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ــيما  ــنك واجلمهورية الس ــري الس ــر املواطنون خيرا بعد فتح جس    استبش
ــلميون  ــنة بعد ان انهى املتظاهرون الس وان االخير قد ظل مغلقا اكثر من س
ــر ومقترباتها  ــاحة التحري ــم مبحض اردتهم من س ــم وازالوا خيامه حراكه
وباشرت اجلهات اخلدمية باتخاذ ما يلزم ولكن ما يؤسف ان خطوة فتح جسر 
ــاحة التحرير  ــايد» الذي  يربط س ــة ظلت « مبتورة» حيث ان « الس اجلمهوري
ــير منطقي  ــل مغلقا دون تقدمي اي تفس ــة من صوب الكرخ ظ ــة الثاني باجله
ــتهجن  فانت اما ان تفتح  ــراء غير املقبول بل واملس ــرر  مقنع لهذا االج او مب
ــا بقاء الوضع كما هو عليه  ــر اجلمهورية ذهابا وايابا او تغلقه نهائيا ام جس
ــل دولة وليس اعالمي وان كان االعالمي يتقدم على رجل  االن فيحتاج الى رج
ــة املعارضة  او نظرية  ــا زالت تعمل بعقلي ــدري هل ان الدولة م ــة .. وال ن الدول

املؤامرة وهل لديها رؤية لالمور بشكل واضح وصحيح!؟.

بغداد /

الخميس

ــي،  االمن ــالم  االع ــة  خلي ــت  أعلن
ــة  ــهاد طفلة واصابة خمس استش
ــقوط ٧ صواريخ  ــني اخرين بس مدني
ــي بيان  ــة ف ــرت اخللي ــي بغداد.وذك ف
ــاء، ان  ــس االول الثالث ــب ، ام مقتض
ــداد،  بغ ــي  ف ــقطت  س ــخ  صواري  ٧
ــة اخلضراء،  ــي املنطق ــة منها ف اربع
ــقطت  والصواريخ الثالثة االخرى س
ــت، ان احد الصواريخ  خارجها.واضاف
ــة الطب  ــرب مدين ــقط ق الثالثة س
واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث 
ــدة ان مكان  ــو، مؤك ــي اجل ــر ف انفج
ــارع  ــخ كان من ش ــالق الصواري انط
ــي االمني الثانية، وقد  الضغط في ح
أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 
ن املدنيني .  ــخاص. جميعهم مِ ٥ أش
ــم  ــأن ذاته اكد الناطق باس وفي الش
القائد العام للقوات املسلحة اللواء 
ــول، ان البعض يعمد على  يحيى رس
ــف مناطق ببغداد  إيجاد ذريعة لقص
ــواء  الل ــال  األمن.وق ــة  زعزع ــدف  به
ــى تويتر ،  ــدة له عل ــي تغري ــول ف رس
ــاء، ان احلكومة العراقية  امس االربع
ــراق امن  ــن أجل ع ــل العمل م تواص
ــد على  ــض يعم ــتقر، اال ان البع مس
ــق في  ــف مناط ــة لقص ــاد ذريع إيج
 ، ــن  ــة األم ــدف زعزع ــة به العاصم

ــهاد طفلة  ــت النتيجة استش وكان
ــة مدنيني ال ذنب لهم.  وإصابة خمس
ــفير البريطاني  ــه دان الس ــن جانب م
ــي، امس  ــتيفن هيك ــراق س ــي الع ف
ــة اخلضراء. ــف املنطق ــاء، قص االربع

ــدة عبر تويتر  ــفير في تغري وقال الس
ــازيّ لضحايا الهجمات   أعرب عن تع
ــت أمس االول. ــة التي وقع الصاروخي

ــن  ــات م ــذه الهجم ــن ه ــاف أدي واض
ــلحة اخلارجة  ــات املس ــل اجلماع قب
ــؤدي فقط الي  ــون والتي ت ــن القان ع
ــتقرار  ــع العراقيني واالضرار باس تروي
ــأن السياسي شدد  العراق. وفي الش
ــس اجلمهورية برهم صالح، امس  رئي
ــد  ــاء رئيس هيأة احلش ــاء، بلق األربع
ــعبي فالح الفياض على ضبط  الش
ــط  ــدم التفري ــت وع ــالح املنفل الس
ــر بيان ملكتب رئيس  باالنتصارات.وذك
ــتقبل  اس ــح  صال ان   ، ــة  اجلمهوري
ــداد،  ــالم ببغ ــر الس ــي قص ــس ف ام
ــعبي فالح  ــد الش رئيس هيأة احلش
ــالل اللقاء التأكيد  الفياض.وجرى خ
ــة اجلهد األمني  ــى أهمية مواصل عل
ــة خاليا  ــاب ومالحق ــة اإلره ملكافح
ــتقرار  داعش التي حتاول زعزعة االس
ــى جانب تعزيز  ــي بعض املناطق، ال ف
سلطة الدولة وأجهزتها االمنية في 
ــأن  ــن املواطنني. وفي الش ــة أم حماي
األمني اعلنت وزارة الدفاع االمريكية 

ــن  ــزء م ــحب ج ــدء س ــون، ب البنتاغ
ــتان  ــة من افغانس ــوات االميركي الق
ــة.  ــاعات املقبل ــالل الس ــراق خ والع
ــر صحفي من  ــال ميللر خالل مؤمت وق
ــس  ــر الرئي ــننفذ أوام ــون س البنتاغ
ــحاب من العراق  دونالد ترامب باالنس
ــنخفض  س ــتان.وأضاف  وأفغانس
ــن حوالي  ــتان م القوات في أفغانس

ــرك الرئيس  ــل ت ــى ٢٥٠٠ قب ٤٥٠٠ إل
ــحب حوالي  ترامب املنصب، وسنس
ــرك نحو  ــن العراق ونت ــدي م ٥٠٠ جن
ــتمرون  ــع ميلر مس ٢٥٠٠ جندي.وتاب
ــي بدأناها قبل  ــاء املهمة الت في إنه
ــتان  أفغانس ــي  ف ــن  عقدي ــي  حوال
ــال عدة.  ــي امتدت ألجي ــراق والت والع
ــالف النصر  ــى صعيد آخر أكد ائت عل

برئاسة حيدر العبادي، امس االربعاء، 
عدم وجود اشتراطات ضامنة لنزاهة 
االئتالف  ــر  االنتخابية.وذك ــة  العملي
ــتراطات  ــن عن اش ــا بعيدي ــا زلن ، م
نزيهة  ــة  انتخابي ــة  لعملي ــة  ضامن
ــاف، ان احلكومة والبرملان  وعادلة.واض
ــة األمم  ــات وبعث ــة االنتخاب ومفوضي
ــؤولية الكاملة  املتحدة تتحمل املس

االنتخابية،  ــة  العملي ــالمة  ــن س ع
ــاركة  ــهد االنتخابات مش وإالّ لن تش
ــعة. كما  ــية واس ــعبية وسياس ش
ــس االربعاء،  ــن ائتالف النصر ، ام اعل
ــة رئيس مجلس النواب  انه يؤيد اقال
ــار الى  ــي، فيما اش ــد احللبوس محم
ــة املواطن  ــى اعادة ثق ــه يتطلع ال ان
املتحدث  السياسية.وقال  بالعملية 
باسمه احمد الوندي ان ائتالف النصر 
مع اقالة احللبوسي وتعيني بديال عنه 
ــة حاليا من  ــم باحليادية الغائب يتس
قبل رئيس البرملان احلالي، مبيناعدم 
وجود املهنية لدى احللبوسي في ادارة 
االزمات داخل املؤسسة التشريعية. 
ــال رئيس الوزراء مصطفى  في وقت ق
الكاظمي امس االربعاء، أن هنالك من 
ــتعمار  ــوم بالترويج لكذبة “ االس يق
ــاول  يح ــن  م ــاك  وهن  ،” ــعودي  الس
االستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها 
احلكومة من خالل جيوش الكترونية 
وبعض القنوات.واضاف أن “ هناك من 
يروّج لكذبة ”االستعمار السعودي “ 
ــذا عيب، وعيب على من يقول إن  ! وه
ــتعمارا في بلده، فالعراقي  هناك اس
م  ــم واليقبل بأن يتحكّ اليقبل الضي
به أجنبي ”.و أضاف “ هناك من يحاول 
االستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها 
احلكومة من خالل جيوش الكترونية 
وبعض القنوات، ولو أنهم أنفقوا هذه 

ــوال على تصحيح صورتهم لدى  األم
ــاس لكان أفضل من إنفاقها على  الن
ــل من رئيس وزراء يحاول أن يكون  الني
ــؤالء  ملاذا  ــعب، وأقول له خادما للش
ــارعا،  ــة أو تعبّدوا ش لم تبنوا مدرس
فمدنكم تعاني وتُبكي احلجر“. وفي 
ــأن االقتصادي دق النائب مزاحم  الش
ــوس  ــاء، ناق ــس االربع ــي، ام التميم
ــار  ــأن الرواتب، وفيما اش ــر بش اخلط
ــتطيع دفع  ــة لن تس ــى ان احلكوم ال
ــهر كانون الثاني املقبل دون  رواتب ش
ــون املوازنة، بني  ــى قان ــت عل التصوي
ــل حكومة  ــواب يتحملون فش ان الن
التميمي  ــال  الكاظمي.وق مصطفى 
ــل احلكومة  ــني أن فش ــان تب ــي بي ف
سببه النواب ومجلسهم!، احلكومة 
تريد أن تعمل وتقدم اجنازات والبرملان 
يعيقها! واذا لم يصادق البرملان على 
ــتعتمد  موازنة ٢٠٢١ ( وهي قطعا س
ــتطيع  على االقتراض ايضا) فلن تس
ــون الثاني!.  ــة دفع رواتب كان احلكوم
ــة، علي  ــر املالي ــد وزي ــن جانبه أك م
ــر من ٤٥٠  ــالوي، أن أكث ــد األمير ع عب
ــاذه لتحقيق أهداف  إجراء يجب اتخ
ــال  البيضاء.وق ــة  الورق ــات  ومعاجل
ــدوة اقتصادية عقدها  عالوي خالل ن
ــة  اجمللس االقتصادي العراقي ملناقش

الورقة البيضاء.

التتمة ص «٣»
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــن  ــب النائب االول لرئيس مجلس النواب، حس   طال
ــم احلكومة، أحمد مال طالل،  ــي ، الناطق بإس الكعب
ــماء نائبني منح احدهما االخر ٤  ــف عن اس بالكش
ــة وظيفية في انتخابات ٢٠١٤.وذكر املكتب  االف درج
ــي طالب احمد مال  ــي للنائب االول ان الكعب االعالم
ــم رئيس مجلس الوزراءبالكشف  طالل الناطق بإس

عن اسماء النائبني اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني 
ــب قوله بإن احدهما منح  ــوم امس والذي اكد حس ي
االخر ٤ االف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات ٢٠١٤.

ودعا الكعبي الناطق أحمد مال طالل إلى االسراع في 
ــف عن اسماء النائبني مشدداً بالقول وإال فإن  الكش
ــتهداف  ــياق اس مثل هذه التصريحات تأتي ضمن س

السلطة التشريعية والتشهير بشخوصهـا.

ــم  ــو جلنة اخلدمات واالعمار النيابية جاس رأى عض
البخاتي، امس االربعاء، ان موسم االمطار في شتاء 
هذا العام سيكون أسوأ موسم مير على البالد.وقال 
البخاتي الى االن امانة بغداد وكل البلديات التابعه 
ــم تخصيص  ــاري لم يت ــم اجمل ــا وخصوصا قس له
ــمية، مشيرا الى  اموال لهم لغرض الصيانة املوس
ــهر نيسان  ــمية تكون في ش ان هناك صيانة موس
ــهر ايلول من كل عام استعدادا ملوسم الشتاء  وش
ــراءات الى  ــاف البخاتي ان االج ــد انتهائه واض وعن
ــبب عدم وجود تخصيصات مالية   االن معطلة بس
ــي يتواجد لديها ١٧  ــا العاصمة بغداد الت خصوص

ــار  بلدية ودائرة مجاري التي تفتقر الى االموال. واش
ــهده العراق من  ــيكون أسوأ موسم يش الى انه س
ــا يؤدي الى  ــار للخدمات مم ــة االمطار واالفتق ناحي
ــدادات في مياة الصرف الصحي والفيضانات. انس
وفي وقت سابق أكد املتنبئ اجلوي، حسني األسدي، 
ــط الطقس التي  ــن االعتماد على خرائ ــه ال ميك ، أن
ــم األمطار،  ــأن موس تضع توقعات بعيدة املدة بش
ــا زالت في  ــات األمطار م ــى أن موج ــار إل ــا أش فيم
غموض لغاية اآلن.وأضاف، أن ”موسم االمطار على 
البالد واجلزيرة العربية له ارتباط مباشر مع املرتفع 
ــهر على  ــز منذ أش ــداري املتمرك ــبه م ــوي الش اجل

مناطق اجلزيرة العربية.
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وجهت وزارة الصحة، امس االربعاء، انذارا 
ــات احمللية.وذكرت  ــق لعدد من االذاع بالغل
الوزارة انها وجهت انذارا بالغلق لعدد من 
االذاعات احمللية خملالفتها تعليمات الوزارة.

ولم تكشف الوزارة عن مخالفات االذاعات 
وال حتى عددها.

’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl

@ÊÏ„b”@Û‹«@pÏñÌ@ıaâãÏ€a@è‹©
fib‡»‹€@Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@Ü«b‘n€a

@÷˝ühi@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@k€b�Ì@ÖaÜßa
·Ó‹”˛a@Ô–√ÏΩ@ÚÓ€bΩa@pb‘znéΩa

   صوت مجلس الوزراء، خالل جلسته االعتيادية التي عقدها امس 
ــي، على قانون  ــه مصطفى الكاظم ــة رئيس ــاء، برئاس االول الثالث
ــؤون  ــد والضمان االجتماعي للعمال.وقال وزير العمل والش التقاع
االجتماعية، عادل الركابي ، إن مجلس الوزراء صوت خالل جلسته 
ــان االجتماعي  ــون التقاعد والضم ــرا، على قان ــي عقدها مؤخ الت
ــش مجلس الوزراء، عدداً من املوضوعات  للعمال.ومن املقرر أن يناق
ــاريع والقوانني التي يتضمنها جدول أعمال اجللسة، ويصدر  واملش

عدداً من املقررات خاللها.

ــير خليل احلداد،  ــواب العراقي بش ــس مجلس الن ــب نائب رئي طال
ــى الكاظمي بإطالق  ــاء، رئيس مجلس الوزراء مصطف امس االربع
املستحقات املالية ملوظفي األقليم وفق اإلتفاق املبرم بني احلكومة 
ــتان.وجدد احلداد املطالبة، بـصرف  اإلحتادية وحكومة أقليم كردس
ــابقة (٢٠١٤-٢٠١٥- ــتان لألعوام الس ــتحقات فالحي كوردس مس
٢٠١٦)، والذي أحلق ضررا كبير على الفالحني وعلى حياتهم اليومية 

الصعبة والتنمية الزراعية بشكل عام.

بغداد /

بغداد /

ــت ١٦ قافلة من اململكة  وصل
ــس  ام ــعودية،  الس ــة  العربي
ــدات  ــة باملع ــاء، محمل األربع
الطبية، مقدمة من مركز امللك 
سلمان إلى احلكومة العراقية 
ــا. كورون ــة  جائح ــة  ملواجه

ــعودية،  ــح العراق والس وافتت
ــذ جديدة  ــس األربعاء، منف ام
عرعر، بني العراق والسعودية، 
وسط احتفاء رسمي، حضره 
ــر  وزي ــي  العراق ــب  اجلان ــن  م
ــن  ــق أول رك ــة، الفري الداخلي
ورئيس هيأة  ــي،  الغامن عثمان 

املنافذ احلدودية، عمر الوائلي، 
ــعودي،  الس ــب  اجلان ــن  وم
وأمنية  ــمية  ــخصيات رس ش
ــي الدولة، حيث كرمت  عليا ف
ــة،  ــر الداخلي ــعودية، وزي الس
أحد عناصر  باعتباره  الغامني، 

النجاح.

@paâaà„a@ÈuÏm@Úzñ€a
ÚÓ‹™@pb«aá¸@’‹Ãi

@ÚÌÖÏ»ç@Ú‰ybë@H16I@fiÏÅÖ@NNä«ä«@Äbnnœa@Ü»i
ÚÓj�€a@ÖaÏΩbi@Ú‹‡™@÷aä»€a@µa

بغداد /

بغداد /

@ÖÜËÌ@%@Î˝«@ÖbÌg@ZÚÓ‰üÏ€a
paâaãÏ€a@ÙÜyg@pb–‹fl@—íÿi

ــد ائتالف الوطنية، امس االربعاء، ان زعيمه اياد  اك
عالوي لم يهدد بكشف ملفات إحدى الوزارات.وذكر 
ــض املواقع املأجورة  ــالف انه تداولت بع بيان لالئت
ــول تهديدات اطلقها زعيم  معلومات مفبركة ح
ــف ملفات تخص  ائتالف الوطنية وتهديده بكش
ــك الفبركات من كذب  ــوزارات ومارافق تل احدى ال
ــض اجلهات  ــاف البيان ان بع ــح وصريح.وأض واض
ــا باجهزة خارج  ــت بارتباطاته ــورة التي عرف املأج
احلدود تعمد الى هذا االسلوب الرخيص بني احلني 
واالخر ضمن مسلسل ممنهج من تلفيق االكاذيب 
ــذه احملاولة  ــالوي، مؤكداَ ان ه ــد الدكتور اياد ع ض

الرخيصة تندرج في هذا االطار بحسب البيان.

بغداد /

بغداد /

›u
aÏ�« العالم يسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا.

الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام «البديل» جلميع الوحدات والتشكيالت والقيادات في اجليش.
أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران.

âbvn€a@fiÖbjn‹€@ûaâa@Ú˜ÓËmÎ@Ú‡ïb»€a@›ÅaÜfl@äÌÏ�n€@ÚÓ„aÜÓfl@Ú€Ïu@äØ@ÖaÜÃi@≈œb™ 2
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مال طالل الكعبي



2محليات

البينة الجديدة/ عامر عبدالعزيز
 

ــت وزارة التجارة ان مدير عام  اعلن
ــارة احلبوب  ــركة العامة لتج الش
املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 
ــم النقل  حقق زيارة تفقدية لقس
ــوب بغداد  ــة (٤٠كم ) جن و الورش
ــى مبوظفي  ــه التق ــال وصول . وح
ــواق الشاحنات وبني  القسم و س
لهم الدور الذي يوديه القسم في 
ــتمرار وصول مفردات البطافة  اس
التموينية من خالل مساهمتهم 
ــر  عب ــالت  املناق ــتمرار  اس ــي  ف
ــم الصعوبات  ــطول النقل رغ اس
ــون له .  ــذي يتعرض ــط ال والضغ
واستعرض فراس امليالي ممثال عن 
ــاحنات اهم املعوقات  سواق الش
ــكاالت التي تؤخر عملهم  و االش
ــاء في  ــذ واجبهم وج ــي تنفي و ف
ــدم  ــات ع ــذه الطروح ــة ه مقدم
تعاون االقسام االخرى مع القسم 
ــم وهذه  و التدخالت بعمل القس
االمور تعيق عمل سواق القسم و 
ــواق مبوضوع املسافات  حتدث الس

ــم  ــة و تهميش حقوق قس القريب
النقل والورشة من قبل ادارة قسم 
ــالل ارجاع  ــزي من خ ــل املرك النق
الشاحنات بدون حتميل ومؤكدين 
ان حقوقهم تسرق امام انظارهم 
ــتعرض  ــن  .واس ــل االخري ــن قب م
ــواق عدد  عدد من املوظفني و الس
ــي  الت ــات  ــكار واملقترح ــن االف م
ــم  ــض بعمل القس ــن ان تنه ميك
ــدوى االقتصادية لهم و  وحتقق اجل

للشركة وتعهد مدير عام الشركة 
بدراستها و العمل على تنفيذها 
ــدوره و بعد  ــات . ب ــق الصالحي وف
ــات املتحدثني  ــتماع لطروح االس
ــركة نقترح  ــام الش ــد مدير ع اك
ــة او فريق  ــكيل جلن ــم تش عليك
منكم يجلسون مع االقسام ذات 
ــوص حتديد محاور  العالقة بخص
ــطول نقل  املناقالت مبا يخدم اس
ــركة و تعهد مبفاحتة السيد  الش

ــر مبا طرحتموه ، موكدا لهم  الوزي
باحلاجة الى فرصة للتعديل شي 
ــع بعقد  ــد للجمي ــيء وتعه فش
ــذا االجتماع و  ــاع مماثل له اجتم
ــام  ــيكون جميع مدراء االقس س
ــل كل  ــل تذلي ــن اج ــن م حاضري
ــيرة عملكم  ــي مس ــات ف املعوق
ــركة بان  ــام الش ــه مدير ع . ووج
ــة تفريغ  ــائي بغي يكون دوام مس
ــل متاخره  التي تص ــاحنات  الش
ــا  ــت ، كم ــن الوق ــتفادة م لالس
ــطول  ــاحنات اس ــه مبيت ش ووج
ــغ  التفري ــع  مواق ــل  داخ ــل  النق
ــتمع  ــة االجتماع اس ــي نهاي .وف
ــا عدد  ــكاوي طرحه ــان لش طوف
ــبة  ــن املوظفني منها توزيع نس م
(١٪) و مخصصات احلاسبة و دوام 
ــطول  اجلمع و العطل و تاهيل اس
النقل املتهالك و تعزيز االسطول 
ــدة و الرغبة بان  ــاحنات جدي بش
ــل دور  اكبر  ــم النق ــون لقس يك
ــوزارة « «طوفان «  ــط ال ــي خط ف
ــرض  وفق  ــل كل ما ع ــد بح تعه

الصالحيات التي ميتلكها .

