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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون كلية القوة اجلوية.»
مصدر:اللجنة املالية ستوافق على اقتراض ١٢ ترليون ضمن مشروع قانون العجز.

مقترح نيابي إلنشاء شركة الستثمار املعادن ترتبط برئيس الوزراء.
اخلدمات النيابية تعلن عزمها استضافة جميع احملافظني.

القضاء يرد دعوى الطريحي بشأن العودة ملنصب محافظ كربالء.

البرملان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الناجيات االيزيديات.

كتب اِّـحرر السياسي

كشفت وزارة الـنـفـط، امس االربعاء، 
ــة التراخيص  ــاء جول ــن عزمها احي ع
ــى عدد  ــا عـل ــة الحتوائه الـخامـس
ــعى  ــة التي تس ــول الغازي ــن احلقـ م
ـــتثمارها بالشكل االمثل،  الوزارة الس
ــادة النظر  ــى انها بصدد اع ــة ال منوه
ــوالت ذات  ــود اجلـ ــرات عق ــض فق ببع
ــام. وقـال  ــف املرتفعة النتاج اخل الكل
ــود والتراخيص  مدير عـام دائـرة العق
إن  ــارج  مـعـ ــي  عـلـ ــوزارة،  الـــ ــي  ف
ــون املــوازنــة االتـحـاديـة أكــد  قـانـ
ضــرورة اعــادة النظر ببعض فـقـرات 
ــص،  الـتـراخـيـ ــوالت  جــ ــود  عـقـ
ــذا  هـ ــل  تفعي ــدد  بص ــوزارة  الــ وان 
ــار  اخـتـيـ ــالل  خ ــن  م ــوع  املـوضـ
ــة  الـنـفـطـيـ ــول  الـحـقـ ــض  بـعـ
ــة وايـجـاد  ــف املـرتـفـعـ ذات الـكـلـ
ـــبـة بـمـا يصب  ــول املـنـاس الـحـلـ
ــيما في  ــني الس ــة اجلانب ــي مصلح ف
ــهدها  ــروف الراهنة التي تش ظل الظ
العاملية.واضــاف  ــة  النفطي ــوق  الس
ــة لتخفيض حصة  ــوزارة ونتيج أن ال
العراق من تصدير النفط (اوبك ابالس) 
ــــركــات  عمدت الـــى ان تــقــوم ش
بتخفيض  ــص  الـتـراخـيـ ــوالت  جـــ
نـسـب مـن حـجـم االنـتـاج املـتـاح 
ــتثمرها  ــي تس ــول الـتـ ــن الـحـقـ م
ــود  مـوجـ ــر  غي ــر  االمــ ــذا  هــ وان 
ــود املـبـرمـة  ــة الـعـقـ ــي صـيـغـ فـ
وعـلـيـه مت االتفاق مع الشركات على 

التخفيض على ان يتم تعويضهم في 
ــاك مفاوضات بهذا  مراحل اخرى وهن
ــى ان الوزارة  ــارج ال ــت مع الصدد.ولف
ــارات لـلـتـعـويـض،  ــة خي لديها ثالث
االول هــو تـمـديـد مــدة الـعـقـود مع 
الشركات اخملفضة الشهر عـدة ووفـق 
جدولة معينة او التعويض التدريجي 
من خالل زيادة الـكـمـيـات املـنـتـجـة 
ـــر، وهـذا تـم  او الـتـعـويـض املـبـاش
ــبب االوضــاع  ــاد عـنـه بس االبـتـعـ

ـــهـدهـا الـبـالد،  ــة التي تـش املـالـيـ
مبينا ان الـــوزارة ســددت ما نسبته 
ـــتـحـقـاقـات  ــن اس ــة مـ ٦٠ بـاملـئـ
ـــركـات ملـا تنتجه مـن نـفـوط.  الـش
ــس أركان  ــر وصل رئي ــى صعيد آخ عل
ــن عبد األمير  ــش الفريق األول رك اجلي
ــه، امس، إلى  ــار اهللا والوفد املرافق ل ي
الرياض.وذكرت  ــعودية  الس العاصمة 
ــعودية الرسمية، أن  وكالة األنباء الس
ــل بحث العالقات  ــارة تأتي من أج الزي

ــبل تطويرها خاصة  ــني البلدين وس ب
ــادل اخلبرات  ــكري وتب في اجملال العس
ــعودية  ــلحة الس ــوات املس ــني الق ب
والقوات املسلحة العراقية. وأضافت، 
أنه كان في استقباله يار اهللا في مطار 
ــلمان اجلوية بالقطاع  قاعدة امللك س
ــة األركان العامة  ــط رئيس هيئ األوس
ــاض بن حامد  ــن في ــق األول الرك الفري
ــي. وفي التطورات ايضا أكد وزير  الرويل
ــني ، أن  ــة العراقي ، فؤاد حس اخلارجي

ــعودي  ــع اجلانب الس ــات م االجتماع
ــت مثمرة  ــداد كان ــدت ببغ ــي عق الت
ــتصب مبصلحة مواطني البلدين  وس
ــتمرار  العمل على تطبيق  ، مبينا اس
اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية 
ــي  ــر صحف ــي مؤمت ــني ف ــر حس .وذك
ــترك مع نظيره السعودي فيصل  مش
بن فرحان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
، إن  االجتماعات مع اجلانب السعودي 
ــة  ــتصب مبصلح ــرة وس ــت مثم كان
ــى عدة  ــن وركزت عل ــي البلدي مواطن
ملفات امنية وسياسية واقتصادية  ، 
ــتفادة  مبينا أن  العراق يرغب في االس
ــي مكافحة  ــعودية ف ــن جتربة الس م
اإلرهاب  . وفي التطورات ايضا يستعد 
مجلس النواب نهاية األسبوع املقبل، 
للتصديق على معاهدة تسريع التعاون 
ــراق وكوريا اجلنوبية  بني حكومتي الع
بعد أن جتري مشاركة اللجان املعنية.
ــات اخلارجية  ــو جلنة العالق وقال عض
ــة البرملان  ــر ، إن رئاس ــان املكوط ملح
ــذه االتفاقية  أجلت التصويت على ه
خالل جلسة السبت املاضي، من أجل 
ــراك جلان أخرى مع جلنة العالقات،  إش
ــتثمار. واالس ــاد  االقتص ــة  جلن ــي  وه
ــدر حكومي إن  ــال مص ــن جانبه، ق م
ــة على اتفاقية  ــراق بطور املصادق الع
ــة، تنص  ــا اجلنوبي ــراق وكوري ــني الع ب
ــر من ٢٥٠ ألف برميل  على تصدير أكث
يومياً إلى الشركات النفطية الكورية 

اجلنوبية.
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 * عبد الوهاب جبار
    من املفيد القول بأن االنفتاح على احمليط العربي والعاملي 
ــاس لتوطيد  ــرقاً أمر ضروري واس ــماالً وجنوباً .. غرباً وش ش
ــيخ عالقات العراق في كل مجاالتها مع اآلخرين وهنا  وترس
ــي يقوم بها  ــع على اجلوالت الت ــجل اعتراضنا القاط النس
ــؤولية  ــلمه املس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ تس
وحلد اآلن ولكن لدينا ثمة مالحظات واجبة األخذ بها وهي ان 
ــتلم ارثاً ثقيالً ومشكالت تراكمات على مدى  الكاظمي اس
ــنوات املاضية وهذه حقيقة الجدال بشأنها ولكن هذا  الس
ــون األولوية للجوالت اخلارجية وركوب الطائرات  اليبرّر ان تك
ــة للبيت  ــل األولي ــة الدولة ب ــت خزين ــه وارهق ــي اتعبت الت
ــه األب الراعي له وان  ــي الذي ينظر للكاظمي بوصف الداخل
ــة التي تعاني  ــه ان يؤمن احتياجات الرعي ــن الواجب علي م
ــي حتتاج الى حلول  ــكالت الحصر لها والت من متاعب ومش
ــدات على تويتر وحتتاج  ــبوكية وتغري وليس تصريحات فيس
ــفة وجهاً لوجه .. لذا نريد من السيد  الى مصارحة ومكاش
ــفة  ــائل االعالم كافة ملكاش ــي ان يخرج على وس الكاظم
الشعب بكل التحديات واألزمات التي تعصف بنا .. عليه ان 
ــيرمم البيت اآليل للسقوط ؟ وكيف يداوي  يقول لنا كيف س
ــكن ؟! وكيف ينام ملْ  املرضى وكيف يؤمن لقمة اخلبز والس
اجلفون وهناك حقوق مهدورة وفاسدون طلقاء حلد اآلن ومال 
ــتعاد حلد اآلن ..الدولة التدار بـ « التغريدات»  منهوب لم يس
بل باملصارحة مع الشعب وجهاً لوجه ويكون الكالم « طك 
ع رؤوس الناس بالتصريحات غير اجملدية  ــدّ بطك» أما ان تص
ــبع وال تغني من جوع .. اكرّرعلى رئيس الوزراء ان  فهي التش
يريح نفسه من ركوب الطائرات ويبدأ اوالً مبعاجلة املشكالت 
ــدة منها وعندما  ــة الرواتب واح ــداً ولعل ازم ــي كثيرة ج وه
ــه ان ينطلق الى كل  ــيء عندها علي يتأكد أنه عالج كل ش
ــية  ــس قاعدة عالقات اقتصادية وسياس دول العالم ليؤس
ــراق .. أملنا أن تؤخذ  ــتثمارية تصب في خدمة بناء الع واس
ــاً هو خدمة  ــذي يهمنا جميع ــة فال ــا بروح أبوي مالحظاتن

العراق والسير بسفينته بعيداً عن األمواج العاتية.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــدم  ق
ــس  ام ــي،  الكاظم ــى  مصطف
ــازي مللك البحرين،  االربعاء،التع
ــلمان  ــى بن س ــن عيس ــد ب حم
ــس الوزراء  ــة بوفاة رئي آل خليف
ــن  ــة ب ــر خليف ــي األمي البحرين
ــلمان آل خليفة.وقال املكتب  س
االعالمي لرئيس مجلس الوزراء، 
ــاال  اتص ــرى  اج ــي  «الكاظم ان 
هاتفيا مع عاهل البحرين، امللك 

ــلمان آل  ــى بن س حمد بن عيس
ــزاء بوفاة  ــا الع ــة، مقدم خليف
ــر  األمي ــن  البحري وزراء  ــس  رئي
ــلمان آل خليفة». خليفة بن س

ــي، خالل االتصال  وعبّر الكاظم
ــادق  ــن ص ــان «ع البي ــب  بحس
ــن  للبحري ــاته  ومواس ــه  تعازي
شعبا وحكومة، سائال الباري عزّ 
ــع  وجلّ أن يتغمد الفقيد بواس
ــكنه  ويس ــه،  ومغفرت ــه  رحمت

فسيح جناته».
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ــاحاتها العامة من اختناقات مرورية  ــية وس ــوارع بغداد الرئيس    تعاني ش
غير مسبوقة والتي يدفع ثمنها املواطن صاحب املركبة أو املواطن من وقته 
ــير فيها اليطاق وهي  ــوارع بغداد اضحى الس ــه وتلَف اعصابه .. ش وصحت
ــي الوقت الذي تغيب فيه  ــأ باملركبات من مختلف املوديالت واألنواع ف تتقي
احللول اجلذرية كاألنفاق واجملسرات أو تسقيط املركبات من املوديالت القدمية 
ــكلة االختناقات املرورية في شوارع بغداد  .. ويؤكد خبراء ومختصون ان مش
ــتعصية طاملا ظلّت احللول غائبة وان مايبذله رجال املرور من  ــتبقى مس س
ــة .. وفي ظل ذلك فان احلكومة  جهود كبيرة تبقى في أُطرها احملددة والبائس
ــنكون امام  مطالبة بالتحرّك الفوري ملعاجلة ظاهرة االزدحامات واال فأننا س

شوارع التقوى حتى النملة على التحرك على اسفلتها.

بغداد /

ــبق  اعترف رئيس مجلس النواب األس
ــا  ــا عندم ــهداني) بأنن ــود املش (محم
ــتالم السلطة  جئنا من املعارضة الس
ــرة  ــا اخلب ــن لدين ــم تك ــراق ل ــي الع ف
ــة احلكم في  ــية في ادارة دف السياس
ــهداني في حوار  ــالد . واضاف املش الب
ــز لقناة ( دجلة الفضائية ) نحن  متلف
ــو تفليش  ــن مقاول ــة نح ــود دول النق

ــابق جالل  ــس اجلمهورية الس وان رئي
الطالباني «رحمه اهللا» كان يقول انني 
ــنة اخالف القانون فهل  خالل (٤٠) س
تريدني خالل يومني التزم به .. اعطونا 
ــهداني ان العقلية  مجاالً.. واكد املش
الثأرية التبني دولة وان تبعات سياسة 
ــوى تهجير  ــم تنتج لنا س ــام ل االنتق
العلماء وقتل الطيارين وانهيار القوى 
ــلطة بعد  ــا اتينا للس ــة ، وانن األمني

ــرائيليون منا  ــذ االمريكان واالس ان اخ
ــلطة .. وان حالنا  الدولة واعطونا الس
ــالً يحمل  ــد طف ــا مبن يج ــبه متام اش
ــيئاً ثميناً فتعطيه « جكليتة» أي  ش
ــذا اعطونا  ــمرته» وهك تقوم بـ « قش
ــلطة لنقتل من يقول  ــكان الس االمري
ــول ال وهكذا  ــا كال أو نقصي من يق لن
ــا  وآالمن ــا  احقادن كل  ــن  ع ــنّا  نفس
ــاكلنا واخرجنا كل عقدة كانت  ومش

لدينا في السجون .. وان الظلم واجلوع 
ــا أتعس  ــابقاً عملن ــذي عانيناه س ال
ــارس ردود افعال .. وقال  ــه .. كمن مي من
ــألني عن بناء  ــهداني : أما أن تس املش
الدولة فأقول لك الوجود لذلك ولسنا 
ــيأتي اليوم  ــبة وس بعيدين عن احملاس
ــاً اذا تغيرّّت  ــه قريب ــب في الذي نحاس
ــتقرار  ــة باجتاه اس ــة الدولي السياس

العراق واعادة بنائه مجدداً.

اكد وزير النفط احسان عبد اجلبار ان العراق ملتزم 
ــة بتطوير احلقول  ــركات النفطية الدولي مع الش
ــة الدولية ان  ــا اكدت وكالة الطاق النفطية، فيم
الطلب على النفط لم يبلغ ذروته.وقال عبد اجلبار 
ــك ٢٠٢٠ االفتراضي،  ــر أديب ــات مؤمت بإحدى جلس
الذي تعقده شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، 
ــراق ال يزال  ا اخلميس إن الع ــدً ــم أعماله غ وتُختت

ملتزما بتطوير مشاريع النفط والغاز مع شركائه 
الدوليني، اال انه يريد أيضا تطوير املزيد من الطاقة 
الشمسية والطاقة املتجددة. من جهته قال رئيس 
ــة الطاقة الدولية فالح بيرول إنه من املضلل  وكال
ألي شخص أن يدعي أن الطلب على النفط قد بلغ 
ــه إذا تعافت االقتصادات  ذروته بالفعل. واضاف أن
ــتهالك النفط  ــرعة ، فقد يرتفع اس من الوباء بس

اخلام فوق مستويات ما قبل كوفيد.

ــة الصادقون النيابية  اكد النائب عن كتل
ــاء، ان قانون  ــد البلداوي، امس األربع محم
ــس النواب  ــيمرر داخل مجل ــراض س االقت
ــة النيابية.وقال  ــا تراه اللجنة املالي وفق م
ــه، ان قانون  ــب إعالم حزب البلداوي، بحس
ــه احلكومة ملعاجلة  ــذي قدمت االقتراض ال
ــة الرواتب متناقض مع الورقة البيضاء  ازم

التي قدمتها سابقا الصالح الوضع املالي 
واالداري للبالد، الفتا الى ان مجلس النواب 
ــة املالي. ــرف احلكوم ــن تص ــتغرب م مس
ــيمرر قانون  ــاف ان مجلس النواب س واض
ــي تراها اللجنة  ــراض وفق املبالغ الت االقت
ــبة، مبينا ان هنالك  املالية النيابية مناس
ــرط تغطية  اجماع على مترير القانون بش

الرواتب واالحتياجات االخرى الضرورية.

@’œÎ@âä‡Óç@ûa6”¸a@ÊÏ„b”@Z@Ô„bΩäi
ÚÓ€bΩa@Ú‰v‹€a@bÁÖÜ§@>€a@Õ€bjΩa

@ÚÓ�–‰€a@pb◊äí€a@…fl@Èflaån€a@Ü◊˚Ì@÷aä»€a
fiÏ‘ßa@äÌÏ�ni@ÚÓ€ÎÜ€a

bjÌä”@ÈÓœ@kçb≠@à€a@‚ÏÓ€a@ÔmdÓçÎ@b„Ü‰«@Ú€ÎÜ‹€@ıb‰i@\¸^
CìÓ‹–mD@Ï€Îb‘fl@Â≠Î@Ú€ÎÖ@?jm¸@ÚÌâdr€a@ÚÓ‹‘»€a@Z@“6»Ì@¡Ó‹é€a@È„bé‹i@Ô„aÜËíΩa

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــريع الفريق احلقوقي ثامر احلسيني مؤمتراً مع شيوخ  عقد قائد فرقة الرد الس
ــائرية في احملافظة.وقال إعالم  ــان من أجل إنهاء النزاعات العش ووجهاء ميس
ــريع ، إن قائد فرقة الرد السريع الفريق احلقوقي ثامر احلسيني  فرقة الرد الس
ــاء النزاعات  ــان من أجل إنه ــيوخ ووجهاء محافظة ميس ــد مؤمتراً مع ش عق
ــر حضرته جلنة حل  ــاف البيان، أن املؤمت ــائرية الدائرة في احملافظة.وأض العش

النزاعات العشائرية التي شكلت في محافظة ميسان.

@ÑÏÓë@…fl@aä∑˚fl@Ü‘»Ì@…Ìäé€a@Öä€a@Üˆb”
ÚÌäˆbí»€a@pb«aå‰€a@ıbË„�@ÊbéÓfl@ıbËuÎÎ

بغداد /ميسان /



2محليات
ميسان / البينة الجديدة

ــد انطالق  ــام ٢٠١٩ وعن ــة الع ــذ نهاي من
ــم  ــتمر قس ــعبية ، اس التظاهرات الش
ــط  ــركة نف ــي ش ــر ف ــب والتطوي التدري
ميسان وبدعم ومتابعة من السيد مدير 
ــتاذ علي  ــدس االس ــركة املهن عام الش
ــة الدورات  ــداد واقام ــم حمود باع جاس
ــر  ــتفادة وتطوي ــدف االس ــة به التدريبي
الكوادر الوظيفية والتي  استمرت حتى 
ــة العام  ــة كورونا في بداي ــة جائح بداي
ــم التدريب  ــد قس ــا عم ــن هن احلالي.وم
ــر من  ــراف مباش والتطوير ومبتابعة واش
قبل مدير القسم املهندس حامد كاظم 
ــة لضمان  ــداد خطة كفيل ــور باع عاش
ــة بالصيغة  ــدورات التدريبي ــتمرار ال اس
ــة  ــروط الوقاي ــق ش ــة وتطبي االلكتروني
ــالط والتباعد  ــدم االخت ــة من ع الصحي
ــق االجراءات الوقائية  االجتماعي وتطبي
ــاء  الوب ــار  انتش ــي  لتالف ــة  الصحيح
ــوف الكوادر الوظيفية  والعدوى بني صف
ــعبة  ــكادر املبدع في ش ــام ال ــث ق .حي
ــؤولها  ــي متمثلة مبس ــب الداخل التدري
ــيد علي عبد الزهرة محسن وفريق  الس
ــادة علي محمد  العمل املتكون من الس
ــز ومبجل  ــى عزي ــد موس ــه ومحم نعم

ــم محمد  ــم ومصطفى جاس كاظم جن
ــداد وتصميم  ــو باع ــو وابدع ــن قام الذي
ــدورات التدريبية  برنامج خاص القامة ال
ــذا  ــوي ه ــد      ( on line ) ويحت ــن بع ع
البرنامج على استمارة يقوم مبلئها كل 
ــارك وتتضمن املعلومات الوظيفية  مش
ــم الدخول الى الدورات  اخلاصة به ومن ث
ــتماع  ــة واالس ــط معين ــالل رواب ــن خ م
ــاركة  واملش ــات  واملناقش احملاضرات  الى 
ــوال الى موعد  ــني احملاضر واملتدربني وص ب
ــدورة وكما  ــي واجتياز ال االختبار النهائ
ــال بالدورات التي كانت تقام على  هو احل
ــل احداث  ــور قب ــم املذك ــات القس قاع
ــتطاع املشاركة فيها  اجلائحة ، وقد اس
ــن مختلف  ــب م ــن ١٣٥٠ منتس اكثر م
ــة  الوظيفي ــات  والدرج ــات  االختصاص
ــن ٢٨ دورة باالضافة الى  ــر م ــع اكث وبواق
استقبال اعداد كبيرة في كل دورة جتاوز ٦٠ 
مشارك ، وكان الهدف هو تطوير املهارات 
والكفاءات باالضافة الى تغيير العناوين 
املواعيد  ــي  ف ــتحقيها  ــة ملس الوظيفي
احملددة ومن دون تاخير ..كذلك أقدم قسم 
التدريب والتطوير بتطبيق خطوة فريدة 
ــتوى  ــن نوعها على مس ــى م ــي االول وه
ــة  النفطي ــات  والقطاع ــط  النف وزارة 

ــالل اقامة دورات في  ــرى وذلك من خ االخ
ــل (ادارة االولويات  ــات نادرة مث اختصاص
باستخدام تكنولوجيا املعلومات  ودورة 
ادارة املستودعات السحابية باستخدام 
Git And Githihub…ودورة برنامج الكوادر 
ــتراتيجي  التفكيراالس ودورة  ــة…  البديل
ــة  الهندس ...ودورة  ــة   القيادي ــوادر  للك
 Cyber دورة  و  ــذات…  ال وادارة  ــة  االداري
ــرى  ــى دورات اخ ــة ال scurity ) ،  باالضاف
ــة والدورات  ــبات االلكتروني ــل احلاس مث
ــام وبعض  ــر واللح ــة ودورات احلف االداري

دورات االختصاصات الفنية والهندسية 
 HSE ــالمة ــك دورات الصحة والس وكذل
ودورات اللغة االنكليزية وغيرها الكثير. 
وتطور التدريب االلكتروني لياخذ منحى 
ــني حيث بعد  ــهرين املاضي اخر في الش
ــبة ٥٠٪  ــد الدوام بنس ــودة الى حتدي الع
ــهولة  اصبحت اخلطة التدريبية اكثر س
ــاركني في بعض  ــور املش من خالل حض
الدورات التي تتطلب املشاهدة في اماكن 
ــي مثل الورش واخملتبرات  التطبيق العمل
ــك اداء االختبار النهائي في قاعات  وكذل

ــاء كل دورة ..  ــد انته ــم التدريب بع قس
ــارك في هذه الدورات التي اقيمت  وقد ش
ــارك وبواقع  مؤخرا ما اليقل عن ٢٦٠ مش
ــتطاع قسم التدريب  ٥ دورات وبهذا اس
في الشركة من تطوير الكوادر الوظيفية 
ــاوز ١٦١٠ موظف وبعدد  وباعداد قد تتج
ــغ ٣٥ دورة .. وكان اغلب  الدورات الذي  بل
ــم من  ــدورات ه ــذه ال ــارك في ه ــن ش م
ــتحقي تغيير العناوين الوظيفية ..  مس
ــتمر موظفو القسم برفد الطاقات  ويس
ــب من خالل  ــة ومتابعة التدري الوظيفي
ــدؤوب متجاوزين  ــتمرار بعملهم ال االس
كل الصعاب والعراقيل التي من شأنها 
ــاعدة  ــة التدريبية ومس ــة العملي عرقل
ــركة وبعض  ــن موظفي الش اخوتهم م
ــي محافظتنا  ــي الدوائر االخرى ف موظف
ــاركو في  ــان من الذين ش ــزة ميس العزي
ــرات وتطوير  ــز اخلب ــدورات وتعزي ــذه ال ه
ــدف منها  ــي يكون اله ــات الت االمكاني
ــل صورة ،  ــل واالنتاج بافض اظهار العم
وبقاء اسم الشركة مرفوعا مبا متلكه من 
ــة والعملية واملبدعني  ــات العلمي الطاق
ــون دوما على  ــن يحرص ــن ابناءها الذي م
ــع النفطي في  ــتوى الواق ــاء مبس االرتق

شركة نفط ميسان.

سامراء / البينة الجديدة
ــة  ــة األدوي ــة لصناع ــركة العام ــدت الش أكـ
واملستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات 
ــتمرار مصنع بغداد  وزارة الصناعة واملعادن اس
ــاج وجتهيز  ــع لها بإنت ــة التاب ــازات الطبي للغ
ــول الطبي حيث  ــجني الطبي والكح األوكس
ــن إنتاج كميات بلغت  متكنت كوادر املصنع م
ــجني الطبي للفترة  ( ٢٩٨٤٥٠ ) لتر من األوكس
من ( ١٣ حزيران ولغاية ٣١ تشرين األول املاضي 
ــاج ( ٨٠ ) الف عبوة من  ــت من إنت ــا متكن ) فيم
ــهر  ــول الطبي للفترة من ( منتصف ش الكح

ــرين األول املاضي )  ــهر تش آب ولغاية نهاية ش
ــفيات وزارة الصحة  لرفد مؤسسات ومستش
ــل اإلنتاج  ــركة تواص ــوق احمللي وان الش والس
ــجني والكحول منذ  ــز ملادتي األوكس والتجهي
بدء أزمة وباء كورونا لإلسهام في مواجهة هذا 
ــأن آخر نظم  الوباء وإنقاذ املصابني بـه .فـي ش
قسم إدارة اجلودة في الشركة العامة لصناعة 
األدوية واملستلزمات الطبية ورشة عمل حول 
ــة  ــة ( ١٤٠٠١:٢٠١٥ ISO ) والصح ــام البيئ نظ
والسالمة ( ISO ٤٥٠٠١:٢٠١٨ ) بهدف التعريف 
بنظامي البيئة والصحة والسالمة حيث تعد 

الشركة األولى من بني شركات وزارة الصناعة 
ــذا النظام من أجل احلصول  في بدء العمل به
ــة  ــد تضمنت الورش ــهادة وق ــذه الش على ه
ــالمة  القاء محاضرة حول قوانني البيئة والس
ــا وآلية التطبيق  ــة وأهمية العمل به والصح
ــال وأهمية  ــي هذا اجمل ــام املتبع ف ــاً للنظ وفق
ــاذ كافة اإلجراءات االحترازية ودقة تطبيق  إتخ
ــركات  ــات والش اآللية من أجل وقاية املؤسس
ــائر  من احلوادث ودرء اخلطر عنها وتفادي اخلس
الناجمة عنها واحلفاظ على بيئتها اإلنتاجية 

وسمعتها وسالمة العاملني فيهـا.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الفني ــالكات  امل ــل  تواص
والهندسية التابعة لدائرة تنفيذ 
ــمال  ــري األنهر موقع ش أعمال ك
ــة  وازال ــري  بك ــا  اعماله ــداد  بغ
ــف  وتنظي ــة  الطيني ــبات  الترس
ــكر  معس ــف  خل ــن  م ــب  القص
ــدة بني  ــة املمت ــة واملنطق العدال
جسر االئمة وجسر احملبة . قامت 
ــة  ــعبة ري الكاظمي ــالكات ش م
ــة  ــوارد املائي ــة امل ــة ملديري التابع
ــة  ــع مديري ــيق م ــداد وبالتنس بغ
ــع الكاظمية  ــداد قاط صيانة بغ

 ٥-SDــزل ١ ــا لتطهير مب بحملته
ــمبالن  ــب و نبات الش ــن القص م
ــة املعدة  ــة الطارئ ــن اخلط و ضم
ــتعداد  ــنة ٢٠٢٠ ،بهدف االس لس
ــتوي . كما تواصل  للموسم الش
ــاريع ري وبزل  ــة صيانة مش مديري
ــر  مبزل  ــا بتطهي ــار اعماله االنب
ــافة ٢ كم ط ومبزل  عوينات وملس
ــجل/٥ وملسافة ٢كم  فرع البوش
ــن  ــة م ــة الصقالوي ــي ناحي ط ف
ــبات  الترس وازالة  ــب  القص نبات 
ــتعداد  االس ــدف  به ــة،  الطيني

للموسم الشتوي .

