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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
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ادى (٦٤) من النواب البدالء (االحتياط) 
انتخابياً اليمني الدستورية أمام رئيس 
ــي  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
ــة  اجللس ــالل  خ ــي  جماع ــكل  بش
االستثنائية التي عقدت يوم اخلميس 
املاضي ( ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢) فيما تغيّب (٩) 
ــأن  ــرون في وقت لم يُتخذ قرار بش آخ
ــس البرملان  ــب النائب األول لرئي منص
ــم  ــيد حاك ــغله الس ــذي كان يش ال
ــد ذي  ــى صعي ــد اآلن . عل ــي حل الزامل
ر صالح محمد العراقي، وزير  صلة حذّ
ــيد مقتدى  زعيم التيار الصدري، الس

ــل وصفه بـ  ــن عواقب فع ــدر ، م الص
الوقح، فيما أشار إلى أن بعض الكتل 
ــب  تطبيقه.وكت ــد  تري ــية  السياس
ــر صفحته  ــوراً عب ــر الصدر منش وزي
ــبوك، قال فيه هناك فكرة  على فيس
ــض الكتل  ــد تُطبّقها بع ــة ق خبـيث
ــي زَجّ وزير صدري من  ــية. وه السياس
قّ أو مطرود أو متعاطف  نشَ التيار أو مُ
في احلكومة التي يُريدونَ تشكيلها.. 
ألسباب إسكات الشارع الصدري من 
ة في حكومة  جهة.. وإتّهامه باملُشاركَ
ــاف  ــة أخرى.وأض ــن جه ــاد م الفـس
قون  ــيُصدّ ج الذين س ــذَّ وما أكثر السُ
ــاء باتفاق مع  ــك، وانَّ ذلك الوزير ج ذل

(التيار) أو إلرضائه أو غيرها من األفكار 
ــالً إننا إذ نعلن  ــــمومة.وتابع قائ املس
ــب هذا  ر من عواق ــذّ ــا نُح ــك، فإنن ذل
ــعب  ــل الوقح.. ونطلب من الش الفع
ــك.. فنحن لم  ــايرتهم بذل س ــدم مُ ع
ــي برملان وال  ــترك معهم ال ف ــن نش ول
ــاً. فنحن  طلَقَ ــا مُ ــة وال غيره حكوم
ــقاق ونفاق.وأكمل ما  أهل إصالح ال شِ
ـــدون انَّ  ينبغي أنْ تعلموه أيها الفاس
ع إذا ما حاولتم  ردّنا سيكون غير متوقَّ
ــراكنا معكم  ــمعتنا بإش تشويه س
ــم أو إيهام  ــم أو ال نعل ــن حيث نعل م
ــاس بذلك.واختتم قائالً فليس من  الن
ــات أو حوارات  ثّلنا في مفاوض ــد ميُ أح

ــل، فلقد  ــذا القبي ــن ه ــيء م أو أيّ ش
ــا قيحاً، وقد فاحت رائحة  مألمت قلوبن
ــاد فأزكمت أنوفنا.. وسيعلم  الفــس
ــب ينقلبون.  نقل ــوا أي مُ ــن ظلم الذي
ــالف الوطنية  ــت قال رئيس ائت في وق
ــاد عالوي في  ــبق اي رئيس الوزراء األس
برنامج متلفز أنه كان األجدر بالبرملان 
العراقي أن يحلّ نفسه بعد انسحاب 
ــن التهافت  ــة الصدرية بدالً م الكتل
على املناصب وملء املقاعد بالبدالء . 
واضاف عالوي أن العملية السياسية 
ــد  ــة بع ــت بالكآب ــراق أصيب ــي الع ف

انسحاب التيار الصدري منها.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــرة  املتواف ــات  املعلوم ــد  تفي
ــأن قوى  ــادر مطلّعة ب من مص
أن  ــد  وبع ــيقي  التنس ــار  االط
ــة  ــة البرملاني ــت األغلبي ضمن
تعكف حالياً لتحديد أولويات 
ومواصفات رئيس الوزراء املقبل 
وغيرها  واشتراطات مقبوليته 
من األمور مبا يضمن مقبوليته 
ــى  ــي ال ــذي يرتق ــكل ال بالش
ــة  املقبل ــة  املرحل ــتوى  مس
وحتدياتها في ظل شبه إجماع   
على وجوب العمل بكل الطرق 
ــل تغيير قانون  ــة ألج القانوني
ــة  ملعاجل ــي  احلال ــات  األنتخاب

ــن الهفوات والثغرات  الكثير م
ــتتبع  التي ينطوي عليها ويس
ــك تغيير في بنية املفوضية  ذل
لألنتخابات  ــتقلة  املس العليا 
وترى قوى االطار التنسيقي أن 
ــات ومفوضية  ــون األنتخاب قان
ــي  ــبب أساس ــات س األنتخاب
ــا يرافقها  ــات البالد وم في أزم
ــب اعالن  ــكاليات عق ــن اش م
ــة  انتخابي دورة  كل  ــج  نتائ
ــا تقدم فإن  ــاً على م وتأسيس
ــة اجلديدة» وانطالقاً من  «البين
رسالتها الصحفية والوطنية 
ــادة النظر  ــب بإع ــا تطال فإنه
ــني حيث األداء املتدني  باحملافظ
ــد  الفاس ــاك  فهن ــم  لبعضه

ــب املال  ــه بنه ــة ايدي امللطخ
ــاك «التنبل» وهناك  العام وهن
ــة» وهناك  ــة واملتردي «النطيح
ــاغول»  ــل اجليد و «الش باملقاب
ــر واحترام  ــذي يحظى بتقدي ال
ــي  وف  .. ــه  محافظت ــكان  س
تقول مصادر  ــاً  ايض التطورات 
ــية من قوى  ــاً سياس أن اطراف
تواصل  ــيقي»  التنس ــار  «اإلط
ــم التيار  ــع زعي ــور م د اجلس مّ
ــدى  مقت ــيد  الس ــدري  الص
ــه للعدول  ــدر بغية اقناع الص
ــن  ــحاب م ــراره باالنس ــن ق ع
والعودة  ــية  السياس العملية 
السياسي  العمل  الى معترك 
بوصفه قوة ال ميكن ألي عملية 

ــتقر من دونه  سياسية أن تس
وسط مطالبات ايضاً بأن يكون 
ــل متحرراً  ــوزراء املقب ال رئيس 
ــزاب  ــر األح ــطوة وتأثي ــن س م
ــذة  ــية الناف ــوى السياس والق
ــهد السياسي وليس  في املش
هذا فحسب بل يجب أن يكون 
ــتقالً  ــوزراء هذا مس ال ــس  رئي
ــه  ــك فإن ــن دون ذل ــراره وم بق
ــيتحول الى العوبة حتركها  س
ــا  كيفم ــية  السياس ــوى  الق
ــب املزاج وعندها  ــاء وحس تش
ــلطة  س ــى  كأعل دوره  ــد  يفق
ــالد وتصبح  ــي الب ــة ف تنفيذي
ل الى  ــوّ ــلولة ويتح ارادته مش

مجرد رقم حسابي ليس إالّ.
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ــار املالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد  ل املستش فصّ
صالح، امس السبت، مقترح التنظيم الرقمي لسوق العمل 
ــد أنه يتضمن  ــده، فيما أك ــات تطبيقه وفوائ ــمية وآلي الرس
ــح ، إن واحدة من  ــتفيدين بالتقاعد. وقال صال ــمول املس ش
ــؤون  ــي التخطيط والعمل والش ــتركة بني وزارت ــام املش امله
ــوق  ــرح التنظيم الرقمي لس ــيير مقت ــة هي تس االجتماعي
ــرية العليا ونزوالً  ــمية ابتداءً من الطاقات البش العمل الرس

إلى أقل املهارات قبوالً وبحسب جداول تصنيف املهارات.
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\3^ò@Ú‡nn€a

Ú‹yäΩa@pbÌÜ§@ÙÏnéflÎ@Û”äÌ@b∂@ÈnÓ€Ïj‘flÎ@ÜÌÜ¶a@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@âbÓnÅa@pbÌÏ€Îc@Ö �Ü∞@\âbü�a^

\3^ò@Ú‡nn€a

·◊Üëb‰Ì@ÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃi@ø@Hpbœä«@…flbuI@NN �?é€a@—”Ï€a@ÊaÏÌÖ@èÓˆâ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bflcÖaÜÃi@Ô”äë@Úz‹ç¸a@Âfl@Ò7j◊@ÚÓ‡◊@âÖbñmÎ@Úz‹éfl@Òäubífl@ �ú–m@ÚÓ‰fl¸a@paÏ‘€a

النواب «البدالء» يؤدون اليمني الدستورية بدال عن النواب اِّـستقيلني
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سبحان اهللا .. الفصول االربعة جتتمع في سامراء .. امطار غزيرة وعواصف رعدية

ــم حتالف قوى الدولة  د زعي جدّ
الوطنية، السيد عمار احلكيم، 
ــاركة  ــد على عدم املش التأكي
ــال  املقبلة.وق ــة  احلكوم ــي  ف
ــه  ــان ملكتب ــق بي ــم، وف احلكي
«جندد موقفنا بعدم املشاركة 
ــة،  القادم ــة  احلكوم ــي  ف
ــي  الوطن ــدور  بال ــتمرارنا  وإس

ــب وجهات النظر بني  في تقري
ــار  ــاء السياسيني».وأش الفرق
ــط  بالضغ ــتمرار  االس ــى  ال
ــة  حكوم ــكيل  تش ــاه  «باجت
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة وطني خدم
ــير  وجتس ــات  اخلدم ــدمي  تق
العالقة بني اجلمهور من جهة 
والعملية  السياسي  والنظام 

السياسية من جهة أخرى».

ــزب اجلماهير  ــن األمني العام حل أعل
ــوري (أبو مازن)  الوطنية، أحمد اجلب
، اإلنسحاب من حتالف «السيّادة»، 
ــف العزم. ــودة الى حتال ــس والع ام
ــال اجلبوري ، إنه كانَ وال زَالَ حزب  وق
ــى  ــعى إل ــة يَس ــر الوطني اجلماهي
تَ  ــيني حتَ ــاءِ السياس رق ــعِ الفُ م جَ
ــةِ اجلَامعة، والعملِ  املظلَّةِ الوطني
ادف، كما يؤكد احلزب  ــتركِ الهَ املُش

ــوب احترامِ قراراتِ القضاء  على وج
العراقي، وأنّهُ احلصن األخير لتقومي 
ــة  وحماي ــية،  السياس ــة  العملي
ــاف،  الدميقراطية.وأض ــة  العملي
ــك،  ــفٍ قويٍّ متماس ــي حتال ــا ف نّ كُ
ــدى الصدر  ــيّد مقت ولكن قرار الس
ــرٌ في تغيير خارطة  كان لهُ أثرٌ كبي
ــرم قرارهُ،  ــذا نحت ــات، وله التحالف
ــزاً وطنياً  در رَم ــيّد الصَ ويبقى الس
لوبنا وقلوبِ  كانتهُ في قُ راقياً لهُ مَ عِ

ــفَ  ــنُ أن يَختل ــن ميك ــه، ولك أتباع
ــي  ــل السياس ــي العم ــاءُ ف احللف
ــسَ قطيعةً  ــي، وذلكَ لي الدميقراط
ــة، إمنا محاولة للعملِ بوجهاتِ  تام
ختلفة.وتابع أبو مازن في أيِّ  ــرٍ مُ نَظ
ــد على أنَّنا  ــونُ فيه، نُؤك طريقٍ نك
ــلِ اجلادِ إلنقاذ  ــتمرون في العم س مُ
ــابِ و(حروبِ  ــا من آثار اإلره مناطقن
 ، التحرير) وإعادة إعمارها من جديدٍ

وإيصال اخلدماتِ لها.

قال النائب عن كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ــبت، إن تصويت النواب  طعمة اللهيبي، امس الس
ــالً جديداً ببداية خطوة أخرى نحو  البدالء أعطى أم
ــية  ــكيل احلكومة، وإن جميع الكتل السياس تش
ــع إلى حكومة جديدة تصب في مصلحة كل  تتطل
ــي ، أن حتالف الدميقراطي  ــاف اللهيب العراقيني.وأض
ــع الكتل  ــا التحالف م ــيادة، بينم ــع الس ــت م ثاب

ــق والتوازن  ــى التواف ــرى مبني عل ــية األخ السياس
ــذه املبادئ  ــق ه ــاق وف ــل اتف ــراكة، وإذا حص والش
ــنمضي بتشكيل احلكومة مع اإلطار  فبالتأكيد س
ــيقي.وتابع، أن جميع الكتل السياسية لها  التنس
مطالب وهذه ستثبتها املفاوضات حول التحالفات، 
ــا يجب أن تعتمد التوافق  والنتيجة التي تخرج به
ــات بهذه  ــارت املفاوض ــراكة، وإذا س والتوازن والش

الطريقة ستشكل احلكومة. 

ــبق، صالح  اكد مدير ديوان الرقابة املالية االس
ــعر صرف  ــبت، ان تغيير س ــس الس ــوري، ام ن
ــبب  ــوق ويس ــيحدث صدمة بالس ــدوالر س ال
ــوري ، إن اي تالعب في  ــال ن ــائر كبيرة. وق خس
ــعر الصرف وتغييره سيحدث صدمة كبيرة  س

ــة االقتصاد الن  ــوق مما يؤثر على عجل في الس
اعادته الى سعره السابق سيتسبب بخسائر 
ــا على ضرورة  ــاف أن كثيراً ما اكدن كبيرة.واض
ــعر الصرف تدريجية  ان تكون اي معاجلات بس
ــوق وتؤثر  بحيث ال حتدث صدمة كبيرة في الس

على عجلة االقتصاد. 

Ò7j◊@äˆbé¢@âà‰Ì@â¸ÎÜ€a@“äï@ä»ç@7ÓÃm@Z@’ibç@Ô€bfl@fiÎ˚éfl

Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@ø@⁄âbí„@Â€@Z·ÓÿßaCÒÖbÓé€aD@—€b§@Âfl@lbzé„¸a@Â‹»Ì@Êãbfl@Ïic

ÒÖbÓé€a@…fl@oibq@b‰–€b§@ZÔ„aãâbi@låy@Â«@kˆb„

ــوزراء مصطفى  ــس ال ــة أن رئي ــادر مطلع ــفت مص كش
ــورة متعاقبة.  ــعودية وإيران بص ــيزور الس الكاظمي س
وذكرت قناة امليادين عن مصادر مطلعة أن زيارة الكاظمي 
ــات التي  ــي إطار احملادث ــى البلدين تندرج ف ــة إل املتعاقب
أجرتها الرياض وطهران في بغداد أخيراً. وشددت املصادر 
ــية  ــات مهمة عديدة بينها العالقات الدبلوماس أن ملف

بني السعودية وإيران ستطرح خالل الزيارة.

ــتان  ــجون اقليم كردس ــي ، بأن احد س ــاد مصدر امن اف
ــهد زواج امرأة ورجل محكوم عليهما باالعدام. وقال  ش
ــهد زواج امرأة ورجل  ــجن السليمانية ش املصدر ، ان س
محكوم عليهما باالعدام، حيث خصصت ادارة السجن 
مكان خاص لهما من اجل اللقاء بينهما ساعات قليلة 

في كل اسبوع. 

@È �uÏnÌ@Ô‡√bÿ€a@NN@Ú‡Ëfl@pb–‹fl@szj€
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نينوى / البينة الجديدة
بناء على  توجيهات وزير الكهرباء وكالة املهندس عادل 
ــرمي   ومبتابعة وحضور ميداني للمهندس خالد غزاي  ك
ــل الطاقة الكهربائية  ــركة العامة لنق مدير عام الش
ــح عبداهللا معاون  ــمالية. ومبتابعة املهندس صال الش
ــم تنفيذ  ــاريع ومدير قس ــؤون املش ــام لش ــر الع املدي
ــاريع املهندس عطية حسن واملالكات الهندسية  املش
ــخ ٢٢ / ٦ /  ــركة .بتاري ــة املتقدمة التابعة للش والفني
ــاء محطة  ــروع انش ــغيل مش ــرة مت تش ٢٠٢٢ وألول م
ــد٤٠٠ ك.ف في محافظة  ــك جه حتويل كهرباء الكس
ــراف   ــرض GE األمريكي وباش ــوى واملنفذة ضمن ق نين
ــية والفنية من اللجان التخصصية  املالكات الهندس
ــم تنفيذ املشاريع وفرع شبكة كهرباء نينوى  من قس
ومقر الشركة .تكون  احملطة بواقع أربعة محوالت قدرة 
ــعة الواحدة (٢٥٠) MVA وتغذي محطات  ــية س رئيس
ــك) جهد ١٣٢ ك.ف.  والتي  (تلعفر -تل عوينات - الكس
ــك للضغط  ــام ال GIS.  ان محطة الكس ــل بنظ تعم
ــتة خطوط وهي خطان من  الفائق ٤٠٠ك.ف ترتبط بس
ــد املوصل ٤٠٠ك.ف وثالثة خطوط  من محطة غرب  س
ــل٤٠٠ ك.ف وخط التركي ٤٠٠ ك.ف ، فضال  الدور  املوص
ــة من ابطال  ــية والفني ــن مالكاتنا الهندس املتميز م
اخلطوط الذين اجنزوا خطوط ارتباطات محطة الكسك 
ــي ٤٠٠ك.ف و ١٣٢ك.ف بالكامل  ــد ٤٠٠ك.ف جلهت جه
ــاب شركتنا.ذكر املدير العام  وبجهود ذاتية وعلى حس

ــركة:  ــه العالم الش ــزاي في حديث ــد غ ــدس خال املهن
ــتراتيجيا الن  ــروعا حيويا واس ــذا املنجز مش يعتبر ه
ــل في  ــد ٤٠٠ ك.ف بالعم ــدة جه ــة واح ــاك محط هن
ــرق املوصل وان احملطة  محافظة نينوى وهي محطة ش
ــد٤٠٠ ك.ف والذي  ــك جه ــي محطة الكس ــة ه الثاني
بتشغيلها اسهمت وبشكل كبير في االستقرار التام 
للمنظومة الكهربائية في محافظة نينوى.  فضال عن 
ــات وانخفاض الفولتية احلاصل  معاجلة وفك االختناق
ــوى وباجتاه مناطق  ــن محافظة نين ــع الغربي م للقاط
ــنجار. ــة وعوينات وتلعفر وس ــك وبادوش وربيع الكس

ــبكة الكهربائية  ــاريع املياه وتصبح الش وجتهيز مش
ــة ممكنة وزيادة  ــتيعاب اكبر كمي ذات قابلية اكبر الس
ــز الوثوقية  ــة ب (١٠٠٠) MVA وتعزي ــة التحويلي الطاق
ــة في محافظة  ــة الكهربائي ــتقرارية للمنظوم واالس
ــاعات  ــي زيادة س ــهم ف ــا ستس ــي بدوره ــوى والت نين
التجهيز ملواطنينا الكرام.من جهته شكر املدير العام 
ــركة GE واملالكات العاملة على  القائمني على ادارة ش
ــبيل ادخال  جهودهم املبذولة وتعاونهم الكبير في س
ــهر  ــتة أش ــل قبل املوعد احملدد لها بس ــة بالعم احملط

خدمة للصالح العام.

البينة جديدة / قاسم حوشي 
ــركة  ــية والفنيةالتابعة لش ــوادر الهندس ــل الك تواص
حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت 
ــغال العامة  ــات واالش ــكان والبلدي ــار واالس وزارة االعم
ــال طبقة  ــداد .أعم ــوت- بغ ــق ك ــعة طري ــروع توس مش
ــاء (٥٨٠٣٨٤ م٢) بطول  ــث مت اكس ــري حي ــاس القي االس
ــول  ــة (١٢٨٩٠٠ م٢) بط ــة بكمي ــة رابط ــم) وطبق (٥٧ك
(١٦كم) ملمر االياب و(٦كم) ملمر الذهاب و االكساء طبقة 
ــوت - بغداد من  ــر طريق ك ــث يعتب ــاس القيري حي االس
ــط  الطرق املهمة حيث يربط محافظات الناصرية وواس
ــول على اعلى  ــداد وألجل احلص ــة بغ ــارة مبحافظ والعم
ــعة  ــرة بتوس ــالمة في الطريق فقد مت املباش درجات الس
ــح عرض الطريق ١٢م اي  ــركتنا ليصب الطريق من قبل ش

يضاف  ٥ م من اجلانبني اما االعمال املنفذة حاليا 
فهي:- ١- حفر االكتاف بكمية ٣٢٥٠٠٠م٣

٢- دفن االكتاف بكمية ٢٥٧٢٤٨م٣
ــف (B) بكمية ٢٩١٣١٣م٣  ــى اخلابط صن ٣- اعمال احلص

طبقة اولى وثانية مفروش ومحدول .
ــتعارة من خارج املقطع  ــتخدام حفر االس ٤- الدفن باس

=٣٩٣٨٩٧م٣ 
ــل القناطر الصندوقية =٢١٢٩م٣ والعمل  ٥- اعمال تطوي
ــي ال توجد فيها تعارضات  ــتمر في باقي القناطر الت مس
ــس معظم  ــر وصب اس ــال احلف ــرة باعم ــا مت املباش كم

القناطر االنبوبية حيث مت اجناز ٤٩٢ م.ط
ــا مت اجناز صب الركائز الكونكريتية واالعمدة وقبعات  كم
االعمدة بنسبة (١٠٠٪) بعدد(٢٦ ركيزة) جملسر النعمانية 
ــب روافد  ــدة واالكتاف وتنصي ــات االعم ــاز صب قبع وإجن
ــه عدد (١٨) رافده بطول (٢٤) م وعدد (١٨) رافده  كونكريتي
بطول (١٢) م باإلضافة إلى املباشرة باعمال دفن الطبقات 
الترابية للمقرب جانب الذهاب بكمية) (٤١٠٠٠) م٣ كما 
ــر االحرار واملباشرة  مت حفر وصب الركيزة التجريبية جملس
ــة للمقترب جانب الذهاب  ــال دفن الطبقات الترابي بأعم
ــة (٣٢٠٠٠) م٣ واجناز رفع تعارضات اعمدة الكهرباء  بكمي
ــول (١٥)كم في  ــبكة جديدة بط ــاء ش ــد انش (١٠٠٪) بع
ــتمر بفرش الطبقة الرابطة  جانبي الطريق والعمل مس

ــيطرة كوت -  ــرة بأعمال تنفيذ س ــى املباش باالضافه ال
بغداد . هذا ما اوضحه املهندس سعد الدين محمد امني 
ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية  مدير عام ش
ــاء ثالثة مجسرات  كما اضاف قائال: يتضمن العمل انش
للتقاطعات على الطريق االول عند مدخل ناحية االحرار 
ــاء النعمانية الثالث عند مدخل  ــي عند مدخل قض الثان
ــن التعارضات مت  ــا ان هنالك عددا م ــة الدبوني كم ناحي
ــدة كهرباء وخطوط ماء  ــكل اعم اجنازها (١٠٠٪) على ش
ــع اصحاب املواكب  ــة (مواكب ) بالتعاون م وبعض االبني
ــر مع اصحاب  ــق وهناك تعاون كبي ــة مع الطري املتعارض
ــبكة  ــركة نصب اعمدة جديدة لش املواكب واجنزت الش
ــركة  ــط . و ش ــاون مع دائرة كهرباء واس ــاء بالتع الكهرب
ــور ولديها  ــاريع الطرق واجلس حمورابي مختصة في مش
ــن االعمال الكثيرة في رصيدها باالعتماد على كوادرها  م
ــتمرة على نهجها  ــرة بأغلب احملافظات وهي مس املنتش
في خدمة العراق وابناء شعبنا الكرمي كما نفتخر بكوننا 
شركة محلية ساهمت والزالت تساهم في تلك املشاريع 
ــتمرار للنهوض  ــعى باس ــات ، ونس ــي جميع احملافظ وف
ــتوى األداء ليطابق املعايير العاملية . صاحب العمل  مبس
ــراف دائرة طرق وجسور واسط  دائرة الطرق واجلسور وإش
ــائية  ــي للمختبرات االنش ــص املركز الوطن ــة الفح جه

نسبة االجناز اخملطط (٢١٫٩٪) والفعلي(٣٦٫٤٥٪ .

بغداد  / البينة الجديدة
بناء على توجيهات املدير العام املهندس  « عالء سمير 
راشد « بضرورة متابعة مدراء الفروع ألعمال الصيانة 
ــع الثانوية  ــات محطات التوزي ــي تطرأ على مغذي الت
لدميومة جتهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية. وخالل 
ــير العمل في فرع توزيع  ــائية ملتابعة س جولته املس
ــدس «طارق  ــر الفرع املهن ــع مدي ــى ، تاب ــاء ديال كهرب
خليل  براهيم» أعمال الصيانة الطارئة التي تنفذها 
مالكاتنا الهندسية والفنية في قسم الشؤون الفنية 
ــوات لصيانة وإزالة  ــعبة فحص وصيانة القابل _ ش
ــى مغذيات محطات  ــة التي تطرأ عل العوارض الفني

ــة ٣٣/١١KV . وتضمنت األعمال ، أزالة  التوزيع الثانوي
ــة ٣٣KV من  ــذي الكوري ــو مغ ــرأ على قابل ــارض ط ع
ــة اجلنوبية ١٣٢/٣٣KV و  جهة محطة محطة بعقوب
ــاء الكورية ٣٣/١١KV والذي  املغذي حملطة توزيع كهرب
ــبكة  متكنت مالكاتنا من أعادته للعمل وتغذية الش
ــر الفرع  على  ــي . وأكد مدي ــة بوقت قياس الكهربائي
أستنفار كافة املالكات الهندسية و الفنية في الفرع 
ــتعدادآ ألي طارىء ولصيانة اي عطل يحدث على  أس
مغذيات محطات التوزيع الثانوية ومغذيات الشبكة 
الكهربائية بهدف أستمرار جتهيز املواطنني بالطاقة 

الكهربائية خدمة للصالح العام .
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــالم والتنمي ــف لالع ــة الكاش ــت مؤسس نظم
ــي ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ وعلى قاعة  ــاح اخلميس املاض صب
ــة تدريبية  ــط العاصمة بغداد ورش املؤسسة وس
ــل  ــيات املراس اعالمية مجانية  حتت عنوان (أساس
ــر فيها املدرب ايوب يونس اجلنابي  الصحفي) حاض
ــس  ــرح األس ــهب في ش ــدة يوم واحد الذي اس ومل
ــي يجب أن تكون ضمن مهام  واخلطوات املهمة الت
ــرورة نقل  ــا على ض ــي. أكد فيه ــل الصحف املراس
املعلومات بلغة صحيحة وواضحة ومفهومة فضال 
عن على امتالكه مهارات عديدة بغية التواصل مع 
ــن الصحفيني  ــة عدد م ــارك في الورش اجلميع .ش
ــى اكادمييني وطالب  ــدد باإلضافة إل واالعالميني اجل
ــب مهارات جديدة  ــتفادة وكس اعالم من أجل االس
ــالم اخملتلفة.  ــائل االع ــم من زجهم في وس متكنه
ــيدة رئيس مؤسسة الكاشف لالعالم  وأكدت الس
والتنمية شيماء هاشم اجلاف على ضرورة مواكبة 
ــي االعالم من أجل التخلص من الروتني  احلداثوية ف
ــر حاجز اخلوف  الذي يقيد الصحفي واملهني وكس
ــن خالل امتالك اجلرأه في الطرح واألمانة في نقل  م
ــتقال  احلدث وايصاله إلى املتلقي ليكون بدوره مس
ــلوبه اخلاص بعيدا  ــا ويتميز بأس ــا هادف وموضوعي
ــبل  عن التقليد وبالتالي يكون اإلبداع. ونرتقي بس
الفنون الصحفية نحو التقدم .وفي ختام الورشة 
ــط  ــاركة على احلضور وس ــهادات املش مت توزيع ش
ــة بورش  أجواء مفعمة باحلماس مطالبني املؤسس

ودورات تدريبية أخرى خدمة لشريحة الصحفيني.

