
يف الهدف

ش��يء يدمي القل��ب حقاً عندم��ا تعرف كعراق��ي ان املال 
الع��ام املنهوب غصباً وفي وضح النه��ار من خزينة الدولة 
قد اخذ طريقه بطرق واساليب شتى الى جيوب مسؤولني 
واقاربه��م وحاش��يتهم وبع��ض النواب وبع��ض من زعماء 
الكتل السياس��ية ويؤملك اكثر ان تعرف ياعراقي ان اغلب 
تلك االموال قد جرى تهريبها للخارج لتس��تخدم في امور 
ش��تى حيث يعيش )الذوات( حياة مرفه��ة بينما قطاعات 
واس��عة من الش��عب العراقي تعيش حالة الفاقة والعوز 
واحلرم��ان وبينما مدننا في اس��وأ ح��ال وكأنها في العصر 

احلجري.
ولكي نضع النقاط على احل��روف ونذبحها على قبلة كما 

يقول��ون وال نبق��ى نعيش 
ف��ي حال��ة الضب��اب  وال 
موق��ف ج��ريء ومس��ؤول 
الق��وى  فإنن��ا ندع��و كل 
السياس��ية كاف��ة الى ان 
التيار  زعي��م  حت��ذو ح��ذو 
)مقتدى  الس��يد  الصدري 
الصدر( الذي ش��كل جلنة 
لتقص��ي معلوم��ات ع��ن 
صدريني عاملني مبش��اريع 
جتاري��ة حكومي��ة ح��االً 
كانت أم حراماً.. مشروعة 

كانت أم ممنوعة ممن   ينتمون للتيار الصدري حالياً او كانوا 
ينتم��ون له من دون اس��تدعائهم.ان خطوة كهذه مطلوب 
ان تع��زز وان يج��ري تعميمه��ا ف��ي كل االح��زاب والق��وى 
السياسية اس��امية كانت أم غير اس��امية ولتكن هذه 
اخلطوة اجلريئة بداية موفقة لفتح ملفات الفس��اد االداري 
واملالي كافة ولتتدحرج الرؤوس ولتتهاوى كل احليتان التي 
اوغلت في س��رقة مالنا العام وتأخير نهضة وتطور الباد.
نك��رر القول: ان الضربات املوجعة يجب ان تس��دد الى كل 
من امتدت يداه لتس��رق لقمة الفقراء وكل يد عبثت بعش 

العراق وعوقت حركة البناء واالعمار فيه.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

انكرر القول: ان الضربات 
املوجعة يجب ان تسدد 
اىل كل من امتدت يداه 
لتسرق لقمة الفقراء وكل 
يد عبثت بعش العراق 

وحاسبوا حاشيتكم ياساسة

م��ن املق��رر ان يبدأ رئيس ال��وزراء )عادل 
عبد املهدي( اليوم االربعاء زيارة رسمية 
الى تركيا للق��اء الرئيس التركي )رجب 
طيب اردوغان( وكبار املس��ؤولني االتراك 
فيما كش��فت وسائل اعام تركية عن 
زي��ارة وفد تركي رفيع ال��ى بغداد عقب 
زيارة عب��د املهدي وبحس��ب صحيفة 
»حريي��ت ديلي ني��وز« التركية فإن عبد 
امله��دي واردوغ��ان يخططان ملناقش��ة 
نف��وذ حزب العم��ال الكردس��تاني في 
منطقة سنجار واملعبر احلدودي اجلديد 
الذي س��يتم انشاؤه بني البلدين بزيادة 
حج��م التج��ارة من 10-20 ملي��ار دوالر 

سنوياً اضافة الى قضايا املياه.
م��ن جانب آخ��ر بح��ث وزي��ر اخلارجية   
)محم��د احلكي��م( ام��س م��ع نظي��ره 
القط��ري الش��يخ )محم��د ب��ن عب��د 
الرحمن( خ��ال اتصال هاتف��ي تطوير 
التعاون الثنائي ب��ني البلدين في كافة 

اجملاالت.
في وقت اعلن��ت وزارة املالية الكويتية 
اتفاقية  العراقية  ونظيرته��ا  توقيعها 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
املال��ي فيم��ا يتعل��ق بالضرائ��ب على 
الدخل وعلى رأس املال. وقالت الوزارة ان 
االتفاقية تتضمن مزايا متعددة تتعلق 
باالعف��اءات والتخفيض��ات الضريبية 
على االس��تثمارات او االعمال التجارية 

سواء في الكويت او العراق.

وزارة  اعلن��ت  ايض��اً  التط��ورات  وف��ي 
ادانته��ا  ام��س  العراقي��ة  اخلارجي��ة 
واس��تنكارها الش��ديد ملا تعرضت له 
)4( س��فن م��ن عملي��ات تخريبية في 
املياه االقليمية لدولة االمارات العربية 
املتحدة مؤك��دة تضامنها مع االمارات 
في مواجهة التحديات وقالت الوزارة ان 
العراق يؤكد تضامنه مع االش��قاء في 
دول��ة االمارات في مواجه��ة التحديات 
والتصدي لكل احملاوالت الرامية لزعزعة 

امنها واستقرارها وسامة مواطنيها.
عل��ى صعي��د آخر ذك��ر مص��در برملاني 
فراغ��اً  احلكوم��ة س��تدخل  ان  ام��س 
دس��تورياً جزئياً بع��د )15( يوماً من اآلن 
في ح��ال ل��م تن��ه اس��تحقاق اكمال 
االربع��ة  الوزاري��ة  احلقائ��ب  تس��مية 
بالوكال��ة  العم��ل  وانه��اء  الش��اغرة 
للمناصب اخلاصة في الدولة وبحسب 
املص��در انه وفقاً لاتفاقات والتعهدات 
الت��ي قطعه��ا رئيس احلكوم��ة )عادل 
عبد امله��دي( على نفس��ه قبيل منح 
الثقة حلكومت��ه نهاية الع��ام املاضي 
فإن حكومته س��تدخل فراغاً دستوياً 
جزئي��اً بع��د نص��ف ش��هر وف��ي وقت 
تستمر اخلافات السياسية بني الكتل 

بشأن ذلك.
وفي التط��ورات ايضاً اعلن رئيس كتلة 
احل��ل النيابية )محم��د الكربولي( حل 
حتال��ف احمل��ور الوطن��ي واع��ادة احياء 
حتالف الق��وى العراقية وقال الكربولي 
في تغريدة له »حذرت في وقت مبكر من 

ضربة غادرة س��وف تس��تهدف حتالفنا 
السياس��ي م��ن عناص��ر ال يكترث��ون 
اال ملصاحله��م وان كان��ت تضي��ع ف��ي 
س��بيلها محافظة كاملة بكل معاناة 
مواطنيها. واضاف اليوم وبعد ان بيعت 
نين��وى بتصوي��ت فاض��ح  محافظ��ة 
ملرشح واحد بنس��بة 100% فأننا وبعد 
التوكل على اهلل قررنا ان نطهر انفسنا 
من العناصر الفاسدة وتشكيل حتالف 

القوى العراقية وحل احملور«.
عل��ى صعيد ذي صل��ة اعلن��ت قبيلة 
احلابسة امس تأييدها الكامل لرئيس 
البرمل��ان )محمد احللبوس��ي( للوصول 
مبحافظ��ة االنبار والع��راق الى بر االمان 

وكان حتال��ف احمل��ور الوطن��ي ق��د ق��رر 
الغاء عضوية )محمد احللبوس��ي( من 
التحالف فيما اكد س��عيه الستبداله 

من رئاسة مجلس النواب.
وف��ي التط��ورات ايضاً هاج��م القيادي 
في حرك��ة عطاء )زاه��ر العبادي( امس 
املعترض��ة  والش��خصيات  اجله��ات 
عل��ى انتخاب مرش��ح احلركة )منصور 
املرعيد( ملنصب محافظ نينوى واصفاً 
اياهم ب�«االصوات النشاز« التي تسعى 
للس��يطرة عل��ى احملافظ��ة ومقدراتها 
واض��اف ان الكت��ل املعترض��ة هدفها 
الس��يطرة عل��ى احملافظ��ة ومقدراتها 
ولي��س كم��ا يدع��ون ارج��اع النازحني 

واعمار املناطق املدمرة.
م��ن جانب��ه وبعد س��اعات م��ن اعان 
ائت��اف الق��وى العراقي��ة اخراجه من 
التحالف الس��ني اجلديد غرد )خميس 
اخلنج��ر( مبناس��بة انتخ��اب )منص��ور 
املرعيد( محافظ��اً لنينوى وقال اخلنجر 
في تغري��دة له عل��ى تويت��ر ان مرحلة 
جديدة ستش��هدها نينوى بعد اختيار 
)منص��ور املرعيد( محافظ��اً لها وجدير 
بالذك��ر ان ائتاف الق��وى العراقية قد 
حل حتالف احملور املمثل للمكون السني 
وتش��كيل حتالف جديد من دون اخلنجر 

واحمد اجلبوري )ابو مازن(.
وف��ي الس��ياق ذات��ه اص��در النائب عن 

نينوى )خالد العبيدي( بياناً طالب فيه 
بح��ل مجلس نينوى وان��ه يؤيد موقف 
زعي��م التيار الص��دري )مقتدى الصدر( 
بح��ل مجل��س نين��وى ألن االخير فقد 
اهليته الش��رعية والقانونية بعد عدم 
التزامه بق��رار مجلس النواب وانتخابه 

احملافظ اجلديد.
ف��ي وقت كش��ف مس��ؤول سياس��ي 
في محافظة نين��وى امس عن التوجه 
للطع��ن بقانوني��ة جلس��ة انتخ��اب 
احملافظ ورج��ح ان يؤدي انتخاب املرعيد 
محافظ��اً لنينوى الى مزي��د من التوتر 
داخ��ل احملافظة التي تش��هد منذ ايام 
املس��لحة  الهجم��ات  ف��ي  تصعي��داً 
من قبل خاي��ا تابع��ة لتنظيم داعش 
االرهاب��ي. وف��ي التط��ورات ايض��اً اكد 
عضو جلنة العاقات اخلارجية النيابية 
)ف��رات التميم��ي( ان العراق س��يكون 
اخلاس��ر االكب��ر في حال ان��دالع صراع 
مسلح بني الواليات املتحدة االمريكية 
يق��ع ف��ي  الع��راق  ان  واي��ران معتب��راً 
قلب الص��راع بني البلدي��ن. واضاف ان 
العراق لديه مصال��ح مع كل طرف من 
اط��راف الصراع س��واء أكانت مصالح 
اقتصادي��ة ام سياس��ية ام غيرها وان 
العراق بحاجة الى اس��تغال كل اوراق 
الضغط واملصالح املش��تركة مع تلك 
ال��دول لضم��ان وأد الفتنة بني الطرفني 
او على االق��ل ابعاد الع��راق عن حلقة 
الصراع وتقليل الض��رر وقدمياً قالوا اذا 

عرف السبب بطل العجب.

 بغداد / 
اعلنت وزارة الزراعة  ، امس الثاثاء، عن اس��تعدادها 
إلتخ��اذ كاف��ة االج��راءات ملواجه��ة حتركات حش��رة 
اجل��راد القادم��ة م��ن الكويت.وقال املتحدث باس��م 
ال��وزارة حميد النايف ، إن الوزارة تترقب حتركات اجلراد 
ال��ذي دخل الكويت في وقت س��ابق، مبين��ا ان اجلراد 
سيس��تهدف في حال دخوله مناطق زراعة الشعير 
ال��وزارة اع��دت كاف��ة  أن  الناي��ف  واحلنطة.وأض��اف 
املبي��دات اخلاص��ة مبكافح��ة اجلراد في ح��ال دخوله 
لاراض��ي العراقي��ة، مرجح��ا عدم دخول��ه لاراضي 
العراقي��ة باعتب��ار ان حتركات��ه س��تكون بطيئة وان 
الكويت ستقوم بالقضاء عليه قبل وصوله لاراضي 

العراقية.

الفتالوي: التقيت سليماني ألول مرة يف املنطقة اخلضراء وتكررت اللقاءات ملرات عديدة وساسة عراقيون فعلوا ذلك

جانت عايزة والتمت  .. العراقيون بانتظار اسراب اجلراد القادمة من الكويت

احلكومة تدخل فراغا دستوريا بعد )15( يوما هلذه االسباب.. واحملور الوطين يتشظى وحتالف القوى العراقية يتوعد واحلالبسة يؤيدون )ابنهم(
يف موقف رمسي.. العراق يستنكر ما تعرضت له )4( سفن من عمليات ختريبية ويؤكد تضامنه مع اإلمارات

مؤكد ان االمريكان كانوا يتجسسون عليه.. الزبيدي: ايران اقوى من امريكا يف العراق لكن االخري مير مبوقف حمرج ازاء الصراع احلالي

اعرتاف صريح جدًا.. العالقات اخلارجية: العراق سيكون اخلاسر االكرب اذا اندلعت املواجهة بني امريكا وايران واذا عرف السبب بطل العجب
العبادي يهاجم املعرتضني على املرعيد.. واخلنجر يغرد لالخري.. والعبيدي يدعو حلل جملس حمافظة نينوى وتوجه للطعن جبلسة االنتخاب
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عبد المهدي في انقرة اليوم.. والعراق وقطر يبحثان تطوير العالقات الثنائية.. وبغداد والكويت توقعان اتفاقية مهمة

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

مسؤول فنلندي : اجهزة تستخدم ألغراض نووية متوجهة للعراق ألمر جمهول.. و)                                    (تطالب بإيضاح حكومي عاجل!

كتب املحرر السياسي
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ألجل وقف هذه اآلفة اخلطرية.. الربملان بصدد تشكيل جلنة نيابية ملكافحة الفساد
البيطرة تنفي حدوث أي اصابة بانفلونزا الطيور وتؤكد خلو العراق من املرضال

2البنتاغون يستعد إلرسال )120( ألف جندي إىل الشرق األوسط
3
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إسبانيا تسحب فرقاطتها من 
اجملموعة القتالية بقيادة 

أمريكا يف الشرق األوسط

خلية مواجهة السيول 
توضح املوقف املائي يف 

بعض احملافظات

أهداف السعودية 
واإلمارات يف السودان

صحيفية امريكية: القوات اليت 
خيطط البنتاغون إلرساهلا للخليج 

توازي تلك اليت غزت العراق
9 510

 وصول اكرب مشفى حربي بحري أمريكي اىل مياه الخليج العربي 
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اذبحوها على قبلة

واسط /  
استجابة ملا طالبت به »البينة اجلديدة« في عددها الصادر 
ام��س بخصوص من��ع اس��تخدام الس��يارات احلكومية 
الغراض ش��خصية مابعد الدوام الرس��مي وايقاف الهدر 

بامل��ال الع��ام فق��د اس��تجابت محافظة واس��ط امس 
واتخ��ذت ق��راراً مبن��ع املوظف��ني احلكوميني والس��يارات 
اخلصوصي م��ن مزاولة مهنة التاكس��ي.. وبدورنا نطالب 

باتساع االجراءات احلكومية بهذا الشأن.

استجابة ملطالبة »                             «.. واسط تقرر منع املوظفني 
والسيارات اخلصوصي من مزاولة مهنة التاكسي

بغداد / 
النائب )محمد شياع  تس��اءل 
الس��وداني( في تغريدة له على 
تويت��ر بالق��ول: مت��ى نحظ��ى 
برج��ال دولة حقيقي��ني يتبنون 

العم��ل املؤسس��اتي ب��دالً من 
البكاء بسبب  االس��تغراق في 
واالخط��اء  الثقيل��ة  الترك��ة 

القاتلة وووو؟
الس��وداني مخاطب��اً  واض��اف 

الطبقة السياس��ية العراقية: 
كونوا ق��ادة ايجابي��ني وعاجلوا 
الس��لبيات فقد سئم الشعب 
م��ن املس��ؤول الب��ّكاء ويتطلع 

لقائد يعمل بجد وصمت.

السوداني يتساءل: متى حنظى برجال دولة يبنون وال يبكون؟

النجف االشرف / 
أعلن زعي��م التيار الصدري مقتدى الصدر تش��كيل جلنة من 
3 أش��خاص للتحقيق مبش��اريع جتارية حكومية من ينتمون 
للتيار الصدري ، فيما أشار  الى انه ما عدت احتمل تشويهكم 
لس��معة الس��يد الوال��د وخروجكم عن نهجه.وق��ال الصدر 
في منش��ور على صفحة تابعه له بالفيس��بوك »يكلف كل 
من االخوة ابو ياس��ر، وعباس الكوفي، وعلي التميمي، بجمع 
معلومات ش��املة وكاملة عن كل من يعمل مبش��اريع جتارية 
حكومي��ة حاالً كانت ام حراماً ، مش��روعة كانت ام ممنوعة... 
مم��ن هم ينتمون )للتيار الصدري( حالياً او كانوا ينتمون له من 
دون اس��تدعائهم، ثم تقس��يم امللفات الى عدة اقس��ام كما 

س��يبني الحقاً.واضاف عليهم ان يعلنوا عن جميع االس��ماء 
والتميي��ز بني العمل الصحيح والباط��ل، الفتا الى ان كل من 
يرف��ض التع��اون مع ه��ذه اللجن��ة او تثبت ادانته فس��يحال 
ملفه ال��ى محاكم الدول��ة اخملتصة.وتابع يس��تثنى من ذلك 
من يكت��ب كتاباً يبني فيه اس��تقالته وان كل ما عمل به من 
اعم��ال جتارية ومالية وغيرها لم يكن بغط��اء اداري من التيار 
وال بأمر من��ي على االطاق، موضحا ان عنواننا ال الصدر اجّل 
من ان يس��تعمل في مآربكم املالي��ة الدنيئة، فإما ان تختاروا 
اموالك��م فانتم مط��رودون واما ان تختارونن��ا ال الصدر فأهاً 
بكم وس��هاً وال ف��رق في ذلك بني من عمل في السياس��ة او 

اجلهاد او غيرها من االمور.

الصدر يشكل جلنة لتقصي معلومات عن صدريني 
عاملني مبشاريع جتارية حكومية

وكاالت / 
البح��ري  احلرب��ي  املستش��فى  وص��ل 
مي��اه  إل��ى   ”Mercy-class“ األمريك��ي 
اخللي��ج ام��س ، وهو مخص��ص لتوفير 
رعاية الط��وارئ واالستش��فاء، للقوات 
األمريكية املقاتلة والقريبة من مسرح 
عل��ى  الس��فينة  العمليات.وحتت��وي 

مستش��فى ميدان��ي مجه��ز جتهي��زا 
كاما، ويتس��ع ل��� 1000 س��رير، ويقدم 
ومس��ح  إش��عاعي  تصوي��ر  خدم��ات 
“CAT”، وفي��ه مختب��ر طب��ي وصيدلية 
ومختب��ر بصري��ات، ومصنع��ان إلنت��اج 
األوكس��جني.من جانبه، قال مدير إدارة 
باجلي��ش  األس��بق  املعنوي��ة  الش��ؤون 

املصري اللواء، سمير فرج، إن وصول هذا 
املستش��فى إلى اخلليج ال يبشر باخلير.
وعلق الل��واء املصري من خال صفحته 
اخلاص��ة في “فيس��بوك”، عل��ى وصول 
املستشفى البحري األمريكي إلى مياه 
منطق��ة اخلليج، قائا “ربنا يس��تر هذا 

اخلبر له دالالت كثيرة”.

أمريكا ترسل مشفى حربيا حبريا إىل اخلليج.. ولواء عسكري مصري: “ربنا يسرت”!

بغداد / 
س��لط اخلبي��ر القانون��ي املعروف ط��ارق حرب 
الض��وء على م��ا جرى ف��ي انتخاب��ات مجلس 
محافظ��ة نين��وى للمحاف��ظ اجلدي��د منصور 

املرعي��د والتي جرت ام��س االول االثنني واوضح 
حرب في تصري��ح للبينة اجلدي��دة انه اليضاح 
احلقائق بشان ما جرى ال بد من ذكر الدستوريات 

والقانونيات التالية:

1 - ال قيمة قانونية لكتاب البرملان الى مجلس 
محافظة نين��وى لتأجيل االنتخ��اب الن ما ورد 
ف��ي الكتاب لم يعرض عل��ى البرملان للتصويت 
عليه فالدس��تور يتعامل مع برملان ومع قرارات 

وقوانني طبقاً للماده )59( من الدستور والكتاب 
بدون قرار من البرمل��ان والتصويت عليه يخالف 
الدس��تور ال س��يما وانه مت توقيعه من موظف 

وهو أمني عام البرملان           تتمة ص3

حرب لـ)                                ( يسلط الضوء على ما جرى يف انتخابات حمافظ لنينوى من الناحية القانونية والدستورية

بغداد / 
اعلن رئي��س الوزراء )عادل عب��د املهدي( عن 
دخ��ول محط��ات جدي��دة للكهرب��اء خال 
االس��ابيع املقبل��ة واملض��ي قدم��اً بتوطني 

الرواتب وكذلك توجيه جلنة خاصة حلس��م 
مل��ف املفس��وخة عقودهم.واض��اف عب��د 
امله��دي خ��ال املؤمتر الصحفي االس��بوعي 
امس اننا نب��ذل جهوداً كبيرة اليجاد مخرج 

الزم��ة اخل��اف االمريك��ي – االيراني.وكذلك 
الس��يطرة على الس��دود ونؤكد ب��أن اخلزين 
املائ��ي س��يرتفع وان احلكوم��ة تس��ير ف��ي 

توقيتاتها.

عبد املهدي: حمطات جديدة للكهرباء ستدخل اخلدمة خالل 
االسابيع املقبلة وماضون مبشروع توطني رواتب املوطفني



السنة الرابعة عشرة / العدد )3185( االربعاء 15 / 5 / 2019

نائب: اخلالفات داخل حتالف احملور الوطين ليست وليدة اللحظة بل منذ سبعة أشهر

2

ختصيص 3 آالف قطعة أرض يف الناصرية لتوزيعها على الرتبويني
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بغداد / البينة الجديدة
 اس��تقبل رئي��س اجلمهورية برهم صالح، في قصر الس��الم ببغ��داد امس الثالثاء، 
نيافة املطران آفاك آس��ادوريان رئي��س طائفة األرمن االرثذوكس ف��ي العراق والوفد 
املرافق له. وأش��ار رئيس اجلمهورية في بيان رئاس��ي إلى ان األرمن مكون أساس في 
النسيج االجتماعي العراقي، مشيداً باصرارهم على التمسك بهويتهم الوطنية 
والتعايش السلمي مع بقية املكونات، مبديا استعداده ملساندة املطالب املشروعة 
له��م في احلياة احلرة الكرمية مع باقي ابناء الش��عب. بدوره عبر املطران اس��ادوريان 
ع��ن تقديره للدور الذي يضطل��ع به رئيس اجلمهورية من أج��ل التقريب بني جميع 
املكون��ات العراقية وتعزي��ز روح التفاه��م الوطني.وجرى خالل اللق��اء احلديث عن 

ضرورة االهتمام بدور أكبر لألرمن في املؤسسات التشريعية والتنفيذية.

الناصرية / البينة الجديدة
أعل��ن رئي��س مجل��س محافظ��ة ذي ق��ار، رحيم 
اخلاقان��ي، ام��س الثالث��اء، تخصي��ص ثالث��ة آالف 
قطع��ة أرض لنقابة املعلمني في مدينة الناصرية، 
مؤكدا أن االراضي سيتم توزيعها بعد االنتهاء من 
اإلج��راءات الش��كلية اخلاصة بالف��رز والتصميم.

وقال اخلاقاني، لدى ترؤس��ه اجتماًعا ملدراء بلديات 
ذي ق��ار وبلدي��ة الناصري��ة والتريي��ة، ورئيس جلنة 
التربية مبجلس احملافظة، إن “التأخير احلاصل مبنح 
الس��ندات العقارية ل�1900 مستفيد من شريحة 
املعلم��ني واملدرس��ني ضم��ن الوجب��ة األول��ى في 
احملافظة هو بس��بب كتاب املفتش العام القاضي 
بع��دم إرس��ال القرص ال��ذي يحتوي على أس��ماء 
املستفيدين لدائرة التسجيل حلني صدور تعليمات 
تنفي��ذ قرار مجلس الوزراء رقم )81( لس��نة 2019، 
وكذلك التعليمات اخلاص��ة بتنفيذ قانون حماية 
املعلم”.ووج��ه اخلاقان��ي بلديات ذي ق��ار ب�”إكمال 
اإلجراءات املتوقفة جميعها لغرض إرسال القرص 
لدائرة التس��جيل العقاري فور صدور التعليمات”، 
كاش��ًفا في الوقت ذاته عن “تخصيص ثالثة آالف 
قطع��ة أرض لنقابة املعلمني في مدينة الناصرية، 
فضالً عن تخصيص مقاطع��ات خاصة للتربويني 

في أقضية ونواحي احملافظة”.

صاحل: األرمن مكون أساس يف النسيج االجتماعي العراقي إلصرارهم على التمسك بهويتهم الوطنية

وزير التخطيط يبحث مع األمم املتحدة سبل تعزيز جهود إعادة االستقرار يف املناطق احملررة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أك��د النائب عن كتل��ة الع��راق هويتنا فالح 
العيس��اوي، امس الثالث��اء، أن اخلالفات داخل 
حتال��ف احملور الوطني ليس��ت وليدة اللحظة 
ب��ل كانت طيلة األش��هر الس��بعة املاضية، 
معتب��راً التلوي��ح بإقالة محمد احللبوس��ي 
من رئاس��ة البرمل��ان ورقة ضغط م��ن أطراف 
سياس��ية. وقال العيساوي إن اخلالفات داخل 
احملور الوطني ليست وليدة اللحظة بل كانت 
اختالف��ات بوجه��ات النظ��ر طيلة األش��هر 
الس��بعة املاضية، في الشراكة وكيفية إدارة 
البلد مع باقي الشركاء السياسيني أو اإلدارة 
في احملافظات احملررة، مش��يراً إلى أن اخلالفات 

اس��تمرت إل��ى أن وصلنا إلى نقط��ة النهاية 
في مل��ف انتخ��اب محافظ نين��وى. وأضاف 
العيساوي، أن نينوى مرت بظروف صعبة جداً 
وهي بحاج��ة إلى معاجلات خاصة، إلخراجها 
من وضعها املتأزم، الفتاً إلى أن هناك انقساماً 
حصل داخ��ل احملور الوطني حول ش��خصية 
من يتول��ى منصب احملافظ حيث كانت رؤيتنا 
ف��ي العراق هويتن��ا بأن يتم اختي��ار محافظ 
لنينوى من أبنائها وضمن رغبة أهل احملافظة 
بعيداً عن الوسط السياسي، وأن ال يكون من 
الس��لطة أو نائب��اً في البرمل��ان كي ال يخضع 
للضغ��وط واإلم��الءات السياس��ية.وتابع، أن 
هناك اختالفاً كبيراً في رؤيتنا إلدارة مشاكل 

مناطقن��ا والدولة العراقية عموم��اً عن رؤية 
باق��ي أطراف احمل��ور، ما خلق مش��اكل كثيرة 
مم��ا جعلنا نش��عر بقناع��ة كامل��ة بضرورة 
االنس��حاب من احملور والتركيز على برنامجنا 
ورؤيتنا خلدمة جماهيرنا بعيداً عن سياسات 
احملور الوطني.وش��دد عل��ى أن التلويح بإقالة 
محمد احللبوسي من رئاسة البرملان ال تتعدى 
كونه��ا ورقة ضغ��ط من بعض األط��راف في 
سبيل توجيهه عمله وفق رؤية بعض قيادات 
احمل��ور لكن��ه لن يس��ير وف��ق تل��ك الرغبات، 
خاص��ة أن هناك بعض تل��ك القيادات عليها 
مش��اكل كثيرة ونحن حريصون على االبتعاد 

عنها وعن مشاكلها.

أخبار موجزة
نش��ر .. نشر اجليش اإلسرائيلي أمس االول االثنني 
بطاري��ات للدفاع اجل��وي في جميع أنح��اء البالد 
حماية ملس��ابقة الغن��اء األوروبي��ة »يوروفيجن« 
من صواريخ قد تطلقها الفصائل الفلس��طينية 
من قطاع غزة. وبحس��ب صحيفة »هآرتس«، فإن 
منظوم��ة »القب��ة احلديدية« ُنش��رت في جميع 
املناطق مع التركيز على املناطق اجلنوبية واملناطق 
احمليطة مبدينة تل أبيب، علما بأن فصائل املقاومة الفلسطينية في 

غزة كانت قد هددت بعدم السماح بإقامة مسابقة »يوروفيجن«.
مسؤولية .. اعتبر مسؤول رفيع في اخلارجية الروسية أن العقوبات 
التي فرضتها واش��نطن على طهران، تعيق تنفيذ 
بن��ود االتف��اق الن��ووي ومتنع إي��ران من نق��ل املاء 
الثقيل واليورانيوم اخملصب إلى اخلارج. وقال رئيس 
دائرة ضبط وعدم انتش��ار األسلحة في اخلارجية 
الروس��ية فالدميي��ر يرماكوف لوكالة نوفوس��تي: 
»مهم��ا كان ف��ي األمر م��ن مفارقة، ف��إن طهران 

تفعل بالتحديد ما دفعتها إليها واشنطن«.

سحب .. قررت إسبانيا سحب الفرقاطة منديز 
نوني��ز، مؤقتا م��ن صفوف اجملموع��ة البحرية 
األمريكية القتالية بقيادة حاملة الطائرات »يو 
إس إس أبراهام لينكولن«، والتي مت تش��كيلها 
للضغ��ط عل��ى إي��ران. وأوضحت مص��ادر في 
مدريد، أن هذه الفرقاطة اإلس��بانية س��تعود 
إلى االنضمام إلى هذه اجملموعة البحرية، بعد 

انتهاء املهمة املوكلة لها حاليا في منطقة الشرق األوسط.
اعت��داء .. اته��م املتحدث باس��م البرمل��ان اإليراني به��روز نعمتي، امس 
الثالثاء، إس��رائيل بالوق��وف وراء االعتداء على ناقالت النفط والس��فن 
التجاري��ة قبال��ة ش��واطئ اإلم��ارات. وص��رح به��روز 
نعمتي بأن البرملان اإليراني ناقش في اجتماع مغلق 
االعت��داءات التي وقع��ت في املي��اه اإلقليمية باجتاه 
الس��احل الش��رقي بالقرب من إمارة الفجيرة قبالة 
املياه اإلقليمية وفي املياه االقتصادية لدولة اإلمارات. 
م��ن جهته ق��ال ظريف إن ب��الده تش��عر بالقلق إزاء 

األعمال التخريبية املثيرة للشك.

تحذير .. وج��ه الرئيس األمريك��ي، دونالد ترامب، 
حتذي��را إلي��ران، قائ��ال إن إقدامها عل��ى أي خطوة 
س��يكون »خطأ فادحا«. وقال ترامب للصحفيني 
ردا على أسئلة حول التوترات األخيرة في العالقات 
مع إيران: »نتابع األوضاع وس��نرى ماذا س��يحدث 
بش��أن إيران.. وفي حال قام اإليرانيون بأي ش��يء، 

سيكون ذلك خطأ فادحا«. 
س��يناريو  .. تتن��ازع تركي��ا ومصر عل��ى مناطق اس��تخراج الغاز 
في منطقة ش��رق املتوس��ط، والتي تقع بني الس��واحل املصرية 
والقبرصي��ة، م��ا أدى إل��ى تفاق��م التوتر ب��ني البلدين ف��ي اآلونة 
األخيرة.وتق��ول مص��ادر إن الص��راع إذا اندلع بني 
مصر وتركيا فلن يكون تصادميا، أي أن سيناريو 
»إغراق املدمرة إيالت« س��يكون مستبعدا، حيث 
سيكون أس��اس »املعركة« بني مصر وتركيا في 
البحر هو التواجد املستمر واملراقبة واالستطالع 
وسرعة رد الفعل ضد أي عدائية تظهر في نطاق 

العمليات.

