ــس التمويل  ــرف وفق اس ــة للمص تابع
ــك متويل  ــالمي وكذل ــتثمار االس واالس
ــاركة او غير مشاركة في  ــركات مش ش
استثمارات انتاجية وخدمية تصب في 
ــتثمارية  االس للتمويالت  احلاجة  تلبية 

وفق االسس والشريعات  االسالمية. 
ــة  ــاطات مصرفي ــى نش ــة ال ١٦/ اضاف
ــاهم في حتقيق هدف املصرف  اخرى تس
ــتثمار  ــالميا لالس ــاره مصرفا اس بأعتب
ــعى بكل جدية لالسهام  والتمويل يس
ــة التنمية االقتصادية  الفعال في خدم

عمليا وتطبيقيا.

متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة هبدف احداث نقلة تنموية لتوفري فرص العمل للعاطلني وخدمة الوطن 
فروع املرصف يف البرصة وكربالء والنجف االرشف وجدت خلدمة مدننا العزيزه وكسب ثقة مواطنيها 

السعي لالسهام الفعال َّـ خدمة التنمية االقتصادية عمليا وتطبيقيا

جمهورية العراق / وزارة الصحة / البيئة
دائرة صحة نينوى

مكتب اِّـدير العام 
شعبة العقود / التعاقدات

العدد : ٢٠٠١٣
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٧

الدكتور
فالح حسن عيسى حماد الطائي

اِّـدير العام

مصرف اِّـستشار االسالمي- فرع النجف االشرفمصرف اِّـستشار االسالمي - فرع كربالء اِّـقدسةمصرف اِّـستشار االسالمي - فرع البصرة
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــى الكاظمي  ــس مجلس الوزراء مصطف ــيد رئي منذ اعلن الس
ــهر حزيران  عزمه على اجراء االنتخابات النيابية املبكرة في ش
ــي  ــارع العراق ــتجابة الرادة الش ــل(٢٠٢١) اس ــام املقب ــن الع م
ــرف يدور حراك  ورغبة املرجعية الدينية العليا في النجف االش
ــة بني مؤيد   ــا  او عالني ــت الطاولة وفوقها..همس ــي  حت سياس
ــوقها  ــا او غير مرحب ولكل فريق رأيه ووجهة نظرة التي يس له
ــور االن بوجوب اجراء هذه  ــن بالنتيجة فأن االجتاه العام يتبل لك
ــية  ــار العملية السياس ــح مس ــن اجل تصحي ــات م االنتخاب
ــمت باالداء  ــذ(٢٠٠٣) وحلد االن والتي اتس ــة في البالد من القائم
ــد رؤية وطن  ــعب يري ــى تطلعات ش ــاء ال ــدم االرتق ــر وع املتعث
ــتوى  ــر وعز وكرامة وليس حتت مس ــى ومزدهر واهله بخي معاف
ــق االعذار واملبررات  ــبة هناك من راح يختل خط الفقر..وباملناس
ــباب  ــتحالة اجراء االنتخابات في موعدها املقرر الس مدعيا اس
ــور خالفية  ــذا ماجتلى في ام ــة وه ــت عقالني ــة وليس مصلحي
ــة مترير قانون احملكمة  ــطح متثلت بعرقل ظهرت جليا على الس
ــدده)  وهو مطلب تنادي به  ــة او مترير قانون( الدوائر املتع االحتادي
ــوح التظاهر في بغداد واحملافظات من اجل ضمان استحقاق  س
ــي  الناخب في كل قضاء وناحية..وفي ظل هذا احلراك السياس
ــعبية لرفض اوعدم املصادقة  ــب تتصاعد الدعوات الش الصاخ
ــري بوصفه  ــام البايومت ــات اليعتمد النظ ــون انتخاب ــى قان عل
ــرقة اصوات  ــرادع الي محاوالت قصدها التزوير وس ــن وال الضام
ــفه الزمت كل االنتخابات السابقه  الناخبني وهي ظاهرة مؤس
ــة لصالح قوى واحزاب  ــت نتائجها تاتي جاهزة ومطبوخ وجعل
ــيء بالشيء  ــهد السياسي..والش ــية متنفذه في املش سياس
ــة صادمة تتمثل  ــف النائب (علي الصجري) حقيق يذكر يكش
ـــ(٣) ماليني بطاقة  ــى مايقارب ال ــتحواذ بعض االحزاب عل باس
ــاركة بواقع(٣٥٪) فان  ــبة املش الكترونية اي في حال كانت نس

