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رئيس مجلس االدارة
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بغداد / البينة اجلديدة
ــراءآت الغلق واملنع التي  ــم من صدور األوامر بتخفيف اج بالرغ
ــات واملطاعم  ــة كفتح املتنزه ــن مرافق الدول ــت الكثير م طال
ــى اصدر امراً  ــن ان مجلس القضاء االعل ــاجد وبالرغم م واملس
ــره بواقع ١٠٠٪ اال ان هناك  ــبوع بوجوب الدوام في دوائ قبل اس
ــلوالً واملوظفون  ــازال الدوام فيها مش ــر حكومية عديدة م دوائ
ــلبا في االداء  ــكل كامل األمر الذي انعكس س ــرون بش اليحض
وكان املواطن هو اخلاسر وحده فقط .. « البينة اجلديدة» تطالب 
ــمي لكافة دوائر  احلكومة باصدار اوامر فورية تلزم بالدوام الرس

الدولة وبواقع ١٠٠٪ وكفى «تسخيتاً» ولعباً.

بغداد /
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ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــد رئيس مجل أك
ــبباً  ــوء اإلدارة كان س ــي ، أن س الكاظم
ــعب العراقي. ــاء الش ــه أبن ــا تعرض ل مل

ــي لرئيس الوزراء ان  وذكر املكتب االعالم
ــاء  ــتقبل وفدا ميثل النس الكاظمي، اس
ــات من عصابات داعش اإلرهابية،  الناجي
ــة  (االيزيدي ــات  املكون ــف  مختل ــن  م
ــي،  ــبك).وعبّر الكاظم ــان والش والتركم
ــه من ظلم على  ــفه ملا تعرضن ل عن أس
ــدا على ضرورة  ــد عصابات داعش، مؤك ي
ــاحة أمل  أن يتحول هذا الظلم الى مس
ــي احلياة  ــراط ف ــدة، لالنخ ــة جدي وبداي
ــر عطاء وتفاؤال.  االجتماعية بصورة أكث
ــر افاد مصدر مطلع رفض  ومن جانب اخ
االفصاح عن نفسه لـ « البينة اجلديدة» 
ــفر والقاء قبض  ــأن حزمة اوامر منع س ب
ــال اعمال  ــق وزراء ورج ــدرت امس بح ص
ــب  ــار الثقيل « حيتان» وبحس من العي
املصدر فان املشمولني باوامر منع السفر 
ــي وزارات  ــار ف ــؤولني كب ــض مس او القب
ــارة  ــة والتج ــل والتربي ــاء والنق الكهرب
والداخلية  ــة  والزراع ــط  والنف والصحة 
ــاء  ــملت األوامر رؤوس ــاع ، كما ش والدف
هيئات واوقاف دينية ورجال اعمال ونواب 
ــاد  ــة تورط بالفس ــابقني على خلفي س
ــال العام.كما طالبت جلنة األمن  وهدر امل
ــاع النيابية، امس االثنني، حكومة  والدف
اإلقليم بتسليم جميع من عليهم اوامر 
االحتادية. ــة  للحكوم ــني  ومطلوب قبض 
ــب  وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، بحس
ــارة رئيس الوزراء  ــالم احلكومي، إن زي اإلع
ــرة إلى أربيل  ــى الكاظمي األخي مصطف

ــدا وجود  ــة االقليم، أك ــاءه بحكوم ولق
ــة الهاربني  ــق من أجل مالحق تعاون وثي
ــض، الفتاً إلى أن  ــن عليهم أوامر قب الذي
ــل الكثير  ــاون نقطة حتول، حل ــذا التع ه
ــة االحتادية  ــني احلكوم ــكالت ب من املش
ــأن األمني أفاد مصدر  واإلقليم. وفي الش
ــط مطار بغداد  ــتهداف محي أمني، باس
إن  ــدر،  املص ــا.وقال  كاتيوش ــاروخ  بص
صاروخ كاتيوشا استهدف، مساء امس 
االول، محيط مطار بغداد الدولي. وأضاف 
ــذار انطلقت ضمن مطار  أن صافرات االن
ــياق ذي صلة اعلنت  العاصمة. وفي الس

ــيرة  خلية االعالم االمني ، ان طائرة مس
تركية استهدفت عجلة بداخلها ثالثة 
أشخاص بسنجار.وقالت اخللية ان طائرة 
ــتهدفت مساء امس  ــيرة تركية اس مس
ــل اوميكا، بداخلها  االول عجلة نوع اوب
ــخاص من عناصر حزب العمال  ثالثة أش
ــرف الدين في قضاء  التركي، قرب مزار ش
ــي عقد  ــأن السياس ــنجار.وفي ألش س
ــته  ــس النواب، امس االثنني، جلس مجل
السادسة من الفصل التشريعي احلالي 
ــان  ــس البرمل ــب األول لرئي ــة النائ برئاس
ــور ١٧٠ نائباً. من  ــن الكعبي وحض حس

ــد  ــاب (١٥٩) نائبا.وق ــل ( ٣٢٩) اي بغي اص
صوّت مجلس النواب، امس االثنني، على 
ل التصويت من  ــروع قانون، فيما أجّ مش
ــون يتعلّق  ــى مقترح قان ــث املبدأ عل حي
ــرار مجلس قيادة الثورة املنحل.  بإلغاء ق
ــي ، إن مجلس النواب  ــال مصدر برملان وق
صوّت خالل جلسته املنعقدة امس، على 
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
ــأن الزئبق.  ــا بش ــة مينامات ــى اتفاقي ال
ل التصويت  وأضاف املصدر أن اجمللس أجّ
ــث املبدأ على مقترح قانون إلغاء  من حي
قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ٢١٨ 

ــنة ٢٠٠٢. ورفعت اجللسة الى اليوم  لس
ــم تناقش قوانني مهمة  الثالثاء. حيث ل
ــات وحملكمة االحتادية. وفي  مثل االنتخاب
ــط  ــة النف ــرت جلن ــادي ذك ــأن اقتص ش
والطاقة النيابية، امس االثنني، أن العراق 
ــتورد وقوداً بقيمة ٣ تريليونات دينار  يس
ــييد  ــنوياً، مبينا ان العراق مهيأ لتش س
ــع البتروكيماويات نظرا للخامات  مصان
ــرة لديه.وقال عضو اللجنة النائب  املتوف
ــراق بلد صناعي  ــد“ ان ”الع غالب محم
ــرة وعنده من  ــروات طبيعية كبي ــه ث وفي
ــكل  االحتياطيات من النفط والغاز بش
ــات الضعيفة التي  ــر، إال ان احلكوم كبي
ــد ٢٠٠٣ فكرت  ــت على العراق بع تعاقب
ــي كيفية جمع األموال بدالً من عملية  ف
البناء واالعمار“.واضاف ان ”العراق لغاية 
ــتيراد املشتقات النفطية  االن يقوم باس
ــن البنزين وزيت الغاز (الكازويل)، مبينا  م
ــنوية من هذه  ــراق الس ــتيراد الع ان ”اس
املشتقات تبلغ ٣ ترليونات دينار سنويا“. 
من جانبه دعا النائب منصور البعيجي، 
ــريعا  امس االثنني، احلكومة للتحرك س
ــاالت وطنية.وقال  ــركة اتص ــاء ش النش
ــركات الهاتف النقال  ــي ، ان ش البعيج
بذمتها اموال طائلة للدولة لم تسددها 
ــى االن وان خدمة االتصال الترتقي الى  ال
ــي تتقاضاها هيئة  ــغ الت ــتوى املبال مس
ــن العراقي.واضاف  ــاالت من املواط االتص
البعيجي، ان القضاء العراقي يشهد له 
ــه اليجامل احد  ــع بنزاهته كما ان اجلمي
ــعب والبلد واصداره حكم  مبصالح الش
برد تظلم هذه الشركات هو امر طبيعي 
ــاء العراقي  ــب عن دور القض وليس بغري

بهكذا قضايا تخص اموال الشعب.

ــة تطوير  ــكيل جلنة لدراس ــالء اجلبوري، تش ــر التجارة ع ــن وزي أعل
ــدل النقدي  ــع الب ــة توزي ــد دراس ــا أك ــة، وفيم ــة التمويني البطاق
ــردات التموينية.وقال اجلبوري في تصريح  للمواطنني عوضاً عن مف
ــادي على العالم أثرت  ــي ، إن جائحة كورونا وتأثيرها االقتص صحف
ــة وراء تأخير بعض  ــى أن التخصيصات املالي ــراق، الفتا إل ــى الع عل
ــردات التموينية  ــة التموينية.وأضاف، أن تأمني مف ــردات البطاق مف
ــدا أن احلكومة أمنت املبالغ  يحتاج الى التخصيصات املالية، مؤك
ــى أن مادة الطحني مؤمنة  ــار ال لكن حصل تأخير في إطالقها.وأش
ــا أن الوزارة  ــي من احلنطة، مبين ــق االكتفاء الذات ــا بعد حتقي داخلي
ــف طن من احلنطة. ــام احلالي ٥ ماليني و١٠٠ أل ــتلمت خالل الع اس
ــكر  ــركات محلية لتزويدها بالس وأوضح، أن الوزارة تعاقدت مع ش
وحسب أسعار البورصة، واحلكومة تتجه لدعم املنتج احمللي، الفتا 
ــى أن الوزارة تدرس توزيع بدل نقدي للمواطنني عوضا عن مفردات  ال

التموينية لكن هذا املوضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة.
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ــي، امس  ــور البعيج ــب منص ــا النائ دع
ــريعا  س ــرك  للتح ــة  احلكوم ــني،  االثن
ــاالت وطنية.وقال  ــركة اتص ــاء ش النش
ــركات الهاتف النقال  ــي ، ان ش البعيج
بذمتها اموال طائلة للدولة لم تسددها 
ــى االن وان خدمة االتصال الترتقي الى  ال
ــي تتقاضاها هيئة  ــتوى املبالغ الت مس
ــن العراقي.واضاف  االتصاالت من املواط
البعيجي، ان القضاء العراقي يشهد له 
ــه اليجامل احد  ــع بنزاهته كما ان اجلمي

ــعب والبلد واصداره حكم  مبصالح الش
برد تظلم هذه الشركات هو امر طبيعي 
ــاء العراقي  ــس بغريب عن دور القض ولي
ــعب. ــا تخص اموال الش ــذا قضاي بهك

ــة التحرك  ــار الى انه على احلكوم واش
ــركة اتصاالت وطنية  سريعا النشاء ش
ودعمها من اجل ان تقدم خدمات افضل 
من خدمات هذه الشركات خصوصا وان 
قطاع االتصاالت من القطاعات املهمة 
ــيدر اموال طائلة خلزينة الدولة  الذي س

وعدم االعتماد على النفط.
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ــعي  ــة والبيئة، امس االثنني، س ــدت وزارة الصح أك
العراق للحصول على لقاح آمن وفعال ضد فايروس 
ــى أن العراق  ــيرةً إل ــر، مش ــت مبك ــي وق ــا ف كورون
ــارك مع الصني واإلمارات ودول أخرى بتجارب  سيش

ــريرية للقاح الصيني.وقال الوكيل الفني للوزارة  س
ــع الصني  ــارك م ــي ، إن العراق سيش ــازم اجلميل ح
واإلمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني 
ــة  ــداً أن التجرب ــني، مؤك ــالمة املتطوع ــن س تضم

ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البالد.
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 * عبد الوهاب جبار
ــار من القوة  ــي واالداري في العراق ص ــاد املال    الفس
ــم دولة للقضاء  ــاج الى قوة بحج ــوذ انه يحت والنف
ــى ارادة وطنية يقف خلفها اجلميع  عليه ويحتاج ال
من دون استثناء ألن اليد الواحدة التصفق وان احلمل 
ــا فاننا نطالب  ــؤولية جماعية ومن هن الثقيل مس
كل القوى واالطراف السياسية كافة بأ تدعم وتؤازر 
بقوة اي خطوة وطنية جريئة في هذا االجتاه .. وان من 
ــر» الميكن اال ان يكون  يتقاعس او يعرقل او « يشوش
ــرّاق املال العام .. وألن اللجنة  في خانة اللصوص وس

في  للتحقيق  ــة  الدائم
الكبرى  الفساد  قضايا 
ــد  ق ــة  املهم ــم  واجلرائ
باشرت اعمالها بالفعل 
وتوكلت على اهللا الواحد 
ــوب  ــان املطل ــار ف القه
ــع  ــي اجلمي اآلن ان يرتق
الى مستوى املسؤولية 
ويعمل  العليا  الوطنية 
ــه حملاربة  ــن موقع كل م

ــاد واملفسدين السيما اذا ماعرفنا بأن القضاء  الفس
ــؤولية وطنية واخالقية وشرعية  ــاد مس على الفس
ــاد االداري  توجب على اجلميع االلتزام بها .. ان الفس
ــتوى  ــي العراق ما كان ليصل الى هذا املس واملالي ف
ــكوت والتهاون  ــتفحال لوال الس ل واالس ــوّ من التغ
ــية ولكن  واملهادنة من قبل بعض االطراف السياس
ان تبدأ اخلطوة متأخرة خير من ان التأتي ابداً .. ونحن 
ــرفاء واخمللصني لن  على ثقة اكيدة بان اخليرين والش
ــوس على التل  ــهم اجلل ــوا ولن يرتضوا ألنفس يقبل
ــال العام تنهب نهاراً جهاراً  وهم يرون ثروة البالد وامل
دي .. لقد آن  ــام األعني بينما يغيب الناطور واملتصّ ام
األوان للقضاء على الفساد بشكل مبرم ولن نسمح 
ــتهم القذرة  ــالة ان يواصلوا سياس للصوص والنشّ
ــدين ان يأخذوا  ــاراً .. آن للفاس ــا نهاراً جه ــي نهبن ف

طريقهم خلف القضبان.

الفساد االداري واِّـالي 
َّـ العراق ما كان ليصل 
اُّـ هذا اِّـستوى من 
التغول واالستفحال 
لوال السكوت والتهاون 
واِّـهادنة من قبل بعض 
االطراف السياسية

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــرد التظلمات  ــاء العراقي ب ــرار القض ــي ق حظ
ــأن قرار ايقاف جتديد عقود الهاتف النقال  بش
ــتقل «  ــوى التي تبناها النائب املس ــي الدع وه
ــوداني» مع ثلة من احملامني  ــياع الس محمد ش
برضا وترحاب من لدن شعبنا العراقي الذي رأى 
في كسب الدعوى وايقاف جتديد عقود الهاتف 
ــى  ــعب .. وال ننس ــاراً الرادة الش ــال انتص النق
ــادة بعدد من النواب الذين آزروا السوداني  االش
ــبه  ــه ووقفوا معه حتى حلظة كس ــي مهمت ف

ــم النواب (عالء الربيعي  للدعوى القضائية وه
ــم  ــي ونعي ــني العقاب ــف وحس ــة نصي وعالي

العبودي).
ــعى وملن عمل  « البينة اجلديدة» اذ تبارك ملن س
من اجل استعادة حقوق الشعب فانها تناشد 
ــاء اللجان  ــض النواب ورؤس ــة» من بع «التنابل
النيابية بالتعلم من الدرس ومعرفة ماعليهم 
من واجبات جتاه الشعب .. لقد قدم السوداني 
ــتطاع ان يحقق ماكان يصبو  جهدا كبيرا واس

اليه وهذا ماحتقق بالفعل.
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الى  ــمية  الرس ــب  الكت ــع  تخض
درجات من الكتمان فهناك العادي 
والغرض  والسري والسري للغاية 
ية  ــرّ من ذلك هو احملافظة على س
اخملاطبات ولكن مايؤسف ان اوامر 
ديوانية او كتباً رسمية صادرة من 
ــوزارات تأخذ  ــس الوزراء او ال مجل
الى «السوشيال ميديا»  طريقها 
ــون  املتصفح ــا  يتداوله ــث  حي
ــد لدرجات  ــل يعي ــل من ح .. فه

الكتمان هيبتها ؟!.

ــر العالقات  ــي مدي ــداد يعف ــني بغ     ام
ــرة لتجاوزه  ــد الزه ــالم حكيم عب واالع

على مواطن.
ــتيراد (٢٩)      طهران:قرار بغداد مبنع اس
ــى جمارك  ــري عل ــا زراعيا ال يس منتج

كردستان.
ــترداد قرابة خمسة      العمل تعلن اس
مليارات دينار من املتجاوزين على إعانة 

احلماية االجتماعية
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محليات
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@bË‹–ÿnmÎ@ÚÓ„b‡◊äm@ÚÓub„@äÃïa@Ô‘n‹m@Òäv:a@ÒäÌãÎ
òb®a@bËjmaâ@Âfl@äËë@kmaäi

الحلة / البينة الجديدة
ــة  الطبي ــادات  العي ــة  مديري ــتقبلت  اس  
ــي  ــع ف ــل ١٤٤٢١ مراج ــي باب ــعبية ف الش
عياداتها وعيادات التأمني الصحي باحملافظة 
ــام ٢٠٢٠ وتقدم مختلف  ــهر أب لع خالل ش
اخلدمات الطبية والعالجية والتشخيصية.

ــور حازم عبد  ــام الدائرة الدكت ــال مدير ع وق
الرزاق اجلميلي ان العيادات الطبية الشعبية 
وعيادات التأمني الصحي في بابل استقبلت 
ــع وتقدم تلك  ــهر أب ١٤٤٢١ مراج ــالل ش خ
ــات الطبية إضافة  العيادات مختلف اخلدم
ــر والضماد مع  ــنان واخملتب إلى خدمات االس
ــة ضد  ــراءات الوقائي ــة االج ــزام بكاف االلت
ــار الى ان عدد مراجعي  فايروس كورونا .واش
العيادات الطبية الشعبية بلغ ١٤٠٩٩ خالل 
الشهر املذكور منهم ٧٨٩٧  مراجع كأمراض 
ــغ عددها ٢١ عيادة  عامة و٦٢٢٢ مزمنة ويبل
وتضم ٤٧ طبيب ٣٠منهم طبيب اختصاص 
و١٧ ممارس بينما بلغ مراجعي عيادات التأمني 
الصحي ٣٢١ مريض لشعب االسنان حصرا . 

فيما بني قيام مدير مديرية العيادات الطبية 
الشعبية في بابل بسبعة زيارات تفتيشية 
ــادات احملافظة لالطالع على واقع  لبعض عي
ــاد احللول لها  ــاكل وايج ــل واهم املش العم

وحسب ماتقتضيه املصلحة العامة اضافة 
الى الزيارات التفتيشية التي تنفذها وحدة 
ــهر  التفتيش باملديرية ووصل عددها في ش

أب الى عشرة زيارات.

بغداد / البينة الجديدة
ــرة واملهجرين ايفان فائق  التقت وزيرة الهج
جابرو صباح يوم امس االثنني في مقر الوزارة ، 
بالطفلة الناجية  آية عباس ذنون التي فقدت 
ــية  ــان الهجمة البربرية الداعش عائلتها أب
ــي محافظة نينوى  ــنجار غرب على  قضاء س
.وذكرت خالل اللقاء ان « الروايات التي ترويها 
ــن العمر ١١  ــة الصغيرة التي تبلغ م الناجي
ــنة فضال عن بقية الناجيات في اخمليمات  س

ــلوب اإلجرامي  ــورة واضحة لالس ــم ص ترس
ــته  ــاق الذي مارس ــع النط ــج الواس املمنه
ــد املكونات  ــش االجرامية ض ــات داع عصاب
ــالد « .وتكفلت  ــي الب ــة ف ــة والديني العرقي
ــهري للطفلة من  ــيدة الوزيرة براتب ش الس
ــي دار االيتام  ــكن ف راتبها اخلاص كونها تس
ــت مبتابعة  ــا تكفل ــالء، كم ــة كرب مبحافظ
ــة من اجلهات  ــتخراج #اوراقها_الثبوتي اس
اخملتصة بعد ان فقدتها جراء هجوم تنظيم 

ــك قالت الطفلة «  ــش االرهابي   .الى ذل داع
ــكال التعذيب واإلهانة  ــتى أش تعرضنا لش
والقتل والسبي والبيع في أسواق النخاسة 
ــي  ــنوات حتررت وعدت ألهلي وناس وقبل  س
ــني جميعهم  ــار ان العراقي ــدي باعتب في بل
ــي بعد ان فقدت عائلتي على يد  اهلي وناس
ــني « ، مثمنة في الوقت ذاته  الدواعش اجملرم
ــيدة الوزيرة ، معتبرة إياها دافعا  مبادرة الس

معنويا الكمال مسيرة حياتها .

@ä�ïb„@@k�ˆb‰€a@…�fl@s�zjÌ@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@ä�ÌãÎ
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بغداد / البينة الجديدة
التقـى وزير الصناعة واملعادن السيد : 
منهـل عزيـز اخلبـاز  مبكتبه الرسمي 
ــس األثنني  النائـب  في مقر الوزارة ام
ــة الواقع  ــر العـوادي : ملناقش : ناصـ
بل الكفيلة  الصناعي في البالد والسُ
ــيد الوزير  ـــار الس ــاء بـه . وأش لإلرتق
ــتجدات  ــى آخر مس ــاء إل ــالل اللق خ
ماحققته الوزارة في تطبيق خططها 
ومساعيها احلثيثة لإلرتقاء بالقطاع 
ــالل إعادة  ــي من خ ــي العراق الصناع

ــع املتوقفة  ــغيل املصان ــل وتش تأهي
ــل صناعية  ــاريع ومعام ــة مش وإقام
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــة م ــدة وحيوي جدي
ــغيل األيدي العاملة  ــهم في تش يس
ــل جديدة  ــق فرص عم ــودة وخل املوج
ــي  ــدداً ف ــة ، مش ــاص البطال وإمتص
ــة  ــى ان وزارة الصناع ــت عل ذات الوق
ــاح  ــا باإلنفت ــي توجهاته ــة ف ماضي
والقطاع  احلكومية  املؤسسات  على 
ــي  واألجنب ــي  والعرب ــي  احملل ــاص  اخل
ــة  الناجح ــتثمارات  االس ــذب  وج

ــة  العجل ــك  حتري ــة  دميوم ــان  لضم
الصناعية جلميع الشركات واملعامل 
الصناعية التابعة لها واملنتشرة في 
ــن جانبـه أبدى  ــوم احملافظات .مـ عم
ــتعداد الكامل  ــب العوادي اإلس النائ
ــود وزارة الصناعة  لدعم خطط وجه
ــاء بالقطاع الصناعي  واملعادن لإلرتق
ــياً لتدعيم  احمللي وجعله رافداً أساس
االقتصاد الوطني ، مؤكداً انه سيكون 
ــوزارة الصناعة  ــند ل ــون وس ــر ع خي

لتحقيق أهدافها املنشودة.

ÂÌÜœaä€a@ äœO@“âbñ‡‹€@Úflb»€a@ÒâaÖ�a@‚b«@äÌÜfl@µa
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ــوري.. زوجي  ــرة محمد ن ــي املواطنة ثام    إن
ــني طه امني صندوق في مصرف  محمد ياس
الرافدين فرع اشور، أحيل إلى التقاعد سنة 
ــد االن لم تروج له معاملة التقاعد  ٢٠١٠ وحل
بسبب قضية تزييف العملة سنه ٢٠٠٣ مع 
ــرى. علما ان جميع  زمالئه في املصارف األخ
اخملاطبات حول املوضوع تبني سالمة موقفه 

ــن رواتبه  ــتقطاعات م ــب بإلغاء االس وتطال
ــبب عرقلة  ــة ولكن بدون جدوى بس املتوقف
ــي املصرف  ــل بعض موظف ــة من قب القضي
ــمية التي تؤيد  ــل ولدي الكتب الرس باملوص
ــيادتكم معاجلة  ــن س ــا ارجو م ذلك.وختام
ــانيا وقانونيا ومخاطبة اجلهات  املوقف انس
ــج املعاملة  ــراءة ذمته وتروي ــة لب ذات العالق

وإنني مستعدة ألي استفسار حول املوضوع.
ــة  ــم خلدم ــرا ووفقك ــم اهللا خي ــذا وجزاك ه
ــني واعادة احلق ألصحابه ولكم مني  املظلوم

وافر االحترام.
ــرطان  مالحظة /املوظف حالياً مريض بالس
وكذلك معوق ولدي التقارير التي تثبت ذلك.

