
ــن  ــتقل حس ــب املس النائ ــن  اعل
ــن جمع نحو  ــم اخلفاجي ، ع قاس
٧٥ توقيعاً نيابياً إلقالة أمني بغداد، 
ــدت عضو مجلس النواب،  فيما اك

ــى مالحقته  ــروة عبدالواحد عل س
ــال اخلفاجي  ــي. وق ــكل قانون بش
ــي و  ــا الرقاب ــاً لدورن ــه ”تطبيق ، ان
ــتور  الدس ــكام  اح ــى  ال ــتناداً  إس
ــو ٧٥ توقيعاً  ــي جمعت نح العراق
ــتجواب امني بغداد عالء معن،  إلس
ــي حصلت  الت ــات  اخلروق ــبب  بس
ــب األمني،  ــرة توليه منص خالل فت
ــاع اخلدمية  ــردي االوض ــبب ت وبس
ــي  ف ــا  وانعدامه ــة،  العاصم ــي  ف
العديد من مناطق بغداد ”.واضاف 
ــة الفصل  ــتكون لنا كلم ــه ”س ان
ــتمر  ــواب وسنس ــي مجلس الن ف
ــاد  ــبة كل من تورط بالفس مبحاس
ــون هناك مأمن  ــات ولن يك واخلروق
ــاب“.  وملجأ للمقصرين من احلس

فيما اوضحت عضو النواب، سروة 
ــدة عبر تويتر  عبدالواحد، في تغري
ــبب  ــداد بس ــني بغ ــاء ام ، ان ”اعف
فشله االداري باالضافة الى ملفات 
ــدم  ــي ع ــاؤه ال يعن ــاد، اعف الفس

مالحقته قانونيا“.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

÷aä»€a@Úçbç@bÌ@Ö˝j€bi@—ñ»m@>€a@pbÌÜzn€aÎ@p˝ÿí‡‹€@�Üñn‹€@ÚflãbyÎ@ÒÖbu@Ú–”Î@lÏ‹�fl

ÚÓzö€a@ÏÁ@ÂüaÏΩaÎ@…–mäm@âb»ç˛a@NN@Ú„ãaÏfl@âaä”g@\¸^@Î@ÚflÏÿy@›Óÿím@\¸^@NN@p�äfl@äËëc@H7I

(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» NO.3874.SUN.15.MAY.2022السنة السابعة عشرة/ العدد (٣٨٧٤) األحد  ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢

fiÏË1a@ä»”@ø@ bÓö€aÎ@›fl˛a@pbjÓÅÎ@Ú€b�j€a@ıa�äu@NN@Ú«bç@H12I@›◊@lbjí€@âbzn„a@Ú€by@› �véÌ@÷aä»€a
‚Ü‰€a@…–‰Ì@¸@bÁÜ‰«Î@ÚjˆbÀ@fiÏ‹ßaÎ@Öä�öfl@›ÿíi@Ü«bñnm@·ˆaä¶aÎ@NN@…‡n1bi@Ÿn–m@paâÜÇΩa
ÊÏr»jÌ@‚ÏÌ@µa@ÊÏ»‹fl@…„bñΩaÎ@›flb»Ωa@laÏic@|nœ@Â«@›çbÿnÌ@ÂflÎ@ÚçÜ‘fl@ÚÓ‰üÎ@Ú‡Ëfl@Ú‹flb»€a@ÜÌ˛a@›ÓÃím

ــل  تأجي ــواب   الن ــس  مجل ــن  اعل
جلسته ليوم امس السبت اخلاصة 
ــن  لألم ــارئ  الط ــم  الدع ــون  بقان
الغذائي الى اشعار آخر . وذكر بيان 
للدائرة اإلعالمية للبرملان ؛ أنه بناء 
ــل النيابية  ــب بعض الكت على طل
ــاورات إلنضاج  املش ــن  م ــد  وللمزي
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
ــى مزيد من  ــة و للحاجة ال والتنمي
الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم امس 
ــبت). فيما لم يحدد البيان أي  (الس
ــة. وفي  ــق لعقد اجللس ــد الح موع

ــي وردت معلومات  ــار السياس االط
ــعة جتريها  ــد أن حتضيرات واس تؤك
املعارضة السنية لعقد مؤمتر عام، 
ــخصية  ــاركة أكثر من ١٥٠ ش مبش
ــنية من  ــائرية س ــية وعش سياس
ــارج، ويهدف  الداخل واخل ــي  عراقي
ــيادة احللبوسي على  لالطاحة بس
ــني.وتفيد املعلومات،  ــون الس املك
ــت  رفض ــتان  كردس ــلطات  س أن 
ــماح بعقد  ــبوع املاضي الس األس
ــة  التحضيري ــة  للجن ــاع  اجتم
برئاسة الشيخ علي حامت سليمان، 
االمر الذي تقرر عقده في العاصمة 
االردنية عمان، حيث يتولى الشيخ 

ــادي رافع  ــة والقي ــو ريش ــد اب أحم
العيساوي وشخصية ثالثة رفضت 
ــف  مل ــا  هويته ــف  كش ــادر  املص
ــيق مع عراقيي اخلارج، فيما  التنس
ــن (١٢) آخرين ملف  ــة م تتولى جلن
ــب املصادر،  عراقيي الداخل.وبحس
ــدة  ــني يعارض بش فإن البيت الس
ــي - االماراتي الذي مت  ــاق الترك االتف
ــر على ربط  ــي واخلنج مع احللبوس
ــي مبرجعية  ــني العرب ــون الس املك
ــعود بارزاني سياسيا، وكذلك  مس
التبعية السياسية للسيد مقتدى 
ــالل املؤمتر  ــزم من خ ــدر، ويعت الص
ــقاط صفة متثيل املكون  العام اس

ــي،  ــد احللبوس ــن محم ــني م الس
وانتخاب شخصية مرجعية تكون 
هي املمثل واملرجع الرسمي للسنة 
العرب.كما تشير الى أن الهدف من 
ــنية  ــخصية س ــك هو ايجاد ش ذل
ــى  تعن ــاع،  واجم ــول  بقب ــع  تتمت
ــون بعيدا  ــا للمك ــح العلي باملصال
ــة الضيقة  ــابات احلزبي ــن احلس ع
ــي دأب  ــبوهة الت ــات املش والصفق
وتعمل  ــا،  ابرامه ــي على  احللبوس
ــون دومنا متييز  على رعاية أبناء املك
او تصفيات سياسية، وحترير البيت 
السني من التبعية ألي مكون آخر.

كتب اِّـحرر السياسي

·ËœÏ–ï@ø@pb”b‘í„a@Â«@—íÿÌÎ@ÚflÏÿßa@›Óÿín€@¥‹‘néΩa@‚bflc@�aâbÓÅ@…öÌ@Ô‘Óé‰n€a@âbü�a

Ú‹ÌÜi@ÚÓ»uäfl@lbÇn„aÎ@ÔçÏj‹ßa@ÒÖbÓéi@Úybü˝€@ �?ç@ä∑˚Ω@Êb �‡«@ø@pa7ö§@ZpbflÏ‹»fl
ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ@\Ôçä◊^@Â«@fiãb‰n€a@Èöœâ@Â‹»Ì@\>ÿÓ€a^@Î@NN@ÚÓ€bßa@ÚflÏÿßa@ıaâãÎ@Ú€b”aÎ@laÏvnçbi@ÊbΩ5‹€@ÚÓy˝ï@\¸^@ZÔÿ€bΩa

fiÏÃnm@ÚÓœå‰€a@Û‡ßa@NN@êb‰€a@ÄaÎâc@Û‹«@�b√b–y@pb„aÏÓz‹€@ÔˆaÏí»€a@âå¶a@“b‘Ì�@ÊÎÜëb‰Ì@ÊÏ‰üaÏfl

ÔˆaàÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b‘i@ıbiäËÿ€a@pb‘znéflÎ@ÚÓ‰ÌÏ‡n€aÎ@ÚÌb«ä€a@pbñÓñ•@ÒÖbÌã@Â‹»Ì@CÔ‹flaå€aD

ــكالت األمنية  في ظل تزايد املش
ــي  الت ــة  والصحي ــية  والسياس
تواجه العراق اليوم فإن املطلوب 
ــية  السياس ــوى  الق كل  ــن  م
ــؤولية الوطنية  املتصدية للمس
ــة للتصدي  ــادة وحازم ــة ج وقف
ــذا  به ق  ــدّ حت ــي  الت ــر  للمخاط
ــدب وصوب  ــن كل ح ــعب م الش
ــد  ج ــات  حتدي ــك  ش ال  ــي  وه
ــن اجلميع  ــتدعي م خطيرة وتس
ــتوى املسؤولية  االرتقاء الى مس
وتفويت  الصفوف  الوطنية ورصّ 
ــث بأمن  ــى كل عاب ــة عل الفرص
ــاد وأن أي  ــتقرار العب ــالد واس الب

ــدرك صراحة حجم  عراقي بات ي
ــي تقف في  ــات الت ــك التحدي تل
البطالة حيث  انتشار  مقدمتها 
ــمية  الرس ــات  املعلوم ــير  تش
املؤكدة أن هناك (٤) ماليني عاطل 
ــباب وأن هناك  ــم من الش اغلبه
ــون حتت  (٧) ماليني عراقي يعيش
ــاك امراضا  ــر وأن هن ــط الفق خ
ــن  ــوة ولك ــرب بقس ــوع يض واجل
ــة لم تلتفت  احلكومات املتعاقب
لذلك ولم تضع اخلطط أو احللول 
ــتراتيجية جملابهة ذلك ومن  الس
ــم  تتفاق ــكالت  املش ــإن  ف ــا  هن
ــوف  ــي صف ــار ف ــاالت االنتح وح
ــة تزايد حيث  ــي حال ــباب ف الش
ــرطة اجملتمعية  ــد مدير الش يؤك

ــي  ف ــة)  ــب عطي غال  ) ــد  العمي
ــراق  ــه أن الع ــمي ل ــح رس تصري
يسجل حالة انتحار لشباب كل 
ــاعة ولكم أن تقدروا هول  (١٢) س
ــراء البطالة واخملدرات  املصيبة ج
ــراء  وج ــع  باجملتم ــك  تفت ــي  الت
ــاع في قعر  ــات األمل والضي خيب
ــن كون اجلرائم  اجملهول ناهيك ع
تتصاعد بشكل مضطرد وسط 
ــنصحو  غياب احللول وعندها س
على كارثة ال يعلم إالّ اهللا وقعها 
ــدم ومن هنا  ــا ال ينفع الن وعنده
فإننا نطالب كل مسؤول بوجوب 
ــغيل األيدي العاملة واعتبار  تش
ــة وأن  ذلك مهمة وطنية مقدس
ــح ابواب  ــن فت ــل ع ــن يتكاس م

معمل أو مصنع فإنه ملعون الى 
ــون !! . وبودنا أن نقول:  ــوم يبعث ي
ــهر  ــاً أن متضي (٧) أش أليس عيب
على اجراء االنتخابات التشريعية 
ــة البرملان ولكننا  وانتخاب رئاس
ــس  رئي ــاب  انتخ ــن  ع ــا  عجزن
للجمهورية وفشلنا في انتخاب 
ــكيل حكومة  رئيس للوزراء وتش
جديدة تأخذ على عاتقها مهمة 
قيادة البالد .. نعم مرّت (٧) أشهر 
ــال موازنة  ــال حكومة وب ــن ب ونح
احتادية وأن األسعار ترتفع واحلالة 
ــوء واملواطن هو  ــة تس االقتصادي
ــة  ــن أما الساس ــن يدفع الثم م
ــة رغد  املتخمون فهم في عيش

وتلك هي املصيبة الكبرى.

كتب رئيس التحرير

ÔˆaàÃ€a@Âflˇ€@ıÙâb�€a@·«Ü€a@ÊÏ„b”@xbö„�@paâÎbíΩa@Âfl@ÜÌåfl@ıaäu�@Èné‹u@›u˚Ì@\ÊbΩ5€a^@NN@·«b„@w‰Ózü@Ú�„ä€bÁ@Û‹«Î

اُّـ اي مستنقع نحن ذاهبون ؟ .. قابالت االيام حبلى باِّـفاجآت 

ــس مجلس النواب حاكم الزاملي ،  ــد النائب األول لرئي    أك
أن قانون األمن الغذائي يتضمن دفع مستحقات احملافظات 
ــر بيان ملكتب الزاملي ،  ــة للنفط من البترودوالر. وذك املنتج
ــة املالية النيابية،  ــعا للجن ــر ترأس اجتماعا موس أن األخي
ــتضافت خالله وزير الكهرباء عادل كرمي والكادر املتقدم  اس
ــن الكعبي وكامل  ــوزارة، بحضور رئيس اللجنة حس في ال
اعضائها، لبحث االحتياجات املالية الفعلية التي تسهم 

في زيادة انتاج الطاقة.

بغداد /
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ــي العراق،  ــفارة االمريكية ف ــت الس اطلق
ــذار في العاصمة بغداد. وقالت  صافرات االن
ــا قامت بفحص  ــة، انه ــفارة االمريكي الس

ــاعة  ــي ملنظومة C-RAM في متام الس جتريب
الرابعة والنصف من عصر اجلمعة املاضية 
ــذار  ــرات االن ــالق صاف ــان، ان اط ــع البي ،وتاب

تخللتها رشقات اطالقات نارية.

ــكلياً؛ طعناً تقدمت  ــة االحتادية ش ردت احملكم
ــأن الصالحيات التي  ــه كتلة دولة القانون بش ب
ــال احلالية. ــف االعم ــة تصري ــها حكوم متارس
ــراءات التي تقوم  ــدور جدل حول قانونية اإلج وي
ــال بعد تاريخ ٧/ ١٠  بها حكومة تصريف االعم
ــيما التغييرات اإلدارية في املناصب  /٢٠٢١، الس
ــروع  ــة، وابرام اتفاقيات اقتصادية كمش اخلاص
ــى تقدمي  ــة، باإلضافة ال ــرة – عقب ــوب البص أنب
ــذي يعتزم تخصيص  ــروع لألمن الغذائي ال مش
ــارت  ــار لوجوه صرف عديدة.وأش ــون دين ٢٥ ترلي
ــخة القرار الذي   الى ان  ــب نس احملكمة، بحس
دورها يقتصر على تفسير  بنود الدستور وليس 
ابداء املشورة والرأي كما تنص الدعوى املرفوعة 
ــم رئيس كتلة دولة القانون النائب عطوان  باس

ــة ان اختصاصاتها  ــت احملكم العطواني.وأضاف
ــي املادتني (٥٢ و  ــا ورد ف ــا محددة مب وصالحياته
ــام ٢٠٠٥  ــة العراق لع ــتور جمهوري ٩٣) من دس
ــة االحتادية.. وبعض  ــادة (٤) من قانون احملكم وامل
ــة  ــت احملكم ــة االخرى.وأوضح ــني اخلاص القوان
ــك االختصاصات والصالحيات،  ولم تتضمن تل
ــا يتم  ــة العلي ــة االحتادي ــا للمحكم اختصاص
ــورة لبيان مدى صحة  ــه ابداء الرأي واملش مبوجب
ــة تصريف االمور  ــادرة من حكوم القرارات الص
اليومية (االعمال) بإرسال مشروع قانون الدعم 
ــروع  ــال مش الطارئ لألمن الغذائي والنية بإرس
قانون املوازنة العامة الى مجلس النواب لغرض 
ــات اخلاصة  ــك التعيينات للدرج ــا وكذل إقراره

واالعفاءات منها، وابرام االتفاقيات.
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ــس األعلى لالحتاد  ــب اجملل انتخ
ــن زايد  ــارات محمد ب ــي اإلم ف
ــا للدولة.ويأتي االنتخاب  رئيس
ــن وفاة رئيس  ــوم واحد م بعد ي
الدولة خليفة بن زايد آل نهيان 

ــع املرض  ــراع طويل م ــد ص بع
ــد بن زايد  ــنوات. ومحم دام لس
ــي عهد  ــغل منصب ول ــد ش ق
ــرة مرض  ــة فت ــي طيل ــو ظب أب
شقيقه الرئيس الراحل للدولة 

اخلليجية. 

ــي التظاهرات  ــة الصادقون رفيق الصاحل ــف النائب عن كتل وص
ــاز ميناء الفاو  ــرة للمطالبة بإجن ــهدتها البص ــدة التي ش احلاش
ــا انتفاضة لرفض  ــر بـإنه ــروع طريق احلري ــى مش ــام ال واالنضم
ــي تغريدة  عبر  ــال الصاحلي ف ــروات البلد. وق ــرقة ث محاوالت س
ــعب خرج لتصحيح  ــة البصرة هي صرخة ش ــر، ان انتفاض تويت
ــتقبل بلد والدفاع عن حقوق االجيال،  عقلية تريد إجهاض مس
فلنقولها اليوم جميعا بصوت واحد  كال ملن باع العراق ، كال ملن 

سرق ثرواتنا.

بغداد  /

بغداد  /

بغداد  /

بغداد  /

وكاالت  /



كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة 
واصلت وزارة الزراعة من خالل املتابعة 
املستمرة لعمليات احلصاد والتسويق 
الى سايلو كربالء املقدسة ليصل الى 
اكثر من ٢٣ الف طناً من احلنطة لغاية 
االن من املوسم الزراعي احلالي، والتي 
يقوم باالشراف عليها السادة اعضاء 
ــكلة بتوجيه  غرفة العمليات  واملش
ــيد وزير الزراعة املهندس محمد  الس
ــور  ــوزارة ان الدكت ــت ال اخلفاجي,وبين
ــرة الثروة  ــالم مدير عام دائ عباس س
ــات  ــة عملي ــؤول غرف ــة مس احليواني
ــويق احلنطة في محافظة كربالء  تس
ــتمر مبتابعة عمليات  ــة مس املقدس
ــجيع املزراعني  ــويق احلنطة وتش تس
ــة الى  ــويق احلنط ــم على تس وحثه
ــة  ــق املنفع ــام لتحقي ــاع الع القط

ــت الفرصة للمتربصني  العامة وتفوي
ــار للتأثير على  ــى الكثير من التج عل
ــع محصولهم لهم  املزراعني على بي
ــراق او  ــى خارج الع ــرض تهريبة ال لغ
احتكاره.واضافت الوزارة انه من خالل 

ــات  واللقاء  ــة العملي ــكيل غرف تش
ــويق  لتس ــم  طمانته مت  ــني،  باملزارع
ــارة مع  ــى وزارة التج ــم ال محصوله
ــاب بالتعاون مع  ــة الصع ــل كاف تذلي
مدير سايلو كربالء وتصليح االعطال 

ــزة املعدة  ــل في االجه ــي قد حتص الت
ــول لكثرة عدد  لعمليات تفريغ احملص
ــيارات احململة باحلنطة، وبالتالي  الس
ــات تفريغ  ــس على زيادات عمي ينعك
ــكل يومي وهذا ينعكس  احلنطة بش
ــويق.واوضح د.  ايضاَ على كلف التس
عباس ان املساحة احملصورة للحصاد 
ــة  ــي كربالء املقدس ــكل يومي ف بش
ــي  اجمال و   ، دومن  االف   (٥,١٠) ــت  بلغ
ــا وصلت  ــي مت حصره ــاحات الت املس
ــى (٣٧,٥٠٠) الف دومنا، اما الكميات  ال
املسوقة بشكل يومي بلغت (٣١٥٠ )

الف طنا،واجمالي الكميات املسوقة 
ــن (٢٣) الف طنا،  ــى اكثر م ــت ال وصل
ــتخدمة  وقد بلغ عدد احلاصدات املس
في عمليات احلصاد في احملافظة (٦٥) 

حاصدة.

اِّـوصل / البينة الجديدة

ــد  «خال ــدس  املهن ــع  وق
ــر  مدي ــدي»  املعاضي ــزاي  غ
ــة  العام ــركة  الش ــام  ع
ــة الكهربائية  ــل الطاق لنق
ــمالية نيابةً  للمنطقة الش
ــر الكهرباء  ــيد وزي ــن الس ع
ــة  االتفاقي ــد  ،عق ــرم  احملت
التشغيلية النهائية للربط 
ــي مع وزارة الطاقة  الكهربائ
ــركة  ــة املتمثلة بش التركي
ــة  الطاق ــل  لنق ــاش»  «تي
والذي سيحقق  الكهربائية 
خطوة مهمة في استقرارية 

ووثوقية املنظومة خصوصاً 
ــمالية. الش ــات  للمحافظ

ــز  جتهي ــة  اإلتفاقي ــح  تتي
ــراق بالطاقة مبقدار  ٣٠٠  الع

ــى  ــة اول ــگاواط  كمرحل مي
ــبكة الوطنية ، عن  الى الش
طريق خط الربط الكهربائي 
( جزرة - موصل  / ٤٠٠ ك.ڤ ) 
خالل الفترة القليلة القادمة 
ــة  االتفاقي ــذه  ه ــر  وتعتب  .
املشتركة اجنازاً كبيراً لوزارة 
الكهرباء طال انتظاره الكثر 
ــن ١٥ عاماً ، بعد ان مت اجناز  م
ــة  الفني ــات  املتطلب ــة  كاف
واالدارية والقانونية من قبل 
الطرفني ، وبإنتظار التجهيز 
بإطار  ــوزارة  ال ــة  ضمن خط
الطاقة  تنويع مصادر جتهيز 

الكهربائية .

بغداد / البينة الجديدة
نظمت  الشركة العامة للنقل 
ــكيالت وزارة  ــدى تش ــري اح الب
ــاء املاضي ، حملة   النقل، االربع
للتبرع بالدم وبالتعاون مع املركز 
الوطني لنقل الدم دعما لقواتنا 
ــى الراقدين في  ــة واجلرح االمني
ــة  احلمل ــي  وه ــفيات  املستش
ــذا العام ضمن   ــة خالل ه الثاني
ــانية   االنس التطوعية  احلمالت 
ــركة والتي  ــي تطلقها الش الت
ــن  م ــرة  غفي ــدادا  اع ــهدت  ش
ــوبني . مدير عام الشركة  املنس
ــيد  ــل البري  الس ــة للنق العام
ــحماني كان  ــى كرمي الش مرتض
ــق الطبي   ــتقبال الفري ــي اس ف
ــاكراً  الوافد من وزارة الصحة ش
ــاذ  النق ــاني  االنس ــم   تعاونه
ــم بحاجة  ــد ممن ه ارواح العدي

ــالً  .ناق ــة  الزكي ــاء  الدم ــذه  له
ــر النقل الكابنت ناصر  حتيات وزي

ــي واحملفز  ــبلي  الراع ــدر الش بن
ــي  الت ــالت  احلم ــذه  ه ــة  القام

تخدم االنسان واجملتمع وتعضد 
ومتاسكه نحو  اجملتمع  ــرائح  ش
ــيادته  ــق اهدافه. وقدم س حتقي
الطبي  للفريق  تقديرية  شهادة 
ــم دوام النجاح في  ــاً له متمني
ــيد  عملهم من جانبه قدم الس
ــؤول وحدة  ــد مس ــادق محم ص
ــز الوطني  ــدم في املرك جمع ال
ــى  ــداع ال ــدم درع االب ــل ال لنق
ــركة تثمينا  ــا للش االدارة العلي
جلهودهم في اجناح هذا احلملة 
االنسانية.وعبر موظفو الشركة 
ــم  وامتنانه ــعادتهم  س ــن  ع
ــاء  ــم بدم ــون دماءه ــم ميزج وه
ــاحات  املرابطني في س االبطال 
ــى الراقدين في  القتال او اجلرح
املستشفيات العامة داعني اهللا 
ــى ان يعم على بلدنا بتمام  تعال

النعمة ودوام الصحة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــل  باب ــة  محافظ ــرطة  ش ــادة  قي ــت  اعلن
ــخص ضبط بحوزته طائرة  القبض على ش
ــالل  ــن خ ــرا م ــزودة بكامي ــيرة(درون ) م مس
ــيطرة الشهيد  إجراءات التفتيش ضمن س
ــمالي احملافظة. ــالل ش ــل ش ــد خلي العقي
واضافت القيادة:كما القت مفارز السيطرة 
ايضاً القبض على متهم بقضية تزوير وفق 
املادة (٢٩٥ /١) من قانون العقوبات.وبينت ان 
مفارز السيطرة إتخذت اإلجراءات القانونية 
ــياق ذي صلة  الالزمة بحق اخملالفني. وفي س
ــل اللواء  ــرطة محافظة باب ــد قائد ش تفق
خالد تركي جهاد الشمري سيطرة الشهيد 
ــالل الواقعة ضمن احلدود  العقيد خليل ش
ــماالً الفاصلة مع  ــة ش ــة للمحافظ اإلداري

ــداد في جولة ميدانية ملتابعة  العاصمة بغ
ــرطة خالل  ــد الش ــد قائ ــام العمل.وأك مه
ــر على مهام عمل  ــكل مباش ــرافه بش إش
السيطرة بأهمية التعاون مع املواطنني وأن 

ــيابية  ــاب إنس اليكون التفتيش على حس
ــدداً  احلركة وإنتظارهم لفترات طويلة. مش
ــاذ القانون  ــى ضرورة إنف ــي ذات الوقت عل ف
ــذل قصارى  ــع اخملالفني وب ــدم التهاون م وع
ــراءات األمن. كمااجرى  اجلهود في تعزيز إج
ــرطة بابل اللواءالشمري في ساعة  قائد ش
متأخرة من الليل جولة ميدانية ضمن قاطع 
ــة ملتابعة اإلجراءات  الكفل جنوبي احملافظ
ــجن بابل  ــهدت اجلولة زيارة س األمنية وش
ــرطة بآمر  ــا قائد الش ــزي  إلتقى فيه املرك
ــرطة االحتادية املكلفة مبهام  القوة من الش
ــبل تعزيز التعاون  ــجن وبحثا سُ تأمني الس
ــة  ــة الضروري ــر االحترازي ــترك والتدابي املش
ــجن  ــة الالزمة للس ــر احلماي ــان توفي لضم

ومحيطه.
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البينة الجديدة / احمد عبد الصاحب كريم 
استكملت مالكات مستشفى ابو غريب عالج 
و انقاذ حياة طفلة بعد ان والدتها بصورة مبكرة 

خالل فترة حمل ستة اشهر و نصف فقط 
بوزن (٦٥٠) غرام   و بني مدير ردهة اخلدج أخصائي 
ــور االخصائي  ــوالدة الدكت ــال وحديثي ال االطف
(محسن حلو) ان وحدة اخلدج استقبلت الطفلة 
ــتة  بعد والدة مبكرة حيث كانت فترة احلمل س
ــهر و نصف و مت استقبالها في وحدة اخلدج  اش
ــذي يعتبر  ــرام فقط و ال ــوزن (٦٥٠) غ ــت ب و كان
ــة على قيد  ــداً واحتمالية بقاء الطفل ــل ج قلي
ــدا و بتوفيق من اهللا و بجهود  ــاة ضعيفة ج احلي
املالكات الطبية و الصحية املتميزة و استخدام 
ــات الطبية مت انقاذ حياة الطفلة و االن  الكورس
ــدة و اصبح عمرها  ــت بحالة صحية جي اصبح
ستة اشهر و بوزن خمسة كيلو غرامات مؤكدا 
يعتبر هذا االجناز من ضمن االجنازات املهمة التي 

تقدمها املستشفى .

اِّـوصل / البينة الجديدة
ــيج  ــركة العامة لصناعات النس ـــرت الش باش
ــركات وزارة الصناعة واملعادن  ــدى ش واجللود إح
بأعمال نصب خزان املياه الرئيس ملعمل األلبسة 
ــة اجلاهزة في  ( ولـدي ) التابع إلى مصنع األلبس
ــج اإلمنائي  ــاون مع البرنام ــة املوصل بالتع مدين
ــركة  ــر عام الش دي ــالَ مُ ــدة . وقـ ــم املُتحـ لألمـ
املُهندس فـواز مفلـح درك في تصريح للمكتب 
ــد متَّ البدء بنصب  ــوزارة : بأنهُ ق ــي ال اإلعالمي ف
ــي بإستخدام مواد غير قابلة  خزان املياه الرئيس
ــتيكية والهياكل  ــل البالس ــع املفاص للصدأ م
ــة  ــالكات الفني ــود امل ــاندة بجه ــة الس احلديدي
 UNDP نظمة ــوادر مُ ــع ك ــركة وبالتعاون م للش
ــعة كبيرة تغطي حاجة املعمل اِستعداداً  وبس
ــة على أرض  ــاريع املُقام ــتكمال تنفيذ املش إلس
معمل ( ولـدي ) مؤكداً حرص الشركة على إعادة 
ــرعة املُمكنة لتنفيذ اخلُطة  إعمار املعمل بالسُ
ــوق  تطلبات الس ــة وملُواكبة مُ ــة املُقبل اإلنتاجي

احمللـي .