البينة الجديدة / علي شريف
اكد مصدر اعالمي مسؤول في دائرة صحة محافظة 
بابل ان شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحية 
ــم وقطاعات  ــة في القس ــة والفرق الصحي العام
ــالت رقابية  ــة نفذت حم ــة االولي ــة الصحي الرعاي
ــملت عدداً من املطاعم والكافتريات  استباقية ش
ــي عموم  ــل االغذية ف ــني ومعام ــة املتجول والباع
ــراض االنتقالية  ــدف التوعية من االم ــة به احملافظ
ــروط  وحث اصحاب تلك االماكن على االلتزام بالش
ــار ان  ــة والوقائية للحد من انتشارها.واش الصحي
ــواد الغذائية   ــا اتالف كميات من امل احلملة تخلله
ــبة  ــري ومحاس ــتهالك البش ــر الصاحلة لالس غي
ــة اضافة الى  ــون الصحة العام ــني وفق قان اخملالف
سحب عدداً من النماذج الغذائية لغرض فحصها 
ــفى  ــر اقامت  مستش ــياق اخ ــي س ــا. وف مختبري
ــي مجال التخزين  ــوملي العام دورة تدريبية ف الش
ــليم لألدوية واملستلزمات  اجليد واألمن والنقل الس
ــن العابدين اياد  ــتعرض الصيدالني زي الطبية.واس
ــات التي يجب إتباعها  فخري خالل الدورة املمارس
ــتالم وخزن األدوية واملستلزمات الطبية ملا  عند اس
ــى تلك املواد  ــة بالغة في احلفاظ عل ــا من إهمي له
ــتالمها من قبل املنافذ  ــان فعاليتها حلني اس وضم
ــا للمريض.واضاف الصيدالني فخري: لقد  ووصوله
ــتخدام برنامج  ــة اس ــدورة إيضا إهمي ــت ال تضمن
السيطرة اخملزنية لتسهيل العمل من خالل معرفة 

كمية املوادالكترونيا وجتاوز املعلومات الورقية.

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام بحثت الش
ــو الكورية  ــركة داي العراق مع ش
ــي  ف ــازات  واإلجن ــال  األعم ــر  آخ
مشاريع ميناء الفاو الكبير .وقال 
الدكتور  ــركة  ــام للش الع املدير 
ــي:  الفرطوس فرحان  ــدس  املهن
ــركة دايو  ــث مع مدير ش إنه بح
ــاريع  ــب اإلجناز مبش الكورية نس
ــا األعمال في  ــن بينه ــاء وم املين
ــني  ــط ب الراب ــريع  ــق الس الطري
ــور في قناة  ــاء والنفق املغم املين
ــك عمليات  ــر ، وكذل ــور الزبي خ
ــات  ــة احلاوي ــي محط ــر ف الطم
ــراع بإكمالها، كم  ــبل اإلس وس
ــة آخر  مت خالل االجتماع مناقش
املغمور  النفق  في  ــتجدات  املس
ــال فيه ،  ــن وصلت األعم والى أي
وسير العمل باألرصفة اخلمسة 

ــغال  ــدة لالش ــرة املتصاع والوتي
فيها.كما متكنت الفرقة اخلاصة 
ــركة  األولى التابعة الطفاء الش
ــل  ــن اللي ــرة م ــاعات متاخ وبس
ــة املاضي من  ــوم اجلمع لفجر ي

ــة  ــاذ أم مع أطفالها اخلمس انق
ــزل  ــي من ــران ف ــم الني حاصرته
ــن طابقني في منطقة  متكون م
االبلة ( الوايلس ) وسط البصرة . 
وقال مدير عام الشركة الدكتور 

ــي  ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
«اننا نقدم الدعم الكامل لرجال 
ــئ كونهم ميتلكون  ــاء املوان اطف
أرواح  ــاذ  إلنق ــة  فائق ــجاعة  ش
الناس واحلفاظ على ممتلكاتهم. 

ــم  ــر قس ــني مدي ــه ب ــن جانب م
السالمة واالطفاء ملوانئ العراق» 
ــن» ان فرقة  ــي عبداهللا حس ناج
ــى هرعت  ــاء اخلاصة األول االطف
الخماد حريق نشب باحدى الدور 
ــة االبلة  ــي منطق ــكنية ف الس
ــم  ــن طاق ــد متك ــس ) وق ( الوايل
ــزل  ــول للمن ــن الدخ ــاء م االطف
ــع اطفالها  ــاذ أم م ــرق وانق احملت
اخلمسة التي حاصرتهم النيران 
ــى  ــم ال ــب ونقله ــن كل جان م
ــاد  ــاء واخم ــفى الفيح مستش
احلريق الذي طال الدار املكون من 
طابقني وتسبب احلريق باختناق 
ــن اطفاء املوانئ ومت  ثالث رجال م
ــعافهم  ، مبينا ان مدير عام  اس
الشركة الدكتور املهندس فرحان 
ــرة  مباش ــل  اتص ــي  الفرطوس
ــق اإلطفاء  ــان على فري لالطمئن

ــاندة  ــرض تقدمي الدعم واملس وع
للعائلة ذلك بنقلهم الى احدى 
ــزم  ــة ان ل ــفيات اخلاص املستش
ــدم أهالي  ــي االثناء ق ــر ، وف األم
وامتنانهم  ــكرهم  ش ــة  املنطق
ــجاع  ــى الدور البطولي والش عل

لرجال اطفاء املوانئ .

بغداد / صادق اِّـحمداوي

ــائر بغداد املستقل  اقام مجلس عش
ــعار  مؤمتره الثاني لعام ٢٠٢٢  حتت ش
ــات  املؤسس ــع  م ــل  نعم ــد  بي ــدا  «ي
ــن واملواطن»  ــة الوط ــة خلدم احلكومي
وحضر املؤمتر ممثل جهاز األمن الوطني  
ــل  ــي وممث ــن القوم ــاز األم ــل جه وممث
ــر الداخلية ومدير ة اإلعالم  مكتب وزي
ــائر في وزارة الداخلية  ومديرية العش
ــداد وأمني عام  ــيوخ بغ ــع من ش وجم
قوات ابو الفضل العباس الشيخ اوس 
ــالم الدولي.  ــفيرة الس ــي وس اخلفاج
وفي ختام املؤمتر طرحت عدة توصيات 

ــلبية  ــب على رفض الظواهر الس تص
ــالل العمل  ــات من خ ــق اإليجابي وخل
ــل  ــباب العم ــان ش ــع جل ــترك م املش
ــد تخلل  ــرأة. وق ــة امل ــي وجلن التطوع
ــالح اجلبوري  ــيخ ف ــر كلمة الش املؤمت
ــائر بغداد  ــس عش ــام جملل ــني الع االم
ــة جهاز األمن  ــتقل  ونوابه وكلم املس
الوطني وكلمة وزارة الداخلية وكلمة 
الشيخ اوس وكلمة املستشار خيرية 
ــرأة ومدير رابطة  ــن جلنة امل الصالح م
ــي بغداد  ــل التطوعي ف ــباب العم ش
ــى اجلهود  ــات  التي اثنت عل واحملافظ
التي تبذل من العشائر العراقية لنشر  
األمن اجملتمعي  وفض املنازعات بطرق 

ــي رصد كل  ــلمية والدور الكبير ف س
مخالفة قانونية.. كما ثمنت دور جلنة 
ــالم  ــرأة التي تركت بصمة حب وس امل
ــطة واعمال  في اجملتمع من خالل انش

ــكيل فريق عمل   توعية وختاما مت تش
ــات احلكومية  ــة املؤسس ــم كاف يض
ــائر بغداد  ــاندة مع مجلس عش املس
ــائر في  ووزارة الداخلية ومديرية العش

وزارة الداخلية وجمع من شيوخ بغداد 
ــو الفضل العباس  ــني عام قوات اب وأم
ــفيرة  وس ــي  اخلفاج اوس  ــيخ  الش
ــن املؤمتر  ــي. كما تضم ــالم الدول الس
ــوري األمني  ــيخ فالح اجلب ــة الش كلم

العام جمللس عشائر بغداد املستقل .

أهالي منطقة حي اخلليج في بغداد اجلديدة محلة 

(٧٠٣) و (٧١٩) واملناطق اجملاورة لها يناشدون السيد 

رئيس ديوان الوقف السني بإصالح أو تبديل اجهزة 

ــد العاطلة عن العمل في (جامع عرفات) مما  التبري

ــبة للمصلني ..  ــل قاعة اجلامع ال تطاق بالنس جع

ــدونكم يارئيس ديوان الوقف السني  وهم إذ يناش

ــم على ثقة  ــد اخلالق العزاوي» فألنه ــيد «عب الس

ــي معاجلة هذا  ــداً ف ــن تألوا جه ــم ل ــدة بأنك أكي

ــد خدمة للمصلني وفي  العطب في اجهزة التبري

ذلك أجر عظيم لكم عند اهللا .
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تعزّي أسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) 
ــليم  س ــاس  (عب ــي  الصحف ــل  الزمي
ــبكة بغداد اإلعالمية  اخلفاجي) مدير ش
ــقيقه املرحوم  ــور له ابن ش ــاة املغف لوف
ــي اخلفاجي) ،  ــليم عريب (علي جعفر س
ــع رحمته  ــائلني اهللا ان يتغمده بواس س

ويسكنه فسيح جناته.
إنا هللا انا إليه راجعون.

ÚÌå»m

بغداد / والبينة الجديدة

ــي) الفرع  ــرف حكوم ــالمي ( مص ــن االس ــرف النهري ــن مص اعل
ــالت خالل  ــالت التموي ــر من معام ــق عدد كبي ــس عن حتقي الرئي
ــس الفترة من العام  ــام احلالي  مقارنة بنف ــف االول من الع النص
ــة  .وقالت مديرة  ــل توجيهات ومتابعة االدارة العام املاضي بفض
ــح خصت به وحدة  ــن كتاب في تصري ــراء حس الفرع الرئيس اس
ــالم واالتصال احلكومي ،ان « الفرع الرئيس حقق خالل الفترة  االع
املمتدة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٥/٣٠ (٢١٦) معاملة متويل وخملتلف 
ــت ،ان» ابواب  ــرف لزبائنه «.واوضح ــات التي مينحها املص املرابح
ــتفادة من التمويالت التي  ــرع مفتوحة جلميع املواطنني لالس الف
ــي تضعها االدارة  ــات واالليات الت ــق التعليم ــا املصرف وف مينحه
ــرع ،ان» الفرع  ــارت مديرة الف ــة لنا للعمل مبوجبها «.واش العام
ــتمر مبتابعة املتلكئني عن  ــات االدارة العليا ومس ملتزم بتوجيه
ــيارات  ــديد من خالل حجز رواتب الكفالء وكذلك حجز الس التس
ــراق وان هذا االجراء دفع من  ــرة في الع من خالل دوائر املرور املنتش
ــديدها والذي  ــرف الى احلضور وتس ــم مبالغ مالية للمص بذمته
ساهم بشكل كبير في استعادة اموال املصرف لالستفادة منها 

في عملية منح التمويالت لزبائن اخرين.
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بغداد /

ــع التجميد عن  ــدر ، برف ــيد مقتدى الص ــار الصدري الس ــم التي ــه زعي وج
ــادة هيكلته في  ــداد، فيما دعا الى إع ــوص في العاصمة بغ ــان املرص البني
ــد العبودي وجهها  ــالة للقيادي في التيار محم ــوم البالد.وجاء في رس عم
ــب توجيهكم في ٢٢ من شهر رمضان املبارك  لزعيم التيار الصدري ، حس
ــوص وتنظيم أمورهم،  ــراق للبنيان املرص ــة في عموم الع ــادة الهيكلي بإع
ــوادر اخمللصة ما أمرمت  ــون اهللا تعالى ورعايتكم األبوية وهمة الك فقد مت بع
ــهر املاضية وننتظر منكم األمر والتوجيه للعمل في املرحلة  به خالل األش
املقبلة.ورد السيد الصدر قائالً بوركتم، وشكراً لكم على هذا اجلهد املبارك 
وعليكم باملتابعة الدقيقة ورعاية الفقراء واحملتاجني قدر اإلمكان ومن اآلن 
يرفع جتميد اإلعالم إال ما استثنيناه من بعض منشورات (الرياء) ورفع جتميد 

العاصمة بغداد، وال يشمل ذلك (طالب احلوزة) في عموم العراق. 
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»

ــض  بع ــتعجال  اس أن  ــاف  واض
ــل  ــي تتمث ــم الت ــوة وارادته األخ
مبحاولة األستحواذ على املشهد 
ــاريع وامنا  ــس مبش ــي لي السياس
ــذا وزير  ــي يكون ه ــخاص ك بأش
ــن  ــث أن م ــراً حي ــون وزي وذاك يك
رشحوا أنفسهم ملنصب رئاسة 
الوزراء في األطار التنسيقي وصل 
عددهم (٨ ـ ٩ ) وهذا غير صحيح 
ــه يفترض بعد  ــار عالوي ان .. واش
ــن التيار  ــاً م ــحاب (٧٣) نائب انس
الصدري أن يفكر مجلس النواب 
بحلّ نفسه ويدعو الى انتخابات 
جديدة وهذا مثار استغراب اجلميع 
وأكد عالوي أن رئيس الوزراء يجب 
ــار  ــن األط ــاً م ــون محكوم أالّ يك
ــيقي وامنا من قبل البرملان  التنس

وأن احلكومة اجلديدة لو تشكلت 
فلن تدوم سوى ألقل من (٦) أشهر 
ــذا اجلو العراقي املضطرب .  في ه
وفي السياق ذاته استبعد األمني 
العام لعصائب اهل احلق الشيخ  
قيس اخلزعلي، تشكيل حكومة 

ــار  ــحاب التي ــد انس ــدة بع جدي
الصدري من العملية السياسية، 
ــي إلعادة  داعياً إلى اتفاق سياس
االنتخابات.وقال اخلزعلي في لقاء 
مع نخب ومحللني ، تعليقاً على 
استقالة نواب الكتلة الصدرية، 

إن اخللل اآلن اعمق واكثر تعقيدا، 
ــكيل حكومة في  ــن تش وال ميك
أن  ــتطيع  وتس ــة  هادئ ــروف  ظ
اتفاق  ــى  إل أدعو  ــاف،  تنجح.وأض
ــي إلعادة االنتخابات بعد  سياس
ــون االنتخابات وإلغاء  تعديل قان
ــراء  وإج ــي  اإللكترون ــت  التصوي
ــي املفوضية.  ــرات مهمة ف تغيي
وفي التطورات ايضاً اكدت حركة 
ــحاب من  ــوق ، ان قرار االنس حق
ــى موقفها  ــن يؤثر عل ــان ل البرمل
ــة  احلكوم ــكيل  لتش ــم  الداع
وإمتام االستحقاقات الدستورية.

ودعت القوى السياسية لتغليب 
اليات  ــة ووضع  املصلحة الوطني
ــكيل  واقعية لتدارك األزمة وتش

حكومة خدمة فاعلة.

ــي توفير  ــوق ف ــاف، أن أعمال الس وأض
فرص العمل أو عرض العمل، تنظم من 
ــغيل مرتبطة بنظام  خالل مكاتب تش
ــكل من  ــاً ل ــح رقم ــزي مين ــي مرك رقم
يسجل في سوق العمل ويسمى (رقم 
العمل) الذي يحمله املشتغل بشكل 
دائمي حيثما يعمل جغرافياً في عموم 
ــوق  ــات البالد.ولفت إلى أن س محافظ
العمل الرسمية تكون موصفة رقمياً 
إذ يتم التشغيل من خالل الفرص التي 
ــغيل التابعة  ــا مكاتب التش تعرضه
ــؤون االجتماعية  ــل والش ــوزارة العم ل
إزاء سد حاجات طلب السوق الوطنية 
ــح، أن الدولة تتولى  ــى العمل.وأوض عل
ــوق العمل  ــجلني في س ــمول املس ش
ــمولهم بصندوق  الرقمي عن طريق ش
للتقاعد الوطني، وتدفع مساهماتهم 

ــن تأريخ  ــى م ــس األول ــنوات اخلم للس
ــوق العمل  ــتغالهم أو دخولهم س اش
ــباب  ــر الش ــم بعم ــن ه ــيما مم ،والس
ــن العمل من خالل  ــني فعلياً ع وعاطل
ــة العامة.وتابع  فقرة الدعم في املوازن
ــغيل أو العمل  ــرص التش ــاوى ف وتتس
ــب عليه كافة  ــد احتياجات الطل وس
ــة أو القطاع  ــق الدول ــي مراف ــواء ف س
اخلاص من دون متييز في احلقوق األجرية 
ــي تنظم جميعها على وفق عقود  والت
قانونية دقيقة حتدد الواجبات واحلقوق 
ــة اخملتلفة بهذا  ــات التعاقدي وااللتزام
الشأن.وأكمل كما مينح القطاع اخلاص 
ــالل مكاتب  ــن خ ــل م ــغل للعم املش
التشغيل سماحات ضريبية مشجعة 
خالل السنوات العشرة األولى من بدء 
ــمية الرقمية كلما  سوق العمل الرس

ــغيل لديه، الفتاً  ــب التش ارتفعت نس
ــن األهمية  ــل م ــرح يحم ــى أن املقت إل
الواقعية في هيكلة االقتصاد الوطني 
والسيما سوق العمل املنظمة، ويشرك 
ــاً واقتصادياً مع  ــاً وقانوني ــة مالي الدول
القطاع اخلاص في تنظيم ودعم سوق 
العمل الرسمية أو املنظمة واسنادها 
ــالً إن  ــياً.وختم قائ ــا مؤسس وتطويره
املقترح يوفر في الوقت نفسه إحصاءً 
ــم ومهاراتهم  ــني ومنوه ــاً للعامل مهم
ــي النظام  ــجيلهم ف ــالل تس ــن خ م
ــاً  ــت مركزي ــي الثاب ــي الرقم االلكترون
ــة التي ينبغي  ــم الثروة الوطني بكونه
ــي تنظيم  ــى ف ــة األول ــا األولوي منحه
ــة  ــم اخلريط ــة ورس ــاة االقتصادي احلي
ــاره  ــار ازده ــي مس ــراق ف ــة للع اجليلي

ورفاهيته وتقدمه.
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ــام جلنة الرقابة  ــت وزارة الزراعة عن قي اعلن
ــم  ــة لقس التابع ــداد  ــي بغ ــش ف والتفتي
ــة  ــازر بحمل ــى اجمل ــي عل ــراف الصح االش
ــم  ــتركة مع دائرة الصحة العامة  قس مش
ــة ودوائر  ــة في وزارة الصح ــة الصحي الرقاب
ــان رفع  ــة وجل ــرطة اجملتمعي ــة والش البلدي
ــى مناطق  ــوات االمنية عل ــاوزات والق التج
ــوائي في منطقتني بالعاصمة  الذبح العش
ــام لدائرة البيطرة  ــف املدير الع بغداد.وكش

ــب،  عن  ــة ثامر حبي ــوزارة الزراع ــة ل التابع
ــة جتاوزات  ــتركة مبتابع ــام اللجنة املش ”قي
ــوائي في مناطق الشعب وحي  الذبح العش
ــاوزات في دوائر  ــه جلنة ازالة التج اور  وتوجي
ــة االجراءات  ــى متابع ــة بالعمل عل البلدي
ــة  ــث مت ازال ــاوزات حي ــة التج ــة بازال الالزم
التجاوزات في منطقة حي اور ومصادرة عدد 
ــي ( االغنام ) من قبل دائرة بلدية  من املواش
ــم التجاوزات واخذ تعهدات  ــعب قس الش
من اجلزارين اخملالفني بعدم اجلزر خارج اجملازر 
ــزر ضمن اجملازر  ــاحات العامة واجل وفي الس

الرسمية“.واوضح حبيب عن ”قيام اللجنة 
ــة للعاملني في  ــالت توعي ــتركة بحم املش
مجال اللحوم بخصوص االجراءات الوقائية 
ــة من مرض احلمى  ــرق الصحية للوقاي والط
ــات الصحية  النزفية وكيفية اتباع املمارس
ــتخدام اللحوم  ــع تقطيع واس ــل م للتعام
ــدد من  ــع ع ــام بتوزي ــا مت القي ــراء، كم احلم
البوسترات والفولدرات بهذا الصدد لتوعية 
املواطنني والقصابني بخطورة املرض لغرض 
ــي  ــوم  وبالتال ــالمة اللح ــى س ــاظ عل احلف

حماية املستهلك والصحه العامة“.

Ü‹j€a@ø@ÔˆaàÃ€a@Âfl˛a@ÙÏnéfl@Û‹«@Ô‘Ó‘y@ä�Å@ÜuÏÌ@¸@Z@Ú«aâå€a
ــن كميات احلنطة  ــت وزارة الزراعة ع أعلن
ــويقها إلى سايلوات  التي مت إنتاجها وتس
ــدم وجود  ــا أكدت ع ــارة، وفيم وزارة التج
ــن  األم ــتوى  ــى مس ــي عل ــر حقيق خط
ــارت إلى أن قانون  الغذائي في العراق، أش
ــهم بنجاح املوسم  الدعم الطارئ سيس
الشتوي املقبل.وقال املتحدث باسم وزير 

الزراعة، هادي الياسري ، إنه وفق معطيات 
املوسم الشتوي املاضي وانتهاء عمليات 
احلصاد تقريباً، حصد العراق حتى اآلن من 
هذا املوسم قرابة ٢ مليون طن من احلنطة 
ــايلوات وزارة  ــى س ــويقها إل ــي مت تس الت
التجارة.وأضاف، أن الوزارة لديها مؤشرات 
ــات من احلنطة  ــى أن هناك كمي ــير إل تش
ــي  ــني ومنتج ــدى املزارع ــاً ل ــة ذاتي مخزن
احلنطة تقدر بنحو مليون طن، ما يعني أن 

الوزارة انتجت هذا العام ٣ ماليني طن من 
ــت ظل الظروف احلالية واألزمة  احلنطة حت
ــاب الدعم  ــح واجلفاف وغي ــة والش املائي
ــمدة  ــتوى دعم األس للمزارعني على مس
ــط الزراعية من  ــض اخلط ،وكذلك تخفي
ــالءم مع  ــا يت ــة مب ــوارد املائي ــل وزارة امل قب
ــري إلى  الوفرة املائية املتاحة.ولفت الياس
ــيما أن هناك  ــاج احلالي جيد الس أن اإلنت
سنوات مضت أنتج العراق فيها مثل هذا 

الرقم في ظروف كانت أفضل من الظروف 
ــا تبقى من احلاجة  ــة، موضحاً أن م احلالي
ــول احلنطة  ــن محص ــراق م ــة للع الكلي
ــتيراد اخلارجي  ــده من االس من املمكن س
ــر طبيعي  ــة، وهذا أم ــنوات املاضي كالس
ــهد  ــري أن العراق لم يش جداً.وأكد الياس
ــتوى  ــى اآلن تهديداً خطيراً على مس حت
األمن الغذائي، وما زال يستند إلى معايير 
ــن الغذائي،  ــق األم ــداً في حتقي متينة ج

ــح غذائي في العراق حتى  ولم نشهد ش
ــار إلى أن العراق سيتجاوز األزمة  اآلن.وأش
العاملية ألنه ميتلك إمكانيات وموارد عالية 
جداً، كذلك قانون األمن الغذائي سيتيح 
ــؤ من اآلن  ــم املزارعني والتهي ــة لدع فرص
ــتوي مقبل تتوقع الوزارة  ــم ش إلى موس
ــرات  أن يكون ناجحاً بكل املعايير واملؤش
ويحقق إنتاجاً أعلى من السنة املاضية. 

ــاع عدد اإلصابات  ــت وزارة الصحة، ارتف أعلن
ــى ٢٠٨ حاالت في  ــى النزفية إل الكلي باحلم
عموم محافظات البالد.وقال املتحدث باسم 
ــجيل إصابة  ــيف البدر ، إنه مت تس الوزارة س

ــوى ليرتفع العدد  ــي محافظة نين ــدة ف جدي
ــن ضمنها ٣٥ وفاة. ــي إلى ٢٠٨ حاالت م الكل

ــية واجلزارين  ــي املاش ــدد البدر على مرب وش
ــة خاصة  ــراءات االحترازي ــوب أخذ اإلج بوج
ــى واالنتباه إلى  ــد األضح ــع قرب حلول عي م

ــات احلرارة  ــاع درج ــن بينها ارتف ــراض م األع
ــد واملغص املعوي مشيراً إلى  وآالم في اجلس
ــذه األعراض  ــفى مع ه أن اللجوء للمستش
ــريعاً قبل أن  ــفاء س من املمكن أن يؤدي للش

تتطور ملرحلة حدوث نزيف وهي األخطر.
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

النجف االشرف /

بغداد /
ــة  ــة عالي ــكيل جلن ــا بتش ــة ، توجيه ــدرت وزارة الداخلي اص
ــتوى للتحقيق في حادثة العقيد عادل لطيف تبان. وذكر  املس
ــكيل  ــان للوزارة ، ان وزير الداخلية عثمان الغامني وجه بتش بي
ــات حادث العقيد  ــتوى للتحقيق في مالبس جلنة عالية املس
ــأن تتوجه هذه اللجنة  ــادل لطيف تبان، حيث أمر الغامني ب ع
ــير التحقيق.اجلدير بالذكر ان آمر  ــى محافظة األنبار لبدأ س ال
ــة األنبار العقيد  ــرطة محافظ ــادس في ش فوج الطوارئ الس
ــار فيها،  ــتقالته والتي أش ــد اللطيف تبان، قدم اس عادل عب
”القانون بات يطبق على املواطن الضعيف، وأنا ال أستطيع أن 
ــيادتكم قبول استقالتي  أكون ظاملا أو منافقا، لذا أرجو من س
ــرطة“، أثارت حفيظة  ــلك الش ــي ال أرغب بالعمل في س كون
ــببها  الرأي العام العراقي، خصوصا بعد تداول أنباء عن أن س
ــقيق رئيس البرملان.  ولفت مدونون بأن تبان  اعتداء من قبل ش
ــتقالته بعد تعرضه للضرب واالعتداء من قبل شقيق  قدم اس

أحد املسؤولني أثناء تطبيق الواجب.

ÊbÓ‰j€a@ÜÓ‡£@…œäÌ@âÜñ€a
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ــدر، امس االول  ــيد مقتدى الص ــرر زعيم التيار الصدري، الس ق
ــان املرصوص في  ــروع البني ــد عن مش ــع التجمي ــة، رف اجلمع
ــع جتميد اإلعالم  ــدر :«من االن يرف ــة بغداد.وقال الص العاصم
ــاء) ورفع جتميد  ــورات (الري ــن بعض منش ــتثنيناه م ــا اس إال م
ــوزة) في عموم  ــك (طالب احل ــمل ذل ــة بغداد.. وال يش العاصم
ــان املاضي، قرر الصدر جتميد مشروع  العراق».وفي نهاية نيس

البنيان املرصوص في بغداد ملدة ستة اشهر.

