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ــعبي،  ــد الش أعلنت مديرية احلش
ــالق عملية أمنية  امس األحد، انط
ــع اجليش لتفتيش وتأمني  لقواته م
ــي محافظة كركوك. وادي الكور ف

ــوة من اللواء  ــرت املديرية ، أن ق وذك
ــش  واجلي ــعبي  الش ــد  باحلش  ١٦
ــرطة االحتادية بإسناد طيران  والش
ــة تفتيش  ــرعت بعملي اجليش، ش
ــق  واملناط ــور  الك وادي  ــني  وتأم
ــي كركوك.وأضافت  ــه ف ــة ب احمليط
ــدف ملالحقة فلول  ــة ته أن العملي
داعش وتأمني قواطع املسؤولية من 
ــي كركوك. في  ــلل اإلرهابيني ف تس
ــت اقترح محافظ كركوك راكان  وق
ــاء  للقض ــتراتيجية  اس ــوري،  اجلب

ــي في  ــش اإلرهاب ــول داع ــى فل عل
ــني ٣ محافظات،  ــق تواجده ب مناط
ــف عن نتائج العمليات  فيما كش
ــي احملافظة. ــكرية احلالية ف العس
ــهد  ــال اجلبوري، إن احملافظة تش وق
ــيط  للتمش ــكرية  عس ــات  عملي
ــر  ــادة املق ــا قي ــش تنفذه والتفتي
ــتركة منذ  املتقدم للعمليات املش
ــدة محاور منها جنوب  ٣ ايام في ع
وغرب كركوك وشمال غرب احملافظة. 
ــترك بها  وإضاف، أن العمليات تش
ــرطة  ــادات الفرقة الثامنة والش قي
ــا أن القوات االمنية  االحتادية، مبين
ــن القبض على  متكنت حتى اآلن م
أكثر من ٣٠ عنصرا إرهابيا ومطلوبا 
ــر اكثر  ــة، وتدمي ــواد قانوني ــق م وف
ــدو، فضال عن  ــن ١٥ مضافة للع م

ضبط اسلحة ومعدات لالرهابيني. 
ــن كتلة  ــزا النائب ع ــن جانبه ع م
سائرون سعد مايع احللفي، تصاعد 
ــة في البالد إلى  الهجمات اإلرهابي
ــل املعاجلات األمنية على أرض  فش
ــادث  إن احل  ، ــي  ــال احللف الواقع.وق
ــذي تعرضت له  ــي الغادر ال اإلرهاب
ــذي خلف عددًا من  ناحية يثرب وال
ــهداء واجلرحى يأتي في سياق  الش
ــهدها مختلف  ــات تش عدة هجم
ــن  وم ــه  ان ــاف  البالد.وأض ــق  مناط
املالحظ أن هنالك تصاعدا خطيرا 
ــات اإلرهابية وهو  ــدة العملي في ح
ما يضع ألف عالمة استفهام حول 
ــر األجواء  ــة في توفي ــة املتبع اآللي
ــى صعيد  ــني. عل ــة للمواطن األمن
ــوزراء  ــس مجلس ال ــر أجرى رئي آخ

ــيد مصطفى الكاظمي،امس  الس
االول السبت  زيارة إلى مستشفى 
ــي العاصمة بغداد،  ــن النفيس ف اب
ــات  ــتوى اخلدم ــى مس ــع عل واطل
ــة  املقدم ــة  والصحي ــة،  الطبي
ــان ملكتب رئيس  ــر بي للمرضى.وذك
ــوزراء ، ان الكاظمي تفقد ردهات  ال
ــى  املرض ــوال  وأح ــفى،  املستش
ــتمع  واس ــن،  والراقدي ــني  املراجع
ــم،  ومقترحاته ــكاواهم  ش ــى  إل
ــر  ــات، وتوفي ــل العقب ــه بتذلي ووجّ
وبالسرعة  الضرورية  ــتلزمات  املس
ــاف، ان رئيس مجلس  املمكنة.واض
ــع املالك  ــد اجتماعاً م ــوزراء عق ال
الطبي، أشاد فيه بدور األطباء، وبدور 
املالك الصحي وهم يبذلون اجلهود؛ 
من أجل تقدمي اخلدمة للمرضى في 

ــتثنائية التي مير  هذه الظروف االس
بها العراق والعالم؛ بسبب جائحة 
ــا  ــا. كم ــادة مخاطره وزي ــا،  كورون
استمع إلى املشكالت التي تواجه 
ه مبعاجلتها. عمل املستشفى ووجّ

ــة احلالية لديها  ــد ، أن احلكوم وأك
إصرار على إنصاف املالكات الطبية 
ــوات  خط ــذت  واتخ ــة،  والصحي
ــذا اجلانب، ودعا اجلميع  متعددة به
إلى تفهم ظروف البلد، والتحديات 
التي يواجهها، متعهداً بأنه لن مير 
يوم دون البحث عن أفضل الفرص؛ 
ــي  ف ــي  الصح ــع  الواق ــني  لتحس
العراق الذي يزخر بكفاءاته الطبية 

في داخل البلد وخارجه.

كتب اِّـحرر السياسي
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ò@Ú‡nn€a^3\الكاظمي َّـ مستشفى ابن النفيس يتفقد اِّـرضى

ــة أطفال  ــد، مبصرع أربع ــي، امس األح ــدر أمن ــاد مص أف
ــي بغداد.وقال املصدر،  ــادث حريق اندلع داخل منزل ف بح
ــوب  ــب داخل دار ضابط برتبة عقيد منس إن حريقا نش
ــي بغداد، مما  ــن منطقة الغزالية غرب ــوزارة الدفاع ضم ل

ــفر عن وفاة أربعة من ابنائه، هم عبارة عن ثالثة أوالد  أس
وفتاة.واشار الى أن األب واألم كانا خارج املنزل إضافة إلى 
ــا أن البالغ عن  ــواب كانت محكمة اإلغالق، مبين أن األب
احلادث وصل متأخراً إلى مديرية الدفاع املدني، مما تسبب 

بوفاة االطفال االربعة.

اعلنت وزارة املوارد املائية املصرية، امس االحد، أن وزيرها 
ــى بغداد بزيارة  ــد العاطي الذي وصل امس ال محمد عب
ــيبحث مع املسؤولني  ــتمر خمسة ايام، س رسمية تس
العراقيني آفاق التعاون املشترك في مجاالت ادارة املياه.

وقال وزير املوارد املائية املصري ، إن وفداً فنياً مصرياً، يقوم 

ــام إلجراء العديد من الزيارات  ــارة الى بغداد ملدة (٥) اي بزي
ــتركة لبرنامج عمل  امليدانية للوصول الى صياغة مش
ــاالت التعاون املنصوص  واضح بني الدولتني يعكس مج
ــرين االول ٢٠٢٠. ــم املوقعة بتش ــرة التفاه عليها مبذك

ــرة تتضمن عدة مجاالت للتعاون،  واوضح الوزير أن املذك
منها تقنيات الري احلديث.
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ــان الهيئة األولى، امس االحد، عن  أعلنت محكمة جنايات ميس
ــنوات بحق املدير  ــجن ملدة ثالث س ــا حكماً جديداً بالس إصدراه
ــن قانون العقوبات. ــبق للمصرف الزراعي وفق املادة (٣٤٠) م االس
ــي بيان صحفي  ــس القضاء األعلى أفاد ف ــز االعالمي ل مجل املرك
ــق املدان قد بلغت  ــدد االحكام التي اصدرتها احملكمة بح ، بأن ع
ــتة احكام تضمن مجموعها (٣٣) سنة بالسجن وفق أحكام  س
ــن قيامه بعمليات  ــواد (٣٤٠-٣١٦) من قانون العقوبات وذلك ع امل

تزوير واختالس ملبالغ مالية.

اصدر مكتب السيد السيستاني، امس االحد، 
ــهر محرم احلرام  ــأن توقع رؤية هالل ش بيانا بش
ورأس السنة الهجرية.وبحسب كراس مواقيت 
ــع األعلى فإنه  ــره مكتب املرج األهلة الذي نش
ــاء  ــهر احملرم احلرام مس يتوقع ان يكون هالل ش
ـــ املوافق ٩ آب  ــوم األثنني ٢٩ ذي احلجة١٤٤٢ ه ي
ــرف عند  ــة النجف األش ــق مدين ــي أف ٢٠٢١، ف

غروب الشمس في الساعة ٦٥٢.
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ــك بالقول  ــس ثمة مجال للش لي
ــش االرهابي بات  ــم داع بأن تنظي
ورقة رابحة متتلكها قوى خارجية 
وحتى داخلية حتركها وتستثمرها 
ــخني  تس ارادت  أو  ــاءت  ش ــى  مت
ــر األجواء األمنية في البالد  وتعكي
ــدم العراقي نازفاً ولعل  أو جعل ال
ــة األخيرة التي  ــال االجرامي األعم
ــي  ــيما ف ــش وال س ــا داع ــام به ق
ــعبي مبدينة  سوق الوحيالت الش
ــرات  ــدر وراح ضحيته العش الص
ــى اغلبهم  ــهداء واجلرح من الش
ــاء وما حصل  ــباب والنس من الش
ــات مبحافظة  الطبع في منطقة 
ــتهدف تنظيم  ــث اس ــار حي األنب
داعش االرهابي متركزاً أمنياً اضافة 
الى هجمات ارهابية طالت مناطق 

ــى وغيرها  ــالح الدين وديال في ص
ــراً الهجوم الذي  واخيراً وليس آخ
استهدف مجلس عزاء في منطقة 
ــرب بصالح  ــي بناحية يث البوجيل
ــهداء و  الدين وراح ضحيته (٨) ش
ــرات قوية بأن  (١٩) جريحاً اال مؤش
ــه وان اخلاليا  داعش بدأ يطل برأس
النائمة تنهض من اوكارها العفنة 
ــي مازال خلف  وان الذئب الداعش
ــا فإننا نطالب  ــواب !! ومن هن األب
الوزراء  بجلسة استثنائية جمللس 
للوقوف  األمنيني  ــادة  الق بحضور 
ــاد املعاجلات  ــباب وايج على األس
قبل وقوع الكارثة .. ألن ما يحصل 
اآلن ليس له ما يبرره وان أي تهاون 
ــب  ــدم القيام برّد فعل يتناس أو ع
ــيجعلنا  وحجم اخلطر الداهم س
ــة وعليه    ــني العاصفة ثاني ــي ع ف
ــؤولية الوطنية تقتضي  فإن املس

ــذر  واحل ــة  اليقظ ــع  اجلمي ــن  م
لتفويت  ــب لكل طارىء  والتحس
ــب  ــة احلط ــى حماّل ــة عل الفرص
ــواب  ــس الن ــس مجل ــول لرئي ونق
اترك  ــي  احللبوس ــيد محمد  الس
ــة ألن مكانك  ــك االنتخابي جوالت
ــت  حت ــو  ه ــي  والقانون ــرعي  الش
ــي  ــان وتذكر يا حلبوس قبة البرمل
ــرق وان  ــام مفترق ط ــن أم ان الوط
الظروف الراهنة تستدعي تكثيف 
ــل درء اخلطر  ــن اج ــود م كل اجله
ــتقرار  ــاء االس ــل على ارس والعم
ــيما ونحن مقبلون  في البالد ال س
ــا  ــرة نريده ــات مبك ــى انتخاب عل
ــليمة  ــون بداية جديدة وس ان تك
ــس لعملية سياسية بعيداً  تؤس
عن العيوب والثغرات التي رافقت 
ــة  الراهن ــية  السياس ــة  العملي
ــير الى ان بعض  ــى ان نش وال ننس

ــاء) صاروا  ــواب ( الرجال والنس الن
ــتميلون الناس من خالل فتح  يس
ــل واحلالقة  ــة املوباي دورات لصيان
واخلياطة بعد ان تكشفت وعودهم 
ــوارع التي  ــط الش ــة بتبلي الزائف
ــبيس  ــادة ما تنتهي بفرش الس ع
ــا ابو زيد ما غزيت .. نقول  وكأنك ي
لهؤالء ان العراقي اليوم ليس كما 
ــم ادراك هذه  ــس وعليك هو باألم
ــد ان نطالب  ــا الب ــة .. كم احلقيق
ــل  العم وزارة  ــم  بدع ــة  احلكوم
والشؤون االجتماعية ألن مساحة 
ــاع  ــر بازدياد وفي حالة اتس الفق
وان هناك بطالة متفشية وهناك 
ــداد غفيرة من ذوي االحتياجات  اع
ــتدعي دعماً  ــو ما يس اخلاصة وه
ــض  لتنه ــل  العم ــوزارة  ل ــاً  مالي

مبسؤولياتها على اكمل وجه.

كتب رئيس التحرير

وساسة لنا متخمون وَّـ بروجهم العاجية ينعمون َّـ وقت هناك شعب جائع!!
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بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــياع السوداني انه وفقا لبيانات شركة تصدير النفط  اكد النائب محمد ش
ــبعة اشهر املاضية بلغت ما  ــومو) فإن مجموع العائدات النفطية للس (س
ــه باملقارنة مع إيرادات النفط  ــوداني ، ان يقارب االربعني مليار دوالر.وذكر الس
ــب املوازنة التي مت اقرارها) والبالغة  ــبعة األولى وحس ــهر الس اخملمنة (األش
ــر ٣ مليون برميل يوميا (باعتبار ٢٥٠,٠٠٠  ــاس تصدي ٢٨٫٦ مليار دوالر على أس
من كردستان ال حتتسب في تقارير ايرادات سومو الشهرية) وبسعر ٤٥ دوالرا 
للبرميل.واكد السوداني انه بذلك قد حتقق فائض مالي ال  يقل عن ١١ مليار 

دوالر ، أما بتقديرات ايرادات النفط لألشهر اخلمسة املتبقية من السنة.

\3^ò@Ú‡nn€a

ÚÌäÿé«@ÚÓ‹◊@HQQRI@ÒâÎÜ€a@Û‹«@·ÌÜ‘n€a@lbi@|n–m@C bœÜ€aD
ÚÌâaÏßa@Úÿjí€a@ÒÎÜ„@ø@äÿœ@—ñ«NNfibñm¸a@fiÜu@lbn◊Î@ÖaÜ‘Ωa

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــت املفوضي أحص
ــات واألحزاب  ــدد التحالف لالنتخابات ع
ــات  االنتخاب ــي  ف ــاركني  املش ــراد  واألف

ــة  املتحدث ــت  املقبلة.وقال ــة  النيابي
ــالي ، إن  ــة الغ ــة، جمان ــم املفوضي باس
ــحني  ــات واألحزاب واملرش ــدد التحالف ع
ــة  النيابي ــات  االنتخاب ــي  ف ــاركني  املش

ــى  ــاء عل ــي ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١، ج ــة ف املقبل
ــاً،  ــات ٢١ حتالف ــي التحالف ــو التال النح
ــاركة ١٠٩ أحزاب، واألحزاب  األحزاب املش

ضمن التحالفات ٥٨ حزبا.

pbibÇn„¸bi@¥◊âbíΩa@Öaäœ˛aÎ@laåy˛aÎ@pb–€bzn€a@ÖÜ«@Ôñ§@ÚÓôÏ–Ωa

@ÚjuÏ€a@fiÏïÎ@Â‹»m@Úzñ€a
âåÌbœ@Äb‘€@Âfl@5◊¸a

ــس االحد،  ــة والبيئة، ام ــت وزارة الصح اعلن
ــزر بلغت  ــاح فاي ــرة من لق ــول وجبة كبي وص
ــيتم  ــف جرعة. وبينت الوزارة ، انه س (٥٧١) ال
ــر الصحة في بغداد وعموم  توزيعها على دوائ
ــع اللقاحات آمنة  ــات، مؤكدة ان جمي احملافظ
ــة رصينة.وحثت  ــئ عاملي ــة ومن مناش وفعال
ــراع في تلقي  الوزارة املواطنني كافة الى االس
ــجيل باملنصة  جرعات اللقاح عن طريق التس
ــة او مراجعة املنافذ التلقيحية، اذ  االلكتروني
ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على 
األمراض االنتقالية وايقاف سلسلة انتشارها 
وتدعو املواطنني الى ضرورة االلتزام بتعليمات 
ــد االجتماعي  ــات الصحة في التباع وتوجيه

ولبس الكمامة وغسل اليدين بانتظام. 

بغداد /النجف االشرف /بغداد /

بغداد /



@|nn–Ì@ÖaÜÃi@≈œb™
@ıbö”@ø@ÒÜÌÜu@êâaÜflH3I

@ÚÓflâb�€a

2محليات

Èn„bÓï@Âfl@ıbËn„¸a@Ü»i
@ÚÓ„br€a@Ú‹yäΩa@ÜyÏΩa@⁄Ï◊ä◊@ıbfl@ Îäífl@‚˝nça@Â‹»Ì@Ô€bÓßa@·¨@êÜ‰ËΩa

Ú€b◊Ï€a@pbübí„@›‡©@Â«@—íÿ€aÎ@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Úƒœb™@µa@›ñÌ@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

pbibÇn„˝€@Ú‹‘néΩa@bÓ‹»€a@ÚÓôÏ–‡‹€@ÚÓ«Ïjç˛a@Ú‡‹ÿ€a

البينة الجديدة /علي شحونه الكعبي

بتوجيه من وزير االعمار واالسكان 
ــة  املهندس ــة  العام ــات  والبلدي
ــة  ــو ومبتابع ــد وس ــني محم نازن
ــدس  املهن ــل  قب ــن  م ــتمرة  مس
ــراع في اجناز  ــم احليالي   لإلس جن
ــا  ــرف عليه ــي تش ــاريع الت املش
ــال  ــاء ، وق ــة للم ــة العام املديري
ــيكون  ــام ٢٠٢١ س ــي ان ع احليال
ــاريع املاء  ــازات في مش عام اإلجن
ــني  ــود اخمللص ــاء اهللا وبجه ان ش
ــوزارة وكادر املديرية العامة  في ال

ــن املهندس جنم  ــد اعل للماء.فق
احليالي عن انتهاء اعمال اللجنة 
واملكلفةباستالم  املوفدة  الفنية 
ــة  ــوك املرحل ــاء كرك ــروع م مش
ــم  ــر قس مدي ــة  برئاس ــة  الثاني
ــغيل في املديرية املهندس  التش
ــا  نهائي ــتالما  ــي اس ــدر هان حي
ــية  ــاو الهندس ــركة الف ــن  ش م
املهندس  ــور  وبحض ــاوالت  للمق
ــركة الفاو  املقيم ومدير  كادر ش
املنفذة واملكتب االعالمي ملديرية 
ــاف احليالي  ــة للماء . واض العام
ــي  النهائ ــتالم  االس ــة  عملي ان 

ــد انتهاء  ــاءت بع ــروع  ج للمش
ــدة احملددة  ــنة كاملة وهي   امل س
العقد  ــق  وف ــروع  املش ــة  لصيان

ــذة ،  ــركة املنف ــع الش ــرم  م املب
ــركة الفاو الهندسية،  حيث  ش
ــدء ضخ  ــروع وب ــغيل املش مت تش

ــنة  ــالل مدة الصيانة لس املاء خ
ــدة  ــج جي ــت النتائ ــة وكان كامل
ــال املاء   ــخ وإيص ــة ض ــي عملي ف
ــة وفق مواصفات  وبتقنية حديث
ــاه  ، حيث  ــي إنتاج املي ــة ف عاملي
ــروع باهتمام   ــذا املش يحظى ه
ــيدة الوزيرة و  ــر من قبل الس كبي
املهندس جنم احليالي ملا يشكل 
ــي القضاء  ــة كبيرة ف ــن أهمي م
ــي احملافظة ،  ــحة املاء ف على ش
ــد حاجة   ــروع يس الفتا ان  املش
ــمة وملدة  ــن مليونني نس أكثر م
ــي احملافظة.. ــة ف ــنة قادم ٢٥ س

ــي ملديرية  ــب االعالم وذكر املكت
ــروع  املش ــاحة  مس أن  ــة  العام
تبلغ ٢٠ دومن ومن اشراف املديرية 
العامة املاء وتنفيذ شركة الفاو 
الهندسية العامة ويعمل حاليا 
ــغ ١٢٠٠٠م٣  تبل انتاجية  بطاقة 
ــا أن املديرية  ــاعة  الفت ــي الس ف
ــاريع   ــاء لديها  مش ــة للم العام
جاهزة  لالفتتاح قريبا فضال عن 
ــور االجناز  ــاريع اخرى  في ط مش
ــب متفاوتة من ٦٠٪ و٧٠٪  وبنس
ــي بغداد  ــا ف ــن اعماله و٨٠٪  م

واحملافظات.

صالح الدين / البينة الجديدة 
ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ ــن  م ــر  بأم
املسلحة السيد مصطفى الكاظمي 
ووزير الداخلية السيد عثمان الغامني 
ــد محمود  ــل الفريق عماد محم وص
ــا  علي ــة  حتقيقي ــة  جلن رأس  ــى  عل
ــرض االطالع على مجريات احلادث  لغ
ــذي تعرض له ابناء ناحية  االرهابي ال
ــالح الدين  ــة ص ــي محافظ ــرب ف يث
ــش االرهابية  ــات داع ــى يد عصاب عل
ــد املواطنني ،  ــزاء اح ــس ع ــي مجل ف
ــد  ــيادته قائ ــتقبال س ــي اس وكان ف
ــن الضباط  ــرطة احملافظة وعدد م ش
ــاع في  ــه مت عقد  اجتم ــور وصول وف

ــدراء املديريات  ــادة جلميع م مقر القي
واالقسام وكذلك زيارة قسم شرطة 
ــه  ــل في ــذي حص ــع ال ــرب و املوق يث
ــي الناحية كما متت  االعتداء االثم ف
ــث قدم  ــهداء حي ــل الش ــارة عوائ زي
ــاة  ــل التعازي واملواس ــيد الوكي الس
ــة لن متر  ــداً ان هذه اجلرمي ــم ،موك له
سدى وسوف يتم القصاص من فلول 
القوات  ــال  ابط ــواعد  ــني بس االرهاب
ــي ايضا  ــأن األمن ــة. وفي الش االمني
كانت حصيلة الواجبات االسبوعية  
لوكالة شؤون الشرطة وتوابعها في 
ــي : ١.تنفيذ  ــا يل ــة كم وزارة الداخلي
ــر القبض ١٢٦٩ ـ ٢.القبض  على  اوام

جتار ومروجي ومتعاطي اخملدرات ١١٥ـ 
ــني ٢٤ـ ٤.احالة  ــض على ارهاب ٣.القب
ــم اخملتصة ١٧٦ـ  ــى احملاك متهمني ال
ــفة ١٩٧ـ ٦.ابطال  ٥.ابطال عبوة ناس
ــف ٣ ـ ٧.حترير مخطوف ١ـ  حزام ناس
٨.ضبط اسلحة ١٣٩ـ ٩.ضبط اعتدة 
٥٧٩ـ  ١٠.طبع لوحات سيارات ١٦٦٤٧ـ 
ــوق ١١٠٨٧ـ  ــازات الس ــدار اج ١١.اص
١٩٩٥٩ـ  للسائقني  ١٢.اصدار سنوية 
١٣.فض املشاجرات ١١٥٢ ـ ١٤.ضبط 
سيارات مطلوبة ٤٨ـ ١٥.التبرع بالدم 
ــى ٣ ـ١٧.القبض  ــاذ الغرق ١٩ـ ١٦.انق
على متسولني ٣١٧ ـ ١٨.القبض على 

مخمورين ١٤٠ـ ١٩.كدس عتاد ١.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــا  ــعيًا حثيثً ــات س ــة االنتخاب ــعى مفوّضي تس
ــددة في اجلدول  ــات الزمنية احمل ــزام بالتوقيت لاللت
ــا  ــي موعده ــات ف ــراء االنتخاب ــي إلج العمليات
ــر  د مجلس املفوّضني أنّ يوم العاش املقرر، إذ يؤكّ
ــد حتمي  ــل موع ــرين األول املقب ــهر تش ــن ش م
ــرعت املفوضية بعملية  ــراع العام، ولذا ش لالقت
 ، ــت العامّ واخلاصّ ــة أوراق االقتراع للتصوي طباع
ــرة، فضالً  ــاز األخي ــي مرحلة اإلجن ــي حاليًا ف وه
ــة للتصويت العام  ــترات تعريفي عن طباعة بوس
ــي  ــاصّ والالت ــت اخل ــادي للتصوي ــل اإلرش والدلي
ــراع املتضمنة  ــة االقت ــات ورق ــى بيان ــوي عل حتت
ــمائهم  أس ــى  عل ق  ــدّ املص ــحني  املرشّ ــع  جمي
ــعار أو  ــلية والش وأرقامهم االنتخابية التسلس
ن الناخب مبوجبها  ــة بهم؛ ليتمكّ الصورة اخلاصّ

ــات  ــحه لالنتخاب ــم مرش ــى اس ــتدالل عل االس
ة  ــر، وضمن اخلطّ ــة ورقمه. ومن جانب آخ النيابي
ــتراتيجية التنظيمية للعملية االنتخابية  االس
 (  ٢٫٣٠٠٫٠٠٠ ) ــات  االنتخاب ــة  ــلّمت مفوّضي تس
ــن أجروا عملية  ــة بايومترية للناخبني الذي بطاق
التحديث خالل مرحلة التحديث املنصرمة، ومن 
ــم املواليد اجلُدد ( ٢٠٠١ , ٢٠٠٢ , ٢٠٠٣ )، إذ  ضمنه
ــع مكاتب احملافظات االنتخابية  وُزِّعت على جمي
بالتنسيق مع اللجنة األمنية العليا  لالنتخابات 
بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق على جميع 
ــالمتها ومطابقتها  ــن س ــد م ــات؛ للتأكّ البطاق
ة استعدادًا  للمواصفات الفنية من اللجان اخملتصّ
الة  ــجيل و الفرق اجلوّ لتوزيعها على مراكز التس
التابعة إليها لتسليمها للناخبني. وعليه تدعو 
ــه إلى مراكز  ا التوجّ ــني جميعً املفوّضية الناخب

ــكنهم؛ لغرض  ــجيل القريبة من محلّ س التس
ــداءً من تاريخ  ــلّم بطاقاتهم البايومترية ابت تس
ا مع االستعدادات االنتخابية  ٢٠٢١/٨/٥.وانسجامً
ــب توجيهات  ومواكبة للعمل االنتخابي وبحس
ــني القاضي (جليل عدنان  رئيس مجلس املفوّض
ــة عمل مكاتب احملافظات  خلف) املتمثّلة مبتابع
ــازن التابعة  ــجيل واخمل ــة ومراكز التس االنتخابي
ــا للخطط  ــل وفقً ــير العم ــد من س ــا؛ للتأكّ له
ــس املفوّضني  ــتمرّ أعضاء مجل ــة، يس املوضوع
ــة بجوالتهم  ــون واللجان اخملتصّ واملديرون العام
ــع الفعلي وتقدمي  ــة؛ للوقوف على الواق التفقدي
ــك .  في اطار  ــي حال  تطلب األمر ذل ــات ف املعاجل
ا مع رؤية ورسالة  التطوير املؤسساتي وانسجامً
ــروع  وأهداف مفوضية االنتخابات في إعداد مش
ــد املفوضية بالعمل  ــة االولى لتعه لوضع اللبن

ــاملة  بأحدث  وفق نظام ومعايير إدارة اجلودة الش
األساليب واملعايير الدولية، إذ سعى األمني العام 
ــه من قبل رئيس مجلس  جمللس املفوضني بتوجي

ــم اجلودة في  ــني  في تهيئة موظفي قس املفوض
مفوضية االنتخابات لتطوير مهاراتهم العملية 
من خالل إشراكهم في عدة ورش ودورات تدريبية 
عقدت بالتنسيق مع األمانة جمللس الوزراء واملركز 
الوطني في وزارة التخطيط.كما استقبل رئيس 
ــل عدنان خلف،  ــس املفوضني القاضي جلي مجل
اخلميس ٢٩ متوز ٢٠٢١، في مكتبه مبقر مفوضية 
ــني العام  ــداد، وبحضور األم ــي بغ ــات ف االنتخاب
للمجلس علي فيصل دحام، مسؤول ملف الشرق 
ــتيان  ــط في وزارة اخلارجية األملانية (كرس األوس
ــة القائم باألعمال األملاني (بيتر فلنت)،  بوك) برفق
ــس اجمللس على  ــرى التأكيد من قبل رئي حيث ج
االستعداد التام من قبل املفوضية على املستوى 
التقني والفني إلجراء االنتخابات، وقدم القاضي 
ــد األملاني ملا  ــكره للوف ــف ش ــان خل ــل عدن جلي

قدمته سفارته في بغداد من تسهيالت لإلسراع 
في التعاقد مع الشركة األملانية الفاحصة التي 
ــات املرتقبة.  ــيكون لها دور في إجناح االنتخاب س
وأجرى فريق إعالمي من مفوضية االنتخابات من 
موظفي (دائرة اإلعالم واإلتصال اجلماهيري)، ثاني 
جوالته امليدانية في بغداد وهذه املرة في منطقة 
ــرخ، بعد اجلولة األولى التي  العامرية بجانب الك
ــب الرصافة، وفي  ــي منطقة الكرادة بجان متت ف
اجلولة الثانية بنيّ الفريق اإلعالمي للجمهور من 
ــة، طبيعة اإلجراءات  ــاس في منطقة العامري الن
ــاً على  ــني وحثهم أيض ــس املفوض ــدة جملل اجلدي
ــرين املقبل،  ــي انتخابات تش ــوة ف ــاركة بق املش
ــن أهالي  ــدد م ــاءات مع ع ــراء لق ــن إج ــالً ع فض
ــم وآرائهم،  ــتماع ملالحظاته احلي املذكور واالس

وباألخص الشباب منهم.
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بغداد / البينة الجديدة

افتتح محافظ بغداد املهندس  محمد 
جابر العطا ، ٣ مدارس جديدة في قضاء 
ــدوق اعادة  ــة ، بتمويل من صن الطارمي
ــن العمليات  ــار املناطق املتضررة م اعم
ــيد احملافظ خالل  ــد الس ــة. واك االرهابي
افتتاحه املباني املدرسية، عزم حكومة 
ــاء عدد جيد من  بغداد احمللية على انش
ــف مناطق العاصمة  املدارس في مختل
ــاريعها، تنفذ ضمن  ــة مش ــن خط ضم
املواصفات العمرانية احلديثة». واوضح 
ــق تعرضت في  ــذه املناط ــا «ان ه العط
ــبب  ــابقة الى التدمير بس ــرة الس الفت
ــر الذي ادى الى  ــال االرهابية ، االم االعم
ــا»، مؤكدا  ــاريع فيه ــاز املش ــف اجن توق
«استمرار اعمال احملافظة الجناز ماتبقى 
من املدارس, والبالغ عددها ١٥٠ مدرسة 
ــة والتي  ــق العاصم ــوم مناط ــي عم ف
ــا الى مايقارب  ــب االجناز فيه بلغت نس
٩٠٪ «.واشار السيد احملافظ إلى التوجه 
ــة ٢٠٢١، والتي تتضمن  ــروع بخط للش
ــة  ــة، موزع ــة حديث ــاء ١٠٠ مدرس إنش
ــة، مثمنا اجلهود  ــى مناطق العاصم عل
ــل محافظة  ــاندة لعم ــة والس الداعم
بغداد املقدمة من قبل اجلهات اخلدمية 
ــر مع  ــي الكبي ــاون االهال ــة وتع واالمني

كوادر محافظة بغداد.

