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ــح، هادي  ــس حتالف الفت ــدر رئي اص
ــودة قادة  ــأن ع ــري ، بياناً بش العام
ــتغرب  املنصات. وقال العامري ، نس
ــودة قادة  ــن ع ــتغراب م ــد االس أش
ــكل  بش ــدت  مه ــي  الت ــات  املنص
ــط  ــى متكني داعش من بس كبير إل
سيطرته على مساحات واسعة من 
العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية 
ــة ال ميكن تعويضها  ومادية ومعنوي
ــكال.واضاف  ــن األش ــكل م بأي ش
ــيء فال  ــادوا وكأن لم يحدث أي ش ع
ــل بأي حال من األحوال  ميكن أن نقب

أن تكون املساومات السياسية ثمناً 
للعفو عن هؤالء اجملرمني الذين كانوا 
سبباً في شهادة اآلالف من الشباب 
ــري،  العام ــاب  العزيز.وأه ــي  العراق
ــجاع اتخاذ  ــاء العراقي الش بالقض
ــؤالء اخلونة  ــب وجترمي ه قراره املناس
ــة الئم حتى  ــذه في اهللا لوم وال تأخ
يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول 
ــن. اللهم  ــة الوط ــه خيان له نفس
احفظ العراق وأهله من شر األشرار. 
ــم التيار  د زعي ــورات جمّ ــي التط وف
ــدى الصدر،  ــيد مقت ــدري الس الص
ــي  ــوص) ف ــان املرص ــروع (البني مش
ــتة اشهر.وقال الصدر  بغداد ملدة س

ــد «على كل من  ــان بخط الي في بي
محمد العبودي ومؤيد االسدي عزل 
ــروع  طالب احلوزة العلمية عن مش
(البنيان املرصوص ) وجتميد املشروع 
في بغداد ملدة ستة اشهر». في وقت 
ــد الشعبي  عقد رئيس هيئة احلش
ــع  م ــا  اجتماع ــاض)،  الفي ــح  (فال
ــي البصرة.وذكرت  ــد ف قيادات احلش
ــاض عقد اجتماعاً  الهيئة ، إن الفي
ــعبي في  ــد الش ــادات احلش مع قي
ــاع االمنية  ــث االوض ــرة لبح البص
ــب آخر أكد  ــن جان ــي احملافظة. م ف
القيادي في حزب االحتاد الدميقراطي 
 ،( ــورجي  س ــاث  (غي ــتاني  الكردس

ــور في املباحثات، وأن  عدم وجود تط
ــية برمتها تلتزم  ــراف السياس األط
ــه ال  ــورجي ، أن ــر س ــت. وذك الصم
ــى الصعيد  ــد أي مفاوضات عل توج
ــزاب جميعها،  ــي بني األح السياس
ــي املباحثات  ــور ف ــد أي تط وال يوج
ــية. وتابع، أن  ــات السياس أو التقارب
هناك التزاماً للصمت بني األطراف، 
وفيما يخص البيت الكردي االلتزام 
. من جانبه  ــاً بني باقي األحزاب أيض
أعلن حتالف من أجل الشعب، امس 
ــة  ــدمي طلب لعقد جلس األحد، تق

انتخاب رئيس اجلمهورية.
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كتب اِّـحرر السياسي
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بات واضحاً بأن (األزمة السياسية) 
أو  ــي)  السياس ــداد  (االنس أو 
أو  ــي)  السياس ــتعصاء  (االس
ــا  وغيره ــي)  السياس ــزالق  (االن
ــات هي من  ــن املصطلح ــر م كثي
ــة الذين ال  ــة الصدف ابتداع ساس
ــعب  ــرون أهمية ملصالح الش يعي
ــل يقاتلون بكل  ــن العليا ب والوط
ــن مصاحلهم  ــتماتة ع ضراوة واس
ــم  .. نع ــة  أو الفئوي ــخصية  الش
ــت  ــا يحصل اآلن من (بدع) ليس م
ــيلة للتسلية يلهو بها  سوى وس
ــعب املغلوب  ــا الش ــة أم الساس
ــذي يدفع الثمن  ــى أمره فهو ال عل
ــتة  وحده وليس غيره .. أكثر من س

أشهر مرّت على إجراء االنتخابات 
ــي واللتيا  ــد اللت ــريعية وبع التش
عقد البرملان جلساته ومت انتخاب 
ــن اللجان لكن  ــه وعدد م رئيس ل
انتخاب رئيس للجمهورية وبعدها 
رئيس للوزراء تعثر حلد اآلن وهناك 
د وجذب ال يعلم إالّ اهللا  عمليات شّ
ــعب يريد  وحده متى تنتهي .. الش
حكومة قوية وهو مطلب شعبي ال 
حياد عنه إطالقاً ألجل بناء العراق 
ــق مصالح الناس  من جديد وحتقي
ــزاب الفئوية  ــس مصالح األح ولي
ــاً رؤية  ــعب يريد ايض كما أن الش
ــة فيها وزراء  حكومة عراقية قوي
.. الشعب  ــجعان  ــؤولون ش ومس
ــه)  ــو أخيت ــس وزراء ( أخ ــد رئي يري
ــة ال  ــة فوالذي ــب ارادة وعزمي صاح

ــطوة األحزاب وال يخضع  يهاب س
إلمالءاتها وال يرفع الراية البيضاء 
ــروطه  ــن يحاول إبتزازه وفرض ش مل
ــه  ــة اولويات ــي مقدم ــون ف وان يك
خدمة الوطن والشعب وليس غير 
ــرى بودنا أن  ــك .. وفي قضية أخ ذل
نؤكد : بأننا قلناها للمرة املليون: 
ــي خلف األبواب  أن الذئب الداعش
ــذر مطلوبان وأن  ــة واحل وان اليقظ
العمل التعرضي يجب أن يتواصل 
ــال للفتور أو  ــر وال مج ــم أكب بزخ
ــتكانة وأي مراقب  التهاون أو االس
ــظ زيادة  ــتطيع أن يلح ــي يس أمن
مضطردة للعمليات االرهابية التي 
ــر تنظيم داعش  ــوم بها عناص يق
االرهابي ال سيما في ديالى واألنبار 
ــدن العراقية والتي  ــا من امل وغيره

ــهداء وجرحى  يذهب ضحيتها ش
ــر  ــاط عناص ــل أن نش ــدري ه وال ن
ــا  أوكاره ــن  م ــا  ــش وخروجه داع
ــرارة أم  ــبب ارتفاع درجات احل بس
ــا رجاءً ..  ــر ؟. أفتون ــبب آخ ثمة س
ــة خطيرة  ــش قضي ــودة داع أن ع
ــر  ــداً وهي تهديد صريح ومباش ج
للسلم اجملتمعي وأن املطلوب اآلن 
ــر التنظيم االرهابي  دي خلط التصّ
ــرق على  ــالل مواصلة الط ــن خ م
ــف  ــدم التوق ــحقه وع ــه وس رأس
حلظة واحدة عن الفعاليات األمنية 
املوجهة ضد أي مجموعات حتاول 
ــن وإدخال البالد  ــر صفو األم تعكي
ــق وجنيع الدم  ــن القل ــي دوامة م ف
ــراء و ( ولد  ــع ثمنه الفق الذي يدف

اخلايبة) حصراً.
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ــتخبارات، امس األحد، عن ضبط  اعلنت وكالة االس
ــداد. وقالت الوكالة ، إن  ــني حبة مخدرة في بغ ٨ مالي
ــتخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة  وكالة االس
ــاز اخملابرات  ــوة من جه ــتراك مع ق ــة وباالش الداخلي
ــط كميات كبيرة  ــي، متكنت من ضب ــي العراق الوطن

ــدرة تقدر بثمانية ماليني حبة مخدرة.  من احلبوب اخمل
ــي عجلة حمل  ــوب كانت مخبأة ف ــت ان احلب واضاف
ــى العاصمة بغداد،  ــي نية حائزيها إدخالها إل كان ف
ــق االنبار -  ــا من طري ــت متابعته ــيرة الى انه مت مش
ــي والقبض عليهم وضبط املواد اخملدرة  النجف الدول

في منطقة الدورة ببغداد.
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ــارس الفارس، عن  ــف النائب عن حتالف عزم ف كش
ــي العراق علي  ــر قبائل الدليم ف ــبب مجيء أمي س
ــليمان الى بغداد، فيما أكد وجود أصوات  حامت الس
معارضة قوية لرئيس البرملان محمد احللبوسي في 
ــرين  األنبار.وقال الفارس خالل حديثه لبرنامج عش
الذي تبثه السومرية الفضائية، إن مجيء علي حامت 
ــة جلهة معينة. ــليمان لم يأت خصيصاً حملارب الس
ــداء جماهير  ــه تلبية لن ــاس مجيئ ــاف أن أس وأض
ــداد تصفية ألمور قضائية،  في األنبار ومجيئه ل بغ
ــن مظلومية رافع  ــدداً بالقول يجب أن جنعل م مش
ــوق اآلخرين.الى ذلك،  ــة بحق ــاوي للمطالب العيس
ــاك أصوات معارضة قوية ألداء  اعتبر الفارس أن هن

ــائالً بالقول  ــي في محافظة األنبار، متس احللبوس
ــت إحالتها الى  ــة في األنبار مت ــة الصناعي ان املدين
ــف أمير قبائل  ــن مصيرها؟.وكش جهة معينة فأي
الدليم في العراق علي حامت السليمان، األربعاء (٢٠ 
ــان احلالي)، عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام  نيس

٨ سنوات، بعد اتهامه بـاإلرهاب.
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ــدد املوظفني املدخلة  ــت وزارة التخطيط ارتفاع ع أعلن
ــي ألكثر من ٣  ــروع الرقم الوظيف ــم ضمن مش بياناته
ــه وتوزيع الرواتب  ــروع بتطبيق ماليني، وفيما أكدت الش
مبوجبه اعتباراً من متوز املقبل، أشارت إلى أن فئة معينة 
ــم وزارة  ــال املتحدث باس ــتتوقف رواتبهم.وق منهم س
ــروع الرقم  ــداوي، إن مش ــرة الهن ــط عبد الزه التخطي
ــني وازدواجية  ــني الوهمي ــيحد من املوظف ــي س الوظيف

الرواتب.
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ساسة مشغةلون بـ (لعبة جر الحبل) وهناك شعب يكابد للبحث عن لقمة خبز

ابطال عملية «االرادة الصلبة» يواصلون توجيه ضرباتهم املاحقة للدواعش
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ــة  ــس النواب ضرغام املالكي ، رئاس ــا عضو مجل دع
ــة تناقش  ــة طارئ ــوة لعقد جلس ــان إلى الدع البرمل
ــيادة العراقية.وقال املالكي ، إن  ــروق التركية للس اخل
من واجبات رئاسة البرملان، دعوة اجمللس لعقد جلسة 

ــمالنا،  ــداث التي طرأت في ش ــة األح طارئة ملناقش
ــذا امللف ال يقل أهمية عن األمن الغذائي.وأضاف،  فه
أنه ليس من املمكن أن تكون هناك خروق دولية وجتاوز 
ــا معها متثيل  ــن دولة جارة لن ــيادة العراق م على س

دبلوماسي واتفاقيات ونكتفي باملتابعة فقط.

ــف مصدر عراقي فحوى االجتماع السعودي  كش
ــة  ــس احلكوم ــور رئي ــداد بحض ــي بغ ــي ف اإليران
ــال املصدر إن  ــى الكاظمي. وق ــة مصطف العراقي
ــني الوفدين األمنيني  ــي حضر االجتماع ب الكاظم
ــداد، كما حضره نائب  ــعودي واإليراني في بغ الس
ــي، ومدير اخملابرات  ــار األمن القومي اإليران مستش
ــعودية. وأضاف أن اجلانبني اتفقا على انتهاء  الس

ــى املفاوضات  ــينتقالن إل املفاوضات األمنية، وس
ــار املصدر إلى أنه من املتوقع أن  الدبلوماسية.وأش
ــي العراقية.وتابع  ــا على األراض يكون لقاء سادس
ــا، واتفقا على مجموعة  أن االجتماع كان إيجابي
ــاض وطهران.وبني املصدر  نقاط بالتهدئة بني الري
ــام الوفد  ــاعات، وق ــتمر لعدة س أن االجتماع اس
ــعودي فغادر  ــارة دينية، أما الوفد الس اإليراني بزي

بغداد في وقت متأخر.

@¥i@?flc@ b‡nua@ÙÏzœ@—í◊@NN@Ô‡√bÿ€a@Íäöy
ÖaÜÃi@ø@ÊaäËüÎ@ûbÌä€a

بغداد /

بغداد /

ــران اجليش عجلة  ــت وزارة الدفاع تدمير طي أعلن
ــود لعصابات داعش  ــة بخزانات وق ــرة محمل كبي
ــوزارة ، ان أبطال  ــرت ال ــة غرب نينوى.وذك اإلرهابي
ــة كبيرة  ــن تدمير عجل ــش متكنوا م ــران اجلي طي
ــني لعصابات  ــود ومضافت ــات وق ــة بخزان محمل
ــة متت أثناء  ــش اإلرهابية.وأضافت، ان العملي داع
ــلح وبحث وتفتيش  ــتطالع مس تنفيذ واجب اس

ضمن قيادة عمليات غرب نينوى. 

ــخص  ــمع عن قيام ش بني احلني واآلخر نس
ــي  ف ــة  الطبي ــوادر  الك ــى  عل ــداء  باالعت
ــب على حرق  ــا أو اقدام طال ــفى م مستش
ــتى  ــه بش ــن معلمي ــل م ــة أو الني مدرس
ــاليب .. لكن السؤال ما هو  الوسائل واألس
دور العناصر األمنية املكلفة بواجب حماية 

هذه الدوائر احلكومية واألشخاص؟!.

Òå����������������ÅÎ

بغداد /



البينة الجديدة / 
هيثم القيسي

ــرة  دائ ــام  ع ــر  مدي ــة  برئاس
ــرى  بش ــة  املهندس ــي  املبان
ــاس وبحضور اعضاء  أنعام عب
ورؤساء  ــارية  االستش اللجنة 
 ، ــعب املعنيه  ــام والش االقس
ــارية  ــدت اللجنة االستش عق
جلستها االعتيادية الشهرية 
ــي  املاض ــاء  االربع ــوم  ي ــي  ف
ــرة  .وافتتحت  ــر الدائ ــي مق ف
ــرى  بش ــة  املهندس ــة  اجللس
ــة رحبت فيها  ــي بكلم البرزجن
احلضور مستعرضةً  ــادة  بالس
ــة  اجللس اعمال  بعدها جدول 

ملناقشة املوقف احلالي لقسم 
ــاريع واهمية بذل اجلهود  املش
لتقدم  ــة  املتاح ــات  باالمكاني
ــب تنفيذ االعمال في كل  نس

مشروع .واكدت السيدة املدير 
العام على ضرورة ايجاد احللول 
ــتمرار العمل في املشاريع  الس
القانونية  ــراءات  االج ومتابعه 

ــتكمال اجراءات املشاريع  واس
ــة  ــه مت مناقش ــة الى ان اضاف
ــة  القانوني ــم  قس ــر  تقري
ــذة من قبل  ــراءات املتخ واالج
ــود املبرمة  ــم لكل العق القس
ــركات املنفذه وكذلك  مع الش
ــان  الضم ــاب  خط ــراءات  أج
ــاريع  ــرة باملش ــرورة املباش وض
ــة احلالية واضافة  ضمن املوازن
ــر  ــة تقري ــه مت مناقش ــى ان ال
ــم الرقابة  ــم املالية وقس قس
املوارد البشرية وقسم  وقسم 
ــم  تكنولوجيا املعلومات وقس
ــم  ــة والتخطيط وقس املتابع
ــال التي تخص  ــة واالعم الفني

اعمال الدائرة بشكل عام .  

بغداد / البينة الجديدة
ــرطة اجملتمعية  ــت مفارز الش متكن
ــات واإلعالم بوزارة  ــي دائرة العالق ف
ــة وبعمليات منفصلة من  الداخلي
احباط (٦) محاوالت ابتزاز الكتروني 
ــباب بحق فتيات، اثنان  مارسها ش
ــة االنبار ومثلها  منها في محافظ
ــداد وواحدة في  ــة بغ ــي العاصم ف

كل من محافظتي كركوك وكربالء 
مفارز  ــتطاعت  اس ــة.كما  املقدس
ــقيقات  ــة من إعادة (٥) ش اجملتمعي
ــى ذويهن،  ـــ ١٨ عاما ال ــن ال دون س
ــبب  ــد هروبهن من منزلهن بس بع
ــف زوجة والدهن املفرط لهن،  تعني
ــي واملعنوي  ــدمي الدعم النفس وتق
ــرك  ــدم ت ــى ع ــن عل ــن، وحثه له

منزلهن ملا يترتب عليه من مخاطر 
ــن.. وتتخذ  ــى حياته ــيمة عل جس
الالزمة. بحق معنفيهن اإلجراءات 
ــارز اجملتمعية  الى ذلك توصلت مف
الى املبتزين وواجهتهم بأدلة اإلدانة 
واتخذت بحقهم اإلجراءات الالزمة، 
كما قامت بحذف محتويات االبتزاز 

وتأمني حسابات الضحايا.

واسط / البينة الجديدة

ــد  العتابي مدير  ــد حمي ــيد ماج قدم الس
ــط ورئيس فرع نقابة  اعالم محافظة واس
ــور الى  ــة زه ــط باق ــي واس ــني ف الصحفي

ــتاذ مؤيد  ــب الصحفيني االس نقي
ــة  ــد الثق ــبة جتدي ــي مبناس الالم
ــس النقابة  ــوز اعضاء مجل له وف
الدكتور  ــن  ،وبالنيابة ع ــان  واللج
ــي محافظ  ــد جميل املياح محم
ــط ،وبحضور اعضاء مجلس  واس
ــة االدارية  ــة واعضاء الهيئ النقاب
ــط.ونقل  ــة في واس ــرع النقاب لف
ــالة  تهنئة له  الزميل العتابي رس
ــط عبر  ــيد محافظ واس من الس
ــل عبارات  ــن اجم ــن خاللها  ع م
التهاني والتبريكات العطرة بهذه 
ــبة الطيبة ،  مشيدا بالدور  املناس

الريادي والفاعل الذي يقوم به فرع النقابة 
و االسرة الصحفية في واسط وهي تواكب 
عملها الهادف خلدمة العراق واهله الكرام، 
ــرس الدميقراطي الذي  فيما رحب بهذا الع
اسفر عن االختيار االمثل لنخبة ممن ميثلون 

النقابة باملرحلة احلالية وهم  الشخصيات 
اخمللصة والكفوءة الساعية لتقدمي افضل 
ــم الصحفيني ومبا يرتقي  اخلدمات لزمالئه
ــا احلبيب. ــادف خلدمة عراقن ــم اله بعمله

وقال العتابي ،ان السيد نقيب الصحفيني 
ــاد  احت ــس  ورئي ــني  العراقي
الصحفيني العرب مؤيد الالمي 
ــعادته  ــروره وس ــن س ــرب ع اع
للتقدير العالي من لدن السيد 
ــادة  الس ومن  ــط  واس محافظ 
ــظ وممثلي  ــواب احملاف ــواب ون الن
ــمية وغيرها في  ــات الرس اجله
ــوا ببرقيات  ــن تقدم ــط مم واس
ــد  اجمل  ــال الوف ــي ،محم تهان
ــدم  بالتق ــي  واالمان ــا  التحاي
واالزدهار  حملافظ واسط وملمثلي 
ــرة الصحفية  ــة ولالس احملافظ

وللشعب الواسطي الكرمي.
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واسط / البينة الجديدة
تفقد وزير الزراعة، املهندس محمد اخلفاجي   
ــني الزراعيني في محافظة  جمعية املتفرغ
ــاطاتهم وايجاد  ــط، لالطالع على نش واس
ــاكلهم.وجتول اخلفاجي  ــول عاجلة ملش حل
ــاد هذا  ــع قرب حص ــول احلنطة، م ــي حق ف
ــاد املتفرغون بدعم وزير  احملصول، حيث اش
الزراعة للمهندسني الزراعيني، في احلصول 
على فرصة عمل واستثمار األراضي الزراعية 
ــم االقتصاد الوطني.وكان اخلفاجي، قد  ودع
وزع قطع أراض زراعية على ١٨٠ متفرغا في 
ــمولهم  ــاحة ٥٠ دومن، مع ش احملافظة، مبس
ــون، فضال  ــى ١٠٠ ملي ــن ٥٠ ال ــلفة م بالس
عن احتساب فترة التعاقد الغراض العالوة 

والترفيع والتمليك بدون بدل.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة 
ــني  ــة اإلمام احلس ــي مدين ــق طبي ف ــح فري جن
ــة  ــالء املُقدسَ ــة بكرب ــالم ) الطبي ــه الس (علي
ــة جراحية فوق كبرى «فتح صدر»  بإجراء عملي
ــنوات وبني رئيس  ــة تبلغ من العمر ٤ س ، لطفل
الفريق الطبي الذي اجرى العملية اختصاصي 
جراحة القلب والصدر واألوعية الدموية الدكتور 
ــت تعاني من  ــان العامري ان الطفلة كان إحس
ضيق تنفس ووضع صحي حرج للغاية ومت اجراء 
ــن الرئة اليمنى  ــزء التالف م ــة ورفع اجل العملي
وإستغرقت ثالثة ساعات وكللت بنجاح بجهود 
الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند في 

املستشفى.

