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ــال الذي وصلت اليه  ــعة انزعاجها وتذمرها من احل ــرائح اجتماعية واس أبدت ش
ــهراً بعد  ــا التي صارت تتناقص ش ــح وغياب مفرداته ــة التموينية من ش احلص
ــافعات» !!  ــلمها املواطن بـ « الش ــى ( اربع مواد) فقط يتس ــر حتى وصلت ال آخ
ــرف من بقائها « اكذوبة» وتعويض  واكد مواطنون ان الغاء احلصة التموينية اش
ــلت الوزارة املعنية بتأمني مفرداتها وضمان انسيابيتها  املواطن نقدا بعد ان فش
ــم أمس الثالثاء وزارة  ــب كاظم فنجان احلمامي قد هاج ــني .. وكان النائ للمواطن
ــرار تعليق العمل بالبطاقة  ــائالً : متى يعلن البرملان العراقي عن ق التجارة متس
ــلم املواطن  التموينية التي تغدق عليها الدولة مليارات الدوالرات من دون ان يتس
ــال العام في  ــذا الهدر الكبير للم ــمون ه ــادة غذائية واحدة ؟. وتابع : مباذا تس م

الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن افالسها وحاجتها لالقتراض .؟

بغداد /

االربعاء



2محليات
بغداد / البينة الجديدة

ــط  حرص احلكومة على  اكد وزير النف
تعزيز العالقات الثنائية مع االشقاء في 
اململكة العربية السعودية في جميع 
اجملاالت ومنها االقتصادية واالستثمارية 
ــط والطاقة والصناعة والزراعة  ، والنف
ــة وغيرها ،   ــة والتعليم والبيئ والصح
ومبا يخدم املصالح املشتركة .جاء ذلك 
ــال اللجنة العراقية  خالل انطالق اعم
ــعودية في بغداد.وقال وزير النفط  الس
ــماعيل رئيس  ــان عبد اجلبار اس احس
ــي ان هذا االجتماع يأتي  اجلانب العراق
ــابقة بني  تواصالً مع االجتماعات الس

االشقاء ، نهدف من خاللها الى تفعيل 
ــى ارض الواقع ،  ــرات التفاهم عل مذك
فضالً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة 
ــي للكهرباء  ــط الثنائ ــال الرب في مج
ــتثمار  ــة  البتروكيماويات واس وصناع
ــن اجلانب  ــنا م ــاز وغيرها، وقد ملس الغ
السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقدمي 
الدعم الالزم .من جانبة قال وزير الطاقة 
السعودي االمير عبد العزيز بن سلمان 
عبر الدائرة التلفزيونية حرص اململكة 
ــتدامتها مع  على تطوير العالقات واس
االشقاء بالعراق والعمل  على االسراع 
في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في 

ــار رئيس الوفد   جميع اجملاالت .فيما اش
السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم 
ــز العالقات  ــة تعزي ــى اهمي ــف ال اخلري
الثنائية بني البلدين الشقيقني ، معبراً 
ــات  ــي ان تفضى النقاش ــه ف ــن امل ع
ــتركة  ــتثمارية مش ــاريع اس ــى مش ال
ــة .وكان الوفد  ــدة ، في اجملاالت كاف واع
ــعودي قد وصل بغداد صباح اليوم  الس
ــد لعقد اجتماع اللجنة العراقية  االح
ــؤولني  ــم الوفد مس ــعودية . ويض الس
ــة والكهرباء والنفط  من وزارات الطاق
ــركات  والصناعة والبيئة وعدد من الش

السعودية املهمة.
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بغداد / البينة الجديدة
اجلديدة  ــداد  بغ ــاع  كثف قط
ــة  ملتابع ــة  امليداني ــوالت  اجل
ــي  املنزل ــر  للحج ــني  اخلاضع
ــن اجل تقدمي كافة  االلزامي م
الصحية  و  ــة  الطبي اخلدمات 
ــد من  ــع للح ــة اجملتم و حماي
انتشار الفيروس  استنادا الى 
ــيد مدير عام  ــات الس توجيه
ــداد الرصافة  ــة بغ دائرة صح
ــعدون  الدكتور عبد الغني س
ــف  ــرورة تكثي ــاعدي بض الس
ــة  امليداني ــة  واملتابع ــود  اجله
اليومية املتواصلة.و قال مدير 
ــامي  القطاع الدكتور علي س
التميمي مت ارسال فرق صحية 
ــتجابة السريعة لكافة  لالس
ــي  املنزل ــر  للحج ــني  اخلاضع
ملعرفة مدى التزامهم باحلجر 
ــم بأهمية االجراءات  وتوعيته
ــدمي  وتق ــة  الصحي ــة  الوقائي
ــة  الصحي ــات  اخلدم ــل  أفض
الوقائية التوعوية املتكاملة و 
ذلك  وبإشراف ومتابعة كبيرة 
ــر خلية األزمة للعمل  من مدي

ــات  التوجيه ــة  كاف ــذ  بتنفي
ــات الصادرة من قبل  والتعليم
ــة.و اكد  املركزي ــة  خلية األزم
ــتجابة  االس ان فرق  التميمي 
ــة في كافة  ــرق خلية االزم وف
ــاع   للقط ــة  الصحي ــز  املراك
ــة  ميداني ــارات  زي ــل  تواص
ــع  م ــيق  وبالتنس ــة  منظم
ــدة االنتقالية في القطاع  وح

بزيارات للمصابني  واملالمسني 
ــي  املنزل ــر  للحج ــني  اخلاضع
ــروس أخذ  ــي،  وان الفي االلزام
ــي هذه  ــريع ف ــار الس باالنتش
ــبب مضاعفات  الفترة مما يس
ــر كبيرة على الصحة  ومخاط
ــة   واجملتمعي ــمية   اجلس
ــة  كاف ــق  وتطبي ــة  والبيئي
ــة األزمة املركزية  مقررات خلي

ــذ  التعهد  ــا أخ ــن ضمنه وم
واملالمسني  للمصابني  اخلطي 
ــع اآلخرين  ــدم االختالط م بع
وااللتزام الكامل باحلجراملنزلي 
ــن  م ــص  والتخل ــح   الصحي
ــكل أمن  النفايات املعدية بش
ــب وال  ــا وان يكون مناس بيئي
ــوث او ضرر على  ــبب أي تل يس

صحة املواطنني والبيئة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــودة (٤,١٤٦)  ــن عن ع ــرة واملهجري ــت وزارة الهج أعلن
ــكناهم األصلية  ــا كدفعة جديدة إلى مناطق س نازح
ــار ، ضمن خطة الطورائ  في محافظتي نينوى و األنب
ــؤون  ــن قبل الوزارة . و ذكر مدير عام دائرة ش ــاة م املتبن
ــراف  ــي الوزارة علي عباس جهاكير انه  بأش الفروع ف
ــيدة  ــن قبل وزيرة الهجرة و املهجرين ألس و متابعة م
ــدة من النازحني  ــق جابرو مت أعادة دفعة جدي إيفان فائ
بواقع (٣,٥٦٤) نازحا من مخيم حمام العليل ومخيمي 
اجلدعة األول واخلامس في محافظة نينوى إلى مناطق 
ــارة ،اخلضر  ــل عبطة ،القي ــكناهم في ( املوصل ،ت س

،البعاج ،مخمور ،احمللبية ،القيروان ،ربيعة ،تلعفر ،زمار 
ــنجار ) ، مبينا أن العودة  ــك وس ،حمام العليل ،الكس
ــيق مع احملافظة والقوات األمنية ووزارة  جاءت بالتنس
ــياحية  النقل .    وتابع جهاكير أن  مخيم املدينة الس
ــودة ( ٥٨٢ ) نازحا إلى  ــهد ع ــار ش ــي محافظة األنب ف
ــة ( الرمادي  ــي أقضي ــة ف ــكناهم األصلي ــق س مناط
ــة ،اخلالدية والرطبة )  ،الفلوجة ،هيت ،القائم ،الگرم
ــد امتام التدقيق  ــر جاءت بع ــيرا الى أن  عودة االس مش
ــيق مع محافظ االنبار  االمني لهم ، أضافة الى التنس
وقيادة عمليات االنبار و وزارة النقل و مت أيصال النازحني 

الى مناطق سكناهم االصلية.

البينة اجلديدة / شيماء اجلاف 
ــة اطفال  ــة رعاي ــت  جمعي نظم
السكري اإلنسانية  بالتعاون مع 
ــي احلبانية  ــياحية ف املدينة الس
ــرا خاصا باألطفال  مهرجانا كبي
ــكري جاء  ــرض الس ــني مب املصاب
ــر من  رئيس  ــراف مباش ذلك بإش
ــمير  ــيدة لينا س ــة الس اجلمعي
ــذه املبادرة  ــة ه ــمري صاحب الش
ــي العراق  ــا ف ــن نوعه ــى م االول
ــى  ــة إل ــان جول ــن املهرج . تضم
ــة  ــياحية باإلضاف ــن الس األماك
ــحرية وهدايا  الى فقرة العاب س
ــتلزمات  ومت فيه  جتهيزهم باملس
ــالج الالزم  ــية وتوفير الع املدرس
ــن  ــرض املزم امل ــذا  ــدي له للتص
ــة  ــم البهج ــم األول  رس هدفه
والسرور على وجوههم الصغيرة 
ــن آالمهم .وكرمت  والتخفيف م
ــمري  الش ــا  لين ــيدة  الس ــه  في

ــي  ــياحية ف ــة الس ــر املدين مدي
ــوح  ــتاذ مؤيد املش احلبانية األس
ــانية تثمينا جلهوده  ــدرع اإلنس ب
املبذولة بدعم نشاطات اجلمعية 
ــكرهم العالي  ــاله  معلنني ش اع
ــة.  ــتقبال والضياف ــن االس حلس
ــة هي من  ــر أن اجلمعي هذا ويذك
اجلمعيات التابعة لألمانة العامة 

ــجلة لدى  ــوزراء و مس ــس ال جملل
ــات الغير حكومية   ــرة املنظم دائ
انبثقت من محافظة بابل مطلع  
٢٠١٩  هدفها معاجلة األطفال من 
ــالل تقدمي   ــكري من خ مرض الس
ــم وكل مايحتاجونه  الرعاية له
ــخصي  ــد ش ــي وجه ــم ذات بدع

خدمة للصالح العام.

البينة الجديدة/ قاسم حوشي 
ــي ، عن  ــبت املاض ــة ، يوم الس ــت وزارة املالي اعلن
ــدر  لدرء  ــيد مقتدى الص ــة الس ــا ألطروح تأييده
ــابة  ــر حس ــر عب ــذي نش ال ــادي  ــز االقتص العج
ــي للوزارة في  ــمي تويتر.وقال املكتب االعالم الرس
ــيد مقتدى  ــا أن» الوزارة رحبت بطرح الس بيان له
ــيد  ــاءت متوافقة مع رؤية الس ــا ج ــدر كونه الص
ــتندت اليها الورقة  رئيس مجلس الوزراء، التي اس

البيضاء، وتبنتها وزارة املالية 
النهوض  واحلكومة، من أجل 
ــي  العراق ــاد  االقتص ــع  بواق
ــة  اإلنتاجي ــه  قدرات ــة  وتنمي
ــة  الزراعي ــات  القطاع ــي  ف
والصناعية واخلدمية وغيرها 
لغرض سد العجز االقتصادي 
ودعم االستثمار في العراق».
ــة ، الكتل  ــو وزارة املالي وتدع
السياسية كافة الى تكاتف 
اطروحة  ــتثمار  واس ــود  اجله
السيد الصدر للتصويت على 

ــاء النها وضعت الصالح إدارة الوضع  الورقة البيض
ــة، وفصلت  ــة املالية الراهن ــوء األزم ــي في ض املال
ــني  ــة لتحقيق اإلصالح املالي وحتس ــول الالزم احلل
ــتويني املتوسط  ــات املالية على املس أداء املؤسس
والبعيد، ووضعت برنامج اإلصالح االقتصادي الذي 
ــي واخلارجي رقم  ــراض احملل ــص عليه قانون االقت ن
ــة االقتصاد  ــدف إعادة هيكل ــنة ٢٠٢٠، به «٥» لس

العراقي ملواجهة التحديات املقبلة.
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اِّـوصل / البينة الجديدة  
أعلنت املديرية العامة لتربية نينوى ، عن تأهيل وبناء أكثر من ٣١ 
مدرسة في ناحية العياضية بعد ادراجها ضمن حمالت التأهيل 
ــة وصندوق اإلعمار وتنمية  ــار املمولة من قبل وزارة التربي واإلعم
ــب اإلعالمي عبر بيان  ــار املكت األقاليم واملنظمات الدولية .وأش
ــدرهُ يوم امس إن ، املدارس التي مت تأهيل مفاصلها املتهالكة  أص
ــة ، بدعم منظمات (اليونيسيف ، ميرسي كور  بلغت ١٨ مدرس
ــوس ، DRC وأرض البشر) ، فيما كان هناك ١٣ مدرسة  ، االنترس
ــة العياضية ، الفتاً  ــف مناطق ناحي ــدة موزعة على مختل جدي
ــل في األبنية  ــد النقص احلاص ــاريع في س الى أهمية تلك املش
ــاهمة في تقليل الكثافة العددية في  ــية وكذلك للمس املدرس
ــة نينوى  ــل ، نوهت تربي ــي صعيد متص ــي .وعل الصف الدراس
ــام ٢٠٢٠  ، حيث  ــار ضمن خطة ع ــة لإلعم ــن إدراج ١٣ مدرس ع
ــرة بعملية التأهيل خالل الفترة املقبلة بالتعاون  سيتم املباش

والتنسيق مع احلكومة احمللية في نينوى واملنظمات الدولية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــور عادل  ــؤون االجتماعية الدكت ــل والش ــه وزير العم ـ وجَّ
ــوق ذوي االعاقة  ــن تعديالت قانون حق ــي بان تتضم الركاب
ــة اضافة ملا  ــذوي االحتياجات اخلاص ــها ل االمتيازات نفس
ــص عليه قانون رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة رقم (١٢٦)  ن
ــنني  ــدور االيوائية واليتامى واملس ــاص بال ــنة ١٩٨٠ اخل لس
.جرى ذلك خالل االجتماع الذي ترأسه وزير العمل بحضور 
ــة واملالك  ــة واالحتياجات اخلاص ــة ذوي اإلعاق ــس هيئ رئي
املتقدم في الوزارة وهيئة ذوي االعاقة، مؤكدا اهمية ايجاد 
ــة واالتفاقيات  ــريعات الوطني صيغة قانونية تراعي التش
الدولية، خاصة ان لكل قانون امتيازاته اخلاصة التي يجب 
استغاللها ملصلحة ذوي االعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة 
ــز التدريب  ــرورة إعادة مراك ــار الى ض ــد سواء.واش على ح
ــالمة املهنية، التي  ــام املركز الوطني للصحة والس واقس
ــوزارة ومت إحلاقها باحملافظات لعدم قدرة  فكت ارتباطها بال
احملافظات على تقدمي الدعم واخلدمات الضرورية االمر الذي 
ــار الى اهمية  ادى الى هجرة املوظفني الى وزارات اخرى.واش
ــن العمل  ــمل الباحثني ع ــراض ليش ــيع برنامج االق توس
ــم وخفض دخول  ــبة لهم وتنظي وتوفير فرص عمل مناس

العمالة االجنبية الى العراق.

Ú◊äí€a@âÎåÌ@ÊÖb»ΩaÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ
ÚÓ”aä»€a@o‰‡é‹€@Úflb»€a@

البينة الجديدة / حسن اِّـوسوي
زار وزير الصناعة واملعادن السيد : منهل عزيز اخلباز مؤخرا 
ــمنت العراقية وعقد اجتماعاً  ــركة العامة للس مقر الش
ــادة مدراء األقسام فيها جرى  ــركة والس مع مدير عام الش
خالله إستعراض ومناقشة النشاط اإلنتاجي والتسويقي 
ــه معاملها  ــي تواج ــاكل الت ــات واملش ــركة واملعوق للش
ــة  ــركة وإنتاجي ــع الش ــاء بواق ــة لإلرتق ــول املقترح واحلل
ــات كما جرى بحث  ــرة في عموم احملافظ معاملها املنتش
ــدة بهدف  ــوط إنتاجية جدي ــاء خط ــرص املتاحة إلنش الف
ــد عمليات البناء واإلعمار  ــركة في رف تعزيز إمكانيات الش
ــهم في  ــمنت لتس ــة في البالد وتطوير صناعة الس اجلاري
ــيد الوزير على ضرورة  ــاد الوطنـي .وأكد الس تعزيز االقتص
ــي معامل  ــح ف ــتثمار الناج ــتقطاب اإلس ــجيع وإس تش
ــركات عاملية وإقليمية  ــمنت من خالل البحث عن ش الس
ــتراتيجية وتكرار  رصينة ومتخصصة بهذه الصناعة اإلس

جتارب اإلستثمار الناجحة في الشركة.

