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ــراء  ــون وخب اقتصادي ــع  يُجم     
مختصون بان االستثمار بشقيه 
ــن  ــدا م ــي واح ــي واخلارج الداخل
ــية في  ــزات االساس ــم املرتك اه
ــاء واالعمار والنهوض  عملية البن
ــول الى ذلك  ــة تريد الوص الي دول
ــتعرض  ــود ومن يس الهدف املنش
ــور احلاصلة  والتط التقدم  حركة 
ــدول مبا في ذلك  في العديد من ال
ــيتوقف امام نقطة  دول عربية س
ــا ما كان  ــك هي انه مفصلية تل
ــة التقدم  ــع على قم ــا ان تترب له
ــن  ــتثمار وم ــوال االس ــران ل والعم
ــة  ــول للحكوم ــا ان نق ــا بودن هن
ــورا بتوفير كل  ــروع ف عليك الش
ــتثمار  لالس ــة  املالئم ــات  املناخ
ــتقطاب رؤوس االموال  ــل اس الج
ــماح  احمللية واالجنبية وعدم الس

ــل  ــة للعم ــر رصين ــركات غي لش
ــروع الن اساس البالء  في اي  مش
ــي ان املئات بل  ــة يكمن ف صراح
ــالد  ــي الب ــاريع ف ــن املش االالف م
ــت او اندثرت الن  ــكأت او تعطل تل
اساساها كان هشا ومن هنا فان 
ــاع الجل  املصادر تؤكد وجود مس
ــتثمارية   ــازات االس ــحب االج س
ــتثمرين لكنها  ــي منحت ملس الت
ــباب معروفة .. وفي  لم تنفذ الس
ــد املعلومات بان  ــر تؤك جانب اخ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يشرف شخصيا على التحقيقات 
ــة املوت)  ــراد (فرق ــع اف ــة م اجلاري
ــض عليها امس  ــي القي القب الت
ــؤولة  ــي البصرة وهي املس االول ف
ــن عمليات  ــذ العديد م ــن تنفي ع
االغتيال ضد صحفيني وناشطني 
وسياسيني في محافظة البصرة 
ــال  ــن اغتي ــؤولة ع ــك مس وكذل

ــبق محمد  محافظ البصرة االس
ــقيق  ــب ش مصبح الوائلي وحس
احملافظ االسبق فان املنفذين هم 

ــة ترتبط فيما  ــن مجموع اكثر م
ــلة  ــؤولة عن سلس بعضها مس
ــماء  اغتياالت في البصرة وان اس

ــن هذه اجملموعة  اخرى توجد ضم
ــع امنية  ــح عنها لدواف لم يفص
ــان التحقيق  ــير معلومات ب وتش

مع املتورطني يجري من قبل جلنة 
امنية مختصة فيما ابدى الشارع 
العراقي ارتياحه العتقال اجملرمني 
ــات اغتيال وقال  املتورطني بعملي
ــه (ان  ــدة ل ــي تغري ــي ف الكاظم
ــأن اخر ال  العدالة لن تنام) وفي ش
بد من التأكيد بان االرادة الشعبية 
ــتبعاد  ــذه املرة على اس ــة ه عازم
ــلت  ــية فش قوى واحزاب سياس
ــاءت  ــعب واس ــة الش ــي خدم ف
ــك من خالل التصويت  للوطن وذل
ــيما  ــي االنتخابات املقبلة الس ف
ــة تؤكد مبا  ــرات قوي في ظل مؤش
ال يقبل الشك بان بعض االحزاب 
والقوى السياسية النافذة لعبت 
دورا كبيرا في تعويق حركة الدولة 
ــة  التنفيذي ــا  اجهزته ــل  وتكبي
ــم تقدم  ــى اخلدمية ولهذا ل وحت
ــية  االساس ــات  اخلدم ــة  احلكوم
ــباب  املطلوبة ولعل واحدا من اس

ــا  وعرقلته ــات  االنتخاب ــق  تعوي
ــوى  ــزاب والق ــض االح ــو ان بع ه
ــي  ف االن  ــذة  الناف ــية  السياس
الساحة العراقية باتت تستشعر 
ــالت االيام  ــب لقاب اخلطر وتتحس
وما حتمله من مفاجآت غير سارة 
ــير  ان نش ــبة لها!!.وبودنا  بالنس
الى مسألة في غاية االهمية تلك 
هي تعطيل اقرار مشروع املوازنة 
ــن ال  ــالد (٢٠٢١) .. ومل ــة للب العام
يعرف نقول ان املوازنة تعني فيما 
ــعب اليومي  تعنيه هو قوت الش
ــا اضرار مبصالح  وان تأخير اقراره
ــروعات نريد  ــر ملش ــاس وتأخي الن
ــا للتنفيذ ..  ــا ان تأخذ طريقه له
تأخير املوازنة لم يعد هناك سبب 
ــرره .. وان الناس تريد  ــي يب منطق
معرفة  ما يجري خلف الكواليس 
ــن يقول  ــرج علينا  م ــل يخ .. فه

للناس احلقيقة؟!.¬
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ــس الثالثاء،  ــاد مصدر أمني، ام    اف
ــى مطار اربيل بعد  باعادة اخلدمة ال
توقف دام لساعات نتيجة القصف.
ــار اربيل يعود  ــال املصدر ، ان مط وق
الى اخلدمة بعد توقف دام لساعات 
ــت وجه  ــي وق ــف. ف ــة القص نتيج
ــلحة  ــوات املس ــام للق ــد الع القائ
الثالثاء،  مصطفى الكاظمي، امس 
ــب  ــة عق ــة حتقيقي ــكيل جلن بتش
القصف الصاروخي الذي استهدف 

أربيل.خلية اإلعالم األمني قالت ، إن 
الكاظمي شكل جلنة مشتركة مع 
اجلهات اخملتصة في إقليم كردستان 
ــة التي تقف وراء حادث  ملعرفة اجله
ــخ على  ــن الصواري ــقوط عدد م س
مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء 
امس االول اإلثنني، مما ادى الى اصابة 
عدد من األشخاص. كما أكد رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــل اإلرهابي  ــاء، ان العم ــس الثالث ام
ــتان  ــتهدف إقليم كردس ــذي اس ال
ــى وخلط  ــى خلق الفوض ــدف إل يه

األوراق.وقال الكاظمي خالل جلسة 
ــوزراء، ان العمل اإلرهابي  مجلس ال
ــتان  ــتهدف إقليم كردس ــذي اس ال
ــى وخلط  ــى خلق الفوض ــدف إل يه
ــود الكبيرة  ــع اجله ــي م األوراق ويأت
ــة  لتهدئ ــة  ــا احلكوم تبذله ــي  الت
ــة وإبعاد البلد  ــاع في املنطق األوض
ــون العراق  ــن الصراعات وأن ال يك ع
ــة لها.واضاف وجهنا  حديقة خلفي
ــترك بني احلكومة  بفتح حتقيق مش
ــم إللقاء  ــة وحكومة اإلقلي االحتادي
ــن جانبه  ــى اجملرمني. م ــض عل القب

ــد العام  ــم القائ ــد الناطق باس أك
ــى  ــواء يحي ــلحة الل ــوات املس للق
ــاء، أن اللجنة  ــس الثالث ــول، ام رس
ــكلت للوقوف  التحقيقية التي ش
ــادث اربيل، قادرة  ــات ح على مالبس
ــال  ــى النتائج.وق ــول ال ــى الوص عل
ــمية،  ــة الرس ــاً للوكال ــول وفق رس
ــلحة  ــد العام للقوات املس إن القائ
ــكل جلنة  ــى الكاظمي ش مصطف
حتقيقية مشتركة ما بني احلكومة 
ــتان للوقوف  االحتادية وإقليم كردس
ــات االعتداء على مطار  على مالبس

ــذه اللجنة  ــيراً الى أن ه أربيل، مش
ــتصل الى نتائج بعد  ــتعمل وس س
أن تستكمل التحقيق. على صعيد 
ــات  جناي ــة  محكم ــدرت  أص ــر  اخ
ــاد املركزية، امس  ــة الفس مكافح
ــظ  ــق محاف ــني بح ــاء، حكم الثالث
ــوب.   ــل العاك ــبق نوف ــوى األس نين
وقال املركز اإلعالمي جمللس القضاء 
ــات  جناي ــة   محكم إن   ، ــى  األعل
ــاد املركزية نظرت  ــة الفس مكافح
دعوتني حملافظ نينوى السابق نوفل 
حمادي السلطان وأصدرت حكمني 

ــديد ملدة  ــه ، االول احلبس الش بحق
ــس  احلب ــي  والثان  ، ــنوات  س ــالث  ث
الشديد ملدة سنتني مع اعطاء احلق 
بالتعويض  املطالبة  نينوى  حملافظة 
ــادة ٣٤٠ من قانون  ــكام امل وفقا الح
العقوبات العراقي.وأضاف أن  املدان 
ــاريع وهمية في  ــن مش ــه ع مت جترمي
ــل االبنية في  ــادة تاهي تنظيف وإع
ــرة من الفني  ــة نينوى للفت محافظ
ــعة  ــر الى الفني وتس ــبعة عش وس
ــر.  في وقت أفاد مصدر مطلع،  عش
بأن جلنة مكافحة الفساد اعتقلت 

ــتبه به  بهاء اجلوراني وهو احد املش
ــاد.وقال املصدر ، إن جلنة  بتهم فس
التحقيق العليا في قضايا الفساد 
ــة الكبرى، اعتقلت  واجلرائم اجلنائي
امس االول االثنني بهاء اجلوراني وهو 
ــم تتعلق  ــال بته ــد رجال االعم اح
ــر اكدت  ــاد. على صعيد اخ بالفس
وزارة التربية، عزمها على انهاء ملف 
والوهميني،  ــني  الفضائي ــني  املوظف
ــترجاع أكثر من ٤  ــا اعلنت اس فيم

مليار دينار خلزينة الدولة.
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ــؤون االجتماعية، امس  ــل والتدريب املهني في وزارة العمل والش ــت دائرة العم اعلن
ــن الوجبة الـ(٢٩)،  ــداً نهائياً لترويج معامالت القروض ضم ــاء، عن حتديد موع الثالث
ــارت الى ان هناك العديد ممن ظهرت اسماؤهم ولم يراجعوا الدائرة لترويج  فيما اش
ــد يوم ٨-٣-٢٠٢١  ــرة (رائد جبار باهض) انه «مت حتدي ــال مدير عام الدائ معامالتهم.وق
ــماؤهم  ــتفيدين الذين ظهرت اس ــج معامالت القروض للمس ــداً نهائياً لتروي موع
ــماء املشمولني  ــبق لها اإلعالن عن اس ضمن الوجبة الـ(٢٩)».واضاف ان «الدائرة س
ــراءات املعنية  ــام باإلج ــرت القي ـــ(٢٩)، وباش ــن الوجبة ال ــرة ضم ــروض امليس بالق
باستكمال معامالت الشمول»، مشيراً الى ان «هنالك العديد ممن ظهرت اسماؤهم 

ولم يراجعوا الدائرة لترويج معامالتهم».

التتمة ص«٣»
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كتب اِّـحرر السياسي
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اعلنت وزارة الصحة والبئية، امس الثالثاء، ان الساللة 
ــرع  ــال ولها قدرة اس ــا تصيب األطف ــدة لكورون اجلدي
ــة  ــم وزارة الصح ــدث باس ــار.وقال املتح ــى االنتش عل
ــترك لم نتفاجأ باكتشاف  ــيف البدر في مؤمتر مش س
الساللة اجلديدة ل كورونا في العراق، مبينا ان الساللة 
اجلديدة ل كورونا تصيب األطفال ولها قدرة اسرع على 
ــد  ــاللة اجلديدة اش ــراض الس ــار.واضاف ان اع االنتش
ــيعتمد  ــا الى ان العراق س ــابقة، الفت واخطر من الس
ــع  ــة واألمريكية.وتاب ــة والبريطاني ــات الصيني اللقاح
املتحدث باسم وزارة الصحة االعالميون ضمن الفئات 
ــيكون هنالك  ــا س ــاح كورونا،موضح ــمولة بلق املش
ــبة اخملالفني  ــيق عالي مع القيادات األمنية حملاس تنس

خالل فترة حظر التجول.

ــة، املوافقة على  ــت وزارة الزراع أعلن
ــن محصول  ــن م ــر ١٠ آالف ط تصدي
ــعودية.وقالت  الس ــى  إل ــم  الطماط
ــد  محم ــة  الزراع ــر  وزي إن   ، ــوزارة  ال
اخلفاجي وافق ، على تصدير (١٠٫٠٠٠) 

ــم، الى  ــول الطماط ــن محص طن م
ــعودية، عبر  ــة الس ــة العربي اململك
منفذ عرعر احلدودي، من الفائض عن 
ــتهالك احمللي.وأضاف البيان، أن  االس
ــار تعظيم موارد  التصدير هو في إط

الدولة.

ــر  ــد جاب ــداد محم ــظ بغ ــن محاف أعل
ــس الثالثاء، عن خطة إلعادة  العطا، ام
ــاريع املتلكئة.قال  ــع املش ــار جمي إعم

ــة كبيرة خالل  ــا ، إن هنالك خط العط
ــة في  ــاري لبناء ١٠٠٠ مدرس ــام اجل الع
عموم العراق، مؤكداً أن العاصمة بغداد 

ستحصل على احلصة الكبيرة.
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ــة  العراقي ــركات  الش ــن  م ــة  مجموع
ــبهات  ــة بعثت مبلف يتضمن ش الناقل
ــادة  ــل م ــة نق ــق مبناقص ــاد تتعل فس
ــى  ــل ال ــن املوص ــن مطاح ــني م الطح

الوكالء داخل احملافظة . وتشير الوثيقة 
ــا  وانواعه ــيارات  الس ــام  بارق ــزّزة  املع
ــواقها الى  ــماء س وحمولتها وحتى اس
نية الشركات سرقة الطحني من خالل 
النقل بسيارات الحتمل لوحات تسجيل 

ه  ــوّ ــدة» اذ تن ــة اجلدي ــمية .. « البين رس
ــه األمر التخاذ مايلزم  وتطالب من يعني
وفي املقدمة مديرية املرور العامة فانها 
ــة األوليات ملن  ــا بكاف ــد احتفاظه تؤك

يريد االطالع عليها.
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ــانية  الرائعة اقدم محافط   إنطالقا من مواقفة االنس
ــراة بصرية  ــي) على منح ام ــعد العيدان ــرة (اس البص
ــق  ــدى مناط ــي اح ــكنية ف ــة  ارض س ــرة  قطع فقي
ــرأة البصرية التي انتخته  البصرة.وقال العيداني للم

ملساعدتها  حتى ولو من خالل منحها (٥٠) مترا مربعا 
ــه قرر منحها قطعة ارض  ــكن دارا مؤجرة ان النها تس
في قضاء شط  العرب بواقع (٢٥٠) مترا مربعا بشكل 
ــانيه حملافظ  ــف االنس ــون باملواق ــاد مواطن فوري.واش

البصرة واستماعة لهموم املواطنني وتظلماتهم.

بغداد /

بغداد /
بغداد /

البصرة /

بغداد /
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بغداد / البينة الجديدة
نظم مركز تدريب كهرباء بغداد احد 
ــب وبحوث  ــرة التدري ــكيالت دائ تش
الطاقة، ومبشاركة عدد من منتسبي 
ــدورات الفنية  ــن ال ــدداً م ــوزارة ع ال
ــة واإللكترونية عبر  واإلدارية املوقعي
ــج Zoom   للفترة من  ــق برنام تطبي
١٤ / ٢ولغاية  ١٨ / ٢ / ٢٠٢١ .وشملت 
الدورات املوقعية  (مبادى عمل قواطع 
ــى التعرف  ــي تهدف ال ــدورة ) والت ال
على انواع قواطع الدورة الكهربائية 
ــع توضيح القوس  ــادى عملها م ومب
ــة  ــراءة لوح ــة ق ــي وكيفي الكهربائ
ــع .  ــى القاط ــة عل ــات املثبت املعلوم
ــية  االساس ــاديء  املب  ) دورة  ــت  وبين
ــف  ــيات التكيي ــف ) اساس للتكيي
ــم املنظومات  ــي تصمي ــدة ف املعتم

الفيزيارية  ــواء  اله ــواص  ــي خ وماه
واخملطط البيساكرومتري واالجراءات 
ــة احلاصلة على  ــية والثانوي الرئيس
اخملطط مع نبذة مختصرة عن اجزاء 
املنظومة.اما دورة ( السالمة املهنية 
العامة ) فقد وضحت مفهوم مبادى 
ــالمة العامة الواجب تطبيقها  الس
ــل والوقاية منها من  في مواقع العم
ــات األولية في األمان  خالل االحتياط
ــاللم  الس ــالمة في  والس الصناعي 
ــة وتاثيرها على  ــر الكهربائي واخملاط
ــت دورة ( التوثيق  ــان . واختص االنس
ــي ) بالتدريب على التوثيق  االلكترون
ــات واالجهزة  ــي والبرامجي االلكترون
ــي تدخل في مجال التوثيق وطرق  الت
ــة والفرق بني  ــزن املعلومات املوثق خ
التوثيق االلكتروني واليدوي . و اخيراً 

ــة  القيدي ــات  املعاجل  ) دورة  ــت  اهتم
ــد  ــبي املوح ــام احملاس ــب النظ مبوج
ــات القيدية  ــن املعاجل ــث ع ) باحلدي
والية  ــبية  ــدورة احملاس وال واهميتها 
ــدورات  ــا ال ــق.  ام ــود الغل ــداد قي إع
دورة  ــملت  ش ــد  فق ــة  االلكتروني
ــي محطات  ــا ف ــات وأنواعه (املضخ
ــة) والتي تهدف الى  التوليد البخاري
ــى املضخات  ــاركني عل ــب املش تدري
ــد  التولي ــات  محط ــي  ف ــا  وأنواعه
ــاعدة  املس ــا  واجهزته ــة  البخاري
ــا مع وصف  ــة وكيفية عمله اخملتلف
ــالل دورة  ــزاء احملطة. ومن خ ــام ألج ع
ــان  ــواء ) كان بي ــاه واله ــوث املي ( تل
ــائل  مكونات وطبقات الهواء والوس
املستخدمة للسيطرة عليها، فضال 
ــاه الصناعية  ــة املي ــن طرق معاجل ع

ــق بدورة  ــا فيما يتعل ــات . ام والنفاي
ــبكات احلاسبات) فمن خاللها مت   (ش
ــاركني خبرة في مجال  إكساب املش
ــبكات احلاسبات ومتطلبات  ادارة ش
ــواع  ــل وأن ــرق التوصي ــبكة وط الش
ــتخدمة اضافة الى  ــالت املس الكيب
ــبكة. ووضحت دورة  بروتوكوالت الش
ــام ادارة اجلودة)  ــق اجراءات نظ ( توثي
ــة التوثيق وفق  ــراء عملي كيفية اج
ــباب  املواصفة lSO٩٠٠١ وفوائد وأس
التوثيق وماهو دليل اجلودة ومكوناته 
وسجالته وفرق التوثيق واجتماعاته.
ــن  ــد م ــام العدي ــز أق ــر ان املرك يذك
ــة الكترونيا  ــدورات الفنية واإلداري ال
التدريبي  بالعمل  ــاء  لالرتق وموقعيا 
ــة  واملهني ــة  العلمي ــس  األس ــق  وف

احلديثة التي تبنتها الوزارة.

الديوانية / البينة الجديدة
ــيد وزير  تنفيذا لتوجيهات الس
الصحة والبيئة الدكتور حسن 
ــام دائرة  ــي نفذ مدير ع التميم
ــاريع واخلدمات الهندسية  املش
الدكتور املهندس حسام علوان 
ــروع  كرمي زيارة ميدانية في مش
٤٠٠ سرير في الديوانية يرافقه 
 ٤٠٠ ــاريع   مش ــة  غرف ــر  مدي
ــع عدد من  ــوزارة م ــرير في ال س
وبحضور  واخملتصني  املهندسني 
ــة وكادر دائرة  ــظ الديواني محاف
ــن  ع ــل  وممث ــم  املقي ــدس  املهن
ــذة  ــترالية املنف ــركة االس الش
ــارة  الزي ــالل  خ .ومت  ــروع  للمش

ــال املنفذة  ــالع  على االعم االط
ــذة على  املنف ــركة  الش ــث  وح
ضرورة املباشرة بالعمل الفعلي 
في املوقع، من جهتها ومن خالل 
مديرها االقليمي وعدت الشركة 

بتكثيف  ــتقوم  انها س املنفذة 
ــب الكوادر  ــرض جل ــود لغ اجله
ــات  باملعاجل ــام  والقي ــة  العامل
ــراء  واج ــة  والفني ــية  الهندس
ــض  لبع ــة  املهم ــات  الفحوص

ــتخدامها خالل االيام  املواد الس
وزارة  بان  ــر  بالذك املقبلة.اجلدير 
الصحة نفذت عدد من مشاريع 
 (٤٩٢) ــعة   س ــفيات  مستش
ــالث منها في  ــاز ث ــرير ومت اجن س
ــالء والنجف والبصرة  بابل وكرب
وذي قار وميسان وبنسب عالية 
ــة تقريبا  ــدا الكثر من٩٢ باملئ ج
ومنها سيبدا العمل بهاموزعة 
في بغداد /الرصافة ومحافظتي 
في  ــرى  واخ ــى  وديال ــة  الديواني
واملوصل حيث سيتم  السماوة 
ــا بعد  ــل به ــادة العم ــا اع ايض
ــن قبل داعش  ــا م ان مت تخريبه

االرهابي.

البينة الجديدة / حيدر عدنان صربي

ــود  ــم حم ــدس قاس ــن املهن   اعـلـ
ــركة  الش ــام  ع ــر  مديـ ــور  منص
ــواد الغذائية انه  ــة لتجارة امل العام
ــركة االحتاد  ــع ش ــد م ــد التعاق وبع
للصناعات الغذائية احملدودة لتوريد 
مادة السكر لتجهيزها للمواطنني 
ــة التموينية  ضمن مفردات البطاق
ــطول النقل اخلاص بوزارة  باشر اس
ــي  ف ــل  النق ــطول  واس ــارة  التج
ــكر  ــادة الس ــتالم  م ــركة باس الش
ــي بغداد  ــل اخملازن ف ــا داخ ونفاضه
ــرت  ــود باش ــني حم ــات وب واحملافظ
ــع وجتهيز   بقط ــركة  الش ــالكات  م
مادة السكر للحصة االولى من عام 
ــرض جتهيزها  ــى ألوكالء لغ ٢٠٢١ ال
ــركة في  للمواطنني اذ قام فرع الش
ــتالم وجتهيز  باس ــة  املقدس كربالء 
ــع ( ٧٨٤) طن اما  ــكر بواق مادة الس
ــتالم وجتهيزمادة  ــار مت اس ــي االنب ف
ــة (٦٠٩ ) طن ملناطق  ــكر بكمي الس

احملافظة ( الرمادي ، املركز ، األندلس 
ــم )  وكذلك احلال  ــب ، التأمي ، امللع
في بابل مت استالم كمية ( ٣٥٥) طن 
ــكر وفي النجف األشرف مت  من الس
ــكر كمية (٧١٥)  ــتالم مادة الس اس
طن وفي الديوانية مت استالم وجتهيز 
ــع (٧٨٤ ) طن اما  ــكر  بواق مادة الس
ــتالم مادة السكر  في ميسان مت اس
ــال  ــك احل ــن وكذل ــة (٤١٤) ط بكمي
ــتالم مادة  ــالح الدين اذ مت اس في ص
ــي  ــن وف ــة ( ٤١٤) ط ــكر بكمي الس

كركوك مت استالم مادةالسكر بواقع 
(١٣٥) طن وفي السياق نفسه قيام 
ــركة في املوصل باستالم  فرع  الش
ــة (٢١٥)  ــكر بكمي وجتهيزمادة الس
ــادة  ــتالم م ــى مت اس ــي ديال ــن وف ط
ــة (٧٣٥) طن وكذلك  ــكر بكمي الس
ــتالم وجتهيز  ــى مت اس ــي فرع املثن ف
ــكر بكمية (٧٠٠) طن  اما  مادة الس
ــتالم  وجتهيز مادة  في البصرة مت اس
ــكر بكمية (١٩١٠) طن ملناطق  الس
ــة ، الهوير ، الهادي  احملافظة ( طلح

ــتالم  ــط مت اس ــل )  وفي واس ، املعق
ــكر بكمية (٦١٦ )  ــادة الس وجتهيزم
طن ملناطق احملافظة (الغراف ، العزة 
، الكرامة ، داموك ) أما في ذي قار قام 
فرع الشركة باستالم مادة السكر ( 
٧٠٢) طن هذا ومن  جانب اخر اضاف 
حمود عن مباشرة مالكات الشركة 
ــز مادة  ــتالم وجتهي ــداد باس ــي بغ ف
ــع ومراكز  ــق املواق ــكر عن طري الس
البيع اذ قام مركز مبيعات الرصافة 
باستالم مادة السكر بكمية (٤١٠) 
طن وكذلك مركز مبيعات الصدر مت 
استالم  جتهيز مادة السكر بكمية 
ــق ( الزهراء ، املقداد  (٧٠٠) طن ملناط
، احلكمة) وفي مركز مبيعات اإلمام 
علي ( عليه السالم ) مت استالم مادة 
ــن وكذلك  ــع (٧٨٤) ط ــكر بواق الس
ــي مركز مبيعات الكرخ اذ مت  احلال ف
استالم مادة السكر بكمية (١٠٣٤) 
ــات التاجي مت  ــن  وفي مركز مبيع ط
ــكر بكمية (٦٦٢)  استالم مادة الس

طن.