@ÚëâÏ€aÎ@›‘‰€a@·é”@âÎåÌ@lÏjßa@Òâbvn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@‚b«@äÌÜfl
@·é‘€a@Ô–√ÏflÎ@@pb‰ybí€a@÷aÏç@Âfl@ÖÜ»i@Ô‘n‹Ì@Î

بغداد / البينة اجلديدة
عقد السيد مدير عام دائرة التخطيط 
ــور زامل العريبي  وتنمية املوارد الدكت
اجتماعا مع  السادة املعاونيني الدكتور 
ــي محمود  ــحل والدكتور عل كرمي ش
ــة  ــرة ملناقش ــام الدائ ــدراء االقس وم
ــة  الكفيل ــات  والسياس ــط  اخلط
ــة ، واكد  ــني اخلدمات الصحي بتحس
ــل العريبي على االهتمام  الدكتور زام
ــفة والبرامج االلكترونية التي  باالرش
ــاة املراجعني خصوصا  تقلل من معان
ــقة وعناء  ــن يتحملون مش ــن الذي م
ــم  ــة , وتنظي ــد  املراجع ــفر عن الس

ــجالت  ــظ الوثائق والس وترتيب وحف
ــة واعادة  ــه ومحكم ــي اماكن امين ف
ــة بفتح  ــي الضوابط اخلاص ــر ف النظ
ــكيالت والهياكل  ــتحداث التش واس

ــوزارة  ــتوى ال ــى مس ــة عل التنظيمي
ــداد واحملافظات  ودوائر الصحة في بغ
ــيرا الى ضرورة اعداد الدراسات  . مش
ــوزارة  ال ــط  خط ــث  وحتدي ــة  العلمي

ــوزارة عند  ــر مركز ال ــد رؤى دوائ وتوحي
اعداد اخلطط من اجل ضمان الوصول 
ــتغالل  ــداف املرجوة , واالس ــى االه ال
ــرية املتوفرة من  االمثل للموارد البش
ــات املقدمة في  ــاء باخلدم اجل االرتق
ــل دائرة  ــاالت املتعلقة بعم ــة اجمل كاف
ــامها  التخطيط وتنمية املوارد وأقس
ــدد  ــام االجتماع ش ــي خت ــة .وف كاف
ــى تكثيف اجلهود  ــور زامل  عل الدكت
ــدؤوب في اجناز  ــل املتواصل وال والعم
ــي الدائرة في  ــال املناطة مبوظف االعم
ــذي مير به البلد  ــل الظرف احلالي ال ظ
من التصدي لتفشي فايروس كورونا .

بغداد / البينة اجلديدة

ــة  الرئيس االجتماعات  ــة  قاع ــى  عل
ــد امس االول  ــي وزارة الكهرباء ،عق ف
ــم  ــعاً لرس ــاً موس ــاء اجتماع الثالث
االستراتيجية املقبلة لعمل الوزارتني 
والتعاون املشترك فيما بينهما،حضره 
ــم وكيل  ــني وه ــادة وكالء الوزارت الس
ــاج  االنت ــؤون  لش ــاء  الكهرب وزارة 
ــؤون النقل  ،ووكيل وزارة الكهرباء لش
والتوزيع، والسيد الوكيل الفني لوزارة 
ــر من  ــدد كبي واملعادن،وع ــة  الصناع
املديرين العامني لكلتا الوزارتني،بُحث 
ــة  الواضح ــات  اآللي ــاع  االجتم ــي  ف
لتعزيز وتوسيع اُطر ومجاالت التعاون 
ــترك في املرحلة املقبلة  والعمل املش
ــل املعوقات  ــبل الكفيلة بتذلي والسُ
اجلانبيـن. ــني  ب ــة  العالق ــاكل  واملش
ــاق على  ــالل االجتماع اإلتف ــم خ وتـ
قيام شركات وزارة الصناعة واملعادن 
ــة آالف احملوالت  ــادة تأهيل وصيان بإع
ــاء والتي  ــي وزارة الكهرب ــة ف العاطل

ــف محولة  ــى ٤٠ ال ــا عل ــد عدده يزي
ــي مخازن ومقابر احملوالت  كهربائية ف
ــة  وتلبي ــة،  واملعطوب ــتهلكة  املس
ــن  ــوزارة م ــكيالت ال ــات تش إحتياج
ــة  الكهربائي ــوات  والقابل ــوالت  احمل
حسب الطاقات اإلنتاجية إلى جانب 

ــراج الطاقة  ــن أب ــني ماحتتاجه م تأم
الكهربائية إستعداداً ملوسم الصيف 
القادم.ونوقش في االجتماع بعد ابداء 
ــأنها ان  بعض املالحظات التي من ش
ــي ،خصوصاً وان  ــم املنتج الوطن تدع
اصبحت تضاهي  الصناعة  منتجات 

ــن تفوقه  ــي ان لم تك ــج االجنب املنت
ــدس عادل  ــع املهن ــت م جودة،نوقش
ــوزارة الصناعة  ــرمي الوكيل الفني ل ك
ــرورة مطابقة  ــم العامني ض ومديريه
ــدى الكهرباء  ــات املعتمدة ل املواصف
ــع ابراج خطوط نقل  من حيث تصني

ــع بصناعتها  ــي تضطل والت الطاقة 
الفوالذية،واعتماد  الصناعات  شركة 
ــوالت  للمح ــة  الدقيق ــات  الفحوص
ــبكة  ــوم عمل الش ــة لتّق الكهربائي
وزارة  وكالء  ــاد  مثالي.واش ــكل  بش
ــركة اور العامة وجودة  ــاء بش الكهرب
ــم للمواد  ــرعة جتهيزه منتجهم وس
احلاكمة بإدامة الشبكة الكهربائية.
ــكرت وزارة الكهرباء  ــا ش من جانبه
ــة  ــي للصناع ــل الفن ــيد الوكي الس
ــه ومواقفه وتعاونه وابدائه  على دعم
ــرة لصالح اجناح  ــهيالت الكبي التس
ــة للمواطنني. ــدمي اخلدم ــل وتق العم
ــتعدادها  ــاء اس ــدت وزارة الكهرب وأك
ــد الديون املترتبة على مديرياتها  لس
ــركات وزارة الصناعة في  ــح ش لصال
ــة  ــات وخاص ــر التخصيص ــال توف ح
ــة لتمكنها من  ــركة ديالى العام لش
ــة إلنتاج  ــتلزمات الالزم ــة املس تهيئ
ــان مزيد من  ــد أبدى الطرف احملوالت.وق
التعاون املشترك مبا يصب في خدمة 
املصلحة الوطنية واملواطن العراقي.

@˘âaÏü@Ú�Å@ÔÿÌäfl¸a@7–é€a@@…fl@szjm@Òäv:a@ÒäÌãÎ
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بغداد / البينة الجديدة
ــرة الهجرة  ــع وزي ــاء جم ــالل لق خ
ــق جابرو مع  ــن  ايفان  فائ واملهجري
ــراق  ــدى الع ــي ل ــفير األمريك الس
ــق له في  ــر والوفد املراف ــو تول ماثي
ــداد ،  ــة بغ ــوزارة بالعاصم ــر ال مق
ــة مجريات  ــاء مناقش اللق ــاول  تن
ــجيع  ــوارئ الوزارة في تش خطة ط
ــات على  ــر النازحة في اخمليم االس
ــم  ــى مناطقه ال ــا  ــودة طوعي الع
ــا  مادي ــم  دعمه ــة  وآلي ــة  االصلي
الوزيرة  ــيدة  الس ــرت  .وذك ومعنويا 
خالل اللقاء وفي مستهل حديثها 
ــى الكثير  ــت عل ــوزارة اطلع ان « ال
من املناشدات عبر مواقع التواصل 
ــني في  ــة النازح ــي لرغب االجتماع
ــى مناطقهم  ال بالعودة  ــات  اخمليم
ــوزارة  ــذي دفع ال ــر ال ــة االم االصلي
ــح امليداني  ــوم  بعملية املس ان تق
للمخيمات ملعرفة العوائل الراغبة 
رغبة  ــرت  ــج اظه والنتائ ــودة  بالع
ــى مناطقهم  ــة بالعودة ال االغلبي
ــع وزارة  ــيق م ــة ،ومت التنس االصلي
ــاحنات  النقل لتهيئة حافالت وش

ــن مرافقة  ــم فضال ع ــل أثاثه لنق
الى  للعائدين  املشتركة  العمليات 
ــم االصلية « ، مضيفة ان  مناطقه
ــي بغداد وكربالء اصبحتا  محافظت
ــيرة الى  خاليتني من اخمليمات ، مش
ــات في بغداد (مخيم  ان احد اخمليم
ــذراء) جميع قاطنيه رغبوا  مرمي الع
ــع البغدادي  ــي اجملتم ــاج ف باالندم
ــيادتها  س ــدت  .واك ــاج  االندم ومت 
اشراف الوزارة على عمليات العودة 
ــة  ــات احمللي ــع احلكوم ــاون م بالتع
ــتركة, إلى  وقيادات العمليات املش
جانب حلحلة املشاكل العالقة بني 

بعض العشائر من خالل مساهمة 
ــة  ــة اجملتمعي ــي املصاحل ــوزارة ف ال
ــدد من  ــي ع ــني ف ــالح ذات الب واص
ــا ديالى وصالح  احملافظات من بينه
ــار ، الفتة الى ان الوزارة  الدين واالنب
ــتعمل في املرحلة القادمة على  س
ــيق  ــة بالتعاون والتنس ــع خط وض
ــيما  س ــة  الدولي ــات  املنظم ــع  م
منظمات االمم املتحدة إلعادة أعمار 
ــق احملررة  ــة في املناط ــدور املهدم ال
ــن النازحني  ــى م ــجيع ماتبق لتش
على العودة ملناطق سكناهم .وعن 
اخمليمات في أقليم كوردستان أفادت 

السيدة جابرو أن الوزارة عازمة على 
ــاءات واجتماعات مع  ــد عدة لق عق
حكومة االقليم في مطلع السنة 
ــة عودة النازحني  املقبلة لوضع آلي
ــم البالغة ٢٦  ــن مخيمات االقلي م
مخيما ،  خصوصا مخيمات اخلازر 
ــة اعادتهم  ــام وكيفي ــن ش وحس
ــي  الت ــة  االصلي ــم  مناطقه ــى  ال
ــن  ع ــرات  الكيلومت ــض  بع ــد  تبع
مخيمات النزوح التي يقطنوا فيها 
ــة على  ــوزارة منفتح ــة ان ال ، مبين
ــواء االقليم او املنظمات  اجلميع س
ــا للعمل  ــة وغيره ــة واحمللي الدولي
ــل النازحة الى  ــادة العوائ ــى اع عل
ــا االصلية ، عادة ملف النزوح  دياره
ــدا عن املصالح  ــانيا بعي ملفا انس
ــعادة  ــن جانبه ثمن س ــرى .م األخ
السفير االمريكي ماثيو تولر جهود 
ــاطات وزارة  ــوزارة ، قائال ان «  نش ال
ــت متاما  الهجرة واملهجرين عكس
ــوف بجانب  ــي الوق ــت به ف ماقام
ــر النازحة ومساعدتهم ماديا  االس
ــدا ان ملف الوزارة  ومعنويا « ، مؤك
اصبح مركز اهتمام في واشنطن .
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البصرة / البينة اجلديدة
ــئ العراق امس  ــركة العامة ملوان ــل متمثلة بالش ــت وزارة النق بحث
ــب األداء  ــترك تقييم نس ــغيل املش ــركات التش االول الثالثاء مع ش
ــركة املوانئ .و قال مدير عام الشركة  ــاريع ش في تنفيذ برنامج مش
الدكتور املهندس فرحان محيسن الفرطوسي الذي ترأسه اجتماعا 
ــركة : استناداً الى توجيهات وزير النقل  بهذا اخلصوص في مقر الش
ــركات التشغيل  ــبلي مبتابعة أعمال ش ــني الش الكابنت ناصر حس
ــب اجناز في  ــا وصلت اليه من نس ــة في املوانئ و م ــترك العامل املش
تنفيذ املشاريع املوكلة اليها على أرض الواقع مت عقد هذا االجتماع 
ــة الوزراء ووزارة النقل تتابع باهتمام بالغ  ــي ان رئاس .وبني الفرطوس
ــترك العاملة في املوانئ النها شريك  ــركات التشغيل املش عمل ش
فعال في زيادة االيرادات للدولة موجهة ادارة املوانئ باعادة النظر في 
تقييم عمل الشركات املتلكئة .الفتاً أن هناك توجه قريب في تأهيل 
ــاحات لتكون في أفضل صورة لها ،  ــات املوانئ واألرصفة والس واجه
ــركات تشغيل مشترك فيها نسب إجناز متراجعة  مبيناً أن هناك ش
ــاء أم قصر اجلنوبي و  ــا وخصوصاً في مين ــب إجنازه ــد أن ترفع نس الب
ــركات برفع وتيرة عملهم للوصول الى االجناز  قد مت االيعاز لتلك الش

النهائي ضمن التوقيتات الزمنية املتفق عليها .

بغداد / البينة اجلديدة
عقـد مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني في وزارة العمل والشؤون 
ــة اخلبرة  ــد منظم ــاً مع وف ــض اجتماع ــار باه ــد جب ــة رائ االجتماعي
ــية في مقر الدائرة امس االول  الثالثاء.واستمع املدير العام من  الفرنس
ــرح عن املشروع املزمع تنفيذه من قبل املنظمة الذي يهدف  الوفد لش
ــباب ودعمهم النشاء مشاريعهم اخلاصة،  الى ايجاد فرص عمل للش
ــجيل الباحثني عن عمل في  ــا طبيعة عمل الدائرة املتضمن تس مبين
ــهادات العليا وتدريبهم من  ــدة البيانات وعدد احلاصلني على الش قاع
ــتعداده للتعاون مع  ــالل زجهم في دورات تقيمها الدائرة، مبديا اس خ
ــد ان هذه املبادرة  ــرائح اجملتمع.من جانبه بني الوف املنظمة خدمة لش
ــعى  ــية وتس ــة من قبل االحتاد االوربي ووزارة اخلارجية الفرنس مدعوم
ــع وزارة العمل  ــراكة حقيقية م ــيس ش املنظمة من خاللها الى تأس

والشؤون االجتماعية لدعمها في هذا اجملال.

البينة الجديدة / علي شريف
ــب البيطري  ــة الط ــت كلي أقام
ــم اخلضراء ندوة  بجامعة القاس
علمية عن أدمان األدوية وتأثيرها 
ــت الندوة  ــاغ. وتضمن على الدم
ــية املدرس  التي ألقتها التدريس
ــدي  ــس ع ــاعدالدكتورة مي املس
ــاور كان أهمها  ــم عدة مح هاش
ــى  ــان عل ــى اإلدم ــح معن توضي
ــكالت  ــد أحد املش ــة إذ يع األدوي
ــدة في اآلونة األخيرة والتي  املتزاي
تؤثر سلبا على املخ في اإلنسان 
ــد  ــدى البعي ــى امل ــلوكه عل وس
ــتخدمها. كما  ــبب سوء أس بس
ــدوة الية عمل األدوية  تناولت الن
املسببة لالدمان. وأكدت الدكتورة 

ــف  ــى أهمية الكش ــم عل هاش
ــان العقاقير ملنع  ــن أدم املبكر ع
ــكلة ويأتي هذا  حدوث هذه املش
الكشف عن طريق إقامة حمالت 
التوعية في اجملتمع وإجراء املزيد 
ــي هذا اجملال وعدم  من البحوث ف
ــة عن  ــات طبي ــتخدام وصف اس
طريق االنترنيت باعتبارها ظاهرة 

منتشرة في الوقت احلاضر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــا، امس االربعاء  ــداد املهندس محمد جابرالعط اجرى محافظ بغ
ــيد  ــي الرش ــب وناحيت ــو غري ــاء اب ــملت قض ــة ش ــة ميداني جول
واليوسفية بهدف تطوير مداخل العاصمة وايجاد اراض وساحات 
ــي اجلولة، الوكيل الفني  ــيد احملافظ ف للتبادل التجاري.ورافق الس
ــاني  ــر عبد خاجي احلس ــكان املهندس جاب ــار واالس ــوزارة االعم ل
ومدير التخطيط العمراني في محافظة بغداد املهندسة فاطمة 
ــناوي وقائممقام ابو غريب السيد عثمان عادل ومدير بلديات  احلس
ــي ومدير ناحية الرشيد. ــر القريش محافظة بغداد املهندس ياس
ــط ما بني  ــع على ارض ترب ــظ ان «االختيار وق ــيد احملاف ــد الس واك
الطريق السريع والقدمي في قضاء ابو غريب لتكون ساحة للتبادل 
التجاري، فضال عن ايجاد ارض مشابهة على طريق بغداد_احللة»، 
ــبه  ــتكون للتبادل التجاري واش ــاحات س ــا ان «هذه الس موضح
بالسوق احلرة لتخفيف الزخم املروري ودخول الشاحنات واحلموالت 
ــروع يندرج ضمن ٥  الى مركز العاصمة».وبني العطا، ان «هذا املش
ــكان  ــيق مع وزارة االعمار واالس ــاريع لتطوير املداخل بالتنس مش
ــروع». ــبة الجناز املش وقيادة عمليات بغداد للبحث عن ارض مناس
من جهته اشار السيد الوكيل الفني لوزارة االعمار املهندس جابر 
عبد حاجي احلساني الى «ان الزيارة تاتي بعد عقد اجتماعات عدة 
ــات املعنية لتطوير مداخل العاصمة»،  بني احملافظة والوزارة واجله
ــتكون مناطق جذب اقتصادية  الفتا «ان مواقع التبادل التجاري س
ــي اعمار وصيانة  ــتفادة منها ف ــواال خلزينة احملافظة واالس وتدر ام
الطرق اضافة الى توفير فرص عمل».ونوه احلساني الى ان»املشروع 
ــيرى النور بعد االنتهاء من االجراءات االدارية والفنية ومخاطبة  س

مجلس الوزراء بذلك».
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بغداد / البينة الجديدة

ــالً بتوجيهات وزيـر الصناعة  عمـ
ــل عزيـز  ــيد : منهـ واملعادن الس
ــدن  امل ــأة  هي ــت  بحثـ ــاز.   اخلبـ
ــاء  إنش ــة  إمكاني ــة  الصناعي
ــينا  س ــن  اب ــة  مدين ــروع  مش
وذلك خالل  ــة  الدوائي للصناعات 
ــترك الذي جمع مدير  اللقاء املش
ــدس : حامـد  ــأة املهن ــام الهي ع
ــل منتدى  ــد : مبمث ــواد محمـ عـ
ــئة السيد :  ــاريع الناش بني املش
اللقاء  .وتنـاول  العجـراوي  فـاروق 
ــاء مشروع  إنش ــة فكرة  مناقش
ــات  ــينا للصناع ــن س ــة اب مدين
ــع إقامته في املوقع  الدوائية املزم
ــروع  ــن مش م ــرب  بالق ــرح  املقت
ــوم التابع إلى  ــات الصودي كاربون
ــم  للتصمي ــة  العام ــركة  الش
ــاريع في أطراف غرب  وتنفيذ املش
ــدم العجراوي عرضاً  بغداد كما ق
بني خالله ان منتدى بيت املشاريع 
ــن مجموعة  ــف م ــئة مؤل الناش
ــاص  اخل ــاع  للقط ــات  مؤسس
ــارف ورجال األعمال ويهدف  واملص
ــتثماري  ــروع اس ــاء مش إلى إنش
متخصص في الصناعات الدوائية 
واملستلزمات الطبية ومستلزمات 
إلى  إضافة  ــف  والتغلي ــة  التعبئ
ــتي  توفير اخملازن والدعم اللوجس

واألبنية اإلدارية واخلدمية واملراكز 
ــات  ومحط ــرق  والط ــة  البحثي
ــكنية  الس ــة  واألبني ــة  الطاق
ــاء  إنش وفقاً ملتطلبات  واخلدمية 
املدن الصناعية النموذجية وعلى 
ــة مقترحة من  ــاحة إجمالي مس
ــاً ( ۸۰۰ ) دومن  قبلهم تبلغ تقريب
والتي من املؤمل أن توفر ما يقارب 
ــع  ــاء مصان ــع إلنش ) موق  ٥٠٠  )
ــة  الدوائي ــات  الصناع ــف  مبختل
ــن ( ۹۰۰۰ ) منتج  وانتاج أكثر م
ــر فرص  وتوفي ــواع  األن ــف  مبختل
ــات  االختصاص ــف  مبختل ــل  عم
ــاريع املنفذة فيها  ــب املش وحس
ــار مدير عام هيأة املدن  وبدوره أش
الصناعية الى أهمية ودور الهيأة 
ــة  ــيط كاف ــهيل وتبس ــي تس ف
ــتثمر  املس التي تخدم  اإلجراءات 
ــوزارات  ال ــة  كاف ــع  م ــور  املط او 
واملؤسسات ذات العالقة لسرعة 
اإلجناز وتشغيل املدينة بعيداً عن 
ــابقة  ــدات الس ــني والتعقي الروت
والبيروقراطية في إجناز املوافقات 
ــة  مهم ــى  تتول ــأة  الهي ــون  ك
ــات  املوافق ــع  جمي ــتحصال  اس
األرض  ــص  كتخصي ــة  األصولي
ــبة لغرض إعالنها كفرص  املناس
ــاريع  املش ــاء  إلنش ــتثمارية  اس

الصناعية لهذه املـدن .

