
ــوزراء، القائد  ــس ال ــس مجل رأس رئي
ــلحة، مصطفى  ــام للقوات املس الع
ــددا  ع ــمّ  ض ــاً  اجتماع  ، ــي  الكاظم
ــر  األمنية.وذك ــزة  األجه ــادة  ق ــن  م
ــوزراء ، أن  ــب االعالمي لرئيس ال املكت
ــاً ضمّ عددا  ــي، رأس اجتماع الكاظم
ــة، بحضور  ــزة األمني ــن قادة األجه م
ــة، الفتاً إلى  ــاع والداخلي ــري الدف وزي
ــاء  ــبل االرتق ــث س ــاع بح ان االجتم
ــكرية،  ــأداء األجهزة األمنية والعس ب
ــتراتيجيات إلصالح  وكذلك وضع إس
ن  ــة األمنية العراقية مبا يؤمّ املؤسس
ــى  ــا  عل ــي أدائه ــات ف ــل اخملرج أفض
سبيل حماية أمن البالد واستقرارها. 
ــف رئيس  وعلى صعيد ذي صلة كش
ــن  ــي، ع ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
وجود عمليات الستعادة هيبة الدولة 
ــا الوزراء الى  وفرض القانون، فيما دع
املتظاهرين.وقال  ملطالب  ــتماع  االس
ــس  ــة مجل ــالل جلس ــي خ الكاظم
ــاش  تعت ــا  أطراف ــاك  هن إن  ــوزراء،  ال
ــوة إلعادة  ــى، ونعمل بق على الفوض
ــات قواتنا  ــة ورفع معنوي ــة الدول هيب
ــرت خالل الفترة  ــة التي انكس البطل
ــات  عملي ــا  لدين ــاف  املاضية.وأض
ــرض  وف ــة  الدول ــة  هيب ــتعادة  الس
ــى الوزراء  ــيراً الى أن عل القانون، مش

االستماع ملطالب املتظاهرين واتخاذ 
ــة الرأي  ــريعة، ومصارح ــراءات س إج
ــي تواجه البلد.  العام بالتحديات الت
ــت جلنة  ــي اقترح ــأن األمن ــي الش وف
ــس النواب،  ــاع في مجل ــن والدف االم
ــوة خاصة  ــكيل ق امس الثالثاء، تش
ــا قدمت  ــاالت. بينم ــة االغتي ملكافح
ــيطرة عليها.وأوضح عضو  للس حال 
ــي، أن عمليات  ــي الغامن ــة، عل اللجن
ــة  ــن منظوم ــزء م ــي ج ــال ه االغتي
ــة اجلرمية  ــي خان ــل ف ــاب، وتدخ االره
املنظمة،وهذا النوع من اجلرائم يكون 
ــى ان البلد  ــدود، اضافة ال ــراً للح عاب
يعيش تقاطع ارادات مما ينتج تدخالت 
خارجية وعمليات ارهابية. كما أكدت 
ــاع النيابية، امس  ــن والدف ــة األم جلن
ــوزراء مصطفى  ــاء، أن رئيس ال الثالث
الكاظمي يتخذ خطوات أمنية جيدة 
ــالح بيد الدولة، فيما  نحو حصر الس
أشارت إلى أن هذه اخلطوات مدعومة 
ــا  ــة مب ــات الدول ــع مؤسس ــن جمي م
ــال عضو اللجنة بدر  فيها البرملان.وق
الرسمية،  الوكالة  ــب  الزيادي، بحس
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل إن رئي
ــي يتخذ خطوات جيدة نحو  الكاظم
ــة، الغاية  ــد الدول ــالح بي حصر الس
ــأن  ــون. وفي الش ــرض القان ــا ف منه
ــي أكد رئيس حتالف الفتح،  السياس
ــه للنقاط التي  ــادي العامري ، دعم ه

ــس الوزراء  ــي بيان رئيس مجل وردت ف
ــر، فيما  األخي الكاظمي،  ــى  مصطف
ــا ضرورة  ــرح ٨ مالحظات من بينه ط
ــي  زمن ــدول  ــع ج ــي وض ف ــراع  اإلس
النسحاب القوات األجنبية من العراق 
ــيادة  ــة وحتقيق الس ــرب فرص ــي أق ف
ــة الكاملة.وقال العامري،  إنه  الوطني
بعد االطالع على بيان رئيس مجلس 
ــني  ــهاد احلس ــوزراء بذكرى استش ال

ــاه يراعي كل  ــالم ، وجدن ــه الس علي
ــا القوى  ــدت عليه ــى أك ــاط الت النق
ــا األخير معه  الوطنية في اجتماعه
ــادف  املص  ٢٠٢٠/٨/٢٦ ــاء  األربع ــوم  ي
ــم  ــى دع ــري إل ــا العام ــرم. ودع ٦مح
ــة،  إذ ال خيار  ــة  األجهزة األمني وتقوي
ــا واحترامها  ــادة هيبته أمامنا إال إع
ــن  ــط األم ــل بس ــن أج ــا م وتقويته
ــيادة العدالة ، وإال  وفرض القانون وس

ــى الذهاب نحو  ــر إل فاملعطيات تؤش
ــة التي ال  ــى العارم ــول والفوض اجمله
تبقي وال تذر ، لذلك نؤكد على ضرورة 
فرض العقوبات الصارمة على كل من 
يسيء إلى األجهزة األمنية أو يعتدي 
ــبي هذه  عليها،  وكذلك على منتس
األجهزة العمل وفق القوانني النافذة 
ــبة  ــات اخملتصة محاس ــى اجله ، وعل
ــي أداء واجبهم الوطني  ــن ف املقصري

املقدس واضاف ان على احلكومة عدم 
التهاون مع كل الدعوات التي تطالب 
ــكيل اجملاميع  ــالح وتش ــل الس بحم
ــا بحزم  ــل معه ــلحة ، والتعام املس
ــراءات القضائية ،  وفق القانون واإلج
ألنها بادرة خطيرة جداً باجتاه الالدولة 
ــف واالقتتال  ــة للعن ــوة صريح ، ودع
ــن اجملتمع توجب املالحقة  وتهديد أم
القانونية.وفي السياق األمني جددت 
ــتركة التأكيد  ــادة العمليات املش قي
بأن احلدود املشتركة مع سوريا مؤمنة 
ــود ١٠ آالف  ــل، فيما نفت وج بالكام
ــوريا. ــي يتنقلون بني العراق وس إرهاب

ــم العمليات اللواء  وقال الناطق باس
ــب الوكالة  ــني اخلفاجي بحس حتس
ــود  ــول وج ــث ح ــمية، إن احلدي الرس
ــون بحرية بني  ــي يتنقل ١٠ آالف إرهاب
ــن الصحة وأن  ــوريا عار ع العراق وس
ــة بالكامل،  ــتركة مؤمن احلدود املش
ــذه األعداد من  ــه ال ميكن له مبينا أن
ــود  بوج ــة،  بحري ــرك  التح ــع  اجملامي
ــتخباري  القوات األمنية واجلهد االس
ــف  التحال ــتطالع  واس ــي  واألمن
ــف عضو في  ــي وقت كش ــي. ف الدول
ــات حادة  ــواب، عن خالف ــس الن مجل
داخل جلنة تعديل الدستور العراقي.

ــة  ــي اللجن ــو ف ــب وعض ــال النائ وق
ــمه، إن هناك  رفض الكشف عن اس
خالفات داخل اللجنة ال تقتصر على 

توزيع الصالحيات بني املركز واإلقليم.
ــر  ــات أكث ــود خالف ــى، وج ــار إل وأش
ــع وجهات النظر  ــدة تتعلق بتقاط ح
ــي  ــام السياس ــكل النظ ــأن ش بش
ــى  ــال إل ــة االنتق ــي، وإمكاني العراق
ــف  ــع تعري ــي، ووض الرئاس ــام  النظ
ــة  ــة البرملاني ــح للكتل ــد وواض جدي
ــكيل احلكومة،  ــر املعنية بتش األكب
ــاب احملافظني بعد  ــع آلية النتخ ووض
ــس احملافظات، فضال عن  إلغاء مجال
ــتقبل  ــأن مس ــود خالف حاد بش وج
ــني بغداد  ــازع عليها ب ــق املتن املناط
ــح  ــي رج ــأن احملل ــي الش ــل. وف وأربي
ــة النيابية  ــة القانوني ــو اللجن عض
ــس الثالثاء، ان  ــي، ام ــني العقاب حس
يعقد مجلس النواب جلسته االولى 
ــريعية الثالثة في  ــنة التش من الس
ــبوع املقبل، فيما اشار الى انها  االس
ــتها  قد تتضمن ثالث اولويات ملناقش
ان   ، ــي  العقاب ــتكمالها.وقال  واس
ــه  ــرض ب ــن املفت ــواب م ــس الن مجل
ــبوع املقبل عقد  على االقل في االس
ــت واحدة فقط  ــة حتى لو كان جلس
ــى بدء  ــمي ال ــكل رس كي يصار بش
ــد، مبينا  ــريعي اجلدي ــل التش الفص
ــهر ايلول  ان البرملان في الرابع من ش
سيدخل رسميا بالسنة التشريعية 
الثالثة، بالتالي ينبغي ترتيب اوضاع 
ــل اجمللس لعقد  ــة معينة داخ صحي
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  أكدت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، وجود قرارات جديدة 
ــام املقبلة.وقال  ــتصدر خالل األي ــراءات الوقائية س ــأن اإلج بش
ــائل اعالمية  وكيل وزارة الصحة حازم اجلميلي في تصريح لوس
ــة صعبة، فضالً عن الوضع  ــة إن العراق مير بظروف مالي حكومي
ــات مثل املطاعم  ــه الكثير من اجله ــداً الذي تعيش الصعب ج
ــدرس هذه املقترحات، لغرض اتخاذ  واحملال الكبيرة، لهذا نحن ن
القرار املناسب في األيام املقبلة.وأضاف أن هنالك ارتفاعاً واضحاً 
في حاالت الشفاء، بسبب اإلجراءات العالجية اجليدة، ونسعى 
ــدد اإلصابات عندما  ــيرا إلى أن ع إلى تقليل عدد اإلصابات، مش
ــنكون في االجتاه الصحيح.وتابع ان اجلانب  يبدأ باالنخفاض، س

الصحي الوقائي، ال يجوز لنا فيه التخفيف من اإلجراءات.

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، عن صرف راتب املعني 
ــهر آب احلالي.وجاء في بيان مقتضب ل وزارة العمل،  املتفرغ لش
ــهر آب  إن هيئة ذوي اإلعاقة تعلن صرف راتب املعني املتفرغ لش
من عام ٢٠٢٠. ويشترط احلصول على راتب 
املعني املتفرغ ان يكون ما بني ١٨ و ٥٠ سنة 
ــن الدولة  ــتلم اي راتب م ــب ان ال يس ويج
ــيتوصل به  ــب س ــة وان كان الرات العراقي
ــخص املعاق (اي من يكفله)  املعني ال الش
ــتفيد من راتب  ــه ان يكون غير مس فيلزم

احلمايه االجتماعية.

@¥»Ωa@kmaâ@“äï@Â‹»m@›‡»€a
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حاالت الشفاء تتصاعد .. 
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــفت اللجنة املالية في مجلس النواب، امس الثالثاء، تفاصيل عن موازنة ٢٠٢١، الفتا إلى     كش
ــيتم االنتهاء منها نهاية العام اجلاري.ورجح مقرر اللجنة، أحمد الصفار، أن يعقد اجمللس  انه س
ــبب التعطيل جراء ظروف جائحة  ــاته بصورة مكثفة وبشكل يومي لتعويض ما فات بس جلس
ــوزارة املالية بدأت بإعداد  ــرة املوازنة العامة ب ــار، أن اللجنة اخملتصة في دائ ــاف الصف كورونا.وأض
ــروع موازنة ٢٠٢١، ومن املؤكد استكمالها نهاية العام اجلاري، منوهاً بأن استكمال مشروع  مش
موازنة ٢٠٢١ سيكون ضروريا لوضع التصرف املالي احلكومي في إطار قانوني.وتابع مقرر اللجنة، 
أن اجلديد في املوازنة العامة هو املتعلق بشق املوازنة االستثمارية، حيث ستكون على مدى ثالث 
ــتكماله في عام واحد، لذا  ــم املبالغ عليها، مردفا أنه اليوجد مشروع يجري اس ــنوات وتقس س
ــنوات، وهذا ما يسمى أداء موازنة  ــيتم تخصيص موازنة لالستثمار لثالث سنوات مجزأة لس س
ــغيلي  ــكل املوازنة واألمور املتعلقة باجلانب التش ــن املتوقع أن حتدث تغييرات في هي ــنوي، وم س
واالستثماري. وبني، أن العام اجلاري قارب على االنتهاء، ومشروع موازنة ٢٠٢٠ الذي سيتم إرساله 
للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على اجلانب التشغيلي وليس االستثماري.

كتب اِّـحرر السياسي
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االربعاء

ــدة في  اجلدي البينة  ــر  تنش
ــد اخلميس  ــوم غ ــا لي عدده
ــب  املرتق ــر  املؤمت ــل  تفاصي
للقوى السياسية العراقية 

في باريس.

\@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^@ø@aÜÀ

ــد الشعبي احمد     أعلن القيادي في احلش
ــي، امس الثالثاء، عن انطالق عملية  التميم
ــي وادي  ــب خاليا داعش ف ــكرية لتعق عس
ــال التميمي  ــرق ديالى.وق ــمال ش جنت ش
ــد الشعبي  ،ان“ قطعات لواء ١١٠ في احلش

انطلقت في عملية عسكرية من محوريني 
ــي في وادي  ــب خاليا داعش االرهاب في تعق
ــرق  ــمال ش جنت باجتاه امام ويس ٧٠كم ش
ــة  العملي ــي،ان“  التميم ــاف  بعقوبة“.واض
ــن ضبط  ــاعاتها االولى ع ــي س ــفرت ف اس
ــية تضم عبوات ناسفة مت  مضافات داعش

ــي دون اي  تفجيرها من قبل اجلهد الهندس
اضرار مؤكدا بان العملية مستمرة حتى االن 
ــومة لها“.وينتشر  في حتقيق االهداف املرس
ــعبي في مناطق  ــد الش لواء ١١٠ في احلش
مترامية من خانقني واطراف السعدية وهو 

قوة قتالية مهمة في ديالى.

ــس  ام ــداد،  بغ ــة  أمان ــت  أعلن
الثالثاء، عن رفع اجملسر املتضرر 
ــد  محم ــق  طري ــح  فت ــادة  واع
ان   ، ــة  األمان ــم.وذكرت  القاس

ــرة الوحدات  ــي دائ ــا ف مالكاته
ــع  م ــيق  وبالتنس ــة  االنتاجي
ــت  ــة قام ــرور العام ــة امل مديري
ــذي  ال ــاة  املش ــر  مجس ــع  برف
ــاح  ــروري صب ــادث م ــرض حل تع

ــى انهياره  ــاء ادى ال امس الثالث
ــريع محمد  الس الطريق  وقطع 
القاسم ما دعا مالكات االمانة 
ــكل عاجل.  ــرك بش ــى التح ال
ــاعات من  ــت، أنه بعد س وأضاف

ــر  العمل املتواصل مت رفع اجملس
واعادة فتح الطريق امام حركة 
ــير واملرور بالكامل، وسيتم  الس
ــر  ــت الحق صيانة اجملس في وق

واعادته الى اخلدمة مجدداً.

ــام  ــار رئيس الوزراء هش ــن مستش أعل
داوود، امس الثالثاء، عن موافقة مجلس 
الوزراء على مقترح وزير الثقافة بتحديد 
يوم وطني للعراق.وقال داوود خالل مؤمتر 

ــوزراء وافق على  صحفي ، إن مجلس ال
ــتثمار غاز  ــروع اس ــدء بتنفيذ مش الب
الناصرية، فيما وافق أيضاً على مقترح 
وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق. 
وأضاف أن احلكومة لن تسمح بالتجاوز 

ــة،  ــة واخلاص ــكات العام ــى املمتل عل
ــة تتعامل مع ملف  ــداً أن أحلكوم مؤك
ــار داوود، إلى  الكهرباء مبسؤولية. وأش
ــبة اإلصابات بكورونا  أن انخفاض نس
يبعث على الفرح ووزارة الصحة وفرت 

ــودة في  ــواع العقاقير املوج ــع أن جمي
ه  العالم. ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّ
ــاد والرواتب  ــوزراء بالبحث عن الفس ال
ــون  القان ــى  عل ــب  والتالع ــة  املزدوج

والتبديد باملال العام.

÷aä»‹€@?üÎ@‚ÏÌ@ÜÌÜzni@Úœb‘r€a@äÌãÎ@Ä6‘fl@Û‹«@’œaÏÌ@ıaâãÏ€a@è‹©
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ــابق علي العالق ان نسبة كبيرة من الشعب    قال النائب الس
ــبة ضئيلة اصيبت  ــة بعد العام ٢٠٠٣ وان نس العراقي مرفهّ
ــذ زمن النظام  ــتمر هذا الضعف من ــف واالنهيار واس بالضع
ــابق وحلد اآلن واضاف العالق في تصريح متلفز في احدى  الس
القنوات الفضائية ان الكثير من العراقيني صاروا يسافرون الى 
دول العالم براحتهم ويشترون براحتهم كل مايحتاجون اليه 
ــهده  ــك بفضل التحول االقتصادي في احلياة الذي ش وكان ذل
ــول : التعليق لدينا  ــرا .. المنلك اال ان نق ــع العراقي مؤخ الواق

واالمر متروك للشعب ازاء هذا التصريح ياشعب العراق.

@AAÈ�œäfl@k»ë@ÊÏÓ”aä»€a@Z@÷˝»€a
NN@’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl
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2 محليات

بغداد / البينة الجديدة 
ــن كرمي  ــب االول لرئيس مجلس النواب حس ــب النائ طال
ــة ومدير عام  ــوارد املائي ــاء، وزير امل ــي، امس الثالث الكعب
ــؤوليتهما  الدائرة املالية واالدارية في الوزارة بتحمل مس

ــراع في اعادة النظر بقرار قطع اخملصصات املالية  واالس
ــر التابعة  ــركات واملراكز والدوائ ــي الهيئات والش ملوظف
ــن غير املعقول ان يصدر قرار  للوزارة .وقال الكعبي انه م
ــن وزير املوارد املائية او مدير الدائرة املالية بالوزارة  فردي م
ــتمرين  ــني ومنحها للمس ــات املوظف ــع مخصص بقط
ــدوام اليومي فقط، مبخالفة صريحة للقرار احلكومي  بال
القاضي بتقليص الدوام الرسمي بـ ٢٥٪.واضاف ان القرار 
ملزم للوزارات واملؤسسات احلكومية، فضال عن كون قرار 
ــتخدام احلق،  ــف واضح بإس وزارة املوارد املائية فيه تعس
ــكل االيجابي  ــلطة التقديرية بالش وعدم توظيف الس
ــن عدمه ليس  ــدوام م ــوع ال ــا ان موض ــاني، الفت واالنس
ــع موضوع منح  ــى يتم التعامل م ــن ارادة املوظف حت م
ــوزراء الى  ــتثناءات.ودعا مجلس ال ــات وفق االس اخملصص
ــات من كل  ــتقطاع اخملصص ــرار يلزم بعدم اس ــدار ق اص
ــني النافذة والتزاما بقرارات  الوزارات والدوائر وفقآ للقوان

احلكومة خالل الظرف الراهن.