بغداد / البينة الجديدة
ــد العراق عن  ــكك حدي ــركة العامة لس اعلنت الش
ــتقات النفطية من مواقع التحميل  توقيع عقد املش
ــاب  ــر املوانئ العراقية حلس ــغ عب ــع التفري الى مواق
ــويق النفط  ــويق النفط(تس ــة لتس ــركة العام الش
ــى  ــن مصف ــور االول م ــن، احمل ــى محوري ــومو) وعل س
ــر واحملور الثاني  ــي الى ميناء ام قص ــود في بيج الصم
ــاء ام قصر. جاء ذلك على  ــن مصفى الدورة الى مين م
ــني  ــل الكابنت ناصر حس ــات وزير النق ــوء توجيه ض
ــبلي بضرورة إيجاد منافذ تسويقية جديدة  بندر الش
لتعظيم موارد الشركة، السيما ان مدير عام السكك 
ــكره  ــيني وجه ش ــتاذ طالب جواد كاظم احلس االس
ــني بندر  وتقديره ملعالي وزير النقل الكابنت ناصر حس
الشبلي والوكيل الفني االستاذ طالب عبداهللا بايش 
ــا قدموه من دعم البرام هذا  الهتمامهم وجهودهم مل
ــره للكوادر  ــكره وتقدي ــيادته ش العقد. كما وجه س
ــركة ملا  ــغيلية في الش ــة والتش ــية والفني الهندس
ــكة والوحدات  ــوه من جهود لتأهيل خطوط الس بذل
ــتقات النفطية عبر  ــتعداداً لنقل املش املتحركة اس
ــكك حيث عقد اجتماع موسع للكادر  خطوط الس
ــد الواجبات  ــي واإلداري لغرض حتدي ــي والفن الهندس
املناطة إليهم وكل حسب اختصاصه لغرض االيفاء 
ــتقات  ــومو لنقل املش ــركة س ــم جتاه ش بالتزاماته

النفطية.

بغداد / البينة الجديدة
ــن القاء  ــرام بغداد م ــة مكافحة اج ــارز مديري ــت مف متكن
ــرقة أكثر من ١٠ آالف دوالر  القبض على متهم لقيامه بس
ومصوغات ذهبية وجهازي موبايل من خزانة حديدية داخل 
ــكنية في منطقة حي العدل ببغداد.اثناء خلو الدار  دار س
ــة القبض بعد  ــرة العيد، ومتت عملي ــاكنيها في فت من س
توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام اخلضراء 
ــع املعلومات  ــري وجم ــرقة، وبعد التح ــادث الس ــول ح ح
ــائل الفنية احلديثة التي أثمرت بالوصول إلى مكان  بالوس
ــم، حيث مت نصب كمني محكم والقبض عليه، وبعد  املته
التعمق بالتحقيق معه ومواجهته باألدلة اعترف صراحة 
ــرقة محتويات  ــدار وس ــول الى داخل ال ــن قيامه بالدخ ع
اخلزانة.  دونت أقوال املتهم وصدقت قضائيا باالعتراف وقرر 
ــكام املادة ٤٤٤ من قانون  ــي التحقيق توقيفه وفق أح قاض
ــة مكافحة إجرام  ــت مفارز مديري ــى ذلك ألق العقوبات.إل
ــني واملطلوبني بقضايا  ــداد القبض على عدد من املتهم بغ
السرقة والتزوير، ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة خالل 
املمارسات األمنية التي جتريها مفارز املديرية باستمرار، ومت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقدميهم إلى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد / البينة الجديدة
ــة والقانونية  ــؤون اإلداري ــل للش ــل وزارة العم ــث وكي بحـ
ــكيني مع املمثل عن هيئة النزاهة  الدكتور عالء عبود الس
ــبكة للثقافة  ــة الش ــز محمود ورئيس مؤسس عبدالعزي
ــاد ودور  ــة دورات عن مكافحة الفس ــالم  أهمية اقام واإلع
الرقابة احلقيقي للحد من اخلروقات في مؤسسات الدولة. 
واشار الوكيل الى اهمية اقامة دورات تدريبية متخصصة 
ــبل  ــاد اإلداري لدى موظفي الوزارة وس في مكافحة الفس
ــأنه ان  ــاء عليه ملا له من دور تثقيفي وتوعوي من ش القض
ــة دورات تدعم  ــال عن ضرورة اقام ــد من اخلروقات،  فض يح
ــاد اإلداري.  ــة حلدوث الفس ــة كونها املانع ــة الوقائي الرقاب
ــاد  ــتراتيجية الوطنية ملكافحة الفس ــث الس كما مت بح
ــروع (احلوكمة االلكترونية) والتحول الرقمي والبنية  ومش
املعلوماتية ودوره في توفير املعلومات الدقيقة واحلقيقية 
ألصحاب القرار، فضالً عن تأثير الفساد في جميع مفاصل 
اجملتمع، فيما تدعم مكافحته التقدم نحو أهداف التنمية 

املستدامة، وتخلق فرص عمل ومنواً شامالً.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ احمد  ــات العدلية االس ــام دائرة العالق ــرأس مدير ع ت
 لعيبي عبد احلسني ، في مكتبه  الرسمي اجتماعاً موسعاً 
ــنة ٢٠١٣ اخلاصة  ألعضاء جلنة االمر الديواني رقم   (١٤) لس
ــب املدنية االختطاف  ــاي  املتعلقة باجلوان ـــ ( اتفاقية اله ب
ــي الداخلية  ــن وزارت ــال   ) بحضور ممثلني ع ــي لالطف الدول
ــة . وتضمن  ــؤون االجتماعي ــل والش ــة  وزارة العم واخلارجي
ــن  قبل ذوي االطفال  ــة الطلبات املقدمة م االجتماع دراس
احملتجزين في العراق وذلك ملتابعتها   ومخاطبة السلطات 
ــبة وفق املبادئ  املعنية بهذا الصدد  ألتخاذ القرارات املناس
ــية التفاقية الهاي  وحتقيق كافة  املعايير الدولية  االساس

اخلاصة بحقوق االنسان التي كفلتها  القوانني الدولية.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــات احلنطة  ــوع كمي ــارة ان مجم ــت وزارة التج اعلن
ــز   ــايلوات و مراك ــى س ــويقها ال ــي مت تس ــة الت احمللي
ــة  ــوب لغاي ــارة احلب ــة لتج ــركة العام ــويق الش تس
ــف طن وهي  ــاوزت ( ٦٤٣ ) ال ــي جت ــة املاض ــوم اجلمع ي
ــركة  ــح ذلك مدير عام الش ــتمر . اوض ــي ازدياد مس ف
ــم  العامة لتجارة احلبوب محمد حنون ، وقال ان موس
ــايلو الشطرة و  ــويق هذا العام شهد دخول س التس
ــتالم احلنطة فيه من  كربالء   الى اخلدمة بعد ان مت اس
الفالحني و املسوقني ، ليمنح اضافة جديدة للطاقات 
اخلزنية و التي ستكون داعما لالمن الغذائي العراقي ، 
خاصه بعد التوجه الرسمي باستيراد ماليني االطنان 
ــي كميات احلنطة  ــة .واضاف الى ان اجمال من احلنط
ــركة التي  ــروع ومواقع الش ــتالمها في ف ــي مت اس الت
ــتالم بلغت (٦٤٣٫٦٦١) الف طن .»حنون»   باشرت االس
استعرض توزيع الكميات املسوقة للمواقع و حسب 

ــى (٥٦٫٥٥٠) الف طن ،  و البصره  ــة  ، املثن كل محافظ
ــن و  ــف ط ــار ( ٥٠٫٢٢٥ ) ال ــن و ذي ق ــف ط ( ١٨٫٧٧٦ ) ال

ــط ( ٢٠٧٫٢٢٧) الف  ــان (٤٦٫٠٣٠) الف طن و واس ميس
ــة ( ٧٤٫٤٣٣) الف طن و كربالء ( ٣٢٫٢٩٧)  طن و الديواني

ــل (٥٤٠٤٨ ) الف طن و النجف (٢٩٫١٧٧)  الف طن و باب
ــن و االنبار ( ٣٢٫١٩٧)  ــف طن و ديالى (٢٫٧٦٥ ) الف ط ال
ــف طن وصالح الدين( ٣١٫٤٠٠) الف طن .فيما بلغت  ال
ــوقة الى مواقع بغداد /سايلو الرصافة  الكميات املس
ــايلو خان ضاري ( ٤٠٧٫٩٢٠) طن  ( ٦٫١١١) الف طن و س
ــايلو التاجي ( ٦٥٨)  ــايلو الدوره (١٫٣٥٤ ) طن و س و س
ــويق  ــى ان اعضاء اللجنه املركزية للتس طن . وبني ال
ــي املراكز  ــني تواجدوا ف ــني املاضي ــدار اليوم ــى م و عل
ــويق و التواجد بني  ــويقية ملتابعة حملة التس التس
ــم وتذليل كافة  ــتماع له ــني و املزارعني لالس الفالح
املعوقات و ايجاد احللول العاجلة واالنية لها  . مشيرا 
ــركة تواصل  ــي فروع الش ــابية ف ــى املالكات احلس ال
صرف اقيام احلنطة املسوقة لهذا املوسم ٢٠٢٢ بعد 
ــروع ليتم  ــة ومت حتويلها للف ــغ املالي ــص املبال تخصي
ــليم الصكوك دون تاخير ليكون حافزا للفالحني  تس

للنهوض بواقعهم الزراعي .
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أعلنت هيئة األوراق املالية العراقية، عن توقيع 
ــقط لألوراق  ــع بورصة مس ــرة تفاهم م مذك
ــة ، أن هيئة األوراق  ــر بيان للهيئ ــة.  وذك املالي
املالية العراقية ممثلة برئيسها حسن حمود 
ــنوي  ــاركت في االجتماع الس ــي، ش العكيل
ــة األوراق املالية  ــاد هيئ ــر الحت ــادس عش الس
العربية في مسقط سلطنة عمان، للتعاون 
ــواق املالية العربية من خالل  في تطوير األس

االرتقاء باجلوانب التشريعية والتنظيمية.
ــوق  ــاف البيان، أنه في ذات اإلطار وقع س وأض
ــال برئيس مجلس  ــألوراق املالية ممث ــراق ل الع
ــور رئيس هيئة  ــار وبحض ــني ثائر اخملت احملافظ
ــود العكيلي واملدير  ــن حم األوراق املالية حس
ــالم  ــه احمد عبد الس ــر ط ــذي اخلبي التنفي
والسفارة العراقية في مسقط عمان، مذكرة 
تفاهم مع بورصة مسقط لألوراق املالية ممثلة 
ــاملي بحضور  ــس التنفيذي هيثم الس بالرئي

ــركة مسقط للمقاصة  املدير التنفيذي لش
ــدد من أعضاء مجلس اإلدارة بهدف تطوير  وع
ــني الطرفني في  ــز التعاون ب ــات وتعزي العالق

اجملاالت االتية.
١. تعزيز كفاءة األسواق املالية من خالل تبادل 
ــارية  ــرات واملعلومات واخلدمات االستش اخلب

املتعلقة بتداول األوراق املالية.
ــطاء في البرامج  ــهيل مشاركة الوس ٢. تس

التدريبية والتطوير. 
ــات االدراج – وتعزيز االدراج  ٣. مواءمة متطلب

املشترك واملتبادل.
ــر  لتطوي ــية  األساس ــد  القواع ــع  وض  .٤

املؤشرات. 
ــة  البيئي ــة  واحلوكم ــتدامة  االس ــر  تطوي  .٥
ــني  ب ــركات  الش ــة  وحوكم ــة  واالجتماعي

الطرفني.
ــال تثقيف  ــاون في مج ــبل التع ــث س ٦. بح

وتوعية املستثمرين عن األسواق املالية.
ــأنها  ــاالت أخرى من ش ــة مج ــاون بأي ٧. التع

تطوير النشاط.
ــة األوراق املالية العراقية  ــع البيان أن هيئ وتاب
ــا قد نفذا  ــألوراق املالية كان ــراق ل ــوق الع وس
استراتيجية خالل العام ٢٠٢٢ تعتمد التعاون 
ــاط  ــواق املالية العربية وتطوير نش مع األس
ــطاء  ــع قدرات الوس ــاطة ورف ــركات الوس ش
ــتثمرين والتحليل  ــع املس ــالت م في التعام
املالي واملعلوماتي ومتابعة افصاح الشركات 
وإعادة الشركات املساهمة للتداول بالتعاون 

مع اجلهات القطاعية.
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ــون الدعم  ــى قان ــرة عل ــات األخي ــع اللمس ووض
ــن جدول  ــه ضم ــي وادراج ــن الغذائ ــارئ لالم الط
ــت عليه. ــبت للتصوي ــة امس الس أعمال جلس

ــة  ــات املالي ــني التخصيص ــي تضم ــد الزامل وأك
ــاء في قانون االمن الغذائي،  الالزمة لوزارة الكهرب
ــراء الغاز  ــتحقات ش ــع كامل مس ــا يضمن دف مب
املستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة، 
ــتقرار  داعيا الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واس
الكهرباء خالل موسم الصيف.وأشار الزاملي إلى 
أن القانون سيتضمن دفع مستحقات احملافظات 
ــادة املبالغ  ــرودوالر، وزي ــن البت ــة للنفط م املنتج
ــة والبطاقة  ــبكة الرعاية االجتماعي الالزمة لش
ــتحقات الفالحني  ــى مس ــة ال ــة، اضاف التمويني
ــات الزراعية والصناعية، مع االخذ بعني  والقطاع
االعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات 
ــد احتياجاً للخدمات، الفتاً الى ضرورة إدامة  االش
ــيق مع احلكومة بشأن فقرات هذا القانون  التنس

لضمان عدم الطعن بها مستقبال.

ــتخبارات والتحقيقات  ــت وكالة االس أعلن
ــة ، تنفيذ أكثر  ــي وزارة الداخلي ــة ف االحتادي
من ٢٠٠ امر قبض خالل أسبوع واحد.وقالت 
ــذت ٢٠٩ أوامر قبض من  ــا نف ــة ، إنه الوكال
بينها ٦٤ امر قبض بتهمة االرهاب، وضبطت 
ــتال اخملدرة  اكثر من ٢ كغم من مادة الكرس

ضمن الفترة من ٥ / ٥ الى ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢. 

بغداد /
ــيئة للمستشار السابق لرئيس  ــدي، على التصريحات املس ــابق احلقوقي جمال األس رد املفتش العام الس

ــدي في منشور  ــيمه بنعوت وصفات غير الئقة.وقال األس ــعب العراقي وتقس الوزراء مهند نعيم على الش

ــدي رداً على تصنيف نعيم لفئات  ــبوك «كلٌّ يرى الناس بعني طبعه».وأضاف األس على صفحته في الفيس

الشعب وتقسيمهم إقليمياً الوسط واجلنوب هم ليسو اقاليم املعارك العشائرية والنهب وال اقليم الفقر 

واجلهل وال اقليم اللطم والتجارة باملوت والنعي وتوزيع البكاء واحلزن على زائري اإلقليم وال اقاليم اخلرافات 

ــط واجلنوب  ــل اقدام االجانب بحجة الزائرين وال اقاليم مرتع املراقص واملالهي.وأوضح ان اقليم الوس وتقبي

ــاء، اقليم الكرم وخدام آل بيت محمد {ص}، اقليم احلكمة والنخوة، اقليم الصبر  ــو اقليم العلم والعلم ه

واالصرار، اقليم الشجاعة واإلباء، اقليم الشعراء واألدباء، اقليم الثورة واملكوار، اقليم الشهادة والشهداء، 

اقليم لو قطعوا ارجلنا واليدين.. العراق بالد احلسني والنصر بتحرير فلسطني.

اكد املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح 
ــن ان يبنى على  ــرا، وال ميك ــة تأخر كثي ــون املوازن ــرار قان ان اق

التوقعات.
ــب ان يكون وفقا للتوقيتات  ــر صالح ان صدور املوازنة يج وذك
السنوية في اول شهر من العام، وانه بعد مرور نصف عام من 

دون اقرارها يكون العمل بـ٥٠٪ من توقيتاتها الصحيحة.
ــة بتوقيتاتها  ــدرت املوازن ــا ص ــه: «كلم ــح حديث ــع صال وتاب
ــل، وانه  ــل االقتصادي افض ــاءة العم ــة كانت كف الصحيح

بتأخرها فإن قيمتها االقتصادية ستكون محدودة».
ولفت صالح، الى انه من املفترض ان يبدأ العمل باملوازنة منذ 

االسبوع االول للعام.
ــم الزاملي،  ــس النواب، حاك ــس مجل ــب األول لرئي وكان النائ
أعلن، الثالثاء ١٢ آذار ٢٠٢٢، أن البرملان سيصوت على تفويض 

حكومة تصريف األعمال بإرسال قانون املوازنة إلى اجمللس.
وأكد الزاملي، أن «قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
لن يكون بديالً عن املوازنة، وجاء ملرحلة معينة بهدف معاجلة 
ــاً إلى أن «اجمللس  ــا الطارئة للبلد»، الفت ــرز احلاالت والقضاي أب
ــال  ــة تصريف األعمال بإرس ــيصوت على تفويض حكوم س
مشروع قانون املوازنة للعام احلالي، فضالً عن القوانني املهمة 

التي متس حاجة املواطنني إلى مجلس النواب».
ودعا «اللجنة املالية إلى تزويد هيئة رئاسة اجمللس بالنسخة 
ــالت الالزمة  ــد إنضاج التعدي ــروع القانون بع ــة ملش النهائي
عليه، ليُدرج على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه 

أيضاً». 

بغداد /

بغداد /بغداد /

ــؤون االجتماعية   ــدت وزارة العمل والش أك
ــتفيدين من  أن التخصيصات املالية للمس
ــة للعام  ــة االجتماعية مؤمن ــب االعان روات

اجلاري.
ــرا داخل قاعدة  وذكرت الوزارة ، أن هناك أس
ــة االجتماعية بحدود  ــة احلماي بيانات هيئ

ــراءات البحث  ــت اج ــن اكمل ــرة مم ٣٠٠ اس
ــرة  ــي لهم، فضال عن ٩٧ ألف اس االجتماع
اخرى جرى بحثها ولم تدخل ضمن النظام، 
مشيرة الى ان تلك االسر مرت سنوات على 
ــمولها ولم تطلق االعانة لها لعدم توفر  ش

التخصيصات املالية الالزمة.
ــمول تلك  واكد البيان، ان املبالغ الالزمة لش
ــر بحدود ترليون و٨٠ مليار دينار، داعية  االس

ــك املبالغ في  ــواب لتضمني تل ــس الن مجل
قانون الدعم الطارئ لتخفيف نسبة الفقر 

في البالد.
االجتماعية  باحلماية  ــمولني  املش ــأن  وبش
ــة، بينت الوزارة  ــون رواتب االعان ممن يتقاض
ــة مؤمنة هذا العام  ان التخصيصات املالي
ــكلة  ــالق االعانة لهم وال توجد اي مش الط

فيها.

بغداد /

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــة القانون  ــد رئيس ائتالف دول ــن جانب آخر اك م

نوري املالكي ، انه ال صالحية للبرملان باستجواب 

ــال املالكي في  ــة وزراء احلكومة احلالية. وق وإقال

ــس النواب  ــر ،ان  اعتزام مجل ــى تويت ــدة عل تغري

ــوزراء في احلكومة  ــتجواب عدد من ال احلالي اس

ــة  ــح الثق ــم ومن ــة واقالته ــة الصالحي منتهي

ــة قانونية صريحة. وبني   ــوزراء جدد يعد مخالف ل

ــذي صوت على  ــي لم يكن هو ال ــس  احلال ان اجملل

ــم الثقة  ــم مينحه ــة ول ــذه احلكوم ــكيل ه تش

ــد عضو احلزب  ــي وقت أك ــتجوبهم. ف حتى يس

ــليمان ،  ــريف س ــتاني ش ــي الكردس الدميقراط

ــي، فيما  ــداد السياس ــة االنس ــة حلحل إمكاني

ــة بتخفيض  ــب نيابي ــى أن هناك مطال ــار إل أش

ــن الغذائي  ــارئ لألم ــم الط ــون الدع ــغ قان مبال

ــال النائب عن  ــى ٢٤ تريليون دينار.وق والتنمية إل

ــادرات واحلوارات  ــليمان، إن املب ــريف س احلزب ش

ــكيل  ــأن تش ــتمرة بش ــع جميع االطراف مس م

ــول تام، مبينا  ــة وليس هناك رفض او قب احلكوم

ــرة موضع نقاش حالياً.وأضاف،  أن املبادرات االخي

ــار احلقيقي  ــى االن لم يتم التوصل الى املس حت

ــه العملية  ــي تواج ــن الصعوبات الت ــور م للعب

السياسية، مؤكدا أن احلزب الدميقراطي منفتح 

ــى حلحلة  ــم القدرة عل ــوار وعنده ــن باحل ومؤم

ــي مادامت احلوارات مستمرة  االنسداد السياس

دون خالف.وأوضح، أن احلزب الدميقراطي متمسك 

مبرشحه لرئاسة اجلمهورية ولن يتنازل عنه. وفي 

ــد مواطنون عبر  ــي والصحي ناش ــأن اخلدم الش

ي  ــلطات الرسمية بالتصدّ «البينة اجلديدة» الس

ــي واألغنام  ــوائي للمواش ــزر العش ــرة اجل لظاه

ــمية ال سيما في هذه الظروف  خارج اجملازر الرس

ــد فيها حاالت االصابة والوفيات مبرض  التي تتزاي

ــديد الرقابة الصحية  احلمى النزفية وكذلك تش

ــوم واملطاعم كافة خدمة  ــى محال بيع اللح عل

ــية  للمصلحة العامة . وفي التطورات السياس

ــيقي ضرغام  ــاً رأى النائب عن االطار التنس ايض

ــدوا برأي  ــتقلني لو احت ــواب املس ــي ، ان الن املالك

ــكيل احلكومة.وبني  ــم تش ــد فإنه بامكانه واح

املالكي ، ان توحد املستقلني يعزز طرحهم قبيل 

ــزاب واحملاصصة  ــم لالح ــات في رفضه االنتخاب

ــعاهم  ــاالوراق، وان مس ــا ب ــية، ولعبه السياس

ــا نتفاجأ اآلن  ــي هو التغيير.واضاف، انن االساس

بانتماء املستقلني الى االحزاب بطريقة او باخرى، 

منوها الى ان بعضهم توجه نحو التيار، ومنهم 

ــار الى حاجتهم الى  ــى جانب االطار، فيما اش ال

ــي، ان املعلومات  ــتدرك املالك ــد الرأي.واس توحي

ــتقلني لم يتمكنوا في  ــي وردت الينا بأن املس الت

ــروج برأي موحد، وان هنالك  اجتماعاتهم من اخل

انشقاقات في احلركات املستقلة.

@ıaäu�@Èné‹u@›u˚Ì@\ÊbΩ5€a^@NN@·«b„@w‰Ózü@Ú�„ä€bÁ@Û‹«Î
ÔˆaàÃ€a@Âflˇ€@ıÙâb�€a@·«Ü€a@ÊÏ„b”@xbö„¸@paâÎbíΩa@Âfl@ÜÌåfl

ــوى الدولة الوطنية،  هنأ رئيس حتالف ق
ــم، بانتخاب محمد  ــيد عمار احلكي الس
ــاً لدولة االمارات  ــن زايد آل نهيان رئيس ي
العربية املتحدة.وقال السيد احلكيم في 
ــيخ محمد  بيان تهنئته نتقدم الى الش
ــد آل نهيان بأحر التهاني الختياره  بن زاي
ــارات العربية املتحدة  ــا لدولة اإلم رئيس
خلفا للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
ــاف «متمنني أن يكون  ــه اهللا».وأض «رحم
ذلك بداية عهد جديد من العمل العربي 
ــراق واإلمارات  ــام بني الع ــترك والوئ املش
ــتكمال دور الفقيد، فضال  مبا يضمن اس
ــبة لفتح  ــة املناس ــة األرضي ــن تهيئ ع
ــة  ــن حلحل ــر ع ــرقة تثم ــة مش صفح
ــائكة باملنطقة  ــات العالقة والش امللف
ــعوبها. وتوفي رئيس  خدمة ملصلحة ش
ــارات، خليفة بن زايد آل نهيان،  دولة اإلم
ــي وأعلنت اإلمارات  صباح اجلمعة املاض
عن احلداد وتنكيس اإلعالم ملدة ٤٠ يوما، 
على أن تعطل وزارة الدولة ومؤسساتها 

ملدة ٣ أيام اعتبارا من امس السبت.

 
ــة االحتاديَّة  ــت هيئة النزاه أعلن
عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ 
بيّنةً  ــف، مُ ــة النج حافظ في مُ
الگمرك  ــب  ــملت مكت أنَّها ش
ــة واملطار الدولي  ديريَّة التربي ومُ
التحقيقات  ــرة  افظة.دائ احملُ في 
في الهيئة، وفي معرض حديثها 
ــى التي قام  ــة األول ــن العمليَّ ع
ــب حتقيق  ــق عمل مكت بها فري
النجف، الذي انتقل إلى مكتب 
ن  ــادت بتمكُّ ــرك النجف، أف گم
 ، ــط مخالفاتٍ ــن ضب ــق م الفري
ــعر صرفٍ  ــا اعتماد س من بينه
ــاراً لكل دوالر،  مبعدل (١١٧٠) دين
ــم  ــغ الرس ــاب مبل ــن احتس ع
املُستوردة  للسيَّارات  الگمرگي 
خالفاً لتعليمات الهيئة العامة 
ــام مكتب  قي ــارك، وعدم  للگم
املبالغ  الگمرك بإحصاء وحصر 
ــرف  الص ــعر  س ــق  وف ــة  احملول

ــكل دوالر بدالً من  ــار ل (١١٦٦ دين
ــت الدائرة إنَّه  ١١٧٠دينار).وأضاف
ت  ــي نُفِّذَ ــالل العمليَّة، الت متَّ خ
، ضبط  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ بناءً على مُ
الگمرگيَّة  ــح  التصاري وصوالت 
محل البحث؛ بعد ادِّعاء مكتب 
ة  الگمرك ضياع األضابير اخلاصَّ
لة بالدوالر خالل  باملبالغ املُتحصَّ
ــةٍ ثانيةٍ  ــي عمليَّ ــام ٢٠١٥.وف ع
ــت أن الفريق، الذي انتقل  أوضح
ن  افظة، متكَّ ديريَّة تربية احملُ إلى مُ
ــع املعلومات  ــد التحرّي وجم بع
من كشف مخالفاتٍ متَّ ارتكابها 
ــز (٢٩٥) جهاز  ــود جتهي ــي عق ف
ــن)، بعد أن  ــعة (٢ ط ــبلت س س
ــراء؛ من  ــة عمليَّة الش متَّت جتزئ
ــن املُناقصة؛ ممَّا  ــل التهرُّب م أج
ــي املال  ــاق الضرر ف ــى إحل أدَّى إل
ــرف أكثر من  ــام من خالل ص الع
ــارٍ. دين ــون  ملي  (١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)
ذ، إضافة إلى  وبيَّنت أنَّ الفريق نفَّ
نفصلتني في  ــني مُ ــك، عمليَّت ذل

ــف  ــار النجف الدولي، كش مط
ــام بأعمال  ــد القي ــا - بع فيهم
ــدرٍ للمال العام  التدقيق - عن ه
ــون  ملي  (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ــة  بقيم
ــام وزارة  ــة إلعم خالف ــار، ومُ دين
ــادَّة (٢٠-  ــة فيما يخصُّ امل املاليَّ
ة  ــون املوازنة العامَّ ثانياً) من قان
االحتاديَّة لعام (٢٠٢١)، فضالً عن 
خالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت  مُ
ــتثماريَّة في  ــود االس العق أحد 
رْ إلى اجلهة  املطار، حيث لم يُشِ
املسؤولة عن تقييم مدى جودة 
اخلدمات، وعدم وجود كتاب براءة 
ة للضرائب  ةٍ من الهيئة العامَّ ذمَّ
ــتثمر.ومتَّ  املُس ــات  أوليَّ ــن  ضم
ــر ضبطٍ  ــة محاض ــم أربع تنظي
ت بناءً  ــذَ ــي نُفِّ ــات، الت بالعمليَّ
، وعرضها  راتٍ قضائيَّةٍ ذكَّ على مُ
ــرزات املضبوطة على  ــة املُب رفق
ــي محكمة حتقيق النجف  قاض
ة بقضايا النزاهة؛ التخاذ  تصَّ اخملُ

اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة.

بغداد /
بغداد /

دون وفيات.. العراق يسجل انخفاضا بعدد اصابات كورونا
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ــي  العراق ــب  املنتخ ــق  حق
ــئني بكرة السلة الفوز  للناش
ــب االرض واجلمهور  على صاح
ــب األردني بنتيجة (٦٠- املنتخ

٥٦) في ثالث مبارياته لبطولة 
غرب اسيا حتت سن ١٦ سنة.

ــني  ــاد حس ــس االحت ــال رئي وق
ــق العراقي  ــدي ان الفري العمي
ــي لقاء  ــتوى مميزا ف ــدم مس ق
ــوزا مهما على  ــوم وحقق ف الي

ــب  ــة املنتخ ــف البطول مضي
االردني بفارق أربع نقاط.

اداءً  أدوا  ــني  الالعب ان  ــاف  واض
ــتحق  ــوج بفوز مس ــاً ت رجولي
االرض  ــب  صاح االردن  ــى  عل

واجلمهور.
ــب العراق فاز على  وكان منتخ
ــاح  ــي افتت ٣٤ ف  - ــوريا ٥٣  س
ــي اجلولة  ــر ف البطولة، وخس
الثانية امام منتخب لبنان ٧٤-

٥٣ نقطة .