بغداد / البينة الجديدة
ــي وزارة العمل  ــالمة املهنية ف ــة والس ــز الوطني للصح ــم املرك ـ  نظَّ
ــم منظمات اجملتمع املدني  ــيق مع قس ــؤون االجتماعية بالتنس والش
ــة محاضرة توعوية بعنوان:  ــالمة والبيئ م للصحة والس ومنظمة تقدُّ
ــات الدولة) يوم  ــالمة املهنية في أبنية ومؤسس (أسس الصحة والس
ــز . وبني معاون  ــام املرك ــاركة (٣٠) موظفاً من اقس امس األربعاء ، مبش
ــني عباس  ــالمة املهنية حس ــز الوطني للصحة والس ــر عام املرك مدي
فاضل ان هذه احملاضرة تأتي ضمن احلملة التي بادر بها املركز الستئناف 
ــية والفحوص  ــارات التفتيش ــج التدريبية والزي ــاطاته من البرام نش

الطبية واخملتبرية بعد مدة من االنقطاع بسبب جائحة كورونا.

@ÚÌÏ«Ïm@Òäôb™@· �ƒ‰m@›‡»€a
ÚÓ‰ËΩa@Úfl˝é€aÎ@Úzñ€a@èçc@Â«
bËmbéç˚flÎ@Ú€ÎÜ€a@ÚÓ‰ic@ø@

@àÓ–‰m@ÒäˆaÜ€@ÚÓçÜ‰:aÎ@ÚÓ‰–€a@pb◊˝Ωa
@b:b‡«a@›ïaÏm@äË„˛a@ä◊@fib‡«c

Ô�j�€a@fiÏzÿ€aÎ@Â�Óvé◊Î˛a@›�ˆbçÎ@ãb�À@å�ÓË£Î@xb�n„g@›�ïaÏm@ıaä�flbç@Ú�ÌÎÖc

Ô„Î6ÿ€¸a@kÌâÜn€a@paâÎÖ@fi˝Å@Âfl@¥–√ÏΩa@äÌÏ�m
البينة الجديدة /  كاظم العبيــدي

ــوق الشيوخ  جرت في قضاء س
ــة انتداب احملامني  انتخابات هيئ
ــى  عل ــرف  واش ــاء.  القض ــي  ف
احملامني  نقابة  ــل  ممث االنتخابات 
ــم  قاس ــد  محم ــني  العراقي
ــارت بأجواء  احلسيناوي التي س
دميقراطية وشفافية وانسيابية 
ــيح  عالية حيث فتح باب الترش

ــداب .وبعد فرز  ــي هيئة االنت ــني الراغبني بالعمل ف للمحام
ــا لهيئة  ــودة ال محينة رئيس ــي علي ع ــوات فاز احملام االص
ــا عبدالقادر  ــني كل من احملامية مه ــداب وعضوية احملام االنت
ــي واحملامية زهراء عبد  ــم احلجام العتابي واحملامي رائد جاس
الهادي واحملامي حيدر الشميساوي واحملامي ايهاب احلسيني 
ــي نهاية االنتخابات قال رئيس  واحملامي ظافر عبد اجلليل.وف
ــنبذل  ــي علي عودة ال محينة : اننا س ــة االنتداب احملام هيئ
ــاع عن حقوق احملامني وحتقيق  قصارى جهودنا من اجل الدف
مطالبهم ،وسنتعاون مع كافة الدوائر واملؤسسات من اجل 
ــرف الراهن .واضاف : لقد  ــق مايحتاجه احملامي في الظ حتقي
ــالء احملامني لكي  ــاون مع كل الزم ــا خطة عمل بالتع وضعن
ــوق  نحقق ماتصبوا اليه مهنة احملاماة .ويذكر ان محاموا س
ــيوخ لهم دورا كبيرا في تطبيق القانون واستتاب االمن  الش

والدفاع عن املواطنني.

بغداد / بناز الجاف
ــتقبل العراق)  ــم بها مس ــعار (اثارنا هويتنا... لنرس حتت ش
ــر العام لتأهيل  ــرة قصر املؤمترات املؤمت ــت قاعات دائ احتضن
ــار العراقية والذي عقدته جلنة  املواقع االثرية واالهتمام باالث
الثقافة والسياحة واالثار النيابية برئاسة السيدة (سميعة 
ــياحة واالثار وبرعاية  ــالب) بالتعاون مع وزارة الثقافة والس غ
النائب االول لرئيس مجلس النواب السيد (حسن الكعبي).و 
ــيد (محمود اسود القره غولي) مدير عام دائرة قصر  كان الس
ــتقبال السيد وزير الثقافة والسياحة واالثار  املؤمترات في اس
ــته واقع االثار  ــن ناظم). هذا وناقش املؤمتر في جلس (د. حس
ــا وزارة الثقافة من اجل  ــة واخلطوات التي انتهجته العراقي
ــراق خاصة بعد  ــذي يتمتع به الع ــاظ على هذا االرث ال احلف
ــرقة على مدى  ــا تعرضت له من عمليات تخريب وهدم وس م
ــداث داعش.كما  ــي كان اخرها اح ــابقة والت ــنوات الس الس
ــائل القانونية التي  ــض املس ــهد املؤمتر عرض موجز لبع ش
تخص االثار من قبل السيد (حميد فرج) املستشار القانوني 
ــياحة واالثار النيابية.هذا وحضر املؤمتر  للجنة الثقافة والس
ــار (د.ليث مجيد  ــيد رئيس هيئة االث ــن النواب ، والس عدد م
ــرطة االثار في  ــادي حمودي) مدير عام ش ــني) ، اللواء (ه حس
وزارة الداخلية ، و املدراء العامون والكوادر املتقدمة في هيئة 
ــور  كانت تصب  ــر مداخالت من احلض ــهد املؤمت االثار وقد ش

جميعها في مصلحة حماية اثارنا.

¯ëb‰fl@…fl@Ü”b»nm@Òâbvn€a
@Â‡ô@È»ÌãÏn€@äÿé€a@ıaäí€@ÚÓ‰üÎ@

ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a
بغداد/ البينة الجديدة

ــئ الوطنية  ــدت مع احد املناش ــارة، انها تعاق ــت وزارة التج اعلن
ــد التخصيصات التي  ــت الطعام بع ــكر وزي ــز مادتي الس لتجهي
ــارت الى  ــاب البطاقة التموينية، فيما اش اقرتها وزارة املالية حلس
ــدة من مادة زيت الطعام غدا.وذكرت وزارة التجارة  توزع وجبة جدي
ــر التجارة  ــد حنون، ان»وزي ــمي محم ــي بيان نقله الناطق الرس ف
ــالء اجلبوري ترأس اجتماعني للجنة التعاقدات املركزية  الدكتور ع
ــئ الوطنية لشراء اكثر ٣٦ الف  للتفاوض والتعاقد مع احد املناش
ــة بدءاً من اليوم في  ــيتم توزيع طن من مادة زيت الطعام الذي س
ــراء ٤٠ الف طن من  جميع محافظات البالد كذلك مت التفاوض لش
مادة السكر الستكمال جتهيز الوجبة الرابعة ، بعد توقف دام عدة 
ــبب عدم توفر السيولة املالية»، مبينا  ــهر عن التعاقدات، بس اش
ــدات تأتي ضمن جهود الوزارة بعد التخصيصات املالية  ان»التعاق
االخيرة التي خصصتها وزارة املالية حلساب البطاقة التموينية».
ــى املواطنني في  ــوزارة وزعت وجبة كاملة عل ــاف حنون، ان»ال واض
ــكر بعددالتعاقد لشراء ٨٠ الف  عموم مناطق البالد من مادة الس
طن متثل وجبة كاملة لهذه املادة ، في حني تستمر الوزارة بعملية 
ــتعد لتجهيز الوجبة التاسعة، في  جتهيز مادة الطحني وهي تس
ــتمرة لتوفير مفردات البطاقة التموينية».واشار  اطار اجلهود املس
الى، ان»عملية التاخير في جتهيز مفردات البطاقة التموينية خالل 
ــبب االزمة املالية احلادة التي تشهدها  ــهر املاضية، كان بس االش
البالد نتيجة انخفاض اسعار النفط واالزمة االقتصادية العاملية 
ــي جائحة كورونا».وبني، ان»وزارة التجارة  التي حدثت نتيجة تفش
ــادة زيت  ــتالم حصصهم من م ــة الس ــواد الغذائي ــت وكالء امل دع
ــام لغرض جتهيز املواطنني في عموم مناطق البالد ، في حني  الطع
ــعة من مادة الطحني  ــتعداد لتجهيز الوجبة التاس يتواصل االس
من اخلزين االستراتيجي املتوفر نتيجة احلملة التسويقية حملصول 

احلنطة والتي وصلت الى اكثر من خمسة ماليني طن».

@›ÓÁdn€@‚b»€a@ä∑˚Ωa@Âön∞@paä∑˚Ωa@äñ”
ÚÓ”aä»€a@âbq¸bi@‚b‡nÁ¸aÎ@ÚÌäq¸a@…”aÏΩa

@lbÇn„a@¥Ó”aä»€a@¥flb0a@Úib‘„@“aäëhi
ÑÏÓí€a@÷Ïç@Ôflb™@laÜn„a@Ú˜ÓÁ
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محكمة القوى االمن الداخلية
للمنطقة الثالثة
قرار حكم غيابي

رقم القضية /٢٠٢٠/٥٣٧
التاريخ/٢٠٢٠/١٠/٢١
ــتها العلنية  عقدت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة/ للمنطقة الثالثة جلس
ــور عبد الرزاق  ــة اللواء الدكت ــق ٢٠٢٠/١٠/٢١ برئاس ــوم االربيعاء اِّـواف لي
حسني كاظم وعضوية كل من العميد الحقوقي قحطان عبداهللا سلمان والعميد 
الحقوقي عمار كاضم محسن واصدرت بحق اِّـتهم اِّـفوض (عماد عباس عبيد) 
ــط   ــوال اِّـدنية و االقامة و الجوازات َّـ محافظة واس ــوب اُّـ  دائرة االح اِّـنس

بأسم الشعب (قرارها) االتي :
ــنه) وفق حكام اِّـادة (٢٩٨/٢٨٩) من (ق  ــجن اِّـوقت (خمسة عشر س ١ـ الس
ــجل  ــنة ١٩٩٦ اِّـعدل و ذلك ل قيامة بتزوير صفحات الس ـ ع) رقم (١١١)لس

اِّـرقم (١٠٥٨/م) العائد اُّـ دائرة احوال البشائر
٢ـ  طرد اِّـحكوم من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استناد الحكام اِّـادة (٣٨ 
ــاب الحكم  ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد كتس ــم (١٤)لس ــن (قـ  ع ـ د) رق ــا) م / ثاني

الدرجة القطعية 
ــاء اِّـوضفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما  وجد لتنفيذ  ٣ـ اعط

الحكم الصادر بحقه و الزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفائها  
٤ـ حجز امواله اِّـنقولة و غري منقولة

ــرف استنادا الحكام اِّـادة (٢١/أ/٦)  ٥ـ اعتبار الجريمة من الجرائم اِّـخلة لش
من (ق ـ ع ) رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ 

ــاالت التزوير  ــتفيدين من ح ــة باقامة الدعوى على اِّـس ــزام جهة االحال ٦ـ  ال
الحاصلة َّـ صفحات السجن (١٠٥٨/م)

ــم بأتعاب محماة للمحامية اِّـنتدبة (هيفاء عبد القادر كمال) البالغة  ٧ ـ  الحك
ــاب الحكم  ــون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد كتس (٣٠,٠٠٠) ثالث

الدرجة القطعية
ــا )  ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٠سادس ٨ ـ قرارا غيابيا علنيا صادر باتفاق االراء اس
ــنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـادة  ــاد (٦١/اوال)من (ق ـ ا ـ د) رقم (١٧) لس ــة اِّـ وبدالل
(٦٩/اوال و ثانيا و ثالثا و رابعا ) منه قابال االعرتاض استنادا االحكام اِّـادة (٧١) 

و بداللة اِّـادة(٧٢/رابعا) من  القانون نفسه وافهم بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١
اللــواء الدكـــتور
عبد الرزاق حســـني كاظم           
رئيـــس اِّـــحكــمة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة :٦١/خ /٢٠١٩
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / علي حسان مطرود
ــول محل االقامه وليس لك موطن  ــد تحقق لهذة اِّـديرية من ذات اختصاص  انك مجه لق
دائم او مؤقت اومختار يمكن التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ النعمانية خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه  التالي للنش

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف اِّـحرر:
َّـ  ٧٧١٠/ش/٢٠١٧  ــدد  بالع ــداد  بغ َّـ  ــخصية  الش ــوال  االح ــة  محكم ــرار  ق

٢٠١٧/١٠/٢١ نفقات مستمره لدائنة و االطفال.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٠/١٣٩٤
التاريخ/٢٠٢٠/١١/١٠

أعالن 
ــل ٥٩٥/٢ م٣٩ الهورة  الواقع  ــن َّـ العقار تسلس ــهام اِّـدي ــهم من س ــع مديرية تنفيذ الكوت (١٦٩٣) س تبي
ــي) البالغ  ــني عل ــاء طلب الدائن (منذر حس ــاس) اِّـحجوزه لق ــذام جعفر عب ــن (ح ــده اُّـ للمدي ــوت العائ َّـ الك
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم) تبدأ من اليوم  ــراء مراجع (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية  ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عش التالي للنش

وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

كريم براهيم عنكود     
اِّـواصفات :ـ

١-موقعة ورقمه :-  خلف معمل النسيج
٢-جنسه ونوعه:-  ارض زراعية

٣-حدوده واوصافه : حسب ما مثبت َّـ خارطة التسجيل العقاري 
٤-مشتمالته :-  خاليه من الشواخل

٥-مساحتة :-  ٢٨دونم و ٦ اولك و ٢٠,٥٠ مرت
٦-درجة العمران : ارض زراعية طابو صرف

٧- الشاغل :- /
٨- القمية اِّـقدرة: ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ مائه و خمسه و خمسون  مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة :١٤ /٢٠١٨
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / كاظم ذياب مطر
ــول محل االقامه وليس لك موطن  ــد تحقق لهذة اِّـديرية من ذات اختصاص  انك مجه لق
دائم او مؤقت اومختار يمكن التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ النعمانية خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم 
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه  التالي للنش

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف اِّـحرر:
عقد زواج بالتسلسل ٢٤١١َّـ ٢٠٠٠/٩/٤ مهر مؤجل مليون دينار.

م/انذار
اُّـ /وريث الفالحة  اِّـتوفية حالهن محمد صرب (علي ايدايم  خليفه)

ــو اِّـوزع عليها  ــى مورثتكم اعاله ــن االرض اِّـوزعة عل ــر الرتحالك ع نظ
ــلف ١\١ مقاطعة ٣٢ / الدبوني  بموجب  ــاحة  (١٧) دونم ضمن الس مس
قرار التوزيع اِّـرقم ٦٢٠٣ َّـ ٢٨\٣\١٩٨١ واِّـربم وفق القانون ١١٧ 
ــعبة زراعه  ــوب العودة لغرض مراجعه ش ــنه  ١٩٧٠ لذا ننذرك بوج لس
ــات  وخالل فرتة ٣٠ يوم من  ــي الكمال معامله نقل حقوق و التزام الدبون
ــج معاملة نقل و التزامات اُّـ  ــر هذا االنذار وبخالفه يتم تروي التاريخ نش

احد الورثة التي تتوفر فيه الشروط القانونية و التعاقدية.
م ر ٠ مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه واسط

أعالن
ــل اِّـدعي (دانيل مظفر  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــم اِّـجرد  من (دانيل) اُّـ  مهدي) الذي يطلب تبديل االس
ــار) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  (دانيل يس
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــوى وفق احكام اِّـ ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة / وكالة

أعــــــــــالن
ــي (فاضل  ــل اِّـدع ــن قب ــة م ــوى اِّـقام ــى الدع ــاء عل بن
ــلمان) الذي يطلب اضافة لقبه  من (فراغ) اُّـ  ــن س حس
ــذه اِّـديرية  ــه اعرتاض مراجعة ه ــوري) فمن لدي (اِّـعم
ــه سوف تنظر هذه  خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــوى وفق احكام اِّـ ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
اُّـ اِّـتهم /ر.ع/ خالد مهدي كروالي لفته

محل العمل/ مديرية دفاع اِّـدنية و الجوازات و االقامة ِّـحافظة واسط
العنوان/ محافظة واسط / الكوت

ــنة ١٩٦٩  ــك متهم وفق احكام اِّـادة (٢٨٩) من ق.ع.ع رقم ١١١ لس بما ان
ــطة هذا االعالن على ان  ــدل و ِّـجهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك بواس اِّـع
ــة الثالثة خالل مدة  ــة الثالثة اِّـنطق ــوى االمن الداخلي ــر امام محكمة ق تحض
ــالن َّـ محل اقامتك  ــق هذا االع ــار من تاريخ تعلي ــون يوما اعتب ــا ثالث اقصاه
وتوجيب على التهمه اِّـوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
ــول اِّـحاكمات الجزائية  ــتنادا الحكام اِّـواد (٦٥و٦٦) من قانون اص غيابيا اس

لقوى االمن الداخلية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلية الثالثة

اِّـنطقة الثالثة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة :١٢٤ /٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / كاظم ذياب مطر
لقد تحقق لهذة اِّـديرية من ذات اختصاص  انك مجهول محل االقامه وليس لك موطن 
ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ  ــتناداً للم ــم او مؤقت اومختار يمكن التبليغ عليه , واس دائ
ــر يوماً تبدأ  ــة عش تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ النعمانية خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك  ــر ِّـباش من اليوم التالي للنش

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف اِّـحرر:
َّـ  ٢٢/ش/٢٠١٨  ــدد  بالع ــة  النعماني َّـ  ــخصية  الش ــوال  االح ــة  محكم ــرار  ق

٢٠١٨/١/٢٩ نفقه مستمره للدائنه و الطفل عبد اهللا.

أعالن
اُّـ اِّـتهم/اِّـفوض /محسن حسني علي صالح

محل العمل/ مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة ِّـحافظة واسط
العنوان/ محافظة واسط / شيخ سعد 

ــنة ١٩٦٩  ــك متهم وفق احكام اِّـادة (٢٨٩) من ق.ع.ع رقم ١١١ لس بما ان
ــطة هذا االعالن على ان  ــدل و ِّـجهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك بواس اِّـع
ــة الثالثة خالل مدة  ــة الثالثة اِّـنطق ــوى االمن الداخلي ــر امام محكمة ق تحض
ــالن َّـ محل اقامتك  ــق هذا االع ــار من تاريخ تعلي ــون يوما اعتب ــا ثالث اقصاه
وتوجيب على التهمه اِّـوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
ــول اِّـحاكمات الجزائية  ــتنادا الحكام اِّـواد (٦٥و٦٦) من قانون اص غيابيا اس

لقوى االمن الداخلية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخلية الثالثة

اِّـنطقة الثالثة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠١٩/٢٥٨١
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١١

اُّـ / اِّـنفذ عليه / حسن عبيد بريسم
ــل االقامه وليس لك  ــه ذات اختصاص انك مجهول مح ــق لهذة اِّـديره من جه ــد تحق لق
ــتناداً للمادة (٢٧) من  ــراء التبليغ عليه , واس ــت اومختار يمكن اج ــن دائم او مؤق موط
ــذ الكوت خالل  ــور َّـ مديرية تنفي ــك اعالنا بالحض ــوت  تقرر تبليغ ــذ الك ــون التنفي قان
خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ 

حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
 (دين)

 بتبليغ مقدار التسويه البالغ مقدارها مليون دينار اُّـ كل  شهر.
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اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االربعاء، عن 
ــدة إلى مناطق  ــا كدفعة جدي ــودة (٤,١٩٢) نازح ع
ــوارئ التي  ــن خطة الط ــكناهم األصلية ضم س
ــؤون الفروع  تبنتها الوزارة .و افاد مدير عام دائرة ش
ــراف و  ــاس جهاكير انه  بأش ــوزارة علي عب ــي ال ف
ــرة و املهجرين إيفان  ــل وزيرة الهج متابعة من قب
فائق جابرو مت أعادة دفعة جديدة من النازحني بواقع 
ــم حمام العليل ومخيمي  (٣,٤٩١) نازحا من مخي
ــة نينوى إلى  ــس في محافظ ــة األول واخلام اجلدع
مناطق سكناهم في ( املوصل، تل عبطة، القيارة 
ــروان ، ربيعة ،  ــة ،  القي ــاج ، احمللبي ــر ، البع ، احلض
ــنجار   ــك وس تلعفر ، زمار ، حمام العليل ، الكس
ــيق مع احملافظة  ــا أن العودة جاءت بالتنس ) ، مبين
ــوات األمنية ووزارة النقل  .واضاف جهاكير أن   والق
مخيم الوند ١ شهد عودة (٤٤١) نازحا إلى مناطق 
ــكناهم األصلية في قضاء املقدادية و ناحيتي  س
ــم املدينة  ــهد مخي ــعدية فيما ش ــوالء و الس جل
ــودة  وجبة  ــار ع ــة األنب ــي محافظ ــياحية ف الس
ــة ( ٢٦٠ ) نازحا إلى مناطق  ــني و البالغ ــن النازح م
ــكناهم األصلية في ( القائم ، الفلوجة ، رمانة  س
و الصقالوية ) ، منوها  الى أن  عودة االسر تتم  بعد 
ــيق  مع اجلهات  امتام التدقيق االمني لهم بالتنس
ــال عن القيام  ــة و وزارة النقل فض ــة و االمني االداري
ــكناهم االصلية  بايصال النازحني الى مناطق س
ــة الطوارئ   ــرا خط ــوزارة مؤخ ــد تبنت ال ــذا وق .ه
ــبق  كاجراء متهيدي لغلق اخمليمات في خطوة تس

انهاء ملف النزوح كجزء من ستراتيجية الوزارة.

ــني،  ــف وزير اخلارجية فؤاد حس وص

ــداد  بغ ــني  ب ــرة  األخي ــات  املباحث

ــار  ــرة، في حني أش ــاض بـاملثم والري

ــعودي فيصل  ــة الس ــر اخلارجي وزي

ــاح منفذ عرعر  ــان إلى افتت بن فرح

ــني، في  ــبوع املقبل.وقال حس األس

ــر دائرة  ــترك عب مؤمتر صحفي مش

تلفزيونية، مع نظيره السعودي، إن 

ــعودي  االجتماعات مع اجلانب الس

ــى  ــز عل التركي ــرة، ومت  ــت مثم كان

ومت  والتجارية،  االقتصادية  القضايا 

التباحث بقضايا أمنية وعسكرية.

ــني، أن العمل مشترك  وأضاف حس

ــني البلدين  ــزة األمنية ب ــني األجه ب

ــز االبحاثية  ــن املراك ــتفادة م لالس

ــة التطرف  ــعودية ملكافح في الس

أن  ــى  ال ــت  فكرياً.ولف ــاب  واإلره

العراق بحاجة للطاقة الكهربائية 

ــاون بني البلدين مهم في هذه  والتع

ــم  ــرة تفاه ــك مذك ــة وهنال املرحل

ــص الكهرباء.من جانبه،  وقعت تخ

قال وزير اخلارجية السعودي فيصل 

ــي  ــوراً ف ــاك تط ــان، إن هن ــن فرح ب

ــعودية،  ــات بني العراق والس العالق

مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح منفذ 

ــبعة أيام.وفي رده على  عرعر بعد س

ــومرية بشأن  ــل الس ــؤال ملراس س

ــماوة،  ــة الس بادي ــي  ــتثمار ف االس

ــعودي، أن  ــر اخلارجية الس ــر وزي ذك

ــى منطقة  ــر عل ــاريع ال تقتص املش

محددة وستكون شاملة وكبيرة.