بغداد / البينة الجديدة
ــات التعدينية  ــركة العامة للصناع ــل الش تواصـ
ــادن جتهيز أمانة  ــى وزارة الصناعة واملع ــة إل التابع
ــب  تلفة وحس ــفلتية اخملُ ــا اإلس ــداد مبُنتجاته بغ
ــث قامت  ــة .حيـ ــات املطلوبـ ــات واملُواصف الكمي
بتجهيز دائرة املشاريع في أمانة بغداد مبادة الكات 
ــل املُنتجات  ــة في معم ــاك ( ٢٥٠ - MC ) املُنتج ب
كعب  اإلسفلتية وبكمية مقدارها ( ١٩,٠٨٨ ) متر مُ
ــتخدم ألغراض الرش عند تبليط الطرُق  والتي تُس
ــر أنَّ معمل  ــفلية والعلويـة .يُذكـ ــات السُ للطبق
ــركة يختص أيضاً  ــفلتية في الش املُنتجات اإلس
ــكات باك ( ٣٠ - MC ) وكات باك  نتجات ال بإنتاج مُ
ــرامي كوت والفلنت كوت إضافةً إلى  ( ٧٠ - RC ) والب

نتجات املاستك احلار والبراميـر . مُ

بغداد / البينة الجديدة
ــية  الهندس ــوادر  الك ــرعت  ش
ــي وزارة  ــغيلية ف والفنية والتش
العامة لسكك  ــركة  النقل/الش
ــل  معام ــي  ف ــراق،  الع ــد  حدي
باجناز حملة تصليح  ــاجلية  الش
(DEM) ــة ٤ قاطرات معطلة وادام

املرقمة(٢٧٢٢و٢٧٤١و٢٧١٧و٢٥٣٩) 
االدامة  ــة  ــملت عملي ــث ش حي
ــدات  الوح ــل  بتبدي ــل  والتأهي
للقاطرات للمساهمة  املتحركة 
ــوالت  ــم منق ــة حج ــادة طاق بزي

النفطية.. ــتقات  واملش البضائع 
ــدات   وزير  ــد تاكي ــك بع ــاء ذل ج
النقل الكابنت ناصر حسني بندر 
ــبلي، و مبتابعة مستمرة من  الش
ــكك األستاذ  قبل مدير عام الس
ــيني،  ــواد كاظم احلس ــب ج طال
ــرات  القاط ــح  وتصلي ــة  بادام
ــل  ومعام ورش  ــي  ف ــة  املعطل
ــا بالعمل  ــكك كافة لزجه الس
ــتقات، دعماً  ــواد واملش ــل امل لنق
لالقتصاد الوطني  وتعظيم موارد 

السكك املالية.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة  ــتمرار مالكات ش اعلنت وزارة التجارة عن اس
ــواد  ــة وكالء امل ــة مبتابع ــة املتقدم ــواد الغذائي امل
ــلة الرمضانية. وقالت  الغذائية بتجهيز مواد الس
ــركة ملى  الوزارة في بيان لها نقال عن مدير عام الش
املوسوي ان معاون مدير عام الشركة رياض مهدي 
ــة  نفذ زيارة ميدانية لوكالء املواد الغذائية في  لفت
حي العامل لالطالع على جتهيز املواطنني مبفردات 
ــم. ــا اليه ــيابية ايصاله ــة وانس ــلة الغذائي الس

مشيرة ان تلك الزيارة مستمرة تنفيذا لتوجيه وزير 
ــراع بتجهيز  ــارة الدكتور عالء اجلبوري باالس التج
ــتحقيها  ــلة الغذائية ومتابعة ايصالها ملس الس
ــاكنني في املناطق االكثر فقرا اوال  من العوائل الس
ــق  املعاون  ــق تباعا .هذا وراف ــم بقية املناط ــن ث وم
ــة والتدقيق و مركز  ــم الرقاب ــي زيارته ادارتي فس ف

مبيعات الكرخ.

البينة الجديدة / خاص
ــالء معن  ــداد املعمار ع ــني بغ ــه ام وج
ــاملة  ش ــر  تطوي ــة  بعملي ــروع  بالش
ــاحة عدن  ــارع ١٤ متوز املمتد من س لش
لغاية بوابة بغداد ليكون بصمة جديدة 
ــة  والصناع ــالح  الف ــوارع  ــاف لش تض
ــوارع أخرى ضمن  ــرة امللكية وش واملقب
ــك خالل  ــداد .جاء ذل ــة بغ ــة نهض رؤي

ــة في جولة ليلية ألمني  متابعة ميداني
ــاء  ــى مراحل اكس ــالع عل ــداد لالط بغ
ــامراء  ــق بغداد- س ــارع ضمن طري الش
وتوجيه الدوائر املعنية بالشروع بأعمال 
التطوير بعد اجناز اعمال االكساء خالل 
ــني املقبلني .وذكر بيان لالمانة عن  اليوم
ــاك متابعة  ــه ان « هن ــداد قول ــني بغ ام
ــارع ١٤ متوز  ــتمرة ألعمال تطوير ش مس

ــب الذهاب  ــاز جان ــم مت اجن ــول ٤ ك بط
ــاء ٢،٥ كم من  ــق اجناز اكس منه وحتقي
ــم جاري  ــاب واملتبقي ١،٥ ك ــب االي جان
ــتنجز خالل  ــائها وس العمل على اكس
ــني «.وتابع « وجهنا دائرة  اليومني املقبل
ــاريع ودائرة بلدية الكاظمية ودائرة  املش
املتنزهات والتشجير بالشروع بعملية 
تطوير شاملة للشارع للمقطع املمتد 

ــة بغداد  ــة بواب ــدن لغاي ــاحة ع من س
ــاء تأهيل  ــب االكس ــى جان ــمل ال تش
ــا باملقرنص  ــطية ورصفه ــزرة الوس اجل
وانشاء كابات لالشجار وتطوير وتأهيل 
ــي الطريق لتكون  ــات على جانب املتنزه
ــة. ــل البغدادي ــد للعوائ ــس جدي متنف

ــارع سيشهد  ــار الى ان « هذا الش واش
ــيكون بصمة جديدة  نهضة كبيرة وس

مشابهة لشوارع الفالح مبدينة الصدر 
ــرب اجلامعة التكنولوجية  والصناعة ق
ــباب في منطقة  واملقبرة امللكية والش
ــداد  ــط بغ ــعدون وس ــة والس االعظمي
ــارع املقابل جمللس القضاء االعلى  والش
ــاً ان « نهضة بغداد  ــي احلارثية ، مبين ف
العاصمة  ــوارع  ــر ش ــتمرة لتطوي مس

بغداد لتكون بحلة زاهية «.

@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Ú◊äë@pb◊˝fl@âaä‡nça
@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@ı˝◊Î@Ú»ibn∂@ÚflÜ‘nΩa

ÚÓ„böflä€a@Ú‹é€a@ÖaÏfl@åÓËvni

بغداد / البينة الجديدة

ــالمة املهنية التابع للمركز الوطني  ــم الس ـذ قس نفَّ
للصحة والسالمة املهنية أحد تشكيالت وزارة العمل 
ــيق  ــية بالتنس ــؤون االجتماعية زيارات تفتيش والش
ــل والتدريب  ــة لدائرة العم ــش التابع ــع جلان التفتي م
ــاع العمل  ــطة االقتصادية في قط ــي إلى األنش املهن
اخلاص (الصناعي، واخلدمي). وتضمنت الزيارات القيام 
ــل الالئق من توفير  ــراءات الكفيلة بضمان العم باإلج
ــر واالمراض املهنية  ــخيص اخملاط بيئة عمل آمنة وتش
ــى عناصر اإلنتاج  ــة منها للحفاظ عل وكيفية الوقاي
(العاملني، واملعدات، والبنى التحتية). وأوضح املكلف 
ــدي  ــرق األس ــام املدير العام للمركز املهندس مش مبه
ــعي  ــة لهذه الزيارات بهدف الس ــز يولي أهمي ان املرك
ــالمة املهنية بني العاملني  لنشر ثقافة الصحة والس
ــق التنمية  ــواء لتحقي ــل على حد س ــاب العم وأصح
االقتصادية والتأكيد على الفحوص الدورية للعاملني 

للوقاية من اخملاطر واألمراض املهنية.

@ÚÓíÓn–n€a@bËmaâbÌã@—��rÿm@›‡»€a
@ÚÌÖbñn”¸a@Ú�í„˛a@µg@Ú◊6íΩa

›‡»€a@÷Ïç@ø
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ــد النواب املتغيبني. فيما توع
ــف عالء  ــس التحال ــال رئي وق
الركابي، خالل مؤمتر صحفي، 
ــل  أج ــن  م ــف  ــواب حتال ن إن 
الشعب حريصون على احلضور 
ــس  مجل ــات  جلس ــع  جلمي
ــزام بالتعليمات  النواب وااللت
ــة  ــتورية.وأضاف، نتيج الدس
ــي احلالي  ــداد السياس االنس
ــتور  الدس ــرام  احت ــدم  وع
ــة،  ــة االحتادي ــرارات احملكم وق
قدم التحالف مبادرة تتضمن 
ــة  ــع تواقيع لعقد جلس جم
ــبت في السابع من  يوم الس
ــل النتخاب  ــار املقب ــهر اي ش
ــروج  واخل ــة  ــس اجلمهوري رئي
ــتكمال  واس ــي  بحل سياس
ــان النيابية وإقرار قانون  اللج
ــاً جميع النواب  املوازنة، داعي
ــة.وتابع، أن  إلى حضور اجللس
ــموا على االلتزام  النواب أقس
وأن  ــتورية،  الدس ــب  بالواج
التحالف سيقدم دعوى ضد 

النواب الذين يعطلون انعقاد 
ــان، مبينا انه  ــات البرمل جلس
في حال فشل عقد اجللسة، 
ــرق  الط ــف  التحال ــيتبع  س

ــتورية بحل  القانونية والدس
مجلس النواب احلالي والدعوة 
ــد انتخابات مبكرة. وفي  لعق
ــأن األمني كشف مصدر  الش

ــن تفاصيل جديدة  مطلع ، ع
ــال العميد علي  تتعلق باغتي
ــطرة  الش ــاء  بقض ــل  جمي
ــار  ــة ذي ق ــمالي محافظ ش

أثناء فض نزاع عشائري.وأبلغ 
املصدر ، ان العميد علي جميل 
ــائرية  لم يقتل برصاصة عش
ــرض حملاولة  ــة وإمنا تع طائش

اغتيال بقناص كان يتبع أحد 
ــائري،  العش ــزاع  الن ــراف  اط
ــى أن القناص كان  ــيرا إل مش
يقصد برصاصته إصابة نائب 

ــومر اللواء  ــد عمليات س قائ
الركن (جواد عباس) الذي كان 
حاضرا في ساحة امليدان.وبني 
املصدر، ان نائب قائد عمليات 
ــومر تعرض خلدش بسيط  س
ــه برصاصة القناص،  في رأس
ــة  الرصاص ــت  أصاب ــا  بينم
ــي جميل احللفي  العميد عل
ــث كان بجوار  في الوجه، حي
اللواء عباس.واضاف، ان اجلناة 
ــتخدموا قناصاً  الفاعلني اس
ــوراً في عملية االغتيال،  متط
كاد يودي بحياة قائد عسكري 
ــادة عمليات  ــارز في قي آخر ب
ــد املُغتال  ــع العمي ــومر م س
ــي جميل.ونوه املصدر، إلى  عل
ــة لن تقف  ــوات االمني أن الق
األيدي، كونها متلك  مكتوفة 
ــن احلادث  ــا ع ــورا واضح تص
املؤسف ولديها أسماء اجلناة، 
القوات  بقبضة  ــيكونون  وس

األمنية قريباً.
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بغداد/
أشاد رئيس حتالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار احلكيم، باجلهود في اجناح زيارة 
ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم. وقال السيد احلكيم احتضنت مدينة أمير 
ــهادته األليمة ماليني الزائرين  ــرف في ذكرى ش ــالم) النجف األش املؤمنني (عليه الس
ــعيرة املليونية كان  الوافدين إليها من داخل وخارج العراق. وأضاف، إن جناح هذه الش
ــار،  وانهمكت فيها مختلف صنوف الدعم  ــرة جهود مضنية واصلت الليل بالنه ثم
ــينية فضال عن  ــن وزارات وقوات أمن ومواكب حس ــي واألهلي، م ــتي احلكوم اللوجس
ــرف الذين فتحوا بيوتهم الستقبال الزائرين، باإلضافة إلى جهود  أهالي النجف األش
ــود موقف العرفان  ــف جلميع تلك اجله ــتدعي أن نق ــة العلوية املطهرة ما يس العتب

واإلجالل واإلكبار سائلني العلي القدير أن يتقبلها بحسن قبوله.

ــاء  الق ــتخبارات،  االس ــة  وكال ــت  أعلن
ــني بارزين  ــة ارهابي ــى خمس ــض عل القب
ــالث محافظات.  ــط كدس للعتاد بث وضب
ــتخبارات  ــرت الوكالة، ان وكالة االس وذك
والتحقيقات االحتادية في وزارة الداخلية 
ــتباقية ملتابعة  ــا االس ــل عملياته تواص
ــم  ــاص منه ــة للقص ــر االرهابي العناص
ــت مفارز  ــم، فقد متكن ــف منابعه وجتفي
ــات بغداد  ــة في محافظ ــة العامل الوكال

ــض  ــاء القب ــن الق ــوك م ــوى و كرك و نين
ــني وفق  ــني مطلوب ــة ارهابي ــى خمس عل
ــم  النتمائه ــاب)  اره  ٤) ــادة  امل ــكام  اح
ــان منهم  ــش االرهابي اثن ــات داع لعصاب
ــمى(ديوان اجلند لواء سلمان  عمال مبا يس
ــوك ،  ــة كرك ــن محافظ ــي) ضم العباس
فيما عمل االثنان االخران مبايسمى قاطع 
ــي اخلامس واملكنى ابو  نينوى، اما االرهاب
ابراهيم فعمل مبايسمى والية الفرات في 
ــى، انه جرى  ــارت ال ــة بغداد.واش محافظ
تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيا باالعتراف 

ــراءات القانونية. ــم االج واتخذت بحقه
ــه على صعيد متصل متكنت  واضافت، ان
ــط كدس  ــتخبارات من ضب ــة االس وكال
ــن خالل  ــاء الطارمية م ــي قض ــاد ف للعت
متابعة خط سير عناصر عصابات داعش 
ــاوي و (٤٨٦)  االرهابي احتوى مقذوفي منس
ــيلة تفجير العبوات و(٢٠٠٠)  قداحة وس
ــي براميل  ــة حتت االرض ف اطالقة مدفون
بالستيكية، حيث مت رفع املواد املضبوطة 
ــق دون  ــي املراف ــل اجلهد الهندس ــن قب م

حادث يذكر.

بغداد /

k»í€a@’°@¥flä1a@Â«@Ï–»‹€@�b‰$@HÚÓçbÓé€a@pbflÎbéΩaI@|jñm@¸@Ô◊

علقت وزارة الداخلية على ظاهرة تربية احليوانات املفترسة 
ــه فتح  ــي العاصمة بغداد، فيما أعلنت في الوقت نفس ف
ــى إحدى  ــادة التيزاب عل ــخص م ــة رمي ش ــق بحادث حتقي
املركبات.وقال املتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد احملنا، 
ــتيراد  ــواق العراقية على التجارة واس ــه مع انفتاح األس إن
ــلبية في اجملتمع  ــرزت الكثير من الظواهر الس البضائع، ب
العراقي ومنها ظاهرة استيراد احليوانات املفترسة وبيعها 
ــكل  ــكنية ويش ــني ما يثير مخاوف املناطق الس للمواطن
ــا، أن هناك  ــالمتهم.وأضاف احملن ــى س ــداً خطيراً عل تهدي
ــتركة بني اجلهات البيطرية التي متنع استيراد  واجبات مش
ــروط خاصة، بني  ــذا حيوانات إال وفق ضوابط وش مثل هك
وزارة الداخلية، التي تنفذ تعليمات وزارة الصحة، واجلهات 
البيطرية، مؤكداً وجود تنسيق مشترك مستمر في التعاون 
ــلم كل  ــرطة حاضرة وتتس بهذا اجملال.وأكد، أن أجهزة الش
ــني بخصوص وجود  ــن قبل املواطن ــداءات واإلخبارات م الن
مثل هكذا حاالت قد تسبب تهديداً للمناطق السكنية أو 
املواطنني.وبخصوص رصد حالة رمي تيزاب على السيارات، 
ــل االجتماعي تناولت  ــائل التواص ــال اللواء احملنا، إن وس ق
ــخص بسكب مادة التيزاب  بعض اللقطات تظهر قيام ش
ــت مديرية مكافحة  ــالت، وبدورها فتح ــى إحدى العج عل
ــف وراء قيام هذا  ــة الدوافع التي تق ــرام حتقيقاً ملعرف اإلج
ــخص بهذه العملية، معرباً عن أمله في الوصول إلى  الش

اجلاني وتقدميه الى القضاء.

بغداد / أكد وزير اخلارجية  ، فؤاد حسني، عدم وجود أي تنسيق مع أنقرة 
ــة بالقدمية  ــكرية، واصفاً تلك العملي ــات العس ــأن العملي بش
ــر على طول  ــال الوزير   إن عناصر حزب العمال تنتش اجلديدة.وق
ــالة غير  احلدود مع إيران وتركيا.وكان وزير اخلارجية   قد وجه رس
ــرة إلى تركيا بخصوص عمليتها العسكرية األخيرة في  مباش
ــية العراقية دول  ــس الدبلوماس ــا رئي ــمال العراق، حيث دع ش
اجلوار إلى االبتعاد عن األعمال العسكرية في بالده.وقال مكتب 
الوزير اخلارجية، في بيان إن تلك األنشطة العسكرية تؤثر على 
ــة العالقات الثنائيَّة الودية.ودعا وزير اخلارجية   دول اجلوار  طبيع
إلى احترام مبادئ حسن اجلوار واالبتعاد عن األعمال العسكرية 
ــي تؤثر على طبيعة العالقات الثنائيَّة الوديَّة، وذكر أنَّ العراق  الت
ــت تركيا أعلنت يوم  ــات جيدة مع الدول اجلوار.وكان يلتزم بعالق
ــكرية في إقليم كردستان ضد  االثنني املاضي إطالق عملية عس
ــالح اجلو  ــارك فيها س ــتاني، يش ــر حزب العمال الكردس عناص
ــابق أنها  وقوات برية.وأعلنت وزارة اخلارجية العراقية في وقت س
ــفير التركي في العراق مذكرة احتجاج.من جهة  ــلمت الس س
أخرى أدانت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية 

وقالت إنها متثل خرقا لسيادة العراق.

بغداد /

·ËÌÜ€@èÓ€@Âæ@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@—”Ïm@Â‹»m@¡Ó�Çn€a
›j‘Ωa@ãÏ∑@Âfl@�aâbjn«a@pb„bÓi@

ــل  العم ــل  ــط تواص التخطي وزارة  أن  ــا  مبين
ــة  ــي الدول ــي ملوظف ــم الوظيف ــروع الرق مبش
ــا حتى االن ٣ ماليني و٨٦ ألف  العراقية وأدخلن
موظف ضمن املنصة.وأكد الهنداوي أن العمل 
ــي املنصة قبل  ــاز كامل العدد ف ــتمر الجن مس
ــهر متوز املقبل، ألنه اعتبارا من هذا الشهر  ش
سيتم ربط الرواتب بهذه املنصة، الفتا الى أن 
ــم بيانات فيها  ــني الذين ال توجد لديه املوظف
ــتتوقف رواتبهم حلني استكمالها.وأضاف،  س
ــيربط املنصة  ــروع الرقم الوظيفي س أن مش
ــن البيانات  ــتفادة م ــة املوحدة لالس بالبطاق

ــيرا الى أنه اليزال  البايومترية للموظفني، مش
ــي الدولة  ــن ٥٠٠ ألف موظف ف ــاك اكثر م هن
ــى البطاقة املوحدة  العراقية لم يحصلوا عل
ــط  ــني وزارة التخطي ــال ب ــيق ع ــاك تنس وهن
ــهيالت خاصة للموظفني  والداخلية ملنح تس
غير احلاصلني عليها.وأضاف، أن اكمال البطاقة 
ــمح  ــدد املوظفني سيس ــذا الع ــة له الوطني
بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومتريا وهذا 
ــة جدا للموظفني  ــي قاعدة بيانات مهم يعط
ويخدم التنمية بشكل كبير.وفي وقت سابق، 
ــداوي أن الرقم الوظيفي ميثل أهمية  أكد الهن

كبيرة ملعاجلة الكثير من املشاكل في اجلسد 
ــورة واضحة  ــيعطي ص الوظيفي، كما أنه س
ــتقبلية  ــات مس ــم سياس لرس ــة  للحكوم
ومعرفة حجم االنفاقات املالية على مستوى 
االعوام املقبلة وطبيعة معرفة االختصاصات 
واخلبرات املوجودة في مؤسسات الدولة.وتابع، 
أنه سيتم ربط املشروع مبوضوع صرف الرواتب 
ــم الوظيفي  ــال منصة الرق ــه بعد اكتم أي أن
سيكون اطالق الرواتب من خالل هذه املنصة، 
ــات  ــعار املؤسس حيث تقوم وزارة املالية باش

باطالق الرواتب عبرها.
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ــة االحتادية، امس األحد، إلى  دعت هيئة النزاه
ــني في عمل  ــراءات وتقليل الروت ــهيل اإلج تس
ــديد الرقابة على  دوائر التنفيذ، إضافة إلى تش
ــب عالية في  ــجيل نس ــد تس ــا، بع مفاصله
ــوة لقاء إجناز معامالت املراجعني. تعاطي الرش
ــب بيان لها ، فقد أوصت الهيئة، خالل  وبحس
حتليل استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر 
التنفيذ في بغداد واحملافظات، بشطر املديريات 
ــي أعداد املراجعني؛  ــهد زخماً كبيراً ف التي تش
ــتوى األداء وتقدمي اخلدمة،  لتأثير ذلك على مس
ــذ الكاظمية،  ــي مديرية تنفي ــا هو احلال ف كم
ــي  ــرف الزراع ــع املص ــيق م ــن التنس ــالً ع فض
ــا املصرف؛ لغرض  ــركة التي تعاقد معه والش

ــة وإجناز بطاقات  ــاء بااللتزامات التعاقدي اإليف
ــتفيدين؛ لتقليل الزخم  ــتر كارد) للمس (ماس
واختزال إجراءات املراجعة؛ لصرف املستحقات 
ــان، أن دائرة  ــتفيدين. وأضاف البي املالية للمس
ــر احلكومية في  ــات غي ــع املنظم ــات م العالق
ــخة  ــلة نس ــارت، في التقرير املرس الهيئة أش
ــوزراء ووزير  ــة جمللس ال ــة العام ــه إلى األمان من
ــة لتداول األضابير  ــدل، إلى ضرورة إيجاد آلي الع
ــا بني مفاصل الدائرة بدل قيام  عند املراجعة م
املراجع بتسلم اإلضبارة؛ إلمتام إجراءات إجنازها 
ــض محتوياتها  ــن فقدان بع ــا يرافق ذلك م وم
ــن قبل  ــكل متعمد م ــاالت بش ــي بعض احل ف
ــتفيد، الفتة إلى أنه متت مالحظة فقدان  املس
ــن الدوائر،  ــي العديد م ــة ف ــر التنفيذي األضابي
ــفة  ــتخدام األرش ــة اس ــى أهمي ــددة عل مش

