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ــة االحتادية،  ــة النزاه ــت هيئ أعلن
ــة  مصادق ــن  ع ــني،   االثن ــس  ام
ــة التمييز على قرار حبس  محكم
ــب غير  ــد املدانني بقضية كس أح
ــيرة إلى ظهور زيادة  مشروع، مش
ــوال زوجته عجز عن  كبيرة في أم
ــروعيتها بقيمة بلغت  إثبات مش
ــون دوالر.وقالت  ــن (١٧) ملي أكثر م
ــة  ــان، إن محكم ــي بي ــة ف الهيئ
ــت على  ــة صادق ــز االحتادي التميي
ــس الصادر بحق  قرار احلكم باحلب
ــب غير  ــد املدانني بقضية كس أح
مشروع؛ وذلك حلصول زيادة كبيرة 
في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات 
ــارت  ــك الزيادة.وأش ــروعية تل مش

ــي الهيئة إلى  الدائرة القانونية ف
ــة –  ــز االحتادي ــة التميي إن محكم
ــي  ــة، الت ــة الثاني ــة اجلزائي الهيئ
ــرت القضية - بعد عدم قناعة  نظ
ــة وطعنها  ــة النزاهة االحتادي هيئ
ــه محكمة  ــذي أصدرت ــرار ال بالق
ــا  ومطالبته ــرخ  الك ــات  جناي
ــون  الطع أن  ــدت  وج ــه،  بنقض
ــدة  ــن امل ــة ضم ــة مقدم التمييزي
ــم جاء  ــرار احلك ــة، وأن ق القانوني
صحيحا وموافقا ألحكام القانون، 
ــة الكافية  ــد أن اعتمدت األدل بع
ــة،  ــع احملكم ــا وقائ ــي أظهرته الت
ــرارات الصادرة  ــررت تصديق الق وق
ــة   الهيئ إن  ــت  بالدعوى.واضاف
ــجيل العقاري؛  فاحتت دائرة التس
بغية تنفيذ مضمون قرار محكمة 

ــرخ – الهيئة الثالثة،  جنايات الك
املتضمن احلكم برد قيمة األسهم 
ــهما تشكل ثالثة  البالغة (٢٤) س
ــارات في  ــهم أحد العق أرباع  أس
ــدان مببلغ  ــم زوجة امل ــداد باس بغ
ــون دوالر، مبينة  (١٧,٢٥٠,٠٠٠) ملي
ــب  أن ذلك املبلغ ميثل قيمة الكس
ــكام  ــذا ألح ــروع؛ تنفي ــر املش غي
ــن قانون هيئة  ــادة (١٩ رابعا) م امل
ــروع  ــب غير املش النزاهة والكس
ــدل. املع ــنة ٢٠١١)  (٣٠ لس ــم  رق

ــات  ــة جناي ــت أن محكم وأوضح
ــي (٢٠٢١/٤/١٣)  ــدرت ف الكرخ أص
حكما حضوريا باحلبس ملدة سنة 
واحدة على املدان (قاض متقاعد)؛ 
ــتنادا ألحكام املادة (١٩  ثانيا)  اس
من قانون هيئة النزاهة والكسب 

ــنة  ــم (٣٠ لس ــروع رق ــر املش غي
ــدل، فضال عن رد قيمة  ٢٠١١) املع
ــة املدان،  ــدة لزوج ــهم العائ األس
ــب غير  ــا ميثل قيمة الكس وهو م
 (١٧,٢٥٠,٠٠٠) ــة  البالغ ــروع  املش
ــون دوالر؛ تنفيذا ألحكام املادة  ملي
ــن قانون الهيئة، كما  (١٩ رابعا) م
ــتدالال  ــرار الذي صدر؛ اس نص الق
ــن قانون  ــادة (١٣٢٣) م بأحكام امل
ــنة  لس  ١١١) ــم  رق ــات  العقوب
ــدل إيقاع غرامة مالية  ١٩٦٩) املع
مقدارها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ماليني دينار 
ــب آخر وصل  ــق املدان. من جان بح
رئيس اجلمهورية برهم صالح إلى 
ــي أعمال  ــاركة ف نيويورك للمش
ــة العمومية لألمم املتحدة  اجلمعي
ــب  ــر املكت ــا (٧٦).وذك ــي دورته ف

ــس اجلمهورية ،ان  ــي لرئي االعالم
ــم صالح،  بره ــس اجلمهورية  رئي
غادرَ مساء امس االول أرض الوطن 
إلى نيويورك للمشاركة  متوجهاً 
ــة العمومية  ــال اجلمعي ــي أعم ف
ــنوية لألمم املتحدة في دورتها  الس
ــبعني.وأضاف،  والس ــة  السادس
ــس  ــي رئي ــرر أن يُلق ــن املق ــه م ان
ــي  ــراق ف الع ــة  ــة كلم اجلمهوري
ــة العمومية. في  اجتماع اجلمعي
وقت أكدت النائب عن ائتالف دولة 
ــر، امس  ــى القيص ــون ضح القان
االثنني، أن البالد بحاجة إلى برملان 
ــريع القوانني  قوي يعمل على تش

ومحاربة الفساد.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــعبي، اطالق االستمارة االلكترونية اخلاصة بعودة املفسوخة  أعلنت هيئة احلشد الش
ــد  ــوخة عقودهم مدير اعالم احلش ــة اعادة املفس ــم جلن ــال املتحدث باس عقودهم.وق
ــوخة  ــتمارة االلكترونية اخلاصة باملفس ــي، ، انه مت اطالق االس ــعبي مهند العقاب الش
ــت محافظة  ــى صعيد اخر دع ــام. وعل ــني وملدة ١٠ أي ــن امس االثن ــداءً م ــم ابت عقوده
ــري ٢٠٢٠. وقال  ــماء وبيانات جميع محاض ــال جميع اس ــداد، امس االثنني، الى ارس بغ
ــان ان محافظة بغداد تدعو  ــؤون التربية أركان البياتي في بي معاون محافظ بغداد لش
ــال جميع االسماء والبيانات اخلاصة  ــكل عاجل وفوري الى ارس مديري دوائر التربية بش

للمحاضرين باجملان واالداريني واحلرفيني الذين لم تصدر لهم أوامر ادارية لعام ٢٠٢٠.

صالح يصل اُّـ نيويورك
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ــن يوم  ــداً م ــداً روي ــرب روي ــن نقت ونح
االنتخابات النيابية املقرر في العاشر 
من شهر تشرين اول املقبل هذا العام 
ــعبنا العراقي األصيل  ر ش البد أن نذكّ
ونقول بصريح العبارة أن ثمة مفارقة 
ــي انه في  ــى األرض تلك ه ــة عل واقع
ــذي ترفض املرجعية الدينية  الوقت ال
ــرف ممثلة  ــف األش ــي النج ــا ف العلي
ــيد  ــماحة آية اهللا العظمى الس بس
«دام  ــتاني  السيس ــيني  احلس ــي  عل
ــيني  ــتقبال أي من السياس ظله» اس
ــدين، وقد  ــي املقدمة منهم الفاس وف
ــذ أمد  ــد من ــذا التقلي ــى ه ــت عل دأب
ــن يقوم من ابناء  طويل، جند ان ثمة م
الشعب بفتح ابوابه واستقبال هؤالء 
ــم املرجعية، األمر الذي  الذين ترفضه

يحتاج الى وقفة جادة ألجل ان ميارس 
ــعب دوره الوطني والتاريخي في  الش
ــن احلقيقي ..  ــي املزوّر ع فرز السياس
ــعب  ــي ال تنطلي على ابناء الش ولك
ــني الذين  ــر من اخملادع ــل هذا النف حي
دأبوا على تضليل الناس بشعاراتهم 
ــوى  ــة التي لم نقبض منها س البرّاق
ــنوات  ــر الريح والتي اثبتت الس صفي
ــرد فقاعات  ــا كان يطرح مج ان كل م
صابون انفجرت ما ان المست الهواء.. 
ــاق مجلس  ــير الى اخف ــد  ان نش والب
النواب في عقد جلسته املقررة امس 
ــا ألكثر  ــل عقده ــم تأجي ــني رغ االثن
ــدم اكتمال  ــاعة وذلك جراء ع ــن س م
ــادة  ــاب القانوني ألن اغلب الس النص
ــة هم في  النواب املتغيبني عن اجللس
ــي ليس  ــل دؤوب وحماس ــغل وعم ش
ــل التلميع  ــل ألج ــعب ب ــل الش ألج

ــمائهم من خالل حمالت دعائية  ألس
تبذخ ألجلها األموال الطائلة .. وعلى 
ــى أن هناك مجلس  ــعب أن ينس الش
ــريع أي قانون من  نواب وأن ينسى تش
اليوم وحتى ما بعد االنتخابات املقبلة 
ــادر مطلعة بأن  ــي وقت تؤكد مص .. ف
ــس النواب املقبل  ــب اعضاء مجل اغل
ــن  ــار الذي ــني والتج ــن املقاول ــم م ه
ــحت  ــم جراء الس ــت ثرواته تضخم
ــاً .. وهناك  ــرام، وهو أمر محزن حق احل
ــارة اليها  ــرى البد من االش قضية اخ
بوضوح، تلك التي تتعلق بصدور أوامر 
بتعيني مدراء عامني وعندما ندقق في 
ــم يصلوا  ــد ان هؤالء ل ــجالتهم جن س
ــنمونه بالتدرج  ــب الذي يتس للمنص
الوظيفي أو تراكم اخلبرات بل نتيجة 
ــالءات حزبية)، والطامة الكبرى ان  (ام
اغلب هؤالء نسمع عنهم عبر مواقع 

التواصل االجتماعي وليس من خالل 
ــمية  ــى أوامر ديوانية رس االطالع عل
ــا هي  ــا كم ــات علي ــن جه ــادرة م ص
ــابقة ..  العادة في كل احلكومات الس
ــى ظاهرة اخطر  ــير ال كما البد ان نش
ــق بالبيانات أو األحكام الصادرة  تتعل
ــة أو القضاء حيث  ــة النزاه ــن هيئ ع
ر الى األسم الصريح للمتهم  لم يُشَ
رغم صدور قرار عليه باحلبس بقضية 
ــروع وهذا ما حصل  ــب غير مش كس
ــبة ألحد القضاة الذي ظهرت  بالنس
ــوال زوجته عجز  ــي ام ــادة كبيرة ف زي
املتهم عن اثبات مشروعيتها بقيمة 
ــون دوالر كما لم تذكر  بلغت (١٧) ملي
روا  مدة احلبس لألسف الشديد. وتذكّ
ــرقه  ــد معرفة من س ــعب يري ان الش
ــرداً من أي  ــر مج ــماع اخلب ــس س ولي

قيمة ومدلوالت.

كتب رئيس التحرير
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ــني، بتكليف العميد  ــاد مصدر أمني، امس االثن أف
ــة  ــا ألركان الفرق ــل، رئيس ــماعيل خلي ــي إس عل
ــدر ، إنه  ــرطة االحتادية.وقال املص ــة بالش اخلامس
ــا  ــماعيل خليل، رئيس مت تكليف العميد علي إس

ــة،  االحتادي ــرطة  بالش ــة  ــة اخلامس الفرق ألركان 
ــار الى، أن هذا  ــدال عن العميد خير العبيدي.واش ب
ــهدتها  ــة اخلروقات التي ش ــى خلفي ــر عل التغيي
ــقوط شهداء من الشرطة  محافظة كركوك، وس

االحتادية على عصابات داعش.

ــتثمار الوطنية، امس االثنني، عن  أعلنت هيئة االس
ــكنية في  ــجيل على الوحدات الس فتح باب التس
مدينة بسماية.وذكرت الهيئة في بيان صحفي  تلقت 

«البينة اجلديدة» نسخة منه ان «باب التسجيل في 
مدينة بسماية بواقع (٣٠٠٠) وحدة سكنية وجلميع 
ــب  ــرقي وحس ــاحات وللنمطني الغربي والش املس
ــام الدفع (١٠٪)، على ان  ــبقاًُ بنظ االلية املتبعة مس
تتولى املصارف احلكومية الثالثة (الرافدين، الرشيد، 
ــجيل للمواطنني  ــارة) بعملية التس ــي للتج العراق
وبواقع (١٠٠٠) وحدة سكنية لكل مصرف».  واضاف 
البيان ان «استالم تلك الوحدات السكنية سيكون 

اعتباراً من نهاية عام ٢٠٢٣». 

ــة، امس االثنني، عن ترؤس  أعلنت احلكومة االردني
ــغال العامة واإلسكان، يحيى الكسبي،  وزير األش
ــك ملتابعة  ــداد، وذل ــاً إلى بغ ــاً متوجه ــداً أردني وف
مخرجات القمة الثالثية التي عقدت في العاصمة 
ــمية االردنية ،  العراقية. وذكرت وكالة االنباء الرس
ــبي عدد من ممثلي قطاع اإلنشاء  انه يرافق الكس
واإلسكان واملقاوالت والقطاعات الصناعية، حيث 
ــى اخلميس املقبل.   ــتمر لقاءات العمل حت ستس
ــب الوكالة الرسمية  ــبي بحس ــيعقد الكس وس
ــي العراق، خالل  ــاءات عمل مع املعنيني ف عدة لق

ــات  ــذاً للتوجيه ــي تنفي ــي تأت ــارة، والت ــام الزي أي
ــامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون  امللكية الس
ــع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء الدكتور  والتوس
ــترك، مبا  ــر اخلصاونة على تأطير التعاون املش بش
ــقيقني في  ــة البلدين الش ــجم مع مصلح ينس
ــاالت االقتصادية وما  ــاالت كافة، وخصوصا اجمل اجمل
ــكان واإلنشاء واملقاوالت.  وكان  يتعلق مبجال اإلس
ــبي، عقد صباح امس االثنني، اجتماعا مع  الكس
ــاركة في الوفد األردني املتوجه  ممثلي اجلهات املش
إلى بغداد، بحضور األمني العام بالوكالة واملعنيني 

في الوزارة، وممثلي الوفود املشاركة.
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ــس مجلس  ــب األول لرئي ــي النائ ــرمي الكعب ــن ك دعا حس
ــس اخلدمة  ــة واعضاء مجل ــمي رئاس ــكل رس النواب، بش
ــة  ــة بحمل ــني املتعلق ــتمارة التعي ــالق اس ــادي بإط اإلحت
ــنى  ــهادات العليــــا واوائل اجلامعات والكليات ليتس الش
ــني  ــراءات التعي ــات اج ــال متطلب ــا إلكم ــمولني به للمش
والتعامل مع البيانات الواردة فيهــــــا حسب اإلختصاص 
ــهادة .جاء ذلك خالل استقباله عددا من ممثلي حملة  والش
ــة الصحة النيابية  ــا ، بحضور عضو جلن ــهادات العلي الش
ــار  ــاعدي ، واملستش ــوي والنائب جواد الس ــواد املوس د . ج
ــام دائرة  ــر ع ــف ، ومدي ــد يوس ــس محم ــي للمجل القانون
التطوير النيابي سعد فياض .وخاطب الكعبي وزارة املالية 
ــة وتفعيل عدد من مخاطباته  ــراع بتنفيذ بنود املوازن لإلس
ــات الالزمة لتعيني  ــابقة واملتعلقة بتوفير التخصيص الس
ــهادات العليا واألوائل بإعتبارها ملزمة التنفيذ  حملة الش
ــة على الدرجات الوظيفية التي وردتها من كافة  ، واملصادق

الوزارات واملؤسسات املعنية فيما يخص تعيينهم.
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البصرة / البينة الجديدة
ــة  ــركة العام ــتقبلت الش اس
ــفن  ملوانئ العراق عددا من الس
ــب  واجلنائ ــط  النف ــالت  وناق
ــع  البضائ ــة  املتنوع ــة  البحري
ارصفة  ــت على  واحلموالت رس
ميناء أم قصر الشمالي وميناء 
ــر التخصصي وميناء  خور الزبي
ــاري وميناء ام  ــوس التج ابو فل
ــال مدير عام  ــر اجلنوبي .وق قص
املوانئ الدكتور املهندس فرحان 

ــئ  موان ــهد  تش ــي  الفرطوس
ــة جتارية  ــة بحري ــراق حرك الع
ــتقبال السفن  ــتمرة باس مس
ــيرا الى  ــط مش ــالت النف وناق
الكابنت  النقل  ــر  وزي توجيهات 
ــبلي  ــني بندر الش ــر حس ناص
بضرورة ان تكون موانئ الشركة 
ــفن  الس ــتقبال  الس ــزة  جاه
احجامها  ــف  مبختل والناقالت 
وتنوع حموالتها .الفتا ان ميناء 
ــتقبل  ــمالي اس ــر الش ام قص

ــة  ــني بحمول ــفينتني جتاريت س
ــتقبل ميناء  ــات فيما اس حاوي
 (٧) ــي  التخصص ــر  الزبي ــور  خ
ــراء  اج ومت  ــة  نفطي ــالت  ناق
ــتيراد  الس ــا  عليه ــل  العم
ــتقات النفطية.  ــر املش وتصدي
ــام: ان ميناء  ــر الع ــع املدي وتاب
ــتقبل  ــوس التجاري اس ابو فل
ــات  حاوي ــة  بحمول ــفينة  س
وعددا من الساحبات واجلنائب 
واحلديد  الكلنكر  مبادة  محملة 

( الشيلمان )، واضاف» ان ميناء 
ــتقبل  اس ــي  اجلنوب ــر  قص ام 
ــحن  ــالث ناقالت نفط اذ مت ش ث
ــود  الوق ــت  زي ــادة  مب ــا  أحدهم
الطائرات  ــود  وق ــادة  واألخرى مب
العراقية  ــة  الناقل فيما تنتظر 
ــط العرب عملية التحميل   ش
ــحن  الش ــات  عملي ــرت  وج
ــالع  واالق ــاء  واالرس ــغ  والتفري
ــيق بني إدارات  بالتعاون والتنس

املوانئ واملالحة البحرية .
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الـبـيـنـة الـجـديـدة / كـاظـم الـعبيــدي 

ــور احمد غني  ــار الدكت ــف محافظ ذي ق كش
اخلفاجي  ، عن وضع اللمسات األخيرة النشاء 
مركز جراحة القلب لالطفال في احملافظة.وقال 
ــن منظمة  ــتقباله وفداً م ــي خالل اس اخلفاج
ــة، : ان « الوفد وضع  ــة اجلنوبي ــكا الكوري كوي
ــاء املركز االول  ــة لبدء انش ــل النهائي التفاصي
ــيكون مفتوحاً جلميع املواطنني  من نوعه، وس
ــروع  ــف احملافظات».وبني ان « املش ــي مختل ف
ــة كوريا  ــاؤه ضمن منحة حكوم ــيتم انش س
ــعب العراقي». ــت كهدية للش ــة قدم اجلنوبي

ــخير  ورحب اخلفاجي بهذه اجلهود مؤكدا تس
ــرية كافة الجناح هذا  االمكانيات املادية والبش

املشروع الطبي.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد  منهـل  ــتقبـلَ وزير الصناعة واملعادن الس أس
ــمي  ــس االثنني في مكتبه الرس ــز اخلبـاز ام عزيـ
ــيد   ــفير التركي لدى العراق الس ــر الوزارة الس مبق
ــي رضـا كونـاي لبحث أوجه التعاون في اجملال  علـ
الصناعي وبرنامج زيارة معاليه إلى تركيـا .حيـث 
ــارة إلى قوة العالقات التي  الل اللقاء اإلش جرى خِ
ــم بني الوزارة  ــراق وتركيا والتعاون القائ ــط الع تربُ
تعددة  ــة مُ ــاالت صناعي ــب التركي في مج واجلان
رص املُتاحة لزيادة هذا التعاون مبا يعود بالنفع  والفُ
ــر الى توجه  ــتَ معالي الوزي ــني ، ولف ال الطرف ــكِ ل
احلكومة العراقية نحو اإلنفتاح على جميع الدول 
ــات الدولة ومنها  ــر قطاع ــاهمة في تطوي س للمُ
القطاع الصناعي ، مؤكداً بنفس الوقت ان الوزارة 
ثمرة مع  ــة مُ ــراكات صناعي تتطلع إلى حتقيق ش
ــا لغرض نقل التكنولوجيا  ل الدول ومنها تركي كُ
ــاريع  ــيس مش وتأس ــع  املصان ــر  وتطوي ــل  وتأهي
ــتفادة من  ــادُل اخلبرات واإلس ــع جديدة وتب ومصان
ــاً الرغبة  بدي ــة ، مُ ــة الناجح ــارب الصناعي التج
ــل وبلورة  ــدة للعم ــح آفاق جدي ــتعداد لفت واإلس
صيغة مُشتركة للتعاون املُستقبلي مع تركيا مبا 
ال البلديـن .بـدوره  ــب إقتصادية لكِ يُحقق مكاس
ــرص حكومة بالده  ــفير التركي رغبة وح أكدَ الس
على تعزيز العالقات والتعاون مع العراق في شتى 
ــاهمة في تأهيل وتطوير  س اجملاالت الصناعية للمُ
ــاريع واعدة تخدم  ــة وإقامة مش ــع العراقي املصان

البلدين اجلاريـن .

