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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 

ــاريع  ــيس مش ــفت وزارة الصناعة، امس األربعاء، عن تبني خطة لتوفير ١٠٠٠ فرصة لتأس كش
ــباب العاطلني عن العمل.وقال مدير عام  ــة صغيرة ضمن مبادرة دعم اخلريجني من الش صناعي
التنمية الصناعية عزيز ناظم عبد، إن املبادرة اطلقت عام ٢٠١٦ إال انها لم حتقق الطموح وعلى 
الرغم من انها كانت مفتوحة، إال ان عدد املتقدمني لتأسيس املشاريع لم يتجاوز الـ ١٠٧ طلبات، 
ــاريع منها فقط.ولفت إلى، أنه بتوجيه من وزير الصناعة واملعادن  ــتة مش ومتت املوافقة على س
وموافقة هيئة الرأي في الوزارة مت تفعيل املبادرة مرة اخرى وبطريقة جديدة، والبدء بدعوة الشباب 
ــترات وإقامة الندوات لتحفيزهم على املشاركة وزيادة ثقتهم  عن طريق االعالنات وتوزيع البوس
باملبادرة.وأضاف عبد أن املبادرة ستكون على مرحلتني كل مرحلة تستقطب (٥٠٠) فرصة عمل، 
ــقيقة في وزارة  ــركات الش فضال عن توفير املواقع الالزمة عن طريق جهتني، األولى مفاحتة الش
ــباب بواقع ١٠٠م أو ٢٠٠ م، القامة املشاريع الصغيرة،  الصناعة واملعادن لتوفير اراض لدعم الش
ــدداً  ــاريع، مش واجلهة الثانية البلديات في احملافظات بتحفيزها على توفير االراضي إلقامة املش
ــاريع مبختلف اجملاالت والتخصصات الصناعية  ــباب على اقامة مش ــجيع الش على ضرورة تش

لتشغيل األيدي العاملة وخاصة في الظروف التي مير بها العراق حالياً.

بغداد /

€·]Á]uî;Ä]Ë�ê\;ÃÅ‚d;€·3≈;Ñ\ÂÄ\;‡Êë⁄ŒiÁ;ØŸÖ§;fl¡;Î3mŸ;◊Ëê] h;ÍÂÖÁ;]Ë]ïÕ;\ÖÁÖŒh;Öçfih;>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?

ÏËâÁÑÅi’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;k]ÒË6\;ÎÖå]e∏;�\Å¡ÊŸ;ÍÑ]°\;ÿÊ÷Á^;flŸ;LNz’\;ÄÅǚ;ÏËd2’\

الخميس

ــوزراء مصطفى الكاظمي،  اكد رئيس ال
ــني بغداد واربيل  ــيق التام ب ضرورة التنس
ــب  مكت ــال  اجملاالت.وق ــف  مختل ــي  ف
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــي ، إن رئي الكاظم
ــتقبل، امس  ــي اس الكاظم ــى  مصطف
ــس وزراء حكومة  االول الثالثاء، نائب رئي
ــتان، قوباد طالباني والوفد  إقليم كردس
املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز 
ــات الدولة والعمل  ــاون بني مؤسس التع
بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية 
ــتركة لتحقيق متطلبات ومصالح  مش
الشعب العراقي عموما.وأكد الكاظمي 
ــيق التام  ــرورة التنس ــب البيان ض بحس
ــة وحكومة إقليم  ــني احلكومة االحتادي ب
كردستان في مختلف اجملاالت، مبا يعالج 
ــه البلد  ــرة التي تواج ــات الكبي التحدي
نتيجة انخفاض أسعار النفط العاملية، 
ــرات تداعيات  ــهم في مواجهة تأثي ويس
جائحة كورونا. وفي الشأن األمني أعلنت 
وزارة الدفاع األمريكية، امس األربعاء، بأن 
ــطى األمريكية ستخفض  القيادة الوس
ــى ٣٠٠٠ قبل  ــي العراق إل ــدد القوات ف ع
نهاية الشهر اجلاري.وذكر البنتاغون، في 
ــائل إعالم عربية، إن  خبر عاجل بثته وس
ــطى األميركية ستخفض  القيادة الوس
ــن ٥٦٠٠ إلى  ــراق م ــوات في الع ــدد الق ع
ــهراجلاري. ــل نهاية تهاية الش ٣٠٠٠ قب

ــاإلدارة األميركية  ــر ب ــؤول كبي وقال مس
ــد ترامب  ــس دونال ــني إن الرئي للصحفي
ــن القوات  ــحب مزيد م ــيعلن عن س س
األميركية من العراق امس األربعاء. وعلى 
ــة قال رئيس أركان اجليش  صعيد ذي صل
ــس مكونفيل إن  ــي اجلنرال جيم األمريك
ــال  ــكريني لن يوصوا بإرس ــادة العس الق
ــون ذلك في  ــال إال عندما يك ــوات للقت ق
ــي أو كمالذ أخير. ــة األمن القوم مصلح

ــارة  ــن التعليق على إش ــه امتنع ع لكن
الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون 
ــعادة على  ــال الس ــروب إلدخ ــوض احل خ
ــأن  ــلحة. وفي الش نفوس صانعي األس
ــف مقرر اللجنة املالية  االقتصادي كش
النيابية احمد الصفار ، ان احلكومة غير 
قادرة على فتح باب التعيني مجددا، سينا 
أن اغلب املوظفني غير منتجني، مبينا ان 
ــار دوالر وال  ــة مدينة بنحو ١١٠ ملي الدول
ــواء باالقتراض  ــادة هذا الرقم س ميكن زي
ــار ان موافقتنا على  ــال الصف او غيره.وق
ــة اصالحية من  ــت بورق ــراض اقترن االقت
ــة والنظام االقتصادي في العراق  احلكوم
ــاك  ــاف ان هن ــروف املالمح.وض ــر مع غي
ــي واملتعينني في العراق غير  ترهل وظيف
منتجني. وفي الشأم األمني أعلن الناطق 
ــوزراء، أحمد مال  ــم رئيس مجلس ال باس
طالل، التوصل إلى تفاصيل عن مطلقي 

ــن  ع ــالً  ،فض ــة  الصاروخي ــات  الهجم
ــر من الهجمات. وقال مال  إجهاض الكثي
طالل، خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده 
ــات األمنية في  ــداد، إن كل اخلروق في بغ
ما يتعلق بإطالق الصواريخ هي متابعة، 
ــتخباراتية موجودة  وهناك معلومات اس
ــاف، أن هناك  ــزة االمنية.وأض لدى االجه
ــص مطلقي  ــذ في ما يخ ــراءات تتخ اج
هذه الصواريخ او بعض اجلهات الداعمة، 
ــمع خالل االيام املقبلة تفاصيل  وقد نس
ــت مؤخراً.  ــوادث التي حدث عن بعض احل
ــفت حكومة اقليم  ــأن آخر كش وفي ش
ــتان  ، عن نتائج االجتماع املوسع  كردس
ــني وفدها واحلكومة  املنعقد في بغداد ب
ــب  نائ ــم  باس ــدث  املتح ــال  املركزية.وق
ــمير هورامي،  رئيس حكومة االقليم، س
ــاء العراقية، إن وفد حكومة  لوكالة االنب
اقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني 

ــة  ــة االحتادي ــد احلكوم ــع وف ــع م اجتم
ــوزراء، وزير املالية  ــة نائب رئيس ال برئاس
علي عالوي.وأضاف هورامي، أن االجتماع 
املوسع بحث املشاكل العالقة ومسائل 
ــتان  ــة إلقليم كردس ــتحقات املالي املس
ــروع قانون  ــي مش ــا ف ــة تثبيته وكيفي
ــة العامة العراقية لعام ٢٠٢١. من  املوازن
ــائرون، امس  ــر اتهم حتالف س جانب اخ
ــواب محمد  ــاء، رئيس مجلس الن االربع
ــي ادارة البرملان،  ــل ف ــي بالفش احللبوس
ــوأ في تاريخ ادارة  ــيرا إلى ادائه االس مش
ــائرون  البرملان. وقال النائب عن حتالف س
ــح متلفز  ــي تصري ــكيني  ف ــي الس رام
ــتمر بالتحفظ  ــائرون مس ان ”حتالف س
ــا الكثير  ــس البرملان ولدين ــى اداء رئي عل
ــة عليه“.وأضاف  ــات النيابي من املالحظ
ــدا  ــة ج الرئاس ــة  ــكيني، ان ”هيئ الس
ــذه الهيئة اضعف  ــف ه ضعيفة ولالس

ــة  ”الصبغ ان  ــع  ”.وتاب  ٢٠٠٣ ــد  بع دورة 
ــدورة هي الغالبة  ــية في هذه ال السياس
ــيعية املنضوية  متاما وحتالف القوى الش
ــؤولة عن تنصيب  ــي حتالف البناء مس ف
ــف وزير  ــه كش ــن جانب ــي“. م احللبوس
ــبب تأجيل تقدمي  املالية علي عالوي ، س
ــال عالوي  ــالح االقتصادي.وق ــة اإلص ورق
ــس  مجل ــة  جلس ــتضافته  اس ــالل  خ
ــتقدم  النواب مؤخرا، ان ورقة اإلصالح س
ــان املعنية  ــات الثالث واللج ــى الرئاس إل
ــعى الى  ــهر احلالي ونس نهاية هذا الش
ــال العام على كافة  ــاف ابواب هدر امل ايق
ــي ورقة  ــيتضمن ذلك ف ــتويات وس املس
ــبب  ــاف، أن س ــالح االقتصادي.وأض اإلص
تأخر احلكومة بعدم إرسال ورقة اإلصالح 
ــى البرملان كان لعدم اكتمال  احلكومي إل
ــد  ــراض احمللي واخلارجي لس ــون االقت قان
ــياق  ــنة ٢٠٢٠. وفي س ــز املالي لس العج
ــة النيابية  ــو اللجنة املالي آخر دعا عض
ــاء، إلى  ــاوي، امس األربع ــل العيس فيص
ــتخباري  االس ــل  العم ــلوب  أس ــاع  اتّب
ــة بجهود  ــات املتعلق ــي جمع املعلوم ف
ــك  ذل أن  ــراً  معتب ــاد،  الفس ــة  مكافح
ــي  ف ــاهم  وس ــدين  الفاس ــيُخيف  س
اإلطاحة بهم.وقال العيساوي ، إن جهود 
ــاد ورغم وجود عدد كبير  مكافحة الفس
ــة بهذا األمر واجلهود  من الهيئات املعني
ــل تلك اجلهود  ــي تبذل، لكن ما يجع الت
ــة،  ــان االدل ــو نقص ــا ه ــي ثماره ال تعط
ــة والروتني الذي  ــاع االداري نتيجة لألوض
ــا تضيع في  ــر من القضاي ــل الكثي يجع
تشعبات ادارية تشتت اجلهد األساسي، 
ــكل من قبل رئيس  مبينا ان الفريق املش
احلكومة ملتابعة قضايا الفساد املنظم 
وليس الشخصي، بحال كان تركيزه في 
عمله على اجلانب االستخباري في جمع 
ــن الروتني االداري فحينها  االدلة بعيدا ع

ستحقق نتائج استثنائية.

كتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ــن للعمل  ــتمرة لكل املتصدي ــا املس ــن حتذيراتن ــم م    بالرغ
ــتوياتها  ــؤولية في كل مس ــي او املتصدرين للمس السياس
ــارة النعرات القومية  ــأنه اث بوجوب االبتعاد عن كل مامن ش
ــات الضارة من اثار  ــة او املذهبية ملا لهذه املمارس او الطائفي
ــي ذروة املدّ  ــي وهذا ماحصل ف ــلم اجملتمع ــة على الس كارثي
ــا افرزته من تداعيات  ــي في العراق ( ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧) وم الطائف
ر على اثارة اجلمر ماحتت الرماد  ونزيف دماء اال ان هناك من يصّ
ــبوهة  واللعب باالوراق الطائفية احملروقة لغايات واهداف مش
ــعى  ــذا الوقت بالذات الذي نس ــا في ه ــر مقبولة نهائي وغي
ــراق جديد وال  ــدع ومللمة الصفوف وبناء ع ــه الى رأب الص في
ــكرية التي نريدها ان تبقى ملتزمة  ــة العس سيما املؤسس
ــول واالجتاهات» ومبعث  ــعارها الذهبي « اجليش فوق املي بش
كالمنا هذا املفاجأة التي متثلت بصدور وثيقة تتضمن اسماء 
ــكرية حيث عمدت الول مرة على  املقبولني في الكلية العس

ــب (  ــب الطال ــة مذه كتاب
ــك  وبذل ــيعي)  ش ـ  ــني  س
ــاع اخترقت  ــان وزارة الدف ف
الوطنية العليا في  مبادىء 
تصنيف طالب دورة الضباط 
االحتياط بشكل يثير اكثر 
ــتفهام  اس ــات  عالم ــن  م
 .. ــداف  وااله ــع  الدواف ــن  ع
ــتدعي  يس ــل  ماحص ان 
ــل من  ــادة من قب ــة ج وقف

ــؤولني املعنيني عن هذا األمر  يعنيه امر العراق واخضاع املس
ــم بغية ردعهم  ــاب الالزم بحقه ــبة وايقاع العق الى احملاس
ــلة وغير  ــيناريوهات باتت فاش ــم بأن اثارة الفنت س وافهامه
ــيد رئيس الوزراء ( مصطفى  ــدوى .. دعوة مخلصة للس ذي ج
ــيم  ــؤولني عن هذا اخلطأ اجلس الكاظمي) باخضاع كل املس
ــالل ثالثة ايام ونطالب ايضا وزير  للتحقيق واعالن النتائج خ
ــات ماحصل واالعتذار  الدفاع باصدار بيان يوضح فيه مالبس
للشعب العراقي ألننا نرى بخروج هذه القائمة لالعالم عمل 
ــيد  ــود .. وانا اختتم كتابة مقالي هذا طلع علينا الس مقص
ــارة  ــى الكاظمي وهو يوّجه برفع االش ــس الوزراء مصطف رئي
ــتمارات القبول في الكلية  ــى مذاهب املتقدمني ضمن اس ال

العسكرية والدوائر الرسمية.. وخيراً فعل.

الكاظمي يوجه برفع 
االشارة اُّـ مذاهب 
اِّـتقدمني ضمن 
استمارات القبول 
َّـ الكلية العسكرية 
والدوائر الرسمية

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ــدر امني ، باندالع حريق داخل مقر  افاد مص
للحشد في منطقة العرصات وسط بغداد.
ــاء امس،  وقال املصدر ، إن حريقا اندلع، مس
ــعبي في  ــد ش ــي غرفة مبقر لواء ٤٠ حش ف
ــذي طلب عدم  ــاف املصدر ال العرصات.وأض
ــمه، أن فرق الدفاع املدني  ــف عن اس الكش

باشرت بعمليات االخماد.
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ــريبات لـ «البينة اجلديدة»  افادت تس
ــمل  ــتجري قريبا تش بأن تنقالت س
ــة  احلكومي ــب  املناص ــن  م ــدداً  ع
وبحسب التسريبات سينقل السيد 
ــه احلالي  ــن منصب ــد جوحي) م (رائ
ــب رئيس الوزراء الى  كمدير في مكت
منصبه اجلديد رئيسا لهيئة النزاهة 
ــون)  ــل ابو الش ــيد (نوف ــل الس ونق
مديرا ملكتب رئيس الوزراء مصطفى 
ــيد  ــينقل الس ــا س ــي كم الكاظم
(سالم اجللبي) ليتولى منصب مدير 
 «T.B.I» ــارة ــي للتج ــرف العراق املص
ــام في وزارة  ــة نائب األمني الع وترقي
ــوان   ــدس (ش ــق املهن ــاع الفري الدف
ــني العام  ــب األم ــر) الى منص مظه

لوزارة الدفاع.