بغداد / البينة الجديدة
ــف مقرر جلنة التربية النيابية طعمة  كش
اللهيبي، امس الثالثاء، عن ثالثة مقترحات 
ــن بينها  ــي املقبل م ــأن العام الدراس بش
تأجيل الدوام شهراً أو شهرين، مشيراً إلى 
ــي وزارة التربية لم تتوصل  أن هيئة الرأي ف
ــرار نهائي بخصوص موعد  حتى اآلن إلى ق
ــي اجلديد.وقال اللهيبي  ــام الدراس بدء الع
ــى اآلن لم  ــد إل ــي اجلدي ــام الدراس ، إن الع
ــدد بيوم وحتى في اإلقليم، وإن الظروف  يُح

الصحية وجائحة كورونا هما من يتحكم 
ــبقة  بذلك، موضحاً أن هناك حتذيرات مس
ــي اجلديد، كما أن هناك  حول العام الدرس
ــأن ذلك، بيد  ــوزارة بش ــن رأي في ال أكثر م
ــرار نهائي حتى  ــم يتم التوصل إلى ق أنه ل
ــني، أن هناك مجموعة من االراء لدى  اآلن.وب
اللجنة وكذلك لدى هيئة الراي في التربية، 
ــيراً  ــيكون لهم، مش وأن القرار النهائي س
ــي اقترحتها  ــور الت ــن ضمن األم ــى أن م إل
ــأن العام الدراسي، هو تأجيله  اللجنة بش

ــدوام إلى  ــهرين، أو تقليص ال ــهراً أو ش ش
ــبوعياً، أو  ــكل مرحلة أس ــني أو ثالثة ل يوم
ــاف، أن  ــات االلكترونية.وأض ــاد املنص اعتم
ــب أن تكون  ــن تتوقف ولكن يج ــدراس ل امل
ــة الطالب،  ــى صح ــات عل ــاك تطمين هن
ــالل الفصل  ــى أن عمل اللجنة خ ــاً إل الفت
التشريعي املقبل والذي سيبدأ في الثالث 
ــول العام  ــيركز ح ــهر احلالي، س ــن الش م
ــتكون هناك لقاءات موسعة  الدراسي وس

بهذا اخلصوص.

بغداد / البينة اجلديدة
ــادن ومن خالل  ــة واملع ــاركـت وزارة الصناع ش
ــم الصناعي في تقدمي  ــر والتنظي دائرة التطوي
محاضرات عن ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة 
ــرات املطروحة على  ــطة ضمن احملاض واملتوس
ــة الكرخ  ــة التابعة جلامع ــة االلكتروني املنص
ــث  ــن ( ٦٠٠ ) باح ــر م ــاركة أكث ــوم ومبش للعل
وأكادميي عراقي وعربي مبختلف االختصاصات 
ــر  وذلك إنطالقاً من مهام الدائرة املتمثلة بنش
ــى ريادة  ــجيع عل ــر والتش ــل احل ــة العم ثقاف

ــاريع الصغيرة واملتوسطة  األعمال ودعم املش
ــتمرارها في فتح آفاق التعاون العلمي مع  وإس
اجلامعات العراقيـة .وتضمنـت املشاركة القاء 
ــباب  ثالثة محاضرات االولى بعنوان ( دعم الش
والشابات على ريادة األعمال ) والقتها السيدة 
ــم  ــول عبـاس : مدير قس ــد الرس ـــل عب : رس
ــي الدائرة  ــطة ف ــرة واملتوس ــاريع الصغي املش
ــي  املذكورة ومحاضرة بعنوان (الدعم املؤسس
ــا  ــطة) والقاه ــرة واملتوس ــاريع الصغي للمش
ـــم : معاون مدير  ــيد : عمـار أحمـد جاس الس

ــى محاضرة بعنوان  ــم املذكور إضافة ال القس
ــال)  ــادة األعمـ ــري لريـ ــداع الفكـ ــم اإلبـ (دعـ
ــكـور :  ــيدة : ثنـاء موحـان مش ــا الس والقته
مديرة قسم امللكية الفكرية في الدائرة ذاتها 
كما وتواصل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي 
في تقدمي والقاء احملاضرات التخصصية اخلاصة 
ــامها االخرى كاجلودة وحماية املنتجات  باقس
ــة والبيئة والتي تهدف من خاللها بيان  العراقي
دور وزارة الصناعة واملعادن في اجملاالت املذكورة 

وفقاً ملهام عمل الدائـرة.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، عن استالمها 
ــذور احلنطة، مبينة  ــر من ٤٥٠ الف طن من ب أكث
انها حققت االكتفاء الذاتي من هذه البذور.وقال 
ــتالم  وزير الزراعة محمد كرمي اخلفاجي انه مت اس
ــذور احلنطة وبذلك  ــر من ٤٥٠ الف طن من ب اكث
ــا دعما للقطاع  ــق االكتفاء الذاتي منه مت حتقي
ــاج والكميات  ــب اإلنت ــي بعد ارتفاع نس الزراع
ــني النهرين  ــا ب ــركة م ــن قبل ش ــتلمة م املس
العامة للبذور والشركة العراقية إلنتاج البذور.

ــن البذور  ــات املتزايدة م ــذه الكمي ــاف أن ه وأض
ــتثمارها في اخلطة الزراعية املقبلة  سيتم اس
ــة  ــري وفقا للتعليمات املدروس ــل يج وان العم
لتنمية املنتج احمللي وعدم استيراد مستلزمات 

اإلنتاج لتقليل الكلف وحتقيق جدوى اقتصادية 
مناسبة للفالحني واملزارعني.واشار اخلفاجي الى 
ان ارتفاع نسب إنتاج بذور احلنطة جاء من خالل 
ــي البذور ومن  ــاون املثمر بني الوزارة ومنتج التع
ــركات ذات العالقة،  خالل جهود الباحثني والش
ــبة  ــاع اآلليات املناس ــى اتب ــاً املنتجني عل حاث
لالستمرار برفع نسب االنتاج واستخدام الطرق 
احلديثة في الزراعة بضمنها استخدام املكننة 
ــتخدام املبيدات  ــوية األرض واس ــة وتس الزراعي
ــبة والتفاعل مع الوزارة في كل مايخدم  املناس
ــر ان وزارة الزراعة اعلنت  العملية الزراعية.يذك
ــاء الذاتي من  ــابق عن حتقيق االكتف في وقت س
محصول احلنطة بعد الوصول باالنتاج الى اكثر 

من ٥ ماليني طن.
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بغداد / البينة الجديدة
ــام مالكاتها  ــت امانة بغداد عن قي اعلن
ــيق مع دائرة  في دائرة ماء بغداد وبالتنس
ــر حصل  ــة االعظمية باصالح كس بلدي
في انبوب ماء مغذي ورئيسي قرب مركز 
شرطة صليخ واعادته الى اخلدمة خالل 

ــاعات فقط.واضافت االمانة في  عدة س
ــورة متكنت بجهد  بيان ان «الدائرة املذك
ــل متواصلة من  ــاعات عم مضاعف وس
ــر واعادة ضخ املاء في  اجناز اصالح الكس
ــبع ابكار  االنبوب الذي يغذي منطقة س

شمال بغداد باملاء الصافي».
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بغداد / البينة الجديدة
ــتمرة من قبل معالي  ــى توجيهات ومتابعة مس بناء»عل
ــاالر عبد الستار محمد  وباشراف   وزير العدل القاضي س
ــتاذ  ــر من قبل مدير عام دائرة اصالح  االحداث االس مباش
كامل امني هاشم ، اعلنت دائرة  اصالح االحداث عن إجناز 
ــن املتعينني  ــة للموظفني م ــالت الرواتب  املتراكم معام
ــرة من تاريخ  ــتحقات التراكمية للفت ــدد وصرف  املس اجل
التعيني لغاية   ٢٠٢٠/٧/٣١، منوه ان راتب شهر اب املاضي 
 قد مت صرفه مسبقاً . وقال مدير عام دائرة اصالح االحداث 
االستاذ كامل  هاشم امني انه بجهود حثيثة ومتميزة من 
قبل قسم  الشؤون املالية وقسم التدقيق مت إجناز جميع 
ــدد لدائرة اصالح  االحداث   ــب املتراكمة ملوظفي اجل  الروات
ــؤون املالية في  دائرة  ــم الش  .من جهتها دعت مديرة قس
ــاله  مراجعة  ــمولني باملوضوع اع ــداث املش ــالح االح اص

قسم الشؤون املالية الستالم مستحقاتهم  املالية.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــي والبحث العلمي بدء التقدمي  أعلنت وزارة التعليم العال
على الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠ ابتداء من 
ــني منه. وذكر املتحدث  ــن أيلول احلالي ولغاية الثالث األول م
الرسمي للوزارة حيدر العبودي ، إن برامج الدراسات العليا 
ــل الى ١٩٠٠ برنامج  ــة في اجلامعات العراقية تص املفتوح
ــهادات الدبلوم العالي واملاجستير والدكتوراه  على وفق ش
ــانية  ــية والطبية واإلنس للتخصصات العلمية والهندس
ــاف أن نظام التقدمي للعام  ــة واالقتصادية.وأض واالجتماعي
الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠ سيكون متاحا أمام الراغبني بالتقدمي 
ــاعة ١٢ عند  عبر الرابط (HTTPADM.RDD.EDU.IQ) ابتداء من الس
ــي ولغاية األربعاء  ــل من األول من أيلول احلال منتصف اللي
ــه.واوضح، أن االمتحان  ــهر نفس ــق الثالثني من الش املواف
ــيكون في القاعات الدراسية موزعا حسب  التنافسي س
ــخ ١٠١٨ موعدا المتحان  ــيكون تاري التخصصات حيث س
اجملموعة الطبية والهندسية وتاريخ ١٠١٩ موعدا المتحان 
ــوم الزراعية والبيطرية  ــوم الصرفة والعل تخصصات العل
فيما سيكون تاريخ ١٠٢٠ موعدا المتحان مجموعة العلوم 
االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلدارية واالقتصادية.وتابع 
ــر ألف  ــز أحد عش ــى حج ــون عل ــني سيتنافس أن املتقدم
ــي معربا عن أمله بالتوفيق لهم بالقبول على  مقعد دراس

وفق االستحقاق.

@ÊÎÖ@paâbÓç@kÌäËm@Ú€Îb™@¬bjyg
Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@⁄ä‡◊@å◊äfl@ø@›ÌÖÏΩa

@äÌà§@äí„@Ô–‰Ì@ÜÓëä€a@“äñfl
÷aä»€a@ÚiaÏi@Ú◊äë@kmbÿΩ

بغداد / البينة الجديدة
ــس الثالثاء، عن متكن  ــة العامة للكمارك ام اعلنت الهيئ
السلطة الكمركية في مركز ام قصر الشمالي من ضبط 
حاوية حجم (٤٠) قدماً حتتوي على (٤) سيارات دون املوديل 
املسموح باستيراده مخفية خلف مالبس مستعملة في 
ــاً للضوابط والتعليمات .واضافت  محاولة لتهريبها خالف
ــة بحق اخملالفة  ــاذ األجراءات القانوني ــي بيان انه «مت اتخ ف
ــون الكمارك النافذ رقم ٢٣  ــا الى القضاء وفق قان واحالته

لسنة ١٩٨٤ املعدل».

بغداد / البينة الجديدة
ــره حتذيرا ملكاتب  ــيد، امس الثالثاء، نش  نفى مصرف الرش
ــي بيان تلقت {البينة  ــركة بوابة العراق .وقال املصرف ف ش
اجلديدة}، نسخة منه انه «ال صحة لتوجيه املصرف حتذيرا 
ــيق مع  ــراق»، مبينا «اننا بالتنس ــركة بوابة الع ملكاتب ش
ــركة بوابة العراق خلدمات الدفع االلكتروني نتابع جدية  ش
ــتحقات  ــدى التزام مكاتب الصرف املعتمدة لصرف مس م
حملة بطاقة نخيل ماستر كارد باستيفاء عمولة املكتب 
ــتنادا لتعليمات البنك املركزي العراقي والبالغة ٠٠٦‚٠  اس
ــتقطاع اي مبالغ اخرى». ــدم اس ــتقطع الكترونيا وع تس

ــني بالتقدمي على  ــه «بامكان كافة الراغب ــاف البيان ان واض
ــلف من حاملي بطاقة (نخيل) مراجعة فروع املصرف  الس
حصرا لترويج معامالتهم ويخلو مسؤوليته عن اي تعامل 
خارج فروعه»، مشيرا الى ان «ابواب االداره العامة مفتوحه 
لالبالغ اي حاله تعامل خارج ضوابط وتعليمات املصرف».

@·ÌÜ‘�n€a@ıÜi@Â‹»m@·Ó‹»n€a
bÓ‹»€a@pbçaâÜ€a@Û‹«

@“äï@Â‹»m@taÜy¸a@Ä˝ïa@ÒäˆaÖ
@¥–√Ï‡‹€@ÚÓ‡◊a6€a@@pb‘znéΩa

@@ÖÜ¶a@¥‰Ó»nΩa

بغداد / البينة الجديدة
ــت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، مع مجلس القضاء  بحث
ــاه املعتدين على الكوادر الطبية  األعلى اإلجراءات القانونية جت
ــه {البينة  ــاء االعلى تلقت ــالم القض ــان إلع ــر بي والصحية.وذك
ــس القضاء األعلى القاضي  ــتقبل رئيس مجل اجلديدة} إنه «اس
الدكتور فائق زيدان وزير الصحة الدكتور حسن التميمي وبحث 
ــوادر الطبية  ــن على الك ــق املعتدي ــراءات القضاء بح ــه إج مع
ــادة رئيس االدعاء العام ورئيس هيئة االشراف  وحضر اللقاء الس

القضائي.

@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl
ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a

ــدت وزارة العمل  ــابق ناش ــام ٢٠١٩ وفي زمن الوزير الس ــي ع    ف
ــي عاطل عن  ــهم الوزير بان ــى راس ــة وعل ــؤون االجتماعي والش
ــالم من اجلامعة  ــهادة البكالوريوس اع ــل وحاصل على ش العم
ــتنصرية ومتزوج ولي ٧ اطفال وعمري ٥٧ سنة وال املك اي  املس
ــي واكمل معاملتي ومنذ  ــب وبعدها زارني الباحث االجتماع رات
ــي يوم الثالثاء  ــوزارة وكانت اخر مراجعة ل ــنتني وانا اراجع ال س
ــا اكثر من ( ١٠١)   ــماء علم ــادف ٢٠٢٠/٨/٢٥ ولم تظهر االس املص
ــن معاليكم ان  ــي االعالم ، نأمل م ــدة ف ــم عن طريق املناش اس

تنظرو بأمرنا وترأفوبحالنا. 
اِّـواطن غالب محمد موسى

بغداد / البينة الجديدة
ــكاوى  ــام هواتف لتلقي ش ــن ارق ــداد، ع ــة بغ ــت محافظ اعلن

املولدات الوحدات االدارية (الناحية و القائمقامية).
وادناه ارقام الهواتف :

ناحية املنصور
٠٧٧٠ ٥٨٣ ٦٦٠٩/  ٠٧٧٣٠٢١٢١٧٢/

٢_ ناحية التاجي اجلديد. ٠٧٧٠٠٦١٧٥٦٢
٣- ناحية النصر والسالم ٠٧٥٠٥٥٤٧٠٣٦، ٠٧٨٢٢٧٥٩٣٧٠

٤- ناحية اللطيفية ٠٧٧٠٩٦٤٦٥٠٧
٥- ناحية املشاهدة ٠٧٧١٢٠٤٤٤٧٠

٦- ناحية الكرادة. ٠٧٧١٦٦٦٩٨٣١
٧-ناحية ابناء الرافدين. ٠٧٧٣٦٢٢٤١٣٩

٨- ناحية الرشيد. . ٠٧٨١٢١٢٠٠٤٤
٩- ناحية شعلة الصدرين ٠٧٧٢٤٤٩٣١١٨
١٠- ناحية بغداد اجلديدة. ٠٧٧٣٨١١٨٠٩٦
١١- مدير ناحية الوحدة . ٠٧٧١٣٨٣٨٣٣١

١٢- املمثل القانوني لناحيةالوحدة٠٧٩٠٤٣٠٤٩٥٣
١٣- جلنة الطاقةناحية الوحدة. ٠٧٧٢٢٨٦٥٠٧٦
١٤- مسؤول املولدات ابو غريب ٠٧٥٠٥٦٥١٤٤٠

١٥- ناحية فلسطني . ٠٧٧٢١٠٣٤٧٧١
١٦- قائمقامية الرصافة. . ٠٧٧٣٩٢٦٩٩٠٧

١٧- ناحية سبع البور . ٠٧٥١٠٧٩٧٢٣١
١٨- ناحية اليوسفية. ٠٧٨٠٤٤٠٩٥٩٦
١٩- قائمقامية املدائن. ٠٧٧٠٦٢٠٩١١٨

٢٠- قائمقامية احملمودية. ٠٧٧١١١٠٥٢٧٧
٢١- ناحية العبايجي.٠٧٨١٩٩١١٠٠٣/ ٠٧٨٠٥٦٠٤١٧٨

@—maÏÁ@‚b”âa@äí‰m@ÖaÜÃi@Úƒœb™
paÜ€ÏΩa@ÙÎbÿë@Ô‘‹n€

@paıaäu�a@Û‹«˛a@ıbö‘€a@…fl@szjm@Úzñ€a
bÁâÖaÏ◊@Û‹«@ÂÌÜn»Ωa@Íb£

NO.3481.WED.2.SEP.2020 العدد (٣٤٨١) االربعاء ٢ / ٩ / ٢٠٢٠

االمربيولوجي / 
رائد عبداالله عباس

ــح الكابوس املرعب الذي  كورونا اصب
ــرت االقاويل  ــار , فكث ــا ليل نه يهددن
ــد  ــي التباع ــل ف ــات وكان احل والتنبئ
ــن االصابة.لذلك  االجتماعي واحلذر م
ــبيل  ــاء الس ــع الوب ــش م كان للتعاي
ــذا الوباء  ــيما وان ه االمثل للعبور س
ــتهان بها اضافة  ــد اعدادا اليس حص
ــن عانوا ماعانوا  ملاليني املصابني الذي
ــة نهاية  ــن لكل بداي ــن املرض , لك م
ــة ان  ــادر بلحظ ــبحانه ق وان اهللا س
ــم يكن  ــا كأنه ل ــر منتهي ــون االم يك
ــتوى  النه هو الرحمن على العرش أس
الطبيعية  الروحي لألحداث  .فاملعنى 

ــدةً، بل  ــات الهوتيةً معق ــس نظري لي
ــي العبرة الظاهرة التي يتفطن لها  ه
ــروس أظهر  ــول إن الفي ــد، فالق أي أح
هشاشة اإلنسان وحدود قوته وعجزه 
ــتدعي ذلك من دعوته  األصيل وما يس
ــره، أو القول  ــر كب إلى التواضع وكس
ــة  العاقب ــانَ  اإلنس أرى  ــروس  الفي إن 
ــاده في األرض، وإخالله  السيئة إلفس
ــراف في قطع  ــوازن الطبيعة واإلس بت
األشجار واإلضرار بغالف األرض بسبب 
جشع ربح التصنيع وانبعاث الغازات، 
ــان عاقبة ظلمه في إنفاق  وأرى اإلنس
ــلحة  ــة األس ــى صناع ــارات عل امللي
وتكديسها في مقابل إهمال اإلنفاق 
على الصحة والتعليم .ان  املؤمن قد  
ــي األحداث  ــاوز املعنى الروحي ف يتج
الطبيعية، إذ إننا ال نتحدث عن بضع 
ــات من الذكر احلكيم  ميكن حملها  اي
ــن الفهم، بل  ــف م ــى وجه مختل عل
ــخ ال ميكن ملن  نتحدث عن توجه راس
اتخذ القرآن مرجعاً في حياته اإلفالت 
ــل احلديث  ــوره، وتفص ــوة حض ــن ق م
ــات  ــة وتقلب ــر الطبيعي ــي الظواه ف