بغداد / البينة الجديدة 

ــداد/  ــة بغ ــرة صح ــت دائ أعلن
ــع  جمي ــة  تهيئ ــن  ع ــرخ  الك
مؤسساتها الصحية وجتهيزها 
ــتلزمات  واملس األجهزة  بكافة 
ــتقبال زائري  الطبية وذلك الس
ــني ( ع )  ــة اإلمام احلس أربعيني
ــة اخلدمات الطبية  لتقدمي كاف
ــيق  وبالتنس لهم  ــة  والعالجي
ــاندة األخرى،  ــع اجلهات الس م
ــة دائرة  ــب خط جاء ذلك حس
ــرخ، حيث  ــداد/ الك ــة بغ صح

ــفيات  تهيئة مستش ــيتم  س
الدائرة كافة وجتهيزها باخلزين 
ــة  وكاف األرزاق  ــن  م ــب  املناس
ــة إلدامة العمل  املواد الضروري
ــوارئ  الط ــات  رده ــة  وتهيئ
ــتلزمات  باملس ــا  وجتهيزه
ــديات  الس ــر  وتوفي ــة  الطبي
ــى فضال  املرض ــل  نق ــات  وعرب
ــيارات اإلسعاف  عن تهيئة س
ــتلزماتها  ــا والعناية مبس فيه
ــاعة  الطبية وعلى مدار ٢٤ س
ــاالت الباردة  ــل إدخال احل وتقلي
ــدا  ماع ــفيات  املستش ــى  إل

مستشفى ابن البيطار جلراحة 
ــرخ  ــفى الك ــب ومستش القل
ــام مدينة اإلمامني  للوالدة، وقي
ــفى  ــني ( ع ) ومستش الكاظم
ــة  ــي بتهيئ ــوك التعليم اليرم
ــي من كافة  ــق طبي جراح فري
ــى  ــاله إل ــات الرس االختصاص
ــام  قي ــع  م ــة  املقدس ــالء  كرب
الكاظمية  أطفال  مستشفى 
ــوارئ وتهيئة  ــة ط ــح رده بفت
ــة الالزمة  ــتلزمات الطبي املس
ــح ( ٥ )  ــبة , وفت ــذه املناس له
ــن القطاعات  ــة  م مفارز طبي

ــرة  للدائ ــة  التابع ــة  الصحي
ــا : ( الكاظمية , اإلعالم  ومنه
ــدورة , احملمودية ) مع تواجد  , ال
ــرب قطاع  ــعاف ق ــيارة إس س
العدل لتقدمي اخلدمات الطبية 
ــن  وتهيئة  ــة للزائري والعالجي
ــات الطارئة في وحدات  العالج
ــفيات  ــي املستش ــوارئ ف الط
ــن  ــال ع ــى، فض ــة املرض ملعاجل
اخلدمات الرقابية حيث ستقوم 
ــة متخصصة من  ــرق صحي ف
شعب الرقابة الصحية ملتابعة 

اخلدمات املقدمة للزائرين .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــق  حتقي ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
اسطول نقل الشركة العامة لألسواق 
ــالل النصف  ــة خ ــة  (١١٧ ) نقل املركزي
ــل  ــول /٢٠٢١  لنق ــهر ايل ــن ش االول م
ــواد الغذائية  واحلنطة والرز  مفردات امل
ــة محافظات  ــكر احمللية في كاف والس
ــركة  ــالد .أكدت  ذلك مدير عام الش الب
ــم  ــي» وأضافت  ان قس ــرة الكيالن «زه
ــتمر  مبهام عمله  النقل والصيانة مس
ــبوع بضمنها العطل  طيلة  ايام االس
ــمية و استنفار اسطوله ومالكه  الرس
ــاحنات  ــه الش ــي لتوجي االداري والفن
ــود ومتابعتها بصورة  ــا بالوق وجتهيزه
ــة  منظوم ــر  عب ــة  ودقيق ــتمرة  مس
ـــ GPS  خالل  ــي  ال ــب االلكترون التعق

ــي  الت ــاور  احمل ــن  ضم ــل  النق ــة  عملي
ــم النقل  ــا من قبل قس ــم اعتماده يت
ــي دائرة  التخطيط واملتابعة  املركزي ف
ــي جميع  ــة ف ــواد الغذائي ــني امل ، لتام
ــوك   وده ــليمانية   الس  ) ــات   احملافظ

ــى  ــوز   وديال ــوك والط ــل  وكرك واملوص
ــي  والديوانية  والنجف  وتكريت وبيج
ــة والنعمانية  ــط واحلل ــالء وواس وكرب
ــان والبصرة  ــماوة وذي قار  وميس والس
ــتغالل املناقالت باخلط الراجع  )  ، واس

ــة من عمل  ــدوى االقتصادي ــرض اجل لغ
ــيرة ان املالكات الفنية  الشاحنة .مش
ــتمرة كذلك  ــل  مس ــم النق ــي قس ف
ــيارات  ــح اعطال الس ــة وتصلي بصيان
غير املشمولة بنظام العمل وجتهيزها 
ــارات والبطاريات .الفتة الى اجراء  باالط
مجموعة من اللقاءات  مع مالك قسم 
النقل والصيانة  لغرض تذليل العقبات 
التي قد تواجههم اثناء عمل االسطول  
ــبل الدعم لهم. موجهة  وتقدمي كل س
ــام املعنية على  ــي الوقت ذاته االقس ف
ــتحقات   ــر معامالت  ومس ــدم تأخي ع
ــائقني  والعمل بنظام  ٤٠٪  لدعم  الس
ــي ظل ارتفاع  ــائقني االنتاجيني ف الس
ــي زيادة  ــهم ف ــعار االمر الذي يس االس

انتاجية الشاحنات .

ميسان / ابو الحسن السعد
ــان  ــركة نفط ميس ــام ش ــد مدير ع أك
املهندس علي جاسم حمود حرص إدارة 
ــاون العلمي  ــز التع ــركة على تعزي الش
ــان وعلى   ــة ميس ــع جامع ــترك م املش
ــي طموح أبناء  ــدة كافة ، ومبا يلب األصع
ــتقباله  ــذا خالل اس ــة .جرى ه احملافظ
ــركة االحد املاضي،  في مكتبه مبقر الش
ــور عبد  ــان الدكت ــة ميس ــس جامع رئي
ــن عيال ومساعد رئيس  الباسط محس
ــات  ــؤون العلمية والدراس اجلامعة للش
ــاعد الدكتور عادل  ــتاذ املس العليا االس
ــيد مدير عام  ــب الس ــع داخل ، ورح مان
ــيد رئيس اجلامعة  ــركة بزيارة الس الش
ــد من أواصر  ــد املرافق له والتي تزي والوف
العمل املشترك والتعاون العلمي البناء 

ــة الدورات  ــب وإقام ــاالت التدري في مج
ــة  ــة خدم ــرات العلمي ــدوات واملؤمت والن
للصالح العام  ، مؤكدا بان شركة نفط 
ــات التي  ــدى املؤسس ــي اح ــان ه ميس
تعتمد املنهجية العلمية في تعامالتها 
ــتفادة  ــة واالس الدول ــر  دوائ ــة  ــع بقي م

ــان  ــرات جامعة ميس ــوى من خب القص
ــتى اجملاالت  كونها صرحا علميا  في ش
ــاء احملافظة ، معربا  يفتخر به جميع أبن
ــادل الزيارات بني  ــتمرار تب ــن أمله باس ع
ــي ثمار التعاون الفعلي  اجلانبني كي جنن
ــى مختلف  ــرة واملعرفة وعل وتبادل اخلب

ــة  جامع ــس  رئي ــيد  الس  .. ــدة   األصع
ــان الزيارة  ــاء ب ــالل اللق ــان أكد خ ميس
ــز العالقات  ــى تعزي ــاق عل ــدف لالتف ته
ــني اجلانبني  ــرات ب ــادل اخلب ــة وتب الثنائي
ــدوات ودورات تدريبية  ــة لعقد ن باإلضاف
ــة وذوي  ــات العلمي ــص طالب الكلي تخ
ــة النفط  ــص في مجال هندس التخص
ــيرا  ــة لبقية االختصاصات  ، مش إضاف
ــرعة جلميع  ــواب اجلامعة مش ــى ان اب ال
ــات الدولة لتقدمي االستشارات  مؤسس
ــات تطوير  ــي متطلب ــا يلب ــة مب االكادميي
عملها وزيادة مستويات الكفاءة فيها ، 
ــيما وان اجلامعة متتلك قدرات كبيرة  س
سواء على مستوى اخلبراء من األساتذة 
ــة  ــات العلمي ــتوى الطاق ــى مس أو عل

ومبختلف التخصصات .

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
 ( ــةً (وكال ــاء  الكهرب ــر  وزي ــيد  الس ــرى  أج
ــدس عادل كرمي امس االول  االحد  زيارةً  املهن
ــائيةً حملافظة كربالء املقدسة ومديرية  مس
توزيع كهرباء النجف في محافظة النجف 
ــرف للوقوف ميدانياً على استعدادات  االش
ــبة استشهاد االمام  زيارة االربعينية مبناس
ــني عليه السالم ،رافقه فيها السادة  احلس
ــة لتوزيع كهرباء  ــركة العام مدير عام الش
الفرات االوسط ومدير عام الشركة العامة 
ــركة  ــع كهرباء بغداد ومدير عام الش لتوزي
ــط.أثناء  العامة لنقل كهرباء الفرات األوس
ــيادته  ــن القطاعات ، إطلع س ــه ضم جولت
ــة  املقدم ــة  اخلدم ــة  نوعي ــى  عل ــاً  ميداني
ــني طرق  ــدى تأم ــينية ، م ــب احلس للمواك
ــني مصادر  ــرف األحمال ،وتأم ــن ،وح الزائري
تغذيةٍ بديلةٍ ، والتأكيد على جهوزية اخملازن 
ــواد احلاكمة  ــة لتوفير امل ــام فرق الصيان ام
لتأهيل الشبكة وصيانتها ،وكذلك تأهيل 
الديزالت وتوفير الگاز أويل حتسباً ألي طاريء 
ــاركة  ــيادته على املش ــي ، كما وأكد س فن

ــن من وإلى  ــد اآللي لنقل الزائري ضمن اجله
ــود املبذولة  ــيادته باجله ــاد س مدنهم .وأش
ــي القطاعات  ــالكات العاملة ف من قبل امل
ــة  ــرورة متابع ــى ض ــث عل ــات ،وح والصيان
ــتنفار على  ــكل دوري واالس ــبكة بش الش
ــام باالنارة  ــاعة يومياً ، واالهتم ــدى ٢٤ س م
ــية  ــارات الرئيس ــدة على طول املس واالعم
ــة ، إرتقاءً  والفرعية املؤدية للمراقد املقدس

ــس تفاني  ــم والذي يعك ــدث امله ــذا احل به
ــؤولياتها  الدولة والوزارة في اإلضطالع مبس
ــالء  ــظ كرب ــيد محاف ــى بالس ــا والتق .كم
ــيد  ــي واعرب الس ــف اخلطاب ــيد نصي الس
ــوزارة الكامل خلدمة  ــتعداد ال الوزير عن اس
ــي االهتمام  ــكر اخلطاب املدينة والزائرين،ش
الكبير للسيد الوزير ومالكاته بإجناح الزيارة 

وخدمة املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة 
ــتقبال  ــرف حكومي) باس ــالمي ( مص ــرف النهرين االس ــادر مص ب
ــات العليا والدراسات االولية لتدريبهم  مجموعة من طلبة الدراس
ــالمية».وقالت مديرة قسم الدراسات  على االعمال املصرفية االس
الست (ملى عبدالعزيز) في تصريح خصت به وحدة االعالم واالتصال 
ــات  ــتقبل (١٣٠) متدربا من طالب الدراس احلكومي ،ان» املصرف اس
ــاطات  ــى النش ــم عل ــرض تدريبه ــة لغ ــات االولي ــا والدراس العلي
والتمويالت املصرفية التي يقوم بها املصرف وفق الصيغ التمويالت 
ــن انواع التمويالت  ــل على ايصال فكرة لهم ع ــالمية ، والعم االس
التي مينحها املصرف واالليات التي يتم وفقها املنح «.واضافت ،ان» 
ــالمي اثبت حضوره في مجال تدريب الطلبة  مصرف النهرين االس
على اخلدمات املصرفية وايصال فكرة الصيرفة االسالمية احلديثة 
الواقع على اجملتمع العراقي بعد سيطرة املصارف التجارية لفترات 
ــويق  طويلة على االقتصاد العراقي».ومن جهة اخرى زار فريق التس
ــة اجلامعة العراقية لتقدمي عرض  ــالمي رئاس ملصرف النهرين االس
ــان لوحدة االعالم واالتصال  توطني رواتب موظفيهم لديه».وقال بي
ــة اجلامعة  ــي رئاس ــيتيح ملوظف ــرض س ــذا الع ــي ،ان» ه احلكوم
العراقية االستفادة من جميع اخلدمات التي يقدمها مصرفنا وفق 
ــالمية ومبقدار ربحي مناسب».فيما زار فريق التسويق  الصيغ االس
ــة لتقدمي عرض  ــة التقاعد الوطني ــالمي هيئ ملصرف النهرين االس
ــان لوحدة االعالم واالتصال  توطني رواتب موظفيهم لديه».وقال بي
احلكومي ،ان» هذا العرض سيتيح ملوظفي هيئة التقاعد الوطنية 
ــا مصرفنا وفق الصيغ  ــتفادة من جميع اخلدمات التي يقدمه االس
ــتقبل مدير عام  ــالمية ومبقدار ربحي مناسب».من جانبه اس االس
ــمير عباس) مؤخرا  ــالمي االستاذ (محمد س مصرف النهرين االس
مجموعة من املواطنني لغرض سماع طلباتهم   «.وقال بيان لوحدة 
ــل بروح الفريق  ــي ،ان» كادر املصرف يعم ــالم واالتصال احلكوم االع
ــي تعترض معامالت  ــل العقبات والصعاب الت ــد لغرض تذلي الواح

املواطنني وفق السبل القانونية».

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل البري رئيس مجلس االدارة  التقى مدير عام الش
ــحماني بحضور معاونه املهندس ستار  ــيد مرتضى كرمي الش الس
ــا .واكد مدير  ــركة وفروعه ــام الش ــوده عبد عددا من مدراء اقس ع
ــل ومتابعته  ــى توجيهات وزير النق ــركة خالل حديثه عل عام الش
ــوزارة في زيارة  ــكيالت ال ــد املقدم من قبل تش ــخصية للجه الش
ــت النبوة  ــوس أتباع آل بي ــية في نف ــا متثله من قدس ــني وم االربع
ــالم).وبني:إن الشركة قد جهزت (١٧٥) شاحنة بكامل  (عليهم الس
عدتها   ومت تزويدها مبادة الكاز لتكون على استعداد لالنطالق صوب 
ــركة جهزت  ــاء .واضاف: إن الش ــاح اليوم الثالث ــة االحرار صب كعب
ــطول ضمن احملور املكلف به  مفارز صيانة ثابتة وجواله ترافق االس
ــي العطالت االنية .ومفارز ادارية تتولى اركاب وتفويج الزائرين  لتالف
ــير  .منوها الى إن الشركة قد أمنت  ــيابية الس واحملافظة على انس
ــتلزمات سردق النقل البري وزود بكميات كافية من املواد  كافة مس
ــاركني والزائرين على  ــرب ليكون في خدمة املش الغذائية وماء الش
ــار الى إن الشركة العامة للنقل البري مستمرة في  حدً سواء. يش
ــتي مع مختلف وزارات الدولة (الكهرباء/التجارة/ جهدها اللوجس
ــطولها  ــخير جزء من اس ــة ومفوضية االنتخابات ..رغم تس الزراع

للمشاركة في زيارة اربعينية االمام احلسني (ع).

بغداد / البينة الجديدة 
ــب املهني في وزارة  ــر العام لدائرة العمل والتدري عقـد املدي
ــؤون االجتماعية رائد جبار باهض اجتماعاً في  العمل والش
ــة (ILO).وجرت خالل  ــع وفد منظمة العمل الدولي مكتبه م
ــن املؤمل ان ينفذ  ــج آفاق الذي م ــة برنام االجتماع مناقش
ــيف ومؤسسة  ــراكة منظمات البنك الدولي واليونيس بش
ــؤون الالجئني بتمويل  ــل ومفوضية األمم املتحدة لش التموي
ــدف البرنامج الى ايجاد حلول  من احلكومة الهولندية.ويه
ــراً وسيتم التركيز  ــتدامة لتحسني آفاق النازحني قس مس
ــي محافظتي دهوك ونينوى ويدعم برنامج  على النازحني ف

التدريب املهارات التي تفرضها متغيرات سوق العمل.
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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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ــعالن،  ــح عدي ش ــف الفت ــن حتال ــب ع ــد النائ ع
ــر تهديد  ــكل أكب ــنطن تش امس االثنني، أن واش
ــود األمريكي في  ــيرا إلى أن الوج ــني، مش للعراقي
ــعالن ، إن الوجود  ــلبي.  وقال الش العراق عامل س
ــكل أكبر تهديد للسلم  األمريكي في العراق يش
ــكري  ــود العس ــاء الوج ــا أن بق ــي، مبين اجملتمع
ــلبيا  ــراق فترة أطول يعد عامال س األمريكي بالع
ــار إلى أن العراق قادر  ــيادة الوطنية. واش ضد الس
ــذه القوات،  ــه دون احلاجة له ــن نفس ــاع ع للدف
موضحا أن األمن لن يتحقق في البالد، بظل وجود 

القوات األمريكية على األراضي العراقية. 

أعلن محافظ بابل، حسن منديل، امس االثنني، 
ــاعات العمل في الدوائر احلكومية  تقليص س
ــبب الزخم  ــه بس ــل ، إن ــال مندي باحملافظة.وق
احلاصل في شوارع احملافظة نتيجة توافد زوار 
االمام احلسني (عليه السالم)، ولغرض احلفاظ 
ــي الدوائر احلكومية  ــيابية العمل ف على انس
ــة بأن تكون  ــق الصالحيات املمنوح قررنا ووف
ــاعات العمل في الدوائر ابتداء من الساعة  س

التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا. 

ــوري  الث ــرس  احل ــوات  ق ــت  اعلن
ــني، عن قصف  اإليراني، امس اإلثن
ــة  كردي ــزاب  ألح ــة  تابع ــع  مواق
ــي  ــي، ف ــام اإليران ــة للنظ معارض
ــمال العراق.  ــتان ش ــم كردس إقلي
وقالت قوات حمزة سيد الشهداء 
ــوري في بيان  ــة للحرس الث التابع
لها، إنها قامت بقصف أربعة مقار 
تابعة للجماعات املعادية للنظام 
ــتان  كردس ــم  إقلي ــي  ف ــي  اإليران
ــف ذكية؛ رداً  ــمال العراق بقذائ ش
ــة مع إيران.  على حتركاتها احلدودي
وأضاف البيان أن عمليات القصف 
أدت إلى تدمير املقار األربعة، مبيناً 
ــت  كان ــة  اإلرهابي ــات  اجلماع أن 
ــة  ــدود اإليراني ــى احل ــتقرة عل مس
ــلحة اإليرانية كانت  والقوات املس
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــذرت  ــد ح ق
ــتان باستهداف  ــلطات كردس وس
ــات اإلرهابية في حال  هذه اجلماع
ــى احلدود. ــا عل ــتمرت حتركاته اس
ــف تطال  ــي عملية قص ــذه ثان وه
ــة لألحزاب  ــكرية تابع مواقع عس
الكردية اإليرانية املعارضة في أقل 

من أسبوع.

بغداد /

أصدرت محكمة جنايات ميسان، امس االثنني، حكما بالسجن ملدة ١٥ 
ــائرية على احد املنازل  عاما بحق مدان عن جرمية ارتكابه الدكة العش
ــان جمللس القضاء  ــع للمحافظة.وذكر بي ــي الغربي التاب ــي قضاء عل ف
ــتراك مع آخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم  االعلى ، أن اجملرم باالش
ــة التابعة لقضاء علي  ــي منطقة الفخري ــى منزل احد املواطنني ف عل
ــا أدى إلى بث الفزع  ــق العيارات النارية على الدار مم ــي بعدما اطل الغرب
ــب لدى عائلته وأهالي املنطقة .وأضاف أن احلكم بحق اجملرم يأتي  والرع
ــة  ١ من قانون  ــة املادة الرابع ــادة الثانية  ١ وبدالل ــكام امل ــتنادا الح اس

مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.

بغداد /

ــى الكاظمي،  ــوزراء، مصطف ــس مجلس ال ترأس رئي
امس اإلثنني، اجللسة الثانية الجتماع اللجنة العليا 
ــدار توجيهات وقرارات بهذا  لبناء املدارس، فيما مت إص
ــاع، وفق  ــالل االجتم ــي خ ــال الكاظم ــوص. وق اخلص
ــبة  ــان نقله مكتبه اإلعالمي ، إن توفير بيئة مناس بي

ــة، يبدأ أوالً من توفير  ــير العملية التربوي للتعليم وس
األبنية املدرسية الالئقة بأعداد تراعي معيار الكثافة 
السكانية، وأولوية املناطق احملرومة. وبحث االجتماع، 
ــب  ــرار التصاميم األمثل واألنس ــان، إق ــب البي بحس
ــة توفير  ــة من جه ــل اللجن ــهيل عم ــة، وتس لألبني
ــة والروتينية التي  ــات اإلداري ق ــاوز املعوّ ــي، وجت األراض
ــروع. كما تقرر مبدئياً سحب املدارس  تقف أمام املش

ــي الالزمة لبناء  ــم تهيّئ األراض ــن احملافظات التي ل م
املدارس اخلاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات 
ــع األراضي وانتهت من تهيئتها. التي أكملت فرز قط

ــوزراء، الوزارات والدوائر املعنية  ه رئيس مجلس ال ووجّ
ــأنها أن  باتخاذ اإلجراءات الضرورية كافة، التي من ش
ــروع ومتابعته، واإلشراف  ل عملية تنفيذ املش ــهّ تس

على سير اإلجناز في مختلف احملافظات.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــراق بحاجة  ــر ، إن الع ــت القيص وقال
ــار ممثلني في مجلس النواب  إلى اختي
ــام القوانني  ــى إمت ــم القدرة عل لديه
ــاد  الفس ــة  ومحارب ــريعات،  والتش
أن  ــة  مبين ــدين،  الفاس ــاءلة  ومس
ــول أداء  ــرة ح ــات كبي ــاك مالحظ هن
ــارت  احلالية.واش ــة  البرملاني ــدورة  ال
القيصر إلى أن البرملان املقبل يحتاج 
ــعب،  ــة من الش ــل املصداقي ــى ني إل
ــتجوابات  االس ــب  اغل أن  ــة  موضح
ــات  التوافق ــببها  س ــرت  تأخ ــي  الت
ــية. من جانبه  ــاومات السياس واملس
ــة والتنفيذ  ــة املراقب ــو جلن ــد عض أك
ــان احلمامي، ان  ــة كاظم فنج النيابي
ــة  للحكوم ــارعة  املتس ــدات  التعاق

ــكوك.وقال احلمامي ،  ــت تثير الش بات
ــرة حتوم حول  ــاؤالت كثي ان هناك تس
ــي  ــة الت ــدات احملموم ــة التعاق حمل
ــركات العامة هذه األيام  تبرمها الش
ــة  ومتالحق ــارعة  متس ــوات  بخط
ــكوك،  ومربكة، والتي باتت تثير الش
ــم أكثر من  وتبعث على الريبة، وترس
ــول مدى  ــتفهام حائرة ح ــة اس عالم
ــط. والضواب ــروط  الش ــتيفائها  اس
واضاف، ان السؤال الذي يطرح نفسه 
هو ملاذا تفجرت ماراثونات التعاقدات 
بهذه الكثافة وبهذا االندفاع ؟، وملاذا 
ــذه األيام  ــا في ه ــت توقيتاته حكم
ــر احلكومة  ــة املتبقية من عم القليل
ــو اللجنة  ــة ؟. كما انتقد عض احلالي
ــيد،  ــة النيابية احمد حمة رش املالي
ــرار احلكومة على  ــني، اص ــس االثن ام

ــي موازنة  ــراض ف ــة االقت ادراج قضي
ــعار  ــم ارتفاع أس ــل رغ ــام املقب الع
النفط عامليا.وقال رشيد ، إن االرتفاع 
ــعار النفط عامليا يؤدي  احلالي في اس
ــز  ــة كل العج ــى تغطي ــرورة ال بالض
ــي املوازنة االحتادية، بالتالي  املوجود ف
ــة احلكومة إدراج  ــث عن ني فأن احلدي
ــام املقبل،  ــي موازنة الع ــراض ف االقت
ــدم جديتها في  ــا انطباع بع يعطين
العديد من امللفات ومن بينها قضية 
القروض.واضاف رشيد انه وكما يبدو 
فإن احلكومة تريد الذهاب الى القروض 
ــعار النفط  ــذب اس ــية من تذب خش
ــى، ان احلكومة وحتى  عامليا.ولفت ال
ــة واضحة  ــس لديها رؤي ــة لي اللحظ
ــي  العراق ــاد  باالقتص ــق  يتعل ــا  فيم

واسعار النفط لألشهر املقبلة.