 
ــابق في البرملان األوروبي يان كيللر  ــيكي الس أكد النائب التش
ــي العديد  ــوم بها الغرب ف ــكرية التي يق ــالت العس أن التدخ
ــورية والعراق وليبيا تسببت  ــرق األوسط ومنها س من دول الش
ــره في صحيفة برافو  ــج كارثية.وقال كيللر في مقال نش بنتائ
التشيكية إن ”التدخل الغربي في سورية وليبيا أدى إلى نتائج 
ــنتها الواليات  كارثية على كل الصعد فيما أدت احلرب التي ش
املتحدة على العراق إلى نشوء تنظيم داعش اإلرهابي وغيره من 
ــات املتطرفة“ الفتا إلى أن الغرب تدخل مرات عدة في  التنظيم
ــل الذريع. ــة حتت ذرائع كاذبة وانتهت كلها بالفش دول املنطق

ــتقرار  ــار إلى أن هذه التدخالت أدت إلى زعزعة األمن واالس وأش
ــوء  ــا وتهجير املاليني ونش ــات اآلالف من الضحاي ــقوط مئ وس

موجة جلوء ضخمة إلى أوروبا.
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طالب محرر الشؤون احمللية في جريدة «البينة 
ــى  مصطف اوزراء  ــس  رئي ــيد  الس ــدة»  اجلدي
ــاز الى  ــة لاليع ــوزراء كاف ــزام ال ــي بال الكاظم
ــا  ــم ودوائره ــي وزاراته ــة ف ــب االعالمي املكات
ــجيل اشتراك سنوي في  اخملتلفة بوجوب تس
ــة واملتواصلة في  ــة الرصين ــف اليومي الصح

الصدور ليتاح لهم االطالع على ماينشر فيها 
ــعب واحتياجاته  ــن قضايا وامور تخص الش م
ــف ان بعض  ــرر ان مايؤس ــد احمل ــة . واك اليومي
ــي الوزارات تتحجج بعدم  املكاتب االعالمية ف
ــة لعدم  ــراء الصحف اليومي ــا على ش قدرته
ــاوز الـ  ــة والتي التتج ــود تخصيصات مالي وج
(١٠) اآلف دينار يوميا .. معقولة ياسادة ياوزراء.
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ــون البرملانية، امس  ــة صادق رأت حرك
ــة  البطاق ــتخدام  اس أن  ــاء،  األربع
ــن  م ــدين  الفاس ــع  مين ــة  البايومتري
ــدث  ــال املتح ــب بالتصويت.وق التالع

ــة  ــي حلرك السياس ــب  املكت ــم  باس
ــي  ف ــي  الربيع ــود  محم ــون  الصادق
ــدة عبر تويتر من اجل منع تالعب  تغري
ــم  وحرمانه ــت  بالتصوي ــدين  الفاس
ــات التي  ــات االالف من البطاق من مئ

ــراء  ــا باملال احلرام وش ــتولوا عليه اس
ــتخدام  اس ــرورة  ض ــد  نؤك ــم،  الذمـ
ــاف أن ذلك  ــة البايومترية.وأض البطاق
ــن في اختيار ممثليه  يحمي حق املواط

في مجلس النواب بأمانة واخالص.

قرّر مجلس القضاء االعلى اعادة الدوام الرسمي بالكامل 
ــل اجلائحة اعتبارا  ــي احملاكم كافة الى ماكان عليه قب ف
من ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ واظهرت وثيقة رسمية بتوقيع القاضي 
الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء األعلى وموجهة 

ــة واالدعاء العام  ــة التمييز االحتادي ــات محكم الى رئاس
ــراف القضائي ومحاكم االستئناف االحتادية  وهيئة االش
كافة باعادة دوام كافة منتسبي مجلس القضاء االعلى 
الى ماكان عليه قبل جائحة كورونا اعتبارا من يوم االحد 

املقبل الثالث عشر من شهر ايلول احلالي.
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  قضت محكمة سيدي امحمد 
ــجن النافذ ملدة  في اجلزائر بالس
ــنوات على النائب البرملاني  ٨ س
ــر  التحري ــة  جبه ــزب  ح ــن  ع
ــن طليبة،  ــاء الدي ــي، به الوطن
ــب بالقوائم  ــة التالع في قضي
ــريعات ٢٠١٧. ــة لتش االنتخابي
ــس  ام ــة،  ــت احملكم ــا قض كم
ــاء الدين ٨  ــرمي به ــاء، بتغ األربع
ــادل ٦٢  ــار، أي ما يع ــني دين مالي
ألف دوالر، ومصادرة أمالكه، بعد 
ــه، تتعلق  ــاد ل توجيه تهم فس
ــة وإبرام  ــوال عمومی ــد أم بتبدي
ــريع  للتش ــة  مخالف ــات  صفق
ــتغالل  ــاءة اس املعمول به، وإس
ــر في محررات  ــة والتزوي الوظیف

عمومیة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــالمي احلكومي كافة  دعا مصرف النهرين االس
ــا بذمتهم  ــداد م ــوا بس ــن لم يقوم ــه مم زبائن
ــة التمويالت  ــتحقه عن كاف ــاط مس من اقس
االسالمية املمنوحة لهم الى االسراع بسدادها 
ــالم واالتصال  ــدة االع ــان لوح ــال بي ــورا «.وق ف
احلكومي ،ان «  على املتلكئني االسراع بتسديد 
ــيتم اتخاذ  ــي بذمتهم وبخالفه س ــغ الت املبال
كافة االجراءات القانونية بحقهم استنادا الى 
احكام قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ 
لسنة ١٩٧٧ وقانون املصرف رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٢ 

والبنود الوارده ضمن العقود الرسمية واملوقعه 
ــاف البيان ،ان» هذه  ــني املصرف والزبون «.واض ب
ــترجاع االموال العامة  الدعوة هي لضمان اس
ــدة تنعكس  ــا بتمويالت جدي ــادة توظيفه واع
بدورها على حتقيق منفعة عامة للجميع .كما 
ــني رواتبهم  ــواء املوطن ــذر املصرف زبائنه س ح
ــن التعامل مع املكاتب  لديه او غير املوطنني م
االهلية الوهمية  التي تستخدم اسم املصرف 
ــان لوحدة االعالم  ــكل غير قانوني.وقال بي بش
ــي ،ان « فروع املصرف االربعة  واالتصال احلكوم
ــي هي  ــات والت ــداد واحملافظ ــي بغ ــرة ف املنتش

ــة االدارة العامة في  ــي في بناي ــرع الرئيس (الف
ــاد بجانب الكرخ  ــم وفرع حي اجله باب املعظ
ــالم في محافظة النجف  اضافة الى فرع الس
االشرف وفرع الفراهيدي في محافظة البصرة 
ــح التمويالت وفق صيغ  ــؤولة عن من ) هي املس
ــواء كان  ــالمي لزبائن املصرف س التمويل االس
ــدى املصرف او غير موطن  الزبون موطن راتبه ل
ــاف ،ان « تعامل مع  ــي مصرفنا «.واض لراتبه ف
ــركة خارج فروع املصرف فاننا  اي مكتب او ش
ــن الناحية  ــن هذا التعامل م ــؤولني ع غير مس

القانونية وغير ملزمني به».

بغداد / البينة الجديدة
ــار  واالعم ــكان  االس وزارة  ــل  وكي رأس 
ــؤون االدارية يلماز  ــات العامة للش والبلدي
ــة خلية  ــدوري للجن ــاع ال ــهباز االجتم ش
ــة الوزارة  ــخير امكاني ــة اخلاصة بتس االزم
ــاء كورونا  ــدي لوب ــي التص ــكيالتها ف وتش

ــة العليا  ــرارات اللجن ــتجد وتنفيذ ق املس
ــت  ــة وتضمن ــالمة الوطني ــة والس للصح
االجراءات االخيرة:- ارسال املوظف املشتبه 
اصابته بفيروس كورونا (املالمس) الى اقرب 
ــمي  ــي وبكتاب رس ــي حكوم ــز صح مرك
ــل قبل منحه اجازة  ــد من اصابته قب للتأك

ــر املوظف املشافى بالدوام  ال١٤ يوماً.يباش
ــن املركز  ــحة م ــد اخذه مس ــمي بع الرس
ــفاء. ــي تثبت متاثله للش الصحي احلكوم

ــازة للموظف املصاب في حالة  تتجدد االج
ــن املركز الصحي  ــحة م كانت نتيجة املس

احلكومي تثبت عدم شفاءه من الفيروس.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد اجلديد 
من جريدة  الوقائع  العراقية بالرقم (٤٥٩٥)، 
ــوم جمهوري وعدداً  من  والذي تضمن مرس
ــي صادقت عليها  ــرارات الت ــات والق البيان
رئاسة اجلمهورية . وقالت مدير عام الدائرة/ 
ــود:  إن  ــكر محم ــت هيفاء ش وكالة الس
العدد  تضمن صدور مرسوم جمهوري رقم 
ــام  الداخلي رقم  ــنة ٢٠٢٠ والنظ (٢٦) لس
ــام  ــل االول للنظ ــنة ٢٠٢٠ التعدي (٢) لس
ــات  ــة للصناع ــركة العام ــي  للش الداخل
ــنة ٢٠١٨ .   واضافت  ــة رقم (١) لس الفوالذي
ــدد تضمن ايضا صدور  املدير العام: ان الع
ــنة ٢٠٢٠ صادر  ــم (٢) لس ــرار كمركي  رق ق
ــب  كمرك  ــاء مكت ــة بانش ــن وزارة املالي ع
ــدور عددا  ــدودي ، اضافة الى ص ــر احل عرع

ــنة  ــن البيانات  ومنها بيان رقم (٤٩) لس م
ــاء  االعلى  ــن مجلس القض ــادر ع ٢٠٢٠ ص
ــم دار القضاء في املشروع الى  بتغيير اس

دار القضاء في  قضاء كوثى وبيان صادر عن 
ــي ، فضال عن  صدور  ــك املركزي العراق البن

اعالنات تأسيس جمعيات تعاونية.

@HTUYUI@·”ä€bi@ÚÓ”aä»€a@…ˆb”Ï€a@@ÒÜÌäu@Âfl@ÜÌÜ¶a@ÖÜ»€a@âÎÜï@Â«@Â‹»m@fiÜ»€a

ıbö‘€a@peıaäua@—€b•Î@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@ÒâaãÎÎ@ıaâãÏ€a@è‹1@Úflb»€a@Ú„bfl˛a@pb‡Ó‹»m@—€b•@ÚÌäñ‰néΩa@Ú»flb¶a
بغداد / البينة الجديدة

حضر الى مقر جريدتنا االستاذ املساعد 
ــر راهي) ـ ( متقاعد  الدكتور (خيون مطي
ــه والدوّامة  ــرح معانات ــا) حيث ش حالي
التي يعيشها اآلن بسبب اخملالفات التي 
ــة اجلامعة املستنصرية  ارتكبتها رئاس
ــه للتقاعد  ــول : انه متت احالت حيث يق
ــي ( ٢٢٤٣) في ٢٣ /  ــر اجلامع مبوجب األم
٦ / ٢٠١٩ واألمر االداري املرقم ( ٤٥٩٤) في 
ــن القانونية  ــه الس ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ لبلوغ
ــي األمر االداري انه عدّ املوما  حيث جاء ف
اليه غير بريء الذمة لوجود مبالغ مالية 
ــغ مثبتة  ــا هذه املبال ــه . وطبع له وعلي
ــة  ــة جامعي ــة حتقيقي ــرارات جلن ــي ق ف
ومقترنة مبصادقة السيد رئيس اجلامعة 

ــام ( ٢٠١٤) .  ــتنصرية وصدرت في ع املس
ــد احالته الى التقاعد جلأ  واضاف انه بع
الى القضاء حيث اقام دعوى في محكمة 
ــاء االداري البراء ذمته ودعوى اخرى  القض
في محكمة بداءة الرصافة الستحصال 
ــني مازالتا  ــة وكال الدعوت ــه املالي حقوق
ــوح القضاء . لكنه فوجىء بقيام  في س
ــدار الكتاب  ــتنصرية باص اجلامعة املس
املرقم (٣٠٢٤٦) في ٥ / ١١ / ٢٠١٩ والقاضي 
ــية  بحجز رواتب كفالءه لالجازة الدراس
املمنوحة له في عام ( ٢٠٠٥) والتي انهاها 
ــهادة  في عام ( ٢٠١٠) بحصوله على ش
ــة اوكالهوما في  ــن جامع ــوراه م الدكت
الواليات املتحدة االمريكية في اختصاص 
ــم  ــاص عل ــي» اي اختص « الهايدرولوج

ــه اجلامعة  ــة دون ان تدفع ل ــوارد املائي امل
ــتحقاقات مالية او  ــتنصرية أي اس املس
مخصصات كطالب اجازة دراسية وهي 
نفس اخملصصات التي يستحقها طالب 
ــاء بكتاب  ــية وهذا ماج ــة الدراس البعث
ــنطن  ــفارة جمهورية العراق في واش س
ــم ( ١٤٣٧) في  ــرة الثقافية / واملرق / الدائ
ــى بالتزاماته  ــه اوف ــنيّ ان ٢٠١٣/٧/١٦ . وب
ــتنصرية  ــع اجلامعة املس ــة م التعاقدي
ــورة اخلّت  ــة املذك ــني ان اجلامع ــي ح ف
بتعهداتها ولم تغطي مصاريف دراسته 
نهائيا . ويتساءل صاحب الشكوى : ملاذا 
تذهب اجلامعة املستنصرية وراء الكفالء 
وحتجز رواتبهم ملدة تسعة اشهر في حني 
ان املكفول موجود ومحال على التقاعد 

ــة جمللس الوزراء  ــاب االمانة العام وان كت
املرقم (٦٥٠١) والصادر بتاريخ (٢٠٢٠/٣/٢) 
ــتحقة بذمة  والذي يؤكد ان املبالغ املس
ــون لراتبه  ــل بحكم القان ــد تنق املتقاع
التقاعدي اذاً فما ذنب الكفالء ؟! . اضافة 
ــتنصرية خالفت  ــة املس ــى ان اجلامع ال
ــم العالي  ــاب وزارة التعلي ــون كت مضم
ــث العلمي املرقم ( ٦٧٢) في ٢٧/ ٢  والبح
ــير الى وقف االجراءآت  / ٢٠٢٠ والذي يش
ــتنصرية  ــا اجلامعة املس ــي تقوم به الت
ــير اجراءآت  ــك على س ــى اليؤثر ذل « حت
ــا كان املوضوع  ــوى القضائية «، ومل الدع
ــاءل  ــوح القضاء فهو يتس مازال في س
ملاذا قامت اجلامعة املستنصرية باتخاذ 
ــاص القضاء  ــن اختص ــي م ــراءآت ه اج

ــون مطير راهي)  ــو الدكتور ( خي ؟!، ويدع
رئاسة اجلامعة املستنصرية الى االلتزام 
ــة  بالقوانني والتعليمات كونها مؤسس
ــرف خارج  ــا التص ــق به ــة وال يلي للنخب
ــة  اجلامع ــب  ويطال ــون  القان ــياقات  س
ــالء  ــب الكف ــن روات ــوزات ع ــع احلج برف
وتوجيه اخلصومة اليه شخصيا حسب 
تعليمات االمانة العامة جمللس الوزراء .» 
ــة اجلامعة  البينة اجلديدة» تطالب رئاس
ــى حيثيات  ــالع عل ــتنصرية باالط املس
ــل  ــن اج ــا م ــة عليه ــكوى واالجاب الش
ــاء كل ذي حق حقه  ــق واعط ــاق احل احق
ــكوى عرض  ــارة ان صاحب الش مع االش
ــب والوثائق  ــا عددا كبيرا من الكت امامن

التي تؤيد صحة شكواه.

ميسان / البينة الجديدة
 تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة وباشراف 
ــان الدكتور علي  ــام صحة ميس مدير ع
محمود العالق ومتابعة ميدانية من قبل 
الدكتور علي النوري مدير قسم الصحة 
ــة  ــات الصحي ــدراء القطاع ــة وم العام
ــعبة الصحة  ــتمر ش ــي احملافظة تس ف

املدرسية بالتنسيق مع شعبة األمراض 
االنتقالية في جميع القطاعات  بتعقيم 
ــز االمتحانية في احملافظة  وتعفير املراك
حلني انتهاء  االمتحانات النهائية لطلبة 
ــص  فح ــك  وكذل ــدادي  االع ــادس  للس
الطلبة  حلمايتهم من اإلصابة بفيروس 

الكورونا.