بغداد /

ــة  ــكيل جلنة عليا برئاس أعلنت وزارة الصحة، امس االربعاء، تش

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملعاجلة ملف إلقاء مياه الصرف 

ــمية عن وكيل  ــاء الرس ــت وكالة االنب ــي األنهار.ونقل ــي ف الصح

ــم الفالحي قوله إن ملف إلقاء مياه  ــؤون البيئة، جاس الوزارة لش

ــدات معاجلة ميثل  ــدم وجود وح ــي األنهار ، وع ــرف الصحي ف الص

ــة من مياه  ــيما وأن لدينا كميات هائل ــتدامة، الس ــكلة مس مش

ــذا يعتبر اعتداءً جائرا. ــرف الصحي التي تلقى إلى األنهر وه الص

واوضح ان إلقاء مياه الصرف الصحي في األنهار ال يؤثر فقط على 

طبيعة املياه والكائنات احلية، امنا له عالقة مباشرة بحياة وصحة 

ــيرا إلى أن إحلاح الوزارة ومتابعتها  االنسان والصحة العامة، مش

ــلتها الوزارة ملكتب رئيس  لهذا امللف، فضالً عن التقارير التي أرس

الوزراء واجلهات ذات العالقة، جنحت في تشكيل جلنة عليا برئاسة 

ــة وضعت خطة  ــذا امللف وبني أن اللجن ــوزراء، ملعاجلة ه ــس ال رئي

ــكلة وإيجاد  ــة األمد ملعاجلة هذه املش ــطة وطويل قصيرة ومتوس

ــة في بغداد  ــى أن الدوائر البلدي ــيرا إل ــة لها، مش ــول الناجع احلل

ــاء مياه الصرف  ــزء األكبر في موضوع إلق ــات تتحمل اجل واحملافظ

الصحي بالنسبة للمستشفيات، فيجب تعاون األجهزة املعنية 

ــاء محطات ملعاجلة جديدة. ــكلة من خالل إنش ملعاجلة هذه املش

ــكلت ايضاً جلنة مختصة مهمتها  ونوه الفالحي إلى أن الوزارة ش

متابعة كل املؤسسات الطبية، السيما وأن أغلب تلك املؤسسات 

ــات الصلبة ملا متثله من  ــك محارق خاصة للتعامل مع النفاي متتل

ــة وحتتاج إلى متابعة خاصة وال ميكن  خطورة على الصحة العام

ــار الى أن وزارة املوارد املائية دعت،  خلطها مع نفايات البلدية. يش

امس االربعاء، مؤسسات الدولة والدوائر البلدية واصحاب املعامل 

ــي امللوثات واخمللفات  ــني والفالحني واملزراعني الى عدم رم واملواطن

االنشائية والنفايات في مجاري االنهر واجلداول الرئيسية.

بغداد /

ــى أن ذلك جاء بعد تهيئة  ــيرةً إل ــلب، مش أعلنت مديرية زراعة الديوانية ، عن انطالق حمالت حصاد محصول الش
وتوفير كافة االستعدادات واملستلزمات الالزمة إلكمال موسم احلصاد والتسويق.وقالت املديرية ، إن الكوادر الفنية 
ــعب الزراعية كافة، باشرت بعمليات املتابعة واإلشراف حلمالت حصاد محصول الشلب  اخملتصة في املديرية والش
ــة متوقعة تبلغ  ــن (١٤٤) الف دومن وبكميات انتاجي ــة والبالغة اكثر م ــاحات املزروعة في احملافظ ــي احلقول واملس ف
ــايلوات وزارة التجارة في احملافظة بعد االنتهاء من موسم احلصاد.وأضافت،  ــيتم تسويقها الى س (١٦٠) الف طن س
ــتخدام احلاصدات واآلالت امليكانيكية احلديثة التي وفرتها  ــر وانسيابية عالية وباس ــير بيس أن حمالت احلصاد تس
ــات االنتاج بعد  ــهد جناحا كبيرا في كمي ــم احلالي يش ــلب، مبينة أن املوس ــة الى فالحي ومزارعي الش وزارة الزراع
الدعم الكبير الذي وفرته الوزارة للفالحني من بذور رتب عليا وأسمدة ومستلزمات مدعومة خالل موسم االستزراع 
ــة وتوفير األمن  ــل حتقيق انتاجية عالي ــف العنبر، من اج ــهرها صن ــلب اخملتلفة وأش ــي لزراعة أصناف الش الصيف

الغذائي للمواطن من خالل سلة غذائية متكاملة ودعما القتصادنا الوطني.

بغداد /

بغداد /

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرائيلي غابي  ــر اخلارجية اإلس ــن وزي أعل
ــد  ــي عب ــره البحرين ــكنازي ، أن نظي أش
اللطيف الزياني سيجري أول زيارة معلنة 
ــبوع املقبل.وحسب  ــرائيل األس إلى إس

ــإن الزيارة  ــرائيلية، ف ــالم إس ــائل إع وس
ــح اخلميس املقبل،  ــتجري على األرج س
ــرائيل  ــتكون أول زيارة علنية الى إس وس
يقوم بها الدبلوماسي البحريني اخملضرم 
ــا) الذي  ــف الزياني (٦٦ عام ــد اللطي عب
ــابق منصب األمني العام  شغل في الس

ــالن  ــاء إع ــاون اخلليجي.وج ــس التع جملل
ــت  ــكنازي متزامنا مع إقرار الكنيس أش
اإلسرائيلي ، اتفاق التطبيع مع البحرين 
ــرائيلي  ــره رئيس الوزراء اإلس الذي اعتب
بنيامني نتنياهو رافعة كبيرة لالقتصاد.
ــت  ــو صادقنا في الكنيس ــال نتنياه وق

ــة بني  ــالم التاريخي ــة الس ــى اتفاقي عل
إسرائيل والبحرين. اتفاقية السالم هذه 
ــتفيد  ــة القتصادنا وسيس ــة هائل رافع
ــرائيليني.  ــع املواطنني اإلس ــا جمي منه
شاهدوا ما يحدث اآلن بفضل اتفاقيات 
ــفن  ــالم التي أبرمناها تواصل الس الس

القادمة من اإلمارات تفريغ حمولتها في 
ــت الرحالت  ــاء حيفا.وأضاف أصبح مين
ــرور عبر  ــد، بفضل امل ــى الهن ــة إل اجلوي
أجواء السعودية، أقصر وأرخص. بفضل 
ــط خطوط  ــنتمكن من رب ــالم، س الس
ــرائيل،  ــن اخلليج إلى إس ــل النفط م نق

ــورة حيوية  ــى أوروبا. هذه ث ومن هناك إل
ــن  والبحري ــرائيل  إس ــت  حقيقية.وكان
ــاون  ــالم والتع ــالن الس ــى إع ــا عل وقعت
البناءة  والودية  الدبلوماسية  والعالقات 
ــت األبيض في  ــم خاصة بالبي في مراس

١٥ ايلول.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

بغداد / البينة الجديدة
ــي مجلس  ــة النزاهة ف ــي جلن تنف
ــس االربعاء، ما وضفته  النواب، ام
ــوات  القن ــدى  إلح ــاءات  االدع ـــ  ب
ــة بإيقاف اللجنة عدداً  التلفزيوني
من العقود الفاسدة التي تستنزف 
ــة. وقالت ،  ــة الدولة العراقي خزين
ــي مجلس  ــة النزاهة ف ــي جلن تنف

ــدى القنوات  ــاءات إح ــواب ادع الن
ــة بإيقاف اللجنة عدداً  التلفزيوني
من العقود الفاسدة التي تستنزف 
ــة في هذا  ــة العراقي خزينة الدول
الظرف الصعب، وإذ تلتزم اللجنة 
باتخاذها اإلجراءات القانونية بحق 
ــا متارس  ــدت، أنه ــذه القناة.واك ه
ــاد  دورها في متابعة ملفات الفس

مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار 
ــام الداخلي جمللس  ــون والنظ القان
النواب، وقد أخذت على عاتقها منذ 
البداية عدم تناول ملفات الفساد 
ــمها من قبل  في االعالم قبل حس
ــة حتى ال  ــة النزاه ــاء وهيئ القض
ــزاز كما جرى  ــيرها كابت يتم تفس
ــع، عليه والجل  ــابق. وتاب في الس

ــعب العراقي  ــح االمور للش توضي
ــة النزاهة  ــان جلن ــام ف ــرأي الع وال
ستستعرض نشاطاتها وإجنازاتها 
وعدد  ــا،  ــع عمله للجمي ــنيّ  ليتب
ــفها،  ــاد التي تكش ملفات الفس
ــدر األموال دون  ــم أوقفت من ه وك
ضجيج اعالمي؛ وبحسب القانون 

والنظام الداخلي.

بغداد / البينة الجديدة
ــار  األنب ــات  عملي ــادة  قي ــرت  عث
للحشد الشعبي ، على مضافة 
ــواد متفجرة معدة  حتتوي على م
للتفخيخ ومواد لوجستية أخرى 
ــددة مهمة  ــر مناطق متع وتطهي
أثناء تقدم القطعات في صحراء 

ــد عمليات  ــرب األنبار.وقال قائ غ
ــم مصلح ،  ــد قاس األنبار للحش
ــد  ــد وصول قطعات احلش إنه بع
ــراء  ــق الصح ــي عم ــعبي ف الش
ــواء ١٧ على  ــار عثر الل ــرب األنب غ
مضافة حتتوي على مواد متفجرة 
معدة للتفخيخ ومواد لوجستية 

ــل. بالكام ــا  ــيطرة عليه الس مت 
ــد  ــواء ١٣ باحلش ــاف، أن  الل واض
ــق متعددة  ــعبي طهر مناط الش
ــل  ــها بالكام ــة ومت تفتيش مهم
ــاخ وغابات املناخ  ــا( وادي املن منه
ــام  ق ــك  وكذل ــيس  مدس وادي 
ــواء ١٨ بتطهير منطقة بنيان  الل

العملية  أن  الى،  ــار  سحالي.واش
مازالت مستمرة لتطهير املناطق 
ــار  األمط ــر  تأثي ــم  ورغ ــة  املهم
ــيول إن القطعات مستمرة  والس
املناطق  ــر جميع  لتطهي للتقدم 
ــا خاليا داعش  ــي يختبئ فيه الت

اإلرهابي.

بغداد / البينة الجديدة
ــات  العملي ــد  ــب قائ نائ ــف  كش
املشتركة الفريق الركن عبد االمير 
ــاء، نتائج  ــس األربع ــمري، ام الش
ــال مكحول  ــات تطهير جب عملي
ــي يومها الثالث.وقال  واخلانوكة ف
الشمري، في حديث متلفز، إنه في 

ــعة  الواس الثالث للعملية  اليوم 
ــلة  التي تهدف الى تطهير سلس
واخلانوكة حددنا  ــول  جبال مكح
ــي يجب ان  ــة الت ــق احلاكم املناط
ــتمرة وان  ــا املراقبة مس تبقى به
ــتمرة. املراصد مس ــا  ــون فيه تك

واوضح، ان  املناطق التي مت حتديدها 

ــيطر  من اجلهة الغربية والتي تس
ــرة، اما اجلهة  ــة اجلزي على منطق
الشرقية فهي نهر دجلة واملناطق 
الشرقية له والتابعة لكركوك، اذ 
سيتم السيطرة على تلك املناطق 
ــرات والطائرات  ــالل الكامي من خ
ــق  ــى املناط ــيرا ال ــيرة، مش املس

ــي بعد  ــل إضاف ــة الى عم بحاج
عمليات التطهير التي جرت فيها.
واضاف، ان نتائج العمليات كانت 
ــات  ــتهدفت مضاف ــة واس ناجح
لعصابات داعش اإلرهابية والبنى 
ــتمرار  ، مؤكدا االس ــهُ ــة ل التحتي

بتنفيذ الضربات اجلوية.
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ــوق  ــى لو حدثت ظروف قاهرة في الس   حت
النفطية العاملية، مشيرا إلى أن االتفاقية 
ــركات الكورية اجلنوبية األولوية  متنح الش
ــت  كان ــا  مهم ــي  العراق ــط  النف ــراء  لش
ــد أن االتفاقية تنص على بيع  الظروف، وأك
ــعرالعاملي. من جانبه  ــل النفط بالس برمي
ــرب، امس  ــي طارق ح ــر القانون ــد اخلبي أك
ــة_  ــات العراقي ــاء، ان االتفاقي االول الثالث
ــة البرملان. ــعودية ال حتتاج الى موافق الس
ــعودية  وقال حرب ان جميع االتفاقات الس
ــني  ــا ب ــق عليه التواف ــي مت  الت ــة  العراقي
ــي امس االول  ــعودي والعراق الطرفني الس
ــاص البرملان وال  ــاء ال تدخل في اختص الثالث

حتتاج موافقته.وعزا حرب ذلك، الى انها ليست اال 
ــت ذات مواضيع  عقود جتارية في حقيقتها وليس
سياسية او سيادية وال تعتبر اتفاقيات او معاهدات 
ــه طبقاً  ــان او موافقت ــة البرمل ــاج الى مصادق حتت
لقانون عقد املعاهدات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ واملادة 
ــان حددتا ما يتوجب  ــتور عليها اللت ٦١ من الدس
ــأن احمللي اعلنت  ــة البرملان عليه. وفي الش موافق
ــكيل جلنة حلصر  ــة، عن تش ــارات الدول ــرة عق دائ
ــارج، مؤكدة املضي  ــالك الدولة في الداخل واخل أم
ــع الطريق على  ــاد وقط ــي محاربة الفس ــا ف قدم
ــب وكالة  ــدين.وقالت عقارات الدولة بحس املفس
ــوزاري املتضمن منح  ــة، إن األمر ال ــاء العراقي االنب
ــريع إكمال معامالت  ــات جاء لغرض تس الصالحي
ــابقة. ــذ فترات س ــة من ــار املتراكم ــع واإليج البي
وأضافت أن ما ورد في الفقرة (٩) يقتصر على البيع 
واإليجار للقطاع العام واملواد املراد بيعها سريعة 
ــف حفظها  ــة القيمة ومصاري ــف ومتناقص التل
ــى املضي قدما في  ــة، موضحة مصرون عل مرتفع
ــدين.  ــاد وقطع الطريق على املفس محاربة الفس
ــاع جمعة  ــف وزير الدف ــأن األمني كش ــي الش وف
عناد ، عن رغبة العراق بالتعاقد لشراء طائرات من 
ــث نقلته وكالة االنباء  ــا.وقال عناد في حدي فرنس
ــا تعزيز قدرات  العراقية، إن هدف زيارتنا إلى فرنس

اجليش العراقي بأحدث األسلحة واملعدات. وأضاف 
ــراء طائرات (رافال اجليل  هناك رغبة بالتعاقد لش
ــرار التعاقد  ــنعرض ق ــا وس الرابع بلس) من فرنس
ــراء الطائرات على مجلس الوزراء. وفي  ــأن ش بش
ــة النزاهة،  ــت هيئ ــاد أعلن ــال محاربة الفس مج
ــالث عمليَّات ضبطٍ حلاالت  امس االربعاء، تنفيذ ث
ــي محافظات  ــهود ف ــوة باجلرم املش تعاطي الرش
ــس،  ــة ام ــرت الهيئ ــداد وكربالء.وذك ــرة وبغ البص
ــة لها وفي  ــرة التحقيقات التابع ــاء، أن دائ األربع
ذتها  ــة األولى التي نفَّ معرض حديثها عن العمليَّ
ــارت  ــق البصرة، أش ــل مديريَّة حتقي ــالكات عم م
ــاء القرنة،  ــم تقاعد قض ــؤول قس إلى ضبط مس
ــلُّمه الرشوة،  ــاً باجلرم املشهود أثناء تس تلـبِّس مُ
لقاء تسهيل قبض الفروقات املاليَّة من فرع هيأة 
ــفرت  بيِّنةً أن العمليَّة أس ــد في البصرة، مُ التقاع
ة بحوزة  ــر التقاعديـَّ ــن األضابي ــط عددٍ م عن ضب
املُتَّهم.وأضافت أن فريق عمل مديريَّة حتقيق بغداد 
ــي وزارة الكهرباء باجلرم  ن من ضبط موظفٍ ف متكَّ
، مقابل إعادة  ــوةٍ ــهود أثناء تسلُّمه مبلغ رش املش
التيار الكهربائيِّ الذي متَّ فصله من املصدر الرئيس 
ــدى البنايات، وإعادة املقاييس للعمل، كما  عن إح
ة بالبناية خالل العمليـة. متَّ ضبط املعاملة اخلاصَّ

وكربالء .. واحلبل على اجلرار
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همام طارق: نطمح للظهور 
الجيد أمام األردن وأوزبكستان

ــباني، عن البديل  ــف تقرير صحفي إس كش
ــو فاتي جنم  ــاب أنس ــض غي ــب لتعوي األنس
ــيبتعد عن املالعب ملدة  ــلونة، والذي س برش
ــبب اإلصابة.وتعرض  ــهر بس تصل إلى ٤ أش
فاتي لإلصابة خالل مباراة ريال بيتيس األخير 
بالليجا، وخضع على أثرها لعملية جراحية، 

ــلونة ومنتخب إسبانيا.  ــتبعده عن برش س
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  صحيف ــب  وبحس
اإلسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان املدير 
ــي البحث عن  ــيبدأ ف ــلونة، س الفني لبرش

حلول سريعة لتعويض غياب فاتي.
ــرب  ــب األق ــة، أن الالع ــت الصحيف وأوضح
لتعويض فاتي هو كونراد دي ال فونتي، العب 

برشلونة B، والذي يتدرب بالفعل مع الفريق 
ــب  ــي اللع ــراد دي ال فونت ــد كون األول. ويجي
ــاركة  ــه يفضل املش ــى، إال أن ــه اليمن بقدم
على الناحية اليسرى، ويتميز بنفس طريقة 
ــة،  ــارت الصحيف ــب فاتي.وأش ــلوب لع وأس
ــي مركز اجلناح،  ــارك ف إلى أن دي ال فونتي ش
ــم  ــالل املوس ــدف خ ــن ه ــر م ــجل أكث وس

ــم في  ــجل مرتني هذا املوس املاضي، كما س
ــد الوليد.وقبل انطالق  ــاراة األولى أمام بل املب
ــادة رونالد  ــم، نال دي ال فونتي إش هذا املوس
ــاراة جيرونا الودية،  ا عقب مب كومان، وحتديدً
ــدي وقتها: «إذا كان  حيث قال املدرب الهولن
علي تصعيد أحد الشباب فسيكون كونراد، 

ا به». أنا سعيد جدً

ــي، إن  ــي فرنس ــر صحف ــال تقري ق
ــل بقوة  ــان جيرمان، دخ ــس س باري
ــة  صفق ــى  عل ــول  احلص ــباق  س
ــو الصيفي  ــي امليركات ــة، ف مجاني
ــس  ــة «فران ــب مجل املقبل.وبحس
ــان جيرمان  فوتبول»، فإن باريس س
ــباق املنافسة على ضم  انضم لس
النمساوي ديفيد أالبا، مدافع بايرن 

ميونخ.
ــا) بعقد مع  ــا (٢٨ عامً ــط أالب ويرتب
بايرن ينتهي بنهاية املوسم اجلاري، 
ــي التوصل التفاق  وهنك صعوبة ف

حول التجديد مع البافاري.
ــلونة  ــروف أن أندية برش ــن املع وم
ــيتي،  ــتر س وريال مدريد ومانشس

باإلضافة إلى يوفنتوس وإنتر ميالن 
يحرصون على ضم أالبا.

أن  ــية،  الفرنس ــة  اجملل ــت  وأوضح
ــر الرياضي  ــي ليوناردو املدي البرازيل
ــيراقب موقف  ــان جيرمان، س لس
ــة  املرحل ــالل  خ ا  ــدً جي ــب  الالع

املقبلة.
ــا، التفاوض مع  ــق لديفيد أالب ويح
ــن يناير/كانون ثان  أي فريق بداية م
ــدة القانونية التي  ــل، وهي امل املقب
ــب، ينتهي  ــا الفيفا ألي الع منحه

عقده مع ناديه بنهاية أي موسم.
ــس إنريكي،  ــن جانب اخر أقر لوي م
ــبانيا، الثالثاء، بأن  املدير الفني إلس
ــزي كيبا  ــي اإلجنلي حارس تشيلس
ــذي مت ضمه للقائمة  أريزاباالجا، ال

رغم عدم مشاركته مع فريقه خالل 
ــر بفترة صعبة  ــر ٣ مباريات، «مي آخ
ــيرته».وقال إنريكي خالل  ــي مس ف

ــية مواجهة  ــي عش ــر صحف مؤمت
ــى ملعب يوهان  هولندا الودية، عل
ــتردام: «علي  كرويف أرينا، في أمس

ــادل للغاية ما  ــكل ع ــم بش أن أقي
يقدمه كيبا، وما أعتقد أنه بحاجه 

إليه في هذا التوقيت».
ــي  ف ــا»  روخ «ال  ــدرب  م ــاف  وأض
ــي  ف ــم  انض ــد  «لق ــه:  تصريحات
املعسكر املاضي وشارك في مباراة، 
ــتوى طيب للغاية رغم  وظهر مبس

الظروف الصعبة التي مير بها».
ــاركة  ــدم مش ــي أن ع ــد إنريك وأك
ــر  ــي تؤث ــق اللندن ــع الفري ــا م كيب
ــع  ــال: «بالطب ــع، قائ ــه بالقط علي
عدم املشاركه للحارس يؤثر كثيرا 
ــتواه. ولكني دائما أمتلك  على مس
ــتثناء، ألنني  اإلمكانية للقيام باس
قد أرى أن الظروف احمليطة بالالعب 

قد ال تكون إيجابية».

املنتخب  ــي  اكتمل عقد العب
ــي  دب ــة  مدين ــي  ف ــي  الوطن
ــي  عل ــاق  بالتح ــة  اإلماراتي
ــن حتضيرا  رس ــار  وبش عدنان 
ــتان  ملواجهتي األردن واوزبكس
يومي اخلميس والسابع عشر 
ــن  ضم ــي  احلال ــهر  الش ــن  م
ــتئناف  الس ــتعدادات  االس
ــة املزدوجة  ــات القاري التصفي
ــات كأس  ــى نهائي ــة إل املؤهل
ــيا  ــم قطر ٢٠٢٢ وأمم آس العال

الصني ٢٠٢٣.
ــس  ام ــا  منتخبن ــاض  وخ
األربعاء آخر وحداته التدريبية 
ــلوفيني  الس ــدرب  امل ــادة  بقي
بعد  كاتانيتش  ــكو  سيتريش
ــدرب اللياقة  ــاق م تعذر التح
ــه  اصابت ــة  نتيج ــة  البدني
ان  ــا، ويتوقع  ــروس كورون بفاي
ــي على رفع  ــز اجلهاز الفن يرك
ــر  ــب أكث ــداد وجتري ــرة االع وتي
ــب، باالضافة  ــلوب لع من أس
ــح الفرصة  ــة من ــى محاول ال
ــتراك  ــني لالش الالعب ــع  جلمي
ــوف على  ــاء الغد للوق في لق
ــة  الفني ــم  جاهزيته ــدى  م
ــيما ان العالم  ــة الس والبدني
ــر بفترة عصيبة وغير  أجمع م

ــت بظاللها على  اعتيادية ألق
املسابقات العاملية.

ــد التجمع احلالي هو األول  ويع
ــي منذ فترة  للمنتخب الوطن
ــكل  ــذا فانه سيش ل طويلة، 
ــادة  الع ــبة  مناس ــة  فرص
التجانس واالستقرار والوصول 
ــل  ــة قب التام ــة  ــى اجلاهزي ال
ــوار التصفيات  استئناف مش
ــي يقف منتخبنا  املزدوجة الت
ــا بفارق نقطتني  متصدرا فيه

ــات قريبا من  ــام البحرين وب أم
التأهل إلى الدور املقبل.

ــد وصل إلى  ــا ق وكان منتخبن
ــي  ــة ف ــي اإلماراتي ــة دب مدين
ــاء  ــن مس ــرة م ــاعة متأخ س
أمس األول وأجرى اولى وحداته 

التدريبية أمس الثالثاء.
ــل املنتخب  ــه واص ــن جهت م
ــة  الفني ــه  تدريبات ــي  األردن
ــادة املدرب فيتال  والبدنية بقي
بوركلمانز وبصفوف مكتملة، 

ــاق احملترفني باخلارج  بعد التح
ــة،  عطي ــي  بن ــل  خلي ــم:  وه
ــى  موس ــت،  البخي ــني  ياس
ــاء فيصل وعدي  التعمري، به
ــب عامر  ــى جان إل ــي،  الصيف
ــرى  اخ ــة  جه ــن  م ــفيع.  ش
ــة في  ــة الفني ــدت اللجن عق
الهيئة التطبيعية اجتماعها 
رئيس  ــب  نائ ــدوري بحضور  ال
ــة  ــس اللجن ــة، رئي التطبيعي
الفنية، الدكتور شامل كامل، 

الدكتور  اللجنة،  رئيس  ونائب 
رياض مزهر، ونائب رئيس جلنة 
ــزاوي، ومقرر  التطوير، داود الع
اللجنة الفنية، الدكتور وسام 
ــرَ رئيس اللجنة  صليوه.   وذك
ــور  الدكت ــر،  والتطوي ــة  الفني
ــامل كامل: ان اللجنة من  ش
ــتثنائي  خالل اجتماعها االس
ــن املقررات  بالعديد م خرجتْ 
ــل على  ــا العم ــة، ابرزه املهم
ــة على  ــات دولي ــة مباري تهيئ

ــب  للمنتخ ــالٍ  ع ــتوى  مس
ــة،  ــة املقبل ــي للمرحل الوطن
وكذلك تهيئة الئحة تنظيمية 
ــي  ــة بالعب ــط اخلاص بالضواب
ــة.  وأضافَ  املنتخبات الوطني
كامل: قررنا كذلك توجيه كلٍ 
ــن نائب رئيس جلنة التطوير،  م
ــرر اللجنة  ــزاوي، ومق داود الع
ــور  الدكت ــر،  والتطوي ــة  الفني
ــل  بالتواص ــوه،  صلي ــام  وس
ــة  ــباب والرياض ــع وزارة الش م

لتفعيل مراكز  املوهوبني. 
ــا  اتفقن ــا  انن ــى  ال ــارَ  واش
ــي  ــل مدرب ــة عم ــى متابع عل
املنتخبات الوطنية للناشئني 
ــبال، وحث املدربني على  واالش
ــة دوري الفئات العمرية  متابع
الستقطاب الالعبني املميزين. 
ــك متابعة  ــتتم كذل : س َ وبنيّ
عمل جلنة التحليل واالحصاء 
للمنتخبات الوطنية ومباريات 

الدوري احمللي. 
ــول: تقرر  ــمَ كامل بالق واختت
ــة املؤمتر  ــا التهيئة إلقام أيض
ــة  ــة الفني ــي االول للجن الفن
ــتعراض جميع  والتطوير، واس
ــة  اللجن ــني  وقوان ــاريع  مش
ــد مصادقتها من  بع ــة  الفني

قبل الهيئة التطبيعية.

