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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 

ــيراً إلى صرف  ــرات املوازنة العامة للبالد للعام ٢٠٢٠، مش ــف مصدر نيابي ، ابرز فق كش
مكافأة نهاية اخلدمة ملنتسبي اجليش السابق، وتفعيل اجازة اخلمس سنوات للموظفني.  
ــات اخلدمية  ــام ٢٠٢٠ نصا على أن حتتفظ املؤسس ــة العامة لع ــال املصدر من املوازن وق
ــواغر حركة املالك لتثبيت العقود حسب االسبقية.واضاف أن املادة(٣٢  املمولة ذاتيا بش
ــي إنهاء عقده مقابل مكافأة  ــة تنص على أنه يحق للمتعاقد باجر يوم ــا) من املوازن ثاني
ــهر عن كل سنة خدمة.كما نصت املادة(٢١ ثالثا) من موازنة ٢٠٢٠،  مالية براتب ثالثة أش
ــذ احلدودية للمحافظات التي تتواجد فيها تلك املنافذ. تخصيص ٥٠٪ من ايرادات املناف

ــبي اجليش  ــأة نهاية اخلدمة ملنتس ــة، فنصت على صرف مكاف ــادة(٣٧) من املوازن ــا امل أم
ــب املصدر، أيضاً  ــابق على أن ال تتجاوز الدفعة الواحدة على (١٠) مليون دينار.وبحس الس
فقد نصت املادة (٤٦) من موازنة العام احلالي، على اطالق أوامر احتساب الشهادات أثناء 

اخلدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعالوات والترفيعات.

بغداد /

االثنني

  
ــدت ممثلة االمم املتحدة في العراق      اك
ــد، انها  ــخارت، امس االح جنني بالس
بحثت مع املرجع الديني االعلى السيد 
علي السيستاني موضوع االنتخابات 
ــح ملفات  ــي موعدها وفت ــا ف واجراؤه
ــخارت  ــت بالس ــاد الكبيرة.وقال الفس
ــي عقدته بعد لقائها  في مؤمتر صحف
املرجع االعلى علي السيستاني، اكدنا 
على حفظ سيادة البلد وعدم السماح 
ــة  ــرض هيب ــة وف ــالت اخلارجي بالتدخ
الدولة في هذا الشأن. واضافت حتدثت 
ــتاني في ثالثة امور  مع املرجع السيس
ــي موعدها  ــراء االنتخابات ف منها اج
ــادل جلميع  ــون منصف وع ــرر بقان املق
ــة الدولة وكف  ــط هيب ــراف وبس االط
السالح املنفلت وفتح ملفات الفساد 
الكبيرة في البلد حملاسبة الفاسدين، 
ــد ملنحدرات  ــزالق البل ــن ان ــذرة م مح
خطيرة اذا لم جترى االنتخابات املقبلة 

في ظل هذه الشروط.
نص ما دار بني 

السيد السيستاني وبالسخارت 
كامال ص (٨)

وفي الشأن السياسي أكد القيادي في 
الكردستاني ماجد  الدميقراطي  احلزب 
شنكالي ، ان العراق سيشهد انهيارا 
ــرة  ــون فت ــي غض ــا ف ــا ومالي اقتصادي

قصيرة.وقال شنكالي في تغريدة عبر 
ــة ٢٠٢٠ يقارب ال٨١  ــر عجز موازن تويت
ــتمر الوضع بهذه  ــون دينار، اذا اس ترلي
ــاراً  ــراق انهي ــهد الع ــورة فسيش الص

ــرة  ــون فت ــي غض ــا ف ــا ومالي اقتصادي
ــمية  ــاف، انه ال ميكن تس قصيرة.واض
القيام ببيع النفط واالقتراض لتسديد 
ــاز احلكومي،   ــب والنفقات باالجن الروات

وان االصالح يتطلب استئصال الفساد 
جذرياً وليس عالج مضاعفاته حتفظياً. 
ــدت جلنة العالقات  ومن جانب آخر أك
ــكيل وفد  اخلارجية، امس االحد، تش
ــوارد املائية  ــة وزير امل ــي برئاس تفاوض
ــيد احلمداني، حلسم ملف  مهدي رش
ــت مقررة  ــا وايران.وقال ــاه مع تركي املي
ــني إن وزارة  ــال عبد احلس ــة إقب اللجن
ــد  ــكيل وف ــا  بتش ــة أبلغتن اخلارجي
ــوارد املائية  ــة وزير امل ــي برئاس تفاوض
ــيد احلمداني، وبتوجيه من  مهدي رش
الكاظمي،  ــى  ــوزراء مصطف ال رئيس 
ــة مع  ــة تفاوضي ــد جلن ــن أجل عق م
دولتي ايران وتركيا، حلسم ملف املياه. 
ــعى  وأضافت أن الوفد التفاوضي يس
ــول جادة في  ــون هناك حل ــى أن تك إل
ــدم اقامة  ــتركة، وع اطالق املياه املش
املزيد من السدود، التي سببت بتحول 
ــراق إلى صحارى،  عدد من مناطق الع
ــر من املياه عن  ــال عن قطع الكثي فض
املناطق الزراعية.  وشددت على أهمية 
ــاح  الفريق التفاوضي  في حل هذه  جن
ــف العالقات  ــتخدام مل ــة، واس االزم
االقتصادية كوسيلة ضغط جتاه ايران 

وتركيا، حلسم ملف املياه املشتركة.

كتب اِّـحرر السياسي

@“äë¸a@—v‰€a@ø@Û‹«¸a@?ÌÜ€a@…uäΩa@Ô‘n‹m@pâbÇç˝i

َّـ الهدف

@Ÿ€@o8â@ÚÓ»uäΩa
Ô‡√b◊bÌ@Èÿ‹çbœ@’Ìä�€a

 * عبد الوهاب جبار
ــا في النجف  ــة الدينية العلي ــتبقى املرجعي    كانت وس
ــتظل  ــه التي يس ــراق وخيمت ــان الع ــام ام ــرف صم األش
ــيد  ــع الديني االعلى الس ــة املرج ــع وان حكم ــا اجلمي به
ــالكا امام كل من  ــتاني هي من ترسم الطريق س السيس
يريد خدمة العراق وشعبه والنهوض به ومنعه من االنزالق 
ــب ووصايا وتوجيهات  ــتعرض خط نحو اجملهول .. ومن يس
املرجعية طيلة السنوات الـ (١٧) املاضية سوف يتوقف امام 
حقيقة جوهرية تلك هي ان املرجعية لم تترك صغيرة وال 
ــرتها بوضوح ونبهت الى مخاطرها ونصحت  كبيرة اال اش
ــة البالد الى ضرورة اتباع سياسة واقعية تأخذ  كل ساس
ــروعة على  ــعب ومطالبه املش ــر االعتبار حقوق الش بنظ
ــا يريد االضرار  ــن يتغافل او يتجاهل امن ــل اجلد وان م محم
ــتقبل املرجع الديني االعلى السيد  ــعب .. امس اس بالش
ــرف ممثلة  ــتاني في النجف االش ــيني السيس علي احلس
ــخارت وقد  ــني العام لألمم املتحدة جينني هينس بالس االم

اكد سماحته على حزمة 
ــن النقاط املهمة  كبيرة م
ــا فتح  ــي املقدمة منه وف
الكبرى  ــاد  الفس ــات  ملف
ــت  ــالح املنفل ــع الس ومن
ــي  ف ــات  االنتخاب ــراء  واج
د وفق قانون  ــدّ موعدها احمل
عادل وشفاف وفرض هيبة 
ــالت  ــع التدخ ــة ومن الدول
اخلارجية وكذلك الكشف 

ــة واملعتدين  ــن والقوات االمني ــة وجرح املتظاهري عن قتل
ــف واالغتيال وامور  ــكات العامة واعمال اخلط على املمتل
اخرى اساسية كلها تصب في خانة بناء العراق ، ومن هنا 
فاننا نطالب السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن 
ــمتها املرجعية واكيد  يتحرك على هدى النقاط التي رس
ــم ياكاظمي  ــزم بها .. نع ــدداً اذا ما الت ــيكون مس انه س
ــذه املرجعية تصطف الى جانبك  ــر  بكل قوة وحزم فه س
ــوى ان تبدأ  ــك س ــق وما علي ــس الطري ــي تلم ــك ف وتعين
ــلبا  ــوف ينعكس س ــة بالبركة وال تتردد لن ذلك س واحلرك
ــتقبل العراق ومصير شعبه .. املرجعية الدينية  على مس
ــا على اجلرح من  ــا قالتها صريحة ووضعت اصبعه العلي
ــوب التصدي لها  ــرات من القضايا املطل خالل اثارة العش
ــعب يريد  ــال تتردّد ياكاظمي وتذكر ان الش ــزم وحزم .. ف بع
ــى رؤوس التريد لهذا  ــماع ضربات تقع مثل املطرقة عل س

العراق غير اخلراب والدمار والضياع!.

نطالب السيد رئيس 
الوزراء مصطفى 
الكاظمي بأن يتحرك 
على هدى النقاط التي 
رسمتها اِّـرجعية 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــار احلكيم ، أن من يقوى  ــر رئيس تيار الـحكمة الوطني عم    اعتب
ــم ، إن من يقوى  ــوى الالدولة.وقال احلكي ــة هو من ق ــف الدول بضع
بضعف الدولة هو من قوى الال دولة وكل من يقوى بقوة الدولة هو 

من قوى الدولة.وأضاف احلكيم ال للتطبيع العراقي مع اسرائيل.

  
أعلنت وزارة اخلارجية، امس األحد، تسلم العراق مساعدات طبية 
ــعودية.وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف  وقائية من الس
ــة الوقائية من  ــاعدات الطبي ــلّم ٥٫٧ طن من املس ــراق تس ، إن الع
ــات بفايروس  ــعودية. ويبلغ إجمالي اإلصاب ــة الس اململكة العربي
ــفاء ٢٢١٢٨٣،  ــوع حاالت الش ــراق ٢٨٦٧٧٨، ومجم ــا في الع كورون

وإجمالي الوفيات ٧٩٤١، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

 
ــتاني مبجلس النواب،  ــن النائب عن كتلة االحتاد الوطني الكردس أعل
شيروان ميرزا ، ان اقليم كردستان راض عن حصته في املوازنة املالية 
ــيروان ميرزا، إن  ــة النيابية، ش ــو اللجنة املالي ــام ٢٠٢٠.وقال عض لع
ــبة اقليم كردستان في املوازنة االحتادية للعام ٢٠٢٠ تبلغ ١٢٫٦٧،  نس
ــروع قانون  ــون دينار عراقي.واضاف ان مش ــي أكثر من ١٢ تريلي بحوال
ــواب، الفتا الى ان  ــى مجلس الن ــم تصل حلد االن ال ــة املالية ل املوازن
ــأن املوازنة اخلاصة  ــيعقد يوم االثنني اجتماعا بش مجلس الوزراء س

لعام ٢٠٢٠ ومن ثم يتم حتويل املشروع الى مجلس النواب.
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كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــالمة والصحة  ــة العليا للس ــرارات اللجن ق
ــمي  ــبة الدوام الرس ــي بان تكون نس القاض
ــا  ــس صائب ــع ٥٠٪ لي ــة بواق ــي الدول ملوظف
ويكرّس « الكسل الوظيفي» ويصيب حركة 
ــرراً  ــق ض ــلل ويلح ــمية بالش ــر الرس الدوائ

مبصالح املواطنني الذين تتعطل معامالتهم 
واشغالهم جراء ذلك . وترى «البينة اجلديدة» 
ــمي  ــة مطالبة باعادة الدوام الرس ان احلكوم
ــا بان  ــد لن ــد ان تأك ــا ( ١٠٠٪) بع ــى دوائره ال
ــواء اكان كليا ام جزئيا وان  هذا التعطيل س
املستفيد من هذا التعطيل شريحة واسعة 

ــالق»  ــتمر « اغ ــف ان يس ــع األس ــى م تتمن
ــنة .. ان من يريد  ــة على مدار الس دوائر الدول
ــعبه عليه ان يواصل حمالت  حماية ابناء ش
ــني  ــي ماب ــادة الوع ــة وزي ــادات الصحي االرش
ــر اليعدو ان  ــن دون ذلك فان االم املواطنني وم

يكون قشمرة!.

ــباب  ــائرون، امس األحد، أس ــدد حتالف س ح
ــواب إلى  ــات مجلس الن ــل عقد جلس تأجي
ــائرون في  ــعار آخر.وقال رئيس حتالف س إش
محافظة ديالى برهان املعموري ، إن مسألة 
ــواب إلى  ــات مجلس الن ــل عقد جلس تأجي

ــوم بعينه جاء  ــدد ي ــر دون أن يح ــعار آخ اش
ــة  الحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلس
ــة مثالً،  ــرار املوازن ــة وإق ــتثنائية ملناقش اس
ــذا ال يعني تعطيل عمل اجمللس  مؤكداً أن ه
ــاً. ــاته إطالق ــد جلس ــي عق ــاون ف الته أو 
ــو معلوم فإن  ــوري، أنه كما ه وأوضح املعم

ــواب ينص على  ــام الداخلي جمللس الن النظ
ــات خالل  ــن (٨) جلس ــا ال يقل ع ــق م حتقي
ــهر الواحد، مبينا أن طبيعة الدوام في  الش
ــهر إلى قسمني ،  ــم خالل الش اجمللس تقس
أسبوعني جلسات وأسبوعني لعمل اللجان 

البرملانية.
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ــراق ، عن  ــف الدولي في الع ــوات التحال ــت ق أعرب
ــد أهداف  ــات جوية ض ــذ ضرب ــتعدادها لتنفي اس
ــي في حال طلب منها ذلك،  تنظيم داعش اإلرهاب
ــيق مع  ــع حتركاتها تتم بالتنس ــة أن جمي مضيف
ــم قوات  ــال املتحدث باس ــة العراقية.وق احلكوم
ــف العقيد، واين ماروتو، في تصريح لـراديو  التحال
ــزم بهزمية تنظيم  ــف الدولي ملت ــوا، إن التحال س
ــاطاتهم،  ــع اإلرهابيني من القيام بنش داعش ومن

ــراق  ــي الع ــركاء ف ــم الش ــه بدع ــل التزام ويواص
ــنواصل تقدمي النصائح  ــوريا.وأضاف ماروتو س وس
ــات  ــادل املعلوم ــات، وتب ــط العملي ــول تخطي ح
ــن  ــب منا لش ــم الطل ــا يت ــتخبارية، وعندم االس
ضربات جوية، فإننا نقوم بذلك. لذلك نحن نعمل 
ــا تتم  ــع حتركاتن ــة، وجمي ــة العراقي ــع احلكوم م
ــدور الذي  ــرق ماروتو، إلى ال ــيق معها.وتط بالتنس
لعبته هجمات احلادي عشر من سبتمبر في تعزيز 

مشاركة اجملتمع الدولي في احلرب ضد اإلرهاب.
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ــس االحد، عن  ــتخبارات، ام ــت وكالة االس أعلن
ــاء القبض على اعالمي وكالة أعماق التابعة  الق
ــي محافظة كركوك. لتنظيم داعش االرهابي ف

ــتمرة  ــالل املتابعة املس ــة ، من خ ــت الوكال وقال
ــادر، القت  ــخير املص ــؤولية وتس ــع املس لقواط
مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات 
ــي وزارة الداخلية القبض  ــة ف ــرطة االحتادي الش
ــد اإلرهابيني في مركز محافظة كركوك  على أح
ــاب النتمائه  ــادة ٤ إره ــوب وفق أحكام امل واملطل
لعصابات داعش اإلرهابية، والذي عمل كأعالمي 

ــمى قاطع  ــات داعش اإلرهابية في مايس لعصاب
ــالل  خ ــن  م ــت،  كركوك.واضاف ــة  والي ــاض  الري
ــرف بانتمائه لتلك  التحقيقات األولية معه اعت
ــه منتجة  ــة وكانت مهمت ــات اإلجرامي العصاب
ــات اإلرهابية ضد  ــات اخلاصة بالعملي الفيديوه
القوات األمنية واملواطنني وبثها من خالل وكالة 
ــية، وهو من عائلة داعشية لدية  أعماق الداعش
ــذي مت تصفيتهم من  ــن اخوتة ووالدة وال اثنني م
قبل عصابات داعش بسب خالفات مالية، حيث 
ــاء إلكمال أوراقه  ــن أقواله واحالتة للقض مت تدوي

التحقيقية لينال جزاءه العادل.
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* الرئيس صالح لبالسخارت: االنتخابات املقبلة مصيرية. 
* العراق يبحث اجراء جتارب سريرية لعالج كورونا الصيني.

* اغالق مبنى ديوان محافظة الديوانية من قبل احملتجني.

* البصرة.. بدء الصفحة الرابعة لعمليات الوعد الصادق.

U√zzzzzez�z’\;◊zzezzÕ

وكاالت /

بغداد /

بغداد /



2 محليات

@Ò7j◊@ÖaÜ«a@›j‘néÌ@Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a@“äñfl
·:@oz‰fl@>€a@p˝ÌÏ‡n€a@¬bé”a@ÜÌÜén€@Âˆbiå€a@Âfl

بغداد / البينة الجديدة
ــالمي (مصرف  ــرف النهرين االس ــن مص اعل
ــداد كبيرة من  ــتقبال اع ــن اس حكومي) ع
ــالت التي  ــاط التموي ــديد اقس الزبائن لتس
ــرة املاضية من اجل  منحت لهم خالل الفت
ــتمرار  احملافظة على املال العام كذلك االس
ــة املنح اجلديدة من خالل املبالغ التي  بعملي
ــابقة  ــن التمويالت الس ــديدها م ــم تس يت
ــان ،ان» ادارة املصرف  ــي بي ــال املصرف ف .وق
ــع الفروع بضرورة التأكيد على  وجهت جمي
استحصال املبالغ املالية التي بذمة الزبائن 
من خالل التمويالت االسالمية التي منحت 

ــالء  ــال بالكف ــك االتص ــم وكذل ــابقا له س
ــتمرار عدم تسديد الزبون  «.واضاف ،ان  « اس
ــيضطر املصرف الى  للمبالغ التي بذمته س
ــتنادا الى  ــة اس ــراءات القانوني ــاذ االج اتخ
ــون احلكومية  ــل الدي ــون حتصي ــكام قان اح
ــنة ١٩٧٧ وقانون املصرف رقم ٩٥  رقم ٥٦ لس
ــواردة ضمن العقود  ــنة ٢٠١٢ والبنود ال لس
ــرف والزبون ،  ــني املص ــمية واملوقعة ب الرس
ــرف النهرين  ــا مص ــياق متصل دع ــي س وف
االسالمي (مصرف حكومي) موظفي وزارات 
ــات  ــركة الصناع ــة وش ــة والصح الداخلي
الكهربائية  املوّطنة رواتبهم لديه  ملراجعة 

فروعه واملنافذ التي حددها لتسلم رواتبهم 
لشهر اب.وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال 
ــع رواتب موظفي وزارات  احلكومي، إنه ”مت رف
ــات  ــركة الصناع ــة وش ــة والصح الداخلي
ــة رواتبهم لدى املصرف  الكهربائية  املوطن
ــلم رواتبهم عن  ــرض تس ــهر لغ ــذا الش له
طريق (بطاقة مصرف النهرين املاستر كارد)“.

واضاف البيان ،أن ”املصرف مستمر في تزويد 
ــا في احملافظات  ــه واملنافذ التي حدده فروع
ــاز عملية صرف الرواتب  باملبالغ الالزمة إلجن
ــي وزارات الداخلية  ــى موظف ــا عل وتوزيعه

والصحة وشركة الصناعات الكهربائية .

بغداد / البينة الجديدة
ــات النفطية  ــع املنتج ــركة توزي  دعت ش
ــة التموينية  ــي وزارة النفط وكالء احلص ف
ــة موقع  ــى مراجع ــرا ال ــداد حص ــي بغ ف
ــة الگيالني  ــداد في منطق ــأة توزيع بغ هي
ــة  الوقودي ــة  البطاق ــيمة  قس ــتالم  الس
اجلديدة.وقال وكيل مدير عام شركة توزيع 
ــركة اكملت  ــة ان الش ــات النفطي املنتج
ــيمة  ــا املركزية طباعة قس عبر مطابعه
ــتعدادا لفصل الشتاء  النفط االبيض اس
ــرع بعد االنتهاء  ــركة ستش مبينا ان الش

ــز املواطنني  ــائم بتجهي ــلم القس من تس
بالنفط االبيض، داعيا املواطنني الى اقتناء 
ــرة  هذه املادة عبر املنافذ التوزيعية املنتش
في بغداد واحملافظات وعبر الوكالء اجلوالني 
ــر هيأة  ــني مدي ــه ب ــن جهت ــن .م املعتمدي
ــركة ستكمل  توزيع بغداد ان مطابع الش
ــي االيام  ــة ف ــات الوقودي ــائم احملافظ قس
ــتدعو وكالء احلصة  ــة القادمة وس القليل
ــائل  ــتالمها عبر وس ــى اس ــة ال التمويني
االعالم والصفحة الرسمية للشركة على 

الفيس بوك حال اكتمالها.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة اتهامات  ــه وزارة التجارة حمل تواج
ــز مفردات  ــة جتهي ــبب قل ــرة، بس كبي
ــني في  ــة للمواطن ــة التمويني البطاق
ــم أن اجلميع يعلم  ــرة األخيرة. رغ الفت
ــبب أزمة  ــاك حتديات كبيرة بس أن هن
كورونا التي ضربت القطاع االقتصادي 
بجميع الدول بينها العراق، األمر الذي 
ــات  ــي التخصيص ــص ف ــبب بنق تس
ــارة،  التج ــوزارة  ل ــودة  املرص ــة  املالي
ــل جتهيز  ــد تقلي ــرة ال تتعم وأن األخي
املواطنني باملفردات كما يدعي البعض.

