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

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــام الوزارات وبعض الدوائر احلكومية باالعالن عن  ــتغرب خريجون من مختلف االختصاصات قي اس
استكمال اجراءات تعيني شملت مئات الدرجات الوظيفية الناجمة عن درجات احلذف واالستحداث 
من دون االعالن عن هذه الوظائف الشاغرة في وسائل االعالم ومنها الصحف كما تقتضي العدالة 
ــال اخلريجون في  ــب االصول ..«وق ــني وغيرهم باالمر ليتقدموا بطلباتهم حس ــل اعالم اخلريج الج
ــة اجلديدة» ان مايفرح حقاً ان تعلن الوزارات او الدوائر احلكومية عن توفر درجات  ــاالت لـ «البين اتص
ــتيعاب اخلريجني ، لكن ماهو محزن حقاً وغير مقبول اطالقاً ان اليتم االعالن  وظيفية من اجل اس
ــي محتكرة لفئات  ــة مايعني ان هذه الدرجات ه ــا تنصّ االجراءات القانوني ــن تلك الدرجات كم ع
ــوا ان وزارة الصحة اعلنت مؤخراً انها  ــوم « واضاف ــدودة من اصحاب اجلاه او ممن يدفعون املقس مح
ــتحداث دون االعالن عنها  ــتكملت اجراءات تعيني (٨٠٠) درجة وظيفية من درجات احلذف واالس اس
ــرى اعلنت عن توفر (٣) آالف  ــاروا ان مديرية تربية الكرخ الثالثة هي االخ ــائل االعالم .. واش ــي وس ف
درجة وظيفية نتيجة حراك املالك دون االعالن عن شروط التقدم .. اخلريجون يطالبون السيد رئيس 
ــف وذلك من خالل اعتماد  ــل الفوري لوقف « بازار» بيع الوظائ ــوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخ ال

الشفافية واالعالن الرسمي عن اي درجة وظيفية.
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ــكلة املوظفني ستكون  يبدو ان مش
كابوساً يؤرق احلكومة بسبب األزمة 
ــتعتمد  ــادة ويبدو انها س املالية احل
ــي  اخلارج او  ــي  الداخل ــراض  االقت
ــا أن نقول  ــا وبودن ــل تأمينه ــن أج م
للمسؤولني : ال تنشغلوا باالقتراض 
ــى جتعلوننا جنلس على (احلديدة)  حت
ــغيل  ــجعانا واعيدوا تش وكونوا ش
ــع  واملصان ــكري  العس ــع  التصني
ــي البالد من اجل  الكبرى املعطلة ف
ــى  ــي. وعل ــاد الوطن ــاش االقتص انع
ــاز مكافحة  ــد اخر اعتقل جه صعي
ــدراء فروع املصرف الزراعي  اإلرهاب م
ــادي و الفلوجة و ابوغريب و  في الرم
ــات مهمة  ــن بعد اعتراف صالح الدي
أدلى بها مدير املصرف املعتقل كما مت 
اعتقال مدير شركة كي كارد، «بهاء 
ــس اخلميس  ــني»، اخلمي ــد احلس عب
ــروب  عبر مطار  ــه اله ــاء محاولت أثن
بغداد الدولي. وفي الشأن السياسي 
انتقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــد  ــبت، الش ــس الس ــي، ام الكاظم
ــون العنف  ــروع قان واجلذب إزاء مش
األسري الذي قدمته حكومته، فيما 
دعا رئيسي اجلمهورية برهم صالح، 
ــي،  ومجلس النواب محمد احللبوس
ــون  قان ــتكمال  باس ــراع  اإلس ــى  إل
االنتخابات متهيداً إلجراء االنتخابات 
املبكرة.ومن جانب اخر أنهى مجلس 
النواب، امس السبت، القراءة األولى 
ملشروع قانون تعديل قانون احملكمة 
ــا رقم ١٠  ــة العلي ــة العراقي اجلنائي

ــنة ٢٠٠٥.وقال مصدر برملاني ، إن  لس
ــته  مجلس النواب أنهى خالل جلس
ــراءة  ــبت، الق ــس الس ــدة ام املنعق
ــون تعديل قانون  ــروع قان األولى ملش
ــة العليا  ــة العراقي ــة اجلنائي احملكم
رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥.  وفي الشأن ذاته 
ــدت اللجنة املالية النيابية، امس  أك
السبت، أن احلكومة لم ترسل حتى 
ــروع قانون املوازنة االحتادية  اآلن، مش
ــواب،  ــس الن ــى مجل ــام ٢٠٢٠، إل لع
ــالها  ــراع بإرس داعية إياها إلى اإلس
ــياق  لغرض التصويت عليها. من س
ــا رئيس حتالف عراقيون عمار  اخر دع
ــراء انتخابات نزيهة  احلكيم، إلى إج

ــالح،  ــطوة الس وعادلة بعيدة عن س
ــل اجمللس االعلى  فيما طالب بتفعي
ــاء.وقال  النس ــك  بن ــاء  وإنش للمرأة 
احليكم في كلمة ألقاها خالل املؤمتر 
الدولي الثاني عشر ملناهضة العنف 
ــى تفعيل اجمللس  ــد املرأة، ندعو ال ض
االعلى للمرأة الذي متت املوافقةُ على 
ــام املاضي بعضوية  ــائه في الع إنش
ــة.  ــآت املعنيَّ ــوزارات والهي ــي ال ممثل
ــه من الروتني  ــا ندعو الى حتصين كم
لَة  ــياقات املعرقِ والبيروقراطية والس
ــاؤه ممن  ــون أعض ــة، وان يك ل واملعطِّ
ــؤون ذات الصلة  ــم جتربةٌ في الش له
ــن  وم ــا  وتطلعاته ــرأة  امل ــوم  بهم

ــروع مناهضة  لَةِ مش اخملتصني وحمَ
ــلبية ضدها.في وقت  ــر الس الظواه
ــزي  املرك ــك  البن ــظ  ــف محاف كش
ــى الكتاب، عن وضع  اجلديد مصطف
ــة لتطوير  ــة مدروس ــة مصرفي خط
عمل البنك وتقوية العملة الوطنية 
ــدد  ــلبيات، في حني ش ومعاجلة الس
ــى  األعل ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي
ــى ضرورة  ــدان عل ــق زي ــي فائ القاض
وقانون  املصرفية  ــني  بالقوان االلتزام 
ــل  ــوال ومتوي ــل األم ــة غس مكافح
اإلرهاب.وقال املكتب اإلعالمي للبنك 
ــظ البنك املركزي  املركزي ، إن محاف
ــب الكتاب  ــى غال ــي مصطف العراق

التقى رئيس مجلس القضاء األعلى 
البيان  ــل  زيدان.ونق ــق  فائ ــي  القاض
ــه مت وضع خطة  ــن الكتاب قوله إن ع
مصرفية مدروسة من شأنها تطوير 
ــزي وتقوية العملة  عمل البنك املرك
الوطنية ومعاجلة السلبيات بالتعاون 
مع احملاكم اخملتصة بالعمل املشترك 
مع البنك املركزي. وفي الشأن االمني 
ــف النائب عن محافظة نينوى  كش
عبد الرحيم الشمري، امس السبت، 
عن مساومات لتحويل االرهابيني من 
محاكم االرهاب الى محاكم عادية، 
ــى التدخل  ــاء االعلى ال داعيا القض
ــمري  ــال الش ــوص املوصل.وق بخص
ــاومات  ــك مس ــر ، ان هنال ــي مؤمت ف
ــوا في نينوى  لإلرهابيني الذين بطش
وكان لهم دور في دخول داعش، وبعد 
ــوا الدخول  ــوا جلودهم حاول ان ابدل
ــيني  باجتاهات اخرى وبعض السياس
ــطون لدى  ــن خارج احملافظة يتوس م
ــن  ــم م ــل قضاياه ــاء لتحوي القض
محاكم اإلرهاب الى محاكم عادية. 
ــر  ــن وزي ــا أعل ــورات ايض ــي التط وف
اخلارجية فؤاد حسني امس، أن رئيس 
ــوزراء مصطفى الكاظمي  مجلس ال
ــيزور العاصمة الفرنسية باريس  س
ــد ضرورة  ــا أك ــل، فيم ــهر املقب الش
للعراق  ــيّ  الفرنس الدعم  ــتمرار  اس
ــف الدوليّ ملنع عودة  في إطار التحال
نشاط اجلماعات اإلرهابيّة. وعد وزير 
ــة ، تنمية العالقات الثنائيّة  اخلارجيّ
 ، ابة لالحتاد األوروبيّ مع فرنسا بأنها بوّ
فيما أبدت باريس استعدادها لدعم 
العراق ألداء دور محوريّ في املنطقة.  

كتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ة بني الشعبني     مع تأكيدنا الثابت على ترسيخ روح االخوّ
ــائج  ــي والكويتي اللذين تربطهما وش ــقيقني العراق الش
وعالقات ظلت سامية رغم ماحصل من تضرّر خالل عامي 
(١٩٩٠ ـ ١٩٩١) من احداث مؤسفة اال ان احلقيقة املرّة التي 
ــتغلت ظروف  ــارة الكويت اس ــي ان اجل ــش غصتها ه نعي
العراق السياسية وازماته املتوالية واحداثه اجلسام لتلعب 
ــعة من االراضي واحلقول  لعبتها في قضم مساحات واس
ــى احلدود البحرية وظل  ــتركة وتعدى ذلك ال النفطية املش
ــة اذ اظهرت الكويت  ــتمراً حتى اللحظ هذا التطاول مس

ــرض  ف ــة  سياس ــاع  اتب
ــي األذرع  ــع ول ــر الواق األم
ــية او  ــح ناس ــكل وق بش
ــية ان للعراق ثقله  متناس
ــتراتيجية  االس ــه  ومكانت
ــة واذا مازأر فان  في املنطق
ــمعه القاصي  زئيره سيس
احلذر  املطلوب  وان  والداني 
ــب ..  ــم اذا غض ــن احللي م
ــر صراحة بان  ــن اكث ولنك

ــن الدولي  ــام مجلس االم ــارة متهمة ام ــة الكويت اجل دول
ــى حدودنا  ــروع والالقانوني عل ــظ وغير املش ــاوز الف بالتج
ــد اهللا من خالل  ــة (١٦٢) في خور عب ــد العالم ــة بع البحري
ــأ عليها دون موافقة  ــييد مرف تدعيم منطقة ضحلة وتش
او اذن من العراق وبذلك فان السلوك الكويتي الشائن هذا 
ــني الدولية وقانون  ــرق الفاضح للقوان ــل في خانة اخل يدخ
ــيادة العراق جملة  البحار ناهيك عن كونه اعتداء على س
ــعبنا عتبنا  ــا ان نوّجه نيابة عن ابناء ش ــال .. وبودن وتفصي
الشديد على رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي الذي 
زار الكويت بشكل خاطف وهذا ليس واجبه بل من واجبات 
وزير اخلارجية وان مكان احللبوسي هو البرملان حيث قضايا 
ــة  ــن هنا فاننا نطالب بعقد جلس ــعب املصيرية .. م الش
استثنائية جمللس النواب يحضرها النواب الـ ( ٣٢٩) وتنقل 
ــزة ويتم  ــات التلف ــعب العراقي عبرّ شاش ــا للش وقائعه
التصويت على قرار نيابي ملزم يلغي اتفاقية خور عبد اهللا 
والتي دخلت حيز التنفيذ عام ( ٢٠١٦) وان اي نائب اليصوت 
ــيصنف خائنا للعراق وستطارده لعنات  لصالح االلغاء س
العراقيني .. في هذه اجللسة ستتكشف حقيقية من هم 

مع سيادة العراق ومستقبله ومن هم بالضد منها!.

نطالب بعقد جلسة 
استثنائية ِّـجلس 
النواب يحضرها النواب 
الـ ( ٣٢٩) وتنقل وقائعها 
للشعب العراقي

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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  ان شركات «اجلهد االجنبي» ومنها الشركات 
ــوزارة النفط  ــركات التابعة ل الصينية والش
في محافظة ميسان منذ تأسيسها والكثر 
ــنوات تقوم بتوزيع االعالنات اخلاصة  من ٦ س
ــترط  ــا حصريا على بعض الصحف وتش به
في تندر مناقصاتها لالعالنات على الشركة 
ــر االعالنات  ــو عليها املناقصة نش التي ترس
ــذا مخالف  ــط .وه ــف فق ــذه الصح ــي  ه ف
ــفافية. وهناك كتاب صادر من  للقانون والش

وزارة النفط يلزم بنشر االعالنات في اكثر من 
صحيفة وباالسماء. وعليه فاننا نلتمس من 
ــخصي ياوزير النفط  حضرتكم التدخل الش
ــن الصحف غير  ــمول عدد اخر م من اجل ش
ــع االعالنات  ــا اعاله ويكون توزي التي ذكرناه
ــة وقرار االمانة  ــروط القانوني عادال ووفق الش
ــي املقدمة منها ان  ــة جمللس الوزراء وف العام
تكون واسعة االنتشار وتصدر بشكل يومي 
ــات وذات توجهات  ــع احملافظ وتوزع في جمي
وطنية داعمة للنهج الوطني ومن الصحف 

ــب  ــني. ويج ــة الصحفي ــي نقاب ــدة ف املعتم
ــركات املذكورة اعاله بالعمل وفق  ابالغ الش
ــركة نفط  ــون العراقي .وهذا واجب ش القان
ــان . علما ان هذا احلال يجري في جميع  ميس
ــات. ونحن في  ــي احملافظ ــركات النفط ف ش
ــكلة مزمنة  «البينة اجلديدة» نعاني من مش
ــراء تعاملها غير  ــركة نفط البصرة ج مع ش
ــم بالسيد وزير النفط  القانوني معنا ونتوس
ــراء التحقيق واعطاء كل  احملترم ان يوعز باج

ذي حق حقه.
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ــباب  ــن كتلة الرافدين البرملانية يونادم كنا ، أس اوضح النائب ع
ــبت ،  ــة البرملان امس الس عدم ادراج قانون االنتخابات في جلس
ــابيع القليلة املقبلة.وقال  ــم القانون خالل االس فيما رجح حس
ــة لعدم توصلها الى  ــية الكبيرة ونتيج كنا ، ان الكتل السياس
ــة الدوائر االنتخابية ما  ــب لطبيع اتفاق نهائي حول اخليار االنس
جعلها تفضل عدم ادراج القانون في جدول اعمال جلسة السبت 
ــريعي  ــزم تأجيله الى الفصل التش ــية رفضه ما يل ــل خش املقب
املقبل وحينها سنقع في مشكلة كبيرة بسبب حراجة الوقت، 
مبينا ان الكتل السياسية ما زالت في حوارات مستمرة للتوصل 

الى توافق حول احدى الصيغ املطروحة الثالث.

ــبت، على  ــابندر، امس الس ــي العراقي عزت الش  علق السياس
حملة احلرب على الفساد، فيما اكد بالقول ساصفق ملن يضرب 
ــى موقعه في  ــابندر في تغريدة عل ــدين.وقال الش ــاق الفاس اعن
ــاد ام إحتكاره ؟..  ال اطالب بضرب رؤوس  تويتر ، احلرب على الفس
ــاد ( باملباشر ) ألني اعرف ما هي تداعيات ذلك اآلن. واضاف  الفس
ا  ــم) .، مبينا أمّ ــن يضرب اعناقهم ، اي (أدواته قُ مل ــاصفّ لكني س
ــم ، و ال زعيم  ــس لهم كتلة قوية تؤويه ــدأ و ننتهي مبن لي ان نب
(قبضاي) يحميهم، فهو ال يعدو عن مهرجان للدعاية و االعالن.