بغداد / البينة الجديدة
ــع  ــة م ــت  وزارة الزراع بحث
ــاو، آلية تنفيذ  منظمة الف
التعاون املشترك للنهوض 
ــي  ف ــي  الزراع ــاع  بالقط
ــات وتاهيلها  ثالث محافظ
زراعيا، وهي كل من البصرة، 
ميسان وذي قار ، حيث ترأس 
الدكتور  الوزارة  ــار  مستش
ــي  القيس ــد  ضم ــدي  مه
ــا مع مدير  اجتماعا تداولي
مكتب املنظمة في العراق 
الدكتور صالح احلاج حسن 
الوزارة  ــار  مستش بحضور 
ــة  ــروة احليواني ــؤون الث لش

ــي  عل ــني  حس ــور  الدكت
التعاون في  سعود، لبحث 
محاصيل  ــروع  مش تنفيذ 
ــوس والتمور. اخلضر واجلام

ــاع  االجتم ــالل  خ ــرى  وج
تنفيذ  ــة  متابع ــة  مناقش
التعاون مع االحتاد  مشروع 
االوربي ومنظمة الفاو الذي 
ــيد  مت توقيعه من قبل الس
ــة في محافظة  وزير الزراع
ــه  اجناح ــبل  وس ــرة  البص
ــة املتطلبات  ــة كاف وتهيئ
ــد  واك ــك.  لذل ــة  الالزم
الدكتور  الوزارة  ــار  مستش
ــي  القيس ــد  ضم ــدي  مه

ــتهدف  يس ــروع  املش ان 
ــا  زراعي ــات  ــالث محافظ ث
ــالل  ــن خ ــرة م ــي البص وه
ــروع محاصيل اخلضر  مش
ــة، ومحافظة ذي  والطماط
قار متمثلة مبشروع االهوار 
ــة  ومحافظ ــوس،  واجلام
ــان من خالل مشروع  ميس
النخيل والتمور، فضال عن 
محاصيل نباتية ومنتجات 
ــية. مبينا  ــة رئيس حيواني
ــل  ــمل نق ــروع يش ان املش
ــا  التكنولوجي ــني  وتوط
احلديثة وكيفية االستفادة 
ــور  والتم ــب  احللي ــن  م

والطماطة وغيرها، والعمل 
ــاريع  مش ــذ  تنفي ــى  عل
ــة ترتقي بالعملية  مختلف
ــن  م ــد  وتزي ــة  االنتاجي
ــل القيمة الغذائية  سالس
الزراعي. موضحا  في اجملال 
ــن  ــي م ــدف الرئيس ان اله
ــو االرتقاء  ــروع ه هذا املش
ــا  كم ــي  الزراع ــاج  باالنت
العمليات  ــر  وتطوي ــا  ونوع
والتحويلية،  ــة  التصنيعي
مما يسهم في حتقيق مردود 
للفالحني  ــر  كبي اقتصادي 
واملزارعني واملربني واالقتصاد 

الوطني للبلد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــركة العامة للنقل البري، أعمال شهر  أجنزت وزارة النقل/ الش
كانون الثاني املاضي بنقل (٧٨٠) الف طن من احلموالت اخملتلفة 
ــة بإجتاه احملافظات كافة لصالح عدد من  وبواقع ( ١٦٣٥٤)  نقل
ــيد مرتضى كرمي  ــركة الس ــة.  و قال مدير عام الش وزارات الدول
الشحماني: حسب توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
بندر الشبلي بتفعيل العمل مع مختلف الوزارات واملؤسسات 
ــركة ، أجنزت شاحنات النقل البري مهام  لتعظيم ايرادات الش
ــل (٧٨٠) ألف طناً من  ــهر كانون الثاني املاضي بنق عملها لش
احلموالت تنوعت بني السلع والبضائع واملواد واملعدات اخملتلفة 
ــطى  ــرة الى احملافظات الوس ــئ البص ــا من موان ــي مت نقله الت
ــمالية ولصالح جهات مختلفة، باإلضافة الى املناقالت  والش
ــحمـاني الى ان هذا العمل الكبير قد مت  ــار الش الداخلية .وأش
ــترك بني جميع أقسام الشركة وفروعها  بفضل التعاون املش

املنتشرة في مدن ومحافظات العراق .

بغداد / البينة الجديدة 
ــة  ــراءات الصحي ــادن اإلج ــة واملع ـــددت وزارة الصناع ش
والوقائية من أجل احلفاظ على سالمة وصحة املُنتسبني 
ــات  ــذاً للتعليم ــا تنفي ــروس كورون ــة بفاي ــع اإلصاب ومن
ــة  ــا للصح لي ــة العُ ــن اللجن ــادرة م ــات الص والتوجيه
دير املركز  ــث قام مُ ــالمة الوطنية ووزارة الصحة حي والس
ــد خلـف عبـد  ــور : أحمـ ــوزارة الدكت ــي مقر ال ــي ف الطب
ــتعالمات اخلارجية  دية في االس ــة تفقُ ــيـن : بجول احلس
ــم العالمات  ــؤون املواطنني وقس ــم ش ــة وقس والداخلي
ــة املُتبعة من  ــراءات الوقائي ــة للوقوف على اإلج التجاري
قبل املوظفني واملُراجعني وأكد على ضرورة االلتزام بارتداء 

الكمامات وتعقيم اليدين والتباعد االجتماعـي .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــدس  ــات املهن ــؤون البلدي ــل لش ــظ باب ــاون محاف زار مع
ــي والتقى  ــفى مرجان التعليم ــد الزركاني مستش حمي
ــور فاضل كاظم  ــفى الدكت ــارة مدير املستش ــالل الزي خ
ــملت تفقد املشاريع قيد األجناز في  السلطاني.الزيارة ش
ــبكة اجملاري ومشروع  ــاء ش ــفى كمشروع انش املستش
ــعاعية.واكد املهندس الزركاني  ــع الفحوصات الش مجم
ــددة وتذليل  ــات احمل ــن التوقيت ــرعة اجنازها ضم ــى س عل
ــل اخلدمات  ــل تقدمي افض ــات العمل من اج ــة معوق كاف
ــفى الدكتور  ــاء احملافظة.من جانبه بني مدير املستش ألبن
السلطاني اهمية هذة املشاريع في تقدمي خدمات نوعية 
ــة واحملافظات  ــي احملافظ ــفى من اهال ــي املستش ملراجع
اجملاورة . وفي سياق اخر تتواصل جهود وحدة االوكسجني 
ــفى مرجان التعليمي وبالتنسيق مع وحدتي  في مستش
ــجني اخملصصة  املتابعة واخلدمات في تأمني مادة االوكس
ــعبة الصيانة  ــؤول ش ــالج املصابني( بكوفيد ١٩)مس لع
ــني عباس اكد تزويد مركز  في املستشفى املهندس حس
ــي والكبد مبادة  ــفاء ١٢ ومركز امراض اجلهاز الهضم الش
ــائل اضافة الى تأمني كميات من قاني  ــجني الس االوكس

االوكسجني . 

ــذي يحصل في بعض  ــيء غريب هذا ال ش
الوزارات والدوائر احلكومية فما ان نطالب 
ــديد اجور  ــوزارة او تلك بوجوب تس هذه ال
ــواب منها بأنها ليس  االعالنات يأتيك اجل
ــن جبايات  ــن األموال ولك عندها رصيد م
ــهريا فهل  هذه الوزارات « خير من اهللا « ش

ح ذلك ؟. يصّ
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بغداد / البينة الجديدة
ــات وزير  ــى توجيه ــاءً عل بن
ــاالر عبد  العدل القاضي س
ــاً  انطالق ــد  ــتار  محم الس
ــؤولية  من مبدأ اجلودة مس
ــم  . اجرى مدير قس اجلميع 
ــاملة  الش ــودة  اجل ادارة 
ــي  املؤسس ــر  والتطوي
ــادل عزيز  ــر  ع ــتاذ دلي االس
ــرة  ــى دائ ــة ال ــارة ميداني زي
ــم  ــداث / قس ــالح االح اص
ــالع  ــان لالط ــل  الفتي تأهي
ــي  الصح ــع  الواق ــى  عل
الوقائية  ــراءات  االج وتعزيز 
ــار فايروس  ــد  من انتش للح
كورونا املستجد . وقال مدير 
قسم ادارة اجلودة الشاملة 
ــي  املؤسس ــر  والتطوي
ان  ــادل  ــر  ع دلي ــتاذ  االس
الزيارة تضمنت مبدير قسم 
ــث مت التباحث  التاهيل حي
ــراءات  ــم  االج اه ــى  عل
ــن  ــدة م ــة املعتم االحترازي
ــص  وباالخ ــم  القس ــل  قب

عمليات  التعفير والتعقيم 
ــم  القس بها  ــوم  يق ــي  الت
ــكل يومي ، اضافة الى  بش
واالرشادات  اتباع  النصائح 
ــات  بالتعليم ــد  والتقي
ــا  به ــزام  وااللت ــة  الصحي
حفاظا  على صحة املودعني 
ــار  انتش ــع  وملن ــني  والعامل
ــاف مدير  ــاء، واض ــذا الوب ه
الزيارة شملت  ان  ــم  القس
ــة تفقدية في  ــا  جول ايض
ــل  التاهي ــام  ــق  أقس مراف
ــة باالحداث لالطالع  اخلاص
ــم واالطمئنان  على احواله
وسالمتهم  صحتهم   على 
ــن تطبيق  ــهل م والذي يس
البرامج اإلصالحية  لتأهيل 
ــاً  ومهني ــياً  «نفس ــزالء  الن
ــل  ــن اج ــك م ــاً وذل وثقافي
ــم في  اجملتمع  اعادة دمجه
ــوا مواطنني صاحلني  ليكون
ــة  ــر  الدولي للمعايي ــا  وفق
حلقوق  االنسان التي كفلها 

الدستور العراقي.

ــة (٥٢١) مدينة  ــكنة محل ــنة ونحن س ــذ اكثر من س  من
ــكوى تلو االخرى حتى وصل   ــل الش الصدرفي  بغداد نرس
ــم منها   ــكوى قس ــر من (١٥) ش ــرناه اكث ــاه  ونش مابعثن
نشرتة جريدة البينة اجلديدة مشكورة والقسم االخر  نشر  
ــكاوى  تتعلق  مبناشدة  في صحف اخرى وجميع هذه الش
ــارع   ــكنة احمللة املذكورة  باكمال اجلزء املتبقي  من الش س
ــارع  الداخل في قطاع /٣ محلة (٥٢١)  اخلدمي املوازي  لش
مدينة الصدر والذي  تركته بلدية الصدر /١ من دون اجناز منذ 
اكثر  من سنة بينما اليزيد طولة عن (٢٥٠) متراً واملشكلة  
ــكاوى لم تكلف دائرة العالقات واالعالم  انه رغم تلك الش
في امانة بغداد نفسها بالرد او االجابة وهو امر يتنافى  مع  
ــا الرصد واالجابة   ــذه املكاتب التي واجبه طبيعة عمل ه
ــكاوى  الناس وهمومهم  اليومية  عسى ان يتدارك   عن ش

من يعنية االمر ويجيب  هذه املرة  عن هذه الشكوى .

سكنة احمللة ٥٢١ 
عنهم الدكتور رياض منعم مسعود
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ميسان / البينة اجلديدة 
ــي  ف ــون  القان ــة  كلي ــت  نظم
ــان ندوة علمية عن  جامعة ميس
ــرعية  والش القانونية  ــة  املواجه
للعنف األسري مبشاركة عدد من 
الباحثني. وتناولت الندوة التعريف 
ــف  للعن ــة  اجلنائي ــة  باملواجه
ــون احلماية من  ــق قان ــري وف االس
ــري.وبينت  ــر األس ــف والتنم العن

ــة املدنية للعنف  ــدوة املواجه الن
ــق املعنف  ــري واملتمثلة بح االس
ــتنادا الى قواعد  في التعويض اس
القانون املدني التي تثير املسؤولية 
ــة  والتقصيري ــة  العقدي ــة  املدني
ــرة  ــراه احد افراد االس ــة اك نتيج
ــة الفعل  ــد او نتيج ــى التعاق عل
الضار الذي قد يتعرض له احدهم 

.

بغداد / البينة الجديدة

ــل  ــرة العم ــام دائ ــر ع ــه مدي ـ وجَّ
ــي وزارة العمل  والتدريب املهني ف
ــة املهندس  ــؤون االجتماعي والش
ــض بتنفيذ حملة  ــار باه رائد جب

لتعفير وتعقيم الدائرة ومرافقها 
ــر االصابة  ــة للوقاية من خط كاف
ــتجد، فيما  ــروس كورونا املس بفي
ــي  ــاع املدن ــعبة الدف ــرت ش باش
ــاء رش  ــس الثالث ــرة ام ــر الدائ مبق
ــعب  مواد التعقيم املركزة في ش

ــام الدائرة كافة.واكد املدير  واقس
ــراءات  ــزام باإلج ــام على االلت الع
ــة واهمية التباعد  الوقائية الالزم
ــالمة  س ــان  لضم ــي  االجتماع
ــر االصابة بهذا  املوظفني من خط

الفيروس.
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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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ــاء، تعزيز  ــان، امس الثالث ــة البرمل دعت رئاس
ــوات االحتادية  ــني الق ــاون ب ــيق والتع التنس
ــق املتنازع  ــي املناط ــمركة ف ــوات البيش وق
ــى  عل ــيطرة  والس االرض  ــك  ملس ــا  عليه
ــق.وأدان  ــي تلك املناط ــة ف ــات األمني الفراغ
ــير خليل  ــس النواب، بش ــب رئيس مجل نائ

احلداد بشدة العمل اإلرهابي الذي أستهدف 
ــل واملناطق القريبة منه بصواريخ  مطار أربي
ــة من قبل  ــي محاولة يائس ــاء أمس ف مس
ــد والعداء ضد  ــات مجهولة حتمل احلق جه
ــانية والتجربة الدميقراطية في أقليم  اإلنس
ــم  على  ــداء اآلث ــتان.وأضاف، أن االعت كردس
أربيل بالصواريخ لن مير دون عقاب، وسنقف 
ــتقرار  ــاول زعزعة اإلس ــن يح ــزم ضد م بح

ــات األمنية  ــاً اجله ــتان، مطالب ــي كوردس ف
بـمالحقة اإلرهابيني املنفذين لهذه العملية 
ــرب يد كل  ــم بالقانون وض ــاص منه والقص
ــن يحاول العبث بأمن األقليم.وأكد احلداد،  م
ــاون بني القوات  ــيق والتع على تعزيز التنس
ــي املناطق  ــمركة ف ــة وقوات البيش االحتادي
املتنازع عليها ملسك االرض والسيطرة على 

الفراغات األمنية في تلك املناطق.

االعرجي: زيارة البابا فرنسيس تصب َّـ دعم العراق وتعزيز مبدأ حوار األديان

بغداد /
ــاء،  ــس الثالث ــي، ام ــد الدهلك ــب رع ــا النائ دع
ــتان  ــة وحكومة اقليم كردس ــة االحتادي احلكوم
لتوحيد اجلهد االستخباري واالمني والعسكري 
النهاء سطوة العصابات اجملرمة التي استباحت 
ــاء امس  ــال الدهلكي ، ان ماجرى مس اجلميع.وق
ــر  ــتهداف غربان املوت والش االول االثنني، من اس
ملدينة اربيل بعدد من الصواريخ هو جزء من ديدن 
تلك اجلماعات التي اعتاشت على الدماء وأصبح 
يغيضها حصول األمن والسالم في اي بقعة على 
ــي، ان الدم العراقي  ــه االرض.واضاف الدهلك وج
ــلعة األرخص لتلك  بكافة مكوناته اصبح الس
اجلماعات اجملرمة، ونعتقد ان تهاون احلكومة في 
ــا معلوم واآلخر  ــباب بعضه التعامل معها الس
ــي طغيانها  ــر جعلها تتمادى ف مجهول، هو ام
لتنظر الى كل شبر من العراق واملنطقة كساحة 
ــتهداف كل من يختلف معها  مفتوحة لها الس
ــف او يرفض اخلضوع الجرامها. في الرأي او املوق

واكد على اننا بالوقت الذي نرفض ونستنكر تلك 
ــا نؤكد دعمنا الي جهود  العملية االرهابية فانن
من االقليم واحلكومة االحتادية لكبح جماح تلك 
ــعب العراقي منها  العصابات اجملرمة وانقاذ الش

ومن داعميها.

ــداد واحملافظات  ــس الثالثاء، جميع فروعه في بغ ــور الدولي، ام وجه مصرف آش
ــال  املكتب  ــمل جميع املواطنني.وق ــح القروض والتي تش ــج معامالت من بتروي
ــة املصرف تهدف إلى تنويع اخلدمات املصرفية  اإلعالمي ملصرف آشور إن سياس
ــكان والقروض  ــه بترويج معامالت قروض االس ــة في املصرف، ومت التوجي املقدم
ــة إلى القروض  ــم في املصرف، باإلضاف ــخصية للموظفني املوطنة رواتبه الش
ــر القطاع العام غير املوطنة رواتبهم  في مصرف  ــي متنح للموظفني في دوائ الت
آشور . وأشار البيان إلى أن أصحاب املهن واحملالت واملشاريع املتوسطة والصغيرة 
لهم حصتهم في متويل  تلك املشاريع  ضمن برنامج  (القروض خطوة) لتقليل 
ــة الراهنة، داعيا  ــدي العاملة في ظل الظروف االقتصادي ــغيل االي البطالة وتش

جميع املواطنني بدون استثناء االستفادة من منح تلك القروض.
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بغداد /

ــي، ان حل  ــرور بارزان ــتان، مس ــد رئيس حكومة إقليم كردس أك
ــكالت العالقة بني بغداد واربيل سيخدم جميع العراقيني. املش

ــتقبل سفيري أملانيا وفرنسا  وقال مكتب بارزاني ، إن األخير اس
لدى العراق أوله دييل، وبرونو أوبيرت، لبحث تعزيز عالقات اإلقليم 
ــدى العراق  ــا ل ــفيرا أملانيا وفرنس ــار س ــع أملانيا وفرنسا.وأش م
ــات مع حكومة  ــتوى العالق ــود فرصة مواتية لرفع مس إلى وج
ــكره إلى أملانيا وفرنسا على  ــتان.ووجه البارزاني ش إقليم كردس
ــيما في مواجهة اإلرهاب،  ــاعدتهما إقليم كردستان وال س مس
ــة بني اإلقليم واحلكومة  ــلط الضوء على احملادثات اجلاري كما س
االحتادية، مؤكدا ان حل املشاكل العالقة بني اجلانبني والتوصل 
إلى اتفاق في إطار الدستور، سيصب مبصلحة جميع املواطنني 
ــنجار  ــي العراق.هذا وتناول االجتماع أهمية تنفيذ اتفاقية س ف

وسبل إحالل السالم واالستقرار في املنطقة، وفقا للبيان.

ــاء، ان تكرار  ــة إياد عالوي، امس الثالث ــال رئيس ائتالف الوطني ق
ــالة سوداء اخرى تؤكد التدخل  االستهداف الغاشم الربيل رس
ــر في تغريدة على تويتر  ــي الذي يصعف العراق.عالوي ذك اخلارج
ــوداء اخرى  ــالة س ــم الربيل رس ــتهداف الغاش ــرار االس ، ان تك
ــن جانب، وعجر  ــل اخلارجي الذي يصعف العراق م ــد التدخ تؤك
السلطات عن حسم ملف السالح املنفلت.واضاف في تغريدته 
نتمنى ان نرى هذه املرة افعاال حقيقية ازاء هذا العمل االجرامي 
ــئمنا  ــكيل جلان حتقيق، فقد س ــالن عن تش ــي باالع ال ان نكتف
ــم لـ اربيل  ــتهداف الغاش من التصريحات االعالمية.تكرار االس
رسالة سوداء اخرى تؤكد حجم التدخل اخلارجي الذي يعصف 
ــم ملف السالح  ــلطات عن حس بالعراق من جانب، وعجز الس
ــت .نتمنى ان نرى هذه املرة افعاالً حقيقية ازاء هذا العمل  املنفل
االجرامي ال ان نكتفي باالعالن عن تشكيل جلان التحقيق، فقد 

سئمنا التصريحات االعالمية .

ــتئناف العمل  اعلنت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، عن اس
ــم االعالم  ــجيل اعتبارا من اليوم.وقال قس في مجمعات التس
باملديرية ، ان مديرية املرور العامة استأنفت العمل في مجمعات 
التسجيل في بغداد واحملافظات ابتداءاً من اليوم االربعاء بعد ان 
مت االنتهاء واكمال عملية الصيانة في النظام من قبل الشركة 
املنفذة والكوادر الفنية ملديريتنا.وبحسب البيان، دعا مدير املرور 
اللواء احلقوقي طارق اسماعيل حسني املراجعني لدوائر مديرية 
ــراءات الوقائية الصحية،  ــزام التام باالج ــرور العامة الى األلت امل

حفاظاً على سالمة اجلميع.

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
اكدت قيادة شرطة كربالء اللواء أحمد علي زويني، امس الثالثاء، 
ضرورة متابعة قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
ــد على ضرورة متابعة  ــة وباء كورونا.القيادة قالت ، نؤك ملكافح
ــالمة الوطنية ملكافحة  ــا للصحة والس ــرارات اللجنة العلي ق
ــى ارتداء الكمامات  ــبني عل وباء كورونا، وحث املواطنني واملنتس
ــب البيان،  ــازات وجميع اإلجراءات الوقائية األخرى.وبحس والقف
قام قائد شرطة احملافظة بزيارات ميدانية لغرض متابعة كيفية 
ــراف على عملية فحص  التعامل مع الوافدين الى املدينة واإلش
ــية من وجود مصابني بهذا الوباء.وقال اللواء زويني  الزائرين خش
ــالت التعفير  ــات والقيام بحم ــرض ارتداء الكمام ــد على ف نؤك
ــذا الوباء، مع  ــار ه ــتمرة ملنع انتش ــم مع التوعية املس والتعقي
ــع القرارات  ــرارات مجلس الوزراء وجمي ــى تطبيق ق التأكيد عل
التي صدرت مؤخراً ليكون حظر التجوال ابتداءً من يوم اخلميس 
ــاعة الثامنة مساء، وفقا  ــاعة الثانية عشر ظهراً بدل الس الس

للبيان.

سامراء / البينة اجلديدة 
ــس الثالثاء،  ــامراء، ام ــادة عمليات س ــت قي اعلن
ــدي اإلمامني  ــري مرق ــتقبال زائ ــتمرارها باس اس
ــيد محمد (ع) مبناسبة ذكرى  العسكريني، والس
والدة اإلمام علي الهادي (ع).القيادة قالت في بيان 
ان قيادة عمليات سامراء تستمر باستقبال زائري 

ــيد محمد  ــكريني، والس ــدي اإلمامني العس مرق
ــالم) مبناسبة ذكرى والدة اإلمام علي  (عليهم الس
ــراءات أمنية  ــط إج ــالم)، وس ــادي (عليه الس اله
ــددة من قبل قطعات قيادة عمليات سامراء،  مش
ــرطة  ــاندة لها من اجليش والش ــات الس والقطع
اإلحتادية واحمللية وأفواج الطوارئ واحلشد الشعبي 

وبإسناد طيران اجليش والقوة اجلوية وبإشراف من 
ــامراء، وبانسيابية جيدة.واضاف  قائد عمليات س
البيان ان عدد الزائرين لغاية يوم اإلثنني ١٥ شباط 
٢٠٢١ بلغ أكثر من ( ١,٧٠٠,٠٠٠ ) مليون وسبعمائة 
ــامراء  ــم إلى مدينتي س ــر، والزال تدفقه ــف زائ ال
ــتمراً.وتابع ان قطعات عمليات سامراء  وبلد مس

والقطعات الساندة لها باشرت باالنتشار ولليوم 
ــة للزائرين  ــني احلماي ــى التوالي لتأم ــث عل الثال
ــينية  ــة واملواكب احلس ــد املقدس ــرام واملراق الك
ــرق اخلارجية وطرق  ــة وتأمني احلماية للط واخلدمي

تنقل الزوار، وبلغ عدد املواكب (٥٣٠) موكباً.

ــي، ان الوضع على  ــس النواب عباس يابر عطاف ــد عضو مجل اك
ــير في  ــم ويحتاج الى اجراءات وخطط تس ــدود التركية مؤل احل
ــكري.وقال العطافي ، ان الوضع على  ــي وعس جانبني دبلوماس
احلدود العراقية خصوصا مع اجلانب التركي هو وضع مؤلم وهذا 
ــة العالقات اخلارجية  ــا قاطعاً، مبينا ان جلن ــر مرفوض رفض االم
ــوزراء عليهم جميعا اتخاذ اجراءات  ــة ومجلس ال ووزارة اخلارجي
ــداء عليه.واضاف العطافي، ان  ــيادة العراق ومنع االعت حتفظ س
ــني أولهما اجلانب  ــير في جانب االجراءات واخلطط ينبغي ان تس
ــوزراء باحملافظة على  ــزام رئيس ال ــي والعمل على إل الدبلوماس
ــكل كامل  ــات او انتهاكات بش ــن اي خروق ــة م ــدود العراقي احل
ــح، الفتا الى انه ينبغي ان تكون جنبا الى جنب مع احملور  وصحي
ــية وجود خطة عسكرية، الفتا الى ان  االول واخلطة الدبلوماس
ــو امر ضروري  ــي وتوحيد املوقف ه ــي الداخل الضغط السياس

ومهم في مثل هكذا حتديات متس سيادة البلد وامنه.
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وقالت الوزارة انه برعاية وزيرها علي 
املديرية  ــت  اقام ــي،  الدليم حميد 
العامة للتخطيط التربوي شعبة 
ــراً حتت  ــي، مؤمت ــع الوظيف التقاط
ــي ودورهُ  ــع الوظيف ــعار التقاط ش
ــني الفضائيني  ــر املوظف ــي حص ف
ــاد  الفس ــة  ومكافح ــني  والوهمي
ــدراء  امل ــور  بحض ــي  واملال اإلداري 
ــي احملافظات  ــة ف ــني للتربي العام
ــى الوزارة.وأضافت  ــي مبن ــك ف وذل
ــي بالوزارة  ــة التقاطع الوظيف جلن

ــف حالة  ــارب ٣٧ أل ــا يُق رصدت م
ــني حيث مت  ــدى املوظف ــة ل مخالف
در بـ٤,٨٠٠  ــترجاع مبلغ مالي قُ اس
أربعة مليارات وثمامنائة مليون دينار 
ــة. من جانبها  عراقي خلزينة الدول
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، 
احباط محاولة مترير شاحنةٍ حتتوي 
منظومة اتصاالتٍ غير مصرح بها 
ــات األمنيَّة في ميناء  من قبل اجله
ــمالي. وذكرت الهيئة،  أم قصر الش
ــب  ــت مبوج ــط متَّ ــة الضب أن عمليَّ

ــالل فريق  ، من خ ــةٍ ــرةٍ قضائيَّ ذكَّ مُ
ــق الهيئة  ــن مديريَّة حتقي ــلٍ م عم
ــرة، حيث مت  ــة البص ــي محافظ ف
ــاء أمِّ قصرٍ  ــاحنةٍ في مين ضبط ش
ــى منظومة  ــوي عل ــماليّ حتت الش
ــات  املعلوم ــظ  وحف ــاالتٍ  اتص
ــى أن  ــةً إل ــاً، الفت ــاً وخارجي داخلي
ــا االتصال  ــة ميكنه ــك املنظوم تل
ــال  ــار الصناعيَّة؛ بغية إرس باألقم
ــب  ــا، بحس ــاتٍ عبره ــة معلوم أي
ــة تابعة جلهاز  ــا أكدته جلنة فني م
ــت بعمليَّة  الوطني قام ــرات  اخملاب
ــة.  وأضاف  ــف عن املنظوم الكش
ــان، أن الفريق انتقل إلى امليناء  البي
ــاتٍ ملديريَّة حتقيق  ــور ورود معلوم ف
ــة، عن محاولةٍ  الهيئة في احملافظ
ــا حتتوي  رَ أنه ــاحنةٍ ذُكِ ــر ش لتمري
ــني  ــا تب ــة، بينم ــالكاً كهربائي أس
ــا حتوي منظومة  بعد ضبطها أنه
ــالكاً (كيبل انترنت)  اتصاالتٍ  وأس
مخبأة خلف األسالك الكهربائيَّـة، 
مشيرة إلى ضبط أحد أعضاء جلنة 
ــي قامت  ــي الت ــف الگمرگ الكش
ــف على البضاعة املصرح  بالكش
بها خالفاً للقانون، منبهةً أن تلك 
املنظومة مينع إدخالها إلى البلد إال 
 . بعد موافقة جهاز اخملابرات الوطنيِّ
وأكد الهيئة تنظيم محضر ضبطٍ 
أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه رفقة 
ــى  ــة عل ــرزات اجلرميَّ ــم واملُب املُتَّه
ــيّد قاضي محكمة التحقيق  الس
ة بالنظر في قضايا النزاهة  تصَّ اخملُ
ــراءات  ــاذ اإلج ــرة؛ التخ ــي البص ف

القانونيَّـة املناسبة.