@·Ó‘»m@âaä‡nça@Ü◊˚m@ÊbéÓfl@ø@Úflb»€a@Úzñ€a
Új‹�€a@ózœÎ@@ÚÓ„bznfl¸a@å◊aäΩa@@7–»mÎ

@Úflã˛a@ÚÓ‹®@âÎÜ€a@ b‡nu¸a@êcäÌ@âb‡«¸aÎ@Êbÿç¸a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــركة العام ــام الش ــر ع ــن مدي اعل
ــة وخدمات الغاز املهندس علي  لتعبئ
عبدالكرمي املوسوي خالل لقاء متلفز 
ــيارات التي  ــدد الس ــي ع ــن اجمال ع
ــن + غاز )  ــود املزدوج (بنزي تعمل بالوق
ــر الف سيارة في  الى ١٢٠٠٠ اثنا عش
ــوي ان  ــراق .واوضح املوس ــوم الع عم
ــروع الذي تبنته وزارة النفط ومن  املش
خالل شركتنا اثمر عن تقدم كبير في 
ازدياد اعداد السيارات التي تعمل اآلن 
ــائل (LPG)  وهذا جاء  بوقود الغاز الس
واجلهود  ــليم  الس التخطيط  نتيجة 
ــة التي تبذلها الكوادر العاملة  احلثيث
ــها  ــن خالل ورش ــال  وم ــذا اجمل ــي ه ف

املنتشرة في عموم العراق التي تواصل 
املواطنني  يومياً لعشرات  استقبالها 
ــني  الراغب ــات  املركب ــاب  اصح ــن  م
ــياراتهم.واكد  ــة املنظومة لس بأضاف
ــوي ان املنظومة احلالية هي من  املوس
ــف أوربية وذات مواصفات فنية  مناش
ــتة انظمة  ــوي على س ــرة ويحت كبي
ــات حرارة  ــة لدرج ــة واملقاوم للحماي
تصل الى ٧٠ درجة مئوية .وأشار مدير 
عام الشركة الى ان املميزات الكثيرة 
التي تتمتع بها منظومة الغاز ومنها  
انها صديقة للبيئة  واقتصادية حيث 
ــعر لتر الغاز هو  ٢٠٠ دينار للتر  ان  س
ــن ٨٥٠  الواحد مقارنة بالبنزين احملس
ــن نقاوة  ــد فضال ع ــر الواح ــار للت دين

الغاز (االوكتني) تصل الى اكثر من ١١٠ 
ــن الذي تصل  ــة بالبنزين احملس مقارن
ــى ٩٤ .واضاف  ــاوة فيه ال ــبة النق نس
ايضاً ان وزارة النفط متمثلة بالشركة 
العامة لتعبئة وخدمات الغاز  وضمن 
ــة  بصدد  ــنوية املوضوع ــة الس اخلط
ــدة لتعبئة وقود  ــذ جدي ــاح مناف افتت
ــيارات في عدد من  الغاز السائل للس
ــي بغداد  ــود ف ــة الوق ــات تعبئ محط
ــى افتتاح عدة  ــات ، اضافة ال واحملافظ
منافذ اخرى في عدد من معامل الغاز 
احلكومية واالهلية ليبلغ عدد املنافذ 
ــيارات  ــائل للس التي جتهز الغاز الس
ــراً لزيادة االقبال  االن الى ٥٠ منفذ نظ

على التزود بوقود الغاز املسال.

›ˆbé€a@ãbÃ€a@ÖÏuÏi@›‡»m@ÒâbÓç@—€a@QRPPP@·”ä‹€@›ñm@ãbÃ€a@pbflÜÅÎ@Ú˜j»n€@Úflb»€a@Ú◊äí€a

صالح الدين / البينة الجديدة
ــرطة محافظة صالح الدين واملنشآت مؤمترا ضم  عقدت مديرية ش
مدراء املديريات واألقسام، وترأس املؤمتر قائد شرطة محافظة صالح 
الدين واملنشآت اللواء احلقوقي قنديل خليل محمد، مت خالل املؤمتر 
ــئ للتفتيش  ــوم احملافظة، والتهي ــة الوضع األمني في عم مناقش
ــداء التجهيزات  ــي، وارت ــتعداد القتال ــى االس ــد عل اإلداري، والتأكي

الرسمية الكاملة من قبل اجلميع.

@aä∑˚fl@Ü‘»m@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Úüäë@ÚÌäÌÜfl
Úƒœb0a@ø@‚bé”˛aÎ@pbÌäÌÜΩa@ıaâÜΩ

بغداد / البينة الجديدة
ــق جابرو في  ــن ايفان فائ ــرة واملهجري ــرة الهج ــت وزي التق
ــيحي هوشيار  مكتبها ببغداد مع النائب عن املكون املس
ــة  ــواب ، وجرى خالل اللقاء مناقش ــرداغ في مجلس الن ق
ــكنها  ــة واخمليمات التي تس ــر النازح ــاع االس ــث اوض بح
ــة عودتها .وقالت  ــات الضرورية لها وآلي ــة الى احلاج اضاف
السيدة جابرو خالل اللقاء ان « أمن واستقرار املناطق احملررة 
ــة النازحني في  ــجيع بقي ــوق كل اعتبار ونعمل على تش ف
ــم االصلية « ، مضيفة   ــات على العودة الى مناطقه اخمليم
ــت جهودها طيلة السنوات املاضية إلغاثة  ان الوزارة كرس
ــاً من بطش  ــوا مناطقهم هرب ــني النازحني الذين ترك مالي
ــيد قرداغ  ــن جهته أثنى الس ــم داعش اإلجرامي  .م تنظي
ــي دعم النازحني  ــذي لعبته الوزارة ف ــدور الكبير ال على ال
ــناده للجهود املبذولة  من الوزارة  والعائدين ، معربا عن اس

خدمة الهلنا من النازحني.

بغداد / البينة الجديدة
ــوري، اطالق  ــور عالء احمد اجلب ــن وزير التجارة الدكت اعل
ــتحقات الفالحني واملزارعني الذين  دفعة جديدة من مس
سوقوا محصول احلنطة هذا العام بعد حصول موافقة 
السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي 
ــوزارات املعنية  ــتحقات وفق الية تقرها ال على دفع املس
ــمي  ــان نقله الناطق الرس ــوري في بي ــر اجلب ــال الوزي .وق
ــس الوزراء  ــس مجل ــة رئي ــت مصادق ــوزارة، انه»حصل لل
ــة املؤلفة من وزراء  ــى محضر اجتماع اللجنة الرباعي عل
التجارة واملالية والزراعة ومستشار رئيس الوزراء، لصرف 
ــن محصول  ــتحقات الفالحني ع ــة جديدة من مس دفع
ــاف، انه»متت  ــذا العام».واض ــويقه ه احلنطة الذي مت تس
ــة على صرف الدفعة بواقع ٦٠٠ مليار دينار، حيث  املوافق
مت حتويل ٧٧ مليار الى وزارة الزراعة و٥٢٣ الى وزارة التجارة، 
ــارة احلبوب بوضع الية  ــركة العامة لتج واوعزنا الى الش
لصرف مستحقات الفالحني واملزارعني حسب االسبقية 
ــب اسبقيات  ــويق احملصول بكل شفافية وحس في تس
ــليم احملصول ومبا يضمن شمول جميع الفالحني في  تس
مناطق البالد «.واوضح، اننا»نتابع صرف الدفعات املقبلة 
ــيد رئيس  ــات الس ــوء توجيه ــتحقات، في ض ــن املس م
مجلس الوزراء بدفع مستحقات الفالحني خالل االشهر 
الثالثة املقبلة وفقاً خلطة الوزارة الرامية بانهاء توزيعها 
قبل نهاية العام احلالي».وكانت وزارة التجارة قد اطلقت 
ــتحقات الفالحني واملزارعني في وقت سابق  دفعتني ملس

من هذا العام من خالل صرف مبلغ ٣٥٣ مليار عراقي».

بغداد / البينة الجديدة
نظمت وزارة النقل العراقية /الشركة العامة للنقل البري 
مقابالت أسبوعية ملنسوبيها من اجل النظر بطلباتهم 
وشكاواهم ومعاجلة املعوقات الفنية واإلدارية وحلها وفق 
ــركة السيد مرتضى  االطر القانونية.وقال مدير عام الش
ــر النقل الكابنت  ــيا مع توجيهات وزي ــحماني: متاش الش
ناصر حسني الشبلي مبتابعة شكاوى املنسوبني وضمان 
ــى حلول  ــو والتوصل ال ــرص النم ــة لزيادة ف ــة صاحل بيئ
ــر  ــاكل واملعوقات املطروحة لنش ــة املش ــة ملعاجل ناجع
ــركة  ــي العمل الوظيفي .يذكر أن الش ــادئ العدالة ف مب
العامة للنقل البري جتري أسبوعياً مقابالت مع منسوبي 
ــؤون املواطنني التي  ــعبة ش ــن خالل نافذ ش ــركة م الش
ــاكل  تختص مبتابعة تذليل كافة املعوقات الفنية واملش
ــركة  ــام الش ــيق مع اإلدارة العليا وأقس اإلدارية وبالتنس

املعنية لضمان حقوق جميع.

@ÙÎbÿíi@äƒ‰‹€@ÚÓ«Ïjçc@p˝ib‘fl@ä£@›‘‰€a
Ô«b‡nu˛a@Ü«bjn€a@’Ój�m@…fl@¥iÏé‰Ωa@pbj‹üÎ

@pb‘znéfl@Âfl@ÒÜÌÜu@Ú»œÖ@÷˝üa@Â‹»m@NN@Òâbvn€a
Ú�‰ßa@fiÏñ™@Â«@¥«âaåΩaÎ@¥y˝–€a

@›‡»m@ÒâaãÏ€a@Z@Òäv:a@ÒäÌãÎ
@ÒÖÏ»€a@Û‹«@¥yãb‰€a@…Óvím@Û‹«

بغداد / البينة الجديدة
ــالمة املهنية في املركز  ــم الس ـذ فريق عمل فني تابع لقس نفَّ
ــؤون  ــة بوزارة العمل والش ــالمة املهني ــي للصحة والس الوطن
ــل مختلفة خالل  ــارات ميدانية عدة ملواقع عم ــة زي االجتماعي
ــبوع احلالي  لتعزيز معايير اشتراطات الصحة والسالمة  االس
املهنية ومراقبة وحتديد مخاطر العمل الكيميائية والفيزيائية 
ــات والدوائر التابعة للوزارة.وقام الفريق  والبايولوجية في الهيئ
ــديد على اإلجراءات الوقائية  بقياس ملوثات بيئة العمل والتش
ضد األوبئة بغية احلفاظ على صحة املوظفني واملراجعني لتلك 

املواقع في ظل تفشي جائحة كورورنا.

@pbüa6ëa@7Ìb»fl@ã�å»m@›‡»€a
@bÁäˆaÎÖ@ø@ÚÓ‰ËΩa@Úfl˝é€aÎ@Úzñ€a

بغداد / البينة الجديدة
ــيد احلمداني بأطالق  اوعز وزير املوارد املائية املهندس مهدي رش
ــني والعقود  ــتحقات األجراء اليومي ــة من مس ــغ ال٥٠ باملئ مبل
ــة وزارة املالية  ــتحصال موافق ــبوع القادم بعد أس ــالل االس خ
وبذلك تكون الوزارة قد أوفت بوعودها ألبنائها املتظاهرين والتي 
ــبب األزمة املالية  هي حق من حقوقهم والتي تأخر صرفها بس
التي متر بها البالد، وقد حرصت وزارة املوارد املائية العمل بحرص 
ــتحقاتهم املالية وبالتنسيق مع وزارة  وهمة عالية ألطالق مس
ــتمضي قدما مبتابعتها بجدية للحصول على كافة  املالية وس

حقوقهم ومطالبهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــكيالت  ــي العراقية إحدى تش ــح اجليولوج ــت هيأة املس أعلنـ
ــق عمل من الهيأة بتنفيذ  ــة واملعادن عن قيام فري وزارة الصناع
ــتطالعية ملناطق مختلفة ضمن محافظتي املثنى  جوالت اس
ــض املواقع من  ــات منذجة األطيان في بع ــار إلجراء عملي وذي ق
أجل تقييمها وحتديد مدى مالئمتها خملتلف الصناعات وتطوير 
ــذا العمل واجلهود املبذولة  إحتياطيات الثروة املعدنية ويأتي ه
ــادر الثروة  ــاف مص ــة الوطنية وإكتش ــم الصناع ــن أجل دع م

املعدنية في العراق.

@UPfia@Õ‹jfl@÷˝üdi@å«ÏÌ@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
ÖÏ‘»€aÎ@¥ÓflÏÓ€a@ıaäu˛a@pb‘znéfl@Âfl@Ú˜Ωbi

@p¸Ï�u@ä�£@Ú�Ó”aä»€a@Ô�uÏ€ÏÓ¶a@|éΩa@Òd�ÓÁ
Ú�Ó„Ü»Ωa@ÒÎär€a@pbÓübÓnyg@å�Ìå»n€@Ú�Ó«˝�nça
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ــنان  ــن األعماق الى طبيب األس ــا م ــكراً اقوله    ش
االختصاص الدكتور (فواز داود األسود) زميل الكلية 
ــتاذ في كلية  ــكو واألس امللكية البريطانية / كالس
ــه واهتمامه  ــداد ملهارت ــنان / جامعة بغ ــب األس ط
ــة واحترام ..  ــكل ممنوني ــن املراجعني له ب ــاه م مبرض

فبوركت جهوده ووفقه اهللا خلدمة الناس.

الكاتب واالعالمي صباح رزوقي سلمان

ــكنة احمللة (٧٠٣) حي اخلليج في بغداد اجلديدة     س
ــظ الصيانة  ــى مالح ــاء ال ــكر والثن ــون بلش يتقدم
ــدس «مضر عبد اهللا  ــار عبد راضي» واملهن «رافد جب
ــني» و «رعد  ــني علي حس علي» واملدير الفني» حس
ــلمان» جلهودهم في خدمة املواطنني واداء  عبيد س
ــت جهودهم واكثر  ــم بكل اخالص .. فبورك اعماله

اهللا من امثالهم.

ä�ÌÜ�‘�m@Î@ä�ÿ�ë ÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃi@Ú„bÓï@aäÿë

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٣٨٠|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٩

إعـــــــــالن 
ــم ٥١/٢ م ٣٧ ام هليل   ــن َّـ  العقار اِّـرق ــوت حصة  اِّـدي ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنة  ــع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(علي عرموط حس الواق
ــراء  ــون دينار فعلى الراغب بالش ــان حيذور)البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) ملي ــني جف (حس
ــتصحبا  ــر مس ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش مراجع
ــية  ــهادة الجنس ــن القيمة اِّـقدرة وش ــرة من اِّـائة م ــة عش ــات القانوني ــه التأمين مع

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت/ ام هليل/  طريق بغداد/ كوت  

٢-جنسه ونوعه : ارض  زراعية تسقى بالواسطة  مملوكه للدولة وحق التصرف
٣-حدوده واوصافه  : القطعه خاليه من الشواغل و اِّـشيدات وقت الكشف

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحته :- اِّـساحه الكلية للعقار ١٠٠دونم والحصة اِّـباعة تبلغ ١٠٩٧سهم

٦-درجة العمران :
٧-  الشاغل :- الشركاء

٨ - القيمة اِّـقدرة : ١٣,١٦٤,٠٠٠ ثالثة عشر مليون و مائة و اربعه و ستون الف 
دينار عن حصة اِّـدين البالغ ١٠٩٧ سهم.
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Ô‹0a@wn‰Ωa@Û‹«@äq˚m@ÚiäËΩa@pbÓ‡ÿ€a@Ê˛@�bÓ‹™@ÈmäœÏ€@büb�j€a@fiÏñ™@Öa7nça@…‰fl@Û‹«@Ü◊˚m@Ú«aâå€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــاً، مبينة أن  ــول البطاطا لوفرته محلي ــتيراد محص ــة ، على منع اس ــدت وزارة الزراع    أك
ــوزارة حميد النايف ،  ــمي لل ــر على املنتج احمللي.وقال الناطق الرس ــات املهربة تؤث الكمي
ــج احمللي وعدم دخول  ــرمي اخلفاجي أكد على ضرورة حماية املنت ــر الزراعة محمد ك إن  وزي
ــن محصول البطاطا تكفي  ــه اكتفاء ذاتي، مبيناً أن الكميات املنتجة م ــول في اي محص
لألستهالك اليومي للمواطن العراقي.وأضاف النايف، أن الكميات املهربة من هذا احملصول 
تؤثر على املنتج احمللي.ودعا الناطق باسم الزراعة، هيئة املنافذ احلدودية وقيادة العمليات 
ودائرة اجلرمية االقتصادية في جهاز االمن الوطني ودائرة مكافحة اجلرمية املنظمة في وزارة 
ــواق  ــرب منها الى االس ــديد اجراءات املنع لهذا احملصول ومتابعة املتس الداخلية الى تش
ــجيع  ــبة مروجيها وفق االطر القانونية من اجل حماية املنتج احمللي وتش احمللية ومحاس
منتجي البطاطا على زيادة انتاجية وصوال الى االكتفاء الذاتي التام من اجل توفير ايرادات 

مالية خلزينة الدولة من جانب وتشغيل االالف من االيدية العاملة من جانب آخر.