البينة الجديدة / هيثم القيسي

اعلنت وزارة التجارة عن عقد 
ــع  ــة لتصني ــركة العام الش
ــة  ــوب اجتماعا للجلس احلب
ــا  ادارته ــس  جملل ــة  الثامن
املطروحة  املواضيع  ملناقشة 
واتخاذ  ــا  ــدول اعماله في ج
القرارت  والتوصيات املناسبة 
ــا. اكد ذلك مدير  ازاء كل منه
عام الشركة أثير داود سلمان 
ــة وقال  ــه اجللس خالل ترؤس
ــة  ــاول مناقش ــس  تن ان اجملل
ــع املتعلقة بتكثيف  املواضي
ــراف  ــارات الرقابية واالش الزي
ــل املطاحن لضمان  على عم
ــادة الطحني جلميع  ايصال م

ــا  ونوع ــا  كم ــتحقيها  مس
وبالتوقيتات احملددة للتجهيز، 

حيث اوصى بنصب منظومة 
ــي جميع  ف ــرات مراقبة  كام

ــا  ــركة ملتابعته ــع الش مواق
ــبكة  ربطها بش مركزيا عبر 
ــت، فضال عن توصيته  اإلنترن
االطفاء  ــات  منظوم ــز  بتعزي
وجتهيز املواقع بأحدث اجهزة 
ــا ان  ــان. الفت ــالمة واالم الس
ــى محاضر  ــق عل ــس واف اجملل
ــي  موظف ــن  ع ــنب  الغ ــع  رف
ــا  برفعه ــى  وأوص ــركة  الش
ــرض املصادقة  الوزارة لغ الى 
ــته  مناقش ــى  ال ــة  باالضاف
ــة  املدرج ــرى  االخ ــع  املواضي
ــال واتخاذ  ــى جدول األعم عل
والتوصيات بشانها  القرارات 
ــني والصالحيات  ــق القوان وف
الدارة  ــركة  للش ــة  املمنوح

عملها .

دياُّـ / البينة الجديدة
ــال  اعم ــاء  الكهرب وزارة  ــل  تواص
ــل تقدمي  ــن اج ــا م ــذ خطته تنفي
ــة للمواطنني في ظل  افضل خدم
ــأ  ــا تتفاج ــروف، اال انه ــذه الظ ه
ــال  ــى اعم ــا ال ــرض مفاصله بتع
ــتهداف  اس ــا  هدفه ــة  تخريبي
ــوزارة وانهاك  ــدرات ومكانيات ال ق
ــد منفذوها  ــا، والذي يعم مالكاته
ــل ارتفاع  ــي ظ ــني ف ــذاء املواطن اي
درجات احلرارة. حيث تعرض خطي 
نقل الطاقة الكهربائية (( خانقني 
- كالر  ١٣٢ ك.ف  )) التابع للشركة 
ــل الطاقة الكهربائية  العامة لنق
ــل  ــى عم ــطى ال ــة الوس للمنطق
ــر عبوات  ــي بتفجي ــي تخريب ارهاب
ــقوط  ــى تضرر وس ــفة ادت ال ناس
 (Angle ) البرج املرقم (٧٩)  من نوع

ــذاً  .وتنفي ــى  ديال ــة  محافظ ــي  ف
الوزارة  ــل  ــيد وكي لتوجيهات الس
لشؤون االنتاج(عن الوزير) املهندس 
ــالكات  امل ــت  ،توجه ــرمي  ك ــادل  ع
ــركة  ــية والفنية في الش الهندس
ــورة الى مكان احلادث  العامة املذك

رفقة القوات االمنية من منتسبي 
مركز شرطة كهرباء ديالى واجلهد 
الهندسي ألجراء الكشف العاجل 
على اخلط الناقل، ومن خالله تبني 
ــى عمل  ــم ٧٩ ال ــرض البرج رق تع
ــي ( قطع  ــري تخريبي ارهاب تفجي

ارجل عدد ٢ ) ادى الى ميالنه،وبعد 
اكمال مسح املنطقة مت التنسيق 
مع مركز السيطرة الوطنية لغرض 
ــاً ملعاجلة  ــط اضطراري ــاء اخل اطف
ــييده ، مع  ــالن البرج واعادة تش مي
ــه للخدمة  ــط واعادت ــليك اخل تس
ــتمرار  ــن لألس ــت ممك ــرع وق بأس
ــة  بالطاق ــني  املواطن ــز  بتجهي
ــي  ــا ف ــة.ان االدارة العلي الكهربائي
وزارة الكهرباء تواصل وضع اخلطط 
ــة وتنفيذها من اجل تقدمي  العاجل
ــة للمواطنني في ظل  افضل خدم
الظروف الراهنة .  الوزارة ومن خالل 
، قد  توجيهات السيد الوزير وكالةً
ــت قبولها التحدي ولن تراهن  اعلن
ــؤولياتها امام  على واجباتها ومس
ــنعيد  ــني واننا س ــن واملواطن الوط

اعمار مايدمره اخملربون .

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ العراق  ــركة العام ــتقبلت وزارة النقل - الش اس
ــاء خور الزبير  ــت على أرصفة مين ــالت نفطية رس ( ٧) ناق
ــركة  ــي البصرة .وقال املدير العام للش التخصصي جنوب
العامة ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي 
ــفن والناقالت  ــتقبل أرصفة املوانئ العديد من الس : تس
ــات ومتابعة وزير  ــى توجيه ــيرا إل ــدار اليوم . مش ــى م عل
ــبلي التي كان لها  ــني بندر الش النقل الكابنت ناصر حس
األثر الواضح في االرتفاع املستمر حلجم املناولة البحرية 
ــاء واإلقالع والشحن والتفريغ للسفن  في عمليات االرس
والناقالت .مبيناً أن ميناء خور الزبير التخصصي استقبل 
ــة Nord Larkspur  على رصيف ٢ محملة مبادة زيت  الناقل
ــة Veios Sapphire  على رصيف  ــت الناقل ــار كما رس الغ
ــت على  ــن والناقلة Yahadar رس ــادة البانزي ــة مب ٣ محمل
ــت  ــف ٧ محملة مبادة  General والناقلة martha رس رصي
ــود والناقلة  ــادة زيت الوق ــوف حتمل مب ــى رصيف ٩ وس عل
 naphthah رست على رصيف ١٠ وسوف حتمل مبادة Ubud
ــف ١١ محملة مبادة  ــت على رصي والناقلة Khairpure رس
ــت على رصيف ١٢  ــة Shatt al- arab رس ــن والناقل البانزي
وسوف حتمل مبادة زيت الوقود ، وجرت العمليات بالتنسيق 

والتعاون بني املالحة البحرية وإدارة امليناء  .

بغداد / البينة الجديدة 
ــيد مصطفى  تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الس
ــى التفجير  ــة إلى جرح ــة الطبيّ ــدمي الرعاي ــي بتق الكاظم
ــوق الوحيالت في مدينة الصدر مؤخراً  اإلرهابي الذي طال س
ــراف السيد وزير الصحة الدكتور هاني العقابي اخلت  وباش
ــة لتلقي العالج  ــة مجموعة من احلاالت احلرج وزارة الصح
ــطنبول على منت طائرة خاصة  ــفيات اس في إحدى مستش
تابعة إلى شركة اخلطوط اجلوية العراقيّة وبلغ عدد احلاالت 
التي غادرت مطار بغداد (١٤) حالة بإصابات حرجة مختلفة، 
ــع مرافق من ذوي كل منهم ، وأخذت األمانة العامة جمللس  م
الوزراء، على عاتقها، التنسيق مع وزارات الصحة والداخلية 
ــلطة الطيران املدني؛ للتهيئة للرحلة، تضمنت  والنقل وس
ــرة اخلاصة، مع  ــفر، وتهيئة الطائ ــدارا فوريا لوثائق الس إص
ــتية، حيث أشرفت وزارة الصحة على  التسهيالت اللوجس
التنسيق مع إحدى املستشفيات التركيّة؛ لتهيئة عجالت 
اإلسعاف لنقل املصابني إلى املطار، ومرافقتهم أثناء الرحلة 

لإلشراف على العالج.

بغداد / البينة الجديدة
نقل إسطول الشركة العامة للنقل البري /احدى تشكيالت 
وزارة النقل (١٢,٥٠٠) طن من األسمدة خالل شهر متوز املاضي. 
ــركة رئيس مجلس اإلدارة السيد  هذا ما اعلنه مدير عام الش
ــحماني وبني:إن هذه الكمية حتققت بواقع  مرتضى كرمي الش
ــطة االسطول احلكومي حصرا لصالح وزارة  (٣٠١)نقلة بواس
الزراعة لضمان ايصالها الى مخازنها املنتشرة في محافظات 
العراق كافة. وعلى ذات الصعيد حققت الشركة خالل شهر 
ــة مختلفة من املوانئ الى  ــوز نقل (٥)حاويات مواد كهربائي مت
ــاد  ــالح الدين لصالح وزارة الكهرباء. واش محطة كهرباء ص
ــركة بجهود اإلدارة العليا للشركة لنجاحها  ــوبو الش منس
ــحن  ــمدة ، الش ــي مفاوضاتها لتجديد عقود النقل (االس ف
ــركة بني  ــى ريادة الش ــا للمحافظة عل ــا منه ــوي) حرص اجل

تشكيالت وزارة النقل.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــد، توجيها  ــس االح ــى، ام ــاء االعل ــس القض ــدر مجل اص
ــرر اجراؤها في  ــحات لالنتخابات املقبلة املق ــأن املرش بش
ــادرة من  ــة ص ــب وثيق ــرين االول املقبل.وبحس ــهر تش ش
ــدان إنه بغية  ــس القضاء االعلى فائق زي قبل رئيس مجل
ــاركة املرأة في االنتخابات التشريعية القادمة  تعزيز مش
ــبب ذلك تنسب  ــاءة بس وحمايتها مما تتعرض له من إس
حصر الشكاوى التي تقدم عن تلك اجلرائم لدى مكاتب 
احملققني القضائيني في مقر محاكم التحقيق، وأن يتم 
اشعار مستشارية األمن القومي ودائرة متكني املرأة في 

األمانة العامة ل مجلس الوزراء بذلك.

بغداد /
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ــو مجلس النواب جمال فاخر، امس االحد،  أكد عض
ــة فتية وجديدة  ــلة الغذائية هي جترب ان جتربة الس
وجاءت إلصالح مواطن اخللل في البطاقة التموينية، 
ــك التجربة الفرصة  ــار الى اهمية منح تل فيما اش
ــرا ألهميتها وارتباطها  ــة الثبات وجودها نظ الكافي
ــر بقوت املواطن البسيط. وقال فاخر  بشكل مباش
ــة اإلخفاق التي تعرضت لها البطاقة  ، انه بعد حال
ــة، فقد كان الذهاب الى جتربة فتية جديدة  التمويني
ــون البديل الذي  ــة لتك ــلة الغذائي ــي جتربة الس وه
ــرة من  ــات الفقي ــني للطبق ــون املع ــعى ان يك نس
ــلة الغذائية هي  ــا ان الس ــعب العراقي، مبين الش
ــاد بديل عن  ــارة إليج ــن وزارة التج ــوة مهمة م خط
ــاه الراكدة في هذا  ــة وحتريك املي ــة التمويني البطاق
ــي. وأضاف  ــعب العراق ــاني املهم للش امللف االنس
ــي جتربة جديدة  ــلة الغذائية ه ــر، ان جتربة الس فاخ
ــيء  ــح ان تكون جتربة ناجحة، رغم ان كل ش ونطم
ــرة وبحاجة الى وقت  ــي بداياته يالقي حتديات كثي ف
ــومي لهذه التجربة، من خالل  من اجل التثبيت والتق
ــاون بني القوى الوطنية والوزارة لتحقيق أفضل  التع
ــيط، الفتا  ــج ومبا يلبي تطلعات املواطن البس النتائ
ــاش عليها عوائل  ــة التموينية تعت ــى ان البطاق ال
ــة التخبط  ــعب العراقي وبعد حال ــن الش كثيرة م
فيها جاءت السلة الغذائية الصالح الوضع، بالتالي 
فعلى احلكومة ووزارة التجارة املضي بخطوات جادة 
وصادقة في هذا امللف وحينها سنكون من الداعمني 

لهم مع القوى الوطنية في البلد بكل قوة.

أعربت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان عن بالغ أسفها، 
ــانية في  ــب واالنتهاكات الالانس ــرار حاالت التعذي لتك
ــجون واثناء التحقيقات، ومنها  مواقف االحتجاز والس
ــر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة ملوقوفني في  ما مؤش
ــة البصرة. وذكرت املفوضية ، أن تكرار مثل هذه  محافظ
ــلبياً عن سمعة العراق  االنتهاكات، يعطي انطباعاً س
ــدى املنظمات  ــق حالة من القلق ل ــا ودوليا، ويخل محلي
االنسانية املعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حاالت 
ــل مواقف االحتجاز وفي مراحل التحقيق  االنتهاك داخ
ــراق والتزاماته  ــة إلى أنه يقوض جهود الع االولي، إضاف
محليا ودوليا، مبا يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
ــية اوالالانسانية  من ضروب املعاملة او العقوبة القاس
ــن كل اجلهود  ــم م ــه بالرغ ــت، ان ــنة(١٩٨٤). واضاف لس
ــات  ــي او من قبل املؤسس ــن اجلانب احلكوم ــة م املبذول
ــال التوعية  ــانية والقانونية، في مج ــات االنس واملنظم
وتعزيز احلقوق وعدم اللجوء للتعامل الال انساني بانتزاع 
ــات اجلرمية  ــى الدالئل واالثبات ــات واالعتماد عل االعتراف
ــدال عن ذلك.وطالبت املفوضية، اجلهات املعنية باتخاذ  ب
ــبة من  إجراءات رادعة وحقيقية ملنع تكرار ذلك ومحاس
ــكيل جلنة حتقيقية، تضم  يثبت ارتكابه. ودعت الى تش
ــة لوزارتي  ــة اخملتصة باالضاف ــن اجلهات االمني ممثلني م
العدل والصحة ومجلس القضاء األعلى ونقابة احملامني 
ــان  ــون للمفوضية العليا حلقوق االنس ــني، ويك العراقي
ــذه االنتهاكات. وحتث  ــب فيها ، للتحقق من ه دور مراق
ــني الكفوئني  ــة، الختيار احملقق ــة اجلهات كاف املفوضي
والنزيهني، مبا يساهم في احلد من االنتهاكات والتعذيب 

واحلفاظ على كرامة اإلنسان.

بغداد / بغداد /

ــس األحد، عن تراجع  ــفت وزارة التخطيط، ام كش
ــي. وقال  ــالل العام املاض ــتيرادات خ ــاد في االس ح
املتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن 
التقرير الذي أعده اجلهاز املركزي لالحصاء، أظهر أن 
إجمالي االستيرادات لسنة ٢٠٢٠ للمواد السلعية 

ــار دوالر أي ما  ــغ (١٥٫٤) ملي ــات النفطية بل واملنتج
ــجالً نسبة  يعادل (١٨٫٤) تريليون دينار عراقي، مس
ــنة ٢٠١٩ حيث  ــاض مقدارها (٢٥٫٩٪) عن س انخف
ــادل (٢٤٫٨) تريليون  ــار دوالر أي ما يع ــغ (٢٩٫٩) ملي بل
ــبة االنخفاض باملقارنة  دينار عراقي.واضاف ان نس
ــغ (٣٧) مليار دوالر  ــام ٢٠١٨ بلغت (٪٥٨) اذ بل ــع ع م
ــار عراقي، مبيناً أن  ــادل (٤٣٫٨) تريليون دين أي ما يع

ــاء كورونا بدأ منذ نهاية عام ٢٠١٩ ، في حني بلغ  وب
إجمالي االستيرادات لسنة ٢٠٢٠ للمواد السلعية 
ــة (١٣٫٨) مليار دوالر أي ما يعادل (١٦٫٥)  غير النفطي
ــبة انخفاض  ــجالً نس ــار عراقي مس ــون دين تريلي
ــنة ٢٠١٩ حيث بلغ (١٨٫١)  ــا (٢٣٫٢٪) عن س مقداره
ــادل (٢١٫٥) تريليون دينار عراقي  مليار دوالر أي ما يع

بسعر الصرف احلالي للتصريحة اجلمركية.

بغداد /
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ــد، عن ضبط  ــة، امس األح ــة النزاه ــت هيئ أعلن
مُ في فحص فايروس  ــتخدَ حالة اختالسٍ ملوادَّ تُس
ــني  تلبّس فني مُ وظَّ ــط مُ ــة إلى ضب ــا، إضاف كورون
ــر بابل.وقالت الهيئة ،  ــددٍ من دوائ ــوة في ع بالرش
ــل مكتب حتقيق بابل الذي انتقل إلى  إن فريق عم
ة احملـافظة،  ة في دائرة صحَّ ة العامَّ مختبر الصحَّ
فـني اثنني من العاملني في  وظَّ ــن من ضبط مُ متـكَّ
لُ  ــتعمَ اخملتبر؛ لقيامهما باختالس (kit 8720) تُس
ــروس كورونا. وأضافت، أنَّ  في إجراء فحوصات فاي
، من  نفصلةٍ ــطٍ مُ ــي عمليَّة ضب ن، ف ــق متكَّ الفري
ــارف احلكوميَّة في  ــد املص فٍ في أح وظَّ ــط مُ ضب
ــهود أثناء  ــاً باجلرم املش تلبّس ــل، مُ ــة الكف ناحي
ــاء قيامه  ــد املواطنني لق ــوة من أح ــلُّم الرش تس
ــن عجلته في  ــز ع ــع احلج ــاب رف ــليمه كت بتس
ــارت  ، أش ــي عمليَّةٍ ثالثةٍ ــرور بغداد.وف ة م مديريـَّ
ــي دائرة تنفيذ  فٍ ف وظَّ ــة إلى أنه متَّ ضبط مُ الهيئ
ــتحصاله مبالغ  ــوب الصغير في احللة؛ الس الص
ــفرت العمليَّة  ــن املُقرَّر قانوناً، وأس جبايةٍ أكثر م
عن ضبط مبالغ الرسوم التي بحوزته والتي كانت 
ــة في الوصوالت املقطوعة. أكثر من املبالغ املثبت

ــط بالعمليَّات  ــدت أنه متَّ تنظيم محاضر ضب وأك
ــي محكمة  ــة املُتَّهمني على قاض ــا رفق وعرضه
ة بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي  تصَّ التحقيق اخملُ
ــكام املادَّتني (٣٠٧  ــق أح ــف املُتَّهمني وف قرَّر توقي

و٣٣٩) من قانون العقوبات.

ح استقرار أسعار     وبحكم تعافي اقتصاديات الدول الكبرى مما يرجّ
ــتوى  ــة ان لم تكن اعلى من املس ــتوياتها املرتفع ــط عند مس النف
ــك احتمال  ــة املاضية، وكذل ــهر الثالث ــي كما نالحظ من األش احلال
ــنويا في ايرادات  ــا، نكون قد حققنا فائضا س ــاع املبيعات ايض ارتف
ــك فعليا وهذا  ــار دوالر ان لم يتجاوز ذل ــارب الـ ٢٠ ملي ــط مبا يق النف
ــغ ايضا اقل من  ــة (العجز اخملطط) البال ــادل مقدار الفجوة املالي يع
ــار دوالر هذا عدا مصادر الدخل غير النفطية.وفي جانب آخر،  ٢٠ ملي
ــابقة  ــالل التجربة في املوازنات الس ــى أنه ومن خ ــوداني إل نوه الس
ــنة  كان العجز فيها دائما عجزا مخططا، اي مجرد رقم تنتهي الس
ــث أُقرت املوازنة  ــنة بالذات حي ــة وليس له أثر يذكر وهذه الس املالي
ــهر األربعة، يضاف لذلك  ــان وكان الصرف ١٢/١ لألش في نهاية نيس
نسبة الصرف املتدنية لغاية شهر متوز، ما يعني ومبا ال يقبل الشك 
ــل احلاالت ٧٠٪  ــن تتجاوز في أفض ــنة ل ــبة الصرف لهذه الس ان نس
وبالتالي ال يوجد عجز حقيقي في هذه املوازنة، اي ما معناه ال حجة 
ــة اال اذا كان ألغراض اخرى، ان  ــام من يدفع باجتاه القروض األجنبي أم
الفارق بني ايرادات النفط التي مت تخمينها في املوازنة لسبعة اشهر  
والفائض املتحقق فعليا ولنهاية الشهر احلالي، وكما ذكرنا، والبالغ 
ــة املرتبطة  ــن القروض األجنبي ــي  للتعويض ع ــار دوالر يكف ١١ ملي
ــل كافة عقود  ـــ ١٠ مليار دوالر لتموي ــا يقارب ال ــود البالغة م بالعق
ــركات  ــط متويلها بعقود اجنبية ومرتبطة بالش ــاريع التي ارتب املش
املنفذة ومحتكرة من قبلها واصبحنا في غنى عنها،مع التأكيد بأن 
ــاريع املقترح متويلها من القروض ال متثل مشاريع تنموية  بعض املش
ــتثمار  ــا منها ميكن تنفيذه عن طريق االس ــة ال بل ان بعض او خدمي
ــه ٣٠٠ مليون يورو  ــذي رصد ل ــار املوصل وال ــاص كمط ــاع اخل والقط
ــروع القطار املعلق في بغداد الذي رصد له ١٥٠ مليون يورو من  ومش

القرض الفرنسي.