ــد محافظ البنك املركزي مصطفى غالب مخيف، متويل  أك
ــادرة البنك التنموية بـ (١٧) تريليون دينار لدعم قطاعات  مب
فاعلة وحيوية شملت جميع شرائح اجملتمع العراقي.وقال 
البنك املركزي في بيان، إن احملافظ مصطفى غالب مخيف، 
ــج األغذية في العراق،  طري وممثل برنام ــتقبل املدير القُ اس
علي رضا قريشي والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث 
ــزي العراقي وبرنامج  ــه التعاون الثنائي بني البنك املرك أوج
األغذية العاملي، ومناقشة منهجيات تطوير مبادرات البنك 
د مخيف خالل اللقاء أنّ البنك املركزي العراقي  املركزي.وأكّ
مه،  لعب دوراً كبيراً في حتريك عجلة االقتصاد العراقي وتقدّ
ــاوزت ١٧ تريليون  ــتهدفت مبادراتنا التنموية التي جت إذ اس
دينار قطاعات فاعلة وحيوية، شاملةً جميع شرائح اجملتمع 
ــب  ــظ البنك املركزي بحس ــب محاف ــي وفئاته.ورحّ العراق
البيان باملقترحات واألفكار التي طرحها الوفد خالل اللقاء، 
ــي الطاقة  ــادرات البنك في مجال ــق مبب ــيّما ما يتعل وال س
ــريحة واسعة  املتجددة والقطاع الزراعي، ووصولها إلى ش
ــة، وحتقيقها  ــتخدام طرائق الري احلديث ــن املزارعني، واس م
أقصى منفعة للمستفيدين من تلك املبادرات.وأشاد الوفد 
ــي وانتقاله من  ــادرات البنك املركزي العراق وفقاً للبيان مبب
الدور التقليدي إلى الصيرفة احلديثة، ودوره الفاعل في دعم 
ــداً اهتمامه مببادرات البنك املركزي  االقتصاد العراقي، مؤك

في القطاع الزراعي والطاقة النظيفة. 

بغداد /



  

ــباب والرياضة، رئيس  ــرُ الشَ هنأ وزي
ــرةِ القدم، عدنان  ــاد العراقيّ لك االحت
ــويّ  ــب النس ــد املنتخ ــال، ، وف درج
ــرةِ الصاالت بعد فوزه على نظيره  لك
ــدافٍ لهدفني  ــةِ أه ــعوديّ بأربع الس
ــة لبطولةِ غرب  ــاراةِ النهائيّ في املب
ــةُ جدة  ــي حتتضنها مدين ــيا الت آس

السعوديّة.
ــان إن «الفوز في  ــال في بي وقال درج
ــيا جاءَ تتويجاً  لقبِ بطولةِ غرب آس
ــي بذلت من  ــخيةِ الت ــودِ الس للجه
ــالكِ التدريبيّ  ــةِ الوفد وامل قبل رئاس
ــا أثمرَ عن  ــات وتكاتفهم، م والالعب
إحرازِ اللقبِ عن جدارةٍ واستحقاق».

ــيرُ  ــب كان يس ، ان «املنتخ ــافَ وأض

بخطواتٍ واثقةٍ وفقاً ملنهاجٍ تدريبي 
، وكذلك تفوق إداري  أعد بصورةٍ مميزةٍ
واضح وباهر انعكسَ إيجاباً على أداءِ 

الالعبات في جميعِ املباريات».
ــى ان «الفوز باللقبِ  ــارَ درجال إل وأش
سيكون محطةً مهمةً وبدايةً ترتكز 
ــتقبليّة ألن  ــا النجاحاتُ املس عليه
ــعُ إلى  ــن يتوقف، ونتطل ــا ل طموحن
ــيداتِ بطريقةٍ  ــدم للس ــرة ق بناءِ ك
رئيس  ــمَ  واختت ــة».  ــةٍ وعلميّ رصين
االحتاد، عدنان درجال، حديثه بالقول، 
«أباركُ للجميعِ هذا التفوق الذي يدلُ 
ــيّة  ــى امتالكنا العناصرَ األساس عل
ــي مختلفِ  ــقِ االنتصارات ف لتحقي

البطوالت».
ــويّ  ــس وفد املنتخب النس وقالَ رئي
ــر العلوم،  ــرةِ الصاالت، فراس بح لك

ــة رئيس  ــباب والرياض ــر الش إن «وزي
ــال كان متواصالً  ــان درج االحتاد عدن
ــاهمَ  ــتراحة، وس ــاء االس ــا أثن معن
ــادةِ  ــي زي ــجيعيّةِ ف ــه التش بكلمات
الروح املعنويّة لالعباتِ وانتزاع الفوز 

بجدارةٍ واستحقاق».
ــيدات العراق لكرة  وتوج منتخب س
ــب  ــي بلق ــة املاض ــاالت اجلمع الص
ــوزه على  ــيدات بف ــيا للس غرب آس
السعودية ٤-٢ ، سجلت شوخان نور 
ــني وديرين وتبارك الرحمن  الدين هدف
ــه املنتخب  ــكل منهما وواج هدف.ل
ــرهُ  نظي ــاالت  الص ــرةِ  لك ــوي  النس
والنصف  ــابعة  الس ــعودي في  الس
ــي، في نهائي  ــاء   اجلمعة املاض مس
ــي قاعةِ  ــيا ف ــة كأس غرب آس بطول
ــدة. من جانب اخر   اجلوهرة مبدينةِ ج

ــراق لكرة  ــيدات الع توج منتخب س
الصاالت  بلقب غرب آسيا للسيدات 
بفوزه على السعودية ٤-٢ ، سجلت 
ــني وديرين  ــن هدف ــوخان نور الدي ش

وتبارك الرحمن هدف.
ــرةِ  لك ــوي  النس ــا  منتخبن ــه  وواج
ــي  ف ــعودي  الس ــرهُ  نظي ــاالت  الص
ــوم  ــاء الي ــف مس ــابعة والنص الس
ــة كأس  ــي نهائي بطول ــة، ف اجلمع
ــيا في قاعةِ اجلوهرة مبدينةِ  غرب آس

جدة.
ــوي  النس ــي  العراق ــب  املنتخ وكان 
لكرة الصاالت، تأهل االربعاء املاضي 
ــاراة النهائية لبطولة غرب  ، الى املب
ــى منتخب  ــوز كبير عل ــيا بعد ف آس

الكويت النسوي بنتيجة ١٢-٠.

فند اإلحتاد العراقي للجمباز،   
ــاع  ــد اجتم ــاءات بعق االدع
ــة العامة  ــتثنائي للهيئ اس
ــران  حزي  ٢٧ ــني   االثن ــدا  غ

اجلاري.
ــاد  أنه «متت  ــر بيان لالحت وذك
ــي  الدول ــاد  االحت ــة  مفاحت

العراقية  ــة  االوملبي واللجنة 
ــة،  والرياض ــباب  الش ووزارة 
ــن تلك اجلهات  ــد م ومت التأك
ــب عقد  ــاد طل ــدم اعتم بع
املزعوم كونه  االجتماع  هذا 
ــادات  ــون االحت ــا لقان مخالف
ــنة  ــة رقم (٢٤) لس الرياضي
ــي  الداخل ــام  وللنظ  ٢٠٢١

لالحتاد وعدم قانونيته ، وعدم 
التواصل مع اي جهة تدعي 
ــة  العام ــة  للهيئ ــا  متثيله
ــراف  االعت ــى  عل ــاء  واإلبق
رئيس االحتاد  ــع  والتواصل م
ــاز اياد جنف  العراقي للجمب
أن  ــان،  البي ــع  وتاب ــاس».  الي
ــيحتفظ بحقه  ــاد س «االحت

ــاة  مقاض ــي  ف ــي  القانون
ــاً  ــون»، داعي ــني للقان اخملالف
ــاء الى «عدم  ــة االعض االندي
ــع طلباتهم غير  التعامل م
ــدد من  ــرعية». وكان ع الش
أعضاء الهيئة العامة طلبوا 
عقد اجتماع لطرح الثقة عن 
رئيس احتاد اللعبة اياد جنف 

ــت وزارة  ــاس. وقد اعترض الي
ــباب والرياضة واللجنة  الش
ــي  الدول ــاد  واالحت ــة  االوملبي
العراقي على  واالحتاد  للعبة 
ــذه اجلهات  ــك وأعلنت ه ذل
باالجتماع  ــراف  االعت ــدم  ع
ــوم ٢٧ من  ــاده ي ــرر انعق املق
ــار بيان  ــهر اجلاري. وأش الش

االحتاد العراقي للجمباز الى 
ــالة من األمني العام  ورود رس
لالحتاد الدولي للجمناستك 
ــوالس بومبني الى رئيس  نيك
ــة  للعب ــي  العراق ــاد  االحت
ــكرك على  ــا، «اش جاء فيه
التي  ــات  واملعلوم ــالتك  رس
ــا بها. في احلقيقة، انه  زودتن

ــروري ان يتم احترام  من الض
النظام الداخلي لالحتاد. كما 
ــن اقبل  ــن الواضح فإنه ل م
ــخص  الش ــع  م ــل  بالتواص
ــاول  ــا ح ــه إذا م ــذي ذكرت ال
االتصال بي، الن تواصلنا مع 
ــرا بالرئيس اياد  العراق حص

جنف الياس».

ــة  فدرالي ــة  محكم ــرّأت  ب
سويسرية رئيس نادي باريس 
ــي،  الفرنس ــان  جرم ــان  س
ــي،  اخلليف ــر  ناص ــري  القط
ومجموعة «بي إن» اإلعالمية، 
ــي قضية  ــاد ف ــن تهم فس م
ــل البث التلفزيوني  حقوق نق

ملونديالي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
ــني  ــة األم ــرأت احملكم ــا ب كم
ــابق لالحتاد الدولي  العام الس
ــي  لكرة القدم (فيفا) الفرنس

جيروم فالك من نفس التهم، 
كم عليه بالسجن ١١  لكن حُ
شهرًا مع وقف التنفيذ بتهم 
الرشوة وتزوير وثائق في قضية 
اخلليفي،  ــم  واتُه ــة.  منفصل
أحد أكثر الشخصيات نفوذاً 
في عالم كرة القدم، بتحريض 
فالك على ارتكاب «سوء إدارة 

إجرامي مشدد».
ــه فالك الذي كان حتى  ويواج
عام ٢٠١٥ اليد اليمنى لرئيس 
ــري  ــابق السويس ــا الس فيف
ــزء األكبر من  ــيب بالتر، اجل س
ــني  ــة بقضيت ــم املرتبط الته

منفصلتني متعلقتني بحقوق 
ــم  التلفزيوني.ويته ــث  الب
ــام فالك باحلصول  اإلدعاء الع
ــي ٢٠١٣ على  ــن اخلليفي ف م
لفيال  ــري  احلص ــتخدام  االس
ــردينيا  ــي جزيرة س ــرة ف فاخ
ــة  ــة خمس ــة بقيم اإليطالي
ــورو (٥٫٩ ماليني دوالر)،  ماليني ي
ــول  ــه حلص ــل دعم ــي مقاب ف
ــي إن» على حقوق  ــبكة «ب ش
ــي ملونديالي  التلفزيون ــث  الب
ــي  منطقت ــي  ف و٢٠٣٠   ٢٠٢٦
ــمال  وش ــط  األوس ــرق  الش

أفريقيا.
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نبض الشارع

علي حنون

ــارع وتُوالي األحداث، غالباً ما تأتي الرؤية مُشوشة،  في خضم تس
ــر عن فورة غضب وعدم  ــق في أحايني كثيرة، األحكام لتُعب فتنطل
ــت  ــن ما يُؤخذ على وجهات النظر تلك، أنها ليس ــا املقابل لك رض
ــده هنا هو أنه في إثر كل  ثل احلقيقة، وما أنش بالضرورة واقعية ومتُ
ــة للجنة احتاد كأس اخلليج إلى مالعب البصرة، تنبري  زيارة تفقدي
ــات نظر وآراء تعكس في  ــا ثلة من املتابعني تُطلق العنان لوجه لن
ــد إلى الرؤية  ــاً، إال أن بينها من يفتق ــي حرصاً وتفاني ــا املهن بعده
ــك أن مسوغات تلك اآلراء تتباين مبوضوعيتها تبعا  الصائبة، والش
طلقها، وهي حال وإن تقاطعت في السبيل، فإنها  إلدراك واطالع مُ
ــا بالتنظيم  ــو الرغبة في ظفرن ــترك جوهري وه ش ــي عند مُ تلتق
ــات، التي  ــي حتتضن املُنافس ــة مالعبنا وه ــل العيون برؤي وتكحي

عمادها منتخبات خليجنا العربي.
ما نُريد قوله هو أن جميع األطراف تتحمل املسؤولية، ألنها أسهمت 
ؤشرات اخللل كما هي  بصورة أو بأخرى في عدم إجناز العمل وبقاء مُ
وهذه فاصلة أشرتها غير مرة جلنة التقييم اخلليجية، التي تختتم 
اليوم زيارتها األخيرة إلى البصرة وبعدها بأيام واعتماداً على رؤيتها 
ــا جاهزاً أو عكس  ــي فيما إذا كان ملفن ــنكون إزاء القرار النهائ س
ذلك، وعودة لتبعات املسؤولية نعتقد أن وزارة الشباب، تتحمل وزراً 
ــت في آخر محطة بلجنة  ــاً في هذا اجلانب ألنها عندما التق مهم
ــاد كأس اخلليج قطعت لها عهداً لم يتحقق وحتديداً ما يتعلق  احت
ــويق كلمات  مبلعب امليناء، واكتفت من باب نثر زهور الفرحة، بتس
ــؤوليها، والتي بُنيت على رؤية  التطمني، التي خرجت من أفواه مس
ــراك فريق هندسي في املشاريع  غير واقعية، وكان حرياً بالوزارة إش
ــرة عليها املالحظات وتسجيل تقييم دوري للوزير  والفواصل املُؤش

لكي ال نبقى نراوح في ذات ساحة التأخير املُسجلة علينا.
 كما يتحمل احتاد كرة القدم أيضاً جزءاً من املسؤولية، ذلك أن من 
يتصدى للقيادة في مجلس إدارته سوادهم املُؤثر هم من قادة وزارة 
ــهد إلدارته ما  ــباب وبقي هو اآلخر يُراقب فقط من دون أن نش الش
ــذ املطلوب، مع أن املتابعني  ــرع من وتيرة العمل وتنفي كن أن يُس ميُ
ــه (أي االحتاد)  ــى رغبت ــس بأن يقفوا عل نون النف ــوا ميُ ــاد كان والنق
ــحة الحتضان  ــتضافة من خالل زيارة أعضائه للمرافق املُرش لالس
ــار أن احتاد كرة  ــا ملعب امليناء على اعتب ــات وفي طليعته الفعالي
ــاً، فضالً عن أن  ارس دوراً رقابي ــن أن متُ ك ــتفيدة وميُ س القدم جهة مُ
ــجل على أسرته عدم اجلدية في التعاطي  من بني املتابعني من يُس
ــباب شتى ومن املُعززات، التي أعطت بعداً قريباً  مع هذا امللف، ألس
ــور) حتركات االحتاد أن لم نقل  ــن احلقيقة ملُتبني هذا الرأي هو (فت م
ــي لها دورها  ــة، فه ــة، وما أدراك ما السياس ــا. والسياس انعدامه
ــون املُناكفات،  ــادرة األمنيات اجلميلة، ك ــلبي الكبير، في مص الس
ــني الفينة واألخرى  ــاحتان الوطنية واحمللية ب ــهدها الس التي تش
جمل األوضاع ومنها األمني، وجعلت  ــلباً على مُ ــت س قد انعكس
ــاءة إلى البالد وإلى  ــاء العكر، يجد ضالته في اإلس ــن يتصيّد بامل م
ــع أن احملافظة تنعم باألمن وليس هناك ما يُعكر  البصرة حتديداً، م
ــد الفعاليات، التي رافقها  ــتحقاق ولنا في إقامة عدي صفو أي اس
ــة بوجهها  ــري وإعالمي، خير برهان، إال أن السياس حضور جماهي
ــائل اإلعالم  ــاول عينة من وس ــلبية وتن ــح وإرهاصاتها الس القبي
ــهمت من قبل في  ــباب أس حلاالت تتعلق باجلانب األمني، كلها أس
ــبة تعيد لها الفرحة.. ــامة من شفاه لم جتد مناس ــرقة) ابتس (س
ــرات اإلحباط، تطلعات  ؤش ــم الهائل من مُ ــط هذا الك وبقيت وس
ــترفعه جلنة التقييم، التي  بني تنتظر التقرير النهائي، الذي س احملُ
ــرى ما إذا كانت هناك  ــم اليوم زيارتها األخيرة إلى البصرة لت تختت
ــتضافة النسخة ٢٥ مع بقايا ملُؤشرات يبدو أنها لن  بارقة أمل الس
تُنجز في ظل انعدام القدرة على التمويل خاصة أن شمس املوازنة 

العامة لن تشرق قريباً..عموماً لنأمل املرجو وإن كان بعيد املنال.
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لكرة  ــي  العراق ــاد  االحت وصف 
ــدم، ، التقارير «اخلليجية»  الق
ــرة  البص ــتضافة  اس ــأن  بش
ــا  ــي ٢٥ بأنه ــة خليج لبطول
ــة»، مبينا أنه بانتظار  «إيجابي

«اإلعالن الرسمي».
ــرة  الك ــاد  احت ــو  عض ــال  وق
ــمه  باس ــمي  الرس ــق  والناط
ــوي  إن «اللجنة  ــد املوس أحم
ــي املرة  ــرة ف ــي زارت البص الت
ــرة رفعت تقارير ايجابية  االخي
ــاد اخلليجي  وتوصية الى االحت
باستضافة احملافظة للبطولة 
في السادس من كانون الثاني 

املقبل».
«كل  ان  ــوي،  املوس ــح  واوض
املؤشرات تؤكد ان خليجي ٢٥ 
بعد  بصراوياً سيما  ــيكون  س
ــة األخيرة»،  ــر االيجابي التقاري
مشيراً الى انه «لم يتبق سوى 

االعالن الرسمي من قبل االحتاد 
ــم  اخلليجي، وهذا ما سيُحس
ــر املقرر  ــاع االخي ــي االجتم ف

نهاية الشهر احلالي».
بأن  ــة،  ــادر مطلع وأفادت مص
ــد تلقى  ــاد كأس اخلليج ق احت
ــد  ــذي أك ــي ال ــر النهائ التقري
ــان  ــرة الحتض البص ــة  جاهزي
ــكل  ــة خليجي ٢٥ بش بطول
ــن ٦  ــرة م ــي البص ــمي ف رس
ــر  الثاني/يناي ــون  ١٩ كان ــى  ال
ــاد  ــى اعتم ــارت ال ٢٠٢٣، واش
ــذع النخلة (املدينة  ملعبي ج
الرياضية) وامليناء في مباريات 

البطولة.
ــظ البصرة  ــال محاف ــا ق فيم
ــعد العيداني، في تصريح  أس
ــر  التقري ــا  «رفعن ــس،  ام ــه  ل
باتت جاهزة  والبصرة  النهائي 

الحتضان خليجي ٢٥».
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ــي لكرةِ الصاالت  ــهُ املنتخب العراق يواج
ــد، في إطار  ، اليوم  األح ــره الكويتيّ نظي
ــةِ كأس  ــف النهائي من بطول ــدور نص ال

العرب املُقامة حاليًا في السعوديّة.
ــى  إل ــي،  الوطن ــب  املنتخ ــل  تأه ــاءَ  وج
ــى  نظيره  ــد أن تغلبَ عل ــذه املباراةِ بع ه

السعوديّ بثالثةِ أهدافٍ مقابل هدفني في 
الدور ربع النهائي، في حني وصلَ املنتخب 
الكويتيّ إلى هذا الدور بعد جتاوزه منتخبَ 
ــطني بركالت اجلزاء الترجيحية (٤ -  فلس
ــاءِ الوقتني األصلي واإلضافي  ١) بعد انته

بالتعادلِ االيجابيّ (٤ - ٤).
ــيّ لكرةِ القدم،  ضو االحتاد العراق ــالَ عُ وق

ــن مباراة  ــر، ع ــى زغي ــد يحي ــس الوف رئي
 ، ــةً ــةً صعب ــت مواجه ــعوديّة: «كان الس
مَ مباراةً كبيرةً، خصوصاً أن  ومنتخبنا قدّ
املنتخب السعودي يلعب على أرضهِ وبني 
ــن اإلرادة والعزمية التي حتلّى  جمهوره، لك
بها العبونا، وتطبيقهم جلميعِ التعليمات 
التي أعطاها لهم املدرب ناظم الشريعة، 

أتت ثمارها فوزاً مستحقاً».
ــر  ــث  أن «وزي ــالل حدي ــر، خ ــاف زغي وأض
ــباب والرياضة رئيس االحتاد العراقيّ  الشَ
ــال) كان على  ــان درج ــدم (عدن ــرةِ الق لك
ــن طريقِ الهاتف، من أجل  تواصلٍ معه ع
ــني، وتعضيد ما  ــني الالعب ــثِّ احلماس ب ب
وصلَ إليه املنتخبُ من تطورٍ ملحوظٍ في 

ــتوى إلى الدور نصف النهائي». وفي  املس
السياقِ نفسه، اختارت اللجنةَ املنظمة 
ــارس مرمى املنتخب العراقي  للبطولةِ ح
ــل  (رج ــزة  ــد جائ ــدي) ليحص ــر مه (زاه
ــب عراقي ينال  ــاراة)، ليكون ثالثَ الع املب
ــالم فيصل  هذه اجلائزة، بعد الالعبني س

وحيدر مجيد.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــبب القتال املتصاعد بني  تس
ــية واألوكرانية  القوات الروس
في جنوب أوكرانيا، في املزيد 
ــوق جماعي ملئات  ــن الـ»نف م

الدالفني» بالبحر األسود.
ــاء  األحي ــم  عال ــن  وأعل
ــيف،  ــان روس ــي، إيف األوكران
نفوق ما ال يقل عن ٣ آالف من 
الثدييات البحرية، وفقا ملوقع 

«بريفادا».
ــاحة  وقال «أظهر فحص مس

ــد  الس ــن  م ــط  فق ــرة  صغي
الرملي لساحل البحر األسود 
ــز  الجون ــي  توزل ــزه  متن ــي  ف
ــود  وج ــي  الطبيع ــي  الوطن

دالفني نافقة».
ــن  ــد م ــاك العدي ــع:» هن وتاب
ــن  لك ــة،  النافق ــني  الدالف
ــبب احلرب ال ميكن فحص  بس
ــا «من  ــق»، مضيف كل املناط
ــاك  هن ــون  يك أن  ــل  احملتم
العديد من احليوانات النافقة 

األخرى».

ــاء ذلك  ــم األحي ــع عال ويرج
ــونار القوية  إلى «أنظمة الس
تدمر نظام  التي  واالنفجارات 
ــة الدقيق للحيوانات»،  املالح
مشيرا إلى أن بعض الدالفني 

«متوت جوعا».
وال تتاح للدالفني فرصة صيد 
األسماك، لذلك تنشط بينها 
والقاتلة،  ــة  املعدي ــراض  األم

وفقا لعالم األحياء.
ــية  الروس البحرية  ــن  وتهيم
ــود قبالة  ــر األس ــى البح عل

ــت  ــا وفرض ــواحل أوكراني س
ــفن  ــارا على جميع الس حص
البحرية والتجارية األوكرانية، 

وفقا لـ»رويترز».
ــابق  س ــر  تقري ــف  وكش
لصحيفة «نيويورك تاميز»، أن 
ــي دارت على طول  املعارك الت
تسببت  األوكراني  ــاحل  الس
ــة ال حصر  ــرار بيئي ــي» أض ف

لها».
ــة في متنزه  وقال عالم البيئ
ــي  الوطن ــتوريز  إيس ــوزال  ت

ــي أوكرانيا، إيفان  للطبيعة ف
ــي  ــات الت ــيف، إن البيان روس
جمعتها منظمته منذ بداية 
ــى مقتل عدة  ــير إل احلرب تش

آالف من الدالفني.
ــادة ضوضاء  ــار إلى أن زي وأش
ــتخدام أنظمة  ــفن واس الس
ــك  ــد يرب ــة ق ــونار القوي الس
ــتخدم  تس ــي  الت ــني  الدالف
ــا  وفق ــل،  للتنق ــوت  الص

لـ»نيويورك تاميز».
الدالفني  ــض  «بع أن  ــح  وأوض

انفجار  ــن  ــروق م أصيبت بح
ــة  بحري ــام  ألغ أو  ــل  القناب
اإلبحار  ــا  بإمكانه ــد  يع ولم 
وبالطبع لم تستطع البحث 

عن الطعام.
ــابق،  س ــر  تقري ــف  وكش
ــاث  األبح ــة  لـ»مؤسس
البحرية التركية»، عن «زيادة 
غير عادية» في أعداد الدالفني 

امليتة في البحر األسود.
إنها «حتقق  املؤسسة  وقالت 
ــداد مثل  ــادة أع ــبب زي في س

ــي ذلك  ــا ف ــوادث، مب ــذه احل ه
ــكري في  ــاط العس دور النش

شمال البحر األسود».
ــراك:  األت ــون  الباحث ــال  وق
ــوث البحري،  «إلى جانب التل
والسونار  ــفن  الس فضوضاء 
ــالن  ميث ــردد  الت ــض  منخف
ــواع  لألن ــرا  خطي ــدا  تهدي
ــة الدالفني،  ــة، وخاص البحري
ــتخدم أصواتا حتت  ــي تس الت

املاء للتغذية والتنقل».
ــاث  األبح ــة  ملؤسس ــا  ووفق

البحرية التركية، فإن «احلرب 
تلحق خسائر مدمرة بالتنوع 

البيولوجي البحري».
ــري  البح ــار  احلص ــبب  وتس
ــا  أوكراني ــئ  ملوان ــي  الروس
ــود،  الواقعة على البحر األس
ــحنات احلبوب من  بتوقف ش
رابع أكبر مصدر للقمح والذرة 
ــبح  ــا أثار ش ــم، م ــي العال ف
ــدادات واجلوع في  ــص اإلم نق
ــة الدخل،  ــدان منخفض البل

وفقا لـ»فرانس برس».