اإللكترونية حلفظ محتويات األضابير والوثائق 
ــب البيان، أن  ــمية.وأضاف التقرير، بحس الرس
ــاندة له  ــة، والفرق الس ــق املركزي للهيئ الفري
والفرق املؤلـفة في مديريات ومكاتب التحقيق 
ــتبانة آراء  ــات، قامت باس ــداد واحملافظ ــي بغ ف
(٩,٨٨٠) آالف مراجع في (١٠٢) من دوائر التنفيذ، 
ــرة في بغداد و(٨٩) في احملافظات،  منها (١٣) دائ
من خالل (٥٣٦) زيارة ميدانية إلى دوائر التنفيذ، 
موضحة أن نتائج حتليل االستمارات املتحصلة 
ــرة التخطيط  ــتبانة بالتعاون مع دائ ــن االس م
ــتوى  ــرت أن مس ــة، أظه ــي الهيئ ــوث ف والبح
ــام ملن  ــدل الع ــوة (إدراك) أي املع ــي الرش تعاط
ــوة في عموم العراق  يعتقد بوجود تعاط للرش
بلغ (١٢,٤٪)، ومستوى دفع الرشوة فعال (قياس) 
ــوة  ــي الرش ــب تعاط ــح نس ــغ (٥,٦٪)، وأوض بل

ــب مخرجات  ــداد، فبحس ــر تنفيذ بغ في دوائ
ــذ الرصافة  ــجلت مديرية تنفي ــتبانة س االس
ــبة في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت  أعلى نس
ــبة (٢٢,٦٪)، ثم  ــرادة بنس ــا الك (٢٧,٢٪)، تلته
ــرة الدورة  ــجلت دائ احملمودية (٢٢,١٪)، فيما س
ــبة، إذ بلغت على التوالي  ــينية أقل نس واحلس
(٧,٤٪) و (٨,٧٪)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة 
ــاع، وبلغت  ــي تنفيذ البي ــجلت ف (قياس) فس
ــبة  ــة بنس ــرادة واحملمودي ــا الك (١٣,٦٪)، تليه
(١٢,٤٪) و(١١,٥٪) على التوالي، وسجلت الدورة 
وأبو غريب أقل نسبة بلغت (٣,٧٪ و٤,٧٪). وتابع 
البيان، وفي احملافظات حلت دائرة تنفيذ املعقل 
ــبة تعـاطي  ــى دائرة في نس ــي البصرة كأعل ف
ــبة وصلت إلى (٦٥٪)، ثم  ــوة (إدراك) بنس الرش
دائرتي تنفيذ الزبير وشط العرب بنسبة (٤٥٪) 

و(٤٠٪)، فيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك 
ــب األقل، حيث بلغت (٠,٩٪)  واحللة على النس
ــجلت تنفيذ  ــى التوالي، وس و(١٪) و( ١,١٪) عل
ــبة في  ــط العرب واملعقل أعلى نس الزبير وش
ــت (٢٤,٥٪) و( ١٩٪) و  ــوة (قياس) وبلغ دفع الرش
ــجلت (١٧) دائرة توزعت على  ( ١٦,٣٪)، فيما س
ــية وديالى والنجف  ــل والقادس محافظات باب
ــبة  ــار واملثنى واألنبار نس ــالح الدين وذي ق وص
ــتبانة  ــى أن نتائج االس ــر ال ــار التقري (٠٪).وأش
ــتطلعة آراؤهم في  أظهرت أن (٥١,٤٪) من املس
ــدة من قبل  ــراءات املعتم ــدوا أن اإلج بغداد أك
ــاز املعاملة،  ــؤدي لتأخير أو عرقلة إجن ــر ت الدوائ
ــن صرحوا بدفع  ــال (٦٣٪) من املراجعني الذي وق
ــوة أنهم قاموا بالدفع مباشرة للموظف،  الرش
ــبة قيام املوظف  ــجلت نس وفي احملافظات س

بتأخير وعرقلة إجناز املعاملة نسبا عالية جدا، 
ــرة (٦٣٪) والديوانيـة  ــت في املعقل – البص بلغ
ــرة (٥٠٪ ).وبني أنه الحظ  ــر – البص (٥٥٪) والزبي
ــوم) أكثر من املبلغ  ــتيفاء مبالغ مالية (رس اس
ــم  ــذي يت ــمي ال ــل الرس ــي الوص ــجل ف املس
ــر، إضافة  ــع في بعض الدوائ ــليمه للمراج تس
ــة لقاء اخلدمة  ــي اخلبراء مبالغ مالي إلى تقاض
ــرر في تعليمات  ــة للمراجع تتجاوز املق املقدم
ــني، فضال عن  ــذ والعمل كمعقب ــر التنفي دوائ
ــت املقرر  ــابات قبل الوق ــدوق احلس ــالق صن إغ
ــوم بوصوالت  ــي بعض املديريات وتقاضي رس ف
ــي أكثر مما  ــل مبلغ إضاف ــجل الحقا مقاب تس
ــب  مدون في الوصل.وخلص التقرير إلى أن نس
ــوة في دوائر التنفيذ تعد مرتفعة  تعاطي الرش

وغير مقبولة في عمل املؤسسات احلكومية.

بغداد /



ــرة القدم الكابنت  ــباب العراقي لك أُصيب مدرب منتخب الش
عماد محمد بجروح بليغة إثر انقالب زورق كان يقله هو وبعض 

زمالئه في نهر الكوفة مبحافظة النجف.
ــاذ متكنت من إخراج الكابنت  ــا للمعلومات فإن فرق اإلنق ووفق
ــد انقالب زورقهم في وقت مبكر  ــد، وزمالئه من النهر بع محم

من صباح امس.
ــباب  ــير املعلومات إلى نقل مدرب املنتخب العراقي للش وتش
ــي النجف وإخضاعه  ــفى مدينة الصدر الطبي ف إلى مستش

لتداخل جراحي جراء إصابته بكسر في اجلمجمة.
ــر الطبية بأن العملية اجلراحية التي خضع لها  وتذكر التقاري

محمد كانت ناحجة، وان حالته الصحية مستقرة.

ــليمانية  ــة الس ــن محافظ حتتض
ــة من  الثاني ــة  املرحل ــات  منافس
للفترة  بالدراجات  العراقي  الدوري 
ــع من  ــس ولغاية التاس ــن اخلام م
ــاركة واسعة  ــهر املقبل مبش الش
املتقدمون  ــي  وه االربعة  ــات  للفئ
ــاء.  ــئون والنس ــباب والناش والش
ــاد  ــي لالحت ــق االعالم ــال املنس وق
ــاجد سليم    العراقي للدراجات س
إن «املؤمتر الفني للبطولة سيعقد 
ــة األوملبية في  ــة اللجن ــي ممثلي ف
السليمانية بحضور رئيس وأعضاء 
ــة  ــزي للعب ــي املرك ــاد العراق االحت
ــاركة ومدربي  ــرق املش ــي الف وممثل
ــن اجل وضع  ــة م ــكام البطول وح
الية السباقات وتوزيع االرقام على 
ــل  ــع االندية وكذلك تسلس جمي

انطالق السباقات ووقتها».
ــباق االول  ــاف ان «انطالق الس واض
ــق  املواف ــة  اجلمع ــوم  ي ــيكون  س
ــهر املقبل في  ــادس من الش الس

ــا  ــة صباح ــاعة الثامن ــام الس مت
ــئني لقطع  ــام للناش ــردي الع الف
ــافة ٦٠ كم ومن ثم سباقات  مس
ــافة ١٥ كم  ــع مس ــاء لقط النس
ــاعة وايضا السباق  فردي ضد الس
الثالث هو فردي ضد الساعة لفئة 
ــافة ٢٠ كم ،  ــباب لقطع مس الش
اما سباقات اليوم الثاني ستكون 
ــاعة الثامنة صباحا  في متام الس
سباق الفردي العام للنساء لقطع 
ــباق  ــم ومن ثم س ــافة ٥٠ ك مس
ــع  ــباب لقط ــام للش ــردي الع الف
ــافة ٨٠ كم». واوضح ان «هذه  مس
ــتجري على طريق  ــباقات س الس
ــباقات  ــان ، اما س ــان ودوكاني بازي
املتقدمني سيكون لها مؤمترا فنيا 
لوحدها   في قاعة املمثلية ويليه 
ــباق االول لقطع مسافة ١٠٠  الس
العام  ــردي  للف ــني  للمتقدم ــم  ك
ــباق في الساعة  ــينطلق الس وس

الثامنة صباحا».

ــاد العراقي للكيك  اعلن االحت
بوكسنغ عن مشاركة سبعة 
فرق عراقية في بطولة العالم 

لألندية.
ــق  ــد رحيم املنس ــال احم وق
ــك  الكي ــاد  الحت ــي  االعالم
بوكسنغ ان سبعة فرق عراقية 
ــارك في بطولة العالم  ستش

ــي  ــي الثان ــررة ف ــة املق لالندي
ــار املقبل  ــهر اي ــر من ش عش
ــدود، صالح  ــامراء، احل وهي س
ــنني، الكوفة، غاز  الدين، احلس

اجلنوب، الصحة.
ــبعة  الس ــرق  الف ان  ــاف  واض
ــف  مكث ــكل  وبش ــتعد  تس
ــتعدادا  للدخول  ــم اس ومنظ
ــات بطولة  ــار منافس في غم

العالم لألندية املزمع أقامتها 
في تركيا الشهر املقبل.

ــتخوض  س ــا  أنديتن ان  ــني  وب
العاملية  البطولة  ــات  منافس
ــة  األندي ــوى  أق ــة  مبواجه
املشاركة من مختلف القارات 
وبالعبي منتخباتها الوطنية.

ومضى قائالً ان االحتاد العراقي 

ــنغ  ــك بوكس بالكي ــزي  املرك
عمل على تهيئة كافة االمور 
ــاركة  ــهل من مش ــي تس الت
ــذا  ــي ه ــة ف ــا العراقي انديتن

احملفل العاملي املقبل.
ــة عراقية  ــى ان اندي ــار ال يش
العالم  ــة  ــاركت في بطول ش
ــي  الت ــابقة  الس ــختها  بنس

أقيمت في روسيا.

ــيلفا،  ــى البرازيلي نيمار دا س أنه
ــان جيرمان، اجلدل  جنم باريس س
ــه  ــتقبل زميل ــول مس ــر ح الدائ

الفرنسي كيليان مبابي.

ــان  ــد مبابي مع س ــي عق  وينته
ــم احلالي،  ــب املوس ــان عق جيرم
ــروض التجديد  ولم يوافق على ع

للنادي الفرنسي حتى اآلن.
ــيرجنيتو»  ــج «الش ــا لبرنام  ووفقً

ــد فرصة  ــباني، فإنه ال توج اإلس
ــان  ــد مبابي مع س ــد عق لتجدي
ــج  البرنام ــار  وأش ــان.   جيرم
اإلسباني إلى أن مبابي أبلغ العبي 
ــه لن يجدد  ــي بأن الفريق الباريس

عقده، وسيغادر سان جيرمان في 
الصيف املقبل.

ــيرجنيتو» أن نيمار  ــح «الش وأوض
ــى جتهيز حفل  ووالده يعمالن عل

وداع مبابي لسان جيرمان.

 يذكر أن العديد من التقارير تزعم 
أن مبابي في طريقه لالنتقال إلى 
ــالل الصيف املقبل  ريال مدريد خ
ــرح  ــة.  وص ــة مجاني ــر صفق عب
ــب  ــالم عق ــائل اإلع ــي لوس مباب

التعادل مع النس (١-١) «لم يتغير 
ــا أقوله»،  ــيء، لذا ليس لدي م ش
وذلك تعليقا على إمكانية جتديد 
ــس أو االنتقال إلى  ــده مع باري عق

ريال مدريد.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــا الكثير عن حاالت غريبة حتصل   في مالعبنا ومن الكثير         كتبن
ــرارات احلكام  ــني واالعتراضات على ق ــني واملدربني واإلداري ــن الالعب م
ــر على الغرامة  ــف غير مؤثر ويقتص ــاعديه تكثر والرادع لالس ومس
ــات واملضحك املبكي في  ــة واحلرمان على األكثر ثالثة مباري البائس
ان   مطالبة اجلماهير برفع احلظر عن مالعبنا واملالعب الكثيرة التي 
ــئت  كما كنا نعتقد شفيعة لنا برفع احلظر لكننا الظاهر كنا  أنش
ــالم اليقظة والطامة الكبري  ــى وهم كبير وكنا أيضا نعيش بأح عل
ــر تنقل  ــدة بالنقل املباش ــركة املتعه ــل او الش ــون الناق ان التلفزي
ــاهد وتعيد املشهد أكثر من مرة واكيد ان هنالك من املتابعني  للمش
ــي الداخل يوثقون اللحظة التي  ــيوي والدولي او ف في االحتادين اآلس
ــاالت الغير  ــتمرت هذه احل ــة لهم إلبقاء احلظر كلما اس ــون حج تك
ــذار أبدا  ــع معها االعت ــني ال ينف ــأعرج على حالت ــدا وس ــة أب مرغوب
ــرطا ضروريا من  ــداء اصبح ش ــاءة واالعت ــخصي ان اإلس وبرأي الش
ــة األولى في مباراة  ــيئني (ملح) املباراة. احلال املبارة وكأنه بنظر املس
ــيد عدي الربيعي والذي قدم  ــرطة ونفط الوسط وتدخالت الس الش
ــبق وان  ــفع االعتذار له حيث س ــذاره تلفزيونيا ولكن هذا ال يش اعت
ــي مباراتهم امام اربيل في اربيل على  ــرطة ف اعتدى أحد العبي الش
ــوري وكانت العقوبة عليه لالسف بائسة  مساعد مدرب اربيل الس
ــة الثانية كانت في  ــى تكرارها واحلال ــذه العقوبة عل ــجع اي ه وتش
ــد عصبي وخاصة  ــط والنجف حيث كان فيها ش مباراة نفط الوس
ــط عبد الغني شهد ومساعده حيدر جنم  من قبل مدرب نفط الوس
ــاعديه مما اضطر  ــد طارق احمد واحد مس ــيد محم جتاه احلكم الس
ــاعد مدرب نفط الوسط وحتى  ــوط االول لطرد مس احلكم في الش
وصلت حالة املساعد لدفع وبقوة احلكم وأصر احلكم على املساعد 
ــم مع احد اجلماهير  ــاعد حيدر جن للصعود املدرجات وتخاصم املس
ــوط الثاني طرد احلكم املدرب شهد  ــوط االول وفي الش هذا في الش
ــره بالصعود للمدرجات لكن بعد نهاية املباراة اعتذر املدرب عبد  وأم
الغني شهد عن تصرفه للحكم وقبله أمام احلضور ولو تكلمت عن 
تصرفات الالعبني عن كل صافرة لكتبنا عنهم العجب هذا ما جرى 
ــاراة قوة قرارات  ــت للنظر في هذه املب ــي ملعب النجف لكن امللف ف
احلكم ومساعديه وقوته شخصيا داخل امللعب وكنت أود ان أكتفي 
ــلبية ال توجد لها نهاية حيث  مبا قلته لكن الظاهر هذه احلاالت الس
ــارة  ــب زاخو ومباراة الكهرباء وزاخو وخس ــل اربعة ايام وفي ملع قب
زاخو نزلت اجلماهير باملئات واعتدت عل العبي الكهرباء وكذلك على 
ــوات األمنية وكنت اود  أن أتطرق ألمور أخرى تهم الكرة العراقية  الق
ــق كل مباريات  ــرة التي اصبحت تراف ــلبيات الكثي ــرك هذه  الس وات
ــدوري وقد هجر املالعب الكثير من الناس اوال لعقم األداء واأللفاظ  ال
ــي  البذيئة التي يطلقها الكثير من اجلمهور والوقوف على  الكراس
ــباب على الالعبني املقصرين وعلى احلكام  اليوم  ــيمها والس وتهش
بتنا نفتقد الهدوء بعد ان افتقدنا املستوى الفني الذي كنا نستمتع 
ــبعينات والثمانينات وحتى ايام احلصار في  ــتينات والس به في الس
ــام اخلوالي بحرها  ــرن املاضي رحم اهللا تلك األي ــعينات من الق التس
ــنبقى  ــعب الدولي ايام زمان س ــافة والش ــا ومبلعبيها الكش وبرده
ــلوب  ــرر ابدا بجمهورها وأس ــا ال ميكن ان تتك ــر عليها النه نتحس
ــا وتلك االيام مبدربيها  ــجيع الرائع الن اجلمهور احلالي يفتقده التش
ــماعيل محمد وعبد االله عبد احلميد وعادل بشير وعادل  منهم إس
ــام واحلكام صالح فرج  ــام وانور جس جرجيس وعمو بابا وحازم جس
ــون اعاله لم نرهم واقفني  ــي القيمقچي وصبحي أديب واملدرب وفهم
على خط التماس ابدا   كما يفعل مدربونا  اليوم انها ذكرى لطيفة 
عشناها ومقارنتها بهذا الوقت (العبوس) بكل شيء نتمنى اصالح 
ــدوة لالعبني وعدم االجنرار  ــي كل  تصرفات  املدربني وهم الق اخللل ف
وراء كل خطأ يحدث من احلكم أو أحد مساعديه انها رسالة وعسى 
أن يتفهمها الكثير. الذين تهمهم كرة القدم العراقية ويتمنون رفع 

احلظر عن مالعبنا اللهم اني بلغت اللهم فاشهد 

@bÁaä„@¸@Êa@Û‰‡n„@Ú–ç˚fl@p¸by@@
@@b‰j«˝fl@ø@˝j‘néfl
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ــق نادي  ــره فري ــي اجلنوب نظي ــادي مصاف ــق ن ــه فري يواج
ــات الدوري العراقي املمتاز للكرة  احلدود في ختام  منافس
ــباب  ــام مبلعب وزارة الش ــاراة التي تق ــاطئية في املب الش
خلف مقر االحتاد يوم األربعاء املوافق ٢٧ من الشهر احلالي 
ــاعة الرابعة عصرا . بينما يواجه فريق نادي النيل  في الس
ــا في نفس الوقت.  ــره فريق املعقل ضمن اجلولة ذاته نظي
ــة يليه مصافي  ــدر مصافي اجلنوب برصيد ٢٧ نقط ويتص
الوسط برصيد ٢٤ نقطة ثم فريق النجدة ثالثا برصيد ١٧ 
ــا  نقطة ثم املعقل رابعا برصيد ١٢ نقطة فاحلدود خامس

برصيد ٨ نقاط والنيل سادساً برصيد ٦ نقاط.

ــباق التعاقد مع  ــوة في س ــيتي بق ــتر س دخل مانشس
ــام يونايتد، خالل  ــت ه ــط وس ديكالن رايس، العب وس

امليركاتو الصيفي املقبل.
ــا مع الهامرز في  ــي عقد رايس صاحب الـ٢٣ عامً وينته

صيف ٢٠٢٤، مع إمكانية متديده ملوسم آخر.
ا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مسؤولي  ووفقً
ــباق التعاقد مع  ــيتي دخلوا بقوة في س ــتر س مانشس

ا. رايس، ويرغبون في حسم الصفقة سريعً
ــة إيرلينج  ــيتي على صفق ــتر س ــم اتفاق مانشس ورغ
ــل ٦٣ مليون  ــيا دورمتوند، مقاب ــم بوروس ــد، مهاج هاالن
ــادرًا على  ــيتيزينز ال يزال ق ــترليني، لكن الس جنيه إس

املستوى املادي أن يحسم التعاقد مع رايس.
ــتر سيتي في آخر  ــارت إلى أن صافي إنفاق مانشس وأش
ــهرًا بلغ ٣٧ مليون إسترليني فقط، رغم التوقيع  ١٢ ش
ــه بيع فيران  ــش، والذي قابل ــي مع جاك جريلي القياس

توريس وجاك هاريسون وأجنيلينو.
ــتر يونايتد عن  ــارت إلى أن الغياب احملتمل ملانشس وأش
ــيقيد ميزانية  ــم املقبل، س دوري أبطال أوروبا في املوس
ــر قادرين على  ــرًا، ويجعلهم غي ــر كثي ــياطني احلم الش

منافسة سيتي في صفقة رايس.

ــاردو، املدير الرياضي  أملح ليون
ــان، إلى  ــان جيرم ــس س لباري
ــة رحيل كيلور نافاس  إمكاني
ــا،  دوناروم ــي  جيانلويج أو 
حارسي باريس، خالل الصيف 

املقبل.
ــال ليوناردو، في تصريحات  وق
أبرزتها قناة «سكاي سبورت 
إيطاليا»: «ملاذا وقع باريس مع 
ــا إذا لم تكن لديه نية  دوناروم
ــيًا؟ كان الوضع  جعله أساس
ــة، لدينا  ــذ البداي ــا من واضحً
ــاس) كنا  ــى (ناف ــارس مرم ح
ــه، كما أنه  ا مع ــعداء جدً س
ــل احلراس في  ــد من أفض واح

العالم»

ــب  الع ــا  «دوناروم ــاف:  وأض
ــه اجلميع، وكان يبلغ ٢٢  يعرف
ا فقط  لكنه أحد أفضل  عامً
ــم، لذلك  ــي العال الالعبني ف
ا إلى  ــعرنا أننا بحاجة حقً ش
الفرصة  ــتفادة من هذه  االس

في امليركاتو».
التعاقد  ــرار  وتابع: «اتخذنا ق
معه ومحاولة منح احلارسني 
ــت  ــكل ثاب ــب بش ــا للع وقتً
ــبيًا، وإذا متكنا من املضي  نس
ــة في كل  ــا حتى النهاي قدمً

ــظ الناس  ــن يالح ــة، ل بطول
الكثير عن هذه القضية، لكن 

مت إبرازها بسبب الهزمية».
ــاس يعرف كل  ــم: «ناف واختت
ــيء، وكذلك دوناروما، ليس  ش
ــاذ  ــي اتخ ــكلة ف ــا مش لدين
ــيكون األفضل جلميع  قرار س
ــخاص املعنيني. إذا كان  األش
ــب اجلميع،  ــرار يناس هناك ق

سنقوم باتخاذه».
على جانب آخر كتب فابريزيو 
ــاالت  انتق ــر  خبي ــو،  رومان
أوروبا،  ــي  ف واملدربني  الالعبني 
ــر»:  بـ»تويت ــابه  حس ــى  عل
ــا ليس  ــي دوناروم «جيانلويج
ــادرة النادي  ــة ملغ ــه أي ني لدي
ــع أن  ــن املتوق ــي، وم الفرنس

يبقى في املوسم املقبل».