ضو االحتاد العراقيّ لكرةِ القدم، مُشرف  أكدَ عُ
ــر، موافقةَ  ــد ناص ــباب، محم ــب الش منتخ
االحتاد اآلسيوي لكرةِ القدم على منحِ العراق 
ــي تصفياتِ  ــه ف ــتضافة مجموعت ــقَ اس ح
شباب آسيا املُقبلةِ بعد وصولِ كتابٍ رسمي 

بذلك.
ــمي  ــراق تقدمَ بطلبٍ رس ــر إن الع ــالَ ناص وق
ــيا  ــتضافةِ مجموعته في تصفياتِ آس الس
ــه التنظيميّة  ــبابِ إمياناً بقدرات املُقبلة للش
، ومنها  ــتضافةِ جميع البطوالت ببراعةٍ باس

تلك التصفيات.
ــتضيفُ  حافظة البصرة ستس ــافَ أن مُ وأض
ــةٍ إلى  ــراوحُ بني أربع ــي قد تت ــاتَ الت املنتخب
ــتحدد القرعةُ  ــةِ منتخبات، حيثُ س خمس

عدد املنتخبات في كلِ مجموعة.
ــد ناصر، حديثه  ضو االحتاد، محم ــمَ عُ واختت
ــع  ــددَ الراب ــيوي ح ــاد اآلس ــول: إن االحت بالق
ا إلجراءِ  ــدً ــهر موع ــن هذا الش ــرين م والعش

باب آسيا. قرعةِ تصفيات شَ

املركزي  العراقي  ــاد  االحت أعلن 
 ٢٠ ــار  اختي ــدم  الق ــرة  لك
ــوا  ــى اآلن» خضع ــاً «حت العب
ــكر  معس ــي  ف ــارات  لالختب
ــداد،  بغ ــة  بالعاصم ــي  داخل
ــنيّ أن عمليات اإلضافة  فيما ب
ــتمر  ــار واالبعاد ستس واالختي
ــى  عل ــتقرار  االس ــني  حل
ــوض  ــل خل ــكيلة األفض التش
ــات بطولةِ غرب آسيا  منافس

نهاية الشهر احلالي.
نتخب،  ــر اإلداري للمُ وقال املدي
ــان «إن  ــي بي ــى ف ــي عيس عل
ــدرب منتخبنا الوطنيّ لكرةِ  م
الصاالت، اإليراني محمد ناظم 

ــاً  ــار (٢٠) العب ــريعة، اخت الش
ــاً خضعوا  ــن أصل (٤٢) العب م
ــكرٍ  لالختبارِ ودخلوا في معس
ــة أيامٍ في  ــتمر أربع قصيرٍ اس

العاصمةِ بغداد».
ــذه القائمة  ــى أن ه وبنيّ عيس
ــد أن نال هؤالء  أولية، وذلك بع
ــي  ف ــدرب  امل ــةَ  ثق ــني  الالعب

ــيراً إلى انه  ــارات». مش االختب
ــارٍ جديدٍ  ــيتم إجراءُ اختب «س
ــا  بعده ــرين،  العش ــني  لالعب
ــن يقع عليه  ــتتم إضافةُ مَ س

ــي املنتخب  ــارُ إلى العب االختي
ــاركوا في التَصفيات  الذين ش
ــة ٢٥  األوليّ ــة  القائم ــم  لتض

العباً».
وأوضح املدير اإلداري للمنتخب 
ان «قائمة العشرين العباً التي 
ــف من (علي  ــا تتأل مت اختياره
ــادي - محب  ــد ه ــار - مهن جب
ــن العابدين  ــن جمعة - زي الدي
عبد الرزاق - غيث رياض - علي 
ــن  ــاق - حس ــد ميث ــاد - فه إي
ــراس محمد -  ــي دخيل - ف عل
ــل - محمد  ــى دخي ــاس عل عب
ــني علي طعيمة  صادق - حس
ــل - محمد  ــرم عباس فاض - ك
ــم -  ــد - علي محمد جاس رع

ــماعيل - مصطفى  محمد إس
إحسان - حامد عالء - ابراهيم 
ــبتي).  وأكد  ــر س ــد - عم احم
ــر اإلداري لوطني الصاالت  املُدي
ــي  ف ــيدخلُ  ــبُ س «املنتخ أن 
ــي العاصمةِ  ــانٍ ف ــكرٍ ث معس
ــرة من ١٧  ــتمر للفت بغداد يس
ــي،  ــهرِ احلال ــن الش ــى ٢٢ م إل
ــار (١٩)  ــيتم اختي ــا س وبعده
ــي محافظةِ  ــاً للدخولِ ف العب
ــكرٍ تدريبي آخر،  البصرة مبعس
قبل املغادرةِ إلى دولةِ الكويت 
ــن  ــرين م ــن والعش ــي الثام ف
ــاركةِ  ــهر أيار احلالي للمش ش

في بطولةِ غرب آسيا».
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نبض الشارع

مزهركاظم اِّـحمداوي

ــتمتعنا مبا قدمته الكرة االوربية من الوان  *تابعنا باهتمام واس
ــروي عبر منتخباتها  في التصفيات املؤهلة  الفنون والرقي الك
الى نهائيات كأس العالم املقرر افتتاحها في قطر ٢٠٢٢ بعدما 
اصابنا اليأس مما قدمته كرتنا العراقية من مستويات هزيلة في 
ــيوية و بعدما كنا منني النفس ان جند  ــوار التصفيات االس مش
ــه وهو يخوض هذه التصفيات  ــعدنا  باداءه ونتائج منتخبا يس
ــأنا عنها بل كان افضل  ــام منتخبات كان باالمس ال يقل ش ام
ــون ويتفانون بالذود  ــف يقاتل الالعب ــاهدنا كي من بعضها.وش
ــمعة بلدانهم وتاريخ منتخباتهم وكيف تظهر عالمات  عن س
ــوز, و عالمات  ــي حاالت الف ــى محياهم ف ــرح احلقيقية عل الف
ــارة مما يعطينا انطباعا  ــى والندم غير املفتعل عند اخلس األس
عن ثقل واحترام املهمة التي يقدرونها حق قدرها. كما شاهدنا 
ــا كبيرا وحملات رائعة  املنتخبات العربية كيف قدمت لنا تنافس
ــرت تطورا فنيا كبيرا في بطولة  ــي فنون كرة القدم التي اظه ف
ــر ٢٠٢١ وتوج فيها  ــي قطر اواخ ــي اختتمت ف ــرب الت كأس الع
ــرج منتخبنا الوطني  ــب اجلزائري بطال الول مرة والتي خ املنتخ
ــد النتائج  ــا وال على صعي ــورا, ال فني ــجل حض ــا و لم يس منه
ــجل فريد وحافل  ــذه البطولة حتتفظ بس ــا التزال ذاكرة ه فيم
ملنتخبنا الوطني الذي سجل في سابق بطوالتها  رقما قياسيا 
ــودة الى  ــى االن..  وبالع ــس مرات حت ــرات الفوز خم ــي عدد م ف
تصفيات كأس العالم في القارة االوربية الحظنا ايضا كيف ان 
ــطوريات) ال ترهب املنتخبات االخرى وتتعامل  النجومية و(االس
ــات التي ال متلك مثل هؤالء النجوم بواقعية بعيدا  تلك املنتخب
ــا مثال قدم  ــالم. منتخب صربي ــوف واالستس ــة واخل ــن الرهب ع
ــال ٢_١   والتحق بالذاهبني  ــام البرتغ ــا كرويا منوذجيا ام درس
ــرا,  ــرك كتيبة رونالدو تصارع على امللحق ..سويس ــى قطر وت ال
ــة بعد فوزها على  ــل  الى نهائيات الدوح ــت بطاقة التأه ضمن
ــيحات تصب في  ــذي كانت الترش ــي الوقت ال ــا  ٤_٠ ف بلغاري
صالح منتخب بلغاريا. وايرلندا الشمالية اجبرت ايطاليا بكل  
جبروتها وجنومها اخملضرمني والشباب الذهاب الى امللحق ايضا 
ــاهدنا اجمل  ــم اخلروج منه على يد منتخب مقدونيا..كما ش ث
ــال والدوري االوربي  ــرة  في بطولتي دوري االبط ــع  فنون الك وامت
ــة. كما تابعنا معظم  ــل التي وصلت اليها الكرة االوربي واملراح
ــنغال  ــي انتهت لصالح الس ــة الت ــات كأس االمم االفريقي مباري
ــني اصليني  ــاراة ماراثونية في وقت ــد مب ــاب مصر بع على حس
ــقوط  ــتنتجنا س واضافيني الت الى ضربات الترجيح ..لقد اس
ــرار.  والحظنا  ــام الفكر واالجتهاد واالص ــاء والتعالي ام الكبري
ــات االفريقية هم من الالعبني احملترفني  ان جنوم معظم املنتخب
ــرات في  ــة, فاعتصرت قلوبنا احلس ــل الدوريات االوربي في افض
ــتوى امنا  ــب والعبني عراقيني ان لم يكونوا مبس ــر مبنتخ ان نفخ

قريبني من مستويات هؤالء الالعبني. 
ــا  ــات كثيرة كان يفترض ان تكون دروس ــد خرجنا بانطباع * لق
ــون ويعقدون  ــا املدربون والالعبون احمللي ــتفيد منه مجانية يس
ــباب جناح او  ــون فيها عن اس ــية يحللون ويفتش حلقات دراس
فشل هذا املنتخب او ذاك ويدونونها في محاضر ومذكرات وحتى 
ــل احتاد الكرة بتحمل  ــزم االمر ان يجمعونها بكتاب يتكف لو ل
ــاعدا للمدربني في مهماتهم  ــات طبعه ليكون عامال مس نفق
ــاطة اصبحت فكرا  مع االندية واملنتخبات, الن كرة القدم ببس
و علما , كما نوهنا عن ذلك كثيرا وحال مدرب الكرة ال يختلف 
ــون ناجحا عليه ان يتابع  ــال الطبيب  الذي اذا اراد ان يك عن ح
مستجدات ما يتوصل اليه الطب في العالم على الدوام,وبدون 
ذلك يتخلف عن الركب ويفشل في مهنته  ويبتعد املرضى عن 

مراجعة مقر عيادته.
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اجلولة  ــات  مباري ــت  اختتم
ــرة املمتاز  ــي دوري الك ٣١ ف
بلقاء فريق الطلبة وضيفه 
الصناعة، والذي انتهى بفوز 

«األنيق» بنتيجة ٣-١.
وفي املباراة التي جرت على 
ــي،  ــعب الدول ــب الش ملع
ــجل الطلبة هدفه االول  س
ــب محمد  ــن طريق الالع ع
جواد في الدقيقة السادسة 
من زمن الشوط األول، بينما 
ــه وكاع رمضان  أضاف زميل
ــي لفريقه في  الثان الهدف 
ــوط  ــن الش ــة ٢٨ م الدقيق
األول  لينتهي الشوط  ذاته، 

دون  بهدفني  الطلبة  بتقدم 
مقابل للصناعة.

الثاني قلص  ــوط  الش وفي 
ــد  بع ــارق  الف ــة  الصناع
ــد  ــه الوحي ــجيله هدف تس
ــق  ــن طري ع  ٨٢ ــة  بالدقيق
ــواد، ليعود الطلبة  ماجد ج
ــه بهدف ثالث  ويؤكد تفوق
ــه محمد  ــق العب ــن طري ع
ــة ٩٠ من  ــي الدقيق زامل ف
ــع الطلبة  ــر اللقاء. ورف عم
ــوز اليوم الى  ــده بعد ف رصي
النقطة ٥٩ محتفظاً مبركز 
الوصافة، بينما جتمد رصيد 
ــد النقطة ٣٤  الصناعة عن

باملركز اخلامس عشر.

ــوة اجلوية  ــق فريقا الق حق
ونوروز  الفوز على الكهرباء 
وأمانة بغداد في إطار اجلولة 

٣١ لدوري الكرة املمتاز.
ــة  اجلوي ــاء  لق ــى  وانته
ــه  ــذي ضيف ال ــاء  والكهرب
ــي في  ــادي التاج ــب ن ملع
ــراً  ــة عص الرابع ــاعة  الس
ــور  للصق ــداف  اه ــة  بثالث

مقابل هدفني للكهرباء.
اوال عن  الكهرباء  ــجل  وس
ــزاء نفذها  ــة ج ــق ركل طري
ــن  ــب مهيم ــاح الالع بنج
ــليم في الدقيقة ١٠ من  س
الشوط االول، وفي الدقيقة 
ــش  ــم باي ــادل ابراهي ١٢ ع

النتيجة للجوية.
ــة  النتيج ــور  الصق ــزز  وع
ــجل  ــم عندما س لصاحله
ــة الهدف الثاني  احمد لفت
في الدقيقة ٣٣ من الشوط 
ــاء  الكهرب ــاد  وع األول، 
التعديل  ــدف  ه ــجل  ليس
ــجيل  ــد دقيقة من تس بع
ــة هدفه الثاني  القوة اجلوي
ــق الالعب مهيمن  عن طري

سليم.
ــة  ــة اخلامس ــي الدقيق وف
ــب بدل  ــن الوقت احملتس م
الضائع سجل عالء عباس 
ــث للقوة  ــدف الفوز الثال ه

اجلوية.
ــوة اجلوية رصيده  الق ورفع 
ــة ٥٤ باملركز الرابع،  للنقط
وجتمد رصيد الكهرباء عند 
ــة ٣٧ باملركز احلادي  النقط

عشر.

ــرت  ــة ج ــاراة ثاني ــي مب وف
ــت ضمن  الوق ــس  ــي نف ف
املنافسات ذاتها على ملعب 
ــليمانية،  بالس ــة  اجلامع
ــادي نوروز  ــت فريقا ن جمع
ــه نادي امانة بغداد ،  وضيف
ــوز نوروز بنتيجة  انتهت بف

.٢-٠
وسجل بنيامني اكور هدف 
ــوروز األول في الدقيقة ٦٥  ن
ــاء، وعاد نوروز  من عمر اللق
ــجل هدفه الثاني عن  ليس
ــو رستم  طريق الالعب اس

في الدقيقة ٧٨.
نوروز  رفع  ــة  النتيج وبهذه 
باملركز  للنقطة ٣٩  رصيده 
ــد  رصي ــد  وجتم ــع،  التاس
النقطة  ــد  امانة بغداد عن
ــر.  ــع عش ــز الراب ٣٤ باملرك
ــر حقق فريق  من جانب اخ
الزوراء ثالث نقاط بعد فوزه 
ــه زاخو بهدفني  على ضيف
ــي املباراة التي  نظيفني،  ف
ــعب  الش ملعب  ــا  ضيفه
ــاب اجلولة ٣١  الدولي حلس

لدوري الكرة املمتاز.

ــزوراء عن  ــق ال ــجل فري وس
ــد  احم ــب  الالع ــق  طري
ــة  الدقيق ــي  ف ــرتيب  س
ــوط االول،  الرابعة من الش
قبل أن يضيف في الدقيقة 
ــن  ٧٥ من عمر اللقاء احلس
الثاني  ــدف  اله ــب  أحويبي
ــهدت إضاعة  في مباراة ش
ــر لركلة  ــد االمي ــعد عب س

جزاء للزوراء.

ــالكُ التدريبي للمنتخبِ  دعا امل
ــا  العب  ٤٠ ــباب،  للشَ ــي  العراق

لاللتحاق بالتدريبات.
وأضاف بيان الحتاد الكرة العراقي 
ــاقِ  االلتح ــني  «الالعب ــى  عل أن 
ــات املقرر انطالقها يوم  بالتدريب
ــر  ــق الثامن عش ــاء املواف األربع
لعبِ  ــي مَ ــهر احلالي ف ــن الش م

جامعة بغداد (البرج)».
وضمت قائمة الالعبني كل من: 
محمد عبد احلميد عرب/  زاخو، 
ــد القادر  ــران زكي/ زاخو، عب عم
ــوب/ أربيل، أمني نبي عبد اهللا/  أي
ــد/ نوروز،  ــماعيل أحم أربيل، إس
ــزوراء،  ال ــود/  ــادق محم علي ص
ــل/ الزوراء،  ــجاد محمد فاض س
طاهر مثنى حمد/ الزوراء، حيدر 
ــرمي توفيق/ الزوراء، عبد  عبد الك

اهللا زهير قيس/ الزوراء، ذوالفقار 
يونس عبد علي/ الشرطة، عبد 
ــم كعده/ الشرطة،  الرزاق قاس
عبد اهللا باسم محمد/ الشرطة، 
ــم/ الطلبة،  ــاس ماجد كعي عب
ــة،  ــد/ الطلب ــدر محم ــرار حي ك
ــوة اجلوية، االي  ــم رعد/ الق كاظ

علي فاضل/ غوتبيرغ السويدي، 
ــربل/ أوين ويسترن  ــمعون ش ش
ــد ازاد  ــترالي، بلن ــد األس يوناتي
ــدي،  الهولن ــاب  غرافش ــر/  عم
ــاء،  ــني/ املين ــي حس ــهر عل أس
ــد النبي/  ــل عب ــر شنيش جعف
امليناء، سجاد عالء عبد الكرمي/ 

امليناء، عبود رباح عبود/ القاسم، 
ــرمي/  الك ــد  ــل عب ــني عقي حس
ــي حمدان/  ــرار عل ــم، ك القاس
ــع/ أمانة  ــاس مان ــم، عب القاس
ــن/  ــداد، علي عباس محيس بغ
أمانة بغداد، نصر سالم عيفان/ 
الصوفية، محمد جميل شناع/ 
الكهربائية، يعقوب  الصناعات 
الكهرباء، عبد  يوسف يعقوب/ 
ــني  ــد عبود/ بلد، حس اهللا محم
ــرخ، محمد  الك امويد/  ــن  حس
ــم محمد/ الكرخ، حسني  قاس
ــد  ــط، أحم ــف/ النف ــي لطي عل
ــرة،  ــط البص ــى/ نف ــاب عل إيه
منتظر شعالن/ النجف، سجاد 
ــان،  ــدي/ نفط ميس محمد مه
ــط  نف ــي/  حفات ــد  خال ــد  أحم
ــم زويد/  ــني كاظ ــان، حس ميس
نفط ميسان، أمير علي حنيت/ 

نفط الوسط.

ــط  ــق نادي نفط الوس حقق فري
لكرة القدم فوزاً ثميناً، على فريق 
أربيل، ليصعد إلى مركز الوصافة 

في الدوري العراقي املمتاز.
ــاعة  ــاراة في الس ــت املب وانطلق
ــب  ــى ملع ــاء عل ــابعة مس الس
ــة  ــي عاصم ــري ف ــو حري فرانس
وانتهت  اربيل،  ــتان  اقليم كردس

بفوز نفط الوسط ٢-٠.
ــط في  ــط الوس ــاء هدف نف وج
ــوط  ــن الش ــن زم ــة ٣٠ م الدقيق
ــق خالد كرداوغلي،  االول عن طري
ــة  اضاف ــي  الثان ــوط  الش ــي  وف
ــه الثاني في  ــط هدف نفط الوس
ــني  ــن طريق حس ــة ٤٩ ع الدقيق

عبد الواحد.
ــز فريق نفط  ــذه النتيجة قف وبه
ــي مؤقتاً  ــز الثان ــط للمرك الوس
ــده للنقطة ٥٨،  بعد ان رفع رصي

ــل عند  ــق اربي ــد رصيد فري وجتم
ــزل للمركز الثاني  ــة ٣٦ ون النقط
ــر  ــر اخ ــد اخ ــى صعي ــر. عل عش
ــط البصرة  ــق نادي نف ــف فري أوق
ــادي النفط  ــف ضيفه فريق ن زح
ــد حتقيقه فوزاً  نحو املقدمة، بع
ــي اجلولة  ــدف دون رد ف ــاً به ثمين

ــي املمتاز  ــدوري العراق ــن ال ٣١ م
ــت املباراة  ــدم. وانطلق ــرة الق لك
على ملعب الفيحاء بالبصرة في 
الساعة اخلامسة عصراً، وسجل 
ــط البصرة الهدف  فريق نادي نف
ــق الالعب باترك  الوحيد عن طري
ــي الدقيقة ١٤ من زمن  جنومبي ف

النتيجة  ــذه  وبه االول.  ــوط  الش
رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 
ــع، بينما  ٣٨ قافزاً للمركز التاس
ــد رصيد النفط عند النقطة  جتم
ــادس. من جانب  ــز الس ٤٩ باملرك
ــابقات في  ــررت جلنة املس ــر ق اخ
ــدم، ،  ــي لكرة الق ــاد العراق االحت
ــة دوريات  ــات أربع إيقاف منافس
ــح الالعبني  ــات العمرية ملن للفئ
ــتعداد لالمنتحانات  فرصة لالس

النهائية.
ورد  ــان  بي ــي  ف ــة  اللجن ــرت  وذك
ــه تقرر  ــوز، أن ــفق ني ــة ش لوكال
ــات الدوريات املمتازة  إيقاف مباري
ــئني  والناش ــباب،  الش ــات  لفئ
ــة األولى  ــبال، ودوري الدرج واألش
ــباب، ابتداءً من يوم السبت  للش
ــع  م ــا  لتزامنه ــك  وذل ــل،  املقب
ــع  جلمي ــية  املدرس ــات  االمتحان

املراحل الدراسية.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــماعيل  ــوزراء املاليزي، إس حث رئيس ال
ــات املتحدة على  ــوب، الوالي صبري يعق
ــع  م ــل  التعام ــي  ف ــدق»  «الص ــي  توخ
املشاكل الدولية احلادة، ومقارنة األزمتني 
ــطني.ونقلت وكالة  ــا وفلس ــي أوكراني ف
ــن تصريح  ــبت، ع ــا»، امس الس «بيرنام
يعقوب أمام الصحفيني بعد انتهاء قمة 
ــدان رابطة جنوب  ــات املتحدة وبل الوالي
ــيان) في واشنطن: «إذا  ــيا (آس شرق آس

اتخذت الواليات املتحدة خطوات سريعة 
ــص األزمة األوكرانية فيجب أن  فيما يخ
تعمل نفس الشيء فيما يخص الوضع 
ــطني».وأضاف: «يجب أن تكون  في فلس
أن  ــب  يج ــة،  صادق ــدة  املتح ــات  الوالي
ــرائيلية».كما دعا  يوقفوا الفظائع اإلس
يعقوب واشنطن إلى «استخدام النفوذ 
ــية األوكرانية»،  ــة الروس ــوية األزم لتس
ــيرا إلى أن «بلدان جنوب شرق آسيا  مش
ــذا النزاع،  ــعر بعواقب ه ــي أيضا تش ه

وخاصة ارتفاع أسعار الغذاء».

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــي، على  ــي، إبراهيم رئيس ــس اإليران ــد الرئي أك
الطاقات الكامنة لدى قطر وإيران لتطوير التعاون 
ــي والدولي.وخالل لقاء جمعه  ــي واإلقليم الثنائ
ــد آل ثاني في  ــيخ متيم بن حم ــر قطر الش بأمي
طهران اخلميس املاضي، أشار رئيسي إلى زيارته 
ــرة إلى الدوحة،  ــة التي قام بها قبل فت الناجح
ــا أخوية،  ــن بأنه ــني البلدي ــف العالقات ب ووص
قائال: «إيران أثبتت صداقتها في األيام الصعبة 
ــقائها، ومنهم دولة قطر».وأكد  ألصدقائها وأش
رئيسي على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون 
ــي، مضيفا: «طاقات  ــي واإلقليمي والدول الثنائ
ــي خدمة  ــون فقط ف ــا أن تك ــن ال ميكنه البلدي
ــل ميكنها أيضا أن  ــات الثنائية، ب تطوير العالق
تشكل أرضية ملواجهة التحديات املوجودة في 
ــدد رئيسي على ضرورة تنمية  املنطقة».كما ش
العالقات االقتصادية والتجارية بني إيران وقطر، 
ــالل زيارتنا إلى  ــزءا من توافقاتنا خ وقال: «إن ج
ــنتباحث ونتخذ القرار في هذا  قطر قد نفذ، وس
ــد األقصى».وأضاف: «تنمية  اللقاء لتحقيق احل
ــي قطاعات  ــة ف ــن، خاص ــني البلدي ــاون ب التع

ــياحة والترانزيت واملوانئ والبحر والطاقة،  الس
ــتثماري  ــاون التجاري واالس ــادة التع وكذلك زي
ــزم وارادة  ــر على ع ــهر األخيرة مؤش خالل األش
طهران والدوحة لتنمية العالقات بني البلدين».
بدوره، أعرب امير قطر عن سروره لزيارته طهران، 
ــس اإليراني  ــام بها الرئي ــارة التي ق ــف الزي ووص
ــا كانت مهمة جدا  ــى الدوحة قبل فترة، بأنه إل
ومؤثرة، وأن تاريخ العالقات بني البلدين ينقسم 
ــارة، مؤكدا على  ــد تلك الزي ــا قبل وما بع إلى م
ــات تلك الزيارة  ــالده اجلادة بتنفيذ توافق رغبة ب
وتطوير العالقات بني البلدين، خاصة في اجملاالت 

التجارية واالقتصادية.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــي أن القوات  ــكو اجلمعة املاض ــت موس أعلن
ــرية تزيد عن  ــائر بش ــة تكبدت خس األوكراني
ــالح اجلو  ــنها س ــارات ش ــراء غ ــل ج ٣٠٠ قتي
ــي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا. الروس
ــية،  ــم وزارة الدفاع الروس وذكر املتحدث باس
ــالل موجز صحفي  ــينكوف، خ ــور كوناش إيغ
عقده مساء   اجلمعة، أن القوات اجلوفضائية 
ــية دمرت بصواريخ عالية الدقة مقرات  الروس
ــة للواء اآللي  ــاع اإلقليمي وكتيب لقوات الدف
ــي محيط مدينة  ــش األوكراني ف ـــ٢٤ للجي ال
ــة  مقاطع ــي  ف ــكا  فروبوف ــدة  وبل ــه  زولوتوي

كوناشينكوف  ــعبية.وأضاف  الش لوغانسك 
ــتهدفت أيضا ٣٢  ــية اس ــات الروس أن الضرب
ــات  ــكريني واآللي ــن العس ــد م ــة حلش منطق
ــدة  ــرب بل ــرة ق ــتودعا للذخي ــة ومس القتالي
ــوف. ــة خارك ــي مقاطع ــنوبافلوفكا ف كراس
ــع: «نتيجة للضربات مت القضاء على أكثر  وتاب
من ٣٠٠ قومي وإعطاب ٣٧ قطعة من العتاد».

وأشار كوناشينكوف إلى أن سالح اجلو الروسي 
ــادة للجيش  ــة مراكز قي ــا على ثالث ــار أيض أغ
ــكريني  ــد العس ــي و٥٢ منطقة حلش األوكران
ــتهدفت القوات  ــات القتالية، بينما اس واآللي
الصاروخية واملدفعية الروسية ١٧ مركز قيادة 

ــكريني واآلليات  ــد العس ــة حلش و٣٧٠ منطق
احلربية وخمس وحدات مدفعية.وذكر املتحدث 
ــقطت ثالث  ــية أس أن الدفاعات اجلوية الروس
ــيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة  طائرات مس
خاركوف وجمهورية دونيتسك.ودمرت القوات 
الروسية إجماال منذ بدء عمليتها العسكرية 
ــاع، ١٦٥  ــان وزارة الدف ــا، وفقا لبي ــي أوكراني ف
طائرة و١٢٥ مروحية و٨٤٥ طائرة مسيرة و٣٠٤ 
ــوي و٣٠٣٩  ــة للدفاع اجل ــات صاروخي منظوم
ــة صواريخ و١٤٩٨  ــة و٣٦٩ راجم ــة ومدرع دباب
ــى ٢٨٨٢  ــة إل ــاون، باإلضاف ــع ه ــا ومدف مدفع

مركبة عسكرية.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــدن، على  ــي، جو باي ــد الرئيس األمريك أك
ــل الصحفية  ــي مقت ــرورة التحقيق ف ض
«اجلزيرة»  ــاة  قن ــلة  ــطينية، مراس الفلس
ــال بايدن  ــو عاقلة.وق ــيرين أب القطرية ش
للصحفيني في البيت األبيض، امس االول 
اجلمعة: «ال أعرف جميع التفاصيل، لكنني 
ــراء التحقيق».وجاء  ــب إج ــه يج ــرف أن أع
ــؤال ما إذا كان بايدن يدين  ذلك ردا على س
تفريق القوات اإلسرائيلية للفلسطينيني 
ــييع جنازة شيرين أبو  ــاركني في تش املش
ــي ومنعهم من  ــة، يوم اجلمعة املاض عاقل

املشاركة في مسيرة.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت النيابة الفلسطينية العامة، 
ــج  نتائ ــن  ع ــة،  اجلمع االول  ــس  أم
حتقيقات أولية أفادت فيها بأن اجليش 
ــالق النار  ــدر إط ــرائيلي كان مص اإلس
ــة  ــة الصحفي ــة إصاب ــد حلظ الوحي
ــارت النيابة  ــو عاقلة.وأش ــيرين أب ش
الفلسطينية في بيان، أعلنت فيه عن 
نتائج حتقيقاتها األولية في مقتل أبو 
ــوم األربعاء املاضي في مدينة  عاقلة ي
ــرائيلي  ــني، إلى تعمد اجليش اإلس جن
أن  ــت  جرميته».وأوضح ــكاب  «ارت
واملعاينة ملسرح  ــف  «إجراءات الكش
اجلرمية بينت وجود آثار وعالمات حديثة 

ــجرة التي أصيبت  ومتقاربة على الش
ــن إطالق النار  ــيرين، ناجتة ع قربها ش

ــر باجتاه موقع اجلرمية». بشكل مباش
ــرب قوة  ــز أق ــان أن «مترك ــاف البي وأض

إسرائيلية كانت تبعد عن شيرين أبو 
عاقلة عند إصابتها حوالي ١٥٠ مترا، 
وكانت (شيرين) ترتدي الزي الصحفي 
ــوذة الواقية».ولفت إلى أن «إطالق  واخل
ــى ما بعد  ــتمر إل النار جتاه املكان اس
ــاوالت الوصول  ــا، مما أعاق مح إصابته
ــل زمالئها  ــن قب ــعافها م ــا إلس إليه
ــدت النيابة العامة أن  واملواطنني».وأك
ــر األولي للطب العدلي  «نتائج التقري
ــر هو  ــاة املباش ــبب الوف ــير أن س تش
ــن اإلصابة  ــاغ الناجم ع ــك الدم تهت
ــرعة عالية نافذ  ــاري ذي س مبقذوف ن
ــل جتويف اجلمجمة من خالل  إلى داخ

جرح املدخل».