@pb¶b»fl@ÖbØhi@È� �uÏÌ@›‡»€a@äÌãÎ
@Îá@…n∑@Êb‡ö€@ÚÓ«ÏôÏfl

paãbÓnfl¸bi@ÚïbÅ¸a@pbubÓny¸a
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’ibé€a@ıbiäËÿ€a@äÌãÏ€@Ú€Ï‘‰Ωa@7ÀÎ@Ú€Ï‘‰Ωa@fiaÏfl˛a@åvyNN@@Òä�”@sÓÃ€a@fiÎa

bÿÌäfla@…fl@ÒÜÌÜu@Ú‹yäfl@b‰‹ÅÖ@Z@Â‹»Ì@bÁäÌãÎÎ@ÒâÏ�nfl@Úz‹çbi@^@Ú�◊ä‡íÓj€a@^@ÖÎåm@Â�‰ëaÎ

AA@·Ó€b”˛a@ıbí„bi@¸a@›‡nÿÌ¸@ÔçbÓé€a@‚bƒ‰€a@Z@ÎbéÓ»€aÎ@NN@¬Îäí‹€@^@Äb�j„¸a@^@›ib‘fl@\ıb‘j€a@^@NN@Ô–Óv‰€aÎ@ÔçÏj‹ßa@¥i@·çby@ b‡nua
@ÚÓçbÓç@ÒÖb‡◊@ÚÓ€bΩa@Ú€ÏÓé€a@Úflãc@‚aÜÇnça@fiÎb∞@ú»j€a@Z@Ô‡√bÿ€a@NN@ÊbΩ5€a@Û‹«@È‰Ó«Î

Îb–€a@ıb‰Ófl@ãb¨a@Ü‰«@âäönnç@Ú‘�‰Ωa@ø@Ò7r◊@ıÛ„aÏflÎ@NN@^@Ú�Ó‡»€a@^@ıb‰Ófl@fiÏy@ÊaäÌa@…fl@›◊bífl@b‰ÌÜ€Z›‘‰€a@äÌãÎ
\¥jÓÃnΩa@^@laÏ‰€a@Âfl@Õ€bjfl@ b�‘nçaÎ@\ÚÓˆbË„@paâaà„a^@âaÜïbi@b‰ËuÎÎ@ÊbΩ5€a@pbé‹u@\›Ó�»m@^@��i@|‡é„@Â€@Z@=»ÿ€a

èÓ‡®a@�aÜÀ@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@Z@âÜñflÎ@b„ÎâÏ◊@Üô@Äb‘‹€a@·‹én€@ÖaÜ»nç˝€@ÚÓ‰–€a@pbflå‹néΩa@Ú˜ÓËni@Úzñ€a@È �uÏÌ@Ô‡√bÿ€a
ــى الكاظمي، امس  ــم رئيس الوزراء مصطف ــن املتحدث باس    اعل
ــتلزمات الفنية  ــاء، ان االخير وجه وزارة الصحة بتهيئة املس الثالث
ــالل في مؤمتر  ــد كورونا.وقال مال ط ــلم اللقاح ض ــتعداد لتس لالس
ــة بتهيئة  ــه وزارة الصح ــس، ان الكاظمي وج ــده ام ــي عق صحف
املستلزمات الفنية لالستعداد لتسلم اللقاح ضد فيروس كورونا. 
ــددة لالنفتاح مع  ــا معايير مح ــة احلالية لديه ــاف ان احلكوم واض
الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي. كما اعرب مال طالل، امس 
ــة اليوم األربعاء  ــون االقتراض بجلس ــاء، عن امله بتمرير قان الثالث
ــس. واضاف ان  ــب املوظفني غدا اخلمي ــة بإطالق روات ــدأ احلكوم لتب

قانون متويل العجز املالي سيؤمن الرواتب لألشهر املقبلة.

بغداد /

االربعاء

كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة ، عن صدور أمر استقدامٍ بحق نائبي 
ذها فريق عمل مكتب  محافظ املثنى، على خلفيَّة عمليَّة ضبطٍ نفَّ
ة حتقيق بغداد. وذكرت دائرة  حتقيق في احملافظة بالتعاون مع مديريـَّ
ــن عمليَّة الضبط،  ــي الهيئة في معرض حديثها ع ــات ف التحقيق
ــن من ضبط (٦٠٠)  ــل إلى ديوان احملافظة متكَّ ــق الذي انتق ، أن الفري
ــابات احملافظة،  ــتندات الصرف في حس ــل قبضٍ وهميٍّ مع مس وص
في  وظَّ ــادات مُ ــي تتعلق بإيف ــك الوصوالت الت ــةً أن من بني تل بيِّن مُ
مها كلٌّ من  ــوالت قدَّ ــى بغداد واإلقامة في فنادقها، وص احملافظة إل
ــت، أن مديريَّة حتقيق بغداد  حافظ.وأضاف ــني األول والثاني للمُ النائب
ــي الوصوالت الوهميَّة  ــرِّي عن تلك الفنادق املذكورة ف قامت بالتح
ــياحي. ة األمن الس دت ذلك مديريـَّ ــي ثبت عدم وجودها، كما أكَّ الت

ــيٍّ باملضبوطات في  ــر ضبطٍ أصول ــت، أنه متَّ تنظيم محض وأوضح
ــيد  ، وعرضهما على السِّ رةٍ قضائيَّةٍ ت وفقاً ملُذكَّ العمليَّة التي نُفِّذَ
ة بقضايا النزاهة في املثنى؛ الذي  تصَّ قاضي محكمة التحقيق اخملُ
ــتقدام املُتَّـهمني (نائبي احملافظ) وفق أحكام املادة (٣٣١) من  قرَّر اس

قانون العقوبات.

@≈œb™@=ˆb„@‚aÜ‘nça@Z@ÚÁaå‰€a
ÒâÎåfl@p¸ÏïÎ@¡jô@ÚÓ–‹Å@Û‹«@Û‰rΩa

paâ
ä‘fl

ZıaâãÏ€a@è‹1@ÚÓ«Ïjç¸a@Úé‹¶a@fi˝Å@Ü◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
هناك حمالت تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف خللط األوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد.

العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة لالستثمار وليس طاردة ألننا بحاجة فعلية لالستثمارات وتوفير فرص العمل واإلعمار.
ال توجد اتفاقية بديلة عن االتفاق مع الصني واجتماعنا مع اللجنة املالية كان ايجابيا وسيسهم في إطالق رواتب املوظفني بعد إقرار 

قانون االقتراض.
أدعو وزارة املالية وباقي الوزارات لإلسراع بتقدمي موازنة ٢٠٢١ ألهميتها في تسيير أمور البلد.

كتب اِّـحرر السياسي

اظهرت وثيقة رسمية تضمنت صدور 
ــة وغير  ــوال املنقول ــز االم ــرار بحج ق
ــابق لؤي  املنقولة لوزير الكهرباء الس
اخلطيب ، وفي الشأن السياسي افاد 
ــرب التوصل الى  ــي، بق مصدر سياس
ــة  ــني اجلبهة العراقية برئاس اتفاق ب
ــس  ــس مجل ــي ورئي ــامة النجيف اس
النواب محمد احللبوسي.وقال املصدر، 
ان رئيس حزب التجمع املدني لالصالح 
ــليم اجلبوري، استضاف في منزله  س
ــني رئيس  ــاء، اجتماعاً ب ــس الثالث ام
ــي  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
وأعضاء اجلبهة العراقية، للتداول في 
عدة أمور تخص املستجدات األخيرة.

واضاف، أنه من املتوقع أن يتم بنهاية 
ــاع االتفاق على تراجع اجلبهة  االجتم
ــي إقالة  ــن محاوالتها ف ــة ع العراقي
احللبوسي، مقابل قيام األخير بتمرير 
مطالب اجلبهة العراقية، وعودة األمور 
إلى طبيعتها وايقاف التصعيد األخير. 
على صعيد آخر كشف النائب فيصل 
ــن اقامة  ــف م ــن املوق ــاوي، ع العيس
االقليم السني في العراق، فيما اشار 
ــي لن يكتمل  الى ان النظام السياس
ــاوي  ــاء االقاليم.وقال العيس اال بانش
ان موضوع االقاليم موضوع دستوري 
ــورة متبعة في  ــو حالة ادارية متط وه
ــة حولنا  ــم واملنطق ــب دول العال اغل
ــا،  ــا وغيره ــران وتركي ــعودية واي الس
ــتوري  وبالتالي هو حق متاح وحق دس

ــات  ــاك رغب ــة وهن ــه واضح واجراءات
ــات كثيرة في  ــة لدى محافظ حقيقي
ــطه وجنوبه القامة  غرب العراق ووس
ــن جانبه اعتبر  ــكل ما. م اقاليم بش
الكاظمي،  ــى  ــوزراء مصطف ال رئيس 
ــتخدام ازمة  ــاول اس ــض يح أن البع
ــية،  ــة كمادة سياس ــيولة املالي الس
ــاون البرملان  ــه لتع ــن تطلع ــاً ع معرب
ــة للبدء بدفع  ــر االجراءات املالي لتمري
ــكلت  ــي ، تش ــال الكاظم الرواتب.وق

ــة  ــني احلكوم ــتركة ب ــات مش تفاهم
ــان االزمة  ــة النيابية ب واللجنة املالي
ــة. وفي  ــاء املتراكم ــاج االخط هي نت
ــب االول لرئيس  ــد النائ ــأن آخر اك ش
البرملان حسن الكعبي، عدم السماح 
بتعطيل جلسات مجلس النواب حتت 
ــي خالل  ــال الكعب ــذر او مبرر.وق اي ع
جلسة البرملان التي عقدت امس االول 
لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس 
ــذر او مبرر.واضاف  ــت اي ع ــواب حت الن

ــة  ــة والبرملاني ــي املالي ــا دائرت وجهنـ
ــتقطاع  ــس للمضي في اس ــي اجملل ف
ــواب املتغيبني  ــع الن ــغ من جمي املبال
ــات واصدار انذارات  عن حضور اجللس
ــورات  التط ــي  وف ــم.  بحقه ــة  نهائي
ــبلي  ــال وزير النقل ناصر الش ايضا ق
ــاء الفاو  ــز ان مين ــح متلف ــي تصري ف
ــينقذان االقتصاد  ــار املعلق س والقط
ــر  ــي من أزمة النفط ، وان كاس الوطن
ــز بطريقة أفضل  ــواج الغربي أجن األم

ــر الشرقي ، وقد طلبنا من  من الكاس
الشركة الكورية بناء ٥ أرصفة وقناة ، 
اذ ال ميكن بناء ميناء الفاو الكبير عبر 
ــرة ، وان تقارير اجلهات  ــاريع صغي مش
ــركة  اخملتصة أكدت انتحار مدير الش
ــركة  ــة ، وان املدير اجلديد للش الكوري
الكورية طالب بزيادة املبالغ اخملصصة 
ــن مليارين  ــاو، والتي تبلغ م مليناء الف
ــون إلى مليارين و٨٠٠ مليون  و٣٠٠ ملي
ــركة الكورية قامت  ــن الش دوالر، لك
بتخفيض املبالغ املطلوبة ، وان رئيس 
ــاز ميناء  ــراع بإجن ه باإلس ــوزراء وجّ ال
ــبلي ان الكثير من  ــد الش ــاو، واك الف
ــتتضرر عند إجناز  املوانئ باملنطقة س
ــاكل مع  ــاء الفاو، وقال لدينا مش مين
إيران حول ميناء العميّة . وفي الشأن 
األمني أعلن وزير البيشمركة، شورش 
ــرين  ــماعيل امس الثالثاء (١٠ تش إس
ــي ٢٠٢٠)، تزويد الواليات املتحدة  الثان
ــوات الوزارة  ــة للواءين من ق االمريكي
ــكرية  العس ــدات  واملع ــلحة  باألس
ــد أن  ــا أك ــورة، فيم ــة واملتط العصري
املساعدات املقدمة من واشنطن الى 
ــي لتطوير وتعزيز  ــتان ه اقليم كردس
ــى  ــدي ال ــمركة للتص ــدرات البيش ق
ــماعيل في كلمة له  اإلرهاب وقال إس
نحن سعداء اليوم باإلعالن عن مرحلة 
ــترك بني القوات  ــدة للعمل املش جدي
االمريكية وقوات البيشمركة، مشيراً 
ــكرية  ــاعدات العس إلى أن هذه املس
هي نتيجة للعمل الثنائي واملشترك 

العميق بني اجلانبني.

äŸ\;Ä\Å∆d;ªàÂ;ÅËåÖ’\;ƒÑ]å;∫;3…] ë’\;–Êà;œÁÖt;flŸ;ÎÑÊê

َّـ الهدف

@NN@�b‘ibç@·nÿç@Z@Úçbé€a@›◊@µa
_¡z‘€a@ÚflÏÿy@Âfl@·ÿ‰Ìdœ

 * عبد الوهاب جبار
   على حني غرّة يجد العراقيون امام ازمة مالية حادة انعكست 
على حياتهم املعيشية مباشرة من خالل عدم قدرة احلكومة 
ــني واملتقاعدين وغيرهم  ــهرية للموظف على دفع الرواتب الش
ــلمت ميزانية خاوية وان  ــلّ عجزها بأنها تس ــة تعل .. احلكوم
ــة كورونا وانها  ــعار النفط املصدر انخفضت جراء جائح اس
تواصل سعياً لتأمني موارد مالية ملعاجلة اخللل لكن هذا اليبرّر 
ــعب  ــة ان جتلس على التل لتتفرج على معاناة الش للحكوم
وعليها ان تفتش عن حلول من خالل سلسلة اجراءات وتدابير 
عاجلة وباملقابل فأن الشعب عاتب على كل قواه السياسية 
ــكتم طيلة كل هذا  ــوري : ملاذا س ــو يقول لها بصوت جه وه
ــبوا عابثا باملال  ــن ٢٠٠٣ وحلد اآلن .. فلم حتاس ــن املمتد م الزم
ــن خاللها  ــة نتفادى م ــا اقتصادي ــم تضعوا خطط ــام ول الع
ــعب يسأل ساسته كلهم : أينكم  الوقوع في احملذور .. والش
ــتذهب  من حكومة القحط اليوم التي الندري بالضبط اين س
بنا واملشاكل محدقة بنا من كل جانب وهي حائرة التدري ماذا 
ــراض .. ولكن  ــوى االقت ــل وليس عندها من طوق انقاذ س تفع
دون التفكير باآلثار الكارثية املستقبلية لهذا االقتراض الذي 
ــوز .. ياكل  ــت مطرقة االفالس والع ــيجعلنا مبرور الزمن حت س
ــأن  ــؤولية بش ــجعاناً وحتملّوا كامل املس ــتنا كونوا ش ساس
ــيد  ــتضيفوا الس موضوع االقتراض واذا كنتم ترفضونه فاس
رئيس الوزراء ووزير ماليته واسمعوا منهما مايدور في اذهانهما 
ــاعدة حكومته لعبور  والى اين هما ذاهبان بنا؟! واذا اردمت مس
ــق فاتخذوا القرارات الفورية لوقف نزيف املال العام الذي  اخلان
د األقليم لبغداد ديناراً  يذهب الى خزينة كردستان دون ان يسدّ
واحداً .. النريد مجامالت وال محاباة فكلمة احلق يجب ان تقال 
ــتطاردكم ياساسة  ــعب س بصوت عالٍ وتذكروا ان لعنة الش
ــعب من غائلة الفقر والعوز وان  رمت في حماية هذا الش ان قصّ
فشلتم في استرداد كل ماسرقه اللصوص في وضح النهار .. 
ــبح مخيف .. أمام حكومة قحط بامتياز وال  أننا اليوم أمام ش
ــد من وقف التداعيات االقتصادية قبل فوات األوان .. فحذار ..  ب

حذار من التهاون والسكوت!.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ــاء، ان االتفاقيات  ــس الثالث ــرب، ام ــارق ح ــي ط ــر القانون ــد اخلبي أك
ــة البرملان.وقال حرب ان  ــعودية ال حتتاج الى موافق ــة_ الس العراقي
ــق عليها بني  ــة التي مت التواف ــعودية العراقي ــع االتفاقات الس جمي
ــاء ال تدخل في اختصاص  ــعودي والعراقي امس الثالث الطرفني الس
ــت اال عقود  البرملان وال حتتاج موافقته.وعزا حرب ذلك، الى انها ليس
ــية او سيادية وال  ــت ذات مواضيع سياس جتارية في حقيقتها وليس
ــر اتفاقيات او معاهدات حتتاج الى مصادقة البرملان او موافقته  تعتب
ــادة ٦١ من  ــنة ٢٠١٥ وامل ــد املعاهدات رقم ٣٥ لس ــاً لقانون عق طبق

الدستور عليها اللتان حددتا ما يتوجب موافقة البرملان عليه.

@ÚÓ”aä»€a@���@ÚÌÖÏ»é€a@pb”b–ma@Z@läy
ÊbΩ5€a@Ú‘œaÏfl@xbn§¸

@…çÎa@pb◊aäë@Û‹«@ÄÏn–fl@›j‘néΩaÎ@ä«ä«@à–‰fl@ÄbnnœaÎ@â¸ÎÖ@paâbÓ‹fl@H10I@�i@paâb‡rnça@NN@ÚÌÖÏ»é€aÎ@÷aä»€a
ــن بغداد والرياض نحو  تتجه كلٌ م
املتفق  ــاريع  واملش ــط  ــع اخلط وض
عليها بني البلدين على ارض الواقع، 
ــيق  في اطار تعزيز التعاون والتنس
املشترك. ومن ابرز امللفات واملشاريع 
ــة  والطاق ــط  النف ــن،  البلدي ــني  ب
ــة  والصح ــة  والزراع ــة  والصناع
ــي ظل رغبة  ــم والبيئة، ف والتعلي
الستثمارات تتجاوز الـ ١٠ مليارات 
ــريع الفتتاح منفذ  ــرك س دوالر، وحت
عرعر.وتشهد بغداد حاليا حوارات 
مكثفة، في اطار مجلس التنسيق 

ــعودي، كما سيلتقي  العراقي الس
ــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس ال
ــد  ــعودي محم الس ــد  العه ــي  ول
ــرة تلفزيونية. ــر دائ ــلمان عب بن س
ــعودي صالح  وقال وزير النقل الس
ــة النقل  ــر، ان جلن ــن ناصر اجلاس ب
واملنافذ عقدت امس اجتماعها ومت 
اتفاقيات  تفعيل  ــأن  التباحث بش
ــل  النق ــاالت  مج ــي  ف ــاون  التع
ــاح  الفتت ــة  واجلاهزي ــتعداد  واالس
ــيرا الى  ــدة عرعر، مش ــذ جدي منف
ــهد تطورات ايجابية  ان العراق يش
ــتتباب االمني.من  ــب االس من جان

ــني العام جمللس  جانبه، اوضح االم
ــب  بحس ــزي  الغ ــد  حمي ــوزراء  ال
ــذه  ه ان  ــمية،  الرس ــة  الصحيف
ــتكمال لالتفاقات  الزيارات هي اس
ومذكرات التفاهم التي وقعت عام 
ــات متتالية  ــن اجتماع ٢٠١٩ ضم
ــي  العراق ــيقي  التنس ــس  للمجل
ــن  ــه كان م ــعودي.واضاف ان ـ الس
ــاريع  ــرض البدء بترجمة املش املفت
ــى ارض الواقع  لكن  واالتفاقات عل
ــع  ــبب الوض ــل بس ــر حص التأخي
ــا ان اجتماعا  ــي العام، مبين الوبائ
ــدورة  لل ــاء  الثالث ــوم  الي ــيعقد  س

ــيقي  التنس ــس  للمجل ــة  الثالث
العراقي السعودي وكذلك سيكون 
ــس الوزراء  ــاع بني رئي ــاك اجتم هن
العهد  وولي  ــي  الكاظم مصطفى 
ــعودي محمد بن سلمان، عبر  الس
الغزي  التلفزيونية.وكشف  الدائرة 
ــاح منفذ عرعر وفرع  عن قرب افتت
ــي في  ــاري العراق ــرف التج للمص
ــة التجارية  ــعودية، وامللحقي الس
ــعودية في بغداد، الفتا الى ان  الس
ــي كانت ضمن  ــاريع الت اغلب املش
ــي البتروكيمياويات  ــات ه االتفاقي
ــفات  والفوس ــادن  واملع ــاز  والغ

والكبريت .واعلن االمني العام وجود 
ــتثمار ١٠  ــدى اجلانبني الس رغبة ل
مليارات دوالر، مؤكدا استكمال ٩٠ 
ــرة  باملئة من اخلطوات باجتاه املباش
ــفير  ــى ذلك، أكد س ــاريع .ال باملش
ــد العزيز  ــداد، عب ــي بغ ــاض ف الري
ــعودي  الس ــد  الوف أن  ــمري،  الش
ــراً  ــراق مؤخ ــى الع ــل ال ــذي وص ال
ــات اجمللس  ــداداً الجتماع ــد امت يع
ــعودي. ــي الس ــيقي العراق التنس

ــعودي  ــاف، أن زيارة الوفد الس وأض
ــرة  كثي ــات  اجتماع ــا  تخللته
الفرعية  للجان  ولقاءات مشتركة 

ــع في مجاالت  ــث عدة مواضي لبح
ــاه والصحة  ــة والزراعة واملي الطاق
ــمري،  ــع اجملاالت.وأوضح الش وجمي
ــي  واألمن ــي  السياس ــس  اجملل أن 
ــيعقد  س ــعودي،  الس ــي  العراق
اجتماعات مكثفة ومركزة، وهناك 
ــيصل  ــعودي س ــن وفد س ــر م أكث
ــر من  ــث الكثي ــراق، لبح ــى الع إل
وزير  ــراكات.وكان  والش املشتركات 
ــار، قد  ــد اجلب ــان عب ــط إحس النف
ــف عن تفاصيل جديدة بشأن  كش
ــني الوفدين  ــرى ب ــذي ج ــاء ال اللق
ــعودي، ابرزها  الربط  العراقي والس

ــة  ــاء، وامكاني ــي للكهرب اخلليج
االستثمار وتطوير حقل عكاش 
ــع  ــة والرق ــة الغربي ــي املنطق ف
االستكشافية االخرى، مبينا أن 

ــتثمار الغاز  اللقاء تطرق إلى اس
وتطوير  ــة  اجلنوبي ــة  املنطق في 
ــا  وخصوص ــات  الصناع ــض  بع

املشاركة في مشروع نبراس.