 
رت ممثلة األمني العام لألمم املتحدة في العراق جينني بالسخارت،  حذّ
ــي جراء التدابير  ــبت، العراقيني، من تفاقم العنف املنزل امس الس
ــتجد.وقالت  ــي فيروس كورونا املس الوقائية املتبعة ملواجهة تفش
ــر  ــر الدولي الثاني عش ــا خالل املؤمت ــي كلمة ألقته ــخارت ف بالس
ــد املرأة، الذي عقد امس في بغداد، ، إن التدابير  ملناهضة العنف ض
ــروس كورونا، أدت  ــريع لفي ــار الس التي مت وضعها للتصدي لالنتش
ــف إلى تفاقم اللجوء للعنف في املنازل.وأضافت أنه لألسف  لألس
ــاء والفتيات واقع يومي قاسي، ومن احملزن في  فإن العنف ضد النس

العراق وأماكن أخرى أن يكون العنف ضد املرأة أمر شائع احلدوث.
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ــالمة  ــا للصحة والس ــة العلي ــدرت اللجن أص
الوطنية، امس السبت، عدة قرارات بينها إعادة 
ــح اجلوامع واملتنزهات.وقال مصدر مطلع، إن  فت
ــالمة الوطنية،  ــا للصحة والس اللجنة العلي
قررت عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، 
ــاجد مع االلتزام بالوقاية والتباعد. وفتح املس

وأضاف، أن اللجنة العليا قررت أيضاً إعادة فتح 
املتنزهات واحلدائق.وأشارت اللجنة، إلى ضرورة 
ــراع بدفع الوجبة األولى من املبالغ لشراء  اإلس
ــب  ــن أول لقاح مضمون ومعتمد بحس ٢٠٪ م
ــة العاملية.وقررت، أن  توجيهات منظمة الصح
ــني واإلمارات  ــراكة مع الص العراق ميضي بالش

بتطوير اللقاح الصيني واالستفادة منه.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــام  ــى القي ــة عل ــت وزارة الصح ــد حرص لق
ــى حياة  ــاظ عل ــة للحف ــا الوطني بواجباته
ــروف والتحديات  ــي اصعب الظ ــني ف املواطن
ــتمرار في  ــة كورونا مع االس ــا في جائح كم
ــة مالكاتنا الطبية  ــة باحلقوق لكاف املطالب
ــيق مع كافة  ــة وبالتنس ــة واالداري والصحي
اجلهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس 
النواب ومجلس القضاء االعلى، واستقبلت 
الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي 
ــى املطالب واملقترحات  ــتماع ال الوزارة لالس
ــيق معهم.لقد تابعت  ــا بالتنس و متابعته
ــرار االضرابات واالعتصامات  وزارتنا بقلق تك
ــيقية اليقاف  ــل بعض اللجان التنس من قب
ــفيات، ولغرض  ــل في عدد من املستش العم
ــت  تفوي و  ــع  اجلمي ــام  ام ــورة  الص ــاح  ايض
الفرصة على ذوي االغراض غير النبيلة و غير 

املشروعة، نعرض احلقائق التالية:
ــي وزارة  ــط ف ــرة التخطي ــتكملت دائ ١- اس

ــتمارة االلكترونية ملنح  الصحة اطالق االس
ــيق مع وزارة التعليم  وثائق التخرج وبالتنس
ــالق الوثائق  ــي الط ــث العلم ــي والبح العال
الدراسية خلريجي الكليات الطبية واملعاهد 
ــادم وكما هو  ــبوع الق ــة خالل االس الصحي
ــه الى وزارة  ــي الكتاب املرفق املوج موضح ف

التعليم العالي والبحث العلمي.
ــة  ــة والبيئ ــة الصح ــع جلن ــاق م ٢- مت االتف
ــريع مقترح قانون يتضمن  النيابية على تش
ــة  ــة العام ــون الصح ــى قان ــالت عل التعدي
ــدي للخفراء في  ــرة البدل النق لتضمني فق
املؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى 
ــاله الى مجلس  مجلس الوزراء القراره وارس
ــمية  النواب وكما هو مبني في الكتب الرس

املرفقة.
٣- تشكيل غرفة عمليات من قبل املؤسسات 
ــي متخصص  ــص قاض ــة مع تخصي االمني
ــبي  بقضايا االعتداءات على االطباء ومنتس
مالكات املؤسسات الصحية لتفعيل قانون 

حماية األطباء.
ــر  ــي دوائ ــة ف ــعب القانوني ــف الش ٤- تكلي
ــق كل من  ــة الدعوى بح ــي اقام ــة ف الصح
يعتدي على مالكاتنا العاملة في املؤسسات 
ــت تقصيره بحق  ــك من يثب ــة وكذل الصحي
ــات العالجية  ــبب توقف اخلدم املرضى ويس
ــرة تهدد حياة وصحة  في ظل جائحة خطي

العراقيني.
ــة  ــا في الوزارة برئاس ــكيل جلنة علي ٥- تش
ــرة االدارية واملالية والقانونية  مدير عام الدائ
ــدد من اخلبراء  ــم ممثلي نقابة االطباء وع تض
ــريعية املقترحة  ــالت التش ــة التعدي ملتابع
على قانون تدرج ذوي املهن الطبية والقوانني 
ــة العمل  ــني بيئ ــرى ذات الصلة لتحس االخ
ــة.. تهيب الوزارة  ــا الطبية والصحي ملالكاتن
ــتمرار بتقدمي  ــال االس ــة ابنائها االبط بكاف
اخلدمات الصحية ملرضانا وعدم االصغاء الى 
االصوات التي تدعو الى ايقاف تقدمي اخلدمات 

مبا يخالف القوانني العراقية النافذة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن مصرف النهرين االسالمي 
(مصرف حكومي) اصدار ضوابط 
ــروع االجارة املنتهية  متويل مش
ــدة  ــان لوح ــال بي بالتمليك».وق
ــال احلكومي ،ان  ــالم واالتص االع
« الضوابط تتضمن احلد االعلى 
ــط  ــل (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) فق للتموي
ــون مليون دينار وما  مائة وخمس
ــع مقدما الى  ــك يدف ــن ذل زاد ع
ــون كتامينات  الزب ــن  املصرف م
ــد كدفعة مقدمة عند  امانة تع
ــبة املرابحة  امتام العقد ،وان نس
ــنويا ،ومدة ايجار املوجود  ٤٪ س
ــنة ويترك  ــى  (١٥) س وبحد اعل
ــدة الى جلنة املنح لكل  تقدير امل
حالة ،ويكون تسديد بدل االيجار 
ــق في  ــرف احل ــهريا  ،وللمص ش
حتديد قيمة املوجود املراد تاجيره 
ــتاجر  «.واضاف البيان ،،ان» املس
ــاف لها  ــة مض ــل الكلف يتحم
ــل الكلفة بقيمة  االرباح وتتمث

ــراء املوجود مضافا لها كافة  ش
النفقات التي يتحملها املصرف 
ــل اجور الداللية  حلني تاجيره مث
ــة واجور  ــل امللكي ــوم حتوي ورس
ــة  الصيان ان  ــا  ،مبين ــات  احملام
ــا املصرف  ــية يتحمله االساس
والصيانة الناجتة عن االستهالك 
ــا  يتحمله ــتعمال  االس او 
ــتفيد (املؤجر) «.واشار الى  املس
ــتاجر تاجير  ــوز للمس ،انه» يج
ــث –تاجير من  ــني لطرف ثال الع
ــة املؤجر  ــن – بعد موافق الباط
ــتاجر االول  ــل املس ــا يتحم وهن
املسؤولية كاملة عما قد يحدث 
ــن  ــرر م ــن ض ــرة م ــني املؤج للع
املستاجر اجلديد،ويجوز للمؤجر 
ــة مقدمة  ــل على دفع ان يحص
ــد االجارة وفي  ــان امتام عق لضم
ــبب  ــدم امتام العقد بس حال ع
ــتقطاع  رغبة العميل فيتم اس
ــرر (ان  ــادل قيمة الض ــغ يع مبل
ــرف من  ــق باملص ــد) الذي حل وج

ــتحق  ،وتس ــة  املقدم ــة  الدفع
ــول مدة نفاذ  ــرة للمؤجر ط االج
العقد».وبني ،انه» يجب ان يحدد 
العقد (االلتزامات واحلقوق) لكل 
من املؤجر واملستاجر جتاه العني 
ــة او  ــة الدوري ــرة كالصيان املؤج
ــات  (االلتزام ــال  االعط ــالح  اص
واحلقوق)، ميكن ان يقوم املصرف 
ــة بناء على  ــك عيناً معين بتمل
رغبة زبونه ومن ثم تاجيره اياها 
« وفي سياق متصل يطلق متويل 
ــب  ــت الطل ــة حت ــة وديع مرابح
ــالم واالتصال  ــداد/ وحدة االع بغ
النهرين  اعلن مصرف  احلكومي 
االسالمي (مصرف احلكومي) عن 
ــه متويل مرابحة «الوديعة  اطالق
ــت الطلب»، مبينا ان الوديعة  حت
ــف  ــن ٥٠ ال ــل ع ــب ان ال تق يج
دينار. وقال املصرف في بيان ، إنه 
ــة الوديعة  ــق متويل مرابح «اطل
ــع املواطنني»،  حتت الطلب جلمي
ــن  ــط تتضم ــاً ان «الضواب مبين

ــداع هو ٥٠ الف  احلد األدنى لالي
ــه  ان ــرف  املص ــاف  وأض ــار».  دين
«يجوز للزبون زيادة مبلغ وديعته 
ــداع في  ــة االي ــجيل حرك وتس
دفتره ويحق له ايضا بعد مدة ٣ 
اشهر حتويل الوديعة الى وديعة 
ــاح  ــب االرب ــتثمارية وحتتس اس
اعتبارا  ــا  لها وعليه ــائر  واخلس
من بداية الشهر الذي يلي تقدمي 
ــة على  ــي هذه احلال ــب وف الطل
ــتالم  ــليم دفتره واس الزبون تس
ــتثمارية بدال  ــر الودائع االس دفت
ــة الدفتر  ــه كلف ــه مع حتمل عن
ــة أو عربون في  اجلديد». والوديع
االقتصاد هي مال أو ملك يوضع 
في عهدة مصرف أو شخص آخر 
ــتثماره أو رهنه،  ــه أو الس حلفظ
والوديعة حتت الطلب هي احدى 
ــي  وسائل الدفع اخملتلفة، و ينبن
ــه حتت  ــق وديع ــك خل ــى ذل عل
ــدد باالتفاق  الطلب او الجل يح

بني الطرفني.

بغداد / البينة الجديدة 
ــركة العامة  ــت وزارة النقل / الش اعلن
ــس السبت ،  ــاص ،ام ــل اخل الدارة النق
ــة النهضة لنقل  ــواب محط افتتاح اب
ــد اكمال كافة  ــن والركاب بع املسافري
ــروع ، وقال  ــة لهذا املش ــى التحتي البن
مدير عام الشركة كرمي اجلابري : تنفيذاً  
ــل الكابنت ناصر  ــر النق لتوجيهات وزي
ــة  ــاح محط ــبلي مت افتت ــني الش حس
ــن مردود  ــا فيها م ــرى مل ــة الكب النهض
ــة النقل  ــض بواقع عملي ــي ينه ايجاب
ــرام  ، واوضح  ــني الك ــةً للمواطن خدم
اجلابري : ان هذا املشروع سيخدم جميع 
ــي ويستوعب  ــع العراق ــرائح اجملتم ش

ــن  ــاب واملسافري ــن الرك ــدد م ــر ع اكب
ــداد كما  ــراق وبغ ــات الع ــن محافظ م
ــات املرورية  ــك االختناق ــيسهم بف س
ــداد ، وأضاف :  ــط العاصمة بغ في وس
ــط بغداد ميتد  ان هذا الصرح الذي توس
على مساحة ٤٢ الف متر مربع يحتوي 
ــن ثالثة  ــة مركزية مكونة م ــى بناي عل
طوابق يشمل صالة استراحة ومكاتب 
ــات عرض  ــع شاش ــر م ــع التذاك لقط
ملوعد انطالق الرحالت مع مصاعد عدد 
ــدد ٢ لصعود  ــة ع ــاللم كهربائي ٢ وس
ونزول املواطنني كما حتتوي على اجهزة 
تبريد مركزية عمالقة وبناية استراحة 
ــات  ــة بناي ــن ثالث ــة م ــواق مكون الس

ــرة بتنفيذ  ــر ان املباش ــة ، يذك منفصل
ــدأ عام  ــروع ب ــل والتأهيل للمش العم
ــف العمل به عام ٢٠١٥ بعد  ٢٠١٢ وتوق
ــا اجلانب  ــدة معوقات منه ــة ع مواجه
املالي كونه كان يعتمد متويله من اخلطة 
ــاريع الدولة  ــتثمارية اخلاصة مبش االس
ــة ضد  كذلك بسبب املواجهة الشرس
ــتأنف العمل  ــر داعش ، فيما اس عناص
مرة اخرى نهاية عام ٢٠١٨ بتمويل ذاتي 
من وزارة النقل (الشركة العامة للنقل 
ــة العامة  ــف املوازن ــاص) دون تكلي اخل
ــز بالكامل  ــا هو اليوم ينج اي عبئ وه

وبحلة جديدة ومتطورة.
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البينة الجديدة  / عباس كريم العلياوي
ضيلية  ــاء الفَ ــة كهرب ــرم مت أجناز محط ــبوع املنص نهاية األس
ــة لقسم تنفيذ  ــية والفني ــة من قبل املالكات الهندس الثانوي
ــركة السعد  ــدر بالتعاون مع ش ــاريع _ فرع كهرباء الص املش
ــغيل اإلبتدائي  ــكان واإلعمار حيث مت التش ــة لوزارة اإلس التابع
ــملت التشغيل  للمحطة يوم اخلميس على مرحلتني األولٰى ش
ملصادر تغذية احملطة { قابلوات ٣٣ كف ومحوالت القدرة ٣٣ / ١١ 
ــملت القيام  كف SWITCHGEAR وملحقاتها } واملرحلة الثانية ش
ــا ( ٣ ) مغذيات وهي [  ــف وعدده ــل مغذيات ١١ ك ــال حتمي بإعم
 ٌ ــد هذا اإلجناز كبيرا ــى احملولة رقم ٢ ويع ــة عل ٨ ، ٩ ، ١٤ ] فَضيلي
لفرع كهرباء الصدر في ظل ظروف مالية إستثنائية ورافق تلك 
ــتمرت بحدود سنتني اشراف ومتابعة ميدانية  األعمال التي إس
واصلني الليل بالنهار من قبل املهندس فراس الفرطوسي مدير  مَ
ــدس املثابر هاني الكناني مدير قسم التنفيذ وَثلة  الفرع واملهن
ــني وبطبيعة احلال كان  ــني والفنيني واملتابع طيبة من املهندس
األشراف العام للسيد مدير شركة كهرباء بغداد الرصافة الدور 
ــل جميع املعوقات  ــى مجريات األعمال وتذلي ــل واملؤثر عل الفاع

والصعوبات التي رافقت األعمال.
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بغداد / البينة الجديدة
ــكان والبلديات  ــدة وزير االعمار واالس ــذاً لتوجيهات السي تنفي
ــل الوزارة  ــو)، ترأس وكي ــني محمد وس ــة (نازن ــة املهندس العام
ــة وحل  ــعـاً لدراس ــاً موس ــي اجتماع ــر احلسان ــدس جاب املهن
املعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع قطاع االسكان.االجتماع 
ــتثمارية للوزارة في قطاع االسكان  ناقش مشاريع اخلطة االس
ــكان التابعة للوزارة في  بعموم احملافظات وطرح رؤيـة دائرة االس
ــأنها  ــث مت التوصل الى جملة من التوصيات بش ــا حي معاجلته

ومن اهمها البحث عن سبل متويل خارج ميزانية الدولة.

البينة الجديدة / وسام نجم 
في إطار توجيهات  معالي وزير الداخلية احملترم ، والسيد وكيل 
ــؤون الشرطة احملترم ، وبإشراف السيد قائد شرطة  الوزارة لش
ــوي ، قيادة شرطة بغداد  بغداد اللواء الركن ماجد فالح املوس
مستمرة  بتوزيع منحة املساعدات املالية على عوائل شهداء 
ــهداء ،  أكد السيد قائد  القيادة ، وخالل  لقائه مع عوائل الش
شرطة بغداد على أن ما تقدمه القيادة  من دعم وإسناد لعوائل 
الشهداء  هو أقل ما ميكن تقدميه لهذه العوائل املضحية وفاء 
منها لألبطال من الشهداء .وأضاف أن وزارة الداخلية كانت وما 
ــباقه في تقدمي الدعم املادي واملعنوي لشريحة عوائل  زالت س
ــة احملترم والسيد  ــي وزير الداخلي ــهداء، ناقال حتيات معال الش

وكيل الوزارة لشؤون الشرطة احملترم.

بغداد / البينة الجديدة
ــهر  ــة الدكتور مهدي س ــوزارة الزراع ــل االداري ل ــرم الوكي ك
اجلبوري الناشط الزراعي املتميز املهندس عباس العزاوي من 
ــة بابل جلهوده في مجال انتاج بذور االصناف النادرة  محافظ
ــواء العراقية وتنفيذ  ــجار وزراعتها وتطويعها لالج من االش
حمالت التشجير في احملافظة. وأكد اجلبوري خالل اللقاء على 
اهمية دعم وتشجيع املبادرات الشبابية الزراعية في العراق 
ــجير  ومنها هذه املبادرة في مجال انتاج البذور النادرة والتش
ــادة املساحات  ــاع الزراعي وزي ــي ادامة القط ــرا لدورها ف نظ
ــن جهة وزيادة  ــل احلد من ظاهرة التصحر م ــراء من اج اخلض
ــوري ان وزارة الزراعة  ــرى. واضاف اجلب ــة من جهة اخ االنتاجي
تدعم جميع املبادرات الشبابية واملشاريع االستثمارية التي 
ــاص وتقدم لهم  ــباب والفالحني والقطاع اخل يقوم بها الش
ــات الضرورية الجناحها، فضال  ــة التسهيالت واملستلزم كاف
ــاب االفكار واالبتكارات املتميزة  عن التعاون مع جميع اصح
ــتغالل املساحات  ــة واس ــي الزراعي ــالل توفير االراض ــن خ م
ــاريع الزراعية اخلاصة في احملافظات  الشاسعة النشاء املش
ــن.  بدوره اعرب  ــر االمن الغذائي للمواط ــة من اجل توفي كاف
ــة والسيد الوكيل  ــكره وتقديره لوزارة الزراع العزاوي عن ش
ــذي قدمته الوزارة  ــتقبال والدعم الكبير ال على حفاوة االس
ــالت  ــة وحم ــاريع الزراعي ــيدا باملش ــروعه، مش ــاح مش الجن

التشجير التي تقوم بها الوزارة في احملافظات كافة.
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عقيل العالق
ــة  ــع احلمل ــا م ــس تزامن ــة الرئي دول
ــا اللجنة  ــوم به ــي تق ــة الت الوطني
ــتراك  العليا ملكافحة الفساد باالش
ــرفاء  ــال االمن الش ــع القضاء ورج م
ــو  عاث ــن  الذي ــدين  الفاس ــب  لتعق
ــب املال العام  ــادا في العراق بنه فس
ــى وضع خطة  ــارة ال ــد من االش ، ال ب
ــق الصالح الطرق  اعمار وخارطة طري
واالرصفة واعمدة الكهرباء ومصابيح 
ــالك  االس ــد  م ــة  وطريق ــات  الطرق
ــات  ــة و واجه ــالت الكهربائي والكيب
ــة وجميع  ــداد احلبيب ــي في بغ املبان
مدن العراق .ال يخفى على دولتكم ان 
ــديدة  مراكز املدن في بلدنا احلبيب ش
ــوء  التضرر ومتهرئة وعبثية بسب س
االدارة واالهمال واالنشغال في احلروب 
ــواء أكان ذلك إبان نضام البعث أو  س

ــالموي ) بعد  في النظام اجلديد ( االس
ــا يا دولة  ــك يتوجب علين ٢٠٠٣ ، لذل
ــمر  ــعبا ان نش ــس حكومة وش الرئي
ــد االحزمة على  ــد ونش ــن السواع ع
ــد وان ال ندخر جهدا  البطون ونتعاض
في سبيل اعمار مدننا احلبيبة ، حتى 