ــد الشعبي، امس االثنني،  أعلنت هيئة احلش
ــالح الدين.  ــة امنية جنوب ص ــالق عملي انط
وذكرت الهيئة في بيان، ان قوة من لواء مغاوير 
عمليات سامراء وفوج الطوارئ ١٤ ومبشاركة 

ــة تفتيش  ــد، نفذت عملي ــواء ٤٣ باحلش الل
ــن. واضافت ان  ــة صالح الدي جنوب محافظ
ــول داعش،  ــدف الى مالحقة فل ــة ته العملي
ــدف تأمني األهداف  ــة الى انها جاءت به الفت
ــا مع قرب  ــوب احملافظة تزامن ــومة جن املرس

زيارة األربعني.

ــس االثنني، بياناً حول  أصدرت وزارة اخلارجية، ام
ــرض إلصابة بهجوم  ــي الذي تع ــب العراق الطال
مسلح استهدف جامعة روسية. وقال املتحدث 
ــم الوزارة أحمد الصحاف،  «نتابع باهتمام  باس
ــفارة جمهورية العراق في موسكو حالة  عبر س
ــي جامعة  ــالق نار ف ــرّض إلط ــي تع ــب عراق طال
ــق مع  ــرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننس بي
ــن تطورات وضعه  ــلطات املعنية للتأكد م الس
ــأن  الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بش
ــائل إعالم روسية، قد أكدت  احلادث».وكانت وس
ــني، أن من بني  ــس االثن ــن ام ــابق م ــي وقت س ف

ــلح، في  ــوم الذي نفذه مس ــني في الهج املصاب
ــة األورال، طالب  ــية مبنطق ــة بيرم الروس جامع
ــة فتاة من  ــب أثناء محاولته حماي ــي، أُصي عراق
ــي إنه «وقف أثناء  الرصاص.وقال الطالب العراق
االستراحة، عند النافورة، في حرم اجلامعة، ورأى 
ــوداء يحمل سالحا، وبدأ  ــابا يرتدي مالبس س ش
يطلق النار». وأضاف أن «فتاة كانت تقف بجواره 
واستلقت على األرض عندما سمعت الطلقات، 
فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته 

بطلق ناري».
ــفر الهجوم الذي نفذه شاب مسلح صباح  وأس
امس، في جامعة بيرم مبنطقة األورال عن مقتل 

٦ اشخاص وإصابة ٢٤ آخرين.

 

ــارض  ــة للمع ــركة العام ــن الش اعل
العراقية، امس  ــة  التجاري ــات  واخلدم
ــرض بغداد  ــن احتضان مع ــني، ع االثن
ــا  ــة العلي ــرا للمفوضي ــي، مؤمت الدول
ــتقلة لالنتخابات حول السلوك  املس
ــية  السياس ــزاب  لالح ــي  االنتخاب
ــني  ــتقلني املتنافس ــحني املس واملرش
ــل  ــرين االول املقب ــات تش ــي انتخاب ف
ــات  ــب انتخاب ــع مكت ــيق م وبالتنس
ــركة  بغداد/الكرخ.واكد مدير عام الش
ــر  املؤمت ان  ف،  ــعيد،  س ــه  ط ــرمد  س
ــلوك  الس ــة   مدون ــوع  موض ــش  ناق
ــتور  الدس ــرام  واحت ــة  االنتخابي
ــة وإيجاد بيئة آمنة  واللوائح القانوني
ــات وخلق تكافؤ  ــتقرة لالنتخاب ومس
بتعليمات  وااللتزام  للمرشحني  فرصٍ 
ــع الظواهر  ــة االنتخابات ومن مفوضي
السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، 

ــي،  السياس ــال  امل ــتخدام  اس ــن  م
وغيرها.   والتالعب  ــني  املواطن وترهيب 
واضاف، ان املؤمتر اكدعلى ضرورة التزام 
ــية باملدوّنة مبا يضمن   القوى السياس
ضبط إيقاع العملية االنتخابيةالتي 
ــات مفصليّة والتي  ــتكون لها تبع س
ــي واجملتمع  ــعب العراق يرتقبها  الش
ــات أمنوذجاً  ــون االنتخاب ــي لتك الدول

ــداول  للت ــا  به ــم  نحتك ــا  دميوقراطي
ــار الى ان  ــلطة.   واش ــلمي للس الس
االنتخابات هي فرصة تاريخية وثمينة 
ــةً لتقومي  ــا أن تكون بداي ــى منه نتمن
ــيرة واالنطالق  ــار وتصحيح املس املس
ــي  احلقيق ــالح  اإلص ــروع  مش ــو  نح
ــني طموحاتهم  ــي للعراقي ــذي يلب ال

وتطلعهم للحياة احلرّة الكرمية. 

 

ــي وزارة  ــات واالعالم ف ــرة العالق ــر دائ ــد مدي أك
الداخلية رئيس خلية اإلعالم اللواء سعد معن، 

ــتلزمات  ــة وفرت املس ــني، أن احلكوم ــس االثن ام
ــات البرملانية.وذكر بيان  ــة إلجناح االنتخاب املالئم
ــارك في منتدى احلوار  ملكتب معن، ان»االخير ش
ــة ( بعثة  ــور اجلامع ــة الن ــذي إقامته مؤسس ال
ــة التقرير الشهري للبعثة الذي  نراقب) ملناقش
ــهر  ــة االنتخابية خالل ش ــوان ( البيئ ــل عن حم
ــدى طرح العديد من  ــن هذا املنت اب ٢٠٢١ وتضم
ــات البرملانية  ــص االنتخاب ــي تخ ــع الت املواضي
ــة في العراق».وأكد معن خالل املداخالت،  املرتقب
ــتلزمات  ان احلكومة العراقية وفرت جميع املس
ــة،  ــة الدميقراطي ــذه العملي ــاح ه ــة إلجن املالئم
ــتقرة ومهيئة إلجراء  ــة مس ــاع األمني وان األوض
ــتعدادات  ــيراً الى ان هناك اس ــات، مش االنتخاب
ــيق مع  ــبة بالتنس ــذه املناس ــني ه ــرة لتأم كبي

اجلهات ذات العالقة. 

ــس االثنني،  ــادة عمليات بغداد، ام ــت قي اعلن
ــائري ومصادرة  اعتقال (١١) متهماً بنزاع عش
ــرقي  ــة الكمالية ش ــلحتهم في منطق اس
بغداد. وذكر اعالم عمليات بغداد ، انه وبهدف 
ــع مناطق  ــتقرار في جمي ــط األمن واالس بس
ــن النزاعات  ــل على احلد م ــة، والعم العاصم
ــذا  وتنفي ــائرية)  العش ــة  (الدك ــائرية  العش
لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد 
ــر املتقدم الرصافة،  ــراف اللواء قائد املق وبإش
ــد الفرقة  ــواء قائ ــة من الل ــة ميداني ومتابع
ــت قوة من اللواء  ــرطة احتادية، متكن األولى ش
ــتخبارات  ــع وكالة االس ــيق م ــي وبتنس الثان
ــتخبارات وأمن  ــة واس ــات االحتادي والتحقيق
ــاً  ــال (١١) متهم ــن اعتق ــداد، م ــات بغ عملي
(بالدكة العشائرية) ومصادرة األسلحة التي 
ــي منطقة الكمالية على  كانت بحوزتهم، ف
اثر حصول نزاع عشائري بني عشيرتي (شمر 
وعكيل). واضاف مت إحالة املتهمني إلى اجلهات 

اخملتصة لينالوا جزاءهم العادل.
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ــمي  ــكل رس تعاقد نادي أربيل بش
مع املدافع رعد فنر، قادما من نادي 
ــد حصوله على بطاقة  النفط، بع
ــي  ف ــق  الفري ــل  ليمث ــتغناء  االس

املوسم املقبل.
 وقال املنسق اإلعالمي لنادي أربيل 
ــي تصريحات خاصة  ريبني رمزي ف
ــي التعاقد  ــت إدارة النادي ف «جنح
ــابق رعد فنر،  مع العب النفط الس
ــوق االنتقاالت ليكون  قبل غلق س

إضافة مهمة للفريق».
 وأضاف أن الالعب رعد فنر سيعزز 
ــا ميتلك  ــي للفريق، مل ــط اخللف اخل
ــدة، الفتا إلى أن أربيل  من خبرة جي
ــم  أكمل حتضيراته النطالق املوس
ــل  ــات أربي ــر صفق ــر آخ ــد فن ويع

النطالق الدوري.
ــيفتتح  ــل س ــى أن أربي ــار إل  يش
ــاز بلقاء  ــواره في الدوري املمت مش
ــب الفيحاء في  ــاء مبلع فريق املين

البصرة. 

ــار له في  ــد، أقوى اختب ــوض ريال مدري يخ
الدوري اإلسباني لكرة القدم، هذا املوسم، 
ــبت  ــتضيف فياريال، يوم الس ــا يس عندم
ــانتياجو برنابيو،  ــب س ــل، على ملع املقب

ضمن املرحلة السابعة من البطولة.
ــتثناء التعادل مع ليفانتي (٣-٣)، فاز  وباس
ــال بيتيس  ــس (٤-١)، وري ــال على أالفي الري
ــى  ــو، وعل ــيلتا فيج ــى س (١-٠)، و(٥-٢) عل
ــه على قمة  ــيا (٢-١)، وهو ما وضع فالنس

الترتيب.
ــتكون مواجهة فياريال صعبة، خاصة  وس
وأنَّ املنافس، بطل الدوري األوروبي، سيكون 
ــة إيجابية،  ــط لتحقيق نتيج ــت الضغ حت
بعدما لم يستطع حتقيق أي فوز خالل هذا 

املوسم.
ــاي إميري في  ــدرب أون ــادل العبو امل فقد تع
ــبانيول، وريال  ــة، وإس ــع غرناط ــا م الليج
مايوركا بنتيجة واحدة (٠-٠)، ومع أتلتيكو 
ــد (٢-٢)، وهي النتيجة التي آلت إليها  مدري
مواجهته مع أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا.

ونظرًا لكل هذه املعطيات فإنَّه من املتوقع 
ــر،  للجماهي ــة  ــة جاذب املواجه ــون  تك أن 
ــذه املباراة  ــة، ملتابعة ه ــد العربي وبالتحدي
ــانتياجو  ــرب في ملعب س ــة عن ق املرتقب
ــروح مجددًا بعد  ــذي عادت له ال برنابيو، ال

جتديده.
ــركة ٧TICKETS، املتخصصة  ــدت ش ورص
ــات األوروبية الكبرى،  ــع تذاكر املباري في بي
والسياحة الرياضية، إقباال كبيرا من جانب 
ــر املواجهة  ــة حلجز تذاك ــر العربي اجلماهي

املرتقبة.
ــة نوعية كبيرة في  ــل ٧TICKETS، نقل ومتث
ــا تقدمه من  ــياحة الرياضية، مل عالم الس
خدمات حلجز تذاكر املباريات حول العالم، 
حلضور مثل هذه األحداث واالستمتاع بها.

 
ــات  ــر والباق ــراء التذاك ــة ش ــري عملي وجت
بخطوات سهلة وبسيطة للغاية من خالل 
ــالها مباشرة إلى  ذلك املوقع، وسيتم إرس
ــب  البريد االلكتروني أو محال اإلقامة حس
رغبة العميل، في عملية حتظى بكم كبير 

من املصداقية والثقة.
ــركات  ــتنافس ٧TICKETS كبرى الش  وس
ــعار  ــال لتقدمي أس ــذا اجمل ــي ه ــة ف العاملي

تنافسية بجودة خدمة استثنائية. 
ــن  م ــد  العدي ــع  بتوقي  ٧TICKETS ــام  وق
ــع عدد من األندية الكبرى في  التعاقدات م
ــول على تذاكر  ــا، وذلك من أجل احلص أوروب
ــذه األندية  ــرة من ه مميزة ومضمونة مباش
ــوداء أو املواقع التي  ــوق الس بعيدا عن الس

تعيد بيع التذاكر.

حتدث البرازيلي دانيلو، ظهير يوفنتوس، 
ــيدة العجوز في  ــر معاناة الس عن س

النتائج خالل املوسم احلالي.
ــبكة  ــال دانيلو، في تصريحات لش وق
ــع ميالن  ــادل م ــب التع «DAZN»، عق
ــري)  ــدرب (أليج ــع امل ــق م (١-١): «أتف
ــى أن نكون أفضل  ــا بحاجة إل في أنن
ــا ال نكافح من أجل األداء  كفريق، ألنن
ــي لتحقيق  ــد، لكن نعان ــكل جي بش
النتائج.. يجب أن نكون أذكياء، وندرك 

سبب هذا األمر».
ــد في  ــكل جي ــا بش ــاف: «لعبن وأض
ــالن، وحافظنا  ــد مي ــوط األول ض الش
ــوة،  ــا بق ــتحواذ وضغطن ــى االس عل
ــبوع  وفعلنا ما خططنا له خالل األس
ــي كان  ــوط الثان ــي الش ــي.. وف املاض
ــاظ على هذه القوة، لكننا  علينا احلف

ا كان ميكن جتنبه». تلقينا هدفً
ــى  عل ــري  البيانكوني ــول  حص ــن  وع
ــي  ــات ف ــن ٤ مباري ــط م ــني فق نقطت
ــيو، قال: «من وجهة نظري،  الكالتش
ــر من كونها  ــألة عقلية أكث إنها مس

ــة البدنية..  ــق باللياق ــكلة تتعل مش
ــات ال ميكننا الضغط  في هذه اللحظ
ــدة واحدة، وال  أو التحرك دفاعيًا كوح
ــة، وهذا  ــرعة كافي ــرك الكرة بس نح

بالتأكيد شيء نحتاج إلى حتسينه».
ــوس املركز  ــوص احتالل يوفنت  وبخص
ــي، أجاب  ــدوري اإليطال ــي ال ـــ١٨ ف ال
ــط على  ــز فق ــا أن نرك ــو: «علين دانيل
عملنا وتقدمنا، وليس على ما تفعله 
ــن اللعب  ــرى.. إذا متكنا م ــرق األخ الف
ــلق  ــد تس ــا بالتأكي ــتوانا، ميكنن مبس

جدول الترتيب».

ــدرب  م ــوال  جواردي ــب  بي ــال  ق
مانشستر سيتي، إنه سيضطر 
إلى إشراك العديد من الالعبني 
الشباب في مباراة اليوم الثالثاء 
بكأس رابطة األندية اإلجنليزية، 
ــبب  واندرارز، بس ويكومب  أمام 
ــي الفريق  ــاة عدد من العب معان

األول من اإلصابة.
ونقل موقع سيتي على اإلنترنت 
ــن جوارديوال قوله «ال أملك أي  ع
ــرك  أمام ويكومب، سنش خيار 

عددا من الالعبني الشباب».
ــتونز  س ــون  ج ــي  «يعان ــع  وتاب
ــندر  وألكس ــورت  الب ــك  واميري
ــنكو ورودري من اإلصابة،  زينتش

ونفس األمر مع جوندوجان».
ــدة  ــة جي ــا فرص ــاف «إنه وأض

لالعبي األكادميية، لهذا السبب 
هم هنا». وبعد مباراة ويكومب، 
ــة  ــيتي، معرك ــان س ــه امل يواج
ــة  ــي مواجه ــل ف ــة تتمث صعب
ــدوري  ال ــدر  متص ــي  تشيلس
ــان  اإلجنليزي املمتاز، وباريس س
ــال أوروبا،  ــان في دوري أبط جيرم
ــون ٩ أيام،  ــم ليفربول في غض ث
ــتكون  مما يعني أن اإلصابات س
ــدرب  للم ــر  كبي ــق  قل ــدر  مص

اإلسباني.
ــح بعض الالعبني  ونوه «رمبا نري

من أجل املباريات القادمة».
وأمت «روبن دياز لعب كل الدقائق 
ــيلو  ــواو (كانس ــى اآلن، وج حت
ــارك كذلك في كل الدقائق،  ش
ــا  أنهم ــد  أعتق ال  ــك  ولذل

سيشاركان في هذه املباراة».

اإلصابات تؤرق جوارديوال قبل 
اِّـعركة الصعبة

ــرة الصاالت في  ــددت جلنة ك ح
القدم  ــرة  ــي لك العراق ــاد  االحت
ــهر أكتوبر/ تشرين  منتصف ش
ــالق  ــداً النط ــل موع األول املقب
ــم ٢٠٢١-٢٠٢٢. جاءَ  دوري املوس
ــي الذي  ــالل املؤمتر الفن ذلك خ
ــس االول األحد في مقر  عقد ام
ــاد  ــو احت ــره عض ــاد، وحض االحت
ــي، وأعضاء  ــرة غالب الزامل الك

جلنة كرة الصاالت.
ــب  ــاد، غال ــو االحت ــال عض   وق
ــة  مواصل ــا  علين ــي:  الزامل
النجاحات التي حتققت في دوري 
ــتفادة  ــي، واالس ــم املاض املوس
ــا  وتعضيده ــات  اإليجابي ــن  م
ــلبيات  الس تصحيح  ومحاولة 
دقيقٍ  بعد تشخيصها بشكلٍ 

ــعى  ــا.  وأضاف: «نس ومعاجلته
إلى وضع خطط وإستراتيجيات 
ــرض  لغ ــتقبلية،  ومس ــة  آني
النهوض بواقع اللعبة، من خالل 
ــي للدوري  ــتوى الفن ــع املس رف
ــس باإليجاب على  والذي ينعك
الوطنية  ــات  املنتخب ــتوى  مس
ــعى جاهدين لعودتها  التي نس

إلى وضعها السابق».
ــبَ رئيس جلنة  ، رح ــن جانبهِ  م
ــي رحيم،  ــرة الصاالت، صبح ك
بتواجد عضو احتاد الكرة غالب 
ــغلَ منصب  ــذي ش ــي ال الزامل
ــابق  ــس اللجنة في وقت س رئي
الفتاً إلى أن هذا املوسم سيكون 
السابقة  املواسم  مختلفاً عن 
من ناحية التنظيم وعدد الفرق 
ــم  املوس ودوري هذا  ــاركة  املش

سيتكون من ١٦ فريقاً.

أشاد جيمس ميلنر، جنم ليفربول، 
ــان  ف ــل  فيرجي ــه  زميل ــتوى  مبس
ــه طالب  ــم، لكن ــك هذا املوس داي
ــات  التوقع ــقف  س ــض  بتخفي

بشأنه. وقال ميلنر، في تصريحات 
أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس»: 
ــك  داي ــان  ف أن  ــا  جميعً ــد  «نعتق
ــد من إصابة،  ــوبرمان، لكنه عائ س
ا.. إال أنه  كما أن عمره ليس ٢١ عامً
ــه». وأضاف:  ا منذ عودت ــدً يبدو جي

ــدق، إنه  ــك أمر ال يُص ــام بذل «القي
ــد، يا لها  ــم هو العب جي يظهر ك
من عقلية.. عند مشاهدة مدافعي 
ــا  جميع ــم  أنه ــدرك  ت ــول  ليفرب

مذهلون».
ــد أن املداورة مهمة  وواصل: «أعتق

ــبب املواقف  ــح، بس ــكل واض بش
ــم  ــا في املوس ــا له ــي تعرضن الت
ــني  ــن محظوظ ــم نك ل ــي..  املاض
بسبب اإلصابات، واضطر الالعبون 

إلى اللعب خارج مراكزهم».
ــهب في  ــك أن تس وأردف: «ال ميكن

التفكير، سواء اكان أداؤك جيدا أم 
سيئا.. عليك أن تنتقل إلى املرحلة 
ا  التالية، ال ميكنك أن تكون سعيدً
ا بعد الظهور مرة واحدة بشكل  جدً
جيد، وال ميكنك أن تشعر باإلحباط 

بعد مواجهة واحدة سيئة».