ــث رئيس  ــر بح ــد اخ ــى صعي    وعل
القاضي،  ــى  األعل ــاء  القض مجلس 
ــدان، امس الثالثاء، مع رئيس  فائق زي
ــد  ــة، مهن ــة اجلمهوري ــوان رئاس دي
ــات تفعيل  العفو  ــام الدين، آلي حس
ــان  ــر بي ــن احملكومني.وذك ــاص ع اخل
ــس مجلس  ــاء ، أن رئي ــس القض جملل
ــى القاضي فائق زيدان  القضاء األعل
استقبل، امس ، رئيس ديوان رئاسة 

ــن  ــام الدي ــد حس ــة مهن اجلمهوري
ــل  العفو  ــات تفعي ــث معه آلي وبح
ــني باجلرائم التي  اخلاص عن احملكوم
ــو خاص  ــدار عف ــون إص ــز القان يُجي
عنهم بالتنسيق بني  مجلس الوزراء 
ــان،  ــار البي ــة اجلمهورية .وأش ورئاس
إلى مناقشة ملف سجون االحداث 
ــات االصالح  ــر مقوم توفي ــة  واهمي

لغرض إعادة تأهيلهم.
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قررت اللجنة العليا للصحة 
ــراق، ، تعليق  ــالمة بالع والس
جميع األنشطة الرياضية في 
ــة أزمة فيروس  البالد، ملواجه
كورونا املستجد.ونقلت وكالة 
اليوم» اإلخبارية بيان  «بغداد 
اللجنة الذي جاء فيه «تعلق 
ــطة الرياضية  ــع األنش جمي
ــة فيروس  ــالد، ملواجه في الب

ــة  ــذت اللجن ــا».  واتخ كورون
عدة إجراءات احترازية مؤخرا 
للحد من أثار جائحة كورونا، 
ــق التعليم  ــن بينها تطبي وم
ــدارس  امل ــة  ــد لطلب ــن بع ع
واملعاهد والكليات احلكومية 
ــوم  ــن ي ــارا م ــة، اعتب واألهلي
ــتثناء  ــل باس ــس املقب اخلمي
ــة  لطلب ــة  النهائي ــل  املراح

كليات الطب.

األردني زعرتة يطري إُّـ العراق

حكيم شاكر: سنعيد
 األفراح للسويق

اتصال بني يوفنتوس وزيدانالفيفا يعلن موعد نهاية عمل «تطبيعية» االتحاد العراقي

ــتار على منافسات  أسدل الس
التاسعة عشر واألخيرة  اجلولة 
ــدوري املمتاز  ــدور األول لل ــن ال م
ــهدت تألق  ــث ش ــي، حي العراق
ــت  ــني وحقق الالعب ــن  ــدد م ع
ــج مميزة أبرزها  بعض الفرق نتائ
ــات الكهربائية  ــادل الصناع تع
ــذي يقبع في املركز األخير مع  ال
الوصيف الشرطة ليرغمه على 

التراجع للمركز الثالث.
ــكيلة األفضل في  اخترنا التش
ــق  ــر وف ــعة عش ــة التاس اجلول
ــذي ظهر به عدد  ــز ال األداء املمي

من الالعبني:
حارس متألق

ــارس مرمى  ــم: ح ــجاد كاظ س
الكهربائية  ــات  الصناع ــق  فري
ــكل كبير في مواجهة  تألق بش
ــدي  بالتص ــل  وتكف ــرطة  الش

ــب محمد  ــح لالع ــراد صري النف
داود وكان سببا بتعادل فريقه.

دفاع صلب
ــب دفاع امليناء  عباس بديع: قل
ــى نتيجة  ــر عل ــه دور مؤث كان ل
ــط  نف ــة  مواجه ــي  ف ــه  فريق
ــط والتي انتهت بالتعادل  الوس
اإليجابي بهدف لكل فريق حيث 
أبعد عباس عددا من الكرات من 

منطقة جزاء فريقه.
ــاع أمانة  ــني: قلب دف علي حس
ــتثنائية  ــدم مباراة اس ق بغداد 
وكان  ــرخ  الك ــة  مواجه ــي  ف
ــد املنيع الذي تنتهي عنده  الس
ــي الكرخ ليلعب  محاوالت العب
ــه فائزا بهدف  دورا بخروج فريق

نظيف.
ــد: مدافع أمين زاخو  أحمد محم
ــكل تام  عطل اجلانب األمين بش
ــان وظهر  على فريق نفط ميس
بحيوية في حالتي الدفاع وبناء 

الهجمة من اخللف.
سليم حميد: مدافع أيسر فريق 
ــابة  ــم أحد الوجوه الش القاس
ــما مميزا وفي  ــي قدمت موس الت
مواجهة النجف وكان متوهجا 
ــي بناء  ــر ف ــى اجلانب األيس عل
الهجمات السريعة من اخللف.

وسط حيوي

ــكاز القوة اجلوية  كرار نبيل: ارت
أمن عمق دفاع الفريق في مباراة 
ــح ثغرات  ــاد في فت ــدود وأج احل
منتصف احلدود من خالل متركزه 

ومتريراته البينية.
ــط  ــب وس ــل: الع ــد فاض أحم
الزوراء متجدد العطاء متكن من 
السيطرة على منتصف امللعب 
ــاح نتيجة املباراة  وتكفل بافتت

ــي  ــدف األول ف ــجيله اله بتس
مرمى أربيل.

ــعيد: جناح ميني نفط  أحمد س
ــرك ال يكل  ــان العب متح ميس
ــي زاخو وأحرز  وال ميل أرهق العب
ــة جزاء  ــن ركل ــه م ــدف فريق ه
ــكل  ــاح ومتيز بش بنج ــا  نفذه

الفت.
ــار  ــال: جناح يس ــد جف  محم
ــزا  ممي ــا  مفتاح ــد  يع ــة  الطلب
ــط األمامي  ــم اخل ــق يدع للفري
اخللف  ــه من  وانطالقت مبهاراته 
ــباك  ــي ش ف ــني  ــجل هدف وس

الكهرباء وقاد فريقه للفوز.
هجوم متوهج

ــل غياب  ــادي أحمد: في ظ حم
ــني لم  ــدوري أمين حس هداف ال
ــوة اجلوية بوجود  يتأثر فريق الق
اخلبير حمادي أحمد الذي سجل 
هدفي الفوز وحافظ على صدارة 

فريقه للدوري.
ــم  ــود: مهاج ــى محم مصطف
ــة املنقذ  ــات الكهربائي الصناع
ــاالت  باالنتق ــق  بالفري ــق  التح
ــي املباراة  ــجل ف ــتوية وس الش
ــة في مرمى أربيل هدفني  املاضي
ــبوع في  ــجل في هذا األس وس
ــرطة ليؤكد حضوره  مرمى الش

بقوة مع الصناعات.
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نبض الشارع

خالد جاسم

أجد في اقتحام الساحة السياسية من قبل الرياضيني فرصة 
ــبات وفوائد  ــرة بل ومحاولة ال بد منها ألجل حتقيق مكتس كبي
ــمر عن  ــذي ش ــي ال ــيما إذا كان الرياض ــا ال س ــة وأهله للرياض
ــي ميتلك حسا وعزما  ــاعديه وعزم على ارتداء ثوب السياس س
ــي املرتقب ألجل  وإرادة على توظيف منصبه أو موقعه السياس
ــون متحفزا للمنصب  ــة الرياضة والرياضيني وليس أن يك خدم
ــط أو يريد من خالل  ــه فق ــذا املوقع أو ذاك ألجل نفس ــوغ ه وبل
ــز عن حتقيقه  ــي حتقيق ماعج ــلم السياس صعود درجات الس
ــبات وامتيازات خاصة في امليدان  من غايات مصلحية ومكتس
ــك أيضا ان جناح أهل الرياضة في الظفر مبقاعد  الرياضي ,وال ش
سياسية سواء في البرملان أو احلكومة أو اجملالس احمللية أو حتى 
لو كتب لهذا الرياضي أو ذاك أن يصبح وزيرا أو وكيال لوزير أو حتى 
مديرا عاما فهو أفضل بكثير من أن تأتي شخصية سياسية أو 
ــن الرياضة تعتلي تلك املواقع التي قد تكون لها صلة  بعيدة ع

مباشرة بالشأن الرياضي .
ــق بالنوايا اخمللصة واألهداف النبيلة  ــن هنا ومع امياننا العمي وم
ــواء من كانوا في  ــخصيات احلزبية والسياسية س لبعض الش
ــياق دعمهم ورعايتهم  ــة أو خارجها في س ــلطة احلكومي الس
ــيق والتعاون  ــة في هذا املفصل أو ذاك اال أن مبدأ التنس للرياض
مع املؤسسات الرياضية املعنية يجب أن يكون هو االطار العام 
ــخصيات  ــف كل جهد مادي واعتباري تنهض به الش الذي يغل
ــة وليس أن  ــة الرياضي ــن أجل املصلح ــية واحلزبية م السياس
ــية واملصلحة  ــدة السياس ــدم األجن ــات تخ ــف في اجتاه يوظ
ــدا  ــي وحتدي ــد انتخاب ــراب كل مول ــع اقت ــا م ــة خصوص احلزبي
االنتخابات التشريعية . ومن خالل متابعتنا لبعض صور الدعم 
التي قدمتها بعض الشخصيات السياسية للرياضة تتجسد 
ــب في املصلحة  ــذا الدعم الذي ينص ــا الصورة الناصعة له لن
الرياضية عموما وفي صالح بعض الفعاليات أو األلعاب بشكل 
ــية ألننا  خاص بعيدا عن التوجهات واألهداف احلزبية والسياس
ــات احلمى االنتخابية  ــوام املاضية تابعنا مع بداي ــى مر األع وعل
ــابق  ــارع وتس املبكرة اخلاصة مبجالس احملافظات والبرملان وتس
ــية واحلزبية في حتشيد الرأي  ــخصيات السياس األحزاب والش
ــكال من أجل  ــة االجتاهات واألش ــاوالت مختلف ــام عبر مح الع
ــم والعزف على  ــتقطاب اهتمامه ــب تعاطف الناس واس كس
مختلف األوتار من أجل ضمان أصواتهم ,كانت للرياضة واهلها 
ــوف  ــباق االنتخابي املبكر واملكش ــة متميزة في هذا الس حص
ــني عليه من مختلف اجلهات  ــي نواياه وأهدافه ودوافع القائم ف
ــال األحزاب وأهل  ــة ,.ونتمنى أن جند بني رج ــية واحلزبي السياس
ــخصيات رصينة في دعم الرياضة العراقية بكل  السياسة ش
ــر هذه الرياضة وأهلها  ــو مفيد على أرض الواقع وليس تذك ماه
ــع التذكير مرة أخرى أن  ــع اقتراب موعد كل مولد انتخابي , م م
يكون دعم أهل السياسة للرياضة مع األهداف النبيلة والنوايا 
ــع جتديد  ــمية للرياضة , م ــوات الرس ــالل القن ــنة من خ احلس
التأكيد على مبدأ عدم تسييس الرياضة , أن تغرد رياضتنا خارج 
ــرب احلكومي بل يجب ان تنسجم اجتاهاتها ومنعطفاتها  الس
ــم مع اخلط الوطني للدولة ومع النهج  في كل الفصول واملواس
ــن ومصلحة الرياضة , كما  ــي الذي يبتغي صالح الوط احلكوم
نحن مع مبدأ اقتحام أهل الرياضة للميدان السياسي طاملا إن 
ــمى هو ترييض السياسة وليس العكس  الهدف أو الغاية األس
ــوت قوي وحضور  ــة ألن يكون لرياضتنا ص ــا بحاجة ماس ,وألنن
ــي  ــل القرار السياس ــية وبني أه ــاحة السياس ــي الس ــر ف مؤث
ــن عمر رياضتنا  ــل تعويض ما فات م ــلطة احلكومية ألج والس
ــد باهمال صريح من أهل السياسة أنفسهم والذين لم  وجتس

جنن من معظمهم سوى الوعود والتمنيات فقط ..!!

رياضتنا وأهل 
السياسة
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ريال مدريد يخطط الستعادة حكيمي

تشيلسي يتقدم للمركز الرابع بتجاوز نيوكاسل

ــاكر  أكد العراقي حكيم ش
ــويق اجلديد،  مدرب نادي الس
ــمي له  ــي أول تصريح رس ف
ــى إعادة  ــيعمل عل ــه س بأن

الفريق للمسار الصحيح.
ــي تصريحات  ــاكر ف وقال ش
ــادي  لن ــي  اإلعالم ــز  للمرك
أنا  ــويق «في احلقيقية  الس
ــودي هنا  ــدا بوج ــعيد ج س
ــي  ــني أهل ــة، ب ــرة الثالث للم
وأصدقائي في نادي السويق 

وفي سلطنة عمان».
ــان  ــعر أن عم ــاف: «أش وأض
ــتقر  ــي الذي أس ــي الثان بيت
ــور األصفر يغنيني  به، جمه
ــر من األمور من خالل  بالكثي
ــم واملناصرة ومن خالل  الدع

ــادي وهذا يدل  ما يقدمه للن
على أن أهل السويق كرماء». 
وزاد قائال: «جمهور السويق 
ــل معهم،  ــن يعم ــب م يح
ــا  ــن اهللا أن يوفقن ــى م وأمتن
ــويق  بالس وأن نعود  جميعا 
ــج وأن  ــات التتوي ــى منص ال

نكون عند حسن الظن».
وتابع حديثه: «ال يوجد هناك 
ــرة القدم،  ــتحيل في ك مس
ــن صعوبة املهمة  بالرغم م
وبالرغم من أن السويق أمام 

عدة مطبات».
ــيئة اهللا،  ــا مبش وأمت: «لكنن
ــننتصر  س ــاندة،  واملس
ــويق،  ــتعود األفراح للس وس
ــن تهيئة  ــد أن نتمكن م بع

ظروف مثالية للفريق».

ــر صحفي  ــف تقري كش
ــباني، امس  الثالثاء،  إس
ــأن  ــن تطور جديد بش ع
زين  الفرنسي  مستقبل 
ــدان، مدرب ريال  الدين زي
ــم  ــالل املوس ــد، خ مدري

املقبل.
ــج  لبرنام ــا  ووفقً
«الشيرجنيتو» اإلسباني، 
ــؤولي يوفنتوس  فإن مس
ــدان،  بزي ــاالً  اتص ــروا  أج
ــود  يق أن  ــه  من ــوا  وطلب

ــي  ف ــوز  العج ــيدة  الس
املوسم املقبل.

ــت  ــذه ليس أن ه ــر  يذك
يرتبط  التي  ــى  األول املرة 
خاللها املدرب الفرنسي 
ــابق  الس فريقه  بتدريب 
ــبق  (يوفنتوس)، حيث س
أن حاول السيدة العجوز 
التوقيع مع زيدان، عقب 
ــال مدريد  ــه عن ري رحيل

بعد واليته األولى.

ــن  م ــد  العدي ــت  وقال
إن  ــبانية  اإلس ــر  التقاري

ــدان على مقاعد  بقاء زي
ــد بات  ــال مدري ــدالء ري ب
خروج  ــبب  بس ــددًا،  مه
ــق من بطولة كأس  الفري
ــبانيا، وصعوبة  ملك إس
ــي  ف ــي  امليرجن ــف  موق

الدوري اإلسباني.
ــز  املرك ــال  الري ــل  ويحت
ــي جدول ترتيب  الثاني ف
ــم،  ــذا املوس ــا، ه الليج
برصيد ٤٩ نقطة، خلف 
ــو مدريد املتصدر  أتلتيك
امللكي  ــن  لك نقاط،  بـ٥ 

خاض مباراتني أكثر.

توجه املهاجم األردني الدولي محمود زعترة إلى العاصمة العراقية 
بغداد، بهدف االلتحاق بتدريبات فريق نفط الوسط.

ــب العراقية بعدما  ــرة في املالع ــذه التجربة األولى لزعت ــر ه وتعتب
مان وقطر والبحرين والكويت. سبق له االحتراف في سلطنة عُ

وبدأ زعترة مسيرته الكروية مع فريق الفيصلي، وبعدها لعب لفرق 
اليرموك والوحدات واألهلي واجلزيرة والسلط.

ــيتواجد في املالعب العراقية حتى اآلن العبني اثنني من األردن،  وس
هما زعترة، وإحسان حداد الذي انضم لصفوف القوة اجلوية.

ــعى ريال مدريد بقوة لتدعيم مركز  يس
ــدة خالل  ــن بصفقة جدي ــر األمي الظهي

امليركاتو الصيفي املقبل.
ــم من كثرة  ــي هذا املوس ــى امليرجن وعان
ــه عن  ــال وغياب ــي كارفاخ ــات دان إصاب

مباريات مهمة.
ا لبرنامج «الشيرجنيتو» اإلسباني،  ووفقً
ــي التعاقد مع  ــال مدريد يفكر ف فإن ري
املغربي أشرف حكيمي جنم إنتر ميالن، 

ــتر  ــر مانشس ــاكا ظهي أو آرون وان بيس
يونايتد في الصيف املقبل.

ــوف ريال  ــا في صف ــي العبً وكان حكيم
ــل أن ينتقل إلى إنتر ميالن في  مدريد قب

الصيف املاضي نظير ٤٠ مليون يورو.

ــن  م ــل  انتق ــد  فق ــاكا،  بيس وان  ــا  أم
ــياطني احلمر  ــتال باالس إلى الش كريس
ــالل صفقة بلغت  خالل صيف ٢٠١٩ خ

٥٠ مليون إسترليني.

ــز  للمرك ــي  تشيلس ــى  ارتق
ــزي  اإلجنلي ــدوري  بال ــع  الراب
ــى ضيفه  ــوزه عل ــاز، بف املمت
   ٢-٠ ــد  يونايت ــل  نيوكاس
ــة  ــة الرابع ــام اجلول ــي خت ف
والعشرين.  وسجل أوليفييه 
ــة (٣١) وتيمو  ــرو بالدقيق جي
فيرنر في الدقيقة (٣٩) هدفي 

املباراة. 
ــي إلى  وارتفع رصيد تشيلس
ــز الرابع،  ــة في املرك ٤٢ نقط
ــط أمام  ــداف فق ــارق األه بف
وست هام يونايتد، فيما بقي 
ــل ٢٥ نقطة  ــد نيوكاس رصي

في املركز السابع عشر.
ــي  ــدرب تشيلس ــد م  واعتم

ــى  عل ــل،  توخي ــاس  توم
ــب ٣-٤-٣، حيث  اللع طريقة 
ــا  أزبيليكويت ــيزار  س ــب  لع
ــو روديجر  ــب أنتوني ــى جان إل
ــن في  وأندرياس كريستينس
ــي، وتواجد على  ــط اخللف اخل
ــب كل من كالوم  طرفي امللع
ــوس  ومارك أودوي  ــون  هودس
ــو  ماتي ــز  ومترك ــو،  ألونس
كوفاسيتش وجورجينيو في 
ــط امللعب، فيما تشكل  وس
ــون  ــط األمامي من مايس اخل
ــر وتامي  ــو فيرن ــت وتيم مون

أبراهام.
 في الناحية املقابلة، جلأ مدرب 
نيوكاسل ستيف بروس، إلى 
طريقة اللعب ٤-٣-١-٢، حيث 
ــون اخلط اخللفي من إميل  تك

ــيليس  ــال الس ــث وجم كراف
وكياران كالرك وجمال لويس، 
وتواجد في خط الوسط جو 
ــزاك هايدن وجوجنو  ويلوك وأي
ــيلفي، فيما حترك ميجيل  ش
ــرون، خلف ثنائي الهجوم  أملي
ــاينت  ــل وأالن س ــت جاي دووي

ماكسيمني.  
ــاء  اللق ــي  تشيلس ــدأ  وب  
ــون  هودس وتقدم  ــا،  مهاجم
ــة اليمنى،  ــن الناحي أودوي م
ــام  ــرة أم ــع الك ــل أن يض قب
ــا  ــذي بدوره ــيتش ال كوفاس
ــدد  ــو، فس حولها إلى ألونس
ــق  ــة تأل ــرة قوي ــباني ك اإلس
احلارس كارل دارلو في إبعادها 

بالدقيقة الثالثة.
كاد   ،١٥ ــة  الدقيق ــي  وف  

تشيلسي يفتتح التسجيل 
ــام بتمريرة  ــا حلق أبراه عندم
ــي  ف ــرع  وأس ــام  األم ــو  نح
ــل  يتدخ أن  ــل  قب ــديد  التس
ــيليس ويحرمه من ذلك،  الس
وهي اللقطة التي أدت إلصابة 
ــام وخروجه من امللعب،  أبراه

ليدخل مكانه جيرو.
وفشل فيرنر في متابعة كرة 
ــو في  ــية أتته من ألونس رأس
ــل أن يفتتح  الدقيقة ٢٦، قب
ــي  ــجيل ف ــي التس تشيلس
ــة ٣١، عندما تخلص  الدقيق
ــل أن  ــث قب ــن كراف ــر م فيرن
يحول كرة أمام املرمى، حاول 
ــارس دارلو إبعادها، لتصل  احل
ــا  أودعه ــذي  ال ــرو  جي ــام  أم

الشباك.

ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــت  تلق
ــرة القدم  ــي لك ــاد العراق لالحت
رسالة رسمية من االحتاد الدولي 
ــنُ  ــا»، يعل ــدم «فيف ــرة الق لك
فيها دعمهُ الكامل للخطوات 
التي  ــليمة  والس ــة  الصحيح
ــة التطبيعية  ــا الهيئ اتخذته
الطريق،  ــة  ــال خارط ــي إكم ف
االنتخابات  ــراء  إج ــى  إل وصوالً 
ــب تنفيذي جديد  الختيار مكت
ــع  ألرب ــة  املقبل ــة  املرحل إلدارة 

سنوات.
ــاد  االحت ــالة  رس ــي  ف ــاءَ  وج
ــلموا قرارات  الدولي «إنهم تس
ــي الـ٢١ من  محكمة (كاس) ف

ــي املاضي،  ــون الثان ــر/ كان يناي
ــالة غير  ــا تلقوا كذلك رس كم
ــاء في الهيئة  مؤرخة من أعض
ــة  ــوص املطالب ــة، بخص العام
ــريعة  س ــات  انتخاب ــراء  بإج
ــا يرى أن  ــالل ٩٠ يوماً، الفيف خ
ــرزت  أح ــة  التطبيعي ــة  الهيئ
تقدماً كبيراً في إكمال النظام 
األساسي لالحتاد العراقي لكرة 
ــزاً وفق  ــيكون جاه القدم، وس
ــات واملهام احملددة على  التوقيت
ــات في موعدٍ ال  إقامة االنتخاب
ــهر يونيو/  ــاوز الـ٣٠ من ش يتج
حزيران املقبل». وأوضح «فيفا» 
في رسالته: «أن الفترة احلالية 
ــال الهيئة التطبيعية  من أعم

ــى مع متطلبات قرارات  تتماش
ــا قد يكون قابالً  (كاس) بقدر م
ــدداً على: «أن  ــق». مش للتطبي
ــيوي  واآلس ــي  الدول ــن  االحتادي
ــقا مع الهيئة التطبيعية  نس
ــرة القدم  ــي لك ــاد العراق لالحت
ــتراتيجية  ــى مواصلة االس عل
ــق املواعيد  ــا وف ــق عليه املتف

املتفق عليها مسبقاً».
ــاد الدولي  ــالة االحت دت رس وحدّ
ــات  التوقيت ــدم  الق ــرة  لك
ــام  امله ــاز  إجن ــي  ف ــة  املطلوب
ــة التطبيعية،  ــة للهيئ املوكل
ــم املوافقة  ــب أن تت ــث يج حي
ــي لالحتاد  على النظام األساس
ــدم وقانون  ــرة الق ــي لك العراق
ــد أقصاه  ــات في موع االنتخاب
الرابع من أبريل/ نيسان املقبل، 
ــة واالنتخابات مبا  فيما املوافق
ــادات الفرعية في  يتعلق باالحت
ــخ ال يتجاوز الـ٣١ من مايو/  تاري
ــة  ــي مهم ــل، وتنته ــار املقب أي
ــد أقصاه  ــة في موع التطبيعي
الـ٣٠ من يونيو/ حزيران املقبل، 
ــات مكتب  ــراء انتخاب ــد إج بع
ــد لالحتاد العراقي  تنفيذي جدي
ــنوات  ــع س ألرب ــدم  الق ــرة  لك

مقبلة.
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القدس / وكاالت / البينة الجديدة
 

ــرائيلي  الوزراء اإلس ــس  رئي أقر 
بنيامني نتانياهو بوجود خالفات 
مع الرئيس األميركي جو بايدن 
ــطينيني،  والفلس إيران  ــأن  بش
ــال إن العالقات بينهما  لكنه ق
ــت  ــى البي ــة للغاية».ونف «قوي
لنتانياهو  بايدن  األبيض جتاهل 
ــى اآلن ضمن  ــدم إدراجه حت لع
ــا مع  ــة أجراه ــات هاتفي مكامل
ــه  تولي ــذ  من ــب  أجان ــاء  زعم
ــون الثاني. ــه في ٢٠ كان منصب

ــض نتانياهو فكرة أن بايدن  ورف
ــد وقال للقناة  يتجنبه عن عم
ــرائيلية  اإلس ــة  التلفزيوني  ١٢
«سيتصل... لدينا عالقات ودية 
قوية للغاية منذ نحو ٤٠ عاما، 
ــذي جئت  ــى الوقت ال ــود إل تع

ــي  ــنطن بصفت ــى واش ــه إل في
وكان  ــرائيليا  إس ــيا  دبلوماس
عضوا في مجلس الشيوخ عن 
تكهنات  ديالوير».وهناك  ــة  والي
ــي رمبا  ــس الدميقراط ــأن الرئي ب
يشير إلى االستياء من عالقات 
ــع الرئيس  ــو الوثيقة م نتانياه
ــب، الذي  ــد ترام ــابق دونال الس
ــم اليميني بعد  ــل بالزعي اتص
ــي عام  ــن تنصيبه ف ــني م يوم
ــا  «لدين ــو  نتانياه ــال  ٢٠١٧.وق
أيضا أشياء كثيرة نتفق عليها 
والتحالف قوي جدا... لكن هناك 
ــول موضوع  ــا ح ــات أيض خالف
ــطينية  الفلس والقضية  إيران 
نتانياهو هذا  ــد  أيضا».وقد يج
ــارا إذا  ــه اختب ــف يواج التحال
النووي  عادت واشنطن لالتفاق 
ــحب منه  ــذي انس ــي، ال اإليران

ــا إذا عارضت بناء  ترامب، وأيض
اإلسرائيلية على  املستوطنات 
ــعى  ــي احملتلة حيث يس األراض
ــة  إقام ــى  إل ــطينيون  الفلس
ــال البيت األبيض إن  دولتهم.وق
ــيتحدثان  س ونتانياهو  ــدن  باي
ــدا. ــي موع ــا، دون أن يعط قريب