يعتقد فيسنتي ديل بوسكي املدير 
ــبانيا،  ــابق ملنتخب إس الفني الس
ــي قائد  أن األرجنتيني ليونيل ميس
برشلونة، أفضل من مواطنه دييجو 
ــيرًا في الوقت  أرماندو مارادونا، مش
ــالده حقق  ــب ب ــى أن منتخ ــه إل ذات

مونديال ٢٠١٠ بـ»احلظ».
ــابق  الس ــال  الري ــدرب  م ــاوب  وج
ــا صحيفة  ــات نقلته ــي تصريح ف
ــؤال  ــبورت» الكتالونية، عن س «س
ــي ومارادونا،  ــن األفضل بني ميس ع
ــى  ــي عل ــى ميس ــل إل ــال: «أمي وق
ا،  ــد جدً ــو جي ــا، لي ــاب مارادون حس

ويساهم في الكثير من األهداف».
ــن  ع ــكي  بوس ــل  دي ــئل  سُ ــا  كم
ــافي  ــابق تش ــلونة الس ثنائي برش
ــتا، وقال:  هرنانديز وأندرياس إنييس
«كالهما مختلفان، لكنهما جيدان 
ــا اللعب في نفس  للغاية، ميكنهم
ــس  ــع بنف ــا يتمت ــق، وكالهم الفري

ــن توليه قيادة  ــودة املذهلة». وع اجل
ــس  ــا للوي ــبانيا خلفً ــب إس منتخ
ــوج بيورو ٢٠٠٨، قال:  أراجونيس املت
ــون جيدون للغاية،  «كان لدينا العب
ــدة، ونظام  ــا انتصارات عدي وحققن
مناسب وأسلوب لعب شاركنا فيه 

ا». جميعً
ــكي أن احلظ لعب  ــل بوس ــد دي وأك
ــي تتويج منتخب بالده  دورًا كبيرًا ف
ــا،  إفريقي ــوب  ــال ٢٠١٠ بجن مبوندي
قائال: «في أي مباراة عليك أن حتظى 

بقدر من احلظ في أوقات محددة».
كان  ــاذا  م ــرف  يع ــد  أح «ال  وأمت: 
ــجل كاردوزو (العب  سيحدث لو س
باراجواي) ركلة اجلزاء، أو إذا لم تكن 
قدم كاسياس مبثابة املنقذ، ال شك 
ــيًا  ــظ كان عامالً أساس ــي أن احل ف
ــب». من جانب اخر وقع  للفوز باللق
ــم األرجنتيني  ــار على النج االختي
ــي واملهاجمة جينيفر  ليونيل ميس
ــو، العبيْ برشلونة للرجال  إيرموس
والسيدات، ضمن املرشحني ألفضل 

ــام ٢٠٢٠، ضمن  العب والعبة في ع
جوائز القمة العاملية لكرة القدم.

وينافس ميسي ثنائي بايرن ميونخ، 
ــكي  ــرت ليفاندوفس ــدي روب البولن
ــى جائزة  ــش، عل ــوا كيميت وجوش

أفضل العب.
ــع الدمناركية  ــو م وتتنافس إيرموس
ــي)،  (تشيلس ــاردا  ه ــل  بيرني
ــية ويندي رينار (أوليمبيك  والفرنس

ليون).
ــي  احلال ــام  الع ــخة  نس أن  ــر  يذك
ــة العاملية للعبة الذي  ملنتدى القم
ــنويا، ستقام عن  تنظمه مدريد س
ــبب ظروف تفشي جائحة  بُعد بس

كورونا.
ــدى صناعة  ــيعلن منظمو منت وس
كرة القدم في العالم، عن الفائزين 
ــرين  في كل فئة يوم ١٦ نوفمبر/تش
الثاني اجلاري، بينما سيتم تسليم 
ــى االفتراضي  ــالل امللتق ــز خ اجلوائ
ــن ٢٣  ــرة م ــالل الفت (WFS Live) خ

وحتى ٢٧ من الشهر اجلاري.
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حدد االحتاد املركزي لكرة السلة موعداً 
ــة  والبطول ــدوري  ال ــالق  النط ــداً  جدي
ــى  ــة األول الدرج ــة  ــيطة الندي التنش
املؤهلة الى املمتاز والذي كان من املقرر 
ــهر كانون  ــن ش ــي االول م ــه ف انطالق
ــة في بيان  ــر احتاد اللعب ــادم .  وذك الق
نشرعلى حسابه في الفيس بوك بانه 
سيكون املوعد اجلديد النطالق الدوري 
ــم ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ١٩  ــاز للموس املمت
من شهر كانون األول ، وجاء هذا القرار 

ــذي عقد في اخلامس  بعد االجتماع ال
ــرين الثاني احلالي . وافاد البيان  من تش
ــاً اندية  ــاد مخاطب ــه االحت ــذي وجه ال
ــليم  ــاز بآخر موعد لتس ــدوري املمت ال
ــبت  الس ــيكون  ــاركة س املش ــب  كت
ــق ٢٠٢٠/١١/٢١ ، مضيفاً ان بداية  املواف
شهر كانون االول املوعد االخير لتسلم 
كشوفات الفرق ومدربني االندية، على 
ــن ثمانية  ــني ع ــدد الالعب ــل ع ان ال يق

ومدرب . 
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــد ان عجلة االنتخابات الدميقراطية اخلاصة بالهيكل  مؤك
ــت واحملدد له  ــق املوعد املثب ــوف جتري وف ــي املقبل س االوملب
ــقف  ــح التي مت اقرارها واملوافقة عليها حتت س وفق اللوائ
ــذي عقدته الهيئة العامة للجنة االوملبية في  األجتماع ال
ــاع املصادقة وبعد  ــهراملاضي ومتت خالل ذلك االجتم الش
ــات مطولة لم تخلو من شد وجذب كما هو طبيعي  نقاش
في مثل هكذا مناسبات على حزمة من القرارات املتعلقة 
ــأن األنتخابي اخلاص باملكتب التنفيذي اجلديد الذي  بالش
ــة هي فاصلة  ــة ألربعة أعوام مقبل ــود الرياضة االوملبي يق
ــك أن مامت  ــاخن. وبالش ــي املولد الدميقراطي الس ــام ف اخلت
ــل اليه من مقررات في هذا اجلانب احليوي واملفصلي  التوص
ــون متكامال أو يقترب من درجة األتقان التام  املهم قد اليك
ــة لكنه في  ــات األنتخابي ــن التفاصيل واجلزئي ــد م للعدي
ــتند  ــاق والتوافق املتزن املس ــا من االتف ــكل نوع األقل يش
ــيما وأن  ــمى بأبجديات الواقع الراهن الس على ماصار يس
مجمل العملية الديوقراطية التي ماتزال في طور النشوء 
ــي  ــهد السياس ــراق اليوم كما هو املش ــاء في الع واالرتق
ــنوات يخضع ملبدأ التوازنات وخيار  العراقي الراهن ومنذ س
التوافق واالتفاق الذي اليخلو من مثالب وثغرات لكنه صار 

واقع حال البد منه .
ــير الدميقراطية التي  ــفة وتفس ــول في فلس ــد الدخ ال أري
ــن ماهو  ــا لك ــيا فيه ــال أساس ــات مفص ــر األنتخاب تعتب
ــأن املتعلق باللجنة االوملبية  واجب التوقف عنده في الش
ــم والنهائي  ــر احلاس ــة هو األم ــة العام ــرره الهيئ ان ماتق
ــني  ــراف والقوان ــا لألع ــا وفق ــلطة العلي ــا الس بأعتباره
ــكل املظلة  ــذة مع وجود مرجعية فنية وقانونية تش الناف
ــة التي التتدخل في  ــي اللجنة االوملبية الدولي العاملية وه
ــكل جلنة اوملبية وطنية  التوصيفات والتفاصيل اخلاصة ب
ــا اليتقاطع مع امليثاق  ــم االتفاق عليه داخلي طاملا ان مايت
ــية التي يقف  ــجم مع املفاهيم األساس االوملبي او الينس
عليها الكيان االوملبي الدولي بشكل عام , أما مايصدر من 
تصريحات أو تعليقات من هذه اجلهة أو تلك يريد أصحابها 
ــم وأهوائهم  ــجم وطموحاته ــدات معينة تنس فرض أجن
ــيئات خاصة العالقة لها  ــر العملية األنتخابية ملش وجتيي
ــة الرياضة فهو  ــن ومصلح ــوالء للوط ــة وال ــب الرياض بح
ــي القيمة  ــاق املزايدات الت ــرج عن نط ــر مفضوح واليخ أم
ــة العامة للجنة االوملبية  ــيئة وقرارات الهيئ لها أمام مش
صاحبة السلطة العليا والقرار احلاسم في حتديد مسارات 
ــل االوملبي وتقرير مصير العملية االنتخابية بنظمها  العم
ــات خاصة  ــاع لرغب ــس االنصي ــا ولي ــا ونتائجه ولوائحه
ــور ومقتضيات حتت  ــة في فرض أم ــتغل مظالت معين تس
ــن قبل احلاملني  ــة التي لم تراعى م ــد املصلحة الوطني بن
لشعارها وكل من موقعه ويريدون فرضها بشكل ( فزاعة ) 
مفضوحة النوايا على املشهد الرياضي االوملبي الذي يدرك 
ــه ومفاصله انهم يهتدون  ــل كل القائمون في قنوات ويعم
بنهج الدولة واليخرجون عن عباءة احلكومة واليتقاطعون 
ــع رياضتنا في طريق  ــع القوانني العراقية ومع كل مايض م
ــاند وداعم للجهد احلكومي طاملا ان مصلحة  مواز بل وس

العراق تبقى فوق كل األشخاص وكل األعتبارات األخرى.

انتخابات االمر الواقع
ÊÖâ˛a@ıb‘‹€@a7ö§@ÈmbjÌâÜm@Ò7mÎ@…œäÌ@?üÏ€a

ديل بوسكي: ميسي أفضل من مارادونا.. وحققنا اِّـونديال بالحظ

ــماعيلي،  أبدى العراقي همام طارق، احملترف في صفوف اإلس
ــالده، الذي  ــوف منتخب ب ــه لصف ــب انضمام ــعادته عق س
ــتان ضمن التحضيرات  ــوض وديتني أمام األردن وأوزبكس يخ

الستكمال التصفيات اآلسيوية املشتركة.
وقال همام «بالتأكيد توقيت املعسكر مهم، من أجل تأقلم 
ــرق اللعب باإلضافة إلى مواجهة منتخبني  الالعبني على ط
جيدين».وأضاف «انتظمت في مران املنتخب، نسعى لتقدمي 
ــي التصفيات  ــمية ف ــل املواجهات الرس ــتوى جيد قب مس

املشتركة». 
ــي، بعد غد  ــي يواجه نظيره األردن ــر أن املنتخب العراق يذك
ــهر  ــتان يوم ١٧ من الش ــة أوزبكس ــل مواجه ــس، قب اخلمي
ــرددت عن اقتراب همام طارق من  اجلاري. وكانت هناك أنباء ت
ــخ تعاقده مع اإلسماعيلي بالتراضي، إال أنه طلب عدم  فس

الرد بشأن األمر في الوقت احلالي.

باريس سان جريمان يدخل سباق اِّـنافسة على أالبا

كومـــان يعثــــر على بديــــــل فـــــــــــاتي
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عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــات النيابية  ــجلت االنتخاب س
ــاء  ــهدها االردن الثالث ــي ش الت
نسبة مشاركة هي االقل منذ 
سنوات طويلة، فيما يعزى الى 
حالة احباط عام من دور البرملان 
ــبب مخاوف  ــا بس ــن ايض ولك
ــي فيروس  ــن تفش ــني م االردني
كورونا الذي بات يتصاعد أخيرا 
الى ارقام قياسية في الوفيات 
واالصابات.وحشدت السلطات 
ــع  ومواق ــالم  االع ــائل  وس
التواصل للحث على املشاركة 
ــتعانت  ــراع، كما اس في االقت
بالفتاوى الشرعية لكن نسبة 
ــت النهائية لم تتجاوز  التصوي
ــي ١٫٤  ــع حوال ــة، بواق ٣٠ باملئ
مليون ادلوا باصواتهم من اصل 
٤٫٦ مليون يحق لهم االنتخاب.
واعلن االردن امس االول الثالثاء 
ــخصا وإصابة  ــاة ٩١ ش عن وف
ــي ٦ االف بفيروس كورونا  حوال
ــة  يومي ــة  حصيل ــى  اعل ــي  ف
ــاء في  ــار الوب ــدء انتش ــذ ب من
ــام اجلاري. ــل الع ــة اوائ اململك
ــي  ــابيع، يتزايد تفش ومنذ اس

الفيروس في اململكة من مئات 
االصابات يوميا قبل اشهر الى 
االف في االسابيع االخيرة، كما 
ــداد الوفيات مبعدالت  تتزايد اع
ــاؤل  التس ــود  يس مطردة.وهنا 
في الشارع االردني حول اهمية 
ــد مقابل  ــان جدي ــاب برمل انتخ
الوباء  ــار  ــادة انتش اخملاطرة بزي

ــى النظام  ــادة الضغوط عل وزي
ــار الناخبون ١٣٠  الصحي.واخت
ــحا  ــا من اصل ١٦٧٤  مرش نائب
ــذي يتمتع  ــان ال ــول البرمل لدخ
ــتورية كبيرة لكنه  مبكانة دس
ــع بني  ــر واس ــى بتقدي ال يحظ
ــا يصفونه  ــبب م االردنيني بس
ــن اداء دورهم  بقصور النواب ع

ــول  وحت ــي  والرقاب ــريعي  التش
اجمللس الى اداة بيد السلطات.
ويتألف البرملان االردني تقليديا 
ــوبة  محس ــخصيات  ش ــن  م
ــن  ومتقاعدي ــائر  العش ــى  عل
ــكريني ورجال اعمال. لكن  عس
ــهدت  ــة ش ــات احلالي االنتخاب
ــوان  االخ ــة  جماع ــاركة  مش

ــن األحزاب  ــدد م ــلمني وع املس
ــوات  ــرت دع السياسية.وانتش
ــل االقتراع  ــى تأجي ــعة ال واس
لتسهيل ضبط احلالة الوبائية 
ــى  ــرت عل ــة اص ــن احلكوم لك
ــده بعد ان امر  ــه في موع اجرائ
امللك عبداهللا  ــي  االردن العاهل 
ــل مجلس  ــي اب بح ــي ف الثان

الى  ــوة  والدع ــابق  الس النواب 
ــرت  جديدة.وذك ــات  انتخاب
لالنتخاب  ــتقلة  املس ــة  الهيئ
ــبة  ــس االول الثالثاء ان نس ام
ــت ٢٩٫٩ باملئة،  ــت بلغ التصوي
ــهدت انتخابات  ــني ش ــي ح ف
ــد  ــاركة عن ــبة مش ٢٠١٦ نس
حوالي ٣٦ باملئة. وقبل ذلك لم 
تنخفض النسبة عن ٥٠ باملئة 
في آخر ثالث اقتراعات.ويبدو ان 
ــعر  ــرأي العام االردني استش ال
ــائل املتضاربة للحكومة  الرس
ــات منذ  ــي منعت التجمع الت
ــار الفيروس لكنها  بداية انتش
ــجعت املواطنني اخيرا على  ش
ــهده  ــا يش ــع م ــت، م التصوي
ــارب بدني.كما  ــن ازدحام وتق م
ــر جتول  ــت احلكومة حظ فرض
شامال ملدة اربعة ايام تبدأ بعد 
ــاء االقتراع  انته ــاعتني من  س
ــد. وباالضافة  حتى صباح االح
ــوم  ــي كل ي ــر الليل ــى احلظ ال
واالسبوعي كامل يوم اجلمعة، 
ــدارس  وامل ــات  اجلامع ــت  اغلق
وقطاعات اخرى منها املطاعم 

واملسابح ومواقع الترفيه.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
شددت القمة األوروبية الرباعية املصغرة 
ــس االول الثالثاء على ضرورة تكثيف  ام
ــكل  بش ــاب  اإلره ــة  مكافح ــة  عملي
ــترك وذلك بعد االعتداءات األخيرة  مش
التي استهدفت فرنسا والنمسا.وأعلن 
ــرون  ــل ماك ــي إميانوي ــس الفرنس الرئي
ردّ  ــى  إل ــة  «بحاج ــة  األوروبي ــدول  ال أن 
ــق»، مستهال بذلك مؤمترا  سريع ومنسّ
ــيرا  ــد القمة، مش ــد بع ق ــا عُ صحافي
ــتركة  ــد بيانات مش ــى «تطوير قواع إل
ــات  ــز سياس ــات وتعزي ــادل معلوم وتب
ــذ مجموعة  ــة» فضال عن «تنفي عقابي
ــبق أن اتخذتها أوروبا  التدابير» التي س
د قادة  ــدّ ــكل كامل وصارم».وش «في ش
ــاركني في القمة أيضا على  الدول املش
ــة ألوروبا  ــدود اخلارجي ــة تعزيز احل أهمي
ــينغن وكذلك  ــاظ على فضاء ش للحف

ــني اإلرهابية  ــل مع املضام على التعام
رئيسة  االنترنت.وقالت  ــورة على  املنش
ــون دير  ــوال ف ــة األوروبية أورس املفوضي
ــن العمل،  ــزال لدينا كثير م ــني «ال ي الي
ــة مجاالت»  ــدم في ثالث ــب إحراز تق يج

ــة احلدود و»التفعيل  هي الوقاية وحماي
ــغيلي».وتتضمن  التش ــتوى  املس على 
ــذ  تنفي ــتكمال  ــرورة اس ــات ض األولوي
ــم  ــجل اس ــي ان ار> وهو س ــب <ب ترتي
ــي العام ٢٠١٦  ــافر الذي متّ تبنيه ف املس

ــمّ تطبيقه بالكامل.وأوضح  لكن لم يت
ماكرون أنه «من الضروري أن يتمّ تطبيق 
ــل مع قواعد  ــكل كام هذا الترتيب بش
بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها 
ــي على احلدود اخلارجية  ألن أي خلل أمن
ــكل خطرا  ــل الدول األعضاء يش أو داخ
ــدول األعضاء».وتعتزم  ال ــل  ــا جملم أمني
ــدات من  ــرض لتهدي ــي تتع ــا الت فرنس
ــة األوروبيني ضد  ــب جهاديني، تعبئ جان
ــرون تقدمي اقتراحات  اإلرهاب وينوي ماك
أولية في هذا االجتاه إلى اجمللس األوروبي 
ــر من  ــة في العاش ــد جلس ــذي يعق ال
كانون األول بهدف «حتقيق ذلك في ظل 
ــاد األوروبي  ــية» لالحت ــة الفرنس الرئاس
ــف األول من العام  ــدأ في النص التي تب
ــاء  ــس االول الثالث ــاء ام ــدأ لق ٢٠٢٢.وب
مبائدة غداء في اإلليزيه جمعت ماكرون 
ــتيان  ــاوي سيباس ــار النمس واملستش

ــرة  مصغّ ــة  بقم ــتُكمل  واس ــز  كورت
ــارة األملانية  ــع املستش ــر الفيديو م عب
ــني ورئيس الوزراء  ــال ميركل من برل أنغي
ــي من الهاي ورئيس  الهولندي مارك روت
ــارل ميشال ورئيسة  اجمللس األوروبي ش
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليني 
ــل.وتأتي القمة بعد أسبوع  من بروكس
من اعتداء جهادي استهدف فيينا وبعد 
ــا  ــرق فرنس ــداء نيس في جنوب ش اعت
ــل باتي في  ــدرّس صاموي ــع رأس امل وقط
ــرين األول  إحدى ضواحي باريس في تش
ــاوي  ــار النمس املنصرم.واعتبر املستش
ــكل دائم»  ــزال بيننا بش ــر ال ي أن «اخلط
ــني اإلرهابيني  ــيرا إلى «آالف املقاتل مش
ــارك في  ــوا من املع ــن جن ــب الذي األجان
ــوف تنظيم  ــي صف ــراق ف ــوريا والع س
الدولة اإلسالمية وعادوا، أو لم يتمكنوا 

من الذهاب ألنهم أُوقفوا»، 

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــامل  ــرض العزل العام الش ــان ف  قرر لبن
ــاع أعداد  ــح ارتف ــبوعني لكب ــو أس لنح
اإلصابة مبرض كوفيد-١٩ وإتاحة الفرصة 
ــدة ليعزز  أمام قطاع الصحة املتضرر بش
ــل ما تعانيه  ــتيعابية في ظ طاقته االس
ــس  ــال اجملل ــار مالي.وق ــن انهي ــة م الدول
األعلى للدفاع في بيان امس االول الثالثاء 
ــبت  ــام، الذي يبدأ يوم الس ــزل الع إن الع
املقبل، سيستمر حتى ٣٠ تشرين الثاني 
ــتثناء القطاعات احليوية وتوصيل  مع اس
ــح املطار  ــتمر فت ــواد الغذائية وسيس امل
ــف  ــة تصري ــس حكوم ــال رئي واحلدود.وق
ــاب «بلغنا  ــان دي ــال اللبنانية حس األعم
ــديد في ظل عدم قدرة  مرحلة اخلطر الش
ــفيات احلكومية واخلاصة، على  املستش
استقبال املصابني بحاالت حرجة ألن أسرّة 
ــة بحاالت  ــفيات أصبحت مليئ املستش
ــيتم متديد  ــن أنه س ــذرا م ــة»، مح حرج
ــزم املواطنون  ــام» إذا لم يلت ــال الت «اإلقف
ــة  ــان ١١١٩ إصاب ــجل لبن باإلجراءات.وس
ــني املاضي  ــروس كورونا االثن ــدة بفي جدي
ــات فيه إلى  ــي عدد اإلصاب ــا رفع إجمال مم
ــباط. ٩٥٣٥٥ والوفيات إلى ٧٣٢ منذ ٢١ ش

ووصلت قدرة وحدات العناية املركزة على 

ــتيعاب املرضى إلى مرحلة حرجة مع  اس
ــار الفيروس بعد االنفجار الذي وقع  انتش
ــر قطاعات  ــي آب ودم ــروت ف ــي مرفأ بي ف
ــعة من العاصمة، موديا بحياة ٢٠٠  واس
ــن ٦٥٠٠ مصاب  ــخص ومخلفا أكثر م ش
ــفيات. كما أن هناك  ومدمرا عدة مستش

ــزام بالتباعد االجتماعي  ــا في االلت تهاون
ــر الوقائية.وقال حمد  ــن التدابي ــره م وغي
ــن وزير الصحة في حكومة تصريف  حس
ــراءات  ــابق، إن إج ــت س ــي وق ــال ف األعم
ــا وإن من  ــؤت ثماره ــة لم ت ــزل اجلزئي الع
الضروري تطبيق عزل شامل لتعزيز طاقة 

ــن مخاوف  ــتيعاب املرضى، بالرغم م اس
ــهده معدالت  ــذي تش ــاع ال ــال االرتف حي
البطالة والتضخم والفقر.وقالت منظمة 
ــاعدات  املس إن  ــش  ووت ــس  رايت ــن  هيوم
ــتكون ضرورية خالل  الغذائية واملالية س
ــن ٥٥ باملئة من  ــام ألن أكثر م ــزل الع الع
ــر. ــط الفق ــت خ ــون حت ــكان يعيش الس
ــت «إذا كان لبنان يريد تفادي كارثة  وأضاف
ــن قدرة الناس  ــانية فعليه التأكد م إنس
ــزام بتدابير الصحة العامة دون  على االلت
القلق بشأن وجبة الطعام التالية».وأدت 
ــى انهيار العملة وأصابت  األزمة املالية إل
ــدت ودائع  ــث جم ــلل، حي ــوك بالش البن
املدخرين وتضاءلت اإلمدادات الطبية مع 
ــر الصحة إن  ــح الدوالر.وقال وزي ــد ش تزاي
اتفاقا أُبرم مع مصرف لبنان املركزي رصد 
ــة لتجهيز  ــفيات اخلاص أمواال للمستش
ــد-١٩ وإن  ــى كوفي ــة خاصة مبرض أجنح
الدولة ستدفع مستحقات املستشفيات 
ــتة األولى من عام ٢٠٢٠. عن األشهر الس
وتدين احلكومة منذ سنوات مبستحقات 
ــزداد فواتيرها  ــفيات وت متأخرة للمستش
غير املسددة في ظل أسوأ أزمة يعيشها 
لبنان منذ احلرب األهلية التي دارت رحاها 

من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٩٠.

اديس ابابا /الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــد امس االول  ــوزراء اإلثيوبي أبي أحم ــس ال ــد رئي أكّ
ــكرية في إقليم  ــاء أنّ انتهاء العمليات العس الثالث
ــال»، فيما  ــات «قريب املن ــالد ب ــمال الب تيغراي بش
ــوري للقتال.وكان  ــي إلى وقف ف ــا االحتاد األفريق دع
ــالم للعام  ــى جائزة نوبل للس ــد احلائز عل أبي أحم
ــرين الثاني عملية عسكرية  ٢٠١٩، أطلق في ٤ تش
ــمال)  ــقة (ش ــلطات منطقة تيغراي املنش ضد س
ــك قاعدتني  ــت قبل ذل ــا هاجم ــا بأنه ــا إياه متهم
للجيش الفدرالي على أراضيها. وهو أمر نفاه احلزب 
ــا كامال على  ــس بابا تعتيم ــت ادي اإلقليمي.وفرض
ــبكات  ــة. وقطعت ش ــكرية اجلاري ــة العس العملي
الهاتف واالنترنت في منطقة تيغراي. ما يجعل من 
الصعب تقييم االدعاءات املتنافسة حول الضحايا 
واجلهات املسيطرة على األرض.وأوضح رئيس الوزراء 
ــعوب  ــد جبهة حترير ش ــات ض ــي أنّ العملي اإلثيوب
ــط لها».وكتب على  ــير كما هو مخط تيغراي «تس
تويتر «ستتوقف العمليات مبجرد نزع سالح الزمرة 
ــي املنطقة  ــرعية ف ــتعادة اإلدارة الش ــة واس اجملرم
ــى العدالة  ــم إل ــني وتقدميه ــى الهارب ــض عل والقب
ــريعا».لكن رئيس  وكلها أمور تصبح قريبة املنال س
ــى فقي محمد قال  مفوضية االحتاد األفريقي موس
إن القتال يجب أن يتوقف وإنّ احلوار العاجل ضروري 
ــة اثيوبيا». ــن مصلح ــلمي يضم ــاد حل س «إليج
ــوري لألعمال  ــى وقف ف ــان «أدعو إل ــاف في بي وأض
ــان  ــب األطراف باحترام حقوق اإلنس ــة وأطال احلربي

ــدم الدعم الكامل من  ــان حماية املدنيني»، وق وضم
ــرار بقيادة  ــروع ق ــل املكوّن من ٥٥ عضوا ملش التكت
إثيوبيا.وذكرت وسائل إعالم رسمية في وقت سابق 
ــيطر بالكامل» على  الثالثاء أن اجليش اإلثيوبي «س
ــرا (٣٥ ميال) عن بلدة حميرا  ــار يبعد ٦٠ كيلومت مط
ــمالية الغربية القريبة من احلدود مع السودان  الش
ــيطر  وإريتريا.لكن وكالة تيغراي اإلعالمية التي تس
ــعوب تيغراي ذكرت أنّ سكان  عليها جبهة حترير ش
حميرا «ميارسون نشاطهم السلمي الطبيعي» وأن 
«املعلومات التي ينشرها الفاشي أبي أحمد بعيدة 
عن احلقيقة».وذكرت تقارير أنّ معظم املعارك تركزت 

في غرب تيغراي، قرب حدود السودان وإريتريا.
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إذا كان التاريخ سيكتب يوما ما بأننا عشنا 
ــرب على  ــة، ألن احل ــر أورويلي ــر األكث العص
ــه  احلقيقة بلغت ذروتها، فإن التاريخ نفس
وهو يفكر في وسائل التواصل االجتماعي 
ــة  لطبيع ــة  املعادي ــائط  الوس ــا  بكونه
اجملتمع السوية. سيذكر أيضا أن انتخابات 
الرئاسة األميركية ٢٠٢٠ قد أعادت األهمية 
ــائل اإلعالم التقليدية.كانت هناك  إلى وس
ــي الطريق  ــان، والثالثة آتية ف ــة، اثنت كذب
ــتمرة،  ــل أكاذيب متصاعدة ومس ــا، ب حتم
ــرف أن احلقيقة تكمن في  إال أن اجلمهور ع
ــع التواصل.  ــى مواق ــو متاح عل ــر ما ه غي
ــى  ــرأي أعل ــتطالعات ال أت اس ــوّ ــا تب بينم
مكانة للوظائف اململة على هذا الكوكب.