وجه روي كني، أسطورة مانشستر 
لهاري  ــة  ــادات الذع انتق ــد،  يونايت
ــارة  كني، قائد توتنهام، عقب اخلس
ــي،   أمام تشيلس ــة نظيفة  بثالثي
ــن الدوري  ــة م ــي اجلولة اخلامس ف

اإلجنليزي املمتاز.

ــات  ــي تصريح ــني، ف ــال روي ك وق
ــبورتس»:  س ــكاي  «س ــبكة  لش
ــا في مرمى  ــجل كني هدفً «لقد س
ــكل  ــه لم يظهر بش ــدا، لكن بولن
ــي.. إنه األفضل  جيد ضد تشيلس
ــذا يحتاجه الفريق  ــي توتنهام، ل ف

حلسم املباريات».

ــني أن يوقظ  ــاف: «كان على ك وأض
ــم، أنا لم أره  الالعبني ويصرخ فيه
يلعب بعداونية.. هناك القليل من 
مخلفات الصيف، التي من شأنها 

أن تثير قلقي بشأن كني».
ــى توتنهام  ــني يضغط عل وكان ك
ــى  إل ــه  انتقال ــى  عل ــة  للموافق

ــيتي، خالل امليركاتو  مانشستر س
ــبيرز  ــي املنصرم، لكن الس الصيف
ــكوا ببقائه.واختتم روي كني:  متس
ــاري أن يركض صوب  ــى ه «كان عل
ــرة عند  ــك الك ــني، وأن ميس الالعب
تأخر فريقه في املباراة بهدفني دون 
ــح بهذه الصورة  رد.. األمور لن تنج

التي ظهر عليها توتنهام».
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نبض الشارع

علي رياح  

ــل بالعبر ومدين لالعبني لهم  تاريخ الكرة العراقيَّة حاف
ــتبقى أجيال متالحقة مدينة لهم.. وسيقترن  وزنهم، س

ذكرهم بإجنازات ال تتكرر بسهولة في ميدان الكرة.  
ــزاً في القلوب،  ــكن مكاناً عزي ــذه العبر التي تس وبني ه
الراحل كاظم وعل جنم فريق نادي الطيران (القوة اجلوية) 
ومنتخباتنا اخملتلفة، وهو الالعب الذي دخل دائرة الشهرة 
ــب عراقي في  ــة، وحقق ما لم يحققه الع ــرعة فائق بس
فترة وجوده القصيرة، مالت شمسه إلى الغروب بإصابة 
ــرض لها ولم متهل بقاءه في املالعب، ففضل أن ينزوي  تع
ــل أن يغادرنا في صمت  ــا، قب ــن الكرة وهمومه بعيداً ع
ــع عشر من شهر أيلول قبل  ووجع إلى دار احلق في التاس

أربع سنوات! 
ــميه املعلق  ــل كما كان يس ــل– أو كاظم بط ــم وع كاظ
ــى جيل  ــي إل ــان– ينتم ــد احلرب ــهير خال ــي الش الكويت
ــذا الالعب  ــام ١٩٧٣ بدأ ه ــي، فبعد ع ــبعينات الثان الس
ــم انضم لفريق  ــه مع فريق البريد ث ــف عن قدرات بالكش
ــز الذي أرعب حراس املرمى  الصقور وكان املهاجم املتمي
ــه  ــيما برأس ــباكهم أجمل األهداف، وال س وأحرز في ش
الذهبية وتصويباته من وضع الطائر.. وكان بذلك يضيف 
ــي ينتمي إليها، إذ إنَّ  ــرة الرياضية الت جناحاً جديداً لألس
ــرطة  ــن) كان العباً معروفاً في فرق الش أباه (وعل محس

خالل العقد اخلمسيني.  
ــيرة الراحل كاظم  عام ١٩٧٤ كان نقطة التحول في مس
ــباب، وبعد  ــب الش ــوف منتخ ــمّ لصف ــني انض ــل ح وع
ــيا في  ــباب آس عام واحد قاد املنتخب للفوز ببطولة ش
ــيا.. ولعام آخر  ــت فضالً عن إحرازه لقب هداف آس الكوي
ــباب في بطولة آسيا ثم رسخ حضوره  قاد منتخب الش
ــكل مع فالح  ــي، وكان يش ــي املنتخب الوطن ــل ف الفاع
ــة الدعامة  ــي نخب ــم وأحمد صبح ــي كاظ ــن وعل حس
الهجومية العراقية التي يهابها أقوى املدافعني وحراس 

املرمى.  
ــوى (٢٠) مباراة دولية أحرز فيها  لم يخض كاظم وعل س
أهدافاً جميلة ال متحى من الذاكرة بسهولة ومنها هدفه 
ــام ١٩٧٧ وكان  ــالفيا ع ــي مرمى منتخب يوغس الرائع ف
ــك هدفاه في مرمى البحرين  هدف الفوز ملنتخبنا، وكذل
ــي الرابعة في  ــة اخلليج العرب ــن بطول ــعودية ضم والس
ــى اإلطالق، فقد أحرزه في  ــة، أما أجمل أهدافه عل الدوح

مرمى فريق الزوراء عام ١٩٧٥. 
ــديد باملهاجم عمو بابا،  ــم يخف كاظم وعل تأثره الش ل
وكان مولعاً في طفولته مبتابعة مبارياته وتأمل حتركاته 
ــي امللعب، وازداد كاظم إعجابا بأيقونة الكرة العراقية  ف
ــب.. وكان يقول لي  ــرافه في املنتخ عندما لعب حتت إش
ــم أو واجههم في امللعب  ــني الذين زامله ــم الالعب إنَّ أه
ــام  ــن وحازم جس ــي امللعب، فالح حس ــوال وجوده ف ط
ــني العبي جيله كذلك بقدرته  ــادي أحمد.   متيّز وعل ب وه
ــجيل األهداف الصعبة، وغالباً ما كان  على املراوغة وتس
ــافة  ــوق على حراس املرمى مبس ــق في الهواء ويتف يحلـّ
ــهد تاريخ الكرة العراقية  ليقتنص منهم الكرات.. ويش
ــم أنها كانت  ــزة لكاظم، رغ ــراً، بهذه املي ــاً وحاض ماضي
السبب في ابتعاده عن املالعب نتيجة إصابة في العمود 
ــبابه،  الفقري خالل قفزة له في املالعب وهو في ريعان ش

وفي عنفوانه، وفي قمة النضوج الكروي. 
ــرا، لكنه  ــهرة مبك ــوي الراحل الش ــذا الصقر اجل نال ه
ــة مبكرة من  ــي مرحل ــال عالجه ف ــه بإهم ــر نفس خس
اإلصابة، فقد تهاون في ذلك كثيرا خالل األيام واألسابيع 
األولى.. الثابت لدى كل من عرفه أنه أفنى أجمل سنوات 
ــبيل الكرة.. فمنحته حب الناس، والشهرة،  عمره في س
ــذا هو احلُكم العادل  ــة املرموقة بني الالعبني.. وه واملكان
ــاس فنه وزهرة  ــاف فيه ألي مبدع يقدم للن ــذي ال إجح ال

عمره.
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ــير  األس ــادي  ن ــول  ويق
ــى  كممج إن  ــطيني  الفلس
ــام ٢٠٠٦  ــا) اعتقل ع (٣٥ عام
ــجن  بالس ــا  حكم ــى  ويقض
ــني اعتقل  ــاة في ح مدى احلي
إنفيعات (٢٦ عاما) عام ٢٠١٩.
ــن  ــة اآلخري ــال األربع ومت اعتق
ــي كل مرة قبل  ــع اثنني ف بواق
ــن مدينة  ــرب م ــبوع بالق أس
ــمال  ــرة العربية في ش الناص
ــتة إما  ــرائيل. وهؤالء الس إس
ــم  ــتبه بقيامه ــوا أو يش أدين
ــن هجمات  أو ش بالتخطيط 
ــرائيليني.وقال  ــة ضد إس دامي
ــطينيني  فلس إن  ــكان  س
ــع  م ــتبكوا  اش ــني  جن ــي  ف
ــاء  أثن ــرائيلية  اإلس ــوات  الق
ــاعة  املدينة في س ــة  مداهم
ــد.  االح ــاح  ــن صب م ــرة  مبك
ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــال  وق
ــات  وإنفيع ــي  كممج إن 
استسلما بعد أن حاصرتهما 
ــرائيلية كما مت  ــوات اإلس الق
ــطينيني آخرين  ــال فلس اعتق
اجليش  ــاعدتهما.وأضاف  ملس
ــوا  ــة نُقل ــان إن األربع ــي بي ف
ــش إن  ــتجواب.وقال اجلي لالس
ــارة  ــوا حج ــطينيني ألق فلس

ــوات  الق ــاه  باجت ــرات  ومتفج
اإلسرائيلية وأطلقوا الرصاص 
احلي لدى خروجها من املدينة.

ــوري من  ــدر تعليق ف ــم يص ول
التي  الفلسطينية،  السلطة 
ــا محدودا  ذاتي ــا  متارس حكم
ــق  ــي الضفة الغربية وتنس ف

ــأن األمن في  مع إسرائيل بش
ــت حركة  ــة بينما قال املنطق
حماس الفلسطينية إن إعادة 
ي  ــيرين «لن يغطّ اعتقال االس
االنتصار».وقال  ــم  حج ــى  عل
ــو املكتب  ــر جبارين، عض زاه
ــي للحركة، في بيان  السياس

ــة الفرار «وضع  ــاح عملي إن جن
ــه الطبيعي  ــدو في حجم الع
ــخر منها اجلميع»  ألعوبة يس
ــق  نف ــة  «ملحم ــا  مضيف
ــجن جلبوع،  ــي س ــة ف احلري
ــا لكل  لهم ــا مُ ــت منوذج قدم
أن  ــت  وأثبت ــعب،  الش ــرار  أح
ــا». انتزاع ــزع  تُنت ــوق  احلق
ــال آخرين  ــار إلى أن اعتق وأش
ــر على عزم  ــن يؤث ــيريْن «ل أس
ــم  وإصراره ــطينيني  الفلس
ــرى».وجدد  األس ــر  حتري ــى  عل
ــى أن ملف  ــد حركته عل تأكي
ــتراتيجي،  ــرى اس «حترير األس
ــادة املقاومة تعمل من  وأن قي
أجل إمتام صفقة تبادل، يكون 
ــرى الستّة». من ضمنها األس

ويعتبر الفلسطينيون أعضاء 
ــن  ــلحة الذي ــات املس اجلماع
أبطاال  ــرائيل  إس ــجنهم  تس
ــل إقامة  ــاح من أج في الكف
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف دول
ــرقية  الش ــدس  والق ــزة  وغ
ــرائيل  ــني تعتبرهم إس في ح
الفلسطينيون  إرهابيني.وكان 
ــن  م ــوا  هرب ــن  الذي ــتة  الس
ــن  ــادس م ــي الس ــجن ف الس
ــرة في  ــروا حف ــول قد حف أيل

ــجن. ويقول  زنزانتهم في الس
املسؤولون اإلسرائيليون إنهم 
ــرات  ثغ أي  ــي  ف ــيحققون  س
بالفرار.ونظم  لهم  ــمحت  س
ــات  ــطينيون احتجاج الفلس
لدعم هؤالء الرجال في أنحاء 
ــدس  والق ــة  الغربي ــة  الضف
أعضاء  الشرقية. كما تظاهر 
ــي  ف ــة  العربي ــة  األقلي ــن  م
ــال مع  ــم الرج ــرائيل لدع إس

ــد  مزي ــم  لتنظي ــط  التخطي
ــي وقت  ــات ف ــن االحتجاج م
ــم  الحق. وقالت متحدثة باس
إن  ــرائيلية  اإلس ــرطة  الش
ــرطة ألقت القبض على  الش
ــن  آخري ــني  اثن ــطينيني  فلس
ــبت  ــت مبكر يوم الس في وق
ــاري كانا  ــول ٢٠٢١) اجل (١١ ايل
ــروا  ــجناء ف ــتة س ــن س ضم
قبل أيام من سجن «جلبوع» 

احلراسة،  ــديد  ش اإلسرائيلي 
ــر عمليّات  ــدى أكب ــالل إح خ
ــخ البالد.وعثر  الهروب في تاري
ــني مختبئني في  ــى الرجل عل
ــاحنات  الش النتظار  ــاحة  س
ــرقي مدينة  ــة عربية ش بقري
ــمال إسرائيل  الناصرة في ش
ــد نحو ٣٠  ــة على بع والواقع
ــجن، حيث كان  كلم من الس
ــى اثنني  ــي القبض عل قد ألق

ــاعات.وفر  ــا بس ــن قبله آخري
ــن  ــة م ــم خمس ــتة، وه الس
أعضاء حركة اجلهاد اإلسالمي 
ــح، في  ــي حركة فت ــو ف وعض
ــوم االثنني  ــن ي ــت مبكر م وق
ــروا نفقاً  ــد أن حف املاضي بع
بدايته حفرة بجوار دورة املياه 
في زنزانتهم.وأحد املضبوطني 
هو زكريا زبيدي القائد السابق 
ــى  األقص ــهداء  ش ــب  بكتائ
ــح مبدينة  ــة فت ــة حلرك التابع
ــة الغربية  ــي الضف ــني ف جن
ــى  ــل عل ــد حص ــذي كان ق ال
ــابق.  ــرائيلي في الس عفو إس
ــاز  احتج ــرائيل  إس ــادت  وأع
ــام ٢٠١٩ بتهمة  ــدي في ع زبي
ــات جديدة.  ــه في هجم تورط
والستة إما مدانون أو مشتبه 
ــروا أو نفذوا هجمات  بأنهم دب
ــرائيليني. إس ــى  عل ــة  مميت

ــرتها  نش ــور  ص ــرت  وأظه
ــرائيلية  إس ــالم  إع ــائل  وس
ــو بحركة اجلهاد  زبيدي وعض
ــا يبدو بعد  ــالمي على م اإلس
معصوبي  ــا  وهم احتجازهما 
ــارك  ــن. وش ــني ومقيدي العين
ــي مظاهرات  ــطينيون ف فلس
ــتة  الس ــجناء  للس ــد  تأيي

ــة الغربية  ــاء الضف ــي أنح ف
باعتبارهم  الشرقية  والقدس 
من «أبطال الكفاح الوطني». 
ــطينية  ــت فصائل فلس وقال
ــتترتب عليه  إن اعتقالهم س
ــابق  ــي وقت س ــات. وف تداعي
ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــن  أعل
األخيرين،  السجينني  اعتقال 
من بني السجناء الستة الذين 
ــة الهروب،  ــاركوا في عملي ش
ــدد  ــجن جلبوع مش ــن س م
احلراسة، قبل نحو أسبوعني.
أيهم  ــجينني،  الس أن  وأوضح 
ــل نفيعات،  كممجي، ومناض
وهما من عناصر تنظيم اجلهاد 
ــد اعتقالهما  ــالمي، أعي اإلس
ــطة  بواس ــرا  حوص ــا  بعدم
العناصر األمنية، اإلسرائيلية، 
ــرب مدينة جنني في الضفة  ق
ــلطات  الس ــررت  الغربية.وق
ــة  جلس ــد  عق ــرائيلية  اإلس
محاكمة لهما خالل ساعات 
ــض عليهما.وكانت  ــن القب م
ــت  ــرائيلية ألق ــوات اإلس الق
الباقني  ــى األربعة  القبض عل
ــبوع املاضي بعد أيام من  األس
جناحهم بشكل مفاجيء في 

الهروب من السجن.
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5عربي دولي

اعتقلت القوات اإلسرائيلية األحد املاضي  آخر سجينني من بني ستة سجناء فلسطينيني كانوا قد فروا من سجن شديد 
احلراسة قبل نحو أسبوعني في عملية أحرجت املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ولكنها سرت الفلسطينيني.وقال مفوض الشرطة 

اإلسرائيلية يعقوب شبتاي إنه مت اعتقال الرجلني العضوين في حركة اجلهاد اإلسالمي قبل الفجر من منزل في مدينة جنني 
الفلسطينية بالضفة الغربية احملتلة.وقالت متحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية إن الرجلني هما نايف كممجي ومناضل 

يعقوب انفيعات. 

متابعة / البينة اجلديدة

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــتعدادها لتزويد لبنان بالوقود  أكدت طهران اس
في حال طلبت حكومته ذلك، بعد أيام من دخول 
ــي اللبنانية.  ــة إلى األراض ــحنة مازوت إيراني ش
ــة تانكر تراكرز  ــا يتزامن ذلك مع اعالن خدم كم
ــحنات النفط على تويتر  ــة لتتبع ش اإللكتروني
ــران محملة بوقود  ــة ثالثة أبحرت من إي أن ناقل
إيراني لتوزيعه في لبنان.ودخلت مؤخرا عشرات 
ــن  ــتقدم م ــازوت املس ــة بامل ــج احململ الصهاري
ــالمية، إلى لبنان برّا عبر احلدود  اجلمهورية اإلس
مع سوريا، بعد وصول الشحنة على منت ناقلة 
ــتقدام املازوت  نفط إلى ميناء بانياس. ولقي اس
ــة، انتقادا  ــران اخلاضعة لعقوبات أميركي من إي
ــب ميقاتي.وقال  ــوزراء جني ــن رئيس ال ضمنيا م
ــم وزارة اخلارجية اإليرانية سعيد  املتحدث باس
ــى التعاون  ــران مصممة عل ــب زاده إن «إي خطي
ــاعدتها. في هذه  مع احلكومات الصديقة ومس
ــب من رجال أعمال لبنانيني.  احلال، كان ثمة طل
ــكل طبيعي ومت  ــراء والبيع متت بش عملية الش
ــحنة».وأضاف خالل مؤمتر صحافي  إرسال الش

ــا  ــتري من ــة أن تش ــة اللبناني «إذا أرادت احلكوم
الوقود حلل مشكالت شعب هذا البلد، سنقوم 
ــة  اللبناني ــلطات  للس ــبق  به».وس ــا  بتزويده
ــد مرارا أنها ملتزمة في تعامالتها املالية  التأكي
ــة  ــات املفروض ــرق العقوب ــدم خ ــة ع واملصرفي
ــحنات املازوت،  ــى طهران.وانتقد ميقاتي ش عل
ــا ال تعرّض لبنان  ــه اعتبر أن طريقة وصوله لكن
ــي أن أن  ــبكة س ــال لش ــات أميركية.وق لعقوب
ــيادة لبنان  األميركية «أنا حزين على انتهاك س
ــات عليه، ألن  ــوف من عقوب ــن ليس لدي خ ولك
العملية متت في معزل عن احلكومة اللبنانية».

ــونال> عن  ــروت إنترناش ــع <صوت بي ونقل موق
ــم  ــن غريفيث املتحدثة اإلقليمية باس جيرالدي
وزارة اخلارجية األميركية حتذيرها من أن استيراد 
ــان لعقوبات. ــرض لبن ــران قد يع ــن إي ــود م الوق

ــتهدف  ــة تس ــات األميركي ــت «العقوب وأوضح
ــع الدول  ــرعية م ــر الش ــارة غي ــل والتج التعام
ــران وال يخفى على  ــة للعقوبات مثل إي اخلاضع
ــات  ــطة حزب اهللا تقوض املؤسس ــد أن أنش أح

اللبنانية وقد تعرض لبنان لعقوبات».

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــث  لتحدي ــة  امللكي ــة  «اللجن ــتكملت  اس
ــية» في األردن عملها، بإقرار  املنظومة السياس
ــودة قانون االنتخاب ومقترحات لتعديالت  مس
ــتورية متصلة بقانوني االنتخاب واألحزاب  دس
ــابق، أقرت  ــل النيابي.وفي وقت س وآليات العم
ــة امللكية مخرجات ٤ من  الهيئة العامة للجن
ــودتني لقانوني  ــة، وتتمثل مبس ــا الفرعي جلانه
ــب  ــية، بحس ــة واألحزاب السياس اإلدارة احمللي
وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا).وتشكلت 
ــي، وتتألف من ٩٢  ــة في ١٠ حزيران املاض اللجن
ــباب،  ــان فرعية، هي: الش ــم ٦ جل ــوا، وتض عض
ــون االنتخاب، األحزاب،  ــرأة، اإلدارة احمللية، قان امل
ــع  ــرر أن ترف ــتورية.ومن املق ــالت الدس والتعدي
ــا النهائي إلى امللك قبل انعقاد  اللجنة تقريره
ــرين األول املقبل. ــة في تش ــان العادي دورة البرمل

ــة، رئيس  ــس اللجن ــه لرئي ــاب تكليف وفي كت
ــمير الرفاعي، أوضح عاهل  ــبق، س الوزراء األس
ــاور التحديث  ــك عبداهللا الثاني، مح األردن، املل
ــة نتائجها من  ــة، على أن تصدر اللجن املطلوب
ــاد الدورة  ــاريع قوانني قبل انعق ــات ومش توصي
العادية جمللس األمة (البرملان بشقيه).وبحسب 
رسالة امللك إلى الرفاعي إبان تشكيل اللجنة، 
فإن مهمتها هي وضع مشروعي قانون جديدين 
ــالت  بالتعدي ــر  والنظ ــزاب،  واألح ــاب  لالنتخ
ــا بالقانونني وآليات  ــتورية املتصلة حكم الدس
ــة  ــات متعلق ــدمي توصي ــي، وتق ــل النياب العم
ــإلدارة احمللية،  ــريعات الناظمة ل ــر التش بتطوي
ــيع قاعدة املشاركة في صنع القرار.وجاء  وتوس
ــى طريق عملية  ــكيل اللجنة كخطوة عل تش
إصالح ينادي بها امللك، وحتدث عنها في لقاءات 
ــق مع  ــني، على أن تتس ــؤولني ومواطن ــع مس م

ــرين اول ٢٠١٦ و  ــية».وبني تش ــه النقاش «أوراق
ــرف بـ «األوراق  ــان ٢٠١٧، أصدر امللك ما تع نيس
النقاشية»، وعددها ٧، وهي متثل رؤيته لتحقيق 
ــره البعض  ــامل. ومقابل ما يعتب ــالح الش اإلص
ــرى مراقبون أنه ال  ــي حتقيق اإلصالح، ي جدية ف
توجد إرادة حقيقية لتنفيذه وفق الرؤية امللكية، 
ــنوات  ــا أدى إلى خروج احتجاجات خالل الس م
املاضية، للمطالبة بتغيير النهج. و أصدرت ١١١ 
ــيون وحزبيون  ــخصية أردنية، بينهم سياس ش
ــون ، بيانا حددوا فيه ٥ مبادئ  ونقابيون و إعالمي
ــاركة  ــود، منها: مش ــق اإلصالح املنش لتحقي
ــتقبل  ــة في صناعة مس ــة القوى الوطني كاف
ــعب هو مصدر  ــع التأكيد على أن الش األردن، م
ــلطات.باإلضافة إلى إجراء إصالح دستوري  الس
ــلطات،  ــى الفصل بني الس ــي يؤكد عل حقيق
ــلطة  ــي، وتالزم الس ــي ملك ــام نياب ــن نظ ضم

ــلمي للسلطة، في  ــؤولية، والتداول الس واملس
ــية متحررة من الهيمنة  ــياق تعددية سياس س
ــية أو  ــلطة السياس األجنبية ومن وصاية الس
ــريعية ينتخبها  ــلطة تش األمنية، مع وجود س
ــلطة قضائية مستقلة. ــعب بحرية، وس الش

ــريعية لعدد من  ــات تش ــوا بإصالح ــا طالب كم
ــات العامة  ــية، وإطالق احلري ــني األساس القوان
والشخصية، واإلصالح االقتصادي، وفق البيان.