بغداد / البينة الجديدة 
ــركة العامة لتجارة  اعلنت وزارة التجارة عن عقد مجلس ادارة الش
ــة املوازنة التخطيطية   ــائية  اجتماعا موسعا ملناقش املواد االنش
ــل  أعضاء اجمللس  ،  ــت املصادقة عليها من قب ــي مت ــام ٢٠٢١ والت لع
ــال اجمللس  ــة ضمن جدول اعم ــرى املدرج ــن املواضيع االخ ــال ع فض
ــم  ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية  قاس وبحضور مدير عام الش
حمود منصور . اكد ذلك مدير عام الشركة علي حمدان الالمي الذي 
ــة   ــة كذلك مناقش ــراس االجتماع  واضاف بانه جرى خالل اجللس ت
ــركة  ــدة التي مت التعاقد عليها مع ش ــاحنات اجلدي الية توزيع الش
ــاحنة حيث مت وضع الشروط وفق  ــيارات واملكائن  وبواقع ٦٢ ش الس
ــذ بنظر االعتبار  ــاحنات مع االخ ــليم الش االطر القانونية عند تس
ــاظ على املال  ــأنها احلف ــة التي من ش ــات القانوني ــة  الضمان كاف
ــروط املوضوعة عند  ــركة فضال عن استيفاء كافة الش العام للش
ــتثمار االراضي  ــه مت كذلك عرض  موضوع اس ــليم .مضيفا ان التس
ــم املوارد املالية  ــة وذلك من اجل تعظي ــركة للمناقش العائدة للش
وتأمني رواتب املوظفني .وفي سياق اخر اشار الالمي بانه اجرى ا زيارة   
ــائية في وزارة الصناعة واملعادن  ــركة العامة للصناعات اإلنش الش
ــام الرقابة والتدقيق والتسويق لبحث  ومناقشة  برفقة مدراء اقس
ــترك مع القطاع احلكومي من خالل تسويق  ايجاد تعاون جتاري مش
ــم التصريف للنهوض بواقع الشركه  ــائية بطريقة رس املواد االنش
ــا في ظل الظروف  ــا املالية وتأمني رواتب موظفيه ــم موارده وتعظي
ــائية التي  ــث  مت التدوال حول املواد االنش ــة الراهنة  ،حي االقتصادي
ــواق احمللية ليتم تصريفها  يتم االتفاق عليها واألكثر رواجا في االس

وبيعها وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها و االطر القانونية .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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  أعلنت مديرية املرور العامة، توفر ما يقارب مليون لوحة مرورية 
ــام املديرية،  ــي واملقبل.وقال مدير ع ــني احلال ــتخصص للعام س
ــيعمل على تطوير مكاتب التسجيل  اللواء فارس عامر، ، إنه س
ــات للمواطنني وأن  ــل اخلدم ــل تقدمي أفض ــو األفضل من أج نح
ــرع وقت، بعد تسنمه منصب  ــة بأس تكون معامالتهم سلس
ــه القواطع  ــى أنه مت توجي ــة، الفتا إل ــة املرور العام ــر مديري مدي
ــراف مديري الكرخ والرصافة لتحقيق انسيابية في الطرق  بإش
ــيق مت مع قيادة عمليات بغداد  ــهد كثافة وهذا التنس التي تش
كون بعض املناطق لديها معرقالت ال داعي لها مثل قطع الطرق 
ــرة املاضية  ــواء عامر، أن الفت ــاف الل ــل الكونكريتية.وأض بالكت
ــيئة، كاالعتداء على رجل املرور، وهذا  ــهدت حدوث حاالت س ش
ــة وهذا ما أكد  ــب املرور ميثل هيبة الدول ــر مقبول، ألن منتس غي
ــة، داعيا املواطنني لاللتزام بقانون املرور خالل  عليه وزير الداخلي
ــتخدام الطرق.وفيما يخص احلجز اإللكتروني، علق عامر أن  اس
ــالة  ــتغرق ٢٥ يوما إلى حني وصول الرس ــز اإللكتروني يس احلج
لكي تتم مراجعة مكاتب التسجيل، مبينا أن بعض املعلومات 
ــة خاطئة فتعتبر  ــرة واألخرى ملديرية املرور العام ــل بني الفت تص
ــم امللغية ويجب متابعة احلاالت املوجودة وهذه من النوادر  بحك
وميكن إصالحها.وبشأن لوحات املرور أكد عامر أنه مت جلب بحدود 
ــيرا إلى  مليون لوحة مرورية كافية للعامني احلالي واملقبل، مش
ــكلة التي تواجه املديرية في الوقت احلالي هي استيفاء  أن املش

الضريبة ويتم إطالقها ملواقع بغداد واحملافظات كافة.

ــة  الصح وزارة  ــت  رجح   
ــد تضطر الى  ــة، انها ق والبيئ
ــرض حظر  ــة بإعادة ف التوصي
ــتمرار تفشي  التجوال مع اس
ــا في البالد.وقال  فيروس كورون
ــام الصحة العامة في  مدير ع
الوزارة رياض احللفي ، سنكون 
ــادة فرض احلظر  مضطرين إلع
ــدد اإلصابات  في حال ازدياد ع
ــيراً إلى أن الوزارة  بكورونا مش
ــج  ــن البرام ــد م ــدت العدي أع
ــب  ــن، ال مجي ــة ولك التوعوي
ــوزارات تتفرج.وأضاف  وبقية ال
ــا أننا  ــف أيض ــن املؤس ــه م إن
عندما نطالب باحلظر ونطبقه 
ــني ال يبالون وال  ــد أن املواطن جن
ــد وال بارتداء  ــون بالتباع يلتزم
ــى أن رفع  ــات، الفتا إل الكمام
احلظر ال يعني أن اخلطر قد زال 
أو انتهى الوباء.وأوضح احللفي 
في حال الحظنا إزدياداً مطردا 
ــون  ــات فنك ــدد االصاب ــي ع ف
ــادة فرض احلظر  مضطرين إلع
الكلي أو اجلزئي، مبينا أن الوزارة 
ــج توعوية  ــا كتبت برام لطامل
ولكن ال مجيب ولألسف وزارة 
الصحة بح صوتها من املناداة 

ــوزارات  ال ــع  وجمي ــزام  بااللت
فقط.وكانت  بالتفرج  تكتفي 
أعلنت  والبيئة  ــة  وزارة الصح
ــديد اللهجة  أمس في بيان ش
ــف خالل  ــدت لألس ــا رص انه
ــاً كبيراً  ــرة املاضية تهاون الفت
ــل املواطنني متثل  ــن قب جداً م
الوقائية  ــراءات  االج ــرك  ت في 
ــث  حي ــال،  وتفصي ــة  جمل
ــزام بارتداء  ــدم االلت ــظ ع لوح
ــودة التجمعات  الكمامات وع
ــابق عهدها  ــرية الى س البش
ــاء انتهى من العراق  وكأن الوب
ــكل خطرا على  ــم يعد يش ول
أن  ــة  الصح ــدت  حياتهم.وأك

ــار في  ــتمر باالنتش الوباء مس
واملواقف  ــوار  اجل ودول  ــراق  الع
ــة  االصاب ــب  لنس ــة  اليومي
ــاالت  واحل ــات  الوفي ــداد  اع و 
ــك  ذل ــى  عل ــاهد  ــة ش احلرج
ــتهانة والتهاون  ــبب االس بس
ــراءات الوقائية، علما أن  باالج
ــة تنبأ  ــات العلمي كل املعطي
ــي االصابات  ــرة ف ــادة كبي بزي
خالل االسابيع املقبلة نتيجة 
إلنخفاض درجات احلرارة وهذا 
ــى زيادة  ــأنه ان يؤدي ال ــن ش م
الوفيات.وأهابت الوزارة بجميع 
باالجراءات  ــزام  االلت املواطنني 
ــداء  ارت ــة  وخاص ــة  الوقائي

ــات  ــب التجمع ــام وجتن الكم
البشرية قدر اإلمكان وااللتزام 
ــل  وغس االجتماعي  بالتباعد 
ــتمرار. باس ــدي  األي ــم  وتعقي

ــرق  ــه الف ــى توجي ــارت ال وأش
ــة بتكثيف  الرقابي ــة  الصحي
ــى  عل ــية  التفتيش ــا  زياراته
ــوالت  ــي وامل ــم واملقاه املطاع
ــهد  تش ــي  الت ــق  املراف وكل 
ــرية وتقييم مدى  جتمعات بش
االجراءات  ــق  بتطبي التزامهم 
الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري 
ــف لالجراءات  ألي مرفق مخال
ــالت واملقاهي  ــا غلق احمل ومنه

واملطاعم وغيرها.

  دعا النائب منصور البعيجي نائب رئيس جلنة الزراعة واملياه النيابية، امس االربعاء، 
ــتحقات الفالحني املتاخرة منذ  ــراع بصرف مس ــة بتوجية وزارة املالية باالس احلكوم
ــايلوات ومخازن الدولة ولم يستلموا  ــهر بعد ان سلموا محاصيلهم الى س عدة اش
ــت منة من  ــتحقات الفالحني ليس ــتحقاتهم الى االن .وقال البعيجي ، ان مس مس
ــعير الى  ــليمهم محصولي احلنطة والش ــا هو حقهم الطبيعي مقابل تس احد امن
ــتالمهم االموال وهذا االمر  ــازن وزارة التجارة وهم يعانون الى يومنا هذا عدم اس مخ
ــم الفالح العراقي وتوفير  ــول نهائيا.واضاف، انعلى احلكومة ان تتوجه لدع غير مقب
ــاعده بالزراعة خصوصا بعد الطفرة  ــمدة ومعدات واليات تس كل مايحتاجه من اس
النوعية التي حققها باالكتفاء الذاتي ألغلب احملاصيل الزراعية ومن بينها محصولي 

احلنطة والشعير التي مألت مخازن وزارة التجارة وحققنا بها االكتفاء الذاتي.

بغداد /

بغداد /
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ــس الوزراء، مصطفى    بحث رئيس مجل
ــي  ــة االميرك ــر اخلارجي ــي، ووزي الكاظم
ــاون بني  ــتقبل التع ــك بومبيو ، مس ماي
العراق والتحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتحدة االميركية.وذكر املكتب االعالمي 

لرئيس الوزراء ، ان الكاظمي، تلقى اتصاال 
هاتفيا من وزير خارجية الواليات املتحدة 
ــرى خالله  ــك بومبيو، ج ــة، ماي األمريكي
ــني البلدين،  ــات الثنائية ب ــث العالق بح
ــي املنطقة. ــور األوضاع ف ــال عن تط فض

ــال بحث أيضاً،  ــاف البيان، ان االتص وأض

ــني البلدين في مختلف  تنمية التعاون ب
ــتقبل  ــى مس ــا ال ــا تطرق ــاالت، كم اجمل
ــف الدولي  ــراق والتحال ــاون بني الع التع
ــات املتحدة األمريكية،  الذي تقوده الوالي
ــدرات العراقية في  ــي الق ــي ضوء تنام ف

محاربة اإلرهاب.

ــس  مجل ــات  اجتماع أول  ــي  ف ــه  إن
ــكيل جلنة  ــى تش ــا عل ــوزراء اتفقن ال
ــن  ــف م ــة تتأل ــة املالي ــة األزم ملعاجل
ــخاص.وأضاف، أن اللجنة  خمسة اش
ــة البيضاء  ــل على الورق ــدأت بالعم ب
ــراء عراقيني  ــة خب بالتعاون مع خمس
ــة اعداد الورقة  آخرين وكانت نواة جلن
ــعت  ــخاص ثم توس ــاء ١٠ أش البيض
لتشمل ٤٠ شخصاً.وتابع عالوي بدأنا 
ــباب تردي  ــرد التاريخي ألس ــد الس بع
ــباب  بتحليل اس ــادي  االقتص الوضع 
ــاض انتاجية املوظف  ــكلة انخف مش
ــع  التراج ــاالت  ح ــير  وتأش ــي  العراق
ــتمر في االقتصاد العراقي الى ان  املس
اصبحت الدولة فاقدة للسيطرة على 
ــد آخر نفى رئيس  ماليتها. على صعي
ــوزراء، مصطفى الكاظمي،  مجلس ال
ــاء االتفاقية  ــاء، الغ ــس االول الثالث ام
الصينية العراقية، فيما أكد ان البلد 

متاح استثمارياً جلميع الدول الراغبة 
ــال الكاظمي، في  ــتثمار فيه.وق باالس
ــة  ــي عقده عقب جلس ــر صحف مؤمت
ــه ال يوجد أي الغاء  ــس الوزراء، إن مجل
ــة الصينية، مؤكداً  لإلتفاقية العراقي
ــرات  ومذك ــات  االتفاقي ــذ  تنفي ان 
ــع الدول العربية واالجنبية  التفاهم م
ــة لعام  ــرار املوازنة العام ــون بإق مره
ــة املنافذ  ــي وقت أعلنت هيئ ٢٠٢١. ف
ــة، امس االربعاء، افتتاح منفذ  احلدودي
ــكل  عرعر احلدودي امس االربعاء  وبش
رسمي مع  اململكة العربية السعودية 
ــني البلدين  ــاري ب ــادل التج ــام التب أم
ــقيقني.وذكرت الهيئة ، ان رئيس  الش
الوزراء اناب عنه وزير الداخلية عثمان 
الغامني وبحضور نائب قائد العمليات 
ــد األمير  ــتركة الفريق الركن عب املش
ــان الوائلي  ــمري واللواء عمر عدن الش
رئيس هيئة املنافذ احلدودية ومحافظي 

ــرطة األنبار  األنبار وكربالء  وقائدي ش
واحلدود.واضافت، ان اجلانب السعودي 
ــي بغداد  ــعودي ف ــفير الس مثله الس

ــؤولني احلكوميني. وفي  وعدد من املس
ــدد النائب  ــية ح ــورات السياس التط
ــن الكعبي،  األول لرئيس البرملان حس

ــام البرملان  ــاء، خيارين أم ــس االربع ام
ــون احملكمة االحتادية، مؤكداً  إلقرار قان
ــرة احلالية  ــي الفت ــة وجودها  ف أهمي
ــال  املبكرة.وق ــات  االنتخاب ــراء  إلج
ــاران  ــه خي ــان أمام ــي، إن البرمل الكعب
ــة االحتادية، األول  ــون احملكم إلقرار قان
تعديل نص الفقرة الثالثة امللغاة  من 
ــة، أو املضي في  ــة االحتادي قبل احملكم
ــريع القانون  ــريع.وأضاف ،أن تش التش
ــادة هيكلة  ــاً جداً، إلع ــيكون مهم س
ــة، التي تعنى مبشاركة  هذه املؤسس
ــأن  بالش ــني  املعني ــن  م ــر  كبي ــدد  ع
ــا، من قبل  ــتوري والقانوني فيه الدس
ــار إلى أنه مت االتفاق من  أعضائها.وأش
قبل احلكومة والرئاسات الثالث، على 
ــرة، ولن تكون  ــراء االنتخابات املبك إج
ــن هناك  ــا لم تك ــات م ــاك انتخاب هن
ــداً  األهمية  ــة، مؤك ــة احتادي محكم

لوجودها في الفترة احلالية أكثر.