ــود بعض  ــفه لوج ــن أس ــي ع ــر الكاظم وعب
ــي ال تليق  ــفياتنا الت ــي مستش ــص ف النواق
ــداً أن هذا  ــب وال باألطباء، مؤك ــمعة الط بس
ــؤولية الدولة التي عليها توفير  األمر من مس
ــبب  ــا إمنا جاء بس ــات، وأن تلكؤه كل املتطلب
ــوء  ــبب س ــهدها البلد، وبس ــروب التي ش احل
وأن  ــاد،  والفس ــط،  التخطي ــوء  وس اإلدارة، 
ــى تصحيح الكثير  احلكومة حترص حالياً عل
من أخطاء السنوات السابقة. من جانب آخر 
ذكرت مصادر صحفية امس االحد  في ذي قار، 
بخروج ٣ تظاهرات في احملافظة، أبرزها الدعوة 
ــف عن نتائج فاجعة الناصرية وإحالة  للكش
ــادر، أن  ــا للقضاء.وذكرت املص ــني فيه املتهم
العشرات من اخلريجني غير احملاضرين تظاهروا 
ــة احملافظة للمطالبة  أمام مبنى مديرية تربي
ــات احلذف  ــالق درج ــود، وإط ــمول بالعق بالش
ــع الوظيفي.  ــتحداث، والعمل بالتقاط واالس
وفي الشأن األمني افتتح قائد عمليات بغداد 
ــس االحد،  ــليم، ام ــن أحمد س ــق الرك الفري
ــلماً  املقر املتقدم لعمليات بغداد الكرخ مس
ــن عريبي.  ــعد محس عهدتها للواء الركن س
وقال سليم خالل االفتتاح ، انه مت افتتاح املقر 
املتقدم ل قيادة عمليات بغداد الكرخ بحضور 
ــني  ــن املرتبط ــني واالمري ــادة االمني ــة الق كاف
ــيطرة  ــدأ مواصلة القيادة والس بالقيادة، لتب
ــادة عمليات  ــر املتقدم ل قي ــل قائد املق من قب
ــيدا  ــداء من هذا اليوم، مش ــداد الكرخ ابت بغ
ــط الوضع  ــادرة على ضب ــة وق ــإدارة حكيم ب

ــيم  ــي واألداري فيها.واضاف، انه مت تقس األمن
بغداد الى مقرين متقدمني ومت تقسيم املقرين 
ــع، ٩ قواطع في املقر املتقدم ل قيادة  الى قواط
عمليات بغداد الكرخ و١١ للرصافة، الفتا الى 
ــع، ان العمليات  ــا نقوم بتفقد املقرات.وتاب انن
ــكرية مستمرة في حزام بغداد من قبل  العس
ــاً انطالق عملية  ــات بغداد، معلن قيادة عملي
ــر والفرقة  ــواء املغاوي ــل ل ــن قب ــكرية م عس
ــتطالع التابعة الى  ــة وكتيبة االس السادس
ــة الطارمية  ــات بغداد في منطق قيادة عملي
ــث وبذل اجلهود  ــمال بغداد، مؤكدا على ح ش
ــب العاصمة واملواطنني  القصوى لتأمني جان
حرصاً منه على راحتهم واستقرارهم متمنياً 
ــدم والنجاح في عملهم.  ــم املزيد من التق له
وفي الشأن األمني افتتح قائد عمليات بغداد 

ــس االحد،  ــليم، ام ــن أحمد س ــق الرك الفري
ــلماً  املقر املتقدم لعمليات بغداد الكرخ مس
ــن عريبي.  ــعد محس عهدتها للواء الركن س
وقال سليم خالل االفتتاح ، انه مت افتتاح املقر 
املتقدم ل قيادة عمليات بغداد الكرخ بحضور 
ــني  ــن املرتبط ــني واالمري ــادة االمن الق ــة  كاف
ــيطرة  ــدأ مواصلة القيادة والس بالقيادة، لتب
ــادة عمليات  ــر املتقدم ل قي ــل قائد املق من قب
ــيدا  ــداء من هذا اليوم، مش ــداد الكرخ ابت بغ
ــط الوضع  ــادرة على ضب ــة وق ــإدارة حكيم ب
ــيم  ــي واألداري فيها.واضاف، انه مت تقس األمن
بغداد الى مقرين متقدمني ومت تقسيم املقرين 
ــع، ٩ قواطع في املقر املتقدم ل قيادة  الى قواط
عمليات بغداد الكرخ و١١ للرصافة، الفتا الى 

اننا نقوم بتفقد املقرات. 
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ــة عالية نصيف، امس  حذرت النائب
ــدين  ــاعي الفاس ــن مس ــد، م االح
CMEC ــركة بوزارة الكهرباء ملنح ش

الصينية التي أحيلت اليها محطة 
ــات  ــة تعويض ــن احلراري ــالح الدي ص
ــون دوالر.وقالت  وهمية تبلغ ٩٩ ملي

ــون  ــدين يحاول ــف ، ان الفاس نصي
ــركة  ــاء تعويضات وهمية لش اعط
CMEC الصينية بأرقام فلكية، تصل 
ــون دوالر، وبالتالي يجب  الى  ٩٩ ملي
ــذي كتبه  ــص ال ــب ملف الفح طل
ــرفاء مت استبعادهم  ــون ش مهندس
ــر  ــذي يدي ــت ان ال ــد. وبين ــا بع فيم

محطة صالح الدين احلرارية ظاهرياً 
ــدس (ح.ن) ومهمته فقط  ــو املهن ه
التوقيع على أية أوراق توضع أمامه، 
ــكل فعلي  ــذي يديرها بش ــن ال ولك
ــن  ــدان (ي) و (م. ع)، وم ــا الفاس هم
ــي وصلتنا عن  ــل الت ــني التفاصي ب
ــا كلما تنطفئ  ــذه احملطة هو أنه ه

ــراوح، وعندما  ــر امل املنظومة تتكس
ــبب التكسر  ــؤال عن س يُوجه الس
ــى احملطة يكون اجلواب  للقائمني عل
ــة املصنعة  ــاء من اجله ــل ج ان اخلل
ــه  أن ــنغهاي).واوضحت  (ش ــي  وه
ــؤال الى الشركة  عندما يوجه الس
ــراءات اإلدارية  جتيب بأن اخللل باإلج

والفنية الفاشلة، علماً بأن الفاسد 
ــات  تقني ــج  خري (و.خ)  ــهور  املش
ــاء. ــه بالكهرب ــة ل ــة وال عالق زراعي

ــود التزامات  ــت نصيف إلى وج ولفت
ــركة  ــن بينها ان الش ــي العقد، م ف
ــة بتقدمي تقرير يتضمن بيانات  ملزم
ــدرة  الق ــن  ــبوعية ع او اس ــة  يومي

ــذا ما لم  ــغيل، وه ــاءة للتش والكف
تفعله الشركة، كما ان العقد يلزم 
ــواد احتياطية،  ــر م ــركة بتوفي الش
ــل عندما طارت  ــذا لم يحصل، ب وه
ــتبدالها  ــدى املراوح مؤخراً مت اس اح
ــن الوحدة الثانية التي من  مبروحة م
املفترض ان تبدأ بالعمل خالل شهر.

وتابعت ان الكثير من هذه التفاصيل 
ــف عنها في  واملعلومات التي نكش
ــوم وتوضع  ــد أن يأتي ي ــا، الب بياناتن
ــا حصل  ــة العدالة كم ــى طاول عل
ــابقة التي أدت ولو  ــع بياناتنا الس م
ــد حني الى جعل القضاء يتدخل  بع

ويحاسب الفاسدين واملقصرين.  
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اعتمد روبرت فينك على اندفاع 
ــل ثنائية  ــر ليكم ــوي ومتأخ ق
ــو،  ــاد طوكي ــي أوملبي ــة ف ذهبي
األمريكي  السباح  تفوق  بعدما 
ــوك  ــو رومانتش ــى ميخائيل عل
نهائي  ــي  ف فيلبروك  ــان  وفلوري

١٥٠٠ متر حرة اليوم األحد.
ــك (٢١ عاما) متراجعا  وكان فين
ــه  لكن ــباق  الس ــم  ــي معظ ف
ــوق  ــوة ليتف ــى ق ــع بأقص اندف
ــة على األوكراني  بأكثر من ثاني
فيلبروك  واألملاني  ــوك  رومانتش

احلاصل على البرونزية.
ــباق ٨٠٠  وقال فينك الفائز بس
ــس بعد انطالقة  متر يوم اخلمي
ــف، إنه لم  ــن اخلل ــابهة م مش
يشعر بتفاؤل كبير عند خوض 

النهائي.
وأبلغ الصحفيني «ألكون صادقا 

لم أشعر بأنني في حالة جيدة 
قبل بداية السباق».

ــا لكنني  ــاف «كنت مرهق وأض
ــني  املنافس ــع  أن جمي ــت  أدرك
يعانون من نفس الشعور، كنت 
ــي ولكن ليس  ــي قدرات ــا ف واثق
ــا محظوظ  ــد وأن ــد بعي إلى ح
ــعر  ــخاص حولي ولم أش باألش

بخوف».

ــى  مرم ــراس  ح ــدرب  م ــدم  ق
ــط، جليل زيدان، ،  نفط الوس
اعتذاره عن استكمال املشوار 
مع الفريق في املوسم اجلديد، 
ــخصية. وقدمت  ــباب ش ألس
إدارة نفط الوسط عبر موقعها 
ــدرب  ــكرها للم ــمي، ش الرس
ــوده  ــى جه ــدان عل ــل زي جلي
ــكها به،  الكبيرة، وأكدت متس
ــى أنه اعتذر  ــارت إل لكنها أش

ألسباب شخصية، ومت احترام 
ــت اإلدارة لزيدان  ــه. ومتن ظروف
املقبل،  ــواره  التوفيق في مش
ــا منحت املدير الفني عبد  كم
ــهد الضوء األخضر،  الغني ش
ــد حلراس  ــار مدرب جدي الختي
ــى أن جليل  ــار إل ــى. يش املرم
ــاز الفني  ــدان انضم للجه زي
لنفط الوسط مع عبد الغني 
ــم  ــهد، في منتصف املوس ش

املنتهي.

ــس الهيئة  ــان رئي ــاد بني علق إي
ــي  العراق ــاد  لالحت ــة  التطبيعي
ــى التعاقد مع  ــرة القدم،  عل لك
ــرم ديك  ــدرب الهولندي اخملض امل
ــب  املنتخ ــب  لتدري ــوكات،  أدف
ــكو  ــلوفيني ستريش خلفا للس
ــدة  م ــالن  إع دون  ــش،  كاتانيت
ــي  العراق ــاد  ــد االحت التعاقد.وأك
ــر صفحته على  ــرة القدم عب لك
ــبوك» أن أدفوكات  ــع «فيس موق

ــيبدأ مهمته خالل  ــا) س (٧٣ عام
ــاد بنيان  ــة. وقال إي ــام املقبل األي
ــع  ــار وق ــاد: «االختي ــس االحت رئي
ــجله  على أدفوكات بناء على س
ــواء  التدريبي احلافل باخلبرات س

مع املنتخبات أو األندية».
ــرف  يع ــد  اجلدي ــدرب  «امل وزاد: 
ــتبدأ  ــا وخططنا التي س أهدافن
ــات  للتصفي ــي  النهائ ــدور  بال
ــيوية املؤهلة لكأس العالم  اآلس
«عالوة  ــر».وأردف:  ــي قط ف  ٢٠٢٢
ــاركة في كأس العرب  على املش

ــيبدأ  س ــج.  اخللي وكأس   ٢٠٢١
النهائي لتصفيات  اإلعداد للدور 
كأس العالم خالل أيام».ويشارك 
العراق ضمن اجملموعة األولى في 
ــات إلى  ــي للتصفي ــدور النهائ ال
ــوريا  جوار منتخبات اإلمارات وس
ــا اجلنوبية. ــران وكوري ــان وإي ولبن
ــة  املرحل ــات  تصفي ــق  وتنطل
األخيرة من التصفيات اآلسيوية 
ــبتمبر أيلول، وتنتهي في  في س
مارس آذار، بينما يقام امللحق في 

يونيو حزيران.

الكثير  ــب  تدري ــوكات  أدف وتولى 
ــى تدريب  ــا تول ــة كم ــن األندي م
ــى  ــرات إل ــدا ٣ م ــب هولن منتخ
ــب تدريب منتخبات اإلمارات  جان
وكوريا اجلنوبية وبلجيكا وروسيا 

وصربيا.
ــاب الدوري  ــوكات بألق ــوج أدف وت
ــن الهولندي  ــة أيندهوف مع أندي
وزينيت  ــكتلندي  اإلس ــرز  ورينج
ــي الذي  ــبرج الروس سان بطرس
ــكأس االحتاد  ــا ب ــوج معه أيض ت

األوروبي في ٢٠٠٨.

ــرع زمن  ــيري أس ــق مايكل تش حق
ــباق ٤٠٠  ليتأهل إلى قبل نهائي س
متر بألعاب القوى في أوملبياد طوكيو 
امس األحد كما بلغ السعودي مازن 
الياسني قبل النهائي بعد فوزه في 

التصفيات التي شارك فيها.
ــة ٤٠٠ متر من  ــت أمريكا ذهبي ونال
١٩٨٤ وحتى ٢٠٠٨ لكن اللقب أفلت 
منها في آخر نسختني من األوملبياد 
إذ حصد كيراني جيمس القادم من 
ــي ويد فان  ــادا واجلنوب أفريق جرين

نيكيرك الذهبيتني.

ــل العالم في  ــيري، بط ــق تش وحق
ــي ٤٠٠ متر  ــباق التتابع أربعة ف س
ــي  ــي ف ــز الثان ــل املرك ــذي احت وال
ــي يونيو  ــة ف ــات األمريكي التصفي
ــدره ٤٤٫٨٢ ثانية في  حزيران، زمنا ق
ــديد احلرارة حيث وصلت  طقس ش
ــو ٤٠ درجة  ــى نح ــرارة إل ــة احل درج

مئوية.
ــه مايكل نورمان،  كما تأهل مواطن
ــي  ف ــة  ثاني  ٤٤٫٠٧ ــق  حق ــذي  ال
ــو ثاني  ــة وه ــات األمريكي التصفي
أسرع زمن هذا العام، إلى الدور قبل 

النهائي.
ــرك، حامل اللقب  وتأهل فان نيكي
ــي، إلى الدور  ــب الزمن العامل وصاح
قبل النهائي بصعوبة بعد احتالله 
ــي التصفيات التي  ــز الثالث ف املرك

شارك فيها بزمن ٤٥٫٢٥ ثانية.
وتفوق الياسني على راندولف روس، 
ــذا العام  ــرع زمن ه الذي حقق أس
في يونيو/ حزيران وهو ٤٣٫٣٦ ثانية، 
ــي باملركز  ــي العداء األمريك ليكتف

الرابع.

ــر القادم من  ــتيفن جاردين ــغ س وبل
ــل النهائي  ــا الدور قب ــزر الباهام ج

بزمن ٤٥٫٠٥ ثانية.
ومت استبعاد الكيني إميانويل كورير، 
ــادس في بطولة  صاحب املركز الس
ــن التصفيات بعد  ــم ٢٠١٩، م العال

بداية خاطئة.
ــني من كل  ــة عدائ ــل أول ثالث ويتأه
ــدور قبل  ــت إلى ال التصفيات الس
النهائي اليوم اإلثنني باإلضافة إلى 

أفضل ستة أزمنة بعد ذلك.

ــدد بافل نيدفيد، نائب رئيس  ش
ــى أن ناديه  ــوس، عل ــادي يوفنت ن
يراهن على البرتغالي كريستيانو 

رونالدو، جنم وهداف الفريق.
ــي تصريحاته  ف ــد  نيدفي ــال  وق
ــبورت ميدياست»:  لشبكة «س
ــا،  ــها دائمً ــي نفس ــرة ه «الفك
ــه عقد ممتد  ــدو العبنا ولدي رونال

ــعداء بوجوده  ــن س ــام، ونح لع
ــرة  ــة كبي ــب ذو قيم ــا، الع معن

ونراهن عليه».
ــل  مانوي ــع  م ــد  التعاق ــول  وح
ــولو، علق  لوكاتيلي، جنم ساس
ــد حتدثنا مع  ــل نيدفيد: «لق باف
ــا عرضنا الذي  ــولو وقدمن ساس
ــب  ــي ومناس ــه واقع ــد أن نعتق
ــع األخذ  ــي، م ــت احلال ــي الوق ف

ــببته  ا ما س ــار أيضً ــي االعتب ف
كورونا».

ــون بأننا  ــاف: «نحن مقتنع وأض
ــدا وصحيحا.  ــا عرضا جي قدمن
ا،  ــة دائمً ــع ذلك نحن على ثق وم
من الطبيعي أنه في املفاوضات 
ــب توضيحها  ــياء يج هناك أش
ــاء هذه  ــا نريد إنه ــا لكنن وحله

القضية».

أعلن نادي احلدود العراقي، رسميا 
ــع مديره  ــد م ــد التعاق ــن جتدي ع
ــرا  ــة، حتضي ــاس عطي ــي عب الفن

للموسم املقبل.
ــرى إبرام العقد في مقر النادي  وج
ــاء الهيئة  ــس وأعض ــد رئي بتواج
ــاظ على  ــث مت احلف ــة، حي اإلداري
ــي بأكمله «علي  التدريب الطاقم 
ــلم كرمي وقاسم  عبد اجلبار ومس
ــراس  ونب ــاعدين،  كمس ــان  فرح
املرمى». ــراس  ــا حل ــلمان مدرب س
ــاد فريق  ــذي ق ــة ال ــاس عطي عب
ــرة من  ــوالت األخي ــدود في اجل احل

ــه بقدرة  ــدوري، أعرب عن تفاؤل ال
الفريق على العودة السريعة إلى 

مصاف الدوري املمتاز. 
ــى ضرورة  ــاس عطية عل وأكد عب
طي صفحة املاضي، والتركيز في 
ــق النجاح  ــتقبل بغية حتقي املس
ــالل تضافر جهود  ــود من خ املنش

جميع األطراف.
ــن  ــد م ــت العدي   وأمت: اإلدارة ذلل
ــابقة،  ــي الفترة الس ــاب ف الصع
ــي  ــا ف ــة دعمه ــدت مبضاعف ووع
ــة، حيث نثق كثيرا  املرحلة املقبل
مبهنيتها ونهجها اإلداري املرسوم 
ــا لتجديد  ــبقا وهو ما دفعن مس

التعاقد معها».

تعاقد االحتاد العراقي لكرة القدم، 
مع املدرب الهولندي ديك أدفوكات، 
بعد أن فشلت املفاوضات بشكل 
ــوس  كارل ــي  البرتغال ــع  م ــام  ت

كيروش.
والرياضة  ــباب  الش ــر  وزي وتوصل 
ــة  ــس الهيئ ــال ورئي ــان درج عدن
ــاد  إي ــرة  الك ــاد  ــة الحت التطبيعي
بنيان، التفاق مع املدرب الهولندي 
ــادة املنتخب العراقي  الكبير لقي
ــمة املؤهلة  في التصفيات احلاس

ملونديال قطر ٢٠٢٢.
ــات مع أدفوكات  وفتحت املفاوض
ــل في  ــار بدي ــابق كخي ــت س بوق
ــروش،  ــة كي ــرت صفق ــال تعث ح
وفعال غادر درجال وبنيان إلسبانيا 
ــد مع أدفوكات بعد أن  إلبرام العق
ــى طريق مغلق مع  وصل االحتاد إل

البرتغالي.
ــاون  ــي املع ــاز الفن ــف اجله ويتأل

ــا  ــش (مدرب ــو بتروفيت ــن زيليك م
مساعدا) وكورنيليس بوت (مدربا 
ــش  كرونيت ــر  وفالدميي ــاعدا)  مس
ــم  ــة) ورحي ــة بدني ــا للياق (مدرب
ــاعدا) وأحمد  ــد (مدربا مس حمي
ــى)  ــراس املرم ــاً حل ــم (مدرب جاس

وعلي النعيمي (محلال فنيا).
يشار إلى أن أدفوكات أشرف على 
ــن ١٠ أندية حقق  ــر م ــب أكث تدري
معها إجنازات عديدة، وتولى أيضاً 
الهولندي  املنتخب  مهمة تدريب 
ــة إلى  ــبات، باإلضاف ــي ٣ مناس ف
تدريبه منتخبات اإلمارات، وكوريا 
ــيا،  وروس ــكا،  وبلجي ــة،  اجلنوبي

وصربيا.

وفاز أدفوكات بالعديد من األلقاب 
ــدوري مع آيندهوفن  أبرزها لقب ال
ــكتلندي  الهولندي ورينجرز اإلس
الروسي،  وزينيت سان بطرسبرج 
ــي  ــه أيضاً بكأس ــاز مع ــذي ف ال

االحتاد األوروبي ٢٠٠٨.

الحدود العراقي يجدد عقد مدربه

أدفوكات مدربا للمنتخب العراقي

ــكل  بش ــادات  االنتق ــت  انهال
ــة  اللجن ــس  رئي ــى  عل ــر  كبي
ــة العراقية، رعد حمودي،  األوملبي
ــاركة العراق  ــة مش ــى خلفي عل
ــاب  األلع دورة  ــي  ف ــة  الضعيف

األوملبية ٢٠٢٠.
ــادات على حمودي،  وركزت االنتق
ــذي  التنفي ــب  املكت أن  ــار  باعتب
اجلديد للجنة األوملبية مت انتخابه 
ــل  أن يتحم ــه  ــرا، وال ميكن مؤخ
ــة، بينما  ــاركة الضعيف وزر املش
يترأس حمودي األوملبية منذ عام 

٢٠٠٩ إلى اآلن.
ــة األوملبية  ــس اللجن ــاور رئي وح
ــباب  العراقية، للوقوف على أس

اإلخفاق في طوكيو:
ــاركة  - هل أنتم مقتنعون باملش

العراقية في األوملبياد؟
ــون  ــا أن تك ــا ال، وطموحن قطع
ــة تليق بحجم  ــة العراقي البعث
ــاركة  املش ــون  تك وأن  ــراق،  الع
ــة من حيث النتائج، لكن  إيجابي
ــرت بها الرياضة  الظروف التي م
العراقية، أثرت بشكل كبير على 

مشاركتنا في طوكيو.

- ما هذه الظروف؟
ــنتني والرياضة  ــذ أكثر من س من
معطلة في العراق، نتيجة القرار 
١٤٠ الذي خول صالحيات اللجنة 
األوملبية إلى جلنة ثالثية، ومن ثم 

تطورت وباتت جلنة خماسية.
ــم التعامل مع  ــم يت ــي ل وبالتال
ــح..  صحي ــكل  بش ــة  الرياض
ــق  نف ــي  ف ــا  دخلن ــا  وبعده
االنتخابات، وكذلك تأثيرات إقرار 
ــتقاللية االحتادات،  ــة واس املوازن
ــل أخرى أثرت على إعداد  وتفاصي

الالعبني.
- على ذكر استقاللية االحتادات، 
هل استلمت األخيرة موازناتها؟

بكل صراحة، أرسلنا كتابا لوزارة 
ــباب والرياضة، لالستفسار  الش
ــن  ــيتم م ــي س ــة الت ــن اآللي ع
ــل موازنات االحتادات  خاللها حتوي

الرياضية.
ــوال  األم ــأن  ب ــوزارة  ال ــت  وأجاب
ــادات  ــابات االحت ــي حس ــزل ف تن
ــباب  حصرا، عن طريق وزارة الش
ــي ماليا ليس  ــة.. وبالتال والرياض
ــادات الرياضية،  لنا ارتباط باالحت
ــأن  ــنوية ش وتأخر املوازنات الس
ــوزارة.. وعن  ــادات وال يخص االحت

ــادات تعاني  ــر، نعم، االحت التأخي
من تأخير مستحقاتها املالية.

ــل  «البط ــروع  ــن مش ع ــاذا  م  -
ــد منذ أكثر من  األوملبي» الذي وُل

عشر سنوات دون نتائج؟
ــف صرفنا مبالغ كبيرة  بكل أس

ــل األوملبي،  ــروع البط ــى مش عل
ووفرنا له كل ما يحتاجه، ويشرف 
عليه أحد اخلبراء الرياضيني، وهو 

الدكتور صبري مجيد بنانة.
ــاره،  ــن ثم ــف لم جن ــن لألس لك
ــة  مراجع ــاك  هن ــتكون  وس

ــة جلميع األفكار والرؤى،  حقيقي
ــض  أن تنه ــأنها  ــن ش ــي م الت

بالرياضة العراقية.
ــورات لقضية  ــاك تط ــل هن - ه

إيقاف العداءة دانة حسني؟
تفاصيل القضية واضحة، هناك 
ــل االحتاد  ــت من قب ــاف مؤق إيق
الدولي لالعبة دانة حسني، وفق 
فحوصات عينة بعد مشاركتها 
ــة، وظهور  العربي ــة  البطول في 

شكوك في مادة محظورة.
ــد تقريرا بعد  االحتاد العراقي أع
ــا،  ومدربه ــة  لالعب ــتماع  االس
ــاد الدولي،  ــاله إلى االحت ومت إرس

وننتظر املستجدات.
- أشرفت على الرياضة العراقية 
في ٤ دورات أوملبية دون حتقيق أي 

ميدالية، ما السبب؟
ــؤولية،  ــل املس ــع يتحم اجلمي
ــة واألوملبية  ــادات الرياضي االحت
ــن أن تتحمل  ــون، وال ميك واملدرب
جهة واحدة وزر ضعف املشاركة 

العراقية.
ــاطة ملشاركاتنا  ولو عدنا ببس
ــا ٢٠٠٤ إلى اآلن،  ــذ دورة أثين من
ــي إلى األوملبياد  لم يتأهل رياض
ــي، واعتمدنا كليا  ــم تأهيل برق

ــة، وهذا  ــى البطاقات اجملاني عل
ــتوى  مس ــف  ضع ــى  عل ــدل  ي
اإلجناز، باستثناء تأهل منتخب 
ــدم و٥ رياضيني إلى ريو  كرة الق

.٢٠١٦
وحينها اتخذنا قرارا في املكتب 
ــط  ــاركة فق ــذي، باملش التنفي
باألرقام التأهيلية، دون االعتماد 
ــة.. لكن  ــى البطاقات اجملاني عل
ــبب الظروف الصعبة التي  بس
ــالل  ــني خ ــى الرياضي ــرت عل أث
الفترة املاضية، تقبلنا املشاركة 

في طوكيو بهذه البطاقات.
- ما اخلطة املستقبلية ألوملبياد 

باريس ٢٠٢٤؟
ــذي  التنفي ــب  املكت ــيدرس  س
ــكيل  ــاريع، لتش عددا من املش
ــني ألجل إعداد  ــة من اخملتص جلن
ــكل  بش ــة  العراقي ــة  الرياض
ــة تتجه الحتضان  مثالي، والني
ــي بعض  ــن املوهوبني ف ــدد م ع
ــم  ــزة، وإعداده ــادات املنج االحت

بخطة طويلة األمد.
ــرة أقل من  ــك، خالل فت  ومع ذل
شهر، سيتم اإلعالن عن منهاج 
ــد، حتضيرا  ــة طويل األم األوملبي

للدورة املقبلة.
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فاهم حسن فتاح

ــا عقيمة هذه  ــا مرور الكرام لكنه ــنوات عجاف متر علين ــة أربع س طيل
ــدة  ــي كل أوملبياد نتألم وبش ــم قلة باإلجناز وف ــن هذا العق ــنني وم الس
ــعور باننا األدنى من دول العالم في حتقيق اي  موجعة جدا ويتملكنا ش
ــؤولي الرياضة عندنا وكذلك  ــاز وهذا ما يولد عندنا اإلحباط من مس إجن
ــعر بعقم  ــنا كجمهور واعالم رياضي وبتنا نش الغصة املؤملة في نفوس

املشاركة وعدم فاعليتها مهما كان الوفد املشارك بالعدد.
ــام ملون  ــدم وجود اي وس ــادات  كافة بع ــحة معارض االحت ــل ش والدلي
ــيوية ال تقدم وال تؤخر  ــتثناء مداليات عربية وآس ــي تلك اخلزانات باس ف
ــادة املرحوم اكرم  ــذ عام ( ١٩٤٨ ) بقي ــاركات وأول دورة لنا من ــم املش ورغ
ــم تكن هنالك  ــي العراق يوم ل ــس احلركة االوملبية ف ــي وهو مؤس فهم
ــن دورة ( ١٩٥٢ ) وقاطع دورة  ــى االوملبية وغاب العراق ع ــرف معن دول ال تع
ــدوان الثالثي من قبل  ــان الع ــقاء املصريني إب ــا مع األش ( ١٩٥٦) تضامن
ــام ( ١٩٦٠ )والفوز  ــاركة ع ــم عاد للمش ــرائيل ث ــا وإس بريطانيا وفرنس
ــال للبطل البصري عبدالواحد عبد العزيز وال  مبدالية برونزية برفع األثق
ــاد ام عند عائلته  ــذا هل هي عند االحت ــكان امليدالية ليومنا ه ــرف م نع
ــتقبله أحد في املطار وغادر بنفس اليوم الى البصرة في  وللعلم لم يس
ــم  ــهيد عبد الكرمي قاس ــمعت ان الزعيم الش القطار لكن وعلى ما س
ــتقبال حافال له ومرة أخرى  ــوره وكرمه مبائة دينار وكان االس طلب حض
غاب العراق عن دورة ( ١٩٧٢ )احتجاجا على الفصل العنصري في جنوب 
ــر الطبيعية التي  ــد ( ٢٠٠٣ )والظروف غي ــنني ما بع ــا  وفي  الس إفريقي
ــاطات  ــملت حتى الرياضة التي تاثرت كثيرا وقلت النش مرت علينا وش
ــب الكروية الكثيرة  ــئت املالع ــد االحداث الطائفية وانش ــم عادت بع ث
ــتفادة التي نبغيها. ــتفد منها رياضيونا االس .التي لغاية اليوم لم يس

ــت من يفهم باالوملبية  ــد ان نقوله وفي عدة كتابات حيث أوضح ما نري
ويتعهد باالجناز فلنتمسك به وبقوة هو وفريقه اإلداري .اليوم ومثال اريد 
ــن ان االمارات التي بدأنا  جنعلها  ــه الى اللجنة االوملبية احلالية م ايصال
ــنوات من اقامة  مضرب األمثال في كل اجملاالت حيث  اعدت قبل ثالث س
ــام واحد  ــة بطال او اكثر لهذا األوملبياد من اجل وس ــو االوملبي دورة طوكي
ــوح عندهم الذهب وكل العب خصص له كادر  ملون بدون حتديد والطم
اجنبي يشمل عدة أطباء ذوي اختصاصات متعددة ولكل العب ميزانية   
ــدم وجود اي ثقة  ــي هذا املبلغ لع ــون دوالر حكومتنا ال تعط ــني ملي ثالث
ــة وال يوجد  ــاركاتنا عقيم ــني .الكل يعرف ان مش ــؤولني الرياضي باملس
ــاركة  ــام وكل دورة تكون املش ــني صدور العبينا باي وس ــة امل بتزي بارق
ــدور خالية   من اي  ــن (١٠٠ ) العب غير الوفد االداري ونرجع بص ــر م بأكث
ــحة ونزهة وجولة على  ــام  ملون وتفسر مشاركاتنا على أنها فس وس
ــات من خالل  ــاهدت االنتخاب ــهر ش ــالت املالبس والعطور.قبل اش مح
البرامج الرياضية اجلميلة انتخابات االوملبية وضحكت كثيرا على هذه 
ــي لم حتقق طيلة  ــلة لتطوير األلعاب كافة وهي الت ــارات الفاش االختي
ــاءلت إال يخجل الناخبون  ــدث عن إجناز واحد ثم تس ــنوات احت ثماني س
ــرمد عبد االله واالخر رعد حمودي أنها واهللا جلرمية  ــيح  االول س من ترش
ــرف ان اللجنة االوملبية واجبها مراقبة  بحق الرياضة العراقية ألنني اع
ــوال ومراقبة صرفها  ــاطاتها وليس توزيع األم جميع االحتادات على نش
ــوة من هذا االنحدار الذي تعانيه رياضتنا احملتضرة  اتوقع انحدارا أكثر ق
ــدان األكثر تدنيا  ــاطاتنا محصورة ضمن نطاق البل ــتبقى نش اصال وس
ــي االثقال  ــي نعول عليها ف ــى األلعاب الت ــة وحت ــتوياتها الرياضي مبس
ــيوي والعربي  ــتوى اآلس واملصارعة واملالكمة افتقدت بريقها على املس
ــة املنتخبة للدورة الثالثة  ــتفعله اللجنة االوملبي ولننظر وننتظر ما س
ــة وأن ال  ــنوات القادم ــتحققه خالل األربع س ــا وما س ــتقدم لن ماذا س
ــت تصفق للرياضي  ــة العراقية ان جماهيرنا بات ــى اللجنة االوملبي تنس
املتوج الغريب في االوملبياد وتتألم للرياضي ابن بلدها الذي يرجع وصدره  
ــل وال اتكلم عن  ــة أتكلم عن العم ــام في هذه املقال ــح بوس غير موش

األشخاص طاملا نؤمن ان الرجل املناسب في املكان املناسب .
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فينك يحصد ذهبيته الثانية َّـ طوكيو



القدس / وكاالت / البينة الجديدة
ــعة حتشد من خاللها  ــنت إسرائيل حملة واس  دش
ــت ناقلة  ــد أن تعرض ــران بع ــد إي ــي ض ــرك دول لتح
تديرها شركة إسرائيلية لهجوم يعتقد أنه بطائرة 
ــواحل عمان أسفر  ــيرة في بحر العرب قبالة س مس
ــد يأتي ضمن  ــدث تصعي ــقوط قتلى في أح ــن س ع
ــائل إعالم غربية <حرب سفن> على  ــمته وس ما س
ــدأ بني طهران وتل أبيب واتهامات  وقع توترات لم ته
متبادلة باملسؤولية عن حوادث بحرية وأخرى تتعلق 
ــي اإليرانية.وكانت احلكومة  ــى األراض باغتياالت عل
ــؤولية عن هجوم  ــرائيلية قد حملت إيران املس اإلس
ــتريت التابعة لشركة  استهدف الناقلة ميرسر س
ــال عوفر  ــرائيلي إي ــا اإلس ــامي وميلكه ــاك ماريت زودي
ــركة مقتل اثنني من أفراد  ومقرها لندن.وأعلنت الش
ــي والثاني بريطاني  ــفينة أحدهما رومان طاقم الس
ــتريت.وأبلغ  ــر س خالل حادث على منت ام/تي ميرس
ــاء بتوقيت غرينتش  ــة مس عن احلادث في السادس
ــات التجارة  ــع «عملي ــق موق ــي  وف ــس املاض اخلمي

ــدة» (يو كيه إم تي أو)، وهو  البحرية للمملكة املتح
هيئة ملكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.