ــر  ــان باخلير والش احلياة وابتالء اإلنس
ــراء والضراء، مرجع االلتباس أن  والس
ــيئني  ــر الناس يظنون أن هناك ش أكث
ــل  عزوج اهللا  ــا   أحدهم ــني،  مختلف
ــم أو  ــر  العل ــرف االخ ــن  والط و الدي

ــر اهللا ظنوا أن ذلك  الطبيعة، فإذا ذك
يهدد أسس املنهج العلمي والتفكير 
ــن ضجرهم  ــي، فإما عبروا ع العقالن
ــعروا بالتناقض في  ــا ش ــةً وإم صراح
ــروا لتلفيق  ــهم، واضط خفايا نفوس

صيغ غير متجانسة جتمع بني التدين 
ــني مقتضيات  ــأوا عليه وب ــذي نش ال
ــإن  ف ــاف  ولإلنص ــي.  العلم ــج  املنه
املتدينني يتحملون نصيباً في تذكية 
الضميري. ــام  واالنقس ــراع  الص هذا 

ــر االخير ،  ــا ليس االم ــة كورون جائح
ــة، هذه  ــاك أوبئة قادم ــتكون هن وس
ــة التي  ــة الطريق ــي نتيج ــة ه األوبئ
ــاني  اإلنس ــن  الكائ ــا  فيه ــل  يتعام
ــر املناخي ودفء  ــب. التغي ــع الكوك م
ــم مكاناً مالئماً  الكوكب جعل العال
ــا، وهي أيضاً  ــات والبكتيري للفيروس
نتيجة لتعامل اإلنسان مع الغابات.. 
اقتالع وحرق أشجار الغابات من أجل 
ــى أراض رخيصة للرعي،  ــول عل احلص
ــاحات البرية في  ــى املس ــاء عل القض
كوكبنا، اصطياد احليوانات البرية في 
ــى انقراضها.. هذه األفعال  الصني حت
ــر في متاس مع جتمعات  جعلت البش
حيوانية برية لم نكن في متاس معها 
ــك  ــات متل ــذه التجمع ــل، وه ــن قب م
ــراض.. جراثيم  ــاً جديدةً من األم أنواع
ــياء عديدة النسطيع  وفيروسات وأش
ــات جتلي  ــا .هذه األزم ــوف امامه الوق
االختالل البنيوي املستتر في النظام 
العاملي ومتنحنا حلظةً تاريخيةً إلعادة 
مراجعة املنظومة التي قادتنا إلى هذه 
النتائج(ولنذيقنهم من العذاب األدنى 

ــر لعلهم يرجعون).  دون العذاب األكب
ــدوث   ح ان   ــل  ه ــأل  يس ــائل  س رب 
ــا  غضب  ــة بأنه ــوارث الطبيعي الك
ــن املؤكد كال  ــق عزوجل فم ــن اخلال م
سيما  وأن ذلك يتنافى مع العدل، ألن 
هذه الكوارث عامة بينما هناك أناس 
ــؤولية الظلم  ــاء ال يتحملون مس أبري
ــة  أن هناك  ــاد .فتكون االجاب واإلفس
ــتوى الفردي، وقوانني  قوانني في املس
ــي. القوانني في  ــتوى اجلماع في املس
ــترط فيها  ــتوى اجلماعي ال يش املس
ــي الفعل، بل إن  ــترك كل فرد ف أن يش
ــكل  ــدوث النتيجة هو تش ــرط ح ش
ــوع،  للمجم ــة  الغالب ــخصية  الش
ــويد في  ــل أن فرص املولود في الس مث
ــان االجتماعي أفضل من فرص  الضم
املولود في الوطن العربي، مع أن املولود 
ــاب الفردي  ــب، ، أما احلس ليس له ذن
اخلالص فهو يوم القيامة(وكلهم آتيه 
ــردا»، لذلك قال القرآن:  يوم القيامة ف
ــنب الذين ظلموا  «واتقوا فتنةً ال تصي
ــت  ــة إذا عم ) فالفتن ــةً ــم خاص منك

أصابت الظالم والبريء.
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بغداد / البينة الجديدة
أصدر وزير الداخلية عثمان الغامني، امس الثالثاء، توجيهاً يتعلق بكوادر الوزارة 
الكثير  متتلك  الداخلية  وزارة  إن   ، الغنمي  وقال  العليا.  الشهادات  حملة  من 
العليا، ويجب علينا إنصاف هذه  العلمية من حملة الشهادات  الكفاءات  من 
الشريحة. وأضاف الغامني وجهنا بأن يكون عمل أصحاب الشهادات العليا في 

الدوائر التي حتمل نفس اختصاصاتهم بدل الوحدات القتالية الساندة.
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ــس الثالثاء، عن  ــت وزارة التربية، ام    اعلن
ــة  للمرحل ــة  العام ــات  االمتحان ــالق  انط
اإلعدادية بفرعيها العلمي واألدبي، مشيرة 
ــة  وطالب ــب  طال  (٤٨٢٣٦٤) ــو  نح ان  ــى  ال
ــان االول في مختلف  ــوا الداء االمتح توجه
ــب اإلعالمي  البالد.وقال املكت ــات  محافظ
ــاك (١٣٧١٣٠) طالب للفرع  بالوزارة ، إن هن
ــب للفرع العلمي   ــي ، و (٢٣٥١٠٠) طال األدب
ــك (١١٠١٣٤) طالب علمي  األحيائي ، وكذل

ــات العامة للتربية  تطبيقي، ضمن املديري
في بغداد واحملافظات كافة، قد شاركوا في 
اإلعدادية  للمرحلة  ــة  النهائي االمتحانات 
ــط اجراءات وقائية  في اليوم األول لها وس
ــالمتهم من وباء  ــددة حفاظاً على س مش
ــة ٢٣ من  ــتمر لغاي ــي ستس ــا، والت كورون
ــئلة  ــاف ان األس ــول اجلاري.واض ــهر أيل ش
ــة  ــوح والدق ــمت بالوض ــة اتس االمتحاني
ــتويات  العلمية ومتت مراعاة مختلف املس
للطالب وشملت احملتوى املقرر واملوضوعات 

ــت  ــا كان ــوازن كم ــكل مت ــة بش املطلوب
ــبة  ــة ومناس ــة واضح اللغوي ــا  صياغته
للوقت اخملصص.من جانبه، دعا وزير التربية 
ــرورة توفير  ــى ض ــد الدليمي ال ــي حمي عل
ــتية  اللوجس ــتلزمات  واملس ــزات  التجهي
والطبية، بغية اجناح العملية اإلمتحانية، 
ــداً ان التحديات التي يواجهها وطننا  مؤك
ــتكون حافزاً للجميع، لتحقيق  احلبيب س
ــهاماً ببناء  ــز والطموح املطلوب، اس املنج

الوطن ورفعته وتقدمه.

ــتريت جورنال عن  كشفت صحيفة وول س
إعادة الواليات املتحدة ألرشيف حزب البعث 
ــر طائرة  ــى بغداد عب ــابق، إل ــي الس العراق
شحن عسكرية أميركية وتأتي هذه اخلطوة 
من قبل املسؤولني األميركيني مبثابة مبادرة 
ــن نية لرئيس الوزراء اجلديد، مصطفى  حس
ــت  ــة وكان ــب الصحيف ــي، بحس الكاظم
ــيف  ــات املتحدة، حتفظت على األرش الوالي
العراقي بهدف حمايته، مع تصاعد العنف 
ــل ١٥ عاما، بعد  ــي العاصمة العراقية قب ف
ــبق صدام  ــقوط الرئيس األس عامني من س
ــزب البعث  ــادات ح ــد قي ــو أح ــني، وه حس
وشحن هذا األرشيف، والذي يتضمن حوالي 
ــية  ٦ ماليني وثيقة، بعد تغليفه جيدا خش
ــلحة  ــل اجلماعات املس ــن قب ــه م اعتراض
ــيف اآلن  املدعومة من إيران، فيما بات األرش
في مكان آمن ولكنه غير معروف بالعاصمة 
ــق املوجودة في بغداد  العراقية بعض الوثائ

قبل شحنها إلى الواليات املتحدة  مؤسسة 
ذاكرة العراق ، في عام ٢٠١٣، أعادت الواليات 
املتحدة مجموعة مختلفة من الوثائق التي 
ــي أطاحت  ــرب ٢٠٠٣ الت ــا بعد ح حفظته
ــك مخاوف بني  ــزب البعث، فيما أثار ذل بح
ــتغالل  ــني الغربيني من احتمال اس الباحث
هذه الوثائق سياسيا من قبل رئيس الوزراء 
األسبق نوري املالكي ، تأسس حزب البعث 
ــة قومية  ــات كحركة عربي ــي األربعيني ف
ــني إلى  علمانية، بينما انضم صدام حس
ــتخدمه لفرض  احلزب عام ١٩٥٧، حيث اس
ــد توليه  ــى البالد بع ــة عل ــه احلديدي إرادت
ــلطة وبعد الفوضى التي عمت بغداد  الس
ــي كنعان  ــان ٢٠٠٣، عاد األكادمي ــي نيس ف
ــي مصطفى  ــوزراء احلال ــة، ورئيس ال مكي
ــة  ــر مؤسس ــا يدي ــي (كان حينه الكاظم
الذاكرة العراقية) إلى العراق من بريطانيا، 
ــفا أكواما من الوثائق واملستندات  واكتش
ــل مكية على نقل هذه  في قبو، حيث عم

الوثائق إلى منزل عائلته مبباركة أميركية، 
ــة . الوثائق  ــب الصحيف ــا، بحس حلفظه
ــر لوال  ــرض للتدمي ــة كادت أن تتع العراقي
ــدة ومع تزايد العنف  تدخل الواليات املتح
الطائفي في العاصمة، نقلت الوثائق إلى 
ــن احتمالية  ــية م الواليات املتحدة، حش
تدميرها، حيث مت االحتفاظ بها في البداية 
ــالها إلى  ــي فيرجينيا الغربية، قبل إرس ف
ــة فكرية  ــي منظم ــر، وه ــة هوف مؤسس
ــتانفورد  ــول محافظة بجامعة س ذات مي
ــة هوفر  ــي كاليفورنيا وحتتفظ مؤسس ف
بأرشيف رقمي جلميع هذه الوثائق ، في بيان 
ــام ٢٠٠٨، حثت جمعية احملفوظات  صدر ع
ــات الكندية،  ــة احملفوظ ــة ورابط األميركي
ــى احلكومة  ــق إل ــذه الوثائ ــادة ه ــى إع عل
العراقية، في الوقت الذي كان فيه كنعان 
ــول إن احلكومة العراقية وافقت  مكية يق
رسميا على إعادة ترتيب األرشيف من قبل 

مؤسسة هوفر.

ــاع  ــن والدف ــة االم ــت جلن   اقترح
ــس النواب،امس الثالثاء،  في مجل
ــة ملكافحة  ــوة خاص ــكيل ق تش
ــال  ــت ح ــا قدم ــاالت. بينم االغتي
عضو  ــح  عليها.وأوض ــيطرة  للس
اللجنة، علي الغامني، أن عمليات 
ــن منظومة  ــي جزء م ــال ه االغتي
ــي خانة اجلرمية  االرهاب، وتدخل ف
ــن اجلرائم  ــذا النوع م املنظمة،وه
ــدود، اضافة الى  ــون عابراً للح يك
ــع ارادات مما  ــد يعيش تقاط ان البل
ــالت خارجية وعمليات  ينتج تدخ
ــي، أن تلك  ــاف الغامن ارهابية.وأض
ــيطرة عليها  العمليات ميكن الس

ــات دولية  ــرام اتفاقي ــالل اب من خ
ــة مع دول  ــات امني ــم عالق وتنظي
ــهم بتجفيف منابع  اجلوار،مما يس

ــيطرة  ــارج والس ــن اخل ــاب م االره
ــن الداخل.واقترح عضو  ــا م عليه
ــة  ــوة خاص ــكيل ق ــة، تش اللجن

ان  ــد  االغتياالت،بع ــة  ملكافح
ــذ  من ــاوالت  مح ــاك  هن ــت  كان
ــكيل مثل هذه  عشرة اعوام لتش
ــوة التي تكافح  ــوة بالق القوة،اس
ــف، من خالل جهة  عمليات اخلط
ــى هذه املهمة لتكون  واحدة  تتول
املسؤولة امام الشعب وجلنة االمن 
ــع االمنية  ــة وباقي املراج البرملاني
وعلى رأسهم القائد العام للقوات 
ــة  ــى أن اللجن ــلحة.واملح إل املس
ــي وحثيث مع  ــكل يوم تتابع بش
ــة من اجل التوصل  اجلهات االمني
ــأن االغتياالت التي  الى نتائج بش
ــة البصرة  ــي محافظ ــت ف حصل

ومعرفة ودواعيها واسبابها.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

ــة االحتادية، امس  ــت هيئة النزاه أعلن
ــي  ــا  ف ــذ مالكاته ــن تنفي ــاء، ع الثالث
مديرية حتقيق نينوى عملية ضبط في 
بيّنةً ضبطها معقباً  ــة، مُ دائرة الصح
ــدة لعزل  ــاء وح ــفاً إلنش ــل كش يحم
مرضى كورونا مبستشفى في احملافظة.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، 
ــن العملية،  ــا ع ــرض حديثه وفي مع

ــت موازين نيوز  ــب بيان لها تلق بحس
ــق عمل من  ــى أن فري ــخة منه، إل نس
ــوى انتقل إلى دائرة  مديرية حتقيق نين
ــط متهم بتعقيب  الصحة وقام بضب
ــتندات صرف  املعامالت، وبحوزته مس
ــةٍ لدائرة  ــاريع تابع ــود ملش ــة تع أصلي
الصحة ال يجوز حيازتها لغير املوظف 
ــى ضبط  ــة إل ــراً، إضاف ــصِّ حص ت اخملُ
فورمات فارغةٍ تابعةٍ لشركات، وكشف 

ــى فايروس  ــزل ملرض ــدة ع ــاء وح إلنش
ــفيات، وأومر  (كورونا) في أحد املستش
ــروع. ــؤولة عن املش إدارية للجان املس

ــه متَّ ضبط  طلبات  ــت الدائرة أن وإضاف
ــيارات  ــعاف وس ــيارات إس ــز س جتهي
ــوزة املتهم  ــر الدولة بح ــة لدوائ خدمي
ــفرت عن ضبط  ــي العملية التي أس ف
ــني متعاونني معه، بينهم  ثالثة متهم
ــؤول عن أصل املستندات  املوظف املس

ــةٍ أخرى،  ــة بالصرف.وفي عملي اخلاص
ــل  ــق عم ــى أن فري ــرة إل ــارت الدائ أش
ــة  ــى مديري ــل إل ــذي انتق ــة، ال املديري
ــن بعمليةٍ منفصلةٍ  تربية نينوى، متكَّ
ــه وكيل  ــي ان ع ــمٍّ يدَّ ــط مته من ضب
ــه معامالت  ــركات مقاوالت وبحوزت ش
سلف وفحوصات مختبرية، الفتة إلى 
ــغ ماليَّةٍ من  ــم بطلب مبال قيام املته
ــخاص؛ لقاء متشية مقاولة  أحد األش

(زمار).وتابعت  ــة  ــي منطق ف ــدارس  امل
ــم محضري ضبط  ــرة إنه متَّ تنظي الدائ
ــا  ت ذَ ــني نُفِّ ــني اللت ــني بالعمليَّت أصوليَّ
مبوجب مذكرتني قضائيَّتني، وعرضهما 
ــات واملتهمني على قـاضي  رفقة األولي
محـكمة التحـقيق اخملتـصة بقـضايا 
ــذي قرَّر توقيف  ــة في نينوى، ال النـزاه
ــكام املادتني ( ٣٤٠  ــني وفقاً ألح املتهم

و٣٠٧) من قانون العقوبات.
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   جدد وزير النقل السابق والنائب احلالي كاظم فنجان احلمامي، 
ــع ايران  ــككي م ــروع الربط الس ــني، دفاعه عن مش ــس االثن ام
والكويت، فيما كشف عن ما اسماها بـاملؤامرة في قارة افريقيا.

ــة على األقطار  ــتعمارية املهيمن ــال احلمامي ، ان القوى االس وق
األفريقية، اتفقت على تخصيص قياسات متباينة في املسافات 
ــكك احلديدية، وذلك بغية ضمان عدم  الفاصلة بني قضبان الس
ــاورة، ولكي  ــار املتج ــككي بني االقط ــي الربط الس ــل ف التواص
نتعمق في شرح تداعيات هذه السياسة السككية في تكوين 
شبكات وخطوط غير متجانسة بني االقطار األفريقية املتجاورة 
ــا وبريطانيا  ــن اخلارطة التي صممتها فرنس ــق لكم صورة م نرف
ــكك احلديدية. والتي  ــات قضبان الس ــا وهولندا لقياس وايطالي
 mm ــا باملواصفات التالية:ـ خطوط بقياس ٦٠٠ ميكن تلخيصه
و خطوط بقياس ٩٥٠ mm و خطوط بقياس ١٠٠٠ mm و خطوط 
ــاس ١٤٣٥ mm واضاف احلمامي  ــاس ١٠٦٧ mm و خطوط بقي بقي
ــت القطيعة بني االقطار املتجاورة، وبات من الصعب  هكذا فرض
ــودان، أو بني  ــني مصر والس ــككي ب ــاريع الربط الس ــذ مش تنفي
ــبب عدم توفر املوائمة بني  تونس وليبيا، أو بني اجلزائر واملغرب بس
قياسات قضبان السكك احلديدية. واردف احلمامي قائالً اما اآلن 
ــي احملدد بــ  وبعدما توحد العالم كله في اعتماد املعيار القياس
ــم) فلم تُعد هناك عقبات وفواصل بني البلدان، وصارت  (١٤٣٥ مل
ــاريع املصير املشترك في النقل العابر هي املسارات العاملية  مش
ــادل التجاري،  ــهلت عمليات التب ــافات، وس ــي اختزلت املس الت
وازالت العقبات واحلواجز، باستثناء العراق الذي يتوسط القارات 
ــوبية املنبسطة  ــهول الرس الثالث، والذي تتوفر على ارضه الس
ــني القارات. ــي الرابط ب ــر الدول ــجعة على لعب دور اجلس واملش

ــات هيهات، فقط ظهرت  ــتدرك احلمامي لكن هيهات هيه واس
ــة الغلق  ــرض سياس ــراق تنادي بف ــن داخل الع ــات م ــا فئ علين
ــاش، فتعالت  ــور التكهف واالنكم ــودة الى عص ــالق، والع واالنغ
ــككي من دون حاجة لتآمر القوى  االصوات الرافضة للربط الس

الغاشمة علينا، وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم.