حاكم الشمري

ــوة كثر،  ــه الرجال، ونس نعش حتمل
وهوسات تتغنى بحبه ومتجد كرمه 
ــي أفناها  ــه، طيلة حياته الت وأمانت
ــي بواطن األرض إرثا  مع من يبحث ف
ــا الزمن  ــاد أمة طواه ــل أمج من أج
ــت فوق ترابها أدران املاضي  وعشش
ــن ترب  ــة تختلف ع ــحيق، ترب الس
ــوز حضارة وتاريخ،  العالم، فيها كن

ــة على وجه  ــد مثلها أم ــم تل أمة ل
ــورة، قف وتأمل ... ليس التراب،  املعم
ــل  ــت رحي ــاً أعلن ــان مع ــل االنس ب
اسماعيل، هذه الهوسات في أجمل 
والرجال  ــني،  يبك ــاء  النس ــج،  أهازي
يتغنون، والبنادق تتناغى مع بعضها 
ــة رحيل ذلك الرجل الذي أفنى  معلن
ــراب وجدران  ــات الت ــبابه بني طي ش
ــي  ــني حموراب ــني، وقوان ــح والط املل
ــذري  الن ــاء  واالن ــتار  عش ــارة  وقيث
ــوح وأنت ترحل  ــوركاء، أي ب ــاة ال وفت
ــك تاريخاً  ــرك خلف ــا الرجل وتت أيه
وحكايات مثل كلكامش الذي ما زال 
يبحث عن سر اخللود، باألمس وُلِدت 
ــوار بابل،  ــدران وأس ــارات وج ــني ح ب
ــذ نصر،  ــي ونبو خ ــت حموراب وعانق
ــي الفرات  ــرت بقاربك اجلميل ف وس
ــاب بك لتصل  بني أمواجه التي تنس
بها إلى الوركاء وحتط الرحيل هناك، 
ــك ومعولك وتبحث مع  وحتمل فأس
ــن أطراف  ــن جاءوا م ــني الذي الباحث
ــمعون  ــني، يعرفون تاريخك ويس برل

بك يا اسماعيل، بيد أنهم ال يعرفون 
ــك وأمانتك، وجودك  حقيقتك وكرم
ــل املال،  ــك قب ــود به بنفس الذي جت
ــك منتصباً  فما زال عقالك فوق رأس
ــامخاً، انهض يا اسماعيل،  عالياً ش
ــوض، انهض كعنقاء  ــاء زمن النه ج
ــنني  ــن ظهرها حمل الس ــت ع أزاح
وغبار الزمن، احمل سيوفك البراقة 
ــم والظالم، انهض  وزح دياجير الظل
ــاءت من برلني   ــماعيل فان اس ج اس
ــى أوروك،  ــول لك عدنا إل تناديك، تق
ــدد  ــا جن ــا جئن ــك معن ــل فأس احم
ــن أنت؟  ــماعيل أي ــخ معاً، اس التاري
ــاد الغائبني؟  ــع أجس ــت م ــل غب ه
ــا هنا في أوروك،  روحك ومتثالك معن
ــة  العربي ــك  وقهوت ــكان  امل ــة  رائح
ــا يطحن  ــا زال هاون طحنه ــي م الت
ــماعيل  القلوب قبل أن منضغها، اس
ــك بيننا،  ــاً، روح ــت حي ــا زل ــت م أن
ــا الرجل،  ــب احلاضر أيه ــت الغائ وأن
ــماعيل  ــب، اس تغي ــن  ل ــك  شمس
ــر  ــك واخالصك، وس ــد أمانت ــن جن ل

ــدود في معاصمنا  وجودك فينا مش
ــا البابلي، نحن  ــا، انهض أيه وقلوبن
ــل األمس، فقدنا  أحوج لك اليوم قب
ــماعيل أتعلم  ــر من آثارنا، اس الكثي
(ليث وشلغم وقاسم والوزير ناظم) 
ــا البابلي  ــم ينادون: انهض أيه كله
وأعد لنا التاريخ من جديد، أوقف لنا 
ــون آثارنا في طيات  عجلة من يحمل
الظالم، ويسرقون أحالمنا وكتاباتنا 
ــل  ــا بكح ــي كتبناه ــا الت وقصصن
ــا عليها برمال  ــا، وثبتنا قلوبن أعينن
ــاء عندك:  ــماعيل لي رج أوروك، اس
أعد الزمن واألمانة والسخاء والكرم 
ــرة أخرى،  ــدم لي م ــجاعة، واق والش
ــي  ــوك ك ــماعيل أرج ــاعدني اس س
ــماعيل أتعلم  أنهض من جديد، اس
ــران اجملنحة  ــرقت، والثي ــا س إن آثارن
ــتار  عش ــد  ومعاب ــت،  وهرب ــرت  فج
أكلها بارود الغزاة وطويت من جديد، 
وخربت خرائط نيبور وأنهارها جفت؟ 
ــل؟  ــذي حص ــم بال ــماعيل أتعل اس
ــي أعاتبك  ــو للحظة ك ــي، ول ــد ل ع

ــماعيل أتسمعني؟  مرات ومرات، اس
ــمع ما قلته لك؟ املتحف سرق  أتس
وسرف الدبابات حطمت أسوار بابل 
ــوا احلضارة؟  ــزاة والدواعش نهب والغ
ــاركني حزني أرجوك  ــماعيل ش اس
ــداً، ماركريت  ــل وتتركني وحي ال ترح
ــرة  ــادوا م ــه ع ــر واندري ــان اس والت ف
ــا كنت متلكه  ــرى، علمني كل م أخ
ــك ومنك، علمني كي  كي أكون مثل
ــل صورتك وحتفر  ــم صورتي مث ترس
ــدران املعاهد واملدارس ويكتب  في ج
ــا كتب عنك ابنك،  عني ابني مثل م
ــت  ــك أصبح ــم ان ــماعيل أتعل اس
ــا؟ الوزير  ــر به ــة وقصة نفخ حكاي
ــم يكتب عنك،  ــن ناظ املثقف حس
ــني يرسل رسائلك  وليث مجيد حس
ــماعيل أجبني  ــر احملبة، اس على أثي
هل ما زالت بابل وأور والوركاء وكيش 
ــور وأكد ونيبور تلد رجاال مثلك؟  وآش
ــوك أجبني،  ــماعيل، أرج أجبني اس
أما زلت ضائعاً وخائفاً من مستقبل 

مجهول؟ أرجوك اسماعيل.

وكاالت / البينة الجديدة

ــي في اإلمارات،  ــار الرئاس علق املستش
ــراع في أوكرانيا،  أنور قرقاش، على الص
ــذه  ــن ه ــي م ــو ظب أب ــف  ــدا موق مؤك
ــي «تويتر»، قال  ــابه ف األزمة.وعلى حس
ــة اإلمارات  ــف دول ــاش: «مواق ــور قرق أن
ــم وال تنجر وراء  ــادئ والقي ــا املب حتكمه
ــة احملاور،  ــدات واالنفعاالت وسياس املزاي
ــن  ــا م ــى موقفن ــق عل ــا ينطب ــذا م وه
ــتند إلى  ــا والذي يس ــي أوكراني احلرب ف
ــتخدام القوة  القانون الدولي ورفض اس
ــل اخلالفات  ــدول وح ــيادة ال واحترام س
والدبلوماسي». ــي  السياس املسار  عبر 

ــت في  ــاش: «اإلمارات ليس ــاف قرق وأض
ــة  املبدئي ــا  ــن مواقفه ــول ع التح وارد 

ــكام إلى القوانني  وإميانها بضرورة االحت
وتغليب احلكمة واحلوار إليجاد تسويات 
سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، 
ــي منطقة لطاملا عانت  فنحن نعيش ف
ــه وتأثيراته  ــدرك معاني ــف ون ــن العن م
ــاته السلبية على كافة أوجه  وانعكاس

احلياة».

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــرقية  ــم املنطقة الش ــدث باس ــن املتح أعل
ــي  ــكرية للجيش الصيني، ش للقيادة العس
ــى حتليق طائرة  ــدة عل ــي، أن بالده حتتج بش ي
ــة  األمريكي ــكرية  العس  «P-8A Poseidon»
ــان صدر عن  ــاء في بي ــق تايوان.وج فوق مضي
ــة تدخال  ــال األمريكي ــد األعم ــي يي: «تع ش
ــي املنطقة  ــتقرار ف ــة لالس ــدا وزعزع متعم
ــتقرار في مضيق تايوان  وتضر بالسالم واالس
ونعارضها بشدة».وأشار إلى أن قوات املنطقة 
ــكرية للجيش دائما  الشرقية للقيادة العس
ــال وتدافع بحزم  ــتعداد قتالي ع في حالة اس
عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.وجتري بكني 
بشكل منتظم مناورات ودوريات عسكرية في 
منطقة مضيق تايوان في ضوء اشتداد تدهور 
ــا في ذلك  ــات املتحدة مب ــات مع الوالي العالق

بسبب مسألة تايوان. ووصفت وزارة اخلارجية 
الصينية أكثر من مرة هذه املسألة بأنها أكثر 
ــات الصينية  ــي العالق ــة ف ــألة حساس مس
ــابقا،  ــي إن إن»، س األمريكية.ونقلت قناة «س
ــلحة األمريكية في  ــوات املس ــادة الق عن قي
-P-8A P «طائرة  احمليطني الهندي والهادئ أن 

ــة نفذت أمس االول اجلمعة  seidon» األمريكي
رحلة استطالعية فوق مضيق تايوان.

وكاالت / البينة الجديدة
ــفت املنظمة األوروبية السعودية حلقوق  كش
ــه مت اإلفراج عن  ــبكة «CNN» أن ــان لش اإلنس
مرجتى قريريص، الذي يعتبره محامون ونشطاء 
«أصغر سجني سياسي» في اململكة العربية 
ــب  اجلمعة.وبحس االول  ــس  أم ــعودية،  الس
ــوء على  ــليط الض ــد مت تس ــه «ق «CNN»، فإن
قضية مرجتى قريريص ألول مرة بتقرير حصري 
ــح بالتفصيل  ــام ٢٠١٩، أوض ــر في ع لها نش
ــلطات السعودية قريرص  كيف اعتقلت الس
ــن عمره،  ــرة م ــة عش ــي الثالث ــا كان ف عندم
ــاركة في  ــنوات من اتهامه باملش بعد ثالث س
ــالل الربيع العربي  احتجاج على الدراجات خ
 «CNN» ــن العاشرة».وأشارت ٢٠١١ وهو في س
إلى أنه «بعد ما يقرب من ٤ سنوات في احلبس 

ــر  ــل عيد ميالده الثامن عش ــي، وقب االحتياط
ــام توصي  ــت عليه الئحة اته ــى)، عرض (مرجت
بعقوبة اإلعدام، وزعم ممثلو االدعاء أن قريريص 
ــة»  ــة متطرف إرهابي ــة  ــى «جماع إل ــي  ينتم
ــالل االحتجاجات، مبا  ــب أعمال عنف خ وارتك
ــي صنع قنابل  ــاعدة املزعومة ف في ذلك املس
املولوتوف»، في حني «نفى قريريص االتهامات 

املوجهة إليه».

وكاالت / البينة الجديدة
ــرت نتائجها في  خلصت دراسة نُش
ــاينس أدفانسز»، اجلمعة  مجلة «س
ــن  ــخاص الذي ــى أن األش ــي، إل املاض
يتشاركون روائح جسدية مماثلة هم 

أكثر عرضة ألن يصبحوا أصدقاء.
ــني بقيادة  ــة باحث ــت مجموع وكتب
ــد وايزمان  ــن معه ــي م ــال رافريب إنب
للعلوم في إسرائيل «تشم الثدييات 
البرية غير البشرية بعضها البعض 
ــى ذلك، تقرر من  ــتمرار، وبناء عل باس

هم أصدقاؤها أو أعداؤها».
ــن أصدقاء  ــر يبحثون ع ومبا أن البش
ــن  ــق م ــق الفري ــبهونهم، انطل يش
ــمون  يش ــخاص  األش أن  ــة  فرضي
ــم  اجلس ــح  روائ ــر  لتقدي ــة  الرائح
ــكان  إم ــى  ــم عل ــابهة واحلك املتش

التوافق الودي مع اآلخرين.

ــع الباحثون  ــن ذلك، جم ــق م للتحق
عينات من أصدقاء من اجلنس نفسه 
ــم أي عالقة عاطفية وقالوا  ال تربطه
ــرعان ما منت عالقة صداقة  إنهم س
بينهم. ووجدوا ٢٠ زوجا من األصدقاء، 
ــاء  ــون مناصفة بني رجال ونس يتوزع

تتراوح أعمارهم بني ٢٢ و ٣٩ عاما.
كان  ــح،  للروائ ــال  انتق أي  ــب  لتجن
ــض  بع ــب  جتن ــاركني  املش ــى  عل
األطعمة والنوم بعيدا عن شريكهم 
وحيواناتهم األليفة، مرتدين قميصا 

قطنيا وفره لهم معدو الدراسة.
ــت  ــم خضع ــان ث ــت القمص مع وجُ
إلكتروني،  للتحليل باستخدام أنف 
ــب  التركي ــل  لتحلي ــة  آل ــي  وه

الكيميائي.
ــد الباحثون أن روائح كل زوج من  ووج
ــابهة عموما  ــاء كانت متش األصدق

أكثر من روائح أزواج من غير األصدقاء 
اختيروا عشوائيا.

ملعرفة ما إذا كانت نتائج اآللة تتطابق 

ــري، استعان الفريق  مع اإلدراك البش
ــم لدى متطوعني كان  ــة الش بحاس
ــة صديقني  ــموا رائح عليهم أن يش

ورائحة ثالثة، وقد متكنوا من التعرف 
على أزواج األصدقاء.

ــر فرضية  ــن أن تفس ــك، ميك ومع ذل
ــد  ــى صعي ــارب عل ــذا التق ــرى ه أخ
ــي األصدقاء  ــم: إذ ميض ــة الش حاس
ــاركون  الكثير من الوقت معا، ويتش
ــي تؤثر على  ــتركة الت العوامل املش
رائحتهم، مثل املكان الذي يعيشون 

فيه والطعام الذي يتناولونه.
لذلك أراد الباحثون حتديد ما إذا كانت 
ــق الودي  ــدى التواف ــة تنبئ مب الرائح
لشخصني ال يعرف كل منهما اآلخر. 
ــتعانة بـ١٧ شخصا  ومن خالل االس
غير معروف، وجدوا أن تشابه الروائح 
ينبئ بفهم جيد بني الشخصني في 
ــي في املقابل  ٧٧٪ من احلاالت، أو يش
بنقص الكيمياء بني الشخصني في 

٦٨٪ من احلاالت.

وكاالت / البينة الجديدة
توقع حلف الناتو أن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل 
األمد، وأنه سيتحول إلى «حرب االستنزاف» دون انتصار 

حاسم ألي طرف.
ــا جيوانا  ــام حللف الناتو ميرتش ــال نائب األمني الع وق
ــف  خالل مؤمتر في رومانيا، يوم اجلمعة املاضي: «لألس
ــتنزاف،  ــبه حرب االس نتوقع نزاعا طويل األمد، وما يش
ــائر كبيرة من الطرفني، وحربا مع  ــتكون فيها خس س
الدور األكبر للمدفعية وحتركات محدودة للقوات حيث 
ستتقدم وثم ستتراجع، وال يوجد عدد كاف من القوات 

لدى أي طرف ليحقق انتصارا حاسما في امليدان».
ــتعقد  ــو في مدريد التي س ــا قمة النات ــف جيوان ووص
ــتكون «تاريخية»،  ــاري، بأنها س ــي ٢٩ و٣٠ يونيو اجل ف
مضيفا: «سنعمل على تعزيز حضور الناتو في اجلناح 
ــرقي، وسيعلن الزعماء عن األبعاد وعن املساهمة  الش

اخلاصة التي سيقدمها مختلف احللفاء».
ــيعار  ــا س ــا ملموس ــع أن اهتمام ــال: «أتوق ــع قائ وتاب
ــة حيوية  ــم بأهمي ــود التي تتس ــة البحر األس ملنطق

واستراتيجية للناتو».وأكد أنه يتوقع مشاركة الرئيس 
ــيرا إلى  ــكي في القمة، مش األوكراني فالدميير زيلينس
ضرورة مواصلة تقدمي الدعم ألوكرانيا. ولفت كذلك إلى 
أن القمة سيشارك فيها زعماء دول بعيدة عن املنطقة 
ــتراليا ونيوزيلندا وكوريا  ــان وأس ــية مثل الياب األطلس
ــار جيدة  ــتكون هناك أخب ــا أنه «س ــة، مضيف اجلنوبي

لرومانيا والناتو والعالقات عبر األطلسي وألوكرانيا».
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حسن اِّـوسوي

تعشق البنفسج
تطرز من ضحكتها 

 معطفا قرمزيا 
أستر به عورة األيام
اعشقها شاعرة 

تربت على كتف قصائدي 
كي تتمرد كلماتي
و تعانق الصمت 

بصخب ال ينحني للعاصفة
اعشقها شاعرة 

مترر على خرائط جسدي
 شحناتها املثيرة 

تصعقني بكل خفة
ألنتشي حد الثمالة 
عند حدود شفاهها 

العطشى 
اعشقها شاعرة 

تبعث احلياة 
في أيامي املصابة بالصدأ

تضمني بقوة وجع السنني 

لتمنح آهاتي 

تأشيرة عبور

صوب جزر السكينة

أعشقها شاعرة 

تعيدني إلى مساري

كلما جذبتني األفالك

إلى مداراتها 

اعشقها شاعرة 

متنحني بركاتها

كي ألج في غفلة من الزمن

متاهات السعادة

مثل شجرة

استمدت عافيتها

من أرضها املترعة  باخلصوبة

و ألنها شاعرة 

فقد فتحت أمامي 

طرقات األمل

و لسان حالي يردد

أنت ارض ضيقة

فكيف كنت لي

كل تلك الروابي الفسيحة

Òä«bë@bË‘í«a
@aÜu@Ò7ñ”@óñ”

ó„

ــن انه أي العنوان  وبالرغم م
ــذه  ــدة , اال أن ه ــة واح كلم
ــني ثناياها  ــة تضم ب الكلم
ــي  الت ــردية  الس ــداث  االح
سوف نسبر اغوارها, ونعرف 
كناها ,عندما يزجنا الروائي 
معترك هذا النص السردي, 
ــر  ــف غي ــد او وص ودون متهي
ــداث تتدفق  ــرر, جند االح مب
منذ  السطور االولى للمبنى 
ــردي مما يؤكد أن الروائي   الس
ــتوعب  يس ان  ــتطاع  اس
ــياقه الفني, وان يحتوي  س
ــردية مستخدماً  ادواته الس
ــات  متطلب ــب  حس ــا  إياه
حركة االحداث السردية في 
ــار لها منط  ــص, وقد أخت الن
الواقعية االجتماعية, حيث 
من خالله استطاع ان يجد 
ــهل عليه  له زاوية نظر, تس
مهمة حتريك املناخ والبيئة 
ونقلها بواقعيتها الصادقة, 
ــداث  ــا االح ــير لن ــا تش كم
ــدور في االهوار, حيث  التي ت
ــلف, الصرايف ,  الهور, الس
املشحوف, القصب والبردي, 
عبيد  ــركال,  الس ــيخ,  الش
ــني, احلياة  ــيخ, الفالح الش
ــأكل  ــة, امل ــذه البيئ ــي ه ف
واملشرب, واالزياء  بطبيعتها 
هناك, وهي رواية مكان كون 
ــي الهور، اال  احداثها تدور ف
ــارد  انه وفق في اختيار الس
ــوم مبهمة  ــم الذي يق العلي
ــواه  ــداث دون س ــرد االح س

نهايتها,  بدايتها حتى  منذ 
ــاالت بني  ــم من االنتق بالرغ
اماكن  ــي  الرواية ف ــول  فص
الهور وحتريك املبنى السردي 
بني شخوص الرواية حسب 
دورة االحداث, وقد استخدم 
املتلقي  ــردية تهيئ  لغة س
ــذه البيئة  ــى ه ــول ال للدخ
واكتشافها والتفاعل معها 
ــد الذي يجعله جزءاً  الى احل
منها, حيث استخدم حوار 
ــردية  اللغة الس مركب بني 
ــة واللهجة اجلنوبية  العربي
ــك االماكن,  ــة في تل الدارج
ــي  الت ــا  هويته ــا  إلعطائه
ــه معرفة انتماء هذا  تتيح ل
ــردي الى العراق,  النص الس
ــات اجلنوب, ثم  ثم محافظ
ــي من  ــد تبني ل ــوار, وق االه
ــل للنص, أن  ــالل التحلي خ
ــان شارك  بطل الرواية ريس
ــم  ــارد العلي ــد الس ــي رف ف
بعملية احلركة السردية, من 
ــلف  الس تنقالته في  خالل 
ــخوص  ش ــى  عل ــروره  وم
الرواية, حيث جند ان ريسان 
ــيخ  ــرد على اوامر الش قد مت
وحاول التنصل واالفالت من 
ــدم تنفيذ اوامره  قبضته وع
ــر,  ــاركة في احلش في املش
ــلطته  ــن س ــه م ــم هروب ث
وجبروته , بعد ان ودع اخيه 
العليل عريبي واختيه, وودع 
حبيبته, وعبر الهور للضفة 
ــة , ليلتقي هناك بأبو  الثاني

الغريب  ــبتي  , وس ــرة  ضفي
ــرقة ,  ــذان امتهنا الس , الل
ــوص (حوافة)  ــا لص واصبح
ــروف اجبرتهما  ــبب ظ , بس
ــم انه رافض  على ذلك, ورغ
ألن يكون معهما, اال انه هو 
ــى ان  يصير  اآلخر مجبر عل
بينهما,  الثالث  ــخص  الش
وتدور احداث كبيرة في هذا 
ــف ريسان  املضمار, ويكتش
ــرار لم يكن يعرفها عن  اس
ــه حربي  ــوص, ويحدث اللص
ــرورة ان  ــرة, عن ض ابو ضفي
ــب  قل ذات  ــواف  احل ــون  يك

قاس, وال يرأف ألي كائن كان, 
ــه دون وازع  وان يقوم مبهمت
انساني ويحدثه عن سرقته 
ــذا النص  ــة .. في ه للعلوي
ــياق  املقتطع من ضمن الس
الفني واالسلوب الذي اتبعه 
ــداث  االح ــل  لنق ــي,  الروائ
ــة  الرؤي ــن  تكم ــردية,  الس
النقدية التي ذكرتها, حيث 
البيئة, الزمان, املكان, اللغة 
االحداث  املركبة,  ــردية  الس
رافقت مسار  التي  احملتدمة 
ــرد منذ بدايته, وكذلك  الس
ــاع الهادئ  ــا االيق يظهر لن

ــيابية رائعة  ــق بانس املنطل
ــداث,  االح ــخونة  س ــم  رغ
ــر او  ــا يعك ــد م ــث ال جن حي
ــيرتها.  في هذا  ــق مس يعي
النص السردي نضوج واضح 
ــة  ــة ومعاجل ــة عالي ومهني
ــم  فنية موفقة, وكذلك رس
لنا الروائي املالمح احلقيقية 
ــة, التي  حلياة املرأة املهمش
ــان, بال وجود..  تعيش بال كي
ــو  نح ــداث  االح ــير  وتس
وتواترها,  ــا  وتصاعده منوها 
ــق,  بهذه الوتيرة وهذا النس
ــدم  بالن ــان  ريس ــعر  ويش

ــل حد  ــرض, ووص ــد ان م بع
ــا اضطر حربي  االحتضار مم
ــه, الذين  ــى اهل ــه ال ايصال
والنواح  بالعويل  استقبلوه 
والبكاء, واحضروا له ( امللة) 
ــهادتني, اال ان  ــه الش ليلقن
ــام, التي  ــي املن ــة امه ف رؤي
ــك الزالت  ــأن ورقت اخبرته ب
ــش  تعي ــوف  وس ــراء,  خض
ــفى وتتعافى, واخبرته  وتش
ــش حياة  ــوف يعي ــه س بأن
جديدة, وهكذا يبقي الروائي 
ــارة  ــداث مفتوحة, إش االح
ــاك جولة  ــى ان هن ــه ال من
ــداث. رواية  ثانية لهذه االح
(احلشر ) للروائي احمد عواد 
ــي , نقلتنا الى احلياة  اخلزاع
ــتخدماً  ــوار , مس ــي االه ف
ــردية لفن  فيها االدوات الس
ــياقها  الرواية بس ــة  صناع
ــي  الت  , ــح  الصحي ــي  الفن
ــي  روائ ــول  ــى دخ ال ــير  تش
ــردي  جديد هذا العالم الس

بخطوات واثقة وموفقة.

فراس الحمداني

عبرة
ــن الرحيم  ــم اهللا الرحم بس
ــك بجذع النخلة  ((وهزي إلي

ــاقط عليك رطب جنيا))  تس
ــلّ  وج ــزّ  ع ــب  خاط ــذا  هك
ــا  ليعطين ــرمي)  م ــذراء  (الع
ــرزق فاهللا  ــا في طلب ال درس
ــبحانه أراد لنا العبرة بان  س
الرزق يأتي ببركة اهللا عز وجل 
ــه ..والعبرة  ــواعد طالبي وس

هنا لشبابنا وشاباتنا!.
ابتسامة

ــاء احلكم  ــدى نس ــرت إح أم
الفلبني  في  الدولة  وسيدات 
ــي  ف ــني  العامل ــع  جمي
ــم  ــار الدولة هناك برس مط
ــى وجوههم  ــامة عل االبتس
ــو  ــعادة ج ــود الس ــي تس ك
ــك عندما الحظت  املطار وذل

ــي املطار  ــع العاملني ف جمي
ــدا !..  ــني وعمليني ج مكتئب
ــة عاملية  بينما اظهرت دراس
إن أكثر األشخاص املعرضني 
ــم  ه ــاب  باالكتئ ــة  لإلصاب
ــامة  االبتس ــى  عل ــن  اجملبري
ــن هنا انبعث  املصطنعة وم
ــوب  مطل ــع  للجمي ــوة  دع
واضحك  حقيقية  ابتسامة 

تضحك لك الدنيا .
عيد نوروز

أو  ــد  اجلدي ــوم  الي ــي  ويعن
ــه بالد  ــد ..عرفت ــام اجلدي الع
ــالم  الرافدين قبل اإلس وادي 
ــومريون  الس ــه  ب ــل  واحتف
ــى البلدان  ــل منهم إل وانتق

ــمي  ــي مصر س ــاورة فف اجمل
النسيم))  ــم  العيد((ش هذا 
ــل  لفص ــتقباال  اس ــك  وذل
ــميه  ــع وهناك من يس الربي
ــجرة  عيد الربيع أو عيد الش
ــوروز او كاوة احلداد فهو  إما ن
ــتان العراق  ــى من كوردس فت
ــتد  ــي اجلبال وملا اش عاش ف
ساعده قام مع بعض رفاقه 
ــه من احد  ــص مدينت بتخلي
ــعل  وأش ــني  الظامل ــكام  احل
ــي األعالي ابتهاجا  النيران ف
ــاورة  اجمل ــق  للمناط ــارة  واش
النصر وفي  ــاركة في  للمش
ــاوى ساعات  عيد نوروز تتس

الليل والنهار !.

yahoo
ــل  باجلمي ــا  منهم ــا  اعتراف
ــان  زوج ــمى  س ــت  لالنترني
(لوسيان  مولودهما  يونانيان 
ــث كان تعارفهما  ــو) حي ياه
األول عن طريقه وبعد أشهر 
ــارف كان زواجهما  ــن التع م
ــمينا  ...الزوجة قالت لقد اس
ابننا على اسم والدي وعلى 
ــم الـ  yahoo اعترافا منا  اس
ــث كان  ــه علينا حي بجميل
ــبب في تعارفنا وزواجنا  الس
ــول لهما وللياهو   وبدورنا نق

الف مبارك.
الزلت واقفا

على الرغم من انكِ قتلتيني 

ــي الزلت  ــراراً فأنن ــراراً وتك م
ــبينني  ــاً وان كنت حتس واقف
قد مت فالنخلة متوت واقفة 
ــي  ــن انحن ــاً ل ــت واقف ,, الزل
مهما حصل .. اال هللا عزوجل 

 .
إليها فقط

ــك.. اقرئيها  ــني يدي ــك وب إلي
فإنها إليك.. كلماتي واهاتي 
ــاتي ..  ــر حبي وهمس .. تعبي
ــت  ــع حت ــال يرك أن كان اجلم
ــار من  ــر يغ ــك.. والقم قدمي
ــل يخجل  ــك .. والطف ناظري
ــك ..إذا.. فانا  ــة يدي ــن ملس م

كلي إليك وبني يديك .