وكاالت / البينة الجديدة
كشفت رئيسة حركة ارادة النائبة 
انها  الفت��الوي(  )حن��ان  الس��ابقة 
التقت ألول م��رة قائد فيلق القدس 
االيراني اجلنرال )قاس��م سليماني( 

في املنطقة اخلضراء وبحضور نائب 
رئيس هيئة احلش��د الشعبي )أبي 
مهدي املهندس( ثم تكررت اللقاءات 
يك��ون  ان  ويش��رفها  م��رات  ع��دة 
اس��مها ضم��ن قائم��ة العقوبات 

الساس��ة  جمي��ع  وان  االمريكي��ة 
العراقي��ون التقوا بس��ليماني في 
بغداد. وقال��ت الفتالوي في برنامج 
متلفز ان الس��يد )ه��ادي العامري( 
وعده��ا ب��وزارة في حكوم��ة رئيس 

ال��وزراء )عادل عب��د امله��دي( إال ان 
ضغوطات الكتل السياسية كانت 
اكبر.واضافت ان العراق هو اخلاس��ر 
االكبر ف��ي املواجه��ة االمريكية – 
االيراني��ة وان بلدن��ا لن يك��ون اداة 

لتجويع ش��عب مج��اور وان موقف 
الع��راق جت��اه الص��راع االمريكي – 
االيران��ي م��ازال مّوح��داً. واش��ارت 
الفتالوي ان املاكنة االعالمية ربطت 

خطاباتها بالطائفية.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
 ذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن البنتاغون 
أعد خطة عس��كرية مطورة، إلرس��ال ما 
يص��ل إل��ى 120 أل��ف جندي إلى الش��رق 
األوس��ط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية 
أو اس��تأنفت إنتاج أسلحة نووية. ونقلت 
الصحيفة ام��س الثالثاء عن مس��ؤولني 

ف��ي البي��ت األبيض لم تذكر أس��ماءهم، 
أن القائ��م بأعمال وزي��ر الدفاع األمريكي 
باتري��ك ش��اناهان ق��دم ه��ذه اخلطة في 
اجتماع لكبار مس��اعدي الرئيس دونالد 
ترامب األمنيني اخلميس املاضي. وأضافت 
الصحيف��ة، أن هذه اخلطة وضعت بطلب 
م��ن مستش��ار الرئي��س لش��ؤون األم��ن 

القومي ج��ون بولتون. وحس��ب نيويورك 
تاميز، فإن هذا السيناريو ال يشمل التدخل 
البري في إيران، إذ يتطلب ذلك عددا كبيرا 
م��ن الق��وات. وكان ترامب ق��د وجه أمس 
حتذي��را ش��ديدة اللهجة إلي��ران، قائال إن 
إقدامها على أي خطوة معادية للمصالح 

األمريكية سيكون خطأ فادحا.

الفتالوي: موظفان كبريان باملفوضية 
طلبا مين مليوني دوالر مقابل فوزي

بغداد / البينة الجديدة
ارادة  حرك��ة  رئيس��ة  كش��فت 
حنان الفت��الوي، امس الثالثاء، عن 
وجود قرار سياس��ي ودول��ي بعدم 
فوزه��ا مبقعد نياب��ي باإلضافة إلى 
رئي��س مجل��س الن��واب الس��ابق 
س��ليم اجلب��وري، مش��يرة الى ان 
موظف��ني كبيري��ن ف��ي مفوضية 
االنتخاب��ات طالبوها مبليوني دوالر 

مقابل فوزه��ا مبقعد نيابي. وقالت 
الفت��الوي ف��ي تصريح متلف��ز، إن 
باجهزة  اخل��وادم اخلاص��ة  “جميع 
التصوي��ت االلكترون��ي كانت تدار 
من قبل دول اخرى وهي من تالعبت 
بنتائ��ج االنتخاب��ات، فض��ال ع��ن 
وجود فس��اد واهمال كبير من قبل 
مفوضية االنتخابات”. واضافت ان 
“القرار الدولي والسياس��ي هو من 

منع صعودي الى البرملان باالضافة 
الى رئيس مجلس النواب الس��ابق 
س��ليم اجلبوري”، مشيرة الى انها 
“عل��ى اس��تعداد الرس��ال مل��ف 
متكامل ال��ى القض��اء واحلكومة 
بش��أن طل��ب موظف��ني كبيري��ن 
ف��ي املفوضية مبل��غ مليوني دوالر 
مقاب��ل رف��ع أصوات��ي ومتكني من 

احلصول على مقعد نيابي”.

البنتاغون يستعد إلرسال »120« ألف جندي إىل الشرق األوسط

الفتالوي: التقيت سليماني ألول مرة يف املنطقة اخلضراء وتكررت اللقاءات ملرات عديدة وساسة عراقيون فعلوا ذلك

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل الس��يد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي 
في ديوان الوزارة، يوم امس الثالثاء، الس��يدة مارتا رويدس املمثل 
املقيم لبرنام��ج األمم املتحدة اإلمنائي في الع��راق UNDP والوفد 
املراف��ق له��ا، وجرى خ��الل اللقاء بح��ث التعاون املش��ترك مع 
برام��ج األمم املتحدة، و س��بل تعزيز جهود إعادة االس��تقرار في 
املناط��ق احملررة. وثمن الدكتور نوري الدليمي خالل اللقاء اجلهود 
الفاعلة لبرامج املتحدة في الع��راق، داعياً الى املزيد من الدعم 
الدولي إلنفاذ خطط الوزارة واستراتيجياتها في مجال التنمية 
املستدامة خملتلف القطاعات، الفتاً الى سعي الوزارة نحو خلق 
املزيد من فرص العمل؛ من خالل توفير الظروف املناسبة إلنشاء 
املش��اريع الصغيرة واملتوس��طة ف��ي جميع احملافظ��ات. مبيناً 
أولويات الوزارة في رؤيتها للتنمية املستدامة 2030 الهادفة الى 
حتقيق تنمية اقتصادي��ة وتطوير قدرات العاملني في القطاعني 
الع��ام واخلاص، واملس��اهمة الفاعل��ة في حتقيق االس��تقرارين 
األمني واالجتماعي. من جانبها أش��ادت الس��يدة رويدس برؤية 
الوزارة واستراتيجيتها، مؤكدة تطابقها مع خطط األمم املتحدة 
في دعم اجله��ود التنموية واالجتماعية واالقتصادية للحكومة 
العراقية، مش��يرة بذلك الى تعزيز التعاون خالل الفترة املقبلة 
مع وزارة التخطيط؛ لتحقيق اهداف برامج األمم املتحدة املتمثلة 
بدع��م التماس��ك االجتماعي، وحتقي��ق التنمي��ة االقتصادية، 
وتطوير القدرات، وحماية البيئة. هذا ومت خالل اللقاء االتفاق على 
تش��كيل فرق عمل مش��تركة ملتابعة إجراءات وخطط التعاون 

املشترك، ومتابعة التقدم احملرز في حتقيق تلك األهداف.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان، امس الثالثاء، 
انتش��ال جثة تع��ود ألحد ضحايا عبارة املوصل، مش��يراً إلى أن 
مجم��وع اجلثث التي مت انتش��الها بل��غ 124، فيم��ا مت إنقاذ 33 
ش��خصاً. وقال بوهان ، إنه مت العثور على جثة مجهولة الهوية 
م��ن ضحاي��ا العب��ارة ضمن منطق��ة الدن��دان. وأض��اف بوهان 
ف��ي بيانه وبهذا تصبح احلصيلة انتش��ال 124 جث��ة وإنقاذ 33 
مواطن��اً. ولق��ي نحو 100 عراق��ي مصرعهم غرق��ا وفقد آخرون 
بانقالب عبارة في جزيرة الغابات الس��ياحية في مدينة املوصل، 
فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي احلداد العام في أنحاء 
الع��راق. يش��ار الى أن العش��رات من املواطنني لق��وا مصرعهم 
غرقا، اخلميس )21 آذار 2019( ، وفقد آخرون بحادثة انقالب عبارة 
في جزيرة الغابات الس��ياحية ب املوصل، فيما اعلن رئيس الوزراء 
ع��ادل عب��د املهدي، احلداد الع��ام في جميع انح��اء العراق على 
الضحايا.وص��وت مجلس النواب العراقي إث��ر احلادث على إقالة 
محاف��ظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه م��ن مناصبهم، وإصدار 

مذكرة قبض بحق احملافظ وعدد من موظفي احملافظة.

انتشال جثة جديدة
ألحد ضحايا عّبارة املوصل

بغداد / البينة الجديدة
ع��زا وزي��ر التعليم العال��ي و البحث العلمي قصي الس��هيل، 
امس الثالثاء، تغيير بعض رؤس��اء اجلامع��ات وعمداء الكليات 
إلى “اس��باب طارئة”. و قال الس��هيل إن “الوزارة لم تغير حتى 
االن وف��ق خطته��ا اي رئيس جامع��ة او عميد كلي��ة, وان ما مت 
تغيره من بعض رؤس��اء اجلامعات وعمداء الكليات هو السباب 
طارئ��ة”. وأضاف، ان “رؤس��اء اجلامعات وعم��داء الكليات عادة 
م��ا يُكلفون خلمس س��نوات وبعده��ا يخضع��ون لتقييم ميدد 
لهم على ضوئه لس��نة او س��نتني, وان لم يكن البعض مؤهال 
فس��وف يأتي من يحل مكانه”، مش��يرا الى ان “الوزارة اآلن في 
ط��ور التقييم ل�)35( رئيس جامعة م��ع عمداء كلياتها”. ولفت 
الس��هيل إلى ان “اله��دف من ذلك هو تغيير رؤس��اء اجلامعات 
املس��تحقني للتغيير مع تثبيت وضع العم��ادات ليكون هناك 
فريق متكامل يس��تطيع فهم اهداف الوزارة املرس��ومة ضمن 

البرنامج احلكومي في االطار العام”.

بغداد / البينة الجديدة 
 أعلنت مديرية االس��تخبارات العس��كرية، ام��س الثالثاء، عن 
اعتقال مس��ؤول ما يس��مى بديوان الدعوة واإلرشاد لعصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة في ديالى. وقال��ت املديرية ان ”مف��ارز مديرية 
االس��تخبارات العس��كرية متكنت في الفرقة 10 وبالتعاون مع 
استخبارات لواء املشاة 38 من اإلطاحة باحد اإلرهابيني وتلقي 
القب��ض عليه ف��ي منطقة صوفية الرم��ادي باالنبار”. وأضافت 
املديرية ان ” املعتقل هو املس��ؤول عن ما يسمى بديوان الدعوة 

واإلرشاد لعصابات داعش اإلرهابية في االنبار”.

وزير التعليم: أسباب طارئة وراء تغيري 
بعض رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات

االستخبارات العسكرية تطيح مبسؤول 
ديوان الدعوة واإلرشاد لداعش يف الرمادي



مسؤول فنلندي : اجهزة تستخدم الغراض نووية متوجهة للعراق ألمر 
جمهول.. و)                                      ( تطالب بايضاح حكومي عاجل

مؤكد ان االمريكان كانوا يتجسسون عليه.. الزبيدي: ايران اقوى من 
امريكا يف العراق لكن االخري مير مبوقف حمرج ازاء الصراع احلالي

 بغداد / البينة اجلديدة
امس  محمود،  بهار  التغيير  كتلة  عن  القانونية  اللجنة  عضو  اكدت 
لقانون  االول  التعديل  مشروع  على  تعديالت  اجراء  ضرورة  الثالثاء، 
اجلنسية قبل تشريعه الحتوائه على نقاط خطيرة حتتاج الى دراسة 

اكثر من قبل املعنيني والبرملان بشانها.
النقاط  بعض  من  ينتبه  ان  النواب  مجلس  “على  إن  محمود  وقالت 
االمن  لقانون اجلنسية وخاصة جلنتي  االول  التعديل  اخلطرة قبل سن 
قبل  اكثر  نضج  الى  املشروع  هذا  يحتاج  حيث  والقانونية،  والدفاع 
ورشات عمل بحضور اخملتصني  بعقد  وذلك  برصانة  اقراره حتى يصدر 

في هذا اجملال” .
هذا  ان  اال  جيدة  مواد  احتوائه  من  بالرغم  املشروع  “هذا  ان  واضافت، 
ال مينع ان ال يكون هنالك مالحظات عليه ابرزها ان هذا التعديل منح 
صالحيات واسعة جدا لوزير الداخلية بخصوص منح اجلنسية حيث 
ال يجوز اعطاء صالحيات واسعة الي شخص لوحده وذلك النه مخالف 
ملبدأ الالمركزية والنظام البرملاني الذي نص عليه الدستور هذا اضافة 
اجملال  يسمح  قد  لوحده  شخص  اي  يد  في  السلطة  تركيز  ان  الى 
لسوء استعمالها، فضال عن ان هذا املشروع يحول موضوع اجلنسية 
اداري صغير  الى موضوع  ومنحها من موضوع سيادي كبير  العراقية 

وهذا ال يجوز”.

ديالى / البينة اجلديدة

كش��ف رئي��س مجلس محافظ��ة ديال��ى علي الداين��ي، امس 

الثالثاء، عن إطالق أكثر من الف درجة وظيفية في مديريتي صحة 

وتربية ديالى خالل األسبوعني املقبلني.وقال الدايني إن “مجلس 

محافظة ديالى انهى االجراءات االدارية اخلاصة باطالق الدرجات 

الوظيفي��ة للصح��ة والتربية”.وأض��اف انه “خالل األس��بوعني 

املقبلني سيش��هد إطالق الدرجات الوظيفية للصحة والتربية 

بواق��ع 450 للصح��ة و765 للتربية “.وق��ررت احلكومة االحتادية 

إضافة درج��ات وظيفية لقط��اع الصحة والتعلي��م فضال عن 

تثبي��ت موظفي العقود ف��ي وزارة الكهرباء خ��الل موازنة العام 

اجلاري.

NO . 3185 . WED . 15 . MAY . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3185(  االربعاء  15 / 5  / 2019

الكشف عن وجهات مليارات الدوالرات اليت نهبت يف العراق منذ 12 عاما

نائبة : مشروع التعديل االول لقانون اجلنسية يتضمن نقاطا خطرية وحيتاج لتعديالت واسعة
الدميقراطي الكردستاني يتهم اجلبوري مبمارسة تغيري دميغرايف يف قرى بكركوك

بغداد / البينة اجلديدة 
كش��ف مس��ؤول حكومي عن وجهات مختلفة مللي��ارات ال��دوالرات املنهوبة من 
العراق خالل السنوات االثنتي عشرة املاضية، مؤكدا أن أغلبها حتول إلى مجمعات 
جتارية وعقارات سكنية وجتارية وأراض ومصارف وفضائيات.ونقلت صحيفة العربي 
اجلدي��د عن املس��ؤول قوله ان غالبية األموال املنهوبة موجودة بأش��كال مختلفة 
لدى مس��ؤولني وأقربائهم ونواب في البرملان وزعماء كتل سياس��ية، مبينا ان أكبر 
عملي��ة نه��ب ألموال الدولة جرت خ��الل االعوام 2006�� 2014.واض��اف ان مليارات 
ال��دوالرات مت تهريبه��ا إلى اخلارج، في حني اس��تثمر جزء آخر م��ن األموال املنهوبة 
داخل العراق، مش��يرا الى ان احلكومة الس��ابقة، لم تخُل من عمليات فس��اد، إال 
أنها بدرجة أقل بس��بب األزمة املالية الت��ي كانت تضرب البالد آنذاك.وتابع ان هذه 
االموال توزعت على مس��ؤولني ونواب سابقني قاموا بشراء امالك لهم وسجلوها 
بأس��ماء أقاربه��م للهروب م��ن املالحق��ة القانونية، الفت��ا ال��ى ان البعض منها 
انش��ئت بها مصارف أهلية في بغداد والتي تدار من قبل سياسيني.واكد املسؤول 
أن األم��ر لم يقتصر على ذلك بل امتد ليش��مل وس��ائل اإلع��الم، حيث قام بعض 
املس��ؤولني السابقني بتش��كيل وكاالت إعالم محلية تقوم بالترويج ملشاريعهم.

وأش��ار املس��ؤول إلى أن رئيس جلنة برملانية س��ابق  أنش��أ مجمعا جتاريا كبيرا في 
حي البنوك ش��رقي بغداد، موضحا أن بعض املدارس األهلية مملوكة أيضا من قبل 
سياس��يني، وتدر عليهم أمواالً طائلة سنويا.وبني املس��ؤول ان هذا األمر ال يقتصر 
على بغداد، إذ تشهد احملافظات العراقية متددا لسطوة املتورطني في قضايا فساد.

ويش��هد البرملان العراقي جدال بشأن مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق، 
ووفقا لبيان س��ابق لهيئة النزاهة قالت إنها ناقش��ت مع جلنة النزاهة في البرملان 
مس��ودة القانون، مش��يرا إلى أن الصن��دوق يفترض أن يدار من قب��ل هيئة النزاهة 

بالتعاون مع وزارات اخلارجية والنفط واملالية والعدل والتجارة.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من )البينة اجلديدة( وسيلة أمينة 
جتس��د أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات )البينة اجلديدة(.
املرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

 بغداد / البينة اجلديدة
الدميقراطي  احل��زب  اتهمت كتلة 
الكردس��تاني في البرمل��ان، امس 
كرك��وك  محاف��ظ  الثالث��اء، 
وكال��ًة راكان اجلبوري والس��لطة 
العسكرية في احملافظة مبمارسة 
تغيي��ر دميغراف��ي في ق��رى تابعة 
للمحافظة، وفيم��ا اعتبرت ذلك 
تهدي��داً جدي��اً ألس��س التعايش 
الس��لمي في الع��راق، أكدت أنها 
لن تبقى مكتوفة األيدي ازاء ذلك.
وقالت الكتلة إنه في الوقت الذي 
مير فيه العراق مبرحلة سياس��ية 

صعبة، وتش��هد املنطقة تطورات 
وأحداثاً قلقة، تتطلب احلفاظ على 
والسياسي  اإلجتماعي  التماسك 
وتطبي��ق الدس��تور وع��دم تك��رار 
أخطاء حقبة نظ��ام البعث البائد 
مبا آلت إليه م��ن نتائج كارثية، جند 
أن ممارس��ات التغيي��ر الدميغراف��ي 
مازالت مستمرة في قرى وقصبات 

كركوك من قب��ل محافظ كركوك 
العس��كرية  والس��لطة  بالوكالة 
هن��اك، وحتديداً هذه امل��رة في قرية 
پلكانة وس��رگران وس��تة عش��رة 

قرية مجاورة. 
وأض��اف البي��ان انن��ا ف��ي احل��زب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني، ندي��ن 
ونستنكر بأشد عبارات اإلستنكار 

الش��وفينية،  املمارس��ات  ه��ذه 
جدياً ألس��س  تهدي��داً  ونعتبره��ا 
التعاي��ش الس��لمي ف��ي الع��راق، 
وعلى العملية السياسية برمتها، 
وندع��و كل اجله��ات اخملتص��ة إلى 
القي��ام مبس��ؤولياتها لوق��ف هذه 
األعمال التي تتنافى مع الدس��تور 
العراق��ي، والت��ي ال تنس��جم م��ع 

الع��راق اجلديد، ونؤكد ف��ي الوقت 
نفسه وقوفنا مع أهالي هذه القرى 
والقصبات في كركوك بكل الطرق 
الدس��تورية والقانوني��ة، ولن نقف 
مكتوف��ي األيدي أمام ه��ذا الظلم 
الواقع على أهلنا، وس��يعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إطالق أكثر من )1000( درجة وظيفية يف مديرييت صحة وتربية دياىل

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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وكاالت / البينة اجلديدة
قال القي��ادي في اجملل��س االعلى 
جب��ر  )باق��ر  الس��يد  العراق��ي 
الزبيدي( ان ايران اقوى من امريكا 
في الع��راق لكن االخير مير مبوقف 
ازاء الص��راع االيران��ي –  مح��رج 
ف��ي  الزبي��دي  االمريكي.واض��اف 
ح��وار متلفز ان القوات االمريكية 
في العراق كان��ت تفاوض تنظيم 
داع��ش ف��ي العديد م��ن املواقف 
وان الع��راق لي��س معب��راً للنفط 

االيراني ولن يكون كذلك.

واك��د الزبي��دي انه نأى بنفس��ه 
لع��دم  احلكوم��ي  العم��ل  ع��ن 
محاس��بة الفاس��دين وان رئيس 
الوزراء )ع��ادل عبد املهدي( قيادي 
اآلن  ال��ى  االعل��ى  اجملل��س  ف��ي 
واش��ار انه قبل انشقاق احلكيم 
لم نك��ن نعلم مبص��ادر التمويل 
وابواب صرفها وان )الدريل( كذبة 
اطلقها سياس��ي س��ني اصبح 
حليفن��ا اآلن.وان االمريكان كانوا 
يتجسسون على غرفته اخلاصة 

في وزارة الداخلية.

بغداد / البينة اجلديدة
ال��ن��واب  م�ج�ل���س  ي�ع�ت���زم 
ت�ش���ك�ي�ل ل�ج�ن���ة خ�اص���ة 
ال��ف��س����اد  مل�ك�اف�ح���ة 
ج�م�ي���ع  م����ن  ت��ت��ك����ون 
ال�ل�ج���ان امل�ن�ض�وي���ة ف�ي���ه، 
ل�ت�ك���ون م�س���ان�دة ل�ع�م���ل 
ال��وزراء  ومجل��س  ال�ق�ض���اء 

للقضاء على هذه اآلفة اخلطيرة.
وقال عضو مجلس النواب حسن 
ال�ف�س���اد  إن  الكعب��ي  ش��اكر 
جمي��ع  ف���ي  م�وج���ودة  آف���ة 
ب�ض�م�ن�ه���ا  ال�ع�ال���م  دول 
ال�وض���ع  أن  إال  امل�ت�ق�دم���ة، 
يختل��ف ف��ي الع��راق م��ن خالل 
تناغم بع��ض الدوائر الرقابية مع 

هؤالء املفسدين.
الع��الج  إن  الكعب��ي،  وأض��اف 
الناج��ع للقضاء عل��ى هذه اآلفة 
الت��ي فتك��ت باجملتم��ع واألموال؛ 
ه��و تش��خيصه وإيج��اد قوانني 
أكث��ر فاعلية من املوج��ود حالياً، 
واألساليب املتبعة مبجاملة بعض 
بالفساد  املتهمة  الش��خصيات 
وتغرميه��ا جزءاً مما س��رقته وغلق 
املل��ف بش��كل نهائ��ي وفس��ح 
اجمل��ال له للخروج الى بلدان أخرى 

لتالفي املالحقة القانونية.
وتاب��ع النائب، أن اجملل��س االعلى 

ملكافح��ة الفس��اد، ل���م يق��دم 
حتى اآلن أي م�ش���روع ملكافحة 
الفس��اد للتصوي��ت علي��ه ف�ي 
مجلس ال����وزراء، مبيناً انه ال بد 
م��ن إيجاد آلي��ات جدي��دة لذلك، 
واالنتباه الى وجود الدوائر الرقابية 
والفس��اد جنباً الى جنب، مؤكداً 
انه يجب أن نأتي بأش��ياء جديدة 
تختلف ع��ن ال�س�اب�ق ك�ون�ه�ا 
ل����م ت����ؤد ال��غ����رض م�ن�ه�ا 
ف��ي الس��نوات املاضي��ة حملارب��ة 

الفاسدين.
وأمل��ح الكعب��ي، إل��ى أن مجلس 
الن��واب يعت��زم تش��كيل جلن��ة 
خ�اص�ة م�ن اللج��ان امل�وج�ودة 
م���ن  الفس��اد  ملكافح��ة  في��ه 
خ�الل متابعته واالش����راف على 
القرارات التنفيذية التي ستصدر 
بعد ذلك، منوهاً بأن هذه اللجنة 
تختل��ف عما هو موجود في جلنة 

النزاهة من ملفات فساد.
أم��ا عضو مجل��س الن��واب وليد 
السهالني، فقد بني أن إج��راءات 
احلكومة ضد الفاسدين مستمرة 
خ�اص�ة ب�ع�د تشكيل م�ج�ل�س 
م�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد وبإشراف 
مباش��ر م��ن رئي��س ال���وزراء في 
اخلل��ل  وتش��خيص  متابع��ة 

الواضح.

ألجل وقف هذه اآلفة 
اخلطرية.. الربملان بصدد 

تشكيل جلنة نيابية 
ملكافحة الفساد

وكاالت / البينة اجلديدة
ضبطت اجلمارك الفنلندية، أجهزة كانت 
في  استعمالها  ميكن  للعراق،  متجهة 
يصدر  لم  فيما  نووية،  أسلحة  تصنيع 
حتى  ذلك  على  العراقي  اجلانب  من  رد 
اجلمارك  من  صادر  بيان  الساعة.وبحسب 
حتقيقا  ستفتح  فإنّها  الفنلندية، 
بسبب  لألجهزة  املرسلة  الشركة  مع 
دون  البالد،  لقوانني  اخملالفة  إجراءاتها 
واجلهة  الشركة،  تلك  اسم  عن  الكشف 

املستوردة لها.
املضبوطة  األجهزة  أن  إلى  البيان  وأشار 
عسكرية  ألغراض  استعمالها  ميكن 

ومدنية.
اجلمارك  في  املفتشني  كبير  وأوضح 

األجهزة  أّن  كنابي،  ساري  الفنلندية 
يُعرف  ما  إلجراء  تستخدم  املضبوطة 
 Mass( الكتلة  مطياف  بتحليل 

. )spectrometry
املرسلة  الشركة  أّن  إلى  كنابي  ولفت 
وليست  محلية  شركة  هي  للمعدات 

إلى  يتوصلوا  لم  أنهم  مبيناً  عاملية، 
هذه  فيه  ستستخدم  الذي  للغرض  اآلن 

املعدات في العراق.
املعدات  أّن استيراد هذه  إلى  جتدر اإلشارة 
الواليات  من  الفنلندية  القوانني  حسب 
أما  رسمية،  موافقات  يتطلب  ال  املتحدة 
على  فينبغي  للعراق  تصديره  حال  في 
اجلهات  موافقة  أخذ  املصدرة  الشركة 
الواليات  موافقة  أو  الفنلندية  الرسمية 

املتحدة.
تطالب  جانبها  من  اجلديدة«  »البينة 
ازاء  موقفها  بايضاح  العراقية  السلطات 
الفنلندية  الكمركية  االجهزة  تصريحات 
غير  كاملة  احلقيقة  على  شعبنا  ليطلع 

منقوصة.

الذي لم يذكره الدستور ولم يذكره النظام 
الداخلي ولم يذك��ره قانون مجلس النواب 
وواجب��ه تبلي��غ ما يص��وت علي��ه البرملان 

فقط.
2- ان م��اورد بكت��اب رئي��س البرمل��ان ال��ى 
اجملل��س االعل��ى ملكافح��ة الفس��اد والى 
رئاس��ة االدعاء العام هو اخب��ار عن جرمية 
حال��ه ح��ال اخبار أي ش��خص ع��ن جرمية 
ال��ى احملاك��م تتول��ى احملاكم ضب��ط أقوال 
اخملبري��ن وه��م الن��واب الذي��ن ذك��ر رئيس 
البرملان اس��ماءهم في الكت��اب قبل اتخاذ 
أي اج��راء بح��ق اعضاء مجل��س محافظة 
نين��وى طبق��اً الحكام االخبار ع��ن اجلرائم 
الواردة في قان��ون اصول احملاكمات اجلزائية 
وال يعن��ي ثبوت اجلرمية مبجرد هذا االخبار اذ 
على النواب تقدمي االدلة واملس��تندات التي 
توطي��د قولهم الى احملكم��ة قبل ان تتخذ 
احملكمة قرارا بأس��تقدام املتهمني اذا أقنع 

النواب بأدلتهم ومستمس��كاتهم ارتكاب 
اعضاء مجلس النواب التهم التي وجهها 

النواب اليهم.
٣- ان الكت��اب املوجه من رئي��س البرملان ال 
يرتب أثراً النه س��يحال الى القضاء ألتخاذ 
االجراءات القانونية عن نفس التهمة التي 
اخبر بها رئيس البرملان االدعاء العام عنها.

4- ال يج��وز مل��ن انتخب��ه مجل��س نين��وى 
كمحافظ ملمارس��ة أية سلطة كمحافظ 
مالم يصدر مرسوم جمهوري طبقاً لقانون 

احملافظات وحيث ان من مت انتخابه هو نائب 
في البرملان على رئاس��ة اجلمهورية التأكد 
من اس��تقالة احملاف��ظ اجلديد م��ن البرملان 
الن امل��اده )4٩( م��ن الدس��تور متن��ع اجلم��ع 
ب��ني النائب وبني أي عم��ل آخر غير عضوية 
البرملان اذ يجب عليه تقدمي اس��تقالته من 

البرملان.
5- احلق واحلقيقة ان مجلس نينوى له غطاء 
قانوني وليس له غطاء دس��توري وش��عبي 
ذلك ان قانون انتخابات مجالس احملافظات 

ق��رر متدي��د عمل مجال��س احملافظ��ات في 
حال��ة تأجيل االنتخابات وه��ذا هو الغطاء 
القانوني ولكن الغطاء الشعبي غير متوفر 
الن الشعب انتخب مجلس احملافظه الربع 
سنوات وهذه انتهت في شهر حزيران 2017 
أي قب��ل س��نتني انتهى الغطاء الش��عبي 
وال يوجد جملل��س احملافظة غطاء دس��توري 
الن الدس��تور اش��ترط االنتخابات وهذه لم 

حتصل منذ سنتني.

حرب لـ)                                ( يسلط الضوء على ما جرى يف انتخابات حمافظ لنينوى من الناحية القانونية والدستورية

بغداد / البينة اجلديدة

الزراعة  وزارة  تشكيالت  احدى  البيطرة  دائرة  نفت    
ماتناولته احدى الوكاالت مؤخرا من اصابة شخص مبرض 
انفلونزا الطيور في البصرة نفيا قاطعا مؤكدة في الوقت 
نفسه خلو العراق متاما من اي اصابة بشرية او حيوانية 

مبرض انفلونزا الطيور.
ان  عباس   فاضل  صالح  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وقال 
التحريات والفحوصات التي اجرتها وجتريها املستشفيات 
لم  العراق  عموم  في  املنتشرة  البيطرية  واملستوصفات 
السابقة.وأضاف  الفترة  خالل  باملرض  اصابة  اي  تسجل 
عباس ان آخر إصابة ظهرت بتاريخ 201٩/٣/27 في سوق 
للطيور احلية في محافظة البصرة حيث كانت االصابة 
للمحافظة  شرعية  غير  بصورة  داخلة  حية  لطيور 
الدائرة  استنفرت  حينه  وفي   , بشرية  اصابة  وليست 

مالكاتها في املستشفى البيطري التعليمي في البصرة 
ومت احتواء املوقف بسرعة , ثم ارسلت العينات الى اخملتبر 
االصابة  تشخيص  ومت  بغداد  في  للدائرة  التابع  املركزي 
مبرض انفلونزا الطيور عالي االمراضية }H5N8{ وارسلت 
النماذج لغرض التاكيد الى اخملتبرات املرجعية املعتمدة 
  OIE العاملية  احليوانية  الصحة  منظمة  قبل  من  عامليا 
النتائج  وجاءت  لندن  في   Weybridge ويبرج  مختبرات 
ومراكزنا  مختبراتنا  ان  الى  لفحوصاتنا.ولفت  مطابقة 
من  اشادات  عدة  على  حصلت  ومالكاتنا  البيطرية 
منظمة الصحة احليوانية العاملية لسرعة تعاملها مع 
هذه احلالة وحاالت مشابهة سابقة ما ابقى العراق بعيدا 
عن االصابة بهذا املرض اخلطيرعلى الرغم من وجود عدة 

بؤر للمرض في الدول اجملاورة وبشهادة املنظمة.