ــوات  ــة والقن ــف املرموق ــت الصح وتعرض
ــم الفوز  ــث مزاع ــوط ب ــة لضغ التلفزيوني
ــد ترامب أو جو  ــواء من دونال قبل أوانها س
بايدن على أساس أنها ”أخبار“، مع إدراكها 
ــتوى التضليل  ــى مس ــى إل ــرها يرق أن نش
ــن أن يثير العنف ويقوّض  اخلطير الذي ميك
ــن في هذا عالم  ــة الدميقراطية.نح العملي
ــجاع يتميز باالعتدال في احملتوى  جديد ش
ــارج النظام الثنائي  ــاري الذي يقع خ اإلخب
ــا أن نتخيل  ــاء ، لن ــة واإللغ ــئ لإلزال اخلاط
جميعا ذلك؛ كان فريق غرفة األخبار يعيش 
تلك الفكرة طوال الليل دون أن يتخلى عن 
ــاي والقهوة بوصفها مساعدا  أقداح الش
ــد التركيز.األميركيون كانوا  أمينا لعدم فق
يعتقدون أن فشل الدميقراطية حتتكره دول 
أخرى، لكن الواقع أن الدميقراطية، بحسب 
الكاتب غيديون راكمان، ميكن أن تفشل في 
ــر على التصويت،  ــكان. فهي ال تقتص أيّ م
ــات عامة  ــب صحافة حرة وخدم بل تتطل
ــتورا، وأهم  ــتقلة ودس قوية ومحاكم مس
ــة الدميقراطية التي  ــه الثقاف ــن ذلك كلّ م
ــة االنتخابات.  ــرون نتيج يقبل فيها اخلاس
ــبيل املثال  ــل ”الدميقراطية“ على س ففش
التي شرعها االحتالل األميركي في العراق 
مثّل مأساة للعراقيني وحدهم ولكن فشل 
ــيكون  الدميقراطية في الواليات املتحدة س

مأساة عاملية.

كرم نعمة 

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــي مايك  ــة األميرك ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــيقوم  بومبيو امس االول الثالثاء أنه س
دول  ــبع  ــمل س ــة تش ــة خارجي بجول
ــدة في أوروبا  ــاء الواليات املتح من حلف
ــدو انها  ــط يب ــرق األوس والقوقاز والش
االوسع منذ هزمية الرئيس دونالد ترامب 
ــعى  الرئاسية.ويس ــات  االنتخاب ــي  ف
ــا وتركيا وجورجيا  ــو لزيارة فرنس بومبي
والسعودية  واإلمارات وقطر  ــرائيل  وإس
ــاء  ــن احللف ــددا م ــيلتقي ع ــث س حي
ــدن  ــو باي ــا بج ــوا جميع ــن اعترف الذي
ــا منتخبا للواليات املتحدة، على  رئيس
ــس دونالد ترامب  ــم من رفض الرئي الرغ
االعتراف بنتيجة االنتخابات الرئاسية.
وستبدأ اجلولة يوم غد اجلمعة وتنتهي 
ــتبدأ  ــي احلالي وس ــرين ثان ــي ٢٣ تش ف
بباريس حيث سيلتقي بومبيو الرئيس 

ــي إميانويل ماكرون الذي اتصل  الفرنس
ببايدن الثالثاء وهنأه بالفوز. وبعد ذلك، 
ــا وجورجيا  ــافر بومبيو إلى تركي سيس
قبل أن يتوجه إلى الشرق األوسط لزيارة 
ــعودية وقطر واإلمارات. ــرائيل والس إس
ــن اي تعامل مع  ــو الدول م وحذر بومبي
ــادرة على فرض  ــالده ق ــران قائال بان ب إي
ــال اإلخالل بذلك. عقوبات رادعة في ح
وأكد بومبيو وضوح الرسالة األميركية 
ــران يخاطر  ــع طه ــن يتعامل م ــان م ب
ــوع حتت طائلة العقوبات مضيفا  بالوق
ــاط  ــن ملتزمون بالتصدي الي نش «نح
ــت ايران قد  ــي املنطقة».وكان ــي ف ايران
ــن هزمية الرئيس  ــرت عن ارتياحها م عب
ــي االنتخابات  ــد ترامب ف ــي دونال احلال
ــورج بايدن.ورغم ان  ــه ج ــام منافس ام
ــوا بني  ــم يفرق ــني ل ــؤولني االيراني املس
ــن حيث  ــني م ــني والدميقراطي اجلمهوري

ــة اخلارجية لكن بعض القادة  السياس
االيرانيني عبروا عن ارتياحهم من انتهاء 
ــا لهم. ــرة ترامب التي مثلت كابوس فت

ــار»  ــدن اعلن نيته «تغيير املس وكان باي
الذي اعتمدته إدارة سلفه دونالد ترامب 
ــس املنتهية  ــد الرئي ــال إيران.واعتم حي
ــة ضغوط  ــه دونالد ترامب سياس واليت
قصوى حيال إيران قامت بالدرجة األولى 
ــاهم  على العقوبات االقتصادية، ما س
في تعميق غياب الثقة من طهران جتاه 
ــي وبلوغ  ــر» األميرك ــيطان األكب «الش
ــهدت  ــده بني البلدين.وش التوتر إلى أش
ــة منذ نحو  ــن املقطوع ــات البلدي عالق
ــوب التوتر  ــني عاما، زيادة في منس أربع
ــام ٢٠١٧، ال  ــذ تولي ترامب مهامه ع من
ــيما مطلع العام احلالي بعد اغتيال  س
اللواء اإليراني قاسم سليماني بضربة 
جوية أميركية في بغداد.وكانت نقطة 

ــية في عالقة الواليات  التحول األساس
ــب، قرار  ــي عهد ترام ــدة بإيران ف املتح
ــحاب  ــام ٢٠١٨ االنس ــي الع ــر ف األخي
بشكل أحادي من االتفاق حول البرنامج 
ــني طهران  ــي الذي أبرم ب ــووي اإليران الن
ــام ٢٠١٥.وأعاد دونالد  والقوى الكبرى ع
ــية على  ــات قاس ــرض عقوب ــب ف ترام
طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» 
اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات 
ــعر  ــلبية على االقتصاد اإليراني وس س
ــب  ــر ترام ــة احمللية.واعتب ــرف العمل ص
ــلفه  ــذي أبرم في عهد س ــاق ال أن االتف
باراك أوباما، لم يكن كافيا، وسعى الى 
الضغط على اجلمهورية اإلسالمية من 
ــاق أفضل» من  ــل الى «اتف ــل التوص أج
ــران أي تفاوض  ــة نظره.ورفضت إي وجه
ــي «مقاومة»  ــدة املضي ف ــد، مؤك جدي

العقوبات والضغوط.
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ــياء  الزمن وجود قلق يتمظهر عبر املاديات من االش
ــة التي التعرف  ــرة /املتحولة/ احلركي ــوره املتغي بص
ــي التجارب  ــن انه فعل فاعل ف ــكون..فضال ع الس
ــكالها وباخلصوص السردية  ــتى اش االبداعية بش
ــا  باجتاه  الكون واحلياة..  ــا.. كونه تعبير عن رؤي منه
ــي هي وجود  ــه الظاهراتية الت ــكل تكوينات ــو ب وه
ــم  ــرى ان العال ــي ت ــة الت ــي.. االنثربولوجي موضوع
ــية على حد  ــتمد جذوره من عمق احلياة احلس يس
ــردي  ــورا نورهان)..وهناك الزمن الس ــه ل تعبير(اندري
ــة  اخلطية للدال اللغوي.. الذي يقوم على الطبيع
ــرد الذي يتخلله  والزمن املروي املتمثل بفصول الس
ــة والتداخلية  ــه التتابعي ــن بأبنيت ــال..   والزم اخلي
ــظية..اضافة الى التقنيات الفنية  واجلدلية واملتش
ــة  ــن مفارق ــذي يعبرع ــتباق ال ــلوبية كاالس واالس
ــترجاع التي  زمنية تتجه نحو االمام..وتقنية االس
ــكل ذاكرة النص  ــة الذات فتش ــور حول جترب تتمح
ــتدعي  ــرد احلاضر ويس التي فيها ينقطع زمن الس
ــهد  املاضي..وهناك احلوار الذاتي (املنولوجي) واملش
ــردي والوقفة الوصفية التي تسهم في ابطاء  الس
ــرد الذي يرتبط بالفضاء وكالهما يرتبطان  زمن الس
ــال عن انه  ــة املضافة ..فض ــكان البؤرة الثقافي بامل
ــان.. ــكل محور احلياة واالنس ــج واحلدث فيش يندم
حينها يكون احملرك اخلفي للمشاعر الشخصانية 
ــا (املاضي واحلاضر  ــية بابعاده ومتغيراتها النفس
ــم يعد.. ــن ماض ل ــون ع ــكل (آت ــتقبل) ..فال واملس
ــتقبل لم يكن بعد..وليس لنا اال  ــائرون الى مس وس
حاضر زائل ال نستطيع االمساك به او البقاء عليه..
لذلك فلسنا منلك بشأن الزمان أي شيء حقيقي..
ــة لوجودنا وال  ــدو كما لو كان خاصية حلمي انه يب
ــد تعبير  ــة..) على ح ــالذا الى االبدي ــدو امامنا م يب
ــز االبداعي  ــي املنج ــطني..الزمن ف ــس اوغس القدي
يعني تصالح االنسان مع ذاته كي يسهم في خلق 
ــرد الذي يعني اعادة صياغة  جماليات النص..فالس
ــخصانيا وحدثيا وزمانيا  ــع فنيا وفضائيا وش الواق
ــرة احلكائية(املاضي/احلاضر/ متمثال في زمن املغام
ــتقبل) وزمن الكتابة(تاريخ الشروع بالكتابة  املس
واالنتهاء منها) وزمن القراءة(مدة اجناز القراءة وهذه 
ــر تبعا حلجم النص  ــدة مرنة قد تطول وقد تقص امل
ونوع القراءة..وكل هذه االزمنة تقترن بعالقة جدلية 
ــتنتج ان  ــال بوتور..من كل هذا نس ــرى ميش كما ي
الزمن في الفعل االبداعي تصالح االنسان مع ذاته 
واحمليط كي يسهم في خلق جماليات النص.                                      

@pbÓ€b∫Î@Âflå€a
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فـنـــارات

علوان السلمان
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البينة اجلديدة / علي شريف 

ــي التابع  ــدى األدبي اإلبداع ــف املنت ضي
الى أحتاد أدباء وكتاب محافظة بابل في 
ــاعر الكربالئي  ــيته الثقافية الش أمس
ــن مجموعتهِ  ــة للحديث ع ــل نعم نبي
الشعرية ( وحيدان أنا وظلي (الصادرة من 
ــاد العام لألدباء والكتاب في العراق  األحت
ــتهلت  ــام احلالي ٢٠٢٠.  واس ــالل الع خ
االمسية الثقافية بكلمة مدير اجللسة 
ــيالوي  ــي صالح الس ــاعر الكربالئ الش
ــح  ــور ومفاتي ــا ص ــدم خالله ــث ق حي
ــا  ــدان أن ــعرية ( وحي ــة الش للمجموع
ــاعر الكربالئي نبيل نعمة  وظلي ) للش

ــاعر يوحي بقصائد  ــيرا إلى إن الش مش
ــة  ــعرية باملطول ــه الش ــن مجموعت م
الشعرية فهو لم يضع عناوين لقصائده 
الشعرية إال العنوان الرئيسي مما يوحي 
ــعرية أو نص  الى أن قصيدته مطولة ش
ــعراء .ثم  مختلف عما أعتاد علية الش
ــاعر نعمة نبذة مختصرة عن  قدم الش
ــة الصادرة  ــعرية ومجموعت جتربته الش
ــاعر  متأثربالش ــه  أن ــدا  مؤك ــراً.  مؤخ
واملفكر العربي أدونيس قائال : أكتسبت 
وتعلمت منة الكثير مشيرا إلى إن أكثر 
ــق بالعنونة  ــيء لفت أنتباهي متعل ش
ــع عبارة  ــى وض ــس عل ــد أدوني كان يعم

ملغومة يضعها على أغلفة كتبة حتمل 
ــني األول نهاية مفتوحة نصوصها  وجه
غير معنونة حتمل ترقيم عربي أو التيني 
ــوعة  ــة نهايات مغلقة موس اما الثاني
ــعرية. وقرأ عددا  بعناوين لنصوصه الش
من نصوص مجموعته الشعرية احملتفى 
ــعراء  بها. بعد ذلك تداخل عدد من الش
ــاء والنقاد حول مضامني اجملموعة  واألدب
ــية موظفوا  األمس ــر  ــعرية وحض الش
ــاعر  ــر البيت الثقافي البابلي الش ومدي
ــة من من  ــباك ونخب والقاص علي الس
ــن محافظتي  ــعراء وفنانني م ــاء وش أدب

كربالء وبابل.

ــة  الثقافي ــؤون  الش دار  ــن  ع
ــة / وزارة الثقافة صدرت  العام
ــعرية ( أحياناً ...  اجملموعة الش
ا ) للشاعر مهدي القريشي  ورمبّ
ــط  املتوس القطع  ــن  م ــي  وه
ــات  صفح  (١٠٣) ـــ  ب ــاءت  ج
ــعري ،  وتضمنت ( ٣٥) نص ش
ــؤون الثقافية  اذ دأبت دار الش
ــة االبداع  ــة على مواكب العام
ــه بالصياغة  ــي وتوثيق العراق
ــورا معرفيا  ــي تكفل حض الت
للجميع ، عبر قنوات هذه الدار 
واالجرائية  الرؤيوية  وممكناتها 
ــعى  ــار ، وتس ــذا املس ــي ه ف
ــة الثقافية بني  ــز الصل لتعزي
البنية املعرفية ومبناها العام 

على نحو مائز .

متابعة / البينة اجلديدة
ــي  ــول الثقاف ــعد زغل ــز س ــهد مرك ش
ــان  ــتعادي للفن ــرض االس ــاح املع افتت
ــد  أح ــد  يع ــذي  وال ــر،  األعص ــن  حس
املعاصرة،  ــكيلية  التش ــة  احلرك ــوز  رم
ــهد  ــه في إثراء املش ــهم بفن حيث أس
التشكيلي السيما في مجال فن احلفر 
ــه وإنتاجه  ــي تقنيات ــرز متيزه ف ــذي أب ال
ــدد فروع  ــوع والثري مع تع ــي املتن الفن
ــة أخرى  ــال مجاالت فني ــه لتط موهبت
منها الرسم والتصميم والفوتوغرافيا 
ــن أعماله  ــردت الكثير م ــت، وتف والنح
باستلهامات من جماليات اخلط العربي 
والتراث اجلمالي املصري القدمي والقبطي 
ــالته  رس ــب  بجان ــذا  وه ــالمي.  واإلس
ــب لها وقته وجهده  األكادميية التي وه

ــل علمه وخبراته ألجيال متعاقبة..  لنق
ــخصية املُبدع  ــوذج يقتدى به في ش من
ــتعرض  ورسالته.تس ودوره  ــي  احلقيق
لوحات املعرض جانبا مهما من مسيرة 
ــارض  باملع ــة  احلافل ــة  الفني ــر  األعص
ــة والدولية،  ــة، احمللي ــة واجلماعي اخلاص
ــراث  ــات الت ــا جمالي ــرز فيه ــث تب حي
ــدرة الفنية على خلق رؤى معاصرة  والق
ــذي أوضحه األعصر  لها، هذا اجلانب ال
ــتفاد  ــال إنه اس ــه قائ ــد حوارات ــي أح ف
ــتطاع  ــالمي واس ــراً من الفن اإلس كثي
ــتلهم الفنون  أن ينتج أعماالً متزج وتس
القدمية  اإلسالمية والقبطية واملصرية 
معاً، موضحاً أن الفن اإلسالمي خاصة 
ــتجد  ــته فس مهما عكفت على دراس

فيه كل يوم جديداً .

âaÜïaäñ«˛bi@Ô–n§@ÚÌäñΩa@ÚÓ‹Óÿín€a@Ú◊äßa
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ــة  ــون األصال ــب أن تك فالعج
ــاس  ــر الن ــن أكث ــرة م واملعاص
الذي ينتبه  ــاعر  حتضراً، فالش
ــارك في  ــدور حوله ، ويش ــا ي مل
دفع عجلة احلضارة إلى األمام 
ــوف أقدم منوذجا للشاعر  ، وس
ــني  ــي الراقي / وليد حس العرب
اً اذا  بقصيدة معنونة بـ ( شهيّ
أرخى ) ، حيث يقول فيها : بال 

جزعٍ للروحِ هامَ فؤادُهُ
مييدُ كغصنِ البانِ حانَ اتّقادُهُ
جى سما حولنا ملّا أنارَ لنا الدُّ

ــو  ويَعل ــي  ض ميَ أنْ  ــمَ  فأقسَ
هادُهُ جِ

مَ سعيَهُ أبانَ لنا وجهاً جتشّ
ا وذاك اعتقادُهُ تقلّدَ ميثاقً

ــكَّ  ــبَ الش ــن داع ــربُ عمّ ويغ
قلبُهُ

وأمضى كتاباً ما تلعثمَ صادُهُ
ــيدُ  ــي أش إنّ ..؟  ــي  نرتق ــى  مت

بنهجهِ
ــفَ  احلصي ــرَ  الفك ــعُ  ينف اَالَ  

امتدادُهُ
أخا وطنٍ لم يتركِ اجلهلُ بيننا

رسوالً وعند الياسِ عجّ رمادُهُ
ا بها الرَبعُ يزدهي اال ليتَ أيّامً

وادُهُ تغنّى بال نزقِ السننيِ جَ
يعيّرني ذاكَ الصبيُّ بأنّنا

خذلنا لهم صوتاً قويّاً مفادُهُ
ويغبطني أنّي  أكابِرُ فيهمو
مادُهُ رُني لصٌّ تَراخى عِ فينهَ

ــو  ــرّقُ ل ــى ..! اليف ــف تَغاب وكي
فا جَ

فهل ميتطي وعرًا ؟ وأينَ جيادُهُ
ا شاكياً ممّا أصابَ خيالَهُ دَ غَ
ادُهُ ميدُّ انكساراتٍ وحيثُ وِهَ

عداءَ فقدُ توازنٍ رَ السُ وكم أبهَ
ومالوا خلصمٍ قد ترّدى حيادُهُ

وكانوا سعاةً للذين تخاصموا
أذا نكثوا عهداً.. فنعمَ ارتدادُهُ
اً .. لسعيهم أرادوا لنا ذالّ فتبّ

ــى  تَناه ــى  حتّ ــاذروا  ح ــا  وم
انعقادُهُ

م هُ أزاحوا قديراً يوم أثنى بليدُ
ــرِ قلّ  ي ــي العِ ــشٍ ف ــى هام عل

اجتهادُهُ
ــبَ ..؟ يومَ  نحنا الذئ ــنا مَ أ لس

تبرّمٍ
ياهاً وقد أودى بنهمٍ فَسادُهُ شِ

ــارقني  الس ــوقَ  حق ــى  وأوف
وبعضهم

بال زَنّةٍ في الوزن سادَ مزادُهُ
وإنّ انتهاكَ احلقِّ باتَ مروّعاً

رادُهُ نا جيلٌ  ودامَ مُ تدارَكَ
ومالوعةُ األمِّ التي نهضتْ بنا
بأدنى اشتياقِ الودِّ عادَ أزديادُهُ

ــاحَ  أش ــرٍ   نص ــم  ..ك حُ  ــوّ تُلَ

بوجههِ
ــانَ  ب ــحِ  الصب ــالِ  اغتي ــد  وعن

وادُهُ سَ
فأدركتُ حتماً لعنةَ الساسةِ 

التي
أضرّت كثيرا أين حلّت بالدُهُ ..؟

ــضَ  نب ــون  الباغ ــف  أرج إذا 
قلوبِهم

ــفَ يبدو  ــاً كي ــاعوا ضياع وش
افتقادُهُ ..!

زتْ فعدنا بال لغطٍ ومهما تَعكّ
ــمّ  ــرِ عَ الذك ــنِ  ــفاهٌ بحس ش

دادُهُ سَ

وإنّا ركبنَا األمرَ دونَ هوادةٍ
نا املنهوبِ كان اقتيادُهُ الى حقّ
نا فياصرخةً فاقتْ عبيرَ حروفِ

ــب جدّ  ــي القل ــن ف ــا موط له
انشدادُهُ

رحِ السنني أصابعاً مندُّ الى قُ
مادُهُ رحاً رَثاهُ ضَ لكي ال نرى جُ

ــجَّ به  ــا القلبُ ش ــداً اذا م روي
النوى

اً اذا أرخى .. وجاء ودادُهُ شهيّ
ــى  ــه عل ــاعر نص الش ــدم  يق
ــي  ــعر العرب ــور الش ــر بح أكث

استخداما في
 ، ــة  العربي ــعرية  الش ــخ  تاري
ــعر القدمي مكتوب  فثلثي الش

على بحر
ــن  ــن مفاعيل ــل ( فعول الطوي
ــن ) ، وهو البحر  فعولن مفاعل

الذي
ــرئ  ــة ام ــه معلق ــاءت علي ج
ــات في  ــهر املعلق القيس أش

شعرنا
ــي القدمي والتي يقول في  العرب

مطلعها :
ــرى حبيب  ــن ذك ــك م ــا نب قف

ومنزلِ
ــني الدخول  ــوى ب ــقط الل بس

فحوملِ
ــني  ــزم وليد حس ــا يلت وحينم
بهذا البحر على وجه التحديد 

فهو
ــي حاجة  ــأل أننا ف ــن للم يعل
ــي  ــي لك ــي املاض ــوص ف للغ

نستخرج
ــي الواقع املعيش  ما يفيدنا ف
احلالي ، هو ال يعود إلى املاضي

ــد أن يعيش فيه ، ولكنه  بقص
يجلب املاضي إلى احلاضر

ــه ، وليذكرنا بتاريخ  ــع ب لينتف
مشرف ، وليوهمنا بضرورة

أن نستخدم تراثنا أمام هذا املد 
العلماني الذي جعل األمة

ــي بوتقة  ــة مصهورة ف العربي
غريبة الندري لها توجها ، وال

نعلم عنها شيئا .
ويجول الشاعر داخل معجمه 
خصوبة  ــتعيدا  مس ــوي  اللغ

اللغة
ــبابها من مفردات  العربية وش
ــتخدمها في نصه  ــة يس قدمي

اجلديد
فيقول : 

أخا وطنٍ لم يتركِ اجلهلُ بيننا
رسوالً وعند الياسِ عجّ رمادُهُ
ا بها الرَبعُ يزدهي اال ليتَ أيّامً

وادُهُ تغنّى بال نزقِ السننيِ جَ
يعيّرني ذاكَ الصبيُّ بأنّنا

خذلنا لهم صوتاً قويّاً مفادُهُ
ويغبطني أنّي  أكابِرُ فيهمو
مادُهُ رُني لصٌّ تَراخى عِ فينهَ

فكلمات ( أخا – عجَّ – أال ليت 
– الربع – نزق – عماده )

جميعها مفردات يبث الشاعر 
فيها الروح مرة أخرى

ــتخداما  اس ــتخدامها  باس
ــذي نعيش  ــب العصر ال يناس

فيه ، وكأن
ــا أنه  ــد أن يخبرن ــاعر يري الش
ــط بني  ــي الوس ــف متاما ف يق

األصالة
ــن قوله (  ــرة ، فبدال م واملعاص
أخا حزن يقول أخا وطنٍ ) وبدالً
ــباب  ــه ( أال ليت الش ــن قول م
ــا بها الربع  ــول أال ليت أيام يق

يزدهي )

ــد  ــاعر / ولي ــف الش ، وال يتوق
ــل  ــد ب ــذا احل ــد ه ــني عن حس

يحاول أن
ــني البالغة العربية في  يربط ب

ثوبها األصيل وبني البالغة
ــب  ــاب املذاه ــي ثي ــة ف العاملي
ــة  احلديث ــة  األدبي ــدارس  وامل
إن  ــع  للجمي ــول  ــه يق وكأن  ،
البالغة العربية مدرسة أدبية 
ــب األدبية  ــة ، وأن املذاه أصيل

ــدة ال نتخطى حدودنا إذا  اجلدي
قلنا أنها بالغة جديدة ،فمثال 
ــوال ) من  ــم يترك اجلهل رس ( ل

نوع االستعارة
املكنية ، وكذا تغنى جواده 
ــه  ولكن  ، ــنني  الس ــزق  ون

حينما يقول

ــذه  فه  ( ــص  ل ــي  ينهرن  )
ــة اجلديدة في رؤية  التوليدي
ــى أنه يرى أن  ــم ، مبعن العال
ــلطة وجاها وماال  للص س

فأصبح بإمكانه أن ينهر
ــلطة  س ــالل  خ ــن  م
ــد  ولي ــم  .نع ــة  اللصوصي
ــاعر عربي يقول  حسني ش
ــم ما يقول  ما يفهم ويفه
ــرق  املش ــه  الوج ــدم  ،يق
للقصيدة العربية ، ويتضح 
ــرق على  ــه املش ــذا الوج ه
صفحة النهر احلاضر الذي 
املاضي  ــة  أصال بني  يفصل 
ــع اآلني  ــور في الواق واحلض
مبشاركة مؤثرة في اجملتمع 
العاملي .وحينما يقوم ناقد 
بتحليل هذا النص لسانيا 
ــك  ــا تأصيال فال ش أو بالغي
ــب  ــل احلج ــوف يزي ــه س أن
ــر عربي قومي ، ينادي  عن فك
بضرورة دغع عجلة احلضارة 
ــاركة في  بيد عربية ، واملش
عاملية  ــة  منظوم ــة  صياغ
العربية في  ــة  اللغ ــون  تك
ــا األعلى حيث إنها  موقعه
ــة ألن رب العزة جل في  علي
عاله أنزل بها كتابه الذي ال 
يأتيه الباطل من بني يديه وال 
ــكرا للشاعر  من خلفه .ش
ــني الذي  ــر وليد حس الكبي
أتاح لي أن أستظل في فيئ 

شعره الوارف البهي.

