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ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــتقبل رئي اس
مصطفى الكاظمي ، رئيس وأعضاء 
ــي املفوضية  ــني ف ــس املفوض مجل
ــات. لالنتخاب ــتقلة  املس ــا  العلي

ــس الوزراء ، ان  وذكر بيان ملكتب رئي
ــتهل  ــتمع في مس ــي اس الكاظم
اللقاء إلى شرح مفصل عن خطط 
ــراء  ــتعداداتها إلج ــة واس املفوضي
االنتخابات النيابية املقبلة مبوعدها 
ــر من شهر تشرين  املقرر في العاش
ــي، عزم  ــد الكاظم األول املقبل.وأك
احلكومة على تلبية كل احتياجات 

املفوضية مبا يضمن نزاهة العملية 
ويحقق  ــفافيتها،  وش ــة  االنتخابي
ــعة فيها.في وقت  املشاركة الواس
ــس املفوضني في  ــن رئيس مجل أعل
مفوضية االنتخابات جليل عدنان، 
ــاكاة جتريبية  امس االثنني، بدء مح
مبشاركة أكثر من ٨ آالف ناخب. وقال 
ــة اجرت امس  ــان ، إن املفوضي عدن
ــاركة أكثر من  محاكاة جتريبية مبش
٨ آالف ناخب من موظفي املفوضية 
ــاً أن  ــات، مبين ــوم احملافظ ــي عم ف
ــاعة العاشرة  احملاكاة بدأت في الس
ـــ١٢ ظهراً. ــاعة ال وانتهت في الس

ــاكاة هو  ــدف من احمل ــاف أن اله وأض

جتاوز السلبيات في عملية االقتراع، 
الفتاً إلى أننا اختبرنا األجهزة وعدة 
االنتخابات في عملية اقتراع أخرى.

رئيس  ــتقبل  آخراس ــد  وعلى صعي
ــح ، رئيس  ــم صال ــة بره اجلمهوري
الوزراء األسبق حيدر العبادي. وذكر 
ــة اجلمهورية ، انه جرى،  بيان لرئاس
ــتجدات  ــاء، بحث مس اللق ــالل  خ
ــة  واألمني ــية  السياس ــاع  األوض
ــالد، ومت التأكيد  ــي الب ــة ف واخلدمي
على ضرورة حفظ استقرار وسالمة 
البالد وحماية أمن املواطنني، ورفض 
األفعال والتجاوزات التي تعمل على 
زعزعة االستقرار، إلى جانب أهمية 

مواصلة اجلهد األمني في مكافحة 
ــال  ــع األعم ــه، ومن ــاب وفلول اإلره
التخريبية التي تتعرض لها خطوط 
إمدادات الطاقة.واضاف، ان اجلانبني 
ــاء اللقاء ملف االنتخابات  بحثا اثن
ــرين األول  ــي تش ــررة ف ــة املق املقبل
ــد،  ــة للبل ــا البالغ ٢٠٢١، وأهميته
ــدم ادخار  ــى ضرورة ع ــد عل والتأكي
ــا وفق  ــل إجناحه ــن أج ــد م أي جه
أقصى معايير النزاهة والعدالة في 
ــن جانب آخر  ــف مراحلها.م مختل
حذر النائب عن محافظة ديالى فرات 
التميمي، امس االثنني، من سيناريو 
خطير يتمثل بارتفاع نسبة التزوير 

ــات املقبلة،  ــي احملافظة باالنتخاب ف
ــدم اتخاذ إجراءات فورية  في حال ع
ــا  ــة وأجهزته ــن احلكوم ــة م ورادع
ــال  ــطوة امل ــاف س ــة إليق التنفيذي
ــارج اطار  ــالح خ ــي والس السياس
ــي ، إن هناك  ــال التميم ــة. وق الدول
ــرة لدينا في  ــا وهواجس كبي تخوف
ــة النعدام  ــى نتيج ــة ديال محافظ
التكافؤ بني املرشحني بسبب املال 
ــارج اطار  ــالح خ ــي والس السياس
ــرق الترهيب  ــتخدام ط الدولة واس

والترغيب.

كتب اِّـحرر السياسي
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الكاظمي يلتقي رئيس وأعضاء مفوضية االنتخابات

كتب رئيس التحرير

ل جملة  ــجّ ــد ان نس ــدء الب ــي الب ف
وننطلق منها  ــا  نعتمده مالحظات 
ــوع احليوي وفي  في تناول هذا املوض
ــوج الوطني  ــا اننا مع املنت مقدمته
ــاً ونحن ايضا  ــاً كان أم زراعي صناعي
ــريطة  ــع االكتفاء الذاتي ولكن ش م
ان يكون االنتاج الوطني الصناعي او 
ــادراً على تلبية احتياجات  الزراعي ق
ــاً على ذلك  ــوق احمللية وتأسيس الس
ــة  ــن احلكوم م ــوب  املطل ان  ــول  نق
ــوص وزارة الزراعة  ــه اخلص وعلى وج
ــني املنتج  ــات ما ب ــي التوازن ان تراع
ــى آخر اذا  ــتورد أي مبعن ــي واملس احملل
ــي غير كاف لتلبية  كان املنتوج احملل

ــان الواجب  ــوق احمللية ف حاجة الس
ــتيراد  ــو االس ــه نح ــي التوجّ يقتض
ــة حتقيق  ــذه العملي ــأن ه ألن من ش
التوازن في اسعار السلع واملنتجات 
ــه اخلصوص .. وان  الغذائية على وج
ــراء منهم  ــداً الفق ــني وحتدي املواطن
هم األكثر تضرراً من ارتفاع االسعار 
ــهد  ــد ش وق  .. ــا  بنيرانه ــواء  واالكت
ــروج تظاهرات  ــان خ ــان املاضي اليوم
ــارك  ش ــة  الزراع وزارة  ــة  بواب ــام  ام
ــون على  ــتوردون ومواطن ــا مس فيه
ــواء يطالبون احلكومة بفتح  حد س
ــوم وخاصة  ــتيراد اللح ــواب الس االب
ــبب  ــات الدجاج والبيض بس مقطع
ــعار هذه  ــاع الفاحش في اس االرتف
ــول متعاملون  املواد مؤخراً حيث يق

ــاذ الدجاج  ــون ان كيلو افخ ومواطن
ــن (١/٥٠٠) دينار الى  ــد ارتفع م الواح
ــة  ــعر طبق ــار وان س (٧٠٠٠) آالف دين
ــن (٤٠٠٠ ـ ٧٠٠٠)  ــض ارتفعت م البي
ــوج احمللي  ــم ان املنت ــع العل ــار م دين
ــوق  ــد ٥٪ من حاجة الس ال يكاد يس
ــة كافة  ــازن التجاري ــة وان اخمل احمللي
فارغة من مادة اللحوم وال مناص من 
ــتيراد ملعاجلة الشحة  فتح باب االس
ــلباً  ــت س ــي انعكس ــرة والت الظاه
ــل احملدود  ــراء وذوي الدخ ــى الفق عل
ــروعية  ــون مبش ــاءل املواطن .. ويتس
ــح  هل انهم بعد ازمة الكهرباء وش
ــن االزمات  ــا وغيرها م ــاه وكورون املي
ــبح  ــام ش ــوا ام ــل بات ــاب ه والصع
ــن الفقير  ــد املواط ــذاء ض حرب الغ

ــن احلكومة  ــوب م ــار املطل ؟ باختص
ــوق واتخاذ قرارات  ــة حالة الس دراس
ــار  ــة لتصحيح املس ــراءات فوري واج
ــي موضوع  ــتهلك وف ــة املس وحماي
آخر البد ان نقول ان مسلسل احلرائق 
ــل بنجاح حيث  ــاالت يتواص واالغتي
ــى األرض ان ثمة  ــع عل ــير الوقائ تش
شيئا ما يجري التخطيط له لتعكير 
ــام حقيقة  ــع األمني وصرنا أم الوض
ــرّة هي ان القاتل مازال مجهوالً وان  م
ــى هل  ــه» و(عل ــول « اهللا يرحم املقت
ــي اخلتام  ــچ ناعم).. وف ــة طحين الرّن
نقول لكل اصحاب القرار : ال تتركوا 
ــوا مكامن  ــى الغارب وادرك احلبل عل
اخلطر .. الشعب يريد امناً واستقراراً 

ومعيشة ليس فيها نكد.
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اصدرت مديرية املرور العامة، امس 
ــير  ــرارا يقضي مبنع س ــني، ق االثن
ــل لوحات  ــي ال حتم ــات الت املركب
ــجيل. وقال مدير املرور اللواء  تس

احلقوقي طارق الربيعي ، ان مفارز 
املرور ستحاسب جميع املركبات 
ــجيل  ــل لوحات تس ــي ال حتم الت
النافذ.واضاف  ــون  القان ــب  حس
ــيرها  ــع س ــات مين ــذه املركب ان ه

ــوارع، الفتا الى ان جميع  في الش
ــة  مطبوع ــجيل  التس ــات  لوح
ــات. وتابع ان  ــداد واحملافظ في بغ
ــة تظليل  ــدد دراس ــة بص املديري

املركبات بنسبة ٢٠ باملئة.
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ــان، امس االثنني،  ــدر أمني مبحافظة ميس أفاد مص
ــراق بهجوم  ــة كبيرة في الع ــل أمير قبيل مبقتل جن
ــدر ، أن  ــرقي احملافظة.وقال املص ــلح جنوب ش مس
مجهولني يستقلون عجلة فتحوا نيران اسلحتهم 
ــي) جنل امير  ــني خالد جبر العل ــيخ (حتس على الش
قبيلة بني كعب في العراق، قرب جسر العبوس في 
ــرقي محافظة ميسان،  ــرح جنوبي ش ناحية املش

ــح، أن القوات األمنية  ــال على الفور.واوض واردوه قتي
ــادث وقامت بنقل اجلثة إلى الطب  طوقت مكان احل
ــار  ــراءات القانونية لها.واش ــال اإلج ــي إلكم العدل
ــت الى التهدئة  ــى أن القوات األمنية دع ــدر، إل املص
ــيد  ــد من التحش ــن اجلناة، للح ــف ع ــني الكش حل
ــيرة الذي بدأ فجر  ــكري، من قبل أبناء العش العس
امس أمام ديوان أمير قبيلة بني كعب، للتحرك ضد 

إحدى العشائر املتهمة باغتيال الشيخ حتسني. 

ــراق  ــني، ان الع ــس االثن ــط  ،ام ــت وزارة التخطي أعلن
ــالل العام املاضي  ــون والدة حية خ ل أكثر من ملي ــجّ س
ــمي بإسم الوزارة عبدالزهرة  ٢٠٢٠.  وقال املتحدث الرس
الهنداوي في بيان صحفي: إن «اجلهاز املركزي لالحصاء، 
رصد خالل العام املاضي تسجيل (٢٢٤) الفا و(٢٧٩) وفاة 
ــغ (٤٠) مليونا و(١٥٠)  ــكان البال ــوع عدد الس من مجم

ــمة»، مبينا أن «عدد السكان من الذكور  الفاو (٢٠٠) نس
ــمة في حني بلغ  بلغ (٢٠) مليونا و(٣٣٦) الفا و(١٨٠) نس
عدد السكان من االناث (١٩) مليونا و(٧٨٤) الفا،بحسب 
ــزي  ــاز املرك ــا اجله ــي اعده ــكانية الت ــرات الس التقدي
لالحصاء، فيما بلغ عدد السكان الشباب لألعمار (١٥-
ــنة (٨) ماليني و(١٠٠) الف نسمة لسنة ٢٠٢٠وقد  ٢٤) س

شكلوا نسبة (٢٠٪) من مجموع السكان الكلي.
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ــس  ام ــة،  الصح وزارة  ــت  أعلن
االثنني، عن سيطرة فرق الدفاع 
املدني على حريق مبنى الوزارة، 
ــح حتقيق  ــارت إلى فت فيما اش

ــم  ــال املتحدث باس باحلادثة.وق
ــرق  ــدر، إن ف ــيف الب ــوزارة س ال
ــيطرت على  ــاع املدني س الدف
ــي مبنى  ــب ف ــق الذي نش احلري
ــم  يت ــم  ل ــه  ان ــاف  الوزارة.وأض

تسجيل إصابات، مشيراً إلى ان 
احلريق اندلع في عدد من اقسام 
ــد  واك ــوزارة.  بال االداري  ــى  املبن
ــوزارة فتحت حتقيقا  البدر ان ال

باحلادث.
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بغداد /
ــس االثنني، إنـهـا  ــة النيابية، ام ــؤون االجتماعي ــت جلنة العمل والش اعلن
ــون التقاعد  ــات األخـيـرة على قـانـ ــاء مـن وضع اللمس ــدد االنـتـهـ بـصـ
ــل عقب االجتماع مع منظمة  ـــبـوع املقب والـضـمـان االجـتـمـاعـي األس
العمل الدولية ملـطـابـقـة فــقــرات الــقــانــون مــع الـقـوانـني الدولية.
وقــال رئـيـس اللجنة رعــد الـدهـلـكـي ، إن قـانـون التقاعد والــضــمــان 
ــمول  ــهم في ش االجــتــمــاعــي هــو أحـــد أهــم القوانني التي ستس
ــبة والعمال املضمونني فــي فـقـراتـه، وقــد تـمـت  أعداد كبيرة من الكس

قــراءتــه الــقــراءة األولى والثانية.

\3^ò@Ú‡nn€a
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ــس الوزراء  ــس االثنني، رئي ــات النيابية، ام ــت جلنة اخلدم دع
ــف عن مصير االتفاقية مع  مصطفى الكاظمي الى الكش
ــة بني مصر واالردن  ــدة اتفاقية التعاون الثالثي الصني، منتق
ــوي، ، إن  ــناء املوس ــت عضو جلنة اخلدمات النيابية س . وقال
ــراق مع الصني،  ــل اتفاقية الع ــة اقدمت على جتاه احلكوم
ــتعد  دون أي مبرر، مبينة أن هذه االتفاقية بحال تنفيذها س
ــارت  ــى التحتية في العراق.واش ــد إلنقاذ البن ــاز الوحي االجن
ــة الصينية، يعد  ــل العمل باالتفاقي ــوي، إلى أن تأجي املوس
ــراق، مبينة أن االتفاقية الثالثية مع مصر واالردن  تدميرا للع
ال ترتقي إلى مستوى طموح العراقيني.ولفتت إلى أن الصني 
قوة اقتصادية متكنها من وضع خريطة طريق تساعد العراق 

في اخلروج من  أزمة بنيته التحتية املتهالكة. 

;f’]�h;ÏËd]Ë›;Ïfi°
;fl¡;Àç“’]d;ÏŸÊ“¢\
ÏËfiËë’\;ÏËÕ] hˆ\;3ëŸ بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ميسان /
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السليمانية  / البينة الجديدة

ــبت املاضي في  ــرت يوم الس  ج
ــة  ــتان / محافظ ــم كردس اقلي
ــليمانية / في فندق گراند  الس
جمعية  ــات  انتخاب ــوم  ميليني
ــه  بدورت ــمنت  الس ــي  مصنع
ــن انتخاب  ــة متخضت ع الثالث
ــس املدني  ــدس ناصر أدري املهن
ــي  مصنع ــة  جلمعي ـــاً  رئيس
السمنت في العراق ، وانتخاب 
الفرهود  ــن  السيد علي محس
ــيد  الس ــني  وب ــه.  لــــ ــاً  نائب
ــة  جمعي أن  ــة  اجلمعي ــس  رئي

ــد من  ــمنت تع ــي الس مصنع
أهم املؤسسات غير احلكومية 
ــي  لقطاع ــة  جامع ــا  كونه
ــام  الع ــمنت  الس ــة  صناع
ــا متخضت عنه بعد  واخلاص وم
ــام من  ــل من ع ــها بأق تأسيس
قرار مبنع استيراد  ــتحصال  أس
السمنت موفرة أكثر من (٦٠٠) 
ــنوياً كانت تهدر  مليون دوالر س
ــمنت رديء  ــتيراد الس ــي أس ف
ــاف ان قرار منع  ــة . وأض النوعي
ــمنت املطبق منذ  أستيراد الس
ــه األثر  ــام ٢٠١٦ كان ل ــة ع بداي
ــدوى األقتصادية للصناعة  واجل

ــة باقي  ــواة حلماي ــة ون احملليـــ
ــة التي من  ــات الوطني الصناع
ــي حاجة البلد  املمكن ان تغط
، من جانبه اوضح الشيخ على 
ــب رئيس  ــن الفرهود نائ محس
ــمنت  ــي الس ــة مصنع جمعي
ــدس ناصر  ــراق ان املهن في الع
ادريس مهدي املدني هو صاحب 
ــيس  ــاز واملبادرة في تأس األمتي
بصناعة  ــوض  والنه ــة  اجلمعي
ــن  م ــر  تعتب ــي  الت ــمنت  الس
ــتراتيجية في  ــات الس الصناع
ــع مواردها  ــر جمي لتوف ــالد  الب
األولية والتشغيلية محلياً مع 

توفر خبراتها وكوادرها البشرية 
ــن البصرة  ــداد معاملها م بأمت
الى السليمانية والبالغ عددها 
ــمنت  ــالا ألنتاج الس (٢٦) معم
ــل قطاع عام  ، منها (١٨) معم
 . ــاص  خ ــاع  قط ــل  معم  (٨) و 
ــني اخلبير  ــياق ب ــي ذات الس وف
ــف  ــدان خل ــي زي ــدس عل املهن
ــركة العامة  ــر العام للش املدي
واملنتخب  العراقية  ــمنت  للس
ــة االدارية ان هذا  ــواً للهيئ عض
ــل عنوان  ــذي يحم ــع ال التجم
ــمنت  ــي الس ــة مصنع جمعي
ــمنت  كان منقذاً لصناعة الس

وللمستهلك العراقي على حدً 
سواء حيث كانت هذه الصناعة 
ــتراتيجية مهددة  الرائدة واالس
ــوق  ــط اغراق الس باالنهيار وس
ــه  ــتورد يقابل ــمنت املس بالس
تهديد ملصير العاملني في هذه 
الصناعة وبأعداد هائلة اضافة 
ــات  ــى تهديد مباني املؤسس ال
ــارات  بانهي ــني  واملواطن
ــبب  بس ــة  كارثي ــتقبلية  مس
املستورد  ــمنت  الس استخدام 
ــتيراده من  ــاف اس ــذي مت ايق ال
ــة منذ بداية  خالل هذه اجلمعي
ــد  ــام ٢٠١٦ بعد تعهدها بس ع

ــمنت  ــن الس ــد م ــة البل حاج
وبسقف اسعار محدد . كاشفاً 
ان الطاقات التصميمية ملعامل 
ــمنت في العراق تبلغ (٤١)  الس
ــنوياً بينما تبلغ  ــون طن س ملي
ــة للبلد حوالي  احلاجة الفعلي
ــا يؤكد قدرة  ــون طن مم (٣٠) ملي
معاملنا على سد حاجة البلد 
ــت  ــا بلغ ــمنت مهم ــن الس م
ــك  ــاً أن هنال ــة خصوص احلاج
مشاريع ألنشاء معامل جديدة 
ــة الى  ــمنت أضاف ــاج الس ألنت
صيانة وأضافة خطوط ملعامل 

السمنت في القطاع العام .

@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@äfldiÎ@›flb◊@·ÿ‰ÓÓ»m@@Z@¥‡ñn»Ωa@@küb±@âb”@á@≈œb™
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البينة الجديدة / عدنان صربي
ــس الوزراء  ــات دولــة رئيــ ــذا لتوجيه تنفيــ
ــم حمود  ــر التجارة اعلن املهندس قاس ووزيــ
منصور مدير عام الشركة العامة لتجارة املواد 
ــركة بإطالق مشروع  ــرة الش الغذائية مباش
ــة  ــراق كاف ــات الع ــة حملافظ ــلة الغذائي الس
ــز الكميات  ــتالم وجتهي ــتمرار اس مؤكدا» اس
ــواد الغذائية كخطوة  ــد عليها من امل املتعاق
ــي ووجه حمود  ــم املواطن العراق ــة لدع مهم
خالل تواجده امليداني في م . م الكرخ لالشراف 
ــام في  على جتهيز الوكالء وجه مديري االقس
ــراف على عملية  ــز البيع لالش ــع ومراك املواق
ــلة الغذائية  ــردات الس ــز مف ــتالم وجتهي اس
ــاعات متاخرة من النهار  للمواطنني وحتى س
ــدم وجود اي  ــع وع ــيابية التوزي ــان انس لضم
ــكلة تعيق وصول تلك املواد وتضم ( الرز  مش
ــكر ، البقوليات  ــدي ، زيت الطعام ، الس الهن
ــن جانب اخر، اعلن  ، معجون الطماطم ) .وم
ــور  مدير عام  ــود  منص ــم حم املهندس قاس
ــواد الغذائية انه  ــركة العامة لتجارة امل الش
وبعد ان متت املباشرة بتجهيز مفردات السلة 
ــم  ــركة في قس ــة وجه مالكات الش الغذائي
ــكيل فرق رقابية تقوم  الرقابة والتدقيق بتش
بحمالت تفتيشية يومية الى محالت الوكالء 
الذين مت جتهيزهم يوميا» ملتابعة عملهم في 
ــات االبتزاز  ــز املواطنني وللحد من عملي جتهي
ــلة الغذائية اذ مت زيارة  والتالعب مبفردات الس
اول الوكالء اجملهزين في مناطق (حي العامل , 

اليوسفية , الرشيد  ) .

البينة الجديدة / كاظم العبيـــدي
خاطب محافظ ذي قار الدكتور 
ــاءه  ــي ابن ــي اخلفاج ــد غن احم
املعتصمني مبا يلي : نظراً لكثرة 
الشائعات واالستفسارات حول 
ــوع تعيينات املعتصمني ،  موض

أود توضيح التالي : 
ــوزراء ١٠٠٠  ــص مجلس ال خص
درجة أجر يومي في وزارة النفط 
ــي  ف ــني  املعتصم ــني  للخريج
ــة . عند زيارة   ــآت النفطي املنش
ــى الناصرية، مت  ــس الوزراء ال رئي
مقابلة املعتصمني من خريجي 
االدارة واالقتصاد  وبعض الكليات 
ــوا بفرص  ــن طالب ــرى الذي األخ
ــوة باملعتصمني امام  ــل أس عم
املنشآت النفطية. وافق  رئيس 
ــني معتصمي  ــوزراء على تعي ال
ــاد بأجور يومية   االدارة واالقتص
ــم ٨٥٠ .وهنا  في النفط وعدده
ــم ملعتصمي  ــنب وظل ــدث غ ح
ــد لهم  ــم تع ــن ل ــط الذي النف

ــني بالرغم من ان  فرصة بالتعي
الدرجات خصصت لهم أصال ! 
الوزراء  تدخلت واتصلت برئيس 

ووضحت له مالبسات املوضوع 
ــس باملوافقة  ــادر دولة الرئي ، وب
ــني  املعتصم ــع  جمي ــمول  لش

ــني بأجور يومية في وزارة  بالتعي
ــط ( ١٨٥٠ خريج ). مت أخبار  النف
ممثلي املعتصمني بذلك ، ماحدث 
ــف خلفه مدير  ــن تصعيد يق م
ــد ألحدى الدوائر النفطية   فاس
في احملافظة ، ومدير دائرة مقال 
ــوا  وزج ــباب  الش ــتخدموا  اس
ــرق وغلق ديوان   بهم لقطع الط
احملافظة واالعتداء على القوات 
األمنية من قبل مجاميع مرتزقة 
ــدة  ــخصيات فاس ــا ش تدفعه
ــالتي لألخوة  ــرة لدينا.رس مؤش
ــني .. تعيينكم كامل  املعتصم
ــوزراء وال تصدقوا  وبأمر رئيس ال
ــاب  وأصح ــني  املغرض كالم 
ــة ، ال تكونوا  ــدات اخلاص األجن
ــعرون  ــم من حيث ال تش أداة له
ــا  حملافظتن ــالم  والس ــن  .األم
العزيزة .. واخلزي والعار للمبتزين 
ــدين . واهللا لن أعطيكم  الفاس

بيدي أعطاء الذليل .

البينة الجديدة / فاضل جلوب علي
ــل البري / ــركة العامة للنق ــرت الش اج
ــاع املدني  ــدة الدف ــي وح ــم الفن القس
ــع مديرية  ــعبة الصيانة بالتعاون م وش
ــيخ وحضور  الدفاع املدني فرع باب الش
ــركة السيد مرتضى كرمي  مدير عام الش

العام  ــر  املدي ــاون  ــحماني ومع الش
ــن  ــدد م ــودة وع ــتار ع ــدس س املهن
ــاء  ــة الطف ــام   ممارس ــدراء االقس م
ــركة. ــق إفتراضي في مقر الش حري
ــة بقراءة  آي من  ــتهلت املمارس أس
ــة  ــوف دقيق ــم والوق ــر احلكي الذك
ــورة الفاحتة على  ــراءة س صمت لق
ــراق. والقى مدير  ــهداء الع أرواح ش
ــة رحب خاللها  ــركة  كلم عام الش
ــوف واحلضور منوها  ــادة الضي بالس
ــذا  ــاءت تنفي ــة ج ــذه املمارس إن ه

ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق ــات وزي لتوجيه
ــبلي لبيان جاهزية الدفاع  ــني الش حس
املدني في الشركة وعمل اجهزة االطفاء 
ــركة  في حال حدوث طارئ مبينا دور الش
ــن زاخو الى  ــدى خدماتها التي متتد م وم
ــم  ــاكرا في ذات الوقت القس البصرة. ش

ــة.  ــني على هذه املمارس ــي والقائم الفن
وبني املهندس عزام ابراهيم خالل كلمته 
ــار  ــور ان اختب ــني احلض ــا ب ــي القاه الت
ــاء جتري وفق جدول زمني  منظومة االطف
ــام والتاكيد  ــيد املدير الع ــراف الس باش
ــة والتاهيل  ــراء عمليات الصيان على اج
ــورة دورية.  ــذه املنظومات بص له
ــم  القس ــدى  اه ــام  اخلت ــي  وف
ــي درع التميز والنجاح الى  الفن
ــام.. الذي قام  ــيد املدير الع الس
ــن الدروع  ــدمي عدد م ــدوره بتق ب
ــعد  واملالزم س املعاون  ــيد  للس
باسم ضابط الدفاع املدني من 
ــيخ اضافة الي  مديرية باب الش
ــي واملوظف  ــم الفن مدير القس
ــز محمد باني الذي احيل  املتمي

الى التقاعد مؤخراً.