وكانت اإلدارة األميركية أعلنت 
ــادة  إع ــى  عل ــل  العم ــا  نيته
واإلسرائيليني  ــطينيني  الفلس
ــات حيث  املفاوض ــة  الى طاول
ــالم  فهم انه جتاهل خلطة الس
ــب والتي  ــا ترام ــي اقترحه الت
ــرن لكن  الق ــة  ــت بصفق عرف
ــدت اخلارجية  ــل أك ــي املقاب ف
ــاء  اإلبق ــا  نيته ــة  األميركي
ــفارة األميركية في  ــى الس عل
ــات  السياس ــت  القدس.ومثل
ــي  ــب ف ــا ترام ــي انتهجه الت

ــة  فرص ــة  املاضي ــنوات  الس
إلسرائيل للتمادي في نهجها 
ــي  الدول ــون  للقان ــض  املناه
ــق بخطة  ــا يتعل ــة فيم خاص
ــطينية في  ــن أراض فلس ضم
االستيطان.لكن  مشروع  إطار 
ــل في  ــري يتمث ــالف اجلوه اخل
الضغوط  ــف  تخفي ــة  سياس
ــي  ف ــدن  باي ــا  ينتهجه ــي  الت
ــر يثير  ــران وهو ام ــة إي مواجه
ــرائيليني  القادة اإلس ــاوف  مخ
ــن يريدون نهجا اكثر حزما  الذي
ــدرة إيران  ــط مخاوف من ق وس
ــة. ــلحة نووي ــاج أس ــى إنت عل
ــان تكون  ــرائيل ب ــب اس وتطال
الدول املتضررة من االنتهاكات 
ــة  اي ــة  طاول ــى  عل ــة  اإليراني
ــني  ب ــتقبلية  مس ــات  مفاوض

واشنطن وطهران.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
دعا االمني العام للحركة االسالمية 
ــس  ــي ام ــي كرت ــودان عل ــي الس ف
ــوارع  ــروج الى الش ــاء الى اخل الثالث
ــد احلكومة التي اوقفت  للتظاهر ض
في االيام االخيرة عشرات من قيادات 
ــابق  الس ــس  الرئي ــزب  وح ــة  احلرك
ــل االرهاب. ــير بتهم متوي عمر البش

ــودانية  الس ــلطات  الس ــذت  واتخ
ــة  ــة صارم ــراءات قانوني ــرا إج مؤخ
ــا النظام  ــير وبقاي بحق أنصار البش
ــة اإلرهاب  ــتنادا لقانون مكافح اس
ــل األموال ومبوجب قوانني جترّم  وغس
إرباك النظام وإثارة الفوضى.واتخذت 
احتجاجات نظمها موالون للبشير 
خالل األيام املاضية منحى عنيفا في 

مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث 
ــان ومركبات  ــت النيران في مب أُضرم
حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.
ــرفاء  ــان «الش ــي بي ــي ف ــال كرت وق
الوطنيون والعقالء من أهل السودان، 
ــوارع والطرقات فهذا  ــوا للش اخرج
ــم للعالم  ــمعوا صوتك حقكم أس
عبر كل وسيلة مشروعة»، داعيا الى 
«التظاهر السلمي».وأشار كرتي إلى 
ــالمية «اختارت في  ــة اإلس أن احلرك
الفترة السابقة الصبر وأعلت صوت 
ــن عنتٍ  ــا أصابها م ــة رغم م احلكم
وتضييقٍ وتشريد واعتقاالت جائرة».
ــت «قوى إعالن احلرية  من جانبها دع
ــودان  والتغيير» النيابة العامة بالس
للقيام بواجبها وإلقاء القبض على 

ــابق املتورطني في  أنصار النظام الس
ــي االحتجاجات األخيرة. التخريب ف
ــن اجمللس املركزي  ــر بيان صادر ع وذك
ــراك  ــادت احل ــي ق ــوى الت ــذه الق له
ــير  ــذي أطاح بالبش ــي ال االحتجاج
ــارك  ــي تش ــان ٢٠١٩ والت ــي نيس ف
ــو النيابة  ــلطة حاليا «ندع في الس
القانوني  ــا  بواجبه ــام  للقي العامة 
ــول النظام  ــض على فل ــاء القب وإلق
املباد واملتورطني في التخريب وجمع 
ــة التي متكن تقدميهم حملاكمات  األدل
ــن  ــني م ــالت اجملرم ــدم إف ــة وع عادل
ــبوع املاضي، أصدرت  العقاب».واالس
ــر الوطني  ــة حزب املؤمت جلنة تصفي
ــع  واس ــاق  نط ــى  ــرا عل أم ــل  املنح
مبقاضاة فلول احلزب احلاكم سابقا.

ــدر  أص األول ٢٠٢٠  ــون  ــي ١٠ كان وف
ــيادي عبدالفتاح  الس اجمللس  رئيس 
ــكيل جلنة «إزالة  ــان قرارا بتش البره

ــدف إزالة اجتثاث  ــار التمكني» به آث
نظام البشير ومحاسبة رموزه على 
السودان  بالفساد.ويعيش  اتهامات 

ــة انتقالية  ــذ ٢١ آب ٢٠١٩ مرحل من
ــي بإجراء  ــهرا تنته ــتمر ٥٣ ش تس
ــم  ــات مطلع ٢٠٢٤ ويتقاس انتخاب
ــن اجليش  ــلطة كل م ــا الس خالله
ــر». ــة والتغيي ــالن احلري ــوى إع و»ق
ــزب املؤمتر الوطني  ــا مت حل ح وبينم
ــاد أنصار  ــالب، ق ــميا بعد االنق رس
ــات في  ــير اضطراب ــابقون للبش س
ــهدت  وش ــرى  أخ ــدن  وم ــوم  اخلرط
الفترة االنتقالية أنباء عن مؤامرات 
اغتيال.وعزلت  ــاوالت  ومح انقالبية 
ــان ٢٠١٩  ــادة اجليش في ١١ نيس قي
ــة (١٩٨٩-٢٠١٩)،  البشير من الرئاس
حتت وطأة احتجاجات شعبية بدأت 
ا بتردي األوضاع  ــدً أواخر ٢٠١٨، تندي

االقتصادية واالجتماعية.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة

ــام  ــية هش ــس احلكومة التونس ــام رئي ق
ــن  م وزراء  ــة  خمس ــاء  بإعف ــي  املشيش
ــي مصير  ــم ف ــم في انتظار احلس مهامه
ــابيع  ــل احلكومي املعطل منذ أس التعدي
ــبب اخلالف مع رئيس اجلمهورية قيس  بس
سعيد.وأفادت رئاسة احلكومة، في بيان، أن 
قائمة الوزراء املعفيني تشمل وزراء العدل 

ــالك  ــة وأم ــة والفالح ــة والرياض والصناع
ــوزراء  ال ــض  أن بع ــون  ــرى مراقب الدولة.وي
ــة  ــوبون نظريا على رئاس املعفيني محس
ــي  ف وزراء  ــي  املشيش ــف  اجلمهورية.وكل
احلكومة احلالية بتولي املناصب الشاغرة 
ــتكمال إجراءات  بالنيابة وفي «انتظار اس
التحوير الوزاري»، وفق البيان.وال تزال تونس 
عالقة في معركة لي اذرع بسبب خالفات 
ــتورية في حني لم يستطع الوزراء في  دس

تونس مباشرة مهامهم منذ ٢٥ يوما، بينما 
يحتدم اخلالف السياسي بني رئيس سعيّد 
من جهة واملشيشي من جهة أخرى وسط 
ــرى مراقبون ان اعفاء  أزمة صحية حادة.وي
الوزراء احملسوبني على الرئيس رسالة قوية 
ــي للجهات الداعمة لسعيد  من املشيش
ــيظل على مواقفه رغم الضغوط. بانه س

ــعيّد  وأعلن رئيس احلكومة الذي كلفه س
ــة خلفا  ــر متحزب ــكيل حكومة غي بتش

ــي ١٦ كانون  ــة الياس الفخفاخ، ف حلكوم
ــرا بطلب من  ــمل ١١ وزي ــي تعديال ش الثان
ــي األحزاب  ــي وه ــزام السياس ــزاب احل أح
ــة  النهض ــة  (حرك ــه  حلكومت ــة  الداعم
ــب تونس).ولم يؤدي  ــالف الكرامة وقل وائت
ــر مهامهم بعد  ــوزراء املعنيني بالتحوي ال
ــتورية أمام  ــبب عدم أداء اليمني الدس بس
ــة الذي عبر عن حتفظه ورفض  رئيس الدول
ــوزراء اليمني أمامه، مبررا  أن يؤدي بعض ال

ــماء حولها شبهات  رفضه بأن بعض األس
ــاد وتضارب مصالح.وتأتي هذه األزمة  فس
بني رأسي السلطة في ظل غياب احملكمة 
ــكيلها منذ  ــر تش ــي تعث ــتورية الت الدس
ــى أعضائها  ــبب خالفات عل ــنوات بس س
ــابق طبعت مرحلة من التجاذبات  في الس
ــية واحلزبية.واحملكمة الدستورية  السياس
ــة للنظر في  ــة القضائية اخملول هي الهيئ

مثل هذه اخلالفات دون غيره.

اسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة

ــال محام إن محكمة تركية أصدرت  ق
ــجن على أربعة  مؤخرا أحكاما بالس
ــة موالية  ــي صحيف ــن العاملني ف م
لألكراد متوقفة اآلن عن الصدور أدينوا 
ــاب، مضيفا أن  ــل باإلره ــم تتص بته
ــية، فيما تستمر  دوافع احلكم سياس
ــة الرئيس  ــة برئاس ــة التركي احلكوم
رجب طيب اردوغان في انتهاك احلقوق 
ــة القمع واستهداف  واحلريات وممارس
ــع واهية.وصحيفة  ــت ذرائ ــراد حت األك
أوزجور جوندمي واحدة من أكثر من ١٣٠ 
ــا احلكومة  ــيلة إعالمية أغلقته وس
ــالل حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد  خ
ــلة في ٢٠١٦  ــة االنقاب الفاش محاول
ــاع نطاقها قلق  ضمن حملة أثار اتس
ــرب ومنظمات  ــي الغ ــاء أنقرة ف حلف
ــلطات  الس ــت  حقوقية.واعتقل
ــن العاملني في  ــو ٢٤ م ــة نح التركي
ــي إطار  ــي ٢٠١٦ ف ــدمي ف ــور جون أوزج
حتقيق في صالت مزعومة للصحيفة 
باالنفصاليني األكراد.وفي ذلك الوقت 
باعتبار  ــة الصحيفة  أغلقت محكم
ــال  ــزب العم ــة ح ــر دعاي ــا تنش أنه
ــه الواليات  ــتاني الذي تصنف الكردس

ــي، باإلضافة  ــاد األوروب ــدة واالحت املتح
ــال  إرهابية.وق ــة  ــا، منظم تركي ــى  إل
ــي أوزجان كيليج إن احلكم صدر  احملام
ــطة احلقوقية ورئيسة  بسجن الناش
ــن  ــة إيري ــة للصحيف ــر املناوب التحري
ــكني واثنني آخرين من العاملني  كيس
ــت سنوات  ــجن س بالصحيفة بالس
ــم إلدانتهم  ــكل منه ــهر ل وثالثة أش
ــة إرهابية.وأضاف أن  ــة منظم بعضوي
ــس التحرير املناوب  زانا بيلير كايا رئي
ــجن  ــه حكم بالس ــدر علي ــر ص اآلخ

ــر دعاية  ــهر إلدانته بنش ــنتني وش س
ــال كيليج لرويترز أيضا إنه  إرهابية.وق
يعتقد أن احلكم سياسي وأنه أقسى 
ــدرت في قضايا  ــن األحكام التي ص م
مماثلة مضيفا أنه سيستأنف احلكم.

ــؤلوون أتراك إن أعضاء حزب  وقال مس
العمال الكردستاني أعدموا ١٣ تركيا 
مخطوفني من بينهم أفراد في اجليش 
ــمال العراق  ــرطة في كهف بش والش
ــتمرة  ــكرية مس ــط عملية عس وس
ــة أوزجور  ــزت صحيف ــد احلزب.ورك ض

ــاط  ــي تغطيتها على نش ــدمي ف جون
حزب العمال الكردستاني في جنوب 
ــكنه أغلبية  ــذي تس ــا ال ــرق تركي ش
كردية وواجهت لوقت طويل حتقيقات 
ــزب  ح ــل  واعتقاالت.وحم ــات  وغرام
ــي  ــالح ف ــتاني الس ــال الكردس العم
ــة التركية وأودى  ــام ١٩٨٤ ضد الدول ع
الصراع بحياة أكثر من ٤٠ ألفا إلى اآلن.

ــة التركية  ــتغل احلكوم وعادة ما تس
ــر حملة االعتقال  ــذه الذريعة لتبري ه
املوسعة الستهداف معارضي الرئيس 
ــد جماعات مدافعة عن  التركي.وتنتق
ــان ودول غربية حمالت  ــوق اإلنس حق
ــتغلها  القمع، قائلني إن احلكومة تس
لسحق املعارضة، فيما نفت احلكومة 
ــت تركيا  ــام كعادتها.وبات ــذا االته ه
اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن 
حمالت اعتقال بحق أتراك، حتت ذريعة 
ــات  ــم بجماع ــي صالته ــتباه ف االش
ــت حمالت القمع  ــة، حيث طال إرهابي
ــن  ــيني وكل م ــني والسياس الصحفي
ينتقد سياسات أردوغان.وتقول مصادر 
ــدد الصحفيني  ــة أن ع ــة تركي إعالمي
املعتقلني بالسجون هو األعلى عامليا، 
مع تراجع مستمر لقطاع اإلعالم منذ 

االنقالب الفاشل سنة ٢٠١٦.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة

ــان إن  ــد اجلدع ــعودي محم ــة الس ــر املالي ــال وزي ق
ــاركة  ــي املش ــب ف ــي ترغ ــة الت ــركات العاملي الش
ــا احلكومة  ــي متنحه ــتثمارية الت ــرص االس في الف
ــيتحتم عليها أن تتخذ قرارا» فيما  ــعودية «س الس
ــة اعتبارا  ــار إقليمية في اململك ــاء مق يتعلق بإنش
من ٢٠٢٤ وإال فلن تفوز بتعاقدات حكومية.وتخطط 
ــة وأكبر مصدر  ــي املنطق ــر اقتصاد ف ــة، أكب اململك
ــركات  للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الش
ــع مقارها اإلقليمية  ــات التجارية التي تق واملؤسس
ــجيع  ــوة تهدف إلى تش ــعودية في خط ــارج الس خ
ــا تواجد دائم  ــة على أن يكون له ــركات األجنبي الش
ــأنه أن يساعد في توفير فرص عمل  في البالد من ش
ــف إذا رفضت  ــان عبر الهات ــعوديني.وقال اجلدع للس
ــعودية فبالتأكيد ذلك  ــركة نقل مقرها إلى الس ش
ــع القطاع  ــا احلرية للعمل م ــيظل لديه حقها وس
ــق بالعقود  ــعودية، لكن فيما يتعل ــي الس اخلاص ف
ــون مقرها  ــيتعني عليها أن يك ــة فإنها س احلكومي
اإلقليمي في اململكة.وقال إنه سيتم استثناء بعض 
القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل 
ــعودية لديها أكبر  ــام ٢٠٢١.وأضاف أن الس ــة ع نهاي
ــني أن نصيبها من املقار  ــاد في املنطقة في ح اقتص
ــيرا  ــة ضئيل، أقل من ٥ في املئة حاليا. مش اإلقليمي
ــعى احلكومة  ــاعدة مس ــدف ملس ــرار يه ــى أن الق إل
ــعودي وإجتذاب  ــباب الس ــل للش ــر فرص عم لتوفي

ــتثمار األجنبي املباشر لتنويع اقتصاد اململكة  االس
ــة حتديات في  ــى النفط.وتواجه اململك ــد عل املعتم
ــدّ حجر  ــة التي تع ــتثمارات األجنبي ــذاب االس اجت
ــا ولي العهد  ــة ٢٠٣٠» التي وضعه ــاس في «رؤي أس
األمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد االقتصاد 
ــركات  ــتخدم الش ــن للنفط.وتس ــعودي املرته الس
األجنبية منذ سنوات دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ــة مبا في ذلك  ــالق لعملياتها اإلقليمي ــة انط كنقط
السعودية.وكانت السعودية أطلقت مبادرة حتفيزية 
ــن ضريبة  ــي بإعفائها م ــركات األجنبية تقض للش
الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها اإلقليمية إلى 
ــتقرة منذ سنوات  ة مس ــركات عدّ اململكة.وأبدت ش
ــج األكثر ليبرالية  ــي اإلمارات وغيرها من دول اخللي ف
والتي تسمح باستهالك الكحول، بشكل غير علني 
ــل مكاتبها اإلقليمية إلى اململكة  ظات على نق حتفّ
ــل احلالية بها  ــان إن بيئة العم ــال اجلدع احملافظة.وق
متسع للتحسني وإن احلكومة ستكمل اإلصالحات 
ــة احلياة حتى  ــن نوعي القضائية والتنظيمية وحتس
ــي االنتقال إلى  ــركات واألفراد بالراحة ف ــعر الش تش
ــدد على أن دبي كمركز  ــه ش الرياض.في الوقت نفس
ــة  ــا التنافس ــا ميزته ــي له ــي رئيس ــال إقليم أعم
ــتواصل العمل من  ــعودية س ــة. وقال إن الس اخلاص
أجل أن يكمل كل جانب اآلخر والوصول إلى منافسة 
صحية.ومؤخرا اعلنت ٢٤ شركة عاملية خالل منتدى 
قد مؤخراً عزمها  مبادرة مستقبل االستثمار الذي عُ

على «نقل مقرّاتها اإلقليمية إلى الرياض».

@kflaäm@ÒâaÖ�@ıaÜ»€a
ÚçbÓç@èÓ€

ــي العالم  ــية أميركية ف ر سياس ــكان تصوّ ــس في اإلم لي
ــة في تصفية  ــدى اإلدارة احلالي ــة القائمة ل ــي ظلّ الرغب ف
ــابات مع اإلدارة التي سبقتها. ال فائدة من تركيز إدارة  احلس
جو بايدن على همّ واحد هو االنتقام من إدارة دونالد ترامب. 
ــة عندما تكون مثل  ال ــة فعّ ــكالم أوضح ال وجود لسياس ب
ــا قامت به اإلدارة  ــة مبنيّة على معادة كلّ م هذه السياس
ــعب األميركي على كلّ ما  ــبها الش ــابقة التي حاس الس
ــية. كان ذلك  ــوم االنتخابات الرئاس ــن أخطاء ي ارتكبته م
ــا قرّرت أكثرية  ــرين الثاني املاضي عندم في الثالث من تش
اته في الداخل  ــب على تصرفّ الناخبني معاقبة دونالد ترام
األميركي.اذا بقيت السياسة التي ستتبعها اإلدارة اجلديدة 
برئاسة جو بايدن أسيرة عقدة إدارة دونالد ترامب، لن يكون 
مستبعدا مراوحة األمور مكانها في الداخل األميركي وفي 
ــيكون صعبا على الصعيد اخلارجي، خصوصا،  العالم. س
بناء سياسة متماسكة من دون االعتراف بانّ الفريق احمليط 
بدونالد ترامب، على رأسه وزير اخلارجية مايك بومبيو، لعب 
ــر حلقات مقفلة  ــن عقد كثيرة وكس ــي التخلّص م دورا ف
كان االعتقاد السائد ان ال شيء ميكن ان يسمح بتجاوزها.
صحيح انّ إدارة دونالد ترامب كانت سيئة فلسطينيا، لكنّ 
الصحيح أيضا انّ القيادة الفلسطينية جنت على نفسها 
عندما اعتقدت انّ مقاطعة اميركا جائزة وان لديها ما تؤثّر 
ــرائيل  به على إدارة دونالد ترامب. في النهاية، كان هدف اس
ــطينية من جهة  ــع العالقة بني القيادة الفلس الدائم قط
ــكان، على الرغم  ــرى. كان في اإلم ــنطن من جهة أخ وواش
ــعرة  من كلّ ما قام به ترامب واحمليطني به، احملافظة على ش
معاوية بني واشنطن ورام اهللا.لعبت إدارة ترامب دورا نشطا 
في تسهيل كلّ ما من شأنه إيجاد وضع جديد في املنطقة 
بعدما جتاوزت ايران كلّ اخلطوط احلمر في التعاطي مع دول 
ــج، خصوصا بعد حتويل جزء من  ــرق العربي ودول اخللي املش
ــة لها.فوق ذلك  ــى قاعدة صواريخ تابع ــمال اليمني ال الش
ــة حضارية في تعاطيها  ــه، تصرّفت إدارة ترامب بطريق كلّ
ــمها الصحراء املغربيّة. اعترفت  ــكلة مفتعلة اس مع مش
. ما  ــر وال اقلّ ــى ارض مغربيّة ال اكث ــة عل ــيادة املغربي بالس
ــام جزائري لديه  ــدة اذا كان هناك نظ ــات املتح ــب الوالي ذن
عقدة املغرب، نظام يظنّ انّ الهرب الى خارج حدوده يضمن 
ــعبه  ــتمرارية نظرا الى عجزه عن التصالح مع ش ــه االس ل
ــكلة مفتعلة عمرها منذ العام ١٩٧٥، وهي  اوّال؟هناك مش
ــكلة بني اجلزائر واملغرب. وهناك حلّ عملي مطروح هو  مش
ــه املغرب في اطار الالمركزية  حل احلكم الذاتي الذي طرح
عة. هل مطلوب بقاء املشكلة عالقة الى ما ال نهاية،  املوسّ
كي يستمر النظام في اجلزائر في قمع شعبه وحرمانه من 
ــعب ما من  ثرواته حتت غطاء انّه يتصرّف من اجل متكني ش

ممارسة حقّ تقرير املصير؟  .

خري اهللا خري اهللا

رأي

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــجن عامني   قضت محكمة جزائرية بالس
ــي، إلدانته  ــط إبراهيم لعالم ــق الناش بح
بعدة تهم منها «إهانة رئيس اجلمهورية»، 
ــة، وذلك  ــادر متطابق ــادت مص ــق ما أف وف
ــل األحكام  ــدث حلقة من مسلس في أح
ــدف إخماد  ــطاء به ــد النش ــادرة ض الص
االحتجاجات في وقت تتوالى فيه الدعوات 
ــض للنظام. ــاء احلراك املناه باجلزائر إلحي

ــن  ــراج ع ــة لإلف ــة الوطني ــرت اللجن وذك
ــبوك  ــني عبر صفحتها على فيس املعتقل
ــرق اجلزائر  ــرج بوعريريج، ش أن محكمة ب
ــن لعالمي  ــمس الدي ــة، أدانت ش العاصم
املعروف بإبراهيم بالسجن عامني مع النفاذ 
ــف دينار (١٢٥٠ يورو). وغرامة قدرها ٢٠٠ أل

ــت منذ ٩ أيلول  ــي قيد احلبس املؤق ولعالم
ــت تهم إليه، بُرئ من  ٢٠٢٠ بعد توجيه س
ــي منير غربي أحد  ثالث منها.وصرح احملام
ــن معتقلي احلراك  أعضاء هيئة الدفاع ع

ــي بثالث تهم هي  ــة أدانت لعالم أن احملكم
«إهانة رئيس اجلمهورية ونشر أخبار كاذبة 
ــالل احملاكمة  ــة نظامية».وخ ــة هيئ وإهان
ــي وقاطعها  ــبوع املاض ــرت األس ــي ج الت
ــروط  ــون «احتجاجا على انعدام ش احملام
ــة إنزال  ــة»، طلبت النياب ــة العادل احملاكم
عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة 
ــف دينار.ورفض املتهم املثول  قدرها ٥٠٠ أل
ــة عبر الفيديو، طبقا للتقنية  أمام احملكم
ــروس كورونا،  ــار في املعمول بها منذ انتش
ومنصوص عليها في القانون اجلزائري.خرج 
ابراهيم لعالمي اخلياط الشاب مبفرده في 
ــباط ٢٠١٩ حامالً  برج بوعريريج في ١٣ ش
ــابق  ــح الرئيس الس الفتة كبيرة ضد ترش
ــة. ــة خامس ــة لوالي ــز بوتفليق عبدالعزي

ــرات احلراك  ــدأت تظاه ــعة أيام ب بعد تس
ــبوق في اجلزائر والذي  ــلمي غير املس الس
ــان  ــتقالة بوتفليقة في نيس ــى اس أدى إل
ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــت محكم ٢٠١٩.وكان

أصدرت في متوز حكما بالسجن ١٨ شهرا 
ــى لعالمي، ثم أفرج عنه في  مع النفاذ عل
ــهرين.لكنه  آب بعد تخفيض عقوبته لش
ــرة طويلة، إذ  ــجن لفت ــم يبق خارج الس ل
ــول ٢٠٢٠. كما حكم  أعيد توقيفه في أيل
ــجن  ــهر بالس ــى لعالمي في ذات الش عل
ــرى أيضا.وندد  ــنوات في قضية أخ ثالث س
ــة اجلزائرية للدفاع عن  نائب رئيس الرابط
ــعيد صاحلي بـ»حملة  ــان س حقوق اإلنس
ــن  ــد لعالمي.م ــة ض القضائي ــات  املتابع
جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه 
«ال يجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته 
ــه في التعبير»، في تغريدة نددت فيها  حلق
باحلكم.كما أدانت محكمة عنابة (شمال 
ــرق اجلزائر) األستاذة اجلامعية الدكتورة  ش
ــجن سنة منها ستة  منى بولودنني بالس
ــن ٥٠ ألف  ــة مالية م ــهر نافذة وغرام أش
ــب هيئة الدفاع عن معتقلي  دينار، بحس
ــرات احملامني. ــن عش ــكلة م ــراك املش احل

ــت النيابة طلبت خالل احملاكمة التي  وكان
ــباط باحلبس سنتني  جرت في األول من ش
ــأنها  ــن ش ــورات م ــرض منش ــة «ع بتهم
ــة الوطنية».وفي تيارت  ــرار باملصلح اإلض
(جنوب غرب اجلزائر) قضت محكمة قصر 
ــب علي  ــق املعتقلني نائ ــي ح ــاللة ف الش
ويونس نصر الدين بالسجن ٦ أشهر منها 
ــب الهيئة التي  ــاذ بحس ــة النف ٣ موقوف
ــت السجن  أكدت أن النيابة كانت التمس
ــي احلراك توبعا  ــطان ف عامني.وكان الناش
ــي أموال  ــا «جنحة تلق ــدة أبرزه ــم ع بته
ــد القيام  ــارج قص ــن اخل ــخاص م من أش
ــاس بأمن الدولة  ــأنها املس بأفعال من ش
ــتقرارها» بحسب هيئة الدفاع.وتأتي  واس
ــبوع من الذكرى الثانية  األحكام قبل أس
النطالق احلراك الشعبي ضد النظام الذي 
ــباط ٢٠١٩، في ظل توتر في  ــدأ في ٢٢ ش ب
ــلطة بسبب األزمات السياسية  هرم الس