سيظل الشعر العربي 

العالمة الفارقة في 

بيان الظروف واملالبسات 

التي حولت الشخصية 

العربية األصيلة مبيراثها 

الثقافي والعلمي 

والعقدي والفكري إلى 

شخصية مفرغة من 

كل هذا امليراث الذي 

أفاد البشرية قرابة من 

ألف عام تقريباً وبعملية 

إحصائية نصف التاريخ 

البشري املكتوب .ولذلك 

فإن العودة لتأصيل 

الشعر العربي حسب 

تاريخه الطويل اليقوم 

بها سوى األفذاذ الذين 

يتحملون مسؤوليات 

إعادة الشخصية العربية 

إلى مكانها في الصدارة 

الذي يليق بها ، واليوم 

يأتي شاعر العراق وليد 

حسني ليقدم لنا منوذجا 

شعريا يجدد التاريخ 

ويؤصل للشخصية 

العربية ، وهذا ما 

دفعني لعنونة مقالتي 

( باألصالة واملعاصرة ) 

، حيث األصالة تعيد 

التاريخ جملراه واملعاصرة 

مشاركة في صنع احلاضر 

د. رمضان الحضري / مصر

يجول الشاعر داخل 
معجمه اللغوي 

مستعيدا خصوبة 
اللغة العربية وشبابها 

من مفردات قديمة 
يستخدمها َّـ نصه

6ثقافية

عبري توفيق – جمهورية مصر العربية 
ــه التي متيزه  ــا له بصمت ــان من كل إنس
ــة  ــي البصم ــن الناس،وه ــره م ــن غي ع
ــي تؤخذ له عند  ــة املعروفة،والت الوراثي
ــتندات أو في صحيفة  ــتخراج املس اس
ــا له  ــل كل من ــن ه ــة اجلنائية،لك احلال
بصمته في احلياة؟وأعني بالبصمة هنا 
ــوف  ــر الطيب والذكر اخلالد،الذي س األث
نتركه هنا بعد مماتنا، ولكن كيف نترك 
ــر الطيب  ــر اخلالد واألث ــرا طيبا؟الذك أث
ــدا وأولها األخالق  ــكال كثيرة ج له أش
ــنة والتي من  ــال  احلس ــدة واخلص احلمي
الطبيعي أن يتحلي بها اجلميع ولكنني  
ــي  العمل والذي  ــوم هنا بالتركيز عل أق
ــتمرار،حتي  يجب إضافة اجلديد له باس
ولو كان أقل القليل،شرط أن يكون هذا 
العمل قائما علي اإلخالص سواء كانت 
هذه األعمال دينية كتعليم الناس أمور 
دينهم  أو أعمال دنيوية  كاملهن واحلرف 
ــك من أعالها  ــي نزاولها جميعا وذل الت
إلي أدناها،فيجب علي كل منا أن يكون 
ــع وأال يكون  ــة مؤثرة في اجملتم له بصم
ــواء،وال  ــه للدنيا و رحيله منها س قدوم
تستثني من ذلك مهنة لها بريق وأخري 
عادية،فاإلخالص والتفاني مطلوبان في 
جميع االعمال،وبذلك نستطيع ترك أثرا 
ــي نهجنا ...  ــير عل طيبا لعل غيرنا يس
وإليكم  كلماتي البسيطة التي رأيتها 

مناسبة لهذا االمر .
ضع بصمتك 

ضع بصمتك في كل عمل وأخلص فيه
وإزرع اخلير  فإنك ال تدري من سيجنيه

دم طيبا فسوف ترحل غدا ويظل ذكرك 
باقيا    

ــئ  ــات ال ش ــد املم ــب بع ــر الطي والذك
يدانيه 

ضع بصمتك وكن للحق سفيرا
وال حتد عنه ولو  شيئا يسيرا
ضع بصمتك في كل حياتك
كن كاملطر  يحدث التغييرا
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د.وليد جاسم الزبيدي

ــتَ أنّكَ  ــؤادَكَ لي ــكنتْ ف س

نتَها صُ

ــكَ  تْ وآرتضَ ــكَ  ذنوبَ ــرتْ  غف

حبيبَها..

ــرَ  ــمّ عمّ ث ــاً  ــكَ دمع لتْ حمَ

حزنَها

ــزالُ  ت ــا  وم ــورِ  النّس ــلَ  مث

وجيبَها..

ــها  أنفاسِ ــن  م ــكَ  منحتْ

أشجانَها

ها، ولهيبَها.. آهاتِها، احالمَ

ــاً  آثم ــالً  طف ــكَ  تْ ورعَ
ومشاكساً

ــونُ  تك إذْ  ــالً  كه ــكَ  ورأتْ

رقيبَها..

ــي  ف ــا  أبقيتَه ــةٍ  ليل ــم  ك

حسرةٍ

ــكَ  أرتْ ــد  وق ــورُ  تف ــاً  قلق

عجيبَها..

ــي  ــكَ الليال ــى تل ــرتْ ال نظ
حسرةً

واصطفتْكَ  ــمَ  عوال هجرتْ 

قريبَها..

ــن كلّ خافقةٍ  ها، م يا صومَ

لها

و  ــا  رماله ــدتْكَ  وتوسّ

صليبَها..

ــجناً  كمْ قلتَها وتقولُها ش

لها

ــا  ظنينَه ــتَ  كن ــتَ  أن أو 

ورهيبَها..

ــونَ لكِ  ــكِ ولنْ أص ال أرتضي

الهوى

ــتَ  وكن ــاً  موج ــا  تَه وتركْ

سليبَها..

؟ كمْ  ؟ كمْ أبكيتَ ــتَ كمْ قل

؟ وكمْ عانتْ

ــكَ  الي ــتْ  زفّ ــا  غيرُه ــو  ل

غريبَها..

ــاتِ  احلارق ــوبَ  ص ــكَ  تْ ورَمَ
ليالياً

ــتَ  وآرتضي ــراً  بح ــتَ  وأنس

غروبَها..

ــرةَ  جم ــكَ  حملتْ ــا  لكنّه

عاشقٍ

ــمالَها  ش ــتَ  وكن ــرَتْ  صبَ

وجنوبَها..
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الشاعر واالعالمي وليد حسني



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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8حوار
املتحدث باسم رئيس الوزراء أمحد مال طالل يؤكد يف حوار موسع لـ « شبكة رووداو» :

العراق لـم يطلب قرضاً من الدول االوربية الثالث التي زارها الكاظمي بل يريد انفتاحاً اقتصادياً

 الحديث عن وجود قائمة أو نية لدى الكاظمي يف خوض االنتخابات ، واحلكومة ملتزمة بالقانون الذي يمنع اجراء التطبيع
ــوزراء العراقي  ــس ال ــع رئي * يتطل
ــي جولته  ــى الكاظمي ف مصطف
ــركات  ــذب الش ــى ج ــة، إل األوروبي
ــة وتعزيز القدرة على تنفيذ  الغربي
ــتثمار  ــة البيضاء، إال أن االس الورق
ــترط توفر  ــل يش ــي باملقاب األجنب
ــة إلى  ــتقرار باإلضاف ــن واالس األم
ــب  ــة ال ترح ــاك دول  معين أن هن
ــة،  األوروبي ــراكة  الش ــذه  ــل ه مبث
ــتتمكن احلكومة في ظل  فهل س
ــن  ــدة م ــة واملعق ــروف الراهن الظ
توفير االستقرار واستقطاب الدول 

الغربية لالستثمار في العراق؟
ــاءات هامة خاصةً في  - أجرينا لق
الفرنسية  ــركات  الش فرنسا، مع 
ــتثمار في تنفيذ  الراغبة في االس
ــراق، حيث  ــاريع كبرى في الع مش
للدخول  ــديداً  ــاً ش ــدت حماس أب
للسوق العراقية ولم يكن العامل 
ــن األولويات لهذه  ــي من ضم األمن
ــى من  ــركات بل كانت تخش الش
واطلعت  والبيروقراطية،  ــاد  الفس
ــراً على خطوات احلكومة في  مؤخ
ــاد،  وحتمست لهذه  محاربة الفس
ــجعتها وجاء اجلانب  اخلطوات وش
ــة الثالثة وأيضاً  األمني في األولوي
ــاؤها أعربوا  ــركات ورؤس هذه الش
ــة  ــود احلكوم ــم جله ــن تثمينه ع
ــن حول  ــرض األم ــي ف ــة ف العراقي
ــتثمر في  ــل أن تس ــاريع املؤم املش
ــت ذات طابع  ــارة كان ــراق، الزي الع
ــي جاء  اقتصادي واجلانب السياس
في األولوية الثانية، والعراق حريص 
على االنفتاح السياسي على هذه 
الدول وحريص على تقليل تداعيات 
الصراع األميركي – اإليراني، لذلك 
ــي هو من أجل  ــذا املنفذ األوروب فه
االنفتاح االقتصادي، وكل الرؤساء 
والزعماء الذين مت اللقاء بهم أكدوا 
دعم العراق واحلكومة العراقية في 
ــدوا أهمية قصوى  ــات وأب االنتخاب
وكبرى لهذا املنعطف الذي سيمر 
به العراق، وهو االنتخابات املبكرة 
ــات  ــن مقترح ــر م ــوا الكثي وقدم
الدعم الفني والتقني حيث التقى 
الكاظمي مجموعة من الشركات 
اخملتصة في الدعم الفني والتقني 
ــى عدم  ــة عل ــن احلكوم ــاً م حرص
تكرار األخطاء الفنية وااللكترونية 

وتأمني االنتخابات.
* احلكومة أعلنت اجراء االنتخابات 
ــهر حزيران هل املدة كافية  في ش
ــا  وقته ــي  ف ــات  االنتخاب ــراء  الج

احملدد؟
ــرة الالزمة  ــددت احلكومة الفت - ح
لها لتحقيق مناخ سياسي وأمني 
ــرة املمتدة حتى  ــي وهذه الفت ومال
ــة  ــراه احلكوم ــادم ت ــران الق ٦ حزي
ــى إيفاء  ــا قادرة عل ــباً، وإنه مناس
ــراء االنتخابات وفق  التزاماتها إلج
ــا، ويبقى  ــة خالله ــر الدولي املعايي
ــواب امللحق  ــل مجلس الن أن يكم
لقانون االنتخابات اخلاص، وإكمال 
ــة لتتفرغ  ــة االحتادي قانون احملكم
لالنتخابات من  ــا  العلي املفوضية 
ــر  ــد الدوائ ــا، لتحدي ــام جدوله إمت
ــة  احملكم ــال  واكم ــة،  االنتخابي

االحتادية القانون.
- هل الوقت كافي أم سيتم تأجيل 
ــرح قيادات  ــا تص ــات كم االنتخاب
ــي تتحدث  ــية الت الكتل السياس

عن التأجيل لشهر تشرين األول؟
ــن جاهزية احلكومة  ــا احتدث ع - أن
إلجراء االنتخابات في الوقت الذي 
كافٍ  ــت  والوق ــة  احلكوم ــه  حددت
للحكومة لإليفاء التزاماتها خالل 
املوعد أما ما تبقى فهو ليس ضمن 

عمل احلكومة.
ــن الدول  ــت الدول أي م ــل وافق * ه

ــم بزيارتها على  ــالث التي قمت الث
منح قروض للعراق؟

- لم نطلب قروضاً من الدول، كانت 
االقتصادي  ــاح  االنفت الزيارة  هدف 
وتذليل املعوقات التي تخشى منها 
ــس  الهواج ــني  وتطم ــركات،  الش
ــاء الشركات  التي متر في ذهن رؤس
ــى مجموعة كبيرة  واطالعهم عل
ــاريع التي تنوي احلكومة  من املش
ــا، هذا  ــن أجل تنفيذه ــد م التعاق
ــاك  ــارة، وهن ــن الزي ــدف م كان اله
قانون العجز املالي،  إن وافق عليه 
ــيتمكن العراق  مجلس النواب س
من عبور األزمة االقتصادية احلالية 
على األقل حلني إقرار موزانة٢٠٢١ .

ــك الدول  ــدت أي من تل ــل تعه * ه
ــادة إعمار املدن  ــاعدة في إع باملس

التي تدمرت في حرب داعش؟
ــن  ــر م ــام كبي ــاك اهتم - كان هن
فرنسا خاصةً إلعادة إعمار نينوى، 
ــرة  كبي ــح  من ــاك  وهن ــنجار،  وس

ستقدمها فرنسا.
ــي عن قائمة  * هناك حديث إعالم
ــي االنتخابات املقبلة  للكاظمي ف

ما مدى صحته؟
ــة عمرها ومهمتها  - هذه احلكوم
ــان باالنتخابات،  ــددان، وينتهي مح
ــن وجود قائمة أو نية  وأي حديث ع
ــتحق  في خوض االنتخابات، ال يس
ــيس  الرد الكاظمي فضالً عن تأس
ــي ألي حكومة قد  ــادي وأمن اقتص

يختارها البرملان.
ــع  تطبي ــول  ح ــث  حدي ــاك  هن  *
العالقات العراقية االسرائيلية، ما 

مدى صحته؟
ــة بالقانون الذي  - احلكومة ملتزم

مينع اجراء التطبيع.
ــيزور الكاظمي تركيا وما  * متى س
هي امللفات التي سيتم مناقشتها 

مع اجلانب التركي؟
ــمية  ــلم الكاظمي دعوة رس - تس
ــاك موعد  ــا وليس هن ــارة تركي لزي
ــى اآلن،  ــارة حت ــذه الزي ــدد له مح
ــي  ــة ف ــارة ومهم ــة ج ــا دول تركي
ــا بعالقات  ــة، نتمتع معه املنطق
جتارية تصل لـ١٧ مليار دوالر، هناك 
ــبب وجود  ــية بس بعض احلساس
الكوردستاني ضمن  العمال  حزب 
ــن أهم  ــذا م ــة وه ــدود العراقي احل
ــتها  ــتتم مناقش امللفات التي س
ــتتم  س ــي  الت ــائل  الرس ــم  وأه
ــب أن حتل  ــتها هي أنه يج مناقش
ــي العراق،  أراض ــاكلها خارج  مش
ــا إلى التدخل في  وأن ال تلجأ تركي
ــؤون العراقية، وتدخل قواتها  الش
ــا  ــتخدم طائراته ــة وتس للمنطق
ــبب في سقوط ضحايا  التي تتس
ــني فضالً عن  ــن املدنيني العراقي م
ــادل  والتب ــة،  االقتصادي ــات  امللف
ــرة في  ــا دولة مؤث ــاري، تركي التج

املنطقة.
ــل  ــني أربي ــات ب ــن العالق ــاذا ع * م
وبغداد واتفاق ٣٢٠ مليون دينار، هل 
ــال الـ٥٠ ٪ من واردات املعابر  مت إرس

احلدودية؟ 
- ال احبذ أن أسميها العالقات بني 
أربيل وبغداد، نحن في بلد واحد في 
ــتان  دولة فيدرالية وإقليم كوردس
كيان دستوري ضمن دولة احتادية إال 
ــتورياً  أن هناك تعامل مختلف دس
ــات  ــداد باحملافظ ــات بغ ــن عالق ع
ــوء  ــكاليات هي س ــرى، االش األخ
ــتور  ــير لبعض فقرات الدس تفس
مثل النفط واحلدود بعض املناطق 
ــن خالل  ــه م ــذا كل ــرات، وه والتوت
ــاد  ــيتم إبع ــتوري س ــوار الدس احل
ــاكل الداخلية بني  العراق عن املش

بغداد وأربيل.
ــني  مراقب ــداد  بغ ــلت  أرس ــل  ه  *

ــم  إقلي ــي  ف ــة  للمعابراحلدودي
وارداتها مقابل  كردستان الستالم 

تسليم الـ٣٢٠ مليار؟
ــني  ب ــر  األخي ــاق  االتف ــب  حس  -
الطرفني هناك نقاط متبادلة، بني 
احلكومة العراقية وحكومة إقليم 
العراقية  ــة  واحلكوم ــتان،  كوردس
ــم  إقلي إزاء  ــا  بالتزاماته ــت  أوف
ــال  إرس ــوص  وبخص ــتان،  كردس
ــي  وموظف ــة  املالي وزارة  ــي  موظف
ــق والكمارك هذا التزام  من  التدقي
ــتان  ــة إقليم كوردس ــل حكوم قب
ــب أن تفي  ــب أن تلتزم به ويج يج
كوردستان بتسليم واردات النفط 
ــب  والـ٥٠ ٪ من واردات املعابر حس

االتفاق.
* ما الضمان أن توفي بغداد بإرسال 
ــتان في  ــب الى إقليم كردس الروات

االشهر املقبلة؟
ــدم التفريق  ــرص بغداد على ع - حت
أي  ــني  ب ــب  الروات ــليم  تس ــي  ف
ــن تفرق بني أي  محافظة وأخرى ول
ــاً أو عربياً  ــواء كان كردي موظف س
وعلى حكومة إقليم كردستان، أن 
تفي بالتزامها ألن االخالل بأي بند 
أو آخر قد يتسبب بتأخير الرواتب 

ــني  ــوار ب ــالل احل ــن خ وم
ــنصل  س احلكومتني 
الى تفاهم فيما من 
شأنه عدم تعريض 
ــر  لتأخ ــني  املوظف
ــرط  ــم  ش رواتبه
احلكومة  ــزام  الت
ــزام  الت ــو  ه
اقليم  ــة  حكوم

كردستان.
ــة  مالي ــتحقات  مس ــاك  هن  *
ــتان،  ــي إقليم كردس ــني ف للفالح

متى سيتم تسليمها؟ 
ــم مثل  ــتان مثله ــو كردس - فالح
ــادي،  ــراق االحت ــي الع ــة فالح كاف
ــليم  تس ــي  ف ــر  تأخي ــاك  وهن
ــتحقات الفالحني في العراق  مس
ــيتم  ــة وس املالي ــة  األزم ــبب  بس
ــتحقاتهم في حني  ــليم مس تس
ــني العراقيني في  ــليم الفالح تس

املناطق األخرى.
ــن  م ــتفادة  االس ــن  ميك ــل  ه  *
ــي تقرير  ــتراتيجية احلكومة ف س
ــل  ه ــة  القادم ــوام  األع ــة  موازن
سيكون إقليم كوردستان مشموالً 
ــتراتيجية أم  ــتفادة من الس باالس

اتفاق  ــي هناك  سياس

منتظر؟
ــراً الورقة  ــة مؤخ ــرت احلكوم - أق
ــا  ــرف عليه ــي يش ــاء، والت البيض
وفريق خاص  ــون،  اقتصادي ــراء  خب
ــة وزير املالية واستشاريني،  برئاس
ومت وضع خطة إلعادة بناء االقتصاد 
العراقي ومتتد الستراتيجية خلمس 
ــات  احلكوم ــتتمكن  س ــنوات  س
ــتفادة منها واالتفاق  القادمة االس
ــني إقليم  ــذي حصل ب ــي ال املرحل
ــة،  االحتادي ــة  واحلكوم ــتان  كردس
ــاء اتفاق بني  ــاً لبن قد يكون أساس
احلكومة االحتادية وحكومة اقليم 

كوردستان.
ــة اقليم  ــض حص ــاذا مت تخفي * مل
كردستان في املوازنة العراقية من 

١٧٪ إلى ١٢٫٩٩٪؟
ــتان،  ــة إقليم كردس - كانت حص
قد أقرت حسب التعداد السكاني 
ــتخدام  اس ــم  يت واآلن  ــابق،  الس
ــب التعداد  ــبة  ٪١٢٫٩٩ بحس نس
ــي، مثلما يتم في  ــكاني احلال الس
ــبة عادلة  ــره، وهي نس العراق بأس
ــن وضعها وكما يراها  كما يراها م
ــاً، وموازنة  ــني أيض ــب العراقي اغل
ــة  ــني من املناقش ٢٠٢١ قاب قوس
واالتفاق  ــواب  الن في مجلس 
املبدئي لتوفير ٣٢ مليار 
ــاً  أساس ــون  يك ــد  ق
ــرط  ش  ٢٠٢١ ملوازنة 
ــم  إقلي ــزام  الت
ــتان بالبنود  كوردس

املتفق عليها.
ــتتمكن  س ــل  ه  *
ــن دفع  ــة م احلكوم

ــال لم يوافق النواب  الرواتب في ح
على قانون تغطية العجز املالي؟

ــة تعمل وفق القانون، وال  - احلكوم
ــرف أي دينار  ــة ص ــن للحكوم ميك
ــراض الداخلي  ــون، االقت القان دون 
ــلبياً في عنق  ــاً س ــد يكون حدث ق
ــة لكن احلكومة  احلكومة العراقي
ــار آخر لدفع  ــن متلك أي خي لم تك
ــة  املالي ــة  األزم ــبب  بس ــب  الروات

وتفشي كورونا.
ــت توزع  ــة كان ــة املركزي * احلكوم
ــهر  الش ــف  منتص ــي  ف ــب  الروات
لكنها تأخرت هذا الشهر والشهر 
ــر الجتاه  ــذا مؤش ــل ه ــابق، ه الس

األمور نحو األسوأ؟
- هذا يتوقف على الغطاء القانوني 
ــة العجر املالي  وإقرار قانون تغطي

من مجلس النواب.
ــل لتتمكن احلكومة من  * ما البدي

دفع الرواتب؟
ــالح  ــتطيع إص ــة ال تس - احلكوم
ــة وحدها  ــنوات ماضي ــاء س أخط
خالل أشهر، احلكومة ال تستطيع 
ــعر النفط، احلكومة  التحكم بس
ــة  ــم بجائح ــتطيع التحك ال تس
عاملية، وتأثيرها على سوق النفط، 
أنها تعمل في املمكن واملمكن هو 

اللجوء لالقتراض فقط.
* هناك أزمة اقتصادية ومخاوف من 
ــالة  االنهيار االقتصادي ما هي رس
احلكومة هل هي رسالة تطمني أم 

حتذير من أزمة أخطر؟
ــي تهدف  ــذه اجلولة الت ــاءت ه - ج
ــع  م ــر  كبي ــادي  اقتص ــاح  النفت
ــا  ــا وأملاني ــل فرنس ــرى مث دول كب

ــاع  ــجيع القط ــا،  لتش وبريطاني
ــرص العمل في  ــر ف ــاص وتوفي اخل
القطاع اخلاص وتخفيف الضغط 
ــة واملوازنة،  ــة العام على الوظيف
كل هذا تضمنتها الورقة البيضاء، 
أثقلت كاهل  السابقة  احلكومات 
ــة بالتوظيفات احلكومية  احلكوم
ــن  ــة م ــذه اللحظ ــي ه دون أن تع
ــعر النفط، واإلصالح  انخفاض س
ــاد على  ــدم االعتم ــو ع ــد ه اجلدي

النفط وحده.
* هل ستتمكن الورقة البيضاء من 
ــاكل املتراكمة  حل كل تلك املش

في العراق؟
ــت تهدف  ــة البيضاء ليس - الورق
ــنوات  ــب وحتتاج لس ــع الروات لدف
ــز الذي  ــد العج ــن التطبيق لس م
ــنوات من الفساد،  ــببت به س تس
ــم تقم به أي  احلكومة قامت مبا ل
ــي مكافحة  ــابقة ف ــة س حكوم
ــاد، وبذلت جهوداً كبرى في  الفس
مكافحة الفساد كانت في محل 
ــة الذين  ــدول األوروبي ــني من ال تثم
ملسوا جدية في إصدار أوامر القبض 
التي صدرت بحق املسؤولني الذين 

مايزالون قيد التحقيق.
* في ظل عراق مثقل باألزمات هناك 
مشكلة حقيقية تواجه احلكومة 
تتمثل في السالح املنفلت، عدا عن 
ــي حدثت في الفترة  االغتياالت الت
ــات الصاروخية،  املاضية، والهجم
ــف أربيل أو  ــواء ما يتعلق بقص س
ــات الصاروخية في بغداد،  الهجم
ــا إلى أين وصلت  هل ميكن إطالعن
ــات احلكومية وأن بعض  التحقيق
ــريبات اإلعالمية أشارت إلى  التس

اعتقال خاليا الكاتيوشا؟
- احلكومة دأبت منذ أن نالت الثقة 
ــوات األمنية،  ــادة بنية الق على إع
وحصل الكثير من التغييرات على 
ــتوى القيادات العليا، وعملنا  مس
على إعادة هيبة تلك القوات والتي 
ــى األطراف  ــيكون لها هيبة عل س
ــر البالد  ــص خي ــي متت ــة الت املعين
طوال ١٧ سنة وال تريد احلكومة جر 
ــى التفكك ويقوم العمل  الدولة ال
بحكمة حتى ال يتم جر البالد الى 
ــذ وهناك إجراءات مهمة  ما ال يحب

قامت بها احلكومة.
ــفارة  ــاك قرار بإغالق الس * هل هن

األميركية في العراق؟
- لم تبلغنا أميركا رسمياً برغبتها 
في إغالق السفارة، لكن كان لديها 
نية في ذلك، والعراق قام باتصاالت 
ــر الذي كان من  عديدة لتدارك األم
شأنه أن يتسبب بعزلة دبلوماسية 
ــدة بعد  ــات املتح ــراق، والوالي للع
ــة احلكومة في  ــن جدي ــا رأته م م
ــي  ف ــا  اتخذته ــي  الت ــراءات  االج
ــات الدولية، جعلها  حماية البعث

تتراجع عن نيتها.
ــوات األمنية في  ــلت الق *ملاذا فش
ــزب الدميقراطي  ــر احل ــة مق حماي
ــن  م ــداد  بغ ــي  ف ــتاني  الكردس
ــت  وصل ــن  وأي ــن،  املتظاهري

التحقيقات؟.
ــع اإلجرامية حتاول  ــك اجملامي - تل
ــرار مثل هذه االعمال من أجل  تك
إرسال رسالة مفادها أن احلكومة 
أن  ــرة  ــة مص ــة واحلكوم ضعيف
تسلم هؤالء الى العدالة حيث مت 
القاء القبض على ٢٠ متورطاً وال 

يزال التحقيق مستمراً معهم.
ــرق علم  ــرون الى ح ــف تنظ * كي
كردستان من قبل من يقال إنهم 
من أنصار احلشد الشعبي وكانوا 

يحملون صوراً لرموزه؟
- إقليم كردستان كيان دستوري، 
ــاً هيئة  ــعبي أيض ــد الش واحلش

ــك  ــط تل ــب رب ــتورية وال يج دس
ــم قد  ــة به ــات االجرامي التصرف
يكون هناك من عبروا عن تأييدهم 
ــد  ــم احلش ــتغلني اس ــا مس له
ــعبي إال أنه من اخلطأ أن يتم  الش
ــد هذه  ــم باحلش ــط تصرفاته رب
ــمعة  إجرامية تضر بس األعمال 
العراق قد يكون هناك مجموعات 
تدعي انتماءها للحشد إال أنهم 
يعبرون بطريقة سلبية وإجرامية 
ــائل  رس ــا  ــن خالله م ــلون  يرس
ــن خاللها  ــاول م ــة قد يح معين
ــة إال أن  ــار احلكومة ضعيف إظه
احلكومة قوية وقادرة على حماية 
املقرات واملواطنني وإرسال رسالة 
للمواطنني أن احلكومة لن تتوانى 

عن حماية الدولة.
ــة  ــذ اتفاقي ــيتم تنفي ــى س * مت
ــني احلكومة  ب ــة  املبرم ــنجار  س
ــم  إقلي ــة  وحكوم ــة  العراقي

كردستان؟
ــة  اقتصادي ــدة  عق ــنجار  س  -
ــة  مهم ــة  وجغرافي ــية  وسياس
ــة تاريخية إلى  تعرضت في حلظ
ــد  ــش لتعق ــر داع ــول عناص دخ
ــو معقد  ــن ما ه ــع أكثر م الوض
ــون أصيل من  ــرض مك ــث تع حي
مكونات الشعب لإلبادة في تلك 
ــاء الوقت بعد  املنطقة، لذلك ج
ثالث سنوات أو اكثر إلعادة األمور 
ــى طبيعتها وإخراج اجملموعات  إل
ــنجار  ــة واعادة إعمار س الدخيل
ــيج اجملتمعي  وإعادة اعمار النس
والميكن أن يتم ذلك بدون التعاون 
مع حكومة إقليم كردستان هذا 
ــرض تنظيم األمور  االتفاق هو بغ

في سنجار.
* اجملموعات املتواجدة في سنجار 
ــى  ــمركة إل ــودة الببيش ــد ع ض
ــاك مخاوف من  ــة هل هن املنطق

نشوب مواجهات في سنجار؟
ــة مواجهات  ــن يكون هناك أي - ل
وأهالي سنجار هم من سيقومون 
بحماية مناطقهم حيث سيتم 
ـــ ٢٥٠٠  ــوات األمنية ب ــز الق تعزي
ــنجار وهي خطوة  ــن أهالي س م
حكيمة توصلت اليها احلكومة 
بالتنسيق مع اقليم كوردستان.