كركوك / البينة الجديدة
ــى النهوض بقطاع  ــة والوزارة عل ــر النفط حرص احلكوم ــد وزي اك
ــه وادامته  ــل على زيادت ــمال والعم ــركة نفط الش ــاج في ش االنت
ــمال يرافقه  ــركة نفط الش وتطويره، جاء ذلك خالل زيارته الى ش
ــؤون االستخراج كرمي حطاب وعدد من املسؤولني  وكيل الوزارة لش
في دوائر مركز الوزارة . وقال وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل 
ــع عقده مع املسؤولني في  شركة نفط الشمال  في اجتماع موس
ــاكل والتحديات  ــي معاجلة املش ــراع ف ــوزارة تهدف الى االس ان ال
ــادة وادامة  ــة  ، واالنطالق بخطط زي ــة واالمني ــة واالقتصادي الفني
ــي ، ومحور  ــور التطوير باجلهد الوطن ــاد على مح ــاج باالعتم االنت
ــركات العاملية .وخالل تكرمي املشاركني في اطفاء  التعاون مع الش
ابار «باي حسن «و»خباز « اشاد وزير النفط باجلهد الوطني املتمثل 
في شركة نفط الشمال واجلهات الساندة لهم، في اطفاء حرائق 
ــن اعقد واصعب احلوادث في الصناعة النفطية،  االبار التي تعد م
ــي ، مع توفير  ــت وزمن قياس ــاء االبار بوق ــم في اطف ــاً عليه مثني
ــاف نزيف الهدر نتيجة  ــن العملة الصعبة من خالل ايق املاليني م
ــاد محافظ  ــبب بها االرهاب .من جانبه اش ــتهداف التي تس االس
ــركة نفط  ــوزارة على تطوير ش ــوري بحرص ال ــوك راكان اجلب كرك
الشمال ، مضيفاً ان زيارة وزير النفط واملسؤولني الى الشركة  تاتي 
حرصاً منهم للوقوف على خطط التطوير والنهوض بهذا القطاع 
ــود التي تهدف الى تطوير   ــداً دعم ادارة احملافظة جلميع اجله ، مؤك
ــا اكد وكيل الوزارة  ــة النفطية والغازية في احملافظة.فيم الصناع
ــتخراج كرمي حطاب على ان االجتماعات قد ناقشت  لشؤون االس
سبل النهوض في الصناعة النفطية ، واالسراع في تنفيذ خطط 
ــمال ،  ــركة نفط الش ادامة وزيادة االنتاج من احلقول النفطية لش
ــتثمار االمثل للغاز املصاحب للعمليات النفطية .وشملت  واالس
جولة وزير النفط زيارة شركة غاز الشمال يرافقه محافظ كركوك 
.وعقد وزير النفط اجتماعاً مع املسؤولني في الشركة ناقش فيها 
ــاز املصاحب  ــتثمار االمثل للغ ــادة االنتاج واالس ــبل تطوير وزي س
ــود العاملني في  ــائل والكبريت ، مثمناً جه ــن الغاز اجلاف والس م
ــد محطات الطاقة  ــي العمل على زيادة االنتاج ورف ــاع الغاز ف قط
ــز وزير النفط  ــاف .واوع ــدة من الغاز اجل ــات جي ــة بكمي الكهربائي
ــتثمار االمثل للغاز وزيادة االنتاج ،  ــراع  بتنفيذ مشاريع االس االس
ــود.وكان وزير النفط قد وصل  ــاندته لهذه اجله مؤكداً  دعمه ومس
ــتخراج  ــؤون االس ــى محافظة كركوك يرافقه وكيل الوزارة لش ال

وعدد من املسؤولني في مركز الوزارة .

واسط / البينة الجديدة
ــلم وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي، امس االول  س
األحد عقود االراضي الزراعية للمتفرغني الزراعيني فرع واسط، 
ــا لتحقيق التكامل الزراعي،  في خطوة تعد األولى من نوعه
ــبة للخريجني الزراعيني، وتشغيلهم من  وإيجاد حلول مناس
ــاب فترة العمل الزراعي  ــالل عقد يفضي للتمليك واحتس خ
ــن إمكانية  ــد، فضال ع ــع والتقاع ــالوة والترفي ــراض الع ألغ
ــي، وإيجاد صناعات حتويلية للمحاصيل  تطوير العمل الزراع
ــاركني في  ــليم بحضور جميع املش الزراعية، ومت حفل التس
املعرض من املستثمرين في قطاع الدواجن كما حضر احلفل 
ــي وزارة الزراعة. وأكد اخلفاجي خالل  ــع الكادر املتقدم ف جمي
ــليم العقود للمتفرغني، على مضي  حفل االفتتاح حلفل تس
ــوزارة في رعاية املهندس الزراعي والطبيب البيطري وإيجاد  ال
ــب لهم فضال عن انصافهم من خالل تشكيل  الدعم املناس
ــلوب اإلنتاج الزراعي املتكامل،  اجلمعيات التخصصية، وأس
ــد ثمرة جلهود مت  ــليم العقود الزراعية يع ــيراَ الى ان تس مش
ــريعات وتضمينها  العمل من خاللها لتعديل القوانني والتش
ــدس الزراعي والطبيب  ــاَ والتزامات تصب بصالح املهن حقوق
ــرورهم بهذا  ــني الزراعيني عن س ــا عبر املتفرغ البيطري.فيم
ــة عملهم  ــرة، ومتكينهم من ممارس ــاز الذي حتقق ألول م اإلجن
ــيد  الزراعي ودعم االقتصاد الوطني، مقدمني درع التميز للس

الوزير تثميناَ جلهوده املتميزة في حتقيق مطاليبهم.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــوب  احلب ــارة  لتج ــة  العام ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــة  برعاي
ــس االثنني  ــت ام ــي) اقيم ــم العكيل ــم نعي ــدس (باس املهن
ــركة العامة لتجارة  ــس ادارة الش ــات مجل ٢٠٢١/٧/١٢انتخاب

احلبوب .
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اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) تهنئ (العقيد 
حسام الدين محمد املالكي) مدير شرطة جندة 
ــبه ترقيته الى رتبة اعلى. متمنني  املدائن ملناس

له دوام التوفيق والنجاح في عمله .

تهنىء اسرة حترير جريدة (البينة 
ــيم ماجد  ــد (وس ــدة) الرائ اجلدي
ــة  ــاط مديري ــد ضب ــم) اح كاظ
ــبة  جوازات مدينة الصدر ملناس
ــه اعلى متمنني  ــه الى رتب ترقيت
له التوفيق والنجاح في مهمته 
ــاه ويوفقه  ــدد اهللا خط وان يس

خلدمه ابناء شعبه .

ونحن نحتفي بالذكرٰى السنوية الثالثة والستني لثورة الرابع عشر 
من متوز ١٩٥٨ أهنئ وأبارك إلبنائي األعزاء بالترقية لرتبة أعلٰى سائال 
ــدد خطاهم ملا فيه اخلير للبلد  املولٰى العلي القدير أن يوفقهم ويس

والشعب ومن اهللا التوفيق .
١ ٠ العقيد أمير صبيح محمد العلياوي

٢ ٠  املقدم اوسن فخري يوسف العلياوي
٣ ٠ املقدم علي صباح گاطع العلياوي

٤ . املالزم األول حتسني علي كرمي العلياوي

الحاج عباس بن كريم بن عبيد العلياوي

pbÿÌ5mÎ@ÊbËmÚ‰˜Ëm@ÚÓ”6€a@Újçb‰∂@Ú˜‰Ëm



السنة السادسة عشرة / العدد (٣٦٨٣) الثالثاء  ١٣ / ٧ / ٢٠٢١

fibÓny¸aÎ@›n‘€bi@¥‡Ënfl@fib‘n«aÎ@¥ÓibÁâ¸a@Üydi@Úybü�a@NNÖaÜÃi@ø

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3683.TUE.13.JUL.2021

ــت قيادة عمليات بغداد، امس االثنني، إلقاء القبض على متهم وفق املادة ٤١ إرهاب غربي العاصمة،  اعلن
ــلحة وأعتدة  ــب واالحتيال، وضبط أس ــر بالنص ــني أحدهما بالقتل وآخ ــال متهمني اثن ــال عن اعتق فض
ــة وبناء على  ــاة السادس ــادة العمليات ، أن قوة من لواء (٢٤) في فرقة املش ــت قي ــات تفتيش.وقال بعملي
ــتخبارات عمليات بغداد،  ــم اس ــيق مع جهاز األمن الوطني وقس ــتخبارية دقيقة وبالتنس معلومات اس
ــلحة ومختلفة، وأعتدة،  ــاب وضبط بحوزته أس ــم وفق املادة ٤١ إره ــن إلقاء القبض على مته ــت م متكن
ــكالت) ضمن قاطع أبي غريب غربي بغداد.واضافت أنه وفي السياق  ــكرية، في منطقة (الس وبدالت عس
ــال متهمني اثنني  ــيطرة التاجي) من اعتق ــيطرات والطرق اخلارجية (س ــؤون الس ــه متكنت مديرية ش ذات
ــات بحث وتفتيش ضمن  ــلحة وأعتدة خالل عملي ــا بالقتل وآخر بالنصب واالحتيال، وضبط أس أحدهم
ــيرة الى متكن قوة من مكافحة االجرام من القبض  ــرطة احتادية، مش ــؤولية الفرقة الثانية ش قاطع مس

على متهم بسرقة (٢٠ مليون دينار) من دار أحد املواطنني في منطقة احلرية. 

بغداد /
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بغداد /

ــني، املواطنني  ــس االثن ــرف الرافدين، ام ــا مص دع
ــديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة  لتس
ــرائح اخرى . وقال  ــدف تعميم الفائدة على ش به
ــض  ــاك بع ــرف ، ان هن ــي للمص ــب االعالم املكت
ــا بذمتهم من  ــديد م ــني متلكئني في تس املواطن
ــهرية املرتبة على القروض  اقساط الدفعات الش
والتسهيالت املصرفية االخرى، مؤكدا ان املصرف 
ــون  ــل قان ــة وتفعي ــراءات القانوني ــيتخذ االج س
ــى الغرامات  ــوال الدولة اضافة ال ــتحصال ام اس
التاخيرية املفروضة على املتلكئني.واشار املصرف 
ــا بذمتهم يضر  ــديد م ــن تس ــاع ع ــى أن االمتن ال
ــون ويعرضهم الى  ــني ويراكم عليهم الدي املواطن
ــب النصيحة  ــة، ومن واج ــات قانونية وخيم تبع
االسراع بالتسديد حفاظا على املال العام اضافة 
ــني لإلفادة من  ــة املواطن ــح الفرصة لبقي ــى من ال
اخلدمات التي يقدمها املصرف من عوائد االقساط 
واالموال املتلكئة.وذكر املصرف انه مستمر بتقدمي 
ــني  ــا للراغب ــهيالت منه ــات والتس ــواع اخلدم ان
ــماية السكني،  ــقق مجمع بس باحلصول على ش
ــرة وقروض  ــاريع الصغي ــروض املش ــة الى ق اضاف
ــيارات اضافة الى  ــروض الس ــم وق ــاء والترمي البن
ــن اخلدمات التي  ــتثمارية وغيرها م القروض االس
ممكن االطالع عليها من خالل زيارة فروع مصرفنا 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــالع عل او االط

الرسمية اخلاصة باملصرف.

ــات  الفئ ــة،  والبيئ ــة  الصح وزارة  ــددت  ح
ــروس  ــد فاي ــح ض التلقي ــن  ــتثناة م املس
كورونا، فيما حسمت اجلدل بشأن تطعيم 
ــم  ــدث باس ــال املتح ــني إجبارياً.وق املوظف
ــن إعطاء  ــدر ، إنه ال ميك ــيف الب ــوزارة س ال
ــي الوقت  ــض الفئات ف ــا لبع ــاح كورون لق
ــاء احلوامل،  احلاضر ومن هذه الفئات، النس
ــاً، ومن لديهم  ــن الـ١٨ عام ومن هم دون س
ــه،  ــن مكونات اللقاح نفس ــية م حساس
ــى تلقي  ــار املوظفني عل ــدم إجب مؤكداً ع

اللقاح، وال يوجد أساس قانوني لذلك.
ــت املوظفني  ــدر، أن الوزارة طالب ــدد الب وش
ــكل  ــا بش ــص كورون ــة فح ــب بطاق بجل
ــح، ولم تتطرق  ــبوعي أو بطاقة التلقي أس
الى محاسبة املوظفني غير امللقحني، وأنه 
ــن قرارات اللجنة  ــد أي نص أو قرار م ال يوج
ــالمة الوطنية يشير إلى ذلك،  العليا للس
الفتاً الى قيام وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ 
حمالت محدودة الجراء التطعيم في بعض 
ــى إمكانية  ــار إل ــر واملؤسسات.وأش الدوائ
ــعة هذه التجربة التي شملت نقابة  توس
األطباء، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاحات 

في املراكز اخملصصة.وكانت اللجنة العليا 
ــل أيام، على  ــالمة أكدت قب للصحة والس
ــوزارة  ــة ب ــر املرتبط ــات غي ــوزارات واجله ال
ــى دوائرها تزويد دوائر  واحملافظات، االيعاز إل
ــة بقوائم تتضمن  الصحة املراكز الصحي
ــمولني بالتلقيح  ــوبيها املش ــداد منس أع
بأقرب وقت ممكن، إلدراجهم في خططهم 
اخلاصة بتوزيع ونشر لقاحات (كوفيد- ١٩)، 
في القطاعات واملراكز الصحية، واإلسراع 
ــة تلقيحهم في املنافذ التلقيحية  بعملي
ــرق تلقيحية  ــال ف في تلك املراكز، أو بإرس

لتلك املواقع.
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ــد البنتاغون أنه تلقى طلبا من قبل  أك
ــوات أمريكية  ــر ق حكومة هايتي لنش
ــاء  ــاعدة على إرس ــالد للمس ــي الب ف
ــها،  ــال رئيس ــب اغتي ــتقرار عق االس
أن  ــى  إل ــيرا  مش ــس،  موي ــل  جونيفي

ــذه اإلمكانية.وقال  ــنطن تدرس ه واش
املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية، 
ــث نقلته قناة  ــي حدي ــون كيربي، ف ج
فوكس نيوز، امس االول األحد، ردا على 
ــتعداد الواليات  ــدى اس ــؤال حول م س
ــي  ــى هايت ــوات إل ــال ق ــدة إرس املتح

اطلعنا على طلب احلكومة الهايتية. 
نقوم حاليا بتحليله مثلما نفعل ذلك 
ــاعدة  ــع أي طلب مس ــي التعامل م ف
ــروح قاتلة في  ــب مويس بج آخر.وأصي
ــلح على منزله وقع مساء  هجوم مس
٧ يوليو، وقال املكتب الصحفي لرئيس 

ــود جوزيف، إن عملية  ــي، كل وزراء هايت
ــد مرتزقة أجانب.  ــل نفذت على ي القت
ــة في البالد  ــالن األحكام العرفي ومت إع
ــات  ــر االنتخاب ــال وزي ــدة ١٥ يوما.وق مل
ــوم ٩ يوليو،  ــاس بيير، ي ــي، ماتي الهايت
ــن الواليات  ــالده طلبت م إن حكومة ب

ــة البنية  ــال قوات حلماي ــدة إرس املتح
التحتية الرئيسية ب هايتي في أعقاب 
ــت وزارة اخلارجية  اغتيال مويس.وأعلن
األمريكية، إرسال وفد كبير إلى هايتي 
حلل األزمة السياسية التي نشأت في 

البالد بعد اغتيال الرئيس.

ــة الكوبية، امس  ــر املئات من أنصار احلكوم تظاه
ــتجابة لدعوة  االثنني، في عدد من املدن، وذلك اس
ــذي دعا إلى دعم حكومته،  الرئيس دياز كانيل، ال
ــردي األوضاع  ــات ضد ت ــع االحتجاج ــن م بالتزام
ــارك الرئيس ميغيل دياز كانيل، في  املعيشية.وش
ــان  ــة للحكومة في مدينة س ــيرات الداعم املس

ــمال غربي  ــوس بانوس، الواقعة ش ــو دي ل أنطوني
ــتياء  ــر الرئيس الكوبي باس ــة هافانا.وأق العاصم
ــار إلى أن  ــه أش ــي، لكن ــن الوضع احلال ــاس م الن
ــات من قبل  ــطة باالحتجاج ــاركة نش هناك مش
ــخاص الذين يتلقون  ــات األمريكية واألش املنظم
ــى االحتجاجات.واندلعت أول  أمواال للتحريض عل
ــنوات يوم  ــي كوبا منذ س ــدة ف احتجاجات حاش

األحد املاضي، وشارك فيها آالف األشخاص، وفقا 
ملقاطع فيديو وثقت املظاهرات نُشرت على وسائل 
ــمل مطالب احملتجني  االجتماعي.وتش ــل  التواص
إجراء انتخابات حرة وحل املشكالت االجتماعية.
ــات  ــذرت الوالي ــات ح ــى االحتجاج ــا عل وتعليق
ــلطات في كوبا من استخدام القوة  املتحدة الس

لقمع االحتجاجات.  
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ــا  ــة مــ الــلــجــنــ ــني أن  وبـــ
بـإقـامـة  ـــتـمـرة  مـس ــت  زالـــ
ــات  الـجـهـ ــع  مـ ــاءات  الـلـقـ
ــات  والنقاب ــادات  واالحت ــة  اخملتص
ومنظمات اجملتمع املدني لترصني 
ــرق  بالط ــه  وتكييف ــون  القان

القانونية ووضع اللمسات األخيرة 
ــت عليه،  ــه للتصوي ــه ورفع علي
مبينا أن اللجنة أعدت العديد من 
ورشات العمل لتنفيذها األسبوع 
ــل  العم ــة  منظم ــع  م ــل  املقب
ــة فــقــرات  ــة ملـطـابـقـ الدولي

ــني  ــع الـقـوانـ ــون مــ الــقــانــ
ــي يتكامل من جميع  الدولية لك
وجهات النظر القانونية واملدنية 
إلـى  الدهلكي  ــــار  والدولية.وأش
ــى إقــرار  ــة عازمة عـلـ أن اللجن
الـقـانـون لـكـونـه يـمـثـل أكبر 

شريحة في اجملتمع ويفتح الباب 
ــان حـقـوقـهـم،  ــال لضم للعم
مـؤكـداً أن الـقـانـون سـيـكـون 
ــه  ــت عـلـيـ ــزا لـلـتـصـويـ جاه
ــه  ــال مـطـابـقـتـ ــد اكـتـمـ بع
ــة  الـدولـيـ ــني  الـقـوانـ ــع  مـ

ــه  وفي ــراً  كبي ــاً  قانون ــه  لكون
ــع. ــمول واس ــات مالية وش جنب
الـلـجـنـة  ــس  رئــيــ وأضــــاف 
ــون  الـقـانـ ــرار  بــإقــ ــه  أنـــ
ــل الطبقة  ـــمـول كـ ــيتم ش س
ــة فـي الـقـطـاع  غير الـعـامـلـ

ــاب  بـ ــح  ويفت ــي،  الـحـكـومـ
ــرائح  ش ــن  م ــر  للكثي ــوق  احلق
ــي القطاع  ــبة ف العمال والكس
ــيذهب القانون باجتاه  اخلاص، وس
حفظ حقوق العمال من التقاعد 
ــن اخلاصة،  ــان أصحاب امله وضم

ــة نـافـذة أخـرى تفتح  وهـو مبثاب
ــن  م ــل  وتقل ــم  أمامه ــق  الطري
ــى العمل في  ــور التزاحم عل طاب
القطاع احلكومي.وبني أن األعداد 
ــون قد تصل  ــمولة في القان املش

الى أكثر من ٣ ماليني شخص. 

ــى  ــوط على املواطنني والتي نخش والضغ
ــاد حل لها  ــا في حال عدم ايج من خالله
ــام ٢٠١٨ من  ــيناريو انتخابات ع ــرار س تك
ــم  ــى قوائ ــني عل ــه للمواطن ــر وتوجي تزوي
ــل  القنص ــد  أك ــورات  التط ــي  محددة.وف
األميركي اجلديد في إقليم كردستان روبرت 
ــتان أنهم  ــعب إقليم كردس ــو، لش باالدين
ــتان  ــدون طمأنة مجتمع إقليم كردس يري
ــتواصل التزامها بتقوية  إلى أن أميركا س
ــي اجتماع  ــتان. جاء ذلك ف ــم كردس إقلي
ــرة العالقات  ــؤول دائ ــس االول ، بني مس ام

ــفني دزيي،  ــتان، س اخلارجية إلقليم كردس
ــد في  ــي اجلدي ــام األميرك ــل الع والقنص
ــتان روبرت باالدينو، والقنصل  إقليم كردس
ــر. وعبر  ــابق روب وول ــام األميركي الس الع
ــكر حكومة  ــاع، عن ش ــي االجتم دزيي ف
ــي  األميرك ــل  للقنص ــتان  كردس ــم  إقلي
ــد  توطي ــي  ف ــهود  املش ــدوره  ل ــابق،  الس
العالقات الثنائية، وقال إن لوجود التمثيل 
الدبلوماسي األميركي في إقليم كردستان 
ــاندة كما  ــتمر املس أهميته، ونأمل أن تس
ــي دائماً، وخاصة في مجال توحيد قوات  ه

ــدي إلرهابيي داعش،  ــمركة والتص البيش
ــي  ــف الدولي.وف ــام التحال ــتمرار مه واس
الِشأن األمني أعلنت وزارة الدفاع التركية 
ــلحني اثنني من  ، األحد املاضي ، حتييد مس
ــتاني شمال العراق. حزب العمال الكردس

ــان، أن غارة جوية  ــوزارة في بي وأوضحت ال
ــتهدفت مواقع مسلحي حزب العمال  اس
ــد رصدهم في  ــني، بع ــة أفش ــي منطق ف
ــدت الوزارة  ــة مخلب البرق.وأك إطار عملي
ــة عناصر بي  ــات مكافح ــتمرار عملي اس
ــزم وتصميم.وفي  كا كا  اإلرهابية بكل ح

ــان املاضي أطلقت تركيا بالتزامن  ٢٣ نيس
ــرق ومخلب الصاعقة  عمليتي مخلب الب
ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق 
ــيان، بشمال العراق. ــنيـ  باس متينا وأفش
ــد دوكان  ــد اخر اكدت ادارة س وعلى صعي
امس االثنني، انخفاض منسوب املياه بنحو 
٨ امتار مقارنة مع العام املنصرم.وقال كوجر 
ــد دوكان، ان منسوب املياه  جمال مدير س
انخفض بسبب قلة االمطار، موضحا، ان 
املنسوب انخفض بنحو ٨ امتار مقارنة مع 
ــاف، ان معدل انخفاض  العام املاضي.واض

ــم يوميا، مشيرا الى  ــد ٢ س املياه في الس
ــد بامكانه تخزين ٧ مليار مكعب  ان الس
من املياه فيما الكمية منخفضة الى اقل 
ــا بحثت وزارة  ــذا العام.كم ــن النصف ه م
ــب املصري  ــط العراقية مع اجلان التخطي
ــط  ــة والرب ــدن الصناعي ــاء امل ــات انش آلي
ــي تنفيذا ملقررات القمة الثالثية  الكهربائ
التي عقدت في بغداد خالل االيام املاضية. 
ــمي باسم الوزارة عبد  وقال املتحدث الرس
ــتركا  ــداوي ، ان اجتماعا مش ــرة الهن الزه
ــب املصري لبحث  ــه الوزارة مع اجلان عقدت

مقررات القمة الثالثية التي عقدت مؤخرا 
ــى االتفاق على تعزيز  ــيرا ال في بغداد، مش
ــاري بني البلدين  ــاون الصناعي والتج التع
ــة بتمويل  ــدن صناعي ــاء م من خالل انش
ــار املواقع  ــن مع اختي ــترك بني البلدي مش
ــة القامتها في العراق ومصر، فضال  املالئم
ــن اقامة معارض جتارية دائمة لصناعات  ع
ــراز  ــاص واب ــاع اخل ــز القط ــن بتعزي البلدي
ــارض تخصصية  ــون املع ــى أن تك دوره عل
تتضمن فعاليات حيوية وصناعات مهمة 

وصناعات حرفية رصينة.
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بغداد /

ــر الداخلية عثمان الغاني عددا من الضباط املترقني  التقى وزي
ــعر بالفخر واإلعتزاز بترقية  وقدم التهاني لهم.وقال الوزير نش
ــوا على  ــال الذين حمل ــا األبط ــاط وزارتن ــن ضب ــة م مجموع
ــن الداخلي وأمن  ــة الوطن واملواطن وتوفير االم عاتقهم حماي
ــوم وزارة الداخلية  ــرنا أن حتتفل الي احلدود.واضاف الغامني، يس
بكوكبة من شجعانها ممن طرزت أكتافهم برتب جديدة واكد 
ــنمنا ملهام الوزارة الحظنا الكثير  وزير الداخلية، في بداية تس
ــود معايير للترقية، ومبتابعة وجهود وعمل  من الغنب وعدم وج
متواصل استطعنا ان ننصف من ميكن انصافه واشار الغامني 
بعض الضباط أصابهم اليأس واإلحباط في اجلداول السابقة 
ــع، نحن فخورون كل  ــرات طويلة ولم يترقوا. وتاب حيث مرة فت
ــر بترقية قرابة الـ١١ الف من الرتب الصغيرة صعودا الى  الفخ
ــتطعنا  ــني الغامني، مبتابعة وعمل دؤوب اس ــب الكبيرة.وب الرت
ــد العام  ــيد القائ ــن قبل الس ــدم الذي منح م ــاب الق احتس
للقوات املسلحة والذي منح من قبل فخامة رئيس اجلمهورية 
والذي كان استحقاقا لنيل الشهادة ومتكنا من منح اكبر عدد 
ــرور عندما  ــعر بالفخر والس ــخصيا أش ممكن، مضيفا، أنا ش
ــتحقاقاتهم.وقال أهنئكم من اعماق  أرى ضباطنا ياخذون اس
القلب خصوصا وان ترقياتكم تتزامن مع أفراح شعبنا العزيز 
بتحرير املوصل بعد قتال مستمر دام اكثر من ٢٦٠ يوما. واعرب 
ــان ال يستطيع ان يصف  وزير الداخلية، الكلمات تعجز واللس
ــواء أكانوا  ــن اخوتنا الضباط س ــاعر نحو املترقني م كل املش
ــوارع واالزقة او  ــني في جبهات القتال أو من هم في الش مرابط
من في احلدود.وختم نوصي الضباط املترقني بالتعامل احلسن 

مع املواطنني وزمالئهم من الضباط واملنتسبني.

