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بغداد /
أعلنت وزارة الداخلية عن تراجع ظاهرة «الدگات» العشائرية، فيما 
طرحت سببني مباشرين له.وقال املتحدث باسم الوزارة خالد احملنا، 
ــي بغداد وبعض  ــتمرة ف ــائرية من الظواهر املس إن «الدكات العش
ــجلت الوزارة انخفاضاً  ــان وس احملافظات ومن بينها البصرة وميس
كبيراً فيها نتيجة لعاملني أولهما اإلجراءات احلازمة والصارمة التي 
تنفذها أجهزة الشرطة والتوعية والتثقيف».وأضاف، أن «اإلجراءات 
ــاب إلى القضاء  ــق مواد مكافحة إالره ــن إحالة املتهمني وف تتضم
ــرات طويلة  ــجن لفت ــابقة أحكاماً بالس ــذي أصدر في حاالت س ال
وفي بعض احلوادث يتم إلقاء القبض على عدد كبير من األشخاص 

املتورطني وال تهاون مع هذا امللف».

ــاء امس األول  أفادت مصادر امنية،  مس
ــط  بغداد،  األحد، بوقوع انفجارين وس
ــال إن النيران  ــرادة. وق ــي منطقة الك ف
السلطات  املباني.وشرعت  اندلعت في 
ــأن. وأعلنت  ــق في هذا الش بفتح حتقي
خلية اإلعالم األمني عن فتح التحقيق 
في حادثني متزامنني في منطقة الكرادة 
ــس االول االحد،  ــاء ام ببغداد وقعا مس
ــار عبوة صوتية على مصرف  األول إنفج
ــي، والثاني  ــرح الوطن جيهان قرب املس
كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً 
ــتان بالقرب  ــتهدفت مصرف كردس اس
من ساحة الواثق. على صعيد ذي صلة 
وصف الرئيس   برهم صالح التفجيرات 

ــة بغداد  ــي طالت العاصم ــرة الت األخي
بـ»األعمال اإلرهابية اإلجرامية املدانة».
وقال إن «التفجيرات األخيرة التي طالت 
ــة إجرامية مدانة،  ــداد، أعمال إرهابي بغ
ــتقرار املواطنني والبالد». تهدد أمن واس
ــت مريب  ــي في توقي ــاف أنها «تأت وأض
يستهدف السلم األهلي واالستحقاق 
ــكيل حكومة مقتدرة  الدستوري بتش
ــرار  للق ــة  وضامن ــني  للعراقي ــة  حامي
الوطني املستقل».وقال: «سننجح بتآزر 
ــة اإلرهاب واجتثاثه  اخليرين في مواجه
ــية   من جذوره». وفي التطورات السياس
ــتان  كردس ــم  إقلي ــس  رئي ــتقبل  اس
نيجيرفان بارزاني يوم امس االثنني زعيم 
ــادي العامري في أربيل.  حتالف الفتح ه
وذكر مكتب العامري في بيان صحفي، 

ــف الفتح هادي العامري  أن «رئيس حتال
ــة أربيل بعقد  ــتهل زيارته إلى مدين اس
ــتان  ــس إقليم كردس ــع رئي ــاع م اجتم
نيجيرفان بارزاني». كما التقى العامري 
ــتاني  برئيس احلزب الدميقراطي الكردس
ــي قضايا  ــي وتباحثا ف ــعود البرزان مس
ــد لقاء  ــذه الزيارة بع ــاعه.وتأتي ه الس
ــم التيار  ــع العامري مع زعي ــي جم ثنائ
الصدري السيد مقتدى الصدر في مقر 
ــبت  ــر مبدينة النجف الس ــة األخي إقام
املاضي.وال يزال الصدر متمسكا مبوقفه 
ــة  ــة «أغلبي ــكيل حكوم ــي لتش الرام
ــوى اإلطار  ــا ترفضه ق ــو م ــة» وه وطني
ــيقي التي تسعى جاهدة إلقناع  التنس
ــة  ــة توافقي ــكيل حكوم ــدر بتش الص
ــارك فيها اجلميع على غرار الدورات  يش

ــابقة لكي تضمن لنفسها موطئ  الس
ــارت مصادر  ــة. واش ــي احلكوم ــدم ف ق
ــات العامري في  ــية ان اجتماع سياس
ــد لقائه مع  ــة بع ــل خطوة مضاف اربي
ــي احلنانة . في  ــار الصدري ف زعيم التي
ــيقي على وحدة  وقت اكد االطار التنس
ــي حتقيق مصالح املواطنني  توجهاته ف
ــة ، وجاء في  ــدة الوطني ــة الوح وحماي
ــيقي اكد  بيان صحفي ان االطار التنس
على وحدة توجهاته في حتقيق مصالح 
الوطنية  ــدة  الوح ــة  ــني وحماي املواطن
ــوى  ــع الق ــوار م ــي احل ــتمراره ف ، واس
ــل يخرج  ــول الى ح ــية للوص السياس
البلد من املنعطف اخلطير الذي مير به .
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ــا العراقية  ــش أغلب مدنن تعي
ــى وقع  ــرة طويلة عل ــذ فت ومن
احتجاجات شعبية تقوم بها 
ــن اخلريجني والعاطلني  فئات م
عن العمل والباحثني عن لقمة 
ــن الغني  ــذا الوط ــي ه خبز ف
ــل  ــي ظ ــروات وف ــط والث بالنف
ــهد أمني محتقن واجواء  مش
سياسية ضبابية فإن املطلوب 
ــية  السياس ــوى  الق كل  ــن  م
ــك  النافذة في البالد التي متس
ــذل قصارى  ــرار أن تب مبقود الق
ــل تكثيف اجلهد  جهودها ألج
تفويت  ــل  ــتخباراتي ألج االس
ــى املتربصني بهذا  الفرصة عل
ــعب الدوائر والعمل ايضاً  الش

األمنية  ــة  املؤسس إبعاد  على 
والتأثيرات  ــتقطابات  االس عن 
ــكل من  ــأي ش ب ــية  السياس
األشكال وفي الوقت ذاته تشير 
ــية مطلعة بأن  مصادر سياس
ــن  الراه ــي  السياس ــهد  املش
انفراجة سياسية  يتجه نحو 
ــة  ــاب واألجنح ــني األقط ــا ب م
ــا نتمناه  ــية ولكن م السياس
ــتثمار  ــو أن يتم اس صراحة ه
ــه من  ــراج وتوظيف ــذا االنف ه
اجل املضي بعملية سياسية 
ــعب  ــة الش ــي خدم ــب ف تص
ــد  ــن بع ــاء الوط ــي وبن العراق
ــن الضياع  ــة م ــنوات طويل س
ــر ليس عصياً  واخلراب وهذا أم
ــن واخمللصني لهذا  ــى اخليري عل
العراق ولعل أول خطوة مطلوب 

السعي لها والعمل لبلورتها 
ــلم  ــى الس ــاظ عل ــي احلف ه
ــن أي  ــي م أو اجملتمع ــي  األهل
ــلبية تتمثل بإثارة  تأثيرات س
النعرات الطائفية أو القومية 
ــة أو املناطقية على  أو العرقي
ــي ذروة املد  ــل ف ــرار ما حص غ
ــي ما بني عامي ( ٢٠٠٥  الطائف
ــعبنا  ــع ش ــي دف ـ ٢٠٠٧) والت
ــزة ودماءً  ــببها ارواحاً عزي بس
ــا نؤكد  ــا فإنن ــرة ومن هن غزي
ــا نحو  ــع بن ــن الدف ــذر م ونح
ــر عندها  املربع األول ألن اخلاس
ــا الرابح فهم  ــعب أم هو الش
ــن ال يريدون  ــداء العراق الذي اع
ــاراً وال  ــتقراراً وال ازده ــه اس ل
ــة البالد  تطوراً . ونقول لساس
عندما تنهمكون في مناقشة 

املغامن واملكاسب السياسية أو 
تتباحثون عن الكراسي ضعوا 
نصب أعينكم وفي حسبانكم 
ضرورة معاجلة ملف احلسابات 
العراقية منذ  للدولة  اخلتامية 
ــد اآلن ملعرفة  ــام ٢٠٠٥ وحل الع
ــوال املرصودة  ــت األم ــن ذهب أي
ــدورة ونعتقد أن  أو األموال امله
ــب أن تكون  ــذه القضية يج ه
ــات كل القوى  ــلم أولي ــي س ف
ــية التي تنادي بانقاذ  السياس
العراق وانتشاله من مستنقع 
ــي واالداري والذي  ــاد املال الفس
ــن  الوط ــذا  ه ــاء  بدم ــبب  تس
ــط  ــعبه من ابس ــان ش وحرم
ــتورية واخلدمات  حقوقه الدس
األساسية التي يجب ان يتمتع 

بها .

بغداد / البينة الجديدة
عدسة / حمودي عبد غريب

ــل  كأفض ــدة»  اجلدي ــة  «البين ــدة  جري ــازت  ف  
ــتفتاء  ــة لعام (٢٠٢١) في االس صحيفة عراقي
السنوي السادس الذي اجرته مؤسسة موازين 
ــارك فيه االالف  لالنتاج الفني والتلفزيوني وش
ــل في مجاالتا العمل  من الناس الختيار االفض
ــل رئيس  ــلم الزمي ــي. وتس ــي واالبداع االعالم
ــار) جائزة الصحيفة  ــر (عبد الوهاب جب التحري
ــة  ــي االحتفالي ــة ف ــهادة تقديري ــل وش االفض
ــة موازين امس  ــي اقامتها مؤسس الكبرى الت
ــادي الصيد  ــة في ن ــي القاعة امللكي ــني ف االثن
ــة والضوء ..  ــني الكلم ــعار (ب ــي حتت ش العراق

نافذة مشعه هي املسافة بني االعالم واالبداع) 
حيث اوقدت املؤسسة شمعتها السابعة وهي 
ــؤول..  ــالم حر ومبدع ومس ــير نحو اع تغذ الس
«البينة اجلديدة» اذ حتقق هذا الفوز الباهر فانها 
ــكر والتقدير لكل من اسهم فيه  تتوجه بالش
ــاقها الذين ازروها وساندوها  من محبيها وعش
ــي تبقى تتربع على عرش الصحافة العراقية  ك
بامتياز.. ويذكر ان «البينة اجلديدة» أسست في 
ــها الراحل «ستار  ٩ / ١١ / ٢٠٠٥ على يد مؤسس
جبار» رحمه اهللا وهي مازالت تواصل مسيرتها 
ــالص لصناعة رأي عام  ــكل مهنية وصدق واخ ب

عراقي بامتياز.
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الزميل رئيس التحرير يتسلم جائزة الفوز من نائب  العمليات املشتركة
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البصرة / البينة الجديدة
استقبل مدير عام املوانئ الدكتور 
املهندس فرحان الفرطوسي، امس 
ــركة  ــد، في مقره بالش االول االح
ــاريع النقل  ــام تنفيذ مش مدير ع
ــرمي اجلابري  ــيد ك واملواصالت الس
ــث تطوير  ــد املرافق له لبح والوف
ــركتني  ــترك بني الش العمل املش
ــئ  موان ان  ــام  الع ــر  املدي ــال  وق
ــيق على أعلى  العراق لديها تنس
ــاريع النقل  ــع مش ــتويات م املس
ــركتني ضمن تشكيالت  كون الش
ــى تنفيذ أعمال  ــوزارة إضافة إل ال
ــاز تقوم  ــال قيد اإلجن ــزت واعم اجن
ــركة تنفيذ املشاريع لوزارة  بها ش

ــى توجيه وزير  ــيرا» ال النقل، مش
ــبلي  ــر الش ــنت ناص ــل الكاب النق
بضرورة ان يتم التنسيق والتعاون 

بني تشكيالت ودوائر الوزارة كافة 
ــاريع  .من جانبه بني مدير عام مش
ــرمي اجلابري  ــيد ك وزارة النقل الس

ــترك  عن زيادة حجم العمل املش
مع املوانئ لهذه املرحلة وللمرحلة 
ــكره إلدارة  ــا عن ش ــة معرب املقبل
ــا أعلنت  ــا .كم ــئ ومالكاته املوان
الشركة العامة ملوانئ العراق عن 
ــتقبال ناقلتي نفط وسفينة  اس
ــاء ام قصر اجلنوبي  جتارية في مين
ــئ الدكتور  ــر عام املوان .وقال مدي
ــي  الفرطوس ــان  فرح ــدس  املهن
ــرايني االقتصاد  تعد املوانئ من ش
ــيولة  بالس البالد  ــة  لتغذي احمللي 
ــة لنهضة وازدهار العراق ،  املطلوب
تنفيذا للتوجيه املستمر من قبل 
وزير النقل الكابنت ناصر الشبلي 
ــروعاً  ــل املوانئ مش ــرورة جع بض

ــاً  ناجح ــاً  وصناعي ــتثمارياً  اس
ــتقبال  ــتيراد واس للتصدير واالس
ــفن  الس ــن  م ــة  مختلف ــواع  ان

ــر العام: ان  ــار املدي والناقالت وأش
ــر اجلنوبي  ــاء ام قص ــة مين ارصف
 8B ــتقبلت ناقلة عند رصيف اس

ــر الصهاريج  ــحنها عب ــم ش ويت
ــرات  ــود الطائ ــل وق ــة لنق اخلاص
ــي ذات الوقت  ــد للتصدير وف املع
ــرى عند رصيف ١١  جتهز ناقلة اخ
ــتقات النفطية لتصديرها،   باملش
ــف ٤ انطالقة  ــهد رصي ــا ش وكم
جديدة باستقباله سفينة جتارية 
ــة بأكثر من ٥٠٠٠٠ طن من  محمل
ــار موافقات  ــا وبانتظ فول الصوي
تفريغها والعمل جارٍ في االرصفة 
ــات  ــري كل عملي ــاحات وجت والس
ــاء  واالرس ــحن  والش ــغ  التفري
ــيق بني  واالقالع بالتعاون والتنس
ــة  املالح ــات  وعملي ــاء  املين ادارة 

البحرية .
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بغداد / البينة الجديدة

ــرام املنصور  ــة اج ــب مكافح ــارز مكت ــت مف متكن

ــا اإلبتزاز  ــني بقضاي ــى احد املتهم ــن القبض عل م

االلكتروني بعد بالغ تقدمت به مواطنة اثر تهديدها 

ــا على  ــو تخص ابنته ــع فيدي ــور ومقاط ــر ص بنش

ــم تدفع له مبلغا  ــع التواصل االجتماعي ما ل مواق

من املال قدره (٨٥٠) دوالرا أمريكيا.وشكلت املديرية 

ــد التحري وجمع  ــل ملتابعة املوضوع وبع فريق عم

املعلومات وبجهود فنية وبالتعاون مع املشتكية مت 

ــى املتهم ونصب كمني محكم والقبض  التوصل إل

عليه، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن 

ابتزازه للفتاة وتهديدها، ومت تدوين أقواله باالعتراف 

ــرض األوراق التحقيقية أمام  ــا وع ــا وقضائي ابتدائي

ــه وفق أحكام  ــق وقرر توقيف ــار قاضي التحقي أنظ

ــون العقوبات لينال جزاءه العادل. املادة ٤٣٠ من قان

ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام 

ــدد من املتهمني  ــاء القبض بحق ع ــداد أوامر الق بغ

بقضايا السرقة والتزوير، ومطلوبني آخرين بقضايا 

ــب مكافحة اإلجرام  ــة مختلفة ضمن مكات جنائي

ــداد حيث مت  ــرخ والرصافة من   بغ ــي الك ــي جانب ف

ــة بحقهم وتقدميهم إلى  اتخاذ اإلجراءات القانوني

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

كركوك / البينة الجديدة
ــوك،  ــة كرك ــي محافظ ــة ف ــة األزم ــررت خلي ق

ــمي إلى ٥٠٪  ــص الدوام الرس ــس االثنني، تقلي ام

ــه بالنظر  ــت اخللية ، إن ــر احملافظة. وقال ــي دوائ ف

ــي احملافظة وللحد من  ــاع إصابات كورونا ف الرتف

ــه اخملتلفة خصوصاً  ــار الفايروس ومتحورات انتش

ــبة  ــمي بنس أوميكرون، تقرر تقليص الدوام الرس

ــن ١٧ كانون الثاني  ــة الدوائر اعتباراً م ٥٠٪ لكاف

ــهر نفسه. وأضافت، أنه يترك  ولغاية ٢٧ من الش

ــوك وجامعة  ــتئناف كرك ــة محكمة اس لرئاس

ــبة  ــة كركوك حتديد نس ــة تربي ــوك ومديري كرك

ــي دوائرهم،  ــات العمل ف ــب متطلب الدوام بحس

ــراز كارت  ــرار اخلاص بإب ــم تطبيق الق ــى أن يت عل

اللقاح وفحص pcr لم ميض عليه اسبوع كشرط 

لدخول دوائر الدولة كافة.

بغداد / البينة الجديدة

ــة  الفني ــوادر  الك ــرت  باش
ــروع  الف ــة  بكاف ــة  املتخصص
ــركة العامة  ــة الى الش التابع
ــي  ــاز ف ــات الغ ــة وخدم لتعبئ
بغداد واحملافظات باحلملة التي 
ــة تثقيف  ــا واملتضمن أطلقته
ــتخدام  االس ــى  عل ــني  املواطن
ــطوانات  األمثل والصحيح ألس
ــخ ) وكذلك  ــاز الطب ــاز ( غ الغ
ــترات املتضمنة  ــت البوس تثبي
إرشادات تداول وخزن إسطوانات 
ــان  ــال املهندس ريس ــاز .وق الغ
ــم  ــى مدير قس ــي مصطف عل
 HSE الصحة والسالمة والبيئة
ــي انطلقت  ــذه احلملة الت إن ه

ــات جاءت  ــداد واحملافظ ــي بغ ف
ــل اإلدارة العليا  بتوجيه من قب
ــة على  ــركة معطوف ــي الش ف
ــي  ــاع النفط ــات القط توجيه

ــذه احلملة  ــى ان ه ــيراً ال ، مش
شملت املطاعم واألفران واخملابز 
وعدد من املواقع آلتي تستخدم 
 ، ــائل  الس ــاز  الغ ــطوانات  أس

ــو  ــا ه ــدف  منه ــداً ان اله مؤك
ــر الوعي وتثقيف املواطنني  نش
ــن  االم ــتخدام  االس ــروط  بش
ــطوانات  ــليم لتلك األس والس
ــة  ــة العراقي ــب املواصف وحس
ــاً  منع  (  ١٢٦١  ) ــية  القياس
ــي قد حتدث  ــوادث احلرائق الت حل
ــلوب اخلاطئ في  ــة األس نتيج
استخدامها .وأضاف مصطفى 
ــوف  ــات ذات العالقة س آن اجله
ــذا حمالت  ــل هك ــتمر مبث تس
ــات حرصاً  ــوم احملافظ ــي عم ف
ارواح  ــى  عل ــركتنا  ش ــن  م
ــم ، داعياً  ــني وممتلكاته املواطن
ــذ والعمل  ــني على اآلخ املواطن
ــادات اخلاضعة الى  بهذه اإلرش

املواصفة العراقية القياسية.

البينة الجديدة / هيثم القيسي

ــاز   ــن اجن ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــجيل الشركات  مالكات دائرة تس
ــيس (٢٤٠٠ ) شركة  معامالت تاس
ــرع  ف  (١٩٧) ــجيل  وتس ــة  وطني
ــح  ( ١٢)  ــع من ــة م ــركة اجنبي ش
ــال الوكالة  ــة اعم ــازة ملمارس اج
ــجيل (١٦ ) وكالة  ــة وتس التجاري
ــالل العام ٢٠٢١ املاضي .  جتارية  خ
اكد ذلك مدير عام الدائرة مجاهد 
محمد شافي العيفان واضاف بان 
ــدة قرارات خالل  ــرة اصدرت ع الدائ
العام املاضي والتي تتعلق بتعديل 

عقود الشركات املساهمة و زيادة 
وتخفيض راس مال و دمج حسابات 
شركة وتصفية حسابات  شركة.

مضيفاً انه مت كذلك توثيق (٢٥٢٠) 
ــير احملاضر  ــركة مسجلة وتأش ش
ــركة عراقية ،  ــة (٢٦٩٧ ) ش واحال
ــركة اجنبية الى احملقق  و(٢٣٤) ش
ــط  الضواب ــا  خملالفته ــي  العدل
والتعليمات .مشيراً الى ان الدائرة 
قامت بدراسة احلسابات اخلتامية 
ــركات الوطنية البالغ عددها  للش
و(٣٨٨)  ــة  وطني ــركة  ش  (١٣٢٧١)
ــس  ــز الرئي ــة املرك ــركة اجنبي ش
ــركات االجنبية  و(١١٩٧) فرع الش

ــابات  ــج حس دم ــى  ال ــة  باالضاف
ــض  ــادة او تخفي ــرار وزي ( ٢٦٣) وق
ــركة  وتصفية  ــال (٤٠٨ ) ش راس م

ــركة وتاشير  ــابات ( ١٥١) ش حس
ــماء  ــد من االس ــوزات والتاك احلج
 (٣٧٥٤) ـــ  ل ــم  امواله ــوزة  احملج
وتدقيق وصوالت (٥٤٣٣٧) وتصديق 
ــركات  قرارات الهيئة العامة للش
.(٩٠٤٤) ــخاص   واالش ــدودة  احمل
ــه بتصديق  ــام دائرت ــى قي الفتاً ال
التاسيسية  محاضر االجتماعات 
ــركات احملدودة والبالغ عددها  للش
ــى  ال ــة  باالضاف ــرا  محض  (٢٤٧١)
تصديق محاضر اجتماعات الهيئة 
العامة للشركات املساهمة (١٣٥)، 

وارشفة وثائق اضابير (٧٠٥٢) .

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء، تفاصيل إضافية  ــت أمانة مجلس ال أعلن
ــروعي احلوكمة اإللكترونية وبوابة أور، فيما  ملش
ــاص ملتابعة  ــل على برنامج خ ــارت إلى العم أش
ــاريع في البالد.وقال املتحدث باسم  جميع املش
ــة  ــروع احلوكم ــد، إن «مش ــدر مجي ــة حي األمان
ــة هو ملف حيوي ومهم جدا ويحظى  اإللكتروني
ــا أن «احلكومة  ــع»، مبين ــام حكومي واس باهتم
ــن أولوياتها في  ــروع ضم العراقية وضعت املش
ــروعات املهمة».وأضاف،  ــج الوزاري واملش البرنام
ــة األمني  ــة العامة جمللس الوزراء برئاس أن «األمان
ــة العليا  ــت اللجن ــزي ترأس ــد الغ ــام حمي الع
ــى مراحل  ــت إل ــروع، ووصل ــذا املش ــة به اخلاص
ــيرا الى أن  ــة في هذا امللف احليوي»، مش متقدم
ــنوات مخاطباتها الى  ــذ س ــة حولت من «األمان
البريد اإللكتروني وأنهت البريد الورقي».وتابع أن 
ــروع احلوكمة يتضمن ربط جميع الوزارات  «مش
في االمانة العامة ليكون تداول الوثائق الرسمية 

ــة احملافظات  ــا ربط بقي ــم بعده ــا، ليت الكتروني
ــبكة حكومية كاملة»،  ــات لتكون ش واملؤسس
ــتكون مؤمنة  ــبكة س ــذه الش ــا أن «ه موضح
ــكل كامل وغير قابلة لالختراق، حيث عمل  بش
ــي األمانة  ــي ف ــكادر التقني والهندس عليها ال
ــيق والتعاون مع وزارة االتصاالت  العامة بالتنس
وجهودها من خالل تشكيل فريق استشاري من 
ــني واألكادمييني في مجاالت  قبل عدد من اخملتص
وأكد  ــارات».  واالتصاالت واالستش التكنولوجيا 
ــق عمل الكثير من البرامج أهمها  أن «هذا الفري
ــة العامة  ــيكون بداخل األمان ــج خاص س برنام

ملتابعة جميع املشاريع في العراق ونسب إجنازها 
ومراحل تقدم العمل والتلكؤ ايضا»، الفتا الى أن 
«مركز البيانات الوطني أطلق بوابة اور للخدمات 
ــدم اكثر من ٥٠ خدمة إلى  اإللكترونية والتي تق

املواطنني عبر الدخول اليها».
وذكر أن «موضوع صحة الصدور واجناز املعامالت 
ــدل جنح ايضا»،  ــجيل وكاتب الع بني دوائر التس
ــي  ــات الت ــن اخلدم ــر م ــاك الكثي ــا أن «هن مبين
تقدمها بوابة اور اإللكترونية التي نظمها مركز 
البيانات الوطني وبامكان اي مواطن الدخول إلى 
هذه البوابة والتسجيل على املواقع االلكترونية 
ــات للمواطنني».  ــكل وزارة تقدم اخلدم اخلاصة ل
وأشار مجيد إلى أن «اغلب الوزارات واملؤسسات 
ــى املواطنني  ــات الكترونية إل ــدم خدم ــي تق الت
ــة»، موضحا  ــتكون موجودة من ضمن البواب س
ــهر  ــذه البوابة مت اطالقها منذ اكثر من ش أن «ه
ــارات املواطنني  ــا خط هاتف الستفس وخصصن

وهو ٥٥٩٩».

متابعة / البينة الجديدة
أظهرت إحصائية لشبكة CNBC اإلخبارية االقتصادية، ان 
ــة بأكبر احتياطي للنفط في  العراق يحتل املرتبة اخلامس
العالم في العام ٢٠٢١.وذكرت الشبكة في االحصائية ، أن 
ــاءت باملرتبة األولى كأكبر دولة متتلك احتياطي  ”فنزويال ج
ــعودية بواقع  ــي بواقع ٣٠٣٫٨ مليار برميل، تليها الس نفط
٢٥٨٫٦ مليار برميل، ثم إيران ٢٠٨٫٦ مليارات برميل“.واشارت 
ـــ١٧٠٫٣ مليار برميل،  ــى ان ”كندا جاءت باملرتبة الرابعة ب ال
وجاء العراق في املرتبة اخلامسة بواقع ١٤٥٫٢ مليار برميل“.
ــدر للنفط في منظمة  ــد العراق ثاني اكبر منتج ومص ويع
ــهر كانون االول  ــدل انتاجه خالل ش ــك، حيث وصل مع اوب
املاضي ٤٫٣١٠ ماليني برميل يوميا، فيما بلغ معدل صادراته 

٣٫٦٧٧ ماليني برميل يوميا.