رقم اِّـوبايل/  ٠٧٧٣٧١١٠٥٩٧

ÔçÏj‹ßa@Ü‡™@laÏ‰€a@è‹©@èÓˆâ@knÿfl@âbƒ„a@‚bfla
   حضرت الى مقر جريدتنا املواطنة 
( ساجدة شكوري فرج) حيث انها 
مت طلباً الى مكتبكم في شهر  قدّ
ــرين الثاني العام املاضي ٢٠١٩  تش
وبيد سكرتير رئيس مجلس النواب 
ــب « مصطفى» وهو يتضمن  النقي

معاناتها املتمثلة بسقوط قذيفة 
ــي  ــع ف ــا الواق ــى منزله ــاون عل ه
ــكرية  الغزالية نتيجة اخطاء عس
ــاادى الى تدمير الدار وعوق زوجها  م
ماترتب عليه اجراء خمس عمليات 
ــت بعوقها  ــا انته ــة لكنه جراحي

ــال وان ابنتها  ــة اطف ــا اربع ولديه
ــان)  فرح ــاح  صب ــم  نغ  ) ــرى  الكب
التكنلوجية  اجلامعة  تخرجت من 
ــنة  ــة الكهرباء س ــم هندس / قس
ــى  ــل عل ــن االوائ ــت م (٢٠١٦) وكان
ــة  االمان ــرار  ق ان  ــم  ورغ ــا  دفعته

العامة جمللس الوزراء رقم (٦٧) ينص 
ــل الثالثة اال انها  على تعيني االوائ
ــد اآلن .. « البينة  مازالت عاطلة حل
ــس  ــب رئي ــب مكت ــدة» تطال اجلدي
مجلس النواب بالنظر بطلب هذه 

املواطنة وانصافها.

البينة الجديدة / علي شريف
ــالء  ــة كرب ــة زراع ــذت مديري نف
ــية  تفتيش ــالت  حم ــة  املقدس
على محالت القصابة واملطاعم 
ــة  القانوني ــراءات  االج ــاذ  واتخ
ــال الطبيب  ــق اخملالفني٠ وق بح
ــل لزراعة كربالء  ــري املمث البيط
احمد شبر: لقد مت تشكيل جلنة 
من ستة دوائر من مديرية الزراعة 

ــب  صاح ــري  البيط ــب  والطبي
ــفى  واملستش ــار  املعم ــواد  ج
البيطري وبلدية كربالء ومديرية 
ــرطة  البيئة والصحة ومركز ش
البيئة٠وظيفتها احلد من ظاهرة 
اجلزر العشوائي ومراقبة اللحوم 
ــتهالك في  ــر الصاحلة لالس غي
ــا لها من  ــم مل ــواق واملطاع األس
ــان  ــر صحية على االنس مخاط

ــة  خلي ــات  لتعليم ــتنادا  واس
ــة االمراض  ــي مكافح ــة ف االزم
ــاهمة في تقليل الظواهر  واملس
ــلبية التي تؤثر على صحة  الس
ــة  اللجن ــت  املواطنني٠وقام
ــروط  ــني للش ــبة اخملالف مبحاس
ــوم  اللح ــادرة  ومص ــة  الصحي
ــق القانون٠  ــي بحوزتهم وف الت
البيطري شبر:  واضاف الطبيب 

ــة  ممارس ــل  تواص ــة  اللجن ان 
احلالية  ــروف  ــم ظ رغ ــا  مهامه
ــا باجراء  ــبب جائحة كورون بس
جوالت تفتيشية لكافة االحياء 
ــواق في احملافظة من اجل  و االس
التأكد من ايصال اللحوم احمللية 
الصحية اخملتومة من قبل اطباء 
ــزرة كربالء  متخصصني في مج

احلديثة الى املواطنني.

·«b�ΩaÎ@Úibñ‘€a@p˝™@Û‹«@ÚÓíÓn–m@p˝ª@à–‰m@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@Ú«aâã

بغداد / البينة الجديدة
ــتيراد  ــت وزارة الزراعة عن منع اس اعلن
ــي  ــي نبات ــول زراع ــج ومحص (٢١) منت
ــذ احلدودية  ــة املناف ــي من كاف وحيوان
ــة  ــواق احمللي ــي االس ــا ف ــرا لوفرته نظ
ووفقا للروزنامة الزراعية التي وضعتها 
ــارة الى كتاب الوزارة وقراري  الوزارة.واش
ــأن قائمة  ــؤون االقتصادية ف جلنة الش
ــة النباتية املمنوعة  ــات الزراعي املنتج
من االستيراد تشمل (اخليار، الباذجنان، 
ــق،  النب ــزر،  اجل ــط،  القرنابي ــة،  اللهان

ــجر،  الش ــوم،  الث ــس،  اخل ــا،  البطاط
ــلغم،  الفلفل، التمور، الطماطة، الش
ــل، والباقالء اخلضراء)،  الشوندر، العس
ــة  ــات احليواني ــن املنتج ــا تتضم فيم
ــتيراد كل من (بيض  املمنوعة من االس
ــاج اجملزور  ــاج احلي، الدج ــدة، الدج املائ
ــماك البحرية والنهرية  الكامل، واالس
ــدة واملبردة).كما تؤكد الوزارة على  اجملم
ــتنادا الى ما جاء  ــرار املنع يأتي اس ان ق
ــؤون االقتصادية  ــة الش ــراري جلن في ق
ــلع  ــي نصت على (منع دخول الس والت

املشمولة باملنع وفق الروزنامة الزراعية 
ــة بانواعها  ــع املنافذ احلدودي من جمي
ــخ نفاذية  ــض النظر عن تاري ــة بغ كاف
ــتيراد من عدمه وعلى وزارة  اجازة االس
ــبوع  ــة االعالن عن ذلك قبل اس الزراع
ــدة (١٠) ايام  ــوم التنفيذ، ومنح م من ي
ــتوردين  ــدار كتاب املنع للمس بعد اص
احلاصلني على موافقة مسبقة والذين 
ــالية وذلك  قاموا بادخال جزء من االرس
ــتكمال ما  ملنحهم الوقت الكافي الس

تبقى من االرسالية).

@ø@bËmäœÏ€@bÓ«aâã@bvn‰fl@HRQI@Öa7nça@…‰∑@Z@Ú«aâå€a
Ô‹0a@wn‰Ωa@·«Ü€@Ú«ÏôÏΩa@¡�Ç‹€@aàÓ–‰mÎ@÷aÏç¸a

@ıbí„a@ Îäífl@àÓ–‰m@—„dném@âb‡«¸a
Û‰rΩa@Úƒœb™@ø@Ú€ÎÜ€a@paâb‘«@ÚÌb‰i

@är◊˛@Ô«b‡nu¸a@szj€a@ãb¨g@Z›‡»€a
@fiÏ‡í‹€@ÚflÜ‘nfl@Òäçc@“¸e@HVI@Âfl

بغداد / البينة الجديدة
ــة تنفيذ  ــات العام ــكان والبلدي ــار واالس ــتأنفت وزارة االعم اس
ــة املثنى  ــي محافظ ــارات الدولة ف ــة عق ــاء بناي ــروع انش مش
ــيد العامة وبأشراف  ــركة الرش لصالح وزارة املالية عن طريق ش
ــز الوطني  ــروع املرك ــارية للمش ــي وكجهة استش ــرة املبان دائ
ــية التابعني للوزارة.وذكر املركز االعالمي  لالستشارات الهندس
للوزارة ان املشروع يتكون من بناية تضم ٣ طوابق مع ملحقاتها، 

بكلفة جتاوزت ثالثة مليارات دينار ومبدة تنفيذ قدرها  ٦٠٠ يوم.

بغداد / البينة الجديدة
ــز باحثوا هيئة احلماية االجتماعية في وزارة العمل بحثهم  أجنـ
ــمول براتب  ــرة متقدمة للش ــي امليداني لـ (٦٤٢٧) اس االجتماع
ــداد واحملافظات عدا  ــذ عام ٢٠١٦ في بغ ــة االجتماعية من االعان
ــتان وهي ضمن الوجبة االخيرة من األسر املتبقية  اقليم كردس
ــة االجتماعية  ــة احلماي ــس هيئ ــل رئي ــر العم ــق وزي ــي اطل الت
ــي عملية البحث لها.واكد مصدر في دائرة  الدكتور عادل الركاب
تكنولوجيا املعلومات في هيئة احلماية االجتماعية ان عمليات 
ــتمرة الجناز بحث جميع االسر املتبقية  البحث االجتماعي مس
ــمول، منوها  ــرة متقدمة للش ــغ عددها قرابة (٤٣) الف اس البال
ــام العطل وذلك من  ــتمر حتى في اي ــى ان عمل الباحثني مس ال
ــب  ــراع في اجناز البحث واالنتهاء من هذا امللف حس اجل اإلس

توجيهات الوزير الركابي.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــن مواصلة فرع الش ــت وزارة التجارة ع اعلن
ــن احلكومية  ــار بتجهيز املطاح ــوب في ذي ق ــارة احلب لتج
ــوقة لعام ٢٠٢٠ فضال عن  واالهلية من احلنطة احمللية املس
ــادة الرز احمللي .اكد  ــة جتهيز وكالء املواد الغذائية مب مواصل
ذلك مدير عام الشركة املهندس عبد الرحمن عجي طوفان 
ــي صومعة الناصرية  ــركة ف ــاف بان مالكات فرع الش واض
ــة كمية (٨٤) طنا حنطة  ــومر احلكومي جهزت مطحنة س
ــز املطاحن االهلية بكمية (٧٦٩،٩٢٠)  محلية فيما مت جتهي
ــردات البطاقة  ــد مف ــويق االصالح لرف ــن مركز تس ــا م طن
التموينية .ومن جانب اخر اشار طوفان الى مواصلة الفرع 
بتجهيز وكالء املواد الغذائية مبادة الرز احمللي نوع (ياسمني) 
ــيرا الى  ــزة (٦٣،٠٦٠) طنا .مش ــة اجمله ــث بلغت الكمي حي
ــتمرار عملية توزيع الصكوك املالية على مستحقيها  اس
ــبقية في  ــب االس ــار وصالح الدين وحس ــي ذي ق في فرع
ــد موظفي دائرة  ــول ومن خالل تواج ــويق احملص عملية تس

الرقابة واحلسابات.

بغداد / البينة الجديدة
ــل البري  نقل  ــركة العامة للنق ــل /الش ــذت وزارة النق نف
ــع اخملتلفة وذلك  ــوالت والبضائ ــن احلم ــن م ــف ط ( ٢٥٧) أل
ــركة خالل شهر آب املاضي من العام  ضمن احصائية الش
ــيد مرتضى كرمي  احلالي . وأوضح مدير عام النقل البري الس
الشحماني : استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر 
ــبلي بضرورة تنفيذ عقود النقل املشتركة مع  حسني الش
القطاعات احلكومية اخملتلفة بوقتها احملدد، حقق االسطول 
ــاتها  ــح بعض وزارات الدولة ومؤسس ــة لصال (٨٣٥٦ ) نقل
ــركات  ــط والكهرباء وش ــارة والنف ــة والتج ــوزارة الزراع ك
ــوي البالغة (٢٤٧)  ــحن اجل القطاع اخلاص ، مع نقالت الش
ــحماني : أن الشركة العامة للنقل البري ومن  .وأشار الش
خالل تنفيذها بنود العقود املبرمة معها تساهم وبشكل 
كبير بتوفير متطلبات تلك اجلهات واملؤسسات احلكومية 
ــترك بغية تعزيز  ــيق املش من أجل تفعيل التعاون والتنس

واقع االيرادات املالية للشركة وتوسيع خدماتها البرية.

النجف االشرف / البينة الجديدة 
ــة املوهوبني في  ــن قيام مدرس ــة ، ع ــفت وزارة التربي  كش
محافظة النجف االشرف ، باستحداث جتربة لبث الدروس 
 FREE CONFERENCECALL ) االلكترونية عبر املنصة االلكترونية
ــب اإلعالمي أن ،  ــي بيان أصدره املكت ــت الوزارة ف ) .وأوضح
ــاً ، وتوفر  ــة والصوت مع ــاركة الشاش ــة تتيح مش املنص
إمكانية تسجيل احملاضرات بدقة عالية بالرغم من ضعف 
ــدرس االلكترونية  ــا متتاز ببث ال ــبكات االنترنت ، وايض ش
بوقت مفتوح وعدد مشاركني غير محدد مقارنة باملنصات 
ــاركة  ــة األخرى .وأضاف البيان الى إمكانية مش االلكتروني
الشاشة من قبل األستاذ والطالب ايضاً ، وهذا األمر يتيح 
ــا بينهم من اجل  ــم بصورة تفاعلية فيم ــتمرار التعلي اس
ــاكل  ــم فعال ورصني وخالي من املعوقات واملش خلق تعلي
التقنية .من جانبها اكدت الوزارة ان التعليم الكتروني هو 
انتقالة جديدة في النظام التعليمي يتيح للطلبة الوصول 

الى محتويات املناهج الدراسية بكل سهوله ويُسر .

@‚ÜÇném@“äë¸a@—v‰€a@ø@¥iÏÁÏΩa@ÚçâÜfl
ÚÓçaâÜ€a@paäôb0a@›Óvén€@ÚÓ„Î6ÿ€a@Úñ‰fl

@Âyb�Ωa@åÓË£@›ïaÏm@Òâbvn€a
@ÚÓ‹0a@Ú�‰ßbi@ÚÓ‹Á¸a@Î@ÚÓflÏÿßa
âb”@á@ø@ãä€bi@ÚÓˆaàÃ€a@ı˝◊ÎÎ

@p¸Ï‡ßa@Âfl@Âü@—€a@HRUWI@Z@›‘‰€a
@ÔôbΩa@le@äËë@fi˝Å@5€a@fiÏ�ç¸a@bË‹‘„
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الفلوجة / البينة الجديدة
ناقشت رسالة ماجستير في كلية االدارة واالقتصاد 
ــم االداء املالي واالقتصادي  بجامعة الفلوجة تقيي
ملديريات الكمارك في العراق. وتهدف الرسالة التي 
ــد إلى حتديد  ــامي احم ــب محمد س ــا الطال قدمه
ــي دور مديريات اجلمارك  ــر اإلجراءات اإلصالحية ف أث
ــادة األداء املالي واالقتصادي  باالقتصاد العراقي، وزي
ومحاولة التعرف على النجاح املالي وعدم الفشل 
ــى حتليل مغلف  ــالة عل للمديريات.واعتمدت الرس
البيانات (DEA) (ENVELOPMENT ANALYSIS DATA)، الذي 
ــدم منوذجاً رياضياً كأداة مهمة في تقييم  ظهر ليق

األداء املالي واالقتصادي املؤسسي.

@ÚuÏ‹–€a@Ú»flbu@ø@7néubfl@Ú€bçâ
@Ô€bΩa@ıaÖ¸a@·ÓÓ‘m@ì”b‰m
⁄âb‡ÿ€a@pbÌäÌÜΩ@Öbñn”¸aÎبغداد / البينة الجديدة

متكنت هيأة املنافذ احلدودية منفذ زرباطية احلدودي في 
ــني محملتني مبادة  ــط من ضبط عجلت محافظة واس
ــان و ٧٦٠كغم)  ــيراميك) بوزن إجمالي (١٠٣ اطن (الس
ــن قبل مركز كمرك  ــزة معامالتها الكمركية م واملنج
ــان ان «عملية ضبط  ــت في بي ــذ احلدودي.واضاف املنف
ــيطرة البحث  العجلتني متت في بوابة اخلروج عند س
ــا الكمركية  ــد تدقيق معامالته ــري هيأتنا بع والتح
ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني أن هنالك جتاوز على 
ــتيراد واملقررة من الهيئة العامة  الكمية املقررة لالس
ــبب هدرٱ وجتاوزاً  ــارك واملعفاة من قبلهم ، مما س للكم
على املال العام».وبينت انه «مت إحالة مامت ضبطه وفق 
محضر أصولي إلى قاضي حتقيق محكمة بدرة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

@7ÓÃmÎ@pbÓ‡ÿ€a@ãÎb£@ø@pb–€b´@¡jô
kÓí€aÎ@ÚÓübiâã@ø@ÚÌâb£@Úfl˝«
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pbÁå‰nΩa@paıaäug@…ibnm@b‰”äœÎ@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@ıÜi@Êdíi@âaä”@âaÜïg@lä”ZÚzñ€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــدور اللجنة العليا للصحة  ــت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، ص    رجح
والسالمة قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي اجلديد خالل االيام القليلة 
املقبلة،فيما اشارت الى ان فرق الرقابة تتابع إجراءات املتنزهات ومدن األلعاب.

ــم الوزارة سيف البدر، في حديث لوسائل إعالم حكومية،  وقال املتحدث باس
ــيق مع اجلهات االمنية ستتابع مدى االلتزام  إن فرق الرقابة الصحية وبالتنس
ــؤولية  ــعور باملس ــات وتعليمات وزارة الصحة، داعياً اجلميع الى الش بتوجيه
ــات بفيروس كورونا. ــات الوقائية الحتواء االصاب ــزام احلقيقي بالتعليم وااللت

ــم تتخذ حتى اآلن  ــالمة الوطنية ل ــاف، أن اللجنة العليا للصحة والس واض
قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي اجلديد، مرجحاً صدور قرارها النهائي 

خالل االيام القليلة املقبلة.

Òäñj€a@ÚiaÏiÎ@Ú©˝í€a@à–‰fl@ø@Ú«Ï‰æÎ@ÚÓy˝ñ€a@ÚÓËn‰fl@ÖaÏfl@¡jöm@ÚÁaå‰€a
pbƒœb™@ÒÜ»i@ÂÌÜˆb»€a@Î@¥yãb‰€a@¥i@ÚÓqbÀa@Úñy@—€c@QX@Âfl@är◊a@ ãÏm@Òäv:a

ÔibÇn„a@Ôˆb«Ö@⁄ä§@÷aä»€a@Âfl@ÈmaÏ”@kzéi@kflaäm@âaä”ZÔ„aäÌa@kˆb„

ÏËî]∏\;Ï¡]à;CMOD;z’\;ÿ˜|;ÏËfiŸ¯\;]‚h]àÑ]π;Ï÷Ëët;fl÷¬h;Ä\Å∆d;‹\Öpb
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، 
ــاتها  ــة ممارس ــني، حصيل ــس االثن ام
ــاعة املاضية.  ــة خالل الـ ٢٤ س االمني
ــي  ــارز مكتب ــة ، أن مف ــت املديري وبين
مكافحة إجرام الكرادة والبياع القت 

ــني اثنني بقضايا  ــض على متهم القب
ــت مفارز  ــف، فيما الق ــل واخلط القت
ــيخ  مكاتب مكافحة اجرام باب الش
والغزالية القبض على متهمني اثنني 
ــت متكنت  ــرقة، في وق ــا الس بقضاي
ــة االجرام في  ــارز مكاتب مكافح مف

مناطق االعظمية وحسينية املعامل 
ــة والقدس واحلرية  والكرامة واحلبيبي
ــض على  ــاء القب ــن الق ــروان م والنه
ــرقة  ــني لقيامهم بس ــبعة متهم س
ــات نارية.وأضاف البيان، أن مفارز  دراج
و  ــعب  الش ــي  ف ــرام  اإلج ــة  مكافح

حسينية املعامل واملدائن والكاظمية 
ــي،  ــل والتاج ــي العام ــة وح واحملمودي
ــى عدد من املتهمني  القت القبض عل
ــر، فضال عن  ــرقة والتزوي بقضايا الس
ــني أثنني  ــى متهم ــض عل ــاء القب الق
لقيامهم بتسليب وتهريب العجالت 

وتزوير املنفيس ضمن مكاتب مكافحة 
ــداد اجلديدة وتابع،  إجرام املنصور وبغ
أن مفارز املكافحة ضبطت ٤ عجالت، 
والقت القبض على حائزيهما لوجود 
إشارة عليها ضمن مكاتب مكافحة 

سرقة سيارات الكرخ والرصافة.

ــة، إلقاء  ــلطات األميركي أعلنت الس
ــي قضية  ــخص ف ــى ش ــض عل القب
ــى مادة  ــف يحتوي عل ــة مبغل مرتبط
ــى  ــاله إل ــامة، مت إرس ــني الس الريس
ــت  ــي البي ــب ف ــد ترام ــس دونال الرئي
ــب تقارير إعالمية فإن  األبيض.وبحس
ــرأة، كان  ــه ام ــتبه ب ــخص املش الش

ــدس، عند إلقاء القبض  بحوزتها مس
ــلطات.وقال  الس ــل  قب ــن  م ــا  عليه
ــارك وحماية  ــؤول في إدارة الكم املس
ــة، آرون بوكر، لفرانس  احلدود األميركي
ــى حدوث  ــي التأكيد عل ــرس ميكنن ب
ــس بريدج  ــف عند بي ــة التوقي عملي
ــورك، في  ــي (والية) نيوي ــي بوفالو ف ف
إشارة إلى اجلسر الذي يربط بني كندا 

والوالية.وكانت وسائل إعالم أميركية 
ــت  اعترض ــلطات  الس أن   ، ــت  أعلن
ــب يحتوي  ــى ترام ها إل ــا موجّ مغلّف
ــم  ــادة مت حتديدها على أنها س على م
ــاف الرسالة بداية  الريسني.ومت اكتش
ــبوع لكنها لم تصل إلى البيت  األس
ــة نيويورك تاميز  ــض، وفق صحيف األبي
وشبكة سي إن إن.ويتم فحص البريد 

ــت األبيض، وفرزه أوال،  ه إلى البي املوجّ
ــنطن.ومادة  ــارج واش ــآت خ في منش
ــتخراجها من  ــني التي يتم اس الريس
ــمية وتؤدي  ــديدة الس بذور اخلروع ش
ــن ابتالعها  ــد دقائق م ــوت بع ــى امل إل
ــببها  لتس ــا،  حقنه أو  ــقها  أوتنش
ــل عمل أعضاء جسم االنسان،  بفش

وال يوجد ترياق معروف مضاد لها.
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   أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة 
ــذ ثالث  ــني، عن تنفي ــس االثن ــة، ام االحتادي
عمليات ضبطٍ في منفذي الشالمچة وبوابة 
البصرة، مبينةً أن تلك العمليات أسفرت عن 
ضبط عددٍ من املتهمني العاملني في مكتب 
إخراج گمرگي و (٦) حاوياتٍ حتتوي على مواد 
ــارت الدائرة، وفي  ــة من االستيراد.وأش ممنوع
ــك العمليات، إلى أن  معرض حديثها عن تل
فريق عمل من مديريَّة حتقيق البصرة انتقل 

ــن بعد التحري  ــالمچة، ومتك إلى منفذ الش
ــن ضبط  (٥) متهمني يعملون  والتفتيش، م
ــي وبحوزتهم  ــراج اجلمرك ــي مكتب لإلخ ف
أختام مزورة مشابهة ألختام الهيئة العامة 
للگمارك وأوليات جمركية متنوعة.وأضافت 
ــالكات املديريَّة قامت بعمليتي ضبطٍ  ، أن م
ــذ بوابة البصرة  منفصلتني في جمرك منف
متكنت خاللهما من ضبط (٦) حاوياتٍ حتتوي 
ــة دون املوديل  ــواع مختلف ــى عجالت بأن عل
ــالً عن مواد  ــراق، فض ــة من دخول الع ممنوع

ــة وأخرى ممنوعة  ــة منتهية الصالحي غذائيَّ
ــتيراد، ودراجات مائيةٍ  مستخدمة  من االس
.وأوضحت  ــاتٍ أصوليةٍ مت إدخالها دون موافق
الدائرة أنه متَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة 
راتٍ  ذكَّ ــب مُ ت مبوج ــذَ ــي نُفِّ ــات الت بالعملي
، وعرضها رفقة األوليات واملتهمني  ــةٍ قضائيَّ
ــى قـاضي محـكمة  في العمليَّة األولى عل
ــا النـزاهة في  ــة بقـضاي تصَّ ــق اخملُ التحـقي
ــة  ــراءات القانونيَّـ ــاذ اإلج ــرة ؛ التخ البـصـ

املناسبة.