ــى احدى  ــداءات عل ــا االعت ــن رفضه ــة، ع ــت وزارة الداخلي    اعلن
ــتتخذ االجراءات القانونية.وقالت  الفضائيات، فيما اكدت انها س
الوزارة انها تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى 
ــع نقاط اخلالف  ــه الفيصل في جمي ــيادة القانون وجعل فرض س
ــه اخملتلفة وهي  ــرض مجتمعنا الكرمي بالوان ــاكل التي تعت واملش
حريصة على احترام املعتقدات لكل أطيافه الكرمية.واضافت انه 
ــهر محرم احلرام  ــية ش في الوقت الذي تؤكد فيه االحترام لقدس
وتقدر باجالل واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكرمي املرتبطة بروحانية 
ــني (  ــهر احلرام اإلمام احلس ــة صاحب الذكرى في هذا الش وعظم
ــالم واهل بيته وأصحابه الكرام) فانها وفي ذات الوقت  عليه الس
ــوات الفضائية، مبينة  ــداءات التي طالت إحدى القن ترفض االعت
ــالد احملكوم باألصل  ــي واإلعالمي في الب ــة العمل الصحف ان حري
ــات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو جتاوزات  بقانون نافذ ومؤسس
غير مقبولة او بث برامج ال تتناسب وقدسية الشهر.وتابعت انها 

ستتخذ اإلجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.
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بغداد /

بـغــداد /

ــاء، عن صرف  ــس الثالث ــرف الرافدين، ام ــن مص أعل
ــر صحة الكرخ والرصافة ببغداد  رواتب موظفي دوائ
ــدد من احملافظات. ــر أخرى تابعة للصحة في ع ودوائ

ــرف ، إن املصرف قام  ــي للمص ــال املكتب اإلعالم وق
ــي بعض دوائر الصحة في الكرخ  بدفع رواتب موظف
ــة بهم. ــوك اخلاص ــة الصك ــد تغذي ــة بع والرصاف

ــق أدوات الدفع  ــان، أن الصرف مت عن طري وأضاف البي
ــتر كارد، وبإمكان املوظفني  االلكتروني بطاقة املاس

استالم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه.

بغداد /

ــكان  ــيق مع وزارة االعمارواالس ــل محافظة بغداد بالتنس تعم
ــني الفئات  ــة اراض لتوزيعها ب ــى تهيئ ــة عل ــات العام والبلدي
ــظ بغداد،  ــدود. واوضح محاف ــل احمل ــن ذوي الدخ ــتحقة م املس
ــى تخصيص اكثر  ــا، أن احملافظة بحاجة ال ــد جابر العط محم
ــراف لتوزيعها بني  ــي مناطق االط ــكنية ف ــن مليون وحدة س م
ــرارات االمانة العامة  ــب ضوابط وق ــتحقة بحس الفئات املس
ــار إلى،  جمللس الوزراء بتوزيع االراضي بني ذوي الدخل احملدود.وأش
ــكان والبلديات  ــيق مع وزارة االعمار واالس أن احملافظة وبالتنس
ــي مناطق النهروان  ــرز عدد من االراضي ف ــة تعمل على ف العام
ــا، منوها  ــهاب من اجل توزيعه ــكر حماد ش ــب ومعس وابوغري
ــه للمالكات  ــيتم تخصيص ــذه االراضي س ــزءا من ه ــى أن ج إل
ــا لدروهم في مواجهة فيروس كورونا. الطبية والصحية تثمين

ــهر حزيران املاضي حملة  ــت إلى، أن احملافظة  نفذت منذ ش ولف
ــر النفايات ولم يتم  ــي حتولت الى مواقع لطم ــرد االراضي الت جل
ــكن من اجل ابراز معاملها وتسليمها  استثمارها الغراض الس
الى املواطنني الذين لديهم سندات تؤكد ملكيتهم لها وكذلك 
ــق االطراف  ــانها جتميل مناط ــوارع مخدومة من ش ــاء ش انش
خصوصا التي تعد مداخل للعاصمة.وأضاف العطا، أن مديرية 
ــال تأهيل حدائق  ــراف احملافظة قامت باعم بلديات بغداد وباش
تقع على الشارع العام على طريق بغداد محمودية مساحتها 
ــات وحتويلها الى  ــع النفاي ــا جلم ــد ان كانت مكان ــا بع ١٥ دومن
ــاء شارع خدمي منوذجي يضم  حديقة نظامية، عالوة على انش
ــار بجهود مديرية  ــدر ب ١٥٠ مليون دين ــتراحات وبكلفة تق اس

بلدية احملمودية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــاء، عن محاصرة  ــة، امس الثالث ــرطة االحتادي ــت قيادة الش    اعلن
ــه تنفيذاً  ــي كركوك.وقالت القيادة ان ــتبكت معه ف ــي واش ارهاب
ــق الركن جعفر  ــرطة االحتادية الفري ــوات الش ــات قائد ق لتوجيه
ــى العدالة،  ــليمهم ال ــة العناصر االرهابية وتس البطاط مبالحق
ــع عشر بالفرقة اخلامسة شرطة احتادية عملية  نفذ اللواء التاس
ــيق  أمنية خاطفة بإمرة اللواء حيدر املطوري قائد الفرقة وبالتنس
ــتخبارات الفرقة، مبينة ان العملية جاءت وفقاً ملعلومات  مع اس
ــتخباراتية بتواجد احد املطلوبني للقضاء وفق احكام املادة ٤  اس
ــهيد بناحية الرشاد في محافظة كركوك. ارهاب في مجمع الش

واضافت ان املتهم حاول التصدي للمفارز املشاركة بعملية إلقاء 
ــا القبض على  ــتباك معه ونتج عنه ــض التي متت بعد االش القب
ــن العصابات  ــقيقه ضم ــي الذي جند اثنني من ابنائه وش اإلرهاب
اإلرهابية خالل سيطرتها على الناحية والذين قتلوا اثناء عمليات 
التحرير، مشيرة الى انه مت تسليم املتهم الى جهة الطلب أصولياً 

إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.
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وكاالت/
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ــليمان صويلو، امس الثالثاء،  ــن وزير الداخلية التركي، س    أعل
ــم داعش في البالد. ــا يعرف بـ أمير تنظي ــاء القبض على م إلق
ــدت بحوزته مخططات  ــر إن املعتقل وج ــال الوزير عبر تويت وق
ــكر والتهنئة لألجهزة األمنية على النجاح  هامة، موجها الش
ــر داعش املعتقل  ــاف صويلو ضبطنا بحوزة أمي باعتقاله.وأض
خططا هامة تتعلق بتهريب سياسيني ورجال دولة إلى سوريا 
ــرر باقتصادها.وتابع وزير  ــذ عمليات في تركيا إلحلاق الض وتنفي
ــي أوقفتها األجهزة األمنية  الداخلية التركي خلية داعش الت
تلقت تعليماتها من سوريا والعراق.وأعلنت الشرطة التركية، 
ــخصا على صلة بتنظيم  ــابق، أنها اعتقلت ٢٧ ش في وقت س
ــن  ــتعدون لش ــتبه بأنهم كانوا يس داعش اإلرهابي وإنها تش
ــول التركية،  ــرت وكالة األناض ــي تركيا.وذك ــوم محتمل ف هج
ــير، نفذت  ــرق مكافحة اإلرهاب التركية، في والية بالكس أن ف
عمليات مداهمة شملت ٨ أماكن في املدينة، في إطار مكافحة 

تنظيم داعش اإلرهابي.

وكاالت/

املالية  وزارتي  من  وفدا  أن   ، كردستان  اقليم  حكومة  أعلنت 
والتخطيط في بغداد، حلسم موضوع حصة االقليم في مشروع 
موازنة عام ٢٠٢١.وقال املتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم 
كردستان سمير هورامي، بحسب اإلعالم احلكومي، إن وفداً من 
وزارتي املالية و التخطيط  في حكومة اقليم كردستان متواجد 
حالياً في بغداد، لغرض التباحث حول أساسيات مشروع قانون 
اجلوانب  سيناقش  الوفد  أن  ٢٠٢١.وأضاف  لعام  العامة  املوازنة 
هذه  حلسم  اإلقليم،  حصة  موضوع  حول  والقانونية  الفنية 

االمور في مشروع قانون موازنة العام القادم.
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اربيل /



ــوس  ول ــس  باك ــي  ميلووك ــمَ  حس
ــى الدور  ــرز تأهلهما ال ــس ليك أجنلي
ــرة  ــالي أوف“ دوري ك ــن ”ب ــي م الثان
ــني في  ــي للمحترف ــلة األميرك الس
ــة  والغربي ــرقية  الش ــني  املنطقت
ــد تقدمهما على  ــك بع ــا، وذل توالي
ــل  ــد تراي ــك وبورتالن ــدو ماجي أورالن
باليزرز ١-٤. وجاء تأهل أفضل فريقني 
والغربية  ــرقية  ــني الش في املنطقت
ــد ثالثة  ــم املنتظم بع ــالل املوس خ
ــات  ــة املباري ــرار مقاطع ــن ق ــام م أي
ــا  ــة كينوش ــى حادث ــا عل احتجاج
ــث أطلق أحد  ــن حي في ويسكونس
ــى رجل  ــار عل ــرطة الن ــر الش عناص
ــلح يدعى جايكوب  ــود غير مس أس
ــمه  ــن ميلووكي بحس ــك. ويدي بلي
ــف نهائي املنطقة  اكماله عقد نص
ــرقية حيث يلتقي ميامي هيت  الش
ــرز ٠-٤، الى  ــز على إنديانا بيس الفائ
ــي يانيس أنتيتوكومنبو  جنمه اليونان

الذي سجل ٢٨ نقطة مع ١٧ متابعة 
ــه متاما  ــيدها فريق ــاراة تس ــي مب ف
ووصل خاللها الفارق حتى ٢١ نقطة 
ــة املطاف  ــتقر في نهاي ــل أن يس قب

ــبة للمواجهة  ــا بالنس ــد ١٤. أم عن
اخلامسة بني ليكرز وباليزرز، فتعملق 
ــوف الفائز  ــس في صف ــي ديفي أنتون
بتسجيله ٤٣ نقطة مع ٩ متابعات، 

ــرون جيمس  ــق زميله ليب بينما حق
ــجيله ٣٦ نقطة  ــل دابل“ بتس ”تريب
ــرات  ــا متري ــات ومثله ــع ١٠ متابع م
ــك“ جيمس  ــمة. وحافظ ”املل حاس

ــي الدور األول  ــجله املثالي ف على س
ــه منتصرا  ــالي أوف“ بخروج ــن ”ب م
ــرة في  ــلة الرابعة عش ــن السلس م
ــاوزه ليكرز للمرة  ــدور الذي جت هذا ال
ــوام. ويلتقي  ــذ ثمانية أع ــى من األول
ــف نهائي  ــه في نص ــس ورفاق جيم
املنطقة الغربية الفائز من مواجهة 
هيوسنت روكتس وأوكالهوما سيتي 
ــا وخرج  ــن تواجها أيض ــدر اللذي ثان
ــاحقة  س ــة  بنتيج ــرا  منتص األول 
ــس هاردن (٣١  ــل جيم ١١٤ ٨٠- بفض
 (٢٢) ــون  كوفينغت ــرت  وروب ــة)  نقط
ــي  ــدم ف ــوردون (٢٠)، ليتق ــك غ وإري
ــلة ٢-٣. وعلق جيمس على  السلس
ــلة ضد باليزرز الذي  ــم السلس حس
ــي دجاي ماكولوم  برز في صفوفه س
ــمة)  ــع ٧ متريرات حاس ــة م (٣٦ نقط
ــة مع ٧  ــي (٢٧ نقط ــو أنتون وكارميل
ــدرك أننا  ــات)، بالقول: ”كنا ن متابع
ــه بورتالند في أوج عطائه. أردنا  نواج
ــلة،  ــع تقدم السلس ــن م أن نتحس

وجنحنا في حتقيق ذلك“.

ــباني كيبا أريزاباالجا،  غير حارس املرمى اإلس
العب تشيلسي اإلجنليزي، من خططه بشأن 

مصيره مع النادي اللندني.
ــارت صحيفة صن إلى أن كيبا تراجع عن  وأش

ــف، وقرر القتال على  ــرة الرحيل هذا الصي فك
استعادة مركزه في التشكيل األساسي بعد 
ــرن ميونخ في دوري  ــتبعاده من مباراتي باي اس

األبطال، ولقاء آرسنال بنهائي كأس إجنلترا.

ــعر  ــت أن كيبا قضى فترة مزعجة، وش وأضاف
بأن مستقبله مع البلوز على احملك، إال أنه جنح 
ــه فرانك المبارد،  ــني عالقته مع مدرب في حتس
ــات الدفاعية اجلديدة  مبديًا إعجابه بالصفق

ــيلفا وبن تشيلويل. ولفتت إلى  مثل تياجو س
ــار له، هو  ــع اآلن بأن أفضل خي ــا مقتن أن كيب
البقاء مع تشيلسي بدالً من السعي للرحيل 

عن ستامفورد بريدج.

تقيم مؤسسة بغداد للرياضيني األبطال 
األسبوع املقبل وبدعم من منظمة حرية 
املرأة بطولة العراق خلماسي الكرة للنساء 
ــزوراء  ــة وال ــوة اجلوي ــة الق ــاركة أندي مبش
ــاة  ديالى  ــل وفت ــن باب ــدي م ــالدي والبل وب
ــة بالزعفرانية  ــة الرياضي ــز  املوهب ومرك
ــي  ــتمر ثالثة ايام في ملعب خماس وتس
ــال مكي  ــادي االعظمية. وق ــي ن ــرة ف الك

ــرف على اللجنة االعالمية   الياسري املش
ــة للبطولة  ــة إعالمي ــداد خط ــد مت اع لق
ــاركة  ــليط الضوء على األندية املش لتس
واملشرفني على البطولة واحلكام بالتعاون 
مع زميلي باسل عبد الكرمي رئيس اللجنة 
ــة بغداد للرياضيني  االعالمية في مؤسس
ــكيل جلنة اعالمية تضم  االبطال مع تش
ــالء االعالميني لغرض  ــن الزم مجموعة م
ــليط  ــالة يومية وبالتالي تس حتضير رس
ــات  ــرق والالعب ــماء الف ــى اس ــوء عل الض
واحلكام وهي فرصة ايضا للمدربني العادة 

ــف طويلة  ــد فترة توق ــل فرقهم بع تأهي
ــار مرض كورونا منوها بأنه  ــبب انتش بس
ــر الفني  ــالل املؤمت ــوف يتم التركيز خ س
ــبق املنافسات على شرح لوائح  الذي يس
ــروط الصحة   ــة البطولة وتطبيق ش والي

والسالمة.
ــوة عدد  ــه متت دع ــري أن ــاف الياس واض
ــني الذين  ــدم الدولي ــرة الق ــوم ك ــن جن م
ــادي القوة  ــوا املنتخبات الوطنية ون مثل
ــات البطولة وتقدمي  اجلوية حلضور مباري
ــم وجلميع  ــر له ــكر وتقدي ــهادات ش ش

ــة والوكاالت  ــالكات القنوات الفضائي م
ــن  ــالت اللذي ــف واجمل ــة والصح االخباري
ــة املنظمة  ــيعتمدون من قبل اللجن س
ــتقام يوميا ثالث  للبطولة، مبينا انه س
ــدة البطولة ثالثة  ــتكون م ــات وس مباري
أيام وستكون هناك جوائز للفرق الثالثة 
ــال عن جائزة  ــزة باملراكز األولى فض الفائ
ــتقدم  ــي كل مباراة، وس أفضل العبة ف
ــة البطولة جوائز ألفضل العبة  في نهاي
ــة مرمى وهدافة البطولة  وأفضل حارس
ــدمي هدايا للحكام  والالعبة املثالية وتق

املشاركني واملشرفني على الفرق واملدربني 
ــض مباريات  ــى عرض بع ــنحرص عل وس
ــات القنوات  البطولة املهمة على شاش

الفضائية الرياضية.
ــروط الصحة والسالمة  وعن تطبيق ش
اوضح الياسري انه ستكون هناك مفرزة 
ــور وتعفير وتعقيم  طبية لفحص احلض
امللعب واملدرجات ومرافق النادي لضمان 
ــي اللجنة  ــا توص ــع، كم ــالمة اجلمي س
ــادات  ــاع اإلرش ــة باتب ــة للبطول املنظم

الطبية وااللتزام بها للسالمة العامة.

حسم بوسطن سلتيكس مواجهته 
االولى ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب 
في الدور الثاني من بالي أوف دوري كرة 
ــلة األميركي للمحترفني (نصف  الس
ــرقية) لصاحله  ــة الش ــي املنطق نهائ
ــس  ــوس أجنلي ــق ل ــا حل ١١٢-٩٤، بينم
ــني بتغلبه على  ــرز بركب املتأهل كليب

داالس مافريكس ١١١-٩٧.
ــابعة  ــس مباراة س ــرض دنفر ناغت وف
ــا تغلب  ــا جاز عندم ــة على يوت فاصل
عليه ١١٩ - ١٠٧ مدركا التعادل ٣-٣ في 

سلسلتهما في الدور األول.
ــي صفوف  ــى، تألق ف ــاراة األول في املب
ــطن سلتيكس كل من جايسون  بوس
تاتوم وماركوس سمارت بتسجيلهما 

ــات لألول،  ــع متابع ــة مع تس ٢١ نقط
ــة و١٠  ــر ١٨ نقط ــاف كيمبا ووك واض
ــس ١٣  ــال ثي ــمة وداني ــرات حاس متري

نقطة مع ١٥ متابعة.
ــرعة ١١ - ٣ بينها  وتقدم بوسطن بس
ــراون قبل ان  ــني ب ــاط جلايل ــس نق خم
ــى ٢٥ - ١٣ بعد مرور  ــارق ال ــع الف يوس
ــع العاب  ــق عندما ارتكب صان ٧ دقائ
ــكال  ــو رابتورز الكاميروني باس تورونت

سياكام خطأه الفني الثالث.
ــع االول متقدما  ــطن الرب ــى بوس وانه
ــل  بفض  (٢٣  -  ٣٩) ــة  نقط  ١٦ ــارق  بف
ــمارت و٩ نقاط  ــاط ملاركوس س ١٠ نق

لبراون.
ــارق الى ٩ نقاط في  ــص رابتورز الف وقل
ــطن عاد وتقدم  الربع الثاني لكن بوس

ــة في مطلع  ــر من ٢٠ نقط ــارق اكث بف
الربع الثالث وحافظ على تقدمه حتى 

النهاية.
وبلغ لوس أجنليس كليبرز الدور الثاني 
ــة)  الغربي ــة  املنطق ــي  نهائ ــف  (نص
ــس ١١١ -  ــى داالس مافريك ــوزه عل بف
ــي صاحله  ــلة ف ــم السلس ٩٧ ليحس
ــرض دنفر ناغتس مباراة  ٤ - ٢، بينما ف
ــا جاز عندما  ــابعة فاصلة على يوت س

تغلب عليه
ــرز  ــارد كليب ــي لين ــم كواه ــاد النج ق
ــادي املباراة  ــل وتف ــمه التأه الى حس
ــل دابل“  ــا حقق ”داب ــة عندم الفاصل
ــع ١٤ متابعة،  ــجيله ٣٣ نقطة م بتس
ــتعاد  ــورج الذي اس ــول ج ــاعده ب وس
مستواه بتسجيله ١٥ نقطة مع تسع 

متابعات وسبع متريرات حاسمة.
وقال لينارد املتوج باللقب وجائزة أفضل 
العب في األدوار النهائية العام املاضي 
ــتغالل  ــت فقط باس ــورز ”قم مع رابت
الفرص التي سنحت لي بثقة وجنحت 
ــت زمالئي فقط  ــا. طالب ــي ترجمته ف

بتمرير الكرة إلي وتعاملت معها 
بثقة“.