ــية في خضم  ــورات السياس ــي هذه التط وتأت
ــدلت  ــث أس ــة حي ــة الفتن ــن قضي ــث ع احلدي
ــة قضائية  ــي أعلى هيئ ــز وه ــة التميي محكم
ــتار على القضية  ــهر اجلاري الس في األردن الش
ــوان امللكي األردني  ــورط فيها رئيس الدي التي ت
ــم عوض اهللا والشريف حسن بن  ــبق باس األس
زيد، بأن ثبتت أحكام محكمة أمن الدولة بحق 

املتهمني بالسجن ١٥ عاما.

مسقط / وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ع ــان،  عم ــلطنة  س ــفت  كش  
ــل التوصل  ــاع» جارية من أج «مس
ــالق  ــامل إلط ــم وش ــف دائ ــى وق إل
ــن حتت وطأة  ــن، الذي يئ ــار باليم الن
ــنوات.وأفادت وكالة  احلرب منذ ٧ س
ــمية بأن «وزير  األنباء العمانية الرس
ــعيدي  اخلارجية العماني بدر البوس
ــام وزارة اخلارجية  ــوان ع ــى بدي التق
ــقط، املبعوث األممي اجلديد  في مس
ــرغ،  غروندبي ــس  هان ــن،  اليم ــى  إل
ــلطنة». ــوم بزيارة إلى الس الذي يق
ــالل اللقاء «تبادل  ــت أنه مت خ وأضاف
ــاعي  املس ــول  ح ــر  النظ ــات  وجه
ــامل ودائم  ــة لتأمني وقف ش املبذول
بل كافة األطراف»  إلطالق النار من قِ
ــل أكثر.كما  ــن، دون تفاصي في اليم
ــاء،  ــالل اللق ــؤوالن، خ ــش املس ناق
ــهيل انسياب املواد اإلنسانية،  «تس
والدخول في عملية سياسية حتقق 
ــو  ــي نح ــعب اليمن ــات الش تطلع
ــتقرار والوحدة الوطنية  األمن واالس
ــياق  ــادة البناء واإلعمار».وفي س وإع
ــاء  األنب ــة  وكال ــت  أوضح ــل،  متص

ــى  ــعيدي التق ــة أن البوس العماني
ــا، تيموثي ليندركينج، املبعوث  أيض
ــى اليمن، والذي  ــي اخلاص إل األميرك
ــلطنة حاليا. ــارة إلى الس يقوم بزي

وأضافت «مت خالل اللقاء استعراض 
ــاحة  ــى الس ــتجدات عل ــر املس آخ
ــة إلنهاء  ــود املبذول ــة، واجله اليمني
اليمن».وتلعب السلطنة  احلرب في 

ــة اليمنية منذ  ــا حلل األزم دورا الفت
ــب مراقبني، السيما  سنوات، بحس
ــجها عالقات متوازنة  في ضوء نس
ــة، ومنها  ــف أطراف األزم مع مختل
ــعودية. والس وإيران  احلوثي  جماعة 

لكن جهود عمان لم تنجح إلى حد 
ــاكات احلوثيني  ــاء انته ــي إنه اآلن ف
داخل اليمن حيث يواصل املتمردون 

هجماتهم في مأرب الغنية بالنفط 
ــتهداف اململكة  ــا يواصلون اس كم
ــتية والطائرات  ــخ البالس بالصواري
ــدة إن ٧٫٦  ــيرة.وقالت األمم املتح املس
مليون شخص في اليمن يحتاجون 
ــوء التغذية  ــات لعالج س إلى خدم
ــب ممثل  ــر مكت ــة منه.وذك أو الوقاي
ــألمم  ــانية ل ــؤون اإلنس ــق الش منس

ــن في بيان على تويتر  املتحدة باليم
ــي هناك  ــون مين ــني ٧٫٦ ملي ــن ب أن م
ــن  ــل دون س ــون طف ــو ٢٫٣ ملي نح
ــرأة حامل  ــة و١٫٢ مليون ام اخلامس
ــى عالج من  ــة يحتاجون إل ومرضع
ــوء التغذية احلاد.وأضاف املكتب  س
أن قطاع الصحة لم يتلق سوى ١١ 
ــذي يحتاجه  ــن التمويل ال باملائة م
ــاري، في وقت الذي يحتاج  للعام اجل
فيه ٢٠ مليون شخص للمساعدات 
الصحية.وأوضح البيان أن ٥١ باملائة 
ــل  ــفيات تعم ــن املستش ــط م فق
ــد  ــا ال يوج ــا، فيم ــل طاقته بكام
ــة من أصل ٣٣٣  ــاء في ٦٧ مديري أطب
ــيرا إلى أن كل عشر  في اليمن، مش
ــبب أمراض  ــل بس ــق ميوت طف دقائ
األمم  ــت  منها.وكان ــة  الوقاي ــن  ميك
ــول أن  ــع أيل ــت مطل ــدة أعلن املتح
ــانية  عددا من وكاالت اإلغاثة اإلنس
واملنظمات الدولية في اليمن ستبدأ 
تقليص برامجها وأنشطتها اعتبارا 
ــبب النقص احلاد  ــن أول أيلول بس م
ــي قطاعات  ــي التمويل، خاصة ف ف

الصحة واملياه وقطاعات أخرى.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــي أيوب  ــوري عل ــر الدفاع الس ــرى وزي  أج
ــان مع  ــي في عم ــد املاض ــات األح مباحث
ــواء  ــتركة الل ــة األركان املش ــس هيئ رئي
الركن يوسف أحمد احلنيطي، تناولت أمن 
احلدود ومكافحة اإلرهاب وتهريب اخملدرات.

ــهر  وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي ثالثة أش
ــام بها وزيرا النفط والكهرباء  على زيارة ق
ــوريان إلى العاصمة األردنية للبحث  الس
ــني البلدين في  ــبل تعزيز التعاون ب في س
ــال الطاقة. وكانت تلك أول زيارة لوفد  مج
حكومي سوري إلى األردن منذ اندالع النزاع 
في سوريا العام ٢٠١١.وقد استقبل رئيس 
ــوري  ــتركة الوزير الس ــة األركان املش هيئ

ــس أركان اجليش، وفق  ــا رئي الذي هو أيض
ــادر عن القيادة العامة  ما جاء في بيان ص
ــلحة األردنية.وأوضح البيان  للقوات املس
أن البحث تناول «العديد من القضايا ذات 
االهتمام املشترك وفي مقدمتها تنسيق 
ــتركة بني  اجلهود لضمان أمن احلدود املش
ــوري  ــاع في اجلنوب الس ــن واألوض البلدي
ــتركة  ــاب واجلهود املش ــة اإلره ومكافح
ــر احلدود  ــات التهريب عب ــة عملي ملواجه
وخاصة تهريب اخملدرات». كما أكد اجلانبان 
والتشاور املستقبلي  التنسيق  «استمرار 
إزاء مجمل القضايا املشتركة».وكان وزير 
ــام  ــوري بس ــط والثروة املعدنية الس النف
طعمة زار األردن في الثامن من ايلول واتفق 

ــر ولبنان على  ــع وزراء طاقة األردن ومص م
ــاز املصري برا إلى  ــة طريق لنقل الغ خارط
ــوأ أزماته االقتصادية. لبنان الغارق في أس
ــة قليلة  ــني دول عربي ــر األردن من ب ويعتب
أبقت على عالقاتها واتصاالتها مع سوريا 
ــوري العام ٢٠١١،  عقب اندالع النزاع الس
ــدودة. ــت مح ــاالت كان ــذه االتص ــن ه لك
ــتضيف اململكة نحو ٦٥٠ ألف الجئ  وتس
ــوري مسجلني لدى األمم املتحدة، بينما  س
ان عدد الذين الالجئني السوريني  تقدر عمّ
ــزاع في  ــدالع الن ــذ ان ــا من ــى أراضيه عل
سوريا بنحو ١٫٣ مليون.وشدد األردن خالل 
ــنوات املاضية اإلجراءات األمنية على  الس
احلدود مع سوريا ملنع تسلل متطرفني من 

ــوري لاللتحاق  ــى اجلانب الس ــا إل أراضيه
ــلل إرهابيني من  ــات إرهابية أو تس بجماع
ــت اململكة  ــه.  وتعرض ــوريا إلى أراضي س
ــوم  ــا هج أبرزه كان  ــة  إرهابي ــات  لهجم
ــداث قلعة الكرك  ــرك أو ما يعرف بأح الك
هو هجوم إرهابي حدث في ١٨ كانون األول 
ــون لتنظيم  ــام أفراد ينتم ــا ق ٢٠١٦ عندم
ــالق النار في قلعة  ــالمية بإط الدولة اإلس
ــراد من األمن  ــة باجتاه أف ــرك التاريخي الك
ــن، في  ــض الرهائ ــاز بع ــني واحتج واملدني
ــفر عن مقتل عشرة أشخاص  اعتداء أس
ــبعة رجال أمن وسائحة كندية  بينهم س

إلى جانب إصابة ٣٤ شخصا آخرين.
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  وملا كنا من احملبني لثقافة الطفل 
ولنا فيه رسالة ومبدأ ووجهة نظر 
ــا أن نكون قريبني  , كان لزاما علين
ــا يجعلنا  ــذا التيار, قرب جدا من ه
ــراره   ــني بأس ــه وعارف ــني ل متفهم
ــيره  التي تس وبالدوافع  وتوجهاته 
وتخطط له وصوال للغاية املنشودة 
ــوم هو  ــذي بيننا الي ــل ال , فالطف
ــة اخلالقة  ــو الطاق ــل الغد وه رج
ــتقبال في  التي نعتمد عليها مس
ــاء واألعمار  ــات البن ــل عملي مجم
ــا كانت من  ــة والتطور, ومل والتنمي
ــة  الهوي ــاء  إلغ ــة  العومل ــات  أولوي
ــخها من العقلية وقطع كل  ومس
ــس  وإزالة األس ــاء  االنتم ــائج  وش
ــة الثقافية التي  واملرتكزات والبني
يحملها أو يعيشها أو ما ستكون 
ــاس أن العالم   قريبة منه على أس
ــب فرضيتهم ما هو إال قرية  وحس
ــر ورمبا غرفة  ــرة أو بيت صغي صغي
ــر صغرا وضيقا .  فكان الطفل  أكث
ــة أو املتأخرة  ــي اجملتمعات النامي ف
هو املستهدف األول في عقيدتهم 
ــوا مع  ــة فعمل ــم العوملي ونظرته
ــة  متخصص ــة  عاملي ــات  مؤسس
ــبوهة  ومع مراكز بحث علمي مش
لتحقيق أغراضهم وتوجهاتهم في 
ــول وتغيير املعتقدات  تزييف العق
ومسح التوجهات التي ال يرتؤونها 
من أجهزة اإلعالم اخملتلفة وكذلك 
ــال  االتص ــائل  ووس ــات  املطبوع
ــينما  ــي مجال الس ــة , فف اخملتلف
لألطفال  ــة  املوجه ــالت  واملسلس
عملوا على الترويج لصورة البطل 
ــخصيات  ش ــرح  ط ــي  ف ــي  الغرب
ــر مقبولة ال  ــة وخيالية وغي وهمي
ــا اجتماعيا  ــلوكا وال إرث ذوقا وال س
ــخصيات :  ــن أمثال ش ــا م أو تربوي
(بات مان , سوبرمان , الرجل الدودة 
ــل الفضاء ,  ــل احلديدي ,رج , الرج
ــخصيات  كراندايزر) ...الخ من الش
ــي  والت ــى  حتص وال  ــدّ  تع ال  ــي  الت

الغربي  ــر  ــابق للترويج للفك تتس
ــلوبا في  ــة وثقافة وأس ضمنا ولغ
احلياة ومفاهيما ومعتقدات إضافة 
ــخصيات  ــاول الرموز والش ــى تن إل
وللذوق  ــس  للنف ــززة  املق الوهمية 
ــة الطفلية  ــد اجلمالي للرؤي وللبع
ــار التربوي في ابتكار  وكذلك املس
ــة  تدخل في إعادة  حيوانات كريه
بناء السلوك اجلمالي واالجتماعي 
ــع إدخال  ــي م ــي والثقاف والعمران
تقنية الصراع مع الكواكب األخر 
ــل حترير  ــن اج ــم م ــدي له والتص
ــا إن تغزو  ــث حتاول وهمي األرض حي
ــه رمبا تكون  ــل أرضا في األرض وحتت
ــر  ــج األخ ــق اخللي ــراق أو مناط الع
ــم وحترير  ــث يقومون مبحاربته حي

ــجيل  ــي منهم  لتس ــذه األراض ه
ــى أبناء  ــم ضمنيا عل ــل منه فض
ــي ال تعرف من  ــعوب الت ــذه الش ه
ــون  ــذا ينجح ــيئا وبه ــرة ش املؤام
ــر من  ــى الكثي ــيطرة عل ــي الس ف
ــوم األبطال الذي  بقاع العالم ويق
ــركا لتحرير األرض  يقدمون من أمي
من هذه الكائنات الفضائية وهؤالء 
ــمّ األغلب  ــى األع ــررون هم عل احمل
ــنطن أو لوس أجنلس  يأتون من واش
ــدا , لتصبح هذه املدن رمزا  أو فلوري
ــرر واالنعتاق من نير  للحرية والتح
ــة  الفضائي ــات  الكائن ــتعمار  اس
ألرضنا العربية ويكونون في الوقت 
ــى اجلميع  ــني عل ــه متفضل نفس
ــا منهم . ولهذا فانه  بأنهم أنقذون
ــيكون من حقهم أن ميتلكوا ما  س
ــرات وثروات هم  أو  ميتلكون من خي
أنهم يبتكرون لعبا كثيرة  بتقنية 
ــح بان  ــودة وخيال جام ــة اجل عالي

يجعلوا سكان الشرق األوسط وال 
ــيما العربية منها تقوم بأعمال  س
كل  ــدة  بعي ــية  ووحش ــة  إجرامي
البعد عن اإلنسانية  كقتل الناس 
وتسميم األنهر وحرق آبار النفط أو 
ــلحة احملرمة دوليا  استعمال األس
والهيدروجينية  ــة  النووي كالقنابر 
ــالم البريء اآلمن  ــد الغرب املس ض
ــح اجملال لهم الن يحاربوا  مما يفس
ــانية  ــن اإلنس ــني ع ــؤالء اخلارج ه
ــوا  بكل  ــي ويعمل ــون الدول والقان
ــى قتلهم  ــن قوة عل ــا ميلكون م م
ــاد  وإيج ــم  وإبادته ــم  وتدميره
ــم  أرضه ــالل  الحت ــررات  املب كل 
ــتيالء على ثرواتهم وهم في  واالس
ــبوهة يتقصدون  تلك اللعب املش

أن يجعلوا تلك الشخوص تتكلم 
اللغة العربية دون سواها ومبالبس 
ــي عقلية  ــوا ف ــي يزرع ــة لك عربي
األطفال وفي ذاكرتهم ومخيلتهم  
ــاق الال وعي منهم  وفي أعمق أعم
ــعوب ال  ــم  بان هذه الش وتفكيره
ــتحق العيش وال االحترام  وان  تس
ــا وفنائها هو  ــى قتله ــل عل العم
ــرية  ــل لتخليص البش ــل األمث احل
ــى حتقيق ذلك  منهم ويعملون عل
ــة وتفكير تقني  ــكل ذكاء واملعي ب
وجمالي ونفسي وخيال ودقة فنية 
ــل يبدأ  ــث أن الطف ــة  حي وتعبيري
برفض حالته احلالية ويتمرد عليها  
ويسعى حثيثا  إلى الال انتماء إلى 
وطنه وهذا ما تريده أصال توجهات 
العوملة أال وهو خلق جيل غير منتم 
لوطنه , جيل رافض لكل شيء في 
واقعه وبالتالي يسكون سهال جدا 
والترويج ألفكارهم  إليهم  انتماؤه 

ــتعمارية على  ــم االس ومعتقداته
ــن كذب وتدليس  الرغم مما فيها م
ــاءات واهمة بعيدة  ــة  وادع وخديع
ــق  ــل واملنط ــن العق ــد ع كل البع
ــات  ــال املطبوع ــي مج ــا ف .    أم
ــات ,مجالت , صور,  :(كتب , كراس
فولدرات )  فان املسالة تكون أكثر 
ــية  ــر تأثيرا في نفس خطورة وأكث
ــث تتحول  ــل , حي ــة الطف ومخيل
ــالح قاتل والصورة  الكلمة  إلى س
ــيف قاطع  واللون إلى سم  الى س
زعاف يقتل مخيلة الطفل ويفني 
ــة  واملعرفية ويلغي  ذائقته اجلميل
ــانية من خالل  ــه البراءة واإلنس في
ــات التي  ــص واحلكاي ــم القص رس
ــة  ــي وللثقاف ــم الغرب ــروج للوه ت
ــك يوضع في اطر  ــة , كل ذل العربي
ــى  ــة إل ــاليب محبب ــة وأس جميل
ــال وروعة بحيث  ــوس في جم النف
ــوب ومخيلة  ــر قل ــن من اس تتمك
ــي  وبالتال ــار  الصغ ــل  قب ــار  الكب
ستقترب من عقليتهم وتستولي 
عليها بكل سهولة محققة لهم 
ــامة  ــث أفكار س ــدون من ب ــا يري م
ــاء للوطن ليس  وهدامة بان االنتم
ــه ليس ضروريا  مهما  والدفاع عن
ــا بعده عبث .  وكذلك  وانه عبث م
ــراث والتقاليد  ــك بالت فان التمس
ــي خدعة وهي نوع  واألعراف إمنا ه
من أنواع اجلهل والتخلف وتأكيدا 
ــم  فإنه ــك   ذل ــق  لتحقي ــم  منه
ــب  الكت ــع  كطب ــى  عل ــون  يعمل
ــكل أنيق  بكميات كبيرة جدا وبش
ــن ورق زاه وصقيل وألوان  ومتميز م
جذابة لكي يكون متوفرا بني أيدي 
األطفال وفي أحيان كثيرة يقدمونه 
مجانا  إن لم يكن بأسعار ميسورة 
لهم  وهذا ما وجدته  شخصيا في 
مكتبات مدارسنا العراقية بحكم 
ــا ملادة  ــرفا اختصاصي ــي مش كون
اللغة العربية حيث اآلالف من هذه 
ــي رفوف املدارس,  الكتب متوفرة ف
في حني تخلوا مكتباتنا املدرسية 
ــات  ــن مؤلف ــديد م ــف الش ولألس
ــرب ممن  ــني أو الع ــاب العراقي الكت
يحملون هوية االنتماء وحب الوطن 
واالعتزاز بالتراث واملوروث احلضاري 
ــؤولني  ــا العربية , وكأنَّ املس المتن
ــة ال ينتبهون لهذه  في وزارة التربي
اخلطورة الكامنة في هذه الهجمة 
ــة والتي يعملون  الثقافية الشرس

ــد للترويج  ــر قص ــد أو غي عن قص
ــب  تخري ــي  ف ــاهمة  واملس ــا  له
ــر أفكارهم  ــة أطفالنا وتدمي عقلي
انتماء  وانتماءهم وكانَّ  وثقافتهم 
الطفل لوطنه مسالة ال تعني وزارة 
ــيير  ــة وال للقائمني على تس التربي
ــد . ما ذا  ــب اوبعي ــن قري ــا م أموره
نعمل ؟ سؤال يتحتم اإلجابة عليه 
, فالنعامة التي تخفي رأسها في 
رمال الصحراء امللتهبة لكي توهم 
ــرى الريح احململ  ــها أنها ال ت نفس
بالرمال وال العاصفة الرملية , امرأ 
ــر مقبول في الوقت احلاضر  بات غي
ــوف  بالوق ــون   مطالب ــع  فاجلمي  ,
ــة  ــة الشرس ــذه الهجم ــه ه بوج
ــي  ــا وه ــتهدف أطفالن ــي تس الت
ــؤولية جمعية وليست فردية  مس
ــفتها  ــا وفلس ــة وثقافته , فالدول
ــل اجلاد على  ــاه بناء جيل والعم جت
تعزيز وذلك البناء من خالل أجهزة 
ــموعة , ومن  ــالم املرئية واملس اإلع
خالل الكتاب املدرسي , ومن خالل 
املطبوعات املوجهة للطفل والتي 
تتصدى لهذه السياسات واألفكار 
ــن الكفاءة  ــواردة بنفس القوة م ال
ــون  ــي ال تك ــداع لك ــودة واإلب واجل
ــا اقل جودة مما  أعمالنا وأطروحاتن
ــروح من قبلهم وهنا يكون  هو مط
ــن الكتاب  ــتقطاب املبدعني م اس
ــني  واملؤلف ــامني  والرس ــني  واخملرج
ــرحية سبيال لتحقيق  والفرق املس
ــوة  بق ــدي  والتص ــؤ  التكاف ــك  ذل