نفخر ونعتز مباضينا وحاضرنا وننعم 
ونهنأ وابنائنا وأجيالنا بجمال طبيعة 
ــى عاتق  ــك كله يقع عل ــا ، وذل مدنن
ــداد واحملافظني ابتداءً ، بوضع  امني بغ
ــروع  ــة للش ــق محكم ــة طري خارط
بالعمل ويطلق عليها اسم ( احلملة 
ــة إلحياء املدن ).  دولة الرئيس  الوطني
أود االشارة الى ان بإمكان السيد امني 
ــداد والسادة احملافظني ان ينهضوا  بغ
بالواقع اخلدمي للمدن واعمار الطرق 
ــاء وإنارة  ــدة الكهرب ــة واعم واالرصف
ــاوي  املأس الوضع  ــني  املصابح وحتس
ــالك والكيبالت الكهربائية ،  ملد االس
ــة الدولة اي عبأ  دون ان يكلفوا خزين
ــع نضام تعرفة  ــي ، وذلك عبر وض مال
ــنوياً من كل  ــة تستحصل س ضريبي
ــة ودار ومركبة  ــل وبناي ــب مح صاح
ــي كل دول  ــه ف ــا معمول ب ــوة مب اس

ــرب العربي  ــم الغربي ودول املغ العال
ــان واالردن ( إدامة الطرق  واخلليج ولبن
ــي الواقع يعد  ــا )، وهذا ف وموجوداته
ــرق العملية للتصدي  ــن اقصر الط م
ــوائية واخلراب  ــذه العبثية والعش له
الذي حلق باملدن ، وهذا اقل حق وواجب 
ــا جميعا كمواطنني  يقع على عاتقن
ــا ان الوضع  ــاه العراق احلبيب ، ومب اجت
ــا والعراق  ــادي العاملي عموم االقتص
ــر مبنعطف خطير ، وجب  خصوصا مي
ــم والعطاء ملن  ــا الوقوف والدع علين
ــة الرئيس في  ــراق ) .دول ــا (الع اعطان
ــدان العالم يذهبون الناس الى  كل بل
ــة  ــة ( CITY CENTER ) بغي ــز املدين مرك
ــات مركز  ــي بارك ــزه ف ــول والتن التج
ــي حيث محال  ــارع املش املدينة وش
املالبس واملوالت والكافيهات اجلميلة 
واملطاعم االنيقة والنظيفة التي تقع 

على ضفاف شارع املشي ، وفي اغلب 
بلدان العالم يكون مركز املدينة احد 
اهم مصادر االقتصاد لتلك البلدان اذ 
ــب كل الناس من اهالي  انه يستقط
املدينة والسائحني الوافدين من مدن 
ــب ، لذلك  ــني االجان ــرى والسائح اخ
ــم كثيرا  ــدول تهت ــع ال ــرى ان جمي ت
بجمال مركز املدينة ونظافته وترتيبه 
ــال التجارية  ــام وتنسيق احمل وانسج
ــات ، اما اذا  ــه واملطاعم والكافيه في
ــى ضفاف نهرٍ  ــت املدينة تقع عل كان
ــاري ، وانت  ــة اخلير اجل عظيم كدجل
ــت مقيم  ــدا باعتبارك كن ــم جي تعل
ــون املدينة  ــرب ، كيف تك ــي بلد غ ف
الذي يشطرها نهر جاري ، تكون على 
ــه احلدائق والباركات واملطاعم  ضفتي
ــن الترفيه  ــر من اماك ــة وكثي الفخم
ــف  ــة ،ولكن ولألس ــزه والتسلي والتن

ــة وباقي  ــا احلبيب ــديد ان بغدادن الش
مدن العراق تفتقر  للترتيب والتنظيم 
ــق واالعمار ، اذ ان  والنظافة والتنسي
ــي رث مهدم مبعثر  مركز املدينة عبث
ــن كل جوانبه ،  ــة م ــوه القمام وتعل
ــداد التاريخ بغداد العريقة  كيف لبغ
ــيخ عمر وباب  ــون مركزها الش ان يك
ــورجة وابو  ــاح والش ــيخ والكف الش
ــارع  ــيفني والفضل والنهضة وش س
ــا االصيلة  ــيد ( وكلها مناطقن الرش
احلبيبة ، ولكن نحن في القرن الواحد 
ــة  التكنلوجي ــر  وعص ــرون  والعش
ــاج ملواكبة الكون ) ،وبسطيات  ونحت
ــلطان تختنق  ــا انزل اهللا بها من س م
ــوارع بغداد وارصفتها وعربات  بها ش
ــوارع  الش ــط  وس ــر  تسي ــبية  خش
ــباب  ــوك توك ) يقوده ش ــة و (ت بعبثي
بعيدين كل البعد عن الذوق االنساني 

ــة باركات وقوف  ــام ناهيك عن قل الع
السيارات املتعددة الطوابق مم يجعل 
يركنون مركباتهم  املركبات  اصحاب 
ــارع فيسبب ذلك  ــي الش على ضفت
ــير ، وعليه يادولة  اختناقات وازمة س
ــا حتتاج الى  ــس فان مراكز مدنن الرئي
ــول بنّائة ال  ــان بعق ثورة وصولة فرس
ــم تقودها  ــي اهللا لومة الئ ــا ف تأخذه
ــردد من  ــك دون رحمة وت ــت بنفس ان
اجل مدننا احلبيبة ومن اجل املواطن 
ــي  وبالتال ــه  وترفيه ــه  راحت ــبل  وس
ــدوء اعصابه  ــى ه ــس ذلك عل ينعك
وحتسني ذوقه وتهذيب خلقه وكل ما 
ــه  وللحديث  هوا يصب في مصلحت
تتمة ،،،اقول قولي هذا واستغفر اهللا 
لي ولك ،واهللا والوطن من وراء القصد 
ــق وان يسدد  ــك التوفي ــأل اهللا ل ،أس

خطاك وينصرك في محنتك هذه.

Ú����������Ó�n�z�n�€a@Û���‰�j�€aÎ@Ú������–�ïâ¸aÎ@÷ä���€a@ıÏ�������çÎ@Â���Ó�ƒ�œb�z�‡�€aÎ@ÖaÜ��Ã�i@Â��Ófla
رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الوزراء

ــكر اجلزيل والعرفان الى العاملني في مدينة     اتقدم بالش
الطب (مستشفى االورام التعليمي واخص بالذكر مسؤولة 
الرنني (سندس محمد) والتقنية في الرنني واملؤثرات (زبيدة 
ــعيد) الفيزياوية في  ــم) والست (هند قيس محمد س ناظ
ــال والسيدان (حسني  ــط السمع في حماية االطف تخطي
ــدة الفايالت والسيد (احمد عبد  ــي ) و (علي بخيت) وح عل
احلسني) استعالمات الرنني جلهودهم املبذولة في تسهيل 
ــعورهم باجلانب االنساني  ــور للمرضى واملراجعني وش االم
ــر ومخلص وامتنى  ــارك اهللا بكل جهد خي ــي عملهم .. ب ف

لهم التوفيق والسداد خلدمة العراق وشعبه.
الصحفية اقبال عبد الرزاق

äÌÜ‘�m@Î@äÿë العمل ليس مجرد تشريف وال هو منصب للمفاخرة بل هو 
تكليف وأمانة وأنتم قد أثبتم بالوجه الشرعي أنّكم بقدر 
ــى جهودكم الرائعة  ــكراً لكم عل املسؤولية واألمانة فش
ــز العامرية  ــة مرك ــم ألجل رفع ــم وتعاونك ــى عملك وعل

التخصصي لطب االسنان.
ــب  ــكر والتقدير موصول الى كل من (الدكتور جاس فالش
ــاجت رئيس  احلجامي مدير دائرة صحة بغداد والدكتور س
ــنان دائرة  ــي  للمراكز التخصصية لطب االس ــم الفن قس
ــد محمود حمد  ــز الدكتور احم ــداد ومدير املرك ــة بغ صح
ــريف والدكتورة زينب  ــر اكرم ش ــور االخصائي ياس والدكت
والدكتورة وئام في وحدة االشعة ورئيس معاون صيدلي اول 
سناء خضير علي العزاوي في وحدة الصيدلية) جلهودهما 
ــات املناطة بهما بكل امانة واخالص  اخمللصة واداء الواجب

.. فبارك اهللا بهما.

äÌÜ‘�m@Î@äÿë

البينة الجديدة / علي شريف
ــة محافظة بابل  ــم الوقاية في مديرية زراع ــد رئيس قس اك
ــف احلسيني اطالق حملة مسح بيوض وحوريات  علي يوس
ــهر ايلول  ــل اخلريفي خالل ش ــرة دوباس النخيل للجي حش
اجلاري وتاتي استكماال للنجاحات التي حققتها دائرة وقاية 
املزروعات التابعة لوزارة الزراعة واملتمثلة بقسم الوقاية في 
مديرية زراعة بابل في السيطرة على افة دوباس النخيل من 
ــمول ( ٤٨٠٠٠)  ــدة االصابة مؤكدا ش خالل خفض نسبة وش
ــة اقضية  ــرة في كاف ــات البساتني املنتش ــن مساح دومن م
ونواحي احملافظة باحلملة من خالل الفرق الفنية التي اعدت 
ــذا الغرض والتي تألفت من كافة منتسبي قسم الوقاية  له
في مركز املديرية والشعب الزراعية التابعة لها شامال كافة 
ــرة  البساتني مع التركيز على مناطق البؤر السابقة للحش
ــم االصابة حيث يجري  ــة الى الفسائل ملعرفة حج باالضاف
ــع ( GPS ) حيث تقوم  ــتخدام نظام حتديد املواق املسح باس
ــذ( ٢٤ )  ــن خالل اخ ــا م ــح ( ٢٠٠٠ ) دومن يومي ــة مبس كل فرق
ــا (٤٠ ) خوصة  ــذ من كل منه ــوائية تؤخ ــة بصورة عش نخل
ــتخدام  ــض فيها باس ــاب عدد البي ــرض فحصها وحس لغ
ــدة االصابة فيها وارسال  اجملهرااللكتروني من اجل حتديد ش
ــرة وقاية  ــى دائ ــذا الغرض ال ــدت له ــة اع ــتمارات خاص اس

املزروعات لغرض بيان مدى شمولها باملكافحة من عدمه.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة 
ــاك (٧٠ RC) .وذكـر  ــادة الكات ب ــة كربالء مب ــز مديرية بلدي ــادن عن جتهي واملع
ــم كاظـم : في تصريح للمكتب  ــركة املهندس : ريـاض جاس مدير عام الش
اإلعالمي في الوزارة أن الكوادر الفنية في معمل املنتجات األسفلتية في مقر 
ــي بتجهيز مديرية بلدية  ــوم اخلميس املوافق ١٧ أيلول احلال ــركة قامت ي الش
ــة (١٣) متر مكعب ، الفتاً إلى أن مادة  ــالء مبادة الكات باك (٧٠ RC) وبكمي كرب
ــواع إعتماداً على نسبة املذيب العضوي  ــفلتي بثالث أن الكات باك منتج أس
ــات السفلية والعلوية  ــط الطرق للطبق ــراض الرش عند تبلي يستعمل ألغ
ــة ، منوهاً بأن ( معمـل  ــات واملقاييس واجلودة املطلوب ــج حسب املواصف وينت
ــفلتيـة ) ينتج أيضاً مادة كات باك (٣٠ - MC) و كات باك (٢٥٠  املنتجـات األس

- MC) و البرامي كوت والفلنت كوت و املاستك احلار و البراميـر.

@å�Ë£@Ú�Ó‰ÌÜ»n€a@pb�«b‰ñ‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
⁄b�i@pb�ÿ€a@ÒÖb�∂@ı˝�iä◊@Ú�ÌÜ‹i@Ú�ÌäÌÜfl
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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  

ــاوالت دخول  ــع فيديو تتناول مح ــة ، توضيحا ملقاط ــة املنافذ احلدودي ــدرت هيئ    اص
ــتركة بني  ــالمية إلى احلدود العراقية عبر املنافذ املش الزائرين من جمهورية إيران اإلس
ــالمة الوطنية  البلدين، مؤكدة التزامها الكامل مبقررات اللجنة العليا للصحة والس
ــبب انتشار جائحة كورونا.وقالت الهيئة  بإغالق احلدود البرية أمام دخول الزائرين بس
ــاول محاوالت دخول  ــي مقاطع فيديو تتن ــع التواصل االجتماع ــرت على مواق ، انتش
ــتركة بني  ــالمية إلى احلدود العراقية عبر املنافذ املش الزائرين من جمهورية إيران اإلس
ــالمة الوطنية  البلدين، مؤكدة التزامها الكامل مبقررات اللجنة العليا للصحة والس
والتي أكدت إغالق احلدود البرية أمام دخول الزائرين اإليرانيني واألجانب على حد سواء 

بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء.

بغداد /

›flb◊@›ÿíi@ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@ıÜi@âaä‘i@sÌ6‹€@ÚÓi6€a@Ï«Üm@Êbé„¸a@÷Ï‘y@ÚÓôÏ–fl
Ú«bví�i@ÂÌÜçb–€a@läô@µa@ÚflÏÿßa@Ï«ÜÌÎ@ÂÌÖÏ‘–Ωa@—‹fl@fib‡Ág@Ü‘n‰Ì@ÔçÏj‹ßa

âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@WPPÎ@ÊÏÓ‹Ìäm@Úiaä”@bË„bi@ÊbéÓfl@Úƒœb0@ÚflÏÿßa@ÚÓ„ÏÌÜfl@Â«@—íÿÌZÏÓ‹«

ــاء  ــراق ج ــك، ان الع ــة اوب ــت منظم اعلن
ــدول تخفيضا  ــى في اكثر ال ــة االول باملرتب
ــهر  ــي داخل املنظمة لش ــاج النفط لالنت
ــي وثيقة  ــة ف ــت املنظم ــي. وقال اب املاض
ــة ان العراق كان اكثر الدول املنتجة  داخلي
للنفط في منظمة اوبك تخفيضا لشهر 

ــط التخفيضات  ــت متوس ــث بلغ اب حي
ــعودية  ــل يوميا، تليه الس ــف برمي ١٥٢ ال
ــل يوميا،  ــط ٩٣ الف برمي ــدار متوس ومبق
ــط تخفيض  وجاءت نيجيريا ثالثا ومبتوس
ــن ثم جاءت  ــف برميل يوميا وم ــغ ٣٢ ال بل
ــض بلغ ٣١  ــط تخفي انغوال رابعا ومبتوس
ــم جاءت الكويت  ــف برميل يوميا ومن ث ال

ــط تخفيض بلغ ١٢ الف  ــا ومبتوس خامس
برميل يوميا ومن ثم جاءت اجلزائر سادسا 
مبتوسط تخفيض بلغ ٨ االف برميل يوميا.
ــت انتاجها  ــدول التي رفع ــت ان ال واضاف
ــهر اب جاءت  ضمن منظمة اوبك خالل ش
االمارات اوال ومبتوسط ارتفاع بلغ ١٨٢ الف 
برميل تالها الغابون ثانيا ومبتوسط ارتفاع 

ــا الكونغو  ــف برميل يوميا تاله بلغ ٢٩ ال
ــط ارتفاع بلغ ١٥ الف برميل  ثالثا ومبتوس
ــتوائية  ــاءت غينيا االس ــا ومن ثم ج يومي
ــغ ١٢ الف برميل  ــط انتاج بل رابعا ومبتوس
ــط  ــارت املنظمة الى ان متوس يوميا.واش
التخفيض من جميع منظمة اوبك بلغ ٩٠ 
ــل يوميا.واوضحت ان الدول التي  الف برمي

ــا من خارج منظمة اوبك  خفضت انتاجه
شملت ماليزيا ومبتوسط تخفيض بلغ ٣٧ 
ــتان ثانيا  ــف برميل يوميا تالها كازخس ال
ــط بلغ ٢٢ الف برميل يوميا تالها  ومبتوس
البحرين ثالثا ومبتوسط بلغ ١٥ الف برميل 
يوميا ومن ثم جاءت عمان رابعا ومبتوسط 

تخفيض بلغ ٢ الف برميل يوميا.