 

فنارات

ــالّق وجهد  ــاني خ ــاط وعمل انس الفن نش
ــان لتحقيق غاية  ــه االنس ــود يقوم ب مقص
معينة ، فهو ليس نقالً حرفياً عن الواقع أو 
الطبيعة .. وإمنا عمل وانتاج ينتجه االنسان 
ــه صياغة خاصة ، من خالل احلذف  فيصوغ
والتعديل واالضافة ، ومبقتضى هذا املفهوم 
ــت القصة الفنية تلك التي تقوم  مثالً ليس
ــة كما هي ،  ــجيل حادثة حقيقي على تس
ــؤدي فيها اخليال دوراً  بل هي القصة التي ي
كبيراً فيغيّر القاص في احلادثة التي ينقلها 
ــدة الفنية  ــا ، كما ان القصي ويضيف اليه
ــوم على وصف واقعي  ــت تلك التي تق ليس
ــه  ملنظر أو الواقعية ، وجوهر الفن أو اساس
ــان  ــر عن عاطفة االنس ــى التعبي يقوم عل
ــود .. وأهم  ــاه الوج ــي جت ــه الوجدان وموقف
مايدفع االنسان الى انتاج الفن هو انفعاله 
امام ظواهر الوجود وخوضه جتارب تثير فيه 
ــيس والعواطف  ــن األحاس ــتى م ضروباً ش
ــل هذه املواقف  ــان في مث ، وال يحس االنس
ــا ، إالّ إذا عبّر بصدق عن هذه  بالراحة والرض
ــيس واوصلها الى غيره  االنفعاالت واألحاس
ــة اوالً  ــاس وعاطف ــر.. الفن احس من البش
ــي . فالفن  ــه األفكار أو التأت ــم قد تأتي في ث
ــكاراً  ــاً اف ــل دائم ــادق يحم ــم والص العظي
ــاة والوجود .. كما  ــرات عميقة عن احلي ونظ
ــعور  ــر عن العاطفة والش ــد كل تعبي ال يُعّ
فناً إذ هناك ضروب من التعبير عن عواطف 
ــر الغريزي  ــا التعبي ــق عليه ــان يطل االنس
التلقائي الذي يشاهد عند االنسان العادي 
ــان كثيراً ما يُعبّر عن فرحه أو  ، فهذا االنس
ــة قد تنقل  ــركات معين ــه بأصوات وح حزن
ــذا النقل  ــى اآلخرين ، لكن ه ــه ال انفعاالت
ــزول فال يضمن  ــرعان ما ي اليكون إالّ آنياً س
ــتمرارية والبقاء .. أما  لهذه االنفعاالت االس
ــذي يُعدّ من الفن فهو  التعبير العاطفي ال
التعبير الذي يصاغ في قالب فني يضمن له 
البقاء والدميومة .. اذاً التعبير العاطفي في 
الفن البد أن تتوافر فيه القصدية والتنظيم 
اللذان يحققان له البقاء واخللود .. نستنتج 
ــارة ، وان الفنان صانع  ــن صنعة ومه أن الف
ــيس حسب ،  ، فالفن ليس عواطف واحاس
بل هو فضالً عن ذلك صنعة محورها اصول 
وقواعد وخبرة جتعل الفنان قادراً على إيصال 
ــى اآلخرين والتأثير فيهم  وجدانه وجتاربه ال
ــان ميتاز مبيزتني  ــهم ، والفن وإثارة احاسيس
ــة القدرة  ــاس والثاني ــى رهافة االحس األول
على نقل األحاسيس الى اآلخرين .. وبتوافر 
ــتطيع   تقدمي انتاج  هاتني امليزتني عنده يس

فني مؤثر من حيث الصياغة واالتقان . 
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  الغموض الذي يكتنف بنية العنونة للوهلة االولى, وقبل الولوج في خضم احداث رواية (احلشر) للروائي احمد عواد 

اخلزاعي مينح املتلقي حالة من التأمل والتساؤل, ويحيله ألكثر من منحى, واهمها املنحى  الديني , كونها ذكرت 

في القرآن الكرمي , اال أن ذلك سرعان  ما يتبدد, عندما نكتشف أن املقصود باحلشر, هو  احتشاد الفالحني لبناء سد 

من الطني في بساتني الشيخ وحضورهم اجباري وبقوة, وحتت اشراف (سركال ) الشيخ,  ومتابعة عبيده املدججني 

بالسالح, وهو عمل مضن وشاق .

قراءة / يوسف عبود جويعد

امحد عواد اخلزاعي

متابعة / القسم الثقاَّـ
ــيقى بوجه  ــب الفنون واملوس تلع
خاص دوراً أساسياً لتهذيب نفس 
االنسان وتنمية احساسه باجلمال 
ورفع تذوقه وكذلك االرتقاء به الى 
ــن الثقافة ورهافة  درجات اعلى م
ــدف  ــذي ال ه ــان ال ــس واالنس احل
ــات والذي  ــاة اال املادي ــي احلي له ف
ــام مظاهر  ــه ام ــش نفس ال تنتع
اجلمال الكامنة في الفنون انسان 
ــرّم من  ــزاء ألنه مح ــتحق الع يس
ــية ، ومببادرة  ــذات النفس تلك الل
ــاد الدولي  ــن قبل االحت ــة م ابداعي
ــي العراق احتفل يوم  للمبدعني ف
 (٢٠٢٢ /  ٦/  ١٨) ــي  املاض ــة  اجلمع
ــاعد  املس ــتاذ  االس ــيقار  باملوس
ــبة  د.وليد غازي فرمان وذلك ملناس
ــوم  ــد املوس ــه اجلدي ــدور مؤلف ص
ــد  ــيللو عن ــة التش ــع اداء آل ( واق

املؤلفني واملوسيقيني العراقيني ) ، 
وبحضور نخبة من اعضاء االحتاد 
واملهتمني باملوسيقى وقال املؤلف 
: الكتاب يعتبر األول من نوعه في 
والعالم ومترجم  ــرب  والع العراق 
ــص  ــق التخص ــة األم ودقي باللغ

وصلبها املوسيقى .

البينة الجديدة / علي شريف
ــي في محافظة  اقام البيت الثقاف
ــة  ثقافي ــدوة  ن ــرف  االش ــف  النج
ــتفحال ظاهرة التنمر  بعنوان ( اس
ــع جمعية  ــا) بالتعاون م مجتمعي
الهالل االحمر / فرع النجف. حاضر 
ــب محمد طالب  ــيد طال فيها الس
ــن.وقال  ــب عبد حس ــيدة زين والس
منسق الدعم النفسي في جمعية 
الهالل االحمراحملاضر السيد طالب: 
ــي  ــر ه ــالل االحم ــة اله ان جمعي
ــانية وطنية مستقلة  جمعية انس
ــف اآلم ومعاناة ابناء  عملها تخفي
ــي اوقات  ــز ف ــن دون متيي ــع م اجملتم
اجلمعية  وتأسست  واحلرب  السلم 
ــد  ــيد ارش عام( ١٩٣٢ ) على يد الس
ــداد. اما فيما  ــري امني عام بغ العم
ــلوك عدواني  يخص التنمر فهو س
ــخص  متكرر يهدف الى االضرار بش
ــواء اكان  ــكل متعمد س ــر بش اخ
ــيا. ــديا او نفس ــذا العدوان جس ه

ــيدة زينب  من جانبها اوضحت الس
ــباب  ــقة الش ــن  منس ــد حس عب
ــالل االحمر. نحن  ــدى جمعية اله ل
ــة هالل احمر علينا توعية  كجمعي
ــهم  ابنائنا وان نعزز ثقتهم بأنفس
ــرة الن  ــذه الظاه ــى ه ــب عل للتغل
ــريحة تعاني من  االبناء هم اكثر ش
التنمر خصوصا من عمر( ٦ )سنوات 
ــرز انواع  ــنة واب ــر( ١٥ ) س ــى عم ال
التنمر هو اللفظي كالسب والتنابز 

ــن طريق  ــي ع ــاب و االلكترون بااللق
ــل االجتماعي. وقال  ــع التواص مواق
مدير البيت الثقافي النجفي رشيد 
ــكول:نحن كبيت ثقافي  جبار كش
ــة الندوات  ــالل اقام ــن خ ــاول م نح
ــوء على  ــلط الض ــة ان نس الثقافي
ــص اجملتمع. والتنمر  كل ظاهرة تخ
ــر الظواهر التي باتت  يعد من اخط
ــكل كبير في العديد  منتشرة وبش
ــد ذلك  ــات العاملية.بع ــن اجملتمع م
فتح باب املداخالت للسادة احلضور 
ــة واجمعوا على  الذين اثروا اجللس
زرع الثقة بنفوس االبناء وتغذيتهم 
ــادة  ــم واع ــالق والقي ــل واالخ بالنب
ــة. وفي  ــة اجملتمعي ــة الثقاف هيكل
ــر البيت  ــدم مدي ــة ق نهاية اجللس
الثقافي النجفي شهادات تقديرية 
ــارة  ــدر االش ــادة احملاضرين.وجت للس
ــد  ــه العدي ــي لدي ــت الثقاف ان البي
ــة التي تخص  ــن الندوات الثقافي م

املشاكل اجملتمعية.
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بغداد / البينة اجلديدة

ــة  دول ــالف  ائت ــن  ع ــة  النائب ــدت  أك
ــا  تقدميه ــف،  نصي ــة  عالي ــون  القان
ــات القوانني التي ال  ــدداً من مقترح ع
ــع قرارات احملكمة االحتادية  تتعارض م
ــس  ــات مجل ــع صالحي ــجم م وتنس
ــريع القوانني.وقالت  ــي تش ــواب ف الن
نصيف ، إن البرملان من املمكن حتريك 
ــم  حس ــار  وبانتظ ــريعي،  التش دوره 
ــكيل احلكومة اجلديدة من  ملف تش
ــريع قوانني تهم اجملتمع وال  خالل تش
ــة مالية، وهذا ما عملنا  تتضمن جنب
ــان من  ــت قبة البرمل ــا حت ــه فعلي علي
ــات قوانني  ــدمي ثالثة مقترح خالل تق
ــة لكنها ذات  ــن جنبة مالي ال تتضم
اهمية للمجتمع.وأضافت، أن أول تلك 
القوانني هو تعديل قانون اخملاتير على 
ــتحدثة  اعتبار ان هنالك مناطق مس
ــذا االمر  ــا مخاتير، وه ــد فيه وال يوج

ــام  الع ــي  االمن ــع  الوض ــى  ــر عل يؤث
ــك املناطق،  ــول خروقات في تل وحص
ــى  عل ــوائيات  العش ــون  قان ــا  وايض
ــد من العوائل نتيجة  اعتبار ان العدي
ــة أصبحت مجبورة  الصعب للظروف 
ــوائيات،  العش ــك  تل ــي  ف ــكن  للس
اضافة الى وجود قوانني اخرى تتعلق 
بالضمان ومؤسسات الدولة وتنظيم 
ــا بعيدة عن  ــوزارات وجميعه عمل ال
ــريعها  اجلانب املالي ومن املمكن تش
ــة  ــرارات احملكم ــع ق ــارض م دون التع
ــح  ــان اصب ــت أن البرمل االحتادية.وتابع
ــراء يحصل من  ــال ورد فعل وأي إج فع
احلكومة ينعكس على البرملان، وكما 
حصل في قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي حني رمت احلكومة الكرة في 
ــب البرملان، وجعلت التركيز حتت  ملع
ــابقة  ــان طيلة الفترة الس قبة البرمل

على هذا القانون.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، إخماد حريق اندلع  أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس الس
ــي العاصمة بغداد.وذكر  ــن ف مبخزن ومحالت ضمن مجمع املش
ــان للمديرية ، أن فرق الدفاع املدني أخمدت حادث حريق اندلع  بي
ــوي على مخزن  ــتلزمات الزراعية حتت ــركة لتجارة املس داخل ش
ــن في منطقة الكرادة وسط  ومحالت جتارية ضمن مجمع املش
بغداد.وأضاف، أن فرق االطفاء استنفرت وطوقت احلادث وأبعدت 
ــار احلريق إلى البنايات التجارية اجملاورة ملوقع احلادث.  خطر انتش
ــذت بعدها عمليات االقتحام والدخول  وتابع، أن فرق االطفاء نف
ــيطرتها الكاملة  ــم س ــرق لتحك ــركة احملت ــط مخزن الش وس
ــجيل إصابات بشرية مع  وتنهي أعمال اإلخماد والتبريد دون تس
ــبب احلادث كان نتيجة  ــار إلى، أن س حتجيم األضرار املادية.وأش
متاس كهربائي في أسالك سحب املولدات الكهربائي مما أشعل 

احلريق بادئ األمر. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــلحة ومصادرة كمية  ــاجرة مس افاد مصدر امني ، عن فض مش
ــطة في اجلمعيات ضمن  ــلحة اخلفيفة واملتوس كبيرة من االس
ــرقي بغداد.وقال املصدر ، ان القوات االمنية  منطقة الشعب ش
ــوا بعد ورود  ــش ٤٤ فرقة ١١ متكن ــوج الرابع لواء م ــة للف التابع
ــتخبارية عن وجود مشاجرة في  معلومات من احد املصادر االس
ــل احلادث تبني وجود  ــات وعند االنتقال الى مح منطقة اجلمعي
ــكيل فريق  ــاجرة وإطالق نار . واضاف انه مت على الفور مت تش مش
ــتخبارات الفوج وامر  عمل بأمرة أمر الفوج الرابع ومفرزة من اس
ــرية (األولى والثانية والثالثة والرابعة) متت مالحقت املدعو  الس
ــوة والذ بعدها بالفرار  ــيد) الذي قام بالرمي على الق (محمد رش

وأثنا تفتيش داره مت العثور على االسلحة التالية-
١.بندقيةكالشنكوف اخمس عدد(٢).

٢.بندقية كالشنكوف نصف أخمس عدد(٣) .
. RBK ٣.رشاشة

٤.غدارة مصري املرقم .
. RBG٥.قاذفة ٧

٦.صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد(٣).
٧.مخزن غدارة عدد(١).

٨.مخزن بندقية كالشنكوف عدد (٦).
٩.رمانة يدويه هجومية عدد(١).

١٠.رمانة صوتية عدد(١).
١١.أطالقة مسيل للدموع عدد(١).

١٢.سلك عبوة مع قداح عدد(٣).
١٣.صاعق هاون٦٠ملم عدد(٥).

١٤.عتاد أحادية ١٤,٥ ملم عدد(٦) أطالقة.
١٥.عتاد أحادية ١٢,٥ملم عدد(٧)أطالقة.

١٦.عتاد بندقية كالشنكوف عدد (١٣٠)أطالقة.
١٧.درع عسكري عدد(٣).

بغداد / البينة اجلديدة
ــة الصحية ملعظم  ــتقرار احلال ــليمانية، اس أعلنت صحة الس
ــم  ــجلة بالكوليرا، فيما لفتت إلى مغادرة القس اإلصابات املس
ــهد محافظة  ــفيات بعد شفائهم.وتش األكبر منهم املستش
ــرا، كما  ــياً للكولي ــبوع تفش ــر من أس ــذ أكث ــليمانية من الس
ــات باملرض.وقال مدير  ــن احملافظات إصاب ــجلت أربيل وعدد م س
ــليمانية صباح هورامي خالل مؤمتر صحفي إن وضع  صحة الس
ــكيل  ــات الكوليرا في احملافظة ال يدعو إلى القلق، إذ مت تش إصاب
ــتقلة  ــات اإلقليم واإلدارات املس ــوم محافظ ــان عليا في عم جل
بإشراف احملافظني وعضوية دوائر الصحة واجلهات ذات العالقة، 
مشيرا الى تقدمي منظمة الصحة العاملية مؤخراً شحنة طبية 
ــتلزمات الطبية للمشاركة في تطويق  عاجلة من األدوية واملس
املرض.وتوقع هورامي أن يتم إحتواء املرض خالل األسابيع املقبلة 
ــة ووزارة الصحة  ــة الصحة العاملي ــاون الوثيق بني منظم بالتع
ــود املتخصصة منهما. ــن خالل متابعة وزيارات الوف االحتادية م
وبني أن املديرية خصصت أربعة مستشفيات الستقبال املرضى 
وتقدمي العالج الالزم لهم، فضالً عن متابعتها املستمرة ملراقبة 
ــرارة واجلفاف يعدان من  ــا، منبهاً على أن ارتفاع درجات احل أدائه
ــى اعتماد آلية  ــار الكوليرا.ولفت هورامي إل ــباب انتش ــم أس أه
ــي وصلت خالل  ــهال الكثيرة الت ــددة ملواجهة حاالت اإلس مح
ــول منظمة الصحة  ــبوع واحد إلى ٥٠٠٠ حالة، وهو بروتوك أس
ــم، مؤكداً أن معظم  ــة االحتادية واإلقلي ــة ووزارتي الصح العاملي

احلاالت مستقرة والعدد األكبر منها غادر املستشفيات.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــان االيرانية  ــوق االنس ــني جلنة حق أكد أم
ــارك في  ــب آبادي، أن كل من ش كاظم غري
اغتيال قاسم سلیماني يجب محاكمته، 
ــخاص في  ــه مت حتديد اش ــددا على ان مش

ــا واالردن  ــا واميركا واملاني ــن بريطاني كل م
ــا ال يوجد قرارا  ــال آبادي انه طامل وغيرها.وق
ــاب من قبل  ــرة االره ــا ملواجهة ظاه حازم
ــدق مبكافحة هذه  الدول الغربية التي تتش
الظاهرة املشؤومة فإنه لن ميكن حتقيق اي 

ــن ملف اغتيال  ــاز في هذا اخلصوص.وع اجن
ــته  ــليماني، ذكر ان هذا امللف يتم دراس س
ــتويات االول في احملاكم العراقية  في ٣ مس
ــران والثالث على  ــم اي ــي في محاك والثان
ــاركت ٧ دول في  ــد الدولي حيث ش الصعي
ــى تفاهم مع  ــا ال ــال، وتوصلن ــذا االغتي ه
ــتركة  ــكيل جلنة حتقيق مش ــراق لتش الع
ــذا امللف.وتابع لقد  للتعجيل في البت به
ــدت ٣ اجتماعات في طهران وبغداد ومت  عق
تبادل وثائق مختلفة بني الوفود القضائية 
ــراق تضم حوالي ١٥٠٠  ــكل من ايران والع ل
ــي ٧ دول اال  ــالها الى حوال صفحة ومت ارس
ــف اي رد حتى  ــلم منها لالس اننا لم نتس
ــئلة  ــي حني ان العراق اجاب على اس االن ف
ــذا اخلصوص.وبني لقد طالبنا وزارة  ايران به
ــة بصورة فاعلة  ــة متابعة القضي اخلارجي
ــات املعنية في  ــاورات مع اجله واجرت مش
ــي  ــني ف ــتضيف الضالع ــي تس ــدول الت ال
ــركان  االمي ان  ــث  ــليماني حي ــال س اغتي
ــوا وحدهم الذين يجب محاكمتهم،  ليس
ــا واميركا  ــخاص في بريطاني بل هناك اش

واملانيا واالردن وغيرها مت حتديدهم.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــف العزم محمد نوري  ــد النائب عن حتال اك
ــكيل  ــاركة حتالفه في تش العبد ربه، مش
ــتحقاق  االس ــن  ضم ــة  املقبل ــة  احلكوم
االنتخابي، متوقعا ان يكون شكل احلكومة 
املقبلة توافقيا. وقال العبد ربه ، ان حتالف 
ــتحقاقات انتخابية ونحن  العزم لديه اس
ــوق مكوننا  ــا متثل حق ــب بها كونه نطال

وجماهيرنا وهو استحقاق محافظاتي كما 
هو حال باقي الكتل السياسية، مبينا اننا 
ــة وليس لدينا النية  لن نذهب الى املعارض
بالذهاب اليها ولدينا وجهة نظر بأن نأخذ 
ــتحقاقتنا االنتخابية كوننا ال نريد في  اس
ــابق ان نكون  ــت احلالي وحتى في الس الوق
ــاف لدينا كتلة  ــب املعارضة.واض ــي جان ف
ــا، بالتالي  ــم مابني ١٤-١٥ نائب برملانية تض

ــدم التخلي عن  ــى ع ــون عل ــا حريص فانن
ــتحقاق االنتخابي كما هو حال باقي  االس
الكتل وبحسب التقسيم لكل استحقاق 
ــار  من الوزارات وباقي الدرجات اخلاصة.واش
العبد ربة الى ان املرحلة املقبلة ستشهد 
ــردة او جماعية بني جميع  اجتماعات منف
ــكيل  ــبيل تش ــية في س القوى السياس
ــكيلها  ــي تش ــترك ف ــن يش ــة وم احلكوم
ــة  الرؤي ــى  عل ــق  تواف ــم  بينه ــيكون  س
ــب بالذهاب  ــتقبلية ولكل طرف يرغ املس
ــخصي.وتابع  ــى املعارضة فهذا خيار ش ال
نعتقد ان شكل احلكومة املقبلة سيكون 
ــا وكما حصل في جميع احلكومات  توافقي
السابقة منذ عام ٢٠٠٥ وحتى اخر حكومة 
تشكلت ونرى انه حني توقف التوافق مررنا 
ــداد سياسي.ومضى النائب عن  بفترة انس
حتالف العزم بالقول، إن رؤيتي الشخصية 
ــا داخل البيت  ــة حصول توافق ايض باهمي
ــه الن ابتعاد اي  ــيعي بني جميع اطراف الش
ــيجعل  ــيعية س ــن االطراف الش ــرف م ط
ــاور  ــة وبالتالي فإن التش احلكومة ضعيف
وأخذ الرأي من التيار الصدري في شخصية 
ــر مهم لوالدة  ــوزراء والوزراء هو أم رئيس ال

حكومة قوية ومستقرة.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعيَّة، 
امس السبت، عن عدد العاطلني الباحثني 
ــف الفئات في البالد. عن العمل من مختل

ــل والتدريب  ــرة العم ــام دائ ــر ع ــال مدي وق
ــار باهض ، إنَّ قطاع العمل  املهني رائد جب
ــاس  ــوزارة  بالدرجة األس ــؤولية ال هو مس
ــات رصينة  ــوزارة لديها قاعدة بيان ــون ال ك
ــن العمل  ــون باحث ع ــم أكثر من ملي تض
ــي وزارتي  ــف الفئات ومن خريج من مختل
التعليم العالي والتربية مت تسجيلهم خالل 
ــي بغداد واحملافظات ما عدا  املدة املاضية ف
ــتان.واضاف أن هناك أضعاف  إقليم كردس
ــجلني  ــن العاطلني غير املس ــذا العدد م ه
ــات الوزارة، داعياً إلى تضافر  في قاعدة بيان
ــة لهم  ــرص عمل حقيقي ــود خللق ف اجله
ــام واخلاص وإعداد خطة  في القطاعني الع
وطنية حلل هذه األزمة.وبني أنَّ الوزارة أبرمت 
ــة العمل الدولية لتطوير  اتفاقاً مع منظم
ــز التدريب  ــي مراك ــة  ف ــج التدريبي املناه
ــم القطاع اخلاص عن  التابعة للوزارة، ودع
طريق مخرجات التدريب املهني التي تتالءم 
ــأنَّ الوزارة لديها  ــوق العمل، منوها ب مع س
ــات الدولية  ــات واملنظم ــن اجله العديد م

ــغيل  ــاون معها في مجال التش ــي تتع الت
ــت الكفاءة  ــي أثبت ــي والت ــب املهن والتدري
ــاريع  والقدرة على التعاطي في ابتكار مش
ــار  ــات اخملتلفة من اجملتمع.وأش تخدم الفئ
ــاريع التي تقوم بها الوزارة   إلى أنَّ أبرز املش
ــة مختلفة،  ــات دولي ــة من منظم مدعوم

ــدة واملنظمة  ــج األمم املتح ــيما برنام ال س
ــت نتائج مرضية من  الكندية والتي حقق
ــباب وتعزيز  ــادة فرص العمل للش خالل زي
ــق  وتطبي ــب  التدري ــات  ــدرات ملؤسس الق
ــودة وتطبيق التدريب  ــر الضمان واجل معايي

املبني على الكفاءة وتطوير سوق العمل. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــت الهيئة العامة للكمارك ، تفويج آخر وجبة من احلجاج  أعلن
ــالم الهيئة ، أنه مبتابعة  ــة.وذكر إع العراقيني إلى الديار املقدس
ــة للكمارك احلقوقي  ــر عام الهيئة العام ــرة من قبل مدي مباش
ــن احلجاج الى  ــج اخر وجبة م ــود الزبيدي، مت تفوي ــاكر محم ش
ــة عن طريق مركز كمرك عرعر احلدودي التابع الى  الديار املقدس
ــة إلى أنه متت  ــارت الهيئ ــة كمرك املنطقة الغربية. وأش مديري
ــذت بكل حرفية  ــة من احلجاج خالل خطة نف ــادرة اخر وجب مغ

ومهنية من قبل الكادر الكمركي في املنفذ.

بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر عضو مجلس النواب شريف سليمان، امس السبت، أن من 
البديهي تغيير القانون بعد انتهاء كل عملية انتخابية. وأضاف 
ــلبيات وإيجابيات،  ــليمان ، أن كل القوانني االنتخابية لها س س
لذا يسعى مجلس النواب إلى تغيير القانون االنتخابي مبا يخدم 
املرحلة املقبلة، مشيراً إلى وجود سعي لتشريع قانون انتخابي 
ــم عطوان  ــل عضو مجلس النواب جاس ــن جانبه، حمّ جديد.م
ــداد  ــباب االنس ــوي في حديثه، مفوضية االنتخابات أس املوس
ــية.وتابع، أنَّ املفوضية أخطأت  ــة السياس ــل في العملي احلاص
ــتحقاقات  ــة في االس ــرة، وخاص ــي االنتخابات األخي ــراً ف كثي
ــة، إذ إنَّ هناك ناخبني في كتلة  ــة الطبيعية لكل كتل االنتخابي
ــرى ومع ذلك نرى  ــف املوجودين في كتلة أخ ــون عددهم ضع يك
ــود أخطاء في اآللية بهذا  ــم نفس املقاعد، مما يؤكد وج أنَّ لديه
ــودة إلى الوراء  ــى أنَّ اجلميع مصر على عدم الع ــار إل النظام.وأش
ــون يصب في صالح  ــريع قان ــى نفس األخطاء، من خالل تش وإل

اجلميع وال ميكن أن يؤدي إلى انسداد سياسي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــي  ف ــي  السياس ــب  املكت ــو  ــم عض اته
ــيار زيباري، اجلمعة، قوى في بغداد وصفها  ــتاني هوش الكردس
ــتان.جاء ذلك  ــة تركيع إقليم كردس ــياوية» مبحاول بالـ»امليليش
خالل تغيرة لزيباري عبر تويتر ، في معرض تعليقه على القصف 
ــركة  ــل خورمور حيث مقر ش ــتهدف حق ــي الذي اس الصاروخ
ــليمانية، والهجوم الذي  ــي محافظة الس ــا غاز اإلماراتية ف دان
ــركة دانا غاز هو الثاني خالل هذا  ــأة تابعة لش ــتهدف منش اس
ــركة- حيث حقل خورمور- إلى  ــبوع، إذ تعرض محيط الش األس
ــبق ذلك هجمات متكررة طالت بئراً  هجوم مماثل قبل يومني.وس
ــفر تلك  ــرب من أربيل، ولم تس ــدة خبات إلى الغ ــة في بل نفطي
ــا أو أضرار.كما لم تعلن أي جهة  ــقوط ضحاي االعتداءات عن س
مسؤوليتها بعد عن الهجومني، غير أن إقليم كوردستان كثيراً 
ــن القانون. ــى جماعات عراقية خارجة ع ــا يلقي بالالئمة عل م

ــك الهجمات  ــى تويتر قائالً إن تل ــابه عل ــب زيباري في حس وكت
ــداد ال تفرق بني احملافظتني  ــياوية في بغ تظهر أن القوى امليليش

في إشارة إلى أربيل والسليمانية. 