ــم االهلي  ــرح قانون العلي ــة النيابية مقت ــة التربي تدرس جلن
ــم ضوابط  ــة من أجل تنظي ــذي اقترحته اللجن ــي ال واالجنب
ــتعمل  ــدارس االهلية، وس ــس مبوجبها امل ــل التي تتأس العم
ــات املعنية في االيام املقبلة  ــته مع اجله اللجنة على مناقش
بغية عرضه للقراءة االولى.وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، 
ــم االهلي  ــودة قانون التعلي ــت مس ــة اقترح ــة التربي إن ”جلن
ــد االهلية  ــدارس واملعاه ــل تنظيم عمل امل ــي من أج واالجنب
وتطوير قطاع التربية، فضال عن تعزيز التعاون بني املؤسسات 
ــة واحلكومية وتعزيز قدرات القطاع اخلاص وتأمني فرص  االهلي
ــا تأمني فرص  ــي مجال التربية، وأيض ــل جيدة للعاملني ف عم
التعليم املناسبة لذوي االحتياحات اخلاصة“.وأضاف، أن ”هذا 
القانون يشمل جميع من املؤسسات االهلية واالجنبية داخل 
ــي والثانوي  ــراق، مبا فيها رياض االطفال والتعليم االساس الع
ومعاهد التعليم ومدارس ذوي االحتياجات اخلاصة، اضافة الى 
ــات التعليمية خارج العراق والتي تأسست من قبل  املؤسس
ــذا القانون في حال  ــد اللهيبي أن ”ه ــات العراقية“.وأك اجلالي
ــيعمل على تنظيم عمل هذه املؤسسات وكيفية  ــرع، س ش
ــم ادارتها“، مبينا أن ”القانون يحتوي  ارتباطها بالوزارة وتنظي
على غرامات للمخالفني له تتراوح بني سنة الى ثالث سنوات، 

إضافة الى غرامات مالية كبيرة“.
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ــق احملررة، امس  ــدوق إعادة إعمار املناط أكد صن
ــني  ــني مختلفت ــى جهت ــل عل ــاء، العم األربع
لتمويل املشاريع، مبيناً أن العمل جارٍ مع الدول 
ــاركة في مؤمتر الكويت  املانحة واملقرضة املش
ــادة إعمار  ــل إع ــوال، من أج ــتحصال األم الس
ــال رئيس الصندوق محمد  املناطق املتضررة.وق
ــم العاني، إن التمويل ما زال دون مستوى  هاش
ــاريع، لذلك  ــدد كل هذه املش ــوح، وال يس الطم
نعمل اآلن على جهتني مختلفتني وهي املوازنة 
ــح والقروض،  ــتثمارية، واجلهة األخرى املن االس
مؤكداً أن إعمار املناطق احملررة ما تزال مستمرة 
ــبب عجز التمويل لهذه املشاريع. وبطيئة، بس

ــي حتتاجها هذه املناطق  وأضاف ان األعمال الت
ــبة تضرر كبير  ــيما هنالك نس كبيرة جدا، الس
ــات، وبالتالي حتتاج الى متويل  في بعض احملافظ
ــكل جهدنا  ــاول ب ــك نحن نح ــدا، لذل ــال ج ع
ــني لكي نحصل على  ــرك نحو هذه اجلهت التح
أموال، لغرض إجنازهذه املشاريع وإدرجها واملضي 
ــار إلى أن هنالك الكثير من املشاريع  فيها.واش
ــي أقرت من مجلس أمناء الصندوق، وأدرجت  الت
ــتنا  ــي وزارة التخطيط، لذلك  نقاش أغلبها ف
مستمرة مع الوزارة من خالل املوازنة، ومن خالل 
قانون االقتراض األخير، لتخصيص مبالغ لهذه 

املشاريع.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــاء،  االربع ــس  ام ــط،  النف ــر  وزي ــد  اك
ــاريع  ــى تنفيذ املش ــوزارة عل ــرص ال ح
االنتاجية  الطاقة  لزيادة  ــتثمارية  االس
من املشتقات النفطية وفق مواصفات 
ــر النفط  ــودة .وقال وزي ــة عالية اجل فني
ــماعيل  ، ان  ــار اس ــد اجلب ــان عب احس
ــة باجراءاتها العادة دعوة  الوزارة ماضي
ــي  ــاركة ف ــة للمش ــركات العاملي الش
ــتثماري  ــى اس ــروع مصف ــذ مش تنفي
ــرة ( مصفى الفاو  ــة البص في محافظ
االستثماري ) بطاقة (٣٠٠ ) الف برميل 

باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق 
قانون االستثمار في املصافي املرقم ٦٤ 
ــنة (٢٠٠٧ ) وتعديالته . ، موضحا ان  لس
ــتراتيجية  ــروع من املشاريع االس املش
ــال التنمية  ــة في مج ــرة واملهم الكبي
ــتدامة وتطوير الصناعة النفطية  املس
ــي البالد.واضاف، ان مواصفات االنتاج  ف
ــة للبيئة  ــتكون صديق في املصفاة س
 ) ــة  العاملي ــات  للمواصف ــة  ومطابق
ــيراً انهسيتم اضافة  EURO_٥ )، مش
ــتقبالً  ــات مس ــع للبتروكيمياوي مجم
ــوزارة لديها  ــار الى، انال للمشروع.واش

ــي قطاع  ــدة ف ــاريع عدي ــط ومش خط
ــة لتحقيق  ــتقات النفطي ــر املش تكري
ــتهالك احمللي من  االكتفاء الذاتي لالس
ــني  ــه للمواطن ــف انواع ــود مبختل الوق
ــاف  وايق  ، ــة  احلكومي ــات  وللمؤسس
استيراد املنتجات النفطية التي تكلف 
الدولة مبالغ مالية.من جانبها اوضحت 
ــط واملتابعة  ــات والتخطي دائرة الدراس
ــة املعلومات اخلاصة  انها اعدت حقيب
باملشروع بهدف تزويدها الى الشركات 
ــي التنافس على  ــاركة ف الراغبة باملش

تنفيذ املشروع .

ــة فؤاد  ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــاء،  االربع ــس  ام ــني،  حس
نتائج االجتماع مع السفير 
ــس، فيما  ــي يوم ام االمريك
ــحاب  انس ان  ــى  ال ــار  اش
ــي  اميرك ــدي  جن ـــ٥٠٠  ال
ــني رئيس  ــاور ب ــاء بالتش ج
الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
ــي  ــة االميرك ــر اخلارجي ووزي
ــني  حس بومبيو.وقال  مايك 
ــي ، إنه مت  ــر صحف في مؤمت

ــاع  االجتم ــالل  خ ــاق  االتف
القوات  ــار  انتش إعادة  على 
ــراق  الع ــارج  خ ــة  األمريكي
ــالل االجتماع أن  ــا خ وأكدن
يكون هناك توقيتات زمنية 
ــد  ــحاب وبع ــة االنس جلدول
إعالن االتفاق، رأينا أن هناك 
خطوات احلوار الستراتيجي 
ــد تخفيض  ــا بع مت تأكيده
ــة  ــوات األمريكي ــد الق عدي
ــراق من ٥٢٠٠ عنصر  في الع
ــى ٣ آالف.واضاف، أنه بعد  إل

رئيس  ــني  ب املهم  ــال  االتص
الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
ــي  ــة األمريك ــر اخلارجي ووزي
ــاق  االتف مت  ــو  بومبي ــك  ماي
ــحاب ٥٠٠ عنصر  على انس
ــيصل  س حيث  ــكري،  عس
ــني إلى  ــود املتبق ــدد اجلن ع
ــى أن  ــار إل ٢٥٠٠ عنصر.وأش
طبيعة القوات املتبقية لن 
تكون قتالية، وقد دخلنا في 
والنهائية  ــة  الرابع املرحلة 
ــن الدخول في  ــي تتضم وه

ــع انتهاء  ــة الصفر م مرحل
وستنتهي  الرابعة،  املرحلة 
التي  ــة  القتالي ــات  العملي
ــا دخول  ــبب وجوده كان س
العراق. ــى  إل داعش  تنظيم 
ــوات  ــود الق ــح، أن وج واوض
الدولي  والتحاف  األمركيية 
ــوى  ــاء بدع ــراق ج ــي الع ف
ــة  احلكوم ــن  م ــمية  رس
ــاً أن داعش  ــة، مبين العراقي
ــراق لكن هناك  هزم في الع

خاليا في عدد من مناطق.
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العراق يشارك َّـ بطولة 
رباعية باإلمارات

ــد  ــي، قائ ــل ميس ــرب ليوني أع
منتخب األرجنتني، عن سعادته 
ــوز على بيرو في عاصمتها  بالف
ــن  ــني دون رد، ضم ــا، بهدف ليم
ــة  اجلنوبي ــكا  أمري ــات  تصفي

ملونديال ٢٠٢٢.
ــي، خالل تصريحات  وقال ميس
ــدو  «مون ــة  صحيف ــا  نقلته
ديبورتيفو» الكتالونية: «سعيد 
ــاألداء الذي  ــي بيرو، وب ــوز ف بالف
ــا مباراة  ــد لعبن ــا به، لق ظهرن

ــذا الطريق الذي يجب  رائعة.. ه
أن نسير عليه».

وعن تغيير مركزه باستمرار مع 
ــعيد بأي  ــب، أجاب: «س املنتخ

مركز يلزمني به املدرب».
لألهداف،  وحول عدم تسجيله 
ا باالنتصار  قال: «أنا سعيد جدً
ــا في حاجة  ــذي حققناه، كن ال
ــب التعادل مع  ــرة إليه عق كبي
ــا مباراة  ــد لعبن ــواي.. لق باراج
ــن  ــد م ــا العدي ــة، وصنعن رائع

الفرص».

ــوط  الش ــي  ف «األداء  ــل:  وأكم
باراجواي  ــاراة  ــالل مب الثاني خ
ا، واليوم أكملنا بنفس  كان رائعً
ــارق أننا متكنا  الطريقة، مع الف

من حتقيق الفوز».
وختم أسطورة برشلونة: «كلما 
ــا (املنتخب) أحاول  أتيت إلى هن
ــعي، وأن  ــذل أقصى ما في وس ب
أضيف شيئا.. أشعر بالسعادة 
ملواصلة العمل، واالستمرار مع 
هذه اجملموعة، وحتقيق انتصارات 

مثل هذه».

مونتيفيديو - تابعت البرازيل بدايتها 
ــة محققة فوزها الرابع على  الكامل
ــواي  االوروغ ــا  مضيفته ــاب  حس
وأبقت األرجنتني وصيفتها  ٢-صفر، 
على فارق النقطتني معها بعودتها 
فائزة من أرض البيرو ٢-صفر الثالثاء 
ــن تصفيات  ــة م ــة الرابع ــي اجلول ف
أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى مونديال 

قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم.
الشهير  ــنتيناريو»  على ملعب «س
ــمت البرازيل  في مونتيفيديو، حس
ــع األوروغواي  مواجهتها منطقيا م
في الشوط االول بهدفني من تسديدة 

ــة ارتدت من  ــارج املنطق ألرثر من خ
ــباك (٣٤) ورأسية  الدفاع داخل الش
لريشارليسون بعد عرضية  جميلة 
ــتفيدة من  من رينان لودي (٤٥)، مس
غياب املهاجم لويس سواريز املصاب 
ــتجد ثم طرد  ــروس كورونا املس بفي
املهاجم اآلخر ادينسون كافاني في 

الشوط الثاني.
ــاب عنها  ــل التي غ ــت البرازي ورفع
ــاراة الثانية تواليا  جنمها نيمار للمب
ــا إلى ١٢  ــة، رصيده ــبب االصاب بس
ــي اجملموعة املوحدة  نقطة كاملة ف
ــا أربعة منتخبات  ــي يتأهل عنه الت

يخوض اخلامس ملحقا ضد منتخب مباشرة إلى نهائيات املونديال فيما 
ــني  لالرجنت  ١٠ ــل  مقاب ــي،  أوقيان
ــت االوروغوياني أخطر  ــة. كان الثاني
بداية مع كرة للشاب داروين نونيس 
أصابت عارضة احلارس إيدرسون أمام 
ــبب بروتوكول  ــات خالية بس مدرج

منع تفشي فيروس كورونا.
ــيلياني روبرتو  ــم التش ــع احلك ورف
توبار بطاقة صفراء في وجه كافاني 
ــون،  ريشارليس ــكاك مع  احت بعد 
لكن بعد التأكد من حكم الفيديو 
ــاعد، عاد ورفع احلمراء ليطرده  املس
ــاعة من نهاية الوقت،  قبل ثلث س

ــن الفوز على  ــز االوروغواي ع وتعج
البرازيل للمرة االولى منذ ٢٠٠١.

ــت  عوّض ــة،  الثاني ــاراة  املب ــي  وف
ــع  م ــر  االخي ــا  تعادله ــني  االرجنت
ــتحق على  ــوز مس ــواي بف الباراغ
ــا، بهدفي  ــر في ليم ــرو ٢-صف البي
ــوالس  نيك ــابني  الش ــا  مهاجميه
ــارو  والوت ــا)  عام  ٢٢) ــاليس  غونس

مارتينيس (٢٣ عاما).
 ويحاول مدربها ليونيل سكالوني 
بناء تشكيلة متجانسة مع جنمه 
ــل العب في  ــي أفض ــل ميس ليوني

العالم ست مرات.

حقق املنتخب العراقي فوزا 
ــتان، (٢-١)،  وديا على أوزبكس
ــوم الثالثاءاملاضي،  ــاء ي مس
ــن  ضم ــي  دب ــة  مدين ــي  ف
التحضيرات لتصفيات كأس 

العالم.
ــد علي  ــجل للعراق مهن س
ــة (٦٤)،  ــي) في الدقيق (ميم
ــن ركلة جزاء  وعلي عدنان م
ــجل  بالدقيقة (٨٥)، فيما س
هدف أوزبكستان خامداموف 

بالدقيقة (٣٩).
ولم ترتقي املباراة في بدايتها 
ــر، وبدأ  ــتوى املنتظ إلى املس
ــة  ــتوى املواجه ــع مس يرتف

تدريجيا.
ــد  بع ــي  عل ــد  مهن ــاول  وح
ــه متريرة عرضية متقنة  تلقي
ــام طارق، لكن مدافع  من هم
أوزبكستان شتت الكرة قبل 

أن ينفذها مهند.
ــاراة  املب ــم  حك ــب  واحتس

ركلة جزاء ألوزبكستان، جنح 
ــجيل  ــن تس ــوف م خامدام
ــي الدقيقة  ــدف التقدم ف ه
ــي  ــجل عل (٣٩).  وكاد أن يس
ــد أن  ــاه بع ــي مرم ــان ف عدن
ــه اصطدت  أبعد الكرة برأس
ــام  هم ــاول  وح ــة.  بالعارض

طارق من تسديدة مرت بجوار 
القائم لينتهي الشوط األول 
ــي  ــب األوزبك ــدم املنتخ بتق
ــوط الثاني  (١-٠). وظهر الش
ــيطرة  ــل وس ــتوى أفض مبس
ــي، وكاد أن  ــة للعراق واضح
ــباك  بايش ش إبراهيم  ــز  يه

أوزبكستان من تسديدة ردها 
احلارس. ومرر علي عدنان كرة 
ــام املرمى لم جتد  عرضية أم

من يكملها داخل الشباك.
وتوغل البديل محمد قاسم 
من اجلانب األيسر ومرر ملهند 
علي لكن الكرة كانت أسرع 

ــع فرصة  ــد لتضي ــن مهن م
التعادل.

أن  ــتان  أوزبكس وكاد 
ــجل هدف ثاني من كرة  تس
تدخل  ــوال  ل ــماعيلوف،  إلس
ــد حميد الذي  احلارس محم
أبعدها بقدمه. وعدل الكفة 

ــراق مهند علي  الع ملنتخب 
ــأ  ــرة أخط ــدد الك ــذي س ال
لتلمس  إبعادها،  احلارس في 
قدمه وتدخل الشباك محرزا 

في الدقيقة (٦٤).
ــي  ــب العراق ــل املنتخ وواص
ــى  مرم ــى  عل ــه  ضغط
فرصتني  وأضاع  أوزبكستان، 

ثمينتني.
األولى عن طريق علي عدنان 
الذي تأخر في تسديد الكرة، 
ــم الذي  ــة حملمد قاس والثاني
سدد الكرة وأبعدها احلارس.

ــى ركلة  ــراق عل الع وحصل 
جزاء بعد إعاقة البديل مازن 
ــا علي  ــجل منه ــاض س في
ــي في  ــدف الثان ــان اله عدن

الدقيقة (٨٥).
ــي  العراق ــب  املنتخ ــح  وجن
ــى النتيجة  ــاظ عل في احلف
ــى  ــاد عل ــالل االعتم ــن خ م
ــرة  الك ــر  وتدوي ــتحواذ  االس

حتى نهاية املباراة.

ــة  ــا بهزمي ــب أملاني ــقط منتخ س
ــد  ــى ي ــه عل ــارج أرض ــة خ ثقيل
ــباني (٠-٦)، ، ضمن  مضيفه اإلس
ــة اخلتامية لدور  ــات اجلول منافس
األمم  دوري  ــة  بطول ــات  مجموع

األوروبية.
ــة،  األملاني ــات  املاكين ــت  وودع
ــن دور اجملموعات، فيما  البطولة م
ــألدوار النهائية  ــبانيا ل تأهلت إس
ــة  اجملموع ــدارة  ص ــا  باحتالله

الرابعة.
ــل  دخ ــباني  اإلس ــب  املنتخ
ــوا  ــكيلة تضم العبني ليس بتش
ــعة في املالعب  ــهرة واس ذوي ش
ــدرب  ــد امل ــا اعتم ــة، فيم األوروبي
ــى طريقة (٤-١- لويس إنريكي عل

.(٤-١
ــم لوف  ــاد يواكي ــي املقابل، ع  ف
ــب  للع ــا  أملاني ــب  منتخ ــدرب  م
ــكل مفاجئ  بطريقة (٤-٣-٣) بش
عما اعتاد عليه فريقه في الفترة 

األخيرة.
 شوارع أملانية 

ــي قد دفع  ــب األملان ــدا أن املنتخ ب
ــر املفاجئ في طريقة  ثمن التغيي
ــوال  ــا ط ــي انتهجه ــب الت اللع
ــول إلى  ــة، بالتح ــهر املاضي األش

رباعي دفاعي أمام املاتادور.
ــرة  األخي ــات  املباري ــهدت  وش  
ــاد لوف على  ــافت، اعتم للمانش
ــا  مم  ،(٣-٤-٣) أو   (٣-٥-٢) ــة  طريق
ــن الصالبة  ــح الفريق بعض م من
الدفاعية، نظرًا لتواجد ٥ مدافعني 

في اخلط اخللفي بدالً من ٤.
ــر املفاجئ أربك العبي   هذا التغي
ــن ظهروا في  ــي، الذي اخلط اخللف
حالة سيئة، مما أدى لوجود ثغرات 
ــبانيا  ــت العبي إس ــة، منح هائل

فرصة استغاللها طيلة الوقت.
ــاحات شاسعة في   وظهرت مس
ــواء في  ــاع األملاني س ــط الدف خ
ــات املنظمة،  ــدات أو الهجم املرت
ــام  ــزًا أم ــوف عاج ــف ل ــا وق فيم
ــى مرمى  ــباني عل ــان اإلس الطوف

احلارس مانويل نوير.
ــت  ــة، كان ــدار ٩٠ دقيق ــى م وعل
ــة مبثابة  ــة أملانيا الدفاعي منطق
ــو فيها العبو  ــوارع التي يله الش
إسبانيا بكل أريحية دون مقاومة 
من الضيوف، مما مكن املاتادور من 
تسجيل ٦ أهداف وإضاعة الكثير 

من الفرص. 
سالح قاتل 

ــي الكرات  ــبان ف ظهرت قوة اإلس
العرضية منذ بداية املباراة، سواء 

ــوح أو الركالت  ــب املفت ــن اللع م
الثابتة.

 
ن رجال  ــالح القاتل، مكّ هذا الس
املدرب لويس إنريكي من تسجيل 
ــوط  ــة في الش ــداف متتالي ٣ أه

األول.
ــي التفوق  ــو املاتادور ف وجنح العب
ــي أغلب  ــي أملانيا ف ــى مدافع عل
ــو ما تُرجم  ــرات الهوائية، وه الك
ا بتسجيل  في الشوط األول حتديدً
هدفني من ضربتني رأسيتني، فيما 
ــد متابعة لضربة  ــاء الثالث بع ج
ــية، قبل أن ترتطم الكرة في  رأس

العارضة. 
ــف الدفاعي  ــب الضع ــى جان وإل
الواضح لألملان، بدا الفريق عاجزًا 
ــن منتصف  ــروج بالكرة م عن اخل
ــاب اخلطورة  ــا أدى لغي ــه، مم ملعب
على مرمى احلارس أوناي سيمون، 
ــرة جاءت  ــوى من فرصة خطي س
في آخر ربع ساعة من املباراة. من 
ــس إنريكي،  ــب اخر أعرب لوي جان
ــبانيا،  ــي ملنتخب إس ــر الفن املدي
ــعادته باالنتصار التاريخي  عن س
ــى أملانيا،  ــية نظيفة عل بسداس
ــة،  ــة دوري األمم األوروبي ــي بطول ف
ــور إلى  ــق للعب ــاد الفري ــذي ق وال

نصف النهائي.
ــات  ــي تصريح ــي، ف ــال إنريك وق
ــدو  «مون ــة  صحيف ــا  نقلته
ــذه  «ه ــبانية:  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــا، وكل ما  ــا نراه ــي نادرًا م الليال
ــى أكمل  ــه فعلناه عل خططنا ل
ــاراة  ــون املب ــل الالعب ــه، ودخ وج
ــاك  ــون هن ــني تك ــن، وح متحدي
ــن أن  ــد ميك ــلوك جي ــاءة وس كف

حتدث هذه األشياء».
ــدوا على  ــا اعتم ــاف: «أملاني وأض

ــتثناء  باس ــا  العبً  ١١ ــل  أفض
ــني  ــاب، و١٠ العب ــش املُص كيميت
ــاراة  املب ــن  م ــروس  ك ــتثناء  باس
ــدة  بع ــا  قمن ــن  ونح ــة،  املاضي
تغييرات».وتابع: «ضغطنا بشكل 
ــا دقيقني في  ــة، وكن ــد للغاي جي
ــاراة رائعة،  ــر وكانت مب التحضي
ــد اللعب في  ــن اجلي ــيكون م وس
نصف النهائي، وسعيد باملستوى 

الذي أظهره املهاجمون».
ــى مرمى  ــا إل ــد وصلن وأردف: «لق

ــة، وأمتنى  ــم بطريقة متقن اخلص
ــجل  ــون لدينا مهاجم يُس أن يك
ــن األمر ليس  جميع األهداف، لك
ــك، وهدفنا كان محاولة نقل  كذل
ــق التي نتواجد  اللعب إلى املناط

فيها بشكل أفضل».
ــات كاناليس وراموس،   وعن إصاب
ــات طفيفة،  ــا إصاب ــح: «إنه أوض
ــة حني يُصاب  لكنها تؤلم األندي