ــد  محم ــري  املص ــث  يبح
ــول،  ليفرب ــم  جن ــالح،  ص
ــي عندما  ــم تاريخ عن رق
ــه إيفرتون  في ديربي  يواج
ــن  ضم ــايد،  ميرسيس
ــات اجلولة ٣٤ من  منافس

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ــمي  الرس ــاب  احلس وقال 
ــى موقع  ــج، عل للبرمييرلي
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــعى صالح  ــر»: «يس «تويت
ــح أول العب  ــى أن يصب إل
ــول يحرز هدفني  من ليفرب
ــي ديربي  ــني ف ــر مرت أو أكث
ميرسيسايد خالل موسم 

ــزي  ــدوري اإلجنلي ــد بال واح
املمتاز».

ــرز ثنائية  ــالح أح وكان ص
األول  ــدور  ال ــاراة  مب ــي  ف

إيفرتون،  أمام  بالبرمييرليج 
ــدز  الري ــمها  حس ــي  والت

لصاحله بنتيجة ٤-١.
ــوة  ــول بق ــعى ليفرب ويس
ــن  م  ، ــوز   الف ــق  لتحقي
ــه  ــة مطاردت ــل مواصل أج
ــي  ف ــيتي  س ــتر  ملانشس
اإلجنليزي  ــدوري  ال ــدارة  ص

املمتاز.
ــز  املرك ــدز  الري ــل  ويحت
ترتيب  ــدول  ــي في ج الثان
البرمييرليج بـ٧٦ نقطة من 
٣٢ مباراة، خلف مانشستر 
ــب الصدارة  ــيتي صاح س
بفارق ٤ نقاط، والذي لعب 

٣٣ مواجهة.
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5الحصاد
بعد بحرية ساوه .. املوارد املائية تدق ناقوس اخلطر : بحرية الرزازة يف طريقها نحو اجلفاف

بعهد احلكومة احلالية.. اإلعامر حتيص مشاريع الطرق واجلسور املنجزة

بغداد / البينة اجلديدة
ــن تعرض  ــوارد املائية م رت وزارة امل ــذّ ح
بحيرة الرزازة مبحافظة كربالء إلى خطر 
ــى عدم قدرتها  ــارت إل اجلفاف، فيما أش
ــة الكافية  ــى رفدها باحلصص املائي عل
ــذي تعانيه  ــح واجلفاف ال ــبب الش بس
ــم  ــمي باس البالد.  وقال املتحدث الرس
ــرة الرزازة  ــي ، إن بحي ــوزارة علي راض ال
ــن اجلفاف ومتلح مياهها،  بدأت تعاني م
ــرة من  ــداد كبي ــوق أع ــبب بنف ــا تس م
ــماكها، مرجعاً عدم مد الوزارة لها  أس
باملياه منذ سنوات إلى مواسم اجلفاف 
املتتالية في البالد، وقلة احلصص املائية 
ــوار وقطعها لألنهر  ــن دول اجل الواردة م
ــتركة مع العراق.  وبني أن تغذيتها  املش
ــابقاً، كانت ال تتم إال في حالة  باملياه س
ــي حال ارتفاع  ــان نهر الفرات أو ف فيض
ــيب بحيرة احلبانية بشكل كبير  مناس

ــفاً  ــرة املائية، كاش ــم الوف خالل موس
ــدت خطة  ــت قد أع ــوزارة كان ــن أن ال ع
ــح املائي، أوقفها.   إلحيائها، بيد أن الش
وحول املشكالت التي تعانيها البحيرة، 
ــح احلصص  ــني راضي أن أهمها هو ش ب
ــا، والتغيرات املناخية  املائية اجملهزة له
من احتباس األمطار، وتعرضها للتلوث 
ــرف الصحي  ــاه الص ــبب حتويل مي بس
إليها، إضافة إلى التوسع الكبير بحفر 
ــوائية باملناطق  ــة العش ــار االرتوازي اآلب
ــى ١٠٠٠،  ــا ووصل عددها إل ــة به احمليط
ــة األراضي  ــع بزراع ــى التوس ــالوة عل ع
ــري القدمية، ما أدى  ــتخدام نظم ال باس
إلى انحسار املياه الواصلة لها.  وحتدثت 
ــن انخفاض  ــابق، ع ــوزارة في وقت س ال
ــوب املياه في بحيرة ساوة.  وقالت  منس
ــي ، إنه تأكيدات  ــة اإلعالم احلكوم خلي
ــاوة تعد منطقة  ــوزارة إذ أن بحيرة س ال

ــة، وأن العديد  ــاه اجلوفي ــف للمي تصري
ــي الزراعية  ــتثمرين في األراض من املس
ــر مجازة، كما  ــوا منظومات ري غي أدخل
ــر العراقيني  ــدد من احلفارين غي أقدم ع

باحلفر العشوائي من دون أخذ املوافقات 
ــة للمياة  ــن الهيئة العام ــمية م الرس
ــوا بتعليمات حفر  ــة، ولم يلتزم اجلوفي
ــافة بني  ــث املس ــة من حي ــار املائي اآلب

ــث رصد أكثر  ــة الضخ، حي ــار وكمي اآلب
من (١٠٠٠) بئر متجاوزة منصوب عليها 
مضخات تعمل بإنتاجيات عالية تصل 
ــا).    وأوضحت أن املزارعني  إلى (٢٥لتر /ث
ــدي  التقلي ــري  ال ــتخدموا  اس ــاك  هن
ــات وفيرة من  ــيح)، وامتصوا كمي (الس
اآلبار التي تقع في مسار التغذية لبحيرة 
ساوة، مشيرة إلى أن التغيرات املناخية 
ــا العراق من ارتفاع درجات  التي مير فيه
ــببا آخر  ــرارة، وقلة األمطار كانت س احل
ــاه البحيرة.     ــيب مي في انخفاض مناس
وأكدت عدم تأييدها االستثمار الزراعي 
بهذه املساحات الكبيرة؛ وذلك حملدودية 
ــدة أن هدفها هو  ــي، مؤك ــن اجلوف اخلزي
ــتراتيجي  ــاظ على هذا اخلزين الس احلف
املهم وحسب األولويات ألغراض الشرب 
ــي  األراض ــة  بزراع ــتخدامه  اس ــدم  وع

ومبساحات كبيرة.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــكان،  واإلس ــار  اإلعم وزارة  ــت  أحص
مشاريع الطرق واجلسور املنجزة خالل 
ــفت  عهد احلكومة احلالية، فيما كش
عن مراحل التنفيذ مبدخلني من مداخل 
ــق بغداد -  ــن طري ــة، فضالً ع العاصم

كركوك، وبطول جتاوز ٤٠٠ كيلومتر.
ــط  التخطي ــرة  دائ ــام  ع ــر  مدي ــال  وق
ــكان  ــة في وزارة االعمار واالس واملتابع
ــم ،  ــمير إبراهي ــة س ــات العام والبلدي
ــور املنجزة  ــرق واجلس ــاريع الط إن مش
ــدءاً من  ــة احلالية ب ــر احلكوم ــن عم م
ــرتها في آيار ٢٠٢٠، متثلت بـ (٤٥)  مباش
مشروعا، منها ٢٤ طريقا، اثنان منهما 
ــول ٩٦ كيلومتراً و٢١  ــاء جديد بط إنش
ــراً، ١٠ منها إعادة إنشاء و٩ إعادة  جس
ــران جديدان.وأضاف، أنه  ــل وجس تأهي
ــة وتأهيل ٥٧٨  ــا صيان ــرة ذاته مت بالفت
ــا يبلغ عدد  ــرا من الطرق، فيم كيلومت

ــاريع قيد اإلنشاء ٩٩، منها تأهيل  املش
ــداد - كركوك، مبمرين  وتطوير طريق بغ
ــي تتمكن  ــرة األولى الت ــني وهذه امل اثن
ــروع  ــار بإحالة املش ــا وزارة االعم فيه

ــاوز ٤٠٠ كيلومتر  ــول جت ــل وبط بالكام
ــورا  مح ــل  ميث ــق  والطري ــني  وباجتاه
أساسيا للحموالت القادمة من اقليم 
ــاه محافظات  ــا باجت ــتان وتركي كردس

ــرض الى  ــوب، حيث تع ــط واجلن الوس
ــة احلموالت في الفترة  ضرر كبير نتيج
ــع متحدثاً عن طريق بغداد  األخيرة.وتاب
ــكان واالعمار  ــوك، أن وزارة االس - كرك
ــة ترفع كفاءة  ــررت إضافة مواد مقوي ق
طبقات االسفلت السطحية النهائية 
ــح دميومة للطريق،  وتزيدها صالبة ومتن
ــاك اربعة مقاطع حتت  ــا الى أن هن الفت
ــنة  ــنة ونصف الس التنفيذ وخالل س
ــيكتمل الطريق بالكامل من بغداد  س
ــكلة احلوادث  الى كركوك ونتجاوز مش
فيه.وفيما يتعلق مبداخل بغداد أوضح، 
ــني الوزارة وأمانة  أنه مت توزيع املداخل ب
بغداد واحملافظة ومن ضمن صالحياتنا 
تنفيذ مدخلني، بغداد - الكوت، وبغداد 
ــد، وحاليا حتت التنفيذ  - بعقوبة اجلدي
ــة من االجناز.ولفت  وفي مراحل متقدم
ــذ كذلك  ــوزارة تنف ــى أن ال ــم ال ابراهي
ــن  ــو م ــفية، وه ــدورة - يوس ــق ال طري

ــرة تنفيذه متتد  ــاريع املهمة وفك املش
ــتئناف العمل  ــاً ومت اس ــرين عام لعش
ــد احلكومة احلالية ووصل  به خالل عه
ــم من رئيس  ــى مراحل متقدمة بدع إل
ــوزراء  ــام جمللس ال ــني الع ــوزراء واألم ال
ــات  ــاكل واملعوق ــة املش ــل كاف لتذلي
ــروع حيث وصل الى نسبة اجناز  للمش
ــوزارة لديها من  ٧٣٪.وبني ابراهيم أن ال
ــور حتت  ــاريع الطرق واجلس ضمن مش
ــات الذي يربط  ــر الكريع التنفيذ جس
ــر  بني الكريعات والكاظمية وهو جس
ــه وخالل اقل من  ــاة والعمل جار ب مش
سنة سينجز املشروع وهو خلدمة زائري 
األمام الكاظم (عليه السالم).وتابع أن 
ــل كذلك على تنفيذ طريق  الوزارة تعم
ــر الثاني بتيرة- فجر - ال بدير، الذي  املم
يبدأ من احلدود اإليرانية ويربط ميسان 
بذي قار والديوانية ويخدم حركة الزوار 

من خارج العراق. 

متهيدا لتمليك (٧٥٠)منزال.. 
حمافظ ذي قار يصادق عىل التصميم 

القطاعي لقرية يف الدواية

بالوثيقة.. احلكم باحلبس الشديد
 سنتني بحق أحد أتباع الرصخي

بغداد / البينة اجلديدة
ــى التصميم  ــادي الغزي، عل ــار محمد ه ــظ ذي ق ــادق محاف ص
ــركان ) او ما تعرف بحي  ــة ( حامد الك ــي النهائي لقري القطاع
ــب بيان  ــمالي احملافظة. وبحس ــاء الدواية ش ــي قض ــر ف املنتظ
ــى القرار رقم ٤١٨  ــاءت مصادقة احملافظ بناء عل ــه فقد ج ملكتب
ــية  ــعة التصاميم االساس ــمح بتوس ــذي س ــنة ٢٠١٩ وال لس
ــمل عدد من القرى في احملافظة . ووفقا للتصميم  للمدنية لتش
االساسي اجلديد فسيتم شمول اكثر من ٧٥٠ منزال داخل القرية 
ــط القانونية . وتعد  ــاكنيها وفق الضواب ــرارات التمليك لس بق
ــاد واقع احلال  ــم خطوة متقدمة العتم ــة على التصمي املصادق
ــح واكمال  ــني ملنازلهم بعد اجراء املس ــدا لتمليك املواطن متهي
ــر ان محافظة ذي  ــا في غضون ٣٠ يوما. يذك ــراءات واعالنه االج
قار من احملافظات الرائدة في العراق مبجال شمول القرى واالرياف 
بالتصاميم القطاعية االمر الذي مكن ساكني تلك املناطق من 

متلك منازلهم واالستفادة من خدمات البنى التحتية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــديد ملدة  ــوت، حكماً باحلبس الش ــة جنح الك ــدرت محكم أص

سنتني بحق أحد أتباع املتهم الهارب محمود الصرخي.

رفعوا مجلة مطالب.. تظاهرة ألصحاب 
املحال التجارية يف الكرادة

بغداد / البينة اجلديدة
ــة في منطقة  ــدى أصحاب احملال التجاري أب
الكرادة وسط العاصمة بغداد، امتعاضهم 
مما وصفوه بـاحليف والتعسف الذي متارسه 
ــاء في  ــداد جتاههم.وج ــات بغ ــادة عملي قي
وثيقة صادر عن أصحاب احملال في الكرادة، إن 
تظاهرة سلمية شعبية عفوية للمطالبة 

ــف الذي متارسه قيادة  برفع احليف والتعس
ــة ومرور  ــرطة احتادي ــات بغداد من ش عملي
ــارع حصراً، لذلك  في تقييد حرية هذا الش
ــنخرج نحن  ــرد فعل لتلك االجراءات س وك
ــال التجارية  ــاب احمل ــن أصح ــن م املتضرري
وغيرهم ممن يسترزقون من احلركة التجارية 
ــلمية يوم  ــارع في تظاهرة س في هذا الش

ــب،  ــة مطال ــوا جمل ــاء املقبل.ورفع االربع
بينها فتح شارع الكرادة داخل وابعاده عن 
ــية والتسقيط القسري  املزايدات السياس
ــتخفاف بحقوق اصحاب املهن  وعدم االس
ــى  ــة إل ــارع، باإلضاف ــذا الش ــي ه ــرة ف احل
ــادة العمليات  ــكيل قي إعادة النظر في تش

ب العراق.

بتمويل البنك املركزي العراقي .. 
حمافظ بغداد يفتتح دارا لرعاية املسنني

قائد عمليات سومر : 
القوات األمنية أفشلت الفتنة يف الشطرة

بغداد / البينة اجلديدة
ــا، دار العطاء لرعاية  ــد جابر العط ــح محافظ بغداد محم افتت
املسنني، ضمن دار الرشاد، والذي جاء بتمويل من البنك املركزي، 
ــني للمبادرات  ــدوق متك ــة، ضمن صن ــارف العراقي ــة املص ورابط
ــاح، في بيان صادر  ــال محافظ بغداد، عقب االفتت اجملتمعية.وق
ــع لـ(١٠٢)  ــال احلكومي ، إن الدار يتس ــم االعالم واالتص عن قس
ــتويات الفنية، ومت جتهيزه بكل ما  ــيدَ باعلى املس مستفيد، شُ
ــتلزمات، فضال عن  ــن من مس ــة كبار الس ــؤون رعاي حتتاجه ش
تقدميه خدمات طبية واجتماعية مميزة للمستفيدين من الرجال 
ــات اخلاصة، الفتا الى ان  ــاء، ضمن مديرية دائرة االحتياج والنس
ــراء، ويضم مكتبة  ــاحات خض املبنى يحتوي على حدائق ومس
ــيتم اضافة مرسم له. واشار  ــبات، وس ثقافية، ومركزا للحاس
ــاد  ــيخفف الزخم احلاصل على دار الرش ــا الى ان الدار س العط
ــتقبال أكبر عدد من املستفيدين،  ــنني، وسيتم اس لرعاية املس
ــيما وان هناك مشروعا حملافظة  ــتفيد، ال س لتصل الى ٢٠٠ مس
ــرى، لتكون كل  ــعة الدار، واضافة ابنية اخ ــداد يتضمن توس بغ
مفاصله بحلة جديدة.وثمن السيد احملافظ جهود البنك املركزي 
ــها احملافظ مصطفى غالب مخيف، ورابطة املصارف  وعلى رأس
ــادرات اجملتمعية على ما منحوه  ــة، وصندوق متكني للمب العراقي
لهذا الدار، الذي يقدم خدمات جلية لفئة عانت الكثير، وانشاء 

شراكة حقيقة مع محافظة بغداد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــومر الفريق الركن سعد حربية، أن القوات  أكد قائد عمليات س
ــطرة مبحافظة  األمنية متكنت من إبطال الفتنة في قضاء الش
ــوات االمنية قامت  ــة، أن الق ــق الركن حربي ــال الفري ــار. وق ذي ق
ــى ان واجب القوات  ــطرة، الفتا ال بإبطال الفتنة في قضاء الش
االمنية حصر السالح بيد الدولة.وأضاف، أن النزاعات العشائرية 
ــوات األمنية، مؤكدا أن البعض أصبح  أصبحت تثقل كاهل الق
ــلحة  ــل االرتزاق واالبتزاز.وتابع صادرنا أس ــدي العكال من اج يرت
ــلحة  ــار، مبينا أن هناك أس ــي ذي ق ــائر ف ــطة من العش متوس
ــائر وغير العشائر.ومضى بالقول نعاني كثيرا  ثقيلة لدى العش
ــض النزاعات  ــى ان بع ــيرا ال ــيخة، مش ــن الذين يدعون املش م

العشائرية حتدث بسبب اليك على الفيسبوك.

دولة القانون : ال يمكن ربط عودة السليامن باهلاشمي
بغداد / البينة اجلديدة

ــام املالكي، امس  ــن ائتالف دولة القانون ضرغ اكد النائب ع
ــليمان الى  ــي حامت س ــط عودة عل ــه ال ميكن رب ــبت، ان الس
ــمي. ــودة املطلوب للقضاء طارق الهاش ــداد، بامكانية ع بغ

وذكر املالكي ، انه ال ميكن ربط اسم او شخصية باخرى، وان 
عودة اي شخصية يجب ان ال تكون متورطة بدماء العراقيني 
ــالح وارهاب  ــى الطائفية وحمل الس ــم يكن قد دعا ال وان ل
ــليمان  ــكلة من عودة الس ــلم اجملتمعي.وتابع ان ال مش الس
ــو بالتالي مواطن  ــاء العراقيني، فه ــفك دم ما لم يتهم بس

عراقي، مشيرا الى الهتافات السياسية واالحداث السابقة 
ــارع العراقي.والتقى رئيس ما يسمى  تترك للرأي العام والش
ــليمان،  اجلمعة  ــي احلامت س ــة العراقية عل ــاد املعارض بـاحت
املاضي، رئيس جبهة احلوار الوطني صالح املطلك، في مقره   
ببغداد.وقال املركز االعالمي للسليمان في تغريدة عبر تويتر، 
ــيخ  إن رئيس احتاد املعارضة العراقية امير قبائل الدليم الش
علي احلامت سليمان يستقبل صالح املطلك في مقره ببغداد.
ــى القضاء بتهم  ــليمان املطلوب ال ــل يومني، اعلن الس وقب

تتعلق بدعم االرهاب عودته الى العاصمة بغداد.