وكاالت / البينة الجديدة
ــيمايا  ــوبوتني، في «نيزافيس ــاله، كتب إيغور س ــت العنوان أع حت
ــطينية  ــام بالقضية الفلس ــة إعادة االهتم ــا»، عن محاول غازيت
ــه أمريكا.وجاء في املقال:  التي أهملها اجملتمع الدولي، وعلى رأس
ــطني أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال  التوتر حول فلس
احملادثات بني الرئيس األمريكي جوزيف بايدن والعاهل األردني امللك 
عبد اهللا، املقرر إجراؤها يوم، ١٣ مايو. هذه هي الزيارة الثانية مللك 
ــلطة  األردن إلى البيت األبيض منذ وصول اإلدارة اجلديدة إلى الس

ــرق األوسط التي  ــنطن، وهو رقم قياسي لقادة دول الش في واش
ــا عالقات وثيقة مع أمريكا. وفيما ال تزال املنطقة على هامش  له
أجندة سياسة بايدن اخلارجية، حتتل سوريا مكانة ال تقل أهمية 
ــي الصدد، قال  ــات األمريكية األردنية.وف ــطني في احملادث عن فلس
ــؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف،  اخلبير في مجلس الش
ــات األردنية األمريكية تتطور  ــيمايا غازيتا»: «العالق لـ «نيزافيس
ــكل من األشكال  ــرة بأي ش بحد ذاتها، بالتوازي، وال ترتبط مباش

باألحداث في فلسطني».

وكاالت / البينة الجديدة
ــد حظر تصدير  ــارة والصناعة في الهن ــت وزارة التج أعلن
ــن يوم امس  ــذ اعتبارا م ــل حيز التنفي ــح، الذي دخ القم
ــب وكالة نوفوستي، ال يُسمح بالتصدير إال  السبت.وحس
ــحنات املتفق عليها سابقا قبل احلظر، أو بإذن خاص  للش
ــة (خاصة) لتلبية  ــن إصدار وثيق ــن حكومة الهند.وميك م
ــارت الوزارة  احتياجات احلبوب احلرجة للبلدان األخرى.وأش
إلى أن سعر القمح في العالم ارتفع بشكل خطير. نتيجة 
لذلك تعرض األمن الغذائي للهند للخطر.في وقت سابق، 

ــلطات الهندية توقعاتها إلنتاج القمح في  خفضت الس
ــر للحرارة ، مما  ــبب الوصول املبك ــبة ٥٫٧٪ بس البالد بنس
ــم برنامج  ــب املتحدث باس أثر على غلة احملاصيل.وبحس
ــون بيري،  الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة (الفاو) تومس
ــعار  ــا ميكن أن تؤدي إلى ارتفاع أس ــإن األزمة في أوكراني ف
ــار بيري إلى أن  ــواد الغذائية، وإلى اجلوع في العالم.وأش امل
ــيا متثالن ٧٦٪ من إمدادات عباد الشمس في  أوكرانيا وروس
العالم، و٣٠٪ من صادرات القمح، و٢٠٪ من صادرات الذرة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــارات، امس  ــاء اإلم ــة أنب ــادت وكال أف
ــس الدولة،  ــاة رئي ــة، بوف االول اجلمع
ــيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز  الش
ــت وكالة «وام» عن وزارة  ٧٣ عاما.ونقل
ــة: «تنعى وزارة شؤون  ــؤون الرئاس ش
ــة اإلمارات  ــعب دول ــة إلى ش الرئاس
واألمتني العربية واإلسالمية والعالم 
ــيرته  ــد الوطن وراعي مس ــع قائ أجم
ــيخ خليفة بن  ــمو الش صاحب الس
ــة الذي  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا ايوم 
ــوزارة عن  ــة  املاضي.وأعلنت ال اجلمع
ــالد وتنكيس  ــمي في الب احلداد الرس
ــيخ خليفة ملدة ٤٠  األعالم على الش
ــي الوزارات  ــا ، وتعطيل العمل ف يوم
والدوائر واملؤسسات االحتادية واحمللية 
ــن جهته،  ــاص ٣ أيام.م ــاع اخل والقط

ــيخ محمد بن راشد حاكم  نعى الش
ــدة على «تويتر» الراحل،  دبي في تغري
ــوب يعتصرها احلزن،  حيث قال: «بقل
ــاء اهللا وقدره،  ــوس مؤمنة بقض وبنف

ــيرتنا، ورئيس دولتنا  ــى راعي مس ننع
ــد آل نهيان  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
ــعوب العربية  لشعب اإلمارات وللش
ــالمية وللعالم، اللهم إنه حط  واإلس

ــع  ــرم وفادته ووس ــه عندك فأك رحال
ــردوس  الف ــواه  مث ــل  وإجع ــه  مدخل
ــيخ خليفة  ــن اجلنة».والش األعلى م
ــة اإلمارات  ــي لدول ــس الثان ــو الرئي ه
ــادس  ــة املتحدة واحلاكم الس العربي
ــرى اإلمارات  ــر إلمارة أبوظبي، كب عش
السبع املكونة لالحتاد، والقائد األعلى 
ــارات،  ــلحة لدولة اإلم ــوات املس للق
ــرين  ــة في ٣ تش ــة الدول ــى رئاس تول
الثاني ٢٠٠٤ خلفا لوالده الشيخ زايد 
ــس الدولة.و تعلن  ــلطان مؤس بن س
ــة احلداد الرسمي  وزارة شؤون الرئاس
ــور له  ــى املغف ــالم عل ــس االع وتنكي
ــيخ  خليفة بن  ــمو الش صاحب الس
ــه اهللا « مدة ٤٠  ــد آل نهيان « رحم زاي
ــوزارات  ــل العمل في ال ــاً وتعطي يوم
والدوائر واملؤسسات االحتادية واحمللية 

والقطاع اخلاص ٣ أيام .

÷Üñ€a@Û‹«@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@s§@bÌåÓ€bfl
ÚÓ€ÎÜ€a@bÌbö‘€a@›y@ø@

@äÌÏ�n€@ä�”Î@ÊaäÌg@pb”bü@Û‹«@Ü◊˚Ì@ÔéÓˆâ
Ô€ÎÜ€aÎ@Ô‡Ó‹”�aÎ@Ôˆb‰r€a@ÊÎb»n€a

وكاالت / البينة الجديدة
ــي بأغلبية األصوات  وافق البرملان اليونان
ــى  عل ــادق  يص ــون  قان ــروع  مش ــى  عل
ــة  اتفاقي ــل  لتعدي ــي  الثان ــول  البروتوك
املتبادل  ــكري  ــي العس الدفاع ــاون  التع
ــات املتحدة.وحظي  ــان والوالي ــني اليون ب
التصديق على الوثيقة بشكل عام بتأييد 
ــدة احلاكم (ميني  حزب الدميقراطية اجلدي
ــزب املعارضة  ــط) (١٥٧ صوتا)، وح الوس
ــل  ــن أج ــة م ــوك - احلرك ــاري باس اليس
ــتقلني.  ــا) ونائبني مس ــر (٢٢ صوت التغيي
ــزاب معارضة أخرى القانون. وعارضت أح
ــواب، صوّت  ــب رئيس مجلس الن وبحس
١٨١ نائبا من أصل ٣٠٠ عضو في البرملان 
ذي الغرفة الواحدة على مشروع القانون 
ــع  ــم ميتن ــا، ول ــه ١١٩ نائب ككل، وعارض
ــج  ــب نتائ ــت، بحس ــن التصوي ــد ع أح
ــات  التصويت.وفي حديثه خالل املناقش
ــوزراء اليوناني،  ــس ال ــة، قال رئي البرملاني
ــوتاكيس، إن اتفاقية  ــوس ميتس كيرياك

ــات املتحدة  ــي مع الوالي ــاون الدفاع التع
ــالد، وهي  ــح الوطنية للب ــدم املصال تخ
ــان. وأوضح  ــة باليون ــى الثق تصويت عل
ــبة لليونان  ــه بالنس ــوتاكيس أن ميتس
«هذه االتفاقية مهمة ألنها، أوال، تتضمن 
ــأن الوجود األمريكي في  التزاما واضحا ب
اليونان سيتم جتديده كل خمس سنوات 
(بدال من عام واحد، كما كان من قبل) ومن 
حق كل طرف إنهائه إذا رأى ذلك ضروريا».
وأضاف رئيس الوزراء: «ثانيا، هذا التعاون 
ــدة مهم ألنه  ــي مع الواليات املتح الثنائ
ــع ليس فقط في الوقت املناسب،  يتوس

ولكن أيضا في املكان املناسب. 

وكاالت / البينة الجديدة
ــي العاصمة  ــدت محكمة أملانية ف أي
برلني، أمس االول اجلمعة، حظر جميع 
مظاهرات «يوم النكبة» الفلسطيني، 
التي كان مقررا تنظيمها في العاصمة 
ــبوع.وذكرت  ــذا األس ــة ه ــني نهاي برل
ــبيغل» أن احملكمة  ــة «تاجش صحيف
ــس مظاهرات  ــرت خم ــة «حظ اإلداري
فلسطينية، بحجة أنها تنطوي على 
ــة أو معادية  ــداءات حتريضي مخاطر ن
ــامية وأعمال عنف».من جهتها،  للس
ــطني تتحدث»  انتقدت منظمة «فلس
ــدة احلظر» املفروض على  املدنية «بش
ــه  ــم بأن ــت احلك ــا، وصنف مظاهراته
ــية في  ــداء على احلقوق األساس «اعت
ــع وحرية التعبير».وقالت  حرية التجم
ــرطة  ــان إن «حظر ش ــة في بي املنظم
ــد  ــة يقي التذكاري ــات  ــني الفعالي برل
ــا ومينعهم  ــي أملاني ــطينيني ف الفلس

من حقوقهم األساسية، ويثير القلق 
على عدة مستويات وفقا ملعايير دولة 
أن  ــتورية».وأوضحت  دس ــة  دميقراطي
ــيلة مهمة  ــاء ذكرى النكبة وس «إحي
ــر  لتذك ــا  أملاني ــي  ف ــطينيني  للفلس
ــالفنا،  ــه أس ــرض ل ــذي تع ــم ال الظل
ا من أجل حقوق اإلنسان  ولنتخذ موقفً
للفلسطينيني في كل مكان».وكانت 
مجموعات فلسطينية قد أعلنت أنها 

ستحتج على سياسات إسرائيل.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــعيد،  ــي، قيس س أكد الرئيس التونس
ــي  ــبني ومراقب ــراء احملاس ــى دور اخلب عل
احلسابات في محاربة الفساد وتبييض 
ــس اجلامعة  ــه رئي ــالل لقائ األموال.وخ
ــبني ومراقبي  ــراء احملاس ــة للخب الدولي
احلسابات الفرنكوفونيني، صالح الدين 
ــة  ــى أهمي ــعيد عل ــدد س ــاف، ش الزح

التكنولوجيات احلديثة في تيسير عمل 
ــابات  ــبني ومراقبي احلس ــراء احملاس اخلب
ــتيالء على  ــاوالت االس ي حمل ــي التصدّ ف
ــة الدولية  ــا هنأ اجلامع ــال العام.كم امل
ومراقبي احلسابات  ــبني  احملاس للخبراء 
ــى  ــاح امللتق ــى جن ــني عل الفرانكوفوني
ــس، معربا عن دعمه  ــذي نظمته بتون ال

للجهود التي تقوم بها.
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حيدر حاشوش  العقابي

ال تلهث
خلف صورتك على االرصفة
لقد اتلفها الزمن بخطواته 

املرة
اآلن عليك ان تقف ثانية 

بامتداد قامتك
وان ال تنزف  من البرد مرتني .....

فك ازرار قميصك
للريح

لتدخل رائحة البجع
الشعر يدخل من زجاج 

النوافذ
القدمية التي اتخمها 

الرصاصُ باملغفرة
هناك

تناقض شاسع
بني اللذة واللذة

بني ان متوت لتحيا
وبني ان متوت لتدفنَ حيا

ال تعشق الرصاص
اللبالب اولى بالعشق
التصق بليل الذاكرة

لن منوت من البرد ونحن 
نصفق بأجنحة احلرية 

سعيدُ
مبا ظفرت 

من عشق البالبل ....
سعيد انا ألني كسرتُ آخر 

زجاجة
( نبيذ) على وجه اليتم 

وابتسمت :
العراق  اولى بالعبادة   

جاءت الريحُ
مزقت كل اشرعة الذاكرة

ومازلنا منرر اصابعنا باملوج 
نبحث

عن وجوهنا املتعبة ...
مازال كلب املوت

يطبلُ
على دفوف ايامنا 

ونحن نرقص فوق جثث
القتلى الهاربني من جحيم 

الوقت
مازلنا نؤمن بنهدين 

وبفرات 
يصادق الوطن مبرارة

فصمغ املوت  على اشجار  
تلوننا

والكالب تسكن  اعالي  
الشجر  بدل الطيور

كن قويا كي ال تضيء دموعك 
على حافالت  االنتظار املزري
كن قويا سيولد النهار من 

اصابعك التي اتعبها اليتم ...
في كل حلظة
ميوت شاعر

وفي كل حلظة يولد سياسي 
غبي

الذراع التي نرفعها بالدعاء
خائنة....

في حلظة سننبذ االغطية
علينا ان ننهض اآلن

ونرفعُ رؤوسنا ملطر االله
ايتها النار ال توقفي الريح....
ايتها الريح ال توقفي النار

ايتها البالد الكبيرة
احتضني أجنحة االطفال

اليتامى
كي اليبصقوا بقماط والدتهم 

االول

أ. د. ربيعة برباق / الجزائر

ــي عينيها،  ــي ف ــت عين وقع
 ، ــت قدميَّ ــت األرض حت فارجتّ
ــدت  ــال، فق ــاال جمي كان خي
ــا  كن ــم،  بالعال ــاس  اإلحس
ــق نحو الضفة  نقطع الطري
األخرى من العشق، لم ننتبه 
ــافة  ــت املس ــا، كان خلطواتن

ــافة  بني عيني وعينيها مس
ــالن  اإلع كان  ــا  ضياع.يومه
ــية، كل  النفس ــرب  ــن احل ع
ــاالت  االحتم كل  ــوات،  األص
ــي هدنة، أو رمبا  واردة. نفكر ف
ــى طاولة  ــي مفاوضات عل ف
بكرسيني في مطعم صغير 
بحينا.كانت األفكار تتصارع 
ــرع، فكر، قرر،  في رأسي: أس
ــق قصير. خذ  ــرض الطري فع
ــداء قبل  للغ ــدا  ــا موع منه
ال  ــارع  فالش األوان،  ــوات  ف
ــا كل يوم.حلظة  يقدم الهداي
ــتي، أميكن  آنس ــك  من فضل
ــك؟. كنت أبحث عن  أن أكلم
تراوغني  نفسي في عينيها، 
ــن  م ــة  الهارب ــجاعة  الش
شفتي، اقتربت، ثم ابتعدت، 
ــذتْ مني كل الكلمات  ثم أخ
املرجتفة لتجعل منها معنى 

ــن كل املعاني في  مختلفا ع
نعم  اللغوية.قالت:  املعاجم 
ممكن.ياااااه، وألن الفراق خلق 
ــبقه  ــاء، فهو يس ــل اللق قب
ــهقة، وحده الفراق  دائما بش
مينح احلزن معنى، نعم أحالم، 
ــهي، شهي بطعم  الفراق ش
ــر  األحم ــون  الل كان  ــوت.  امل
يسيل من شفتيها ويتسلل 
ــعرها، لم  ــالت ش ــني خص ب
اللوحة،  تفاصيل  ــتوعب  أس
ــزن املميت.وإلن  ــك احل غير ذل
الضوء أسرع من الصوت، لم 
ــيارة  ــمع بعد صوت الس أس
ــت  تداخل ــا،  صدمته ــي  الت
األلوان في عيني، ثم تشابكت 
األصوات في أذني، خرجت من 
ــدت اللغة، وغرقت  الزمن، فق
في حمرة أبدية. فجأة فتحت 
ــاض ممتد، على  عيني على بي

ــآزر  امل ــاب  أصح ــة  وشوش
ــاب بحالة  ــو مص ــاء، ه الزرق
ــبب حادث مرور.  نفسية بس
ــى وجهه  ــال أحدهم وعل ق
الشفقة.وكاجملنون  مالمح 
ــرير، والفتاة  قفزت من الس
التي كانت معي؟ أين هي؟! 
ــم  أرجوك ــا؟  حاله ــف  كي
ــا  أن ــم...  أرجوك ــي،  أخبرون
ــت  ــا كن ــم أن ــبب، نع الس
ــا كان يجب أن  ــبب. م الس
ــا  ــدأ ي ــرض طريقها.إه أعت
ــا  ــدأ.. كان جرح إه ــل،  رج
ــها،  رأس ــي  ف ــطحيا  س
ــي يومها وغادرت  عوجلت ف
املستشفى. قالها صاحب 
ــير  ــزر الطويل وهو يش املئ
ــة لتناوله إبرأة  إلى املمرض
املهدئ، ولم يكن يدري أني 
لم أعد بحاجة إلى مهدئ. 

اصدارنص  الدمى يف بحرية  البجع 

مسافة ضياع 

فنراه يقول : 
ــافاتي اول : ما قالته النخلة عن  فصل مس

خجل التني 
وانا اقلم اغصان احلكمة 

قلت لنفسي :
جتري سريعا 

عليك ان متلئ جرارك 
باملعنى ٠٠٠ !

ــرحة   ــب القصيدة املمس ــا تکتس ومن هن
ــون مجرد  ــا، و ال تک ــا ,و تفرده خصوصيته
ــرات بطريقة  ــبق قوله مئات امل تکرار ملا س
أخری, وميكننا القول ان لكل شاعر طريقته 
ــة في التفرد واخلصوصية التي تتميز  اخلاص
ــة ,لتكون  ــعرية احلديث ــا قصيدته الش به
مؤثرة في املتلقي , وقد عبر شاعرنا الطعان 
ــمة املميزة في قصائده , فنراه  عن هذه الس

يقول :- 
حدثني االن عن :  -

ــن خجل  ــة ع ــه النخل ــا قالت م  -
التني 

-  ما قالته النخلة عن خجل التني ؟ 
كيف عرفت بان النخلة وضعت في اذني 

شيئا من اسرار التني؟! 
ــد الطعان   ــة عن ــدة احلديث ــت القصي اجته
ــتئصال كل ما  ــي اس ــروعها ف ــن مش ضم
ــعري الى قلب  ــي , وغير ش ــو زائد وخارج ه
الشعر مباشرة من دون وسائط أو محطات 
ــباب  ــك تخلصت من الكثير من األس , وبذل
ــارج دائرة  ــعر خ ــي تزيح ثالثة أرباع الش الت
ــت الى  ــعرا , وتوجه ــده ش ــعر, وال تع الش

ــعر,وجوهره , وفضائه احلقيقي  ,  نبض الش
ــتطاع الطعان ان يعطينا ثنائية الفرح   اس
,والترجي,من خالل  ــي  ,واحلزن,وثنائية التمن
استخدامه الفاظ  رومانسية رقيقة معبرة 
عن حب الشاعر للمراة احلبيبة وهي تقنية 
ــاعر الطعان في  ــتخدمها الش ــدة اس جدي
ــرحة القصيدة احلديثة لديه , من خالل  مس
ــكان  ــان, وامل ــوار, والزم ,واحل ــخصيات  الش
ــي كتابة  ــد ينفرد فيه ف ــلوب جدي وهو اس
ــرة  ــعرية  ,  فهي تتقدم مباش قصائده الش
ــغيل الفعل ,وإطالق كيميائه , والى  إلى تش
ــهد , وتفعيل طاقتها  بؤرة احلركة في املش
ــي  ــرا ف ــد كثي ــة , وتقتص ــة كامل اإلنتاجي
ــكيل إال بالقدر الفاعل املشترك الذي  التش
ــل لصالح   ــم جوهر العم ــهم في حس يس
ــاطات احلركة  ــعريته , إذ الشعر في نش ش
ــو املعني أكثر  ــعرية, وفعالياتها ها ه الش
ــتوى إفادته  ــر ، وعلى مس ــيء آخ من أي ش
ــردية ,  ــات القص ومخرجاتها الس من تقان
فانه يعمل مبعطياته, ويتجاوزها إلى مجال 
ــد القص اذ  ــر حيوية هو ما بع ــب ,وأكث أرح
ــردية  ــردية الظاهرة لصالح س ــب الس تغي
باطنية تعمل بإمرة  الشعرية  , فنراه يقول 

 -:
ــا العطش رأى رجال  ــو يجر بحبال خطاي وه

يتأبط كتابا 
يجري منه ماء املسافات 

قال له : - آن لك أن متال جرارك 
باملعنى 

- من ميطر الغيمة العاطلة؟!
قالها

واختفى خائفا : 
ــرحة  تتكلم  ــة املمس ــدة احلديث ان القصي
ــع وال تقول  انطالقا من مركزها البؤري املش
ــراف, والطبقات البعيدة ,  ــن احمليط ,واالط م
ــم بان الكالم قادم من  بطريقة توحي ,وتوه
لسان املركز الشعري املنتج , تدخل قصائد 

ــاء القصيدة  اجلديدة  ــاعر الطعان فض الش
ــن االرث الثقيل  ــص م ــاول التخل ــي حت , وه
لهيمنة ,األنا الشاعرة ,وتراكماتها , وازماتها 
ــا وصفاء  ــر عمق ــو اكث ــى نح ــدم عل , وتتق
ــد أن بددت الكثير من  وصيرورة ,وخصبا, بع
ــتلب في  ــا من خالل ظهورها املس ممكناته
ــاعرة بأمنوذجها  ــعري ,األنا الش احلقل الش
ــدي املهيمن  , فاالبداع في القصيدة  التقلي
ــي القدرة على  ــرحة عند الطعان  ه املمس
ابتكار شيء لم يوجد سابقا ,ويعتمد على 
ــان املبتكر  ــلم الطع ــاعر مس مواهب الش
,ومعلوماته, وخبراته دون ان نهمل محيطه 
ــات ,وااليحاءات  اخلارجي الذي يخلق املنبه
ــة الذاتية  ــه الداخلي ــط بني قدرات التي ترب
ــطة لتنمية ما فكر به او ما  ,والبيئة املنش
ــد ذاك يخلق النص ان كان  حاول خلقه ,عن
املبدع كاتبا او شاعرا,فان نظر الى ماحوله 
ــد به ذاته الشاعرة ,وما  كان خياله وهما ش

يحيط هذه الذات  ,فنراه يقول :-
فصل مسافاتي ثان: جرار اجلمر املبجل 

وهو يحور جرار اجلمر املبجل
قال متحدثا عن سفر االناشيد :

ــغ القمة من  ــد يبل ــان  ق ــاعر الطع    فالش

خالل الربط او التشبيه الن االشياء يختلف 
ــبه بعضهاعن  ــض ويش ــن بع ــا ع بعضه
ــتد  ــط بينهما,فان اش ــاعر يرب بعض,والش
ــة واذا  ــت الثناي ــة انعدم ــبه او العالق الش
ــت الرابطة,اداته  ــالف انعدم ــرى اخل استش
ــمو  التي تبرر صنيعه هو منطلقه الذي يس
ــق املعنى القائم  ــق العقل ,منط على منط
ــار ان املعنى  ــة واحدة باعتب ــى بنية رمزي عل
ــاني رمزي اداته اللغة املوصلة  ــاط انس نش
بني االنا, واآلخروبني تنوع األداوت الفنية التي 
يستخدمها الشاعر, و طريقة استخدامه 
ــدة احلديثة إلی أن تکون  ــا، و مليل القصي له
ــاء  هذه  ــح بن ــاً، أصب ــرداً خاص ــاً متف کيان
القصيدة علی قدر من الترکيب ,و التعقيد 
يقتضي من قارئها نوعاً من الثقافة األدبية 

ــان  الطع ــاعر  والش ــعة,  الواس ــة  الفني ,و 
مثقف  ثقافة عربية  من خالل اطالعه على 
ــعرية للشعراء الكبار , فضال  الدواوين الش
ــيرة  ــرآن الكرمي ,والس ــن اطالعه على الق ع
ــة الغربية  ــة ,و على الثقاف ــة املبارك النبوي
ــر بكبار  عن طريق الترجمة,او اللقاء املباش
ــوي القصيدة  ــد حتت ــاد وق ــعراء ,والنق الش
ــة , وقد تكون  ــى الوزن , والقافي احلديثة عل
ــاعر في  ــا ,املهم يحتاج الش ــة منهم خالي
هذه املرحلة الى التركيب الدقيق للمفردات 
ــك يحتاج الى  ــعرية , وكذل والتراكيب الش
ــى قصائد ,  ــع عل ــة ليطل ــة اآلجنبي الثقاف
واشعار شعراء من الغرب ليقلد, او يحاكي 
ــاعرنا  ــل ذلك ش ــا فع ــم كم ــض منه البع

شوقي عبد األمير .

 

فنارات

 ”مليعة“ البقية الثمينة الباهرة، وطنيةً وشعرا، 
ــي بالد القطة التي  ــن املغدورة – كالعادة – ف لك
ــأ غير الطني  ــرف لي منش ــأكل أبناءها: ”ال أع ت
الرافديني في جنوب العراق وال أعرف لي أصال غير 
ــرون سنة  ــومرية البابلية. أربع وعش اجلذور الس
في أميركا لم تغيّر منّي شيئا ولم اشعر بانتماء 
ــة اللمعة  ــراق“ .. مليع ــر انتماء الع ــي غي حقيق
ــة في ظالم العراق  ــعرية واجلمالية والوطني الش
اخلانق، علمتنا أن نشتاق لنهرينا العظيمني وفي 
بردهما اجلنّة. تتشرف أسرة موقع الناقد العراقي 
ــاعرة العراق الكبيرة ”مليعة  بأن تعد ملفا عن ش
ــاب والقرّاء إلى إثرائه  ــاس عمارة“ داعية الكتّ عب
ــاعرة العراق  باملقاالت والصور والوثائق. حتية لش
ــارة. ومليعة  ــاس عم ــرة مليعة عب ــرب الكبي والع
ــارة التي ميتزج عندها احلبيب بالوطن  عباس عم
ــول في مقدمة لها  ــاة في كل دواوينها تق و احلي
طرزت مجموعتها ( لو أنباني العراف ) انه صوت 
ــورس الذي عانق فقاعات دجلة في زغبه منذ  الن
ــرخ ١٩٢٩ فاالرحتال صوب  ــداد الك الوالدة في بغ
ــاد وأهازيج  ــنابل واحلص رائحة الهور وعطر الس
ــاء الطفولة في  ــاءات (املاللي) وغن ــوة ولق النس
ــأت  ــاك نش ــام ١٩٣٢..وهن ــارة ع ــان العم أحض
ــة .. ثم  ــة والثانوي ــتها االبتدائي ــت دراس وأكمل
ــتها في دار  العودة ثانية إلى بغداد إلكمال دراس
املعلمني العالية حتى تخرجها فيها عام ١٩٥٠ 
ــداع والتجديد وظهور  ــد أن كانت لقاءات اإلب بع
مجموعة من األديبات كان لهن الفضل األول في 
إظهار شخصية املرأة مبا قدمته من نتاج فكري 
وأدبي أسهمن فيه منهن ( نازك املالئكة وعاتكة 
ــارة وفطينة النائب  ــة عباس عم اخلزرجي ومليع
ــدات األوائل  ــو ) وغيرهن من الرائ ــة احلس وصبري
..ومليعة عباس عمارة صورة املرأة الرافضة لواقع 
يقتل الذات النسوية املبدعة بدأت حتس بحريتها 
ــه احلياة ,فولدت عندها  وحتركها نتيجة ملا أفرزت
ــة وروح تواقة الى األجمل واألروع  نفس حساس
ــمى فالعصر.. حقق لها وجودها فمنحها  واألس
ــل لكنه لم يحررها عاطفياً  حق التعليم والعم
ــها بل كانت تغلفه  للتعبير عن مكنونات نفس
ــاعرة في بعض  باملعنى القريب . فقد عبرت الش
ــع كثير من التحفظ  ــا عن عواطفها م قصائده
ــاء وحب الذات فظلت عواطفها  املطوق بالكبري

مرتبطة بالبيئة خاضعة لعرفها االجتماعي .
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مسلم الطعان

إن الشاعر احلديث ( مسلم الطعان)  يهدف إلی أن تکون قصيدته إبداعاً بکراً ,و من ثم فهو شديد احلرص علی أن ينظر 

إلی الوجود من زاوية لم يسبق ألحدٍ قبله أن ينظر إليه منها،  وأن يعالج هذه الرؤية اخلاصة بطريقة فنية متفردة , في 

داخل نصه الشعري يبني مسرحا جماليا متخيال, وعلى اجلمهور ان يكتشف لعبته الدرامية , وشخوص مسرحه اخلاص 

هذا , هي ليست شخوص املسرح التقليدي, بل هي قصائده بصورها ,ولغتها ,ومعانيها , ويبقى الشاعر هو مؤلف النص, 

ومنتجه ومخرجه ,واحملرك الوحيد خليوط مسافاته . قراءة / أ٠د مصطفى لطيف عارف

قصة قصرية

الكابتن هيثم صبحي

فيض من احلب طفولتي
أين أقضي ليلتي

وشر الرصاص فوق
رأس مدينتي

توسلت بالسالم أن ينقذني
لم أجد امامي إال وردة

يبست دموعها من البكاء
ايها النهر أحضن ظلي

قبل أن ميوت الصمت في داخلي
والرماد يأكل

حلم أمهاتنا اجلميالت

متابعة / البينة الجديدة 
 صدر حديثا للتدريسية في كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل 
االستاذ الدكتورة صفا لطفي كتاب بعنوان (األسس البنائية في 
ــراءة تاريخية وحتليلية حلضارة التصميم الزخرفي  التصميم وق
عند الشعوب) عن دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع في دولة 
ــس  ــلط الضوء على االس ــارات العربية املتحدة.الكتاب س االم
ــة حتليلية جملموعة من  ــم. كما قدم دراس ــة في التصمي البنائي
ــتمل الكتاب  التصاميم الزخرفية ومن مختلف احلضارات.واش
ــة والتخطيطات عن  ــكال امللون على مجموعة كبيرة من االش
ــاء االصداربالقطع الكبير  ــي التصميم.وج ــس البنائية ف االس

وبرقم معياري دولي.