ــات  ــي الوالي ــة ف ــفارة الكويتي ــت الس أعلن
ــس األمريكي، دونالد  ــدة، عن منح الرئي املتح
ــكري  العس ــتحقاق  االس ــام  وس ــب،  ترام
ــت، صباح  ــى أمير الكوي ــة قائد أعلى إل برتب
بالنيابة  ــرمي  التك ــلم  الصباح.وتس ــد  األحم

ــر، ناصر صباح  ــر الكويت، جنله األكب عن أمي
ــب صحيفة  ــر الصباح، بحس ــد اجلاب األحم
ــردت  ــبة، غ ــك املناس ــار الكويتية.وبتل النه
ــات املتحدة عبر  ــة بالوالي ــفارة الكويتي الس
حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل 
ــمو أمير البالد الشيخ  االجتماعي نبارك لس

ــام  ــد اجلابر الصباح منحه وس صباح األحم
ــكري برتبة قائد أعلى من  االستحقاق العس
ــد ترامب.وقال البيت  ــس األمريكي دونال الرئي
ــي دونالد ترامب  ــض ، إن الرئيس األمريك األبي
ــاح األحمد  ــيخ صب ــر الكويت الش منح أمي
ــتحقاق األمريكي برتبة  ــام االس الصباح وس

ــد أعلى، مضيفا أنها املرة األولى التي يتم  قائ
فيها منح هذا التكرمي منذ عام ١٩٩١.وأفادت 
ــمية في يوليو  ــاء الكويتية الرس وكالة األنب
ــوز أن أمير الويت وصل إلى الواليات املتحدة  مت
الستكمال عالجه، وأضافت حينها أن األمير 
ــتقرة  البالغ من العمر ٩١ عاما في حالة مس

ــت  ــاد البي ــة ناجحة.وأش ــراء جراح ــد إج بع
ــر الكويت باعتباره صديقا دائما  األبيض بأمي
ــريكا للواليات املتحدة قدم دعما ال غنى  وش
ــالل عملية حرية  ــدة خ ــه للواليات املتح عن
العراق وعملية احلرية الصامدة وحملة هزمية 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
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ــت املفوضية العليا حلقوق     دع
وزارة  ــراق،  الع ــي  ف ــان  اإلنس
ــرار بدأ  ــى التريث بق ــة إل التربي
ــي اجلديد بشكل  العام الدراس
ــار وباء  ــل انتش ــي ظ ــل ف كام
فيروس كورونا املستجد. وذكرت 
ــي  ــت ف ــه تداول ــة ، ان املفوضي
اآلونة األخيرة عدد من الوكاالت 
وتعليقات بشأن  أخباراً  اخلبرية 
ــد  مقاع ــى  إل ــالب  الط ــودة  ع
ــدأ العام  ــبة ب ــة مبناس الدراس
ــد (٢٠٢٠-٢٠٢١)  ــي اجلدي الدراس
للمراحل االبتدائية واملتوسطة 
ــلة من  واإلعدادية مما اثار سلس
املناشدات الواردة الى املفوضية 
عبر قنواتها الرسمية ومواقعها 
ــل  التواص ــات  منص ــى  عل
ــي  ــه ف ــت أن االجتماعي.وأضاف
الوقت الذي تقدر فيه املفوضية 
ــة في أكمال  ــود وزارة التربي جه
ــي احلالي  ــام الدراس ــف الع مل
ــات ، فانها تبدي  ــم التحدي برغ
ــة  ــق ذوي الطلب ــا وقل مخاوفه
ــل موجة  ــم في ظ ــى أبنائه عل
ــببه  ــار الوباء وما قد يس انتش
ــة عليهم ،  ــر صحي من مخاط
مؤكدين استمرار فرقنا الرصدية 

ــع الصحي العام  ــة الواق مبتابع
ــة وأن الوضع الوبائي لم  ، خاص
يصل الى درجة االطمئنان حتى 
ــي الصحي  ــع غياب الوع االن م
ــني.  املواطن ــن  م ــر  الكثي ــدى  ل
ــت، املفوضية، أنها إذ تؤكد  وبين
ــي الصحة  ــى أولوية احلق ف عل
ــل  ــي ظ ــم ف ــة وعوائله للطلب
ــا تدعو  ــا ، فأنه ــة كورون جائح
ــتفادة من جتارب الدول  إلى االس
ــي األزمة  ــذا اجملال لتخط في ه

ــق اجلميع في  ــى ح ــاً عل حفاظ
ــرص الكافية  احلصول على الف
التعليم وبشكل متساوي.  في 
ــاه  انتب ــرورة  ض ــى  إل ــارت  وأش
أن  ــى  إل ــة  التعليمي ــات  اجله
االعتماد على أسلوب التعليم 
ــق  ان يحق ــن  ــد الميك بع ــن  ع
منه  املرجوة  ــة  العلمي الفائدة 
أذا مت تهيئة مستلزمات جناحه 
ــا أخذنا بنظر األعتبار عدة  أذا م
ــا  ضعف خدمة  معرقالت منه

ــي  ــا ف ــدم توفره ــت وع اإلنترن
ــة مما  ــة والنائي ــق الريفي املناط
ــريحة واسعة من  ــيحرم ش س
ــا الطلبة من الدخول إلى  أبنائن
هذه املنصات اإللكترونية التي 
التربية  ــات  مديري ــتطلقها  س
وإدارات املدارس ، فضال عن عدم 
ــل التي لديها أكثر  قدرة العوائ
من تلميذ من توفير هذه اخلدمة 
الهاتف  ــزة  وأجه ــيب  واحلواس

النقال لتكاليفها الباهظة.

بـغــداد /

ــي، امس  ــد احللبوس ــواب محم ــس الن ــس مجل ــد رئي    انتق
السبت، إهمال ملف املفقودين وذوي الضحايا، عاداً إياه عنفاً 
ــدين بـشجاعة. ــمياً، فيما دعا احلكومة إلى ضرب الفاس رس
ــالل املؤمتر الدولي الثاني  ــي في كلمة ألقاها خ وقال احللبوس
عشر ملناهضة العنف ضد املرأة، ، يجب أن تكون هناك خطط 
ــة وتدفع عجلة  ــع املرحل ــة تتالءم م ــة وواقعي ــدة وفاعل جدي
ــالم واالستقرار والتعايش إلى  االقتصاد والتنمية واألمن والس
ــدم لالغتياالت خصوصاً ما تتعرض له  األمام وتوقف حمام ال
الناشطات املدنيات من جرائم وحشية بشعة يندى لها جبني 
ــريف يحمل هم الوطن واملواطن.وأضاف احللبوسي أنه  كل ش
ــني في قطاعات الدولة  ــك صار لزاماً على كل الفاعل ألجل ذل
ــعب االحتاد بشل تأريخي لعبور هذا املنعطف من خالل  والش
ــدين  ــذ بيدهم لضرب الفاس ــني القادرين واألخ متكني اخمللص
واجملرمني وفق سياق وطني عادل ومنصف وشجاع يتجاوز كل 
حدود املاضي ويؤسس ملرحلة واعدة وطامحة تبدأ بانتخابات 
ــدين وحصر  ــة معاقبة الفاس ــرة تزامناً مع حمل ــة مبكّ نزيه
ر احللبوسي من إهمال امهات وزوجات  السالح بيد الدولة.وحذّ
الشهداء الذين قدموا تضحياتهم، معتبراً أن عدم إنصافهن 
ــؤوليته جميعاً.انتقد  ــرأة نتحمل مس ــمي بحق امل عنف رس
احللبوسي إهمال ذوي املفقودين الذين يتطلعون ملعرفة مصير 
ذويهم وهذا تقصير وعنف ممنهج ضد املرأة.وأكد احللبوسي أن 
على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها الكمال قانون 
االنتخابات، ونشد على يد احلكومة في اجراء انتخابات نزيهة 
ــدين، ويجب توفير االجواء املالئمة إلجرائها. ومالحقة الفاس
ــي نشد على يد احلكومة ملطاردة اخلارجني عن  وتابع احللبوس

القانون والسالح املنفلت واستعادة هيبة الدولة.

ــوي، امس  ــان كرمي علي ــة ميس ــن محافظ ــب ع ــف النائ    كش
ــة تريليون  ــة للمحافظة بانها قراب ــة احلكوم ــبت، مديوني الس
ــددا على ان جميع اخليارات مطروحة امام  و٧٠٠ مليار دينار، مش
ــاء احملافظة وممثليها داخل قبة البرملان للدفاع عن حقوقهم  ابن
ــال عليوي ، إن  ــى التهرب منها. وق ــال إصرار احلكومة عل في ح
محافظة ميسان التي قدمت التضحيات للعراق وشعبه وكانت 
ــمكية واحليوانية وكان أبنائها في  ــلة العراق النفطية والس س
طليعة املتصدين لألرهاب والدفاع عن العراق، مبينا ان احلكومة 
بذمتها للمحافظة تريليون و٧٠٠ مليار دينار ضمن تخصيصات 
ــيب احلدودي والذي اصبح  البترودوالر ناهيك عن موارد منفذ الش
ــف الشديد فحتى  ــبب االهمال احلكومي لألس منفذ بائس بس
ــي من اجلانب  ــاء وغيرها فهي تأت ــي املنفذ من كهرب ــات ف اخلدم
االيراني. واضاف عليوي، ان ميسان محافظة منكوبة، ولم يكن 
ــة اي اهتمام بها وحتى املتضررين من الفيضانات قبل  للحكوم
ــريحة الفالحني واملزارعني واملنازل املتضررة فحتى  عامني من ش
ــكان  ــائرهم، الفتا الى ان س ــوم لم يتم تعويضهم عن خس الي
ــان هم مليون و٢٠٠ الف نسمة فقط ورغم هذا فان نسبة  ميس
ــت احملافظة  ــن أبنائها وأصبح ــا تصل الى ٤٧٪ م ــة فيه البطال
ــا وابناءها جياع  ــن خيراته ــوب اجلميع يعتاش م ــرة احلل كالبق

ويشتكون من البطالة ونقص اخلدمات.
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  اعلن جهاز األمن الوطني، القبض على ثمانية موظفني بتهمة 
ــالح الدين.وقال بيان للحهاز ، انه بناءً على  التزوير في صحة ص
ــت مفارز جهاز  ــتخبارية ومتابعة ميدانية؛ متكن ــات اس معلوم
ــالح الدين من القاء القبض وفق  األمن الوطني في محافظة ص
ــرة صحة احملافظة  ــى ثمانية موظفني في دائ ــر قضائية عل اوام
ــبة عجز  ــان الطبية وزيادة نس ــالت اللج ــون بتزوير معام يقوم
ــى اللجنة اخملتصة  ــات االرهابية دون الرجوع ال ــا العملي ضحاي
ــة كبيرة.واضاف  ــاء مقابل مبالغ مالي ــع بعض االطب باالتفاق م
ــبعة موظفني  انه جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا على س
ــرات قبض بحقهم  ــة بعد صدور مذك ــن هربوا من احملافظ اخري
ــم الى اجلهات  ــم العتقالهم، وقد مت احالته ــتتم مالحقته وس

القانونية اخملتصة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

بغداد /
بغداد /

وكاالت /

وكاالت /

بغداد /

    وأضاف ال يختلف اثنان على أن مبدأ 
سيادة القانون واستقالل القضاء هو 
العمود األساس الذي يرتكز عليه بناء 
ــبب تقدمها، لذا  ــدول احملترمة وس ال
السياسية  األحزاب  حرصت معظم 
ــي سنة  بعد تغيير النظام السياس
ــذا املبدأ في مقدمة  ٢٠٠٣ أن تضع ه
برامجها وشعاراتها االنتخابية، لكن 
ــناه من (بعض) هذه  ــف ما ملس لألس
ــن هذا املبدأ  ــزاب أنها اتخذت م األح
ــب  ــعاراتها لكس ــرد جتميل لش مج
ــي  ــا ف ــني لكنه ــور الناخب ود جمه
ــيادة  ــع العملي خرقت مبدأ س الواق
ــتقالل القضاء في أكثر  القانون واس
ــبة بقصد أو بدونه, واليوم  من مناس
ــاوالت خرق  ــدى صور مح ــهد إح نش
ــعي مجلس  ــبة س هذا املبدأ مبناس
ــرار قانون تعديل األمر رقم  النواب إلق
ــة  ــون احملكم ــنة ٢٠٠٥ (قان (٣٠) لس
ــدره رئيس الوزراء  ــة) الذي أص االحتادي
في حينه (باعتباره قانوناً مؤقتاً) حلني 

ــرار القانون األصل املنصوص عليه  إق
في املادة (٩٢) من الدستور الذي تعذر 
ــية  ــبب اخلالفات السياس إقراره بس
ــذا القانون.وتابع زيدان  ــود ه حول بن
ــا نبني أن مجلس القضاء األعلى  وهن
ــة (الفراغ  ــن حال ــذر م ــبق وان ح س
ــه احملكمة  ــذي أوجدت ــتوري) ال الدس
ــدد  ــادر بالع ــا الص ــة بقراره االحتادي
ــي ٢١٥٢٠١٩) الذي قضى  (٣٨٢٠١٩ ف
ــر رقم (٣٠)  ــادة (٣) من األم ــاء امل بإلغ
ــد  ــص الوحي ــو الن ــنة ٢٠٠٥ وه لس
النافذ في حينه وكان معموالً به منذ 
ــخ ٢١٥٢٠١٩  ــنة ٢٠٠٥ لغاية تأري س
ــيح وتعيني  ــذي مبوجبه يتم ترش وال
ــة االحتادية،  ــاء احملكم ــس وأعض رئي
ــه الكثير  ــم ينتب ــف ل ــه ولألس إال ان
ــر الذي  ــذا التحذي ــني له ــن املعني م
ــبعة أشهر  بانت مصداقيته منذ س
ــاء احملكمة  ــبب إحالة احد أعض بس
ــد وتعطل عمل احملكمة  على التقاع
منذ ذلك احلني بسبب القرار املذكور. 

ــارف عليه  ــن املتع ــى أنه م ــار إل وأش
ــريعي والقانوني في  ــال التش في اجمل
ــال عدم القناعة بوجود نص معني  ح
ــرح  ــى مقت ــار إل ــبب كان يص ألي س
ــتمر  ــل أو إلغاء هذا النص ويس تعدي
ــرض عليه حلني  ــل بالنص املعت العم
ــل إال ان  ــص البدي ــاذ الن ــريع ونف تش
احملكمة االحتادية اجتهت عكس ذلك 
ــذ وطلبت  ــص الناف ــث ألغت الن حي
ــريع نص  ــواب تش ــس الن ــن مجل م
ــاء في حالة  ــل وبذلك وقع القض بدي
ــف  ــتوري), والذي يؤس (الفراغ الدس
ــتورياً  ــاذة دس ــه أن هذه احلالة الش ل
ــة االحتادية  ــببها احملكم وقانونياً س
ــرض أن هذه  ــني يفت ــي ح ــها ف نفس
احملكمة هي الرقيب املتصدي حلاالت 
ــواء من  ــتور والقانون س ــرق الدس خ
السلطة التشريعية أم من السلطة 
ــون احملكمة  ــن أن تك ــة لك التنفيذي
ــتور  ــن يخرق الدس ــي م ــة ه االحتادي
ــح  والقانون فانه أمر معيب النه فس

اجملال لبعض األحزاب السياسية الن 
ــتوري)  ــتغل حالة (الفراغ الدس تس
لطرح مقترحات بحجة معاجلة هذه 
احلالة بأفكار معظمها تشكل صورة 
من صور خرق مبدأ استقالل القضاء 
وسيادة القانون قد نفصح عنها في 
الوقت املناسب.وأردف زيدان قائالً لذا 
ــتوري في  ــاً على القضاء الدس حرص
ــادة أصحاب القرار  العراق ندعو الس
ــواب إلى  ــس الن ــارج مجل ــل وخ داخ
مالحظة نص املادة (٩٠) من الدستور 
ــى أن (يتولى مجلس  ــص عل التي تن
ــؤون الهيئات  القضاء األعلى إدارة ش
ــة) واملادة (٩١اوالً) التي تنص  القضائي
ــاء  ــس القض ــاص مجل ــى اختص عل
ــاء  ــؤون القض ــي (إدارة ش ــى ف األعل
ــراف على القضاء االحتادي) لذا  واإلش
ــذه النصوص  ــن الواجب إزاء ه نرى م
ــر مجلس القضاء  األخذ بوجهة نظ
ــريع  األعلى في نظر االعتبار عند تش
ــنة ٢٠٠٥  قانون تعديل األمر (٣٠) لس

ــة) باعتبار ان  (قانون احملكمة االحتادي
املادة (٩٢) من الدستور عرفت احملكمة 
ــتقلة  ــة) مس ــة قضائي ــا (هيئ بأنه
ــتقلة  ــي فعالً مس ــاً وه ــاً وإداري مالي
ــاء األعلى. ــس القض ــاً عن مجل متام
ــو املنبع  ــر ه ــى األخي ــن يبق وزاد لك
الوحيد لترشيح قضاة هذه احملكمة 
ــؤولة إدارياً عن  ــاره اجلهة املس باعتب

جميع القضاة وهو األعلم مبن تتوفر 
ــة أو  ــة لرئاس ــروط املؤهل ــه الش في
عضوية هذه احملكمة، وندعو السادة 
ــرعني ان يضعوا نصب أعينهم  املش
املهنية واملوضوعية باعتبارها املعيار 
ــة القوانني ذلك  الصحيح في صياغ
ــرف بأنها  ــة تع ــدة القانوني أن القاع
ــة مجردة (ال تفصل) على  قاعدة عام

ــخص أو جهة معينة وان  مقياس ش
تكون حساباتهم مبنية على أساس 
ــوق كل اعتبار  ــة العراق ف أن مصلح
وان يحافظوا على استقالل القضاء 
ــعار الذي  ــيادة القانون وهو الش وس
ــاً على ما  ــه حفاظ ــا يدعون إلي طامل
ــات الدولة أال وهو  ــى من مؤسس تبق

القضاء.
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ــتقالل  ــيادة القانون واس ــمها، بـخرق مبدأ س ــبت، أحزاباً لم يُس ــم رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان، امس الس اته
القضاء، فيما حذر من حالة شاذة، قال إنها توقع القضاء في فراغ دستوري.وقال زيدان في مقال له بعنوان استقالل القضاء 
ــتقالل القضاء) وضرورة احلفاظ عليه بشعارات النظام السابق  ــعار والتطبيق، ، يذكرني البعض عند احلديث عن (اس بني الش
التي كان يتجمل بها مثل (الوحدة واحلرية واالشتراكية) التي كانت توضع في الساحات العامة واملدارس ومؤسسات الدولة، 

لكن في الواقع العملي لم يكن هناك وجود (للوحدة أو احلرية أو االشتراكية).

بغداد /



ــت الهيئة التطبيعية الحتاد الكرة  جنح
ــود  ــاراة ودية ملنتخب اس ــي تأمني مب ف
ــي حتضيرا  ــع نظيره العمان الرافدين م
لكاس العالم ونهائيات اسيا في الصني 
ــعى التطبيعية الى  ــا تس ٢٠٢٣ ، بينم
ــتان،   ــاء ودي آخر امام اوزبكس تأمني لق
ــه منتخبنا  ــت الذي حافظ في في الوق
ــز ٧٠ دوليا  ــي باملرك ــى ترتيبه العامل عل

في نشرة االحتاد الدولي الصادرة لشهر 
ــاد العماني  ــي .  ووافق االحت ــول احلال ايل
ــة التطبيعية لالحتاد  ــى طلب الهيئ عل
ــني  ب ــة  ودي ــاراة  مب ــوض  بخ ــي  العراق
املنتخبني حتضيرا للتصفيات االسيوية 
ــال قطر ٢٠٢٢  ــة املؤهلة ملوندي املزدوج
ــيا ٢٠٢٣ في الصني  ونهائيات كاس اس
ــام املقبل،  ــى الع ــا ال ــي مت تأجيله والت

ــر على موقع االحتاد (  ــب بيان نش بحس
التليغرام).

ــة في  ــاراة الودي ــتقام املب ــاف: س واض
ــرين الثاني املقبل  الثالث عشر من تش
كل  ــل  يتحم ان  ــى  عل ــارات  االم ــي  ف
ــب التكاليف املترتبة على اقامة  منتخ
ــيق  ــيتم التنس هذه املواجهة بينما س
ــت املباراة  ــب وتوقي ــأن امللع الحقا بش

ــدا ان التطبيعية  ــني املنتخبني .  مؤك ب
فاحتت االحتاد االوزبكي بغية اجراء لقاء 
ودي ثان ملنتخبنا امام اوزبكستان يقام 
ــر  ــابع عش ــارات ايضا في الس في االم
ــرين الثاني املقبل ، واملباراة وفق  من تش
ــه مدرب املنتخب  ــاج الذي تقدم ب املنه
ــكو  ستريش ــلوفيني  الس ــي  الوطن

كاتانيتش .