ــمول  ــيد، امس االثنني، ش ــرف الرش قرر مص
ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز األمن 
ــلفة  ــي من غير املوطنة رواتبهم بالس الوطن
ــال املكتب اإلعالمي  املمنوحة للموظفني.وق
ــع ضباط  ــمول جمي ــرف ، إنه تقرر ش للمص

ــاع ووزارة الداخلية واألمن الوطني  وزارة الدف
من غير املوطنة رواتبهم بالسلفة املمنوحه 
ــذا القرار  ــان، إلى أن ه ــار البي للموظفني.وأش
ــي وتضحياتهم، مؤكداً  جاء لدورهم البطول
على أن توثق السلفة بكفيل مدني أو ضابط 

من نفس الوزارة.
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ــة واجملالس البرملانية  ــؤون الداخلي   اعتبر نائب رئيس جلنة الش
ــن آصفري ، قرار ترامب القائم على سحب  في ايران محمد حس
ــة انتخابية ترمي  ــي العراق مبثابة حركة دعائي جزء من قواته ف
ــية  ــوات الناخبني في االنتخابات الرئاس ــب املزيد من اص لكس
ــي امس االثنني، إن هذا  ــال آصفري، في تصريح صحف املقبلة.وق
ــبب معارضة أعضاء مجلس الشيوخ االميركي  القرار يأتي بس
ــول احلرب في  ــى قرع طب ــة عل ــم القائم ــات حكومته لسياس
ــاكل  ــى ايجاد حلول للمش ــدون التركيز عل ــة حيث يري املنطق
ــر ان قرار  ــدان االخرى.واعتب ــس غزو البل ــة لبالدهم ولي الداخلي
ــراق بأنه اتخذ  ــكرية االميركية في الع ــوات العس ــص الق تقلي
ــرائح الشعب  ــية واالعالمية وش جراء ازدياد الضغوط السياس
ــيما رجال االعمال على ترامب حيث يطالبوه بايجاد حلول  الس
ــدوى التواجد  ــم واليؤمنون بج ــة لبالده ــاكل االقتصادي للمش
ــتان.وتابع ان ترامب  ــوريا وافغانس ــراق وس ــي الع ــكري ف العس
ــالده لصاحله وفي  ــذاب آراء مختلف االطياف في ب ــعى الجت يس
ــوات االميركية في  ــن للق ــض االم ــعروا بتقوي ــياق ش ذات الس
ــر لالميركيني في  ــادث مري ــد ترامب وقوع ح ــراق حيث اليري الع
ــلبية عليه.ولفت الى ان اجلميع  ــراق وانعكاس تأثيراته الس الع
ــودة القرارات االميركية في  الحظ ردود االفعال في مواجهة مس
ــل آلية الزناد على  ــليحي وتفعي االمن بهدف متديد احلظر التس
واشنطن حيث رفضت البلدان االوروبية احلليفة لها دعم أهداف 

ترامب الشخصية.
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ــني، حصيلة املبالغ الكلية  ــن مصرف الرافدين، امس االثن    أعل
ــتردادها من قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد  التي مت اس
ــال املكتب  ــهر آب املاضي.وق ــالل ش ــوال خ ــم من أم ــا بذمته م
ــت ٥٤٠,٧٩٩,٤٧٥  ــة األموال بلغ ــي للمصرف ، إن حصيل االعالم
ــعة وتسعني ألفاً  ــبعمئة وتس ــمئة وأربعني مليوناً وس (خمس
ــاف، أن املصرف  ــاراً فقط.وأض ــبعني دين ــة وس وأربعمئة وخمس
مستمر في إجراءاته احلثيثة في استرجاع أمواله من املتلكئني 
ــداد األموال من سلف وقروض واتخاذ كافة  الذين تخلفوا عن س

األساليب القانونية بحق كل من ميتنع عن ذلك.

ــت األجهزة األمنية، امس االثنني، ثالثة إرهابيني ينتمون     اعتقل
ــوريا، اعترفوا  ــع س ــريط احلدودي م ــش على الش ــم داع لتنظي
ــب  ــد القوات العراقية، بحس ــي أغلب املعارك ض ــاركة ف باملش
ــتمر أبطال جهاز األمن  ــة اإلعالم األمني.وقالت اخللية ، يس خلي
الوطني في متيزهم وأدائهم النوعي، وهذه املرة إلى غربي نينوى، 
حيث احلدود السورية العراقية وبناءً على معلومات استخبارية 
ن الشريط  استباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِ
احلدودي مع سوريا ومت نصب كمائن خاصة في االجتاهات املرجح 
ــق العراقي.وأضافت، أنه مت  ــم اختراق احلدود منها باجتاه العم يت
إلقاء القبض على ثالثة إرهابيني أحدهم سوري اجلنسية يعمل 
ــؤول كفاالت عناصر داعش) جميعهم بنتمون  ــمى (مس ما يس
ــي اعترفوا  ــتنطاقهم األول ــد اس ــوان اجلند، وبع ــى داعش دي ال
ــوات العراقية، وجرى  ــارك ضد الق ــاركوا في أغلب املع أنهم ش
ــوا بدخولهم للعراق مبهمة  ــن أقوالهم أصولياً، كما اعترف تدوي
ــكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد  ــكيل مفارز عس تش
ــاذ اإلجراءات  ــات اخملتصة التخ ــى اجله ــاً إل ــم جميع ومت إحالته

القانونية بحقهم.

ــام احلكومة مبتابعة ملف  ــب ظافر العاني ، أن اهتم اعتبر النائ
ــاد كأنه إعالن عن إخفاقها مبلف ضبط السالح املنفلت. الفس
ــدو أن اهتمام  ــه يب ــى تويتر إن ــدة له عل ــي في تغري ــال العان وق
ــن إخفاقها في  ــاد وكأنه إعالن ع ــة مبتابعة ملف الفس احلكوم
ملف مكافحة املليشيات وضبط السالح املنفلت الذي لم نعد 
نسمع عنه شيئا ونحن ال نريد أن يكون أحدهما بديال عن اآلخر.
ــيات الميكن توقع أي  ــى ظاهرة املليش ــاف بدون القضاء عل وأض

إصالح ألن بنادقهم املأجورة مصممة حلماية الفاسدين.
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بغداد /
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ــن، امس االثينن،  ــرة و املهجري ــت وزارة الهج    وزع
(١٨,٢٩٥) حصة من املساعدات االغاثية بني األسر 
ــا االصلية في  ــر العائدة ملناطقه ــة واالس النازح
ــة و العاصمة  محافظات (االنبار و كربالء املقدس
ــرة) وتضمن التوزيع  ــالح الدين و البص ــداد و ص بغ
ــوة مالبس)  ــالت غذائية و اخرى صحية و كس (س
.وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي 
عباس جهاكير، أن   كادر فرع الوزارة في محافظة 
ــاعدات االغاثية  االنبار وزع (٧,٧٢٠) حصة من املس
ــر العائدة ملناطقها في اقضية (الرمادي  بني االس
ــة) و توزيع  ــة و الرمان ــة ، اخلالدي ــم ، الكرم ، القائ
ــة بني النازحني في مخميات عامرية  (٤,١٠٩) حص
ــع كادر فرع  ــة الى توزي ــز  ، اضاف ــة و بزيب الفلوج
ــة (١,٠٠٠)  ــالء املقدس ــي محافظة كرب ــوزارة ف ال
ــل و خارج  ــر النازحة داخ ــة اغاثية بني االس حص
ــوادر فرعي الوزارة في  ــم.  وتابع جهاكير، أن ك اخملي
ــرخ و الرصافة   ــا الك ــداد بجانبيه ــة بغ العاصم
ــهرية (٣,٢١٠) حصة  ــة الش ــن احلص ــت ضم وزع
ــر النازحة في  ــاعدات االغاثية بني األس ــن املس م
ــي مرمي العذراء و النبي يونس (ع) و مناطق  مجمع
ــيرا  اخرى ضمن الرقعة اجلغرافية بجانبيها،   مش
ــى أن توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة صالح  إل
ــر النازحة في قضاء  الدين (٢,١١٦) حصة بني االس
ــع كادر الوزارة في محافظة البصرة  الطوز ، و توزي

(١٤٠) حصة بني النازحني في احملافظة.

وكاالت /
وكاالت /

ــة لوزارة  ــتخبارات التابع ــة االس أعلنت وكال
ــاء القبض على  ــني، إلق ــة، امس االثن الداخلي

ــني في محافظة صالح الدين، مبينةً  ١٠ إرهابي
ــارج العراق  ــاوال الهروب خ ــم ح ــان منه أن اثن
ــه  ــة، إن ــت الوكال ــض عليهم.وقال ــل القب قب

ــتخبارات صالح الدين  ــا املتمثلة باس مفارزه
ــى ١٠ إرهابيني مطلوبني وفق  ألقت القبض عل
ــم لعصابات  ــاب النتمائه ــكام املادة ٤ إره أح
داعش اإلرهابية مبناطق متفرقة من محافظة 
ــم مت القبض عليهما  ــالح الدين، اثنان منه ص
ــى إحدى دول اجلوار  ــاء محاولتهما الهرب إل أثن
ــة في محافظة  ــيق مع القوات األمني بالتنس
ــليمانية.وأضافت الوكالة في بيان تلقت  الس
السومرية نيوز نسخة منه، أنه مت أيضاً ضبط 
كدس للعتاد من مخلفات داعش اإلرهابية في 
جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر تفجير 
ــيرةً  وصواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة، مش
ــن أقوال اإلرهابيني وإحالتهم للقضاء  إلى تدوي

ورفع املواد املتفجرة دون حادث يذكر.

وكاالت /



ــادال انه قادر  ــباني رافايل ن يرى االس
ــح اخطائه قبل بطولة  على تصحي
ــرب،  ــرة املض ــة لك ــا املفتوح فرنس
ــع نهائي  ــه من رب ــك بعد خروج وذل
دورات  ــدى  اح ــة  اإليطالي ــا  روم دورة 
ــقط  ــة. وس ــف نقط ــترز لالل املاس
املاتادور االسباني، املتوج تسع مرات 
ــي دييغو  ــام االرجنتين ــا، أم في روم

ــة  ليل ــي  ف و٥-٧  ــمان ٢-٦  شفارتس
رطبة في العاصمة اإليطالية، علما 
ــادال املصنف ثانيا كان قد هزم  بأن ن
االرجنتيني في مواجهاتهما التسع 
ــاركة األخيرة  ــابقة. وهذه املش الس
ــادال قبل محاولته الظفر باللقب  لن
ــاروس،  غ روالن  ــي  ف ــر  ــث عش الثال
ــدد  لع ــي  القياس ــم  الرق ــة  ومعادل

ــراز البطوالت الكبرى والذي  مرات اح
يحمله السويسري روجر فيدرر الذي 
يتعافى راهنا من جراحة بركبته (٢٠ 

لقبا كبيرا).
قال ابن الرابعة والثالثني ”هذه سنة 
ــأذهب الى  ــر متوقعة. س ــزة وغي ممي
ــر ماذا  ــح ولننتظ ــزل على االرج املن

سيحصل، قمت بعملي هنا».

ــلة  عقد االحتاد املركزي لكرة الس
ــي اندية الدوري  اجتماعاً مع ممثل
املمتاز في مقره بقاعة الشعب ، 
ــة وطرح عدد  جرت خالله مناقش
من املقترحات ، واتخاذ مجموعة 
ــم واقع  ــي ته ــرارات الت ــن الق م
اللعبة . الى ذلك قرر االحتاد اقامة 
ــيطية لعدد من فرق  بطولة تنش
ــة االولى التي جتد في  دوري الدرج
نفسها الكفاءة الفنية واملادية .

ــني  وقال رئيس احتاد اللعبة حس
ــح خص ان  ــي تصري ــدي ف العمي
ــدد  ــور ع ــهد حض ــاع ش االجتم
ــاركة  كبير من ممثلي االندية املش
ــاز ، واتخاذ عدد  ــدوري املمت في ال
ــن بينها،  ــرارات املهمة م من الق
ــي  احلال ــم  املوس ــاالت  انتق ــد  ع
ــا يحق لالندية  ــرة لالعبني، كم ح
ــب اجنبي واحد  ــد مع الع التعاق

داخل امللعب والثاني كاحتياط .
ــرر ايضا  ــدي : تق ــاف العمي واض
ــابهاً  ــون نظام الدوري مش ان يك
ــب  ــم املاضي وحس لنظام املوس
ــل  ــة، وان تاجي ــروف الصحي الظ

ــى روزنامة  ــات يعتمد عل املنافس
ــا الى انه  ــب الوطني، الفت املنتخ
ــرق  ــد الف ــض اح ــكان تعوي باالم

ــدوري باخر تتم  ــحبة من ال املنس
تسميته فيما بعد  .

وتابع : نظرا لوجود رغبة لدى عدد 

من املؤسسات احلكومية وبعض 
ــن  ــة م ــات املدعوم ــرق احملافظ ف
ــان النية  ــخصيات، ف بعض الش

ــيطية  تتجه القامة بطولة تنش
ــة االولى  ــرق للدرج ــة ف ــن اربع م
ــى ان تضم بني صفوفها العبا  عل
ــان  ــا فريق ــل منه ــا ويتأه اجنبي
ــن  ــا يتزام ــاز ،بينم ــدوري املمت لل
ــا مع موعد انطالق  موعد اقامته
ــرق  لف ــيطية  التنش ــة  البطول

الدوري املمتاز.
ــا   ــاد :  حددن ــس االحت ــل رئي واكم
ــب  املنتخ ــي  العب ــد  عق ــغ  مبل
ــون  ـــ  ٦٠ ملي ـــ ١٤ ، ب ــي ال الوطن
ــرة االنتقاالت حددت  ــار وان فت دين
ــى ١٥ من  ــول احلالي ال ــن ٥ ايل م
ــرين االول املقبل. مشيرا الى  تش
ــى عقود  ــد  ال ــيضاف بن ــه  س ان
ــر  دون دفع  ــني، ينهي االخي الالعب
ــة في  املالي ــتحقات  ــة املس بقي

حالة عودة ازمة كورونا.
واكد العميدي في ختام حديثه ان 
االحتاد سيقوم بانشاء اكثر من ٤٠ 
ــلوية في بغداد بدعم  مدرسة س

من وزارة الشباب والرياضة.
ــارة الى انه من املقرر ان  جتدر االش
ــمياً  ــم اجلديد رس ــق املوس ينطل
ــهر تشرين الثاني  في األول من ش

املقبل.

بغداد - ميثم احلسني
ــرطة العراقي  تعادل فريقا الش
ــاء  ــي، مس ــتقالل اإليران واالس
ــكل  ل ــدف  به ــد،  األح ــوم  الي
منهما، ضمن اجلولة اخلامسة 
ــن دور اجملموعات بدوري أبطال  م
القطرية  العاصمة  ــيا، في  آس

الدوحة.
ــرطة، مازن فياض  وسجل للش
ــة ٢٦، قبل أن يعادل  في الدقيق
ــة  النتيج ــري  مطه ــالن  أرس

لالستقالل، في الدقيقة ٦٨.
شوط أخضر

ــى  عل ــر  األخض ــون  الل ــى  طغ
ــة الكبيرة  ــب، بعد احليوي امللع
ــرطة الذين حتركوا  لالعبي الش
ــت  ــات، وتنوع ــع االجتاه بجمي
ــى  مرم ــى  عل ــم  هجماته
ــتقالل، حيث افتتح مازن  االس
ــرطاوية  الش الهجمات  فياض 
ــا احلارس  ــدى له ــية تص برأس

حسني حسيني بامتياز.
ورد االستقالل بهجمة سريعة، 
ــيخ  ــررت عرضية لش ــث م حي

ــن  يحس ــم  ل ــذي  ال ــي  ديابات
استثمار الكرة.

ــه  ضغط ــرطة  الش ــل  وواص
ــتقالل، وكاد  ــى االس على مرم
ــر مروان  ــا عب ــف هدف أن يخط
ــني، الذي تباطأ باستثمار  حس

ــد حارس  ــن ي ــدة م ــرة املرت الك
ــديدة مازن  ــتقالل، إثر تس االس

فياض.
ــية مرت  وحاول كرار عامر برأس
ــاع  ــا أض ــم، فيم ــوار القائ بج
ــة  الدقيق ــي  ــر ف ــد مزه محم

ــرص بعد جملة  ــر الف ٢٣، أخط
تناقل من  ــة  ــة جميل تكتيكي
ليمرر  الكرة  ــرطة  الش خاللها 
ــاوي كرة عرضية حملمد  عالء مه
ــرة فوق  ــدد الك ــر لكنه س مزه

العارضة.

ــن مازن  ــي الدقيقة ٢٦، متك وف
فياض من استثمار الركنية التي 
ــها  ــا علي فائز، ليعكس نفذه
برأسه داخل الشباك، مسجال 

الهدف األول.
ــني  ــج ب ــاض املتوه ــل في وتوغ
دفاعات االستقالل في الدقيقة 
ــت  ــرة قوية مس ــدد ك ٣٣، وس

العارضةز
ــتقالل أخطر  وأضاع فريق االس
ــيد  ــد أن تلقى فرش ــه، بع كرات
إسماعيل كرة عرضية سددها 
ــم، لتضيع فرصة  ــوار القائ بج

ممكنة لالستقالل.
عودة االستقالل

ــوط الثاني تراجعا  ــهد الش ش
ــرطة،  ــر مبرر من العبي الش غي
وفسح اجملال لفريق االستقالل 
ملسك زمام املبادرة، وبدا الفريق 
وكاد  ــورة،  خط ــر  أكث ــي  اإليران
ــجل  ــي كرمي أن يس ــل عل البدي
من تسديدة مرت بجوار القائم 
ــي لم  ــرى لديابات ــة أخ ومحاول

يكتب لها النجاح.

واضح،  الشرطة بشكل  ودافع 
ــا زج باملدافع خضر علي،  بعدم
ــد. كما  ــم محم بدال من جاس
استعان مبحمد شوكان وأحمد 
ــد عبد  ــن محم ــدال م ــالل ب ج

الزهرة ومروان حسني.
ــن  متك  ،٦٨ ــة  الدقيق ــي  وف
االستقالل من تعديل النتيجة 
ــرة ارتدت من  ــدف جاء من ك به
ــل، بعد  ــارس أحمد باس يد احل
ــيد إسماعيل  ــديدة لفرش تس
لتصل للبديل ارسالن مطهري، 
ــدف  ه ــا  منه ــجل  س ــذي  ال

التعادل.
ــرطة  ــدف، فقد الش اله ــد  بع
ــة املدرب  ــم محاول ــه، رغ هويت
ــدا  وب ــاع،  األوض ــح  تصحي
للفوز، لكنه  أقرب  ــتقالل  االس

لم يتمكن من التسجيل.
للنقطة  ورفع الشرطة رصيده 
ــع رصيد  ارتف ــة، فيما  اخلامس
ــني،  نقطت ــى  إل ــتقالل  االس
ــم  بانتظار اجلولة األخيرة حلس

املتأهل بالبطاقة الثانية.

‚a7fl@¥néu@Û‹«@÷Ï–nÌ@Êb„Ü«@Ô‹«

شهدَ لقاء ريال سالت ليك وفانكوفر 
ــر أمس  ــم فج ــذي أقي ــس ال وايتكاب
ــدوري األميركي لكرة  ــد ضمن ال األح
ــة عراقية خالصة بني  القدم مواجه
ــتني  ــي جس ــب الوطن ــي املنتخ جنم

ميرام وعلي عدنان.

ــو تينتو  ــي ملعب ري ــم اللقاء ف وأقي
ــالت ليك ضمن  اخلاص بنادي ريال س
اجلولة السادسة من عمر املسابقة، 
ــذي  ــس ال ــر وايتكاب ــن فانكوف ومتك
ــود علي عدنان  يلعب له ظهير االس
ــه النقاط  ــي جعبت ــودة وف ــن الع م
الثالث بتفوقه على مضيفه بهدفني 

مقابل هدف وحيد.

ــوم منتخبنا  ــط هج ــم خ ــرز جن وأح
الوطني السابق جستني ميرام هدف 
ــي هذا اللقاء ليرفع  فريقه الوحيد ف

رصيده الى ثالثة أهداف.
ورفع فانكوفر الفائز رصيده الى ست 
نقاط في الترتيب الـ٢٠ ، بينما توقف 
ــالت ليك عند ثماني نقاط  رصيد س

في املركز السادس عشر.

NO.3495.TUE.22.SEP .2020العدد (٣٤٩٥) الثالثاء ٩/٢٢/ ٢٠٢٠ 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

نبض الشارع

علي رياح  

ــر هدفا ،  بعد أن أنهينا مباراتينا مع لبنان بحصيلة اثني عش
في باكورة رحلة اجملد صعودا إلى نهائيات مونديال مكسيكو 
ــي الصحفي الكويتي  ــد راضي : اتصلَ ب ــال لي أحم ١٩٨٦ ، ق
فهد الرشيد ويريد أن يجري حوارا معي ، وهو يريد القدوم إلى 
ــدق لهذا الغرض ، ولكن أنا عندي فكرة ورغبة في الوقت  الفن
نفسه!   قبل أن أطرح سؤاال عن هوية الفكرة والرغبة ، بادرني 
ــوية إلى اجمللة ، أنا أعرف أنك  ــد بالقول : أريد أن نذهب س أحم
ــراق وأنا أحرص على قراءة اجمللة األنيقة  مدير مكتبها في الع
ــي تتم فيها  ــع على الطريقة الت ــبوع ، وامتنى أن اطل كل أس
ــوار مزدوجا ، أي أن احلوار سيجري  ــيكون املش طباعتها ، وس

هناك في املطبعة!  
ــذه اللحظة ، ألنني ال  ــعورا غمرني في ه ــتغراب ش كان االس
ــد راضي باملطابع وبالصحف  ــكل للولع لدى أحم أعرف أي ش
ــل الرائع  ــت اتصاال بالراح ــرعة ، فأجري ــي تصرفت بس ، لكن
األستاذ غسان غريب مدير حترير اجمللة ونقلت إليه رغبة أحمد 
ــا جميعا أن نحظى  ــرف لن ــا كان منه إال القول : هذا ش ، فم
بزيارة جنم الكرة العراقي العربي اآلسيوي الكبير ، وسنجعل 

الزيارة خاصة للغاية ، ولكن أنا أيضا عندي رغبة!  
- تفضل يا أستاذ غسان .. رغباتك أوامر!  