ــة  ــل الطاق ــط نق ــرض خ ــن تع ــاء ، ع ــت وزارة الكهرب أعلن
ــداد رقم (٢))  ــرق بغ ــة للضغط الفائق ( امني - ش الكهربائي
إلى عمل إرهابي. وقالت الوزارة ، إنه تعرض خط نقل الطاقة 
ــرق بغداد  ــة للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف( امني - ش الكهربائي
ــل الطاقة الكهربائية  ــركة العامة لنق رقم (٢)) التابع للش
ــي بتفجير  ــل ارهابي تخريب ــى عم ــطى ال للمنطقة الوس
عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج املرقم(٣٦) وانحناء البرج.
ــية والفنية في الشركة  وأضاف البيان، أن مالكات الهندس
ــادث بالتعاون مع  ــكان احل ــرعت الى م ــورة ش ــة املذك العام
القوات االمنية واجلهد الهندسي للعمل على اعادة تشييد 
ــرع  ــليك اخلط واعادته للخدمة بأس ــراج املتضررة وتس االب
ــة الكهربائية. ــز املواطنني بالطاق ــتمرار بتجهي وقت لالس
ــتهداف برج  ــابق ، باس ــدر أمني، قد ، في وقت س وكان مص
لنقل الطاقة الكهربائية بعبوة ناسفة في النهروان جنوب 

شرقي بغداد، ما اسفر عن تضرر البرج وانهيار جزئي.
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أهدى ليونيل ميسي، فوز منتخب 
ــي كوبا  ــي بنهائ ــالده األرجنتين ب
ــه  وأصدقائ ــه  لعائلت ــكا،  أمري
والراحل  ــه  ومواطني ــجعيه  ومش
دييجو مارادونا. وكتب ميسي عبر 
ــتجرام «لقد  ــى إنس ــابه عل حس
ــة؛ ونعلم أنه ال  كانت بطولة رائع
ــني العديد من  ــا حتس زال بإمكانن

األمور».
أن  ــي  ه ــة  احلقيق ــن  «لك ــع  وتاب
ــا لديهم،  ــوا كل م ــباب قدم الش
ــر فخرًا  ــون أكث ــي أن أك وال ميكنن
ــذه اجملموعة  ــدا له ــن كوني قائ م
ــي الكأس  ــة». وتعد هذه ه الرائع
ــي مع  ــى التي يحققها ميس األول
ـــ ١٥ التي  ــب األول، واملرة ال املنتخ
ــب األرجنتيني  ــا املنتخ يفوز فيه
ــد ٢٨ عاما  ــة القارية، بع بالبطول

من آخر بطولة حققها.
ــدي هذا  ــي «أريد أن أه ــال ميس وق
ــا  ــي لطامل الت ــي  ــاح لعائلت النج

ا،  ــي قدمً ــوة للمض الق ــي  أعطتن
ــم  أحبه ــن  الذي ــي  وألصدقائ
ــخاص الذين  ــرًا، وجلميع األش كثي
ــة إلى ٤٥ مليون  يدعموننا، وخاص
ــيئا  أرجنتيني الذين قضوا وقتا س
ــا».  وأضاف «أهديه لكم  مع كورون
ــا لدييجو  ــا، وبالطبع أيض جميع

الذي يدعمنا أينما كان>>.
ــروس  ــى في ــارة إل ــي إش ــذر، ف وح
كورونا، من أنه «من أجل االستمرار 
في االحتفال>> يتوجب االستمرار 
ــه «ال زال  ــذر، ألن ــي التعامل بح ف
ــودة إلى  ــى الع ــاك الكثير حت هن

الوضع الطبيعي».
ولهذا طلب من أنصاره، االستفادة 
من «هذه السعادة النتزاع القليل 
ــن أجل  ــال معا م ــن القوة للقت م

هزمية الفيروس». 
ــكرك يا رب  ــالته «أش واختتم رس
ــكرك  على كل ما منحته لي، وأش
ــا، أبطال  ــك جعلتني أرجنتيني ألن
ــو  ــع فيدي ــق مقط ــكا»، وأرف أمري

ألجمل حلظاته في البطولة.

يصل التشيكي ميروسالف سكوب 
العاصمة    ــي،  األوملب املنتخب  مدرب 
بغداد، اجلمعة املقبل، حلضور نهائي 
كأس العراق بني القوة اجلوية والزوراء،  
ــعب  ــه مبلعب الش ــي اليوم نفس ف
ــدر في احتاد الكرة  الدولي. وقال مص
ــر عمله  ــكوب سيباش الكرة إن س
ــا للمنتخب  ــمي مدرب ــكل رس بش
األوملبي، بعد أن شارف الدوري املمتاز 
ــى االنتهاء وبالتالي باتت األجواء  عل
ــوة الالعبني  ــدرب بدع ــة للم مالئم

الراغب بضمهم للفريق، حتضيرات 
لتصفيات آسيا دون ٢٣ سنة. وأشار 
إلى أن سكوب وضع منهاج حتضير 
ــيا وينتظر  ــب لتصفيات آس املنتخ
ــالن عن  ــدوري احمللي لإلع ــة ال نهاي
ــتضم  الالعبني، الفتا أن القائمة س
ــار  ــددا من احملترفني في أوروبا. يش ع
ــيلعب  ــى أن املنتخب العراقي س إل
ــنة  س  ٢٣ دون  ــيا  آس ــات  تصفي
ــى جانب  ــة إل ــة الثالث ــي اجملموع ف
ــتان  ــن وأفغانس ــات البحري منتخب

واملالديف.

ــباب  أعلن مدير إعالم وزارة الش
ــور موفق عبد  ــة الدكت والرياض
ــمية  الرس أن اجلهات  ــاب  الوه
ــوء األخضر لدخول  أعطت الض
عدد من اجلماهير حلضور نهائي 
ــني قطبي الكرة  كأس العراق ب
ــوة اجلوية والزوراء  العراقية الق
في ملعب الشعب الدولي يوم 

اجلمعة املقبل.
وقال عبد الوهاب في تصريحات 
ــباب  الش وزارة  إن  ــة  خاص
والرياضة حصلت على موافقة 
رسمية من رئيس الوزراء السيد 
لدخول  ــي  الكاظم ــى  مصطف
عدد محدد من اجلماهير حلضور 
ــراق  الع كأس  ــي  نهائ ــاراة  مب
ــي  الصح ــول  للبروتوك ــا  وفق
ويشترط توفر بطاقة التطعيم 

للجمهور الراغب باحلضور.

ــه  ــموح ل ــدد املس ــني أن الع وب

ــجع  ــول هو ١٠ آالف مش بالدخ
ــب  ملع ــعة  س ــغ  تبل ــث  حي
ــا يقارب ٣٠  ــعب الدولي م الش
ألفا، الفتا إلى أن العدد سيوزع 
ــوفة  املكش ــة  اجله ــني  ب ــا  م
ــا  فيم ــورة  املقص ــب  وجوان
ــية  ــتكون املقصورة الرئيس س
ــني القدامى  ــوف والالعب للضي

وعدد من الشخصيات.
ــاب أن آلية  ــد الوه ــح عب وأوض
بيع التذاكر ستكون إلكترونيا 
ــود احلجز توفير  ــترط ملن ي ويش
ــد فيروس  ــم ض ــة تطعي بطاق
كورونا، منوها بأن هناك منهاج 
ــكل دقيق حلفل اخلتام  أعد بش
ــون عرب  فنان ــيحيه  ــذي س ال

ومحليون.
ــار إلى أن احلكومة   منعت   يش
دخول اجلمهور إلى املالعب منذ 
ــا إلى اآلن  ــة جائحة كورون بداي
ــاراة نهائي كأس  ــتكون مب وس
ــمح  ــراق هي أول مباراة يس الع
ــر إلى  ــودة اجلماهي ــا بع خالله

املالعب.

ــرطة مضيفه الكهرباء  هزم الش
ــام اجلولة  ــة دون رد، في خت بثالثي
ــدوري العراقي املمتاز،  الـ٣٦ من ال
ــجل  ــي. وس ــب التاج ــى ملع عل
ــرطة الهدف األول عبر سعد  الش
ــة ٣٩، لينتهي  ــق، في الدقيق ناط
ــوط األول (١-٠). وفي الشوط  الش

ــرطة أفضليته،  الثاني واصل الش
ــز النتيجة بهدف  ومتكن من تعزي
ــزاء نفذها أمجد  ، من ركلة ج ثانٍ
ــي الدقيقة ٦١، وأكمل  عطوان، ف
ــي  ف ــة  الثالثي ــم  قاس ــد  محم
الدقيقة ٨٨.ورفع الشرطة رصيده 
إلى النقطة ٦٨، في املركز الثالث، 
بينما جتمد الكهرباء عند النقطة 

٤٠، في املركز الثالث عشر.

الشرطة يصعق الكهرباء بثالثية

ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا ِّـارادونا
بونوتشي ساخرا: رؤية جماهري إنجلرتا 

تغادر ويمبلي ممتعة
ويمبلدون ٢٠٢١.. إنجازات تاريخية ووداع مؤثر

إصابة ١٩ شرطيا َّـ أحداث نهائي اليورو

ــى  إل ــي  اإليطال ــب  املنتخ ــاد  ع
ــت مبكر من صباح  روما، في وق
امس  االثنني، برفقة كأس أوروبا 
ــتاد  ــل عليها في اس التي حص

ــدن، بعد فوزه بركالت  وميبلي بلن
ــاراة النهائية  ــي املب الترجيح ف

على نظيره اإلجنليزي.
ــي  ف اآلزوري  ــب  منتخ ــط  وهب
ــد  بع ــينو،  فيوميتش ــار  مط

ــل  ــا، ووص ــاعة ٦٫٣٠ صباح الس
ــاعة ٧٫٣٠ إلى  ــي الس ــي حوال ف
ــتريح  ــد الفنادق، حيث ليس أح
ــلة  ــاعات قبل سلس لبضع س
ــع  ــمية، م ــاءات الرس ــن اللق م

ــؤولني سياسيني في البالد.  مس
ــب اإليطالي،  ــر قائد املنتخ ونش
ــى مواقع  ــو كيليني، عل جورجي
ــورة  ص ــي،  االجتماع ــل  التواص
ــرير  للكأس موضوعة على الس

في غرفته بالفندق. واتبع مدافع 
ــدا أطلقه قائد  ــوس تقلي يوفنت
ــابق،  الس ــي  اإليطال ــب  املنتخ
فابيو كانافارو، بطل العالم في 
عام ٢٠٠٦؛ حيث يستريح لبضع 

ــاعات بجوار الكأس. ويلتقي  س
أعضاء املنتخب اإليطالي رئيس 
ــيرجيو ماتاريال،  ــة، س اجلمهوري

ورئيس الوزراء، ماريو دراجي، .
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــال النطالق  ــا بالتمام والكم ــني يوم ــوى خمس لم يتبق س
ــيوية النهائية املونديالية وبقي امر املدرب  التصفيات االس
وطاقمه املساعد لتولي مهمة االشراف على فريقنا الوطني 
ــتقدمت  في غياهب اجملهول، مع ان الهيئة التطبيعية اس
ــادة منتخبي االوملبي والفئات العمرية  مدربني اجنبيني لقي

باشرا العمل منذ ايام ومت تقدميهما لوسائل االعالم.
ــل ومتتع  ــة ايلول املقب ــات بداي ــن املنافس ــراب زم ــع اقت وم
منافسينا في اجملموعة االولى باالستقرار الفني على ضوء 
ــي اعداد فرقهم للتصفيات  تواصل مالكاتهم التدريبية ف
ــر اجراء  ــتعداد االمثل عب ــف من االس ــع منهاج مكث ووض
لقاءات ودية مع منتخبات عاملية مثل االرجنتني ومنتخبات 
اسيوية متقدمة، نتطلع الى اعالن اسم املدرب اجلديد بعد 

ان طويت صفحة السلوفيني كاتانيتش .
ــن مختلف  ــني اجانب م ــود مبدرب ــا منذ عق ــت كرتن ارتبط
ــتو الذي  ــم كان مدرب طوارئ مثل ايفرس ــدارس وبعضه امل
متت استعارته من املنتخب القطري في مونديال املكسيك 
ــي العام ١٩٨٦ وعاد للدوحة بعد انتهاء مهمة فريقنا من  ف
ــورا قيادة منتخبنا االول  ــا االول، وتولى ايضا الصربي ب دوره
ــام ٢٠٠٩ وغادر بعدها الى  ــي بطولة كأس القارات في الع ف

مقر عمله في قطر. 
ــياد  ــكرية واالس ــوالت اخلليج وكأس العالم العس في بط
ــاد كانت بصمة املدرب العراقي واضحة بالرغم من  واالوملبي
ــيما  ــي العالم في البالد العربية، والس ــهر مدرب تواجد اش
ــلطنة عمان  ــعودية وقطر واالمارات وس ــي الكويت والس ف
ــا العديد  ــل عمو باب ــيخ املدربني الراح ــا، وحقق ش وغيره
ــاطعة  ــماء الس ــتغناء عن امهر االس من االلقاب ومت االس
ــال دون ريفي وزاغالو  ــدم نيلها البطوالت في حينها امث لع

وكارلوس البيرتو بيريرا وبوشكاش وغيرهم .
ــتان  ـــ (فحل التوت بالبس ــد املدرب االجنبي ك ــض يع البع
ــرة حينما تغيب  ــح وباال في احايني كثي ــة) لكنه يصب هيب
ــة التدريبية، ويضع حواجز  ــر املطلوبة لتوليه املهم املعايي
ــن البلد وعدم  ــتمر ع ــع العبيه جراء غيابه املس ــة م فاصل
ــات  ــاده عن املنافس ــل البتع ــكيلة االفض ــه بالتش معرفت
ــية والبديلة،  ــه للعناصر االساس ــوء اختيارات ــة، وس احمللي
ــومة وتطوير االداء وتنمية  ــه اثرا في اخلطط املرس وال جتد ل
املهارات، وتصر ادواته على اللعب العقيم والكرات الطولية 

البعيدة وانحسار اجلمل التكتيكية وضعف اخلطوط .
ــجاع يتعامل باسلحة  املرحلة املقبلة حتتاج الى مدرب ش
ــرطا ان  ــب اجلوالت. وليس ش اكثر قدرة على التحدي وكس
ــعر  ــاب العيون امللونة والش ــات او اصح ــون من اخلواج يك
ــاص للياقة  ــاعد من اهل االختص ــقر، وله طاقم مس االش
ــتية لفرض  ــية واملهمات اللوجس البدنية والفنية والنفس
ــكيلة  ــلوب مغاير عن املرحلة املنصرمة، واختيار التش اس
ــبة التي تقاتل في امللعب وليس كأنها في نزهة، وال  املناس

تفرط بفرصة ميكن استثمارها بدقة، اليس كذلك ؟
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ــي  املاض ــد  األح ــت  اُختتم
ــة وميبلدون  ــات بطول منافس
بتتويج  ــس،  بالتن ــة  املفتوح
ــاك ديوكوفيتش  الصربي نوف
ــاب  حس ــى  عل ــب،  باللق
ــو  ماتي ــي  اإليطال ــه  منافس

بيرتيني.
وواصل الصربي كتابة التاريخ، 
بعدما جنح في معادلة الرقم 

ــي لغرمييه، اإلسباني  القياس
ــري  والسويس نادال  ــل  رافائي
الالعبني  ــر  فيدرر، كأكث روجر 
ــرى،  الكب ــوالت  بالبط ــوزا  ف
برصيد ٢٠ لقبا. ورغم خسارة 
ــه  أن إال  ــي،  للنهائ ــي  بيرتين
ــي  إيطال ــب  الع أول  ــح  أصب
ــدون  وميبل ــي  لنهائ ــل  يتأه
ــر  ــخ. كما أنه كس ــي التاري ف
النحس الذي الزم إيطاليا ملدة 
٤٥ سنة، ليصبح أول إيطالي 

ــي إحدى البطوالت  يبلغ نهائ
ــذ وصول مواطنه  الكبرى، من
أدريانو بانتا إلى نهائي فرنسا 

املفتوحة، في موسم ١٩٧٦.
وعلى صعيد السيدات، جنحت 
آشلي بارتي في الظفر بثاني 
ألقابها في البطوالت الكبرى، 
ــترالية  ــة أس ــت أول العب وبات
ــدون، منذ  ــب وميبل ــوج بلق تت
٤١ عاما، حيث كان يعود آخر 
تتويج ألستراليا في البطولة 

البريطانية،  ــرطة  الش ــت  قال
ــن صباح  ــاعة مبكرة م في س
امس االثنني، إن ١٩ من أفرادها 
ــم  تصديه ــالل  خ ــوا  أصيب
ــة حفظ  ــاء عملي ــود، أثن حلش
ــي بطولة أوروبا  األمن في نهائ
لكرة القدم ٢٠٢٠، بني إيطاليا 
ــد،  ــس  االول األح ــرا، أم وإجنلت
ــتباكات بني  ــدالع اش ان ــد  بع
ــجعني ومسؤولني بالقرب  مش

من استاد وميبلي.
ــرطة العاصمة على  وقالت ش

ــخصا  ــا ٤٩ ش ــر «اعتقلن تويت
ــبب ارتكاب  ــالل النهار، بس خ

مخالفات مختلفة».

وتابعت «عمليتنا حلفظ األمن 
ــورو ٢٠٢٠ تقترب من  لنهائي ي

نهايتها».

سخر ليوناردو بونوتشي، مدافع 
ــرا  ــارة إجنلت ــن خس ــا، م إيطالي
ــد  ــى ي ــورو ٢٠٢٠ عل ــي ي لنهائ
ــد فوز األخير بركالت  األزوري، بع

الترجيح.
ــجل هدف تعادل  ــي س بونوتش
ــي املباراة التي انتهت  إيطاليا ف
ركالت  ــى  إل ــت  وذهب  ،(١-١)
ــجل ركلة  ــا س ــح، كم الترجي
ــا في فوز  ــاهم به ترجيحية س
منتخب بالده بلقب اليورو على 

حساب إجنلترا.
ــي في تصريحات  وقال بونوتش

ــه  ــبورت»: «إن ــبكة «راي س لش
ــة، والفضل  حلم أصبح حقيق
في ذلك يعود إلى املدرب والفريق 

بأكمله».
ــي  ــا ف ــا التقين ــاف «عندم وأض
ــيء  ش ــاك  هن كان  ــردينيا،  س
ــي،  باملاض ــة  مقارن ــف  مختل
اكتسبنا الثقة واليقني واالحتاد، 
ــى  ــد عل ــة اجللي ــذا مبثاب كان ه
الكعكة الذي جعلنا أساطير».
ــر  جماهي ــام  أم ــب  اللع ــن  وع
ــب وميبلي، علق  إجنلترا في ملع
ــعور فريد  ــه ش ــي: «إن بونوتش
ونحن نستمتع به، رؤية ٥٨ ألف 

ــليم  ــخص يغادرون قبل تس ش
الكأس أمر يستحق االستمتاع، 
ــى روما،  ــة إل ــكأس قادم واآلن ال
ــا كانت تقيم في  لقد ظنوا أنه
ا لهم، لكن إيطاليا  ــفً لندن، آس

ا مرة أخرى». قدمت درسً
وزاد «قلنا خالل فترة اإلحماء، ما 
ــدث في املدرجات مجرد  كان يح
ــا ٣٤ مباراة  ضوضاء، نحن لدين
دون هزمية، كل ما احتجنا للقيام 
به هو بالضبط ما فعلناه حتى 
اآلن للوصول إلى هنا، ليس أكثر 

من ذلك وال أقل».
ــر من أجل  ــل: «هذا النص وأكم
ــة، قلنا منذ  ــر اإليطالي اجلماهي
ــا  ــد أنن ــا نعتق ــوم األول إنن الي
ــك. من حق  ــام بذل ــا القي ميكنن
ــط االحتفال في  اإليطاليني فق

جميع أنحاء العالم الليلة».
ــة أمل  ــعرنا بخيب ــل: «ش وواص
ــل إلى  ــي التأه ــل ف بعد الفش
ــم، لكن عليك دائما  كأس العال
ــعى إلى  أن تتحلى باإلميان وتس

القمة وال تستسلم أبدا».
ــرة القدم  ــة ك ــذه نهض وأمت: «ه
ــد اآلن أن  ــا متأك ــة. أن اإليطالي
ــيحتالن  واملدرب س الفريق  هذا 
ــية  الكثير من العناوين الرئيس

في املستقبل».
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مدرية تنفيذ االصالح 
رقم االضبارة ٢٠٢١/٤٢

اُّـ اِّـنفذ عليه
لقد تحقق لهذه اِّـديرية حسب كتاب مركز شرطة االصالح بالعدد 
ــك مجهول محل االقامة وليس لك  ٤١٩٤ َّـ ٢٠١٢/٦/١٦ ان
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن التبليغ عليه واستنادا للمادة 
ــب قرار محكمة  ــرر تبليغك اعالنا حس ــن قانون التنفيذ تق ٢٧ م
ــر مليون  ــدد ٥٣/ب/٢٠٢١ البالغ اثنا عش ــالح بالع بداءة االص
ــوم التالي  ــر يوما من الي ــة عش ــبعمائة الف دينار خالل خمس وس
للنشر َّـ الصحف الرسمية وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه 

اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل/ علي مران بطاح الطائي

اوصاف اِّـحرر: قرار محكمة بداءة االصالح بالعدد ٥٣/ب/٢٠٢١ 
َّـ ٢٠٢١/٦/٩ البالغ اثنا عشر مليون وسبعمائة الف دينار.

محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ
اِّـنطقة الخامسة

العدد:٣٥٠ /٢٠٢١
قرار حكم غيابي 

ــور الحقوقي عمار ماهر  ــة العميد الدكت ــة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ برئاس ــكلت محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/اِّـنطقة الخامس تش
ــدرت قرارها االتي بعد  ــر جلود واص ــن العميد الحقوقي عباس ناصر غريب والعميد الحقوقي عادل مطش ــن وعضوية كل م عبد الحس
ــم اِّـدان الغائب/الشرطي علي كاظم  ــم اِّـشتكي الحق العام . اس ــعب . القضية اِّـرقمة ٢٠٢١/٣٥٠ اس ــم الش التدقيق واِّـداولة باس
غازي عيدان الدبيسي اِّـنسوب اُّـ/مديرية شرطة نفط الجنوب. اِّـادة القانونية/ ٥من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. ١-الحكم 
ــي بالحبس الشديد ِّـدة خمس سنوات وفق احكام اِّـادة ٥ اوال من ق ع د رقم ١٤  ــرطي علي كاظم غازي عيدان الدبيس على اِّـدان الش
لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وبداللة اِّـواد ٦١/اوال و٦٩/اوال من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ وذلك لغيابه من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ ولغاية 
ــنة  ــتنادا الحكام اِّـادة ٣٨/ثانيا من ق ع د رقم ١٤ لس ــة َّـ قوى االمن الداخلي اس ــم اعاله . -٢- طرده من الخدم ــرار الحك ــدور ق ص
ــني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ  ــاب الحكم الدرجة القطعية. -٣- اعطاء اِّـوظف ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد اكتس
الحكم الصادر بحقه والزام اِّـواطنني باألخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام اِّـادة ٦٩/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.   
ــنة ٢٠٠٨. -٥- تحديد اتعاب محاماة  ــتنادا الحكام اِّـادة ٦٩/رابعا من ق أ د رقم ١٧ لس -٤- حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة اس
للمحامي اِّـنتدب حسني عبد االمري جابر البالغة ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة .قرارا غيابيا 
ــا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام اِّـادة  ــتنادا الحكام اِّـادة ٦٠/سادس صادرا باتفاق اآلراء اس

٧١/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥.
العميد الدكتور الحقوقي عمار ماهر عبد الحسن – رئيس اِّـحكمة/

العميد الحقوقي/عادل مطشر جلود –عضو / العميد الحقوقي/عباس ناصر غريب-عضو

محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ 
اِّـنطقة الخامسة

العدد:٣٧٤ /٢٠٢١
قرار حكم غيابي 

ــي عباس ناصر غريب  ــة العميد الحقوق ــة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ برئاس ــة قوى االمن الداخلي االوُّـ/اِّـنطقة الخامس ــكلت محكم تش
ــن عليوي واصدرت قرارها االتي بعد التدقيق  ــر جلود والعقيد الحقوقي حيدر عبد الحس وعضوية كل من العميد الحقوقي عادل مطش
ــم اِّـدان الغائب/اِّـفوض معتز حامد محمد  ــتكي الحق العام . اس ــم اِّـش ــعب . القضية اِّـرقمة ٢٠٢١/٣٧٤ اس ــم الش واِّـداولة باس
ــوب اُّـ/مديرية شرطة نفط الجنوب. اِّـادة القانونية/ ٥من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل. ١-الحكم على  ابراهيم العبيدي اِّـنس
ــادة ٥ اوال من ق ع د رقم ١٤  ــنوات وفق احكام اِّـ ــديد ِّـدة خمس س ــوض معتز حامد محمد ابراهيم العبيدي بالحبس الش ــدان اِّـف اِّـ
ــة اِّـواد ٦١/اوال و٦٩/اوال من ق أ  ــن تاريخ ٢٠٢١/١/٢ ولغاية صدور قرار الحكم اعاله وبدالل ــدل وذلك لغيابه م ــنة ٢٠٠٨ اِّـع لس
ــنة  ــتنادا الحكام اِّـادة ٣٨/ثانيا من ق ع د رقم ١٤ لس ــنة ٢٠٠٨  . -٢- طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس د رقم ١٧ لس
ــني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ  ــاب الحكم الدرجة القطعية. -٣- اعطاء اِّـوظف ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد اكتس
ــنة ٢٠٠٨  ــتنادا الحكام اِّـادة ٦٩/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم ١٧ لس الحكم الصادر بحقه والزام اِّـواطنني باألخبار عن محل اختفائه اس
ــنة ٢٠٠٨. -٥- تحديد اتعاب محاماة  ــتنادا الحكام اِّـادة ٦٩/رابعا من ق أ د رقم ١٧ لس . -٤- حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة اس
ــرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة .قرارا غيابيا صادرا  ــة وعش للمحامي اِّـنتدب جبار عاتي جرب البالغة ٢٥٠٠٠ خمس
باتفاق اآلراء استنادا الحكام اِّـادة ٦٠/سادسا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام اِّـادة ٧١/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢.
ــد الحقوقي حيدر عبد  ــر جلود –عضو/ العمي ــر غريب-رئيس اِّـحكمة / العميد الحقوقي/عادل مطش ــاس ناص ــد الحقوقي/عب   العمي

الحسن عليوي

دائرة التسجيل العقاري َّـ قلعة سكر  
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب اِّـقدم إُّـ هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦  لتسجيل 
ــم/ عزيز سعود عزيز  ــوق باس ــل ١١١٥ محلة الس تمام العقار تسلس
ــددا باعتباره حائزا له بصفة اِّـالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت  مج
اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتسجيل وفق إحكام  قانون التسجيل العقاري 
ــى كل من يدعي  ــنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا الطلب فعل ــم ٤٣ لس رق
بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما لديه من بينات 
ــر  ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنش اُّـ ه
ــرة  ــاعة العاش ــك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الس ــذا اإلعالن وكذل ه
ــا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه  صباح

موقعيا َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض .
مالحظ التسجيل العقاري /قلعة سكر /حسني عيسى محمد

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٤٣٨/ش/٢٠٢١

اِّـدعية/ غسق حسن عباس/   اِّـدعى عليه/ فالح دعار 
ثجيل

اُّـ/اِّـدعى عليه/فالح دعار ثجيل
ــن عباس الدعوى الشرعية اِّـرقمة  اقامت اِّـدعية غسق حس
ــد الحضانة ألطفالها  ــا بتأيي ــك  فيه ٤٣٨/ش/٢٠٢١ تطالب
ــرر تبليغك  ــل اقامتك تق ــة مح ــارة ونظرا ِّـجهولي ــن وس حس
ــة اِّـصادف  ــد اِّـرافع ــور َّـ موع ــني للحض ــني محليت بصحيفت
ــدم  ــة ع ــا وَّـ حال ــعة صباح التاس ــاعة  الس  ٢٠٢١/٨/٨
ــد اِّـحدد  ــك قانونا َّـ اِّـوع ــن ينوب عن ــال م ــورك او ارس حض

ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي/مازن عاكول خضري

محكمة االحوال الشخصية َّـ الغراف
العدد: ٢٣٥/ش/٢٠٢٠

اعالن
ــا لهذه  ــري طلب ــار نعيم مس ــة انتظ ــت اِّـدعي قدم
اِّـحكمة تطلب فيه التفريق ولعدم حضور اِّـدعى 
ــد اهللا وِّـجهولية االقامة  ــم عب ــه محمد جاس علي
ــه اعالنا بصحيفتني  ــه تقرر تبليغ اِّـدعى علي علي
ــني وَّـ حالة عدم حضوره َّـ اِّـوعد اِّـقرر  محليت
ــوف تجري  ــان اِّـحكمة س ــوم ٢٠٢١/٧/١٥  ف ي

اِّـرافعة غيابيا.
القاضي/ صباح خشني حنون

محكمة االحوال الشخصية َّـ الحي
العدد: ٣٨١/ش/٢٠٢١

اعــــــــــــــــــــــالن
اِّـدعي/علي جمال فاضل

اِّـدعى عليها/ افراح علي عباس
ــة قرارها اِّـرقم ٣٨١/ش/٢٠٢١  اصدرت هذه اِّـحكم
ــقاط  بإس ــم  الحك ــن  واِّـتضم  ٢٠٢١/٦/٣٠ ــؤرخ  واِّـ
ــل اقامتك  ــة وِّـجهولية مح ــة معصوم ــك للطفل حضانت
ــني لألعراض على الحكم  ــرر تبليغك بصحيفتني محليت ق
ــب  ــوف يكتس ــه س اِّـذكور ضمن اِّـدة القانونية وبعكس

القرار الدرجة القطعية ووفقا لالصول.
القاضي/ عبد كاظم كريم

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناء على الطلب اِّـقدم إُّـ هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ لتسجيل 
ــني  ــم / حس ــن علوان/  بأس ــل ١١٧١ محلة حس ــام العقار تسلس تم
عذيب عبد مجددا باعتباره حائزا بصفة اِّـالك للمدة القانونية ولغرض 
ــجيل وفق إحكام  قانون التسجيل  تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتس
ــنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا الطلب فعلى كل من  العقاري رقم ٤٣ لس
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما لديه من 
ــني يوما اعتبارا من اليوم التالي  ــات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالث بين
لنشر هذا اإلعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الساعة العاشرة 
ــا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه  صباح

موقعيا َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري َّـ الفجر/علي عدنان ناهي

امام انظار السيد رئيس 
هيئة التقاعد الوطنية

 القسم العسكري

امام انظار السيد وزير 
العمل والشؤون االجتامعية

ــكري (ن.ض درجة  ــرة  املتوفي العس ــد اس تناش
ــيد رئيس هيئة  ــازة  فاضل طاهر ماجد) الس ممت
ــكري لصرف  ــم العس التقاعد الوطنية / القس
ماتبقى له من مبلغ نهاية اخلدمة حيث استلم 
ــوز ٢٠١٩ وتبقى اجلزء الثاني وان  اجلزء االول في مت
عائلة التي تعيش ظروفا صعبة تناشد اصحاب 
الضمائر احلية لصرف ما تبقى له من مبلغ نهاية 
ــذا املتبقى   ــا متى يتم صرف ه ــة واعالمه اخلدم
ــل وانها تعيش  ــة ليس لها معي ــا ان العائل علم

على الراتب فقط واهللا ال يضيع اجر احملسنني .
عن العائلة

سهاد فاضل ظاهر
محافظة بابل

حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( عمار اسماعيل 
ــبق  ــه عاطل عن العمل وس ــم ) وذكر بأن ابراهي
ــب الرعاية  ــة للحصول على رات ــدم معامل وان ق
ــث االجتماعي الى  ــة ، وقد زاره الباح االجتماعي
ــوى  داره واخبره ان معاملته منجزة وما عليه س
انتظار اتصال هاتفي للمراجعة وقد مضى اكثر 
ــرده أي اتصال من اجلهة  ــنة وحلد اآلن لم ي من س
ــكن  ــؤول عن عائلة ويس ــة وافاد بأنه مس املعني
في دار مستأجرة وليس لديه اي مورد مالي يؤمن 
ــد معاليكم  ــة .. وهو يناش له ولعائلته املعيش
ــم االبوية  ــموله برعايتك ــره وش ــر في ام بالنظ
ــتطيع  مبنحه راتب الرعاية االجتماعية كي يس

مواصلة حياته في هذا الظرف الصعب.
عمار اسماعيل ابراهيم
موبايل / ٠٧٧١٠٩٤٣٥٢٢

امام انظار رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي

ــالة  وردت الى جريدتنا عبر البريد االلكتروني رس
ــي) ترجو فيها  ــذى مهدي ناج ــن املواطنة (ش م
ــالت للفصل  ــرار ايقاف املعام ــتثنائها من ق اس
ــترداد اموالها املصادرة  ــي من اجل اس السياس
ــار في ذلك  ــام ١٩٨٧ والبالغة (٣٦٠٠) دين ــذ ع من
ــوة  ــا الوظيفية اس ــا لدرجته ــخ واعادته التاري
ــد  ــض ومقع ــا مري ــان زوجه ــادت ب ــا واف باقرانه
ــتأجرة ..وتتمنى ان تنظروا  ــكن في دار مس وتس
ــملونها  ــانية وتش ــني العطف واالنس اليها بع

برعايتكم األبوية .
موبايل / ٠٧٧٠٣٢١٣٦٠٣

ما هو دور املكاتب االعالمية للوزارات واملؤسسات؟

صــــــــــدام يـــــــعــــــود مــــــــــن جـــــــديــــــــــــــــــــــــــــــد!!

مرشح لالنتخابات يشكو من ظلم حلق به .. فهل من انصاف؟

احمد البياتي
ــاوية التي  ــاع املأس ــع لألوض ــل املتتب لع
ــة  ــي وبخاص ــعب العراق ــها الش يعيش
ــة  باخليب ــعر  يش ــني  واملعدم ــراء  الفق
ــن  ــود م ــدم وج ــة لع ــار نتيج واالنكس
ــه  ــاوز محنت ــى جت ــه عل ــمعه ويعين يس
ــله من هذا  ــه وينتش ــف عنه اآلم ويخف

ــه بصيصا من األمل  ــع املزري ومينح الواق
ــعر  ــكل افضل ويش ليمارس حياته بش
ــل من ضفة البؤس واملعاناة  بانه قد انتق
ــة .. ونحن في  ــان والراح ــة األم ــى ضف ال
ــدة) كنا دائما صوتاً  جريدة ( البينة اجلدي
ــي  ــم الت ــة بحقوقه ــراء للمطالب للفق
ــدم االهتمام  ــم نتيجة لع ــت عنه حجب
بهم من قبل اجلهات املعنية التي اصمت 
ــكاواهم وهمومهم  آذانها عن سماع ش
التي ارقتهم ..ونتيجة لذلك مت استحداث 
صفحة ( هموم الناس) التي  تنشر فيها   
معاناة ومشاكل وهموم الناس على كافة 
ــا مخاطبة  ــم من خالله ــتويات ويت املس
ــن ايجاد  ــؤولة ع ــة واملس ــات املعني اجله
ــة لها واعطاء كل ذي حق  احللول الناجع

ــره  حقه .. وبطبيعة احلال فان كل ماننش
ــؤول املعني وهذا  يجب ان يصل الى املس
يتم عن طريق املكاتب االعالمية للوزارات 
ــبه الرسمية  ــات الرسمية وش واملؤسس
ــف  ــن خالل عرضه عليه .. اال اننا لالس م
الشديد جند عدم جدية واهتمام من بعض 
ــي تتقاعس في  ــة  الت ــب االعالمي املكات
ــك بان  الرد وهذا مايثير فينا الريبة والش
ــؤول  ــدة لم يتم عرضها على املس املناش
واهملت او رمبا ركنت في ادراج مكاتبهم 
ــي حيرة من  ــي اجلريدة ف ــن ف ــى نح ونبق
ــا  ــدة عندم ــب املناش ــام صاح ــا ام امرن
ــرد ووقتها  ــرا عن ال ــل بنا مستفس يتص
ــه .. وهذا  ــافية ل ــت لدينا اجابة ش ليس
حقيقة يشعرنا بان البعض ممن يعملون 

ــوا اهال لهذه  في املكاتب االعالمية ليس
ــؤولية اخلطيرة التي تتعلق مبصالح  املس
الناس وحياتهم املعيشية  ومشاكلهم 
ــاليب  اليومية جراء الروتني القاتل واالس
ــد  ــن هذا املنبر نناش ــة .. وم البيروقراطي
ــرورة املتابعة  ــب االعالمية بض كل املكات
ــره واالجابة عليه  والرصد اليومي ملا ننش
ــد ان اجحد حق ممن  ــر .. انا ال اري دون تأخي
ــرد ومنهم  ــا في ال ــون معن ــم متواصل ه
ــبيل املثال ال احلصر اعالم وزاراتي  على س
ــكل  الداخلية والنفط الذين يتابعان بش
ــرى دعوة  ــره .. مرة اخ ــا ننش تفصيلي مل
ــة نوجهها الى من يعنيهم االمر  مخلص
بالتعاون والرد من اجل املصلحة العامة.

ميثم العطواني
ــذب  ــارة أو جل ــا لإلث ــوان مقالن ــن عن ــم يك ل
ــي مديرية  ــة جتدونها ف ــار وامنا احلقيق األنظ
ــود فيها (صدام) الى  ــؤون احملاربني التي يع ش
ــث يتفاجأ الكثير  ــد !! ، حي ــم من جدي احلك
ــابق عند مراجعة  ــبي اجليش الس من منتس

املديرية منذ سنوات بغية ترويج معامالتهم 
ــروط ترويج املعاملة  التقاعدية فرض أهم ش
ــاد  ــة احت ــة (هوي ــع املعامل ــق م يرف ان  ــو  ه
ــيد الرئيس  ــني ، هوية أصدقاء الس الصدامي
ــيد  ــة من الس ــة األرض املكرم ــند قطع ، س
ــارا دون ادنى خجل  الرئيس) ويطلقونها جه
ــون الذي  ــع والقان ــهم قبل اجملتم ــن انفس م

ــل .الغريب  ــابق باملنح ــام الس ــف النظ يص
ــوع ان املراجع من عباد اهللا في اجليش  باملوض
ــا او صداميا  ــن بعثي ــم يك ــذي ل ــابق ال الس
ــل جميع االوراق الثوبتية التي تؤكد انه  يحم
ــابق ، باالضافة الى  من متطوعي اجليش الس
ــب بها مطلقا  ــة التي ال ميكن التالع احلقيق
وجود اسمه الرباعي وكافة تفاصيل خدمته 

ــقوط النظام  ــبة املركزية قبل س في احلاس
والتي تتعامل مبوجبها املديرية حاليا ، وعلى 
ــك مديرية شؤون  الرغم من ذلك كله تتمس
ــور (صدام) في  ــني بطلب عودة الدكتات احملارب
ــاد املالي  ــي ال تخلو من الفس تعامالتها الت
ــر التي تواجه  ــذي يعتبر من اخطر الظواه ال
ــلل في عملية  ــد والتي يترتب عليها ش البل

ــاالت احلياة.  ــة والتطور في كافة مج التنمي
ــة مديرية  ــدور في اروق ــذه القضية التي ت ه
ــؤون احملاربني منذ سنوات والتي يعلم بها  ش
الكثير من النواب ممثلي الشعب واملسؤولني 
في وزارة الدفاع دون اي اجراءات تتخذ ضدها 
مما ينعكس سلبا ويشجع البعث والبعثيني 

على العودة ودافع القيام بعمليات ارهابية.

ــالة  رس ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــت  تلق
ــن احد  ــي م ــا االلكترون ــر بريده عب
املرشحني رفض االفصاح عن اسمه 

قال فيها:ـ
أود أن أوضح لكم بعض النقاط التي 
رافقت موضوع ترشيحي ومعي ١٥٥ 
ــن انتخابات  ــتبعدا م ــحا مس مرش
مجلس النواب لعام ٢٠٢١ واجراءات 
ــة  واملفوضي ــة  والعدال ــاءلة  املس
ــتقلة لألنتخابات ولك احلق باي  املس
ــه مالئماً  ــة ومبا ترون ــب او اضاف ترتي

الخراج املظلومية بالصورة املؤثرة .
اوالً السياق املتبع  للمرشح املشمول 
ــو  ــة ه ــاءلة والعدال ــراءات املس باج
ــى احملكمة التمييزية  تقدمي طعن  ال
ــدر قرارها  ــا تص ــات وعندم لالنتخاب
ــح  بقبول الطعن وأعادة احلق للمرش
ــون  تك ــات  األنتخاب ــي  ف ــول  للدخ
ــول القرار وهي  املفوضية ملزمة بقب
ــل كتاب  ــك على أص ــر ذل التي تؤش
ــى كتب  ــا موجود عل ــة وكم احملكم
املرشحني واعالم املفوضية املستقلة 

بكتابها الى هيئة املساءلة والعدالة 
ــل طعنهم  ــتبعدين قد قب وان املس
ــمولني بقرار املساءلة  وهم غير مش
ــة يوم ٦متوز قبل  والعدالة وهذا لغاي
ــراء قرعة  ــد اج ــد من موع ــوم واح ي
ــحني ولكن بقدرة  ــع ارقام املرش توزي
ــارج  ــة وخ ــوى املتحكم الق ــض  بع
ــت بصفتها  ــياق القانوني قدم الس
ــا  ــتغلة لوضعه ــخصية ومس الش
الوظيفي والذي ال يجيز لها ان تطبق 
او تعترض على قرار أن لم يكن صادراً 

ــس رغبة  ــواب ولي ــس الن ــن مجل م
ــس او نائب رئيس  ــخصية من رئي ش
ــل رغبة  ــذي ميث ــواب وال ــس الن مجل
ــخصية وليس قانوناً ملزماً تقوم  ش
مفوضية االنتخابات على ضوء  ذلك 
ــخصية  وتنفيذاً لهذه الرغبات الش
ــر دُبر بليل )  ــرار فوري ( بأم ــدار ق بأص
ــتبعاد املرشحني الذي صدر قرار  بأس
ــة بأعادتهم  ــة التمييزي ــن احملكم م
ــة ان من صالحية  ــيح وبحج للترش
قضاة هيئة املفوضية بأستبعادهم  

ــذا القرار من  ــدالً ان ه ــو فرضنا ج ول
ــلوا املرشحني  صالحيتهم ملاذا ارس
ــروا  ــاذا ذك ــن  ومل ــة للطع للمحكم
ــمولني  ــي قراراتهم انهم غير مش ف
ــارة على اصل كتاب  (كما حتمل االش

املفوضية بعبارة غير مشمول ) 
ــاء  ــد اعض ــرج اح ــس خ ــا باألم ثاني
ــو  ــى ل ــه حت ــول بأن ــة ليق املفوضي
ــى قرار أخر  ــتحصل املبعدون عل أس
بحق الترشح فنحن سنمنعهم من 
الترشيح ( وكأن األمر عداء شخصي) 

ــة التمييزية  ــن الهيئ ــم أكبر م وأنه
التي تضم سبعة قضاة متييز

ــتقلة  ــت الهيئة املس ــاً اذا كان ثاني
لألنتخابات تعرف صالحياتها فلماذا 
ــتبعاد بأنه  ــاب االس ــي كت ــرت ف ذك
ــيد  على ضوء الطلب املقدم من الس
ــة  ــة صريح ــذه مخالف وه   (.........  )
ــون محلس النواب الذي ال يجيز  لقان
ــب ان ميلي قوانني ملزمة بدون  ألي نائ
ــون مصادق عليه  ــل صفة قان ان حتم

من مجلس النواب ومصوت عليه .



6 تحقيقات

عميد كلية الرتبية يف جامعة ميسان لـ «                          »: 
هدفنا السعي للنهوض بالشباب يف كافة 

املجاالت واملوازنة احلالية كانت خميبة لآلمال 
ــيس جامعة ميسان ولها الريادة األولى في استقطاب خيرة االساتذة  ــية لتأس ــام مختلفة االختصاصات واللبنة والنواة األساس ــان من أهم الكليات ملا متتلكه من أقس تعد كلية التربية في جامعة ميس
ــامها أن تكون قاعدة ثقافية للمؤمترات العلمية والعربية والدولية مبا  ــتحدثت في  العام ٢٠٠٨ كما عملت بكل أقس لرفد هذه اجلامعة وقد دأبت ألن تكون القاعدة الرصينة لهذه اجلامعة الفتية والتي اس
تنتجه من أفكار عالية لتوظيف مخرجاتها العلمية وفق نسق يتناسق مع آليات مكننتها التي وثبت على رصد ما تراه مناسبا ومالئما بكل مالكاتها الوظيفية من أساتذة وموظفني لبذل قصارى جهدهم 
في تذليل العقبات التي تواجه الكلية رغم التحديات التي كانت عائقاً يحول بينها وبني قلة التخصيصات املالية التي كان لها األثر البالغ في حتجيم الطموحات التي ترنو إليها عمادة الكلية بعميدها 
ــتحق أن ترفع لها القبعات... (البينة اجلديدة) كان لها وقفة مع تلك الكلية املعطاء ومع  ــار لها بالبنان ملا قدمته تلك املالكات التي تس ــيخ قاعدة علمية يش ــاتذتها الذين واجهوا كل التحديات لترس واس

عميدها األستاذ الدكتور هاشم داخل حسني الدراجي للحديث عن مخرجات تلك الكلية وما قدمته خالل تلك السنوات وما ترنو اليه من أفق واسع خلدمة اجملتمع امليساني وعراقنا العظيم.