البصرة / البينة الجديدة
باشرت الفرق الصحية في مركز النشوة  التابع لدائرة صحة 
البصرة ضمن قطاع الدير للرعاية الصحية االولية بتطعيم 
ــر من ٤٠ مواطناً بلقاح املضاد لفايروس كورونا.وأيضا ومت  أكث
ــع املواطنني داخل املركز و  ــدد من القاءات الفردية م اجراء ع
ــق النائية حول احلملة  ــه ، وكذلك في املدارس واملناط خارج
ــه  وبألضافة الى  ــن اللقاحات الروتيني ــمل عدد م والتي تش
ــراف مدير القطاع  ــروس كورونا وذلك بإش لقاح املضاد لفاي
الدكتور رواء حسني علي.وأخيرا التأكيد على اخذ اللقاحات 
ــراءات الوقائية  ــزام باالج ــال وااللت ــة االطف ــة لكاف الروتيني
ــي واملراجعني مع توزيع  ــة وتثقيف االهال ــة ، وتوعي والصحي

الرسائل الصحية التي حتث على أهمية اخذ اللقاح .

البينة الجديدة / علي شريف
اكد ممثل مديرية زراعة محافظة 
كربالء املقدسة في  جلنة الرقابة 
ــرة اجلزر  ــى ظاه ــش عل والتفتي
العشوائي في احملافظة الدكتور 
احمد شاكر: ان اللجنة وخالل 
جولتها التفتيشية على محال 
القصابة وبيع اللحوم في سوق 
ــكري  العابد وطريق  احلي العس
ــه  ــت بتوجي ــل قام ــي العام ح
ــاب مهنة القصابة  كافة أصح
ــن التعامل مع  على اإلمتناع ع
ــحوم الصناعية او( االلية ) الش
دائرة  تعليمات  وفق  ــتوردة  املس
ــك مت توقيعهم  ــرة. وكذل البيط
تعهدات باإللتزام بكافة شروط 
ــة واخر  ــة مهنة القصاب ممارس
الصدد.واضاف  ــذا  به تعليمات 
ــن  ــدف م ــاكر:ان اله الدكتورش
هذه اجلوالت التي تشمل جميع 
ــة كربالء  ــواق في محافظ األس
ــال  ــش مح ــة وتفتي ــو متابع ه
ــن اجل  ــم م ــة واملطاع القصاب
ــى صالحية اللحوم  الوقوف عل

املقدمة للمواطنني لالستهالك 
ــن  ــن أماك ــد م ــري والتأك البش
ــق  وتطبي ــا  ونظافته ــا  بيعه
اجل  ــن  م ــة  الصحي ــروط  الش
ــة املواطنني  ــاظ على صح احلف
ــوم  ــادرة اللح ــم مص ــا يت فيم
ــل اجلهات  ــر اخملتومة من قب غي
ــني  اخملالف ــة  واحال ــة  البيطري
للجهات اخملتصة. وجتدراالشارة 
ــش على ظاهرة  ــة التفتي ان جلن
ــكلت من  ــوائي ش ــزر العش اجل
ــة  قبل محافظة كربالء وبرئاس
وعضوية  البيطري  املستشفى 
ــة البيئة  ــرة الصحة ومديري دائ
ــرطة  ومديرية الزراعة ومركز ش

البيئة.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  نظم
للنقل البري /إحدى تشكيالت 
ــع  م ــاون  بالتع ــل  النق وزارة 
ــل الدم  ــي لنق ــز الوطن املرك
ــرع  للتب ــعة  واس ــة  حمل
ــزام بالتباعد  بالدم  مع االلت
االجتماعي وتوجيهات خلية 
ــي إطار  ــة والتي تأتي ف االزم
لدعم  ــركة  الش ــاهمة  مس
ــاة كافة ومنها  مفاصل احلي
ــدف  به ــاني  االنس ــب  اجلان
إتاحته جلرحى القوات االمنية 
ــني  املواطن ــن  م ــني  واحملتاج

املستشفيات.. في  الراقدين 
ــيد  ــركة الس مدير عام الش
ــحماني  ــرمي الش ــى ك مرتض
ــق  الفري ــتقباله  إس ــالل  خ
ــال : لهذه احلمالت  الطبي ق
جانب صحي وجانب شرعي 
ــى  ــه تعال ــهاداً بقول استش
ــا أحيا  أمن كَ ــا فَ ــن أحياه (ومَ
ــا) اضافةً الى  ــاسَ جميع الن
توجيهات وزير النقل الكابنت 
ــبلي في  ــني الش ناصر حس
ــاهمة تشكيالت الوزارة  مس
بالدم  ــفيات  املستش ــد  برف
ــني. املواطن ارواح  ــاذ  النق

ــم  بدع ــة  احلمل ــت  وحضي
ــركة  ــا في الش العلي االدارة 
ــر العام  ــيد املدي اذ كان الس
ومعاونه املهندس ستار عوده 
املتبرعني  ــة  ــي طليع عبد ف
الكبيره  ــداد  االع الى  إضافةً 
ــوبي الشركة.فيما  من منس
ــي  ــاون طب ــس مع ــاد رئي اش
ــدة جمع  ــؤول وح ــدم مس اق
ــادق محمد  ــيد ص الدم الس
ــوي بالتسهيالت التي  املوس
قدمتها ادارة الشركة وقسم 
ــاح  ــالم الجن واالع ــات  العالق
ــع املتبرعني مما  ــه وجم احلمل

يدل على روح االنتماء للوطن 
.وفي ختام احلملة قدم املركز 
ــهادات تقديرية   ــي ش الوطن
العام ومعاونه  املدير  للسيد 
ــن مدير عام  ــن جانبه ثم . وم
ــق  الفري ــود  جه ــركة  الش
ــكر وتقدير  الطبي بكتب ش
ــم  ــه جلهوده ــأة مالي ومكاف

املبذولة .
ــار الى إن الشركة تنظم  يش
ــاهمة  للمس كبيره  حمالت 
ــز  املراك ــة  حاج ــد  س ــي  ف
ــتمر  ــكل مس الصحيه بش

ودوري.
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بغداد/ البينة الجديدة
ــل العراقي  ــزم وزارة الزراعة تصدير العس تعت
ــواق العاملية، بعد حتقيق وفرة كبيرة  إلى األس
ــوام املاضية. الوزارة  ــاج مقارنة باألع في اإلنت
حميد النايف :  إن ”الوزارة أعدت خطة من أجل 
تصدير العسل إلى األسواق العاملية، السيما 
ــنوي للعسل ازداد لهذا  أن اإلنتاج احمللي الس
ــي، إذ وصل لنحو  ــام مقارنة بالعام املاض الع
ــاً، ينتج في عموم محافظات البالد“.   ٦٧٠ طن
وأضاف أنه ”مت حتقيق االكتفاء الذاتي بإنتاجه 
ــل العراقي يعد  ــا“، موضحاً أن ”العس محلي

من أجود أنواع العسل في العالم“.



3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــامرائي، امس  ــي، النائب مثنى الس ــار املدن ــر رئيس حزب املس اعتب
ــيزيد من  ــة اإلماراتية أبو ظبي، بأنه س ــتهداف العاصم االثنني، اس
ــامرائي في  ــة. وقال الس ــة والتوترات األمني ــاع املنطق تعقيد أوض
ــتهداف عاصمة دولة  ــر، تابعنا بقلق بالغ أنباء اس تغريدة عبر تويت
ــتهداف مرفوض  ــي)، ونؤكد أن هذا االس ــقيقة (أبوظب اإلمارات الش
ــلباً  ويزيد من تعقيد أوضاع املنطقة والتوترات األمنية وينعكس س

على جميع البلدان اجملاورة.
ــقائنا في دولة اإلمارات متمنني لهم املزيد من  وأكد التضامن مع أش
ــس، أعلنت حركة  ــابق من يوم ام ــتقرار. وفي وقت س االزدهار واالس

احلوثي عن استهداف العاصمة اإلماراتية بطائرات مسيرة.

بغداد /

وجه زعيم ائتالف النصر حيدر العبادي ، دعوة الى السياسيني، 
ــني في صراعات  ــول ال تهدروا دماء العراقي ــا دعاهم بالق فيم
عبثية. وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر ، ان الشعب ينتظر 
ــج االعمار  ــا في برنام ــية جهوده ــد القوى السياس ان توحّ
ــة وتقدمي ما هو  صالح للمواطنني،  وحتسني مستوى املعيش
والتوقف عن التهديدات كونها ستؤدي الى الهدم واالقتتال. 
وتابع، العراقيون قدموا دماء غالية لتحرير مدنهم من ارهاب 
نوا  ــة، وال متكّ ــي صراعات عبثي ــدروا دماءهم ف ــش فال ته داع

اعداءنا منا. 

ــني اثنني  ــن إصابة مواطن ــالم االمني ، ع ــة االع ــت خلي أعلن
ــان، إن القوات  ــت اخللية في بي ــط بغداد. وقال بانفجاري وس
ــي منطقة  ــني متزامني ف ــي حادث ــاً ف ــح حتقيق ــة تفت األمني
ــاء امس، األول إنفجار عبوة صوتية  الكرادة ب بغداد وقعا مس
على مصرف جيهان قرب املسرح الوطني، والثاني كان عبارة 
ــتهدفت مصرف كردستان  عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً اس

بالقرب من ساحة الواثق. 
ــفرا عن إصابة مواطنني اثنني بجروح  وأضافت أن احلادثني اس
ــماع  ــدر أمني أفاد، امس االول االحد، بس طفيفة. وكان مص

دوي انفجارين وسط العاصمة بغداد.

ــبق توني بلير  رفض رئيس الوزراء البريطاني األس
ــه بعد منحه  ــي وجهت ل ــادة الت ــادات احل االنتق
وسام الفروسية، قائال إن إرثه في احلكم يتعدى 
حرب العراق. وأدرج اسم بلير أحد أجنح سياسيي 
بريطانيا والفائز بثالث حمالت انتخابية متتالية 
ــرف  ــزب العمال، على قائمة ش ــالل تزعمه ح خ
ــة للعام اجلديد، بحيث مت  امللكة إليزابيث الثاني

منحه لقب سير.
ــك، إال أن  ــة احملافظني عن ذل ــم دفاع حكوم ورغ
ــر اإلنترنت  ــات ظهرت عب ــن االلتماس العديد م
ــحب اللقب منه، كان أبرزها على  للمطالبة بس
ــذي اجتذب أكثر من  ــاينج دوت أورغ ال موقع تش

مليون توقيع.
ــس فقط  ــام لي ــل بالوس ــه قب ــر بأن ــرح بلي وص
ــه بل من أجل األشخاص املتفانني  إرضاء لنفس
وامللتزمني الذين عملوا معه في احلكومة وأحدثوا 
ــب راديو  الكثير من التغيير في البالد.وقال بحس
ــخاصا يعترضون على  تاميز إن هناك بالطبع أش

ذلك بشدة، وهذا أمر متوقع.
ــيء  ــاف بلير هناك بعض من يقولون إن الش وأض
ــو العراق،  ــي ه ــه حكومت ــذي فعلت ــد ال الوحي
ــور التي قمنا بها.ومنحت  ويتجاهلون بقية األم
ــام الرباط الذي يعد  امللكة إيلزابيث الثانية وس
األعلى رتبة للفرسان، لرئيس الوزراء األسبق بلير. 
ــام نفسه عام  ــبق للملكة أن منحت الوس وس
ــبق من حزب احملافظني  ٢٠٠٥ لرئيس الوزراء األس

جون ميجور.
ــزل هزمية  ــا قد أن ــغ اآلن ٦٨ عام ــر البال وكان بلي
ــام ١٩٩٧  ــات ع ــي االنتخاب ــور ف ــاحقة مبيج س
ــر  ــوزراء مدة عش ــة ال ــب رئاس ــلم منص ليتس
ــجل بلير إحالل السالم في  سنوات.ويتضمن س
ــمالية وإجنازات في مجاالت الصحة  إيرلندا الش
ــوق للمثليني،  ــاء مزيد من احلق ــم وإعط والتعلي
ــتائم في  ــديدة وش ــرض النتقادات ش ــه تع لكن
الداخل بسبب دعمه غزو العراق بقيادة الواليات 
ــات بينهما، أقر  ــدة عام ٢٠٠٣. ورغم اخلالف املتح
الوزير احملافظ مايكل غوف هذا األسبوع بأن بلير 
ــل دولة متفوقا. وأكد زعيم حزب العمال  كان رج
ــام  ــتحق وس ــتارمر أن بلير اس ــر س ــي كي احلال

الفروسية، قائال إنه جعل بريطانيا دولة أفضل.

بغداد /
بغداد /

بغداد /

ــاز  للغ ــل  بدي ال  ان  ــاء  الكهرب وزارة  ــدت  اك
االيراني في الوقت احلالي. ومساعٍ حكومية 
ــالد وال بدائل  ــي الب ــال الطاقة ف لدعم مج
ــال الطاقة في  ــي في دعم مج ــاز االيران للغ
ــه وزارة الكهرباء من  العراق هذا ما حتدثت ب
خالل مؤمتر صحفي جمعها مع وزارة البيئة 
ــة تدعم مصادر الطاقة  الطالق مبادرة وطني
ــن الغاز  ــراري ال بديل ع ــل االنبعاث احل وتقل

ــراق هذا ما  ــة في الع ــي لدعم الطاق االيران
ــالل مؤمتر صحفي  ــه وزارة الكهرباء خ أكدت
ــادرة حكومية  ــالق مب ــن إط ــت فيه ع أعلن
ــالد..  الوزارة ومن خالل  ــم الطاقة في الب لدع
ــعيها لتنويع مصادر الغاز  حديثها أكدت س
ــاد الكلي على اجلانب  ــك لتقليل االعتم وذل
ــب التزويد إلى حد  اإليراني الذي خفض نس
أدى لتدهور الطاقة بشكل ملحوظاملليارات 
ــاع الكهربائي يبدو  التي صرفت على القط
انها هدرت في ظل واقع مرير حتكمه ساعات 

ــاع التجهيز واعتماد كلي  طويلة في انقط
ــع احلكومة  ــران .. ما دف ــارة اي ــاز اجل ــى غ عل
متأخرة الى البحث عن بدائل لدعم الطاقة 
من خالل مبادرات مازالت الى االن قيد البحث 
ــع اجلانب االيراني  ــة عودة االتفاق م والدراس
ــني مليون  ــاز للعراق بواقع خمس بضخ الغ
ــات املتوقفة  ــغيل احملط ــب لتش ــر مكع مت
ــكلة لكن بشكل  ــهم في حل املش سيس
وقتي وقد تعود املشكلة اكبر مع اول خالف 

مادي ما بني الدولتني بحسب مختصني

بغداد /

ــث  والبح ــي  العال ــم  التعلي وزارة  ــت  أعلن
ــدمي الى  ــدء التق ــني، ب ــس االثن ــي، ام العلم
ــاص الصباحي  ــاة التعليم احلكومي اخل قن
ــوازي) للطلبة الناجحني في الدور الثاني  (امل
ــوزارة ، أن  ــي وفئات أخرى.وذكرت ال التكميل
ــتمر عبر بوابة دائرة  التقدمي اإللكتروني يس
ــات والتخطيط واملتابعة ابتداء من  الدراس
ــاعة الثانية عشرة  امس االثنني ولغاية الس
ــق ٢٢ كانون  ــبت املواف ــاء يوم الس من مس
الثاني احلالي ٢٠٢٢ فيما سيكون متاحا أمام 
الطلبة تثبيت عشرة خيارات للتخصصات 

ــة على وفق احلدود الدنيا للقبول املوازي  كاف
ــية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.واضافت ان  للسنة الدراس
ــاة التعليم احلكومي اخلاص  التقدمي الى قن
ــمل الطلبة خريجي السنة  الصباحي يش
ــية ٢٠٢٠- ٢٠٢١ الناجحني في الدور  الدراس
ــة االعدادية  ــي في الدراس ــي التكميل الثان
ــي)  واالدب ــي  والتطبيق ــي  (االحيائ ــروع  للف
والطلبة الناجحني في الدورين األول والثاني 
ــي الوجبة األولى  ــم قبولهم ف ــن لم يت الذي
ــات اجملموعة  ــي كلي ــوا ف ــم يقبل ــن ل والذي
ــم في باقي التخصصات  الطبية ومت قبوله
بناء على اختياراتهم ومعدالت التنافس في 

ضوء احلدود الدنيا للقبول.

ــن أولى  ــي ع ــد الكنان ــب أحم ــف النائ كش
ــوات في تنويع االيرادات. وقال الكناني ،  اخلط
إنه لم يعمل البنك املركزي على احلفاظ على 
ــعر الصرف والتضخم فقط والتي تعتبر  س
من ضمن اولوياته بل اصبح عامال مهما في 
تنمية املشاريع احليوية التي تساهم في رفع 
مستوى االقتصاد العراقي في كل قطاعاته 
مما يعطي االمل في وضع العراق من الناحية 
ــا اول  ــد خطون ــرا ق ــا واخي ــة بأنن االقتصادي
ــاريع  اخلطوات في تنويع االيرادات ودعم املش
ــتراتيجية ذات اجلدوى االقتصادية التي  االس
ــي وحترك االيدي العاملة  حتقق االنتاج الوطن

ــاهم باحلد من  ــى البطالة وتس ــي عل وتقض
استيراد املواد االستهالكية الرديئة وحتويلها 
الى انتاج محلي ذي مواصفات ومعايير عاملية 

واالهم هو احلفاظ على العملة الصعبة.
ــد على ايدي ادارة البنك املركزي  وأضاف، نش
والسياسة التي تنتهجها في دعم االقتصاد 

ــروض للقطاع  ــهيل الق ــر تس ــي عب العراق
ــتراتيجية  ــاريع االس اخلاص في تنمية املش

ذات االهمية.

أعلن املرشح لرئاسة اجلمهورية العراقية، خالد 
ــب ثقة الرئيس  ــيخ صديق، أنه يحاول كس ش
ــول «أعتقد انني  ــي، ويق ــي وبافل طالبان بارزان
ــح الوحيد املقبول من قبل طهران وأنقرة  املرش
ــة اجلمهورية، خالد  ــح لرئاس والرياض». املرش
شيخ صديق، عن سبب ترشحه ملنصب رئاسة 
ــح  ــه «املرش ــة وهو أنه يرى في نفس اجلمهوري
ــتطيع أن  ــتقل واملتوازن، الذي يس ــوي املس الق
ــعب  ــتان وش يقدم خدمة كبيرة إلقليم كردس

العراق».
ــس وزراء إقليم  ــي في مجل ــار القانون املستش
كردستان، خالد شيخ صديق، حتدث عن عالقته 
مع األطراف السياسية العراقية وتوجهاتهم، 
ــاً أنه على عالقة جيدة مع كل األطراف  موضح
ــع املرجعية  ــى تواصل م ــة، «كنت عل العراقي
ــيعية وخصوصاً  ــراف الش ــة، ومع األط الديني
التيار الصدري، ومع اإلطار التنسيقي، واألطراف 
ــم رغبة برؤية  ــنية ايضاً، جميعهم لديه الس

ــتقل يحكم العراق». وينحدر  وجه جديد ومس
ــة معروفة في  ــة  ديني ــن عائل ــيخ صديق م ش
إقليم كردستان، وهو يشير إلى أنه على عالقة 
ــي العراق،  ــالث ف ــرة الث ــات الكبي ــع املرجعي م
ــى املنصب،  ــه ال ــون بوصول ــم يرغب وجميعه
ــب النبي، فهم  ــون إنهم من نس كونهم يقول
يفضلون أن يحصل شخص ينتمي بنسبه إلى 

النبي على املنصب.
وذكر املرشح لرئاسة جمهورية العراق أن هناك 
ــي اجلنوب  ــة وخارجية معه، وف ــراف داخلي أط
ــيعة، مضيفاً  ــنة والش ــني الس ــط، وب والوس
ــح الوحيد املقبول من قبل  «أعتقد أنني املرش

طهران وانقرة والرياض».
ــيخ صديق قال إن األطراف السياسية  خالد ش
العراقية لم تخفي دور الرئيس مسعود بارزاني، 
كأكبر شخصية في كردستان وسيكون باتاً في 
هذا األمر، وكذلك ألنه بات إعطاء املنصب حلزب 
ــتاني كعرف سياسي،  االحتاد الوطني الكردس
ــيكون دور حزب االحتاد حاسماً إلى  وبالتالي س

جانب احلزب الدميقراطي الكردستاني.
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ــه في هذا  ــاف البيان ان اض
ــار  االط ــش  ناق ــياق  الس
العامري  ــادي  لقاء احلاج ه
ــماحة  ــوم امس االول بس ي
ــدر  الص ــدى  مقت ــيد  الس
ــة  االيجابي ــه  ومخرجات
ــف  تكثي ــى  عل ــث  وح
ــع  م ــوارات  واحل ــاءات  اللق
ــية االخرى  القوى السياس
ــريكة في الوطن ، هذا  الش
ــة  ــالف دول ــس ائت وكان رئي
اجتماعا  رأس  ــد  ق القانون 

ــة االئتالف في  ــواب كتل لن
مجلس النواب مساء امس 
االول االحد برئاسة السيد 
ــي ، وقد بُحث  ــوري املالك ن
ــي االجتماع عدد  ونوقش ف
ــية  ــات السياس ــن امللف م
ــي  ــد املالك ــة   واك واألمني
ــكيل حكومة  املضي بتش
توافقية واشار املالكي الى 
ــيقي  التنس ان قوى االطار 
ــي  ف ــة  ومتواصل ــدة  موح
ــركات  احل ــع  م ــا  حواراته

البقية  السياسية  والقوى 
ــدف تعزيز أواصر الثقة  . به
ــركاء السياسيني  بني الش
ــد اجلهود  ــن اجل توحي ، م
ــاز االهداف الوطنية  في اجن
ــكيل  وتش ــتركة  املش
ــادرة  ق ــة  توافقي ــة  حكوم
على تلبية طموح الشعب 
ــي التطورات  ــي . وف العراق
ــام  ق ــا  ايض ــية  السياس
ــدس التابع  ــد فيلق الق قائ
اإليراني،  ــوري  الث ــرس  للح

قاآني،  ــماعيل  إس العميد 
ــس االول األحد،  ــاء ام مس
ــرت  ــارة إلى العراق.ونش بزي
ــر  ــات تظه ــور وفيديوه ص
قاآني،  ــماعيل  اس العميد 
وهو يزور مرقدي الشهيدين 
ــادق الصدر   وأبو  محمد ص
ــب  نائ ــدس  املهن ــدي  مه
رئيس احلشد الشعبي في 
ــالم مبدينة  مقبرة وادي الس
ــه، أعلن  ــف. من جانب النج
احلشد الشعبي في العراق، 

في بيان له، عن زيارة قاآني 
ــف. قائال:  ــة النج محافظ
ــارة مرقد  ــرفه بزي «بعد تش
ــام علي  ــر املؤمنني اإلم أمي
(عليه السالم) في النجف 
ــى مقبرة  ــرف توجه إل األش
ــارة مرقد  ــالم لزي وادي الس
ــهيد الصدر والشهيد  الش
ــائر  أبو مهدي املهندس وس
وسائل  ــهداء».وقالت  الش
ــارة  زي إن  ــة،  عراقي ــالم  إع
ــاءت  ــي ج قاآن ــماعيل  إس

بهدف عقد اجتماعات مع 
القوى السياسية العراقية، 
لتقريب وجهات النظر مبلف 
تشكيل احلكومة العراقية 
ــى  عل ــل  والعم ــدة،  اجلدي
توحيد املواقف داخل البيت 
ــد اخلالفات  ــي بع السياس
ــيقي)  التنس ــار  (اإلط ــني  ب
ــى  عل ــدري).  الص ــار  و(التي
صعيد ذي صلة وصل قائد 
ــي احلرس  القدس ف ــق  فيل
ــماعيل  إس اإليراني  الثوري 

ــني، إلى  ــس االثن ــي، ام قاآن
ــة العراقية بغداد،  العاصم
ــة. معلن ــر  غي ــارة  زي ــي  ف
ــدر حكومي ، إن  ــال مص وق
ــور وصوله  ف ــد  ــي عق قاآن
ــؤولني  ــات مع مس اجتماع
ــدد من األطراف  عراقيني وع
السياسية لغرض تنسيق 
ــأن التحالفات  املواقف بش
ــية ملرحلة ما بعد  السياس
ــات  ــج االنتخاب ــالن نتائ إع

البرملانية املبكرة.
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ذكرت صحيفة «أس» اإلسبانية، 
ــادي ليفربول  امس  االثنني، أن ن
ــرط النجم  ــزي رفض ش اإلنكلي
ــالح لتجديد  املصري محمد ص
عقده مع «الرردز» لثالثة مواسم 

أخرى.
وكانت تقارير عدة قد حتدثت عن 
ــد طالب بزيادة  ــون» ق أن «الفرع
ــبوعي ليصبح  األس الراتب  في 
ــترليني  إس ــه  جني ــف  أل  ٤٠٠
ــبوعيا أي ما يعادل ٥٤٧ ألف  أس
دوالر أميركي، علما أنه يتقاضى 
ــف  ــي ٢٤٠ أل ــت احلال ــي الوق ف

جنيه.
ــب الصحيفة فإن رامي  وبحس
ــال النجم  ــل أعم ــاس، وكي عب
ــهد خالل  ــد استش ــري، ق املص
ــول  ــع إدارة ليفرب ــه م مفاوضات
ــي، رونالدو  ــم البرتغال بأن النج
ــغ من العمر  ــتيانو والبال كريس
٣٦ عاما يتقاضى راتبا أسبوعيا 
ــه  جني ــون  ملي ــف  نص ــدره  ق
ــني يتقاضى  ــترليني، في ح إس
دي  ــي كيفن  البلجيك ــم  النج
ــترليني من  ــن ٤٠٠ ألف إس بروي

ناديه مانشستر سيتي.
وكان مدرب الفريق، يورغن كلوب 

ــابق: «أعلم  قد قال في وقت س
ــاء مع ليفربول،  أن مو يريد البق
ــا، ولكن  ــد ذلك أيض ــن نري ونح
ــور (املفاوضات)  ــذه األم ــل ه مث

تستغرق وقتا».
ــا يدعو إلى  ــد م ــع: «ال يوج وتاب
ــه إلى  ــارة من ــي إش ــق»، ف القل
اتفاق  ــى  إل ــل  التوص ــة  إمكاني
ــة  نهاي ــي  ف ــني  الطرف ــي  يرض

املطاف.
ــة، أجرى صالح  ــل أيام قليل  وقب
ــي كيو  ــة ج ــع مجل ــة م مقابل
ــه في   ــن مطالب ــدث فيها ع حت
العقد اجلديد، موضحا أنه يريد 
ــتمرار في االنفيلد وأن ذلك  االس

يعود إلى إدارة فريقه.
ــياء  أش ــب  أطل ال  ــا  «أن وأردف: 
إلى  ــارة  اإلش ــدر  ــة». جت مجنون

ــوف ينتهي  ــالح س ــد ص أن  عق
ــن وفي حال  ــف ٢٠٢٣، ولك صي
ــى االتفاق مع  ــل إل ــدم التوص ع
ــإن النجم البالغ من  ليفربول، ف
ــي نهاية  ــر ٢٩ قد يرحل ف العم
ــض الفرق  ــدي بع ــم إذ تب املوس
اهتماما بضمه والسيما باريس 
ــل،  ونيوكاس ــان  جيرم ــان  س

بحسب بعض املصادر.