البينة الجديدة / علي شريف
حتت شعار (شبابنا وعي ومتكني ) حضر 
ــط  ــت الثقافي في محافظة واس البي
التابع لدائرة العالقات الثقافية العامة 
ــار  ــياحة واالث ــة والس ــي وزارة الثقاف ف
ــرب ضمن  ــباب الع ــاعر ش مهرجان ش
فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي 
ــباب والرياضة  ــه وزارة الش الذي اقامت
ويستمر ملدة خمسة أيام مبشاركة( ١٥) 
ــر املهرجان الدكتور  ــة عربية. وحض دول
محمد املياحي محافظ واسط ونائبيه 
ــباب  ــرة الفنون في وزارة الش ومدير دائ
ــي  الزرباط ــه  ط ــب  األدي و  ــة  والرياض
ــط  رئيس احتاد األدباء والكتاب في واس
ــاء النعمانية  ــيد قائممقام قض والس
ــخصيات الثقافية  وعدد كبير من الش
ــل العراق  ــبابية من داخ واألدبية والش
وخارجه وجمع كبير من محبي الشعر 
أقيم  ــذي  ال ــتهل املهرجان  العربي.اس
ــاعر العرب( ابي الطيب  أمام ضريح ش
ــيد الوطني وقراءة  املتنبي ) بعزف النش
سورة الفاحتة على أرواح شهداء العراق. 

بعدها ألقيت كلمات ترحيبية بالوفود 
ــاده املسؤولني  ــاركة من قبل الس املش
ــعرية  وتخلل املهرجان إلقاء قصائد ش
شارك فيها عدد من الشعراء الشباب 
ــدول العربية للتنافس  ومن مختلف ال
ــاعر شباب  على احلصول على لقب ش
ــة التحكيم  ــراف جلن ــرب وحتت إش الع

ــعرية.وجتدر  ــد النصوص الش وجلنة نق
ــارة ان فعاليات املهرجان ستتوزع  االش
ــداد باإلضافة  ــدة أماكن في بغ على ع
ــط ويوم واحد عند ضريح  حملافظة واس
املتنبي.وثمن املشاركون إدارة وموظفي 
ــطي حلضورهم  ــت الثقافي الواس البي

وتغطيتهم لفعاليات املهرجان.

ومضة 

فيض من احلب طفولتي

األسس البنائية يف التصميم
البيت الثقايف يف واسط حيرض فعاليات مهرجان شاعر شباب العرب



7الحصاد
مستشار الكاظمي : قانون األمن الغذائي يدعم األسعار ويكافح الفقر

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الوزراء  ــار املالي لرئي أوضح املستش
ــبت،  ــح، امس الس ــر محمد صال مظه
ــتقرار  ــزي في اس ــك املرك ــراءات البن إج
ــم ،فيما أكد  ــعار واحلد من التضخ األس
ــعار  ــون األمن الغذائي يدعم األس أن قان
ــح ، إن املصدر  ــح الفقر.وقال صال ويكاف
ــتوى  ــم أو ارتفاع املس ــس للتضخ الرئي
ــو ناجم  ــي العراق ه ــعار ف ــام لألس الع
ــم  بالتضخ ــمى  يس ــا  عم ــاس  باألس
ــتورد، الفتاً الى أن البالد  االنتقالي أو املس
ــكل غير مسبوق حالياً على  تعتمد بش
سالسل التجهيز املستوردة التي تأثرت 
ــن النمو  ــات مختلفة م جميعها بدرج
ــعار الطاقة  ــراء ارتفاع أس ــعري ج الس
ــذاء في العالم  العاملية وأزمة نقص الغ
وحتت تأثير تفاقم احلرب في أوروبا.وأضاف 
ــه ملواجهة أعباء التضخم على احلياة  أن
ــد تعهدت  ــراق فق ــي الع ــة ف االقتصادي
السياسة املالية العراقية عبر املؤشرات 
ــون الطارئ لألمن  التي نص عليها القان
ــع  الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واس
ــوالت  واملدخ ــة  الغذائي ــواد  امل ــعار  ألس
ــر  الفق ــة  ومكافح ــدودة  احمل ــة  النقدي
ــكاله اخملتلفة، كما سبقتها حزمة  بأش
من اإلجراءات التي قامت بها السياسة 
ــا  ومنه ــعار  لألس ــة  والداعم ــة  املالي

ــوم اجلمركية) ــر الضرائب والرس (تصفي
ــعة من  ــلعية واس ــة س ــى مجموع عل
 ، ــة  والضروري ــة  الغذائي ــتوردات  املس
ــلع  ــعار بيع الس ــات أس ــن ثب ــالً ع فض
ــة ومنها على  ــات احلكومية كاف واخلدم
ــببل املثال احملروقات والكهرباء فضالً  س

ــة التموينية  ــواد البطاق ــيع م عن توس
ــرة  فق أن  ــاً  مبين ــة،  مدعوم ــعار  وبأس
ــبة الى  الدعم في االنفاق احلكومي نس
ــتبقى مرتفعة  الناجت احمللي االجمالي س
ــر بنحو ١٥٪  ــكل مباش والتي تقدر بش
ــي للعراق.وتابع  من الناجت احمللي االجمال

ــك  ــة للبن ــة النقدي ــح أن السياس صال
ــب بدقة التطورات  املركزي العراقي تراق
ــت تتدخل  ــة وأنها ما زال ــعرية كاف الس
ــم في  ــكل منتظ ــرف بش ــوق الص بس
ــعر صرف  ــة األجنبية بس ــر العمل توفي
ثابت  لضمان استقرار القيمة اخلارجية 

ــد  ــي آن واح ــارة ف ــل التج ــود ومتوي للنق
ــيب  ــة واضحة ملناس ــائل تقييمي وبوس
السيولة العامة، وذلك لضمان استقرار 
ــالً عن  ــعار ، فض ــام لألس ــتوى الع املس
ــلطة النقدية مبراجعة حركة  قيام الس
احلساب اجلاري مليزان املدفوعات العراقي 
ــرات  ــاب التأثي ــم وحس ــكل منتظ بش
ــعر صرف  ــتقرار س ــة على اس االيجابي
الدينار العراقي واستقرار القوة الشرائية 
ــة  ــل النقدي، موضحاً أن السياس للدخ
ــدرك أن ثمة  ــك املركزي ت ــة للبن النقدي
ــي أن ال تتخطاها  ــر ينبغ ــاً حم خطوط
ــعرية واجتاهاتها العامة  التحركات الس
ــك  للبن ــة  النقدي ــة  للسياس ــاح  ليت
املركزي التصرف على وفق برنامج صارم 
ــم اجلامح إذا  ــر التضخ ــة مظاه ملواجه
ــعار  ــنوي في األس ما تخطى النمو الس
ــة والدخول في  ــتويات مقلقة عالي مس
ــريتني.ولفت الى  ــم املرتبتني العش خض
ــة  للسياس ــة  االحترازي ــراءات  اإلج أن 
ــعري  ــتقرار الس ــة لضمان االس النقدي
العام ومكافحة النشاطات التضخمية 
ــرورة  ــد الض ــذ عن ــاً، وتنف ــزة حتم جاه
ــددة  ــة نقدية متش امللجئة عبر سياس
تصب في  مصلحة قوة العملة الوطنية 
السياسة  ــيق مع  وبالتنس واستقرارها 

املالية وعموم السياسة االقتصادية.

العراق واملغرب يتفقان عىل رضورة إعداد مذكرة للتفاهم يف جمال التشاور السيايس
وكاالت / البينة اجلديدة

ــراق واملغرب  عن إعداد مذكرة  أعلن الع
ــر  ــي. وذك ــاور السياس ــل التش لتفعي
ــوزارة اخلارجية ، أن وزير اخلارجية  بيان ل
ــني وخالل لقائه وزير الشؤون  فؤاد حس
واملغاربة  اإلفريقي  ــاون  والتع اخلارجية 
ــة،  بوريط ــر  ناص ــارج  باخل ــني  املقيم
ــوزاري  ــاع ال ــاد االجتم ــبة انعق مبناس
ــش االرهابي  ــف ضد داع ــدول التحال ل
اتفقا على تعزيز العالقات بني البلدين.

ــني  وأضاف البيان، أن بوريطة هنأ حس
ــريعية،  التش ــات  االنتخاب ــاح  بنج
ــادة  مبينا أن هذه االنتخابات القت إش
ــفافيتها. ــول مجرياتها وش ــة ح دولي

ــراق لدحرِه اإلرهاب  وجدد التهنئة للع
ــات داعش  ــن عصاب ــه م ــر أراضي وحتري
ــي هذا الصدد دعم  االرهابية، مؤكداً ف
اململكة املغربية للعراق ملواجهة كافة 
ــات األمنية للحفاظ على أمنه  التحدي
ــدة أراضيه. ــتقراره ووح ــيادته واس وس

وتابع البيان، أن الوزيرين أكدا أن العراق 
ــة  ــة الصادق ــا الرغب ــرب حتدوهم واملغ
ــتى  ــي ش ف ــا  ــر عالقاتهم تطوي ــي  ف
ــة اجلهود  ــا إلى مضاعف اجملاالت، ودعي
ــترك ليعكس  ــاء بالتعاون املش لالرتق

ــا يرقى إلى  ــرة ومب ــا الكبي إمكانياتهم
الشقيقني.وأشار  ــعبني  الش تطلعات 
ــال األعمال  ــن وجها رج ــى أن الوزيري إل
ــرص  ــتثمار الف ــى اس ــن إل ــي البلدي ف

واإلمكانيات املهمة التي تتوفر في كال 
ــر العالقات االقتصادية  البلدين لتطوي
ــار  اإلط ــى  عل ــكاز  باالرت ــة،  والتجاري
ــتوى  ــواء على املس القانوني املتوفر س

ــات  اتفاقي ــد  صعي ــى  عل أو  ــي  الثنائ
ــة، كما دعيا إلى  ــة الدول العربي جامع
ــروع في حتديث اإلطار القانوني مبا  الش
ينسجم مع الدينامية اجليدة لعالقات 

ــرص البلدين على  ــن، مثمنني ح البلدي
ــتركة ودعيا إلى  ــة املش ــام اللجن التئ
ــتركة  تطوير هذه اآللية، وفق رؤية مش
ــروح التضامنية،  ــا الواقعية وال قوامه
ــة مبتكرة  ــداث نقل ــى إح ــرص عل واحل
ــا بالتركيز على مجاالت  في مخرجاته
استراتيجية للبلدين.ولفت البيان إلى 
ــرورة إعداد  ــا على ض ــني اتفق أن اجلانب
ــاور  ــم في مجال التش ــرة للتفاه مذك
ــع عليها خالل  ــي يتم التوقي السياس
ــيد ناصر بوريطة  ــارة املرتقبة للس الزي
إلى جمهورية العراق، وتفعيل التشاور 
ــيق  لتنس ــن  البلدي ــني  ب ــي  السياس
ــا  مصاحلهم ــدم  يخ ــا  ومب ــف  املواق
ــن  ــى أن الوزيري ــيرا ال ــتركة، مش املش
ــا اإلقليمية  ــى القضاي ــا أيضا إل تطرق
ــبث البلدين  ــة، حيث أكدا تش والدولي
بأمن واستقرار املنطقة العربية ووحدة 
ــة واحترام  ــا الوطني ــا وثوابته أراضيه
ــيادة دولها، ورفض التدخل األجنبي  س
في شؤونها.أما بشأن قضية الصحراء، 
فقد أكد العراق دعمه للوحدة الترابية 
للمملكة املغربية وجهود األمم املتحدة 
ــل إلى حل  ــزي في التوص ــا املرك ودوره

سياسي.

رشطة ذي قار تتسلم ٣٩ آلية اختصاصية وقتالية
 من صندوق إعامر املحافظة

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ام ــار،  ق ذي  ــرطة  ــادة ش قي ــت  أعلن
ــتالمها ٣٩ آلية قتالية  ــبت، عن اس الس
واختصاصية من صندوق اعمار احملافظة. 
ــومر  ــرت القيادة ، أن قائد عمليات س وذك
ــرطة ذي قار الفريق الركن سعد علي  وش
ــر قيادة  ــتقبل في مق ــة اس ــي احلربي عات
ــر  ــي مدي ــني الركاب ــرطة  رزاق حس الش
ــد املرافق له  ــار ذي قار والوف ــدوق اعم صن
ــع االمني  ــة الوض بعد الترحاب ومناقش
والعام للمحافظة، وتقدم الوفد بتسليم 

شرطة ذي قار الدفعة األولى من العجالت 
القتالية واالختصاصية  لقيادة الشرطة 
ــد الركابي  ــا (٣٩) آليه، واك ــغ عدده والبال
ــليمها خالل  ــيتم تس ان وجبة مماثله س
ــز القدرات القتالية  الفترة القادمة لتعزي
ــوات االمنية باحملافظة.واضاف البيان،  للق
ــكر  ــات تقدم بدرع الش ــد العملي أن قائ
ــة الوزراء  والتقدير الى االمني العام لرئاس
ــلمه بالنيابة  ــد الغزي تس الدكتور حمي
ــا وقدم  ــار ذي قار كم ــدوق اعم ــر صن مدي
سيادته درع الشكر والتقدير الى السادة 

ــه تقديرا للجهود  مدير الصندوق ومعاون
الكبيرة في دعم القوات االمنية، الهادفة 
ــة من  ــوات االمني ــدرات الق ــز ق ــى تعزي ال
ــظ النظام في  ــون وحف ــل فرض القان اج
ــع البيان، أن حربية اكد على  احملافظة.وتاب
ــير بتحقيق  العمل وفق خطط امنية تس
النجاحات املتتالية في حفظ االمن ونزع 
ــع مثيري  ــر املرخصة وتتب ــلحة  غي االس
ــائرية وتقدميهم للقضاء  النزاعات العش
العادل وكلنا ثقة بامكانية قواتنا البطلة 

بتحقيق االمن واالستقرار.

بغداد / البينة اجلديدة
أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــاً بالرئيس  ــي ، اتصاالً هاتفي الكاظم
م  ــدّ ق ــرون  ماك ــل  إميانوي ــي  الفرنس
ــبة أدائه اليمني  ــه التهنئة مبناس في
ــه  انتخاب ــادة  إع ــد  بع ــتورية  الدس
ــية. الفرنس ــة  للجمهوري ــاً  رئيس
ــبل  وبحث اجلانبان خالل االتصال س
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، 
ــتجدات اإلقليمية  رات واملس ــوّ والتط
ــاً التأكيد على  ــة، وجرى أيض والدولي

واملضي  التنسيق املشترك،  استمرار 
ــبق أن  ــادرات الثنائية التي س في املب
ــداد إطالقها  ــة بغ ــهدت العاصم ش
ــاد كل من الكاظمي  بني البلدين.وأش
ــتمرار التعاون  ــس ماكرون باس والرئي
في مجال مكافحة اإلرهاب والتقدم 
ــالً عن  ــه، فض ــر فلول ــي دح ــرز ف احمل
التعاون االقتصادي الثنائي، والتعاون 
في مجاالت األمن والدفاع، ومبا يخدم 
ــعبني الصديقني، ويعزز  مصالح الش

األمن واالستقرار في املنطقة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة القانون،  ــق النائب عن دول علّ
ــون  ــى قان ــي، عل ــد اخلزرج مهن
ــتغرابه  االمن الغذائي وأبدى اس
ــب عليه من  ــا تترت ــن متريره مل م
ــدر في  ــة وه ــات قانوني مخالف
ــال اخلزرجي ، إننا  املال العام.وق
اصرار  ــدة على  وبش ــتغرب  نس
ــية على  ــض القوى السياس بع
ــوبها الكثير  ــر قوانني    تش متري
ــات  واخملالف ــات  املغالط ــن  م
ــا اثار  ــب عليه ــة وتترت القانوني
ــال العام. ــدر امل ــي ه ــرة  ف كبي

ــه كان يفترض على  ــاف، أن واض
القانون،  ــذا  ــاعني خلف ه الس
ــال  الضغط على احلكومة الرس
ــدل من هذا  ــة االحتادية ب املوازن
املشروع الذي بات بابا لشبهات 
كثيرة قد تصل الى هدر املليارات 
ــر  ــبان مصي ــذ  باحلس دون االخ
ــح متعلقاً  ــذي اصب ــن ال املواط
ــون املوازنة املعطل.وبني، أن  بقان
ــني يصرون على  بعض السياس
ــتغالل الوضع الراهن لتمرير  اس
ــح  مصال ــل  اج ــن  م ــني  القوان

شخصية وحزبية.

نائب : قانون األمن الغذائي نافذة فساد جديدة 
وتشوبه الكثري من املخالفات القانونية

 احلكيم : إهناء حالة اإلنسداد ممكنة إذا غلّب 
الساسة املصالح العامة عىل اخلاصة

االستخبارات العسكرية : القبض عىل ارهابيني 
اثنني وضبط اعتدة يف حمافظتني

اعتقال متهم برسقة أكثر من ١٠ آالف دوالر 
ومصوغات ذهبية من داخل منزل ببغداد

النفط تتقدم بشكوى جزائية ضد نائب 
بتهمة تزوير احلقائق

برئاسة يار اهللا .. وفد أمني يصل إىل خممور

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد عمار احلكيم،  ــد رئيس حتالف قوى الدولة الوطنية، الس أك
ــي في العراق ممكنة إذا غلّب  ــداد السياس ان إنهاء حالة اإلنس
ــح اخلاصة.وذكر بيان  ــى املصال ــة املصالح العامة عل الساس
ــفير دولة  ــتقبل صباح امس س ــيد احلكيم اس ملكتبه ان الس
الكويت في بغداد سالم غصاب الزمانان مبناسبة انتهاء مهام 
ــار خالل اللقاء الى إن املبادرات املطروحة  عمله في بغداد، وأش
ــي باملمكن منها  ــتها ، واملض ــن عمق األزمة ومناقش جاءت م
ــيد احلكيم بدور  ــاد الس ــل بإنهاء األزمة السياسية.وأش كفي
ــه لبعثة بالده الدبلوماسية في  ــفير الكويتي خالل ترؤس الس
العراق، وتبادال وجهات النظر حول تطورات املشهد السياسي 
ــيد احلكيم  في العراق وعالقاته الثنائية مع الكويت.وأكد الس
ــح البلدين  ــة مبا يخدم مصال ــر العالقات الثنائي ــة تطوي أهمي
والشعبني الشقيقني مبينا أهمية استثمار الفرص اإلقتصادية 

التي يقدمها العراق في اجملاالت كافة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــى ارهابيني اثنني  ــض عل ــالم األمني ، القب ــة اإلع ــت خلي اعلن
ــار ونينوى. ــي االنب ــدة في محافظت ــة من االعت ــط كمي وتضب
ــات منفصلة نفذت في مناطق  ــر بيان للخلية ، انه بعملي وذك
ــتناداً   ــار وغرب نينوى  اس ــن قواطع عمليات االنب ــة  م مختلف
ــتخبارات الفرقتني اخلامسة  عبْ اس الى معلومات دقيقة لشُ
ــوات البرية   ــن قيادة الق ــاركة قوة م ــر    ومبش ــة عش واخلامس
ــة  ــتخبارات االلوي ــاة ١٩ و٢١ و٧١  واس ــة املش ــة بألوي متمثل
ــى ارهابيني اثنني احدهما  ــورة مت خاللها القاء القبض عل املذك
ــة غربي نينوى،  ــار واالخر في ناحية تل عبط ــي الرطبة باالنب ف
ــا من املطلوبني للقضاء وفق احكام املادة ٤إرهاب. واضاف،  وهم
ــدس يضم ٥٥ قنبرة  ــا متكنت من الوصول الى ك ــوة ذاته ان الق
ــش االرهابي في منطقة  ــم من مخلفات داع ــاون عيار ٨٢ مل ه
ــليم االرهابيني الى جهات  ــة غرب نينوى، حيث مت تس العياضي
ــراءات الالزمة بحقهم. ولفت  ــب اصوليا بعد اكمال اإلج الطل
ــي املرافق للقوة برفع  البيان، انه تكفلت مفارز اجلهد الهندس

املواد وتفجيرها موقعيا وحتت السيطرة.

بغداد / البينة اجلديدة
أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس السبت، بأن مفارزها 
ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة أكثر من ١٠ آالف دوالر 
ــة حديدية داخل  ــازي موبايل من خزان ــات ذهبية وجه ومصوغ
ــكنية في منطقة حي العدل ببغداد أثناء خلو الدار من  دار س
ساكنيها في فترة العيد.وأوضحت املديرية، أن عملية القبض 
ــب مكافحة إجرام  ــدى مفارز مكت ــد توافر معلومات ل متت بع
ــد التحري وجمع املعلومات  ــرقة، وبع اخلضراء حول حادث الس
ــول إلى مكان  ــي أثمرت بالوص ــة احلديثة الت ــائل الفني بالوس
ــه، وبعد  ــم والقبض علي ــث مت نصب كمني محك ــم، حي املته
ــرف صراحة  ــه ومواجهته باألدلة اعت ــق مع ــق بالتحقي التعم
ــرقة محتويات اخلزانة. ــن قيامه بالدخول إلى داخل الدار وس ع
وأضافت املديرية ، أنه مت تدوين أقوال املتهم وتصديقها قضائيا 
باالعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة ٤٤٤ 

من قانون العقوبات. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ضد احد  ــكوى جزائي ــط عن تقدمها بش ــت وزارة النف اعلن
اعضاء مجلس النواب بتهمة تزوير احلقائق. واكد بيان للوزارة ، 
انه تقدمت اجلهات القانونية في وزارة النفط بشكوى جزائية 
ــالمي بتهمة  ــق النائب هادي الس ــة ، بح ــدى احملاكم اخملتص ل
ــه مت االيعاز الى اجلهات  ــذب وتزوير احلقائق. وتابع البيان، ان الك
ــراءات القانونية الالزمة من  ــوزارة ، مبتابعة االج ــة في ال املعني
ــل إحقاق احلق .وتؤكد الوزارة اميانها وثقتها بعدالة القضاء  إج

العراقي بوضع حد لهذه التجاوزات.

املوصل / البينة اجلديدة
ــة رئيس أركان اجليش الفريق أول ركن عبد  وصل وفد أمني برئاس
ــاء مخمور في محافظة  ــبت، إلى قض األمير يار اهللا، امس  الس
ــوى. وذكر بيان لوزارة الدفاع ، أن وفداً أمنياً يضم رئيس أركان  نين
ــش الفريق أول الركن عبد األمير يار اهللا ومعاون رئيس أركان  اجلي
ــتخبارات  ــوات البرية ومدير االس ــد الق ــش للعمليات وقائ اجلي
ــاة ١٤ بقضاء مخمور  ــى قاطع فرقة املش ــكرية وصلوا ال العس
ــة واالطالع ميدانياً  ــة نينوى لتفقد األوضاع األمني في محافظ
ــى أوكار اإلرهابيني في  ــكرية عل على اخلطط والعمليات العس
ــم أوكار عصابات  ــت متثل أه ــال مخمور التي كان ــلة جب سلس
ــس أركان اجليش،  ــدد رئي ــب البيان، ش ــش اإلرهابية. وبحس داع
ــتمرار في تنفيذ  ــتخباري واالس ــى ضرورة تفعيل اجلهد االس عل
ــتباقية على بقايا اإلرهابيني اخملتبئني  العمليات التعرضية االس
ــاً الى أن قيادة  ــارات اجلبلية في مخمور، الفت ــي الكهوف واملغ ف
ــتكونان جاهزتني لقصف أي وكر  القوة اجلوية وطيران اجليش س
إرهابي في السلسلة اجلبلية خملمور. وأشاد يار اهللا بجهود القادة 

واملقاتلني في حتقيق األمن واالستقرار في قضاء مخمور.
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الكاظمي وماكرون يشيدان باستمرار التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة أوبك  ــراق في منظم ــل الع ــد ممث أك
ــبت، أن  ــعدون، امس الس ــد س محم

ــادة حصة  ــى زي ــت عل ــة وافق املنظم
ــل بدءاً  ــني برمي ــى ٤٫٥ مالي ــراق إل الع
ــعدون في  ــن حزيران املقبل. وقال س م

تصريح للتلفزيون الرسمي، إن حصة 
العراق خالل هذا العام زادت مبقدار ٥٠ 
ألف برميل يومياً، مشيراً الى أن سقف 
ــيصل الى ٤٫٥ ماليني برميل  اإلنتاج س
يومياً في شهر حزيران املقبل.وأوضح، 
ــادة إنتاجه  ــق زي ــك ح ــراق ميتل أن الع
ــقف اإلنتاجي، وستكون  حسب الس
ــهر متوز  ــرى خالل أش ــادة أخ ــاك زي هن
ــف برميل عن  ــول مبقدار ٥٠ أل وآب وأيل
ــل العراق إلى  ــهر، وبالتالي يص كل ش
ــتوى الطبيعي إلنتاجه املرجعي،  املس
ــط  النف وزارة  ــط  خط أن  ــى  ال ــاً  الفت
ــتثمار  ــة واس ــادة تدريجي ــن زي تتضم

الزيادة التي منحتها أوبك.