العبيهم، وأعرف كم هذا مؤلم».
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ــار بطولة  ــط ذي ق ــركة نف ــت ش اقام
ــي الكرة للفرق  شهداء ذي قار بخماس
ــذه البطولة  ــى ه ــد رع ــعبية ، وق الش
ــودي مدير  ــي خضير العب ــدس عل املهن
ــؤول  ــركة نفط ذي قار.وقال مس عام ش
ــركة الكابنت  ــعبة الرياضة في الش ش
ــا  ــف : ان ٥٠ فريق ــد لطي ــد خال محم
ــة التي جاءت  ــاركوا في هذه البطول ش
ــهداء ذي قار الذين ذادوا  ــتذكاراً لش اس
ــم احملافظة عالياً  ــهم لرفع أس بأنفس

ــألرواح التي ضحت من أجل  ، وتثميناً ل
ــأن  ــاً « أن اإلهتمام بالش ــن ، مبين الوط
ــادرات الكثيرة  ــي يأتي ضمن املب الرياض
ــركة نفط ذي قار في دعم مختلف  لش
ــبال  ــات ومن بينها قطاع االش القطاع
ــريط األفتتاح عدد  ــة. وقص ش و الرياض
ــو مجلس  ــهداء وعض ــن عوائل الش م
ــركة ثائر اإلسماعيلي ونخبة  إدارة الش
ــتهل احلفل  من رياضيي احملافظة ، وأس
ــيد الوطني العراقي وقراءة  بعزف النش
أرواح  ــى  عل ــاً  ترحم ــة  الفاحت ــورة  س

شهدائنا األبرار.
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خالد جاسم

ــة اجلديدة للمكتب التنفيذي للجنة األوملبية  التركيب
ــات ومتنيات اجلميع  ــس بالضرورة رغب العراقية التعك
كما هي ليست أمنوذجا مشرقا والهي في الوقت ذاته 
شكال سيئا في قيادة الهرم األوملبي بقدر كونها نتاج 
ــا على قواعد  ــي ارتكزت أساس ــق االقتراع الت صنادي
هالمية وركائز هشة قد التقدم النوعية املتميزة التي 
ــي العمل الرياضي  ــن اخلبرة والكفاءة واملهارة ف حتتض
ــئنا أم أبينا )  في صورة اجلمعية العمومية لكنها (ش
ــل احلاصل في كامل املنظومة  متثل واقع احلال وحتصي
ــة اللجنة  ــي فان مطالب ــد وبالتال ــة في البل الرياضي
ــراح املعجزات  ــذي باجت ــا التنفي ــة أو مكتبه االوملبي
ــرة النوعية في دورة زمنية عمرها أربعة  وإحداث الطف
ــتحيل وتكاد تقترب  ــكاد تكون ضربا من املس أعوام ت
ــبقة  من أحالم العصافير ..وهنا النقدم التبريرات املس
أو التبرئة اجملانية لدورة عمل املكتب التنفيذي اجلديد 
للجنة االوملبية بقدر ارتكاز رؤيتنا هذه على واقع معاش 
ــلحة التي  ــائد ...واال ماهي املقومات واألس ومنطق س
ــتخدامها في حتقيق  ميكن لهذا املكتب التنفيذي اس
ــرات نوعية وانتقالة تاريخية في  مايطالب به من طف
ــدث عن واقع أمني  ــل األداء الرياضي ..؟ هل نتح مجم
مضطرب وحال اقتصادي هش وفوضى عارمة وانعدام 
ــبه كامل للبنى التحتية في الرياضة وغياب مزمن  ش
ــل ذلك من ضياع  ــون والنظم الرياضية ومايقاب للقان
ــش اليوم  ــة، ورياضة تعي ــم الرياضي ــام للقي ــبه ت ش
ــة وهي العصب  ــاذا ينتظرها غدا في األندي ــدري م والت
ــبه الضياع.هذه  احليوي للرياضة وتعاني كذلك مايش
ــع احلال الذي تتأثر به اللجنة  كلها جزء من بعض واق
االوملبية بدرجات مختلفة لكنها مؤثرة في دورة حياتها 
وطريقة سيرها في السكة االمنة والصحيحة في ما 
ــبات قدمية ليس من  يقابل ذلك من تركات ثقيلة وترس
ــابيع  ــهولة ازالتها والتغلب عليها في ايام أو أس الس
ــراع مع الذات  ــا معضلة كبيرة بل وص ــهور ..إنه أو ش
ــل وعظيم ويفوق ماهو  ــع االخرين والتحدي كبير ب وم
متوفر من قدرات لكن اليعني اجلنوح الى اخلنوع ورفع 
الراية البيضاء واالستسالم حلال صعب وعصيب بقدر 
ماتتطلب األمور حتديدا واضحا وحاسما خلارطة طريق 
تتضمن حتقيق األهداف القريبة املدى وفق ماهو متوفر 
من إمكانات ومثل هذه األهداف ال تتحقق باجتماعات 
ــرع في التغيير من دون امتالك  ــية وعزم متس حماس
ــع البدائل األفضل  ــة بالتغيير ووض املقومات الكفيل
ــابات  ــالح  بطريقة تصفية احلس ــن يتحقق االص ..ول
ــرعة رمبا  ــبة متس واقتالع هذا واجتثاث ذاك وفق حس
ــورة خاطئة أو عقدة مترسخة في النفوس  نتاج مش
ــد حتديد العلل  ــى وضع أولويات بع ــل األمر يحتاج ال ب
ــم فاملهم وفق  ــات تبدأ باأله ــاط اخللل وهي أولوي ونق
نظام اخلطوة خطوة. طريق االصالح اليعبد بالتمنيات 
ــور مبنطق  ــع األم ــي م ــمر والتعاط ــات الس أو بجلس
ــى قواعد صحيحة ونتمنى  ــة  قدر ارتكازه عل العاطف

أن يكون اآلتي أفضل.

ليس بالتمنيات 
وحدها

bÌÖÎ@ÊbnéÿiãÎc@Û‹«@ãÏ–Ì@÷aä»€a

إسبانيا تدمر أِّـانيا بسالح قاتل َّـ حرب الشوارع

ــاد اإلماراتي،  ــن االحت ــي، دعوة أولية م ــب العراق ــى املنتخ تلق
ــاركة في البطولة الرباعية التي ستقام الشهر املقبل  للمش

مبشاركة منتخبات اإلمارات وأيسلندا والكونغو.
ــام محمد، بوجود  وأفاد الناطق اإلعالمي لالحتاد العراقي، هش
ــاركة في  ــن العراقي واإلماراتي للمش ــاق أولي بني االحتادي اتف
البطولة الرباعية. وأضاف «االحتاد العراقي أبدى موافقته على 
ــاركة باالتفاق مع اجلهاز الفني. البطولة الرباعية فرصة  املش

مهمة من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم».
وتابع «مواجهة منتخبات بحجم أيسلندا والكونغو، سيمنح 

أسود الرافدين فرصة إعداد مثالية».
ــاراة ودية أخرى  ــره مب ــب العراقي تنتظ ــى أن املنتخ ــار إل وأش
ــيا مطلع العام املقبل. وأمت «نتطلع إلعداد املنتخب  أمام روس
العراقي بشكل مثالي قبل مواجهة هوجن كوجن في التصفيات 

اآلسيوية املشتركة».

الربازيل تتصدر مجموعتها بالعالمة الكاملة

ميسي يشيد بزمالئه.. ويتجاهل ابتعاده عن التسجيل

 وكاالت / 

 بغداد / 

 وكاالت / 



5من الماضي

ــداد من  ــرقي من بغ ــم اجلنوبي الش ــي القس ــع ف   تق
ــزارع تعود ملكيتها  ــة الرصافة وتوجد بها عدة م جه
ــية. كانت  ــباب سياس ــى عراقيني هجروا البالد ألس ال
ــل أن يوجد عليها اي  ــغل اراضي بغداد اجلديده قب تش
تكوين سكاني. وفي بداية السبعينات لم تكن سوى 
منطقة صغيرة تبدأ من مدخل النعيريه احلالية وحتى 
معمل السباكة . وقبل ذلك كانت منطقتان اجلمعية 
والنعيرية مزارع للخس . حتى ان االخير أخذت اسمها 

ــكني العني وهو صوت املاء ومن  من مفردة (النعر) بتس
ــريع  ــور) ولم يكن الطريق الس ــك جاءت كلمة (ناع ذل
املوجود حاليا قد انشئ بعد حيث كان ميتد مبزل كبير 
ــى نهر ديالى يدعى  ــاه الثقيلة من بغداد ال يصرف املي
ــة (الثورة)  ــدر منطق ــن مدينة الص ــطيط) يبدأ م (ش
ــعب مبزارع حي  ــة ملعب الش ــابقاً ويخترق منطق س
ــم.  املثنى التي هي اآلن زيونة في زمن عبد الكرمي قاس
ــف دار بنيت بأمره  ــاتها احلقيقة األولى منطقة ال نش

ــب انذاك ولم  ــكريني ضباط ومرات ــت على العس ووزع
تقم  الدولة بتغييرات .     النمو التجاري     النشاطات 
ــتجابة لواقع النمو  ــأت اس ــة واملعمارية نش التجاري
ــتجابة لواقع النموالسكاني  التجاري واملعماري واس
ــطيط)  ــوق (ش ــواق املهمة انذاك س ــارة واألس كالعم
ــمه من املبزل القريب منه ومكانه حالياً  الذي اخذ اس
ــذي الغي فيما  ــى الكراج املوحد وال ــارع املؤدي ال الش
بعد وانتقل بالقرب من جامع السامرائي العريق الذي 
يتوسط املنطقة      وتوجد تلول أثرية وخدمات متردية 
ــن التلول مثل ( تل محمد) الذي  تضم املنطقة عددام
يقع ضمن حي سومروهو االن محمي من قبل اجلهات 
ــود البابلية   ــل حرملة)الذي يعود إلى العه ــة. (وت األثري
هناك تل اخريعتقد السكان اثري يقع بالقرب من وحدة 
ــؤولني في اآلثار اكتشفوا  ــان ولكن املس بلدية ٩ نيس
ــا يربط بذلك  ــال من كل م ــالل التنقيب انه خ ــن خ م
ــداد اجلديده يضم  ــد على أن موقع بغ ــادر تؤك االن مص
ــر التاريخ  هناك  ــرى لقربة من مراكز عديدة عب آثار أخ
ــددا. وقد مت مؤخرا  ــكان انه اثري ع تل اخر يعتقد الس
ــعينات بناء منطقة سكنية جديدة  وحتديدا في التس
ــتمر  ــكينة) وحتى اآلن يس ــميت ب(كرية وس ــي  س ف
ــث في مختلف انحائهاباالضافة الى  االعمار والتحدي

ــكنيه التي ستذكر الحقا اهم ما ميايز  مناطقها الس
منطقة بغداد اجلديدة. االديان والطوائف املتعددة حيث 
يقنطها املسلمون باإلضافة إلى االقليات.   وتوجد في 
هذه املنطقة الكثير من التسميات  والتي تعتبر نقاط 
ــع والبنى املوجودة فيها ومن اهم املاكن  دالة من املواق
ــو يعتبر مركز  ــامرائي) وه ــع الس ــميات (جام او التس
ــط بغداد اجلديده وحتى وقتنا هذا  ونقطة دالة في وس
ــمية الى من قام بابنائة وهو السيد  ويرجع سبب تس
ــامرائيمع اخوتهِ مهدي وإبراهيم ) وكان  ــم الس (جاس
ــك من أهم معالم بغداد اجلديده  هذا الرجل ثرياً وكذل
السينما البيضاء التي اندثرت في وقتنا احلالي وحولت 
ــاءة هذه السينما وجميع  الى محال جتارية حيث انش
ــومر يبلغ عدد  ــي تابعة حلي س ــي جتاورها ه ــال الت احمل
ــارب (مليون ونصف)  ــكان في هذه املنطقه ما يق الس
نسمة وكانت تتبعها ادارياً أحياء ومناطق كثيرة منها 
ــكنية واألخرى زراعية. وان مزارعها تعود ملكيتها  س
ــية كانت تشتغل  ــباب سياس الى عراقني هجرو ألس
ــا تكوين  ــل أن يكون عليه ــده قب ــي بغداد اجلدي اراض
سكاني.    وان اغلب الدوائر التي توجد في هذه املنطقة 
ــده وللعلم  ــميها دائرة مرور بغداد اجلدي ــمى باس تس
ــومر يفصل بني هذا احلي ومنطقة بغداد  يوجد حي س

ــي. الذي يكون امتدادة  ــارع العام الرئيس اجلديده الش
ــر تل محمد والى منطقة املشتل وما بعدها  من جس
ــل (الفضيلة  ــي تعتبر في االطراف مث ــن املناطق الت م
ــة _املعامل) باإلضافة إلى املناطق االخرى  _الكمالي
التي تتوسطها (شارع النعيرية واألمني واملشتل) وما 
ــه من أحياء في داخلها هذه املناطق وبالقرب من  حتتوي
كل منطقه سوق شعبي يتبضع منه سكنة األحياء. 
ــى مجموعة من  ــداد اجلديدة حتتوي عل ــة بغ ان منطق
ــاء فيها واألعمار  ــرة وقد مت حتديث البن ــواق الكبي األس
ــمى  باملوالت للعلم  اجلديد  في االونه  االخيرة  مبا يس
قد كانت هذه اإلمكان  مجمعات ويتوافد الناس إليها 
ــوق بغداد اجلديده  ــف املناطق اجملاورة الى س من مختل
ــعار.  ــض احملالت ومبختلف األس ــك للتبضع من بع وذل
ــمى بنفس  وكل الدوائر املوجوده في بغداد اجلديده تس
ــرطة  ــرور بغداد اجلديده مركز ش ــم مثال قاطع م االس
ــده من اجملاورين إليه  ــداد اجلديده ناحية بغداد اجلدي بغ
ــارع ٧٧ ومن  ــومر الغدير الفاصل ما بينهم ش حي س
ــتل وخط  ــي األمني وحي املش ــه األخرى القناة وح اجل

السريع من ضمن املنطقه.

ــط بغداد املسؤولني  ــكنة احمللة (٥٠٧) حي املهندسني وس ــد س يناش
ــات وتطوير مدخل احمللة  ــرة بلدية الرصافة االولى بتقدمي اخلدم في دائ
املقابل لبناية وزارة النقل وكذلك بناية دائرة حقوق االنسان وال تتجاوز 
ــول األهالي ان  ــوى (٢٠) متراً ، ويق ــني واملدخل س ــافة بني البنايت املس
ــه ( بالطابوق  ــر جوانبه من خالل رصف ــل يحتاج الى تطوي ــذا املدخ ه
ــى نظافته وعدم تركه مكباً  ــص) ونصب اعمدة انارة واحلرص عل املقرن
ــاور للمدخل والتابع الى نقابة  ــات وكذلك االهتمام بامللعب اجمل للنفاي
املهندسني من خالل زرعه بالثيل وانارته وتسييجه وأكد األهالي أنهم 
على استعداد للمساهمة في أي نفقات تترتب على تطوير املدخل .. ( 
البينة اجلديدة) تضع هذه املناشدة أمام من يعنيه األمر التخاذ مايلزم 

بصدد مطالب الناس .

حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( كرار عصفور عبد) 
وذكر بان املواطن ( همام بشير العبيدي) قد استأجر 
منه الدار التي ميلكها في منطقة كرادة مرمي مببلغ 
ــدد مبلغ  ــهريا ولكنه لم يس ــف دينار ش ( ٣٠٠) ال
ــرة واخذ يتهرب  ــت بالقصي االيجار منذ فترة ليس
ــا اطالبهم  ــي حينم ــه واجهة امام ــل زوجت وجع
ــكوى ضدي  مببلغ االيجار والتي قامت بتقدمي الش
ــرطة وافاد بانه  ــا) في احد مراكز الش ( زورا وبهتان
ــن وانه يعيل  لديه والدته مريضة وطاعنة في الس
ــخاص ولديه اخ مصاب  ــة مكونة من ( ٩) اش عائل
ــم التدخل النهاء  ــرع .. يلتمس من معاليك بالص
ــى التهديد من قبل  ــكلة كونه تعرض ال هذه املش
ــا بحجة  ــائريا وقضائي ــتأجر مبالحقته عش املس

مضايقة زوجته .

موبايل / ٠٧٨١٤٠٠٦٥٣٠

لفيف من اصحاب معامل الطابوق بعثوا برسالة 
ــطورها مبقابلة  ــر س ــدون عب ــا يناش ــى جريدتن ال
ــيد وزير املالية لشرح معاناتهم جراء االيجار  الس
ــنوي الباهظ ملعاملهم وعدم حصولهم على  الس
ــارج حدود  ــون معاملهم تقع خ ــة املائية ك احلص
ــني ديالى والنهروان .. وهم يتطلعون  العاصمة ماب

ان تأتي االستجابة سريعة.

وردتنا رسالة من متقاعدوا بابل ذكروا فيها انهم عند مراجعتهم 
لغرض استالم رواتبهم التقاعدية عن طريق بطاقة املاستر كارد ، 
ــريط انها مرفوضة وبحجة عدم تفعليها من قبل  يظهر في الش
ــركة العامة للبطاقة الذكية ، ونتيجة لذلك يحصل ازدحام  الش
ــكلة من  ــؤولني بوضع الية حلل هذه املش ــديد ويطالبون املس ش
خالل برنامج اسبوعي وبحسب الرقعة اجلغرافية ، علما ان اكثر 

املراجعني هم من كبار السن والعاجزين .
عنهم / رسول الحمداني

ــر في احلبيبية مطلوب اكساؤه قبل حلول الشتاء ..  ــرع البيع املباش ش
ــالة مناشدة من سالكي طريق البيع املباشر  تلقت ( البينة اجلديدة) رس
ــط بغداد يقولون فيها ان الشارع  من مختلف مناطق مدينة الصدر وس
احملاذي الى ملعب احلبيبية جرى حفره ملد انبوب لتصريف املياه الثقيلة 
ــوب لكن بقي  ــية ورغم اجناز ربط االنب ــبكة الرئيس ــط امللعب بالش يرب
ــفلت .. دعوة مخلصة  ــائه باالس ــالك جراء عدم اكس ــارع غير س الش

ألمانة بغداد لاليعاز مبعاجلة األمر قبل حلول الشتاء رجاءً .