عزز نادي الشرطة صدارته للدوري 
ــدم، بعد فوزه  ــي لكرة الق العراق
على نادي الديوانية بهدفني لهدف 
ــات املرحلة  ــي آخر مباري وحيد، ف

االولى لدوري الكرة املمتاز.
ــة اوالً عن طريق  ــجل الديواني س
ــي الدقيقة ١٠  ــة ف محمد جمع
من الشوط األول وعادل الشرطة 
ــن  ــة ٢٦ م ــي الدقيق ــة ف النتيج
الشوط نفسه عن طريق محمود 
املواس، وفي الدقيقة ٦٢ من عمر 
ــرطة  اللقاء جاء هدف الفوز للش

ــي. وبهذا  ــي حصن ــن طريق عل ع
ــرطة بصدارة  ــرد الش ــوز ينف الف
ــد ٥٣ نقطة  ــي عن ــدوري العراق ال
ــادي الطلبة ثانياً  ــاً على ن متقدم
ــا جتمد  ــة، بينم ــد ٣٧ نقط برصي
ــد ١٥ نقطة  ــد الديوانية عن رصي
في املركز ١٨. على صعيد متصل 
ــد حمزة هادي مدرب فريق نادي  أك
ــس االثنني، أن فريقه  الديوانية ام
ــرطة املتخم  ــاً للش ــداً قوي كان ن
ــاً  موضح ــني،  واحملترف ــوم  بالنج
ــادل لوال هدف  «كدنا نظفر بالتع
ــادي  إن «فريقه  ــال ه مباغت».وق

ــرة غريبة لعب بـ ١٣ العباً  وبظاه
ــط امام فريق متخم بالنجوم  فق
ــي  ــا ان «العب ــني، موضح واحملترف
ــداد كبيرة  ــة هاجروا بأع الديواني
الفريق متعاقدين مع اندية اخرى 
ــتوى  ــلبا على املس ــر ذلك س واث
ــه «رغم الفارق  العام». واضاف ان
ــي الفريقني مادياً  بني قيمة العب
ــه بـ ١٣ العباً متكن من  إال ان فريق
إحراج الشرطة والتقدم عليه اوال 
ــب للفريق بهذه  وهذا اجناز يحس
ــب  الصع ــع  والوض ــات  االمكاني

وعلى ملعب الشعب».

ــاراة واحدة، ،  ــي مب ــالء الدول ــف ملعب كرب ضيّ
ــاب االرض وضيفه فريق امليناء في  جمعت اصح
اخر مواجهات الفريقني ضمن منافسات املرحلة 

االولى لدوري الكرة العراقي املمتاز.
ــى امليناء ١-٠،  ــاء بفوز الكهرباء عل وانتهى اللق
ــق الالعب  ــي الدقيقة ١٠ عن طري ــذي جاء ف وال

محمد سالم .
ــاء رصيده للنقطة  ــذه النتيجة رفع الكهرب وبه
ــد امليناء عند النقطة  ــز ١٢ وجتمد رصي ٢١ باملرك

١٤ باملركز التاسع عشر .

ــة العراقي  ــن نادي القوة اجلوي أعل
ــمي  ــكل رس ــدم،  وبش ــرة الق لك
ــي اجلديد  ــازه التدريب ــماء جه اس
بقيادة حكيم شاكر بعد استقالة 

املدرب السابق راضي شنيشل.
ــادي  لن ــي  ــب االعالم ــال املكت وق
ــمي   ــي بيان  رس ــة ف ــوة اجلوي الق
ــادي القوة  ــة لن ــة االداري إن الهيئ
ــمت حكيم  ــي س ــة الرياض اجلوي
ــق القوة اجلوية  ــاكر مدرباً لفري ش
ــتقيل راضي  ــاً للمدرب املس خلف
ــور في  الصق ــادة  لقي ــل،  شنيش
ــة من الدوري املمتاز  املرحلة الثاني
وبطولة كأس العراق ودوري أبطال 

ــان، أن اجلهاز  ــح البي ــيا. وأوض اس
ــيكون من  ــاعد س املس التدريبي 
ــم محمد غالم  علي وهيب وجاس
ــع االختيار  ــى خالد، فيما وق ومثن
ــس  ــم خمي ــنت هاش ــى الكاب عل
ــي  ــراس املرمى، والتونس مدرباً حل
امين احلبيبي مدرباً للياقة البدنية، 

ومحمد مأمون محلالً فنياً.
ــبت املاضي، اعلنت  ــاء  الس ومس
ــن موافقتها  ــوة اجلوية ع ادارة الق
ــا  ــدرب فريقه ــتقالة م ــى اس عل
ــل، عقب  ــروي، راضي شنيش الك
ــق مع فريق الصناعة،  تعادل الفري
ضمن منافسات اجلولة التاسعة 
ــدوري العراقي املمتاز  ــر من ال عش

لكرة القدم.

ــب  ــد بلق ــال مدري ــوج ري ت
ــباني،  اإلس ــوبر  الس
 (٢-٠) ــة  بنتيج ــوز  بالف
ــك  أتلتي ــة  مواجه ــالل  خ
ــد  األح ــاء  مس ــاو،  بلب
كأس  ــي  بنهائ ــي،  املاض

املقام  ــباني،  اإلس السوبر 
ــك فهد  ــب املل ــى ملع عل
العربية  ــة  باململك الدولي 

السعودية.
وسجل أهداف ريال مدريد، 
لوكا مودريتش في الدقيقة 
ــا من ركلة  ــرمي بنزمي ٣٨، وك

جزاء في الدقيقة ٥٢.
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ــيوي لكرة  أعلن االحتاد االس
ــني، عن  ــس االثن ــدم، ام الق
ــيا  ــحبة دوري ابطال اس س

لالندية .
ــق  فري ــة  القرع ــت  واوقع
ــي  العراق ــة»  اجلوي ــوة  «الق
ــة إلى  ــة الثاني ــي اجملموع ف
ــرة» االماراتي  ــب «اجلزي جان
ــعودي  الس ــباب»  و»الش
ــيتي» الهندي  و»مومباي س
ضمن مسابقة دوري أبطال 

اسيا.
الفرق  االسيوي  االحتاد  ووزع 
حسب املستويات املستوى 
ــر)،  (قط ــد  الس ــى:  األول
فوالد  ــعودية)،  (الس الهالل 
اجلزيرة  ــران)،  (إي ــتان  خوزس

(اإلمارات)، الدحيل (قطر)

- املستوى الثاني: الفيصلي 
ــيباهان  س ــعودية)،  (الس
ــباب األهلي دبي  ــران)، ش (إي
ــر)،  ــان (قط الري ــارات)،  (اإلم

الشباب (السعودية)
ــث:  الثال ــتوى  املس  -
ــتان)،  (أوزبكس ــور  باختاك
ــاي  ــدات (األردن)، مومب الوح
ــيتي (الهند)، االستقالل  س
ــال  آه ــتان)،  (طاجيكس

(تركمانستان)
ــوة  ــع: الق ــتوى الراب - املس
ــز  الفائ ــراق)،  (الع ــة  اجلوي
 ١ ــدي  التمهي ــدور  ال ــن  م
الفائز  ــوريا)،  (السعودية/س
 ٢ ــدي  التمهي ــدور  ال ــن  م
 ، ن) ــتا زبكس و أ ت/ ا ر إلما ا )
ــدور التمهيدي  الفائز من ال
٤ (اإلمارات/العراق)، الغرافة 

(قطر).

أبرم وزير الشباب والرِياضة، 
ــي  العراق ــاد  االحت ــس  رئي
ــدم عدنان درجال،  لكرةِ الق
ــع رئيس  ــةَ تعاون م اتفاقي
ــعودي ياسر بن  االحتاد الس

حسن املسحل.
ــب  وضمت االتفاقية بحس
بيان صدر عن درجال «ضمت 
العديدَ من القضايا املهمة 
التي تتعلق بتطويرِ اللعبَة 
في البلدين وتعزيز العالقة 

بينهما»، مبينا أن «السفير 
العراقي في السعودية عبد 
ــني  ــي، واألم ــتار احلناب الس
العام لالحتاد محمد فرحان 

حضرا توقيع االتفاقية».
ــال، إن «االتفاقية  ــال دج وق
ــاد  ــع االحت ــت م ــي وقع الت
ــوة  خط ــد  تع ــعودي  الس
ــات  العالق ــقِ  عم ــز  لتعزي
ــيدا لروحية  ، وجتس األخويةِ
التعاون التي جتمع األشقاءَ 
لالرتقاء بواقع اللعبة ودفع 

عجلتها إلى األمام».

ــة  «االتفاقي أن   ، ــافَ وأض
ــادلَ اخلبرات في  ــملُ تب تش

ــة  ــة والفني ــاالتِ اإلداري اجمل
مع  والطبية  ــة  والتنظيمي

ــاح  النج ــرداتِ  مف ــني  تأم
ــة من  ــات الوطني للمنتخب
إقامة املعسكرات التدريبية 
وخوض املباريات الودية بني 

منتخبات البلدين».
ان  ــى  إل ــال  درج ــارَ  وأش
ــقاء في السعودية  «األش
ــن التعاون  أبدوا الكثير م
االتفاقية،  ــود  بن لتطبيق 
ــوا مبنتهى االيجابيةِ  وكان
املرجوة  ــدة  الفائ ــدمي  لتق
من الطاقاتِ املتوافرة لدى 

البلدين».

ــاد،  االحت ــس  رئي ــمَ  واختت
ــه  حديث ــال،  درج ــان  عدن
ــى  إل ــع  «نتطل ــول،  بالق
ــوى من  ــتفادةِ القص االس
مبا يخدم  ــة  االتفاقي بنود 
ــوار كرتنا مستقبال،  مش
ــا  تعاون ــنا  ملس أن  ــد  بع
ــقاءِ  ــرا من قبل األش كبي
في االحتاد السعودي على 
الوثِيقة  ــة  العالق دميومةِ 
ــن،  البلدي ــع  جتم ــي  الت
ــكل  بالش ــتثمارها  واس

األمثل».
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نبض الشارع

علي رياح

ــبه الليلة بالبارحة، حني يتعلق األمر مببارياتنا على   ما أش
ــمراء  ــة. املنتخب القادم من القارة الس ــة األفريقي الطريق
ــر  ــذه املرّة هو املنتخب األوغندي، واحلكاية تدور قبل عش ه

سنوات عن طرف أفريقي آخر هو منتخب سيراليون. 
ــدى ضواحي مدينة  ــداي إن) في إح ــة فندق (هولي في صال
ــال لي مدربنا  ــكر، ق ــطنبول حيث كان منتخبنا يعس إس
ــهير زيكو: (ماذا بوسعي أن أفعل؟ ال بد من أن  النجم الش
ــيراليون قبل دخول  ــاراة التجريبية مع س نخوض هذه املب

التصفيات احلاسمة املؤهلة إلى املونديال). 
كانت تلك إجابة فيها صراحة شديدة على سؤالي له عن 
مصير تلك املباراة، وأضاف زيكو: طلبات الوفد السيراليوني 
ال تنتهي.. هكذا أخبرني رئيس الوفد العراقي.. واضح أنهم 
يدركون املأزق الذي نحن فيه، فقد رفضت منتخبات عديدة 
قوية اللعب معنا، ولم يبق أمامنا سوى استقدام منتخب 

سيراليون ورمبا بعده بوتسوانا.  
واحلقيقة أن احتاد الكرة العراقي دفع ثمنا كبيرا لتلك املباراة 
ــار ٢٠١٢.. كان على  ــبوع األخير من اي التي أجريت في األس
ــات ماراثونية، ابتداء من حجز ملعب  االحتاد خوض مفاوض
ــبعني ألف  ــة وس ــتوعب خمس ــورك األوملبي الذي يس أتات
ــددا من األحداث الرياضية  ــبق له أن احتضن ع متفرج، وس
ــي دوري أبطال أوربا عام ٢٠٠٥  ــة الكبرى، بينها نهائ العاملي
ــي، وقد انتهى بفوز  ــني ليفربول اإلنكليزي وميالن اإليطال ب

األول بفارق الركالت الترجيحية من عالمة اجلزاء.  
ــهلة  ــب مهمة س ــور) على ملعب مناس ــن (العث ــم يك ول
ــت االحتماالت بني  ــد تراوح ــد العراقي، فق ــبة للوف بالنس
ــكتاش،  ــا وملعب بش ــم باش ملعب أتاتورك وملعب قاس
وقد شهدتُ بنفسي مفاوضات ماراثونية قبلَ في ختامها 
الوفد العراقي أن يدفع مبلغ (٢٥) ألف دوالر مقابل أن يخوض 

مباراته التجريبية أمام سيراليون.  
ــيراليوني  ــك املباراة، حصل االحتاد الس ــول بخوض تل للقب
ــن نظيره العراقي  ــدم على مبلغ (٥٠) ألف دوالر م لكرة الق
ــي فندق  ــيراليوني ف ــة الوفد الس ــت ضياف ــا.. كما مت ثمن
ــزا ورفاهية في  ــن أكثر الفنادق متي ــك) الذي يُعدّ م (تايتاني
ــطنبول.. كما حتمل اجلانب العراقي تذاكر سفر  مدينة اس
الفريق ثم دفع لكل فرد فيه كذلك مبلغا يعادل ١٥٠ دوالرا 

نظير احلصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا.  
ــوف) كل الفرص  ــاز (الضي ــار انته ــذا، وفي إط ــر من ه أكث
ــن اجلانب  ــي مبطالبات م ــب العراق ــة، فوجئ اجلان املمكن
ــة ألغراض  ــوط موبايل مجاني ــني خط ــيراليوني بتأم الس

التواصل مع األهل واألحباب في مجاهل أفريقيا.   
ــيراليوني وهو أولف  أروع ما في األمر أن مدرب املنتخب الس
ــوم واحد  ــل املباراة بي ــف لي قب ــويد، كش ــني من الس مارت
وبصراحة غريبة ما كان يدور، فقال: واضح أنكم كنتم في 
أشد حاالت الكرم معنا.. تخيّل أن االحتاد السيراليوني عجز 
ــهرين كاملني عن تأمني مباراة ودية واحدة مع  على مدى ش
ــكرا لكم مرتني: على هذا  ــب من هذا العالم.. ش أي منتخ
ــة العمر كي ألتقي زيكو  ــخاء، وألنكم احتتم لي فرص الس

النجم الذي كان األكثر إمتاعا بالنسبة لي!.  

طلبات الضيوف 

ال تنتهي
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــدول العربية أحمد  ــث أمني عام جامعة ال بح
ــة اجلزائري رمطان  ــو الغيط مع وزير اخلارجي أب
ــتعدادات  ــة واالس ــاع العربي ــرة األوض لعمام
ــتضيفها اجلزائر  ــة العربية التي ستس للقم
هذا العام.وأعلنت األمانة العامة للجامعة أن 
ــتقبل لعمامرة في مقر األمانة  أبو الغيط اس
ــؤول  ــي القاهرة.وأوضح مصدر مس ــة ف العام
ــتعرضت  ــة أن احملادثات اس ــي األمانة العام ف
احلالة في املنطقة العربية عموما مع التركيز 
ــق األزمات والتحديات  علي األوضاع في مناط
ــة  عملي ــا  بحث ــؤولني  املس أن  ــاف  فيها.وأض
ــتضيفها  اإلعداد للقمة العربية التي ستس
ــن لها فرص جناح  ــر العام احلالي مبا يؤم اجلزائ
ــي هذا اإلطار وبتكليف  حقيقية.وتابع أنه «ف
من األمني العام، سيزور وفد من األمانة العامة 
ــارا من ١٧  ــام زكي اجلزائر اعتب ــة حس برئاس
يناير وملدة يومني للقاء ممثلي اللجنة الوطنية 
اجلزائرية املكلفة باإلشراف على التحضيرات 

ــك الوقوف  ــد القمة، وكذل ــتية لعق اللوجس
ــتعدادات التي اتخذتها السلطات  على االس
ــان جناح القمة املقبلة  اجلزائرية من أجل ضم
ــاركة وفود جميع الدول األعضاء  وتيسير مش

على أعلى املستويات».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة صح ــة األمريكي ــت اخلارجي نف
ــة   ــن رعاي ــت ع ــي حتدث ــر الت التقاري
ــدة لصفقة في مجال  الواليات املتح
ــرائيل.وأعلن  وإس لبنان  ــني  ب الطاقة 
ــى في  ــرق األدن ــؤون الش ــب ش مكت
ــر»  ــر «تويت ــة عب ــة األمريكي اخلارجي
ــاء أمس االول األحد أن «التقارير  مس
ــأن الواليات  ــي تفيد ب ــة الت اإلعالمي
ــطت في صفقة طاقة  املتحدة توس
ــة»، دون  ــرائيل ولبنان خاطئ ــني إس ب
ــود اتفاق  ــألة وج ــرق إلى مس أن يتط
ــت القناة «١٢»  كهذا من عدمه.وكان
اإلسرائيلية زعمت في وقت سابق أن 

الواليات املتحدة وافقت على اتفاقية 
ــيرة إلى  ــد الغاز إلى لبنان، مش لتوري
ــيورده األردن عبر  ــذي س ــاز ال أن «الغ
ــوريا ومن هناك  ــط األنابيب إلى س خ
ــيأتي من إسرائيل».من  إلى لبنان، س
ــة واملياه  ــت وزارة الطاق ــا، نف جانبه
ــا مت ذكره  ــة «نفيا قاطعا» م اللبناني
ــرائيلية،  ــاة ١٢ اإلس ــر القن ــي تقري ف
ــد الغاز إلى  ــدت أن «اتفاقية توري وأك
ــري وليس  ــص على أنه مص ــان تن لبن
إسرائيليا»، مشددة على أن «ما يجري 
ــيكون غازا  ــاز س ــن أن الغ ــه ع تداول
ــرائيليا، هو كالم عار عن الصحة  اس

جملة وتفصيال».

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــغ  ــي، وان ــة الصين ــر اخلارجي ــال وزي  ق
ــات  الوالي إن  ــي  اإليران ــره  لنظي ــي،  ي
ــؤولية  املتحدة يجب أن تتحمل «املس
الرئيسية» عن االنسحاب من االتفاق 
ــرته  ا لبيان نش ــي، وفقً ــووي اإليران الن
ــة الصينية.وقال وانغ يي  وزارة اخلارجي
ــني أمير  ــة اإليراني حس لوزير اخلارجي
ــالل حديث في مدينة  ــد اللهيان خ عب
ووشي بجنوب الصني، إن «االنسحاب 
ــن االتفاق  ــادي اجلانب م ــي أح األمريك
النووي اإليراني نتج عن الوضع الصعب 
ــؤولية  ــي، ويجب أن يتحمل املس احلال
ــات  «الوالي أن  ــا  مضيفً ــية»،  الرئيس
املتحدة يجب أن تصحح خطأها»، وأن 

الصني تؤيد استئناف املفاوضات بشأن 
الصفقة.وأضاف وانغ خالل االجتماع: 
ــدة العقوبات غير  «تعارض الصني بش
ــد إيران،  ــة اجلانب ض ــة أحادي القانوني
ــي بحجة  ــارض التالعب السياس وتع
ــن القضايا،  ــان وغيرها م حقوق اإلنس
وتعارض التدخل اجلسيم في الشؤون 
الداخلية إليران ودول املنطقة األخرى».

ــكر أمير عبد اللهيان الصني على  وش
ــاء» في املفاوضات النووية،  «دورها البن
ــح  ــتعدة ألن تصب ــران مس ــال إن إي وق
ا وطويل األمد»  ا تعاونيًا موثوقً «شريكً
ــترك  ــكل مش ــني و «تعارض بش للص
ــات األحادية اجلانب»،  ــر والعقوب التنم

ا لبيان وزارة اخلارجية الصينية. وفقً

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــودان  وقع الفرقاء في دولة جنوب الس
اتفاق سالم في اخلرطوم برعاية رئيس 
ــد  عب ــوداني  الس ــيادي  الس ــس  اجملل
ــني حدا حلرب  ــاح البرهان، واضع الفت
امتدت لعدة سنوات.ووصف الوسيط 
ــوداني اللواء حمزة يوسف  الفني الس
ــالم الشجعان».وقال  االتفاق بأنه «س
ــة إمكانياته  ــع كاف ــودان وض إن «الس
ــوة الفرقاء في  ــل معاونة اإلخ من أج
ــعورا من  ــودان، ش ــوب الس ــة جن دول

باملسؤولية لطي مرحلة احلرب داعما 
ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــا م ــا له وراعي
ــو اجمللس  ــدد عض ــالم «.بدوره، ش الس
ــودان الفريق الركن  ــيادي في الس الس
شمس الدين الكباشي، على «ضرورة 
حتقيق بند الترتيبات األمنية»، مشيرا 
إلى أنه «بند حيوي وجوهري في إجناح 
االتفاق وهو األمر الذي أغفله املعنيون 
ــودان». ــالم جوبا في الس في اتفاق س

ــل على  ــى «العم ــي إل ــا الكباش ودع
تفعيل بنود احلريات األربع بني السودان 

ــا  ــودان»، موضح ــوب الس ــة جن ودول
ــاءت األقدار  ــد ش ــعب واح ــم «ش أنه
ــي قطرين».من جهته،  ــما ف أن ينقس
ــعبي لتحرير  ــد «اجليش الش ثمن قائ
ــيمون  ــارض الفريق س ــودان» املع الس
ــال، إن «احملك  ــودان وق ــج دور الس قروي
ــو إنفاذه  ــار االتفاق ه ــي الختب احلقيق
عبر الترتيبات األمنية محور االتفاق»، 
معربا عن استعداده في «وضع لبنات 
االتفاق محل التنفيذ منذ اآلن وملدة ٣ 

أشهر».

وكاالت / البينة الجديدة
ــد للصحراء  ــوث األممي اجلدي ــى املبع التق
ــة  ــم «جبه ــتورا زعي ــتيفان دي ميس س
ــي في تندوف  ــاريو» إبراهيم غال البوليس
جنوب غرب اجلزائر، في إطار جولته األولى 
باملنطقة.وأوضحت وكالة األنباء اجلزائرية 
أن غالي أكد لدي ميستورا موقف اجلبهة 
ــعب الصحراوي  ــك الش «القاضي بتمس
بحل عادل ونزيه ميكنه من حقه في تقرير 
ــي التام مثلما  ــتقالل الوطن املصير واالس
هو مجسد في القرارات واالتفاقات األممية 

واإلفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 
١٩٩١».وبدأ دي ميستورا جولته األولى في 
ــرب الذي كرر  ــس، من املغ ــة اخلمي املنطق
ــتئناف العملية  ــرورة «اس له موقفه بض
ــية حتت الرعاية احلصرية لهيئة  السياس
ــي  ــدة للتوصل إلى حل سياس األمم املتح
ــة للحكم  ــادرة املغربي ــاس املب ــى أس عل
ــد  املوائ ــل  مسلس ــار  إط ــي  وف ــي،  الذات
ــراف األربعة»  ــور األط ــتديرة، وبحض املس
ــاريو» واجلزائر  وهي املغرب و»جبهة بوليس

وموريتانيا.