…”aÏ€a@ûâa@Û‹«@pbÓ”b–m¸aÎ@…ÌâbíΩa@Ú∫äm@ÊÎÖ@o€by@b„ÎâÏ◊ZåÃ€a

بغداد /

@NN@CÎbnÿç@D@›◊cÎ@è�‹œ@NN@ÂüÎbÌ@ÖÏÁäœ
@@Ú€ÎÜ€a@paâb‘«@‚b«@äÌÜΩ@pbÓy˝ñ€a@›ÌÏÇni@NN›‡»€a@Âfl@paäÌà§

حذرت عضو اللجنة املالية النيابية  النائبة 
ــات احلكومية من  ــي ، اجله ــهام العقيل س
العمل باالمر الوزاري ٢٢٦٠ القاضي بتخويل 
ــة بصالحيات بيع  ــام عقارات الدول مدير ع
ــدت العقيلي ان  ــوال الدولة .وع ــار ام وايج
ــرقات  اموال الدولة بعد ٢٠٠٣ تعرضت لس
منظمة وممنهجة من قبل جهات سياسية 

ــدة االمر  ــدين ،منتقده، بش ــذة وفاس متنف
ــة ، داعيه مجلس  ــذي صدر عن وزير املالي ال
النواب بايقاف الهدر العام الموال وممتلكات 
ــت  ــي  .وبين ــالل دوره الرقاب ــن خ ــة م الدول
العقيلي ان احلكومة احلالية بدال من اعادة 
ــا ، عمدت الى  ــوال الدولة املتجاوز عليه ام
ــل هدر اموال وممتلكات  االستمرار مبسلس

الدولة بغطاء قانوني.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــة َّـ ادناه ضمن  ــاريع اِّـدرج ــار) العقود الحكومية عن اِّـناقصات للمش ــن محافظة (ذي ق تعل
ــنة  ــتناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لس خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واس
ــا وتعليمات تنفيذ اِّـوازنة  ــن وزارة التخطيط والضوابط اِّـلحقة به ــة الصادرة م ٢٠١٤ اِّـعدل
ــة االتحادية لعام ٢٠١٩ ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (اإلعالن) عن اِّـناقصة العامة  العام

لهذا اِّـشروع سوف تنشر َّـ الجرائد الوطنية 
 وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اإللية اِّـعتمدة للمناقصات الوثائق القياسية 
ــرة  ــرتاك فيها كما هو محدد َّـ النش والتي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االش

التوضيحية الصادرة من األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)
ــد تقديم طلب تحريري اُّـ  ــراء وثائق العطاء باللغة العربية بع ــكان مقدمي العطاءات ش  وبإم
ــيتم بموجب وصل شراء يقطع  ــلوب الدفع س العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أس
ــم حسابات اِّـشاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باإلجابات  من قبل قس
ــوم االثنني اِّـصادف  ــاعة (١٢) ظهراً من ي ــاركني َّـ اِّـناقصة عند الس ــارات اِّـش ــى استفس عل
٢٠٢٠/١١/١٦ َّـ بناية (مديرية ماء ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات واِّـقاولني العراقيني 
اِّـؤهلني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة أدناه على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب 
ــم العقود الحكومية ِّـحافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق الخاصة  االختصاص مراجعة قس
باِّـشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم تقديم هوية 
ــركات األجنبية عند شراء العطاء  ــجيل للش ــركات العراقية وأوراق التس التصنيف األصلية للش

على أن يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية :-
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة.

ج. الكوادر الفنية

د. اِّـتطلبات اِّـالية :-
اوال:- اِّـوارد اِّـالية (السيولة النقدية) َّـ الجدول ادناه

هـ ـ . اِّـتطلبات القانونية :-
ــركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم  ــمل (جنسية الش أوالً :- األهلية وتش
ــركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها مستقلة  ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة السوداء ، الش وضع الش
قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ، غري 
مستبعدة من قبل صاحب العمل أو استناداً اُّـ قرار صادر من قبل األمم اِّـتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة َّـ اِّـناقصات)
ثانيا :- عدم ممانعة (نسخة أصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب 

ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار
ثالثا :- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة َّـ حال كون الشركة مقدمة العطاء أجنبية تقوم 

بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا :- هوية تسجيل وتصنيف اِّـقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف اِّـقاول 

أو الشركات اِّـقاولة حسب ما مطلوب َّـ الجدول أدناه.
خامسا :- وصل شراء اِّـناقصة (نسخة أصلية+نسخة مصورة)

٢.كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء (التأمينات األولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب 
ــبة  ــادرة من مصرف معتمد َّـ العراق وبنس ــفتجة ص ــاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو س خط
ــد ( ديوان محافظة ذي قار  ــروع ومعنون اُّـ جهة التعاق ــن مبلغ الكلفة التخمينية للمش ١٪ م
ــم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم من تاريخ  ــم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم وأس / قس
ــو عليه اِّـناقصة مباشرة بعد  ــركة أو اِّـقاول) الذي ترس غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش
إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ 
ــة َّـ بغداد أو اِّـحافظات  ــى أن يكون خطاب ضمان صادر من أحد اِّـصارف العراقي ــة عل اإلحال

الجنوبية نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
ــون العطاءات اِّـقدمة من  ــادرة من وزارة التخطيط وتك ــية الص ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت
اِّـناقصني مستجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 
ــاء ِّـا تتطلبه  ــال عدم التزام مقدم العط ــروط اِّـناقصة وَّـ ح ــة واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش والفني

الوثيقة القياسية بكافة أقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
ــوم اعتباراً من تاريخ  ــة ِّـقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) ي ــى العطاءات نافذة وملزم تبق  .٤

غلق اِّـناقصة.
٥.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

ــو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن وألخر إعالن عن اِّـناقصة وأن تتحمل  ٦.تتحمل من ترس
ــن قبل الدولة وأي  ــوم التي تفرض م ــي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرس ــركة الت الش

مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

ــن عمالة موظفيه العمالة الوطنية  ــغل ما ال يقل عن (٣٠٪) م ٧.يلتزم الطرف الثاني بأن يش
عن طريق مراكز التشغيل إال َّـ حالة اعتذار اِّـركز عن توفري األعداد واالختصاصات اِّـطلوبة 

وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
ــؤوليتهم  ــم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ــرتاك أكثر من مناقص َّـ تقدي ــال اش ٨.َّـ ح
تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء 
ــراكة معزز بتعهد من قبلهم بعد  ــراكة موقع من قبل اطراف الش او نموذج اتفاق اولي على الش
ــحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الشراكة بينهما مصدق اصوليا  التنازل او االنس
ــحاب  ــدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انس ــد توقيع العقد خالل م بع

احد الشركاء فيتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع

١٠.تتحمل الدائرة اِّـستفيدة مسؤولية الكشف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك 
تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد اِّـقاولة 

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية
ــتكمال النواقص التي  ــن اِّـقدمني على العطاءات باس ــركات واِّـقاولني واِّـجهزي ١٢.تلتزم الش

تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣.تكون األولوية للمواد األولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام 
ــب كتاب وزارة  ــا للمواصفات اِّـطلوبة حس ــزة مدى مطابقته ــعر والنوعية اِّـجه ــط الس بالضواب

التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
ــود اُّـ صاحب  ــا الجهة اِّـتعاقدة تع ــط واِّـواصفات التي تعده ــم والخرائ ــة التصامي ١٤.ملكي

العمل
ــاء اِّـصادف  ــوم الثالث ــاعة (١١) ظهراً من ي ــة الس ــاءات نهاي ــم العط ــوم لتقدي ــر ي ١٥.ان أخ
ــود الحكومية َّـ مقرها  ــم العق ــة ذي قار – قس ــي محافظ ــوان التال ٢٠٢٠/١١/٢٤ اُّـ العن
ــيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة  الكائن َّـ الناصرية – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرش
ــعار اِّـقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع  ــابقاً) على أن تكون األس األعمار س
على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
ــركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني  األوراق مختومة بخت اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
ــا يقدم البطاقة التموينية  ــاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم وأصوليا وكم ــزم اِّـق ويلت
ــمح التقديم عن طريق الربيد  ــكن وال يس ــا يؤيد حجبها وهوية األحوال اِّـدنية وبطاقة الس وم
االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ 
ــارع األمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات  ديوان محافظة ذي قار مبنى اِّـحافظة الجديد ش
اِّـتأخرة، وإذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رسمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه على ان تقدم 
ــم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء  العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
ــة َّـ ديوان محافظة  ــؤون القانوني ــم الش ــى الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس ١٦.عل
ــل لحني االنجاز أو توفر  ــتمرار بالتنفيذ بدون اِّـطالبة بأي تموي ــرة واالس ذي قار يتضمن اِّـباش

اإلمكانية للتمويل وبدون اِّـطالبة بأي تعويضات.
١٧.تسدد مبلغ اِّـشروع اِّـذكور أدناه لحني توفر التخصيصات اِّـالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي 
محافظ ذي قار

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م / إعــــــــــالن

 E-MAIL:GC.THIQAR@YAHOO.COM/ ايميل قسم العقود الحكومة
اِّـناقصة رقم (٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨) لسنة ٢٠٢٠ خطة اسرتتيجية التخفيف من الفقر  ٢٠١٩ 

العدد : ١٤٨٩ 
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩ 

محافظة ذي قار
العقود الحكومية

جمهورية العراق

سعر الكشف  رقم المناقصة
الدائرة  اسم المشروع مدة العمل المصادق

التأمينات  الموقع المستفيدة
 ة/بالدينارالمطلوب

التصنيف 
 على األقل

سعر العطاء 
 بالدينار

 يوم ٥٤٠ ١,٩٦٠,٢٨٢,٣٩٤ ٢٣

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب مجمعات ٣م٤٠٠

الخمسة لتغذية مناطق حي 
اريدو حي سومر مجمع ماء 

/سا قرب المجمعات ٣م٢٠٠
السبعة لتغذية مناطق الفجوة 

 في الناصرية

مديرية 
ذي  ماء

 قار
قيمة % من ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثالثة عشر ١١٣,٩٧٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وسبعون الف دينار عراقيمليون وتسعمائة 

 يوم٤٥٠ ٢,٣٢٠,٢٩٤,٠٠٠ ٢٤

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب محطة ضخ ٣م٦٠٠

الفضلية لتغذية مناطق (ال 
حبوش والسكك وقرية عبد 

ميس خلف الكنازوة 
والمنصورية البوابة) في 

 الناصرية

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
 السادسة

ميكانيكية 
 السادسة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية ١٥٨,٧٠٨,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية الف دينار عراقي

 يوم ٣٦٥ ١,٧٢٦,٥٨٧,٠٠٠ ٢٥

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا لتغذية مناطق ٣م٤٠٠

(الصخيين والعلميين وحي 
في حي  ٣٠الرسول وشارع 

 اور) في الناصرية

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

ولة الموارد المالية (السي
 النقدية)

) مائة وخمسة ١٤٥,٦٠٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 واربعون مليون وستمائة الف دينار عراقي

 يوم ٣٦٥ ٩٤٥,٩٠٠,٠٠٠ ٢٦
انشاء مجمع ماء سعة 

/سا لتغذية مع شبكات ٣م٢٠٠
 في سوق الشيوخ ماء

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
تاسعة 

ميكانيكية 
 تاسعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) ثمانون مليون دينار ٨٠,٠٠٠,٠٠٠اوي (الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يس
 عراقي

 يوم ٣٦٥ ١,٦٣٦,١٠٠,٠٠٠ ٢٧

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب محطة ضخ ٣م٤٠٠

الفضيلية لتغذية مناطق (دور 
 –االسكان القديم  –االساتذة 

 مجمع الشموخ في الناصرية)

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
عة ساب

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية ١٣٨,٠٠٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وثالثون مليون دينار عراقي

 يوم ٤٥٠ ١,٧١٣,٢٦٥,٥٠٠ ٢٨
انشاء مجمع ماء سعة 

/سا مع خط ناقل ٣م٥٠٠
 وشبكة ماء في ناحية الطار

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية عشر ١١٨,٠٠٠,٠٠٠م ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقدي
 مليون دينار عراقي

 



عمان / وكاالت / البينة اجلديدة
 

ــز االقتراع أبوابها  فتحت مراك
ــي االردن امس  أمام الناخبني ف
الثالثاء في االنتخابات النيابية 
التي تقام في ظروف استثنائية 
ــة كوفيد-١٩. ــا جائح فرضته

النيابية هذا  وجترى االنتخابات 
ــتثنائية  ــط ظروف اس املرة وس
ــة كوفيد-١٩،  ــا جائح فرضته
ــوات عديدة  ــدرت دع ــا ص فيم
ــى تأجيلها.ويتوقع أن  ــو إل تدع
البرملانية  االنتخابات  ــجل  تس
باألردن نسبة مقاطعة قياسية 
ــروف الراهنة على  في ظل الظ
ــررة من  ــوات املتك ــم الدع الرغ
ــاركة  ــؤولني بضرورة املش املس
ــتحقاق. االس بكثافة في هذا 

ــز االقتراع  ــح أبواب مراك ومت فت
عند الساعة السابعة صباحا 
(اخلامسة ت غ) في محافظات 
ــرر  املق ــن  وم ـــ١٢،  ال ــة  اململك
ــى  حت ــت  التصوي ــتمر  يس أن 
ــاء  مس ــابعة  الس ــاعة  الس
(١٧٫٠٠ ت غ).ودُعي أربعة ماليني 
ــل  ــن أص ــب، م ــف ناخ و٦٤٠ أل

عشرة ماليني عدد سكان البالد 
ــى التصويت.ويتنافس ١٦٧٤  إل
ــيدة  ــم ٣٦٠ س ــحا بينه مرش
النواب  ــس  ــد مجل على مقاع
الـ١٣٠ والتي خصص ١٥ مقعدا 
منها للنساء.وجتري االنتخابات 

ــاس التمثيل النسبي  على أس
ــة مفتوحة لـ٢٣ دائرة  في قائم
ــة  ثالث ــني  ب ــراوح  ت ــة  انتخابي
 ٥٣ ــر  مقاعد.وانتش ــعة  وتس
ــي عموم  ــر أمني ف ــف عنص أل
لضمان  ــة  اململك ــات  محافظ

ــة االنتخابية في  ــن العملي أم
١٨٨٠ مركز اقتراع، وفق ضوابط 
ــة  ملواجه ــة  موضوع ــة  صحي
ــددت  كوفيد-١٩.وح ــة  جائح
ــة معينة إلدالء  ــلطات آلي الس
ــادي نقل  ــب بصوته لتف الناخ

ــروس  ــة بفي ــدوى أو اإلصاب الع
كورونا املستجد، بحيث يدخل 
إلى مركز االقتراع ويغادر من دون 
ــخص أو اداة.ويقدم  ــس أي ش مل
ــم عليه  ــذي يتحت ــب ال الناخ
ــازات اليد،  ــع الكمامة وقف وض

ــخصية للتحقق  ــة الش الهوي
ــارئ الكتروني من  ــا عبر ق منه
ــف،  موظ أي  ــن  م ــها  دون ملس
فيأخذ كتيب االقتراع، ويذهب 
إلى املعزل ومعه قلم خاص من 
ــتخدم مرة واحدة  الهيئة، يس
ــة  ــم قائم ــار اس ــط ويخت فق
ــح  املرش ويختار منها  ــدة  واح
ــن انتخبهم. ــحني الذي أواملرش

ــب  الناخ ــع  يض ــك  ذل ــد  وبع
ــدوق االقتراع،  الكتيب في صن
ثم ينزع قفازات اليد، ويسقط 
ــدوق  ــي صن ف ــراع  االقت ــة  ورق
االقتراع، ثم يقطر احلبر تقطيرا 
ــة  هيئ ــذرت  اإلصبع.وح ــى  عل
االنتخابات املصابني بالفيروس 
ــر املنزلي  ــن في احلج واملوجودي
ــاركة في االنتخابات،  من املش
ــد  ق ــاركتهم  مش ان  ــدة  مؤك
ــد  ــدة ق ــس مل ــم للحب تعرضه
ــى عام.ويضم مجلس  إل تصل 
األمة في األردن مجلس النواب 
ــب أعضاؤه كل أربع  الذي ينتخ
ــس األعيان ٦٥  ــنوات، ومجل س
عضوا الذي يعني امللك أعضاءه 

مبوجب الدستور.

بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة

ــفيرة األميركية في لبنان  ــت الس  قال
ــني إن  ــس االول االثن ــاي ام ــي ش دوروث
ــي اللبناني املسيحي جبران  السياس
باسيل أبدى استعداده لالنفصال عن 
ــيعية، في نفي  جماعة حزب اهللا الش
ــيل على أنه رفض الفكرة  لتأكيد باس
ــنطن قد  ــت واش ــكل قاطع.وكان بش
ــوم اجلمعة املاضي  ــت عقوبات ي فرض
على باسيل، صهر الرئيس ميشال عون 
وزعيم أكبر كتلة سياسية مسيحية 
ــاد وبوجود  في البالد، التهامات بالفس
صالت تربطه بحزب اهللا الذي تصنفه 
إرهابية. ــة  ــدة جماع املتح ــات  الوالي

ــا  بأنه ــات  العقوب ــيل  باس ــف  ووص
ــية، قائال  ــع سياس ــا دواف ــرة وله جائ
ــض االمتثال  ــا رف ــا فُرضت بعدم إنه

ــع صالته بحزب  ــب أميركي بقط ملطل
ــدة الوطنية  ــى الوح ــا عل اهللا حفاظ
ــاي في  ــي لبنان.وقالت ش ــالم ف والس
ــوات محلية إن  مقطع فيديو بثته قن

ــيل أعرب في محادثات معها عن  باس
ــتعداد لالنفصال عن حزب اهللا  «االس
ــم تقدم  ــة»، لكنها ل ــروط معين بش
ــروط.وأضافت «في  ــل عن الش تفاصي

ــع، أعرب عن امتنانه ألن الواليات  الواق
ــدة جعلته يرى كيف أن العالقة  املتح
ــارة للتيار  غير مواتية للحزب» في إش
ــيل. ــذي يتزعمه باس ــي احلر ال الوطن

ــا وصف  ــيل بيان ــب باس ــدر مكت وأص
ــاي بأنها «محاولة  فيه تصريحات ش
ــار الوطني احلر  ــفني» بني التي دق اإلس
ــذه الطريقة «لن  وحزب اهللا وقال إن ه
ــيل هدفا ملظاهرات  تنجح».وكان باس
ــرين األول ٢٠١٩ ضد  ــدة في تش حاش
ــا احملتجون  ــية اتهمه ــة سياس نخب
ــوء إدارة موارد  ــدار وس ــاد واإله بالفس
الدولة.ونفى صهر عون ووزير اخلارجية 
ــال إنه  ــاد وق ــابق اتهامات الفس الس
ــيطعن على العقوبات في احملاكم  س
ــيطالب بتعويض. وقال  األميركية وس
ــيطلب من واشنطن  عون إن لبنان س
ــيل.وقالت  ــد باس ــة ض ــده باألدل تزوي

ــعى جلعل أكبر قدر ممكن  ــاي «نس ش
ــد اإلعالن  ــا عن ــات متاح ــن املعلوم م
ــو احلال  ــات ولكن كما ه ــن العقوب ع
ــان، فإن بعض هذه  في كثير من األحي
املعلومات غير قابل للنشر». وأضافت 
ــة  ــب برغب ــدة ترح ــات املتح أن الوالي
ــى العقوبات  ــي الطعن عل ــيل ف باس
ــيل مبوجب  ــام احملاكم.وعوقب باس أم
ــان  ــكي حلقوق اإلنس قانون ماجنتس
ــي  ف ــني  الضالع ــتهدف  يس ــذي  ال
ــات فساد  وممارس انتهاكات حقوقية 
ــتبعد شاي  في أنحاء العالم. ولم تس
فرض املزيد من العقوبات على باسيل 
أو آخرين في لبنان.وكانت واشنطن قد 
ــت عقوبات في أيلول على وزيرين  فرض
ــابقني اتهمتهما بتقدمي  ــني س لبناني
ــية واقتصادية حلزب  مساعدة سياس

اهللا.

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي تركيا إن  ــية ف ــت املعارضة الرئيس قال
استقالة وزير املالية بيرات البيرق في بيان 
ــبوقة  ــتغرام» كانت غير مس ــر «إنس عب
وتصل إلى حد «أزمة دولة»، وانتقدت أيضا 
عزل محافظ البنك املركزي املفاجئ.وفي 
ــرة، قال زعيم حزب  مؤمتر صحفي في أنق
ــال كيليجدار  ــوري، كم اجلمه ــعب  الش
ــب طيب  ــي رج ــس الترك ــو، إن الرئي أوغل
ــركة  ــالد مثل «ش ــر الب ــان كان يدي أردوغ
ــك املركزي فقد  ــة»، مضيفا أن البن عائلي
ــن اخملجل أال  ــتقالليته.كما قال إنه م اس

ــيلة إعالمية تركية كبرى عن  تبلغ أي وس
ــتقالة في غضون ٢٤ ساعة تقريبا. االس
وكان البيراق أعلن األحد املاضي استقالته 
ــق «بحالته  ــباب تتعل ــه ألس ــن منصب م
ــتغرام»:  الصحية».وقال البيرق عبر «إنس
ــل اتخذت قرارا  ــنوات من العم «بعد ٥ س
بعدم مواصلة أنشطتي ألسباب متعلقة 
ــغل  ش أن  ــبق  الصحية».وس ــي  بحالت
ــر الرئيس التركي رجب  البيراق، وهو صه
ــوارد املائية  ــب أردوغان منصب وزير امل طي
ــلم  ــة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨، وتس والطاق

حقيبة وزارة املالية واخلزانة عام ٢٠١٨.

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول االثنني إنها  ــت الصني ام قال
ــي إصدار  ــي ف ــرف الدول ــتتبع الع س
ــات األمريكية،  ــأن االنتخاب ــان بش بي
ــبب وراء  ــاؤل حول الس وذلك بعد تس
ــني للدميقراطي جو  ــة بك ــدم تهنئ ع
ــي االنتخابات. ــوز ف ــى الف ــدن عل باي

ــم وزارة اخلارجية  ــال املتحدث باس وق
ــي إفادة  ــني ف ــن ب ــغ وي ــة وان الصيني
صحفية يومية «الحظنا أن بايدن أعلن 
فوزه في االنتخابات، ونفهم أن نتيجة 
االنتخابات األمريكية سيجري إقرارها 
واإلجراءات  ــي  األمريك ــون  للقان وفقا 
األمريكية».وقال وانغ «نؤمن دائما بأنه 

ــني والواليات املتحدة  يجب على الص
أن تعززا االتصال واحلوار فيما بينهما، 
وتديرا مواطن االختالفات على أساس 
ــادل، وتعمال على  ــرام املتب ــن االحت م
ــاس  ــار التعاون على أس ــيع إط توس
املصلحة املشتركة وتؤسسا لتطوير 
ــتقرة». ــليمة ومس عالقات ثنائية س

وتعيش العالقات بني الصني والواليات 
املتحدة أسوأ فترة متر بها منذ عقود، 
ــة من  ــات متنوع ــبب نزاع ــك بس وذل
ــارة وحتى هونغ  ــا والتج التكنولوجي
ــروس كورونا، في وقت فرض  كونغ وفي
ــى  ــات عل ــة عقوب ــب حزم ــه ترام في

بكني.

اِّـنامة / وكاالت / البينة الجديدة
ــمية (بنا)، امس   أوردت وكالة األنباء البحرينية الرس
ــي اململكة وافق  ــوزراء ف ــس ال ــني، أن مجل االول االثن
ــرائيلية بشأن  على مذكرة تفاهم مع احلكومة اإلس
ــب (بنا)، فوض مجلس الوزراء  اخلدمات اجلوية.وبحس
ــع على مذكرة  ــاالت بالتوقي ــالت واالتص وزارة املواص
ــؤون  ــا أحال إلى اللجنة الوزارية للش التفاهم، فيم
ــريعية االتفاقية النهائية املرتبطة  القانونية والتش
ــورد الوكالة أية  ــني البلدين.ولم ت ــات اجلوية ب باخلدم
ــأن مذكرة التفاهم أو االتفاقية  تفاصيل إضافية بش
ــني البلدين،  ــا ب ــة عليه ــع املصادق ــة، املتوق النهائي
ــات املوقعة في ١٥  ــع العالق ــذا التفاقية تطبي تنفي
أيلول املاضي.وفي ايلول، اعتبر ملك البحرين الشيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بالده العالقات 
ــاهم في دفع عملية  ــرائيل «إجناز تاريخي يس مع إس
ــط».ولقيت  ــرق األوس ــتقرار في الش ــالم واالس الس
ــوة اإلماراتية  ــة الى اخلط ــة اضاف ــوة البحريني اخلط
بتوقيع اتفاقية سالم مع اسرائيل ترحيبا دوليا وعربيا 
ــالم على  ــت املنامة بترجمة اتفاقية الس الفتا.وقام
ل  األرض بالعمل على فتح سفارة إسرائيلية ما شكّ
ــهر  ــية كاملة».والش ــة لـ»عالقات دبلوماس انطالق
ــني خط  ــتعد دش ــي اعلنت البحرين انها تس املاض
ــرائيل، كإحدى خطوات تطبيع  بحري مباشر مع إس
ــن وبالتحديد من  ميناء خليفة  العالقات، بني البلدي
ــلمان، في  البحرين، إلى ميناء  حيف» بعد فترة  بن س
ــني خط مماثل بوصول سفينة شحن  وجيزة من تدش

ــرة، من ميناء «جبل  ــة إلى ميناء حيفا، مباش إماراتي
علي» في دبي.واالسبوع املاضي أعلنت شركة «فالي 
ــتعد لتسيير أول  دبي» منخفضة التكلفة انها تس
ــرة منتظمة بني اإلمارات وإسرائيل في  رحالت مباش
ــبما أعلنت الشركة  ــرين الثاني احلالي، حس ٢٦ تش
ــي تتخذ من دبي مقرا لها.واإلمارات أول  اإلماراتية الت
ــة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع  دول
للعالقات مع الدولة العبرية، في حني تعتبر البحرين 

الرابعة، بعد األردن (١٩٩٤) ومصر (١٩٧٩).
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ــة  ــر األميركي ــت االوام ــة خالف ــن دول ــا م م
ــا إلى إيران  ــنة. من كوب ــت نهاية حس وانته
ــيلي وأفغانستان والعراق وفنزويال  مرورا بتش
ــتثناء  ــمالية اس ــت كوريا الش وليبيا. وليس
ــاب  في ذلك اجملال بالرغم من أن زعيمها الش
ــر وصفة  ــو اآلخ ــذي ه ــه ال ــرك جلنون ــد تُ ق
ــا صدام  ــبق وأن جربه ــة للخراب س أميركي
ــافيز وفيدل كاسترو.بعد انهيار  حسني وتش
ــوفييتي انفردت الواليات املتحدة  االحتاد الس
ــذا صحيح؟ إلى حد ما ولكن  بالعالم. هل ه
ليس متاما. فما الذي كان االحتاد السوفييتي 
يفعله لنجدة حلفائه؟ يبقيهم أحياء ولكن 
ــم بالعالم اخلارجي تتم  محاصرين. عالقته
ــن ميتلك قاعدة  ــو الذي لم يك ــن خالله وه م
ــتند إلى اقتصاد  ــعة تس عالقات عاملية واس
ــة للعب الدور  ــم تكن الصني مؤهل متطور.ل
ــوفييتي. كانت  ــذي كان يلعبه االحتاد الس ال
الصني دولة مختلفة. عقائدية متشددة في 
ــة على  ــة بطريقة مدروس ــل ومنفتح الداخ
ــمالي. حرصها على سوقها  االقتصاد الرأس
ــى عقائديتها. لذلك لم  ــم حرصها عل بحج
ــة الدولية.  ــي السياس ــول إلى قطب ف تتح
ــه كان في طريقه إلى  ــا االحتاد األوروبي فإن ام
ــت بريطانيا عن  ــه حني أعلن ــراد بنفس االنف
ــل بطريقة  ــارت دوله تتعام ــا فص انفصاله
فردية إلى حد كبير.ظلت الواليات املتحدة هي 
القطب السياسي الوحيد الذي إن فشل في 
ــبب حق النقض فإن قوته  مجلس األمن بس
العسكرية الفائضة تبيح له التدخل الفوري 
السريع في كل مكان.فهي تفعل ما تشاء في 
الوقت الذي يالئمها ضاربة في بعض األحيان 
القانون الدولي عرض احلائط. وهو ما أدى إلى 
ــوء كما هي  ــانية غاية في الس ــاع إنس أوض
د  ــتان والعراق.لقد أنشّ األوضاع في أفغانس
ــية التي  ــم كله إلى االنتخابات الرئاس العال
شهدتها الواليات املتحدة بطريقة ال ميكن أن 
ــات في أي مكان آخر  حتدث لو أقيمت انتخاب
ــرية كلها  ــن العالم. وهو ما يؤكد أن البش م
ــى رئيس الواليات املتحدة كما لو أنه  تنظر إل
رئيس العالم. هناك مصائر دول عديدة رهينة 

بالرئيس املقبل.

فاروق يوسف 

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة

 فرضت الواليات املتحدة امس االول 
ــؤولني  ــات على مس ــني عقوب االثن
ــم بتقدمي  ــراد تتهمه ــات وأف وكيان
الدعم للنظام السوري، مع مواصلة 
ــنطن جهودها لقطع التمويل  واش
عن حكومة األسد.واإلجراءات التي 
تستهدف أيضا وزارة النفط والثروة 
ــة جديدة  ــورية، جول املعدنية الس
ــاعي  ــات في إطار مس ــن العقوب م
ــى حكومة  ــنطن للضغط عل واش
األسد للعودة إلى مفاوضات تقودها 
األمم املتحدة وإنهاء احلرب التي بدأت 
قبل نحو عشر سنوات.وقالت وزارة 
ــان إنها  ــة في بي ــة األميركي اخلزان

ــؤولني  ــات على مس ــت عقوب فرض
ــاء في  ــوريني وأعض ــكريني س عس
ــات تابعة للحكومة  البرملان وكيان
ــوريني ولبنانيني،  فضال عن أفراد س
ــاء قطاع  ــة إحي ــم مبحاول تتهمه
ــر اخلزانة  ــوري.وقال وزي النفط الس
ستيفن منوتشني في البيان «وزارة 
ــى مواصلة فرض  اخلزانة عازمة عل
ضغوط اقتصادية على نظام األسد 
وأنصاره بسبب القمع الذي ميارسه 
ــوريا لعقوبات  النظام».وتخضع س
من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
ــة للدولة  ــول اململوك جمدت األص
ــراد. وحتظر  ــركات واألف ومئات الش
ــادرات إلى  ــل الص ــنطن بالفع واش
األميركيني فيها،  واستثمار  سوريا 

ــمل  ــن املعامالت التي تش فضال ع
الهيدروكربونات. ومنتجات  النفط 

األخيرة  األميركية  العقوبات  وتأتي 
ــا من فرض االحتاد  بعد نحو ٢٣ يوم
ــبعة وزراء  األوروبي عقوبات على س
ــدة  ــورية اجلدي ــة الس ــن احلكوم م
ــة  ــى خلفي ــي اب عل ــكلة ف املش
ــؤوليتهم» عن القمع الدموي  «مس

الذي ميارسه نظام بشار األسد.
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــملت القائم وش
السوري حسني عرنوس منذ ٢٠١٤. 
ــالث وزيرات وهي  ــم احلكومة ث وتض
ــة  ــذ بداي لة من ــكّ ــة املش اخلامس

النزاع عام ٢٠١١. 
ــى قائمتهم  ــون إل ــاف األوروبي وأض
ــة  املالي وزراء  ــماء  أس ــوداء  الس

ــارة والنقل والثقافة  والعدل والتج
والتعليم والطاقة. وصار جميعهم 
ممنوعني من احلصول على تأشيرات 
دت أصولهم في االحتاد  ــول وجمّ دخ
القائمة  ــك أصبحت  األوروبي. وبذل

تشمل ٢٨٠ اسما و٧٠ كيانا. 
ــام ٢٠١١  ــاد األوروبي ع ــرض االحت وف
ــرا نفطيا وقيودا طالت بعض  «حظ
االستثمارات وجتميد أصول املصرف 
املركزي السوري في االحتاد األوروبي 
ــتيراد  اس ــات  عملي ــى  عل ــودا  وقي
ــتبه  ــات يش ــزات وتكنولوجي جتهي
ــداف القمع  ــتعمالها أله ــي اس ف
ــدات وتكنولوجيات  ــي ومع الداخل
ــة واعتراض عمليات  موجهة ملراقب

التواصل عبر االنترنت والهاتف».
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العبو ريال مدريد يوبخون 
زميلهم اِّـتخاذل

أقيمت اليوم قرعة الدور ٣٢ من منافسات 
ــرة القدم  ــر احتاد ك ــي مق ــراق، ف كأس الع

بحضور ممثلي األندية املتأهلة.
ــات مهمة،  ــة عن ٤ مباري ــفرت القرع وأس
ــات الكهربائية فريق  حيث يالقي الصناع
نفط الوسط والديوانية يحل ضيفا على 

ــم الكهرباء  ــداد ويواجه القاس ــة بغ أمان
ويستضيف أربيل نفط ميسان.

وأسفرت القرعة عن التالي: 
ــتضيف الصناعات الكهربائية، نفط  يس
ــا على  ــل زاخو ضيف ــا يح ــط، فيم الوس
ــة على  ــوة اجلوي ــي، والق ــواج املوصل األم
ــتضيف فريق اجلوالن  ــي، فيما يس املصاف

النجف.
ــب األرض ضيفه  ــرقاط صاح ويواجه الش
ــق  فري ــة  الهندي ــتضيف  ويس ــماوة  الس
ــرة ضيفا على  ــل نفط البص الكرخ، ويح

شهربان والقاسم يستضيف الكهرباء.
ــى موعد  ــة بغداد عل ــيكون أمان فيما س
ــص  ــي اخلال ــة ويالق ــه الديواني ــع ضيف م

ضيفه الشرطة، ويحل امليناء ضيفا على 
ــتضيف فريق نوروز الطلبة  اجلماهير ويس
ــان ضيفا على اربيل في  ويحل نفط ميس

لقاء ناري.
ــدود ويحل  ــق بابل ضيفه احل ويضيف فري
النفط ضيفا على األثير وستختتم اجلولة 

٣٢ بلقاء جنائن بابل فريق الزوراء.