حاوره / حيدر الحجاج
ــي البدء ال بد من ايضاح للمتلقي  * ف
ــات كلية التربية في  عن أهم مخرج
ــان كيف تنظرون اليها  جامعة ميس
ــل من اجلامعات  ــع هذا الكم الهائ م

االهلية بعد العام ٢٠٠٣؟ 
ــة  جامع ــة  التربي ــة  كلي ــم  تض ـ 
ــي اللغة  ــام ه ــان ثمانية  أقس ميس
العربية،  واللغة اإلنكليزية والتاريخ  
ــات.  والرياضي ــوم  والعل ــا  واجلغرافي
ــية  وعلوم  والعلوم التربوية والنفس
ــاء والعلوم  ــخ والفيزي ــرآن والتاري الق
ــية وقد استحدثنا  التربوية والنفس
ــمي  ــني  قس ــنتني األخيرت ــي الس ف
ــيق  ــرآن والفيزياء بالتنس ــوم الق عل
ــان التي أبدت  مع مديرية تربية ميس
ــات ألن  ــذه االختصاص ــا له حاجته
مخرجات كلية التربية تتجه بنسبة 
ــو مجال التدريس في  كبيرة جدا نح
النية استحداث أقسام نوعية أخرى 
تلبي متطلبات اجملتمع امليساني مع 
ــى فرص عمل  ــة احلصول عل إمكاني
ــا  ــات ومنه ــذه االختصاص ــدرة ه لن
ــم احلاسبات  ــبيل املثال قس على س
وكذلك قسم الكيمياء ، وفي الوقت 
ــات العليا  ــتحدثنا الدراس ــه اس ذات
ــالمي  ــي التاريخ اإلس ــتير ف املاجس
مت  ــوراه  للدكت ــروعان  مش ــك  وهنال
ــم العالي  ــى وزارة التعلي رفعهما إل
ــي اللغة العربية  والبحث العلمي ف
ــة التي بدورها إحالتها إلى  واجلغرافي
ــتحصال  وزارة التخطيط لغرض اس
ــبة  ــمية. اما بالنس ــات الرس املوافق
ــالح ذو  ــو س ــة فه ــات األهلي للكلي
ــتوعبت بعض  ــن جانب اس حدين م
ــة اإلعدادية اال انه  مخرجات الدارس
ــر وان ال ينظر  ــاج إلى ترصني أكث يحت
إلى التعليم األهلي من زاويته املادية 
ــات  ــون الكلي ــا أن تك ــب وامن فحس
األهلية منافسة في اجلانب العلمي 
ــات  والتعليم ــط  بالضواب ــزام  وااللت

الوزارية 
ــي بعد جائحة  ــم اإللكترون * التعلي
كورنا كيف تقيمونه بعد أن أصبحت 
هذه الظاهرة عاملية وماهي املعوقات 

التي تقف إزاء هذا البرنامج ؟ 
ــذا التعليم وبخاصة في العراق  ـ   ه
ــبكة اإلنترنت  ــن ضعف ش يعاني م
التيار الكهربائي املستمر؛  وانقطاع 
ــة فجأة حيث  ــك ظهور اجلائح وكذل

ــتعدادات للتدريب  لم تكن هناك اس
ــات التواصل  ــتخدام منص ــى اس عل
ــف  ــظ ضع ــط لوح ــي فق اإللكترون
االستخدام عند الكثير من األساتذة 
ــن والطلبة على  ــة كبار الس وبخاص
ــتطعنا وبفترة  ــواء لكننا اس حد س
ــوة في هذا  ــزة أن نقلص من اله وجي
ــم  ــالل دورات التعلي ــن خ ــب م اجلان
املستمر لألساتذة والطلبة ومع ذلك 
ــض في هذا  ــاك معاناة لدى البع هن
ــب للجائحة  ــب. لكن ما يحس اجلان
ــرت الكثيرين على التعامل  انها أجب
مع التكنلوجيا احلديثة في التعليم 
ــتمر في حالة  ــذي نتوقعه أن تس وال
ــم  التعلي ــى  ويبق ــة  اجلائح زوال 
احلضوري هو األكثر فاعلية ببصمته 

وتأثيره في الطالب واألستاذ. 
ــي طموحا  ــة ال تلب ــة احلالي *  املوازن
ــان ملا متتلكه  كطموح جامعة ميس
ــة. انتم  ــانية وعلمي من كليات إنس

ــذه  ه ــتواجهون  ــف س ــة كي ككلي
الظاهرة وماهو موقف وزارة التعليم 
ــن ذلك  ــث العلمي م ــي والبح العال

ومباذا تناشدون احلكومة احمللية ؟ 
ــي خصصت  ــة الت ــة احلالي ـ   املوازن
ــام ٢٠٢١ ال تلبي  ــذا الع ــا له لكليتن
ــون  تك أن  ــل  نأم ــا  وكن ــا  طموحاتن
ــن مجلس النواب  هنالك مراجعة م
ــتوى العراق  لهذه املوازنة وعلى مس
وخصوصا بعد تعافي أسعار النفط 
ــل  ـــ ٧٠ دوالر للبرمي ــاوزت ال ــي جت الت
ــك فقد أخذت كليتنا  الواحد ومع ذل
ــى املوارد  ــاد عل ــى االعتم ــعى إل تس
ــور الكلية والتي  ــية أم املالية لتمش
اعتمدت وبشكل اساسي على موارد 
الدراسات املسائية. وكذلك التعليم 
ــات  ــوازي والنفقة اخلاصة للدراس امل
العليا، وكذلك بعض عائدات املباني 
ــا أن كليتنا  ــة، علم ــة للكلي التابع
ولغرض تعزيز اإليرادات أنشأت بعض 

ــن انه  ــن املمك ــي م ــتمالت الت املش
ــة التي  ــم كلية التربي ــة بحج لكلي
ــي جامعة  ــر الكليات ف تعد من أكب
ميسان ونأمل من احلكومة احمللية في 
ميسان أن تخصص جزءا من إيرادات 
ــة ألن  ــة والكلي ــرو دوالر للجامع البت

ذلك قد يسهم في حل املشكلة. 
ــة لتحفيز  ــة التعليمي *  كل األنظم
وحتضير الشباب كونه األداة الفاعلة 
ــتواجهون  ملواجهة اجملتمع. كيف س
ــا  ــريع لتكنولوجي ــو الس ــذا النم ه
ــال  ــون األجي ــاذا تنصح ــر ومب العص

القادمة؟ 
ـ   ان عماد اي أمة هي فئة الشباب ملا 
ميلكونه من طاقات واندفاع عالي في 
سبيل الوطن وقد الحظنا ذلك وكيف 
ــيما اجلامعي  ــابق الشباب والس تس
منهم إلى الدفاع عن الوطن ضد فلول 
ــوا التضحيات  داعش اإلرهابي وقدم
ــعي للنهوض  لذلك كان هدفنا الس
ــي كافة اجملاالت وليس  بهذه الفئة ف
ــن خالل  ــك م ــة وذل ــاالت العلمي اجمل

ــى اختالفها  ــة عل ــدورات التدريبي ال
والورش والندوات واحملاضرات من أجل 
خلق جيل واع مسلح بسالح العلم 
واملعرفة وال ميكن لألفكار الهدامة أن 
تأخذ طريقها إليها ألن هناك مؤامرة 
الستهداف شباب العراق وتدميرهم. 
ــه دعوتنا ألبنائنا الطلبة  كذلك نوج
اجلامعيني في سبيل حتقيق النجاح 
والتفوق وااللتزام بهويتهم واعرافهم 
ــة  والناجع ــة  الناضج ــم  وتقاليده
ــرد العراقي  ــا الف ــى عليه ــي ترب والت
وعلى رأس ذلك حب الوطن والشعور 

باالنتماء احلقيقي له. 
* ثمة انهيار واضح لدى الشباب إزاء 
التعليم اجلامعي وذلك لقلة وانعدام 
ــني بعد تخرجهم ، ماهو  فرص التعي
ــك  ــال ذل ــي حي ــتاذ اجلامع دور األس
ــار ومباذا ينصح لتخطي هكذا  االنهي

عقبات إزاء ذلك االنهيار؟ 
ــخص ويجب  ــذا املوضوع مش  ـ  ه
ــال في  ــتوى ع ــى مس ــج عل أن يعال
ــر  تتضاف وان  ــة  العراقي ــة  احلكوم

ــي هذا  ــة ف ــوزارات اخملتلف ــود ال جه
اجلانب السيما وزارة التخطيط التي 
ــا أن تضع حلوال واقعية  يجب عليه
ــيق  ــذا املوضوع احليوي وبالتنس له
ــات احلكومية  ــوزارات والهيئ ــع ال م
ــذه اخلطوات  ــة ولرمبا بدأت ه اخملتلف
ــول وبخاصة في  ــكل خج لكن بش
ــتحداث مجلس اخلدمة االحتادي  اس
الذي نأمل أن تستفيد احلكومة من 
ــي يعدها  ــات والبحوث والت الدراس
األستاذ اجلامعي في مجال القضاء 
ــرة (البطالة) وإنقاذ  على هذه الظاه
ــراق متجدد  ــن إنقاذه لبناء ع ما ميك

الجيالنا القادمة. 
ــتحداث  ــد اس ــة وبع ــة التربي * كلي
قسم الفيزياء إضافة إلى الدراسات 
ــون األداء فيها  ــف تقيم ــا. كي العلي
وماهي أهم املعوقات التي تقف إزاء 

ذلك ؟ 
ــتحداث قسم الفيزياء   ـ  يعد اس
ــام  ــي األقس ــة لباق ــة نوعي إضاف
العلمية املوجودة في الكلية وذلك 
للحاجة امللحة والنقص احلاد في 
مدارس احملافظة في هذا التخصص 
ــذي توجد فيه تخمة  في الوقت ال
في االختصاصات األخرى وبالتالي 
ــات هذا  ــرص التعيني خملرج ــإن ف ف
ــنوات من  ــد ثالث س ــم وبع القس
اآلن ستتخرج الدفعة األولى لهذا 
القسم تكون احلاجة قد زادت أكثر 
في مدارس محافظتنا وفي الوقت 
ذاته سعت الكلية إلى استحداث 
ــف  ــي مختل ــا ف ــات العلي الدراس
ــتحداث  االختصاصات فقد مت اس
ــخ  ــي التاري ــتير ف ــة املاجس دراس
ــام ونأمل في  ــالمي لهذا الع اإلس
ــى  ــول عل ــة احلص ــوام القادم األع
موافقات الوزارة في االختصاصات 
ــتير والدكتوراه  االخرى في املاجس
ــات  الرياضي ــال  مج ــي  ف ــا  ومنه
ــة.  والتربوي ــية  النفس ــوم  والعل
ــى التحتية  ــة البن ــن ناحي ــا م ام
ــد مت بناء  ــتحداثات فق لهذه االس
ــف عمادة الكلية  بناية كبيرة خل
لقسم الفيزياء واستحداث قاعة 
ــية جديدة للدراسات العليا.  دراس
ــا  ــي تواجهن ــة الت ــن الصعوب لك
ــحة  ــي قلة وش ــذا اجملال ه ــي ه ف

التخصيصات املالية. 
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سعت الكلية إىل استحداث الدراسات العليا يف خمتلف االختصاصات  حيث 
استحدثت دراسة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي هلذا العام

االمربيولوجي
رائد عبداالاله عباس

ــة األولى  ــي املرحل ــة ه ــد الطفول تع
ــا يبدأ  ــوه، وفيه ــان ومن لوجود اإلنس
ر، وصقل شخصيته  اإلنسان بالتطوّ
لأليام القادمة، وفهم العالم الكبير 
ــر األطفال  ــه، ويُعتب ــذي يعيش في ال
ــي هذا الكون،  من أجمل الكائنات ف
ــيلةً  ومصدراً للفرحة والبهجة، ووس

ــب واحلزن داخل  ــص من الغض للتخل
 ، ــراءةٍ ــه من ب ــا يتمتعون ب ــت ,مل البي
ــل ، فيجب  ــمٍ جمي ، ومبس وتلقائيةٍ
ــرا ألطفالهما  ــن أن يوف ــى الوالدي عل
ــراً ما  ــوق، فكثي ــةً من احلق مجموع
يخجل بعض األطفال من أسمائهم، 
ــون العزلة على اخلروج للعب  ويفضل
ــد علماء  ــال، وقد أك ــع باقي األطف م
ــة أنّ هناك  ــس وأخصائيو التربي النف
ــل  ــية الطف ــى نفس ــلبيٌّ عل ــرٌ س أث
عيباً  ــره مُ ــم ال يُحبه أو يعتب ــن اس م
ــن اختيار  ــب على الوالدي له، لذا وج
أسماء جميلةٍ ألطفالهم يجب على 
ــم على القيم  ــئة أطفاله اآلباء تنش
ــة والروحيّة، وال يتمّ ذلك من  األخالقيّ
ــل الغرس  ــف أو اإلكراه ب ــالل العن خ

ــام الطفولة إنها   أي
َ

ــن.رعى اهللا احلس
على جهلها أحلى وأهنأ ماليا

ــي وأنني  أعير  ــن الكون إرث ــال أظ   لي
النجوم الزهر نور بهائيا

ــكل الفطريات ما نسبته ١٪   قد تش
ــي األمعاء  ــم املتواجدة ف ــن اجلراثي م
ا تقريبًا  ــبة تضم ٦٠ نوعً وهذه النس
من الفطريات، ووجود هذه الفطريات 
ــي وجود ضرر على  ــم ال يعن في اجلس
صحة اإلنسان، إال أن النمو املفرط لها 
يكون ضار فتتسبب الفطريات بعدد 
من األمراض , فبشكل عام تستطيع 
ــل في  ــه، إال أن أي خل ــيطرة علي الس
ــم أو  ــا في اجلس ــتوى البكتيري مس
ــبب  ــاز املناعي يس ــي اجله ضعف ف
ــو الفطريات في  ــرعة في من زيادة وس

اجلسم والتسبب بالعدوى.ولقد تبني 
ــات والذي  ــرط للفطري ــو املف أن النم
وغيرها  وااللتهابات  العدوى  ــبب  يس
ا عند  ــيوعً من األمراض يكون أكثر ش
الرضع منه عند البالغني، كما أنه قد 
يتسبب بالوفاة للرضع.    تلعب طرق 
ــي زيادة قيصرية  ــوالدة دورا مهما ف ال
ــل  ــة تنتق ــوالدة الطبيعي ــد ال ، فعن
ــا من مهبل  ــن البكتيري مجموعة م
ــني تنتقل  ــي ح ــع، ف ــى الرضي األم إل
البكتيريا خالل الوالدة القيصرية عبر 
ــذه البكتيريا هي  ــد للرضيع، وه اجلل
ــاهم في منو الفطريات عند  التي تس
ــام الغذائي فيلعب   ــا النظ الرضع.ام
ــكل  ــا فإن غذاء الرضع بش دورا مهم
ــى حليب  ــي يعتمد عل ــام وأساس ع

ــاعد على منو  ــذي ميكن أن يس األم ال
ــد الرضع، وذلك  ــات األمعاء عن فطري
ــبب البكتيريا التي يتم التعرض  بس
ــرض الرضع  ــدي األم.ان تع ــن ث لها م
ــتوى  ــإن مس ــة ف ــادات احليوي للمض
ــؤولة عن  ــة واملس ــا النافع البكتيري
ــكل مفرط  ــو الفطريات بش ــع من من
ــد  ــذا يزي ــامهم، وه ــي أجس ــل ف تق
ــر في بنية  ــات ويغيي ــن منو الفطري م
الفطريات كذلك مدة احلمل فإن مدة 
ــم األم يلعب دورا  ــاء اجلنني في رح بق
مهما في احلفاظ على صحته، حيث 
أن تأثير الفطريات يختلف ملن يولدون 
ــدون في الوقت احملدد  مبكرًا عمن يول
ــدة الكافية في رحم  ــد قضاء امل وبع
األم إن الوالدة املبكرة تؤثر على صحة 

ــر اإلصابة  ــع حيث يكون خط الرضي
 INVASIVE) ــة ــدوى الفطرية الغازي بالع
ــع عند اخلدج  FUNGAL INFECTIONS) مرتف

ــى من  ــابيع األول ــي األس ــة ف وخاص
ــص املناعة لديهم  ــبب نق احلياة بس
ــطرة الوعائية  ــم إلى القس وحاجته
ــى تعرضهم  ــة إل ــة، باإلضاف املركزي
ــة تعيش  ــادات احليوي ــر للمض الكبي
ــكل  ــم بش ــات اخلميرة باجلس فطري
ــبب أي ضرر ولكن  طبيعي دون أن تس
ــة،  ــروف الصحي ــض الظ ــة بع نتيج
ــة الرضيع  ــاز مناع ــل ضعف جه مث
ــات اإلصابة  ــبب هذه الفطري قد تس
ــر  بداء املبيضات التي ميكن أن تنتش
ــاز الهضمي أو اجللد وغيرها  في اجله
ــذه  ه ــم.وتتميز  اجلس ــاء  أعض ــن  م

ــى االنتقال من  ــدوى بقدرتها عل الع
ــر العدوى في اجلسم  جزء الخر ونش
ــع أو البالغني، فقد  ــواء عند الرض س
تصيب عدوى املبيضات الفم ومن ثم 
ــر  ــى اجلهاز الهضمي فتنتش تنزل إل
ــاء، ولذلك فقد  ــات في األمع الفطري
ــار املبيضات في  ــات انتش تدل عالم
ــود فطريات  ــى احتمالية وج الفم إل
ــا العالج  ــاء عند الرضع.ام في األمع
الفطرية  املضادات  باستخدام  فيتم 
ــي غضون  ــن الرضيع ف ــد يتحس فق
ــة، ولكن  ــاول األدوي ــبوعني من تن أس
ــع الذين يعانون من ضعف  عند الرض
ــون العالج أكثر  جهاز املناعة قد يك
صعوبة ويستغرق وقتا أطول يستمر 

لشهور.

الـفـطـريـــات و أثــرهـــا عــلــى االطــفـــــــال





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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الشركة العامة للنقل البحري
اعالن مزايدة

ــل تقاطع التجاري عن  ــل البحري الواقعة َّـ البصرة اِّـعق ــركة العامة للنق تلعن الش
ــة  َّـ البصرة /ابي   ــي العائدة لها والواقع ــة  لبيع قطع االراض ــراء اِّـزايدة العلني اج
الخصيب/طالع الحمزة مقاطعة ٦١ اِّـدرجة ارقامها ومساحاتها ادناه ِّـوظفيها وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل وتعليماته حيث سيتم 
ــر االعالن َّـ  ــعة صباحا بعد مرور ثالثني يوما من نش ــاعة التاس اجراء اِّـزايدة  الس
الصحيفة فعلى الراغبني باالشرتاك الحضور بالزمان  واِّـكان اِّـعنيني مستصحبني معهم 
مستمسكاتهم الشخصية (هوية االحوال اِّـدنية) (البطاقة الوطنية) شهادة الجنسية 
– بطاقة سكن) مع نسخة  من تعهد عدم االستفادة ووصل ايداع التامينات  االولية 
البالغة (٥٪) من القيمة اِّـقدرة للقطعة  وال تعد االحالة قطعية اال بتصديق الوزير 
او من يخوله ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة دفع اجور الخدمة بنسبة (٢٪) من بدل 

البيع بضمنها مصاريف واجور نشر االعالن َّـ الصحف ووسائل االعالن االخرى .
١-  القطعة اِّـرقمة ٢٨٤٥ بمساحة ٢٥٠ م٢
القطعة اِّـرقمة ٣١٤٣ بمساحة ٢٥٠ م٢  -٢

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري
                                                                    رئيس مجلس االدارة

جمهورية  العراق 
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل َّـ الكرادة
نموذج الكاتب العدل الكرادة
العدد العمومي :١٤٩٩٥
السجل :٧٥
التاريخ / ٢٠٢١/٦/٢٨ 

انــــــــــــذار
بواسطة السيد الكاتب العدل َّـ الكرادة اِّـحرتم 

اُّـ/شركة النور الثاقب للمقاوالت العامة اِّـحدودة يمثلها اِّـدير اِّـفوض السيد/صالح فاضل غالم) اضافة اُّـ وظيفته 
العنوانه: بغداد/الكرادة/حي الوحدة /محلة ٩٠٤/زقاق٣٣/دار ٩٩

جهة االنذار:ـ
ــة ِّـحالت زيونة (٧١٦-٧١٨)  ــبكة الكهربائي ــود اِّـرقمة (٢) َّـ ٢٠١٧/٧/١٦ الخاصة بخدمة تأهيل وصيانة وجباية الش ــارة اُّـ العق اش
ــر (٧٠٢- ٧٠٤ -٧٠٦)  ــبكة الكهربائية ِّـحالت الغدي ــل وصيانة وجباية الش ــة بخدمة تأهي ــم (٢) َّـ ٢٠١٧/٧/١٦ الخاص ــد اِّـرق والعق
ــودة اِّـلحق  ــلكي والرتددات اِّـدرجة تفاصيلها َّـ مس واِّـربمة معكم هذا بالنظر لرتتب مبالغ بذمتكم عن ايجار االبنية واالليات واجهزة الالس
ــتالمها بموجب محاضر االستالم اِّـدفوعة سابقا من قبلكم واِّـبني  ــديد اعتبارا من تاريخ اس اِّـرفقة صورة منه ربطا ولكون اِّـبالغ واجبة التس
فيها التزامكم بالتسعرية الوزارية الواردة َّـ االمر الوزاري اِّـرقم (٢٧٨٣٤) َّـ ٢٠١٩/٥/٢٠ وعليه اقتضى انذاركم بموجب حضوركم او 
ــع ملحق عقد متقدم الذكر ودفع اِّـبالغ اِّـرتتبة بذمتكم والخاصة  ــوب عنكم قانونيا وخالل ثالثة ايام من تيليغكم باالنذارلغرض توقي ــن ين م

باِّـلحق اِّـرفق طيا,وبخالف ذالك سنضطر اُّـ اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم 
رقم البطاقة الوطنية

  ١٩٩٢٣٢٢٥٦٠٩٧
تاريخ اصدارها  ٢٠١٨/٥/٢٨

1012L00M3070003211 رقم العائلة
اِّـنذر / اِّـدير العام ورئيس مجلس أدارة الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء بغداد/اضافة لوظيفته وكيلة 
اِّـوظف الحقوقي (يوسف مجيد يوسف)اِّـعرف بموجب الوكالة 
بالعدد(١٨٩٠٢) َّـ ٢٠٢٠/١١/١٦ واِّـرفق نسخة منه طيا
وكيل اِّـدير العام لشركة توزيع كهرباء بغداد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
الهيئة االصلية

العدد :٤٣/س/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٧/٧

اُّـ/ اِّـستأنف عليه / كاظم ربيع الحلفة منصور
طعن اِّـستأنف مدير بلدية الكوت / اضافة لوظيفته امام هذه اِّـحكمة بقرار الحكم الصادر َّـ الدعوى البدائية اِّـرقمة ٢٤٣٤/
ب/٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/١١/١٦ وِّـجهولية محل اقامتك حسب كتاب محكمة بداءة الدورة  اِّـرقم ٣٨٣ َّـ ٢٠٢٠/١/٣١واشعار 
مختار منطقة بغداد الدورة عليه قررت اِّـحكمة تبلغيك بواسطة صحيفتني رسميتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه اِّـحكمة 

بموعد اِّـرافعة اِّـقبل ٢٠٢١/٧/٢٨ وَّـ حال عدم حضورك ستجرى اِّـرافعة بحقك حضوريا وعلنا وحسب االصول.
للتفضل بالعلم ....مع التقدير

الرئيس محمد حنظل عزيز الشمري

فقدان مستمسكات
ــكات التي تشمل البطاقة التموينية وبطاقة السكن بأسم (وحيدة مذكور  فقدت مني اِّـستمس
ــهر الخامس لعام ٢٠٢١ على من يعثر عليها تسليمها  جبار) التي فقدت بتاريخ ١٠/ من الش

اُّـ جهة االصدار .
مع التقدير.

فقدان مستمسكات
ــم (محمود  ــمل البطاقة اِّـوحدة وهوية دائرة اِّـحافظة بأس ــكات التي تش فقدت مني اِّـستمس
عالء محمود) وبطاقة السكن بأسم (عالء محمود عنرب) فالرجاء ممن يعثر عليهم تسليمهم اُّـ 

جهة االصدار.
مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة :  ١٤٠١ |٢٠١٩
التاريخ:    ٢٠٢١/٧/١١

أعــــــــــــالن 
ــاء طلب الدائن (صفاء عبد  ــدة  للمدين (بدر هادي غضيب ) اِّـحجوز لق ــراي  الواقع َّـ الكوت العائ ــل ٨٢/٣٧٤م الس ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس تبي
ــتصحبا معه  ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش فرحان ) البالغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش

التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه :- كوت/ شارع اِّـحافظة العقار  اِّـرقم  ٨٢/٣٧٤ م السراي  

٢-جنسه ونوعه :  ملك صرف 
ــي و اخر فرعي حيث كل طابق مكون من االول صيدلية (البلسم)  ــارع رئيس ــيد عليه عمارة مكونة من ثالثة طوابق و تقع على ش ٣-حدوده واوصافه  : العقار مش
+ (مكتبة الهيثم) مطلة على شارع رئيسي و شارع فرعي يطل على مدخل للعمارة بما يعادل ٣,٥×٨م مع سلم يؤدي اُّـ الطوابق االخرى مع شقة مستخدمة 
كمكتب محاماة (مكتب سالم اِّـالكي) مع وجود سرداب تحت اِّـكتبة عائد للمكتب اما الثاني و الثالث يتكون من شقتني الشقة االوُّـ تحتوي على غرفتني نوم مع 
ــبابيك الغرف  ــب الصاج و الش ــقة الثانية مكونة من ثالث غرف نوم مع هول مع مجموعة صحيات و وجود ابواب مصنوعة من الخش هول و مجموعة صحيات و الش
مصنوعة من الحديد و الزجاج و الصحيات تحتوي على سرياميك الفرفوري و السلم يحتوي على محجر مصنوع من الحديد مع وجود بيتونه و سطح العمارة مطلي 
ــلح  ــتايكر و العمارة مجهزه باِّـاء و الكهرباء مع وجود فضاء (زائد) َّـ الطابق الثاني و الثالث للعمارة مع و جود طارمه اماميه باربع دنك كونكريت صب مس باالش

مطله على شارع الرئيسي للعمارة مع و جود مدخل يؤدي اُّـ الطوابق االخرى و ارضية البناء مبلطة بالكاشي
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة: ١٥٠م٢
٦-درجة العمران:- 

٧- الشاغل :-  الطابق االول الشاغل (اِّـستأجرين) اما الطابق الثاني و الثالث مرتوك اثناء الكشف
٨ - القيمة اِّـقدرة : ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تسعمائة و خمسون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة ِّـحافظة

واسط/ مكتب اِّـدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : ٤٥٣/٢٠١٩/١٨٨
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٨

اُّـ/ مركز شرطة شيخ سعد
م/مقتبس حكم غيابي

ــم  ــي الثالثة / اِّـنطقة الثالثة / قس ــوى األمن الداخل ــم الصادر من محكمة ق ــخة من مقتبس الحك ــم نس ــل إليك نرس
ــن  ــوبنا اِّـتهم الهارب (اِّـفوض/محس الدعاوي ذي العدد /غ/٤١١٦ َّـ ٢٠٢١/٥/١٠ لتعليقه َّـ محل إقامة منس
حسني علي صالح) الذي يسكن محافظة واسط / شيخ سعد / الحي العسكري استنادا إلحكام اِّـادة (٢٨٩) من ق.ع 

رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل و تزويدنا ما يؤيد تعليق الحكم ... مع التقدير .
العميد
عامر هادي عبد
مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة َّـ محافظة واسط













ملف اعده/ ايهاب علي عبد الوهاب

ــم عبد الكرمي  ــازات ثورة ١٤ متوز والزعي اجن
ــنوات ونصف هي كل  ــم في اربع س قاس
عمر الثورة (١٩٥٨-١٩٦٣) وهي موثقة لكل 
ــة كتب صدرت ابان عهد  سنة في خمس
ــركات  ــم بتفاصيلها وعقودها وش الزعي
ــار  ــا وبالدين ــررة له ــغ املق ــا واملبال اجنازه

والفلس.