وعلق لينارد الذي سجل ٣٠ نقطة على 
ــة على التوالي،  االقل للمباراة اخلامس
ــى التركيز  ــاظ عل ــال :“يجب احلف قائ
ــي النتيجة،  ــون متخلفا ف عندما تك
ــال عندما تكون  ــتمرار في القت واالس

متقدما فيها“.
ويلتقي كليبرز في الدور الثاني مع دنفر 
ناغتس او يوتا جاز اللذين سيخوضان 

مباراة سابعة فاصلة لتحديد املتأهل 
إلى نصف نهائي املنطقة الغربية.

ــابعة  ــس مباراة س ــرض دنفر ناغت وف
ــا تغلب  ــا جاز عندم ــة على يوت فاصل
عليه ١١٩ - ١٠٧ مدركا التعادل ٣-٣ في 

سلسلتهما في الدور األول.
ــوزه إلى جنمه  ــر ناغتس بف ــن دنف ويدي
ــجل ٥٠ نقطة  ــوراي الذي س جمال م
ــجل ٥٠ نقطة أو  ــات رابع العب يس وب
ــلة واحدة من  ــي سلس ــر مرتني ف أكث

البالي أوف.
ــوز ناغتس أيضا  ــود الفضل في ف ويع
ــش الذي  ــوال يوكيت ــى الصربي نيك إل
ــع متريرات  ــع تس ــة م ــجل ٢٢ نقط س
ــمة وجيرامي غرانت الذي أضاف  حاس

١٨ نقطة.

b�j«¸@QS@ÊÎÜi@ÍâaÏífl@cÜjÌ@ÊbflÏ◊
ــلونة اجلديد،  ــتهل رونالد كومان، مدرب برش يس
مشواره مع الفريق، بقيادة أول مران، اليوم اإلثنني، 
ــائكة. وذكرت  ــط غيابات عديدة وملفات ش وس
ــيبدأ  ــو، أن كومان س ــدو ديبورتيف ــة مون صحيف
ــا دوليًا، ومن  ــه في ظل غياب ١٣ العبً مهام عمل
ــبوعني،  ــر أن يكتمل قوام الفريق بعد أس املنتظ
ــال عدم رحيل أي  ــينضم حينها ٣١ العبًا، ح وس

العب.
ــواريز، أومتيتي،  وأوضحت أن اخلماسي لويس س
ــو، مت  ــور فيرب ــدال وجوني ــورو في ــش، أرت راكيتيت

ــابات املدرب  ــم بالفعل بأنهم خارج حس إبالغه
الهولندي.

ــارون توديبو،  ــا، املع ــاد لصفوف البارس ــا ع بينم
ــى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا،  موس
ــي إمكانية  ــا ف ــر حظً ــر األوف ــد األخي ــث يع حي
االستمرار، رفقة فيليب كوتينيو العائد من بايرن 

ميونخ.
ــدات جديدة  ــان لديه ٤ تعاق ــت إلى أن كوم ولفت
ــدري جونزاليس،  ــكو ترينكاو، بي وهم فرانسيس
ــم بيانيتش، وأن  ــوس فرنانديز، بخالف ميرالي مات

املدير الفني الهولندي يطلب ٣ صفقات أخرى.
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ــرته مجلة  ر حتليالً طويالً نش ــدّ ــوان الذي تص ــذا هو العن ه
ــنوات،  ــأن الكروي قبل أربع س (٢-٤-٤) املتخصصة في الش
ــاءات وأرقام ال  ــتندت إلى وقائع وإحص وواضح متاما أنها اس
ــاحرة. تزداد سحرا  ميكن أن تخطئها العني!  فكرة القدم س
ــقف  ــة اإلحصائية.. ويرتفع س ــل عواملها الرقمي حني تدخ
ــزي املمتاز.. أمتع  ــحر حني يتعلق األمر بالدوري اإلنكلي الس
ــى امتداد أرجاء املعمورة! في العدد الذي صدر  وأروع دوري عل
ــهر أيار من عام ٢٠١٦، تنشر اجمللة وهي أشهر اجملالت  في ش
ــا، مجموعة من التحليالت  ــة العاملية وأكثرها عمق الكروي
ــزي املمتاز،  ــار الدوري اإلنكلي ــي ترتبط مبس ــة الت اإلحصائي
أبرزها ما يتعلق مبعدل أعمار الالعبني، إذ كانت لها (سياحة) 
ــة حتت عنوان (لن  ــة بتفاصيل غاية في الروع رقمية عجيب
ــر األندية  ــارة إلى أن أكث ــع الصبيان) في إش ــيء م تفوز بش
ــاز - األولى – الثانية –  ــات اإلنكليزية (املمت جناحا في الدوري
الثالثة) هي األندية التي يرتفع معدل أعمار الالعبني لديها.. 
ــرة والنضوج لدى  ــارة أخرى – تعني توظيف اخلب ــا – بعب إنه

مفاتيح اللعب لديها! 
ــتحقاق في ذلك  ــوّج باللقب عن جدارة واس ــتر الذي ت ليس
ــوا بالفعل  ــه الذين لعب ــار العبي ــغ معدل أعم ــم، بل املوس
ــى معدالً  ــس الفريق األعل ــنة.. وهو لي ــم ٢٨ س ــك املوس ذل
ــى على صعيد دوريات  ــدد، إذ احتل املرتبة األول في هذا الص
الدرجات األربع نادي ويست بروميتش البيون (٢٩٫٦ سنة) ثم 
مانشستر سيتي (٢٨٫٧ سنة) ثم برايتون من الدرجة األولى 
ــة وحتديدا اجلزء  ــك اإلحصائي ــنة). في تل ــورد (٢٨٫٥ س وواتف
املتعلق مبعدل أعمار أندية الدوري املمتاز، جاء أرسنال باملركز 
ــر (٢٧٫٦ سنة) وتشيلسي في املركز الثاني عشر  احلادي عش
ــابع عشر  ــتر يونايتد في املركز الس ــنة) ومانشس (٢٧٫٣ س
ــنة) وليفربول في املركز التاسع عشر (٢٥٫٧ سنة) ثم  (٢٦ س
أخيرا توتنهام هوتسبيرز في املركز العشرين (٢٤٫٨ سنة)!! 
ــا داللة واضحة..  ــة أن تقول إن هذه اإلحصائية له تريد اجملل
فأن تستقطب الالعبني الشباب وتدعمهم وتدفع بهم إلى 
ــيء  ــيء.. وأن حترز األلقاب أو املراكز املتقدمة ش الواجهة ش
ــاع، والدليل  ــتوجب اخلبرة وطول الب ــر مختلف متاما يس آخ
ــم تنل اللقب.  ــذه املعدالت ل ــبابا وفق ه ــر األندية ش أن أكث
ــزي املمتاز  ــدوري االنكلي ــار أندية ال ــدل العام ألعم ــا املع أم
ــرين فهو وفقا للمجلة ( ٢٧٫٤ سنة) ..   وتشير إلى أن  العش
ــم، بأنه قدم في إحدى مبارياته  نادي ايفرتون متيز ذلك املوس
ــن الالعبني الذين ال  ت أكبر عدد م ــية ضمّ ــكيلة أساس تش
ــرين مقارنة بعددهم في  تزيد أعمارهم على احلادية والعش
ــية لألندية األخرى .. والالفت أيضا أن  ــكيالت األساس التش
ــم التشكيلة  ــتر يونايتد قدم في ذلك املوس فريق مانشس
ــبابا بني جميع األندية، وكان ذلك في  ــية األكثر ش األساس
ــكيلة (٢٣٫١  ــه أمام واتفورد، إذ بلغ معدل أعمار التش مبارات
ــفورد وزميله تيموثي  ــم ماركوس راش ــنة) بوجود املهاج س
ــوى ثالثة  ــكيلة هذه س ــاه، ولم تضم التش ــوم ينس فوس
ــرين!  يصدق  ــة والعش ــد أعمارهم على اخلمس ــني تزي العب
ــنوات، فليفربول الذي  ــرا ولو بعد أربع س ــذا التحليل كثي ه
أحرز اللقب في املوسم األخير ٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغ معدل أعمار 
تشكيلته األساسية في معظم األحيان (٢٨) سنة! العالم 

الكروي من حولنا يقيسها بالقلم واملسطرة.. ويحصيها 
بالشهر واليوم!

لن تفوز بـشيء 
مع الالعـبني 

الصـبيان!!

إقامة بطولة العراق بخماسي الكرة النسوية

بوسطن يحسم مباراته أمام تورونتو َّـ البالي اوف

باكس وليكرز يتأهالن إُّـ ثاني أدوار {بالي أوف}

تحول مفاجئ َّـ مصري كيبا مع تشيلسي نساء انكلرتا يواجهن أِّـانيا ودياً

قال االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم: إن منتخبه األول للكرة 
ــة نظيره  ــة في مواجه ــيخوض مباراة ودي ــائية س النس
ــرين األول  ــوج بكأس العالم مرتني في ٢٧ تش األملاني املت

املقبل في أول نشاط له منذ نحو سبعة أشهر.
ــائي اإلنكليزي كانت في  وأخر مشاركة للمنتخب النس
ــي الواليات املتحدة في آذار املاضي حيث  بطولة رباعية ف
ــاب األرض  ــه أمام أصح ــث بعد هزميت ــز الثال ــل املرك احت
ــام نظيره  ــرا ١ - ٢ أم ــب إنكلت ــر منتخ ــبانيا. وخس وإس
األملاني في مباراة ودية في استاد وميبلي اللندني الشهير 
ــي زاد عن ٧٧ ألف  في العام املاضي بحضور جمهور قياس
ــني الفريقني في  ــة الودية املقبلة ب ــجع. أما املواجه مش
ــتقام بدون  ــبادن األملانية فس ــب بريتا-أرينا في فيس ملع
ــا من العدوى بفيروس  ــور وخلف أبواب مغلقة خوف جمه
ــار. وقال فيل نيفيل مدرب منتخب  ــريع االنتش كورونا س
ــة عقده في متوز  ــيترك منصبه في نهاي ــرا الذي س إنكلت
ــكل مواجهة أملانيا حتديا صعبا لكننا  ٢٠٢١: “دائما تش
نعرف  قدراتنا”. وأضاف نيفيل “أنا على ثقة بأن الالعبات 
ــة واحد من أقوى  ــذا االختبار في مواجه ــات له متحمس
ــتتولى الهولندية  ــتوى العالم”. وس املنتخبات على مس
ــائي اإلنكليزي  ــب املنتخب النس ــان تدري ــارينا فيخم س

خلفا لنيفيل في أيلول ٢٠٢١.
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صلحا فأنتَ حسينيا  نتَ مُ إذا كُ

اجلامعة بني الصيانية والتدمريية

ال ختف  البدء من الصفر 

احلرب االمريكية الفاشلة يف العراق                  ( ج ١)

عبد الحسني الشيخ علي 

ــراً، وال بطراً وال   ( إني لم أخرج أش
ــاً، وإمنا خرجت  ــداً، وال ظامل مفس
لطلب اإلصالح في أمة جدي، أريد 
ــروف وأنهي عن املنكر  أن آمر باملع
ــق فاهللا  ــي بقبول احل ــن قبلن فم
أولى باحلق، ومن رد علي هذا أصبر 
حتى يقضي اهللا بيني وبني القوم 
باحلق، وهو خير احلاكمني ) اإلمام 
احلسني (عليه السالم ) ان مقولة 

االمام احلسني سلفا تبني بوضوح 
الهدف الذي خرج من اجله وهذه 
املقولة املذكورة جاءت في رسالة 
مكتوبة بخط اإلمام احلسني (ع) 
موجهة ألخيه محمد بن احلنفية 
ــالة  ــوان اهللا عليه، وهي الرس رض
ــن خاللها عن  ــي عبّر اإلمام م الت
أهداف النهضة احلسينية، ولعل 
ــون مكتوبة،  ــار اإلمام أن تك اختي
بخالف اخلطب التي كان يلقيها، 
ــاءاً،  ــر ثباتاً وبق ــون أكث ــي تك لك
ــد محمد  ــليمها بي ــا أن تس وكم
ــد األمينة  ــة، ألنها الي بن احلنفي
ــا، وذلك  ــتحافظ عليه ــي س الت
ــالة احتوت  ــذه الرس ــه ألن ه كل
ــرك، وأما بقية  ــول التح على أص
ــع وتفصيل  تفري ــي  ــب فه اخلط
ــالة املهمة.وقد  ــا في هذه الرس مل
ــر في  ــى أن يذك ــام عل ــد اإلم عم
ــريف، ليس  طيها أن خروجه الش
ــرس والتكبّر  ــق التغط من منطل
ــر هو  ــمعة، فاألش ــاء والس والري

ــر الذي  ــر هو املتكبّ ــرح، والبط امل
ــه، إمنا اخلروج  متلّكه الزهو بنفس
ــة  مخلص ــة  صادق ــة  بني كان 
ــالح  لإلص ــدة  ومري ــى،  تعال هللا 
ــكل ما حتمل  ــاد ب ــة للفس رافض
ــى لفظي  ــك الكلمة من معن تل
ــي من خالل رفض الظلم  وتطبيق
واصالح ذات البني واعمار االنسان 
ــان  والبيئة وكل ما يتعلق باالنس
ككائن حي اعطاه اهللا تعالى كل 
ــة وعالقة  ــش بكرام ــيء للعي ش
ــل والتي  ــع اهللا عز وج حميمة م
ــع  ــة م ــا بالعالق ــس ايجاب تنعك
ــه واجملتمع والبيئة واحليوان  نفس
كذلك تعطيه جواز سفر مختوم 
ــى اجلنة بعد ان  بختم الدخول ال
ــم الدنيا الى عالم  ينتقل من عال
االخرة .إن الرسالة احملمدية جتلت 
ــة على  ــا احلقيقي ــى صوره بابه
ــام  االم ــة  بتضحي ــع  الواق ارض 
احلسني عليه السالم وهي رسالة 
ــالم والتعايش السلمي النه  الس

ــني ثاقبة  ــالم نظر بع ــه الس علي
ــت إليه األمور من االنحطاط  ملا أل
ــاد في  ــي الفس ــي وتفش األخالق
قمة الهرم وهو ( يزيد ) وحاشيته 
ــني العوام  ــرت ب ــى إنها انتش حت
ــق  للحقائ ــه  تزييف ــالل  خ ــن  م
ــالة  ــد بافراغ الرس ــة يزي ومحاول
ــماوية من محتواها واحلكم  الس
ــة والقبلية التي  ــم اجلاهلي بحك
متثلت باستهتاره من خالل حرف 
ــج األخالقي  ــار بوصلة املنه مس
ــس له النبي  ــماوي الذي اس الس
الكرمي صلى اهللا عليه واله وسلم 
ويكاد يجمع الكل على ان نهضة 
ــالم)  ــني (عليه الس ــام احلس االم
ــاص مييزها عن باقي  لها طابع خ
والنهضوية  ــة  التحرري ــركات  احل
في العالم، حيث قامت على بناء 
ارضية أخالقية ومعرفية جمعت 
ــالمية  واإلس ــانية  اإلنس ــم  القي
(اإلصالح)  ــردة  ــى مف القائمة عل
أحد  ــكلت  ــة ش مثالي ــة  بطريق

أسباب دميومتها واستمرارها عبر 
ــة من اقول  ــال، وناخذ امثل األجي
ــرب واالجانب  ــض الكتاب الع بع
على نهضة االمام احلسني عليه 
ــد احلميد  ــول (عب ــالم . اذ يق الس
ــب مصري ) (  ــحار، أدي جودة الس
ــني أن يبايع  لم يكن بوسع احلس
ــه؛ ألن مثل  ــد ويرضخ حلكم ليزي
هذا العمل يعني تسويغ الفسق 
ــم  أركان الظل ــز  ــور وتعزي والفج
ــة  احلكوم ــة  وإعان ــان  والطغي
ــني راضياً  الباطلة.. لم يكن احلس
على هذه األعمال حتى وأن سبي 
ــه وعياله وقتل هو وأنصاره ) .  أهل
ــني) األديب املصري  أما ( طه حس
ــرق  يتح ــني  احلس (كان  ــول  فيق
شوقاً الغتنام الفرصة واستئناف 
اجلهاد واالنطالق من املوضع الذي 
ــير عليه؛ فقد أطلق  كان أبوه يس
ــأن معاوية ووالته، إلى  احلرية بش
ــدده. إال أن  ــد جعل معاوية يته ح
ــك  ــني ألزم أنصاره بالتمس احلس

ــر،  باحلق ) في حني يقول (جون أش
باحث إجنليزي ) (  إن مأساة احلسني 
ــمى  ــوي على أس ــي تنط ــن عل ب
ــبيل  ــهاد في س معاني االستش
ــي ) وجتد املعنى  العدل االجتماع
ــني في  الذي خرج من اجله احلس
مقولة (محمد زغلول باشا، زعيم 
مصري) ( لقد أدى احلسني بعمله 
ــي،  هذا، واجبه الديني والسياس
ــس العزاء تربّي لدى  وأمثال مجال
ــث في  ــروءة، وتبع ــاس روح امل الن
ــبيل  ة اإلرادة في س ــهم قوّ أنفس
احلقّ واحلقيقة ) لذلك نستخلص 
من النهضة احلسينية هدفت الى 
حترير املفهوم الديني القائم على 
ــلطة االستبدادية  استغالل الس
ــر،  ــتعباد البش ــدة الس او الفاس
واثبات ان احلرية هي األصل االولي 
عقائديا في عملية حترير اإلنسان 
ــاحته في  ــة مس ــن اجل ممارس م
ــق  ــرة وحتقي ــار واإلرادة احل االختي

كرامته.