ــس  رئي ــو،  إنفانتين ــي  ــل جيان أرس
ــرة القدم «فيفا»،  ــاد الدولي لك االحت
إلى الهيئة التطبيعية برقية تعزية 
لرحيل جنم الكرة العراقية السابق 
ــبق،  ــدرب املنتخب العراقي األس وم
ــال إنفانتينو في  ــاكر. وق ــم ش ناظ
ــة  ــر كافي ــات غي ــه، إن الكلم برقيت
ــعر  ــن مدى احلزن الذي نش لتعبر ع
ــرة على كرة  ــارة املؤث به لهذه اخلس
ــاف «املرحوم  ــدم العراقية.  وأض الق
ناظم شاكر كان من الالعبني الذين 
ــي نهائيات  ــراق بجدارة ف مثلوا الع
ــتوى  كأس العالم ١٩٨٦، وعلى مس
ــره اجلميع في  ــوف يتذك األندية، س

عمله الطويل مع القوة اجلوية».
ــد اعتزاله درب  ــع إنفانتينو «بع وتاب
ــن األندية ألكثر من  ــم العديد م ناظ
٣ عقود بكفاءة عالية، أبرزها قيادته 
للمنتخب العراقي األول في العديد 
ــس  ــح رئي ــبات».  وأوض ــن املناس م
ــهر  ــاكر من أش الفيفا، أن ناظم ش

ــود الرافدين في  ــب أس ــوم منتخ جن
ــات، ويعد  ــبعينيات والثمانيني الس
ــيوية  ــة الكرة العراقية واآلس أيقون

الودودة  ــخصيته  وإجنازاته وش إلرثه 
ــعبيته وصفاته اإلنسانية التي  وش
ــنفتقدها  وس ــيانها  نس ــن  ميك ال 

احقا.
 وختم «نيابة عن مجتمع كرة القدم 
الدولي، أود تقدمي التعاطف العميق 

ــرة القدم  ــي لك ــاد العراق ــى االحت إل
ــعب  ــاكر وللش ــم ش ــة ناظ ولعائل

العراقي.

ــارته  ــرطة خلس الش ثأر فريق 
ــي  األهل ــق  فري ــام  ام ــى  االول
ــن الفوز  ــن م ــعودي ومتك الس
ــة  الثاني ــاراة  املب ــي  ف ــه  علي
ــل  مقاب ــني  هدف ــة  بنتيج
ــعد  ــد وبامضاء س ــدف واح ه
ــاض احيا بها  ــق ومازن في ناط
ــي التنافس  ــارة اماله ف القيث
ــب  التأهل بحس على بطاقة 
معنيني بالشأن  الكروي الذين 
ــر خاض لقاء  اكدوا ان االخض
جميال تسيد من خالله اغلب 
ــه وكان ميكن ان يزيد من  فترات
غلة األهداف لوال التسرع في 

انهاء الهجمات.
 وقال املدرب هاتف شمران  ان 
املباراة كانت طبيعية  نتيجة 
ــذي ظهر  ــتوى اجليد ال للمس
ــادة مالكه  ــرطة بقي ــه الش ب
ــاهدنا ان الفريق  التدريبي وش
ــاز أخطائه في  متكن من اجتي
ــرها  ــاراة االولى التي خس املب
ــا ان  ــيء مضيف ــدف لالش به
ــي امال لالعبني في  الفوز يعط
ــتقالل  ــاز حاجز نادي اس اجتي
ــز  ــل املرك ــذي يحت ــران ال طه

الثالث في اجملموعة ومن ثم
ــف بطاقة  ــن خط ــرب م التق

التأهل الى املرحلة الثانية.
وقال املدرب نبيل زكي: الشرطة 
ــيء وأبدع  كان مميزا في كل ش
ــيمفونية  ــوه في عزف س العب
ــم   ــض إخفاقته ــوز وتعوي الف
في املباراة االولى بعد أن قدموا 
أداء رائعا استحقوا من خالله 
ــالث مبينا  ــاراة الث ــاط املب نق
ــلوب  ــب بأس ــرطة لع أن الش
ــى الفريق  ــى مرم ــط عل ضاغ
ــذ البداية واملباراة  املنافس من
ــني وبالتالي  ــني مدرب ــت ب كان
ــهد  جنح املدرب عبد الغني ش
في قراءتها وأصبح لديه تصور 

واضح عن مكامن نقاط القوة 
ــعودي  الس للفريق  والضعف 
ــذي كان  ــاء االول ال ــد اللق بع
ــل  ــو االفض ــرطة ه ــه الش في
ــارة بسبب النقص  رغم اخلس
العددي خالل مجريات الشوط 

الثاني.
 واضاف لقد جنح اجلهاز الفني 
للقيثارة اخلضراء في توظيف 
ــل  وتفعي ــة  الثالث ــوط  اخلط
ــل  قب ــن  م ــب  اللع ــراف  أط
ــازن فياض ومحمد  الالعبني م
ــن االندفاع  ــال ع ــم فض قاس
ــني في  ــدى الالعب ــاس ل واحلم
ــادة  ــي زي ــة ف ــب النتيج كس
الضغط الهجومي واستغالل 

ــق  للفري ــة  الدفاعي ــرات  الثغ
املنافس مشيرا الى أن الكابنت 
ــهد تعامل مع املباراة  غني ش
بواقعية وبصورة جيدة خاصة 
الناجحة  التبديالت  في إجراء 
ــن فاعلية الفريق  التي زادت م

للحفاظ على النتيجة.
ــه يتوجب على  ــد زكي أن  وأك
ــر للقاء  النظ ــرطة  فريق الش
ــتقالل طهران  ــع اس املقبل م
ــاراة األهلي  ــذات األهمية ملب ب
ــاباته  حس ــي  ف ــع  يض وأن 
الفوز  ــاط  بنق التفريط  ــدم  ع
ــل تقدير  ــى أق ــادل عل أو التع
إذا  ــة  ــل خاص التأه ــان  لضم
ماعلمنا أن االهلي املتصدر بـ ٦ 
نقاط ونادي االستقالل نقطة 
ــا مباراتان في  ــدة ولديهم واح
ــرطة في املركز  اجملموعة والش
الثاني حاليا بـ ٤ نقاط والفوز 
ــيبعده عن  في تلك املباراة س
ويضمن  ــدة  املعق ــابات  احلس
ــدور املقبل  ــي ال ــه مقعدا ف ل
مشددا في الوقت نفسه على 
ــوز فقط  ــن أجل الف اللعب م
والضغط على الفريق االيراني 
ــاف مفاتيح لعبهم  بقوة وإيق
ــني  الناجح ــدالء  الب ــز  وجتهي

ــوز االخير منحنا  ــة والف خاص
جرعة معنوية كبيرة ملواصلة 
ــلوب الضاغط الذي  ذات االس

ظهر به الفريق أمام االهلي .
ــدرب ناصر  ــن جانبه اثنى امل م
ــاء  ــة اللق ــى نتيج ــالع عل ط
واعرب عن امله في ان يواصل 
األخضر عروضه اجلميلة وقال 
ــرطة يعد األفضل في  ان الش
ــتحق  ــو من يس ــة وه اجملموع
التأهل شريطة ان يركز العبوه 
على املباريات املتبقية وكسب 
ــا دون تفريط من خالل  نقاطه
ــة التعاون في امللعب  رفع درج
ــي  اجلماع ــب  اللع ــاد  واعتم
ــرب  بالق ــاء  األخط ــل  وتقلي
ــد ان الفريق  ــاه واعتق من مرم
ــيجر الشرطة الى  االيراني س
ــلوب الهجومي  ــاد االس اعتم
ــر في حتقيق  ــل التبكي من اج
ــوز وفي مقابل ذلك يعتمد  الف
ــات املضادة  ــى الهجم هو عل
ــني  ــي املبارات ــه ف ــو مافعل وه
ــر  ــه ذك ــن جهت ــني. م املاضيت
ــلمان العبي  ــدرب حميد س امل
ــيق  تنس ــة  باهمي ــرطة  الش
ــتخدام  واس ــات  الهجم
ــد في حال  ــف من بعي التهدي

ــة الدفاعية من  ــق املنطق غل
ــق اخلصم  ــي الفري ــل العب قب
خاصة وان لديه العبني يجيدون 
ــارج اجلزاء  ــن خ ــجيل م التس
ــتحق  ــرطة يس ــال ان الش وق
خطف بطاقة التأهل الى الدور 
ــداده الضعيف  الثاني رغم اع
للمباريات السباب خارجة عن 
ــاء العاملي  ــبب الوب ارادته بس
ــة الالعبني  ــي ارى ان عزمي لكن
ــم  ــي كونه ــدا ف ــة ج مرتفع
ميثلون الكرة العراقية في هذا 
احملفل االسيوي واضاف حميد 
كنت امتنى ان يحسم القيثارة 
ــذ املباراة االولى التي  تأهله من
ــا األفضل من األهلي  كان فيه
ــل مازال  ــعودي لكن األم الس
ــون فريقنا  ــا وميكن ان يك باقي
ــي  ف ــس  التناف ــرة  دائ ــل  داخ
ــدد العب  ــة املقبلة وش املرحل
ــابق  الس ــي  الوطن ــا  منتخبن
اسماعيل محمد على ضرورة 
ــات املقبلة  ــز في املباري التركي
الن النتيجة ال تقبل القسمة 
ــا أمل ان  ــى اثنني وقال كلن عل
ــون على قدر عال  يكون الالعب
ــؤولية املناطة بهم  ــن املس م

طاملا انهم ميثلون الوطن.

ÊaäËü@fi˝‘nça@‚bflc@Úüäí€a@k«¸@lbÓÀ@Ü◊dm

ــرطة العراقي،  ــب الش ــاب الع تأكد غي
ــاراة اليوم األحد  ــم، عن مب محمد قاس
أمام نظيره استقالل طهران اإليراني، في 

إطار دوري أبطال آسيا.
يأتي ذلك بعد جتدد إصابة محمد قاسم، 
ــي جدة، والتي انتهت  أثناء مواجهة أهل

بفوز الشرطة بنتيجة ٢-١.
ــرطة  ــن داخل بعثة الش ــال مصدر م وق

ــن  ــم ع ــد قاس ــاب محم ــووورة «غي لك
ــد، بعد  ــتقالل، أمر مؤك ــة االس مواجه

جتدد إصابته في العضلة اخللفية».

ــى محمد  ــة تفرض عل ــاف «اإلصاب وأض
ــى أقل  ــدة ٣ أيام عل ــاب مل ــم، الغي قاس

تقدير».
ــوم  الي ــيخضع  س ــم  قاس أن  ــح  وأوض
اجلمعة، للفحوصات من أجل تشخيص 

ومعاجلة اإلصابة. 
يشار إلى أن الدولي محمد قاسم، انتقل 
ــرطة،  ــة لصفوف الش ــوة اجلوي ــن الق م
ــا الكثير من  ــر حوله ــط صفقة أثي وس

اجلدل.
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نبض الشارع

طه كمر

ــه ترنو صوب  ــكل ثقة وعين ــارع الرياضي ب ــع الش يتطل
ــائر  ــي جاءت منها بش ــة الت ــة الدوح ــة القطري العاصم
ــابقة دوري أبطال  ــب اجلولة االولى من مس النصر ، لكس
ــرطة بكل جدارة  ــيا التي ميثل العراق فيها فريق الش آس
ــة بدور الـ  ــة الثانية متمثل ــال الى اجلول ــة االنتق وامكاني
ــتعادة توازنه ورد الدين  ــا بعد أن متكن من اس ١٦، خصوص
لألهلي السعودي بهزه شباكه مرتني كانت قابلة للزيادة 
ــه تارة  ــدم التركيز ملهاجمي ــارة وع ــة احلظ ت ــوال مجانب ل

أخرى.
ــا ادخارها  ــم علمن ــا رغ ــت ما عليه ــهد قدم ــة ش كتيب
ــة والبدنية العالية التي لو  ــر من اإلمكانيات الفني للكثي
ــن الوهلة  ــة لتحقق املراد م ــتثمرت بالصورة املطلوب اس
ــابات املعقدة ، فبعد  االولى من دون الرجوع الى لغة احلس
ــرة بعد االنقطاع الذي دام  ــرت قيثارة الوطن ألول م أن ظه
ــة فيروس كورونا  ــهر على خلفية جائح ــتة أش زهاء الس
ــال لبقية امليادين،  ــل حركة الرياضة كما هو احل الذي ش
ــروج بنقاط  ــق العالمة الكاملة واخل ــكان حتقي كان باإلم
ــى الفريق  ــر وصوال ملرم ــا أكث ــا كان العبون ــاراة عندم املب
ــوا الطريق املؤدي الى املرمى  ــاطة أظل املنافس ، لكن ببس
ــعودي  ــرر ليمنحوا األهلي الس ــن دون مب ــلموا م واستس
ــتنبطوا  ــا بليغا لهم اس ــاراة، التي كانت درس نقاط املب
ــيء في املباراة  منه معطيات جعلتهم متفوقني بكل ش

الثانية التي حسمت ملمثل العراق.
لندع موقعة األهلي خلف ظهورنا ونطالب شهد وعازفي 
ــجية بأن يواصلوا العطاء بذات الوتيرة التي  قيثارتنا الش
ــعودي ، عندما  ــي الس ــالل مباراتي األهل ــا خ ــا به أبهرون
ــة الواحدة  ــب النقط ــتقالل طهران صاح ــون اس يواجه
ــون لديه مباراة أخيرة  ــذي ميتلك فرصة التأهل أيضا ك وال
ــعودي، اذا  يالقي فيها متصدر اجملموعة االولى األهلي الس
ــرة القدم أم املفاجآت وقابلة  ما أخذنا بنظر االعتبار ان ك
ــب بخطف  ــا ذلك نطال ــا يجعلن ــاالت، م ــع االحتم جلمي
ــا أن نكون أو  ــط فأم ــاط الثالث وليس لدينا حل وس النق
ــة االحتماالت وما تفضيه علينا  ال نكون للخالص من لغ
ــيما  ــداع رأس وإرهاصات نحن في غنى عنها، الس من ص
ــاء الذهاب مع الفريق اإليراني  ــادل كان حاضرا بلق ان التع

والذي لم يكن أصعب من نظيره السعودي.
ــا عليه  ــرطة قدم م ــة أرى ان الش ــة نظر خاص ــن وجه م
ــبث بتالبيب املنطق لينال ثقة محبيه وأنصاره وكان  وتش
ــار املرحلة  ــكل ثقة، عندما نفض غب ــا ممثال للعراق ب حق
ــي أرادت أن تتمكن من  ــل الت ــات األحداث واألقاوي وتراكم
ــى املوعد عندما أعادونا  ــهد عل فاعليته، ليكون فتيان ش
ــيوية التي ينبغي على كل من له شأن  الى الواجهة اآلس
مبسؤولية كرة العراق أن يضع نفسه ويكرس جهده لدعم 
ــوى مباراة  ــر، فال يفصلنا عن دور الـ ١٦ س ــق األخض الفري
ــون توقيتها مالئما وفيه من  ــوم غد األحد التي قد ال يك ي
ــيوي بفارغ  ــنب لقيثارة الوطن التي ننتظر حلنها اآلس الغ
ــر، وأن يبعدنا العبونا عن لغة االحتماالت ويتمكنوا  الصب

من حسم موقعة ملعب خليفة بجدارة.

القيثارة واللحن 
اآلسيوي

إنفانتينو: رحيل ناظم شاكر خسارة للكرة العراقية

مدربون: فوز الشرطة أحيا آمال التأهل

ــط  لنف ــي  الفن ــر  املدي ــد  أك
ميسان العراقي، رزاق فرحان، 
أن حفاظ فريقه على العبيه 
ــم سيسهل  ألكثر من موس

مهمته في املوسم املقبل.
ــووورة:  لك ــان  فرح ــرح  وص
ــى  عل ــادي  الن إدارة  ــكر  «أش
ــأبذل قصارى  ــا بي، وس ثقته
ــادة  إع ــل  أج ــن  م ــدي  جه
ــه التي  ــان ملكانت نفط ميس
ــم  املوس ــد  بع ــتحقها  يس
ــيان،  املاضي الذي يعد للنس

لسوء النتائج».
ــق قد يتعرض  ــع: «أي فري وتاب
لكبوة لكن األهم أن يستعيد 

توازنه سريعا».
وأشار إلى أنه على اطالع تام 
ــددا  مش الالعبني،  ــتوى  مبس
ــؤولية  على أن «حتملهم املس
ــق حيث أن  ــيرتقي بالفري س
ــوا نفط  ــب الالعبني مثل أغل
ــمني  ــان ألكثر من موس ميس
ــيمنحنا  س ــر  األم ــذا  وه

االستقرارا الفني املطلوب».
ــي  ف ــه  طموح أن  ــح  وأوض
ــي الئحة  ــاء ف ــدوري االرتق ال
ــق بنادي  ــز يلي ــب مبرك الترتي
ــذي يعد من  ــان ال نفط ميس
ــة وميلك قاعدة  األندية املهم
ــا:  ــرة، مردف ــة كبي جماهيري
«بالتالي علينا حتقيق طموح 

هذه اجلماهير».