ــان لها،  ــارة، في بي ــدت وزارة التج وأك
ــاق التهم  ــاك من يتقصد إلص أن «هن
ــردات البطاقة  ــز مف ــدم جتهي بها لع
التموينية، وهو على دراية تامة ويدرك 
ــة حجم التخصيصات املرصودة  أن قل
للوزارة لهذا العام بسبب األزمة املالية 

ــبب  ــن أزمة كورونا هي الس الناجتة ع
ــتقرار عمليات  ــي وراء عدم اس احلقيق
ــة التموينية». ــز مفردات البطاق جتهي

وأضافت، أنها تأسف «ملا يورده البعض 
ــاءة للوزارة  ــن معلومات تهدف اإلس م

ــة نظام البطاقة  وجهودها في متابع
ــون أن اخملصص  ــة، وهم يدرك التمويني
ــذا التاريخ ال  ــد ه ــة حل ــذه البطاق له
ــهر أو شهرين  ــد حاجة ش يكفي لس
ــتثناء مادة  ــردات» باس من جميع املف

الطحني التي توزع بانتظام .وكشفت 
ــة لتنظيم  ــا أعدت «خط ــوزارة، أنه ال
ــة،  التمويني ــة  البطاق ــتراتيجية  اس
ــات، األولى: جتهيز  ــن ثالث أولوي تتضم
ــراء باآلجل  املفردات عبر التعاقد بالش
ــع وزارة املالية مبالغ هذه  وعلى أن تدف
ــدات، والثانية: توجيه البطاقة  التعاق
ــن  م ــتحقيها  مس ــى  إل ــة  التمويني
ــمولة بالرعاية  العوائل الفقيرة واملش
ــة  إمكاني ــة:  والثالث ــة،  االجتماعي
ــني وهذا األمر  ــوال إلى املواطن منح أم
ــبب  ــوال تس ــون األم ــدا ك ــب ج صع
ــاوز املبلغ  ــاق مليزانية الدولة ويتح إره
ــذا املوضوع في  ــيخصص له الذي س
ــة املالية  ــات كورونا واالزم ــل تداعي ظ
ــت،  ــارات ونصف».وبين ــغ ٤ ملي والبال
ــي جرت وجتري  ــا «الت أن كل تعاقداته
ــعيرة  هي مع املنتج الوطني ووفق تس

ــر ديواني من  ــادرة بأم ــا جلنة ص حتدده
ــة الوزراء متثل وزارات التخطيط  رئاس
ــعار حتدد على  واملالية والتجارة، واألس
ــة في  ــة العاملي ــعار البورص ــق أس وف
ــعار النقل من  ــا أس ــاف له لندن يض
ــعيرة التي ليس لها عالقة  جلنة التس
ــرة تنفيذ  ــارة وعلى األخي ــوزارة التج ب
ــي تصدرها  ــرارات الت ــات والق التوصي
التعاقد».ودعت  ــوع  اللجنة في موض
ــد من احلقيقة  ــوزارة، اجلميع «للتأك ال
ــت من  بأن التخصيصات املالية ليس
واجبات وزارة التجارة وهي تنتظر دائما 
التخصيص من قبل وزارة املالية وايضا 
ــة العامة للدولة  ما تنص عليه املوازن
والتي لم تقر لغاية اآلن، والذي تسبب 
ــرة منها  ــاكل كبي ــا مبش ــدم إقراره ع
عدم استقرار جتهيز مفردات البطاقة 

التموينية».
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بغداد / البينة الجديدة
ــدت وزارة الزراعة ان معدالت انتاج بيض املائدة في محافظة  أك
ــاريع بيض  ــويق مش ــكل الفت بعد تس ــة ارتفعت بش الديواني
ــون بيضة منذ مطلع  ــر من (١٢٦) ملي ــدة في احملافظة الكث املائ
عام ٢٠٢٠ والذي ساهم بشكل مباشر في سد حاجة األسواق 
ــكل كبير على البيض املستورد  احمللية بعدما كان االعتماد بش
من خارج البالد .فيما أكدت مديرية زراعة الديوانية بان احملافظة 
ــاريع املوجود في  ــالل املش ــاء الذاتي من خ ــت االكتف ــد حقق ق
ــتلزمات  احملافظة بدعم من وزارة الزراعة العراقية بتوفيرها مس
ــعار مدعومة والذي  ــالف والعالجات البيطرية وغيرها بأس االع
ــاريع .كما بينت  ــد كميات االنتاج في هذه املش ــاعد في تزاي س
ــن بيض  ــت (٢٧٢٣٧٤٠) م ــد انتج ــاريع  ق ــذه مش ــة ان ه املديري
التفقيس واكثر من (٨٦٨٥٦٠) دجاجة من فروج اللحم .حيث ان 
محافظة الديوانية أقامت عدد من مشاريع بيض املائدة وفروج 
ــة االرضية  ــام األقفاص والتربي ــق التربية بنظ ــم عن طري اللح
ــاهم بسد حاجة السوق احمللية  وبذلك حققت جناحا كبيرا س

من بيض املائدة وحلوم الدواجن وحتقيق االكتفاء الذاتي.
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــس املفوضي ــس مجل ــتقبل رئي إس
ــف  القائم باألعمال  ــيد جليل عدنان خل لالنتخابات الس
الفرنسي لدى العراقي السيد  جان نويل بونيو واملستشار 
ــس املاضي ١٠ / ٩ /  ــيدة كلويه بودرو يوم اخلمي الثاني الس
٢٠٢٠، لبحث جملة من االمور التي تتعلق بعمل املفوضية 
ــور مؤكداً  ــب رئيس اجمللس باحلض ــتُهل  اللقاء ترحي .وإس
ــق أواصر التعاون  ــرورة وأهمية هذا  اللقاء في توثي على ض
ــي العملية  ــا باع طويل ف ــا له ــترك كون دولة فرنس املش
ــتعدادات مفوضية  الدميقراطية .وتطرق رئيس اجمللس الس
ــة اجلديدة عاداً  ــات بهيكليتها االدارية التنظيمي االنتخاب
ــس  ــة مرتكزة على اس ــة لبناء دول ــة تأريخي ــا مرحل اياه
دميقراطية . واشار خالل اللقاء الى ضرورة  التعاون في دعم 
العملية االنتخابية من خالل فاعلية  املنظمات الدولية في 
ــيق مع  ــة والتوعية االنتخابية .  داعياً اياهم  للتنس الرقاب
ــية لتغطية االنتخابات  والضفاء  املنظات الدولية الفرنس
ــفافية على العمل االنتخابي. من جانب اخر  النزاهة والش
ــم العملية  ــتعداد بلده في دع ــم باالعمال اس ابدى القائ
ــر لالنتخابات  ــتياً في التحضي ــة فنياً ولوجس الدميقراطي
ــذا ما أكده   ــي حزيران ٢٠٢١، وه ــع إجراؤها ف ــة  املزم املقبل
ــالل زيارته  ــيد اميانويل ماكرون خ ــي الس ــس الفرنس الرئي
ــكره وامتنانه   ــراق .. وختاماً أعرب رئيس اجمللس عن ش للع
لهذه الزيارة املثمرة وابداء التعاون مع مفوضية االنتخابات 

كون تربط الدولتني عالقات ثقافية اجتماعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور عادل  ــؤون االجتماعي ــى وزير العمل والش التقـ
ــوم اخلميس  ــاء بال حدود ي ــداً من منظمة اطب ــي وف الركاب
ــانية املؤمل  ــة اإلنس ــاريع الطبي ــة املش ــي، ملناقش املاض
ــهر تشرين الثاني املقبل في محافظات:  تنفيذها خالل ش
ــب  ــالء ملعاجلة االمراض املزمنة وحس ــار واملثنى وكرب ذي ق
ــاً لوزير  ــات اجلنوبية.وقدمت املنظمة طلب ــة احملافظ حاج
العمل لترشيح اشخاص اكفاء للعمل كعقود مع املنظمة 
ــات الطبية  ــاب االختصاص ــة اصح ــا وخاص ــناد له كاس
ــع امكانية تقليص  ــات الوزارة م ــتعانة بقاعدة بيان واالس
ــتحقاتهم  ــع جميع مس ــة بعد دف ــات االداري االختصاص
ــه دعا وزير العمل  ــب قانون العمل العراقي. من جانب حس
ــتمرار بعملها ومنهجها  منظمة اطباء بال حدود الى االس
ــات الطبية باحملافظات  ــاني الرصني في تقدمي اخلدم اإلنس
ــبة الفقر فيها  ــي تعاني ارتفاع نس ــيما الت اجلنوبية الس

كاملثنى وذي قار والديوانية.

@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@�aÜœÎ@Ô‘n‹Ì@›‡»€a@äÌãÎ
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ــن كلية  ت م ــاس» تخرجّ ــد عب ــراء محم «زه
ــوب  احلاس ــم  ــم عل / قس ــات  للبن ــوم  العل
ــداد للعام  ــة الصباحية) جامعة بغ (الدراس
ــل على أي  ــم حتص ــي (٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٦) ل الدراس
ــنة ..  ــل رغم مرور اكثر من (١٥) س فرصة عم
ــة واحتياجات  ــية صعب وألن ظروفها املعيش
احلياة كثيرة فهي تناشد السيد رئيس الوزراء 
ــملها  ــرم بان يش ــي احملت ــى الكاظم مصطف
ــالل االيعاز بتوفير فرصة عمل  برعايته من خ
ــي وزارة التربية  ــم ف ــت التعيني يت ــا .. ولي له

ضمن اختصاصها.

ــب (عالء عبد اجلبار سبع) في الشرطة     املنتس
ــواء اخلامس ،  ــة / الل ــة الثاني ــة / الفرق االحتادي
يلتمس من معاليكم املوافقة على نقله الى اي 
ــاني وذلك  وحدة من وحدات القيادة لغرض انس
النه يعاني من مسألة خاصة اال وهي انه يوجد 
ــم توفى  ــان باجلنون احده ــوان مصاب ــه اخ لدي
ــن مواليد  ــد احلياة وهو م ــر مازال على قي واالخ
ــه عندما يكون  ــوق عقلي وان ــاب بع ١٩٩٢ ومص
ــا ، اذ انه  ــر طبيعية يكون عدواني ــي حالة غي ف

ضرب والدته على رأسها مما تسبب لها بارجتاج 
ــقيقته التي ضربها على  في الدماغ وكذلك ش
عينها مما ادى الى ضعف بصرها ، وكونه املعيل 
لعائلته يرجو من معاليكم املوافقة على نقله 
والنظر بوضعه اخلاص من جانب انساني خوفا 
ــل العائلة  ــون على قت ــدم اخيه اجملن ــن ان يق م
ــا ان اخيه املصاب  ــيطرة ، علم عندم يفقد الس
اليخشى احدا اال عالء الذي يستطيع السيطرة 

عليه. وجزاكم الباري خير اجلزاء.

ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a@Üˆb”Î@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@
منتسب يتطلع لعطفكم 

ثانوية العقيدة .. حافظوا عليها من الضياع

›ibi@≈œb™@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla@NN@ÒÜëb‰fl

ــالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..     الس
ــأنّ ثانوية  ــم ، ب ــروف لديك ــا هو مع كم
ــداد للبنات ،تقعان  ــدة ، وكليه بغ العقي
ــارة عن أرض  ــداد وكانت عب ــي قلب بغ ف
وهبها امللك فيصل (رحمه اهللا) جلمعية 
راهبات احملبة ،وقد متّ إنشاء مدرسة أهليه 
على قطعة األرض حتت مسمى مدرسة 
ــة  ــن ثم حتولت إلى مدرس ــات، وم الراهب
حكوميه في سبعينيات القرن ، لتصبح  
مجمعاً  يحتوى على اربع مدارس ، وهي 
ــات ،وثانوية  ــداد للبن ــة بغ ــة كلي ثانوي
ــه االبتدائيه ،  ــات ، ودجل ــدة للبن العقي
وروضة الشقائق ويضم اجملمع على اكثر 
ــه ،وبعد ان  ــن ٣٠٠٠ آالف طالب وطالب م
ــا ، قررت  ــنوي عليه ــم اإليجار إلس تراك
مديرية التربية في الرصافة الثانيه اخالء 
ــة العقيدة ،والتي هي  البناية من مدرس
ــهد  مبثابة موروث فكري وحضاري ،ومش
ــا العميق  ،  ــاهد بغداد ، وتراثه من مش
ــه ، عاش في  ــال وثقاف ــه اجي ــي هوي وه
ــادة ومثقفي  ــن ق ــرون م ــا الكثي ظالله
ــاء العراق ، وهي زها حديد النها متثل  وادب

ــا عمرانيا.. لذا ارجو ايصال صوتنا  معلم
ــوزراء الننا غير راغبني  ــى دولة رئيس ال ال
بتحويلها الى مول او الى مكان ترفيهي 
ــا رئيس الورزاء  ــو من دولتكم ي ..لذا نرج
ــا.. ودمتم فخرا  ــا وانصافن ــروا لن ان تنظ

للعراقيني جميعا.
لفيف من اولياء 

امور الطلبة والتالميذ

@ÜÓé‹€@Ôfl˝«¸a@knÿΩa@âbƒ„a@‚bflc
Ô‡√bÿ€a@Û–�ñfl@ıaâãÏ€a@èÓˆâ

ــريفة بنت  ــي طريق مرقد العلوية ش    يعان
ــل  ــة باب ــى محافظ ــط ال ــن (ع) الراب احلس
والبالغ طوله ( ٣) كيلو متر من وعورته كونه 
ــد اآلن وان املرقد  ــم يجر تبليطه حل ترابيا ول
ــا ، علما ان  ــل آالف العوائل يومي يزار من قب
ــدود ناحية ابي غرق ـ  املنطقة تقع ضمن ح
محافظة بابل وعليه فان االهالي يناشدون 
ــذا الطريق خدمة  ــاء ه ــة باكس ذوي العالق

للزائرين والصالح العام.

ــع)  ــري كاط ــد صب ــاع (ن.ع أوس محم ــوزارة الدف ــب ل    املنتس
ــناد الهندسيـ  عمليات بغداد  ــوب حاليا الى وحدة االس املنس
ــد الى والدته والذي  ــهداء الدرجة االولى ووحي وهو من ذوي الش
ــرم لتحقيق  ــاع ( جمعة عناد) الاحملت ــيد وزير الدف ــد الس يناش
ــاط «٨٣» كونه  ــالل دخوله يدورة الضب ــه وحلمه من خ طموح
ــية ولكن يصطدم بشرط العمر بفارق «٦»  خريج علوم سياس
ــهر فقط كونه من مواليد ١٦ / ١٢/ ١٩٩٣ وهو يأمل بعطف  اش
ــرط العمر  ــتثناءه من ش ــرم باس ــيد الوزير احملت ــوي من الس اب

وبحسب صالحيات السيد الوزير.

Z bœÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
È‡‹y@aÏ‘‘yÎ@kén‰Ωa@aàÁ@aÏ–ñ„a

البينة الجديدة / علي شريف
عقدت دائرة صحة محافظة بابل اجتماعا طارئا 
ــتعداد لزيارة أربعينية االمام احلسني عليه  لالس
السالم حضره مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور 
ــم اجلعفري واملعاون اإلداري الدكتور  محمد هاش
ــفيات وقطاعات  حيدر البيرماني ومدراء املستش
ــام الدائرة ذات  ــة واقس ــة الصحية األولي الرعاي
ــة احملافظة  ــرة صح ــام دائ ــال مديرع العالقة٠وق
ــة  الدكتور اجلعفري:لقد كرس االجتماع ملناقش
استعدادات الدائرة وكوادرها وامكانياتها املادية 
والبشرية الستقبال جموع زائري اربعينية االمام 
ــل اخلدمات  ــالم وتقدمي افض ــني عليه الس احلس
ــارئ  ط ألي  ــتعداد  واالس ــة  والوقائي ــة  العالجي
ــاك جوانب أخرى  ــار الى ان هن بهذا اجلانب٠ واش
ــة اإلمكانات  ــا تهيئة كاف ــق بالزيارة ومنه تتعل

ــلف التشغيلية لتوفير املوارد  املتاحة وإجناز الس
ــل مع  ــة والتعام ــة صحي ــكل مؤسس ــة ل املالي
ــو متاح ومراعاة وضع  اخلطة الصحية وفقا ملا ه
ــغالها بجائحة  الكوادر الطبية والصحية وانش
ــالل أيام الزيارة  ــة الفترة املاضية وخ كورونا طيل
ــيق مع املواكب  وتوفير االحتياج الدوائي والتنس
ــات  ــة عملي ــة وغرف ــر اخلدمي ــينية والدوائ احلس
ــف  ــذا املل ــة الدارة ه ــات األمني ــة واجله احملافظ
والتأكيد على اجلانب الوقائي االحترازي وتثقيف 
جموع الزائرين حول االلتزام بالتعليمات الصادرة 
من خلية االزمة ألجل زيارة آمنة ومطمئنة٠دعيا 
ــان خدمة  ــى اجلهود لضم ــن لبذل أقص احلاضري
ــني عليه السالم  صحية تليق بزائري االمام احلس
وتعكس صورة اخلدمة املقدمة في محافظة بابل 

خالل أيام الزيارة.

بغداد / البينة الجديدة
تابعت وزارة النقل/ الشركة العامة للنقل الدارة  
ــي العاصمة  ــرآب الكاظمية ف ــل اخلاص م النق
بغداد امس االول السبت ميدانيا  بعد مناشدات 
سائقي اخلطوط العاملة في  املرآب حلل معوقات 
ــوط ومن خالل اجلولة  ــاكل عمل تلك اخلط ومش
ــيد كرمي اجلابري :ان  ــركة الس بني مدير عام الش
ــبلي  ــر النقل  الكابنت ناصر  الش ــات وزي توجيه
ــات الدولة  تنص  على تكامل االدوار بني مؤسس
ــترك مع  ــن و تفعيل التعاون املش ــة املواط خلدم
ــرور وكافة الدوائر  ــة ومديريات امل االجهزة االمني
اخلدمية لتوحيد اجلهود وتقدمي خدمات متكاملة 
لزائرين العتبة الكاظمية املقدسة لكون تتمتع 

ــبل  ــة كبيرة ألهميتها كما بحث س بخصوصي
االرتقاء بالعمل وزيادة االيرادات وتقليل النفقات 
واإللتزام بالنظم والقوانني خدمةً للصالح العام 

مع ادارة املرآب.

C‚˝é€a@ÈÓ‹«D@¥éßa@‚bfl¸a@ÒâbÌå€@Ü»ném@NN@›ibi@Úzï @›ß@�bÓ„aÜÓfl@ÚÓ‡√bÿ€a@leäfl@›‡«@…ibnm@›‘‰€a
Ú‹flb»€a@¬Ï�®a@pbÓ€bÿëa
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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  

ــهم املتداولة وقيمتها  ــوق العراق لألوراق املالية، امس األحد، عن ارتفاع عدد األس    أعلن س
ــركات املتداولة أسهمها خالل  ــوق في تقرير ، إن عدد الش ــبوع املاضي.وقال الس خالل األس
ــوق الثانوي من  ــوق النظامي و٧ في الس ــركة منها ٣٧ في الس ــبوع املاضي بلغ ٤٦ ش األس
أصل ١٠٥ شركة مدرجة في السوق.وأضاف السوق، أن عدد األسهم املتداولة بلغت ٤٣٫٦١٧ 
ــبقه، بقيمة مالية بلغت ١٨٫٢٦٣  ــهم بارتفاع بلغ ٣١٣٪ قياسا باألسبوع الذي س مليار س
مليار دينار بارتفاع بلغ ٨٩٫٤٪ قياسا باألسبوع الذي سبقه حتققت من خالل ١٥٠٣ صفقة.

وأشار إلى، أن مؤشر األسعار املتداولة اغلق على ISX٦٠ على ٤٧٠٫٥٠ نقطة مسجالً ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٧٪ عن اغالقه في االسبوع الذي سبقه.وبلغ اسهم املشتراة من املستثمرين غير 
ــبوع املاضي ٧٨٦ مليون سهم بقيمة مالية بلغت ٥٦٣ مليون دينار في حني  العراقيني لألس
ــهم بقيمة مالية  ــتثمرين غير العراقيني ٨٩٤ مليون س ــهم املباعة من املس بلغ عدد االس

بلغت ٤٥٤ مليون دينار .