ــي،  األردن ــب  املنتخ ــدأ  ب
تدريباته  ــني،  اإلثن ــاء  مس
بصفوف  والبدنية  الفنية 
ــادة املدرب  ــة، بقي مكتمل
ــز،  بوركلمان ــال  فيت
استعدادا ملواجهة العراق 
ــس املقبل، في  ودياً اخلمي
ــكر التدريبي  ــار املعس إط
ــامى  ــه النش ــذي يقيم ال
 ١٧ ــى  حت ــارات  باإلم
ــتكمال  اجلاري، تأهباً الس
ــتركة  املش ــات  التصفي
العالم  ــكأس  ل ــة  واملؤهل
ــيا  آس ــات  ونهائي  ،٢٠٢٢

.٢٠٢٣
النشامى وصل  وفد  وكان 
إلى دبي في ساعة متأخرة 
ــع التحاق  ــد، م ــن األح م
ــني احملترفني  ــة الالعب كاف

باخلارج.
ــد املدير الفني  و ضم الوف
املنتخب  مدير  بوركلمانز، 
أسامة طالل، املدرب العام 
ــدن،  فانديرهاي ــتيفان  س
ــس  أليك ــراس  احل ــدرب  م
اللياقة  مدرب  ــيل،  فينس

ــدرب  م ــوش،  مال ــرمي  ك
أحمد  ــف  الردي ــب  املنتخ
اإلعالمي  ــؤول  املس هايل، 
احمللل  ــرة،  العياص محمد 
ــروس،  ــد مح ــي حام الفن
ــتاوي،  ــب نزار البش الطبي
ــو  أب ــر  عم ــني  واملعاجل
ــودة،  ع دار  ــي  ولطف الوي 
ــوازم جرير  الل ــؤولي  ومس
بالونة،  ــام  وهش ــرة  اخملام

ــب اإلداري محمد  إلى جان
منكو.

ــى الالعبني:  ــة إل باإلضاف
ــة،  كوامل ــود  محم
ــي، عبداهللا  عبداهللا الزعب
ــوري، طارق خطاب،  الفاخ
ــرب، أحمد الزغير،  يزن الع
ــد  ــي، محم ــادي احلوران ه
ــو خيزران،  ــا، رواد أب الباش
ــان  ــلباية، إحس فراس ش

ــالم العجالني،  ــداد، س ح
ــور  ن ــري،  الدمي ــد  محم
ــب،  رات ــح  صال ــدة،  الرواب
ــدان،  أحمد ثائر، نزار الرش
ــل  ــي، فض ــود مرض محم
ــيم الرياالت،  ــكل، وس هي
أنس العوضات، محمد أبو 
زريق، محمد العكش، علي 
علوان.. ثم التحق احملترفني 
ــم: خليل بني  باخلارج وه

البخيت،  ــني  ياس عطية، 
ــاء  ــري، به ــى التعم موس
ــدي الصيفي،  ــل وع فيص

إلى جانب عامر شفيع.
ــامى  النش ــيخوض  وس
ــودي األول في  ــاره ال اختب
ــب  املنتخ ــاء  بلق ــي،  دب
ــي اخلميس املقبل،  العراق
ــواره  ــل أن يختتم مش قب
ــوريا في ١٦  ــة س مبواجه

اجلاري.
ويأتي جتمع النشامى خالل 
ــدة،  املعتم ــا»  «فيف ــام  أي
وبعد نحو عام كامل منذ 
ــب  للمنتخ ــور  ظه ــر  آخ
ــي التصفيات  ــي ف الوطن
املشتركة، بعد الفوز على 
ــر/  ــي نوفمب ــوان ٥-٠ ف تاي
ــن العام  ــرين الثاني م تش
ــي ٢٠١٩، حيث أرجأ  املاض
ــاد الدولي التصفيات  االحت
ــعار آخر، في ظل  حتى إش

جائحة كورونا.
ــر أن املنتخب األردني  يذك
الكويت  ــة  ينتظر مواجه
ــتراليا ضمن  ــال وأس ونيب
ــة،  الثاني ــة  اجملموع
ــواره في  ــتكمال مش الس
الدور الثاني من التصفيات 

املشتركة.
ــب األردن  ــتقر منتخ ويس
ــي ضمن  الثان ــز  املرك في 
مجموعته، بالشراكة مع 
الكويت بذات الرصيد (١٠ 
ــتراليا  نقاط)، مع بقاء أس
ــال  ونيب  ،(١٢) ــدارة  بالص
تايوان  ــراً  وأخي  ،(٣) ــاً  رابع

دون أي نقطة.

أكد املدرب املساعد لفريق النجف بهاء 
ــني يواصلون إضرابهم  كاظم، أن الالعب
ــتالم  ــات اليومية حلني اس ــن التدريب ع
ــي وعدت بها  ــتحقاتهم املالية الت مس

اإلدارة.
ــق من خارج  ــم «العبو الفري ــال كاظ وق
ــرون لم  ــادروا، واآلخ ــف غ ــة النج مدين
ــات، والطاقم الفني  ــوا بالتدريب يلتحق
متواجد بشكل يومي، وأبلغ اإلدارة بأنه 
لن ميانع خوض التدريبات لكن الالعبني 
وصلوا ملرحلة ال يتحملون فيها الوعود».

وبني أن اإلدارة تسعى تأمني مستحقات 
ــت من خالل فتح قنوات  الالعبني وحاول
ــتثمرين، لكن إلى اآلن  مع عدد من املس
ــود دائمة  ــور، وهناك وع ــم األم لم حتس

إلنهاء األزمة املالية.
ــق فوزا مهما  ــار إلى أن النجف حق وأش
ــكل  ــتثمر بالش ــب أن يس ــدوري يج بال
ــم املعنوي في  ــة الزخ ــي ملضاعف املثال
ــا بأن اجلانب املالي  األدوار املقبلة، منوه

مهم في استقرار الفريق.
ــوا  ــف أعلن ــي النج ــى أن العب ــار إل يش
ــروا التدريبات منذ  ــم يحض اإلضراب ول
ــى صعيد  ــي. عل ــبوع احلال ــة األس بداي
ــة احلكام في االحتاد  اخر أثنى رئيس جلن
العراقي، عالء عبد القادر، على مستوى 
ــوالت الثالث  ــي اجل ــة ف ــرة احمللي الصاف
ــي املمتاز،  ــدوري العراق ــن ال ــة م املاضي
ــني  ا رئيس نادي الديوانية، حس ــدً منتق
ا تصريحاته باإلثارة  ــي، واصفً العنكوش

املفتعلة.
وقال عبد القادر «احلكام ظهروا بشكل 
ــى، مع  ــالث األول ــي اجلوالت الث ــب ف طي
ــيطة التي لم تؤثر  بعض األخطاء البس
ــيد  ــج املباريات، واجلميع يش ــى نتائ عل
ــه احلكام  ــتوى التحكيم وما قدم مبس

وإدارة املباريات بشكل مثالي».
ــني العنكوشي  وأوضح «انتقادات حس
ــاب  ــة، ألن احلكم الش ــن مهني ــم تك ل
ــكام وقاد  ــن أفضل احل ــد كاظم م أحم
ــع قراراته اإلدارية  ــاراة بنجاح، وجمي املب

كانت مميزة ودقيقة».

›Ó«b8a@‚bÀäô@kÓÃm@Úibï�a
ــت االصابة الالعب ضرغام  حرم
ــاء  ــفر مس ــماعيل من الس اس
ــة  ــع بعث ــني م ــس االول االثن ام
ــى مدينة  ــي ال ــب الوطن املنتخ
ــراط في  ــة لالنخ ــي االماراتي دب
الذي يشهد  املعسكر اخلارجي 
ــتان  ــي األردن واوزبكس مواجهت
ــابع  ــر والس ــي الثاني عش يوم
عشر من الشهر احلالي حتضيرا 
ــوار التصفيات  ــتئناف مش الس
ــى نهائيات  ــة املؤهلة ال املزدوج

وامم   ٢٠٢٢ ــر  قط ــم  العال كأس 
ــرض  وتع  .٢٠٢٣ ــني  الص ــيا  اس
ــماعيل لالصابة بتمزق على  اس
مستوى العضلة اخللفية خالل 
ــا  ــة خاضه ــدة تدريبي ــر وح آخ
املنتخب الوطني في العاصمة 
ــات  الفحوص ــت  واثبت ــداد،  بغ
ــى  ــب ال ــة الالع ــة حاج الطبي
ــام على  ــرة أي ــة ملدة عش الراح
ــا مرحلة التأهيل  ان يبدأ بعده

للعودة الى املالعب مجددا.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــاهدة جنوم املالعب احمللية  لم يحظ اجليل احلالي مبش
ــاءات اعتزالية  ــرة بلق ــاحاتهم االثي ــم يودعون س وه
ــي او االندية املنضوين لها  ــا لهم االحتاد املعن ينظمه
ــا احيانا لهم  ــاندة يخصص ريعه ــات اخرى س وجه
ــتطيل  ــد وخدمات في املس ــا بذلوه من جه تكرميا مل
ــم  ــر وختم كثيرون منهم رحلتهم من دون مراس االخ
ــيطول االمر  ــة ورمبا س ــود منصرم ــي عق ــودة ف معه
لسنوات الحقة مالم يعاد النظر بطي اخر الصفحات 

الرياضية بصورة صامتة .
ــي العام ١٩٦٦ تابعنا عبر تلفزيون بغداد لقاء كرويا،  ف
طرفاه منتخبنا الوطني الفائز ببطولة العرب في ذلك 
ــرب املتواجدين في العراق مع فرقهم  العام وجنوم الع
ــات  ــر مباريات املنافس ــتار على اخ ــدال الس بعد اس
ــزال قائد منتخبنا جمولي عباس وحمل  احتفاء باعت
الالعبون سدنا العالي على االكتاف وطافوا به ارجاء 
ملعب الشعب اعالنا بختام تواجده في التشكيالت 
ــافة  ــاال امام بوابة ملعب الكش ــة واقيم له متث احمللي

الذي شهد بداياته وتألقه .
ــب الزمالك  ــة جرت في مصر لالع ــاراة اعتزالي اول مب
ــينيات  ــدي اخلمس ــوم عق ــى احد جن ــت مصطف رأف
ــماعيلي بحضور اكثر  ــتينيات بني فريقه واالس والس
ــن اربعني الف متفرج نقلها تلفزيون مصر واحتفت  م
ــقيقة بنجوم كثر حال انتهاء تواجدهم  االندية الش
ــن شحاته وطاهر ابو  معها امثال فاروق جعفر وحس
زيد ومحمود اخلطيب واحلارس احمد شوبير والشاذلي 

ومصطفى رياض .
ــى  ــظ العديد من جنوم االمس بذكريات ال تنس يحتف
ــاركتهم في لقاءات اعتزالية لالعبني عرب  بينها مش
ــيرتهم في  ــاالت ختامية ملس ــن اقامة كرنف فضال ع
ــال وناظم  ــن وعدنان درج ــب ومنهم فالح حس املالع
ــني سعيد  ــاكر واحمد راضي وحبيب جعفر وحس ش
ــم  وعلي كاظم ورعد حمودي واخرون لكن تلك املراس
ــتحياء  ــا على اس ــم تنظيمه ــد متداولة ويت ــم تع ل
ــن العبينا الى  ــر م ــراءات دعت الكثي ــط االج وبابس
ــي اقامتها ومنهم  ــاب املبادرات ف ــذار من اصح االعت
ــزال زميله  ــم اعت ــبب تواضع مراس ــي منير بس قص

مهدي كرمي .
ــس االعتزالية  ــواء االم ــن اج ــرا ع ــرف كثي ــن ال يع م
ــدة االندية  ــذاك في اجن ــائدا ان ــتذكر ما كان س نس
واالحتاد الكروي من مبادرات يسهم فيها االفراد ايضا 
ــم مباريات  ــالل تنظي ــتديرة من خ ــاق فن املس وعش
ــا العينية واملادية  ــبة وتقدمي الهداي تليق بهذه املناس
واستقدام اشهر الفرق ملواجهتها في حلظات تختلط 
فيها الدموع والقبالت والوداع احلزين ولنا عودة لهذا 

املوضوع في مناسبة الحقة ان شاء اهللا .

مباريات اعتزالية
b‰jÇn‰fl@ÚËuaÏΩ@aÖaÜ»nça@ÈmbjÌâÜm@äëbjÌ@ÊÖâ˛a@kÇn‰fl

األزمة اِّـالية تدفع العبي النجف ِّـواصلة اإلضراب

يتعرض أحد العبي ريال مدريد، للتوبيخ من زمالئه في النادي 
امللكي، بسبب تخاذله في املواجهات األخيرة.

ــاء، إنَّ  ــباني، امس الثالث ــيرجنيتو» اإلس ــال برنامج «الش وق
إيسكو، جنم ريال مدريد، هو الالعب األكثر تخاذالً في النادي 
ــي ألنه ال يركض  ــخ من العبي امللك ــي، ويتلقى التوبي امللك

كثيرًا في املباريات.
ــيًا في مباراة فريقه األخيرة أمام  ــكو شارك أساس كان إيس
ــي ١-٤ في اجلولة  ــارة امليرجن ــي انتهت بخس ــيا، والت فالنس
ــي امللعب  ــكو ف ــباني.وظل إيس ــعة من الدوري اإلس التاس
ــرر املدرب زين الدين  ــيا ملدة ٨٣ دقيقة، قبل أن يق ضد فالنس
ــوكا يوفيتش.وذكرت  ــي ل ــم الصرب ــره باملهاج ــدان تغيي زي
ــر صحفية أن قرار زيدان بإجراء تناوب بني الالعبني ضد  تقاري
فالنسيا، فاجأ اجلماهير واإلدارة وكذلك الالعبني داخل غرف 

املالبس، الذين لم يتفهموا هذا القرار.

كربالء/ عبد االمير الكرعاوي

واحد من املدربني اجليدين الذين لهم 
باع طويل مع كرة قدم وهو صاحب 
االجنازات الكبيرة من خالل تدريبيه 
ــة والتي وصل بها  لكثير من االندي
الى نهائيات جميلة جدا وهو شاب 
ــة الكبيرة في  ــوح يحمل الثق طم
ــهِ بطاقته الشخصية تقول  نفس

  -:
-  فائق عبد االله كرمي علي 

-  تولد ١٩٧٨ م
 : ــي  الدراس ــل  التحصي  -

ماجستير تدريب رياضي
ــهادة  ش ــى  عل ــل  حاص  -

تدريبية 
ــهادة  ش ــى  عل ــل  حاص  -

لياقة بدنية 
س/ ماهي بدايتك في عالم التدريب 

؟
ج: بدأت التدريب عام ١٩٩٥ م ودربت 
الكثير من الفرق ومنها فريق شباب 
ــت نادي الغدير  اخليرات وكذلك درب
ــباب كربالء  ــة وش ــباب الهندي وش

وحاليا مدرب فريق نادي الهندية  .
س/ ماهي اهم اجنازاتك ؟

ــا وصولنا  ــازات كثيرة منه ج: االجن
للدوري التأهيلي في مباراة حاسمة 
ــع اخليرات , وكذلك وصولنا لدور (  م
ــباب اخليرات ومت حصولنا  ٤ ) مع ش

ــول العراق  ــز االول لبط ــى املرك عل
للشباب مع الكابنت سيد رزاق .

س/ من هو صاحب الفضل عليك؟
ــب الفضل الكابنت « عالء  ج: صاح

عطار « 
س/ ماذا تعدون حاليا؟

ــة كأس  ــي صدد بطول ــن ف ج: نح
ــق ( نور  ــع فري ــا م ــراق ومباراتن الع

البصري) 
ــتيعاب الالعبني  س/ كيف ترى اس

اثناء التدريب؟
ــباب  ــن الش ــم م ــني ه ج: الالعب
ــة عالية في  ــوح وثق ــم طم وكله
ــتحصال  ــت املنا اس ــس الوق نف
ــاء اهللا  وان ش ــوب  املطل ــق  وحتقي

يكون فريقنا جاهز. 
االدارة  ــاون  تع ــرى  ت ــف  كي س/ 

معكم؟
ــر من قبل  ــاون مثم ــك تع ج: هنال
االدارة مع املدرب والالعبني ولكن مع 
ــف هناك العبني من الشباب  االس
لديهم املزاجني ونحن لدينا الدعم 

املباشر من قبل االدارة 
ــؤال اخير جلريدتنا عن اهم  وفي س
معوقات الفريق فقد اجابنا املدرب 
ــة كأس العراق  ــم هنالك قرع «نع
ــنب الكبير  ــا الغ ــي وجدنا به والت
ــق  ــفر يره ــرى ان الس ــا ون لفريقن
ــكره  ــني «. هذا وقد قدم ش الالعب

لكادر اجلريدة الغراء 

الكابتن فائق عبد االله / مدرب فريق نادي الهندية لكرة القدم

بدأت التدريب عام ١٩٩٥ حيث دربت الكثري من االندية .. 