ــة ومنهم  ــي اجملل ــون ف ــي .. العامل ــا صديق ــتغفر اهللا ي - اس
ــقون أحمد راضي ومعه عدد آخر من النجوم  الطبّاعون يعش
ــهاب وكرمي محمد عالوي ،  ــني ش العراقيني أبرزهم علي حس
فهل ستتحقق األمنيات كلها مرة واحدة مبجيء الثالثة إلينا 

ضيوفا لهم كل التقدير؟!  
ــام ، ولم يكن أمامي  ــعت أوي) على رأي عادل أم (العملية وس
ــؤول األول عن املنتخب العراقي  ــتئذان الرجل املس ــوى اس س
ــار بدوره املدربني  ــد القادر زينل ، الذي استش ــو الدكتور عب وه
ــكان الذهاب  ــت املوافقة ، ف ــلمان ومت ــام وأكرم س ــور جس أن
ُصدر مجلة  ــت تـ ــس) التي كان ــة (اجملال ــى مطبعة مؤسس إل
ــويخ ،  ــارع الصحافة مبنطقة الش ــي العربي) في ش (الرياض
وهناك كانت كل املفاجآت!   حظي جنومنا الثالثة باستقبال 
تاريخي .. أقول تاريخي ، ألن اإلعداد للمناسبة متّ من قبل فنيي 
ــقاء مصريني وسوريني وفلسطينيني ،  ال املطبعة من أش وعمّ
ــاحر أحمد  ولم تتدخل إدارة اجمللة في التفاصيل!   اطلع الس
ــالوي وعلي  ــان كرمي محمد ع ــان املرموق ــي ومعه النجم راض
ــهاب على عملية إجناز اجمللة من األلف إلى الياء ..  ــني ش حس
وكان الوقوف في القاعة الفسيحة حيث تدور مكائن الطبع ، 
طقسا استثنائيا في حياة العبينا الكبار الثالثة ، فقد كانت 
هذه هي املرة األولى التي يعيشون فيها التفاصيل يوم كانت 
ــيدة املوقف ، وحدها صاحبة  الصحافة املطبوعة املقروءة س

السطوة والكلمة!  
ــا في أنفس العاملني  ــارة بعد أن تركت صدى رائع انتهت الزي
ــوري املهذب  في اجمللة وفي مقدمتهم الصديق الصحفي الس
ــا لم تنته إال مبفارقة ،  ــان غريب مدير حترير اجمللة .. لكنه غس
ــع جنومنا الثالثة .  ــى أن يلتقط  صورة م ــد أصرّ اجلميع عل فق
حتى مصور اجمللة (أظن أن اسمه كمال) رفض التفريط بفرصة 
ــا بالتقاط الصورة ،  ــد ناولني كاميرته كي أقوم أن كهذه ، فق
ــبعان) من الصور معهم  وكان العذر معه : أنت يا صديقي (ش

، دعنا نحظى لنفسنا بصورة واحدة!  

خـذني إلـى 
اِّــطـبـعـة!

بطولة تنشيطية لفرق سلة الدرجة األوُّـ

الشرطة يفلت من الهزيمة أمام االستقالل

ــش،  بيانيت ــم  ميرالي ــربَ  أع
ــلونة، عن سعادته  العب برش
بظهوره األول بقميص الفريق 
ــا  عندم ــك  وذل ــي،  الكتالون
ــارك ضد إلتشي امس االول  ش
ــات  منافس ــن  ضم ــبت،  الس

كأس خوان غامبر الودي.
وانتصر برشلونة على إلتشي 
ــف، ليظفر بكأس  بهدف نظي
ــرة الـ٤٣ في  ــوان غامبر للم خ

ــه،  تاريخ
ــع  م

ــا ينظم هذه  العلم أن البارش
املسابقة في بداية كل موسم 
ــه خوان  ــرف مؤسس على ش

هانز غامبر.
ــني في  ــي البوس الدول ــال  وق
ــب  ــة عق ــات صحفي تصريح
اللقاء: ”بالتأكيد كان شعوراً 
ــعيد جداً باللعب  جيداً. أنا س
ــد كومان  رونال ــلونة.  برش مع 
املعلومات  ــض  ببع ــي  نصحن
ــن  ــي ع ــي، وأخبرن ــل دخول قب

طريقة اللعب“.
ــل  يعم ــق  ”الفري ــاف:  وأض
جاهداً واآلن يجب أن نكون 
ــات  باري للمُ ــتعدين  مس
بالفعل  ــن  القادمة، نح
الدوري  ــوض  خل جاهزون 
ــدرب  نت ــباني،  اإلس
ــة وكثافة عالية. ال  بجدي
االنتظار حتى  ــتطيع  اس
بداية املوسم“. في املقابل، 
ــن بيانيتش:  قال كومان ع
ــتخالص  اس ــي  ميكنن ”ال 
ــن املالحظات حول  الكثير م
ــاراة، ألنه بدنياً  أدائه في املب
ــى أفضل  ــل بعد إل لم يص
ــد أصيب  ــتوياته، لق مس
ــا مؤخراً،  ــروس كورون بفي
ــي  ــب أن ميض ــك يج لذل

شيئاً فشيئاً“.

بيانيتش سعيد باللعب
 مع برشلونة

ــون هيونغ-مني دفاعات  ــوري اجلنوبي س دمر الك
ــة أهداف  ــجال اربع ــاوثامبتون مس ــه س مضيف
ــى الفوز  ــام إل ــود توتنه ــك“، ليق ــوبر هاتري ”س
ــة من الدوري  ــد في املرحلة الثاني ٥-٢ امس االح
ــن  ــاعة م ــد ٢٤ س ــدم. بع ــرة الق ــزي لك اإلنكلي
ــابق الويلزي غاريث  استعادة توتنهام جنمه الس
ــدم الكوري  ــباني، ق ــد االس ــال مدري ــل من ري بي
اجلنوبي اداء رائعا اظهر ان فريق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو ميلك الكثير ليقدمه هذا املوسم 
ــارته االفتتاحية امام ضيفه ايفرتون  برغم خس
صفر-١. وعاد بيل معارا ملوسم من الفريق امللكي 
بعد سبع سنوات امضاها في مدريد اثر انتقاله 
مقابل ١٠٩ ماليني دوالر اميركي. ولن يكون اجلناح 
السريع جاهزا قبل منتصف تشرين االول املقبل 
ــي ركبته، ما يعني ان على  لتعافيه من اصابة ف

مورينيو التعويل على سون والدولي هاري كني.

ومنح داني اينغز املضيف التقدم في الشوط االول 
ــون (٢٨ عاما) عادل قبل االستراحة  (٣٢)، لكن س
ــجل ثالثية في  ــا جملريات اللعب (٤٥)، ثم س خالف
ــي (٤٧ و٦٤ و٧٣) قبل ان يضيف كني اخلامس  الثان

بعد اربع متريرات ذهبية لسون (٨٢).
واصبح كني سادس العب في الدوري واول انكليزي 

ميرر اربع كرات حاسمة في مباراة واحدة.
وفي الثواني االخيرة، سجل اينغز، املرشح سابقا 
لالنضمام الى توتنهام، الثاني لساوثامبتون من 
ــطه  ــزاء (٩٠). وترك مورينيو العب وس ــة اجل نقط
الهجومي ديلي آلي خارج التشكيلة االساسية، 
ــئلة حول مستقبله مع فريق شمال  ما طرح اس
لندن.  وقال مورينيو ”لدينا عدة العبني في بعض 
ــض ثمن ذلك“. لكن غياب  املراكز، لذا يدفع البع
ــون- ــم يكن مؤثرا في ظل تألق الثنائي -س آلي ل

ــه الثانية من اصل  ــن. وخاض توتنهام مبارات كاي
ــج مزدحم  ــام، ضمن برنام ــرة اي خمس في عش

وصفه مورينيو بالـ“جنوني».

سون يدمر دفاعات ساوثامبتون

نادال: قادر على تصحيح أخطائي قبل بطولة فرنسا

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 



بانوراما

فراس غازي الكناني

ــن العنف بجميع  ــون احلديث ع قد يك
اشكاله حديثا عاديا في مجتمع يكون 
العنف جزءاً من حياته اليومية او حتى 
اليعاقب عنه او يردعه لكن اليوم اصبح 
ــكل  ــاك تطوراً في ذلك العنف وبش هن
كبير وخصوصا في ظل جائحة كورونا 
ــام ظواهر  ــا ام ــي وضعتن ــة الت اللعين
ــي منها العائلة  متدهورة خطيرة تعان
ــكل كبير وكان (  العراقية واالسرة بش
ــل واملرأة) هما الهدف جراء احلجر  الطف
ــتمر واالجراءات املتبعة من خلية  املس
ــرة  االزمة والضغط املتواصل على االس
العراقية وال سيما ان معاناة تلك االسرة 
كثيرة من ضغوطات احلياة وااللتزامات 
ــا تكون  ــي بدوره ــرة والت ــة الكبي املادي
ــرة وعلى  ــيا على رب االس ــا نفس عائق
ــكل عام وايضا يقابل تلك  ــرة بش االس
ــية وااللتزامات املادية  الضغوط النفس
ــبه  ــي توقف ش ــر الصح ــود احلج ووج
ــتوى احلكومي  ــى املس ــام للعمل عل ت
ــررات خلية  ــراء تطبيق مق ــاص ج واخل
ــاعد  ــة .. جميع تلك العوامل تس االزم
ــرة وان  ــد العنف داخل االس ــى تولي عل
ــلم او  جميع مامت ذكره اليجعلنا ان نس
ــمح بها او  نؤيد ظاهرة التعنيف او نس
نتقبلها اطالقا لكن وفي جميع انحاء 
ــا تكون هنالك  ــم املتحضر عندم العال
ظاهرة تطرأ  على اجملتمع تكون هنالك 
جلسة حقيقية هادفة ومهنية ملعرفة 
ــببات التي اوصلت الى  االسباب واملس
ــرض معاجلتها وطرق  تلك الظاهرة ولغ
ــكل  انهائها وعليه ان يتم حتليلها بش
علمي دقيق جدي وحقيقي لكن أال في 
ــر وقد  ــرة تتعمق وتنتش ــدي فالظاه بل
ــعها ونكاد النسمح  ــاعد في توس نس
ــام حكومي واقعي لها  بتدخل او اهتم
ــف  ــديد األس وذلك يدمي القلب مع ش
وقد يكون مؤثرا جدا في نفوس اجملتمع 
ــاالة من  ــدم املب ــر دليل ع ــك وخي املنه
مجلس النواب املوقر في التصويت على 

ــى الرغم من  ــري عل قانون العنف االس
ــري  ــور اخلطير في التعنيف االس التده
ــف وحتى قتل  ــد والعن ــل والتهدي القت
ــة ردع اجملرم واحلد من تلك  االطفال بغي
ــن  ــة ..  « س . ك» م ــكلة اجملتمعي املش
ــكن في احد  بغداد تقول ايضا انني اس
ــاهدت حاالت  ــاء الفقيرة لقد ش االحي
ــي قد يبكي  ــرة ومؤملة في منطقت كثي
ــي احدى املرات  ــاهدت ف لها الصخر ش
شخصا حاول االنتحار استيقظنا في 
ــك اليوم على صراخ وصياح اجليران (  ذل
فالن قتل نفسه فالن قد انتحر) ركضنا 
جميعا الى ذلك البيت وشباب املنطقة 
ــرعني للمساعدة .. كانت  قد هبوا مس
ــاك امرأة في باب الدار تصرخ وتبكي  هن
ــا ابناءها  ــى جانبه ــدود ال ــم اخل وتلط
ني  الصغار وهم يتباكون مفزوعني ، شدّ
ــر جدا ملعرفة  ــك املنظر املرعب واملؤث ذل
ــزل دخلت وكانت  ــدث داخل املن ماذا ح
الصورة مهولة ولم تذهب عن مخيلتي 
ــاب قد علق  ــرأة الش ــك امل .. كان زوج تل
ــو يحاول  ــقف وه ــه مبروحة الس نفس
االنتحار وكان في انفاسه االخيرة لكن 
ــاء املنطقة  ــرعان مااندفع نحوه ابن س
ــوة كان مصرا على  ــوا بانزاله بالق وقام
ــة املفجعة  ــه بتلك الطريق قتل نفس
ــم معه املوجودون  ــد ان مت انزاله تكل بع

ــك  ملاذا هذا التصرف وماذا تفعل بنفس
ــتغراب رد  ــئلة واالس ــن االس ــرا م وكثي
ــه عن  اجلميع باكيا صارخا ممزقا ملالبس
ــاة تتكلمون اطفالي بدون طعام  اي حي
ــرب املاء  صار يومني ابنتي الصغيرة تش
والسكر وال استطيع توفير احلليب لها 
ــرض ويجب اجراء  ــي تعاني من م وزوجت
عمليتها واال فانها قد متوت ان لم افعل 
ــدة األلم االن  ــام ليلها من ش وهي التن
ــل تعتقدون  ــماعكم قصتي ه بعد س
ــون جميعا هذا  ــل تقبل ــي رجل ؟ه انن
ــيموت  احلال ؟ انني ان لم امت اليوم س
اطفالي وزوجتي امامي واحدا تلو اآلخر 
وال استطيع فعل شيء لهم .. « شيماء 
ــل موظفة  ــي اعم ــول : انن ــعد» تق اس
ــا موظف نحن  ــي ايض ــة وزوج حكومي
ــدى مناطق  ــقة في اح ــكن في ش نس
ــال اثنان بعد اجراءات  بغداد لدينا اطف
ــرارات خلية  ــق ق ــي وتطب ــر املنزل احلظ
ــة وتنفيذ مقرراتها اصبحنا داخل  االزم
ــاعة  ــى مدار «٢٤» س ــقة عل تلك الش
ــب والشتم  يوميا زوجي يعنفني بالس
ــط  ــتمرار وعلى ابس لفظيا دائما وباس
ــك  ــتحق ذل ــت التس ــياء وان كان االش
ــبب الوضع  ــي بداية االمر اعذرته بس ف
ــكن غير املالئم  الذي منر به وضيق الس
ــة  اضافة الى هموم ومتطلبات املعيش

ــة  ــي زادت عليه اال انه ازداد شراس والت
ــرأة اكثر عما هو عليه وقد تطور من  وج
ــى التعنيف  ــك التعنيف اللفظي ال ذل
ــدي واصبح الوضع اليطاق داخل  اجلس
املنزل نهائيا اعتبره اآلن مريضا نفسيا 
ــه فجميع  ــرف مع ــف اتص ــرف كي الع
ــتخدمتها معه في كل مرة  الطرق اس
ــوم ادركت في كل  ــاول جتنبه اما الي اح
صباح وعندما استيقظ اعلم ستكون 
ــاري  ــدة بانتظ ــكلة جدي ــك مش هنال
ــاعدة امتنى هنالك من يقف  امتنى املس
ــد اغلقت جميع  ــي محنتي فق معي ف
االبواب امامي وبقيت صابرة محتسبة 
الاستطيع الذهاب الى اهلي الن النتائج 
ــة حلياتي  ــتكون نهاي ــة لدي س معروف
ــاع البنائي الذين  ــرتي وضي وتهدمي الس
ــكني  ــت جاهدة الن اراهم متماس عمل
اسريا حتى اقطف ثمار جناحهم امتنى 

من اهللا ان ميدني بالصبر والقوة .
بعد تعنيفها حاول االعتداء عليها

ــعد) عمرها ٢٢ سنة  ــجى س تقول (س
غير متزوجة تسكن مع اهلها في بيت 
ــد وفاة والدي  ــا .. تقول : بع زوج والدته
ــروف حالته  ــن رجل مع ــت امي م تزوج
ــدا هذا الرجل يعاملني  املادية جيدة ج
معاملة غير جيدة كنت احتمل اسلوبه 
املزعج واملهني بسبب دخوله الى املنزل 
ــة اللتزاماته واعماله  كان لفترات قليل
ــن وبعد وباء  ــارج املنزل لك ــرة خ الكثي
(كورونا) وفرض حظر التجوال قل عمله 
ــتد عليه  ــزل اش ــارج املن ــه خ والتزامات
ــي والتعنيف  ــا الضغط النفس حينه
املستمر واالهانة واالحتقار . كنت اعيش 
ــبب  ــواع املعاناة وعلى اي س ــوء ان اس
ــل ليس  ــل واحتم ــت ان احتم كان. حاول
لدي غير االستسالم لهذا الوضع حتى 
ــر اليّ بنظرات  ــي احد االيام ينظ كان ف
ــاليبه  ــم افهمها وتغيرت اس ــة ل غريب
جتاهي نحو االفضل كنت الافهم نواياه 
ــى تصرفاته ظنا  ــدت اهللا عل ــن حم لك
ــي انه تغير لكن كان هذا فخ ونواياه  من
كانت سيئة فحاول ان يعتدي عليّ في 

ــا عدم وجود  ــتغل فيه احدى املرات اس
ــى بيت خالتي  ــت قد ذهبت ال امي كان
صرخت يومها بوجهه وهربت الى بيت 
اجليران حتى رجوع امي وعندما رجعت 
امي اخبرتها مبا حصل واجهته والدتي 
لكن لم يبالي وقال لها انها تكذب لقد 
كنت امازحها حاولت امي ان تساندني 
ــام بضرب  ــتطع ق ــده لكنها لم تس ض

ــدا وضربني ايضا  ــر ج ــي بعنف كبي ام
ــيئا لم يكن  ــن البيت وكأن ش وخرج م
ــاول ان  ــي وهي حت ــت والدتي مع جلس
تلملم االمور لكنني رفضت ذلك وقررت 
ــي والتي كانت  ــب الى بيت خالت ان اذه
ــالفة  وما زالت تقول  ( بنيتي هاي الس
ــر وميصيرلها حل  ــا تكب ــني بيه الحتج
ــي وصبري) اخذنا  ــج وين تروح حتمل وام
ــا بها  ــب وذهبن ــوم واملصائ ــذه الهم ه
ــؤون االجتماعية  الى الباحثة في الش
ــرى العابد) ، حدثتنا قائلة  االستاذة س
ان مامير به البلد من تعنيف اسري ليس 
ــة تراكمات  ــا هو نتيج ــد اليوم وامن ولي
سلبية مرّ بها البلد ومير بها حاليا لكن 

ــري ظاهرة  اليوم اصبح التعنيف االس
ــالمة اجملتمع  ــة ومرعبة تهدد س عمالق
ــل  التواص ــائل  وس ــوم  الي  . ــار  باالنهي
ــاالت  احل ــك  بتل ــج  تض ــي  االجتماع
ــتمر فنشاهد ابا  ــكل يومي ومس وبش
ــل ابنه او بنته او امرأة تعنف وتودي  يقت
ــاب ينحر  ــار، ش ــى االنتح ــا ال بحياته
زوجته ..اوغتصاب وتهديد وغيرها امور 

ــا ومعاجلة تلك  ــة يجب معاجلته كارثي
الظواهر املتفاقمة حتتاج منا الى وقفة 
ــل حكومي  ــادة والى تدخ ــة ج حقيقي
ــغيل  ــر يتمثل بعدة امور منها تش كبي
ــن العمل  ــة العاطلة ع ــدي العامل االي
ــريع قانون العنف االسري من قبل  وتش
ــكن املالئم  مجلس النواب وايجاد الس
ــى تفعيل  ــرة اضافة ال ــل الفقي للعوائ
ــبكة  ــة من ش ــل احملتاج ــب العوائ روات
احلماية والتي تعاني الفقر ايضا نحتاج 
الى التثقيف ونشر حرمة تلك االعمال 
ــتمر  املس ــف  والتعري ــا  وقانون ــرعا  ش
ــلبية  ــل العراقية بالنتائج الس للعوائ
لتلك الظاهرة التي تسبب في االنهيار 

اجملتمعي االسري في املستقبل السيما 
ــؤدي  ــراره ي ــف وتك ــتمرار التعني ان اس
ــة والتوتر واخلوف  ــاب والعزل الى االكتئ
ــؤدي الى  ــة بالنفس قد ي ــدان الثق وفق
االنتحار في بعض االحيان .. نحن اليوم 
ــب ان تكون هنالك حلوال  ندرك انه يج
ــة  ــكلة وعدم ممارس ــة تلك املش ملعاجل
ــرأس في الرمل  ــة باخفاء ال دور النعام
ــي بدأت  ــكلة والت ــم املش ــال حلج جتاه
تنتشر وبارقام مخيفة وحاالت محزنة 
ــا او العمل على كيفية  دون مواجهته
تقليلها ان لم يكن حال جذريا وقد يبدأ 
ــري من  احلل باقرار القانون للعنف االس
قبل مجلس النواب والذي طال انتظاره 
ــرم الذي  ــر رادع للمج ــون غي ــى يك حت
ــا الدور  ــك االفعال وايض ــوي فعل تل ين
احلكومي باالهتمام بالشباب وتشغيل 
ــل ايضا  ــرص عم ــود ف ــني ووج العاطل
ــؤون  ــل وزارة العمل والش ــن قب دعم م
االجتماعية / دائرة الرعاية االجتماعية 
ــا  قنواته ــر  عب ــة  احملتاج ــل  للعوائ
للعوائل  ــغ  ــا تخصيص مبال وبرامجه
ــى وان كانت  ــكنا حت ــك س ــي المتل الت
ــدارك االزمة اجملتمعية  ــوال وقتية لت حل
ــل وزارة  ــة من قب ــة ورش تثقيفي واقام
الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ودعم 
ــنادها بقانون  الشرطة اجملتمعية واس
لغرض معاجلة املشكلة وقيام احملطات 
ــة باعداد البرامج  االذاعية والتلفزيوني
ــرة متمثلة  ــذه الظاه ــص ه ــي تخ الت
ــكيل  ــاس اصحاب اختصاص وتش بان
ــة واخرى رادعة من  فرق جوالة تثقيفي
ــة  الصح ووزارة  ــة  الداخلي وزارة  ــل  قب
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ووزارة العم
ــة داخل  ــالم واحملب ــر الوئام والس لنش
ــى البالء  ــدة والصبر عل ــرة الواح االس
ــل الكوادر  ــن قب ــؤولية م ــل املس وحتم
ــة واملثقفني واالكادمييني بغية  االعالمي
الوصول في نهاية املطاف الى التصالح 
اجملتمعي الن متاسك االسرة يعني بناء 
ــك وقوي ومتحضر ان  مجتمع متماس

شاء اهللا .
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المرأة والطفل « بين ازمة كورونا» وبين العنف واالنحالل األسري