بغداد /
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ــواء  ــرة الل ــات البص ــد عملي ــن قائ أعل
ــدام مدنف، امس األحد،  الركن أكرم ص
ــن عمليات  ــة الرابعة م ــاح الصفح جن
ــيراً إلى اعتقال ٤٩  الوعد الصادق، مش

ــلحة وأعتدة.وقال  مطلوباً ومصادرة أس
ــزت في  ــس ترك ــات ام ــف إن عملي مدن
مناطق اجلنوب والغرب وشمال البصرة، 
ــس موفقة  ــى أن عمليات ام ــيراً إل مش
والنتائج إيجابية وقواتنا األمنية حتقق 

هدافها بالشكل املطلوب ضمن قاطع 
ــوات األمنية  ــؤولية.وأضاف، أن الق املس
ــال ٤٩  ــت من اعتق ــكرية متكن والعس
ــب مذكرات إلقاء القبض  مطلوباً حس
ــادق ليوم  ــد الص ــات الوع ــن عملي ضم

ــلحة  ــن مصادرة أس ــس، ومتكنت م ام
ــطة وأعتدة مختلفة األنواع في  متوس
مناطق الزبير وسفوان وشمال البصرة.
ــى أوامرنا  ــالً نؤكد عل ــع مدنف قائ وتاب
ــالح واحدة  ــرك قطعة س ــابقة بت الس

ــي كل بيت من النوع اخلفيف، مؤكداً  ف
ــا خالل عمليات الوعد الصادق من  متكن
فرض هيبة القانون وحصر السالح بيد 
ــوطاً كبيراً في إنهاء  الدولة وقطعنا ش

وحل النزاعات العشائرية.

ــة، امس  ــة النيابي ــة املالي ــت اللجن قال
ــرب من موازنة ٢٠٢٠ يدل  األحد، إن ما س
على وجود مشكالت بالعجز واالقتراض.

ــال كوجر، إن  ــة، جم ــر عضو اللجن وذك
ــمية من موازنة ٢٠٢٠ لم  النسخة الرس

ــرب منها  ــل الى البرملان بعد، وما س تص
يدل على أن املوازنة حتتوي على مشكالت 
ــز أو االقتراض،  ــي العج ــواء ف عديدة س
مشيرا إلى أن موازنة ٢٠٢٠ سيتم إقرارها 
ــي حتتوي  ــة ٢٠٢١ الت ــا متهيد ملوازن ألنه
على فرص عمل.وأضاف، أن احلكومة الى 

ــرض اخلارجي الذي  ــرض الق ــم تقت اآلن ل
صوت عليه البرملان والذي يقدر بخمسة 
مليارات وإمنا فقط استفادت من القرض 
ــد  ــدوق النق ــروط صن ــي، ألن ش الداخل
ــتطع احلكومة  ــية ولم تس الدولي قاس

احلصول على قرض إلى اآلن.

ــكل عجلة  ــن ضبط ٥٥ هي ــذ احلدودية، ع ــة املناف ــت هيئ اعلن
ــة ، انه مت  ــذ زرباطية.وذكرت الهيئ ــط في منف ــة للضواب مخالف
ــري ( خارج احلرم  ــه البحث والتح ــط خمس ناقالت في بواب ضب
ــي) بعد اجناز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك  الكمرك
ــيارات نوع بيجو اصفر اللون عائدة  زرباطية حتمل ٥٥ هيكل لس

ــيارات.واضافت انه بعد تدقيق املعامالت  ــركة العامة للس للش
ــي وصف  ــاك اختالف ف ــني ان هن ــة تب ــع البضاع ــة م الكمركي
ــيارات نوع سايبا  البضاعة حيث ذكر في العقد أنها هياكل س
ايراني واحململه هي هياكل سيارات نوع بيجو وهذا يعد مخالفه 
كمركية.واكدت الهيئة انه مت تنظم محضر ضبط بذلك واحيلت 

للجهات اخملتصه بغيه عرضها على القاضي اخملتص.
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ــة  املالي ــة  اللجن ــو  عض ــدّ  ع
النيابية، أحمد مظهر اجلبوري، 
ــفية وبال  ــة العامة تقش املوازن
ــاريع  ــدة أو مش ــات جدي تعيين
إن   ، ــال  ق ــتثمارية.اجلبوري  اس
ــارة عن غطاء  ــة ٢٠٢٠ عب موازن
ــهر  ــا مضى من األش ــي مل قانون
وهي عبارة عن موازنة تقشفية 
ــتثمارات،  االس ــن  ع ــدة  بعي
ــر،  مباش ــكل  بش ــغيلية  تش
ــابق  ــة وان االقتراض الس خاص
ــار  دين ــون  تريلي  ١٥ ــغ  البال
ــحبه،  ــذي قامت الدولة بس وال
ــني الرواتب. ــط لتأم ــت فق كان
ــط وجنوب  ــهدت مدن وس وش
ــرين األول  العراق، منذ بداية تش
ــاً  احتجاج ــرات  تظاه  ،٢٠١٩
ــبة البطالة  ــاع نس ــى ارتف عل
ــباب واخلريجني،  ــوف الش بصف
وانتشار الفساد في مؤسسات 
ــع اخلدمات. ــردي واق ــة، وت الدول

اجلبوري أوضح أنه حتى املوازنة 
املقبلة، هناك فقرات لالقتراض 
ــديد  ــي لتس ــي واخلارج الداخل
الرواتب، وبالتالي ال جديد فيها 
ــتثماري  ــداً عن االطار االس بعي
ــى أن وزير  ــت إل والتعيينات.ولف

املالية وخالل استضافة اللجنة 
ــوص موضوع  ــاب بخص له، أج
معها،  ــي  والتعاط ــات  التعيين
ــاك إرادة أقوى من  بالقول إن هن
الوزارة، معلناً بشكل واضح أن 
ــات كانت مرفوضة  كل التعيين
ــه، ومن قبل كادر الوزارة  من قبل
ــود تغطية  ــدم وج ــدم، لع املتق
ــت عليه  ــة، ولكنها فرض مالي

ــة بقرارات وتصويت  من احلكوم
ــس الوزراء.املوازنة املقبلة  مجل
فيها نفقات لتغطية املشاريع 
ــاريع  مش ــس  ولي ــتمرة،  املس
ــة  ــد أن الدول ــدة، وال يُعتق جدي
ــألة التعيينات  ــتمضي مبس س
ــبة  في ظل زيادة النفقات بنس
ــه مبوازنة  ــا كانت علي ٢٠٪ عم
عام ٢٠١٩، وفقاً للجبوري.يذكر 

ــخص قتلوا،  أن أكثر من ٦٠٠ ش
املتظاهرين  ــن  م االالف  وأصيب 
وأفراد األمن، خالل االحتجاجات 
ــي  ــراق، الت ــي الع ــعبية ف الش
ــرين  ــهر تش انطلقت مطلع ش
ــرات  عش ــم  بينه  ،٢٠١٩ األول 
ــوا  تعرض ــن  الذي ــطني  الناش
ــلحني  ــى يد مس ــال عل لالغتي

مجهولني.

بـغــداد /

  انتقدت النائبة عالية نصيف، امس االحد، طريقة اختيار أعضاء 
ــوم امللفات املهمة  ــث في الكويت الي ــد العراقي الذي يبح الوف
ــاء الوفد مت  ــى أن آلية اختيار أعض ــارت ال ــني البلدين، فيما اش ب
تفصيلها على مقاس الكويت.وقالت نصيف ، إن الوفد العراقي 
ــذي يبحث في الكويت اليوم امللفات املهمة بني البلدين يضم  ال
ــة وال بقضايا  ــت لديهم خبرة بالقوانني البحري ــخاصا ليس أش
ــخاصاً قليلي اخلبرة بالعمل الدبلوماسي،  ــيم احلدود، وأش ترس
ــور عبداهللا  ــليم خ ــخص الذي وقع على تس ــة إلى الش باإلضاف
للكويتيني، أما من ناحية اإلخالص للقضية والدفاع عن املصالح 
ــي تقييماً  ــو الذي يحكم ويعط ــارع العراقي ه ــة فالش الوطني
ــابقة منذ عهد  ــل لكافة الوفود الس ــذا الوفد فقط، ب ليس له
ــف ان امللفات املعلنة  ــيار زيباري ولغاية اليوم.وبينت نصي هوش
ــيبحثها الوفد بحسب ما مت ترويجه عبر وسائل اإلعالم  التي س
هي ترسيم احلدود البحرية وبالتأكيد الكويت هي املستفيد من 
ــح املنافذ البرية  ــيوافق عليه هذا الوفد، وفت ــيم الذي س الترس
ــككي وملف التعويضات  وهذا املوضوع قد يتضمن الربط الس
ــة الكويت على  ــد حكوم ــذي يعبر عن حق ــو امللف اخملزي ال وه
ــات النظام السابق. ــعب العراقي الذي الذنب له في سياس الش
ــه في إعطاء تعهدات  وأوضحت أن هذا الوفد فيما لو ورط نفس
على حساب السيادة العراقية سيفتح على وزارة اخلارجية باباً 
ــاملة  الميكن إغالقه إال بعد إجراء تغييرات جذرية وإصالحات ش
ــطحياً ويكون  ــون تفكير البعض س ــوزارة، ونأمل أن اليك ــي ال ف
مطمئناً، ألن قيمة االستفادة التي حصل عليها تكفيه ملا تبقى 
ــكل، إذ يوجد ادعاء عام  ــب بهذا الش من حياته، فاألمر ال يحس
ــياً جداً للشخص  ومحاكم وقانون عقوبات يتضمن عقاباً قاس

الذي يثبت تورطه بخيانة الوطن.

بغداد /

البصرة /

بغداد /

ــد، أن عدد اإلصابات بفايروس  ــدت وزارة الصحة، امس األح   أك
ــة من مجموع  ــني ٢٠- ٥٠ إصاب ــال يتراوح ب ــا بني األطف كورون
احلاالت املسجلة في البالد، مشيرةً إلى أن نسبة الوفيات التي 
يسببها الفايروس بني األطفال تقل عن ١٪.وقال مدير الصحة 
ــال أقل عرضة  ــاض عبد األمير، إن األطف ــة في الوزارة ري العام
ــاس، موضحاً أن  ــا ألنهم أقل اختالطاً مع الن ــة بكورون لإلصاب
ــني ٢٠- ٥٠ إصابة من مجموع  ــات بينهم يتراوح ب ــدد اإلصاب ع
ــبب لعب األطفال بالشوارع  ــجلة في البالد بس احلاالت املس
ــاب معظمهم  ــعبية، إذ قد يص ــق الش ــي املناط ــاً ف خصوص
ــراض خفيفة أو قد ال يصابون بأي أعراض على اإلطالق، وإن  بأع
ــار عبد األمير ، إلى أن عدد  ــرت عليهم تكون أقل حدة.وأش ظه
الوفيات التي يسببها الفايروس بني هذه الشريحة (األطفال) 
يقل عن ١٪، وقد حتدث الوفاة ألسباب عديدة منها وجود خلل 
ــكالت  ــمنة أو مرض الربو أو مش ــاز املناعي نتيجة الس باجله
ــن اضطرابات  ــة أو يعانون م ــوي والرئ ــل الكل بالقلب والفش
صحية أخرى.ودعا عبد األمير أولياء أمور الطلبة إلى االطمئنان 
ــون ألي أذى باإلصابة حني عودتهم إلى  ألن أطفالهم ال يتعرض
ــديدة والوفيات  ــاً أن حاالت املرض الش ــة، مبين مقاعد الدراس
ــل املناعي، فيما  ــبب قوة العام ــادرة احلدوث بني األطفال بس ن

شدد على ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية الشخصية.

ــأن  ــي، امس االحد، قرارات بش ــم العال ــدرت وزارة التعلي   اص
ــنان  ــة طب األس ــل طلب ــوازي ونق ــاة امل ــن قن ــني ضم املنقول
ــدر العبودي انه  ــم الوزارة حي ــدث باس ــال املتح والصيدلة.وق
ــية للطلبة املنقولني ضمن قناة  تقرر تخفيض األجور الدراس
التعليم احلكومي اخلاص الصباحي الدولي واعتماد معدل ٨٠ 
ــن خارج العراق الى  ــنان والصيدلة م ٪ لنقل طلبة طب األس
ــاف ان هذه القرارات  ــام األهلية املناظرة.واض الكليات واألقس
ــي والبحث العلمي  ــر التعليم العال ــذت بتوجيه من وزي اتخ
نبيل كاظم عبد الصاحب وبالتشاور مع هيأة الرأي لتسهيل 
ــض مبلغ اإلضافة  ــى املواطنني.وتابع ان تخفي ــراءات عل االج
ــر قناة التعليم  ــية للطلبة املنقولني عب ــى األجور الدراس عل
ــى عتبة النصف  ــاص الصباحي الدولي وصل ال احلكومي اخل
ــبة ١٥ ٪ بدال من ٣٠ ٪.واكد ان تسهيل تقسيط  لتكون النس
ــيكون عبر ثالث دفعات متتد الى ما قبل  ــية س األجور الدراس

موعد السنة الدراسية التالية حسب التقومي اجلامعي.

ــارة رئيس الوزراء  ــف عراقيون، امس األحد، على زي    علق حتال
ــب عن  ــتان.وقال النائ ــم كردس ــي إلقلي ــى الكاظم مصطف
ــارة الكاظمي إن  ــى زي ــاً عل ــرب، تعليق ــني ع التحالف، حس
ــوي، عبر  ــم حقيقي وق ــالة اطمئنان وتفاه ــد رس ــارة تع الزي
ــم واالماكن املهمة  ــارع في االقلي نزول رئيس الوزراء الى الش
ــوية إلنهاء اخلالفات واملنافذ املوضوعة  واالتفاق على آلية تس
ــار نتائج الزيارة  ــع عرب أن تأتي ثم ــى طاولة التفاهم.وتوق عل
ــكالت التي  ــي املرحلة املقبلة، حيث أن واحدة من أهم املش ف
تواجهنا هي مخيمات النزوح التي ينتشر بعضها في مناطق 
ــبه النهائي، على إغالق  اإلقليم، وجرى خالل الزيارة االتفاق ش
ــار إلى أن رواتب االقليم مرهونة  ملف مخيمات النازحني.وأش
باالتفاق الذي أبرم بشكل نهائي،  وسيطرة احلكومة االحتادية 
على املنافذ احلدودية، ورغم وجود خالفات بشأن قانون النفط 
والغاز إال أن ترجيحات التوافق بشأن متريره خالل الدورة احلالية 
ستسهم بتنظيم العالقة بني املركز واإلقليم في هذا اجملال.

 أعلنت إدارة منفذ إبراهيم اخلليل احلدودي، امس األحد، منع دخول 
أكثر من ٣٧٠٠ طن من املواد والسلع عبر املنفذ خالل شهر آب املاضي.

وقال إعالم املعبر في بيان نشرته وسائل اعالمية كردية ، انه خالل 
الفترة املمتدة من ١ آب ٢٠٢٠ وحتى ٣١ آب ٢٠٢٠، مت منع عبور ٣٧٦٤ 
طناً و٦٧٧ كلغم عبر املنفذ. واضافت ان تلك املواد اخملتلفة رُفضت 
ــت إعادة بعض  ــة في املعبر.ومت ــرات واللجان اخملتص ــن قبل اخملتب م
نع إدخالها فيما جرى إتالف البعض اآلخر خملالفتها  ــلع التي مُ الس
الضوابط التي وضعتها حكومة إقليم كردستان. وتنوعت السلع 
ــروبات ومستحضرات التجميل  بني املواد الطبية واألطعمة واملش

ومستلزمات البيطرة والزراعة والصناعة.
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بغداد /

ــعبي، امس  ــد الش ــات قاطع االنبار للحش ــادة عملي ــت قي اعلن
ــم (الفتح  ــكرية فجر أمس باس ــن انطالق عملية عس ــد، ع االح
ــة على صعيد  ــدد من االهداف املهم ــني) ملداهمة وتفتيش ع املب
ــم مصلح إن  ــد العمليات قاس ــال قائ ــة االنبار.وق ــن محافظ ام
ــتركت  ــة واش ــني انطلقت بـ(٨) محاور رئيس ــة الفتح املب عملي
ــعبي ( ١٣-١٧-١٨-١٩-٣٧) اضافة  ــد الش ــا (٥) ألوية من احلش فيه
ــعبي.واضاف مصلح  ــاندة في هيئة احلشد الش للمديريات الس
ــن اخلاليا  ــد فيها عدد م ــن التي يتواج ــة االماك ــدف العملي ان ه
ــتخبارية والتي نفذت مجموعة  ــطة بحسب التقارير االس النش
ــابقة في محافظة االنبار.واشار قائد  من العمليات في االيام الس
ــة جويآ من قبل طيران اجليش  ــات الى ان العملية مدعوم العملي
وتعد العملية مهمة ومباغته للعدو وستحقق االهداف املرسومة 
ــترك في  ــل الينا من مصادرنا.وتابع، تش ــق املعطيات التي تص وف
ــاندة لهيئة احلشد الشعبي وهي  العملية عدد من املديريات الس
ــالم ومعاجلة  ــتي واالع ــتخبارات واللوجس الطبابة واالمن واالس

الدروع والهندسة العسكرية وهندسة امليدان واالتصاالت.

–\Ö¬’]d;È⁄ÕÖ’\;ÿÊui’\;€¡Ä;◊p\;flŸ;Ø§1∏\;‡Ê›]Õ;Ñ\ÖÕˆ;‡]∏1’\;Ê¡ÅÁ;È⁄ÕÖ’\;‹˜¡ˆ\

;ÏË÷⁄¡;œ÷�Á;8¬ç’\;Åç¢\
;éËi hÂ;Ï⁄·\Å∏;Ñ]e›¯\;∫;Øe∏\;wi ’\

Ï⁄‚∏\;Ã\Å·ˆ\;flŸ;ÄÅ¡

بغداد /

بغداد /

االنبار /

دهوك /

بغداد /

بغداد /
ــس  ــي ، مجل ــالم الرقم ــز االع ــا مرك دع
ــون املبرمجني من اجل  ــواب القرار قان الن
ــي العراق.وقال  ــول الرقمي ف ــم التح دع
ــون  ــان ادراج قان ــى البرمل ــز ، ان عل املرك
ــدول أعماله  ــى ج ــني عل ــة املبرمج نقاب
ــي من  ــريعي احلال ــل التش ــالل الفص خ
ــهم في دعم التحول  اجل اقراره ومبا يس
ــى  ــز عل ــد املرك ــي البلد.وأك ــي ف الرقم
ــراع مجلس النواب باقرار هذا  اهمية إس
ــريحة  ــؤون ش القانون لكونه يهتم بش
ــن يعملون في  ــن املبرمجني مم ــرة م كبي
ــة  ــاص، باالضاف ــام و اخل ــني الع القطاع
ــة  ــيعزز عملي ــون س ــذا القان ــى ان ه ال
ــوب وتكنولوجيا  ــاء بقطاع احلاس االرتق
املعلومات في البلد، وبالتالي سيُسهم 
ــول البرمجية  ــة احلل ــر صناع ــي تطوي ف

والرقمية وانظمة احلكومة االلكترونية.
ــل هذه القوانني  ــدد املركز على ان مث وش
ــاهم في دعم التحول الرقمي في  ستس
ــب  ــتوى يتناس ــراق واالرتقاء به ملس الع
ــبح  ــى يس مع العصر احلالي الذي امس
ــاء الرقمنة والذكاء االصطناعي  في فض
ــات احلماية  ــات الضخمة و تقني والبيان
ــاهمة في ردع  ــة، فضال عن املس الرقمي
ــة وكل مايتعلق  ــات اإللكتروني االختراق
بالعوالم االفتراضية.وتابع انه في الوقت 
ــالم الرقمي  ــه مركز االع ــدرك في الذي يُ
ــى جدول  ــة عل ــة املدرج ــني املهم القوان
ــي مثل  ــواب العراق ــس الن ــال مجل اعم
ــة االحتادية  ــات، واحملكم ــون االنتخاب قان
ــا فانه يدعو اجمللس الى النظر في  وغيره
ــل اقراره، الفتا  ــذا القانون ايضا من اج ه
ــواب العراقي قد قام  ــى ان مجلس الن ال

ــون نقابة املبرمجني  بالقراءة األولى لقان
ــهر متوز من عام ٢٠١٩،  في يوم ٢٥ من ش
بعد تبني عدد من النواب ملسودة القانون 

املعدة من قبل اجمللس التأسيسي لنقابة 
املبرمجني العراقيني.وتابع املركز ان اليوم 
ــذي يوافق يوم ١٣  العاملي للمبرمجني ال

ايلول ( او ١٢ في السنة الكبيسة ) قد مت 
ــاره النه يوافق الرقم ٢٥٦ في ترتيب  اختي
أيام السنة، حيث لهذا الرقم خصوصيته 
في عالم البرمجة، و هو اعلى اس للرقم 
ــنة و اعلى  ٢ اقل قيمة من عدد أيام الس
ــاء املعلومات  ــر لبن ــه الصغر عنص قيم
ــوب (البايت)، وهو يوم معترف  في احلاس
ــن دول العالم.واكد ان  ــد م ــه في العدي ب
ــنوية  ــمية س ــذا اليوم هو عطلة رس ه
ــيا منذ عام  ــة باملبرمجني في روس خاص
ــي مختلف  ــني ف ــا ان املبرمج ٢٠٠٩، كم
ــذا اليوم  ــون به ــم يحتفل ــاء العال أنح
بطرق متنوعة، وان املبرمجني في العراق 
يشاركون بشكل فردي إلحياء هذا اليوم 
رقميا عبر منصات التواصل االجتماعي 
وهم يتطلعون الى اقرار القانون من قبل 

مجلس النواب العراقي.