رزاق فرحان: سأعيد نفط ميسان ِّـكانته.. 
وتحمل اِّـسؤولية مفتاح التغيري

ــان درجال  ــباب والرياضة عدن ــر الش ــارك وزي ب
ــرة العراقية نادي  ــتحق ملمثل الك الفوز املس
ــعودي بهدفني  ــرطة على اهلي جدة الس الش
ــة الرابعة من  ــات اجلول لهدف، ضمن منافس
ــيوي  ــدوري االبطال االس ــة اجملموعات ب مرحل
ــاء القيثارة، مطالباً  ــا االداء الكبير ألبن ، مثمن
إياهم ببذل قصارى جهدهم  لتأكيد تفوقهم 
في مباراتهم املقبلة من أجل حسم اجملموعة 
ــتقالل طهران  ــم يالقون اس ــوم االحد  وه الي

االيراني.
ــال رئيس نادي  ــتقبل درج على صعيد آخر اس
ــاء الهيئة االدارية،  ــاء محمد جابر  واعض املين
ــوزارة على  ــر خالل حديثه حرص ال واكد الوزي
ــاب دون  ــف االلع ــع االندية مبختل ــم جمي دع
ــاء الرياضة  ــاس في بن ــتثناء كونها األس اس
واحتضان املوهبة الرياضية وهي واجهة البلد 

ــة، منوها بان  الوزارة  ــاركاتها اخلارجي في مش
ــع العقبات التي تقف  ــد في تذليل جمي جتته
ــدة من  ــة .  وبناء على مناش ــق االندي في طري
ــادي وجه درجال  بفتح مالعب التدريب في  الن
املدينة الرياضية لفريق امليناء مع تقدمي الدعم 
ــهيالت املمكنة للفريق من اجل اجراء  والتس
وحداته التدريبية،  موضحا في حديثه للهيئة 
ــق واملكانة  ــذا الفري ــة ه ــدى اهمي ــة م االداري
ــى بها في  ــي يحظ ــرة الت ــة الكبي اجلماهيري
الرياضة العراقية كونه واحداً من اعرق االندية 
ــات الوطنية  ــهم برفد املنتخب ــة وأس العراقي
ــن الرياضيني والنجوم الكبار، ووعد  بالعديد م
الوزير درجال بزيارة قريبة الى محافظة البصرة 
لالطالع على الواقع الرياضي والبنى التحتية 
بصورة اقرب السيما في ظل وجود العديد من 
ــآت الرياضية الكبيرة التابعة الى وزارة  املنش
ــا اآلخر قيد  ــباب بعضها يعمل وبعضه الش

االجناز.

درجال يحث الشرطة على حسم التأهل اليوم

منتخبنا الوطني يواجه عمان تحضريا لتصفيات كاس العالم

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

 بغداد / 
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إعـــــــــــــــــــــالن
تعلن مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة عن تحديث التصميم االساس اِّـرقم (١٢٥) والوارد الينا بموجب كتاب مديرية التخطيط العمراني َّـ كربالء اِّـقدسة 
ــمي معنون اُّـ مديرية  ــارية واِّـواطنني تقديم طلب رس ــمية واِّـكاتب االستش اِّـرقم (٩٢١ َّـ ٢ / ٧ / ٢٠٢٠) فعلى من لديه اعرتاض من الدوائر الرس

بلدية كربالء اِّـقدسة خالل (٣٠) يوما من تاريخ االعالن وبعكسه سوف يتم تصديق الضوابط اِّـعدلة. مع التقدير.
                                                                                                                                                                                                                 م.ر.مهندسني

                                                                                                                                                                                                                   عبري سليم ناصر
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

Republic of Iraq
The Province of Holy Karbala

Directorate of the Holy Municipality of Karbala
العدد: ٢٣١٩١

التاريخ : ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة

مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة
شعبة تنظيم اِّـدن

فقدان وصل
ــركة العامة  ــن الش ــض الصادر م ــد وصل القب فق
للسكك الحديد العراقية اِّـرقم ١٨١٣٨ الصادر 
ــي حميد)  ــعيد عل َّـ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ باسم(س
ــف دينارا  ــدره ٦٠٠,٠٠٠ ال ــي ق ــغ اجمال بمبل
ــتمائة الف دينارا. فالرجاء على من يعثر عليه  س

تسليمه للمصدر.

فقدان
ــركة العامة  ــن الش ــض الصادر م ــد وصل القب فق
للسكك الحديد العراقية اِّـرقم ٢٥٩٣٧ الصادر 
ــركة سعيد علي  ــم (ش َّـ ٢٣ / ١ / ٢٠١٩ باس
ــدره ٣٥٠,٠٠٠ الف  ــغ اجمالي ق ــد ) بمبل حمي
ــارا فالرجاء  ــون  الف دين ــارا ثالث مائة وخمس دين

على يعثر عليه تسليمه للمصدر.

وزارة االعمار واالسكان 
دائرة الطرق والجسور

اُّـ / شركة بدر بابل للمقاوالت 
مديرها اِّـفوض (انور احمد حنتوش) / اضافة 

لوظيفته

م / تبليغ

بالنظر ِّـجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بالحضور 
ــور / القسم الفني الكائن َّـ  اُّـ دائرة الطرق والجس
بغداد / كرادة مريم / مقابل وزارة الخارجية لغرض 
تسديد اِّـبلغ اِّـرتتب بذمتكم استنادا ِّـا ورد بكتابنا 
ــدد ١١٢٣١ َّـ ٩ / ٧ / ٢٠١٩ وخالل اربعة  بالع
ــيتم اتخاذ  ــر وبخالفه س ــر يوما من تاريخ النش عش
ــتنادا ِّـا ورد  ــة بحقكم اس ــراءات القانوني كافة االج
ببنود العقد من انذار بتسديد كامل اِّـبلغ خالل اِّـدة 
ــوء اُّـ تطبيق احكام  ــخ العقد واللج القانونية وفس
ــنة  ــون الحكومية رقم ٥٦ لس ــون تحصيل الدي قان
ــتحصال اِّـبالغ اِّـرتتبة  ــدل النافذ الس ١٩٧٧ اِّـع

بذمتكم وفقا للقانون باعتبارها ديون بالذمة.

اِّـدير العام

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية َّـ البصرة بصفتها االصلية

العدد: ٥٥/س ه٢٠٢٠/٢
التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٥

إعــــــــــــالن

اُّـ / اِّـستانف عليه /اِّـدير اِّـفوض لشركة اِّـحيط األزرق 
للمقاوالت العامة اِّـحدودة 

(رمزي يوسف حميد)

ــداءة اِّـتخصصة بنظر الدعاوى  ــة لوظيفته امام محكمة الب ــي اِّـدعي وزير الدفاع إضاف ادع
ــب العقد اِّـرقم (٢٠١٠/اش/أ)  ــرة انه تم التعاقد مع اِّـدعى عليه بموج ــة َّـ البص التجاري
ــالل اِّـدعى عليه  ــدة ام قصر البحرية والخ ــال التكميلية العادة تاهيل قاع ــاص باالعم الخ
ــتلمة  ــلفة اِّـس ــب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة كامل مبلغ الس ــاز االعمال عليه طل بإنج
ــر دينار .  ــون ومائتان واحد عش ــعون مليون وثالثة وخمس ــعمائة وتس والبالغة ملياران وتس
ــدد١١١/ت/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/١٢/٢٩ يقضي  ــدر محكمة اِّـوضوع حكما غيابيا بالع اص
ــتئناف بالحكم اِّـذكور امام  ــوم واِّـصاريف طعن اِّـدعي اس ــرد دعوى اِّـدعي وتحميله الرس ب
ــور امام هذه  ــذر تبلغك بالحض ــدد٥٥/س/٢٠٢٠ ولتع ــه بالع ــجل طعن ــذه اِّـحكمة وس ه
ــا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور  ــة وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالن اِّـحكم
ــال من ينوب عنك قانونا  امام هذه اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة اِّـوافق ٩/٢٩/ ٢٠٢٠ او ارس

وبخالفه سوف تجري اِّـرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق القانون. 
القاضي

هاني عبد الكريم منصور
رئيس الهيئة

NO.3493.SUN.20.SEP.2020 العدد (٣٤٩٣) األحد ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠

  الهيئة البحرية العليا ِّـالحقة بائعي «خور عبد اهللا» تتوعد الخونة واِّـرتشني بتقديمهم إُّـ محكمة الشعب 
اصدرت الهيئة البحرية العليا ملالحقة بائعي 
ــة في ما يأتي  ــديد اللهج خور عبدااه بيانا ش
ــه أو لغيره أو قبل أو  ــه : ١- من طلب لنفس نص
أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد 
ــودًا أو أيـة منفعة  ــون ملصلحتها نق ممن يعمل
ــك بقصد ارتكاب  ــيء من ذل ا بش ــرى أو وعدً أخ
ــرار مبصلحة  ــانه اإلض ــن ش ــل يعلم أن م عم

وطنية يعاقب بالسجن املؤقت.
ــد ... اذا كان  ــجن املؤب ــة الس ــون العقوب ٢- تك
ــة عامة أو اذا  ًا بخدم ــخصا مكلفــ اجلاني ش

ارتكبت اجلرمية في زمن احلرب.
ــيار  ــبق هوش ــة األس ــر اخلارجي ــر أن وزي – يُذك
زيباري اعترف أثناء جلسة رسمية في مجلس 
ــت مقابل  ــن الكوي ــاوى م ــض رش ــواب بقب الن
ــاو الكبير  ــييد ميناء الف تعطيل عمليات تش
ــارك واتفاقية خور عبد  ــد موقع ميناء مب وتأيي
ــة ، وهي ذات اجلرمية التي ارتكبها وزير  اهللا املذل
النقل األسبق هادي العامري حيث وقع اتفاقية 
ــة مقابل هدايا وعطايا امير  خور عبد اهللا املذل

الكويت!!
ــبلي العامري  – أما وزير النقل احلالي ناصر الش
ــط العراق  ــرًا لرب ا كبي ــدً ــه يبذل جه ــدو أن فيب
ًا مبيناء مبارك الكويتي وهو ما يقتل  ــككيــ س
فرص العراق االقتصادية في ميناء الفاو الكبير 

ويغلق ممره املائي الوحيد !
ــه جلنة  ــان بترأس ــورط ثامر الغضب ــك ت وكذل
ــر مختص في  ــي غي ــر نفط ــو خبي ــة وه بحري
الشؤون البحرية وقد مرر صفقة مع الكويتيني  
ــم أن موقعه  ــر مضر رغ ــارك غي ــان ميناء مب ب
ــفير زيد  ــار !!وكذلك الس ــف قانون البح يخال
ــع الكويتيني رغم  ــز الدين الذي وقع مبفرده م ع
ــع ميناء  ــاء جلنته بأن موق ــظ جميع اعض حتف
ــراق في  ــفير الع ــر مضر وكذلك س ــارك غي مب
ــني بحر العلوم الذي كان  الكويت محمد حس
ــت الختيار أعضاء  ــقا المير الكوي يعمل منس
ــا وعطايا امير  ــة وإيصال هداي اللجان العراقي
ــيا مهام  ــني منهم متناس ــت للمتواطئ الكوي
ــت وليس  ــي الكوي ــراق ف ــفير للع ــه كس عمل
العكس!! وكذلك احمد ايوب كونه وكيل اداري 
ــر مختص ترأس جلنة فنية بحرية حول خور  غي
ــبق كاظم  ــك وزير النقل األس ــد اهللا ، وكذل عب

فنجان احلمامي الذي أوقف العمل مبيناء الفاو 
ــل ورفض  ــب وزير النق ــرة توليه منص ــل فت طي
ــود عدة عروض  ــاء الفاو رغم وج ــتثمار مين اس
ــوزارة من ٢٠١٥ ولغاية ٢٠١٧ وهذا ما  مقدمة لل
ــحب ملف ميناء الفاو  اضطر رئيس الوزراء لس
ــليمه إلى  ــل كاظم فنجان وتس ــن وزير النق م
ــل  وزير العمل .. وكذلك قام الوزير فنجان  بأرس
كتاب إلى وزير املواصالت الكويتي ٢٠١٧ يطلب 
منه التعجيل في تفعيل اتفاقية خور عبد اهللا 
ــوزراء ألغى قراره بتخصيص  رغم أن مجلس ال
ــبب اعتراض  أموال لتفعيل هذه االتفاقية بس
ــاء البرملان  ــدد من أعض ــري كبير مع ع جماهي
ــتخدمته الكويت  ــأن كتاب فنجان اس علما ب
ــيم قناة خور  ــمية لترس ــة عراقية رس كوثيق
ــاب  ــة ١٦٢ .. وان كت ــد الدعام ــا بع ــد اهللا م عب
ــان ٢٠١٧  اصبح مبررا الكويت مبنع  الوزير فنج
ــات البحرية  ــاركة في املفاوض العراق من املش
ــيم  ــعودية لتقس ــران والس ــت وإي ــني الكوي ب
ــة البحرية وفقا  ــة االقتصادية اخلالص املنطق
ــة !!! كما عمل  ــد اهللا املذل ــور عب ــة خ التفاقي
ــجيع النقل عبر ميناء  ــر فنجان على تش الوزي
ــارك الوزير  ــة بدال من موانىء العراق وش العقب
ــاء العقبة ودعا  ــي احتفالية في مين االردني ف
ــن النقل عبر  ــتفادة م ــار العراقيني لالس التج
ــى العراق بدال  ــاء العقبة ثم عبر طربيل ال مين
ــىء العراق!!!وكذلك اصرار فنجان وهو  من موان
نائب حاليا في البرملان على منح ربط سككي 
ــبق  للكويت و إليران !! وكذلك وزير النقل األس
باقر صوالغ الذي تواطئ مع الكويتيني بإيقاف 
العمل في ميناء الفاو الكبير طيب فترة تولية 
ــل وبنفس الوقت طلب قرضا  منصب وزير النق
ــكة بني إيران والبصرة !!! ولم يطلبها  ملد الس

إلكمال ميناء الفاو الكبير
وكذلك النائب فائق دعبول علي والوزير السابق 
ــقان  ــي حيث كانا املنس ــن الصاف ــاء الدي صف
السريان للمخابرات الكويتية من أجل  احلفاظ 
ــتخدام  على مغامن الكويت في العراق عبر اس
ــان  والتأثير على  ــا في احلكومة والبرمل نفوذهم
ــماء  ــزاب ..!!! مالحظة هنالك اس ــاء األح زعم
اخرى شارك في اللجان العراقية الكويتية لم 
ــماؤهم حلني انتهاء من تدقيق احملاضر  نذكر أس

ــا بعض موظفني  ــتركة وتوقيعهم عليه املش
ــة النقل و اخلارجية والنفط  في الوزارات التالي
ــوارد املائية ومحافظة  ــة والدفاع وامل والداخلي
ــة بجميع النواب  ــرة ، وكذلك لدينا قائم البص
اللذين صوتوا على اتفاقية خور عبد اهللا املذلة 
ــل وبعضهم عن عمد  ــم صوت عن جه بعضه
واستالمهم رشاوى كويتية .. الشكر والتقدير 
ــواب من أعضاء  ــراء البحريني وبعض الن للخب
ــواب اللذين رفضوا  ــة ٧٧ التحقيقية  والن جلن
ــد اهللا املذلة  ــى اتفاقية خور عب ــت عل التصوي

ــوا التواطؤ  ــن رفض ــؤولني اللذي ــض املس و بع
ــأن موقع  ــر إصرارهم ب ــى عب ــة العظم واخليان
ميناء مبارك مخالف لقانون البحار وان فشت 
ــج جزيرة مصطنعة غير طبيعية ورفضوا  العي
ــة  ورفضوا الربط  ــد اهللا املذل ــة خور عب اتفاقي
ــوف  ــككي مع الكويت وإيران والتاريخ س الس
يسطر أسماءهم مباء الذهب ..وتعسا للخونة 
ــا البحرية  ــوا حدودن ــن باع ــدين اللذي والفاس
مقابل رشاوى كويتية أو لطلب رضا قادة بعض 
ــوان وإن مصيركم إلى  ــوار تزلفا بذل وه دول اجل

ــوء  ــاص العادل وس ــعب والقص ــم الش محاك
العاقبة والى مزابل التاريخ !!واخيرا وليس اخرا 
ــرفاء والسيما ممن شاركوا  نطالب النواب الش
ــني للربط  ــواب الرافض ــن اللجنة ٧٧ والن ضم
ــي تنفيذ  ــل ف ــني للتعجي ــككي والداعم الس
ــا جلمع تواقيع  ــاو الكبير ونطالبهم ميناء الف
ــرض مطالبة  ــني لغ ــرفاء الوطني ــواب الش الن
رئاسة مجلس النواب لتنفيذ توصيات اللجنة 
ــة عمدا منذ  ــة ٧٧ املغيب ــة التحقيقي البرملاني

أكثر من سنتني !.
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بغداد / البينة اجلديدة

نصَ قانون العقوبات 

العراقي رقم ١١١ 

لسنة ١٩٦٩ في 

املواد ١٦٤ و ١٦٧ على 

عقوبات تصل لإلعدام 

لكل من يرتكب فعالً 

من شأنه اإلضرار 

مبصالح العراق ومنها 

اإلقتصادية حيث جاء 

في املادة ١٦٤  يعاقب 

باإلعدام ١- من سعى 

لدى دولة أجنبية أو 

لدى أحد ممن يعملون 

ملصلحتها أو تخابر 

مع أي منهما، وكان 

من شان ذلك اإلضرار 

مبركز العراق احلربي 

أو السياسي أو 

اإلقتصادي . وجاء 

أيضــًا في املادة ١٦٧
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حتت عنونة املدلوالت 

في اجملتمعات اإلنسانية 

وانساقها املتباينة تتضح 

بجالء مواصفاتها وكيفية 

عيشها، وحتيلنا فيما بعد 

إلى الصفات والعادات 

والتقاليد التي حتكمها.

وحيث أن األسرة هي 

الوحدة أو أصغر خلية في 

تكوين اجملتمع، تشكل 

في سلوكيات عناصرها 

لتتوضح بذلك مميزاتها 

والتي تختلف من مجتمع 

آلخر.ومبا أن دراسة األسرة 

وما يطرأ عليها من تطور 

بفعل تطور اجملاالت األخرى 

فان تأثيرها يبقى ضعيفا 

جتاه تقاليدها وعاداتها 

وما يرافقها من صفات 

جماعية لتعطينا صورة 

واضحة عن هذا اجملتمع 

أو ذاك.