;s]q¢\;flŸ;ÏepÂ;Ö|`;rÁÊ h
ÏàÅŒ∏\;Ñ]ÁÅ’\;∞b

;‡Ê›]Õ;√ÁÖçi’;ÏËd]Ë›; �ƒ]âŸ
ÅÁÅp;Èd]}i›\

;U;ÍÑ]eÁÜ;Ñ]ËåÊ·
;Ä\Å∆d;∫;ÏÁÂ]ËçË÷Ë∏\;ÓÊŒ’\

‡]iàÄÖ—;√Ë—Öh;ÿÂ]ü

NO.3904.SUN.26.JUN.2022العدد (٣٩٠٤) األحد  ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢



  
  

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

  
1480إعادة اعالن المناقصة رقم   RE-TENDER No. 1480 

 وتقديم خدمات إدارة الكيميائيات: تجهيز الكيميائيات اإلنتاجية إلنتاج النفط والغاز اسم المناقصة
 وع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنين

 إلعالن الثاني

TENDER NAME: Supply of production chemicals for oil and gas production, chemical 
management services providing 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
SECOND ANNOUNCEMENT 

  
صباحا (بالتوقيت العالمي /  11:00(يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو  المعادة لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة الموعد النهائي الممدد

   غرينتش
 .2022 تموز  18)،3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Re-Tender (Bid Due Date & Time) is 
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) July 18, 2022. 

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

 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 لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي (ويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه 

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

 

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

 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 واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.سيتم توفير الشروط 
  

ام أي مقدم مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أملل
 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 

 

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER BID DUE DATE EXTENSION ANNOUNCEMENT مناقصةللتمديد الموعد النهائي عالن إ

  

 (UTC / GMT + 3: 00) الخامسة مساءاحتى الساعة  للمناقصةالموعد النهائي اإلعالن عن تمديد تاريخ  فينفت بدرة بي  غازبرومتود شركة 
 دون تغيير.بقيت بجميع التفاصيل األخرى  مع العلم بأن،  2022 ايار 31التي تم اإلعالن عنها في  1515للمناقصة رقم ،  2022 تموز 17
 
 

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

Gazprom Neft Badra B.V. would like to announce Bid Due Date Extension till 17:00 
(UTC/GMT+3:00) July 17, 2022 for the Tender No.1515 which was announced on May 31, 2022, all 
other details remained unchanged.  
 
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: 

1515المناقصة رقم   TENDER No.  1515 

 شراء مواد مختبريةاسم المناقصة : 
 

PROCUREMENT OF LABORATORY MATERIALS (EQUIPMENT) 
 

 نوع المناقصة: المناقصة العامة
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 :بالمشغل صالخا التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي . وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
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-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 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 Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 تقديم التأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ - 

 أن تكون لديه خبرة في استيراد معدات ومواد مشابهة إلى العراق؛ - 

 المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛ة تقديم كاف - 

 (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛النافذة  غرفة التجارة  هويةتقديم بطاقة  - 

 لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛النافذة تقديم بطاقة الهوية  -

 ؛الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق) النافذ ب عدم الممانعةتقديم خطا - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 االلتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ و - 

 حكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة.قبول الشروط واأل - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide valid Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate 

(for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission 

for Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدأو إعالن األولي إعالنها مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2022 تموز 17 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) July 17, 2022. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصةهذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

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

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
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 .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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9مقاالت
إضاءات قانونية

عالء سالم الشياع

املتعارف عليه لدى اجلميع ان العمل 
البناء  املدروس.وكذلك  وغير  السريع 
ــة  متين ــس  اس دون  ــى  يبن ــا  عندم
ــس واضحة  تنتج  ــة ومقايي وخريط
ــادر على  ــا غير ق ــاء  ضعيفا هش بن
الصمود امام متغيرات الزمن وهزاته. 
ــد مقاومته لتلك  ــه يفق ــاء  علي وبن
ــه  ــزات وتخلخل في بناه واسس اله
ــا لم  ــل قدمي ــد قي ــزه. وق ــي اول ه ف
ــف امام هزات الزمن  يصمد او لم يق
ــن  م ــه  اساس كان   ــن  واألحداث.م
ــل. يعني انه لم يثبث في االرض  الرم
ولم يأخذ مكانه الصحيح.ويستند 
الى مرتكزات اقوى واشد متانة وقدرة 
ــتتعرض له في  ــا س ــات م ــي مالق ف

قادمات االيام. والعملية السياسية 
ــة ومضطربة  ــة جاءت مربك العراقي
وغير منسجمة. يعني (مللوم) ان جاز 
ــر. يقول برمير في كتابه عامي  التعبي
ــا بالبحث  ــول بدأن ــراق. يق ــي الع ف
ــارض النظام  ــر كانت تع ــن عناص ع
ــواري لعلنا  ــي االزقة واحل ــابق ف الس
نعثر على احدهم لكي نتعامل معه 
من اجل استالم السلطة وتشكيل 
حكومة عراقية. فقمنا بتجميعهم 
ــة. والواضح من كالمه  من تلك االزق
هذا. ان االخوه االعداء القادمني بعد 
ــاكان في تصورهم  احتالل العراق. م
ــتلموا  يس ان  ــى  حت ــم  تخليه او 
سلطة وحكم. ويعتبرون ذلك خارج 
ــر  ــذا ام ــم، وه طموحاتهم.وقدراته
ــبة لهم.   الدليل  مستحيل بالنس
على كل ما ذكر ان هؤالء القادمني مع 
دبابات احملتل البغيض، ماكان لديهم 
ــؤولية ازاء وطنهم  ــعور باملس اي ش
ــهم حلكم العراق.  ــم يعدوا انفس ول
ــي اول او ثاني اجتماع  ــول برمير ف يق
ــكيل اجلميعة  ــم وتش بعد جمعه
ــيئة الصيت. يقول كان  الوطنية س
ــنتقاضى  س ــم  ك االول  ــؤالهم  س
ــذا وكيف  ــب ازاء عملنا ه من الروات
ــيكون الدفع بالدوالر االمريكي او  س

ــي. فعرفت من يومها  الدينار العراق
ــتطيعون حكم بلدة  ان هؤالء ال يس
ــاف حتى. في حني  ــي االري صغيره.وف
كانت اجلثث متأل الشوراع والساحات، 
ــاعة. الحظ  ــور كل س ــور تتده واالم
ــن كيفية  ــالوا ع ــؤالهم. لم يس س
العمل على استباب االمن والقضاء 
ــترجاع املنهوب  ــى الفوضى واس عل
ــن اموال العراق وكذلك مانهب من  م
ــراض الدوائر  ــدات واغ ــلحة ومع اس
ــياراتها واموالها ومعداتها البل  وس
ــرة  واس ــا  موظفيه ــد  مقاع ــى  حت
ــفيات العراق  ــن مستش ــى م املرض
ــرق دوائره. وكيفية تنظيم الدولة  وح
واعادة هيبتها. وارجاع مؤسساتها. 
ــات  ــم مصير اجليش واملؤسس وااله
االمنيه والدوائر احلكوميه. والسؤال 
ــوات االحتالل  ــادرة ق ــن مغ االهم ع
وماهو وضعها االن داخل العراق. هذا 
ــدل   ان اجلماعة كامنا جاءوا لبغداد  ي
ــفره اليه. من  ــرض التنزه وفي س لغ
ــتنتج. بان هؤالء ليسوا  كل هذا نس
ــني الدارة العراق وهم عباره عن  مؤهل
ــون على فتات  شراذم  كانوا يعتاش
ــا او في  ــواء هن ــي س ــوال االجنب ام
ــم مليء باحلقد  ــراق. ومازال دمه الع
والصغينه لكل ماهو عراقي. بدليل 

انهم لم يفكروا باحوال البلد. فقط 
ــوال وكيفية احلصول  فكروا في االم
ــاء  على  ــرق. وبن ــكل الط ــا وب عليه
ــل زاد بنيت  ــر وخلي ــكار برمي رؤى واف
العمليه السياسيه بهذه الطريقه 
الرخوه مستحضرين طريقة احلكم 
اللبناني الضعيف و غير القادر على 
اعانة نفسه. فاصبح العراق ضعيفا 
ــعورة  ــه الكالب املس فقيرا تتناهش
ــح تعيني  ــات. واصب ــن كل االجتاه م
ــة دول  اال مبوافق ــم  يت ــه ال  حكومت
معينة البل تفرض الوزراء والدرجات 
ــة ضعف  ــت نتيج ــة. وتكون اخلاص
ــادات الكفوءة  ــاب القي ــه وغي الدول
ــلحه حتولت فيما بعد  مجاميع مس
ــيات وجيوش متحكمه  الى ميليش
ــى احملافظات  ــيطرتها عل تفرض س
وكامل االرض العراقيه مدعومه باملال 
والسالح من جهات خارجيه شريطة 
ــف  ــوالء لهذه الدولة او تلك لالس ال
ــف العمليه  ــديد. ونتيجة ضع الش
ــيه وعدم توفر قيادات ذات  السياس
ــس جيش يجمع  خبرات وجتارب.أُس
ــزاب. بعد ان  ــات وافراد االح امليليش
ــن الدخول في  ــون م ــع العراقي امتن
اجليش لشعورهم بركاكة تاسيسه 
ــم مبا  ــدم اميانه ــه. وع و احملاصصاتي

ــح عن طريق االحتالل. وعليه كان  نت
اجليش ضعيفا غير موال للوطن بل 
ــم.  الغاش االحتالل  وقوات  لالحزاب 
ــك حدث الذي حدث.  ونتيجة كل ذل
ــبب طبعا هو ضعف العمليه  والس
السياسية ونشأتها اخلطأ فصدرت 
ــتور  ــني اخلاطئة وكتب الدس القوان
ــه  الن ــه.  وألغام ــه  ومطبات ــأ  اخلط
ــاد ليس  ــتعجال وكتب باي جاء مس
ــاتير  الدس ــة  ــرة بكتاب اخلب ــا  لديه
ــاس االحزاب  ــا فصل على مق وايض
ــا وانتماءاتها.  ــا ومذاهبه وقومياته
ــه.  اللعب ــارج  خ ــعب  الش ــي  وبق
ــكيل  ــات تش ــف وارهاص ــدأ ضع وب
ــيه بهذا الشكل  العمليه السياس
ــعب ثمنها.  ــك الذي دفع الش الركي
ــز خاصة بعد  ــه تهت ــدأت العملي وب
ــت ظهرها  ــرين التي قصم ثورة تش
ــث عن متكأ  ــا تترنح تبح وجعلته
ــرزت اخفاقات  ــا دون نتيجه. واف له
ماكانت لتذكر لوال الشباب العراقي 
ــتباح  ــل وطنه املس ــن اج ــر م الثائ
ــر  ــارا دون رادع ودون نصي ــارا نه جه
ــهودة  ــواهم فهبوا هبتهم املش س
التي عرّت كل شيء وبانت حقائقه. 
ونعود ونقول ان االسس الضعيفة ال 

تنتج اال ضعفا في كل شيء.

اِّـحامي عبدالرضا 
محسن اِّـال

ــة  ــة بإلف ــا اجلميل ــا ايامه رن تذكّ
ــدائد  ــا وتناخيهم عند الش اهله
ــاره ولو  ــار يأمن ج ــاب ، اجل والصع

ــاء  ــاً وابن ــدار مفتوح ــاب ال ــرك ب ت
ــاً  ــم بعض ــون بعضه ــي يعرف احل
ــز   ــف عزي ــم ضي ــب عنده والغري
ــأل من اي  ــد من يس ــرم   وال جت مك
ــائرية  ــت او كوامة عش العمام ان
ــا ، الكل دؤوب في عمله  هرباً منه
ــاة ظاهراً للعيان ، ال  وحبهم للحي
يشغلون انفسهم بالقيل والقال 
ــف حلمتهم وال  ــة تضع ، ال طائفي
ــة  ــم ، والعاصم ــة تفرقه عنصري
ــحبت  ــي مركزيتها القوية انس ف
ــات  ــي املتصرفي ــى باق ــاً عل ايجاب
ــة (احملافظات حالياً)  وقبلها االلوي
ــق الدولة  ــال محاصصة في مراف ف
ــه ، ال مجالس  ــراق كل ــر للع والوزي
ــل ملصلحتها دون  محافظات تعم

ــب يجرؤ على  ــا ومن دون رقي اهله
ــبتها ، واملوظف كان ينظر  محاس
اليه وجه اجتماعي متميز وخلدمة 
ــروط  ــاً ، ملتزماً بش الناس جميع
والسيرة  السمعة  التعيني حسن 
والسلوك واضعاً امامه ان توظيفه 
ــوة  ــي توظيف اخالقه ، ال رش يعن
ــنات يخون  ــي وال كومش وال مرتش
ــول عليها ، وكان  وظيفته للحص
الطالب يحترم استاذه ويهابه وفي 
ــم للمعلم  ــردد قياماً ، ق الصف ي
ــال ، كاد املعلم ان يكون  وفه تبجي
ــوب  ــني وال فوتوش ــوالً ال تدخ رس
ــة ، والبغداديون مولعون  وال ميوع
ــال  ــعبية والرج ــي االكالت الش ف
ــاول  ــوم لتن ــاح كل ي ــون صب يذهب

ــهرها باجة احلاتي  الباجة ومن اش
في الشيخ عمر حتى ان بعضهم 
ــم اصابعه من طعمها  يكاد يلته
ــعبية  ــي مقاهيها الش اللذيذ وف
يتجاذبون اطراف احلديث عن شؤون 
وشجون الوطن العزيز والسياسة 
ــم احلكومة  ــا عل ــا انه يفهمونه
ــم والخوف على  وفن عالقات احلك
مستقبلهم ، والذهاب الى ضفاف 
ــادة  ــاتني ع ــر ام البس ــة اخلي دجل
ــرى املاء  ــون وت ــقها البغدادي يعش
يزحف نحوك موجة بعد موجة ويا 
صياد السمك صدلي بنية ورغيف 
اخلبز فيه بركة وما اكثره في بغداد 
ــنة ،  ــف احللوة يكفيني س ويارغي
ــدادي عند انزعاجه من حالة  والبغ

ما فيها جتاوز على حقوقه يرفضها 
ــدة ألخالصه في خدمة وطنه  بش
وصدق اعماله ورحم اهللا مال عبود 
الكرخي و( ذبيت روحي على اجلرش 
ــاعة وكسر  وادري اجلرش ياذيها س
اجملرشة والعن ابو راعيها ) ، وكلما 
ــاة عدنا بالذاكرة الى  ضنكتنا احلي
ــداد احللوة وكما يقولون اذا  ايام بغ
ــك  ــك االيام تذكر ايام عرس ضامت
ــراق  الع ــة  ــداد عاصم بغ ــى  وتبق
ــغاف القلوب  املوحد حبها في ش
ــا  ــم اهللا اب ــون ورح ــات العي وحدق
ــد القباجني  ــام العراقي محم املق
ــوري ..  ــه اجله ــدح بصوت ــو يص وه
ــة ..  ــواك مدين ــوى س ــداد ال اه بغ

ومالي عن ام العراق بديل.

حيدر عبد الرزاق ال طه 
ال يختلف اثنان على ما اصاب االقتصاد 
ــذ مطلع ١٩٨٧ وقبل نهاية  العراقي ومن
ــن انهيار  ــه م ــه  االيراني ــرب العراقي احل
لسعر   الدينار العراقي بسبب املصاريف 
ــي انفقت على  ــره الت ــه والكبي الباهظ
ماكنة احلرب املستعره بني البلدين منذ 
ــني حاصر اجليش العراقي  ٤/ ٩ / ١٩٨٠ ح
ــميا في  احملمره وعبادان لتبدأ احلرب رس
ــدن االيرانيه  ــل امل ( ٢٢ / ٩ / ١٩٨٠ ) ويدخ
هذه احلرب الشرسه  والتي كانت تدعم 
ــاء العراق  ــج لدميومة بق ــن دول اخللي م
مدافعا عنها بالنيابه ملواجهة  وايقاف  
املد الثوري االيراني و عدم تصدير مبادئ 
الثوره االسالميه للسيد اخلميني زعيم  
ــدة احلكم بعام  ثورتهم  ووصوله الى س
ــجيعهم ( لصدام)   ١٩٧٨وايعازهم وتش
ــه  االيراني ــي    االراض ــى  ــوم عل بالهج
ــعوديه  ــالمي الى الس ــف املد االس ووق
والكويت واخلليج العربي  وكيف توالت 
ــوال واالنفس  ــائر باالم ــداث واخلس االح
ــني انتهاءها( بال غالب  على الطرفني حل
ــد ريغان )  ــرار من( روالن ــوب ) بق وال  مغل
رئيس الواليات املتحده االمريكيه انذاك 
ــالن بيان العراق بوقف اطالق النار ب  واع
ــه قرار مجلس االمن  ٨ / ٨ / ١٩٨٨ وقبول
وهذه االنعطافه باملتغيرات السياسيه 
الكبيره  وخروج العراق باقتصاد منهك 

ــة احملاذيه  ــره  وخاص ــات مدم ومحافظ
ــره واملناطق احلدوديه   للحدود في  البص
ــعر بيع  ببنى حتتيه محطمه ووصول س
ــل الواحد من النفط  القل من (٨  البرمي
ــادة ضخ  ــة  زي ــل  ) نتيج دوالرات للبرمي
املنتوج من النفط باسواق اوبك وخاصة 
ــه  وللمديوني ــعوديه  والس ــت  الكوي
ــراق جراء  ــي خرج منها الع الكبيره الت
ــدول اخلليجيه عن  ــرب بعد ان نأت ال احل
ــب اتفاقاتهم  ــراق مبوج ــديدها للع تس
ــم   املتاخره عن نية  ــع صدام ملعرفته م
ــج  ــى دول اخللي ــه عل ــدام ) الهيمن (ص
ــة( الكويت  ــا  وخاص ــي واحتالله العرب
ــد ان اوضح ذلك  ــر)   بع ــن وقط والبحري
ــك العربيه  ــد ملل ــك فه ــدام (للمل ص
ــداد قبل  ــاء زيارته لبغ ــعوديه ) اثن الس
وبعد انتهاء احلرب العراقيه االيرانيه مما 
ولد خيفة من( افكار صدام) التوسعيه  
ــام تلك  ــه اقتس ــتحواذ ومحاولت باالس
ــق  ــعوديه  اذا مت التواف ــع الس ــدول م ال
ــا وهذا ما رفضه(امللك فهد ملك   بينهم
ــعوديه  ) وبعد ركود اقتصادي كبير   الس
وانهيار سعر الصرف وكثرة الديون على 
ــدام )الجراء   ــأ ( ص ــه جل ــه العراقي الدول
ــي فألغى  ــاد العراق ــرات باالقتص متغي
ــن مجلس قيادة  ــرار منه (مصادق م وبق
الثوره املنحل ) صندوق الضمان العمالي) 
ــوفيتي  ــا ملا حدث باالحتاد الس اقتباس
ــترويكا)   ــوف (بالبروس ــام غورباتش وقي
ــه التي جتزأت الى دول  وحول  النقاذ دولت
اموال العمال التقاعديه  خلزينة الدوله 
ــهد  ــفي لم يش العراقيه  باجراء تعس
له مثيل بتاربخ الدول وبسرقة واضحه 
وامام العامه وعلى الشاشات ليصادرها  
ــاد والنهوض  ــال االقتص ــة  انتش حملاول
ــعار النفط وكثرة  به جملابهة انهيار اس
املنتوج املعروض باوبك وخاصة الكويت 
النفطي  ــض  الفائ واغراق  ــعوديه  والس
ــه  وما ميتلكه  ــواق ورغم ذلك كل باالس

ــتطع  ــن رجال اقتصاد لم يس العراق م
ــرادات املتأتيه  ــبب قلة االي الصمود بس
ــات  ــة القطاع ــط وبقي ــع النف ــن بي م
ــدام (دخول  ــار جعل من ص ــذا االنهي وه
ــد  ــت البن ــراق حت ــع الع ــت)  ووض الكوي
السابع  بعد ٢ / ٨ / ١٩٩٠ ليدخل العراق 
ــيه   باحلصار االقتصادي واحلقبه  القاس
وباشراف اممي على عائداته وادارة امواله  
ولينتكس االقتصاد انتكاسة كببره جلأ 
من خالله لطبع العمله الورقيه الزائفه 
ــم الكبير  ــن التضخ ــرا م ــى كثي وقاس
ــاء املالي  ــة قلة الغط ــاد نتيج باالقتص
للعمله الصعبه هذه املقدمه التاريخيه 
ــا وتقودنا  ــاد العراق جتعلن لوضع اقتص
ــباب التخبط االقتصادي  وعدم  الى اس
ــه اقتصاديه متزنه تعالج  وجود سياس
ــتوى  ــل احلقيقي من اجل رفع مس اخلل
ــرادات  ــادة االي ــالل زي ــن خ ــاد م االقتص
وتقليل النفقات  وتقدمي اخلدمات للفرد 
ــد االمل بحياة افضل  العراقي الذي فق
ــع  ــي يتراج ــل بق ــل ب ــتقبل اجم ومس
ــى حينما  ــعر باالس تراجعا كبيرا ويش
ــدول اخلليج  ــه وما  يجده ب ــارن حيات يق
ــاء اقتصادي وتطور  والدول اجملاوره من من
ــر من بلده  ــي و انها افضل بكثي عمران
ــس الوقت ال  ــب اخليرات وهي بنف صاح
متلك اي من  مقومات النجاح  ملا موجود 
لدي العراق ورغم ذلك خططت وجنحت 
ومنذ التغيير وحلد االن والذي حدث بعد 
٩ / ٤ / ٢٠٠٣  لم يطرأ على حياة املواطن 
اي تغيير ولم يتحسن مستوى االقتصاد 
ــو افضل ولم ينتعش الوضع العام  ملا ه
ــط لالقتصاد  ــو مأمول لكون اخملط ملا ه
ــخيص والى اي مدرسة هو  يفتقر للتش
ــع واملهتم بالوضع  ــج ولعل املتتب ينته
ــي  ومراقبة  ــأن االقتصادي العراق والش
ــه الترقيعيه  ــراءات الدول ــة  اج ومتابع
ــط  ــا  اختل ــا بحلوله ــي انتهجته والت
ــتها النقديه  ــا التمييز بنب سياس فيه

ــي تعمل  ــتها املاليه والت ــني سياس وب
ــتراكيه  ــا وفق النظره االش مبضمونهم
ــة ادارتها ومن  هو الرأس والعقل  وكيفي
ــف االقتصادي بالعمل  املدبر لقيادة املل
ــي للدوله العراقيه والتي تتنافى  الواقع
ــور باالقتصاد  ــا يحصل من تط متاما وم
العاملي  والطفرات التي حدثت بالعالم 
من تطورات سواء بجانب االنتاج ومبيزان 
ــاج واالنفاق  ــات من حيث  االنت املدفوع
واالستهالك وهذا ما جعل العراق يكون 
ــتهلكا للبضائع االجنبيه  ــوقا مس س
ــع غياب كامل  ــتيراد  م ــم رداءة االس رغ
لصناعة البلد وضعف كبير لقطاعاته 
ــه الزراعيه والصناعيه حيث ولد   املنتج
ــى عائدات  ــا معتمدا عل ــادا ريعي اقتص
ــا  ــب نصفه ــي تذه ــط الت ــط فق النف
ــتخرجه مبوجب جولة  ــركات املس للش
ــيئة الصيت  التي اعادت  التراخيص  س
ــه  ــه االحتكاري ــركات   االجنبي الش
ــه في  لتتحكم باالقتصاد والسياس
آن واحد لتشل البلد بتلك االجراءات 
ــدول الفقيره  ــن ال ــراق م ــل الع وجتع
ــدا للفرد  ــط ج ــل هاب ــتوى دخ مبس
ــذي زاده بلة ما قامت به  العراقي وال
ــدمي احللول  ــه لتق ــات التالي احلكوم
ــم  ــدمي اوراقه ــوراء بتق ــاء الع العرج
ــعر صرف  البيضاء واحلمراء بزيادة س
الدوالر  وزيادة الضرائب على املواطن 
ــدم فتح  ــل وع ــرص العم ــل ف وتقلي
ــج احمللي  ــدم فرض املنت ــع وع املصان
ــا معنا  ــدول التي لديه ــره لل وتصدي
مصالح مثل تركيا وايران والسعوديه 
والكويت ومصر واالمارات وغيرها  بل 
ــادة الضرائب  ــوأ بزي عملت مبا هو اس
على املواد االوليه الداخله بالصناعه 
ــه والقطاعات االخرى  وبذلك  والزراع
ــاء قد كتب لها  تكون الورقه البيض
ــببته  الوفاة منذ اول والدتها وما تس
ــى حياة الفرد  ــن اوضاع صعبه عل م

وزيادة العاطلني ونسبة الفقر ملا اكثر 
ــا تلوح باالفق  ــن ٤٢ ٪ واالن وعندم م
ــق  ــة (التواف ــكيل حكوم ــوادر تش ب
ــه يجب  ــه الوطني ــي)  واخلدم الوطن
ــارك  ان تقدم هذه احلكومه  التي تش
فيها جميع االحزاب باستثناء التيار 
ــل  الصدري ولكونها متهمة بالفش
ــزاب  كاح ــة  املاضي ــه  احلقب ــة  طيل
مشاركه من بعد التغيير  وما رافقها 
من ارهاب وقتال واستهداف بضرورة 
ــذ  منق ــح  ناج ــادي  اقتص ــالح   اص
ــجاع باتخاذ القرارت  باالمتيازات وش
وخاصة  اذا ما جلأت الى ارجاع سعر 
ــاد فرص عمل للعاطلني   الدوالر وايج
ــر قطاعات  ــباب وتطوي وخاصة الش
ــه والتجاره وغيرها   الصناعه والزراع
واالستفاده من خطوط النقل اجلويه 
ــيط حركة  ــه والبحريه وتنش والبري
التعاقدات مع الدول  وفرض البضاعه 
ــة  ــاع حص ــا وارج ــه لتصديره احمللي
ــجيع الزراعه   ــن املياه لتش العراق م
ــر االقتصاد  ــة البلد وامنه عب وحماي
ــار  وجتابه تلك  ــعر الدين لينتعش س
ــيطره على  ــاد والس احلكومه الفس
ــمال الى  ــذ والكمارك من الش املناف
ــرب  ــى الغ ــرق ال ــن الش ــوب  وم اجلن
ــة  ــدأ بصفح ــاكل وتب ــر املش وتصف
ــجناء االبرياء  ــراج الس ــاء  واخ بيض
وتوظيف العوائد تلك للبناء واالعمار 
ــاد  ــوداء القتص ــة س ــي صفح وننه
ــد  ونغادر  ــش من جدي ــراق لينتع الع
ــاد لنبني الوطن ونعيد  امجاد  الفس
ــتحيل بل  ــار  وهذا ليس باملس الدين
ــار  قوي   ــي فعال بت ــوة رجل  وطن بق
ــال  ــاء واالجي ــتقبل االبن ــل مس الج
ــتحيلة بل السهل  وذلك ليس املس
ــدة والتكاتف وحب  ــير فبالوح اليس
البلد نصنع ونعيد االنسان العراقي 