ــتجاب لنداء استغاثة  وقال اجليش األميركي إنه اس
ــاهدت أدلة  ــت قواته البحرية إلى املوقع وش وتوجه
ــير  ــال إن النتائج األولى تش ــوم. وق ــى وقوع هج عل
ــدون طيار.ولم  ــه طائرة ب ــوم نفذت ــوح إلى هج بوض
ــركة «درياد غلوبال»  تتنب أي جهة الهجوم، لكن ش
ــن البحري ومقرها لندن حتدثت  املتخصصة في األم
عن «أعمال انتقامية جديدة في احلرب التي جتري في 
ــارة إلى إيران  ــاء بني القوتني» املتعاديتني في إش اخلف
وإسرائيل.وكتب وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير لبيد 
ــت تعليمات للبعثات  في تغريدة على تويتر «أعطي
ــدن واألمم املتحدة  ــنطن ولن ــي واش ــية ف الدبلوماس
ــود ذات  ــني والوف ــا احلكومي ــع محاوريه ــل م لتعم
ــي نيويورك».وأضاف  ــر األمم املتحدة ف الصلة في مق
ــرائيلية فقط، بل هي  أن «إيران ليست مشكلة إس
ــتقرار يلحق األذى  مصدِّر لإلرهاب والدمار وعدم االس
ــدا في مواجهة  ــب أال نظل صامتني أب ــع. يج باجلمي

ــا حرية املالحة». ــاب اإليراني الذي يقوض أيض اإلره
ــدث إلى نظيره البريطاني دومينيك  وقال لبيد إنه حت
ــى الهجوم على  ــدة عل راب، مؤكدا «ضرورة الرد بش
ــن بريطاني».وقالت  ــفينة التي قتل فيها مواط الس
ــفينة اليابانية  ــغل الس ــامي التي تش ــاك ماريت زودي
ــتريت كانت  ــر س ــع علم ليبيريا إن ميرس ــي ترف الت
ــمال احمليط الهندي  عندما تعرضت للهجوم في ش
ــى الفجيرة  ــالم في تنزانيا إل ــة من دار الس متوجه
ــحنة  ــدة من دون أي ش ــارات العربية املتح ــي اإلم ف
ــاة التلفزيونية  ــران، نقلت القن ــى متنها.وفي إي عل
ــن «مصادر مطلعة  ــة الناطقة بالعربية ع احلكومي
ــى «هجوم  ــاء ردا عل ــوم ج ــة» أن الهج ــي املنطق ف
ــث تدعم  ــوريا، حي ــرا» في س ــذ مؤخ ــرائيلي نف إس
ــام، من دون إعطاء املزيد من التفاصيل. طهران النظ

ــز األميركية نقال عن  ــة نيويورك تامي وذكرت صحيف
مصادر إسرائيلية لم تعرِّف عنها أن الهجوم نفذته 
على ما يبدو عدة طائرات بدون طيار إيرانية حتطمت 
ــة أسفل مركز قيادة السفينة.من  في غرفة املعيش

ــلومو بروم والباحث  ــه قال اجلنرال املتقاعد ش جهت
ــات األمن القومي في إسرائيل «كنا  في معهد دراس
ــني أول من طوروا  ــيرة ومن ب أول من طور طائرات مس
ــون يقلدوننا  ــيرات االنتحارية واإليراني مفهوم املس
ــها».وقالت زودياك ماريتامي  ــاليب نفس ويتبنون األس
ــيطرة طاقمها إلى  ــة كانت تبحر «حتت س إن الناقل
ــة أميركية».وربط محللون  مكان آمن مبواكبة بحري
ــابقة مثل الهجومني  ــوم وحوادث س بني هذا الهج
ــركة  ــفينتان تديرهما ش ــن تعرضت لهما س اللذي
ــابق من هذا  ــي وقت س ــرائيلية ف ــيبنغ اإلس راي ش
ــال مئير جافيدانفار اخلبير األمني في مركز  العام.وق
ــليا متعدد التخصصات في إسرائيل  جامعة هرتس
ــع غير موات  ــعرون بأنهم في وض ــني «يش إن اإليراني
ــات نُفذت في  ــر بالرد على هجم ــا يتعلق األم عندم
ــت اجلمهورية  ــة بها».واتهم ــرائيل صل ــران وإلس إي
اإلسالمية إسرائيل بالوقوف وراء انفجار ١١ نيسان 
في موقع نطنز. وسبق أن اتهمت أيضا باغتيال كبير 

علمائها النوويني محسن فخري زاده قرب طهران.

وقالت ثالثة مصادر من احلركة إن 
«الغنوشي أجل انعقاد اجتماع 
ــذي ميثل  ال ــورى  الش ــس  مجل
ــي احلزب ألجل  ــلطة ف أعلى س
ــمى وسط انقسامات  غير مس
ــتقالته»،  باس ومطالبة  ــادة  ح
ــن  م ــرات  «العش إن  ــة  مضيف
ــبان وبعض  ــاء احلزب الش أعض
ــم برملانيون  ــه ومن بينه زعمائ
طالبوا الغنوشي باالستقالة».
ــة  ــي البداي ــي ف ــا الغنوش ودع
ــعيد  ــاس إلى اخلروج ضد س الن
ــد  ــرون ض ــل املتظاه ــا فع كم
ــرم عام  ــلطوي مخض زعيم س
ــا أمام مقر  ٢٠١١ وقاد اعتصام
ــل أن يتراجع ويحث  البرملان قب
ــدوء واحلوار.وقال ماهر  على اله
ــاعد رئيس البرملان  مذيوب، مس
ــو قيادي  ــي، وه ــد الغنوش راش
ــي  ــاك وع ــة، «هن النهض ــي  ف
ــل النهضة أنه يجب جتنب  داخ
ــد عنفا  ــد يري ــد. ال أح التصعي
وحربا أهلية.. نرغب في احلفاظ 
ــي الدميقراطية  ــى الهدوء ف عل
ــرى آخرون  ــية»، بينما ي التونس
ــجم مع متغيرات  مراوغة تنس
املشهد السياسي بعد قرارات 
ــت  عارض ــك  ذل ــعيّد.ومع  س
ــخصيات أخرى داخل  القرار ش
ــرى أن التراجع  حزب النهضة ت
ــع  بقم ــعيّد  لس ــمح  سيس
ــال أحد  ــهولة. وق ــة بس احلرك
ــب املواجهة  ــؤولني إن جتن املس

ــيكون له ثمن «باهظ».هذه  س
ال  ــي  والت ــة  احلرج ــة  الوضعي
ــا أن حزبنا  يخفى على أحد من
ــا،  ــيا فيه ــرا أساس كان عنص
ــة املرور إلى  تضعنا أمام حتمي
ــة ال مفر منها،  ــارات موجع خي
ــة اليوم مربكة  وحركة النهض
بني ترميم شعبيتها املتهالكة 
ــهد السياسي  والتموقع باملش
ــه ملفات  ــا تواج ــد، بينم اجلدي
ــاد معروضة أمام القضاء،  فس
ــت النيابة العمومية  فقد فتح
ــا  ــادر متويله ــي مص ــا ف حتقيق
ــب تونس  ــب حزبي قل إلى جان
ــك  ذل ــي.ويأتي  تونس ــش  وعي
ــدل داخلي  ــن ج ــد عامني م بع
ــل  جع ــتراتيجية  االس ــول  ح
ــي موضع شك.  الغنوش قيادة 
ــجني سياسي  ــي س والغنوش
ــابق عاش في املنفى وقوبل  س
ــدى عودته بعد  بترحيب بالغ ل
ــب بيان يحمل  االنتفاضة.وطال
ــباب  توقيع أكثر من ١٣٠ من ش
ــواب املنتمني  ــزب وبعض الن احل
للنهضة حمل عنوان «تصحيح 
املسار»، القيادات بحل املكتب 
ــله في  التنفيذي للحزب لفش
ــات  ــة متطلب ــالد وتلبي إدارة الب
ــي  ــيني، داعني الغنوش التونس
ــالد  ــة الب ــب مصلح ــى تغلي إل
البيان  ــاء في  األزمة.وج لتجاوز 
ــة احلرجة، والتي  «هذه الوضعي
ال يخفى على أحد منا أن حزبنا 

ــا،  ــيا فيه ــرا أساس كان عنص
ــة املرور إلى  ــا أمام حتمي تضعن
ــة ال مفر منها،  ــارات موجع خي
ــن منطلق  ــك م ــواء كان ذل س
حتمل املسؤولية وجتنب أخطاء 
ــتجابة للضغط  املاضي، أو اس
ــان حركة  ــعبي».ودعا البي الش
ــؤولية  املس لتحمل  ــة  النهض
ــل في حتقيق مطالب  عن الفش
الشعب وتفهم حالة االحتقان 
النهضة  حزب  والغليان.وخسر 
ــى  ــرد عل ــكل مط ــاره بش أنص

ــد املاضي حيث كان  مدى العق
يروج ملوقف أيديولوجي معتدل 
ــة  متعاقب ــات  حكوم ــم  ويدع
فرضت خفضا في اإلنفاق أضر 
ــدة باملناطق الفقيرة حيث  بش
ــزب يحظى بأقوى تأييد  كان احل
ــؤولية  ويتحمل على األقل مس
ــاد  قانونية وأخالقية في الفس
ــع نصيب  ــل بالبالد.تراج احلاص
ــي  ف ــت  التصوي ــن  م ــزب  احل
ــى  حت ــة  املتتالي ــات  االنتخاب
ــا حصل على  ــام ٢٠١٩ عندم ع

ــي البرملان  ــع املقاعد فقط ف رب
ــن  ــل م ــم أن أداءه كان أفض رغ
ــة  حرك ــيه.ومثلت  منافس
النهضة التونسية، التي كانت 
ــة،  االنتفاض ــل  قب ــورة  محظ
ــي احلكومات  ــيا ف جزءا أساس
االئتالفية املتعاقبة، وهي حاليا 
ــزب في البرملان (مجلس  أكبر ح
ــه  ــعب) الذي يرأس ــواب الش ن
الغنوشي.وفي  ــد  راش زعيمها 
ــية أُجريت في  ــات رئاس انتخاب
ــح  ــر مرش ــت متزامن، خس وق

ــي اجلولة األولى وأيَد  النهضة ف
ــعيّد في جولة اإلعادة  احلزب س
ضد قطب اإلعالم نبيل القروي 
الذي واجه تهما بالفساد.ورغم 
ــعيّد،  ــة س تأييده األولي لرئاس
ــي الحقا حلزب  ــم الغنوش انض
ــس، في دعم  ــروي، قلب تون الق
الوزراء هشام املشيشي  رئيس 
الرئيس.وأثارت  ــع  م ــالف  في خ
التي تستهدف  االستراتيجية، 
ــزب النهضة في  تعزيز نفوذ ح
احلكومة، استياء بعض األعضاء 
األصغر سنا وأحدثت انقساما 
ــا ١٠٠ عضو  ــادة. ودع ــي القي ف
باحلزب الغنوشي العام املاضي 
ــه التوافقي  ــي عن نهج للتخل
ــاملة  ــات ش ــزام بإصالح وااللت
والتنحي في نهاية املطاف.ويرى 
محللون أن احلكومات املتتالية 
ــة النهضة  ــا حرك ــي قادته الت
ــعال  ــوى في إش ــح س ــم تفل ل
ــال  ــية وافتع ــق السياس احلرائ
ــن أجل صرف  ــات والفنت م األزم
ــي عن  ــعب التونس أنظار الش
الفشل احلكومي املتواصل في 
إدارة شؤون البالد، لكن الشارع 
ــي قال كلمته والرئيس  التونس
قيس سعيّد استجاب بقرارات 
ــتدعيها متطلبات املرحلة  تس
ــيئة التي آلت إليه تونس. الس

ــة يصب  النهض ــة  وعلى حرك
ــيني غضبهم  كثير من التونس
كل  ــي  ف ــمها  أس ــر  ذك ــرد  جمل

ــة التي  ــت النهض مكان.واتهم
ــاركت في جميع االئتالفات  ش
 ٢٠١١ ــورة  ث ــذ  من ــة  احلكومي
وحتظى بأكبر متثيل في البرملان، 
ــالب».  «انق ــذ  بتنفي ــس  الرئي
ــنوات من  ــر س ــن بعد عش لك
ــاركتها في احلكم، تواجه  مش
ــن  م ــدا  متزاي ــداء  ع ــة  احلرك
ــدون»  التونسيني.»فاس ــل  قب
بهذه  ــون»  و»كذاب و»منافقون» 
ــة  غالبي ــت  وصف ــارات  العب
السكان الذين التقتهم فرانس 
برس في البلدة القدمية بتونس 
ــذي  ــزب ال ــذا احل ــة ه العاصم
يعتبرونه املسؤول الرئيسي عن 
ــي مواجهة أزمة  ويالت البالد ف
ــية واجتماعية  ــة سياس ثالثي
وصحية.وبعد جمع بضع مئات 
من املؤيدين أمام البرملان االثنني 
ــروج  للخ ــا  مناصريه ــت  ودع
ــذي وصفته  ــعيد ال ضد قرار س
ــب النهضة  ــالب»، تلع بـ»االنق
ــة  ــة. فاحلرك ــة التهدئ اآلن ورق
تدعو إلى «حوار وطني» وتقترح 
ــريعية  ــات تش ــم انتخاب تنظي
ــروج من  ــية جديدة للخ ورئاس
ــزب  ــاول احل ــا يح ــة، بينم األزم
ــذه  ه ــي  ف ــددا  مج ــع  التموق
ــل تهالك  ــي ظ ــتجدات ف املس
ــد  وع ــل  املقاب ــعبيته.في  ش
يتحول  بأال  ــي  التونس الرئيس 
ــض اتهامات  ــور ورف ــى دكتات إل
ــك بعد  ــذ انقالبا، وذل ــه نف بأن

ــان. بالبرمل ــن  عضوي ــال  اعتق
ــزب حركة  ــام ح ــح أمني ع رج
الشعب، القريب من التونسي، 
ــن  ــة م ــة خالي ــن حكوم تكوي
ــون مهمتها  ــيني، تك السياس
ــة  ــول لألزم ــاد حل ــى إيج األول
ــارع  الش ــب  االقتصادية.ويترق
في تونس تعيني سعيد لرئيس 
ــد، وحكومة جديدة،  وزراء جدي
ــر  ــه التدابي ــاب إعالن ــي أعق ف
ــتثنائية في البالد.وأعربت  االس
ــر حكومية دولية  منظمات غي
ــا إزاء  ــبت عن قلقه ــدة الس ع
ــي تونس منذ أن تولى  الوضع ف
ــلطات  رئيس الدولة كامل الس
ــتقل  وبعد اعتقال النائب املس
ــني العياري.وأعلن القضاء  ياس
ــذي  ــاري ال ــكري أن العي العس
ــد  بع ــة  ــس اجلمع أم ــل  اعتق
ــواب البرملان  ــع احلصان عن ن رف
سيقضي عقوبة سجن صدرت 
بحقه في ٢٠١٨ بتهمة «احلط 
من معنويات اجليش».في املقابل 
التونسية  ــلطات  أطلقت الس
السبت، سراح النائب البرملاني 
ــة ماهر زيد،  عن ائتالف الكرام
ــى توقيفه. عقب يوم واحد عل
وأوقف زيد، على خلفية قضية 
ــام  ــذ ع ــويتها من ــت تس وقع
ــا  ــه غيابي ــم علي ٢٠١٨، إذ حك
بالسجن عامني بتهمة «إهانة 
ــل الباجي قايد  ــس الراح الرئي

السبسي».
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5عربي دولي

انتفض شباب حركة النهضة ضد زعيمهم راشد الغنوشي بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد املتمثلة في حل احلكومة وجتميد البرملان ورفع 
احلصانة عن نوابه، محملني إياه مسؤولية ما آلت إليه البالد من أزمات سياسية واقتصادية وتهاوي شعبية احلزب بسبب فشله في حتقيق في تلبية 
حاجات التونسيني.وعمقت قرارات الرئيس التونسي االنقسامات داخل احلزب اإلسالمي األكثر متثيال مبجلس النواب، وانقسم أنصاره بني مؤيد لرفض 

احلزب التمرد على قرارات سعيّد ورافض لذلك.

متابعة / البينة اجلديدة

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
 كشف تقرير رسمي أميركي أن هجمات طالبان التي 
د  ــباط ٢٠٢٠ الذي مهّ ــذ توقيع اتفاق ش تضاعفت من
ــحاب القوات األجنبية من أفغانستان، تشكل  النس
ــة. ــة األفغاني ــبة للحكوم ــا» بالنس ــرا وجودي «خط
ــادة إعمار  ــاص إلع ــش العام اخل ــب املفت ــال «مكت وق
ــتان» (سيغار) إن عدد «الهجمات التي شنها  أفغانس
ــي إلى طالبان، ارتفع  ــب بشكل أساس العدو» وتنس
ــة ٢٠١٩ إلى ١٣٢٤٢ في نهاية ٢٠٢٠  من ٩٦٥١ في نهاي
ــي  ــمال األطلس ــتنادا إلى بيانات مهمة حلف ش اس
ــى منذ كانون األول  ــتان.هذه هي املرة األول في أفغانس
ــا مفصلة عن  ــا املكتب أرقام ــر فيه ٢٠١٩ التي ينش
هذه الهجمات.وكتب املفتش العام جون سوبكو في 
التقرير «من الواضح أن االجتاه العام ليس في مصلحة 
ــة وجودية إذا  ــة التي قد تواجه أزم ــة األفغاني احلكوم
ــوبكو في  ــدد س ــس منحاه».وش ــح في عك ــم تنج ل
ــة قادرة  ــة األفغاني ــى أن احلكوم ــي عل ــر صحاف مؤمت
ــيكون صعبا  ــى الصمود، لكنّه أوضح أن «األمر س عل
ــتراتيجية»، يجب تنفيذها  ويتعني أن يكون لديها إس
ــعب األفغاني  ــالع الش ــش وإط ــع اجلي ــيق م بالتنس
ــم يحصل إلى اآلن. ــيرا إلى أن هذا األمر ل عليها، مش
وقال سوبكو إن اجليش األفغاني يعاني من مشكالت 
ــن نصف كميات  ــيرا إلى «اختفاء أكثر م ــاد مش فس
ــن دون محروقات ال ميكن للجيش  ــود»، وأضاف «م الوق
ــالس جزء من املبالغ التي  األفغاني أن يحارب».ومت اخت
رصدتها واشنطن لتسديد رواتب العسكريني، كما أن 

اجليش األفغاني فقد معنوياته.وشدد سوبكو على أن 
ــون أي مجهود من دون  ــة اجلنود األفغان ال يبذل «غالبي
مؤازرة قوات خاصة لهم»، في إشارة إلى وحدات نخبة 
ــكريني.كما أن  ــبة قليلة من عديد العس ل نس تشكّ
سالح اجلو األفغاني يعاني من مشكالت على صعيد 
ع أن يتفاقم هذا األمر مع  ــة جتهيزاته، ومن املتوقّ صيان
ــة وامليكانيكيني األجانب.  ــحاب القوات األجنبي انس
ــش األميركي  ــرح اجلي ــد التي يقت ــاعدة عن بع واملس
ــة جدا».واعتبر أنه  ــتكون «صعبة ومكلف تقدميها س
دنا جداول  طوال ٢٠ عاما من احلرب في أفغانستان «حدّ
زمنية غير واقعية في كل ما نقوم به وهذا األمر يسبب 
ــاكل احلالية التي يعاني منها اجليش» األفغاني. املش
ــر املفتش العام  ــن حكومة كابول، لم ينش وبطلب م
ــي البالغ عديده نحو ٣٠٠  ــدد ضحايا اجليش األفغان ع
ــن آذار و٣١ أيار تاريخ آخر  ــف رجل وامرأة.وبني األول م أل
ــي جمعتها عملية «الدعم احلازم»  هذه املعطيات الت
للحلف األطلسي في أفغانستان قبل انسحاب اجلزء 
ــرة آالف و٣٨٣  ــن قوات التحالف، أحصي عش األكبر م
ــقوط قتلى حسب  ــفر ٣٢٦٨ منها عن س هجوما، أس
ــي أن  املكتب التابع للكونغرس.وذكرت بعثة األطلس
ــية  ــتويات قياس ــد املدنيني وصل إلى مس ــف ض العن
ــل ٧٠٥ مدنيني وجرح  ــان وأيار مع مقت جديدة في نيس
ــهر  ــا يكاد يعادل حصيلة األش ــن. وهذا م ١٣٣٠ آخري
ــوات اجملموعات  ــر ق ــابقة.ويحمل التقري ــة الس الثالث
ــؤولية سقوط ٩٣ باملئة من  املناهضة للحكومة مس

املدنيني في األشهر األخيرة. 

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة 
ــل املغربي امللك محمد  دعا العاه
ــاء  االرتق ــى  ال ــر  اجلزائ ــادس  الس
ــتوى «التوأمة  بالعالقات الى مس
ــن غير  ــوار م ــر ح ــة» عب املتكامل
ــؤولية  ــروط، متحدثا عن مس ش
ــا  ــة يتحمله ــية واخالقي سياس
ــتمر اغالق  ــن اذا اس ــادة البلدي ق
العالقات  ــر  التوت ــود  ويس احلدود. 
ــبب دعم  الثنائية منذ عقود، بس
اجلزائر جلبهة بوليساريو الساعية 
ــراء املغربية عن  الى فصل الصح
ــه امللك  ــبق ان وج ــة. وس اململك
ــادس دعوات الى جارة  محمد الس
املغرب الشرقية الى طي صفحة 
ــالق حوار.لكن نبرة  ــات واط اخلالف
ــدت الفتة هذه  ــل املغربي ب العاه
ــال «نحن ال  ــرة وصريحة حني ق امل
ــدا، وال نعطي  ــب أح ــد أن نعات نري
ــن إخوة  ــد. وإمنا نح ــدروس ألح ال
ــم دخیل، ال مكان  فرّق بيننا جس
ــك محمد  ــاف املل ــه بيننا».وأض ل
ــبة  ــي خطاب مبناس ــادس ف الس

ــى  عل ــه  جللوس ـــ٢٢  ال ــرى  الذك
ــى تغليب منطق  العرش «أدعو ال
احلكمة واملصالح العليا، من أجل 
ــف الذي  ــذا الوضع املؤس جتاوز ه
يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع 
روابط احملبة واإلخاء بني شعبينا».