مقابلة
ــيخ  ــالة من املواطن ( الش تلقت « البينة اجلديدة» رس
احلاج جاسم ابو محمد احلجيمي) من اهالي السماوة 
يناشد من خاللها السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الشرطة الفريق ( عماد محمود الدليمي) للمثول امامه 

ألجل طرح قضايا خاصة وعامة ومن اهللا التوفيق
موبايل / ٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦
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علم الجمهورية العراقية (١٩٥٨

جريدة سياسية عامة مستقلة
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في  تلميذ  هو  و  اذكره  و  كما 
املدرسة احلربية شاباً رشيق القد 
كالريح  يسير  القوام  سمهري 
النافذ  كالرمح  او   , العاصف 
بعزم و قوة ومضاة ال اعوجاج في 
سيره و ال التواء ، يحدثك بلهجة 
عسكرية  قاطعة  قوية  سريعة 

مهابة .
بضع  مرور  بعد  عنه  احدثك  ثم 
معلمنا  هو  و  ذلك  في  سنوات 
حيث  العسكرية  الكلية  في 
كان الضابط املثالي في الضبط 
العسكري و حتمل املشاق و اجلد 
للواجب  االخالص  و  العمل  في 
و  االمة  و  الشعب  و  الوطن  و 
احتقار املال و نكران الذات فكان 
امراً لفصيلنا لكنه في احلقيقة 
الفصائل  لكل  امراً  الواقع  و 
العسكرية  الكلية  في  االربعة 
التالميذ  جلميع  مالذاً  كان  حيث 
مثلهم  و  الوحيد  محبوبهم  و 

سكناته  و  حركاته  في  االعلى 
اي  فصيلنا  في  يفشل  فلم 
 ، االخرى  للفصائل  تلميذ خالفاً 
تلميذ  يُعقب سير كل  النه كان 
ينتسب الى فصيله و يدافع عن 
حقوقه دفاع االسد عن اشباله 
الكلية  في  اخواننا  ذلك  يذكر  و 
العسكرية ، و البد ان ننوه للراي 
معلماً  كان  الزعيم  بان  العام 
الكلية  من   (١٧,١٨) الدورتني  في 
العسكرية و الذي كان من طالبه 
عبدالرزاق  املقدم   ، املتحدث   )
 ، طاهر  وصفي  املقدم   ، الزبيدي 
 .... الخ  و  السعد  املقدم غضبان 
املقدم  و   (١٧) الدورة  طالب  من 
الركن ماجد محمد امني ، املقدم 
حسني  ،املقدم  الشالي  فتاح 
االول  الرئيس  و  الدوري  خضر 
محمود جعفر اجللبي الخ ... من 

طالب الدورة (١٨) ) .
اما ذكرياتي عنه في اجليش فهي 

كثيرة و كثير منها عندما كان 
( مقدم لواء ) في اللواء الثالث 
هذا  خرج  قد  و  كركوك  في 
االجمالي  التدريب  الى  اللواء 
شباط  في  الشتاء  عز  في 
و  بازيان  ادربند  مضيق  في 
علينا  تتساقط  الثلوج  كانت 
(البغال)  احليوانات  من  فتحيل 
كما  هو  و  الثلج  من  متاثيل 
هي احلال اآلن ال يكل و ال ميل ، 
في  واجباته  على  منكباً  فتراه 
خيمته التي تزدحم باالضبارات 
و االوراق و يدقق كما هو معروف 
بدقته  اليوم  عليه  ملحوظ  او 
و  صغيرة  كل  في  املتناهية 
في  فرغ من عمله  اذا  و  كبيرة 
علي  يرسل  الليل  منتصف 
االدب  من  فصوالً  سوية  لنقرأ 
و  الغربي  االب  عيون  و  العربي 
ذلك  اياه في  و  قرأت  انني  اذكر 
خضبة  لدريني  (كتاباً  احلني 
ملحمة  و  اليوناني  االدب  عن 
اياه  و  قرأت  قد  و  هوميروس 
كتاب  سنوات  ببضع  ذلك  قبل 
شهرزاد لتوفيق احلكيم و النفط 
ليوسف  الشعوب  مستعبد 
هذا  في  اذكر  و   ، يزبك  ابراهيم 
يحفظ  كان  الزعيم  ان  اجملال 
الرفيع  القدم  العربي  الشعر 

بن  زهير  و  القيس  امرئ  كشعر 
يحفظ  و  غيرهما  و  سلمى  ابي 
اجلواهري  و  الرصافي  اشعار  من 
الزهاوي و غيرهم من الشعراء  و 
ملحوظ  هو  كما  احملدثني  الكبار 
في  الرفيعة  االدبية  بسليقته 
خطاباته الرائعة املرجتلة .     و له 
من الذكريات في حرب فلسطني 
عام ١٩٤٨ الذي كان فيها اشهر 
تاريخاً مشرف  نار على علم  من 
افواج  عدة  سيادته  قاده  حيث 
اولها  خطيرة  بواجبات  قام  و 
فتحه لباب قلعة ((كيشر)) عنوة 
كان  الذي  الصهيوني  احلصن 
محاصراً من قبل اجليش و حتديداً 
عبدالكرمي  الركن  املقدم  بفوج 
جنوده  و  فوجه  ضباط  و  قاسم 
كلوب  اوامر  ان  اال  االشاوس 
قضت بفك احلصار بعد ان فتحه 
يياس  لم  و  قاسم  عبدالكرمي 
مخالفة  فخالف  عبدالكرمي 
مسؤوليتها  حتمل  عسكرية 
نحن  نسميه  عسكري  بعامل 
و  الذاتي))  ((االبداع  العسكريون 
حتمل املسؤولية فكان امر القيادة 
الوحدات  بانسحاب  يقضي 
املفرق   - اربد  اجملامع-  جسر  في 
الى  جفتنكة   - عمان   - الزرقة   -
نابلس و هذا يكلف القطعات مبا 

يقارب العشرون ساعة على ثالث 
مراحل بينما قطع الزعيم طريقاً 
املستعمرات  اراضي  في  يدخل 
و  واحدة  مبرحلة  و  الصهيونية 
مكلفة بثلث الوقت من حركات 
رئيس  االخرى مما جعل  الوحدات 
الركن  العميد  انذاك  اركان 
اخماس  يضرب  اجلبوري  صالح 
و  براحتيه  و يصفق  اسداس  في 
غازي  الركن  بالعقيد  يستنجد 
املوقف  بتدارك  الداغستاني 
قاسم  بعبدالكرمي  اذا  و  اخلطير 
باحلضور  يفاجئهما  و  يدخل 
يؤدي  هو  و  امامهما  شخصياً 
بضبط  العسكرية  التحية 
لرئيس  املعروف  العسكري 
ضاحكاً  املقلوق  اجليش  اركان 
اجلبار  عمله  مبرراً  و  مستبشراً 
ال  و  صحيح  و  سهل  النه  هذا 
االستغراب  او  للسؤال  مجال 
((صالح  ابدى  ان  فكان  منه 
تهنئته  و  اعجابه  اجلبوري)) 
الشجاع  اجلرئ  اخملاطر  للضابط 
ميكن  ال  و  .كما  املهاب  املسيطر 
استالمه  عند  دوره  ينسى  ان 
و  ((اجملدل))  من  املدحور  للفوج 
الوحدة  هذه  من  جعل  لكنه 
((كفرقاسم))  في  صامداً  فوجاً 
بل اصح خنجراً موجهاً الى قلب 

و  العني  ((راس  في  الصهيونيني 
ملبس)) فاقض مضاجعهم و دك 
و  نهاراً  بالهم  اقلق  و  حصونهم 
جحيماً  و  حمماً  اصالهم  و  ليالً 
في االسباب و االوقات و االمكنة 
التي يخلفها خالق االوامر و رغم 
انف مراقبي الهدنة ممن هب و دب 
من احلكومات االوربية و االمريكية 
و التي ال يعلم حقيقة هويتهم 
اال اهللا و الراسخون في العلم او 
املأساة  متثيل  على  تامروا  الذين 
فلسطني  لنكبة  املفجعة 
اغتصبها  التي  العزيزة  العربية 
الصهاينة  من  االفاق  شذاذ 
اجملرمني ربيبي االستعمار االنكلو 

امريكي .
العقيد  الشهيد  كالم  انتهى 
اود  و  املهداوي  عباس  فاضل 
يتهم  الى كل من  اتوجه  ان  هنا 
عبدالكرمي  الشهيد  الزعيم 
املهداوي  العقيد  او  قاسم 
أهذه  الدكتاتورية  او  بالشعوبية 
انظر  الشعوبي  مواصفات  هي 
الصادرة  الكلمات  القارئ  عزيزي 
باسم  تتكلم  جميعها  عنهم 
لسان  و  الوطنية  و  العروبة 
و  العروبة  فلسطني  حالهم 
كالمهم مشيئة اهللا و حكمته .

أنه كان في   ( ( ستار جبار  الراحل  وروى   *
زيارة إلى سوريا قبل أحداثها األخيرة..وقد 
سمع مبكان تواجد السيدة يسرى سعيد 
ثابت في دمشق..وبحكم طبيعته املهنية 
والصحفية رتب لقاء صحفيا» معها في 

منزلها..
ما   : جبار  ستار  الراحل  الصحفي  يقول 
فوجئت  حتى  الكبيرة  الصالة  دخلت  إن 
الطبيعي  وباحلجم  جدا  كبيرة  بصورة 
بدأنا  أن  قاسم..وما  عبدالكرمي  للزعيم 
عن  بالسؤال  بادرتها  الصحفي  اللقاء 

قصة هذه الصورة حيث قلت لها:
أن  ميكن  شخصية  آخر  أن  أتوقع  كنت 
تضعي صورة له وبهذا احلجم هو الزعيم 
!! ..وذلك بحكم عداءكم له خاصة وأنت 
وأبوك وأخوك إياد اشتركتم في محاولة 
إغتيال الزعيم ولم تدخرو وسعا من أجل 
قتله!!..فاطرقت يسرى إلى صورة الزعيم 

وفي عينها دمعة وتنهدت واجابتني:
هذا عنوان الشهامه والرجولة والشرف 
على  إسم  وأنه  الكرمي  واخللق  والنبل 

مسمى..ثم قالت:
بعد اشتراكنا أنا ووالدي وأخي باملؤامرة 
إلقاء  ..مت  فشلها  وبعد  الزعيم  ضد 
في  ووضعونا  جميعا»  علينا  القبض 
الزعيم  زارنا  أيام  عدة  وبعد  السجن 
مهذبه  بكلمات  معنا  وتكلم  للسجن 
أيامها  الثورة  وأن  واإلرشاد  النصح  فيه 
وهي  عليها  التآمر  هذا  وملاذا  قليلة 
فقطع  وحملني  التفت  فتيه..وفجأة  بعد 
منو  البنية  بعصبية:هاي  وقال  كالمه 
جابها هنا ؟..فاخبره الضابط املسؤول: 
أبوها  ومعها  املتآمرين  ضمن  من  بأنها 
به  وصاح  الزعيم  واخوها..فصفعة 

شرف؟..لك  ماعندك  أنت  وبعصبية:لك 
جتيب  شلون  أخالق..لك  عندك  ما  أنت 
الرجال؟.. بوسط  تكعدها  البنية  هاي 
تعالي  ومتاسفا»  معتذرا»  خاطبني  ثم 

وأمر  البدالة  غرفة  لي  وافرغ  معي  بنتي 
هل  سألني  نظيف..ثم  وفرش  بسرير  لي 
أنت باملدرسة؟..فأجبته بنعم في اخلامس 

الثانوي..فقال:
فاتتك  قد  الدروس  بعض  أن  املؤكد  من 
اسم  عن  سألني  االيام..ثم  بهذه 
بإدارة  باسمها..فاتصل  فأجبته  مدرستي 
التدريسي  الكادر  يتوجه  بأن  املدرسة 
إلى  الرسمي  الدوام  انتهاء  بعد  يوم  كل 
تقول   .. بتدريسي  للمباشرة  مكاني 
وأردت  جتاهي  فعله  مما  يسرى:فاستحيت 
بنتي..أهم  مثل  أنت  فقاطعني  أعتذر  أن 

شيء تركزي على دروسك ودراستك..
تبكي  يسرى  وأخذت  الصحفي  يقول 

الذين  العراقيني  حظ  تندب  وهي  بحرقة 
لم يحافظو على هكذا شخص

والرقي  النبل  منتهى  حتمل  فذة  ية 
اإلنساني..

ثابت  سعيد  يسرى  معارف  احد  قال   *
زرت يسرى بعد سنوات من هروبها من يد 
صدام واالستقرار في سوريا فوجدت صورة 
معلقة في غرفة استقبال بيتها للزعيم 

عبد الكرمي فاستغربت من ذلك وقلت لها 
املؤامرة  وانتي من عناصر  الصورة  ما هذه 
وانتي  الكرمي  عبد  اغتيال  حاولت  التي 

معروفة بعدائك لعبد الكرمي قاسم
فقالت بألم وندم اننا خسرنا عبد الكرمي 

محاولة  فشل  بعد  أضافت  ثم  قاسم 
اغتيال عبد الكرمي ونقله الى املستشفى 
املتورطني  على  بالقبض  االمن  رجال  بدأ 

مبؤامرة االغتيال وانا احدهم
وبعد متاثل الزعيم عبد الكرمي الى الشفاء 
فدخل  العملية  منفذي  رؤية  في  رغب 
الزعيم وسلم علينا بأبتسامته املعهودة 

وعندما شاهدني صرخ بأعلى صوته:
الفتاة  وضع  الذي  الضمير  عدمي  هو  منو 
الذي  هو  ..من  ؟!!  الرجال  بني  الوحيدة 
ان  حوله  الذين  احد  ؟!!فاضطر  بذلك  أمر 

يجيبه :نعم سيدي ان املقدم فالن..
فقال الزعيم: اهللا اكبر

ما عنده ضمير ما عنده دين ما عنده غيره 

العمل وتضيف يسرى ثم  الذي قام بهذا 
تعالي  وجهه  تعلوا  واحليرة  لي  التفت 
مسك  قد  أحد  يكون  ال  ان  ارجو  بنتي 
واخذ  خاصة  غرفة  في  ووضعني  بسوء 

مستغربة  بت  احلقيقة  كأبنته  يعاملني 
الذي  وانا  املعاملة  هذه  يعاملني  كيف 
له  فقلت  الغتياله  في محاولة  اشتركت 
ال لم يضايقني احد فأمر بنقل املقدم الى 

كركوك..
الكرمي  عبد  انسانية  بني  تقارن  اخذت  ثم 

قاسم و .....
ال شك انهم لم يقتلوا شخص بل قتلوا 

العراق والعراقيني قتلوا االنسان واحلياة
***قبل اكثر من ١٤ قرنا تخلى اجدادنا عن 
يدرك  لم  الزمن  هذا  وفي  علي(ع)  االمام 
استهدفت  التي  القوى  هذه  بان  آبائنا 
التي  القوى  نفس  هي  علي(ع)  االمام 
قتلت  التي  والقوى   .. الزعيم  تستهدف 
قتلت  التي  نفسها  هي  (ع)  علي  االمام 
الزعيم عبد الكرمي قاسم .. فلم يتعظوا 

وتخلوا عن عبدالكرمي قاسم!!
يا ترى متى نتعظ ؟ !!.
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اعده و نقله - علي جبار الصاحلي:

عام  املنشور  الثورة  دليل  طيات  في 
١٩٥٩ يتحدث الشهيد العقيد فاضل 
ذكرياته  بعض  عن  املهداوي  عباس 
ابي  و  البالد  زعيم  حياة  في  اجلميلة 
عبدالكرمي  الزعيم  الشهيد  الفقراء 
عبدالكرمي  الزعيم  :اذكر  قائالً  قاسم 
قاسم و هو تلميذ في مدرسة الرصافة 
االبتدائية و في الصف املنتهي فيها و 
هو الفتى املنتخب لتحية العلم كل 
يوم خميس فيحيه حتية االسد لعرينه 
.و اذكره و هو في الثانوية املركزية و هو 
مكب على كتبه الرياضية و االدبية و 
للجبر  حلوله  ارى  فكنت  التاريخية 
القصاصات  و  االوراق  متأل  املثلثات  و 
دار  في  يسكنها  التي  غرفته  في 
جدنا املرحوم حسن اليعقوب و التي 
فيها  كانت  حيث  بعده  انا  سكنتها 
منا  جعلت  التي   (.....) العذراء  خالتنا 
حتنو  لها  اوالداً  اخواتها  اوالد  نحن 
حتى  مدارة  احسن  تدارينا  و  علينا 
مطلع الفجر و هي جالسة القرفصاء 
في باب الدار تنتظر اوبتنا على احر من 
اجلمر خوفاً علينا من عاديات الدهر و 
احلني  ذلك  في  املتأخر  اجملتمع  حوادث 
فال يستقر لها بال حتى تنعم بعودتنا 

على احسن حال .
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الزعيم عبد الكرمي قاسم ، العقيد وصفي طاهر ، العقيد فاضل عباس املهداوي ، واملقدم قاسم اجلنابي
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 يقول الصحفي اخلضرم الراحل (ستار جبار)  مؤسس جريدة (البينة اجلديدة): كنت يوما» في دمشق ودعتني يسرى سعيد ثابت 

لزيارة بيتها وعندما دخلت البيت تفاجأة بوجود صورة كبيرة معلقة على احلائط لزعيمنا الشهيد وقد الحظت مدى استغرابي 

وهي تعلم اني اعشق عبدالكرمي قاسم.. فقالت: ال تستغرب أنه اشرف وأعف من حكم العراق هذه قيمة وعنفوان وآلق زعيمنا 

في عيون اعدائه والفضل ما شهدت به االعداء شكرا» مع التحية من نبل وشهامة وأخالق الزعيم عبدالكرمي قاسم.

اجلنسية حميد  والسوري  االصل  الفلسطيني  زوجها  مع  ثابت    يسرى سعيد 
مرعي حسني واحد املشتركني معها في محاولة اغتيال الزعيم  

الواقفون في املقدمه احمد طه العزوز السامرائي والذي خلفه سليم الزيبك والثالث 
الذي يلبس اليشماغ هو السائق علي حسون والثالث شاكر محمود حليوه والرابع 

سمير عزيز النجم والذي بعده اياد سعيد ثابت وشقيقته يسرى سعيد ثابت

تفاجأتاعداد - ١٤ متوز

اِّـخضرم

bË‘üb‰fl@ú»i@ÚÓ‡ém@…fl@bËnÓ‡ém@NN@@bË‰ÌÏÿm@NN@ÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃi
شيماء العرادي *

ــكل مراحل خالل حقب زمنية مختلفه . وقد كانت  ــوار بغداد القدمية. وقد تدرج االعمار في هذه املنطقة على ش ــم ،  ألنها خرجت عن أس ــميت بهذا االس س

ــياً. وفي أقوال أخرى     تأسست في سنة(١٩٧٤)وقد كان اسمها ناحيه  ــون) تصميما اساس بدايتها (١٩٢٠)عندما أعد لها املهندس املعماري (البريطاني ويلس

ــابقا األمني األولى. وهي تتكون من (١٢)محلة من (٧٠١)الى (٧٢٧)فردي و(٧٠٥)الى (٧٠٧)فضاء فارغ وحاليا جتاوز محلة (٧٠٥)في  ــمها س بغداد اجلديدة . و كان اس

محاذات اخلط السريع من اجلهة الثانية التي يوجد فيها شقق حي مجمع الزهور احملاذي لطريق محمد القاسم   موقعها:   

*كاتبة واعالمية 
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êb‰€a@‚Ï‡
Á

êb‰€a@‚Ï‡
Á

êb‰€a@‚Ï‡
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اصحاب معامل الطابوق يريدون مقابلتك

@≈œb™@ÜÓé€a@µa@ÒÜëb‰fl
›ibi@Ü«b‘m@äÌÜflÎ@›ibi

ÖaÜÃi@Ú„bflc@âbƒ„a@‚bfla@NN@ÚÓ„br€a@Òä‡‹€



@NN@Úœbïä€a@ø@ıbö‘€a@äñ”@Ú”Îâc@ø@fiÏvnm@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
lbv«¸aÎ@äÇ–€a@7rm@paÜÁbífl

ــاء  القض ــس  مجل دأب 
ــر  ــه مباش ــى وبتوجي األعل
ــه معالي القاضي  من رئيس
ــق زيدان) على  الدكتور ( فائ
في  نوعية  ــالت  نق ــداث  اح
ــع مفاصل دور القضاء  جمي
ــداد وبقية  ــرة في بغ املنتش
بهدف  ــرى  األخ ــات  احملافظ
ــدمي كل مايخدم املواطن  تق
ــل الصعاب  ــي وتذلي العراق
ــعر  يش ــه  وجعل ــه  امام
ــه  ــو مظلت ــاء ه ــأن القض ب
ــتظل بها  العادلة التي يس
ــو مطمئن  ــت أفيائها وه حت
ــس  أم  .. ــال  الب ــتقر  ومس
ــا جولة  ــت لن ــاء كان األربع
ــة قصر القضاء في  في أروق
الرصافة والذي يعد امنوذجاً 
العراقي  ــاء  للقض ومفخرة 
ــبة  بالنس ــال  احل ــذا  وهك
ــي الكرخ  ــر القضاء ف لقص
ــار انتباهنا الكثير  ــد أث .. وق
ــة  احلاصل ــورات  التط ــن  م
ــواءً  ــة العمل س في طبيع
أو  ــات  املرافع ــة  قاع ــي  ف
األلكترونية  ــتعالمات  األس
ــات  والتي حتتوي على شاش
ــم  ون فيها اس ــدّ ــة م ضوئي

ــوى  الدع ــم  ورق ــة  احملكم
ــم  واس ــة  وموعداملرافع
ــح  تتي ــي  والت ــي  القاض
للمواطن واصحاب الدعاوى 

حتديداً التعرف على مواعيد 
ــومة حلد  الدعاوى غير احملس
اآلن وما يثير االعجاب ان هذه 
ــت معلقة  ليس الشاشات 
على احلائط فقط وامنا هناك 
ــزّودة بكل  ــرة وم ــة كبي قاع
ــل اليها  ــه الداخ مايحتاج

ــة وهناك  ــد وتدفئ ــن تبري م
ــة  مخصص ــدة  واح ــة  عرب
اخلاصة  ــات  االحتياج لذوي 
من املراجعني بغية تسهيل 