البيطرة تنفي حدوث أي اصابة بانفلونزا الطيور 
وتؤكد خلو العراق من املرض
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رمبا تكون شوكة تنظيم القاعدة قد انكسرت لكن هذه التدخالت 
مل ختلق أنظمة فعالة ميكنها أن تقمع اجلماعات اجلهادية

وس��نفترض أن التهديد املزعوم 
ميك��ن مواجهته بن��وع وكمية 
الق��وة اجلوية املنتش��رة. ولكن 
كما هو احلال م��ع كل عمليات 
ه��ذه، هن��اك عناص��ر  النش��ر 
عس��كرية ونفسية وسياسية 

يجب فهمها.
التراجع عن خطة االنس��حاب 

السابقة
التدخ��ات  أن  أوبام��ا  إدارة  رأت 
املتحدة في  للواليات  الضخمة 
الش��رق األوس��ط فش��لت في 
حتقي��ق أهدافه��ا السياس��ية 
وفرض��ت تكاليف كبي��رة على 
اجليش األمريكي وسببت احلرج 
للوالي��ات املتح��دة. رمب��ا تكون 
ش��وكة تنظي��م القاع��دة ق��د 
انكس��رت لكن هذه التدخات 
لم تخلق أنظمة فعالة ميكنها 
أن تقمع اجلماعات اجلهادية. لم 
حتق��ق عمليات النش��ر هدفها 
االس��تراتيجيات  تدع��م  وال 
األمريكية. وأدركت واشنطن أن 
س��حب الق��وات األمريكية من 
املنطق��ة س��يكون ل��ه عواقب 
خلص��ت  لكنه��ا  سياس��ية، 
إل��ى أن تكلف��ة ه��ذه العواقب 

مقبول.
أدى االنس��حاب األمريك��ي إلى 
إعادة تش��كيل خريط��ة القوى 
ف��ي املنطق��ة. كان��ت القضية 
االس��تراتيجية األساس��ية في 
املنطقة هي العاقة بني العالم 
العرب��ي وال��دول احمليط��ة غي��ر 
العربي��ة مثل إس��رائيل وتركيا 
وإي��ران والقوى العظم��ى، مثل 
املتح��دة.  والوالي��ات  بريطاني��ا 
ولك��ن م��ع انس��حاب الواليات 
املتح��دة، أصب��ح نفوذه��ا أقل 
أصبح��ت  ح��ني  ف��ي  أهمي��ة، 
العاق��ات ب��ني الق��وى العربية 
واإلقليمي��ة متوت��رة. ف��ي ذلك 
الوقت، ج��اء التهديد األكبر من 
إيران، التي رأت أن العالم العربي 
ميث��ل تهدي��ًدا تاريخًي��ا، ولكنه 

أيًضا ميثل فرصة فورية.
م��ع  ضاع��ت  الفرص��ة  لك��ن 
صع��ود تنظي��م داع��ش ال��ذي 
ح��دث بالتوازي مع االنس��حاب 
إل��ى  إي��ران  األمريك��ي. نظ��رت 
والعربي��ة  اإلس��امية  ال��دول 
الراديكالية كتهديد ملصاحلها، 
لك��ن املفارقة هنا ه��ي أنه في 
تلك املرحلة تقاطعت املصالح 
اإليراني��ة واألمريكية. فكاهما 
يري��د هزمي��ة »تنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية في العراق والش��ام 
)داع��ش(«. وم��ا إن حتق��ق ذلك، 
واصلت أمريكا انس��حابها من 

العراق.
ممارسة الضغوط على إيران

كق��وة  إي��ران  ب��رزت  وهك��ذا 
تزي��د  وإنه��ا  كب��رى.  إقليمي��ة 
الس��عودية، وهي  اخلناق عل��ى 

الدول��ة الت��ي خاض��ت معه��ا 
احل��روب منذ الس��تينيات. وبات 
الع��داء الس��عودي اإليراني هو 
اإلقليمية.  الديناميات  أس��اس 
في املاضي، كما حدث أثناء غزو 
اس��تخدمت  للكويت،  الع��راق 
واشنطن القوة الرئيسة لعرقلة 
االس��تراتيجية  لك��ن  إي��ران. 
كان��ت  اجلدي��دة  األمريكي��ة 
حريصة على احلد من االنخراط 
األمريك��ي. لذلك تري��د الواليات 
عل��ى  االعتم��اد  اآلن  املتح��دة 
للتص��رف  اإلقليمي��ة  الق��وى 
عندم��ا يك��ون م��ن مصلحتها 
القي��ام بذلك ب��داًل عن تدخلها 

املباشر.
وكان��ت النتيج��ة ظهور حتالف 
غير مسبوق بني إسرائيل وعدد 
م��ن دول اخللي��ج العرب��ي. وهو 
يشكل خطًرا على إيران. حتاصر 
كاف��ة  م��ن  الس��عودية  إي��ران 

االجتاهات، ولكن هذا ما ميكن أن 
يطلق عليه اسم القوة الناعمة. 
فباستثناء لبنان، فإن سلطتها 
ف��ي البل��دان األخ��رى ليس��ت 
متجذرة. أن التعاون الذي نش��أ 

بني إس��رائيل والق��وى العربية 
تع��اون  ه��و  إلي��ران  املناهض��ة 
كبي��ر. وباإلضافة إلى الضغوط 
السياس��ية الت��ي مت��ارس على 
إي��ران، فإنها تتع��رض لعقوبات 
اقتصادية من جانب واش��نطن 

الن��ووي.  برنامجه��ا  بس��بب 
األمريكية  االستراتيجية  وهذه 
تقلي��ل  فك��رة  م��ع  تتناس��ب 
واستخدام  العسكري  التدخل 
الدبلوماس��ية  الوس��ائل 

واالقتصادية ملمارسة الضغوط. 
وقد تأثرت إيران بالفعل، فأصبح 
بس��بب  أضع��ف  اقتصاده��ا 

العقوبات األمريكية.
تعرض االيرانيون لضغوط كبيرة 
فقد هاجم اإلسرائيليون املواقع 
اإليرانية في س��وريا. وروس��يا – 
حليف إي��ران ظاهريًا – لم تقم 

بأي محاولة لوقفها. 
وم��ع ذلك، لم تستس��لم إيران. 
حم��اس  مت��د  طه��ران  كان��ت 
باألس��لحة من��ذ فت��رة، لك��ن 
العاق��ة ب��ني الكيان��ني توترت 
بس��بب احل��رب الس��ورية. أحد 
اخليارات السياس��ية إليران هو 
جر إس��رائيل إلى هجمات على 
غزة ولبنان وتصوير نفسها على 
أنها القوة الرئيسة الوحيدة في 
العالم اإلس��امي التي تتحدى 
إس��رائيل بينم��ا يتحالف عرب 
اخلليج مع تل أبيب. املش��كلة 

في هذه االستراتيجية هي أنها 
ميكن أن تنشط اجلهاديني، وهم 

ليسوا أصدقاء إليران.
التهدي��د اإليراني خل��ق حتالًفا 
غي��ر مس��بوق بني الس��عودية 

وإسرائيل
لذل��ك يتع��ني عل��ى إي��ران إما 
س��حب بعض أذرعها أو توجيه 

ضربة بطريقة أو بأخرى. حذرت 
الوالي��ات املتحدة من احتمالية 
للهج��وم.  حلفائه��ا  تع��رض 

والقضية اآلن بالنسبة للواليات 
املتح��دة هي أن��ه، بالنظ��ر إلى 
إلي��ران  االقتصادي��ة  املش��اكل 
الت��ي  الضعيف��ة  واملكان��ة 
تعان��ي منها ف��ي املنطقة، فإن 

يقل��ل  األمريك��ي  االنس��حاب 
خطورة اتخاذ إج��راء ضد إيران. 
ف��ي الوقت نفس��ه، ف��إن إعادة 
نش��ر أعداد كبيرة م��ن القوات 
البرية ليس شيًئا تريد الواليات 

املتحدة القيام به.
لذلك، نرى انتشارًا للقوة اجلوية 
والبحرية األمريكية. إذ تستعد 
أمريكا للرد بضرب��ات جوية، إذا 
نف��ذت إي��ران بع��ض العمليات 
لتحقيق االستقرار في موقفها. 
املش��كلة هي أن إسرائيل قادرة 
على توجي��ه الضرب��ات اجلوية 
في سوريا ولبنان، بينما ال توجد 
أهداف ذات قيمة في العراق. لذا 
فما هددت ب��ه الواليات املتحدة 
ضمًنا هو الضربات اجلوية على 
إيران نفسها إذا نفذت عمليات 
ضد حلفائه��ا. لكن القوة التي 
املتح��دة  الوالي��ات  تنش��رها 
ليس��ت كبيرة مبا يكفي لش��ن 
حمل��ة جوية مس��تمرة. لذلك، 
فإن التهديد الذي تش��كله في 

هذا الوقت محدود.
أن االنتشار العسكري األمريكي 
له غرض��ان. أواًل، معرف��ة ما إذا 
كان��ت الق��وة اجلوي��ة تش��كل 
تهديًدا كبيًرا إلجب��ار اإليرانيني 
عل��ى االمتن��اع ع��ن التدخات 
في املنطقة. ثانًيا، معرفة ما إذا 
كان هذا كافًيا لوقف التوس��ع 
اإليران��ي. إن إي��ران تعان��ي م��ن 
أزمات داخلية، وقد يرى الشعب 
اجلوي��ة  الضرب��ات  أن  اإليران��ي 
األمريكي��ة خطأ آخ��ر من قبل 
احلكومة اإليراني��ة. بالتأكيد ال 
ميكن اجل��زم مبا س��يكون عليه 

األمر.
أن  حقيق��ة  ه��ذا  كل  وف��وق 
تدخ��ل الوالي��ات املتح��دة ف��ي 
ف��ي حتقي��ق  املنطق��ة فش��ل 
أهداف��ه السياس��ية وأدى إل��ى 
الرئيس��ة،  الق��وة  س��حبها 
تاركة ق��وات مح��دودة ألهداف 
محدودة للغاي��ة. فمن دون قوة 
عاملية تفرض االستقرار، أعادت 
املنطق��ة ترتيب نفس��ها، كما 
كانت الواليات املتحدة تأمل في 
ذلك، لكن إعادة الترتيب وضعت 
إيران ف��ي موقع قوي، وهو ما لم 
بالتأكيد. ومن  تريده واش��نطن 
املتوق��ع أن حت��اول إي��ران ض��رب 
التحال��ف اجلديد املناهض لها، 
بينما ستحاول الواليات املتحدة 
إع��ادة تأكي��د قوته��ا دون إعادة 
نش��ر قوات برية. وف��ي النهاية، 
فإن اإلس��رائيليني والسعوديني 
واألت��راك يواجهون خط��ًرا أكبر 
م��ن الواليات املتح��دة وبالتالي 
يحتاجون إلى اجملازفة، في كلتا 

احلالتني.

*كاتب ومحلل سياسي اوربي

تريد الواليات املتحدة 
اآلن االعتماد على 
القوى اإلقليمية 
للتصرف عندما يكون 
من مصلحتها القيام 
بذلك بدالاً عن تدخلها 
املباشر

نرى انتشارا للقوة الجوية والبحرية األمريكية إذ تستعد أمريكا للرد بضربات 
جوية إذا نفذت إيران بعض العمليات لتحقيق االستقرار يف موقفها

اوباما

ترامب

روحاني

شهر رمضان الفضيل هذا العام ليس كالسابق فطعمه 
بدأ يتاش��ى بالبرام��ج املائع��ة واملسلس��ات التافهة 
رمضان الهاتف هي التس��مية التي اجدها مناس��بة ملا 
نح��ن فيه .حقيق��ة يجب االعتراف بها م��ن اجلميع لقد 
عبد الهاتف كما عبدت االهواء والنوازع النفس��ية لدى 
الكثير من الناس وظل��ت آية في القرآن الكرمي تتوارد الى 
الذهن بش��كل غير منقطع ) وما يؤم��ن أكثرهم باهلل إال 
وهم مشركون( الهاتف وما ادراك ما الهاتف جهاز لوحي 
اختص��ر العالم في ابعاده احملدودة تس��تطيع عن طريقه 
ان تعب��ث باملش��اعر أو ان تقوم باتص��ال هاتفي تطمئن 
به على اهلك وترس��ل له��م تهاني بيوم جدي��د او تثلج 
قلوبه��م بخبر س��ار . برامج مجانية تش��غل االنس��ان 
عن القراءة والتفكر والتدبر تلهيه حتى تنس��يه نفسه 

التكنلوجيا  وذات���ه. 
ورائع  ش��يء جمي��ل 
وضع��ت  ولكنه�����ا 
االنس��ان ف��ي قفص 
املآسي . اغلب الذين 
م��طرقي  أشاهدهم 
ال�������رأس عي�ونهم 
مش��دودة ال��ى ل��وح 
كأنه�����م  الهات��ف 
فق���دوا عقوله��م ال 
ش��أن لهم بكتاب او 
براب��ط أس��ري او هم 
اخاق���ي أو مس��ألة 

مهمة أهم ش��يء عند البعض ماحقة حتشيشة هنا او 
خب��ر مقزز من هناك والنتيجة ظه��ور فئة تعبد الهاتف 
النقال . انساننا احلالي كره الوعظ واالرشاد وإن صفعته 
ال��ف مرة اهون عليه من قولك له : إنك مخطئ . بالتالي 
نش��أ جيل في جيل وتداخلت الرؤى حتى ال تكاد ترى نورا 
يهدي��ك للخروج من حفرة عميقة اضاع فيها االنس��ان 
نفس��ه . ايها االنس��ان رويدك اعمل على ان تكون ناشرا 
للطاقات االيجابية وكن على قدر املس��ؤولية ال تكن آلة 
يس��يرك جهاز همه ان حتمله معك الى اي مكان وإن كان 
ذل��ك املكان هو قب��رك الذي ان دخلت في��ه ينقطع عنك 
االرسال ليجد ش��خصا آخر يحوله الى دمية ال تفكر اال 
ف��ي ضياع الوقت حتى تضيع هي االخرى . ال اعرف كيف 

ضربنا صاروخ احلداثة فانسانا ذكر خالقنا العظيم .

رمضان اهلاتف وصوم 
إال عن الفيس واللهو

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

بالتالي نشأ جيل يف جيل 
وتداخلت الرؤى حتى ال 
تكاد ترى نورا يهديك 
للخروج من حفرة عميقة 
اضاع فيها االنسان نفسه

امريكا و إيران.. ماذا بعد االنتشار العسكري األمريكي في الخليج
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إن الواليات املتحدة 

قررت أخيًرا اتخاذ تدابير 

جادة للتصدي لتعاظم 

نفوذ إيران في الشرق 

األوسط«.

كما أن وزارة الدفاع 

األمريكية أرسلت 

حاملة طائرات وسفن 

هجومية إلى الشرق 

األوسط. والسبب هو 

أن اخملابرات األمريكية 

قد كشفت عن تهديد 

إيراني ضد املصالح 

األمريكية وحلفائها 

في املنطقة. وصرح 

ترامب بأنه ال يريد 

احلرب مع إيران، ولكنه 

مستعد للدفاع عن 

مصالح باده في 

املنطقة.

ومع أنه ليس من 

الواضح ما هو التهديد 

الذي اكتشفته 

الواليات املتحدة، ومبا أن 

هذه القوة ستستغرق 

بعض الوقت للوصول 

إلى املنطقة، ميكننا 

أن نفترض أن التهديد 

ليس وشيًكا. 

 جورج فريدمان
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت خلية مواجهة السيول التي شكلها مجلس 
الوزراء عن املوقف املائي في عدد من احملافظات  ليوم 
بعض  في  املياه  مناسيب  مايلي  وفي  الثالثاء،  امس 

احملافظات:
1- محافظة نينوى: منسوب سد املوصل 323.22 م ، 
اإليراد املائي 2356 م3/ثا ، اإلطالق 2000 م3/ثا. اخلزين 
مدينة  في  دجلة  نهر  م3. منسوب  مليار   8.71 املائي 
املوصل 215.80 م.  2- محافظة صالح الدين: منسوب 
نهر دجلة في بيجي 106.90 م. التصريف املطلق باجتاه 

بحيرة الثرثار 4000 م3/ثا. التصريف املطلق في القناة 
االروائية واملسماة عند العامة بالقناة احللوة 150 م3/
ثا. التصريف من سدة سامراء باجتاه بغداد 400 م3/
التصريف املطلق من سد  ثا.  3- محافظة كركوك: 
دوكان 625 م3/ثا. املناسيب ضمن احلدود التصميمية 
لنهر الزاب االسفل واطالق سد دبس باجتاه نهر دجلة 
دجلة  نهر  بغداد: منسوب  4- محافظة  م3/ثا.    570
م3/ثا.    327 وبتصريف  م   28.40 بغداد  سراي  ملوقع 
باجتاه سد  دربندخان  ديالى: اطالق سد  5- محافظة 
 . م   104.92 م3/ثا. منسوب سد حمرين   330 حمرين 

االيراد املائي 420 م3/ثا. التصريف املطلق 500 م3/ثا. 
املائي في السد 2.72 مليار م3.  6- محافظة  اخلزين 
سدة  موخر   . م   18.16 الكوت  سدة  مقدم  واسط:  
م3/ثا.   514 الكوت  سدة  اطالق   . م   13.88 الكوت 
م3/ثا.   8 بحدود  املصندك  مهرب  باجتاه  مياه  حتويل 
7- محافظة ميسان: التصريف في نهر دجلة ملوقع 
علي الغربي 551 م3/ثا  ويتم توزيعه ضمن احملافظة 
الكحالء  التالي: مهرب كميت مغلق. نهر  بالشكل 
28 م3/ثا . نهر املشرح 18 م3/ثا . نهر العريض 82 م3/
م3/  92 الكبير  اجملر  نهر   . م3/ثا   193 البتيرة  نهر   . ثا 

م3/  98 صالح  قلعة  مؤخر  دجلة  نهر  تصريف   . ثا 
ناظم  نهر دجلة عبر  باجتاه  احلويزة  . تصريف هور  ثا 
تصريف  البصرة:  محافظة   -8  . م3/ثا   86 الكسارة 
املناسيب  م3/ثا.  العرب 842  باجتاه شط  احلويزة  هور 
املدينة   . م   2.25 القرنة  العرب:  شط  في  املتحققة 
2.28 م . كتيبان 1.49 م . العشار 1.17 م . سيحان 1.37 
.   9- محافظة ذي قار: التصريف املطلق في نهر  م 
حدود  ويصل  م3/ثا   190 الكوت  سدة  مقدم  الغراف 
ناظم  مقدم  منسوب  م3/ثا.   140 بحدود  احملافظة 
البدعة 8.80 م . منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.45  م . 

التصريف املطلق 50 م3/ثا منه 45 م3/ثا الى هور ابو 
املائي مقدم سد حديثة 422 م3/ثا.  االيراد  زرك.  10- 
م3/ثا   170 االطالق   . م   138.14 حديثة  سد  منسوب 
الى  ازداد  املائي  اخلزين   -11   . م3  مليار   4.68 اخلزين   .

العام  من  التاريخ  لنفس  كان  بينما  م3  مليار   52.40
الثرثار  في  اخلزني  الفراغ  م3.  مليار   16.51 املاضي 
19.68 مليار م3. توليد الطاقة الكهربائية من السدود 

1157 ميكا واط.

خلية مواجهة السيول توضح املوقف املائي يف بعض احملافظات

بغداد / البينة اجلديدة
وعمل  كبیرة  وجهود  متسارعة  بخطوات   
في  التقاعد  تنسیق  ملكتب  إستثنائي 
مؤسسة  في  اإلرهاب  ضحایا  شهداء  دائرة 
رئيسة  توجيه  مع  ومتاشياً  الشهداء, 
عبد  ناجحة  السيدة  الشهداء  مؤسسة 
ألكمال  الشهداء  ذوي  بلقاء  الشمري  األمير 
دائرة  اجنزت   . وطلباتهم  معامالتهم  واجناز 
الشهداء  ذوي  معامالت  االرهاب  ضحايا 
املواطنني  تسليم  مع  التقاعدية,  واجلرحى 
التقاعد إلكمال  لدائرة  مراجعة  )400( وصل 
املتبعة  اآللية  وحسب  التقاعدية  هوياتهم 

التقاعد  وهيئة  الشهداء  مؤسسة  بني 
للقاء  األسبوعي  البرنامج  .وضمن  الوطنية 
طارق  الدائرة  عام  مدير  وزع  الشهداء  ذوي 
املندالوي الوصوالت لذوي الشهداء واملصابني. 
هي  الشهداء  مؤسسة  ان  املندالوي  وأكد 
اجلهة الراعیة لذوي شهداء العراق واجلرحى 
احلكومیة  اجلهات  من  باملطالبة  وساعیة 
املالیة  املوازنات  لتخصیص  والتشریعیة 
الشهداء  ذوي  جمیع  لینال  للمؤسسة 
التي كفلها قانون مؤسسة  االستحقاقات 

الشهداء لهذه العوائل الكریمة .

توزیع ٤٠٠ وصل مراجعة للتقاعد الوطنية للمنجزة معامالتهم من ذوي الشهداء

بغداد / البينة اجلديدة
عطاءها  وألن  واجلسور  الطرق  مجال  في  االولى  النها 
ميتد ألكثر من ثالثة عقود من الزمن ارتأت وزارة االعمار 
أشور  شركة  تكليف  العامة   والبلديات  واالسكان 
العامة للمقاوالت االنشائية بإعادة اعمار جسر املوصل 
الثالث الذي يقع على نهر دجلة في محافظة نينوى 
والذي يخترق مدينة املوصل في منطقة الغابات رابطاً 
منطقة  في  االمين  بجانبها  للمدينة  االيسر  اجلانب 
مجمع املستشفيات . ويعود انشاء اجلسر لعام )1979( 
من قبل شركة صينية وهو جسر خرساني يبلغ طوله 
)660( م وعرضه حوالي )20( م وترتفع نهاية اجلسر من 
اجلانب االمين عن اجلانب االيسر مبقدار)9,48(م .ويتألف 
العلوي  واملنشأ  الصب  مسبقة  مقاطع  من  اجلسر 
ومقسم  خرسانية  اقواس  سبعة  على  يستند  فيه 
الى فضاءات صغيرة بطول)10,3( للفضاء الواحد وكل 
فضاء صغير مكون من )9( روافد مجوفة تستند على 

. يذكر ان اجلسر قد  جسور عرضية )قبعات االعمدة( 
تعرض الى اضرار كبيرة من قبل تنظيم داعش االرهابي 
من  االمين  اجلانب  من  السادس  القوس  تعرض  حيث 
املدينة للتدمير بشكل كامل وكذلك اجلزء املستقيم 
اضرار غير منظورة  الى  املدينة  االيسر من  اجلانب  من 

في هيكل اجلسر وبشكل كامل .

 شركة اشور تباشر بإعادة اعمار
 جسر املوصل الثالث 

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
االمام  مستشفى  مدير  السيد  باشراف 
القليلة  االيام  مدى  وعلى  العام   ) )ع  علي 
الرسول  حملة  لفريق  كان  السابقة 
االعظم )ص( بصمات جمالية على جدران 
طالء  خالل   من  املستشفى  ومحيط 
الواجهات واجلدار اخلارجي وتنظيف محيط 
املستشفى وطالء األرصفة وترميم لوحات 
الداللة. تأتي هذه اجلهود من خالل عملهم 
مدينة  ارجاء  كافة  يشمل  الذي  التطوعي 
الصدر. اختتمت الفرقة التطوعية عملها 

بحضور   حملتهم  من  االخير  اليوم  في 
وعضو  العقابي  أمجد  النائب  سيادة 
احمد  االستاذ  بغداد  محافظة  مجلس 
اثنى السيد مدير املستشفى  املالكي.وقد 
على  السعدي  باسم  مصطفى  الدكتور 
بفترة  عملهم  امتام  في  املبذولة  جهودهم 
لها  بصمة  تركت  مكثفة  وبجهود  وجيزة 
مالمح جمالية في غاية الذوق والرقي.علما 
نظرا  اإلفطار  فترة  بعد  يكون  عملهم  أن 
رمضان  شهر  مع  حملتهم  ملواكبة  نظرا 

املبارك.

  محلة موكب الرسول االعظم ) ص ( تنهي عملها التطوعي للتنظيف والطالء يف مستشفى االمام علي ) ع ( 

بغداد/ البينة اجلديدة 
في  النزاهة  هيئة  حتقيق  مديريَّة  اعلنت 
محافظة البصرة عن ضبط أوليَّات عقدين 
ُمبرمني بني شركة نفط البصرة وشركتني 
وجود  ُمبيِّنًة  أذرع حتميٍل،  لشراء  عامليَّتني 
املديريَّة  أسعارهما.واشارت  في  مغاالٍة 
ان  الضبط  عملية  تفاصيل  عن  بيان  في 
ُمبرمني  عقدين  أوليَّات  ضبطت  مفارزها 
وشركتني  البصرة  نفط  شركة  بني 
عامليَّتني لشراء أذرع حتميٍل،   قيمة الذراع 
الواحدة 42 مليون دوالٍر، ُمبيِّنًة أن حترِّياتها 
قادت إلى وجود مغاالٍة في األسعار التي متَّ 
بقيمة  أذرٍع  ثالث  لشراء  عليها؛  التعاقد 

أنَّ   »: املديريَّة  دوالٍر.وأوضحت  مليون   )126(
الذراع الواحدة، بحسب مطالعة مسؤول 
تبلغ  البصرة،  نفط  شركة  في  الكلف 
قيمتها احلقيقيَّة 13 مليون دوالر« ، ُمبيِّنًة 
باملُبرزات  أصولي  تنظيمها محضر ضبط 
قاضي  على  وعرضها  ضبطها  متَّ  التي 
اتّخاذ  بغية  باحملافظة؛  النزاهة  حتقيق 
املناسبة.وكانت  القانونيَّة  اإلجراءات 
العام  من  أيلول  في  أعلنت  قد  الهيئة 
أوليَّات شراء ساحبتني  املاضي عن ضبط 
غير  دوالٍر  مليون   30 بقيمة  تني  بحريَـّ
عليهما  تعاقدت  للمواصفات  مطابقتني 

شركة نفط البصرة.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
طالب  االستاذ  السكك  عام  مدير  ترأس    
موسعا  اجتماعا  احلسيني  كاظم  جواد 
ضم مدراء أقسام الشركة ملناقشة  جملة 
من االمور  اهمها تعظيم االيرادات وتقليل 
من  اكثر  عن  البحث  خالل  من  النفقات  
منفذ تسويقي  فضال عن مناقشة املسائل 
االجتماع  طاولة  على  واملطروحة  الهامة 
ملواصلة  لها  مناسبة  قرارات  واتخاذ  حللها 
املنشود   الهدف  حتقيق  سبيل  في  العمل 
العام ملدراء  املدير  وفق الضوابط.مع توجيه 
قدرات  وتعزيز  تهيئة  بشأن  كافة  األقسام 

ومحاربة  الواحد  الفريق  ضمن  العاملني 
كافة خطوط  وتأهيل  انواعة  بكل  الفساد 
السكك  خطوط  خصوصا  السكك 
الواصلة إلى أرصفة  املوانيء رصيف )8--7(  
االستثمارية   اخلطة  ضمن  املشاريع  واجناز 
ادامة  عن  فضال  العام  لهذا  املرسومة 
واالحواض   املسافرين  وعربات  القاطرات 
املركزي  األفراد  نظام  تفعيل  على  والعمل 
بالنسبةللترقية والترفيع  واستمرار تطبيق 
عمل اجلودة في  أقسام  الشركة  بالتنسيق 
احلديثة   القطارات  وتهيئة  النقل  وزارة  مع 

من أجل خدمة املسافر الكرمي .

مدیر عام السكك یعقد اجتماعا موسعا 
ملدراء أقسام الشركة للنهوض بواقعها  البينة اجلديدة / علي شريف

اللجنة   / املعاقني  لتأهيل  بابل  مركز  عاين 
الطبية اخلاصة بصرف املعينات الطبية )81( 
املعينات  من  استحقاقهم  لتحديد  معاقا 
الطبية)الكراسي املتحركة / كراسي االطفال 
/ كراسي التواليت(0وقال مدير املركز الدكتور 
ايضا  قدم  املركز  ان  عبداهلل:  جاسم  كرمي 
جملة من اخلدمات العالجية للمعاقني منها 
 )386( وتوزيع  طبيعي  عالج  جلسة   )  1800(
اطراف   )10( بينها  حملتاجيها  طبية  معينة 
صناعية واستقبال االستشارية لــ ) 1055 ( 
مراجعا خالل الفترة املاضية0 وفي سياق اخر 

املستدام  التمريضي  التعليم  وحدة  نظمت 
محاضرة  العام  الهاشمية  مستشفى  في 
بعنوان )أخالقيات مهنة التمريض وآداب احلوار(  
وليد كرمي وقد  حاضر فيها ماجستير متريض 
شملت عددا من الكوادر الطبية والتمريضية 
احملاضركرمي  املستشفى0واكد  في  العاملة 
مهنة  أخالقيات  منها  عديدة  محاور  على 
وواجبات  املهني  السلوك  وقواعد  التمريض 
وطرق  املمرض  وحقوق  املريض  جتاه  املمرض 
والعناية  املراجعني  مع  الصحيح  التعامل 
التمريضية الواجب االلتزام بها اثناء التعامل 

مع املريض 0

مركز بابل لتأهيل املعاقني معاینة 81 معاقا  
لتحدید استحقاقهم من املعينات الطبية

بغداد / البينة اجلديدة
 73741 من  ألكثر  اجنازها  عن  اخلاص  النقل  الدارة  العامة  الشركة  أعلنت 
معاملة براءة ذمة للمركبات اخلاصه )تكسي(  خالل األشهر االربعه  األولى 
االستاذ عبد  الشركة  السيد مدير عام  ذلك  .اعلن  احلالي 2019  العام  من 
النقل اخلاص على  العامة الدارة  الشركة  تأخذ   ( قائال  الساعدي  العظيم 
(  من اجل تنظيم  ) التكسي  عاتقها مسؤولية متابعة املركبات اخلاصة 
خط  خارطة  حسب  الركاب  حتميل  رخصة  ومنحها  املرائب  في  عملها 
النقل املسجلة عليه ،كما يتم تسجيل اخملالفات بحق اخملالفني للقوانني 
النقل  حاالت  في  وخصوصاً  اآلخرين  حقوق  على  واملتجاوزين  واالنظمة 
اجلائر واخملالفات املرورية ،لذا كان من الضروري متابعة تلك املركبات وإصدار 
،وكان  املرور  ومديريات  األمنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  الذمة  براءة  شهادات 
إصدار  مهمة  وتسهيل  الواسعة  الشريحة  بهذه  اإلهتمام  أولوياتنا  من 
معامالت  براءة الذمة من خالل اتباع آليات رصينة ومتابعة شخصية من 

قبل إدارة الشركة للتحفيز على سرعة االجناز .