إعالن نتائج قرعة كأس العراق

النجف االشرف / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد /



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ميسان / البينة اجلديدة

ــط  نف ــركة  ش ــام  ع ــر  مدي ــتقبل  اس
ــتاذ املهندس علي جاسم  ــان االس ميس
ــركة  األحد  ــود في مكتبه مبقر الش حم
ــرة  ــام دائ ــر ع ــي ٢٠٢٠/١١/٨  , مدي املاض
ــط  النف وزارة  ــي  ف ــر  والتطوي ــب  التدري
ــم محمد خضير ,  ــر املهندس باس اخلبي
ــب النفطي  البصرة  ومدير معهد التدري
ــاض  ,  ــي رحيم في ــدس عل ــر املهن اخلبي
ــان  ومدير معهد التدريب النفطي  ميس
ــد ، ومدير  ــدس محمد حنتوش أس املهن
ــية في معهد  ــم اخلدمات الهندس قس
نفط البصرة املهندس امني عيدان . تقدم 
السادة الضيوف بوافر الشكر واالمتنان 
ــان لدعمها الال  ــط ميس ــركة نف إلى ش
ــان من خالل  ــد نفط ميس ــدود ملعه مح
ــيب غالبية  ــتي وتنس ــم اللوجس الدع
ــوادر الفنية والعلمية من ذوي اخلبرة  الك
للعمل فيه .وأعرب السيد مدير عام دائرة 
ــيد مدير معهد  التدريب والتطوير ، والس
ــد املرافق لهما عن  ــط البصرة ، والوف نف
ــكر واالمتنان لشركة نفط ميسان  الش
ــدس علي  ــا العام املهن ــة مبديره متمثل
ــادة بدوره الريادي  ــم حمود ، واالش جاس
ــيرة العلمية  ــم املس ــي دع ــل ف والفاع
ــان .وأكد السيد املدير  ملعهد نفط ميس
العام خالل لقاءه بالسادة الضيوف على 
حرص إدارة الشركة ورغبتها في توسيع 
ــترك  ــز التعاون املش ــاق العمل وتعزي أف
ــاهمة  ــاع النفطي واملس ــر القط لتطوي
باعداد وتهيئة املالكات الفنية والتقنية 
ــة النفطية ومن  ــي حتتاجها الصناع الت
ــدا على  ــات ، مؤك ــف االختصاص مختل
ــة بني  ــج التعاوني ــز البرام ــرورة تعزي ض
مؤسسات وزارة النفط  في شتى اجملاالت 

ــدمي الدعم  وتبادل اخلبرات بني جميع  وتق
ــام . وفي  ــة للصالح الع ــراف خدم االط
ــه امليدانية  ــياق ذاته وتواصال جلوالت الس
ــام مدير  ــركة اخملتلفة ق ــي مواقع الش ف
ــركة نفط ميسان املهندس علي  عام ش

ــة ميدانية في مقر  ــم حمود بجول جاس
ــركة صباح االثنني املاضي   ٢ / ١١ /  الش
٢٠٢٠  زار خاللها  قسم العدادات  ، وقسم 
الغاز ، وشعبة العمليات التابعة لقسم 
املنشات السطحية في هياة احللفاية ، 

ــالمة والبيئة في  وشعبة الصحة والس
ــتمع  ــة ،  وخالل الزيارة اس هياة احللفاي
ــرز االعمال املنفذة من  املدير العام الى اب
ــية والفنية بدوره  ــوادر الهندس قبل الك
ــي تبذلها مالكات  ــى على اجلهود الت اثن

ــير العملية  ــركة للحفاظ على س الش
ــر كافة  ــن حقولها وتطوي ــة م االنتاجي
مفاصل العمل ، موعزا لتذليل املعوقات 
ــة التي  ــيرة التطويري ــي تواجه املس الت
ــركة نفط ميسان  ــهدها حقول ش تش
ــودة في  ــول لالهداف املنش بهدف الوص
ــتخراجية  . كما  ــة الصناعة االس تنمي
استقبل مدير عام شركة نفط ميسان , 
األستاذ املهندس علي جاسم حمود في 

مكتبه مبقر الشركة 
ــاء املاضي ٤/  , األربع
ــس  ١١ / ٢٠٢٠   , رئي
 , ــان  ميس ــة  جامع
األستاذ الدكتور عبد 
ــن  محس ــط  الباس
عيال والوفد املرافق له 
. وبحث اجلانبان آفاق 
التعاون املشترك بني 
شركة نفط ميسان 
ــان  ميس ــة  وجامع
ــتويني  املس ــى  عل
ــي  والتدريب ــي  العلم
ــارات  وتبادل االستش
ــة  العلمي ــرات  واخلب
ــة املهارات من  وتنمي
البرامج  خالل تطوير 
واملهنية  ــة  األكادميي

ــني  ــني اجلانب ــل ب ــوط التواص ــد خط وم
ــركة التي  ــة الش ــب ومكان ــا يتناس ومب
ــة لالقتصاد  ــرايني النابض تعد احد الش

ــاريع حيوية  العراقي مبا حققته من مش
ــازات .   ــة باالجن ــيرتها احلافل ــوال مس ط
ــركة نفط ميسان أهمية  وتولي إدارة ش
قصوى ملوضوع تطوير املهارات العلمية 
ــدم العلمي  ــة التق ــبيها ومواكب ملنتس
ــان ملا  واملعرفي الذي تتبناه جامعة ميس
لها من دور بارز في رفد القطاع النفطي 
ــرة  ــلحة باخلب ــرية املتس ــوارد البش بامل
واملهارات النظرية والعلمية  . وفي سياق 
ــاركت  ش ــل  متص
شركة نفط ميسان 
ــي مؤمتر  ف ــني  ببحث
ــس  اخلام ــراق  الع
ــط والغاز الذي  للنف
ــه وزارة النفط   اقامت
ــث  البح ــز  مرك
النفطي  ــر  والتطوي
ــة  العاصم ــي  ف
االول  .البحث  بغداد 
ــب  نصي ــن  م كان 
الدكتور رائد حمدان 
ــم  القس ــي  املالك
ــي عن بحثه  القانون
االلتزام   )) ــوم  املوس
ــة  البيئ ــة  بحماي
ــكام  ــوء اح ــي ض ف
ــص  التراخي ــود  عق
ــة هذا  ــذي تناول دراس ــة )) . وال البترولي
ــه واجراءات  ــث مفهوم ــزام من حي االلت
ــذا االلتزام  ــالل به ــور االخ ــة وص احلماي
ــالل البحث وجود  ــزاءه . وتبني من خ وج
ــن  ــادة ٤١ م امل ــص  ــة ن ــة ملراجع حاج
ــرورة تعديلها لغرض  ــة وض ــد اخلدم عق
ــركات بحماية البيئة  حتديد التزام الش
ــة للتأويل.  ــة غير قابل ــوص واضح بنص
ــار السابق  ــة املستش وقد ترأس اجللس
ــبيب  ــاح عبد الكاظم ش ــور صب الدكت
ــاعدي .اما البحث الثاني فكان من  الس
ــم مطشر   ــتاذة زهراء قاس نصيب االس
ــي عن بحثها  ــم الفحص الهندس قس
ــلوك التآكل في السطح  املوسوم (( س
اخلارجي خلطوط أنابيب API ٥L X٥٢ في 
ــان ))  ــة البزركان محافظة ميس منطق
وتناول بالدراسة ظاهرة التآكل اخلارجي 
ــام (٢٨  ــر النفط اخل ــط أنابيب تصدي خل
ــزركان محافظة  بوصة) في منطقة الب
ميسان. وقد بينت نتائج البحث ان خط 
التصدير ٢٨ في منطقة البزرگان، يعمل 
ــداً، فعليه  ــية ج ــي ظروف بيئية قاس ف
ــة خط األنابيب  كانت التوصيات حماي
ــة كاثودية صارم  ــطة نظام حماي بواس
ــالء للحصول على  ــل مصحوبًا بط يعم
ــالمة الهيكل وإطالة عمر التشغيل  س
توصيات  ــت  ــد ضمن لألنبوب.وق ــن  اآلم
ــي التوصيات العامة للمؤمتر  البحثني ف
ــا للتنفيذ  ــذ طريقه ــل ان تأخ ــى ام عل
ــة ، كما حصل  ــات املعني من قبل اجله
ــهادة تقديرية بتوقيع  الباحثان على ش
ــان  ــيد احس ــر النفط الس ــي وزي معال
ــر مركز البحث  ــيد مدي عبد اجلبار والس

والتطوير هالل علي اسماعيل.

@kÌâÜn€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl@›j‘néÌ@ÊbéÓfl@¡–„@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
@ÊbéÓflÎ@Òäñj€a@ø@Ô�–‰€a@kÌâÜn€a@ÜÁb»fl@ıaâÜflÎ@äÌÏ�n€aÎ

8تقرير NO.3527.WED.11.NOV .2020 العدد (٣٥٢٧) االربعاء ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ 

شركة نفط ميسان .. هي احدى تشكيالت وزارة النفط وكانت حتى عام (٢٠٠٨) جزء من شركة نفط اجلنوب حيث تأسست مبوجب قرار مجلس الوزراء املرقم ( ٢٦٤) لسنة (٢٠٠٨) الذي مت مبوجبه حتويل 

دل  هيئة حقول نفط ميسان الى شركة عامة باسم شركة نفط ميسان وفك ارتباطها من شركة نفط اجلنوب استنادا الى احكام املادة الرابعة من قانون الشركات العامة رقم (٢) لسنة (١٩٩٧) املعّ

ــتخراج في العراق وما لها من اجنازات كبيرة في  ــركات االس ــني وفنيني وكوادر اخرى مؤهلة تضاهي الكوادر املوجودة في بقية ش كونها متتلك البنية التحتية واالختصاصات اخملتلفة من مهندس

ــب ملديرها العام املهندس ( علي  ــركة منذ ذلك التأريخ وحلد اآلن تواصل العمل وفق معايير تثير االعجاب وحتقق اجنازات في مجال اختصاصها ولألمانة يحس مجاالت العمل النفطي .. والش

جاسم حمود) مهنيته وقدرته في االرتقاء بعمل الشركة الى املستوى الذي يستجيب لدواعي املصلحة الوطنية العليا .. فبوركت جهوده وكل العاملني معه :

>éuÏ‹€a@·«Ü€a@fi˝Å@Âfl@ÊbéÓfl@¡–„@ÜË»Ω@ÖÎÜ™˝€a@bË‡«Ü€@ÊbéÓfl@¡–„@Ú◊äë@µa@äÿí€a@·ÌÜ‘m@
ÊbéÓfl@¡–„@ÜË»Ω@ÚÓ‡‹»€a@Ò7éΩa@·«Ö@ø@HÖÏª@·çbu@Ô‹«@I@êÜ‰Ë‡‹€@›«b–€aÎ@ÖbÌä€a@âÎÜ€bi@ÒÖbë¸a

@Ü◊˚m@Ú◊ä��������í€a@ÒâaÖa@
@ø@b�������ËnjÀâÎ@bËïäy
@›‡»����������€a@÷bœe@…ÓçÏm
@⁄6íΩa@ÊÎb»n€a@åÌå»mÎ
@Ô�–‰€a@ b�‘€a@äÌÏ�n€
pb◊˝Ωa@Ú˜ÓËmÎ@ÖaÜ«aÎ
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 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٢٤ َّـ ٢٠٢٠/١٠/٢٨) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس    تس
ــوازات واإلقامة َّـ  ــر مديرية األحوال اِّـدنية والج ــروع (تطوير دوائ ــرة البطاقة الوطنية َّـ الزبري    ) ضمن مش ــروع  (دائ مش

البصرة )
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(١٤٨,٢٠٥,٠٠٠)  مائة وثمانية واربعون مليون ومائتان وخمسة  الف دينار عراقي

 - ضمن  التخصيصات تنمية األقاليم  لعام ٢٠١٩ 
 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم )  .

-تبويب اِّـشروع (٣٣,٧,١,٤,١,٤٧,٢)
-موقع اِّـشروع ( عام )

 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية/ كهرباء /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:

ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (١٤,٨٢١,٠٠٠) أربعة عشر   ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س متطلبات الس
مليون وثمانمائة وواحد وعشرون 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 .
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 الخميس اِّـصـــادف ٢٠٢٠/١١/١٢
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل  ــم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقدي •تلتزم الش

كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــرة  ــاعة العاش ــان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/١٨   الس ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً- س خامس
صباحاً

سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٢٥ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 
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 ٢٠٢٠/١١/٢٥ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١,٤٨٣,٠٠٠ ) واحد مليون واربعمائة وثالثة وثمانون الف  س
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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 ــات العطاء التي توكد اس بيان

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)
(دائرة البطاقة الوطنية َّـ الزبري) ضمن مشروع 

(تطوير دوائر مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة َّـ البصرة) 
مناقصة (١/ ج / امن وعدالة/٢٠٢٠)

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٢٤ َّـ ٢٠٢٠/١٠/٢٨).
ــم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقدي ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدم ــر (محافظة البصرة / قس تس
ــروع  (تطوير دوائر مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة َّـ  ــروع  دائرة البطاقة الوطنية َّـ ابي الخصيب  ضمن مش مش

البصرة) 
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١٥٧,٨٩٤,٠٠٠)  مائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون  الف دينار عراقي

- ضمن  التخصيصات تنمية األقاليم  لعام ٢٠١٩ 
- مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم )  .

-تبويب اِّـشروع (٣٣,٧,١,٤,١,٤٧,٢)
-موقع اِّـشروع ( عام )

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية/ كهرباء /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 (١٥,٧٩٠,٠٠٠) خمسة عشر  
مليون وسبعمائة وتسعون 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 .
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 الخميس اِّـصـــادف ٢٠٢٠/١١/١٢
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل  ــم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقدي •تلتزم الش

كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــرة  ــاعة العاش ــان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/١٨   الس ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً- س خامس
صباحاً

سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٢٥ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 
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 ٢٠٢٠/١١/٢٥ .
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١,٥٧٩,٠٠٠ ) واحد مليون وخمسمائة وتسعة 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

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 ــات العطاء التي توكد اس بيان

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)
(دائرة البطاقة الوطنية َّـ ابي الخصيب) ضمن مشروع 

(تطوير دوائر مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واإلقامة َّـ البصرة 
مناقصة (١/ د / امن وعدالة/٢٠٢٠)

قسم العقود الحكومية / شعبة اعالن اِّـشاريع

قسم العقود الحكومية / شعبة اعالن اِّـشاريع
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الــــدرامـــا الـتـلـفـزيـونـيــــــة الــعــراقـيـــة بــيــن االمـــس والـيــــوم

ما حقيقة سهر هيفاء وهبي مع حممد وزيري وخروجه من السجن؟

ــل ( حامض   كما حدث في مسلس
ــو  ــع ) و ( اب ــبع صناي ــو ) و ( س حل
ــعب املرحوم  ــان الش ــالوي ) لفن الب
ــا وممثال مثلما  ــل الرفاعي كاتب خلي
ــليم البصري  ــق املرحوم س كان تال
ــد ( حتت موس  ــله اخلال في مسلس
ــان الكبير  ــراج الفن ــالق ) من اخ احل
ــام ) وتبعتها  ــو نويل رس ع ن ر ( عم
ــالت مثل ( فتاة  العديد من املسلس
ــياء  ــرين ) و( عنفوان االش في العش
ــب الكبير  ــل ) للكات ــاب اللي ) و ( ذئ
ــان  الفن ــراج  واخ ــوان  عط ــاح  صب
ــني ومن االعمال التي  ــن حس حس
ــاركات في  حازت على اجلوائز واملش
ــة والعربية مثل  ــات الدولي املهرجان
ــرج املبدع  ــة القهوة ) للمخ ( رائح
ــد الهادي و ( النزول صعودا  عماد عب

ــوقي و (  ) للمخرج الكبير خليل ش
ــف و  ــراف الغصون ) لنبيل يوس اط
ــب الفذ املرحوم  ــة ) للكات ( الصفع
معاذ يوسف و ( االمبراطور ) لعدنان 
ابراهيم وحسن حسني و ( املكتبة ) 
حملمد يوسف اجلنابي وغيرها الكثير 
ــتقطبت الفنانني العرب  ــي اس والت
ــن هذه  ــد م ــي العدي ــتراك ف واالش
ــي ) و ( عيونها  االعمال مثل ( املتنب
ــوس ) و  ــرب البس ــوم ) و ( ح والنج
(الكبرياء تليق بالفرسان ) و ( املرايا 
ــق ) وقائمة طويلة من  ) و (ميزان احل
ــان  ــتطاع الفن ــى اس ــال .حت االعم
ــي جميع االختصاصات  العراقي وف
ــا للعمل  ــون مطلوب ــز ويك ان يتمي
ــات عربية النتاج اعمال  في تلفزيون
درامية تزج بعناصر من هذه االبلدان 

ــع الفنان العراقي ينهلون  ليقفوا م
ــة  ــارت حرك ــى ص ــه حت ــن ابداع م
ــاب وجيء مجاميع  اعتيادية في ذه
ــة  العربي ــالد  الب كل  ــن  م ــراد  واف
ــال عراقية اثبتت  ــاركة باعم للمش

انها اعمال انتجت بطاقات متمكنه 
ــاءة  ــة للكف ــورة ناصع ــت ص اعط
العراقية ضاهت اسماء كانت تعلو 
سماء الدراما العربية في السينما 
ــب الكبير (  ــون فراح الكات والتلفزي
ــف )  ــر الدجيلي ) و ( معاذ يوس زهي
ــم  ــاح عطوان ) و( فالح هاش و ( صب
ــاكر  ــد الباري العبودي ) و( ش ) و( عب
ــاج مخلف ) و ( عادل العادلي ) و(  احل
ــطور ) كتبوا الكثير  كاتب هذه الس
من االعمال التي نفذت خارج العراق 
,ومن اخملرجني (رشيد شاكر ياسني ) 
ــوقي ) و ( وعادل طاهر  ــل ش و ( خلي
ــم ) وكان الفنان  ــان ابراهي ) و ( عدن
ــري ) و اخملرج  الكبير ( فيصل الياس
ــي ) صورت  ــاروق القيس ــق ( ف املتال

دول  ــي  ف ــج اعمال  خللي ا

وفي االردن وسوريا واحملطات العربية 
ــن  ــدت ان الف ــى اك ــد وال حتص ال تع
العراقي فن راقي ورائد ومطلوب وان 
ــان متمكن من  الفنان العر اقي فن
ــه الكثير .ولكن هذا  ادواته نهل من
ــعينات  التس بعد منتصف  تراجع 
السباب وعوامل كثيرة حتى اصبح 
ــه مكان  ــس ل ــي لي ــان العراق الفن
ــم  ــيطة ول ــال البس ــي االعم اال ف
ــى اال االجور القليلة وابتعد  يتقاض
ــن الفنانني املعروفني وراح  الكثير م
ــاحة  يصعد جنم اخرين دخلوا الس
ــي افرزت الكثير  بفعل الظروف الت
ــا لكل  ــل افرازه ــني مث ــن الطارئ م
ــة واالدب  ــص في الثقاف ماهو رخي
ــاالت احلياة  ــن كما هو في مج والف

االخرى.

 متابعة / البينة اجلديدة

ــي عودة املياه إلى  ــت الفنانة اللبنانية هيفاء وهب نف
ــابق املصري  ــر أعمالها الس ــا بينها وبني مدي مجاريه
ــرتها على  محمد وزيري. وجاء هذا من خالل تغريدة نش
ــور والفيديوهات  ــق الص ــاص على تطبي ــابها اخل حس
ــاد بخروجه من  ــى خبر أف ــا عل ــتغرام» وردت فيه «إنس

السجن وسهرهما معاً في أحد مرافق القاهرة.وكتبت 
الفنانة في هذا السياق: «أوالً هو ما زال مسجون منذ ٤ 
ــهور على ذمة التحقيقات ثانياً: منذ ساعات وحتى  ش
ــة  ــذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلس ه
ــاتذة  ــع فيها ضده األس ــاال ويتراف ــد ح ــة تعق محكم
ــورة رانية  ــوش والدكت ــر قنط ــار ياس احملامني املستش
املناوي. ثالثاً واألهم: هيدا اخلبر من سابع املستحيالت 

ــه يحصل. ٤ انا بلبنان».وفي آخر تطورات اتهام وزيري  ان
ــون جنيه منها  ــرقة مبلع ٦٣ ملي ــب عليها وس بالنص
ــت محكمة جنح ثاني  ــل الذي حررته له، أقام بالتوكي
ــرين  ــع من تش ــة أمس في التاس ــد جلس ــيخ زاي الش
الثاني اجلاري (٢٠٢٠) حملاكمته في االتهام املنسوب إليه 
ــتيالء على أمالكها وأموالها وهو ما أشارت إليه  باالس

من خالل التغريدة.