دبي / وكاالت / البينة الجديدة 
ــدة وكوريا  ــة املتح ــارات العربي ــت اإلم وقع
ــات التعاون،  ــة مجموعة من اتفاقي اجلنوبي
ــارة الرئيس  ــى هامش زي ــد املاضي، عل األح
ــيخ  ــوري اجلنوبي إلى اإلمارات.وقال الش الك

ــس الدولة رئيس  ــد، نائب رئي محمد بن راش
ــات  ــي، إن عالق ــم دب ــوزراء حاك ــس ال مجل
ــزات نوعية في عدد من  ــن حققت قف البلدي
القطاعات احليوية، وأضاف : «عالقاتنا التي 
ــارع  ــكل متس ا تتطور بش متتد الى ٤١ عامً

ــريك  ــكل اإلمارات الش ــع كوريا والتي تش م
ــعى  التجاري األكبر لهم في املنطقة.. ونس
ــاملة  ــتراتيجية اقتصادية ش ــراكة اس لش
معهم».تصريحات الشيخ محمد بن راشد 
ــس مون جيه- ــتقباله الرئي جاءت خالل اس

ــبو ٢٠٢٠ دبي،.ويجري مون  ــي مقر إكس إن ف
ــرق األوسط، تشمل  جولة في منطقة الش
ــة املتحدة واململكة العربية  اإلمارات العربي
ــعودية ومصر، في الفترة من ١٥ إلى ٢٢  الس

كانون الثاني.
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
اللبنانية،  ــة  احلكوم ــس  رئي ــى  نف
ــأن عودة  ــا تردد ب ــب ميقاتي، م جني
ــات  ــيعة حلضور جلس الوزراء الش
ــاء إليحاء  ــوزراء، جاء بن ــس ال مجل
ــري حاليا  ــا يج ــل مب ــي يتص خارج
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ــث  ــي حدي ــي، ف ــتغرب ميقات واس
ــط»، ما  ــرق األوس لصحيفة «الش
أخذ يتردد بأن عودة الوزراء الشيعة 
ــوزراء  ــات مجلس ال ــور جلس حلض
استجابة للبيان الصادر عن حركة 
«أمل» و»حزب اهللا» جاء بناء إليحاء 
خارجي يتصل مبا يجري حاليا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي».ونفى 
أيضا، وجود صفقة تقضي باإلفراج 
عن اجللسات في مقابل مقايضتها 
ــي  القضائ ــق  التحقي ــق  بتعلي
ــروت. ــأ بي ــار مرف ــف انفج ــي مل ف
ــيعي»  ــرار «الثنائي الش ــد أن ق وأك
ــات احلكومة،  ــى جلس ــودة إل بالع
ــاع  ــهما بأوج ــن إحساس ــم ع «ين
اللبنانيني وجتاوبا مع الدعوات التي 
ــى مطالبهم  إل ــب بااللتفات  تطال
واحتياجاتهم إلخراجهم من الوضع 
املأزوم اقتصاديا وماليا ألن ال طائفة 
ــوع يدق  ــد أن أخذ اجل ــم بع لعوزه
أبوابهم، وعلينا جميعا أن نتحمل 

ــا، وهذا ما  ــؤولياتنا إلنقاذ بلدن مس
حصل».ورأى أن الضغط الشعبي ال 
يستثني فريقا دون اآلخر، خصوصا 
ــت محصورة  أن آالم اللبنانيني ليس

ــا أخذت تطال  ــة معينة، وإمن بطائف
ــم، وبالتالي  ــواد األعظم منه الس
ــإن األولوية يجب أن تعطى لوقف  ف
ــار بتوفير ما أمكن من حلول  االنهي
ــن  أوجاعهم.م ــن  م ــف  للتخفي
ــف ميقاتي بأنه  جهة أخرى، كش
ــاون مع  ــوزراء بالتع ــب مع ال ينك
ــف اخلليل بدءا  ــة يوس وزير املالي
ــروع قانون  ــوم إلعداد مش من الي
ــى أن يكون جاهزا في  املوازنة، عل
نهاية هذا األسبوع لتوزيعه على 
ــته في  ــتعدادا ملناقش الوزراء اس
جلسات متواصلة تبدأ في مطلع 

األسبوع املقبل.
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الكويت / وكاالت / البينة الجديدة
 قال وزير الدفاع الكويتي، الشيخ جابر 
ــي الصباح، إن وزارته حريصة  حمد العل
ــرع والتحقق  ــتطالع رأي الش على اس
ــرعية  ــود أي مخالفات ش ــدم وج من ع
ــل  بالعم ــات  الكويتي ــاق  التح ــأن  بش
ــيخ حمد  ــات الش ــي اجليش.تصريح ف

ــتقباله  الصباح جاءت على هامش اس
ــن علماء الدين في الكويت  مجموعة م
ــاة الضوابط  ــدوا ضرورة مراع «الذين أك
في عمل املرأة ببعض الوظائف اخلاصة 
بالسلك العسكري من خالل استفتاء 
ــؤون  هيئة اإلفتاء في وزارة األوقات والش
اإلسالمية»، حسبما نقلت وكالة األنباء 
الكويتية عن بيان لوزارة الدفاع، مساء 
ــاء قرر وزير  ــبت املاضي .وعقب اللق الس
ــة دورة للمتطوعات  الدفاع تأجيل إقام
ــؤون  «حلني مخاطبة وزارة األوقاف والش
ــأن، كما وعد  ــذا الش ــالمية في ه اإلس
ــى دفعات  ــى التحاق أول ــأن العمل عل ب
ــوف  ــي س ــش الكويت ــات للجي املتقدم
ــاء  ــة االفت ــول رد هيئ ــد وص ــون بع يك
ــا يتضمنه من  ــر فيم ــمي، والنظ الرس
ــم أخذها  ــروط يت ــكام وضوابط وش أح

بعني االعتبار والعمل مبقتضاها».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة

ــي أحمد  ــة اليمن ــر اخلارجي ــاد وزي أش
ــن مبارك بالعالقات التاريخية  عوض ب
ــتثمار  ــيا، داعيا الس ــني اليمن وروس ب
ــراكة قوية  ــذه العالقات في بناء ش ه
بني البلدين.ودعا بن مبارك لدى لقائه 
ــاض  ــعودية الري ــة الس ــي العاصم ف
ــيا لدى  ــفارة روس ــم بأعمال س القائ
ــودروف وفقا لوكالة  اليمن يفغيني ك

ــبأ» احلكومية إلى «استثمار تلك  «س
ــني  ــة ب ــراكة قوي ــاء ش ــات لبن العالق
ــاون الثنائي  ــتئناف التع البلدين واس
في اجملال التنموي».وبحث اللقاء أوجه 
ــة بني البلدين  ــز العالقات الثنائي تعزي
ــر  ــا، وآخ ــبل تطويره ــني وس الصديق
ــأن اليمني.واتهم  ــورات في الش التط
وزير اخلارجية اليمني احلوثيني بـ»إهدار 
الفرص لتحقيق السالم وتعنتهم في 
ــتعادة  ــاعي الهادفة الس ــض املس رف

ــم الوزير  ــتقرار».كما اته ــن واالس األم
ــات غير  وممارس بـ»انتهاكات  احلوثيني 
ــكرة موانئ احلديدة  مسؤولة في عس
والصليف ورأس عيسى واستخدامها 
ــة  ــد املالح ــالح وتهدي ــب الس لتهري
ــدد  ــر األحمر».وج ــي البح ــة ف الدولي
ــم احلكومة جلهود  ــد على دع «التأكي
ــرغ  ــس غروندب ــاص هان ــوث اخل املبع
الهادفة لتحقيق تسوية  ــاعيه  ومس

سياسية للنزاع في اليمن».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــركة النفط التابعة حلكومة احلوثيني  أعلنت ش
في صنعاء أن التحالف العربي بقيادة السعودية 
ــن Sea Adore من الدخول إلى  ــع ناقلة البنزي من
ــركة عصام  ميناء احلديدة.وأوضح متحدث الش
ــن  ــفينة البنزي ــع س ــف «مين ــوكل أن التحال املت
ــي ادور Sea Adore) من الدخول  ــعافية (س اإلس

إلى ميناء احلديدة رغم تفتيشها وحصولها على 
ــى أنه «يقتادها إلى  ــيرا إل التصاريح األممية»، مش
جيزان».وكان املتوكل أعلن حصول السفينة على 
تصريح الدخول مليناء احلديدة بعد تفتيشها من 
ــل جلنة UNVIM، فيما يفرض حتالف احلرب على  قب
اليمن، حصارا خانقا للمشتقات النفطية ومينع 

دخولها إلى ميناء احلديدة.
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ــالً معها  ــقاً مكم ــل نس ــا ميث وامن
ــى تضافر  ــي مداخلته إل ــاً ف ،داعي
ــداف  ــق أه ــع لتحقي ــود اجلمي جه
ــوان الواعد وجعله بوتقةً  هذا العن
ــاق املعرفية  واطاراً إلحتضان األنس
واإلنسانية املتنوعة واصفاً الهوية 
ــة  باحلاضن ــة  اإلبداعي ــة  الثقافي
األساسية التي تستوعب العناوين 
ــمية  والرس ــة  االعتباري ــع  واملواق
ــاتٍ فرعيةً  ــل هوي ــرى التي متث االخ
ــية، وقدم  داعمةً للهويات األساس
ورؤى  ــالتٍ  ــاً مداخ ــور جميع احلض
ــوع عبر  ــة حول املوض ــةً قيِّم نوعي
ــن املقترحات الهامة التي  جملة م
تخص النادي وفي مقدمتها حسم 
ــة واالتفاق على  ــمية النهائي التس
اختزال العناوين واألنساق املتعددة 
وحتديد وسائل اجناح العمل وتعزيز 
ــياق أكدت  مخرجاته.وفي ذات الس
آراء ومقترحات األعضاء املؤسسني 
ضرورة أن يكون هذا النادي انتصاراً 
ــاتها  ــة مبؤسس العراقي ــة  للثقاف
الرسمية والنقابية على الصعوبات 
ــي تواجهها معربني  ــات الت واملعوق
عن شكرهم إليالء د.نوفل ابورغيف 
ــني على  ــرص البالغ ــام واحل اإلهتم
ــم اراء اجلميع  بلورة رؤية كلية تض
ــية لهذا  ــات األساس ــل اللبن لتمث
ــروع بروح الفريق الواحد على  املش
أساس املراجعة والنقاشات اجلدية 
ــد من األديب  ــة .وتألف الوف املفصل
ــب  ــيد صاح ــد رش ــتاذ محم االس
ــادي املثقفني مع  ــرة ن ــاز وفك إمتي
عدد من أبرز الشخصيات الثقافية 

واألكادميية املرموقة املتبنية لفكرة 
ــم  وه ــني)  املثقف ــادي  (ن ــيس  تأس
ــاء القاص  ــام إلحتاد األدب األمني الع
ــتاذ اجلماليات  ــد وأس ــون مجي حن
د.عقيل  ــرحي  ــرج املس واخمل الناقد 

ــتاذ  األس ــرج  اخمل ــان  والفن ــدي  مه
ــة التميمي واملهندس  فارس طعم
ــم املوسوي  البصري املعمار د.هاش
ــر البيت الثقافي العراقي في  ،ومدي
ــد الرزاق احلكيم  هولندا األديب عب
ــة الصحافة احلرة  ــس جمعي ، ورئي
ــة  ورئيس ــزوان  غ ــاد  عن ــز  معت د. 
منظمة(جوهرة) للتعليم د.ميسون 
د.ملياء  التربوية  ــة  واألكادميي حامد، 
ــط املدني السيد  ــني ، والناش ياس
ــي  ف ــطة  والناش ــي،  املاض ــارف  ع
ــيدة  ــان الس ــوق االنس ــال حق مج

خلود لطفي والناشطة في شؤون 
ــة محمد  لباب ــتاذة  االس الطفولة 
ــح األديب  ــن جانبه أوض ــن ،م حس
ــيس  ــب فكرة تأس ــاص صاح والق
ــيد بأنَّ  ــتاذ محمد رش النادي االس

ــز دور  ــي هو تعري ــدف األساس اله
ــلوك  ــاء بالس االرتق ــي  ــف ف املثق
ــهام في بناء وبلورة  األنساني لالس
وعي اإلنسان وتبني مهمة التغيير 
اجملتمعي نحو االفضل عبر توظيف 
خطاب الثقافة ووسائلها لالرتقاء 
ــرز مخرجات  ــت اب ــع ، وكان باجملتم
ــاق على حتديد  ــاع هو االتف االجتم
ــة  ــرار عضوي ــة إلق ــة موضوعي آلي
ــه وصياغة  ــاب الي ــادي واالنتس الن
ــداف  واأله ــي  التأسيس ــان  البي
ــودة له والسبل التي تسهم  املنش

ــاس الدفاع  ــه على أس ــي ترصين ف
ــل دور  ــان وتفعي ــوق اإلنس عن حق
ــليط الضوء على التراث  املرأة وتس
الثقافي والعمراني وتعريف الشباب 
ــوع  ــر املتن ــم الكبي ــة ارثه بأهمي

،وحتقيق التواصل الثقافي العربي 
ــع التأكيد  ــف م ــكل مضاع بش
ــس بديالً عن أي  على أنَّ النادي لي
ــاد او منظمة  ــع او مركز أو احت جتم
ثقافية او نقابة أخرى وامنا يتمثل 
ــاق املضمرة  دوره في إضاءة االنس
ــراغ بالعمل  ــاحات الف وملء مس
الثقافي املعرفي االنساني الهادف 
ــذا االجتماع  ــر بالذكر أن ه .وجدي
ــبقهُ إجتماعٌ أولي في  املوسع س
ــة  ــان     ملناقش ــة ميس محافظ
ــادي، ضيفهُ  ــرة الن ــس فك وتكري

ــيد وحضرته  ــيد محمد رش الس
ــتكون  س ــدة  عدي ــخصيات  ش
ــماء  االس ــب  جان ــى  ال ــرة  حاض
ــيس  االخرى في اطالق بيان التأس
ــفيرة الطفولة  ــم س ابرزه ــن  وم

الناشطة د.زينة القرغولي ورئيس 
ــتاذ  االس ــم  العال ــدة  ــر جري حتري
ــاعرة  والش ــمي،  الهاش ــدي  مه
ــعودية ،  ــد من الس ــة ال فري عالي
ــم واخرون  والفنان د.حكيم جاس
ــات االجتماع  ــت ابرز توصي ، وكان
ــابق في العمارة  التحضيري الس
ــب واملفكر الكبير  ــار الكات ، أختي
عبد احلسني شعبان مشرفاً عاماً 
ــد موعد لهذا  ــادي وحتدي على الن
ــمي املوسع الذي  االجتماع الرس

انعقد في بغداد. 

متابعة / البينة الجديدة
ــدة أوروك  ــدد ٥٠ من جري صدر الع
ــوزارة الثقافة  ــة ل ــدة املركزي اجلري
ــي تواصل  ــياحة واآلثار ، وه والس
ــف  مبختل ــداع  لإلب ــا  مواكبته
ــه، وكذلك للمبدعني . جاء  عناوين
ــاطات  ــالً بأخبار ونش ــدد حاف الع
ــر وزارة الثقافة، وباملوضوعات  دوائ
ــن  ــددٍ م ــة، وبع ــة املتنوع الثقافي
الدكتور  ــل  مث ــة  الفكري ــالم  األق
والدكتور  ــي،  الرفاع ــار  اجلب ــد  عب
ــور  والدكت ــال،  الع ــد  ــامي عب س
ــمهود، والدكتور محمد  كاظم ش

كرمي الساعدي، وريسان اخلزعلي 
ــن القراءات،  ــالً عن العديد م فض
ــاب  وكت ــعراء  للش ــوص  والنص
ــة القصيرة منهم الكاتب  القص
ــر عبد اهللا صخي، والقاص  الكبي
شوقي كرمي حسن، والشاعر عبد 
الرزاق الربيعي. نقرأ حوارات مع : 
الفنان التشكيلي الكبير جعفر 
ــري عالء  ــان املص ــون، والفن طاع
ــكيلية  ــي ، والفنانة التش مرس
ــورية ليندا حويجي، وحواراً  الس
ــدي  الهن ــرج  اخمل ــع  م ــاً  مترجم

نشيتانيا تامهاني.

 متابعة / البينة الجديدة
افتتح محافظ البنك املركزي العراقي، 
ــف،  ــب مخي ــى غال ــتاذ مصطف األس
متحف اإلعالم العراقي في مقر شبكة 
ــالم العراقي، بعد إعادة تأهيله من  اإلع
البنك املركزي ورابطة املصارف اخلاصة 
ــة من صندوق املبادرات  عبر منحة مالي
ــظ  ــال محاف ــني». وق ــة «متك اجملتمعي
ــل االفتتاح  ــزي، خالل حف ــك املرك البن
ــة املصارف  ــس رابط ــره رئي ــذي حض ال
ــل ورئيس مجلس  ــة وديع احلنظ اخلاص
ــالم العراقي  ــبكة اإلع ــاء في ش األمن
ــبكة نبيل  ــان ورئيس الش ــر الون جعف
ــم إضافة إلى نخبة من الفنانني  جاس
ــني: إن أهمية هذا  ــني العراقي واإلعالمي
ــظ تاريخ اإلعالم  املتحف تنبع من حف
العراقي الذي يعد األقدم في املنطقة، 
ونفخر بأن أوائل الصحف والتلفزيونات 
ــا، وهذا ما  ــي بالدن ــئت ف العربية أنش

حفزنا لدعم املتحف الذي يوثق مسيرة 
ــه كافة من  ــي بصنوف ــالم العراق اإلع
ــون واإلذاعة فضالً  ــة والتلفزي الصحاف
ــخاص الذين عملوا في هذا  على األش
ــيرة مميزة فيه». وقدم  احلقل ولهم مس
معاليه التهنئة إلى العاملني في حقل 
اإلعالم، مبناسبة إجناز هذا املتحف الذي 

يُعد األول من نوعه في املنطقة، مؤكدا 
أن «البنك املركزي العراقي يقدم الدعم 
ــي وإن صندوق  ــالم العراق الكامل لإلع
ــتمر في دعم  ــادرات اجملتمعية مس املب
الفعاليات التي تخدم اجملتمع العراقي، 

مبا فيها قطاع اإلعالم».

متابعة / البينة الجديدة

ــوت  والبي ــور  القص ــت  أقام
ــرة  لدائ ــة  التابع ــة  الثقافي
ــة  العام ــة  الثقافي ــات  العالق
ــكيالت وزارة الثقافة  إحدى تش
ــاطات  نش ــار،  واآلث ــياحة  والس

ثقافية مختلفة.
البصرة

ــة قصر الثقافة في  ضيّفت قاع
ــية مميزة ملؤسسة  البصرة أمس
ــهدت  ــادة األقالم الثقافية ش ري

قراءات شعرية .
نينوى

ــت الثقافي  ــع البي ــاون م بالتع
ــق بصمة  ــام فري ــي نينوى، أق ف
ــه األول بعنوان أنامل  فن معرض

فنية في اروقة مول ميد تاون.
ــات جميلة  ــرض لوح ــم املع ض
ــال مختلفة، منها الزيتية  واعم
ــم على الزجاج واكريليك  والرس
ــن الفنانني  ــة م ــه نخب وحضرت
ــكيليني واالدباء واملثقفني  التش

ــيدات  س ــدى  منت ــن  م ــد  ووف
األعمال.

الصويرة
ــواء  ل ــل  «حام ــعار  ش ــت  حت
ــام البيت الثقافي  القصيدة» أق
ــع الصويرة  ــرة و جتم ــي الصوي ف
ــباب  ش ــدى  ومنت ــي  الثقاف
ــافات،  مس ــدى  ومنت ــرة  الصوي
ــاعر  املهرجان الرثائي األول للش
ــمير صبيح في قاعة  الكبير س

املنتدى .
بغداد اجلديدة

ــي في بغداد  ــام البيت الثقاف أق
ــدار  ال ــع  م ــاون  بالتع ــدة  اجلدي
العراقية لألزياء ودائرة العالقات 
مع املنظمات غير احلكومية في 
ــة تثقيفية  ــأة النزاهة، ورش هي
ــية في  بعنوان املهارات األساس
ــر ثقافة  ــات العامة لنش العالق

النزاهة.
احلسينية وسامراء

ــي  ــدء العام الدراس ــبة ب ملناس
ــت الثقافي في  اجلديد أقام البي

احلسينية ، احتفالية مبشاركة 
ــاء  ضي ــة  مدرس إدارة  ــس  مجل
ــا أقام البيت  العلم األهلية.كم
ــامراء احتفالية  الثقافي في س
مصغرة ملناسبة العام الدراسي 
اجلديد ، ومت خاللها تقدمي احلقائب 
ــى  ــية عل ــية والقرطاس املدرس
األطفال األيتام حضرها مسؤول 
ــامراء  ــة الطفل في س دار ثقاف
ــة جمعية  ــن قيس ورئيس حس
ــة املتآخية في  ــرة العراقي األس

سامراء باهرة قادر.
الفيلي

الشائعات  ــم محاربة  أقام قس
ــات واإلعالم في  في دائرة العالق
ــع  م ــاون  بالتع ــة  الداخلي وزارة 
ــي ندوة  ــي الفيل ــت الثقاف البي
ــائعات  الش  ) ــوان  بعن ــة  علمي
ــى مواقع  ــق عل ــف احلقائ وتزيي
التواصل االجتماعي ) في رحاب 
ــارع  قاعة اجمللس البلدي في ش
فلسطني ضمن جانب الرصافة 

ببغداد .

هادي عباس حسني
طرقت الباب بهدوء وعيني لم تبصر 

اال اكواماً من أوراق  الشجر الصفراء 
ــة فالفصل الذي نحن فيه  اليابس
هو اخلريف الذي استشعرت به من 
ــح التي هبت على ديارنا،  خالل الري
لقد قلعت كل االشجار الضعيفة   
ــقطت اكثر األسقف اخلفيفة  وأس
ــقف الذي حتول  ،ومن ضمنها الس
ــب  ــن نصي ــوه ، وكان م ــري نح بص
السقوط اال ملجأ الدجاج، كل هذا 
ــدي لم تتوقف  ــا مازلت واقفا وي وان
ــرب على هذا الباب  الذي  على الض
تصورته سيكن مصيره االقتالع ملا 

عشت  مع شدة سرعة ريح الليلة 
املاضية  ، في راسي صورة مخيفة 
ــمعت صوتا صدر  ــدت عندما س ول
ــيئا  اقلقني ونشر  ــقوط ش عن س
ــي كل التنبؤات التي  الرعب بداخل
خمنتها، بان  الذي حدث ال يتخطى 
ــغله جاري،  ــذي يش ــع ال ــذا املرب ه
ــه قبل هبوب  ــذي تركت ــى هند ال اب
ــبقني  العاصفة خائفا، هو من س
باجمليء لهذا املكان النائي فانه يقع 
ــن اجلبل ،  ــفح البعيد  م عند الس
منذ أن اصبحت جاره عرفته وحيدا 

ــوية  ــاه زوجته وابنته س فقد فارق
ــيول التي قضت  ــاء اجنراف الس اثن
ــوال  ــت مضى،ط ــي وق ــا ف عليهم
ــه  ــه وحب ــعرت بوفائ ــي ش معرفت
ــي خريف  ــا كان ف ــا، فراقهم لهم
ــاف  يخ كان  ــا  دوم ــنة،  الس ــك  تل
ــذا الفصل  ــا اقترب ه ــزن كلم ويح
ــوؤم بوقوع  ــر ش ــح نذي ــذي اصب ال
ــا، ازدت  ــب له كارثة كبيرة يتحس
ــعرت بتوتر فاق كل شيء  قلقا وش
ــرعة  ،خفت بينما يدي تتحرك بس
ــت ال  ــدة ،  كن ــاب بش ــرب الب وتض

ــر خيبة مجهولة  اجد جواب لتكب
حتط باعماقي ، اخر الوقت املتبقي 
ــي اضطررت ان اقفز للداخل  لوقفت
ــال التفوا حولي  لكني  وجدت  رج
وجمعنا عند الباب التي يأست من 

الضرب عليها، سألني احلاج قادر 
_ منذ متى وانت هنا..؟ 

ــرد قد امتأل بحزن وقلق كبير   كان ال
املتجمهرين  ــاس  احس مع  تشابه 

هنا
_ منذ ساعة ..

تابعني سؤال آخر

_ وال جتد من يفتح لك الباب..؟ 
ــع االراء كلها  ــي بالتأكيد  دف جواب

اجتمعت بالقول
_ لندخل للبيت..

صورة دخول الكل بتدافع ، امتزجت 
ــم  والدموع  ــف املؤل ــع املوق االن م
ــم  ــا... وه ــدي  ، ان ــى خ ــيل عل تس
ــى روح رجل   ــؤدي صالة اجلنازة عل ن
ــقف   عاش وحيدا،  رحل  بوقوع س
ــة  ــت عاصف ..كان ــه  علي ــة  الغرف

خريفية مؤملة.

fiÎ˛a@È«b‡nua@Ü‘»Ì@H¥–‘rΩa@Öb„I@�€@ÔéÓçdn€a@’Ìä–€a
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ــن املعلم األول  ــا ناطقا كما ينقل ع ــان ليس حيوان اإلنس
ــطو، والذي يريد به حيوانا عاقال. هذا التعريف اختزل  أرس
ــل، باملعنى  ــه في العق ــان وفهمه وأحكام ــة اإلنس معرف
ــفة اليونانية، على  ــخ للعقل في الفلس القدمي الذي ترس
ــلوك اإلنسان ومواقفه وكلماته  الرغم من أن كثيرا من س
ــي، ألنها مثلما تصدر  ــكل ميكانيك ال تخضع للعقل بش
ــبقة  ــن األحكام الذهنية املس ــدر أيضا ع ــن العقل تص ع
ــل. «كاتب هذه  ــي واملتخي ــة والالوع ــة والعاطف واملصلح
ــي تدريس  ــن حياته ف ــنوات عديدة م ــطور أمضى س الس
ــه عن ظهر قلب، بعد  ــطي، حتى كاد يحفظ املنطق األرس
ــه ١٢ مرة متوالية».تعريفُ اإلنسانِ بـ  ــغل بتدريس أن انش
ــدٍ واحد هو العقل  ــانَ ببُع «احليوان الناطق» يختزلُ اإلنس
ل ذلك املعنى  ــطو، وقد حتوّ باملعنى املوروث للعقل عن أرس
ــان، واكتشاف طبيعته،  ــخصية اإلنس إلى منبع لفهم ش
ــلوكه، واحلكم على مواقفه، وتفسير األقوال  ــير س وتفس
ــادرة عنه. ــرات املتنوعة الص ــكام والتعبي ــال واألح واألفع
ــتق منه العلوم  ــيًا تش ــذا التعريفُ محورًا أساس ولبث ه
ــيرات لفهم اإلنسان وكيفية  واملعارف والنظريات والتفس
عمل ذهنه وقرارته ومواقفه وسلوكه، ومازال هذا التعريف 
لإلنسان تصدر عنه وتتخذه مرجعيةً علومُ الدين ومعارفه، 
ــر اخلاضعة  ــات غي ــد البداه ــه بوصفه أح ــى مع وتتعاط
للمساءلة والتشكيك وإعادة النظر، وكأنه حقيقة أبدية.
ل علمُ الكالم اإلسالمي، ومنه  في ضوء هذا التعريف تشكّ
ــاره متّ إنتاجُ  ــان والعالَم، وفي إط ــت رؤيتُه هللا واإلنس انبثق
ــياق رؤيته حتدث  ــه، وفي س ــوم الدين ومعارف ــف عل مختل
ــد التعليم الديني  ــرُ الديني، ولبثت مدارسُ ومعاه التفكي
ــطو لإلنسان. لم  ــتقّ من تعريف أرس ــيرةَ الفهم املش أس
م العلومُ وينضج العقلُ ويتكامل في العصر احلديث  تتقدّ
ــرية وخرجت على التفسير  إال بعد أن تفلتت املعرفةُ البش
ــان  ــطو لإلنس اليوناني القدمي للعقل، وغادرت تعريفَ أرس
وطرق استدالله، واكتشفت طرائقَ تفكير ال تستنسخ ذلك 
ــان، وتتمرّد على أشكال القياس واالستدالل  الفهم لإلنس
ــد أن خرج من  ــر العقلُ النورَ بع ــي منطقه.أبص املوروثة ف
كهوف أرسطو وأتباعه من الفالسفة والالهوتيني، ومارس 
الفهمُ والتفكير واالستدالل حريتَه خارج الفضاء املسدود 
ــيس بيكون «١٥٦١  ــذي لبث فيه قرونًا طويلة.كان فرنس ال
ــجاعة عقلية،  ــفة العصر احلديث ش –  ١٦٢٦» أكثر فالس
ــطو وزعزعة أسس منطقه  هو الرائد في حتطيم هالة أرس
ــتدالل املعروفة عنه.ال يكتمُ بيكون  وقوالب التفكير واالس
ــطو: «إنني غاضب على أرسطو؛ ألنه ربى  غضبه ضدَ أرس
د على اجلغرافيا وهيمن  إمبراطورين اثنني! أما األول فقد متدّ
د على  ــا الثاني فقد متدّ ــعوب! وأم على ما فيها من دول وش
العقول وهيمن على ما فيها من اختالجات وأفكار.وأقصد 
ــكندر املقدوني،  ــتبدين: اإلس ــن املس ــن اإلمبراطوري بهذي

واملنطق الصوري.