أوبــك تـقرر زيـادة حـصــة الـعـراق الـتـصـديــريـــة
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اجلفاف يرضب خارصة دياىل .. إنقذوا الربتقال

هل ستستطيع أمريكا مصادرة االحتياطي العراقي
 إن نسق العراق مع أوبك لزيادة أسعار النفط ؟

عـــــــــــــــــــودوا إلــــى رشــــــــدكــــــم 

اِّـهندس اِّـدني
مهدي جاسم حسون 

اِّـعاوي

ــة ديالى منذ  ــي محافظ ــاف ف ان اجلف
ــى يومنا هذا يحل  ــنة املاضية وال الس
ــجر  ــر والش ــالً على البش ــاً ثقي ضيف
ــة مت تقليصها  ــوان واالرض.الزراع واحلي
ــجار  واش ــذوي  ت ــدأت  ب ــاتني  والبس
ــان  ــس وقطع بالتيب ــدأت  ب ــال  البرتق
ــار وحقول الدواجن بدأت  االغنام واالبق
ــب واالعالف  ــص العش ــي من نق تعان
ــات حقيقية  ــم حتدث اي معاجل واملاء.ل
ــق  ملناط ــة  خجول ــات  معاجل ــوى  س
ان مليارات  باألخبار  ــمع  محدودة.ونس
ــة املوضوع وان  ــوف تخصص ملعاجل س
ــول املوضوع  ــوف تتفاوض ح وفوداً س

ــبب وان  ــاس االمطار هو الس وان احتب
ــبب.ان كل ما  ــي الس ــران ه ــارة اي اجل
ــزء من احلقيقة  ــال قد يكون فيه ج يق
ــرة التي لم يتداولها  ولكن احلقيقة امل
ــذا امللف ان  ــؤولني عن ه احد من املس
ــه بإمكاننا  ــوم يقول ان ــع احلال الي واق
ــد  ــرة حمرين باملياه من س ــد بحي تزوي
ــاة ري كركوك التي تعمل  دبس عبر قن
ــا التصميمية  ــن طاقته ــل م االن بأق
ــال عبر وادي  ــى قناة جنج ــم منها ال ث
ــب في  ــال تص ــاة جنج ــوز وان قن الط
ــد  وادي نارين الذي يعتبر احد روافد س

ــه االمر هو فتح  ــن.كل ما يتطلب حمري
ــال الذي يتطلب عمل  صدر قناة جنج
ساعتني ال اكثر وعمل سدة وقتية من 
ــع على وادي  ــة املوجودة في املوق االترب
ــا (٤ – ٦ )  ــذي يتطلب عمله ــوز ال الط
ــة  ــام وبكلفة ال تتجاوز (١٥ ) خمس اي
ــد ان أؤكد هنا  ــون دينار.واري ــر ملي عش
ــفل من  ــر في الزاب االس ان املاء متيس
ــيد مدير  ــدة دوكان حيث صرح الس س
ــد دوكان ان اخلزين املتيسر حلد قبل  س
عشرة ايام من كتابة هذا املوضوع هو 
ــر مكعب . ويزداد  ــدود ( ٢ ) مليار مت بح

رياضية  ــردة  بطيئة.لنعمل ج ــرة  بوتي
ــا يأتي:ـايام  ــيطة وكم ــية بس هندس
اجلفاف للموسم احلالي من ٦/١ لغاية 
ــهر اي ١٥٠ يوما  ــة اش ١١/١ هي خمس
ــتطيع ان يحتفظ  ــد دوكان يس وان س
ــع الواردات القادمة  بنصف مليار م٣ م
ــتاء القادم ويطلق  اليه من امطار الش
ــهر  ــة اش ــار م٣ لهذه اخلمس ١,٥ ملي
ــيطة يتضح ان اجلريان  ــمة بس وبقس
ــني م٣ في  ــرة مالي ــيكون ( ١٠ ) عش س
اليوم , اي ٤١٦٦٦٦ م٣ في الساعة , اي 
اكثر من ١١٥م٣ بالثانية.ميكن تقسيم 

ــع ٤٠ م٣ جملرى النهر  هذه الكمية بواق
وحتويل املتبقي في مشروع ري كركوك 
لضمان وصول ٢٠م٣ الى بحيرة حمرين 
ــراض كركوك وداقوق  ويبقى ٦٥ م٣ الغ
ــة واذا  ــرب والزراع ــاء الطوز للش وقض
ــة ميكن زيادة  ــت فائضة عن احلاج كان
ــد دبس من  ــفل س ــف النهر اس تصري
ــان احتياجات  ــى ٥٠ م٣ لضم ٤٠م٣ ال
ــن يطلع على  ــاء احلويجة.ارجو مم قض
ــذه االرقام التأكد منها والعمل على  ه
ــاتني البرتقال  ــاذ حوض ديالى وبس انق

على االقل للموسم احلالي.

محمد توفيق عالوي 

اخطر قانون امريكي (NOPEC) (نوبك) 
ــدرة للنفط بحيث  ــه الدول املص يواج
ــدول املنتجة  ــرة املالية لل ــي الوف تنه
بسبب صعود اسعار النفط ، على اثر 
هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خالل 
بضعة اسابيع ستكون اميركا هي من 
ــث يعطيها  ــعار النفط, حي يحدد اس
القانون احلق في اتخاذ اجراءات قانونية 
 (OPEC) ــط ــدول املصدرة للنف بحق ال
(اوبك) ان رفعت اسعار النفط اعتماداً 

ــة ضمن  ــا االحتكاري ــى اتفاقياته عل
ــب احتياطيات   ــك، ومبا ان اغل اطار اوب
ــا العراق هي  ــن ضمنه ــم وم دول العال
بالدوالر االمريكي مبعنى انها في البنك 
الفدرالي االمريكي فالقضاء االمريكي 
ــق  ــي احل ــون يعط ــذا القان ــب ه حس
للحكومة االمريكية مبصادرة اموال اي 
دولة ان حتركت بشكل احتكاري ضمن 
منظومة (اوبك) او (اوبك +) لرفع اسعار 
ــل اآلن ..ولكن  ــو حاص ــط كما ه النف
ــركات االمريكية  ــد ان الش ــر اجلي اخلب
النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون 
ــا، كما ان  ــع مصاحله ــه يتعارض م ألن
اقرار القانون يحتاج الى موافقة رئيس 
ــن يوافق،  ــدن، ولعله ل ــة باي اجلمهوري
ولكن خالف الغرب مع روسيا ومشاكل 
ــط يضعنا  ــعار النف الغاز وصعود اس
امام وضع مجهول ال ينكشف إال بعد 
بضعة اسابيع.وأدناه ترجمة اخلبر كما 
ــار ٢٠٢٢  ــرز في ٥ اي ــه وكالة رويت نقلت
ــيوخ  ــرت جلنة القضاء مبجلس الش أق
ــروع قانون يعرف  األميركي، اليوم، مش
ــر  ــاج وتصدي ــالت إنت ــم «ال لتكت باس

ــم  باس ــاراً  اختص ــروف  املع ــط»  النف
ــأنه أن يتيح رفع  ــك» والذي من ش «نوب
ــات املتحدة  ــاوى قضائية في الوالي دع
ضد منتجي النفط في منظمة الدول 
ــدرة للبترول (أوبك) مبوجب قوانني  املص
ــيقها  مكافحة االحتكار وذلك لتنس
ــعار  ــاً في اإلمدادات مبا يرفع أس خفض
النفط العاملية، وهو ما يعرّض أعضاء 
ــركاء املنظمة للمساءلة.ويحتاج  وش
ــذي أقرته اللجنة  ــروع القانون، ال مش
ــد ١٧ عضواً مقابل  بعدما حظي بتأيي
رفض أربعة، ألن يقره مجلسا الشيوخ 
ــم يوقعه الرئيس  ــواب بالكامل، ث والن
ــارياً.وإذا  ــح قانوناً س ــو بايدن ليصب ج
ــيكون مبقدور  ــارياً، س أصبح قانوناً س
املدعي العام األميركي مقاضاة «أوبك» 
ــام  ــعودية، أم ــل الس ــا، مث أو أعضائه
محكمة احتادية. كما سيمكنه كذلك 
ــن متحالفني  ــني آخري ــاة منتج مقاض
ــيا، يعملون مع  ــل روس ــع «أوبك» مث م
ــى خفض اإلمدادات ضمن  املنظمة عل
ــة «أوبك+». ــم مجموع ــا يعرف باس م
ــى حماية  ــون إل ــروع قان ــدف مش ويه

ــركات في الواليات  املستهلكني والش
ــات املتعمدة في  ــدة من االرتفاع املتح
ــة، لكن  ــن وزيت التدفئ ــعار البنزي أس
بعض احملللني يحذرون من أن تطبيقه قد 
يكون له بعض التداعيات اخلطرة غير 
م من احلزبني  قدّ ــروع مُ املقصودة.واملش
ــيدخل تعديالت على  ــيني وس الرئيس
األميركي  ــكار  االحت ــة  قانون مكافح
ــيادية التي حتمي  إللغاء احلصانة الس
ــركات النفط الوطنية في  «أوبك» وش
دولها األعضاء من الدعاوى القضائية.

ولم يتضح كيف ميكن حملكمة احتادية 
ــة  ملكافح ــة  قضائي ــكام  أح ــذ  تنفي
ــة. لكن  ــة أجنبي ــى دول ــكار عل االحت
العديد من احملاوالت لسن قانون «نوبك» 
ــر من ٢٠ عاماً أثارت قلق  على مدى أكث
ــعودية، الزعيم الفعلي لـ«أوبك»،  الس
ــوط قوية في  ــة ضغ مما دفعها ملمارس
ــخة من هذا  ــرة تُطرح فيها نس كل م
ــح البيت األبيض ما  القانون.ولم يوض
ــروع القانون،  ــدن يؤيد مش إذا كان باي
ــا إذا كان يحظى بتأييد  ــم يتضح م ول
ــى  ــول إل ــرس للوص ــي الكونغ كافٍ ف

ــاع النفط  ــذه املرحلة.معارضة قط ه
ــد النفط  ــدى معه ــد أب ــي وق األميرك
ــر تكتل في قطاع  ــي، وهو أكب األميرك
ــات املتحدة،  ــة النفط في الوالي صناع
ــروع قانون «نوبك»  اعتراضه على مش
قائالً إنه قد يضر مبنتجي النفط والغاز 
ــاوف القطاع أن  ــي الداخل.ومن مخ ف
ــك في نهاية  ــروع قانون نوب يؤدي مش
ــك عن  ــاج أوب ــادة إنت ــى زي ــاف إل املط
ــوق مما قد يخفض األسعار  حاجة الس
ــركات الطاقة  ــا ش ــد معه ــة جت بدرج
ــي تعزيز اإلنتاج.  ــة صعوبة ف األميركي
ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء 
ــص االحتياطيات  ــك بعض من أرخ أوب
ــتخراج. ــهلها في االس النفطية وأس
كما قالت مجموعة «كلير فيو إنرجي 
بارتنرز» البحثية في مذكرة إن أي ضخ 
ــي «أوبك»،  ــط من منتج ــي للنف إضاف
ــه اخملاوف  ــت تهيمن علي ــى في وق حت
ــيا «قد يجمد  ــص إمدادات روس من نق
أنشطة احلفر في الواليات املتحدة، مما 
ــن الطاقة احمللي  ــد يعرض للخطر أم ق

وكذلك انتعاش االقتصاد احمللي».

وليد الطائي 

ــدم قناعة  ــف الثالثي يعترف بع التحال
ــتقلني باملبادرة التي طرحها زعيم  املس
الكتلة الصدرية السيد مقتدى الصدر، 
ــعب  ــل واضحاً، والش ــح الفش اذن أصب
ــاً وينتظر عودة  ــي يعلم ذلك متام العراق

أصحاب األحالم الوردية   إلى الواقع.عدم 
ــكيل  ــف الثالثي على تش ــدرة التحال ق
حكومة األغلبية االقصائية التهميشية 
ــه واصبحت كل  ــر واقعيا  وال مفر من ام
ــة، وال خيار  ــي مغلق ــام الثالث ــرق أم الط
ــوى اإلطار  ــوس مع ق ــر اجلل ــم غي أمامه
ــكيل  ــم حول تش والتفاه ــيقي  التنس
ــة خدمية متثل  ــة توافقية وطني حكوم
ــذا العناد  ــات العراقية، ه جميع املكون
ــي والغرور، يدفع ثمنه الشعب  السياس
ــذا  ــل كل ه ــعب ال يتحم العراقي،والش
ــطاء  البس الناس  ــتخفاف مبعاناة  االس
ــال ميكن أن تكون هناك زعامة  والفقراء،ف
ــيعي، حتكم كل  ــدة في املكون الش واح
ــذه املاليني هذا وهم كبير وحلم يحلم  ه
ــباب عديدة،  به البعض.ولم يتحقق ألس
ــيعة لبنان  ــان، بل ش ــراق ليس لبن والع
أنفسهم لم يتوحدوا مع قيادة شيعية 

ــيعة العراق ينسجموا مع  واحدة، وأن ش
ــل معهم وتبحث  ــادات التي تتواص القي
ــى قضاياهم وتدافع  عن خدمتهم وتتبن
ــكل صريح دون  ــم بش ــن مظلومياته ع
ــام السياسي في البيت  متلمل، واالنقس
ــع وال يصب  ــيعي.يتضرر منه اجلمي الش
ــراق، ال يعتقد  ــتقرار الع ــي خدمة واس ف
ــنة أن الضرر سيكون بعيداً  الكرد والس
ــى هرم الضرر،  ــيكونون عل عنهم، بل س
ال ينجح األقصاء والتهميش السياسي 
ــي معني،  ــعى له طرف سياس الذي يس
ــعب  ــد ومصالح الش ــيزج ببل والذي س
العراقي في مشاريع مشبوهة مدعومة 
ــه أن يتحمل التبعات وردود  خارجياً، علي
ــل باالكثرية  ــال اجلماهير،التي تتمث أفع
ــيعي،النواب  الش واجلنوب  ــط  الوس في 
ــي  ف ــوا  حتدث ــهم  أنفس ــتقلني  املس
ــم غير مقتنعني  ــم االخير أنه اجتماعه

ــن  ــي م ــف الثالث ــه التحال ــوم ب ــا يق مب
مخاطر تهدد وحدة البلد،وأن املستقلني 
سيطرحون مبادرتهم التي تدعوا اإلطار 
ــكيل  والتيار للجلوس واالتفاق على تش
العراقية.بعيداً  ــات  املكون حكومة متثل 
ــتقلني  ــن األقصاء، وهذا يعني أن املس ع
ــة أن  ــى قناعة مدروس ــوا إل ــاً وصل أيض
ــن تنجح  ــم ول ــة، ل ــة االقصائي األغلبي
ــم، وندخل  ــهرين في احلك بل ال تدوم ش
ــيعي  ــارع الش ــي تفجر الش ــدداً ف مج
ــعبية،  ودوامة التظاهرات العارمة والش
بالتالي يتحول العراق ساحة للصراعات 
ــالت األجنبية.وتدخل  ــة والتدخ اخلارجي
ــوال اخلليجية من جديد كما حصل  األم
ــر  ــرين املفتعلة، وخس في تظاهرات تش
ــا  منه ــرة،  كثي ــبات  مكتس ــيعة  الش
ــس  ــراف رئي ــة، بإش ــة الصيني االتفاقي
الوزراء السابق السيد عادل عبد املهدي، 

ــاذ العراق  ــه إنق ــه وهدف ــذي كان غايت ال
ــتنقع  األمريكية،ومس ــة  الهيمن ــن  م
ــرقات والفشل ونهب املال  الفساد والس
ــروات البالد،  ــام والتالعب مبقدرات وث الع
والنفط الذي ال يعرف مصيره العراقيون، 
ــل االتفاقية  ــار أن تفع ــوى اإلط وعلى ق
ــوم، من  ــذ اجلنوب املظل ــة وتنق الصيني
ــة حكم ابن  ــه طيل ــذي وقع ب ــم ال الظل
ــاء بعده الذي  ــة املتخلف، ومن ج العوج
ــلطة. ــي احلكم والس ــاء التصرف ف اس

فاملطلوب من التيار واإلطار أن يتسابقوا 
ــط، وأن  خلدمة أهلهم في اجلنوب والوس
ــكلة تفشي البطالة وكثرة  يعاجلوا مش
ــبابية العاطلة عن العمل،  اجليوش الش
ــر عالة على  ــي تتحول عاماً بعد آخ والت
ــع  ــى اجملتم ــل عل ــم. ب ــم وأهله عوائله
ــكل عام، عودوا إلى رشدكم وغادروا  بش

األحالم الوردية والزعاماتية.

الـكـتـــــــــــاب ورقـصــــــــــــات الـطـــــــــــــالب

* هاشم مهدي السوداني

الكتاب هو عنوان للعلم واملعرفة هو 
االثر النظري من خالله يتم التطبيق 
ــره العلمي ,  ــرك أث ــي الذي يت العمل
ــاؤالت كثيرة ونحن نشاهد عبر  وتس

( التواصل االجتماعي) بأنواعه حيث 
ظهرت لنا وعبر وسائل االعالم املرئي 
ــة ترافقها كلمات  (رقصات) متواصل
ــيء وقد  ــم بش ــت للعل ــام ال مت وانغ
ــوا جهد  ــس الطلبة بان يعكس تناف
ــنوات بهذه الصورة املعيبة  هذه الس
حيث كان التنافس بينهم على اشده 
ــني) واشترك معظم  ومن (كال اجلنس
ــوس بهذه  ــهادة البكلوري من نال ش
ــف اجلامعات  ــات ومن مختل الفعالي
والكليات وقد عكست صورة سلبية 
ــل ما توصف  ــركات وتصرفات اق بح
ــيء  بغير املقبولة وال متت للعلم بش
ــية  التدريس ــات  الهيئ ان  ــاً  وحتم
ــاؤالت  ــاب بخيبة وتس ــع يص واجملتم
ــدث وحتماً ان ذلك  عن ما حدث ويح
ــلوك  بعيد عن املعرفة والعلوم والس

اجلامعي ويعتبر ذلك مأزقا ال ينسجم 
ــع عناوين الطلبة , حيث كان بلدنا  م
منذ عقود يتشرف بالثقافة والتفوق 
وهذا ما عكسه هذا التاريخ املشرف 
ــعراء  ــر لنا العباقرة والش الذي اظه
واالدباء وسنكون عاجزين عن احصاء 
هذه الكواكب املبدعة واملؤثرة . وهذه 
ــي يقوم بها الطلبة تعبر  الصورة الت
مقياسا سلبيا ويتناقض مع التفاؤل 
ــر بهذه الدفعات  املفترض بان نفتخ
الشبابية التي ميكن االعتماد عليها 
لبناء مجتمع واع  ومثقف , وكلنا مع 
التطور العلمي الذي يشهده العالم 
ــداً عن  ــه بعي ــذي يتطلب اقتباس ال
السلوكيات غير احلضارية مما يتطلب 
ــجم وال  حماية بلدنا من ذلك  ال ينس
يبشر بتعافى العلم والثقافة  , حيث 

ــم بانواعها  ــع لدور العل ينظر اجلمي
ــات تبني وطن ويجب  بان تخرج طاق
ــس الرقص) من  ــو ( الدرس ولي ان يعل
ذلك يتطلب التوجيه وعدم التفريط 
ــبابية التي يؤمل  بهذه الدفعات الش
ــس باملعرفة العلمية  منها ان تتناف
ــه للمعنيني  ــد من وقف ــة.وال ب النبيل
االصولية  والقواعد  الضوابط  بوضع 
ــلبي غير  ــذا الغزو الس ــدي له للتص
ــدة علمية  ــاد قاع ــه اليج ــب ب املرح
ــة في  ــى الطلب ــرض عل ــة تف ثقافي
دروسهم ليكون تخرجهم بالصفات 
ــالل  خ ــبت  اكتس ــي  الت ــة  العلمي
ــة واحترام كل شيء  سنوات الدراس
ــاهد  ان  علمي وجامعي في حني نش
املتخرجني يرمون (القبعات اجلامعية) 
والتي تعرفهم بانهم طلبة تخرجوا 

ــم ان يحتفظوا بصورهم  ومن حقه
وشهاداتهم وال يرمونها  على االرض 
ــم  احتفالياته ــان  ب ــس  يعك ــذي  ال
خرجت من الضوابط  . وهذا يعكس 
حالة سلبية , وما يشاهد في جميع 
ــة)  ــة (الراقص ــات اجلامعي االحتفالي
ــة لهذه  ــم واملعرف ــه ال ميت للعل بان
ــا ان نفهم بان الغزو  العناوين وعلين
ــه امور  ــض جوانب ــي بع ــاري ف احلض
ــور  ــلوك وبأم ــم وس ــا قي ــس فيه لي
ــع قيمنا  ــة بل يتعارض م غير صحي
وتعاملنا في مجتمعنا النقي والتأثر 
ببعض االمور السلبية يوصل رسائل 
ــه ..  وكان من املفترض ان  غير محبب
ــعادتهم وهم يحصلون  يعكسوا س
ــهاةاجلامعية) باحتفاالت  (الش على 
ــد  قصائ ــا  ترافقه ــة  وعلمي ــة  ادبي

ــيد  واناش ــام  وانغ ــة  هادف ــعرية  ش
وطنية حتى يتبني للمتلقي مشهد 
جميل يعكس تعب االعوام اجلميلة 
في (احلرم اجلامعي) ومنذ عقود خلت 
كان اخلريجون يلتقطون صورهم في 
ــاتذتهم  ــطهم اس ــم يتوس كلياته
ــدا عن هذا  ــم بعي ــن يفتخر به الذي
ــا  ــة تزيدن ــرى رائع ــب , كذك الصخ
ــواقاً الى من بذل اجلهد  احتراماً واش
ــث كان الكتاب    ــر. حي ــارك املثم املب
ــرج وهذه  ــد التخ ــى عن ــا حت رفيقن
ــادرت اجلامعات  ــد غ ــورة يبدو ق الص
ــت هذه الفعاليات الراقصة  ,  وكرس
ــي )  ــوم االلكترون ــان (الهج ــد ب يؤك
ــض تفاصيله  ــح خطيرا في بع اصب
ــاح لتدخل جملتمعنا  ــو يحمل الري وه
عبر نوافذ عديدة مما يتطلب التصدي 

ــة وعناية  ــوث علمية فاعل لها ببح
تقنية والتصدي لبعض البرامج التي 
ــة ... ولهذا  ــائل ذميم في طياتها رس
ــم االعتماد  ــاون العائلة ث ــب تع يج
ــي املثقف ليكون  على اجملتمع الواع
ــالم الوطني  ــيما دور االع فاعال , الس
ــؤول واعداد ورش علمية تعطي  املس
ــارع باحللول  االيجابية املعهودة ليس
التي تؤثر بالشكل املطلوب وحسب 
واقعنا احتراماً لتراثنا العلمي الغزير 
ــدنا  ــم ثقافة عالية ترش ــذا يحت وه
ــه املتعددة وهذه  ــى الكتاب وعلوم ال
ــم  العارفني لينطبق اس ــؤولية  مس
ــة الن ( علم  ــاب بالعلم واملعرف الكت
الكتاب ال يتفق مع رقصات الطالب).
* خبري القضائي

إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها     االع
وال عذر اال في االحوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه 
ــريفة او  ــكاب اجلرمية لبواعث ش ــر عذرا مخففا بارت يعتب
ــتفزاز خطير من اجملني عليه بغير حق وعلى  بناء على اس
احملكمة ان تبني اسباب حكمها العذر املعفي من العقوبة 
ــم بأية عقوبة  ــاب مينع من احلك ــذر املعفي من العق والع
ــذر مخفف في  ــة واذا توفر ع ــة او تبعي ــة او تكميلي اصلي
جناية عقوبتها االعدام نزلت العقوبة الى السجن املؤبد 
او املؤقت او احلبس الذي ال تقل مدته عن السنة واذا كانت 
العقوبة السجن املؤبد او املؤقت نزلت العقوبة الى احلبس 
الذي ال تقل مدته عن ستة اشهر واذا توفر في جنحة عذر 
ــكل التالي اذا  ــف يكون تخفيف العقوبة على الش مخف
ــة في تقدير  ــى فال تتقيد به احملكم ــة حد ادن كان للعقوب
ــا وغرامة معا حكمت  ــة واذا كانت العقوبة حبس العقوب
ــا  ــني واذا كانت العقوبة حبس ــدى العقوبت ــة باح احملكم
ــة بالغرامة بدال منه  ــر مقيد بحد ادنى حكمت احملكم غي
وتخفيف العقوبة يستدعي الرأفة اذا ارتكب اجلرمية وكان 
الفاعل حتت تأثير املسكر بارادته واختياره والجرمية اذا قام 
ــرع بقتل من اغتصب او واقع باالكراه  ــخص بقتل او ش ش
ــددا قتل القاتل اخذ  احدى محارم القاتل ويعد ظرفا مش
ــكام ضد مرتكبي جرائم  ــأر وعدم جواز تخفيض االح بالث
ــة واذا رأت  ــباب الظروف اخملفف ــتعمال اس االختطاف باس
ــتدعي  ــة ان ظروفها او ظروف اجملرم تس ــة في جناي احملكم
الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة للجرمية على الوجه التالي 
عقوبة االعدام بعقوبة السجن املؤبد او املؤقت مدة التقل 
ــجن املؤبد بعقوبة  ــر سنة وعقوبة الس عن خمسة عش
السجن املؤقت وعقوبة املؤقت بعقوبة احلبس مدة ال تقل 
ــهر واملادة ١٣٣ اذا توفر في اجلنحة ظرف رأت  ــتة اش عن س
ــى الرأفة باملتهم جاز تطبيق الغرامة  احملكمة انه يدعو ال
بدال من احلبس واذا خففت احملكمة العقوبة ان تبني اسباب 
حكمها ومن الظروف املشددة للعقوبة اذا ارتكبت اجلرمية 
بباعث دنئ واذا ارتكبت اجلرمية بانتهاز ضعف اجملني عليه 
ــن الغير الدفاع  ــي ظرف عدم متك ــزه عن املقاومة وف وعج
عنه او استعمال طرق وحشية الرتكاب اجلرمية او التمثيل 
ــتغالل اجلاني صفته الوظيفية واذا توفر  باجملني عليه واس
ــددة يجوز للمحكمة ان  في اجلرمية ظرف من الظروف املش
حتكم على الوجه التالي اذا كانت العقوبة املقررة للجرمية 
السجن املؤبد جاز لها احلكم باالعدام واذا كانت العقوبة 
ــم بأكثر من احلد  ــجن املؤقت او احلبس جاز لها احلك الس
االقصى للعقوبة املقررة بشرط عدم جتاوز ضعف هذا احلد 
ــة وعشرين  ــجن املؤقت عن خمس على ان التزيد مدة الس
ــنوات واذا كانت العقوبة  سنة ومدة احلبس عن عشرة س
الغرامة جاز احلكم باحلبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف املدة 
ــنوات  التي يحكم بها وان ال تزيد مدة احلبس عن اربعة س
ــذار مخففة او ظروف  ــددة مع اع واذا اجتمعت ظروف مش
تدعو الى الرأفة في جرمية واحدة طبقت الظروف املشددة 
ــى الرأفة واذا  ــة ثم الظروف الداعية ال ــذار اخملفف اوال فاالع
ــا جميعا  ــاز للمحكمة اهداره ــذه الظروف ج ــت ه تعادل
ــال للجرمية اما اذا تفاوتت هذه  وتوقيع العقوبة املقررة اص
ــة ان تغلب اقواها حتقيقا للعدالة  الظروف جاز للمحكم
واذا ارتكبت جرمية بقصد احلصول على كسب غير مشروع 
ــر الغرامة جاز  ــا بعقوبة غي ــب علبه ــون يعاق وكان القان
ــة بغرامة التزيد  ــال عن العقوبة املقررة للجرمي احلكم فض
ــي او الذي كان يرمي  ــب الذي حققه اجلان عن قيمة الكس
اليه مالم ينص القانون على خالف ذلك وحسب املادة ١٣٩ 
ــا جلناية وثبت ارتكابه  ــر عائدا من حكم عليه نهائي يعتب
بعد ذلك وقبل مضي املدة املقررة لرد اعتباره قانونا جناية 
ــة وتعتبر اجلرائم متماثلة  كما في اعاله كجرائم  او جنح
ــة االمانة واغتصاب  ــرقة واالحتيال وخيان االختالس والس
ــياء املتحصلة  ــندات والتهديد واخفاء االش االموال والس
ــروعة وكذلك  ــن هذه اجلرائم او حيازتها بصورة غير مش م
ــاء االسرار واجلرائم  ــب واالهانة وافش جرائم القذف والس
ــالق وجرائم القتل  ــن االخ ــة باالداب العامة وحس املتعلق
وااليذاء العمد وجازت املادة ١٤٠ للمحكمة ان حتكم باكثر 
ــرط ان التتجاوز  ــررة بش ــى للعقوبة املق ــد  االقص من احل
ــت باي حال من  ــجن املؤق ــف احلد وان التزيد مدة الس ضع
ــنة وال تزيد مدة احلبس  ــة وعشرين س االحوال على خمس
على عشر سنني واذا كانت العقوبة للجرمية الغرامة جاز 

احلكم باحلبس.