النقل اخلاص تنجز أكثر من ٧٣ 
الف معاملة براءة ذمة خالل 
األشهر األوىل للعام احلالي

احمد   / اجلديدة  البينة   / البصرة 
الزيدي

 أعلنت السلطات الكمركية في مطار 
البصرة الدولي، امس  الثالثاء، عن أعادة 
أصدار }5{ حقائب أدوية بشرية بصحبة 
مسافر صيني اجلنسية.وقالت الهيئة 
العامة للجمارك في بيان تلقت }البينة 
» السلطات  إن  اجلديدة{ نسخة منه، 
الدولي  البصرة  مطار  في  الكمركية 
حقائب   }5{ اصدار  اعادة  من  متكنت 
صيني  مسافر  بصحبة  بشرية  ادوية 
لضوابط  مخالفة  كونها  اجلنسية 

األستيراد املتبعة«.وتابعت أن »مديرية 
كمرك املنطقة الشمالية قامت ايضا 
يوم امس الثالثاء بأتالف أرسالية مواد 
عصير  }مسحوق  من  تتكون  غذائية 
املواصفات  خملالفتها  املاجي{  ومادة 
أن  أكدت  فيما  املعتمدة  القياسية 
عملية األتالف متت وفقا ألحكام املادة 
}68/ثانياً{ من قانون الكمارك رقم 23 
محاضر  وضمن  1984املعدل  لسنة 
اتالف أصولية بحضور ممثلني من وزارة 
لهيئة  الساندة  واجلهات  الصحة 

الكمارك«.

اعادة )5 ( حقائب ادویة بشریة بصحبة مسافر صيين يف البصرة

النزاهة تضبط مغاالة يف عقدي شراء اذرع 
حتميل لشرطة نفط البصرة بـ 126 مليون دوالر

البصرة / البينة اجلديدة
 اصدرت جلنة حتويل موظفي األجور اليومية إلى موظفي عقود في البصرة  
كتاباً يقضي بتنفيذ قرار جمللس الوزراء وتكييف أوضاع املوظفني مع الثابتني 
وإعطائهم حقوقهم.وقال رئيس اللجنة »معني احلسن« في تصريح صحفي 
حسب  عقود  موظفي  الى  اليومية  االجور  موظفي  بتحويل  كتابا  “أصدرنا 

قرار رقم 12 الصادر عن مجلس الوزراء، بحسب التكليف من قبل محافظ 
قاعدة  سنعد   « مبينا   ،2019 عام  قبل  املتعينني  القرار  ويشمل  البصرة 
بيانات كاملة ألغراض التحويل وحسب الشهادات الدراسّية والتخصصات 
إلكمال  املالّي،  االعتماد  توفير  لغرض  املالية  وزارة  سنفاحت  األكادميّية”.وتابع 

إجراءات التحويل وتخصيص الرواتب الالزمة”.

بغداد / البينة اجلديدة
توقعت هيأة األنواء اجلوية والرصد الزلزالي، ان يكون 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  املقبلني  اليومني  طقس 
وارتفاع كبير بدرجات احلرارة.وذكر بيان لألنواء اجلوية 
امس الثالثاء، في بيان صحفي تلقت »البينة اجلديدة« 
سيكون  األربعاء،  اليوم  “طقس  ان  منه،  نسخة 
واجلنوبية  والشمالية  الوسطى  املناطق  في  صحواً 
فيما يكون طقس يوم غد اخلميس، صحواً مع بعض 
العظمى  احلرارة  “درجات  ان  الى  مشيرة  الغيوم” 

ْم”.وأضاف،   44 البصرة  وفي  ْم   43 بغداد  في  ستكون 
الوسطى،  املنطقة  في  سيكون  اجلمعة  “طقس  ان 
غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة 
الشمالية  وفي  احلرارة،  درجات  في  تغير  وال  ومتفرقة 
الغيوم”.أما  بعض  مع  صحواً  واجلنوبية  جزئياً  غائم 
طقس يوم  السبت  القادم فيكون “صحواً مع بعض 
وفي  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني  في  الغيوم 
لتساقط  فرصة  مع  جزئياً  غائم  اجلنوبية  املنطقة 

زخات مطر خفيفة ومتفرقة” .

حمافظة البصرة تباشر بتحویل موظفي األجور اليومية إىل عقود حسب قرار جملس الوزراء

إرتفاع كبري بدرجات احلرارة يف اليومني املقبلني 
وعودة لألمطار اجلمعة

بغداد / البينة اجلديدة
 أصدرت احملكمة اجلنائية املركزية في رئاسة استئناف 
على  املؤبد  بالسجن  حكما  الرصافة  االحتادية  بغداد 
بيان  سي  فور.وقال  اصابع   10 بحوزته  ضبطت  ارهابي 
إن«  االعلى  القضاء  جمللس  االعالمي  املركز  عن  صادر 
احملكمة نظرت قضية مدان أعترف في التحقيق القضائي 
واالبتدائي بالعمل لصالح عصابات داعش االرهابية وكان 
الناسفة  العبوات  صناعة  في  االصابع  هذه  يستخدم 
صفوف  في  واخلوف  الرعب  بث  بغية  ارهابية  لغايات 
االدلة  ان  وجدت  أن«احملكمة  إلى  البيان  وأشار  املدنيني«. 
كافية لتجرمي املدان وفقا الحكام املادة الرابعة  من قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005«. 

اجلنائية املركزیة: املؤبد إلرهابي ضبطت 
حبوزته 1٠ اصابع سي  فور
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تداعيات السجال 
الصاروخي الروسي 

اإلسرائيلي 

ليس��ت س��ابقة أن تش��هد العالقات الروسية اإلس��رائيلية توترا عالي 
املس��توى، إذ س��بق حادثة إسقاط الطائرة الروس��ية ايل 20، توترات في 
مناس��بات عدة وبخاصة عندما حتاول إس��رائيل خرق قواعد االش��تباك 
املنظم��ة بني أطراف األزمة في س��وريا. وقد أتت حادثة إس��قاط الطائرة 
لترفع من منس��وب التوتر وتعطيه أبع��ادا أخرى، إضافة إلى احتمال بروز 
تداعيات ذات صفة نوعية واستراتيجية في سياق إدارة األزمة السورية.

ففي خلفية املوضوع اعتبرت موسكو أن إسرائيل هي املسؤولة مباشرة 
عن إسقاط الطائرة عبر تخفي طائراتها األربعة من نوع اف 16 في اجملال 
اجلوي للطائرة املس��تهدفة والتي أس��قطت خطأ بصواريخ سورية في 
أثناء تصديها للغارة اإلس��رائيلية. ووقفت موسكو عند رأيها باملوضوع 
وس��ط سجال روس��ي إس��رائيلي في أعلى املس��تويات، أعقبه إجراءات 
عسكرية روس��ية في شرق البحر املتوس��ط وبخاصة قبالة الشواطئ 
اإلس��رائيلية والذي اعتبرته هذه األخيرة عمال استفزازيا. وترافق ذلك مع 
تأكيدات موس��كو بأنه ستسلم خالل أس��ابيع منظومة الصواريخ أس 

300، مما خلق جوا تصعيديا آخر بني الطرفني.
وفي الواقع ال يعتبر السجال حول منظومة أس 300 جديدا بني الطرفني 
فقد س��بق إلسرائيل أن متكنت من منع تس��ليم دمشق لهذه املنظومة 
ف��ي العام 2013، ما أس��هم بش��كل أو بآخر في رس��م قواعد اش��تباك 
فوق األجواء الس��ورية ملصلحة إس��رائيل، إذ متكنت م��ن خاللها تنفيذ 
العدي��د من االعتداءات على األراضي الس��ورية ألهداف س��ورية وغيرها.
وفي احلقيقة تنطلق إس��رائيل في معارضتها الش��ديدة حلصول دمشق 
على هذه املنظومة من منطلقات دقيقة بالنسبة إليها.فهذه املنظومة 
بال��ذات تعتبر من األس��لحة الصاروخية اإلس��تراتيجية نس��بيا والتي 
تلب��ي احلاجات الس��ورية ف��ي تغطية أجوائه��ا عمليا، ومتن��ع الطائرات 
اإلسرائيلية من التحرك إال وفق قواعد اشتباك جديدة تتوافق مع قدرات 
املنظومة الصاروخية. فاملنظومة متتلك قدرات وازنة في مس��ح األجواء 
على مسافة تصل إلى 250 كيلومترا وبفعالية عالية جدا، وبالتالي قادرة 
على وضع الطائرات اإلس��رائيلية حتت الس��يطرة واملراقبة احلثيثة عند 
حتركها من املدرجات، مبعنى آخر ش��ل القدرات اإلس��رائيلية عمليا عند 
بدء التحرك، إذ تعتبر هذه املنظومة من املنظومات الدقيقة جدا القادرة 
على تغطية األجواء بنس��ب عالية جدا، وق��ادرة على حمل رؤوس يصل 
وزنه��ا إلى 145 كيلوغرام، وه��ي قادرة على التعامل م��ع أهداف متعددة 
وبفعالية عالية جدا. وسبق ملوسكو أن باعت هذه املنظومة للقليل من 
الدول بينه��ا الصني وإيران وفنزويال، ورغ��م ان كفاءتها اقل من منظومة 
أس 400 الت��ي حتاول العديد من الدول احلص��ول عليها، إال أنها تبقى في 
أولوية األجندة الس��ورية التي تلب��ي حاجاتها اللصيقة في التعامل مع 

االعتداءات اإلسرائيلية على أراضيها .
في املبدأ، إن حصول دمش��ق على هذه املنظومة ونش��رها على األراضي 
الس��ورية، وبصرف النظر عن حجم ونوعية الس��يطرة على تش��غيلها 
واتخاذ القرار بهذا الش��أن الحق��ا، يعتبر منعطفا وازنا في العمل اجلوي 
في السماء السورية، وبالتالي هي محاولة روسية جادة إلذعان إسرائيل 
والقبول بقواعد اش��تباك جديدة في املنطقة بصرف النظر عن حجمها 
ونوعيتها، إال أنها س��تكون مغايرة للتي سبقتها، السيما وان موسكو 
أحملت أيضا في ظل هذا الس��جال إلى دور فرنسي وأميركي محتملني في 
إسقاط الطائرة، ذلك على غرار ما حدث في إسقاط طائرتها في األجواء 
التركية احملاذية لسوريا سابقا، وما تبني في أثنائها لدور الناتو وواشنطن 

في هذا الشأن .

د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت بولن��دا مؤخ��را أنها 
ألغ��ت زيارة مقررة ملس��ؤولني 
إس��رائيليني بس��بب نيتهم 
اس��تعادة  مس��ألة  إث��ارة 
ممتلكات ليهود متت مصادرتها 
خالل احملرقة النازية، في ملف 

تعتبره بولندا مغلقا.
اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
البولندي��ة ف��ي بي��ان عل��ى 
موقعها االلكتروني إن وارسو 
زيارة مس��ؤولني  إلغاء  »قررت 
أج��رى  أن  بع��د  إس��رائيليني 
اجلانب اإلس��رائيلي تغييرات 
ف��ي اللحظ��ة األخي��رة ف��ي 
أن  الوف��د مقترح��ا  تركيب��ة 
تركز احملادثات بشكل أساس 
على مسائل متعلقة بإعادة 

ممتل��كات«. وأضاف��ت أن زيارة 
الوفد الذي يرأسه املدير العام 
االجتماعية  املس��اواة  لوزارة 
كوه��ني- آف��ي  اإلس��رائيلية 

س��كالي إل��ى وارس��و كانت 
مقررة في 13 أيار )مايو(.

من جهته، كت��ب يائير البيد 
الرج��ل الثان��ي عل��ى الئحة 
ح��زب  ثان��ي  أبي��ض«  »أزرق 
في الكنيس��ت، ف��ي تغريدة 
»إذا ل��م يكف )رئي��س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني( نتانياهو 
اس��رائيل(  اخلارجي��ة  و)وزي��ر 
كاتس  ع��ن املس��اومة على 
احملرقة، فإن العالم س��يرى أن 
ذكرى احملرقة ليست مقدسة 

لدى احلكومة االسرائيلية«.
أما النائب العمالي ايتسيك 

شمولي فقد كتب في تغريدة 
أن »الذي��ن يبدون اس��تعدادا 
البولنديني  م��ع  للمس��اومة 
حول ذكرى احملرقة بحد ذاتها، 
يجب أال يتفاجأوا بعد ذلك بأن 
ينتهي األمر بوضع مش��ني«. 

وتظاه��ر آالف القومي��ني في 
السبت  البولندية  العاصمة 
قان��ون  عل��ى  احتجاج��ا 
أميركي بشأن إعادة ممتلكات 
احملرقة  يهودية صودرت خالل 
النازية، في قضية تبرز قبيل 

انتخاب��ات برملاني��ة في وقت 
الحق هذا العام.

وقلل حزب »القانون والعدالة« 
اليمين��ي احلاكم ف��ي بولندا 
وكذلك املعارضة الوس��طية 
والليبرالية من أهمية القانون 

الذي وقعه الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب في أي��ار )مايو( 
الع��ام 2018، مش��ددين على 

أنه لن يؤثر على بولندا.
بولن��دا قب��ل احلرب  وكان��ت 
معق��ال  الثاني��ة  العاملي��ة 
لليه��ود الذي��ن بل��غ عددهم 
نح��و  أي  3,2 مالي��ني  قراب��ة 
عش��رة ف��ي املئ��ة م��ن عدد 
آن��ذاك. وصادق��ت  الس��كان 
بولن��دا الع��ام املاض��ي على 
قانون مينع اته��ام البولنديني 
أو الدولة بالتواطؤ في جرائم 
احل��رب النازية. وأثارت اخلطوة 
تندي��دا ف��ي إس��رائيل الت��ي 
القانون مسعى ملنع  اعتبرت 
الناجني من مناقش��ة جرائم 

بولنديني ضدهم.

وكاالت / البينة الجديدة
 »National Interest« مجل��ة  وج��دت 
األمريكية حال لتقريب وجهات النظر 
بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، 
وذل��ك من خالل إجراءات على الدولتني 
التصعي��د  لتخفي��ض  تطبيقهم��ا 

السياسي والعسكري بينهما.
واعتب��ر اخلبي��ر األمريك��ي، تي��د غالن 
كاربنتر، الذي نش��ر مقال��ه في اجمللة 
األمريكي��ة أن هناك طريقة لتخفيض 
التوت��ر بني روس��يا والوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة، وذلك من خالل تقس��يم 

النفوذ في العالم بني الدولتني.
وأشار كاربنتر إلى أن الواليات املتحدة 
غير راضية حاليا عن سياس��ة روسيا 
ف��ي العال��م، خصوص��ا أنه��ا تق��وم 
بإفشال مخططات أمريكا في العديد 

م��ن دول العال��م وأبرزه��ا في س��وريا 
ومنطقة الش��رق األوس��ط وصوال إلى 

فنزويال.
ومن جهة أخرى، لف��ت كاربنتر إلى أن 
الواليات املتحدة مس��ؤولة أيضا أمام 
ه��ذا التوتر مع روس��يا ألن واش��نطن 
تتدخل في مجال النفوذ الروس��ي من 
خالل مناورات مع دول البلطيق والقيام 
بزيادة ع��دد دول الناتو من خالل جذب 
الدول اجملاورة لروس��يا إلى فلكها مثل 

أوكرانيا وجورجيا وغيرها من الدول.
إل��ى احل��ل يط��رح اخلبي��ر  وبالع��ودة 
األمريكي تقس��يم النفوذ العاملي بني 
روس��يا والواليات املتحدة على أساس 
جغراف��ي حيث على واش��نطن إنهاء 
تدخالتها ف��ي الدول اجملاورة لروس��يا، 
كما ينبغي على أمري��كا التوقف عن 

نشر قواتها في أوربا الشرقية والبحر 
األس��ود. ومن جهة أخ��رى يجب على 
موس��كو التوقف عن تقدمي املساعدة 
لفنزوي��ال وكوبا، وكذل��ك قطع جميع 
االتصاالت مع احلكومة اليس��ارية في 
نيكاراغ��وا أي بتعبي��ر آخ��ر وقف بناء 
وجودها ف��ي نصف الثان��ي من الكرة 

األرضية حيث التواجد األمريكي.
وفي اخلتام ش��دد املؤل��ف على أنه من 
أج��ل تنفيذ ه��ذه اخلط��ة يجب على 
السياس��يني األمريكيني إظهار املزيد 
من الواقعية ألن مفهوم مجال النفوذ 
يلعب دائم��ا دورا كبيرا ف��ي العالقات 
الدولية، لك��ن احلكوم��ات األمريكية 
في ظل مختلف الرؤس��اء تنتهك هذا 
املبدأ باستمرار، ما زاد درجة التوتر في 

جميع أنحاء العالم.

بولندا تلغي زيارة مسؤولني إسرائيليني بعد خالف حول إعادة ممتلكات لليهود

خبري جيد احلل املناسب إلنهاء التوتر بني روسيا والواليات املتحدة

وكاالت / البينة الجديدة

اإلس��رائيلي  الرئي��س  واف��ق 
رؤوفني ريفل��ني على منح رئيس 
ال��وزراء بنيام��ني نتنياهو مهلة 
اس��بوعني اضافيني لتش��كيل 
حكوم��ة ائتالفي��ة جديدة بعد 
ان نفذ الوقت احمل��دد له للقيام 

بذلك.
وقال بي��ان إن »الرئي��س رؤوفني 
ريفلني التقى مع رئيس احلكومة 
بنيام��ني نتنياه��و. وف��ي نهاية 
اللق��اء رد ريفل��ني عل��ى طل��ب 
نتانياهو متديد الفترة املمنوحة 
له لتش��كيل حكومة ائتالفية 
جديدة، ومنحة مدة اسبوعني«.

وقال ريفلني في تسجيل فيديو 

ارس��ل للصحافيني إن »ما قدم 
لي من وثائق تتعلق بالتمديد من 
قبل نتانياهو أرى أنه من الضرورة 
متديد الفترة الستكمال عملية 
تش��كيل احلكومة وفق املادة 8 
من قانون االساس«. وتوجه إلى 
نتنياهو قائالً: »أمدد لك الفترة 
املمنوحة إلجناز مهمة تشكيل 

احلكومة الى 14 يوما«.
وف��از ح��زب الليك��ود بزعام��ة 
ف��ي  مقع��دا  ب���35  نتانياه��و 
التي  التش��ريعية  االنتخاب��ات 
ج��رت ف��ي 9 الش��هر املاض��ي. 
وأوص��ى رؤس��اء األح��زاب ف��ي 
البرملان املؤل��ف من 120 مقعدا 
بنتنياه��و لتش��كيل االئت��الف 

احلكومة املقبل.

وطلب نتنياه��و امس االحد من 
الرئي��س متديد املهل��ة ليتمكن 
من تش��كيل حكومة ائتالفية 
جدي��دة، معل��ال ذل��ك مبوس��م 

عي��د  ف��ي  املزدح��م  العط��ل 
الفصح ويوم االستقالل، فضال 
عن تفج��ر األوضاع م��ع قطاع 
غزة. وقال إن »هذا التمديد ليس 

مقبوال فحس��ب، ب��ل مطلوب 
اجلدول��ة«.  مش��اكل  بس��بب 
اجتماع��ات  نتنياه��و  ويعق��د 
أولية مع رؤساء األحزاب املتوقع 

انضمامهم إلى ائتالفه.
ومن املتوقع أن يش��مل االئتالف 
احلكومي اجلدي��د 16 عضوا من 
املتش��ددة،  اليهودية  األح��زاب 
اليمين��ي  القوم��ي  واحل��زب 
املتشدد وإس��رائيل بيتنا وحزب 

»كوالنو« اليميني الوسطي.
نتنياه��و  محام��و  ويج��ري 
مفاوضات مع وزارة العدل لعقد 
جلسات استماع لرئيس الوزراء 

قبل احملاكمة.
وأعلن املدعي العام اإلسرائيلي 
في ش��باط )فبراي��ر( عزمه على 
لنتانياه��و  اتهام��ات  توجي��ه 
بالرش��وة واالحتي��ال وانته��اك 
جلس��ة  وينتظ��ر  الثق��ة، 

االستماع.

وكاالت / البينة الجديدة
دع��ا أمير الكويت الش��يخ صباح 
األحم��د اجلاب��ر الصب��اح، احلرس 
الوطني الكويت��ي إلى أخذ أقصى 
درج��ات احليط��ة واحلذر ل��دى أداء 
امله��ام، مش��يرا إل��ى التط��ورات 

الت��ي  اخلطي��رة  واملس��تجدات 
تشهدها املنطقة.

وق��ال الصب��اح، خ��الل زي��ارة إلى 
الرئاسة العامة للحرس الوطني: 
التط��ورات  عليك��م  تخف��ى  »ال 
الت��ي  اخلطي��رة  واملس��تجدات 

اإلقليم��ي،  محيطن��ا  يش��هدها 
والت��ي تس��توجب منك��م أقصى 
درج��ات احليط��ة واحلذر ل��دى أداء 
امله��ام املناط��ة بك��م، ال س��يما 
املؤسس��ات  املتعلقة في حماية 
العام��ة، وكما هو معه��ود أنكم 

على قدر املسؤولية«، وذلك حسب 
وكالة األنباء الكويتية »كونا«.

وذكر أمير الكويت أن احلرس الوطني 
يع��د »أحد الركائز الرئيس��ة التي 
يع��ول عليها ف��ي منظومة األمن 
والدفاع عن الوطن«، مؤكدا أن »ما 

يقوم به أفراده من واجب مش��رف 
في حفظ وصون أمن الوطن العزيز 
واس��تقراره بالتعاون مع إخوانكم 
في اجليش والشرطة، لهو موضع 
واعتزاز اجلميع«. وش��كلت  تقدير 
الكويت، جلنة تنس��يقية مكونة 

م��ن اجله��ات العس��كرية األرب��ع 
»اجليش، الشرطة، احلرس الوطني 
واإلطفاء« مبش��اركة هيئة الزراعة 
وهيئ��ة البيئ��ة وبلدي��ة الكوي��ت 

ملكافحة اجلراد الصحراوي.

صحيفة: مسؤل أمريكي 
يرجح الدولة اليت تقف وراء 

االعتداء على سفن الفجرية

نتنياهو حيصل على اسبوعني اضافيني لتشكيل حكومته

وكاالت / البينة الجديدة

اإلس��بانية  الدفاع  وزارة  أم��رت 
بس��حب الفرقاط��ة »مندي��س 
القتالية  نونيز« م��ن اجملموع��ة 
الطائ��رات  حامل��ة  بقي��ادة 
األمريكي��ة »أبراه��ام لينكولن« 

في الشرق األوسط.
فق��د نقلت صحيف��ة »موندو« 
ع��ن مص��در ف��ي وزارة الدفاع، 
اليوم الثالثاء 14 أيار/مايو، أن قرار 
الس��لطات اإلس��بانية مؤقت، 
وس��يبقى حي��ز التنفي��ذ طول 
فترة وج��ود حام��الت الطائرات 
الش��رق  األمريكية في منطقة 

األوسط .
وذكرت وزارة الدفاع أن الفرقاطة 
لن تش��ارك ف��ي أي مهام أخرى، 
غي��ر املق��ررة، ف��ي إش��ارة إل��ى 
تصاع��د التوت��ر ب��ني الوالي��ات 

املتحدة وإيران.

وكان مستش��ار رئيس الواليات 
املتح��دة لألم��ن القوم��ي جون 
بولتون قد أعلن، يوم 5 أيار/مايو، 
ب��الده سترس��ل مجموع��ة  أن 
بقي��ادة حاملة  بحرية  قتالي��ة 
لينكولن«  »أبراه��ام  الطائ��رات 
م��ن  تكتيكي��ة  ومجموع��ة 

القاذفات.
كم��ا اجرت مقات��الت أمريكية، 
اخللي��ج،  ف��وق  ردع  طلع��ات 

موجهة ضد إيران.
 وق��ال املتح��دث باس��م قيادة 
األمريكي��ة،  املركزي��ة  الق��وات 
العقيد بيل أورب��ان، إن »طائرات 
س��الح اجل��و األمريك��ي نفذت 
طلع��ات ردع ضد إي��ران، حلماية 
املصالح األمريكية«، وذلك وفقا 

لوكالة »األناضول«.
وأض��اف أورب��ان، أن »الطلع��ات 
تهدف إلى »ردع العدوان وإثبات 
والدف��اع  األمريك��ي،  الوج��ود 

عن��ه ف��ي املنطقة«، الفت��ا إلى 
تنفيذه��ا  ج��رى  الطلع��ات  أن 
-F(و )15-F( بواس��طة مقات��الت

35(، ج��رى نش��رها للدفاع عن 
القوات األمريكية ومصاحلها.

وقد أرسلت الواليات املتحدة في 
األيام األخي��رة حاملة الطائرات 
أبراه��ام لنكول��ن إل��ى الش��رق 
األوس��ط، باإلضافة إلى قاذفات 
من طراز ب��ي-52، كما قررت في 
وق��ت الحق إرس��ال الس��فينة 

احلربية أرلنغتون إلى املنطقة.
وجاء ذلك بعدم��ا حتدثت اإلدارة 
األمريكي��ة عن خط��ط إيرانية 
محتملة لش��ن هجم��ات على 
أه��داف أمريكية ف��ي املنطقة. 
ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات 
رمبا تستهدف مصالح أمريكية 
في ب��اب املن��دب، وف��ي كل من 
الع��راق والكوي��ت، فض��ال ع��ن 
استهداف قواعد ودبلوماسيني.

إسبانيا تسحب فرقاطتها من اجملموعة القتالية بقيادة أمريكا يف الشرق األوسط

وكاالت / البينة الجديدة
أمريك��ي  مس��ؤول  رج��ح 
وق��وف إي��ران وراء العملي��ات 
التخريبية التي استهدفت 4 
ناقالت للنفط قبالة سواحل 
املتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات 

األحد املاضي.
وق��ال املس��ؤول، ال��ذي طلب 
عدم ذكر اس��مه، في تصريح 
س��تريت  »وول  لصحيف��ة 
جورن��ال«، إن »األدل��ة املتوفرة 
حت��ى اآلن بش��أن م��ا ح��دث 
ليس��ت قاطعة، لك��ن فريقا 
أمريكي��ا يس��اعد في فحص 

السفن املتضررة«.
وأوضح املس��ؤول األمريكي أن 
»الوالي��ات املتحدة تتعاون مع 
اإلمارات في التحقيق بحادثة 

استهداف السفن«.
وكال��ة  نقل��ت  ذل��ك،  إل��ى 
ع��ن  ب��رس«  »أسوش��ييتد 
إن  قول��ه  أمريك��ي،  مس��ؤول 
مجموع��ات  أو  »إيراني��ني 
موالية لهم رمبا اس��تخدمت 
فجوات  إلح��داث  متفج��رات 
في الس��فن«، مش��يرا إلى أن 
»حجم الفجوات في السفن 
املس��تهدفة يتراوح بني 5 و10 
أق��دام«. وأوض��ح أن التحقيق 
املبدئ��ي يظه��ر ت��ورط إي��ران 
الس��فن،  تخري��ب  بحادث��ة 

فريق��ا عس��كريا  أن  مؤك��دا 
أن  احتم��ال  يقي��م  أمريكي��ا 
بالس��فن  الفج��وات  تك��ون 
ناجمة عن شحنات متفجرة. 
اخلارجي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
اإلماراتية،  الدول��ي  والتع��اون 
األحد املاضي، أن »أربع س��فن 
شحن جتارية مدنية، من عدة 
لعمليات  تعرضت  جنسيات، 
تخريبي��ة بالق��رب م��ن املياه 
باجت��اه  للدول��ة،  اإلقليمي��ة 
الساحل الشرقي بالقرب من 
إمارة الفجي��رة، وفي املنطقة 
لدولة  البحري��ة  االقتصادي��ة 
العمليات  أن  وأكدت  اإلمارات، 
ل��م يس��فر عنه��ا وق��وع أية 

خسائر أو أضرار بشرية«.
الطاق��ة  وزي��ر  أك��د  كم��ا 
املعدنية  والث��روة  والصناع��ة 
الفال��ح،  خال��د  الس��عودي 
أن عم��ال تخريب��ا، ف��ي املي��اه 
االقتصادي��ة لدول��ة اإلمارات، 
ناقلتي نفط  أمس، استهدف 
س��عوديتني، تابعتني لشركة 
تضرر  إل��ى  الفت��ا  »أرامك��و«؛ 
هيكلي الس��فينتني، من دون 
وقوع إصابات بشرية أو تسرب 
طه��ران  ووصف��ت  نفط��ي. 
احلادثة ب�«مقلقة ومؤس��فة« 
وطالبت بفتح حتقيق لكشف 

مالبساتها.

بعد »تهديد الغزو«... أمري الكويت يوجه دعوة عاجلة إىل احلرس الوطين



 

محمد سيد رصاص

يش��ير حسن البنا في »مذكرات الدعوة والداعية« 
»اإلخ��وان  جماع��ة  بتأس��يس  تفكي��ره  أن  إل��ى 

املسلمني« في آذار )مارس( 1928 يعود إلى أسباب 
عدة. ويذكر منها: »إلغاء اخلافة اإلس��امية من 
قبل أتات��ورك - الغزو الغربي العنيف واملس��لح« 
)ص 57- 58(، م��ا جعله يفك��ر في »وجوب القيام 
بعمل إس��امي مضاد«)ص 59(. لم يكشف البنا 
ف��ي البداي��ة عن الوج��ه السياس��ي للجماعة، 
بل أعطاه��ا قناعاً تربوي��اً - اجتماعياً خال فترة 

التأسيس في مدينة اإلسماعيلية.
بع��د االنتق��ال إل��ى القاه��رة وتأس��يس مرك��ز 
اجلماعة هناك في 1932، بدأت تكتس��ب تدريجاً 
ش��كل التنظيم السياس��ي. وف��ي 1936 وقفت 
ض��د املعاهدة ب��ني حكومة مصطف��ى النحاس 
باش��ا واإلنكليز، التي يصفها البنا بأنها تشكل 
»إجحاف��اً كبي��راً بحق��وق مص��ر واس��تقالها 

الكامل« )ص 316(.
ل��م يدخ��ل البنا ف��ي تفاصي��ل رؤيت��ه الفكرية 
للغرب، وال في تفاصيل املش��روع الفكري اخلاص 
بالعمل اإلس��امي املضاد. ميكن تلمس هذا عند 
س��يد قطب في كتابه »العدالة االجتماعية في 
اإلسام« )عام 1949(، إذ هناك تأكيد بأن »الكارثة 

الت��ي أطبق��ت عل��ى اإلس��ام، إمنا كان��ت في هذا 
العص��ر احلديث حني غلبت أوربا على العالم وامتد 
ظل االستعمار الصليبي، وغشي العالم اإلسامي 
كله ش��رقاً وغرب��اً، وأرصد لقتل الروح اإلس��امية 
كل ق��واه مس��تمداً دفعت��ه من الع��داء الصليبي 
املوروث« )»دار الش��روق«، القاه��رة 1993، ص 186(. 
ثم يح��دد العاقة بني العاملني الغربي واإلس��امي 
بالتال��ي: »العالم الغربي هو ف��ي الوقت ذاته عدو 
لن��ا وعدو لدينن��ا بوجه خ��اص« )ص191(، وهو في 
ذروة ص��راع الكتلة الرأس��مالية الغربية والكتلة 
الس��وفيتية الش��رقية ي��رى أن »ال يخدعنا أن نرى 
الص��راع قوياً وعنيفاً بني كتلتي الش��رق والغرب... 
ال يوج��د اختاف ف��ي طبيعة التفكي��ر األميركي 

والروس��ي، فكلتاهم��ا ال متلك إال فك��رة مادية عن 
احلي��اة، وكلتاهما قريبة في طبيع��ة تفكيرها من 
األخ��رى .. إمنا تتنازع��ان النفوذ عل��ى العالم .. أما 
الص��راع احلقيقي العميق، فهو بني اإلس��ام وبني 
الكتلتني الغربية والش��رقية مع��اً« )ص 214(.يرى 
س��يد قطب أن املشروع اإلس��امي البديل املضاد، 
ه��و مش��روع ش��امل: »اإلس��ام منه��ج. منهج 
حي��اة... منهج يش��مل التص��ور االعتق��ادي الذي 
يفس��ر طبيعة الوجود ويحدد مكان اإلنس��ان في 
هذا الوج��ود، كما يح��دد غاية وجوده اإلنس��اني، 
ويش��مل النظم والتنظيمات الواقعية التي تنبثق 
من ذلك التصور االعتق��ادي .. كالنظام األخاقي... 
والنظام السياس��ي وشكله وخصائصه، والنظام 
االجتماعي وأسسه ومقوماته، والنظام االقتصادي 
وفلسفته وتش��كياته، والنظام الدولي وعاقاته 
وارتباطات��ه« )»املس��تقبل لهذا الدي��ن«، »مكتبة 

وهبة«، القاهرة 1960، ص 3. ترجم هذا الكتاب إلى 
الفارسية(.