خالد خليل هويدي
ــدم جدوى  ــس بع ــأ أدوني تنب
ــورية،  الس ــات  االحتجاج
ــلها، وأرجع ذلك  ومن ثمّ فش
ــات  ــذه االحتجاج ــى أن ه إل
انطلقت من اجلامع وليس من 
اجلامعة .. تؤشر هذه النبوءة 
ــة التي  ــة املعرفي ــى القيم إل
حتظى بها اجلامعة؛ بوصفها 
ــعى إلى  ــا يس ــاء تنويري فض
ــني الطلبة، مع  بث املعرفة ب
ــدي، الذي  ــز اجلانب النق تعزي
ــية في  ــة األساس ــو الغاي ه
ــة التعليمية.وأعتقد  العملي
أن مسؤولية األستاذ ليست 
ــرح املعرفة  مقصورة على ط
ــا  تتجاوزه ــا  وإمن ــة،  احلقيقي
ــور النقدي  ــز احلض ــى تعزي إل
ــكل  ــة ل ــة احلقيقي واملراجع
ماهو سائد، ومحاولة تفعيل 
ــي املادة  ــة ف ــد واملراجع النق

ــن  ع ــال  فض ــة،  العلمي
ــلبية  الس ــر  الظواه
ــن أن تكون  ــي ميك الت
اجملتمع.  ــي  ف ــرة  حاض
ــدي  النق ــل  الفع إن 
للجامعة يجعلها في 
ــع املراقب والناقد  موق
ــي اجملتمع  ملا يحدث ف
أن  ــرورة  بالض ــس  ولي
ا أو كاتب  يكون هامشً
لالجتماعات  ــر  محض
ــزاب  لألح ــا  بوق أو 
السياسية املسكونة 

بهاجس الدفاع عن نفسها. 
قبائلنا السياسية التي كانت 
ــم بالواقع  ــت تتحك ــا زال وم
ــتطع، على  ــي لم تس الثقاف
ــن تاريخها ونضالها  الرغم م
وجتربتها، احتمال خصوصية 
ــك  ــة، لذل ــة اجلامعي التجرب
سعت إلى تدجينها ومتكنت 
ــل اجلامعة من ناقدة  من حتوي
ــن مصدرة  ــة، وم إلى خاضع
لقيم املعرفة إلى مستهلكة 
ــة.  ــة واحلزبي ــم القبائلي لقي
ــالً يتحدث الناقد  من هنا مث
ــن ثنائية  ــر ع ــني النصي ياس
ــة التي  ــة والتدميري الصياني
ــي  ــر اجلدل الفك ــني  ب ــق  توف
ــوص  النص ــة  معاجل ــي  ف
ــة  العربي ــفة  الفلس ــني  وب
ــا  ــالمية.فيقول متحدث اإلس
ــة إن «اللغة العربية  عن اللغ
هي صيانية أما اإلبداع فيها 
ــداع ال يلتزم  فهو تدمير، اإلب

ــكالم والكالم  ــة بل بال باللغ
ــة  الصياني ــاً.  إبداع ــر  أكث
ــري  فك ــدأ  مب ــة  والتدميري
ــى احلركة بني إثنني:  يقوم عل
اللغة والكالم». ويركز منظرو 
املكان على هذه الثنائية في 
للمكان.  النقدية  معاجلتهم 
وإذا ما استعرنا هذه الثنائية 
ــا على  ــحبناها مفهومي وس
ــا،  ــا مكانً ــة بوصفه اجلامع
ــة  إن اجلامع ــول  الق ــا  ميكنن
ــة إبداعية،  ــة تدميري هي بني
وليست بنية صيانية حتافظ 
ــائع، وثمة  على املألوف والش
ــني. لكن  ــر بني االثن فرق كبي
الذي يحصل اآلن هو العكس 
ــت اجلامعة  ــا، فقد تخلّ متام
ــة،  ــا التدميري ــن وظيفته ع
ــال النقد  ــاول إعم ــي حت الت
ــو  ه ــا  م ــكل  ل ــة  واملراجع
ــائد، وحتولت لألسف إلى  س
ــعى إلى  ــة صيانية، تس بني
احملافظة على املألوف 
والطبيعي،  والسائد 
ــعبي  الش ــح  وأصب
والسطحي  والعامي 
ــو  ه ــتهلك  واملس
النقد  ــا  أم ــائد،  الس
والتحديث  ــر  والتنوي
ــح ينتج خارج  فأصب
أن  ــد  بع ــة،  اجلامع
إلى  ــت جدرانها  حتول
ــكل ما  ــط صدّ ل حائ

هو نقدي وتنويري.

سرى العبيدي / طالبة دراسات 
عليا 

ــروع  الش ــن  ع ــمي  الرس ــالن  اإلع
ــحاب الوحدة  باملرحلة األولى النس
ــكر  األمريكية املتمركزة في معس
ــع  ــبٍ م ــى جن ــاً ال ــي “ جنب التاج
ــة  ونيوزيلندي ــترالية  اس ــداتٍ  وح
ــوات  ــكيلة ق ــن تش ــة ضم وعراقي
ــد  ــاح األح ــذ صب ــف “ , من التحال
املاضي , فكان لذلك اكثر من قراءة 
ــة “ او بغض النظر “ عن  , فباإلضاف
تطابق او تقارب تصريحي الناطقني 
واألمريكي  ــي  العراق ــكريني  العس
ــحاب  االنس ــة  آللي ــا  وتوضيحهم
ــة , إالّ  ــن خطة طويل ــة ضم اجملدول
ــدم االرتياح  ــض ينظرون بع أنّ البع
ــاره قد  ــحاب ! باعتب ــك االنس لذل
ــوى التي  ــكل تراجعاً أمام الق يش
ــد النفوذ االيراني , وهذه  متثّل وجتس
حساباتٌ وتصوراتٌ تندرج في خانة 
عدم الدقّة وعدم اإلملام في حيثيات 
االنسحاب , بينما يرى آخرون “ وهم 

ــب جهة محددة بعينها ,  في الغال
ــا معها بعض املتعاطفني “ بأنّ  ورمب
ــود األمريكان  ــروع مبغادرة اجلن الش
ــو ميثّل هزميةً  ــدة التاجي , فه لقاع
ــرّاء صواريخ  ــنيعةً لألمريكان ج ش
الكاتيوشا التي كانت تنهمر على 
هذه القاعدة “ والتي غالباً ال تصيب 
ــرية “ , وإنّ  ــائراً بش ــد خس وال تُكبّ
عات هو اخلشية  طَ سحب هذه القَ
واخلوف من الفصائل املسلحة التي 
العبوات  وتزرع  الكاتيوشات  تطلق 
ــتية للقوات  ــداداتٍ لوجس أمام إم
ــى ادارتها ونقلها  ــة وتتول األمريكي
ــركة أمنيّة عراقية .وبافتراضِ أنّ  ش
ــن ذلك قد يغدو صائباً الى  بعضاً م
ــر من ذلك  ــنّ األمر اكب ــدٍ ما , لك ح
واوسع منه بُعداً وأبعاداً .! فالقوات 
ــي  ــدة ف ــزال متواج ــة الت األمريكي
ــراق “ بالرغم  ــدٍ اخرى في الع قواع
ــا “ , وخالفاً ملا  من محدودية عدده
ــلحة وقياداتها  تراه الفصائل املس
السياسية والعسكرية , فأنّ هذه 

ــت بقوات احتالل وفقَ  القوات ليس
ــام العراقي  ــرأي الع ــم ال رؤى معظ
ــب  مبوج ــا  بقاءه أنّ  ــاً  وخصوص  ,
موافقة واتفاق رسمي مع احلكومة 
العراقية وبتنسيقٍ مع وزارة الدفاع 
العراقية , ووفق القانون واملعاهدات 
قٍ اكثر حولَ أبعاد  ــة .. وبتعمّ الدولي
ــحاب األمريكي من “ التاجي  االنس
ــض او جهةٌ ما  ــره البع ــا يعتب “ مب
ــروب وتراجع امريكي  بأنه عملية ه
ــا , فذلك ال  أمام ضربات الكاتيوش
ــي الصواب من زاويةٍ ما ! وهي  يجاف
ــبة  ــتراتيجية بالنس ــدّ من س اش
ــذه القاعدة  ــات املتحدة , فه للوالي
العسكرية التي تقع شمال بغداد 
ــافة ٢٠ كيلومتراً , وهي األقرب  مبس
ــافةً  ــذه الصواريخ مس ــاول ه ومبتن
ــي  ــديٍ امريك ــة ايّ جن ــأنّ اصاب , ف
جرّاؤها , فسوف يعرّض ادارة ترامب 
ــيلٍ من نبال النقد الالذعة ,  الى س
من منافسيه من احلزب الدميقراطي 
ــه  ــي تترأس ــرس الت ــن الكونغ , وم

ــي بيلوسي “ وهي  السيدة “ نانس
ــس ترامب ,  ــع الرئي ــد عداءً م األش
باالضافة الى ما ستستغلّه وسائل 
اإلعالم األمريكية بتوجيهِ ماكنتها 
ــة لتصعيد املوقف هنالك  االعالمي
ــب وحرب  ــدى القري ــه عل امل طبخ
ــوف  ــران وأمريكا س ــني أي ــول ب عق
ــهدها العراق باعتبارها احملرقة  تش
ــه كل دول اجلوار  ــذي تلعب علي وال
باعتبار العراق ساحة للنزاالت وابراز 
العضالت والذي يتتبع األحداث يرى 
ــه رئيس  ــذي قام بي ــت ال أن التوقي
وزيارته  الكاظمي  الوزراء مصطفى 
إال  ــي  ماه ــرة  البص ــة  محافظ ال 
ــف حساب  ــرا بتصفية كش مؤش
ــث باألرض  ــي تع ــات الت ال العصاب
فسادا. ومحاولة بسط نفوذ الدولة 
ــي تتحكم  ــذه احملافظة والت عل ه
ــات تتبع الى  ــا عصابات ومافي بيه
ــات ذات عالقة بدول كبرى وهذا  جه

ما سوف تكشفه االيام املقبلة .

اكرم التميمي  
ــض   ــدى  البع ــم  ل ــض املفاهي ــكل  بع تش
ــم   ــاالت  التقيي ــي  مج ــرة  ف ــورة  كبي خط
ــاك  أزمة   ــى  أصبحت  هن ــط  حت والتخطي
ــذا   ــذا وذاك . ل ــني  ه ــز ب ــي  التميي ــادة  ف ح
ــف   ــق  يختل ــوم  عمي ــادة  مفه ــد القي تع
ــادة هي  ــادة  . والقي ــن الري ــالف  ع كل االخت

ــر  او  ــي التأثي ــخص ف ــدرات الش ــم  ق حج
ــة  من الناس  ــياء  على  مجموع فرض األش
ــق  أهدافه او   ــجم مع   حتقي وبطريقة  تنس
ــالة او خطة رسمت   التنفيذ السليم  لرس
ــبقا  ويحتاج  القائد  الناجح قياس   له مس
ــلوب معني  ملعرفة   ــدى قدرته بتحديد أس م
ــه الطبيعي  كي ال يصاب بأمراض داء   حجم
العظمة  . ويشترط أن  تكون  هناك  صفات  
ــجاعة   ــا القائد  وهي  الش ــة  ميتلكه معين
ــس  والقدرة  على اتخاذ القرار   والثقة بالنف
ــة  املتنوعة  .وبالتأكيد  هناك  أنواع   واملعرف
ــة  والظرف الزماني  ــب  البيئ القيادات  حس
ــددة. القيادة  ــي وضمن مهارات  متع واملكان
ــرك فيها  التبادلية  وهي  القيادة  التي  يش

أطراف  أخرى  في إدارة املؤسسة او املنظومة 
ــي   ــة  .وه ــادة الدميقراطي ــة. القي او اجملموع
القيادة  التي  تعتمد  على األسلوب اجلمعي 
ــادات .القيادة   ــترك فيها  مجموعة  قي يش
احلرة  وهي  التي  يستطيع  أن  يستخدمها  
ــه  دون االعتماد  على اي  ــخص  بنفس الش
ــون  خطيرة  باعتبار  ــخص  آخر وهنا  تك ش
ــرد بالرأي.  ولها   ــلوب  التف تعتمد  على  أس
ــل  في  اجلانب  الفني   مهارات  معينة تتمث
ــجام  والذهني وحتقيق الذات ومهارة  االنس

والتعاطف .
ــع   ــادة  :  فهو  فن  واس ــوم    الري ــا  مفه ام
ــذ  جانب  األولوية  في مجاالت  التنفيذ  يأخ
ــث  يعتمد  ميزات  ريادة  العمل  اخلاص   بحي

ــراءات   ــة  من اإلج ــد  على  جمل ــه ويعتم ب
ــر  مهارات القيادة  ــارات الريادة  هي  غي ومه
ــرعة  االستجابة  مع نكران  كونه  ميتلك س
ــذات  مع  ميزة التفوق وضبط النفس  في  ال
ــه  فإن  هناك  مهندس  ناجح  و  األداء. وعلي
ــتطيع أن يدير مؤسسة   مهني  لكنه ال يس
ــة أو  جند   ــة معين ــادي  ملنظوم ــون قي أو يك
ــتطيع   ــي  ناجح  مهنيا  لكنه  ال يس حقوق
أن يدير وزارة  او  مؤسسة  او  طبيب  متمرس 
ــادر ان يكون  مديرا أو  ــي  لكنه  غير ق و مهن
ــي   ــة  واحلرفية  ش ــد املهني ــذا  تع ــرا .ل وزي
ــادة  التي   ــر فنون القي ــادة  هي  غي ــي  الري ف
تصاحبها قدرات عالية  وسعة  صدر وحتمل  

وطاقة وقدرة  في  اتخاذ القرار  .

نادية البدري / اسرتاليا
ــن ميلكون  القدرة على  ــاء  هم الذي  االقوي
البدء والوصول  الى ما يتمنون ، هل حاولت 
ــيء ما وفتح  ــي أي وقت مضى تغيير ش ف
ــي حياتك؟.. من منا لم  صفحة جديدة ف
ــعر خاللها بالشلل  مير بفترات تخبط ش
ــتكمال حياته  ــى اس ــدرة عل ــدم الق وع
ــم خطوات نحو  ــورة طبيعية، أو رس بص
ــة من التخبط  ــتقبل، أو تعرض حلال املس
والشعور بالتشويش، وشعر بضرورة غلق 
كل الصفحات املاضية الباهتة والتفكير 

جديا فى فتح صفحة جديدة، واإلميان بأن 
هناك أشياء أو احتماالت ميكنها أن جتعلك 
أكثر سعادة، ولكن في بعض األحيان جند 
ــاف تلك املسارات،  أنه من الصعب اكتش
ــن اخملاوف  ــاك العديد م ــوء احلظ هن ولس
ــعور بعدم الثقة بالنفس التي عادة  والش
ــر فرصاً أفضل، و الـ «اليوم  جتعلك تخس
السابع» يستعرض معك بعض النصائح 
ــاعدك في حتول  ــن أن تس ــي من املمك الت
ــكل إيجابي أكثر  ــك والتفكير بش طاقات
ــتعدادا  ــد من اإللهام اس ــب لك املزي وجتل
لبدء حياة جديدة، واملضي قدما في طريق 
النصيحة  ،إذا كنت غير راض عن حياتك 
ــى مرحلة جديدة،  ــي االنتقال إل وترغب ف
ــتغرق الكثير من الوقت واجلهد في  ال تس
ــاذ اخلطوة  ــذ القرار التخ ــر، واتخ التفكي
ــاح جميع  ــي يتوقف عليها جن ــى الت األول
مشروعاتك املستقبلية، واجته جديا نحو 
ــن خالل حتليل  ــني حياتك، م عملية حتس
ــة واحلالية، وتعتبر  ــق حلياتك املاضي عمي
تلك اخلطوة واحدة من أهم اخلطوات التي 

ــوف تساعدك  يجب أن تبدأ بها، ألنها س
ــي مررت  ــل الت ــم مواطن الفش على فه
ــلبيات  بها، وتزن جميع اإليجابيات والس
ــتراتيجية  اس ــة وضع  ومعرف ــا  وحتديده
مستقبلية، حتى تتجنب أخطاء املاضي 
ــاكل اليوم ..  ــع مش ــة التعامل م وكيفي
ــتمع إلى صوت قلبك : عندما يتعلق  اس
األمر بحياتك، سيكون من األفضل إيجاد 
الشجاعة التباع حدسك، إذا كنت تعيش 
في تناغم مع قلبك، عليك أن تكون قادراً 
ــتفادة من إمكانياتك وقدراتك  على االس
ــت تفضلها،  ــياء التي كن ــام باألش والقي
ــة االمنة  ــرارات املنطقي ــاظ بالق واالحتف
ــك العقل، وال تدع بعض  التي ميليها علي
ــج  ــلبية وضجي ــة الس ــك الفردي طبائع
ــك، وتضيع  ــر على قرارات ــن يؤث أراء اآلخري
ــورات ألن هناك العديد  ــي اخملاوف واحملظ ف
ــخاص يترددون في الفصح عما  من األش
بداخلهم ويخبئون مشاعرهم ورغباتهم 
ــم مزيد  ــا يهدر عليه ــم، مم ــل قلوبه داخ
ــن أن تقودهم  ــن الفرص التي من املمك م

ــبقاً  ــاح :إذا كنت قد قررت مس إلى النج
ــت ترغب فى  ــا كن ــون وم ــد أن تك ــا تري م
ــتعد للبدء  ــب أن تكون مس ــره، يج تغيي
ــيء حتتاج  ــيء أوالً وقبل كل ش ــن ال ش م
إلى التغلب على مخاوف عدم اليقني في 
ــز على إجنازاتك  قدراتك، ومحاولة التركي
ــخصية ومهاراتك، ألنها جزء ال مفر  الش
ــتقبل، وهناك كثير  منه للنجاح فى املس
ــن بناء حياتهم من  من الناس يعجزون ع
ــعرون  ــيء ويش ــيء من ال ش الصفر أو ش
أنهم ليسوا مستعدين ملواجهة حتديات 
ــهم،  ــة عدم إميانهم بأنفس احلياة نتيج
ــر هناك العديد  ــن على الصعيد اآلخ ولك
ــدرة على  ــن ميلكون الق ــن األقوياء الذي م
البدء والوصول إلى ما يتمنون .النصيحة 
ــف وإذا  ــل كل املواق ــد حتلي ــة: بع الرابع
ــروري أن  ــى البدء، من الض ــت ال تخش كن
ــن اخلطأ  ــدك على مواط ــدأ فى وضع ي تب
ــا تريد القيام  ــى حياتك، وتعرف جيدا م ف
ــت لالنتقال إلى  ــل، ويحني الوق به بالفع
اخلطوة التالية بعد كل تلك االنعكاسات 

ــرة التى مرت على حياتك، عليك أن  الكبي
تبدأ بتحدي نفسك، وال تتردد فى التحرك 
ــات مختلفة، من خالل عد طرق  في اجتاه
ــدة لفتح صفحة  ــم لغات جدي مثل تعل
ــوف  ــك، هذه املهارة س ــدة في حيات جدي
توفر لك فرص أكثر إثارة لالهتمام والقدرة 
ــى التواصل مع الناس من بلدان أخرى،  عل
ــاعدك على  ــوف تس وعالوة على ذلك س
ــيع آفاقك وعالقاتك .. و من احلكمة  توس
ــعيداً وتتمتع  ــد أن تكون س ــت تري إذا كن
ــيان  ــكل أفضل يجب نس ــك بش بحيات
املاضي والتركيز أكثر على املستقبل، وال 
ــخصي في  معنى للتضحية بوقتك الش
ــبب في  ــياء التي تتس ــر في األش التفكي
شعورك بالتعب واأللم نظرا ألن التفكير 
واسترجاع إخفاقات املاضي يؤثر بالسلب 
ــة  والعاطفي ــية  النفس ــك  حالت ــى  عل
والعملية، لذا ينبغي بذل قصارى جهدك 
ــاعدك  ــم خطة عمل جديدة تس فى رس
ــي مرحلة جديدة ناجحة  على الدخول ف
من حياتك بشكل عام. كثيراً ما يحدث أن 

ــيئة والسلوكيات السلبية  العادات الس
التي تعتاد عليها دون أن تشعر ال تسمح 
ــكل أفضل  ــط حياتك بش ــك بتغيير من ل
وفى هذه احلالة يجب أن تبدأ في التفكير 
بشكل جدى وعقالني في محاولة لتغيير 
ــلوكياتك اخلاطئة  ــرك وس طريقة تفكي
ــر  ــرى أكث ــادات بأخ ــذه الع ــتبدال ه واس
ــلء حياتك ببعض  ــن خالل م ايجابية، م
األنشطة التي تشعر بالتعاطف جتاهها، 
ــرع  ــكل أس ــت جاهدا بش ــا حاول وكلم
ستجد املهنة أو األشياء التي من املمكن 
ــى وقت الحق  ــن املمكن وف ــك، وم أن جتذب
ميكنك حتويل هواياتك إلى أعمال جتارية 
تدر لك ربحا، فبعض القرارات الناجحة 
ــك في ليلة  ــن أن تغير حيات ــن املمك م
ــك ينبغي  ــة إلى ذل ــا، باإلضاف وضحاه
ــي البدء  ــص من اخلوف ف ــك التخل علي
ــي قدما نحو  ــن نقطة البداية، واملض م
ــك كل الفرص لتصبح  النجاح ألن لدي
ــر  تغيي ــة  فعملي  ، ــا  ناجح ــخصا  ش
ــيطة  ــت عملية بس منط حياتك ليس

ــكارات  ــب ابت ــا تتطل ــن، إنه ــا تظ كم
ــتطيع االعتياد على  ــى تس جديدة حت
ــادات، وهناك من  ــرات والع ــك التغي تل
ــياء  يعتقدون أن اعتيادك على فعل أش
ــتقودك  ــابيع س ــدة ملدة ثالثة أس جدي
ــهوله، ألن  ــتخدامها بكل س ــى اس إل
ــهل أن تعتاد  ــدة من الس ــياء اجلي األش
عليها وهناك طرق تساعدك في تغيير 
ــك وعاداتك السيئة، من  وتطوير نفس
ــكل  ــة رياضة التأمل بش ــالل ممارس خ
ــده ٢٠ دقيقة، واملداومة على  منتظم مل
ــك أن يكون  ــاعد عقل ــا مما يس تكرراه
ــكو  ــا وواعيا، خاصة إذا كنت تش يقظ
ــي أن جتد  ــة، وينبغ ــك احلالي ــن حيات م
ــيئا جديداً تقوم به وتعرف ماذا تريد  ش
ــاعدك على اخلروج من  من احلياة مما يس
ــن جديد وحتقيق  تلك الدوامة والبدء م
ــتعد للبدء  أهدافك.يجب أن تكون مس
ــيء حتتاج  ــيء أوالً وقبل كل ش من ال ش
ــاوف عدم اليقني  إلى التغلب على مخ

في قدراتك .   