االعذار القانونية والظروف القضائية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة بداءة الزهور

(اإلعالن) 
ــخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ ، اِّـتضمن أزالة  ــادر من محكمة بداءة الزهور بالعدد ٤٩٣ / ب / ٢٠٢١ بتاري ــذا لقرار الحكم الص تنفي
ــاق ٥٣ ، د ١٢ ، عبارة عن  ــد ٥١٩ والواقعة َّـ محلة ٢١٧ ، زق ــينية جل ــم ٢١٢٩٥ / ٦ م ١٠ ، الحس ــار اِّـرق ــيوع العق ش
ــتقبال والهول وصالة صغرية تحتوي على  ــة أمامية وحديقة أمامية صغرية ، ومدخل إُّـ اإلس ــة من طابقني ( طارم دار متكون
ــلم يؤدي إُّـ الطابق الثاني الذي يحتوي على غرفتني نوم وصحيات  غرفة نوم واحدة ، ومطبخ وصحيات وترك خلف الدار ، وس
ــلح ، واألرضية مبلطة بالكامل ) ، باِّـزايدة العلنية ِّـدة ثالثني  ــيد من الطابوق ومسقف بكونكريت اِّـس ــطح ، وإن الدار مش وس
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة محكمة البداءة َّـ الزهور ، َّـ يوم اِّـزايدة الساعة الثانية 
ــة  ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة والبالغ ( ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ) خمس ــرة ظهرا ، مس عش
ــركاء ، وعند انتهاء اِّـدة اِّـذكورة ستجري اِّـزايدة وفقا لألصول ، وإذا صادف  ــون مليون دينار فقط ، إن لم يكونوا من الش وخمس

يوم اإلحالة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك.
القاضي األول/ عمار حميد حسن

العدد : ٤٩٣ / ب / ٢٠٢١
التاريخ :٨ / ٥ /  ٢٠٢٢

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

مدير عام الدائرة اإلدارية واِّـالية َّـ وزارة اِّـالية السيد «حسن اِّـكوطر» لـ «                         »:
تسعى الدائرة لتحقيق مجيع املتطلبات الالزمة للموظفني بكفاءة وفاعلية وعملنا 

عىل إنصاف موظفي الوزارة من الذين   تأخر إصدار أوامر ترفيعهم
حاوره - حسني السومري

ــة واملالية العمود  متثل الدائرة اإلداري
ــات  والهيئ ــة  املالي ــوزارة  ل ــري  الفق
ــرة  ــا، وان الدائ ــة له ــر التابع والدوائ
ــؤون املوظفني منذ  ــى مبتابعة ش تعن
ــاء خدماتهم  انته ولغاية  تعيينهم 
ــم على التقاعد،  الوظيفية وإحالته
ــتي  ــم اللوجس ــر الدع ــك توفي كذل
ــكيالت الوزارة،  ــي لتش واإلداري واملال
ــا  خططه ــذ  تنفي ــن  م ــا  لتمكينه
ــف،  التكالي ــل  وبأق ــدد  ــت احمل بالوق
ــالت موظفي  ــة الى اجناز معام إضاف
ــامها كافة ..  ــن خالل اقس الوزارة م
ــرت جريدة  ــن التفاصيل أج ــد م وملزي
ــة اجلديدة» حوارا مع مدير عام  «البين
الدائرة اإلدارية واملالية في وزارة املالية  
السيد «حسن املكوطر» .. فماذا قال 

في هذا احلوار؟. 
* حدثنا عن أبرز الواجبات واألنشطة 
ــة  اإلداري ــرة  الدائ ــا  به ــوم  تق ــي  الت

واملالية؟
ــنمنا  ــى لتس ــة األول ــذ اللحظ - من
ــة واملالية  ــة إدارة الدائرة اإلداري مهم
ــي  موظف ــاف  انص ــى  عل ــا  عملن
ــر إصدار أوامر  ــوزارة من الذين   تأخ ال
ــتحقاق اإلداري  ترفيعهم ضمن االس
ــم وفق القانون وكذلك  ونيل حقوقه
ــهيل إجراءات  ــر وتس ــة األوام متابع
ــن احيلوا  ــد  للموظفني الذي التقاع
على التقاعد بعد سنوات من اخلدمة 
ــن جانب آخر ومن خالل  الوظيفة. وم
ــدار أوامر تعيني   ذوي  متابعتنا مت اص
السياسيني  ــجناء  والس ــهداء  الش
ــود وحتويلهم  ــت موظفي العق وتثبي
ــك إعادة  ــم وكذل ــالك الدائ ــى امل عل
ــى التحتية ألغلب مرافق  تأهيل البن

الوزارة.  
ــكالت والتحديات  ــا هي ابرز املش * م

التي تواجهونها في مجال عملكم؟
ــنا  ــذ اليوم األول لترؤس - واجهنا من
ــة واملالية العديد  ــرة اإلداري إدارة الدائ
ــى توجيهات  ــن املعوقات. وبناء عل م
ــوض  النه ــرض  ولغ ــر  الوزي ــيد  الس
ــرة اإلدارية واملالية، عملنا  بواقع الدائ
ــابقة  ــخيص االخطاء الس على تش
ــة مرافق  ــي كاف ــاد ف ــع الفس ومناب
ــن خالل  ــا م ــاء عليه ــا والقض عملن
ــي العمل  ــاليب حديثة ف ادخال أس
ــح  ــة وتصحي ــة الكتروني ــن االمتت م
ــار العمل وفق القانون وتسهيل  مس
ــني  ــى الروت ــاء عل ــراءات والقض اإلج
اإلداري واشرافنا املباشر على العمل 
في كافة االجتاهات وبدعم كامل من 
ــكادر املتقدم  ــر املالية وال معالي وزي
ــهيل عمل  ــوزارة إلنصاف وتس في ال

موظفي الوزارة. 
ــل الوزير  ــا من قب ــا مت تكليفن  وأيض
ــارات الدولة  ــرة عق ــب إدارة دائ مبنص
ــن  م ــد  العدي ــا  وواجهن ــة  بالوكال
معوقات العمل ومواجهة الفاسدين 
ــة  ــارات الدول ــى عق ــيطرين عل املس
بطرق غير مشروعة حيث استطعنا 
ــادة اكثر من ٥٠٠  ــق من اهللا إع بتوفي
ــة وادخال عائد  ــى وزارة املالي عقار ال
ــر من ٥٠ مليار دينار  مالي بقيمة اكث
عراقي الى دائرة عقارات الدولة خالل 

تلك الفترة.
ــه مت تكليفنا من  ــارة بأن ــد اإلش وال ب
ــن جلنة  ــرؤس اكثر م ــر بت ــل الوزي قب
ــاد  ــق في ملفات فس ــا للتحقي علي
ــت النتائج إيجابية وأدت  كبيرة وكان
ــي املال العام  ــى إيقاف هدر كبير ف ال

بوقت قياسي. وهذا ما خلق لنا أعداء 
كثيرين يطلقون علينا جهاراَ العديد 
ــى مواقع التواصل  من االتهامات عل
وغيرها  الثمن  ــة  االجتماعي مدفوع
ــيء كون بوصلتنا  التي ال تعنينا بش
مستمرة في مالحقة زمر املفسدين.

ــاريع  ومش ــط  خط ــم  لديك ــل  ه  *
مستقبلية لتطوير عملكم واالرتقاء 
ــذي تطمحون  ــتوى ال ــو املس به نح

إليه؟
ــى حتقيق جميع  ــعى الدائرة إل - تس
املتطلبات الالزمة للموظفني بكفاءة 

ــم التركيز على  ــث يت ــة، حي وفاعلي
ــذي يعتبر أحد  ــري ال ــر البش العنص
عناصر اإلدارة وأكثرها تأثراً وتأثيراً في 

اإلنتاجية والكفاءة اإلدارية.
وتتميز الدائرة بحركة دؤوبة نشطة، 
حيث متت حوسبة جميع املعلومات 

ــن  ــا م ــرة ومعاجلته ــة بالدائ املتعلق
جميع جوانبها اخملتلفة، كما نسعى 
ــى بيئة عمل متطورة تعزز االنتماء  ال
ــتقطاب موظفني من  ــكار واس واالبت
ــة كفاءة  ــزة وتنمي ــاءات املتمي الكف
ــدمي خدمات منظمة  املوظفني ، وتقـ

ومتميزة، والعمل بروح الفريق الواحد، 
ــبتها،  ــراءات وحوس اإلج ــيط  وتبس
ــني بهدف حتقيق  ــادة رضا املراجع وزي

جودة اإلنتاجية.
ــاليب احلديثة  ــون االس ــل تواكب * ه

واملتطورة في مجال عملكم؟

ــود متواصلة  ــعى وبجه ــن نس - نح
ــاليب احلديثة في  ــال االس ــى ادخ ال
ــني  منهاج أداء الدائرة ولتطوير وحتس
ــراءات  واالج ــات  واآللي ــات  العملي
ــم  مفاهي ــال  وادخ ــا  فيه ــة  املتبع
واساليب االدارة احلديثة ،كما اصدرت 

ــة, العديد من   ــرة االدارية واملالي الدائ
ــة  اخلاص ــات  والتوجيه ــات  التعليم
ــال الدائرة  ــا, واملتضمنة اهم اعم به

واالقسام املرتبطة بها  .
وفي النية اصدار دليل تعليمات عمل 
ــة املالية الذي  ــرة االداري خاص بالدائ
سيقدم بجهود استثنائية سنكلف 
ــاءات الوظيفية من  ــا بعض الكف به

أجل تبسيط اإلجراء. 
* نرى هنا وهناك عبر مواقع التواصل 
ــاول  ــو يح ــض وه ــي البع االجتماع
ــن عمل  ــون به م ــا تقوم ــل مم التقلي

مهني للوزارة .. ما هو ردكم؟.
ــع مفاصلها  ــت الوزارة بجمي - قطع
ــات  االصالح ــن  م ــرا  كبي ــوطا  ش
ــب  ــي تص ــة الت ــة اجلوهري الهيكلي
لصالح تقومي اداء الوزارة ودوائرها وفق 
ــق اداء واجباتها  ــج مهني يحق منه
ــا على النحو الذي يضمن  والتزاماته
حتقيق العدالة والشفافية. وبالتالي 
ــدين وممن  ــذا النهج ال يروق للفاس ه
ــم بني  ــر، وه ــاء العك ــدون بامل يتصي
ــون الفرص لتوجيه  حني وآخر يتحين
ــمومة لالنتقاص من  سهامهم املس

اداء الوزارة وشخوصها.
ــكالت والتحديات  ــرز املش * ماهي أب
التي تواجهونها في مجال عملكم؟

ــابق تعاني  ــرة في الس ــت الدائ - كان

جملة من املعوقات واملشكالت والتي 
ــة بقضايا الروتني  في اغلبها متعلق
ــياقات  ــة وفق س ــراءات املتبع واإلج
ــرات  ــع املتغي ــب م ــة ال تتناس قدمي
ــا جاهدين من  ــة ، ونحن عملن احلالي
اجل القضاء على تلك املشكالت من 

ــة وضعناها من  خالل خطة تدريجي
ــنمنا ادارة الدائرة  اول خطوة بعد تس
ــكادر احملترم على  وعملنا مع بقية ال
ــات التي  ــن الصعوب ــاوز الكثير م جت
كانت تعوق اداء عمل الدائرة وجتاوزنا 
ــن البيروقراطية التي كانت  الكثير م
ــا نتج  ــابق، وهو م ــي الس ــة ف متبع
ــة في مهام  ــداث نقلة نوعي عنه اح
ــى النحو  ــور عملها عل ــرة وتط الدائ
الذي يضمن امتام االعمال والواجبات 
املوكلة اليها .يبقى لدينا جانب آخر 
ــادون بالعمل  ــن املعوقات ونحن ج م
على جتاوزها لكن االمر ليس متعلقا 
ــا  ــا وامن ــرة وصالحياته ــط بالدائ فق
ــاندة وشراكة  نحن بحاجة الى مس
ــات التي  ــف الدوائر واملؤسس مختل
ــتمر  ــا ولدينا تواصل مس ــط به نرتب
ــراءات  ــدة اج ــاك ع ــا ، اذ ان هن معه
ــى  ال ــاج  نحت ــة  قدمي ــياقات  وس
تشريعات جديدة وصالحيات جديدة 
ــيطها  ــدف التعامل معها وتبس به

خدمة للصالح العام .
* كلمة أخيرة تود طرحها ؟

- أود ان اؤكد ومن موقعي هذا ، ان وزارة 
املالية عموما والدائرة االدارية واملالية 
ــوح للجميع وال  خصوصا بابها مفت
ــام بواجباتنا  ــي القي ــر جهدا ف خ ندّ
ــر للدائرة  ــا، وانا كمدي جتاه مواطنين
ــي من املراجعني الذين  ال يخلو مكتب
احرص على االستماع لهم ومتابعة 
قضاياهم وامتامها على وجه السرعة 
ــياقات القانونية  وفق االنظمة والس
ــا  ــا وقمن ــر بدائرتن ــق االم ــدر تعل وق
ــبوع  بتحديد يوم الثالثاء من كل أس
ــر،  ــكل مباش ــني بش ــاء املوظف للق
ــبة ان  ــذه املناس ــعدني به كما يس
اوجه شكري وتقديري لصحيفتكم  
ــة وللعاملني فيها  ــة و احملترم العريق
متمنيا لكم مزيد من التطور والعطاء 
والصحفي في  ــي  االعالم ــاء  بالفض

العراق.

تم تكليفنا من قبل الوزير بمنصب إدارة دائرة عقارات الدولة بالوكالة وواجهنا العديد من 
معوقات العمل ومواجهة الفاسدين املسيطرين عىل عقارات الدولة بطرق غري مرشوعة
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اعالن للمرة األوُّـ للمناقصة العامة اِّـحلية اِّـرقمة (٢٠٢٢/٢)
مناقصة (انشاء مدرسة من ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة٤٠٢ /١٨٧م ٤١ تازة/ كركوك)

ــركات واِّـقاولني اِّـؤهلني ومن ذوي الخربة واالختصاص لالشرتاك َّـ اِّـناقصة  ــم العقود الحكومية دعوة الش ــيعي/ قس ــر ديوان الوقف الش يس
ــمائة  ــرون ألف وخمس ــبعون مليون وأربعمائة وواحد وعش أعاله بكلفة تخمينية وقدرها (١,٨٧٣,٤٢١,٥٠٠) (مليار وثمانمائة وثالثة وس
دينار) واِّـدرجة على اِّـوازنة االستثمارية بالتبويب (الفصل (٥) اِّـادة (٥) النوع (١) التسلسل (٨)) وبمدة تنفيذ قدرها (٤٦٩ يوما) أربعمائة 

وتسعة وستون يوماً.
ــم العقود الحكومية خالل أيام الدوام الرسمي من  فعلى مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بقس

الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر وكما موضح َّـ الجزء الثاني (ورقة بيانات اِّـناقصة) من الوثائق القياسية.
ــن َّـ (بغداد/ باب اِّـعظم / ــم العقود الحكومية الكائ ــراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري إُّـ قس ــي العطاء اِّـهتمني ش ــكان طالب بإم

ــابع) وخالل أوقات الدوام الرسمي هم او وكالئهم اِّـوكلني عن طريق دوائر كاتب العدل أو اِّـخولني بكتاب صادر عن  ــاحة اِّـيدان/ الطابق الس س
ــون ألف دينار عراقي غري قابل للرد إال إذا أُلغيت اِّـناقصة من قبل قسم العقود  ــركة ولقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمس صاحب الش

الحكومية.
يتم تسليم العطاءات إُّـ العنوان التالي: ( ديوان الوقف الشيعي / قسم العقود الحكومية/  الطابق السابع/ شقة رقم واحد /غرفة رقم (٢)) على 
ــاعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد من يوم (االربعاء) اِّـصادف (٨ / حزيران/٢٠٢٢)  ــتالم العطاءات (تاريخ الغلق) الس أن يكون آخر موعد الس
ــيتم فتح  ــرتفض العطاءات اِّـتأخرة بعد هذا التاريخ وس ــمح بتقديم العطاء الكرتونياً كما موضح َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاءات وس وال يس
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان التالي (ديوان الوقف الشيعي / مركز الديوان) الكائن َّـ (بغداد 

/ باب اِّـعظم / ساحة اِّـيدان / الطابق الخامس / شقة رقم واحد/ غرفة رقم (٣) الساعة الواحدة بعد الظهر َّـ نفس تاريخ الغلق .
وان موعد انعقاد اِّـؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة َّـ الساعة العاشرة صباحاً من يوم (األربعاء) 

اِّـوافق ( ١/ حزيران/٢٠٢٢) َّـ مقر الديوان الكائن َّـ (بغداد / باب اِّـعظم / ساحة اِّـيدان / الطابق العاشر / قاعة ( سيد االوصياء ) )
ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أُجور النشر واإلعالن ويلتزم بإكمال إجراءات التعاقد خالل اِّـدة اِّـحددة َّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط اِّـلحقة بها ووفقاً للمتطلبات أدناه: -
اوالً: الوثائق اِّـطلوبة عند شراء وثائق اِّـناقصة: -

١.تقديم صورة ملونة من هوية تصنيف اِّـقاولني نافذة لعام ٢٠٢٢ ال تقل عن الدرجة (السابعة).
٢.تقديم صورة ملونة من شهادة تأسيس الشركة ومصدقة من دائرة تسجيل الشركات لعام ٢٠٢٢.

٣.تقديم اِّـستمسكات الخاصة باِّـدير اِّـفوض (هوية األحوال اِّـدنية، شهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية، بطاقة سكن).
٤.على ممثل الشركة تقديم ما يؤيد تخويله لشراء أوراق اِّـناقصة وتقديم العطاء أو وكالة صادرة عن كاتب عدل.

ثانياً: متطلبات التأهيل والوثائق اِّـطلوبة عند تقديم العطاءات:
ــيس الشركة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات لعام ٢٠٢٢ وعقد تأسيس الشركة وبيان التأسيس  ــهادة تأس �صورة ملونة وواضحة من ش
ــركة مع كتب تأييد انجازها من دائرة  ــجيل وكافة محاضر التعديل الخاصة بالش ــركة والوضع القانوني لها وموقع التس والنظام الداخلي للش

مسجل الشركات وكتاب تخويل بالشخص اِّـخول بالتوقيع أو وكالة صادرة عن كاتب عدل نافذة.
�هوية تصنيف اِّـقاولني خاصة بالشركات ال تقل عن الدرجة (السابعة) نافذة لعام ٢٠٢٢.

�وصل شراء اِّـناقصة األصلي.
ــكل خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد ومدرج على اِّـنصة االلكرتونية لدى البنك اِّـركزي العراقي ,  ــروطة على ش �تأمينات أولية غري مش
ــيعي يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة أعاله وان يكون واضحاً من  ــركة لصالح ديوان الوقف الش ــاهم َّـ الش ويقدم من قبل مقدم العطاء او أي مس
حيث اِّـبلغ ويكون نافذاً ِّـدة (٢٨يوماً) بعد تاريخ نفاذية العطاءات , ( اي بمعنى ان يكون ضمان العطاء نافذاً  ِّـدة  (١٥٠) يوماً من تاريخ غلق 
اِّـناقصة) او صك مصدق او سفتجة و بمبلغ مقطوع قدره (٣٧,٤٦٨,٤٣٠ دينار عراقي )  (سبعة وثالثون مليون وأربعمائة وثمانية وستون 
ألف وأربعمائة وثالثون دينار عراقي فقط) وتصادر هذه التأمينات َّـ حالة عدم توقيع العقد او تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ خالل اِّـدة 
ــحب العطاء  ــنة ٢٠١٤ والضوابط اِّـلحقة بها ودون الحاجة إُّـ إذن قضائي أو عند س اِّـحددة َّـ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لس
ــتكمال البيانات اِّـطلوبة  ــابية َّـ عطائه أو عدم اس أثناء فرتة نفاذيته وبعد غلق اِّـناقصة أو عند رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحس

من مقدم العطاء أثناء التحليل ويهمل أي عطاء ال يحتوي على التأمينات األولية.
�اِّـستمسكات الخاصة باِّـدير اِّـفوض للشركة (هوية األحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية، بطاقة السكن).

�كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باِّـناقصات صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون إُّـ ديوان الوقف الشيعي.
�تقديم عقد إيجار الشركة أو اِّـكتب أو سند ملكية بإسم صاحب الشركة أو اِّـكتب يتضمن عنوان صريح ِّـقدم العطاء على أن يتم إشعار جهة 

التعاقد بأي تغيري يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
ــد توقيع العقد لغرض اِّـصادقة  ــي ( Time schedule ) على أن يتم تقديم منهاج العمل التفصيلي بع ــاج تقدم العمل األول ــم منه �تقدي

عليه.
�تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير اِّـفوض للشركة.

�تثبيت العنوان الكامل للشركة اِّـقدمة للعطاء (مدينة/ شارع/عمارة/عنوان الشركة/ الربيد االلكرتوني) على أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي 
تغيري يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام من تاريخ حصوله وبخالفه يعترب التبليغ حاصالً ومرتباً كافة اثاره القانونية.

ــا باِّـتطلبات الواردة بهذه  ــالت الخاصة بديواننا وتزويدن ــالتنا وعدم اإلجابة على اإليمي ــتجابة مقدمي العطاءات إُّـ مراس ــال عدم اس �َّـ ح
اِّـراسالت فأنه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من اِّـنافسة أثناء التحليل ومصادرة التأمينات األولية استناداً إُّـ الفقرة 

(سادساً) من الضوابط رقم (٣) اِّـلحقة لتعليمات رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .
ــي مراعاة ذلك عند  ــتبعاد العطاء مما يقتض ــيتم اس ــامها وبخالفه س ــية بكافة أقس ــدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياس ــى مق �عل

التقديم.
ــركة اِّـقدمة للعطاء  ــية من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالش ــم الرابع من الوثيقة القياس يتم ملء القس

مع الوثائق اِّـكونة للعطاء اِّـشار إليها َّـ التعليمات ِّـقدمي العطاءات وورقة بيانات اِّـناقصة.
ــبعة مليون وثمانمائة واثنان وخمسون الف) دينار عراقي  ــيولة نقدية بمبلغ اليقل عن (١٠٧,٨٥٢,٠٠٠) دينار عراقي  (مائة وس �تقديم س
على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي آلخر سنة أو كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق 

تاريخ غلق اِّـناقصة.
�الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه : ويشتمل على مدير مشروع + مهندس مدني + مهندس كهرباء+ مهندس ميكانيك) وحسب ما مبني 

َّـ معايري التأهيل َّـ الوثيقة القياسية وبعقود رسمية صادرة عن نقابة اِّـهندسني العراقية.
ثالثاً: يجب على مقدمي العطاءات األخذ بنظر االعتبار مايلي :-

١.يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها وتوضع َّـ ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم 
اِّـناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي:

١.ظرف يحتوي على الوثائق القياسية اِّـصدقة واِّـختومة بضمنها العرض الفني اِّـثبت ضمن القسم الخاص بالوثائق (القسم الرابع).
٢.ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات األولية يكتب عليه (ظرف التأمينات األولية).

٣.ظرف يحتوي على اِّـستمسكات وكافة الوثائق اِّـطلوبة بموجب الوثيقة القياسية يكتب عليه (ظرف الوثائق).
٤.ظرف يحتوي على العرض التجاري ِّـقدم العطاء يكتب عليه (ظرف العرض التجاري).

٢.يكون العرض التجاري نافذاً ِّـدة (١٢٠) يوم من تاريخ الغلق اِّـشار إليه أعاله ويكون قابالً للتمديد.
٣.ديوان الوقف الشيعي غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

٤.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
٥.تكون جميع صفحات العرض التجاري ِّـقدم العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي من قبل مقدم العطاء.
٦.تدوين أسعار فقرات جدول الكميات َّـ العطاء و مبلغه اإلجمالي باِّـداد أو بشكل مطبوع رقماً و كتابةً .

٧.ختم الوثيقة القياسية بكافة أقسامها من قبل مقدمي العطاءات مع توقيع و ختم استمارة تقديم العطاء .
ــة العامة وال يحق  ــب مقتضيات اِّـصلح ــدور كتاب االحالة وحس ــن مراحلها و قبل ص ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــد إلغ ــة التعاق ــق لجه ٨.يح

للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك و يعاد فقط ثمن شراء وثائق اِّـناقصة للمناقصني  .
٩.ال يجوز ِّـقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق اِّـناقصة أو إجراء التعديل عليها

١٠.ال يجوز ِّـدير مفوض يعمل َّـ أكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء َّـ نفس اِّـناقصة ويسري ذلك على مؤسسي الشركات أيضاً 
ــريعات  ــرة مع مراعاة أحكام التش ــرة او غري مباش ــرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباش ــة والقطاع العام االش ــر الدول ــبي دوائ ــوز ِّـنتس ١١.ال يج

النافذة.
١٢.يعول على السعر اِّـدون كتابة َّـ حالة اختالفه مع السعر اِّـدون رقما كما يعول على سعر الوحدة َّـ حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .

١٣.إذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها َّـ العطاء اِّـقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات و بحدود الكميات اِّـدونة 
ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

١٤.يتحمل اِّـناقص الذي تحال له اِّـناقصة كافة الضرائب والرسوم اِّـفروضة بموجب القوانني النافذة .
ــمية وإرسال  كتاب التبليغ باإلحالة  ــالت واِّـخاطبات الرس ١٥.تزويدنا بالربيد االلكرتوني الخاص بمقدم العطاء ليتم اعتماده َّـ كافة اِّـراس

ويعترب تاريخ إرسال اِّـخاطبة هو بدء سريان اِّـدة القانونية اِّـحددة بالتعليمات.
ــمية إُّـ عناوين الربيد االلكرتوني ِّـقدمي العطاءات  ــالها بكتب رس ١٦.يتم إعالن نتائج اِّـناقصة على اِّـوقع االلكرتوني الخاص بديواننا وإرس
ويعترب تاريخ النشر واإلرسال االلكرتوني تبليغا تحريرياً ورسمياً استناداً اُّـ الفقرة (خامس عشر) من ضوابط رقم (٣) اِّـلحقة بتعليمات رقم 

(٢) لسنة ٢٠١٤ لغرض سريان اِّـدد القانونية الخاصة باالعرتاض وتوقيع العقد.

                                                                                                                                                                                       ياسر عباس باقر
مدير قسم العقود الحكومية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة|٣٠٠٠ ــ٣٠٦٠ ــ٣٠٥٩|٢٠١٨
 التاريخ/٢٠٢٢/٥/١٢

تبليغ باالحالة القطعية
اُّـ/ اِّـدين : محمد طالب محمد

ــرطة بلدة الكوت  ــب كتاب مركز ش ــروع/و حس عنوان : كوت/ اِّـش
ــار  ــعار مخت ــخ ٢٠٢٢/٥/١٢ و اش ــدد ٥٠٦٤٣١ َّـ تاري بالع
منطقة اِّـشروع (جواد كاظم علي اِّـياحي) بالنظر لالحالة القطعية 
ــم ٤٩/٢م٣٧ ام هليل العائد  ــار حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرق للعق
ــغ  ٦٦,٠٠٠,٠٠٠  ــد نوري كيفان) بمبل ــرتي (محم لكم على اِّـش
ــتة و ستون مليون دينار تسديد الدين الدائن محمد نوري كيفان  س
وتطبيقا الحكام اِّـادة (٩٧)ـ  ثالثاـ  من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم 
ــغ   ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار  ــديد الدين البال بهذا الحالة و بتس
ــرة ايام تبدا من اليوم التالي للتبليغ  و مئتان مليون دينار خالل عش
ــجل العقار بأسم اِّـشرتي  ــديد يس ــعار وعنده عدم التس بهذه االش

وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٢١٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(حيدر سعد جعيب)
ــاص انك مجهول  ــة من جهة ذات اختص ــد تحقق لهذه اِّـديري لق
ــت اومختار يمكن  ــم او مؤق ــس لك موطن دائ ــل االقامة ولي مح
ــن قانون التنفيذ  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــراء التبليغ عليه , واس اج
ــدة الكوت  ــور َّـ مديرية تنفيذ س ــا بالحض ــك اعالن ــرر تبليغ تق
ــرة اِّـعامالت  ــر ِّـباش ــالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش خ
ــر هذه  ــدم حضورك ستباش ــة ع ــورك وَّـ حال ــة بحض التنفيذي

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
ــم ٢٩٥٠/ ــداءة الكوت اِّـرق ــة ب ــادر من محكم ــرار حكم الص ق

و  ــون  ملي ــن)  (دي   ٢٠٢١/١١/١٠ ــخ  تاري َّـ  ب/٢٠٢١ 
خمسمائة الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة|٣٠٠٠ ــ٣٠٦٠ ــ٣٠٥٩|٢٠١٨ 
التاريخ/٢٠٢٢/٥/١٢

تبليغ باالحالة القطعية
اُّـ/ اِّـدين : محمد طالب محمد

ــرطة بلدة الكوت  ــب كتاب مركز ش ــروع/و حس عنوان : كوت/ اِّـش
ــار  ــعار مخت ــخ ٢٠٢٢/٥/١٢ و اش ــدد ٥٠٦٢٣١ َّـ تاري بالع

منطقة الحيدرية (مهند بشري كاظم)
ــار اِّـرقم  ــة اِّـدين َّـ العق ــار حص ــة القطعية للعق ــةر لالحال بالن
٧١/٢م٣٧ ام هليل العائد لكم على اِّـشرتي (محمد نوري كيفان) 
ــمائة  ــون مليون و خمس ــة و خمس بمبلغ  ٥٥,٥٠٠,٠٠٠ خمس
الف دينار تسديد الدين الدائن محمد نوري كيفان وتطبيقا الحكام 
اِّـادة (٩٧) ـ ثالثا ـ من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة و 
ــديد الدين البالغ   ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار و مئتان مليون  بتس
ــرة ايام تبدا من اليوم التالي للتبليغ بهذه االشعار  دينار خالل عش

وعنده عدم التسديد يسجل العقار بأسم اِّـشرتي وفق القانون
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٩٦٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(أياد مهدي جودي)

ــاص انك مجهول  ــة ذات اختص ــذه اِّـديرية  من جه ــد تحقق له لق
ــل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء  مح
ــون التنفيذ تقرر  ــن قان ــادة (٢٧) م ــتناداً للم ــغ عليه , واس التبلي
ــة تنفيذ الكوت خالل (١٥) يوماً  ــك اعالنا بالحضور َّـ مديري تبليغ
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك  ــر ِّـباش تبدأ من اليوم التالي للنش
ــة باجراءات التنفيذ  ــر هذه اِّـديري وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني

اوصاف اِّـحرر:
وصل أمانة(دين)

أعـــــــــــــــالن

ــل اِّـدعي  ــة من قب ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
(حسني كاظم عطيه) الذي يطلب تبديل لقبه 
من(كرشي) اُّـ (القريشي) فمن لديه اعرتاض 
ــدة اقصاها  ــالل م ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية  (١٥) يوم وبعكس
ــوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  َّـ الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

اللواء رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعـــــــــــــــالن

ــل اِّـدعي  ــة من قب ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
(قصي عبد الواحد يوسف) الذي يطلب تبديل 
ــي) اُّـ (اليوداوي) فمن لديه  لقبه من(اِّـنتفج
ــالل مدة  ــذه اِّـديرية خ ــرتاض مراجعة ه اع
ــه سوف تنظر هذه  اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــكام اِّـادة (٢٢)  ــة َّـ الدعوى وفق اح اِّـديري
ــنة  ــة الوطنية رقم (٣) لس ــون البطاق من قان

.٢٠١٦
اللواء  رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة|٢٧٢٥|٢٠١٨
 التاريخ/٢٠٢٢/٥/١٢

تبليغ باالحالة القطعية
اُّـ/ اِّـدين : علي بدر صرب

عنوان : كوت/ شارع النسيج

بالنظر لالحالة القطعية للعقار اِّـرقم ١٢/٢م٣٩ الهورة العائد لكم 
على اِّـشرتي (موسى عبد اللطيف شني) بمبلغ  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 
ــى عبد اللطيف شني  ــديد الدين الدائن موس مائة مليون دينار تس
وتطبيقا الحكام اِّـادة (٩٧)ـ  ثالثاـ  من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم 
ــغ   ١٥٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ــديد الدين البال ــذا الحالة و بتس به
مائة و ستة و خمسون مليون دينار خالل عشرة ايام تبدا من اليوم 
ــديد يسجل العقار  ــعار وعنده عدم التس التالي للتبليغ بهذه االش

بأسم اِّـشرتي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة|٣٠٠٠ ــ٣٠٦٠ ــ٣٠٥٩|٢٠١٨
 التاريخ/٢٠٢٢/٥/١٢

تبليغ باالحالة القطعية
اُّـ/ اِّـدين : محمد طالب محمد

ــرطة بلدة الكوت  ــب كتاب مركز ش ــروع/و حس عنوان : كوت/ اِّـش
ــار  ــعار مخت ــخ ٢٠٢٢/٥/١٢ و اش ــدد ٥٠٦٣٣١ َّـ تاري بالع
ــة القطعية  ــم) بالنظر لالحال ــري كاظ ــة الحيدرية (مهند بش منطق
ــم ٧٠/٢م٣٧ ام هليل العائد  ــار حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرق للعق
ــغ  ٥٣,٠٠٠,٠٠٠  ــد نوري كيفان) بمبل ــرتي (محم لكم على اِّـش
ــن محمد نوري  ــديد الدين الدائ ــون مليون دينار تس ــة و خمس ثالث
كيفان وتطبيقا الحكام اِّـادة (٩٧) ـ ثالثا ـ من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغكم بهذا الحالة و بتسديد الدين البالغ   ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 
ــدا من اليوم التالي  ــرة ايام تب ــار و مئتان مليون دينار خالل عش ملي
ــجل العقار بأسم  ــديد يس ــعار وعنده عدم التس للتبليغ بهذه االش

اِّـشرتي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرساني
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إعالن
م/ منــــــــاقصـة رقـــــــــم (٣٣) لسـنــــــــــة ٢٠٢٢  

تأهيل مجمع ماء (٥) دونم ٢٠٠ م٣/ساعة/ الجسر + تأهيل مجمع ماء الكرغولية٢٠٠ م٣/ساعة/ الجسر + تأهيل 
مجمع ماء  عدد ٤ سعة ٢٠٠ م٣/ساعة/ الجسر (الفنجان,الوحدة٣,اِّـجمع القديم, مجمع اِّـرام٢) الوحدة.