ــة  احملكم ــل  داخ ــم  تنقله
القاعة هنالك  ــس  نف .وفي 
ــى  يعن ــا  احدهم ــمني  قس
ــة واألخرى  ــاوى املدني بالدع
ــة  ــاوى اجلزائي ــى بالدع يعن
ــبات  ــزودان باحلاس ــا م وهم
مايتعلق  وكل  ــة  األلكتروني

ــاوى ومراحلها وصوالً  بالدع
ــح  مايتي ــمها  حس ــى  ال
للمراجعني معرفة ماوصلت 
ــة دعاواهم .. وأنا  اليه نتيج

ــتوقفتني لوحة  ــول اس أجت
ــر)  ــاس (١×٢ مت ــرة بقي كبي
ــة  خدم ــروع  مبش ــق  تتعل
ــة  األلكتروني ــتمارة  األس
ــزواج وأن  ــد ال ــة لعق اجملاني
ــاء املشروع  الغرض من انش
ــراءات  االج ــص  تقلي ــو  ه

ــزواج  ال ــد  لعق ــة  الروتيني
ــور الى  ــد موعد احلض وحتدي
ــتالم  احملكمة عن طريق اس
ــالة نصيّة عبر موبايل (  رس

لغرض  ــة)  واخملطوب اخلاطب 
ــيد  ــراء العقد امام الس اج
القاضي . وال بد أن نشير بأن 
ماحتقق من جناحات قد دفع 
مبجلس القضاء األعلى الى 
ــتحداث موقع الكتروني  اس
ــارة عن لوحة  ــذي هو عب وال

ــر)  ــاس (١×٢ مت ــرة بقي كبي
ــس  مجل ــعار  ش ــل  حتم
وتتضمن  ــى  األعل ــاء  القض
ــي  ف ــادات  واالرش ــا  الوصاي

ــا  ــة القضاي ــق متابع تطبي
 ) ــوان  عن ــت  حت ــدة  ومناش
أخي املواطن الكرمي .. أختي 
املواطنة الكرمية ) : ميكنكم 
الدعوى  ــة  اآلن متابعة حال
ــر تطبيق  ــة بكم عب اخلاص
ــا للهواتف  متابعة القضاي

التعليمات  ــراءة  وق الذكية 
والغاية  ــث  بالبح ــة  اخلاص
ــع األلكتروني  ــن هذا املوق م
ــو  ه ــة  النهائي ــة  باحملصل

ــن خالل  وم املواطن  ــني  متك
ــة دعاواهم  ــف متابع الهات
ــهولة ومن  ــر وس بكل يس
ــاليب  باألس ــرور  امل دون 
ــتهلك  الروتينية التي تس
ــن  ــن املواط ــتنزف زم وتس
ــاهده  ماتش أن   . ــده  وجه

القضاء  ــر  امامك في قص
ومحاكمه  ــة  الرصاف ــي  ف
ــات  األختصاص ــة  اخملتلف
يثير في نفسك االطمئنان 
والتقنيات  ــورات  التط بأن 
العمل  الى  تدخل  احلديثة 
ــو  ــواب وه ــع األب ــن اوس م
ــي  ــة ف بالنتيج ــب  مايص
العراقي  ــن  املواط ــة  خدم
ــس  مجل ــعى  يس ــث  حي
القضاء األعلى الى ترسيخ 
ــو  ــا ه ــدل مثلم ــم الع قي
ــي دول متقدمة  ــود ف موج
ومزدهرة . ولألمانة بودنا أن 
نقول أن املتابعات امليدانية 
ــتمرة  واملس ــة  املتواصل
ــس محكمة  ــن قبل رئي م
ــتئناف بغداد الرصافة  اس
األستاذ  القاضي  االحتادية 
ــري) في قصر  ــاد اجلاب ( عم
ــي الرصافة ودور  القضاء ف
القضاء األخرى قد أثمرت 
ــن ـ املراجع  ــار املواط وص
ــف ثمارها من خالل  يقط
انسيابية العمل من دون 

عقبات أو معرقالت
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د الصفحة في لقطة ارشيفية مع السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية  القاضي االستاذ عماد اجلابري عّ د الصفحة في لقطة ارشيفية مع السيد رئيس مجلس القضاء االعلى  القاضي الدكتور  (فائق زيدان)  مُ عّ   مُ

القاضي االستاذ عماد اجلابري رئيس  محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية  معالي القاضي االستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعلى 

 لوحة تطبيق متابعة القضايا .. خطوه مهمه لتذليل الصعاب ام املواطنني

استعالمات الدخول 

@NN@HÊaÜÌã@’ˆbœ@I@âÏn◊Ü€a@Ôôb‘€a@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ@Âfl@ÈÓuÏni
@ÚrÌÜßa@ÚÓ„Î6ÿ€˛a@pbÓ‰‘n€a@‚aÜÇnça@fi˝Å@Âfl@ÚÓ«Ï„@p˝‘„@ÜËím@ıbö‘€a@âÎÖ

@ıbö‘‹€@ÒäÇ–flÎ@xáÏ∏a@NN@Úœbïä€a@ø@ıbö‘€a@äñ”
Ô”aä»€a@ÂüaÏΩa@ÚflÜ®@ÖÏË¶a@o◊âÏjœ@NN@Ô”aä»€a
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وأنت تختتم جولتك هذه 
تشعر بالزهو حقاً وتبتهل 
اُّـ اهللا أن يوفــق ويســدد 
خطــى كل القائمــني على 
القضاء وَّـ اِّـقدمة منهم 
رئيــس مجلــس القضــاء 
األعلــى القاضــي الدكتور 
( فائــق زيــدان ) والتحية 
موصولــة اُّـ كل الســادة 
لدورهــم  العــراق  قضــاة 
يــؤدون  وهــم  الكبــري 
بــكل مهنيــة  واجباتهــم 

ومسؤولية عالية.  

ملف اعده :
 صباح الشيخلي



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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9اعالنات

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العدد  (١٢٣٩ َّـ ٢٠٢٠/٧/٥)
ــم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقدي ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدم ــر (محافظة البصرة / قس يس

(مشروع االعمال الغري منجزة ِّـشروع انشاء مستشفى ١٠٠ سرير َّـ قضاء شط العرب)
- وبكلفة  تخمينية قدره(٤٦,٦٥٦,٠٠٠,٠٠٠)  ست واربعون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون  دينار عراقي .

- ضمن تخصيصات البرتو دوالر لسنة ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٧١٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع (شط العرب  )وبعرض فني
- التبويب  (٨,٣,٢,٤,١,٤٧,٣) 

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / ممتازة      والصنف /  إنشائية / 
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

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

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-الحسابات الختامية  تقديم اِّـيزانية العامة اِّـدققة من قبل اِّـحاسبني القانونيني تعرض الوضع اِّـالي الخر سنتني ويجب ان 

تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة اِّـالية لعام ٢٠١٤
ــرون مليار  ــن (٢٣,٩٨٥,١٢٧,٠٠٠) ثالثة وعش ــنوات يجب ان ال يقل ع ــبع س ــنوي على مدى اخر س ــدل االيراد الس  ٢-مع
وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون ومائة وسبعة وعشرون الف  دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية اِّـستلمة عن األعمال 
اِّـنفذة للعقود اِّـنجزة اوتلك اِّـستمرة  وِّـدة ال تقل عن سنتني والتزيد عن عشر سنوات من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتم احتساب 
معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات اِّـقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة   

ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي  ــكل كش ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية   على ش ٣-متطلبات الس
الخر سنة او كفائة مالية باِّـبلغ اِّـطولب من خالل التسهيالت اِّـصرفية  اليقل عن مبلغ قدره (٥,٩١٤,١٤١,٠٠٠) خمسة 

مليار وتسعمائة واربعة عشر مليون ومائة وواحد واربعون الف دينار عراقي . 
•على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

أ-الخربة العامة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز (٣) سنوات قبل اِّـوعد النهائي لتقديم العطاء .
ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات(  ــاركة بصفة مقاول اِّـش ب- الخرب التخصصية اِّـش
ــعمائة وثالثة وتسعون مليون  ــبعة وعشرون مليار وتس ــابقة وبمبلغ اليقل عن (٢٧,٩٩٣,٦٠٠,٠٠٠) س ــرة الس ١٠) العش
وستمائة الف   دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل 

، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
ج-   توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال)

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 

مسرتد  قدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/١٩   
ــة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة  ــم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كاف ــركات بتقدي تلتزم الش  •

يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

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

وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــض تحري  ٣-تفوي
ــم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــاء التي توكد اس ــات العط بيان

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٣٠  الساعة العاشرة صباحاً

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/٦.الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي  ــابعاً - يجب تس   س
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

-العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
-سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/٦./ العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة 

فتح العطاءات.
ــتة وستون مليون وخمسمائة  ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٤٦٦,٥٦٠,٠٠٠ ) اربعمائة وس

وستون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم. 

عاشراً  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنى عش
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــر – الزام الش الرابع  عش

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

اِّـهندس
اسعد عبد األمري ألعيداني 

محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (  ٣/ صحة   ٢٠٢٠)
(مشروع االعمال الغري منجزة ِّـشروع انشاء مستشفى ١٠٠ سرير َّـ قضاء شط العرب)

(مناقصة ٣/ صحة   ٢٠٢٠)

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 
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محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: ١١٢١/ب/٢٠١٨

إعــــــــــــالن
ــراء  ــيوخ باِّـزايدة العلنية العقارين اِّـرقمني ٢٦/٥٨٤ و ٨١/٥٨٤ نجاده واِّـدرجة أوصافهما أدناه فمن يرغب بالش ــوق الش ــتبيع محكمة بداءة س س
ــمية فستكون اِّـزايدة باليوم التالي وَّـ  ــر وإذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس الحضور َّـ هذه اِّـحكمة بعد مرور ثالثون يوما ابتداءا من اليوم التالي للنش
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ بصك  ــراء الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مس ــر ظهرا فعلى الراغبني بالش ــاعة الثانية عش تمام الس

مصدق من القيمة اِّـقدرة مع رسم التسجيل البالغ ٣٪ والنقبل اِّـبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء علما الرسوم والداللية على اِّـشرتي.
اوصاف العقارين:ـ

ــم العراقي نجم عبد بريس وان العقار اِّـرقم ٢٦/٥٨٤  ــل  ٢٦/٥٨٤ و ٨١/٨٤٥ نجاده -٢- العقارين العقار اِّـرقم ٨١/٥٨٤ باس ١- ذات التسلس
ــهم لكل واحد من دالل وزينب وايمان واقبال  ــني ومحمد ومسلم وهاني وحسن وعقيل و٢س ــهما منها اُّـ كل واحد من حس ــم الورثة باعتبار ٣٤ س باس
ــك -٤- القيمة اِّـقدرة  ــك – العقار الثاني ٢/٨٤/٧٢/٨١/٥٨٤ اول ــاحة العقار االول ٢/٨٦/٢٥/٢٦/٥٨٤ اول ــال ابناء نجم بريس -٣-مس وابته
ــاحة خارجية بابعاد  ــمية اما العقار ٨١/٥٨٤ نجاده يتكون من س ــعون مليون دينار-٥- جنس العقار ،دار مفرزة اُّـ دارين بصورة غري رس ثمانية وتس
ــتقبال بابعاد ٥م×٣م  ٤م×١٢م وصحيات بابعاد ٤م×٣م ومطبخ بابعاد ٣/٥م×٣/٥موغرفة بابعاد ٥م×٣/٥م وثالثة غرف بابعاد ٥م×٣/٥م واس
ــتايكر وان العقار مشغول من قبل اِّـدعى عليهم  -٦ -   ــيلمان ومبلط  بالش ــقف بالش ــاحة داخلية بابعاد ٨م×٢٢م وان العقار مبني من الطابوق مس وس
ــاحة خارجية بابعاد ٣م ×٧م ومطبخ بابعاد ٣م×٢م  وغرفة بابعاد ٥م ×٣م الصحيات بابعاد ٣م×٣/٥م  وان العقار  العقار ٢٦/٥٨٤ يتكون من س
ــتأجرين بعد  ــط -٨- وان اِّـدعى عليهم يرغبون بالبقاء بالعقارين بصفة مس ــلم نجم عبد -٧- درجة البناء دون الوس ــغول من قبل اِّـدعى عليه مس مش

ازالة شيوع العقار-٩- وان العقار يقع َّـ قضاء سوق الشيوخ منطقة الدجني.
القاضي علي حسني غافل الجابري
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ــالن (مناقصة عامة  ــكيالت وزارة النفط عن اع ــود) احدى تش ــمال (مصفى الصم ــركة مصاَّـ الش تعلن ش
ــئ فعلى  ــات واِّـواصفات الفنية واِّـناش ــاه وجدول الكمي ــة َّـ الجدول ادن ــل اِّـبين ــب التفاصيب محلية)وحس
ــرتاك من الشركات او اِّـكاتب اِّـتخصصة ممن توفر فيهم الشروط القانونية اِّـذكورة َّـ ادناه  الراغبني باالش
ــتالم نسخة من جدول  ــر االعالن الس ــركتنا َّـ بيجي / مصفى الصمود اعتبارا من تاريخ نش مراجعة مقر ش
ــف دينار عراقي غري  ــدره (١٠٠,٠٠٠/ فقط مائة ال ــات ووثائق اِّـناقصة مقابل مبلغ ق ــات والكمي اِّـواصف
ــليم العطاء بظرف مغلق َّـ  ــلوب تنفيذها) على ان يتم تس قابل للرد اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة او تغيري اس
او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او 
ــمي يلي تاريخ العطلة او  ــمية فيكون تاريخ الغلق َّـ اول يوم دوام رس حظرا للتجوال من قبل الجهات الرس
الحظر ويتحمل من تحال بعهدته اِّـناقصة اجور نشر االعالن والرسوم القانونية علما انه سيتم عقد اِّـؤتمر 
ــرة من صباح يوم االثنني ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠  ــاعة العاش ــارات َّـ تمام الس الخاص باالجابة على االستفس

َّـ نفس مكان القطع.

اوال : اِّـستمسكات اِّـطلوب ارفاقها مع العطاء:ـ
١- هوية الشركة او مكتب (متخصص) نافذه لعام ٢٠٢٠ مع ارفاق (شهادة تأسيس / اجازة ممارسة مهنة 

/ عقد التاسيس / النظام الداخلي للشركة)
ــب اِّـبلغ اِّـبني َّـ الجدول اعاله على شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان  ٢- التأمينات االولية حس
صادر من مصرف حكومي او مصرف اهلي معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي المر شركة مصاَّـ الشمال 
ــة اِّـرفقة ضمن وثائق اِّـناقصة  ــارف اِّـحضرو التعامل معها واِّـبينة َّـ القائم ــى اال يكون من ضمن اِّـص عل
ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء 
ــابية َّـ العطاء وتتخذ  ــه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق اِّـناقصة او رفض التصحيح على اخطاءه الحس لعطائ

بحقه االجراءات القانونية.
ــرتاك باِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لغاية ٢٠٢٠  ٣- جلب كتاب عدم ممانعة من االش

(تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصرا).
٤- اعمال مماثلة بالتجهيز على ان يتم تقديم العطاء مع اِّـستمسكات اعاله بظرف مغلق.

٥- وصل شراء وثائق اِّـناقصة (االصلي).
٦- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب.

ثانيا:ـ تعترب الشروط اِّـطلوبة واِّـدرجة ادناه جزء ال يتجزء من العقد:ـ
١- يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل اِّـدير اِّـفوض حصرا.

ــدول اِّـواصفات او  ــروط َّـ ج ــئ وش ــات ومواصفات ومناش ــن كمي ــا محدد م ــب م ــز حس ــون التجهي ٢- يك
الكميات.

ــى فرتة نفاذية  ــة ويهمل اي تحفظ يرد عل ــوم من تاريخ غلق اِّـناقص ــاء نافذ ِّـدة (١٢٠) ي ــرب العط ٣- يعت
العطاء.

٤- شركتنا غري ملزمة بقبول اوطئ االسعار.
ــعار رقما وكتابة (طباعة االلكرتونية او باِّـداد)  ــعري بالدينار العراقي حصرا ويتم تثبيت االس ٥- يكون التس
ــطب وختمها ومصادقتها على جميع  ــى جدول الكميات اِّـرفقة طي هذه اِّـناقصة خالية من الحك والش عل
ــعر  ــعر اِّـدور رقما كما يعول على س ــدون كتابة َّـ حال اختالفه مع الس ــعر اِّـ ــات ويعول على الس الصفح

الوحدة َّـ حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
٦- ال يجوز ِّـقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق اِّـناقصة او اجراء تعديل عليها.

٧- ال يجوز ِّـنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك َّـ اِّـناقصة بصورة مباشرة او غري مباشرة ويتحمل 
اِّـخالف التبعات القانونية.

٨- ال يجوز للمدير اِّـفوض َّـ اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد َّـ اِّـناقصة الواحدة.
٩- تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.

١٠-ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اُّـ شخص اخر وَّـ حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات 
القانونية بحقه.

١١- يتحمل من تحال بعهتده اِّـناقصة كافة الضرائب والرسوم اِّـفروضة بموجب القوانني النافذة.
ــنة  ــون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لس ــوم القانونية وقان ــع للضريبة وكافة الرس ــد خاض ١٢- العق

١٩٧٧ والقوانني العراقية النافذة.
ــنة ٢٠١٤ اِّـعدله والضوابط اِّـلحقة بها  ــع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لس ١٣- يخض

اِّـعدله والوثائق القياسية.
ــبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي  ــن التنفيذ بنس ــزم من تحال بعهتده اِّـناقصة تقديم كفالة حس ١٤- يلت
كامل مدة العقد  وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان او صك مصدك صادر 
ــركة مصاَّـ  ــدى وزارة النفط والبنك اِّـركزي العراقي المر ش ــرف حكومي او مصرف اهلي معتمد ل ــن مص م

الشمال (ش . ع).
١٥ـ على اِّـتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.

١٦ـ يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.
ــخة العقد اِّـنشور  ــروط التعاقدية من خالل االطالع على نس ١٧ـ يمكنكم االطالع على صيغة العقد والش

(HTTPS://NRC.OIL.GOV.I)  على موقع شركتنا على االنرتنت:ـ
ــنة ٢٠١٤ اِّـعدلة  ــود الحكومية رقم (٢) لس ــات تنفيذ العق ــتكون وفق تعليم ــة س ــة واالحال ١٨ـ اِّـفاضل
والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح اِّـرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق اِّـناقصة مهع مراعاة 
االستثناء اِّـمنوح لشركتنا بخصوص قبول العطاء الذ يقل بنسبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفة التخمينية اذا 

كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اِّـجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
١٩ـ لشركتنا الحق َّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة او الغائها َّـ اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات 

مالية او قانونية.
ــركة اِّـحال بعهدتها اِّـناقصة على حساب(IBAN) حسب نظام اِّـدفوعات  ٢٠ـ يتم صرف اِّـستحقات للش

العراقي.
٢١ـ يلتزم اِّـتقدم بكافة الشروط اِّـطلوبة باالعالن.

٢٢ـ للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء َّـ حالة وجود اخطاء َّـ االسعار او حك او شطب او 
تصحيح او تعديل حتى وان كان اِّـتقدم اوطئ العطاءات.

ــبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة  ــرتاك باِّـناقصة َّـ كافة ايام االس ٢٣ـ يكون القطع واالش
صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نشر االعالن.

٢٤ـ بامكان كافة اِّـشرتكني باِّـناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات َّـ تمام الساعة التاسعة 
صباح من يوم الثالثاء اِّـوافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ َّـ مقر شركتنا َّـ بيجي / مصفى الصمود.