واالقتصادية والصحية.
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ــخصيات  الرواية متعددة الش
ــن  م ــر  الكثي ــاك  فهن
التي لها عالقة  الشخصيات 
 ) ــة   الرئيس ــخصية   بالش
ــخصية  ش ــاك  فهن  ( اوس 
ــة  الزوج أو  ــة  احلبيب ــة  عالي
املستقبلية ( :» هذه حبيبتي 
..ال أقول كأنها زوجتي ،بل هي 
ــب املقدس  ــم احل زوجتي باس
ــخصيات  ــا ش «) ص٣٩ ومنه
ــا  ــرة فهن ــا عاب ــوية ومنه س
ــة ومنهم مثنى  زمالء الوظيف
ــر ونوزاد  ــعد ومحمد وعام وس
وعالء اخلطاط وصاحب محل 
املالبس وموظفته وشخصيات 
ــخصيات  الش ومنها  ــة  ثانوي
ــي  الت ــام  الع ــارع  الش ــي  ف
ــه   اعترضت على خلع مالبس
ــاذا تفعل  ــارع  ( - م ــي الش ف
ــوي  ــد س ... – «هيه هيه –اش
ــل «) ص٤٥. وحراس  أنت مخب
العابرة  ــخصية  والش املقهى 
شخصية الفتاة صباح طالبة 
ــي  (« فلما نزلت  املعهد الطب
ــير  فوجئت بي انزل معها وأس
بجوارها وهي تتوجه نحو باب 
املعهد الطبي « ) ص٤٧ الفتاة 
ــة  ــق عالق ــي كاد أن يحق الت
ــعينات  ــي تس ــب معها ف ح
ــوت  ــوال  امل ــي  ل ــرن املاض الق
الذي سرقها منه  وشخصية 
ــخصية  ش وكذلك  ــا  زميلته
ــت والطبيب ..ورغم  األخ واألخ
ــخصيات  الش ذوات  ــاوت  تف

لكنها  والفكرية  االجتماعية 
ــي  ــي ف ــاء الروائ ــت البن أكمل
ــرد ..وفي  ــدث والس ــع احل صن
ــراوي  ال ــتخدم  اس ــة  الرواي
ــب زمانه حاضرا  املكان وحس
ــاك  (باب  ــي فنه ــي املاض أو ف
ــدان / مخزن بيع  ــم/ املي املعظ
ــارع الرشيد /  ــروبات / ش املش

ساحة عدن/ مقهى البيروتي/
مقهى الشابندر / عالوي احللة 
ــة/ كراج باب املعظم  /احملمودي
ــعينات/   التس ــي  ف ــره  وجس
ــاحة األندلس  / وغيرها من  س
أمكنة حيث وظف شيئياتها 
ــكان  وم ــا  زمانه ــب  حس
ــني  ــن ماب ــكان الزم ــدث ف احل
ــعينات  التس أيام احلصار في 
ــترجاع للشخصية  وفيه اس
ــداث كعمله بائع  ــض األح بع
ــطية وعالقته بالطالبة  البس
ــني الزمن حلاضر  ــاح  وما ب صب
ــداد حيث  ــقوط بغ ما بعد س
ــه  ــرت في ــداث ج ــب األح اغل
..وقد متكنت الرواية من اللغة 
ــاردة وهو اخملتص والعارف  الس
ــة  وجمالي ــة  اللغ ــات  بحثي
ــرد  ــتخدام اجلمل في الس اس
واحلوار برغم إن هناك متطلبات 
ــة  الدارج ــعبية  الش ــة  اللغ
ــر الروائي  ــب وجهة نظ وحس
ــاح  يافت  -  ) ــتخدامها   باس
ــن الصباحيات «  ــم « م ياعلي
ــد أالن ؟ اتريد تخلع  ــاذا تري وم
ــض  ــا وف ــك ؟ اخلعه مالبس
احلسبة ، هي بقت على هاي «)  
ــوف املطافر  ص١٤ .. ( راح أتش
ــي « ) ص٤٤ وغيرها  ــه وال مال
ــعبية  من حوارات باللغة الش
الدارجة .. وال يفوتنا اخمليال في 
الرواية فاهو يسرد لنا تخيله 
ــماء  ــطوري في نث الس األس
ــس  ــي املالب ــس ( « وهاه املالب

التي هوت تتوزع بني الشوارع 
والدروب «.. وإذا بحشود الناس 
ــن  ــل م ــى لتدخ ــع لألعل ترتف
ــماء « )  ــي الس ــح ف ــب فت ثق
ــرا نقول إن الرواية  ص ٥٣.وأخي
ــي تعبر عن  ــة ه ــورة عام بص
ــة  ــخصية وصرخ ــت ش كواب
ــير  تكس ــي  ف ــع  اجملتم ــد  ض
ــدة  الراك ــول   العق ــب  قوال
ــادات االجتماعية  ومترير االنتق

ــية والدينية للواقع  والسياس
ــه  املعاش اليومي الذي يعيش
ــر اجلديد  العص ــي  ــع ف اجملتم
ــان  بلس الروائي  ــا  قاله وكما 
شخصية أوس  ص ٧٩ ( « كل 
ــر به له  ــيء تفعله أو تفك ش
عالقة بكل شيء في حياتك.
لم أرد أن اعري اجلسد بل أردت 

تعرية عقولكم).

ــار، كل أفكاري تولد في  ــم أكتب عن أية فكرة ولدت في النه ل
ــار، فالنور يفضح  ــهرزاد حكاياتها في النه ــل، لم حتك ش اللي
ــه بالضوء، بينما ينمو احلكي في الظلمة أو حتت  احلكي، ومييت
ــار الهادئة صنو  ــعل فانوس نفطي، فالن ــادة للنوم أومش وس
ــدت أفكاره في الليل، في  ــفيفة، كل ما أكتبه ول الظلمة الش
هذه املرجعية اإلبداعية الكونية، التي تختزن ماليني الصور، من 
ــدي إليها أحد، أو تهدي أحدا الى طريق ينفذها. هذا  دون أن يهت
السدمي الكوني من النجوم التي نراها مضيئة هي في حقيقة 
ــت  أمرها مطفأة، ألنها ولدت في النور الكوني ثم ماتت، فأمس
ــد اليها ضوءها القدمي. فقط  ــكنها أو يعي ضياء، ال أحد سيس
احلي فيها حكايتها، حكاية انطفائها. ترتبط احلكاية باملوت، 
ــو، كل احلكايات ترتبط باملاضي، املاضي هو  كما يقول كليطي
ــن موتها، كي تبقى  ــا حتكية القصة في احلاضر هوع املوت، م
ــار والدة أخرى من نهاية موت حكاية  حية، ودائما نكون بانتظ
سابقة، تستمر شهرزاد باحلكي ليال، عن قصة موت حكايات 
ــكن، فاملوت قرين الضوء،  ــار، ما أن يطلع الفجر حتى تس النه
ــعرية  ــت مقوالت ش احلكي يعيد احلياة إلى الظالم، هذه ليس
ــياء  ــة والنور، امنا هي كينونة األش ــتعارية للظلم أو صورا اس
ــي األب بالتبني  ــا، فالظلمة ه ــد إال وحتمل موته ــي ال توج الت
ــة اململكة  املتحولة  ــة. كنت أحدث ابنائي عن حكاي للحكاي
إلى مملكة مسحورة اسمها اجلزائر األربع،  هي حكاية اململكة 
ــود للمملكة النهار،  ــرب اجلنس األس التي حتولت، بعد أن تس
ــون يتبع دينا معينا،  ــماكها إلى أربعة الوان، كل ل وحتولت أس
ــة، وفي البؤرة  ــة جذرها التعددية الديني ــرة تقرأ حكاي وألول م
ــظية كان اجلنس األسود  التي فجرت كل هذه الصيرورة املتش
ــعبها،  ــخت اململكة وش (الليل) هو حكاية الرقية،  التي مس
ــفل حجر (األعضاء اجلنسية)  وحولت امللك الى نصفني: األس
وأبقت العلوي (العقل) بشريا، هذا التشظي، جعل ثيمة اللون 
ــر واألصفر)، هوية  ــض، واألزرق، واألحم ــماك (االبي املتعدد لألس
ــكيل الصورة  ــة مكانها البحر مانح احلياة، معيدا تش مابيني
ــاة، فالبحر صورة كونية مابينية،  املثيولوجية املاء مصدر احلي
تختزن الضوء والظلمة كي تبقى أحياؤها حية.كل شيء يولد 
ــي غرفة مظلمة  ــود، ف ــي العتمة، امللكة متارس اجلنس األس ف
ــواد الروحي يحول اململكة إلى  ــاورة لعرش امللك، كان الس مج
ــماك، واليابسة إلى بحر، بانتظار املنقذ  جزائر، والناس إلى أس
ــها، شرط أن يكون  ــحر عن اململكة وناس الذي يفك رقية الس
ــذا ما حدث عندما بدأ الصياد الذي  املنقذ من جنس امللك، وه
ــماك، وما أن وضعها  ــباكه في البحر ليصطاد األس القى بش
في الطاجن لقليها، حتى حكت للصياد قصة مسخها، فما 
ــة مللكه، فجيّش  ــي، إال أن روى القص ــن الصياد/ الطاه كان م
ــعبها، وحني  ــا ليفك الرقية عن اململكة وش هذا امللك جيوش
ــة وعبدها،  ــة امللك الزاني ــجن زوج ــتولى على اململكة س اس
ــود اململكة إلى  ــر، لتع ــك واجلزائ ــحر عن املل ــك رقية الس وف
ــم يعد ملكا على مملكته، فقد  ــا القدمي، إال أن ملكها ل وضعه
ــدة هي النار  ــؤرة املولد للحكاية اجلدي ــت احلكاية دوره.الب انه
البروموثوسية، القوة الكونية التي تعيد صهر األشياء لتخرج 
منها أشياء أخرى، ارتباط اجلنس بـ»لنار السوداء»وارتباط فك 
ــدة ال تولد إال حتت  ــة»، فاحلكاية اجلدي ــة بـ»النار الطاهي الرقي
قوى النار اخملتلفة، هذا التحول ولد في ظلمة اململكة القدمية 

لتبدأ احلكاية اجلديدة.
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ثقوب عارية رواية علي 
احلديثي الصادرة عن دار 

شهريار رواية حتمل أفكار 
مختلفة عن واقع احلياة 

التي يعيشها البطل في 
مجتمعه فهو الباحث عن 

الثقوب ومهووس بفكرة 
خلع املالبس عن اجلسد 

والتعري و تناصت  مع 
وجود أبانا ادم عند خلقه  
(حجبت ذلك املكان الذي 

أظن إن ادم غطاه بورق 
اجلنة.. هل كان شعور 

ادم هو شعوري  ) ص ٨ 
.  هنا يأخذنا الراوي علي 

احلديثي في روايته الى حياة 
شخصية أوس  وما حولها 

من خالل السرد وبناء 
احلدث في الزمان واملكان 
املعني وكذلك من خالل 

الشخصيات األخرى ، فهي 
رواية تعبر عن حياة وكوابت 

الشخصية لتكسير 
لقالب الواقع اليومي 

الروتيني .

قراءة / كريم جبار الناصري

6ثقافية

ضمد كاظم الوسمي

هُ يْخَ راً شَ َتْبولُ فَجْ ّا أَتى  املْ  ملَ

را َنامِ زَواجِ يْخُ يُبْدي لِألْ وَالشَّ

نا ماذا تَرى في فاتِنٍ يْخَ يا شَ

را لوبَ وَهاجَ بى الْقُ با فَسَ لّى الصَّ صَ

ماً هِ
تَفْ سْ وى مُ يْخُ الْهَ أَجابَهُ شَ فَ

را تى تَرَكَ الدِّيارَ وَسافَ يْفَ الْفَ كَ

رَّهُ هِ أَمْ غَ بْعِ ِلَّةٍ في طَ َ خلِ أ

را نافَ َمالِ فَ مَ اللِّقا تاجُ اجلْ يَوْ

هُ دَ هْ وِصالَ وَشَ
نْ تَرَكَ الْ أَمْ أَنْتَ مَ

كابِرا نْتَ يَوماً في رِضاهُ مُ أَمْ كَ

هُ وْمَ نابِذُ قَ
مٍ تُ وْ نْ قَ نْتَ مِ أَمْ كُ

را يْنُكَ آخَ نْ دِيْنٍ وَدِ أَمْ كانَ مِ

وى رَّ في دِينِ الْهَ نا ما ضَ يْخَ يا شَ

را لِماً أَوْ كافِ سْ لْبي مُ إِنْ كانَ قَ

إِنَّني
َليلُ فَ يْخُ اجلْ يا أَيُّها الشَّ

را تاجِ ؤالِ مُ نْتُ يَوماً في السُّ ما كُ

ماً مْ بَلْسَ نِّي أَنْ أَراكُ بَلْ كانَ ظَ

رِ جابِرا واطِ يْخاً لِلْخَ ما دُمْتَ شَ

رْتَها دَ تْياكَ الَّتي أَهْ بَلْ أَيْنَ فُ

را وانِحِ سامِ ئْتَ كانَتْ لِلْجَ لَوْ شِ

داوِياً لوبِ مُ فىً لِلْقُ شْ تَ مَ ال لَسْ

را اهِ بيبَ املْ نْتَ الطَّ الّ وَال كُ كَ

عاً واباً ناجِ وْ جَ مْ أَرْجُ ئْتُكُ دْ جِ قَ

َنانَ وَغادَرا نْ صادَ اجلْ رِ مَ في أَمْ

َسائِلٍ ال تَنْتَهي يْتَني مبِ رَمَ فَ

َالئِقِ حائِرا تَني بَنيَ اخلْ وَتَرَكْ

مينا راضي 
تَها... و  فقَ ت معي احلياةُ صَ عقدَ
، يا ليتَني أبديتُ  يا ليتَني لم أرضَ
ــدَ  ــلَ أن أصبِحَ جس ــي قب رَفض
ــهُ ذَرّةُ روح. منذُ  لَّلُ مومياءٍ ال تَتَخَ

ستَقبلٍ  ري و أنا أبحثُ عن مُ غَ صِ
أن  ــي  نُن كِ ميُ ــتَقبلٍ  س مُ ــي،  رئ مَ
ــع، كنتُ أحلمُ  قُّ ــهُ بعنيِ التَوَ َ أحملَ
ــي أن  ــنُ لنُبوءات ــتَقبلٍ يُكمِ مبُس
لَبي  ــنيَ عرَضتُ طَ ــه. و ح تَكتَنِهَ

ــاة، أخبرَتني أنها  على هذهِ احلي
ــتَقبلَ بأبهى  دِّمُ ليَ املُس ــتُقَ س
لبةٍ منَ احلَتميّة، بيدَ  رهِ في عُ صوَ
ــاءَ هذهِ  ت علي لِق ــتَرَطَ أنها اش
رَ الوطن  اخلِدمةِ أن أذهب، أن أغادِ

رَتني  ــة، أمَ  بِالدًا مَجهول
ــدةً قاصِ

ا. وافَقتُ على ذلك،  ــدً ــودَ أبَ أالّ أع
ــةِ فتَحتُ حقيبةَ  في تلكَ الليل
ــةِ  ــوتُها باألمتِع ش ري و حَ ــفَ سَ
ا  ــتُ فيها بعضً رورية، وضع الضَ

ــر من أيامِ  ــري، و الكثي من حاضِ
ا ذلكَ  ــارِكً وال، ت ــتَقبَلِ الطِ املُس
اعةِ  ــمّ ــا على شَ لَّقً عَ ــي مُ املاض
روحي، في جوفِ بيتِنا البَغدادي 

القدمي.

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  افتتح وزير الثقافة والس
ــن ناظم،  ــور حس ــار الدكت واآلث
ــرض  املع ــني  االثن االول   ــس  ام
ــان   للفن ــابع  الس ــخصي  الش
ــي،  الالم ــدر  حي ــكيلي  التش
ــون  الفن ــرة  دائ ــات  قاع ــى  عل
ــز الوزارة.  ــكيلية في مرك التش
بلوحات  الوزير  ــيد  الس ــاد  وأش
ــةً جديدةً  ــرض، وعدها جترب املع

ومهمةً في التشكيل العراقي، 
ــددٍ من األعمال  ووعد  باقتناء ع
ــان  الفن ــذا  ه ــة  لتجرب ــاً  دعم
املهمة واملتميزة. وقال مدير عام 
الدكتور  ــة  العام ــون  الفن دائرة 
ــد العبادي: إنَّ املعرض  علي عوي
ــكيلية  ــة تش ــم  (٧٥) لوح يض
للفنان التشكيلي حيدر الالمي 
ــرض  ــذا املع ــى أنَّ ه ــيراً إل مش
ــدة  عدي ــارض  ملع ــةً  بداي ــدُّ  يُع

ــذا العام وفي  ــتنجز خالل ه س
ــداً اهتمام  ــيرة. مؤك نفس املس
ــكيلية بأن  ــرة الفنون التش دائ
حتتضن وترعى معارض الفنانني 
التشكيليني. وعبر عن سعادته 
ــاً قرب  املعرض، معلن ــاح  بافتت
للمركز  التجريبي  البث  انطالق 
التسويقي لألعمال الفنية في 
ــدةٌ لم  ــي جتربةٌ فري ــراق، وه الع
رضت  تطرق سابقاً في العراق عُ

على عددٍ كبيرٍ من اخملتصني في 
ــكيلي والقت تأييداً  اجملال التش
كبيراً. وأشار الفنان التشكيلي 
ــوان  ــى أنَّ عن ــي إل ــدر الالم حي
ــابع في  ــذا هو الس ــه ه معرض
ــة، ويتضمن٧٥  ــيرته الفني مس
ــتخدم فيها اجتاهات  لوحة اس
ــرح فيها  ــدارس فنية  ط عدة م
ــاحة  ــكاراً جديدةً تليق بالس أف

التشكيلية العراقية.

متابعة / البينة الجديدة 

ــن احتاد األدباء  صدر حديثا ع
ــتاذ  والكتاب في العراق لالس
هادي  ــد  محم ــي  الدكتورعل
الربيعي كتابه املوسوم(غزالة 
ــعري في  ــرح الشّ ــد املس رائ
ــتعرض  ــراق) الكتاب يس الع
ــرحية  ــادة املس ــيرة الري مس
الشعرية في العراق من خالل 
ــا الدكتور  ــتعراض رائده اس
سليمان عبد االحد جرجيس 

ــف غزالة (١٨٥٣ / ١٩٢٩)  يوس
ــعرية  الش ــرحياته  ومس
ــال)  ــة األبط ــة : (لهج الثالث
ــركة  الش ــي  ف ــة  املطبوع
ــي  ف ــتركة  املش ــة  العثماني
ــنة  س في  ــطنطينية  القس
ــي  (عل ــرحية  ومس  .١٩١١
ــي  ف ــة  املطبوع ــة)  خوج
ــاً  ــة أيض ــة العثماني املطبع
ــرحية  ــنة ١٩١٣. ومس في س
املطبوعة  ــة)  والعدال ــق  (احل
ــة  احلديث ــة  الطباع دار  ــي  ف

 .١٩٢٩ ــنة  س ــي  ف ــداد  ببغ
ــة  ــا في الكتاب دراس وتابعن
ــذي  ال ــة  الدكتورغزال ــاة  حي
ــب في كلية باريس  درس الط
ــد الطبيب  ــى ي ــة عل الطبي
نيِّ  ــتور وبعدها عُ ــس باس لوي
ــس الغرب /  طبيبا في طرابل
ليبيا ومن ثم عمل طبيبا في 
ــالد األناضول وفي ايران وفي  ب
في  وبعدها  القسطنطينية 
ومن  ــراق.  الع ــفيات  مستش
ثم قمنا بدراسة مسرحياته 

ــادرة)  ــة (الن ــعرية الثالث الش
ــا عند بنيتها ولغتها  وتوقفن
ــرى  ــرة أخ ــرها م ــا نش وأعدن
ــا القراء  ــع عليه ــى يطل حت
ــال أن غزالة قد  لندرتها. واحل
سبق احمد شوقي في طبع 
ــرها. وهذا  ــرحياته ونش مس
الرابع والعشرين  هو الكتاب 
ــلة كتبي الصادرة  في سلس
ــات  ــق حيثي ــة بتوثي واخلاص
ــي  العراق ــرح  املس ــيرة  مس

والعربي.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــي  ف ــي  الثقاف ــت  البي ــام  أق
ــط ندوة ثقافية  محافظة واس
عن ( التعليم األلكتروني وأثره 
ــة التعليمية في  في املؤسس
ــع جامعة  ــراق) بالتعاون م الع
واسط شهدتها قاعة الثقافي 
الندوة  ــتهلت  .اس ــطي  الواس
ــتاذ محمد  ــا االس ــي اداره الت
صالح الهاشمي وضيف فيها 
كل من الدكتور محمد حسني 
محمد  ــور  والدكت ــويطي  الس
حسب اهللا القريشي .وبحضور 
عدد من املثقفني واالدباء وكوادر 
ــي الروابط االدبية  تربوية وممثل
ــات اجملتمع  ــادات ومنظم واالحت
ــة  ــرطة اجملتمعي ــي والش املدن
ــر البيت  ــط.واكد مدي في واس

ــاف  من ــطي  الواس ــي  الثقاف
ــة اقامة  ــى اهمي ــي عل العتاب
ــدوة الثقافية عن واقع  هذه الن
ــبابه  التعليم األلكتروني واس
واثره على الواقع التعليمي في 
العراق حيث نسعى من خاللها 
ــيد كل توجيهات دائرة  لتجس
ــة  العام ــة  الثقافي ــات  العالق
ــة  ــدوات اخلاص ــد الن ــي عق ف
بهكذا مواضيع مهمة وايجاد 

والعمل  لها  ــبة  املناس احللول 
ــتوى التعليمي  على رفع املس
ــة  ــات التعليمي ــي املؤسس ف
.بعدها قدم احملاضرين في هذه 
ــال وتقدمي  ــرحا مفص الندوة ش
العملية  ــر  لتطوي ــات  مقترح
التربوية من أجل رفع املستوى 
ــداث  األح ــة  ومواكب ــي  العلم
ــي مير بها  ــي ظل الظروف الت ف

البلد.

بغداد / البينة الجديدة
اِفتتح الوكيل األقدم لوزارة الثقافة 
ــر  ــور جاب ــار الدكت ــياحة واآلث والس
ــام دار  ــر ع ــور مدي ــري، وبحض اجلاب
ــن،  ــور عالء أبو احلس ــب الدكت الكت
ــم للكتب واخملطوطات  املعرض الدائ
ى  النادرة في دار الكتب والوثائق إِحدَ
تشكيالت الوزارة،امس االول األثنني. 
فصل  ــرح مُ ــتمع اجلابري إلى ش واِس
ــن كيفية إِدامة  تصني ع من قبل اخملُ
تب والوثائق، وصيانتها،  وأرشفة الكُ
وكيفية احلفاظ عليها.هذا وقد أثنى 
ــدم على اجلهود املبذولة  الوكيل األق
ــاص،  االختص ــاب  أصح ــل  قب ــن  م
ــرض الذي يضم  ــني على املع القائم
ــب والوثائق والصور  ت العديد من الكُ
ــود تاريخها إلى قرن  ــادرة التي يع الن

من الزمان.
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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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اِّـدير العام 
علي حيدر عبد علي

مدير قسم التوريدات والتعاقدات

شركة مابني النهرين العامة للبذور
م/ تنويه

ــخ ٢٠٢١/٢/١٤  ــا بالعدد٣٥٩١ بتاري ــور َّـ جريدتن ــا باالعالن اِّـنش الحق
ــدرة َّـ موقع تنقية البذور َّـ كركوك ٢٥٠  ــون كميه مخلفات التنقيه اِّـق لتك

طن بدال من ٤٠٠طن. لذا اقتضى التنويه مع التقدير.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى رئاسة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: ١٠٥٣/ب/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠٢١/٢/٨

اِّـوضوع/اعالن بيع عقار باِّـزايده
اِّـدعي (الدائن)/ نادية احمد عبد اهللا 

اِّـدعى عليه (اِّـدين)/ احمد منعم مرتضى / ماجد منعم مرتضى / غسان منعم مرتضى / 
محمد منعم مرتضى

ــدد ١٠٥٣ /ب/٢٠١٩ واِّـتضمن اعالن  ــة بالع ــذه اِّـحكم ــادر من ه ــرار الحكم الص ــذا لق تنفي
اِّـزايده الزالة شيوع العقار اِّـرقم ١٧٢/٣ السراي  وتوزيع صاَّـ الثمن بني الشركاء كال حسب 
ــهامه ٠فقد تقرار االعالن  عن بيعه باِّـزايده العلنيه خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي  س
ــتصحبني معهم  ــراء مراجعة هذه اِّـحكمة مس ــر َّـ صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالش للنش
ــك ممنوع اُّـ (محكمة بداة  ــه ١٠٪ من القيمه التقديريه للعقار بص ــات القانونيه البالغ التامين
ــوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الساعه الثانية عشر ضهرا وذا صادف اليوم االخري  الكوت) وس
ــو  ــمي موعدا للمزايده و يتحمل من ترس ــمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس عطلة رس

عليه اِّـزايدة أجور االعالن واِّـزايده.
القاضي االول                                                                                         

محمد حران بلعوط
مواصفات العقار:ـ

ــوق بيت ابو الهوى مركز مدينة الكوت  ــه:/ العقار عبارة عن اربعة محالت تجارية  تقع َّـ س جنس
متخذ لبيع العطاريات و العطور و مواد التجميل و حالة البناء قديم و درجة عمرانه دون الوسط 

و واحد اِّـحالت ركن ملك صرف
اِّـساحه :/٤١ م٢

 الشاغل :/  منعم ماجد منعم / احمد منعم مرتضى / احمد ماجد منعم / ماجد منعم مرتضى
القيمة التقديرية :/ ٣٣١,٥٠٠,٠٠٠ مليون دينار

محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة
منطقة (الثالثة)

رقم القضية/٢٠٢٠/١١٣٢
التاريخ/٢٠٢٠/١٢/٢   

قرار حكم غيابي 
خالصة الحكم /

عقدت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة/ للمنطقة الثالثة جلستها العلنية ليوم االربعاء اِّـوافق 
ــاكر جعفروعضوية كل من العميد الحقوقي  ــة العميد الحقوقي احمد ش ٢٠٢٠/١٢/٢ برئاس
ــلمان والعميد الحقوقي عمار كاظم محسن واصدرت بحق اِّـتهم  ر٠ع (سالم  قحطان عبداهللا س

حاجم عبيد جاري) اِّـنسوب اُّـ قيادة حدود اِّـنطقة الثالثة باسم الشعب (قرارها) االتي :
ــنة  ــادة (١٢/ ثالثا) من ق.ع. رقم ١٤ لس ــنوات) وفق حكام اِّـ ــديد ِّـدة (ثالث س ــس الش ١ الحب

٢٠٠٨ اِّـعادل لقيامة بالسب و الشتم على اِّـشتكي الرائد (هاني سعيد)
٢ يعد اِّـحكوم عليه مطرود من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استناد الحكام اِّـادة (٣٨ / اوال / 

أ ) من (ق.ع.د) رقم (١٤)لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد كتساب الحكم الدرجة القطعية 
٣ اعطاء اِّـوضفني العموميني صالحية القاء القبض عليها اينما  وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

و الزام اِّـوطنني باالخبار عن محل اختفائها  
٤ ـ حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة 

٥ ـ عدم ترك الحق للمشتكي باِّـطالبة بالتعويض التنازل عن كافة حقوق اِّـدنية و الجزئية 
٦ـ  الحكم بأتعاب محماة للمحامي اِّـنتدب (هاشم محمد جاسم) البالغة (٣٠,٠٠٠) ثالثون الف 

دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد كتساب الحكم الدرجتة القطعية
ــا ) وبداللة اِّـاد  ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٠ /سادس ــا و علنيا صادر باتفاق االراء اس ــرارا غيابي ٧ـ  ق
ــادة (٦٩/اوال و ثانينا و ثالثا و رابعا) ــنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـ ــن (ق.ا.د) رقم (١٧) لس (٦١/اوال)م
ــون و افهم بتاريخ  ــواد (٧١و٧٢ / رابعا) من نفس القان ــتناد الحكام  اِّـ ــه قابال لالعرتاض  اس من

٢٠٢٠/١٢/٢
العميد الحقوقي
احمد شاكر جعفر 
رئيس اِّـحكمه

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٥٨١ |٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢١/٢/١٦

أعـــــــــــــالن 
ــفحة الواقع َّـ ألكوت العائدة  ــل ٢٨٦٨/٢م ٤٤ الس تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلس
ــاللة شخري صطخانه) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (لؤي عبد الحسني نعيم / علياء هالل  للمدينه (ش
ــخري) البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ش
مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من 

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :- كوت/منطقة حي الجهاد ٢/ ٤٨٦ م ٤٤ السفحة
٢-جنسه ونوعه : ارض الدار مع بنائها   

ــتقبال و هول داخلي و  ــه: الطابق االرضي يحتوي على غرفة نوم عدد ١ و اس ــدوده واوصاف ٣-ح
ــتقبال و هول داخلي و  ــا الطابق العلوي يحتوي على غرفة نوم عدد ١ و اس ــوي على صحيا ام يحت
ــلح و االرضيه مبلطه بالسرياميك و هناك صحيات  ــقف بالكونكريت مس يحتوي على صحيات مس

خارجيه و مطبخ 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٧- مساحتة :- ١٠٠م٢ من اصل اِّـساحه  ٢٢٩,٨٥ م٢

٨- الشاغل :- للدائنني 
٩- القيمة اِّـقدرة :٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ستون مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٢٠٣ |٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٢/١٥

أعـــــــــــــــالن 
ــواده الواقع َّـ ألكوت  ــل ٢٩/٩م الس تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس
ــعيد منعم عباس)البالغ  ــميه كريم خلف) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (س العائدة اُّـ اِّـدينه (هاش
ــة خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ  ــراء مراجعة هذه اِّـديري (٥,٠٠٠,٠٠٠)مليون فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت / الحكيم الثانيه قرب سيطرت كوت عماره ٢٩/٩م السواده

٢-جنسه ونوعه :  بستان ملك صرف
٣-حدوده واوصافه  :  كما هو مثبت َّـ قيد العقار

ــاه اِّـعدنيه و كذلك دور  ــيد عليها معمل النتاج اِّـي ــتمالته :- العقار عبارة عن ارض مش ٤-مش
سكنيه عدد اثنان و االرض العائد للمدين خاليه من اِّـشيدات و قت اجراء الكشف 

٥-درجة العمران : 
ــرون دونم اما حصة اِّـدين تبلغ ١٢٠سهم من  ــاحة الكلية للعقار تبلغ عش ــاحة :- اِّـس ٦-مس

اصل ١٤٤٠سهم
٧- الشاغل :-  للشركاء 

ــهم  ــهم بما يعادل ١٢٥٠م٢ و ٣٦٠س ــره مليون دينار عن بيع ٣٦ س ٨ - القيمة اِّـقدرة : عش
من اصل ١٢٠سهم.