بغداد /

pbflã˛a@Û‹«@¥ëbn»Ωa@Âfl@bËnÌbª@b‰Ó‹«Î@›ÓiâcÎ@ÖaÜÃi@¥i@ÚÓibØg@ıaÏu˛aZÔ„aãâbj€a@lå°@Ïö«
÷aä»€a@ø@ÚÓj‰u¸a@Ú€b‡»€a@kmbÿfl@Û‹«@Ú€Ïï@àÓ–‰n€@ÚflÏÿßa@Ï«ÜÌ@Ôib‘»€a

ÚÓéÌâÜn€aÎ@ÚÓ‡Ó‹»n€a@pb˜Ó:a@ÒäëbjΩ@�aÜ«Ïfl@âb¶a@fiÏ‹Ìc@Âfl@QS�€a@ÖÜ �§@ÚÓi6€a

أكد وزير الداخلية، عثمان الغامني، امس 
ــالح  ــى أهمية ضبط الس ــاء، عل األربع
والقانون.وقال  ــن  األم ــظ  وحف املنفلت 

ــي ، إن وزير الداخلية  بيان ملكتب الغامن
زار محافظة ميسان، بصحبته عدد من 
ــتقباله  ــادة والضباط، وكان في اس الق
ــي دواي وعدد من  ــان عل ــظ ميس محاف

ــد الوزير،  ــادات األمنية هناك. وعق القي
بجسب البيان، اجتماعاً في مقر قيادة 
شرطة ميسان، وأكد في كلمة له خالل 
ــذا االجتماع على أهمية العمل على  ه

ــون، وتوفير احلماية  ــظ األمن والقان حف
ــلميني، مؤكداً على  ــن الس للمتظاهري
ــع القوات  ــي التعاون م ــائر ف دور العش
ــش  ــا ناق ــن. كم ــظ األم ــة وحف األمني

ــان، أهمية ضبط  اجملتمعون، وفقاً للبي
ــل دور مراكز  ــت وتفعي ــالح املنفل الس
ــة مروجي  ــال عن متابع ــرطة، فض الش

ومتعاطي اخملدرات واملؤثرات العقلية.

ــت وزارة الدفاع، امس األربعاء،  أعلن
ــا جمعة عناد،  ــن مصادقة وزيره ع
ــب  روات ــني  توط ــات  اتفاقي ــى  عل
ــارف  املص ــع  م ــوزارة  ال ــبي  منتس

ــدة معها.وقال بيان للوزارة ،  املتعاق
إنه متت مصادقة وزير الدفاع جمعة 
عناد سعدون على اتفاقيات توطني 
ــبي الوزارة من املراتب  رواتب منتس
ــرة  ــع املصارف العش ــني م واملوظف

ــا واملعتمدة من قبل  املتعاقد معه
البنك املركزي العراقي للمحافظات 
ــان) كمرحلة  ــل، ميس ــداد، باب (بغ
أولى.وأضاف البيان أنه سيتم توزيع 
االستمارات اخلاصة بالتوطني على 

ــرف الذي  ــبينا الختيار املص منتس
ــيتم  ــه، وس ــد مع ــون التعاق يرغب
ــة احملافظات تباعا.وتابع  اكمال بقي
ــي  ــا ه ــد معه ــارف املتعاق أن املص
(الرشيد، الرافدين، التنمية الدولي، 

ــالمي،  األهلي العراقي، الدولي اإلس
ــم  العال ــالمي،  اإلس ــوب  اجلن
اإلسالمي، العراق اإلسالمي، جيهان 
ــتثمار والتمويل االستثماري،  لالس

الزراعي التعاوني).

ÏöÖç’\;á—\ÖŸ;ÑÂÄ;◊Ë¬ hÂ;j÷ fi∏\;{˜â’\;ªeî;‡]âËŸ;∫;nueÁ;ÏË÷|\Å’\;ÖÁÜÂ

]‚ËeâifiŸ;fh\ÂÑ;ØöÊh;k]ËÕ] h\;Ì÷¡;ÏÕÄ]ë∏\;fl÷¬h;ƒ]…Å’\

ــزب الدميقراطي  ــال عضو احل ق
قاسم،  ــيرزاد  ش الكردستاني 
ــاء، إن هناك أجواء  امس األربع
ــوار بني بغداد  ــة في احل إيجابي
ــة  حماي ــى  إل ــاً  داعي ــل،  وأربي
ــرزه من  ــا تف ــواء وم ــك األج تل

ــن الذين  ــات إيجابية م اتفاقي
يعتاشون على األزمات ويريدون 
ــداد وأربيل  ــق فجوة بني بغ خل
ــمة  ــى مادة دس ــول عل للحص
ــم ، إن  ــال قاس لالنتخابات.وق
ــم  ــن إقلي ــي م ــد احلكوم الوف
ــتان برئاسة نائب رئيس  كردس

(الذي  احلكومة قوباد طالباني 
ــس)، كان  ــداد أم ــل إلى بغ وص
ــوارات  احل ــتكمال  اس ــه  واجب
ــابقة التي أجرتها الوفود  الس
التي زارت بغداد، مبيناً أن هناك 
ــات وامللفات  ــن األزم ــة م جمل
العالقة من بينها ملف املوازنة 

واملنافذ  والبيشمركة  والنفط 
احلدودية واملادة ١٤٠ وغيرها من 
ــني اجلانبني. ــات املهمة ب امللف

ــب علمنا فإن  ــاف، بحس وأض
ــوارات كانت  ــواء خالل احل األج
ــن املمكن في ظل  إيجابية، وم
هكذا أجواء التوصل إلى حلول 
ــراف من  ــع األط ــة جلمي مرضي
خالل العمل املشترك لتحقيق 
ــعبني  للش ــا  العلي ــح  املصال
ــتاني. والكردس ــي  العراق
ــي علينا تثبيت أي  وتابع، ينبغ
ــات إيجابية في ظل هذه  اتفاق
األجواء املتفائلة وحمايتها من 
محاوالت البعض ممن اعتاشوا 
ــتمرار  على األزمات ويريدون اس
ــني  ــوة ب ــق فج ــات وخل اخلالف
ــم ويبحثون عن  ــداد واإلقلي بغ
ــاكل كي تكون لهم مادة  املش
ــل  ــات أو جع ــمة لالنتخاب دس
الشعب منشغالً عن مطالبه 
والدستورية.ومضى  احلقيقية 
ــاك  ــول إن هن ــى الق ــم إل قاس
ــن حكومتي  ــة واضحة م جدي
ــل لتصفير األزمات  بغداد وأربي
ــاكل وفقاً  ــع املش ــل جمي وح
ــا  العلي ــح  واملصال ــتور  للدس

للشعب.

بـغــداد /

ــني العقابي ،  ــج الوطني حس ــة النه ــا النائب عن كتل دع
ــة الى اجراء صولة حكومية على العمالة االجنبية  احلكوم
ــوة بصوالتها على  ــا اس ــب املهربة له ــراق واملكات ــي الع ف
ــذ احلدودية.وقال  ــي االنترنت واملناف ــالح املنفلت ومهرب الس
ــهر املاضية بعدة  ــي االش ــة قامت ف ــي ، ان احلكوم العقاب
ــات االنترنت وصولة على  ــوالت احداها على مهربي خدم ص
ــذ احلدودية، ونعتقد ان  ــالح املنلفت وصولة على املناف الس
ــعبية للقيام بصولة  ــرورة وطنية واقتصادية وش هنالك ض
ــي العراق.واضاف ان العمالة  ــة العمالة االجنبية ف لتصفي
ــكل كبير  ــن العراقي بش ــبب كارثة للمواط ــة تس االجنبي
ــخصيات كبيرة في  ــمعتها من ش ــك احصائيات س وهنال
ــبة العمالة في العراق قد تصل  ــلطة العراقية بان نس الس
ــة يعملون في  ــر من من ١٠٠ دول ــون اجنبي من اكث الى ملي
ــف.واوضح العقابي، ان نسبة الفقر  العراق مع شديد االس
ــني باملئة  ــط واجلنوب تصل الى خمس في محافظات الوس
ــب وزارة التخطيط، والفقر نتيجة حتمية للبطالة  و بحس
ــتنزف اقتصاد ومقدرات  ــرص العمل وهذه كارثة تس وقلة ف
ــددا  ــو امر غير مقبول، مش ــى االجانب وه ــا وتذهب ال بلدن
ــى ان احلكومة عليها اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة جتاه  عل
ــركات العمالة وهنالك منها بيد حيتان فساد واحلكومة  ش
ــركات  ــة تصفية هذه الش ــدا وعلى احلكوم ــم بها جي تعل
ــتنزف فرص العمل التي  التي تهرب العمالة االجنبية وتس
ــن العمل.واكد ان  ــني ع ــبابنا العاطل ــون لش ــي ان تك ينبغ
جميع التظاهرات التي نراها اليوم واملطالبة بوظائف وعمل 
ــاد وظائف ودرجات  ــان احلكومة بكل يقني عاجزة عن ايج ف

وظيفية لهم.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــهر    أعلنت وزارة التربية، امس األربعاء، عن حتديد الـ١٣ من ش
أيلول احلالي ، موعداً ملباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية 
ــي اجلديد ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.وقال املكتب  في املدارس للعام الدراس
ــة العامة للتعليم العام واألهلي  اإلعالمي للوزارة ، إن ”املديري
واألجنبي وجهت املديريات العامة للتربية في احملافظات كافة  
ــق الـ ١٣ من  ــتان ، باعتماد يوم األحد املواف ــدا إقليم كردس ع
أيلول اجلاري ، موعداً ملباشرة املالكات التعليمية والتدريسية 
ــذ مبراعاة االلتزام  ــد البيان على ضرورة ”األخ ــي املدارس“.وأك ف
ــد بالتباعد  ــة ، وكذلك التقي ــات الوقائية والصحي بالتعليم

االجتماعي“.

دعت رئاسة البرملان، امس األربعاء، القوى السياسية واألحزاب 
ــية.وذكر بيان  ــي دعم العملية السياس ــيق ف للتعاون والتنس
ــير احلداد، ، أن األخير بحث في مكتبه  لنائب رئيس البرملان بش
ــزب الدميقراطي  ــؤول اإلنتخابات في احل ــداد اليوم، مع مس ببغ
ــة احلزب  ــس كتل ــور رئي ــوران وبحض ــرو ك ــتاني خس الكردس
الدميقراطي الكردستاني فيان صبري ورئيس اللجنة القانونية 
ــاحة العراقية  ــاع على الس ــواب، تطورات األوض ــدد من الن وع
واإلنتخابات النيابية القادمة واإلجراءات واالستعدادات اجلارية 
ــتمرار  من قبل مفوضية االنتخابات.وأكد احلداد على ضرورة إس
ــية واألحزاب الوطنية  ــيق والتعاون بني القوى السياس التنس
لدعم العملية السياسية، فضالً عن أهمية تثقيف الناخبني 
ــدة الختيار  ــة دميقراطية جدي ــوض جترب ــجيعهم على خ وتش

ممثليهم بكامل إرادتهم عبر صناديق االقتراع.

ــة كرمي بدر،  ــات في هيئة النزاه ــف مدير دائرة التحقيق كش
امس األربعاء، عن عدد أوامر القبض الصادرة منذ مطلع ٢٠٢٠.
ــي تصريح صحفي ، إن مجموع أوامر القبض التي  وقال بدر ف
ــام احلالي بلغ (١٧٨٨) أمر قبض،  ــدرت ومت تنفيذها خالل الع ص
ــابقني، إضافة  ــا أوامر بحق وزير ونائب ووكيل وزير س من بينه
ــابقني.وأضاف، أن  ــق محافظني س ــر صدرت بح ــى (١٠) أوام إل
ــملت (١٩) مديراً عاماً، و (٤) من أعضاء مجالس  تلك األوامر ش
احملافظات، الفتا إلى صدور (١٧٥٢) أمر قبض بحق متهمني دون 

ذلك وبشان عمليات الضبط.
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البصرة /

«                     » تنشر تقريرا قضائيا يروي تفاصيل مثيرة عن مجرمين يتقمصون ادوار غيرهم بهدف اصطياد ضحاياهم
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ــخصيات  يتقمص مجرمون أدواراً لش
ــي متثيلية جادة  ــة وكأنهم ف مختلف
بهدف اصطياد ضحاياهم عبر االبتزاز 
ــى بعضهم بالنفوذ  املالي، كما يحظ
ــة لفترة طويلة  ــر هوياتهم الكاذب عب
ــف هذه التمثيلية، تلك  قبل أن تكش
هي جرمية انتحال الصفة التي ال تكاد 
ــخصيات  ــطر بش ــت حتى تنش تخف
ــاً لتقرير  ــن، وفق ــني آخري ــرى وممثل أخ
أصدره مجلس القضاء األعلى.وبالرغم 
من اجلهود القضائية واألمنية املبذولة 
ــرة اال أن الطريق  للحد من هذه الظاه
ما زال طويالً أمام مكافحة هذه اجلرمية 
ــيما  ــدأت بالتزايد والتنوع الس التي ب
ــتوى الفكري  ــد على املس ــا تعتم انه
ــره وإدراكه.ويقول  للضحية ومدى مك
قاضي محكمة حتقيق الكرخ محمد 
ــر من  ــاك الكثي ــراد إن هن ــف ش يوس
ــص انتحال الصفة  الدعاوى التي تخ
ــص اجملرمون  ــة أمامنا، ويتقم معروض
فيها مختلف الصفات والشخصيات، 
وفي األغلب ينتحلون الصفات األمنية 
لشخصيات مهمة بالدولة في وزارات 
ــن  األم ــزة  وأجه ــة  والداخلي ــاع  الدف
الوطني واخملابرات وحتى على مستوى 

ــة  اجلمهوري ــة  رئاس ـــــارية  مستش
ــى أن دعوى  ــا إل ــوزراء، الفت ــة ال ورئاس
ــة املتحدث  ــص انتحال صف وردت تخ
ــوزراء وقد  ــمي لرئيس مجلس ال الرس
ــة اجلنايات. ــت إحالتها الى محكم مت

ــراد أن بعض اجلناة يحملون  وأضاف ش
ــة  ــي الدول ــات ف ــزورة لصف ــات م باج
ــخصيات معروفة، ويبقى يعمل  ولش
بها لفترات طويلة قبل أن يتم اإليقاع 
ــوات األمنية.وغالبا ما  ــه من قبل الق ب
ــع وراء انتحال الصفة هو  يكون الداف
ــال، يقول  ــب املالي عبر االحتي الكس
ــبيل  ــي على س ــي يدع ــراد إن اجلان ش
ــة الوزراء  ــي رئاس ــه يعمل ف ــال أن املث
ــر فرصة عمل  ــه اإلمكانية لتوفي ولدي
ــة او متكينه من احلصول على  للضحي
ــركات  ــة للتعاقد مع إحدى الش فرص
ــى أرباح  ــرض احلصول عل ــرة لغ الكبي
ــام الضحية  ــرة، فيتم إيه ــة وفي مالي
ــرب  ــة بالق ــه الضحي ــر اصطحاب عب
ــراء، واحلديث  ــن بوابة املنطقة اخلض م
ــه أحاديث جانبية ليس لها عالقة  مع
ــه حتى  ــل املتفق علي ــوع العم مبوض
إيقاع الضحية في شباكه عن طريق 
ــل مضمونة  ــأن فرصة العم إقناعه ب
ــع قاضي التحقيق أن من  ومؤكدة.وتاب

ــكاوى التي وردت تخص عصابات  الش
ــون في  ــم يعمل ــون أنه ــة يدع منظم
ــة تقيم في  ــانية أجنبي منظمة إنس
منطقة اخلليج العربي ولديهم عملة 
ــون تصريفها الى  ــرة يروم ومببالغ كبي
ــا للفقراء  ــرع به ــرض التب ــدوالر لغ ال
ــعر الصرف واين  لكنهم ال يعرفون س
الضحية  ــتدرجون  فيس ــا،  يصرفونه
ــن والنساء  وغالباً تكون من كبار الس
ــتغلون طمع الضحية  خصوصاً ويس

ــة  ــه أن العمل ــد إيهام ــح بع ــي الرب ف
قيمتها اكثر وفي احلقيقة أنها عملة 
ــذون  فيأخ ــا  له ــة  قيم ال  ــية  بالروس
ـــ ٣٠ ألف  ــراوح من ٢٠ ل ــه مبلغ يت من
ــراً وردت  ــي مقابلها، وأخي دوالر امريك
ــي العامرية  ــنة ف ــكوى المرأة مس ش
ــه  ــلوب نفس مت االحتيال عليها باألس
ــاد  ــى اجلناة.وأف ــض عل ــاء القب ومت الق
ــا يتم اإليقاع باجلناة  القاضي غالبا م
ــه مع  عن طريق تعاون الضحية نفس