Êbé„�a@—Ìä»m@ÒÖb«g

د. عبد الجبار الرفاعي

استقبل الدكتور نوفل 

ابورغيف وكيل وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار 

في مكتبه مبقر الوزارة 

امس االول ، الفريق 

التأسيسي لـ (نادي 

املثقفني في العراق) حيث 

عقد الفريق اجتماعه 

األول، ووضع اخلطوط 

العامة للبيان التأسيسي 

وبرامج العمل القادم 

وآلياته.وجرى خالل اللقاء 

مناقشة الئحة أدبيات 

النادي ونظامه الداخلي 

واألمور التنظيمية واإلدارية 

واملعنوية حيث أكد 

الشاعر والناقد د.نوفل 

ابورغيف على أهمية 

انبثاق هذا النادي إليجاد 

مساحةٍ نوعية تضاف الى 

احلياة الثقافية العراقية 

على أساس جتاور األنساق 

من دون أن يكون (نادي 

املثقفني) بديالً عن أي جهة 

رسمية او نقابية أو مدنية، 

بغداد / البينة الجديدة

@pb”bÓnëa
ÒÜÓñ”

صباحُ الوردِ يا أشهى من الشهدِ
لكِ اجلمالُ  تثني والهوى وردي

أشتاقكِ الفجر والنجمات صاحية
أشتاقك الظهر عطرا مر في خدي

أشتاقك الليل واالقمار مورقةً
أشتاقكِ احلسن حسنا جاءني وحدي

أشتاق همسك يا روحي وكل دمي
حتى الربيع  تغذى  من هوى وجدي

أشتاق كلك  في تيه وفي ولِهٍ

وانثر الشوق من انقى شذى الوردِ
اشتاقكِ صفنة في البالِ شاردة

اشتاقك النبض في حر وفي بردِ
أشتاقكِ زهرة باتت تشاغلني

أشتاقكِ نغما نشوان في سهدِ
اشتاق صوتك حلانا كله طرب

أشتاقكِ صرخة إن غبت وإن تُبدي
مة في بحر عينيك أسراري منعّ

تنام رَغدا وقد حتتار بالردِ
فأنت كلي وكلي أنتِ شاغله

ماذا أقول إذا هب الهوى ضدي

إن مترضي فكأني بت في وهنٍ
وإن صحوتي أرتلُ ياهوى سعدي

ر الروح لو همسا  حتدثني وتُسحَ
من ماء ثغركِ ياروحي غدا وِردي

د.مهدي الحيدري

C⁄ÎâÎcD@ÒÜÌäu@Âfl@HUPI@ÖÜ»€a@âÎÜï

Ô”aä»€a@‚˝«�a@—znfl@|nn–Ì@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@≈œb™

ÚÓœb‘r€a@pÏÓj€aÎ@âÏñ‘€a@pbübí„

د. نوفل ابو رغيف
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  ــت وكالة وزارة الداخلية لش أعلن
الشرطة، امس االثنني، فتح حتقيق مع 
ضابط في شرطة بغداد ينثر األموال في 
ــرت الوكالة ، إنه تداولت  ناد ليلي. وذك
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــض مواق بع
ــد ضباط  ــو يظهر فيه اح ــع فدي مقط

ــرطة محافظة بغداد  افواج  مديرية ش
ــاد ليلي)  ــس في (ن ــو جال ــوارئ وه الط
ــوال وتقدمي التحايا الى  ويقوم بنثر االم
ــاط االخرين وهذا  ــن الضب مجموعة م
ــي التعليمات والضوابط  التصرف يناف
إن  ــى  إل ــان  البي ــار  العسكرية.وأش
ــذه االفعال  ــجب ه وزارة الداخلية تش

ــينة والتي متثل صاحبها  الفردية املش
ــرطة يجب  ــط الش ــون ضاب فقط لك
ــل يحتذى  ــنة ومث ــون قدوة حس ان يك
ــكيل  ــل اجلميع.وتابع، مت تش به من قب
ــر من قبل  ــس حتقيقي بحقه بأم مجل
ــاذ االجراءات  ــرطة بغداد واتخ قائد ش

االصولية الالزمة.

النزاهة تعلن ضبط ٢٢ متهامً ببيع العقارات 
وتوقيف ١٦ منهم يف نينوى

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت هيئة النزاهة االحتادية، امس االثنني، 
ــبٍ كبيرة  ــاالت تالع ــن قيامها بضبط ح ع
وجتاوز واستيالء على عقارات مملوكة للدولة 
ــة نينوى،  ــني في محافظ ــا للمواطن وبيعه
ــن قاموا بتلك  تهماً ممَّ ــط (٢٢) مُ ــةً ضب بيّن مُ
ــون، فضالً عن مبالغ  الفة للقان ــال اخملُ األعم
ــات في الهيئة  .دائرة التحقيق ــةٍ كبيرةٍ ماليَّ
ديريَّة حتقيق نينوى  ــادت ، بأنَّ فريق عمل مُ أف
في جمعيَّة  وظَّ ــن مُ ــن ضبط (١٨) م ن م متكَّ
ــبي تربية نينوى؛ لقيامهم  نتس ــكان مُ إس
ــةٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة،  ببيع أراضٍ زراعيَّ
مُشيرةً إلى ضبط سندات وعقود بيع وشراء 
ــون بتقطيعها  ــام املُتَّهم ــي ق ــي الت األراض

وبيعها؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ خالفاً للقانون.
ــفرت عن  ــرة إنَّ العمليَّة أس ــت الدائ وأضاف
ثِّلُ  ضبط مبلغ (١,٧١٢,١١١,٠٠٠) مليار دينار متُ
جزءاً من املبالغ التي بيعت بها تلك األراضي.

ــارت الدائرة إلى  ، أش نفصلةٍ ــةٍ مُ وفي عمليَّ
ــا بالتجاوز  تَّهمني اثنني؛ لقيامهم ــط مُ ضب
ــي تقع في  ــي الت ــع األراض ــى إحدى قط عل
حافظة نينوى،  ــزةٍ في مركز مُ تميِّ منطقةٍ مُ
ــكنيَّـةٍ عليها؛ بالرغم من صدور  وبناء دورٍ س
قرارٍ قضائيٍّ مبنع إقامة أيَّة مشيداتٍ عليها 
ــم الدعوى البدائيَّـة.وبيَّنت أنَّه متَّ  حلني حس
رةٍ  ذكَّ ت بناءً على مُ خالل العمليَّة، التي نُفِّذَ
قضائية، ضبط مدير قطاع نركال ومسؤول 
ــا باتخاذ  ــدم قيامهم ــاوزات القطاع؛ لع جت

ــة التجاوزات  ــع وإزال ــة ملن ــراءات الالزم اإلج
ــارت إلى  ــة األرض.وأش ــة على قطع احلاصل
ــطٍ أصوليَّني باملبرزات  ــم محضري ضب تنظي
ــة املُتَّهمني الـ  ــا رفق ــة، وعرضهم املضبوط
ــق نينوى  ــي محكمة حتقي ــى قاض (٢٢) عل
ــذي قرَّر توقيف  ــة بقضايا النزاهة، ال تصَّ اخملُ
ــي القضيَّـة األولى؛ بناءً  (١٤) من املُتَّهمني ف
على أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، 
ــول  ــم باملث ده ــبيل (٤)؛ لقاءتعهُّ ــالء س وإخ
ــتدعائهم، إضافة إلى  أمام احملكمة حال اس
ــي القضيَّة الثانية  تَّهمني اثنني ف توقيف مُ
ــنة ٢٠٠١) ، مع إخالء  ــرار (١٥٤ لس ــق الق وف
ــبيل مدير قطاع نركال ومسؤول جتاوزات  س

. القطاع بكفالةٍ ماليَّـةٍ

متابعة / البينة اجلديدة
ــدوء داخل  ــارب واله ــد حالة التق بع
ــث عن حصول  ــت الكردي واحلدي البي
ــيناريو عام  اتفاق على عدم تكرار س
٢٠١٨ بتقدمي أكثر من مرشح ملنصب 
ــادت اخلالفات  ــة، ع ــس اجلمهوري رئي
والتصعيد من جديد ففي الوقت الذي 
اكد فيه عضو باالحتاد الوطني ان برهم 
صالح هو مرشحهم الوحيد لشغل 
املنصب، شدد قيادي في الدميقراطي 

الكردستاني على ان حزبه قادر وبكل 
ــهولة على دفع مرشحهم للفوز  س
ــة في حال  ــس اجلمهوري مبنصب رئي
ــى تعنتهم. ــاد الوطني عل أصر االحت
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــي  ف ــادي  القي
ــالم، اكد ان  ــني س ــتاني ريب الكردس
ــتاني قادر وبكل  الدميقراطي الكردس
ــهولة على دفع مرشحهم للفوز  س
ــة في حال  ــس اجلمهوري مبنصب رئي
ــى تعنتهم،  ــاد الوطني عل أصر االحت

ــن املصالح  ــى التباحث ع ــيرا ال مش
ــعب الكردستاني وليس  العليا للش
ــالم ، ان الدميقراطي  املناصب.وقال س
الكردستاني ومن باب املصالح العليا 
للشعب الكردستاني و لشعوره بأن 
تفرق البيت الكردي سيضعف موقف 
املفاوض الكردي في بغداد بالدفاع عن 
ــتحقاقهم،  واس املكون  ابناء  حقوق 
ــركاء  فإننا ابقينا الباب مفتوحا لش
ــم  ــي اإلقلي ــي ف ــاط السياس النش

ــازل عن برجهم  ــاد الوطني للتن االحت
العاجي والعمل بحكمة ومنطق من 
خالل عدم التصعيد االعالمي او طرح 
رئيس اجلمهورية  ــحني ملنصب  مرش
ــي  الدميقراط ــن  م ــو  فيت ــم  عليه
ــالم،  ــتاني وبغداد.وأضاف س الكردس
ــة وعدم  ان إصرار االحتاد على املنافس
االحتكام للمنطق يجعلنا مضطرين 
ــتاني لقبول  ــعب الكردس ــام الش أم
ــاه في االنتخابات  التحدي كما قبلن
ــى بكل  ــى املرتبة االول ــا عل وحصلن
ــة الكاملة بأن  ــا الثق ــدارة، ولدين ج
ــس  ــى نف ــيحصل عل ــحنا س مرش
االغلبية املطلقة التي حصل عليها 
ــة  رئيس البرملان املنتخب في اجللس
ــحنا لديه  االولى على اعتبار ان مرش
ــدى  ل ــة  الكامل ــة  والثق ــة  املقبولي
ــية.ولفت الى  ــب القوى السياس أغل
ــت مفتوحة للحوار  ــواب ما زال ان االب
ــة البرملان املقبلة  خصوصا ان جلس
ــى حكماء االحتاد  بعيدة بالتالي فعل
ــن املصالح العليا  الوطني البحث ع
ــراق  والع ــتاني  الكردس ــعب  للش
ــوار بعيدا  ــى طاولة ح ــوس عل واجلل
ــيكون من  عن لغة التصعيد التي س
يتبنونها أول اخلاسرين فيها.القيادي 
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن ــي االحت ف
ــناو، اشار الى ان تكرار  محمود خوش
ــيتحقق في  ــام ٢٠١٨ س ــيناريو ع س
ــول اتفاقات باملرحلة  حال عدم حص

ــني  الرئيس ــني  احلزب ــني  ب ــة  املقبل
ــناو  واحد.وقال خوش ــح  ــى مرش عل
ــتاني  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت إن   ،
ــكل رسمي  ــح برهم صالح بش رش
ــا  ــة، مبين ــس اجلمهوري ــب رئي ملنص
ــى موعد  ــازال مبكرا عل ــت م أن الوق
ــواب اخملصصة  ــس الن ــة مجل جلس
للتصويت على مرشح منصب رئيس 
ــع االحتماالت واردة  اجلمهورية وجمي
ــام ٢٠١٨  ــيناريو ع ــرار س ــواء بتك س
ــح أو بالوصول  وذهاب كل طرف مبرش
ــح واحد  ــاب مبرش ــاق والذه ــى اتف ال
ــا نعول  ــان وهو م ــة البرمل ــى جلس ال
ــه ضمن  ــناو، ان ــاف خوش عليه.وأض
ــات احلالية فان كل من االحتاد  املعطي
ــتاني  ــي والدميقراطي الكردس الوطن
ــح للمنصب،  لديهما كل طرف مرش
ــل متغيرات  ــى أن حتص ــا نتمن لكنن
ــة  بالفترة املقبلة للذهاب الى اجللس
ــه حتى  ــا الى ان ــد، الفت ــح واح مبرش
اللحظة ال يوجد على جدول االعمال 
ــاءات متفق عليها بني  اي مواعيد لق
احلزبني للحوار بشأن هذا امللف لكن 
ــوات حوار  ــون هناك قن ــع أن تك نتوق
ــذا امللف.  ــرة املقبلة ملعاجلة ه بالفت
ــزم بورقة العمل  ــد ان االحتاد ملت وأك
ــا ننتظر الطرف  ــتانية لكنن الكردس
االخر كي يعلن موقفه بشكل واضح 
ورسمي فيما يتعلق بالتفاهمات بني 

الطرفني.

منصب رئيس اجلمهورية يوسع الفجوة بني الباريت واليكتي .. من سيدخل قرص السالم؟

متابعة / البينة اجلديدة
ــدث عن  ــتان تتح ــي كردس ــان ف حقوق االنس
مشاركة االقليات بالعملية السياسيةحددت 
ــان في  ــة املفوضية العليا حلقوق االنس رئيس
ــدداً من اخلطوات  ــتان منى ياقو ع اقليم كردس

ــات في  ــة لألقلي ــاركة احلقيقي ــان املش لضم
ــدم هيمنة  ــية، وطالبت بع ــة السياس العملي
ــاركة  ــل هذه املش ــي وعدم جع ــل احلزب العام
ــرأي العام.وذكرت ياقو ، ان  ــرد ديكور امام ال مج
ــة ألبناء األقليات، هو  تخصيص مناصب معين

ــاركة  ــد تطبيقا ملبدأ املش ــد، كونه يع أمر جي
ــك يتطلب الدعم،  ــية.واضافت، ان ذل السياس
ــرد جدارته  ــت ذلك الف ــه، حتى يثب بكل أنواع
ويقدم اخلدمة املطلوبة منه و يؤدي دوره في بناء 

اجملتمع، وفقاً للقانون.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالح الدين ،  ــرطة محافظة ص ــت مديرية ش اعلن
امس االثنني، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في 
ــة الدولة.وذكرت  ــلطة القانون وهيب اطار فرض س

املديرية ، ان احلملة اسفرت عن إلقاء القبض على 
ــة، مضيفة ان  ــواد قانونية مختلف (١٢) متهما مب
مديرية شؤون افواج الطوارئ قامت بتنفيذ واجب 
ــؤولية  ــن نصب (٦) كمائن ضمن قاطع املس تضم

ــة الكهربائية. ــل الطاق ــة ابراج نق لتأمني حماي
ــرور احملافظة بحجز  ــى قيام م ــارت املديرية ال واش
ــرض غرامات على ٧٦  ــالت ودراجة نارية وف ١٠ عج

عجلة خملالفتها االوامر والتعليمات املرورية.

حقوق االنسان يف كردستان تتحدث عن مشاركة 
االقليات بالعملية السياسية

محلة تفتيش واسعة يف صالح الدين  

الداخلية تعلن فتح حتقيق مع ضابط 
ينثر األموال يف ناد لييل 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة التحريات والتنقيبات في وزارة الثقافة، 
ــافات مهمة  ــس االثنني، عن التوصل الى اكتش ام
ــن مدينة  ــوري ومنارته احلدباء ضم ــع الن ــي اجلام ف
ــراث نينوى  ــار وت ــال مفتش آث ــل القدمية.وق املوص
ــال التحري التي  ــر الدين احمد ، ان من بني أعم خي
ــوري مت العثور  ــس مصلى اجلامع الن ــرت حتت أس ج
ــى األرضيات األصلية للمصلى قبل صيانته في  عل
ــاحة  ــرن املاضي والتي أثبتت أن مس ــات الق اربعين
ــاحة املصلى احلالي. املصلى األصلي أكبر من مس

ــار احمد الى ان املفتشية اكتشفت اربع غرف  وأش
اخرى حتت مصلى اجلامع متصلة الواحدة باالخرى 
عن طريق بوابات ، عرض الغرف (٣.٥) متر وارتفاعها 
ــر ومرصوفة  ــص واحلج ــار مبنية من اجل ــة امت ثالث
ــكل ممر  ــر منهدمة على ش ــارة غي ــا بحج ارضيته
ــتطيلة ومربعة عمقها  وعلى جانبيه احواض مس
ــر, يعتقد  ــن الداخل مبادة القي ــم ومغلفة م ٦٠ س
كانت تستخدم كمحالت وضوء في املبنى االصلي 
ــد من اللقى  ــوت على العدي ــع النوري واحت للجام
ــرة االتابكية،  ــالت  معدنية   تعود للفت ــا  عم منه
ــى احلالي مبا  ــن ارضية املصل ــذه الغرف ع وعمق ه

يقارب ٦ أمتار.

 التوصل إىل 
اكتشافات آثرية 
مهمة يف نينوى 

أمانة بغداد تلزم املدراء العامني 
بتعهدات قانونية هلذا السبب

بيان جديد للثقافة 
عن املنحة التشجيعية

ل الدوام  تربية السليامنية تعطّ
الرسمي (٣)أيام 

بغداد / البينة اجلديدة
ــزم املدراء  ــني، عن إل ــداد، امس االثن ــة بغ ــت أمان أعلن
ــة لتحميلهم  ــدات قانوني ــى توقيع تعه العامني عل
ــة التصريف.وقالت  ــؤولية جاهزية دوائرهم وخط مس
األمانة ، إن أمينها عالء معن تفقد في جولة مسائية 
استمرت حتى ساعات الفجر االولى محطات تصريف 
مياه الصرف الصحي واالمطار بجانبي   بغداد ملتابعة 
ــارت إلى أن امني  جاهزيتها لتصريف مياه االمطار.وأش
ــة  ــداد اطلع على جاهزية محطة احلبيبية الرئيس بغ
ــب الرصافة  ــاة بجان ــرق القن ــدم مناطق ش التي تخ
ــدم احياء مدينة  ــة التي تخ ــة القدس احلاكم ومحط
ــة البلديات  ــعب وكذلك محط ــدر ومنطقة الش الص
ــق ضمن قاطع بلدية  ــة التي تخدم عدة مناط احلاكم
ــة امني بغداد تضمنت  تفقد  الغدير.واضافت، ان جول
ــدم احياء  ــي التي تخ ــن الكاظم ــة عبد احملس محط
مناطق قاطع بلدية الكاظمية ومناطق جانب الكرخ 
ــعلة  ــة الش ــة R2 مبنطق ــك محط ــداد وكذل ــن بغ م
ــور  ــة املنص ــع بلدي ــن قاط ــية ضم ــة القادس ومحط
ــة (PN) ضمن قاطع بلدية  ــيدية الرئيس ومحطة الس
ــة الدورة. ــن قاطع بلدي ــة (DC2) ضم ــيد ومحط الرش
ــزم املدراء العامني  ــت األمانة الى ان امني بغداد أل ولفت
ــؤولية  ــى توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مس عل
جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة 
ــبكات وخزين الوقود  احملطات وتنظيف اخلطوط واملش
ــاءلة  ــتعرضهم للمس ــفات التي س واصالح التخس
ــل ضمن قواطعهم  ــة في حال حدوث اي خل القانوني
ــتلزمات املالية  ــيما بعد توفير كافة املس البلدية الس
ــرادات الذاتية لألمانة وكذلك كل ادوات  ومن خالل االي

الدعم الفني للدوائر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن  ــه ال ميك ــني، أن ــس االثن ــة، ام ــدت وزارة الثقاف أك
ــادات اإلضافية للمنحة  ــات واالحت ــول قوائم النقاب قب
ــاء ذلك في  ــر موازنة ٢٠٢٢.ج ــجيعية، ما لم تق التش
ــال النقابات  ــأن إرس ــوزارة، وورد ، بش ــان أصدرته ال بي
ــماء إضافية لغرض  ــادات واجلمعيات قوائم بأس واالحت
ــة بالفنانني والصحفيني  ــجيعية اخلاص املنحة التش
والشعراء الشعبيني واألدباء.وأوضحت، أن هذه املبالغ 
ــاد  ــد مت اعتم ــة ٢٠٢١ وق ــن موازن ــا ضم مت تخصيصه
ــلت من قبلهم إذ مت تقسيم املبلغ  ــماء التي أرس األس
وفقاً لألعداد التي جاءت فيها، وإن النقابات واجلمعيات 
ــؤولية القانونية عن  ــن يتحمل املس واالحتادات هي م
ــى الوزارة. ــلت إل ــماء الواردة بالقوائم والتي أرس األس

ــارت الوزارة إلى أن إرسالها ألعداد الحقة وحتت أي  وأش
ذريعة ال ميكن القبول به إال بعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٢ 
ووفقا للضوابط التي سيتم تشريعها بشأن املنحة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتان، امس االثنني، تعطيل  ــت تربية اقليم كردس اعلن
ــليمانية ٣ ايام. ــة الس ــمي في محافظ ــدوام الرس ال
ــل الدوام اليوم الثالثاء  ــرت الوزارة ، إنه تقرر تعطي وذك
وغدا االربعاء واخلميس املقبل بسبب الثلوج.واشارت 
ــات الكورس االول (نصف  ــى انه تقرر تأجيل امتحان ال

السنة).
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خرج بـ (٤) توجيهات .. اجتامع طارئ 
للمجلس الوزاري لألمن الوطني

بغداد / البينة اجلديدة
ــد العام  ــوزراء، القائ ــس ال ــس مجل ــدر رئي أص
ــى الكاظمي، امس  ــلحة مصطف للقوات املس
ــني، أربعة توجيهات؛ على خلفية األوضاع  االثن
ــهدتها العاصمة بغداد خالل  ــة التي ش األمني
ــاعات املاضية.وقال مكتب الكاظمي ، إن  الس
ــاً طارئاً للمجلس الوزاري  األخير ترأس اجتماع
ــة األوضاع  ــرت فيه مناقش ــن الوطني، ج لألم
أن  ــوزاري،  ال ــس  اجملل ــد  األخيرة.وأك ــة  األمني
ــهدتها العاصمة  ــات اإلرهابية التي ش العملي
ــاعات املاضية تهدف إلى زعزعة األمن  في الس
ــاذ إجراءات  ــيتم اتخ ــي، وس ــلم اجملتمع والس
مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع 
د  ــة التي تهدّ ــذه األعمال التخريبي اً ملثل ه حدّ

ــادة النظر  ــتتم إع ــام في البالد، وس ــن الع األم
ــهدت قطعاتها  ــي ش ــة الت ــادات األمني بالقي
ــتكون هناك محاسبة ملن  خروقات أمنية، وس
ه  ــه األمنية.ووجّ ــي أداء مهام ــت تقصيره ف يثب
ــة بأن تكون  ــادات األمنية كاف الكاظمي، القي
ــراءات املتبعة مالئمة  خططهم األمنية واإلج
ــد، وأن ال تقتصر  ــهده البل مع الوضع الذي يش
ــدث بعد وقوعه،  ــم على ردّ الفعل للح مهامه
ــاحات العمل  ــع مس ــادة توزي ــه بإع ــا وج كم
ــتخبارية، مشدداً على  لألجهزة األمنية واالس
ــتخباري، وأن يكون  ــل اجلهد االس ضرورة تفعي
ــة، وفي  ــات األمني ــي املواجه ــياً ف دوره أساس
ــة وعصابات اجلرمية. ــة اجملاميع اإلرهابي مالحق
ــس الوزاري  ــدر اجملل ــام االجتماع، أص ــي خت وف

لألمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها 
ــداد وبقية مدن  ــي العاصمة بغ ضبط األمن ف

العراق، وهي كاآلتي:
١- التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص 
الدراجات النارية مبنع حملها ألكثر من شخص، 
ــارع ابتداءً من  وكذلك تقييد حركتها في الش

الساعة ٦ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحاً.
ــيارات احلكومية ومنعها  ٢- تقييد حركة الس
ــمي إال  ــاعات الدوام الرس ــد س ــن اخلروج بع م

بورقة عمل.
٣- وضع مكافآت مالية للمواطنني للتبليغ عن 

أي عنصر مشبوه.
ــال التجارية بوضع  ــزام جميع أصحاب احمل ٤- إل

كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

   وتختتم املعاهدة ببيان املكان الذي مت فيه حترير املعاهدة 
ــم جمهورية العراق  او التوقيع عليها وتاريخ التوقيع واس
واالسم الرسمي للدولة املتفاوضة االخرى واسماء اخملولني 
بالتوقيع على املعاهدة ومناصبهم وتوقيعهم عليها نيابة 
ــراق على اليمني  ــم الع ــني مع مراعاة يكون اس عن الطرف
ــدة اذا كانت محررة باللغة  ــخة االصلية للمعاه من النس
ــررة باللغة االنكليزية  ــار اذا كانت مح العربية وعلى اليس
ــبة الى النسخة  ــية والعكس بالعكس بالنس او الفرنس
ــة االخرى  ــدة للدولة املتفاوض ــدة العائ ــة للمعاه االصلي
ويجرى تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض 
بالتوقيع ملمثل الدولة املتفاوضة االخرى اما نص املعاهدات 
متعددة االطراف تعتمد مبوافقة جميع الدول املشاركة وال 
يشكل توقيع املفوض على املعاهدة باالحرف االولى التزاما 
ــدول املتفاوضة قد  ــت ان ال ــراق  اذا ثب ــى جمهورية الع عل
ــت على ذلك اال بعد التصديق عليها طبقا لالجراءات  اتفق
ــارة  ــكل التوقيع املرهون باالستش املقررة في القانون ويش
ملمثل جمهورية العراق املفوض توقيعا كامال للمعاهدة اذا 
متت اجازته طبقا لهذا القانون ويثبت نص املعاهدة بوصفه 
موثوقا اي اصليا ونهائيا وفق الى االجراءات املقررة في نص 
ــاركة في وضع نص  املعاهدة والتي تتفق عليها الدول املش
ــراءات يتم  ــود مثل هذه االج ــي حالة عدم وج ــدة وف املعاه
التوثيق بالتوقيع املرهون باالستشارة او توقيعهم باالحرف 
ــمائهم على نص املعاهدة او احملضر اخلتامي  االولى من اس
ــدة ويتم التعبير  ــن املؤمتر الذي يضم نص املعاه الصادر ع
ــون بتبادل وثائق  ــي املعاهدة وفقا الحكام القان بااللتزام ف
التصديق في املعاهدات الثنائية وايداع وثائق التصديق في 
املعاهدات متعددة االطراف املوقع عليها خالل املدة احملدودة 
وايداع وثائق االنضمام في املعاهدات متعددة االطراف بعد 
ــدة احملددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز  انتهاء امل
ــدة اذا نصت الوثائق  ــاء املعاه ــذ ؛ وتبادل وثائق انش التنفي
ــة على ان يكون لتبادلها اثرا واذا اتفق صراحة على  املتبادل
ان يكون لتبادل الوثائق هذا االثر ويخضع االلتزام باملعاهدة 
ــة بتبادل الوثائق الجراءات التصديق ويخضع التزام  املتمثل
ــكام القانون الى  ــا الح ــدات املعقودة وفق ــراق باملعاه الع
ــى قانون التصديق او االنضمام  موافقة مجلس النواب عل
ــي املعاهدة باالغلبية املطلقة العضاء اجمللس عدا بعض  ال
ــا بأغلبية  ــول املوافقة عليه ــي يجب حص ــدات الت املعاه
الثلثني ومنها معاهدة احلدود والتي متس السيادة ومعاهدة 
الصلح والسالم ومعاهدة التحالفات السياسية واالمنية 
ــات االقليمية او  ــيس املنظم ــدة تأس ــكرية ومعاه والعس
ــدات متعددة  ــى معاه ــا االنضمام ال ــا ام ــام اليه االنضم
ــا للتوقيع او  ــددة في نصه ــاء املدة احمل ــراف بعد انته االط
ــز التنفيذ في حالة اجازة املعاهدة ذلك واتفاق  دخولها حي
الدول املتفاوضة على جواز االنضمام ويلزم دخول املعاهدة 
حيز التنفيذ جتاه العراق التي تنص عليه املعاهدة بناء على 
املصادقة على املعاهدة الثنائية وفق احكام القانون وتبادل 
ــبة للمعاهدات متعددة االطراف  وثائق التصديق اما بالنس
ــداع الوثيقة او املذكرة وفقا الحكام  او االنضمام اليها باي
ــدة لدى جهة االيداع  ــون املنصوص عليها في املعاه القان
ــدة وتطبق هذه االحكام  ــا لالحكام اخلتامية للمعاه طبق
ــات موافقة الدول على  ــارا من وقت اعتماد نصها واثب اعتب
ــذ والتحفظات  ــز التنفي ــخ دخولها حي ــزام بها وتاري االلت
ــا ووظائف جهة االيداع وتطبق املعاهدة او جزء منها  عليه
ــذ النهائي جتاه  ــا حيز التنفي ــة مؤقتة ريثما دخوله بصف
العراق اذا نصت املعاهدة على ذلك وينتهي التطبيق املؤقت 
للمعاهدة او جلزء منها اذا اخطرت الدول االخرى التي تطبق 
املعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة ويسرى حكم هذا على 
املعاهدات املتعلقة بإنشاء املنظمات الدولية او املعاهدات 

التي تبرم حتت رعاية االمم املتحدة.