ميسان تقدم مطالبها اىل وزارة الكهرباء .. نصب حمطات وتوفري وقود

وزير الصحة : تطبيق الضامن الصحي سيبدأ يف (٣)حمافظات كمرحلة أوىل

بغداد / البينة اجلديدة
ــان علي دواي  ــتقبل محافظ ميس اس
ــوان احملافظة وزير الكهرباء  الزم ، في دي
ــه وعقد  ــد املرافق ل ــرمي والوف ــادل ك ع
اجتماع موسع بحضور الكادر املتقدم 
ــي  ــب االعالم ــر املكت ــوزارة. وذك ــي ال ف
ــاع  ــالل االجتم ــه مت خ ــظ ، بان للمحاف
ــن املواضيع املهمة  ــة العديد م مناقش
ــي  ف ــة  الكهربائي ــة  بالطاق ــة  اخلاص
ــاج والنقل  ــص اإلنت ــا يخ ــة مب احملافظ
ــظ  احملاف ان  ــان،  البي ــاف  والتوزيع.واض
ــة  ــي احملافظ ــاء ف ــع الكهرب ــرح واق ش
ــات الضرورية املطلوبة لفك  واالحتياج
ــة  ــع ولكاف ــبكة التوزي ــات ش اختناق

ــان، كذلك مت  ــة ميس ــق محافظ مناط
ــاج الطاقة  ــة جدول إنت عرض ومناقش
ــة املقترحة  ــة املتوقع واآللي الكهربائي
ــة توزيع الطاقة  ــيطرة على عملي للس
الكهربائية وزيادة حصة احملافظة.وقدم 
ــان ، خالل  ــي البي ــا جاء ف ــظ  كم احملاف
االجتماع عدد من املطالب ابرزها  نصب 
محطات اضافية ومنها محطة البتيرة 
mva 13211 وتوفير محوالت قدرة سعة 
ــوالت  ــر مح ــدد (2) وتوفي (31.5mva)  ع
ــعة kva 400و kva 250 وشراء  توزيع س
مواد احتياطية كهربائية وميكانيكية 
ــة  ــات تخصصي ــز الي ــيطرة وجتهي وس
واالسراع بحسم توفير كميات الوقود 

ــات الكحالء  ــى موقع محط ــازي إل الغ
ــى ثمانية  ــام الصيانة ال ــطر اقس وش
ــة  الالزم ــغ  املبال ــص  وتخصي ــام  اقس
ــة وتوفير  ــام الصيان ــات أقس الحتياج
ــم ومطالب أخرى  آليات تخصصية له
.كذلك طالب بزيادة حصة احملافظة من 
ــراع في اجناز  الطاقة الكهربائية واإلس
ــاريع املقترحة واملشاريع التي قيد  املش
ــتجابة  ــد الوزير على االس التنفيذ.وأك
ــاج احملافظة من  ــد احتي للمطالب وس
ــة ألبناء  ــات متكامل ــدمي خدم اجل تق
ــون  يعان ــن  الذي ــان  ميس ــة  محافظ
ــي فصل  ــات احلرارة ف ــاع درج ــن ارتف م

الصيف. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي العقابي ،  ــر الصحة هان أكد وزي
ــون الضمان الصحي  أن تطبيق قان
يفترض أن يبدأ في آب املقبل، لكنه 
ــة، فيما  ــرار املوازن ــى إق يتوقف عل
ــيتم ابتداءً  ــار إلى أن تنفيذه س أش
ــد متريرها.وقال  في ٣ محافظات بع
ــكيل الهيئة  ــه مت تش ــي، إن العقاب
ــي في كل  ــة للضمان الصح االداري
ــراق وأدخلنا الكوادر  محافظات الع
ــدورات خارج وداخل البلد  العاملة ب
ــاف،  ــم اخلبرة.وأض ــت لديه وأصبح
ــي القانون  ــاء ف ــب ما ج إنه بحس
ــإن التطبيق ينبغي أن يبدأ اعتباراً  ف

ــل، لكنه مرتبط  ــهر آب املقب من ش
ــر ال  تق ــم  ل وإذا  ــة  العام ــة  باملوازن
ــع، أن مترير قانون  ميكن تطبيقه.وتاب
ــق الضمان  ــيمهد تطبي املوازنة س
الصحي في ٣ محافظات كمرحلة 
ــمل  أولى ثم يتصاعد تدريجياً ليش
بقية احملافظات، الفتاً إلى أن اختيار 
ــمولة بداية مت وفق  ــات املش احملافظ
ــدد  وع ــة  التحتي ــة  احملافظ ــة  بني
وقت  والنفوس.وفي  ــفيات  املستش
ــالل مؤمتر  ــد العقابي خ ــابق، أك س
ــي مجلس النواب،  صحفي عقده ف
ــينفذ  أن قانون الضمان الصحي س
ــالث مراحل وتتضمن املرحلة  على ث

املوظفني  املواطنني  األولى تسجيل 
ــمولهم  لش ــة  إلزامي ــورة  وبص
ــي وبعدها مبرحلة  بالضمان الصح
ــورة  بص ــني  املواطن ــة  كاف ــة  ثاني
اختيارية وبعدها بعدة أشهر عندما 
ــوف يسجل  يبدأ تنفيذ القانون س
كافة املواطنني في املرحلة الثالثة.
ــون معني بزيادة  ــار إلى أن القان وأش
ــتوى اخلدمات الصحية وتقدمي  مس
خدمات أفضل مما موجودة االن ووزارة 
ــذ القانون  ــة ومن خالل تنفي الصح
ستقدم اخلدمة وتراقب التنفيذ من 
قبل اقسام إدارة اجلودة وتقومي األداء 

التابعة لها والوزارات األخرى. 
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ــكان والبلديات العامة تعد واحدة من اعرق الشركات العراقية في مجال  ــائية التابعة لوزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش * ش
ــنة( ١٩٨٨) وهي منذ ذلك التاريخ وحلد االن كانت مثل خلية نحل حيث اجنزت اكثر من(٨٥٠) مشروعا  ــور حيث أُسست س ــاء وصيانة الطرق واجلس انش
ــادة والتقدير  التقت  ــتحق االش ــليط الضوء على هذا اجلهد وماحتقق من اجنازات تس متنوعا وهذا بالتأكيد مبعث فخر واعتزار لكل عراقي  وألجل تس

لل باالرقام لتحكي عن االجنازات.. فماذا قال؟ (البينة اجلديدة) مبديرها العام املهندس (سعد الدين محمد امني) فكان هذا احلوار الذي كُ

ــة  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــر اإلعم ــة وزي برعاي
املهندسة نازين محمد وسو مت افتتاح املرحلة األولى من 
املمر الثاني من طريق املوت رمادي /حديثة بطول (٢٠)كم 
ــر املأمون /جويبة  ــة (١١،٣٦٣)  مليار دينار ، وجس وبكلف
ــكل الكونكريتي  ــول (٤٠٨) متر للهي ــة بط /   احلامضي
زائدا (١١٠٠) متر للمقتربات وبكلفة (٧،٢٠٥) مليار دينار  
و(٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من طريق غماس 
ــع طريق املوت)  ــرقي (مقط ــرق غماس /احلمزة  الش /مف
ــار.     و (٢٤،٥)  كم من املرحلة  ــار دين ــة ( ٢٤)  ملي وبكلف
األولى من طريق كوت ( بدرة - مهران )   وبكلفة ١٨،١٧٧) 

مليار دينار 
*.  مجسر الصويرة بكلفة ( ٢) مليار دينار .

ــب بطول (٥٩) كم وبكلفة  ــة طريق عرعر /النخي * صيان

(٦،٥١٢) مليار دينار. 
ــا ببلدنا  ــر به ــة التي مي ــروف الصعب ــن الظ ــم م بالرغ
ــيولة النقدية  ــحة أو انعدام الس ــز واملتمثلة بش العزي
ــبب شحة القير  ــعار النفط وتارة أخرى بس نتيجة اس
ــتمرة برفع وتيرة العمل  ــركة  .فإنها مس اجملهز إلى الش
ــاب العمل في  ــد عليها مع أرب ــاريعها املتعاق ــي مش ف
ــركة ال  ــك فإن الش ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا جميع مواقعه
تكتفي بعدم حصول انحراف في مشاريعها بل وحتاول 
ــة لالجناز وبهذا عقدت  ــا تقليص املدد التعاقدي كعادته
ــركة  العزم مبؤازرة مدراء إدارتها وقياداتها في مركز الش
ــركة حمورابي التي  وهذا يعكس جزءا من همة وعزم ش
ــاريع  ــل في مجال اختزال مدد تنفيذ املش لها باع طوي

واجنازها قبل مواعيدها التعاقدية ..

ــة اجلديدة كانت في حوار مع املدير العام املهندس  البين
سيف الدين محمد امني ..

* نبذة مختصرة عن الشركة وأهم مشاريعها
تأسست شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
ــركات العراقية  الكبيرة في  سنة ١٩٨٨وتعتبر من الش
مجال إنشاء  وصيانة الطرق واجلسور .وهي على استعداد 
للمشاركة كمقاول رئيسي  أو ثانوي مع القطاع العام 
ــة األولى  ــن مقاولي الدرج ــركة م ــاص وتعتبر الش واخل
االنشائية في العراق وهذا يعني أن لديها أعلى تصنيف 
ــاريع بضمنها املشاريع ذات  يخولها العمل بكافة املش
ــاوز قيمتها (١٠٠) مليار دينار  الكلفة العالية التي تتج
ــركة بشكل ثابت ومستمر في  عراقي .لقد عملت الش
مشاريع إنشاء الطرق واجلسور قبل وبعد احداث نيسان 

/٢٠٠٣ ولها القابلية والقدرة على العمل في كافة املواقع 
ــركة متتلك أسطوال من  في البلد .إضافة لذلك فإن الش
ــاوز (٦٤٣) آلية.  ــدات التخصصية ومبا يتج اآلليات واملع
ــة (١٣) معمل  ــدات  إنتاجي ــى أنها متتلك وح ــة ال إضاف
ــفلت وخباطات مركزية (١٢)  خباطة ومعمل إلنتاج  اس
ــع الكونكريتية  ــبقة الصب واجلهد والقط الروافد مس
ــرى ومعمل إلنتاج األنابيب الكونكريتية .وبلغ عدد  األخ
ــركة منذ تأسيسها ولغاية  املشاريع التي أجنزتها الش
الوقت احلاضر أكثر من (٨٥٠)  مشروعا متضمنة تنفيذ 
ــل إلى (٢٣٥٠) كم  ــط وبطول إجمالي يص اعمال التبلي

وأكثر من (٦٠)  مجسرا 
*ماهي اهم اِّـشاريع اِّـنجزة وبانتظار االفتتاح 

واِّـبالغ اِّـرصودة لها ؟

ــاح بلغت  .    ــزة وبانتظار االفتت ــاريع املنج ،- كلفة املش
ــول (١٢٧)  كم.متثل املرحلة  ــار وبط ــار دين (٦٩،٢٥٧)  ملي
ــوت /رمادي /حديثة   ــر الثاني من طريق امل األولى من املم
ــر  ــة (١١،٣٦٣) مليار دينار وجس ــم وبقيم ــول (٢٠) ك بط
ــر) للهيكل  ــة بطول (٤٠٨ مت ــون /جويبة احلامضي املأم
ــة (٧،٢٠٥)  ــدا (١١٠٠) املقتربات وبكلف ــي زائ الكونكريت
ــار دينار و( ٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من  ملي
طريق غماس مفرق غماس احلمزة الشرقي (طريق املوت) 
وبكلفة (٢٤)  مليار دينار و (٢٤،٥)  كم من املرحلة األولى 
ــع وبكلفة (١٨،١٧٧)  ــن طريق كوت /بدرة- مهران مقط م
ــار دينار  ــرة بكلفة (٢) ملي ــر الصوي ــار دينار ومجس ملي
ــر /النخيب بطول (٥٩) كم وبكلفة  وصيانة طريق  عرع

(٦،٥١٢) مليار دينار

ÔëÏy@·çb”@OÍâÎby
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ــكان والبلديات العامة تعد واحدة من اعرق الشركات العراقية في مجال  ــائية التابعة لوزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش * ش
ــنة( ١٩٨٨) وهي منذ ذلك التاريخ وحلد االن كانت مثل خلية نحل حيث اجنزت اكثر من(٨٥٠) مشروعا  ــور حيث أُسست س ــاء وصيانة الطرق واجلس انش
ــادة والتقدير  التقت  ــتحق االش ــليط الضوء على هذا اجلهد وماحتقق من اجنازات تس متنوعا وهذا بالتأكيد مبعث فخر واعتزار لكل عراقي  وألجل تس

لل باالرقام لتحكي عن االجنازات.. فماذا قال؟ (البينة اجلديدة) مبديرها العام املهندس (سعد الدين محمد امني) فكان هذا احلوار الذي كُ

ــة  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــر اإلعم ــة وزي برعاي
املهندسة نازين محمد وسو مت افتتاح املرحلة األولى من 
املمر الثاني من طريق املوت رمادي /حديثة بطول (٢٠)كم 
ــر املأمون /جويبة  ــة (١١،٣٦٣)  مليار دينار ، وجس وبكلف
ــكل الكونكريتي  ــول (٤٠٨) متر للهي ــة بط /   احلامضي
زائدا (١١٠٠) متر للمقتربات وبكلفة (٧،٢٠٥) مليار دينار  
و(٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من طريق غماس 
ــع طريق املوت)  ــرقي (مقط ــرق غماس /احلمزة  الش /مف
ــار.     و (٢٤،٥)  كم من املرحلة  ــار دين ــة ( ٢٤)  ملي وبكلف
األولى من طريق كوت ( بدرة - مهران )   وبكلفة ١٨،١٧٧) 

مليار دينار 
*.  مجسر الصويرة بكلفة ( ٢) مليار دينار .

ــب بطول (٥٩) كم وبكلفة  ــة طريق عرعر /النخي * صيان

(٦،٥١٢) مليار دينار. 
ــا ببلدنا  ــر به ــة التي مي ــروف الصعب ــن الظ ــم م بالرغ
ــيولة النقدية  ــحة أو انعدام الس ــز واملتمثلة بش العزي
ــبب شحة القير  ــعار النفط وتارة أخرى بس نتيجة اس
ــتمرة برفع وتيرة العمل  ــركة  .فإنها مس اجملهز إلى الش
ــاب العمل في  ــد عليها مع أرب ــاريعها املتعاق ــي مش ف
ــركة ال  ــك فإن الش ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا جميع مواقعه
تكتفي بعدم حصول انحراف في مشاريعها بل وحتاول 
ــة لالجناز وبهذا عقدت  ــا تقليص املدد التعاقدي كعادته
ــركة  العزم مبؤازرة مدراء إدارتها وقياداتها في مركز الش
ــركة حمورابي التي  وهذا يعكس جزءا من همة وعزم ش
ــاريع  ــل في مجال اختزال مدد تنفيذ املش لها باع طوي

واجنازها قبل مواعيدها التعاقدية ..

ــة اجلديدة كانت في حوار مع املدير العام املهندس  البين
سيف الدين محمد امني ..

* نبذة مختصرة عن الشركة وأهم مشاريعها
تأسست شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
ــركات العراقية  الكبيرة في  سنة ١٩٨٨وتعتبر من الش
مجال إنشاء  وصيانة الطرق واجلسور .وهي على استعداد 
للمشاركة كمقاول رئيسي  أو ثانوي مع القطاع العام 
ــة األولى  ــن مقاولي الدرج ــركة م ــاص وتعتبر الش واخل
االنشائية في العراق وهذا يعني أن لديها أعلى تصنيف 
ــاريع بضمنها املشاريع ذات  يخولها العمل بكافة املش
ــاوز قيمتها (١٠٠) مليار دينار  الكلفة العالية التي تتج
ــركة بشكل ثابت ومستمر في  عراقي .لقد عملت الش
مشاريع إنشاء الطرق واجلسور قبل وبعد احداث نيسان 

/٢٠٠٣ ولها القابلية والقدرة على العمل في كافة املواقع 
ــركة متتلك أسطوال من  في البلد .إضافة لذلك فإن الش
ــاوز (٦٤٣) آلية.  ــدات التخصصية ومبا يتج اآلليات واملع
ــة (١٣) معمل  ــدات  إنتاجي ــى أنها متتلك وح ــة ال إضاف
ــفلت وخباطات مركزية (١٢)  خباطة ومعمل إلنتاج  اس
ــع الكونكريتية  ــبقة الصب واجلهد والقط الروافد مس
ــرى ومعمل إلنتاج األنابيب الكونكريتية .وبلغ عدد  األخ
ــركة منذ تأسيسها ولغاية  املشاريع التي أجنزتها الش
الوقت احلاضر أكثر من (٨٥٠)  مشروعا متضمنة تنفيذ 
ــل إلى (٢٣٥٠) كم  ــط وبطول إجمالي يص اعمال التبلي

وأكثر من (٦٠)  مجسرا 
*ماهي اهم اِّـشاريع اِّـنجزة وبانتظار االفتتاح 

واِّـبالغ اِّـرصودة لها ؟

ــاح بلغت  .    ــزة وبانتظار االفتت ــاريع املنج ،- كلفة املش
ــول (١٢٧)  كم.متثل املرحلة  ــار وبط ــار دين (٦٩،٢٥٧)  ملي
ــوت /رمادي /حديثة   ــر الثاني من طريق امل األولى من املم
ــر  ــة (١١،٣٦٣) مليار دينار وجس ــم وبقيم ــول (٢٠) ك بط
ــر) للهيكل  ــة بطول (٤٠٨ مت ــون /جويبة احلامضي املأم
ــة (٧،٢٠٥)  ــدا (١١٠٠) املقتربات وبكلف ــي زائ الكونكريت
ــار دينار و( ٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من  ملي
طريق غماس مفرق غماس احلمزة الشرقي (طريق املوت) 
وبكلفة (٢٤)  مليار دينار و (٢٤،٥)  كم من املرحلة األولى 
ــع وبكلفة (١٨،١٧٧)  ــن طريق كوت /بدرة- مهران مقط م
ــار دينار  ــرة بكلفة (٢) ملي ــر الصوي ــار دينار ومجس ملي
ــر /النخيب بطول (٥٩) كم وبكلفة  وصيانة طريق  عرع

(٦،٥١٢) مليار دينار
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ــكان والبلديات العامة تعد واحدة من اعرق الشركات العراقية في مجال  ــائية التابعة لوزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش * ش
ــنة( ١٩٨٨) وهي منذ ذلك التاريخ وحلد االن كانت مثل خلية نحل حيث اجنزت اكثر من(٨٥٠) مشروعا  ــور حيث أُسست س ــاء وصيانة الطرق واجلس انش
ــادة والتقدير  التقت  ــتحق االش ــليط الضوء على هذا اجلهد وماحتقق من اجنازات تس متنوعا وهذا بالتأكيد مبعث فخر واعتزار لكل عراقي  وألجل تس

لل باالرقام لتحكي عن االجنازات.. فماذا قال؟ (البينة اجلديدة) مبديرها العام املهندس (سعد الدين محمد امني) فكان هذا احلوار الذي كُ

ــة  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــر اإلعم ــة وزي برعاي
املهندسة نازين محمد وسو مت افتتاح املرحلة األولى من 
املمر الثاني من طريق املوت رمادي /حديثة بطول (٢٠)كم 
ــر املأمون /جويبة  ــة (١١،٣٦٣)  مليار دينار ، وجس وبكلف
ــكل الكونكريتي  ــول (٤٠٨) متر للهي ــة بط /   احلامضي
زائدا (١١٠٠) متر للمقتربات وبكلفة (٧،٢٠٥) مليار دينار  
و(٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من طريق غماس 
ــع طريق املوت)  ــرقي (مقط ــرق غماس /احلمزة  الش /مف
ــار.     و (٢٤،٥)  كم من املرحلة  ــار دين ــة ( ٢٤)  ملي وبكلف
األولى من طريق كوت ( بدرة - مهران )   وبكلفة ١٨،١٧٧) 

مليار دينار 
*.  مجسر الصويرة بكلفة ( ٢) مليار دينار .

ــب بطول (٥٩) كم وبكلفة  ــة طريق عرعر /النخي * صيان

(٦،٥١٢) مليار دينار. 
ــا ببلدنا  ــر به ــة التي مي ــروف الصعب ــن الظ ــم م بالرغ
ــيولة النقدية  ــحة أو انعدام الس ــز واملتمثلة بش العزي
ــبب شحة القير  ــعار النفط وتارة أخرى بس نتيجة اس
ــتمرة برفع وتيرة العمل  ــركة  .فإنها مس اجملهز إلى الش
ــاب العمل في  ــد عليها مع أرب ــاريعها املتعاق ــي مش ف
ــركة ال  ــك فإن الش ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا جميع مواقعه
تكتفي بعدم حصول انحراف في مشاريعها بل وحتاول 
ــة لالجناز وبهذا عقدت  ــا تقليص املدد التعاقدي كعادته
ــركة  العزم مبؤازرة مدراء إدارتها وقياداتها في مركز الش
ــركة حمورابي التي  وهذا يعكس جزءا من همة وعزم ش
ــاريع  ــل في مجال اختزال مدد تنفيذ املش لها باع طوي

واجنازها قبل مواعيدها التعاقدية ..

ــة اجلديدة كانت في حوار مع املدير العام املهندس  البين
سيف الدين محمد امني ..

* نبذة مختصرة عن الشركة وأهم مشاريعها
تأسست شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
ــركات العراقية  الكبيرة في  سنة ١٩٨٨وتعتبر من الش
مجال إنشاء  وصيانة الطرق واجلسور .وهي على استعداد 
للمشاركة كمقاول رئيسي  أو ثانوي مع القطاع العام 
ــة األولى  ــن مقاولي الدرج ــركة م ــاص وتعتبر الش واخل
االنشائية في العراق وهذا يعني أن لديها أعلى تصنيف 
ــاريع بضمنها املشاريع ذات  يخولها العمل بكافة املش
ــاوز قيمتها (١٠٠) مليار دينار  الكلفة العالية التي تتج
ــركة بشكل ثابت ومستمر في  عراقي .لقد عملت الش
مشاريع إنشاء الطرق واجلسور قبل وبعد احداث نيسان 

/٢٠٠٣ ولها القابلية والقدرة على العمل في كافة املواقع 
ــركة متتلك أسطوال من  في البلد .إضافة لذلك فإن الش
ــاوز (٦٤٣) آلية.  ــدات التخصصية ومبا يتج اآلليات واملع
ــة (١٣) معمل  ــدات  إنتاجي ــى أنها متتلك وح ــة ال إضاف
ــفلت وخباطات مركزية (١٢)  خباطة ومعمل إلنتاج  اس
ــع الكونكريتية  ــبقة الصب واجلهد والقط الروافد مس
ــرى ومعمل إلنتاج األنابيب الكونكريتية .وبلغ عدد  األخ
ــركة منذ تأسيسها ولغاية  املشاريع التي أجنزتها الش
الوقت احلاضر أكثر من (٨٥٠)  مشروعا متضمنة تنفيذ 
ــل إلى (٢٣٥٠) كم  ــط وبطول إجمالي يص اعمال التبلي

وأكثر من (٦٠)  مجسرا 
*ماهي اهم اِّـشاريع اِّـنجزة وبانتظار االفتتاح 

واِّـبالغ اِّـرصودة لها ؟

ــاح بلغت  .    ــزة وبانتظار االفتت ــاريع املنج ،- كلفة املش
ــول (١٢٧)  كم.متثل املرحلة  ــار وبط ــار دين (٦٩،٢٥٧)  ملي
ــوت /رمادي /حديثة   ــر الثاني من طريق امل األولى من املم
ــر  ــة (١١،٣٦٣) مليار دينار وجس ــم وبقيم ــول (٢٠) ك بط
ــر) للهيكل  ــة بطول (٤٠٨ مت ــون /جويبة احلامضي املأم
ــة (٧،٢٠٥)  ــدا (١١٠٠) املقتربات وبكلف ــي زائ الكونكريت
ــار دينار و( ٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من  ملي
طريق غماس مفرق غماس احلمزة الشرقي (طريق املوت) 
وبكلفة (٢٤)  مليار دينار و (٢٤،٥)  كم من املرحلة األولى 
ــع وبكلفة (١٨،١٧٧)  ــن طريق كوت /بدرة- مهران مقط م
ــار دينار  ــرة بكلفة (٢) ملي ــر الصوي ــار دينار ومجس ملي
ــر /النخيب بطول (٥٩) كم وبكلفة  وصيانة طريق  عرع

(٦،٥١٢) مليار دينار
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ــكان والبلديات العامة تعد واحدة من اعرق الشركات العراقية في مجال  ــائية التابعة لوزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش * ش
ــنة( ١٩٨٨) وهي منذ ذلك التاريخ وحلد االن كانت مثل خلية نحل حيث اجنزت اكثر من(٨٥٠) مشروعا  ــور حيث أُسست س ــاء وصيانة الطرق واجلس انش
ــادة والتقدير  التقت  ــتحق االش ــليط الضوء على هذا اجلهد وماحتقق من اجنازات تس متنوعا وهذا بالتأكيد مبعث فخر واعتزار لكل عراقي  وألجل تس

لل باالرقام لتحكي عن االجنازات.. فماذا قال؟ (البينة اجلديدة) مبديرها العام املهندس (سعد الدين محمد امني) فكان هذا احلوار الذي كُ

ــة  ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــر اإلعم ــة وزي برعاي
املهندسة نازين محمد وسو مت افتتاح املرحلة األولى من 
املمر الثاني من طريق املوت رمادي /حديثة بطول (٢٠)كم 
ــر املأمون /جويبة  ــة (١١،٣٦٣)  مليار دينار ، وجس وبكلف
ــكل الكونكريتي  ــول (٤٠٨) متر للهي ــة بط /   احلامضي
زائدا (١١٠٠) متر للمقتربات وبكلفة (٧،٢٠٥) مليار دينار  
و(٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من طريق غماس 
ــع طريق املوت)  ــرقي (مقط ــرق غماس /احلمزة  الش /مف
ــار.     و (٢٤،٥)  كم من املرحلة  ــار دين ــة ( ٢٤)  ملي وبكلف
األولى من طريق كوت ( بدرة - مهران )   وبكلفة ١٨،١٧٧) 

مليار دينار 
*.  مجسر الصويرة بكلفة ( ٢) مليار دينار .

ــب بطول (٥٩) كم وبكلفة  ــة طريق عرعر /النخي * صيان

(٦،٥١٢) مليار دينار. 
ــا ببلدنا  ــر به ــة التي مي ــروف الصعب ــن الظ ــم م بالرغ
ــيولة النقدية  ــحة أو انعدام الس ــز واملتمثلة بش العزي
ــبب شحة القير  ــعار النفط وتارة أخرى بس نتيجة اس
ــتمرة برفع وتيرة العمل  ــركة  .فإنها مس اجملهز إلى الش
ــاب العمل في  ــد عليها مع أرب ــاريعها املتعاق ــي مش ف
ــركة ال  ــك فإن الش ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا جميع مواقعه
تكتفي بعدم حصول انحراف في مشاريعها بل وحتاول 
ــة لالجناز وبهذا عقدت  ــا تقليص املدد التعاقدي كعادته
ــركة  العزم مبؤازرة مدراء إدارتها وقياداتها في مركز الش
ــركة حمورابي التي  وهذا يعكس جزءا من همة وعزم ش
ــاريع  ــل في مجال اختزال مدد تنفيذ املش لها باع طوي

واجنازها قبل مواعيدها التعاقدية ..

ــة اجلديدة كانت في حوار مع املدير العام املهندس  البين
سيف الدين محمد امني ..

* نبذة مختصرة عن الشركة وأهم مشاريعها
تأسست شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
ــركات العراقية  الكبيرة في  سنة ١٩٨٨وتعتبر من الش
مجال إنشاء  وصيانة الطرق واجلسور .وهي على استعداد 
للمشاركة كمقاول رئيسي  أو ثانوي مع القطاع العام 
ــة األولى  ــن مقاولي الدرج ــركة م ــاص وتعتبر الش واخل
االنشائية في العراق وهذا يعني أن لديها أعلى تصنيف 
ــاريع بضمنها املشاريع ذات  يخولها العمل بكافة املش
ــاوز قيمتها (١٠٠) مليار دينار  الكلفة العالية التي تتج
ــركة بشكل ثابت ومستمر في  عراقي .لقد عملت الش
مشاريع إنشاء الطرق واجلسور قبل وبعد احداث نيسان 

/٢٠٠٣ ولها القابلية والقدرة على العمل في كافة املواقع 
ــركة متتلك أسطوال من  في البلد .إضافة لذلك فإن الش
ــاوز (٦٤٣) آلية.  ــدات التخصصية ومبا يتج اآلليات واملع
ــة (١٣) معمل  ــدات  إنتاجي ــى أنها متتلك وح ــة ال إضاف
ــفلت وخباطات مركزية (١٢)  خباطة ومعمل إلنتاج  اس
ــع الكونكريتية  ــبقة الصب واجلهد والقط الروافد مس
ــرى ومعمل إلنتاج األنابيب الكونكريتية .وبلغ عدد  األخ
ــركة منذ تأسيسها ولغاية  املشاريع التي أجنزتها الش
الوقت احلاضر أكثر من (٨٥٠)  مشروعا متضمنة تنفيذ 
ــل إلى (٢٣٥٠) كم  ــط وبطول إجمالي يص اعمال التبلي

وأكثر من (٦٠)  مجسرا 
*ماهي اهم اِّـشاريع اِّـنجزة وبانتظار االفتتاح 

واِّـبالغ اِّـرصودة لها ؟

ــاح بلغت  .    ــزة وبانتظار االفتت ــاريع املنج ،- كلفة املش
ــول (١٢٧)  كم.متثل املرحلة  ــار وبط ــار دين (٦٩،٢٥٧)  ملي
ــوت /رمادي /حديثة   ــر الثاني من طريق امل األولى من املم
ــر  ــة (١١،٣٦٣) مليار دينار وجس ــم وبقيم ــول (٢٠) ك بط
ــر) للهيكل  ــة بطول (٤٠٨ مت ــون /جويبة احلامضي املأم
ــة (٧،٢٠٥)  ــدا (١١٠٠) املقتربات وبكلف ــي زائ الكونكريت
ــار دينار و( ٢٢) كم من اجلزء االول من املمر الثاني من  ملي
طريق غماس مفرق غماس احلمزة الشرقي (طريق املوت) 
وبكلفة (٢٤)  مليار دينار و (٢٤،٥)  كم من املرحلة األولى 
ــع وبكلفة (١٨،١٧٧)  ــن طريق كوت /بدرة- مهران مقط م
ــار دينار  ــرة بكلفة (٢) ملي ــر الصوي ــار دينار ومجس ملي
ــر /النخيب بطول (٥٩) كم وبكلفة  وصيانة طريق  عرع

(٦،٥١٢) مليار دينار

ÔëÏy@·çb”@OÍâÎby
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com
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د.كاظم اِّـقدادي

أمس بدأت اجلولة الثانية لالنتخابات 
الفرنسية  ، وتتحول االنتخابات وألول 
مرة من انتخابات حزبية الى انتخابات  
وطنية .. بسبب الفارق البسيط الذي 
ــى ..وهذا يعني  ــي اجلولة االول ظهر ف
ــني املعتدل  ــح اليم ــرون مرش ان ماك
ــي مكثف  ــور وطن ــة الى حض بحاج
ــي يحظى   ــق االقتراع ، ك ــى صنادي ال
ــوز امام  ــوات تؤهله للف ــبة اص بنس
مرشحة اليمني املتطرف مارين لوبني 
ــتفتاءات  ــن ان االس ــى الرغم  م .وعل
ــة ثانية  ــوز بوالي ــح ماكرون للف ترش
ــيكون صعبا ..  ــذا  الفوز س .. اال ان ه
ــارق قليل ،  ــيكون بف ــل فس وان حص
ــبب صعود حزب اليمني املتطرف  بس
الذي تتوجه سياسته لطرد االجانب 
ــا.. وقد علق ماكرون على ان  من فرنس
الطرد سيسبب حربا اهلية  «خمسة 

ــلمني الذين  ــن العرب املس ماليني» م
ــح ماكرون  ــا لصال ــيصوتون  حتم س
ــبب هذا  التصريح ويرفعه للفوز  بس
ــة االولى  ــذ اجلول ــرش االليزيه .من بع
ــى مدى اكثر  ــغف وعل وانا  اتابع وبش
من ساعتني  املناظرة االنتخابية التي 
ــي امانوئيل  جرت بني الرئيس الفرنس
ــني «ماريون» ابنة  ماكرون ، ومارين لوب
ــم اجلبهة الوطنية املتطرفة جان  زعي
ــرات االنتخابية  ــني .  املناظ ــاري لوب م
ــنها االمريكيون  (بدعة) امريكية  دش
ــتينات من  ــون بالبدع في الس املولع
ــا بني  ــت وقته ــي ، وكان ــرن املاض الق
ــون كندي ،  ــيم ج ــي الوس الدميقراط
واجلمهوري الوخيم نيكسون .. ويبدو 
ــذه  البدعة ، لم تكن ضاللة ، بل  ان ه
امست تقليدا عامليا .. اال في االوساط 
ــا من ان  ــة ، خوف ــية العربي السياس
ــق  بالكراسي،  ينتهي احلوار بالتراش
ــي .. مآسي .ماكرون ..  وتصبح األماس
ــو الذي يلقبه اصدقاؤه بـ  عازف البيان
ــه» وينعته املتطرفون  «موزارت االليزي
ــاء .. امضى  ــح النخب من االثري مبرش
ــبابه موظفا في بنوك «روتشليد»   ش
ــة .. وكان مولعا  باالقتصاد ،  اليهودي
االمر الذي جعله يقع في حب استاذته 
، لينتهي وبطريقة رومانسية بالزواج 
ــا ، مع فارق العمر الكبير بينهما  منه
ــح ابواب  ــزواج بداية لفت ــذا ال .كان ه
ــيم  ــي لهذا الوس االقتصاد السياس
ــز  ملرك ــول  الوص ــرار  باس ــم  والعلي  ،

السلطة في قصر االليزيه.. وليدشن  
ــاد باعتناء  ــده االول وزيرا لالقتص عه
ــية يلتهمها  ــرة سياس ــي اول ثم ، ف
الشاب ماكرون على (رواء) .في املقابل 
ــت مارين لوبني زعيمة «التجمع  .. كان
ــبابها وقبل  ــد امضت ش الوطني» ق
ــق والدها  ــة ، تراف ــح محامي ان تصب
ــه ، عندما   ــه ومهرجانات ــي مؤمترات ف
ــي ، بحزب  ــرأي العام الفرنس فاجأ ال
ــو اول حزب  ــة» ، وه ــة الوطني «اجلبه
ــعاره االول واملثير  ــعبوي ش ــي ش ميين
للجدل «وقف الهجرة ، وطرد االجانب 
ــود باالجانب ..  ــا» واملقص ــن فرنس م
ــا من الفنانني  ــاهير فرنس ليس مش
ــني والرياضيني .. بل املهاجرون  واملثقف
ــلمني وسواهم ، من  من العرب واملس
ــمال افريقيا  ــن ش ــدروا م ــن انح الذي
ــدي  ــة لالي ــرا  للحاج ــة ، نظ بكثاف
ــرت بعد احلرب  ــة ، التي انحس العامل
ــيمياء  العاملية الثانية .في علم الس
 ، ــامات  واالبتس ــارات  االش ــة  ودالل  ..
ــوه ، ظهر   ــات الوج ــة وتقلص وجهام
املرشحان اكثر سيطرة داخل استديو 
ــكا  ــني اخلاصة والعامة ، ومتس القنات
ــا ملناطرة ٢٠١٧ على  بأدب احلوار قياس
ــض النظرات  ــاء بع ــن اخف ــم م الرغ
ــيطانية .ماكرون اجملرب  استفاد  الش
من جتربته باحلكم  ملدة خمس سنني 
ــن بأفضل حال  ــه لم يك ــت ، لكن خل
ــيدة  ــابقة مع الس ــن مناظرته الس م
ــتفاقت   ماري  ــني اس ــني .. في ح لوب

ــغالها  لوبني من حالة الهذيان ، وانش
ــي  ــت ف ــا كان ــا كم ــة اوراقه بلملم
ــا  كانت  ــابقة ، لكنه ــا الس جولته
ــي ، وهي حتاول  ــؤ ذهن ــي من تلك تعان
ــي ادارة الدولة .. اال  ــرح برامجها ف ش
ــرائية ، فقد  ــوع القوة الش ــي موض ف
ــرون الذي  ــزت ، واجتهدت عن ماك متي
فشلت سياسته االقتصادية في دفع 
ــرائية الى االمام ، رغم انه   القوة الش
جنح في تقليص مستويات البطالة ، 
وامللفت ان ماكرون السياسي الشاب ، 
ابتعد عنه معظم الشباب ويتهمونه 
ــل في معاجلة جائحة كورونا  بالفش
ــي  ــة الت ــراءات الصحي ــل االج ، و ثق
ــم ملدة  ــي بيوته ــم ف ــببت حجزه س
ــرف  .. كان كل ط ــا   .اخالقي ــة  طويل

ــح الذي  ــاد عن التجري ــاول االبتع يح
ــابقة  ــي املناظرة الس صدر عنهما ف
ــط  ــة التفري ــوع فريس ــدم الوق .. وع
ــاب  ــى حس ــة عل ــح الوطني باملصال
املصالح الدولية  ، لكن موضوع احلرب 
الروسية االوكرانية ، وانضمام فرنسا 
ــاد االوربي بقوة لنصرة اوكرانيا ،  واالحت
ــغال ماكرون كثيرا مبكاملاته مع  وانش
الروسي بوتني .. جعلت اخلشية واحلذر 
اكبر ، وجتربة هتلر ومارشال بيتان في 
احلرب الثانية ما زالت عالقة باالذهان 
.استيقظت السيدة ماريون التي تؤيد 
بوتني ضمنيا ، بتوجيه نقد الذع لسيد 
االليزيه .. لكن ماكرون فاجأها مذكرا  
ــبوه  ــا بحصولها على قرض مش اياه
ــي .تراجعت مارين لوبني  من بنك روس

ــي موضوع  ــددها  ف ــن تش ــال ، ع قلي
ــن العامة  ــاب في االماك ــداء احلج ارت
ــا  ــا ماكرون ان فرنس ــد ان حذره ، بع
ــع  احلريات العامة ،  العلمانية ال تقم
ــبب حربا  وان مثل هذا االجراء قد يس
اهلية .كان كل واحد منهما ، يخشى 
ــر بتقدمي املصلحة  من االتهام اخلطي
ــية ،  االوربية ، على املصلحة الفرنس
وكادت ماريون ان تنصب فخا لغرميها 
ماكرون املعروف باستعالئه .. مما جعل 
فرنسا  تقترب الى منظومة دول اوربا 
ــرقية فهي « دميقراطية .. لكنها  الش
ــت ليبرالية» .كانت املناظرة في  ليس
ــعى  ــن طرف خفي تس ــا ، وم دواخله
ــوا  الى  ــم يذهب ــن ل ــب ود الذي لكس
ــم  من ذلك  ــراع .. وااله ــادق االقت صن

ــط «ميالنشون»   ــح الوس اقناع مرش
ــرين  ــل على اكثر من عش ــذي حص ال
باملئة من االصوات ، االنضمام اليهما 
.. مع العلم انه طلب من انصاره عدم 
ــكل  منح اصواتهم   ألي طرف ، وبش
ــيدة لوبني ، لكنه رضي ان  خاص الس
ــز منهما  ــوزراء للفائ ــا لل يكون رئيس
ــدة « لو  ــد جلري ــتطالع جدي ــي اس .ف
ــني ان الفرصة  ــية .. تب موند» الفرنس
ــتالم اليمني املتطرف  لم حتن بعد الس
ــن  ــالد .. لك ــي الب ــم ف ــد احلك مقالي
ــي الذي يراهن عليه  الشباب الفرنس
اجلميع رمبا سيعلن موقفه يوم االحد 
ــم املنطق  ــذي يدع ــادم ٤/٢٤ .. وال الق
ــيكون صاحب  ــة الدامغة .. س باحلج

احلظ االفر.

االنتخابات الفرنسية .. فوز ماكرون  مرهون بدعم الشباب واحلركات اليسارية 

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــكاب اجلرمية فاقد االدراك او  ــأل جزائيا من كان وقت ارت ال يس
ــبب كونه في سكر او  االرادة جلنون او عاهة في العقل اوبس
ــه بها او اي  ــرا او على غير علم من ــت له قس ــر واعطي تخدي
ــى العاهة في  ــدان االدراك او االرادة واذا ترتب عل ــبب لفق س
ــص او ضعف في  ــوى نق ــكرات س العقل من مخدرات ومس
ــرف مخففا واذا كان  ــت ارتكاب اجلرمية عد ذلك ظ االدراك وق
ــكرة تناولها اجملرم  ــا عن مواد مس ــد االدراك او االرادة ناجت فق
ــت لو كانت  ــى اجلرمية التي وقع ــاره وعلمه عوقب عل باختي
ــكر واذا كان  ذات قصد خاص كما لو وقعت بغير تخدير او س
تناول املسكر او اخملدر عمدا بغية ارتكاب اجلرمية التي وقعت 
ــأل جزائيا من  ــددا للعقوبة وال يس منه اعتبر ذلك ظرفا مش
اكرهته على ارتكاب جرمية قوة مادية او معنوية لم يستطع 
ــه له ضرورة  ــن ارتكب جرمية اجلأت ــأل جزائيا م دفعها واليس
ــيم  ــه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جس وقاية نفس
لم يتسبب فيه عمدا ولم يكن بقدرته منعه بوسيلة اخرى 
ــبا واخلطر املراد اتقاؤه ال  ويكون الفعل املكون للجرمية مناس
ــام الدعوة اجلزائية على من لم يكن وقت  يعتبر ضرورا وال تق
ارتكاب اجلرمية قد امت السابعة من عمره ويعتبر حدثا من كان 
وقت ارتكاب اجلرمية قد امت السابعة من عمره ولم يتم الثامنة 
ــرة اعتبر صبيا اما  ــة عش ــرة واذا احلدث لم يتم اخلامس عش
ــر ولم يتم الثامنة عشر اعتبر فتى واذا  ــة عش اذا امت اخلامس
ارتكب احلدث مخالفة يحكم عليه بدل من العقوبة املقررة 
في القانون بأنذاره وتسليمه الى والديه او من له حق الوالية 
ــن العقوبة  ــي جنحة يحكم بدل م ــه واذا ارتكب الصب علي
ــى والديه او الوصي عليه اذا  ــليمه ال املقررة في القانون بتس
ــني سلوكه وسيرته مدة التقل عن ستة  تعهد كتابة بتحس
ــهر والتزيد عن ثالثة سنوات تبدأ من تاريخ احلكم او يتم  اش
ــة اصالحية مدة ال تقل عن ستة اشهر وال  حجره في مدرس
ــه بالغرامة واذا ارتكب  ــنوات او يحكم علي تزيد عن ثالث س
ــة املقررة في القانون  ــي جنحة  يحكم بدال من العقوب الفت
ــة الفتيان  ــاله او يحجز في مدرس ــر املبينه اع ــد التدابي باح
اجلانحني مدة ال تزيد عن ثالث سنوات او يحكم عليه بغرامة 
ــا تكن العقوبة املقررة للجنحة في القانون واذا ارتكب  مهم
ــن  احلدث جناية او جنحه خالل مدة التعهد من تعهد بحس
ــيرته بضمان مالي ويسقط حكم التعهد اذا  ــلوكه او س س
ــرة واذا ارتكب الصبي جناية  ــن الثامنة عش اكمل احلدث س
ــة مدة ال تقل عن  ــة اصالحي يحكم عليه باحلجز في مدرس
سنتني وال تزيد عن خمسة سنوات اذا كانت اجلناية معاقبا 
ــة  ــز في مدرس ــد وباحلج ــجن املؤب ــدام او الس ــا باالع عليه
ــنوات اذا  ــنة وال تزيد عن اربع س اصالحية مدة ال تقل عن س
ــت واذا ارتكب  ــجن املؤق ــت اجلناية معاقبا عليها بالس كان
ــة اجلانحني  ــه باحلجز في مدرس ــة يحكم علي ــي جناي الفت
ــنة اذا  ــر س ــة عش ــنة وال تزيد عن خمس مدة ال تقل عن س
ــجن املؤبد ويكون عمر  ــة اجلناية االعدام او الس كانت عقوب
ــؤوليته  واذا  ــاس لتعييز مس ــدث وقت ارتكاب اجلرمية اس احل
ــب الصبي جرمية واصبح وقت احلكم فتى يحكم عليه  ارتك
ــا لو كان صبيا وللمحكمة ان  بالعقوبة املقررة للجرمية كم
تبدل عقوبة احلجز في مدرسة اصالحية باحلجز في مدرسة 
الفتيان اجلانحني للمدة احملكوم بها واذا ارتكب احلدث جرمية 
ــرة من عمره حكم عليه  ــت احلكم عليه الثامنة عش وامت وق
ــدث وتبدل احملكمة  ــة املقررة للجرمية كما لوكان ح بالعقوب
ــبة للصبي في  ــة اصالحية  بالنس عقوبة احلجز في مدرس
مدرسة الفتيان اجلانحني واذا امت احملجوز في مدرسة الفتيان 
ــجن ليقضي  اجلانحني الثالثني من عمره وجب نقله الى الس
ــز احملكوم بها واذا اتهم حدث بارتكاب  ماتبقى من مدة احلج
اكثر من طرمية جازت محاكمته عن جميع اجلرائم في دعوى 
ــار اجلرمية التي  ــة بنظر االعتب ــى ان تأخذ احملكم ــدة وعل واح
ــا واملادة ٧٩ من احكام  ــد واحلكم بها دون غيره عقوبتها اش
ــون وقت ارتكاب اجلرميةقد  ــون اليحكم باالعدام من يك القان
ــرة من العمر ولم يتم العشرين من سنه من  امت الثامنة عش
ــدام في هذه  ــد محل عقوبة االع ــجن املؤب عمرهويحل الس

احلالة.

املسؤولية اجلزائية وموانعها 

 القاضي سالم روضان

اصدر مجلس القضاء األعلى توضيحا 
ــي بتاريخ  ــه االلكترون ــره في موقع نش

ــه االتي (ان  ــي بعض ــاء ف ٢٠٢٢/٤/٢٣ ج
ــى كل قضية واملتهم  ــاء ينظر ال القض
ــة القانونية املتحصلة  ــا وفق االدل فيه
ــي االوراق التحقيقية  ــا والثابتة ف فيه
ــر  النظ ــرف  بص ــوى  الدع ــارة  اضب او 
ــم وموقعه  ــك املته ــخصية ذل عن ش
ــي او االجتماعي   ــي او الوظيف السياس
ــع ألي  ــاء ال تخض ــل القض ــات عم وآلي
ــح  ــواء اكان لصال ــي س ــر سياس تاثي
ــس اجلهات  ــا اجملل ــم)  ودع ــد مته او ض
والشخصيات السياسية الى عدم زج 
اسم القضاء في خالفاتهم السياسية، 
كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي 
ــة من  ــات كاذب ــي مبعلوم ــام الوطن الع

ــت) وزج  القضاء  ــالل (الفضاء املنفل خ
ــباب  في هذه اخلالفات القائمة على أس
حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً 

لذلك التوضيح اعرض االتي :
١. يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط 

السياسي لعدة أسباب منها االتي:
ــتور مينع على القضاء ان يكون  ٢. الدس
حتت والية أي جهة سياسية او يخضع 
ــلطان  ــا خضوعه لس ــة، وإمن للسياس
القانون حصراً وعلى وفق املادة (١٩/أوالً) 
ــادة (٧/أوالً) من قانون  ــتور وامل ــن الدس م
ــنة  ــي رقم ١٦٠ لس ــم القضائ التنظي
ــي  ــا االت ــاء فيه ــي ج ــدل الت ١٩٧٩ املع
ــا يأتي : أوالً: احملافظة  (يلتزم القاضي مب

على كرامة القضاء واالبتعاد عن كل ما 
يبعث الريبة في استقامته).

ــن يعمل في  ــرم على م ــتور ح ٣. الدس
القضاء العمل في النشاط السياسي 
وعلى وفق ما ورد في املادة (٩٨/ثانياً) من 
ــا االتي (يحظر  ــتور التي جاء فيه الدس
ــاء العام ما  ــى القاضي وعضو االدع عل
ــى أي حزبٍ أو  ــاً:- االنتماء إل ــي: ثاني يأت
ــل في أي  ــية، أو العم ــةٍ سياس منظم
ــي) واملقصود بالنشاط  ــاط سياس نش
ــي األزمات  ــاركة ف ــي هو املش السياس
ــداء اآلراء ذات الصبغة  ــية وإب السياس
ــع من ميتهن  ــية أو التفاعل م السياس
ــي  ــه الت ــا حرفت ــية ويجعله السياس

يرتزق منها،
ــي واملتحزب  ــح السياس ــى ال منن ٤. حت
ــويش) على الرأي  ــة التأثير (التش فرص
ــاء، البد وان  ــتقالل القض العام جتاه اس
ــى ال تتاح  ــم حت ــاء عنه ــد القض يبتع
ــث طهر القضاء بعهر  لهم فرصة تلوي
ــداً فاصالً بينه  ــة، وان يضع ح السياس
ــتويات، الن  ــى كافة املس ــم وعل وبينه
ــم  ــرب احده ــم  أو تق ــرب ألحده التق
للقضاء سيفقد القضاء احلياد املطلوب 
ــي  ــأ ذاك الطرف السياس ــا يلج عندم
املتقرب او املقرب الى القضاء مستقبالً 
ــة هو طرف  ــود منازعة قضائي عند وج

فيها.

علي الشكري

ــي  ــى التحليل السياس ــا اتابع فوض وأن
ــواب املنتخب  ــس الن ــأن مصير مجل بش
تواً ، واملنعقد بجلسات متباعدة متعثرة 
ــة عليها ،  ــل النيابي ــض الكت ــث بع ، حت
ــا ثالثة ،  ــر به ــرى ، وتتاج ــا أخ وتقاطعه
ــع األكثر  ــن يدف ــة مل ــور واملقاطع فاحلض
ــة ،  ــة فريح ــة احلاج ــتذكرت الراحل . اس
ــاره على عليها  وهي عجوز طبع الزمن آث
ــرب العاملية األولى وهي  ــت أيام احل ، عاش
ــت أحداث احلرب العاملية  باللفة ، وعايش
ــت  ــة ، عاش ــابة مدرك ــي ش ــة وه الثاني
ــت  ــا كن ــراً م ــي وكثي ــد امللك ــام العه أي
تستذكر التظاهرات التي جتوب الشوارع 
ــت  ــة فيها ، وعايش ــعارات املرفوع والش
ظلم وتقييدات وترهيب النظم االنقالبية 
، حتى ادركت احلرب العراقية اإليرانية وقد 

ــتراتيجي أقدم ،  أصبحت برتبة خبير اس
وفي احد أيام احلرب العجاف واذا باحلاجة 
فريحة تخرج مسرعة الى السوق حاملة 
ــتري ومن  ــام احلاجة ، لتش ــا ادخرت الي م
محالت قصابة متعددة الشحم وتخبئه 
ــن القدم  ــي احمرت م ــا الت ــت عبائته حت
واالستخدام ووهج الشمس ، وبعد تأمني 
ــتاء  ــحم الالزمة لرحلة الش كميات الش
ــا املتهالك ، راحت  ــف وامتأل براده والصي
احلاجة تتصل باألقرب فاألقرب من األرحام 
ــرية كاملة ، وكل  واألصدقاء واالحبة وبس
ــرب لهم سر اقتصادي  على انفراد ، لتس
ــحم وتكهنها بارتفاع  ــق بأمن الش يتعل
أسعاره بعد استهداف حمولتني بحريتني 
لصالح العراق من قبل الطيران اإليراني ، 
فراح شراء احلاجة للشحم يُضرب مثالً ، 
ــث اجملالس ومزحة من  بعد أن أصبح حدي
ــس ، إذ تبني الحقاً  ــن النف ــح ع أراد التروي
ــة وهي تضع الراديو على  أن احلاجة فريح
ــات اال بعد  ــي ال تلتقط الكلم ــا الت أذانه
صياح وصوت مرتفع وتكرار وترديد ، فهمت 
ــط البحر  ــي وس ــحم ف ــتهداف الش أس
ــتهداف شحنات أسلحة  والصحيح اس
ــك اهللا يا حاجة  ــط البحر ، رحم في وس
وجعل مثواك اجلنة . وأنا أتتبع التحليالت 
ــوات الفضائية وما  ــض القن ــن على بع م

تستقطب من محللني ال يفقه بعضهم 
ــي الذاكرة الى  ــاقيه أطول ، عادت ب أي س
خبر الشحم ، إذ راح البعض يفتي قاطعاً 
ــة مجلس القضاء  غير محتاط بصالحي
ــس النواب ، وذهب أخر  األعلى بحل مجل
ــاً يوم  ــد منحال حكم ــس يع ــى أن اجملل ال
ــي  ــس منته ــث اجملل ــدّ ثال ٥ /٢٠٢٢/٤ ، وع
ــة  ــدم حتقق نصاب جلس ــة بع الصالحي
ــس اجلمهورية مرتني ، وصرح  انتخاب رئي
فتي  ــتُ رابع أن احملكمة االحتادية العليا س
ــل اجمللس ، بل ذهب احدهم الى  قريباً بح
ــت باحلل والقرار يجول في  أن احملكمة أفت
ــه  اروقة الطباعة . وبالقطع أن ما نعيش
ــوث معرفي ، هو  ــي وتل ــن فوضى حتليل م
ــف بطول  ــى التي تعص ــن الفوض جزء م
ــات اخلاصة  ــا ، فالفضائي ــالد وعرضه الب
ــاث الوهمية في  ــي تزايد ، ومراكز األبح ف
ــي تكاثر  ــة ف ــي الصدف ــي ، ومحلل تنام
ــي  ــة ف ــوراه دكاني ــب دكت ــي لق ، وحامل
ــرطاني ، واملتلقي تائه ضائع  ــطار س انش
ــة البركة. ــي أي حب ــرف ف ــتت ال يع مش

ــة ، وفي أي معلومة  ــي أي حتليل الضال وف
ــة متعفنة  ــة ، والصحيح أن احلب الصح
ــة خاطئة ،  ــاط ، واملعلوم ، والتحليل ش
ويحدثونك عن صناعة الرأي ، واملشاركة 
الشعبية ، وتصحيح املسار ، والالفت أن 

ــي العراق راح يبحث عن رخيص  اإلعالم ف
ــدأ ، ففيه حتقيقي  ــة واألجر واملب املعلوم
ــراد ، فمذ  ــوغ الهدف ونيل امل الضالة وبل
ــه واإلقليم  ــابق وأزالم ــل النظام الس رح
ــرات ، راح يحيك  ــن نهب اخلي واملتضرر م
ــر ، ما  ــات ويدب ــق األزم ــرات ، ويختل املؤم
ــل القادم اجلديد ورجاالته  يضعف ويُفش
ــتقطاب  ــات واس ــتحدث الفضائي ، فاس
ــلني وإعالء صوت املناصبني العداء  الفاش
ــل الذي يتحدث وال  ــي مقدمتهم احملل ، وف
ــب وال  ــم وال يفقه ، وينس ــر ، ويهاج يفك
يعلم ، فيه الضالة والضاللة ، إذ سيكون 
ــة ،  ــة خاطئ ــة ، واملعلوم ــن ضحي الوط
وأخباره سيئة ، وغسيله مشرور ، واجلاهل 
ــداً عازفاً ، على نغمة  يذهب مغرداً مصع
ــة هدامة ، واملقابل  مقدم مأجور وفضائي
ظهور إعالمي وصفحة تواصل اجتماعي 
ــاب حتدد الفضائية ووقت  ــالة واتس ورس
ــة الوطن  ــن حمل أمان ــى م ــور . عل الظه
ــؤولية وتولى امر القطاع ،  وتصدى للمس
أن يكون أكثر شجاعة في قراراته ، واشد 
ــؤولياته ،  ــى أداء مهامه ومس ــاً عل حرص
ــق من ضلل  ــا أنفلت ، ويالح ــدى مل فيتص
ــمعة  فس  ، ــتهدف  اس ــن  م ــب  ويعاق  ،
ــك ، ومصيره راح  ــراق أضحت على احمل الع
ــح  ــد واملأجور ومن ش ــم به الفاس يتحك

ــة من  ــل ، واألداة حفن ــاه واألص ــه اجل علي
ــذي راح بعضهم  ــلني ، ال ــة الفاش اجلهل
ــن الفضائيات  ــوس م ــني املدس ــل ب يتنق
ــرد ظهور إعالمي  ــعياً وراح دوالر أو مج س
ــؤولية  ــت أن بعض من تصدى ملس ، والالف
ــجع ويدعم ويُقرب  إدارة القطاع ، راح يُش
الفاشل ، سعياً وراء إجناز املهمة وحتقيق 
ــة لثورة وطنية  الهدف ، فالقطاع بحاج
ــن  ــعارها الوط ــون ش ــة ، يك تصحيحي
ــوده  ــا ، يق ــدم عليه ــمعته ال مق أوالً وس
احملترف ، ويتصدى لتحليالته السياسية 
ــص ، فاإلعالم  ــارف واملتخص ــم الع العالِ
ــح أو قاتل ، فقد  ــالح ذو حدين ، مصح س
ــمعات وضاعت  ــت اوطان وأهدرت س وهن
ــتهدف ، ونهضت  فرص ، بفعل إعالم اس
ــيدت بلدان وقفزت متراجعات  غيرها وش
نتيجة إعالم وطني هادف ، والعراق مليء 
ــراء والعارفني ، ويقيناً أن  بالكفاءات واخلب
ــا ضاع ليس هنيّ  ــا فات ليس قليل ، وم م
ــي ، والنحيب  ــوف عند املاض ــن الوق ، لك
ــتذكار ما  ــاع ، واالكتفاء باس ــى ما ض عل
ــيد  ــوض ضائعات ولن يش ــدث ، لن يع ح
ــان ، فالعبرة كلها  مدنيات ولن يبني اوط
بتشخيص االنحرافات وتصويب االخطاء 
وتصحيح املسارات ، وعلى ضاللة من ظن 

أن العراق مات ، فغيره راحل وهو باق.

عبد الحليم الرهيمي

مثلت الكراهية، كموقف سلبي وعدائي 
ــلحة املؤثرة  و(ثقافة) إحدى األدوات واألس
ــر املتطرف  ــدى الداعني للفك بفاعلية، ل
ــة  ــاب والكراهي ــة اإلره ــف وممارس العني
ــداء لآلخر، إذ تعبر عن  التي هي بغض وع
ــي ايضاً  ــة املعتنقني لها، ه ــر وقناع فك

وسيلة لتلك اجلماعات املتطرفة لكسب 
ــد االنصار واملؤيدين لها وتعبئتهم  وحش
ــداء، وصوال  ــاء والع ــر بالبغض ــد اآلخ ض
ــة ال متارس  ــه. والكراهي ــم حملاربت لدفعه
ــاً بني جماعات  ــني آخرين أفرادا، إمنا ايض ب
ومكونات قومية ومذهبية وعرقية ودينية 
ــعوب قريبة او  ــد دول وش ــائرية وض وعش
ــر الذي  ــواء، وهو األم ــدة على حد س بعي
ــة بالصراعات  ــه العملي ــهد تعبيرات نش
ــة واملذهبية، مثلما  ــائرية والعرفي العش
ــداء  ــة والع ــاً الكراهي ــه أيض ــير الي نش
ــعوب  ــة للحروب بني الدول والش والتعبئ
ــلوك  ــم .ولم يكن س ــد العال على صعي
ــة الكراهية وليد اليوم، إمنا مورس  وممارس
ــعوب  عبر مختلف العصور ومختلف ش
العالم، لكنه يتخذ في هذا العصر أبعاداً 

ــع وأخطر بدورها في تخريب انسجة  أوس
اجملتمعات واتساع نطاق جغرافية احلروب، 
ــن بسببها في الكثير من بلدان  التي تش
ــعوب  ــم. أما في كراهية الغرب لش العال
ــاليب املعروفة  ــرق، ففضالً عن األس الش
ــي تروبج االديولوجيات  لدعة الكراهية ف
ــن  واملؤيدي ــار  االنص ــد  وحش ــة  املتطرف
ــا  ــة، فإنه ــح اخملتلف ــل واملصال باالضالي
ــع النطاق الى  ــكل واس تعمد أيضاً وبش
إظهار بعض مظاهر السلوكات واألعمال 
السيئة للغرب وتعميمها، باعتبارها هي 
ــلوكيات العامة واألصيلة  التي متثل الس
ــب لها  ــعوب، فتنس ــدول والش ــك ال لتل
أو  ــة  الفردي ــال  واألعم ــات  املوبق كل 
ــة واحلروب بل  ــم العنصري ــزأة، وجرائ اجملت
ــب اليها أحياناً حتى نشر األفكار  وتنس

ــي  ــة ف ــة والعنصري ــة واملذهبي الطائفي
ــا العربية  ــا بلدانن ــرق ومنه ــدان الش بل
ــالمية، وكأنها تغطي بذلك، بوعي  واإلس
او بدونه، دعاة الطائفية والعنصرية وبث 
ــؤولية ذلك، فضالً عن  الكراهية عن مس
ــدان، وهو  ــاب بهذه البل ــتهم اإلره ممارس
ــاد الرؤية العلمية  ــر الذي يعني افتق األم
ــن مواقف  ــدة لألمور م ــة احملاي املوضوعي
ــؤال  ــراً يبقى الس ــبقة منحازة.أخي مس
املهم الذي يطرح أمامنا كشعوب وبلدان 
ــاذا يعني ويفيد  ــالمية وهو م عربية وإس
ــداء والكراهية بني  ــعير الع تصعيد وتس
ــعوب والدول الغربية، باالستناد  هذه الش
الى بعض أخطاء حكومات او سياسيني 
ــات  االيجابي ــل  وجتاه ــى،  حت ــني  ومثقف
ــعوب ودول  ــرة والكثيرة لها ازاء ش الكبي

الشرق ومنها العربية واالسالمية؟ ال شك 
ــار والنتائج لهذا الترويج للكراهية  أن اآلث
ــح وأهداف وتقدم  ضد الغرب تضر مبصال
تلك البلدان، لذلك فإن اإلسلوب احلضاري 
ــة  الكراهي ــدل  ب ــلم،  واألس ــح  والصحي
والبغضاء والعداء، حيث ال أفق لذلك، هو 
ــي الوقت ذاته توجيه  احلوار والتفاهم وف
ــديدة للسياسات الضارة  االنتقادات الش
ــا او حتجيمها  ــرق لوقفه ــعوب الش بش
ــلوب  ــك هو االس ــني، ذل ــة الطرف ملصلح
ــرق  األجنح واألصح في عالقات بلدان الش
ــة احملتدمة في  ــذه املرحل ــي ه ــرب ف والغ
ــبل احلوار  ــت س ــا جرب ــات، مثلم الصراع
ــعوب وبلدان  والتفاهم هذا العديد من ش

الشرق بدل الكراهية والعداء والبغضاء.

الكراهية للغرب.. مربرة أم مفتعلة؟

احلرب اخلفية عىل العراق

الشفافية يف العمل افضل توضيح للرأي العام
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مناشدة امام انظار السيد رئيس الوزراء
تظاهرة ملواطنني استثمروا أمواهلم بمجمع جوهرة بغداد السكني 
مناشدين السيد رئيس الوزراء بالتدخل  ببقاء الوضع كام هو عليه 

البينة اجلديدة / كامل الكعبي
ــدد كبير من املواطنني امام مجمع   تظاهر ع
ــداد  بغ ــوب  جن ــكني  الس ــداد  بغ ــرة  جوه
ــازة من قبل  ــركة املنفذة واجمل ــني الش مطالب
هيئة االستثمار الوطنية بااللتزام بعهودها 
ــب العقود املبرمة بني الطرفني بعد ان  وحس
ــغ املطلوبة وفق العقد  دفعوا جزءا من املبال
ــم جتهيزهم  ــت ولم يت ــنتني مض ــذ س ، ومن
ــندات تعزز موقفهم القانوني ،ولكنهم  بس
ــركة مسار  ــركة (ش تفاجأوا بطلب من الش
ــترجاع اموالهم لهم بحجة   التنمية ) باس

ــركاء اخرين ،  ــد بيعت الى ش ــركة ق ان الش
ــوزراء مصطفى  ــيد رئيس ال ــدين الس مناش
ــيد مقتدى  ــي االصالح الس ــي وراع الكاظم
ــم  وابقاء الوضع  ــدر بالتدخل وانصافه الص
ــه بعد ان صرفوا مدخراتهم من  كما هو علي
اجل مستقبل كرمي لهم والبنائهم ،وان االرض 
ــب ارتفاع اسعار  قد ازداد سعر قيمتها بس
العقارات وسعر صرف الدوالر .وقال املستثمر 
ــا باحلصول على  محمد عباس اجلبوري:قمن
ــة الوزراء  ــمية من قبل رئاس املوافقات الرس
ــذه  ــر ه ــداد ومت تطوي ــتثمار بغ ــة اس وهيئ

ــي للمواطنني من  ــد بعنا االراض املنطقة وق
ــي ،لكن دخول  ــرائح اجملتمع  العراق كافة ش
بعض الشركاء باملشروع بحيث أرادوا اخراج 
ــعار  ــة او بأخرى ورفع االس ــني بطريق املواطن
وجعلها عالية جدا وجتارية ،باعتبار املشروع 
اصبح جتاريا وله الصيت والسمعة والشهرة 
وقيمة اقتصادية عليا ونحن ضد هذا اإلجراء 
ــتكون احللول كالتالي  وانه مع املواطنني وس
يعدهم بالبقاء في دورهم وأراضيهم حسب 
ــبوع املقبل  ــوال ،واالس ــن ام ــا م ــا اعطون م
ستباشر  بتنظيم عقود جديدة مع ضمانات 
بإصدار سندات باسمائهم او باسم الشركة 
ــمه ،توفير وعد  ــني بانفراد كل باس للمواطن
ــد بتنفيذ اخلدمات من ماء ومجاري وغاز  وعه
ــفى ومدارس وفقا لقانون  وكهرباء ومستش
ــتثمار املوقع بني شركة مسار التنمية  االس
ــن حقوق  ــام ٢٠٢١ الذي يضم ــني ع واملواطن
املواطنني والشركة ،وبإذن هللا ال يوجد خالف 
ــى املوافقات من قبل  ــم باحلصول عل ووعده
ــركاء االخرين متمنني للجميع برمضان  الش
ــنوفر كل اخلدمات  كرمي ومبارك وبإذن اهللا س
ــتبقى  ــني ،ومت حلحلة املوضوع وس للمواطن
ــن  ــه وان املواط ــت علي ــى ماكان ــور عل االم
ــن موضوع  ــر م ــتفيد االول واألخي ــو املس ه

االستثمار .

الوظيفة العامة نعمة من نعم اهللا (فمن 
ــرَهُ، ومن يعمل  ــال ذرةٍ خيراً يَ ــل مثق يعم
ــؤول،  ــراً يَرَه)، وكلكم مس ــال ذرةٍ ش مثق
ــس هينا أو  ــؤولية لي ــذه املس ــر ه وتقدي
ــم  ــن (ابراهي ــي املواط ــا. إن ــتهان به يس
ــاب التوفير  الراجحي) صاحب رقم حس

(٤٠٥٨) حسابي مغلق وباقٍ لي فيه رصيد، 
ــباط ٢٠٢٢ لسحب  راجعت في شهر ش
ــرف الرافدين  ــدي املتبقي وفرع مص رصي
ــؤولة  ــة املس ــاحت اجله ــكوراً ف (٦٢) مش
ــتحصال املوافقة على السحب ومت  إلس
التأكيد والتصحيح في شهر آذار بصدد 
املوضوع من قبل الفرع ولم ترد املوافقة 

ــرع املصرف  ــني ف ــافة ب ــد اآلن. واملس حل
ــار وبني اإلدارة  ــة بضعة أمت واإلدارة العام
ــوات، فمن  ــك املركزي خط ــة والبن العام
ــؤول؟ املواطن أم املوظفون؟، فإذا  هو املس
كان احلصول على املوافقة يستغرق هذه 
ــالم  ــرة بالطلب والعرض، فاهللا الس الفت

ومنه السالم وعلى األرض السالم. 

مناشدة اىل  البنك املركزي ومرصف الرافدين / اإلدارة العامة 
ما هكذا تورد اإلبل؟      
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فقدان هوية
ــن وزارة النقل واِّـرقمة  ــم (خالد عجيل مفتن) الصادرة م ــدت مني الهوية بأس فق
(٥٩٨/٤١٠٧٨) على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.مع التقدير.

فقدان هوية
ــة لتصنيع  ــركة العام ــن وزارة التجارة /الش ــدت الهوية الصادرة م فق
ــه حمود علك)  ــة والعائدة إُّـ (فوزي ــن االنتفاض ــوب/ مركز تموي الحب
ــخ صدورها ٢ / ٩ / ٢٠٠٣ الرجاء ممن يعثر  ورقمها (٥٠١٥) وتاري

عليها تسليمها إُّـ جهة اإلصدار. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٩٣٨ /٢٠٢٢
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٤

أعـــــــــــالن 
ــط خصوصي  اِّـودعة َّـ مركز اِّـهندس  ــيارة اِّـرقمة (٣٣٨٠٤ أ) واس ــدة الكوت الس تبيع مديرية تنفيذ س
حسن  العائدة للمدين (كريم صالح كريم) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (احمد بشري سعد) البالغ (تسعة عشر 
ــر  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٠ ايام) تبدأ من اليوم التالي للنش مليون دينار) فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل  / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات :ـ
ــط  ــزادات األمريكية و اِّـرقمة (٣٣٨٠٤ أ) واس ــن للم ــه :- مودعة َّـ مركز اِّـهندس حس ــة ورقم ١-موقع

خصوصي
٢-جنسه ونوعه : هونداي سناتافيا متيشن موديل ٢٠١٥

ــايقة  ٣-حدوده واوصافه :- اللون رصاصي/ رمادي وارد أمريكي تعمل بحالة جيده و فيها بعض االضرار الس
ــغيل  ــيارة و جميع الزجاج بحالة جيدة و مفتاح التش َّـ الجاملغ االمامي مع بنيد مع دعامية االمامية للس

يعمل بحالة جيدة 
٤-اِّـساحة :- 

٥-درجة العمران:
٦- الشاغل :ـ

٧-القمية اِّـقد رة :- تسعة عشر  مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
تنفيذ/١٨  
رقم االضبارة :١٣٠٧ /٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٤/٢٤

أعــــــــــــالن 
ــع َّـ الكوت العائدة  ــفحه  الواق ــل ٥٣٤/٢ م ٤٤ الس ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــان ) البالغ  ــد كريم فرح ــاء طلب الدائن (حمي ــه ) اِّـحجوز لق ــاس و جماعت ــى عب ــن (مرتضى موس للمدي
ــالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــون دينار فعلى الراغب بالش (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــهادة  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-   كوت / السفحه / العقار اِّـرقم ٥٣٤/٢ م ٤٤ السفحه 

٢-جنسه ونوعه : ملك صرف مسجل بأسم (موسى عباس جوده) 
ــوم واحدة و مجموعة صحيات اما البناء من الطابوق و  ــيد عليها غرفة ن ٣-حدوده واوصافه : العرصه مش

األسمنت و السقف شيلمان و غرفة كبريه مسقفه من السندويج 
٤-مشتمالته : ١٥٠م٢

٥-درجة العمران : درجة العمران دون اِّـتوسط 
٧-  الشاغل :-  احد الورثة مرتضى موسى عباس 

٨- القيمة اِّـقدرة : ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسون  مليون دينار عراقي ال غريها

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
تنفيذ/١٨  
رقم االضبارة:١٣٠٦ /٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٤/٢٤

اعـــــــــــــالن 
ــوت العائدة للمدين  ــفحه  الواقع َّـ الك ــل ٥٣٢/٢ م ٤٤ الس ــوت العقار التسلس ــدة الك ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــد كريم فرحان ) البال ــوز لقاء طلب الدائن (حمي ــاس و جماعته ) اِّـحج ــى عب (مرتضى موس
مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
ــر االحدب الكبري  العقار اِّـرقم ٥٣٢/٢ م ٤٤  ــفحه /العزة الجديدة / مقابل جس ١-موقعة ورقمه :-   كوت / الس

السفحه 
٢-جنسه ونوعه : ملك صرف مسجل بأسم (موسى عباس جوده) 

ــتقبال و هول و غرفة  ــارع فرعي و يتكون الهول من اس ٣-حدوده واوصافه : يقع َّـ منطقة العزة الجديدة على ش
نوم و مطبخ و مجموعة صحيات و ارضية الدار مبلطة بالكاشي موزئيك القديم و َّـ الطابق العلوي غرفة نوم واحدة  

و السقف كونكريت مسلح 
٤-مشتمالته : ١٥٠م٢

٥-درجة العمران : درجة العمران دون الوسط (بناء الوسط)
٧- الشاغل :-  احد الورثة مرتظى موسى عباس 

٨- القيمة اِّـقدرة : ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ستون  مليون دينار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية الزراعة َّـ محافظة واسط
لجنة بيع و إيجار أموال الدولة

العدد: ٧٥٢٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١١

م/اعــــــــــالن
تعلن مديرية زراعة محافظة واسط عن وجود مزايدة علنية لتأجري  الدور السكنية اِّـدرجة تفاصيلها  ادناه وفق 
قانون بيع و إيجار أموال إيجار اموال الدولة رقم ٢١لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة التي 
ــر هذا االعالن َّـ الصحيفة اليومية واذا  ــوف تجري بعد انتهاء مدة (٣٠) يوما والتي تبدأ من اليوم التالي النش س
صادف موعد يوم اِّـزايدة عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعد إلجرائها و يتحمل من 
ــديد بدل اإليجار كامال و أجور لجنتي التثمني واإليجار والنشر واِّـصاريف االخرى َّـ يوم  ــو عليه اِّـزايدة تس ترس

اِّـزايدة و تكون اِّـزايدة َّـ (مقر مديرية زراعة محافظة واسط) الساعة التاسعة صباحا.
ر.مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني

مديرية  الزراعة َّـ محافظة واسط  

 
 
 
 

خط الشروع  رموقع العقا لمساحةا رقم العقار نوع الملك ت
 مدة اإليجار بالدينار

 ٢م٢٠٠ ٧٧/٦٩ دار سكني ١
قضاء 

الصويرة/منطقة 
 دور كصيبة

 سنة واحدة ٩١٥,٠٠٠

 ٢م٢٠٠ ٧٧/١٣١ دار سكني ٢
قضاء 

الصويرة/منطقة 
 دور كصيبة

 سنة واحدة ٩١٥,٠٠٠

 ٢م٤٠٠ ٧٧/١٨ دار سكني ٣
قضاء 

الصويرة/منطقة 
 دور كصيبة

 سنة واحدة ١,٢١٠,٠٠٠

 ٢م٣٤٠ ١/٧٤ دار سكني ٤
قضاء 
 ١٨العزيزية/
 عتبة

 سنة واحدة ١,٢٧٥,٠٠٠

اِّـدير العام



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.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٦٥) - اإلثنني - ٢٥ - نيسان - ٢٠٢٢
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ــراف دولي إنتخابات نقابة  جرت وبسالسة وبرقابة قضائية وإش
ــة العظيمة بغداد  ــني العراقيني في العاصمة العراقي الصحفي
حيث حضر آالف الزمالء من محافظات البالد اخملتلفة ليشاركوا 
في العرس اإلنتخابي الكبير  ويفتحوا باباً للمستقبل بأصابعهم 
ــوها باحلبر البنفسجي ليختاروا من زمالئهم من هو  التي غمس
ــة والنيابة واجمللس  ــة النقاب ــم ليمثلهم في رئاس ــر بثقته جدي
وجلنتي اإلنضباط واملراقبة. وفي أجواء ودية وفي موعد يلتقي فيه 
ــان  ــرة بزمالئهم القادمني من املوصل وأبناء ميس صحفيو البص
بإبناء األنبار وأبناء النجف بديالى ويكون اجلميع عنواناً للمحبة 
والتواصل والتعبير عن الوجود احلقيقي في مهنة شاقة وصعبة 
ــي واإلنطالق اليومي نحو  ــد واملثابرة والعمل املضن تتطلب اجله
ــداث وتوثيق املعارف  ــة واخلبر والتواصل مع اجملتمع واألح املعلوم

اخملتلفة. 
ــون العراقيون صوتوا لزمالئهم الذين هم محل ثقتهم  الصحفي
ــات وال ضغوط  ــاك مغري ــس هن ــات فلي ــوط ودون مغري دون ضغ
ــدت بإختيار حر  ــة احلرة التي جتس ــاك كبرياء الكلم ــا كان هن إمن
ــة قيادية متتلك  ــكيلة صحفي ــى إنتخاب تش ــج أفضى إل وناض
ــة والتصور واإلبداع والقدرة على اإلدارة الواعية وتوجيه دفة  الرؤي
ــي النجاح والتفوق وخدمة  ــفينة الى حيث بر األمان ومراس الس
اجملتمع واملساهمة في بنائه وترسيخ الدميقراطية بأبهى صورها 
وجتلياتها ليكونوا عنواناً لإليثار والعمل الصادق من أجل وطنهم 

وشعبهم . 
ــاح والتعبير عن  ــم النج ــون أنقى مفاهي ــد الصحفي لقد جس
املوقف احلقيقي في العمل الصحفي من خالل التصويت لألكفأ 
واألجدر بالثقة وهذا ما ملسناه من خالل أوراق اإلقتراع التي حددت 
مالمح املرحلة اجلديدة والتي هيأت لتحرك متصاعد نحو خدمة 
ــن النجاح والتوفيق  ــرة الصحفية التي تتطلع إلى املزيد م األس
وتأكيد مكاسب املراحل السابقة التي تراكمت فيها النجاحات 
واحلضور والتأثير في الداخل العراقي وفي الوطن العربي والعالم 
ــعر بالفخر بعد  ــق للصحفيني العراقيني يش ــذي يرى ما حتق فال
ــام وتطوير  ــي قمة اإلهتم ــع الصحفيني ف ــني ووض ــريع قوان تش
ــات النقابة في بغداد واحملافظات وجناح فروع النقابة في  مؤسس
ترسيخ الدميقراطية واإلنتخاب احلر لرئيس وإدارة الفرع ، ومت بناء 
مبنى النقابة في بغداد بأقل التكاليف وفق طرز معمارية حديثة 
حتاكي التراث الوطني العراقي والثقافة احمللية كما متكن العراق 
من احلصول على رئاسة إحتاد الصحفيني العرب وعضوية املكتب 
التنفيذي لإلحتاد الدولي للصحفيني، وبشكل أكد حضور العراق 
ــخص نقيب الصحفيني األستاذ مؤيد  وحجم تأثيره من خالل ش
الالمي الذي استطاع حتقيق مكاسب غير مسبوقة للصحفيني 

وللعراق ورفع من مكانة بلده في احملافل الدولية . 
شكراً لزمالئنا الذين جددوا الثقة بنا ووضعونا في مكانة جتعلنا 
أكثر حرصاً على رعاية مصاحلهم وحضورهم وما يتطلعون إليه 
من قدرة على العمل والتعبير عن وجودهم وأثرهم وإمكاناتهم .    
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ــة في مختلف  ــات العراقية املبدع ــرة  هي الطاق  كثي
ــي كل  ــون وف ــارف واآلداب والفن ــوم واملع ــن العل ميادي
االختصاصات وحيثما توجد بيئة خصبة وتتوافر فيها 
ــات االبداع جتد العراقي مبدعا ومعطاء ويثير  كل مقوم
ــرارة، وألن  ــق له اجلميع بح ــه االعجاب،  ويصف باجنازات
ــؤولة وتعكس  الواجب واالنصاف علينا كصحافة مس
ــيد  ــف اليوم لنرفع القبعة ونش ــض الناس، ان نتوق نب
ــنان عبد  ــه الطبيبة العراقية (آية س بحرارة ملا حققت
ــث ابهرت العالم  ــي بالد الغربة حي ــني)  ف االمير احلس
ــهادات  ــزل عليها باجلوائز والش ــف ليكرّمها ويج فوق
ــب  ــرا وعرفانا ملا حققته من اجناز وعطاء.. وبحس تقدي
تقرير بثته القناة العراقية االخبارية فإن (آية) تخرجت 
ــا من الطالب العرب  ــة االولى على جميع زمالئه باملرتب
ــة البريطانية للجراحني  ــة امللكي ــني في الكلي الدارس
ــا العلمية املرموقة من  ــي ايرلندا والتي متتاز مبكانته ف
ــجل  ــها في س ــني جامعات العالم لتضع (آية) نفس ب
ــر متثيل رغم  ــم األم خي ــن مثلوا وطنه ــني الذي العراقي
دراستهم خارج اسواره  ورفعوا علم العراق عاليا خفاقا 
ــتحقاق  في احملافل الدولية بعد نيلها بكل جدارة واس
ورفعة رأس على مرتبة الشرف من الدرجة االولى خالل 
ــة امللكية االيرلندية حيث اقيم  تكرمي خاص من الكلي
حفل تخرج مهيب .. ما يثير في النفس الغبطة والسرور 
ــتوى ليس  ــة الوحيدة على مس ــة) كانت الطالب إن (آي
ــي من اخلليج العربي  ــب بل  الوطن العرب العراق فحس
حتى احمليط االطلسي حتصل على( تكرمي وجائزة) في آن 
ــبة فإن هذه العراقية  املبدعة حصلت  واحد .. وباملناس
ــية على(١٤) شهادة في مجال  خالل مسيرتها الدراس
اختصاصها اضافة الى ترشيحها الى(٢١) جائزة اخرى.  
وعرفانا وتثمينا إلثراء البحوث اخملتصة عمد املسؤولون 
ــمها على(٤) لوحات زينت جدران  هناك على كتابة اس
ــارة الى  ــن تقليد يراد منه االش ــرات  الكلية كجزء م مم
ــى امنوذجا  ــة  والباذخة لكي تبق ــاوة البالغ ــدى احلف م
ــم يتوقف األمر في  ــة في ايرلندا.. ول ــذى به للطلب يحت
حدود ذلك، بل قامت الكلية امللكية باجراء لقاء خاص 
معها بشأن ماقدمته في هذا اجملال، ناهيك عن منحها 
ــا العاصمة  ــي دول العالم ومنه ــة ف ــرص التدريبي الف

البريطانية لندن.
ــود وتثابر وتتخطى  ــذا كانت ابنة العراق تبذل اجله هك
ــال والرفعة  ــوق لنيل الع ــة وهي تت ــة عالي ــب بثق املرات
ــمو لها ولوطنها ولشعبها.  بقي ان نعرف ان (آية  والس
ــاني) كانت قد حصدت املرتبة  ــنان عبد االمير احلس س
االولى  في الدراسة االعدادية على مستوى العراق عام 
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة 
مع اقتراب توديع شهر رمضان 
ــهد  ــد الفطر، تش ــول عي وحل
ــواق مدينة املوصل القدمية  أس
ــذه  ــاة له ــاد احلي ــاً أع انتعاش
ــة التي ما زالت أنقاضها  املدين
شاخصة للعيان وما زال الكثير 
ــراء عمليات  ــن املتضررين ج م
ــن تنظيم داعش لم  حتريرها م
املالية  التعويضات  ــلموا  يتس

لغاية اآلن.
ــل،  املوص ــام  قائممق ــول  يق
ــكان  «س ان   ، ــش،  الفن ــني  أم
ــاً كبيراً  ــل واجهوا حتدي املوص
ــى النجاح  ــم أصروا عل ولكنه
بالعودة  ــتحيل  املس ــق  وحتقي
إلى مدينتهم من دون احلصول 
ــات املالية لقاء  على التعويض
ــت مبنازلهم  ــرار التي حلق األض

وممتلكاتهم».
ويوضح الفنش، أن «املوصل لم 
ــة االحتادية  حتصل من احلكوم
على تعويضات منصفة خالل 
األعوام من ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ حيث 
ــى أربعة  ــوى عل لم نحصل س

ــال  ــن احل ــار، لك دين ــارات  ملي
ــالل العامني  ــر لألفضل خ تغي
ــي حيث حصلنا  املاضي واحلال
ــن ١٠٠ مليار دينار  على أكثر م
ــات  ــن العملي ــات ع كتعويض
لتحرير  والعسكرية  اإلرهابية 
ــد أن «احلكومة  املوصل». ويؤك
ــتجعل األولوية في  ــة س احمللي
ــكان  ــات لس ــع التعويض توزي
ــل  أج ــن  م ــة  القدمي ــل  املوص
ــاء مركز  ــاعدتهم في إحي مس
ــل  ــذي ميث ــا ال ــل وقلبه املوص
ــير  ــا القدمية».بدوره يش روحه

ــهيدو، صاحب  ــاز ش احلاج ممت
ــات  االحتياج ــع  لبي ــل  مح
املنزلية في سوق باب السراي، 
في حديثه، انهم عادوا بجهود 
دون  ــني  لعام ــروا  وصب ــة  ذاتي
ــوقهم النور  زبائن حتى رأى س
ــنت احلركة  ــام وحتس ــذا الع ه

التجارية.
ــر  اخ ــل  مح ــديّ  «ل ــف  ويضي
ــة  ملدين ــر  االيس ــب  اجلان ــي  ف
ــه ألوالدي  ــل ولكن تركت املوص
ــي القدمي هذا  ــدت الى محل وع
لتعلقي بباب السراي واملوصل 

ــق أحمد عبد  ويتف ــة».  القدمي
الرحمن، صاحب محل مالبس، 
مع ما ذهب إليه شهيدو، قائالً 
ــادت  ــة ع ــة التجاري إن «احلرك
بنسبة ٦٠٪ وهذا العام افضل 
ــم  ــني رغ ــني املاضي ــن العام م
سوء الوضع االقتصادي بصورة 

عامة».
ويبني عبد الرحمن، أن «احلكومة 
ــط في  ــاعدتنا فق ــة س احمللي
ــل  وتأهي ــوق  الس ــقيف  تس
ــا إعادة إعمار  أرضية أزقته، أم
ــكان بتكاتف أصحاب  احملال ف
احملال التجارية وبجهودهم ولو 
ــات ملا عدنا  ــا التعويض انتظرن
ــلنا  ــوم». ووفقاً ملراس حتى الي
ــادت لها  ــواق التي ع فإن األس
ــل  املوص ــة  مدين ــي  ف ــاة  احلي
ــراي،  ــوق باب الس القدمية، س
ــش، وامليدان، وما يزال  والكورني
ــد البناء  ــوق باب الطوب قي س
ــة احمللية على  وتعمل احلكوم
ــه  ــد في ــل جدي ــاء ٤٠٠ مح بن
بطراز عمراني تراثي ميثل هوية 

املدينة القدمية.

كتب: نصري الشيخ

ــراك الثقافي  من أجل تفعيل احل
ــات  ــراز الطاق ــة، وإب ــي احملافظ ف
الشابة في حقل الفن التشكيلي 
ــكيليني  التش جمعية  ــتعد  تس
ــان إلقامة  ــرع ميس ــني ف العراقي
ــنوي األول للفنانات  املعرض الس

التشكيليات في مقر اجلمعية .
ــاعدي  الس ــد  زاه ــان  الفن ــر  وذك
ــرض قائال : ان  ــرف على املع املش
ــيتم حتديد  ــذا املعرض الذي س ه
ــيكون  افتتاحه قريبا، س ــد  موع
نقلة نوعية في املشهد البصري 
ــدد الفنانات  ــة بدءا من ع للمدين
التجارب  ــف  ومبختل ــاركات  املش
ــتالم األعمال  واألعمار وصوال الس
ــاركة في  املقدمة واللوحات املش
ــذي حرصت فيه  هذا املعرض. وال
ــص والتقييم على ان  جلنة الفح

املقدمة واألعمال  اللوحات  تكون 
ــاركة ذات قيمة فنية عالية  املش
ــة  ــروطها الفني ــتوفية لش ومس
ــرك  ت ــع  م ــة  واجلمالي ــة  والذوقي
ــاركات  ــات املش ــاحة للفنان مس
الفنية  واملدارس  اختياراألساليب 

في أعمالهن.
ــكيليني  التش ــة  ــرص جمعي وحت
ــذ  ــان ومن ــرع ميس ــني ف العراقي
ــا  معرضه ــة  واقام ــا  افتتاحه

السنوي األول في كانون األول ٢٠٢١، 
ــاء  ــى العمل بجد وتفانٍ إلرس عل
ــكيلي،  ــل للفن التش قواعد عم
ــاء بالذائقة العامة  ومن ثم االرتق
واجلمهور . ان طريق تقدمي األفضل 
ــم والنتاج الفني  في مجال الرس
ــتمرين إقامة  عامة والتنويع املس
ــى وضع  ــع احلرص عل ــارض م املع
ــرض العمل  ــة لع ــاتٍ متقدم آلي
ــه أكثر حضورا  ــي ومبا يجعل الفن
ــة للمتلقي وجمهور  واكثر دهش
ــون  ــرض ان يك ــذي نح ــن وال الف
ــل الفن  ــا في محف ــرا دائم حاض
ــكيليني  هذا قاعة جمعية التش
في مدينة العمارة. ودعت الهيئة 
ــات  الفنان ــة  للجمعي ــة  االداري
التشكيليات في ميسان  لتقدمي 
اعمالهن خالل هذا الشهر متهيدا 
ــهر مايس  ــة املعرض في ش القام

القادم. 

متابعة / البينة الجديدة 

في  بريطانية  ــة  ــت ممرض قبل
سابقة فريدة من نوعها زواج 
ــوم  محك ــي  أمريك ــجني  س
ــن بقتل  ــدام، أدي ــه باإلع علي
ــخصني. وحسب صحيفة  ش

البريطانية،  ــل»  مي «ديلي 
بدأت القصة عندما أبلغت 
ريبيكا شورت، ٢٦ عاما، من 
أوكسفوردشاير  مقاطعة 
ــدن، لعائلتها أنها  غرب لن
ــي  ــا ف ــتقضي عطلته س
حيث  ــدة،  املتح ــات  الوالي
قامت بنشر لقطات تفيد 
بقضاء عطلتها في فلوريدا 

وسان فرانسيسكو.
ــني، فاجأت  ــن وبعد ح لك
ريبيكا أقاربها بنشر صور 
لها وهي تتزوج من القاتل 
ــول  األص ذو  ــي  األمريك

ــيكية مانويل أوفانتي  املكس
ــوم  ــا، احملك ــور، ٣٥ عام جوني
ــجن  ــدام في س باإلع ــه  علي

«إميان»، بأريزونا األمريكية.
ــمحت  ــب املصدر، س وحس
ــي  األمريك ــجن  الس إدارة 

للقاتل مبغادرة زنزانته للزواج  
ــة  البريطاني ــه  عروس ــن  م
ــان، حيث كان  ــي ١٤ نيس ف
مبتسما وهو يقف اللتقاط 
صورة مع عروسه. وفي هذه 
ــابة  الش ــت  احتفل ــاء  االثن
ــزواج مع  ــة بال البريطاني
ــل وعرضت  ــة القات عائل
كعكة زفاف متدرجة مع 
كرمية سوداء مدون عليها 

«حتى يفرقنا املوت».
ــة  الصحيف ــرت  وذك
ــل  القات أن  ــة،  البريطاني
ــى أكثر من  كان قد أمض
عقد في السجن بعد أن 
حكم عليه باإلعدام في 
ــام ٢٠١٠، لقتله رجلني  ع
ــن  ــث ع ــا كان يبح بينم
مخدر امليثامفيتامني في 

عام ٢٠٠٨.
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