بلباس الزاهي احلر الكرمي.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــة او بإحدى  ــس وبغرام ــب باحلب ــاة: يعاق    املراب
هاتني العقوبتني من اقرض اخر نقودا بأية طريقة 
ــد عن احلد األقصى  ــدة ظاهرة او مخفية تزي بفائ
ــا قانونا  ــن االتفاق عليه ــد املمك ــرر  للفوائ املق
وتكون العقوبة عشر  سنوات اذا ارتكب املقرض 
ــنوات  ــة مماثلة للجرمية األولى خالل ثالث س جرمي
ــا الغش في  ــم االول نهائيا ام ــرورة احلك من صي
املعامالت التجارية وأن املادة ٤٦٦ يعاقب باحلبس 
ــدى هاتني  ــنة وغرامة او بإح ــد عن س ــدة ال تزي م
العقوبتني كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض 
ــلع او االوراق املالية املعدة للتداول او  اسعار الس
ــتهالك   ــلع املعدة لألس ــلعة من الس اختفاء س
ــار غير صحيحة او ادعاءات  باذاعته عمدا او اخب
ــوي على  ــر ينط ــل اخ ــكاب اي عم ــة او بارت كاذب
ــب باحلبس مدة  ــش او تدليس واملادة ٤٦٧ يعاق غ
ــش متعاقدا  ــنتني وبغرامة من غ ال تزيد على س
معه في حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها 
اجلوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع 
البضاعةاو مصدرها في االحوال التي يعتبر ذلك 
ــد او كان الغش في  ــيا في التعاق ــببا اساس س
ــها او كليها  عدد البضاعة او مقدارها او مقياس
ــا او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا  او وزنه
ــا مت التعاقد عليه اما  ــلم منها غير م كان ما س
ــا  جرائم االفالس اوضحت املادة ٤٦٨ يعد مفلس
ــهار  ــا باش ــم نهائي ــر حك ــس كل تاج بالتدلي
ــة : اذا خفى دفاتره او  ــه في احلاالت التالي افالس
ــا او بدلها واذا  ــا منها او اتلفها او غير فيه بعض
ــه اضرارا»بدائنيه  ــس او اخفى جزء من مال اختل
ــوء قصد عن تقدمي ورقه او ايضاح  واذا امتنع بس
ــع علمه مبا يترتب  ــه منه جهة مختصة م طلبت
ــس بالتدليس  ــاع ويعاقب املفل على ذلك االمتن
ــجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات او احلبس  بالس
ــا بالتقصير  ــنتني ويعد مفلس مدة ال تقل عن س
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني كل تاجر 
ــه يكون قد تسبب  ــهار افالس حكم نهائيا بإش
ــه والتاجر  ــارة دائني ــيم في خس بتقصيره اجلس
ــيم في احدى  ــي حالة التقصير اجلس املفلس ف
احلاالت التالية : اذا كانت مصاريفه الشخصية 
ــوارده واذا انفق  ــبة مل ــة بالنس ــة باهظ او املنزلي
ــيمة في القمار او اعمال النصيب او  مبالغ جس
ــتعمل طرقا تسبب  املضاربات الوهمية او اذا اس
له خساره حتى يؤخر اشهار افالسه  مثل شراء 
ــعرها واذا حصل  ــن س ــا بأقل م ــة وبيعه بضاع
الصلح مع دائنيه بطريقة التدليس ويعد مفلسا 
بالتقصير ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة 
او الغرامة كل تاجر حكم نهائيا باشهار افالسه 
ــكه  ــرت احدى احلاالت التاليه : عدم مس اذا تواف
الدفاتر التجاريه التي توجبها القوانني التجارية 
او كانت دفاتره غير منتظمه وغير كامله اليعرف 
ــدم صحة  ــه وع ــا علي ــه وم ــة مال ــا حقيق منه
ــون بتقدميها بعد  ــا القان ــي يلزمه ــات الت البيان
توقفه عن الدفع وعقد ملصلحة الغير دون عوض 
ــه باالفصاح عن  ــهار افالس واذا لم يقم بعد اش
ذلك للغير وذلك في احلاالت التي يطلبها القانون 
ــركة جتارية يعاقب  ــم نهائيا بافالس ش واذا حك
من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديرها 
ارتكاب فعل من االفعال اعاله ويعاقب بالعقوبه 
ــة الغش او  ــب منهم بطريق ــا كل من ارتك ذاته
التدليس فعال ترتب عليه افالس شركه او ساعد 
ــواء باعالنه ما  ــركه عن الدفع س على توقف ش
ــم نهائيا  ــادة ٤٧٢ اذا حك ــه وامل ــف احلقيق يخال
باشهار افالس شركة جتارية بالتقصير بارتكاب 
ــب اعضاء  ــال املبينه اعاله يعاق ــن االفع فعل م
ــركاء املتضامنون  مجلس ادارتها ومديروها والش
اذا اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات املقررة 
اعاله ويعاقب باحلبس ملدة سنتني او الغرامه من 
ــس ولو كان زوجا له او  ــرق او اخفى اموال املفل س
ــه او فروعه ومن تدخل من غير الدائنني  من اصول
بطريقة الغش في مداوالت الصلح والدائن الذي 
يعقد اتفاقا ملنفعة نفسه واضرار بباقي الغرماء 
ــم الصادر  ــر احلك ــر بنش ــة ان تأم ــى احملكم وعل
باالدانة في اي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

في املواد السابقة.
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عالء كرم اهللا
ــد يكون عنوان املقال صادما ولكنه   ق
احلقيقة التي يجب ان نعيها ونتكيف 
ــا رغم  ــة أعمارن ــا بقي ــش معه ونعي

مرارتها! ، فالكثير من احلوادث ضاعت 
ــرين  حقيقتها في العراق خالل العش
سنة التي مرت! ، ولكن احلقيقة التي 
ــيء  ــوبها أي ش ظلت واضحة وال يش
ــيبقى بهذه احلال  ــي ان العراق س ، ه
ــطوعا  ــة ! ، واحلقيقة األكثر س املزري
ــف الكهرباء حيث ال حل لهذه  هو مل
فرغم  ــتفحلة.  واملس ــة  املزمن األزمة 
ــة الكهرباء ال  ــني العراقيني أن أزم يق
حل لها ورغم أن احلديث عنها أصبح 
ممال ويدور بنفس األسطوانة املشروخة 
ــف  ــرارة الصي ــام ، اال أن ح ــذ ٢٠ ع من
الرهيب والتي جتاوزت اخلمسني درجة 
ــني  للحديث عنها مبرارة  جتبر العراقي
وسماع نفس التبريرات ، من قبل وزارة 
الكهرباء ومسؤوليها . أن عدم أصالح 
ــا على  ــرور ٢٠ عام ــم م ــاء رغ الكهرب

ــم للعراق  ــالل األمريكي الغاش األحت
يوضح مدى الشر الذي تضمره أمريكا 
للعراق وشعبه!، ويؤكد بيقني تام بأن 
أمريكا أحتلت العراق من أجل تدميره 
ــل أعادة بناءه  ــعبه! ال من أج وقتل ش
ورفاهية أهله ، كما خدعت العراقيني 
ــت بذلك قبل األحتالل! . أن عدم   وروج
ــن قبل  ــراق م ــاء بالع ــالح الكهرب أص
ــعبي  ــكا ينطبق عليه املثل الش أمري
ــون وال يخلون رحمة  الدارج ( ال يرحم
ــمح لشركة   اهللا تنزل!) ، فهي لن تس
(جنرال ألكتريك) األمريكية الشهيرة 
بأعادة أعمار وأصالح وأنشاء املنظومة 
ــمح لها  الكهربائية بالعراق ولم تس
ــتقبال! ، كما وأنها وبنفس  بذلك مس
ــراق بالتعاقد  ــمح للع الوقت لن تس
ــة معروفة  ــركات أجنبية عاملي مع ش

ومشهورة ومتخصصة بالعمل بهذا 
اجملال مثل شركة ( سيمنس) األملانية 
، التي مت التعاقد معها بالكامل فترة 
ــة (الدكتور العبادي) للحكومة  رئاس
العراقية ، والذي لم يبق اال التوقيع من 
ــرم بني الطرفني  قبله على العقد املب
ــذا ما حتدث  ــض ذلك   ، وه ــه رف ، أال أن
عنه القاضي ( وائل عبد اللطيف)  في 
أكثر من لقاء وعلى أكثر من فضائية!.  
ــض العراقيني حينما  ولرمبا يتذكر بع
ــا للوزراء  كان (الدكتور العبادي) رئيس
ــاء وكان  ــئل عن موضوع الكهرب وس
ــوا هذا  ــاب ( أنس ــام ٢٠١٧ أج ذلك ع
ــواب اجلنرال  املوضوع)، وهذا نفس ج
ــوات  ــد الق ــي) قائ ــي  (كيس األمريك
ــام ٢٠٠٦ عندما  األمريكية بالعراق ع
ــوزراء  آنذاك (نوري  طلب منه رئيس ال

ــاء فأجاب (  ــالح الكهرب ــي) أص املالك
ــوا باألمن!) ،  ــاء وأهتم ــوا الكهرب أترك
ــره الراحل الدكتور (أحمد  وهذا ما ذك
ــى أحدى  ــه عل ــاء ل ــي لق ــي) ف اجللب
ــة  صحب كان   ــث  حي  ، ــات  الفضائي
رئيس احلكومة حينها. وبعيد عن كل 
ــل الدامغة ، علينا  ــذه األدلة والدالئ ه
ــن العراقيون أن موضوع  أن نعرف نح
ــن  م ــيء  ش ــو  ه ــاء  الكهرب ــالح  أص
املستحيل بل من سابع املستحيالت! 
، في ظل األحتالل األمريكي الغاشم 
ــكا جعلت من حل  ــراق ، ألن أمري للع
ــأنا سياسيا وليس  أزمة الكهرباء ش
خدميا!؟ ، فأعداء العراق الكثر يعرفون 
ــكل  ــاء بش ــادة الكهرب ــا ، أن أع متام
ــم  ــة دول العال ــال بقي ــي كح طبيع
ــاء  ــم بذلك ، من خالل أنش ــي تنع الت

ــدة ، يعني  ــة جدي ــات كهربائي محط
أعادة احلياة للعراق وأعادة نهوضه من 
ــموح به من قبل  جديد وهذا غير مس
ــاون معها  ــكا وحلفائها ومن تع أمري
ــب ثرواته !؟ ،  ــى تدمير العراق ونه ،عل
ــداء العراق يريدون أن  فأمريكا وكل أع
ــوز وحاجة  ــراق في حالة ع يبقى الع
ــن  ــتجديها م ــاء يس ــة للكهرب دائم
ــذه الدولة األقليمية وتلك ومن هذه  ه
ــة وتلك! . وألن العراق ال  الدولة العربي
ــيادة حلد اآلن والزال خاضع  ميتلك الس
ــي فرضتها  ــة ، الت ــات الدولي للعقوب
ــل مجلس األمن  ــه أمريكا من قب علي
ــذا لرمبا ال  ــي منذ عام ١٩٩١، وه الدول
ــن العراقيني! ، فمن  ــه الكثير م يعرف
ــات  ــون كل احلكوم ــي أن تك الطبيع
ــى حكم العراق من  التي تعاقبت عل

ــم له ،  بعد األحتالل األمريكي الغاش
ــلوبة األرادة الوطنية وغير قادرة  مس
ــح العراق  ــة قرار لصال ــى أتخاذ أي عل
ــعبه! . أخيرا نقول : ال حل ألزمة  وش
الكهرباء أبدا! ، فموضوعها سياسي 
ويرتبط حلها مبتغيرات ومستجدات 
ــى املنطقة ،  ــم وعل ــة في العال دولي
ــدث!، وبالتالي  ــذه قد حتدث أو ال حت وه
ــع  بترقي ــة  احلكوم ــتمر  تس ــوف  س
ــا في  ــاء كم ــة الكهرب ــوع أزم موض
ــن املنظومات  ــام ! مبا موجود م كل ع
ــتهلكة  املس الكهربائية  ــات  واحملط
ــن ٤ عقود ! ،  ــى أكثر م ــي تعود ال الت
ــى القبول مرغما   ــار العراق عل أو أجب
ــاء من  ــتيراده للكهرب ــتمرار أس بأس
تركيا أو السعودية أو أيران أو األردن أو 

مصر مبليارات الدوالرات!. 
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٩٣٨
 التاريخ:٢٣ /٦ /٢٠٢٢         

اعــــــــــــــــــالن 
ــل ٥٧٦/١ م٣٩ الهورة   ــار تسلس ــوت نصف العق ــدة الك ــع مديرية تنفيذ س تبي
الواقع َّـ الكوت العائده للمدين (إبراهيم محمد جواد مرهون) اِّـحجوزه لقاء طلب 
ــغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى  ــد جواد مرهون)البال الدائنه (ناديه محم
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي  الراغب بالش
ــن القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائة م ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس للنش

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت / ١٤تموز العقار اِّـرقم  ٥٧٦/١ م ٣٩ الهورة 

٢-جنسه ونوعه:-  ارض الدار مع بنائها ملك صرف
ــمية  ــدوده واوصافه : عموم العقار يحتوي على دارين مفروز بصورة غري رس ٣-ح
ــخ وغرفة نوم و  ــريه وهول ومطب ــى طارمة أمامية صغ ــا يحتوي عل ــد منه كل واح
ــز باِّـاء و  ــد الدارين و مجه ــة نوم واحدة َّـ اح ــق العلوي غرف ــات وَّـ الطاب صحي

الكهرباء والسقف عكاده و األرضيه بالكاشي القديم و درجة العمران متوسطه 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : متوسطة
٧- مساحته :-  ٢,٣٧,٠٠ م٢ 

٨- الشاغل :- الدائن و الدين
ــة  ــون مليون و مائة و خمس ــة و ثمان ــدرة: ٨٣,١٢٥,٠٠٠ ثالث ــة اِّـق ٨- القمي

وعشرون الف دينار عن بيع نصف العقار.

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ١٨٣٧ /ب/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٦/٢٠

اُّـ اِّـدعى عليه/ سعد إبراهيم عبيد

اعــــــــــالن

ــة اعاله يطلب  ــي  الدعوى اِّـرقم ــر ميثاق عل ــام اِّـدعي منتظ اق
ــدره (ثالثة ماليني  ــديد مبلغ ق ــة و الحكم بتس ــك للمرافع دعوت
ــة ألف دينار عراقي) عن دين وِّـجهولية محل  ــعمائة و خمس وتس
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة انوار الصدر/الثانية (مندوب 
ــة  بالعدد ٨٥٦٠  ــرطة الفالحي ــش حمد)  و كتاب مركز ش دروي
ــك بمضمون عريضة الدعوى  ــذا تقرر تبليغ َّـ ٢٠٢٢/٦/١٦ ل
ــذا  ــني ل ــني محليت ــر بصحيفت ــة ١٨٣٧/ب/٢٠٢٢ و نش اِّـرقم
ــال عدم حضوركم  ــوم ٢٠٢٢/٧/٧ و َّـ ح ــى حضوركم ي اقتض

سوف يتم السري َّـ اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم. 
القاضي / ناصر عبد فهد الراشدي

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

اِّـهندس عمار موسى كاظم .. قائدا ألمانة العاصمة بغــــداد 

بغداد / عباس كريم العليـــاوي

ــان ونيف  ــد من الزم ــه قبل عق   عرفت
ــذي  ال ــي  ــارس عمل أم ــت  ــا كن عندم
ــط في مجال احلقوق  ناش ــقه كَ أعش
ــانية واخلدمية..    املهندس عمار  اإلنس
ــغل  ــا كان يش ــم عندم ــٰى كاظ موس
ــام لدائرة  ــاون للمدير الع ــب مع منص
ــي مقتبل  ــاب ف ــو   ش ــم وه التصامي
ــط  وطموح   ــر خلوق ومهذب نش العم
ــن يعمل  ــجع وداعم  مل ــع  مش متواض
ــتمرت هذه  ــح العام واس ــل الصال ألج
العالقة ألكثر من ثالث  سنوات متتالية 
ــاندا لكافة طلباتي  ــا ومس وكان داعم
املتعلقة بشؤون بعض املناطق وخاصة 
ــرازات احلديثة  ــا فيما يتعلق باالف منه
ــد حتويلها من  ــي كنت اتابعها بع والت
مكتبي   أمني بغداد ووكيل امانة بغداد 
ــابقني وكثيرا ما  ــؤون الفنية الس للش
ــا  ــم به ــخصيا ويهت ــا ش كان يتابعه
ــرة املاء  ــإدارة دائ ــف ب لّ ــني   كُ ــد ح وبع
ــام بالوكالة  ــة   بغــداد كمدير ع ملدين
ــى الصعيد  ــنا عل ــد إبلٰى بالء حس وق
ــاء القائمة  ــاريع امل العام في ادارة مش
ــتحدث منها ومد العديد  وتنفيذ املس
ــي الصالح  ــاء الصاف ــبكات امل من ش
ــرازات احلديثة  ــرب في مناطق االف للش
وتبديل الكثير من الشبكات املنتهية 
ــا االفتراضية في عموم مناطق  أعماره
والرصافة  ــرخ  الك ــا  ــداد بجانبيه بغـ
ــخصي كان  ــٰى الصعيد الش ــا عل وأم

ــن الداعمني  ــس املنوال كان م على نف
ــاطي في تلك الفترة  األساسيني لنَش
حيث دعم ووافق علٰى مد شبكتي ماء 
[ شمعة فقراء ] حلي الكوفة وجزء من 
ــة ام الكبر والغزالن وفتح منفذ  منطق
ــن  ــد م ــريدات     والعدي ــة الس ملنطق
ــض املناطق التي  ــات التقوية لبع ربط
ــز وتبديل  ــي التجهي ــهد ضعفا ف تش
ــة في  ــة التالف ــوط القدمي ــد اخلط اح
ــارع زين القوس ضمن منطقة حي  ش
ــر  ــاون ألكثر من عش ــتمر التع أور واس
سنوات متواصلة كان خالل تلك الفترة 
ــه وَمثمرا  ــي تعاون ــادا ف ــة ج املنصرم
ــرارات وفقا للضوابط  ومرنا باتخاذ الق
ــلوكيات  الس ــن  ع ــدا  بعي ــول  واألص
واإلجراءات البيروقراطية  وباب مكتبه 

ــتقبال من  ــت إلس ــي اي وق ــوح ف مفت
يقصده في األمور املهمة واحلرجة التي 
ــني واملصلحة  ــؤون املواطن ــق بش تتعل
ــا وَتعاوننا قائم  ــل تواصلن العامة وظ
ــمه منصب وكيل  حتٰى وقت بعد تَنس
ــة والذي  ــؤون البلدي ــة بغداد للش امان
شهد الكثير من املتغيرات في أساليب 
ــادة واإلدارة بطريقة مهنية وفنية  القي
ــن اجملامالت  ــدا ع ــة مبتع تحزب ــر مَ غي
ــا بحق األخرين  ــماع ما يقال جزاف وس
ــا يقيم  ــا وعادال عندم ــل كان منصف ب
أداء األخرين بقدر عطائهم ومثابرتهم 
ــدر القرار  ــل اليومي .وبعد أن ص بالعم
ــب في  ــه الرجل املناس ــذي يضع في ال
املكان املناسب وابن املؤسسة [ كأمني 
ــد جتربتني لم تنال املراقبني  بغـداد ] بع

واملتابعني للشأن اخلدمي وقع اإلختيار 
ــى كاظم ملا  على املهندس عمار موس
ــرة مهنية عالية وَمقبولية  يتمتع بخب
ــتلم  ــع قد أس ــدى اجلمي ــخصية ل ش
ــخ ١٩ اذار ٢٠٢٢  ــه بتاري ــام عمل مهم
ــائية  ــة مس ــة ميداني ــتهله بجول أس
ــروع تأهيل نصب التحرير  ملتابعة مش
وحديقة األمة وكذلك ساحة كهرمانة 
ــراع بصيانتهما  ــرورة األس ــه بض ووج
ــا ومن ثم وجه جميع الدوائر  وتأهيلهم
ــة جهود  ــة مبضاعف ــام البلدي واألقس
ــق واحياء  ــوم مناط ــي عم ــة ف النظاف
بتنفيذ  ــتمرار  واألس ــداد  بغ العاصمة 
ــدر واحياء  ــاريع اعمار مدينة الص مش
ــد على تنفيذ  ــرق القناة مع التأكي ش
ــل  ــي غس ــة ف ــادة وفاعل ــالت ج حم
ــوارع والساحات العامة  وتنظيف الش
ــور بعموم  ــب واجلس ــق والنص واحلدائ
ــف الترابية  ــدرء تأثير العواص املدينة ل
ــداد احلبيبة تالٰ  ــاح مدينة بغ التي جتت
ذلك عدة جوالت ميدانية ألغلب قواطع 
الدوائر البلدية للوقوف على مستواها 
ــم الفعاليات  ــي واإلداري ومن اه اخلدم
ــتحداث  ــام فيها التوجيه بإس التي ق
طريق حيوي يربط مدينة الصدر مبدينة 
الشعب وميتد من شارع السدة وصوال 
ــة بطول [ ٥ ، ٢ ] كيلو متر  بحي الكوف
ــة احلاصلة  ــة األختناقات املروري ملعاجل
ــدر وقيامه بجولة ميدانية  مبدينة الص
ــاريع  ــير تنفيذ مش ــى س ــالع عل لالط
أعمار وتطوير شوارع وقطاعات املدينة 

ــارع  ــال تطوير ش ــير اعم ــك س وكذل
ــع األخير ]  ــن احللي [ املقط صفي الدي
املمتد من تقاطع شارع ميسان لغاية 
ــة بطول [ ٥ ،  ــل منطقة احلميدي مدخ
ــا قيامه بتوجيه  ــو متر وبعده ١ ] كيل
ــذ  ــتحداث منف ــة باس ــر اخملتص الدوائ
ــارض البياع وكذلك  جديد ملنطقة مع
ــارع احلارث بن  ــرة بتطوير ش أمر املباش
ــة الدورة  ــد ملنطق ــدة كمنفذ جدي كل
ــول [ ٥ ، ٤ ]  ــيد بط ــوة الرش ــاه عل باجت
ــه لدائرة  ــالل زيارت ــر واكد خ ــو مت كيل
ــاحات  ــة الدورة بضرورة زيادة املس بلدي
اخلضراء وصيانة وادامة املتنزهات ومن 
ــام بحملة لزرع [ ١٠]  قبلها أعلن القي
ــة اولى  ــجرة كمرحل ــرة اآلالف ش عش
ــطحات  بدءا من قناة اجليش خللق مس
ــا صحيا وبيئيا  خضراء تكون متنفس
ــاة كذلك  ــرق القن ــق ش ــي مناط ألهال
ــيادته بجوالت مكوكية جلميع  قام س
ــة والول مرة  ــام البلدي ــر واالقس الدوائ
ــرة  يلتقي امني بغداد باملواطنني مباش
في دائرة بلدية الرشيد ويوجه صراحة 
ــع بواطن  ــاء على جمي ــرورة القض بض
ــك  ذل ــس  ــه وعك من ــد  واحل ــاد  الفس
ــات صارمة بحق  ــتكون هناك عقوب س
ــخيصه للكثير  اخملالفني باألضافة تش
من احلاالت السلبية اخملالفة للضوابط 
ــات ومنها  ــض الفعالي ــاء تأدية بع اثن
ــط ورفع بعض  ــبيل املثال قَش على س
ــد التنفيذ خالفاٌ  ــاء عن طبقات اإلكس
للمواصفات وتوجيه بايقاف استعمال 

ــانية [ الصبات ] في غلق  الكتل اخلرس
ــة اخملالفة  ــات التجاري ــال والفعالي احمل
ــتعاضة عنها بالطرق القانونية  واألس
ــن  ــني ع ــن املمتنع ــد م ــذة بالض الناف
ــوم حلساب  ــداد ما بذمتهم من رس س
ــداد واخملالفات البنائية كذلك  امانة بغ
ــاطه خالل الفترة القصيرة  شمل نش
ــاءات عديدة مع  ــق لق ــة حتقي املنصرم
ــام  والقي ــب  األجان ــفراء  الس ــض  بع
ــه  ــت التوجي ــة تضمن ــه كرمي بإلتفات
ــر }  عالم  ــل { قبـ ــاء وتأهي ــادة بن باع
االجتماع العراقي الدكتور علي الوردي 
ــع براثا واملتوفي  ــذي يقع مبقبرة جام ال
ــذي  ــر ال ــاره باملظه ــام ١٩٩٥ وإظه الع

ــة العلمية وخالصة  ــق بهذه القام يلي
ــة بغداد  ــد اليوم امان موضوعنا نعتق
بحاجة لقائد وطني ذي حنكة ومقدرة 
ــار الذي كانت جتري  على تصحيح املس
فيه األمور من جميع النواحي وانتشال 
هذه املؤسسة العريقة من حالة الوهن 
ــخصيا  ــة املدمرة وانا ش والبيروقراطي
ــأن اخلدمي ألكثر  كمتابع ومراقب للش
ــنة متتالية اجد في هذا  ــن { ٢٠ } س م
ــوق قلب املوازين  الرجل العصامي اخلل
ــدر ملا ميتلك  ــة بغداد مقت قائد ألمان كَ
ــة ووطنية  ــالت علمية وفكري من مؤه
ــن  ــس م ــا بالعك ــرا طيب ــيترك اث وَس

سبقوه بهذا املنصب.
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اِّـهندس حسني جاسم كاظم
اِّـدير العام

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 
 

  
 

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

1- Tender Details  
Tender 

title 
WHCP storage batteries purchase 

Tender 
number 

CMIT-PRT-10.30-220059 

 
 

Tender 
Announ
cement 
Website 

ITT documents and all Bulletins during the 
tender period will be published on the 
following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/Bid

dingDoc/documentlibrary#filter=path%7C
%2F220059%2520WHCP%2520storage%
2520batteries%2520purchase%7C&page=
1 

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

Compos
ition of 
Invitati

on to 
Tender 
(ITT) 

package
s 

Tender Announcement 
Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 
Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 
Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 
Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 
Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 
Section 
1. Claus 

9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 
(Baghdad Time), on or before July 21, 2022 
 

ITT 
Section 

1. 
Clause 

The bid document purchase receipt must be 
received by emails to 
ex_abderrahm@cnoociraq.com; 
ex_badreddin@cnoociraq.com; 

                 
 
 
 

 أعالن مناقصة
إن شركة سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين 
البريطانية بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول 

ميسان   TPميسان النفطية و الموقع بين شركة نفط ميسان و شركة 
تالية المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها االعالن عن المناقصة ال

 بطريقة االعالن العام.
 تفاصيل المناقصة -1

ش��راء بطاري��ات تخ��زين للوح��ات ال��تحكم ف��ي  اسم المناقصة
 فوهة البئر.