عبدالرضا صالح محمد

ــدد اجملتمع العراقي في  ومبا أننا بص
ــة طاغية على معظم  نالحظ صف
ــك  ــي التماس ــة ف ــر العراقي األس
ــا،  ــني عناصره ــني ب ــري الرص األس
ــرد الذي يولد في  وهذا يعني أن الف
ــى أمينا على  ــرة الواحدة يبق األس
ــه  ــه إليها مهما كان جنس انتمائ
ذكر أم انثى.من هذه املقدمة، ونحن 
بصدد قراءة واعية لرواية (موت األم) 
ــد) دار  ــون مجي ــي القدير(حن للروائ
ــوريا ب٢٦٣ صفحة  أمل اجلديد/ س
ــط  نالحظ: أن  ــن القطع املتوس م
ــرة العراقية يظل  ــي األس ــرد ف الف
ــرة وال يفارقها حتى  في كنف األس
ــاء فإنه ال  ــار لديه ابن ــزوج وص اذا ت
ــى يضيق  ــن بيت أبيه حت ــرج م يخ
ــدة/ أما إذا لم  ــت باألبناء واحلف البي
يتزوج أو تتزوج فسيظلون حتت هذا 
ــر إن لم يطرأ  ــى آخر العم البيت إل
ــه طارئ غريب.وهذه الظاهرة ال  علي
جندها في اجملتمعات الغربية وحتى 
ــة،  العربي ــات  اجملتمع ــض  بع ــي  ف
ــرعان ما يغادرون األسرة  فاألبناء س
ــن القانوني. األم، ما إن يبلغوا الس

ــوت األم) أي  ــة (م ــات رواي ــن عتب م
ــورة غالفها نرى  ــا وص ــن عنونته م
ــنت الرواية،  ــر مع م ــا الكبي توافقه
ــا عتباتها  ــا جنتاز بخطواتن وحينم
ــن، أال وهو  ــهد حزي نقف أمام مش
العزاء املنصوب لفقدان األم، محور 
ــامخ، مما يثير بنا  البيت ووتدها الش
ــردق املنصوب للعزاء  ــهد الس مش
وحضور املعارف واجلوارين ملواسات 
أهلها، واحلزن واأللم، وما يرافق ذلك 
من تقاليد وعادات في اقامة العزاء 
ــيخ  ــور ش ــة، وحض ــراءة الفاحت وق
ــد الوليمة الكبيرة في  للختمة بع
ــل أن يحني موعد  اليوم الثالث.(قب
ــل عليه  ــوم الثالث... ح ــاء الي عش
ــة، كث  ــع اجلبه ــن، مرص ــل دي رج
اللحية، يلقي محاضرة عامة على 
ــا ذوي امليت،  ــن، يصبر فيه احلاضري
ويستعرض فضائل أهل البيت) ص 
٤٥وحينما نعود خطوات إلى الزمن 
املاضي وما يرافقه من سعادة ووئام 

ــور األب وحبه مبا  ــرة عبدالغف ألس
ــرة من حب  ــذه األس ــف به ه تتص
ــعادة قبل أن يطرأ عليها  ووئام وس
ــيدته تلك  ــارئ يقوض كل ما ش ط

األسرة:
ــرة خافتة  ــمع قهقهات قصي ( س
ــا قهقهات  ــط من االعلى؛ إنه تهب

رأفت وأخته آمال؛ هبطا على ضرب 
املالعق والصحون... وأكثر ما يفرحه 
ــو التِمام عائلته  ــذا الوقت ه في ه
ــاي.)  ــدة الش ــى مائ ــا عل والتئامه
ص٥٥ ثم منضي قدما في معايشة 
ــوات هادئة وتتبع  صفحاتها بخط
أحداثها واألسباب التي أدت إلى وفاة 
األم، ومن هنا تبرز أمامنا اشكالية 
ــني األزواج  ــية ب ــون متفش ــد تك ق
ــاة متجددة  ــون حلي ــن يطمح الذي
ــه من ثروة تؤهلهم  جراء ما يحرزون
لذلك.(فتح سجل مبيعاته وجعل 
ــتجد من بيع هذا اليوم  يدون ما اس
... سلم قائمتي املشتريات لزبونيه 

ــة كل منهما)  ــلم ثمن بضاع وتس
ــاك بطرف  ص ٨١ ومن خالل اإلمس
ــم  ــوت األم ل ــظ أن م ــط، نالح اخلي
ــا هناك  ــا، وإمن ــا طبيعي ــن موت يك
ــن االهتمام  ــغلها ع امور خفية ش
ــباب  ــرتها، اس بحياتها وحياة أس
متس كرامتها جراء سلوكك زوجها 
ــه بعد كل  ــور وكرهها ل عبد الغف
هذا العمر من التضحية واإلخالص 
ــرأة اخمللصة  ــه ....( وتدرك ادراك امل ل
ــا أبلغ ما  ــه إلى امرأة غيره أن نزوع
ــف... ومع ذلك  ــن حي ــق بها م يلح
ــذا ما  ــو ان في ه ــرت الصمت ول آث
ــى اجلنون.)  ــأكل القلب أو يدفع إل ي
ــبب  ــل بس ــك حص ص ١٨٦كل ذل
ــب الرجل،  ــى قل ــعاد إل ــلل س تس
ــا اليه  ــة، اهداءاته ــائل خبيث بوس
ــب ليلى،  ــر الريبة في قل ــي تثي الت
ــديد  ــي يوم ش ــائية ف ــة نس مظل
املطر، عطر مميز تتوغل رائحته إلى 
ــم ليلى.امرأة بقدر ليلى تربت  صمي
ــة والصدق  ــى الفضيل في بيت عل
ــا أن تعيش  ــن له ــرام ال ميك واالحت
ــك بأفعاله ونواياه مع  مع رجل تش
ــرة الطويلة، وهي  غيرها بعد العش
ــم ينقصها  ــي ل ــة الت األم الصاحل
شيء في جمالها وعفتها ونسبها 
وهذا يتضح من حديثها لزميالتها 
في املدرسة: (لقد وهبته أعظم ما 
أملك؛ قلبي ووجداني، بل أني رحت 
ــو لي  ــمه ه ــى حب رس ــش عل أعي
ــي.) ص ١٣٦وجود املظلة  قبل خيال
ــه،  مالبس ــزان  خ ــي  ف ــائية  النس
ــود هذه  ــول وج ــه ح ــا ل ومحاورته
املظلة في بيها فجر بداخلها غيرة 

قاتلة، افقدتها فيما بعد حياتها:
ــات؛ الزرق،  ــود للرجال، وامللون ( الس
ص  ــاء)  للنس ــر  واخلض ــر  الصف
ــذي كانت  ــر ال ــا للعط ١٤١وتذكره
ــعاد جارتها أرملة صديق زوجها  س
ــي لقائها معها  ــي تتعطر به ف وه
ــد هديتها  ــيخ، بع ــد الش في مرق
ــا الذي أخفى  ــا عن طريق زوجه له
ــعاد  ــه أنه هدية من س ــى زوجت عل

عشيقته.

ــر  العط ــن  م ــى  ليل ــغل  ــم يش (ل
ــعاد  ــذي تعطرت به س الفاضح ال
ــوى  ــيخ، س حال التقتها تزور الش
ــوى  ــرأة حزينة لم ميض س ــا ام أنه
ــاة زوجها)  ــى وف ــوام عل بضعة أع
للعائلة  ــري  ص١١٦وهكذا ظل يج
ــد مع  ــي موع ــد، فليلى ف ــن نك م
منيتها، واألبناء ( رأفت وآمال) صارا 
ــية، ومدارات  ــني الواجبات املدرس ب
ــا األب غفور  ــا املريضة، بينم أمهم
ــك  ــاء ذل ــعاد. ج ــى س ــل بحم يرف
ــررت  لالب:(تك ــة  املدرس ــالة  برس
ــم  ــدري برغ ــت وان ال ت ــات راف غياب
ــى عنوان  ــلناه عل ــعار اول ارس اش
ــن األن نبلغك بهبوط  ــك، فنح بيت

مستوى ولدك كذلك.)ص ١٥٨
ــع  ــد م ــى التجدي ــعى األب إل  س
ــر مكترث  ــدة غي ــه اجلدي خطيبت
ــع  تتقط ــت  راح ــي  الت ــه  لعائلت

ــن خالل  ــظ ذلك م ــاالً. ونالح أوص
احلوار الذي دار بني اصدقائه.( حول 
ــور،  زواج عبدالغف ــة  أحقي ــدم  ع
ــا  بتعبيرهم ــانيته  انس ــدم  ع أو 
ــرى على  ــن امرأة أخ ــرة ثانية، م م
ــة، ولو  ــة أو مريض ــى، صحيح ليل
ــعاد) ص ٢٤٠.    مبرتبة امرأة مثل س
ــدرس البليغ  ــعر بال ــا نش من هن
ــوت األم)،  ــي روايته ( م للمجيد ف
وما تتضمنه من حكمة في وحدة 
ــي ضياع  ــة األم ف ــت، ومركزي البي
ــود الزوج  ــرور يق ــرد غ ــرة، جمل األس
ــاركة  ــه بعد املش ــد حيات لتجدي
ــة الصادقة،لقد  ــة والتضحي احلق
جنح الروائي في تقدمي هذا املشهد 
الدرامي والصورة املعتمة بأسوبه 
ــعرية قوية، وثيمة  الفذ وبلغة ش
طاملا هدت عروش أسر معروفة في 

مجتمعاتنا العربية   
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ــتنبط دوما» من احتكاكه بالناس جتربة وخبرة  املثقف احلقيقي يس
لتكون ذخيرة عملية تساعده في خدمة مجتمعه ودافعه الداخلي 
ــاكل مجتمعه ٠اما اذا رأينا بعض أملثقفني  يجعله لوضع حلول ملش
ــون على جاه ويلهثون وراء منصب  يتهافتون على مصلحه ويتنافس
ويتنازعون الرضاء رغبه بعض املسؤولني وهذا يؤدي الى ضياع واختفاء 
شخصية أملثقف وتوضع كرامتهم بني أيدي اصحاب ألسياده وأرباب 
ــرح الثقافة وأطفاء في املواقف  ــلطة واجلاه واملال وهذا هدم لص الس
ــي تواصل أجتماعي  ــون ٠والثقافة احلقة ه ــه كفقاعة الصاب احلرج
وأجتهاد وتترتب على أملثقف واجب جليل أالثر عظيم القيمة بحيث 
ــامن والثقافة  ــخصي ومغ ــبيال»للتجارو ومأرب ش التكون الثقافة س
ــرام الثقافة  ــوائب وأضافه الحت ــي النقاء من الش ــة تقتض احلقيقي
ــات  ــيما في أملناقش ــرام أملثقفني بعضهم لبعض الس ــاك احت وهن
ــت أفكارهم  ــف املثقفني وتباين ــت مواق ــات مهما اختلف واملنافس
ــي غمار أالتهامات وقذف  ــت اجتاهاتهم ويجب ان اليخوضوا ف وتنوع
ــمع او نقرأ بأن كاتبا» ينعت االخر  ــوء والشر كأن نس بعضهم بالس
ــوس أو يلجأ كاتب مثقف  ــوس او جاس ــق أومدس بانه عميل أو فاس
ــانه  ــه لقطع رقبته او يجتث لس ــي على أخي ــلطات ويوش الى ألس
ــن وتبصير االفراد  ــمى تنوير الذه ــؤولية املثقف أجتاه وطنه يس ومس
ــن االمراض  ــكالت االجتماعية ووقايتها م ــة واملش ــا الهام بالقضاي
ــارع املفاهيم وينظر  ــي وضياع القيم وتص ــا االنحالل اخللق كقضاي
ــروخ  ــقاق في الصفوف والش ــعبه لرأب الصدع واالنش ــى واقع ش ال
ــادة الثقافة  ــدف املثقف زي ــام موحد وه ــوس اليجاد رأي ع ــي النف ف
ــاط أنساني واجتماعي ويساهم  اجلماهيرية النها االرضية لكل نش
ــرض االنطفاء  ــن اليوم املثقف أصيب مب ــتقبل ولك في صناعة أملس
والهروب من رسالته فلم يعد يحمل مشعل ينير دروب املارة وتناسى 
ــؤولية الوطنية امللقاة على عاتقه وبعد تفاقم االزمات ولكننا  املس
ــدارس واجلامعات تلك  ــود انه منعزل كما أختفى دور امل لم نراه موج
الصروح الثقافية والتعليمية قد لعبت بها االهواء التجارية واملالية 
ولم يعد االستاذ او املعلم يعطيان من نفسيهما كما كان في أألمس 
األهتمام بالطالب وفهم مشكالته والسبب الكثافة الطالبية بعد 
ــوع الطلبة مجرد  ــوا الى ارقام وبدأ جم ــر عدد الطلبة وحتول ان تفج
ــي العملية  ــم املتحركة ف ــم القي ــم وحده ــرية رغم أنه ــل بش كت
ــا من النوافذ واالبواب  ــة وأقتحم الهجوم التكنولوجي بيوتن التربوي
ــعب عن قضاياه األساسية وأصبح يهتم بغذاء البطن دون  ونام الش
ــرت أمية  ــن الصدأ العقلي وأنتش ــر وأصاب الفكر لون م ــذاء ألفك غ
أملتعلمني في عصر العلم والنور وأصبحت ثقافتنا سطحية األبعاد 
ــني وتضيع  ــه ال مثقفني حقيق ــوهي ثقاف ــة العمق تنتج مش قليل
ــح منفعال» بعد ان كان  ــاة على عاتق املثقف ويصب ــؤولية امللق املس
ــرر تصرفاتها وال ينطبق  ــلطة ويب فاعال» وبالتالي يصبح بوقا» للس
ــت فيبقى  ــي أو يلتزم الصم ــف احلقيقي الواع ــوم املثق ــه مفه علي
ــأ  ــلطة ال تزلفا» ٠وقد تنش ــاء وال يهوى أن يقترب من الس في انطف
ــي وفي ظل احلكم القاسي كثقافة  ثقافة في أوقات القهر ألسياس
ــكالم واملوقف  ــرأي العام وال ــة ال ــة املثقف هي حري ــة وحري املقاوم
ــي واملناخ الدميقراطي  ــف بتوفر االمن الثقاف وصيانة وحصانة املثق
ــع أملثقفني وعلى  ــس من هوائه الصافي ٠جمي ــي والذي يتنف الصح
ــي وان قدر املثقف ان يعطي  ــاواة وهذا معنى العدل الثقاف قدم املس
ــؤولية ويقظة الوجدان وقيم  ــه من عقله وقلبه بهدى املس مجتمع

املثقف من أقدس الواجبات .

@cÜñ€a
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فنارات

ماجد الحسناوي

موت األم لم يكن موتا 
طبيعيا، وإنما هناك امور 
خفية شغلها عن االهتمام 

بحياتها وحياة أسرتها، 
اسباب تمس كرامتها 
جراء سلوكك زوجها 

عبد الغفور وكرهها له
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القلب موجع واالوتار تضطرب

والعني تنزف واالهات تنتحب

كيف اخلالص وأفكار تداهمني

كأنها السيف في االحشاء تلتهب

كيف اخلالص وروحي بات شاغلها

هم الفراق على اجلنبني يحتطب

كغيمة الصيف جاءتني مضرجة

المتطر الغيث بل تنأي بها احلجب 

ياصنو روحي حنانا كان يوقظني

أيان أمشي على أنغامها أثب

الروح عندك واالنات تعصرني

وحني تأتني حتييني وأنتصب

صبرا عليَّ فان الهم يقتلني

فالتهدء الروح واالفراح تنسكب

قلبي متيمها االوجاع قاتلة

فالتقربيني النسى الهم والكرب

الروح ولهى وأن القلب عاشقها

والسحر فيها اليها القلب ينتسب

كيف اخلالص وفي االحداق مسكنها

فالقلب أوتاره في احلب حتترب

كيف اخلالص وقلبي بات منشغال

أناته عزف حزن ما بها طرب

ردي اليه قليال من نضارته

حتى تروق به االيام واحلقب

أوجاع قلبي كتاب انت شاغله

حروف صب دنت في الروح تختضب

لو مت وجدا كفاني انها سبب

والسر انت فقد يحلو به السبب

نجد الواسطي
لست أدري اي جنون هذا الذي يجعلني 
ــو الهاوية،  ــي نح ــداَ تدفعن ــك ي امس
ــيئتي ،  ــنقتي مبش ــو مش ــي نح امض
ــي بني احضانك الضيقة ،  وازج بنفس
فأنحشر بني االصرار على التحدي وبني 
ــتغناء.. متنحني   ــدال الستار واالس إس
ــع فوائد اكبر  ــيط م اهتماماً بالتقس
ــات غير  ــع وتطلب تعويض ــن أن تدف م
ــي  ــي ، ترم ــن ذات ــي ع ــة تبعدن منصف
ــي منتصف قلبي  ــك اجلارحة ف كلمات

ــي  ــي كعادت ــري لكنن ــر بخاط وتكس
ــي  ــد قرأتها بطريقتي و اقنع نفس أعي
ــا ، ودون ان أعي أنظف  بأنك ال تقصده
ــي من اخليبات واخلالفات الكبيرة  ذاكرت
ــاط الود واترك باب التسامح  وامد بس
مفتوحاً لتعود دون أي شعور باالحراج 
ــرت كثيراً وكنت  ــاوزت اإلهمال وكاب جت
طيبة معك بشكل يشعرني بالسوء.. 
ــن تراجعت و  ــب بالبقاء لك ــت أرغ كن
اكتفيت سأرفع يدي من بعيد ألحييك  

إلى الال لِقاء.

متابعة / البينة اجلديدة
ــرّب  ــة الته ــي قضي ــد ف ر جدي ــوّ ــي تط ف
ــا الفنان رامي صبري  الضريبي املتهم فيه
ــد إحالتهما الى  ــيحة بع والفنانة هنا ش
ــل احملاكمة. ــة، قررت احملكمة تأجي احملاكم

ــح التهرب الضريبي  وأصدرت محكمة جن
ــل محاكمة  ــس االثنني، تأجي ــي مصر أم ف
ــي اتّهامها بالتهرّب من  الفنانة املصرية ف
دفع مبلغ ٦٦١ ألفاً و٥١٣ جنيهاً للضرائب، 
ــرين األول للمستندات. الى جلسة ٢٦ تش

ــفت القضية الرقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٠،  وكش
ــاً و٥١٣  ــع مبلغ ٦٦١ ألف ــا من دف تهرب هن
ــي)، للضرائب  ــاً (٤٢ ألف دوالر أميرك جنيه

ــن ٢٠١٠ حتى ٢٠١٧،  ــي الفترة م العامة ف
خالل عملها مع شركات ”بانوراما لإلنتاج 
ــاوس،  ــا ه ــرة، ميدي ــوت القاه ــي، ص الفن
ــت“.كما  كونكت، أرت ميكرز، وميدل ويس
ــان رامي  ــة الفن ــة، محاكم ــت احملكم ل أجّ
ــداد مبلغ  ــري، التّهامه بالتهرب من س صب
ــب العامة  ــاً للضرائ ــاً و٥٦٦ جنيه ٣٣٦ ألف
ــة ١٩  ــى جلس ــي)، ال ــف دوالر أمريك (٢١ أل
تشرين األول املقبل لورود التقرير.وكشفت 
ــنة ٢٠١٨ ضرائب  ــة الرقم ٢٨٢ لس القضي
ــة، تهرب املطرب املصري من دفع مبلغ  عام
ــه في  ــن أعمال ــاً، ع ــاً و٥٦٦ جنيه ٣٣٦ ألف

الغناء واألغاني اخملتلفة باحلفالت.