واقتدار لتلك األفكار الواردة.
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فنارات

6ثقافية

ا.د مصطفى لطيف عارف
كنا مجموعة من األصدقاء,جمعتنا 
ــد التخرج  ــكرية بع اخلدمة العس
ــة العلم ,  ــة ألداء خدم ــن الكلي م
ــات العراق ,  ــن كل محافظ وكنا م
ــوك للدفاع  ــة كرك ــا مدين جمعتن
ــا إلى  ــداء , تعرضن ــن األع ــا م عنه
اعتداء غاشم, و معركة قوية جنونا 
منها بأعجوبة, و أردنا تغيير الواقع 
املرير الذي خيم علينا منذ سنوات 
ــروب, واحلصار اجلائر,  طويلة من احل
ــم للمدن  ــوي الظال ــف اجل والقص
ــي تدفع ثمن  ــة البريئة الت العراقي
التهور .  سألني أنور : ضرغام حدثنا 
عن ذكرياتك اجلميلة  , خارج أجواء 
ــات مع  ــل لديك عالق ــة , ه املعرك
ــاء ؟ وهل أحببت في حياتك؟  النس
ــؤال لم أتوقع منه أن  باغتني بالس
ــئلة شخصية  ــألني هكذا أس يس

ــنانه  دقيقة , وصريحة , وبدأت أس
ــامة  ــم ابتس ــة ,وهو يبتس واضح
ــدث لكم  ــوف أحت عريضة: نعم س
ــخصية ,  بصراحة عن حياتي الش
ــت طالبا في كلية اآلداب , أحب  كن
ــات العاملية  ــراءة الرواي ــعر ,وق الش
ــي  تخصص ــم  بحك  , ــة  والعربي  ,
ــة العربية , لم يخطر  الدقيق اللغ
ــى بالي أنني أجرب احلب في يوم  عل
من األيام, كنت منشغال بالدراسة 
ــوح في أكمال  ــوق ولدي طم ,والتف
دراستي العليا , كنت اقضي وقتي 
ــفة ,واملنطق,  ــراءة كتب الفلس بق
ــس , وبعدها  ــخ ,وعلم النف والتاري
ــاء عودتي من  ــة, وإثن ــب للكلي اذه
ــة  ــاة جميل ــاهدت فت ــة , ش الكلي
ــير مع أمها , بادلتني النظرات  تس
ــة األولى ,  ــت قلبي من الوهل , دخل
ــمت هذه  كأنها القمر املنير, ارتس
الصورة في مخيلتي , وال استطيع 
نسيانها إلى أخر حلظة من حياتي 
, حدثت والدتي باملوضوع , شعرت 
ــا حزنت  ــرور, لكنه ــرح ,والس بالف
ــكن في بيت قدمي  بصمت ألننا نس
ــرداب مظلم  ــه س ــت األرض كأن حت
حتيط به األنقاض ,والنفايات من كل 
ــنوات  جانب  , والدي هجرنا منذ س
,وتزوج بامرأة ثانية ,وال نعرف عنه أي 
شيء , والدتي تعمل في بيت الست 
ــركات استثمارية ,  منيرة مديرة ش
ــن الطبقات الغنية , متلك نفوذا  وم

وجاها , وعندها بنت وحيدة مدللة 
ــة الطب,-:  ــي هيام , تدرس بكلي ه
ــام  من هي  ــألتني أمي ٠-: ضرغ س
الفتاة التي تريد االرتباط بها يا قرة 
عيني ٠ -: أنها فتاة جميلة ,وأنيقة 
ــي لبيتنا  ــكن في الزقاق اخللف تس
تدعى هيام ٠-: صدمت أمي باخلبر, 
ــى وجهها  ــدأت مالمح احلزن عل وب
الباسم , بدا الصراع ينتاب والدتي 
فهي ال تستطيع أخباري باحلقيقة 
ــل خادمة عندهم , وهي  بأنها تعم
ــا كموظفة في  ــي عمله ــورت ل ص
ــة االجتماعية, حاولت  دائرة الرعاي
ــم تقطع  ــن اإلجابة ,ول ــرب م الته
ــها وعدا بالذهاب معي  على نفس
ــت بيتا كبيرا  ــى خطبتها  , دخل إل
ــس في  ــارع الرئي ــى الش ــع عل يق
ــت  ــط البي ــور, حتي ــة املنص منطق
ــقة ,ومرتبة ,  ــة كبيرة منس حديق
ــخاص حلماية  ــض األش وهناك بع
البيت ,والعائلة الثرية , كنت ارتدي 
ــي ألنها  ــعة عل مالبس قدمية واس
تعود إلى الزمن املاضي عندما كنت 
بدينا  , طلبت مقابلة الست منيرة 
ــة حتى   ــة طويل ــدة زمني ــد م , وبع
ــوف ,  ــن الوق ــي م ــت إقدام تقطع
حصلت على أذن الدخول , جلسنا 
في صالة كبيرة حتتوي على نفائس 
ــة , واللوحات الفنية  التحف األثري
املعلقة بكل جوانب اجلدران, كانت 
ــدي ثوبا جميال  ــيدة منيرة ترت الس

ــة  العربي ــات  النقش ــه  علي ــا  اثري
ــة البياض,  ــي ناصع ــة ,وه األصلي
ــد  ــة , بع ــخصية مرعب ــك ش ومتل
ــيدة  ــة ٠:- قالت الس ــاء التحي إلق
ــي بيتي تفضل ما  منيرة أهال بك ف
حاجتك؟ ٠ :- أجبتها  جئت اطلب 
ــهقت  يد ابنتك املصون هيام ٠ ش
ــا عملك  ــن الضحك , وم ــرة م مني
ــا هذه املالبس  ــيد ضرغام ؟وم يا س
ــة التي ترتديها؟ -:  البالية ,والقدمي
تخرجت من كلية اآلداب قبل أيام , 
وانتظر التعيني , قاطعتني إذن أنت 
ــن العمل ,و تريد أن ترتبط  عاطل ع
ــس  ــف ؟ !!!!لي ــام كي ــورة هي بدكت
ــذا ٠ أثناء  ــول تصرفك ه ــن املعق م
ــا دخلت والدتي  احلوار بيني, وبينه
ــا إلينا ,  ــر لتقدمه ــل العصائ حتم
ــتغربة  ــرة تعجبية مس نظرت نظ
املوقف صدمت باملواجهة ,ومعرفة 
ــا  يده ــن  م ــقطت  س ــة  احلقيق
ــكوالته,  ــرت الش ــر ,وتبعث العصائ
وبخت الست منيرة والدتي العاملة 
ــرعا قبلت  ــت مس ــرة ,نهض الفقي
ــن خادمة عندي  ــا , عاطل ,واب يده
ــارت  ــيادك, وأش تريد الزواج من أس
ــا  ــودي كارد ,وجدن ــى الب ــارة إل إش
ــر أذيال  ــت جن ــارج البي ــنا خ أنفس
اخليبة ٠ نهرتنا ,وطردتنا من بيتها 
ــاؤم من  , وقد أصبت باليأس, والتش
احلياة ٠                                                                              

بغداد / البينة الجديدة
ــتقبل وكيل وزارة الثقافة  اس
ــر  املدي ــار  واآلث ــياحة  والس
ــدار العراقية لألزياء  ــام لل الع
ــم مؤخرا  ــةً عماد جاس وكال
ــة العربية  ــم اللغ رئيس قس
ــور أحمد الظفيري  في  الدكت
ــدار. وجرى  ــى ال ــه مببن مكتب
ــددٍ من  ــالل اللقاء بحث ع خ
ــة  ــا  امكاني ــا ومنه القضاي
مشاركة  الدار بعروض لألزياء 
التاريخية والفلكلورية ضمن 
ــا   تقيمه ــي  الت ــات  املهرجان

رافق  ــامراء.بعدها  جامعة س
ــل الضيف في  ــيد الوكي الس
جولةٍ  شملت عدداً من أقسام 
ــة ومنها :املتحف  الدار الفني
وقاعة الواسطي، وسوق الدار 
ومركز  اإلكسسوار،  ،وشعبة 
ــعبة تكنولوجيا  التدريب وش
املعلومات، وأعرب الضيف عن 
سعادته بزيارة للدار، واعجابه 
ــداع الذي تقدمه  بحجم اإلب
تنتجه  وما  ــة،  الفني كوادرها 
ــرة  ــاء زاخ ــم وأزي ــن تصامي م

بعبق احلضارة والتاريخ .

بغداد / البينة الجديدة
ــن دار  ــس االول األحد م ــاح ام ــت صب انطلق
ــاحنة  ــة العامة ببغداد ش ــؤون الثقافي الش
محملة باصدارات عراقية متنوعة للمشاركة 
ــاب املقرر  ــاض الدولي للكت ــرض الري ــي مع ف
ــهر تشرين األول املقبل إذ يحلّ  إقامته في ش
ــرض. ، وقامت  ــرف على املع ــراق ضيف ش الع
ــار وبالتعاون  ــياحة واآلث ــة والس وزراة الثقاف
ــني، بتهيئة  ــرين والكتبي ــع جمعية الناش م
ــارك  ــاب العراقي املش ــل الكت ــاحنة لنق ش
ــهيل اجراءات  للدور احلكومية واألهلية، وتس

اخلروج.

ــيا درسني في البكالوريوس في  عرفته تدريس
كلية اآلداب - جامعة بغداد، وكان أستاذا نبيال 
ــان  ــاً، وهو قبل كل ذلك وبعده، انس وأخاً جنيب
ــاء.كان يحب  ــة ونق ــب يقطر طيب ــب القل طي
ــتاذنا  ــتاذنا الكبير د. عناد غزوان، وكان اس اس
ــى أني مازحت  ــه ويقربه؛ حت ــاد غزوان يحب عن
الدكتور فليح الركابي وانا الطالب وهو األستاذ، 
قلت له: أنا زميلك دكتور، فكالنا استاذنا عناد 
ــه املعهودة وطيبته  ــزوان، فضحك بتلقائيت غ
ــزوان- رحمه اهللا-  ــة، وحني توفي عناد غ الرائع
لم متر ذكرى وفاته في أي عام من دون أن نحيي 
ــتاذي د. فليح الركابي،  ــي أنا واس ذكراه ونلتق
ــتاذتنا  مع محبي عناد غزوان، ودائما تكون اس
الكبيرة نادية العزاوي على رأس قائمة محبي 
ــقوط النظام  ــي ذكراه.بعد س ــزوان ف ــاد غ عن
ــم  ــى انتخابات رئيس قس ــاقط، أصير إل الس
ــتاذنا  ــع االختيار على اس ــة العربية فوق اللغ
الكبير جميل نصيف التكريتي، وبقي منصب 
ــد للكلية  ــم مت انتخاب عمي ــد الكلية، ث عمي
ــد السلطويني أيام النظام  وكان واحدا من أش
ــرة أمام مكتب  ــاقط، فخرجنا في تظاه الس
ــا ذلك، وصار  ــد نطالبه بالتنحي، ومت لن العمي
من حسن حظنا أن وقع االختيار على د. فليح 
الركابي.شغل د. فليح الركابي منصب عميد 
ــر من ثمانية  ــة بغداد، أكث ــة اآلداب جامع كلي
أعوام وكان بكل نزاهته وتواضعه، يتفق عليه 
من يحبه ومن يكرهه؛ ولم ينقطع عن الوسط 
األدبي وال عن احتاد األدباء، ألنه على دين استاذه 
ــتاذ اجلميع علي جواد الطاهر  عناد غزوان وأس
ــط األدبي وعدم  ــاح على الوس ــرورة االنفت بض
ــي. فليح  ــف اجلامع ــدران الص ــني ج ــاء ب البق
ــرى وفاته فال  ــت ومتر ذك ــي بصم ــي توف الركاب
ــاده يحيي ذكراه، وهو  ــتذكره وال احت كليته تس
ــتاذ اجلامعي والناقد والباحث األكادميي،  األس
ــق، فهل من  ــتاذ والصدي ــاعر، وهو األس والش
ــة، أو  ــه األدبي ــن تركت ــأل ع ــتذكر له يس مس
ــتاذ الدكتور فليح  يحيي ذكراه؟ رحم اهللا األس

الركابي، وحفظ ذكراه في قلوب محبيه.

b‰Óé„@›Á
_Ôib◊ä€a@|Ó‹œ@

د. حسني القاصد

لقد فرضت العوملة 

نفسها علينا بشكل 

ال ميكننا االنفكاك 

منه أبدا فهي توجه 

عام مدروس ومخطط 

له ونحن مستهدفون 

فيه بشكل مباشر 

وان تنوعت وسائل 

االستهداف والتعامل  

بني ما هو مباشر منها 

أو غير مباشر , فهذا 

التيار القوي الكاسح 

الذي أحاط بنا من 

كل جانب ودخل 

كل مفردات حياتنا 

اليومية وحتى في 

خصوصياتنا , سواء 

أرغبنا أم لم نرغب 

, اقبلنا أم لم نقبل 

, فقد متدد بشكل 

أو بآخر في مفاصل 

وجودنا  ومفردات 

حياتنا اليومية حتى 

أمسينا كالزورق الذي 

تتقاذفه أمواج عاتية  

في وسط اليم ال حول 

له وال وقوة .

جاسم محمد صالح

علمتني عيوني
ان ال املح اال الصفاء

والبياض
وان ال أعلق قلبي بقفصِ 

صغيرٍ هو ليس لي
هذا العام كان اشد 

قسوة
هذا العام الذي سقط 

الكثير من عيوني
هؤالء الذين خرجوا من 

ليل ثيابهم للشمس
حنيَ امتزجت سمومهم 

بالوجع اخلامل
هذا العام حتى املطر 

كان يكذب تدريجيا
يوهمنا بالنماء

فتنبض االرضُ خوفا
هذا العام لم يكن 

مقدسا ابدا
هذا العام كنت انا 
محاطا بالكبرياء

وكنت محاطة انت 
بالرجال اجلوف..

سأفتش عن  جليد 
النسيان

اريد ان اذيب هذه 
االكاذيب..

اريدُ ان ال أكون عابر 
سبيل

وليس (عابر سرير)
سيأتي الصيف ....

وسيذيب كل جليد 
االكاذيب

سيأتي الصيف 
ليزيل هذه التراكمات من 

الوجع
فكل شيء كان يكذب 

حتى انا حني استسلمت 
لصوت املرأة املنمق

وكنت اعرف انها تكذب

وكنت اعرف انها تعشق
هذا املارد

الذي  غطى وجهه 
بالبياض االسود

كنت اعرف
انها احترفت لبس 

االقنعة
وانها اآلن سقطت من 

عيوني
كما تسقط اشعة 
الشمس لتجفف 

عشرات اخليبات
سأوقف ثرثرة احلديث 

امليت
سأوقف 

كل الذاكرة
التي امتدت سنوات 

بكل عبثها املر....
لست ابله كما تتصورين

لقد احصيتُ كل 
رصاصات قتلك لي

وسأعيدها لك ذات يوم
بكامل عذوبتها......

فلست اعمى 
كي اطحن حنطة عمري 

بحجر التيه
انا شاعر ال أصلح 

للذعر...
والاصلح للخيبة

والاصلح للمطر.....
ولكنني واثق انني ذات 

يوم سأشم رائحة 
احلرية..

واخرجُ من هذا السجن 
الليلي الطويل

اما جذور الشعر
سأقصها 

مبنجل الوقت لتنمو من 
جديد

نص شعري 

ıbΩa@ıb������������ÿi

حيدر حاشوش العقابي

ÚjÓ®a@fibÌác
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــتقبل  اس
ــور  الدكت ــار  واآلث ــياحة  والس
االول  ــس  ام ــم  ناظ ــن  حس
ــفارة  ــد القائم بأعمال س األح
ــا االحتادية في  ــة أملاني جمهوري
بغداد السيد بيتر فلنت، والوفد 
املرافق له، في مكتبه الرسمي 
ــش  الوزارة.وناق ــوان  دي ــي  ف
ــاريع  ــان جملةً من املش الطرف
ــتركة،  ــة والفنية املش الثقافي
ــيد  وخطط إقامتها. وأكد الس
ــراكة  ــة هذه الش ــر أهمي الوزي
ــز العالقات بني  ودورها في تعزي
الشعبني.بدوره استعرض فلنت 
ــفارة املزمع  ــال الس بعض أعم
ــا العام املقبل، ومنها :  تنفيذه
ــان اللغة الى بغداد،  نقل امتح

ــدارس مع بدء  ــج دعم امل وبرنام
ــدة،  اجلدي ــية  الدراس ــنة  الس
كذلك مشروع مزاوجة املدارس 
ــام  اهتم ــة  لتنمي ــف  واملتاح
ــف واآلثار. كما  الطالب باملتاح
ــة  اإلقام ــج  برنام ــن  ع ــدث  حت
ــيجمع فنانني  ــة الذي س الفني
اللقاء  ــي ختام  من الدولتني.وف
قدم فلنت مقترحاً يسهل بعض 
ــفارة، ومعهد غوته  أعمال الس
في جنوب ووسط العراق معبراً 
عن سعادته باستمرار التعاون 
ــي عددٍ من  ــور احلاصل ف والتط
ــيد  ــا أكد الس ــاريع، فيم املش
املقترح  ــدمي  تق ــرورة  ــر ض الوزي
ــات  اجله رأي  ــذ  وأخ ــة  للدراس
ــات  ــة وبعض مؤسس القانوني

الدولة.

@fib‡«di@·ˆb‘€a@…fl@szjÌ@Úœb‘r€a@äÌãÎ
@÷bœe@äÌÏ�m@ÚÌÖb§¸a@bÓ„bΩc@Òâb–ç

@ÂÌÜ‹j€a@¥i@øb‘r€a@ÊÎb»n€a

ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€aÎ@ıaäflbç@Ú»flbu@¥i@øb‘q@ÊÎb»m

@Ò7ñ”@Úñ”

@›‡§@Ú‰ybë@÷˝�„a@NN@kn◊@sÓÃ€a@fiÎc
@ûbÌä€a@µg@ �ÚÓ”aä«@ �paâaÜïg





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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8 إعالنات

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

9144رقم المعاد إعالنها المناقصة   
  RE-TENDER No.  1449 

 :المعاد إعالنها اسم المناقصة لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق تجهيز خدمة مراقبة غاز كبريتيد الهيدروجين
 :المعاد إعالنها نوع المناقصة الفني التأهيل بطريقة عامة مناقصة

 

RE-TENDER NAME: Provision of H2S control services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةالمقدمة العطاء موقعلشركة على ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 بع للمشغل:عنوان التالي التا. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 عن الفقدان أو التأخر. مسؤولية

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر  يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - أوليات المناقصة. جميع الوثائق المطلوبة حسبتقديم  -
سارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 مختصة لنفس الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛ هيئةصادرة عن 
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders) 
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 ;be experienced in the provision of similar services performed outside Iraq during the last 5 years - ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة خارج العراق خالل السنوات الخمس الماضية. -
 ;be experienced in the provision of similar services performed in Iraq during the last 5 years - داخل العراق خالل السنوات الخمس الماضيةان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة  -

 provide qualified Senior H2S Engineers complied with the requirements stated in the Tender - المؤهلين والمتوافقين مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. H2Sتوفير كبار مهندسي  -
Documentation; 

 provide qualified H2S Service Engineer/ H2S Instructor (Trainer) complied with the requirements - .المناقصة(مدرب) متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق  H2Sمؤهل / مدرب  H2Sتوفير مهندس خدمة  -
stated in the Tender Documentation; 

 ;provide qualified local personnel complied with the requirements stated in the Tender Documentation - توفير موظفين محليين مؤهلين يمتثلون للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. -
 ;employ the acting H2S Personnel on Badra Project without salary downward alteration - مشروع بدرة دون تخفيض الراتب. باإلنابة عن  H2Sوظفين توظيف م -
 ;provide the whole list of H2S equipment stated in the Tender Documentation - المنصوص عليها في وثائق المناقصة.  H2Sتقديم القائمة الكاملة لمعدات  -
 ;mobilize H2S equipment during the period specified in the Tender Documentation - خالل الفترة المحددة في وثائق المناقصة. H2Sتعبئة معدات  -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10حسن األداء) بمبلغ ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ذه المناقصة.ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب ه -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - االمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغل؛ و -
 .Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .هذه المناقصةحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب قبول الشروط و األ -

  

اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا 11:00 إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021تشرين األول  19) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 اركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءالعقود والقسم ./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1441المناقصة رقم إعادة اعالن   RE-TENDER No.  1441 

:المعاد اعالنها المناقصة اسم توفير خدمات الهاتف المحمول  
:المعاد اعالنها نوع المناقصة مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني  

 

RE-TENDER NAME: Provision of mobile phone services 
RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، ) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
تعتبر تي يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية ال

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 prove the Bidder’s ability to provide the full range of services in accordance with technical - ؛إثبات قدرة مقدم العطاء على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات وفقًا للمتطلبات الفنية وتقديم العرض الفني ذي الصلة  -

requirements and provide the associated technical proposal; 
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
سارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 مختصة لنفس الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛ هيئةصادرة عن 
المالية في جمهورية العراق (لمقدمي  التابعة لوزارةتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول من الهيئة العامة للضرائب  -

لها الحق في المشاركة في المناقصات (خطاب عدم  مقدم العطاءالعطاءات المحليين العراقيين) يوضح بوضوح أن شركة 
 ممانعة / عدم منع ) ؛

- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 
equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the 
Republic of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to 
participate in tenders (No-objection/Non-prevention letter); 

لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة  سارية المفعولتقديم مستندات التسجيل  -
وما إلى ذلك) وفي جمهورية العراق ، إذا كان هناك  والهوية الضريبيةوالتسجيل الضريبي  ونظام الشركة االساسيالتأسيس 

 في جمهورية العراق؛ مسجلمقدم العطاء لفرع 

- submit Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, 
Certificate of Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the 
Republic of Iraq, if there is a registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

 .Comply with the Operator’s security requirements - ، والمشغل أمن لمتطلبات االمتثال -
  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 تشرين االول 19) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر 
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 اب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر أسب عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 

NO.3726.TUE.21.SEP.2021العدد (٣٧٢٦) الثالثاء ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ 



9 إعالنات

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن التمديد

  
1443 المناقصة رقم  TENDER No.  1443 

النفطي وبغداد في حقل بدرة إلنترنت بواسطة األقمار الصناعيةباتوفير خدمات االتصال  اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR BADRA AND BAGHDAD 
  

 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو  الموعد النهائي الممدد
 .2021 ايلول 28)، 3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) September 28, 2021. 