وقال ايضا ان املغرب واجلزائر «أكثر 
ــني، إنهما توأمان  ــن دولتني جارت م

ــالق احلدود  ــأن إغ متكامالن».وبش
ــال العاهل املغربي  بني البلدين، ق
ــة  املفتوح ــدود  احل أن  ــي  «قناعت
ــي بني بلدين  ــي الوضع الطبيع ه
ــقيقني. ألن  ــعبني ش ــن، وش جاري
ــع حق  ــى م ــدود يتناف ــالق احل إغ
ــي أصیل،  ــدأ قانون ــي، ومب طبيع
الدولية».واوضح  املواثيق  تكرسه 

قائال «عبرت عن ذلك صراحة منذ 
٢٠٠٨ وأكدت عليه عدة مرات، في 
مختلف املناسبات. خاصة أنه ال 
ــس اجلزائري احلالي،  فخامة الرئي
ــابق، وال  ــس الس ــى الرئي وال حت
ــؤولني على قرار اإلغالق.  أنا، مس
ــيا  سياس ــؤولون  مس ــا  لكنن
وأخالقيا على استمراره أمام اهللا 
ــام مواطنينا». وأمام التاريخ وأم

ــن  ــني البلدي ــدود ب ــت احل وأغلق
ــن اجلزائر بعد  ــي ١٩٩٤ بقرار م ف
ــيرة دخول  ــرض املغرب تأش ان ف
على مواطني اجلزائر، في اعقاب 
ــني مبهاجمة فندق  ــورط جزائري ت
ــة مراكش.وقال العاهل  في مدين
املغربي في خطابه «جندد الدعوة 
ــي اجلزائر  ــقائنا ف ــة ألش الصادق
ــن  ــروط م ــويا، دون ش ــل س للعم
أجل بناء عالقات ثنائية أساسها 
ــوار».  ــن اجل ــوار وحس ــة واحل الثق
ــذه  ــي له ــع احلال ــك، ألن الوض ذل
ــس في  ــا، ولي ــات ال يرضين العالق
ــعبينا، وغير مقبول  ــة ش مصلح

من طرف العديد من الدول.واضاف 
«نعتبر أن أمن اجلزائر واستقرارها 
وطمأنينة شعبها من أمن املغرب 
ــح،  ــس صحي ــتقراره. والعك واس
ــيؤثر أيضا  ــرب س ــس املغ ــا مي فم
ــد  ــا كاجلس ــر ألنهم ــى اجلزائ عل
ــرب واجلزائر،  ــك أن املغ الواحد. ذل
يعانيان معا من مشاكل الهجرة 
ــدرات ، واالجتار في  ــب واخمل والتهري
ــا أؤكد هنا  ــر.وقال ايضا «أن البش
ــر  ــي اجلزائر بأن الش ــقائنا ف ألش
ــدا من  ــن تأتيكم أب ــاكل ل واملش
ــم منه أي  ــرب، كما لن یأتيك املغ
ــكم  ــد، ألن ما ميس ــر أو تهدي خط
ــم يضرنا». ــا يصيبك ــنا، وم ميس
ــادس  ــا امللك محمد الس كما دع
ــري عبداجمليد تبون  ــس اجلزائ الرئي
ــويا، في أقرب وقت  الى «العمل س
يراه مناسبا على تطوير العالقات 
ــعبانا عبر  األخوية التي بناها ش
ــترك»،  ــنوات من الكفاح املش س
ــرب واجلزائر ال يزاالن  حني كان املغ

حتت االستعمار.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــي محافظة درعا  ــت املعارك العنيفة ف  دفع
ــالق مركز جابر  ــوريا، األردن إلى إغ ــوب س جن
ــن كإجراء مؤقت  ــدودي بني البلدي نصيب احل
ــودة الهدوء  ــرد ع ــه مبج ــى إلغائ ــيصار إل س
ــام أجواء  ــهد درعا منذ أي ــى املنطقة.وتش إل
ــلحني  ــوري ومس حرب بني قوات النظام الس
ــاق  ــمولة باتف ــة املش ــي املنطق ــني ف محلي
مصاحلة، انهار على وقع مواجهات مسلحة 
وقصف سوري مكثف لـ»مهد» االحتجاجات 
ــي انطلقت  ــوري الت ــة للنظام الس املناهض
ــنوات.وقال مصدر مسؤول في  ــر س قبل عش
ــيتم  وزارة الداخلية األردنية في بيان إنه «س
ــدودي مؤقتا أمام حركة  إغالق معبر جابر احل
ــة لتطورات األوضاع  البضائع والركاب نتيج

ــوري»، مضيفا أنه  ــب الس ــة في اجلان األمني
ــح املعبر حال توافرت  ــيصار إلى إعادة فت «س
ــات  ــدور مفاوض ــة لذلك».وت ــروف املالئم الظ
برعاية روسيا في محافظة درعا جنوب سوريا 
ــني قوات النظام واجملموعات  لوقف االقتتال ب
املوالية لها ومقاتلني محليني، اثر اشتباكات 
ــخصا، وفق ما أفاد  ــل فيها ٢٨ ش عنيفة قت
ــوري حلقوق اإلنسان.وتعتبر درعا  املرصد الس
احملاذية ملدينة الرمثا األردنية (شمال اململكة) 
ــعبية التي انطلقت  مهد االحتجاجات الش
ــرعان ما اتسعت لتشمل باقي  في ٢٠١١ وس
ــام الرئيس  ــات للمطالبة برحيل نظ احملافظ
بشار األسد.ورغم توقيع الفصائل املعارضة 
فيها اتفاق تسوية مع دمشق برعاية روسية 
ــام ٢٠١٨، إال أنها  ــكرية في ع إثر عملية عس

ــى واغتياالت  ــني واآلخر فوض ــهد بني احل تش
ــتعيد  وهجمات.وكانت عمان أعلنت أنها س
تشغيل مركز جابر نصيب مع سوريا اعتبارا 
ــد نحو  ــادي، بع ــبه ع ــكل ش من األحد بش
ــي إطار  ــكل محدود ف ــى عمله بش ــام عل ع
ــروس كورونا. ــار في ــراءات للحد من انتش إج
ــق املركز في ١٢ اب ٢٠٢٠ بعد  وكان األردن أغل
ــجيل ارتفاع في عدد اإلصابات بفيروس  تس
ــوريا.وأعيد فتحه  كورونا بني القادمني من س
ــود تضمنت نظام نقل  ــا مع اعتماد قي الحق
ــو باك)،  ــاك ت ــع (ب ــركاب والبضائ ــي لل تبادل
ــماح لعدد محدد بـ١٥٠ شخصا يوميا  والس
ــور، بينما كان  ــن القادمني إلى األردن بالعب م
ــى موافقة  ــون بحاجة إل ــادرون والقادم املغ
ــرر تخفيف  ــن املق ــبقة.وكان م ــة مس أردني

ــن األحد ومبا  ــكل كبير اعتبارا م القيود بش
يتضمن إلغاء نظام النقل التبادلي والسماح 
ــوري  ــب الس ــى اجلان ــور إل ــالت بالعب للحاف
ــماح  والعودة منه وزيادة عدد القادمني والس
ــبقة.ومعبر جابر  باملغادرة بدون موافقة مس
ــوريا.  نصيب هو املعبر الرئيس بني األردن وس
ــبب  ــان ٢٠١٥ بس ــه في نيس ــكل إغالق وش
ــة موجعة القتصاد  ــوريا، ضرب النزاع في س
ــجل التبادل التجاري بينها  اململكة التي س
ــمالية عام ٢٠١٠ نحو ٦١٥  وبني جارتها الش
ــبب  مليون دوالر، قبل أن يتراجع تدريجيا بس
ــف عام ٢٠١٨.  ــد فتح املعبر خري احلرب.وأعي
ــام ٢٠٢٠ بني األردن  ــادل التجاري ع وبلغ التب
ــام  ــا ألرق ــني دوالر، وفق ــوريا ١٠٨٫٧ مالي وس

رسمية أردنية.

ÚÓ„bÃœ˛a@ÚflÏÿßa@ıb‘i@ÖÜËÌ@Êbj€bü@ÖÜ∑
Únœ¸@Úyaäï@ø@äˆaå¶a@…fl@\ÚflcÏn€a\�i@Öb‰Ì@läÃΩa@Ÿ‹fl

bn”˚fl@ÖÎÜßa@kÓñ„@5»fl@÷˝À�@ÊÖâ˛a@…œÜm@b«âÖ@⁄âb»fl

NO.3691.MON.2. AUG .2021العدد (٣٦٩١) اإلثنين  ٢ / ٨ / ٢٠٢١ 



ــز  مرك ــتضاف  اس ــد  فق
ــبكة للدراسات والبحوث  الش
ــره  يدي ــذي  ال ــتراتيجية  االس
ــلمان  يوم  ــم س ــتاذ حلي االس
ــق  ٢٨/متوز/٢٠٢١  املواف االربعاء 
ــي واالكادميي  ــب واالعالم الكات
ــدادي في  ــم املق ــور كاظ الدكت
ــول ماجاء في  ــدوة حوارية ح ن
كتابه (جدل االتصال ..استقراء 
ــرح افكار  ــن احلقيقي) وط الزم
ــة  منظوم ــرات  مبتغي ــق  تتعل
ــأت  التي نش االتصالية  القيم 
ــا اجملتمعات قدميها  حولها وبه
وحديثها.وبدأت الندوة بترحيب 
ــات بضيفه  مدير مركز الدراس
ــور  واحلض ــدادي  املق ــور  الدكت
ــعادته  ,معبرا عن س النخبوي 
ــة  ــة عراقي ايقون ــتضافة  باس
ــاء ومحتفيا به  ــة معط اعالمي
لالجناز الكبير الذي حققه خالل 
ــة  ــة الطويل ــيرته العلمي مس
كاستاذ مدرس ملادة الصحافة 
ــات االعالم  ــي كلي ــال ف واالتص
ــتهل  ــة .اس ــة والعربي العراقي
ــدادي كالمه عن  املق ــور  الدكت
الفلسفة واهميتها وتكلم عن 
ــفة  ومنهم   العديد من الفالس
اعطى مسحة  الذي  ــقراط  س
ــا  عندم ــفة  للفلس ــحرية  س
ــواق  كان يخرج يوميا الى االس
ــأل الناس عن  والطرقات .. ليس
ــذي ينتظر  ــتى بوعي ال امور ش
ــي موضوع  ــات متباينة ف اجاب
واحد  .. وهو الذي ارسى املفهوم  
ــو ان   ــفة   وه ــر  للفلس البك
الفلسفة هي ( االسئلة التي ال 
اجوبة عنها) لذا علينا  والكالم 

للمقدادي ان  نقرأ  قراءة واعية 
ــد  ــاب نري ــوع اوكت ــكل موض ل
فهمه .. فمشكلتنا هي قراءتنا 
ــر واعية ..  ــا تكون غي ــرا  م كثي
ــيء في احلياة  واضاف ان كل ش
ــال .. واالتصال يختلف  هو اتص
ــمل واكثر  عن االعالم ، النه اش
ــراع  االملاني  ــدا .قبل اخت تعقي
كان   .. ــة  للمطبع ــرغ  غوتنمب
ــة يحتكرون اخملطوطات  الكهن
 .. ويفسرونها حسب اهوائهم 
واملتلقون  ال يحيطون بها علما  
ــل الناس  ــد ان حص ــن بع .. لك
ــاف  على الكتب بفضل اكتش
الطباعة .. لم يستمر  الكهنة  
ــة  الديني ــوص  النص ــير  لتفس
ــن الصحافة  ــى هواهم .وع عل
ــدادي ..  انها   الورقية يذكر املق
ــابع عشر ،  بدأت في القرن الس
ــني ان االذاعة والتلفزيون  في ح
ــف االول من  ــي النص ــرا ف ظه
ــى ان   ــرين .. مبعن ــرن العش الق
واالذاعة  ــة  الصحاف بني ظهور 
ــرق زمني ب  ٣٠٠  ــون ف والتلفزي
ــدادي .. ان  ــرى املق ــنة .لذا ي س
ــكاليات التي  هناك بعض االش
صادفته :ملاذا ظهرت الصحافة 
ــة بينما املفروض ان  قبل االذاع
ــر  االذاعة  قبل الصحافة  تظه
..الن الصحافة يقرأها ويكتبها 
املتعلم .. بينما االذاعة ممكن ان 
تشكل ثقافة  لألمي واملتعلم 
ــري يذكر  ــدون جهد فك ــن ب ، م
ــكالية  ــة الى وجود  اش ..اضاف
ــة تعطي  ــي ان االذاع اخرى وه
معنى حلاسة السمع   وحاسة 
ــى ديني  في  ــمع لها معن الس
ــت  اعط ــارات   احلض ان  ــني  ح
ــة  البصر  والثقافة  ميزة حلاس
ــر  ــذا كان عص ــة .. هك البصري
ــا  على يد  ــة في ايطالي النهض
ــات  ــي ، والنح ــام دافنش الرس
ــتقراء  ــو  .اما اس ــكل اجنيل ماي
ــا  فعلين  .. ــي  احلقيق ــن  الزم
الرجوع  الى فلسفة  االنكليزي 

ــيس بيكون الذي اعطى  فرنس
لعلم االتصال ما يعطيه الحد 
ــورة  ــذي كان وراء الث ــو ال .. فه
منها   ــق  انبث الذي  ــة  الصناعي
ــري .. وبيكون  االتصال اجلماهي
ــة  ــى اهمي ــة  ال ــدنا مبتع ارش
ــفة  الفالس الن    ، ــتقراء  االس
ــدون  يعتم ــوا  كان ــق  االغري
 ، ــتقراء  االس دون  ــتنباط  االس
اخليال  ــه  يكتنف ــتنباط  واالس
ــتقراء بعلمه  ــني االس .. في ح
ــمل ..   وهذا  ــون اعمق واش يك
ــير اليه  الكاتب السوري  مايش
الذي يشيد باهمية االستقراء 
ــة  الكرمية  ــاءت به اآلي الذي ج
(ياايها الذين امنوا ان كنتم في 
ــن البعث فانا خلقناكم  ريب م
ــن نطفة ثم من  ــن تراب ثم م م
ــن مضغة مخلقة  علقة ثم م
ــتقراء  واالس ــة)  مخلق ــر  وغي
ــا ، ال يتحقق اال بالزمن  اتصالي
ــل يؤكد  ــذا ظ ــي .. هك احلقيق
ــه ، الن  ــدادي في محاضرت املق
االتصال دائما في حركة دائرية  
وهي التي تعطينا نتائج افضل 
ــارات العظيمة  ــا كاحلض , متام
ــومرية   الس ــارة   احلض ــن  وع  .
ــراع الكتابة  ــي متيزت  باخت الت
ــال.. لم  ــكل جديد لالتص كش
ينس املقدادي  اهمية ( العجلة 
ــل مع  ــال و التواص ــي االتص ) ف
ــوريون ايضا    االخر .. وكان  االش
ــم   ــوارع لتصله ــدون الش يعب
ــائل من االماكن البعيدة  الرس
.ويقول فولتير ان الزمن احلقيقي 
ومتغيراته يتعلق دائما بحركة 
الشعوب ..كيف تعيش ، وكيف 
ــس حلضاراتها  العظيمة  تؤس
ــم االتصال   ــم  نظ ــم  تهت .. ول
بتاريخ  امللوك والرؤساء .. لذلك 
ــو الذي  ــن احلقيقي ه فان الزم
ــف نوع  ــره   االتصال  لكش يق
ــانية الفاعلة   ــات االنس العالق
ــى نظرية  ــرق املقدادي ال , وتط
االنتقاالت .. وكيف بدأ االنسان 
ــه بالهمهمة  ــن نفس ــر ع يعب
ــور  ــة وتط ــة  والدمدم والتمتم
ذلك الى عبقرية اللغة والكالم 
ــدا  ــال  ب ــة .. ان االتص و اخلطاب
ــمل  ــا  ثم ش ــم ثنائي ــا ، ث ذاتي
ــة  كثيف ــرية  بش ــات  مجموع
ــال  ــى االتص ــت ال ــى ان وصل ال
ــده االتصال  ــري ،  وبع اجلماهي
ــي ..  ويعتقد انه خالل  التفاعل

ــا   ــيحل علين ــنوات س ٥-١٠ س
ــن االتصال ،  ــب  م ــكل غري ش
وهو االتصال الباطني التأملي ، 
حيث تستحيب لنا تكنولوجيا 
ــر  فقط  ــن نفك ــال ونح االتص
ــن دون  تقر   ــط ، م ــت فق بصم
ــف الذكية .وقد  ــس للهوات او مل
ــدل االتصال)  تطرق مؤلف (  ج
ــية  ــة الفارس ــى االمبراطوري ال
ــع االخر ،  ــا الفوقي م واتصاله
ــة التي  ــة الروماني واالمبراطوري
امتد  اتصالها عن طريق القوة 
ــدت  ــي اعتم ــة الت ، والعثماني
ــر جدوى  ــاال صعبا من غي اتص
ان  ــال  قائ ــدادي  املق ــاف  .واض
 ، ــي  املائ ــا  بثلثيه ــة  الطبيع
ــس .. علمتني ان  ــا الياب وثلثه
ــت باحلركة  ــي الوق ــي ثلث اقض
ــة  القوي ــة  واملالحظ ــل  والعم
ــي  املتبق ــث  والثل   .. ــة  الفطن
ــت  .وكان ــة  الواعي ــراءة  بالق
ــاركات  ومش ــالت  مداخ ــاك  هن
ــوع  ــت موض ــور اغن ــن احلض م
ــات قيمة ومن  ــة مبعلوم اجللس
ــك التي بدأها   تلك املداخالت تل
ــي املعني  ــه اخلزرج ــتاذ ط االس
بالدراسات الفلسفية حيث قال 
: الدكتوركاظم املقدادي متحرر 
من الصنمية االكادميية بطريقة 

ــن  ــتطاع  م ــد اس ــة ، وق جميل
ــه واجتهاداته  طرح   خالل بحوث
ــتقراء  ــوم  االتصال و االس مفه
بشكل فلسفي  مغاير ومبتكر 
ــى جماعات  ــو بذلك يرد عل ، وه
ــون  قد  ــي . ويك ــث العلم البح
ــس عتبه جديدة للفلسفة  اس

ــي .اما الدكتور  و للبحث العلم
محمد رضا مبارك استاذ اللغة 
ــداد  بغ ــة  جامع ــي  ف ــة  العربي
ــاب جدل  ــال :يعتبر  كت ــد ق فق
ــدادا جلهد الدكتور  االتصال  امت
ــابق  ــه الس ــي كتاب ــدادي ف املق
ــة )   ــلطة الرابع ــدع الس (  تص
ــم يتناولها  ــاول زوايا ل ــث تن حي
ــراق وكل  ــن قبله في الع احد م

ــوع من موضوعاته .. ممكن  موض
ــتقل ..  ــج عنه كتاب مس ان ينت
ــملها  وتعد املوضوعات التي ش
الكتاب سياحة فكرية ، واضاف 
ــذا الكتاب عالقة  ــارك ان  له مب
ــات  ــفة والدراس باألدب والفلس
ــدر مهم  ــالمية ، وهو مص االس
ــات  الدراس ــة  وطلب ــني  للباحث
العليا .كما شارك في املداخلة  
ــتاذ ضياء الوكيل  مؤكدا :  االس
ــة الوجود هو املعرفة ،  ان حقيق
ــبق  و العلم هو فقه املعرفة يس
ــدادي  املق ــور  والدكت  .. ــل  العم
ــاب  ــي كت ــي ف ــع كل املعان جم
ــة علمية  وثيق ــة  برتب ــه  اصنف
وباعتقادي  ــة  وتاريخي ــة  وبحثي
ان  هذا الكتاب سيكون (صدقة 
ــوم  ــى ي ــدادي ال ــة ) للمق جاري
ــع به ،  ــه علم ينتف ــن .. ألن الدي
ــة الباحثني عن اجلديد  وهو ضال
ــفة  والفلس االتصال  ــم  عل في 
ــول  ــا يق ــن كم ــة والزم واملعرف
ــي  ــن ال يأت ــم م ــرب .. ال يرح الع
ــدادي  ــور املق ،  والدكت ــد  بجدي
ــو املعاصر  ــدا  وه ــدم لنا جدي ق
واملواكب  حلركة التقدم العلمي 
ــو يقدم  ــذا  وه ــم ، ل ــي العال ف
ــروعا علميا في علم  اليوم  مش
ــن حضروا  ــن الذي ــال . وم االتص
ــية االستاذ طارق  الندوة النقاش
ــي القانون  ــو الفقيه ف حرب وه
حيث يعلق على هامش الندوة: 
ــل التصوف  ــن اه ــفة م الفالس
ــق ان يتخلق  ــون .. من اخلل يقول
اخمللوق بأخالق اخلالق , و فعال ما 
ــور املقدادي في علم  اورده الدكت
االتصال وفلسفته ، وقدرته الى  
الوصول  النضاج نظرية جديدة 
ــام او قاربت  ــد وصلت التم .. وق
.وهنا نتوقف عند مداخلة ورأي 
ــامرائي  مهم للدكتور  نزار الس
استاذ مادة االتصال في جامعة 
ــال: عندما قرأت  ــذي ق بغداد ال
ــاب املقدادي ( جدل االتصال)  كت
ــى ان كاتبا  ــدت وللمرة االول وج
ــى  ــدرة عل الق ــه   ــا  لدي عراقي
ــكار في  ــذه االف ــزال كل ه اخت
ــدرة مضافة   وق ــد..  واح ــاب  كت
ــاتذة  على التنافس مع كبار اس
ــراء  االعالم   ــال وخب مادة االتص
ــف كتابه  ــم .. ويصن ــي العال ف
هذا في اطار الكتب املوسوعية 
ــرؤ احد من  ــبق او يج ــم يس . ول
ــة  اتصالية  ــه تأطير  نظري قبل

ــة معرفية وعلمية  وفق منظوم
ــر   استفس ــا  متناغمة.وعندم
ــامرائي عن سبب  الدكتور الس
ــة ( فرانكفورت  عدم ذكر مدرس
ــدادي  ــه املق ــفية ) اجاب الفلس
ــة بحث عن  ــدد كتاب ــه بص : ان
ــو  االعالمية )  ــة  تورنت (  مدرس
ــورت  ــة  فرانكف ــا مبدرس وتأثره
ــاك عالقة  ــفية ، الن هن الفلس
ــفة واالعالم  ضمنية بني الفلس
ــاش  النق ــة  حماس ــط  ووس   .
ــدادي في حقل  ــز  املق عن منج
ــد  ــتاذ عب ــف االس ــال وق االتص
الهادي مهودر احتراما وهو يقول: 
الدكتور املقدادي كثيرا ما يقدم 
املعلومة بشكل صادم .. اقصد 
في دائرة الصدمة املعرفية لعلم 
االتصال وتأصيله .. فحينما كنا 
ــنا د. املقدادي مادة  طلبة  يدرس
التحرير الصحفي  .. فاجأنا في 
قاعة الدرس  بالبديل عن الهرم 
ــذي كنا  ــدل  ال ــوب واملعت املقل
نعتمده  في  كتابة وحترير  اخلبر 
ــكل  ــدم لنا  ( امللوية ) كش .. وق
ــه  ــا كتاب ــر  .ام ــد و مبتك جدي
االخير ( جدل االتصال )   يضيف 
مهودر : امتنى ان يطلع  عليه كل 
ــي واعالمي  ، ألنه يحمل  صحف
ــات وافكار  ــه معلوم ــني طيات ب
ــر  ــتاذ جعف ــا االس ــة . ام مذهل
ــس امناء  ــس مجل ــان / رئي الون
شبكة االعالم العراقي  فيقول 
ــن  ــة م ــبكة مبرحل ــرت الش :م
القطيعة بني املثقف واالعالمي 
واملؤلف  ــب  والكات ــي  والصحف
ــبكة  الش ــة  املؤسس ــني  وب  ..
ــاب الوعي ،  ــروف / منها غي لظ
ونحن كمؤسسة حاضنة لكل 
ــاكل  ــداع ,وواحدة من املش االب
ــاظ بالطاقات  ــي عدم االحتف ه
ــي من  ــا نعان ــى انن ــة ال , اضاف
ــاخ  ــراي واالستنس ــة ال صحاف
ــة ابداعية  ــود صحاف وعدم وج
ــاب يكتبون بنفس  ــاك كت ..وهن
ــي وانحيازي ، واالخطر هو  طائف
ــج .. ووجود الدكتور  الراي املؤدل
ــدادي اليوم .. اضافة  كاظم املق
وادارة  ــاء  االمن ــس  جملل ــة  مهم
ــات  الدراس ــز  وملرك ــبكة  الش
والبحوث الن السمة االساسية 
ــه ، ان قلمه يقرأ من بني مئات  ل
االقالم  .. امتنى ان ينجح العراق 

باملزيد من تلك االقالم .

البينة الجديدة / علي شريف

ــم  ــي في قضاء القاس ــت الثقاف ضيف البي
ــباب القضاء الشاعر  بالتعاون مع منتدى ش
عمار الصلف احتفاءً به ومبجموعته الشعرية 
البكر( خارج الوقت داخل احلواس )على قاعة 
ــتهلت بقراءة  ــية اس البيت الثقافي .األمس
ــف من قبل  ــاعر الصل ــيرة املهنية للش الس
ــت احلديث  ــني اجلار اهللا تضمن ــاعر حس الش
ــي أواخر  ــعرية التي بدأت ف ــن بداياته الش ع
ــعينات من القرن املاضي وتأثره بشعراء  التس
املهجر ما ساعد في تكوين جتربته الشعرية 
ــة  ــة الثقافي ــن النخب ــرط ضم ــا انخ بعده

ــاج التجربة  ــي إنض ــهم ف ــمية لتس القاس
ــة واألدب.ثم  ــعر والثقاف ــاع رقعة الش واتس
ــن مجموعته  ــراءات م ــية ق ــهدت األمس ش
الشعرية نالت استحسان احلاضرين تنوعت 
بني الوجدان وتوثيق املعاناة اإلنسانية ودعوات 
ــراءة نقدية  ــة. تلتها ق ــح واملراجع للتصحي
ــاعر الدكتور أحمد اخليال حملت عنوان  للش
ــئلة وأجوبة املهمش) وأخرى  ــعرية األس ( ش
للدكتور محمد الشبيلي .اختتمت األمسية 
ــن املثقفني واملهتمني  ــي حضرها طيف م الت
ــهادة تقديرية  ــة بتقدمي ش ــعر والثقاف بالش
ــن إدارة البيت الثقافي للمحتفى به تقديراً  م

جلهوده املتميزة في إثراء املشهد الثقافي.

ÚÌâaÏßa@Úÿjí€a@ÒÎÜ„@ø@NNäÿœ@—ñ«

tÏzj€aÎ@pbçaâÜ€a@å◊äΩÎ@Úÿjí€a@ÒâaÖgÎ@ıb‰fl˛a@è‹1@Ú‡Ëfl@Úœbôa@‚ÏÓ€a@ÖaÜ‘Ωa@·√b◊@âÏn◊Ü€a@ÖÏuÎ@Z@Êb„Ï€a@NÖ

6ثقافية

البينة الجديدة / نضال العزاوي
ــر والتوزيع  صدر حديثا عن دار الفينيق للنش
ــات عقل  ــاب اعتراف ــان _ االردن كت ــي عم ف
ــها  ــف الكاتبة والصحفية: س ــب تألي مغي
ــاب أربعني مقاال صحفيا  الطائي يضم الكت
ــي ،ويطرح  ــي واإلجتماع ــني الثقاف ــا ب منوع
ــاهدات في  ــاكل واحللول واملش عدد من املش
ــن  ــاب م ــون الكت ــي ،يتك ــا العراق مجتمعن
ــط حيث قالت  ــة باحلجم املتوس ١١٦ صفح
ــو كتابها اخلامس  ــة أن هذا الكتاب ه املؤلف
وأنه الوحيد املتخصص باملقاالت وما سبقه 
ــعرية طبعت  ــب ش ــات كانت كت ــن مؤلف م
ــع أخيرها في نفس الدار   ب بأوقات متفرقة طُ
، وأكدت أن هذا الكتاب يحمل قيمة ثقافية 

ملونة ومنوعة من ضمن ما شاهدته وملسته 
ــا ودفعتها  ــاهد حقيقية صادفته ومن مش

لتكتب عنها .

متابعة / البينة الجديدة
اقامت الدار العراقية لالزياء يوم 
ــاعة  ــس االحد وفي متام الس ام
السادسة وعلى قاعة اجلواهري 
ــي زيونة  .  ــي مقرها الكائن ف ف
ــا  معرض ــت   تضمن ــات  فعالي
تشكيليا بعنوان (تكوينات من 
بالدي) ،وعرضا مسرحيا بعنوان 
ــي dream) ، ومقطوعات  (هام ل
ــة  منظم ــة  لفرق ــيقة  موس
ــة والفنون..كما  نينورتا للثقاف
ــية جولة في  ــت االمس تضمن
ــدار  ومتحفه واالطالع  أروقة ال
ــاء  األزي ــن  م ــات  املقتني ــى  عل

الفلكلورية العراقية .
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ضمن جهود شبكة 
االعالم العراقي بإدارتها 

اجلديدة الشابة .. 
وبعد تسنم االستاذ 

جعفر الونان مهام 
رئيس مجلس امناء 
شبكة االعالم فقد 
اولى اهتماما اكبر 

لعمل  مركز الشبكة 
للدراسات والبحوث 

االستراتيجية ليقوم 
بدوره الفاعل بغية 
االرتقاء باملستوى 
الثقافي والعلمي 

واملعرفي عبر تكثيف 
نشاطاته من خالل 

اقامة ندوات نقاشية 
واستضافة اساتذة 

ومتخصصني ومثقفني 
لتسليط الضوء 

على منجزاتهم وما 
تتضمنها من معلومات 
قيمة لتعميم الفائدة .