جميع املقاعد محسومة لهذه االحزاب املزورة!!
والن الشعب يريد انتخابات شفافة نزيهة وعادله ويريد لصوته 
ان يكون معبرا عن ارادته احلقيقية واختياراته الصميمية الممرا 
ــلها في االداء املتعثر فان  ــتهلكت واثبتت فش لتكرار وجوه اس
ــتدعي الذهاب العتماد النظام البايومتري ومغادرة  الضرورة تس
ــب االلكترونية التي  ــن خالل هوية الناخ ــلوب االنتخابات م اس

يشوبها الكثير من اللغط والشكوك والقيل والقال!!
ــرم  والبد لالنصات  ت ــعب يجب ان حتُ ــي ان نقول ان ارادة الش بق
ــوى  ــبيل س لصوته  وقراره وخياراته..ولكي يتحقق ذالك فال س
ــه بيانات الناخبني  ــجيل البايومتري الذي اساس اعتماد التس
ــاركته  ــخصية لضمان مش ــة والصورة الش ــة كالبصم احليوي
ــل االن..وان دوال متقدمة  ــه وليس بالنيابه كما هو حاص الفعلي
ــة انتخابية .فلماذا النفعلها  ــبقتنا لهذا النظام وصار ثقاف س

نحن في العراق؟.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

فازت شركة ناشئة في مجال 
 «Hermeus» ــى  تدع ــران  الطي
ــرة  الطائ ــر  لتطوي ــد  بعق
مبحرك  األميركية،  ــية  الرئاس
ــى  ــادرة عل ــا ق ــارق يجعله خ
السفر من نيويورك إلى باريس 
في ٩٠ دقيقة فقط.وذكر موقع 
ــايدر» أن الشركة  «بزنس إنس
فازت بعقد تطوير الطائرة التي 
األميركي،  الرئيس  ــتحمل  س
ــم وبناء  ــد قيامها بتصمي بع
ــوذج أولي حملرك قادر  واختبار من
ــرة تتحرك  ــل الطائ ــى جع عل

ــرات من  ــر بـ٥ م ــرعة أكب بس
ــا يعادل  ــرعة الصوت، أي م س
ــاعة.  نحو ٣٣٠٠ ميل في الس
ــي إكمال  ــركة ف وجنحت الش
ــرك  مبح ــة  املتعلق ــا  جتاربه
ــارس املاضي،  ــي م ــرة ف الطائ
وفق ما أوضح موقع «أفييشن 

ــرض أن تقوم  ــن املفت ويك».وم
ــليم  بتس ــغ»  «بوين ــركة  ش
طائرة الرئاسة القادمة ٧٤٧-٨ 
املعدلة، العام املقبل، في حني 
ــرة «هيرميوس»  ــتكون طائ س
ــة»  ــا «اخلارق ــزة لرحالته جاه

بعد نحو ١٠ سنوات.

ــة  ــان عائل ــي ، ب ــدر امن ــاد مص اف
كاملة قتلت بهجوم مسلح داخل 
ــال املصدر ،  ــي بغداد.وق منزلهم ف
ــلحا اقتحم منزال سكني  ان «مس
في منطقة املشتل ب بغداد، واطلق 
ــاكنية وهم االب واالم  النار على س

ــا ادى الى مقتلهم  وثالثة اطفال م
ان  ــدر  املص ــاف  واض ــال».  احل ــي  ف
ــير الى ان  ــة تش ــات االولي «املعلوم
ــارب  ــل اق ــن قب ــل مت م ــادث القت ح
العائلة»، مشيرا الى ان «قوة امنية 
طوقت مكان احلادث، ونقلت اجلثث 
ــا فتحت  ــب العدلي، فيم ــى الط ال

حتقيقا في مالبساته».

 تنشر (البينة اجلديدة)، صوراً تظهر 
ــة األمنية التي  ــن العملي ــاً م جانب

ــريع، فجر  ــة الرد الس ــا فرق نفذته
ــة العزير  ــس الثالثاء، في منطق ام
ــان لتتفيذ  ــوب محافظة ميس جن

الصادرة  ــض  القب ــاء  إلق ــرات  مذك
ــاء ومصادرة  ــق مطلوبني للقض بح

األسلحة غير املرخصة.

ــرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى رأسها الزميل رئيس  تتقدم أس
ــيد  ــارق التهاني والتبريكات الى الس ــاب جبار) ب ــر (عبدالوه التحري
ــنمه منصبه اجلديد  ــبة تس ــمي ) ملناس ( قيصر احمد عكلة الهاش
مديراً عاماً للدائرة االدارية واملوارد البشرية في وزارة الصناعة واملعادن 

.. متمنني له دوام املوفقية والنجاح في عمله اجلديد.
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الفساد الوظيفي ظاهرة قدمية في فحواها، حديثة في أساليبها، 
وهي ظاهرة عاملية شديدة االنتشار ومتجذرة واتخذت إبعاداً واسعة 
ــز، وقد تختلف من  ــل عديدة ومختلفة التماي ــل فيها عوام تتداخ
ــاليبها وتنوع البيئة الوطنية  ــع إلى آخر من خالل تعدد أس مجتم
ــي،  ــة، منها اإلداري، واملالي، والسياس ــكاالً مختلف وقد تتخذ أش

واالجتماعي، والقانوني، واالقتصادي، واالمني. 
ــلل، ويجعله غير قادر على  ــك كونه يصيب اجلهاز اإلداري بالش وذل

أداء املهام والواجبات التي نشأ من أجلها. 
ونظراً لألثار املدمرة التي تترتب عن الفساد االداري وخاصة في نطاق 
الوظيفة العامة وبالشكل الذي ينعكس على االدارة واملواطن من 
ــرة اخملتصة والتي تلقي بظاللها  ــالل اخلدمة املقدمة له من الدائ خ
ــاً الى الضرر بجميع  ــي للفرد البل تتعداها ايض على الواقع اخلدم

نواحي احلياة األخرى. 
ــاد الوظيفي فبعضها  ــار ظاهرة الفس ــباب انتش وقد تعددت اس
ــطة  ــى مختلف األنش ــزة اإلدارية عل ــيطرة األجه ــى س ــع إل يرج
ــم اإلداري والروتني  ــوء التنظي ــض يرجع إلى س ــة، والبع االقتصادي
ــطة  ــتحداث إجراءات مبس املعقد في اإلجراءات اإلدارية وعدم اس
ــوء اختيار األشخاص  في دوائر الدولة واتباع املركزية اإلدارية، او س
ــية هؤالء  ــغال املناصب القيادية مما يؤدي الى خش ــبني ألش املناس
ــار معاونيهم ونوابهم ممن هم  ــى مناصبهم مما يدفعهم الختي عل
ــيدفع هؤالء  ــم، وهذا حتماً س ــيطرة عليه ــاكلتهم للس على ش
ــؤدي الى اجلهل  ــتوى تفكيرهم مما ي ــب موظفني ممن هم مبس بجل
ــة والعمل  ــة الوظيفي ــذ القوانني واألنظم ــي تنفي ــر ف او التقصي
بالكيفية وفقاً للصالحيات الوظيفية الواسعة، اخملولة لهم وهذا 

كله على حساب املصلحة العامة. 
ــبة، التي  ــائل الرقابة واحملاس ــاً الى ضعف وس ــيؤدي حتم وهذا س
ــادي، ويكفي  ــالت أو املقابل امل ــني، بدافع اجملام ــق على املوظف تُطب
ــريعات متنح الرئيس اإلداري األعلى سلطة  العلم بأن غالبية التش
إحالة اخملالف إلى التحقيق، باإلضافة إلى سلطة حفظ التحقيق، 
وسلطة توقيع العقوبة الذي ال يتناسب مع اخملالفة او اجلرم اإلداري، 

بسبب مبدأ املشروعية اإلدارية «ال عقاب إداري بدون نص». 
وهذا حتماً سيؤدي الى رفع تقارير مغالطة للحقيقة الى املافوق أو 
حتى عدم تزويدها بتلك التقارير أصالً لتفادي أي إصالح مستقبلي. 
ــناد الوظائف احلكومية الى ذوي االختصاص  ــتوجب اس لذلك يس
ــال املناطة بهم والتي  ــق مؤهالتهم وخبراتهم مع األعم ممن تتواف
ستسهم إلى حد كبير على اجناح األجهزة اإلدارية في الدولة، واحلد 
ــكل تدريجي وانحدار أخالقيات الوظيفة  ــاد اإلداري بش من الفس
العامة، ويؤدي بالتالي إلى حتويل عمليات التخطيط مبجملها إلى 
ــل عملية التنمية  ــكلية ال قيمة لها، ويجع ــات هالمية وش عملي
ــاهم إلى حد كبير  ــة برمتها صورية وبال مضمون، كما ويس اإلداري
ــي للجهاز اإلداري، أمالً في  ــريعي أو مؤسس مبقاومة أي إصالح تش
ــن خالل قيام  ــا مفتوحة، وذلك م ــلل منه ــاء املنافذ التي يتس بق
الفاسدين في تلك األجهزة بإبقاء جهود التنظيم واإلصالح اإلداري 
ــيُحرف مبقاصد القرارات  ــة األدراج وحبراً على ورق. كونه س حبيس
ــب  ــة العامة، لتحقيق مكاس ــن املصلح ــداً بها ع ــة مبتع اإلداري
ــتخدام  ــراف الوظيفي في اس ــمى باالنح ــخصية، وهذا ما يس ش
ــي، ويوقع على من  ــاد الوظيف ــلطة، وهو وجه من اوجه الفس الس