  
الفاتورة األولي ضمن العقد سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من 

 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.
The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

قصة، مخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمنا
 التالي التابع للمشغل: االلكترونيللبريد وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي 

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
مسؤولية بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.
  

مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم لل
 للعرض ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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رئيس جامعة ميسان يستقبل مدير مكتب 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف ميسان 

ميسان / ابو الحسن السعد
ــتقبل  ــركاء العملية االنتخابية اس ضمن إطار التواصل مع ش
ــتاذ الدكتور عبد الباسط  ــان األس ــيد رئيس جامعة ميس الس
محسن عيال امس األثنني  مبكتبه وفد مكتب إنتخابات ميسان 
ــيد مدير املكتب محمد هليجي فرحان وعددا من  ــة الس برئاس
اعضاء املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات.وقد رحب السيد 
ــد املرافق له وجرى  ــر املكتب والوف ــيد مدي رئيس اجلامعة بالس
خالل اللقاء التباحث حول اهم االحتياجات وسبل الدعم التي 
ميكن أن توفرها اجلامعة ملساندة ودعم مفوضية األنتخابات، من 
خالل نشر الوعي االنتخابي والتحفيز للمشاركة في املمارسة 
ــيد مدير املكتب موقف رئيس جامعة  االنتخابية، وقد ثمن الس
ــهيل عمل الفرق  ــاون الكبير من خالل تس ــان بإبداء التع ميس
ــدوات الترويجية للتعريف بدور  ــؤولة عن إقامة الورش والن املس
ــراف  ــاد والتوجيه والتثقيف واإلش ــتاذ اجلامعي في اإلرش االس
ــاء الوفد  ــادة اعض ــا وابدى الس ــة االنتخابية.كم ــى العملي عل
ــيد رئيس اجلامعة  ــر الذي قدمه الس ــم للتعاون الكبي إرتياحه
ــع بدرجة عالية  ــة للوصول الى انتخابات تتمت ملكتب املفوضي
ــفافية والنزاهة كما أن رئاسة جامعة ميسان وتنفيذا  من الش
ــي، وجهت  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــات وزارة التعلي لتوجيه
ــم املفوضية  ــرة بغية دع ــات املتواف ــة اإلمكاني ــخير كاف بتس
ــتكمال متطلبات  ــة الس ــي احملافظ ــات ف ــتقلة لالنتخاب املس

االنتخابات البرملانية القادمة.

وزير النفط يعلن إطالق مرشوع استثامر الغاز 
يف حقيل النارصية والغراف

الناصرية / البينة الجديدة
أعلن وزير النفط احسان عبد اجلبار، عن إطالق مشروع استثمار 
ــراف، مؤكداً، أن احلكومة دعمت  ــاز في حقلي الناصرية والغ الغ
جميع مشاريع النفط. وقال عبد اجلبار في كلمة له خالل حفل 
ــه بعد انتظار أكثر من ثالث  ــروع مبحافظة ذي قار، إن اطالق املش
سنوات من العمل املستمر لغاز اجلنوب، أطلق  مشروع استثمار 
الغاز في حقلي الناصرية والغراف، مؤكداً أنها خطوة اقتصادية 
ــتثمار الغاز ستسهم  في تنمية  ــاريع اس مهمة.وأضاف أن مش
ــتدامة  ــاريع التنمية املس ــل، وهي ضمن مش ــر فرص عم وتوفي
ــدد مصادر االيرادات  ــتثمار الطاقات العراقية، فضالً عن تع واس

للموازنة العامة.

وزيرا  داخلية العراق واألردن يبحثان سبل تعزيز التعاون يف مكافحة اإلرهاب وأمن احلدود
بغداد / البينة الجديدة

ــان الغامني، مع  ــر الداخلية عثم بحث وزي
ــبل تعزيز  ــي مازن الفراية س نظيره األردن
ــني البلدين بعدد  ــر التعاون الثنائي ب أواص
ــرا) األردنية  ــت وكالة (بت ــن اجملاالت. وقال م
ــي  االردن ــة  الداخلي ــر  وزي إن  ــمية،  الرس
ــى الوزارة،  ــتقبل في مبن مازن الفراية اس
ــي والوفد  ــان الغامن ــره العراقي عثم نظي
ــام وزارة الداخلية  املرافق، بحضور أمني ع
ــام دائرة األحوال  ــد أبو حمور، ومدير ع خال
املدنية واجلوازات فهد العموش، وعدد من 
مسؤولي الوزارة وكبار ضباط األمن العام، 
ــد أن العالقات  ــة أك ــى أن الفراي ــة إل الفت
األردنية العراقية جتاوزت العالقات البينية 
ــاق اكثر تقدما  ــة بني الدول، إلى آف القائم
وانفتاحا وتطورا على املستويني الرسمي 
والشعبي.وأضافت، أن اجلانبني بحثا خالل 
اللقاء، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي 

بني البلدين في مجاالت مكافحة اإلرهاب 
والتطرف وأمن احلدود، ومكافحة عمليات 
التهريب واالجتار بالبشر، وتبادل املعلومات، 
وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر 
ــتثمار،  ــدودي طريبيل واالس ــة احل الكرام
ــياحية، وتسهيل  ــيط احلركة الس وتنش
اجراءات اإلقامة ومنح التأشيرات، إضافة 
ــة  ــة بالطلب ــور املتعلق ــض األم ــى بع إل
ــن جانبه،  ــة العراقية في عمان.م واجلالي
ــان الغامني، إن  ــة عثم ــر الداخلي ــال وزي ق
ــوة  ــات أخ ــان بعالق ــراق يرتبط األردن والع
قدمية وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي 
ــا عبر  ــا لتطويره ــي قدم ــتمرار املض باس
ــيق والتشاور املشترك في مجاالت  التنس
ــة  ــة واملعلوماتي ــرات التدريبي ــادل اخلب تب
ــتخدام التكنولوجيا  واألدلة اجلنائية واس
ــدأ بالتعافي  ــدا أن العراق ب ــة، مؤك األمني
ــي واإلقليمي. ــودة إلى محيطه العرب والع

وأشار إلى أن زيارته لألردن تأتي بهدف بحث 
احلركة  ــيابية  الالزمة النس ــهيالت  التس
ــتثمار وتسهيل  في مجال التجارة واالس
ــة  ــن ومعاجل ــني البلدي ــل ب ــة التنق حرك
ــق باجلالية  ــات التي تتعل ــض الصعوب بع
ــة  وخاص ــة  باململك ــة  املقيم ــة  العراقي
ــة عليهم جراء اقامتهم  الغرامات املترتب
ــادة النظر  ــى إع ــة، إضافة إل ــي اململك ف
باالتفاقية األمنية املوقعة بني البلدين عام 
ــع في  ــث يتم تطويرها والتوس ٢٠٠٥ بحي
ــمل  مجاالت التعاون املوجودة فيها لتش
ــتركة. بنودا اخرى حتقق مصاحلهما املش
ــة  ــات امللكي ــة، إن التوجيه ــال الفراي وق
ــتمرار  باس ــز  ترك ــة  للحكوم ــامية  الس
ــاون بني  ــي مجاالت التع ــع ف على التوس
ــي مختلف اجملاالت  ــقيقني ف البلدين الش
ــة واالقتصادية، ومبا يحقق  وخاصة األمني
ــذه  ــدا أن ه ــتركة، مؤك ــا املش مصاحلهم

ــة ودالالت  ــب معاني خاص ــارة تكتس الزي
معينة تعكس حجم العالقات الراسخة 
ــادة وحكومة  ــني البلدين؛ قي ــذرة ب واملتج
وشعبا، وأن األردن والعراق ميثل كل منهما 
رئة لآلخر.وأشار إلى أن احلكومة مستمرة 
ــأنه تذليل أية عقبات  في اتخاذ كل ما ش
ــني البلدين  ــات ب ــير العالق ــد تواجه س ق
ــماح أخيرا  ــى الس ــا إل ــقيقني، الفت الش
ــهيل  ــرة، وتس ــاحنات مباش بدخول الش
ــل وتطوير اجراءات  حركة التجارة والتنق
ــا. ــات إلكتروني ــيرات واإلقام ــح التأش من

ــتعداد  ــة األردني اس ــر الداخلي ــدى وزي وأب
ــات أو معوقات  ــة عقب ــل أي ــوزارة لتذلي ال
ــاء دخولهم إلى  ــه العراقيني أثن ــد تواج ق
ــا وفقا لألنظمة  ــة واقامتهم فيه اململك
والتعليمات املعمول بها.وعرض أبو حمور 
ــي منحتها  ــهيالت واملزايا الت ــرز التس ألب
ــي األردن،  ــة العراقية ف ــة للجالي احلكوم

ــتثمرين واملقيمني والطلبة  ــة املس وخاص
ــيرات  ــح اإلقامة والتأش ــاالت من في مج
ــياحة  والس ــم  والتعلي ــل  التنق ــة  وحري
ــاعد  ــرض مس ــا ع ــة وغيرها.كم العالجي
ــة العميد  ــام للقضائي ــن الع ــر األم مدي
ــات، جملاالت التعاون األمني  محمد طبيش
بني البلدين التي تشمل مكافحة اإلرهاب 
ــة  ومكافح ــب  والتدري ــر  بالبش ــار  واإلجت
ــدى مدير  وغيرها.وأب ــب  والتهري ــدرات  اخمل
ــتعداد  األحوال املدنية األردني، كامل االس
لتزويد العراق بأية خبرات قد يحتاجونها 
ــائل التكنولوجيا  وخاصة استخدام وس
في مجال تقدمي املعامالت واصدار الوثائق 
ــي نهاية اللقاء، جرى االتفاق  وتوثيقها.وف
ــاور وعقد  ــيق والتش على مواصلة التنس
ــاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة  اللق
ملعاجلة أية تطورات أو قضايا قد تنشأ بني 

احلني واآلخر.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة األميركية جانيت يلني  ــدت وزيرة اخلزان ناش
ــن لتجنّب أزمة  ــقف الدي الكونغرس، رفع س
ــرته صحيفة  ــة تاريخية. وفي مقال نش مالي
ــى أن  ــني إل ــارت يل ــال، أش ــتريت جورن وول س
ــقف الدين  ــات املتحدة لطاملا رفعت س الوالي
ــم تتخلّف  ــده األقصى.وقالت ل ــاوز ح قبل جت
ــط. وال مرة. ــداد ق ــدة عن الس ــات املتح الوالي

ــك (التخلف عن  ــأن القيام بذل وتابعت من ش
ــداد) أن يؤدي على األرجح إلى أزمة مالية  الس
ــكان التخلف عن  ــت أنه بإم تاريخية.وأوضح

الت الفائدة  ــدّ ــع مع ــؤدي إلى رف ــداد أن ي الس
وتراجع أسعار األسهم بشكل حاد وغير ذلك 
ــقف  من االضطرابات املالية.وأعيد تطبيق س
ــرس زيادته،  ــذي ال ميكن إال للكونغ ــن، وال الدي
ــطس بعد تعليقه لسنتني. في األول من أغس
ــقف الدين احلالي ما لم يتم رفعه  ويحظر س
ــتدانة أكثر من احلد  على الواليات املتحدة اس
ــى احلالي البالغ ٢٨٫٤ تريليون دوالر.وتثير  األقص
ــني احلزبني اجلمهوري  ــألة عادة خالفات ب املس
ــقف الدين ٨٠  ــبق أن رُفع س والدميقراطي، وس
رت وزارة  ــتينات القرن املاضي.وحذّ مرة منذ س

اخلزانة األسبوع املاضي من أن أموال احلكومة 
ــني في مقالها  ــتنفد في أكتوبر.وعددت يل س
ــة احملتملة  ــوارث املالي ــة من الك ــر قائم األخي
التي قد تلحق بالبالد في حال لم يرفع سقف 
ــداد  الدين ولم تتمكن الواليات املتحدة من س
ــل احملددة.وقالت في  ــول امله ــع حل ــا م ديونه
ــني األميركيني إلى  ــيفتقر مالي غضون أيام، س
ــيكات الضمان  ــت قد تنقطع ش النقود.وتابع
ــن. وقد  ــو ٥٠ مليون مس ــي عن نح االجتماع
تتوقف رواتب اجلنود.وأردفت سنخرج من هذه 

األزمة كأمة أضعف مؤقتا.

بغداد / البينة الجديدة
ــك املركزي العراقي  لت مبيعات البن ــجّ س
من العملة الصعبة، امس االثنني، ارتفاعا 
ملحوظا، حيث بلغت اكثر من ٢١٩ مليون 
ــات البنك املركزي من  دوالر.وارتفعت مبيع
ــراء  ــالل مزاد بيع وش ــة الصعبة خ العمل
العمالت االجنبية، بنسبة ١٤٫٠٦٪ لتصل 
ــا و٧٨٩ دوالرا،  ــاً، و٦٤٨ الف ــى ٢١٩ مليون إل
ــاس بلغ  ــعر صرف اس ــا البنك بس غطاه

ــتريات  ــاراً لكل دوالر.وذهبت املش ١٤٦٠ دين
ــة ١٦٩ مليوناً و٤٩٨ ألفا و ٧٨٩ دوالرا  البالغ
لتعزيز األرصدة باخلارج على شكل حواالت 
ــغ املتبقي  ــب املبل ــا ذه ــادات، فيم واعتم
ــكل  ــغ ٥٠ مليوناً و١٥٠ ألف دوالر بش البال
ــدي. هذا وقام ٣٤ مصرفاً بتلبية طلبات  نق
تعزيز االرصدة باخلارج، و١٠ مصارف لتلبية 
ــاركة ٨  الطلبات النقدية، إضافة الى مش

شركات صرافة. 

ارتفاع مبيعات البنك املركزي 
من العملة الصعبة

للموسم الشتوي .. الزراعة تكشف عن تفاصيل 
خطتها الزراعية واالروائية

بغداد / البينة الجديدة
كشفت وزارة الزراعة، امس االثنني، عن بلوغ مساحة خطتها للموسم 
ــن املها بإقرار تلك اخلطة  ــتوي ١٥ مليون و٦٠٠ ألف دومن، معربةً ع الش
ــم الزراعة حميد النايف  من قبل وزارة املوارد املائية. وقال املتحدث باس
ــاحات مروية و٨ ماليني و٦٠٠  ، ان اخلطة تتوزع بواقع ٦ ماليني دومن كمس
ألف دومن مساحات دميية، موضحا انها اخلطة االروائية تتضمن ٥ ماليني 
ــون دومن املتبقي على ٥٠٠ ألف  ــتمل امللي ــول احلنطة فيما يش دومن حملص

حملصول الشعير ومثلها تقريباً حملاصيل اخلضر اخملتلفة. 

بغداد / البينة الجديدة
ــائل التواصل  ــا تناقلته بعض وس ــس االثنني، م ــدل، ام ــت وزارة الع نف
ــذوي املوقوفني بعدم  ــرض فديو ل ــأن ع ــي ( الفيس بوك ) بش  االجتماع
ــماح لهم بزيارة ابنائهم  في سجن التاجي املركزي.وقالت الوزارة،   الس
ــل االجتماعي  ــائل التواص ــض  وس ــا في بع ــي مت تداوله ــاء الت إن االنب
ــيرة الى ان ادارة السجن  ــأن عارية عن الصحة، مش بخصوص هذا الش
ــزالء مبقابلة  ــماح لذوي الن ــا على امت وجه من خالل  الس ــوم بواجبه تق
ــان  ــراءات املقابلة  مع مراعاة حقوق االنس ــهيل كافة اج ابنائهم وتس
بذلك ، كذلك اكدت ادارة السجن انها تقوم  بابالغ ذوي النزالء باحلضور 
ــم وان هناك مواعيد  ــن اجل  مقابلة ذويه ــمي م في اوقات الدوام الرس
ــتار محمد قد  ــاالر عبد  الس ثابتة بذلك. وأضافت، أن وزيرها القاضي س
ــني  الزيارات لهم في  ــماح لذوي النزالء بتأم ــابق بالس وجه في وقت س

كافة السجون   التابعة لوزارة العدل.

العدل تنفي منع ذوي النزالء من زيارة
  ابنائهم يف سجن التاجي

أزمة مالية تارخيية هتدد الواليات املتحدة  ومناشدة عاجلة
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وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة / صندوق االسكان العراقي

اعالن مناقصة رقم ( ١- ٢٠٢١ ) بموجب وثيقة اِّـناقصة القياسية 
وتنفيذ عقود االشغال الصغرية –  للمرة االوُّـ

تعلن دائرة صندوق االسكان العراقي عن مناقصة تنفيذ بناية َّـ محافظة 
ــة ( ٣ – ٧١١٨٠ – ٦١ جزيرة )  ــة اِّـرقم ــة على القطع ــالء اِّـقدس كرب
فعلى الراغبني من الشركات العامة والخاصة واِّـقاولني ذوي االختصاص 
ــة مقر الدائرة الكائن َّـ بغداد – النهضة – مقابل وزارة الداخلية  مراجع
ــن مقداره  ــروط اِّـناقصة مقابل ثم ــل وش ــى كافة التفاصي ــول عل للحص
(٢٠٠٠٠٠) مائتي الف دينار غري قابل للرد علما ان موعد غلق اِّـناقصة 
ــرة ظهرا ويتحمل من ترسو  ــاعة الثانية عش هو (٢٠٢١/١٠/٢٠) الس
عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن ولالطالع على التفاصيل يمكنكم الدخول 

للموقع االلكرتوني لصندوق االسكان العراقي على الويب سايت.
(sandoq.moch.gov.iq)

                                                                                 اِّــديـر العـام 
ضـياء مـوجد عبد اهللا

وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية حماية اِّـنشآت والشخصيات َّـ بغداد

قاطع حماية منشآت االستقالل /  (شعبة االدارية واِّـالية) /  (القانونية)
العدد: ق ٥٩٧١/٨
التاريخ: ٢٠٢١/٩/٢٠

اعالن
اُّـ اِّـتهم الهارب اِّـذكور اسمه ادناه واِّـتهم وفق اِّـادة القانونية اِّـؤشرة ازاء اسمه وبما ان محل اختفائك مجهول 
اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل (ثالثون يوما) اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن َّـ محل اقامتك وتجيب عن التهمة اِّـوجهة ضدك وَّـ حالة عدم حضورك سوف تجرى محاكمتك غيابيا 
ــة ويطلب من اِّـوظفني العموميني القاء  ــقاطك من الحقوق اِّـدني ــز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم باس وتحج
القبض عليكم اينما وجدت وتسليمك اُّـ اقرب سلطة وإلزام االهل الذين يعلمون بمحل اختفائك اخبار السلطات 

عنك وفق احكام اِّـادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اِّـقدم فواد جواد مسري 
رئيس اِّـجلس التحقيقي 

فقدان
ــركة  ــن وزارة الكهرباء الش ــة الصادرة م ــدت الهوي فق
ــطى  ــاج الطاقه الكهربائية اِّـنطقة الوس ــة إلنت العام
ــر عليها  ــردي) يرجى ممن يعث ــم ك ــم (خالد هاش بإس

تسليمها إُّـ جهة اإلصدار.مع التقدير .

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية الصادرة من ثانوية ذات 
ــنه) واِّـعنونة  ــوراء امري ش ــم (ح ــواري للبنات باس الص
ــن يعثر عليها  ــة يرجى مم ــة الثاني ــة الرصاف اُّـ تربي

تسليمها اُّـ جهة االصدار.مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ١٢٨٠٧
التاريخ :٢٥ /٢٠٢١/٨

م/ اعـــــــــــالن
ــوى قضائية  ــن) دع ــار محس ــن (عماد نه ــدم اِّـواط ق
ــفي)  لتبديل (لقب) وجعله (الزبيدي) بـدال من (اليوس
ــة خالل  ــذه اِّـديري ــرتاض مراجعة ه ــه اع ــن لدي فم
ــر وبعكسه  ــر يوما من تاريخ النش ــة عش (١٥) خمس
ــتنادا اُّـ احكام  ــوف تنظر هـذه اِّـديرية بطلبه اس س
ــة رقم (٣)  ــة الوطني ــون البطاق ــن قان ــادة (٢٢) م اِّـ
ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النشر باسم مدير  لس

الجنسية اِّـحرتم ...... مع التقدير .
اللواء
رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية بأسم (محمد رضا عامر 
علي) الصادرة من اعدادية اِّـروج للبنني واِّـعنونة اُّـ 
مديرية تربية الرصافة الثانية يرجى  ممن يعثر عليها 

تسليمها اُّـ جهة االصدار.مع التقدير.