البينة الجديدة / ضحى اِّـفتي

kÓÃfl@›‘«@pbœa6«g @Ú«Ï‰nfl@pbÓ€b»œ@·Ó‘m@ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a

متابعة / البينة الجديدة

صدرت النسخة االليكترونية من 
كتاب (األقاصي التجليات/دراسات 
في جتربة الشاعر نوفل ابورغيف) 
ه  ــه وأعدَّ ــدي جمع ــد نق وهو جه
الشاعر والصحفي منذر عبد احلر 
ــل مهدي ،  ــه الناقد د.عقي وقدمَ ل
ــات  يتضمن قراءاتٍ وأبحاثاً ودراس
ــاد  النق ــرز  ــة ألب ــهادات نقدي وش
والعرب وفي مقدمتهم  العراقيني 
ــني وفائز  ــني ال ياس ــد حس (محم
ــتاق  ــرع وحمد الدوخي ومش الش
ــدي ورسول  ــحاب االس عباس وس
ــني  ــول ومحمد حس ــد رس محم
وفليح الركابي ورياض سكران وزيد 
ــن جعفر  ــد حس ــهيد وحمي الش
ــن) تناولت  ــذوب واخري ــالء مش وع
ــل  ــور نوف ــر للدكت ــور املبك احلض
ــهد الثقافي  ــي املش ــف ف ابورغي
ــاعراً واكادميياً  ــا وش ــه أديبً بوصف
ــوراً مبكرين في  ــراً وحض ــق أث حق
ــاحة الدراسات  املشهد وفي مس
ــي الداخل  ــة والنقدية ف االكادميي
ــي  كتاب(االقاص ــع  .يق ــارج  واخل
ــة  في(٣٧٧)صفح ــات)  والتجلي
ــط وقد صدرت  من القطع املتوس
ــام٢٠١٢ عن دار  ــى ع ــه االول طبعت

الشؤون الثقافية في بغداد.

lbn◊@âaÜïa

اربيل / انمار الطائي 
اختتم مهرجان الشعر الكردي الذي أقامته 
دارالثقافة والنشر الكردية فعالياته مساء 
ــل . وكان املهرجان  ــس املاضي في أربي اخلمي
ــياحة  ــذي اقيم برعاية وزير الثقافة والس ال
ــن ناظم وإشراف املدير  واآلثار الدكتور حس
ــر الكردية  ئاوات  ــام لدار الثقافة والنش الع
ــعر الكوردي  ــن أمني وحتت شعار (الش حس
سمفونية احلب واحلياة في ربوع كردستان) 
ــس  ــاح اخلمي ــه صب ــت فعاليات ــد انطلق ق
املوافق ٢٠٢١/٧/٢٩ في مدينة أربيل. وأستهل 
ــر الثقافة ألقاها مدير  املهرجان بكلمة وزي
ــة نيابة عن معالي  ــام دار  الثقافة الكردي ع
ــم حتيات وزير  ــا : «أنقل لك ــر جاء فيه الوزي
الثقافة الدكتور حسن ناظم، واعتذاره عن 
ــبب ارتباطاته الرسمية».  عدم احلضور بس
ــوزارة ثقافة احتادية نفتخر  وأضاف «نحن ك
ــرد  ــعراء الك ــن الش ــة م ــاء بنخب باالحتف
ــر  ــالل دار الثقافة والنش ــن خ ــن وم املميزي
ــة ومتنيات معالي  ــة»، مؤكداً «مبارك الكردي
ــم ألقيت  ــاح املهرجان».ث ــر لكم بنج الوزي
ــعبة العالقات واإلعالم  كلمة ترحيبية لش
في الدار أشارت فيها  أن»إقامة هذا املهرجان 
ــأن الثقافة  ــة ب ــا العميق ــس قناعاتن يعك
مبعناها الواسع، إمنا هي أساس ألي مسعى 
جاد على طريق التطور، والتقدم االقتصادي 
والسياسي واالجتماعي، وان اجملتمعات التي 
ــة اجلذور،  ــدة ثقافية عميق ــر إلى قاع تفتق
ــف، وحياة  ــى قيم التخل ــدودة إل تظل مش
ــن  البؤس».وألقى مدير عام الدار  ئاوات حس
ــعر  ــد فيها  «مهرجان الش ــني كلمة، أك ام
ــي أربيل كان  ــذي أقامته الدار ف ــردي وال الك
ناجحاً من خالل تفاعل الشعراء واملثقفني 
ــيراً الى  الكود وردود افعالهم اجلميلة»، مش

ان «إقامة هذا املهرجان جاء من باب التواصل 
ــعراء  ــح الثقافي مع املثقفني والش والتالق
القادمون  ــاركون  القى املش ــا  الكرد».بعده
ــتان قصائدهم  ــدن كردس ــف م ــن مختل م
ــور، ثم جرت  ــان اجلمه التي نالت استحس
ــاركني تقديرا  ــم تكرمي الشعراء املش مراس
ــهد  ــت املش لنتاجاتهم االدبية التي عكس
ــل عبد الرحمن  ــي الكردي، فمن اربي الثقاف
ــدري ومحسن ئاوار، ومن  فرهادی، غريب بش
ــليمانية كان كژا احمد وداستان برزان  الس
ــماعيل  ــلڤانی وإس ــن س ــن دهوك حس وم
ــن حلبچة   هلبچيي ومن عقرة  هاجاني وم
ــو كان بيار باڤي. ــمال ئاكره يي ومن زاخ ش

وتخلل املهرجان الشعري حفلٌ فني غنائي 
ــنيار جنيب)  ــة الفنانة (ش ــة الكردي للمطرب
ــي الكردية  ــن االغان ــي أدت مجموعة م الت
ونالت اعجاب احلاضرين وتفاعلهم . وحضر 
ــوان وزارة الثقافة  ــان املدير العام لدي املهرج
في إقليم كردستان  خليل عبد اهللا ورؤساء 
ــوك وحلبچة  ــاء في أربيل وده ــادات األدب احت
ــليمانية  ــس احتاد األدباء في الس ونائب رئي

وجمع من املثقفني وعوائلهم.

—‹ñ€a@âb‡«ä«bí€a@—ÓöÌ@·çb‘€a@ø@øb‘r€a@oÓj€a @›Óiâc@ø@Öäÿ€a@ä»í€a@ÊbuäËfl@·nn•@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ

@b‰Ó‹«@kØ@Z@@ÖaÜ‘Ωa@NÖ
@ÚÓ«aÎ@Òıaä”@@cä‘„@@Êa
@lbn◊@Îa@ ÏôÏfl@›ÿ€

@b‰n‹ÿí‡œ@NN@È‡Ëœ@ÜÌä„
@bfl@@a7r◊@b‰mıaä”@Êa@ÔÁ

ÚÓ«aÎ@7À@ÊÏÿm

د. كاظم املقدادي

âaÜïa





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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وكاالت / البينة اجلديدة
ــف عضو مجلس إدارة الغرفة اإليرانية العراقية املشتركة،  كش
ــث االول من العام  ــران الى العراق في الثل ــن حجم صدارات إي ع
اجلاري.وقال حامد حسيني ، إنه بحسب إحصاءات اجلمارك، فإن 
ــهر األربعة األولى من العام  ــادرات إيران إلى العراق خالل األش ص
ــي ٢١ اذار) بلغت ٢ مليار و٨٠٠ مليون دوالر،  ــي اجلاري (بدا ف االيران
ــر إلى صادرات إيران البالغة ٢٫٣ مليار دوالر إلى العراق في  وبالنظ
ــي احلالي، بلغت صادرات  ــهر الثالثة األولى من العام االيران األش
ــي ٥٠٠ مليون دوالر.وأضاف أنه في  ــران إلى العراق في متوز حوال إي
غضون ذلك، شهدت صادرات ايران إلى العراق في حزيران املاضي 
ــواً ملحوظاً  ــب إحصاءات اجلمارك، من ــهر أيار بحس مقارنة بش
وارتفعت من ٥٢٥ مليون دوالر في أيار إلى أكثر من ٢٫٣ مليار دوالر، 
ــادرات املعتاد الى  ــير الص ــب س ــذا النمو في الصادرات حس وه
ــط قيمة صادرات  ــن منطقيا.ولفت الى أن متوس ــراق لم يك الع
ــهريا لذلك، يبدو  ــران إلى العراق يبلغ نحو ٥٠٠ مليون دوالر ش إي
ــهر أيار من هذا  أن منو صادراتنا إلى العراق في حزيران مقارنة بش
ــى العراق خالل  ــة حجم صادرات الغاز إل ــام يرجع إلى اضاف الع
العام املاضي، مؤكداً أن قيمة صادراتنا للعراق في شهر متوز من 
ــون دوالر، لذلك ميكننا القول  ــها ٥٠٠ ملي العام اجلاري هي نفس
ــبب  ــا إلى العراق في حزيران كان بس ــر أن منو صادراتن ــة أكب بثق

اضافة حجم صادرات الغاز الى العراق.

إيران تعلن حجم صادراهتا للعراق 
يف الثلث االول من العام اجلاري

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن صندوق االسكان عن موافقة رئيس 
الوزراء على زيادة رأس مال الصندوق الى 
ــا املواطنني  ــات دينار، فيما دع ٤ تريليون
ــروض الى  ــول على الق ــني باحلص الراغب
ــس االحد.وقال  ــدءا من يوم ام ــدمي ب التق
ــر الصندوق ضياء موجد في تصريح  مدي
ــي  إن «احلكومة دعمت الصندوق  صحف
ــتثنائي وكبير فيما يتعلق  ــكل اس بش
بتمديد فترة سداد القرض من ١٠ سنوات 
الى ٢٠ مع زيادة مبلغ القرض من ٥٠ الى 
ــق الكاظمي على  ــا واف ــا، كم ٧٥ مليون
ــن ١ تريليون  ــادة رأس مال الصندوق م زي
ــذا  ــا أن «ه ــات»، موضح ــى ٤ تريليون ال
ــكل  ــيتم اقراضه بش املبلغ الضخم س
ــيكون بداية قوية حلل ازمة  كامل، إذ س
ــكن  ــيما ان قطاع الس ــكن، ال س الس
يحرك اكثر من ٢٥ قطاعا».واشار الى ان 
ــالق قروضه يوم امس  ــدوق بدأ إط «الصن

ــص مفتوحة واعداد كبيرة  االحد، بحص
ــابقتها، داعيا املواطنني  تختلف عن س
ــر املوقع االلكتروني من  الى «التقدمي عب
ــبة الشخصية،  خالل املوبايل او احلاس
ــب االنترنت».وعن  ــوء ملكات ــدم اللج وع
ــر صندوق  ــروض، اوضح مدي ــروط الق ش
ــاء أو اضافة  ــكان، أنها «متنح للبن االس
ــتثناء  بناء وجلميع املواطنني من دون اس
ــرط الكفيل، أما املوظفون املوطنة  بش
ــى كفيل»،  ــون ال ــال يحتاج ــم ف رواتبه
ــة االقتراض تتطلب  موضحا ان «معامل
ــع خريطة  ــوذج (٢٥)، م ــند العقار من س
ــوك كامل مختومة من  تثبيت احلدود بل
قبل دائرة التسجيل العقاري، باالضافة 
ــازة بناء اصلية نافذة مع خريطة  الى اج
ــاحة عن  ــرط ان ال تقل املس ــاء بش البن
١٠٠م ومساحة الوحدة السكنية ال تقل 
عن ٦٥ م، فضال عن تعهد دائرة الكفيل 

واملستمسكات الشخصية له».

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الدفاع، فتح التقدمي على الدورة 
ــة  ــكرية خلريجي الدراس (١١٢) كلية عس
ــي  واألدب ــي  (العلم ــا  بفروعه ــة  اإلعدادي
والتجاري والصناعة). وذكرت الوزارة ، انها 
تدعو خريجي الدراسة اإلعدادية بفروعها 
والصناعة)  ــاري  والتج ــي  واألدب ــي  (العلم
ــني بالتطوع على مالك وزارة الدفاع  الراغب
ــكرية، إلى تقدمي  ــدورة (١١٢) كلية عس لل
طلباتهم اعتباراً من يوم األحد ١ آب ٢٠٢١ 
ــة يوم اخلميس ٥ آب ٢٠٢١، عبر املوقع  لغاي
 (WWW.MOD.MIL.IQ) ــوزارة الدفاع االلكتروني ل 
ــتمارة اخلاصة بالتقدمي  من خالل ملء االس

من خالل الرابط أدناه:ـ 
HTTPSCOLLEGE1.MOD.MIL.IQ

واضافت، ان شروط التقدمي كالتالي

١. أن يكون املتقدم عراقي اجلنسية من أب 
عراقي وأم عراقية.

ــنـة  ــل عمر املتقدم عـن (١٨) س ٢. أن ال يق
وال يزيد عن (٢٢) سنة للمدنيني.

٣. أن ال يقل عمر املتقدم عـن (١٨) سنـة وال 
يزيد عن (٢٤) سنة للعسكريني ممن أمضوا 

ثالث سنوات في اخلدمة بصورة حسنة.
٤. أن يكـــون املتقدم من خريجي الدراسة 
اإلعدادية بفرعيها العلمي واألدبي ومبعدل 

(٧٠٪) فما فوق.
٥. أن يكـــون املتقدم من خريجي الدراسة 
ــاري والصناعة  ــا التج ــة بفرعيه اإلعدادي
ــاء، الكترونك،  ــيارات، كهرب ــام (س لألقس

سيطرة) ومبعدل (٨٠٪) فما فوق.
٦. غير مفصول او منسحب من اي دورة من 
الدورات املفتوحة في الكليات العسكرية 

ــا أو مرتكب  ــة فيه ــي الدراس ــل ف أو فاش
جرمية الغياب او الهروب من اجليش.

ــن (١٦٥) مائة  ــدم ع ــول املتق ــل ط ٧. ال يق
وخمسة وستني سنتيمترا.

مالحظات:ـ
ــتمارات املتكررة  ١.تهمل جميع االس
املتقدمني  ــتمارات  اس ــل  تهم ــا  كم
ــم الضوابط  ــق عليه ــن ال تنطب الذي

املطلوبة.
ــدول مواعيد  ــيتم اإلعالن عن ج ٢.س
ــارات  واالختب ــي  الطب ــص  الفح

التنافسية بعد انتهاء مدة التقدمي.
ــيحدد موعد التقدمي اإللكتروني  ٣.س
االعدادية  ــة  الدراس ــي  الحقاً خلريج
ــد  ــي (٢٠٢٠-٢٠٢١) بع ــام الدراس للع
صدور النتائج النهائية لالمتحانات.

حزب النجيفي يدعو صالح والكاظمي: أوقفوا ما حيصل بمفوضية نينوى
بغداد / البينة اجلديدة

ــراق متحدون، رئيس اجلمهورية  دعا حزب للع
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  ورئي ــح  صال ــم  بره
ــرار مفوضية  ــى التدخل ضد ق ــي إل الكاظم
ــا  وموظفيه ــها  رئيس ــر  بتغيي ــات  االنتخاب
ــه خرجت  ــال احلزب إن ــوى. وق ــة نين مبحافظ
ــتقلة  علينا اليوم مفوضية االنتخابات املس
لتسوغ اجراءها املستغرب باعفاء مسؤولي 
ــوى،  ــة نين ــي محافظ ــة ف ــب املفوضي مكت
ــات االدارية  ــبب هو االخفاق ــرت بان الس وذك
ــمي.  ــاعات الدوام الرس ــزام بس ــدم االلت وع
وأضاف، هنا نود االشارة الى ان املتعارف عليه 
ــياقات االدارية أن يتم تشكيل جلان  وفق الس
ــوص عليها  ــه عقوبات منص ــق وتوجي حتقي
ــني املقصرين ، فكيف  ــد املوظف بالقانون ض
ــياقات وبادرت  ــذه الس ــة ه ــاوزت املفوضي جت
الستبدال جميع مسؤولي مكتب نينوى دون 
ــم اختيار  ــق اوال ، ثم كيف يت ــراء التحقي اج
ــؤالء املقصرين وتكليفه بإدارة املكتب  احد ه
ــب  ــؤول املكت ــى مس ــف يتول ــد ، وكي اجلدي
ــابق الذي ثبت تقصيره بحسب تصريح  الس
ــة والتدقيق في  ــؤولية الرقاب ــة مس املفوضي

ــوع هذه  ــع، أن مجم ــدة ؟!!!. وتاب االدارة اجلدي
التناقضات يثبت مبا ال يقبل الشك أحد أمرين 
ــافرًا جلهة متنفذة  ــا أن هناك تدخالً س ، فإم
ــا القرارات،  ــؤون املفوضية متلي عليه في ش
ــى وتخبط  ــي من فوض ــة تعان أو إن املفوضي
ــراءات ال يؤهلها إلدارة انتخابات حرة  في االج
ــى املفوضية التي يديرها  ونزيهة. وأكد أن عل

ــم ومهنيتهم ان  ــكك بنزاهته ــاة ال نش قض
تراجع قرارها وتتمسك باالستقاللية واحلرفية 
لكي تنال دعم وتضامن اجلميع وتكون سبباً 
في جناح االنتخابات وليس فشلها ، ألن هذه 
ــي معالم  ــا ان ترس ــرض به ــات يفت االنتخاب
نظام سياسي جديد لكن املعطيات احلالية 
ــا  ــك مطلقً ــي بذل ــديد ال توح ــف الش لالس
ــابقة سيئة  ــتتكرر جتربة املفوضية الس وس
الصيت. وأردف أن هذا ما يدفعنا للتوجه إلى 
ــتور  ــة بصفته حاميًا للدس رئيس اجلمهوري
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة 
ــر اليقاف  التنفيذية للتدخل الفوري واملباش
ــة  ــط وتوجيه املفوضية مبمارس ــذا التخب ه
ــالءات  ــالت واالم ــن التدخ ــداً ع ــا بعي عمله
ــية  وتصويب قرارها وال تدفع الكتل السياس
ــن بعثة االمم  ــات، ونأمل م ــة االنتخاب ملقاطع
ــة االنتخابات  ــاً مبراقب ــدة املكلفة اممي املتح
ــل هي  ــا أن تتدخ ــراف عليه ــة واالش القادم
االخرى ملنع حدوث مثل هذه اخلروقات ومراقبة 
ــن صحة اجراءاتها  ــة والتأكد م اداء املفوضي
وعدم اجبار الكتل السياسية التخاذ موقف 

موحد يحرج اجلميع. 

وزارة الدفاع تفتح باب التقديم عىل الدورة (١١٢) كلية عسكرية

صــنـــدوق اإلســكــان يـشـــرع بـتـلـقــي طـلـبـات الـقــــروض 

بغداد / البينة اجلديدة
ــتفادة القصوى  ــدت جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، اهمية االس اك
ــدم التفريط  ــري دجلة والفرات وع ــات الداخلة للبالد من نه ــن الكمي م
ــمري ، ان هناك مساحات كبيرة من  ــالم الش بها .وقال رئيس اللجنة س
ــط الزراعية والتي اثبتت  ــة الى املياه لتدخل ضمن اخلط االراضي بحاج
ــط  ــرة املاضية.واضاف انه بدال من ان تذهب مياه ش ــا خالل الفت جناحه
ــائل  ــتفادة فيجب البحث على وس ــج العربي دون اس ــرب الى اخللي الع
ــمري بـ فتح قنوات لتصريف مياه  ــتفادة منها.وطالب الش جديدة لالس
ــي اخلليج العربي  ــدال من تصريفها ف ــى داخل البالد ب ــة والفرات ال دجل
ــرح ان يتم العمل على  ــة لكل كمية من املياه.واقت ــد بحاجة ماس والبل
ــط العرب قبل صرف املياه  تصريف مياه النهرين تكون بنهاية مجرى ش

الى اخلليج العربي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتعلن خالل  ــط س ــة، األحد، أن نتائج الثالث املتوس ــدت وزارة التربي أك
ــادس  مدة قصيرة بعد انتهاء االمتحانات، فيما أكدت أن امتحانات الس
االعدادي ستجري في موعدها. وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق ، 
إن الطلبة باشروا امس بأداء امتحانات الثالث املتوسط، مبيناً أن الوزارة 
اتخذت بالتعاون مع وزارة الصحة عددا من اإلجراءات الوقائية والصحية 
حيث مت تعفير املراكز االمتحانية وتهيئة القاعات مببردات ومراوح، فضالً 
عن احلرص على حتقيق التباعد وجعل مسافة آمنة وصحية بني الطالب.
ــب تقدموا ألداء االمتحان وهو عدد  ــح فاروق، انه نحو ٦٥٠ الف طال وأوض
ــات، خاصة أنها من  ــة اجراء االمتحان ــيراً إلى اهمي ــس بالقليل، مش لي
ــئلة مادة اللغة العربية  ــائل جناح املسيرة التعليمية.وأضاف، أن أس وس
جاءت واضحة وضمن املقرر واحتوت على ترك ضمني، الفتاً إلى مساعي 
ــن انتهاء  ــد مدة قصيرة م ــالن النتائج بع ــراع في إع ــوزارة على اإلس ال
ــد. من جانب آخر  ــي جدي ــيما وهناك دور ثانٍ وعام دراس االمتحانات الس
أكد املتحدث باسم الوزارة، أن امتحانات السادس االعدادي ستجري في 

موعدها املقرر يوم ٢١ من الشهر اجلاري، وال وجود الحتمالية تأجيلها. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ٣٤٩ مليار دينار  ــتالم احملافظ ــت احلكومة احمللية في البصرة، اس اعلن
ــتثمارية واخلاصة بتمويل املشاريع. وقال احملافظ  من مخصصاتها االس
ــن املوازنة  ــتلم اي مبلغ مالي م ــة لم تس ــي ، ان احملافظ ــعد العيدان اس
ــة صرفها بوزارة  ــا ال متر بوزارة التخطيط ومتعلق ــغيلية باعتباره التش
املالية فقط. واضاف ان نسبة صرف االموال املطلقة الى احملافظة تتراوح 
ــب نسبة  ــركات اخرى٥٠٪ وحس ــركات وش من ٣٠ الى ٣٥  ٪  لبعض الش

تنفيذ االعمال بكل مشروع. 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتنكارها وإدانتها  ــن بالغ اس ــر العربية ع ــت جمهورية مص أعرب
ــذي وقع اجلمعة على مجلس عزاء مبحافظة  للهجوم اإلرهابي ال
ــان، أن مصر  ــة املصرية في بي ــرت وزارة اخلارجي ــالح الدين.وذك ص
ــعبه  ــاتها حلكومة العراق وش ــا ومواس ــدم بخالص تعازيه تتق
الشقيق، ولذوي الضحايا األبرياء في هذا الهجوم اإلرهابي الدنيء. 
ــفاء العاجل على  ُنَّ اهللا بالش ــا تُعرب عن صادق دعواتها أن ميَ كم
ــدت الوزارة، على وقوفها الكامل مع العراق، ودعمها  املُصابني.وأك
ــتئصال آفة  ــتقراره، واس ــا يتخذه من إجراءات لصون أمنه واس مل
اإلرهاب البغيضة؛ الفتة إلى ثقتها في أن تلك األعمال اخلسيسة 
ــى دحر اإلرهاب وداعميه،  ا عل ــن تزيد العراق والعراقيني إال حرصً ل

وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد، مجموع  ــس االح ــط، ام ــت وزارة النف أعلن
ــهر متوز  ــة لش ــرادات املتحقق ــادرات واالي الص
ــة الصادرة  ــب االحصائية االولي ــي، حس املاض
ــومو. ــويق النفط العراقية س ــركة تس عن ش

وذكرت شركة تسويق النفط سومو ؛ ان كمية 
الصادرات من النفط اخلام لشهر متوز بلغت (٩٠) 
مليونا (٤٦٧) الفا و(٧٩٤) برميالً، بإيرادات بلغت 
ــا و (٧٩٢) دوالرات.وأضافت،  (٦) مليار و(٥١٣) الف

ان مجموع الكميات املصدرة من النفط اخلام 
لشهر شباط املاضي من احلقول النفطية في 
وسط وجنوب العراق بلغت (٨٧) مليونا و(٤٥٥) 
ــا و (٣٥٩) برميال، أما من حقول كركوك عبر  الف
ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة (٣) 
ماليني و(١٢) ألفا و(٤٣٥) برميال.واشارت الى، ان 
ــادرات اليومية مليونني و(٩١٨) ألف  معدل الص
ــعر البرميل الواحد  برميل، فيما بلغ معدل س

(٧٢) دوالرا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالء ردهات  ــن امت ــة ع ــفت وزارة الصح كش
ــروس كورونا  ــاالت احلرجة للمصابني بفي احل
ــداد واحملافظات، فيما أكدت أن الوضع  في بغ
ــالد. وقال  ــي الب ــي ف ــام الصح ــدد النظ يه
ــيف البدر  ــم وزارة الصحة س املتحدث باس
ــة  ــة الصحي ــام الرعاي ــث   إن نظ ــي حدي ف
ــفيات  ــاك ضرورة إلمتام املستش يعاني، وهن
ــاف، أن الوزارة ملتزمة بتقدمي ٣  املتلكئة.وأض
لقاحات في العراق هي فايزر، واسترازينيكا، 
ــة،  ــة ومرخص ــا آمن ــينوفارم، وجميعه وس
ــى أن فعالية اللقاحات تصل لـ(٩٠٪)  الفتا إل
ــار إلى  ــي بعض األحيان أكثر من ذلك.وأش وف
ــتصل وجبة  ــبوع اجلاري س ــالل االس أنه خ
ــيونوفارم، مبينا أن يوم  ضخمة من لقاح س
ــدة من لقاح  ــد وصلت وجبة جدي امس األح
ــذ  ــرعت بتنفي ــة ش ــع، أن احلكوم فايزر.وتاب
ــول اللقاحات  ــعة ملضاعفة وص خطة موس
ــاف ما كانت عليه،  ــرة أضع إلى العراق لعش

ــرى بعد تلقيه  ــن يصاب مرة أخ ــدا أن م مؤك
اللقاح ستكون اصابته بسيطة ولن يحتاج 
الدخول للمستشفى.وحذر من وجود ٥ آالف 
حالة حرجة حالياً في املؤسسات الصحية 
ــى أن وزارة  ــيراً إل ــي بغداد واحملافظات، مش ف
ــى أن نصل ليوم ال نستطيع  الصحة تخش
ــبب  بس ــدة  جدي ــاالت  ح ــتقبال  اس ــه  في
ــات مرتفع  ــجيل عدد إصاب ــتمرار بتس االس
ــات احلاالت  ــى أن جميع رده ــا ال ــا، الفت يومي
احلرجة ممتلئة بالكامل حالياً والوضع خطير.

ــدد النظام  ــى أن املوقف الوبائي يه ولفت إل
ــدم قدرة  ــيراً إلى ع ــي في البالد، مش الصح
ــتقبال ألف  ــة على اس ــات الصحي املؤسس
حالة يومياً على اعتبار أن ١٠٪ من االصابات 
ــفى.وأكد البدر  ــون املستش ــة يدخل اليومي
وجود إجراءات قانونية ضد أشخاص حرضوا 
ــد االجتماعي  ــد الكمامة والتباع الناس ض
ــم بالوقاية  ــى التزامه ــر عل ــا أث ــاح م واللق

واندفاعهم نحو اللقاح.