ــاون مع اجلهد  ــوات األمنية وبالتع الق
التقنيات  ــتعمال  ــتخباري وباس االس
ــرات املراقبة  ــة املتمثلة بكامي احلديث
ــي بغداد مت  ــودة ف ــة الدقة املوج عالي
القاء القبض على اجلناة.وعن املعوقات 
ــات التحقيقية ذكر  التي تواجه اجله
ــاك بعض  ــض األحيان هن ــي بع انه ف
ــر في  ــي تؤخ ــة الت ــات التقني املعوق
ــى احملتالني  ــاء القبض عل ــرعة الق س
ــرات  الكامي ــض  بع ــون  تك ــا  فعندم

ــت بالدقة  ــة وليس ــا رديئ مواصفاته
ــض تفاصيل  ــي إظهار بع املطلوبة ف
الوجه أو رقم لوحة املركبة فانها تؤثر 
ــرعة اجناز التحقيق.وأكد شراد  في س
ــة املواطنني من هذه  على ضرورة توعي
العصابات التي يصعب كشفها وتقع 
ــى عاتق املركز  معظم هذه املهمة عل
ــاء األعلى في  ــس القض اإلعالمي جملل
ــؤالء احملتالني  ــني من ه ــة املواطن توعي
ــم للمجتمع من  ــذه اجلرائ ــار ه وإظه
ــار وتقارير  ــن أخب ــره م ــالل ما ينش خ
ــة  ــه الصحفي ــي منتجات ــص ف وقص
ليتسنى للمواطن احلذر وعدم الوقوع 
ــخصيات  ــرك هؤالء.وعن الش ــي ش ف
واملناصب التي تكون عرضة لالنتحال 
ــف القاضي األول حملكمة حتقيق  يكش
ــم أن  ــد جاس ــار محم ــة بش الرصاف
ــا صفات  ــون غالب ــني يتقمص املنتحل
ــبني في  ــني او منتس ــاط او موظف ضب
ــي وزارة الداخلية  ــزة األمنية وف األجه
ــدد امللقى القبض  حتديداً حيث بلغ ع
عليهم أكثر من ٤٠ متهماً.وعن دوافع 
ــم أن من أهم  ــذه اجلرمية يذكر جاس ه
ــزاز املالي  ــذه اجلرمية هو االبت أهداف ه
ــون مقابل  ــا الذين يدفع ــن الضحاي م
ــرض إجناز  ــني أو لغ ــول على تعي احلص

بعض املعامالت بسبب ثقافة اجملتمع 
ــدم امكانية اجناز أي معاملة لدوائر  بع
ــمية وذلك  الدولة اال بوجود صفة رس
ــار  ــى إظه ــي ال ــع العراق ــول اجملتم ملي
ــرام الصحاب الصفات  التقدير واالحت
أن  ــم  ــع جاس األمنية.وتاب ــمية  الرس
منتحلي هذه الصفات غالباً ما تكون 
ــاط  بالضب ــدة  ــات وطي ــم عالق لديه
ــط بالوظائف  ــي ترتب ــاط الت او األوس
ــر لديهم اللباقة  وأنهم غالباً ما تتوف
ويتمتعون بالقدرة على اإلقناع وتكون 
لديهم معلومات كافية عن الوظائف 
ــن يعملون  ــخاص الذي ــة واألش العام
بها.وعن دور القضاء في مكافحة هذه 
ــم الى أن اجلهات  ــار جاس اجلرائم، أش
ــراءات  اإلج باتخاذ  ــوم  تق ــة  القضائي
ــة ومن ثم إنزال العقوبة التي  القانوني
ــالل اصدار  ــردع العام من خ ــل ال تكف
ــي، الفتا إلى  ــكل علن حكم رادع وبش
ــدد على جرمية  ــرع العراقي ش أن املش
انتحال الصفة وحدد عقوبتها مبوجب 
ــنة ١٩٨٣ والذي  ــرار املرقم ١٦٠ لس الق
ــي تصل  ــجن الت ــة الس ــرض عقوب ف
ــنوات وتشديدها اذا كان  الى عشر س
الفعل بقصد احلصول على مكاسب 

مالية.

وزير الداخلية مع محافظ ميسان



ــاء، أن  ــباني، الثالث ــر إس أكد تقري
ــازارد،  ــي إيدين ه ــة البلجيك حال
جنم ريال مدريد، تثير الشكوك في 

النادي امللكي.
ــي  وكان هازارد انتقل من تشيلس

ــي  ــف املاض ــي الصي ــي ف للميرجن
ــت ١٠٠ مليون  خالل صفقة تخط
ــكل محبط  ــورو، إال أنه ظهر بش ي

على مدار املوسم.
ــيرجنيتو»  «الش ــج  لبرنام ــا  ووفقً

اإلسباني، فإن هازارد ال يتعامل مع 
ــال مدريد على  واقع تواجده في ري

محمل اجلد.
ــار البرنامج اإلسباني إلى أنه  وأش
ــى زين الدين زيدان، املدير الفني  عل

ــذه  ــازارد أن ه ــالغ ه ــي، إب للميرجن
فرصة حياته في ريال مدريد.

ــة ترى  املدريدي ــر  ــت اجلماهي وكان
ــل  ــيعوض رحي ــن س ــازارد م أن ه
إلى يوفنتوس،  رونالدو  كريستيانو 

ــل  ــي فش ــب البلجيك إال أن الالع
ــى عبور  ــاعدة الفريق عل ــي مس ف
ــتر سيتي في ثمن  عقبة مانشس
ــم  نهائي دوري أبطال أوروبا باملوس

املنصرم.

ــام  حدد االحتاد املركزي ببناء االجس
ــدا  ــل موع ــون االول املقب ــهر كان ش
ــراق  الع ــاالت  ص ــة  بطول ــة  القام
ــكراً  بينما خصص معس ــة،  االهلي
تدريبياً داخلياً وخارجياً للمنتخبات 
ــتحقاقات  ــرا لالس ــة حتضي الوطني
الدولية املقبلة ومنها بطولتا اسيا 

والعالم.
ــن رئيس االحتاد  وقال فائز عبد احلس
ــام: ان عودة  ــاء االجس ــزي ببن املرك
ــة ومن ضمنها  ــاطات الرياضي النش
ــام القليلة  ــام خالل االي بناء االجس
ــى  ــل عل ــتدفعنا للعم ــة س املقبل
ــة بطولة صاالت العراق االهلية  اقام
ببناء االجسام في شهر كانون االول 
ــع عامل التنافس  املقبل ولغرض رف
ــص مبلغ ٣ ماليني دينار  جرى تخصي
ــون دينار  ــق االول ومبلغ ٢ ملي للفري
ــون دينار للفائز  ــز الثاني وملي للمرك
ــى  ــنحرص عل ــث وس الثال ــز  باملرك
ــني لغرض متابعة  تواجد جلنة املدرب
ــف  ــى مبختل ــز االول ــاب املراك اصح
ــات  واملنتخب ــة  االندي ــد  ورف االوزان 
الوطنية واالستفادة من امكانيتهم 
ــاد قدم  ــا ان االحت ــمانية، مبين اجلس
ــباب والرياضة ضوابط  الى وزارة الش
ــكل  بش ــاالت  الص ــح  فت ــروط  وش
ــمي وحصلت املوافقة على ذلك  رس
ــة  ــي الداخلي ــة وزارت ــت مخاطب ومت

ــة التدريب البدني،  والصحة ومديري
ــل االحتاد في  ــذا االمر يعزز عم وان ه
متابعة الصاالت بشكل صحيح من 
اجل احلفاظ على سالمة الرياضيني 

وشبابنا واعدادهم للمستقبل.
واضاف اننا نعمل على هذا املوضوع 
ــنوات وتتضمن الشروط  من ثالث س
تنظيم العقد بني املستثمر واملدرب 
ــل احلفاظ  ــاد من اج ــي اروقة االحت ف
ــني وحتميهم من  ــى حقوق الطرف عل
ــيتم عمل موقع  االمور اخلالفية وس
ــى  ــول عل ــرض احلص ــي لغ الكترون
ــتمارة  ــتمارة اجازة الصالة واس اس

عمل املدرب وسيكون هناك تصنيف 
ــة وثالثة  ــاالت درجة اولى وثاني للص
ــكان الصالة  ــى م ــد عل ــذا يعتم وه
ومساحتها ونوعية االجهزة وكذلك 
ــاك تصنيف  ــني هن ــع املدرب احلال م
ــوالت التي  ــالل البط ــن خ ــات م درج
ــية  ــهادة الدراس ــا والش ــارك به ش
والدورات التدريبية التي ميتلكها وان 

ال يقل عمره ٢٥ سنة. 
واضاف عبد احلسن: لقد جرى خالل 
ــاع في مقر  ــبوع املاضي اجتم االس
ــاد وطلبنا من مدربي املنتخبات  االحت
ــدمي  ــات تق ــف الفئ ــة مبختل الوطني

ــرا  حتضي ــم  منهاجه ــن  ع ــة  دراس
املقبلة  ــوالت  البط ــاركة في  للمش
ــاج االحتاد  ــر منه ــا ننتظ ٢٠٢١، وانن
ــات  ــي، مبينا ان اغلب املنافس الدول
ــنوات  ــا ثابتة على مدار الس اوقاته
ــيا تقام بني  املاضية مثال بطولة اس
ــا جتري  ــوز بينم ــران ومت ــهري حزي ش
ــرين  ــهري تش بطولة العالم بني ش
ــن  ــال ع االول، فض ــون  وكان ــي  الثان
ــيا، ونحن  ــوالت العرب وغرب اس بط
للمنتخبات  ــوط  ــة خط ــا ثالث لدين
ــع املهام بني  ــة وبالتالي توزي الوطني
ــم ، كون  ــاظ عليه ــني للحف الالعب

مشاركة الالعب في اكثر من بطولة 
ــال وفقدان  ــذل جهد ع ــى ب ــؤدي ال ت
ــتواه ونحرص على توزيع العبي  مس
ــكل صحيح  املنتخبات الوطني بش

بني البطوالت اخلارجية.
ــن الى اننا نعقد  ــار عبد احلس واش
ــاز مهم وهو  ــال على حتقيق اجن االم
ــيما  ــيا الس الفوز بلقب بطولة اس
ــراق  ــة كان الع ــنوات املاضي ان الس
بفارق  ــي  االيران للمنتخب  ــا  وصيف
ــز  ــاز متمي ــذا اجن ــل وه ــي قلي نقط
ــاء اهللا البطولة  ــن ابطالنا وان ش م
ــب القارة  ــوج العراق بلق املقبلة يت
ــي  مدرب ان  ــا  موضح ــراء،  الصف
ــع العبيهم  ــون م ــات يلتق املنتخب
ــى  ــالع عل ــبوع لالط ــني باالس مرت
ــتواهم ومعاجلة املعوقات التي  مس

تواجههم.
وعن وجود نية للعراق في استضافة 
ــف  ــيوية، كش بطولة عربية او اس
ــر في هذا  ــة املالية تؤث ــن ان االزم ع
ــيقاً مع  ــروع ولكن هناك تنس املش
واتصاالت  رياضية  اجهزة  ــركات  ش
ــة وبعد  ــة البطول ــات لرعاي وبروتين
االنتهاء من االجراءات سنقدم طلباً 
ــيوي من  ــى االحتاد العربي او االس ال
ــات والعراق  ــل احتضان املنافس اج
ــك اخلبرة  ــه ميل ــى ذلك الن ــادر عل ق
ــة فضال عن مكانته  االدارية والفني

برياضة بناء االجسام.

ــاء االوملبي  ــروع ملعب املين قطع مش
ــا في  ــوطا مهم ــرج ش ــف متف ٣٠ ال
ــذ الذي  ــي املنف ــاز الفعل ــة االجن رحل
ــبة  ــى ٧٦،٦ ٪، بينما تبلغ نس وصل ال
ــواد  امل ــع  م ــذ  املنف ــي  الفعل ــاز  االجن
ــة ٨٩ ٪  ــواد املطروح ــتيرادية وامل االس
ــروع الذي  ــل للمش ــر العم ــق تقري وف
ــركة انوار سرى لصالح وزارة  تنفذه ش
ــباب والرياضة، إذ تتواصل اعمال  الش
ــطيبات التي يطلع  ــاءات والتش االنه
ــباب والرياضة عدنان  عليها وزير الش
ــر الفنية من  ــن خالل التقاري درجال م
ــن  ــم.  وتضم ــدس املقي ــب املهن مكت
ــتمرار  تقرير العمل لأليام املاضية، اس
ــس وتركيب  ــي امللعب الرئي العمل ف
األبواب احلديدية لغرف امللعب واللبخ 
ــيراميك  والس املائي  ــازل  الع وتركيب 

ــر اجلدران  ــورد ومرم ــس ب ــواح اجلب وال
ــة منطقة  ــات الالعبني وواجه حلمام
ــرف  ــز الغ ــخصيات وجتهي ــار الش كب
ــا  ــالء، بينم ــال الط ــات باعم واحلمام
بينت االعمال امليكانيكية، االستمرار 
باعمال فصال وتركيب دكتات التبريد 
ــد انابيب  ــب الرئيس وحفر وم للملع
ــة  منظوم ــص  وفح ــاري  اجمل ــبكة  ش
اطفاء احلريق وتركيب كابينات احلريق 
ــا في جانب  ــبكة املياه. أم وفحص ش
ــال  ــل أعم ــاء فتتواص ــال الكهرب أعم
ــقفية واالتصاالت  شبكة اإلنارة الس
ــب  ــد انابي ــن م ــاء م ــق واالنته واحلري
الكهرباء للملعب الرئيس واالستمرار 
باعمال التسليك للمالعب التدريبية، 
ــاحات  ــن اعمال كهرباء الس فضال ع
ــات اخلدمية، واعمال  اخلارجية والبناي

الهيكل احلديدي للملعب الرئيس.

ãbn‡Ωa@Òäÿ€a@âÎÖ@ÚÌÜ„c@Ú�iaâ@›Óÿím

ــرة  ــة دوري الك ــاع أندي ــفر اجتم أس
ــاز الذي عقد عصر اول أمس في  املمت
ــاق على  ــداد عن االتف ــة بغ العاصم
ــدوري للمرة  ــكيل رابطة أندية ال تش

األولى في تاريخ الكرة العراقية.
ــاع األمس ممثلو األندية  وحضر اجتم
ــدوري  ال ــي  ف ــاركة  املش ــرين  العش
ــتثناء نفط اجلنوب الذي  املمتاز، باس
ــه عبر  ــل مع ــه ومت التواص ــاب ممثل غ

باجماع  ــت  التصوي ــرى  وج الهاتف. 
احلاضرين على تشكيل الرابطة التي 
ــتكون لها أدوار مهمة في عملية  س
التطبيعية  ــة  الهيئ ــع  ــاوض م التف
ــت  تثبي ــأن  بش ــابقات  املس ــة  وجلن
مواعيد انطالق املسابقات الرسمية 
عبر االتفاق معها، وكذلك فتح سوق 
ــا يتعلق  ــني، وكل م ــاالت الالعب انتق
ــك األندية،  ــهيل آليات عمل تل بتس
إضافة الى العمل على تعظيم املوارد 

املنتخبات  ــوف  ــز صف وتعزي ــة  املالي
ــني املؤهلني لتمثيل  الوطنية بالالعب
ــارة الى ان  تلك املنتخبات. جتدر االش
ــروع  ــة أندية الدوري املمتاز مش رابط
ــى امتامه مؤخرا بعد  جرى العمل عل
ــعة  الواس ــات  واملطالب ــدات  املناش
ــأن واجلماهير  ــل اصحاب الش من قب
ــن أهمية كبيرة  ــة، ملا لها م الرياضي
في تفتيت اخلالفات وتنسيق العمل 

مع اجلهة العليا احتاد الكرة.
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نبض الشارع

علي رياح 

ــالص ، وجدنا ألف  ــق اخل ــا البحث عن طري ــا حاولن ــاذا كلّم مل
ــايرة العالم  طريق آخر يفضي بنا إلى التراجع .. فبدال من مس

(النامي) على أقل تقدير جند أنفسنا في ركاب 
العالم (النامي)! 