فالح الربيعي 

ــرة التي قام  ــارة االخي ــر للزي بالنظ
ــيد مصطفى  بها رئيس الوزراء الس
ــات املتحدة  ــى الوالي ــي ال الكاظم
االمريكية ولقائه بالرئيس االمريكي 
ــت االبيض  ــب في البي ــد ترام دونال
ــة مجلس  ــه الثاني مع رئيس ولقائ

ــي بيلوسي  النواب االمريكي (نانس
ــه االخرى مع عدد  )ولقاءاته املكثف
ــكان واعضاء  ــؤولني االمري من املس
ــي  ــيوخ االمريك ــس الش ــي مجل ف
واثمرت هذه الزيارة بتعزيز العالقات 
ــة _االمريكية ) ــة (العراقي الثنائي
ــاالت  اجمل ــي  ف ــا  معظمه ــزت  وترك
ــط  والنف ــة  واالمني ــة  االقتصادي
ــتنادا الى  والطاقة  الكهربائية اس
ــتراتيجي الذي تضمنته  احلوار االس
االمريكية  ــة _  (العراقي االتفاقية 
ــالل هذه  ــبقا ومن خ ــة مس )املبرم
ــدة  املتح ــات  الوالي ــأن  ف ــارة  الزي
ــا  ــل وجهه ارادت غس ــة  االمريكي
ــر ولكنها التداوي جرحا  باملاء العك
واحدا جراء ماقامت به خالل حربها 
على العراق التي خطط لها الرئيس 
االمريكي االسبق (جورج دبليو بوش  
االبن)واعالنه امام العالم غزو العراق 

ــاءت هذه احلرب  ــه بعد ان ب واحتالل
ــع وقد  ــل الذري ــل .. والفش بالفش
ــابقه  ــدت لهذا احلرب خطط س اعُ
ــتراتيجات  االس ــالل  خ ــن  م االوان 
والبحوث التي وضعها املستشارون 
ــت االبيض  ــي البي ــيون ف السياس
واخلبراء العسكريون في البنتاغون 
ــاع االمريكية ) في  ــر وزارة الدف (مق
ــبق  ــس االمريكي االس ــد الرئي عه
ــت  ــد لعب ــوش االب ) وق ــورج ب (ج
ــال  فاع دورا  ــتراتيجيات  االس ــذه  ه
ــزو الصدامي لدوله  ومهما بعد الغ
الكويت في ١٩٩٠/٨/٢ وبدأت عملها 
ــكري بضرب اجليش العراقي  العس
ــي الكويتية  ــد داخل االراض املتواج
واجباره على االنسحاب الفوري من 
ــالح من قبل  ــت بالقوة والس الكوي
اجليش االمريكي وحتالفه الثالثيني 
ــة االولى التي  ــدأت النكس ــا ب .. هن

ــام  ــر (النظ ــر ظه ــهمت بكس اس
ــر عصاه  ــابق )وكس ــي الس العراق
ــتمرت  ــط واس ــة من الوس الغليظ
ــا  بعمله ــتراتيجيات  االس ــذه  ه
ــاح في اهدافها خالل  وحتقيق النج
عقد التسعينيات من القرن املاضي 
ــعال احلرب فيها  بعد ان جاء دور اش
ــدءا من حرب اخلليج الثانية والتي  ب
ــد ب( عملية درع  ــميت فيما بع سُ
ــه الصحراء)  )او (عاصف ــراء  الصح
ــة من يوم  وبدأت هذه احلرب الشرس
ــى ١٧/كانون الثاني  ٧/اب /١٩٩٠ حت
ــح مجلس االمن  ــد ان من /١٩٩١ بع
الدولي التابع الى هيئه االمم املتحدة 
(تفويضا لتحرير الكويت ) من الغزو 
ــح  ن ــث مُ ــي حي ــالل العراق او االحت
ــه اجباره  ــراق (١٥ يوما ) ملراجع الع
ــن دون (عمليات  ــحاب م على االنس
عسكريه ) ولكن العراق هنا متسك 

ــت دون رجعه .. وهنا  باحتالل الكوي
للحقيقة يجب ان تُقال  فأن احلرب 
ــرة على العراق لم  االمريكية اخلاس
ــكرية خالل  ــدأ عملياتها العس تب
ــابق  ــقوط النظام الس وما بعد س
ــهر اب في مثل هذه  بل بدأت في ش
االيام التي متر االن .. وقبل (٣٠عاما )
بالتحديد عندما اقدم رئيس النظام 
ــني )على غزو  ــابق (صدام حس الس
ــا من دون  ــت واحتالله ــة الكوي دول
ــارة  ــة اجل ــي الدول ــذار وه ــابق ان س
الشقيقة وكان هجومه الغادر ليس 
عن طريق قطعات اجليش النظامي 
ــوات احلرس  ــابق بل من قبل ق الس
ــاف الدروع  ــوري اخلاص واصن اجلمه
واملشاة واملظليني الذين زج بهم في 
احلرب على الكويت وبهذه الهجمة 
الشرسة وخالل ساعات قليلة جدا 
مت احتالل الكويت بالكامل في يوم 

اجلمعة (١٩٩٠/٨/٢) وبعد ذلك دخل 
ــابق بألياته  ــي الس ــش العراق اجلي
العسكرية ارض الكويت عن طريق 
ــفوان احلدودية ومن خالل  نقطة س
هذا الغزو فقد متسك النظام البائد 
االخيرة  ــهور  الش ــت طيلة  بالكوي
ــى  وحت  ١٩٩٠ ــام  ع ــن  م ــة  املتبقي
ــام ١٩٩١  ــن ع ــي م ــون الثان ١٧/كان
وسميت الكويت انذاك وخالل هذه 
ــرة الزمنية القصيرة باحملافظة  الفت
ــم يدم  ــر ل ــذا االم ــن ه ال (١٩) ولك
طويال حيث قامت الواليات املتحدة 
ــر التحالف الدولي  ــة وعب االمريكي
املكون من (٣٤)دولة اجنبيه وعربيه 
ــعال حرب حارقه على الغزو ي  بأش
ــذاك وعادت  ــه صدام ان ــذي قام ب ال
ــوش االجنبية اعمالها احلربية   اجلي
ــحاب اجليش  ــى مت انس ــرا حت مبك
ــرا  ــت منكس ــن الكوي ــي م العراق

ــكرية من  بعد تدمير ثكناته العس
ــالل القصف املكثف بالصواريخ  خ
ــرات احلربية وتقهقر النظام  والطائ
الصدامي يطارده اخلزي والعار ومن 
خالل هذا السيناريو اضاع احملافظة 
ال(١٩) واضاع ايضا ثالث محافظات 
ــليمانية  (الس ــي  ه ــماله  ــن ش م
ــث فصلت هذه  واربيل ودهوك )حي
ــة  خارط ــن  ع ــالث  الث ــات  احملافظ
ــكل مايسمى  العراق االدارية وتش
ــي اذار ١٩٩١  ــتان ف ــم كردس بأقلي
ــاء منطقه حظر الطيران  بعد انش
ــرب اخلليج الثانية  على خلفية ح
واستمر هذا احلال في عهد الرئيس 
ــل كلنتون )  ــبق (بي االمريكي االس
ــم الواليات املتحدة  الذي جاء حلك
ــوش االب ) ــس (جورج ب ــد الرئي بع

ــون )بضرب العراق  حيث قام (كلنت
ــف مراكز واهدافا  من العمق وقص

ــران احلربي االمريكي  مهمه بالطي
ــد في قواعد الكويت وقطر  املتواج
ــات  الوالي ــف   تكت ــم   ول ــة  اجلوي
ــى العراق بعد  املتحدة بالعداء عل
ــي  االمريك ــس  الرئي دور  ــاء  ج ان 
ــبق (جورج دبليو بوش االبن ) االس
واعالنه الصريح بقيام احلرب على 
ــه احلرب على االرهاب  العراق بحج
ــدف بعد دخول  ومت حتقيق ذلك اله
ــي وقوات التحالف  اجليش االمريك
الدولي عن طريق محافظة البصرة 
يوم ٢٠٠٣/٣/٢٠ واعالن البدء بحرب 
ــت  دخل ــث  حي ــة  الثالث ــج  اخللي
ــراق دون مقاومة ال من  اجليوش للع
اجليش العراقي وال من اهل البصرة 
ــرب (١٨ يوما ) ــذه احل ــتمرت ه واس

ــي محافظة الناصرية  معظمها ف
ــائر هناك بصد  حيث قامت العش

العدوان االمريكي .

مباشر

قاسم العجرش 

ــاد،  ــببها الفس ــارة الوطنية التي يس رمبا ال يعي كثيرين مقدار اخلس
ــارة املادية، لكن  ــبها مبقدار اخلس ــاذجة يحس وبعضهم وبطريقة س
باحلقيقة هي في مجملها خسارة مركبة وبطريقة املتوالية العددية، 
ــاد  ــد أنواع الفس ــف مع أول عملية حاصل ضرب، ومن بني أش تتضاع
ــبونها.... إذ أن وضع رجال ال  ــز ال يناس ــال في مراك ــكا هو وضع رج فت
ــاج خبرات و  ــؤولية حتت ــرات مهنية في مواقع مس ــرون على خب يتوف
ــاليب بعيدة  مؤهالت خاصة، أدى الى أن يتم إتخاذ القرارات وفقا ألس
عن املهنية والعلمية، وال تستند على أسس البحث العلمي أو الطرق 
ــة جدا بغياب دور  ــارة فادح ــة في أتخاذ القرارات..وكانت اخلس العلمي
ــهدنا طوال  ــاذ القرار..لقد ش ــي التحضير ألتخ ــاء واملهنيني ف العلم
السنوات السبعة عشر التي تلت زوال نظام القيح الصدامي، تخبطا 
ــة كان ميكنها  ــرارات، وكم من فكرة خالق ــي األداء وفي الق ــا ف واضح
ــؤول ال  ــعبنا وآلفاق تنميته، أحبطها مس أن تقدم فائدة عظيمة لش
ــغاله ملركزه  يتوفر على حد أدنى من املعارف املهنية التي يتطلبها إش
ــدم أمثلة الحتجنا الى مجلدات  ــو تطلب األمر منا أن نق الوظيفي..ول
ــات  ــرات واملهارات؛ واألساس ــؤول الذي تنقصه اخلب ــي حالة املس .. ف
ــرارات وفقا للمصالح  ــبة ملركزه الوظيفي، تتخذ الق العلمية املناس
اخلاصة، وبناءا على النزوات الشخصية لألفراد أو للجماعات املهيمنة 
ــة..والنتيجة أن تدهورا مريعا؛ هو الذي يحصل للنظام  على املؤسس
ــة الى  بناء ينخره الفساد، الذي ينتعش في  األداري، وتتحول املؤسس
ــة كان عنوانها الرئيس؛ هو هذا  ــنوات املاضي البيئات اجلاهلة.إن الس
ــهد الذي وصفناه آنفا.. وامامنا مهمة عسيرة للخروج من املأزق؛  املش
ــخاص غير مناسبني على مفاصل القرار..لكن  الذي سببه تسيد أش
ــة الدولة موضوع  ــلم لها..مأسس ــي أن نستس ــر املهمة ال يعن عس
ــة  ــتقبلنا، وثمة مفهوم غاب عن أذهان الساس ــري في بناء مس جوه
ــروع للحكم،  ــلطة عند معظمهم مش ــلطة، فالس في معنى الس
ــي ال يبني دولة..في  ــلطان، وهذا مفهوم تغالب ــيلة للنفوذ والس ووس
ــلطة أو احلكم، مشروع  ــالمي للدولة؛ ميكن اعتبار الس املفهوم االس
عام تتملك األمة منافعه بالتساوي، احلاكم واحملكوم على قدم وساق، 
ــة حتويله الى ملك عضوض، كما  ــروع ال يتاح فيه للحاكم؛ فرص مش
ــو؛ قادها أمير  ــي الك ــة للحكم العادل ف ــل أول جترب ــل بعد وقب حص
ــس الرسول األكرم(ص) مؤسسة الدولة  املؤمنني علي (ع)، بعد أن أس
ــألمم املتحد  ــنوي ل ــبنا التقرير الس ــرية.. وحس ــة األولى للبش العادل
ــادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ اخلاص  املتحدة لعام ٢٠٠٢، والص
ــان وحتسني البيئة واملعيشة والتعليم، حيث دعا الدول  بحقوق اإلنس
العربية إلى اتخاذ اإلمام علي بن أبي طالب(ع)، مثاالً لتشجيع املعرفة 
وتأسيس الدولة على مبادئ العدالة، وقد احتوى التقرير املذكور الذي 
اشتمل على اكثر من مائة وستون صفحة، على ست نقاط رئيسية؛ 
أوصى بها اإلمام أمير املؤمنني قبل أكثر من (١٠٠٠) عام، مثلت العدالة 
ــر؛ هو كيفية تعيني  ــان.أهم ما جاء في التقري واملعرفة وحقوق اإلنس
ــة ان يكونوا عدوالً مع  ــكام واحملافظني واملدراء في الدولة!!! وكيفي احل
ــادات اإلمام لرئيس  ــعب، بل وحتمل املعارضة، فيذكر التقرير إرش الش
ــاً في الطريقة املثلى حيث ذكر التقرير: « اختر للحكم  الدولة؛ منوذج
ــك ممن ال تضيق به األمور وال حتكمه  بني الناس افضل رعيتك في نفس
اخلصوم وال يتمادى في الزلة, وال يحصر من املضيء إلى احلق إذا عرفه. 
ــم دون أقصاه،  ــي بأدنى فه ــع. وال يكتف ــه على طم ــرف نفس وال تش
ــاً مبراجعة اخلصم، وأصبرهم على  ــم في الثبوت، وأقلهم تبرم وأوقفه
ــن ال يزدهيه إطراء  ــد اتضاح احلكم،  مم ــف األمور، واحرمهم عن تكش
ــالم: إن املطلب األول  ــتمليه إغراء وأولئك قليل.كالم قبل الس وال يس
ــة عالمة  ــي، هو العمل وفقا لسلس للخروج من نفق اجلهل املؤسس
ــلفا، حتمل عنوان البرامج.. برنامجنا القادم هو التخلص من  معدة س

اجلهلة في مواقع املسؤولية..!

برنامجنا القادم: 
التخلص من 

الجهلة َّـ مواقع 
اِّـسؤولية..!

االنسحاب األمريكي   من التاجي هزيمة أم مصيدة  

هل  نحن  يف  أزمة  قيادة  ام أزمة ريادة ؟ 
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اعالن ابداء االهتمام
البلد : العراق 

اِّـحافظة: بغداد
اسم اِّـشروع : اعداد الدراسة والتصاميم ِّـجاري حي اِّـنتظر / قضاء الصدر االول

خدمات استشارية
التبويب (١-٤٩-١-٤-١٣-٢-١٧٤-٢)

تدعو محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد كافة اِّـكاتب االستشارية العراقية والشركات 
ــية االجنبية من ذوى االختصاص والخربة اِّـهتمة اُّـ تقديم طـــــــلب ابداء االهتمام وذلك  الهندس
ــة والتصاميم ِّـجاري حي اِّـنتظر / قضاء  ــاريع تقديم الخدمات االستشـارية ( اعداد الدراس عن مش

الصدر االول):ـ
ــروط اِّـرجعي٧على الراغبني َّـ  ــب الش ــاق الخدمات واِّـكونات واِّـهام واِّـخرجات اِّـتوقعة : حس  نط

اِّـشاركة  تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري اِّـتطلبات التالية:
ــامها  ــركة – مكتب) ومجال اختصاصها وأقس ــرية اِّـوجزة (ش ــم والس ١-تعريف بمقدم الطلب (االس

والهيكل التنظيمي).
ــبة  ــدول األجنبية مصدقة ومرتجمة بالنس ــركة (او مايمثلها َّـ ال ــب او الش ــجيل اِّـكت ٢-وثائق تس

للشركات األجنبية) وحسب السياقات اِّـعتمدة.
٣-الخربة اِّـتخصصة اِّـطلوبة  لإلعمال اِّـماثلة التي سبق انجازها َّـ نفس االختصاص حيث تحتسب 

من ضمن اِّـعايري والنقاط اِّـعتمدة الختيار االستشاري.
٤-الخربة َّـ تنفيذ اِّـشاريع داخل العراق وخارجه خالل الخمس سنوات اِّـاضية.

٥-معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات اِّـوظفني).
٦-براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية أصلية ومعنونة اُّـ محافظة بغداد 

َّـ اِّـرحلة الثانية.
٧-اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض للمكتب االستشاري.

٨-على الشركات واِّـكاتب االستشارية مراجعة محافظة بغداد /قسم العقود لغرض استالم اِّـتطلبات 
الخاصة باِّـشاريع.

ــال» بموجب تقييمها  ــاريني األفضل تأهي ــة َّـ محافظة بغداد باختيار االستش ــتقوم لجنة مختص س
للمعلومات اِّـقدمة أعاله وأعداد قائمة مختصرة من الشركات اِّـقدمة َّـ مجال اِّـهمة اِّـراد تنفيذها 

ومن ثم دعوتهم لتقديم عطاء اتهم الفنية واِّـالية الختيار األفضل لتنفيذ اِّـهمة االستشارية.
تقدم الطلبات مع الوثائق اِّـطلوبة على العنوان:ـ 

مبنى محافظة بغداد /الصالحية/مقابل فندق اِّـنصور.
علما ان اِّـوعد النهائي لتسليم بيانات ابداء االهتمام هو الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم (الخميس 

اِّـوافق ٩/١٧ /٢٠٢٠) َّـ قسم العقود /الطابق الثامن / مبنى محافظة بغداد.
ــار يرجى مراجعة قسم العقود ومديرية  ــيتم رفض الطلبات اِّـتاخره, وَّـ حالة رغبتكم لالستفس وس

مجاري محافظة بغداد.
محافظة بغداد

محافظة بغداد

الشركة العامة لتجارة اِّـواد الغذائية

فقدان
فقدت مني  االجازة اِّـرقمة ١٥٢٧ َّـ ٢٨ /١١ 
/ ١٩٦٥ والصادرة عن اِّـديرية العامة للتنمية 
الصناعية بإسم (ابراهيم محمد مهدي) فالرجاء 

على من يعثر عليها تسليمها ِّـصدرها.