بغداد / البينة اجلديدة
العراقية نوفا  ــة  الفنان ــت  أطلق
ــا الغنائية  ــدد أعماله ــاد أج عم
ــك»، والتي جتمعها ألول مرة.  «وين
ــة  ــة «قبيل ــة العراقي ــع الفرق م
 «Tribe of Monsters ــوش  الوح
ــرة غنائية  ــد األغنية مغام ، وتع

ــن نوعها، إذ تعد  ــدة ومميزة م جدي
ــم  ــراق تتس ــي الع ــة ف أول أغني
ــاوس  ـــ «ه ــيقى ال ــع موس بطاب
ــا أول  ــا نوف ــد به ــك»، وتع ميوزي
ــذه  ــوض ه ــة تخ ــة عراقي مطرب
املألوفة  املوسيقية غير  التجربة 
في الساحة الفنية بالعراق، كما 

تعتبر أول عمل «غنائي» أصلي 
يصدره ثنائي فرقة «القبيلة»، 

ــاد أعمالها على  ــي تعت الت
ــيقي  ــدمي رمييكس موس تق
العربية  ــي  األغان ــهر  ألش
ــة باالتكال على  واألجنبي

االلكترونيك ميوزيك.

متابعة / البينة اجلديدة

ــي فنانة  ــز القريش ــج عبدالعزي أري
تشكيلية سعودية. لوحاتها مبثابة 
جتسيد ملشاعرها. فرشاتها وألوانها 
ــيلتها  ــب لوحاتها ميثالن وس بجان
للهروب من الواقع، ومجاديف تبحر 
بها عبر مركب الفن إلى بحار وأنهار 
من اخليال. وترى فيها عاملها اخلاص 
ــي حوار مع الذات  الذي تبقى فيه ف

ومع الفرشاة واللوحة واأللوان.

ــم  ــي الرس ــج القريش ــت أري مارس
ــعت ألن تنتمي  ــه، وس بكل مدارس
ــة، وحتورها في  ــدارس الفني لكل امل
ــت دائما –  ــا كان ــا، ولكنه لوحاته
ــام  ــف أم ــا – تتوق ــب قوله وبحس
ــى  إل ــل  ومتي ــة،  الواقعي ــة  املدرس
ــول  ــث تق ــي. حي ــلوب الواقع األس
أريج القرشي بأنها مارست الرسم 
ــلوب  ــريالي، واألس ــلوب الس باألس
ــاً  دائم ــن  ــي، ولك ــري اخليال التعبي
ــلوب  ــر قربا لألس ــها أكث جتد نفس
الواقعي. وتشعر بأنها تنتمي لذلك 
األسلوب الذي صارت مسكونة به.، 
درست التربية الفنية، وشاركت في 
معارض فنية داخل اململكة العربية 
ــعودية وخارجها، وعملت على  الس
تنويع قدراتها الفنية وتنميهتا عبر 
املشاركة بدورات تدريبية متعددة في 
شتى مجاالت الفنون.ي وهي عضو 

ــعودية للفنون  باجلمعية الس
ــفت». «جس ــكيلية  التش

أن  ــي  «القريش ــرى  وت
ــكيلية  التش ــة  احلرك

العربية  اململكة  في 
ــي  وف ــعودية،  الس

ــم  العال ــدان  بل
ــير  تس العربي، 

 ، م ــا م لأل
ــهد  تش و

ــا  م تقد
ــا  قي ر و

يبشر مبستقبل أفضل لكل الفنون 
التشكيلية السعودية والعربية، وأن 
التنافس النبيل بني شتى الفنانني 
ــال على تطور  ــات، صار عام والفنان
ــكيلية العربية بوجه  احلركة التش
عام واحلركة التشكيلية السعودية 
ــول موقفها مما يثار  بوجه خاص.وح

عن وجود ما يسمى بالفن النسوي، 
ــوري، رأت الفنانة أريج  والفن الذك
ــى، بأنها ال تؤمن مبثل تلك  القريش
ــميات، وأنها  ــات، واملس املصطلح
ــو الفن، وال ميكن  ــن بأن الفن ه تؤم
ــارت  أن يعرف ذلك التجنيس، وأش
ــي األعمال الفنية  إلى أنه ال فرق ف
ــكيلي أبدعته امرأة  ــل تش بني عم
ــددت على  ــه رجل.وش أبدع ــر  وآخ
ــارت  ص ــرأة  امل أن 
ــس  ف تنا
ــل  ج لر ا
ة  بقو و
ــي  ف

كل 

ــكيلي، ووصفت  ــاط الفن التش أمن
ــورة، وأنها  ــرأة بالذكية والصب امل

ــد  ــا تري ــق م ــتطيع حتقي تس
ــوات  بخط ــير  الس ــر  عب

ــة.وحول  ومدروس مرتبة 
موضوعاتها ومفرداتها 
ــن  وم ــكيلية،  التش
ــتلهمها،  تس ــن  أي
ــة أريج  ــت الفنان قال
ــا  بأنه ــي،  القريش

موضوعات  ــتوحي  تس
ومفردات أعمالها الفنية من 

الوطن والروح الوطنية العالية لدى 
ــا يتعلق  ــعودي، ومن كل م كل س

ــن بيئة وطبيعة وتراث  بوطنها م
وتاريخ، مشيرة  إلى أن اململكة 

غنية  السعودية  العربية 
ــكيلية  ــردات التش باملف
ــان. ــذب كل فن ــي جت الت

ــل بلوحاتها،  ــور الرج وحول حض
ــي بأن الرجل حاضر  قالت القريش
في أعمالها. وهي جتسده في صورة 
الرجل القوي دائما مهما أثرت فيه 
صعوبات احلياة ومشكالتها.وحول 
ــي أعمالها الفنية،  حضور املرأة ف
قالت الفنانة السعودية بأن املرأة 
حاضرة فى أعمالها في صورة املرأة 
التي تتيه دالالً، والقوية، والعفية، 
واحلنونة، والصبورة. وحول مكانة 
ــكيليني العرب من  الفنانني التش
ــة،  العاملي ــكيلية  التش ــة  احلرك
ــني  ــأن الفنان ب ــي  ــت القريش قال
العرب باتوا يجوبون العالم شرقا 
وغربا، وصاروا متابعني لكل جديد 
ــكيلي العاملي،  في املشهد التش
ــرب قريبون من  ــه، وأن الع ومدارس
ــى العالم،  ــكيلية ف احلركة التش
ــون أقرانهم في بلدان  بل وينافس
ــى أننا  ــددت عل ــم بقوة.وش العال
نحن من نصنع العاملية، ونحن من 
ــة، بأجتهادنا  جنعل ألعمالنا قيم
ــان  الفن ــأن  ب رأت  ــا  وأخالصنا.كم
العيش من  التشكيلي يستطيع 
عوائد ممارسته للفنون، وأنها رأت 
الكثيرين ممن يعيشون ويتخذون 
ــدر رزق لهم، وأن  من الفن مص
ــر دليل  ــب خي ــي القري املاض
ــث كانت  ــك حي ــى ذل عل
احلرف الفنية التراثية 
رزق  ــدر  مص

ألصحابها.

ــة  البين  / ــة  متابع
اجلديدة

ــار أخبار  رغم انتش
تؤكد إصابة املمثلة 
ــو ضيف  ــلمى أب س
ــا  كورون ــروس  بفي
ــن  ــا م ــد عودته بع
إال  اجلونة،  مهرجان 

ــابة  ــة الش أن الفنان
ــلمى  لم تعقب عليها.ولم تكتف س
ــذه األنباء،  ــى ه ــق عل ــدم التعلي بع
ــرت  ــواء بالتأكيد أو النفي، بل نش س
صورة لها من جلسة تصوير جديدة، 
ــالم اليقظة هي  ــت كاتبة: «أح وعلق
هوايتي»، متجاهلة متاماً ما أثير حول 
ــروس.وكان آخر أعمال  إصابتها بالفي
ــاركتها في  ــف مش ــلمى أبو ضي س
ــل  ــة «الزم أعيش» من مسلس حكاي
ــا»، والتي قامت بالبطولة فيها  «إال أن
ــة عوض، جنالء بدر، أحمد خالد  جميل
ــعيد،  ــور، وفراس س ــح، خالد أن صال
ــن تأليف  ــن الفنانني، م ــدد آخر م وع

ــي وإخراج مرمي  جنالء احلدين
أنا»  «إال  ــل  أحمدي.مسلس
ــي،  ــري الفخران ــة يس قص
ــن مجموعة  ع وهو عبارة 

من القصص املستقلة، 
ــا تدور  ــة منه كل قص

ــر  عش ــار  إط ــي  ف
ــرد  وتس ــات،  حلق

ــص  القص ــك  تل
ــاً حقيقية  وأحداث ــع  وقائ
ــرض  تتع ــا  معظمه
ملوضوعات تهم اجملتمع 
ــرأة  ــة وامل ــة عام بصف
ــة،  خاص ــة  بصف
موضوعات  ــاول  وتتن
ــل  مث ــة  مهم
الزوجي،  «الصمت 
ــاح  وكف ــوح  طم
ــف  والعن ــرأة  امل
ــرأة ونظرة  ضد امل
ــرأة  للم ــع  اجملتم

املطلقة».

متابعة / البينة اجلديدة 

ــبة  ــح حلم العمر بالنس  أصب
ملايا رعيدي ملكة جمال لبنان 
ــد مصيره  ــام ٢٠١٨ رمزا لبل ع
ــبب االضطرابات  معلق. فبس
أحدثتها  التي  السياسية 
االحتجاجات لم يستطع 
ــابقة  لبنان أن ينظم املس
ــنوية الختيار ملكة  الس
ــام ٢٠١٩.  ــال فيه ع اجلم
وفي ٢٠٢٠ حالت جائحة 
كورونا والوضع االقتصادي 
ــع في  ــذي وق ــار ال واالنفج
ــوم الرابع من  مرفأ بيروت ي
أغسطس آب دون تنظيم 
ــابقة.وبناء  املس ذات 
مايا  ــت  أصبح عليه 
رعيدي (٢٤ عاما) 
اللقب  حتمل 
ــه  وواجبات
م  ــا للع

ــى التوالي.وعن ذلك  ــث عل الثال
قالت مايا لتلفزيون رويترز «أكيد، 
ما كنت متوقعة أبداً إنه أظلني 
ــداً يعني بس  ــال، أب ــة جم ملك
ــنة  ــار في االنتخابات الس ما ص
ــوي  ــت هأل بعد ش ــة، قل املاضي
ــوا،  ــد حيعمل ــوا وأكي راح يأجل
ــام بنفكر هيك  ــار لنا ع بس ص
صار لنا وقت طويل، تعودت على 
ــت أكيد يا  ــرة، ومتل ما قل الفك
ــي اللقب لبنت  ــت فيني أعط ري
ــف  جديدة».وأضافت «بس لألس
ــا  أن وآه  ــأل،  ه ــني  عايش ــن  نح
لظروف مش حلوة أبدا راح أصير 
ــال، راح أظلني ملكة  ملكة جم
ــم باجرب  ــان، بس ع ــال لبن جم
ــع على هيدي  ــذات الوقت، أطل ب
إنه  إيجابية،  ــغلة بطريقة  الش
ــي أؤثر، كيف  ــا كيف بعد فين أن
ــدي منبر  ــون عن ــد فيني يك بع
ــت  فكرتي».وأوضح ــل  أوص ــا  ت
ــة  كلي ــة  خريج ــي  وه ــا،  ماي

ــت سعيدة  الصيدلة، أنها ليس
باحتفاظها بلقب ملكة جمال 
ــؤولياته  مبس ــا  وقيامه ــان  لبن
ثالث سنوات متصلة وقالت «تا 
ــعيدة في الوقت  أقول إنه أنا س
ــي ملكة جمال  احلالي إنه بعدن
ــول أل، يا ريت فيني  لبنان، راح أق
أعطي اللقب، ليش؟ ألنه إذا فيه 
ــدة يعني البلد بألف  ملكة جدي
ــا نعمل حفل أو  خير، يعني فين
ــة جمال  ــابقة جديدة مللك مس
لبنان وبدي أعطي هيدي الفرصة 
ــابقة ملكة  لبنت جديدة».ومس
ــات  املكون ــن  م ــان  لبن ــال  جم
ــات التلفزيون  الثابتة في محط
ــود مضت،  ــذ عق من ــة  اللبناني
ــم في بعض  ــا لم تُنظ ــع أنه وم
ــام ٢٠٠٦  ــنني كما حدث ع الس
ــرائيل، فإنها  ــد احلرب مع إس بع
ــدا ألكثر  ــبق تعليقها أب لم يس
ــي تاريخ  ــني متتاليني ف من عام

لبنان احلديث.

صباح رحيمة                  
في  العربية  التلفزيونات  ماتنتجه  بني  ومتميزا  متقدما  موقعا  حتتل  ان  العراقية  التلفزيونية  الدراما  استطاعت   
السيما  التلفزيونية  احملطات  من  العديد  في  الدراما  سيدة  وكانت  بل  املنصرم  القرن  من  والثمانينات  السبعينات 
واخلليجية منها لتحظى باقبال كبير من قبل املشاهدين ويتابعون هذه االعمال اوال باول وكثيرا ما استطاعت هذه 
اال عمال ان تفرغ الشوارع واالسواق من روادها اوقات العرض وان يرتب املشاهد وقته لكي ال يفوته التمتع باملشاهدة 

ومتابعة االحداث

مايا ر  عيدي 
عىل عرش مجال لبنان للسنة الثالثة

العراقية نوفا عامد تطلق أغنية «وينك» مع قبيلة الوحوش

سلمى أبو ضيف تتجاهل أخبار إصابتها بكورونا

الفنانة تؤكد أن لوحاهتا جتسيد ملشاعرها والفرشاة 
واأللوان وسيلتها لإلبحار ىف عامل اخليال

الفنانة السعودية أريج القرييش : الرسم هو عاملي اخلاص 
وحوار مع الذات والفرشاة واللوحة واأللوان
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مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار

تنويه

ــم ٢٤٤٥ َّـ  ــا اِّـرق ــا باعالنن الحاق
ــور َّـ جريدة  ٢٠٢٠/١١/١ اِّـنش
البينة الجديدة َّـ ٢٠٢٠/١١/١٠ 
ــة  ــة بلدي ــا مديري ــث ورده خط حي
ــة بلدية  ــة وصحيح مديري النعماني

االحرار.
لذا اقتضى تنويه

ــركات وزارة الزراعة عن بيع مخلفات الحنطة الوجبة االوُّـ َّـ مواقع تنقية  ــركة مابني النهرين العامة للبذور احدى ش تعلن ش
ــتباع َّـ اِّـواقع اِّـذكورة ادناه وذلك َّـ تمام  البذور اِّـذكورة َّـ الجدول ادناه وبكمية (٩٢٠١) طن قابلة للزيادة والنقصان وس
ــمية يكون  ــق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ وَّـ حالة مصادفة يوم اِّـزايدة عطلة رس ــا من يوم االثنني اِّـواف ــر صباح ــاعة الحادية عش الس
اليوم التالي هو يوم اِّـزايدة فعلى اِّـزايدين الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مستصحبني معهم 
هوية االحوال اِّـدنية او البطاقة الوطنية اِّـوحدة وبطاقة السكن ( اصلية ومصورة ملونة) مع تأييد اِّـجلس البلدي حسب سكن 
ــتنادا اُّـ الفقرة ثالثا من  ــرتاك َّـ اِّـزايدة واس اِّـزايد ودفع التأمينات القانونية والبالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة للمال قبل االش
ــركة ودفع مبلغ (٥٠٠٠  ــنة ٢٠١٣ بموجب صك مصدق ألمر الش اِّـادة ( ٣٠) من قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ لس
ــتكمل باقي التأمينات عند رسو اِّـزايدة ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة  ــاركة باِّـزايدة على ان تس دينار) غري قابلة للرد عن اِّـش
اجور نشر االعالن والداللية البالغة ٢٪ من بدل االحالة وذلك حسب االجراءات اِّـنصوص عليها بقانون بيع وايجار اموال الدولة 
اِّـرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل ومبلغ ١٪ تعظيم موارد الوزارة على ان يتم رفع الكميات خالل مدة اقصاها (١٥) يوم من تاريخ 
التبليغ باالحالة . وبخالف ذلك يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خزن مقدارها (٠,٥ ٪) عن كل يوم تأخري وِّـدة (١٥) يوم من 
تاريخ االحالة القطعية او مدة االمهال وحسب الفقرات ( اوال وثانيا وثالثا) للمادة (٣٦) من القانون اعاله ، وبخالف ذلك ستتخذ 
ــرتاك باِّـزايدة يعترب اقرار بمعاينة اِّـال بحالته اِّـعروض بها ويعترب  ــبة . وان االش ــركة االجراءات القانونية التي تراها مناس الش

قبوال به وال يحق له االعرتاض الحقا ، ولالستفسار عن قيمة التأمينات القانونية مراجعة اِّـواقع اِّـذكورة َّـ الجدول.
.. مع التقدير ..

إعادة اعالن مزايدة رقم (٢) الول مرة

أعـــــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (علي نعيمه عذاب) الذي يطلب تبديل 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) اُّـ (الخفاجي) فمن لديه اع ــه  من (اِّـنتفك لقب
خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/٢٠٢٠/٩٥٤
التاريخ/١٠ /١١ /٢٠٢٠

أعــــــــــالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل  ٦٩٦/٢م ٣٨   الخاجية 
الواقعة َّـ الكوت العائد للمدين (صادق مطشر محمد ) اِّـحجوز لقاء 
ــيد)البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون  طلب الدائن (مرتضى فيصل رش
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥يوما) 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش م

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.