* هل يحتاج العراق الى مساعدة 
ــذا االتفاق موضع  دولية لوضع ه

التنفيذ؟
ــوات  ــض اخلط ــذ بع ــدأ تنفي -  ب
واحلوارات التي جرت بني حكومتي 
ــتان كانت  ــراق واقليم كردس الع
ــداً وتوصلت الى خلق  عميقة ج

االستقرار في املنطقة.
* هل هناك اي حديث عن تأسيس 

إقليم للسنة؟
ــي احلق في هذا  ــتور يعط - الدس
ــد أن األجواء  ــة جت ــن احلكوم لك
ــر  غي ــد  البل ــي  ف ــية  السياس
مناسبة حالياً وأي خطوة مماثلة 
ــراق لظروف  ــر الع ــد جت ــاً ق حالي
ــس  ــراض لي ــذة، االعت ــر محب غي
ــتوري بل على  ــدأ الدس على املب
ــرف احلالي للبالد  ــت والظ التوقي

واملنطقة
ــة  بحماي ــتبدأون  س ــى  مت  *

اإلعالميني العراقيني؟
ــؤولة عن حماية  - احلكومة مس
ــة اإلعالم  ــة املواطنني وحري كاف
ــي  ف ــخ  راس ــي  أساس ــيء  ش
ــى  ــة عل ــي حريص ــة وه احلكوم
منحهم حرية التعبير وسهولة 
املعلومة، واطمئن  احلصول على 
ــني على حرص  ــالء اإلعالمي الزم
ــر احلماية  ــى توفي ــة عل احلكوم
ــهيل  وتس ــني  الصحفي ــع  جلمي

حصولهم على املعلومة.

وكاالت / البينة الجديدة

اجرت شبكة رووداو االعالمية من خالل برنامج حدث اليوم حواراً موسعاً مع املتحدث باسم 
رئيس الوزراء احمد مال طالل ونظراً الهمية ماورد في احلوار من محاور تعيد « البينة اجلديدة» 

نشره لتنوير الرأي العام.
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أمريكا تراجعت عن نيتها إغالق سفارهتا يف بغداد

احلكومة جاهزة الجراء االنتخابات يف وقتها املحدد والوقت كاف لاليفاء بالتزاماهتا

مال طالل خالل املؤمتر الصحفي 

الكاظمي
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ــأة  ــك الرجل جنوبي النش ــت اقرأ قصة ذل ــا كن عندم
ــل ان احلزن يصيبني لهذه الدرجة وقعت  لم اكن اتخي
ــة التي كانت متجهة صوبه و  في قلبي تلك الرصاص
ــذي وقع عليه بأنّه مازال رطباً  رحت افكر في الطني ال
ــكت عن حق  وان جراحاته لم تلتئم بعد، حني لم يس
ــه يرفض  ــن حنجرته الن ــى تفجر م ــع االلم حت وتداف
ــخاص  ــام االقطاع الذي يخول اش ــم يرفض نظ الظل
ــذه االرض لهم وان من  ــهم ان ه ما يتفويض من انفس
ــبه بنظام  ــم نظام اش ــا حتت رحمته ــون عليه يعمل
العبودية وقريب منه باملعنى انه ( صويحب) عرف بهذا 
ــب) بعد ان  ــمه احلقيقي (صاح ــم الذي كان اس االس
اغتالته تلك االيدي ورمت بجثته الى جانب بيته وكتب 
ــبه اليوم  ــل على يد مجهول ما أش ت ــي احملضر انه قُ ف
ــالح الصامت  ــن يريدون بالس ــس حني يقتلون م باالم
ــه الى اقرب مكان تصل اليه اقدامهم  ثم يرمون بجثت
القذرة تشابهت افعالهم انهم يخشون ان تكون لك 
كلمة وان يتجمهر حولك الناس انّهم يخشونك فعالً 
ــم وان منضي حياتنا  ــدون ان تكون اليد العليا له .. يري
ــمون خطط  ــاروه هم ويرس ــن يخت ــني ويقودنا م تابع
ــوا (صويحب) النه  ــام انهم اغتال ــتقبلية اللف ع مس
ــم يخاف الطغاة من يعرف حقه  رجل عرف حقه ! وك
ــة لم تصمت  ــداً ترك كلمات مدوّي ــه لم ميتْ  اب ! لكنّ
ــون تلك الروح ، نحن اكثر من  الى االن وولد الفٌ يحمل
نُحب ارضنا ال ينافسنا في ذلك اي احد نحبها برملها 
ــطيها  ــا وعطاءها بنخلها وش ــا ،بجفافه وصحراءه
واهوارها وجبالها ونواعيرها وفراشاتها ونحمل طيب 
ــواء عندما يقتلوا بذرة  ــرى اجدادنا بها ونغص باله ذك
ــا الننا روح واحدة كل غيمة مرت ارادت ان تطفىء  منه
شمسها انطفئت هي وبقيت شمسنا و( گاعنا) وكل 
ما هو لنا فاحلق البد ان يعود ألهلهِ يوماً وكم ماتوا هم 

وكم عشت يا (صويحب) .
ــى االن عندما كتب  ــواب حياً ال ــوت مظفر الن كأن ص

عنك هذه القصيدة : 
ال تفرح بدمنه ال يالگطاعي 

صويحب من ميوت املنجل يداعي.

قبل فترة أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، عن توقف ١٨١٦٧ 
ــروعاً صناعياً عن العمل،  بينما يعمل ١٤٠ معمالً  مش
في الشركات من إجمالي ٢٢٧. ويبرز هنا السؤال التالي  
ــركات اخلاسرة  ــكلة الش ماهي االجراءات ملعاجلة مش
ــم للخطوط  ــادة الهيكلة وتقيي ــى يتم إع ــا.  ومت منه
ــاز باجلدوى  ــك التي متت ــر تل ــودة وتطوي ــة املوج اإلنتاجي
االقتصادية ؟ ، باالضافة الى معاجلة مشكلة التضخم 
ــب فهمنا املتواضع انه يتم من  باملالكات ونعتقد بحس
ــا هو معلوم أن  ــل مركز تنمية األعمال.وكم خالل تفعي
ــقوف الزمنية ترتبط بتوقيتات تنفيذ استراتيجية  الس
ــن  ــة ٢٠٣٠، إذ إن م ــدة لغاي ــي املعتم ــاع الصناع القط
اخملطط في نهاية املدة حتول أغلب الشركات العامة إلى 
ــتراتيجية التي  ــاع اخلاص ما عدا الصناعات االس القط
ــباب توقف  ــتبقى مرتبطة بالدولة.ان احلديث عن أس س
ــرض أغلب  ــراه مختصون هو تع ــب ماي املصانع، بحس
ــبب دخول  ــرر والتدمير بس ــع إلى الض ــل واملصان املعام
عصابات داعش اإلرهابية ، والعمليات العسكرية التي 
ــذه العصابات. ــي احتلتها ه ــرت لتحرير املناطق الت ج
واملطلوب االن من وزارة الصناعة واملعادن ان تعد اخلطط 
ــة والهادفة لتأهيل املعامل واملصانع  والبرامج املدروس
ــركات التابعة لها واملنتشرة في عموم احملافظات  والش
ــة  ــر العملي ــي وتطوي ــاج احملل ــع اإلنت ــني وتنوي لتحس
اإلنتاجية.وعلى وزارة الصناعة واملعادن ان تباشر بتنفيذ 
ــنوات القادمة و حتقيق  ــاور البرنامج احلكومي للس مح
أنشطة وإجنازات مختلفة و احلصول على قرارات داعمة 
ــرار البيع باآلجل  ــجعة للصناعة الوطنية هما ق ومش
ــلع والبضائع املوردة إلى شركات الوزارة من  وإعفاء الس
ــوم الكمركية».فرحنا كثيرا عندما بدء التشغيل  الرس
التجريبي لشركة البتروكيمياويات وتشغيل اخلط األول 
في الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية بطاقة 
انتاجية (٢٨٨٠٠) طن سنوياً واستمرار التأهيل لتشغيل 
ــرة بتنفيذ األسس  اخلط الثاني خالل هذا العام واملباش
ــط الصلب في  ــة وإزالة املعدات القدمية خل ــط الدرفل خل
الشركة العامة للحديد والصلب، وكذلك إكمال بناية 
املضادات احليوية وتشغيل خط انتاج الفياالت الطبية 
وإكمال تنفيذ عقود البنى التحتية واحملطة الكهربائية 
للمدينة الصناعية في ذي قار وعقد احملطة الكهربائية 
ــوت والكات باك  ــر مادتي البرامي ك ــي البصرة».وتصدي ف
ــة وافتتاح  ــات التعديني ــركة العامة للصناع ــي الش ف
خطوط إنتاج الطائرات املسيرة االستطالعية والعربات 
ــركة الصناعات احلربية العامة  املدرعة القتالية في ش
ــات توليد  ــغيل منظوم ــاريع لنصب وتش ــذ مش وتنفي
ــية  ــتخدام الطاقة الشمس ــة الكهربائية باس الطاق
ــى منظومة تعبئة  ــركة الزوراء العامة، إضافة إل في ش
وتكييس ومنظومة خياطة اوتوماتيكية ملعمل الشب 
في الشركة العامة لكبريت املشراق، و قيام شركة ابن 
ماجد العامة بتجهيز وتشغيل محطات عائمة عمالقة 
ــار». ــاه ناظم نهر العش ــوب مي ــني لرفع منس ــدد اثن ع

ــركات واملصانع العراقية  ودعوة موجهة الى جميع الش
ــس نتاجاتهم  ــل اإليجابي لعك ــة الى التفاع احلكومي

وأعمالهم ومشاريعهم الصناعية .

محمد الفوادي
تظاهر عدد كبير من اسرى حرب اخلليج الثانية عام ١٩٩١ 
ــام ( جمعية احملاربني) بتفعل االمر الديواني ١٠٧ الفقرة  ام
ــة ـ  الكويتية)  لنيل  ــرب  (  العراقي ــرى ح ١٢ اخلاصة بأس
ــذ ثالثة عقود وقد عانوا  ــلوبة واملغيبة  من حقو قهم املس
كثيرأ طوالهذه السنوات التي اعقبت احلرب الى يومنا هذا 
ــتور  ــرعية والتي كفلها الدس ــة القانونية والش للمطالب
ــة بتاريخ  ١٠/  ــف املوقع ــب اتفاقية جني ــي وحس العراق
ــرى   ــون االول / ١٩٤٨ ، املادة ١٩ الي تتضمن حقوق االس كان
لالسرى واملفقودين والشهداء بتقاعد والرعاية  الصحية 
ــذه االتفاقية ٠  ــم تطبق ه ــكن، لالن ل ــة والس والتعليمي
ــتحقيها مت  ــر مس ــرى الى غي ــرت قضية االس ــث جي حي
ــاء ،علمأ ان  ــى الجيئ رفح ــا واعطيت ال ــاف عليه االلتف
ــرى من  ــا بكتاب تأيداالس ــر العراقي زودن ــب االحم الصلي
جنيف، وبعد املطالبات واملراجعات واملعاناة الكبرة وجهد 
ــرات كبيرة امام مكتب دولة رئيس  جهيد وخروجنا مبظاه
الوزراء السابق مت شمولنا باالمر الديواني ( ١٠٧) الصادر من 
ــابق ( عادل عبد املهدي)وبالفقرة  مكتب رئيس الوزراء الس
ــالت اخلاصة  بحقو قهم،  ــمح بترويج معام (١٥) التي تس
ــر لم يصدر بذلك ورغم املرا جعات الكثيرة لك  اال ان اي ام

الدوائر ذات العالقة.

ــول عنها  ــةَ زراعةً كي نق ــرَ الزراع لم ن
ــب .بلدٌ  ــة نفط ال ينض ــول الزراع او نق
ــالد الرافدين او  ــمى ب كالعراقٍ كان يس
ــارة إلى نهري دجلة  ما بني النهرين إش
ــالل االراضي  ــران خ ــن مي ــرات الذي والف
ــا في  ــمال ليلتقي ــن الش ــة م العراقي
ــوردا مائيا قل  ــراق ليكونا م جنوب الع
نظيره فيُطلق عليه بذلك ارض السواد 
ارضه.العراق  ــة  الزراعة وخلصوب لكثرة 
ــذي كان االول عامليا في إنتاج التمور  ال
ــدر  ــذي كان يص ال ــراق  ــة والع املتنوع
احلنطة املتميزة لبريطانيا وبعض الدول 
ــل لزراعة كافة  ــا انه مؤه االوربية.كم
أنواع احملاصيل األساسية، وكونه بهذه 
املواصفات مهد السبل وعبّد الطرق هيأ 
ــه ليكون بوتقة لالنتاج فالزراعة  نفس
ــة كبيرة  ــروة حيواني ــه ث ــت علي فرض
ــمكية  ــة للثروة الس ــزة باإلضاف متمي
ــوردا جيدا  ــن العراق م ــي جعلت م والت
لها عربيا واقليما وهذه الثروات أُحلقت 
بها صناعتها فبلدٌ زراعي اقام مصانع 
ــر الزيوت  ــة مثل تكري ــص بالزراع تخت
وإنتاج الرز والتمور السكر ومشتقاتها 
ــه  ــراق في ــدٌ كالع ــخ ، وبل والعصائر…ال
ثروات حيوانية عمد الى انشاء مصانع 

ــن أغذية  ــب احليواني م ــص باجلان تخت
ــة والبان وغيرها. معلبة وزيوت حيواني

ــورد جيد إلى  ــراق حتول من م ــوم الع الي
ــه حتتضر  ــة في ــم الزراع ــتورد نه مس
بكل جوانبها فاضحى العراق يستورد 
ــتقاتها  ــط األغذية الزراعية ومش ابس
ــن دول ال تقاس وال تقارن  ــتوردها م ويس
ــخ واإلمكانات  بالعراق من حيث التأري
ــذي كان يصدر  ــة، فالعراق ال الطبيعي
ــى اليوم  ــزة أمس ــه املتمي ــرز بأنواع ال
يلتضي باالستييراد من كثير من الدول 
ــتوردهما  ــعير يس ــى احلنطة والش حت

ــت  ــراق وبأثمان باهضة فقد مورس الع
ــعواء وخطة  ــة ش ــد العراق سياس ض
إقتصادية محكمة فأمسكت اقتصاد 
ــفت  ــد أن كش ــا بع ــراق بكالليبه الع
ــال  التدهورط ــذا  ه ــة.ان  اخليان ــاب  أني
ــي فبني فترة واخرى يتم  اجلانب احليوان
ــة العراقية  ــتهداف الثروة احليواني اس
ــتهداف الدجاج مبسميات عدة  مرة اس
ــتهدف  ــل االنفلونزا ومرة اخرى تس مث
ــا ومرة  ــة وغيره ــى نزيفي ــار بحم االبق
ــل على  ــماك (واحلب ــوق االس ــرى نف اخ
ان  ــة  العراقي ــة  باحلكوم ــري  اجلرار).ح

ــتحصال حصص  ــة باس ــم الزراع تدع
ــم يحصل العراق  العراق املائية التي ل
ــا وأحيانا ربعها،وتوفير  اال على نصفه
ــم  ــة ودع ــدات الزراعي ــمدة واملع األس
ــض الضرائب  ــوقيا بخف ــات س املنتج
عليه وفرضها بقيمة أكبر على املنتج 
ــتنتعش  ــرة س اخلارجي وبالتالي مباش
ــتوفر  ــروة احليوانية والتي بدورها س الث
ــاف  ــرى واألري ــاء الق ــل ألبن ــرص عم ف
ــدأوا  ــن ب ــل الذي ــن العم ــني ع العاطل
ــى املدينة(هجرة  بالهجرة من الريف ال

عكسية).

ــبة  ا بالنس ــم جدً ــن موضوع مه ــم ع لنتكل

للشعب العراقي . اليوم و انا في إحدى عيادات 
ــمعت إحدى املواطنني  الدكاترة . بالصدفة س
ــكو من سوء معاملة مواطن آخر، راودتني  يش
ــعب العراقي متذمر من  كلمة في عقل (الش
ل مكان نضع البذرة  ــعب العراقي) في كُ الش
ــدأ باالنبات ، فلذلك  ــدأ باالهتمام بها فتب و نب
ــهُ ,  ــم إصالح مجتمع إذ لم يصلح نفس ال يت
لنبدأ نحنُ بالتغير و اإلصالح بالسر و العلنية 

و بالتأكيد لفترة ستبقى وحدنا بال مؤيد، لكن 
ــلوكيات و  عندما يجدون اإلصرار على تغير س
ــيزداد  تربية من أجل مجتمع واعي و مثقف س
ــان الن ليس من  ــح اثن ــى و أن نصب ــدد حت الع
ــول نطالب باالحترام و الثقافة و نحنُ ال  املعق
ــيتم (عامل كما تعامل)  نبادر بشيء.. هنا س
نت  ا محترم ستحترم ، و أن كُ ــخصً نت ش إذ كُ

العكس ستجد مثلما أعطيت .

ــان ( عباس  ــر جريدتنا املواطن حضر الى مق
ــد) وهما  ــبع حمي ــبع حميد) و ( علي س س
ــان  ــة عثم ــر الداخلي ــيد وزي ــدان الس يناش
ــا من (  ــح لقبهم ــرم لتصحي ــي احملت الغامن

ــوة باعمامهما  ــدي) الى ( العامري) اس املعي
ــري وهما يأمالن  ــن يحملون لقب العام الذي
ــذي عرف  ــرم ال ــر احملت ــيد الوزي ــراً بالس خي
ــانية التي تصب في  مبواقفه الطيبة واالنس

خدمة املواطنني .

عباس سبع حميد وعلي سبع حميد
موبايل / ٠٧٧٠٣٤٢٥٠٦٧

زهراء الظاِّـي / اِّـثنى

احمد البياتي

رأي

رأي

 

            د. أزهار قاسم محمد أمني

ــط  ــداً حضاريا في الوس ــرأة بع ــكل دور امل يش
ــا ترتكز عليه  ــي والتربوي واالجتماعي مل الثقاف
ــا عند  ــة وخصوص ــى معرفي ــن بن ــا م رهنيته
ــي والفكري  ــدان االختصاص العلم ولوجها مي
ــه من أداء نوعي  ــوي والثقافي وملا تتميز ب والترب
ــى كافة  ــات تخصصها عل ــي ترجمة معطي ف
ــة واالجتماعية  ــة والثقافي األصعدة  السياس
ــاء  ــهر النس ــة ومن أش ــة والعلمي واالقتصادي
ـــ ١٩٣٤) وهي أول  ــات ( ماري كوري ١٨٦٧ـ  املبدع
ــني وذلك ألبحاثها  ــوز بجائزة نوبل مرت امرأة تف
ــي معاجلة  ــعاعي ودوره ف ــاط اإلش ــول النش ح
ــرطان . وكذلك الكاتبة البريطانية  (  مرض الس
ــت – ١٧٥٩ – ١٧٩٧ ) كاتبة  ــتو نكراف ماري وولس
ــن تاريخ الثورة  ــوفه كتبت ع بريطانية وفيلس
الفرنسية وروايات عديدة . نازك املالئكة – شاعرة 
ــام ١٩٢٣  تخرجت  ــداد ع ــدت في بغ ــة ول عراقي
ــة  ١٩٤٤ودخلت معهد  ــن  دار املعلمني العالي م
ــم املوسيقى   الفنون اجلميلة وتخرجت من قس
ــهادة  عام ١٩٤٩ وفي عام ١٩٥٩ حصلت على ش
املاجستير في األدب املقارن – وتعد أهم شعراء 
العصر احلديث . وهناك مثقفات عديدات أمثال 
سيمون دي فوار الفيلسوفة الفرنسية والكاتبة 
ــية  ــعداوي الطبيبة النفس ــة نوال الس املصري
ــكيلي  والكاتبة الروائية وفي مجال الفن التش
برزت الفنانة التشكيلية املغربية فاطمة مالل 
من إيصال أعمالها الفنية الى العاملية من اجل  

ــك برزت الفنانة  ــاع عن حقوق املرأة . وكذل الدف
ــار التي فازن  ــكيلية العراقية ليلى العط التش
ــراع الذهبي في معرض بنيالي في  بجائزة الش
ــيقي برزت  القاهرة عام ١٩٨٤ وفي اإلبداع املوس
ــة                       (  ــيقية الفنلندي ــة املوس املؤلف
ــارياهو ) صاحبة املقطوعة املوسيقية  كايا س
ــنة ١٩٨٥  ــا س ــي أصدرته ــاء) الت ــواس ضي ( أق
ــة وصوتا مؤثرا في  ــي كان لها أصداء إيجابي الت
ــاري كان  ــي اجملال املعم ــيقي وف ــهد املوس املش
ــاطات  ــد )  املعمارية العراقية نش ــا حدي ل (زه
ــت أعمالها  ــاء العالم فقد عرض في كافة أنح
الفنية في متحف (سان فرانسيسكو) وقدمت 
تصاميم في مجاالت أخرى في األثاث واجملوهرات 
ــة معمارية  من  على الرغم من كونها مهندس
ــب آخر مت اختيار تصميمها ملبنى دار خليج  جان
ــة املتحدة مما  ــي ويلز باململك ــف لألوبرا ف كاردي
ــز عاملية  ــهرتها وحصلت على جوائ ــن ش زاد م
ــي ذكر  ــع ف ــن التوس ــة ال ميك ــدة واحلقيق عدي
ــع لذكر  ــا الن اجملال ال يتس ــا ومنجزاته أعماله

ــى املبدعة زها حديد  هذه التفاصيل ولكن تبق
ــزا من رموز اإلبداع في التاريخ املعاصر .  هذه  رم
ــاط  ــوية تركت أثرا في األوس مناذج إبداعية نس
الثقافية وبصمات جمالية في التاريخ املعاصر 
ــى مصراعيها في  ــواب عل ــا فتحنا األب ــو إنن ول
ــة تربوية  ــية اقتصادي ــرى سياس ــاالت أخ مج
ــا وهذا يدل إن  لوجدنا اثر املرأة واضحا وملموس
ــي ومهاري في  ــور معرفي وإبداع املرأة لها حض
ــن كافة فهي بحق نصف اجملتمع وال تقل  امليادي
ــأنا عن الرجل إذا ما أتيحت لها الفرصة في  ش
ــاءل البعض هنالك  كافة مرافق احلياة وقد يتس
ــخصيات النسوية البارزات في  العديد من الش
ــارة األملانية  ــي أمثال املستش ــدان السياس املي
ــة وزراء بريطانيا السابقة  (إجنيال ميركل) رئيس
ــنغافورة                  ــة وزراء س ــر) ورئيس ــت تاتش ( مارغري
ــهيرة  ــوب)  صاحبة املقولة الش ــة يعق ( حليم
ــن عباد اهللا  ــة يعقوب عبد م ــمي حليم (أنا اس
ــد آن يعمل معي  ــن يري ــه م ــى اهللا وأخاف أخش
ــنغافوري فانا أخته باهللا  ــعب الس لصالح الش

همي رفع مستوى املعيشة ملواطني سنغافورة 
ــع دخل املواطن  ــي غيرها ) وفعال ارتف وال يعنين
ــنويا وأصبح  ــنغافوري الى ٨٥ ألف دوالر س الس
ــفر  ــنغافوري اعلى جواز س ــفر الس ــواز الس ج
ــة ١٪  ومن  ــبة البطال ــت نس ــم وأصبح بالعال
ــا بالنهوض  ــهمت فعلي ــرأة قد أس ــا جند امل هن
ــد احمللي أو العاملي  ــواء على الصعي احلضاري س
وهذا ما يؤكد اقتدارها وإمكانياتها في التنمية 
ــكالت أينما تكون  ــة  والتصدي للمش الثقافي
ــال عن قدرتها في مواجهة التحديات إذا ما  فض
ــيا وهذا ما  تبوأت موقعا إداريا أو منصبا سياس
ــخصيات والنماذج في التاريخ  أكدته تلك الش
املعاصر لذا ينبغي على مجتمعاتنا إال تستهني 
بدور املرأة فهي طاقة إبداعية وحضارية وينبغي 
ــا على  ــدان حقوقه ــي مي ــا ف ــس حقه أال يبخ
ــعر املرأة إنها  ــة أن ترعى تلك احلقوق لتش الدول
ــان وال  ال تقل عن الرجل في مجال حقوق اإلنس
ــعر باالستالب والتهميش الن ذلك يجعلها  تش

تفتقد ملقومات وجودها .      