فقدان جواز
ــاه .. فالرجاء ممن  ــة صورته أدن ــدت الجواز اِّـرفق فق

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.مع التقدير.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبيدية 

العدد: ٢٩٩/ش/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٩/٢٠

اُّـ/ دار النشر و االعالن
اُّـ/ اِّـدعى عليه/ حسنني نعمه عبود

ــكار) الدعوى  ــي ع ــة (كوثر مك ــت اِّـدعي اقام
الشرعية اِّـرقمة ٢٩٩/ش/٢٠٢١ موضوعها 
نفقة لها ولألطفال كل من (زهراء ومنتظر)  لذا  
ــني و عليك   ــني محليت ــك بصحيفت ــرر تبليغ تق
ــادف َّـ يوم   ــد اِّـرافعة اِّـص ــور َّـ موع الحض
ــورك او من  ــدم حض ــة ع ٢٠٢١/٩/٢٩ حال
ينوب عنك قانونا  سوف تجري األجراءات بحقك 

وفق القانون مع التقدير.
القاضي احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٤٦٥
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/١٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / سعد محمد سراي
ــالل كتاب  ــة من خ ــذه اِّـديري ــق له ــد تحق لق
ــكري بالعدد ٦٠٨٨  ــرطة الحي العس مركز ش
ــل االقامة  ــول مح ــك مجه َّـ ٢٠٢١/٩/٧ ان
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ 
مديرية تنفيذ الصويرة خالل خمسة عشر يوماً 
ــرة اِّـعامالت  ــر ِّـباش تبدأ من اليوم التالي للنش
ــورك وَّـ حالة عدم حضورك  التنفيذية بحض
ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
سعد كاظم حايف

اوصاف اِّـحرر:
ــدد ٢٩٢/ ــداءة الصويرة بالع ــرار محكمة ب ق

ب/٢٠٢١َّـ ٢٠٢١/٣/٣١ الزامك بتسديد 
مبلغ اربعة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 
ــاحب و تم عرض  ــدال س ــن ن اُّـ اِّـحامي حس
تسويه شهرية بمقدار ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة 
ــا من قبل اِّـدين  ــار و تم اِّـوافقة عليه الف دين

وان اِّـدين لم يقم بالتسديد.
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1434رقم إعادة اعالن المناقصة   
 RE-TENDER No.  1434 

لحقل بدرة النقطي ، جمهورية العراق  توفير خدمات مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ المعاد إعالنها: اسم المناقصة   
الفني التاهيل بطريقة عامة مناقصة المعاد إعالنها: نوع المناقصة   

 

RE-TENDER NAME: Provision of firefighting and emergency response services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:الخطي لل. ويرسل هذا الطلب وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

دون أن يتحمل أية  بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 

  

 الشركات العراقية المحلية يجب تقديم: في حال
 التسجيل؛ وشهادة الشركة تسجيل من وثائق نسخة -
 والنافذة؛ المجددة التجارة غرفة هوية / التخطيط وزارة من هوية نسخة -
 ؛ العامة للضرائب الهيئة منممانعة نافذ  عدمكتاب  -

 في حال الشركات األجنبية:
 التأسيس. بلد في أو العراق في على أن تكون الشركة مسجلة لشركتهم، العائدة التسجيل وثائق نسخة -

 كما يجب على المشاركين العراقيين المحليين واألجانب على حد سواء:
 ؛تقديم جميع األوليات المطلوبة بموجب وثائق المناقصة -

Iraqi local companies: 
- submit a copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate; 
- submit a copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID; 
- submit a valid Non-Prevention (No-Objection) Letter form GCT (General Committee of Taxation); 
Foreign Bidders: 
- submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered 

in Iraq or in the origin of the company; 
Both Iraqi local companies and foreign Bidders: 
- provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 

عمال / الخدمات المطلوبة من فبل المشغل بموجب هذه ، على غرار األ/ الخدمات ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم االعمال -
 المناقصة خالل السنوات العشر الماضية.

- be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the 
Operator under this Tender during last 10 years; 

 provide qualified firefighting & emergency response lead team leader complied with the requirements - االستجابة للطوارئ و يمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.ائد فريق مؤهل لمكافحة الحرائق وتوفير ق -
stated in Tender Documentation; 

 provide firefighting & emergency response maintenance engineer complied with the requirements - ة لمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.توفير مهندس صيان -
stated in Tender Documentation; 

 ;have Holmatro training certificate which will be valid after the contract effective date - حاصل على شهادة هولماترو والتي تكون سارية المفعول بعد تاريخ سريان العقد.  -

 employ acting firefighting&emergency response team local personnel without salary downward - دون تخفيض الرواتب. باإلنابةمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ محلي لتوظيف فريق  -
alteration; 

 ;provide firefighting & emergency response training programs - توفير برامج التدريب على مكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ. -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب هذه المناقصة. -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - ل؛ واالمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغ -
 .Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذا العطاء. -

  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  العالمي / غرينتش بالتوقيت( صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة 

 .2021 تشرين االول 19 )+3:00(
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published يوم وساعة االستحقاق الجديد.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن 
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر  عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

 TENDER No.  1433  1433 المناقصة رقم
  (األرضي) في حقل بدرة النفطيالثابت  باإلنترنتتوفير خدمات االتصال  اسم المناقصة:

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: Provision of landline internet access for Badra oilfield 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
اتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم اله

 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall األدنى المطلوب:المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد  يرجى

  
درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض اص ما يعادلهاراقيين المحليين) أو (لمقدمي العطاءات العسارية المفعول وزارة التخطيط  /غرفة التجارة هوية من تقديم نسخة   -

 (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقيين)؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
والتسجيل  ونظام الشركة االساسيلمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة التأسيس  سارية المفعولتقديم مستندات التسجيل  -

 في جمهورية العراق؛ مسجلمقدم العطاء لوما إلى ذلك) وفي جمهورية العراق ، إذا كان هناك فرع  والهوية الضريبيةالضريبي 
- Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 

Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

المالية في جمهورية العراق (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) يوضح  التابعة لوزارةتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول من الهيئة العامة للضرائب  -
 لها الحق في المشاركة في المناقصات (خطاب عدم ممانعة / عدم منع ) ؛ مقدم العطاءبوضوح أن شركة 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-
objection/Non-prevention letter); 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with the Tender Documentation - ؛ المناقصةمقدمي العطاءات وفقًا لوثائق ل أخرى تقديم مستندات -
أو تقديم خطاب ضمان بأنه سيتم الحصول على  االتصال باالنترنتساري المفعول كمزود لخدمات ئة االتصاالت واإلعالم العراقية تقديم نسخة من ترخيص هي -

 الخدمات ؛ البدء بتقديمساري المفعول قبل ئة االتصاالت واإلعالم ترخيص هي
 توفير النطاق الترددي المطلوب ؛ -
 ؛ كما مطلوبعام ثابت  IP بروتوكول انترنيت توفير تجمع -
 تأكيد الجودة المطلوبة وتوفر الخدمة ؛ -
 مثل كابل األلياف البصرية ؛ (االحدث) األخيرضمان تكنولوجيا الميل  -
 النسخ االحتياطي المطلوب ؛ رابطتوفير  -
 للمساعدة الفنية و / أو مرافق مكتب المساعدة ؛ يوم في السنة) 365ساعة باليوم *  24أيام في األسبوع *  7(تغطية  -
 ؛ االتصال باالنترنتالمعدات والمواد الالزمة لتوفير خدمات  لديه -

- provide a copy of the Iraqi Communications and Media Commission’s (CMC) valid permission license as proved 
internet access services provider or provide guarantee letter that the valid CMC license will be obtained before 
commencement of the services; 

- provide required bandwidth; 
- provide required static public IP pool; 
- confirm required quality and availability of service; 
- ensure last mile technology as fiber optic cable; 
- provide required backup link; 
- have 7x24x365 coverage for technical assistance and/or helpdesk facilities; 
- have its own equipment and materials necessary to provide Internet access services; 

 .Comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو 

 .2021تشرين األول  19)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
October 19, 2021. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية 3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

NO.3726.TUE.21.SEP.2021العدد (٣٧٢٦) الثالثاء ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ 



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 (٣٧٢٦) - الثالثاء - ٢١ - أيلول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

تتسابق دول العالم فيما بينها من اجل االرتقاء بشعوبها 
ــون من خالل تطور  ــتويات وحتماً ذلك يك ــى اعلى املس ال
ــيما شبابه من كال اجلنسني وصوالً الى  ابناء اجملتمع ال س
ــة واالكادميية وكل  ــة والعلمي ــتويات اخلدمي افضل املس
ــدة من اجل  ــد الدولة جاه ــي ذلك.كما تعم ــأن ف ماله ش
ــرق وتتفاخر بهم في  ــتى الط تطوير قابليات ابنائها بش
احملافل الدولية ولنا في ذلك شواهد كثيرة، والتي عكست 
ــهد  ــعبه.ولكننا اليوم نش صورة واضحة عن العراق وش
ــباب في مجاالت اخرى بعيدة  تطوراً لقابليات بعض الش
ــبابها  ــد عن ما تصبو  له الدولة وتنتظره من ش كل البع
ــي اصبحت دخيلة  ــم) والت ــن هذه االمور (الوش ومن ضم
ــع  ــكلها احلالي والتي اخذت تتس على مجتمعنا في ش
ــم والتي يفتقد بعضها  ــر رواد مراكز ومحالت الوش ويكث
ــط املقومات الصحية ال بل بعضها يفتقد للخبرة  ألبس
في كيفية التعامل مع حاالت النزيف وغيرها التي ترافق 
ــم.وهنا نسأل سؤال، ماهي اللذة في ذلك؟ال  عملية الوش
ــريعاً هذه حرية شخصية! متام انها  بد ان يأتي اجلواب س
ــتقبلي  ــخصية ولكن خذ وقتك في التأمل املس حرية ش
ــا تصبح أبا او  ــك او ابنتك عندم ــو موقفك امام ابن ــا ه م
ــن تقليدكم  ــتطيعون منعهم م ا وهل ستس ــي أمّ تكون
ــاه  ــدوة لألبناء؟ ان ما نخش ــار ان األب او األم ق ــى اعتب عل
اليوم هو ان تتطور هذه األفعال لتصبح مشوهة للشكل 
ــاذة عن  ــكال عجيبة وغريبة ش ــري وتظهر لنا اش البش
يقلدهم البعض لتصبح ظاهرة  اجملتمع وبطبيعة احلال سُ
ــيء  طبيعية في مجتمع محافظ ورافض ألي تصرف يس
ــنني.ظهر  ــر بها على مر الس ــارة نتفاخ ــى تاريخ وحض ال
ــى مواقع التواصل  ــنا عل لنا البعض الذين صدعوا رؤوس
االجتماعي عن خطورة التلقيح ضد وباء كورونا وتأثيراته 
ــا اربك  ــم) مم ــي اعتقاداته ــر (ف ــى البش ــتقبلية عل املس
ــم ان الدولة حتملت الكثير  ــع الصحي في البالد رغ الوض
ــعب  ــع االقتصادي من اجل توفير اللقاح للش رغم الوض
انسجاماً مع ما يشهده العالم اجمع من حمالت تلقيح 
واسعة للعبور بسالم من تأثيرات هذا الوباء اللعني، وهنا 
ــم ومراكزه املوبوءة،  ــألهم اين انتم من مخاطر الوش نس
ــدرات، اين انتم من ظاهرة  ــن انتم من ظاهرة تعاطي اخمل اي
ــي واملمارسات اجلنسية احملرمة  التخنث والتحول اجلنس
ــار األمراض  ــي انتش ــر ف ــكل مباش ــاهم وبش والتي تس
ــة مغلوطة  ــدز؟ ام ان احلري ــيتم اإلي ــل نس ــا؟ ه واخطره
ــره مواقع  ــاء ترددون ما تنش ــم جعلتكم كالببغ املفاهي
ــالة الى اصحاب القرار والغيرة  التواصل االجتماعي؟!رس
انقذوا الشباب من التأثيرات الدخيلة ألن مستقبل البلد 

بيدهم فهم قرة عني العراق. 

   اللـواء الدكـتور عدي سمـري الحساني  
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متابعة / البينة الجديدة
اكد وزير النفط بإن الفنان قيمة عليا في اجملتمع 
ــة الهادفة.جاء  ــدمي االعمال الفني ــن خالل تق م
ــتقباله الفنان عدي عبد الستار   ذلك خالل اس
وبحضور وكيل الوزارة لشؤون االستخراج رئيس 
ــة للدعم  اجملتمعي كرمي حطاب  اللجنة املركزي
ــس اللجنة. ــب االعالمي ونائب رئي ومدير املكت

ــان  عبد اجلبار اسماعيل  وقال وزير النفط احس
ــب واملثقف واالعالمي  ان الفنان والكاتب واالدي
ــرقة في اجملتمعات املتحضرة ،  هم عناوين مش

ــالة االنسانية اجملتمعية  تسهم في بناء الرس
ــار اسماعيل الى اهتمام  بهدف االرتقاء به.واش
ومتابعة رئيس مجلس الوزراء للحالة الصحية 
ــتجابة وزارة  ــتار ، واس ــدي عبد الس ــان ع للفن
ــدة الفنان عبر   ــؤولني فيها ملناش النفط واملس
ــتقبله لالطالع  ــائل االعالم ، وها نحن نس وس
على حالته  الصحية واالستماع الى احتياجاته 
ــن جهته قال وكيل  ــة ووعدنا بتلبيتها.م العام
ــس اللجنة  ــتخراج ورئي ــؤون االس ــوزارة لش ال
ــاب ان وزير  ــة للدعم اجملتمعي كرمي حط املركزي

ــاعدة املالية للفنان  النفط قد اوعز بتقدمي املس
ل مصاريف  ــن حتمّ ــتار.، فضالً ع عدي عبد الس
ــى الفنان عدي عبد  العملية والعالج، فيما اثن
ــر النفط  ــام  ومتابعة وزي ــى اهتم ــتار  عل الس
ــر املكتب  االعالمي  ــل الوزارة حطاب ومدي ووكي
ــدته ،  ــتجابتهم ملناش ــة واس ــه  الصحي حلالت
ــتقبال واالهتمام من قبل  مشيداً بحفاوة االس
ــوزارة كانت  ــني ، وقال ان ال ــؤولني واملوظف املس
سبّاقة في دعم املبادرات االنسانية واجملتمعية 

ورعاية الفنانني واملثقفني.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
ــالم تركية،  ــائل إع ــرت وس نش
ــو يظهر فيه انزالق  مقطع فيدي
ــق منحدر  ــل في طري ــة طف عرب
ــمال تركيا. ــينوب ش مبدينة س
ــو،  ــع الفيدي ــي مقط ــر ف ويظه
ــيدة تركية عربة طفلها  ترك س
ــى جانب  ــهر عل ــغ ١٠ أش البال
ــوق  ــق لتدخل مركز التس الطري
ــو  ــة نح ــت العرب ــأة حترك وفج
ــقط  ليس ــدر  املنح ــق  الطري

ــي فناء منزل  الطـفل بعربته ف
ــة أمتار .وهرعت  من ارتفاع ثالث

األم خلفه ومواطنني آخرين، بعد 
ــت الحق انزالق  أن أدركت في وق
ــتطيعوا  عربة طفلـها. ولم يس
ــقط على  ــه، ليس ــاك ب اإلمس
أدى  ــا  م ــانية،  اخلرس ــة  األرضي
ــقوط  ــدة الس إلصابته .ومن ش
ــل، فيما  الطـف ــة  حتطمت عرب
ــفى  ــل إلى مستش ــل الطف نق
ــي  احلكوم ــورك  أتات ــينوب  س
ــادر طبية  ــارت مص للعالج، أش

إلى أن حالة الطـفل جيدة.

متابعة / البينة الجديدة

شهدت   بغداد، امس اإلثنني، 
انتحار فتاة من مواليد ٢٠٠١، 
ــاب من مواليد ٢٠٠٤، في  وش
ــني مبدينة  ــني منفصلت حادثت
ــة.   العاصم ــرقي  ش ــدر  الص
ــن  م ــي  محل ــدر  مص ــاد  وأف

ــدر، إن «فتاة من  ــة الص مدين
ــت على  أقدم  ،٢٠٠١ ــد  موالي
االنتحار بواسطة إطالق النار 
ــها من سالح نوع  على نفس
ــنكوف داخل دارها، ما  كالش
ــا ونقلها إلى  أدى إلى إصابته
ــل ذويها  ــفى من قب املستش
ــاة بعدما اعترفت  لتفارق احلي

ــت على االنتحار».   بأنها أقدم
ــنيّ  ــل، ب ــادث منفص ــي ح وف
ــاباً من مواليد  املصدر، أن «ش
٢٠٠٤ وهو طالب في املدرسة، 
ــى االنتحار عن طريق  أقدم عل
ــه بواسطة حبل  شنق نفس
ــة الصدر  ــل غرفته مبدين داخ

أيضاً».  

ــة ومتابعاتي اليومية  ــم جتربتي الصحفية املتواضع بحك
ــتطيع القول جازما وليس نادما، بأنهُ باستثناء البعض  اس
منها فإن العديد من مكاتب العالقات واالعالم في الوزارات 
ــن واجباتها  ــت ع ــة تخلّ ــات احلكومي ــر واملؤسس والدوائ
ــومة لها وأصبحت مجرد اسم على غير  ــية املرس االساس
مسمى، ال بل ان بعضها ما عادت تعرف ما ينبغي عليها ان 
تقوم به من واجبات لسبب بسيط هو ان القائمني عليها، 
مع شديد االسف، ال يعرفون ابجديات فن العالقات العامة 
ــد صراحة من خالل  ــيات االعالم الذي يتجس او فن واساس
ــور تعاون وتواصل وتفاعل تستطيع من خاللها  اقامة جس
ايصال نشاطات واجنازات وفعاليات وبرامج الوزارة او الدائرة 
ــموعة  ــائل االعالم املتنوعة (املقروءة واملس املعنية الى وس
ــرأي العام عليها  ــة) والتي تقوم بدورها في اطالع ال واملرئي
ــن خالل  ــة تقوم م ــب االعالمي ــذه املكات ــإن ه ــل ف وباملقاب
مجساتها ورصدها اللتقاط ما يُكتب او يُنشر او يُبث او يُذاع 
ــائل االعالم وكذلك في مواقع التواصل االجتماعي  في وس
ــؤول للبت بشأنه واتخاذ ما يلزم  لعرضه على الوزير او املس
ــرعة ألن النجاح يكمن  ــن من الس ــدده بأقصى ما ميك بص
ــتجابة لهم، ومؤكد  في التقاط نبض الناس اليومي واالس
ــزز ثقة املواطن  ــأنه ان يع ــتوى من ش ــال بهذا املس ان تفاع
ــرعة  ــا متاما بأن هناك بوابات ونوافذ مش ــهُ مطمئن ويجعل
ــكواه او  ــال صوته وبث لوعته وش ــن خاللها ايص ميكنهُ م
ــب االعالمية  ــؤولني .. اذاً املكات ــن يريد من املس مقترحه مل
ــن وبالعكس  ــؤول واملواط ــا بني املس ــي حلقة الوصل م ه
ــكل  ــك العالقة  وتوطيدها بالش ــير تل وهي تعمل لتجس
ــعى اليها جميعا..  الذي يحقق االهداف املتوخاة والتي نس
ــن انتقاء املالكات التي  س ــاح تلك املكاتب مرهون بحُ ان جن
ــرة واالختصاص والثقافة وحب  تديرها من حيثُ توافر اخلب
ــؤولية. وال أغالي اذا ماقلت  ــعور باملس العمل واملهارة والش
ــذه املكاتب لم يتعرفوا على  ــد من العاملني في ه ان العدي
الصحف اليومية بل وال يعرفون حتى اسماء الصادرة منها 
ــالء وإعالميني في بعض  ــيد بزم ــا في الوقت ذاته نش لكنن
املكاتب اثبتوا جدارتهم وهم يتواصلون على مدار الساعة 
مع العاملني في وسائل االعالم ويتابعون ما يُنشر او يُبث او 
يُذاع بشكل يثير الدهشة واالعجاب .. وتستطيع ان تتأكد 
من ان املكتب االعالمي الفالني او العالني خامل ونائم نوم 
العوافي فما عليك سوى نشر مناشدة او شكوى ملواطن او 
ــكلة حيثُ ال تصلك  ملنطقة ما تطالب بخدمة او حل مش
ــاذجة (ال ارى..ال  ــق املقولة الس ــة الن هناك من يطبّ االجاب
ــب اعالمية تتفاعل معنا  ــمع .. ال اتكلم ) .. حتية ملكات اس
ــالى فنتمنى  ــرعة، اما الكس ــر وجتيب بس وترصد ما يُنش
ــمس  ــم النهوض من رقادهم قبل ان تطلع عليهم الش له

فتكشف عوراتهم ويلعنهم كل العن.
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متابعة / البينة الجديدة
ــور  ــابق بنيامني نتنياهو في منش ــرائيلي الس قال رئيس الوزراء اإلس
ــبوك، إن الرئيس األميركي جو بايدن غلبه النوم لدى  مصور على فيس
ــرائيلي اجلديد نفتالي بينيت.وفي التسجيل  لقائه رئيس الوزراء اإلس
ــره نتنياهو في صفحته على فيسبوك، يقول صوت  املصور الذي نش
ــدن». ورد نتنياهو  ــى بباي ــت التق ــرا «أتعرف.. بيني ــن الكامي ــد ع بعي
ــمعت أن بايدن كان منتبها للغاية في  ــمعت عن ذلك. س بالقول «س
ــدة املوافقة (على ما قاله  ــذا االجتماع لدرجة أن النوم غلبه من ش ه
ــريعا كما لو كان يحاكي شخصا  ــقط س ــه يس بينيت)»، تاركا رأس

يغلبه النوم.

ــة  ــدة (البين ــر جري ــة تحري ــزي هيئ تع
ــها الزميل رئيس  ــدة) وعلى رأس الجدي
ــار) العميد  ــاب جب ــر (عبد الوه التحري
ــد احمد النوري) مدير  (ناصر علي محم
شؤون العشائر َّـ وزارة الداخلية بوفاة 
ــى) اثر حادث  ــه ولده (مصطف اِّـغفور ل
ــف. وأقيم مجلس الفاتحة  مروري مؤس
ــدية َّـ  ــه َّـ منطقة الراش ــى روح عل
ــد  ــاُّـ ان يتغم ــائلني اهللا تع ــداد س بغ
ــع رحمته ويسكنه  الفقيد الراحل بواس

فسيح جناته.

تــــعـــزيــــــــــــة

تــهــنـئــــــة
ــيدة  ــارك أقولها من القلب اُّـ الزميلة الس    مب
ــنمها منصب اِّـدير  ــبة تس ــهد عدنان) ِّـناس (ش
ــا. متمنني لها  ــور ميلي ــدق اِّـنص ــوض لفن اِّـف

اِّـوفقية والنجاح َّـ مهام عملها الجديد.
اإلعالمي حيدر الشمري