اِّـنفذ العدل 
كريم براهيم عنكود

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  ٦٩٦/٢م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت  

٢-جنسه ونوعه:- ملك صرف دار
٣-حدوده واوصافه : حسب ما مثبت َّـ صورة القيد 

ــتقبال  ــتمالته :- دار تتكون من طابقني الطابق االول فيه اس ٤-مش
ــوم و صحيات و مطبخ و طارمة امامية صغرية  ــول داخلي و غرفة ن وه

ونفس البناء َّـ الطابق الثاني
٥- مساحتة :- ١٠٠م٢
  ٦درجة العمران : جيدة 

٧- الشاغل : مستأجرين عدد (٢) واحد لكل طابق
٨- القمية اِّـقدرة : ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/١٤٠١ /٢٠١٩ 

التاريخ/١٠ /١١ /٢٠٢٠
أعــــــــــــــالن 

ــراي   ــل ٨٢/٣٧٤ الس ــوت العقار التسلس ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــب ) اِّـحجوز لقاء  ــن (بدر هادي غضي ــوت العائد للمدي ــع َّـ الك الواق
ــغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــب الدائن  (صفاء عبد فرحان)البال طل
ــة خالل مدة (١٥  ــراء مراجعة هذه اِّـديري ــار فعلى الراغب بالش دين
يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ــية العراقية وان  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش عش

رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ
ــائية رقم  ــفى البتول النس ــه :-  كوت / قرب مستش ــة ورقم ١-موقع

العقار ٨٢/٣٧٤ السراي 
٢-جنسه ونوعه:-  يتكون من طابقني (٢) االرضيه تتكون من محالت 
ــقه عدد  ــب محامات و َّـ الطابق االول يتكون من ش ــدد (٣) و مكت ع
(٢) و كذالك الطابق الثاني يتكون من شقه عدد (٢)  يقع على شارع 

وسط مجهزباِّـاء و الكهرباء
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٧- مساحتة :- ١٥٠م٢
٨- الشاغل : اِّـستأجرين

ــعمائة مليون  ــة اِّـقدرة : ١٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار  و تس ٩- القمي
دينار عراقي.

فقدان هوية

ــني العراقيني  ــة الصحفي ــادرة من نقاب ــة الص ــدت الهوي فق
ــارك) بتأريخ  ــوي زعالن)بصفة (عضو مش ــم (مروه بدي بإس
٢٠٢٠/٢/١  فالرجاء على من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار.
مع التقدير.

اِّـهندس
اسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة

القسم القانوني

اُّـ / الراغبني باِّـشاركة من شركات التأمني الصحي الحكومية واالهلية

ــروع التأمني الصحي على موظفيها  بالنظر لوجود رغبة لدى محافظة البصرة بمش
ــروع تقديم عروضها للتعرف  ــركات التي تبدي اهتمامها باِّـش ــذا ندعو كافة الش ل

على انواع الخدمات التي تقدمها على ان تتضمن:ـ
١- التعريف بمقدم العرض ويتضمن:ـ

* االسم والسرية اِّـوجزة للشركة.
* مجال اختصاصها.

* وثائق التسجيل واالعتماد.
٢- عرض خاص بانواع االغطية التأمينية الصحية وكلفها.

٣- اهم عمالء الشركة والجهات اِّـستفيدة من خدمة التأمينية الصحية.
٤- كراس يوضح اقسام الشركة وانشطتها اِّـختلفة.

٥- اية شهادات تقديرية ممنوحة للشركة.
٦- اية معلومات اخرى تدون تقديمها الثبات اهلية الشركة لهذه اِّـهمة.
تقديم بيانات االهتمام: يجب تقديم بيانات االهتمام اُّـ العنوان االتي:ـ

ــم القانوني اعتبارا من  العنوان : جمهورية العراق - ديوان محافظة البصرة - القس
يوم االحد اِّـصادف ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ ويكون اخر يوم لتقديم طلبات بيان االهتمام 

هو يوم االحد اِّـصادف ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠.
وسيتم اعالن عروض الشركات َّـ اي يوم خالل هذه الفرتة.

مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

صندوق شهداء الشرطة
قسم االستثمار

العدد : ١٣٣٤٥
التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠

اعالن
اِّـوضوع / دعوة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

نهديكم اطيب تحية...
ــويقية لبيع البضائع والسلع  ــاء مراكز تس ــركات اِّـختصة (بإنش ــرطة دعوة الش ــهداء الش ــر صندوق ش يس

االستهالكية اِّـعمرة بالتقسيط ِّـنتسبي وزارتنا َّـ اِّـحافظات كافة عدا بغداد واقليم كردستان). 
ــوة لقاء مبلغ  ــروط الدع ــرطة لغرض الحصول على ش ــهداء الش ــة الرغبة مراجعة مقر صندوق ش ــن لدي وم
(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار غري قابل للرد ومن ترسو عليه الدعوة يتحمل اجور النشر واالعالن 

وخالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
لواء الشرطة 
مدير صندوق شهداء الشرطة
٢٨/ ١٠ / ٢٠٢٠

العدد : ٢٧ / ٩٧٥٨
التاريخ : ٣ / ١١ / ٢٠٢٠

بــيــان اهـتــمـــــام

اِّـدير العام
ورئيس مجلس االدارة



ــماء العراقية متطر (٣) مليون دوالر شهريا..ليس هذا عنوانا  الس
ــة قالها بعظمة  ــم كوميدي بل حقيق ــرحية هزلية او فيل ملس
ــبلي) من خالل  ــني الش ــيد وزير النقل ( ناصر حس ــانه الس لس
تاكيده بان العراق يجني شهريا(١١٧) الف دوالر يوميا لقاء عبور 
الطائرات االجنبية في اجوائه. وبعملية حسابية  يتضح بان ما 
ــن(٣) مليون دوالر..واكيد  ــهريا هو اكثر م يحصل عليه العراق ش
ان هذا العدد من الطائرات التي متر عبر اجوائنا يوميا  هو نصف 

عددها في االحوال االعتيادية قبل جائحة كورونا امللعونة!!
ــن دون احلاجة  ــض او متطر دوالرات م ــة تبي ــماء العراقي والن الس
ــى معدات حفر وتنقيب واجهزة واالت وجيوش من العمال فان  ال
ــا ملف الترانزيت البري واجلوي  وزارة النقل العراقية تدرس حالي
ــور الطائرات  ــوارد املالية لقاء عب ــالد من اجل تعظيم امل في الب
ــيد  ــب تصريحات للس والبضائع عبر العراق بني الدول.. وبحس
ــة الترانزيت وهي  ــبلي فان وزارة النقل االن في مرحلة دراس الش
ــتوفيها الدولة  ــغ التي يفترض ان تس ــب املبال حلد االن لم حتس
ــار بانه عقد االجتماع االول مع جلنة الترانزيت للبحث  لكنه اش
بخصوص املوضوع وانه وجه من يعنيه االمر بضرورة حسم هذا 

امللف( الدسم) خالل اسبوع او اسبوعني
ــؤولني  ــد على ايدي املس ــذه االخبار تدفعنا جميعا الن نش ان ه
ــري واجلوي في البالد  ــي وزارة النقل الجل تفعيل الترانزيت الب ف
ــراق كمنطقة حيوية ونقطة  ــيما اذا ماعلمنا بان مركز الع الس
ــرق والغرب وتاكيدا لهذه االهمية ما اعلنته  االلتقاء مابني الش
ــوزارة النقل  ــات املالحة اجلوية التابعة ل ــركة العامة خلدم الش
ــيد (  ــا العام الس ــان مديره ــابقه على لس ــات س ــي تصريح ف
ــان معدل الطائرات  ــم)  والتي اكد خاللها ب ــن هاش علي محس
ــول املاضي هذا  ــهر ايل ــواء العراقية بلغ خالل ش ــرة لالج العاب
ــدد الطائرات القادمة  ــرة في وقت بلغ ع ــام فقط(٦٢٦٣) طائ الع
ــتوفاة من كل  واملغادرة(١٣١٥) طائرة لكن املفارقة ان املبالغ املس
طائرة (٣٧٥) دوالرا بينما دولة البحرين تستوفي من كل طائرة متر 
ــتوفيه نحن في العراق اي  باجوائها ملدة(١٠) دقائق ضعف مانس
(٧٥٠) دوالرا مع االشارة ان معظم الطائرات التي متر عبر اجوائنا 
ــر يا اخوان( فلس  ــتغرق رحلتها(٥٥) دقيقة. اذن العراق بخي تس
ــتاوي) و ( منني ماملتي غرفتي)..  اكرر العراق بخير اذا  واكل خس

ماتوافرت االرادة الوطنية الصادقة

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــا مبهرا  ــا أعالمي ــراً وحدث ــا أغ ــوم ٢٠٠٥/١١/٩ يوم كان ي
ــعيد  ــم الصحافة الوطنية واخلبر الس ــعيدا في عال وس
ــي أخذت موقعا  ــة البينة اجلديدة ، الت ــالد « صحيف « مي
متقدما بني الصحف الوطنية احلاملة لهموم ومشاكل 
ــن احلبيب ، أن متابعة العاملني  ومعاناة العراقيني والوط
ــكرتيرها الهمام ومن خالل احلرص واملتابعة  الدؤوبة وس
ــا  ــرة واألجتهاد جعلوا من اجلريدة مصداقا ونبراس واملثاب
مْ وهي  ــائك وامللغّ ــفا في طريق األعالم الش وضوءا كاش
ــة بنقاء ونكران  ــلطة الرابع فاتورة ثقيلة في متثيل الس
ــبة املفرحة ، فأنها  ــي اليوم حتتفي بهذه املناس ذات ، وه
تستذكر القيم الروحية والذكر احلسن للمؤسس اخلالد 
، وها نحن قراء اجلريدة في املنفى ننثر زهرا وحناءا ونتغنى 
ــائر تألق اجلريدة في عالم حصد اجلوائز والشهادات  ببش

التقديرية.
ــكرتيرها املوشحني  ــدُ على أيدي اجلنود اجملهولني وس أش
ــتاذ  ــها الفقيد الراحل األس مبوروثات قيمية من مؤسس
ــتار جبار» ملتزمني بتلك اخلبرة الصحفية وبحداثة  « س
ــبق في  ــبق الصحفي قبل الس ــة يتجنبون الس معصرن

أعداد املدونة الوطنية اجملردة من الطائفية والكراهية . 
ــيرة عمرها املشرف الزاخر بالعطاء  أبارك أحتفاءها مبس
وتقديس الكلمة احلرّة واحلرص الشديد على أسم العراق 
ــالم  ــنة والس ــا املعتدل املؤطر باألنس ــي خطابه ، وأحي
ــدة البينة اجلديدة والعاملني  العاملي .. اجملد كل اجملد جلري
ــتاذ «  ــوب األس ــي احملب ــا الكاريزم ــس حتريره ــا ورئي فيه

عبدالوهاب جبار «
*كاتب وباحث ومحلل سياسي عراقي مقيم في السويد 

ومن (كتاب) اجلريدة منذ أكثر من عقدٍ من الزمن
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عبدالجبارنوري

وقفة

ــوزي غاريت (٥٦ عاماً)  تعمل الكابنت س
ــي  ــاً)، ف ــت (٢٦ عام ــا غاري ــا دون وابنته
 SkyWest ــكاي ويست اجلوية شركة س
ــخ كأول  ــا التاري ــا صنعت Airlines، وهم
ــوياً.  س ركاب  ــرة  طائ ــودان  تق ــي  ثنائ
ــي تتصدر فيها  ــت املرّة األولى الت وليس

سوزي عناوين الصحف، إذ كانت إحدى 
ــاء األوائل اللواتي عينتهن شركة  النس
ــني عاماً،  ــن ثالث ــر م ــذ أكث SkyWest من
ــا لتعمل معها في  وانضمت اآلن ابنته
ــها باإلضافة إلى ابنها  ــركة نفس الش

وزوجها اللّذين يعمالن كطيّارين أيضاً.

قال محافظ إسطنبول، علي 
ــجد  ييرلي قايا، إن قطة مس
ــهيرة «غلي»  ــا صوفيا الش آي
ــي العيادة البيطرية  توفيت ف
التي كانت تتلقى فيها العالج 
مبدينة إسطنبول. ونشر ييرلي 
ــابه  ــدة على حس ــا تغري قاي
على تويتر: «أعيش احلزن على 
فقدان القطة غلي»، موضحاً 
ــدت حياتها في  أن القطة فق
ــادة البيطرية التي كانت  العي
ــذ  ــالج من ــا الع ــى فيه تتلق
الرابع والعشرين من سبتمبر/

ــطنبول،  ــي بإس ــول املاض أيل
تتعلق  ــات  وذلك من مضاعف
بالشيخوخه. وكتب محافظ 
إسطنبول: «لن ننساكي أبداً 

غلي».

ــن  فيرج ــركة  ش ــت  قال
ــا أكملت أول  ــوب إنه هايبرل
ــم  العال ــي  ف ركاب  ــة  رحل
ــل  داخ ــير  تس ــولة  لكبس
أنبوب مفرغ معلق بواسطة 
ــية  مغناطيس ــة  أنظم
ــي  ــان رئيس ــار أم ــي اختب ف
ــل  ــي تأم ــا الت للتكنولوجي
الشركة أن حتدث تغييرا في 
مجال نقل البشر والبضائع 
ــارك في التجربة التي  . وش
جرت مبوقع اختبار للشركة 
بوالية  ــاس  فيغ مبدينة الس 
ــؤولي  مس ــر  كبي ــادا،  نيف
ــا في «فيرجني  التكنولوجي

ــوش جيجل،  هايبرلوب»، ج
ــركاب،  ال ــة  جترب ــرة  ومدي
ــا  وجلس ــيان.  لوش ــارة  س
ــولة  الكبس ــي   ف ــان  االثن
أنبوب  ــر  عب انطقلت  ــي  الت
ــرعات تصل إلى  ــرغ بس مف
ــاعة  الس ــي  ف ــال  أمي  ١٠٧
ــاعة).  الس ــي  ف ــم  ك  ١٧٢)
ــوب  ــام هايبرل ــمح نظ ويس
ــتخدم االرتفاع  ــذي يس ، ال
شبه  بالسفر  املغناطيسي 
ــن  م ــي  وبالتال ــت،  الصام
ــتغرق الرحلة  املتوقع أن تس
ــنطن ٣٠  وواش نيويورك  بني 

دقيقة فقط.
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ــى ..تلقينا هذا اليوم نبا وفاة  مبزيد من احلزن واالس
ــيد احمد عبدول ضجر مدير العالقات  (والدة )الس
ــكك احلديد  ــركة العامة للس ــي الش ــالم ف واالع
ــعة واسكنها  تغمد اهللا الفقيدة برحمته الواس
ــا ومحبيها  ــا وذويه ــه والهم اهله ــيح جنان فس

الصبر والسلوان.
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ــرة حترير  ــا اس ــالمات تقوله س
ــدة وعلى  ــة اجلدي ــدة البين جري
ــس التحرير  ــها الزميل رئي راس
ــى اللواء  ــاب جبار ال ــد الوه عب
ــن ) مدير  ــعد مع ــور (س الدكت
وزارة  ــي  ف ــالم  واالع ــات  العالق
الى عارض  ــه  الداخلية لتعرض
ــة  ــه الصح ــني ل ــي متمن صح

والسالمة والعافية .

السيد عبدالوهاب جبار/ رئيس مجلس 
ادارة رئيس حترير جريدة «البينة اجلديدة» 

احملترم..
السيدات والسادة اعضاء مجلس االدارة 

واملوظفون في اجلريدة كافة احملترمون..
ــرة  ــم ولالس ــدم لك ــا أن نتق ــب لن يطي
الصحفية واالعالمية في العراق عموماً 
ــبة  والتبريكات مبناس التهاني  بخالص 
ــنوية جلريدة البينة اجلديدة  الذكرى الس
ـــ ١٦، متمنني  ــا ال ــق عامه ــي تواف والت
ــاح والتقدم  ــن النج ــدا م ــدة مزي للجري
ــة.وال  النبيل ــالتها  رس ألداء  ــق  والتوفي
يسعنا بهذه املناسبة إال أن نثمن عالياً 
ــدة وجميع  ــني على اجلري ــود القائم جه
العاملني بها، وتقدمي بالغ اعتزازنا بالدور 
ــتنير وحرية الكلمة  الوطني والرأي املس

ــم الكرمية. ــا جريدتك ــع به ــي تتمت الت
ــذا احلدث  ــم به ــارككم فرحتك وإذ نش
ــعيد ونؤكد لكم اعتزازنا باجلريدة،  الس
فاننا ننقل رسالة مفادها بأن للصحافة 

ــرأي في  ــة وال ــي الكلم ــالم العراق واالع
ــة  ــة التنمي ــم عملي ــدور يدع ــام ب القي
ــة ركنا مهما  ــدم باعتبار الصحاف والتق
ــط  ــة والتراب ــة الوطني ــم اللحم لتدعي
ــيس ثقافة  اجملتمعي، واحلرص على تأس
ــيخ قيم  ــى ترس ــل عل ــتركة تعم مش
ــم به  ــع العراقي االصيل وما يتس اجملتم
ــامح وتعددية فكرية ومنهجية  من تس
ــو  ــا ندع ــا، فانن ــة وقومية.وختام وديني
ــدد خطاكم وخطا  ــز وجل أن يس اهللا ع
ــي ويوفقكم  ــة واالعالم العراق الصحاف
ــى ما فيه خير ومصلحة بلدنا احلبيب  إل

العراق.

السفري عمر الربزنجي
سفري جمهورية العراق لدى دولة 

قطر الشقيقة

هنات جريدتا « النهار» التي 
يراس حتريرها الزميل حسن 
 » ــار  االخب كل   » و  ــة  جمع
ــا الزميل  ــي يراس حتريره الت
ــويلي  الش ــواد  ع ــل  عقي
ــدة البينة  ــر جري ــرة حتري اس
ــبة احتفالها  اجلديدة ملناس
عشرة  ــة  السادس بالذكرى 
لتاسيسها وقد متنيا للبينة 

اجلديدة كل تقدم وازدهار.

Êb˜‰Ëm@\âbjÅ¸a@›◊^@Î@\âbË‰€a^
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@

@Ü»i@ÒäËí€a@ �ÖÏm@bÓœÏï@bÌe@Ú�”
AûäΩa@…fl@bËmb„b»fl

@NNÒäˆb�€a@Âfl@¥mäfl@ äçc
ÚÓ‹j‘néΩa@›‘‰€a@Ú‹ÓçÏ€@Úiä£@fiÎc@Äb¨