قانون عقد املعاهدات

متابعة / البينة الجديدة

ــوى ، إخالء مركز  ــادة عمليات نين ــدت قي أك
ــنجار من املظاهر املسلحة، فيما  قضاء س
ــم خالل  أكدت أن ملف املتطوعني سيحس
العام اجلاري. وقال قائد عمليات غرب نينوى 
ــي ، إن اتفاقية  ــار الطائ ــن جب ــواء الرك الل
ــز التنفيذ في  ــت حي ــنجار االمنية دخل س
ــض بنودها،  ــث مت تنفيذ بع ٢٠٢١/٢/١١، حي
ــن القطاعات  ــدن م ــالء مراكز امل ــا اخ منه
ــاف، أن  ــش. وأض ــتثناء اجلي ــلحة باس املس
مركز قضاء سنجار تتم السيطرة عليه من 
ــوى، من خالل  ــادة عمليات غرب نين قبل قي
ــار  ــاة ٧٢.وأش ــآت ٢٠ ولواء املش فرقة املنش
ــود االتفاقية قضية  ــن بن ــى، أنه من ضم إل
تطوع مجموعة من ابناء القومية اإليزيدية 
ــص االعداد  ــد مت فح ــة، وق ــزة االمني لالجه
املطلوبة منهم، وهنالك قسم من الذين لم 
ــص القانوني،  ــوا خالل عملية الفح ينجح
ــيح بعض االسماء التي تعوض عن  ومت ترش
ــع، أن العملية تزامنت مع عملية  هؤالء.وتاب
ــك حدث  ــرز، لذل ــة الف ــات، وعملي االنتخاب
ــرة بتنفيذ  ــف، مرجحاً املباش ــض التوق بع

بقية البنود مع بداية العام اجلديد ٢٠٢٢.
ــدود ١٠٠٠٠ متطوع،  ــني، أنه مت فحص بح وب
ــاً او  ــم مؤهلني صحي ــس جميعه ــن لي لك
ــروط  ــث هنالك نقص في الش ــاً، حي قانوني
ــون، مؤكداً أن  ــة للتطوع وفق القان املطلوب

ــيتم اكمال فحص  ــتمرة، وس العملية مس
ــار فحص تعويض غير  الناجحني، وباالنتظ
املؤهلني، واعتقد سننطلق مع بداية السنة 
التركية  اجلديدة.فيما يخص االستهدافات 
ــرب نينوى، أوضح، أن  املتكررة في مناطق غ
ــان  ــتنكرت على لس احلكومة العراقية اس
ــوع يخص  ــذا املوض ــث إن ه ــة، حي اخلارجي

اجلهات اخملتصة.
إعادة الدوائر اخلدمية في سنجار

ــادة فتح بعض دوائر  ــت إلى، أنه متت إع  ولف
ــة الكهرباء ومديرية  ــز القضاء كمديري مرك
ــوس،  النف ــة  ومديري ــاء  القض دار  ــة  بلدي
ــتمر لفتح منفذ  ــة إلى أن العمل مس إضاف
للتعويضات بالنسبة للمتضررين للحصول 

على التعويضات احلكومية املقررة.
عودة النازحني

وذكر نحن عاملون بكل جهد لعودة النازحني 
ــوزراء القائد  ــات رئيس ال ــاء على توجيه بن
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي 
ــكرية والسياسية، لكن ما  وقياداتنا العس
زال قسم من العوائل ترفض العودة، بسبب 
ــم  ــائري، والقس ــن الثأر العش تخوفهم م
االخر ينتظر اكتمال اخلدمات للعودة اليها.

ــل  ــتقبال العوائ ــؤوليتنا اس ــف مس ويضي
العائدة وايصالها الى مكانها، حيث هنالك 
ــالمة  ــك من س ــض املواطنني لديهم ش بع
دورهم من املتفجرات، وبالتالي توجد مفارز 
معاجلة متخصصة جدا لتدقيق املنازل قبل 
ــني اليها.وأكمل، أنه مت افتتاح  عودة املواطن

ثالثة منافذ الكترونية على مواقع التواصل 
ــن أن يصل الى  ــي، بامكان املواط االجتماع
ــتمارة ويبني  ــادة، مللء االس ــام القي باب نظ
ــة، ويبصم عليها  ــماء افراد العائل فيها اس
ويعطي املستمسكات وهذ االجراء معمول 
ــن الوصول الى  ــه، أما الذين ال يتمكنون م ب
مقر القيادة، السباب مختلفة، سمحنا أن 
ــخص معروف  ــتمارة، وتوقع من ش متأل االس
ــا، كالقائممقام أو مدير الناحية أو  من قبلن
ــرطة، وترسل  ــيرة أو مدير الش شيخ العش
ــة، بالتحديد إلى  ــى الدوائر االمني بعدها ال
ــوى لتدقيقها امنيا،  ــرب نين مديرية امن غ

للحيلولة دون عودة املطلوبني، وبعد التأكد 
ــزوده بكتاب  ــف العائلة، ن ــالمة موق من س
ــوة الى الوصول  ــهيل مهمة، وترافقه ق تس
ــرطة اخملتصة  ــى الدار، ونبلغ  مديرية الش إل
ــوا على  ــرطة اخملتص ليكون ــم الش او قس
ــص، حتى تكون  ــار اخملت ــة، وكذلك اخملت دراي
ــة حتت رعايتهم.وأكد، أن هنالك  هذه العائل
ــودة النازحني،  ــا يخص ع ــاالً جيداً فيم اقب
ــة خالل  ــم ٧٤٠٠ عائل ــح عدده ــث أصب حي
مطلع األسبوع اجلاري، في مختلف قواطع 
املسؤولية، مبيناً أن هنالك عدداً من البيوت 
ــنجار وال ميكن السكن  مدمرة في قضاء س

بها.
أمن احلدود

 ولفت إلى أن هنالك شريطا حدوديا واسعا 
وطويال جداً ضمن قاطع مسؤوليتنا، لكنه 
بتوجيه من قيادة العمليات املشتركة ووزارة 
ــليم هذا القاطع الى املنطقة  الدفاع مت تس
السادسة حدود، حسب االختصاص، وذلك 
ــة، التي يجب أن  ــبب االتفاقيات الدولي بس
تكون مشغولة من قبل قيادة قوات احلدود، 
ــاً للبروتوكوالت العاملية.وأوضح، أن أمن  وفق
احلدود أصبح جيدا جداً، حيث مت انشاء خندق 
شرقي بعرض وعمق ثالثة امتار وهذا اخلندق 
يصعب عبوره سواء بالعجالت أو احليوانات، 
ــخاص  ــاالت الفردية لالش ــتثناء احل اال باس
ــخاص كبار  ــمانيا اما االش ــني جس املؤهل
السن وغيرهم من االطفال فيتعذر عليهم 
ــرقي لدينا  ــدق الش ــد اخلن ــع بع العبور.وتاب
ــكري من  ــو مانع عس ــن فاصل وه ــع م مان
ــطوانات املنفاخية الثالثية يتكون من  االس
ــفل واالسطوانة الثالثة  اسطوانتني باالس
ــذر عبوره، ألنه مانع  فوقهم، وهو ايضاً يتع
ــكري، فضالً عن وجود  مانع  من سلك عس
ــي الذي  ــبيه بالبي ار س ــي، الش البي آر س
ــييج املزارع والبساتني،  ــتخدم في تس يس
أضافة إلى ابراج املراقبة املزودة بالكاميرات 
ــتدركاً بالقول اذا  ــال ونهارا، مس احلرارية لي
ــتكون  ــذه الصيغة االمنية، س ــت ه تكامل
ــن كبير، ما  ــورية مبأم ــدود العراقية الس احل
يتعذر عبور املهربني او املتسللني او اخملربني.

ــرات املراقبة في  ــدد كامي ــى، أن ع ــار إل وأش
ــؤولية ٨ كاميرات استراتيجية،  قاطع املس
ــة جدا، اضافة الى أن  وهي  كاميرات عمالق
وحداتنا بدأت تعي أهمية الكاميرات، لذلك 
لدينا مئات الكاميرات في وحداتنا مبجهود 
ــع  الوض أن  ــخصية.وأكد،  الش ــدات  الوح
االمني في قضاء سنجار آمن، لكننا نواجه 
ــخصية ال  تهويال اعالميا مضادا لغايات ش

تريد للعراق االستقرار. 
األلغام في سنجار

ــي التحدي  ــع االلغام ه ــني، أن عملية رف وب
الكبير الذي يواجه  قاطع املسؤولية، حيث 
ــاقطات  ــام واملتس ــن االلغ ــد االالف م توج
ــلحة  ــفة واالس ــوات الناس ــة والعب اخملتلف
ــرة القدمية، وبني فترة وأخرى يحصل  والذخي
انفجار جسم غريب على طفل او مجموعة 
اطفال او على الرعاة والفالحني، الذي يودي 
ــلبياً  بحياتهم أو إلى العوق، ما ينعكس س
ــى دوائر  ــني وكذلك عل ــاة املواطن ــى حي عل
الدولة التي ستنشغل من خالل معاجلتهم 
او من خالل تعويضاتهم او من خالل االعاقة 

التي يتعرضون اليها.
معاجلة املتفجرات في سنجار

ــا الذاتية لدينا  ــه بامكانياتن ــار إلى، أن وأش
مفارز معاجلة متخصصة جدا، التي تعمل 
ــب طلب املواطنني او من خالل اتصال  بحس
ــؤولني، لكن تبقى اجلهود محدودة، ألن  املس

هنالك االالف من الذخائر غير املنفلقة.
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علي صحن عبد العزيز
 

ــتعالمات  اس ــف  موظ ــتقبلني  اس
ــل فإن  ــي تفض ــال ل ــفى ، وق املستش
ــرًا  ــرًا كبي ــهدت تغي ــفانا ش مستش
ــالت التنظيف  ــاهدها ، فحم كما تش
ــاعة،  ــم قائمة على مدار الس والتعقي

ــرف لنا من  ــة املريض الفقير ش وخدم
ــالت  ــراء التحلي ــص وإج ــث الفح حي
الطبية كاملة داخل هذا املستشفى ، 
أما بشأن أجهزة أشعة السونار والرنني 
ــتالمها في نفس اليوم ،  فيمكنك اس
وال حتتاج إن تدفع اكرامية في أي قسم 
من أقسامها ، واألطباء يتعاملون معك 
ــي عياداتهم  ــل من مراجعتهم ف أفض
اخلاصة ، بل وهنالك منهم من ينتظرك 
ــكواك من املرض ، وال  ــتمع إلى ش ويس
ــص دقيق ،  ــدواء إال بعد فح ــرف ال يص
واملمرض أو املمرضة مواظبني على زيارة 
ــى الردهات ، وبينما نحن نتحدث  مرض
ــفى بنفسه يتفقد  فإذا مبدير املستش
ــيته واملتملقني  ــدون حاش ــى وب املرض

ــلبيات التي تواجه  ــه ، يعالج الس مع
ــع املقصرين أيا  ــى ، وال يتهاون م املرض
ــة ، ال تأخذه  ــت انتماءاتهم احلزبي كان
ــه تقدمي  ــم ، وغايت ــق لومة الئ ــي احل ف
ــات الصحية للمواطنني  أفضل اخلدم
ــم  ــب إلى قس ــا نذه ــه : دعن ــت ل ، قل
ــر العالقات العامة  ــنان وكان مدي األس
واإلعالم يرافقنا أينما نذهب بل سهل 
ــم  ــه ، دخلنا قس ــا نحتاج ــا كل م لن
ــب املعالج  ــنان ورحب بنا الطبي األس
ــواد التخدير املوضعي ،  قائال : لدينا م
ــتعملة  وأدوات القلع جديدة وغير مس
ــع األجهزة هنا صاحلة للعمل ،  ، وجمي
وال يوجد فيها جهاز يصقعك بصعقة 
كهربائية ، فنحن لسنا قاعة لإلعدام 

ــاء ، فما كان مني إال أن احييه  بالكهرب
ــا  ــتقباله ، وصادفن ــن اس س ــى حُ عل
ــو يثني على  ــق إحد املرضى وه بالطري
ــع األدوية  ــفى ألن جمي ــر املستش مدي
ــة ، والصيدلي  ــي الصيدلي ــرة ف متوف
ــن  ــتريه م ــا تش ــك عالج ــب ل ال يكت
ــم  ــة ، إما في قس ــات األهلي الصيدلي
ــإن اإلجراءات  ــى ف ــتالم جثث املوت اس
ــا بغاية  ــتالم املوتى فإنه ــة الس الالزم
السهولة واالنسيابية، وميكنك استالم 
ــاعة  ــالل نصف س ــاة خ ــهادة الوف ش
ــمائة  ــدون أي اكرامية ( ٥٠٠) خمس وب
ــا فوق مصيبة موتاه  ألف دينار يدفعه
ــفى  ، حينها طلبت من مدير املستش
بأن نذهب إلى قسم الوالدة والنسائية 

ــا  الحظن ــم  القس ــا  دخلن ــا  م وأول   ،
الراقدات  ــاء  بالنس واملتابعة  اإلهتمام 
في الردهات ، فاملمرضة تزرق اإلبرة بدون 
ــل ، والردهات خالية من  أي ملل أو كس
ــائبة ، واحلمامات ودورات  القطط الس
ــتمرار ، واالنارة ال  ــة وبأس املياه معقم
ميكنك أن ترفع عينك من شدة اإلضاءة 
ــش في تلك  ــرا وأنا عاي ــا ، وأخي وقوته
األجواء الوردية ، فإذا بزوجتي تقول لي: 
ــل أنت بالبيت  ــي البارحة باللي دوختن
ــرتي  نائم وتتحلم ؟ فقلت لها يا حس
ــذه األجواء  ــع أنني أعيش ه كنت أتوق
ــي انت وين عايش  ــة ، وقالت ل باحلقيق
ــويد لو في اإلمارات العربية  قابل بالس

املتحدة ؟.

ماجد جواد خيون

االحتفاء بالشخصيات املتميزة أو التي 
ــيرتها  ــوطاً طويالً في مس ــت  ش قطع
ــن نتاج  ــا قدمت م ــة وقدمت م احلياتي
خالل هذه املسيرة وفي مختلف اجملاالت 

ــاً واخلالفياً باعتبار ان هذه  التزاماً مهني
ــغلت موقعاً متصدراً  الشخصيات ش
ــال الفن او  ــي مج ــك ف ــواء أكان ذل س
ــرى .  ــاالت األخ ــة أو اجمل االدب أو الرياض
ــاءات صفة  ــت اغلب االحتف ــد حمل وق
ــودة  ــخصيات املقص ــتذكار للش االس
ــى العالم  ــا ال ــا عن عاملن ــد رحيله بع
ــتعراض مآثرها واملكانة التي  اآلخر واس
ــاة التي عانتها  ــغلها واملعان كانت تش
ــن في ظروف أبعدت الكثير  خاصة ونح
ــد وانتهاء  ــن احضان هذا البل منهم ع
ــع أن هذا  ــي بلدان أخرى ، م ــم ف حياته

ــخصية  االحتفاء لو حصل بوجود الش
ــا لكان اكثر وقعا واغلى اثرا  احملتفى به
ــي تلم بتلك  ــدى الغبطة الت ــت م ولرأی
ــا عنه وعلى  ــخصية ، مع ما نوهن الش
ــروف الضبابية التي مير  ــم من الظ الرغ
ــه اال أن هناك  ــا البلد واختالط اوراق به
ــاه وااللتفات نحو  ــعى بهذا االجت من س
ــن  واحلاض ــي  الراع دور  ــذ  واخ ــاء  االحي
للنجوم افلت بعد ان جار عليها الزمن 
ــنني وهي  ــث الس ــا عب ــل كاهله واثق
ــات عطائها بنظرات  ــر نحو محط تنظ
ــى ما  ــاط وعل ــى واالحب ــا األس يغمره

ــاه هي  ــدر هذا االجت ــن تص ــد ان م اعتق
الفنانة واالعالمية ( بشرى سميسم ) 
ــازا بقدر ما هو انصاف  وهذا ليس انحي
ــى الرغم من  ــي عل ــيدة الت ــذه الس له
ــعت فيه ملا  ــذي س ــة اجملال ال محدودي
ــا اال انها  ــة توجهه ــة بطبيع ــه صل ل
ــخصية  ــا الش ــتطاعت وبجهوده اس
ــة  الصل ذات  ــات  اجله ــتقطب  تس ان 
ــخصيات  ــوء على الش ــليط الض لتس
ــيان من خالل  التي طوتها عتمة النس
تهيئة واقامة االماسي لالحتفاء بهذه 
الشخصيات وتثمني جهودها وأعمالها 

ــن الفنانني  ــا بحضور نخبٍ م وتكرميه
ــاء واملثقفني وهذا التوجه  صائب   واالدب
ــخصيات املتميزة  ــق  لتكرمي الش وموف
ــف  ــت خري ــي أدرك ــخصيات الت والش
ــا والذي  ــن الوفاء له ــزء م ــا كج عمره
تتمنى ان يشمل بقية اجملاالت ..من هذا 
ــيدة والفنانة  املنطلق نرى ان هذه الس
واالعالمية تستحق ان يحتفى بها من 
قبل وزارة الثقافة لسعيها الدؤوب في 
ــا املتواصل وما  ــذا املضمار وحضوره ه
يعكسه هذا احلضور من اجناز يحسب 

لهذه الوزارة .

عبد السالم علي السليم

النظم الدميقراطية  في الدول املتحضرة 
ــك  ــة  البرملانية هي التي متس ، األغلبي
ــة لم حتقق  ــلطة يقابلها معارض الس
ــكيل احلكومة  ــاب املطلوب لتش النص

فستكون بشكلها الطبيعي حكومة 
ــب اداء احلكومة في  ــب وتراق ظل حتاس
ــة واالدارية  ــاطاتها اخلدمي ــع نش جمي
ــا اخلارجية  ــث عالقاته ــى  من حي وحت
ــا ال  ــي نعرفه ــة الت ــة االغلبي فحكوم
ــلح  مس ــل  لفصي او  ــب  ملذه ــي  تنتم
ــي ال متت  ــميات الت ــن التس ــا م وغيره
ــتقر ينعم شعبه  بصلة لبناء بلد مس
باألمن واألمان فالبوصلة لدى تلك الدول 
ــع الرجل  ــاواة ووض ــي املواطنة واملس ه
املناسب في مكانه الصحيح وكل هذا 
ــي العراق  على  ــن ولم يحدث عندنا ف ل
ــافات  الرغم من هدر اموال طائلة ومس

زمنية هائلة لتحقيق تلك األمنية التي 
ــال في ظل  ــوم ضرباً من اخلي صارت الي
ــي األذرع  ــلح ومحاوالت ل الوجود املس
ــلطة ومقدرات  ــتحواذ على الس واالس
املنفلتة  ــوة  والق ــب  بالترهي ــعب  الش
ــت غير  ــي وصم ــز حكوم ــه عج يقابل
ــوى ووضع حدود  ــح تلك الق مبرر لفض
ــة ، ولكي ال  ــر املقبول ــا  غي لتصرفاته
ــث ألتعمق في  ــياق احلدي ــرج عن س أخ
ــذا ، فحكومة االغلبية  صلب مقالي ه
ــارها الصحيح  املنشودة لن تأخذ مس
ــة اجلديدة  ــس الوجوه القدمي بوجود نف
فهي عاجزة متاماً عن حتقيق احلد االدنى 

من طموحات الشعب العراقي حسب 
ــا معها خالل  ــي خضناه ــة الت التجرب
ــنة املنصرمة ففاقد  الثمانية عشر س
ــب  ــاً ، وحس ــه اطالق ــيء ال يعطي الش
ــيط واملتواضع هو احلكومة  رأيي البس
ــركاء  ــع الش ــاء جمي ــة وارض التوافقي
ــك الفصائل  ــود لفصيل من تل ــال وج ف
ــى االخر من حيث  ــزاب يتفوق  عل واالح
ــرون وهم  ــكل مقص ــيئ فال االداء الس
ــذا الوضع الذي  ــل البالد الى ه من اوص
ــواء ومناخات  ــد عليه ، ففي اج ال حتس
ــزل  ــن ع ــة ال ميك ــورة القامت ــذه الص به
فصيل وحتميله االخفاقات التي شابت 

ــنني التي مضت ، واقع  األداء خالل الس
االحداث يقرأ بهذه الصورة في ظل هذا 
والبيوتات تسقط  والتمحور  االنقسام 
ــي حكومة االغلبية  جميع الرهانات ف
ــي قد توصل  ــة الت ــا االنتقامي بصورته
ــرب جديد ال  ــدود وح البالد لطريق مس
ــعب العراقي انهكته  سمح اهللا ، الش
ــدور  ال نريد  ــق العراقي مه ــروب واحل احل
منكم بناء وال اعمار اتفقوا فيما بينكم 
ــاس الدماء والدمار . فنحن  لتجنبوا الن
ــائل التهديد  ــن رس ــنا ببعيدين ع لس
ــمعها كل يوم ، فالعراق امانة  التي نس

في اعناق اجلميع.

قاسم موزان 
 

ــي  ــة ف ــة العراقي ــت احلال ــل أصبح ه
ــا الدميقراطي املضطرب عصية  مناخه
ــدس  ــأ بح ــن املعب ــم املواط ــى فه عل
ــية، ولو  ــن املعرفة السياس ــي م تراكم
ــف  ــكلها غير األكادميي ويستكش بش
األحداث قبل وقوعها، أم أنه سقط في 

ــة بصفتها  ــات املتضارب فخ التصريح
ــا  ودالالته ــا  معانيه ــي  ف ــة  الغامض
ــارج دائرة  ــياء خ التكهنية، وبقاء األش

التوصيف أو التوقع االستشرافي؟.
ــي ٢٠٠٣ وبعد كل  ــام التغيير ف ــذ ع من
ــريعية جترى في  ــة انتخابات تش عملي
ــق االقتراع،  ــالد والتوجه الى صنادي الب
بدافع التغيير وإحداث تغييرات إيجابية 
ــية واالقتصادية  في املنظومة السياس
ــة، واالنتقال الى فضاء التقدم  والقيمي
واالنكفاء  التخلف  واالزدهاروترقني قيد 
واحلروب الذي افرزته سياسات األنظمة 
ــا  نتائجه ــي  ف ــببت  وتس ــابقة  الس
ــن الضحايا  ــدادا مرعبة م الكارثية أع

ــة  االرتكازي ــى  البن ــر  وتدمي ــرية  البش
ــن  ــي اذالل املواط ــان ف ــة، واالمع للدول
ــدور في  ــود وابقائه ي ــو مقص ــى نح عل
ــراغ من دون بصيص ضوء في نهاية  الف
النفق املظلم حلدِّ العتمة اخلانقة.منذ 
الزلزال النيساني في العام ٢٠٠٣ واجه 
العراق التحدي من اجلماعات اإلرهابية 
ــيق مع  الوافدة من خارج احلدود بالتنس
االجهزة املوالية للنظام السابق، ودعم 
اقليمي مسكوت عنه، هذه املواجهات 
ــرية والقدرات  ــوارد البش ــتنزفت امل اس
ــذوي الضحايا.  ــات ل ــة والتعويض املالي
العراق برمته أصبح حتت طائلة العنف، 
ــتطاعت عصابات داعش االرهابية  واس

ــن أرض  ــاحات م ــى مس ــيطرة عل الس
ــرية  ــتراطاتها القس الوطن وفرض اش
االرهاب  ــكانها.ورافق  ــى س املرعبة عل
املدمر أبشع طرق الفساد املالي واالداري 
ــاءل املواطن  ــد عمليات التحرير تف وبع
مرة اخرى بقدرة الدميقراطية على جتاوز 
ــح الفرد، من  ــاء واالنحياز لصال االخط
ــز وتوزيع عادل للثروة واالهتمام  دون متيي
ــه، ولم يحصل  ــية ل باخلدمات االساس
ــي  ــجب الداخل ــى الش ــر وتنام التغيي
ــرات احتجاجية  ــى تفجر في تظاه حت
ــة حتقيق االصالح  ــي العام ٢٠١٩ بغي ف
السياسي املتهالك واخلالفات والتخلي 
ــة داخل  ــات البيني ــا عن الصراع فعلي

ــه، التي تلحق  ــواب وخارج مجلس الن
ــدم التهافت على  ــن وع ــرر باملواط الض
ــاس  أس ــى  عل ــازات  واالمتي ــب  املناص
ــد اجراء االنتخابات  عرقي او طائفي.بع
ــرين االول من العام  ــرة في ١٠ تش املبك
ــي  ــس نياب ــل مبجل ــدد األم ــي جت املاض
ــروعة  ــتجيب للحقوق املش ــوي يس ق
ــه، الذي أدلى  ــني واحترام صوت للمواطن
به في صندوق االقتراع كحق منحه له 
ــتورالعراقي.. التوافق او األغلبية  الدس
ــراق  ــة الع ــي مصلح ــب ف ــم تص امله
ــع الصعد برؤى  ــادة بنائه على جمي وإع
ــتراتيجي  بإطار س ــة  ــة مدروس واقعي

استشرافي.