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 

العدد: ١٠١/ب/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٢/١٦

اُّـ/ دار النشر و االعالن
اُّـ اِّـدعي عليه/ جابر فجر فالح الكالبي 

ــلمان) ضدك  الدعوى البدائية  اقام اِّـدعي (حمزة كاظم س
ــديد  تس ــا  فيه ــب  يطل ــي   الت ــة ١٠١/ب/٢٠٢١  اِّـرقم
ــتمائة و ثمانون  ــك و البالغ مقداره س ــن اِّـرتتب بذمت الدي
ــوم و اِّـصاريف و اتعاب  ــي وتحميلكم الرس ــف دينار عراق ال
ــب شرح القائم  اِّـحامات   و نضر ِّـجهولية محل اقامتك حس
بالتبليغ وتأيد  اِّـختار لذا  تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
ــة اِّـصادف  ــد اِّـرافع ــني  للحضور َّـ موع ــني يوميت محليت
ــيتم اجراء  ــدم حضورك س ــة ع َّـ  ٢٠٢١/٣/١ و َّـ حال

اِّـرافعة بحقك غيابيا و علنا مع التقدير.
القاضي عالء حيدر ناجي

جملس الوزراء يقرر تأليف اللجنة العليا لإلصالح ملتطلبات تنفيذ برنامج الورقة البيضاء
بغداد / البينة الجديدة 

ــوزراء، امس  الثالثاء،  قرر مجلس ال
ــالح  ــا لإلص ــة العلي ــف اللجن تألي
ــج الورقة  ــذ برنام ــات تنفي ملتطلب
ــادي  اإلقتص ــالح  لإلص ــاء  البيض
ــوزارة  ــي ل  ــب االعالم ــي. املكت واملال
ــاءا على ما جاء  ــة قال ، انه بن املالي
ــدد (٢٩٠)  ــة بالع ــاب وزارة املالي بكت
ــة  ــي ٤ / ٢ / ٢٠٢١ لتهيئ ــؤرخ ف امل
ــذ برنامج اإلصالح  ــات تنفي متطلب
ــاء ملتابعته  ــاص بالورقة البيض اخل
ــات  للجه ــالزم  ال ــم  الدع ــدمي  وتق
ــه ووضع  ــؤولة عنه خالل مدت املس
ــة التطبيقية على  ــر الضروري األط
ــات العاملية،  ــل املمارس ــق أفض وف
ــس الوزراء  ــتنادا إلى قرار مجل واس
ــق بتأليف  ــنة ٢٠٢٠) املتعل (١٢ لس
ــالح املالي و  ــوارئ لإلص ــة الط خلي
ــق بإقرار  ــنة ٢٠٢٠) املتعل (١٤٨ لس
الورقة البيضاء لإلصالح اإلقتصادي 
واملالي، قرر مجلس الوزراء بجلسته 
املنعقدة بتاريخ ٢٠٢١٢٩ بتشكيل 
ــى  ــالح، تعن ــا لإلص ــة العلي اللجن
ــي واالقتصادي  بإصالح الوضع املال
ــة  ــان ان اللجن ــاف البي للبالد.واض
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــها  يرأس
ــا كل من وزراء  وتضم في عضويته
ــا) والتخطيط والنفط  املالية (نائب
ــوزراء  ال ــس  ل مجل ــام  الع ــني  واألم
ــر  ــزي واملدي ــك املرك ــظ البن ومحاف
ــة العليا لإلصالح  ــذي للجن التنفي

رئيس  ــار  ــررا)، ومستش (عضوا مق
ــتراتيجية  الس ــؤون  للش ــوزراء  ال
ــي  ف ــة  القانوني ــرة  الدائ ــس  ورئي
ــوزراء  ال ل مجلس  ــة  العام ــة  األمان
ــؤون  ــار رئيس الوزراء للش ومستش
ــى خبيرين  ــة ، إضافة ال اإلقتصادي
الوزراء  ــس  ــميهما رئيس مجل يس
وممثل عن كل من اجلهتني الدوليتني 
ــال  اإلتص ــة  (مجموع ــاندتني  الس
ــك الدولي)  ــي ومجموعة البن الدول
ــني دون أن يكون ألي منهما  كمراقب
ــى القرار  ــاء عل ــق التصويت.وبن ح
ــالح  ــا لإلص ــة العلي ــى اللجن تتول

املهمات اآلتية
اوال

ــذ برنامج  ــى تنفي ــراف عل ١- اإلش
يتكون  التي  ــروعات  واملش اإلصالح 
ــط واجلداول  ــى وفق اخلط ــا عل منه
ــة  اللجن ــا  تقره ــي  الت ــة  الزمني
ــمل إضافة  ــا لإلصالح مبا يش العلي
أو  ــا  أو حذفه ــدة  ــروعات جدي مش

تعديلها.
ــات اإلدارية  ــان توافر املوافق ٢- ضم
ــم أثناء  ــي الوقت املالئ ــل ف والتموي
ــراءات الضرورية  التنفيذ وأخذ اإلج

لتجاوز العقبات املستجدة.
ــات اخملتلفة  ــيق عمل اجله ٣- تنس
ــاندة  ــن التنفيذ والس ــؤولة ع املس
ــات كل منها وحتقيق  ــد واجب وحتدي

التكامل بينها.
ــق  ــن األداء وتطبي ــة حس ٤- مراقب

املساءلة على وفق القانون.
ــير عمل  ــع تقارير دورية عن س ٥- رف
ــس  مجل ــى  إل ــالح  اإلص ــج  برنام

الوزراء.
ثانيا

ــوزراء (١٢  ــرار مجلس ال ــى ق ١- يلغ
ــل اللجنة العليا  ــنة ٢٠٢٠) وحت لس
ــوارئ  ــة الط ــل خلي ــالح مح لإلص

لإلصالح املالي املؤلفة مبوجبه.
٢- تعقد اجتماعات اللجنة العليا 
لإلصالح بدعوة من الرئيس أو نائبه 
ــور نصف  الرئيس وبحض ــة  مبوافق
ــل بضمنهم  األق ــى  ــا عل أعضائه
ــال غياب  ــي ح ــه ف ــس أو نائب الرئي
ــرارات بأغلبية  ــذ الق الرئيس وتؤخ
احلاضرين بضمنهم رئيس اجللسة.

٣- تكون اجتماعات اللجنة فصلية 
على األقل.

ــالح مدير  ــا لإلص ــة العلي ٤- للجن
ــس مجلس  ــميه رئي ــذي يس تنفي
ــرة ويخول  ــوزراء ويرتبط به مباش ال
ــات الالزمة لتنفيذ قرارات  الصالحي
ــات اللجنة وحتقيق أهدافها  وتوصي
ــذ قراراتها  ــة تنفي ــف مبتابع ويكل
ــؤونها  ش ــيير  وتس ــا  وتوصياته

اليومية بإشراف رئيسها.
٥- للجنة العليا لإلصالح تأليف فرق 
عمل أو جلان فرعية لتنفيذ مهمات 
ــات  الصالحي ــا  وتخويله ــددة  مح
الالزمة لتحقيق أهدافها وتسهيل 

عملها.
ــتضافة من  ــا إس ــة العلي ٦- للجن

ــور اجتماعاتها،  ــا حلض ــراه مالئم ت
لتحقيق مهماتها.

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــول رئي ٧- يخ
ــوزراء لعمل  ــس ال ــات مجل صالحي

اللجنة العليا لإلصالح.
ثالثا

ــة إدارة  ــمى (خلي تأليف خلية تس
ــر التنفيذي  ــة املدي اإلصالح) برئاس
ــون  ــالح، يك ــا لإلص ــة العلي للجن
ــس مجلس  ــي مكتب رئي مقرها ف

الوزراء وتتولى املهمات اآلتية
ــج  لبرنام ــة  التنفيذي اإلدارة   -١
اإلصالح كامال حتت إشراف اللجنة 

العليا لإلصالح.
٢- تقدمي الدعم ملسؤولي مشروعات 
ــالح والفرق التنفيذية  برنامج اإلص

ذات الصلة، لتحسني األداء وتأكيد 
ــارات التنفيذية  إختيار أفضل املس

لتحقيق األهداف املرسومة.
ــؤولي  ــل بني مس ــز التواص ٣- تعزي
ــروعات وفرق العمل في األمور  املش
ــيق  ــروع وتنس التي تخص كل مش
ــروعات اخملتلفة  ــني املش ــط ب التراب
ــز  لتعزي ــالح  اإلص ــج  برنام ــن  ضم

التكامل والتزامن في التنفيذ.
٤- التعامل مع املستجدات مباشرة 
ــر وحل  ــع التقاري ــتوى أول لرف مس

املشكالت.
ــاس  ــطة األس ٥- تتبع تنفيذ األنش
ــتقال  وتقومي األداء تقوميا مهنيا مس
ــة  ــى اللجن ــة إل ــر دوري ــع تقاري ورف
العليا لإلصالح تتضمن اإلبالغ عن 

ــل والعقبات  ــدم العم ــتوى تق مس
واخملاطر املتوقعة واحللول املقترحة.

ــد اإلجراءات  ــاهدة في حتدي ٦- املش
ــؤول املشروع في  املطلوبة من مس
ــاده عن  ــؤ التنفيذ أو حي ــال تلك ح

املسار الصحيح.
ــروعات  ــؤولي مش ــة مس ٧- متابع
ــبتهم في  برنامج اإلصالح ومحاس
ــق األهداف  ــي حتقي ــال التلكؤ ف ح
ــي  الزمن ــدول  اجل ــن  ضم ــرة  املق

املعتمد.
ــة تكلف بها  ــات إضافي ٨- أي مهم
اخللية من اللجنة العليا لإلصالح.

رابعا
ــة  اللجن ــي  ف ــذي  التنفي ــر  للمدي
التعاقد  ــة  العليا لإلصالح صالحي
ــدون أجر  ــراء والتنفيذيني ب مع اخلب
ــة التعاقد أصوليا بأجر  وله صالحي

مبوافقة اللجنة العليا لإلصالح
خامسا

تلتزم اجلهات احلكومية كافة بإيالء 
والتعاون  ــة  األولوي برنامج اإلصالح 
إدارة  ــة  وخلي ــا  بينه ــيق  والتنس
ــر والبيانات  ــع التقاري ــالح ورف اإلص
املطلوبة ضمن املدة الزمنية احملددة 
ــمية مسؤول ال تقل  مبا في ذلك تس
ــروع  درجته عن مدير عام لكل مش
ــوارد  ــل وامل ــرق العم ــص ف وتخصي
ــرية واملادية املطلوبة لضمان  البش
ــى وفق  ــج اإلصالح عل ــير برنام س

اخلطط املعتمدة.

ــة الى ان  ــم الكرمي ــام انظارك ــع ام   نض
ــدة ) في  ــة اجلدي ــدة (البين ــب جري مكت
ــبب  محافظة ذي قار مهدد بإغالقه بس
ــدرج املؤدية  ــى هدم فتحة ال االقدام عل
ــل احدى الصيدليات  الى املكتب من قب
ــم  ــل كاظ ــغ الزمي ــد مت تبلي ــاورة .وق اجمل
ــب جريدتنا في ذي  ــدي مدير مكت العبيـ
ــة الدرج من  ــيتم الغاء فتح قار بانه س
ــارع  ــة على ش ــعة الصيدلي ــل توس اج
ــا  ــررا مادي ــبب ض ــذا سيس ــل ،وه الني

ــل  للعم ــة  ،وعرقل ــب  للمكت ــا  ومعنوي
الصحفي واالعالمي،  حيث ابلغ الزميل 
العبيدي جريدتنا ، بانه سيوقف ارسال 
االخبار والتقارير والنشاطات واالعالنات 
ــة في حال الغاء فتحة  اخلاصة باحملافظ
ــيادة احملافظ  الدرج .نطالب تدخلكم س
ــاف الصحافة  ــخصيا  من اجل انص ش
واالعالم ،علما لدينا تعاون مثمر معكم 
ــاطات واالخبار التي  ــر كل النش في نش

تقومون بها.

امام انظار السيد حمافظ ذي قار القايض ناظم محيد الوائيل 
هدد باإلغالق مكتب «                              » يف ذي قار مُ
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قحطان جاسم جواد

عودتنا قناة الفرات الفضائية على 
اقامة نشاطات فنية متعددة لدعم 
العراقية حيث  ــينما  الس مسيرة 
ــي  الثامن  ــداد يوم ــت في بغ اقام
ــهر شباط اجلاري،  والتاسع من ش
مهرجان ”وطن السينمائي“ بدورته 
ــاة الفنان  ــارت القن ــى .و اخت االول
ــرا للمهرجان.  ــد الركابي مدي احم
وكانت دورة املهرجان محلية، على 
ــة دولية.  ــون الدورات القادم ان تك
وحددت جوائز مالية قيمة لالفالم 

ــقيه  ــة في املهرجان بش املتنافس
ــرة..  ــة القصي ــة و الوثائقي الروائي
يرأس املهرجان االستاذ عمار يسر. 
ــان الركابي  ــا مدير املهرج وقال لن
ــار جلنتني احدهما لفرز  انه مت اختي
ــة وقد  ــة والروائي ــالم الوثائقي االف
ــا حلدوث  ــماءهم منع ــا اس حجبن
ــم. في حني  ــى عمله ــرات عل تاثي
ــن  م ــم  التحكي ــة  ــكلت جلن تش
ــا  ــح الصحن رئيس ــور صال الدكت
ــد كاظم  ــة الناق ــة وعضوي للجن
ــنني  ــلوم واخملرج حس ــد الس مرش
ــي:- خالل  الركاب ــي. واضاف  الهان

العديد  تقدمت  ــة  املنصرم الفترة 
من االفالم للمشاركة في فعاليات 
ــكاد ان يربو العدد على  املهرجان ي
مئة فيلم من جميع  انحاء العراق. 
ــوص اجلوائز املالية املقدمة  وبخص
ــار كانت كما  ــالم الفائزة اش لالف

يلي:- 
ــي  ــم الروائ ــى للفيل ــزة االول اجلائ

القصير ٥ مليون دينار 
اجلائزة الثانية ٢ مليون 
اجلائزة الثالثة ١ مليون 

ــى ٣  ــي اجلائزةاالول ــم الوثائق الفل
مليون 

وهناك جوائز اخرى 
الفضل اخراج ٥٠٠ 

٥٠٠ وافضل سيناريو 
٥٠٠ وجائزة جلنة التحكيم

 واجلوائز مقدمة من راعي املهرجان 
وقدمت  ــة.  الفضائي ــرات  الف قناة 
ــاعات  ــت س العروض على مدى س
ــن  ــي الثام ــني ف ــتغرقت ليوم اس
ــاط اجلاري. وكان  ــع من ش والتاس
االفتتاح مبهرا وجميال للغاية. اما 
ابرز االفالم التي قبلت للمشاركة 
ــا ٢٥ فيلما  ــان وعدده ــي املهرج ف
ــان الركابي مدير  ــير الفن كما يش

نؤئيل/فرين/ (دل..دل/شيخ   -: فهي 
الشهيد الطائر/ االنفاس االخيرة/

ــم  ــة / حل ــة املواجه ــل /نقط الرت
ــوت /هاوية / ــي /العودة/ش افتراض
ــرمي واجلميلة / دي ان أي /اخلالدون/م

شاهني /انها بيضاء /نافذة حمراء/ 
هارب نحو الوطن /الساعة االخيرة 
ــص جلابر/ ــبيكر قص ــهداء س /ش
جتريد اهللا /عمر السعدون / هفاف/

مرمي. وجرى االفتتاح في فندق بابل 
بدال من املسرح الوطني كما اعلن 
ــابقا .وكانت نتائج اجلوائز كما  س
ــزة االولى مناصفة  بني  يلي:- اجلائ

ــم دل دل  للمخرج علي اجلابري  فل
ــعدون للمخرج  الس ــر  ــم عم وفل
ــة  الثاني ــزة  اجلائ ــال.  حي ــد  مهن
ــهيد الطائر لسالم  مناصفة الش
شدهان واالنفاس االخيرة للمخرج 
ــزة الثالثة  ــوداني. اجلائ مهند الس
ــعد العصامي.  الشيخ نوئيل لس
ــرج  ــراج للمخ ــل اخ ــزة أفض جائ
ــا  ــم انه ــن فل ــني ع ــرمد ياس س
ــيناريو  ــاء. و جائزة أفضل س بيض
ــت والء املانع عن فلم  للسيناريس
انها حمراء وجائزة الفلم الوثائقي 
ــرة للمخرج  ــاعة االخي لفلم الس

ــم  التحكي ــة  جلن ــزة  وجائ ــي  عل
ــني  ــاهني للمخرج حس لفلم الش
ــدي. يذكر ان جلنة التحكيم  االس
ــح الصحن  ــة الدكتور صال برئاس
ــلوم  ــة الناقد كاظم الس وعضوي
ــي. وبلغت  الهان ــني  ــرج حس واخمل
قيمة اجلائزة االولى للفيلم الروائي 
ــار والثانية ٢  ــون دين ــة ملي خمس
مليون والثالثة مليون. فيما بلغت 
ــم الوثائقي ٣  ــزة الفيل قيمة جائ
ــل  ــرج وافض ــل مخ ــون وافض ملي
ــة التحكيم  ــيناريو وجائزة جلن س

٥٠٠ الف لكل منهم.

اختتام مهرجان وطن السينامئي لالفالم الروائية والوثائقية
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العراق ثاين اكرب بلد مستورد 
للسلع والبضائع االيرانية بواقع 

٦٫٣ مليار دوالر

صالح : رضورة تأمني 
مستحقات الفالحني املالية وتوفري 

مفردات احلصة التموينية

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء، أن  ــة، امس الثالث ــارة اإليراني ــة التج ــة تنمي ــت منظم اعلن
ــتورد للسلع والبضائع  العراق جاء في املرتبة الثانية كأكبر مس
ــة واالفريقية في  ــدول العربي ــام مكتب ال ــال مديرع االيرانية.وق
ــه وكالة «ارنا» واطلعت  ــرزاد بيلنت، في تصريح اوردت املنظمة، ف
ــلع والبضائع املصدرة الى  عليه «البينة اجلديدة»، إن قيمة الس
ــهر بلغت ٢٨ مليار دوالر منها  ــرة اش دول العالم خالل اخر عش
ــوار العربية.واضاف أن  ــارات دوالر الى دول اجل ــا يزيد عن ١٠ ملي م
ــني والعراق  ــة وكانت كل من الص ــت الى «٢٠ دول ــادرات كان الص
ــى الثالثة».وبني  ــدة في املرتبة االولى ال ــارات العربية املتح واالم
ــارات دوالر مت تصديره الى دول اجلوار  ــنت أن «ما يزيد عن ١٠ ملي بيل
العربية منها ٦٫٣ مليارات دوالر الى العراق و ٣٫٧ مليارات دوالر الى 
االمارات العربية املتحدة و ٧٠٠ مليون دوالر الى سلطنة عمان».

سومو ترفع سعر النفط
 اخلفيف إىل اسيا

بغداد / البينة الجديدة
ــومو»، رفع سعر خام  ــركة تسويق النفط العراقي «س قررت ش
البصرة اخلفيف إلى السوق االسيوية ١٫١٥ دوالرا للبرميل.وقررت 
ــعر خام  ــط العراقي في وزارة النفط، رفع س ــعير النف جلنة تس
ــعري عمان ودبي،  ــط س ــرة اخلفيف، ١٫١٥ دوالرا عن متوس البص
ــن النفط املتجه  ــنتا ع ــعري قدره ٦٠ س ــا منح خصم س بينم
ــنتا من خام  ــراق نفطه اقل من ٦٠ س ــيبيع الع إلى أوروبا، اذ س
ــاكي.واما  ــة خام اس ــعرية عن مجموع ــح عالوة س ــت، ومن برن
ــو األكثر تصديرا  ــط الكثافة، وه ــام العراقي من فئة متوس اخل
ــيوية  ــوق االس ــعري للس في العراق، فقد منح العراق خصم س
ــعري دبي وعمان وكذلك إلى  ــط س ــنتا عن متوس مقداره ١٥ س
ــا مقداره ٢٫٠٥ دوالرا عن خام برنت. وكان اخلصم األكثر التي  أوروب
منحته شركة تسويق النفط هو عن نفط خام البصرة الثقيل، 

إلى أوروبا والذي يبلغ ٣٫٥ دوالرا عن خام برنت.

الرشيد ينهي إجراءات فتح 
حسابات وإصدار بطاقات ملنتسبي 

اجليش
بغداد / البينة الجديدة

ــراءات فتح  ــال إج ــس الثالثاء، إكم ــيد، ام ــرف الرش ــن مص أعل
حسابات وإصدار بطاقات ملنتسبي اجليش العراقي.وذكر املكتب 
ــة اجلديدة «،  ــان اطلعت عليه «البين ــي للمصرف في بي اإلعالم
ــف وجه  ــم عبد علي يوس ــيد باس ــر عام مصرف الرش أن «مدي
ــبي وزارة الداخلية». ــمولهم بالسلف والقروض أسوة مبنتس ش

ــة الوزارت التي  ــتمر باجناز بطاقات كاف ــاف أن «العمل مس وأض
ــلف  ــمولهم بالتقدمي على الس وقعت عقد مع املصرف ليتم ش

من خالل النظام االلكتروني الذي سيبدأ العمل به قريبا».

هيئة االستثامر حتدد موعد تسليم (٣٢٤٠) 
وحدة سكنية بمجمع بسامية

بغداد / البينة الجديدة
ــتثمار  ــة الهيئة الوطنية لالس دت رئيس ــدّ ح
ــلم  ــس الثالثاء، موعد تس ــها داود جنار، ام س
ــع ٣٢٤٠ وحدة  ــماية بواق البنايات مبجمع بس
ــة .وذكر  ــة االلكتروني ــكنية وموعد القرع س
ــخة  بيان للهيئة تلقت «البينة اجلديدة « نس

ــت خالل لقائها  ــة الهيئة بحث منه، ان رئيس
ــة اجلنوبية  ــركة ”هانوا“ الكوري ــؤولي ش مس
ــن القضايا الهامة  ــي، عدداً م ــذة للمبان املنف
املتعلقة مبشروع بسماية السكني، من بينها 
ــلم  ــهر اجلاري، موعداً لتس ــد نهاية الش حتدي
البنايات اخلاصة باجملمع B٢ بواقع ٢١٦٠ وحدة 

سكنية واجملمع B٣ بواقع ١٠٨٠ وحدة سكنية 
ــيق مع  من اجلانب الكوري، بالتفاوض والتنس
ــان، ان ”موعد  ــاف البي ــة. واض ــة الفني اللجن
اجراء القرعة االلكترونية سيتم في االول من 
ــتتم عملية  اذار املقبل ولغاية الرابع منه وس

التوزيع في السابع من الشهر نفسه».