ــان الوزير عدنان درجال  صدمتني املعلومة التي وردت على لس
ــياق خبر مكتوب متّ إرساله  قبل أيام . لم تأت املعلومة في س
ــى الصحف أو إعمامه على املواقع اإللكترونية ، وإمنا جاءت  إل
ــان الوزير وهو ميسك باملايك ويعلنها صريحة : حني  على لس
ــن لدى الوزارة  ــباب والرياضة لم يك ــلم حقيبة وزارة الش تس
سوى (٣٠٠) دينار عراقي وهو بسعر الصرف احلالي مبلغ يعادل 

ربع دوالر أميركي واحد!  
ــذي يعمل  ــرة للواقع ال ــال وضع مالمح خطي ــاول درج هل ح
ــطه عندما اعتمد على رقم هو – عمليا – وفي واقع احلال  وس
ــارا وال هو رقم معدود  ــال الرقم هو (٢٥٠) دين ــس موجودا ، ف لي

باآلالف ، وال نتحدث عن املاليني أو املليارات؟!  
ــتنادا إلى قناعتي بأن  ــاجتاوز طبيعة الرقم اإلشكالية اس س
ــورة وأصغر رقم ورد على  ــى ص درجال حاول وصف احلال بأقس
ــن ذهبت أموال  ــاءل مع املاليني غيري : أي ــانه ، لكني أتس لس
ــة التي  ــن فواجع الترك ــدة م ــت هذه واح ــل كان ــوزارة؟ وه ال
تسلمها الوزير اجلديد ؟ وملاذا صبر درجال شهورا قبل أن يعلن 

هذه احلقيقة الدامية؟!  
ــن الوزير  ــة وصريحة م ــى وقفة عميق ــئلة حتتاج إل ــذه أس ه
ــذا مطالب بأن يدلنا على الطرق التي أدير  احلالي ، وهو فوق ه
ــبقته على  ــة الوزارية التي س ــي في احلقب ــأن املال فيها الش
ا جرى منذ  ــث والتنقيب عمّ ــل تقدير ، هذا إذا جتاهلنا البح أق
ــلمها من  ــط خراب احلرب وتس قيام الوزارة من صحوتها وس
ــلطة االحتالل األميركي عام ٢٠٠٣ وتولي علي فائق الغبان  س

مسؤولية الوزير الرياضي الشبابي!  
ــنة كنت حاضرا مراسم تسلم حقيبة  ــبع عشرة س قبل س
ــباب والرياضة والتي توالها عمليا بعد االحتالل وزير  وزارة الش
ــمع يومها أن اخلزينة  ــمه منذر فتفت (!!)، ولم أس لبناني اس
ّم  ـــلـ ــباب يقبع في آخر سُ ــة ، وأن قطاع الرياضة والش خاوي

االهتمامات احلكومية 
وبالتالي املالية ..  

ــم  وال أظن أن األمر اختلف في عهد طالب عزيز زيني ثم جاس
ــد رياض .. كنت –  ــني عبطان وأحم ــد جعفر وعبد احلس محم
ــتيزاره أن الوزارة  ــمع من الشخص الذي يتم اس لألمانة - أس
ــل أبدا إلى الرقم  ــال وعليها ديون ، لكن احلال لم يص ــك امل متل
ــه النفط واملال ، وكل وزارة كان لديها  ــراق بلد لدي (٣٠٠) ، فالع

احلد األدنى مما يكفيها لكي تعيش يومها وغدها!  
ــي ، وضع  ــدا اجلمهور الرياض ــاس ، حتدي ــع من الن قطاع واس
ــندت إلى  ــؤولية الوزارة قد أس ثقته في درجال من باب أن مس
ــي .. وهذه الثقة غطاء رصني وكاف ألن يعمل جنمنا  جنم رياض
الدفاعي وأن يكاشف الناس في الوقت نفسه ، حتى ال يأكل 

املنصب من جرف جنوميته!  
ــار ، لم يقرر درجال فقط حقيقة ما  ــي حديث الثالثمائة دين ف
ــرا كبيرا في  ــل ، وإمنا رمى أيضا حج ــدى بدئه العم ــر له ل توف
بركة راكدة ، فتحركت األسئلة في كل االجتاهات ، وصار لزاما 

عليه أن يعلن (التفاصيل) بعد أن أعلن (العنوان)!!.

التقـدم ..
 إُّـ الخـلف!!

فائز عبد الحسن: كانون األول موعداً لبطولة صاالت العراق

ملعب اِّـيناء.. صرح رياضي جديد يرى النور قريبا

تقرير صحفي إسباني،  ــف  كش
ــز الذي  ــاء، عن املرك ــس الثالث ام
ــل  ــي ليوني ــيحتله األرجنتين س
ميسي، جنم برشلونة، في خطة 
ــان، املدير  ــدي رونالد كوم الهولن

الفني اجلديد للبارسا.
ــن بداية  ــب ع ــي تغي وكان ميس
فترة اإلعداد مع برشلونة بسبب 
رغبته في الرحيل، قبل أن يظهر 
ــي التدريبات  ــس ألول مرة ف باألم

الكتالونية.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــإن  ف ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــارك مع برشلونة  ميسي سيش
ــبت املقبل،  في مباراة ودية، الس

خالل الظهور األول لكومان.
ــارت إلى أن املدرب الهولندي  وأش
 ،٤-٢-٣-١ ــة  خط ــيعتمد  س
ــة مالبس  ــادر من غرف ــا ملص وفقً

برشلونة.
ــغل  ــي سيش وأوضحت أن ميس
ــي،  ــن الوهم ــاح األمي ــز اجلن مرك
حيث إنه سيبدأ بالتواجد جهة 
ــيتحرك بحرية  ــم س ــني، ث اليم
لألمام وفي العمق، مع حتريره من 

األدوار الدفاعية.
ــيعتمد  وذكرت أنه في املقابل س
ــرى على  كومان في اجلهة اليس
ــح امللعب  ــي لفت ــاح حقيق جن
مثل عثمان دميبلي أو أنسو فاتي 

أو فرانسيسكو ترينكاو.

كومان يستقر على مركز 
ميسي َّـ اِّـوسم الجديد

ــدو نصب عينيه رقم  ــتيانو رونال  يضع كريس
علي دائي القياسي في األهداف الدولية البالغ 
ــداف بعد ثنائيته في فوز البرتغال ٢-١  ١٠٩ أه
ــة لكرة  ــي دوري األمم األوروبي ــويد ف ــى الس عل
ــس الثالثاء ليصل إلى ١٠١ هدف مع  القدم أم

منتخب بالده.
ــال االفتتاحية  ــه عن مباراة البرتغ وبعد غياب
ــبت بسبب  في دوري األمم ضد كرواتيا يوم الس
إصابة في أحد أصابع القدم، لم يهدر رونالدو 
ــجل من  ــد عودته وس ــن الوقت بع ــر م الكثي
ركلة حرة في الشوط األول وأضاف هدفا ثانيا 
في الدقيقة ٧٢ ليقترب من رقم اإليراني دائي 

القياسي.
وقال رونالدو «جنحت في جتاوز ١٠٠ هدف واآلن 
أسعى للرقم القياسي. إنها خطوة بخطوة. 
ــام  ــن األرق ــر لك ــذا األم ــا به ــت مهووس لس

القياسية تأتي بطريقة طبيعية».
ــكلة في  ــا تعرضت لهذه املش ــع «عندم وتاب
ــعي التعافي  ــع القدم كنت أدرك أن بوس أصب
ــاركة في املباراة الثانية. أحب أن أكون  للمش

ــني واملدرب  ــة من الالعب ــا مع هذه اجملموع هن
ــيلعبون  ــاز الفني وكنت أعرف أنهم س واجله
ــكيلتنا جيدة  جيدا في املباراة األولى ألن تش

وال يوجد أي العب ال ميكن تعويضه».
ــة أهداف في مبارياته  ــجل خمس وبعد أن س
ــع  ــن املتوق ــويد، كان م ــد الس ــابقة ض الس
ــة  ــي العاصم ــخ ف ــدو التاري ــع رونال أن يصن

السويدية.
ــط البرتغال  ــز العب وس ــو فرناندي ــال برون وق
ــداف (من  ــبعة أه ــتة أو س ــجل أمس س «س
ركالت حرة) في املران واليوم فعلها بالطريقة 
ــتيانو في الفريق شيء  نفسها. وجود كريس

جيد جدا».
ــويد حملاولة  ــن حارس الس وتصدى روبن أولس
أخرى من رونالدو الذي ترك امللعب في الدقيقة 
ــه ديوجو جوتا، وحول مهاجم  ٨١ ليحل محل
يوفنتوس تفكيره سريعا إلى املهمة التالية.

ــتقبل يعلمه اهللا فقط. أنا سعيد  وقال «املس
باللعب مع هذه اجملموعة من الالعبني الصغار 
وأنا مستمتع بهذه اللحظة على الصعيدين 

الفردي واجلماعي».

كريستيانو: الرقم القياسي هدَّـ التالي

شكوك حول جدية هازارد َّـ ريال مدريد
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التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٧

قاسم عبد الرحمن حسني
اِّـدير العام

رئيس مجلس االدارة

االمربيولوجي رائد عبداالله عباس
ــن موضوع  ــاس م ــكوا الن ــا يش ــا م غالب
ــحوب الوجه  ــون  بياض العني وش ــر ل تغي
ــي الوالدة  ــال حديث ــة االطف ــيما اصاب س
ــبب للعائلة  ــمى بأبو صفار مما يس مبا يس
ــود اجلديد , فتارة  ــق واخلوف على املول القل
يذهبون للطبيب وتارة الى املشفى , علما 
انها حالة فسيولوجية طبيعية للمولود 
ــت  ــابيعه الس خاصة عندما اليكمل اس
والثالثون .ان االبتعاد عن الذعر والوهواس 
ــع املتماثل الذي يرتقي  من مقومات اجملتم
ــوب , فالثقاقة الصحية  ــتوى املطل باملس
ــادراك الفرد  ــن ب ــع تكم ــراد اي مجتم الف
ــرة والتي هية لبنة  ــوؤليته جتاه االس مبس
ــوؤلني  اجملتمع , وكذلك يتوجب على املس
ــتمرة  على النظام الصحي التوعية املس
ــل  ــال مث ــائل االيص ــكل وس ــة ب والهادف
ــة  ــزة وغيرها لكليال يحدث هشاش التلف
في املؤسسة الصحية وبالتالي ينعكس 
سلبا على بناء اجملتمع , نحن نكتب ونأمل 
ــن العاهات  ــي م ــا خال ــي مجتمع ان نبن

واالوبئة ولو بالشيئ اليسير.
 وطني العزيز وأنت من أدعو له

عقبى صالتي دئما وصيامي 
وعالك في االوطان جل مطالبي

ومآربي ومقاصدي ومرامي
ــن االضطرابات في  ــواع م ــة أن ــاك ثالث هن
ــان مثل  ــبب اليرق ــني والتي تس البيليروب
ــي الدم ,  ــني ف ــتوى البيليروب ــاع مس ارتف
ــا الكبد،  ــن إصابة خالي ــان الناجت ع اليرق
ــي الناجم عن التهاب  مثل اليرقان التلوث
ــدادي  ــك  اليرقان االنس ــي ,وكذل فايروس
الناجت عن خلل في افراز صبغة البليروبني 
ا  من الكبد عبر قنوات املرارة .املعروف أيضً
ــغ اجللد  ــو تصب ــرار، ه ــار أو االصف بالصف
ــون األصفر  ــة) بالل ــاض العني (الصلب وبي
ــتويات  ــاع مس ــةً الرتف ــر نتيج أو األخض
ــائع مع  ــكل ش ــق بش ــني. يتراف البيليروب
ــاحبًا  ــون البراز ش ــة. قد يك ــدوث احلك ح
ــدث اليرقان عند  ــق اللون. يح والبول غام
ــبوع  ــال في األس ــن نصف األطف ــر م أكث
ــي معظم احلاالت  ــي للوالدة، وف األول التال
ــباب  ا خطيرًا.تتراوح أس ــكل تهديدً ال يُش
اليرقان بني األسباب غير اخلطيرة واألسباب 
املميتة. تكون عادةً مستويات البيليروبني 
ــيلتر  في الدم أقل من ١٫٠ ميليجرام/ديس
 ٢-٣ ــاوز  تتج ــي  الت ــتويات  املس ــؤدي  وت  ،
ــيلتر , بشكل منوذجي إلى  ميليجرام/ديس
ــان. في البلدان النامية، يكون  ظهور اليرق
ــبب هذا املرض  هو األخماج مثل  غالبًا س
ــي أو داء البرمييات  التهاب الكبد الفيروس
أو البلهارسيا أو املالريا, قد يحدث انسداد 

القناة الصفراوية بسبب حصيات املرارة أو 
اإلصابة بالسرطان أو التهاب البنكرياس.
يُقسم البيليروبني املرتفع إلى منطني: غير 
املقترن غير املباشرواملقترن املباشر حيث 
ــم  تأكيد ارتفاع البيليروبني املقترن من  يت
ــول ، أما  ــني في الب ــود البيليروب ــالل وج خ
ــرة وعني  ن أصفر لبش ع هو تلوُّ يرقان الرُّضَّ
ع  ث يرقان الرُّضَّ ــدُ ــود اجلديد حيث يح املول
بسبب كون  دم الطفل يحتوي على فائض 
ــاغ أصفر من  ــو صب ــني، وه ــن البيليروب م
ع هي حالة  ــا الدم احلمراء.يرقان الرُّضَّ خالي
ــع الذين يولدون  ــائعة، خاصة في الرُّضَّ ش
في االسابيع التي تكون قبل موعد الوالدة  
ث  ــا, يحدُ ــن يرضعون طبيعيًّ ــض الذي وبع

ــد الطفل ليس  ع عادةً ألن كب ــان الرُّضَّ يرق
ا مبا يكفي للتخلص من البيليروبني  ناضجً
ــال، قد  ــي بعض األطف ــي مجرى الدم ف ف
ــراض كامنة  قد  ــبب اليرقان ام ــون س يك
ــا انه ال   ــبقا كم ــا الطفل مس ــب به اصي
ــال الذين يولدون ما  يحتاج معظم األطف
ا من احلمل والفترة الكاملة  بني ٣٥ أسبوعً
إلى عالج لليرقان.يجب علينا توخي احلذر 
ــاطته  فمن النادر  من هذا املرض رغم بس
ــتوى البيليروبني في  ــؤدي ارتفاع مس ما ي
ــكل غير عادي إلى تعرُّض املولود  الدم بش
ــي املخ،  ــف ف ــة بتل ــر اإلصاب ــد خلط اجلدي
ــل خطورة  معينة  ــةً في وجود عوام خاص

لليرقان الشديد.

أ . دعبدالكريم الوزان

ــك اليتيمة) ، مثل  ــة) ، أو (يدكل ــره اليتيم (كام يق
ــره اليتيمة) ،  ــعبي عراقي متداول كثيرا . و(يق ش
هو كالم ناعم يُقال للبنت لغرض كسب ودّها من 
ــا  ، كما انه عبارة عن  كالم وقصص  أجل خداعه
تروى لتبيان احلالة املادية السيئة من قبل شخص 
ــخص آخر  ــة أو رضا أو قبول ش ــتدراج عاطف الس
ــاعدة  ــى فرصة للعمل أو مس ــي يحصل عل ، لك
مالية على سبيل املثال  وهكذا ، املهم هو تشبّه 
ــفقة و  ــكواه حينما يثير ش ــم وش ــة اليتي بحال
ــد أن بعض احلكام  ــر (١).وفي بالدنا جن عطف الغي
ــن ، حينما تدلهم  ــى املتنفذي ــيني وحت والسياس
ــية ،  ــاع األمنية والسياس ــد األوض ــور وتتعق األم
ــد عودة الظروف  ــره اليتيمة)!!، لكن بع (يكوم يق
ــن  ــف ع ــت ، يكش ــكل مؤق ــا ولوبش ــى حاله ال
ــريرة باستئناف الفساد  أنيابه ويعاود أفعاله الش
واالرهاب والوعود الزائفة و(العنتريات) الزائلة.ومن 

ــات املبكرة املقبلة   ــم .. اذا ماحتققت االنتخاب يعل
ــز) *، ومن معهم  ــب من عودة هؤالء (اجلرب ، فالعج
ــيفرضون على الشعب العراقي حتت  من الذين س
ــلطان  ــميات وواجهات ماأنزل اهللا بها من س مس
ــتكون  ــا ( يكومون يقرون اليتيمة ) ، وس ، وعنده
ــاز كبرى صاخبة ، ألفها الشعب  سيمفونية نش
ــنني طوال.لقد تغير حال الناس اليوم الى  منذ س
ــمني ، وبني  األفضل ، فباتوا مييزون بني الغث والس
(الدوملة واجلالق) ، بفضل الوعي املتحقق من  تطور 
ــائل االعالم وبرامج التواصل  ــار وتنوع وس وانتش
ــي عليهم حكايات  ــي ، فلم تعد تنطل االجتماع
ــعلوة) ، وارى أن األوان قد  ــب) ، و (الس ــى والذي (ليل
ــهم  ــان ، وان وقت الرحيل قد أزف ، لكل من أس ح
بتدمير وسرقة العراق ، وأباح ثلم سيادته ، ، وإرمتى 
ــر أبنائه ،  ــه ، ولكل من قتل وهجّ ــن محتلي بحض

ولن تنفعهم بعد اليوم أن (يقرون اليتيمة)!!.
*اجلربز : هو اخلبيث أو الدخيل أو الساقط أو الداعي 

للفساد (حسب تفسير قاموس املعجم).