في الثاثينات، كانت احلركية السياسية لتنظيم 
جماع��ة »اإلخ��وان املس��لمني« في موق��ف مضاد 
تفارقي مع الغرب البريطاني املس��يطر على مصر. 
ظه��ر هذا ف��ي املوق��ف م��ن معاه��دة 1936، وفي 
التحالف مع امللك ف��اروق الذي كان على تضاد مع 
زعيم »حزب الوفد« مصطفى النحاس باشا، الذي 
عق��د تلك املعاه��دة، ووقف »اإلخ��وان« مع القصر 
ضد »الوفد« واإلنكليز، بالتحالف مع ش��خصيات 
مث��ل عل��ي ماهر رئي��س الديوان امللك��ي ثم رئيس 
ال��وزراء )آب 1939- حزي��ران 1940(، م��ن أجل الدفع 
باجت��اه حيادي��ة مصر في احل��رب العاملي��ة الثانية، 

وع��دم االجن��رار وراء إنكلت��را في حربها م��ع األملان 
والطليان، حتى حس��مت لندن األمر ف��ي 4 فبراير 
1942، عندما اقتحمت الدبابات البريطانية »قصر 
عابدين« وفرض��ت على امللك فاروق تعيني النحاس 
باش��ا رئيس��اً للوزراء.كان هناك استدارة أكبر عند 
»اإلخوان« نحو الغرب إثر صدامهم مع عبدالناصر 
في 1954، بعدما اس��تدار األخي��ر في خريف العام 
1955 نح��و موس��كو مبتع��داً ع��ن الغ��رب: هذه 
االستدارة عند اجلماعة، كانت ذات طابع سياسي 
– تنظيم��ي وليس فكري - ثقاف��ي، وقفت فيه مع 
واشنطن والرياض ضد جمال عبد الناصر في حرب 
اليمن )1962-1970( ووقفت فيه مع واش��نطن ضد 
موسكو في حرب أفغانستان )1979-1989(. انتهى 
هذا في »حرب اخللي��ج« األولى العام 1991، عندما 
وقف��ت كل تنظيم��ات »اإلخوان املس��لمني«، عدا 
الف��رع الكويتي، مع العراق ض��د التحالف الدولي 
- العرب��ي ال��ذي وق��ف ضد ص��دام حس��ني وغزوه 

الكويت.
وفي الفترة املمتدة بني األعوام 2011 و2013، وبتأثير 
»الربيع العربي« وس��قوط الرئيس املصري حسني 
مب��ارك، حص��ل تاقي ب��ني »اإلخوان« وواش��نطن، 
أثم��ر غط��اء أميركياً لوصولهم إلى الس��لطة في 
القاه��رة، قيل إنه أتى بالترافق مع تعهد »اإلخوان« 
بع��دم امل��س بث��اث قضاي��ا: املعاه��دة املصرية – 
اإلس��رائيلية، املصالح األميركية واقتصاد السوق، 
ثم جرت اس��تدارة أميركية س��ريعة عن ذلك منذ 
صيف العام 2013 مع حرك��ة 3 متوز )يوليو( بقيادة 
الفريق عبد الفتاح السيسي، التي أسقطت حكم 
»اإلخ��وان« ف��ي القاهرة، ثم ترجم ذل��ك في تونس 
ضد »حركة النهضة«.خال س��ت سنوات تفصل 
املنطقة عن يوم الثالث من متوز 2013، من الواضح 
أن هناك اجتاهاً غربياً أميركياً - أوربياً، بدعم إقليمي 
من دول اخلليج، نحو اس��تئصال جماعة »اإلخوان 
املس��لمني« من املشهد السياس��ي. أحد أشكال 
ذلك، ه��و التوت��ر األميركي - اخلليج��ي جتاه حكم 
الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان، الذي يحاول 

اتقاء مفاعيله عبر االقتراب من موسكو وطهران.
يأتي اإلج��راء األخير عن��د إدارة الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب نح��و إدراج التنظي��م العامل��ي ل��� 
»اإلخوان املس��لمني« ضم��ن املنظم��ات املصنفة 
أميركياً كمنظمات إرهابية ليش��كل ذروة الطاق 

بني الغرب و«اإلخوان« .
خال الس��نوات الس��ت املاضية، م��ن الواضح أن 
هناك ضدية فكرية - سياسية - تنظيمية ظهرت 
بني »اإلخوان« والغرب، بعد تاٍق سياسي - تنظيمي 
امتد من العام 1954 وحتى العام 1989، ومن ثم في 
الفترة املمتدة بني 11 شباط )فبراير( 2011 والثالث 

من متّوز 2013 .

سلطان البازعي

ق��ال اخل��وارج: »أن احلك��م إال هلل«، فقال 
االمام علي ابن أبي طالب )ع(: »هي كلمة 

حق أريد بها باطل«.
ومن��ذ ذلك التاري��خ واملس��لمون مبتلون 
بكثير من كلمات احلق التي يراد بها باطل 
وصنعت الكثير من الباطل أوله انشقاق 

املسلمني إلى فرقتني سنية وشيعية.
وكما قال العامة السيد علي األمني في 
حوار تلفزيوني مع الصحفي أحمد عدنان 
فإن احلكام في عص��ور و أقطار مختلفة 
اخت��اروا بعض اآلراء الفقهية لهذا اإلمام 
أو ذاك ف��ي القض��اء وأح��كام املعامات 
واعتمدوه��ا فأصبحت مذاه��ب وهويات 
صغرى فصلت املس��لمني بش��كل حدي 
حتى أنك تسمع حتذيراً شديداً من مغبة 
التنقل بني املذاهب ف��ي اختيار األحكام 

والفتيا.
واملشكلة ليست هنا، فمن الطبيعي أن 
يوجد مثل هذا اخلاف لو أنه اقتصر على 
مس��ائل ال��زواج والطاق وح��دود العورة 
للرج��ل وامل��رأة، لكن��ه وصل إل��ى تفريق 
اجلماع��ة والتكفير ثم االحت��راب أحياناً، 
واملش��كلة األدهى أنه أش��غل املسلمني 
في جدليات طويلة حول تفاصيل ليست 
في صلب العقيدة واإلميان وعاقة اإلنسان 
بربه، وقامت مؤسسات أكادميية وأبحاث 
علمي��ة ت��دور في فل��ك ه��ذه التفاصيل 
الثانوية حول إسبال الثوب وإعفاء اللحية 
وما ينق��ض الطهارة، بينما التقطت األمم 
األخ��رى قصبة الس��باق وحققت إجنازات 
أف��ادت البش��رية وضمن��ت له��ا التفوق 
احلض��اري، ف��ي الوقت الذي تقس��م فيه 
العالم اإلس��امي إلى دويات وقعت حتت 
أنظم��ة حكم ال عاقة له��ا بالتنمية وال 

بإعمار األرض.
وكان ميكن لشعار مثل شعار »الصحوة« 
هم��م  الس��تنهاض  مائم��اً  يك��ون  أن 
املسلمني لالتفات لتخلفهم احلضاري، 
ولتحقي��ق فه��م صحيح لآلي��ة الكرمية 
ٍة َوِمن  َطْعُتم مِّن ُقوَّ ا اْس��تَ وا َلُهم مَّ »َوأَِعدُّ
ِ َوَعُدوَُّكْم 

ِّبَاِط اخْلَْيِل تُرِْهُب��وَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ ر
 
ُ َوآَخِري��َن ِم��ن ُدوِنِه��ْم اَل تَْعَلُموَنُه��ُم اهللَّ

يَْعَلُمُهْم  َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل 
ِ يَُوفَّ إَِلْيُكْم َوأَنُتْم اَل تُْظَلُموَن« .

اهللَّ
األخ��رى  ه��ي  كان��ت  الصح��وة  لك��ن 
»كلمة حق أريد به��ا باطل«، مثلها مثل 
كل احل��ركات السياس��ية ف��ي التاري��خ 
اإلس��امي، تعطي ش��عارات براقة جتمع 
به��ا األتباع املتحمس��ني الذين هم مثل 
الغري��ق ف��ي وح��ل الهزمي��ة احلضاري��ة 
اجله��اد  ش��عارات  قش��ة  وتعطيه��م 
عل��ى  واالنق��اب  املش��ركني  ومحارب��ة 
احلكوم��ات وحتري��ر فلس��طني، متاماً مثل 
والبعثية  االش��تراكية  األحزاب  شعارات 

والقومية، بينما هم ال ميلكون من وسائل 
القوة إال اخلط��ب والتحريض، وال يقدمون 
مشروعاً حضارياً حقيقياً. حتى الساح 
الذي يحرض��ون أتباعهم عل��ى حمله ال 
يصنعونه وال يتحكمون بوسائل تطويره 
وإمنا يحصلون عليه من جهات مشبوهة 
متاماً مثل عصابات تهريب وترويج اخملدرات.
وألن الهدف هنا سياس��ي وه��و الوصول 
إلى الس��لطة، فإن هذه احل��ركات، ومنها 

»الصح��وة«، تس��تخدم كل م��ا يخط��ر 
على الب��ال م��ن أالعيب السياس��ة غير 
الش��ريفة، وأولها مبدأ »فرق تسد«. وذلك 
عن طريق تصنيف اجملتمع إلى موالني حتت 
جناحه��ا، ومعارض��ني يت��م تطبيق مبدأ 
اغتيال الش��خصية بحقه��م عن طريق 
تكفيره��م بوضعه��م حت��ت تصنيف��ات 
»احلداث��ة« و«الليبيرالي��ة« و«العلمانية« 

و«مواالة الغرب« وصوالً إلى التكفير.
كم��ا أن احلركة أضفت هالة من احلصانة 
وقادته��ا  رموزه��ا  عل��ى  والقدس��ية 
باعتبارهم ينضوون حتت غطاء املؤسسة 
الدينية، ويتم تقدميهم على أنهم علماء 
ال يجوز املساس بهم إذ إن »حلوم العلماء 
مس��مومة« كم��ا يزعم��ون، ويحيط��ون 
أنفس��هم باألتب��اع واملريدي��ن كالزعماء 
السياس��يني، ويحرص��ون عل��ى مظاهر 
معينة في اللب��اس واحلركة واحلديث، وال 
يتورعون عن إب��داء مظاهر الثراء البعيدة 
كل البع��د عن زهد العلماء، ويس��ارعون 
إل��ى حماية م��ن يتع��رض للهجوم حتى 
ولو كان انكش��ف في فضيحة أخاقية 
أو علمي��ة أو تناقضات في االدعاءات التي 
تتضمنه��ا خطبهم وكتاباتهم. وجتدهم 
يبرع��ون ف��ي صناع��ة النج��وم واملؤثرين 
حتى أولئك الذين ال نتاج علمياً لهم يبرر 
ه��ذه النجومية والتأثير متام��اً مثل جنوم 
وس��ائل التواصل االجتماعي هذه األيام. 

فقد صنعوا كهنوتاً خاصاً بهم.
وق��د ناقش��ت أحده��م م��رة، وقل��ت له: 
إنني أخش��ى على اإلس��ام مم��ا تفعلون 
به، ألنه يش��به ما فعلته الكنيس��ة في 
أوربا حني ضيقت اخلناق على حياة الناس 
وسيطرت على مقاليد احلياة االجتماعية 
الش��عوب  ث��ارت  حت��ى  والسياس��ية 
وظه��رت العلمانية التي أع��ادت الرهبان 
والقساوسة إلى صوامعهم وكنائسهم 

وعزلتهم عن التأثير في احلياة العامة.
اإلس��ام هو دين للتقدم والنم��اء وإعمار 
األرض لكن ليس على أيدي املتعطش��ني 
م��ن  كل  إللغ��اء  والس��اعني  للس��لطة 

خالفهم.

جتارب الشرق األوسط توحي بفشل انقالب السودان

ميثاق مناحي العيسى

ي��وم 11 نيس��ان/أبريل 2019 مت اإلعان فيه 
ع��ن اإلطاح��ة بالرئي��س الس��وداني عمر 
حسني البشير عن طريق انقاب عسكري 
بعد 30 س��نة من حكم السودان. إذ أعلن 
فيه وزير الدفاع الس��وداني، الفريق الركن 
عوض بن عوف، عن اقتاع النظام احلاكم، 
واعتقال رأسه الذي اصطدم به احلراك منذ 

البداية.
فقد وصل الرئيس املطاح به »البشير« إلى 
الس��لطة بانقاب عس��كري س��نة 1989 
ض��د حكومة الص��ادق امله��دي املنتخبة، 
مبس��اعدة احلرك��ة اإلس��امية وزعيمهم 
حسن الترابي. ويعتبر البشير أحد تاميذ 
املفكر اإلس��امي الراحل الدكتور حس��ن 
الترابي، ولفت��رة طويلة كان الس��ودانيون 
يقولون إن البشير رئيس في النهار وتلميذ 
منضب��ط في الليل، وإن الترابي هو احلاكم 
الفعلي للباد، لكن البش��ير انقلب الحقا 
على الترابي، وزج به في الس��جن أكثر من 

مرة.
وللمفارق��ة أن عمر حس��ن البش��ير الذي 
وص��ل للحك��م بانق��اب عس��كري مت��ت 
اإلطاح��ة به ع��ن طريق انقاب عس��كري 

أيض��اً. إن اس��تحضار التاري��خ ف��ي جتارب 
االنقابات العسكرية في الشرق األوسط 
واملنطق��ة العربية ال تعطي بصيص األمل 
ال��ذي ينتظره الش��عب الس��وداني؛ وذلك 
لعدة أسباب س��نأتي على ذكرها في منت 

املقال.
عل��ى الرغ��م م��ن أن احلراك الش��عبي في 
الس��ودان ب��دأ نهاية الس��نة املاضية، في 
مناط��ق مختلف��ة م��ن الس��ودان، منه��ا 
العاصمة اخلرطوم، احتجاجا على ارتفاع 
س��عر رغيف اخلب��ز وغاء املعيش��ة وندرة 
السلع األساسية، ليرتفع سقف املطالب 
فيما بعد إلى املطالبة بإسقاط نظام عمر 
البشير الذي يحكم الباد منذ ثاثة عقود، 
ما دفع السلطات إلى اعان حالة الطوارئ 
ف��ي بع��ض امل��دن لتطوي��ق االحتجاجات 
واحل��ّد م��ن انتش��ارها، إال أن احملتج��ني لم 
يستطيعوا أن يغيروا املعادلة السياسية 
في السودان أو يطيحوا بالرئيس من خال 

احتجاجاتهم دون التدخل العسكري.
أي مبعنى أن االطاحة بالرئيس رمبا لم تأتي 
وفق ما تريده حركة االحتجاج أو ما يخطط 
ل��ه احل��راك الش��عبي، وقد تك��ون طريقة 
اإلطاح��ة بالبش��ير به��ذه الطريقة خارج 
رغب��ة احلراك، الس��يما وأن الق��رارات التي 
اصدرها احلاكم العس��كري بعد اإلطاحة 
بالرئيس قاسية جداً على احلراك الشعبي 
والش��عب الس��وداني بش��كل عام. فقد 
حل وزير الدفاع عوض بن عوف مؤسس��ة 
الرئاسة وحل مجلس الوزراء ووقف العمل 
بدستور 2005، وفرض حالة الطوارئ ملدة 3 

أشهر، وفرض حظر التجوال ملدة شهر من 
الساعة السابعة مساًء، فضاً عن توقف 

حركة الطيران.
ه��ذه القرارات على الرغم من أهميتها في 
املرحل��ة االنتقالية، إال أنه��ا تنذر مبخاطر 
جمة ورمبا تزيد من سوء االوضاع املعاشية 
في السودان، الس��يما وأن هذه القرارات ال 
تبيح للحراك الش��عبي اخلروج مرة أخرى. 
وهن��اك من ي��رى ب��أن فترة حك��م اجمللس 
العس��كري الس��وداني رمب��ا تكون أس��وأ 
من حكم عمر حسن البش��ير، فالقرارات 
التي اصدرها اجمللس العسكري لم تعطي 
أي دور مباش��ر أو غير مباش��ر لقادة احلراك 
الس��ودانيني، ال م��ن  الث��وار  أو  الش��عبي 
خال اإلعان ع��ن االنقاب وال فترة ما بعد 

اإلعان.
أي أن ه��ذا االنتصار هو انتصار عس��كري 
ولي��س انتصارا لث��ورة أو حلرك��ة احملتجني، 
ال س��يما وأن كل املؤسس��ة العس��كرية 
احلالي��ة التي تقود اجمللس العس��كري بدء 
من وزير الدفاع مروراً بصغار العس��كريني، 
كانوا ميثلون احلاضنة العسكرية واألمنية 
للرئي��س الس��ابق، فق��د تب��وأ بعضه��م 
مناصب عس��كرية وسياس��ية في الباد 
على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وكانوا 
من املقربني إلى البشير، السيما عوض ابن 
عوف، الذي اصبح رئيس اجمللس العسكري 
احلالي، إذ شغل سابقاً عدة مناصب منها، 
مدي��ر االس��تخبارات العس��كرية ونائب��ا 
لرئيس القوات املسلحة، وفي 2010 أحيل 
للتقاعد والتح��ق ب��وزارة اخلارجية وعمل 

قنصاً للس��ودان في القاهرة ثم س��فيرا 
في سلطنة عمان .

لكن البش��ير أع��اده للحقل العس��كري، 
وعينه ف��ي 2015 وزي��را للدف��اع الوطني، 
وف��ي فبراير/ش��باط املاض��ي وإث��ر تصاعد 

االحتجاج��ات، عين��ه نائب��اً أول ل��ه م��ع 
احتفاظه بحقيبة الدفاع. وفي حينها رأى 
البعض بأن هذا القرار ميثل رغبة البش��ير 
في تهيئة الرجل خلافة البش��ير. كل تلك 
املؤش��رات تدل على أن من ًخلف البش��ير 
في احلكم أو من سيخلفه بناًء على رغبة 
املؤسسة العسكرية ال يكون أفضل منه.

إن اغلب االنقابات »أن لم تكن جميعها« 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، ل��م تؤدي 
إلى نتائ��ج جيدة في البنية )السياس��ية 
للمجتمعات  واالقتصادي��ة(  واالجتماعية 
التي حدث فيها االنقاب، أو لم تسهم في 

احداث تغييرات سياس��ية ناجحة »على 
أقل تقدير«.

إن هن��اك العديد م��ن العوامل التي ترجح 
كفة الفش��ل السياس��ي ما بعد البشير 
على كف��ة النج��اح، الس��يما وأن عوامل 
الفش��ل بدأت تظهر مع بدايات االنقاب 
األول��ى، ورمبا س��تظهر بالتتاب��ع مع مرور 
الوق��ت، فبع��د أن عجز الس��ودانيني عن 
قلع البش��ير بالوس��ائل الس��لمية، متت 
االس��تعانة باملؤسسة العس��كرية من 
أج��ل اإلطاحة ب��ه، إال أن جتم��ع املهنيني 
الس��ودانيني »وه��و جتم��ع يغل��ب عليه 
الش��يوعيني«، ال��ذي طل��ب م��ن أنصاره 
واحلراك الش��عبي أن يتجمعوا إمام مقر 
اجلي��ش من أج��ل أن يحثوه ف��ي االنقاب 
عل��ى البش��ير، عارض��وا االنق��اب فيما 
بع��د؛ ألنهم كانوا يتوقع��ون، بأن اجليش 
سيس��لم إدارة األم��ور له��م بع��د ذلك، 
فضاً ع��ن، أن اغل��ب املتظاهري��ن كانوا 
يهتف��ون ويصفق��ون لإلطاحة بالبش��ير، 
دون أن يدرك��وا مرحل��ة م��ا بعد البش��ير، 
وهذه مش��كلة كبيرة تتقاس��مها اغلب 

الشعوب العربية.
هذا الوضع رمبا يضع الش��عب الس��وداني 
مبواجه��ة اجمللس العس��كري، ورمب��ا يلجأ 
األخي��ر إل��ى القي��ام بعملي��ة اعتق��االت 
وتصفي��ة وحم��ات عس��كرية ض��د قادة 
احل��راك الش��عبي أو م��ن يق��وم بحرك��ة 
مض��ادة للمجل��س ويعتقله��م بحج��ة 
تهديد الثورة أو مكافح��ة اإلرهاب أو جتاوز 
إع��ان حالة الط��وارئ. أو رمبا يكون الهدف 

من ه��ذا االنق��اب بش��كل ع��ام، هو من 
اج��ل احلف��اظ عل��ى مصالح املؤسس��ة 
العس��كرية الس��ودانية أو احلف��اظ على 
بنيته��ا السياس��ية وهيبته��ا في حفظ 
مصالح الدولة بشكل عام، خشية من أن 
تنقلب األمور على املؤسس��ة العسكرية، 
وم��ن ثم ينفلت الوضع بش��كل عام، كما 

حصل في ليبيا واليمن.
نتيج��ة لذل��ك، س��تكون الس��ودان أمام 
س��يناريوهني: س��يناريو اس��تمرار احلكم 
العس��كري، ال��ذي سيس��تمر عامني في 
أحسن األحوال، وس��يناريو تسليم األمور 
وف��ي كا  الش��يوعيني،  أو  املدني��ني  إل��ى 
احلالتني هناك تعقيد كبير في باطن األمور، 
الس��يما وأن الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
ال ترغب أن يتولى الش��يوعيون إدارة البلد، 
وكذل��ك ال ترغب باس��تمرار ابن عوض في 
قيادة فترة احلك��م االنتقالي؛ ألنه مطلوب 

لها وفق قضايا تتعلق بدارفور.
وبالتالي رمبا يكون هناك س��يناريو افضل 

م��ن الس��يناريوهني الس��ابقني، أي مبعنى 
أن يق��وم ابن عوف بالدعوة إل��ى انتخابات 
فورية في الس��ودان، وأن يس��تغل موقفه 
الكبير ف��ي اإلطاحة بالبش��ير ويعلن عن 
الس��ودانية،  لانتخابات  نفس��ه  ترشيح 
الذي م��ن املؤك��د أن يف��وز فيها بنس��بة 
كبي��رة جداً، وبالتالي س��يتمكن ابن عوف 
أن يض��رب أكثر من عصف��ور بحجر واحد، 
وأن يصبح رئيس��اً للسودان بإرادة شعبية 
ع��ن طريق االنتخاب��ات وأن يبعد الضغوط 
اخلليجية عنه، الس��يما م��ن قبل االمارات 
والس��عودية، ويعطي رس��الة إلى الواليات 
املتح��دة األمريكية والعال��م بانه الرئيس 
املنتخب، فضاً عن ذلك، فإنه س��يتجنب 
اث��ارة املش��اكل والف��نت وافتع��ال االزمات 
في السودان، وأنه س��يتمكن من اسكات 
اجملل��س  رئي��س  يق��وم  فه��ل  منتقدي��ه. 
العسكري بهذه اخلطوة أم ستأخذه العزة 

باملنصب؟

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الجريدة

عمر حسن البشري 
الذي وصل للحكم 
بانقالب عسكري 
تمت اإلطاحة به عن 
طريق انقالب عسكري 
أيضًا

يأتي اإلجراء األخري عند 
إدارة ترامب نحو إدراج 
التنظيم العاملي لـ )اإلخوان 
املسلمني( ضمن املنظمات 
املصنفة أمريكيًا كمنظمات 
إرهابية ليشكل ذروة 
الطالق بني الغرب واإلخوان

اإلسالم هو دين للتقدم 
والنماء وإعمار األرض 
لكن ليس على أيدي 
املتعطشني للسلطة 
والساعني إللغاء كل من 
خالفهم
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الفايننشــال تايمــز: جميــع الــدول عليها 
التوقف عن التلويح بالحرب يف الخليج

نش��رت صحيف��ة الفايننش��ال تاميز مق��اال افتتاحيا 
تدعو فيه جميع الدول إلى التوقف عن التلويج باحلرب 

في اخلليج.
وتقول الصحيفة إن املطلوب هو حتقيق هادئ وشفاف 

في احلادثة.
وتضي��ف أن “الهج��وم عل��ى ناقات نفط س��عودية 
الب��د أن يثي��ر القلق في أي وقت. ولك��ن الذي حدث هو 
أن العملي��ة تزامنت مع التراش��ق بال��كام والتهديد 
والوعي��د ب��ني إدارة الرئي��س األمريكي، دونال��د ترامب، 
وإيران. وهو ما قد يؤدي إلى انزالق خطير في املنطقة”.

وتقول السعودية إن “الناقات تعرضت للهجوم األحد 
قبال��ة إم��ارة الفجيرة”. ول��م تقدم الري��اض تفاصيل 
ع��ن الهجوم كما لم أنها لم تتهم رس��ميا أي طرف، 
ولكنه��ا تدعم جهود ترامب الرامية إلى احلد من نفوذ 

إيران في املنطقة.
ولكن إيران س��ارعت إل��ى نفي أي عاق��ة لها باحلادث 
بأن��ه “عدائ��ي  الهج��وم  اخلارجي��ة  وزارة  إذ وصف��ت 

ومؤسف”.
وت��رى الفايننش��ال تامي��ز أن تفاصي��ل احل��ادث ال تزال 
غامض��ة ولكنها تنبيه جلميع األطراف بأن تتوقف عن 
التلويح باحلرب وتقدر اخملاطر احلقيقية التي تنجم عن 

أي انزالق.

وتضيف أن اخملاوف من اس��تهداف منشآت نفطية 
ف��ي حالة التصعي��د بني الوالي��ات املتح��دة وإيران 
موجودة. فاملس��ؤولون اإليرانيون هددوا بعرقلة مرور 
الناق��ات عب��ر مضيق هرم��ز عندما تعه��د ترامب 

بتصفير الصادرات النفطية اإليرانية.
وتق��ول الصحيف��ة إن املطل��وب م��ن احلكومت��ني 
السعودية واإلماراتية اليوم هو فتح حتقيق شفاف 
في الهجوم. فهناك متش��ددون في جميع األطراف 

يسعون إلى استغال احلادث لصاحلهم.
وعلى إدارة ترامب أيضا التصرف مبس��ؤولية والعمل 
على تهدئ��ة األزمة. فقد أرس��لت الواليات املتحدة 
األس��بوع املاض��ي حامل��ة طائ��رات إل��ى املنطقة 
بس��بب ما وصفه مستش��ار ترامب لألمن القومي، 
جون بولتون، بأنه “مؤش��رات وحتذي��رات” من إيران. 
كما س��ارع وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، 

إلى بغداد متحدثا عن “حتركات إيرانية” هناك.
ويعرف املس��ؤوالن األمريكيان بأنهما م��ن صقور إدارة 
ترامب، ولك��ن ال أحد منهما قدم أدل��ة على ادعاءاته. 
والبد أن هذه الضبابية تغذي ش��كوك إيران بأن بولتون 
وزماءه في واش��نطن يس��عون إلى تغيير النظام في 

طهران بأي وسيلة.

آي: “لحظة خطرية”
ونش��رت صحيفة آي مقاال كتب��ه باتريك كوبرن يقول 
في��ه إن “تخري��ب” ناق��ات النفط الس��عودية حلظة 

خطيرة.
ويرى باتريك أن ادعاء الس��عودية بتعرض ناقات نفط 

تابعة لها قبالة سواحل اإلمارات تنقصها التفاصيل، 
ولكنه��ا قد تؤدي إل��ى أزمة تفلت م��ن اجلميع وتفجر 

مواجهة مسلحة.
ويضي��ف أن أي هج��وم عل ناقات نف��ط قرب مضيق 
هرم��ز، الذي يبل��غ عرضه 30 مي��ا، يعد أم��را خطيرا 
ألن املضيق أهم مس��لك لتجارة النف��ط الدولية. وأي 
حترك عس��كري م��ن الواليات املتح��دة وحلفائها ضد 
إي��ران البد أن يدفع طهران إل��ى الرد. وإذا كانت الواليات 
املتح��دة تتفوق عس��كريا عل��ى إيران، ف��إن اإليرانيني 
قد يس��تهدفون منش��آت نفطي��ة في الس��عودية أو 

اإلمارات.

ويق��ول الكات��ب أن ه��ذه االحتم��ال مس��تبعد ولكن 
ش��خصيات قوي��ة مث��ل بولت��ون وبومبيو يب��دو أنها 
مس��تعدة للمخاطرة بتفجير حرب في املنطقة. فقد 

دعا بولتون أكثر من مرة إلى تغيير النظام في إيران.
ويضي��ف أن إي��ران تعان��ي اقتصادي��ا م��ن العقوب��ات 
األمريكي��ة ولكنها ال تعاني العزلة السياس��ية التي 

كانت تعانيها في فترة العقوبات السابقة.
ومن بني األس��باب التي يرى فيها الكات��ب أن إيران لم 
تنفذ الهجوم على الناقات النفطية أن استراتيجية 
طه��ران هو انتظار حترك إدارة ترام��ب، وعلى الرغم من 
أن اقتص��اد إيران يعاني من العقوبات فإن طهران قادرة 

على حتمل الضغوط.

الغارديان : املواجهة مع إيران
ونش��رت صحيفة الغارديان مقاال حتليليا كتبه، مارتن 
تش��ولوف، يقول فيه إن الصقور ف��ي اإلدارة األمريكية 

يدفعون نحو املواجهة العسكرية مع إيران.
يق��ول مارت��ن إن “أربعة أع��وام من احل��رب والعقوبات 
االقتصادي��ة املوجعة ثم تهديد نقل النفط وانتش��ار 
القوات البحرية األمريكية في اخلليج كلها مش��اكل 
تواجه إيران. ثم جاءت قضية ناقات النفط السعودية، 
التي يعتقد أنها تعرضت للتخريب قبالة الس��واحل 

اإلماراتية”.