الدوالر يف هبوط مع مراهنات عىل التعايف 
بفضل توزيع اللقاح

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتوى في ثالثة  ــى أدنى مس ــدوالر إل تراجع ال
ــغ اجلنيه  ــا بل ــاء، فيم ــس الثالث ــابيع ام أس
ــترليني أعلى مستوياته في قرابة ثالث  اإلس
سنوات وارتفعت العمالت املرتبطة بالسلع 
األولية إذ عزز إحراز تقدم في حمالت التطعيم 
املضاد لفيروس كورونا آمال املستثمرين حيال 
ــاؤل، وعمليات بيع  التعافي.وأدت أجواء التف
في سندات اخلزانة األميركية، أيضا إلى دفع 
ــاض، إذ تراجعت عملة  الني الياباني لالنخف
ــطها املتحرك في ٢٠٠  املالذ اآلمن عن متوس
ــتوى في  ــوم مقابل الدوالر وبلغت أدنى مس ي
عدة سنوات مقابل اليورو والدوالر األسترالي 
ــني منخفضا  ــري.وكان ال والفرنك السويس
ــى ١٠٥٫٥٣  ــداوالت إل ــي أحدث ت ــة ف ٠٫٢ باملئ
ــذي يتتبع أداء  ــر الدوالر، ال للدوالر. ونزل مؤش
العملة األمريكية مقابل سلة من العمالت 
ــى ٩٠٫٢٤٠ وهو أدنى  ــية، ٠٫١ باملئة إل الرئيس
ــون الثاني وبلغ  ــتوياته منذ ٢٧ يناير كان مس
ــك التاريخ. ــتوياته منذ ذل ــورو أعلى مس الي

وجرى تداول الدوالر قرب مستويات منخفضة 

ــغ الدوالر  ــرى. وبل ــل عمالت أخ ــة مقاب مهم
ــرة أعلى  ــديد التأثر باخملاط ــترالي الش األس
ــتوى في شهر عند ٠٫٧٨٠٢ دوالر أمريكي  مس
وبلغ الدوالر النيوزيلندي ذروة خمسة أسابيع 
عند ٠٫٧٢٥٧ دوالر أمريكي.وواصل اإلسترليني، 
ــبه ليبلغ ١٫٣٩٤٦  ــاط، مكاس الذي قاد النش
ــتوياته منذ أبريل نيسان  دوالر وهو أعلى مس
ــم في وتيرة  ــا العال ــدر بريطاني ٢٠١٨ إذ تتص
ــم للفرد. وربحت العملة قرابة ثالثة  التطعي

ــتويات متدنية سجلتها أوائل  باملئة من مس
ــة إلى ١٫٢١٥٠  ــباط.وارتفع اليورو ٠٫٢ باملئ ش
ــتوى املقاومة الذي  ــد اختبار مس دوالر ليعي
ــتوى.  ــه في اآلونة األخيرة عند ذلك املس بلغ
ــدوالر الكندي  ــعار النفط ال ودفع ارتفاع أس
والكرونة النرويجية ألعلى مستوى في عدة 
ــجلت بتكوين املرتفعة مستوى  أسابيع.وس
قياسيا جديدا عند ٤٩ ألفا و٩٣٨ دوالرا، لكن 
ــدور في نطاق محدود دون ٥٠ ألف  يبدو أنها ت
ــل، إذ أوقف بيع جلني األرباح موجة  دوالر بقلي
صعود كبيرة قادت العملة املشفرة لالرتفاع 
ما يزيد عن ٦٠ باملئة منذ بداية العام اجلاري.
ــة إلى ٦٫٤١٣٢  ــوان الصيني ٠٫١ باملئ ونزل الي
ــال  ــد أن ذكرت صحيفة فايننش ــدوالر بع لل
ــز أن بكني تدرس فرض قيود على صادرات  تامي
ــاق الضرر  ــدف إحل ــادرة به ــادن األرض الن مع
بالشركات األمريكية التي تستخدمها.وبلغ 
ــذ أواخر ٢٠١٨  ــتوياته من الني أيضا أدنى مس
ــترالي وبلغ أدنى  ــورو والدوالر األس مقابل الي
ــنوات مقابل الفرنك  ــتوى في خمس س مس

السويسري عند ١١٨٫٨٠ ين للفرنك.

بغداد يف الصدارة .. (٣،٥)مليون عراقي يسكنون العشوائيات 
بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــط، احصائي ــت وزارة التخطي اعلن
ــني  العراقي ــداد  باع ــق  تتعل ــدة  جدي
ــوائيات،  ــي العش ــكنون ف ــن يس الذي
مشيرة الى أن محافظة كربالء جاءت 
ــن حيث عدد  ــة املدن م ــل قائم في ذي
ــوائيات.وقال املتحدث الرسمي  العش
ــرة الهنداوي  ــوزارة عبد الزه ــم ال باس
ــمي  الرس ــون  للتلفزي ــث  حدي ــي  ف
ــدة «،  ــة اجلدي ــه «البين ــت علي واطلع
ــحاً  مس ــرت  اج ــط  التخطي وزارة  إن 
ــي العراق في  ــوائيات ف خاصاً بالعش
ــمل جميع  ــام ٢٠١٧ اال انه لم يش الع
ــبب اوضاع  ــة بس ــات العراقي احملافظ
ــة في ذلك الوقت.وأضاف:  البالد العام
«اظهر املسح ان عدد العشوائيات في 
العراق يقارب الـ٤٠٠٠ عشوائية تضم 
ــكنية»، لكنها ال  ــدة س ٥٢٢ ألف وح

تشبه الوحدات السكنية الطبيعية، 
ــح الهنداوي  ــد تعبيره.واوض ــى ح عل
ــكن «ما  ــوائيات يس أن في هذه العش
يقارب الـ٣،٥ ماليني شخص يشكلون 
ــار الى  ــكان العراق».وأش ــن س ١٢٪ م
ــز االول بـ١٠٢٢  ــل املرك ــداد حتت أن «بغ
ــة البصرة  ــا محافظ ــوائية تليه عش
ــوائية ثم محافظة نينوى،  بـ٧٠٠ عش
فيما حلت محافظة كربالء في املرتبة 
االخيرة كأقل محافظة من حيث عدد 
ــوائية». ــع ٩٨ عش ــوائيات بواق العش

ــوائيات  ــى أن «٧٦٪ من العش ولفت ال
ــة للدولة  ــى اراضي مملوك ــت عل اقيم
ــم  ــوائيات اقي ــن العش ــى م ــا تبق وم
ــاع  القط ــى  ال ــة  تابع ــي  اراض ــى  عل
ــوزارة «بإجتاه  ــي ال ــد مض اخلاص».وأك
ــع اسميناه املسح  تنفيذ مسح واس
للعشوائيات  واالجتماعي  االقتصادي 

ــط بالقانون  ــح مرتب ــن هذا املس ولك
ــكل فعالية  ــون ل ــاء قان ــد غط اذ نري

ــة الطريق  ــا ضمن خارط ــوم بأدءه نق
ــا وزارة التخطيط منذ عام  التي اعده

ــة الطريق التي  ــني أن «خارط ٢٠١٦».وب
ــاون مع  ــت بالتع ــوزارة كان ــا ال اعدته
ــتوطنات  ــج االمم املتحدة للمس برنام
ــددة  ــارات متع ــا مس ــرية وفيه البش
ــي  ــى ه ــني، االول ــى مرحلت ــذ عل وتُنف
ــار العشوائيات  مرحلة احلد من انتش
ــة هذه  ــي معاجل ــة ه ــة الثاني واملرحل
العشوائيات».وأكد عزم الوزارة «اصدار 
ــوائيات  ــة العش ــاص مبعاجل قانون خ
ــب اليه  ــاء صندوق تذه ــن انش يتضم
ــى  ال ــة  املباع ــوائيات  العش ــرادات  اي
ــتدرك املتحدث باسم  املواطنني».واس
ــلت  ــط ارس ــوزارة أن «وزارة التخطي ال
ــوائيات  ــروع قانون معاجلة العش مش
الى مجلس النواب في دورته السابقة 
ــرح اجمللس قانوناً  ــم يُقرأ، واقت لكنه ل
ــكلة  مش ــم  يفاق كان  ــه  لكن ــر  اخ

العشوائيات وال يحلها».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء، على ضرورة  ــة برهم صالح، امس الثالث ــد رئيس اجلمهوري أك
ــردات احلصة التموينية  ــتحقات الفالحني وتوفير مف تأمني مس
ــة اجلمهورية قال  دعماً لالقتصاد احمللي.املكتب اإلعالمي لرئاس
ــتقبل  ــه «البينة اجلديدة»، إن «الرئيس صالح اس ــي بيان تلقت ف
وزيرالتجارة عالء أحمد حسن في قصر السالم ببغداد».وبحسب 
ــار االقتصادية  ــة اآلث ــرورة معاجل ــح، على ض ــد صال ــان، اك البي
ــتحقات  ــة كورونا، وتأمني مس ــببتها جائح ــلبية التي س الس
الفالحني املالية دعماً لالقتصاد احمللي، وتوفير املواد الغذائية في 
ــة التموينية للمواطنني،  ــواق احمللية، وتأمني مفردات احلص األس
ــدودة الدخل في هذه  ــناد ودعم العوائل مح ــهم في إس مبا يس
ــارة «اخلطط  ــتعرض وزير التج ــروف احلالية».من جانبه اس الظ
ــواق ومفردات  ــي وضعتها الوزارة لتأمني املواد الغذائية لألس الت
ــول البضائع،  ــهيل دخ ــة التموينية ومتابعة إجراءات تس احلص

وتعزيز حركة االقتصاد احمللي»، وفقا للبيان.
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ــن الالفت  ــار البيان إلى أنه م وأش
ــة  ــل املاضي ــة قب ــوم الليل أن هج
ــلوب  واألس ــة  اآللي ــس  بنف ــذ  نُف
ــي  ــتخدم ف ــذي اُس ــلوك ال والس
ــابق على مطار أربيل  الهجوم الس
الدولي.وتابع ان التحقيقات ال تزال 
ــن مرتكبي  ــف ع متواصلة للكش
الهجوم، مؤكدا أن جميع املتورطني 
ــيتم فضحهم  ــوم، س ــي الهج ف
وسينالون جزاءهم العادل. وأكدت 
ــس الثالثاء،  ــمركة، ام وزارة البيش
ــوات  ق ــتهدف  يس ــوم  هج أي  أن 
ــتهداف  ــف يعد مبثابة اس التحال
ــتان.   وقالت  ــم كردس ــا والقلي لن
ــدة  ــمركة ،  إنها تدين بش البيش
ــة اإلرهابية على  الهجمات اجلبان
ــتان،  ــل، عاصمة إقليم كردس أربي
ــيرة إلى أن أيدي اإلرهابيني لن  مش
ــويه أمن  تكون قادرة أبدا على تش
ــالمة وإعمار إقليم  ــتقرار وس وإس
ــكل  ــنواجههم ب ــتان و س كردس
ــن مواطني  ــت نطمئ ــوة . وأضاف ق
وشعب كردستان العزيزة أن قوات 
مستعدة  ــتان  كردس ــمركة  بيش
دائما للدفاع عن شعب كردستان 
و حماية أرضه.  وتابع اآلن وأكثر من 
ــاج إلى وحدة  ــت مضى، نحت أي وق
ــع  ــة، م ــف والكلم ــف واملوق الص
اإلرادة العالية لقوات البيشمركة، 
سوف نهزم اإلرهابيني، ولن نسمح 
ــعبنا للخطر  بأن تتعرض حياة ش
ــكال. وأكد  ــن األش ــكل م ــأي ش ب
ــى قوات  ــوم عل ــان، أن أي هج البي
التحالف، يعتبر مبثابة هجوم على 
ــعب كردستان،  ــمركة وش البيش
ــا إلى  ــزال جنب ــا والن ــاً كن مضيف
ــا من التحالف  جنب مع أصدقائن
ــوية  الدولي ضد داعش، وعملنا س
ــي مكافحة  ف ــة  ــنوات طويل لس
اإلرهاب من أجل حتقيق االستقرار 
ــتان واملنطقة.  ــم كردس ــي إقلي ف
ــفت وزارة الدفاع األمريكية  وكش
ــوم  ــل الهج ــون“ تفاصي ”البنتاغ
الذي استهدف القاعدة األمريكية 
في أربيل عاصمة إقليم كردستان 
العراق.وصرح البنتاغون أن القاعدة 
ــتهدفت بـ  األميركية في أربيل اس
ــا أصابت مبان  ا، ٤ منه ١٤ صاروخً
ــكاي نيوز“. ــا، وفق موقع ”س فيه

ــفر عن  ــار إلى أن الهجوم أس وأش
ــي وإصابة ٥  ــد مدن ــل متعاق مقت
ــم جندي.وفي  ــني من بينه أمريكي
ــل واين  ــال الكولوني ــدة له ق تغري
ــم عملية  ــدث باس ــو املتح ماروت
”العزم الصلب“ ”تؤكد قوة املهام 
ــه مت إطالق  ــتركة العراقية أن املش
ــن عيار   ١٠٧ ملم مع  ١٤ صاروخا م
ــل املنطقة  ــا داخ ــقوط ٣ منه س
الشرقية يوم ١٥  فبراير في الساعة 
ــت العراق وقتل مقاول  ٢١٣٠ بتوقي
مدني واحد (ليس أميركيا) وأصيب 
ــني  محلي ــني  (٨  مقاول ــرون  آخ  ٩
ــه  واحد)“.ووج ــي  أمريك ــدي  وجن
العراقي، مصطفى  ــوزراء  ال رئيس 
الكاظمي، امس الثالثاء، بتشكيل 
ــع  ــتركة م ــة مش ــة حتقيقي جلن
ــى خلفية  ــتان عل ــم كردس إقلي
اإلعالم  أربيل.وقالت خلية  هجوم 
ــا، إن ”القائد  ــي، في بيان له األمن
ــلحة، يوجه  ــوات املس العام للق
بتشكل جلنة حتقيقية مشتركة 
ــي إقليم  ــات اخملتصة ف ــع اجله م
ــراق، ملعرفة اجلهة  ــتان الع كردس

التي تقف وراء حادث سقوط عدد 
ــار أربيل  ــخ على مط ــن الصواري م
ــاء أمس  ــه مس ــي ومقتربات الدول
ــة عدد  ــى إصاب ــا أدى إل ــني، مم االثن
ــدة  ــقطت ع ــن األشخاص“.وس م
ــم  صواريخ على مدينة أربيل، قس
منها في حي وزيران وآخر في شارع 
ــف  ــن التحال ــا أعل ــرا، فيم ٤٠ مت
ــير  ــي، أن التقارير األولية تش الدول
ــاول مدني وإصابة ٥  إلى مقتل مق
متعاقدين مدنيني وجندي أمريكي 

ــقوط نيران غير مباشرة على  بس
ــل. وقد  ــي أربي ــف ف ــوات التحال ق
ــة حيدر  حذر ائتالف النصر برئاس
ــس الثالثاء، من خلط  العبادي، ام
ــدات اإلرباك  ــد أجن األوراق وتصعي
ــي تعليق على  ــع العراقي، ف للواق

هجوم أربيل األخير.  وقال االئتالف 
ــتهداف اإلرهابي  ــن االس ، إنه يدي
ــده  ويع ــل،  أربي ــة  ملدين ــر  اخلطي
ــة وضرباً ألمن  ــيادة الدول خرقاً لس
ــني، ويطالب  ــدن وترويعاً للمدني امل
ــفاف لكشف  بتحقيق عاجل وش

ــب  ــذر االئتالف بحس ــاة.  وح اجلن
ــاوالت خلط األوراق  البيان، من مح
ــاك للواقع  ــد أجندات االِرب وتصعي
العراقي، ويدعو قادة البالد وأجهزة 
ــات على  ــط التداعي ــة لضب الدول
ــاس من مصالح البالد العليا.  أس
ــرت وزارة اخلارجية األمريكية،  وعب
ــوم  الهج ــن  م ــا  غضبه ــن  ع
ــتهدف مطار  الذي اس الصاروخي 

ــل الدولي، فيما تعهدت بدعم  أربي
التحقيقات ومحاسبة املسؤولني 
ــر اخلارجية أنتوني  عنها.  وقال وزي
بلينكن ،  إننا نشعرُ بالغضب إزاء 
ــوم على  ــي الي ــوم الصاروخ الهج
ــراق.   ولفت  ــتان الع إقليم كردس

ــيرُ إلى  ــى أن التقارير األولية تُش إل
تعاقدٍ  ــات أودت بحياةِ مُ أنّ الهجم
مدني وأصابت عدداً من أفرادِ قوات 
ــم أحد اجلنود  التحالف، من بينه
ــن املُتعاقدين  ــني وعدد م األمريكي
ــرب بلينكن عن  ــني.   وأع األمريكي

ــي  ــد املدن ــاءِ املُتعاق ــه ألحب تعازي
ــل في هذا الهجوم وألبناءِ  ت الذي قُ
ــعب العراقي األبرياء وذويهم  الش
ــالِ العنف  ــون من أعم الذين يعان
الوحشية هذه.    وأكد وزير اخلارجية 
ــة على تواصله مع رئيس  األمريكي
ــتان  ــم كردس ــة إقلي وزراء حكوم
ُناقشةِ  ملِ بارزاني  ــرور  ــيّد مس الس
ــدميِ دعمنا  ــة والتعهد بتق الواقع

ــود املبذولة للتحقيقِ  جلميعِ اجلُه
املسؤولني عنها.      حاسبة  ومُ فيها 
من جهته، دان السفير البريطاني 
ــتيفن هيكي، امس  ــي العراق س ف
ــي  الصاروخ ــوم  الهج ــاء،  الثالث
األخير الذي استهدف مطار أربيل 

ــتيفن  ــفير س ــي.   وقال الس الدول
ــى  تويتر ،  ــدة عل ــي في تغري هيك
ــذي وقع  ــوم ال ــدة الهج ــن بش أدي
على مدينة اربيل وقوات التحالف 

ــدم هيكي  ــة.      وق ــة املاضي الليل
التعازي ألسرة املقاول املدني الذي 
ــى ضرورة  ــه، مؤكدا عل ــي حتف لق
ــذا  ــن ه ــؤولني ع ــبة املس محاس
الهجوم.  واعرب السفير عن دعمه 

لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــرور  ــس حكومة االقليم مس ورئي
التي  ــات  التحقيق ــاء  اثن ــي  بارزان
ــأن هذا األمر.ودعت  ــتجري بش س
ــراق،  ــي الع ــدة ف ــة األمم املتح بعث
ــى ضبط النفس  ــس الثالثاء، إل ام

ــداد وأربيل لتقدمي  والتعاون بني بغ
املسؤولني عن الهجوم الصاروخي 
للعدالة.  وقالت ممثلة األمني العام 
ــخارت  ــدة جنني بالس ــألمم املتح ل
ــجب الهجوم الصاروخي  إننا نش
ــل.      وأضافت  ــى أربي ــت عل املمي

ــنيعة  ــذه األعمال الش ــل ه أن مث
املتهورة تشكل تهديدات خطيرة 
ــى أهمية   ــدة عل ــتقرار، مؤك لالس
التخاصمات  ــن  ــراق م الع حماية 
(اخلارجية). ودعت بعثة األمم املتحدة 
إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق 
بني بغداد وأربيل لتقدمي اجلناة إلى 
ــا أدان اإلحتاد االوروبي،  العدالة. كم
امس الثالثاء، الهجوم الصاروخي 

ــال  وق ــل.  أربي ــتهدف  اس ــي  الت
املتحدث الرسمي باسم مفوضية 
الشؤون اخلارجية باالحتاد األوروبي، 
ــدة له على  ــتانو، في تغري بيتر س
ــاد األوروبي  ــر، إن االحت ــة تويت منص
ــتهدف  يدين هجوم أربيل الذي اس

التحالف الدولي، معرباً عن تعازي 
االحتاد االوروبي للمتضررين.وأضاف 
ستانو، ان مثل هذه الهجمات تهدد 
والعراق  العراق  استقرار كردستان 
واملنطقة بأكملها، مشجعاً على 
التعاون بني السلطات الفيدرالية 

ــبة  ومحاس للتحقيق  واإلقليمية 
ــات عدة،  ــددت دول وجه ــاة. ون اجلن
ــذي  ــوم ال ــاء، بالهج ــس الثالث ام
ــتهدف قاعدة جوية في إقليم  اس
ــاء االثنني،  ــتان العراق، مس كردس
ــل متعاقد مدني  ــفر عن مقت وأس
ــن، باإلضافة  أجنبي وجرح ٥ آخري
إلى جندي أميركي.وقالت مبعوثة 
ــراق، جينني  ــدة إلى الع األمم املتح

- ــس هيني
ت  ر ــخا س بال
حلماية  ندعو 

ــن  م ــراق  ت الع ا ــر ح لتنا ا
اخلارجية، وإلى ضرورة ضبط النفس 
ــني بغداد وأربيل  والتعاون الوثيق ب
ــؤولني عن الهجوم  ــبة املس حملاس
على مطار أربيل.من جانبه، دعا وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكني 
ــي الهجوم  ــق ف ــراء حتقي ــى إج إل
ــل،  ــة أربي ــى مدين ــي عل الصاروخ
داً  عاصمة كردستان العراق، متعهّ
ــال  ــؤولني عنه.وق ــبة املس محاس
ــعر بالغضب  بلينكن في بيان نش
من الهجوم الصاروخي على إقليم 
ــاً لقد  ــراق، مضيف ــتان الع كردس
ــس وزراء حكومة  تواصلت مع رئي
بارزاني  ــرور  ــتان مس إقليم كردس
ــدت  ــة احلـــــادث، وأكّ ملنــــاقش
ــراء  ــل إلجــــــ ــا الكام ــه دعمن ل
حتقيق ومحاسبة املسؤولني. كما 
ــا حلقوق  العلي ــة  املفوضي ــت  أدان
ــاء، االعتداء  ــان، امس الثالث االنس
ــة اربيل. ــى محافظ ــي عل االرهاب
ــن االعتداء  ــة ندي ــت املفوضي وقال
ــل  ــة اربي ــى محافظ ــي عل االرهاب
ــغ الى وفاة  ــف بال والذي ادى وبأس
ــن املدنيني. واضاف  ــة عدد م واصاب
ــتنكر  البيان وفي الوقت الذي تس
فية املفوضية هذا العمل االرهابي 
ــة االحتادية  ــو احلكوم ــا تدع فانه
ــة  ملالحق ــم  االقلي ــة  وحكوم
ــم للعدالة وتعزيز  ــاة وتقدميه اجلن
االجراءات واخلطط االمنية حلماية 
اعربت  ــان  البي ــب  املدنيني.وبحس
ــا  تعازيه ــادق  ــن ص ــة ع املفوضي
ومواساتها ألسر الضحايا متمنني 
صابني. وأعلن  الشفاء العاجل للمُ
ــم  ــد تنظي ــي، ض ــف الدول التحال
ــاء، حصيلة  ــس الثالث ــش، ام داع
ــدة، للهجوم الصاروخي الذي  جدي
ــس. ــاء أم ــل، مس ــتهدف أربي اس
ــم  ــكري باس وقال املتحدث العس
ــة  عملي ــي  ف ــي  الدول ــف  التحال
ــن ماروتو، في  ــب، واي ــزم الصل الع
ــات جديدة عن  ــدة في معلوم تغري
ــا مت إطالق  ــل إنه تقريب هجوم أربي
ــن عيار ١٠٧ ملم مع  ١٤ صاروخا م
اصطدام ثالثة داخل منطقة شرق 
آسيا ، ١٥ فبراير في الساعة ٢١٣٠ 
ــت العراق).وأكد أن الهجوم  (بتوقي
ــفر عن مقتل مقاول مدني من  اس
ــة، وجرح  ــية األميركي غير اجلنس
ــار إلى،  ــى ٨ آخرين. وأش ــو ٩ ال نح
ــتان تقود  أن حكومة إقليم كردس
ــن  ــالن ع ــيتم االع ــق وس التحقي
ــد من املعلومات عندما تصبح  مزي

متاحة.

ــتان، امس الثالثاء تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة امس االول، الوزارة قالت ، انه بعد هجوم الليلة  ــفت وزارة الداخلية في إقليم كوردس كش

قبل املاضية الساعة ٩٣٠ مساء يوم ١٥ / ٢ / ٢٠٢١، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من األحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم 

ــايش والشرطة، حتقيقاً  ــة في املطار وثالثة آخرون في املدينة، فضالً عن إحلاق أضرار مادية بعدد من املنازل واملصالح التجارية.وأضاف البيان بعد أن بدأت قوات مكافحة اإلرهاب واآلس خمس

فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، مت العثور على سيارة من طراز (كيا) بني أربيل والكوير حتمل عدة صواريخ.
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@Ô���„aãâb�������iÎ@ÉÌâaÏ�����ñ€a@÷˝��������„a@…��������”Ïfl@—������íÿm@ÊbnçÖä◊@ÚÓ‹ÅaÖ
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@‚Ïv����������:a@=ÿmäfl@Â«@—íÿ‹€
Ô€ÎÜ€a@—€bzn€a@paÏ”@…fl@ÊÎb»n€bi

ستيفن بارزاني بلينكن الكاظمي

بالسخارت 
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Announcement 
CNOOC Iraq Limited, a company existing under the 
laws of British Virgin Islands, acting as lead 
contractor of the Technical Service Contract for 
Missan Oil Fields entered into by and between 
Missan Oil Company, TP Missan Limited and Iraqi 
Drilling Company, is pleased to make the following 
public tender announcement: 

١- Tender Details  
Tende
r title 

MINES & UXO QA/QC IN MISSAN OIL 
FIELDS 

Tende
r 

numbe
r 

CMIT-PRT-٢١٠٠١٤-١٠.٣٠ 

 
Tende

r 
Annou
nceme

nt 
Websit

e 

ITT documents and all Bulletins during 
the tender period will be published on the 
following website: 

www.cnoociraq.com/share/page/sithttps://
e/BiddingDoc/documentlibrary#filter=pat

٪٢٥٢٦٪٢٥٢٠MINES٢٥٢٠٪٢١٠٠١٤C/٪٧h
٪٢٥٢٠IN٪٢٥٢٠QAQC٪٢٥٢٠UXO٪٢٥٢٠

FIELDS&page٪٢٥٢٠OIL٪٢٥٢٠MISSAN
١= 

 User name: contractor 
Password: contractor 
The user name and password for access 
ITT are prohibited to change by 
Tenderer. 

Comp
osition 

of 
Invitat
ion to 
Tende

r 
(ITT) 
packa

ges 

Tender Announcement 
Section ١ INSTRUCTION TO 
TENDERERS 
Section ٢ PROPOSAL CONTENTS AND 
FORMS 
Section ٣ TECHNICAL 
REQUIREMENT 
Section ٤ SCHEDULE OF 
COMPENSATION 
Section ٥ PRO FORMA CONTRACT 

                 
 
 
 

 أعالن مناقصة
سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين إن شركة 

جزر فيرجين البريطانية بوصفها المقاول الرئيسي لعقد 
الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين شركة 

ميسان المحدودة و شركة الحفر   TPنفط ميسان و شركة 
تالية بطريقة العراقية، يسرها االعالن عن المناقصة ال

 االعالن العام.
 تفاصيل المناقصة -١

ض����مان و مراقب�����ة ج����ودة إزال�����ة األلغ�����ام  اسم المناقصة
والذخائر غي�ر المنفج�رة ف�ي حق�ول ميس�ان 

 النفطية
 ٢١٠٠١٤-١٠.٣٠-CMIT-PRT رقم المناقصة

 
 
 
 
 
 

اعالن 
 مناقصة
الموقع 

 االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات 
تم نشرها على رابط الموقع المتعلقة بها سي

 :االلكتروني التالي
 أدخل الرابط  الكامل للموقع االلكتروني

https://www.cnoociraq.com/shar
e/page/site/BiddingDoc/docume

٢١٠٠١٤C/٪٧ntlibrary#filter=path
٪٢٥٢٪٢٥٢٦٪٢٥٢٠MINES٪٢٥٢٠

٪٢IN٪٢٥٢٠QAQC٪٢٥٢٠UXO٠
FI٪٢٥٢٠OIL٪٢٥٢٠MISSAN٥٢٠
 ١ELDS&page= 
 contractor : ماسم المستخد 
 contractor : كلمة المرور 

تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم 
 وكلمة المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة
 تعليمات للعارضين ١القسم 
 محتوي المقترحات و اشكالها - ٢القسم 
 المتطلبات الفنية ٣القسم 
 ألسعارجدول ا ٤القسم 
 نموزج العقد ٥القسم 

ITT 
 

،  بند  ١القسم 
٩.٠ 

موع����د إغ�����الق المناقص�����ة قب�����ل الس�����اعة 
 قب��ل  (توقي��ت بغ��داد) خ��الل أو      ١٦:٠٠

٨/٣/٢٠٢١      

 
 

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق 
في موعد إغالق  البريد اإللكتروني 

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة موق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����وال

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 
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ITT 
Sectio
n ١. 