AACÚ‡ÓnÓ€a@Íä‘Ì@‚b◊D@NN@fiÖÎ@›”bfl Hâb���������������������������������–�ï@Ï���iaI@Êb”ä����������������Ó€a



AAÒâäÿnΩa@…”aÏ€a@paıaä”@NNNNÜ»é€a@Êb‰u

الفطنة وحدها، هي التي 

جتعلنا نقف مبهورين، 

نحدق في املديات التي 

تسلب االلباب مع غيوم من 

األسئلة التي حتاول التسرب  

ببطء تاركة اثاراً من مواجع 

سود، تلك الفطنة ذاتها 

متنحنا القدرة على تشكيل 

مانراه بحسب رغباتنا، 

وما نحتاجه من اضاءات 

نعتقدها مهمة الزالة 

عتمة الروح، تلك الفطنة 

أمسكها جنان السعدي، 

ليقيم من خاللها مشيداته 

الشعرية، التي بدأها مع 

تهميشات الواقع وسردياته 

امللمومة داخل فضاءات 

اخليبة واحلزن، يأخذ يومه 

امللون باالثام واخلطايا، 

ليفلسف الصورة الشعرية 

ومينحها الكثير من الغرابة

قراءة / شوقي كريم 

ــي  املتلق ــة  معرف ــم  رغ  
ــرأ ويتلقى  ــن، أن ما يق الفط
ــها  ــا هي مواقع ايام عاش امن
ــت  اربك ــي  الت ــا  بتفاصيله
ــروح وجعلتها تلوذ بجنون  ال
ــي من األيام، كيف يصنع  االت
الشاعر، مانسمية القصائد 
اليومية، ماالغاية التي تكمن 
القصديات  وماهي  ذلك،  وراء 
ــي  الت ــة  واملعرفي ــة  اجلمالي
ــا وهو العارف ان  يريد تدوينه
الواقع املشيد على الغرائبية 
ــه كل  ــة، يكرر نفس االبهاري

حليظة وقت؟
اليومي، فتشعر  ــعر  تقرأ ش
ــاك االختيار،  ــام ارتب ــك ام ان
ــعرية  الش ــورة  الص ــع  تضي

ــل التداخالت، التي تزداد  داخ
كلما توغلنا عميقاً، وتتحول 
ــبه التكرار املمعن  الى مايش
ــل باتت القاعدة  بالقصد، ه
االرثية، اذا الشعر لم يهززك 
ــق به  ــماعه.. فخلي ــد س عن
ــعر، قاعدة ال  ان اليقال له ش
توصل الى الرغبات احلداثوية 
ــعر ومنحته  التي قلبت الش

ــراب حد التماهي  فرص االقت
مع النثر، حتى باتت قصيدة 
ــاءات  البن ــهل  اس ــر  النث
ــمى  ــي تس ــعرية، او الت الش
استسهلها  والتي  ــعريةْ  ش
ــا  واعتبره ــر،  احلاض ــل  اجلي
ــب  الواج ــة  اجلمالي ــه  هويت
ــا،  عنه ــاع  والدف ــا  تقدميه
ــي الدميومة؟  ــا معال ومنحه
االمر مربك بني خيارات اليوم، 
ــن  لك ــهدية،  املش ــة  وحداث
ــتطاع  اس ــعدي،  الس جنان 
االبتعاد عن تلك املماحكات، 
ــعرية،  ش ــق  مناط ــار  واختي
ــن  ــدة ع ــر بعي ــة، وغي مألوف
العراقية،  ــعرية  الش االرثية 
ــبل  ــاول ايجاد س ــا حت لكنه
ــص،  ــالل الن ــن خ ــرة م مغاي
ــكيلية، مع  ــه التش وحركات
ــفرات  ــح بني الش ــط واض رب
ــالية والدالالت والرموز،   الرس
ــذه احلركة  ــه وبرغم ه ولكن
ــزة،  متمي ال  ــة  االنتقالي
ــراءة الواقع  يظل حذراً في ق
ــه  تعاكس ــراءة  ق ــد  املعتم
ــط  ــر، يخط والتأثي ــاه  باألجت
ــاس  اس ــى  عل ــه  مرتكزات
ــذي  ال ــي  التأريخ ــن  التدوي
ــارات  مس تصحيح  ــاول  يح

ــداث وادانتها في بعض  االح
من احملاوالت، في فهم كهذت 
للشعر، المينح املتلقي فرصة 
ــام، والتبني  ــتمتاع الت لالس
املعرفي التام، سيظل فاعالً 
ــات نصية مع  ــاد مقترب بأيج
ــة،  مجايل ــعرية  ش ــارب  جت
ــرورات  الض ــن  ع ــث  والبح
ــت جمع  التي جعل ــة  الفني
يتبنون  ــعراء  الش واضح من 
ــهدية ، واملشيدات  ذات املش
ــعدي،  الس جنان  ــة؟  النصي
ــرات األحداث رغم  يقرأ مغاي
ــع  م ــوتها،  وقس ــارعها  تس
اطماريات  ــي  ف ــق  موف نبش 
ــاد  ايج ــة  ومحاول ــي  املاض
النص  ترابطية متنح  وشائج 
ــدى متلقيه، وارضية  قبوالً ل

ــم  ــول، ل ــة قب ــاء، وهوي انتم
العراقية،  ــة  النقدي ــت  تلتف
ــا  مثلم ــعدي،  الس ــان  جلن
ــى الكثير من  ــت ال لم تلتف
اصحاب التجارب التي تعمل 
على دميومة احلياة الشعرية، 
ــتها  التي تطالب بحق دراس
ــل  الفاع ــا  ــق وجوده وتعمي
ــل اجلمعي، لهذا  داخل العق
ــه الكثير  ــان ومع ــد جن عم
ــا  اراه ــوة  خط ــاذ  اتخ ــى  ال
ــن  م ــرب  التق ــي  ف ــدة،  مفي
النقدية العربية وحثها على 
ــة والتقصي والتبني  الدراس
ــة تعرف  ــك النقدي ، الن هاتي
ــعر يبدأ  جيداً وتعي، ان الش
من العراق ليتحول الى زرازير 

تشيه في سماء العرب!!
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انني يتيم ونوح عال
كان القيامة في كربال

ــكاله  ــح االدب بكل اش ــي كل عام ومبثل هذه االيام يتوش ف
ــوة مبدن العراق واهله بل في كل ركن من اركان  ــواد اس بالس
ــيح استذكارا لواقعة اليمة واقعة الطف  هذا العالم الفس
ــرور اكثر من ١٤٤٠ عام  ــانية رغم م التي حركت ضمير االنس
ــهاد  ــانية باستش ــر جرمية بتاريخ االنس ــي انتجت اكب والت
ــعراء هذه الواقعة بروائع  ــد الش ــني(ع) لذا جس االمام احلس
شعرية لم تخلد اي واقعة اخرى بقدر ما خلدت هذه الواقعة 
ــلمني او  ــعراء العرب ان كانوا مس ــر من الش ــى ان الكثي حت
ــما ونسجوا ابيات قصيدهم  ــلمني وضعوا لهم اس غير مس
ــي عهدنا بل في كل  ــر قل نظيره .ليس هذا ف ــم من تب ببلس
ــول اهللا (ص)بحيث  ــهاد سبط رس العهود التي تلت استش
ــني وال  ــن كتبوا للحس ــاء الذي ــي كل االدب ــن ان نحص ال ميك
ــميات على الكثير منهم  ــن حصرهم ولقد اطلقت املس ميك
باسم شاعر اهل البيت ..دعبل اخلزاعي ..الكميت وسبقهم 
الفرزدق .القائمة تطول وتطول النه شرف يتوج به الشاعر.بل 
ــعراء والغريب ان كل ما نظم لهذه  يتفاخر بالنظم كل الش
الواقعة كان يخرج من بني عقل وعواطف االدباء واالغرب من 
ــائدا انذاك بل  ذلك ليس الجل املال او للرياء وهو الذي كان س
ــاة امام هذه القضية  ــدى حاجز اخلوف الذي وضعه الطغ تع
ــع الهدايا خالل ايام  ــبات وتوزي ــة كانوا يعملون املناس لدرج
ــميات عجيبة من اجل دثر الواقعة ، وما يجعلنا  محرم مبس
ــباب  ــف اجالال ان اغلب ما قيل لم يدوّن على قرطاس الس نق
ــيني  ــوة لذا جند ان االدب احلس كثيرة اهمها البطش والقس
ــي عصور  ــي الضمير ودوّن ف ــد ف ــن ظهر قلب وخل ــظ ع حف
الحقة.استطيع ان اسمي االدب احلسيني ادب القلب والوالء 
النه باحلق جاء من تزاحم العواطف الصادقة حلب اهل البيت 
النبوي.لقد عمل الكثيرون على ان يجمعوا ما نظم من شعر 
ــنني طوال وافلحوا في  او نثر او خطابة وبذلوا من عمرهم س
ــزم لقد ضاع  ــب.اكاد اج ــوا كل ما كت ــك ولكن هل جمع ذل
ــوق.ان لالدب احلسيني الفضل الكبير  الكثير في زحمة الش
ــد الرزاق عبد  ــعراء واالدباء.فهذا عب ــر من الش ــأة الكثي لنش
ــتمد قوة شعره  الواحد ، يقر في اغلب اللقاءات انه كان يس
ــيني وكتب اجمل قصائده. --جئت به مثال  من الشعر احلس
كونه من غير ملة االسالم.-- االن نحن بامس احلاجة الى ادب 
ــمع كل العالم من هو احلسني و  حسيني متجدد ليرى ويس
ــتمد منه قوتنا في بناء بلداننا والنهوض بها من خالل  لنس
محاربة كل اشكال الفساد .احلسني وحده قصائد من الثورةْ 
ــيف احلق.ان الستشهاد احلسني حرارة في  احلسني وحده س
قلب املسلمني وغير املسلمني وتفجرت هذه احلرارة بقصائد 
رائعة مبكية ثائرة اوقدت واذكت كل معاني االيثار والرجولة 

ونصرة احلق انتصر احلسني بالكلمة .

@NN@?Óéßa@lÖ¸a
7‡ö€a@ø@ÖÏ‹Å

 

فنارات

حميد شغيدل الشمري
يقرأ مغايرات األحداث 

رغم تسارعها وقسوتها، 
مع نبش موفق َّـ 

اطماريات اِّـاضي 
ومحاولة ايجاد وشائج 
ترابطية تمنح النص 

قبوالً لدى متلقيه
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إلى روح 
اإلنسان 
الطيب 
الدكتور 
« محمد 
مشالي» 
امللقب « 
بطبيب 
الغالبة»
الفقر، 

داء يطرق 
األبواب،   
على تلك 
األعتاب،  
 يربض من 
يستجدي 

الترياق 
 ***

قالوا 
« املالذ، طبيب 

عشقه 
تكميم اجلراح 

يأبى حتقيق 
األرباح 

أمام، إغراءات 
املعتاد  

من أصفاد 
الترف واألموال  

اختار 
اإلنسان... 

 اختار 
التاريخ والزمان 

أرسى 
مفهوم مهنة 

الشفاء  
مهنة كبح 

جموح 
العناء....

 ***
 اليوم 

حزن واشتياق
رحل صاحب 

الترياق  
رحل من سخر 

فنون احلياة
قالوا 

« بركة من 
السماء

أم
كان جرعة أمل 

وشفاء....»؟ 
هنا يحبذ املزج 

ال االختزال....
فمآل ذكراه  

اإلجالل.... 
بأعمال،
شاء  
اخللود 

ال الزوال... 

اسماعيل الهدار / شاعر تونسي

ÒÜÓñ”

جنان السعدي

حاورته / هناء العبودي
ــس فنانٌ دؤوب  ــان خليل خمي الفن
ــار لوحده وهو  ــارع املعدن والن يص
ــة ال يغالي  ــت وحيوي يعمل بصم
ــات عراقي  ــق . نح ــن يخطأ بح ول
ــهر  ــاالً ألش ــاز (٤٠) متث ــاول إجن يح
ــخصيات العراقية خالل قرن.  الش
تدريسي في معهد الفنون اجلميلة 
للبنات ، لديه مصهر يعمل به منذ 
ــة عقود ونصف ،الكثير  قرابة اربع

ــتغلوا مبصهره  ــني اش ــن الفنان م
ــال الفنية  ــذ الكثير من االعم ونف
ــارج وداخل  ــز خ ــة البرون من خام
البلد ، كنائس وبيوت ومؤسسات 
ــل مبفرده  ــزال يعم ــة ، ال ي حكومي
ــران ذات حبا بالفن والفنانني  وبنك

، كان لنا معه هذا اللقاء .
ــن اين اتت  ــب املعلم م *متثال نص
ــي بطلب من  ــذه الفكرة ، هل ه ه
وزارة التربية ، ام هي فكرة تراودكم 
ــخصية املعلم  ــب لش لعمل نص

الفذة ؟
ــب متثال املعلم  ــاءت فكرة نص - ج
ــة  العام ــة  املديري ــع  ــاور م بالتش
ــى ، ولكون رمز  ــة الكرخ االول لتربي
ــروعي  ــد رموز مش ــم هو اح املعل
ــذا كانت فكرة اقامته  (األربعون) ل
ــي داللة  ــة يعط في هذه املؤسس
ــرة  ــت فك ــك كان ــة ، ولذل تعليمي
اقامة هذا النصب بطلب من وزارة 

التربية مسبقا .
*وعن مراحل العمل وكم استغرقت 

مدته ، واملواد املستعملة ؟ 

ــتغرقت مدة العمل بالنصب  - اس
ثالثة اشهر ما بني تنفيذه بالنحت 
ــم حتويله  ــر ومن ث ــس املباش باجلب
الى خامة البرونز واعداده للنصب 
ــت وتنفيذه  ــة ما بني النح مناصف
ــبعني  بالبرونز ، بإرتفاع مترين وس

(سم) من مادة البرونز .
ــة البرونز للنحات  ــاذا متثل خام *م
خليل خميس باعتبارك اختصاص 
صب التماثيل البرونزية في العراق 

؟
ــاص خبير وصب  ــي اختص - لكون

برونز في العراق فقد استلهمتني 
ــي اتعمق  ــة ، ما جعلن ــذه اخلام ه
ــا  ــون منه ــس كل ل ــا واحتس فيه
والتي ابدع فيها اجدادنا القدامى 
ــالل  ــن خ ــني م ــني واألكدي البابلي
ــي  ــلة حموراب ــم ك( مس اعماله

ورأس سرجون االكدي ) .
ــة لعمل  ــاك جهات داعم *هل هن

هذا النصب؟
- ليس من جهة داعمة للمشروع 
ــخصي  الش ــروعي  مش ــه  لكون
ــوز العراق  ــرز رم ــد اب ــه يخل ، اذ ان
ــة  والفكري ــة  واالدبي ــة  الفكري
والشعرية والرياضية والسياسية 
ــكل خطواته حتى  ــا اتكفل ب ، وان

النهاية .
ــت بتنصيبها  ــرى قم ــب أخ * نص
ــال  متث ــل  مث ــرى  أخ ــن  أماك ــي  ف
ــرح  ــبلي في باحة املس حقي الش

الوطني؟
ــي التي  ــدد اعمال ــل ع ــد وص - لق
ــداد واحملافظات  ــي بغ ــا ف نصبته
ــز ، وبارتفاع  ــاال مبادة البرون (١٨) متث

(مترين وسبعني سم) ، منها متثال 
ــم،  ــرمي قاس ــد الك ــري ، عب اجلواه
ــان العبيدي، طه باقر ، توفيق  عثم
ــن ، محمد  ــويدي ، فائق حس الس
ــم احلطاط ،  ــي حكمت ، هاش غن

ناظم الغزالي ، حقي الشبلي .
ــل  ــص بعم ــت متخص ــل ان * ه
ــخصيات  لش ــل  ومتاثي ــب  نص
ــة وفنية ورياضية <  وطنية وادبي

الغرض من ذلك؟

ــا  متخصص ــس  لي ــات  النح  -  
ــا الظروف  ــد وامن ــاه واح ــي اجت ف
ــم البائس ،  ــا والدع ــي منر به الت
ــة للتنفيذ  ــدم الرغب ــك ع وكذل
ــات اخملتصة ، لذا اجتهت  من جه
ــراق املبدعة  ــوز الع ــد رم لتخلي
ــخصية  ــني ش ــة باالربع املتمثل
ــن تكليفي بأعمال  ــع م ،  وال مان
ــبة  ــذ . اما بالنس ــرى للتنفي اخ
ــان  ــتقبلية والفن ــكار املس لالف
ــتحداث  ــق واس ــى خل ــادر عل ق
ــرط ان تكون  ــال دائمة ، ش اعم
ــة هي اجلهة الداعمة لكل  الدول
عمل نحتي لسبب رئيس هدفه 
الفن والذي يتطلب بدوره جهود 
فكرية ومادية وتنفيذية كبيرة ، 
ــاحة  لذا وكما تالحظون ان الس
ــة متوقفة ما عدا بعض  النحتي
ــي  ــاك الت ــا وهن ــات هن األرهاص
ــادة  ــرب او مب ــارج الس ــل خ تعم
الفايبر (البالستك) وهذه اخلامة 
ــا فصير وال تعطي للعمل  عمره

الفني قيمة جمالية .