متابعة / البينة اجلديدة

ــة مايا  ــة اللبناني ــت الفنان وقف
ــاء ١٥ أيلول ٢٠٢٠  دياب يوم الثالث
ــاء ذكرى مرور  ــرح إلحي على املس
ــوع كارثة مرفأ  ــاً على وق ٤٠ يوم
واألسود  األبيض  بيروت.وباللباس 
قدمت للمدينة ولبلدها عدداً من 
األغنيات الوطنية ورافقتها فرقة 
ــادة املوزع  ــيقية قادها بقي موس
هادي شرارة. واختارت لهذه الغاية 
ــيدة فيروز  ــدداً من أغنيات الس ع
ــي وجوليا بطرس.  ــدة الروم وماج
ــة  ــل بأغني ــت احلف ــا اختتم كم
ــارك  «بتتلج الدني» مع كورال ش
ــن االطفال من بينهم  فيه عدد م
ابنتها الوحيدة كاي.كذلك تناقل 
التواصل  الناشطون على مواقع 
ــجل في  ــو س ــي فيدي االجتماع
كواليس احلفل وظهرت فيه مايا 
ابنتها وحتتضنها  وهي تستقبل 

ــر لها  ــا الكبي ــن حبه ــة ع معرب
ــتيقاها إليها ومحققة أكثر  واش
ــاعات  من ١٩ ألف إعجاب في س
ــدا أن الطفلة أصبحت  قليلة. وب

شابة تلفت األنظار.ويشار إلى 
ــم  أن مايا أطلقت مؤخراً وس

ــر بيروت  ــتاغ) «بتذك (هاش
ــى  إل ــع  اجلمي ــت  ودع ب» 
ــاركة فيه حتت شعار  املش
ــى». ويأتي هذا  «ممنوع ننس

ــت العاصمة  فيما ال زال
اللبنانية تلملم جراح 
أن  ــاً  علم ــدث  ح ــا  م
ــب  ــاً كبيراً نش حريق
في املرفأ مؤخراً كما 
ــن  م ــى  مبن ــرق  احت
املهندسة  تصميم 
الراحلة  املعمارية 
ــي  ف ــد  حدي ــا  زه

وسط املدينة.

ــام  الع ــاد  االحت ــورات  منش ــن  ع
ــراق صدر  ــي الع ــاب ف ــاء والكتّ لألدب
ــف الضجيج  ــي:- خل ــاب األدب الكت
ــهيد علي جنم  ــاعر الش ــن للش وط
ــا النابض  ــك أيه ــد لروح الالمي،اجمل

باحلياة، والرحمة واخللود،
ــتظل قصائدك بوصلة تشير إلى  س
ــدة ما  ــوت القصي ــن مت ــك .. ل مواقف
ــا دامت أصوات األحرار  دمت فيها،وم

مرفرفة في سجاياها.
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د. مهدي الحيدري
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
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الوعي الصحي يرجى ارسالها 
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www.albayyna-new.com

العدد (٣٤٩٣) االحد ٩/٢٠/ ٢٠٢٠ 

7 استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــج العربي  ــة ونافذته على اخللي ــراق االقتصادي ــرة، رئة الع  البص
ــا على  ــتثمر اطاللته على البحر وتاسيس ومن حق العراق ان يس
ــر حتتل اولوية  ــاء ميناء الفاو الكبي ــك فقد برزت احلاجة النش ذال
ــني من العراقيني اما  ــرفاء والوطنيني اخمللص كبرى في تفكير الش
ــطح من خالل التعطيل  غير هؤالء فقد برزت مواقفهم على الس
ــبوهة حد اخليانة الوطنية  املتعمد بطرق واساليب ملتوية ومش
ــرون ان يوضع حجر االساس للمشروع  واال باهللا عليكم ماذا تفس
ــد  االن رغم مرور(١٠)  ــان( ٢٠١٠) ولم ينجز حل في اخلامس من نيس
ــي لوحده الدانة  ــر يكف ــنوات او قل عقد من الزمن وهذا املؤش س
ــة كل هذا  ــة ودونية في اضاع ــة ونذال ــاهموا بخس كل الذين س
ــه ان يكون اكبر املوانيء  ــي اليرى العراقيون ميناء أُريد ل الزمن لك
ــم وبطاقة(٩٩)  ــتوى العال ــر على مس املطلة على اخلليج والعاش
ــذ العام (٢٠١٠)  ــف له صراحة انه من ــنويا ومايؤس مليون طن س
ــل»  من خالل تصريحات اقل  ــؤولون العراقيون» يثرمون بص واملس
ــني).. اتذكر جيدا  ــرد ( جعجعة بال طح ــال عنها بانها مج ــا يق م
ــتاني  ــني الشهرس ــوزراء يومذاك حس ــب رئيس ال ــا لنأئ تصريح
ــام(٢٠١١) مانصه:( ان  ــرين االول ع ــهر تش قاله في اخلامس من ش
احلكومة العراقية ستمضي في ميناء الفاو الكبير حتى في حال 
لم تكتمل اخملططات اخلاصة باملشروع وان العراق ماض بالتعاون 
ــات اخلاصة بامليناء) ولكن  ــركات االيطالية الكما اخملطط مع الش
ــيء  ــح بان ماقيل مجرد همبالت وبقي كل ش ــيء حتقق واتض الش
على حاله وازددنا يقينا بان القوى اخلفية مازالت فاعلة في مهمة 
ــراء ذمم كي اليبصر ميناء  ــاك من بات يتحدث عن ش ــق وهن التعوي

الفاو النور!!
ــيد  ــر تصريح لوزير النقل احلالي في حكومة رئيس الوزراء الس اخ
ــيد( ناصر حسني بندر) اطلقه منتصف  مصطفى الكاظمي الس
ــهر اب من العام احلالي كشف فيه الرجل عن اجتماع مرتقب  ش
مع شركة كورية جنوبية التخاذ قرار بدء املرحلة االولى من مشروع 
ــاء (٥) ارصفة وعميق قناة  ــاء الفاو الكبير والتي تتضمن انش مين
االبحار للميناء املتوقع ان تكون من(١٩-٢١) مترا اضافة الى انشاء 
ــتراتيجي الذي يربط  ــط امليناء بخور الزبير والطريق االس نفق يرب
ــت..وال ادري حلد هذه اللحظة هل عقد  احلدود العراقية مع  الكوي

اجلانب العراقي اجتماعا مع الشركة الكورية اجلنوبية. ام ال؟؟
ــتراتيجي يربط الشرق باوربا  ــروع اس  والن ميناء الفاو الكبير مش
ــأنه تغيير خارطة النقل البحرية  عبر العراق مرورا بتركيا ومن ش
ــي بنيل  ــوزراء مصطفى الكاظم ــس ال ــد تعهد رئي ــة فق العاملي
ــاء الفاو..املنا كبير بان  ــرف البدء فعليا بتنفيذ مين حكومته ش
ــة على االرض كي  ــي الى افعال واقعي ــول ( مزامط) الكاظم يتح
ــري بفعل فاعلني  ــباته القس ــاو الكبير من س ــض ميناء الف ينه
معروفني.. مستقبل العراق ومصير شعبه ليس عرضة للمزايدات 

وان اي تاخير سندفع ثمنه غاليا ياكل اصحاب القرار
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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 

ــتعدادات حاليا الطالق  اول  جتري االس
قناة فضائية عراقية خاصة باالطفال 
ــيكون باكورة  ــهاب). وس اسمها (ش
ــي (العب  ــم الكارتون ــاا لفيل اعماله
ــيكون  بالتعاون مع  ــي املالعب).وس ف
ــاج االفالم  ــركة مصرية تعنى بانت ش
ــل  فاض ــاعر  للش ــص  الكارتونية.الن
ــة حصول العراق  عباس.يتناول كيفي
ــالل حكاية  ــيا من خ ــى كاس اس عل
ــتبث  ــوح.  و س ــب طم ــة لالع طريف
ــراج الصوتي  ــي  ١٠/١. االخ ــاة ف القن
ــاطيء واالخراج  ــم  جلمال الش للفيل
ــدي وهو فنان  ــينمائي صفاء عب الس
ــس  ــر واس ــي مص ــش ف ــي يعي عراق
شركة انتاج فنية ستكون مساهمة 
بالعمل معنا.وسيمثل فيه مجموعة 
ــني منهم طه  ــني العراقي ــن الفنان م
ــني  ــيل عادل وحس ــهداني  واس املش

عالوي وهاشم سلمان واخرون.

ــد املهندس «  ــارك ألمني بغداد اجلدي ــدء البد ان نب ــي الب ف
منهل عزيز احلبوبي» لتسنمه منصبه احلالي متمنني له 
النجاح والتوفيق والسداد في مهمته وهي الشك صعبة 
ــن االرادة والتصميم  ــراء التركة التي ورثها لك وثقيلة ج
ــاب  ــاوز كل الصع ــى جت ــادراً عل ــتجعله ق ــة س والعزمي
ــع على طاولته  ــه وبودنا ان نض ــات التي تواجه والتحدي
قضية مهمة وخطيرة تخص قطاعات ومهن واسعة وهي 
قضية اجلبايات والرسوم التي تفرض على احملال التجارية 
ــفيات األهلية  ــركات والعيادات واملستش واملعارض والش
ــن التي يطول  ــات احلالقة وجميع امله ــم وصالون واملطاع
ــه قانوني ادارة البلديات وامانة  تعدادها وفقا ملا نصّ علي
ــتخدام السلطة ..  ــف في اس بغداد على أال يتم التعس
ــتيفاء الرسوم  اذاً نحن من حيث املبدأ النعترض على اس
طاملا انها جتبى بقانون وهذا مايحصل في كل دول العالم 
ــراض صراحة يكمن  ــة منها والفقيرة لكن االعت املتقدم
ــوم  ــذي يتم فيه جمع الرس ــلوب ال ــي الطريقة او االس ف
ــة واليكم القضية  ــال اخملتلف ــات من اصحاب احمل واجلباي
ــالن دفتر وصوالت  ــخصان يحم ــخص او ش كما هي : ش
ــداد يقومان باجراء  ــان انهما موظفان في امانة بغ عي ويدّ
ــادة الطبية  ــركة او العي ــب احملل او الش ــاش مع صاح نق
ــدادضريبة املهنة  ــه عليه س ــة بان ــر او الصيدلي او اخملتب
ــون الرقم املطلوب عالياً جداً يصل احيانا املاليني من  ويك
ــأن ويتعذر منهم  ــا يعترض صاحب الش ــر وعندم الدناني
ــوق  ــود احلاصلة في الس ــراء حالة الرك ــديد ج عن التس
ــض هذا املبلغ الى  ــاومة بتخفي يقومان على الفور باملس
ــون ( ٢٠٠) الف دينار وهذا املبلغ من  ارقام متدنية كأن تك
ــا الذي يذهب الى  ــمي ام حصة الدولة ومبوجب وصل رس
ــون مبقدار هذا املبلغ او اكثر .. وهنا مفارقة  جيوبهم فيك
ــي منع هؤالء  ــا ، ونرى ان احلل يكمن ف ــوب معاجلته مطل
اجلباة من هذا العمل وحصر التسديد في الدائرة املعنية 
ــري واالرباح التي يجنيها  ــاد املستش لننهي حالة الفس
ــعرون بوخزة ضميرهم  ــض ممن اليخافون اهللا وال يش البع
ــيد  ــد الس وان همهم اتخام جيوبهم ، وعليه فاننا نناش
األمني اجلديد لوقف هذه السرقات العلنية التي جتري في 
ــارج الدائرة واصدار  ــوم خ وضح النهار ومنع جباية الرس
ــوم واجلبايات داخل الدائرة  ــديد الرس اوامر وضوابط لتس
وعدم تركها لألمزجة واهواء بعض املوظفني الفاسدين .. 
ــني يثلج صدور اصحاب املهن  ــن بانتظار قرار من األم ونح

راق . ممن يتعرضون للبتزاز على ايدي حفنة من السّ
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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 بغداد/ البينة الجديدة

ــي و  ــان الغامن ــة عثم ــر الداخلي ــة وزي برعاي
مبتابعة وكيل الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
الفريق عبد احلليم فاهم الفرهود ..وبحضور 
ــوال املدنية واجلوازات واإلقامة  مدير عام االح
اللواء رياض جندي الكعبي مت وعلى بركة اهللا 
عزوجل يوم االثنني املاضي٢٠٢٠/٩/١٤ افتتاح 
ــة املوحدة في ( قضاء  ــرة البطاقة الوطني دائ
ــة الديوانية  ــي محافظ ــزة ) ف ــاس واحلم غم
ــني  للمواطن ــة  الوطني ــة  البطاق ــدار  الص
ــات والدوائر  ــدراء املديري ــور عدد من م وبحض
ــائر ووجهاء املنطقة وعدد من  وشيوخ العش

القنوات الفضائية. 
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دخلت النجمة اللبنانية هبة طوجي القفص الذهبي املوسيقي 
ــاف أقامته  ــي حفل زف ــذ قليل ف ــم معلوف من ــي ابراهي العامل
ــهر  ــا أجلّت إعالن خطوبتها في منتصف ش ــا، بعدم في فرنس
ــز العاصمة  ــبب اإلنفجار الذي ه ــطس) املنصرم بس اب (اعس
ــتاذ  ــوق ومؤلف وموزع وأس ــازف ب ــوف ع ــة بيروت.ومعل اللبناني
موسيقي مشهور عامليا. وهو مولود عام ١٩٨٠ في بيروت، لبنان 
هو ابن عازف البوق نسيم معلوف وعازفة البيانو ندى معلوف 
وحفيد الصحافي واالختصاصي املوسيقي رشدي معلوف، 
ــي العاصمة  ــني معلوف. ويعيش ف ــارب الكاتب أم ــن أق وم
ــية باريس.وحصل ابراهيم معلوف على عدة جوائز  الفرنس

ــابقة  عاملية عن مس
ــي اجملري  ــوق الدول الب
 Pilisvörösvár ــي  ف
ــام ٢٠٠٢، جائزة  في ع
البوق  ــابقة  ــي مس ف
ــنطن  ــي (واش الوطن
ــام  ــي ع ــي) ف دي س
ــي  ــزة ف ٢٠٠١ وجائ
موريس  ــابقة  مس
الدولي أندريه في 
ــس في عام  باري

.٢٠٠٣

متابعة / البينة الجديدة
 تنفق الدول املتقدمة أمواال كثيرة لتمويل 
ــر  ــي توف الت ــة،  ــة الصحي الرعاي ــج  برام
ــة ملواطنيها  ــات الطبية واألدوي الفحوص
ــع، بينما تعتبر  ــعار في متناول اجلمي بأس
ــالج  ــن الع ــر م ــة خي ــرى أن الوقاي دول أخ
ــة  ــة صح ــدة حلماي ــا جدي ــر طرق وتبتك
ــنغافورة أطلقت  مواطنيها. لكن دولة س
ــى احلفاظ على  ــا يهدف إل ــا وطني برنامج
ــب  ــل من نس ــا والتقلي ــة مواطنيه صح
املرض بتشجيع الرياضة واتباع اإلرشادات 
ــطة  ــي جميع األنش ــة الالزمة ف الصحي

ــرغ» إن  ــة «بلومب ــت وكال ــة. وقال احلياتي
احلكومة في سنغافورة أطلقت برنامجا 
وطنيا ملكافأة مواطنيها الذين يتبعون 
ــون  وميارس العامة  ــة  الصح ــراءات  إج
الرياضة مبعدالت جتعل صحتهم أفضل 
ــم باألمراض.  ــب إصابته ــل نس وتقل
ــة البرنامج  ــتتم مراقب وتابعت: «س
عن طريق تطبيقات إلكترونية مثل 
ــات «آيفون»  ــاعة «أبل» وتطبيق س
ــطة  ــة األنش ــا متابع ــي ميكنه الت
ــخص مشترك في  اليومية لكل ش

هذا البرنامج.

متابعة / البينة الجديدة
ــة  والي ــي  ف ــة  الصح ــؤولو  مس ــال  ق
ــا  ــغان األميركية إن هناك فيروس ميتش
ــه البعوض في  ــادرا للغاية ينقل قاتال ون
ــؤولون يوم الثالثاء أن  الوالية.وأعلن املس
ــتبه في  ــكان مقاطعة باري، يش أحد س
إصابته بفيروس التهاب الدماغ الشرقي 
 ،EEE ــم اخليلي النادر، املعروف أيضا باس
ــة «ديترويت فري  ــبما ذكرت صحيف حس
ــارات إيجابية،  ــاءت االختب ــرس».وإذا ج ب

ــة  إصاب ــة  حال أول  ــض  املري ــيكون  فس
ــيغان هذا العام.وقالت  خطيرة في ميش
ــيطرة على األمراض والوقاية  مراكز الس
ــر عن  ــروس ينتش ــا (CDC)، إن الفي منه
طريق البعوض املصاب، وميكن أن يسبب 
ــؤولون  املس ــح  وأوض ــاغ.  الدم ــاب  الته
ــى  احلم ــمل:  تش ــرة  املبك ــراض  األع أن 
والقشعريرة وآالما في اجلسم واملفاصل، 
وقد تتطور بعد ذلك إلى الصداع واالرتباك 

والرعشة والنوبات والشلل.

متابعة / البينة الجديدة 

يتقدم املواطن ( رعد عبد الزهرة) بالشكر 
والتقدير  الى الدكتورة (سندس صبيح) 
ــفى  ــي مستش ــونار ف ــاص الس أختص
ــور (عباس  ــراء (ع) والدكت ــة الزه فاطم
ــفى ملا يبذالنه من  عويد مدير) املستش
املستشفى  ــاني مبراجعي  إنس اهتمام 
ــدد  ــارك اهللا بهما وس ــن املرضى .. فب م

خطاهما ملا فيه اخلير للشعب.
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البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد


