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ــف مجلس القضاء األعلى، امس  كش
ــن تفجير  ــل جديدة ع ــني، تفاصي اإلثن
ــل  املوص ــي  ف ــة»  الثقافي ــة  «اجملموع
ــهر نيسان املاضي،  الذي وقع نهاية ش
وقامت القوات األمنية في يوم اجلمعة 
ــال إرهابيني  ــاري)، إلى اعتق ــار اجل (٦ أي
ــم من أن  ــا بالتفجير.وبالرغ ــني قام اثن
ــر مت  ــى أن التفجي ــادت إل ــات ق املعطي
بعجلة مفخخة، إال ان محافظ نينوى 
قال إن احلادث وقع كون العجلة محورة 
ــبب  ــائل، مما تس ــاز الس ــل بالغ وتعم
بانفجارها.وبهذا اخلصوص قال مصدر 

ــادث، إن رواية احملافظ  ــي ، عقب احل أمن
لم تكن إال لتطمني الناس واخلالص من 
ــع قد تصيب املدينة مع حلول  نوبة هل
ــة على تنظيم  ــد واضاعة الفرص العي
داعش بحصاد ثمار عمليته االرهابية.

وفي هذا السياق قال اعالم القضاء ، إن 
القضاء في محافظة نينوى وبالتعاون 
مع األجهزة االمنية اخملتصة استطاع 
ــي  ــيارة ف ــر س ــة تفجي ــف جرمي كش
ــة الواقعة  ــة الثقافي منطقة اجملموع
ــل  ــة املوص ــر ملدين ــب االيس ــي اجلان ف
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨ والتي راح ضحيتها 
شخص واحد وتسعة جرحى مدنيني.

ــق  ــة حتقي ــان أن محكم ــح البي وأوض

ــكيل  ــور تش ــى الف ــررت عل ــوى ق نين
ــتخبارات  ــن مديرية اس ــق عمل م فري
ــوى ومديرية امن  ومكافحة ارهاب نين
نينوى للتوصل الى اجملرمني.وأضاف أنه 
ــير العجلة  ــالل متابعة خط س من خ
ــة دهوك ومت  ــني دخولها من محافظ تب
ــلطات االمنية في  ــيق مع الس التنس
ــتان بالقبض على املتهم  اقليم كردس
ــع قيادي في  ــرف بتواصله م ــذي اعت ال
التنظيم يسكن حاليا في انقره يقوم 
ــات وصادر بحقه امر  بتصنيع املفخخ
ــة حتقيق نينوى منذ  قبض من محكم
ــى ان املواد  ــار البيان ال ــام ٢٠١٩.واش ع
ــي مواد  ــي التفجير ه ــتخدمة ف املس

محلية الصنع وبسيطة وان التنظيم 
ــة والغاز  ــتخدم املنتجات النفطي يس
ــاً الى انه  ــار، الفت ــر االنفج ــادة تأثي لزي
ــني تبني ان  ــغ هواتف املتهم ــد تفري بع
التنظيم مستمر بكسب اعضاء جدد 
ــات االمنية ويتم  ــر مطلوبني للجه غي
ــع التواصل  ــبهم عن طريق مواق كس
ــي كروبات-مجموعات-  ــي ف االجتماع
ــلفية  خاصة للذين يحملون أفكاراً س
ــاء نظم ملف  ــع ان القض متطرفة.وتاب
ــترداد بحق املتهم القيادي الهارب  اس
ــة مبتابعة  ــف االجهزة االمني ومت تكلي

اعضاء هذه الكروبات. 

كتب اِّـحرر السياسي
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ــا يُضحك،  ــة م ــرّ البلي ــال ان ش يق
ــات  اجله ــع  تق أن  ــو  وه ــة،  صراح
ــمية في  احلكومية وعبر بيانات رس
خانة التناقض في تصريحاتها التي 
تسوقها للشعب األمر الذي يدخله 
في حالة الغثيان حتى ال يكاد يعرف 
ــي تلك  ــه وهو يغن ــه من رجلي رأس
األغنية الشعبية العراقية القدمية 
ــدك ياناس .. ضاع وبعد  ( أدور عالص
ــه خالل هذا  ــگاه ) ودليلنا أن ــن ال وي
ــني  ــام تصريح ــا أم ــبوع صرن االس
ــذي  ال ــت  الوق ــي  فف ــني،  متضارب
ــة املالية  ــف فيه ديوان الرقاب يكش
ــتراتيجي للحنطة  ــن االس أن اخلزي
ــف طن  ــغ ( ٣٧٣) أل ــراق يبل ــي الع ف

ــة الفعلية ملدة  ــد احلاج وهو ال يس
شهر في املقابل تعلن وزارة التجارة 
ــن احلنطة  قة م ــوّ أن الكميات املس
احمللية من الفالحني واملزارعني تصل 
ــي إزدياد  ــى (٣٠٠) ألف طن وهي ف ال
ــم التسويقي ال  ــتمر وأن املوس مس
ــات كبيرة لصالح  يزال يحقق جناح
ــد حاجة  ــة وس ــة التمويني البطاق
البالد أي مبعنى آخر «الدنيا ربيع واجلو 
ــك لكن  ــع» وهو أمر مفرح ال ش بدي
ــد املواطن  ــر مفرح أن يج ــا هو غي م
ــات متضاربة  أمام تصريح ــه  نفس
ــأنها ارباك الرأي  وغير دقيقة من ش
ــام .. ومن هنا فإننا نطالب ديوان  الع
الرقابة املالية االحتادي ووزارة التجارة 
ــترك  ــد مؤمتر صحفي مش ــى عق ال
ــام واألدلة  ــق باألرق ــاح احلقائ اليض

ــارع  وعدم ترك األمور ضبابية والش
ــص جراء اخملاوف  في حالة حيص بي
املستقبلية . وفي الشأن السياسي 
تؤكد مصادر بأن هناك سيناريوهات 
ــدور  «ق ــي  ف ــخ  تطب ــات  واتفاقي
الساسة» على نار هادئة وأن قابالت 
األيام ستوضح جلياً هذه الطبخات 
ومنها ما يتعلق بقانون للعفو العام 
واملساءلة والعدالة وغيرها من األمور 
ــة االنضاج  ــا زالت في مرحل التي م
ــارة  ــون جاهزة !!. والبد من االش لتك
ــة االحتادية تعمل  ــة النزاه بأن هيئ
ــي بعملها الدؤوب  كخلية نحل وه
ــرات اللصوص  ــاً بعش ــح يومي تطي
ــرقة ونهب املال العام  املتورطني بس
ــعب يريد محاكمة هؤالء  لكن الش
املتورطني ليأخذوا اجلزاء العادل الذي 

ــتحقون ويقبعوا خلف قضبان  يس
ــعب يريد أن تكون  ــجون والش الس
ــرعة  ــة وبس ــات علني ــذه احملاكم ه
ــيء بالشيء يذكر فإن  كبيرة . والش
ــن مخترع  ــأل : هل م ــعب يس الش
ــاح أو مضاد  ــاف لق قادر على اكتش
لفيروس الفساد املالي واالداري الذي 
ــح امراً  ــالد واصب ــرى في الب استش
واقعاً .. ونحن بدورنا نقول أن مطلب 
اهللا  ــاء  ش وان  ــي  حقيق ــعب  الش
ــق أمنياته  ــتجاب لدعواته وحتق يس
ــي على كل  ــاف لقاح يقض باكتش
اللصوص  وتنهي حياة  الفايروسات 
الذين أوغلوا في نهبهم وجرائمهم 
بحق املال العام وأن ربك لـ «باملرصاد» 
لكل من امتدت يداه لقوت الشعب 

وثرواته الى يوم يبعثون .
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اُّـ متى فقراء العراق يفرتشون أرصفة الجوع والحرمان يا ساسة البالد؟

ــس االثنني،  ــم، ام ــم وزير الزراعة هادي هاش ــد املتحدث باس  أك
ــببة لإلصابة بفايروس احلمى النزفية.  ــيطرة على البؤر املس الس
وقال هاشم ، إن الوزارة وبالتعاون مع دائرة البيطرة ووزارة الصحة 
ــى النزفية.وأضاف، أنه متت  ــكلت غرفة عمليات خاصة باحلم ش
ــيطرة على بؤر  ــيطرة بصورة تامة على احلمى النزفية والس الس
ــاعة، عبر مستشفيات  الفايروس وهناك متابعات على مدار الس
البيطرة املنتشرة في محافظات البالد.وأشار هاشم، إلى أن الفرق 
ــر بعمليات التعقيم واستخدام املواد  حتيط البؤر املصابة وتباش

الوقائية والعالجية ضد الفايروس. 

بغداد /

\3^ò@Ú‡nn€a

Ú‹ib‘Ωa@ó„@äí‰m@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@›j‘Ωa@ÖÜ»€a@ø@@aÏj”äm@NN@@fiÖb»€a@ıbö‘€a@‚bflc@›rflcÎ@÷aä»€a@µg@ÖÏ«dç@Z@Ô9b:a@÷âbü

@�aâaä”@àÇnm@\âÎäΩa^
ÒÜÌÜ¶a@pbyÏ‹€bi@’‹»nÌ

ــس االثنني،  ــرور العامة، ام ــررت مديرية امل ق
ــات الرقمية  ــع اللوح ــل لطب ــاء معم إنش
ــل من  ــة بتموي ــة اإلنكليزي ــدة باللغ اجلدي
ــم  قس ــر  مدي ــهداء.وقال  الش ــدوق  صن
ــط في املديرية العميد نهاد حميد  التخطي
ــلة اجتماعات  ــدت سلس ــة عق ، إن املديري
ــات  ــر اللوح ــة توفي ــأن آلي ــات بش ومباحث
الرقمية باللغة اإلنكليزية، ومت االتفاق على 
ــاء معمل لطبعها بتمويل من صندوق  إنش
ــرار  ــذا الق ــد، أن ه ــهداء.وأضاف حمي الش
ــهم بتوفير األموال، فضالً عن اختصار  يس
الوقت الذي ميكن أن يستغرقه طبع اللوحة 
ــالد، وبالتالي  ــارج الب ــة بطباعتها خ مقارن

سيضمن سرعة إجناز هذا املشروع. 

ــي، امس االثنني، مبقتل طفل اثر عبثه  افاد مصدر امن
برمانة يدوية في حي طارق مبدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال املصدر ، ان طفل تولد ٢٠٠٦ لقي مصرعه نتيجة 
ــطح دارهم ضمن  ــة يدوية كانت على س عبثه برمان
ــرقي بغداد. واضاف انه  حي طارق في مدينة الصدر ش
ــؤال والد املتوفي اجاب قبل ثالثة ايام سكنت  عند س
ــالح ومن احملتمل ان ولدي  ــدار وال املك اي قطعة س ال
ــا انه مت التحفظ  ــن خارج الدار موضح ــد اتى بها م ق

على األب وفق اإلجراءات االصولية.

ــيد  ــار احلكمة  الس ــم تي ــه زعي وج
ــى القوى  ــوة ال ــم ، دع ــار احلكي عم

السياسية تضمنت إصدار (وثيقة).
ــال احلكيم في تغريدة عبر تويتر ،  وق
ــية في  ــو جميع القوى السياس أدع
ــاركة  مجلس النواب ممن إختار املش

في احلكومة املقبلة او املعارضة.. الى 
ــتراتيجي  إصدار ( وثيقة البناء اإلس
للبلد) وإشراك املؤسسات احلكومية 

واملدنية في صياغتها.

ــو بايدن،  ــي، ج ــس األمريك ــار الرئي أث
ــى  ــطاء عل ــني نش ــعا ب ــال واس تفاع

ــد  ــي، بع ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــى «اإلمام  ــرق فيها إل ــات تط تصريح
ــالم» على حد تعبيره. اخملفي في اإلس

وقال بايدن في مقطع الفيديو املتداول 

أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل 
اإلسالم، أعرف القليل ولكن لم أعرف 
ــرف «اإلمام اخملفي (اإلمام  الفرق، لم أع

املهدي)» وعليه وظفت بروفيسورا.

ــن منديل،  ــح محافظ بابل حس أوض
امس األثنني، حقيقة هروب مجموعة 
سجناء في احملافظة.وقال منديل ، إنه 
ــاالت او محاولة هروب  ــد اي ح ال توج
ــاك  ــاف، هن ــي بابل.وأض ــجناء ف لس
ــمم اصاب بعض  حاالت مرضية وتس

املوقوفني ومت نقلهم الى املستشفى 
ــف  ــدا أن املوق ــالج، مؤك ــي الع لتلق
ــروب. وفي وقت  ــد أي ه ــد وال يوج جي
ــابق، تداولت بعض وسائل اإلعالم  س
ــاده إحباط مخطط لتهريب  خبرا مف
محكومني باإلعدام من سجن الكفل 
ــي محافظ بابل  ــل ان ينف باحللة، قب

هذه االنباء ويفند مزاعم الهروب.

ــى خارج العراق  ــل ضابط برتبة عقيد، إل ــاد مصدر أمني، بنق أف
ــة اعتقال  ــالل عملي ــه بانفجار خ ــالج، بعد اصابت ــرض الع لغ
ــدر ، إنه مت نقل العقيد  ــي محافظة ذي قار.وقال املص مطلوب ف
ــني امر لواء القوات اخلاصة الثالث، إلى األردن  الركن فهمي حس
ــد أن توقف  ــيما بع ــوء حالته الصحية؛ الس لغرض العالج لس
ــب  نتيجة االنفجار اثناء  ــار إلى أن العقيد اصي قلبه مرتني.وأش

عملية قبض على مطلوب في الشطرة. 
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بغداد / البينة الجديدة
ــة املدنية  ــوادر الهندس نظمت ك
ــركة العامة لسكك  التابعة للش
ــكيالت  ــدى تش ــد العراق(اح حدي
ــكك  ــل) في منطقة س وزارة النق
ــتمرة باجناز  ــرة حمالت مس البص
ــراري خلطوط  ــام احل ــال اللح أعم
ــة  (الطوب ــات  للمحط ــكة  الس
ــع كفاءة  ــة) لرف ــاوي والرميل وارط
ــرعة وصول  ــوط واختزال س اخلط
ــع  والبضائ ــافرين  املس ــارات  قط
ــتقات النفطية عبر محيط  واملش
ــك بعد تاكيدات    املنطقة. جاء ذل
ــر  ناص ــنت   الكاب ــل  النق ــر  وزي

ــبلي، وبناءً على  حسني بندر الش
التوجيهات واملتابعة امليدانية من 
ــتاذ  ــكك االس قبل مدير عام الس
ــيني،  ــواد كاظم  احلس ــب ج طال
بضرورة تعزيز التعاون املشترك بني 
ــوزارة لالرتقاء بواقع  ــكيالت ال تش
النقل وتعظيم املوارد االقتصادية 
ــيما : ان هناك حملة  للدولة.الس
ــكة  ــد خط س ــة وم ــل وادام تأهي
جديد الى (ميناء خور الزبير حملطة 
ــافة ٧٦٠٠متر  ــد) مبس ــار  املرب قط
العامة  ــركة  الش ــيق مع  بالتنس
ــتمر  ــراق، والعمل مس ــئ الع ملوان

على قدم وساق.

ميسان / البينة الجديدة
كشف مدير عام صحة ميسان 
الدكتور علي محمود العالق، عن 
زيارة وفد من مستشفى الكفيل 
ــية  ــى العتبة العباس ــع إل التاب
والذي ضم مجموعة من االطباء 
القلب  ــي جراحة  ف االختصاص 
ــراء عمليتني  اج لغرض  املفتوح 
جراحية للقلب. وأضاف الدكتور 
العالق : حسب مذكرة التفاهم 
والتعاون املوقعة بني دائرة صحة 
الكفيل  ــفى  ومستش ــان  ميس
ــى    األول ــة  للمرحل ــتكماال  واس

ــات وتدريب  ــراء العملي ــي اج ف
ــة  ــة والصحي ــالكات الطبي امل
ــان ألمراض وجراحة  ملركز ميس
ــب املفتوح  ــم القل القلب، قس
ــدا من  ــرة وف ــتقبلت الدائ ، اس
ــراء  عمليتني  ــفى الج املستش
ــل اختصاص  ــة  من قب جراحي
الدكتور احمد  ــب  القل جراحة 
ــز القلب في  ــودي مدير مرك عب
ــث  حي ــل  الكفي ــفى  مستش
ــى  األول ــة  العملي ــتكون   س
ــي من  ــنوات تعان ــة ٦ س لطفل
ــب والثانية  ــي القل ــني ف فتحت

لطفلة بعمر ٨ سنوات تعاني من 
تشوهات والدية في القلب .وبني 
العالق استمرار العمل والتعاون 
ــة وتطوير اخلبرات  من أجل تنمي
ــة  والصحي ــة  الطبي ــوادر  للك
ــات  ــي رده ــل ف ــتمرار العم واس
ــيدا  ــر، مش ــد الزائ ــب .الوف القل
ــتعدادات  واالس ــات  باالمكاني
ــرة في مركز  ــزات املتوف والتجهي
ــان وكذلك امكانية املالك  ميس
الطبي والصحي  إلجراء عمليات 

القلب املفتوح داخل احملافظة .

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
أكدت وزارة الزراعة أستمرار  حصاد 
ــويق محصول احلنطة وبوتيرة  وتس
ــراف امليداني املستمر  عالية واإلش
ــي يقوم بها  ــارات الت من خالل الزي
ــة العمليات  ــاء غرف ــادة أعض الس
ــر  وزي ــيد  الس ــه  بتوجي ــكلة  املش
ــرمي  ك ــد  محم ــدس  املهن ــة  الزراع
ــة عمليات احلصاد  اخلفاجي ملتابع
ــات  ــة احملافظ ــي كاف ــويق ف والتس
ــم الزراعي احلالي بغية  خالل املوس
إجناح اخلطة الزراعية وزيادة اإلنتاج 
ــي  الغذائ ــن  األم ــني  وتأم ــي  الوطن

للبلد.وذكر قسم العالقات واإلعالم 
ــيد  ــاون الدولي للوزارة إن الس والتع
ــروة احليوانية  ــرة الث ــام دائ ــر ع مدي
ــني قام  ــالم حس الدكتور عباس س
بزيارة ميدانية إلى محافظة كربالء 
ــير العمل  ــة وإطلع على س املقدس
ــالء وإفتتاح  ــايلو كرب اجلاري في س
وحدات جديدة من إجل زيادة الطاقة 
ــراءات  اإلج ــة  وتهيئ ــتيعابية  اإلس
ــول  ــتالم احملص ــأن إس ــة بش الالزم
ــتالم أمام  ــة اإلس ــهيل عملي وتس
الفالحني واملزارعني وتذليل املعوقات 
ــويق محصولهم. ــي تواجه تس الت
ويشار إن غرفة العمليات يترأسها 

ــادة  ــة الس ــر وعضوي ــيد الوزي الس
ــدراء  وامل ــارين  واملستش ــوكالء  ال
ــي  ــة ف ــدراء الزراع ــع م ــني م العام
ــكلت بناء على  ــات التي ش احملافظ
ــالل  خ ــر  الوزي ــيد  الس ــات  توجيه
جلسة هيئة الرأي لتعزيز ومتابعة 
ــويق محصول  عمليات حصاد وتس
ــي احلالي  ــم الزراع احلنطة للموس
ــة من خالل  ــة الزراعي ــاح اخلط وإجن
ــاكل  ــن كثب على املش ــوف ع الوق
التي يواجهها الفالحني  واملعوقات 
واملزارعني وتذليلها أثناء تسويقهم 
محصولهم من احلنطة لسايلوات 

وزارة التجارة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدل  الع ــر  وزي ــات  توجيه ــى  عل ــاء  بن
ــتار محمد  ــاالر عبد الس ــي س القاض
ــتاذ  ،اعلن مدير عام دائرة التنفيذ االس
بشار احمد محمد عن اكمال التمويل 
ــالء  غ ــات  مخصص ــغ  مبال ــرف  لص
ــة ملوظفي الدائرة ومديرياتها،  املعيش
ــس الوزراء رقم  ــتناداً الى قرار مجل اس
ــنة ٢٠٢٢.واضاف املدير العام:  (١٥) لس

ــر ملبلغ ١٠٠ الف  انه  مت الصرف املباش
ــر املبارك  ــد عطلة عيد الفط دينار بع
ــمولني بالقرار املذكور  للموظفني املش
ــا يخص  ــا مب ــة بغداد.أم ــي محافظ ف
ــذ في مراكز احملافظات  موظفي التنفي
ــي محافظاتهم  ــة ف ــة اخلزين مراجع
ــتكمال اجراءات التمويل  من أجل أس

والصرف.

البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ العراق ناقلتي  ــتقبلت الش اس
ــر اجلنوبي .  ــى أرصفة ميناء ام قص ــتا عل نفط رس
ــور املهندس فرحان  ــركة الدكت وقال مدير عام الش

ــر اجلنوبي يعتبر من  ــي : ان ميناء ام قص الفرطوس
املوانئ ذات النشاط املتنوع حيث يستقبل السفن 
ــتقبل  ــواد املتنوعة كما يس ــة احململة بامل التجاري
ــتيراد وتصدير املشتقات  ناقالت النفط لغرض اس

ــي  ــاء اجلنوب ــة املين ــاف : أن أرصف ــة. وأض النفطي
ــة   والناقل  CAMILLA ــط  النف ــة  ناقل ــتقبلت  اس
SYMPHONY عند الرصيفني ٨A و ٨B وجتري أعمال 

شحنهما باملشتقات النفطية لغرض التصدير .
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بغداد / البينة الجديدة
ــررت مديريــة املرور العامة في وزارة الداخلية   ق
إنشــاء معمل لطبع اللوحات الرقمية اجلديدة 
باللغة اإلنكليزية بتمويل من صندوق الشهداء.

ــي املديريــة  ــــم التخطيط فــ وقال مدير قس
ــح صحفي، ان  ــد في تصري ــد نهاد حمي العمي
«املديرية عقدت سلسلة اجتماعات ومباحثــات 
بشــأن آلية توفيــر اللوحات الرقميــة باللغة 
ــل  ــاء معم ــى إنش ــاق عل ــة، ومت االتف اإلنكليزي
لطبعها بتمويل من صندوق الشهداء».وبني أن 
«هذا القرار يســهم بتوفيــر األموال، فضال عن 
ــــتغرقه  ــار الوقت الذي ميكــن أن يس اختصــ
ــا خــارج  ــة بطباعتهــ ــة مقارنــ ــع اللوح طب
ــرعة إجناز هذا  ــــيضمن س البــالد، وبالتالي س
ــرور العامة، أعلنت  ــروع».وكانت مديرية امل املش
ــول أول وجبة  ــهر اجلاري وص ــي األول من الش ف
للوحات السيارات بالنظام «االنكليزي» اجلديد 

الى العاصمة بغداد.

بغداد / البينة الجديدة
ــم اخملتبرات التابع للمركز الوطني  أجـرى قس
ــي وزارة العمل  ــالمة املهنية ف للصحة والس
ــن الفحوص  ــدداً م ــة ع ــؤون االجتماعي والش
ــطة  ــن األنش ــني م ــني احملال ــة للعامل اخملتبري
ــام خالل  ــاع الع ــة للقط ــة التابع االقتصادي
ــنة ٢٠٢٢. هذا و استقبل  ــان لس ــهر نيس ش
املركز (٢٥٩) مراجعاً أُجري لهم (١١٢١) فحصاً 
ــي،  (الصناع ــات  القطاع ــملت  ــاً ش مختبري
ــط) ، فضال عن  ــاءات، والنف واخلدمات، واإلنش
اجراء فحوص بيئية  خاصة ملطحنة املنصور 
ــراض ومتكن حصول  ــف املبكر عن األم للكش

املصابني على العالجات في الوقت املناسب.

البينة اجلديدة / احمد شاكر السوداني 
ــائية و توليد  ــرى فريق طبي متخصص نس اج
ــي عملية  ــفى اليرموك التعليم ــي مستش ف
ــنب متالصقني ذكور والدة  ــة و والدة توأم قيصري
ــيامية) وذكرت استشارية نسائية و توليد  (س
ــهيل) ادخلت  ــن س ــرى محس ــورة (ذك الدكت
املريضة الى املستشفى كحالة طارئة و كانت 
تعاني من االم و اعراض والدة حيث اجريت لها 
ــاء  على نتائج  ــة الفحوصات الالزمة و بن كاف
ــة  ــى صال ــة ال ــال املريض ــات مت ادخ الفحوص
ــوأم املتالصق في  ــث مت والدة الت العمليات حي
ــم الى ردهة  انعاش  ــة البطن و ادخاله منطق
األطفال حديثي الوالدة من قبل شعبة اخلدج 

و االم و طفليها بحالة صحية جيدة .

 بغداد / البينة الجديدة
ــة الثانية  ــادس الفرق ــواء الس ــن الل ــت قوة م ألق
ــتراك مع مفارز استخبارات  ــرطة احتادية باالش ش
ــتخبارات  الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة االس
ــب مكافحة  ــة ومفارز مكت ــات االحتادي والتحقيق
ــني اثنني  ــض على متهم ــي العامل القب ــرام ح اج
ــروزر ) في  ــوع (الندك ــرقة عجلة ن ــا بس لقيامهم
ــداد، حيث متت  ــرب بغ ــالم) غ ــي الس ــة( ح منطق
عملية القبض بعد توافر معلومات عن وجود حادث 
ــورة، وعلى الفور  ــرقة عجلة في املنطقة املذك س
ــادس ومفارز  ــكيل فريق عمل من اللواء الس مت تش
ــد التحري  ــرام ملتابعة احلادث، وبع ــة االج مكافح
وجمع املعلومات مت التوصل إلى املتهمني والقبض 
ــروقة بحوزتهما في  عليهما وضبط العجلة املس
بغداد .مت إحالتهما مع العجلة اصوليا إلى اجلهات 
ــة إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية  اخملتص

الالزمة بحقهما.

األنبار / البينة الجديدة
ــركة  ــيد مدير عام الش اجرى الس
ــط  ــع كهرباء الوس ــة لتوزي العام
ــمير اجلبوري  ــالء س ــدس ع ، املهن
ــاع كهرباء  ــة لقط ــة تفقدي جول
الگرمة التابع لفرع توزيع كهرباء 
شرق األنبار ، لإلطالع على مشاريع 
ــاريع تأهيل  فك اإلختناقات ، ومش
ــة  الكهربائي ــبكة  الش ــة  وإدام
ــى آلية  ــيادته عل ــع س ــا إطل .كم

ــات الطاقة ،  ــعبة مبيع ــل ش عم
ــالت مكثفة  ــراء حم اج ــرورة  وض
ــة وحمالت  ــوارد اجلباي لتعظيم م
ربط املقاييس للمشتركني اجلدد ، 
وإستبدال املقاييس العاطلة ، مع 
حصر  اعداد املشتركني وتسهيل 
ــتركني  املش ــجيل  تس ــراءات  إج
 ، ــني  نظامي ــتركني  كمش ــدد  اجل
ــى أجراء حمالت إزالة  والتأكيد عل
ــدر  ــن اله ــل م ــاوزات للتقلي التج

.وقدم مدير القطاع شرحاً مفصالً 
عن عمل القطاع ، وحجم اخلدمة 
ــخيص بعض  ــع تش ــة ، م املقدم
ــي تواجه  ــات والعقبات الت املعوق
ــاء تقدميهم  ــالكات العاملة أثن امل
ــات .فيما بعد ، أجرى املدير  للخدم
ــة برفقة مدير  العام جولة تفقدي
القطاع الى موقع محطة النخيل 
ــالع  ــدة ( ٣٣/١١ ك.ڤ ) لإلط اجلدي
على سير األعمال املدنية اخلاصة 

ــدم مايقارب  ــة ، كونها تخ باحملط
ــق  ــن مناط ــترك ) ضم ( ٨٠٠٠ مش
ــة  ــز قضاء الكرمة واحلالبس (مرك
والبوعاگول)  ــوده  والبوع واللهيب 
وبواقع عدد مغذيات تصل إلى (١٠ 
مغذيات) .موكداً، على ضرورة اجناز 
ــة باحملطة  ــال اخلاص ــة األعم كاف
ــة احملددة لها  ــن الفترة الزمني ضم
ــروط الفنية املعمول  ، وضمن الش

بها من قبل وزارة الكهرباء .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــس االول  ــارة ام ــت وزارة التج اعلن
ــز الوجبة  ــالق جتهي ــن اط ــد ع االح
الرابعة من مفردات السلة الغذائية 
ــهر  ــر من ش واعتبارا من يوم العاش
ــواد  امل وكالء  ــو  وتدع ــاري  اجل ــار  اي
ــز القطع  ــة مراك ــة ملراجع الغذائي
ــات لغرض قطع  في بغداد واحملافظ

ــب جداول  املواطنني وحس حصص 
ــت الوزارة في بيان لها  القطع . وقال
ــركة  ــه مكتبها االعالمي ان ش نقل
ــتعداداتها  املواد الغذائية انهت اس
الفنية الستالم املواد املوردة حلساب 
ــلة الغذائية في مخازن الوزارة  الس
ــع ابناء  ــى جمي ــتوزع عل ــي س والت
ــمولني  ــي من املش ــعب العراق الش
بنظام البطاقة التموينية و حسب 

التي  ــويقية للتجهيز  التس اخلطة 
ــركة وبدءا من املناطق  اعدتها الش
ــا بقية املناطق  االكثر فقرا وتتبعه
ــه ان وزير  ــت ذات ــي الوق ــارت ف .واش
التجارة الدكتور عالء اجلبوري سبق 
ــدراء العامني  ــه بتكليف امل وان وج
ــلة  ــراف على جتهيز مواد الس لإلش
ــي احملافظات  ــة والطحني ف الغذائي
ــرق الرقابية  ــه الف ــال عن توجي فض

املشتركة لدائرتي الرقابة التجارية 
ــة   واملتابع ــط  التخطي ــة  واملالي
ــع وجتهيز  ــات القط ــة عملي مبتابع
النوعيات  ــي  ف ــق  والتدقي ــوكالء  ال
ــن قبل وكالء  ــزة للمواطنني م اجمله
ــير اخملالفات  مناطقهم يوميا وتاش
ــراءات فورية  ــاذ اج ــات واتخ واخلروق
واملتالعبني  ــني  اخملالف ــق  بح ــة  واني
ــة فضال عن  ــد غلق الوكال تصل حل

اجراء الزيارات الدورية للفرق الرقابية 
ــيطرة  الس ــرات  ومختب ــازن  للمخ
النوعية ملتابعة االستالم والفحص 
ملفردات السلة الغذائية .منوهة  ان 
دائرة الرقابة التجارية وبالتعاون مع 
االجهزة االمنية تتابع حركة اسعار 
ــراءات  ــذ اج ــة وتتخ ــواد الغذائي امل
قانونية بحق املستغلني واملتالعبني 

برفع اسعارها في السوق احمللية.

@@@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a
@ÖaÜÃi@läÀ@Ú‹v«@Ú”äéi@¥‡Ënfl

دياُّـ / البينة الجديدة
ــة الفحص  ــة العاملة في فرق ــوادر الفني ــتمر الك تس
ــاه اجلوفية فرع ديالى في  ــة للهيأة العامة للمي التابع
ــحة  ــة من أجل معاجلة الش ــل وبصورة متواصل العم
ــى حيث مت فحص وتطوير بئر  املائية في محافظة ديال
خليل اسماعيل في شروين بعمق (٤٢) م وانتاجية (٧)

ــي املناطق البعيدة  ــك من أجل توفير املياه ف لتر/ثا وذل
ــطحية والتي تعاني من الشحة املائية  عن املياه الس

بهدف استخدامه لالغراض اليومية متعددة.

بغداد / البينة الجديدة
ــزاز فتاة  ــم بابت ــض على مته ــة القب ــوة أمني ــت ق ألق
ــؤون  ــة وزارة الداخلية لش ــان لوكال ــر بي ألكترونيا.وذك
ــط  ــني وضب ــالث متهم ــى ث ــض عل ــرطة «مت القب الش
ــني آخرين  ــر مرخصة وعلى اثن ــلحة غي بحوزتهم أس
ــار الى  حليازتهم على مواد مخدرة نوع كريستال».وأش
ــاة إلكترونياً هدد  ــم بعد إبتزازه فت ــض على مته «القب
بنشر صور خاصة مقابل مبالغ مالية و متهم لقيامه 
ــد احملال التجارية  وضبط بحوزته  بإطالق النار على اح
ــيارة  ــى «ضبط ١٥ س ــنكوف».ولفت ال ــة كالش بندقي
عليها أشارة حجز و١٥ متسوالً ضمن عموم العاصمة  
ــراءات القانونية  ــيراً الى «إتخاذ كافة االج بغداد» مش

بحق املتهمني».

µbÌÖ@@@ø@ÚÓˆbΩa@Úzí€a@Ú¶b»fl

@új‘€aÎ@Ô„Î6ÿ€c@ånjfl@Û‹«@új‘€a
ÖaÜÃi@ø@Úz‹çc@·ËmãÏ°@¥‡Ënfl@Û‹«
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ــي هيئة  ــات ف ــرة التحقيق ــت دائ أعلن
ــن ضبطها  ــني، ع ــس االثن ــة، ام النزاه
ــال وظيفي  ــر وإهم ــاالت تالعب وتزوي ح
ــيد  ــياحة ومصرف الرش ــرة الس في دائ
ــب بيان  ــة النجف.وبحس ــي محافظ ف
ــي حديثها عن  ــارت الدائرة ف ــد أش ، فق
ــى، التي نفذت من  ــة الضبط األول عملي
ــق النجف،  ــب حتقي ــالكات مكت قبل م

ــعبة التفتيش في  ــاون ش ــى قيام مع إل
قسم سياحة النجف وأمينة الصندوق 
ــر والتالعب بوصوالت قبض كتب  بالتزوي
ــة املهنة  ــازات ممارس ــة بإلغاء إج خاص
ــياحيـة في النجف، واختالس  ملرافق س
ــة منها.وأضافت أنه مت  ــغ املتحصل املبال
ــياحة  االنتقال إلى الهيئة العامة للس
واآلثار في بغداد وضبط دفاتر الوصوالت 
ــك)، الفتة  ــن الدبال ــخ الثواني م (النس

ــت بالتعاون مع  ــى أن العملية، التي مت إل
مديرية حتقيق بغداد، أسفرت عن ضبط 
(٢٩) دفتر وصوالت، تقدر مجموع املبالغ 
ــي (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  ــا بحوال ــدة فيه املقي
مليون دينار.ولفتت إلى أن محضر اللجنة 
ــة املؤلفة؛ بناء على أمر صادر  التحقيقي
ــار إلى  ــياحة واآلثار، أش ــة الس عن هيئ
ــم سياحة  وجود تراخ من قبل مدير قس
النجف مبتابعة موظفيه واعتماده على 

موظفني غير كفوئني.وأفادت الدائرة بأن 
ــي عملية  ــفت ف ــالكات املكتب كش م
ــيد  ــام مصرف الرش ــن عدم قي ــة ع ثاني
ــديد قرض منح في  مبتابعة إجراءات تس
ــة  ــتثمرين بقيم ــد املس ــام ٢٠١٤ ألح ع
(٦٠٠,٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مشيرة إلى أن 
ــديد  إهمال املصرف ملوضوع متابعة تس
ــم من وجود (١٠) موظفني  القرض؛ بالرغ
ــؤولني عن ذلك، ولم يتم تسديد أي  مس

قسط من أقساط القرض الذي بلغ أجل 
ــن تاريخ منحه. ــديده عاما واحدا م تس
ــري ضبط،  ــه مت تنظيم محض وبينت أن
ــى قاضي محكمة حتقيق  وعرضهما عل
ــا النزاهة؛ الذي  النجف اخملتصة بقضاي
ــل القانوني  ــن أقوال املمث ــرر بعد تدوي ق
ــيد، مفاحتة املصرف إلجراء  ملصرف الرش
التحقيق اإلداري وتزويده باالستنتاجات 

والتوصيات خالل (٣٠) يوما. 

ــس اجلمهورية برهم صالح، امس  أكد رئي
ــة الضغط على  ــرورة مواصل ــني، ض االثن
اإلرهاب وإنهاء أي ثغرة أمامه.وقال املكتب 
ــة اجلمهورية ، إن «رئيس  اإلعالمي لرئاس

ــتقبل في  ــم صالح، اس ــة بره اجلمهوري
ــالم ببغداد، وزير الدفاع جمعة  قصر الس
ــاء بحث  ــالل اللق ــرى خ ــث ج ــاد، حي عن
ــد وتطوراتها،  ــي البل ــاع األمنية ف األوض
ــلحة في  واجلهود املتواصلة للقوات املس

البيان،  ــاف  ــول اإلرهاب».وأض مالحقة فل
ــع من قبل وزير  ــس اجلمهورية اطل أن «رئي
ــير العمليات العسكرية  الدفاع على س
ــة على مختلف احملاور في مكافحة  اجلاري
ــاول زعزعة األمن  ــاب التي حت ــا اإلره خالي

ــدن واملناطق». ــتقرار في عدد من امل واالس
ــة  ــرورة اليقظ ــى «ض ــح، عل ــد صال وأك
ــح أي ثغرة أمام اإلرهاب  واحلذر وعدم فس
اللتقاط أنفاسه والعمل على تهديد أمن 
ــيداً بـ»جهود  ــتقرار املواطنني»، مش واس

ــك  ــي تفكي ــرة ف ــة األخي ــوات األمني الق
خاليا إرهابية واعتقال عدد من اإلرهابيني 
ــرورة مواصلة  ــى ض ــدد «عل البارزين».وش
ــش، وتوفير كل الدعم  ــط على داع الضغ

لقواتنا األمنية للقيام مبهامهم».

Èflbflc@ÒäÃq@c@ıbË„gÎ@lbÁâ�a@Û‹«@¡Ãö€a@Ú‹ïaÏfl@ÒâÎäô@ZÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــزب  احل ــد  اك ــي  السياس ــأن  الش ــي  وف
ــراءَ  اج ــه  عزمَ ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
سلسلة حتركات ومشاورات جادة مع القوى 
السياسية للمضي في تشكيل احلكومة . 
ــم احلزب محمود محمد  وقال املتحدث باس
عقب االجتماع االول لقيادة البارتي برئاسة 
ــعود البارزاني منذ اكثر من عامني ، قال  مس
ــع بقية اطراف  ــه ماض في حتالفه م إن حزبَ
انقاذ وطن وسيسعى بشكل حثيث ملعاجلة 
ــي وانهاء ازمة تشكيل  ــداد السياس االنس
ــية ايضاً  احلكومة . وفي التطورات السياس
اعلن رئيس املكتب السياسي حلركة امتداد 
رائد الصاحلي ان حركته تتعامل ايجابيا مع 
ــادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،  مب
مؤكدا انهم سيقدمون طلبا خالل اليومني 
ــة لـحجب  ــى احملكمة االحتادي ــني ال القادم
ــال الصاحلي انه  ــب النواب املتغيبني.وق روات
ــف املكتب  ــادرة الصدر عك ــالن مب حني اع
ــة املبادرة ونحن منذ  ــي على دراس السياس
ــكل واضح ان أي حل   ــوم االول اعلنا بش الي
ــنتعامل  ــداد السياسي س ــألة االنس ملس
ــدر  الص ــادرة  مب ــبقت  بايجابية.وس ــه  مع
ــا مبادرة  ــيقي ولدين ــار التنس ــادرة االط مب
ــف من  ــداد وحتال ــة امت ــي حرك ــابقة ف س

ــهر تقريبا، وماضون  ــعب قبل ش اجل الش
ــذي اوضح  ــي ال ــا للصاحل ــا وفق باجراءاته
ــي اطلقتها  ــادرة الت ــن هذه املب ــن ضم ان م
حركته شكوى تقدم لدى احملكمة االحتادية 
ــن يعطلون  ــواب الذي ــب رواتب الن في حج
جلسات مجلس النواب.وأكد انه يتم حاليا 

ــيكون التعامل  ــدر وس ــة مبادرة الص دراس
معها ايجابيا كونها حتل مسألة االنسداد 
ــه البلد طيلة ٧  ــي الذي يعاني من السياس
ــي البداية نحن  ــهر.وقال الصاحلي انه ف أش
ــة  ــة ضمن املبادرة ملناقش دعونا الى جلس
ــي، واالجراء املتبع الثاني  االنسداد السياس

ــة االحتادية خالل  ــنطلب من احملكم اننا س
ــب البرملانيني  ــني القادمني ايقاف روات اليوم
ــة مجلس النواب. من  الذين يعطلون جلس
ــنجار التابع  جانب آخر لوّح أهالي قضاء س
حملافظة نينوى في شمال العراق أمس بإعالن 
ــاء اجلماعات  ــي في حال بق ــان املدن العصي

ــلحة وفي مقدمتها قوات « اليبشة»  املس
ــتاني التركي  التابعة حلزب العمال الكردس
ــب األهالي بإنهاء  ــي القضاء وطال ( p.k.k) ف
ــلحة واألوضاع غير الطبيعية  املظاهر املس
ــف  ــد آخر كش ــى صعي ــاء . عل ــي القض ف
ائتالف دولة القانون، حقيقة وجود انفراجة 

ــي منها  ــية التي يعان ــة السياس في االزم
ــال النائب  ــروطها. وق العراق، فيما حدد ش
ــه الميكن  ــادي ان ــالف محمد الزي ــن االئت ع
ــا دامت االطراف  ــن اي انفراجة م احلديث ع
اخملتلفة (االطار التنسيقي والتيار الصدري) 
ــيرا  ــم جتلس على طاولة حوار واحدة، مش ل
ــيعية هي من متثل الكتلة  الى انالقوى الش
ــيعي  االكبر، لذا فان اي حديث عن اتفاق ش
ــر ينتهي بانفراجة  ــكيل الكتلة االكب بتش
ــية.واضاف، ان حديث التيار الصدري  سياس
ــكيل احلكومة  ــتقلني لتش ــه للمس ودعوت
ــادرة االطار  ــا، ومب ــم مبتبنياته ــع ابالغه م
ــتقلني ايضا تعيد  ــيقي لدعوة املس التنس
الوضع السياسي الى املربع االول.من جانبه 
ــي، اخليار  ــالف وائل الركاب ــو االئت حدد عض
ــي املرتقب.وقال  ــد لالنفراج السياس الوحي
ــل واحد وهو  ــوى ح ــي انه اليوجد س الركاب
ــا دعوة جزء من  ــودة الى طاولة احلوار ام الع
االطار من دون اخر فانه عودة الى املربع االول.
واضاف الركابي، ان مبادرة االطار التنسيقي 
ــل  التفاصي ــن  م ــد  العدي ــا  فيه ــرة  االخي
ــة وااللتزامات واملقترحات  الواقعية الدقيق
ــن االزمة والتعامل مع  االي تخص اخلروج م

باقي االطراف واختيار الرئاسات.
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ــى القوى  ــه منفتح عل ــني، أن ــس االثن ــاذ وطن، ام ــف إنق ــد حتال أك
ــية التي تؤمن بحكومة األغلبية الوطنية.وقال التحالف  السياس
ــل في امس اإلثنني، إذ  ــان صحفي إنه «عقد اجتماعا في أربي في بي
جرى التأكيد على أن التحالف منفتح على القوى السياسية التي 
ــار البيان إلى «االتفاق على  ــن بحكومة األغلبية الوطنية».وأش تؤم
ــني التي تصب في  ــريع القوان ــس النواب دوره في تش ــذ مجل أن يأخ
ــة دورة الرقابي».وأكد التحالف،  ــني، وكذلك ممارس مصلحة املواطن

«استمراره في حواراته مع املستقلني بعد املبادرة التي أطلقها».

ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــس مجل ــدد رئي ش
ــرورة  ــى ض ــني، عل ــس االثن ــي، ام الكاظم
ــا وجه  ــة الدولة، فيم ــى هيب ــاظ عل احلف
ــة إزاء التجاوزات  ــاذ اإلجراءات احلازم باتخ
ــب  مكت ــال  القانون.وق ــرق  خ ــاوالت  ومح
ــي إن األخير  ــان صحف ــي بي ــي ف الكاظم
ــس الوزاري  ــس اجتماعاً للمجل «ترأس ام
ــرطة  ــادة ش ــور ق ــي بحض ــن الوطن لألم

محافظات الوسط واجلنوب، ورئيس هيئة 
ــة  ــرت مناقش ــي، إذ ج ــراف القضائ اإلش
األوضاع األمنية في البالد، واخلطط األمنية 
واجلهد االستخباري املطلوب لتعزيز األمن 
ــاد الكاظمي  ــوم احملافظات».وأش ــي عم ف
ــة في جناح اخلطة  ــود القوات األمني «بجه
ــر،  ــد الفط ــان وعي ــهر رمض ــة لش األمني
ــط اإلرهاب في  ــم من إحباط خط ومتكنه
استهداف املدنيني واألسواق التجارية عبر 

العديد من االنتحاريني الذين ألقي القبض 
ــه حتديات  ــداً أن العراق واج ــم، مؤك عليه
ــد جنحنا في  ــة، وق ــاً صعب ــرة وظروف كبي
ــاك ملفات أخرى  ــات فيما ما زالت هن ملف
ــى املزيد من العمل واجلهد، وفيما  حتتاج إل
ــيادته إلى  ــار س ــق بامللف األمني أش يتعل
ــكرية ملالحقة  ــتمرار العمليات العس اس
عصابات داعش اإلرهابية، وحتقيق أهدافها 

في استهداف قادتها وبقايا فلولها».
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ــهدت  ــط إيهاب الوزني، ش ــال الناش ــرى األولى الغتي ــي الذك ف
ــاحة  ــعة في س ــس االثنني، تظاهرة واس ــالء، ام ــة كرب محافظ
ــراك املدني في  ــو رئيس احل ــي ه ــط احملافظة.والوزن ــرار وس األح
ــح مجهولون نيران  ــار ٢٠٢١، بعد أن فت ــي ٩ آي ــالء، اغتيل ف كرب
ــفر عن مقتله في احلال.وقال  ــلحتهم باجتاهه األمر الذي أس أس
ــلون صحفيون ، إن «مئات املواطنني، من عموم احملافظات  مراس
ــط ايهاب الوزني». ــنوية األولى الغتيال الناش تظاهروا في الس

ــف  ــرون، القضاء العراقي واالدعاء العام «بكش وطالب املتظاه
قتلة الناشطني واملتظاهرين، ومن ضمنهم الوزني». 

ــالق االمتحانات النهائية  ــة، امس االثنني، انط ــت وزارة التربي أعلن
ــر املنتهية للمرحلة االبتدائية في جميع احملافظات. للصفوف غي
وذكر بيان للوزارة، أن مئات اآلالف من التالميذ توجهوا صباح امس 
ــوف غير املنتهية  ــدارس ألداء االمتحانات النهائية، للصف ــى امل ال
ــي ٢٠٢١ –  ــة االبتدائية في كافة احملافظات للعام الدراس للمرحل
ــط اجراءات وتدابير  ــاف البيان، أن االمتحانات جرت وس ٢٠٢٢. وأض

وقائية حفاظاً على سالمة التالميذ.
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ــس االثنني، إلقاء القبض على  ــرطة االحتادية، ام أعلنت قيادة الش
عصابة لتجارة وترويج اخملدرات، تضم عنصراً أجنبياً في العاصمة 
ــر عمليات  ــادة ، أن قوة من اللواء اخلامس عش ــرت القي بغداد.وذك
ــتخباري  ــرطة احتادية ترافقها مفارز اجلهد االس الفرقة االولى ش
ــة، متكنت من تنفيذ  ــة مكافحة اجلرمية املنظم ــارز من مديري ومف
ــق اخملتص، مت خالله  ــب قرار قاضي التحقي ــترك، وحس واجب مش
ــخاص  ــى اربعة اش ــاء القبض عل ــن إلق ــني محكم م ــق كم ووف
يحملون جنسية أجنبية يقومون بترويج مادة الكريستال اخملدرة 
ــة منها.وأضاف  ــط بحوزتهم كمي ب ــداد ضُ ــط بغ في مناطق وس
ــني متت إحالتهم مع املواد املضبوطة اصوليا إلى  البيان، أن املتهم

اجلهات اخملتصة.
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ــارة ، عن اطالق جتهيز  ــن جانب آخر اعلنت وزارة التج م

ــلة الغذائية واعتبارا  ــة الرابعة من مفردات الس الوجب

ــر من شهر ايار اجلاري، داعية وكالء املواد  من يوم العاش

ــي بغداد واحملافظات  ــة ملراجعة مراكز القطع ف الغذائي

ــداول  ــب ج ــني وحس ــص املواطن ــع حص ــرض قط لغ

ــركة املواد الغذائية انهت  القطع. وقالت الوزارة ، ان ش

استعداداتها الفنية الستالم املواد املوردة حلساب السلة 

ــتوزع على جميع  ــة في مخازن الوزارة والتي س الغذائي

ــعب العراقي من املشمولني بنظام البطاقة  ابناء الش

ــب اخلطة التسويقية للتجهيز التي  التموينية و حس

اعدتها الشركة وبدءا من املناطق االكثر فقرا وتتبعها 

ــي الوقت ذاته ان وزير  ــار البيان، انه ف بقية املناطق.واش

ــه بتكليف املدراء  ــبق وان وج ــارة عالء اجلبوري س التج

ــلة الغذائية  ــى جتهيز مواد الس ــراف عل العامني لإلش

ــه الفرق  ــن توجي ــال ع ــات فض ــي احملافظ ــني ف والطح

ــة التجارية واملالية  ــتركة لدائرتي الرقاب الرقابية املش

ــات القطع وجتهيز  ــط واملتابعة مبتابعة عملي التخطي

ــات اجملهزة للمواطنني من  الوكالء والتدقيق في النوعي

قبل وكالء مناطقهم يوميا وتاشير اخملالفات واخلروقات 

ــة بحق اخملالفني واملتالعبني  واتخاذ اجراءات فورية واني

تصل حلد غلق الوكالة فضال عن اجراء الزيارات الدورية 

للفرق الرقابية للمخازن ومختبرات السيطرة النوعية 

ــلة الغذائية  ــتالم والفحص ملفردات الس ملتابعة االس

ــة وبالتعاون مع  ــرة الرقابة التجاري ــوه البيان، ان دائ .ون

ــواد الغذائية  ــعار امل ــزة االمنية تتابع حركة اس االجه

ــتغلني واملتالعبني  ــراءات قانونية بحق املس وتتخذ اج

برفع اسعارها في السوق احمللية. 
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الكاظمي يرتأس اجتماعاً للمجلس الوزاري لألمن الوطني
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ــم  ــواب، حاك ــس الن ــس مجل ــب األول لرئي ــب النائ طال
الزاملي، امس االثنني، اجلهات احلكومية املعنية بإكساء 
ــوت» واخلارجية برمتها؛ للحد من تكرار  وتأهيل «طرق امل
ــاوية.وقال مكتب الزاملي في بيان  احلوادث املرورية املأس
ــتقبل نازلني محمد، وزير االعمار  صحفي إن األخير «أس
ــغال العامة، بحضور النائب  واالسكان والبلديات واالش
ــاريع التي تخص  ــاخوان عبداهللا، لبحث املش ــي ش الثان
ــبل معاجلة  ــد، وس ــار في البل ــكان واالعم ــاع االس قط
ــاوية».وطالب  ــة املأس ــوادث املروري ــرار احل ــة تك موضوع
ــيما وزارة  ــات احلكومية املعنية الس ــي، كل اجله الزامل
ــرة باطالق حملة عاجلة الكساء  االعمار «بضرورة املباش
ــاملة لطرق املوت واخلارجية برمتها  وتوسعة وتأهيل ش
للحد من تكرار احلوادث املرورية املأساوية التي تصاعدت 
في االونة االخيرة والتي اودت بحياة الكثير من املواطنني 
ــاريع اخلدمية التي متس  ــاء، واعطاء االولوية للمش االبري
ــا الوزارة  ــي تنفذه ــرة، والت ــورة مباش ــاة الناس بص حي
ــاري وتأهيل  ــكن واملاء واجمل ــي قطاعات البلديات والس ف
ــاء املدارس».ودعا الى  ــور وانش ــريعة واجلس ــرق الس الط
«ضرورة استغالل االراضي الشاسعة والصحراوية لبناء 
ــكن،  ــة لتخفيف أزمة الس ــكنية عمودي ــات س مجمع
ومنح دور أكبر للشركات الوطنية الرابحة في تنفيذ كل 
املشاريع االستراتيجية والعمرانية - اخلدمية التي ذكرت 
ــس النواب على  ــب األول، «حرص مجل ــدى النائ انفاً».واب
ــوزارة في موازنة  ــات املالية الكافية لل زيادة التخصيص
ــراع  ــهم في االس ــام اجلاري، ومراقبة التنفيذ مبا يس الع
ــتكمال انشاء كل املشاريع املتلكئة ذات الصلة  في اس
ــيما املتعلقة منها بإكساء الطرق اخلارجية وتأثيثها  س

بالعالمات وإشارات الداللة والتفاصيل الالزمة».
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ــام بطولة أندية  ــي  باملركز األول في خت ــوج نادي احلدود الرياض ت
العراق باملصارعة الرومانية لفئة االوملبي حتت ٣٢ عاماً.

ــا حل نادي  ــع ٢٠٥ نقاط، بينم ــد أن جم ــج احلدود بع ــاء تتوي وج
ــه ١٧٦ نقطة ثم نادي اجليش  ــرطة باملركز الثاني، بعد جمع الش
ثالثا بعد جمعه ١٧٢ نقطة، بينما حصل نادي الثورة الكركوكي 

على املركز الثالث مكرر  بعد جمعه ١٣١ نقطة.
ــعب  ــة االحتاد مبلعب الش ــة في قاع ــات البطول ــرت منافس وج
ــئة نادي الكاظمية  ــي في العاصمة بغداد. وكان فريق ناش الدول
ــز األول في ختام  ــي، باملرك ــبت املاض ــة، قد توج   الس للمصارع

بطولة أندية العراق باملصارعة الرومانية.

ــلة  أتلتيكو مدريد سلس أنهى 
ــد، بفوزه عليه  ــزة لريال مدري ممي
١-٠ في املباراة التي أقيمت على 
ميتروبوليتانو»  ــدا  «وان ــب  ملع
ــار، ضمن  ــد ٨ مايو/ أي ــوم األح ي
ــباني  اإلس ــدوري  ال ــات  منافس
ــن ريال مدريد التتويج  الذي ضم
به في اجلولة املاضية بعد الفوز 

٤-٠ على إسبانيول.
ــو الوحيد جاء عن  هدف اتليتك
ــه البلجيكي يانيك  طريق العب
ــجل ركلة  ــذي س ــكو ال كاراس

جزاء.
ــكيل األساسي  وغاب عن التش
ــي اللقاء  ــال مدريد ف ــق ري لفري
ــف األول  ــن جنوم الص العديد م
ــن املدرب  ــرار فني م للفريق، بق
اإليطالي كارلو أنشيلوتي الذي 
ــاراة من العيار  تنتظر فريقه مب
ــد ليفربول في نهائي  الثقيل ض

ــبت  ــال أوروبا يوم الس دوري أبط
(٢٨ مايو).

ــاراة وهو  ــال مدريد املب ــل ري ودخ
ــارة  ــلة عدم اخلس ــك سلس ميل
ــد في آخر ٨  ــام أتلتيكو مدري أم
ــمية خاضها ضده  مباريات رس
في جميع املسابقات (فاز في ٤ 
ــي ثاني أطول  وتعادل في ٤)، وه
سلسلة عدم خسارة في تاريخ 
ــدم  ــلة ع ــد سلس ــي بع الديرب
اخلسارة ملدة ٢٥ مباراة متتالية، 
ــال مدريد بني  ــي حققها ري والت
عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٣، وفقا ملا أورده 
ــص في  ــا» املتخص ــع «أوبت موق

إحصائيات كرة القدم.
ــده إلى ٦٤  ــو رصي ــع أتلتيك ورف
نقطة عزز بها موقعه في املركز 
ــى دوري أبطال  ــع املؤهل إل الراب
أوروبا، مبتعدا بفارق ٦ نقاط عن 
ــذي يحتل املركز  ريال بيتيس ال
اخلامس، مع تبقي ٣ جوالت على 

انتهاء منافسات البطولة.

اعلن االحتاد العراقي لكرة 
ــارة جديدة  ــدم  عن زي الق
كاس  ــش  تفتي ــق  لفري
ــرة  لك ــي  العرب ــج  اخللي
القدم الى مدينة البصرة 
برئاسة حميد الشيباني.
الكرة  ــاد  احت ــو  وقال عض
ــق  الناط ــي،  العراق
االعالمي، أحمد املوسوي،   
ــف  ــد منتص ــه مت حتدي إن
ــارة  لزي ــي  احلال ــهر  الش
ــة  ــش ملدين ــق التفتي فري
ــى  ــالع عل ــرة لالط البص
ــورات مراحل اجناز  اخر تط
ــي  ــة الت ــة الرياضي املدين
ــة  بطول ــتضيف  ستس

خليجي ٢٥ .
وبني أن كوادرنا الهندسية 
والفنية في وزارة الشباب 

ــة  ومحافظ ــة  والرياض
ــرة واحتاد كرة القدم  البص
على  ــل  بالعم ــتمرة  مس
ــاق على مدى ٢٤  قدمٍ وس

ــف بغية  ــاعة دون توق س
اجناز كل املتطلبات لبلوغ 
ــان  ــي احتض ــة ف اجلاهزي
ــي الوقت  ــي ٢٥ ف خليج

املقرر .
ــا  كوادرن ان  ــى  ال ــار  واش
قطعت مشواراً طويالً في 
اجناز ملعب امليناء حيث مت 

ــرش ارضيتها بـ»الثيل»  ف
ــات  املدرج ــقيف  وتس
وحسب االتفاق، مبيناً أن 
ــتكون نهاية  املنشات س
ــد اجنزت  ــهر حزيران ق ش

بنسبة كبيرة جداً .
واكد ان الزيارات املتواصلة 
ــالة  مس اخلليجي  للوفد 
ــتدعي  التس ــة  طبيعي
ــدث ذلك في  ــق ويح للقل
ــتضيف اي  ــة تس كل دول

بطولة معينة .
واوضح املوسوي أن أي دولة 
ــتضافة،  ــب في االس ترغ
ومعايير  ــروطاً  ش ــاك  هن
ــل إليها على أن يتم  ترس
ــتضافة  االس إعداد ملف 
ــى  احتاد  ــم عرضه عل ويت

كأس اخلليج العربي.
ــي  اخلليج ــاد  االحت وكان 
ــرر مؤخراً  ق ــدم  الق لكرة 

ــتثنائي  اجتماع اس ــي  ف
ــة  العمومي ــة  للجمعي
ــج  اخللي كأس  ــاد  الحت
بطولة  ــل  تأجي ــي،  العرب
ــى كانون  إل ــي ٢٥  خليج

الثاني ٢٠٢٣ .
وأعلن االحتاد اخلليجي عن 
ــتحتضن  ثالثة مالعب س
ــي ملعب  ــي ٢٥ ه خليج
ــذي  ال ــي  الدول ــرة  البص
٦٥ ألف متفرج،  يتسع لـ 
ــذي  ال ــاء  املين ــب  وملع
٣٠ ألف متفرج،  يتسع لـ 
الرئيسيان  امللعبان  وهما 
ــب  وملع ــة،  للبطول
ــد ثانوياً  الفيحاء الذي ع
والذي يتسع لعشرة آالف 
بديل،  ــب  كملع ــرج  متف
اعتماد مالعب  فضالً عن 

أخرى للتدريب.

 متابعة / 

 متابعة / 

�

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

ÜÌâÜfl@fibÌâ@Û‹«@—Óƒ„@“ÜËi@�aãÏœ@’‘∞@ÏÿÓnÓ‹ma

ÊaäÌåy@ø@ãb¨¸aÎ@NNÒäñj‹€@ÔvÓ‹®a@ìÓn–n€a@’Ìäœ@ÒâbÌå€@ÜÌÜu@Ü«Ïfl

@?Ón‰uâ˛a@…fl@÷b–m¸a@Ô–‰Ì@Òäÿ€a@Öb§a
?üÏ€a@kÇn‰Ωa@ÒÖbÓ‘€@ånÓi

@@¥ñ€a@ø@ÚÌÏÓç�a@lb»€˛a@ÒâÎÖ@›Óudm

pbuaâÜ€a@âÎÜ€@fiÎ¸a@‚ÏÓ€a@pb”bjç@ø
@lbjí‹€@ıbiÜßaÎ@¥˜ëb‰‹€@�̋ �i@Ô«bœä€a

@ÔëÏÿ‰»€a@Âfl@\Ôˆb‰rnça^@âaä”
ÚÓ„aÏÌÜ€a@áb‘„�

�bflb«@RS@o§@ÚÓ„bflÎä€a@Ú«âbñΩa@Ú€Ï�ji@xÏnÌ@ÖÎÜßa

نبض الشارع

علي رياح  

ــي نقاش طويل حول  ــا في برنامج تلفزيوني نخوض ف كن
أوضاع الرياضة في العراق، وكان رأيي في مبتدأ البرنامج، 
ــي البلد ال بد أن  ــهد (التردّي) العام ف ــي نهايته، أن مش وف

يجد له انعكاساً كامالً على املشهد الرياضي. 
ــاؤل في  ــحة من التف ــض منا مس ــدى البع ــت ل وإذا كان
ــه  ــديد الذي تعيش ــروج من هذا اخلانق الش ــة اخل إمكاني
الرياضة منذ سنوات عديدة، فإنني أعلنتها في البرنامج 
وسأعلنها هنا اآلن: ستتغير أوضاع الرياضة عندنا ولكن 

إلى األسوأ!  
ــد الرياضة  ــدأ من قواع ــردّي يب ــة والت ــكلة واملعضل املش
ــرّ باالحتادات  ــة عندنا ثم مت ــية فاألندي ــعبية واملدرس الش
ــي وأعني به  ــى الهرم الرياض ــة ثم تصل إلى أعل الرياضي

اللجنة األوملبية ووزارة الشباب والرياضة!  
ــن قبل، وضعها  ــالً، وكما أعلنتها م ــة الرياضية مث األندي
عجيب وغريب.. وهو في كثير من احلاالت مريب وملتبس.. 
ــوأ، فالرياضة  ــون في حال أس ــي طريقه إلى أن يك ــو ف وه
عندنا عرجاء تتكئ على املبادرات الشخصية، فال ضامن 
ــا من هبات أو منح على  م له ــاً أو أوملبياً إال ما يقدَّ حكومي
ّة في كثير من األحيان، وبعد حجب أو امتناع  ــبيل املِنـ س

طويل!  
ــن أن ناديه ال  ّى م ــكـ ّم ويتش ــاد أن يتظلـ ــك من اعت هنال
ــكاد تذكر، وآخر يتحدث عن  ــلم إال مبالغ ضئيلة ال ت يتس
تسلمه مسؤولية رئاسة ناديه منذ عام ٢٠٠٤، ولم يجب 
عن سؤال دار في ذهني عن السر الكامن وراء صموده على 
ّى آناء الليل وأطراف النهار عن  ــكـ ــي مع أنه يتش الكرس

ندرة الدعم مدة تبلغ ثماني عشرة سنة!  
ومجدداً أقول إن جزءاً بالغ األهمية من هذه املشكلة يتعلق 
ــة (رئيس) في العراق.. إنه يتحول –  بفهمنا اخلاطئ لكلم
ــى (مالك) للنادي أو  ــادة والتقليد واملألوف – إل بحكم الع
ــاد.. وبرغم هذه احلقيقة احلصرية بالعراق فهناك من  االحت
يتساءل: ملاذا نستكثر على رئيس ناد عراقي صفة (مالك) 
ــخص نافذ  في حني نقبل هذه الصفة إذا أطلقت على ش
ــرن ميونخ أو  ــهير مثل باي ــر في مجلس إدارة نادي ش كبي

امليالن أو مانشستر سيتي أو أياكس امستردام!  
ــدر خطير..  ــي- ينقلنا إلى منح ــؤال – برأي ــل هذا الس مث
ــي أن األندية في  ــرى وه ــؤال يتجاهل حقيقة أخ ــه س ألن
ــركات مساهمة  كثير من دول العالم املتطور عبارة عن ش
ــن ينطبق  ــهمها مل ُطرح أس ــاب عليها، وتـ ــري االكتت يج
عليه أحقية شراء األسهم من عامة الناس وكبار التجار 
ر مالهم وال يعتاشون  ــاهمني.. هؤالء ينفقون من حُ واملس
على األندية، لهذا يصبح القرار جماعياً على نحو كامل، 
ــة النادي في العمل والتعاقد واالستثمار  وتصبح سياس
ــه، خالفاً ملا جتري عليه (العادة)  محط تداول كل عضو في
ــه من الدولة أو من الدكاكني  عندنا، فالنادي يتلقى فلوس
ــور النادي من اخلارج حتت مسمى التمويل  التي حتيط بس
ــكا) عملياً وله حق  ــون الرئيس (مال ــي، ومع هذا يك الذات
ــرف في صغير التفاصيل وكبيرها والويل والثبور ملن  التص

يزاوده أو يعترض عليه!  

@NN@ÊÏÿ€bΩa
@ÊÎáÏznéΩaÎ
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قاسم حسون الدراجي
ــاد العراقي لكرة  نفى االحت
ــي  ــداول ف ــا يت ــدم  م الق
ــع  ــالم ومواق ــائل اإلع وس
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــأن مفاوضات جتري مع  بش
األرجنتينيني  املدربني  أحد 
الوطني  ــب  املنتخ لقيادة 
االحتاد  أن  ــا  العراقي، مبين
البحث  ــور  ــي ط ف ــازال  م
ــماء  الس ــة  والدراس
ــى طاولة  ــني عدة عل مدرب
ــو  عض ــال  وق  , ــاد  االحت
ــراس بحر  ــرة ف ــاد الك احت
ــكل  وبش «ننفي  ــوم  العل
ــة  املتداول ــاء  األنب ــع  قاط
ــات  ــود مفاوض ــأن وج بش
ــني رئيس  ــة جتري ب متقدم
الكابنت  ــي  العراق ــاد  االحت
ــدرب  وامل ــال  درج ــان  عدن
ــوان بيتزي  ــي خ األرجنتين
االخيرة  ــات  اللمس لوضع 
قيادة  ــة  مهم ــليمه  لتس
وأبدى   , الوطني»  املنتخب 
ــتغرابه  ــر العلوم «اس بح
ــات غير  ــر معلوم من نش
ــع عدة  ــي مواق ــة ف دقيق
ــوع ومنها  ــذا املوض عن ه
ــذي طلبه  ــد املبلغ ال حتدي
ــني  مليون ــدره  وق ــزي  بيت
ونصف مليون دوالر مقابل 

ــب  تدري ــى  عل ــة  املوافق
ــب العراقي»، مبيناً  املنتخ
ــير  أن «االحتاد يناقش الس
مدربني  ــماء  ألس ــة  الذاتي
ــن قبل  ــب وحتديداً م أجان
جلنة اخلبراء واالستشاريني 
لقيادة  ــب  األنس ــار  الختي

املنتخب».
ــالم  إع ــائل  وس ــت  وكان
ــع تواصل اجتماعي  ومواق
ــود  ــن وج ــاء ع ــت أنب نقل
ــة بني  ــات متواصل مفاوض
ــرة  لك ــي  العراق ــاد  االحت
األرجنتيني  واملدرب  القدم 
ــزي  بيت ــو  أنطوني ــوان  خ
ــباب  ــق وزير الش ــن طري ع
االحتاد  ــس  رئي ــة،  والرياض

عدنان درجال.

ــني العنكوشي، ، قراراً  اتخذ رئيس نادي الديوانية، حس
ــرة القدم، وقطع  ــتثنائياً» إلنقاذ نادي الديوانية لك «اس

الطريق على «من يريد عرقلة مسيرة الفريق».
وقال العنكوشي، في بيان  إنه «ألجل قطع الطريق أمام 
ــر الديواني، ومن أجل  ــيرة األحم كل من يريد عرقلة مس
ــمعة احملافظة  ــة العامة للجماهير الوفية وس املصلح
ــاط فريق كرة  ــرار تعليق نش ــرر إلغاء ق ــة)، تق (الديواني
ــدم، حيث عاود الفريق تدريباته بقيادة الكابنت هيثم  الق

الشبول».
ــكالت  وأضاف: «كما تقرر عزل فريق كرة القدم  عن املش
ــيرة الفريق،  ــأنها أن تعرقل مس ــن ش ــة التي م اخلارجي

والتركيز التام على املباريات املصيرية املقبلة» .
وأشار العنكوشي، إلى «نقل الوحدات التدريبية مللعب 
ــوم غد األربعاء   ــم ي ــك الدولي، حتضيراً ملباراة القاس عف
ــة للجماهير،  ــل مجاني ــر حافالت نق ــالً عن توفي ، فض

ستنطلق في يوم املباراة لدعم األحمر الديواني».
ــد قررت في  ــادي الديوانية ق ــة العامة لن ــت الهيئ وكان
ــس النادي  ــة عن رئي ــحب الثق ــتثنائي س ــاع اس اجتم
ــي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة الدارة  ــني العنكوش حس

النادي.
ــي ذلك القرار باطالً ومت بتحريض من وزير  وعدّ العنكوش

الشباب والرياضة ، رئيس احتاد الكرة عدنان درجال.

ــخة  ــررت الصني    تأجيل النس ق
١٩ من دورة األلعاب اآلسيوية التي 
ــتضيفها  ــرر أن تس ــن املق كان م
هاجنتشو في مقاطعة تشيجياجن 
جنوب شرقي البال  في الفترة من 
ــول املقبل.وذكرت  ١٠ وحتى ٢٥أيل
ــة أن  ــة (CCTV) التلفزيوني محط
ــس األوملبي  ــام للمجل ــر الع املدي
ــلم، أعلن  ــيوي، حسني املس اآلس
ــيتم  ــى أنه س ــيرًا إل ــرار مش الق
ــن املوعد اجلديد للحدث  اإلعالن ع
ــل  تأجي ــي  للغاية».ويأت ــا  «قريب

األلعاب اآلسيوية في خضم موجة 
تفشي لفيروس كورونا في الصني 
ــور أوميكرون،  ــن املتح ــة ع ناجم
ــية من  ــي أعداد قياس ــببت ف تس

اإلصابات غير مسبوقة منذ بداية 
ــي٥ الصني.وعلى عكس  ــاء ف الوب
ــي قررت  ــم الت ــم دول العال معظ
ــع الفيروس،  ــل التعايش م بالفع

ــة  ــني على سياس ــت الص حافظ
ــاء ملدة  ــامح جتاه الوب ــدم التس ع
ــكان  ــني، بحجة حماية الس عام
املسنني، الذين ال يتم تطعيمهم 
ــب انهيار  ــة، أو جتن ــبة عالي بنس
ــت الصني قد  ــام الصحة.وكان نظ
ــباط املاضي   ــي ش ــتضافت ف اس
ــور أوميكرون،  ــار متح ــل انتش قب
ــتوية  الش األوملبية  ــاب  األلع دورة 
ــر أن  ــور. يذك ــدون جمه ــن ب ولك
ــجلت منذ بداية الوباء  الصني س
ــة، و٥  ــة إصاب ــا و٩٤٥ حال ٢١٨ ألف

آالف و١٥٣ حالة وفاة .

البينة الجديدة/ ساجد سليم 

ــليمانية    حتتضن محافظة الس
ــي   املاض ــة  اجلمع ــوم  ي ــذ  ومن
ــة الثانية من  ــات املرحل منافس
ــات   بالدراج ــي  العراق ــدوري  ال
ــعة  واس ــاركة  مبش ــني  املقبل
ــي املتقدمني  ــات االربعة وه للفئ
والنساء  ــئني  والناش ــباب  والش
للبطولة  ــي  الفن ــر  املؤمت ــد  وعق
ــة األوملبية في  ــي ممثلية اللجن ف
ــة بحضور رئيس وأعضاء  احملافظ
للعبة  ــزي  املرك العراقي  ــاد  االحت
ــاركة ومدربي  الفرق املش وممثلي 
ــن اجل وضع  ــكام البطولة م وح
ــث انطلق  ــباقات ,حي ــة الس الي
السباق االول يوم اجلمعة املاضي 
على طريق بازيان ودوكانيان سباق 
ــئني لقطع  ــردي العام للناش الف

مسافة ٦٠ كم ومن ثم سباقات 
ــافة ١٥ كم  ــاء لقطع مس النس
فردي ضد الساعة وايضا السباق 
ــاعة  ــو فردي ضد الس ــث ه الثال
ــافة  ــباب لقطع مس ــة الش لفئ
٢٠ كم  وكانت نتائج اليوم االول 
ــباق  ــى النحو التالي  : في س عل
فردي عام ناشئني لقطع مسافة 
ــادي الرفاعي  ــم كان االول ن ٤٥ ك

من الناصرية  والثاني نادي اربيل  
ــاع اجلوي.اما  ــث نادي الدف والثال
ــباب الفردي ضد  في  سباق الش
ــافة ٢٠ كم   الساعة لقطع مس
ــد  ــز االول احم ــاء باملرك ــد ج فق
زهير من نادي احلدباء وحل وهبي 
ــليمان من نادي دهوك باملركز  س
ــز من نادي  ــي وعلي عبداملع الثان

. احلدباء ثالثاَ

ــي  الثان ــوم  الي ــباقات  س ــا  ام
ــردي العام  ــباق الف ــتكون س س
ــاء لقطع مسافة ٥٠ كم  للنس
ــردي العام  ــباق الف ــم س ومن ث
 ٨٠ ــافة  مس ــع  لقط ــباب  للش
ــباقات املتقدمني  ــا س ــم . ام ك
ــر فني خاص  ــيكون لها مؤمت س
في قاعة املمثلية ويليه السباق 
ــم  ــافة ١٠٠ ك ــع مس االول لقط
للمتقدمني للفردي العام  ويذكر 
ــة االولى تصدرها فريق  ان املرحل
ــي جرت في  ــادي الصناعة والت ن
ــة بغداد حيث  العاصمة احلبيب
ــاركة واسعة جلميع  كانت مش
ــرت على  ــة وج ــة العراقي االندي
ــارع  ــو غريب وعلى ش ــق اب طري
ــث جنحت املرحلة  ابو نؤاس حي
ــا وتنظيميا  ــا اداري ــى جناح االول

وامنيا.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــرب  ــى أن الغ ــة عل ــددت اإلدارة األمريكي ش
ــيا ردا  ــن يرفع عقوباته املفروضة على روس ل
ــي أوكرانيا إال  ــكرية ف على عمليتها العس
بالتنسيق مع حكومة كييف.وذكر مسؤول 
ــة للصحفيني في  ــي اإلدارة األمريكي ــارز ف ب
ــه اليوم  ــض نص ــت األبي ــر البي ــال نش اتص
ــات،  ــع العقوب ــوص رف ــا بخص ــد: «أم األح
فينبغي التطرق إلى عدد من النقاط، واألولى 
ــي إبرام أي صفقة  ــي أننا لن منضي قدما ف ه
بشأن رفع العقوبات دون وجود أوكرانيا على 
ــى أن هذه  ــؤول إل ــار املس رأس الطاولة».وأش
املسألة، حتى إذا مت الوصول إلى نقطة ميكن 
ــيتوقف على «الشكل  مناقشتها فيها، س
ــية  ــة الدبلوماس ــاق لالتفاقي ــام والنط الع

ــؤول إلى أن «أي  املتفاوض عليها».ولفت املس
ــى الثقة»،  ــذه حتتاج إل ــوع من صفقة كه ن
ــي فالدميير بوتني  ــس الروس ــا أن الرئي مضيف
ــبب للوثوق  ــد أي س ــم بع ــح العال ــم مين «ل
ــوق  ــه»، كما رجح أن الظروف في الس بكالم
ــع العقوبات.وقال  ــة رف ــر على كيفي قد تؤث
ــتطيع  ــدة «تس ــات املتح ــؤول إن الوالي املس
ــاز الطبيعي إلى  ــد زيادة صادرات الغ بالتأكي
ــيرا إلى أن واشنطن  أوروبا قدر اإلمكان»، مش
تعمل أيضا مع شركائها في قطر وأستراليا 
لتكثيف هذه اإلمدادات.وتابع: «سيكون هذا 
جهدا مستمرا ولن يكون سهال، لكن يتعني 
ــتمر عملية  ــل كل ذلك طاملا تس ــا فع علين
ــة األكثر نظامة  ــى مصادر الطاق انتقالنا إل

ومصداقية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اجلنوبي ــتيا  أوس ــس  رئي ــد  أك
أناتولي بيبيلوف بعد اعترافه بفوز 
منافسه آالن غاغلويف في اجلولة 
ــة، أن  الثانية من انتخابات الرئاس
إجراءات االستفتاء على االنضمام 
ــال بيبيلوف  ــيا لن تتوقف.وق لروس
«االستفتاء  ــتي»:  «نوفوس لوكالة 
سيتم»، مشيرا إلى أن كافة وثائق 
ــا  ــا وتقدميه ــتفتاء مت جمعه االس
ــة. ــات املركزي ــة االنتخاب ــى جلن إل
االنتخابات  ــة  ــى جلن «عل ــاف  وأض
ــذه الوثائق  ــر في ه ــة النظ املركزي
ورفعها إلى احملكمة العليا وحتديد 
للجنة  ــتفتاء».ووفقا  االس ــد  موع
ــيتيا  ــات املركزية في أوس االنتخاب
ــاب ١٨٪ من  ــد حس ــة، بع اجلنوبي
ــدر غاغلويف  ــوالت، يتص البروتوك
ــن  ــل ٣٧٪ م ــرزا ٥٩٫٢٢٪، مقاب مح
لبيبيلوف.وفي  ــني  الناخب ــوات  أص

ــيتيا  ــن في أوس ــابق، أعل ــت س وق
ــات  االنتخاب ــد  بع ــه  أن ــة  اجلنوبي
الرئاسية في اجلمهورية، من املقرر 
ــى االنضمام  ــتفتاء عل ــراء اس إج
ــف  ووص ــة،  االحتادي ــيا  روس ــى  إل
بيبيلوف هذا االنضمام بأنه «هدف 
ــيتيا  أوس ــعب  لش ــتراتيجي»  اس

اجلنوبية.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة

ــة البريطانية عن  ــت احلكوم أعلن
ــكو،  ــد موس ــدة ض ــات جدي عقوب
ــمل زيادة جمركية كبيرة على  تش
ــن  م ــوم  والبالدي ــني  البالت واردات 
ــتخدمني في صناعة  ــيا املس روس
ــارة  التج ــرة  وزي ــيارات.وقالت  الس
الدولية آن ماري تريفليان، إن «حزمة 
ــتلحق  ــات الكبيرة هذه س العقوب
ــتزيد  مزيدا من الضرر بروسيا».وس

ــوم اجلمركية بـ٣٥  ــا الرس بريطاني
نقطة مئوية السيما على البالتني 
ــي  ف ــتخدمني  املس ــوم  والبالدي
ــمل  ــيارات، بينما يش صناعة الس
بضائع مخصصة  الصادرات  حظر 
واآلالت  ــع  التصني ــات  لقطاع
الثقيلة في روسيا مثل البالستيك 
ــت احلكومة  ــاط واآلالت.وقال واملط
ــيا هي إحدى  ــة إن «روس البريطاني
ــية املنتجة للبالتني  الدول الرئيس
ــى  ــدة عل ــد بش ــوم وتعتم والبالدي

ــا». ــدة لتصديرهم ــة املتح اململك
ــذه العقوبات تطال  وأوضحت أن ه
ــيا بـ١٫٧ مليار  مستوردات من روس
ــورو)، ما يرفع  جنيه (نحو ملياري ي
إلى أكثر من ٤ مليارات جنيه قيمة 
ــات  بعقوب ــتهدفة  املس ــلع  الس
جتارية منذ العملية العسكرية في 
أوكرانيا في ٢٤ شباط.كما فرضت 
ــى أكثر من  ــات عل ــا عقوب بريطاني
١٠٠٠ فرد وما يزيد على ١٠٠ شركة 

منذ انطالق العملية العسكرية.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االثنني، أن  ــة ام ــة اإليراني ــت اخلارجي أوضح
ــوف يزور  ــي، س ــس اإليراني، إبراهيم رئيس الرئي
ــر قطر، متيم بن  ــدى دول اخلليج بعد زيارة أمي إح
ــم  حمد، املرتقبة إلى طهران.وقال املتحدث باس
ــب زادة: «زيارة  ــعيد خطي اخلارجية اإليرانية، س
ــارة الرئيس  ــى زي ــي ردا عل ــوف تأت ــر قطر س أمي
ــي إلى الدوحة».وأضاف خطيب زادة: «زيارة  اإليران
ــاول قضايا ثنائية  ــوف تتن أمير قطر لطهران س
ــس اإليراني  ــى أن الرئي ــار إل ــا أش وإقليمية».كم
سوف يزور إحدى دول اخلليج بعد زيارة األمير متيم 

إلى طهران».

وكاالت / البينة الجديدة
هنأ رئيس بيالروس ألكسندر لوكاشينكو 
ــي احلرب  ــوم النصر ف ــول ي ــه بحل مواطني
ــالده لن متل  ــى، وقال إن ب ــة العظم الوطني
ــى احلرب  ــن أنه ــا مب ــر أوروب ــن تذكي ــدا م أب
ــينكو في  ــة الثانية.وأضاف لوكاش العاملي
تهنئته: «أهنئكم بعيد النصر. هذا العيد 
ــجاعة  ــح رمزا للش ــذي أصب ــم ال العظي
ــالة والتضحية من جانب  والصمود والبس
ــن، في  ــوفيتي الذي ــعب الس ــني الش مالي
ــجاعة لضربة  ــدوا بش ــران ١٩٤١، تص حزي
املعادية  الهمجية  ــة  -اإليديولوجي النازية 

ــدد  عليها».وش ــروا  وانتص ــانية،  لإلنس
ــر  ــالروس تتذك ــى أن «بي ــينكو عل لوكاش
ــى  ــالص عل ــوا بإخ ــن قاتل ــا - الذي أبطاله
اجلبهات، وخاطروا بحياتهم، وقاتلوا العدو 
خالل االحتالل، وهاجموه بشكل يومي في 
ــار في مايو ١٩٤٥  ــرة، مما جعل االنتص املؤخ
ــالروس القول: «نحن  أقرب».وتابع رئيس بي
ــع الضحايا األبرياء  ــى ونتذكر جمي ال ننس
الذين سقطوا نتيجة التجارب الوحشية 
ــن منل من  ــالدو هتلر. ول ــا ج ــي ارتكبه الت
ــعوب أوروبا مبن أنهى أكثر احلروب  تذكير ش

دموية في تاريخ البشرية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــتمر احلريق الهائل املندلع في نيو مكسيكو في االنتشار  يس
ــط توقعات  ــالء، وس ــن عمليات اإلج ــد م ــي املزي ــبب ف والتس
ــاعدت الرياح  ــام القادمة.وس ــالل األي ــاره خ ــتمرار انتش باس
ــار ثاني أكبر حريق هائل مت تسجيله في نيو  القوية على انتش
ــيكو، إلى مجتمعات زراعية صغيرة في الوديان اجلبلية  مكس
ــن الظروف  ــلطات أياما أخرى م ــت الس ــة، حيث توقع بالوالي
ــتمرار خطر  ــية.وحذرت هيئة األرصاد الوطنية، من اس القاس

انتشار احلرائق في منطقة فور كورنرز.ويعاني رجال اإلطفاء من 
الرياح العاتية، وانخفاض الرطوبة، واحلرارة شبه القياسية، ما 
يعيق عملية إطفاء احلريق، وسط ظروف اجلفاف طويلة األجل 
ــعلت حرائق جديدة، والتي انتشرت بسرعة  واخلطيرة التي أش
ــبوع.وذكر مكتب NWS في البوكيرك  خالل عطلة نهاية األس
ــي معظم أنحاء والية  ــاري املفعول ف في بيانه، أن التحذير س
نيو مكسيكو حتى اليوم، بسبب «رياح شديدة للغاية، وعدة 

ساعات من الرطوبة، فضال عن أجواء غير مستقرة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة للجمارك الصينية، إن حجم  قالت اإلدارة العام
ــي كانون  ــيا ف ــاري بني الصني وروس ــادل التج التب
ــبة ٢٥٫٩٪. وذكرت اجلمارك  الثاني– نيسان زاد بنس
ــة، في بيان لها ، أن حجم التبادل التجاري  الصيني
ــي هذه الفترة وصل إلى ٥١٫٠٩ مليار  بني الدولتني ف
ــرتها اجلمارك  ــي نش ــات الت ــا للمعطي دوالر.ووفق
ــيا  ــادرات من الصني إلى روس ــة، زادت الص الصيني

بنسبة ١١٫٣٪ خالل أربعة أشهر وبلغت نحو ٢٠٫٢٤ 
ــية  ــلع واخلدمات الروس مليار دوالر. منت واردات الس
ــار دوالر.وفي  ــى ٣٠٫٨٥ ملي ــبة ٣٧٫٨٪ لتصل إل بنس
وقت سابق، أشارت اجلمارك الصينية إلى أن التبادل 
ــيا والصني وفق نتائج الربع األول  التجاري بني روس
ــاري ازداد مبقدار ٢٨,٧٪ مقارنة بالفترة  من العام اجل
ــها من العام املاضي، وبلغ في الفترة الزمنية  نفس

املذكورة ٣٨٫١٧ مليار دوالر.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــريالنكي  ــوزراء الس ــس ال ــه رئي واج
ماهيندا راجاباكسا انتقادات في أول 
ــدالع االحتجاجات  ــه منذ ان جولة ل
ــتقالة أعضاء  في البالد مطالبة باس
ــبب األزمة  احلكومة املقربني منه بس
ــقيق  االقتصادية.وزار رئيس الوزراء ش
ــا األحد  ــس غوتابايا راجاباكس الرئي
ــدس املعابد البوذية،  املاضي ، أحد أق
ــا ٢٣ قرنا، في  ــجرة عمره ــم ش ويض
ــرات  عش ــل  حم ــاك  أنورادابورا.وهن
ــة  ــات مكتوب ــاء الفت ــال والنس الرج
بخط اليد ورددوا شعارات تطالب مبنع 
«اللصوص» من دخول املدينة املقدسة 
ــمال  ــة على بعد ٢٠٠ كلم ش الواقع
ــوف نعبدك  كولومبو.وصاح رجل «س
إذا تنحيت وغادرت».وانتشر كوماندوز 

قوة املهام اخلاصة املدججة بالسالح 
بينما حتركت الشرطة إلخالء الطريق 
ــا املكون من  ــام موكب راجاباكس أم
ــؤولون إن رئيس  ٦ مركبات. وقال مس

ــيعود إلى العاصمة بطائرة  الوزراء س
ــاس العديد من  ــق الن هليكوبتر.وأغل
الطرق الرئيسية في البالد احتجاجا 
على النقص في غاز الطهي والبنزين 

والديزل. واعتبرت وزارة الدفاع في بيان 
ــون «بطريقة  ــن يتصرف املتظاهري أن 
ــون  ويعطل ــة»  وتهديدي ــتفزازية  اس
ــاع  ــية.وأدى انقط ــات األساس اخلدم
ــي والنقص احلاد في  ــار الكهربائ التي
ــهر  ــذاء والوقود واألدوية لعدة أش الغ
إلى معاناة واسعة النطاق في جميع 
ــيا،  أنحاء اجلزيرة الواقعة بجنوب آس
ــوأ تباطؤ اقتصادي  والتي تشهد أس
اإلطالق.وفرضت احلكومة حالة  على 
ــلطات  ــت اجليش س ــوارئ ومنح الط
ــعة العتقال واحتجاز أشخاص  واس
ــببت النقابات  ــد أن تس ــة، بع اجلمع
العمالية في حالة من اجلمود الفعلي 
ــط  ــة للضغ ــي محاول ــالد ف ــي الب ف
ــا  ــس غوتابايا راجاباكس ــى الرئي عل

للتنحي.
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موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــم الرئاسة الروسية،  صرح الناطق باس
ــاء اجلزء  ــكوف، بأنه مت إلغ ــري بيس دميت
ــتعراض العسكري الذي  اجلوي من االس
ــوم النصر  ــبة ي جري امس االثنني مبناس
ــى  ــكو.وردا عل ــي موس ــة ف ــى النازي عل
ــة املعلومات  ــؤال صحفي حول صح س
ــتعراض  ــزء اجلوي لالس ــأن إلغاء اجل بش

ــكري في موسكو قال بيسكوف:  العس
ــتي»  «نوفوس ــة  وكال ــت  «نعم».ونقل
ــابقا، عن كبير اخلبراء في  ــية، س الروس
مركز «فوبوس» لألحوال اجلوية، يفغيني 
ــة في  ــوال اجلوي ــكوفيتس، أن األح تيش
ــتعراض  ــزء اجلوي لالس ــة إجراء اجل حلظ
ــر في  ــوم النص ــبة ي ــكري مبناس العس

موسكو ستكون صعبة.

وكاالت / البينة الجديدة

ــا  ــأن انضمامه ــدا ب ــرف فنلن تعت
ــيكون له  ــو س ــى النات ــل إل احملتم
ــيا،  عواقب على العالقات مع روس
ــن  م ــا  هجوم ــع  تتوق ال  ــا  لكنه
ــال تيتي توبوراينن وزيرة  جانبها.وق
ــي الفنلندية  ــؤون االحتاد األوروب ش
في مقابلة مع صحيفة «لوموند»: 
«ال نتوقع هجوما عسكريا، لكننا 
ــل. نحن  ــا من رد الفع ــع نوع نتوق
جاهزون جلميع املواقف منذ احلرب 
ــة. نأمل بالطبع أال  العاملية الثاني
يكون هذا ضروريا، ألنه في مصلحة 
ــكل الئق». ــيا أن تتصرف بش روس

ــنكي  ــى أنهم في هلس ــار إل وأش
ــتمرة تفيد  ــمعون تقارير مس يس
ــتكون غير سعيدة  ــيا س بأن روس

ــويد  للغاية بانضمام فنلندا والس
ــدت أن فنلندا لها  ــى الناتو.وأك إل
ــها، وإذا  ــي أن تختار بنفس احلق ف
قررت التقدم لعضوية الناتو «فلن 
ــد أحد».وأضافت  ــك ض ــل ذل تفع
ــم أحدا» وأعربت  «فنلندا ال تهاج
ــو حتالف  ــأن النات ــا ب ــن قناعته ع
دفاعي.ووفقا لها فإنه من املمكن 
ــام  ــب االنضم ــدمي طل ــم تق أن يت
ــتقبل  ــف الناتو في املس ــى حل إل
ــاذ القرار من قبل  القريب، فور اتخ
ــي ١٢ ايار.وتابعت:  رئيس فنلندا ف
ــع حلف الناتو  «نحن متوافقون م
بنسبة ١٠٠٪، واستثمرنا املليارات 
ــرا  ــترينا مؤخ ــا واش ــي دفاعاتن ف
ــكل  ــة F-٣٥، وبهذا الش ٦٠ مقاتل
ــنكون رافدا للناتو وليس عبئا  س

عليه».

وكاالت / البينة الجديدة

ــعبية  الش ــرطة  الش ــر  عناص ــر  عث
ــعبية في  ــك الش ــة لوغانس بجمهوري
ــي اجلمهورية  ــة روبيجني احملررة ف مدين
ــن  األم ــوات  ق ــا  حولته ــقة  ش ــى  عل
ــار  ــالق الن ــة إلط ــى نقط ــة إل األوكراني
الناتو.وقال  ــلها  أرس وبداخلها أسلحة 
ــرطة: «لقد كانت نقطة  أحد أفراد الش

إطالق نار للنازيني... دخلوا شقة شخص 
ــالق النار...  ــوا منها نقطة إلط ما وجعل
أطلقوا النار في اجتاه الشارع والطريق».
ــوات األوكرانية تركت  ــار إلى أن الق وأش
عددا كبيرا من أسلحة الناتو في الشقة 
بينها قواذف محمولة مضادة للدبابات 
بولندية الصنع، وقواذف ماتادور املطورة 
 ،٤-AT ــويدية ــرائيل، وقواذف س ــي إس ف

وقاذف أمريكي.
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من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــراً خطيراً ومدمراً للحياة  ــك ان بلدنا العراق يعاني منذ فترة خط الش
ــة التي اجتاحت  ــتمرار العواصف الترابي ــة ، يتمثل بكثرة واس والبيئ

معظم مدننا بنسب متفاوتة ..
وهنا ال نريد ان ندخل في مسببات هذه العواصف وهي كثيرة ومتراكمة 
، جراء عدم االهتمام واالكتراث بخطورة تلك العواصف الهوجاء التي 
ــاداً  ــان من الرمال التي متنع الرؤيا وتعيث باالرض فس ــل معها اطن حتم

وتخرب صحتنا البل تختقنا خنقاً ..!
ــن قبل احلكومة ومجلس  ــكوت وغض النظر م الوضع ال يتحمل الس
ــكيل الوزارة  ــاء لتش ــاق بني الفرق ــغولني بكيفية االتف ــواب املش الن
ــي  ــداد السياس املنتظرة التي طال انتظار والدتها ، بحكم هذا االنس

املقيت والعقيم ..
ر عن سواعدنا حكومة وشعبنا  املوقف يتطلب وقفة جادة لكي نشمّ

ملواجهة هذا ( الغول ) القاتل الذي يحاصرنا صباح مساء ..
ــتركة لرابطة اجملالس  وفي هذا اخلضم تاتي او تولد املبادرة اخليرة  املش
ــام ، التي تهدف الى  ــاء / املركز الع ــة ونقابة االطب ــة الثقافي البغدادي
ــه خلطورة الهجوم الترابي علينا  ــوس اخلطر لتنبيه من لم ينتب دق ناق
ــيلة تساعدنا جملابهة خطر  ونحن في عقر دارنا ، ونحن ال منلك اية وس

العواصف الترابية ..
ــبوع هي صرخة استغاثة  نعم ان هذه املبادرة ، التي اطلقت هذا االس
ــى ارض الواقع ، وقل لنبدأ  ــيئاً عل ــداء جندة وطني ، لكي نحقق ش ، ون

مسيرة الف ميل الطويلة واملضنية باخلطوة االولى ..!
ــتحدث هيئة  ــى حلماية البيئة ، ام نس ــس مجلس اعل هل مثالً نؤس
ــا ، وتقليل  ــاء االحزمة اخلضراء وادامته ــات وزارة النش ــة بصالحي عام
ــاوالت جادة ولدت  ــة اذا ماعرفنا ان هناك مح ــبة التصحر ، خاص نس
ــبق ان باشرت به امانة  ــاء حزام اخضر حول العاصمة بغداد ، س النش
ــنوات ،  ــداد لكنه توقف وانقطعت اخباره منذ س ــداد في غربي بغ بغ
ــدك) الناجحة التي  ــتفادة من جتربة مزرعة ( ف ــك باالمكان االس وكذل
ــة العلوية في الصحراء الغربية حملافظة النجف  اقدمت عليها العتب
ــنوات ميدانياً مع وفود مهرجان بغداد  ــبق لي ان زرتها قبل س والتي س
ــاحتها املزروعة  الدولي للزهور ، ومزرعة ( انوار الكفيل) التي تبلغ مس
ــدود (٣٥٠٠) دومن مبحصول احلنطة الواقعة في عمق صحراء كربالء  بح
ــينية، ورمبا هناك جتارب مشابهة  اخرى  الغربية وترعاها العتبة احلس

ال علم لي بها ..
ــدات للرياح  ــراء ونحولها الى مص ــر ان نزرع في الصح ــم في االم امله
ــف الترابية العاتية التي حولت لون احلياة الى لون ( برتقالي)  والعواص

مخيف..!
ــس البغدادية  ــرة للمجال ــادرة ( الصرخة ) اخلي ــذه املب ــل ان جتد ه نام
ــون صرخة في  ــعاً ، ال ان تك ــاء ، صدىً واس ــة االطب ــة ، ونقاب الثقافي

واد..!!
( عادل..)

ــن رابطة اجملالس  تباحث وفد م
ــة الثقافية في ايجاد  البغدادي
ــز  لتعزي ــة  الكفيل ــبل  الس
ــات  املؤسس ــع  م ــات  العالق
ــة املماثلة  ــات الثقافي واملنظم
ــة التعاون   ــي تنمي ــا يصب ف مب

الثقافي املشترك ..
ــارة التي  ــالل الزي ــك خ ــاء ذل ج
ــة  ــا وفد الرابطة برئاس قام به
رئيسها صادق جاسم الربيعي 
والوفد املرافق  الى املستشارية 
الثقافية في السفارة االيرانية 
ببغداد والتباحث مع املستشار 
ــة العالقات  ــي في تنمي الثقاف

ــن اجلارين  ــة بني البلدي الثقافي
ــتى اجملاالت  ــني في ش الصديق
ــة  مواصل ــا  بينه ــن  م ــي  الت
ــة بني مثقفي  الزيارات الثقافي
ــرف على  ــاء الطرفني للتع وادب
ــا  ــكل منه ــي ل ــع الثقاف الواق
ــة  ــات الثقافي ــادل املطبوع وتب
ــع املركز  ــة م ــل العالق ، وتفعي
ــداد في  ــي ببغ ــي االيران الثقاف
ــتركة في  ــة فعاليات مش اقام
الى  ..اضافة  القريب  املستقبل 
العديد من االمور املشتركة التي 
ــذا اجلانب  ــي تطوير ه تصب ف
ــس الرابطة  ــوي .. وقام رئي احلي

ــخة  ــدمي نس ــاء بتق ــاء اللق اثن
الثقافي  ــة  الرابط ــاب  ــن كت م

ــادر حديثاً ويحمل عنوان  (  الص
ــن الكورنا) الذي  ثقافتنا في زم

ــارب   ( ٦٨)  ــم نصوص ما يق ض
ــتى  ــة في ش ــرة ثقافي محاض
اجملاالت القيت من على منصة 
ــة  ــة طيل ــة االلكتروني الرابط
ــا  ــة ، ومت جمعه ــرة اجلائح فت
ــاب  الكت ــذا  ه ــي  ف ــرها  ونش
ــدم هدية  ــث ق ــي ..حي الوثائق
 ، ــي  الثقاف ــار  املستش ــى  ال
ــو  من جانبه ايضاً  الذي قام ه
ــخ  الى اعضاء وفد  باهداء نس
الرابطة من كتاب صادر باللغة 
ــة بعنوان ( ان مع الصبر  العربي
نصراً) من تاليف السيد املرشد 
ــه  ــن جانب ــي . م ــى االيران االعل

ــي  الثقاف ــار  املستش ــرب  اع
االيراني عن سروره البالغ لزيارة 
ــانها  ــد الرابطة التي من ش وف
ــني  ــة ب ــط االخوي ــز الرواب تعزي
البلدين اجلارين املسلمني  ابناء 
ــاالت الثقافية  ــي اجمل ــة ف خاص

واملعرفية اخملتلفة..
ــارك في وفد الرابطة خالل  وش
ــالء عادل  ــن الزم ــارة كل م الزي
ــرداوي نائب رئيس الرابطة ،  الع
االدارية فيها  ــة  الهيئ وعضوي 
الزميلني ناجي يوسف وسامي 

هيال .. 

ــهر رمضان  ــار گورگيس وش ــبة تذكار م ملناس
ــار لويس روفائيل  ــور البطريك م املبارك وبحض
ــي العراق،  ــدان ف ــة الكل ــس طائف ــاكو رئي س
ــة مار گورگيس الكلدانية بحي  اقامت كنيس
ــية ترانيم وابتهاالت  دينية  الغدير ببغداد امس
ــس ٢١/  ــر اخلمي ــالمية) عص ــيحية - إس ( مس
ــار كبرى  ــا مأدبة افط ــان/ ٢٠٢٢ ، اعقبته نيس

للصائمني..
ــورة الفاحتة على  ــية بقراءة س ــدأت االمس وابت
ــي  راع ــى  الق ــا  بعده ــراق،  الع ــهداء  ارواح ش
ــب  ــة رح ــس كلم ــي خمي ــة االب هان الكنيس
ــون مختلف االطياف  ــا باحلضور الذين ميثل فيه
ــية  ــة املتاخية ، موضحاً ان هذه االمس العراقي
ــد الفصح  ــي لالحتفاء بعي ــا تات ــة امن الثقافي

املسيحي وكذلك حلول شهر رمضان املبارك..
اعقبه البطريك  لويس روفائيل ساكو الذي تلى 
ــالة ( كلنا اخوة )  ــام اجلمهور  وقوفاً نص رس ام
ــة حيا فيها  ــيس ..اعقبها بكلم ــا فرنس للباب

ــية ، التي ياتي انعقادها  ــاركني في االمس املش
ــدف تعزيز االواصر  ــهر رمضان املبارك به في ش
ــع العراقي املتاخية  ــني اطياف اجملتم االخوية ب
ــعيدة آمنة من  ــق حياة س ــاعية الى حتقي الس
ــاء او تهميش او تهجير ، الن العراقيني  دون اقص
ــى ارض  ــترك عل ــي العيش املش ــاركون ف يتش

الرافدين منذ اقدم العصور..
بعدها بدأت الفرقة الفنية للكنيسة مبشاركة 
ــة املطرب مجدي  ــة التراث البغدادي برئاس فرق

حسني بتقدمي العديد من االناشيد واالبتهاالت 
ــعر العربي  ــن ديوان الش ــتمدة م الدينية املس
ــبحانه وتعالى  ــاة الى اهللا س ــي فيها مناج الت

ــيخ  ــودة االتية  وهي للش التي من بينها االنش
النقشبندي:

يارب ان عظمت ذنوبي كثرة 
فلقد علمت بان عفوك اعظم

ان كان ال يرجوك اال محسن 
فمن الذي يدعو ويرجو االثم 

ادعوك ربي كما امرت تضرعاً 
فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟

ــه  ــرب ، توج ــالة املغ ــد ص ــان موع ــد ان ح وبع
ــية لتناول طعام االفطار  املشاركون في االمس

لكافة املدعوين من اجلنسني.
ــيخ  ــتار حلو ش ــيخ س ــية الش وحضر االمس
طائفة الصابئة املندائيني ، ونائب رئيس طائفة 
ــلمني  ــن رجال الدين من املس ــدان وعدد م الكل
ــة الثقافية  ــيحني ورواد اجملالس البغدادي واملس
ــرف ،  ــد ثقافي من محافظة النجف االش ، ووف

وحشد كبير من املواطنني

ــان  ــى خ ــة مقه ــهدت باح ش
ــاء االربعاء  ــل التراثي مس املدل
ــية  امس    ٢٠٢٢ ــان/  نيس  /٢٧
رمضانية تراثية احتفاء  بحلول 
ــدر املباركة ، التي انزل  ليلة الق

فيها القرآن الكرمي..
ــية مبأدبة افطار  وابتدأت االمس
ــي حتضير  ــاهم ف رمضانية س
 ، فيها  ــاركني  املش ــا  اطعمته
ــا مجموعة  ــدث فيه ــي حت والت
ــي اجملال التراثي  من الباحثني ف
ــم  منه كان  ــذي  ال ــدادي  البغ

ــني  صاحب املقهى االديب حس
ــادي)  ف ــو  اب  ) ــوري  اجلب ــر  ظاه
ــرمي  ــد الك ــل عب ــث نبي والباح
ــهر  ــذي حتدث عن طقوس ش ال
ــات  رمضان والتقاليد واملمارس
ــق ايامه  ــي تراف ــعبية الت الش

ولياليه..
ــر العبيدي  اعقبه الباحث ياس
ــلط  الذي القى بحثاً قصيراً س
الضوء فيه على فن التواشيح 
واملواليد النبوية وأبرز مؤديها من 
ــتهروا بها في  القراء الذين اش

ــيراً الى ابرز االطوار  بغداد ، مش
التي تؤدى فيها تلك التواشيح 
واملواليد التي تستذكر السيرة 
النبوية الشريفة وقبسات من 
ــت االطهار  ــيرة ائمة آل البي س
ــاعر علي  (ع) .. فيما القى الش
ــن القصائد  ــد م ــداد العدي احل
التي حيت املناسبة  الشعبية 

الكرمية..
ــس  ــان قي ــر الفن ــا باش بعده
ــدمي  بتق ــه  وفرقت ــي  االعظم
ــرة من  ــع معب ــل ومقاط فواص

ــيح الدينية التي حازت  التواش
ــان  واستحس ــاب  اعج ــى  عل
ــية  االمس ــي  ف ــاركني  املش

وعوائلهم..
ــية فقد  ــش االمس ــى هام وعل
جرت مداوالت عديدة في الشأن 
التراثي والبغدادي ، شارك فيها 
ــد  ــل عب ــالء ؛ نبي ــن الزم كل م
ــر  الكرمي وعادل العرداوي ، وياس
العبيدي ، وعلي ناصر الكناني 
ــني ظاهر  وحيدر العطار ، وحس

اجلبوري وعلي احلداد وغيرهم..

ثائر البياتي
ــي دائرتنا ،  ــر من مت تعيينه ف آخ
ــتحوذ على اهتمام  وأول من اس
ــيم بضحكة  املدير العام .. وس
ــرح  ــق ، م ــيق أني ــاحرة ، رش س
ــرعان ما  ــر البديهية ، س حاض
ــدوام .. مع إن  ــن ال ــتثنوه م اس
ــا  ــرية ؛ إال إنن ــري بس ــر يج األم
ــتأجر  ــه أس ــم إن ــا نعل جميع
شقة حديثة التصميم والبناء 
 ، ــالح  امل ــي  بالليال ــة  خاص  ،
ــتلزمات كافة ،  ــزة باملس مجه
الراء-  ــديد  ( شروفي)-بتش صار 
ــد  ــم نع ــدراء ، فل ــل كل امل مدل
ــع الرواتب ، ذاع  نراه إال يوم توزي
ــه ، وتبوأ  ــطع جنم ــه ، وس صيت
ــى إن  ــتثنائية ، حت ــة اس مكان
ــال الراتب  ــم ، تبرع بإيص أحده

ــه ، باملقابل كان  ــى عتبة بيت إل
ــة واجناز املعامالت  علينا متابع
ــى مكتبه ،  ــي تتكدس عل ، الت
ــراض ، ودون تذمر ، فقد  دون اعت
ــر العام ،  ــيادة املدي ــرفنا س ش
ــرج ، ودمه الذي  ــه املترج بلحم

ــى  ــارة ، وألق ــه ، بزي ــغ خدي صب
ــيادته محاضرة ، شدد فيها  س
ــاعات الدوام  ــزام بس على االلت
ــاز املعامالت ،  ــة في إجن ، والدق
مستشهدا باآلية الكرمية ( قل 
ــوا ..) ، مؤكدا على خدمة  إعمل
ــييل  ــن ، والتفاني في س املواط
ــم أمرنا بأن  ــام ، ث ــح الع الصال
ــي زميلنا ، وقبل أن  نتقي اهللا ف
ــؤاال  ــادر ؛ بخ في وجوهنا س يغ
وجوديا ، عصي على اإلجابة ، إذ 
سأل : هل أن شريفا أخطبوط؟ 
ــر مثلكم  ــو إال بش وأردف : إن ه
ــيادته بحرارة ،  ــا لس ، فصفقن
ــكرناه على زيارته امليمونة  وش
ــه  حملاضرت ــا  امتنانن ــا  وأبدين  ،
ــا غير  ــن حدث م ــة .. لك القيم
ــروفي ) كثيرا  األحوال ، تردد ( ش

على مكتب املدير ، وعلى وجهه 
ــي عينيه  ــة ، وف ــة واضح كدم
ــار ، ثم اختفى ، فأخبرنا  انكس
ساعي املدير همسا : أن زميلنا 
ــي من مرض  ــفاه اهللا- يعان - ش
عضال ، فما من ليلة حمراء ، إال 
وأعقبها فقدان ساعة ذهبية ، 
أو قلم مطلي بالذهب ، أو حزمة 
ــي املرة األولى زجروه ،  دوالرات ، ف
ــي الثانية ضربوه ، في الثالثة  ف
 ، ــه  ــن خدمات ــتغناء ع مت االس
ــني ،  ــد ح ــم بع ــوه ، لنعل فنقل
ــاطه ، وسطع  ــتعاد نش أنه اس
جنمه ، وتبوأ مكانته ، في دائرته 
ــن فمازلنا ،  ــا نح ــدة .. أم اجلدي
ــاز املعامالت التي  ــم اجن نتقاس
ــه ، دون  ــى منضدت تتكدس عل

اعتراض ، ودون تذمر.

متابعة / البينة الجديدة 
ــتاذ الدكتور جمال  ــدر حديثا لألس ص
ــة  ــي كلي ــي ف ــرج التدريس ــري ف صب
ــة  الرياض ــوم  وعل ــة  البدني ــة  التربي
ــل القوة /  ــل كتاب ( حتم بجامعة باب
ــطة  املتوس ــافات  املس تدريب  برامج 
ومطالب االلعاب االخرى ).بني املؤلف أن 
االرتقاء باالجنازات الرياضية وفي كافة 
االلعاب الرياضية يعتمد على الوصول 
ــة الرياضية للرياضي  للمثالية باحلال
ــتوى  ــتند بدورها الى املس ــي تس والت
العالي من تكامل النواحي للقابليات 

البايوحركية مع التكنيك والتكتيك 
واملطالب النفسية والتربوية للدخول 
ــة والتي ال ميكن  في الفورمة الرياضي
ــدة زمنية قليلة  ــاظ عليها اال مل احلف
ــرز دور حتمل  ــدة ايام).ويب ــبيا» (ع نس
ــابقات الركض  ــواء في مس القوة س
(بشكل خاص في سباقات املسافات 
ــابقات  ــطة والطويلة) او مس املتوس
ــز او املقاومات بتحمل  ــي او القف الرم
ــافة او املقاومة  عدد التكرارات او املس
مع محاولة عدم الهبوط في مستوى 

االداء واالجناز.

ة .. عواصف قاتلة .. ختنق حياتنا ، ومبادرة خريّ

نقطة ضوء 

هبدف تعزيز العالقات الثقافية بني البلدين

وفد من رابطة املجالس البغدادية يلتقي املستشار الثقايف االيراين يف بغداد

يف ساحة كنيسة مار گورگيس بحي الغدير

امسية ترانيم وابتهاالت  دينية (مسيحية - اسالمية) تعقبها مأدبة افطار للصائمني

يف مقهى خان املدلل بشارع حسان بن ثابت

افطار بغدادي وأمسية رمضانية من املدائح النبوية لالحتفاء بليلة القدر
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دنيا الحسني

ير  رُ الروحُ إليكَ كطَ  تَّفْ
اجر هَ مُ

نى عْ بِّكَ مَ يَسرحُ فْي أَرضِ حُ
دُ ناياً  جْ زِفُ الوَ  وَيعْ

ة  ْظَ ْرُ ذْكرُكَ فْي كلِ حلَ  ميَّ
نْ جنُونِ  شق مِ  تَرتيلةُ عَ

بَتْ  لبُّ فأَنصَ ها القَ فَ  تَّلقَ
ونَ آيه  الةُ احلُبّ لتَكْ صَّ
سْ واكَ احلبُّ يُالمِ فْي هَّ
وِ  مُ لبَّ بِسْ  ثَنايا القَ

ورِ  عُّ الْشْ
ية شقِ اإللهْ فْي لَيالِي العَ

ساسِ رميَ بإحْ ا مَ كرُ فْيهِ تَسْ
يه   وفِ ابِدةٍ صُ  رُّوحِ عَ

فيُ فْيهِ  واكَ الصَّ ا هَّ يهَ قِ يُسْ
ور رَبانْيه    وارِدُ أَنْهارٌ وبحُ مَ
ى دْ ةِ الهُّ وَ فْ هُ بِصَ نابِعُ تْ مَ رَّقَ

والَها  ا بِنُورِ مَ واهَ  وَ رَّقَ هَّ
رارًا  اضَ النْورُ  مِّدْ  وفَ

يها     واقِ ةِ سَ مَ هُ احلِّكْ نابِعْ مَ
بُّكَ نَبعَ احلَّياةَ إن حْ

 بِكَ 
رُونَةً قْ ها مَ  وأَنفاسَ

يها    رَواقِ
مئْنانَ  سُ إِطْ دَ  وَذْكرُكَ املُقَ

ريب بَّياناً  لبّها الغَ قَ
يال    صِ وَتفْ

وارِها 
بْرَ أَغْ ن إليكَ سِ كِ تُسْ

ا شقِ تُأوِيهْ وتِ العَ لكْ فْي مَ
رشِ  ْتَ العَّ لقٌ حتَّ عَ يلٌ مُ قْندِ

نّةِ املَأوَى  رحُ فْي جَ يَّسْ
ابها   بَدة رِحَ عَ نايا الرُّوح مُ وَحَّ
تِّهاءِ اخللُود  يِها إشْ

بيءُ فْ تُخَ
يٌ وَ إلهامٌ  بِّطُ وَحْ يهْ فَ
اح  تَري لَيلَها الوَضْ  يَعْ

يالً   وِ
طَ

لى  ميقٌ فْي الرُوحِ يَّتَجَ عَ
رارِ  آياتِ  احلَبْيب  بِأَسْ

رة  هَ طَ فاً مُ حُ يَتلُوها صُ
ا  عانِيهَ ه مَ يمَ يِها كتْب قَ

فْ
رِ  نْ بَحْ راتٌ مِ لِماتُها قَطَ كَ

بها  ةِ وارف نَخْ مَ احلكْ
ى ؤادُ وابِلَ النَّدَ لُ الفْ تَّغسِ

ها  يَ مروجِّ دِ زَ صَ َا عَّ  ملَّ
يْب حابُ الغَ لَ سَّ طَّ هَ فَ
ا يَرويِها لْمً ماً وَعِ كْ حُ

يضِ   بِفَ
ادَتْ رأَفتُكْ فَجَ

ِ رميِ التَّكْ
ها   دِ ةِ وَجْ  وَالرِّضا لِرقَّ

ى ضِ الوِّدِ وَالزُلفَ حْ فِ مَّ بوَصْ
يها    نكَ تُرضِ  قربَّةٌ مْ

ود أَنتَ  دُ كلُ الوّجُ واهِ شَّ
لِيها وَ مْ

اق  شَ يون العُ  وَ كل عْ
رة فْي ليّالِيها  اهِ السَ

تٍ  مْ  بِصَ
بُكَ تُخاطِ

ماويَة  قٌ سَّ شْ يدةُ عَ تَّنْهِ
كَ  نْ رُوحِ يِها مِ

تَنْفخُ فْ فَ
ييها. بًا لتُحْ حُ

اللوحة املعبرة مع  
القصيدة 

 بريشة الفنان إياد 
املوسوي/ العراق

قصيدة

شق سامويَة  يدةُ عَ هِ نْ تَ
رشيف

حتمل القوة

قصة قصرية

اصدار
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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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8الحصاد

الديمقراطي الكردستاين : نسعى للمحافظة عىل مجيع احلقوق الدستورية لالقليم
بغداد / البينة اجلديدة

كشف احلزب الدميقراطي الكردستاني   
ــن اللقاءات  ــد عدد م ــركات لعق عن حت
ــية العراقية من  ــراف السياس مع األط
ــي  ــر حالة االنغالق السياس اجل كس
ــهد العراقي عقب  املسيطر على املش
ــج االنتخابات النيابية  االعالن عن نتائ
ــن، مؤكدا  ــف إنقاذ وط ــكيل حتال وتش
عن انه يسعى للمحافظة على جميع 
ــتورية لالقليم.وجاء في  ــوق الدس احلق
ــه عقد اجتماع جمللس  بيان للحزب ، ان
ــعود بارزاني أتخذ  ــة مس قيادته برئاس
ــأن  فيه عددا من القرارات واملواقف بش
ــتانية  الكردس ــة  الداخلي ــا  القضاي
االجتماع  ان  ــان  البي والعراقية.واوضح 
تناول عددا من احملاور منها احلوارات بعد 
إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي 
ــف (انقاذ وطن)  ــكيل حتال وعملية تش
املكون من االطراف الثالثة من الشيعة 

ــنة (التيار الصدري واحلزب  والكرد والس
ــف  وحتال ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط

ــه مت التطرق  ــان ان ــيادة).واضاف البي س
ــه  ــي تواج الت ــل  ــاكل والعراقي للمش

ــة   اجلديدة  ــكيل احلكوم ــة تش عملي
ــر  وكس ــا  عليه ــب  التغل ــاعي  ومس

ــن املقرر ان  ــي التي م االنغالق السياس
ــلة من اللقاءات  تتجسد بعقد سلس
واالجتماعات مع األطراف املعنية خالل 
ــى الدفاع التام  ــام املقبلة.واكد عل األي
ــتورية اإلقليم  عن جميع احلقوق الدس
وتنفيذ املادة ١٤٠ وتشكيل املؤسسات 
ــادي  ــس االحت ــا اجملل ــتورية ومنه الدس
ــكيل احملكمة االحتادية وفقا  واعادة تش
ــط والغاز. ــرار قانون النف ــتور وإق للدس
واضاف البيان ان احملور الثاني لالجتماع 
تناول األوضاع الداخلية لكردستان ومت 
ــليط االضواء على املساعي  خالله تس
ــزب مع  ــا احل ــام به ــي ق ــوات الت واخلط
ــتانية  الكردس ــية  السياس ــراف  االط
ــع االطراف ومن  ــاع وزيارة جمي لالجتم
ضمنها االطراف التي لم تفز بأي مقعد 
ــي ولها حق  ــي مجلس النواب العراق ف
ــاركة في القرار السياسي القليم  املش

كردستان مع احلكومة االحتادية.

م احد شيوخ قبيلة البوحممد  «الداخلية» تكرّ
البينة اجلديدة  / صادق احملمداوي

ــيخ  ــة (احلاج الش ــت وزارة الداخلي كرّم
ــة  ممثل ــداوي)   احملم ــي  املصلوخ ــر  مزه
ــخص وزير الداخلية عثمان الغامني  بش
ــلمي  تثمينا لدوره  في بناء اجملتمع الس
ــائرية وإصالح ذات  وحل النزاعات العش
ــد ناصر  ــيد العمي ــني. بحضور الس الب
ــائر في  ــؤون العش ــوري مدير عام ش الن
ــكر جلهود  الوزارة، وذلك مبنحه كتاب ش
الشيخ احلاج مزهر احملمداوي ومشاركته 
ــالم في  ــلم والس الفعالة في بناء الس
ــائرية  ــي حل النزاعات العش اجملتمع وف
ومشهود له في اصالح ذات البني وتقريب 

ــل اطفاء الفتنة  ــات النظر  من اج وجه
ــات واالمور  ــدث نتيجة اخلصوم التي حت
ــدارك  الكثير من  االمور  االجتماعية وت
ــبق ان مت  ــرى وتذليل العقبات....وس االخ
ــينية براية  تكرميه من قبل العتبة احلس
االمام احلسني (عليه السالم)...والشيخ 
ــر املصلوخي من اعالم قبيلة  احلاج مزه
ــا البارزين   ــن رجاالته ــد    وم ــو محم الب
ــانية ويبذل قصار  معروف مبواقفه االنس
ــات حفاظا على  ــده في فض النزاع جه
السلم اجملتمعي وحفظ سالمة وكرامة 
ــي التنقل  ــاع طويل ف ــني  وله ب املواطن
ــهم  مجالس ــور  وحض ــائر  العش ــني  ب

ومؤمتراتهم وفي املناسبات.

نائب عن نينوى يدعو للتحقيق بحادثة استهداف طائرة عراقية لرعاة إبل ومقتل اثنني منهم

النـزاهـة تـضــبط معـامـالت قـروض مــزورة يف مرصفني حكوميني يف دياىل

نينوى / البينة اجلديدة
ــوى نايف  ــن محافظة نين ــا النائب ع دع
ــتركة  ــات املش ــادة العملي ــمري، قي الش
ــتهداف طائرة  لفتح حتقيق في حادثة اس
عراقية يوم امس لعدد من رعاة االبل غرب 
احلضر ما ادى الى مقتل اثنني منهم.وقال 
ــمري ، انه وفي مساء يوم امس االول  الش
استهدفت طائرة عسكرية اثنني من رعاة 

ــرب احلضر مبحافظة  ــل في منطقة غ االب
ــهادفهم فورا،  ــوى، ما ادى الى استش نين
ــات االولية فان  ــه وضمن املعلوم مبينا ان
ــمر ويعمالن برعاية  الراعيني من قبيلة ش
ــر امني  ــد عليهما اي مؤش ــل وال يوج االب
ــاط مشبوه  اضافة الى عدم وجود اي نش
مسجل بالقرب من منطقة االستهداف.

ــرق واخلطأ  ــمري، ان هذا اخل ــاف الش واض

ــخصني  ش ــدان  بفق ــبب  تس ــادح  الف
حلياتهما دون اي سبب، بالتالي فان هكذا 
ــح حتقيق عاجل  ــة الى فت ــاء بحاج اخط
ــبابه لضمان عدم تكراره اوال  ومعرفة اس
ــات لهكذا  ــول اي تبع ــان عدم حص وضم
اخطاء خصوصا ان احملافظة تعيش اجواء 
ايجابية وهنالك عالقات ممتازة بني القوات 

االمنية وعشائر واهالي احملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــي الهيئ ــات ف ــرة التحقيق ــادت دائ أف
نفصلةٍ  ــات ضبطٍ مُ بقيامها بأربع عمليَّ
حافظ  ــي مُ ــني ف ــني حكوميَّ ــي مصرف ف
ــالت قروضٍ  ــط معام ــةً ضب بيّن ــى، مُ ديال
ــال العام. ــبَّب باإلضرار بامل ، ممَّا تس ــزوَّرةٍ مُ

ــي حديثها عن  ــرض ف ــي مع ــرة، وف الدائ
ت بناءً على  تفاصيل العمليَّات، التي نُفِّذَ
ــى أنَّ فريق  ــارت إل ــراتٍ قضائيَّة، أش ذكَّ مُ
ــعبة التحرِّي والضبط القضائي  عمل ش
ــذي انتقل  ــى، ال ــب حتقيق ديال ــي مكت ف
ــيد-  في العمليَّة األولى إلى مصرف الرش
ــط أصل (٦)  ــن من ضب ــنونا، متكَّ فرع اش
وضحةً أنَّ قيمة  ، مُ زوَّرةٍ ــالت قروضٍ مُ معام
ــراء  ــغ املاليَّة املصروفة كقروضٍ لش املبال

سيَّاراتٍ بلغت (٨٠،٤٢٣،٠٠٠) مليون دينار.
ــالث عمليَّاتٍ  ذ ث ــق نفَّ ــت إنَّ «الفري وأضاف
ــي  ف ــةٍ  مختلف ــخ  تواري ــي  ف ــةٍ  نفصل مُ
ــة، الفتةً إلى  ــرف الزراعيِّ في احملافظ املص
ــفرت عن ضبط (٤)  ــك العمليَّات أس أنَّ تل
ــزوَّرةٍ متَّ منحها  ــالت قروضٍ زراعيَّةٍ مُ معام

ــن املُقترضني  ــى عددٍ م إل
للقانون  خالفةٍ  مُ بصورةٍ 
الذي  األمر  ــات؛  والتعليم
ــدوث ضررٍ في  ــى ح أدَّى إل
أنَّ  العام».وأوضحت  املال 
ــرر احلاصل؛  ــة الض «قيم
ــروض املمنوحة  جرَّاء الق
الزراعيِّ  من قبل املصرف 
ــي هذه  ــة ف افظ ــي احملُ ف

ــون  ملي  (٩٤،٠٠٠،٠٠٠) ــغ  بل ــات،  العمليَّ
ــم  تنظي «متَّ  ــه  أن ــرة  الدائ ــت  دينارٍ».وبيَّن
ــا على  ، وعرضه ــطٍ ــر ضب ــة محاض أربع
ة  تصَّ ــق بعقوبة اخملُ قاضي محكمة حتقي
ــاذ اإلجراءات  ــا النزاهة؛ التخ بنظر قضاي

القانونيَّـة املُناسبة».

األعرجي يبحث مع الوكيل األقدم لوزارة 
الداخلية الشأن األمني والتعاون املشرتك

نائب : غالبية األطراف وافقت عىل مبادرة 
اإلطار عدا جزء بسيط من الطرف املتشنج

بغداد / البينة اجلديدة
ــم األعرجي والوكيل األقدم  بحث مستشار األمن القومي قاس
ــي والتعاون  ــأن األمن ــوادي، الش ــني الع ــة حس ــوزارة الداخلي ل
ــن القومي ، إن  ــار األم ــب اإلعالمي ملستش ــترك.وقال املكت املش
مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، استقبل مبكتبه امس 
ــني العوادي.وأضاف،  ــل األقدم لوزارة الداخلية، حس االول، الوكي
ــيق والتعاون في القضايا  ــي بحث مع العوادي، التنس أن األعرج
املشتركة بني وزارة الداخلية ومستشارية األمن القومي، فضال 
ــتقرار األمني في البالد،  عن بحث اجلهود املتواصلة لتعزيز االس
ــى أهمية دعم  ــا، التأكيد عل ــهد أيض ــيرا الى أن اللقاء ش مش
ــن املواطن والبلد  ــة، ألداء مهامها في حفظ أم ــزة األمني األجه

على حد سواء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوي، امس  ــم املوس ــالف دولة القانون جاس ــال النائب عن ائت ق
ــية وافقت على املبادرة التي  االثنني، إن غالبية األطراف السياس
ــيقي، عدا جزء بسيط مما سماه بـالطرف  طرحها اإلطار التنس
املتشنج.وأضاف املوسوي، أن حوارات إيجابية ستبدأ بني الكتل 
ــية التي حتقق لديها قبول هذه املبادرة، ليذهب اجلميع  السياس
ــة مجلس النواب القادمة النتخاب  بعدها لتحديد موعد جلس
ــكيل احلكومة.وأعرب املوسوي ،  رئيس اجلمهورية واملضي بتش
ــاناً من غالبية  ــن تفاؤله بهذه املبادرة لكونها القت استحس ع

الكتل السياسية وإمكانية تطبيق بنودها على أرض الواقع.

اخلارجية : إشادة دولية بتقرير عراقي
 يعنى بمناهضة التعذيب

بغداد / البينة اجلديدة
ــادت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بتقرير  أش
العراق الثاني املعني باتفاقية مناهضة التعذيب.وقال املتحدث 
ــة  ــة مناهض ــاف ، إن جلن ــد الصح ــة أحم ــم وزارة اخلارجي باس
ــان  ــامية حلقوق اإلنس التعذيب في مفوضية األمم املتحدة الس
أشادت بتقرير العراق الثاني املعني باتفاقية مناهضة التعذيب، 
ناقشته يوميّ ٢٦- ٢٧ /٢٠٢٢/٤، في قصر ولسن مبقر  والذي متت مُ
ــادوا  ــة جنيف.وأضاف، أن خبراء اللجنة أش ــة في مدين املفوضي
بالتدريب الذي تقدمه املؤسسات احلكوميّة العراقيَّة في كليات 
ــئلة تتعلق مبتابعة التزام العراق  ــرطة واجليش، وقدموا أس الش

ببنود االتفاقية الدوليَّة املعنية مبناهضة التعذيب.
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إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
اسقاط الوالية او الوصاية او القوامة من احملكوم عليه هو 
حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت 
ــى الولي او الوصي او القيم  ــس او املال واذا حكم عل بالنف
بعقوبة جنحة جلرمية ارتكبها اخالال بواجبات سلطته او 
ــة اخرى ويبني من ظروفها انه غير جدير بان يكون  ألي جرمي
ــقاط  ــا»او قيما» جاز للمحكمة ان تأمر باس ــا»او وصي ولي
ــك احلظر من  ــه  وكذل ــة عن ــا او القوام ــة او الوصاي الوالي
ــة عمل هو احلرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او  ممارس
ــاط صناعي او جتاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة  نش
ــخص جناية او  ــلطة مختصة قانونا واذا ارتكب ش من س
جنحة اخالال بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم 
ــتة  ــه من اجلها بعقوبة للحرية ال تقل مدتها عن س علي
ــهر جاز للمحكمة وقت اصدار احلكم باالدانة ان حتظر  اش
ــاذا عاد الى  ــنة ف ــه مدة ال تزيد عن س ــة عمل عليه ممارس
ــنوات التالية لصدور احلكم  ــل جرميته خالل اخلمس س مث
النهائي باحلظر جاز للمحكمة ان تأمر باحلظر مدة ال تزيد 
ــنوات ويبدأ سريان مدة احلظر من تاريخ انتهاء  عن ثالث س
ــحب اجازة  ــبب وس ــة او انقضائها الي س ــذ العقوب تنفي
السوق هو انتهاء مفعول االجازة الصادرة للمحكوم عليه 
وحرمانه من احلصول على اجازة جديدة خالل املدة املبينة 
ــم عليه جلرمية ارتكبها عن طريق  في احلكم وكل من حك
ــيلة نقل الية اخالال بااللتزامات التي فرضها القانون  وس
ــة ان تامر  ــم باالدان ــدار احلك ــة وقت اص ــوز للمحكم يج
ــحب اجازة السوق ملدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد  بس
عن ثالث سنوات ويجب احلكم مبصادرة االشياء املضبوطة 
ــتعمالها او  التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او اس
بيعها او عرضها للبيع جرمية في ذاتها ولو لم تكن مملوكة 
للمتهم او لم يحكم بادانته واذا لم تكن االشياء املذكورة 
قد ضبطت فعال وقت احملاكمة وكانت معينة تعينا كافيا 
ــزام احملكوم  ــد ضبطها وال ــة مبصادرتها عن ــم احملكم حتك
ــن السلوك ويجوز وقت صدور احلكم عليه  بالتعهد بحس
ــنة وال تزيد  ــدة ال تقل عن س ــلوك مل ــن الس تعهدا بحس
ــى ان ال تزيد بأية حال  ــة احملكوم بها عل ــى مدة العقوب عل
ــذ العقوبة او  ــنوات تبدأ من انتهاء تنفي ــة س على خمس
ــبب اخر ويجوز للمحكمة عند اصدارها  انقضائها الي س
ــد النفس  ــة او جنحة ض ــخص في جناي ــا على ش حكم
ــه وقت اصدار  ــزم احملكوم علي ــة ان تل ــد االداب العام او ض
ــلوك واذا لم  ــن الس ــم باالدانة ان يحرر تعهدا بحس احلك
ــة او جنحة خالل مدة التعهد  ــب احملكوم عليه جناي يرتك
ــررت احملكمة رد املبلغ في التعهد ويجوز للمحكمة عند  ق
ــخص بجناية او جنحة ان تأمر بغلق احملل  احلكم على ش
ــهر وال  ــتخدم بارتكاب اجلرمية ملدة ال تقل عن ش ــذي اس ال
تزيد عن سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل اوالتجارة 
ــطة  ــواء كان ذلك بواس ــها في احملل س او الصناعة نفس
ــرته او اي شخص اخر يكون  احملكوم عليه او احد افراد اس
ــل وال يتناول احلظر مالك احملل اذا  ــوم عليه اجر له احمل احملك
ــخص املعنوي يتبع  ــة وقف الش ــن له صلة باجلرمي لم تك
ــة اعماله ولو كان ذلك باسم اخر او حتت ادارة  حظر ممارس
ــة امواله وزوال  ــخص املعنوي يتبع تصفي اخرى وحل الش
صفة القائمني بادارته او متثيله وللمحكمة ان تامر بوقف 
ــخص املعنوي ملدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عن  الش
ــنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او  ثالث س
ــخص املعنوي او حلسابه وحكم عليه  وكالئه باسم الش
من اجلها بعقوبة سالبة للحرية ملدة ستة اشهر فأكثر.

التدابري السالبة للحقوق واملادية 

�e Fishes Eye .. مرض عني السمكة

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــة طبية تؤثر  ــدي، هو أي حال ــرض اجلل امل
ــي  ــذي يغط ــي ال ــاز اللحاف ــى اجله عل
اجلسم و يتضمن النظام األحيائي اجللد 
ــط بهم من  ــر وما يرتب ــعر واألظاف والش
ــكل رئيسي، يعمل  عضالت وغدد. وبش
ــم  ــاز اللحافي كحاجز يعزل اجلس اجله
ــا يكون  ــا م ــط اخلارجي.غالب ــن الوس ع
ــاب مبرض  ــرة عندما يص ــض في حي املري
جلدي وتكتب له انواع االدوية الباهضة 
الثمن سيما  وان االمراض اجللدية تكون 
ــي ياخذ  ــى وقت لك ــاج ال ــدة وحتت معق
الدواء عمله . هو عدوى فيروسية يصيب 
ــبّب منوا  ليا من اجللد، وتُس ــة العُ الطبق
ــي طبقة اجللد،  ــرطاني ف حميدا غير س
ــبّب بهذا املرض إحدى الفيروسات  ويتس
املعروفة بفيروس الورم احلليمي البشري 
، هذه الثآليل يكون  بلون اجللد وخشنة 
س، ولكن قد تبدو في بعض احلاالت  امللمَ
ــد تكون  ــن، وق ــادي داك ــيّ أو رم ــونٍ بُن بل
حة، وناعمة .وهي حالة شائعة  ــطّ س مُ
قد حتدث في  جميع أنحاء العالم  ، وتؤثر 

هذه احلالة فيما نسبته ١٠٪ من ، وتُشير 
ــار الثآليل  ــة إلى أنّ نسبة انتش الدراس
ــة تتراوح  بني األطفال في مرحلة املدرس
ــمكة هو منو  ــني ١٠-٢٠٪. ]داء عني الس ب
ــر نتيجة  ــى اجللد يظه ــر طبيعي عل غي
ى فيروس  ــمّ التعرض للفيروس الذي يُس
ــري، وعادة ما تظهر  الورم احلليمي البش
املنطقة املتأثرة على شكل جلد سميك 
ــر بالذكر  أنّ مرض عني  ، ومن اجلدي وقاسٍ
ــزء لدى  ــن أن يُصيب أي ج ــمك ميك الس
ــدان والقدمان  ــدّ الي ــان، ولكن تُع اإلنس
أكثر األجزاء تأثرًا به، هذا ويجدر العلم أنّ 
نوع الثؤلول يعتمد حتديده على طبيعة 
ــه وكذلك موقع  ــذي يظهر ب ــكل ال الش
ــاك العديد من  ــة اما  أنواعه فهن اإلصاب
ا  أنواع مرض عني السمك، وأكثرها شيوعً
أربعة أنواع، وهي الثآليل الشائعة التي 
ــى أصابيع اليدين،  تظهر في الغالب عل
ــي تظهر على  ــة الت ــل األخمصي والثآلي

ــلية التي  ــن القدم، والثآليل التناس باط
ــلية وتُعتبر من  توجد في األجزاء التناس
ا النوع  ــيًا، وأمّ ــة جنس ــراض املنقول األم
ى الثآليل  ــمّ ــل فيُس ــن الثآلي ــر م األخي
ــن الثآليل  حة، وإنّ هذا النوع م ــطّ املُس
عادة ما يظهر على األجزاء التي تتعرض 
ــتمر، ومن املمكن  ــكل مس للحالقة بش
ــد او مجموعة من  ــول واح ــر ثؤل أن يظه
ــه.قد ينجم  ــدى املصاب نفس الثآليل ل
ــمك عن وصول الفيروس  مرض عني الس
ــخاص السليمني  ــبب له إلى األش املُس
ــن أن ينتقل هذا الفيروس عن طريق  وميك
ــها املصاب  ــياء التي ملس مالمسة األش
ــول، كارتداء  ــم املتأثر بالثؤل بجزء اجلس
حذاء مصاب بالثآليل في منطقة القدم 
، ويجدر العلم أنّ مصافحة املصابني  مثلً
ــدوى  ــل الع ــم تنق ــي أيديه ــل ف بالثآلي
ــة اجللد  ــن أنّ مالمس ــالً ع ــك، فض كذل
ــول قد ينقل العدوى  جللد املصاب بالثؤل

ــه كذلك أنّ الثآليل  ا، وممّا يجدر بيان أيضً
ــم إلى جزء  ــد تنتقل من جزء في اجلس ق
ــكل عام  ــه، وبش ــاب ذات ــر لدى املص آخ
ــخاص املصابني بأي شكل من  فإنّ األش
أشكال ضعف املناعة هم األكثر عرضة 
ــبب ملرض عني  ــروس املُس ــاط الفي اللتق
السمك، ومنهم املصابون مبرض اإليدز أو 
ــري قبل بيان  فيروس نقص املناعة البش
ــمك ال بُدّ من  ــرق عالج مرض عني الس ط
توضيح أنّ هناك العديد من احلاالت التي 
ــفى فيها الثآليل من تلقاء نفسها،  تُش
وذلك خالل عدة أسابيع إلى بضع سنوات 
ــد الوقت على عدد الثآليل ومكان  ويعتم
ــر أنّ األطفال  ــا ومن اجلدير بالذك ظهوره
ــرع من  ــن الثآليل بصورة أس ــفون م يُش
الفيروس  ــد لهذا  البالغني والكبار.ويوج
ناك  ــوع مختلف، ولكن هُ أكثر من ١٥٠ ن
ر  ــبب تطوّ دة منها تُس حدّ أنواع قليلة مُ
ــا  ــة خالي ــد إصاب ــل، وعن ــة الثآلي غالبي

ــماكتها  ــروس تزداد س ــد بهذا الفي اجلل
ــار إلى وجود عوامل أو  وخشونتها، ويُش
ــة تزيد من احتمالية إصابة  عين ظروف مُ
ــن األمراض،  ــوع م ــذا النّ ــخص به الش
ــة  الضعيف ــة  املناع ذوي  ــخاص  كاألش
ــك الذين خضعوا لزراعة أعضاء أو  كأولئ
باً  خاليا جذعية، أو في حال كان اجللد رطِ
أو متضررًا وهذا ما يُفسر زيادة احتمالية 
ــواض  ــي أح ــدوى ف ــذه الع ــرّض له التع
السباحة وأماكن االستحمام اجلماعية، 
ــخصٍ إلى آخر  وقد تنتقل العدوى من ش
ــر باجللد، وقد  ــق االتصال املُباش عن طري
ــطح  ــة األس ــاً عبر مالمس ــل أيض تنتق
ــذا الفيروس، وقد  ــات املُلوثة به واألرضي
ــه إن قام بحكّ  ــخص نفس يُصيب الش
ــبّب ذلك  ــه بحيث يُس ــول أو خدشِ الثال
عني إلى  ــزاء الفيروس من موقع مُ نقل أج

أماكن أخرى من اجللد.
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االعالن (مناقصة عامة)

١٤٤٩٣
٩

البينة اجلديدة

هناء جاسم كناد

اسم ابنته

كاظمية

مالك

٥

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٤٠١ |٢٠١٩
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٩

اعــــــــــــــالن 
ــراي الواقع َّـ الكوت  العائد للمدين (بدر هادي غضيب) لقاء  ــل ٨٢/٣٧٤م الس تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس
طلب الدائن (صفاء عبد فرحان) البالغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة و ثالثه و تسعون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) 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 / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- ٨٢/٣٧٤م السراي الواقعه َّـ الكوت 

٢-جنسه ونوعه :  ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه  : العقار مشيد عليه عمارة مكونه من ثالث طوابق و تقع على شارع رئيسي و اخر فرعي وَّـ حيث كل 
طابق مكون من االول صيدلية (البلسم) + (مكتبة الهيثم) مطله على شارع رئيسي و شارع فرعي يطل على مدخل للعمارة 
ــقه مستخدمه مكتب محاماة  مع وجود سرداب تحت اِّـكتبه  ــلم يؤدي اُّـ الطوابق االخرى مع ش بما يعادل ٣,٥×٨م مع س
ــع هول و مجموعة صحيات و  ــقه االوُّـ تحتوي على غرفتان نوم م ــقتني الش ــد للمكتب اما الثاني و الثالث يتكون من ش عائ
الشقه الثانية مكونه من ثالث غرف نوم مع هول مع مجموعة صحيات و وجود ابواب مصنوعة من الخشب الصاج و الشبابيك 
ــلم يحتوي على محجر مصنوع من  ــرياميك الفرفوري و الس ــة من الحديد و الزجاج و الصحيات تحتوي على س ــرف مصنوع الغ
الحديد مع وجود بيتونه و سطح العمارة مطلي باالشتايكر صب مسلح و العمارة مجهزه باِّـاء و الكهرباء  و مطله على شارع 

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

٥-مساحتة: ١٥٠م٢
٦-درجة العمران:- 

٧- الشاغل :-  الطابق االول الشاغل (اِّـستأجرين) اما الطابق الثاني و الثالث فمرتوك اثناء الكشف
٨- القيمة اِّـقدرة : ١,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠ مليار و ثالثمائة و خمسة و تسعون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٤٨٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٩

اعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ  العقار التسلسل ١١٥/١ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت 
العائدة للمدين (عالوي هادي مزبان) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (سامي عدنان خلف) البالغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي  ــتون مليون دينار فعلى الراغب بالش س
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  كوت /  الداحره/ العقار اِّـرقم ١١٥/١ م٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه : سهام اِّـدين َّـ العقار عباره عن ارض خاليه من اِّـشيدات و محاطه بسياج BRC و 

هي بعيده عن الشارع العام و قريبه عن نهر دجله
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ٢دونم من اصل ٣٠دونم الحصة اِّـباعة 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  الشركاء
ــهم بما يعادل  ــهم من اصل ٣٠س ــدرة : ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مائة مليون دينار عن بيع ٢س ــة اِّـق ٨- القيم

٢دونم من اصل ٣٠دونم
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (ت/١٧٨٠ َّـ ٢٠٢٢/٤/٢٥) .
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (بناء قاعة َّـ ناحية النشوة).
ــر الف دينار  ــة عش ــتمائة وخمس ــون مليون وس ــتة وخمس - وبكلفة  تخمينية قدرها(٣٥٦,٦١٥,٠٠٠)  ثالثمائة وس

عراقي
 - ضمن  اِّـوازنة التشغيلية  لعام ٢٠٢١وحسب كتاب وزارة اِّـالية اِّـرقم ٨٤٢٢٧ َّـ ٢٠٢١/١٠/٢٨  .

 - مدة التنفيذ ( ٢٤٠  يوما )  .
 - موقع اِّـشروع ( النشوة ).

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

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 

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

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

ــيولة نقدية بمبلغ ال يقل قدره عن ( ٣٥,٦٦٢,٠٠٠) خمسة  ــيولة اِّـالية : على مقدم العطاء ان يقدم س متطلبات الس
وثالثون مليون وستمائة واثنان وستون  الف دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او 

كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة . 
ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع  رابعاً- يمكن ش
ـــــم غيــــر مستـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم الثالثاء   رس

اِّـصـــادف ٢٠٢٢/٥/١٠ 
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء  اِّـصادف ٥/٢٥ /٢٠٢٢   الس ــاً- س خامس

صباحاً.
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/٣١ الس ــاً -يجب تس سادس
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا   اِّـحلي ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

التاريخ : يوم الثالثاء   اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/٣١ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

 سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٣,٥٦٧,٠٠٠) ثالثة مليون وخمسمائة وسبعة وستون 

الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما 
ــم مراقبة اِّـصارف  ــركات االجنبية مراعاة ما ورد َّـ كتاب البنك اِّـركزي العراقي / دائرة مراقبة الصريفة / قس يتعلق بالش
االسالمي ذي العدد ١٥٣/٣/٩ َّـ ٢٠٢٠/٥/٢٧ اِّـعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم 

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

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

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

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

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يك ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــدى عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــى عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

ــاب وزارة التخطيط / ــتنادا اُّـ كت ــج اِّـحلي من القطاعني العام او الخاص اس ــراء اِّـنت ــر -االلتزام بتفضيل ش ــة عش  ثالث
دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب اِّـرقم ٢١١٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢١/١/٢٧ ومرفقة قرار مجلس 

الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ .
   basra.gov.iq . اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي :
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفه  ــدق  من قبل الكاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقديم تعهد قانوني مص ــزم الش • تلت

يتحمل كافة التبعات القانونية .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية.

ــرار قانون اِّـوازنة العامة   ــتحقات اِّـالية اال بعد اق ــرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـس ــركات بتقديم تعهد باِّـباش •تلتزم الش
لسنة ٢٠٢٢  او توفرالسيولة اِّـالية.

ــتالم قرار  ــوم األخرى قبل اس ــم فواتري الجباية للكهرباء والهاتف واِّـاء واِّـجاري وجميع الرس ــزم مقدم العطاء بتقدي •يلت
ــاب وزارة اِّـالية ذي  ــنة ٢٠٢١ وكت ــكام اِّـادة (١٦/اوال ) من قانون اِّـوازنة العامة االتحادية لس ــتنادا اُّـ اح االحالة اس

العدد ٥٥٨٩ َّـ ٢٠٢١/٤/١٣.
اِّـهندس محمد طاهر التميمي
النائب الفني ِّـحــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(بناء قاعة َّـ ناحية النشوة) مناقصة (١/ ادارة محلية  /٢٠٢٢)

العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 

ــول (١,٧٧٥) كم َّـ ناحية  ــر بط ــروع (تأهيل وتبليط  طريق  منطقة  خر ال دش ــار (العقود الحكومية) عن مناقصة مش ــة ذي ق ــن محافظ تعل
ــتنادا  لتعليمات  تنفيذ  العقود  الحكومية  رقم (٢)   العكيكة) ضمن  خطة  تنمية   االقاليم  لعام اِّـوازنة  العامة  االتحادية  لعام ٢٠٢١ واس
ــة  االتحادية  لعام ٢٠١٩ ان  ــط  اِّـلحقة  بها  وتعليمات  تنفيذ  اِّـوازنة  العام ــادرة  من وزارة التخطيط  والضواب ــة  الص ــنة ٢٠١٤ اِّـعدل لس
ــوف تنشر َّـ الجرائد الوطنية (البينة الجديدة. الزمان . اِّـشرق  )  ــروع س وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية اِّـعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول 
اِّـؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد َّـ النشرة التوضيحية الصادرة من االمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)بامكان مقدمي العطاءات 
ــيتم بموجب  ــلوب الدفع س ــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء . ان اس ش
وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات اِّـشاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باالجابات على استفسارات اِّـشاركني َّـ 
اِّـناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/١٧ َّـ بناية (مديرية طرق وجسور ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات 
ــة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة  ــركات العربي ــني العراقيني واِّـؤهلني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة ادناه على االقل والش واِّـقاول
قسم العقود الحكومية محافظة ذي قار لشراء نسخة  من الوثائق  الخاصة  باِّـشروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غري قابلة 
ــراء العطاء  على ان يتضمن  ــركات االجنبية عند ش ــجيل للش ــركات العراقية واوراق التس للرد على ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للش

العطاء اِّـستمسكات التالية:ـ
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة :

الكوادر الفنية 

ب اِّـتطلبات اِّـالية  :-
ــروع  ِّـبلغ  اكرب او يساوي (٢٨,٥٠٠,٠٠٠)  ثمانية   ــيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة اِّـالية لتنفيذ  اِّـش اوال: اِّـوارد اِّـالية (الس

وعشرون  مليون وخمسمائة   الف دينار عراقي .
ج - اِّـتطلبات القانونية :- 

اوال: االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم وضع الشركة اِّـقدمة َّـ القائمة السوداء, الشركات  
اِّـملوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري مستبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اُّـ قرار صادر من قبل االمم اِّـتحدة مجلس االمن للمشاركة َّـ اِّـناقصات).
ثانيا: لم تظهر عقود غري منفذة خالل (٥) سنوات السابقة  ولغاية موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الشركة  مقدمة العطاء قرار يمنع اِّـشاركة 
ــابقة جميع اِّـطالبات اِّـوقوفة  ــنوات الس ــتنادا اُّـ قرار  صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وِّـدة (٥)  س َّـ اِّـناقصات  بدولة  صاحب العمل اس

سوقه لن تشكل بمجموعها  اكثر من ٤٠٪ صاَّـ مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ــوان محافظة ذي قار وهوية  ــة العامة للضرائب ومعنونة اُّـ دي ــورة) ونافذة صادرة من الهيئ ــخة مص ــخة اصلية + نس ــا : عدم ممانعة (نس  ثالث

التحاسب الضريبي . 
ــة لدى وزارة  ــم اوراقها كافة ومصدق ــاء اجنبية تقوم بتقدي ــركة مقدمة العط ــركة مع مالحظة َّـ حال كون الش ــيس الش ــهادة تأس رابعا: ش

الخارجية العراقية. 
ــب ما مطلوب َّـ  ــركات اِّـقاولة حس ــجيل وتصنيف اِّـقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف اِّـقاول او الش ــا: هوية تس خامس

الجدول ادناه.
سادسا : وصل شراء اِّـناقصة (نسخة اصلية+ نسخة مصورة).