عة من واقع يومي اجتامعي .. مطلوب معاجلة فورية  ظواهر وقصص مروّ

جامـــــع القبانجـــــــي يف بغـــــــداد

رحلة مع املشحوف وصيد السمك يف األهوار

عىل جملس النواب رفع األيادي واملصادقة عىل قانون العنف األرسي

عبد الحميد مصطفى 
شخصية غريبة األطوار في كثير 
من اجملتمعات تظهر شخصيات 
ــزة بذكائها او عبقريتها او  متمي
ــن هذه املرة  ــة اعمالها ولك غراب
ــخصية واقعية  احدثكم عن ش
عاشت في الستينات من القرن 
املاضي وهي فتاة متيزت عن بنات 
ــردت لتبتعد عن  ــها وانف جنس
ــتلزماتها  ومس األنوثة  ــل  عوام
ــخصيتها بعيدة  ــم بش وتتحك
ــد مجتمعنا  ــراف وتقالي عن اع
ــلوكها  ــم املرأة وقيد س ــذي حك ال
ــا اال كوني  ــا دعاني للكتابة عنه ــتى ..وم ــميات ش حتت عنواوين ومس
ــة املولى وهي  ــمهى طاگ ــرة من عمرها . اس ــي فترة متأخ ــا ف عاصرته
ــايخ من مدينة العمارة ارتأت لنفسها ان تعيش كالرجال  ــليلة مش س
ــود الذات الشخصية الثقة التامة بالنفس وتطغي عليها  .. عندما تس
ــردي دون وجل او خوف او  ــلوك الف ، فان ذلك ينعكس ايجابيا على الس
استحياء . تلك هي الثقة بالنفس .. كانت ( طاگــــة ) تلك الشخصية 
التي تتمتع بثقة تامة مبا تقوم به وتتصرف كونها امرأة وتتحرك وسط 
الرجال .. وكانت طاگة امرأة من ساللة شيوخ مدينة العمارة املعروفون 

ــينات من  ــي األربعينات واخلمس ف
ــت ترتدي الزي  ــرن املاضي وكان الق
الرجالي لذلك الوقت وهو ( الصاية 
ــمى بالزبون ) وتعتمر على  او مايس
ــمى في  ــها العمامة كما تس رأس
ــرأة غير  ــذه امل ــت ه ــوب ..وكان اجلن
ــع  ــد اجملتم ــت تقالي ــة ترك متزوج
خلفها لتجالس الرجال وحتادثهم 
ــث حل الى  ــامرهم في احلدي وتس
ــر دون احراج او خجل مما تفعله  آخ
فهي صاحبة شخصية قوية وقد 
ــع الرجال دون  ــنت احلديث م أحس
ــي  ــع ف ــا اجلمي ورع.. وكان يعرفه

ــلوكها يحدقن بها  ــاء الالتي يرونها بزيها وس املدينة اال ان انظار النس
كلما رأينها بعجب واستغراب ونظراتهن لها حتمل الف سؤال وسؤال.. 
ــة احلديث وجميلة املعشر وواسعة العالقات بني الرجال  وكانت سلس
ــدور من حولها  ــال التجارية وال تبالي ملا ي ــب وخاصة اصحاب احمل حس
ــى آخر وتضيف  ــل من محل ال ــاعات وكانت تتنق ــن لغط وكالم واش م
ــرى اليوم عكس ما  ــت طاگة ..لكننا ن ــوة .. هكذا كان ــاي او القه بالش
ــباب التقرب من اجلنس األنثوي  قامت به طاگة حيث يحاول بعض الش
ــيولوجية  ــكان ويجري الكثير من التعديالت املظهرية و الفس قدر األم
ــن الفتاة  ــر مبظهر يقربه م ــورهم ليظه ــمه ومنه اطالة ش ــى جس عل
ــفاه وحتديد احلواجب وحمرة  بعداجراءات التجميل ابتداء من احمر الش
ــاة باحلركات  ــد الفت ــاحيق عالوة تقلي ــة املس ــتخدام كاف ــدود واس اخل
ــرز مفاتن انثوية  ــن اجل ان يب ــزوم .. كل ذلك م ــدة عن الل ــة الزائ األنثوي
مبتعداً قدر ما يستطيع عن جنسه .. بدالً من الظهور مبظهر الشهامة 
ــلكون شتى السبل في  ــجاعة والرجولة.. مثل هؤالء يس والفتوة والش
ــت الذي يتواجد اقرانهم  ــاط اخللقي واألدبي واجملتمعي في الوق األنحط
ــوح الوغى ويقدمون اغلى مالديهم من بطولة وشجاعة في الذود  فيس
ــد الطامعني تاركني كل ملذات احلياة خلفهم .. حتى في  عن الوطن ض

هذا اجملال اخفق البعض من شبابنا مع األسف في اظهار فحول.

متابعة / البينة الجديدة

ــن املارة مبنطقة احلارثية  الكثير م
ــا  جامع ــاهدون  يش ــداد  بغ ــي  ف
ــيدا مبهابة وجمال يقع على  مش
ــة  ــوارع الرئيس ــر الش ــد أكب أح
ــل  املقاب ــرخ،  الك ــة  منطق ــي  ف
ــداد الدولي، وهو جامع  ملعرض بغ
ــم ال يعلمون أن من  ــي، وه القباجن
بناه هو الفنان وقارئ املقام محمد 
ــى نفقته اخلاصة.ان  القباجني عل
ــيده مطرب العراق  هذا اجلامع ش
االول الفنان محمد القباجني على 
ــي منطقة احلارثية  قطعة ارض ف
ــرة امتار.  ــف وعش ــاحتها ال مس
ــدف بناء  ــي به ــتراها القباجن اش
ــرته،فكلف احد  ــكن له والس س
ــذاك لوضع تصميم  املعماريني ان
خاص للمنزل..وفي احدى الليالي 
سمع صوت باملنام..يا محمد هذا 

مكان للصالة وليست للمنام
ــتيقظ صباحا وقام بتمزيق  .. اس
ــرر حتويلها الى  ــة البناء،وق خارط
ــتجابة  ــوت اهللا اس ــن بي ــت م بي
ــيد القباجني هذا اجلامع  لنداء.ش
ــة وافتتح في  ــى نفقته اخلاص عل
ــور وزير االوقاف  العام ١٩٧٧ بحض
ــذاك، وكان اول صوت يطلق من  ان
ــوت الفنان  ــة اجلامع هو ص مئذن
ــع االذان  ــي، اذ رف ــد القباجن محم
ــوري الرخيم، واوصى  بصوته اجله
ــل اجلامع فكان  ــن في داخ ان يدف
ــي العام  ــد ان رحل ف ــه ذلك. بع ل
ــراف على اجلامع  ١٩٨٩.تولى االش
ورعايته بنفسه وكان يصلي فيه 
كل يوم جمعة وبعد وفاته ذهبت 
عائديته لالوقاف بحسب وصيته. 
ــاعر وليد االعظمي  وقد خط الش
ــن جدران  ــات التي تزي ــع اآلي جمي

وواجهة اجلامع.

د. جمال حسني

ــتهر مناطق األهوار في جنوب العراق  تش
ــحوف»  ــيق أو «املش بصناعة الزورق الرش
ــة  قدمي ــة  صناع ــي  وه ــمى،  يس ــا  كم
ــال منذ القدم، وأن صناعة  توارثتها األجي
املشاحيف انحسرت بشكل واضح منذ 
ــي ثمانينيّات  ــف األهوار ف عمليّات جتفي
القرن املاضي من قبل الدولة، التي سعت 
ــن يختبئون  ــني الذي ــراج املعارض الى إخ
وسط غابات القصب والبردي في األهوار، 
األمر الذي اضطرّ األهالي إلى الهجرة، ومع 
جفاف الكثير من األهوار واألنهر في أنحاء 
ــبب انخفاض مناسيب املياه،  العراق بس
ة بهذه  ــورش اخلاصّ ــى الكثير من ال اختف
الصناعة التراثية.ويعود تاريخ املشحوف 
ــومريّة، التي  السومريّ إلى احلضارة الس
ــة آالف  بزغت في العراق قبل نحو خمس
ان  عام قبل امليالد، حيث صنع صنّاع سكّ

العراق القدمي املشاحيف من مادّة القار. 
ــيلة سكان األهوار  والزالت حتى اآلن وس
ــدى  ــر اح ــا تعتب ــل، كم ــدة للتنق الوحي
ــث يصطادون  ــم، حي ــادر رزقه ــم مص اه
ــمك والطيور، وينقلون  ــطتها الس بواس
ــواق. بها منتوجات حيواناتهم الى األس

ــومريون من القصب والبردي  صنعها الس
ــوم  ــا الي ــة أم ــجار الطري ــان األش وأغص
ــب احمللي  ــع من اخلش ــاحيف تصن فاملش

ــتورد املطلي مبادة القير،  مع اخلشب املس
ومؤخرا صار بعض النجارين يصنعها من 
ــتوردة، فان احلياة  مادة الفايبر كالس املس
في األهوار ال تكتمل إال بوجود املشحوف، 
ــن دونه ال  ــذي م ــق ال ــب العري ــذا املرك ه
ــرع املائية املترامية  ميكن التحرك في الت
ــراق.وكان الصابئة  ــراف في أهوار الع األط
املندائيون من أهم صانعي هذه الواسطة 
ــزة والقرى  ــيتني واحلوي ــة، في البس املائي
ــدن األحوازية، التي كان  ــة لهذه امل التابع
يعتمد اقتصادها على املنتجات الزراعية، 
ومنها  ــمكية،  والس احليوانية  ــروات  والث
ــا ال يوجد  ــور احلمار. كم ــور احلويزة وه ه
أحد في األهوار ال ميتلك قاربا.هناك أنواع 
ــا الناس من خالل  ة من املراكب مييّزه ــدّ ع
شكلها وطريقة صنعها، ومنها: «البلم 
ــة.  ــراض اخملتلف ــل األغ ــحوف» لنق املش
«الكعد» لنقل الناس. «السمكي» لصيد 
ــات  للنزه ــوت»  ــم اجللب و»بل ــماك.  األس
ــب  ــمية تكون بحس ــة. وأن التس النهريّ
ــزورق، فمنها  ــا ال ــي تؤديه ــة الت الوظيف
(الطرادة) وهو زورق سريع احلركة، وتتسع 
ــول مقدمتها  ــخاص، ومتتاز بط لعدة أش
ــدة) طويل احلجم،  ــيابيها. والـ (كع وانس
ــتعملها  ــاحيف التي يس ــي من املش وه
العادية  ــرادة  والط ــاء.  والوجه ــيوخ  الش
تعمل مبثابة (التاكسي)، لسكنة األهوار 
ــختورة)  و(الش ــوار.  لأله الرافدة  ــر  واألنه

ــي، وهذا  ــزودا مبحرك آل ــرا وم ــون كبي يك
النوع ازداد الطلب عليه مؤخرا بعد عودة 
عدد من سكان األهوار. وهناك مشحوف 
ــري)، وهو  ــخص واحد (الهوي ــع لش يتس
سريع احلركة لصغر حجمه وممكن حمله 
ــهولة، وهو مخصص للقنص وخاص  بس
ــم وهو أقصر  ــور. وأما البل ــادي الطي لصي
ــط وغير  ــاص لألنهر فق ــرادة وخ من الط
ــحوف في  مخصص لألهوار. وقيادة املش
ــطة مجذاف  املياه املفتوحة، تكون بواس

ــبي (غرافة)، وخاصة عندما (تنحدر  خش
ــير  ــق حركة س ــير وف ــي تس ــدار) يعن ح
ــرب تغريب)، أي  ــا (تغ ــاه، ولكن عندم املي
ــحوف عكس اجتاه سير  يكون حترك املش
املياه يستخدم املردي، كما للمردي أيضا 
استخداما آخر عندما يحشر املشحوف 
بني احلشائش، أو بني الزوارق عند الضفاف 
ــاعده املردي على احلركة األولى، كما  يس
ــعبي  ــي التراث الش ــورا ف ــردي حض للم
ــعبي  الش ــل  املث ــامع  ــا س ــر من والكثي

ــذي يقول:(دفعت مردي، وبهوا  األحوازي ال
ــى  ــداف عل ــو مج ــردي وه ــرجي)، وامل ش
ــكل عصا طويلة تستخدم في حتريك  ش
ــق ركز طرفه  ــوارب الصغيرة، عن طري الق
ــع املاء إلى  ــاع املاء، فيدف ــفلي في ق الس
اخللف لكي يتقدم القارب إلى األمام، وقد 
ــة التاريخية جلجامش،  ــر في امللحم ذك
ــالح بحيرة مياه  ــنابي م حني طلب أورش
ــوت منه صناعة املئات من املردي، طول  امل
ــتخدم  ــتني ذراع، ويس ــا س ــد منه الواح
املردي بشكل كبير في األهوار .أما الدانك 
(الدانگ) هو أكبر املشاحيف، ومخصص 
لنقل احلمولة وحمل املنتجات الزراعية، 
ــه صعبة  ــلب)، وقيادت ــرز (الش ــا ال ومنه
عندما يكون محمل، ويسير عكس اجتاه 
ــب) في الهور، وفي هذه  تدفق املياه (تغري
ــاروفة،  ــطة الش ــة يكون اجلر بواس احلال
ــكه  ــل طويل وقوي ميس ــي حب ــي ه والت
ــخص يسير مشيئا على األقدام على  ش
ــخص آخر  ــس ش ــر، ويجل ــاف النه ضف
ــع اجملذاف  ــحوف، ويض ــرة املش في مؤخ
ــاء، ويتحكم  ــة) في امل ــبي (الغراف اخلش
ــحوف حتى ال يصطدم  ــير املش باجتاه س
ــحوف في الكثير  ــم املش باجلرف، ورد اس
ــعار  واألش ــات  واحلكاي ــص  القص ــن  م
ــة وامتهن  ــة والعراقي ــي األحوازي واألغان
ــيتني مهنة نقل  ــر من أهالي البس الكثي

الركاب(معیبرچي).

شخصية امتازت بذكائها وعبقريتها

طاگــــة
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آخر ما أجنز األديب عبد 

الصاحب البطيحي رواية 

ترجمها عن االنكليزية 

بعنوان (شبكة شارلوت) 

من تأليف ( إي . بي . وايت 

) وهذه الترجمة تأتي 

تتويجاً لنشاط البطيحي 

الذي رفد املكتبة العربية 

بتراجم ألعمال أخرى من 

االنكليزية الى العربية ، 

والبد من التنويه الى أن 

األستاذ البطيحي ينشط 

في مجال ترجمي آخر ، وذلك 

بترجمة نصوص عربية أدبية 

الى االنكليزية ، وليس من 

شك هناك – كما أرى – أن 

الترجمة من العربية الى 

االنكليزية مجالٌ يعاني 

فيه املترجم صعوبات 

اكبر مما يعانيه املترجم من 

االنكليزية الى العربية ، 

اضافة الى أنّ تعريف اآلخر 

بنا باطالعه على مناذج من 

أدبنا العربي يزيل الكثير من 

التهم التي تسمنا بالتخلف 

عن ركب احلضارة واملعاصرة 

قراءة / أمني قاسم اِّـوسوي

ــكراً للبطيحي  ــذا ش وله
ــذه التي  ــوده ه ــى جه عل
ــرُهُ – وهو في  لم يقف عم
العقد التاسع – حائالً دون 
ــذي ينفق  ــداع ال ــذا االب ه
ــاعات ، من دون  ــه الس في
ــال الى  ــل إليصال اجلم كل
التي  الرواية  ــا  .أم اآلخرين 
ــبكة  ــن بصددها – ش نح
ــي  تأت ــا  ــارلوت – فأنه ش
األنسان  ــان غير  على لس
من حيوانات ، إذ يؤنسنها 
ــك تأتي على  املؤلف وكذل
بشرية  شخصيات  لسان 
ــذه ميزة جتعلها جتمع  ، وه
ــري ،  ــني احليواني والبش ب
ــي أحداثها تريد  وكأنها ف
األرض  ــذه  ه إن  ــول  تق أن 
كوكب ال ميكن أن يحتفظ 
إذا  ــره إال  بحقيقته وجوه
ــان  ــوان واألنس ــق احلي اتف
على رعاية حتفظ ما على 
األرض وما فيها من إنسان 
ــاد  وجم ــات  ونب ــوان  وحي
ــالم ، والرواية  للعيش بس
ــكل عام تصنف على  بش
ــال ،  ــن أدب األطف ــا م أنه
ــا  أن نعده ــع  ــذا ال مين وه
ــر من  ــة لكل البش موجه
ا  ــك ملِ ــار ، وذل ــال وكب أطف
ــن  ــا م ــر ثيمته ــي جوه ف
ــفٍ ملا يجب أن يسود  كش
هذا الكوكب من عقالنية 
ــح  ــر والذب ــض التدمي ترف
والقتل ، فكل حدث فيها 
ــير  تش ــا  حواراته وكل   ،
ــش  التعاي ــرورة  ض ــى  ال
ــجام ، فهي جواهر  واالنس
ــاءَ  ج وإن  ــى  حت ــة  حكم
ــنة  ألس ــى  عل ــا  اكثره
ــذا يذكرنا  ــات ، وه احليوان

ــت  ــة نال مي كَ ــرة حِ بجوه
ــهرتها في ادبنا العربي  ش
ــا  حينم  ، ــي  العامل واألدب 
ترجم ابن املقفع حكايات 
ــة وَدمنة) ، فصارت  ليل ( كَ
ــاً  نبع ــات  احلكاي ــك  تل

ــث  ــن يبح ــتخدمه م يس
ــة واملوعظة ،  ــن احلكم ع
وترجمة االستاذ البطيحي 
فراغاً  ــد  الرواية تس لهذه 
ــة  العربي ــا  مكتبتن ــي  ف
خصوصاً فيما يخص أدب 
األطفال الذي ما زال يحبو 
ــا العربية  ــي مجتمعاتن ف
ــى  تتناس أو  ــى  التي تنس
أن األطفال هم املستقبل 
بعينه ، وقد كانت مقدمة 

ــم ، وكذلك مقدمة  املترج
 ) ــا  كتبه ــي  الت ــة  الرواي
نيان  تُغْ ــك)  دي أميلوكايت 
هذه القراءة – قراءَتي- عن 
كثير من األشارات النقدية 
ــي مقدمة  ــا ف ــة ، ملِ املهم
 ) ــة  ومقدم ــي  البطيح
ــرات نقدية  أميلو) من نظ
تدل على استيعاب للرواية 
ــخصيات  لغة وأحداثاً وش
ــع  يطل أن  ــلُ  آلمَ ــي  وان  ،
ــا ومبدعونا  ــا أدباؤن عليه
ــا فيها من  ــتفادة مم لِألس
ــع في  ــداع تش ــب اب جوان
ثنايا الرواية ، وقد الحظت 
ــا  لَت خَ ــد  ق ــني  املقدمت أن 
ــى البراعة  ــارة ال من األش
ــى بها  ــي بن الت ــة  الفائق
ــخصية  املؤلف تطور الش
أحيوانية كانت أم بشرية 
؟ فقد كان ميهد لكل حدث 
باشارات تسبقه ، لتكون 
ــي  ــاع للمتلق ــر إقن عنص
ــن وليد  ــأن احلدث لم يك ب
ــاء بعد  ــا ج ــة ، وامن صدف
وأحداث سبقته  ــارات  اش
، ولعل شخصية الطفلة 
ــن لبناء  سَ ( فيرن) مثال حَ
 ، ــا  وتطوره ــخصية  الش
ــراءة  ــم ب ــة بحك فالطفل

ــا ترفض أن يَقتل  طفولته
ــر) ،  ــوانَ ( وِلْبَ ــا احلي ه والدُ
ــاً ضعفاً  ــه وُلِدَ ضعيف ألن
ــم صغير  ــديداً ، بحج ش
ــة  ــت الطفل ــداً، فرفض ج
ــذا احليوان ،  (فيرن) قتل ه
فأخذته واعتنت به عناية 
ــك ال  ، ولذل ــا  األم بوليده
الطفلة  أن هذه  نستغرب 
كانت تذهب يومياً لتقعد 
ــتمتعة بالنظر  ــي مس وه
ــوان الذي منا  الى ذلك احلي
على يديها ثم باعه والدها 
ــاكن قريباً  الى عمها الس
ــكنها ، ولكن هل  ــن س م
تبقى ( فيرن) بهذا املستوى 
ــا كبرت ،  ــي ، إنه الطفول
ــاً من وقتها  وأعطت بعض
ــن محلتها  ــع اب ــب م للع
ــام  ــي األي ــري) ، ومتض ( هن
ــع ( هنري)  ــجم م ، فتنس

ــه كارتياحها  ــاح مع وترت
مع ( ولبر) ، والعالقة تكبر 
ــني ابن محلتها ،  بينها وب
 ، ــتنتهي بالزواج  ولرمبا س
والكاتب لم يشر الى هذه 
ــن منطق  ــة ، ولك النتيج
ــارئ  الق ــيقود  ــة س الرواي
ــتنتاج ، إذْ  ــذا االس ــى ه ال
ــتقود  س ــات  مقدم ــة  ثم
ــذه النتيجة ، ولعلّ  الى ه
ــرة لبعض من  ــي هذا عب ف
ــون  ــن يتالعب ــا الذي كتابن
ــخصية كما يريدون  بالش
ــد هي مبا  ــم ، ال كما تري ه
ــتوى عمرها  يعبر عن مس
، فتأتي  وثقافتها وبيئتها 
مشوهة غير مقنعة ، إن ( 
شبكة شارلوت) اسهامة 
ــا  ألنه ــراءة  بالق ــرة  جدي
ــدت فراغاً ، وخاصة في  س

أدب األطفال .

عكاب سالم الطاهر
كان ذلك مساء السبت ، التاسع 
ــني  ــاري ، ح ــول اجل ــرمن ايل عش
ــى رضا علوان  توجهتُ الى مقه
.   انقطعتُ عن زيارة املقهى منذ 
ــا حدائق  ــة كورون ضربت عاصف

ــر والهدوء في ربوع  االمل االخض
ــع انحاء  ــي جمي ــل وف ــا ،ب بلدن
ــن معلومة   ــي اكثر م ــم. ف العال
ــرات ما يفيد  ــت عليها ، ق اطلع
ــرة احلظر ، قد  ــى ، في فت ان املقه
ــم وحتوير وتطوير.   خضعت لترمي
وبسبب ما وصلني من معلومات 
ــاء امس  ، توجهتُ للمقهى مس
ــي حقيبتي  ــبت. ماذا كان ف الس
ــي  مع ــل  احم ان  ــي  عادت ــن  ؟م
ــاة  ــخة  منتق او نس ــختني  نس
ــون  ــب ان يك ــي . االغل ــن كتب م
ــا فعلتُه امس.   آخراصدار. وهو م
والسبب في ذلك ، انني قد التقي 
ــوال او ذاك صديقا  ــي هذاالتج ف

وقارئا. خاصة من احملافظات . وقد 
ــرة اخرى.لذلك تكون  ال التقيه م
ــخة التي اصطحبها معي  النس
ــذا الصديق املتابع  ــن نصيب ه م

لي ، والقارئ
ــي كانت  ــي حقيبت ــي . ف ملؤلفات

نسخة من كتابي ( شواطئ
الذاكرة ) .

االمري : عبداالمري
ــاُ  ــى مقترن ــي للمقه كان توجه
الوباء  ــن  م الوقاية  ــتلزمات  مبس
مامة.  اللعني .وفي مقدمتها الكِ
ــة  وصلت املقهى بحدود اخلامس
ــت بتجوال  ــر امس . قم من عص
ان  ــت  ــريعة. وحرص ــة س معاين

أجلس في املقاعد خارج املقهى . 
.هنا شاهدتُ االمير  وهو مافعلتُهُ
ــب الصديق الرائع عبداالمير  االدي
ــنا على طاولة واحدة. اجملر. جلس
ــادم انوي  ــه متهيداً حلوار ق حاورتُ
ــتقبالً.التقطنا  اجراءه معه مس
ــق  ــي توث ــة الت ــور التذكاري الص

اللقاء.
الوردي .. عالء والروائي 

اِّـوسوي
ــالء الوردي  ــتُ الصديق ع ــا حمل هن
ــن  م ــة  مجموع ــع  م ــا  جالس  ،
ــداً عني. ــس بعي ولي ــه.  اصدقائ

ــور  الص ــا  التقطن ــه.  قصدت
ــول  ح ــه  مع وكان  ــة.  التذكاري

الطاولة الروائي حسن املوسوي. 
جددنا تعارفنا..