ويضي��ف أن هذا التطور من ش��أنه أن يزي��د التوتر بني 
واشنطن وطهران.

وتقول الس��عودية أن إحدى الناق��ات كانت متوجهة 
إل��ى مين��اء س��عودي لش��حن ص��ادرات نفطي��ة إلى 
الواليات املتحدة. وتوقيف مثل هذه الناقلة ينس��جم 
مع فكرة أن إيران ردت على تقويض صادراتها النفطية، 
بعرقل��ة نق��ل النفط في العالم . ولك��ن طهران نفت 

كليا هذه التهم.
ويرى الكاتب أن إيران أصبح��ت مصدر كل التهديدات 
في نظر الواليات املتحدة. بينما ترى طهران واش��نطن 

عامل اضطراب بتدخلها في املنطقة منذ عقود .
ويضيف أنه من بني املسائل الواضحة في املنطقة أن 
العقوبات من بينها القي��ود املصرفية أصبحت تثقل 
كاه��ل االقتص��اد اإليراني، وتقوض ق��درات الباد على 

توفير حاجيات الشعب، أو دعم حزب اهلل اللبناني.
للعقوب��ات  ستستس��لم  إي��ران  أن  ي��رى  ال  ولكن��ه 
األمريكي��ة. والبد أن حتصل على أكثر مما حصلت عليه 
في 2003 لتفعل ذلك. ويب��دو أن الواليات املتحدة تريد 

استسام إيران وال شيء غير ذلك.

تنويه: )البينة اجلديدة( تلتزم بش��روط نقل بعض 
النصوص اخلبرية من كبري��ات الصحف العاملية 
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
الذي يعبر عن وجه��ة نظر الصحيفة التي ننقل 

عنها .

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

كلمة حق صنعت باطاًلاإلخوان املسلمون والغرب



سيف علي الالمي

 كلن��ا نعل��م أن امت��داد ق��وة اي بلد وصالبت��ه من قوة 
وصالبة الش��باب، وكلما كان الش��اب واعي��ا ذا بصيرة 

ومثقف، كلما كان البلد قويا.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : أال أخبركم 
بخي��ر رجالكم؟ قلنا: بلى يا رس��ول اهلل، ق��ال: إن خير 
رجالكم التقي النقي السمح الكفني، النقي الطرفني، 

البر بوالديه، وال يلجئ عياله إلى غيره.
له��ذا نالحظ أن قوى االس��تكبار عندم��ا تريد أن حتارب 
بل��د من البل��دان، حتاربه من خالل بث ش��بهات وأفكار 
غي��ر أخالقية بعيدة كل البع��د عن الدين احلنيف، هذه 
احلروب ليست حروب سالح وقتال بل هي حروب فكرية 

ونفسية، وهي بطبيعتها أشد 
خط��را م��ن األولى، مل��ا لها من 
تأثير في نفوس الشباب حيث 
تسبب لهم االحباط والكسل 
وانعدام األخالق، وهي  واخلمول 
البل��دان  أجن��دات تس��تهدف 
م��ن حيث  االس��المية عموماً 
ف��رض حاالت التأثي��ر اإلعالمي 
التي تستبطن بداخلها األفكار 
الغربية التي ال متت الى واقعنا 
اإلسالمي بصلة، وقد انتشرت 
ع��ن طري��ق مواق��ع التواص��ل 
االجتماعي ما تسبب بتفشي 
حاالت دخيلة عل��ى اخالقيات 
مجتمعاتنا، كالقتل واالنتحار 

والشذوذ وارتكاب احملارم.
لم تكن هذه املواقع التي تلقي 

بسمومها عبر الشبكة العنكبوتية هي املنفذ الوحيد 
للول��وج بأفكارها ال��ى عقول مجتمعاتن��ا، بل رفدتها 
بعض القنوات الفضائي��ة املمولة لهذا الغرض الدنيء 
الذي يس��تهدف فئة الش��باب، التي تعد ركيزة مهمة 
من ركائز احلفاظ على الثوابت والقيم االس��المية. هذه 
احلرب هي أش��د خطرا من حرب الس��الح والقتال، وقد 

حذرت املرجعية الدينية العليا في النجف االشرف من 
احلرب الفكرية ومن خطرها وتأثيرها على بلدنا احلبيب 
ش��بابنا، إليكم قول السيد املعظم علي السيستاني 
دام ظل��ه »املرحل��ة القادم��ة ه��ي األخط��ر ألنها حرب 
فكري��ة ضد الدين واملذهب والرموز، وتش��كيك العامة 
بكل املعتقدات فعليكم بتس��ليح أنفس��كم بالعلم 
واملعرف��ة لتوجيه الناس ودحر اخلطر اآلتي«. ليس فقط 
انتش��ار األفكار الغربية واملسلس��الت التي تنشر في 
مواق��ع التواصل والتلفاز بل حتى انتش��ار البطالة في 
البل��د وكثرت العاطل��ني عن العمل التي تس��ببت في 

إنتشار حاالت التسول والسرقة. 
إن مواجه��ة مثل هذه احل��االت والتقليل منها تأتي من 
خالل تنمية اجلانب الروحي واملعنوي ملواجهة املشاكل 
النفسية املستعصية املسببة لهذه احلاالت. نذكر لكم 
توجيهات مرجعنا املفدى الس��يد علي السيس��تاني 
بخصوص ما يعرض من مسلس��الت وبرامج خادش��ة 
للحياء»على املؤمنني – اعزهم اهلل 
تعال��ى – ان يلتزموا جانب احليطة 
واحلذر فيما يُعرض من املسرحيات 
واملسلس��الت ، وعلى أولياء األمور 
ان يتحمل��وا مس��ؤولياتهم جت��اه 
يخت��اروا  وان   ، اس��رتهم  اف��راد 
البنائهم كل ما فيه صالح دنياهم 
وآخرته��م وان يبعدوهم من كل ما 
يل��ّوث فطرتهم النقية او يفس��د 
س��بحانه  نس��أله   . اخالقه��م 
لهذا  والتسديد«.  التوفيق  وتعالى 
أوالً: عل��ى األس��رة الكرمية مراقبة 
أوالده��م واإلبتع��اد عن مش��اهدة 
املسلس��الت واملس��رحيات الت��ي 
تعرض لقطات غير ش��رعية وغير 

أخالقية. 
ثاني��اً: على احلكوم��ة توفير فرص 
عمل للش��باب واالس��تفادة من طاقاتهم وحيوياتهم  

واختصاصاتهم. 
ثالث��اً: عل��ى وزارة اإلتصاالت حجب مثل ه��ذه البرامج 

واملواقع غير األخالقية.

اسعد عبد اهلل عبد علي

الق��رآن الكرمي في واحدة من س��وره يذكر 
سياسة قريش االقتصادية، وذكرها كان 
في باب االش��ادة على م��ا انتجه العقل 
البش��ري في تلك الفترة، والتي متخضت 
عن رحلت��ي الش��تاء والصي��ف لقوافل 
قريش ما بني الش��ام واليمن، فيش��ترون 
متطلباته��م  ويوف��رون  حاجاته��م 
ومتطلب��ات املنطق��ة، باإلضافة لعملية 
بي��ع س��لع اجلن��وب )اليم��ن( للش��مال 
)الش��ام(، وكذل��ك العك��س ايض��ا، م��ا 
جعلهم ف��ي وفرة مالي��ة ضخمة طيلة 

تل��ك الفت��رة، دوم��ا سياس��ات االنفتاح 
نحو اس��واق متنوعة تنت��ج فرصا كثيرة 

للنجاح، بدل التقيد بسوق واحدة.
ال��كل تابع باهتمام زي��ارات رئيس الوزراء 
عبد امله��دي االخيرة، والتي ش��ملت اوال 
املنطقة العربية متمثلة ب� )مصر واالردن 
واي��ران والس��عودية(، والت��ي كان فيه��ا 
دور سياس��ي كبي��ر باإلضاف��ة للجنب��ة 
االقتصادية، وحتقق فيها توقيع اتفاقيات 
اقتصادي��ة مهمة، ننتظر ان تثمر ش��يئا 
مهم��ا للعراقيني، ثم تلتها زيارات مهمة 
ملركزين اقتصاديني مؤثري��ن عامليا، وهما 
)املانيا وفرنسا(، وتكللت الزيارتان بتوقيع 
اتفاقيات اقتصادية مهمة، ستكون ذات 

اثر كبير في قادم االيام.
التع��اون االقتص��ادي الوثيق م��ع اجليران 
يجعل منهم ش��ريكا يهتم بأمرنا كثيرا 
ويبعدن��ا عن دائرة العزل��ة والعداء، وذلك 
بسبب ما س��يربطنا معهم من مصالح 
اقتصادية عمالقة مش��تركة، فاالنفتاح 

مثال نحو السعودية ومصر عبر مشاريع 
باإلضاف��ة  مش��تركة،  واس��واق  بن��اء 

العتمادهم كش��ريك في تطوير مشاريع 
النقل والزراع��ة والصناعة، مع منحهم 
فرص لالس��تثمار ف��ي الع��راق، كل هذا 
العراق��ي، فتصبح  باالقتصاد  يربطه��م 

هذه ال��دول مهتمة بأمر س��المة العراق 
وامن��ه، الن باس��تقرار الع��راق اس��تمرار 

ملكاسبهم االقتصادية.
كتبنا عن اهمية االعتماد املباش��ر على 
الش��ركات العاملية الكب��رى، في عملية 
الكهرب��اء  منظوم��ة  واص��الح  االعم��ار 
وتطوي��ر منش��آت النفط، ب��دل اللجوء 
لوس��طاء بيننا وبني الكب��ار، فكانت من 
االخطاء الكارثية للحكومات الس��ابقة 
انها لم تنتج سياسة اقتصادية واضحة، 
بس��بب وحش الفساد الذي متددت اذرعه 
في كل مكان، فكان الوس��طاء حاضرين 
في اغلب العقود الكبيرة، لتهدر االموال 

العراقية.
وثانيا ان عملية احلاج��ة للتكنلوجيا، ال 
ميكن ان يوفرها لك صف من دولة افريقيا 
او اس��يا، ممن تعد من دول العالم الثالث، 
وكل ما جتده عندها س��تكون نسخ غير 
صاحلة لالستمرار، ومجرد حلول ترقيعية، 
م��ع ارتفاع كلف االس��تيراد، كما حصل 

مع نظام صدام واحلكومات ما بعد 2003، 
حيث كانت دوما تلجأ حللول غير واقعية 
بتكلف��ة ضخمة، فانتج فس��اد عظيم 
وه��در كبي��ر للم��ال العراق��ي، م��ع بقاء 
العراق من دون خطوة واحدة نحو االعمار 

واالصالح والتطوير .
مكانه��ا  م��ن  تطل��ب  فالتكنلوجي��ا 
املع��روف، واالن عب��د امله��دي ف��ي زيارته 
االخيرة ألملانيا وفرنس��ا مت طرح موضوع 
الكهرباء والنفط والنقل وعملية اصالح 
املنظوم��ات وتطويرها، باالتفاق مع املانيا 
وشركاتها العمالقة، واتفاقات كبيرة مع 

فرنسا في مجال االعمار والتطوير.
نبارك ه��ذا التحرك لرئيس ال��وزراء عبد 
امله��دي، وننتظ��ر ان يك��ون ه��ذا احلراك 
ذا نتائ��ج حقيقية، وليس مج��رد زيارات 
اعالمية تخديرية كما فعلها من سبقه، 
فالش��عب يراقب وينتظر فعالً على ارض 
الواق��ع، وهكذا ما ستكش��فه االش��هر 

القادمة .

رأي��ت يوم أمس امرأة ميتة لكنه��ا تتنفس مثلنا، وقد فارقت 
اإلبتسامة وجهها، ورفعت يديها صوب السماء قائلة: يا رب 
لق��د أغلقت األبواب أمامي، وبعضهم بائس يس��اومني ، من 
أجل راتب قليل أس��د به رمق ثنايا أرواح أطفالي، فأنا املعيلة 
الوحيدة لهم، مع األسف البعض ال يحسب حساباته جيداً، 

في هذه الدائرة اللعينة لعنهم اهلل في الدنيا واالخرة.
أذكرك أيها املوظف، حني حتاول العبث مع النساء الضعيفات، 
الالت��ي يف��دَن على مؤسس��تَك لتق��دم لهن اخلدم��ة، حتى 
تعينها في مواجهة احلياة، أما أن جتعلها تيأس لكثرة الروتني 
الوظيفي، أو تعمد الى إطالة أوقات مراجعتها، حتى يتسنى 

لك أن تتفرج عليها، وتطالبها مبقابل لتمرير معاملتها.
إعل��م أننا في هذه احلي��اة الدنيا في إمتح��ان، وفي أي حلظة 
سيتم س��حب ورقتك للموت، وينتهي الوقت الذي خصصه 
اهلل ل��ك، لذا ركز في ورقت��ك وأكتب فيها كل اخلير، وإترك ورق 
غيرَك اذا لم تس��تطع املس��اعدة، ودع الرذيلة فإنها مهلكة 
لصاحبها، وه��ل تعتقد أن امرأة متوت بضحكة س��اخرة، اذا 
م��ررت عليه��ا حديث احلب، وتنس��ى أوالدها ب��ال راتب يقيها 

همزات اجلوع.
أيه��ا املوظف: تذكر ق��ول اهلل عز وجل: )وكل إنس��ان ألزمناه 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منش��وراً 

إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيباً(.
هل تقب��ل أن تعرض على امرأة متعففة، أو أرملة، أو مطلقة، 

ش��ريرة  رس��الة 
م��ن  لتنح��رف 
لق��اء  أجل��ك، 
كان  معامل��ة 
واجب��اً علي��َك أن 
أن��ت  تقضيه��ا 
له��ا؟ إن��ه واجب 
أخالقي وش��رعي 
عل��ى  ملق��ى 
ألن��ك  عاتق��ك، 
وتأخ��ذ  موظ��ف 
جزاء عملك  راتباً 
ك��ي تخ��دم تلك 

املرأة املسكينة.
دع ه��ذا الس��ؤال يدور في خل��دك: هل توافق عل��ى أن تلقى 
أختك، أو زوجتك، أو إبنتك، مثل هذه املساومة من أجل أكمال 
معاملة س��تكون لها سنداً ولو بالقليل؟! سؤال يحتاج الى 

إجابة شافية.
ختام��اً: عندما ينقلب البع��ض الى حيوان ب��ال رحمة، الذي 
يتصيد بأع��راض الناس، همه هو ان ال يترك ش��يئا وباملقابل 
هناك صور مش��رقة كثيرة عكس الصور الس��ابقة نأمل ان 

يعود البعض الى رشدهم فاحلياة قصيرة مهما  طالت.   

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرس��لوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 بعض املوظفني
مفرتسون
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هل بإمكان العراق املشاركة يف احلروب احملتملة؟

*د. عبد الخالق حسني

ج��اءت العليقات متباين��ة، بني مؤيد 
م��ع  ومتكافئ��ة  متوازن��ة  لعالق��ة 
السعودية، ومعارضة تطالب مبواصلة 
التوتر معها، وألسباب معروفة أهمها 
عداء الس��عودية للنظام الدميقراطي 
ف��ي الع��راق، وإرس��الها اإلرهابي��ني.. 
الخ. و هناك مق��االت وتعليقات على 
مواق��ع التواصل االجتماعي يطالبون 
احلكومة العراقية بش��ن احلروب على 
بعض دول اجلوار، وحتى حتدي أمريكا، 
ومحاربته��ا، وكثيراً ما يستش��هدون 
بفيتن��ام التي أحلقت الهزمي��ة بها !! 
أعتق��د أن الذين يدق��ون طبول احلرب، 
وحت��ى مجابه��ة أمري��كا وحتديه��ا، 
يعيشون في خياالت وأحالم فنطازية، 
الواق��ع. ع��ن  الكام��ل  االنفص��ام  و 

فعندم��ا ندعم أي حتس��ن في عالقة 
الع��راق مع الس��عودية، أو إيران، أو أية 
دولة أخ��رى، ال حباً بهذه الدول أو أنها 

صارت ت��ذوب في حب العراق!!، بل ألن 
العراق منهك وفي وضع مزر ال يسمح 
له أن يواصل سياسة صدام في توتير 
العالق��ات م��ع العالم، وش��ن احلروب 
الداخلي��ة واخلارجية، والت��ي أودت به 
إلى مزبل��ة التاريخ، وأحلق��ت بالعراق 
الدمار الش��امل. يلقي البعض اللوم 
في ضع��ف الع��راق عل��ى احلكومات 
 ،2003 من��ذ  املتعاقب��ة  العراقي��ة 
ويتهم��ون رجال الس��لطة بالضعف 
واله��وان واخلذالن، ب��ل وحتى باخليانة 
الوطني��ة. يتناس��ى ه��ؤالء أن ضعف 
احلكومة ناجت عن تفتت الش��عب إلى 
مكون��ات وفئات سياس��ية متناحرة. 
وخاص��ة  الدميقراطي��ة  فاحلكوم��ة 
اإلئتالفية، أو كما يسمونها )حكومة 
احملاصص��ة(، ه��ي بالض��رورة أضعف 
م��ن احلكوم��ة الدكتاتورية ألس��باب 
كثي��رة. وه��ذا املوض��وع يحت��اج إلى 
مقال مس��تقل. ولكن يكفي أن نذكر 
ف��ي هذه العجالة أنه خالل 50 س��نة 
املاضي��ة مر الع��راق بك��وارث ال تقدر 
بس��بب األنظم��ة الدكتاتورية، وغرور 
وعجرف��ة صدام وسياس��ة التجهيل 
املتعمد، واإلنهي��ار احلضاري، واحلصار 
الش��عب،  أذل  ال��ذي  االقتص��ادي 
فالشعب العراقي اليوم منهك وممزق 
إلى فئات متناحرة يعاني من عشرات 
األم��راض االجتماعي��ة والسياس��ية 
إضافة إلى األمراض البدنية والنفسية 
املؤسس��ات  وتده��ور  املتفش��ية، 

الصحي��ة واخلدمية األخ��رى.. فهكذا 
ش��عب لي��س بإمكانه ش��ن احلروب 
على دول اجل��وار، ناهيك عن مواجهة 
الدول��ة العظمى )أمريكا( التي حررته 
من أس��وأ نظام دكتاتوري همجي في 
التاريخ. يجب أن نعترف أنه لوال أمريكا 

لكان صدام و أبناؤه، وعشيرته مازالوا 
ميارس��ون هوايتهم املفضلة في نشر 
العراقيني  املقابر اجلماعية، وتش��ريد 
باملاليني إلى الش��تات. يتحجج دعاة 
معاداة أمريكا بتاري��خ أمريكا احلافل 
باحل��روب، وتدخلها الفض في ش��ؤون 
العال��م  ف��ي  وخاص��ة  العال��م،  دول 
الثال��ث، م��ن بينه��ا الع��راق الذي لم 
يس��لم من هذه التدخالت اإلجرامية 
وعلى رأسها اإلنقالب البعثي الدموي 

األس��ود في 8 ش��باط عام 1963. وإذا 
قلن��ا لهم أن ذلك كان في عهد احلرب 
الب��اردة، والص��راع ب��ني املعس��كرين 
الش��رقي والغرب��ي، اتهمونن��ا بأنن��ا 
نوجد املبررات جلرائ��م أمريكا!. كال يا 
س��ادة، نحن ال نبرر ألمريكا جرائمها 
في املاضي، أو حت��ى احلاضر في عهد 
رئيس��ها دونالد ترامب. ولكن أمريكا 
التي س��اعدت البع��ث على اغتصاب 
الس��لطة  مرت��ني، مل��اذا ال نرحب بها 
عندم��ا تري��د إس��قاط ه��ذا احلك��م 
اجلائر؟ ففي ه��ذه احلالة هناك التقاء 
مصال��ح، وإذا التق��ت مصلحتنا مع 
مصلحة أمريكا في إس��قاط أشرس 
نظام دكتاتوري مستبد، فلماذا نفرط 
به��ذه الفرصة؟ إذ كما تفيد احلكمة: 
)ليس في السياسة عداوات دائمة، وال 

صداقات دائمة، بل مصالح دائمة(.
وكما علق صديق: فالع��داوة الدائمة 
وطل��ب الثأر ال جت��ر اال ملزيد من اخلراب 
والدم��ار .. ولن��ا في دول اورب��ا وأميركا 
والياب��ان والص��ني امثل��ة نافع��ة ..اذ 
دخلت حروبا جانبية و حربني عامليتني 
واحتلت بعضها س��نني ث��م هي اآلن 
في عالقات ودية ومصالح مش��تركة. 
كذل��ك نش��ير إلى العالق��ة احلميمة 
وأمري��كا  الش��يوعية  فيتن��ام  ب��ني 
فيتن��ام  نف��س  نع��م،  الرأس��مالية. 
الهزمي��ة  احلق��ت  الت��ي  الش��يوعية 
بأمري��كا ف��ي حربه��ا الطويل��ة ف��ي 
الس��بعينات من القرن املاضي، ولكن 

بعد س��نوات من تلك احلروب حتسنت 
العالق��ة إل��ى درج��ة عالي��ة بحي��ث 
اس��تضافت هانوي اجتم��اع الرئيس 
ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم 
يوجن اون. ولك ان تتذكر احلرب الرهيبة 
ب��ني أمري��كا وكلت��ا الدولت��ني. كم��ا 
أصبحت فيتنام مركزا لتصنيع الكثير 
االمريكية،  الش��ركات  من منتج��ات 
حتى احلذاء الش��هير الغال��ي الثمن 
»نايك��ي« علي��ه العالم��ة التجاري��ة 
صنع في فيتنام. والكثير الكثير حتى 
أصبحت هانوي العاصمة الفيتنامية 
مركزا صناعيا مهما في جنوب شرق 

آسيا، وتستضيف الرئيس األمريكي.
هل كان يعقل ان يأتي اليوم الذي نرى 
في��ه عالقة صداقة بع��د حرب مدمرة 
في فيتن��ام مبقت��ل مئ��ات اآلالف من 
الطرفني ان نرى صناعات أمريكية في 
فيتنام؟! بعد ع��داوة رهيبة بني زعيم 
فيتنام هوش��ي منه، ورؤس��اء أمريكا 
جونس��ون ونيكس��ون؟ ه��ل قام��ت 
فيتن��ام بعملي��ات إرهابي��ة في قلب 

أمريكا مثلما فع��ل العرب لليد التي 
امتدت لهم. سواء بالقضاء على ابشع 
ديكتات��ور »ص��دام« او حتري��ر الكويت 
واملساهمة في القضاء علي داعش. إن 
الذين يطالبون العراق بإدامة سياسة 
العداء وشن احلروب على دول املنطقة 
وعل��ى أمري��كا، وحترير فلس��طني من 
النه��ر إلى البحر، وإزالة إس��رائيل من 
اخلارطة، أنهم يدعون إلى دمار العراق 
وإبادة شعبه. فالش��عب العراقي قد 
العبثية،  الصدامي��ة  احلروب  أنهكته 
واحلصار االقتصادي ومن ثم العمليات 
اإلرهابية، لذلك لي��س بإمكان هكذا 
ش��عب منهك أن يع��ادي أية دولة، بل 
يج��ب أن يخطب ود اجلمي��ع، ألن هذا 
الش��عب وبعد كل الك��وارث ال بد وأن 
ينع��م بس��الم، ويس��تعيد عافيت��ه 
وحدت��ه  ويلمل��م  جراح��ه،  لتلتئ��م 
الوطني��ة املفتت��ة، فه��و م��ازال ف��ي 
غرفة اإلنع��اش، ولي��س بإمكانه غير 
السياسة الس��لمية، وهو مجبر في 
مد يد املصاحلة والس��الم مع اآلخرين 

وليس مخي��راً. لذلك عل��ى احلكومة 
العراقي��ة أن تكون حذرة من األصوات 
الت��ي حت��رض على مواصلة سياس��ة 
صدام  في شن احلروب على دول اجلوار، 
والتح��رش بأمري��كا ومعاداتها، وطرد 
قواته��ا من العراق، فه��ذه األصوات ال 
تريد اخلير للعراق، وحتى لو صدرت من 
ش��خصيات وطنية وعن نوايا حسنة 
ف��ي الظاه��ر، إال إن ه��ؤالء ال يق��درون 
حجم اخملاطر الكارثية التي س��تقود 
إلى الدمار الش��امل، وقد ن��ال العراق 
م��ن الدم��ار مبا في��ه الكفاي��ة وأكثر، 
إذ كما تفي��د احلكم��ة : )الطريق إلى 
جهنم معبد بالنوايا احلسنة(. يجب 
على العراق ان يتبع سياس��ة التوازن 
السياسي وال يعادي اي دولة بحكمة 
وعقالني��ة وان ننأى بانفس��نا عن اي 
حرب محتملة النها س��تحرق العراق 

عن بكرة ابيه ال سمح اهلل.

*كات��ب ومحلل سياس��ي عراقي 
مغرتب

الشعب العراقي اليوم 
منهك وممزق إىل 
فئات متناحرة يعاني 
من عشرات األمراض 
االجتماعية والسياسية 
إضافة إىل األمراض 
البدنية والنفسية

التعاون االقتصادي 
الوثيق مع الجريان يجعل 
منهم شريكا يهتم بأمرنا 
كثريا ويبعدنا عن دائرة 
العزلة والعداء

باملقابل هناك صور 
مشرقة كثرية عكس الصور 
السابقة نأمل ان يعود 
البعض اىل رشدهم فالحياة 
قصرية مهما طالت

لم تكن بعض املواقع 
التي تلقي بسمومها 
عرب الشبكة العنكبوتية 
هي املنفذ الوحيد للولوج 
بأفكارها اىل عقول 
مجتمعاتنا بل رفدتها 
بعض القنوات الفضائية

اشارات حول سياسات عبد املهدي االقتصادية

قيس النجم

اإلحنالل األخالقي ... صنيعة االستكبار

املحامي اسماعيل شاكر الربيعي 

من االم��ور امللفت��ة لالنتباه ان��ه عندما يراجع 
املواطن��ون املكلف��ون بالتحاس��ب الضريب��ي 
يتفاجأون بوجود تشابه السمائهم او السماء 
زوجاتهم في حاس��بات الضريب��ة في عدد من 
الدوائر الضريبية املنتشرة في كافة محافظات 
الع��راق فعلى س��بيل املثال يظه��ر للمكلف 
لديه تش��ابه في ضريب��ة الرصافة واالعظمية 
وف��ي البص��رة والنج��ف والس��ماوة وعلى هذا 

املواطن ان يتحمل ع��بء مراجعة هذه الفروع 
جميعه��ا وعليه ان يجلب استش��هادات تؤيد 
براءة ذمته من هذه الف��روع وليس هو املقصود 
في هذا التش��ابه وبخالف ذلك ف��ان معاملته 
ال ميكن متش��يتها من ف��روع الضريبة املوجودة 
فيها اضبارت��ه الضريبي��ة ..وبالتالي ينتج عن 
ذل��ك عدم تروي��ج معاملته ف��ي الدوائر االخرى 
التي احالته للتحاسب الضريبي مثل مديريات 
التس��جيل العقاري وغيرها من الدوائر.. لذلك 

يكون مضطرا ومستس��لما ويداه فوق راس��ه 
للذهاب ملراجعة ه��ذه الفروع التي يوجد فيها 
تشابها السمه او السم زوجته متحمال جهدا 
مضنيا ونفقات اضافية لتغطية اجور تنقالته 
ناهيك عن الوقت الذي س��وف يبذله وليس له 
ذن��ب في ذلك وان ذنب��ه الوحيد هو انه يتحمل 
اهم��ال بعض موظفي الضريب��ة في تعاملهم 
م��ع البيان��ات الت��ي يأخذونه��ا م��ن املكلفني 
بالضريب��ة فلو كان ه��ؤالء املوظفون يتعاملون 

تعام��ال علمي��ا دقيقا ف��ي ادخ��ال املعلومات 
والبيان��ات عن املكلفني ضريبيا في حاس��بات 
الضريب��ة ولم يكتفوا مبعلوم��ات مبتورة وغير 
كامل��ة ملا حصل هذا التش��ابك ولو قام هؤالء 
املوظفون بتدوين االس��ماء الثالثية للمكلفني 
وبعض املعلومات الش��خصية عن كل مكلف 
وعدم تغذية حاسبات الضريبة باسم املكلف 
وابيه فقط ف��ان ذلك يؤدي حتم��ا الى حصول 
التشابه بني االس��ماء وينتج عن هذا التشابه 

معان��اة كبيرة للمراجعني لذا اناش��د الس��يد 
وزير املالية والس��يد مدير ع��ام الهيئة العامة 
للضرائ��ب بالتعمي��م عل��ى كافة ف��روع دوائر 
الضريبة مبالحظة ذل��ك ومنع ادخال اي بيانات 
ف��ي حاس��بات الضريب��ة تتضم��ن معلومات 
مبتورة وغير دقيقة من خالل درج اسم املكلف 
وابيه فقط ومعاقبة املوظفني الذين ال يلتزمون 
بذل��ك والذي��ن يتس��ببون مبعاناة الن��اس عند 

مراجعتهم لدوائر الضريبة .

مرتضى معاش

احلوار هو لغة التفاهم اإلنس��اني، فعبر احلوار يس��تطيع البشر 
أن يوصل��وا لآلخري��ن أفكارهم ومعتقداته��م، باإلقناع والتفهم 
واالحت��رام، وه��ذه ه��ي القاع��دة األساس��ية التي يتف��ق عليها 
العقل البش��ري وعقالء األمم، ومع انقطاع احلوار تبرز التقاطعات 
البش��رية كحقيقة ترتهنها النفوس الضيقة، كوسيلة إليجاد 

حالة الصدام، وإثبات تسلطها وطغيانها على اآلخرين.
فاملالحظ أن معظم الصراعات البشرية واحلروب الدامية ما هي إال 
نتيجة النقطاع قنوات احلوار وحلول اسلحة الصدام التي تتكلم 
بلغ��ة واحدة غايتها حتطيم اآلخر مهم��ا كان الثمن؛ ففي عالم 
الي��وم يبدو أن الصراع والتناحر صناعة آخذة في النمو فاألطراف 
املتناح��رة تريد أن تأخذ قرارات مش��تركة تؤثر ف��ي عملية صنع 
القرار، وغالبية البش��ر ترفض أن متلى عليها القرارات واخلطوات.