مشاريع عامة  
١- بناء مطار بغداد الدولي

٢- بناء قناة اجليش التي توصل نهر دجلة 
ــتل ٢٥٠ ألف  بنهر ديالى بطول ٢٥ كم وش
شتلة و ١٤ جسرا على القناة و ١٥ كازينو 
ــاء الصافي ملدينة  ــتراحة و وصول امل واس
ــعلة والثورة (الصدر) واملناطق اجملاورة  الش

لها.
٣- بناء ملعب الشعب الدولي

٤- بناء اجلسر املعلق
ــي  ف ــار  اآلث ــة  ومديري ــف  متح ــاء  بن  -٥

الصاحلية
٦- بناء املتحف الوطني في الصاحلية

ــط  ــرق األوس ٧- بناء اكبر مكتبة في الش
في املتحف الوطني

٨- بناء معرض بغداد الدولي في املنصور
٩- بناء املركز اإلذاعي و الصوري

ــم أعلى برج  ١٠- بناء برج عبد الكرمي قاس
ــي العالم (أعلى من برج ايفل في باريس  ف
ــيخ عمر  ــارع الش بارتفاع ٣٣٠ م ) في ش
ضمن مخطط انشاء اربع شوارع في ذات 

املنطقة ويسمى شارع املركز املالي.
ــي  ــي ف ــزي العراق ــك املرك ــاء البن ١١- بن

الشورجة
ــي  ــام ف ــن الع ــرف الرافدي ــاء مص ١٢- بن

الشورجة
١٣- بناء ١٤ فرعاً من فروع مصرف الرافدين 

في كل محافظة من محافظات العراق.
١٤- بناء ١٩ بناية للوزارات بكاملها.

ــع ألكثر من ٣٠٠٠  ١٥- دار االوبرا التي تتس
مقعد.

١٦- انشاء متنزه على شواطئ احلبانية
ــاء العراق  ــي انح ــات ف ــاء متنزه ١٧- انش

عددها ٥٧ منتزها
١٨- انشاء ٤٥ دارا للسياحة في احلبانية

١٩- بناء شارع ١٤ متوز
٢٠- بناء شارع فلسطني

٢١- بناء شارع اجلمهورية
٢٢- بناء شارع الكرميات
٢٣- بناء ساحة السنك
٢٤- بناء شارع الفلوجة

٢٥- بناء شارع بيجي
٢٦- بناء شارع كرادة مرمي 

٢٧- بناء ساحة احلرية في الكرادة
٢٨- تأسيس احتاد االدباء

٢٩- تأسيس نقابة الصحفيني
٣٠- تأسيس ٤٩ نقابة للمهن

٣١- تأسيس ٣٦٨٠ جمعية نقابية
ــاء ١١ عمارة للضمان واملصارف في  ٣٢- بن

شارع اجلمهورية
٣٣- بناء نصب احلرية في الباب الشرقي 

٣٤- بناء مجموعة احواض سباحة اوملبية 
ــاط  ــة والضب ــة واالعظمي ــي الكاظمي ف

والكرادة واملنصور ومدينة القاسم
ــي  ف ــات  كازينوه ــة  مجموع ــاء  بن  -٣٥

سوارتوكه واحلبانية والهندية

ودار  ــات  كازينوه ــة  مجموع ــاء  بن  -٣٦
استراحة في الناصرية واحللة

ــة في  ــادق حديث ــة فن ــاء مجموع ٣٧- بن
ــالء  و كرب ــوت  والك ــة  والديواني ــادي  الرم

وسرسنك
٣٨- بناء شبكة شوراع العطيفية

ــف  املصاي ــة  مصلح ــيس  تأس  -٣٩
والسياحة

ــزن  ــايلوات خل ــرات الس ــييد عش ٤٠- تش
احلبوب واملواد الغذائية

٤١- بناء وزارة االرشاد
٤٢- بناء دار رعاية االحداث لكل محافظة 

ونواحيها واقضيتها
٤٣- بناء دور ايتام لكل محافظة ونواحيها 

واقضيتها
ــة املكفوفني واملعاقني  ــاء دار لرعاي ٤٤- بن

لكل محافظة ونواحيها واقضيتها
٤٥- بناء مراكز لرعاية االيتام و كبار السن 

واالرامل في كل انحاء العراق
٤٦- تأسيس مصلحة املبيعات احلكومية 

للحد من تالعب التجار بقوت الشعب
ــتيراد ١٠٥ باصات ذات طابقني من  ٤٧- اس

بريطانيا
ــة  تعاوني ــة  جمعي  ٨٧٥ ــاء  انش  -٤٨

استهالكية
ــاكن  ــاء ١٧٥ جمعية لبناء املس ٤٩- انش

حسب املهن
ــة  حلماي ــرة  ح ــة  نقاب  ٤٩ ــاء  انش  -٥٠
ــيير اعمالهم وضمان  اصحاب املهن وتس

حقوقهم
٥١-  انشاء مجموعة اسواق متنقلة

ــاء مجموعة كازينوهات الصدور  ٥٢- انش
على سد ديالى

ــالح  ــف ص ــي مصي ــاء ٤٥ دارا ف ٥٣- انش
الدين

ــة  لالعاش ــز  اخملاب ــارت  عش ــاء  انش  -٥٤
املدعومة من الدولة للفقراء

٥٥- بناء اذاعة الثورة و اذاعة احلرية في ابي 
غريب

٥٦- بناء اجمللس الوطني
٥٧- بناء قاعة اخللد

٥٨- بناء سينما النصر
ــارح واملالعب في  ــرات املس ــاء عش ٥٩- بن

انحاء العراق
٦٠- بناء بهو الناصرية

٦١- بناء مكتبة عامة لكل محافظة
ــول في  ــدي اجمله ــب اجلن ــييد نص ٦٢- تش

ساحة الفردوس
ــاحة  ــي س ــهيد ف ــع الش ــاء جام ٦٣- بن

الفردوس
٦٤- بناء مجازر للحوم بفروعها العشرين 

في انحاء العراق
ــاء  ــدد ٤٥ انح ــري ع ــوق عص ــاء س ٦٥- بن

العراق
ــات  محط ــن  م ــة  محط  ٢١ ــاء  انش  -٦٦

البانزين (الوقود)
ــاحنات  للش ــات  محط  ٦ ــاء  انش  -٦٧

الضخمة في جميع انحاء العراق
ــكة  ــط العريض (خط س ــاء اخل ٦٨- انش

احلديد الدولي) 
ــماك في جميع  ــوة اس ــاء ١٢ عل ٦٩- انش

انحاء العراق
٧٠- انشاء ١٠ مراكز حملطات االطفاء

٧١- انشاء شركة اعادة التأمني
ــي  ــة ف ــة احلري ــة اذاع ــاء محط ٧٢- انش

كصيبة

٧٣- انشاء محطة اذاعة في كركوك
ــة صوتية في  ــاء ١٥ محطة اذاع ٧٤- انش

احملافظات
٧٥- انشاء اكبر مقهى بجوار مطار املثنى 
وهي اكبر مقهى و دار استراحة في الشرق 

االوسط
ــينما  ــة الس ــرة مصلح ــيس دائ ٧٦- تأس

واملسرح
٧٧- استحداث وزارة الصناعة

٧٨- استحداث   وزارة التخطيط
ــة العليا لالصالح  ــتحداث الهيئ ٧٩- اس

الزراعي
ــلحة  ــش العراقي باالس ــز اجلي ٨٠- جتهي

احلديثة
ــوة اجلوية بأحدث الطائرات  ٨١- جتهيز الق

(طائرة ميك)
ــراق بالطائرات املدنية ( من  ٨٢- جتهيز الع

احدث الطائرات في العالم )
٨٣- بناء سجون حديثة

٨٤- استحداث ميناء ام قصر
مشاريع اإلسكان 

١-بناء ٤٠ مدينة حديثة كاملة اخلدمات
ــة  ــورة كامل ــة ث ــة مدين ــكل محافظ ٢-ل

اخلدمات
٣-انشاء حي جميلة املهني التجاري
٤-مشروع اسكان اصحاب الصرائف
٥-مشروع االسكان التجريبي الثالث

٦-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ٣ )
٧-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ٥ )
٨-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ١٣ 

(
٩-مشروع اسكان شرقي بغداد

ــكان غربي و شرقي بغداد  ١٠-مشروع اس
للجيش

١١-مشروع اسكان اصحاب الصرائف في 
الدورة

١٢-مشروع اسكان أصحاب الصرائف في 
شرقي بغداد

١٣-مشروع انشاء ٤ قرى السكان اصحاب 
احليوانات

ــاء املرافق العامة في تل  ١٤- مشروع انش
محمد

ــيب  ــروع املس ــاء ٨ قرى في مش ١٥- انش
الكبير

١٦-  مشروع االسكان في ابي غريب
ــروع قرية ١٤ متوز النموذجية في  ١٧- مش

اللطيفية
ــلمان  ــة عصرية حملطة س ــاء قري ١٨- انش

باك لالذاعة
١٩- انشاء قرية عصرية حملطة الداودية

٢٠- انشاء مدينة الثورة ( الصدر )
٢١- انشاء مدينة الشعلة

٢٢- انشاء مدينة اليرموك ( الضباط ) 
٢٣- انشاء مدينة الرشاد

٢٤- انشاء مدينة املعامل
٢٥- انشاء مدينة احلرية
٢٦- انشاء حي السالم

٢٧- انشاء مدينة الشعب
٢٨- انشاء حي نواب الضباط

ــاء مدينة باسم الثورة واالسكان   ٢٩- انش
في اغلب محافظات العراق. 

٣٠- انشاء دور ملعمل السكر في املوصل
٣١- انشاء دور سرجنار

٣٢-مشروع اسكان ماركيل
٣٣-مشروع اسكان اربيل

٣٤-مشروع اسكان كويسنجق
٣٥-مشروع اسكان كركوك
٣٦-مشروع اسكان البصرة
٣٧-مشروع اسكان الكوت 
٣٨-مشروع اسكان كربالء

٣٩-مشروع اسكان الكوفة
٤٠-مشروع اسكان النجف

٤١-مشروع اسكان احللة 
٤٢-مشروع اسكان العمارة 
٤٣-مشروع اسكان الرمادي
٤٤-مشروع اسكان كركوك

٤٥-مشروع انشاء قرية ربيعة
٤٦-مشروع ١٠٠ دار للضباط غربي بغداد

ــرقي  ش ــاط  للضب دار   ١٠٠ ــروع  ٤٧-مش
بغداد

ــان  ــي فيض ــكان منكوب ــروع اس ٤٨-مش
السليمانية

ارض  ــة  ــان قطع ــون ومئت ــع ملي ٤٩-توزي
سكنية للمواطنني

ــكانية في كل  ــات اس ــاء جمعي ٥٠-انش
محافظة من محافظات العراق

ــال و املوظفني  ــاكن الى العم ٥١-بناء مس
ــمى مدينة  في محطة اذاعة الراديو وتس

الراديو للموظفني
ــاء االف الدور املتفرقة في كل انحاء  ٥٢-بن

العراق
مشاريع الصحة  

ــفى  ــة الطب في بغداد واملستش ١-مدين
ــرير  ــه ويضم ١٠٠٠ س ــوري وتوابع اجلمه
ــن عدة  ــة وم ــزات الطبي ــدث التجهي واح

طوابق باخلرسانة املسلحة.
٢-مستشفى اليرموك

٣-مستشفى الكرخ
٤-مستشفى ابن النفيس

٥-مستشفى النعمان
٦-مستشفى الشماعية

٧-مستشفى الطوارئ

وزارة  ــل  مقاب ــال  االطف ــفى  ٨-مستش
التخطيط

٩-مستشفى تكريت
١٠-مستشفى دهوك
١١-مستشفى احللة

ــي  ف ــط  االوس ــرات  الف ــفى  ١٢-مستش
الكوفة

١٣-مستشفى كركوك
ــفى كربالء لالمراض الصدرية  ١٤-مستش

والعامة تسع ٥٠٠ سرير
ــي  ــة ف ــراض الصدري ــفى االم ١٥-مستش

املوصل
١٦-مستشفى الكفل

١٧-مستشفى عفك
١٨-مستشفى الرمادي

١٩-مستشفى الديوانية
٢٠-مستشفى الهندية
٢١-مستشفى خانقني
٢٢-مستشفى شقالوة

 (٣٥٠) ــع  يتس ــال  االطف ــفى  ٢٣-مستش
سريرا

٢٤-مستشفى الشرطة
٢٥-مستشفى املوصل
٢٦-مستشفى اجلذام

٢٧-مستشفى البصرة تسع (٥٠٠) سرير
٢٨-مستشفى العمارة

ــع ( ٥٠٠ )  ــفى الكاظمية تس ٢٩-مستش
سرير

٣٠-مستشفى اربيل تسع ( ٥٠٠ ) سرير
ــفى السليمانية تسع ( ٥٠٠ )  ٣١-مستش

سرير
٣٢-١٦٠ مستوصفا 

٣٣-٢٨٠ مذخر ادوية في انحاء العراق
٣٤-انشاء دور لالطباء عددها ١٦٠ دارا

ــة  ــادات الطبي ــرات العي ــاء عش ٣٥-انش
واملركزية

ــرات اخملتبرات واملعاهد  ــيس عش ٣٦-تأس
العلمية لفحص املواد الغذائية واالدوية

٣٧-انشاء املذخر الطبي املركزي
٣٨-انشاء مستشفيات للطالب عدد (١٢)

٣٩-انشاء دار التمريض اخلاص
مشاريع التربية 

١-جامعة بغداد – اجلادرية
ــارع  ش  – ــتنصرية  املس ــة  ٢-اجلامع

فلسطني 
ــان وثالثمائة واربعة و  ــاء ( ٢٣٣٤ ) الف ٣-بن
ثالثون مدرسة مبختلف انواعها االبتدائية 

واملتوسطة واالعدادية
ــبعمائة وستة و سبعون  ٤-بناء ( ٧٧٦ ) س
ــي كل محافظات  ــة ف ــة حملو االمي مدرس

العراق
٥-انشاء عشرات املدارس االهلية

٦-تأسيس نقابة املعلمني 
٧-تأسيس جمعيات تعاونية للمعلمني

ــكان للمعلمني  ــيس جمعيات اس ٨-تأس
لتوزيع االراضي السكنية لهم

٩-وصول التعليم الى الريف
١٠-بناء كلية طب املوصل

١١-بناء اجلامعة التكنولوجية 
١٢-بناء عشرات االقسام الداخلية

١٣-انشاء املدارس الصناعية
١٤-انشاء املدارس الزراعية 

١٥-انشاء احتاد الطلبة
ــي الريف  ــة ف ــدارس ابتدائي ــاء م ١٦-انش
ــاره للقيام بزراعة  واعطائهم ( ١٠٠ ) مش
واحملاصيل احلقلية  ــتنة  والبس اخلضروات 
ــغ ( ٥٠  ــة واملبل ــجع للزراع ــون كمش وتك
ــف  مصاري ــديد  لتس ــل  احملاصي ــن  م  (  ٪
ــى  ــوزع ال ــة و ( ٥٠ ٪ ) ت ــات املدرس ونفق
ــه عن حالتهم  ــني والطالب للترفي املعلم

االقتصادية
ــي املناطق  ــدارس كبيرة ف ــيس م ١٧-تأس
ــة  ــام داخلي ــيس اقس ــع تأس ــة م اجلبلي
ــالت  واملواص ــل  النق ــهولة  ــالب لس للط

وخاصة في شمال العراق
١٨- تأمني دور سكن للمعلمني و املعلمات 
ــكن  في املدن والقرى الريفية و بناء دار س

مع تأثيثها بجوار كل مدرسة
ــات  ــل نفق ــة بتحم ــام وزارة التربي ١٩-قي
ــالب  ــا للط ــكن وتأثيثه ــة والس املعيش

القرويني عند التحاقهم مبدارس املركز 
ــم  ــن ل ــالب الذي ــكن للط ــني الس ٢٠-تأم
تشملهم االقسام الداخلية في احملافظات 

مع تزويده باالثاث.
ــيارة و توزيعها في  ٢١-انشاء مكتبات س

انحاء العراق
ــدة في  ــيقية موح ــرق موس ــاء ف ٢٢-انش

مراكز احملافظات
٢٣-بناء ٢٧٢٨ مكتبة ابتدائية
٢٤-بناء ٢٠٧ مكتبة متوسطة

٢٥-بناء ١١٥ مكتبة ثانوية
٢٦-بناء ٣٠ مكتبة لدعم املعلمني 

٢٧-بناء ٧ مكتبات عراقية خارج البلد
ــاء مكتبات عددها ٦٦ مكتبة في  ٢٨-انش
كل انحاء العراق معززة بالكتب املتنوعة 
ــة  العلمي ــا  بأنواعه ــات  اللغ ــف  ومبختل
والرجال  للنساء  واالقتصادية  والتاريخية 
ــي هذه  ــة ف ــب املرفق ــدد الكت ــة وع عام

املكتبات هو ( ٢٤٠٥٠٨) كتاب.
٢٩-انشاء مجالس االباء واملعلمني

٣٠-انشاء مطاعم املدارس االبتدائية
٣١-تأمني دور سكن لطالب الزراعة

ــة كخطوة اولى  ــال اللغة الكردي ٣٢-ادخ
ــراق ودور املعلمني  ــدارس الع ــي جميع م ف

والفنون اجلميلة
ــق  ــة وتطبي ــة االمي ــروع مكافح ٣٣-مش

التجنيد االلزامي
مشاريع اجلسور 

١-جسر الكرادة املعلق
٢-جسر الكوت

٣-جسر زورخانه
٤-جسر علي الغربي

٥-جسر حديثة
٦-معبر حديثة 
٧-معبر تكريت

٨-جسر املهناوية
٩-جسر الفلوجة 

١٠-جسر السليمانية – جوارتا
١١-جسر سوق الشيوخ

١٢-جسور طريق ديانا – سيدي كان
١٣-جسر كوردره

١٤-جسر كرمة علي
١٥-جسر باب املعظم

١٦-جسر القيارة
١٧-جسر الديوانية – ابي صخير

١٨-جسر جلوالء
١٩-جسر ديالى ومقترباته

٢٠-جسر الرفاعي
٢١-جسر البو صالح

٢٢-جسر الكحالء
٢٣-جسر قاشان في السليمانية

مشاريع الكهرباء
١-مشروع كهرباء تلعفر
٢-مشروع كهرباء عقرة

٣-مشروع كهرباء السليمانية
٤-مشروع كهرباء بنجوين

٥-مشروع كهرباء بارزان
٦-مشروع كهرباء اربيل

٧-مشروع كهرباء شقالوة
٨-مشروع كهرباء راوندوز

٩-مشروع كهرباء كويسنجق
١٠-مشروع كهرباء الكوت

١١-مشروع كهرباء النعمانية
١٢-مشروع كهرباء كربالء

١٣-مشروع كهرباء النجف 
١٤-مشروع كهرباء الكوفة

١٥-مشروع كهرباء الديوانية
١٦-مشروع كهرباء الشامية 
١٧-مشروع كهرباء السماوة 

١٨-مشروع كهرباء جوارته
١٩-مشروع كهرباء ميركه سور

٢٠-مشروع كهرباء قره تبة
٢١-مشروع كهرباء كرمة بني سعيد

٢٢-مشروع كهرباء املوفقية
٢٣-مشروع كهرباء بيجي

٢٤-مشروع كهرباء شيخ سعد
٢٥-مشروع كهرباء الكوبر

٢٦-مشروع كهرباء القادسية
٢٧-مشروع كهرباء احلويجة
٢٨-مشروع كهرباء امليمونة

٢٩-مشروع كهرباء ابو صيدا
٣٠-مشروع كهرباء املنصورية

٣١-مشروع كهرباء كركوك
٣٢-مشروع كهرباء كفري

٣٣-مشروع كهرباء بعقوبة
٣٤-مشروع كهرباء املقدادية

٣٥-مشروع كهرباء الرمادي
٣٦-مشروع كهرباء هيت
٣٧-مشروع كهرباء عانة 

٣٨-مشروع كهرباء قلعة صالح
٣٩-مشروع كهرباء احللة

٤٠-مشروع كهرباء احملاويل
٤١-مشروع كهرباء الهندية
٤٢-مشروع كهرباء املسيب

٤٣-مشروع كهرباء سدة الهندية
٤٤-مشروع كهرباء الناصرية 

٤٥-مشروع كهرباء سوق الشيوخ
مشاريع الصناعة 

١-مصنع الورق في البصرة
٢-مصنع الزجاج في الرمادي 

٣-معمل البان ابو غريب
٤-معمل البتروكيمياويات في البصرة

٥-معمل االودية في سامراء
٦-معمل احلرير في احللة

٧-معمل احلرير في الهندية
٨-معمل احلديد والصلب في البصرة

ــي  ف ــة  الكيمياوي ــمدة  االس ــل  ٩-معم
البصرة

١٠-مصنع الفوالذ والسباكة في بغداد
١١-مصانع السيارات في االسكندرية

١٢-معمل االحذية الشعبية في الكوفة
١٣-مصنع تعليب كربالء

١٤-مصنع سمنت سرجنار
١٥-مصنع سمنت املوصل

١٦-معمل السكر في العمارة
١٧-معمل السكاير في السليمانية

١٨-معمل استخالص الكبريت
ــي  ــة ف ــح الكهربائي ــل املصابي ١٩-معم

بغداد
٢٠-معمل الصناعات اخلفيفة في بغداد

٢١-معمل احلياكة في الكوت
٢٢-معمل النسيج في الكوت 

ــة في  ــراض الطبي ــذري لالغ ــرن ال ٢٣-الف
بغداد

٢٤-مصنع الثرمستون
٢٥-مصنع الكتل الكونكريتية في بغداد

٢٦-معمل النسيج في الناصرية 
٢٧-معمل اخلياطة في بغداد

٢٨-معمل السكر في املوصل
٢٩-معمل اللوازم والعدد الكهربائية

٣٠-معمل االالت واملعدات الزراعية 
ــرارات  للج ــكندرية  االس ــع  ٣١-مصن

الزراعية
ــلحة  لالس ــكندرية  االس ــع  ٣٢-مصن

اخلفيفة
٣٣-معامل الطابوق اجلمهوري عدد ٧

٣٤-مصنع اطارات الديوانية
٣٥-معامل االعاشة للخبز االوتوماتيكي

٣٦-معمل االكياس الورقية
٣٧-معمل طباعة الكرتون
٣٨-معمل االثاث املعدنية

٣٩-مجموعة معامل الطحني عدد ٢٥
٤٠-معمل صناعة االبواب اخلشبية

٤١-معمل دباغة اجللود
٤٢-مصنع الطابوق الناري والسيراميك

ــتحضرات  املواد املضادة واملس ٤٣-مصنع 
الصيدالنية

ــس التمور عدد  ــة معامل كب ٤٤-مجموع
١٤

٤٥-مجموعة معامل العلف احليواني
٤٦-مجموعة اجملازر احلديثة عدد ١٦

الصابون  ــة  ــة معامل صناع ٤٧-مجموع
عـــدد ٤

٤٨-معمل انتاج االفالم السينمائية
ــاب  واالخش ــت  االسبس ــل  ٤٩-معم

املستعملة في انتاج الشخاط
٥٠-معمل االنابيب العمالقة

مشاريع السدود 
١-انشاء مشروع الغراف

٢-انشاء نواظم الغراف االربعة
٣-انشاء مشروع الدملاج 

ــحيمية في قضاء  ــاء مشروع الش ٤-انش
الصويرة

٥-انشاء مشروع الغراف املوسع
٦-انشاء مشروع مبازل الدجيل

٧-انشاء مشروع ري بدرة و جصان
ــة  احلل ــازل  مب ــروع  مش ــاء  ٨-انش

واالسكندرية
٩-انشاء محطة ضخ الرزازة

١٠-انشاء مجموعة نواظم خان اجلدول
١١-انشاء مشروع جداول شط الشامية

١٢-مشروع ناظم املشخاب القاطع
١٣-مشروع مبازل الرميثة وانشاء محطة 

ضخ في الرميثة
١٤-انشاء مشروع مبازل الشطرة

١٥-انشاء سداد نواظم سوق الشيوخ
١٦-انشاء مبازل الصقالوية في ابو غريب

١٧-انشاء مبازل اليوسفية 
١٨-مشروع مبازل املسيب الكبير

١٩-مشروع مبازل احللة الكفل
٢٠-مشروع مبازل االسكندرية 

٢١-مشروع مبازل احللة الديوانية 
٢٢-مشروع مبازل كربالء

ــن على اجلانب  ــم ابو التم ــاء ناظ ٢٣-انش
االيسر من شط الشامية

٢٤-انشاء مجموعة نواظم خان اجلدول
٢٥-انشاء نواظم شط الشامية
٢٦-حتسني الري في شط الدغارة
٢٧-متديد شط الشامية الغربي