ــوي  ــي الروائي املوس ــا فاجأن هن
ــا في  ــبق ان التقين ــول : س بالق
ــداد  ــات بغ ــن اصبوح ــدة م واح
ــاف  االدبي.اض ــداع  االب ــة  مدين
املوسوي : كان ذلك قبل اكثر من 
ــنة.كنتَ توزع آخر كتاب صدر  س
لك حينها. تذكرتُ ذلك . حينها 
ــدودة من  ــخاً مح كنتُ اوزع نس
كتابي .. شواطئ الذاكرة.وعندما 
ــن املوسوي ،  وصلتُ االديب حس
كانت النسخ التي احملها ،وهي 
ــذت .هنا بقي في  ــة ، قد نف قليل

عاتقي دين..
ــن ..وحان  ــاء من يطالب بالدي وج

وقتُ السداد ؟؟!!.

القارئ الذي ابحث  عنه..
ــاش ما  ــادها انده ــي حلظة س ف
ــة ،  ــأة واملصادف ــبب املفاج ، بس
ــوة الميكن اغفالها  شعرت بنش
ــع الذي ابحث  ــه القارئ املتاب . ان
ــوي  ــخص املوس ــي ش ــه. وف عن
ــوي  ــي املوس ــت للروائ .قل وجدتُهُ
ــي  ف ــودة  موج ــخة  نس ــي  :مع
ــداءً. ــي حصتك اه ــة. وه احلقيب
ــداء ، فيما  ــرتُ بكتابة االه وباش
ــق اللحظة  ــرة توث ــت الكام كان
ــة  املصادف ــات  مجري ــاركنا  .ش
ــوردي.. ــالء ال ــب ع ــداء االدي وااله

احلصيلة :حضرت الشواطئ..و .. 
استيقظت الذكريات .
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ــينمائي العراقي  ــباب الس بعد العام ٢٠٠٣ نهض الش
ــي  ــا ف ــينمائي خصوص ــراك الس ــل احل ــة تفعي مبهم
ــت بالقصيرة  ــذي توقف لفترة ليس موضوع اإلنتاج ال
ــت العديد  ــرت بالعراق، وانتج ــبب االحداث التي م بس
ــة والقصيرة،  ــة الطويل ــة والوثائقي ــن األفالم الروائي م
ــة وعاملية،  ــي مهرجانات عربي ــا ف ــارك العديد منه ش
ــد البعض منها جوائز مهمة.نتيجة لهذا احلراك  وحص
ــيس مهرجانات  ــينمائيني الى تأس ــدى بعض الس تص
سينمائية محلية، كل حسب إمكانياته، شكلت هذه 
املهرجانات دافعا مهما للمخرجني الشباب للمشاركة 
ــا، وذهب البعض من هذه  ــا والتنافس على جوائزه فيه
ــينمائية، كما فعل  ــالم س ــاج أف ــى انت ــات ال املهرجان
ــج العديد من  ــذي انت ــينمائي ال ــان النهج الس مهرج
ــازت على جوائز  ــينمائية املهمة، والتي ح ــالم الس األف
ــات عربية.هذه املهرجانات كانت  مميزة من عدة مهرجان
ــينما  مبثابة احلصى الكبيرة التي ألقيت في بحيرة الس
الراكدة، فكان مهرجان القمرة السينمائي الذي يرأسه 
ــة البصرة،  ــني والذ يقام في مدين ــرمد ياس الدكتور س
ــة العامل املهم إلعادة اجلمهور الى صاالت العرض  مبثاب
ــرت فيها كل صاالت العرض  ــينمائي في مدينة دم الس
ــبب ذهنية التحرمي عند  ــت الى محال جتارية، بس وحتول
ــات التي  ــض، فكان مهرجانا ناجحا بكل القياس البع
ــات التي تقام في دول اجلوار مع فارق  تعتمدها املهرجان
توفر اإلمكانات املادية طبعا، التي لو توفرت للمهرجان 
ــينما  ــتوى.مهرجانات الس ــى اعلى مس ــت به ال الرتق
ــل مهرجان  ــات مميزة مث ــتان كانت مهرجان ــي كردس ف
ــينما  ــليمانية ، وكذلك مهرجان س ــل، س ــوك، أربي ده
ــيد ملكافحة  ــذي تخصص في التحش ــد اإلرهاب ال ض
ــط كان  ــماوة وواس ــينمائيا.مدن مثل الس ــاب س اإلره
ــرر لو توفر  ــينمائية كذلك، وأك ــا الس ــا مهرجاناته له
ــة لكانت  ــات املادية العالي ــا اإلمكان ــني عليه للقائم
ــط يدعمه شخص  ــتوى مختلف، فمهرجان واس مبس
ــمري، ومهرجان  ــتاذ عبد اهللا وهيب الش واحد هو األس
ــتاذ علي أبو تراب  ــماوة يقيمه شخص واحد األس الس
ــعت محافظات أخرى الى إقامة مهرجاناتها هي  ، وس
ــكلة  ــرى بإمكانات متواضعة .بعد ذلك برزت مش األخ
ــاركة في بعض من هذه  ــل بترفع البعض عن املش تتمث
املهرجانات، رمبا بسبب بساطة التنظيم، او عدم وجود 
ــذه املهرجانات كانت  ــول ان ه ــة، وأود ان أق ــز مادي جوائ
داعمة لكم ، وهي جزء من احلراك السينمائي العراقي، 
وحتتاج الى دعمكم من خالل املشاركة فيها بأفالمكم 
ــض  ــى ان ننه ــا، عس ــؤوليتنا جميع ــا مس ، الن دعمه

بواقعها لترتقي مبفاصلها التنظيمية .

@ÒÖÎÜ™@pb„bÿflg
@ø@Ú‹«bœ@ÖÏËuÎ
Ôˆb‡‰Óé€a@⁄aäßa

 

فنارات

كاظم مرشد السلوم

ترجمة البطيحي لهذه 
الرواية تسد فراغاً 
في مكتبتنا العربية 

خصوصاً فيما يخص 
أدب األطفال الذي ما 

زال يحبو في مجتمعاتنا 
العربية
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عندما تلجأ إلى نومٍ عميق
 حتتج هتافاتك

... تستقبل اشالئَكَ
في حلظاتك األخيرة

ــق على وجه  ــوى العتب املرم ــم جند س ل
التقبيل

ــه  ــى وج ــد عل ــبث الوحي ــك املتش كأن
ــع الكامل من  الصدفة حينما جتد املتس

الراحة
تبتلعك قناني الغاز بشراهة 

عنقك الكفيل بكل رغبة
يخرج بكامله عن السيطرة 

يشق طريقه
كخرقة من الصوف املتدلي.. 
اليدخل فسحة الهواء هذه...

وال يأذن بالنحيب
 فأنت وحدك املتمرس على االيام

د الوجوه بعد حني؟  هل تسوّ
ــبابيك  الش ــرك  تكس ــوا  قال ــني  ح

املفتوحة.. 
والطرق املنحسرة على كفيك
تدعوك لرحلة أخرى من املتعة

ــب  أنابي ــي  ف ــاس  النع ــك  علي ــب  أيغل
التكوين؟ 

عند اخللق، 
ونفخ احلصص.. 

لم تطل يدك تلك األمنية.. 
عباءة امك وحدها الحت من بعيد.

حنني علي الباني

ÒÜÓñ”
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سعدي يوسف

البينة اجلديدة / علي شريف
ــد  الدكتورمهن ــاعد  املس ــتاذ  االس ــا  حديث ــدر  ص
ــزة  االجه ــكار  وابت ــراع  (اخت ــاكركتاب  ش ــل  كام
ــواع  ــني/ ان ــم وقوان ــة / مفاهي ــوم الرياض ــي عل ف
ــدة مواضيع حديثة  ــاول ع ــاب تن وامكانيات)٠الكت
عن الطرق واخلطوات في تصميم واختراع االجهزة 
ــة والية عمل االختراع اضافة الى تصنيف  الرياضي
احدث املعدات والوسائل واالجهزة املستخدمة في 
علوم الرياضة وتوضيحها باالسم العلمي والصورة 
ــن خطوات  ــد ودليل ع ــون هذا الكتاب كمرش ليك
ــتخدمة  ــل كذلك للتعرف على االجهزة املس العم
ــأل اهللا تعالى ان  ــا لعلوم الرياضة٠نس وتصنيفاته
يكون زكاة للعلم و ذو منفعة ودليل جيد للباحثني 

في صناعة وابتكار علوم الرياضة احلديثة

اِنتِصار
هيثم العوادي

؛  لها بدمائهِ دتْ ألوانُه، أكمَ ، نفِ رسمَ لوحتَه السرمديةَ
.... ملا خرجتْ عن  ــولُ ، وعلتِ الطب ــولُ ــرتِ النص فتكس

إطارِها؛ وضعتِ الكلماتِ والرؤوسَ آخرَ اللمسات.
   **********

أمن 
اكرم ياور رمضان

ــادي، وبغيضُ  ــا، هكذا نادى املن ــل، إننا وصلن قف ترج
ــبوه قيد  ــاري وضد احلزب، ومش ــةِ قال: أنتَ يس الهيئ
ــنيِ عريضني، ووجه  ــا ووقعنا بنب كف ــال، وفزعن اإلعتق
ــد وبني لكمٍ وبصاقٍ  ــاف وثقيل وفظ، فقيدونا باحلدي ج

ووعيد، أودعونا ذلك القبو اخلرافي الفريد.
   **********

قصد
جبار القريشي

ــان اخلُبث، ركبها احلمق، أحيت جرحاً  اطلقها من قيع
م صحوةُ عقٕل؛  ، أسعفتهُ ميتاً، اجتُث أشجارُ الزيتونِ

 . كان االوانُ قد فاتَ
    *********

شفافية
علي قوادري

ــا، آمن أن  ــرين عام ــوزارة قبل عش ــي ال ــذ تبوأ كرس م
ــم االحتكام  ده ــة.. عوَّ ــن العائل ــدأ م ــة تب الدميقراطي
ــبة مع األعمام  ــي قضاء املناس ــت؛ فاز رأيه ف للتصوي
ــود من احتج وهم يلجون  باألغلبية...وحده آخر العنق

بيت األخوال.

قحطان جاسم جواد
ــس جامعة  ــن رئي ــة م ــة كرمي برعاي
البصرة الدكتور سعد شاهني وعميد 
كلية الفنون اجلميلة د علي الكناني 
ــم  ــر رئيس قس ــور حيدر دش والدكت
ــون اجلميلة،  ــرح في كلية الفن املس
ــي االلكتروني  ــان الدول ــم املهرج اقي
ــا للفترة  ــي االول للموندرام االفتراض
ــهر  الش ــن  م  ١٣ ــة  لغاي  ١٠ ــن  م
ــن الفرق  ــد م ــاركة العدي اجلاري.مبش
ــدة،  ــل دوال عدي ــي متث ــرحية الت املس
ــاركة العراقية  ــى املش ــة ال باالضاف
ــرحية استجواب  املتميزة،منها مس
ــرحيةالزنانة  العربية، مس من مصر 
ــائل من  ــرحية رس ــن العراق،و مس م
العراق ومسرحيةدوري مي من تونس، 
ــعودية  ــن الس ــة م ــرحية حلظ ومس
ــر العربية.و  ــرحية دنيا من مص ومس
تشكلت جلنة التحكيم من السادة 
ــد الكرمي عبود من العراق  الدكتور عب
ــامية  س ــور  وعضويةالدكت ــا  رئيس
ــة والفنان  ــر العربي ــن مص حبيب م

ــراق  ــن الع ــاس م ــو العب ــود اب محم
ــرزاق  عبدال ــم  الدكتورهيث ــان  والفن
ــان خليفة محمد  ــراق والفن من الع
ــان.  كما  ــلطنة عم ــي من س احلراص
شكل املهرجان جلنة لتقومي العروض 
املسرحية وكانت تقدم نقودا يومية 
عن العروض املشاركة. وهي تتالف من 
الدكتور حسني علي هارف من العراق 
ــا وعضوية مجموعة من نقاد  رئيس
ــرح، وهم الدكتوراياد السالمي  املس

ــور  ــاء ان ــورة ملي ــراق  والدكت ــن الع م
ــر العربية والدكتورة  محمد من مص
ــرب والدكتورة  ــن املغ ــوس م ــل بن ام
ــراق والدكتور  ــن الع ــافرة ناجي م س
ــن  م ــي  احلمدان ــني  عبداحلس ــي  عل
ــاكر عبدالعظيم  العراق والدكتور ش
ــوار  ــراق والدكتور جمعة س ــن الع م
ــور محمد  ــراق والدكت ــن اربيل الع م
عبدالزهرة من العراق والدكتور حسن 

عبود النخيلة من العراق

د. حيدر دشرد. سعد شاهني

عبد الصاحب البطيحي
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تقارير

العيساوي : املعرب سيوفر فرص 
عمل كبرية للجانب العراقي

وفاء الفتالوي

ــي  ــدة الت ــرات اجلدي ــت التغيي جوبه
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي ــا  أجراه
ــة  اخلاص ــب  املناص ــي  ف ــي  الكاظم
ــد  ــى الصعي ــة عل ــل متباين ردود فع
ــارض ومؤيد لهذا  ــي بني مع السياس
ــي نهاية  ــن عنه ف ــراء الذي اعل اإلج
ــا املعارضون  ــث عده ــوز ٢٠٢٠، حي مت
بعيداً  للمحاصصة  انتكاسة وعودة 
ــص،  ــاءة والتخص ــس الكف ــن اس ع
ــراء ضمن  ــدون انه إج ــا رأى املؤي فيم
ــؤولية  مس ــل  ويتحم ــه  صالحيات
جناحها او اخفاقها. وكشفت وثيقة 
ــا  أجراه ــي  الت ــرات  التغيي ــمية  رس
الكاظمي، وشملت ١٥ منصباً رفيعاً 

بينهم وكالء وزارات.
ــلم  حيث قرر رئيس الوزراء -الذي تس
منصبه في ايار املاضي- تعيني غالب 
ــاً للبنك  ــاب، محافظ ــف الكت مخي
ــز رؤوف احلبوبي،  املركزي، و منهل عزي
ــاس  ــهى داود الي ــداد، وس ــاً لبغ أمين
ــة  ــة الوطني ــاً للهيئ ــار، رئيس النج
لالستثمار، وسالم جواد عبدالهادي 
ــي  ــرف العراق ــراً للمص ــي مدي  اجللب
ــب  ــمى النائ ــا س ــارة  TBI ، كم للتج
ــبق خالد  ــر الدفاع األس ــي ووزي احلال
العمليات  ــؤون  ــالً لش وكي العبيدي، 
ــي،  ــي العراق ــرات الوطن ــاز اخملاب جله
ــاوي  وكيالً جلهاز  وفالح يونس العيس
ــل الهيمص  ــي، وفيص الوطن ــن  األم
رئيساً لهيئة األوراق املالية، فيما قرر 
ــعودي، رئيساً  ــامي املس ــمية س تس
ــالء جواد  ــرة، وع ــة احلج والعم لهيئ
ــة النزاهة. وعن  ــاً  لهيئ ــد رئيس حمي
هذه التغييرات اكد النائب عن حتالف 
ــوى  ــري ان» الق ــي البدي ــون عل عراقي
السياسية سبق لها وخالل تشكيل 
احلكومة بانها أعطت الضوء األخضر 
الكاملة  ــحة  ــوزراء والفس ال لرئيس 
الختيار من يراهم مناسبني للتصدي 
ــؤوال  للكابينة احلكومية ليكون مس

عنها امام الشعب العراقي ومجلس 
ــاح او اإلخفاق». ــال النج ــواب بح الن

ــماء التي  ــري، ان» االس واضاف البدي
اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية 
ــن عدمها، فإن اخليار  البعض منها م
ــس مجلس الوزراء،  االول واالخير لرئي
ــا على اننا  ــبق لنا وأن أكدن ونحن س
ــنبقى داعمني حلكومة الكاظمي  س
ــع مطالب  ــجمة م طاملا كانت منس
الدينية  املرجعية  ــوات  ودع اجلماهير 
ــة  ــر ومكافح ــالح والتغيي ــي االص ف
ــاد».فيما قال النائب عن كتلة  الفس
ــعالن أبو اجلون،  بدر النيابية، عدي ش
ــية تفرض اخليار  ــوى السياس ان» الق
ــؤولية  مس ــل  حتم ــي  ف ــي  للكاظم
ــا للمناصب  ــي يختاره ــماء الت األس
ــب اجلماهير  ــا يلبي مطال املهمة ومب
او  ــاح  جن أي  وان  ــة  املرجعي ــوات  ودع
يتحملها  ــحة  املرش فشل لألسماء 
ــح  ــه اوض ــن جانب ــكل كامل».م بش
ــائرون، محمد  ــن ائتالف س النائب ع
ــن  ــي أعل ــات الت ــزي، ان» التعيين الغ
ــن صالحيات رئيس  ــا تعتبر ضم عنه
ــراء تغييرات  ــوزراء في اج ــس ال مجل
ــة ولكنها حتتاج  ــب احلكومي باملناص
ــة البرملان».وتعليقاً على  ــى موافق ال

ــماء املعلنة الى موافقة  حاجة األس
ــي طارق  ــال اخلبير القانون ــان ق البرمل
حرب ان» التعيينات اجلديدة ال حتتاج 
ــة البرملان كونها بالوكالة  الى موافق
ــات  ــال مئ ــابقيهم وكح ــال س كح
ــاب الدرجات اخلاصة في الدولة  اصح
ــات  وهيئ ــارين  ومستش وكالء  ــن  م
ــرات  تغيي ــن  لك ــا».  علي ــب  ومناص
ــا  العلي ــب  املناص ــي  ف ــي  الكاظم
جوبهت بانتقادات بعض الكتل ايضاً 
ــاق الوطني العراقي  ــا حلزب الوف منه
ــة والبعيدة  ــا بـ»املقيت ــذي وصفه ال

ــص»  ــاءة والتخص ــس الكف ــن اس ع
حسب تعبيره.وجاء في بيان له  نحن 
ــن انطالق  ــامٍ كامل م ــى اعتاب ع عل
ــلمي املطالب  ــعبي الس احلراك الش
ــة  بقائم ــوم  الي ــأ  نُفاج ــالح،  باإلص
ــات جديدة ترتكز الى ذات املبدأ  تعيين
ــار  ــى ان اختي ــة ال ــت، باإلضاف املقي
ــماء جاء بعيداً عن اسس  بعض االس
ــاءة والتخصص، في حتدٍ فاضح  الكف
ــات ابنائه في  ــعبنا وتضحي إلرادة ش
ــاحات التظاهر، ليكشف الستار  س
عن زيف االدعاءات والتصريحات التي 
ــاك حول االصالح  ــدر من هنا وهن تص
احلكومي املزعوم».فيما اعتبر النائب 
عن ائتالف دولة القانون كاطع الركابي 
التغيرات التي طالت الدرجات اخلاصة 
ــدأ  ــس ملب ــرة وتكري ــة كبي «انتكاس
الركابي  ــال  الطائفية».وق احملاصصة 
ــي اجراها  ــرات الت ــة التغيي ان» حزم
ــات اخلاصة  ــوزراء في الدرج ــس ال رئي
التي أصدرها بعد مرو ١٢ ساعة على 
ــة الدينية العليا جاءت  بيان املرجعي
احلزبية  ــة  ــدأ احملاصص مب ــس  لتكري
ــة  ــة انتكاس ــي مبثاب ــة وه والطائفي
ــات اجملتمعية  ــكل الفئ ــية ل سياس
ــالح، وان اجلميع كان  ــة باإلص املطالب
ــات االخيرة  ــي التعيين ــأن تأت يأمل ب

ــة». كما دعا  بعيدا عن اطر احملاصص
ــيد مقتدى  زعيم التيار الصدري الس
ــى» التبرأ  ــائرون ال ــة س ــدر، كتل الص
ــرات واال تبرئنا  ــذه التغيي ــورا من ه ف
ــب  ــلع قلع)»، حس ــع (ش ــن اجلمي م
ــن زعيم التيار  ــه. وغرد املقرب م وصف
ــي،  ــد العراق ــح محم ــدري صال الص
ــة تويتر، قائال  ــى التغييرات مبنص عل
ــاب املنا وعدنا للمحاصصة،  إنه «خ
ــدين، وعدنا  ــم الفاس ــا لتحك وعدن
إلضعاف البلد، واملؤسسات اخلدمية 
ــة»، متابعاً «اكرر  ــة واحلكومي واالمني
ــم تتم  ــاف «ان ل ــا». وأض ــاب املن خ
ــك  ــاء تل ــدين والغ ــة الفاس محاكم
احملاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي 
ــيء ولن نركع اال هللا». اما رد اجلانب  ش
الكردي على تغييرات الكاظمي فجاء 
ــية  السياس الكتل  ــع  مفاجئاً جلمي
ــح  والذي اعلن فيه ان» الكاظمي رش
ــرره». ــرم ما يق ــن نحت ــماء ونح االس

ــزب الدميقراطي  وقال القيادي في احل
ــدالوي:  املن ــي  صبح ــتاني،  الكردس
ــى  ــت ال ــة انيط ــات اخلاص ان» الدرج
ــيح  الكاظمي باعتباره املكلف بترش
ــم  ــس لديه ــرد لي ــماء، وان الك األس
ــوع املناصب، وما  ــكلة في موض مش
ــون هناك  ــدر االمكان ان يك يهمنا ق

ــائل اخلالفية،  ــل املس ــق على ح تواف
ــا بقدر  ــب ليس هدفن ــي املنص بالتال
ــون  املراقب ــة».   خدم ــدمي  تق ــو  ماه
ــم  له كان  ــي  السياس ــهد  للمش
ــرات  التغيي ــة  بقائم ــة  خاص ــة  رؤي
ــدوا» حاجة الدولة  ــة، حيث اك االداري
ــدة». واوضح  ــوه جدي ــاء ووج ــى دم ال
ــري ان»  ــي واثق اجلاب ــل السياس احملل
ــخ دماء  ــاج الى ض ــة دائما حتت الدول
ــة  متخصص ــدة  جدي ــخصيات  وش
ــن املؤكد  ــة اإلصالح، وم ــع عملي تنف
ــارع العراقي يطالب احلكومة  ان الش
ــي الدولة  ــن اإلصالحات ف بالكثير م
ــيما مع وجود خلل في  العراقية الس
ــة إدارة الدولة واخلدمات وحتى  طبيع
ــي».كما دعا  ــل السياس ــي التعام ف
ــي عباس  ــأن السياس ــب للش املراق
ــد  ــبة من أفس ــوري الى» محاس اجلب
ــره وعدم  ــة قبل تغيي ــي دوائر الدول ف
ــاب»، مبينا ان»  ــه يفلت من العق ترك
املؤسسات التي مت تغيير األوجه فيها 
حتتوي ايضاً على أوجه فساد ويفترض 
محاسبة من أفسدوا في هذه الدوائر 
ــؤول على رأس الدائرة». ومتابعة املس
ــول  ــرؤى ح ــارب ال ــم تض ــي خض وف
التغييرات اخلاصة أصدر رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، بياناً توضيحياً 

ــة من  ــراءه سلس ــه الى اج ــار في أش
املتغيرات الضرورية في بعض املواقع 
اإلدارية الهامة في مؤسسات الدولة. 
ردود  ــوة  اخلط ــذه  ه ــت  واجه ــا  وإنه
ــن القوى  ــة، بعضها م ــل مختلف فع
ــا  ــت رفضه ــي أعلن ــية الت السياس
احملاصصة بكل أشكالها، والتي متثل 
ــعبي  ــاً ملوقف ش ــك انعكاس بال ش
ــن بناء الدولة.وقال الكاظمي،  ثابت م
في بيانه، ان هذه التغييرات الضرورية 
ــياق إداري  ــع س ــجمة م جاءت منس
وقانوني فرضته نهاية املدد القانونية 
الرسمية لبعض املسؤولني بل وجتاوز 
ــرات  ــقوفها لفت ــن س ــدد ع ــك امل تل
ــأت إلحداث  ــة، وإن اإلجراء لم ي طويل
ــات». ــة في املؤسس ــرات كيفي تغيي
وبني انه «وعلى هذا األساس مت اختيار 
ــماء املطروحة من داخل  معظم األس
ــها، أو من اخملتصني  املؤسسات نفس
ــع األخذ في  ــاالت معيّنة، م ــي مج ف
ــرة،  واخلب ــة  النزاه ــل  ــبان عام احلس
ــن، الفتا الى ان  ــان التوازن الوط وضم
ــية  ــض الكتل السياس ــف بع مواق
ــب أن  ــة يج ــوع احملاصص ــن موض م
ــددة حول هذه  ــرن مبعلومات مح تقت
ــوف نتعامل  احملاصصة املزعومة وس
ــات بجدية ونتحقق  مع هذه املعلوم
منها ضمن السياقات املعمول بها».
وتسائل «إذا كانت القوى السياسية 
قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات 
ــل فيها ولم تؤثر  وهي فعالً لم تتدخ
ــف تتهم بأن التغييرات  عليها ، فكي

اعتمدت على احملاصصة احلزبية؟.
 ومتنى الكاظمي في ختام البيان، على 
ــؤولية الوطنية  اجلميع من واقع املس
ــياقات  وس ــق  احلقائ ــع  م ــي  التعاط
الدولة، وأهم مصاديقها أن املتغيرات 
ــار  ــت من خالل املس ــار اليها مت املش
ــيط عمل  الطبيعي والضروري لتنش
الدولة وتفعيل دورها خلدمة تطلعات 
شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع 

آلليات احملاصصة احلزبية.