إذ يصب��ح العنف هو الوس��يلة الوحيدة في حال��ة الصدام حلل 
املش��اكل املترتبة على اختالف األف��كار وتناقض املصالح؛ فعدم 
وج��ود احلوار املنفتح يؤدي بالتأكي��د إلى الصدام، وهما حالتان ال 
يخلو األمر من إحداهما، فااللتحام اإلنساني في الفكر، واختالف 
املصال��ح، واتصال املعرفة، يؤدي إلى وجود تثاقف وتواصل حتمي 
بني اجلماعات واجملتمعات واحلضارات، وهذا االحتكاك الش��ديد - 
خصوصاً في زمن الثورة املعلوماتية - يس��تلزم بلورة احلوار وفتح 
آف��اق التفاه��م والتعاي��ش، وإال ف��إن الصراع منفج��ر حتماً، ألن 
الصراع ف��ي جوهره هو اصطدام إرادت��ني مصممتني على خوض 
الص��راع حتى نهايت��ه وتصفية اآلخر. ال ميك��ن أن نتجاوز ظاهرة 
العنف التي متزق روح األمة، إال باالعتماد على احلوار كلغة خطاب 
استراتيجية تفتح حالة التفاهم بشكلها الواسع على اجلميع؛ 
فسوء الفهم والتباعد بني األفكار وحالة اجلفاء والعيش في جزر 

منفصلة عن اآلخرين، هي عناصر أساسية لسوء الظن باآلخرين 
وبالتالي التصادم معهم بعن��ف؛ ومن هنا فإن اإلصرار على مبدأ 
احل��وار - حت��ى لو رف��ض الطرف اآلخ��ر - وعدم التراج��ع عن مبدأ 
املب��ادئ كلها )احل��وار(، والثبات عليه، وإن كّلف االستش��هاد في 
س��بيله، هو الذي يفتح الطريق حلل مش��كلة العنف؛ ألن وجود 
ه��ذه البذرة اخلبيث��ة ولو في عالم األفكار، يق��ود في النهاية إلى 
الن��زاع املادي؛ ألن احلروب تنش��أ أوال في عق��ول الناس قبل وزارات 
الدفاع والثكنات العسكرية. وفي كثير من األحيان يعبر العنف 
ع��ن حال��ة الضعف الت��ي يعيش��ها مس��تخدمه، إذ يعجز عن 
استخدام لغة احلوار مع اآلخر، لعدم فهمه لهذه اللغة خصوصا 
إذا عاش في أوس��اط منغلقة يلفها جو االستبداد وتسلط الرأي 
الواح��د، أو كونه ال ميتلك قوة املنطق في إقناع اآلخرين؛ لفقدانه 
املعرفة الالزمة للحوار، وميكن مش��اهدة ذل��ك جليا في احلوارات 
اليومي��ة التي يعيش��ها الن��اس؛ إذ يلج��أ بعض اخلص��وم لرفع 
أصواتهم أو اس��تعمال أيديهم أو إرهاب محاوريهم.وهناك قصة 
صينية تعبر عن ذل��ك، مفادها أنه كان هناك اثنان من الصينيني 
يتشاجران وسط الزحام بالكلمات، وعندما مّر أحد األجانب على 
هذا املش��هد عبر عن دهش��ته: إن األمر لم يتع��د الكلمات وكان 
ألحدهما أن يبدأ في ضرب اآلخر حلس��م األمر ولكن جاءته إجابة 
من صديقه الصيني باملب��دأ الصيني القائل: )إن الذي يضرب أوالً 
كأن��ه يعترف ب��أن أفكاره ضعيفة ولم تصمد أم��ام أفكار اآلخر(.
ويعبر اختيار اإلنسان أو اجلماعة للحوار في التعامل مع اآلخرين 
عن ق��وة وقدرة عل��ى التواصل بإمي��ان وثقة دون خ��وف من أفكار 
اآلخري��ن؛ فقد روي عن رس��ول اهلل )ص( أنه ق��ال: )إن اهلل ليبغض 
املؤم��ن الضعيف الذي ال رفق ل��ه(. وعن أمير املؤمنني علي )ع( أنه 
ق��ال: )عليك بالرفق فانه مفتاح الصواب وس��جية أولي األلباب.. 
ارفق توفق.. لن ملن غالظك فانه يوشك أن يلني لك.. من استعمل 
الرفق الن له الشديد( . فالتمسك باحلوار هو تعبير عن إدراك الفرد 
لهذه الثقافة اإلنسانية التي تتوافق مع طبيعة اإلنسان وغايته 
الوجودي��ة، وتعبي��ر عن قوة أف��كاره ودالئله الش��رعية والعقلية 
وق��د أوصى أمير املؤمنني علي )ع( ولده احلس��ني)ع( قائالً: )يا بني 
رأس العل��م الرفق وآفته اخلرق(.إن أي مجتمع أو أمة إمنا يصنع كل 
منهما ثقافته بقصد نفع نفسه، وليس بقصد اإلضرار باآلخرين؛ 
مبعنى أن الثقافة الس��ليمة الراش��دة إمنا هي في األس��اس فعل 
يقصد به حتقيق مصلحة حياتية وحضارية للمجتمع وليس��ت 
رد فعل عدواني. بل إن احلوار مع اآلخر يستهدف أساسا االنتفاع 
الذاتي معرفياً ومادياً؛ فالعدوان جتاه اآلخر هو إضرار بالذات، وقطع 

احلوار هو حجب النور عن الواقع لرؤية الذات وفهم افكارها.

ملاذا نرفض احلوار وخنتار الصدام؟

دوائر الضريبة وموضوع تشابه االمساء 



كشفت مصادر في مجلس النواب عن وجود 
مطالب متصاعدة من قبل قادة كتل برملانية 
للعودة إلى طريقة التصوي��ت اليدوي، أو ما 
يعرف ب�«العلني« داخل اجتماعات البرملان، 
ب��دالً م��ن التصوي��ت اإللكتروني أو الس��ري 
على القرارات والتش��ريعات، وذلك بس��بب 
اكتش��اف حاالت »مترد« لدى عدد غير قليل 
من أعض��اء البرملان على توجيهات رؤس��اء 

األحزاب والكتل التابعني لها.
وال تقتصر الظاهرة التي يش��هدها البرملان 
احلال��ي، ف��ي نس��خته الرابعة من��ذ الغزو 
األميركي ���� البريطاني للع��راق عام 2003، 
عل��ى تي��ار دون آخ��ر، إال أن ن��واب البص��رة 
ونين��وى بدوا أكثر اس��تياء على آراء رؤس��اء 
كتلهم أو إجماع قادة أحزابهم، في ملفات 
كاملوازن��ة العامة للبالد ومش��اريع التنمية 
والطع��ون بخط��وات وزراء ومس��ؤولني جتاه 

محافظاتهم.
في السياق، أفاد مسؤول بالدائرة القانونية 
ف��ي البرمل��ان، ف��ي حدي��ث ل��ه ب��أن »بعض 
ق��ادة الكت��ل يُخّون��ون أعضاء ينتم��ون إلى 
جبهاته��م وي��رون أنه��م ال يصّوت��ون على 
مش��اريع القوانني كما يت��م االتفاق عليها 
مس��بقاً«، كاش��فا أن »ثالث��ة رؤس��اء كتل 
عبروا عن رغبتهم في العودة إلى التصويت 
الي��دوي ال��ذي كان معموالً به في الس��ابق 
مببنى البرملان الق��دمي، بحيث يرفع كل نائب 
يده خالل اجللس��ة للتصويت بنعم ثم يرفع 
من يريد التصويت بال يده في اخلطوة الثانية 

من التصويت«.
وأكد املس��ؤول أن »الع��ودة للتصويت بهذه 
الطريق��ة غير مط��روح واعتماد األس��لوب 
احلدي��ث في التصويت واحتس��اب األصوات 
وتوثيقها أمر مهم ويؤصل لعمل مؤسساتي 
رص��ني للبرمل��ان«. ورب��ط بني طلب��ات بعض 
رؤس��اء الكتل وبني ش��عورهم بأن نواباً من 
تياره��م ال يصّوتون كما يت��م االتفاق عليه 

مسبقاً قبل دخول اجللسة البرملانية.
وكش��ف أحد الن��واب أن »االس��تياء بدأ في 
جلسة انتخاب رئيس البرملان، يومها اختير 
محمد احللبوسي على نحو مفاجئ، علماً أن 
االتفاق املسبق قبل دخول جلسة التصويت 

كان على منافسه خالد العبيدي«.
وتكرر موضوع عدم التزام النواب بتوجيهات 
رؤس��اء الكتل أكثر من مرة. وش��هد العديد 
من اجللس��ات مفاجآت خصوصاً جلس��ات 
االقتراع على وزراء حكومة عادل عبد املهدي 
ورف��ض مرش��ح الداخلي��ة فال��ح الفياض 
ومرشح وزارة الدفاع فيصل اجلربا. باإلضافة 
إلى جلس��ات التصويت عل��ى موازنة العام 
احلالي 2019 املالية ثم التصويت على إقالة 
محاف��ظ نين��وى، نوف��ل العاكوب ف��ي آذار 
املاضي )عل��ى خلفية غرق عّب��ارة املوصل(. 
كما أدت التباينات إلى تعطيل مترير مشاريع 

قوانني.
وفي الس��ياق، أوضح النائب نفسه أن »نحو 
سبعة أشهر من عمل البرملان أثبتت أن قادة 
الكتل فقدوا الكثير من قدرتهم الس��ابقة 

على التأثير بإرادات وأصوات النواب«.
وأش��ار ف��ي حديث ل��ه ، إل��ى أن »التصويت 
الن��واب  عل��ى  املهم��ة  س��ّهل  الس��ري 

املستائني«.
وأض��اف أنه »حت��ى في الكتل��ة التي تّدعي 
واألح��زاب  والبن��اء  كاإلص��الح  متاس��كها 

الكردية، فإن القرار لي��س بيد قادة الكتل«، 
مش��يراً إلى أن »خروج النواب من عباءة قادة 
التكت��الت زاد من نس��بة ح��دوث املفاجآت 

والقرارات غير املتوقعة«.
من جانبه، أفاد النائب عن تيار احلكمة علي 
البديري، بأن »اس��تقالل الن��واب بقراراتهم 

ال ميث��ل مت��ّرداً، وإن كان كذل��ك فه��و حال��ة 
إيجابي��ة«، مؤكداً  أن »كل عضو في البرملان 
ممث��ل ملئ��ة أل��ف ش��خص. وعلي��ه أن يؤدي 
األمانة امللق��اة على عاتقه بإخالص، ويجب 
أن ينته��ي األم��ر املعمول به ف��ي البرملانات 

السابقة«.
واعتبر أن »عض��و البرملان غير ملزم مبوضوع 
زعماء الكتل السياسية، والحظنا في هذه 
الدورة كثي��را من أعضاء مجل��س النواب ال 

ميتثلون ألوامر زعماء كتلهم السياس��ية«، 
الفتاً إلى أن »ه��ؤالء يقررون وفقاً لقناعتهم 
الش��خصية من دون الرج��وع للكتلة وهذا 

أمر عظيم«.
وتابع »هذه مسألة جيدة جداً وتُعّد إشراقة 

جيدة لعهد الدميقراطية.
الى ذلك أكد النائب عن حتالف النصر ع��الء 
س���ك�ر ال�دل�ف�ي، امس الثالث��اء، عن إدارة 
املناصب بالوكال��ة والدرجات اخلاصة حتمل 

املوازنة العامة أموال طائلة.
وق��ال ال�دل�ف���ي، أن »ال�ح�ك�وم���ة وم���ن 
خالل برنامجها ألزمت نفس��ها بإنهاء هذا 
امللف«، مبيناً أن »جميع الكتل السياسية 
تطمح ال�ى إن�ه�اء ملف ال�درج�ات اخلاصة 

وفق األطر القانونية والدستورية«.
وأك��د النائب، أنه »على مجل��س ال��ن��واب 
ال�ض�غ���ط ع�ل���ى ال�ح�ك�وم�ة م�ن أجل 
إن��ه����اء ه���ذا امل��ل����ف ال���ذي ي�ح�مل 
املوازن��ة أمواال طائلة في ظ��ل العدد الكبير 

حلاملي ه��ذه ال�ص�ف�ة«.
وأض����اف، أن »ج�م�ي�ع الكتل السياس��ية 
لها ممثلون لذلك ستعمل في ال��ح��ف��اظ 
ب�خ�ص���وص  م�ك�ت�س���ب�ات�ه�ا  ع�ل���ى 

الوكالء والهيئات املستقلة واملدراء العامني، 
وكل الكتل السياسية لها قراءاتها اخلاصة 

وضمن خططها«.
وأش�����ار الدلفي، إلى أنه »ع�ل�ى ال�ك�ت�ل 

ال�س�ي�اس���ي�ة أن متي��ز ب���ني امل�ه�ن�ي���ة 
وال�ك�ف���اءة وامل�ص�ال�ح ال�ش���خ�ص�ي�ة، 
ل�ذل���ك ي�ج�ب أن ت�خ�ت�ار ل�ه�ذه املناصب 
م��ن ه��م أه��ل له��ا ويتحل��ون بالكف��اءة 

واملسؤولية والقدرة على إدارة املنصب«.
كما أكد النائب في البرملان، بشار الكيكي، 
امس الثالثاء، أن إنهاء ملف الدرجات اخلاصة 
بالوكال��ة وص��ل للح��د القانون��ي ويتجاوز 

تأجيل موعده املقرر.
وق��ال الكيكي، إنه »على ال���وزراء اخملتصني 
حسم هذه القضية إما بتثبيت امل�وج�ودي�ن 
ب�ال�وك�ال�ة ال��ى أص�ال�ة أو اس��تبدالهم«، 
مبيناً أن�ه »بحس��ب قانون امل�وازن�ة سيتم 

حج��ب ك���ل التخصيص��ات امل��ال��ي����ة 
امل��ت��ع��ل��ق����ة ب��امل��ن��ص����ب م�����ن 

ال��ذي��ن سيستمرون بالوكالة«.
وأض���اف، أن��ه »س��تكون هنال��ك إج�راءات 
قانوني��ة بح��ق اجلهات أو ال���وزراء الذين لم 
يعاجلوا املوضوع«، مشيراً إلى أن »امل�وض�وع 
خ�رج من احملاصصة احلزبية أو ال�ط�ائ�ف�ي�ة، 
وإن�م�ا ت�ح�ول ال��ى م�وض�وع قانوني بحت 

وحسب االختصاص«.
وأك��د أن »إنه��اء مل��ف الدرج��ات اخلاص��ة 
بالوكالة وص��ل ال����ى ال�ح�د ال�ق�ان�ون�ي 
ال����ذي ي�ت�ج�اوز التف��اوض أو التأجيل في 

املوعد احملدد في قانون املوازنة االحتادية.

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرس��ت، 
محل��اًل األوضاع في الس��ودان: إن املتابع 
ملساعي اإلماراتيني والسعوديني، ل�»فرض 
أنفس��هم عل��ى اليم��ن ومص��ر وتونس 
وليبيا، يعلم م��ا الذي يحاولونه اآلن، في 

شوارع اخلرطوم«.
وأوضح هيرس��ت بتقري��ره أن ما جرى في 
مص��ر وليبيا ويج��ري في الس��ودان و»ال 
يرغبون قطًعا في رؤيته، هو أن تدب احلياة 
من جديد، في حكومة مستقلة مدنية، 

وممثلة للشعب في السودان«.
ولفت إلى أن خطة الس��عودية واإلمارات 
ف��ي الس��ودان، تتكون من أمري��ن: »األول 
تعزيز وتسليح ضباط اجليش املتنفذين، 
الذي��ن يفاوض��ون املتظاهري��ن، والثان��ي 
استخدام الزعماء املدنيني، الذين يبرزهم 
احلراك احلالي، لتطهير اجليش واحلكومة 

واجلهاز املدني واحملاكم من اإلسالميني«.
ما ال يريده السعوديون واإلماراتيون قطًعا 
هو أال تدب احلي��اة من جديد في حكومة 

مستقلة مدنية وممثلة للشعب
على مدى ش��هر من االعتص��ام، اقتطع 
الثوار السودانيون ألنفسهم حًيا صغيًرا 
في وس��ط العاصمة اخلرطوم، بحواجزه 
وخيمه ومبنظومة النقل اخلاصة به جللب 

اجملموعات، وبأجهزة تكبير الصوت.
لقد أصبح فتيان النفق الذين يضربون 
قضبان جسر السكة احلديد من فوق 
وصفائح احلديد من حتت مبثابة بندول 
ألنغام الثورة. يرفض��ون املغادرة حتى 
تس��لم القوات املس��لحة الس��لطة 
حلكوم��ة مدني��ة، وه��م في س��بيل 
حتقيق هذا الهدف، ومن باب االستمرار 
في الضغط، يتحملون درجات احلرارة 

احلارقة في نهار رمضان.
ولكن ما يهم أيًضا هي تلك األصوات 

األهدأ التي تس��مع داخ��ل اجتماعات ما 
وراء الكواليس. كما ال يقل حسًما لألمر 
ذل��ك ال��ذي يطير إل��ى داخل الب��الد ومن 

يطير خارًجا منها.
لن يستغرب أي متابع ملساعي اإلماراتيني 
والسعوديني لفرض أنفسهم على اليمن 
ومص��ر وتون��س وليبي��ا، وه��و نف��س ما 

يحاولونه اآلن في شوارع اخلرطوم.
وهو نفس األس��لوب الذي اتبع في مصر 
أو بالفعل في ليبيا. فما ال يرغبون قطًعا 
ف��ي رؤيته هو أن تدب احلياة من جديد في 
حكومة مستقلة مدنية وممثلة للشعب 

في السودان.
ج��اء اآلن ال��دور عل��ى الس��ودان. تتكون 
خطته��م من خطوتني: تعزيز وتس��ليح 

الذي��ن  املتنفذي��ن  اجلي��ش  ضب��اط 
واس��تخدام  املتظاهرين  يتفاوضون مع 
الزعم��اء املدنيني الذي��ن يبرزهم احلراك 
واحلكوم��ة  اجلي��ش  لتطهي��ر  احلال��ي 

واجلهاز املدني واحملاكم من اإلسالميني.
وم��ا أن يتحقق ذلك له��م حتى يتصدر 
رجلهم القوي في الس��ودان ويس��تلم 
زمام األم��ور، وهو نفس األس��لوب الذي 
اتبع في مص��ر أو بالفعل في ليبيا. فما 
ال يرغب��ون قطًعا في رؤيت��ه هو أن تدب 
احلياة من جديد في حكومة مس��تقلة 

مدنية وممثلة للشعب في السودان.
يتوف��ر لديه��م البن��د ال��ذي يحتاج��ه 

السودان بإحلاح بعد تطاير معظم موارده 
النفطية، أال وهو املال.

واض��اف التقري��ر لعق��ود مض��ت، كانت 

الطريق��ة الوحيدة لتحوي��ل األموال إلى 
داخل الس��ودان أو إلى خارجه )مع العلم 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  العقوب��ات  أن 
األمريكي��ة لم ترفع إال قبل عامني( كانت 
تت��م من خالل مصرف��ني: أحدهما مملوك 
س��عوديًا، وهو بن��ك فيصل اإلس��المي، 

واآلخر إماراتي، بنك أبوظبي الوطني.
ل��م يفل��ح رف��ع العقوب��ات ف��ي جل��ب 
االنفراج، وحت��ى عندما تع��رض الرئيس 
الس��ابق عمر البش��ير لضغوط داخلية 
قوية حتى يس��حب القوات الس��ودانية 
من اليمن، حيث تش��كل اجلزء األكبر من 

املقاتل��ني األجانب، لم يتمك��ن من ذلك 
ألنه كان بحاجة إلى املال.

مثل��ه مث��ل معظ��م جي��ران الس��ودان، 

كان يخش��ى من فق��دان الدخ��ل الوارد 
الس��ودانيني  املغترب��ني  مجامي��ع  م��ن 
الذي��ن يعملون في اململك��ة. متتد األذرع 
األماك��ن  إل��ى  واإلماراتي��ة  الس��عودية 
القاصي��ة واالرتباط��ات معها ترس��خت 

منذ وقت طويل.
مت اإلعالن عن الوفد املش��ترك السعودي 
اإلمارات��ي الذي حل باخلرط��وم، ولكن لم 
يكشف النقاب عن هويات الشخصيات 
املش��اركة فيه. وكان طه عثمان احلسني 
ضابط مخابرات سوداني أحدهم وحظي 
باهتمام البش��ير بعد أن كشف محاولة 
انقالبية مزعومة ضده كان يعد لها رئيس 
اخملابرات السودانية السابق صالح قوش. 
س��رعان ما أصبح الذراع األمين للبشير، 
لدرجة أنه قال ذات مرة: »أنا لس��ت مدير 

مكتب الرئيس البشير بل أنا ابن«.
ظل احلس��ني يتردد على اململكة العربية 
الس��عودية واإلمارات، جيئ��ة وذهابًا، وما 
لبث أن اكتس��ب لقب رجل الس��عوديني 
في الس��ودان. وينس��ب إليه الفضل في 
إحي��اء التواج��د اإلماراتي في الس��ودان 
والتمهيد لزيارة البشير إلى اإلمارات في 

عام 2016.
وعندم��ا احت��اج ولي العهد الس��عودي 
محمد بن سلمان إلى مرشد في أفريقيا، 
كان احلس��ني ه��و صاحب املهم��ة. كما 
ينس��ب إليه الفضل في ص��دور قرار رفع 
العقوب��ات األمريكية بع��د زيارة قام بها 
إلى واشنطن حيث التقى هناك بعدد 

من أعضاء الكونغرس.
ثم ما لبث احلسني أن طرد من منصبه 
ف��ي ظ��روف دراماتيكي��ة. فق��د ألقي 
القبض عليه في املطار بينما كان على 
وشك الركوب في طائرة متوجهة إلى 
الرياض في شهر يونيو )حزيران( 2017 
– بع��د عام واح��د من حادث��ة اختراق 
الرس��مية،  القطري��ة  األنب��اء  وكال��ة 
وقط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية وبدء 

احلصار اخلليجي على دولة قطر.
ويق��ال إن��ه وج��دت بحوزته وثائ��ق كان 
واإلماراتي��ون يحتاجونه��ا  الس��عوديون 
إلثب��ات ادعاءاتهم على قطر بأنها تدعم 

اإلره��اب. ث��م س��مح للحس��ني مبغادرة 
الس��ودان، ولك��ن ها ق��د ع��اد إليها من 
جديد.محم��د حمدان داقلو، واملش��هور 
بلق��ب حميدتي، ضابط آخ��ر من ضباط 
اجليش، يبدو أن ماضيه قد تعرض لعملية 
تنظيف تامة، ولكنه ش��خصية مركزية 

في اخلطة اإلماراتية للسودان.
يت��رأس حميدت��ي وح��دة تس��مى قوات 
الدعم الس��ريع، وق��د لف��ت األنظار في 
صفوف املعتصمني ف��ي اخلرطوم، الذين 
اعتبروه رجاًل نبياًل بس��بب رفضه – كما 
زعم – فض االعتص��ام وإخالء امليدان من 
املتظاهري��ن حتى ل��و تطلب ذل��ك إراقة 
الدم��اء وإزه��اق األرواح. يق��ال إن��ه رفض 
األوام��ر، ب��ل ألق��ى القب��ض عل��ى آمره، 
ث��م مضى ليش��كل اجمللس العس��كري 

املؤقت.
منذ تلك اللحظة، وحميدتي يتربع داخل 
قلوب املعتصمني في امليدان، ومن موقعه 
كنائ��ب لرئيس اجمللس العس��كري، جتده 
ميارس نف��وذه في عملية املفاوضات التي 

جتري م��ع جمعية املهنيني الس��ودانيني 
وق��وات إع��الن احلري��ة والتغيي��ر، وهم��ا 
الطرفان اللذان يش��اركان في املفاوضات 

نيابة عن املتظاهرين.
أي��ادي حميدت��ي ملطخة بالدم��اء، كما 
يقول اخملتص بالش��ؤون السودانية إريك 
ريف��ز ف��ي تدوينة ل��ه. صحي��ح أن نائب 

رئيس اجمللس العس��كري ليس واحًدا من 
بني الس��ودانيني اخلمس��ة – مب��ن فيهم 

البش��ير – املطلوبني للمحكمة اجلنائية 
الدولية والذي��ن صدرت بحقهم مذكرات 
توقيف بس��بب اجملازر التي ارتكبت بحق 

القرويني العزل في دارفور.
واك��د التقري��ر إال أن منظم��ة »هيوم��ان 

رايت��س وات��ش«، والت��ي وثق��ت لعدد من 
اجلرائ��م اخلطي��رة التي ارتكبته��ا قوات 
الدع��م الس��ريع ف��ي دارفور، تق��ول: »إن 
الدور اجلديد الذي ميارسه حميدتي اآلن ال 
ينبغي أن يحصنه من املساءلة واحملاسبة 
على اجلرائم التي ارتكبتها قواته هناك«.
لق��د كانت ق��وات الدعم الس��ريع األداة 
الرئيس��ية الت��ي اس��تخدمها البش��ير 

ف��ي إخم��اد التمرد ف��ي دارف��ور، ويعمل 
فيه��ا عدد كبي��ر من عناصر مليش��يات 
اجلنجوي��د، وعندم��ا أدرك البش��ير املأزق 
ال��ذي جد علي��ه خالل الش��هور األخيرة 
من حكمه، حتولت قوات الدعم الس��ريع 
إلى ح��رس إمبراطوري له.ط��ور حميدتي 
عالقة قوية مع الس��عوديني واإلماراتيني 
في اليمن، حيث إن قوات الدعم الس��ريع 
هي التي تشكل العمود الفقري للقوات 

السودانية التي تقاتل احلوثيني هناك.
جاء في مذكرة رفعها مدعي عام احملكمة 
اجلنائية الدولية إلى مجلس األمن الدولي 
ما يلي: »تش��ير التقارير بشكل مستمر 
إلى أن الفريق عبد العزيز ومحمد حمدان 
داقلو، الش��هير باسم حميدتي، وكذلك 
الفري��ق عل��ي الناصح القال، ه��م الذين 

بيدهم كامل القيادة والتحكم«.
لق��د ط��ور حميدت��ي عالق��ة قوي��ة مع 
السعوديني واإلماراتيني في اليمن، حيث 
إن قوات الدعم السريع هي التي تشكل 
الس��ودانية  للق��وات  الفق��ري  العم��ود 
التي تقات��ل احلوثيني هن��اك. وقد أثار 
حميدتي ج��داًل حينما أعل��ن أن 412 
جنديً��ا قتلوا ف��ي اليم��ن، األمر الذي 
أدى إلى مطالبات في الداخل بسحب 

القوات من هناك.
تزع��م مصادر اجلي��ش الس��وداني أن 
ويزودونه  ميولون حميدت��ي  اإلماراتيني 

باملدفعية الثقيلة.
إال أن لديهم وتًدا آخر يعتمدون عليه، 
ويتمثل في الذراع التي يستخدمونها 
مكون��ات  مختل��ف  إل��ى  للوص��ول 
لش��خصيات  الواس��ع  التحال��ف 
املعارض��ة، مب��ا ف��ي ذلك م��رمي صادق 
املهدي، نائ��ب رئيس حزب األمة وابنة 

رئيس الوزراء السابق.
وكان��ت م��رمي امله��دي ق��د اعترف��ت في 
مقابل��ة تلفزيوني��ة أنه��ا توجه��ت إلى 
اإلم��ارات العربية املتحدة مباش��رة بعد 
س��قوط البش��ير، ولكنها قالت إنها إمنا 
ذهبت إلى هناك لتشكر اإلماراتيني على 
استقبالهم لوالدها عندما أطيح به في 

انقالب.

9 قضايا

ما ال يريده السعوديون واإلماراتيون قطعًا 
هو أال تدب الحياة من جديد يف حكومة 

مستقلة مدنية وممثلة للشعب

شهدت العديد من 
الجلسات مفاجآت خصوصًا 
جلسات االقرتاع على وزراء 
حكومة عادل عبد املهدي 
ورفض مرشح الداخلية

ثمة مخاطر من تحويل الثورة 
السودانية إىل نزاع بالوكالة بني 
السعوديني واإلماراتيني الذين 
يدعمون ضباط الجيش والقوات 
العلمانية من جهة وتركيا وقطر 
اللتني تدعمان اإلسالميني 
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التكتالت زاد من نسبة حدوث 

املفاجآت والقرارات غري املتوقعة



األم��ر الذي يثي��ر غض��ب إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، التي جت��ادل بأنَّ ضم هذا السالح إلى 
ثاني أكبر جيش في حلف ش��مال األطلسي 
)النات��و( ق��د يساع��د موسك��و عل��ى جمع 
ورداً  حساس��ة.  استخباراتي��ة  معلوم��ات 
دت الواليات املتح��دة بفرض  عل��ى ذلك، ه��دَّ
عقوب��ات عل��ى تركي��ا وطردها م��ن برنامج 
مقات��الت F-35. وهنا اعتم��د الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عل��ى العالقة مع ترامب 
حلل اخلالفات الثنائي��ة األخرى. لكن في ظل 
ك الكونغ��رس مبوقفه املُعارِض لصفقة  متسُّ
S-400، هناك خطر كبير من أنَّ العقوبات قد 

تُدِخل تركيا في اضطراٍب اقتصادي جديد.
متل��ك  األمريكي��ة  الصحيف��ة  وبحس��ب 
منظوم��ة S-400، املعروفة أيضاً داخل الناتو 
متط��ورة  رادارات   ،Growler  21-SA باس��م 
وال تتواف��ق مع تكنولوجي��ا الناتو. وسُيمثِّل 
م  نش��ر املنظومة في تركيا مزي��داً من التقدُّ
في مساعي الرئي��س الروسي فالدميير بوتني 
لهندس��ة دور أكبر في الشرق األوسط. ويَُعد 
مبعث القل��ق األكبر لدى الوالي��ات املتحدة 
ه��و إمكانية استخ��دام املنظومة الروسية 
جلمع معلوم��ات استخباراتية بشأن قدرات 
��ي اخلاص��ة مبقات��الت F-35. وهن��اك  التخفِّ
سواب��ق لذل��ك. تستضي��ف تركي��ا قاع��دة 
إجنرليك اجلوية، التي تُستخَدم في العمليات 
األمريكية ضد تنظيم داعش، وقبل عقود من 
ذلك، كانت مُتثِّل موقع العمل الرئيس لطائرة 
التجسس األمريكي��ة U-2، إلى أن أُسِقَطت 
طائرة الطيار األمريكي فرانسيس غاري باورز 
ف��وق االحت��اد السوفيتي في حادثة ش��هيرة 

وقعت عام 1960.
يق��ول الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان 
إنَّ حلف��اء تركي��ا الغربي��ني لم يُ��زوِّدوا بالده 
بالدفاع��ات الضروري��ة في وج��ه التهديدات 
الصاروخية من دول اجلوار. وأحبطت الواليات 
املتح��دة لسن��وات بي��ع منظوم��ة الدف��اع 
اجل��وي باتريوت لتركي��ا وتقاسم تكنولوجيا 
املنظوم��ة في نف��س الوقت. وف��ي ديسمبر/
اخلارجي��ة  أخط��رت  املاض��ي،  األول  كان��ون 
األمريكية الكونغرس أنَّها اقترحت السماح 
بعملية البيع، في مناورة تهدف على ما يبدو 
إللغ��اء أردوغان صفقة S-400. لكنَّ تركيا لم 
تتحرك، واستشهدت بالغموض احمليط بنقل 
للتسليم.  الزمن��ي  واجل��دول  التكنولوجي��ا 
ويعك��س تردده��ا كذلك رغبة تركي��ا في دوٍر 
مستقل عل��ى نحٍو متزايد ف��ي السياسات 
اإلقليمية، ورغبتها في عالقاٍت اقتصادية مع 
روسيا، التي ترسل الغ��از الطبيعي والكثير 

من السياح واملنتجات الزراعية إلى تركيا.