يرتكبها عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات. 
ــريعية  ــلطتني التش ــل الس ــا من قب ــركا دائم ــاك حت ــرى ان هن ون
ــعي الدائم من اجل مكافحة الفساد  والتنفيذية والقضائية للس

الوظيفي بجميع اشكاله واساليبه. 
لذلك جند اليوم تشكيل جلنة دائمية للتحقيق في قضايا الفساد 
ــن التوجه  ــعة وهذا ضم ــات واس ــة وذات صالحي ــم الهام واجلرائ
ــوزراء والقائد العام للقوات  ــيد رئيس ال احلكومي الذي يقوده الس
املسلحة السيد مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد اإلداري 
ــيد وزير الداخلية  ــي. واصبحت هناك ثورة اداريه يقودها الس واملال
ــتفادة من حملة  ــان الغامني من خالل التوجه االداري في االس عثم
الشهادات العليا في ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية في مفاصل 
ــيادته في  الوزارة كافة وفقاً ملبدأ النزاهة واملهنية وكان لكلمة س
ــر املرور «بأننا نريد ان تكون وزارة الداخلية بيضاء» األثر الكبير  مؤمت

في نفوس اخليَّرِين.
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ــدور العدد الورقي  تهنئة لص
ــبورت   االول من جريدة( ان س
ــى  تعن ــي  الت   (IN SPORT
ــرأس  وي ــي  الرياض ــان  بالش
حتريرها الزميل العزيز( هشام 
كاطع الدلفي) ..كل التوفيق 
ــوع  املطب ــذا  له ــاح  والنج
ــة  اضاف ــيكون  س ــذي  ال
ــة الرياضية  نوعية للصحاف

العراقية
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البينــة الجديــدة / اِّـحامية ايمان 
رعد عبد اهللا الطائي

ــن خريجي كليات  ــم املئات م اعتص
القانون و لليوم الثامن على التوالي 
ــروعة  ــم املش ــة بحقوقه للمطالب
ــي دوائر  ــرص للتعيني ف في ايجاد ف
ــت التظاهرات  ــة حيث انطلق الدول
ــمت الى  ــة احملامني و انقس من نقاب
ــم االول تظاهر امام  ــمني القس قس
مدخل املنطقة اخلضراء في منطقة 
العالوي و التظاهرة الثانية امام وزارة 
ــر املعتصمون عن  ــث عب ــدل حي الع
اسفهم للتهميش الكبير من قبل 
ــني معتبرين  ــريحة احملام الدولة لش
ــون  القان ــعار  ــل ش ــة حتم الدول ان 
ــعار اما من  ــع فقط كش فوق اجلمي
ــون فهم  ــال القان ــون في مج يعمل
ــن البطالة و  ــون و يعانون م مهمش

ــم اصبح  ــي احملاك ــى عملهم ف حت
ــي لكون اغلب  ــمعة احملام يضر بس
ــات تتم عن طريق  القضايا و املرافع
ــني و الذين  ــة و املعقب العرضحاجلي
ــاب احملامي  ــن اتع ــون ٥٠ ٪م يتقاض
ــف  ــني تنص ــاك اي قوان ــد هن و ال جن
ــح تهميش اخلريجني  احملامني و أصب
ــماعه أو رؤيته  ــرا معتاداً ميكن س أم
ــهد  ــام احملاصصة الذي يش في نظ
ــن  ــة م ــداد هائل ــرج اع ــنويا تخ س
ــم يحملون اختصاصات  الطلبة وه
ــوق العمل  ــد لها فرصة في س ال جت
ــوه االقتصادي و غياب  بسبب التش
انعدام  و  ــتراتيجي  التخطيط االس
ــل أصحاب  ــن قب ــي م ــس الوطن احل
ــية جتد من  ــق بيئة دراس ــرار خلل الق
يلبي حاجتها و فق املنفعة املتبادلة 
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