ــعودية في متوز  ــق العراق والس اتف
ــة  اجلمركي ــات  اآللي ــى  عل  ،٢٠١٩
ــا في منفذ  ــيتم اعتماده التي س
عرعر احلدودي، خالل إجراء التبادل 
التجاري بني البلدين.وعزت الهيئة 
ــارك، إن التأخير في  ــة للكم العام
ــراض التجارية  ــاح املعبر لألغ افتت
يعد الى عدم استكمال اإلجراءات 
ــرر أن يفتتح  ــة.وكان من املق الفني
ــادل  للتب ــدودي  احل ــر  عرع ــر  معب
التجاري، في تشرين األول املاضي، 
ــت  ــاح تأجل ــة االفتت ــن عملي لك
ــة  ــت املتحدث ــن مرة.وقال ــر م ألكث
ــد اهللا،  ــة غفران عب ــم الهيئ باس
ــي، إن «التأخير  في تصريح صحف
ــر يتعلق بأنظمة  في افتتاح املعب
ــاري، وتهيئة األماكن  التبادل التج
ــات وأبنية  ــة مبواقف املركب اخلاص
جديدة، ومساحات كافية بحركة 
ــة  االداري ــدود  احل ــن  ــارة ضم التج
أن  ــؤولة،  املس ــت  للمنفذ».وأضح
ــد افتتاح منفذ  «التأخير في موع
ــام احلركة االقتصادية في  عرعر أم
ــيا، وإمنا يتعلق  البالد ليس سياس
ــتكمالها  ــراءات الواجب اس باإلج
ــذ». ــي املنف ــراق ف ــرف الع ــن ط م

ــة  ــذ احلدودي ــأة املناف ــت هي وأعلن
مناقشة طلب هيئة احلج والعمرة 
ــي في  ــد دائم ــم تواج ــون له ليك
ــراف  ــدودي لإلش ــر احل ــذ عرع منف
ــمه  على تفويج احلجاج في موس

ــياقات  بالس العمل  واتفقت على 
ــابقة بتخصيص أماكن عمل  الس
ــة وتخصص  ــة تكون مؤقت للهيئ
لهم في موسم احلج واخالءه بعد 
ــام مهامهم في املنفذ احلدودي. امت

ــري  ــذ ب ــراق أي منف ــك الع وال ميتل
يربطه مع دخول اخلليج باستثناء 
ــذ عرعر، إذ يحدو التجار األمل  منف
ــهم افتتاحه في تنشيط  بأن يس
احلركة االقتصادية بني العراق ودول 
ــال عضو جلنة اإلقتصاد  اخلليج.وق
ــل  فيص ــة،  النيابي ــتثمار  واإلس
العيساوي، إن «افتتاح معبر عرعر 
ــيكون ذا تأثير  للتبادل التجاري س
ــراق». ــى الع ــر عل ــادي كبي اقتص

ــح صحفي: «اذ  ــاف في تصري وأض
ــل على  ــم احلاص ــيقلص الزخ س
ــواء  ــر األخرى في العراق، س املعاب
اجلنوبية أو الشمالية، وسينشط 
ــة االقتصادية والتجارية بني  احلرك

ــراق واخلليج». ــر األحمر والع البح
ــر  «املعب أن  ــاوي  العيس ــح  وأوض
سيوفر فرص عمل كبيرة للجانب 
ــا أن عليه أن يتفق  العراقي»، مبين
ــلع والبضائع  ــبقا حول «الس مس

الواجب على العراق تصديرها إلى 
السعودية أو دول اخلليج االخرى».

ــة قد  ــلطات العراقي ــت الس وكان
ــي على  ــوز املاض ــي مت ــت ف اقترح
ــمات  ــعودي، إلغاء س اجلانب الس
الدخول (الفيزا) لرجال األعمال بني 
ــن اإلجراءات اخلاصة  البلدين، ضم
بتسهيل عمليات التبادل التجاري.

ويرى اخلبير االقتصادي واملالي، عبد 
احلسني املنذري،، أن «افتتاح معبر 
ــيمتص الضغط احلاصل  عرعر س
ــي الدول  ــن باق ــتيراد م على االس

بضمنها املعابر مع إيران».

وذكر في تصريح صحفي أن «معبر 
ــا للرقابة  ــيكون خاضع ــر س عرع
ــة  للحكوم ــة  واألمني ــة  اإلداري
ــر  ــي املعاب ــالف باق ــة، بخ االحتادي
ــة اآلن عمليات  التي بدأت احلكوم

ــا». عليه ــيطرة  الس ــتعادة  اس
ــري رئيس  ــرر أن يج ــن املق وكان م
ــى الكاظمي، زيارة  الوزراء مصطف
ــعودية ، لكنها  ــمية إلى الس رس
ــمى بسبب  تأجلت ألجل غير مس
ــعودي إلى طارئ  تعرض امللك الس
ــي آنذاك.ووصل وزير اخلارجية  صح
ــان،  ــن فرح ــل ب ــعودية فيص الس
ــداد قبيل الزيارة  الى العاصمة بغ
ــة للكاظمي الى  ــة املؤجل املرتقب
ــاً مع زيارة بن فرحان  الرياض.وتزامن
ــط، خالد بتال،  أعلن وزير التخطي
ــع اتفاقيات بني  ــرب توقي اليوم، ق

ــال  بت ــعودية.وقال  والس ــراق  الع
االول  ــاع  االجتم ــه  ترؤس ــالل  خ
ــة  والتجاري ــة  االقتصادي ــة  للجن
ــتثمارية والتنموية واالغاثة،  واالس
ــيقي  التنس ــن اجمللس  املنبثقة ع
العراقي- السعودي ان «زيارة الوفد 
العراقي الى الرياض، متخضت عن 
ــن مذكرات التفاهم،  توقيع عدد م
ــيطرة  في مجاالت التقييس والس
ــة من  ــل مجموع ــة، ومتوي النوعي
ــعودي  ــن القرض الس ــاريع م املش
امليسر للعراق والبالغ مليار دوالر».
ــعودية العالقات  ــتأنفت الس واس
ــي  ف ــراق  الع ــع  م ــية  الدبلوماس
ــد ٢٥ عاما  ــون األول ٢٠١٥، بع كان
ــزو النظام  ــن انقطاعها جراء غ م
ــابق للكويت عام ١٩٩٠.وبعد  الس
ــدأت العالقات  ــن التوتر ب ــود م عق
ــارة لبغداد في  ــن، عقب زي تتحس
ــر  ــا وزي ــام به ــباط ٢٠١٧، ق ٢٥ ش
ــذاك، عادل  ــعودي آن اخلارجية الس
ــذه أول مرة يصل  ــت ه اجلبير.وكان
ــع  رفي ــعودي  س ــؤول  مس ــا  فيه
العراقية  العاصمة  إلى  ــتوى  املس
ــد الطريق  ــذ ١٩٩٠، وهو ما مه من

ملزيد من الزيارات املتبادلة.

غفران عبد اهللا : التأخري َّـ افتتاح اِّـعرب يتعلق بأنظمة التبادل التجاري، 
وتهيئة األماكن الخاصة بمواقف اِّـركبات وأبنية جديدة

8

عرعر.. أكثر من مجرد منفذ بين العراق والسعودية

عمار املسعودي

توقع مسؤولون عراقيون بأن تشهد احلركة االقتصادية بني بغداد ودول اخلليج، نشاطا، 
وحركة  التجاري  التبادل  أمام  والسعودية  العراق  بني  احلدودي  عرعر  افتتاح معبر  بعد 
األفراد.واملعبر، هو املنفذ الوحيد للعراق مع السعودية وخصص طيلة السنوات املاضية 

لنقل احلجاج العراقيني فقط، ولم يسمح عبره بنقل البضائع أو سفر األشخاص.

NO.3495.TUE.22.SEP .2020 العدد (٣٤٩٥) الثالثاء ٩/٢٢/ ٢٠٢٠ 

تغييرات الكاظمي.. عاصفة إدارية وبراءة ذمة للمحاصصة

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، كتلة سائرون اىل» التربأ فورا من هذه 
التغيريات واال تربئنا من اجلميع (شلع قلع)»، حسب وصفه

اخلبري القانوين طارق حرب ان» التعيينات اجلديدة ال حتتاج اىل موافقة الربملان 
كوهنا بالوكالة كحال سابقيهم وكحال مئات اصحاب الدرجات اخلاصة يف الدولة



9إعالنات
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 (١٦٩٦ َّـ ٢٠٢٠/٩/٩) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس    تس
مشروع  ((االعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع اعداد التصاميم وتجهيز وتنفيذ مقرات قواطع الصيانة َّـ اِّـركز واالقضية والنواحي ( 

حي الحسني , اِّـعقل , الرباط , اِّـوفقية , العشار (١,٢,٣) القبلة , الجمهورية , النشوة  ))   
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(١,٢٢٨,١٤٥,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان وثمانية وعشرون  مليون  ومائة وخمسة واربعون الف 

دينار عراقي
 - ضمن  خطة تنمية األقاليم اِّـستمرة  لعام ٢٠١٩ 

 - مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم ) .
-تبويب اِّـشروع (١٢,١,٥,٤,١,٤٧,٢)

-موقع اِّـشروع ( عام )
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /كهرباء –كيمياوي –ميكانيك  وان تكون الهوية نافذة .

ــا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
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:
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (١٢٢,٨١٥,٠٠٠) مائة واثنان 
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او  ــة عشر  الف دينار عراقي على شكل كش ــرون  مليون وثمانمائة وخمس وعش

كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة.
ــني َّـ  العنوان جمهورية العراق/ ــاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغب ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) 

مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/٢٣
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل  ــم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقدي •تلتزم الش

كافة التبعات القانونية 
ــروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او التي قد  ــركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـش •تلتزم الش

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

ــرة  ــاعة العاش ــوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠   الس ــان الفتح واالحالة َّـ ي ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً- س خامس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٠/٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــاً -يجب تس سادس
ــيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠٢٠/١٠/٧ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر  مليون ومائتان واثنان وثمانون   ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٢,٢٨٢,٠٠٠ ) اثنى عش س
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  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

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

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة  ــدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقديم تعهد قانوني مص ــرا -تلتزم الش عاش

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

اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ثالثة عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 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 
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش ــادس  عش الس

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(االعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع اعداد التصاميم وتجهيز وتنفيذ مقرات قواطع الصيانة َّـ اِّـركز واالقضية 

والنواحي ( حي الحسني , اِّـعقل , الرباط , اِّـوفقية , العشار (١,٢,٣) القبلة , الجمهورية , النشوة)
مناقصة (١/ مجاري /٢٠٢٠ )

NO.3495.TUE.22.SEP.2020 العدد (٣٤٩٥) الثالثاء ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠

العراق حيقق االكتفاء من ٢٦ منتجاً زراعياً وحيوانياً ويمنع استريادها
بغداد / البينة الجديدة  

ــاً زراعياً  ــاء الذاتي من ٢٦ منتج ــراق االكتف حقق الع
ــتيرادها.وأعلنت وزارة الزراعة  ــرر منع اس وحيوانيا وق
ــخة منه «منع  ــان تلقت {البينة اجلديدة } نس في بي
ــتيراد (٢١) منتج ومحصول زراعي نباتي وحيواني  اس
ــواق  من كافة املنافذ احلدودية نظرا لوفرتها في االس
ــا  ــي وضعته ــة الت ــة الزراعي ــا للروزنام ــة ووفق احمللي
ــارة الى كتاب الوزارة  ــاف البيان انه «وإش الوزارة».وأض
وقراري جلنة الشؤون االقتصادية فأن قائمة املنتجات 

ــمل  ــتيراد تش ــة املمنوعة من االس ــة النباتي الزراعي
ــط، اجلزر، النبق،  ــان، اللهانة، القرنابي {اخليار، الباذجن
ــل، التمور،  ــجر، الفلف ــس، الثوم، الش ــا، اخل البطاط
ــل، والباقالء  ــوندر، العس ــلغم، الش الطماطة، الش
اخلضراء}، فيما تتضمن املنتجات احليوانية املمنوعة 
ــدة، الدجاج احلي،  ــن {بيض املائ ــتيراد كل م من االس
ــماك البحرية والنهرية  الدجاج اجملزور الكامل، واالس
ــى، ان «قرار املنع  ــدة واملبردة}».وأكدت الزراعة عل اجملم
ــؤون  ــي قراري جلنة الش ــتنادا الى ما جاء ف ــي اس يأت

ــلع  ــت على {منع دخول الس ــي نص ــة والت االقتصادي
ــة الزراعية من جميع  ــق الروزنام ــمولة باملنع وف املش
املنافذ احلدودية بانواعها كافة بغض النظر عن تاريخ 
ــتيراد من عدمه وعلى وزارة الزراعة  نفاذية اجازة االس
ــن يوم التنفيذ، ومنح  ــبوع م االعالن عن ذلك قبل اس
ــتوردين  ــاب املنع للمس ــد اصدار كت ــدة ١٠ أيام بع م
ــبقة والذين قاموا بادخال  احلاصلني على موافقة مس
ــت الكافي  ــك ملنحهم الوق ــالية وذل ــزء من االرس ج

الستكمال ما تبقى من االرسالية}».

وزير التخطيط: كورونا رفع الفقر يف العراق اىل أكثر من ٣١%
بغداد / البينة الجديدة  

ــم، االثنني،  ــال النج ــر التخطيط خالد بت ــد وزي أك
ــراق الى أكثر  ــع الفقر في الع ــروس كورونا رف ان في
ــا خالل  ــة القاه ــي كلم ــم، ف ــال النج ــن ٣١٪.وق م
ـــ (٣٥) ملؤمتر  ــدورة ال ــات ال ــي اجتماع ــاركته ف مش
ــرق األدنى  ــة األغذية والزراعة االقليمي للش منظم
ــي ٢١ و٢٢ أيلول اجلاري ان  ــد «افتراضيا» يوم املنعق
ــببت بزيادة  ــة كوفيد ١٩ واألزمة املالية، تس «جائح
ــدالت الفقر في العراق إلى اكثر من ٣١٪»، مبيناً  مع
ــة في اجملتمع كانت األكثر تأثرا  ان «الشرائح الهش
ــف الكثير من  ــة نتيجة توق ــن هذه األزم وتضررا م

ــاع اخلاص».وأضاف  ــيما اعمال القط االعمال، الس
ــل الظروف  ــي ظ ــل ف ــة تعم ــة العراقي ان «احلكوم
ــات واخلطط املمكنة  الصعبة، على وضع السياس
ــة الراهنة،  ــات الناجمة عن األزم ــة التحدي ملواجه
ــى االقتصاد واجملتمع»،  ــلبية عل لتقليل اثارها الس
موضحاً ان «وزارة التخطيط بدأت العمل على اعادة 
ــارات خطة التنمية الوطنية اخلمسية  النظر مبس
ــتدامة  ــة الوطنية للتنمية املس ٢٠١٨-٢٠٢٢، والرؤي
ــجم وطبيعة التحديات وتداعياتها  ٢٠٣٠، مبا ينس
ــة، تولي  ــة العراقي ــتقبلية».وبني ان «احلكوم املس
اهتماما استثنائيا للقطاع اخلاص، من اجل متكينه 

ــراكة احلقيقية مع القطاع العام، في  وحتقيق الش
ــاملة، ونؤمن بأهمية  ــتراتيجية وطنية ش إطار اس
دور منظمات اجملتمع املدني في دعم جهود احلكومة 
ــتقبلية». وجملتمع ملواجهة التحديات الراهنة واملس

ــة  ــتراتيجية الوطني ــا االس ــر «اطلقن ــع الوزي وتاب
ــي تتضمن مجموعة  ــر في العراق، الت خلفض الفق
من السياسات والبرامج واملشاريع لتحسني حياة 
ــكن  ــاالت الصحة والتعليم والس الفقراء في مج
ــاركة في املؤمتر  والدخل والغذاء»، داعياً الدول املش
إلى «العمل اجلاد من اجل حتقيق التكامل االقتصادي 

والزراعي فيما بينها لتأمني الغداء لشعوبها».

إيران حتافظ عىل حصتها التصديرية بالسوق العراقية
وكاالت / البينة الجديدة 

ــة  ــس ادارة الغرف ــو مجل ــن عض أعل
التجارية االيرانية العراقية املشتركة، 
أن ورغم املشاكل حافظت ايران على 

حصتها التصديرية بنسبة ٢٢ باملئة 
ــة، وأن الصادرات  ــوق العراقي في الس
وبعد اعادة فتح املعابر ستشهد زيادة 
ــيني في  ــد حس ــار حمي حتمية.وأش

ــس االثنني، «لقرار  تصريح صحفي ام
ــد ٢٩ منتجيا زراعيا  ــع العراق توري من
ــع مرحلي  ــرار املن ــا أن ق ــا، مبيّن ايراني
ــة تصدره  ــع واحلكومة العراقي الطاب

ــيما  ــب ظروف االنتاج احمللي س بحس
باجملال الزراعي».واستدرك أن «قرار املنع 
اليسري في كمارك كردستان العراق، 
ــهور  ــات الش ــى أن احصائي ــا ال الفت

ــى ٢٠  آب  ــرة ٢٠ آذار حت ــة (فت اخلمس
٢٠٢٠) تشير الى أن وضعية الصادرات 
لهذا البلد جيدة ومن املتوقع حتسنها 

حتى ٢٠ آذار ٢٠٢١».

بغداد / البينة الجديدة
فـي ضوء توجيهات وزير الصناعة واملعادن السيد 
ــة قطاعات  ــاز : بدعم كاف ــل عزيـز اخلبـ : منهـ
ــة ورفدها مبا حتتاجه  ــة ومنها قطاع الزراع الدول
ــاركـت وزارة الصناعة  ــوزارة | ش ــن منتجات ال م
ــي للوزارة  ــار العلم ــور املستش ــادن وبحض واملع
السيد : عمـار عبـد اهللا حمـد : ومستشار الوزارة 
لشؤون التنمية الدكتور : حسيـن محمـد علـي 
: في جلسة هيئة املستشارين والتي عقدت في 
ــار  ــة مستش األمانة العامة جمللس الوزراء برئاس
ــؤون الصناعة والقطاع اخلاص  رئيس الوزراء لش

ــار رئيس  ــودي عبـاس : ومستش ــور : حمـ الدكت
الوزراء لشؤون الزراعة وممثل عن املبادرة الزراعية 
وعدد من السادة املدراء العامني في شركات وزارة 
ــة للقطاع الزراعـي.وتضمنـت  الصناعة الداعم
ــة عمل حول منظومات الري  ــة عقد ورش اجللس
ــرى خاللها تقدمي ورقة عمل  بالرش والتنقيط ج
ــتماع  من وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية واإلس
ــتثمرين  ــادة املس إلى مالحظات ومقترحات الس
ــات  التوصي ــة  ومناقش ــاص  اخل ــاع  القط ــن  م
ــات من قبل كافة األطراف وكانت احملاور  واملقترح
ــة الوطنية  ــم الصناع ــة دع ــية للورش الرئيس

ــتخدام  ــيع إس ــري احلديثة وتوس ــات ال ملنظوم
املنظومات وتسهيل احلصول عليها وزج خريجي 
ــدارس واملعاهد والكليات الزراعية في التوجه  امل
ــتثمار  ــجيع االس ــل الزراعي مع تش ــو العم نح
ــض  الصناعيـة.ومتخـ ــة  الزراعي ــة  العملي ــي  ف
ــا تأهيل  ــن املقترحات منه ــدد م ــة ع عن الورش
الشركات احلكومية املنتجة للمنظومات ومنح 
ــتثمار في البنى التحتية  ــتثمرين فرص اس املس
ــهيل منح  ــركات احلكومية مع تس لبعض الش
ــذه اخلطوط  ــة ه ــتثمرين إلقام ــروض للمس الق
اإلنتاجية إضافة إلى دعم أسعار املنظومات من 

قبل احلكومة ومنح القروض امليسرة لشراء هذه 
املنظومات للفالحني واملزارعني فضالً عن تسهيل 
تعاقد اخلريجني على مساحات زراعية واشتراط 
ــتخدام منظومات الري احلديث وكذلك فتح  إس
ــع منظومات الري  ــتثمار لتصني الباب أمام االس
بالرش احلديث وشمول املستثمرين من املتعاقدين 
ــرة من  ــة بالقروض امليس ــي الزراعي ــى األراض عل
البنك املركزي شريطة إستخدام منظومات الري 
احلديثـة.هـذا ومن املؤمل عقد إجتماع الحق في 
ــارين إلقرار  ــي هيئة املستش ــبوع القادم ف األس

التوصيات ومناقشة املقترحات اجلديـدة.

وزارة الصناعـة واملعـادن تشـارك فـي جلسـة هيئـة املستشاريـن وورشـة العمـل حـول منظومـات الـري بالـرش والتنقيـط

هبوط أسعار النفط بعد 
ارتفاعها األسبوع املايض

وكاالت / البينة الجديدة 
تراجعت أسعار عقود خام برنت ألقرب استحقاق، امس 
االثنني، بنسبة ٠٫٨ في املائة لتتداول عند ٤٢٫٨ دوالر للبرميل.