Claus 
٩.٠ 

Bid Closing Date: no later than ١٦:٠٠ 
(Baghdad Time), on or before March 
٢٠٢١ ,٠٨ 

ITT 
Sectio
n ١. 

Clause
٤.٢ 

The bid document purchase receipt must 
be received by emails to 
rafkhat@cmitfod.com;  
badreddinelarafi@cmitfod.com;  
abderrahmanezanoun@cmitfod.com;  
chafikbenlamri@cmitfod.com;  
 (“Tender Contact Emails”) on or before 
deadline. 

ITT 
Sectio
n ١. 

Clause 
٥ 

All clarification and correspondences 
from Tenderers must be sent to all 
aforementioned Tender Contact Emails 
with official letter. 

 
ITT 

Sectio
n ١. 

Clause 
١٠.٢ 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi 
Office. 
Attention: Mr. Rafkhat Rakhmetov/ Mr. 
Badreddine Larafi/ Mr. Abderrahmane 
Zanoun/ Mr. Chafik Benlamri 
Address: Room ٢٣٩, FOD Administrative 
Building. Work Base, CNOOC Camp, 
Missan Oil Fields 
Tel: +٠٨٠ ٧٨١ ٩٦٤+ /٣٦٨٧ ٨٨٠ ٧٨٢ ٩٦٤ 
٧٨٢ ٩٦٤+ /١٥٥٤ ٣٩٨ ٧٨١ ٩٦٤+ /٨٨١٤ 
٠٦٧٥ ٥٠٦ 

ITT 
Sectio
n ١. 
Clause 
١٢.١ 

Tenderer’s bid Proposal shall be 
irrevocable for a period of ٢٤٠ calendar 
days (“Bid Validity Period”).                     

 
 
 
 
 

ITT 
Sectio
n ١. 

Clause 
١٢.١ 

Fail to meet any of below key factors will 
lead to disqualification: 
١) Scope of Business must be related to 
the scope of work of the tender. 
٢) Legal Entity and Qualification of 
Bidder 
٣) Bid proposals are in properly sealed 
condition 
٤) Bid Proposal Period of Validity shall be 
as required in this TENDER DATA 

 
ITT 

،  بند  ١القسم 
٤.٢ 

: ى السادةإل المناقصة أو قبل الموعد   
rafkhat@cmitfod.com;  
badreddinelarafi@cmitfod.co
m;  
abderrahmanezanoun@cmitfo
d.com;  
chafikbenlamri@cmitfod.com; 

ITT 
،  بند  ١القسم 

٥ 

على الشركات التي تود تقديم عرض في 
إطار هذه المناقصة إرسال جميع 
المراسالت واالستفسارات بكتاب رسمي 

اوين البريد اإللكتروني الخاصة إلى كافة عن
 بالمناقصة والمذكورة أعاله.

 
 
 
 

ITT 
،  بند  ١القسم 

١٠.٢ 

يجب على جميع الشركات الراغبة في 
المشاركة في المناقصة تقديم جميع وثائق 

.المناقصة في مكتب الشركة في العراق  
السيد رفخت راخميطوف / السيد عبد  

 الرحمان زانون
لعرافي / السيد شفيق السيد بدر الدين  /

 بن العمري
المحدودة،  العنوان: شركة سينوك عراق

زركان، ميسان، مبنى االدارة، مخيم ب
 العراق

/ ٣٦٨٧ ٨٨٠ ٧٨٢ ٩٦٤هاتف: +
+٧٨١ ٩٦٤/ +٨٨١٤ ٠٨٠ ٧٨١ ٩٦٤ 

٠٦٧٥ ٥٠٦ ٧٨٢ ٩٦٤/ +١٥٥٤ ٣٩٨  
 

ITT  ١القسم 
 ١١.١،  بند 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل 
يوما ("فترة  )٢٤٠(لفترة لإللغاء 

 صالحية العطاء").
 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
،  بند  ١القسم 

١٢.١ 
 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في 
حالة عدم تقديم الوثائق حسب ما مطلوب 

                             -: بالمناقصة
مال مرتبطًا يكون نطاق األعيجب أن  -١ 

 .بالمناقصة بمجال العمل المطلوب
توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت  -٢

 .الالزمة لمقدم العطاء
يجب على العروض المقدمة أن تكون  -٣

 .مغلقة بشكل صحيح
صالحية مدة عرض العطاء تكون كما   -٤

 هو مطلوب في 
المذكور  ) ١١.١تفاصيل المناقصة  (بند

 أعاله.
 .تقديم خطاب الضمان للعطاء -٥
 ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -٦

أ: ٢حتويات والمقترحات،الملحق الم

  CNOOC Iraq LTD 
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SHEET (TDS) (aforementioned Clause 
١١.١). 
٥) Bid Bond submission 
٦) Signed & Stamped Cover Letter (as per 
Section ٢ PROPOSAL CONTENTS AND 
FORMS, Attachment ٢A: Proposal 
Format of Cover Letter) 
٧) Price proposal is separate from 
Technical & Commercial proposal. 

ITT 
Sectio
n ١. 

Clause
١٥.١ 

Bid bond: USD ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ (Two 
hundred thousand US dollars), The Bid 
Bond must be presented to Company in a 
separated and sealed envelope and duly 
marked and stamped on outer envelope. 
The original validity of the bid bond shall 
be the same as aforementioned Bid 
Validity Period in Clause ١١.١. 

٢. Tender Fee (١٠٠ USD) 
Tender Fee is required only for the bidder who decides 
to submit Tender Proposals, and the invoice shall be 
received at Contact Emails before submitting Tender 
Proposals. Failure to do so may lead to rejection. 
Payment can be cash or T/T to our financial department: 
For T/T payment, Tenderer must mention the tender 
number and title in the bank payment receipt, any 
receipt without the tender number and title will not be 
accepted. 
Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: 
Tamernawwar@cnoociraq.com 
 •Tel: +٣٢٤٥٦٦٤-٥٠-٩٧١ 
Address: Room ٧ ,٣١٠٠WB, Dubai Airport Free Zone, 
Dubai, U.A.E Iraq Office: •Contact person: Mr. Qassim 
Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 
•Tel: +٩٦٤٧٨٠٥٤٩٢٤٦٨ (Mr. Qassim Wajid Hashim), 
+٩٦٤٧٨٢٧٢٠٠٠٩٩ (Mr. Hisham Abdulkareem)  E-mail: 
Qassimwajid@cmitfod.com / 
HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC 
Buzurgan camp, Missan 
٣.This announcement is made both in English and in 
Arabic, if there is any discrepancy, the English version 
shall prevail. 

 .خطاب العطاء) موقعاً ومختوماً 
فصل عرض السعرعن العرض الفني و  -٧

 .العرض التجاري
 
 

ITT 
،  بند  ١القسم 

١٥.١ 

 ٢٠٠,٠٠٠.٠٠     : خط��اب الض��مان
 دوالر اميركي  

يج���ب تق���ديم خط���اب الض���مان ف���ي ظ���رف 
مس���تقل و علي���ه خ���تم الش���ركة وأن يك���ون 

ب أن تك��ون ص��الحية يج��.  مغل��ق ومخت��وم
خط��اب الض��مان األص��لية ه��ي نف��س فت��رة 

 ١١.١صالحية العطاء المذكورة في البند.
رسوم المناقصة   -: ( ١٠٠ USD) :شراءالرسم  -٢

مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في 
اطارهذه المناقصة، اذ يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن 

قبل تقديم العطاء. عدم القيام  طريق البريد اإللكتروني وذلك
عن طريق  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

 لى قسم المالية ،اتحويل ممكن 
بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء 

رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع المصرفي ، ولن يتم 
  قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.

/ السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)
 +٣٢٤٥٦٦٤-٥٢-٩٧١ 

 : البريد االلكتروني•
TamerNawwar@cnoociraq.com 

العنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة •
  ٣١٠٠رقم   , ٧WBبدبي ، بناء 
 السيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريم : مكتب العراق

(السيد قاسم هاشم )،  ٩٦٤٧٨٠٥٤٩٢٤٦٨+هاتف: •
البريد  (السيد هشام عبد الكريم)  ٩٦٤٧٨٢٧٢٠٠٠٩٩+

 / Qassimwajid@cmitfod.comاإللكتروني: 
HishamAbdulkareem@cmitfod.com 

م المحدودة، مبنى االدارة، مخي العنوان: شركة سينوك عراق 
 ان، ميسان، العراقكزرب

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان  -٣
هناك أي تناقض بين النسختين يجب إعتماد النسخة 

 اإلنجليزية.

NO.3594.WED.17.FEB.2021العدد (٣٥٩٤) االربعاء ١٧ / ٢ / ٢٠٢١ 

وزارة الصناعة واِّـعادن /شركة  ابن ماجد العامة
م/ صيغة اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة

ا/م/ب ن م/٢٠٢١
وموضوعها (تنفيذ االعمال اِّـدنية لجسر حديدي َّـ منطقة الحاج 

حمدي على نهر الداير (وانشاء طريق بطول ٥ , ١ كم)

ــكيالت وزارة الصناعة  واِّـعادن  ــركة ابن ماجد العامة احدى تش تدعو ش
ــرتاك َّـ اِّـناقصة  اِّـحلية  ــربة واالختصاص لالش ــركات من ذوي الخ الش
ــر  ــة ١/ م/ب ن م/٢٠٢١ موضوعها (تنفيذ االعمال اِّـدنية  لجس اِّـرقم
ــاء طريق بطول  ــة الحاج حمدي  على نهر الداير  وانش ــدي َّـ منطق حدي
ــركة الكائن َّـ  ــة مقر الش ــرتاك مراجع ــى الراغبني  باالش ــم) فعل ١,٥ ك
ــالت  االذاعة  ــعد مقابل مرس ــاحة س ــر  س محافظة البصرة - قرب مجس
ــية والتفاصيل  ــراء الوثائق القياس ــول  على ش ــابقا للحص ــون س والتلفزي
ــون  الخاصة باِّـناقصة  لقاء مبلغ  قدره(٢٥٠٠٠٠) فقط مائتان  وخمس
ــاءات َّـ صندوق العطاءات  َّـ  ــتودع العط ــف دينار غري قابل للرد  وس ال
ــوم االحد اِّـصادف  ــمي لي ــركة بموعد اقصاه نهاية الدوام الرس مقر الش
٢٨ /٢٠٢١/٦ وسوف ترفض العطاءات اِّـتاخرة وسيتم فتح العطاءات 
ــركة  بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ مقر الش
ــرة صباحا ويتحمل من ترسو عليه  ــاعة العاش بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ الس

اِّـناقصة  اجور النشر واالعالن.
وللمزيد من اِّـعلومات يرجى مراسلتنا  على الربيد االلكرتوني:ـ

E-mail:ibnmajidtrade@yahoo.com
Ibn-majidco@yahoo.com

حيدر طاهر جاسم 
اِّـدير العام 

رئيس مجلس االدارة 

وزارة الصناعة واِّـعادن / شركة ابن ماجد العامة
م/ صيغة اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة

٢/م/ب ن م/٢٠٢١

وموضوعها (تنفيذ االعمال اِّـدنية لجسر السالم – باهله  بطول ٢٤ م 
مع انشاء طريق بطول١كم غي ناحية االمام الصادق (ع)

ــكيالت وزارة الصناعة  واِّـعادن  ــركة ابن ماجد العامة احدى تش تدعو ش
ــرتاك َّـ اِّـناقصة  اِّـحلية  ــربة واالختصاص لالش ــركات من ذوي الخ الش
ــر  ــة ٢/ م/ب ن م/٢٠٢١ موضوعها (تنفيذ االعمال اِّـدنية  لجس اِّـرقم
ــول ١ كم َّـ ناحية   ــاء طريق بط ــه  بطول ٢٤ م  مع انش ــالم – باهل الس
االمام الصادق (ع) فعلى الراغبني  باالشرتاك مراجعة مقر الشركة الكائن 
ــاحة سعد مقابل مرسالت االذاعة  ــر  س َّـ محافظة البصرة - قرب مجس
ــية والتفاصيل  ــراء الوثائق القياس ــول  على ش ــابقا للحص ــون س والتلفزي
الخاصة باِّـناقصة  لقاء مبلغ  قدره (٢٥٠٠٠٠) فقط مائتان  وخمسون 
ــدوق العطاءات َّـ  ــتودع العطاءات  َّـ صن ــف دينار غري قابل للرد وس ال
ــوم االحد اِّـصادف  ــمي لي ــركة بموعد اقصاه نهاية الدوام الرس مقر الش
٢٨ /٢٠٢١/٢ وسوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور َّـ مقر الشركة 
ــرة صباحا ويتحمل من ترسو عليه  ــاعة العاش بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ الس

اِّـناقصة  اجور النشر واالعالن.
وللمزيد من اِّـعلومات يرجى مراسلتنا  على الربيد االلكرتوني:ـ

E-mail:ibnmajidtrade@yahoo.com
Ibn-majidco@yahoo.com

حيدر طاهر جاسم 
اِّـدير العام 

رئيس مجلس االدارة



ــع نقابة  ــي تصفح موق ــن واجبي الصحف ــدت كجزء م اعت
ــة الى مايرد  ــبوك) اضاف ــن العراقيني على (الفيس املتقاعدي
ــائل نصية في موقع (جريدة البينة اجلديدة) الرسمي  من رس
يبعثها متقاعدون (مدنيون وعسكريون) فتترشح لي حصيلة 
ــي في الواقع خليط متداخل مابني  من معلومات وحقائق ه
ــروعة وامنيات واحالم وردية وصرخات استغاثه  مطالب مش
ــان رفع املستوى املعيشي لهذه الشريحة التي  تتمحور بش
ــرعت  ــبب قوانني التقاعد التي ش ــت مرارا وتكرارا بس لم ظُ
ــون التقاعد رقم(٢٧)  ــام (٢٠٠٣) ومنها قان ــدا مابعد ع وحتدي
ــنة (٢٠١٤) وقانون التعديل  لسنة (٢٠٠٦) وقانون رقم(٩) لس
االول  رقم(٢٦) لسنة(٢٠١٩) لقانون التقاعد املوحد.. مشكلة 
هذه القوانني انها تأتي دائما غير مطبوخة او يجري سلقها 

سلقا من خالل قراءتها بطريقه(شلّه واعبر)!!
في كل مرة يتطلع املتقاعدون الى قانون تقاعد موحد(شريف 
ــا تخيب وتأتي  ــم كانت دائم ــة) ولكن حظوظه ــن حمول واب
ــفنهم احململة باالماني واالمر االخر  ــتهي س الرياح مبا التش
ــة بالتقاعد تتعرض   ــوص القوانني اخلاص ــر هو ان نص االخط
لتفسيرات (العكرف لوي) او تقرا بطريقه(آآآه ديكي نحباني 
ــا للتنفيذ من قبل من يعنيه االمر  للو) لهذا ال تأخذ طريقه
ــاده.. ويذهبون ضحية  ــة كالع ــون املتقاعد هو الضحي فيك
ظلم ناجم عن نزعة ثأرية ضد املتقاعدين الصبورين وهذا ما 
ــد حقيقة واضحة من خالل عرقلة تنفيذ املادة(١٤) من  جتس
ــنة (٢٠١٩) لقانون التقاعد  قانون التعديل االول رقم(٢٦) لس
ــة العربية  ــنة (٢٠١٤) وهذا نصها باللغ ــم(٩) لس املوحد رق
ــمارية املندثرة (يعاد احتساب  الفصيحة وليس باللغة املس
الرواتب للمحالني على التقاعد قبل هذا التعديل او خلفهم 
ــون بتاريخ نفاذه  ــمولني باحكام القان ــوة باقرانهم املش اس
ــابقة) ولكن تعال  على ان اليترتب اي اثر مالي عن الفترة الس

يابويه فهم دبش!!
هذه املادة القانونية مثار جدل اليوم.. هيئة التقاعد الوطنية 
ــدون فيحلفون  ــا املتقاع ــادة ام ــت نص امل ــول انها طبق تق
ــذ مجراها في  ــم تاخ ــادة القانونية ل ــا اي امل ــاس انه بالعب
ــن املتقاعدين من جانبها  ــق.. اما جمعيات الدفاع ع التطبي
ــوزراء ورئيس  ــت كل من رئيس مجلس ال ــول انها خاطب فتق
ــة النيابية ووزير املالية  ــس النواب ورئيس اللجنة املالي مجل
ــد الوطنية وفي حال  ــكواها ضد هيئة التقاع بخصوص ش
املماطلة فسيتم اللجوء الى القضاء من خالل اقامة دعوى..  
اما انا فمقتنع متاما حد النخاع بانه السبيل النتزاع حقوق 
ــترداد حقوق  ــوح القضاء الس املتقاعدين اال باللجوء الى س

مغتصبه وردع من يقرأ املواد القانونية باملقلوب!!
ــون والقضاء فهو  ــن اال القان ــام املتقاعدي ــبيل ام  نعم الس
ــنتوجه الى نقابة  ــل اما من جانبنا كجريدة فاننا س الفيص
ــكيل فريق  ــبق ان وعدتنا بتش ــي س ــني الت ــني العراقي احملام
ــار الجدوى من  ــة.. باختص ــن املتقاعدين طواعي ــاع  ع للدف
ــوح  ــا.. وحان التوجه لس ــمع صداه ــي اليس ــدات الت التغري

القضاء وهنا امليدان يحميدان!!

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٩٤) - االربعاء - ١٧ - شباط - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة الجديدة

ــة أن إيقاف  ــفت تقارير طبية مختص كش
عادة التدخني بشكل فوري وسريع قد يؤدي 
إلى نتائج سلبية مرتبطة باملدخن نفسه. 
ــي اي فاكتي»  ــت صحيفة «أرغومينت ونقل
ــه  ــذي أعدت ــي ال ــر الطب ــية التقري الروس
ــية إيلينا غوبكينا، بشأن  الدكتورة الروس
ــى املدخن،  ــني وأثره عل ــف عن التدخ التوق
ــكل  ــالع عن التدخني بش ــيرة أن «اإلق مش
ــر وسريع وليس على مراحل قد يؤدي  مباش
إلى الشعور الزائد باجلوع».وبحسب اخلبيرة 

الروسية، فإن التبغ يقلل من اجلوع ويبطئ 
ــاء، مؤكدة أن  ــاص الطعام في األمع امتص
ــبب زيادة في الوزن،  «هذا األمر ميكن أن يس
ــببًا للبقاء مدمنا».واعتبرت  لكنه ليس س
ــن  ــخاص الذي ــا أن األش ــة غوبكين الطبيب
ــة  ــن التدخني بحاجة إلى ممارس ــوا ع أقلع
ــتمر، باإلضافة إلى  ــكل مس ــة بش الرياض
مراقبة احلمية الغذائية اليومية للتحكم 
بالوزن وعدم اإلفراط بالطعام. وفي السياق 
ــن  ــددا م ــي ع ــب روس ــدم طبي ــه، ق نفس
ــادة عمل الرئتني  ــادات إلع النصائح واإلرش

بطريقة جيدة بعد التوقف عن التدخني.

متابعة / البينة الجديدة
ــتاني حالة من  أثار طبيب باكس
الغضب واالستنكار بعد أن أقدم 
على بيع طفل حديث الوالدة ألن 
ــع نفقات  ــزا عن دف ــه عج والدي
املستشفى. ذكر موقع «أري نيوز» 
ــتانية  أن مدينة توالمبا الباكس
ــني أحضر  ــة ح ــهدت الواقع ش
ــي مرحلة  ــه وهي ف ــل زوجت رج
ــفيات  ــاض إلى أحد املستش اخمل
ــاب طفلهما، وبعد  ــة إلجن اخلاص
ــالمة  ــت األم طفلها بس أن أجنب
ــف مرتفعة  ــأن التكالي تفاجأ ب
وأنهما عاجزان  ــبة لهما  بالنس
ــرض الطبيب على  عن دفعها.ع
ــع مولودهما اجلديد  ــن بي الوالدي

ــفى  املستش ــورة  فات ــديد  لتس
ولكن الوالدين رفضا األمر بحزم 
ــدة، ولكنهما لم يستطيعا  وش
أخذ طفلهما إلى منزلهما. وفور 
ــفى،  ــان املستش ــادرة الزوج مغ
ــع الطفل إلى  ــام الطبيب ببي ق
ــل، رغما عن  ــى فيص ــل يدع رج
ــارعا  ــن س اللذي واألب  األم  إرادة 
ــأن  ــكوى بهذا الش إلى تقدمي ش
ــتجابت  ــرطة، التي اس إلى الش
ــفى  ــت املستش ــا، وداهم بدوره
ــب، فيما  ــك الطبي ــل ذل لتعتق
ــارت تقارير إلى أن إدارة املركز  أش
ــا  ضغوط ــت  مارس ــي  الصح
ــحب  ــى الوالدين لس ــرة عل كبي

الشكوى.

متابعة / البينة الجديدة
ذكرت صحيفة «زمان» التركية 
أن السلطات اإلماراتية أغلقت 
ــيف بوراك أوزدمير  مطعم الش
في إمارة دبي. وقالت الصحيفة 
ــي اإلعالمي أعلن  ــب دب إن مكت
املعروف  ــم  املطع ــرع  ف ــالق  إغ
ــبب  ــم «CZN Burak»، بس باس
ــة  ــر االحترازي ــه التدابي انتهاك
ــا التي  ــة فيروس كورون ملواجه
ــارت  وأش ــارة.  اإلم ــا  تطبقه

بالعربية  ــة  الناطق الصحيفة 
إلى أن الشيف التركي الشهير 
لم يعلق على نبأ إغالق املطعم، 
ــم  مطع ــق  وحق اآلن.  ــى  حت
ــا كبيرا  ــوراك جناح ب ــيف  الش
ــى الرغم من  ــارة دبي، عل في إم
ــوى  أنه لم مير على افتتاحه س
ــرة. وكان برج خليفة  فترة قصي
ــاح املطعم عبر  قد رحب بافتت
رسالة مضيئة، األمر الذي مثل 

أفضل دعاية للمطعم.   

عقيل غازي مطر

ــة الباردة  ــار تتحرك مع اجلبه االمط
ــمال غرب العراق باجتاه جنوب  من ش
ــرق العراق وتكون امطارا خفيفة  ش
ــطة عدا مناطق العمارة  الى متوس
ــوب الناصرية  ــمال البصرة - جن - ش
ــرق  وش ــل  اربي ــمال  ش  - ــوك  ده  -
ــكل  ــن املتوقع تش ــليمانية وم الس
ــرق العمارة عند احلدود  ــيول ش الس
ــاح اجلنوبية  ــط الري االيرانية . تنش
بشكل كبير مثيرة الغبار خصوصا 
يوم االربعاء ومن املتوقع نشاط كبير 

للرياح الغربية غرب العراق االمر الذي 
ــكل عاصفة غبارية  ــبب تش قد يس
ــح  ــكل واض ــات بش ــض درج تنخف

ــاء االربعاء وتبلغ ذروة  ابتداء من مس
االنخفاض منتصف االسبوع القادم  
حيث تسجل بغداد ١٦ درجة مئوية 
ــف النهار و ٣ مئوية بعد  بعد منتص
ــرة جنوبا  ــا البص ــف الليل ام منص
ــد منتصف  ــة بع ــجل ٢٠ درج فتس
النهار و ٧ بعد منتصف الليل املوصل 
شماال تسجل ١٥ درجة نهارا و صفر 
ــف الليل.وحتذيرات  درجة بعد منتص
ــديدة فقد  ــاح الش ــرعة الري ــن س م
ــاح الية اكثر من ٦٠  تصل هبات الري
كم\ساعة حتذير من انخفاض مدى 

الرؤية اثناء العواصف الغبارية.
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متابعة / البينة الجديدة
ــآب»  ــهير «واتس ــل الفوري الش يعمل تطبيق التراس
ــتخدميه.  ــدة لطرحها ملس ــزة جدي ــر مي ــى تطوي عل
ــإن تطبيق  ــر موقع WABetaInfo، ف ــب ما نش فبحس
ــال  ــى تطوير ميزة تتعلق في إرس ــل يعمل عل التراس
ــع املصورة «الفيديو».وأضاف املوقع الى أن امليزة  املقاط
ــيتم  اجلديدة تتميز بأنه عند حترير مقاطع الفيديو، س
عرض رمز، عند النقر من املستخدم سيرسل الفيديو 

مع كتم الصوت. مضيفا بأن امليزة متوفرة في اإلصدار 
ــي ٢٫٢١٫٣٫١٣، وهو قيد االختبار. وأضاف املوقع  التجريب
ــة أخرى من  ــيضيف مجموع ــث اجلديد س أن التحدي
ــلة، باإلضافة  ــات املتحركة إلى برنامج املراس امللصق
ــة  ــتخدم في الدردش ــر املس ــني وظيفة ذك ــى حتس إل
ــآب»، في وقت  ــركة «واتس ــة. هذا وأعلنت ش اجلماعي
سابق، عن سياسة جديدة من شأنها أن تتم مشاركة 

البيانات مع الشركة األم «فيسبوك».
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متابعة / البينة الجديدة
ــا اجلديد في عيد احلب  ــرح أولى أغنيات ألبومه ــة اللبنانية يارا ط ــارت الفنان اخت
ــط الغناء العراقي  ــماء عربية على خ ــي ظل رواج دخول أس ــون العراقي ف بالل
ــركات اإلنتاج على إنتاج أغنيات عراقية. فاألغنيات العراقية  ــع ش وتوس
ــيما قنوات  حتقق أرقاماً عالية في مواقع التواصل االجتماعي، ال س
ــع كل إصدار جديد  ــل صدارة الترند العربي م «يوتيوب» وحتت
ــة. وطرحت يارا  ــي بالعراقي ــي أو عربي يغن لفنان عراق
ــى طريقة الفيديو كليب في عيد احلب  األغنية عل
ــميم وتوزيع  يوم أمس من كلمات آدم وأحلان ش
ــب فحمل  ــا الفيديو كلي ــم. أم ــور هاش ن
ــيل ومت تصويره في  توقيع اخملرج نويل باس
ــجيل  ــارة الفجيرة.وانتهت يارا من تس إم
ــغ عددها ثمانية  ــا التي يبل أغنيات ألبومه
وبإشراف امللحن طارق أبو جودة. كما احتفلت 
ــا بعرف»  ــا «م ــاهدات أغنيته ــدد مش ــول ع بوص
ــا في «يوتيوب»  ــاهدة عبر قناته إلى ٢٠٠ مليون مش
ــذا الرقم في  ــة حتقق ه ــة لبناني ــا أول فنان ــت أنه وأعلن

مكتبة الفيديو األشهر عاملياً.
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