علي ابو غدير
ــود عبيد ،  ــطون حش ــون يتوس احلواري
ــد للنيل  ــراس املعاب ــرون قرع اج ينتظ
ــوع بنار صليب احمر  من خبزها املصن

ــن اثر  ــت م مي ــكاكني عُ ــعٌ بس قط ومُ
ــالخ  الذبح لقطعان االغبياء على مس
ــة  ــطرجن املظلم ــرف الش ــا غ صنعته
ــا  ــرد قصصه ــاحبة تس ــاتٍ ش ومنص

ــة عصافير  ــت وقع زقزق ــاح حت كل صب
ــامات  البطون الفارغة تصاحبها إبتس
ــني ، أمالً  ــة املترف ــس وقهقه ــد يائ عب
ــدح الصوت،  ــة اليوم ، ص ــاح قص بنج

ــاح ، تداعب خد  ــمس الصب ــت ش بزغ
ــاف دجلة  ــري ، حتتضن ضف نخلة خم
بال استحياء ، صفق اجلوع للترف بكل 

امتنان .
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النحات خليل خميس

قصة قصيرة
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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



ــي مضطرا الثارة قضية مجلس اخلدمة  مرة اخرى واخرى اجد نفس
ــكيله بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ بعد  االحتادي الذي اقر مجلس النواب تش
ــبق االصرار  ــريع القانون الذي ظل معطال مع س وقت طويل من تش
ــباب اليحتاج اخلوض في اسرارها وخفاياها فاللبيب  والترصد الس
ــة العامة  ــن قانون اخلدم ــرف الغاية م ــن اليع ــارة يفهم..ومل باالش
ــدي احلازم لكل محاوالت  ــاس التص نقول انه يهدف  بالدرجة االس
ــتحقها وفق اشتراطات  العبث بالوظيفة العامة واناطتها ملن يس
ــراء  وضوابط علمية ومهنية صارمة بعيدا عن عمليات البيع والش
ــية  ــص التي تفرضها قوى واطراف سياس ــالءات او التحاص او االم
ــة واحتكارها  ــات الوظيفي ــتحواذ على الدرج ــذه الجل االس متنف
النصارها واتباعها او مريديها اما االغلبية من الشعب فليمسحوا 

ايديهم باحلائط!!
ــر الغائب.. ــق عليه توصيف..احلاض ــس اخلدمة االحتادي ينطب مجل
ــن يدلني على  ــى ارض الواقع وم ــب عل ــورق والغائ ــر على ال احلاض
ــاخصص له مكافاة  ــره او يخبرني عن فعالية او اجناز قام به س مق
ــم..اليهش  ــة واجزم بانه ولد ميتا وأُريد له ان يبقى بس باالس مجزي
والينش او مبعنى ادق جثة هامده على مشرحة املوتى كي ال ينهض 
باملسؤوليات او الواجبات املناطه به وهي الشك كبيرة وخطيرة  اذا 
ــذا ما دفع بعضو  ــريعه وه ــا تصفحنا ديباجته والدواعي من تش م
ــتراتيجي   جلنة متابعة تنفيذ البرنامج احلكومي والتخطيط االس
ــياع السوداني) امس االول الثالثاء الطالق حتذيره  النائب( محمد ش
ــى(٢٤٠) الف درجة  ــية نافذة عل ــيطرة قوى سياس ــن مخاوف س م
ــرى الرجل ان العدد الذي اعلنته وزارة  وظيفية في موازنة(٢٠٢١)  وي
ــار اليه اعاله رقم  ــات وظيفية بالعدد املش ــط بوجود درج التخطي
حقيقي ناجت عن تنفيذ قانون التعديل االول لقانون التقاعد املوحد 
ــة اضافة الى  ــرا عن الوظيف ــن املتقاعدين قس ــذي ازاح االالف م ال

حركة املالك في جميع الوزارات.
ــاورت النائب محمد شياع السوداني هي ذاتها    ان اخملاوف التي س
ــه بان العدالة في  ــريف يدرك من اعماق ــاور كل عراقي ش التي  تس
ــا احلقيقي اذا ما  ــه لن تاخذ مجراه ــك الدرجات الوظيفي توزيع تل
ــك  ــية  النافذه هي من متس بقيت  بعض القوى واالحزاب السياس
ــيما ونحن  ــب ارادتها ورغباتها الس بامر توزيع هذه الدرجات بحس
مقبلون على انتخابات نيابية مبكرة وحينها ستكون هذه الدرجات 
ــرى لزاما  ــق مصاحلها..لهذا ن ــد تتحكم بها  وف ــا رابحة بالي اوراق
ــارع  ــيد مصطفى الكاظمي ان يس على رئيس مجلس الوزراء الس
ــو صاحب القرار بتوزيع  ــل مجلس اخلدمة االحتادي ليكون ه بتفعي
هذه الدرجات وفق سياقات قانونية واعتبارات تاخذ باحلسبان االف 
ــه هذا نرى  ــة االحتادي في مهمت ــاح مجلس اخلدم اخلريجني..ولنج
ــرع فورا باعداد بيانات باخلريجني حسب اسبقية  مخلصني ان يش
ــغال الوظائف عبر  ــاص واالعالن عن اش ــنوات التخرج واالختص س

وسائل االعالم وليس( سكتاوي) كما هو حاصل االن .
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــة االطباء العراقيني  أبدت نقاب
ــوة  اخلط ــع  لدواف ــا  تفهمه
ــوم  يق ــي  الت ــة»  «التصعيدي
ــي  ــون ف ــاء املقيم ــا االطب به

ــة،  احلكومي ــفيات  املستش
ــي الوقت  ــها، ف ــة بنفس نائي
ــاركة فيه أو  ــه، عن املش نفس
الدعوة إليه لـ»تسببه بأضرار 
ــاء  االطب ــق  وعل ــى».  للمرض
ــاح أمس  ــذ صب ــون، من املقيم

ــي  ــم ف ــاء، أعماله االول الثالث
ــة  احلكومي ــفيات  املستش
ــوارئ  الط ــات  رده ــتثناء  باس
ــى  عل ــاً  احتجاج ــاش،  واإلنع
ــل» وزارة  ــوه بـ»تنص ــا وصف م
ــد  رف ــن  م ــة  والبيئ ــة  الصح

ــني  مقيم ــاء  بأطب ــات  الرده
وحتسني ظروف املعينني منهم 
ــة، ملوحني  بعدال ــم  وتوزيعه
انقضاء  ــد  بخطوات أخرى بع
ــاعة من دون االستجابة  ٧٢ س

ملطالبهم.

ــت وزارة الصحة،  أعلن
ــن  م ــة  باملئ  ٨٠ أن 
ــفة  اإلصابات املكتش
ــا  كورون ــروس  بفي
ــا  فيم ــيطة»،  «بس
أشارت إلى إجراء أكثر 
ــحة  ــن ١٠ آالف مس م
ــواق  ــي مناطق وأس ف
ــة  مزدحم ــة  جتاري
بغداد.ونقلت  ــط  وس
صحفية  ــات  تصريح
ــة  ــر الصح ــن مدي ، ع
ــة بالوزارة رياض  العام
ــه،  قول ــر  األمي ــد  عب
ــى الرغم من  ــه «عل إن
اإلصابات  عدد  ارتفاع 
ــذ  من  ١٩ ــد  بكوفي
ــذه  ه أن  إال  ــابيع،  أس
زيادة  قابلتها  ــادة  الزي

ــني  املتعاف ــدد  ع ــي  ف
وصوال ألكثر من ٤٠٠٠ 
حالة شفاء يوميا في 
ــداد واحملافظات، ما  بغ
الصحة  وزارة  ــعر  يش

باالطمئنان».
ــد األمير أن  وأضاف عب
«ارتفاع حاالت اإلصابة 
يعود إلى تصاعد عدد 

املسحات التي وصلت 
ــن ٢٥ الف  الى اكثر م
إذ  ــا،  يومي ــحة  مس
مضاعفة  ــت  مت كلما 
عدد الفحوصات، قابل 
ــاع في عدد  ــك ارتف ذل
ــفة  اإلصابات املكتش
ــد  عب ــار  يومياً».وأش
 ٨٠» أن  ــى  إل ــر،  األمي

ــن اإلصابات  ــة م باملئ
بفيروس  ــفة  املكتش
ــيطة»،  بس ــا  كورون
ــي الوقت ذاته  الفتاً ف
ــراء أكثر من  ــى «إج إل
ــحة  مس آالف   ١٠
ــواق  ــي مناطق وأس ف
جتارية مزدحمة وسط 

بغداد».

ــرطة  الش ضبّاط  ــرض  ف
ــة  ــة مالي ــة غرام التركي
ــرة  ــو ١٢٣٣ لي ــا نح قدره
ــن، متّ  ــى مواط ــة عل تركي
ــرف األولى  ــه باألح تعريف
 «.M.H.F» ــمه  اس ــن  م
ــا راح يبيع البطيخ  بعدم
ــيارة  س ــدوق  صن ــن  م
المبورغيني تبلغ قيمتها 
ــف دوالر.وفي  أل نحو ٦٧٠ 
التفاصيل، وقعت احلادثة 
ــة بيوغلو في  ــي منطق ف
ــني  ح ــي  وف ــطنبول،  اس
بهذه  ــكان  الس استمتع 
ــت  قال ــة،  الغريب ــة  احليل
ــة  التركي ــلطات  الس
ــر  تُعتب ــوة  ــذه اخلط إنّ ه
ــرور  امل ــد  ــاكاً لقواع انته
ــمي  الرس النطاق  وخارج 

الستخدام السيارة.فبعد 
أن انتشرت صورة البطيخ 
ــيارة  س ــدوق  صن ــي  ف
الالمبورغيني على مواقع 
أراد  االجتماعي،  التواصل 
مع  ث  التحدّ الصحافيون 
الرجل لكنه غادر بسرعة 

ــن.  ري املصوّ ــة  رؤي ــد  عن
ــم يتم  ــى أنّه ل ــار إل ويُش
احلقيقي  ــع  الداف ــد  حتدي
ــه الرجل،  ــام ب ــا ق وراء م
لكن وسائل إعالم محلية 
ــت أن يكون قد أراد  افترض

لفت االنتباه والشهرة.

ــتهرت كلبة تدعى كوباتا  اش
ــة باتومي بجورجيا،  في مدين
ــال  ــاعدتها األطف ــرا ملس نظ
ــر  ــارع. وانتش ــي عبور الش ف
مقطع فيديو للكلبة بشكل 
ــع التواصل  ــع على مواق واس
ــي تنبح على  االجتماعي، وه
ــال  األطف ــر  ليعب ــيارات  الس
الشارع بأمان. وقام املواطنون 
ــاص لكوباتا  ــزل خ ــاء من ببن

ــة  «محبوب ــه  علي ــوا  وكتب
ــرا لفعلتها  ــعب»، تقدي الش
البطولية. واقترحت مرشحة 
ــواب في البالد،  النتخابات الن
ــيح الكلبة  آنا دولديدزي، ترش
ــس الوزراء، وبرأيها  ملنصب رئي
ــرص أكبر  ــة ف ــدى الكلب أن ل
ــني  منافس أي  ــن  م ــوز  بالف
ــي جورجيا، واصفة  حاليني ف
ــة  مخلص ــا  بأنه ــة  الكلب
ــة  ومليئ ــة  ولطيف ــة  وصادق

باحملبة وسعيدة.
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ــن املدن ذات  ــرقي بغداد تُعد م ــدر التي تقع في ش ــة الص مدين
ــا على اكثر  ــي يربو تعداده ــكانية العالية والت ــة الس الكثاف
ــا تتمدد على  ــن ٨٠ قطاع ــمة وتتكون م ــن ثالثة ماليني نس م
ــاحتها اجلغرافية وكثافة  ــعة ونظرا لسعة مس مساحة واس
ــها فانها حتتاج الى خدمات ترتقي الى هذا املستوى وان  نفوس
مت تضحيات  ــة التي قدّ ــوم بجولة تفقدية لهذه املدين من يق
جسام من الشهداء على امتداد العقود املاضية وحلد اآلن مثل 
ــل والفالح والكيّارة  ــاء االورفلي وحي طارق واجلوادر والداخ احي
ــركة وعريبه واحلي  ــل مريدي والش ــواقها مث او يتجول في اس
والعورة واالورفلي والفالح واالولى وغيرها الكثير سوف يتوقف 
امام مظاهر صادمة حيث الشوارع والساحات املتهالكة التي 
ــنوات طويلة وان  ــاءها او العناية بها منذ س التي لم يجراكس
ــد او الصيانة  ــرى لم تخضع للتجدي ــبكات اجملاري هي األخ ش
ماتسبب بطفح في بعض املناطق اضافة الى تكدس النفايات 
ــرات من املدارس التي  ــكل ملفت للنظر وسيالحظ العش بش
مت دون ان يعاد بنائها مجددا واستعيظ عن ذلك  ــبق ان هدّ س
بنصب مدارس كرفانية غير صاحلة وال تتوفر فيها ابسط اجواء 
ــة االطراف التي  ــعة واملترامي ــة وفي هذه املدينة الواس الدراس
تسكنها الطبقة الشعبية الكادحة واملسحوقة والتي تتألف 
ــدر الثاني )  ــاء الصدر األول وقضاء الص ــن قضائني هما ( قض م
توجد ( ٤) مستشفيات هي ( مستشفى الشهيد الصدر العام 
في الداخل ومستشفى االمام علي (ع) في اجلوادر ومستشفى 
ــفى ابن  ــي احلبيبية اضافة الى مستش ــوالدة ف ــراء (ع) لل الزه

البلدي لالطفال والنسائية) .
ــى خدمات كبيرة للنهوض  ــعة بحاجة ال ان هذه املدينة الواس
ــة بغداد من خالل  ــا اجمل مدينة في العاصم بواقعها جلعله
ــها  ــفياتها ومدارس ــواقها ومستش ــوارعها واس ــم ش تنظي
ــالل رصد ميزانية خاصة  ــا احلكومية كافة وذلك من خ ودوائره
ــودة واحلمد هللا  ــركات عمالقة وهي موج ــتعانة بش بها واالس
ة وارادة حكومية صلبة وان مانقدمه  ولكن نحتاج فقط الى همّ
ــا الى ماقدمه ابنائها  من خدمات لهذه املدينة هو قليل قياس
من تضحيات جسام وقوافل من الشهداء واجلرحى الجل رفعة 
ــتبقى  ــان مدينة الصدر كانت وس ــموخه ناهيك ب ــن وش الوط
منجما للكثير من النجوم الذين برزوا في شتى مجاالت العلم 
ــات األخرى  ــة واالختصاص ــعر والرياض ــة والش واالدب والثقاف
ــذه املدينة ونتباهى بابنائها  ــذا لوحده يكفي بان نفتخر به وه
ــة الصدر  ــت احلكومة ملدين ــا كبير بان تلتف ــا .. املن ورجاالته
ــا ارادت ان  ــير اذا م ــا الذي يجب وهذا ليس بعس ــا حقه ه وتوفّ

تنهض بها ولتكن مدينة الصدر هي االجمل في بغداد.
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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البينة اجلديدة / وسام جنم

ــدة  اجلدي ــة  البين ــت  رافق
ــد  عب  ) ــي  احلقوق ــواء  الل
ــمري)  الش البدري  ــق  اخلال
مدير مكتب وزير الداخلية 
السيد عثمان الغامني على 
يلتقي  وهو  ــاعات  مدى س
ــبي  عدداً كبيراً من منتس
وعوائل  واملواطنني  ــوزارة  ال

الشهداء .