بــــــيــــــــــن لـيـلـــــــة وضـحـاهــــــــــا 

تــــــثـــــمـيــــــــــن جـهـــــــــــــــــود

حـــكـــومـــة األغــلـبـيـــــة ولـكــــــــن! 

تــغـيـيـــر بـــرؤى اسـتـشـــرافــيَّـــــــــة
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متابعة / البينة الجديدة

ــم جهاز مكافحة  أكد املتحدث باس
االرهاب، صباح النعمان، أن اجلهاز نفذ 
ــة خالل عام ٢٠٢١،  بحدود ٣٢٩ عملي
وبعضها كانت عمليات مشتركة مع 
البيشمركة، وبعضها استخبارية مع 
ــايش واجهزة مكافحة االرهاب  االس
ــليمانية، مشيراً الى  في أربيل والس
ــن ١٠٠ ارهابي خالل هذه  ــل أكثر م قت
ــبكة  ــي مقابلة مع ش العمليات.وف
ــيق  ــف التنس ــة، وص رووداو االعالمي
ــوات العراقية  ــني الق ــتخباري ب االس
وقوات البيشمركة بأنه في مستوى 
ــاز  ــى ان «جه ــا ال ــداً»، الفت ــال ج «ع
ــد للقدرات  ــاب يفتق ــة االره مكافح
ــائل  ــد الى مس ــذا عائ ــرية، وه البش
ــروف احلكومات  ــة» وظ ــص املوازن تخ
العراقية، مطالباً بتخصيص موازنة 
لتطوير القدرات البشرية في اجلهاز.
ولفت النعمان، الى أن جهاز مكافحة 
ــات  التجاذب ــن  ع ــد  ابتع ــاب،  االره
ــية، ولم يسمح للسياسة  السياس
ــاز واختيار  ــي عمل اجله أن تتدخل ف
ــان قانون  ــاز، وبالتالي ف ــادات اجله قي
ــة االرهاب هو «ضمانة  جهاز مكافح
ــي ان يكون بعيداً عن  لهذا اجلهاز» ف
ــي والعرقي  ــل الطائفي واالثن التدخ

والقومي.
ــد النجاحات التي حققها جهاز  * بع
ــرب ضد  ــي احل ــاب ف ــة االره مكافح
ــمعة اجليدة  ــابه الس داعش واكتس
داخل االوساط الشعبية، هل تلقيتم 
ــص احتجاجات  ــات مبا يخ أي توجيه
ــج االنتخابات،  لنتائ الرافضة  القوى 
ــب،  ــذا اجلان ــد به ــاف أي تصعي وايق
ــارع  ــي ظل مخاوف الش خصوصا ف

العراقي من حتولها الى عنف؟ 
ــة االرهاب هي  ــام جهاز مكافح ـ مه
ــة اجلرمية االرهابية،  متابعة ومكافح
ــي حالياً هو متابعة  وواجبنا الرئيس
بقايا تنظيم داعش االرهابي، خاصة 
ــط  ينش ان  ــاول  يح ــم  التنظي وان 
ــن اخلالفات  ــتفادة م ــالل االس من خ
ــي  السياس ــع  والوض ــية  السياس
ــرع بعملياته واثبات  ــأزم، كي يش املت
ــي.  ــب االعالم ــدف الكس ــوده به وج
ــاز مكافحة االرهاب  ــك الزال جه لذل
ــة  ــزة االمني ــع االجه ــيق م وبالتنس
ــزة االمنية  ــرى وكذلك مع االجه االخ
في اقليم كردستان مستمر مبالحقة 
فلول التنظيم االرهابي، وايضا اجلهاز 
ــتمر ببرنامج مكافحة االرهاب.  مس
ــاب ومكافحة  ــة االره ــا مواجه لدين
ــة  ــت مهم ــي ليس ــاب، وبالتال االره
ــكري،  ــل العس ــط العم ــاز فق اجله
ــنة تنفيذ  ــذه الس ــا في ه ــا بدأن وامن
ــة  ــة ملكافح ــتراتيجية العراقي الس
ــا اجلهاز، ولدينا  ــاب التي وضعه االره

ــتثمار كل قدرات  برامج وخطط الس
ــة االرهاب  ــة ملكافح ــة العراقي الدول
ــا مكافحة  ــتطيع لوحدن ألننا ال نس
االرهاب، والذي هو موضوع كبير جداً. 
ــاز مكافحة  ــك تبقى مهمة جه لذل
ــط على  ــتمرار بالضغ ــاب االس االره
ــي. اما الوضع  ــول التنظيم االرهاب فل
ــارع  الش ــي  ف ــي  واالمن ــي  السياس
ــة متكاملة  ــك منظومة امني فهنال
ــا في  ــا واجباته ــة له ــزة أمني واجه
ــي وأيضاً  ــظ االمن الداخل مجال حف
ــف، وممكن أيضاً  احلد من اعمال العن
ــد اعالن  ــواء بع ــد العنف س ان يتول
ــات او مع قرب مرحلة  نتائج االنتخاب

تشكيل احلكومة.  
ــة بوجود  ــم التصريحات الدائم * رغ
ــة  االحتادي ــة  احلكوم ــني  ب ــيق  تنس

ــأن  بش ــتان  اقليم كردس ــة  وحكوم
ــة، لكن هنالك  غلق الفراغات األمني
انتقادات بشأن قلة التنسيق وضرورة 
ــدف القضاء  ــيق أكبر به ــود تنس وج
على كل اخلاليا النائمة. أين اخللل في 

قلة التنسيق؟ 
ـ حترص القوات االمنية ان تكون بعيدة 
ــي  ــرار السياس ــن الق ــتقلة ع ومس
ــية، غير ان اخلالف  واخلالفات السياس
ــى الوضع  ــر عل ــر ويؤث ــي أث السياس
ــى  ــراً حت مؤث ــا كان  ولطامل ــي،  االمن
ــي، لكن خالل الفترة  على االداء األمن
ــل حكومة مصطفى  االخيرة وفي ظ
الكاظمي، قطعت احلكومة العراقية 
ــيق  ــراً في مجال التنس ــوطاً كبي ش
ــم واذابة اجلليد حول عالقات  والتفاه
ــة ومحيطه االقليمي  العراق اخلارجي
ــي عالقته  ــى ف ــاً حت ــي، وايض والدول
ــهد  ــتان. اليوم نش مع اقليم كوردس
ــات، فهنالك  ــة من التفاهم مجموع
زيارات متبادلة وحلقة وصل مستمرة، 

وال توجد قطيعة بني االقليم واملركز، 
ــني  املتخالف ــيني  السياس أن  ــى  حت
ــى اقليم  ــم يتجهون ال ــي املركز ه ف
كوردستان ويقابلون املسؤولني الكرد 
في مختلف مستوياتهم، وهذا دليل 
ــوا مقتنعني بقدرات  ــى انهم الزال عل
ــي أن يكونوا  ــتان ف قادة اقليم كردس
ــهد سياسي  مؤثرين في صناعة مش
ــس على  ــراق ينعك ــتقر في الع مس
تشكيل احلكومة، وبالتالي فان ذلك 
انعكس على العالقات األمنية. اليوم 
ــة بني املركز واالقليم  العالقات االمني
في مستوى عال جداً، وتبادل الزيارات 
بني القادة االمنيني في املركز واالقليم 
ــق أمني كبير  ــتمرة، حيث زار فري مس
ــتان، بغداد، الشهر  من اقليم كردس
ــار ياور،  ــة الفريق جب ــي، برئاس املاض

ــع قيادة  ــات م ــى تفاهم ــوا ال وتوصل
ــكيل  وتش ــتركة  املش ــات  العملي
ــاً كانت  ــتركني. وايض ــني املش اللوائ
ــد االمير  ــق عب ــارات للفري ــك زي هنال
الشمري الى اربيل واقليم كردستان، 
وكان هنالك ايضاً مؤمتر أمني مشترك 
ــيق  في مخمور. هذا التفاهم والتنس
ــابقاً، وقد  ــي لم يكن موجود س االمن
يكون التنسيق االول االمني هو الذي 
ــة االرهاب  ــاز مكافح ــدث بني جه ح
ــمركة  البيش ــوات  وق ــراق  الع ــي  ف
عندما شرع جهاز مكافحة االرهاب 
ــات حترير في املوصل ابتداء من  بعملي
اقليم كردستان وكان هنالك تنسيق 
ــرة  االخي ــوم  لتق ــمركة  البيش ــع  م
ــيقة  ــيقة، ومن بعش ــر بعش بتطهي
ــاز مكافحة االرهاب بتنفيذ  يبدأ جه
مهمته، وهذا ما حصل بداية عمليات 
ــى اعتاب  ــن عل ــوم نح ــر. الي التحري
ــتركني بني وزارة  تشكيل لواءين مش
ــمركة، وهذه سابقة  والبيش الدفاع 

ــم جداً  ــل مه ــل، وهذا عم ــم حتص ل
سيؤدي الى ان يكون هنالك انعكاس 
ــع االمني،  ــي الوض ــر وايجابي ف كبي
ــق التي تقع  ــي هذه املناط وخاصة ف
ــز، والتي  ــتان واملرك بني اقليم كردس
يستفيد منها التنظيم بسبب عدم 
وجود قوات ماسكة في هذه املنطقة. 
اليات التشكيل تعتمد على التفاهم 
ــرار موجود على  ــا ان الق املوجود كم
ــني، وان اختيار  ــكيل هذين اللوائ تش
ــن االجتماعات  ــو من ضم االماكن ه
الدورية بني قادة العمليات املشتركة 
ــم لتحديد اماكن انفتاح هذه  واالقلي
ــب  ــة التدري ــادات وآلي ــة والقي االلوي
ــبما سمعنا  واملوازنة واالعداد، وحس
ــو ٣٥٠٠  ــتكون بنح ــداد س ــان االع ف
مقاتل في كل لواء من العرب والكرد، 
ــة واختيار القيادات  والتدريب واملوازن
ــوطاً كبيراً، وخالل الشهرين  قطع ش
املقبلني ستبدأ هذه القوة املشتركة 

بأخذ قاطع املسؤولية.
 * ألم تشكل اخلالفات السياسية في 
البالد ضغوطات على جهاز مكافحة 

االرهاب وقادته االمنيني؟
ــباب جناح جهاز   ـ واحدة من أهم أس
مكافحة االرهاب في عمله بشهادة 
ــو ان اجلهاز االمني الوحيد  اجلميع، ه
الذي لم يكن عليه اختالف هو جهاز 
مكافحة االرهاب، ألن هذا اجلهاز ومنذ 
ــى كل الطيف  ــكيله يحتوي عل تش
العراقي. ويتذكر اجلميع الدور الكبير 
للمرحوم الشهيد فاضل برواري الذي 

كان نواة تأسيس هذا اجلهاز من خالل 
تشكيل لواء للعمليات اخلاصة ومن 
ــات اخلاصة االولى  ــم اصبح العملي ث
الذي كان برواري قائدها، الى ان وصلنا 
الى مستوى جهاز مكافحة االرهاب. 
ــية،  التجاذبات السياس ابتعدنا عن 
ــة أن تتدخل  ــمح للسياس ــم نس ول
ــادات  ــاز واختيار قي ــل اجله ــي عم ف
ــون جهاز  ــان قان ــي ف ــاز، وبالتال اجله
ــو ضمانة لهذا  ــة االرهاب ه مكافح
اجلهاز في ان يكون بعيداً عن التدخل 
ــي والعرقي والقومي.  الطائفي واالثن
ــاز يحمي كل اطياف  ــوم هذا اجله الي
ــأن تدريبه  ــعب العراقي، وميتاز ب الش
ــي  عال جداً ومعنوياته وبناؤه النفس
ــة  ــة والتعبوي ــه القتالي ــاء قدرات وبن
ــتية في أعلى مستوياتها،  واللوجس
ــاز هو ضمانة  ــي فان هذا اجله وبالتال
ــر نهائياً بأي نوع  ــراق بأنه لن يتأث الع
ــية. مرت  ــن أواع اخلالفات السياس م
ــات كبيرة،  ــات العراقية بأزم احلكوم

لكن اجلهاز كان صامداً ويؤدي مهامه 
على أكمل وجه، بدليل انه خالل هذه 
ــن ٣٠٠ عملية  ــنة نفذنا اكثر م الس
عام ٢٠٢١ ضد االرهابيني ووصلنا الى 
ــوة امنية  ــتطع اي ق ــق لم تس مناط
ــدود التي كانت  ــا، حتى احل ان تصله
ــتان  ــني املركز واقليم كردس تفصل ب
ــا عمليات، وقبل  ــا اليها ونفذن وصلن
ــت لدينا  ــهرين او ثالثة كان ــو ش نح
ــمركة  ــتركة مع البيش عمليات مش
ــن خاللها تنفيذ  ــتطعنا م والتي اس
عملية للقضاء على مضافات تنظيم 

داعش بني االقليم واملركز.
ــاز مكافحة  ــدون ان جه ــل تعتق * ه
ــليح  االرهاب بحاجة الى جتهيز وتس
ــو عليه  ــر مما ه ــرية أكب ــدرات بش وق

االن؟

ــن التحديات الكبيرة   ـ هذه من ضم
ــة  مكافح ــاز  جه ــا  يواجهه ــي  الت
ــوع  مبوض ــق  تتعل ــي  والت ــاب  االره
ــرية. نحن  التعيينات والقدرات البش
ــرية بسبب  نفتقر الى القدرات البش
ــات العراقية  ــة احلكوم ــروف موازن ظ
ــرة والوضع  ــالل هذه الفت واملوازنة خ
ــت بقدر  ــة ليس ــادي، فاملوازن االقتص
ــذه أثرت على  ــابقة، وه املوازنات الس
ــتويات التعيني. نعم نفتقد الى  مس
ــدرات  ــن كق ــرية لك ــدرات البش الق
ــالت  عج ــك  منتل ــن  نح ــليحية  تس
ــا  ــع عملن ــب م ــة تتناس اختصاصي
ومهامنا، كما منتلك أسلحة متطورة 
جداً تضاهي االسلحة التي متتلكها 
ــاب العاملية.  ــة االره ــزة مكافح اجه
ــرق  اليوم اجلهاز يصنف األول في الش
ــع أو اخلامس  ــاً الراب ــط وتقريب االوس
ــه.  ــه وامكانيات ــل تدريب ــاً بفض دولي
رئيس جهاز مكافحة االرهاب الفريق 
ــاعدي يحرص على  عبد الوهاب الس

ــن أعددنا  ــاز، ونح ــدرات اجله ــع ق رف
ــع قدرات  ــنوات لرف ــة لثالث س اخلط
ــتوى اجلهاز تدريبياً ولوجستياً،  ومس
لكن نتمنى أن تنصف املوازنة املقبلة 
ــدرات ودماء  ــك ق ــي ان منتل ــاز ف اجله
جديدة من الشباب لتعويض النقص. 
ــبتنا  اليوم نعمل بحدود ٣٩٪ من نس
ــذا ليس  ــر، لكن ه ــو يؤث ــة وه املئوي
مانعاً في ان يحقق اجلهاز اجنازات في 

السنوات املاضية.
ــف  والتحال ــراق  الع ــالن  اع ــم  رغ  *
الدولي انتهاء مهام القوات القتالية 
ــكل  ــهد بش ــا نش ــف لكنن للتحال
مستمر استهداف فصائل مسلحة 
الرتال التحالف الدولي. اال تدخل هذه 

الهجمات ضمن خانة االرهاب؟
ــل يهدد األمن  ــن املؤكد أن أي عم  ـ م

ــة  احلكوم ــني  ب ــات  االتفاقي ــدد  ويه
ــف الدولي هو عمل  العراقي والتحال
ــن عمل جهاز  ــارج عن القانون، لك خ
مكافحة االرهاب منصب على متابعة 
ــذا التنظيم اذا  ــم داعش، ألن ه تنظي
ــيتنامى ويعيد تنظيمه  ــه فس مت ترك
وسيكون حتى أخطر من امليليشيات 
ــلحة املوجودة،  ــع املس ــن اجملامي أو م
ــدة  ــه العقي ــم لدي ــذا التنظي ألن ه
ــتطيع من خاللها ان يجند  التي يس
ــن العراقي، لذلك مهمتنا  ويهدد االم
ــاس هي متابعة ومالحقة فلول  االس
ــم بقية االمور  التنظيم االرهابي. نع
ــاب والتهديد  ــرج عن اطار االره ال تخ
ــون،  ــن القان ــة ع ــات اخلارج والعملي
لكن هنالك اجهزة امنية اخرى ممكن 
ــوع، وليس جهاز  ــذ هذا املوض ان تنف
ــط، فعددنا ال  ــة االرهاب فق مكافح
ــعة  ــام بعمليات واس ــمح بالقي يس
ــتطيع  ــا ال نس ــا انن ــعبة، كم ومتش
ــة تنظيم داعش.  االغفال عن مالحق

ــل خارج عن القانون هو عمل  كل عم
ارهابي، وكل سالح ال يؤمتر بأمر الدولة 
ــالح خارج عن القانون، لكننا  فهو س
ــتطيع ان نصفه باالرهابي، ألن  ال نس
االرهاب مثل داعش هو ارهاب عقيدة، 
ــي عقيدة تكفيرية  وعقيدة داعش ه
ــرأي اآلخر.  ــرف بالرأي وال ١٠٠٪ ال تعت
ــن املمكن  ــرى فم ــع االخ ــا اجملامي ام
ــتقرار  ــود تفاهمات واس في حال وج
ــذه  ه ــر  تنحس ان  ــي  االمن ــع  الوض
ــى داعش ال يقتنع  ــع، لكن يبق اجملامي
ــذا الفكر  ــة. فه ــأي حكوم ــك وال ب ب
اخلطير واملتطرف يجب ان نستمر في 
ــذا ال مينع ان اي  ــه، غير ان ه مكافحت
جهات اخرى غير خاضعة للسلطات 
ــن  ــة ع ــاً خارج ــي ايض ــة ه العراقي

القانون.
ــاون  تع ــك  هنال ــدى  م اي  ــى  ال  *  
ــة  ــوات االحتادي ــني الق ــتخباري ب اس
وقوات البيشمركة في رصد ومتابعة 

ومالحقة عناصر تنظيم داعش؟
ــدف من عمليات تنظيم داعش   ـ اله
ــة العراقية  ــو انهاك القوات االمني ه
ــاً  واضح ــح  اصب ــال  القت ــلوب  واس
التنظيم  ــوم  يق ــث  ــوفاً، حي ومكش
بعملية قنص في النقاط التي تتواجد 
ــة العراقية، ومن  فيها القوات االمني
ــة من الفوضى  ــن ان حتدث حال املمك
ومن االرباك، كما يزرع عبوات ناسفة 
ــتأتي  س ــي  الت ــوة  الق ــتهداف  الس
السناد هذه النقطة العسكرية التي 
ــلوب  تعرضت الى الهجوم. هذا االس
ــوفاً لدينا. هنا  اصبح واضحاً ومكش
يحتاج املوضوع الى جهد استخباري، 
ألن معركتنا هي معركة استخبارية، 
ــة أو فرقتني من  ــن وال فرق ــال اللواءي ف
ــك املنطقة بني املركز  املمكن ان متس
واالقليم، ألن هذا العمل يكون مكلفاً 
وغير مجد، لكن العمل االستخباري 
ــوطا  ش ــا  قطعن ــا.  هن ــم  امله ــو  ه
ــتخباري  االس ــيق  التنس ــي  ف كبيرا 
ــتخبارية  االس ــة  اخللي ــكيلنا  وتش
املشتركة، ولدينا مديرية استخبارات 
ــتخبارية أمنية  ــدرات اس ــع بق تتمت
ــتوى  ــرية على أعلى مس وقدرات بش
ــن قتالنا  ــبناها م ــرة اكتس ــن اخلب م
ــتفيد  ــم االرهابي، والزلنا نس للتنظي
ــيقنا  من دعم التحالف الدولي. تنس
ــتان  ــع اقليم كردس ــتخباري م االس
ــنة كان  بكافة مفاصله في هذه الس
على مستوى عال جدا، ونحن راضون 
على هذا التنسيق االستخباري، ومن 
خالل ذلك استطعنا القبض على عدد 
ــني حتى بضمنهم  ــر من االرهابي كبي
كانوا من تنظيم داعش مختبئني في 
ــتان، وتبادلنا املعلومات  اقليم كردس
ــتخبارية مع اقليم  ــة االس واملنظوم
ــض عليهم.  ــاء القب ــتان اللق كردس
ــتركة مع  ــك لدينا تفاهمات مش لذل
ــليمانية،  ــي اربيل والس ــايش ف اآلس

ولدينا زيارات متبادلة بهذا الصدد.

لدينا تنسيق عال مع القوات األمنية يف إقليم كردستان

جهاز مكافحة االرهاب: نفذنا ٣٢٩ عملية وقتلنا أكثر من ١٠٠ ارهايب يف ٢٠٢١
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مهام جهاز مكافحة االرهاب هي متابعة ومكافحة اجلريمة االرهابية
 وواجبنا الرئيس حالياً هو متابعة بقايا تنظيم داعش االرهايب  

تتوقف احتامالت عودة - وربام فوز- ترامب للبيت األبيض عىل رغبته الشخصية 
يف املنصب من جديد وربام االنتقام هلزيمته يف االنتخابات األخرية

متابعة / البينة الجديدة

ــخص  ــن ٨١ مليون ش ــوّت أكثر م ص
ــة بأكثر من ٧٤  ــح بايدن، مقارن لصال
ــاز بايدن  ــخص لترامب. وف مليون ش
ــع االنتخابي،  ـــ٣٠٦ من أصوات اجملم ب
ــا لترامب، ومع ذلك  مقابل ٢٣٢ صوت
ــرف بهزميته. فلم يعترف  لم ولن يعت
ــيء  ــة في أي ش ــدا بالهزمي ــب أب ترام
ــت تتحدث عن  ــواء كن في حياته، س
ــعينات أو األخطاء  إفالسه في التس
ــي مجال  ــي ارتكبها ف ــدة الت العدي
األعمال التجارية واالستثمارية. وهو 
ا منتصرًا،  يعتقد بصدق أنه كان دائمً
وهو يتبع النهج نفسه طيلة حياته، 
ــرث بأي حقائق أو واقع يقول  ولن يكت

ــس ذلك.وتتوقف احتماالت عودة  عك
ــت األبيض  ــب للبي ــوز- ترام ــا ف -ورمب
ــة ترامب  ــل: أولها رغب ــى ٣ عوام عل
ــب من جديد،  ــخصية في املنص الش
ورمبا االنتقام لهزميته في االنتخابات 
األخيرة.ثاني العوامل الدافعة لعودة 
ــة  ــط بغياب أي منافس ــب ترتب ترام
ــرة أمامه  ــود حتديات كبي جادة أو وج
ــى  إل ــني  الطامح ــني  اجلمهوري ــني  ب
خوض انتخابات عام ٢٠٢٤. وال توجد 
أي قيادة جمهورية تقترب شعبيتها 
ــم دوره في  ــب، رغ ــعبية ترام ــن ش م
ــول، وحظره  ــى الكابيت ــام مبن اقتح
ــل االجتماعي.  ــائل التواص على وس
ــن اجلمهوريني ممن لهم  وال ميلك أي م
ــجاعة بعدُ  ــية الش طموحات رئاس
ــوض االنتخابات،  ــالن رغبتهم خ إلع
ــه من  ــرون موقف ترامب نفس وينتظ

ــل  وبالفع  .٢٠٢٤ ــات  انتخاب ــوض  خ
ــابق مايك  ــة الس ــر اخلارجي ــر وزي عب
بومبيو، وحاكم والية فلوريدا رون دي 
ــفيرة أميركا السابقة  سانتوس، وس
لدى األمم املتحدة نيكي هيلي، ومايك 
بنس النائب السابق للرئيس ترامب، 
والسيناتور تيد كروز؛ عن نيتهم خوض 
ــح ترامب.وال  االنتخابات إذا لم يترش
ــر ترامب في  ــس أي جمهوري آخ يناف
حجم شعبيته الطاغية بني أوساط 
الناخبني اجلمهوريني. ورغم محاوالت 
ــتخدام القضاء  ــه اس ــب وفريق ترام
ــة انتخابات عام ٢٠٢٠،  لتغيير نتيج
ــل ٦٢ قضية رفعها للتشكيك  وفش
ــه مت  ــات وأن ــة االنتخاب ــي مصداقي ف
ــني  ــن الناخب ــن ٧٠٪ م ــا؛ يؤم تزويره
اجلمهوريني بأن االنتخابات مت تزويرها 
ــث وآخر  ــة بترامب.وثال ــاق الهزمي إلحل

ــب  ترام ــودة  لع ــة  الدافع ــل  العوام
يتعلق بالتراجع الواسع في شعبية 
ــبة الرضا  الرئيس بايدن، ووصول نس
ــاته إلى ما دون ٤٠٪، وتعد  عن سياس
ــديدة السوء لرئيس  هذه النسبة ش
خالل عامه األول في البيت األبيض.وال 
ميتلك احلزب الدميقراطي أي مرشحني 
ــع ارتفاع عمر  ــن العيار الثقيل، وم م
ــيتخطى ٨٠  ــس بايدن الذي س الرئي
عاما عند حلول االنتخابات القادمة، 
ــة الرئيس كاماال  ــدم جاذبية نائب وع
ــن األنظار بصورة  ــس وتواريها ع هاري
ــون  الدميقراطي ــهد  سيش ــة؛  الفت
ــام على بطاقة  ــير عظ معركة تكس
احلزب لالنتخابات القادمة، ويستفيد 
ــرة دونالد  ــر مباش ــورة غي ــا بص منه
ــهادة ميالد  ــب ش ــل ترام ترامب.وميث
جديدة للحزب اجلمهوري في مرحلة 

ــكانية  ــط تغيرات س ــة، وس انتقالي
دراماتيكية تعرفها الواليات املتحدة. 
ولم تسفر هزمية ترامب في انتخابات 
ــن البيت  ــه م ــم خروج ــن ث ٢٠٢٠ وم
ــار الفكري  ــار التي ــن اندث ــض ع األبي
ــب عنه وامتطاه خالل  الذي عبر ترام
ــنوات حكمه األربع. ويدرك ترامب  س
-وهو بارع في هذا- أهمية إثارة اجلدل 
ــعبوية ميينية  ــي ظل ش ــاس ف واحلم
متصاعدة حول العالم، وجنح كذلك 
ترامب وبشدة في حتصني نفسه ضد 
أي أخطاء أو سقطات؛ يقول ما يقول، 
ــك كله من  ــا يخطئ، وذل ويخطئ م
دون حساب.وخالل سنوات أراد ترامب 
ــك وال يراجعه  ــم كملك ميل أن يحك
ــا وموظفا  أحد، وليس بوصفه رئيس
حكوميا محدد الصالحيات بدستور 
ــخة. في بداية تأسيس  وتقاليد راس
الواليات املتحدة كان هناك خيار بني 
رئيس جمهورية وملك، واختار اآلباء 
ــة. للجمهوري ــا  رئيس ــون  املؤسس

ويشغل الرئيس في الواليات املتحدة 
ــل  ــا يحص ــا رفيع ــا حكومي منصب
ــنوات  عليه باالنتخاب احلر ملدة ٤ س
ــدة. ومتنح  ــة للتجديد مرة واح قابل
ــات محددة  ــة الرئيس مهم الوظيف

ـــ٤٠٠ ألف دوالر  ــل مرتب يقدر ب مقاب
ــنويا. ويعرف الرئيس أن سلطات  س
ــه  ــتور يقدس ــه مقيدة بدس منصب
ــدس أصحاب  ــا يُق ــون كم األميركي
ــة. ــماوية كتبهم املقدس ديانات س
ــابق ترامب رئيس  إال أن الرئيس الس
ــتور  ــم يقرأ الدس ــف؛ فهو ل مختل
ويبدو أنه ال يفهم طبيعة مواده.ولم 
ــات اقتحام  ــب بتداعي ــرث ترام يكت
أنصاره مبنى الكابيتول، وال بالشرخ 
ــة بالده  ــي دميقراطي ــذي أحدثه ف ال
ــب أغلبية  ــم ترام ــخة. وتدع الراس

اجلمهوريني، ورغبة ما ال يقل عن ٧٠٪ 
منهم في رؤية ترامب مرشحا لعام 
٢٠٢٤.وخالل أسابيع، سيتم تفعيل 
ــبكة اجتماعية  ــن ش ــق ضم تطبي
خاصة يطلقها ترامب للتغلب على 
استمرار حظر حساباته على مواقع 
تويتر وفيسبوك ويوتيوب منذ كانون 
ــبب حتريض أنصاره  الثاني ٢٠٢٠ بس
ــيكون  على اقتحام الكابيتول.، وس
ذلك أحد أهم اخلطوات التي يتخذها 
ترامب لتأكيد هيمنته على الفضاء 

اجلمهوري انتظارا النتخابات ٢٠٢٤.