ــفتجة  ــب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س ــاءات يج ٢.كل العط
صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون اُّـ جهة التقاعد (ديوان محافظة ذي قار/ قسم 
ــركة او اِّـقاول)  ــم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس

الذي ترسو عليه اِّـناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة 
ــد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية  ــة َّـ بغداد او اِّـحافظات الجنوبية نافذا اُّـ ما بع ــون خطاب ضمان صادر من احد اِّـصارف العراقي ــى ان يك عل

الحسابات النهائية. 
ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التاهيل  ــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات اِّـقدمة من اِّـناقصني مس ــية الصادرة م ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت
اِّـحدد فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ شروط اِّـناقصة وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء ِّـا تتطلبه الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاؤه غري مستجيب. 
٤. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ِّـقدمي العطاءات ِّـدة (١٢٠) يوما اعتبارا من تاريخ غلق اِّـناقصة.

٥.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
٦.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن اِّـناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 
٧.يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما اليقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال َّـ حالة اعتذار 

اِّـركز عن توفري االعداد واالختصاصات اِّـطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة  (٣٠) يوما من تاريخ استالم اِّـركز للطلب. 
ــؤوليتهم تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على ان يقدم  ــرتاك اكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ٨.َّـ حالة اش

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع.

١٠-تتحمل الدائرة اِّـستفيدة مسؤولية الكشف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
اِّـقاولة. 

١١-اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
ــتكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ  ــركات واِّـقاولون واِّـجهزون اِّـقدمون على العطاءات باس ١٢-تلتزم الش

فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣.تكون االولوية للمواد االولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اِّـجهزة مدى مطابقتها 

للمواصفات اِّـطلوبة حسب كتاب  وزارة التخطيط  العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤. ملكية التصاميم والخرائط واِّـواصفات التي تعدها الجهة اِّـتعاقدة تعود اُّـ صاحب العمل.

١٥. ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٢/٥/٢٢ اُّـ العنوان التالي محافظة ذي قار قسم 
ــعار  ــابقا)  على ان تكون االس ــيد/ فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار س العقود الحكومية َّـ الناصرية/ االدارة اِّـحلية/ قرب مصرف الرش
ــطب وتكون  ــتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش اِّـقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مس
جميع االوراق مختومة بختم اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم اِّـقاول بصحته ويعترب التبليغ من 
خالل العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديد شارع االمام علي (ع) وسوف 
ــدم العطاءات داخل ظروف  ــل اُّـ اليوم  الذي يليه على ان تق ــمية فيؤج ــاءات اِّـتأخرة. واذا صادف يوم فتح اِّـناقصة عطلة رس ــض العط ترف

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني 
. ١٦.تسدد اِّـحافظة مبالغ اِّـشروع اِّـذكور من التخصيصات اِّـتوفرة . 

 

الدكتور  محمد هادي حسني الغزي
                                                                                                                                                                                    محافظ ذي قار

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com / ايميل قسم العقود
اِّـناقصة : رقم (٥٠) خطة تنمية االقاليم ٢٠٢١ لسنة ٢٠٢٢

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م / إعالن

محافظة ذي قار
العقود الحكومية

العدد : ٥٥٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٨
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العدد : أ / ١٦ / ٥٩٥
التاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢

العدد : أ / ١٩ / ٦٠٢
التاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢

العدد:١٠٥٩٤
التاريخ:٢٠٢٢/٥/٨

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٩١ / بلدية
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[تبليط شارع ٣٠ من منطقة كوكجلي بني سايدين اربيل واِّـؤدي

 اُّـ حي االنتصار والشارع الرابط اُّـ علوة الخضار]
ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
ــعة  ــة (٢,٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠دينار) ملياران وثالثمائة وتس ــة تخميني وبكلف

واربعون مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ (٣٠) يوما.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم 
العقود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداء من تاريخ نشر 
ــوم ٢٠٢٢/٥/١٨) للحصول على  ــمي لي ــالن ولغاية نهاية الدوام الرس االع
ــدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليونني  ــاء مبلغ مقطوع ق ــخة من الوثائق لق نس

دينار) غري قابلة للرد.
ــاء او من يخوله  بظرف مغلق ومختوم  ــلم العطاءات من قبل صاحب العط تس
ــه ويودع َّـ صندوق  ــم مقدم العطاء وعنوان ــب عليه رقم اِّـناقصة واس ويكت
ــكات  ــاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس ــدى  لجنة فتح  العط ــاءات  ل العط
ــوم الخميس اِّـوافق  ــا ان تاريخ الغلق ي ــم (٢) علم ــورة َّـ الصفحة رق اِّـذك
ــوف ترفض العطاءات بعد  ــاعة الثانية عشرة ظهرا وس ٢٠٢٢/٥/١٩ الس

هذا اِّـوعد.
ــرة من صباح يوم االحد اِّـوافق  ــاعة العاش يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٥/١٥ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

العدد:١٠٥٩٣
التاريخ:٢٠٢٢/٥/٨

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٩٤ / هندسة االدارة اِّـحلية
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[تأهيل بناية امن افراد نينوى / قسم افراد نينوى]

ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
ــتة واربعون  وبكلفة تخمينية (١,٢٤٦,٣٨٠,٠٠٠دينار) مليار ومائتان وس

مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ (٧٣٠) يوما.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم 
ــمي وابتداء من تاريخ  ــة (خالل اوقات الدوام الرس ــود َّـ ديوان اِّـحافظ العق
ــوم ٢٠٢٢/٥/١٨) للحصول  ــمي لي ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس نش
على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون 

دينار) غري قابلة للرد.
ــاء او من يخوله  بظرف مغلق ومختوم  ــلم العطاءات من قبل صاحب العط تس
ــه ويودع َّـ صندوق  ــم مقدم العطاء وعنوان ــب عليه رقم اِّـناقصة واس ويكت
ــكات  ــاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس ــدى  لجنة فتح  العط ــاءات  ل العط
ــوم الخميس اِّـوافق  ــا ان تاريخ الغلق ي ــم (٢) علم ــورة َّـ الصفحة رق اِّـذك
ــوف ترفض العطاءات بعد  ــاعة الثانية عشرة ظهرا وس ٢٠٢٢/٥/١٩ الس

هذا اِّـوعد.
ــرة من صباح يوم االحد اِّـوافق  ــاعة العاش يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٥/١٥ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

ــروة عباس  ــة م ــدم  الزميل تتق
بالشكر والتقدير واالمتنان اُّـ 
ــد كاظم  ــد  (محم ــيادة الرائ س
ــق مكافحة  ــواد) ضابط تحقي ج
ــه َّـ  ــة لتفاني ــرام الصالحي اج
ــن الروتني  ــاد ع ــه واالبتع عمل
َّـ تسهيل ومساعدة اِّـواطنني 
ــت  ــر فبورك ــة ويس ــكل سالس ب
جهودك وكل جهد خري من اجل 

خدمة العراق والعراقيني.

شكر و تقدير
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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
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هدف الدراما التلفزيونية هو التأثير في الناس ومالمسة 
ــكيل الثقافة  ــم وتنجح احيانا كثيرة في تش عواطفه
ــع ان للعمل الدارمي وظيفة امتاعية  وبناء املوقف ... وم
ــف  ــادي يتوق ــب اعتق ــا بحس ــة اال  ان جناحه وترفيهي
ــدى قدرتها  ــي الواقع وم ــذي تتركه ف ــدى االثر ال على م
ــاكل الناس ومثلما يساهم الواقع  على تشخيص مش
ــي صناعة الدراما  ــادي واالجتماعي والقانوني ف االقتص
التلفزيونية فان تلك الدراما متارس تاثيرها في هذا الواقع 
ــاكله وحتليلها  ــته والتفاعل مع مش ــالل مناقش من خ

ووضع احللول لها.
ــكلة اجتماعية  بأسلوب التراجيديا  وحني تناقش مش
ــذي يحيط بهذه  ــزع كل الفزع ال ــإن عليك اظهار الف ف
ــل املطلوبة  ــي تثير ردة الفع ــكلة ويتفرع منها ك املش
ــام ...هذا ما فعله الكاتب املصري ابراهيم  لدى الرأي الع
ــري ، فاتن أمل  ــل التلفزيوني املص ــى في املسلس عيس
ــلط الكاتب في هذا العمل الضوء على  حربي ، حيث س
ــبة  ــخصية املصري بالنس ــون االحوال الش ــا قان قضاي
ــني تنفصل عن  ــا اخلناق ح ــف يضيق عليه ــرأة وكي للم
زوجها الذي يعاملها معاملة مهينة ومدى عالقة زواجها 
ــا ... املهم  ــة ابنائها عنه ــزاع حضان ــل اخر في انت برج
ــر العام ويصيبه  ــكل صدمة للضمي في العمل انه يش
ــعاره أللم املرأة وهي جتوب احملاكم  بالوجع ... وجع استش
وسط بيئة قانونية واجتماعية ضاغطة تنتهك الكثير 
ــانية في الوقت الذي يضع فيه كاتب  من حقوقها االنس
ــريعي امام مسؤوليته  العمل الدرامي صانع القرار التش
ــا يضمن حتقيق  ــل القوانني مب ــوب تعدي ــة بوج التاريخي
مستويات افضل من العدالة .... االهم في املسلسل انه 
ــا القانونية ... احلوارات فيه معاجلة  مكتوب بلغة الدرام
ــت املتابع املتخصص  ــا بدقة حتى يخال إليك وان قانوني
ــخص متخصص في  في القانون ان كاتب العمل هو ش
ــتويني ، النظري  ــون ومتوغل في بواطنه على املس القان
والعملي ... اقول ذلك واتساءل ، ملاذا لم تنجح احصائيات 
ــا مجلس القضاء االعلى  ــهرية التي يعلنه الطالق الش
ــتنهاض قريحة كتاب الدراما في العراق  العراقي في اس
ــان مئات االالف من  ت كي ــذه الظاهرة التي هدّ ملعاجلة ه
ــر العراقية ووضعت اطفالها على طريق املستقبل  االس
ــدا يحمل طابعا  ــال دراميا واح ــول .. ملاذا ال جند عم اجمله
ــة محترفة تناقش قضايا  ــا يكتب بطريقة مهني قانوني
ــع بكافة  ــة وجتعل اجملتم ــة واملهمش ــات الضعيف الفئ
فئاته امام مسؤولية معاجلة مشاكل تلك الفئات على 
ــادي بدال من  ــي واالقتص ــي واالجتماع ــتوى القانون املس
تقدمي اعمال درامية تخلو من اي قيمة فنية وموضوعية 

و ينمحي اثرها مبجرد انتهاء وقت عرضها.

إياد محسن ضمد

رأي

Ôiäy@›flc@Âmbœ

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ــات والغليان  ــص لالنتفاضات واالحتجاج اي قاريء متفح
وصوالً الى الثورات الشعبية العارمة سوف يخرج بحصيلة 
رّكة لغضب الطبقات الشعبية  من املعطيات واالسباب احملُ
ــيما املسحوقة منها على وجه اخلصوص جراء شيوع  الس
ــي البطالة  ــر والفاقة وتفش ــوع والفق ــر العوز واجل مظاه
ــة للمواطنني  ــية املقدم ــرض وانعدام اخلدمات االساس وامل
ــن ال يجدون من  ــة ملعاناة الناس الذي ــاب احللول اجلذري وغي
ا في  ا يجول في ادمغتهم والتنفيس عمّ سبيل للتعبير عمّ
صدورهم سوى النزول للشارع للمطالبة باحلقوق االساسية 
ــتور البالد. لكن ما يؤسف لهُ ان  ــروعة التي اقرّها دس املش
ــات املتعاقبة رغم حجم امليزانيات االنفجارية منذُ  احلكوم
عام (٢٠٠٥) وحلد اآلن لم حتقق اجنازات ملموسة يُشار اليها 
ــأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعات احلياة  بالبنان من ش
االقتصادية كالصناعة والزراعة واالستثمار وما يترتب على 
ــغيل االيدي العاملة وتوظيف اخلريجني الذين  ذلك من تش
ــم مبئات االالف  ــمية واالهلية وه ــم الكليات الرس تلفظه
ــب املوضوع نقول ان واحداً  ل ــنوياً، ولكي ال نبتعد عن صُ س
ــباب في «انتفاضة  ــباب التي ألهبت مشاعر الش من االس
تشرين» في العراق والتي اندلعت حتديداً في االول من تشرين 
االول عام (٢٠١٩) وامتدت شرارتها لتشمل العاصمة بغداد 
ــقوط  ــط واجلنوب وكانت حصيلتها س ومحافظات الوس
ــى واملعاقني هي  ــهيد واآلالف من اجلرح ــن (٧٠٠) ش اكثر م
ــؤال الكبير واخلطير هو : هل اخضع  البطالة .. ويبقى الس
ــؤولية في البالد ما حصل  اصحاب القرار واملتصدين للمس
ــة نقدية ومراجعة حقيقية للخروج بحزمة قرارات  لدراس
م احللول اجلذرية؟  ــدّ ــراءات تضع االصبع على اجلرح وتق وإج
ــي» او «تهدئة اخلواطر» بل  ــس من باب «التخدير املوضع لي
من خالل نظرة وطنية ابوية مسؤولة شرعاً وقانوناً انطالقاً 
ــؤول عن رعيته) ..  من القول املأثور ( كلكم راعٍ وكلكم مس
ــل بروح متأنية  ــا ان يقرأ من يعنيه األمر ما حص ــد متنين لق
ــعارات  ــاص البطالة ليس بـ(الش ــوراً في امتص ــرع ف فيش
ــع املُعطلّة عمداً مع  ــغيل مئات املعامل واملصان ) بل بتش
ــروع فوراً بثورة زراعية تعتمدُ  ــبق االصرار والترصد والش س
ــتقطاب  ــاليب املتطورة في الري واملكننة واس احدث االس
ــتثمرين احملليني واالجانب وتوفير بيئة مالئمة ومغرية  املس
وليست طاردة بسبب حفنة من اللصوص الذين ال يجيدون 
ــراق نهوضا وال تقدما   ــزاز وال يريدون لهذا الع غير لُغة االبت
ــي خاطري وأنا  ــن فيض ما يدور ف ــاراً.. هذا غيض م وال ازده
ــف االختصاصات  ــني من مختل ــاهد املئات من اخلريج اش
وهم يعمدون إلغالق جسر الزيتون ومقر شركة نفط ذي قار  
لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بالتعيني والتعبير عن 
ــبق ان طالبوا  ــويف مطالبهم التي س امتعاضهم من تس
ــؤال ذاته: هل  ــابقة .. ونُعيد الس ــا في تظاهراتهم الس به
نحنُ قادرون على ايجاد حلول ملشاكل وطن وملعاناة شعب 
وهي طوع ايدينا إذا ما توافرت االرادة الوطنية احلقيقية؟ أم 
إننا نُريد ان يبقى الفقر قائماً والبطالة جاثمة على الصدور 

الى ماشاء اهللا من الزمن .  
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 بغداد / البينة اجلديدة
ــي والتلفزيوني الحتاد األدباء  يعلن امللتقى االذاع
والكتاب في العراق عن استئناف نشاطه الدؤوب 
ــاء بنقيب  ــاته االحتف ــورة جلس ــتكون باك وس
الفنانني العراقيني الدكتور جبار جودي للحديث 
عن «الفن والفنانني»، في العمل واحلقوق وكيف 
نصنع اجلمال .. إذ ستكون جلسة االحتفاء وهذا 
اللقاء اجلمالي الذي تنظمه إدارة االحتاد واجللسة 
ــور صالح الصحن  ــتكون بادارة الفنان الدكت س
ــاعة اخلامسة من  في قاعة احتاد األدباء في الس

مساء اليوم الثالثاء ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢.

متابعة / البينة الجديدة 

ــروع  ــاء الهندية (ISRO) أنها تعمل على مش ــت منظمة أبحاث الفض أعلن
ــال رئيس  ــول املوضوع ق ــب الزهرة. وح ــاف كوك ــال مركبة الستكش إلرس
ــومناث في مقابلة صحفية مؤخرا «تخطط منظمتنا  املنظمة، بانيكر س
إلطالق مركبة آلية إلى كوكب الزهرة عام ٢٠٢٤، في الفترة التي تكون فيها 
ــاف «الهند ميكنها  ــني األرض والزهرة مالئمة لهذه الرحلة». وأض ــافة ب املس
ــبيا كونها متلك  ــرة في وقت قصير نس ــالق مهمة نحو الزه ــر وإط التحضي
جميع املقومات لهذه املهمة.. إطالق املركبة نحو هذا الكوكب من املفترض 
أن يجري في الفترة التي تكون فيها الزهرة في أقرب مسافة من األرض، وفي 
حال فشلنا في إطالق املركبة في عام ٢٠٢٤ سيتوجب علينا االنتظار حتى 

عام ٢٠٣١ ليقترب الكوكبان من بعضهما مجددا»

متابعة / البينة الجديدة 

ــة  بجامع ــب  الط ــة  كلي ــراء  خب ــن  أعل
ــي  ف ــوا  زرع ــذي  ال ــل  الرج أن  ــد،  ماريالن
ــدل، كان مصابا  ــمه قلب خنزير مع جس
 The New York ــير بفيروس اخلنازير.وتش
Times، إلى أن املدعو ديفيد بينيت خضع 
لعملية زرع القلب في شهر يناير ٢٠٢٢ ، 

وكان قلبه اجلديد يعمل بصورة طبيعية 
ــهرين. ولكن العلماء يعتقدون أن  ملدة ش
ــروس خنازير.  ــون في ــبب وفاته قد يك س
ألنه لم تالحظ أي عالمة تشير إلى رفض 
ــن الدكتور  ــب اجلديد.من جانبه أعل القل
ــي زراعة القلب،  بارتلي غريفيت، أخصائ
ــة الفريدة، عن  ــذه العملي ــذي أجرى ه ال

حدوث مضاعفات رمبا أدت إلى وفاته.

متابعة / البينة الجديدة 
ــهيرة  ــت ملكية رقصة التابوت الش بيع
ــون دوالر كرمز غير قابل  بـ١٫٠٤٥٫٤٠٩ ملي
ــوع من األصول  ــتبدال (NFT) وهو ن لالس
ــكل  ــرت بش الرقمية الفريدة التي انتش
ــذه الرقصة التي  ــام املاضي.وه كبير الع
ــي النعوش  ــة من حامل ــا مجموع يؤديه
ــم  الغانيني في طقوس يعتبرونها مراس

ــت الثقافة  ــق بالراحلني اجتاح وداع تلي
ــيقى  ــت مقرونة مبوس ــعبية لإلنترن الش
ــر عن خطورة  ــترونوميا للتعبي تدعى أس
ــي  ــن املنازل أثناء اإلغالق وتفش اخلروج م
ــد-١٩ في عام ٢٠٢٠.وتعتبر الرقصة  كوفي
ــا رواد  ــي تداوله ــهر امليمات الت ــد أش أح
ــي في العديد  ــع التواصل االجتماع مواق

من السياقات الساخرة.

الصحن جودي