ــر +  ــاعة/ الجس ــع ماء (٥) دونم ٢٠٠ م٣/س ــروع (تأهيل مجم ــداد اإلعالن عن مش ــة بغ ــوان محافظ ــر دي ٠١ يس
ــعة ٢٠٠ م٣/ساعة/ الجسر  ــر + تأهيل مجمع ماء  عدد ٤ س ــاعة/ الجس تأهيل مجمع ماء الكرغولية٢٠٠ م٣/س
ــاريع  اِّـوازنة االستثمارية لسنة ٢٠٢١  (الفنجان,الوحدة٣,اِّـجمع القديم, مجمع اِّـرام٢) الوحدة  أدناه ضمن مش
ــني وذوي الخربة  ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني اِّـؤهل ــاءات من الش ــى كافة  مقدمي العط ــات خط الفقر فعل ــن تخصيص م

واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع وحسب الوثائق القياسية.
ــروع وجداول الكميات مراجعة  ٢ ٠على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـش
ــاعة ٢  ــاعة٨  صباحا ولغاية الس ــمي من الس ــم العقود خالل أوقات الدوام الرس محافظة بغداد الطابق الثامن / قس

ظهرا.
ــن متطلبات التأهيل  ــرف العرض الفني / ظرف يتضم ــرف العرض التجاري / ظ ــرض ثالثة ظروف/ ظ ــن الع ٠٣تضم
اِّـطلوبة  (شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة, عقد تأسيس , محضر اجتماع 
ــائية بدرجة ( سابعة ) نافذة صادرة من وزارة التخطيط  ــة مهنة, هوية تصنيف مقاولني لالعمال االنش , إجازة ممارس
ــكات  ــتفيدة, تقديم مستمس ــذة ,تقديم أعمال مماثلة مصدقة من الجهة اِّـس ــارة صنف ممتاز ناف ــة غرفة تج ,هوي
ــدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ  ــر اِّـفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب ع اِّـدي
ــخة األصلية , يتم التوقيع  ــراء النس ــخة اصلية, وصل الش الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إُّـ محافظه بغداد نس
ــركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية  والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الش
ــركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع أرقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  ,  العطاء ١٢٠ يوما , تقوم الش
يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم 
ــرتاك باِّـناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة  ــركات األجنبية الراغبة باالش العطاء , (على الش
ــعار النهائية  , تقديم جدول الكميات  ــيس) , تلتزم الشركة بتقديم األس ــفارة العراقية َّـ بلد التأس مصدقة من الس

مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد ).
ــركة او  ــد تقديم طلب تحريري من اِّـدير اِّـفوض للش ــراء وثائق اِّـناقصة بع ــي العطاء اِّـهتمني ش ــكان مقدم ٠٤ بإم
وكيله إُّـ العنوان التالي )محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) 

(ثالثمائة إلف دينار عراقي )  غري قابله للرد ٠
٥ ٠ يتم تسليم العطاءات / إُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول   وأخر موعد 
ــوف ترفض  ــي ِّـدينة بغداد يوم الخميس  ٢٠٢٢/٦/٢ س ــاعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحل ــاءات الس ــليم العط لتس

العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ 
محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس ٢٠٢٢/٦/٢  او اليوم الذي يليه.

ــفتجة) صادر   من احد  ــكل( خطاب ضمان او صك مصدق او س ٠٦يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على ش
ــارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي على ان يكون الضمان اِّـقدم داخل ضمن اِّـنصة االلكرتونية واذا لم يكون  مص

خطاب الضمان داخل ضمن اِّـنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك اِّـركزي وباسم أي من الشركاء .
٧ ٠يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار إليها َّـ القوانني واألنظمة  والتعليمات 

العراقية.
 ٠٨أذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

ــتبعد أي عطاء لم  ــية  ويس ــتجيبة ِّـعايري الوثائق القياس   ٠٩جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري اِّـس
ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال اِّـماثلة) .

(admin@baghdad.gov.iq) ١٠ .للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني 
ــرتك دون  ــتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء اِّـش ــركاء ألي من اِّـعايري اِّـطلوبة وتم اس ١١. َّـ حال تقديم احد الش

النظر إُّـ الشريك األخر .
١٢ . يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن.

١٣.َّـ حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال اِّـناقصة عن طريق قسم الشؤون 
القانونية َّـ محافظة بغداد دون الرجوع اُّـ دائرة الكاتب العدل.

ــترياد ويتحمل اِّـشرتك  ــهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االس ١٤.ال تتم مطالبة اِّـحافظة بكتاب تس
َّـ اِّـناقصة مسؤولية تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ اِّـحافظة (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).

ــة من اِّـناقصني  ــون العطاءات اِّـقدم ــن وزارة التخطيط وتك ــرية الصادرة م ــغال الصغ ــم اعتماد وثيقة االش ١٥.يت
ــروط  ــروط القانونية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش ــل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والش ــد تلبيتها ِّـعايري التأهي ــتجيبة عن مس

اِّـناقصة .
ــب مقتضيات  ١٦.للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس

اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة باي تعويض جراء ذلك.
١٧.على الشركة التي يحال اليها اِّـشروع تقديم خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة ٥٪من مبلغ العقد ويكون تجديد 
ــند  ــاء الحاجة من قبلنا ويتم ذكر فقرة التجديد التلقائي َّـ س ــكل تلقائي ولحني ورود كتاب انتف ــاب الضمان بش خط

خطاب الضمان.
محافظة بغداد / قسم العقود  

 
رقم 

المدة  الكلفة اسم المناقصة المناقصة
مبلغ التأمينات  التبويب /اليوم

 األولية

٣٣ 

/سا/ ٣م ٢٠٠دونم  ٥تأهيل مجمع ماء 
 ٢٠٠الجسر + تأهيل مجمع ماء الكرغولية

/سا/ الجسر + تأهيل مجمع ماء  عدد ٣م
/سا/ الجسر ٣م ٢٠٠سعة  ٤

،المجمع القديم، مجمع ٣(الفنجان،الوحدة
 ) الوحدة٢المرام

١,٦٤٩,٩٤٠,٠٠٠ 
مليار و ستمائة و تسعة 

و اربعون مليون و 
تسعمائة و اربعون الف 

 دينار عراقي

١٨٠ 
 ٢٣٧-٦-٤-٤-١-٤٩ يوم

١٧,٠٠٠,٠٠٠ 
سبعة عشر 
مليون دينار 

 عراقي

 
 

 

العدد:١٠٩٦٣
التاريخ:٢٠٢٢/٥/١١

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١٢١ / بلديات
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[تبليط شارع السدة وربطه بشارع الصناعة َّـ الحمدانية]

ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
وبكلفة تخمينية (١,٣٠٧,٠١٦,٧٥٠دينار) مليار وثالثمائة وسبعة مليون 
ــون دينار عراقي وبمدة تنفيذ (١٨٠)  ــبعمائة وخمس ــر الف وس ــتة عش وس

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 ٢٠٢٢/٥/٢٣) للحصول  ــمي لي ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس نش
ــخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (واحد  على نس

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
ــة بلديات نينوى مرفقا معه  ــدى  لجنة فتح  العطاءات َّـ مديري ــاءات  ل العط
ــم (٢) علما ان تاريخ الغلق  ــكات اِّـذكورة َّـ الصفحة رق الوثائق  واِّـستمس
يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء اِّـوافق 
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٥/١٨ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى

العدد:١٠٩٦٤
التاريخ:٢٠٢٢/٥/١١

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/١٢٤ / طرق و جسور
(خطة االرصدة اِّـجمدة لعام ٢٠٢١)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[صيانة واكساء الطريق من مفرق تربكة باتجاه القرى العربية الحدودي 

بطول ٣٠ كم وبمعدل عرض ٧,٥م باعتبار مفرق تربكة نقطة صفر]
ــوى لعام ٢٠٢١]  ــدة اِّـجمدة ِّـحافظة  نين ــن تخصيصات [خطة االرص ضم
ــارات وثمانمائة  ــار) ثالثة ملي ــة (٣,٨٠٩,٠٠٠,٠٠٠دين ــة تخميني وبكلف

وتسعة مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ (٢٠٠) 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 ٢٠٢٢/٥/٢٣) للحصول  ــمي لي ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس نش
ــخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ثالثة  على نس

ماليني 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
ــوان محافظة نينوى مرفقا معه  ــدى  لجنة فتح  العطاءات َّـ دي ــاءات  ل العط
ــم (٢) علما ان تاريخ الغلق  ــكات اِّـذكورة َّـ الصفحة رق الوثائق  واِّـستمس
يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء اِّـوافق 
ــوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــارات َّـ العن ــة على االستفس ٢٠٢٢/٥/١٨ لالجاب

العطاء.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                               محافظ نينوى
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٧٤) - األحد - ١٥ - آيار - ٢٠٢٢
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ــتوى  ــت بأنني وعلى املس ــا قل ــي اذا م ال أغال
الشخصي تصديت ملوضوع فتح فرع ملصرف 
ــتئناف بغداد  الرافدين في بناية محكمة اس
ــن املقاالت  ــة عبر العديد م ــة االحتادي الرصاف
وكان  ــة  التلفزيوني ــج  والبرام ــة  الصحفي
غرضي من ذلك هو تسهيل مهمة املراجعني 
ــون محكمة  ــراء الذين يراجع ــني واخلب واحملام
ــتئناف بغداد/ الرصافة االحتادية من خالل  اس
توديع اموال املواطنني اخلاصة مبعامالت ازالة 
الشيوع وصرف الصكوك للمحامني واخلبراء  
ــادة  ــن كل هذا هو صرف رواتب الس واألهم م
ــر  ــي قص ــني ف ــني والعامل ــاة واملوظف القض
ــهولة  ــر وس ــاء في الرصافة بكل يس القض
ــرة  ــود الكبي ــيد باجله ــى أن اش ــا ال أنس وهن
ــكوراً السيد رئيس محكمة  التي بذلها مش
ــتاذ  ــة االحتادية القاضي األس بغداد /الرصاف
ــذي افتتح بصحبة مدير عام  عماد اجلابري ال
مصرف الرافدين منذ أشهر هذا الفرع. ولكن 
ــر العمل  ــة أن الفرع املذكور لم يباش املفارق
ــر  ــد اآلن، وعندما كنت أستفس ــاط به حل املن
ــذا التلكؤ أو  ــباب ه من املعنيني فيه عن اس
ــمع، مع األسف، أجوبة غير  التأخير كنت اس
ــا من قبيل نحن  ــة وغير مقبولة اطالق مقنع
ــن مصرف الوزيرية  ــابات م بانتظار نقل احلس
ــة وزارة املالية  ــذا الفرع، أو قمنا مبفاحت الى ه
ــة أو غيرها من احلجج  ــن بانتظار االجاب ونح
ــك والتندر صراحة  ــة التي تثير الضح الواهي
ــاح فرع ملصرف أم  ــل إننا أمام افتت وال أدري ه
ــل احلديد  ــروع عمالق مثل معم ــاح مش افتت
ــب أو معمل البتروكيمياويات أو الربط  والصل
ــوار .. ونقول:  ــني العراق ودول اجل الكهربائي ب
ــاك إرادة حقيقية فإن فتح فرع  ــت هن إذا كان
ــتغرق  ــرة العمل فيه ال تس للمصرف ومباش
ــوى أيام.. فعالم هذا التأخير الذي ال ميكن  س
ــيره ، يا وزارة املالية ويا مدير عام مصرف  تفس
ــكل ما تعني  ــوى كونه عجزا ب ــن، س الرافدي
ــي إذ أثير  ــانٍ ودالالت. إنن ــردة من مع ــذه املف ه
هذا املوضوع املهم فألنني أعرف جيداً مقدار 
ــذا الفرع في حال  ــيقدمها ه اخلدمة التي س
ــرته بالعمل خدمة للمواطنني وهذا ما  مباش

نسعى اليه ونتمناه كصحافة .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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متابعة / البينة الجديدة 
ــالق  ــة  انط ــت وزارة التربي أعلن
ــات النهائية للصفوف  االمتحان
غير املنتهية للمرحلة الثانوية، 
ــي عموم  ــبت، ف ــوم امس الس ي

محافظات البالد.
وهيأت الوزارة، بحسب بيان لها  
ــة في املدارس  ــز االمتحاني املراك
ــة، وأكملت اللجان اخملتصة  كاف
القاعات  ــم  تنظي ــي  ف ــا  عمله

ــيق  «التنس االمتحانية.وأكدت 
ــة وكذلك  ــات احمللي مع احلكوم
ــادة  وقي ــي  املدن ــاع  الدف ــرق  ف
ــرطة ودوائر صحة من أجل  الش
ــة  االمتحاني ــز  املراك ــة  حماي
ــبة حرصاً  وتوفير األجواء املناس
ــالمة الطالب واملالكات  على س

التعليمية».
من جانبه، قال وزير التربية علي 
ــي، إن «التحديات  حميد الدليم

ــتكون  ــي يواجهها البلد س الت
ــع الطلبة، من أجل  حافزاً جلمي
حتقيق املنجز والطموح املطلوب 
من العملية التعليمية، إسهاماً 

ببناء الوطن ورفعته وتقدمه».
ويوم االثنني املاضي، أعلنت وزارة 
ــالق االمتحانات  ــة  ، انط التربي
ــة االبتدائية،  ــة للدراس النهائي
ــادس  الس ــف  الص ــتثناء  باس

االبتدائي.

متابعة / البينة الجديدة

ــدة بغداد،    ــت مديرية جن أعلن
ــاب، وإنقاذ  ــة ش ــال جث انتش
امرأة حاولت االنتحار في نهر 

دجلة.
ــان  ــي بي ــة، ف ــرت املديري وذك
النهرية   «مفارزها  أن  صحفي 
ــاب قضى  ــلت جثة ش انتش

ــة، ضمن  ــي نهر دجل ــاً ف غرق
ــم  ول ــة،  الزعفراني ــة  منطق
ــا إذا كان أثناء  يتبني احلادث م

السباحة، أو انتحارا».
ــت أن «مفارزها متكنت  وأضاف
ــرأة قامت  ــن إنقاذ ام ــاً م أيض
برمي نفسها من أعلى جسر 
األئمة إلى داخل النهر، بدافع 

االنتحار».

متابعة / البينة الجديدة
ــدس في  ــطينيني بالق ــارك آالف الفلس  ش
تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، 
التي لقيت حتفها بالرصاص أثناء تغطيتها 
الشتباكات في قطاع جنني. وحاول عشرات 
ــوا يحملون  ــم كان ــر منه ــخاص، كثي األش
ــش  بالنع ــير  الس ــطيني،  الفلس ــم  العل
ــة  ــفى إلى كنيس ــى األقدام من مستش عل
ــدة القدمية. وحتركت  ــة داخل البل كاثوليكي
واندلعت  ــم  ملنعه ــرائيلية  اإلس ــرطة  الش
مناوشات، وكاد النعش يسقط على األرض 
في وقت من األوقات. وسمحت الشرطة في 

ــيارة  ــرة بأخذ النعش بالس وقت الحق لألس
ــة، التي كانت مليئة باملعزين.  إلى الكنيس

ــدة للدولة  ــعارات مؤي ــد بش ــف احلش وهت
الفلسطينية، والحقا رددوا النشيد الوطني 

ــزي،  اجلنائ ــداس  الق ــد  وبع ــطيني.  الفلس
ــني بالعلم  ــى املقبرة ملوح ــه اآلالف إل توج
ــطني،  ــم يهتفون «فلس ــطيني وه الفلس

فلسطني».
ــراء حتقيق  ــت إلى إج ــرائيل دع ــت إس وكان
ــطينية في  ــترك مع السلطة الفلس مش
ــة  الرصاص ــليم  وتس ــة  الصحفي ــل  مقت
ــن قبل الطب العدلي  القاتلة لتحليلها م
ــلطة  ــن أطلقها. ورفضت الس ــد م لتحدي
الفلسطينية املطلب، قائلة إنها ستجري 
ــل النتائج إلى  ــاص وسترس ــا اخل حتقيقه

احملكمة اجلنائية الدولية.

متابعة / البينة الجديدة 

ــماوية  ــز القبة الس أعلن مرك
أن  ــكو  موس ــي  ف ــي  الفلك
ــكان عدة مناطق من األرض  س
ــة ظاهرة  ــيتمكنون من رؤي س

فلكية مميزة .
ــادر عن املركز  وجاء في بيان ص
ــة ٢٢ أبريل اجلاري  «ليلة اجلمع
ــيتمكن سكان عدة مناطق  س
ــاهدة ظاهرة  من األرض من مش
تساقط شهب Lyrid املميزة».

ــا «هذا  ــان أيض ــي البي وجاء ف
ذروة تساقط  ــيتزامن  العام س
ــع اقتراب  ــهب املذكورة م الش
ــر من مرحلة الربع األخير،  القم
ــروف، وفي  ــذه الظ ــي ظل ه وف
ــماء صافية  ــت الس ــال كان ح
سيتمكن الناس من مشاهدة 
ــل  ــوال اللي ــرة ط ــذه الظاه ه
ــرات  لتقدي ــا  وفق ــا..  تقريب
ــازك الدولية فإن  ــة الني محط
ــذا  ه  Lyrid ــرة  ظاه ــة  مراقب
ــن رؤية  ــيتمكنون م ــام س الع

ــهابا متساقطا في  نحو ١٨ ش
ــن  ــاعة». وميك ــماء كل س الس
ــمالية  ــق الش ــكان املناط لس
من الكرة األرضية أن يشاهدوا 
ــوح كل  ــرة «Lyrids» بوض ظاه
ــرة ما بني ١٦ و٢٥  عام، في الفت
ــي  ــهب ف ــر الش ــل، وتظه أبري
ــراب  ــة اقت ــماء األرض نتيج س
الغالف اجلوي لها من السحب 
ــوي على  ــي حت ــة، والت النيزكي
ــرق في اجلو  ــام نيازك يحت حط

أثناء احتكاكه بالغازات.

متابعة / البينة الجديدة 
ــدالع  ــار،  بان ــة ذي ق ــي مبحافظ ــدر امن ــاد مص اف
مشاجرة بالسيوف شمالي مدينة الناصرية مركز 

املصدر   ــر  احملافظة.وذك
ــة  ــة عنيف ، ان «معرك
آالت  فيها  استخدمت 
ــيوف)  (الس ــة  جارح
اندلعت بني طرفني في 
ــي العمال  ــة ح منطق
ــكر  ــة س ــاء قلع بقض
ــة  محافظ ــمالي  ش
ــى ان  ــت إل ذي قار».ولف
«احلادث أدى لسقوط ٣ 

جرحى، احدهم بحالة خطرة ومت نقلهم للمشفى 
ــيراً إلى ان «احلادث وقع  لتلقي العالج الالزم»، مش
ــابقة بني الطرفني». من جانب  ــبب خالفات س بس
اخر، انهى عقرب حياة فتاة 
ــن عمرها  ــرين م دون العش
الناصرية  ــة  مدين ــرقي  ش
ــر  وذك ــة.  احملافظ ــز  مرك
ــغ  ــاة تبل ــدر  ، ان «فت املص
ــر ١٥عاما توفيت  من العم
ــرب اثناء  نتيجة لدغة عق
ــي مزرعة ذويها  تواجدها ف
بقضاء سيد دخيل شرقي 

مدينة الناصرية».

متابعة / البينة الجديدة 
ــرض البالد  ــع راصد جوي تع توق
ــى عاصفة  ــني ال ــد االثن ــوم غ ي
ترابية جديدة تبدأ من محافظة 
ــا في املدن  ــار وتكون حدته األنب
ــا  ــطى، مبين ــمالية والوس الش
ــة» وتعيق  ــتكون «كثيف انها س

الرؤية االفقية.
ــي اجلابر  ــال الراصد اجلوي عل وق
ــة  ترابي ــة  «عاصف إن  ــادي  الزي
ــرض لها  ــع أن تتع ــدة يتوق جدي
ــاء اليوم   األحد، تبدأ  البالد، مس
ــام الغربية في قضاء  من األقس
وتدخل  األنبار،  القائم مبحافظة 
ــاً أن  ــام»، متوقع ــالد الش ــن ب م
«تكون كثيفة وتؤدي إلى انعدام 
ــى أقل من ٣٠٠  الرؤية األفقية إل

متر».
ــة  ــادي أن «العاصف ــاف الزي وأض
ــتتعمق لكافة املدن  الترابية س
ــمالية والوسطى وستكون  الش
ــوب  ــدن اجلن ــي م ــدة ف ــل ح أق
ــرة يوم غد  ــتمر حتى ظهي وتس

اإلثنني».

وبنيّ الزيادي أن «التوقعات تشير 
ــات  ــدل درج ــاض مبع ــى إنخف ال
ــوم  ــوس ي ــوط ملم ــرارة وهب احل
ــعة من  ــي مناطق واس اإلثنني ف
ــة درجات  ــارق خمس ــالد وبف الب

هبوط».
ويتعرض العراق منذ بداية فصل 
ــى عواصف  ــي إل ــف احلال الصي
ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض 
مستوى الرؤية وتسببت باختناق 
ــن املواطنني الذي دخلوا  املئات م
ــفيات لتلقي املساعدة  املستش

الطبية.

كتب / عبد الزهرة البياتي / 
رئيس التحرير التنفيذي

ــس املاضي ، الثاني  صباح يوم اخلمي
ــهر آيار احلالي تأبطت  ــر من ش عش
أوراقي وشددت الرحال وتوكلت على 
ــداً صوب  ــار قاص ــد القه اهللا الواح
ــداً محكمة  ــاء ـ وحتدي ــر القض قص
ــة االحتادية  ــتئناف بغداد/الرصاف اس
ــاة  القض ــادة  للس ــال  احل ــكو  ألش
ــق بي من  ــرّاء ما حل ــرفاء فيه ج الش
ظلم وضرر مادي جسيم لعدم نيلي 

ــتحقاتي املالية خالفاً لنصوص  مس
ــي  ف ــورة  ومنش ــة  صريح ــة  قانوني
ــع العراقية وأنا متيقن  جريدة الوقائ
بالفطرة والقناعة األكيدة بأن هناك 
قضاة ينتصرون لكل من ينتخي بهم 
ــت محطتي  ــم .. كان ــرق أبوابه ويط
ــتاذة (زينب  األولى أمام القاضي األس
ــي أول محكمة  صبيح كاظم) قاض
ــت اوراق  ــث قلّب ــداءة الرصافة حي ب
ــة  ــر املالي ــى وزي ــة عل ــواي املقام دع
ــد رئيس هيئة  اضافة لوظيفته وض
ــة إضافة لوظيفته  التقاعد الوطني
ــتاذة  ــم احالتها الى القاضي األس ث
ــزة) قاضي محكمة  (أريج خليل حم
دت الثاني  ــدّ ــداءة الرصافة التي ح ب
ــل هذا العام  ــهر حزيران املقب من ش
موعداً للمرافعة بعد أن استكملت 
دفع الرسوم القانونية املقررة وكافة 
املستمسكات املطلوبة مع عريضة 
ــك التاريخ  ــى ذل ــا حت ــوى .. وأن الدع

ــراراً قضائياً  ــس بأن أرى ق أمنّي النف
ــى  عل ــاول  متط كل  ــوة  بق ــع  يصف
ــاس أو معرقل  ــروعة للن حقوق مش
ــد كان اخلميس املاضي  ــا .. لق لنيله
ــعرت  ــاً فقد ش ــس تقليدي ــاً لي يوم
بالزهو وأنا أرى قصر القضاء يشمخ 
ــط حدائق غناء ونافورات ترطب  وس
ــذاها يريح  ــواء وأزهار ملونة  ش األج
ــرّني أنني رأيت اجلميع  النفوس.. وس

مثل خلية نحل يعملون وألجل أداء 
ــون وخلدمة الناس  ــب منهمك الواج
ــتعدون بكل اريحية ومسؤولية  مس
ــي قصر العدالة مكاناً  .. ليس هنا ف
للروتني وأكيد أن جهداً بهذا املستوى 
ــه رئيس مجلس  ــي يقف خلف الراق
ــي الدكتور  ــى القاض ــاء األعل القض
(فائق زيدان) عبر توجيهاته السديدة 
ــاً الداينمو احملرك  ــف خلفه ايض ويق

لهذا املكان القاضي األستاذ ( عماد 
اجلابري ) الذي يتولى رئاسة محكمة 
استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية.. 
ــك احلافالت  ــي تل ــار انتباه ــا أث كم
ــرة البيضاء «كيا» التي تنقل  الصغي
ــتعالمات  املراجعني من مدخل االس
ــاء وبالعكس وهذا  ــر القض الى قص
ــني  ــام باملواطن ــدى االهتم ــر م يفس
ــم والنقطة  ــف العبء عنه وتخفي

املفرحة أن املراجع يجد نفسه وجهاً 
ــاة وليس  ــادة القض لوجه أمام الس
ــر الدولة  ــادت عليه دوائ ــا اعت هنا م
ــباك..  األخرى وهي املراجعة من الش
ــكري لدور  ــجل ش ــى أن اس وال أنس
احلراس القضائيني الرائعني وملشرف 
ــات القضائية السيد ( وسام  احلراس
ــع املراجعني  ــم م ــم) لتعامله قاس

بكل مودة ومسؤولية.

القاضي د. فائق زيدانالقاضي عماد اجلابري مدخل قصر القضاء في الرصافة  عجالت مخصصة لنقل املراجعني 