٢٥ـ ال تصرف اِّـستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
٢٦ـ تدفع اِّـستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل شركتنا حسب اِّـواصفات والكميات الواردة 

بجدول الكميات.
ــركات القطاع العام افضلية بالسعر بالنسبة ال تزيد عن (١٠٪) عن تحقق القيمة اِّـضافة البالغة  ٢٧ـ لش
ــنوي اِّـعد من قبل وزارة  ــب الدليل الس (٢٠٪) للمواد اِّـصنعة من قبلها مع مراعاة اِّـواصفة والنوعية وحس
ــذ اِّـوازنة العامة  ــن تعليمات تنفي ــتنادا اُّـ اِّـادة (٣) م ــركات العامة اِّـصنعة اس ــاص بالش ــط الخ التخطي

االتحادية.
٢٨ـ وجوب قيام ممثلي الشركات واِّـكات بمراجعة مكتب التصاريح االمنية / فرع صالح الدين الستحصال 
ــه التصريح  ــاء غري مرفق مع ــتالم اي عط ــيتم رفض اس ــرتاك َّـ اِّـناقصة وس ــة قبل االش ــات االمني اِّـوافق

االمني.
ــاب وزارة التخطيط / دائرة  ــتناد اُّـ كت ــط بتقديم التأمينات االولية اس ــركات القطاع اِّـختل ــزام ش ٢٩ـ ال

العقود الحكومية العامة / قسم االستشارات والتدريب اِّـرقم ع /٧ / ١٩٠٠٦ َّـ ٦ / ٨ / ٢٠١٩.
٣٠- لالطالع على الشروط الخاصة بالتقديم وجدول اِّـواصفات الخاص باِّـناقصة اعاله يمكن تصفح موقع 

(HTTPS://NRC.OIL.GOV.I) شركتنا على الشبكة العاِّـية
٣١- يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

٣٢- لالستفسار عن اِّـناقصة يرجى مراسلتنا على الربيد االلكرتوني :ـ
 NRCLOCALCONTRACT@NRC.OIL.GOV.IQ

قاسم عبد الرحمن حسني
اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة

شركة مصاَّـ الشمال  / مصفى الصمود / اعالن مناقصة عامة محلية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ غماس

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة:١٥٢٠

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعه: الغرب
الجنس :محالت تجارية

اِّـساحة : ٧٧/ ٧١  م٢ 
سنبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ غماس باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف 
ــني عبد ياقوت لقاء طلب اِّـرتهن اِّـصرف الصناعي  اعاله العائد للراهن حس
/ بغداد البالغ(١٣١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناراً فعلى الراغب َّـ االشرتاك 
ــرة خالل (٣٠) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ  فيها مراجعة هذه الدائ
ــر هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية  نش
ــة (٦٥,٠٠٠,٠٠٠)  ــدرة للمبيع البالغ ــن ١٠ ٪ من القيمة اِّـق التقل ع

مليون  دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ظهراً من اليوم االخري.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ غماس

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اُّـ الراهن رعد محمد فاضل

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة:  ١٠ / ٢٨ تكيه 

ــن  ــدار الدي ــل  مق ــه مح ــيد علي ــة ارض مش ــس :قطع الجن
(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناراً اسم الدائن اِّـرتهن :اِّـصرف 

الصانعي / تاريخ االستحقاق : اربعه سنوات من تاريخ العقد 
وصف سجل التأمينات العينة:١ ك٢ ٢٠١٨ مجلد ١٣

محل االقامة اِّـبني بالعقد :بعقوبة - اِّـركز  
ــب الدائن تحصيله  ــتحقاق الدين اِّـبني اعاله وطل ــاء على اس بن
ــد وانه ليس لك  ــل اِّـبني بالعق ــدم اقامتك َّـ اِّـح ــر لع وبالنظ
ــول االقامة فعليه  ــوم غريه فتعترب بذلك مجه ــل اقامة معل مح
قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين خالل ١٥ يوماً اعتبارا من اليوم 
ــر االعالن واالفسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله  التالي لتاريخ نش

باِّـزايدة وفقاً للقانون.

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة:٦ / ٤ 

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعه: الغرب
اِّـساحة : ٤٨/ ٣٢٤  م٢ 

ــاس باِّـزايدة العلنية  ــجيل العقاري َّـ غم ــنبيع دائرة التس س
العقار اِّـوصوف اعاله العائد للراهن حسني عبد ياقوت لقاء طلب 
ــداد البالغ(١٣١,٠٠٠,٠٠٠)  اِّـرتهن اِّـصرف الصناعي / بغ
ــا مراجعة هذه  ــرتاك فيه ــاراً فعلى الراغب َّـ االش ــون دين ملي
ــر  ــالل (٣٠) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نش الدائرة خ
ــات قانونية نقدية او كفالة  ــتصحباً معه تأمين هذا االعالن مس
ــدرة للمبيع البالغة  ــة التقل عن ١٠ ٪ من القيمة اِّـق مصرفي
ــتجري َّـ  ــدة س ــار وان اِّـزاي ــون دين (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي

الساعة (١٢) ظهراً من اليوم االخري.
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ دياُّـ

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٠/٢٠٠٣
التاريخ:٢٠٢٠/١١/١٨

 أعــــــــــــــالن 
ــع َّـ الكوت العائده  ــل ٢٠٧٦/١ م٣٩ الهورة  الواق ــوت العقار تسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
للمدينني (احمد و رجاء و ثناء و محمد ابناء عزيز عوده اضافة لرتكت وراثتهم عزيز عوده حسني 
ــلمان )البالغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى  ) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (صادق بايش س
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  معه التأمينات القانونية عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

سراج منري يوسف  
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :-  ٢٠٧٦/١م ٣٩ الهورة الواقع َّـ الكوت 
٢-جنسه ونوعه:-  دار سكن مفروز محلني

٣-حدوده واوصافه : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :-  ٣٩٨,٥٠م٢
٦-درجة العمران 

٧- الشاغل :- صادق بايش سلمان
٨- القمية اِّـقدرة: ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اربعمائة و خمسون  مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |٣٠٨٨ |٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/١١/١٨

أعــــــــــــــالن 
ــدة اُّـ  ــوت العائ ــع َّـ ألك ــل  الواق ــل ١٢٣/٢م ٣٧ ام هلي ــوت العقارالتسلس ــذ الك ــة تنفي ــع مديري تبي
ــان )البالغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــني فرح اِّـدين(فاضل فرحان بليخ ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي حس
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
ــية العراقية وان رسم التسجيل  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود 
اِّـواصفات:ـ

١-موقعة ورقمه :- ١٢٣/٢ م٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت 
٢-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة غري صالحه للزراعه مملوكه للدولة بأعتبار ٨٢٢٥٠سهم 
ــات  ــيدات و اِّـفروس ــارع العام و خاليه من اِّـش ــهم للمدين فاضل فرحان بليخ تقع على ش فيها ١٢٧٤٣ س

وقت اجراء الكشف
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة: ٥دونم و ٢٣اولك  و ٦م

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  الشركاء

٨ - القيمة اِّـقدرة : السهام اِّـباعة ٧٠٠م مقدرة ١٩,٦٠٠,٠٠٠ تسعة عشر مليون وستمائة دينار الف

محكمة بداءة الفجر
العدد : ٧٦/ب/٢٠٢٠

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ــتبيع محكمة بداءة الفجر وعن طريق اِّـزايدة العلنية العقار  س
ــمالية/قضاء الفجر  ــة الحجاميات الش ــم ٤٣٨/٢ مقاطع اِّـرق
ــر وإذا صادف  ــالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش وخ
ــذي يليه وَّـ تمام  ــمية ففي اليوم ال اليوم الثالثون عطلة رس
ــداءة فعلى  ــة محكمة الب ــر ظهرا َّـ قاع ــاعة الثانية عش الس
الراغبني بالشراء الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مستصحبني 
ــبة ١٠٪ بصك مصدق إن كانوا  ــم التأمينات القانونية بنس معه

من غري الشركاء علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي سيف عبد الجبار سلمان

األوصاف:ـ
ــوي على هول  ــري مكتمل يحت ــن هيكل بناء غ ــار عبارة ع  العق
ــاحة خارجية –  ــتقبال وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات وس واس
ــدرة ٣٤٢٥٠٠٠٠  ــاحة- ٢٠٠ مرت مربع – القيمة اِّـق اِّـس

اربعة وثالثون مليون ومائتان وخمسون الف دينار.
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مدير عام
شركة اِّـشاريع النفطية



ــاهد اجلهات  ــامعنا او نقرأ او نش ــني احلني واالخر يطرق مس ب
ــات  ــمياتها واجله ــا ومس ــف عناوينه ــى مختل ــة هل الرقابي
ــادرة او ضبط او  ــي تعلن عن مص ــة لها وه ــة التابع احلكومي
اتالف مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك البشري وليت االمر 
ــا « تدبغت» منذ  ــواد الغذائية الن بطونن ــف في حدود امل توق
سنوات احلصار اجلائر في عقد التسعينيات من القرن املاضي 
ــا بل تعداه  ــل في اجوافن ــم و» طحن» كل مايدخ ــى هض عل
ــواد الصناعية  ــرية مبختلف انواعها اما امل ــى االدوية البش ال
ــرى فان ايراد قصصها يحتاج الى» قصخون» او حكواتي  االخ
ــذه املهنة اندثرت وصار احلديث عن» مالعيب» التزوير  ولكن ه
ــجيل  ــرطة التس واخلداع والغش يحتاج الى « تريلة» من اش
ــدان الن مايحصل  ــيب له رؤوس الول ــماعها  تش واكيد ان س
صراحة اننا ضحايا اناس تخصصوا وتفننوا باستيراد اشياء 
ــديد(  ــباير) او باختصار ش كثيرة تصنف في خانة ال( االكس
ــات) التي تنتهي عادة الى احلاويات او اماكن الطمر الال  النفاي
صحي!!. ان استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية او 
ــروط املتانة واالمان او فيها عيوب او التتالئم  التتوفر فيها ش
ــروط الصحية  مع ظروف العراق املناخية او التتوفر فيها الش
يعد مخالفة قانونية يفترض ان يحال القائم بها الى القضاء 
ــك فعلة  ــتحقه جزاء فعلته وهي الش لينال اجلزاء الذي يس
ــب بل في صحة  ــوي على اضرار ليس باملال العام فحس تنط
ــا  وادعو  ــالمة البيئة واحلفاظ عليه ــالمتهم وس الناس وس
ــة أن تقوم،  ــتيراد عراقي ــركة اس مخلصا كل تاجر  او كل ش
ــاباتها ارواح  بتوريد مواد مختلفة من اخلارج ان تضع في حس
ــوب احلفاظ عليها  ــك ارواح عزيزة مطل ــني وهي الش العراقي
ــؤولية الوطنية والشرعية واالخالقيةوانا  باعلى درجات املس
ــرفاء كثر واخليرين كثر ولكن االستثناءات  على يقني بان الش
ــى اهللا ان يهدي هذا  ــو زور يخلو من الواوية) وعس وارده( وماك
ــم مايجري من (  ــواء.. ولبيان حج ــض) الى طريق س ـــ( البع ال
مصائب) في هذا اجملال مااعلنه قبل يومني مقر مجمع ابراهيم 
احلدودي الدولي مع اجلارة تركيا حيث اكد انه وخالل الفترة من 
٢٠١٩/١/١     ولغاية٢٠٢٠/١٠/٣١  ضبطت مواد مستورده تالفة 
ومت ارجاع اكثر من (٩٢) الف طن من املواد املنتهية الصالحية 
ــف بعضها وانه من بني تلك املواد التالفة (٦٣) الف ملف  واتل
ــدار االحكام  ــاء للتحقيق فيها واص ــا مت حتويلها للقض منه
على اصحاب تلك امللفات واذا ما قمنا بعملية احصائية في 
ــميا فاننا سنكون حتما امام حالة مرعبة  ال( ٢٢) منفذا رس
ــتقر في  ــن مواد غذائية ليس ــل او مير عبرها م ــم مايدخ حلج
اسواقنا ثم ياخذ طريقه سالكا الى املعدة بيت الداء السيما 
ــدوره الضرب على رؤوس  ــؤال من مبق تلك التالفة ويبقى الس
املتالعبني مبصائرنا واراوحنا؟ومن يتصدى ملستوردي النفايات 

ليضع حدا لعبثهم غير احملدود؟!.

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
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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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٣) - الخميس - ١٩ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊

ÍàÁ@ÖâÏnéÌ@Âfl
A__pbÌb–‰€a@

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

السليمانية / البينة الجديدة
ــليمانية،  ــة الس ــهدت مدين ش
ــاء، افتتاح  ــس االربع ــاح ام صب
ــي  الدول ــليمانية  الس ــرض  مع
ــة. الثاني ــه  دورت ــي  ف ــاب  للكت

املعرض بحضور رسمي  وافتتح 
ــاركة املئات من دور النشر  ومبش
ــة. ــة واالجنبي ــة والعربي الكردي

ــرض ملدة  ــتمر املع ــرض يس املع
ــوم ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٠. ــام الى ي ١٠ اي

ــى ارض املعارض  ــينطلق عل وس

ــي  ف ــلوجة  تاس ــة  منطق ــي  ف
ــاء،  ــاح االربع ــليمانية صب الس
ــتئجار  ــه مت اس ــى ان ــيرا ال مش
مساحة املعرض مبشاركة اكثر 
من ١٠ بلدان عربية منها االردن، 
ــوريا، مصر، السعودية  لبنان، س
ــدول، اضافة الى  ــن ال وغيرها م
دول اجلوار لالقليم والعراق. ودول 
اوروبية وغربية.واملعرض سينطق 
في دورته  الثانية حتت شعار (مع 

الوقاية نرافق الکتب).

lbnÿ‹€@ÚÓ„b‡Ó‹é€a@ûä»fl@Äb�n�n�œa@NN@Ô8â@âÏö°

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  ام ــل»،  «غوغ ــل  احتف
ـــ(٧١)  ال ــرى  بالذك ــاء،  األربع
ــينما  الس ــور  «إمبراط ــالد  ملي
املصري»، الفنان الراحل أحمد 
ــك بوضع صورته في  زكي، وذل
ــرك  ــية حمل ــة الرئيس الصفح
الراحل  ــان  الفن ــد  البحث.وول
ــن عام ١٩٤٩  في ١٨ نوفمبر م
ــق الواقعة في  ــة الزقازي مبدين
وتوفي  ــرقية،  الش ــة  محافظ
ــنة ٢٠٠٥ عن عمر ناهز ٥٦  س
ــي أولى خطواته  عاما.وبدأ زك
الفنية في فيلم «ولدي» سنة 
ــع الفنان  ــث مثّل م ١٩٧٢ حي
فريد شوقي، في حني لعب أول 
دور بطولة مطلقة أمام سعاد 

ــفيقة  ــني في فيلم «ش حس
ــع  ١٩٧٨.ومل ــنة  س ــي»  ومتول
الراحل بعد مشاركته  ــم  اس
في مسرحية «العيال كبرت» 
سنة ١٩٧٨، لينتقل بعد ذلك 
إلى العمل في التلفزيون، حيث 

أدّى شخصية طه حسني في 
ــاز زكي  ــل «األيام».وف مسلس
ــة في  ــب دور البطول ــذي لع ال
الفنية  ــال  األعم ــن  م العديد 
ــة بالعديد من اجلوائز  الناجح
ــان القاهرة  ــن بينها مهرج وم

 ١٩٩٠ ــام  ع ــينمائي  الس
ــكندرية عام  ــان اإلس ومهرج
١٩٨٩.وتوفي زكي قبل أن ينهي 
ــه «حليم»،  ــر آخر أفالم تصوي
ــرض الحقا بعد موته  والذي ع

في عام ٢٠٠٦.

Ô◊ã@Üªc@CÖÏç¸a@ä‡‰€a@ÚÌäñΩa@b‡‰Óé€a@âÏüa5flgD@Ö˝Ó∂@›–n∞@C›ÀÏÀD
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حزمة ضوء
  عن قسم الشؤون القانونية في احملكمة االحتادية العليا 
ــوم « املبادئ  ــاب املوس ــدر حديثا الكت ص
والقانونية  ــتورية  الدس
ــكام  االح ــي  ف ــواردة  ال
ــادرة عن  ــرارات الص والق
ــة االحتادية العليا  احملكم
للسنوات (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠).

ــدة» تبارك  ــة اجلدي «البين
ــة االحتادية  ــود احملكم جه
ــها  راس ــى  وعل ــا  العلي
ــت احملمود)  ــي (مدح القاض
وتتمنى لها املزيد من التألق 
خلدمة  ــاح  والنج ــاء  والعط

العراق وشعبه.

@Ú”˝‡»€a@Ö˝ÓΩa@ÜÓ«@Òävë
bÁÖä–∂@ÜÓ»€a@›j‘ném

متابعة / البينة الجديدة
ــدة مع وصول  ــورك دفعة كانت حتتاجها بش ــت مدينة نيوي تلق
ــمية  ــالد العمالقة، التي متثل البداية غير الرس ــجرة عيد املي ش
ــم العطالت لعام ٢٠٢٠.ووصلت شجرة التنوب النرويجية  ملوس
التي يبلغ ارتفاعها ٢٣ متراً إلى مركز روكفلر في الساعات األولى 
ــرطة على طول الطريق من  ــة من الش من الصباح برفقة حراس
ــي» إن من املقرر  ــي نيويورك.وقالت محطة «إن.بي.س ــا ف أونيونت
ــجرة التي يبلغ وزنها ١١ طناً في روكفلر  إقامة حفل إضاءة الش
ــمح  ــمبر/كانون األول. يذكر إنه لن يس ــالزا في الثاني من ديس ب
ــذب املئات، هذا  ــل، الذي عادة ما يجت ــني بحضور احلف للمتفرج

العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

بغداد / البينة الجديدة

ــس حتالف  ــار احلكيم رئي ــيد عم اكد الس
ــة  العراقي ــة  الصحاف ان   «:  » ــون  «عراقي
ــن العربي  ــي الوط ــن قريناتها ف ــزت ع متي
ــة «.ودعا احلكيم خالل  بالتضحية واملهني

ــني ،  ــني العراقي ــة الصحفي ــه لنقاب زيارت
ــيرا  احلكومة الى حماية الصحفيني ، مش
ــعى الى  الى :» ان حتالف «عراقيون» سيس
ــة بحماية  ــني اخلاص ــريع القوان ــم تش دع
الصحفيني الداء عملهم «.واضاف : « نحن 
ــر ، ولكن  ــمع من االخ ــد ونس ــى النق نتلق

ــتقبل العراق»  نعمل لنتقدم من اجل مس
ــي  ــهد السياس . وتابع احلكيم : « ان املش
العراقي يشهد تناقضات كبيرة ، ونحتاج 
ــة الوطنية العراقية والى توعية  الى الهوي
الشعب وتثقيفه ونحتاج الى الصحفيني 
ــرب عن امله بان  ــاعدة في ذلك».واع للمس

يكون هناك حتالف عابر للمكونات يشمل 
ــن مختلفة  ــية م ــوى السياس ــض الق بع
املكونات ، وان تشهد الساحة السياسية 
ــي  ــس ف ــر للتناف ــن او اكث ــني كبيري حتالف
ــضي االئتالفات ، من  االنتخابات وعدم تش
ــك البلد واخلروج من االنتخابات  اجل متاس

ــروع جيد يخدم البلد».من جانبه قال  مبش
ــني رئيس احتاد  ــب الصحفيني العراقي نقي
ــرب مؤيد الالمي ، ان رئيس  الصحفيني الع
ــخصية  ــف عراقيون عمار احلكيم ش حتال
ــالة  ــى النقابة متثل رس ــة وزيارته ال وطني
ــة والتي  ــى الصحافة العراقي ــة ال إيجابي

متثل احترام قادة البلد للصحاقة العراقية 
التي قدمت ٤٧٥ شهيدا وهو اكبر رقم في 
ــارة اليوم  ــاف الالمي : ان الزي ــروب. واض احل
ــؤون  ــى احلكيم عن ش ــتمع ال جاءت لنس
ــا لديه من  ــتقل البلد مل ــد ورؤيته ملس البل

معلومات قيمة بهذا اجملال.

Ü�����ÌÜ��u@âaÜ���ïa

الفنان الرائد عضو جمعية املوسيقيني 
ــد  (مجي ــام  الع ــز  املرك  – ــني  العراقي
ــاعدي) الذي يعد واحدا من  ــم الس رش
عشاق «البينة اجلديدة» بعث بتهانيه 
ــبة  ــارة ومتنياته الصادقة لها ملناس احل
احتفالها بالذكرى الـ(١٦) لتأسيسها..

فشكراً لعاشق «البينة اجلديدة».
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تهديكم هيئة التحريراطيب التحايا 
ويسرها تفضلكم بارسال نتاجاتكم 
ــد  ــاالت والقصائ ــات واملق ــن الكتاب م
ــن املالحظات  ــا م ــكاوى وغيره والش
   : ــي  االلكترون ــدة   اجلري ــد  بري ــى  عل

 albaynanew@yahoo.com
ــريطه ان تكون منضدة على نظام  ش
ــواد املكتوبة بخط  ــل امل ــوورد وتهم ال

اليد.

 تقبلوا فائق االحرتام