ÚÓœb‘r€a@ÚÓ‡‰n€a@ø@bÁâÎÖÎ@Ú–‘rΩa@ÒcäΩa
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ــارع البيع املباشر  ــارع احملاذي مللعب احلبيبية أو ش منذ مطلع هذا العام مت حفر الش
ــة الربط ولكن  ــاري وبالفعل اجنزت عملي ــبكة اجمل ــيارات وذلك لربك امللعب بش للس
مايؤسف له ان الشارع مازال مهمالً ومتروكاً .. دعوة مخلصة الى بلدية الصدر األولى 

للقيام بزيارة ميدانية للشارع املذكور ومعاجلته رجاءً .

خريجوا كليات العلوم يناشدونكم 
ــم  واضافته ــم  معه ــوف  بالوق
لالقتراض او موازنة سنة ٢٠٢٠ حيث 
ــهر  ــى اعتصامهم ٥ اش ــى عل مض
ــة  ــة وزارة الصح ــون ارصف ، يفترش
ــة الظروف  ــني كاف ــم متحمل ،  وانه
ــل حقوقهم  ــبيل ني الصعبة في س
ــام  ــوةً باقرانهم من باقي االقس اس
ــدرج الطبي ،  ــمولة بقانون الت املش
هذه االشهر املاضية كان من املمكن 
ــتفادة من  ــة االس ــى وزارة الصح عل
ــع  ــم م ــم وزجه ــني بتدريبه اخلريج
ــة  ــة املوج ــض ملواجه ــش االبي اجلي

القادمة من اصابات جائحة كورونا
ــذه  ــع ه ــدة) اذ تض ــة اجلدي . ( البين
ــم لهي على  ــدة امام انظارك املناش
ــا اهتمامكم  ــأن تولوه ــة تامة ب ثق
ــخصي وحتققون مايصبوا اليه  الش
ــني بانصافهم ملا عرف  هؤالء اخلريج
عنكم من انسانية وتفاعل صميمي 

مع هموم ابناء شعبك .

@·�������������������ˆaÖ@¡–������������„@Ú«aâå�������������������€a
متابعة / البينة الجديدة
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Repuplic Of Iraq
Ministry Of Oil

north Refineries Company

جمهورية العراق 
وزارة التفط 

شركة مصاَّـ الشمال  / مصفى الصمود (ش.ع)

إعالن مناقصة استريادية عامة
ADVERTISEMENT OF PUBLIC FOREIGN BID

تعلن شركة مصاَّـ الشمال (ش . ع) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اِّـناقصة العامة االستريادية اِّـدرجة تفاصيلها ادناه فعلى الراغبني باالشرتاك 
ممن توفر فيهم الشروط القانونية مراجعة موقع الشركة الكائن َّـ محافظة صالح الدين / قضاء بيجي،الستالم نسخة من جدول اِّـواصفات والوثائق 
اِّـطلوبة مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠/ فقط مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال َّـ حالة الغائها او تغيري اسلوب تنفيذها) ، على ان يتم تسليم 
ــاعة  ــتعالمات الخارجية / لجنة الفتح ، وقبل الس ــم العالقات العامة / االس ــركتنا قس العطاءات (الفنية والتجارية) بظرف مغلق لكل منهما َّـ مقر ش
ــمي يلي  ــمية فيكون تاريخ الغلق َّـ اول يوم دوام رس ــوم االحد اِّـوافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ وَّـ حال صادف يوم الغلق عطلة رس ــد ظهر ي ــدة بع الواح
ــوم القانونية علما انه سيتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص باالجابة على  ــر االعالن والرس تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته اِّـناقصة اجور نش
االستفسارات َّـ موقع شركة مصاَّـ الشمال َّـ الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ ولغاية الواحدة ظهرا وبحضور 

اِّـختصني للطلبية اِّـرقمة اعاله.

اوال : الوثائق اِّـطلوب ارفاقها مع العطاء:ـ
* الشركات العراقية : يجب ان تكون الهوية اِّـطلوبة (مصورة ملون) نافذه لعام ٠٢٠٢ ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة 
ــركات االجنبية فالوثائق اِّـقدمة من قبلها يجب ان تكون مصدقة من قبل وزارة  ــرتاك ام بخصوص الش اِّـهنة على ان تربز الهوية االصلية عند بدء االش
ــب ان يكون التخويل مصادقا من  ــركات الوكيلةيتوج ــة َّـ بلد اِّـجهز لعام ٠٢٠٢ وَّـ حال تقديم العروض من قبل الش ــفارة العراقي ــة والس الخارجي
ــراء وثائق  ــركة تقديم ما يؤيد تخويله لش ــفارة العراقية َّـ بلد اِّـصنع لعام ٠٢٠٢ وعلى ممثل الش ــركة اِّـصنعة ويكون مؤيدا من قبل الس قبل الش

الطلبية.
* هوية الغرف التجارية او الشركات او اِّـكاتب اِّـتخصصة.

* اوراق تأسيس الشركة.
* هوية ضريبية تتضمن الرقم الضريبي.

ــرتاك َّـ اِّـناقصة اعاله وبنفس مقدم العطاء او  ــات اولية بمبلغ قدره (٠٠٠,٠٠٠,٢) فقط مليوني دينار عراقي او ما يعادلها لالش ــم تأمين ٢- تقدي
وكيله او مخوله الرسمي بشرط عدم مضي اكثر من ثالثة اشهر على صدور الوثائق على شكل صك مكصدق ممغنط صادر من مصرف حكومي حصرا 
ــار اليها َّـ وثائق  ــتثناء اِّـصارف اِّـش او خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي او اي مصرف معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي ووزارة النفط باس

اِّـناقصة.
٣- براءة ذمة من ضريبة الدخل نافذة لعام ٠٢٠٢ (مصورة ملون) بأسم الشركة او اِّـكاتب حصرا باستثناء الشركات االجنبية التي ليس لديها تمثيل 

بالعراق.
ــبة للعطاءات اِّـقدمة بغري اسم اِّـدير  ــهر على صدورها بالنس ــرط عدم مضي اكثر من ثالثة اش ٤- الوكالة او التخويل او وثائق التفويض اِّـعتمدة بش

اِّـفوض.
٥- ارفاق وصل شراء وثائق اِّـناقصة (نسخة اصلية).

٦- تقديم ظرف منفصل يتضمن (وثائق الشركة) مصورة ملون اضافة اُّـ ظرف منفصل للعرض الفني وظرف اخر للعرض التجاري مع تقديم الوثائق 
ايضا َّـ العرض التجاري.

ثانيا:ـ تعترب الشروط اِّـطلوبة واِّـدرجة جزء ال يتجزء من العقد:ـ
١- يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل اِّـدير اِّـفوض او من يخوله.

٢- ال يجوز مطلقا التنازل عن العقد او التنازل عن حقوقه التعاقدية اُّـ مجهز اخر وَّـ حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه.
على مقدم العطاء تثبيت االسعار رقما وكتابة وتسعري جدول الكميات باِّـدد او بشكل مطبوع َّـ فقرات جدول اِّـواصفات خالية من الحك والشطب 
ــم اِّـناقصة وموضعها كما  ــدم وان يقدم العطاء َّـ ظرف مغلق مثبت عليه رق ــة على جميع صفحات العطاء من اِّـتق ــح موقعه ومختوم ــكل واض وبش

وردت َّـ االعالن.
٤- يجب تصديق تصديق شهادة اِّـنشأ من الجهات العراقية اِّـختصة َّـ بلد اِّـنشأ او بلد الشحن (بلد التصدير).

٥- يكون فحص البضائع من قبل الشركات الفاحصة اِّـذكورة تفاصليها َّـ التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات واِّـرفقة لوثائق اِّـناقصة.
٦- يتم ادخال اسم اِّـصرف ورقم الحساب (NABI) لغرض دفع اِّـستحقات اِّـالية حسب نظام اِّـدفوعات العراقي ويتم دفع اِّـستحقات اِّـالية استنادا 

اُّـ الفقرة الثامنة من شروط معايري التأهيل.
٧- العقدج خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون ىالحكومية رقم ٦٥ لسنة ٧٧٩١ والقوانني العراقية النافذة.

ــط ىاِّـلحقة والوثائق  ــنة ٤٠١٢ والضواب ــذ العقود الحكومية رقم ٢ لس ــا وفقا لتعليمات تنفي ــتها وتحليله ــة فتح العطاءات ودراس ــري عملي ٨- تج
القياسية ومعايري التاهيل مع مراعاة االستثناء اِّـمنوح لشركتنا بقبول العطاءات التي تقل بنسبة تزيد عن (٠٢٪) من الكلفة التخمينية وحسب قرار 

مجلس الطاقة الوزاري اِّـرقم (١) لسنة ٩١٠٢.
ــبة (٥٪) من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان  ــن التنفيذ بنس ٩- يلتزم من ةتحال بعدته اِّـناقصة اِّـناقصة بتقديم كفالة حس

صادر من مصرف حكومي او اي مصرف معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي او وزارة النفط باستثناء اِّـصارف اِّـشار اليها َّـ وثائق اِّـناقصة.
ــمي اِّـعتمد وبشكل دقيق وواضح مع  ــكنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس ــمه وعنوانه التجاري وعنوان س ١٠- على اِّـتقدم تثبيت اس

ارفاق صورة من اِّـستمكات الشخصية.
١١- الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات االسعار.

ــب اِّـواصفات اِّـعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل اِّـجهز كافة االضرار التي تتعرض لها اِّـواد من  ١٢- يكون تغليف وتعبئة اِّـواد اِّـتعاقد عليها حس
جراء عملية النقل او التغليف و التعبئة.

١٣- ال يعترب الظرف االمني َّـ العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد.
١٤- يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.

١٥ـ يلتزم مقدم العطاء بالشروط اِّـطلوبة َّـ جدول اِّـواصفات الفنية والشروط الخاصة ومعايري التأهيل اِّـطلوبة.
١٦ـ يتم احتساب الغرامات التأخريية حسب اِّـعادلة اِّـثبتة َّـ الفقرة رقم (٢٣) من الشروط الخاصة .

١٧ـ تتم مصادرة التأمينات األولية للشركة الناكلة .
١٨ـ اليمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري اِّـواصفات او اِّـناشىء او األعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات .

ــعار َّـ  ــطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان اِّـتقدم اوطأ األس ــعار او الحك اوالش ١٩ـ للجنة اهمال اي عطاء َّـ حالة وجود األخطاء َّـ األس
اِّـنافسة .

ــاعة الواحدة بعد  ــمية ولغاية الس ــبت والعطل الرس ــبوع عدا يومي الجمعة والس ــى اِّـناقصة َّـ كافة ايام االس ــرتاك عل ــون القطع او االش ٢٠ـ يك
الظهر.

٢١ـ االحتفاظ بنسبة (٠١٪) من قيمة العقد التطلق اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيأة العامة للضرائب ولكافة الشركات العراقية واألجنبية .
٢٢ـ يعترب العطاء نافذاً ِّـدة (٠٢١) يوم من تاريخ غلق اِّـناقصة ويهمل اي تحفظ على ذلك دون حاجة اُّـ ابالغ الشركة اِّـتحفظة .

٢٣ـ بأمكان كافة اِّـشرتكني باِّـناقصات او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات َّـ موقع شركة مصاَّـ الشمال الكائن َّـ محافظة صالح الدين / 
قضاء بيجي َّـ تمام الساعة التاسعة صباحا لليوم التالي لغلق اِّـناقصة .

٢٤ـ يجب ان اليكون اِّـدير اِّـفوض للشركة اِّـتعاقدة موظف او مكلف بخدمة عامة َّـ العراق .
٢٥ـ لشركتنا الحق َّـ الغاء اِّـناقصة اعاله َّـ اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .

٢٦ـ لشركات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة التزيد عن (٠١٪) عند تحقق القيمة اِّـضافة البالغة (٠٢٪) للمواد اِّـصنعة مع مراعاة اِّـواصفة 
ــتنادا اُّـ اِّـادة(٣) من تعليمات تنفيذ اِّـوازنة  ــركات العامة اِّـصنعة اس ــنوي اِّـعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالش ــب الدليل الس والنوعية وحس

العامة االتحادية .
٢٧ـ لشركتنا الحق َّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله َّـ حال وجود اسباب تستدعي ذلك .

٢٨ـ على اِّـشرتكني كافة االطالع على الشروط القياسية اِّـرفقة مع االعالن وملئها من قبلكم وختمها بختم الشركة وارفاقها مع العطاء .
٢٩ـ لالطالع على كل الوثائق اِّـطلوبة ، يمكنكم زيارة

 QI.VOG.LIO.SRN//:SPTTH   : موقع شركتنا
QI.VOG.LIO//:SPTTH  :او موقع وزارة النفط

QI.LIO.CRN@TROPMICRN :او مراسلتنا على الربيد االلكرتوني التالي
قاسم عبد الرحمن حسني

اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
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فقدان وصل
ــة الدارة النقل  ــركة العام ــم (٤٢٨٦٤٠) َّـ (١٢ / ١١ / ٢٠١٩) والصادر من الش ــي الوصل اِّـرق ــد من فق
الخاص وبأسم (وليد سهيب عبد) وبمبلغ مليون واربع وثالثون الف دينار فالرجاء على من يعثر عليه تسليمه 

إُّـ جهة االصدار. 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...
ــركات اِّـختصة (بإنشاء مراكز تسويقية لبيع  ــر صندوق شهداء الشرطة دعوة الش يس
البضائع والسلع االستهالكية اِّـعمرة بالتقسيط ِّـنتسبي وزارتنا َّـ اِّـحافظات كافة 

عدا بغداد واقليم كردستان). 
ــهداء الشرطة لغرض الحصول على شروط  ومن لدية الرغبة مراجعة مقر صندوق ش
ــرون الف دينار غري قابل للرد ومن ترسو  ــة وعش الدعوة لقاء مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمس

عليه الدعوة يتحمل اجور النشر واالعالن وخالل عشرة ايام من تاريخ النشر.

لواء الشرطة 
مدير صندوق شهداء الشرطة
٢٨/ ١٠ / ٢٠٢٠
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ــواب العراقي منذ  ــن االداء املتعثر و» املوزين» جمللس الن ــث ع  احلدي
دورته االولى وحتى احلالية صار مكررا ورتيبا واحيانا نتهم انفسنا 
ــد ونصقل في امور «  ــروخة» او نعي ــطوانات مش باننا نكتب « اس
ــه، ولكن هذا اليبرر  ــن ينفخ في قرب مثقوب ــه» او نحن كم وجعان
ــاخن السيما  اطالقا الكف عن مواصلة الطرق على احلديد وهو س
اذا ماعرفت ان ثمة قراء اعزاء ومتابعون ملا نكتب يسجلون عتبهم 
ــك باالنزواء  ــك واليتوانون من اتهام ــديد علي ــدون زعلهم الش ويب
ــير بجنب احلائط او الركون للمهادنة في تناول قضايا وامور  والس
ــل» الذي  ــم ولعل موضوعة « الكس ــعب بالصمي متس حياة الش
ــريعي واحدا من ابرز تلك  طبع اداء البرملان في دوريه الرقابي والتش
ــمنا مذ  ــاريء العزيز والننا اقس ــا بها  الق ــات التي ميطرن املالحظ
شرعنا في الكتابة في هذه الزاوية  حتديدا ان تكون كلماتنا ممهورة 
ــة ومطالبه احلقة  ــعب ومطوبة الجل قضاياه اليومي ــم الش باس
ــروعة واحالمه التي يتطلع اليها..سنبقى عند عهدنا والخير  املش
في قلم اليستمد مداده من نبض الناس اليومي والخير في كلمات 
ــلط الضوء على  التالمس همومهم والجدوى من عمود يومي اليس
ــب في خدمة   ــة ومعاجلات تص ــق جوهري ــرح حقائ ــة وال يط قضي
ــا.. فاقول  ــود الى حيث بدأن ــة العليا..املهم نع ــة الوطني املصلح
ــيجارة او الركوب  ــة الى توليع س ــارة ومن دون احلاج ــح العب بصري
ــكارة ان البرملان فقد مبررات وجوده وان ثقة الشعب به  في اجليس
ــى ان يصاب  اهتزت كثيرا واكبر دليل على مانقول ومن يكذب عس
ــطر وسطر وان  الساده  ــاته صارت مابني س ب» الفالول» ان جلس
ــواب هم في عطلة دائمة تتخللها بعض اوقات الدوام املتمثلة  الن
ــدد املتغيبني يفوق  ــات ال يكتمل فيها النصاب وان ع بعقد جلس
ــن اجملموع الكلي العضاء البرملان البالغ(٣٢٩)  النصف زائد واحد م

نائبا!!
ــخ ٢٠١٦/٩/٨  يوم كان  ــان بتاري ــة البرمل ــر جيدا انه في جلس  واذك
ــا اللجنة  ــه الرجل حينه ــا  له وج ــليم اجلبوري رئيس ــيد س الس
ــدد» بحق االعضاء  القانونية النيابية لتطبيق قرار « الغياب املش
ــار) عن غياب كل  ــب بدفع( مليون دين ــني عمدا والزام النائ املتغيب
ــمية واذكر جيدا ان عضو اللجنة انفة الذكر النائب(  ــة رس جلس
ــه اضافة الى الغرامة  ــني بكر) اباح في تصريح صحفي قائال ان ام
ــيتم تدوين « كثرة غياباته» في  التي تفرض على النائب الغائب س
ــك تؤثر عليه في حال رشح لدورة اخرى  ــيرته الذاتية وهي الش س
ــريريا النه  ــر ايضا ان هذا القرار تبخر حلظة والدته ومات س ..واتذك
ــال يابويه رهمهه) وفي  ــت نيابي باالجماع( وتع يحتاج الى تصوي
ــان؟ ويجيب ذات  ــا عندنا برمل ــال العراقي: هل حق ــوء ذالك يس ض
العراقي : لو كان حقا عندنا برملان لتواصل في عقد جلساته ليال 
ــعبه  ــب جرمية التغتفر الن العراق وش ــارا والصبح غياب النائ ونه
ــدوام. ولو كان  ــغاال على ال ــان الجله ش ــى البرمل ــتاهل ان يبق يس
ــريعات النائمة  ــرات القوانني والتش البرملان موجودا ملا بقيت عش
ــودا  ( صح وصحيح)  ــة. ولو كان البرملان موج ــى الرفوف العالي عل
ــؤولني الذين طالتهم تهم  ــتضاف العشرات من الوزراء واملس الس
ــودا الطلق صرخته  ــو كان « البرمنان» موج ــاد مالي واداري. ول فس
وصال وجال لفضح ملفات الفساد. ولوكان البرملان موجودا( ياماي 
ــي مثل ميل  ــية( متش عيني) لكان العراق بخير والعملية السياس
الساعة) ..الشعب يريد برملانا في حالة استنفار دائم الن اوضاعه  
وصيرورته حتتاج ذالك احلراك..ولكن ما تفسيركم لبرملان يغيب في 

بعض جلساته اكثر من(١٥٠) نائبا؟؟!

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

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

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة اجلديدة

في خطوة تشير إلى انتهاء فترة 
حكم الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، قرّرت إدارة متحف مدام 
ــهير في العاصمة  توسو الش
البريطانية لندن تبديل مالبس 
ــمعي، بطقم  متثال ترامب الش
رياضي ملمارسة لعبة الغولف.

ــالن  ــد إع ــوة بع ــاءت اخلط وج
ــح الدميقراطي جو  ــوز املرش ف
ــية  الرئاس باإلنتخابات  بايدن، 
ــم  حس ــا  بعدم ــة  األميركي
ــلفانيا  بنس ــة  والي ــوات  أص
وكان  ــه.  ملصلحت ــمة  احلاس
ــي متحف مدام  متثال ترامب ف
ــياً ببدلة سوداء  توسو مكتس
ــته للواليات  ــة فترة رئاس طيل

ــذه البدلة مت  ــدة، إال أنّ ه املتح
ــتبدالها ، مبالبس الغولف،  اس
وهي الرياضة املفضلة للرئيس 
ــه، وإلى جانبها  املنتهية واليت
ــلّة تضم العصي اخملصصة  س
ــارس  مي ــب  ترام ــة.وكان  للعب
ــج  ــالن نتائ ــدى إع ــف ل الغول
االنتخابات، في أحد منتجعاته 

بوالية فيرجينيا.

متابعة / البينة اجلديدة

ــاح واعد  ــور لق ــع ظه ــا م تزامن
مضاد لفيروس كورونا املستجد 
ــك، يبدو  ــاج فايزر وبيونت من إنت
ــاك حيوانا قد يقوض هذه  أن هن
ــاؤل العالم  ــد تف اجلهود ويفس
بقرب نهاية األزمة.فقد شهدت 

األشهر األخيرة إقدام السلطات 
ــى  ــارك عل ــي الدمن ــة ف الصحي
ــن حيوان املنك،  إعدام املاليني م
ــأن طفرة  ــاوف بش ــبب مخ بس
ــا  كورون ــروس  في ــى  عل ــرأت  ط
املستجد بداخله، وانتقلت منه 
ــاذ إجراءات  ــر.ومت اتخ ــى البش إل
ــوع  ن ــاف  اكتش ــد  بع ــة  صارم

ــا لدى  ــروس كورون ــن في فريد م
ــدوى من  ــوا الع ــا، تلق ١٢ مريض
ــرب علماء عن  حيوان املنك. وأع
مخاوفهم بشأن التأثير احملتمل 
ــروس املتحور على محاولة  للفي
ــروس كورونا،  ــاح لفي ــر لق تطوي
ــكاي  ــبكة س ــق ما ذكرت ش وف

نيوز البريطانية.
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ــة اجلديدة التهاني  تلقت البين
والتبريكات عبر اتصال هاتفي 
ــي  الطائ ــادي  ه ــيد  الس ــن  م
ــوز ١٩٥٨ .  ــورة ١٤مت ــف ث مؤرش
ــن دواعي  ــي انه مل ــال الطائ وق
ــزاز ان اكون احد  ــر واالعت الفخ
عشاق هذه اجلريدة التي اثبتت 
ــعب ودفاعها  التصاقها بالش
ــراق  ــا الع ــن قضاي ــب ع الصل

املصيرية

ــمع تلك العبارة األثيرة في نشرات األحوال اجلوية  لطاملا كنا وال زلنا نس
وهي « مدى الرؤية صفر» وهي متأتية اصالً من الغبار أو الضباب الذي ميأل 
األجواء وكذلك في حال حصول العواصف واألمطار الغزيرة .. واذا كانت 
ــياء  ــة صفر فان هذا يعني عدم القدرة على فرز وتلمس ورؤية األش الرؤي
ــي أو املسؤول  ــيء يذكر فان السياس ــيء بالش التي تدور حولنا .. والش
ــادر على فهم  ـــ «عمى األلوان» غير ق ــه رؤية أو مصاب ب ــذي ليس لدي ال
االمور وبالتالي فهو « أطرش بالزّفة» وهكذا احلال ينطبق على احلكومة 
التي تفتقد الى الرؤية للمستقبل املنظور عادة ماتكون متخبطة وغير 
ــي تعترضها وهذا بائن  ــكالت الت ــادرة على ايجاد حلول جذرية للمش ق
ــؤولني كباراً أو صغاراً من راح  ــمع من مس ــف ان نس جداً اآلن .. وما يؤس
ــابقة دون  يتحدث العنا «التركة الثقيلة» التي ورثها من احلكومات الس
ــهم ولو ملرة واحدة : ملاذا لم متارسوا دوركم األساسي  ــألوا أنفس أن يس
راق ؟. وملاذا لم تلتزموا بشرع  ــلني والسّ في محاسبة املقصرين والفاش
» .. أليسَ  ئُولُونَ سْ م مَّ مْ إِنَّهُ وهُ فُ واهللا ومضمون اآلية القرآنية الكرمية «وَقِ
ــؤول أو النائب محاسبة من يخطأ أو يقصر في واجبه أو  من واجب املس
يسرق أموال الشعب .. وهل نسيتم أيها املسؤولون انكم ارتكبتم جريرة 
ــيما الطبقات الفقيرة  ــعة وال س ــرائح اجتماعية واس التغتفر بحق ش
دة وصرمت  ــدّ ــهرية في اوقاتها احمل ــع الرواتب الش ــا عجزمت عن توزي عندم
ــتى احلجج الواهية التي اليصدقها الشعب ابداً .. لسبب  تتذرعون بش
بسيط هو ان هذا الوطن يعيش على بحيرة من نفط وفيه خيرات التعد 
ر  ــكلة في عدم وجود ارادات وطنية مخلصة تسخّ وال حتصى ولكن املش
هذه الثروات في خدمة شعبها .. وملاذا نسيتم أو تناسيتم ايها السادة 
ف  ــره قبل أن يجّ ــريف « أعط األجير أج ــؤولون احلديث النبوي الش املس
ــه « واعلموا أن حقوق الناس أمانة في اعناقكم وخط أحمر اليجوز  عرَق
ــتعرض  ألحد جتاوزه بأي حال من األحوال ألن خبز الناس مقدس .. وأنا أس
ــتذكر تلك القصيدة الرائعة والتي يقول مطلعها  كل هذا الذي يدور أس
ــاوز الظاملون املدى» ويبقى األمل معقوداً على اخليرين من أبناء  « أخي ج
الشعب فهم كثر واحلمد هللا واألمل معقود أيضاً على دولة رئيس الوزراء 
واعضاء حكومته بانتشال البلد من احلال الذي آل اليه وليتذكر اجلميع 

ان العراق بخير وال بد أن يبقى بخير .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

تلقت اسرة حترير جريدة البينة اجلديدة  بطاقة تهنئة معطرة باريج الورد من مكتب 
السيد وزير الداخلية عثمان الغامني احملترم.. ونقل اللواء الدكتور ( سعد معن) مدير 
ــيد الوزير جلميع العاملني  ــات واالعالم في الوزارة تهاني وتبريكات الس دائرة العالق
ــى صعيد العمل االعالمي احلر  ــدة البينة اجلديدة بدوام التطور واالبداع عل في جري

خلدمة وطننا العزيز

مواطنون ومراجعون الى قصر القضاء في الرصافة يتقدمون بخالص 
ــس القضاء  ــيد رئيس مجل ــان الى الس ــرام واالمتن ــكر واالحت الش
ــيد رئيس محكمة  ــى القاضي الدكتور (فائق زيدان) والى الس األعل
استئناف بغداد / الرصافة االحتادية القاضي األستاذ (عماد اجلابري) 
ــالل مراجعاتهم الى  ــاني معهم خ ــل املهني واألنس ــك للتعام وذل
ــول الى احلراس القضائيني  ــكر موص احملاكم في قصر القضاء والش
ــاعدة كبار السن واملرضى ومدير ادارة  ــرفهم الذي ينتخي ملس ومش
ــتئناف والشرطة القضائية الداء دورهم بكل  رئاسة محكمة االس

أمانة واخالص .. فبوركت جهود اخليرين واكثر اهللا من امثالهم.
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