 CMIT-PRT-10.30-220059 رقم المناقصة
 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

الموقع 
 االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة 
كتروني بها سيتم نشرها على رابط الموقع االل

 :التالي
https://www.cnoociraq.com/share/

page/site/BiddingDoc/docume
ntlibrary#filter=path%7C%2F
220059%2520WHCP%2520st
orage%2520batteries%2520pu
rchase%7C&page=1 

  
 contractor : اسم المستخدم   

  contractor:     كلمة المرور
تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم 

 وكلمة المرورمن قبل العارض.
 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة
 مات للعارضينتعلي 1القسم 
 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 
 المتطلبات الفنية 3القسم 
 جدول األسعار 4القسم 
 نموزج العقد 5القسم 

ITT 
 

،  بند  1القسم 
9.0 

         16:00موع��د إغ��الق المناقص��ة قب��ل الس��اعة 

 )21/7/2022( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

،  بند  1القسم  
4.2 

تالم فاتورة الرسوم عن طريق يستوجب اس
البريد اإللكتروني ("عناوين البريد اإللكتروني 
الخاصة بالمناقصة") في موعد إغالق 
  المناقصة أو قبل الموعد
ex_abderrahm@cnoociraq.com; 
ex_badreddin@cnoociraq.com؛ 

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف ن�����ات ش�����ركة س�����يتنوي����ه / تنش�����ر إعال
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

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

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

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

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

4.2 ex_chafikben@cnoociraq.com; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com; 
ex_mohamed.a@cnoociraq.com; 
(“Tender Contact Emails”)on or before 
deadline. 

ITT 
Section 

1. 
Clause 

5 

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

 
ITT 

Section 
1. 

Clause 
10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi 
Office 

Attention: Mr. Abderrahmane Zanoun,  

Mr. Badreddine Larafi, Mr. Chafik 
Benlamri, Mr. Rafkhat Rakhmetov, Mr. 
Mohamed Ali 

Address: Room 239, FOD Administrative 
Building. Work Base, 

CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964 781 398 1554 / +964 781 080 8814/ 
+964 782 506 

0675/ +964 782 880 3687 / : +9647828800342 
ITT 
Section 
1. 
Clause 
11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable 

for a period of 240 calendar days (“Bid 

Validity Period”).                     

 
 
 
 
 

ITT 
Section 

1. 
Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 
disqualification: 
1) Scope of Business must be related to the scope 
of work of the tender. 
2) Legal Entity and Qualification of Bidder 
3) Bid proposals are in properly sealed condition 
4) Bid Proposal Period of Validity shall be as 
required in this TENDER DATA SHEET (TDS) 
(aforementioned Clause 11.1)  
5) Bid Bond submission 
6) Signed & Stamped Cover Letter (as per 
Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND 
FORMS, Attachment 2A: Proposal Format of 
Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical 

ex_chafikben@cnoociraq.com; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com؛ 

ex_mohamed.a@cnoociraq.com; 
ITT 

 5،  بند  1القسم 
على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه 
المناقصة إرسال جميع المراسالت واالستفسارات 
بكتاب رسمي إلى كافة عناوين البريد اإللكتروني 

 الخاصة بالمناقصة والمذكورة أعاله.
 
 
 
 

ITT 
،  بند  1القسم 

10.2 

ة في المشاركة يجب على جميع الشركات الراغب
في المناقصة تقديم جميع وثائق المناقصة في 

 -: مكاتب الشركة في العراق
بدر  السيد:  /السيد عبد الرحمان زانون  

 /   العمري السيد شفيق بن /الدين لعرافي
 السيد محمد علي  / رفخت رخمتوف السيد
    

 المحدودة، شركة سينوك عراق العنوان:
 العراق ميسان، كان،بزر مخيم االدارة، مبنى
 964/ + 1554 398 781 964+  :هاتف
781 080 8814+ /964 782 506 0675 /

+964 782 880 3687  : /
+9647828800342 

 
ITT  1القسم   ،

 11.1بند 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء 

يوما ("فترة صالحية  )240(لفترة 

 العطاء").
 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
د ،  بن 1القسم 

12.1 
 

 
 
 
 
 
 

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

                             -: بالمناقصة
مال مرتبطًا يكون نطاق األعيجب أن  -1 

 .بالمناقصة بمجال العمل المطلوب
توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة  -2

 .لمقدم العطاء
يجب على العروض المقدمة أن تكون  -3

 .مغلقة بشكل صحيح
صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو   -4

 مطلوب في 
 المذكور أعاله. ) 11.1تفاصيل المناقصة  (بند

 .تقديم خطاب الضمان للعطاء -5
المحتويات  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -6

أ: خطاب العطاء) ٢والمقترحات،الملحق 
 .اً موقعاً ومختوم

فص��ل ع��رض الس��عرعن الع��رض الفن��ي و  -7
 .العرض التجاري

 
 

ITT 

دوالر   4,000.00  : خطاب الضمان
 اميركي  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

& Commercial proposal. 

ITT 
Section 

1. 
Clause1

5.1 

Bid bond: 4,000.00 USD ; Four Thousand US 
Dollars, The Bid Bond must be presented to 
Company in a separated and sealed envelope 
and duly marked and stamped on outer 
envelope. 
The original validity of the bid bond shall be 
the same as aforementioned Bid Validity 
Period in Clause 11.1. 

ITT 
Section 

2. 
Clause3

.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee 
Amount 

100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to 
submit Tender Proposals, and the invoice shall be received at 
Contact Emails before submitting Tender Proposals. Failure to 
do so may lead to rejection. Payment can be cash or T/T to our 
financial department: 
For T/T payment, Tenderer must mention the tender number 
and title in the bank payment receipt, any receipt without the 
tender number and title will not be accepted. 
Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: 
Tamernawwar@cnoociraq.com 
 •Tel: +971-50-3245664 
Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, 
U.A.E Iraq Office: •Contact person: Mr. Qassim Wajid 
Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 
•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), 
+9647827200099 (Mr. Hisham Abdulkareem)  E-mail: 
Qassimwajid@cmitfod.com / 
HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC 
Buzurgan camp, Missan 
3.This announcement is made both in English and in Arabic, if 
there is any discrepancy, the English version shall prevail. 

،  بند  1القسم 
15.1 

يجب تقديم خطاب الضمان في ظ�رف مس�تقل و 
.  عليه خ�تم الش�ركة وأن يك�ون مغل�ق ومخت�وم

يج����ب أن تك����ون ص����الحية خط����اب الض����مان 
ط����اء األص���لية ه����ي نف����س فت����رة ص����الحية الع

 11.1المذكورة في البند.
 ITT 2 القسم 

 3.6 بند  ،
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه 
لرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك المناقصة، اذ يستوجب استالم فاتورة ا

عن  وأ قبل تقديم العطاء. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا
 لى قسم المالية ،اطريق تحويل ممكن 

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم 
أي إيصال بدون رقم  المناقصة في إيصال الدفع المصرفي ، ولن يتم قبول

  المناقصة و االسم.
 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

 , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •
  3100رقم  

 اشم  / السيد هشام عبد الكريمالسيد قاسم ه : مكتب العراق

  9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•
البريد اإللكتروني:  (السيد هشام عبد الكريم)

Qassimwajid@cmitfod.com / 
HishamAbdulkareem@cmitfod.com 

ان، ميسان، كوك عراق  المحدودة، مبنى االدارة، مخيم بزرالعنوان: شركة سين
 العراق

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض  -3
 بين النسختين يجب إعتماد النسخة اإلنجليزية.

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: ١٩٩٤٩
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٣

م/ اعــــــــــــــالن
ــي) دعوى قضائية  ــن (رزاق جار اهللا وال قدم اِّـواط
ــدال من (دلفي)  ــوي) ب ــل (لقب) وجعله (اِّـوس لتبدي
ــذه اِّـديرية خالل  ــرتاض مراجعة ه ــن لديه اع فم
ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه  (١٥) خمسة عش
سوف  تنظر هذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام 
ــة رقم (٣)  ــون البطاقة الوطني ــادة (٢٢) من قان اِّـ
ــم  ــر باس ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النش لس

مديرية الجنسية اِّـحرتم. مع التقدير
اللواء رياض جندي الكعبي

                                            اِّـدير العام/ وكالة

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى / رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور / محكمة بداءة الزهور

العدد : ٤٧٨ / ب / ٢٠٢١
التاريخ :٩/٢٦/ ٢٠٢١ 

تشكلت محكمة بداءة الزهور بتاريخ٩/٢٦/ ٢٠٢١  من قاضيها السيد ( عمار حميد حسن ) واِّـأذون بالقضاء بإسم الشعب ،
 وأصدرت قرارها اآلتي :

اِّـدعي / صباح جميل كاظم / وكيله اِّـحامي خالد محمد علك.
اِّـدعى عليه / مهدي كاظم هاشم

القرار:ـ
ــار ، بموجب ورقة  ــون ألف دين ــعمائة وخمس ــى عليه مقدره ( ٨،٩٥٠،٠٠٠ ) ثمانية ماليني وتس ــذه اِّـحكمة أن له بذمة اِّـدع ــي لدى ه ــاء اِّـدع إلدع
ــه للمرافعة والحكم بالزام  ــديد اِّـبلغ إال أنه قد امتنع عن ذلك ، لذلك طلب دعوت ــتمرة بتس ــخ ٢٠١٦/١٠/٩ وبالرغم من مطالبته اِّـس ــة بتأري تحريري
اِّـدعى عليه بتأدية اِّـبلغ الذي بذمته ، وللمرافعة الغيابية العلنية وإلطالع اِّـحكمة على الصحف التي تم تبليغ اِّـدعى عليه بها ، األوُّـ الشرق بالعدد 
ــابعة ، ربطت الصحف بالدعوى  ــرة ، والصحيفة الثانية العراق بالعدد ١٤٧١ َّـ٢٠٢١/٨/٣١ الصفحة الس ٣٥٨٨ َّـ٢٠٢١/٨/٣١ الصفحة العاش
وإلطالع اِّـحكمة على أصل الوصل ، الذي يثبت مشغولية ذمة اِّـدعى عليه مهدي كاظم هاشم ، إُّـ اِّـدعي صباح جميل كاظم بمبلغ قدره ثمانية ماليني 
ــاهدين بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٩ ، وأضاف اِّـدعي أن  ــون ألف دينار ، ومذيل بتواقيع وبصمة إبهام للمدعى عليه ، وتواقيع للمدعي وش ــعمائة وخمس وتس
ــتمرة له ، كلفت اِّـحكمة  ــدد له أي مبلغ من اِّـبلغ اِّـطالب به ، رغم اِّـطالبة اِّـس ــراء اِّـدعى عليه مواد كهربائية من موكله ، ولم يس ــبب الدين هو ش س
ــمة وإصدار القرار غيابيا ، معلقا على النكول عن اليمني  وكيل اِّـدعي باراءة مقياس للتطبيق ، فأجاب أنه عاجز عن اإلثبات وطلب توجيه اليمني الحاس
ــم ) بتأديته للمدعي (صباح جميل كاظم) مبلغ  ــتكتاب عند االعرتاض واألنكار ، عليه قررت اِّـحكمة الحكم بإلزام اِّـدعى عليه ( مهدي كاظم هاش واالس
قدره ( ٨،٩٥٠،٠٠٠ ) ثمانية ماليني وتسعمائة وخمسون ألف دينار ، وتحميله الرسوم واِّـصاريف وأتعاب محاماة وكيل اِّـدعي ، مبلغ قدره خمسمائة 
ألف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد ٢١ و ٢٢ و ١١٨ أثبات ، و ١٥٦ و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٦ و ١٧٧ و ٢٠٣ مرافعات اِّـدنية حكما غيابيا ، معلقا 

على النكول عن اليمني واالستكتاب عند االعرتاض واألنكار ، قابال لإلعرتاض واالستئناف والتمييز وأفهم علنا َّـ٢٠٢١/٩/٢٦.
القاضي عمار حميد حسن

                                                                                                                                                                                                      طبع القرار بإشراَّـ

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: ١٩٩٤٨
التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٣

م/ اعـــــــــــالن
ــن  جار اهللا والي) دعوى قضائية  قدم اِّـواطن (حس
ــدال من (دلفي)  ــوي ) ب لتبديل (لقب) وجعله (اِّـوس
ــذه اِّـديرية خالل  ــرتاض مراجعة ه ــن لديه اع فم
ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه  (١٥) خمسة عش
سوف  تنظر هذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام 
ــة رقم (٣)  ــون البطاقة الوطني ــادة (٢٢) من قان اِّـ
ــم  ــر بأس ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النش لس

مديرية الجنسية اِّـحرتم.مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي

                                            اِّـدير العام/ وكالة
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هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّ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 السابعة عشرة) العدد (٣٩٠٤) - األحد - ٢٦ - حزيران - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــالم كل  ــن وأق ــن الزم ــد ونصف م ــن عق ــر م ــدى اكث ــى م عل
الصحفيني والكتّاب الشرفاء في العراق لم تتوقف حلظة في 
ــوات اخليرين في هذا  ــنة وأص ي .. منذُ (١٥) س الكتابة والتصدّ
الوطن تصدح وتهتف مبا أوتيت حناجرهم من قوة لتشقَّ عنان 
السماء .. منذ (١٥) سنة واملطالبات واملناشدات من قبل الناس 
ــات لم تتوقّف  ع ــر تظاهرات غفيرة وجتمّ ــرادى وجماعات عب ف
حلظة .. الشعب كلّه وكلّ الشعب يصرخ من اعماقه مطالباً 
ــات املتعاقبة لتأمني الطاقة الكهربائية ليكون حالهُ  احلكوم
ــعوب االرض، وكحال دول جتاوزت هذه (الرطينة )  كحال كل ش
ــة» و«دعافيس» عفا  ــوالف عتيگ واصبحت عندها مجرّد «س
ــر كان.. اال عندنا في العراق فإن  ــا الزمن، وصارت في خب عليه
ــكلة هي ذات املشكلة رغم انفاقنا  االمر مختلف حيثُ املش
(٨٢) مليار دوالر لو اعطيتها ألي شريف وابن حمولة الستطاع 
ــات) تتوزّع على خارطة  ــي لك بها محطات (يابو محط ان يبن
رت وان اللجان  ــارات تبخّ ــف ان تلك امللي العراق، لكن ما يؤسِ
ــاد هي  ــدر واملتورطني بالفس ــرّي عن اله لت للتح ــكّ التي شُ

االخرى طواها النسيان ودُفنت حتت التربان !!.
ــات عن عروض  ــنوات املاضي ــمعنا طيلة كل هذه الس لقد س
مت بها كبريات الشركات العاملية املتخصصة في مجال  تقدّ
توليد وانتاج الكهرباء أمثال شركة «سيمنز» االملانية و «جنرال 
ــمعنا عن ربط ثنائي كهربائي مع  اليكتريك» االمريكية .. وس
ــعودية  ــا وآخر مع االردن وثالث مع الكويت ورابع مع الس تركي
ــن محاوالت محلية  ــمعنا ع ــس مع جزر الواق واق .. وس وخام
ــية او ما يسمى   عراقية النتاج الكهرباء من الطاقة الشمس
ــبة فإن العراق كانت لهُ جتربة  ب «الطاقة النظيفة».. وباملناس
ــن القرن املاضي  ــد الثمانينات م ــي هذا اجملال منذُ عق رائدة ف
وسمعنا عن توليد الطاقة الكهربائية من النفايات او (الزبالة) 
ــمعهُ مجرد كالم ليل ميحوه النهار!!  ولكن حلد اآلن ظل ما نس
ع  ــن وتتصدّ ــات تلوكها األلس ــت تلك املفردات كلم نعم ظل
ــائر وترتاح النفوس ..  ــا الرؤوس لكن دون ان تلوح البش لوقعه
ــراً وليس آخراً، اعلنت وزارة الكهرباء العراقية امس االول  وأخي
ــركة «مصدر»   ــة (٢٠٢٢/٦/٢٤) عن إبرامها اتفاقا مع ش اجلمع
ــية وبيع الطاقة  االماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمس
ــل فقد ابرمت  ــاعة) وفي التفاصي ــا ابرك الس ــني البلدين (ي ب
ــركة  ــارياً قانونياً مع ش وزارة (كهرباء مال احنا) عقداً استش
ــاء  ــدر ) االماراتية وهو من جملة االجراءات الالزمة إلنش (مص
محطات للطاقة الشمسية . وتضمن العقد انشاء محطات 
للطاقة الشمسية بقدرة (١٠٠٠)ميكا واط كمرحلة  اولى في 
ــكا واط _ ذي قار ٤٥٠ميكا واط  ــان ١٠٠ مي محافظات (ميس
ــب  _ نينوى ١٠٠ميكا واط_ االنبار ٣٥٠ ميكا واط ).. وبحس
ــراءات تخصيص االراضي وحتديد  ــتكمال اج البيان فقد مت اس
ــركة باجراء عمليات  ــرت الش ــارات خطوط النقل وباش مس
مسح االرض الطوبوغرافي وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية 
وفحوصات التربة .. اجلانب العراقي قال ان املفاوضات اخلاصة 
بعقد شراء الطاقة وصلت مراحلها النهائية للبدء بإجراءات 
ــاء احملطات في املواقع املتّفق  ــركة وإنش التمويل من قبل الش

عليها، لكن دون االشارة الى مدة اجناز املشروع ..  

ــة االستثنائية التي عقدها مجلس النواب العراقي  في اجللس
ــهر حزيران  ــرون من ش ــث والعش ــي الثال ــوم اخلميس املاض ي
ــاء الكتلة الصدرية  ــواب اجلدد البدالء عن اعض ــي أدى الن احلال
ــهدت  ــت قبة البرملان وش ــتورية حت ــتقيلني اليمني الدس املس
ــل (٣٢٩)  ــب من اص ــا (٢٠٢) نائ ــي حضره ــا والت ــة ذاته اجللس
ــا بصددها والتي  ــواب البرملان، واملفارقة التي أن وهو مجموع ن
ــرعة الفائقة التي مت بها اكمال  ــتوقفتني كثيرا،ً هي الس اس
ر  ــس النواب املوقّ ــالت واقرار النظام الداخلي جملل بعض التعدي
والتي لم تتجاوز اكثر من نصف ساعة بالكمال والتمام حيث 
ــي يطرح التعديل وبلحظة  كان رئيس اجمللس محمد احللبوس
ــت املوافقة» وبالفعل  ــت العبارة األثيرة هي «نعم مت البرق كان
ــمع معترضاً على  ــالت املطلوبة دون أن نس ــر كل التعدي مت متري
راً الى شاشة التلفاز وأتابع  اً بل ومتسمّ نشدّ ذلك.. لقد كنت مُ
ــابقاً، وما زاد أن « احلجية»  ــات األمور بذهول لم اعتده س مجري
ة هي األخرى  ــدّ نش ــي كانت جتلس بالقرب مني في املنزل مُ الت
ــع كل ( نعم .. متت  ــد اطالق زغاريد وهالهل م ــت الى ح وتفاعل
ــت بأذني قائلة  ــأة إن احلجية اقتربت وهمس املوافقة) واملفاج
ــگد زيدوا رواتب املتقاعدين!!» فقلت  بعبارة محببة : «ميه اش
ه وال تخصّ  ــور تخصّ ــغول في أم ــا : حجية أن البرملان مش له
ــد وال يعقد  ــر بها أح ــريحة ال يفك ــذه الش ــن ألن ه املتقاعدي
ــون التقاعد  ــة قان ــتثنائية ألجل مناقش ــة اس البرملان جلس
ــة : ميه وال حتى  ــيء باملتناقضات، ثم قالت لي ثاني ــد املل املوحّ
ــلة  ــة ان الس ــا : ياحجي ــا؟ فأجبته ــة زيدوه ــلة الغذائي الس
الغذائية وقضايا الشعب واحتياجاته األساسية متروكة على 
رفوف اجمللس منذ وقت طويل وال وقت اآلن ملناقشتها .. فأردفت 
قائلة وببراءتها وببساطتها املعهودة : لعد ليش تنطون رواتب 
للنواب اذا كانوا ال يعنيهم أمر الناس وال يلبّون احتياجاتهم ؟. 
هنا توقفت طويالً أمام كالمها الصادم حقاً .. وقلت مع نفسي 
ــن ال يعنيه  ــن هناك م ــا تقول ولك ــة مب ــة محقّ واهللا ان احلجي
ــات وامتيازات  ــلّم رواتب ومخصص ــعب رغم أنه يتس أمر الش
ــهرية يحلم بها كل عراقي .. واخيراً اقول من اعماقي لكل  ش
ــادة النواب ولرئيس مجلس النواب الذي نكنّ له االحترام:  الس
ــرور في  ــني التي تدخل البهجة والس ــريع القوان عليكم بتش
ــرائح  ــعب وترفع احليف والظلم الذي وقع على ش نفوس الش
ــعة ولعل شريحة املتقاعدين في املقدمة، مع  اجتماعية واس
االشارة الى وجوب ممارسة البرملان لدوره الرقابي بغية التصدي 
ــدين الذين أوصلوا الوطن الى أوضاع سيئة، حيث  لكل الفاس
تنعدم اخلدمات األساسية كالكهرباء واملاء والصحة والتعليم 
ــمع في  ــول .. هذا غيض من فيض .. فهل سنس ــة تط والقائم
قابل األيام قرارات تصدر بسرعة البرق ويقول نعم متت املوافقة 

مع صدى املطرقة وهي تهوي على املنضدة؟.
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متابعة / البينة الجديدة 
ــة أوجدتها  ــوارع، محاول ــى الش ــم عل  الرس
ــر  ــداد عب ــال بغ ــادة جم ــد، إلع ــدان املاج وج
ــك من خالل  ــوب أبنائها، وذل ــتها، إلى قل ريش
رسم شخصيات عراقية منها مظفر النواب، 

وزها حديد، وعلماء وأدباء آخرين.
ــي الـ ٤٩  ــة، ف ــامة عراقي ــد، رس ــدان املاج وج
ــي كلية الفنون  ــية ف من عمرها، وهي تدريس
ــتها   ــاول من خالل ريش ــداد، حت ــة ببغ اجلميل
ــر البهجة  وبالتعاون مع أمانة العاصمة، نش

ــارب ١٤  ــدان ما يق ــوارع. أكملت وج ــي الش ف
ــدا  ــداد، وحتدي ــة ببغ ــب الرصاف ــمة بجان رس
الباب املعظم، وحتولت بعدها إلى الكرخ قرب 
ــا يقارب ٦  ــرخ العام، إلمتام م ــفى الك مستش

رسمات، ليصبح العدد بالكامل ٢٠ لوحة.

متابعة / البينة الجديدة 

ــار جنوبي  ــي في ذي ق ــاد مصدر أمن أف
ــي الثالثني من  ــاب ف العراق، ، مبقتل ش
ــة مركز  ــة الناصري ــط مدين عمره وس
ــاباً  ــدر  أن «ش ــر املص ــة. وأخب احملافظ
ــي  ــل، ف ــره قت ــن عم ــني  م ــي الثالث ف
ــس، بعد  ــن ليلة ام ــرة م ــاعة متأخ س

ــن بندقية  ــه رصاصة في صدره م تلقي
ــاجرة اطفال  كالشنكوف بسبب مش
ــط  ــة حي الفداء وس ــاره مبنطق مع ج
ــة مركز احملافظة». وبني  مدينة الناصري
ــه طلبوا  ــي علي ــدر، ان «ذوي اجملن املص
ــذي الذ بالفرار  ــكوى ضد اجلاني ال الش
ــيرا  ــة مجهولة املصدر»، مش إلى جه

الى «فتح حتقيق باحلادث».

متابعة / البينة الجديدة 

ــري  على قتل  ــدم رجل أعمال مص أق
زوجته والتخلص من جثتها بطريقة 
وصفت بـ»البشعة والقاسية» ألنها 
ــرت تقارير  ــى، وفقاً ملا ذك ــل بأنث حام

إعالمية محلية.
اسرة الزوجة تشكو

وقال موقع «صدى البلد» املصرية في 
تقرير إن «تاجراً مصرياً قتل زوجته ثم 
ــة صحراوية  ــى جثتها في منطق ألق
ــة اجليزة،  ــر مبحافظ ــة ٦ أكتوب مبدين
وأشعل النيران بها إلخفاء مالمحها 
ــلطات اخملتصة  ــفت الس ــى كش حت

اجلرمية وألقت القبض عليه».
ــر أن «مديرية أمن اجليزة  ووفقاً للتقري
ــرطة  ــم ش ــاراً من قس ــت إخط تلق
ــر عن  ــر من احدى األس ــم أكتوب قس
ــئ  مفاج ــكل  بش ــم  ابنته ــب  تغي
ــا، وعندها حترك  ــكهم في زوجه وش

ــراء التحريات الالزمة  ــن اجليزة إلج أم
لكشف مالبسات الواقعة وحقيقة 
اختفاء السيدة حيث أفادت اسرتها 
ــا كان يرغب في إجناب ابنته  أن زوجه
ــم حملها في فتاة  ــر وعندما عل لذك

أصيب بحالة من الغضب».
وشكلت السلطات األمنية فرق بحث 
اعتمدت خطتها على استدعاء الزوج 
ــفرت التحريات األولية عن  بعدما أس
وجود خالفات بينه وبني زوجته وتتبع 

خط سيره وان زوجته حامل.

ــف  ــي .. ويعترف بعد كش الزوج ينف
احلقيقة وقال الزوج، بحسب التقرير، 
إن «زوجته خرجت من املنزل ولم تعد 
ــراء التحريات  ــم مكانها بإج وال يعل
ــزوج اعترف  ــاق على ال ــق اخلن وتضيي
ــاجرة  ــل زوجته حيث قال ان مش بقت
ــام بالتعدي  ــا وأنه ق ــبت بينهم نش
ــرا  ونظ ــف،  العني ــرب  بالض ــا  عليه
حلملها لم تتحمل ضرباته وسقطت 
ــا  ــي ضربه ــتمراره ف ــع اس ــا وم أرض
ــاف املتهم انه  ــاة». وأض ــت احلي فارق
«عندما فوجئ مبقتلها قرر التخلص 
من جثتها لعدم كشف أمره فحمل 
ــا في منطقة صحراوية  اجلثة وألقاه
ــية أن  ــه «وخش ــاً أن ــة»، موضح نائي
ــكب  يتعرف أحد على زوجته قام بس
ــعال النيران في  ــن عليها وإش البنزي
ــا متاما وعاد  ــا الخفاء مالمحه جثته

ملنزله».

متابعة / البينة الجديدة 

ــات في  ــة معلوم ــح قراصن جن
ــون دوالر  ــو ١٠٠ ملي ــرقة نح س
ــر  ــمى «جس ــا يس ــي مم امريك
العمالت الرقمية»، واستهدفوا 
ثغرة أمنية رئيسية في النظام 

البيئي للعمالت الرقمية.
ــركة «هارموني»، أن  ــرت ش وذك
ــر العمالت الرقمية التابع  جس
لها املعروف باسم «هواريزون»، 
ــتخدمني  للمس ــح  يتي ــذي  ال
ــالت الرقمية بني  ــة العم مبادل
شبكات البيانات التسلسلية 
ــني»، تعرّض لعملية  «بلوك تش

القرصنة.
ــرج»،  «بلومب ــة  وكال ــت  ونقل

إنها  ــا:  قوله ــي»،  «هارمون عن 
ــلطات  الس مع  ــاون  التع بدأت 
ــي  ف ــني  واملتخصص ــة  الوطني
ــد  لتحدي ــرعي،  الش ــب  الطل
ــتعادة  ــة، واس القراصن ــة  هوي
أن  ــروقة.يذكر  املس ــوال  األم

ــح  تتي ــزون»  «هواري ــة  منص
العمالت  للمستخدمني حتويل 
ــي إيثريوم  ــني عملت ــة ب الرقمي
ــذه  ه ــت  وأصبح ــس،  وبيانين
ــي تتعرض  ــة الثالثة الت املنص

للقرصنة منذ بداية العام. 
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