فقدان
فقد مني وصل االمانات الصادر من مديرية بلدية البصرة مأجور 
ــم (٤٦٦٤١٦)  ــاه الجديد اِّـرق ــوق الصف حانوت رقم (٣٩) س
ــار  ــدره (٩٠٠,٠٠٠) دين ــغ ق ــخ  ٢٦/ ٣/ ٢٠١٧  بمبل بتاري
ــن يعثر عليه  ــي) فعلى م ــن راض ــن العابدين محس ــم (زي . بإس

تسليمه اُّـ مصدره.

فقدان هوية موظف

ــم  وبأس ــة  الهوي ــدت  فق
ــم)  كري ــداد  مق ــرمد  (س
وزارة  ــن  م ــادرة  والص
ــه الوظيفي  ــط عنوان النف
 ( ــي فن / حظ مال . ر )
ــخ  بتاري ــدت  فق ــذي  وال
فالرجاء   ٢٠٢٠/٨/٢٥
ــا  ــر عليه ــن يعث ــى م عل
تسليمها لجهة االصدار.

مع التقدير.

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

م / تنويه

ــية  ــة للمعدات الهندس ــركة العام ــن الش تعل
ــط عن  ــكيالت وزارة النف ــدى تش ــة اح الثقيل
تمديد غلق اِّـناقصة اِّـرقمة ١ / م / م.هـ.ث/ 
ــذ االعمال  ــم وتنفي ــة بتصمي ٢٠٢٠ الخاص
الكهربائية واالالت الدقيقة للخزانات الكروية 

عدد / ٢لغاية يوم الثالثاء ٢٠٢٠/٩/٨.
لذا اقتضى التنويه

أنمار علي حسني
اِّـدير العام 

رئيس مجلس االدارة 

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة |٩٤٧|٢٠٢٠ 
التاريخ/٢٠٢٠/٩/١

أعــــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلسل ١١٦٦/٢م ٤٥ ام حالنه  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(طاهر 
قاسم خلف) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنه (خنساء موسى كركه) البالغ (٣٢,٠٠٠,٠٠٠)مليون دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 

عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ١١٦٦/٢م٤٥ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : عرصه 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  ال توجد 
٥-مساحتة :- ٢٠٠م٢

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان وثالثة مليون  دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |١٤٠١ |٢٠١٩

التاريخ/٢٠٢٠/٨/٢٤ 
أعـــــــــــــــــــالن 

ــدة اُّـ اِّـدين(بدر هادي  ــراي الواقع َّـ ألكوت العائ ــل ٨٢/٣٧٤ الس ــع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلس تبي
ــراء  ــب الدائن (صفاء عبد فرحان)البالغ (٢١٨,٠٠٠,٠٠٠)مليون فعلى الراغب بالش ــب ) اِّـحجوز لقاء طل غضي
مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 

من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت / قرب مستشفى البتول النسائيه رقم العقار ٨٢/٣٧٤ السراي

٢-جنسه ونوعه :  يتكون من طابقني عدد (٢) االرضي يتكوت محالت عدد (٣) ومكتب محامات َّـ الطابق االول 
ويتكون من شقق عدد (٢) وكذالك الطابق الثاني يتكون من شعبه عدد (١) يقع على شارع وسط مدينة الكوت 

مجهز باِّـاء و  الكهرباء
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٦-مساحتة :- 
٧- الشاغل :-  مستأجرين 

٨ -القيمة اِّـقدرة : (١٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وتسعمائة مليون دينار عراقي

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد  / ٥٥٨١/ش/٢٠١٩

إُّـ اِّـدعى عليه
زين العابدين علي حسني

م/تبليغ بقرار حكم غيابي 
بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وبعدد  اضبارة ٥٥٨١ 
ــة حكما  ــذه اِّـحكم ــدرت  ه /ش/٢٠١٩ اص
ــد الحضانة وبالنظر  ــا اقتضى صحة تأيي غيابي
ــب  ــة محل إقامتك الوقت الحاضر حس ِّـجهولي
ــرطة البلدة/ ــي مركز ش ــغ  القضائ ــرح اِّـبل ش

وسام كاصد تقرر  تبليغك بصحيفتني محليتني 
ــك  وبإمكان ــاله  اِّـذكورأع ــم  بالحك ــني  يوميت
ــن اليوم  ــرة أيام م ــرتاض خالل  مدة عش االع

التالي لتاريخ نشر اإلعالن.
القاضي / رافد مركز االعرجي
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــا كتابها لقضية  (  ــي كتبت  وتصدى فيه ــرة هي املقاالت الت كثي
دّ ر لي ان  ــم حيث قُ ــرفني ان اكون احده ــة التموينية) ويش البطاق
ــرات االعمدة الصحفية كان اخرها وليس  ــان عش اكتب بهذا الش
ــوا وراء  اخيرها ذالك الذي حمل عنوان( التقتلوا «  التموينية» ومتش
ــدا بالعدد(٢٦٧٨) بتاريخ  ــر في هذه الزاوية حتدي جنازتها) والذي نش
ــنوات وتضمن حينها تصريحا صحفيا  ٢٠١٧/٣/٢٣  اي قبل ثالث س
ــم  ــيد( قاس ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية الس ملدير عام الش
ــذي ال ادري هل  مازال ميارس واجباته ام ال؟؟ يؤكد خالله  حمود ) وال
ــلم التخصيصات املالية اخلاصة باحلصة  بان وزارة التجارة لم تتس
لعامي( ٢٠١٦ و٢٠١٧) سوى ١٠٪ فقط من مجموع هذه االموال والتي 
انخفضت بنسب كبيرة قياسا الى االعوام السابقة االمر الذي اثر 
ــلبا على جتهيز املفردات..كما اكدت وزارة التجارة حينها اي قبل  س
ــنوات في بيان صحفي بان االموال اخملصصة ل» احملروسة»  ثالث س
البطاقة التموينية التسد اكثر من٣٠٪ منها ما ادى الى خلل واضح   
ــني والبالغ عددهم(٣٧) مليون  ــح في جتهيز املواطنني العراقي وفاض
نّي النفس  ــن العراقي ميُ ــنوات مرت واملواط ــمه  ..املهم ثالث س نس
ــد احتياجاته السيما الطبقات  باستالم كمية ونوعية تؤمن وتس
ــرة التي ترى في ( مواد احلصة)  منقذها من غائلة اجلوع وهم  الفقي
يعيشون في وطن يطفو على بحيرة من نفط!!.. ولعل مازاد احلاجة 
ل» التموينية» الظروف املالية واالقتصادية الصعبة الناشئة جراء 

جائحة كورونا وال اظن ان عراقيا واحدا اليعرف اثارها الكارثية!!
ــة ام  ــمها ورقي ــة او س ــة التمويني ــة  او البطاق ــة التمويني  احلص
ــه صارت حديث الناس املكرر  فكلما  رحلت حكومة غير  الكتروني
مأسوف عليها او جاءت اخرى وكلما غادر وزير جتارة او حل اخر يعلق 
ــن واقع التموينية كما ونوعا ولكن(  العراقيون اماال عريضة بتحس
ــواد فقط الغير(  ــردات احلصة اربع م ــي) وهكذا ظلت مف تيتي..تيت
طحني وسكر وزيت ورز) وظلت كميتها ونوعيتها دون الطموح كما 
ــن في االوقات احملدده ( دفعة واحدة) ضربا من  ظل ايصالها للمواط

اخليال.. وال مفر اذن من ( التقسيط املريح)..
ــة فقد اعلنت  ــه في مفاصل التمويني ــاد يضرب اطناب  والن الفس
ــل والتالعب مع  ــف التحاي ــرا عزمها على كش ــارة مؤخ وزارة التج
ــد يعمل على  ــروع واع ــمولني بالبطاقة من خالل مش حتديد املش
ــني  ضمن قاعدة  ــبكية الع ــة بصمة االصابع او الصورة لش اضاف
ــات وصوال الى   ــدث التقني ــتخدم فيها اح ــخصية تس ــات ش بيان
ــة من املاضي.. ــح املعامالت الورقي ــني  واملعوقات لتصب جتاوز الروت
ــة الكترونية.. ــيكون املواطن  امام بطاق ــي نهاية هذا العام س وف
ــلم  ــول وداعا لهدر املال العام؟ وهل سنتس ــؤال هل نق ولكن الس
احلصة بطريقة ال( دلفري) شبيك..لبيك انا التموينية بني يديك!!.. 
ــلوا البطاقة التموينية قبل ان  في اخلتام استحلفكم باهللا انتش

توافيها املنية!!

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ÖaÜÃi@Âfl@Ô„Î6ÿ€a@ûä»∂@Ú»”aÏ€a@ÜéØ@Â–€a@@NNC¥éßa@Ú‡z‹flD

ãÎ7���œ@@âÎå������Ì@ÊÎä��������◊bfl =√Ïic@·«b�fl@Üyc@ø@âbv–„a

متابعة / البينة اجلديدة

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة 
ــد  ــن انطالق معرض فني الكتروني يجس ع
واقعة الطف واستشهاد االمام احلسني(ع) 
ــام لدائرة الفنون علي عويد  .وقال املدير الع
ــكل  العبادي ، إن «الفنون العامة دأبت بش
ــد  ــة معرض فني يجس ــى اقام ــنوي عل س
ــن بطوالت  ــا تضمنته م ــف وم ــة الط واقع
ــول  ــني وآل بيت الرس ــام احلس ــا اإلم قدمه

وصحبه عليهم السالم».
ــام  ــذا الع ــرض ه ــادي أن «مع ــاف العب وأض
ــني دروس  ــذي حمل عنوان (ملحمة احلس ال
وعبر)، جاء الكترونياً بسبب جائحة كورونا 
ــع لوحة لكل  ــني بواق ــاركة ١٠٩ فنان ومبش
ــيراً الى أن «الفنانني املشاركني  فنان»، مش
ــوا ملحمة الطف بشكل فني يليق  عكس

بهذه الواقعة االليمة».

بغداد / البينة الجديدة
استجابت رئاسة اجلمهورية، 
الثقافة  ــر  وزي ــه  قدم لطلب 
والسياحة واالثار حسن ناظم 
بشأن التكفل بعالج الشاعر 
ناظم  ــن.وكان  محس ــادل  ع
ــاعر  ــل بعائلة الش ــد اتص ق
ــــدت  ناش الـــــتي  وزوجته 
ــة برهم  ــس اجلمهوري رئيــــ
صالح بالتدخل ووعد بإيصال 
ــل او  ــالج داخ ــدة للع املناش
ــاعر  خارج البالد.ويعاني الش
ــوء  ــن س م ــن  ــادل محس ع

ــه الصحي.ووعد الوزير  وضع
عبر رئاسة اجلمهورية بتلبية 
ــالج وتهيئة  ــات الع متطلب
ــة  الراحـــــــ ــبل  س كل 
للشاعر وصوالً الكتســـابه 

الشفاء التام.

متابعة / البينة الجديدة
حرص الرئيس األمريكي السابق باراك 
ــيل، على نعي  ــه ميش ــا وزوجت أوبام
مواطنهما املمثل تشادويك بوسمان، 
ــر»، الذي توفي  ــل فيلم «بالد بانث بط
ــر يناهز الـ ٤٣  ــبت عن عم اليوم الس
عاما بعد صراع مع سرطان القولون.

ك  ر ــا ش و

ــمان  ــا صورا له مع الراحل بوس أوبام
ــع بينهما، وقال  ــابق جم من لقاء س
ــه: «لقد قدم  ــرة عن ــي كلمات مؤث ف
ــت  البي ــى  إل ــمان  بوس ــادويك  تش
ــال وقتما  ــض للعمل مع األطف األبي
ــبول  ــب البيس ــد دور الع كان يجس
ــون».وأضاف  ــي روبنس ــل، جاك الراح
ملتابعيه: «ميكنكم القول على الفور 
ــادويك كان مباركا، إذ أن تكون  أن تش
ــرة، وأن  ــود البش ــابا وموهوبا وأس ش
تستخدم هذه القوة ملنح األطفال 
ــم، وأن  ــون إليه ــاال يتطلع أبط
ــعورك  تفعل كل ذلك أثناء ش
ــتفادة  ــم، يا لها من اس باألل

قام بها تشادويك حلياته».

 متابعة / البينة الجديدة

ــة  ــمي للفنان ــاب الرس ــر احلس نش
ــى «تويتر» صورا  ــة فيروز عل اللبناني
ــذي جمعها باألمس  تظهر اللقاء ال
ــل  إميانوي ــي  الفرنس ــس  الرئي ــع  م

ماكرون. بالصور.. ماكرون مع فيروز
ــروز  في ــيدة  الس ــس  أم ــت  اجتمع
ــا  ــي منزله ف ــي  الفرنس ــس  بالرئي
ــرون  ماك ــا  قلّده ــث  حي ــة  بالرابي

ــة  ــن رتب ــرف م ــة الش ــام جوق وس
.commandeur

ــة فنية  ــروز ماكرون لوح ــدت في وأه
ــى  ال ــا  يحملونه ــراس  احل ــوهد  ش
املوكب.يذكر أن اللقاء استمر قرابة 
ــم تظهر  ــث ل ــع، حي ــاعة والرب الس
ــي تنتظرها  ــود الت فيروز أمام احلش
ــابها  ــر حس ــل نش ــزل، ب ــام املن أم
ــوم بعد  ــاء الي ــور اللق ــمي ص الرس

غيابها لسنوات عن الشاشة.

متابعة / البينة اجلديدة
أحيت املمثلة اللبنانية نادين نسيب 
ــا، التي توفي  ــاة والده جنيم ذكرى وف
ــطس عام ٢٠١٨، بعد  يوم ٣١ آب/أغس
صراع طويل مع املرض.وعبّرت نادين 
عن إشتياقها لوالدها مشيرة الى 
أنه ورغم الدمار الذي حلق مبنزلها 
جراء اإلنفجار الضخمن الذي 
ــروت يوم  ــأ بي ــي مرف وقع ف
ــي،  ــطس احلال ٤ آب/أغس

ــي تضعها في املنزل  ــه الت إال أن صورت
ــر. وكتبت  بقيت كما هي ولم تتكس
ــة على  ــا اخلاص ــي صفحته ــن ف نادي
ــل اإلجتماعيب:  ــع التواص أحد مواق
ــه رغم كل الدمار يلي صار  «اهللا يرحم
ببيتي صورة بيي ضلت واقفة محلها 
ــي تاني  ــل ارض وكل ش ــا وقعت ع وم
ــر ووقع ... بابا كان عم يصليلي  اتكس
ــا محظوظة عندي مالك  و حاماني ان

بالسما».

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ــداد، ام ــة بغ ــت أمان أعلن
الثالثاء، عن اتخاذها «إجراءات 
ــر  ــة» بعد تعرض مجس عاجل
ــئ في ثمانينيات  ــاة أنش مش
ــرار  أض ــى  إل ــي،  املاض ــرن  الق
ــادث مروري  ــيمة جراء ح جس
ــم. ــريع محمد القاس على س
ــة ، إن مالكاتها  ــت األمان وقال
في «دائرتي الوحدات االنتاجية 
واملشاريع ومبتابعة مباشرة من 

قبل الكادر املتقدم في األمانة 
ــة املرور  ــيق مع مديري وبالتنس
ــراءات  بإج ــرت  باش ــة،  العام
ــد  أح ــرض  تع ــد  بع ــة  عاجل
مجسرات املشاة ضمن الطريق 
ــريع محمد القاسم قرب  الس
ــادث  حل ــت  الكونكري ــل  معم
ــاة  ــدم مراع ــببه ع ــروري س م
ــات  لتعليم ــاحنة  ش ــائق  س
ــى حادث  ــا ادى ال ــالمة م الس
ــبب اضراراً جسيمة  مروري س

ــأته  أنش ــذي  ال ــر  اجملس ــي  ف
ــات القرن  ــي ثمانين ــة ف االمان
باشرت  أنها  املاضي».وأضافت 
تتضمن  ــة  عاجل ــراءات  بـ»إج
ــل والذي  ــر بالكام ــع اجملس رف
سبب زحاماً خانقاً في الطريق 
املذكور لتباشر بعدها باعمال 
ــارة الى عدم  الصيانة مع االش
ــائر او اصابات  حصول اي خس
بشرية وسالمة السائق الذي مت 

حجزه لدى اجلهات اخملتصة».

ناجم عن  ــار  انفج ــفر  أس
ــد  أح ــي  ف ــاز  غ ــدات  متدي
بإصابات  أبو ظبي  مطاعم 

بسيطة ومتوسطة.
ــرطة اإلماراتية  وقالت الش
ــخاص  في بيان إن عدة أش
ــوم االثنني، في  ــوا الي أصيب
األرجح  ناجم على  انفجار 
ــدات غاز» مبطعم  عن «متدي

في العاصمة أبوظبي.

ــاء  أنب ــة  «وكال ــادت  وأف
ــأن فرق التدخل  اإلمارات» ب
ــرطة أبوظبي  ــريع بش الس
ــع بالغ حول  م «تعاملت... 
ــن متديدات  ــار ناجت ع انفج
ــي  ف ــم...  مطع ــي  ف ــاز  غ
ــى إصابات  ــي أدى إل أبوظب
واملتوسطة  البسيطة  بني 
ــفى  ومت نقلها إلى املستش

لتلقي العالج».

ÖaÜ«a@êÖbé€a@pb„bznfla@Âfl@fiÎ¸a@‚ÏÓ€a@ø@ÚÓzñ€a@paıaäu¸a
ــطون على موقع  تناقل ناش
ــل االجتماعي، صورا  التواص
ــراءات  االج ــا  فيه ــر  تظه
االول  ــوم  الي ــي  ــة ف الصحي
ــادس  الس ــات  امتحان ــن  م
اعدادي.واعلنت وزارة التربية، 
ــن انطالق  ــاء، ع ــس الثالث ام
االمتحانات العامة للمرحلة 
ــة بفرعيها العلمي  اإلعدادي
ــيرة الى ان نحو  واألدبي، مش
ــة  وطالب ــب  طال  (٤٨٢٣٦٤)
االول  االمتحان  توجهوا الداء 
ــات  محافظ ــف  مختل ــي  ف

البالد.

âbflÜ€a@›◊@·Àâ@@Z·Ó¨@ÂÌÖb„
ÈmâÏï@oÓ‘i@fiå‰Ωa@ø@

@›–ÿnm@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ
Âé™@fiÖb«@x˝»i

@ÊbÓ»‰Ì@ÈnuÎãÎ@bflbiÎc@⁄aâbi
Cär„bi@⁄˝iD@·‹Óœ@›�i

pbÓ‰Ó„b‡r€a@ø@¯í„c@Òbífl@äév∂@Ú‡Óéu@�aâaäôc@kjéÌ@ÖaÜÃi@ø@âÎäfl@tÖby