٢٨-انشاء مشروع مبازل الرميثة وانشاء 
٢٩-سد املوصل

٣٠-سد دوكان
٣١-سد دربندخان

دوكان  ــي  ألهال ــكان  االس ــاريع  ٣٢-مش
ودربندخان

٣٣-مشروع ري كركوك وهو اكبر مشروع 

في الشرق االوسط
٣٤-مشروع ري العظيم

٣٥-مشروع احلويجة
٣٦-مشروع مبازل ديالى
٣٧-مشروع مياه مندلي

ــى  ديال ــدول  ج ــم  تنظي و  ــني  ٣٨-حتس
السفلي

ــى  ديال ــدول  ج ــم  وتنظي ــني  ٣٩-حتس
الوسط

مشاريع املاء 
١-تأسيس مشروع ماء بغداد العمالق

٢-تأسيس مشروع ماء الرصافة
٣-تأسيس مشروع ماء الكرخ

٤-تأسيس محطة الضخ وتصريف املياه 
الكبرى في غربي بغداد

٥-تأسيس مشروع ماء اليوسفية
٦-تأسيس مشروع ماء بيجي

٧-تأسيس مشروع ماء الشرقاط
٨-تأسيس مشروع ماء كرمة بني سعد

٩-تأسيس مشروع ماء املوفقية
١٠-تأسيس مشروع ماء الكوير

١١-تأسيس مشروع ماء قره تبة
١٢-تأسيس مشروع ماء بنجوين

١٣-تأسيس مشروع ماء السويب
١٤-تأسيس مشروع ماء املنصورية

١٥-تأسيس مشروع ماء التحرير
١٦-تأسيس مشروع ماء الشيخ سعد

١٧-تأسيس مشروع ماء عني التمر
١٨-تأسيس مشروع ماء احملاويل

١٩-تأسيس مشروع ماء احملمودية
٢٠-تأسيس مشروع ماء سامراء

٢١-تأسيس مشروع ماء عنه و راوه
٢٢-تأسيس مشروع ماء مخمور

٢٣-تأسيس مشروع ماء الدور
٢٤-تأسيس مشروع ماء تلعفر
٢٥-تأسيس مشروع ماء جوراتا
٢٦-تأسيس مشروع ماء اربيل

٢٧-تأسيس مشروع ماء الصويرة
٢٨-تأسيس مشروع ماء حمام العليل

٢٩-تأسيس مشروع ماء الناصرية
٣٠-تأسيس مشروع ماء احلي

٣١-تأسيس مشروع ماء خان بني سعد
٣٢-تأسيس مشروع ماء الطارمية

٣٣-تأسيس مشروع ماء تلكيف
٣٤-تأسيس مشروع ماء كبيسة

٣٥-تأسيس مشروع ماء البطحاء
٣٦-تأسيس مشروع ماء الزبيدية
٣٧-تأسيس مشروع ماء العمارة
٣٨-تأسيس مشروع ماء النجف

٣٩-تأسيس مشروع ماء الديوانية
٤٠-تأسيس مشروع ماء كربالء

٤١-تأسيس مشروع ماء البصرة
٤٢-تأسيس مشروع ماء الفلوجة

٤٣-تأسيس مشروع ماء الكوت
٤٤-تاسيس مشروع ماء االنبار

٤٥-تأسيس مشروع ماء ميركه سور
٤٦-تأسيس مشروع ماء احلويجة
٤٧-تأسيس مشروع ماء قره داغ

٤٨-تأسيس مشروع ماء ابي صيدا
٤٩-تأسيس مشروع ماء القادسية

٥٠-تأسيس مشروع ماء امليمونة
٥١-تأسيس مشروع ماء احلسينية

٥٢-تأسيس مشروع ماء االسكندرية
٥٣-تأسيس مشروع ماء الفاو

٥٤-تأسيس مشروع ماء قلعه دزه
٥٥-تأسيس مشروع ماء بعقوبة.
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ملف اعده/ ايهاب علي عبد الوهاب

ــم عبد الكرمي  ــازات ثورة ١٤ متوز والزعي اجن
ــنوات ونصف هي كل  ــم في اربع س قاس
عمر الثورة (١٩٥٨-١٩٦٣) وهي موثقة لكل 
ــة كتب صدرت ابان عهد  سنة في خمس
ــركات  ــم بتفاصيلها وعقودها وش الزعي
ــار  ــا وبالدين ــررة له ــغ املق ــا واملبال اجنازه

والفلس.

مشاريع عامة  
١- بناء مطار بغداد الدولي

٢- بناء قناة اجليش التي توصل نهر دجلة 
ــتل ٢٥٠ ألف  بنهر ديالى بطول ٢٥ كم وش
شتلة و ١٤ جسرا على القناة و ١٥ كازينو 
ــاء الصافي ملدينة  ــتراحة و وصول امل واس
ــعلة والثورة (الصدر) واملناطق اجملاورة  الش

لها.
٣- بناء ملعب الشعب الدولي

٤- بناء اجلسر املعلق
ــي  ف ــار  اآلث ــة  ومديري ــف  متح ــاء  بن  -٥

الصاحلية
٦- بناء املتحف الوطني في الصاحلية

ــط  ــرق األوس ٧- بناء اكبر مكتبة في الش
في املتحف الوطني

٨- بناء معرض بغداد الدولي في املنصور
٩- بناء املركز اإلذاعي و الصوري

ــم أعلى برج  ١٠- بناء برج عبد الكرمي قاس
ــي العالم (أعلى من برج ايفل في باريس  ف
ــيخ عمر  ــارع الش بارتفاع ٣٣٠ م ) في ش
ضمن مخطط انشاء اربع شوارع في ذات 

املنطقة ويسمى شارع املركز املالي.
ــي  ــي ف ــزي العراق ــك املرك ــاء البن ١١- بن

الشورجة
ــي  ــام ف ــن الع ــرف الرافدي ــاء مص ١٢- بن

الشورجة
١٣- بناء ١٤ فرعاً من فروع مصرف الرافدين 

في كل محافظة من محافظات العراق.
١٤- بناء ١٩ بناية للوزارات بكاملها.

ــع ألكثر من ٣٠٠٠  ١٥- دار االوبرا التي تتس
مقعد.

١٦- انشاء متنزه على شواطئ احلبانية
ــاء العراق  ــي انح ــات ف ــاء متنزه ١٧- انش

عددها ٥٧ منتزها
١٨- انشاء ٤٥ دارا للسياحة في احلبانية

١٩- بناء شارع ١٤ متوز
٢٠- بناء شارع فلسطني

٢١- بناء شارع اجلمهورية
٢٢- بناء شارع الكرميات
٢٣- بناء ساحة السنك
٢٤- بناء شارع الفلوجة

٢٥- بناء شارع بيجي
٢٦- بناء شارع كرادة مرمي 

٢٧- بناء ساحة احلرية في الكرادة
٢٨- تأسيس احتاد االدباء

٢٩- تأسيس نقابة الصحفيني
٣٠- تأسيس ٤٩ نقابة للمهن

٣١- تأسيس ٣٦٨٠ جمعية نقابية
ــاء ١١ عمارة للضمان واملصارف في  ٣٢- بن

شارع اجلمهورية
٣٣- بناء نصب احلرية في الباب الشرقي 

٣٤- بناء مجموعة احواض سباحة اوملبية 
ــاط  ــة والضب ــة واالعظمي ــي الكاظمي ف

والكرادة واملنصور ومدينة القاسم
ــي  ف ــات  كازينوه ــة  مجموع ــاء  بن  -٣٥

سوارتوكه واحلبانية والهندية

ودار  ــات  كازينوه ــة  مجموع ــاء  بن  -٣٦
استراحة في الناصرية واحللة

ــة في  ــادق حديث ــة فن ــاء مجموع ٣٧- بن
ــالء  و كرب ــوت  والك ــة  والديواني ــادي  الرم

وسرسنك
٣٨- بناء شبكة شوراع العطيفية

ــف  املصاي ــة  مصلح ــيس  تأس  -٣٩
والسياحة

ــزن  ــايلوات خل ــرات الس ــييد عش ٤٠- تش
احلبوب واملواد الغذائية

٤١- بناء وزارة االرشاد
٤٢- بناء دار رعاية االحداث لكل محافظة 

ونواحيها واقضيتها
٤٣- بناء دور ايتام لكل محافظة ونواحيها 

واقضيتها
ــة املكفوفني واملعاقني  ــاء دار لرعاي ٤٤- بن

لكل محافظة ونواحيها واقضيتها
٤٥- بناء مراكز لرعاية االيتام و كبار السن 

واالرامل في كل انحاء العراق
٤٦- تأسيس مصلحة املبيعات احلكومية 

للحد من تالعب التجار بقوت الشعب
ــتيراد ١٠٥ باصات ذات طابقني من  ٤٧- اس

بريطانيا
ــة  تعاوني ــة  جمعي  ٨٧٥ ــاء  انش  -٤٨

استهالكية
ــاكن  ــاء ١٧٥ جمعية لبناء املس ٤٩- انش

حسب املهن
ــة  حلماي ــرة  ح ــة  نقاب  ٤٩ ــاء  انش  -٥٠
ــيير اعمالهم وضمان  اصحاب املهن وتس

حقوقهم
٥١-  انشاء مجموعة اسواق متنقلة

ــاء مجموعة كازينوهات الصدور  ٥٢- انش
على سد ديالى

ــالح  ــف ص ــي مصي ــاء ٤٥ دارا ف ٥٣- انش
الدين

ــة  لالعاش ــز  اخملاب ــارت  عش ــاء  انش  -٥٤
املدعومة من الدولة للفقراء

٥٥- بناء اذاعة الثورة و اذاعة احلرية في ابي 
غريب

٥٦- بناء اجمللس الوطني
٥٧- بناء قاعة اخللد

٥٨- بناء سينما النصر
ــارح واملالعب في  ــرات املس ــاء عش ٥٩- بن

انحاء العراق
٦٠- بناء بهو الناصرية

٦١- بناء مكتبة عامة لكل محافظة
ــول في  ــدي اجمله ــب اجلن ــييد نص ٦٢- تش

ساحة الفردوس
ــاحة  ــي س ــهيد ف ــع الش ــاء جام ٦٣- بن

الفردوس
٦٤- بناء مجازر للحوم بفروعها العشرين 

في انحاء العراق
ــاء  ــدد ٤٥ انح ــري ع ــوق عص ــاء س ٦٥- بن

العراق
ــات  محط ــن  م ــة  محط  ٢١ ــاء  انش  -٦٦

البانزين (الوقود)
ــاحنات  للش ــات  محط  ٦ ــاء  انش  -٦٧

الضخمة في جميع انحاء العراق
ــكة  ــط العريض (خط س ــاء اخل ٦٨- انش

احلديد الدولي) 
ــماك في جميع  ــوة اس ــاء ١٢ عل ٦٩- انش

انحاء العراق
٧٠- انشاء ١٠ مراكز حملطات االطفاء

٧١- انشاء شركة اعادة التأمني
ــي  ــة ف ــة احلري ــة اذاع ــاء محط ٧٢- انش

كصيبة

٧٣- انشاء محطة اذاعة في كركوك
ــة صوتية في  ــاء ١٥ محطة اذاع ٧٤- انش

احملافظات
٧٥- انشاء اكبر مقهى بجوار مطار املثنى 
وهي اكبر مقهى و دار استراحة في الشرق 

االوسط
ــينما  ــة الس ــرة مصلح ــيس دائ ٧٦- تأس

واملسرح
٧٧- استحداث وزارة الصناعة

٧٨- استحداث   وزارة التخطيط
ــة العليا لالصالح  ــتحداث الهيئ ٧٩- اس

الزراعي
ــلحة  ــش العراقي باالس ــز اجلي ٨٠- جتهي

احلديثة
ــوة اجلوية بأحدث الطائرات  ٨١- جتهيز الق

(طائرة ميك)
ــراق بالطائرات املدنية ( من  ٨٢- جتهيز الع

احدث الطائرات في العالم )
٨٣- بناء سجون حديثة

٨٤- استحداث ميناء ام قصر
مشاريع اإلسكان 

١-بناء ٤٠ مدينة حديثة كاملة اخلدمات
ــة  ــورة كامل ــة ث ــة مدين ــكل محافظ ٢-ل

اخلدمات
٣-انشاء حي جميلة املهني التجاري
٤-مشروع اسكان اصحاب الصرائف
٥-مشروع االسكان التجريبي الثالث

٦-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ٣ )
٧-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ٥ )

٨-مشروع اسكان غربي بغداد قطاع ( ١٣ 
(

٩-مشروع اسكان شرقي بغداد
ــكان غربي و شرقي بغداد  ١٠-مشروع اس

للجيش
١١-مشروع اسكان اصحاب الصرائف في 

الدورة
١٢-مشروع اسكان أصحاب الصرائف في 

شرقي بغداد
١٣-مشروع انشاء ٤ قرى السكان اصحاب 

احليوانات
ــاء املرافق العامة في تل  ١٤- مشروع انش

محمد

ــيب  ــروع املس ــاء ٨ قرى في مش ١٥- انش
الكبير

١٦-  مشروع االسكان في ابي غريب
ــروع قرية ١٤ متوز النموذجية في  ١٧- مش

اللطيفية
ــلمان  ــة عصرية حملطة س ــاء قري ١٨- انش

باك لالذاعة
١٩- انشاء قرية عصرية حملطة الداودية

٢٠- انشاء مدينة الثورة ( الصدر )
٢١- انشاء مدينة الشعلة

٢٢- انشاء مدينة اليرموك ( الضباط ) 
٢٣- انشاء مدينة الرشاد

٢٤- انشاء مدينة املعامل
٢٥- انشاء مدينة احلرية
٢٦- انشاء حي السالم

٢٧- انشاء مدينة الشعب
٢٨- انشاء حي نواب الضباط

ــاء مدينة باسم الثورة واالسكان   ٢٩- انش
في اغلب محافظات العراق. 

٣٠- انشاء دور ملعمل السكر في املوصل
٣١- انشاء دور سرجنار

٣٢-مشروع اسكان ماركيل
٣٣-مشروع اسكان اربيل

٣٤-مشروع اسكان كويسنجق
٣٥-مشروع اسكان كركوك
٣٦-مشروع اسكان البصرة
٣٧-مشروع اسكان الكوت 
٣٨-مشروع اسكان كربالء

٣٩-مشروع اسكان الكوفة
٤٠-مشروع اسكان النجف

٤١-مشروع اسكان احللة 
٤٢-مشروع اسكان العمارة 
٤٣-مشروع اسكان الرمادي
٤٤-مشروع اسكان كركوك

٤٥-مشروع انشاء قرية ربيعة
٤٦-مشروع ١٠٠ دار للضباط غربي بغداد

ــرقي  ش ــاط  للضب دار   ١٠٠ ــروع  ٤٧-مش
بغداد

ــان  ــي فيض ــكان منكوب ــروع اس ٤٨-مش
السليمانية

ارض  ــة  ــان قطع ــون ومئت ــع ملي ٤٩-توزي
سكنية للمواطنني

ــكانية في كل  ــات اس ــاء جمعي ٥٠-انش
محافظة من محافظات العراق

ــال و املوظفني  ــاكن الى العم ٥١-بناء مس
ــمى مدينة  في محطة اذاعة الراديو وتس

الراديو للموظفني
ــاء االف الدور املتفرقة في كل انحاء  ٥٢-بن

العراق
مشاريع الصحة  

ــفى  ــة الطب في بغداد واملستش ١-مدين
ــرير  ــه ويضم ١٠٠٠ س ــوري وتوابع اجلمه
ــن عدة  ــة وم ــزات الطبي ــدث التجهي واح

طوابق باخلرسانة املسلحة.
٢-مستشفى اليرموك

٣-مستشفى الكرخ
٤-مستشفى ابن النفيس

٥-مستشفى النعمان
٦-مستشفى الشماعية

٧-مستشفى الطوارئ

وزارة  ــل  مقاب ــال  االطف ــفى  ٨-مستش
التخطيط

٩-مستشفى تكريت
١٠-مستشفى دهوك
١١-مستشفى احللة

ــي  ف ــط  االوس ــرات  الف ــفى  ١٢-مستش
الكوفة

١٣-مستشفى كركوك
ــفى كربالء لالمراض الصدرية  ١٤-مستش

والعامة تسع ٥٠٠ سرير
ــي  ــة ف ــراض الصدري ــفى االم ١٥-مستش

املوصل
١٦-مستشفى الكفل

١٧-مستشفى عفك
١٨-مستشفى الرمادي

١٩-مستشفى الديوانية
٢٠-مستشفى الهندية
٢١-مستشفى خانقني
٢٢-مستشفى شقالوة

 (٣٥٠) ــع  يتس ــال  االطف ــفى  ٢٣-مستش
سريرا

٢٤-مستشفى الشرطة
٢٥-مستشفى املوصل
٢٦-مستشفى اجلذام

٢٧-مستشفى البصرة تسع (٥٠٠) سرير
٢٨-مستشفى العمارة

ــع ( ٥٠٠ )  ــفى الكاظمية تس ٢٩-مستش
سرير

٣٠-مستشفى اربيل تسع ( ٥٠٠ ) سرير
ــفى السليمانية تسع ( ٥٠٠ )  ٣١-مستش

سرير
٣٢-١٦٠ مستوصفا 

٣٣-٢٨٠ مذخر ادوية في انحاء العراق
٣٤-انشاء دور لالطباء عددها ١٦٠ دارا

ــة  ــادات الطبي ــرات العي ــاء عش ٣٥-انش
واملركزية

ــرات اخملتبرات واملعاهد  ــيس عش ٣٦-تأس
العلمية لفحص املواد الغذائية واالدوية

٣٧-انشاء املذخر الطبي املركزي
٣٨-انشاء مستشفيات للطالب عدد (١٢)

٣٩-انشاء دار التمريض اخلاص
مشاريع التربية 

١-جامعة بغداد – اجلادرية
ــارع  ش  – ــتنصرية  املس ــة  ٢-اجلامع

فلسطني 
ــان وثالثمائة واربعة و  ــاء ( ٢٣٣٤ ) الف ٣-بن
ثالثون مدرسة مبختلف انواعها االبتدائية 

واملتوسطة واالعدادية
ــبعمائة وستة و سبعون  ٤-بناء ( ٧٧٦ ) س
ــي كل محافظات  ــة ف ــة حملو االمي مدرس

العراق
٥-انشاء عشرات املدارس االهلية

٦-تأسيس نقابة املعلمني 
٧-تأسيس جمعيات تعاونية للمعلمني

ــكان للمعلمني  ــيس جمعيات اس ٨-تأس
لتوزيع االراضي السكنية لهم

٩-وصول التعليم الى الريف
١٠-بناء كلية طب املوصل

١١-بناء اجلامعة التكنولوجية 
١٢-بناء عشرات االقسام الداخلية

١٣-انشاء املدارس الصناعية
١٤-انشاء املدارس الزراعية 

١٥-انشاء احتاد الطلبة
ــي الريف  ــة ف ــدارس ابتدائي ــاء م ١٦-انش
ــاره للقيام بزراعة  واعطائهم ( ١٠٠ ) مش
واحملاصيل احلقلية  ــتنة  والبس اخلضروات 
ــغ ( ٥٠  ــة واملبل ــجع للزراع ــون كمش وتك
ــف  مصاري ــديد  لتس ــل  احملاصي ــن  م  (  ٪
ــى  ــوزع ال ــة و ( ٥٠ ٪ ) ت ــات املدرس ونفق
ــه عن حالتهم  ــني والطالب للترفي املعلم

االقتصادية
ــي املناطق  ــدارس كبيرة ف ــيس م ١٧-تأس
ــة  ــام داخلي ــيس اقس ــع تأس ــة م اجلبلي
ــالت  واملواص ــل  النق ــهولة  ــالب لس للط

وخاصة في شمال العراق
١٨- تأمني دور سكن للمعلمني و املعلمات 
ــكن  في املدن والقرى الريفية و بناء دار س

مع تأثيثها بجوار كل مدرسة
ــات  ــل نفق ــة بتحم ــام وزارة التربي ١٩-قي
ــالب  ــا للط ــكن وتأثيثه ــة والس املعيش

القرويني عند التحاقهم مبدارس املركز 
ــم  ــن ل ــالب الذي ــكن للط ــني الس ٢٠-تأم
تشملهم االقسام الداخلية في احملافظات 

مع تزويده باالثاث.
ــيارة و توزيعها في  ٢١-انشاء مكتبات س

انحاء العراق
ــدة في  ــيقية موح ــرق موس ــاء ف ٢٢-انش

مراكز احملافظات
٢٣-بناء ٢٧٢٨ مكتبة ابتدائية
٢٤-بناء ٢٠٧ مكتبة متوسطة

٢٥-بناء ١١٥ مكتبة ثانوية
٢٦-بناء ٣٠ مكتبة لدعم املعلمني 

٢٧-بناء ٧ مكتبات عراقية خارج البلد
ــاء مكتبات عددها ٦٦ مكتبة في  ٢٨-انش
كل انحاء العراق معززة بالكتب املتنوعة 
ــة  العلمي ــا  بأنواعه ــات  اللغ ــف  ومبختل
والرجال  للنساء  واالقتصادية  والتاريخية 
ــي هذه  ــة ف ــب املرفق ــدد الكت ــة وع عام

املكتبات هو ( ٢٤٠٥٠٨) كتاب.
٢٩-انشاء مجالس االباء واملعلمني

٣٠-انشاء مطاعم املدارس االبتدائية
٣١-تأمني دور سكن لطالب الزراعة

ــة كخطوة اولى  ــال اللغة الكردي ٣٢-ادخ
ــراق ودور املعلمني  ــدارس الع ــي جميع م ف