النفط تعلن إحصائية الصادرات واإليرادات 
املتحققة لشهر متوز املايض

ر: ردهات احلاالت احلرجة  الصحة حتذّ
ممتلئة والوضع هيدد النظام الصحي

مطالب بفتح قنوات لترصيف 
مياه دجلة والفرات داخل البالد 

بدال من ضياعها يف اخلليج

الرتبية تتحدث عن نتائج
 الثالث املتوسط وتنفي تأجيل 

امتحانات السادس االعدادي

البرصة تعلن تسلمها اكثر من 
(٣٠٠)مليار دينار من خمصصاهتا 

االستثامرية

بعد حادثة يثرب.. مرص تقف 
مع العراق الستئصال آفة اإلرهاب 

البغيضة

NO.3691.MON.2.AUG.2021العدد (٣٦٩١) اإلثنين ٢ / ٨ / ٢٠٢١ 

النقابة العامة لعمال اِّـيكانيك والطاقة والتعدين واِّـطابع

اعالن

ــة والتعدين  ــك والطاق ــال اِّـيكاني ــة العامة لعم ــن النقاب تعل
ــار اِّـرقم  ــتثمار العق ــدة علنية الس ــن اجراء مزاي ــع ع واِّـطاب
(بتاوين/ ٢١ / ٥٢) والواقع َّـ منطقة البتاوين (محلة / ١٠١ 
ــم) وذلك َّـ  ــارع الزعي ــرب من (ش ــاق ٥٨ / دار / ٩) بالق / زق
الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠٢١/٨/١٥ 
ــغ (٩٠٠م٢) ويصلح ان  ــاحة العقار اِّـذكور تبل ـ علما ان مس
ــرتاك َّـ اِّـزايدة  ــا)ـ  فعلى الراغبني باالش ــون (مكتبا ومخزن يك
ــتصحبني  ــان اِّـعينني َّـ اعاله ـ مس ــكان والزم ــور َّـ اِّـ الحض
معهم مستمسكاتهم الرسمية والتأمينات القانونية من القيمة 
ــو عليه  ــيتحمل من ترس ــة للعقار والبالغة (٥٪) وس التخميني

اِّـزايدة أجور االعالن والداللية.مع التقدير.
مكتب

النقابة العامة لعمال اِّـيكانيك
والطاقة والتعدين واِّـطابع

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة اِّـدرسية بأسم (مصطفى علي حسني) الصادرة 
ــك اِّـركزي  ــة واِّـعنونة اُّـ البن ــتل الصناعي ــن اعدادية اِّـش م
العراقي واِّـرقمة (٨٠) َّـ ١١ / ٢ / ٢٠٢٠ يرجى ممن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار .. مع التقدير.
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9 مقاالت

ــن يخوله الوزير  ــجيل الوالدات والوفيات وم ــب تس    مكات
ــدث فيها  ــق التي حت ــي املناط ــه ف ــب اختصاص كل حس
ــوالدات او الوفيات يجب ان  ــهادة ال الوفيات او الوالدات وش
تنظمها وتوقعها اجلهة املكلفة بذلك وبثالث نسخ وفقا 
للنموذج الذي تقرره الوزارة وعلى كل طبيب مولد او ممرض 
او قابلة واجملازين بالتوليد عند اجراء اي منهم عملية والدة 
في احدى املؤسسات الصحية احلكومية وغير احلكومية 
تنظم شهادة الوالدة بثالث نسخ وتوقيعها واتخاذ ماياتي 
ــهادة وخالل ١٥ يوما الى  ــخة االولى من الش ــال نس : ارس
ــة الصحية او من يخوله للتصديق عليها  رئيس املؤسس
ــالها خالل ١٥ يوما  ــجل خاص  وارس ــجيلها في س وتس
ــجل الوالدات  ــلطة الصحية لتسجيلها في س الى الس
ــة واذا قدم ذو  ــوال املدنية اخملتص ــالها الى دائرة االح وارس
العالقة السندات الرسمية الالزمة لتنظيم شهادة الوالدة 
وبخالفه يزودون بوثيقة تؤيد حدوث الوالدة في تاريخها في 
ــخة الثانية  منوذج تعده وزارة الصحة لهذا الغرض والنس
لذوي العالقة واالحتفاظ بالنسخة الثالثة وعلى الطبيب 
ــة او القابلة عند اجراء عملية والدة خارج  املولد او املمرض
املؤسسة الصحية تنظم الشهادة وتوقعيعها وتقدميها 
ــا داخل املدن و٣٠ يوما في  ــالل ١٥ يوما من تاريخ وقوعه خ
القرى واالرياف وارسالها الى السلطة الصحية للتصديق 
ــجل الوالدات وارسال النسخة  ــجيلها في س عليها وتس
االولى الى دائرة االحوال املدنية واعادة النسختني الى املولد 
لتسليم الثانية منها الى ذوي العالقة واالحتفاظ بالثالثة 
ــف برعاية الوليد او من حضر الوالدة من اقارب  وعلى املكل
ــلطة الصحية اخملتصة بالوالدة التي لم  الوليد اخبار الس
ــن تاريخ وقوعها  ــل مولد مجاز خالل ١٥ يوما م جتر من قب
للتثبت منها واصدار الشهادة بها وارسال النسخة االولى 
الى دائرة االحوال املدنية وتسليم الثانية الى ذوي العالقة 
ــهادة  ــل تعديل بتنظيم الش ــة وحص ــاظ بالثالث واالحتف
ــالها الى املؤسسة الصحية بدل ١٥ يوما  وتوقيعها وارس

تكون سبعة ايام. 

تلقت «البينة اجلديدة» رسالة من الشيخ جاسم أبو محمد من اهالي 
السماوة يرجو فيها املثول امام السيد امني عام مجلس الوزراء ( حميد 
ــوزارة الداخلية واللواء خالد  ــؤون االدارية واملالية ل ــزي) ووكيل الش الغ
ــر الوائلي رئيس هيئة  ــم وزارة الداخلية واللواء عم ــا الناطق باس احملن
ــط بغية مقابلتهم  ــد الزوبعي وكيل وزارة النف ــذ احلدودية وحام املناف
كل على انفراد لطرح امور عامة وخاصة امامهم ويأمل االتصال برقم 

هاتفه (٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦).

ــيد وزير الداخلية احملترم بغية االيعاز  ــدون الس ــماوة يناش اهالي الس
ــماوة لتوجيه كافة مفارز قضاء الرميثة وخاصة  الى مديرية مرور الس
ــارع املدينة / جانب الشط من رأس اجلسر العام وصوالً الى باب  في ش
ــح اجملال  ــائدة وفس ــع لوضع حد بعدم تكرار حالة الفوضى الس اجلام
ــاة حلرية احلركة جراء تكدس السيارات املتنوعة على جانبي  امام املش
ــارع وخصوصا كراج الوركاء وابو شريش داخل الرميثة ..  ــط الش ووس

األهالي يقولون انهم ينتظرون انهاء حالة الفوضى واهللا املوفق.

ــابق مناشدة بخصوص املواطن  ــبق وان نشرت جريدتنا في عدد س س
(جميل دعير صحن) لشموله براتب الرعاية االجتماعية كونه يسكن 
ــريعا من  ــتجابة س في العراء وليس له مأوى او مورد مالي وجاءت االس
ــد الذي مت تخصيصه عن  ــف من قبل فريق الرص معاليكم اذ مت الكش
ــكن في العراء  ــكنه ، واخذ املعلومات منه ولكن ! مازال يس مكان س
ــب الرعاية االجتماعية وعليه  ــموله برات حلد هذه اللحظة ولم يتم ش
ــم تخصيص راتب  ــق عمل جديد ليت ــكيل فري يلتمس معاليكم تش

الرعاية له وانتشاله من واقعه املزري نتيجة لسكنه في العراء.

موبايل / ٠٧٧٢٦٧٤٨٧٢٩

أمام أنظار السادة املسؤولني يف 
جملس الوزراء والداخلية واملنافذ 

احلدودية والنفط

أمام أنظار السيد وزير الداخلية 
املطالبة بحملة مرورية يف الرميثة

امام انظار وزير العمل 
والشؤون االجتامعية

ــالن جهادي الظاملي  ــم كل من ( احلاج ح ــة من املواطنني ه اربع
ــد رحيم  ــي واحلاج ماج ــوي الظامل ــب صاحب خلي ــاج حبي واحل
ــماوة  خماط الظاملي واحلاج زغير صالح الظاملي ) من اهالي الس
ــدون السيد  ـ الوركاء ـ الظوالم ـ قرى البو خضير امللحان يناش
ــؤون االجتماعية لفتح ابوابه امامهم ملقابلته  وزير العمل والش
ــون االتصال بهم عن طريق الهاتف  لطرح مظلمة خاصة ويأمل

(٠٧٨٢٣٠٦٢٢٥٣ )

ــت الى اصابة  ــا مواطن عراقي تعرض ان
ــة وقد مت  ــات االرهابي ــراء العملي من ج
ــة بغداد  ــج معاملتي في محافظ تروي
ــأت من  ــديد تفاج ــف الش ولكن لالس
دكتور فراس انه قام بتحويل معاملتي 
ــة االولى من اصل  على اللجنة الفرعي
خمس جلان فرعية وان هذا التحويل منذ 
ــهر  وهو يعلم ان هذه اللجنة  عدة اش
متوقفة قبل حتويل معاملتي منذ عدة 

اشهر ايضا وحلد االن كلما اراجع دكتور 
ــبوع اليجي  ــول ( تعال االس ــراس، يق ف
بلكت احولك الى غير جلنة) .. لذا ارجو 
ــل املوضوع  ــن حضرتك بالتدخل وح م
وحتويل جميع املعامالت التي مت حتويلها 
ــرض اجنازها  ــة فرعية اخرى لغ الى جلن

ونيل حقوقنا.مع التقدير.
املشتكي بهجت عامر محمود

امام انظار السيد وزير العمل مــنــاشــدة الـــى مـحافظ بغداد
والشؤون االجتامعية

قانون الوالدات والوفيات
إضاءات قانونية

ج/١

الحقوقي / ماجد الحسناوي

الــــــــــوعــــــــــي أم احلظر؟ 

عبدالسالم علي السليم 
ــة  العصيب ــام  االي ــك  تل ــل  مث ــي  ف
ــة  ــه جائح ــا خلفت ــتثنائية وم واألس
ــة ومعنوية  ــوارث مادي ــا  من ك كورون
ــرية منها  ــة الصعد البش ــى كاف وعل

ــن  ــد م ــل العدي ــة وتعطي واالقتصادي
ــة  ــا التعليمي ــة ومنه ــق املهم املراف
ــة  وهي األهم فمن خالل تلك املؤسس
ــا ينال  ــاة مل ــر احلي ــط االمم وتزده تنش
ــي هائل  ــن علم ــن خزي ــا م متعلميه
ــذر وجتنب  ــزام واحل ــو االلت املطلوب ه
ــداء الكفوف  ــة وارت ــن املزدحم االماك
ــك الوجه وكل ما يتعلق بذلك  وماس
ــذا األهم  ــذ اللقاح وه ــراع بأخ واألس
ــروط  ــا يتعلق بالش ــزام بكل م واأللت
الصحية التي تقررها خلية األزمة على 
اعتبارها الواجهة الصحية والوقائية 
وهي بدورها ذات صلة باالزمة ملعرفتها 
بتفاصيل التعليمات التي تتلقاها من 

ــة  منظمة الصحية العاملية املؤسس
ــرفة على اللقاحات وهي احلكم  املش
ام  ــا  فعالياته ــث  حي ــن  م ــل  الفص
ــاعات  ــماع لألش ــا وعدم الس عدمه
املغرضة التي تصدر من بعص انصاف 
ــة وهم يروجون بعدم  اخملتصني واجلهل
ــباب غير مؤكدة  تعاطي اللقاح وألس
ــن مدى  ــاً ع ــالً قاطع ــون دلي وال ميتلك
ــن مضاعفات  ــببه م بطالنها وما تس
ــب تكهنات  ــدى البعيد حس على امل
هؤالء ، لقد انتجت األنسانية العديد 
ــذ ازمان غابرة كثيرة  من اللقاحات من
ــاز حاولت  وظهرت حينها اصوات نش
ــح بعدم تعاطيها  تعطيلها والتصري

والنتيجة فشل محاوالتهم ، فنجاح 
ــلل األطفال  تلك اللقاحات كلقاح ش
ــت  ــا اثبت ــل وغيره ــد والس والتيفوئي
ــاح العالم  ــوات وجن ــل تلك االص فش
ــن األوبئة  ــد م ــى العدي ــاء عل بالقض
ــم والتطور  ــد طريق العل واجلوائح عن
ــم كل اليوم , ما  ــهده العال الذي يش
يسعدني هذه األيام هو األقبال الكبير 
ــرة في عموم  ــح املنتش ــز التلقي ملراك
ــي املواطن  ــذا دليل على وع ــالد وه الب
ــعور بخطورة هذه اجلائحة التي  والش
تستلزم التحصن بهذا اللقاح ألزالت 
ــه ، وعلى  ــة ب ــار احملدق ــع األخط جمي
ــا املزمع  ــة التريث بقراره ــة األزم خلي

ــي بادرة  ــر التجوال وه ــداره بحظ اص
تخل بتوازن اجملتمع حيث تنقطع ارزاق 
ــبة منهم  ــد الكس ــاس وبالتحدي الن
ــروف األقتصادية  ــي خضم تلك الظ ف
ــدوالر وتدني  ــة نتيجة صعود ال اخلانق
ــي  ــة ، فالوع ــة احمللي ــتوى العمل مس
ــاس ومهم  ــر اس ــو عنص ــي ه الصح
ــك اجلائحة املوجعة  ــاء على تل للقض
ــي حظر التجوال  ــا جتارب عديدة ف ولن
السابقة والتي اثبتت فشلها واضرت 
بالدخل اليومي للمواطن وهي رسالة 
ــة  العام ــة  ــر للحال النظ ــني  للمعني
للظروف القاسية التي مير بها شعبنا 

الصابر.

بــيـــــــــــوت بــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــــــــــواب  

اللواء اِّـهندس
زمان صاحب الدراجي

ــت للناس  ــر) امة أخرج ــم (خي كنت
تعمل باملعروف وتنهى عن املنكر !

مْ  دَ كنا افضل حضارة في القِ
علمنا البشرية الكتابة والقلم 

بعدها اصبحنا امة عباد صنم
 ثم رعاة ابل وماعز وطيور وغنم 

وبعد ان اهتدينا  لالسالم وقدنا امم  
اصبحنا شتات بال هوية وال علم

ال والقمم  والدول في تقدم نحو العُ
ــارة اصبحنا  ــاب احلض ونحن اصح

ملم
يا لالسف وااللم اذاقونا مر السقم 

بال خجل وال استحياء  وال ندم 
متى نستعيد ذاتنا ونبرئ الذمم ، 

ــر  ــأن اغلب البش ــدرك ب ــم منا ي ك
ــن نحن وما  ــي العالم ال يعرفنا م ف

ــدا بعض  ــا ومبادؤنا ؟ ع ــي قيمن ه
املعلومات التاريخية ! وال يزال كثرة 
منا يعتقدون بأن الغرب أعني أوروبا 
ــن وجه  ــدون محونا ع ــركا يري وأمي
ــون ليلهم  ــم ال ينام األرض ! وكأنه
ــا، وكأن العالم  ــم يفكرون بن إال وه
ــم  ــا بينه ــمونه فيم ــذي يتقاس ال
ليس فيه سوانا ، وكأننا منتلك تلك 
املقومات التي جتعل منا إرهابا لهم 
، فيحيكون لنا املؤامرة تلو األخرى، 
ــن عليه من  ــا نح ــى م ــا عل ليبقون
تخلف وترد وظلم وجهل وسقوط ؟ 
ــي إن املنطقة متميزة  والبعض يدع
ــي بوابة العالم ومركز  جغرافيا، وه
ــوا أن أي  املعادن واولها النفط ، ونس
جزيرة نائية في أي مكان في العالم 
ــم،  ــة العال ــون بواب ــا أن تك ميكنه
ــه من الثروات  ــز مبوقعه ! وفي ومتمي
ــف إذا كان  ــا ، فكي ــا تغنيهم عن م
أناسه متميزون مبعرفتهم وعلمهم 
ــن  ــر نح ــيقول آخ ــم ! س وحتضره
ــى أن  ــالة متميزة ! وينس حملة رس
متابعي قناة الـ»سي إن إن» وحدها 
ــدد أتباع  ــن ٤/٣ ع ــا اكثر م يتابعه
ــا ، وقد  ــا ومبادئه ــالتنا وقيمه رس
ــز في تاريخنا  نتبجح ببعض ما أجن
ونستدعي ابن سينا والفارابي وابن 
خلدون وغيرهم من مؤسسي العلوم 

ــى بأن  التي توقفت عندهم ! وننس
ــن  ــة م ــة والذري ــرات البخاري القاط
الفضاء  ومركبات  طائرات وسيارات 
ــرية  ــرت حياة البش ــا قد غي وغيره
ــخ  ــت التاري ــم قلب ، وإن اختراعاته
ــأن الكهرباء أعادت  ــى ظهره ، وب عل
ــذا دون أن يكون  صياغة احلياة وهك
ــيأتي  ــا دخل بكل ذلك وغيره ، س لن
ــرية  أحدنا ويرد كل ما أنتجته البش
ــا العلمية والثقافية  يعود إلى امتن
ومصطلحات  ــة  واحلضاري والدينية 
ــا إال صاحب  ــؤات  ال ينطق به وتهي
ــات  ــل ! اثبتت الدراس عقدة الفش
ــركة من شركات  االقتصادية ان ش
االتصاالت الغربية ومخترعيها مثال 
ــم العربي مرتني  ميكنهم بناء العال
ــه جنة من جنان  ــى األقل، وجعل عل
ــرا  ــة الفياغ ــاح حب ــون ، وإن أرب الك
ــوم فاقت  ــافها وإلى الي منذ اكتش
ما جمعته العرب عبر تاريخهم في 
ــزو من أموال منذ ١٤٠٠ عام وإلى  الغ
ــنا  ــوم ، حتى ان أموالنا لو احس الي
ــا   العالم ،  ــتغاللها لفقنا فيه اس
ــتمع الى  ــذه هي احلقيقة فال نس ه
ترهات الساسة والقادة وحماة األمة 
حول فيروس االستعمار والطامعني 
ــن والقومية إمنا يدل  بنا وتهدمي الدي
على أننا أوهن من عش العنكبوت ، 

فالقوي في هذا العالم هو املتفوق! 
ــرده او مببادئه  والقوي ليس قويا مبف
فقط بل مبنظومة وجوده الكاملة ، 
وميكن ألي حيوان على سطح الكرة 
األرضية ان يصوغ منظومته ! التي 
ــة فكيف  ــك الغاب ــه مل ــل من جتع
بالبشر ! نحن نتسلى في أحاديثنا 
ــوه  ــالف جزء منه ش ــوالت أس ببط
ــب بالصفاقة  احلقيقة ! وجزء أصي
ــي يصبح  ــال عقل ، لك ــت ب والتعن
ــلنا  ــره التاريخ ! لقد فش بطال يذك
ــلنا في  ــيء تقريبا فش ــي كل ش ف
حب بعضنا البعض وفي بناء أوطان 
ــان  ــة األبواب ! وفي خلق إنس منيع
يصر على استخدام عقله  وفشلنا 
ــي  ــة  وف ــى احلري ــة معن ــي معرف ف
التعليم وفي االقتصاد  وفشلنا في 
ــن وفي احلروب ! وفي الصناعات   الدي
فشلنا في كل شيء وحتى في رعي 
ــة االرض وبرغم ذلك  ــام وزراع االغن
ــا يتحدثون عن  ــخاص من هناك أش
ــي احلروب  ــم ف ــالف وبطوالته األس
بينما لم نتمكن حتى اللحظة من 
ــراع او صناعة إبرة خياطة حني  اخت
نقرأ التاريخ نقرأ ما دوناه ولم نقرأ ما 
ــه احتفظنا  دونه غيرنا عنا لنناقش
ــر الوجه  ــدة عنا، ولم ن ــورة واح بص
ــا ، حتدثنا  ــذي رآه اآلخر فين اآلخر ال

عن التربية والثقافة لكننا نتثاقف 
ــف والهمجية  وما نزال نلقي  بالعن
ــات من  ــجائرنا والنفاي ــاب س بأعق
نوافذ السيارات  حتدثنا عن األخالق  
ــي كل  ف ــالق  لألخ ــيء  ــا نس لكنن
ــة   حتدثنا عن الفرح  ولم نفرح  حلظ
ــن التآخي والتوحيد  يوماً  حتدثنا ع
لكننا نتفسخ كل يوم ماليني املرات 
ــم اجلميع  ــة بعضنا ، ليعل بكراهي
أننا نعتقد امتالكنا أفضل االشياء  
فنجد ان عند غيرنا أفضل منه   وال 
ــزال بعضنا يعتقد بأننا أفضل من  ي
ــري غزونا ليس  ــوم يج ــا كل ي غيرن
ــم  ــي العال ــان ف ــة القب ــا بيض ألنن
ــواب ، وألننا ال  ــا بال أب ــل ألن منازلن ب
ــا نحرس  ــا وألنن ــتخدم عقولن نس
ــده  ــه دون ان جنس ــي ونعظم املاض
ــر  ــرك احلاض ــل  ونت ــل والعم بالفع
تائهاً وال يعرف أين يأخذنا وال نعرف 
أين ناخذه هويتنا تعتمد وتتمسك 
بذاكرة األمة العظيمة وبالشخص 
ــم دون ان نتعلم من عظمة  العظي
ــادئ فأننا حتما  ــق واخللق واملب اخلال
ــيء وخارج  ــارج كل ش ــنكون خ س
ــنا فيها ،  احلياة أصالً حتى وان عش
انه التخلف وانشطاره السريع في 

اجملتمع.

عباس الصباغ

ــرة اخلاص من عدم أخذي  ــتغربَ كثيرا طبيب األس اس
ــة كورونا حتى اآلن، وأكد  ــاح اخلاص ملعاجلة جائح للق
ان اللقاح صار فرضا واجبا يجب اداؤه على كل عراقي 
ــاء»، ممازحا  ــؤدى «قض ــه وليس يُ ــب وطنه في وقت يح
ــرعية  اياي بتناصّ فكرة الواجب من املصطلحات الش
ــتحبّ والقضاء..الخ .واعترفُ كان ردي  كالواجب واملس

ــر عن اخذ  ــوأ من فعلي (التأخ ــذاري أس واعت
اللقاح وليس التهرب) وكان اجلواب هو 

بسبب التخبط االعالمي املفتعل 
واملشوّش من قبل بعض وسائل 

ــر الرصينة، يضاف  االعالم غي
اليها بعض مواقع السوشيل 
ميديا غير املنضبطة، وكلها 
أسهمت في حتريف احلقيقة 
ــرأي  ال ــل  وجتهي ــها  وتدليس

ــي، عن طريق بث  العام العراق
بة واملعلومات  ــائعات املكذّ الش

اخلاطئة جلدوى اخذ اللقاح واملثبّطة 
ــم صورة غير جيدة  مّ بأخذه برس ملن يهُ

ــر الناس بل  ــهم في تنفي ــة عنه، مما أس ومخيف
ــارية  ــى «عيادات» استش ــذه املواقع ال ــت اكثر ه حتول
ــة» اجملانية ملن يريد ان يجرب  ــة تقدم «النصيح مجاني
ــير الى  حظه في اللقاح، ومجمل هذه «النصائح» تش
ــب وخيمة جدا ملن يخالف.وهذه  تركه، واال فإن العواق

ــها  نفس ــة  االلكتروني ــوش  اجلي
ــمومها  س ــثّ  تب ــت  كان
صفحات  ــض  بع على 
ــا  ــيل ميدي السوش
وفي بعض وسائل 
ــذ  من ــالم،  االع
ــار  انتش ــدء  ب
وحتى  ــة  اجلائح
بتقدمي  وذلك  االن 
مجانية  ــات  وصف
ــالج او عدم  حول الع
ــذه اجلائحة،  ــق ه تصدي
ــن اختراع  ــا هي م وان كورون
ــد  ــة ض ــرة االمبريالي ــة املؤام نظري
ــبب هذه  ــث، ومنها العراق، وبس ــعوب العالم الثال ش
ــى أكثر من  ــت االصابات ال ــات الرخيصة وصل الوصف
ــم وقلّلت  ــبة الوفاة فيه ــع ارتفاع نس ــرة آالف م عش
نسبة اندفاع الناس للتلقيح.كورونا مرض جديد على 

ــبب  ــأنه وس ــرية واملعلومات املتوفرة قليلة بش البش
ــال الطبي  ــرة له في هذا اجمل ــض من الخب ــام البع اقح
ــبب قلة املصدات القانونية، التي حتول  الشائك، وبس
ــهمت  دون حدوث هذه التخبطات االعالمية والتي أس
ــي تداول معلومات  ــزرع الفوضى الصحية واللبس ف ب
ــا احد ضحايا  ــاس وارواحهم، وكنت أن ــاة الن متسّ حي
ــاف  قة، فمنذ اكتش ــى و»اللخبطة» اخلالّ هذه الفوض
اللقاحات وتداولها عامليا، لم تزل اجليوش االلكترونية 
ــن اخذ اللقاح  ــى تثبيط الناس ع ــل ليل نهار عل تعم
ــرك القصد منه زرع  ــكل قصدي مفب وتخويفهم بش
ــك خندقا معاديا  ــي الراي العام ، وكأنّ هنال البلبلة ف
ــروا مصيرهم  ــاح لينتظ ــذ اللق ــدم اخ ــني بع للعراقي
ــول اجليل الثالث من اجلائحة ـ  احملتوم ـ خاصة مع دخ
وما يتركه جهل البعض وجتاهلهم حيال هذا املوضوع 
وكان يفترض بهيئة االتصاالت ان تقود رأيا مضادا ضد 
ــوس ولهذه السموم االعالمية بان  القيل والقال املدس

اللقاح هو واجب وطني وانساني وحضاري.

الــنــجـاة فــي الـلـقـــاح
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حسني رشيد 
ــن انطالق املوقع االلكتروني  قبل أيام أعل
ــي  ــي ف ــع االراض ــى قط ــجيل عل للتس
ــكن  ــى ازمة الس ــاء عل ــة للقض محاول
ــقق  الش ــار  ايج ــدالت  مع ــاع  وارتف
ــكنية والدور الصغيرة او ما يعرف بـ  الس
(املشتمالت)، التي تنتج من تقطيع الدور 
ــتطيلة  ــى بيوت صغيرة مس ــرة ال الكبي

ــة االمامية  ــال احلديق ــكل، او باغتي الش
ــر في اليوم  ــتمل صغي وحتويلها الى مش
االول مت تسجيل (٦) ماليني طلب تنافسي 
ــكنية مفروزة  على (٣٣٨ ) الف قطعة س
ــا العاصمة  ــبع محافظات، بينه في س
ــن  ــهر االول م ــي الش ــتوزع ف ــداد س بغ
ــذه القطع  ــل، ويفترض ان ه ــام املقب الع
ــكنية حتظى بتوفير اخلدمات كافة. الس

ــي البدء يجب توفير خدمة املاء واجملاري  ف
ــا  ــذه وحده ــاء، وه ــروع بالبن ــل الش قب
ــط رصينة ومالكات  بحاجة جلهود وخط
ــاءة والنزاهة،  ــة تتمتع باخلبرة والكف فني
ــا لكل عمل في البالد،  التي باتت اساس
الن فقدان النزاهة واملسؤولية االخالقية 
ــروع يراد  ــل اي مش والوطنية يعني فش
ــالد. ومبا ان  ــن ازمات الب ــل ازمة م منه ح
ــكو من شح املاء  معظم مدن البالد تش
ــبب  ــتاء، بس ــا وفيضان االحياء ش صيف
ــبكة اجملاري، ما يستوجب وجود  تردي ش

مشاريع ماء جديدة تسد حاجة االهالي، 
ــون محمية من  ــرض انها تك ــي يفت والت
ــح  ــب بش ــد تتس ق ــي  الت ــاوزات،  التج
ــال عن  ــاء، فض ــل للم ــاع متواص وانقط
ــبكة مجارٍ وفق نظم حديثة ميكن من  ش
خاللها تدوير املاء واعادة استخدامه.االمر 
ــابقه  ــذي ال يقل اهمية عن س ــر وال االخ
ــرمي خدمة الكهرباء تلك  في العيش الك
املشكلة املستعصية على حكومات ما 
بعد ٢٠٠٣ وازمتها املستمرة، من دون حل 
ــكل جيد،  حتى االن لم يتم توفيرها بش
ــتوفر الى االحياء اجلديدة وهل  فكيف س
ــب اعينها  ــات املعنية نص ــت اجله وضع
تلك املشكلة ووضعت أُسسا معاجلتها. 
ولكي تكتمل األحياء السكنية اجلديدة، 
ــع األراضي  ــن توزيع قط ــأ م التي ستُنش
ــروع بالبناء.  ــى املواطنني، من ثم الش عل
ــز  واملراك ــتوصفات،  املس ــى  ال ــاج  نحت
الصحية أوال، ثم املستشفيات. وحسب 

ــاة الناس في هذا  ــم اجلميع معان ما يعل
ــفيات،  ــوي، وأزمة املستش ــاع احلي القط
ــر منها،  ــى املتوف ــط املوجود عل والضغ
ــبب  ــي بالغرض بس ــد يف ــذي لم يع وال
ــات ما  ــز حكوم ــه، وعج ــه وتهالك دم قِ
ــفى واحد  بعد ٢٠٠٣ من بناء ولو مستش
متكامل حديث يقدم اخلدمات الصحية 
وانساني.ال  انسيابي  للمواطنني بشكل 
نريد الذهاب باحالمنا بعيدا، ونعيش وفق 
ــة والتعليم،  ــة في التربي املعايير الدولي
ــم مبوجبه  ــكانية التي يت ــب الس والنس
ــاء املدارس نحتاج لكل (١٠) االف منزل  بن
سيشيد من قطع االراضي التي ستوزعه 
ــة ابتدائية  ــة، الى روضة ومدرس احلكوم
ــة،  اعدادي ــة  وثالث ــطة  متوس ــرى  واخ
ــني، وهنا المجال  ــص للبنات والبن تخص
ــدارس األهلية، وان كانت هناك فكرة  للم
ــدارس  ــاد م ــرض إيج ــأن، يفت ــذا الش به
حكومية اوال ثم السماح لألهلية ويبقى 

ــني وقدراتهم  ــد املواطن ــر املفاضلة بي أم
ــف عند ذلك فثمة  ــة. واالمر ال يتوق املالي
ــة، بني  ــوط نقل عام ــر خط ــة لتوف حاج
ــواق  ــا، وأس ــدة ومحيطه ــاء اجلدي األحي
ــر كل ما  ــة جديدة، توف ــعبية وعصري ش
ــر، ومحطات وقود، ومراكز  حتتاجها األس
ــاحات خضراء ودوائر خدمية  جتارية، مس
ــاء أحياء  ــيات إنش ــر ذلك من أساس وغي
ــن التخطيط  ــدة، تدخل ضم ومدن جدي
ــة،  ــات عصري ــدن بلمس ــي للم العمران
ــن مراكز  ــاق ع ــك االختن ــي ف ــهم ف تس
ــكن  ــدن واالحياء الكبيرة، وتؤمن الس امل
ــن بقايا  ــان للمواطنني الباحثني ع واالم
ــم، في بالد أكلتها احلروب واغتال  اعماره
ــاد الذي  اإلرهاب أحالم أبنائه، كما الفس
ــالم وعتم  ــن تلك األح ــرق ما تبقى م س
ــتقبلها وزرع اليأس في نفوس  على مس
ــل والعيش  ــيء حياته باألم ــن كان يض م

الرغيد.