قال املدرب عادل نعمة إن رحيل ناظم 
ــرة للكرة  ــارة كبي ــد خس ــاكر يع ش

العراقية والعربية.
ــات خاصة  ــي تصريح ــع نعمة ف وتاب

الرياضي  ــط  ــع الوس ــووورة: «فج لك
برحيل رمز كروي وجنم المع له حضوره 
وشخصيته في عالم املستديرة، ناظم 
شاكر إرث كروي بحد ذاته وغيابه ميثل 

ــدم العراقية  ــارة كبيرة لكرة الق خس
ــى من  ــاكر عان ــني أن ش والعربية».وب

إصابته بكورونا ومر مبراحل معقدة.
ــأن يتجاوز  ــي النفس ب ــا منن وزاد: «كن

ــه الرحيل  ــدر اختار ل ــة لكن الق األزم
ــر اهللا، وتواجدي  ــون بأم ــن مؤمن ونح
ــو واجب  ــان الراحل ه ــييع جثم لتش
ــاني قبل أن يكون واجبا  أخالقي وإنس

رياضيا».
ــل  ــاكر ميث ــم ش ــى أن ناظ إل ــار  وأش
ــى اجلميع أن  ــطورة كروية يعز عل أس

يشيعوه ملثواه األخير.

ــعادته  ــربَ احتاد املصارعة عن س أع
بقرار خلية االزمة اخلاص بالسماح 
ــة مع  الرياضي ــطة  االنش ــاودة  مبع
مراعاة تعليمات الصحة والسالمة، 
ــى اعداد جيد   ــعيه ال بينما اكد س
ــاركاتهم  مش ــالل  خ ــه  ملصارعي
ــة  املؤهل ــوالت  البط ــي  ف ــة  املقبل

الوملبياد طوكيو ٢٠٢١ .
ــعالن عبد  ــاد ش ــس االحت ــال رئي وق
الكاظم في تصريح  سنضع خطة 
ــرة والرومانية،  ــي احل ــا ف ملصارعين
ــورة الئقة  ــم بص ــل اعداده من اج
ــي  ــوالت الت ــي البط ــاركة ف للمش
ــاد الدولي للعبة خالل  حددها االحت
ــون  وكان ــي  الثان ــرين  تش ــهري  ش
ــني واملؤهلة الى اوملبياد  االول املقبل

طوكيو
. ٢٠٢١

واضاف: بالرغم من صعوبة احلصول 
ــي هاتني  ــة ف ــز متقدم ــى مراك عل
البطولتني لتواجد افضل مصارعي 

العالم من الدول املتقدمة باللعبة، 
ــن  ــي هذي ــا ف ــرد تواجدن اال ان مج
ــراق بطاقتني  ــيمنح الع احملفلني س

ــي اوملبياد  ــاركة ف مجانيتني للمش
ــة احداهما في احلرة  طوكيو املقبل

واالخرى في الرومانية.

ــر  ــى تطوي ــاده ال ــعي احت ــد  س واك
ــة ولكن حتديات  ــة العراقي املصارع
ــن بلوغ هذا الهدف،  كبيرة متنعه م

ــة  اخملصص ــوال  االم ــة  قل ــا  منه
ــؤدي بالتالي الى قلة  ــة، ماي للرياض
الضروري  ــكاك  واالحت ــاركات  املش
ــا  لهم ــاف  يض ــة،  اللعب ــال  بابط
ــي عطلت كل  ــا الت ــة كورون جائح

مفاصل  احلياة. 
ــم: ان مصارعينا وبعد  ــع كاظ وتاب
ــف االجبارية وابتعادهم  فترة التوق
ــة، فانهم  ــات الفعلي ــن املنافس ع
بحاجة الى اعداد جديد عام وخاص 
ــهر وايضا  ــتمر ما بني ٢ – ٣ اش يس
ــرف عن  ــة للتع ــزاالت قوي خوض ن
ــي، الفتا  ــي والبدن ــتواهم الفن مس
ــة املصارعة اخلاصة في  الى ان قاع
ــتكون  الدولي س ــعب  مجمع الش
ــات  التدريب ــتقبال  الس ــزة  جاه
ــطة  املقبلة، وهي تضم اربعة ابس
ــخصا،  ــع لـ ٢٥٠ ش ــات تس ومدرج
ــار احلضور (  فضال عن مقصورة كب
ــع مطعماً كبيراً  VIP )، ويضم اجملم
ــاحة ٤٠٠ م٢، مؤكدا امكانية  مبس
استضافة البطوالت والفرق من دون 

احلاجة الى حجز للفنادق.

كربالء / عبد االمري الكرعاوي 

ــني حراس  ــن افضل املدرب واحد م
ــرف  ــي العراق والذي اش ــى ف املرم
ــن االندية  ــب الكثير م ــى تدري عل
العراقية وخرج العديد من حراس 
املرمى االبطال حيث حقق االكثير 
ــهدت له االندية  من االجنازات وش
ــرة القدم  ــة خالل دوري ك العراقي
ــاب على  ــل هذا املدرب الش وحص
ــارس مرمى مع  ــدرب ح ــل م افض
ــم يدخل اي  ــادي النجف حيث ل ن
ــر  هدف في مرماه خالل احد عش
ــد  ــاب حام ــنت الش ــاراة الكاب مب
ــي داره بلقاء  ــاه ف ــم التقين كاظ
ــا ليحدثنا عن  قصير عبر جريدتن

حياته التدريبية حلراسة املرمى.
• س/ نبذة عن حياتك التدريبية ؟

ــع فريق  ــة م ــي التدريبي • ج/ بدايت
ــام ١٩٩٥-١٩٩٦  ــروي ع كربالء الك
ــام ١٩٩٩-٢٠٠٠ وبعدها  ــة ع ولغاي
ــادي النجف والتي  ــت مع ن اصبح
ــل في  ــة حتوي ــي نقط ــا ه اعتبره
ــاركت  ــي التدريبية حيث ش حيات

ــيا  مع النجف في دوري ابطال اس
ــم  ــت النجف ملدة اربع مواس ودرب

ثم انتقلت الى نادي دهوك.
• س/ ما هي اجنازاتك ؟

ــت الكثير من االجنازات  • ج/ حقق
ــة واهمها مع نادي النجف  الكروي
ــت على افضل مدرب  والذي حصل
حلراسة املرمى لعدم دخول اهداف 
في مرمانا خالل احد عشر مباراة.

• س/ متى احترفت ؟ وهل حصلت 
على شيء من االحتراف؟

• ج/ نعم احترفت مع نادي الرفاع 
البحريني املشارك في دوري ابطال 
ــم ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وكان  اخلليج موس
ــبعة العبني من املنتخب  يضم س
ــي  ــا محطت وام االول  ــي  البحرين
ــة االحترافية مع نادي املبرة  الثاني
ــرز كأس لبنان  ــي الذي اح اللبنان
ــة ثالثة كانت مع نادي  ولي محط
ــاركت معه  ــي وش ــا العمان منج
ــيوي واما  ــاد االس ــي كاس االحت ف
محطتي الرابعة مع نادي الشباب 
ــراس مرمى  ــي وقدمت ح البحرين
ــى)  ــم (علي عيس ــن منه متميزي

ــى منتخب  ــتدعائه ال الذي مت اس
البحرين االول.

ــة العراقية  ــي االندي ــن ه • س/ م
التي دربتها ؟

• ج/ دربت كربالء والنجف ودهوك 
ــط  ــط ونف ــان والنف ــط ميس ونف
ــم  موس ــل  افض وكان  ــط  الوس
ــث  ــف حي ــادي النج ــع ن ــي م عل
ــرة معه  ــازات الكبي ــت االجن حقق
ــى متميزين  ــراس مرم ــت ح وقدم

ــد عبد الزهرة وخالد  أمثال ( محم
ــدير  ــادي جابر وقائد س عطيه وه
ــى املنتخب  ــن حراس مرم ) أما ع
ــام ٢٠٠٤ دربت حراس  ــي ع الوطن
ــع  ــي م ــئني العراق ــى الناش مرم
ــاركنا  ــور صالح راضي وش الدكت
ــيا للناشئني في  في تصفيات اس
ــعودية وتغلبنا على االمارات  الس
ــعودية وتأهلنا الى نهائيات  والس
ــان  الياب ــي  ف ــئني  للناش ــيا  اس

ــرنا في الدوري الثماني امام  وخس
ايران ومتت مشاركتي مع منتخب 
ــباب العراق في نهائيات كأس  ش
ــع الكابنت  ــا م ــي تركي ــم ف العال
ــا  حققن ــث  حي ــاكر  ش ــم  حكي
ــج االيجابية واحرزنا  افضل النتائ
ــع ف البطولة وكذلك  ــز الراب املرك
متت مشاركتي مع منتخب شباب 
العراق في تصفيات اسيا للشباب 
عام ٢٠١٥-٢٠١٦ في طاجاكستان 
ــى اجملموعة  ــا املركز االول عل وارزن
ــيا في  ــى نهائيات اس ــا ال وتأهلن

البحرين.
ــتوى حراس  ــف ترى مس • س/ كي

املرمى في العراق؟
ــي  ف ــح  واض ــذب  تذب ــاك  هن •ج/ 
ــراق وجلميع  ــراس الع ــتوى ح مس
الغير  ــروف  الظ ــبب  ــراس بس احل
ــا الرياضة  ــذي متر به ــة ال طبيعي
دوري  ــد  يوج ال  ــث  حي ــة  العراقي
منظم وعدم املشاركات اخلارجية 
باإلضافة الى النوعيات التدريبية 
ــراس وخاصة  ــها احل ــي ميارس الت
ــث تختلف  ــب حي ــراس املنتخ ح

ــى  ــؤدي ال ــذا ي ــر وه ــكل كبي بش
ــى  املرم ــراس  ح ــتقرار  اس ــدم  ع
ــات اعالمية  وهناك وجود ضغوط
ــؤدي الى  ــي كلها ت ــر ه واجلماهي
ــراس مع  ــتوى احل ــاض مس انخف
تذبذب مستوياتهم حيث نادراً ما 
نشاهد ان هناك حارس مرمى في 
ــالث او اربع  ــتوى ثابت خالل ث مس
مباريات وفي سؤال اخير جلريدتنا 
هل يوجد هناك حراس مرمى لهم 
ــراق قال  ــر في الع ــتقبل كبي مس
ــم هناك حراس  الكابنت حامد نع
ــم (احلارس  ــى متميزين ابرزه مرم
ــد طالب وجالل  ــني وفه علي ياس
حسن ومصطفى سعدون واحمد 
ــؤالء هم  ــي كاظم) ه ــل وعل باس
ــراس املتميزين في  ــن احل نحبة م
ــي وفي ختام اللقاء  الدوري العراق
ــتاذ ناجح  ــى االس ــكره ال قدم ش
حمود واالستاذ عبد الغني شهد 
ــاكر والشكر  واالستاذ حكيم ش
اجلزيل الى الصحفي اخملضرم عبد 
االمير الكرعاوي وكل كادر جريدة 

البينة اجلديدة.
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أرسل االحتاد الدولي لكرة القدم برقية 
ــة التطبيعية التي  ــى اللجن تعزية إل
ــل التعازي  ــاد العراقي حتم ــر االحت تدي
ــابق  الس ــم  النج ــل  لرحي ــاة  واملواس
ــاكر.  وجاء في البرقية االحتاد  ناظم ش
الدولي: «FIFA يتقدم بخالص التعازي 
وأصدقاء  ــة  ولعائل العراقي  ــعب  للش
ــاكر  ــابق ناظم ش النجم الدولي الس

ــنة  مر ٦٢ س ــه املنية عن عُ ــذي وافت ال
بعد صراع مع املرض».

ــا  ــا ومدرب ــد كان العب ــع: «الفقي وتاب
ــي كأس العالم  وأحد جنوم املنتخب ف

.«١٩٨٦
وتوفي ناظم شاكر جنم الكرة العراقية 
ــة، بعد  ــاء أمس اجلمع ــابق، مس الس
ــتمر ملا  ــروس كورونا، اس صراع مع في

يقارب من شهر كامل.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

أجنبت الكرة العراقية الكثير من املواهب، التي تسيدت 
ــجت خطواتها بازهى  ــة والقارية ونس ــب العربي املالع
ــاق  صورة كانت على الدوام محط اعجاب وتقدير عش
ــت على تفوقها في  ــتديرة في كل مكان، وحافظ املس
ــن مضي عقود على اعتزالها اللعب  الذاكرة، بالرغم م
ــة كورونا الى رحيل العديد من جنوم العصر  وأدت جائح
ــر املنتخبات  ــاع وصق ــرة الدف ــم صخ ــي آخره الذهب

الوطنية والعسكرية الكابنت ناظم شاكر رحمة
اهللا عليه .

ــيطرة  ــهودة وجدار صلد وس ــارع وفدائية مش ــول ف ط
ــتطيل  ــاحات املوكلة له في املس ــى املس ــة عل واضح
ــاندة الهجوم، السيما  االخضر وتدخل ايجابي في مس
في الركالت الثابتة ومن زاويتي امللعب اربكت حسابات 
ــع اخلطط  ــم لوض ــني ودفعته ــني العاملي ــهر املدرب اش
الكفيلة باحلد من تواجده ومشاركته في التشكيلة .

ــكلون اجلدار املنيع  ــن افذاذ كرتنا يش كتلة ضخمة م
ــماء، لن  ــه اخطر الهجمات واالس ــي تتحطم امام الت
ــال وخليل عالوي  ــان درج ــك املرحلة عدن ــرر في تل تتك
ــم وجمال علي وناظم شاكر وغامن عريبي  وباسم قاس
ومعد ابراهيم وسمير شاكر والكتيبة املقاتلة االخرى 
ــيك في  في جيل انتزع بطاقة الوصول ملونديال املكس
ــاكر عالمة فارقة  ــام ١٩٨٦ بجدارة، وبقي الصقر ش الع

في تاريخ
اللعبة .

ــم يعقوب في  ــي املرعب جاس ــير املهاجم الكويت يش
ــن واالزرق في  ــود الرافدي ــاءات اس ــتذكاراته عن لق اس
ــبعينيات والثمانينيات الى انهم كانوا يحسبون  الس
ــل نواياهم في  ــاب، ألبي فهد وكثيرا ما تفش الف حس
ــرات درس طريقة ال  ــدى امل ــه، وفي اح ــن حتركات ــد م احل
ــا بدقة من اجل  ــم خطواته ــر على ذهن احد رس تخط
ــاكر متهد  طرد ابرز العبينا في منطقة الدفاع ناظم ش

الفوز لهم في املباراة .
يقول يعقوب انه استعان بحذاء رياضي خاص قاعدته 
ــر بني املنتخبني  ــامير طويلة في اللقاء املثي تضم مس
ــع الكابنت ناظم  ــتركة م وقفز الى االعلى في كرة مش
واغرز مساميره في قدم العبنا، الذي واجه تلك الصدمة 
ــريعة بيده اليمنى سقط على اثرها الالعب  بضربة س
الكويتي واخرج احلكم بطاقة حمراء مهد لها املرعب، 
ــد ان عجزت  ــا من املباراة بع ــد صخرة دفاعن لكي يبع

احللول االخرى من التنفيذ .
ــداف احمد  ــبقه اله ــون تباعا، فقد س ــوم يرحل النج
ــب العراقية  ــي هادي ومهندس املالع راضي وزميله عل
ــاب القوى ورفع  ــرى في الع ــماء اخ ــد اهللا عويز واس عب
االثقال والفنون القتالية وغيرها بسبب جائحة كورونا 
ــني  ــابق علي حس وضمت كوكبة الراحلني في زمن س
شهاب وناطق هاشم واخرين وبذلك فقدت التشكيلة 
ــيك ٤ العبني  ــي مونديال املكس ــاركة ف الوطنية املش
ــى   ــني ال تنس ــو فهد، الذي ترك حملبيه نياش ــم اب اخره

رحمه اهللا .

غزال
 َّـ شبك

{ اِّـصارعة } يجهز أبطاله للتصفيات اِّـؤهلة لالوِّـبياد

حققت افضل االنجازات مع نادي النجف بتدريب حراس اِّـرمى
حامد كاظم : مدرب حراس اِّـرمى العراقي هو صاحب اكرب انجاز 

حيث لم يدخل اي هدف خالل احد عشر مباراة

\
ــرف  املش ــي  التدريب ــاز  اجله ــرعَ  ش
ــرطة بتحليل  ــادي الش ــى كرة ن عل
ــاليب لعب اندية مجموعته في  أس
دوري أبطال آسيا لفرق غربي القارة، 
ــتنطلق اليوم االثنني ولغاية  التي س
ــرين من الشهر احلالي  الرابع والعش
ــع في قطر  ــتقام بنظام التجم وس
ــتقالل طهران  ــب اندية اس الى جان
ــي وأهلي  ــدة اإلمارات ــي والوح اإليران

جدة السعودي.
ــهد  وقال املدير الفني عبد الغني ش
ــه ” الصباح  ــص ب ــح خ ــي تصري ف
ــرنا حتليل القدرات  الرياضي“: ” باش
ــة والقدرات  ــة والفوارق الفني الذاتي
ــة لفرق مجموعتنا، وقد بدأنا  البدني
ــن  ــعودي الذي ــي الس ــي األهل بالعب
ــع التركيز  ــنقابله في اول لقاء م س
ــة جملموعة من  ــى األدوار اخلططي عل
ــه باالعتماد  ــاليب لعب ــه وأس العبي
ــى البيانات الرقمية واإلحصاءات  عل

ــاهدة  ومش ــة  املتراكم ــة  الكمي
ــدوري  ــه في ال ــرة ل ــات األخي املباري
ــاط القوة  ــح نق ــعودي، لتوضي الس

والضعف“. 
ــة  ــة األندي ــل بقي ــاف ان ” حتلي وأض
ــرات الذهنية  ــم املؤش ــمل تقيي ش
والبدنية، عالوة على دراسة اجلوانب 
ــي قدرة  ــي تتمثل ف ــة، الت اخلططي
ــغل وتفعيل مركزه  الالعب على ش
ــبة  ــول املناس ــع احلل ــن اجل وض م
ــرات الهجومية  والتوقف عند املؤش
ــب العبي  ــن اجل تدري ــة م والدفاعي
ــب  ــط األنس ــى اخلط ــرطة عل الش
ــرة الزمنية  ــالل الفت ــا خ ملواجهته
ــكر التدريبي،  ــن املعس ــة م املتبقي
ــعودي ميتاز  ــيما ان الفريق الس الس
ــدة، إضافة الى  ــدرة تهديفية جي بق
ــط فعال، في املقابل لديه  خط وس
العديد من الهفوات الدفاعية وسوء 
ــددة من  ــي مناطق مح ــم ف التنظي

امللعب“.