والفنون اجلميلة
ــق  ــة وتطبي ــة االمي ــروع مكافح ٣٣-مش

التجنيد االلزامي
مشاريع اجلسور 

١-جسر الكرادة املعلق
٢-جسر الكوت

٣-جسر زورخانه
٤-جسر علي الغربي

٥-جسر حديثة
٦-معبر حديثة 
٧-معبر تكريت

٨-جسر املهناوية
٩-جسر الفلوجة 

١٠-جسر السليمانية – جوارتا
١١-جسر سوق الشيوخ

١٢-جسور طريق ديانا – سيدي كان
١٣-جسر كوردره

١٤-جسر كرمة علي
١٥-جسر باب املعظم

١٦-جسر القيارة
١٧-جسر الديوانية – ابي صخير

١٨-جسر جلوالء
١٩-جسر ديالى ومقترباته

٢٠-جسر الرفاعي
٢١-جسر البو صالح

٢٢-جسر الكحالء
٢٣-جسر قاشان في السليمانية

مشاريع الكهرباء
١-مشروع كهرباء تلعفر
٢-مشروع كهرباء عقرة

٣-مشروع كهرباء السليمانية
٤-مشروع كهرباء بنجوين

٥-مشروع كهرباء بارزان
٦-مشروع كهرباء اربيل

٧-مشروع كهرباء شقالوة
٨-مشروع كهرباء راوندوز

٩-مشروع كهرباء كويسنجق
١٠-مشروع كهرباء الكوت

١١-مشروع كهرباء النعمانية
١٢-مشروع كهرباء كربالء

١٣-مشروع كهرباء النجف 
١٤-مشروع كهرباء الكوفة

١٥-مشروع كهرباء الديوانية
١٦-مشروع كهرباء الشامية 
١٧-مشروع كهرباء السماوة 

١٨-مشروع كهرباء جوارته
١٩-مشروع كهرباء ميركه سور

٢٠-مشروع كهرباء قره تبة
٢١-مشروع كهرباء كرمة بني سعيد

٢٢-مشروع كهرباء املوفقية
٢٣-مشروع كهرباء بيجي

٢٤-مشروع كهرباء شيخ سعد
٢٥-مشروع كهرباء الكوبر

٢٦-مشروع كهرباء القادسية
٢٧-مشروع كهرباء احلويجة
٢٨-مشروع كهرباء امليمونة

٢٩-مشروع كهرباء ابو صيدا
٣٠-مشروع كهرباء املنصورية

٣١-مشروع كهرباء كركوك
٣٢-مشروع كهرباء كفري

٣٣-مشروع كهرباء بعقوبة
٣٤-مشروع كهرباء املقدادية

٣٥-مشروع كهرباء الرمادي
٣٦-مشروع كهرباء هيت
٣٧-مشروع كهرباء عانة 

٣٨-مشروع كهرباء قلعة صالح
٣٩-مشروع كهرباء احللة

٤٠-مشروع كهرباء احملاويل
٤١-مشروع كهرباء الهندية
٤٢-مشروع كهرباء املسيب

٤٣-مشروع كهرباء سدة الهندية
٤٤-مشروع كهرباء الناصرية 

٤٥-مشروع كهرباء سوق الشيوخ
مشاريع الصناعة 

١-مصنع الورق في البصرة
٢-مصنع الزجاج في الرمادي 

٣-معمل البان ابو غريب
٤-معمل البتروكيمياويات في البصرة

٥-معمل االودية في سامراء
٦-معمل احلرير في احللة

٧-معمل احلرير في الهندية
٨-معمل احلديد والصلب في البصرة

ــي  ف ــة  الكيمياوي ــمدة  االس ــل  ٩-معم
البصرة

١٠-مصنع الفوالذ والسباكة في بغداد
١١-مصانع السيارات في االسكندرية

١٢-معمل االحذية الشعبية في الكوفة
١٣-مصنع تعليب كربالء

١٤-مصنع سمنت سرجنار
١٥-مصنع سمنت املوصل

١٦-معمل السكر في العمارة
١٧-معمل السكاير في السليمانية

١٨-معمل استخالص الكبريت
ــي  ــة ف ــح الكهربائي ــل املصابي ١٩-معم

بغداد
٢٠-معمل الصناعات اخلفيفة في بغداد

٢١-معمل احلياكة في الكوت
٢٢-معمل النسيج في الكوت 

ــة في  ــراض الطبي ــذري لالغ ــرن ال ٢٣-الف
بغداد

٢٤-مصنع الثرمستون
٢٥-مصنع الكتل الكونكريتية في بغداد

٢٦-معمل النسيج في الناصرية 
٢٧-معمل اخلياطة في بغداد

٢٨-معمل السكر في املوصل
٢٩-معمل اللوازم والعدد الكهربائية

٣٠-معمل االالت واملعدات الزراعية 
ــرارات  للج ــكندرية  االس ــع  ٣١-مصن

الزراعية
ــلحة  لالس ــكندرية  االس ــع  ٣٢-مصن

اخلفيفة
٣٣-معامل الطابوق اجلمهوري عدد ٧

٣٤-مصنع اطارات الديوانية
٣٥-معامل االعاشة للخبز االوتوماتيكي

٣٦-معمل االكياس الورقية
٣٧-معمل طباعة الكرتون
٣٨-معمل االثاث املعدنية

٣٩-مجموعة معامل الطحني عدد ٢٥
٤٠-معمل صناعة االبواب اخلشبية

٤١-معمل دباغة اجللود
٤٢-مصنع الطابوق الناري والسيراميك

ــتحضرات  املواد املضادة واملس ٤٣-مصنع 
الصيدالنية

ــس التمور عدد  ــة معامل كب ٤٤-مجموع
١٤

٤٥-مجموعة معامل العلف احليواني
٤٦-مجموعة اجملازر احلديثة عدد ١٦

الصابون  ــة  ــة معامل صناع ٤٧-مجموع
عـــدد ٤

٤٨-معمل انتاج االفالم السينمائية
ــاب  واالخش ــت  االسبس ــل  ٤٩-معم

املستعملة في انتاج الشخاط
٥٠-معمل االنابيب العمالقة

مشاريع السدود 
١-انشاء مشروع الغراف

٢-انشاء نواظم الغراف االربعة
٣-انشاء مشروع الدملاج 

ــحيمية في قضاء  ــاء مشروع الش ٤-انش
الصويرة

٥-انشاء مشروع الغراف املوسع
٦-انشاء مشروع مبازل الدجيل

٧-انشاء مشروع ري بدرة و جصان
ــة  احلل ــازل  مب ــروع  مش ــاء  ٨-انش

واالسكندرية
٩-انشاء محطة ضخ الرزازة

١٠-انشاء مجموعة نواظم خان اجلدول
١١-انشاء مشروع جداول شط الشامية

١٢-مشروع ناظم املشخاب القاطع
١٣-مشروع مبازل الرميثة وانشاء محطة 

ضخ في الرميثة
١٤-انشاء مشروع مبازل الشطرة

١٥-انشاء سداد نواظم سوق الشيوخ
١٦-انشاء مبازل الصقالوية في ابو غريب

١٧-انشاء مبازل اليوسفية 
١٨-مشروع مبازل املسيب الكبير

١٩-مشروع مبازل احللة الكفل
٢٠-مشروع مبازل االسكندرية 

٢١-مشروع مبازل احللة الديوانية 
٢٢-مشروع مبازل كربالء

ــن على اجلانب  ــم ابو التم ــاء ناظ ٢٣-انش
االيسر من شط الشامية

٢٤-انشاء مجموعة نواظم خان اجلدول
٢٥-انشاء نواظم شط الشامية
٢٦-حتسني الري في شط الدغارة
٢٧-متديد شط الشامية الغربي

٢٨-انشاء مشروع مبازل الرميثة وانشاء 
٢٩-سد املوصل

٣٠-سد دوكان
٣١-سد دربندخان

دوكان  ــي  ألهال ــكان  االس ــاريع  ٣٢-مش
ودربندخان

٣٣-مشروع ري كركوك وهو اكبر مشروع 

في الشرق االوسط
٣٤-مشروع ري العظيم

٣٥-مشروع احلويجة
٣٦-مشروع مبازل ديالى
٣٧-مشروع مياه مندلي

ــى  ديال ــدول  ج ــم  تنظي و  ــني  ٣٨-حتس
السفلي

ــى  ديال ــدول  ج ــم  وتنظي ــني  ٣٩-حتس
الوسط

مشاريع املاء 
١-تأسيس مشروع ماء بغداد العمالق

٢-تأسيس مشروع ماء الرصافة
٣-تأسيس مشروع ماء الكرخ

٤-تأسيس محطة الضخ وتصريف املياه 
الكبرى في غربي بغداد

٥-تأسيس مشروع ماء اليوسفية
٦-تأسيس مشروع ماء بيجي

٧-تأسيس مشروع ماء الشرقاط
٨-تأسيس مشروع ماء كرمة بني سعد

٩-تأسيس مشروع ماء املوفقية
١٠-تأسيس مشروع ماء الكوير

١١-تأسيس مشروع ماء قره تبة
١٢-تأسيس مشروع ماء بنجوين

١٣-تأسيس مشروع ماء السويب
١٤-تأسيس مشروع ماء املنصورية

١٥-تأسيس مشروع ماء التحرير
١٦-تأسيس مشروع ماء الشيخ سعد

١٧-تأسيس مشروع ماء عني التمر
١٨-تأسيس مشروع ماء احملاويل

١٩-تأسيس مشروع ماء احملمودية
٢٠-تأسيس مشروع ماء سامراء

٢١-تأسيس مشروع ماء عنه و راوه
٢٢-تأسيس مشروع ماء مخمور

٢٣-تأسيس مشروع ماء الدور
٢٤-تأسيس مشروع ماء تلعفر
٢٥-تأسيس مشروع ماء جوراتا
٢٦-تأسيس مشروع ماء اربيل

٢٧-تأسيس مشروع ماء الصويرة
٢٨-تأسيس مشروع ماء حمام العليل

٢٩-تأسيس مشروع ماء الناصرية
٣٠-تأسيس مشروع ماء احلي

٣١-تأسيس مشروع ماء خان بني سعد
٣٢-تأسيس مشروع ماء الطارمية

٣٣-تأسيس مشروع ماء تلكيف
٣٤-تأسيس مشروع ماء كبيسة

٣٥-تأسيس مشروع ماء البطحاء
٣٦-تأسيس مشروع ماء الزبيدية
٣٧-تأسيس مشروع ماء العمارة
٣٨-تأسيس مشروع ماء النجف

٣٩-تأسيس مشروع ماء الديوانية
٤٠-تأسيس مشروع ماء كربالء

٤١-تأسيس مشروع ماء البصرة
٤٢-تأسيس مشروع ماء الفلوجة

٤٣-تأسيس مشروع ماء الكوت
٤٤-تاسيس مشروع ماء االنبار

٤٥-تأسيس مشروع ماء ميركه سور
٤٦-تأسيس مشروع ماء احلويجة
٤٧-تأسيس مشروع ماء قره داغ

٤٨-تأسيس مشروع ماء ابي صيدا
٤٩-تأسيس مشروع ماء القادسية

٥٠-تأسيس مشروع ماء امليمونة
٥١-تأسيس مشروع ماء احلسينية

٥٢-تأسيس مشروع ماء االسكندرية
٥٣-تأسيس مشروع ماء الفاو

٥٤-تأسيس مشروع ماء قلعه دزه
٥٥-تأسيس مشروع ماء بعقوبة.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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افتتح االحتاد الدولي للمبدعني، 
ــنوي الشعري  ، املهرجان الس
ــرادة  الك ــة  منطق ــي  ف األول 

وسط العاصمة بغداد.
ــذي نظمه االحتاد  ــان ال املهرج
الدولي للمبدعني/ فرع العراق، 
ــازك املالئكة في  ــى قاعة ن عل
ــعر  «الش ــوان  بعن ــرادة،  الك
ــر  ــي ضمي ــي ف ــف ابداع موق

االمة».
ــي  ــاد الدول ــس االحت ــال رئي وق
العراق، علي  ــرع  للمبدعني/ ف
ــالل كلمته  الزبيدي، خ احمد 
ــا املهرجان، إن  التي افتتح به
«الكلمة تغير مصير الشعوب 
ــارة  ــاء حض ــي بن ــهم ف وتس

اجملتمع».
ــاعرة  ــن جهتها، أكدت الش م
زينب صافي عباس، التي أدارت 
املهرجان، أن «املهرجان يجمع 

شمل املبدعني بعد أن عصفت 
بهم كورونا».

ــت عضو الهيئة  وبدورها، رحب
ــندس  س ــاد،  لالحت ــة  االداري
ــاركني، مؤكدة  محسن، باملش
ــب  محب ــال  جم ــعر  «الش أن 

يبعث نشوة شالل يتدفق من 
املشاعر االنسانية».

ــد  قصائ ــان،  املهرج ــن  وتضم
للشعراء غرام الربيعي وقاسم 
ــة  «عاصم ــد  مجي ــد  محم
القمر»، وحيدر معتوق وعدنان 

ــي،  العقاب ــادق  وص ــي  الفضل
ــم  ابراهي اهللا  ــد  عب ــة  وناجي

«وطني يا عراق».
ــرض  ع ــان،  املهرج ــالل  خ ومت 
املبدعني  ــاد  احت ــن  ع ــني  فيلم

وسيرة الشعراء املشاركني.

رصدت تقارير صحفية عاملية، 
ــكاوى  الش ــرة  وتي ــد  تصاع
ــل  التراس ــة  منص ــد  ض
ــي العالم  ــهر ف ــوري األش الف
ــآب»، بسبب تغييراتها  «واتس
ــة  ــات اخلصوصي ــي سياس ف

ملستخدميها.
ــرز»  «رويت ــة  وكال ــت  وأوضح
ــة  ــآب التابع ــة واتس أن منص
ــبوك»  «فيس ــركة  لش
ــيال من  ــه س ــة تواج األمريكي

ــكاوى من جانب منظمة  الش
ــتهلك األوروبية  ــة املس حماي
ــث  حتدي ــبب  بس ــا،  وغيره
الذي  ــة،  اخلصوصي ــة  سياس
ــا، ودفع  ــتنكارا عاملي ــار اس أث
ــتخدمني لالنتقال  بعض املس
ــة مثل  إلى تطبيقات منافس
ــت  ــيغنال. وكان ــرام وس تليغ
شركة «فيسبوك»، قد أعلنت 
في يناير/ كانون الثاني، تطبيق 
سياسات اخلصوصية اجلديدة 

والتي تسمح  ــأب،  واتس على 
ــات  البيان ــض  بع ــاركة  مبش
ــركات  وش ــبوك  فيس ــع  م
ــا.  مجموعته ــن  ضم ــرى  أخ

ــمح  ــت إن التعديالت تس وقال
ــتخدمني بالتراسل مع  للمس
ــا  وإنه ــال،  األعم ــات  مؤسس
رصدت تقارير صحفية عاملية، 
ــكاوى  الش ــرة  وتي ــد  تصاع
ــل  التراس ــة  منص ــد  ض
ــي العالم  ــهر ف ــوري األش الف
ــآب»، بسبب تغييراتها  «واتس
ــة  ــات اخلصوصي ــي سياس ف
ــن تؤثر على  ــتخدميها. ل ملس

احملادثات الشخصية.

ــيرغي نيتيسوف، املتخصص في  رأى س
العلوم البيولوجية والفيروسيات، رئيس 
مختبر التكنولوجيا احليوية في جامعة 
نوفوسيبيرسك، أن معرفة أصل «فيروس 
كورونا» بدقة قد يستغرق عاما أو عامني. 

ــي،  ــار العالم الروس ــأن، أش وبهذا الش
ــية للعلوم  العضو في األكادميية الروس
ــتغرق شهورا، وليس  إلى أن األمر «سيس
ــا أو عامني. ومن الضروري  أياما، ورمبا عام
ــك ألن احلادثة التي  ــر، وذل ــة الكثي دراس

ــور فيروس  ــة في ظه ــت، واملتمثل حصل
السارس، حدث طبيعي نادر جدا».

ــات إلى أنه في  ولفت اخلبير في الفيروس
ــباب االلتهاب  ــن أس ــة التحقيق م حال
ــي عامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  الرئوي غير النمط

ــرعة العثور في احليوانات على  جرى بس
ــابهة جدا لتلك  سالالت طبيعية متش
ــر، وحتى  ــن البش ــتخلصت م التي اس
ــل الفيروس من  ــار كيف انتق ــع مس تتب

الطبيعة إلى اإلنسان.

ــم االمراض  ــد باحثون في عل اك
واالوبئة، إن التعرض طويل األمد 
ــة  ــجائر اإللكتروني ــرة الس ألبخ
ــجة الرئة  ــى تدمير أنس يؤدي إل

لدى املدخنني.
ــة على  ــون دراس ــرى الباحث واج
ــة ملعرفة كيفية  الفئران اخملتبري
ــي  ــرة ف ــاق األبخ ــر استنش تأثي
ــني،  ــد الباحث ــال اح ــني. وق الرئت
إلى  ــوارض  الق ــيم  «قمنا بتقس
ــة  مجموع ــات،  مجموع ــالث  ث
ــة  ــة معرض ــة، مجموع للمراقب
ــط تدخني خالي من  ألبخرة خلي

ــنا  درس ومجموعة  ــني،  النيكوت
ــط  خلي ــرة  أبخ ــر  تأثي ــا  عليه
ــع محتوى من  ــابه، ولكن م مش
النيكوتني بتركيز ستة مليغرام 
ا له، بعد ٤٠  ــر». ووفقً لكل مليلت

ــرات كيميائية  ا، حدثت تغي يومً
حيوية في الفئران - زاد مستوى 
ــمى بالبروتينات  ــاط ما يس نش
(اإلنزميات  بالتريبسني  الشبيهة 
ــات البروتني)  ــر جزيئ التي تكس
ــكل كبير، مما أدى إلى حدوث  بش
ــدأت  وب ــة  الرئ ــر  تدمي ــة  عملي

بروتينات األنسجة.
ــاف ، ان «هذا يرجع إلى زيادة  وأض
نشاط اخلاليا البلعمية، واإليالتاز 
ــات  والبروتين ــا،  تفرزه ــي  الت
الشبيهة بالتريبسني، وانخفاض 

نشاط البروتينات املثبطة».

ــدف إلى  ــراءات التي ته ــض اإلج بع
احلفاظ على الصحة ميكن أن تلحق 
ــيل  ــنان. حتدثت ميش ــرر باألس الض
ــاعدة  املس ــتاذة  األس ماكجريجور، 
ــي كلية  ــنان ف ــرة صحة األس ومدي
ــا  ــة فرجيني ــنان ب جامع ــب األس ط
ــادات خمس أكثر  ــث، عن ع كومنول

ا تؤدي إلى تسوس األسنان. شيوعً
ــتهالك  ــح باس ــا، ال ينص ــا له وفقً
ــاء الليمون،  ــن م ــرة م ــات كبي كمي
ــه احلمضية مع  ــه عند مزج بيئت ألن
ــآكل املينا.  ــؤدي إلى ت ــا، ت البكتيري
ا ملاكجريجور، فإنه يجب  لذلك، وفقً
ــن املاء  ــوب واحد م ــف عند ك التوق
بالليمون يوميًا. كما أشارت اخلبيرة 
ــاول عصائر الفاكهة  إلى خطورة تن
ــنان،  ــى صحة األس ــروات عل واخلض
ــبة عالية من  ــى نس ــا عل الحتوائه
السكر، مما قد يؤثر سلبًا على صحة 
ــن العصائر، أوصت  ــنان. بدالً م األس
ــب  ــها، حس بتناول الفاكهة نفس

قناة «زفيزدا» الروسية.
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ــوز ١٩٥٨ اخلالدة ومفجرها  ـــ (٦٣) لثورة ١٤ مت ــوم غد االربعاء الذكرى ال متر ي
ــرني اعادة نشر مقالي الذي سبق  ــهيد الزعيم عبد الكرمي قاسم..يس الش
ــرته في هذه الزاوية بالعدد ١٩١٢ في ٢٠١٣/١٢/٣٠ وأعدت نشره ثانية  ان نش
ــت ذات العنوان(يوم  ــره ثالثة حت ــدد (٢٨٥٣) في ٢٠١٧/١٢/٢١ واعيد نش بالع
ــى ان يحذوا حذو  ــة اليوم عس الزعيم) وغايتي من ذلك ليطلع عليه ساس
ــعبه واترك للقارئ  ــذي اختطه خلدمة ش ــم وينتهجوا ذات النهج ال الزعي
ــعب  ــذا الرجل الذي كرس حياته للش ــدول اعمال ه ــل في ج ــز التأم العزي

والوطن. 
ــر الزعيم  ــه املفجع، اال ان مآث ــرن على رحيل ــر من نصف ق ــم مرور اكث برغ
الشهيد «عبدالكرمي قاسم» مفجر ثورة الرابع عشر من متوز اخلالدة (١٩٥٨) 
ضد االستعمار «االنكريزي» واعوانه وأذنابه من اقطاعيني و«لوكية» واكلة 
ــات موائد اللئام، ما زالت حيّة في ذاكرة العراقيني الطيبني االوفياء لهذا  فت
ــمه على شغاف القلوب وظل محفوفاً باحملبة.امس،  العراقي الذي حفر اس
وانا اقلب صفحات العدد االول من «مجلة العراق» في سنتها االولى الصادرة 
سنة (١٩٥٨) استوقفني موضوع حمل عنوان «يوم الزعيم» وقد تضمن (١٠) 
ــابعة صباحاً  ــاعة الس محطات هي مجمل يوم الزعيم الذي يبدأ من الس
ــي في الرابعة من فجر اليوم التالي!، وهو يوم حافل بالعمل املضني  وينته
والشاق من اجل خدمة شعب العراق، هذا الشعب الذي نذر الزعيم اخلالد 
ــه، بالرغم من حجم التآمر الداخلي  ــه من اجل رفعته وعزته ونهضت نفس
واخلارجي على الثورة، يوم الزعيم ليس ملكاً شخصياً له وهو حق طبيعي 
ــاعة وكل دقيقة من حياته، وسخرها  ــروع، ولكن الزعيم وهب كل س ومش
ــن القمقم واالنعتاق نحو فضاء  ــعب اراد لهما ان ينهضا م ألجل وطن وش
ــم والتخلف والدوران  ــق بعد عقود طويلة من العبودية والضي احلرية املطل
ــتعمر «ابو ناجي»، باهللا عليكم تعالوا معي ودقِّقوا جيدا في  في فلك املس
جدول اعمال يوم الزعيم، واترك لكم احلكم والقرار، وانا متيقن متاما انكم 
ــتذرفون دموعا ساخنة قبل الشروع بالقراءة:١-ينهض الزعيم من النوم  س
ــتحمام واحلالقة، ثم  ــابعة صباحا ويذهب مباشرة لالس ــاعة الس في الس
ــع على تقارير االمن الداخلي  ــلوق»، ويطل يتناول طعام الصباح «بيض مس

ويقرأ الصحف احمللية الصباحية.
ــز اعمال تلك الوزارة  ــوزارة الدفاع في الثامنة فينج ــب الى مكتبه ب ٢-يذه

حتى العاشرة.
ــتقبل الدبلوماسيني  ــرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر يس ٣- من العاش
ــتقبال  من عرب واجانب ورجال الصحافة العاملية واحمللية، ويبّت خالل االس

في االمور املستعجلة التي تُعرض عليه.
ــطة  ــقيقته كالعادة بواس ــه ش ــه ل ــذي جتلب ــداء ال ــام الغ ــاول طع ٤-يتن
ــوزارة الدفاع  ــد الظهر في مكتبه ب ــاعة الثانية بع ــفرطاس» في الس «س

ويبقى حتى الثالثة مساء.
٥-من الثالثة حتى اخلامسة مساء ينظر في قضايا الوزارة ويرأس اجتماعات 

مجلس الوزراء.
ــواردة من ابناء  ــه الطلبات ال ــة تعرض علي ــة حتى السادس ٦-من اخلامس
ــض االخر على  ــي بعضها او يعرض البع ــع عليها ويبّت ف ــعب، فيطل الش

جهات االختصاص.
٧-في الساعة السابعة مساء يعود لالجتماع بالسادة الوزراء لكي يعرض 
ــاعة الثانية عشرة  ــؤون وزارته عليه، ويبقى معهم حتى الس كل منهم ش

ليالً!.
ــاعة الثانية صباحاً  ــرة ليالً «منتصف الليل» حتى الس ــن الثانية عش ٨-م

يجتمع بأعضاء مجلس اإلعمار ويبحث معهم شؤون اجمللس والوزراء.
ــلحة  ــاط مقر القوات املس ــة يجتمع بضب ــاً والثالث ــني الثانية صباح ٩-ب
ليبحث معهم القضايا املتعلقة باجليش، وكثيراً ما يقوم بعد ذلك بزيارات 

مفاجئة لبعض االماكن العامة كثكنات اجليش ومنازل العمال!.
ــه ليضع رأسه على (اخملدة) إما في داره  ١٠- في الرابعة فجرا يأوى الى فراش
ــاطته  ــيط مثل بس او في مقر وزارة الدفاع على البالط، متدثراً بغطاء بس

دائماً، انه قاسم، فماذا انتم قائلون؟ يا ساسة اليوم؟.

AA·Ó«å€a@‚ÏÌ

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــه ال نقصد بالطائفية مبعناها املتداول وامنا مبعناها  (تنوي
العام) يستند العمل اإلداري على ركيزة مهمة واساسية 
ــس  ــاره وفق اس ــم اختي ــذي يت ــام ال ــف الع ــي املوظ وه
ــة ومنها العمر  ــني الوظيفي ــات حددتها القوان ومتطلب
ــية وغير ذلك  ــا هو اهم اجلنس ــة الى م ــهادة اضاف والش

وحسب نوع الوظيفة ومهامها.
ــية التي ميكن  ــات االساس ــد الواجب ــم حتدي ــن ثم يت وم
ــة ووفقاً  ــي للوظيف ــب اخلدم ــا تفعيل اجلان ــن خالله م
ــار  ــا القانون الوظيفي املس ــم له ــا التي رس ملقتضياته

الالزم لتحقيق املنفعة العامة.
ــتقامة  ــار باالنحراف عن اس ولكن قد يُصار الى هذا املس
ــني بواجبات اإلدارة من اجل  ــه من قبل بعض القائم غايت
ــدة كل البعد عن  ــخصية بعي ــق غايات ومنافع ش حتقي
ــع الفعلي، حيث جند ان بعض املدراء يتعمدون على  الواق
ــي او عنصري او  ــاس طائف ــم على اس ــم موظفيه تقيي
ــائري بعيداً عن املهنية وعلى هذا االساس  قومي او عش
يتم اختيارهم لشغل املناصب اإلدارية والقيادية، وحتماً 
ــق مجتمعات وظيفية مصغرة ومتعنصرة  يؤدي ذلك خلل
ــة املطلقة على  ــوالء والطاع ــر وذاك وتقدمي ال لهذا املدي
ــاب املصلحة الوظيفية على اعتبار انهم االساس  حس

في تسنمهم هذه املناصب.
ــة مقيدة غير  ــيولد ذلك اجواء فكري ــة احلال س وبطبيع
ــي، اضافة الى  ــل اخلدم ــى متطلبات العم ــة عل منفتح
ــة اإلحباط  ــي ) ناهيك عن حال ــاد الوظيف ــة الفس تقوي
ــهم  ــض املوظفني الذين يتم تهميش ــي لدى بع الوظيف
وابعادهم عن مناصبهم وعدم السماح لهم باملشاركة 

في صنع القرار او تنفيذه.
ــة جند ان ذلك  ــا في القوانني الوظيفي ــا اذا ما متعن ولعلن
ــة القانون يعني  ــاء فيها وان مخالف ــاً متاماً ملا ج مخالف
ــؤدي الى االنحراف  ــي اخلدمي مما ي انهيار العمل املؤسس
ــات والذي اساس  باملقاصد العملية لعمل تلك املؤسس
ــاً للصالح  ــة العامة حتقيق ــو لتقدمي املنفع ــائها ه انش

العام.
اننا اليوم اذ نُناشد اصحاب القرار في ثورتهم اإلصالحية 
املباركة  لتقييم ذلك من خالل تشكيل جلان متخصصة 
ــرية الوظيفية  مركزية مهمتها اعادة توزيع املوارد البش
ــاس علمي وعملي ومعرفي وفقاً لالختصاصات  على اس
التي تتطلبها الوظائف عامة واملناصب خاصة من خالل 
ــري املعارض ملواكبة التطور العاملي، ال  جتاوز الروتني الفك
ــع مجاالت احلياة  ــى تعميم ذلك على جمي بل نحتاج ال
اخملتلفة ضماناً للوصول الى رضا وظيفي يساهم بشكل 
ــات الدولة لتقدمي افضل  ــر في جناح عمل مؤسس او بآخ

اخلدمات وامتها للمواطن الذي يحتاج منها الكثير. 

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني
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