 WTI الوسيط  تكساس  غرب  خام  أسعار  تراجعت  كما 
(األمريكي) ألقرب إستحقاق، بنحو ٠٫٩ في املائة ليتداول 
عند ٤١ دوالر للبرميل.موجة االرتفاعات األخيرة مدفوعة 
لالقتصادات  التدريجي  الفتح  بدء  مع  الطلب  بتحسن 
إضافة  «كورونا»،  مواجهة  قيود  وتخفيف  العالم  حول 
من  طوعية  تخفيضات  إعالن  مع  املعروض  تقلص  إلى 

السعودية مبقدار مليون برميل يوميا.



إعالنات

العدد:١٤٥٠
التاريخ: ٦/٩/٢٠٢٠

اِّـهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط

رئيس لجنة البيع واإليجار

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 ( ٧٨٥ َّـ ٢٠٢٠/٢/٢٥) . 
ــم  ــربة لتقدي ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــي العط ــوة مقدم ــة ) دع ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة لتنفيذ مشروع (تجهيز سبورات ِّـديرية تربية البصرة)
- وبكلفة  تخمينية قدرها ٤٩٧,٠٠,٠٠٠٠ اربعمائة وسبعة وتسعون  مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج ايرادات اِّـنافذ الحدودية  لسنة ٢٠١٨  .     - تبويب اِّـشروع ١٠٥,١١,٨,١,٤٧
 - مدة التنفيذ ( ٩٠  يوم ) .          - موقع اِّـشروع ( اِّـركز  )            

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة    والصنف /  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   
ــي حددتها تعليمات تنفيذ العقود  ــية الوطنية الت 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  /  ــوا على معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس 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:
ــغ اليقل قدره عن (٩٩,٤٠٠,٠٠٠)  ــيولة نقدية بمبل ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س متطلبات الس
تسعة وتسعون مليون واربعمائة 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 .
ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان جمهورية  رابعاً- يمكن ش
ــعبة  بيع الوثائق القياسية ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد   ــم العقود الحكومية/ ش العراق/محافظة البصرة/قس
ــاء  اِّـصـــادف  ــن يــــوم االربع ــارا مــــ ــي اعتبــــ ــار عراقـــ ــف دينــــ ــة الــــ ــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــ قـــ

.  ٢٠٢٠/٩/٢٣
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة 

يتحمل كافة التبعات القانونية 
ــروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات  ــركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـش •تلتزم الش
او التي قد تحصل َّـ اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع 

.
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــاعة  ــوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠   الس ــان الفتح واالحالة َّـ ي ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لج ــاً- س خامس
العاشرة صباحاً

ــب  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٠/٧ الس ــاءات َّـ أو قبل ي ــليم العط ــاً -يجب تس سادس
ــيتم فتح  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س 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 االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٠/٧ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٤,٩٧٠,٠٠٠ ) اربعة مليون وتسعمائة وسبعون  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 ــات العطاء التي توكد اس ــة بيان َّـ ورق

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  - 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 اثنى عش
العطلة .

ــب  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ثالث عش
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

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (١/تربية/٢٠٢٠) 
مشروع (تجهيز سبورات ِّـديرية تربية البصرة)

NO.3495.TUE.22.SEP.2020 العدد (٣٤٩٥) الثالثاء ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠

فقدان وثيقة مدرسية

فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية وبأسم (محمد هاشم عباس) والصادرة من اِّـديرية 
العامة لرتبية بغداد الرصافة / الثانية / قسم االمتحانات واِّـرقمة (١٠٨) َّـ 

٢٠١٣/٣/١٣ فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.
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وزارة النقل 
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

لجنة بيع والتأجري اِّـركزية
م / نشر إعالن

تعلن الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء اِّـزايدة العلنية وفق قانون 
بيع وتأجري اموال الدولة اِّـرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ النافذ لتأجري العقار اِّـدرج تفاصيله ادناه والعائد لشركتنا 
والتي ستجري اِّـزايدة عليه َّـ محطة بغداداِّـركزية َّـ اليوم (٣٠) من اليوم التالي لنشر االعالن َّـ الصحيفة 
َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا واذا وافق يوم اِّـزايدة عطلة رسمية فتكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه من الدوام 
التأمينات  اِّـعينني مستصحبني معهم  واِّـكان  الزمان  الحضور َّـ  اِّـزايدة  باالشرتاك َّـ  الراغبني  الرسمي فعلى 
القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة بصك مصدق معنون المر الشركة العامة للسكك الحديد او نقدا على 
براءة ذمة ضريبية وجلب  اِّـزايد استقدام  اِّـزايدة وعلى  الذي ترسو عليه  بالسعر  التأمينات  باقي  ان تستكمل 
االصلية  التموزينية  والبطاقة  السكن  وبطاقة  الجنسية  وشهادة  اِّـدنية  االحوال  (هوية  اِّـطلوبة  اِّـستمسكات 
ويتم  السنوي  االيجار  قيمة  من  البالغة ٢٪  والخدمة  االعالن  اجور  اِّـزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  واِّـصورة) 
تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع على العقار قبل موعد اِّـزايدة 
ناكال  يعترب  وبعكسه  اِّـصادقة  تاريخ   من  يوم   (٣٠) خالل  االيجار  بدل  تسديد  اِّـزايدة  عليه  ترسو  من  وعلى 
ويتحمل جميع االجراءات القانونية اِّـرتتبة عليه وعلى من ترسو عليه اِّـزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات 

/ َّـ مقر الشركة لغرض تبليغه باالحالة القطعية.
اِّـدير العام 
للشركة العامة للسكك الحديد العراقية

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٠/١٢٧٢
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢١

اُّـ / اِّـنفذ عليه / اياد حسني حياوي
مؤقت  او  دائم  موطن  لك  وليس  االقامه  محل  مجهول  انك  اختصاص  ذات  جهه  من  اِّـديرية  لهذة  تحقق  لقد 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ الكوت  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك 

وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٩٣/٥ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية  

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/
اِّـساحة/   

اِّـشتمالت/ صالة واستقبال و ثالثة غرف نوم وهول وصالة وهول 
ــات َّـ الطابق الثاني  ــوم وصحي ــات وثالثة غرف ن ــي وصحي داخل

علما ان البناء من الدرجة االوُّـ موقع العقار على نهر دجله 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ صاحب العقار
ــالث مائة مليون  ــار وث ــع / ١٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ملي ــدار اِّـبي مق

دينار
ــط االوُّـ    باِّـزايدة  ــاري َّـ واس ــجيل العق ــرة التس ــتبيع دائ س
ــن هودي  ــد للرهني  (سوس ــوف اعاله العائ ــار اِّـوص ــة للعق العلني
ــج التجاري)  ــرف الخلي ــن اِّـرتهن (مص ــب الدائ ــاس) لقاء طل عب
ــون   مليون دينار  ــته مائة وخمس البالغ (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) س
ــرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠يوما)  فعلى الراغب َّـ االش
ــتصحبني  ــر هذا االعالن مس اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله بصرفية ال تقبل عن ١٠٪ 
ــالث مائة  ــدرة (١٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وث ــة اِّـق ــن القيم م
ــاعة (١٢) ضهرا من  ــتجري َّـ الس ــون  دينار  وان اِّـزايدة س ملي

اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ٩٨/٤٥١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ السراي

الجنس/ ارض العمارة  مع بنائها  
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢,١٤,٦٥م٢
ــتمالت/ محلني ودار فوق يتكون من غرفتني نوم و مطبخ و  اِّـش

صالة وهول والطابق العلوي غرفه وبيتونه َّـ الطابق الثالث

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / 

ــط االوُّـ    باِّـزايدة  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــني  (عمران عباس  ــار اِّـوصوف اعاله العائد للره ــة للعق العلني
ــج التجاري)  ــن اِّـرتهن (مصرف الخلي ــاء طلب الدائ ــران )لق عم
ــون  ــون  ملي ــته وخمس ــة وس ــغ (١٥٦,٠٠٠,٠٠٠) مائ البال
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك مراجعة ه ــار فعلى الراغب َّـ االش دين
ــر هذا االعالن  ــارا من اليوم التالي لتاريخ النش (٣٠يوما) اعتب
ــتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله بصرفية ال  مس
ــل عن ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة (٣٢٥,٥٠٠,٠٠٠) ثالثة  تقب
ــمائة الف وان  ــار  وخمس ــرون مليون  دين ــة وعش مائة وخمس

اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٣٤/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٩ الهورة 

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٣,٣٤ اولك
ــوم ومطبخ  ــني ن ــي وغرفت ــول داخل ــة وه ــتمالت/ صال اِّـش

وصحيات َّـ الطابق االول والطابق العلوي بيتونه فقط

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ 
مقدار اِّـبيع / 

ــتبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ    باِّـزايدة  س
ــواق طالب  ــة للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (اش العلني
ــج التجاري)  ــن (مصرف الخلي ــاء طلب الدائن اِّـرته عبود)لق
ــون دينار  ــتون  ملي ــان وس ــغ (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائت البال
ــرة خالل  ــذه الدائ ــة ه ــرتاك مراجع ــب َّـ االش ــى الراغ فعل
(٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر هذا االعالن 
ــتصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله بصرفية  مس
ــن القيمة اِّـقدرة (٢٨٢٥٠٠٠٠٠٠)  ال تقبل عن ١٠٪ م
ــتجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من  مليار دينار وان اِّـزايدة س

اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٥٩٦/٥ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ركن الدار مع بنائها  
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/   ٢٠٠ م٢
اِّـشتمالت/ طارمة امامية ومطبخ وهول داخلي وصالة وغرفتني 

نوم وصحيات وغرفتني نوم وصحيات َّـ الطابق العلوي

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ لصاحب العقار

ــر مليون  ــته عش ــع / ١١٦,٠٠٠,٠٠٠ مائة وس ــدار اِّـبي مق
دينار

ــط االوُّـ    باِّـزايدة  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
ــادي علي  ــد للرهني  (ه ــاله العائ ــوف اع ــار اِّـوص ــة للعق العلني
ــج التجاري)  ــن (مصرف الخلي ــب الدائن اِّـرته ــاء طل عبادي)لق
ــون  مليون دينار فعلى  ــغ (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثالث البال
ــالل (٣٠يوما)  ــذه الدائرة خ ــرتاك مراجعة ه ــب َّـ االش الراغ
ــر هذا االعالن مستصحبني  اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش
ــة ال تقبل عن  ــة او كفاله بصرفي ــات قانونية نقدي ــم تأمين معه
ــدرة (١١٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون  دينار   ــة اِّـق ــن القيم ١٠٪ م

وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ٤١٠١/٢ 

اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٢٩ داموك 
الجنس/ ارض الدار مع بنائها  

النوع/ ملك صرف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/   ٢١٠ م٢
ــي وصالة  ــول داخل ــخ وه ــة ومطب ــة امامي ــتمالت/ طارم اِّـش
ــلح  وغرفتني نوم وصحيات الطابق العلوي وغرفتني نوم بناء مس

بالكونكريت 
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ لصاحب العقار

مقدار اِّـبيع / ٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تسعة وتسعون مليون دينار
ــط االوُّـ    باِّـزايدة  ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
العلنية للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (علي وسمري ابناء 
ــن (مصرف الخليج  ــب الدائن اِّـرته ــاده جلود)لقاء طل عبد الس
ــغ (٩٧,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب  التجاري) البال
ــا) اعتبارا  ــرة خالل (٣٠يوم ــة هذه الدائ ــرتاك مراجع َّـ االش
ــتصحبني معهم  ــر هذا االعالن مس من اليوم التالي لتاريخ النش
ــات قانونية نقدية او كفاله بصرفية ال تقبل عن ١٠٪ من  تأمين
ــار  وان اِّـزايدة  ــدرة (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون  دين القيمة اِّـق

ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ٣٣٧٨/١ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٩ الهورة 

الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/   ٣,١٢ م٢
ــتمالت/ استقبال  هول  داخلي وغرفتني نوم ومطبخ وصحيات  اِّـش
وَّـ الطابق العلوي غرفتني نوم وصحيات والبناء مسلح من الدرجة 

االوُّـ
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب العقار

مقدار اِّـبيع / 
ــدة  ــط االوُّـ    باِّـزاي ــاري َّـ واس ــجيل العق ــرة التس ــتبيع دائ س
ــون)  ــة للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  ( زهره نجم حس العلني
ــغ  ــاري) البال ــج التج ــرف الخلي ــن (مص ــن اِّـرته ــب الدائ ــاء طل لق
ــار فعلى الراغب  ــتون  مليون دين ــان وس (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائت
ــا) اعتبارا من  ــرة خالل (٣٠يوم ــة هذه الدائ ــرتاك مراجع َّـ االش
اليوم التالي لتاريخ النشر هذا االعالن مستصحبني معهم تأمينات 
ــن القيمة  ــة ال تقبل عن ١٠٪ م ــة او كفاله بصرفي ــة نقدي قانوني
اِّـقدرة (٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واربعة وتسعون مليون  دينار  

وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ



متابعة / البينة الجديدة

ــدره ٥٠ مليون  ــا ق ــون مبلغ ــع األمريكي   جم
ــروع  ــة لينني. وقد لقي املش ــراء جث دوالر لش
ــني  ــني األمريكي ــدى املواطن ــعا ل ــدا واس تأيي
ــة  وكال وأوردت  ــواء.  س ــد  ح ــى  عل ــروس  وال
ــر نقال عن  ــذا اخلب ــية ه ــتي» الروس «نوفوس
ــد داتونا.  ــكيلي األمريكي، دافي الفنان التش
ــاء نسخة من  ــبق للفنان أن بادر إلى إنش وس
ــنطن وأعرب عن الرغبة  ضريح لينني في واش
ــع مقدما نقديا  ــان لينني ودف ــراء جثم في ش
ــه جاهز جلمع  ــون دوالر. كما قال إن ــدره ملي ق

ــك فإن زعيم  ــر لهذا الغرض. مع ذل مبلغ أكب
ــي، غينادي زيوغانوف  احلزب الشيوعي الروس
أعلن أن الوطن وقادته ال يبيعهم إال خونة.ورد 
ــى ذلك الفنان األمريكي قائال «على الرغم  عل
من كونكم رئيسا للحزب الشيوعي الروسي 
ــدو لي  أن فالدميير أيليتش لينني هو زعيم   فيب
ــس الطبقة العاملة  البروليتاريا العاملية ولي
ــليم  ــية فقط. وحتى إذا لم تريدوا تس الروس
اجلثة لنا إلى األبد فيمكن أن تدرسوا مسألة 
تسليمها  ملدة معينة، مع العلم أن مشكلة 
بقاء جثة لينني في وسط موسكو تثير قلقا 

لدى عدد كبير من الروس». 

ــذرت في  ــرة التي منت وجت ــاد، الظاه ــن اهللا الفس  لع
بالدنا حتى صرنا وجها لوجه امام حيتان وديناصورات 
ومافيات وشقاوات ليس لهم شغل او مشغله سوى 
سرقة املال العام بطرق واساليب شيطانية.. واعتقد 
ــاركني الرأي كثيرون  ــخصي ويش على الصعيد الش
ــول اذرعه  ــاد وتغ ــتفحال الفس ــباب اس بان احد اس
وتنوع واجهاته هو ان دعوات محاربته او احلد من اثاره 
ــكالم اللفظي» املايوكل  ــة ظلت في حدود ال الكارثي
ــعارات الفارغة من اي مضمون  ــز» وفي حدود الش خب
ــتهالك احمللي وليست لها  النها اطلقت الغراض االس
ــند  من القوة  وتفتقد الى االرادة والتصميم اي  اي س

انها ذر الرماد بالعيون والتخاف منها حتى البزون!!
ــة  ــة ملكافح ــة الدائم ــكيل اللجن ــد تش  واالن وبع
الفساد واجلرائم الهامة  بامر من السيد رئيس الوزراء 
ــة الفريق احلقوقي احمد  مصطفى الكاظمي برئاس
ابو رغيف يتطلع العراقيون الى مرحلة جديدة تتحول 
فيهاقضية محاربة الفساد من شعارات وسيوف من 
ــب الى فعل ملموس على االرض وتتمثل بصدور  خش
اوامر قبض واعتقال تطال املفسدين واللصوص الذين 
اوغلوا في نهب املال العام ولتتدحرج الرؤوس العفنة 
ــان زمنها  ــا غير مبالية ب ــادرة في غيه التي ظلت س
ــا ليس  له  ــن يكون ابديا ونهبه ــن يطول وظلمها ل ل
نهاية..لقد بدات تباشير االمل تلوح في االفق وها هي 
ــرؤوس العفنة تأخذ  ــرات القبض تصدر تباعا وال مذك
ــاقط اوراق التوت  ــرف التحقيق لتتس طريقها الى غ
ــتر عوراتهم من خالل اعترافات يندى  التي  كانت تس
ــتحواذ  ــبكات كانت ماهرة في االس لها اجلبني عن ش

على املال العام..
 وثمة مالحظة جديرة هنا باالثارة تلك هي ان البعض 
ــيح  ــون دموع التماس ــوا يذرف ــيني راح ــن السياس م
ــاد ولم يتورعوا  ويتباكون على هؤالء املتورطني بالفس
ــم مايؤكد  ــذه بحقه ــراءات املتخ ــكيك باالج بالتش
ــكالها تقع وان  ــل امللموس ان الطيور على اش بالدلي
ــام اطالب  ــه!! وفي اخلت ــيء منجذب الي ــبيه الش ش
ــوب اطالع الرأي العام  ــوة  كل من يعنيه االمر بوج بق
ــماع  ــعب متعطش لس بكل صغيرة وكبيرة الن الش
ــل مبا حمل  ــرقوا اجلم ــوا بحقه وس ــن اجرم اخبار م
ــم الزعاف..واطالب ايضا  ــون كاس  الس ــم يتجرع وه
ــة وان تصدر القرارات  ــان تكون محاكمة هؤالء علني ب
ــعب  ــل بيانات احلروب الكبرى..الش ــكل فوري مث بش

بانتظار البشائر!!
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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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وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد /البينة الجديدة 

ــهادات العليا  ــة الش ــات من حمل م املئ نظّ
مسيرة احتجاجية ضخمة، تسببت بقطع 

ــق املنصور والعالوي  الطرق املؤدية إلى مناط
ــي. وحمل  ــداد الدول ــرض بغ ــة ومع واحلارثي
ــع األوامر  ــعارات تطالب بتوقي ــون ش احملتج
ــا أكد عدد منهم  ــة اخلاصة بهم، فيم اإلداري

ــس الوزراء  ــماءهم موجودة لدى مجل أن أس
ــهر، مبينني أن رئيس اجمللس  منذ أكثر من ش
ــى الكاظمي وعدهم حينها بإصدار  مصطف

األوامر خالل أسبوع واحد.
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بغداد /البينة الجديدة 
ــا قائمة املواضيع الرائجة على تويتر في  ــم مكملني مع إليس تصدرّ وس
ــن البلدان العربية األخرى.يعود ذلك الى احلفلة الغنائية  العراق، وعدد م
ــدى القنوات  ــادت بثها اح ــي أحيتها مؤخرا، وأع ــة الت ــرة للفنان االخي
ــهرة العاملية التي  ــع والش ــة يوم أمس، نظرا للنجاح الواس العربي
ــا عبر حسابها الرسمي  حققتها هذه احلفلة.وغردت اليس
ــاهدة احلفلة؟...  ــتعدون ملش على تويتر بالقول أأنتم مس
ــارت الى انها ستكون املرة األولى  وفي تغريدة أخرى أش
ــاهديها على  ــاهد اليسا حفلتها مع مش التي تش
ر  ــا تصدّ ــتاغ #مكملني_مع_اليس الهواء.هاش
الترند في العراق وعدد من الدول العربية خالل 
اعادة احلفلة بعد ٣ أشهر من عرضها األول.

ــتاغ قد وصل سابقا للمركز  وكان الهاش
ــرة  الرابع عامليا يوم عرضت احلفلة مباش
على منصة شاهد.حققت أغنية صاحبة 
ا حيث  ــرا جدً ــا، جناحا كبي رأي لـ إليس
ــاهدة،  ــرت حاجز الـ ٨ ماليني مش كس
بعد طرحها. وتقول كلمات األغنية أنا 
صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة 
ــري .. ما بقولش كالم من ورا قلبي  نظ
ــا علمني ما  ــه .. وأبوي ــش مؤمنة بي م
ــا أواجه قدري .. وما دام على  خفش ودامي

حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.

 بغداد / البينة الجديدة
ــخص قتل والده  ــس االثنني، باعتقال ش ــاد مصدر أمني، ام أف
بالتعاون مع شقيقته بسبب «امليراث» في بغداد.وقال املصدر 
ــدم على قتل  ــخص أق ــوة أمنية ألقت القبض على ش ، إن «ق
ــقيقته وأحد أصدقائه في بغداد».وأضاف  والده باالتفاق مع ش
ــمه، أن «املعلومات  ــف عن اس املصدر الذي طلب عدم الكش

األولية تشير إلى أن أسباب القتل كانت من أجل امليراث».

متابعة / البينة الجديدة
ــاف  ــني، اكتش ــس االثن ــرائيليون، ام ــار إس ــاء آث ــن علم أعل
ــالمية القدمية خالل  ــة اإلس ــالت الذهبي ــة من العم مجموع
ــط  ــب األخيرة، بالقرب من مدينة يفني بوس ــات التنقي عملي
ــيرين إلى أن العمالت تعود للفترة العباسية.وقال  البالد، مش
ــرائيلية، ليات نداف زيف،  ــلطات اآلثار اإلس ــؤوالن في س املس
ــة املكونة من ٤٢٥ قطعة  ــي حداد، إن العثور على اجملموع وإيل
ــي  ــة، يعود معظمها إلى العصر العباس ــة ذهبية كامل نقدي
ــادرا للغاية. وتتضمن  ــافا ن قبل حوالي ١١٠٠ عام، كان اكتش
ــات من  ــباب، املئ ــون ش ــفها متطوع ــي اكتش ــة، الت اجملموع
قصاصات أصغر من العمالت الذهبية التي كان من املمكن أن 
ــرت كول، خبير العمالت في  تكون مبثابة فئات أصغر.وقال روب
ــير إلى أن العمالت تعود  ــلطة اآلثار، إن التحليل األولي يش س
إلى أواخر القرن التاسع، والتي تعتبر العصر الذهبي للخالفة 
ــيطرت على معظم الشرق األدنى وشمال  العباسية التي س
ــة الكنز باملزيد عن فترة  إفريقيا، مضيفا نأمل أن تخبرنا دراس

ما زلنا نعرف القليل عنها.
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ــو، منذ  ــزز، بوكيمون غ ــع املع ــة الواق ــت لعب حقق
ــوم، إيرادات  ــام ٢٠١٦ حتى الي ــا منتصف ع إطالقه
ــن نصف هذه  ــار دوالر، وأكثر م ــى ٢٫٦٥ ملي ــل إل تص

اإليرادات تأتي من الواليات املتحدة واليابان فقط.
وبهذا، تكون «بوكيمون غو» هي ثاني أجنح لعبة من 
حيث اإليرادات، مقارنة بكل ألعاب املوبايل الناجحة 
 Clashو Candy Crush Saga :ــل ــبقتها، مث التي س
 Clash ــتوى أرباح Royale، لكنها لم تصل إلى مس
ــا خالل أعوامها  ــد النظر إلى عائداته of Clans عن

ــرادات أتت من  ــن نصف اإلي ــة األولى. وأكثر م الثالث
ــة، وما يعادل  ــبة ٥٤ في املئ متجر غوغل بالي بنس

١٫٤٣ مليار دوالر، فيما يأتي الباقي من متجر أبل.