شهد يشرع بتحليل أساليب لعب فرق 
مجموعته اآلسيوية

ــوى محمد  ــباب ورياضة نين ــر ش ــنَ مدي أعل
ــاء ملعب  ــتئناف العمل بانش ــالم، اس الس

املوصل االوملبي سعة ٣٠ الف متفرج. 
ــوادر  إن“الك ــح  تصري ــي  ف ــالم  الس ــال  وق
ــركتي  ــية والفنية وبالتعاون مع ش الهندس
ــرعت  ش ــيتني  الهندس ــاء  والعط ــة  الروع
باعمالها النشاء ملعب أوملبي سعة ٣٠ الف 

متفرج داخل امين املوصل“.
ــالم ان“امللعب االوملبي هو صرح  واضاف الس
ــى املالعب الرياضية  ــي جديد يضاف ال رياض
ــل  ــل، والج ــة املوص ــل مدين ــدة داخ املتواج
انتعاش احلركة الرياضية في املدينة“، مبينا 
ــب خصصت من  ــاء هذا امللع ان“مبالغ انش
ــدة اجناز ال  ــار محافظة نينوى ومب مبالغ اعم

تقل عن تسعة اشهر.
ــار الى ان مدينة املوصل تشهد منذ فترة  يش
ــآت  ــى التحتية للمنش ــار للبن ــة اعم حمل
ــا  ــيما انه ــة، الس ــل احملافظ ــة داخ الرياضي
تعرضت للتخريب والتدمير من قبل عصابات 
ــياق آخر احتضنت  ــش االرهابية. وفي س داع

مديرية شباب ورياضة نينوى، فعاليات املؤمتر 
املركزي االول ألكادمييات احملافظة بكرة القدم 
بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة الدكتور 
جنم عبد مطشر ومنهل محمد مدير املديرية 
ــس احتاد أكادمييات نينوى  ومحمد فتحي رئي
ــاء االكادمييات الكروية  وأعضاء االحتاد ورؤس
ــة داخل وخارج  ــر من ٣٠ أكادميي البالغة أكث

محافظة نينوى.
ــأن واقع  ــة هادفة بش وتضمن املؤمتر مناقش
العمل في االكادمييات وسبل االرتقاء بالواقع 
ــروي فيها والعمل على تطوير  الرياضي والك
ــة  والفني ــبابية  والش ــة  الرياضي ــدرات  الق
ــة وبناء قاعدة  ــات العمرية في احملافظ للفئ
ــبل  رياضية كروية متميزة، ومت ايضا بحث س
ــباب واحتضان الرياضيني من  دعم وزارة الش
مختلف الفئات العمرية واعتماد االكادمييات 
ــات والصعوبات  ــميا وحل جميع املعوق رس
ــاد أكادمييات  ــني في احت ــه العامل التي تواج

نينوى.
ــركة االيرانية  وعلى صعيد اخر تعهدت الش
ــليمه  ــزوراء باكماله وتس ــذة مللعب ال املنف

نهاية كانون الثاني من العام اجلديد.

اِّـباشرة بإنشاء ملعب اِّـوصل األوِّـبي

عادل نعمة: رحيل ناظم شاكر خسارة للكرة العربية
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5 بانوراما 

ــي اإلصابة مبعظم  ــي ف ــبب الرئيس هما الس
حاالت القرحة املعدة واإلثني عشر مع العلم 
ــا  ــط وجوده ــريء يرتب ــفل امل ــة أس أن القرح
بوجود ارجتاع حلمض املعدة إلى املريء. يصاب 
بالقرحة الهضمية ماليني األشخاص سنوياً، 
ــا يقارب ٤  ــات أنه يصاب م ــير االحصائي وتش
ــنوياً في الواليات املتحدة  ــخص س ماليني ش
ــب القرحة الهضمية الرجال  لوحدها. و تصي
ــارها  بـ  ــبة انتش ــاء وتُقدر نس أكثر من النس
ــاء. الية نشوء  ١٢٪ من الرجال و ١٠٪ من النس
ــدث القرحة عند  ــدة وانواعها:  حت ــة املع قرح
ــوازن بني احلامض واخملاط  حصول خلل في الت
ــإذا زادت كمية  ــاة الهضمية، ف ــن للقن املبط
احلامض املعوي أو قلت الطبقة اخملاطية التي 
ــض يصل إلى  ــدار املعوي، فإن احلام ــي اجل حتم
الطبقة الداخلية من اجلدار فتحصل القرحة 
الهضمية. وهذا يعني أن القرحة جرح أو حرق 
كيميائي في النسيج احلي ناجم عن احلامض 
ــن القرحة  ــواع م ــة أن ــد ثالث ــي. توج الهضم
ــة  ــا: القرح ــكان حدوثه ــا مل ــة تبع الهضمي
ــو القناة التي  ــي املريء، وه ــة: وحتدث ف املريئي

حتمل الطعام من البلعوم إلى املعدة.
القرحة املعدية: وحتدث في املعدة.

ــري: وحتدث في اجلزء العلوي  قرحة االثنى عش

من األمعاء الدقيقة واملسمى باالثنى عشري.
ــبابها :  اإلصابة ببكتيريا امللوية البوابية  اس
ــادة في الطبقة  ــذه البكتيريا ع ــش ه ، إذ تعي
ــي في العادة  ــي تبطن املعدة، وه اخملاطية الت
ــاكل، ولكن في بعض احلاالت  ــبب مش ال تس
ــة من  ــة الداخلي ــاب الطبق ــى الته ــؤدي إل ت
ــتخدام  ــدوث القرحة. كذلك االس ــدة وح املع
املتكرر واملفرط ملسكنات األلم التي تتسبب 
ــة املعدة أو االمعاء  ــي تهيج أو التهاب بطان ف
ــي كثير من  ــبرين ف ــاول األس ــة, إنَّ تن الدقيق
ــد من احتمال  ــان ولفترة طويلة، قد يزي األحي
اإلصابة بالقرحة الهضمية، وينطبق الشيء 
ــاب غير  ــة املضادة لاللته ــه على األدوي نفس
ــادات االلتهاب  ــرى ، فمض ــتيرويدية األخ الس
ــط افراز  ــتيرويدية تعمل على تثبي ــر الس غي
اخملاط والبيكربونات التي تساعد على حماية 
ــدة واألمعاء الدقيقة  ــدران الداخلية للمع اجل

من احلامض املعدي والعصارة الهاضمة.
ــراض القرحة الهضمية  ــراض: إنَّ أكثر أع االع
ا هو ألم املعدة، ويعبر عنه املريض بألم  شيوعً
ــذا األلم عندما تكون  ــدم ارتياح، ويزداد ه أو ع
ــن تخفيف األلم في كثير  املعدة فارغة، وميك
ــاول بعض األطعمة  ــن األحيان عن طريق تن م
ــن طريق  ــض املعدة أو ع ــي من حم ــي حتم الت

تناول دواء يقلل من األحماض، ولكن بعد ذلك 
ــوأ بني الوجبات  ــد يعود، وقد يكون األلم أس ق
ــارة إلى أنَّ حوالي ثالثة  وفي الليل، وجتدر اإلش
ــة ليس  ــة الهضمي ــني بالقرح ــاع املصاب أرب
ــراض، إال أنَّه في حال حدوث أعراض  لديهم أع
ــمل على: الشعور باالمتالء. الغثيان  فقد تش
ــؤ، وقد يكون دمويًا. عدم حتمل الطعام  والتقي
الدسم. تغيرات في الشهية للطعام. فقدان 

ــر. العالج و الوقاية: في سبيل  وزن غير مفس
ــد يضطر معظم  ــالج القرحة الهضمية، ق ع
ــك بهدف  ــاول األدوية, وذل ــى تن ــخاص إل األش
ــم. وفي  ــة عصارات الهض ــل من كمي التقلي
حال اإلصابة بتلوث ناجم عن جرثومة امللويّة 
ــة ترتكز على  ــدء مبعاجل ــة, ينبغي الب البوابيّ
ــة بالنظافة  ــة. العناي ــادات حيوي ــاول مض تن
ــدوى  الع ــة  احتمالي ــل  لتقلي ــخصية  الش

ببكتيريا امللوية البوابية، ويشمل ذلك غسل 
ــراوات  ــل اخلض ــل الوجبات، وغس ــن قب اليدي
ــتعمال مقتنيات اآلخرين  والفواكه، وعدم اس
ــخصية أو أدوات طعامهم. تناول األدوية  الش
ــاداته، إذ  ــب ووفق إرش ــارة الطبي بعد استش
يجب عادة أخذ املسكنات بعد األكل. كما أن 
الظرف الصحي للشخص بشكل عام يحدد 

ما يالئمه من أدوية.

ــد  حمي ــالء  ع ــق  الصدي ــن  م ــتعير  أس
عنوانه(الشيعية طريقة حياة) بعد توسيعه؛ 
ــة أرادوا  ألجعل الطائفية طريقة حياة لساس
ــة الطائفة.  ــيء، وحصره في خان خنق كل ش
ــب  املصاح ــتهجان  واالس ــتغراب  االس ــاذا  مل
ــكرية، وتوزيعهم  لقوائم طلبة الكلية العس
الدولة وفي  ــيعي)؟كل مناصب  على(سني/ش
كل املؤسسات تقسم على وفق هذه الثنائية. 
ــس انتهاء  ــالث، ولي ــات الث ــداء من الرئاس ابت
بالدرجات اخلاصة. كل مرفق في الدولة حتكمه 
ــتغرب؟املفوضية  ــاذا نس الثنائية، فلم ــذه  ه
ــات ومخرجات  ــراء االنتخاب ــؤولة عن إج املس
الطريقة،  بهذه  العملية(الدميقراطية) موزعة 
ــذه  به ــون  ــتغراب؟النواب موزع ــاذا االس فلم
ــذه الطريقة!كل  ــوزراء موزعون به الطريقة!ال
ــات اخلاصة موزعة بهذه الطريقة!هيئة  الدرج
ــادة الفرق  ــذه الطريقة!ق ــة به ــاء موزع األمن
الطريقة!القنوات  ــذه  ــكرية موزعة به العس
ــذا  الثنائية!وهك ــذه  ــا ه ــة حتكمه الفضائي
ــزّل الطائفية إلى كل مرافق الدولة. فلماذا  تتن
نستغرب وجود حقل للطائفة في جدول طلبة 
الكلية العسكرية، فضال عن أن هذه الطريقة 
ــن نظام صدام. أصدقائي لقد  معتمدة منذ زم
ــة اجتماعية يحتمي  أصبحت الطائفة مظل
بها الفاشلون، لكي يضمنوا وجودهم. وعليه 
ــول الطائفية إلى طريقة حياة، وإن كانت  تتح

ى من الدولة. في حقيقتها طريقة وأد ملًا تبقّ

ــام ١٩٦٣ مت تغيير  ــباط ع ــد انقالب ش بع
ــده  ــذي اعتم ــوري ال ــراق اجلمه ــم الع عل
ــى العلم  ــم إل ــد الكرمي قاس ــوم عب املرح
ــير  ــذي يحتوي النجوم الثالثة التي تش ال
ــدة (الصورية) بني كل من العراق  إلى الوح
ــكل  ــم تغيير ش ــوريا.ولم يت ــر وس ومص
ــام ١٩٦٨. وظل على  ــالب ع ــم أثر انق العل
ــدام بعد  ــرر الطاغية ص ــى أن ق ــه إل حال

ــزو الكويت إجراء تغيير  فترة وجيزة من غ
ــه بإضافة عبارة (اهللا أكبر) بخط يده،  علي
ــرعية حول  ــى اكتراث باحملاذير الش دون أدن
ــي  ــة على رمز سياس ــة لفظ اجلالل كتاب
ــك ولالنتهاك، باإلضافة إلى أن  قابل للهت
ــذي يفترض ان ميثل  ــا في العلم ال تثبيته
ــيكون  ــوان الطيف العراقي، س ــع أل جمي
جتاوزا فجاً على حقوق املكونات واالقليات 
ــا يعرف  ــراق، بينم ــلمة في الع ــر املس غي
ــدام احلقيقي وراء ذلك  ــع ان دافع ص اجلمي

ــتدرار مشاعر الشعوب اإلسالمية  هو اس
ــوات التحالف  ــام ق ــه أم ــيدها مع وحتش
ــأ الخراجه من  ــت تتهي ــي التي كان الدول
ــه  ــدام ونظام ــقوط ص ــد س الكويت.وبع
ــس  مجل ــدم  ق  ٢٠٠٣ ــام  ع ــوري  الدكتات
ــم جديد ذو  ــم العراقي مقترحا لعل احلك
ــى ان تكون بداية جديدة  الوان هادئة، عس
لعراق جديد خال من الوان الدماء واحلرائق 
ــوداء..لكن لألسف.. تراجع  والالفتات الس
ــارع  ــريعا أمام ضغط الش ــة س الساس

ــث وتيارات  ــت حتركه فلول البع الذي كان
ــروا للتخلي عن  ــل والتطرف، فآضط اجله
ــم القدمي،  ــوع للعل ــد والرج ــم اجلدي العل
ــرة هي انهم لم  ــخرية املري وما يدعو للس
ــراد بها  ــق التي ي ــه (كلمة احل ــوا من يرفع
ــا الطاغية صدام على  باطل) التي فرضه
جميع العراقيني، بل اكتفوا بإزالة النجوم 
ــض يعاني من ألم في  عنه، متاما مثل مري
ــليم  ــنه الس ــنانه فيقلع الطبيب س اس
ــوس!اخلالصة..ال داع  ويترك له سنه املس

ــم العراقي  ــنا، العل أن نكذب على أنفس
ــث بإمتياز ،  ــم صدام والبع احلالي هو عل
ــرور اكثر من عقد  ــدم تغييره بعد م وان ع
ــقوط نظام اجلرمية هو عار  ونصف على س
ــيعة بالدرجة  ــادات الش ــر يلحق بقي كبي
ــة أم رجال دين،  األولى، سواء كانوا ساس
ودليل قاطع على ضعفهم وخورهم وعدم 
ــتراتيجية لهم  ــود أي إرادة أو رؤية اس وج
لبناء عراق حر جديد خال من ادران البعث 

وثقافة عهود الظلم واالستبداد.

متابعة / البينة الجديدة
ــاع  ــتخبارات الدف ــس اس ــف رئي كش
البريطانية، امس األحد، أن روسيا تطور 
صاروخا يعمل بالطاقة النووية، ميكنه 
ــوي لألرض  ــول الغالف اجل ــق ح التحلي
ــنوات متتالية وهو مجهز للضرب  لس
في أي حلظة.وخالل توضيحه للتهديد 
الذي تتعرض له بريطانيا، املستند على 
مراجعة أمنية ودفاعية للحكومة، قال 
اجلنرال جيم هوكنهول إن روسيا جتازف 
ــدات الدولية في  بحدود العلم واملعاه

ــلحة جديدة. مخططاتها لتطوير أس
ــاع  ــتخبارات الدف ــس اس ــال رئي وق

ــاروخ  ــام ص نظ ــكو  ــر موس تختب
ــة  ــة النووي ــل بالطاق ــروز يعم ك

ــدى  مب ــع  ويتمت ــة،  الصوتي دون 
ــح الهجوم  ــوف يتي عاملي، وس
ــة  ــر متوقع ــات غي ــن اجتاه م

ــراف  ــة التليغ ــا لصحيف ، وفق
مصدر  على  البريطانية.واستنادا 

ــاروخ  الص ــإن  ف ــووي،  الن ــه  طاقت
ــي اجلديد ميتلك وقتا مفتوحا  الروس

للتحليق فوق الهدف قبل ضربه، على 
ــرى التي متلك  ــخ األخ ــس الصواري عك
وقتا محددا للتحليق فوق الهدف قبل 

ــأن اجلنرال  ــا للتليغراف، ف ضربه.ووفق
 ٩M٧٣٠ ــاروخ   ص ــد  يقص ــول  هوكنه
ــتنك الروسي اجلديد.ويعتقد  بوروفيس
ــن العام  ــطس م ــارا في أغس أن انفج
ــكرية في  ــي القاعدة العس املاضي، ف
نيونوكسا، شمال غرب روسيا، جنم عن 
ــتنك. تعطل صاروخ  ٩M٧٣٠ بوروفيس

ــاد ملدة  ــي ارتفاع ح ــبب احلادث ف وتس
ــعاع  ــتويات اإلش ــة في مس ٣٠ دقيق
ــك القريبة، وأسفر  في سيفيرودفينس
ــلط  ــخاص.كما س ــل ٧ أش ــن مقت ع
ــتثمار  رئيس اخملابرات الضوء على االس
الروسي الكبير في الغواصات وقدرات 
ــر  ــة غي ــل مركب ــات مث ــاق احمليط أعم
ــى إيصال  ــاء قادرة عل ــة حتت امل مأهول
ــاحلية أو  ــة نووية إلى أهداف س حمول
ــي البحر  ــات حاملة ف ــى مجموع حت
والقدرة على تهديد الكابالت البحرية.

ــذه القدرات  ــال اجلنرال هوكنهول ه وق
للروس تعرض البنية التحتية املدنية 
ــدة  املتح ــة  للمملك ــكرية  والعس
ــر  وحلفائها خلطر الهجوم املباش
باملتفجرات التقليدية واألسلحة 
ــة، مما يحد من اخليارات أو  النووي
ــي أوقات األزمات. يزيد اخملاطر ف

ــروز طويل املدى  ــاروخ ك ويعد ص
ــات العميقة للتنصت أو  والغواص
ــت حتت البحر  ــع كابالت اإلنترن قط
ــة  ــن لكمي ــف ميك ــى كي ــة عل أمثل
ــورة للغاية  ــن القدرات املتط صغيرة م
ــة خالل فترة  ــد اخليارات الغربي أن تقي

تدهور العالقات مع الكرملني.
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القرحة الهضمية هي حدوث تآكل أو جرح 
َّـ الغشاء اِّـخاطي اِّـبطن لجدار اِّـعدة أو 
َّـ الجزء األول من األمعاء الدقيقة أو أسفل 
اِّـــريء ممــا يــؤدي إُّـ انكشــاف الطبقة 
الداخليــة مــن الجــدار اِّـعــوي. إُّـ وقــت 
قريــب كان يعتقــد أن لنمط و ســلوكيات 
الحياة دوراً هاماً (كاألكل اِّـشبع بالبهارات 
الحــارة أو ضغوط العمــل) ، لكن أصبحت 
اآلن العــدوى البكتريية وكذلك اســتخدام 
بعض األدوية (وليس الضغوط النفسية أو 

النظام الغذائي):

* د.  نزار علي شريف
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الدكتور خالد خليل هويدي

علي مارد األسدي
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ــواء كان من  ــع حال س ــا وباء كواق كورون
ــي وميكن القول  ــريه او طبيع صناعه بش
ــول الى  ــد يتح ــيطرة وق ــارج الس ــه خ ان
ــه تنتقل من  ــامل والكارث ــالح دمار ش س
قاره الى اخرى والخجل اذا قيل لك مصاب 
ــني حاكم  ــرض المييز ب ــذا امل ــا وه بكورون
ــر صغيرا « كان  ومحكوم وبني غني وفقي
ــاره وتفاقمه  ــباب أنتش ام فقيرا ومن اس

بعجز االكتشافات التي حتاصر املرض في 
أي مرحله من مراحله٠٠وهل تتحول هذه 
ــانية الى  القضية من قضية صحية أنس
ــيزيد من  ــيو وهذا الوباء س قضية سياس
ــبة النمو أنها  حالة الفقر ويؤثر على نس
ــرية جمعاء  قنبلة متفجرة أفزعت البش
تدهور  ــع  ــادي يصن األقتص ــور  ٠٠فالتده
ثقافي ومشاكل أجتماعية وأصبحت من 
ــاء بتكاثف  ــوم العامليه وهزمية الوب الهم
ــريع بأيجاد اللقاحات لهذا  اجلهود والتس

ــات املتبادلة  ــن أالتهام ــروس بدل م الفاي
ــرف االنتباه عن  ــة ص ــدول ومحاول بني ال
ــيه يلزم التنافس الدولي والتسريع  تفش
ــدو الغير  ــذا الع ــرية من ه ــاذ البش بانق
ــل كورونا  ــر ان العالم قب ــي  والتفكي مرئ
ــد تظهر دول أخرى  ــس العالم بعده وق لي
ــمالية  ــل الرأس ــم بعد فش ــادة العال لري
ــذا  ــا وه ــد هيبته ــا فق ــة مم ــأدارة االزم ب
ــر الناس  ــم وأجب ــب العال ــروس ارع الفاي
ــاة  ــل احلي ــي وتفاصي ــر املنزل ــى احلج عل
ــا يعاني من  ــت وبلدن ــلوكياتنا تبدل وس
ــية واجتماعية أضافة الى  كورونا سياس
ــرت الثقافة  ــع وكذلك تأث ــروس اجلش فاي
ــاء  االدب ــى  وعل ــة  الثقافي ــات  والتجمع
واملثقفني واالعالميني محاربة األشاعات 
التي تخص كورونا ودعم تعليمات خلية 
أالزمه وعلى املثقف وهو قائد الرأي األلتزام 
بالتعليمات قبل غيره ويلزم حتويل األزمة 
ــدة وهذه  ــة نحو مرحلة جدي ــى أنطالق ال
ــة وجبروتها ٠  ــة الدولي صفعة للغطرس
ــخ العابرة  ــة والصواري ــانة النووي فالترس
للقارات لن توفر احلماية فهزمها فايروس 
ال يرى بالعني اجملردة وأكدت للبشر التأثير 
على اخلارطة السياسية الدولية وظهرت 
ــة واجملتمع  ــكة وهش ــر متماس ــا غي انه
ــتقبل  باملس ــام  لالهتم ــو  مدع ــي  الدول

واهمية البشرية بهذا الكوكب.

متابعة / البينة الجديدة
ــخير» أثناء  ــرون من «الش ــي الكثي يعان
ــرة يصبح صوت  ــوم، وفي أحيان كثي الن
ــظ  يوق ــه  أن ــة  لدرج ــاً  عالي ــخير  الش
ــخص نفسه عدة مرات أثناء الليل،  الش
ــوم. هذا  ــه اضطرابات بالن ــا ينتج عن مم
باإلضافة إلى التسبب باإلزعاج الشديد 
ــي  ــاء النوم.ويعان ــة أثن ــزوج أو الزوج لل
حوالي ٧٥٪ ممن «يشخرون» من مشكلة 
 ،(SLEEP APNEA) توقف التنفس أثناء النوم
ــداد مجرى التنفس أثناء النوم  وهي انس
ــا  ــدودة، مم ــوان مع ــس لث ــف التنف وتوق
يستدعي اجلسم لتنبيه نفسه عن طريق 
االستيقاظ. وقد يحدث ذلك لعدة مرات 
ــك مزعجاً جداً  ــاء الليل، فيصبح ذل أثن
ــتيقظ الشخص في الصباح  حيث يس
ــن النوم املتقطع. كما  مصاباً بصداع م
أن هذه احلالة املرضية تتسبب مبشاكل 
ــور للوفاة في بعض  في القلب وقد تتط
احلاالت احلادة.ويحدث «الشخير» بالعادة 
عندما ترتخي أنسجة احللق أثناء النوم، 
حدثة الصوت املزعج  ــات مُ دث تذبذب وحتُ
أثناء النوم. كما يحدث «الشخير» أيضاً 
ــرازات اخملاطية املصحوبة  مع تراكم اإلف
ــة، مما يعيق  ــية اخملاطي ــاب األغش بالته
ــية ويحدث الصوت أثناء  اجملاري التنفس
النوم.ويلجأ الكثيرون الستخدام بعض 

لعالج  ــة  الصيدالني واألدوات  ــر  العقاقي
ــاء  األطب أن  إال  ــخير»،  «الش ــاف  إيق أو 
ــي احلذر، حيث  ــراء ينصحون بتوخ واخلب
ــويقها  ــك األدوات يتم تس إن معظم تل
ــاس علمي.وعلى ذمة موقع  بدون أي أس
 DAILY HEALTH POSTــت «ديلي هيلث بوس
ــي ميكن إعداده  ــاك عصير طبيع «، فهن
ــخير»  باملنزل، وهو كفيل بتوقيف «الش
ــاء النوم.ويتكون  ــس أثن ــني التنف وحتس
العصير من ربع ليمونة طازجة وقطعة 
من الزجنبيل وثمرتني من التفاح وحبتني 
ــات  املكون ــير  تقش ــن  اجلزر.وميك ــن  م
وتقطيعها إلى شرائح، وتخلط جميعاً، 
ــل النوم ببضع  ــاول العصير قب ــم تن ويت
ساعات. ميكن إضافة القليل من عسل 
ــذاق أفضل.فالليمون  النحل للخليط مل
لديه القدرة على التخلص من اإلفرازات 
ــوب  ــة للجي ــي الفرص ــة، وتعط اخملاطي
ــل فهو  ــا الزجنبي ــي جتف.أم ــة لك األنفي
ــاد لاللتهاب  ــوي ومض ــة مضاد حي مبثاب
ومسكن لأللم، ولديه القدرة على تنقية 
ــن اإلفرازات  ــي واحللق م ــرى التنفس اجمل
ــزالت البرد. ــة بن ــاء اإلصاب ــة أثن اخملاطي

والتفاح يحتوي على حامض السيتريك 
ــة أنواع االحتقان،  القادر على إزالة كاف
ــى تناول التفاح  لذا يحرص املغنيون عل
ــرازات وأي  ــة أي إف ــي إلزال ــكل يوم بش
احتقانات في احللق لضمان صوت نقي.

ــي بفيتامني «A»، الذي  أما اجلزر فهو غن
ــية اخملاطية  يحافظ على اجللد واألغش
ــوب األنفية. وإذا  التي تبطن األنف واجلي
 «C» ــع فيتامينات احتد هذا الفيتامني م
و»E» ألنه يقي من اإلصابة بسرطان الرئة 
كما مينع العدوى التنفسية.واألشخاص 
املصابون باحلساسية بشكل عام يجب 
ــي  ــية ف ــذر ألن احلساس ــوا احل أن يتوخ
العادة حتفز اإلفرازات اخملاطية في اجملاري 
التنفسية واملعوية. كما أن تناول بعض 
األطعمة التي تزيد االلتهاب قد تزيد من 
ــخير».ويجب أيضاً على من يعاني  «الش
ــى التدخني  ــخير» أن يتحاش ــن «الش م
ــاء  ارتخ ــر  وعقاقي ــان  األلب ــات  ومنتج
ــك الكحول، ألنها كلها  العضالت وكذل

تزيد من الوضع سوءاً.
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ورد مصطلح السرد 

كمفهوم أدبي شديد 

األهمية في حياتنا 

اليومية، يأتي بالفكرة 

واملعنى من أدوات 

الكاتب، هذا املفهوم 

األدبي –السرد -رسالة 

إنسانية تظهر فيها 

املتعة عند القارئ، 

تتمحور الغاية األساس 

باالعتماد على أساليب 

الكاتب اإلبداعية 

ليأخذ مكانته احلقيقة 

في فن الكتابة.هناك 

نسق خاص يعتمد 

ا  عليه السرد – حتديدً

في القصة – هو نسق 

اإلشارات والرموز وهو 

ما نسميه اللغة والتي 

هي أهم وسائل التفاهم 

واالحتكاك بني األفراد.

حسن البحار

الجزء االول

ا  ــرد جند االرتباط واضحً   في الس
ــدرة  الق ــام  ونظ ــر  التفكي ــني  ب
ــى الوجود  ــرح األفكار إل على ط
ــر  يعب أن  ــه  ل ــن  ميك ــي،  الواقع
ــاة  ــن حي ــدودات ع ــات مع بكلم
ــة،  أو قادم ــها  أو نعيش ــت  مض
ــارئ حتى  ــة يفهمها الق بطريق
يعيش التمثل الذي أراده الكاتب 
ــروع األول للفكرة.هنا  ــي الش ف
بعض مناذج من السرد القصصي 
ــري، وهي تعريف  ــوي البص النس
على ما تقدم من أهمية الكتابة 
التي تؤكد على وظيفة اإلنسان 
ــالح ما ميكن إصالحه من  في إص

خراب يُحيط بنا من كل اجتاه.  
قصة قصيرة

« ١» حرير فراشة 
ميرفت اخلزاعي.

ــردي الذي دخلتهُ     املشغلُ الس
ميرفتُ اخلزاعي لدقائقٍ حيناً. بيد 
ــها أليام أحياناً  أنها نستْ نفسَ
 ، وأحياناً، ومعَ شحةِ مطرِ البصرةِ
ــادُ  ــل اقتص ، ب ــحةَ ــد ش ــم جن ل
ــجِ احلكاياتِ عند  ــرِ في نس احلري
. فأحتفتنا  ــةِ هبوطِ احلروفِ امللون
ــي «حرير  ــص ف ــيج القص بـنس
ــب  تتطل ــات»،  احلكاي ــة  فراش
كتابة القصة عناية فنية كي ال 
ــرط إلى حد ما من متطلبات  تنف
ــرد.  الس ــات  تقني ــتراطات  واش
وتعامل اللغة مع القصة يتجاوز 
ــا، لتعطي  ــل العام معه التعام
ــلوبه املميز، فهي (أي  القاص أس
ــاص من عرض  ــة) متكن الق اللغ
ــره وبالتالي من خالل  ــة نظ وجه
اللغة يستطيع املتلقي أن يتابع 
ــة التي  ــدرك الرؤي ــة وقد ي القص
ــاص له.لغة  ــا الق ــد إيصاله يري
ــات» لغة  ــة احلكاي «حرير فراش
ــدة في الكلمات  مهذبة ومقتص
وكثير من العبارات موحية ولها 
ــوم  ــن هم ــد ع ــا، ال تبتع دالالته
اإلنسان اليومية. ومتيل قصصها 
ــر، ففي  والقص ــف  التكثي ــى  إل
عموم اجملموعة ال جند قصة فيها 

سرد طويل.
ــاحتها  ــرة مس ــة القصي القص
ــا أن تنقل  ــدودة، وال ميكن له مح
ــا، ألنها  ــي عليه ــاة كما ه احلي
عمل منظم يتجاوز روتني احلياة، 
ــدع  ــع، ألن املب ــابه الواق وال تش
ــاوزه (أي  ــذا الفن يحاول جت في ه
ــه،  ــادة خلق ــع)، وإع ــاوز الواق جت
ــة اجلدلية  ــا كبرت التجرب وكلم
ــة واملوضوعية، وكلما  بني الذاتي
كانت التجربة املعرفية والذاتية 
ــا لدى  ــأس به ــد ما ال ب ــى ح إل
الكاتب، كلما أعطت القصص 
ــر.  وعلى رأي  أبعاداً جمالية آخ
ناظم توفيق أن القاص « يفكك 
ــه، ثم يعيد  ــع ويختار من الواق
ــد بروح جديدة  تأليفه من جدي
ــه على  ــه ومقدرت ــس إميان تعك
ــه، وبذلك  ــس الواقع ووعي حتس
ــون أهالً ألن  ــه ويك يخلق عوامل
يدعى قاصاً»، إن القصة اجليدة 
ــي التي تترك أثرها في القارئ  ه
احلساس وليس القارئ الساذج، 
ــاس، يجد في  ــارئ اإلحس فالق
ــدة لقاص متمكن  القصة اجلي

ــا، ما  ــا يقرأه ــه، عندم ــن أدوات م
ــاس الذي  ــعره بذلك اإلحس يش
ــة،  القص ــخصية  ــه ش تعكس
ــة  متفاعل ــا  بأحداثه ــعر  ويش
ــد القارئ في  ــع احلياة، وقد يج م
القصة بعض همومه، أو نفسه، 
وبذلك يكون عالم القصة عالم 
القارئ احلساس ما دامت تتماهى 
ــه.    إن  ــه وطموحات ــع هموم م

مجموعة قصص قصيرة «حرير 
ــد  ــات» ال تقتص ــة احلكاي فراش
ــب، بل تقتصد  بالكلمات فحس
ــز،  املمي ــلوبها  بأس ــداث،  باألح
ــكاد أن نتجاوز لها  ونحن نقرأ، ن
ــي إحداث  ــة ف ــوات الزمني الفج
ــة كما  القصص، وبصورة سلس
ــات، أمانة،  ــة الذكري في «حقيب
ــوان، تذكار» وغيرها من  روائح وأل
ــعني  ــي اخلتام ال يس القصص.ف
ــم القاصة  ــى قل ــد عل إال أن أش
ــي» وأؤازرها من  ــت اخلزاع «ميرف
ــن اإلبداع واالنفتاح  أجل املزيد م

في عالم السرد املتعب اللذيذ.
قصة قصيرة 

« ٢ « أصابع.. أشجار
خولة الناهي

ــت هناك، هي  بعي دُفن ــان أصِ بن
ــجرة الديباج كل  من أعطت ش
هذه القوة لتنمو من جديد، بعد 
كل محاولة قتل بصب النفط 

عليها املتعمد تنهض من موتها 
ــني رصفَ  ــامخة، وح ــق ش احملق
ــي)  (الفرش ــي  الطابوق ــالط  الب
ــوة وأورقت  ــه بق ــا حطمت فوقه
ــدع جميلة متألقة.  من بني الص
ــا عرف أهلي  ــت البداية، كم عرف
نسيج أصبعي الذي أمدها بهذه 
ــاة، أدرك اجلميع  ــة في احلي الرغب
ــزات أصابعي، كان  ــة معج ماهي

ــزة أن تبدأ بألم  ــد لتلك املعج الب
كبير، لوال كل ذلك األلم ما كنت 
ــك الذكرى إلى  قد احتفظت بتل
اآلن، قلما يتذكر ذو السنتني من 
ــر به من أحداث، تلك  العمر ما مي
ــى، بيني وبني  ــي ذكرياتي األول ه
ــا: «ذكريات  ــول عنه ــي أق نفس
ــض؟ وهي  ــاذا األبي ــاء»، مل البيض
ــة الطبيب  ــات مؤملة، فغرف ذكري
ــاء، صدرية الطبيب بيضاء،  بيض
ــتائر، لون الشاش  األفرشة، الس
ــي، كفن  ــان أصبع ــذي لف بن ال
ــجرة الديباج ذات الثمر  يوارى ش
ــهدتها  ش ــازة  جن ــر.أول  األخض
ــي، تعلمت  ــزء من ــت ج كان
ــدرس  ال

ا، املوت مجرد حتول،  جيدً
ــبب في قوة  ــو بداية حياة، س وه
ــفاف القادم من فحم  املاس الش
ــم، لكن القدر عاملني  هش معت
ــرًا، يُعيد عليَّ  ــل بليد كثي كطف
ــي  ــرخ ف ــا أص ــرارًا، أن ــدرس م ال
وجهه: «واهللا استوعبت الدرس، 
ــتوعبت  اس ــاء  باألنبي ا  ــمً قس

الدرس». أصبع البنصر هذه املرة 
ــدر  ــجرة الس تطاير ليخضب ش
ــطت  ــق) الكبيرة التي توس (النب
ــجرة شذبتها  ــتان جدي، ش بس
ــظايا قذيفة أكلت أغصانها،  ش
ــق احلديد  ــن حرائ ــى الرغم م عل
ــظى، هي الناجية الوحيدة  املُش
من مجزرة احلرب والنار والعطش، 
ــبب، هو أصبع  ــكل يعرف الس ال
ــول كل  ــر الذي يح ــك الصغي ذل
ــه إلى أخضر مثمر. هو  ما يلمس
ا  والقوة، حتمً ــاة  «ميداس»، احلي
ــة السحرية ستأتي  تلك اللمس
ــك  ــال، تل ــالً أم آج ــب عاج بالذه
ــام اللون األخضر؛  األيام كانت أي
ــم، وامنا كثير من  ــع وال أل إذ ال وج
األمل، يفكر في رسالة 
عن األمل يبعثها 
ــم:  العال ــكل  ل
ــدت  إن فق ــت  «أن
ــك  لدي ــا  أصبع
ــع  أصاب ــعة  تس
ان  ــأس  ب ال  ــرى،  أخ
ــدون  ب ــا  أحده كان 
بنان وأظفر، سيكون 
إبهام  نخلة،  شجرة، 
ــذي أطلق عليه  يده ال
رصاصة من مسدسه 
كان  ا  ــدً متعم ا  ــدً عام
ــة  ــون نخل ــد أن يك الب
يفضلها  ــا  كم ــة  برحي
ــى بها أقرانه.  ابوه ويتغن
ــه أفضل  ــد ابهام أن يفق
ــون جزءًا  بكثير من أن يك
ــك األصابع  ــرب، تل من احل
التي اعتادت منح احلياة لن 
تكون شفرة حتز رقبة األبرياء 
ــة منفعلة على  ــي ضغط ف
الزناد، لكن يزعجه فعالً رائحة 
ــف الغضب،  ــي ردي ــارود؛ ه الب
غير أن فرحه ثمار تلك النخلة 
ــاه الغضب، ما  ــرة أنس الصغي
زال ميتلك ثمانية أصابع تُعينه 
املفضلة  ــجاره  زراعة أش على 

من حياته املقبلة.
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ــهر  ــرح املؤلف بإكمال كتابه بعد جهد وس ــراً ما يف  كثي
ــه أجنز جزءا مهما من  ــول معاناة وألم وعزلة، يفرح الن وط
ــروع حياته الضخم سواء في الشعر او في السرد او  مش
الدراسات، يفرح وهو يحتضن هذا املنجز الذي كان يحلم 
ــني يفكر بطريقة  ــه يقطع تلك الفرحة ح بإكماله، لكن
ــاول كتابه  ــيأخذ بيده ويتن ــر، أين؟ ومن هو الذي س النش
ــر هذا االجناز  ــة تنتظ ــه الى املطبعة؟ وأية مؤسس ويدفع
على أحرِّ من اجلمر، ثم يتبني انه فرح وسعيد وحده فقط! 
ال احد هناك يفكر به وال مبشروعه، يقوم املؤلف بعد ذلك 
بخطوة عملية حني يستعرض امامه دور النشر املوجودة 
ــي: معظم دور  ــف التال ــي العراق وخارج العراق ويكتش ف
ــر املوجودة تطبع بثمن وعادة ما تكون االثمان عالية  النش
وحني يحسب حساباته املالية يكتشف انه ال يستطيع 
ان يدفع تلك االثمان، ثم يبحث عن املؤسسات احلكومية 
ــوزارة الثقافة  ــة التابعة ل ــؤون الثقافي خصوصا دار الش
ــات وان اقتنعت  ــف ان هناك جلنة تقيم اخملطوط ويكتش
ــغاالت  ــراء واخلبراء أمزجة مختلفة وانش ــا الى خب حتيله
ــهر على  ــن اخلبير اال بعد ثالثة اش ــن يخرج اخملطوط م ول
اقل تقدير، وانا شاهد على ذلك حني كنت عضوا في تلك 
اللجنة في دار الشؤون الثقافية، وحني يوافق اخلبير على 
ــدار ويقف في طابور  ــيأتي ثانية لتلك ال طبع اخملطوط س
اخملطوطات املنتظرة امام ابواب املطبعة املشغولة بطبع 
ــل ثالث او اربع  ــم عملية الطباعة قب ــك الكتب ولن تت تل
ــنوات ان حالف املؤلف احلظ وانا ايضا شاهد على ذلك  س
ــة وقدمت احدى رواياتي  ــني كنت عضوا في تلك اللجن ح
ــق االنفس،  ــى طبعت بش ــنوات حت ــالث س ــرت لث وانتظ
حينذاك سيصاب املؤلف بخيبة آمل كبيرة، ماذا سيفعل 
ــة دار وأية  ــع مخطوطته؟ أي ــذي يغامر ويطب ــن ال اذن؟ وم
ــة تلتفت اليه لتتعطف  ــة؟ وأية يد رحيمة وكرمي مؤسس
ــكل جزءا  ــوط الذي يش ــذا اخملط ــي طباعة ه ــهم ف وتس
ــروع كبير يحلم املؤلف بامتامه وحني يكبر  مهما من مش
ــروءا ومتابعا  ــم املؤلف معروفا ومق ــروع ويصبح اس املش
ــر عليه لتطبع كتبه مجانا  من قبل القراء تقبل دور النش
ــيطبع كتابه بنسخ كثيرة ويوزع  ولكن بال اية حقوق، وس
ــارك في جميع املعارض  في مختلف مكتبات العراق ويش
العربية وسيكون هو املشاهد واملتابع الذي لم يدخل في 
جيبه فلس احمر، بل حتى عدد النسخ التي مينحونها له 
ــع عدد اصدقائه املقربني وسيضطر الى شراء نسخ  التس
ــاء يخجل منهم  ــوم باهدائها الصدق ــن روايته حتى يق م
ــي املكتبة الفالنية  ــول انها موجودة ف ــرؤ على الق وال يج
ــراءها من هناك.. وفي النتيجة سيكون املؤلف  ميكنك ش
ــا وال احد يفكر به  ــكينا ومظلوم ــا ومس في العراق بائس

وبحقوقه املهدورة دوماً.

—€˚Ωa@ê˚i

 

فنارات

حميد اِّـختار
هناك نسق خاص 

يعتمد عليه السرد 
– تحديدا َّـ القصة 
– هو نسق اإلشارات 

والرموز وهو ما 
نسميه اللغة

كان الرصيفُ ملثماً
عندما اعتادَ..

ان يذبح احلدائق
ويعلقُ اجنحةَ اليمامُ

على رماحِ التيهِ
لم تكن احلاناتُ
قد استوعبت 

السكارى
او فنطازية

القصائد املهياةُ

لشعرٍ اخيرٍ
لم تكن الكلماتُ

التي تبثها اصابعي...

سوى نفحاتٍ
من سمٍ محصن..اعزل

وقناديلُ هواءٍ معاد
لم تكن في غايةِ 

الروعةَ
فااللم املضني

عاصف االهواءِ
الم املصابيحُ الزرقاء

العائدُ تواً
هو قلبي...

في خفقانهِ

واغترابهِ

وارتيادهِ
ووحدتهِ املبطنةُ
رعباً قسرياً...
قلبي املعتادُ
.. على عزلتهِ

مبداد القلق املسمر

حتت الثيابِ

الدمع اليليقُ بالفرسانِ
وانا استبشرُ خيراً

بهذا اجلبروت...
املرسوم على جدار 

احلريةِ امللغاة
في اخاديد اجلدار

..؟ لم يجمع الفرسانُ

ليجردَ ذاتهُ
املنقعةُ بفيضِ املواسمُ

املواسمُ التي التعرفُ
كيف تنتهي!

انا ابن احلروبِِ املوجلةِ
ابن الفراديس...

ابن الهوية

ابن القضيةِ
التي يتحاشاها

اصحاب السعادةِ

انا ابن االرصفة العمياءِ
انا املغامرُ دوماً

بسفنٍ التشقُ العبابَ
والساعةِ اخلجلى التي

التشيرُ الى شيء
انا ابنُ البالد التي

يتمت ابناءها
والتي نهبَ نصفها
وتالشى الودُ في 

اضالعها
من سيرجع ذاك القلق

ونضرة القمر
وجبروتَ جواديَ املنهزمُ

في حصونِ خيبر..
كم علياً احتاج..

الهزمَ املغولَ والتتر
وكم حسيناً احتاجُ

..ذاكرتي السترجعَ درعَ
وسيفَ دموعي..

.. وارضيَ املسلوبةَ
من قفاها

متى يولدُ الوطنُ اجلديد 
صباحاً

مقمطاُ بغيمِ احلريةِ
فاالصقاعُ معادت
تلمُ ابنائك ياعراق

فمازال رصيفُ احلريةِ
مثقباً بابرِ الفاليوم

  حيدر حاشوش العقابي

ÒÜÓñ”

ة فَ خِ
جبار القريشي

قبل ان تقفز من الشرفة، كنت وعائلتي 
ــه لنداءاتنا، على  ــا بقلق، لم تاب نرقبه

قائمتيها سقطت وواصلت مواءها. 

   **********
ال عزاء للعواطف
صالح عويسات

ــني ، كلما  ــني العروس ــي اجلدال ب  حم
ــه  ــو يوصي ــه وه ــوع أبي ــن دم ــع ع داف

الشريحة  وجهه  في  مبكتبته،أشهرت 
ــرة أضعاف  ــا إحتواء عش ــي ميكنه الت

مكتبة أبيه.
    *************

راع «  «صِ

محمد علي مدخلي
ــك بإحلاحٍ  ــكن صديق ــبُ  إلى مس تذه
منه . جتده ملتزماً جانب الصمت بوجهٍ 
بالغ الشحوب.  يهمس لك بصوتٍ أبح 
مكتوم : «الشرف اليحتمل االنتظار «. 

ــل  يتلعثم ويبكي. تطمئنه برقتك  يظ
ــة : «إن بعض الظن إثم». تودعه  املألوف

عازماً على قطع عالقتك بزوجته! .
  *******

صنم

احسان علي
ــات بيد  ــدم مغري ــا، ق ــي رحمه ــغ ف ول
ــر على  ــار الكثي ــرى، س ــات بأخ ومطب
خارطة طريقه، سولت لهم أنفسهم 

مؤاخاته، قدموا له الوالء تباعا.

@@@@@@’ÌÜñ€a@Ü‹j€a@b„aaÜu@Ò7ñ”@óñ”

متابعة / البينة الجديدة
ــرم كامل بدأ بقراءة  اخملرج أك
نص للكاتب العراقي املقيم 
ــتراليا عباس احلربي  في اس
ــم مؤقت (طيور بال  حتت اس
ــل يقع  ــماء)وهو مسلس س
ــة و يتحدث  ــي ثالثني حلق ف
عن عودة الكفاءات إلى البلد 

بالفنانني  ــال  االتص ــاري  وج
ــوري وطه علوان  بهجت اجلب
والفنانة ليلى محمد وآخرين 
ــى فريق العمل  لالنضمام إل
كما ومت االتصال بفريقي من 
ــني و بانتظار زوال تأثير  الفني
ــدء بقراءة  للب ــا  ــاء كورون وب

الطاولة.

البينة الجديدة / علي شريف

ــت الثقافي في  ــارك البي ش
السماوة بالورشة التدريبية 
ــة  احلكومي ــات  للمؤسس
ــة  اخلط ــذ  بتنفي ــة  املعني
الوطنية للقرار األممي ( ١٣٢٥ 
ــالم واألمن  ــن املرأة والس ) ع
ــز حقوق  ــي نظمها مرك الت
ــماوة٠وقال  الس ــي  ف ــرأة  امل

ــي في  ــت الثقاف ــر البي مدي
ــني الفضلي:  ــماوة ياس الس

ــتاذ  ــدوة األس ــد حضرالن لق
كرمي سعد مستشار السيد 
ــؤون املنظمات  ــظ لش احملاف
ــر  خضي ــعد  س ــتاذ  واألس
الريشاوي املدير العام لتربية 
املثنى والعقيد على عجمي 
ــة  ــرطة اجملتمعي ــر الش مدي
ــر املعنية وعدد  وممثلي الدوائ
ــات  منظم ــؤولي  مس ــن  م
اجملتمع املدني في احملافظة٠

متابعة / البينة الجديدة
ــن  ــامرائي اب ــدر الس ــارك ب ش
شقيقة الفنان العراقي كاظم 
ــاباته على  ــاهر عبر حس الس
شبكات التواصل االجتماعي، 
ــر»  لـ»القيص ــادرة  ن ــورة  ص
ــود  واألس ــض  األبي ــني  باللون
ــاً. ــل ٤٥ عام ــا قب التقاطه مت 

لق السامرائي على الصورة  وعّ
ــا إلى يوم  ــود تاريخه ــي يع الت
 :١٩٧٥ ــام  ع األول  ــرين  تش  ١٥
ــام وأنت بصحة وخير». «كل ع

ــرت الصفحات الرسمية  ونش

لـ»القيصر» على الـ»سوشيال 
ميديا»، مقطع فيديو من حفل 
يغني اجلمهور للساهر «هابي 

ــوة يا  ــنة حل ــو يو.. س ــرث ت بي
كاظم.. سنة حلوة يا جميل».
ــاهر التحضيرات  ويواصل الس
ــه الغنائية  ــة مبجموعت اخلاص
املقبلة، ومن أبرز أغاني ألبومه 
ــن أحلان  ــا وفية»، م ــد «ي اجلدي
ــيقي  املوس ــع  وتوزي ــم،  كاظ
ــى املوجي، علماً ان اخر ما  يحي
ــة «آه وأهني»  ــه كان اغني طرح
ــي، وهي  ــب املاض ــي عيد احل ف
ــيقار الدكتور  ــان املوس من أحل
طالل، وكلمات كاظم الساهر 

نفسه.

متابعة / البينة الجديدة
ــل التركي  ــة املمث ــت املني واف
خليل كوموفا جنم مسلسل 
ــلطان»، عن عمر  ــرمي الس «ح
ــراء إصابته  ــاً ج ــز ٦٤ عام ناه
ــاد ادى الى  ــوي ح ــاب رئ بالته
ــي. ــل في اجلهاز التنفس فش

ــل كوموفا خالل  وأصيب خلي
تصوير احد مشاهده في فيلم 
ــم نقله الى  ــل ان يت Zalo، قب

ــفى «جامعة تورغوت  مستش
ــوث»،  والبح ــب  للتدري أوزال 

حيث فارق احلياة.ودخل الفنان 
ــل عالم التمثيل في عام  الراح
ــارك في عدد  ١٩٩٣، قبل ان يش
ــالت  كبير من األفالم واملسلس
إلى  ــل عددها  التلفزيونية وص
ــي  نحو ١٠٠، من ابرزها «تاكس
ــلطان»،  الس و»حرمي  ــور»،  الزه
ــزاء»،  وج ــق  و»عش ــال»،  و»إي

ومسلسل «كرم وأصلي».
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8 ما وراء الحدث

ــرر  املق ــة  النيابي ــات  االنتخاب إن  أوالً 
اجراؤها في العام القادم حتظى بأهمية 
ــروط  ــر لها الش ــب أن توف ــة، ويج بالغ
ــى نتائجها  ــة التي تضفي عل الضروري
ــجع  درجة عالية من املصداقية، ليتش
ــاركة فيها بصورة  املواطنون على املش
ــد من أن  ــرض ال ب ــذا الغ ــعة. وله واس
ــادل ومنصف بعيداً  ــرى وفق قانون ع جت
ــض الكتل  ــح اخلاصة لبع ــن املصال ع
ــية ، كما ال بد من أن  واألطراف السياس
تراعى النزاهة والشفافية في مختلف 
مراحل اجرائها، ويتم االشراف والرقابة 
ــيق مع  ــادة بالتنس ــورة ج ــا بص عليه
ــي بعثة األمم  ــة بذلك ف ــرة اخملتص الدائ

املتحدة.
ــت هدفاً  ــرة ليس ــات املبك إن االنتخاب
ــلمي  ــار الس بحد ذاتها، وإمنا هي املس
الصحيح للخروج من املأزق الراهن الذي 
يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته 
ــاً وصحياً  ــاً وأمني ــياً واقتصادي سياس
ــد من أن تتاح  ــاً وغير ذلك. فال ب وخدمي
ــني بأن يجددوا النظر  الفرصة للمواطن

ــية وينتخبوا  ــم السياس ــي خياراته ف
بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا 
ــس النواب  ــم في مجل ــاك ممثليه أو هن
القادم، ليكون مؤهالً للعمل باجتاه حلّ 

املشاكل واألزمات.
ــراء  اج ــي  ف ــر  التأخي ــن  م ــداً  مزي إن 
ــن دون توفير  ــا م ــات أو اجراءه االنتخاب
ــا بحيث ال  ــة إلجناحه ــروط الالزم الش
تكون نتائجها مقنعة ملعظم املواطنني 
ــاكل البلد  ــق مش ــى تعمي ــيؤدي ال س
والوصولـ  ال سمح اهللاـ  الى وضع يهدد 
وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه 
جميع األطراف املعنية املمسكة بزمام 
ــر. ثانياً إن  ــت احلاض ــلطة في الوق الس
احلكومة الراهنة مدعوة الى االستمرار 
ــوات  ــي اخلط ــوة ف ــزم وق ــي بح واملض
ــق  ــبيل تطبي ــي س ــا ف ــي اتخذته الت
ــيطرة على  العدالة االجتماعية، والس
ــني أداء القوات  ــذ احلدودية، وحتس املناف
ــة عالية  ــم بدرج ــة بحيث تتس األمني
ــرض هيبة  ــاط واملهنية، وف ــن االنضب م
ــالح غير املرخص  ــحب الس الدولة وس

ــماح بتقسيم مناطق  فيه، وعدم الس
ــات تتحكم بها  ــد الى مقاطع من البل
ــالح حتت  ــة بقوة الس ــع معين مجامي
ــن تطبيق  ــداً ع ــة بعي ــن مختلف عناوي
القوانني النافذة.واحلكومة مدعوة أيضاً 
ــتثنائية  ــاذ خطوات جادة واس الى اتخ
ــات  امللف ــح  وفت ــاد  الفس ــة  ملكافح
ــأن حسب اإلجراءات  الكبرى بهذا الش
القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال 
كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه 
ــعب مهما كان موقعه وأياً  حقوق الش
كان داعموه .كما أنها مطالبة بالعمل 
بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا 
ــن قتل أو جرح أو غير  اعماالً إجرامية م
ذلك بحق املتظاهرين أو القوات األمنية 
ــاء، أو قاموا باالعتداء  أو املواطنني األبري
على املمتلكات العامة أو اخلاصة، منذ 
ــعبي املطالب باإلصالح  بدء احلراك الش
ــيما اجلهات  ــي، وال س ــي العام املاض ف
ــف أو تقف  ــال اخلط ــي قامت بأعم الت
ــال األخيرة.إن اجراء  وراء عمليات االغتي
العدالة بحق كل الذين اقترفوا اجلرائم 

ــاً ال بد  ــيبقى مطلباً ملح ــورة س املذك
ــن األيام، وهو  ــق في يوم م من أن يتحق
ــلوب الناجع في املنع من تكرارها  األس

والردع عن العود الى أمثالها.
ــيادة الوطنية  ثالثاً إن احلفاظ على الس
ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه 
ــؤون البلد  ــة في ش ــالت اخلارجي التدخ
ــيم  ــة والتقس ــر التجزئ ــاد مخاط وإبع
ــو يتطلب  ــؤولية اجلميع، وه ــه مس عن
ــاه عدة قضايا  ــاً وطنياً موحداً جت موقف
شائكة متسّ املصالح العليا للعراقيني 
ــن التوصل  ــتقبالً، وال ميك حاضراً ومس
ــياق  اليه في ظل تضارب األهواء واالنس
ــة  ــخصية أو احلزبي ــح الش وراء املصال
ــن مختلف  ــة، فاملطلوب م أو املناطقي
األطراف االرتقاء الى مستوى املسؤولية 
ــة  ــط ألي ذريع ــدم التفري ــة وع الوطني
بسيادة البلد واستقراره واستقالل قراره 
ــي.ووصلت بالسخارت، صباح  السياس
ــة النجف  ــى محافظ ــد، إل ــس األح ام
ــع الديني االعلى،  ــرف، للقاء املرج األش

السيد علي احلسيني السيستاني.

ــق  ــة حتقي ــي محكم ــد قاض ــا اك فيم
ــرع العراقي  الرصافة علي كمال إن املش
ــالل نصوص قانون العقوبات  أولى من خ
ــي الدولة ملا تقدمه هذه  اهتماما مبوظف
ــة ألفراد اجملتمع إضافة  الفئات من خدم
ــني كونهم جزءا من  ــى احترام املوظف إل
ــيادة الدولة وملساعدتهم في  هيبة وس
ــليمة.واضاف  ــم بصورة س أعماله أداء 
ــي القانون  ــة الواردة ف ــواد العقابي أن امل
ــت االعتداءات  ــي ٢٢٩ و٢٣٠ تناول العراق
احلاصلة على كافة موظفي الدولة واملادة 
ــت قوانني خاصة  ــن القانون نظم ٣٣١ م
ــات معينة  ــي تطال فئ ــداءات الت باالعت
ــم حماية  ــة وأولته ــي الدول ــن موظف م
خاصة وأبرزها قانون حماية األطباء رقم 
ــنة ٢٠١٣.وتابع ان حق الشكوى  ٢٦ لس
مكفول قانونا ودستورا وان واالعتداءات 
ــاء نظم أحكامها  ــي تقع على األطب الت
ــات اجلزائية، الفتا  ــول احملاكم قانون أص
ــى الكوادر  ــداء عل ــاالت االعت ــى ان ح ال
ــدة األخيرة من  ــة تفاقمت في امل الطبي
ــائل اإلعالم  ــاهده في وس ــالل ما نش خ

ــورة أمام احملاكم. وكمية القضايا املنظ
ــريعات من  ــة القوانني والتش وعن كفاي
عدمها، يلفت القاضي الى ان العقوبات 
الواردة سواء في قانون العقوبات العراقي 
ــاء كافية وحتقق  ــون حماية األطب أو قان
ــص عليه العقوبة والتي  الردع مع ما تن
ــس القضاء  ــا اصدره مجل واكبت مع م
ــم بهذا اخلصوص.ويرى  األعلى من تعمي
ــباب التي تدفع  ــي أن من أهم أس القاض
ــى األطباء  ــاه االعتداء عل املتهمني باجت
ــة بأهمية  ــي وعدم الدراي ــي قلة الوع ه
ودور هذه الفئة املهمة من فئات اجملتمع، 
ــى دورهم ومجهودهم  والدليل األبرز عل
ــة خالل  ــوادر الطبي ــا قدمته الك ــو م ه
تصديهم جلائحة كورونا بكل طاقاتهم 
ــى  عل ــي  القاض ــرح  وإمكانياتهم.ويقت
ــع بأهمية  ــائل اإلعالم توعية اجملتم وس
ــالل  ــن خ ــم م ــاء وتضحياته دور األطب
ــط الصد األول  ــم والعتبارهم خ عمله
ووجوب التثقيف بقانون حماية األطباء.

ــيماء  ــدت القاضية س ــن جانبها، اك م
ــة الطب من  ــون مهن ــن لك ــم هوي نعي

ــدور املهم للطبيب  ــامية ولل املهن الس
ــر وتخفيف اآلالم  ــاذ أرواح البش في إنق
ــية للمرضى ولتعرض  ــة والنفس البدني
ــتمرار  ــى العنف باس ــراق إل ــاء الع أطب
ــى الهجرة إلى  ــر منهم إل ــا دفع لكثي مم
خارج العراق رغم احلاجة الى خدماتهم 
ــرع العراقي  واختصاصهم، ما دفع املش
لسن قانون حماية األطباء رقم ٢٦ لسنة 
ــادة أوال منه على  ــث أكدت امل ٢٠١٣، حي
ــن االعتداء واملطالبات  حماية األطباء م
وابتزازهم من  ــائرية  العش ــات  واملالحق
ــم الطبية.ولفتت هوين  ــج أعماله نتائ
ــا من القانون حددت  إلى أن املادة خامس
عقوبة كل من يدعي مطالبة عشائرية 
ــر قانونية ضد نتائج أعمال طبيب  او غي
ــنوات  ــدة ال تقل عن ثالث س ــس م باحلب
ــرة ماليني دينار  وبغرامة ال تقل عن عش
ــدى على طبيب أثناء  واعتبار كل من تع
ممارسة مهنته أو تأدية واجبه بالعقوبة 
ــات العراقي وهي  ــون العقوب املقرة بقان
ــت ان املادة  ــداء على موظف.وتابع االعت
ــت على عدم  ــون نص ــة من القان الثالث

ــض أو توقيف الطبيب  ــواز إلقاء القب اجل
ــباب مهنية  ــكوى ألس املقدمة ضده ش
ــق مهني من  ــة، إال بعد إجراء حتقي طبي
ــن آلية  ــة مختصة.وع ــة وزاري ــل جلن قب
ــكوى للكوادر الطبية توضح  تقدمي الش
ــكاوى  ــرطة تتلقى الش ــز الش أن مراك
ــل األطباء والكوادر  ــجل من قب التي تس
الطبية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق كل من يعتدي على طبيب او أي من 
ــوادر الطبية ويتم إحالته إلى احملكمة  الك
اخملتصة باعتبار احلالة اعتداء على موظف 
أثناء الواجب وحتى في حال تنازل الطبيب 
أو أي منتسب في وزارة الصحة عن اجلرائم 
ــاء تأدية وظائفهم او  التي يتعرض لها إثن
ــاالت االعتداء  ــى ان ح ــببها.وتلفت إل بس
ــة كورونا  ــاء زادت خالل جائح ــى األطب عل
ــيرة إلى  رغم الدور املهم الذي يؤدونه، مش
أن العقوبة جزائية مع تعويض مدني ففي 
ــتكي عن حقه  ــة تنازل الطبيب املش حال
ــكوى  ــب عليه غلق الش ــال يترت ــي ف املدن
ــق العام وتتم إحالة  وتعتبر من جرائم احل

مرتكبيها إلى احملكمة.
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تنشــر ( البينــة الجديدة) نــص البيان 
الكامــل ِّـكتــب اِّـرجع الدينــي األعلى 
السيد علي الحسيني السيستاني حول 
لقاء األخري بممثل بعثة االمم اِّـتحدة 
َّـ العــراق جينني بالســخارت ،وجاء َّـ 
البيــان الذي تلقتــه (البينــة الجديدة) 
اســتقبل ســماحة الســيد السيستاني 
(دام ظلــه) قبــل ظهــر امــس جينــني 
هينيس- بالســخارت اِّـمثلــة الخاصة 
لألمــني العام لألمم اِّـتحدة َّـ العراق، 
وأشــار سماحته خالل اللقاء اُّـ مواقفه 

َّـ عدد من القضايا اِّـهمة وهي:

بغداد / البينة الجديدة
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بغداد / البينة اجلديدة 

ــار الى انه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية  ــي اجلائحة، فيما اش اكد مجلس القضاء االعلى، امس االحد، ازدياد حاالت االعتداء على األطباء في ظل تفش

بحق كل من يعتدي على طبيب.وقال اجمللس ان املدة األخيرة شهدت العديد من حوادث االعتداء والضرب لألطباء والعاملني في القطاع الصحي من قبل 

ذوي املرضى واملصابني وحتميلهم مسؤولية تدهور وضع املريض الصحي، مشددا على العقوبات التي فرضها املشرع العراقي ملكافحة هذه الظاهرة.

wˆbn„@Üô@ÚÓ„Ï„b”@7À@Îa@ÚÌäˆbí«@Új€b�fl@Ô«�ÜÌ@Âfl@›ÿ€@ÚiÏ‘«
@âb‰ÌÖ@¥Ì˝fl@HQP@I@Â«@›‘m¸@ÚflaäÃiÎ@paÏ‰ç@HS@I@Â«@›‘m¸@ÒÜfl@èjßbi@kÓjü@fib‡«a@



NO.3489.MON.14.SEP.2020إعالنات 9العدد (٣٤٨٩) االثنين ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠

الـمـديــر الــعـام

اتحاد الغرف التجارية
غرفة تجارة بغداد

شركة مابني النهرين العامة للبذور
تنويه

نشر سهوا َّـ اعالننا اِّـنشور َّـ جريدة (البينة 
الجديدة) بعددها ٣٤٨٣ َّـ ٢٠٢٠/٩/٦ 

الكمية ٢١١٢ خطأ والصحيح ٣٣١٣.

لذا اقتضة التنويه

إعالناتكم في

ضمان أوسع لالنتشار



NO.3489.MON.14.SEP.2020إعالنات 10العدد (٣٤٨٩) االثنين ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٥٨١ َّـ ٢٠٢٠/٢/١٠) .
ــروع   ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس تس

االعمال غري منجزة ِّـشروع(هدم وإعادة بناء مدرسة زيد بن حارثة ٢٤/ صف نموذجي)   
- وبكلفة  تخمينية قدرها(٥٧٠,٦٣٠,٠٠٠)  خمسمائة وسبعون مليون وستمائة وثالثون الف  دينار عراقي

- ضمن التخصيصات اِّـستمرة (البرتو دوالر ) لعام ٢٠١٩ 
- مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم ) .