ملاذا يريد ترامب أن يصبح رئيسا مرة أخرى؟

ــى خوض انتخابات عام ٢٠٢٤  ــابق ترامب رغبته في العودة للبيت األبيض، وعزمه عل ــر الرئيس الس ال ينك
ــباق الرئاسي مرة أخرى، وحدث ذلك  ــابقا لفترة واحدة من خوض الس ــا س ال متنع القوانني األميركية رئيس
ــابق غروفر كليفالند في نهايات القرن ١٩. فقد فاز كليفالند بانتخابات عام ١٨٨٤ وحكم  مع الرئيس الس
زم في االنتخابات التي جرت في نهاية ١٨٨٨،  حتى بداية عام ١٨٨٩، وكان الرئيس ٢٢ للواليات املتحدة، ثم هُ

وغادر البيت األبيض، ثم عاد وفاز في انتخابات عام ١٨٩٢ لينصب الرئيس ٢٤ للواليات املتحدة.
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اعــــــــــــــالن
ــراغ) اُّـ (اِّـعاضيدي) فمن  ــجيل (اللقب) من (ف ــني) طلبا يروم فيه تس قدم اِّـدعي (عمر علي حس
ــه سوف  ــرة ايام) وبعكس لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (عش

ينظر بالدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٤) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦. 
مع التقدير

اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام /وكالة

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

* د.نزار علي شريف

ــكتة  الس أو  ــة  الدماغيّ ــة  اجللط
الدماغيّة هي نوبة مفاجئة وشديدة 
يحدث فيها متزّق أو انسداد في وعاء 
، مما يقطع جريان الدم  ــويّ دماغيّ دم
ــاغ للمنطقة التي يغذيها  في الدم
ــدث فيه  ــذي ح ــويّ ال ــاء الدم الوع
ــؤدي إلى  ــزّق، مما ي ــداد أو التم االنس
ــلل أو خلل في  ــدان للوعي أو ش فق
ــوم بها جزء الدماغ الذي  وظيفة يق
ــة الدموية.  ــص التروي ــه نق حدث ل
ــن أهم  ــة الدماغية م ــد اجللط وتع
ــم، كما  ــاة حول العال ــباب الوف أس
ــة، ويجب أن  ــدّ حالة طبيّة طارئ تع

يتلقى املريض عناية طبيّة عاجلة.
انواع السكتة الدماغية

ــن  ــية م ــواع رئيس ــة أن ــاك ثالث هن
السكتات الدماغية:

ــكتة اإلقفارية: هي أكثر أنواع  الس
ا، إذ متنع  ــكتة الدماغية شيوعً الس
اخلثرة الدموية الدم واألكسجني من 

الوصول إلى الدماغ.
السكتة الدماغية النزفية: يحدث 
ــاء الدموي  ــا يتمزق الوع هذا عندم
ــبب  ــادةً نتيجة اي س ــف ع الضعي
يؤدّي إلى التأثير في األوعية الدمويّة 
ــر  ــدم غي ــط ال ــاع ضغ ــا: ارتف منه
املسيطر عليه، واالستخدام املفرط 
د  ــدّ ــة مت ــر، أو نتيج ــادات التخثّ ملض
الدماغية.نوبات  ــة  الدمويّ ــة  األوعي
ــار إليها  ــرة ويش ــة عاب ــص تروي نق
ــكتات الصغيرة  ــم الس ــا باس أيضً
ــدث بعد منع وصول الدم إلى جزء  حت
ــتأنف تدفق الدم  ــاغ، ويُس من الدم
ــرة من  ــرة قصي ــد فت ــي بع الطبيع

الوقت، وتتوقف معه األعراض.
اسباب السكتة الدماغية واهم 

عوامل اخلطورة
ــؤدّي إلى  ــباب مختلفة ت ــاك أس هن
ــة، منها:  ــة الدماغيّ ــدوث اجللط ح
انسداد األوعية الدماغيّة الصغيرة. 
ــة من  ــة قادم ــة دمويّ ــدوث جلط ح
ــدوث نزيف  ــباتي. ح ــريان الس الش

ــاع الضغط أو  ــي نتيجة ارتف دماغ
ــار وعاء دمويّ  إصابة الرأس أو انفج
د أو بسبب أخذ األدوية املضادة  متمدّ
ل  ــكّ للتخثّر. هناك عدة عوامل تش
خطراً على احتماليّة حدوث جلطة 
ــذه العوامل ميكن  ــة، لكن ه دماغيّ
ــالج  الع ــتخدام  باس ــينها  حتس
ــى منط حياة  ــني منط احلياة إل وحتس
ــذه العوامل:  ــة، ومن ه ــر صحيّ أكث
ــني. أمراض  ــاع الضغط. التدخ ارتف
ــبة الكولسترول  القلب. ارتفاع نس
ــم. تناول الكحول. أمراض  في اجلس
الدمويّة الطرفيّة. السمنة  األوعية 

ــن  ــة التماري ــدم ممارس ــة. ع املفرط
الرياضيّة وقلة احلركة. اإلدمان على 

اخملدِّرات.
االعراض

ــة الدماغيّة  ــراض اجللط ــر أع تظه
ر غالباً خالل  بشكل مفاجئ؛ وتتطوّ
ساعات، ونادراً ما تستمر في التطور 
أليام، األعراض الظاهرة تعتمد على 
ــه،  ــرّر ووظيفت ــاغ املتض ــزء الدم ج
واألعراض التي تظهر على الشخص 
ــا عند االنتباه لها  مهمة جداً؛ ألنه
ــاذ هذا  ــبب إنق ــون س ــن أن تك ميك
ــعاف. ومن  ــه لإلس ــخص بنقل الش

ــاكل في الكالم  هذه األعراض: مش
ــتيعاب؛ كأن يصبح  ــم واالس والفه
ــخص  ــكالم ثقيالً وال يفهم الش ال
ر وحدوث  الكالم املقول. شلل أو تخدّ
ــي جهة  ــادة ف ــراف، ع ــة لألط مننم
ــد محاولة  ل الفم عن ــدة، وتهدّ واح
ــكلة في الرؤية؛ كأن  م. مش التبسّ
ــام في الرؤية  يعاني املريض من إعت
ــورة  الص ــف  تضاع أو  ــواش،  غ أو 
ــة في عني أو في كلتا العينني.  املرئي
ــاكل في املشي؛ بسبب حدوث  مش
ــعور بعدم االتّزان. ميكن  دوخة والش
ــديد.  ــض بصداع ش ــعر املري أن يش

ــكتات الدماغية  ميكن أن تؤدي الس
ــى املدى  ــاكل صحية عل ــى مش إل
ــرعة  الطويل. اعتمادًا على مدى س
أن  ــن  ميك ــا،  وعالجه ــخيصها  تش
ــات مؤقتة أو  ــرد من إعاق يعاني الف

دائمة عقب السكتة الدماغية.
العالج و الوقاية

ــتطيع اإلنقاذ  ــريع يس العالج الس
ــط ، مثل  ــاعات فق ــالث س ــالل ث خ
ــل الضغط املرتفع  األدوية التي تقل
ــات ، أما  ــة للجلط ــة املذيب أو األدوي
النزف فعالجه يعتمد على محاولة 
ــخ و التحكم  منع الضغط على امل

ــا العالج  ــع. ام ــط املرتف في الضغ
ــات التي  ــأن اإلعاق ــدى ف ــل امل طوي
ــية غالبا ما  ــب األعضاء احلس تصي
ــاكل التحدث  ــا, و مش تعود وحده
ــتطيع  يس ــب  التخاط ــي  فأخصائ
ــن  ــى و الذي ــؤالء املرض ــاعدة ه مس
ــي البلع . العالج  ــدون صعوبة ف يج
الطبيعي لضعف العضالت و الذين 
ــير و الذي  ــاكل في الس لديهم مش
ــة  ــة في ممارس ــن صعوب ــون م يعان
ــتخدام  ــد مثل اس ــم املعق التحك
ــة. أو الكتاب ــكني  ــوكة و الس الش
ــب أن يقوم بها  ــاك عدة أمور يج هن
ــة  ــن اجللط ــة م ــخص للوقاي الش
ــيطرة على  ــا: الس ــة، منه الدماغيّ
ــيطرة  الس ــدم.  ال ــط  ــاع ضغ ارتف
ــترول املرتفعة  على نسبة الكولس
ــرب التبغ  ــدم. التوقف عن ش في ال
اته، واملشروبات الكحولية.  ومشتقّ
ممارسة الرياضة بشكل دائم وزيادة 
ــم. تناول  ــيّ للجس ــاط البدن النش
ــن أن يصف  ــام الصحي. وميك الطع
ــخص  ــات للدم للش ــب مميّع الطبي
ــن تعرّضه جللطة دماغيّة،  الذي ميك
ــابقاً بنوبة دماغيّة، مع أنه  أو مرّ س
ال ميكن التنبّؤ بحدوث اجللطة، لكن 
تغيير منط احلياة مهم جداً لتجنب 

اجللطات الدماغيّة
* دكتوراه احياء مجهرية طبية 

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

على مدى الدورات النيابية االربع  املنصرمة ظلت رواتب وامتيازات 
ــراً من االسرار وطلسماً ال يفك  و( حبشكالت) السادة النواب س
ــى ولم يصبه مرض  ــاريء فنجان او فتّاح فال معاف ــازه أكبر ق ألغ
ــرّع  ــابقة ش ــي احدى الدورات الس ــدا انه ف ــر جي ــال!! وأذك عض
النواب قانونا مفصال على مقاسهم ونُشر في اجلريدة الرسمية 
ــرام، لكن اخلبير  ــكتاوية) وكادت احليلة متر مرور الك ــة( س بطريق
ــف  ــي طارق حرب كان باملرصاد ويقظا كالصياد فقد كش القانون
ــم وعيون) قبل  ــريع قانون فيه (خش الرجل عن قيام البرملان بتش
ــر في جريدة الوقائع العراقية  ــهر من العام (٢٠١٨) ولم  ينش اش
ــذا اليوم حتديدا في  ــوز/٢٠١٨) حيث صدر في ه ــي يوم (١٦/ مت اال ف
ــدد(٤٤٩٩) من تلك اجلريدة والذي تضمن قانون مجلس النواب  الع
اجلديد رقم(١٣) لسنة(٢٠١٨) وهو قانون لم يُذكر اي شيء عنه عند 
ــته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه حيث كانت  دراس
االمور جتري بـ (سرية وسكتاوي) اي بطريقة هي االقرب الى(لعبة 
ــد  تاريخ  ــداره اي حتدي ــول البرملان اص ــث لم يت ــارية) حي خنفش
ــداره في زمن عمله قبل االنتخابات وامنا حددت املادة (٧٣)  من  اص
هذا القانون وان تاريخ صدوره هو االول من متوز عام (٢٠١٨) اي بعد 
ــل مجلس النواب وبعد اجراء االنتخابات وميضي حرب  انتهاء عم
ــريعه كي ال يتاثر موقف  ــال ان اختيار موعد االول من متوز لتش قائ
اعضاء البرملان باالنتخابات من هذا القانون الذي منح البرملانيني 
ــن القانون الذي تقرر   ــرة منها ماورد في املادة(١٣) م امتيازات كثي
ــنة بصرف النظر عن  ــة عضو مجلس النواب (١٥) س جعل خدم
ــون التقاعد املوحد  ــدة ( خدمته) وهذا يتعارض مع نصوص قان م
ــترط  الذي يطبق على( املگاريد) وليس اصحاب الثريد والذي يش
ــى الراتب.. اليوم  ــنة فعلية للحصول عل ــون هناك (١٥) س ان تك
يطلّ علينا النائب املستقل عن حركة ( امتداد) عالء الركابي في 
ــة مجلس النواب  تصريح صحفي،  امتنى ان تنفيه او تؤكده رئاس
لتبيان ( الصح من اخلطأ) حيث يكشف الركابي املستور انطالقا 
ــرعية والعهد الذي  ــة والش ــة واالخالقي ــؤليته الوطني ــن مس م
ــوا باهللا عليكم  ــل ان يصبح نائبا.. انصت ــه قب قطعه على نفس
ياشعب..  امتيازات النواب كاالتي: الراتب االسمي(٤) مليون دينار 
شهريا ومخصصات املنصب( ٢) مليون دينار وبدل ايجار سكن( ٣) 
مليون دينار اما مخصصات الشهادة فهي١٠٠٪ حلامل الدكتوراه 
ــتير من الراتب االسمي  ــمي و٥٠٪ حلامل املاجس من الراتب االس
ــهادة معهد فاخملصصات   ايضا و ٤٥٪ للبكلوريوس وملن يحمل ش
بواقع ٣٥٪ من الراتب االسمي وبعملية (كسر بجمع) فإن الراتب 
الشهري للنائب يتراوح مابني (١٠- ١٣) مليون دينار وفي التفاصيل 
ــون (١٠) مليون دينار وحامل  ــان  راتب خريج االعدادية يك ايضا ف
ــار ولم يتوقف البذخ احلامتي عند حدود  الدكتوراه (١٣) مليون دين
ــان والصداع تتعلق  ــة وتصيبنا بالغثي ــك فهناك تفاصيل مملّ ذل
ــالت النواب البالغة (١) مليون  بتخصيصات الوقود اخلاصة بعج
ــهريا وتوفير  ــني دينار ش ــكن ٣ مالي ــهريا وبدل ايجار س دينار ش
ــفر بواقع(٦٠٠) دوالر  خدمات االتصال بخط مفتوح وايفادات الس
ــذ اخلوض بها النها توجع  ــوم الواحد وهناك (صرفيات) ال احب للي
القلب وجتعلك( تكسر اجملرشه وتنعل ابو راعيها).. هذا غيض من 
ــكته يلفته.. ولكني اكرر  فيض وما خفي كان اعظم وخليها س
ــة البرملان  ــفة من رئاس ــول بأننا نريد اجابة صريحة ومكاش الق

وبالوثائق عن حقيقة ما يدور ويطبخ في القدور!!
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متابعة / البينة الجديدة
ــكن  ــاب بريطاني يس حوّل ش
في مدينة لندن، طوابير متاجر 
ــة  مهن ــى  إل ــرة  الفاخ ــع  البي
ــك عبر  ــه، وذل ــدر دخل ل ومص
التطوع بالوقوف في الطوابير 
ــادي  م ــر  أج ــر  نظي ــدة  املمت

يتقاضاه الحقاً.
ــب «ميرور» البريطانية،  وبحس
 ٣١) ــدي بيكيت  ــى فري يتقاض
ــاً في  ــي ٢٠ جنيه ــاً) حوال عام
ـــ ١٦٠  ــارب ال ــاعة، ما يق الس
ــترلينياً خالل اليوم  جنيهاً إس
الواحد عبر الوقوف في الطابور 
ــخاص آخرين، بيد  من أجل أش

ــي قد يراها  ــه هذه الت أن مهنت
ــيرة تعني  ــا يس ــرون بأنه كثي
ــر واجللد،  ــاب بالصب حتلّي الش
ألن األمر يعني وقوفه في طابور 
ــدة قد تصل  بالكاد يتحرك ومل

أوضح  لثماني ساعات كاملة. 
فريدي الذي يعيش في منطقة 
ــه في  ــل أوقات ــام أنّ أفض فوله
ــة تتمثل بطوابير  هذه الوظيف
ــعبية  الش ــداث  األح ــر  تذاك

الكبيرة، وال ننسى أن وظيفته 
ــه عدداً  ــأن كل مهنة، تواج ش
ــو القارس  ــن التحديات كاجل م
وساعات االنتظار غير املتوقعة 

وغيرها الكثير.

متابعة / البينة الجديدة
ــر يوم األحد املاضي  أعلنت وزارة الصحة في قط
وفاة رضيع عمره ٣ أسابيع نتيجة إصابة شديدة 
بـ»كوفيد-١٩». وقالت الوزارة إنه «لم يكن يعاني 
ــة معروفة».  ــرى أو وراثي ــن أي حالة مرضية أخ م
ــهدها الدولة  وأكدت أن «املوجة احلالية التي تش
ــملت عددا أكبر من  من جائحة فيروس كورونا ش
األطفال مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية 
ــجيل  ــت دول عدة تس ــبق أن أعلن ــة». وس الطبي
ــذ بداية  ــة كوفيد من ــني األطفال نتيج ــات ب وفي

ــادرة للغاية. ووصل عدد  ــاره، لكنها ظلت ن انتش
ــى نحو ٤ آالف في  ــات اليومية في قطر إل اإلصاب
ــى ٢٠ مرة من األرقام  ــام األخيرة، وهو عدد أعل األي
ــمبر.وعلقت مجموعة  ديس ــف  ــة منتص املعلن
املستشفيات العامة الرئيسية في البالد إجازات 
جميع موظفيها الطبيني واإلداريني العاملني مع 
ــبب زيادة  ــمبر بس مرضى كوفيد في نهاية ديس
اإلصابات. وسجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 
ــف إصابة بينها  ــو ٣٠٠ أل ــمة نح ٢٫٦ مليون نس

نحو ٦٠٠ وفاة.

متابعة / البينة الجديدة
ــوازات واإلقامة في  ــوال املدنية واجل ــت مديرية األح اعلن
كربالء، hls األحد املاضي، عن ترحيل أكثر من ثالثة آالف 
ــروط  ــيات خملالفتهم ش وافد أجنبي من مختلف اجلنس

اإلقامة في العراق.
وقالت املديرية في بيان انها قامت «بتسفير وإبعاد ٣٢٤١ 
ــخصاً اجنبياً من مختلف اجلنسيات، خارج االراضي  ش
العراقية خملالفتهم شروط قانون اقامة االجانب العراقي 
ــن ٢ كانون الثاني  ــنة ٢٠١٧، خالل الفترة م ــم ٧٦ لس رق

٢٠٢١ ولغاية ٢٦ كانون االول ٢٠٢١».
ــهم في خلق فرص  ــارت الى ان «هذه االجراءات تس واش
عمل لشبابنا واستثمار طاقاتهم لبناء العراق، وكذلك 
ــدد بعدم ايواء االشخاص االجانب اخملالفني للقانون  نش
ــة للصالح  ــل تواجدهم خدم ــوري عن مح ــالغ الف واالب

العام».

متابعة / البينة الجديدة
ــتوديوهات  أس ــث  ب ــف  توق
ــمية  الرس ــان  لبن ــة  إذاع
بقسميها العربي واألجنبي 
األحد بعد نفاد الوقود الذي 
ــدات كهرباء وزارة  يغذي مول
ــل ما تعانيه  اإلعالم، في ظ
البالد من أزمة وقود خانقة.
ــرة األولى التي  وتعد هذه امل
ــا  ــود فيه ــة الوق ــال أزم تط
يعد  اإلعالم، حيث  ــائل  وس
ــاء وتوقف  ــاع الكهرب انقط
ــا تاريخيا  ــث اإلذاعة حدث ب
ــان. وكتب  ــهده لن ــم يش ل
ــر  ماه ــي  اللبنان ــي  اإلعالم
ــبوك»:  «فيس على  ــوا  الش
ــة..  الدول ــوت  ص ــكت  «وس
إذاعة  أستوديوهات  توقفت 

ــمية بقسميها  لبنان الرس
ــي واألجنبي عن البث  العرب
بسبب نفاد مادة املازوت من 
مولّدات تاتش وأوجيرو التي 
ي وزارة اإلعالم». وتابع:  ــذّ تغ
ــا  ــوزارة ومعه ــت ال «أصبح
ــة الوطنية  ــة والوكال اإلذاع
لإلعالم دون كهرباء بشكل 
كامل، وتوقفت تالياً أجهزة 
الUPS، أسوأ إدارة تشهدها 

اإلذاعة».

متابعة / البينة الجديدة
ــالم األمني،  ــت خلية اإلع أعلن
ت  ــات بغداد فضّ أن قيادة عملي
ــت القبض على  ــاجرة وألق مش
ــدي ضمن منطقة  الطرف املعت

األعظمية.
وذكرت اخللية في بيان أنه «بعد 
ــود  بوج ــد  تفي ــات  ورود معلوم
مشاجرة في منطقة األعظمية 
ــى الفور  ــالف مادي مت وعل إثر خ
توجيه قوة من اللواء (٤٤) فرقة 
املشاة احلادية عشرة متكنت من 

ــاجرة التي استخدم  فض املش
أحد أطرافها األسلحة البيضاء 
محدثاً جروحا في الطرف اآلخر 

من املشاجرة».
ــت  الق ــوة  «الق أن  ــت،  وأضاف
ــة متهمني  ــى أربع ــض عل القب
بينما قام الطرف املتضرر فيها 
بإقامة دعوى قضائية في مركز 

شرطة األعظمية».

ــني صدر  ــني العراقي ــة احملام ــن نقاب ع
ــة القضاء في  ــد من مجل ــدد اجلدي الع
ــتني (٢٠٢٢) وهي  ــنتها الثانية والس س
ــرأس حتريرها  ــة دورية ي ــة حقوقي مجل
نقيب احملامني العراقيني االستاذ (ضياء 
ــا التحريري احملامي  ــعدي ) ومديره الس
ــن ) ..تضمن العدد  (احمد مجيد احلس
موضوعات قانونية شتى وهي تشكل 
ــا للمكتبة القانونية ولكل  رافدا مهم
ــة اجلديدة»  ــأن .. «البين ــاب الش اصح
ــن  ــد م ــا املزي ــني عليه ــى للقائم تتمن

العطاء واالبداع متابعة / البينة الجديدة
قضاء  قائممقامية  أعلنت 
ــة  التابع ــور»  «ميرگس
ــوران»  «س ــة  منطق إلدارة 
ــتقلة، ، تعليق الدوام  املس
ــز  مرك ــارج  خ ــمي  الرس
ــبب  ــاء ونواحيه بس القض
ــوج بكثافة،  ــاقط الثل تس
أرواح  ــى  عل ــك حفاظا  وذل

املوظفني.
ــة  القائممقامي ــت  وقال

الطقس  ــبب  بيان، بس في 
ــن  م ــات  كمي ــاقط  وتس
ــار والثلوج في حدود  األمط
ــإن  ــور» ف ــاء «ميرگس قض
ــمل  ــمي يش الرس ــدوام  ال
فقط املوظفني داخل مركز 

القضاء، ومركز نواحيه.
ــن  م ــه  أن ــان  البي ــاف  وأض
ــالمة  أجل احلفاظ على س
ــني  املوظف ــإن  ف ــم  أرواحه
خارج مركز القضاء، ومراكز 

النواحي لن يباشروا الدوام 
ــمي في دوائرهم هذا  الرس

اليوم.
ــتان  كردس ــم  إقلي ــر  وتأث
ليلة  ــذ  من ــة قطبية  مبوج
ــتد تأثيرها أكثر  ــس  اش ام
ارتفاع    ليصل  االثنني  امس 
متر  ــى  إل الثلوج  ــاقط  تس
ــض املناطق  ــي بع ــد ف واح
ــات  ــا لتوقع ــة، وفق اجلبلي

الطقس.
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متابعة / البينة الجديدة

ــنوات عدة من التجوال في  بعد س
ــوارعها دون كلل  أزقة املوصل وش
ــادي، الذي  ــعد ه أو ملل، افتتح س
ــاً، معرض صور  جتاوز عمره ٦٠ عام
ــة املوصل  ــي أزق ــا ف ــه، التقطه ل
ــوارعها، ليوثق سنوات صعبة  وش

شهدتها هذه املدينة.
ــعد هادي، هاوٍ للتصوير وحجم  س
ــة أكبر من  ــذه الهواي ــه له محبت
ثقل بدنه وكبر سنه، لكنه تغلب 
ــى كثير  عل ــة  البطيئ ــه  بخطوات
ــا  ــط كل م ــباب، ليلتق ــن الش م
ــع أمام  ــه، وليس ما يق ــث عن يبح
ــول هادي،  إن  ــة كاميرته. يق عدس
ــر، ومعرضه  ــه الكبير للتصوي حب

ــا بعد  ــنوات م ــو نتاج لس هذا، ه
ــروح املوصليني  ــرب، وثق فيه ج احل
ــم على عودة  ــيهم وإصراره ومآس

احلياة والتمسك بها.
ــير هادي، إلى جمال املوصل،  ويش
ــراه العالم ويقول  ــذي يجب أن ي ال
ــاء املدينة  ــا كان يرى أبن إنه عندم
ــاض ويحاولون إعادة  يرفعون األنق
احلياة ويتكاتفون فيما بينهم، كان 
ــزاً اللتقاط  ــذا األمر يعطيه حاف ه
الصور والتجوال في املدينة بصورة 
شبه يومية. وهذه الصور، ستكون 
ــتني عاماً)  ــب (صاحب الس بحس
القادمة لتعرف  ــال  «تاريخاً لألجي
ــن خاللها ما الذي حدث في هذه  م

املدينة»
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