(داري) وحـــلـــــــــم الـــــــــوطن الـصـغــيـــــــــــــــــــــــــر
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٧١٥ َّـ ٢٠٢١/٥/١١) .
ــم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــني وذوي الخربة لتقدي ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس تس

مشروع (االعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع تبليط الشوارع اِّـتبقية َّـ بريهة ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(٣١٨,٥٩٥,٠٠٠)  ثالثمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي

- ضمن  التخصيصات تنمية االقاليم  لعام ٢٠٢١ 
- مدة التنفيذ ( ١٠٠  يوم )  .

-تبويب اِّـشروع (٧,١,٩,٣,١,٤٧,٢)
-موقع اِّـشروع ( مركز )

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية/ كهربائية /ميكانيكية كيمياوي  وان تكون الهوية نافذة .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة 

رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني

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

*القدرة اِّـالية:
١- على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية: 

ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن ( ٣٢,٤٩٧,٠٠٠) اثنان وثالثون  ــيولة اِّـالية : على مقدم العطاء ان يقدم س متطلبات الس
مليون واربعمائة وسبعة وتسعون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية 

باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة . 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم 
ــارا مــــن يــــوم الثالثاء  اِّـصـــادف  ــتـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــ ــر مس غيــــ

.٢٠٢١/٨/٣
ــة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفه يتحمل  ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل الكاتب العدل بصحة كاف ــزم الش •تلت

كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

•تلتزم الشركات بتقديم تعهد باِّـباشرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـستحقات اِّـالية توفرالسيولة اِّـالية.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١٦   الساعة العاشرة صباحاً.

ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ الس ــاً -يجب تس سادس
ــاءات فعليا  وبوجود  ــيتم فتح العط ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس ِّـدين

ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة وثمانون الف  دينار  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٣,١٨٦,٠٠٠) ثالثة مليون ومائة وس س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالشركات 
ــالمي ذي العدد  ــم مراقبة اِّـصارف االس ــك اِّـركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قس ــاة ما ورد َّـ كتاب البن ــة مراع االجنبي
١٥٣/٣/٩ َّـ ٢٠٢٠/٥/٢٧ اِّـعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي 

العدد ٨٥٦٦/٧/٤ َّـ ٢٠٢٠/٦/٣٠  
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط  ٣-تفوي
بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع 

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات  ــق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الح ــى عش اثن

اِّـصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 ثالثة عشر -االلتزام بتفضيل شراء اِّـنتج اِّـحلي من القطاعني العام او الخاص استنادا اُّـ كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
ــارات والتدريب اِّـرقم ٢١١٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١/٢٧ ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠  ــم االستش الحكومية العامة /قس

لسنة ٢٠٢١ 
.basra.gov.iq . اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اِّـهندس
محمد طاهر التميمي 

النائب االول ِّـحــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع تبليط الشوارع اِّـتبقية َّـ بريهة 

مناقصة (٤/ بلدية/٢٠٢١)

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع

اِّـدير العام
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٤٠٦ َّـ ٢٠٢١/٢/٤) .
   تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع  (تجهيز 
وفحص مواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠ ) ملم ٢ مع وصالت ربطها اِّـستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ِّـديرية 

توزيع كهرباء البصرة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها(٢,٦٩٩,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار وستمائة وتسعة وتسعون  مليون دينار عراقي

- ضمن  مشاريع الخطة الطارئة ٢٠١٦واِّـدرجة ضمن الخطة اِّـستمرة لعام ٢٠١٩منهاج ( البرتودوالر )       
- مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوما )  .                 -موقع اِّـشروع ( عام )

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السادسة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال وان تكون الهوية 
نافذة.

-بتبويب (٢,٥,١٢,٢,١,٤٧,٣) وبعرض فني  
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢)  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان 

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

*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــعة  ــمائة وتس ــيولة نقدية بمبلغ ال يقل قدره عن (٥٣٩,٨٠٠,٠٠٠) خمس ــيولة اِّـالية : على مقدم العطاء ان يقدم س ــات الس ١-متطلب
ــنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من  ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر س ــكل كش وثالثون  مليون وثمانمائة  الف دينار عراقي على ش

خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
٢ - الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن (٨٠٩,٧٠٠,٠٠٠) 
ثمانمائة وتسعة مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 

ــاليب والتكنولوجيا  ــى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن ــود مماثلة ألعمال هذا العق ــذ عق لتنفي
اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)     

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد  
قـــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائـــــة وخمسون الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم الثالثاء  اِّـصـــادف ٢٠٢١/٨/٣.

ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات  ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل الكاتب العدل بصحة كافة األولي ــزم الش •تلت
القانونية 

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد باِّـباشرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـستحقات اِّـالية اال بعد توفرالسيولة اِّـالية.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١٦   الساعة العاشرة صباحاً.
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة   ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ الس ــاً -يجب تس سادس
ــني عن اِّـناقصني الذين  ــح العطاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فت ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س العطاءات اإللكرتونية (ال يس

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعون الف   ــعمائة وتس ــرون مليون وتس ــتة وعش ــاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٦,٩٩٠,٠٠٠ ) س ــق بجميع العط ــب أن يرف ــابعاً – أ- يج س
ــركات  ــا بعد تاريخ نفاذية العطاءات . وفيما يتعلق بالش ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين
ــالمي ذي العدد (١٥٣/٣/٩) َّـ  ــم مراقبة اِّـصارف االس االجنبية مراعاة ماورد َّـ كتاب البنك اِّـركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /قس
ــب ذي العدد ٨٥٦٦/٧/٤ َّـ  ــارات والتدري ــم االستش ــم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قس ٥/١٧/ ٢٠٢٠ اِّـعم

. ٢٠٢٠/٦/٣٠
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 

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

العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنى عش

و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ــركة اعلى من اِّـبلغ التخميني *لم يقدم التامينات االولية * العرض الفني  ــعر اِّـقدم من قبل الش ــبب االعالن الثاني *الس ــر :-س الرابع عش
مرفوض من قبل الجهة اِّـستفيدة  حسب توصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية  ذي العدد ٣  ع َّـ ٢٠٢١/٥/٢٥.

اِّـهندس
مـحمـد طاهر التميمي 

النائب االول ِّـحــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)
 مناقصة (١/  كهرباء توزيع /فرع شمال البصرة٢٠٢١) 

(تجهيز وفحص مواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠ ) ملم ٢ مع وصالت ربطها 
اِّـستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ِّـديرية توزيع كهرباء البصرة)

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٨٨٦ َّـ ٢٠٢١/٣/١١) .
   تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع  (تجهيز 
وفحص مواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠ ) ملم ٢ مع وصالت ربطها اِّـستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ِّـديرية 

توزيع كهرباء البصرة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها(٢,٣١٤,٨٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار وثالثمائة واربعة عشر مليون وثمانمائة الف  دينار عراقي

- ضمن  مشاريع الخطة الطارئة ٢٠١٦واِّـدرجة ضمن خطة ٢٠٢١اِّـستمرة اِّـقرتحة ( البرتودوالر )       
- مدة التنفيذ ( ٥٠  يوما )  .                 

ــذا اِّـجال وان تكون  ــركات متخصصة َّـ ه ــة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / السادس ــة والصن - الدرج
الهوية نافذة   .

- بتبويب (١,٥,١٢,٢,١,٤٧,٣) وبعرض فني  
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢)  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس أوالً-  س

لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع  اِّـناقصني.
ــاريع) َّـ  ــعبة اعالن اِّـش ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني  الحصول على معلومات إضافية من (قس

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

*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة اِّـالية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ ال يقل قدره عن (٤٦٢,٩٦٠,٠٠٠) اربعمائة واثنان وستون 
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من  ــتون الف دينار عراقي على شكل كش ــعمائة وس مليون وتس

خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
٢ - الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن (٦٩٤,٤٤٠,٠٠٠) 
ستمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة واربعون الف  دينار عراقي 

ــاليب والتكنولوجيا  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق لتنفي
اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)     

ـــــم  ــوان أدناه* ودفـــع رس ــني َّـ  العن ــل اِّـناقصني الراغب ــة من قب ــة باللغة العربي ــاء الكامل ــة وثائق العط ــراء مجموع ــن ش ــاً- يمك رابع
ــوم الثالثاء  اِّـصـــادف  ــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــ ــون الــــف دينــــ ــتـــرد  قـــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائـــــة وخمس غيــــر مس

.٢٠٢١/٨/٣
ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل الكاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات  •تلتزم الش

القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

•تلتزم الشركات بتقديم تعهد باِّـباشرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـستحقات اِّـالية اال بعد توفرالسيولة اِّـالية.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١٦   الساعة العاشرة صباحاً.

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة   ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ الس ــاً -يجب تس سادس
ــيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س العطاءات اإللكرتونية (ال يس

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٨/٢٢ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة واربعون  الف   ــرون مليون ومائة وثماني ــة (٢٣,١٤٨,٠٠٠) ثالث وعش ــاءات ضمان العطاء بقيم ــق بجميع العط ــب أن يرف ــابعاً –  يج س
ــركات  ــدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . وفيما يتعلق بالش ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـ ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين
ــالمي ذي العدد (١٥٣/٣/٩) َّـ  ــم مراقبة اِّـصارف االس االجنبية مراعاة ماورد َّـ كتاب البنك اِّـركزي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /قس
ــارات والتدريب ذي العدد ٨٥٦٦/٧/٤ َّـ  ــم االستش ٥/١٧/ ٢٠٢٠ اِّـعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قس

. ٢٠٢٠/٦/٣٠
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 

اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء 
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس التي توكد اس

العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
اثنى عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة 

و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ــركة غري مقبول   *لم يقدم التامينات االولية * لم يقدم اعمال مماثلة  ــبب االعالن الثاني *العرض الفني اِّـقدم من قبل الش ــر س الرابع عش
حسب توصيات لجنة التحليل والتقييم االوُّـ  ذي العدد ٢  ع َّـ ٢٠٢١/٥/١١.

اِّـهندس
مـحمـد طاهر التميمي 

النائب االول ِّـحــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)
مناقصة (٣/  كهرباء توزيع /فرع البصرة٢٠٢١) 

(تجهيز وفحص مواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠) ملم ٢ مع وصالت ربطها 
اِّـستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ِّـديرية توزيع كهرباء البصرة)

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٩١) - اإلثنني - ٢ - آب - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــة اجلديدة) يوم  زارت (البين
ــي متحف  ــس املاض اخلمي
ــني العراقيني  ــة احملام نقاب
حيث جتري اعمال الصيانة 
ــة  بحل ــاره  الظه ــه  علي

جديدة .
ــة  نقاب ــار  مستش ــال  وق
ــني العراقيني احملامي  احملام
ــن)  احلس ــد  مجي ــد  (احم
ــة على  ــال الصيان ان اعم
ونحن  ــت  اكتمل ــف  املتح
ــادة افتتاحه وهو  بصدد اع
مصمم ومرتب وفق مراحل 
ــلة. وكان  ــة متسلس زمني
ــن)  ــد احلس ــي (احم احملام
ــزء االول من  ــدر اجل ــد أص ق
ــخ  ــوم (تاري ــه  املوس كتاب
ــني العراقيني  ــة احملام نقاب

ــق  يوث ــذي  ال  (١٩٣٣-٢٠١٩
باألرقام والصور واملعلومات  
ــالً  ــاً طوي ــة  تاريخ الدقيق
ــيرة حافلة  ومس ــرقاً  مش

بالعطاء .

متابعة / البينة اجلديدة
في ظل مساعيها لتطوير أدائها، 
ــوى  ــة «تويتر» س ــد منص لم جت
قراصنة اإلنترنت «الهاكرز» لكي 
ــزات مفترضة»  يعثروا على «حتي
في خوارزمية قص الصور، بعدما 
واجه املوقع اتهامات بالعنصرية.

ــأن  ب ــر»  «تويت ــم  اته ــا  ولطامل
ــات اآللية لديه، تفضل  اخلوارزمي
ــوداء،  الوجوه البيضاء على الس
ــة  وهذا ما دفعه إلى إجراء دراس
ــكلة تقريبا  ــى إنهاء املش أدت إل
ــن يبدو أنها ال  على ما يقول، لك
تزال موجودة، وفق موقع «فيرج» 
قص  خوارزميات  ــوم  التقني.وتق
ــاع جزء منها  الصور على اقتط
حتى ال تشغل مساحة في اخلط 
وإلظهار  للمستخدمني،  الزمني 
ــي التغريدات.وفتح  ــور أكثر ف ص

ــخص  ــر» الباب أمام أي ش «تويت
ــواء  ــكلة، س ميكن أن يحل املش
ــت أو  ــة اإلنترن ــن قراصن أكان م
الباحثني أو الهواة، في مسابقة 
ــا جوائز  ــيمنح الفائزون فيه س
ــن  التدوي ــع  موق ــل  نقدية.ويأم
ــت بأن يؤدي  املصغر على اإلنترن
ــة وغيرهم فرصة  منح القراصن
الوصول إلى خوازميات اقتصاص 
ــور على الطرق  ــور، إلى العث الص
ــا اخلوارزميات  ــح به ــي تصب الت
ــص الصورة  ــارة، مثل ق ــذه ض ه
بحيث جتعلها منطية أو متحوها 
من األساس.وعلى املشاركني في 
ــا  ــوا ملخص ــابقة أن يقدم املس
إليها،  ــوا  توصل ــي  الت ــج  للنتائ
ــن  ميك ــات  بيان ــى  إل ــة  باإلضاف
تشغيلها من خالل اخلوارزميات 

ذاتها إلثبات وجود املشكلة.

متابعة / البينة الجديدة

ــاومي» الصينية على  ــركة «ش تعمل ش
ــوار Mi Band للياقة  ــن س ــل جديد م جي
ــة  ــيحصل على شاش البدنية، والذي س
ــر GSMArena. من املفترض  مرنة، كما ذك
أن يُطلق على اجلهاز Mi Band X. سيكون 
ــن أن تنحني  ــة مرنة ميك ــوار شاش للس
ــتخدم. األداة محرومة  حول معصم املس
ــث حتصل على  ــبك املعتاد بحي من املش

ــتخدام  اس ــيتم  س ــة:  كامل ــة  تغطي
مغناطيس خاص بدالً من ذلك. 

لم يتم اإلبالغ عن املصفوفة التي سيتم 
ــد  ــي Mi Band X ال توج ــتخدامها ف اس
ــات اللياقة  ــوق إلكتروني ــي س ــر ف نظائ
ــات  ــى اآلن، وال تزال الشاش ــة حت البدني
املرنة هشة للغاية. لم يتم الكشف عن 
ــدار األداة الرياضية  ــت إص ــة وتوقي تكلف
ــتكون أغلى بكثير من  اجلديدة، لكنها س

.Mi Band

بغداد / البينة الجديدة

ــة  ــة عادي ــد حكاي ــا تع رمب
ــخصا  ــا أن ش ــا عرفن إذا م
ــازل لعائالت  ــاء من ــام ببن ق
ــا منه لهم  ــهداء تبرع الش
وملساعدتهم بإيجاد سقف 
ــر الصيف  ــن ح ــم م يؤويه
وبرد الشتاء، لكن الذي مييز 
حكايتنا اليوم هو ان من قام 
ــنوات  بهذا األمر طيلة الس
ــة، هو رجل  ــس املاضي اخلم
ــة  املرجعي ــد  ومعتم ــن  دي
ــي محافظة ذي  ــة ف الديني
قار، الذي يعد منوذجا للعالم 
ــيخ علي  ــل. انه الش العام

ــد معتمدي  ــهالني أح الس
املرجعية الذي يسكن قضاء 
ــطرة، في محافظة ذي  الش
ــة عندما  ــار، وبدأت القص ق
ــمع ببناء دار لشهيد من  س
قبل صندوق إسكان عوائل 
الشعبي  ــد  احلش ــهداء  ش
ــالح الذي  ــاء االص ــي قض ف
يبعد عن مكان سكنه ١٢٠ 
كم، حيث ترك عمله واهله 
واخذ معه عمال بناء ليكون 
له االجر في هذه الدار، والدار 
اآلخرة، وكان هذا االمر سنة 
ــذه القامة  ــت ه ٢٠١٥. وقام
ــب ما روى  ــة، بحس العلمي
ــهود العيان  ــد من ش العدي

ــاركني بأعمال البناء،  واملش
ــزال لعائالت  ــاء (٣٢٤) من ببن
الشعبي  ــد  احلش ــهداء  ش
املاضية،  ــنوات  الس ــة  طيل
ــاريع  ــن باقي املش ــالً ع فض
األخرى التي ساهم وشارك 
ــهالني،  ــيخ الس فيها الش
ــتمرا في  ــا زال مس ــو م وه
ــاس من  ــج الن ــاء حوائ قض
دون كلل أو ملل، حتى يومنا 
ــهود  ــاف الش ــر. واض احلاض
ــهالني قام  ــيخ الس ان الش
ــتراك  االش ــة  خط ــع  بوض
ــن ٧٠٠٠  ــر م ــنوي ألكث الس
االسكان  لصندوق  مشترك 
لبناء دور لعائالت الشهداء.

ــني عن العمل  ــتغرب وجود فقراء وعاطل ــن حقك اال تس م
ــتان  ــتان وبنغالديش والباكس ــيوية كأفغانس في دول اس
ــي دول امريكا  ــال او حتى ف ــة كالصوم ــي دول افريقي او ف
الالتينية الن مواردها االقتصادية وثرواتها ال تكفي لضمان 
ــتغرب بل و(تكسر  عيش رغيد فيها لكن من حقك ان تس
ــني العراقيني  ــا) عندما جتد مالي ــة وتلعن ابو راعيه اجملرش
وفي املقدمة منهم الشباب وهم عاطلني في بلدك العراق 
ــط ينتجان في العالم  ــال عنه بأن آخر برميلي نف الذي يق
ــا البلد الذي يطفو على  ــا عراقي كما قيل لنا بأنن احدهم
ــفات وكبريت ومعادن  ــن نفط ومكامن غاز وفوس بحيرة م
ــف بعد !! لكن مشكلة هذا العراق ان  كثيرة لم تستكش
ــبيله ولهذا فإن اخلطط الطموحة  سبيل ممتلكيه غير س
لتشغيل واستثمار ماليني االيدي العاملة غائبة بل وتغيب 
ــي للعراق وفي  ــتقبل اآلت ــراف املس حتى الرؤية في استش
ــهد املأزوم والغائم يسير القطار العراقي من  ظل هذا املش
دون سكة ومن دون بوصلة ومن دون «دريول» ميتلك فن قيادة 
ــو وجهته الصحيحة .. ان توفير العيش الكرمي  القطار نح
ــتقرة للعراقي اولويات اساسية كفلها  وضمان حياة مس
ــتور العراقي وتبعا لذلك فإن احلكومة ملزمة بتوفير  الدس
ــات االقتصاد  ــغيل كل  قطاع ــرص العمل من خالل تش ف
ــا ) وفي هذا الصدد  ــياحة وغيره (الصناعة والزراعة والس
ــعودي ان  ــائرون» رياض املس ــن حتالف «س ــول النائب ع يق
ــتور العراقي لم يحدد التعيني وامنا فرص العمل في  الدس
القطاعني العام واخلاص واخملتلط لكن واقع احلال يشير بأن 
القطاع احلكومي متخم بأعداد غفيرة من املوظفني الذين 
ــدون حتى اماكن جلوس في دوائرهم ناهيك عن كون  ال يج
ــى ميزانية الدولة كونه  القطاع احلكومي صار «عالة» عل

قطاعا خاسرا !!.
ــعودي ان القطاع اخلاص قادر على استيعاب (٦) ويرى املس
ماليني عامل لكن مشكلة هذا القطاع تكمن صراحة في 
ــات في مقدمتها عدم وجود قانون ضمان  حزمة من املعوق
ــتغل فيه مطمئنا  للعمل في القطاع اخلاص يجعل املش
ــر هذا القانون  ــورد رزقه ومتى ما توف ــتقبله وضامنا مل ملس
ــوف ينحسر  فإن االجتاه نحو القطاع العام او احلكومي س
ــتثمار  ــجيع لالس ــرا ناهيك عن عدم وجود دعم وتش كثي
ــه بعيدا عن  ــان دميومته وجعل ــاص لضم ــي القطاع اخل ف
ــعرون باخلوف من  ــزازات التي جتعل العاملني فيه يش االهت
ــو ان ترى جموع العاطلني  ــي .. ان ما يحز في النفس ه اآلت
الغفيرة في الوقت الذي يكون باالمكان استيعابهم مبجرد 
ــجاعة وخطط  ــة ومواقف ش ــة حقيقي ــر ارادة وطني تواف
طموحة .. نعم مبجرد ان تشغل املعامل واملصانع املتوقفة 
ــتثمار  ــة العميقة وحترك قطاع االس ــن الدول ــرار م االن بق
ــياحة الدينية  بكل جوانبه وتنعش القطاع الزراعي والس
ــتوعب (٦)ماليني عامل في  ــة يكون مبقدورك ان تس واآلثاري
مختلف االختصاصات كما يقول النائب رياض املسعودي 
ــس كل ما يتمنى املرء يدركه ..  ر انه لي ــيدي تذكّ ولكن ياس
جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن وتلك هي احلقيقة املرة. 
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــيلة الدميقراطية   االنتخابات مبفهومها العام الوس
الوحيدة والتي يُطلب فيها رأي ابناء الشعب وصوتهم 
ــلطة، اذ ان  ــبيل الوصول الى الس وموافقتهم في س
الوسائل االخرى ( الوراثة - االنقالب - احلكم نيابة عن 
ــعب، لذا  االلهة) وغيرها كلها ال يؤخذ فيها رأي الش
يسعى املرشحون لالنتخابات الى اقناع الشعب من 
ــج التفصيلية التي  ــرح مجموعة من البرام خالل ط
ــعون  ــم االنتخابي الذي يس ــون فيها برنامجه يبين
ــعب موافقته،  لتحقيقه في حال منحهم هذا الش
ــتمثل  ــة االنتخابية التي س ــر ميثل الدعاي وهذا االم
ــزم فيه  ــح يلت ــب واملرش ــني الناخ ــا ب ــدا اخالقي عق
ــان، االول مبنح صوته والثاني بتطبيق برنامجه  الطرف
ــار هي «الدعاية  ــة االول، وهذه العملية باختص خلدم
ــة  ــرد في كل قواميس السياس ــة»، فلم ي االنتخابي
ــعى  ــات الدميقراطية لالمم التي تس ــارب االنتخاب وجت
ــارع او نصب محولة  لبناء بلدها ان يكون «تبليط ش
ــف محلة»، او غيرها من  ــاء، او بطانية، او تنظي كهرب
االمور الواجب تنفيذها على السلطة التنفيذية، ان 
متثل مشاريع انتخابية من اجل الفوز واقناع اجلمهور 

ببرنامج املرشح.
ــبع  ــن الدعايات االنتخابية باتت ال تش ــذا نوع م هك
ــن جوع وال تأمن من خوف، بل ولم تعد تنطلي على  م
جمهور واسع من الشعب، ال سيما مع تعدد التجارب 

االنتخابية في البالد وبيان كذب هذه املمارسات.
وهنا املسؤولية تقع على طرفي املعادلة وهما الناخب 
ــب» ان يرتقي بوعيه  ــى االول «الناخ ــب، فعل واملنتخ
ــي وينتخب على اساس ما يطرحه املرشح  السياس
من برامج واقعية تخدم ذلك املواطن مستقبال، وعلى 
الثاني «املرشح ان ال يستمر في خداع بسطاء القوم 
من خالل قضاء حوائجهم اخلدماتية التي هي واجب 
ــلطة التنفيذية تقدميها من دون منة او تصفيق  الس
ــعب بات مدركا اكثر من السابق ملا  وتطبيل، الن الش
ــح وارتقى بوعيه الى مستوى ال بأس  يريده من املرش
ــح ميارس ذات الدعاية  ــه، لكن باملقابل ال يزال املرش ب
ــوفة بكذبها وضحكها على ذقون  االنتخابية املكش

البسطاء.
وهنا ال ميكن ان تنتج لنا االنتخابات مشاريع وافكارا 
دم فيها املواطن وتتحقق  وخططا وأرادة لبناء دولة يُخَ
له اماله وطموحاته بتوفير اخلدمات التي يحتاجها، 
ــلطة التنفيذية ما بعد االنتخابات ستكون  الن الس
ــريعية التي ننتخبها. لذا نأمل  نتاج السلطة التش
ــهم في بناء بلد ال  ــد برامج انتخابية واعية تس ان جن

تبليط وال حركات بهلوانية.

د. عالء هادي الحطاب 

راي
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هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) تبارك جهود العاملني 
ــهم مدير املركز السيد  في مركز متوين الصدر وعلى رأس
ــهاب أحمد)  ــد) واملوظف (حازم ش ــم عوي (صفاء جاس
والعاملني  في حاسبة الفرع وهم (سميرة عباس كاظم 
ــماء صالح مهدي وأمل حسان  وجاسم رجال زبون واس
ــم) إلدائهم  ــار غلي ــم جب ــني عطية فارس وقاس وحس
ــية  ــالص وتفان ومتش ــكل اخ ــة ب ــم الوظيفي واجباته
ــر .. فبارك اهللا بإدارة  ــهولة  ويس معامالت املراجعني بس

فرع متوين الصدر، وسدد الباري خطاهم .

·◊ÖÏËu@o◊âÏi@NNâÜñ€a@ÂÌÏ∑@ äœ Ú„äfl@Úëbíi@ÚÓ„Üj€a@Ú”bÓ�‹€@âaÏç@âbÿnia

ــي العزيز (الحاج  الف مبارك لنجل
 ــذي من ــالم) ال ــول س ــر رس هدي
اهللا عليه ورزقه بولد ذكر اسماه 
(عبد اهللا) سائال البارىء عزوجل 
ــالمه ويقّر  ان،يجعله من ابناء الس

به عيون والديه واهله ومحبيه.

الحاج رسول سالم الحسناوي
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