-تبويب اِّـشروع (٦٠,١,٧,٥,١,٤٧,٣)
-موقع اِّـشروع ( الزبري )

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

(٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة اعالن اِّـشاريع)  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس

َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية: 

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (٥٧,٠٦٣,٠٠٠) سبعة وخمسون مليون 
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل  ــكل كش ــتون الف دينار عراقي على ش وثالثة وس

التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة .
ــوان جمهورية العراق/محافظة  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العن ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــاً- يمكن ش رابع
ــتـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة  ـــــم غيــــر مس ــية ودفـــع رس ــعبة  بيع الوثائق القياس ــم العقود الحكومية/ ش البصرة/قس

الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االثنني اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٤
ــوان جمهورية العراق/محافظة  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العن ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــاً- يمكن ش رابع
ــتـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة  ـــــم غيــــر مس ــية ودفـــع رس ــعبة  بيع الوثائق القياس ــم العقود الحكومية/ ش البصرة/قس

الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم الثالثاء اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٥  .
ــة يتحمل كافة  ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالف ــب العدل بصحة كافة األولي ــي مصدق  من قبل كات ــركات بتقديم تعهد قانون ــزم الش •تلت

التبعات القانونية 
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـشروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او التي قد تحصل َّـ 

اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢١   الساعة العاشرة صباحاً
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــا  وبوجود ممثلني عن  ــيتم فتح العطاءات فعلي ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــاءات اإللكرتونية (ال يس ــرة . العط البص

اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٥,٧٠٧,٠٠٠ ) خمسة مليون وسبعمائة وسبعة الف  دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا -تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة 

التبعات القانونية 
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ثالث عش

العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ــط /دائرة العقود  ــاء بكتاب وزارة التخطي ــتنادا اُّـ ما ج ــات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــراء منتج ــركات بش ــر – الزام الش الخامس  عش
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

  العدد: ٢٩٩٨                                                                                                                                             التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٣

 ( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )                                        
االعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع(هدم وإعادة بناء مدرسة زيد بن حارثة ٢٤/ 

صف نموذجي) مناقصة (٢/ تربية)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٥٥٣ َّـ ٢٠٢٠/٢/١٠) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــوة مقدمي العط ــة ) دع ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ    تس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع  (هدم وإعادة بناء مدرسة صيدا االبتدائية  ١٨/ صف نموذجي)   
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار ومائة وخمسون مليون دينار عراقي

 - ضمن  التخصيصات اِّـستمرة ( البرتودوالر) لعام ٢٠٢٠ واِّـدرجة ضمن موازنة  عام ٢٠١٩  
 - مدة التنفيذ ( ٥٥٠  يوم ) .

-تبويب اِّـشروع (٣٣,٢,٤,٥,١,٤٧,٣)
-موقع اِّـشروع ( اِّـركز )

 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  انشائية  وان تكون الهوية نافذة .
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــم العقود الحكومية  /  ــني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغب ــاً- يمك   ثاني
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية:  على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (١٠٥,٤٥٦,٠٠٠)  متطلبات الس
مائة وخمسة  مليون وخمسمائة وستة واربعون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي 

الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة .
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان جمهورية 
ــعبة  بيع الوثائق القياسية ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد   ــم العقود الحكومية/ ش العراق/محافظة البصرة/قس
ــاء اِّـصـــادف  ــن يــــوم الثالث ــارا مــــ ــي اعتبــــ ــار عراقـــ ــف دينــــ ــة الــــ ــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــ قـــ

.  ٢٠٢٠/٩/١٥
ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة  تلتزم الش

يتحمل كافة التبعات القانونية 
تلتزم الشركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـشروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او 
ــتحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع  ــروع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل وصرف اِّـس التي قد تحصل َّـ اِّـش

.
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــاعة  ــوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢١   الس ــان الفتح واالحالة َّـ ي ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ الس ــاءات َّـ أو قبل ي ــليم العط ــاً -يجب تس سادس
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح  التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢١,٥٠٠,٠٠٠ ) واحد وعشرون مليون وخمسمائة  
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــم الرابع من الوثيقة  ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس

القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة 
ــتمارات  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم  ــرا -تلتزم الش عاش

وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عشر -  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ثالثة عش

العطلة.
اربعة عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب 

مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ــادس  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط  الس
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة- إعـــــالن اول)
(هدم وإعادة بناء مدرسة صيدا االبتدائية  ١٨/ صف نموذجي ) مناقصة (١/ تربية)
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٧٨٨ َّـ ٢٠٢٠/٢/٢٥) .
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع  (احتياجات مخترب األدلة الجنائية َّـ قسم األدلة الجنائية)
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٣٨١,٠٠٠,٠٠٠)  ثالثمائة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

 - ضمن الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩        - مدة التنفيذ ( ٩٠  يوم )  .                 -موقع اِّـشروع ( اِّـركز )
ــركات متخصصة َّـ هذا  ــرة  والصنف /  كيمياوي  كهربائي ميكانيك –ش ــة : الدرجة / العاش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج

اِّـجال   وبعرض فني  وان تكون الهوية نافذة .
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 

اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
 ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــتة  ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (٧٦,٢٠٠,٠٠٠) س ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س متطلبات الس
ــنة او كفاءة مالية  ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر س ــكل كش ــبعون مليون ومائتان الف دينار عراقي على ش وس

باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــة: على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفني ــربة والق ٢ - الخ

اِّـدرجة أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن 

١١٤,٣٠٠,٠٠٠  مائة وأربعة عشر  مليون  وثالثمائة الف دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)     
ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
ـــــم غيــــر مستـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم الثالثاء   رس

اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٥.
ــن قبلهم وبخالفة  ــة كافة األوليات اِّـقدمة م ــن قبل كاتب العدل بصح ــم تعهد قانوني مصدق  م ــركات بتقدي ــزم الش •تلت

يتحمل كافة التبعات القانونية 
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـشروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او التي 

قد تحصل َّـ اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢١   الس ــاً- س خامس
صباحاً.

ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ الس ــاً -يجب تس سادس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا   ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــرة الف   ــاء بقيمة ( ٣,٨١٠,٠٠٠ ) ثالثة مليون وثمانمائة و عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط ــابعاً - يج س
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا -تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة 

يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر - اذا ص ــة عش ثالث
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــة عش اربع
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

  العدد: ٢٩٩٧                                                                                                                                            التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٣

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (١/ امن وعدالة/ ٢٠٢٠)       
(احتياجات مخترب األدلة الجنائية َّـ قسم األدلة الجنائية)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٢٠٧ َّـ ٢٠٢٠/٦/٢١) .
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)     

مشروع  تطوير دوائر مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة َّـ البصرة )   
ــبعون الف  ــعمائة وس ــعون مليون وتس ــة قدرها(١,٤٩٣,٩٧٠,٥٨٣)  مليار واربعمائة وثالثة وتس ــة  تخميني - وبكلف

وخمسمائة وثالثة وثمانون   دينار عراقي 
 - ضمن مشاريع تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ 

 - مدة التنفيذ ( ٣٠٠  يوم ) .
-تبويب اِّـشروع (٣٣,٧,١,٤,١,٤٧,٢)

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية /كهرباء –ميكانيك  وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية:
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية: 

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (١٣٤,٤٥٨,٠٠٠.) مائة 
ــون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي  واربعة وثالثون مليون واربعمائة وثمانية وخمس

الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة .
ــني َّـ  العنوان جمهورية  ــل اِّـناقصني الراغب ــاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة 

(١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم الثالثاء اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٥
تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل 

كافة التبعات القانونية 
تلتزم الشركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـشروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او التي 

قد تحصل َّـ اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع .
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢١   الس ــاً- س خامس
صباحاً

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ الس ــاً -يجب تس سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٤,٩٤٠,٠٠٠ ) اربعة عشر مليون وتسعمائة واربعون  
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــات اِّـقدمة من قبلهم  ــدل بصحة كافة األولي ــن قبل كاتب الع ــم تعهد قانوني مصدق  م ــركات بتقدي ــرا -تلتزم الش عاش

وبخالفة يتحمل   كافة التبعات القانونية 
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة 
.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــالث عش ث
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 
الخامس  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
تطوير دوائر مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة َّـ البصرة 

مناقصة (١/ امن وعدالة)



ــف البطولة  ــف (٦١ هجرية) حيث مواق ــة الط ــي واقع ــالء .. تعن  ألن كرب
والتضحية وااليثار والوفاء والذود واالستبسال حد الشهادة التي جسدها 
ــب واخيه  ــي بن ابي طال ــني بن عل ــام احلس ــول اهللا ( ص) االم ــبط رس س
العباس (عليهم السالم) وعياله وصحبه االطهار امليامني وهم يختطون 
ــراً وال بطراً وال  ــاً قوامه ( اني لم اخرج اش ــاً ، اصالحياً , مبدئي ــاً ثوري نهج
ــدي ، اريد االمر  ــب االصالح في امة ج ــاً وامنا خرجت لطل ــداً والظامل مفس
باملعروف والنهي عن املنكر) .. وألن كربالء تعني قصة خالدة غيرّت مجرى 
ــيف والرجولة على  ــخ يوم انتصر احلق على الباطل والدم على الس التأري
ــالء تعيش في ذاكرة كل عراقي وكل  ــوق .. وألن كرب العهر والنذالة والفس
مسلم وكل انسان حيث ميتد وهجها الى النفوس فيجعلها تهفو لهذا 
ــى  ــواطىء العطش ــكان لتلتقي به بلهفة كما املاء عندما يعانق الش امل
ــبت نحن بعض العاملني في  ــددنا الرحال  ليلة امس االول الس .. فقد ش
ــى املطبعة  ــد دفع اجلريدة ال ــة بع ــائية الى كربالء املقدس ــة املس الوجب
ــاب جبار) وأنا كاتب  ــل رئيس التحرير ( عبد الوه ــرة يتصدرنا الزمي مباش
ــاهني واالخوين علي واحمد شهاب ابو  هذه السطور واملصمم محمد ش
ــي على طول الطريق  ــجل مالحظات ــفر كنت اس برير .. وكعادتي في الس
ــالء .. حيث الانارة على  ــدورة وحتى الوصول الى كرب ــر ال ابتداءً من مجس
ــارهم وال اشارات ضوئية او  ــائقني في تبيان مس امتداد الطريق تعني الس
ــفورية حتذيرية او ارشادية وال عالمات لبيان املسافات او املناطق التي  فس
متر بها وليس هذا فحسب بل ان الطريق ذاته وهنا بيت القصيد اليصلح 
ــا هو حاصل في  ــاء فني حديث وتأثيث مثل م ــير ويحتاج الى اكس للس
علّمة باشارات استباقية  دول العالم وان نقاط السيطرات االمنية غير مُ
ــب كربالء بـ ( ٥)  ــل وصولنا الى قل ــازال حتت الصيانة .. قب ــا م وان بعضه
ــع بضوئها من اعمدة كهربائية  كيلومترات الحت لنا املصابيح التي تش
ــة ، عندها ادركنا  ــي مزُينّةً بنخلة ضوئية جميل ــطية وه في اجلزرة الوس
اننا قد وصلنا املدينة وان يد االعمار واللمسات احلنون قد وصلت الى هنا 
ــرنا الهوينا على  .. بعد دقائق معدودة وضعنا مركبتنا في احد املرائب وس
اقدامنا حيث ضريحي االمامني احلسني واخيه العباس ( عليهما السالم) 
ــراح وانزاح التعب واالرهاق الذي الزمنا  ــعر باالنش .. هنا صراحة بدأنا نش
ــة تتنفس للتو  ــاح .. كانت املدينة الديني ــت منذ الصب ــى امتداد الوق عل
ــذي فرضته محددات فايروس  ــري ال بعد اوقات عصيبة من االغالق القس
كورونا .. الزوار يتوافدون افرادا او على شكل مجاميع عائلية مايوحي بان 
احلياة تتعافى رويدا رويدا واحملال التجارية واملطاعم شرعت بفتح ابوابها 
والزبائن يدخلونها ببهجة لكن بعض الفنادق الزالت موصدة وتتمنى من 
اعماقك ان تستعيد كربالء حركتها على كل االصعدة وان تشهد اعمارا 
ــرة .. دلفنا الى ضريح االمام العباس وادينا  ــا يليق مبكانتها الكبي حقيقي
ــرنا في طريق مابني احلرمني حيث االضواء  ــم الزيارة ثم س الصالة ومراس
ــني وبعد  ــاس واحلركة املبهجة لنحط رحالنا في ضريح االمام احلس والن
ــنتنا تلهج بالدعاء ان يرفع  ــم الزيارة حيث كانت الس الصالة واداء مراس
ــا ادراجنا عائدين الى بغداد ولكن  ة عن هذه األمة ، بعدها عدن ــذه الغمّ ه
شعورنا باجلوع وتهدئة روع (املعدة) التي اعيتها (طسات الطريق) لنولج 
ــلطان) .. قولوا معي (عوافي) . وبعد انتهائنا من تناول  مطعم ( ركن الس
الطعام واصلنا رحلتنا الى بغداد وقد تزودنا بـ (طاقة روحية) وكلنا دعوات 
ــى مبادرته هذه التي  ــر (ابو فاطمة) عل ــان الى زميلنا رئيس التحري وامتن

وعدنا بانها ستتكرر في االيام املقبلة. 

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

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

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

اعلنت امانة بغداد، امس االحد، عن دخول 
منطقة احلمدانية اخلدمة الفعلية.

ــان ان «املالكات في  ــت االمانة في بي وقال
ــال التطوير  ــت اعم ــاريع انه ــرة املش دائ

ــة احلمدانية احمللة  ــاء في منطق واالكس
ــهد  ــي تش ــة والت ــوب العاصم ٨٧٩ جن
األكساء والتطوير ألول مره منذ تأسيس 

املنطقة كونها من االفرازات احلديثة».
ــر تضمنت  ــال التطوي ــت ان «اعم واضاف

ــرش وحدل احلصى  ــح بوكس ترابي وف فت
اخلابط مع إنشاء القالب اجلانبي وأرصفة 
ــاء  ــة الى تعلية املنهوالت وإنش باإلضاف
مشبكات األمطار ومن ثم اإلكساء بعدة 

طبقات من األسفلت».

انهال شاب هندي على والده 
ــا حتى املوت،  بالضرب بعص
بسبب انزعاجه من شخيره 
ا لقناة “إنديا  أثناء النوم.ووفقً
ــني (٢٨ عاما)  ــوز”، فإن ناف ني
ا، قتل والده رام سواروب  عامً
ــتخدام هراوة  ا، باس (٦٥) عامً
ــميكة ذات نهاية  ــا س (عص
ــالح  ــتخدم كس ــة تس ثقيل
ــا  ــل منزلهم داخ ــرب)،  للض
بوالية  ــت،  بيليبي ب مقاطعة 

أوتار براديش الهندية. وتشير 
ــني  ناف أن  ــى  إل ــات،  التحري
ــبب  ضرب والده بالعصا، بس
ــخير املزعجة،  ــوات الش أص
وتعكر  األب  ــا  ــي يصدره الت
ــرى نقل  ــوم االبن. ج صفو ن

ــز  مرك ــى  إل ــة  الضحي األب 
ــاك  ــي، وهن ــور الصح بورانب
ــاء وفاته، نتيجة  أعلن األطب
ــددة  ــات متع ــه لضرب تعرض
ــرطة  ــه. وألقت الش في رأس
ــن القاتل،  ــض على االب القب
بعد أن تقدم شقيقه األكبر 
ــده في  ــكوى ض مانوج، بش
قسم الشرطة. وأفادت تقارير 
كان  ــني  ناف ــأن  ب ــرطة،  الش
ــدي على  دائم االعتداء اجلس
والده، ويسيء معاملته على 

الدوام، بسبب الشخير.

م متجر  ــدّ ــة غريبة، ق ــي حادث ف
ــر كارفور  ــلة متاج ــع لسلس تاب
ــن  ع ــذار  اعت ــان  بي ــية  الفرنس
ــي أحد فروعه  ــة حصلت ف واقع
ــل، تتعلّق بوجود جثّة  في البرازي
ــى أبوابه  ــا أبقى عل ــه فيم داخل
ــب  الزبائن.وبحس مفتوحة أمام 
ــبوتنيك  س ــة  وكال ــت  نقل ــا  م
ــورو نيوز،  ــن موقع ي ــية ع الروس
ــركة  فقد أقرّ املتجر التابع للش
الفرنسية في بيان له، ما حصل 

ــيفي في  ــه مبدينة ريس في فرع
ــل، حيث  ــرقي البرازي ــمال ش ش
ــى  عل ــة  مفتوح ــه  أبواب ــى  أبق
ــه، إذ  ــود جثة في ــم من وج الرغ
ــى املتجر إلى  عمد القائمون عل

ــالت، ما أثار  ــة اجلثة باملظ تغطي
ــذرت  واعت ــن.  الزبائ ــتهجان  اس
ــا عن الطريقة  كارفور في بيانه
غير الالئقة التي مت فيها التعامل 
مع وفاة السيد موزس سانتوس 
ــة والتي  ــفة وغير املتوقع املؤس
ــة داخل  ــة قلبي ــت عن نوب نتج
ــيفي.واعترفت  ريس في  متجرنا 
ــا أخطأت  أنّه ــلة كارفور  سلس
ــوراً بعد  ــال املتجر ف ــدم إقف بع
الوفاة إلى أن يصل (فريق) خدمة 

دفن املوتى.

ــيا  ــي رقما قياس ــم روس حط
ــي في  ــجله أمريك ــد س كان ق
ــس» لألرقام  ــوعة «غيني موس
ــه ٥٠ كغ من  ــية، برفع القياس
ــرة.  ــاء، ٧٦ م ــت امل ــال حت األثق
متكن فيتالي فيفشار، مواطن 
ــك الروسية، من  مدينة تومس
ــال حتت  ــغ من األثق ــع ٥٠ ك رف
ــي  ــام الروس ــرة. وق ــاء ٧٦ م امل

ــور فريق  ــه هذه بحض مبحاولت
باإلضافة  ــني  ومختصي ــي  طب
احملاولة  لتوثيق  ملمثل مستقل 
ــجيلها من أجل إرسالها  وتس
ــم  ليت ــس»  «غيني ــوعة  ملوس
ــمي.  رس ــكل  بش ــا  اعتماده
ــجل في  ــأن الرقم املس يذكر ب
ــب  ــن نصي م ــو  ه ــوعة  املوس
ــتوك،  ــي، جريج ويتس األمريك
الذي قام برفع األثقال من نفس 

الوزن ٦٢ مرة.
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المصري،  الممثـــل  توفي 
عبد الرازق الشيمي ، إثر 
تدهـــور حالتـــه الصحية.

الممثـــل  شـــقيق  ونشـــر 
المصري خبـــر وفاته في 
منشور عبر صفحته على 
«انتقل  قائـــًال:  فيســـبوك 
إلى رحمـــة هللا تعالى أخي 
الشـــيمي  الـــرازق  عبـــد 
الشـــهير ب فرعون السينما 
الهرم». مستشـــفى  فـــي 

مع  ســـابق  لقـــاء  وفـــي 
الشـــيمي قال إن «السينما 
في الفتـــرة األخيرة تعاني 
والمحسوبية،  الواســـطة 
تهميـــش  علـــى  عـــالوة 
بها»،  واالستهانة  أدوارنا 

على عكس مخرجين كبار 
راحليـــن أمثال إســـماعيل 
أبو  الحافـــظ وصالح  عبد 
سيف، حيث يركز مخرجو 
ومنتجو اليوم على النجوم 
الكبار، وال يهتمون باألدوار 

الثانوية والصغيرة.
واشتهر «الشيمي» الملقب 
دوره  بـــأداء  ب فرعـــون، 
الكومبارس، حيث شـــارك 
بعدة أعمال منها «يوميات 
ونيس»، «الرجل اآلخر»، 
أمنيـــة»،  «لدواعـــي 
وشـــركاه»،  «كناريـــا 
والســـراب»،  «الحقيقـــة 
«عباس األبيض في اليوم 
األسود»، «سلسال الدم»، 

«العقرب»، وغيرها.
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يعزي بيت احلاج املرحوم

( جبار الزم السويعدي) ، ببالغ 

احلزن واالسى بيت احلاج

 ( ماضي السويعدي) لوفاة احد رموز عشيرة السويعديني 

ــم سوادي ابو  البيرق الرمز الكبير الفقيد الراحل (هاش

عدنان السويعدي) سائلني اهللا تعالى ان يتغمد الفقيد 

الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ÚÌå»m