رت الواليات املتحدة تركي��ا من أنَّها قد  وح��ذَّ
 Lockheed تواجه الطرد من برنامج ش��ركة

F-35. وك��ان م��ن  Martin اخل��اص مبقات��الت 
املق��رر أن تنتج الشرك��ات التركية أجزاء من 

املقاتل��ة، واعت��زم سالح اجلو التركي ش��راء 
نح��و 100 طائرة. لكن ج��رى تعليق تسليم 
مع��دات F-35 لتركيا. وأش��ار وزي��ر اخلارجية 
األمريك��ي مايك بومبيو إلى أنَّ حجم صفقة 
ر بأكثر من ملياري دوالر- قد  S-400 –التي تُقدَّ
ي��ؤدي إلى فرض عقوبات عل��ى تركيا مبوجب 
قان��ون ماغنيتسك��ي وتشري��ع آخر يسمح 
بفرض عقوب��ات على الكيانات التي تتعامل 
م��ع بع��ض مكون��ات الدولة الروسي��ة. وفي 

املرة األخي��رة التي فرضت الوالي��ات املتحدة 
عقوب��ات على أعض��اء باحلكوم��ة التركية، 
على خلفية إلقاء القبض على قس أمريكي، 
تسبَّب ذلك في زي��ادة املشكالت التي تطارد 
االقتصاد الترك��ي. وأدَّى االنهيار الذي أعقب 
ذلك في قيمة العملة في التسريع بأول ركود 

تشهده البالد منذ عقٍد من الزمن.
والكثير من القضايا. فتعرَّض التحالف املمتد 
على م��دار ستة عقود بني البلدين إلى التأزُّم 
بسب��ب الدع��م األمريكي مليليشي��ا كردية 
سورية تعتبرها تركيا عدواً، ورفض واشنطن 
تسلي��م فت��ح اهلل غول��ن، الداعي��ة التركي 
ال��ذي يعيش ف��ي املنفى بوالي��ة بنسلفانيا 
بتدبي��ر  السلط��ات  وتتهم��ه  األمريكي��ة 
انقالب فاش��ل ع��ام 2016. وتسبَّ��ب اعتقال 

تركيا للق��س األمريكي أن��درو برونسون إلى 
جان��ب موظفني في البعث��ات الدبلوماسية 

األمريكي��ة ف��ي تركي��ا على خلفي��ة مزاعم 
بالت��ورط في احملاول��ة االنقالبي��ة أو اتهامات 

مرتبطة باإلرهاب في تأجيج األمور أكثر.
وفي هذا الشأن يبدو وعلى نحو متزايد أن آمال 
تركيا في جتنب عقوبات أمريكية بعد ش��راء 
نظ��ام دفاع ج��وي صاروخي روس��ي معلقة 
عل��ى تدخل من دونالد ترام��ب، لكن الرئيس 
األمريكي ليست لديه فرصة تذكر للتصدي 
ملنتق��دي أنقرة الكثيرين في واش��نطن. ودار 

سجال استمر شهورا بني الدولتني العضوين 
في حلف شمال األطلسي حول طلب تركيا 
ش��راء بطاريات الدف��اع الصاروخي إس-400 
الت��ي تق��ول واش��نطن إنه��ا ال تتواف��ق مع 
الشبك��ة الدفاعية للحل��ف وإنها ستمثل 
خطرا على الطائرات األمريكية املقاتلة إف-

35 الشبح التي تعتزم تركيا شراءها أيضا.
وحذر وزير اخلارجي��ة األمريكي مايك بومبيو 
وع��دد م��ن األعض��اء البارزي��ن ف��ي مجلس 
الشيوخ األمريكي تركيا م��ن أنها ستواجه 
عقوب��ات بسبب ش��راء الصواري��خ إس-400 
مبقتض��ى قانون يفرض عقوب��ات على الدول 
الت��ي تسعى لش��راء مع��دات عسكرية من 
روسيا. وتق��ول تركيا إنه��ا باعتبارها عضوا 
في حل��ف ش��مال األطلسي ال متث��ل خطرا 

ال  العقوب��ات  وإن  املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى 
تنطب��ق عليها. وق��ال مس��ؤول تركي كبير 

”تتواف��ر لدين��ا مؤش��رات عل��ى أن ترام��ب 
يضغط من أج��ل موقف أكث��ر إيجابية من 
موقف الكوجنرس“. وأضاف ”رمبا تكون هناك 
بالتأكيد بعض اخلطوات التي ستتخذ لكن 

البحث عن أرضية مشتركة سيستمر“.
وقال املتحدث باس��م أردوغان إبراهيم كالني 
إنه سمع تعهد ترام��ب خالل اتصال هاتفي 
م��ع الرئي��س الترك��ي قب��ل ش��هرين بأن��ه 
سيسعى للتوصل إلى حل للمشكلة. وصور 

مسؤولون آخ��رون الرئيس األمريكي على أنه 
يبدي تعاطفا م��ع تركيا. وقال مسؤول تركي 
كبير آخر إن احملادثات ”كانت أكثر إيجابية من 
املتوقع“ وإن األمريكيني أبدوا ”نبرة أهدأ“ من 
التي يستخدمونه��ا في العلن. ولم يضغط 
ترامب على تركيا في األسابيع األخيرة. وحتى 
إذا حصلت تركيا على دعمه فإن الوصول إلى 

أرضية مشتركة قد ال يكون سهال.
م��ن جان��ب اخر اكد وزي��ر الدف��اع االميركي 
بالوكال��ة باتري��ك ش��اناهان إن "موقفنا لم 
يتغير" مؤكدا عدم تسلي��م تركيا الطائرات 
الشب��ح اف-35 إذا ل��م تتخل ع��ن املنظومة 
الدفاعي��ة الروسية املض��ادة للصواريخ من 
طراز "اس-400". وصرح لصحفيني إن "موقفنا 
لم يتغير" موضحا أنه إذا قررت أنقرة تفعيل 
املنظوم��ة الروسي��ة، فل��ن تق��وم الوالي��ات 
املتحدة بتسليمه��ا الطائرات املقاتلة خالل 

الصيف كما كان مقررا.
لك��ن ش��ركات تركية ش��اركت من��ذ إطالق 
البرنام��ج في تصني��ع املقاتلة، مب��ا في ذلك 
أجزاء من مع��دات الهبوط وغيرها. وسيعني 
خروج أنقرة من البرنامج تصنيع هذه األجزاء 
بواسطة ش��ركات أخرى. وتابع شاناهان "إذا 
ارتأت تركي��ا أن منظوم��ة اس-400 قرار تريد 
املض��ي في��ه قدم��ا، فسنكون بحاج��ة إلى 
نق��ل التصنيع من تركيا" موضحا أنه التقى 
مسؤولني ف��ي مجموعت��ي "لوكهيد مارتن" 
اخلي��ارات  لبح��ث  تكنولوجي��ز"  و"يونايت��د 

املمكنة. بحسب فرانس برس.
وق��د حضت واش��نطن تركيا عل��ى االختيار 
بني منظوم��ة الدف��اع الروسي��ة والطائرات 
املقاتل��ة م��ن ط��راز اف-35، التي تري��د تركيا 

احلص��ول على 100 منها. ومت تسليم طائرتني 
ف��ي حزيران/يونيو 2018 لكنهم��ا بقيتا في 
الوالي��ات املتحدة، رسمي��ا لتدريب الطيارين 
األتراك. ولم يحدد البنتاغون مطلقا أي موعد 
لتسليم هذا الن��وع من املقاتالت إلى تركيا، 

كم��ا قرر مطلع نيسان/أبري��ل تعليق عملية 
تسليم املعدات األرضية املتعلقة باستخدام 
هذه املقاتلة املصمم��ة للتواصل في الوقت 
الفعل��ي مع االنظم��ة العسكري��ة التابعة 
حلل��ف االطلس��ي، مبا ف��ي ذل��ك منظومات 
الدف��اع الصاروخي. وتشعر الواليات املتحدة 
بالقلق من احتمال أن تستخدم التكنولوجيا 
املوجودة في بطاريات اس-400 جلمع البيانات 
التكنولوجي��ة ف��ي الطائ��رات العسكري��ة 
التابعة حلل��ف االطلسي، وأن تتمكن روسيا 

من االطالع عليها.

تحذيرات تركية
وف��ي أقوى حت��د حت��ى اآلن للتحذي��رات من 
احتمال استبعاد تركيا من مشروع الطائرات 
إف-35 ق��ال الرئي��س رجب طي��ب أردوغان إن 
املش��روع سينهار إذا لم تش��ارك تركيا. وفي 
حني حذرت واش��نطن م��ن عقوبات أمريكية 
محتمل��ة إذا مض��ت أنقرة ف��ي اتفاقها مع 
روسيا ف��إن تركيا قالت إنها ل��ن تتراجع عن 

الصفقة
قال الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان إن 
مش��روع طائ��رات إف-35 املقاتل��ة سيكون 
محكوم عليه باالنهيار بدون مشاركة تركيا 

وسيك��ون من الظل��م استبعاد أنق��رة منه 
بسبب اعتزامها ش��راء منظومة دفاع جوي 
روسي��ة. وقال أردوغ��ان متحدث��ا في معرض 
للصناع��ات الدفاعي��ة إن الذي��ن يحاول��ون 
استبع��اد تركيا من مش��روع طائرات إف-35 
ل��م يفك��روا في العملي��ة وأن حلف��اء أنقرة 

جتاهلوا احتياجاتها الدفاعية.

صحيفية امريكية: القوات التي يخطط البنتاغون إلرسالها للخليج توازي تلك التي غزت العراق

وفي اجتماع لكبار مساعدي الرئيس 
ترامب لش��ؤون األم��ن القومي ، قدم 
وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان 
خط��ة عسكرية محدث��ة تنص على 
إرس��ال ما يصل إل��ى 120 ألف جندي 
إل��ى الش��رق األوسط في ح��ال قيام 
إي��ران مبهاجمة الق��وات األمريكية أو 
تسري��ع العمل في مج��ال األسلحة 

النووية.
وقالت نيويورك تامي��ز إن هذه اخلطط 
وضعت بناء على أوامر من املتشددين 
بقيادة ج��ون بولتون، مستشار األمن 
وإن ه��ذا  ترام��ب.  القوم��ي للسي��د 
التطور يعك��س تأثير السيد بولتون، 
أح��د أكث��ر صق��ور اإلدارة قسوة جتاه 
طهران، والذي جتاهل الرئيس األسبق 
ج��ورج دبليو ب��وش جه��وده احلثيثة 
لدفعه إل��ى املواجهة مع إي��ران قبل 

أكثر من عقد.
وأضافت: “من غي��ر املؤكد ما إذا كان 
ترامب، الذي سعى إلى فصل الواليات 
املتح��دة ع��ن أفغانست��ان وسوري��ا، 
سيعيد في نهاية املطاف الكثير من 
القوات األمريكية إلى الشرق األوسط. 
كم��ا أنه من غير الواض��ح ما إذا كان 
الرئيس ق��د أطلع على ع��دد القوات 
أو غيرها م��ن التفاصيل في اخلطط، 
ألنه عندما سئل يوم االثنني، عما إذا 
كان يسعى لتغيير النظام في إيران؟ 
قال ترامب: “سن��رى ما سيحدث مع 
إي��ران. إذا فعلوا أي ش��يء، فسيكون 

ذلك خطأً سيًئا للغاية”.
وأكدت الصحيفة أن هناك انقسامات 
حادة في اإلدارة األمريكية حول كيفية 
ال��رد على إيران في وقت تتصاعد فيه 
التوترات بشأن سياسة إيران النووية 

ونواياها في الشرق األوسط.
وق��ال بع��ض املسؤول��ني األمريكيني 

البارزي��ن إن اخلط��ط، حت��ى وهي في 

مرحل��ة أولي��ة للغاي��ة، تُظه��ر مدى 
خطورة التهديد اإليراني. وقال آخرون، 
مم��ن يحث��ون عل��ى ح��ل دبلوماسي 

للتوت��رات احلالي��ة، إن األم��ر مبثاب��ة 

تكتي��ك يهدف إلث��ارة مخ��اوف إيران 
وحتذيرها من اعتداءات جديدة.

وق��ال احللفاء األوربي��ون الذين التقوا 
بوزي��ر اخلارجي��ة ماي��ك بومبيو إنهم 
قلقون من أن التوترات بني واش��نطن 
وطه��ران قد تتفاق��م، ورمب��ا عن غير 

قصد .
واعتب��رت الصحيف��ة أن استه��داف 
قبال��ة  وتخريبه��ا  النف��ط  ناق��الت 
سواح��ل اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
خالل عطل��ة نهاي��ة األسب��وع، أثار 
اخملاوف في واش��نطن م��ن أن خطوط 

الشحن في اخللي��ج ميكن أن تصبح 
نقطة ضع��ف. فقد ق��ال ترامب يوم 
االثن��ني عندما سئل عن هذه احللقة: 
“ستك��ون مشكلة سيئ��ة إليران إذا 

حدث شيء ما” من هذا القبيل.
الى ذلك أفادت قناة "املسيرة" التابعة 
جلماع��ة "أنص��ار اهلل" اليمنية، امس 
الثالث��اء، بتنفي��ذ عملي��ة عسكرية 
"كبرى" ضد أهداف سعودية، مشيرًة 
إل��ى استه��داف "منش��آت حيوي��ة" 

سعودية ب�7 طائرات مسيرة.
ونقل��ت القناة عن مص��در عسكري 
قول��ه، إن "سالح اجلو املسي��ر التابع 
للجيش واللجان الشعبية نفذ امس 
الثالثاء عملي��ة عسكرية كبرى ضد 

أهداف سعودية".
وأضاف املصدر، أن "7 طائرات مسيرة 
نفذت هجمات طالت منشآت حيوية 
سعودية"، معتب��راً أن "هذه العملية 
العسكري��ة الواسعة تأت��ي رداً على 
استمرار الع��دوان واحلصار على أبناء 

شعبنا".

وتابع املص��در العسكري، وفقاً لقناة 
املزيد  لتنفيذ  "املسيرة": "مستعدون 
من الضرب��ات النوعية والقاسية في 

العدوان  استم��ر  ح��ال 
واحلصار اجلائر"

كما وّج��ه الرئيس األمريك��ي دونالد 

ترام��ب كالماً ح��اداً إلى إي��ران، فيما 
أك��د أنه سيرى ما الذي سيحدث مع 

طهران.
ونقل��ت "رويت��رز" ع��ن ترام��ب قوله، 
"سن��رى ما سيح��دث مع إي��ران وإذا 
أقدمت على أي شيء فسيكون خطأ 

فادحاً".
وكانت شبكة "سي إن إن" األميركية 
قد نقل��ت ع��ن مص��ادر دبلوماسية 
أميركي��ة قوله��ا، إن البي��ت األبيض 
ح��دد رقم��ا هاتفيا خاص��ا، في حال 
أرادت إي��ران االتص��ال ب الرئيس دونالد 
ترام��ب عن طريق سويسرا، وذلك في 
وق��ت تصاعد فيه التوت��ر بني أميركا 
وإيران على خلفية تشديد واشنطن 
عقوباته��ا عل��ى طه��ران، وإرسالها 

قطعا حربية إلى مياه اخلليج.
ال��ى ذل��ك اك��د املبع��وث األميركي 
اخل��اص بإيران بري��ان ه��وك، أن بالده 
ل��ن تف��رق ب��ني احلكوم��ة اإليراني��ة 
و"عمالئها"، مشيرا ال��ى التزام بالده 
باستراتيجي��ة جتاه إي��ران. وقال هوك 
بحس��ب "سك��اي نيوز عربي��ة"، "ما 
يزال هدفنا هو أن تتصرف إيران كدولة 
طبيعية وليس كدولة ثورية". وأضاف 
أن "الوالي��ات املتح��دة تسعى إلنهاء 
وجود جمي��ع اجلماعات والقوات التي 
حتضع للقيادة اإليراني��ة في سوريا"، 
مشدداً بالقول "ال ميكن إليران تنظيم 
وتدريب وجتهيز الوك��الء ثم تتوقع أن 
نغض الطرف ع��ن تورطها في ذلك".
باستراتيجية  "نحن ملتزم��ون  وتابع 
جت��اه إيران تتمتع بأفض��ل فرص إزالة 
التهديدات الت��ي نراها متتد من لبنان 
إل��ى اليم��ن"، مؤك��داً "لن نف��رق بني 

احلكومة اإليرانية وعمالئها".
وتواص��ل إيران التصعيد من لهجتها 
جت��اه الوالي��ات املتح��دة، الت��ي دعت 
طه��ران إل��ى اجلل��وس عل��ى طاول��ة 
املفاوض��ات للتف��اوض بش��أن اتفاق 

نووي جديد.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
إن��ه ال يستبعد مواجه��ة عسكرية 
م��ع إي��ران، داعي��ا النظام هن��اك إلى 

التفاوض على اتفاق نووي جديد.
ولم يتأخر ال��رد اإليراني على تصريح 
ترام��ب، حيث قال نائ��ب قائد احلرس 
الث��وري اإليران��ي قول��ه إن طهران لن 
جتري محادثات مع أميركا، مضيفا أن 
واشنطن "لن جترؤ على القيام بعمل 
عسك��ري"، وف��ق م��ا نقلت��ه وكالة 
رويترز. وكان ترامب صرح للصحفيني 
"ال ميكن أن نستبع��د وقوع مواجهة 
عسكري��ة مع إي��ران"، قائ��ال إن على 
"القادة اإليرانيني االتصال بي واجللوس 
للتحدث إلبرام اتفاق جيد يساعدهم 
على اخلروج من أزمتهم االقتصادية".

وتأت��ي ه��ذه التصريحات بع��د إعالن 
حامل��ة  إرس��ال  املتح��دة  الوالي��ات 
طائ��رات وقاذفات "بي 52" إلى اخلليج 

العربي، بسبب تهديدات طهران.
وف��ي وقت ساب��ق، قال رئي��س هيئة 
األرك��ان األميركية املشتركة جوزيف 
دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات 
األميركي��ة "أبراه��ام لينكول��ن" إلى 
اخلليج ج��اء "لردع التهدي��د اإليراني 

في املنطقة" .

10 ما وراءالحدث

نشر مثل هذه القوات اجلوية والربية والبحرية القوية من شأنه أن 
يعطي طهران املزيد من األهداف للضرب

متلك منظومة S-400 املعروفة أيضًا داخل الناتو باسم SA-21 Growler رادارات متطورة وال تتوافق مع تكنولوجيا الناتو

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

صفقة صواريخ 
S-400 الروسية التي تصر انقرة 

على امتامها ميكن ان تسهم 
وبحسب بعض املراقبني، في 
نشوب ازمة جديدة بني تركيا 

والواليات املتحدة األميركية 
التي رفضت امتام هذه الصفقة 
ولوحت بعقوبات في وجه تركيا 

بسبب اقتناء هذه املنظومة. 
 The Washington صحيفة
Post األمريكية وكما نقلت 

بعض املصادر، رصدت في 
تقريرخاص أهم النقاط 

اخلالفية بني البلدين احلليفني 
في حلفاء شمال األطلسي 

الناتو.
وقالت يتطلَّب فهم عالقات 

تركيا املُتقلِّبة مع الواليات 
املتحدة فهماً للعتاد 

العسكري املتطور. واحلكومة 
التركية على وشك شراء 

منظومة صواريخ الدفاع اجلوي 
.400-S الروسية

قدم وزير الدفاع االمريكي خطة عسكرية حمدثة 
تنص على إرسال إىل 120 ألف جندي إىل الشرق 

األوسط يف حال قيام إيران باملهامجة

بومبيو وعدد من األعضاء 
البارزين يف مجلس 
الشيوخ األمريكي حذروا 
تركيا من أنها ستواجه 
عقوبات بسبب شراء 
الصواريخ

البيت األبيض حدد 
رقما هاتفيا خاصا 
يف حال أرادت إيران 
االتصال ب الرئيس 
دونالد ترامب عن 
طريق سويسرا
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الفروف

بومبيو

اردوغان

ترامب

هوك

هل تؤجل تركيا استالم صواريخ S-400 لتفادي التصعيد مع أمريكا؟

آمال تركيا يف جتنب عقوبات أمريكية بعد شراء نظام دفاع 
جوي صاروخي روسي معلقة على تدخل من دونالد ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن 6 من مسؤولي األمن القومي األمريكي صدموا بعد اطالعهم على حجم القوة التي يخطط البنتاغون إلرسالها إلى اخلليج، ألنه يوازي حجم القوات 
التي غزت العراق.وقالت الصحيفة، إن نشر مثل هذه القوات اجلوية والبرية والبحرية القوية من شأنه أن يعطي طهران املزيد من األهداف للضرب، ورمبا أكثر من سبب للقيام بذلك، ما 
يهدد بتورط الواليات املتحدة في صراع طويل. كما أنه سيعكس سنوات من تقليص اجليش األمريكي في الشرق األوسط الذي بدأ بسحب الرئيس باراك أوباما للقوات من العراق في 
عام 2011.لكن نيويورك تاميز نقلت عن اثنني من مسؤولي األمن القومي األمريكي قولهما إن إعالن ترامب في ديسمبر املاضي عن سحب القوات األمريكية من سوريا، والوجود البحري 

املتناقص في املنطقة، رمبا يكون قد شجع بعض القادة في طهران وأقنع فيلق احلرس الثوري بأنه ليس لدى الواليات املتحدة الشهية الكافية حملاربة إيران.



الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  يخطط 
إلبرام  اإلجنليزي،  سيتي  ملانشستر 
صفقات قوية بالصيف املقبل، تصل 
قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني، 
احملتمل  التهديد  من  الرغم  على 
ظل  في  القيد،  من  النادي  بحرمان 
املالي  اللعب  قواعد  بتجاوز  اتهامه 

النظيف.
ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
يسعى  ال  جوارديوال  فإن  اإلجنليزية، 
لتضييع الوقت، حيث حدد احتياجاته 
خاصة  سريعا  وسيتحرك  بالفعل، 
إبرام  على  القدرة  لديه  النادي  أن 

الصفقات التي يحتاجها.
 ووفًقا للصحيفة ذائعة الصيت في 
إجنلترا، فإن جوارديوال يسعى لضم 4 
العبني جدد في مراكز الدفاع والوسط 

)2( والهجوم.
عن  العبء  بتخفيف  بيب،  ويهتم   
وسط  في  فرناندينيو  اخملضرم  العبه 
على  اختياره  وقع  حيث  امللعب، 
اإلسباني الشاب رودري، العب أتلتيكو 

مدريد.
 وميتلك رودري شرًطا جزائًيا في عقده 
إسترليني،  جنيه  مليون   60 بقيمة 
على  سهلة  صفقة  يجعله  ما  وهو 
الالعب  إذا حسم  مانشستر سيتي، 

رغبته باالنتقال مللعب االحتاد. 
الفرنسي  على  ينطبق  األمر  نفس 
حسام عوار، العب أوملبيك ليون، والذي 
واجه السيتي في دوري األبطال مرتني، 

وأبدى جوارديوال إعجابه مبستواه.
جوارديوال  حدد  الهجوم  خط  وفي   

مع  التعاقد  أجل  من  اسمني 
الصربي  وهما  أحدهما، 

جنم  يوفيتش  لوكا 
خت  ا ينتر آ

األملاني،  فرانكفورت 
جواو  والبرتغالي 
العب  فيليكس، 

بنفيكا البرتغالي.
على  املنافسة  لكن 
يوفيتش ستكون صعبة 

يرغب  حيث  للغاية، 
احلصول  في  فرانكفورت 
جنيه  مليون   50 على 

في  بيعه،  مقابل  إسترليني 
فيه  سيقاتل  الذي  الوقت 

للحصول  أيًضا  مدريد  ريال 
طلبه  أن  بعد  خدماته،  على 

زيدان الدين زيدان مدرب امللكي.
وفي اخلط اخللفي يركز جوارديوال على 
ليستر سيتي،  اسمني كالهما من 
وهاري  تشيلويل،  بن  وهما 

ماجواير.
 وحقق جوارديوال لقب الدوري 
الثاني  للموسم  اإلجنليزي 
السيتي،  مع  التوالي  على 
بحصد  يحلم  مازال  لكنه 

لقب دوري األبطال.

الويلزي  اجلناح  أيام  باتت 
داخل  معدودة  بيل،  جاريث 
جدران ريال مدريد، بعد خروجه 
من حسابات املدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان.
فإن  »صن«،  لصحيفة  ووفًقا 
العودة  يقترب من  بيل  جاريث 
من  املمتاز  اإلجنليزي  للدوري 
ريال  عرضه  بعدما  جديد، 

السابق  ناديه  على  مدريد، 
توتنهام، للتخلص منه.

وذكرت الصحيفة أن توتنهام 
مدريد،  لريال  عرًضا  سيقدم 
جاريث  خدمات  الستعارة 
في  واحد،  مواسم  ملدة  بيل 
عقده  شراء  صعوبة  ظل 

بالكامل.
البريطانية  الصحيفة 
رجحت أن جاريث بيل سيعود 
مجدًدا لتوتنهام على سبيل 

اإلعارة، مقابل 10 ماليني جنيه 
وراتب  مدريد،  لريال  إسترليني 
بنحو  يقدر  لالعب  أسبوعي 

250 ألف جنيه إسترليني.
إلى  بيل،  جاريث  وسيضطر 
مما  بكثير  أقل  راتب  قبول 
مدريد،  ريال  في  عليه  يحصل 
حيث يتقاضى 600 ألف جنيه 
رقم  إسترليني أسبوعًيا، وهو 
توفيره  توتنهام  على  يصعب 

للنجم الويلزي.

اليوم .. انطالق الجولة الــ 27 لدوري الكرة الممتاز

ح��ددت جلنة املس��ابقات في االحتاد 
املرك��زي لكرة الق��دم اليوم  األربعاء 
موع��دا النط��الق مواجه��ات اجلولة 
ال����27 لل��دوري املمتاز. وق��ال مدير 
اللجنة ش��هاب أحمد ف��ي تصريح   
ان اجلولة س��تفتتح باقامة مباراتني 
الي��وم األول��ى يلتق��ي فيه��ا نفط 
اجلن��وب وج��اره املين��اء ف��ي ديرب��ي 
يترقب��ه عش��اق الك��رة البصري��ة, 
واألخرى جتمع الصناعات الكهربائية 
الس��اعي لتحقيق نتيجة ايجابية 
أخ��رى تقربه م��ن املناط��ق الدافئة 
وضيفه النجف الباحث عن تعويض 
خسارته في اجلولة السابقة. واشار 
الى ان س��تة لق��اءات س��تقام غدا 
اخلمي��س, مبين��ا ان أب��رز مواجهات 
اجلولة سيحتضنها ملعب الشعب 
الدول��ي ب��ني حامل لقب النس��خة 
املاضي��ة ال��زوراء العائد الى س��كة 
االنتص��ارات وضيفه نفط الوس��ط 
ال��ذي حتس��نت نتائجه نس��بيا في 
بع��د  وبالتحدي��د  األخي��رة  اآلون��ة 
التعاقد مع املدرب راضي شنيش��ل, 
الس��ماوة ضيف��ا  بينم��ا س��يحل 
عل��ى الديوانية في ملع��ب األخير, 
ويس��تقبل أربيل فريق احلس��ني في 
ويواجه  فرانس��وا حري��ري,  ملع��ب 

صاح��ب الترتي��ب الثال��ث الك��رخ 
الطام��ح لتعوي��ض خس��ارته أمام 
النفط ضيفه الطلبة املتحفز جراء 
فوزه على امليناء, ويخوض الكهرباء 
اختبارا صعبا أم��ام أمانة بغداد في 
ملع��ب التاج��ي, وس��يكون ملعب 
ميسان مس��رحا ملواجهة اصحاب 
واملتص��در  ميس��ان  نف��ط  األرض 
الش��رطة صاحب الع��روض القوية 
خ��الل منافس��ات املوس��م احلالي.
واضاف ان اجلولة س��تختتم باقامة 
مباراتني يوم اجلمعة املقبل, إذ يشد 

النف��ط رحال��ه الى البص��رة ملالقاة 
البح��ري متذيل ج��دول الترتيب في 
لقاء يبدو باملتناول بالنسبة لكتيبة 

املدرب باسم قاسم, بينما سيواجه 
القوة اجلوية وصيف س��لم الترتيب 
احل��دود في ملعب الش��عب الدولي.
اج��ري جن��م خ��ط وس��ط منتخبنا 
االيراني  بيرسبوليس  ونادي  الوطني 
لكرة القدم بشار رسن امس الثالثاء 
مس��توى  عل��ى  جراحي��ا  تداخ��ال 
الكت��ف. وقال رس��ن ف��ي تصريح ” 
انه تعرض في الفترة الس��ابقة الى 

اصاب��ة قوي��ة, وق��رر االطب��اء اجراء 
تداخ��ل جراح��ي, لكنه ق��رر تأجيل 
انتهاء منافس��ات  العملي��ة حل��ني 
ال��دوري االيراني نظرا حلاج��ة ناديه 
املاس��ة ال��ى خدمات��ه كون��ه ل��م 
يحس��م لغاية االن مسألة تتويجه 
باللق��ب بالرغ��م م��ن تبق��ي جولة 
واح��دة قبل النهاية. واش��ار الى انه 
يتوق��ع الغي��اب عن املالع��ب لفترة 

تتراوح من ستة الى ثمانية أسابيع 
وبالتالي فان مش��اركته غير ممكنة 
املقبلت��ني ملنتخبنا  املبارات��ني  ف��ي 
الوطن��ي أم��ام تونس وليبي��ا يومي 
السابع والعاشر من الشهر املقبل. 
وكان املدرب الس��لوفيني كاتانيتش 
قد وجه الدعوة في وقت س��ابق الى 
بش��ار رس��ن ضمن القائمة األولية 

التي ضمت 35 العبا.
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غربي آسيا .. أول اختبار للناشئني بقيادة »العمدة«
ويهدد  للناشئني،  العراق  منتخب  يطارد  اإلهمال  شبح  اليزال 
بأن  آمااًل  اجلميع  عليها  يبني  التي  الصغيرة  املواهب  مستقبل 
العراقية  الكرة  راية  يحمل  األبطال،  من  جديد  جليل  نواة  تكون 
في مختلف احملافل الدولية.. ويأمل منتخب الناشئني أن يتخطى 
مشاركته  خالل  من  احلالي  املوسم  في  املتالحقة،  األزمات  تلك 
ببطولتي غربي آسيا في األردن وتصفيات آسيا التي تستضيفها 
املتواضعة  التحضيرات  حول  التالي  التقرير  وأعد  قرغيزستان. 
وسط  الناشئني،  منتخب  مسيرة  تهدد  التي  الطاحنة  واألزمات 
صمت وجتاهل املسؤولني. بذل اجلهاز الفني بقيادة الدولي السابق 
بحًثا  البالد  لعموم  شامل  مسح  في  كبيًرا  جهًدا  محمد،  عماد 

مبنتخب  االنخراط  على  القادرة  واملواهب  الواعدة  الطاقات  عن 
استقر  احملافظات،  جميع  شملت  مرهقة  جولة  وبعد  الناشئني. 
مستمر  بشكل  تدريبهم  يتم  العًبا   38 ضم  على  الفني  اجلهاز 
انطالق  قبل  النهائي  القوام  إلى  العدد  يتقلص  حتى  الفريق  مع 

منافسات بطولة غربي آسيا في شهر متوز املقبل.
تنتظر منتخب الناشئني بطولة غربي آسيا في األردن للمدة من 
األولى لهذا اجليل  الرسمية  وتعد احملطة  املقبل،  1 وحتى 14 متوز 
احلالي  باملوسم  الثانية  احملطة  تعد  فيما  الالعبني.  من  اجلديد 
شهر  خالل  تقام  التي  آسيا  بطولة  تصفيات  هي  الفريق  لهذا 
أيلول املقبل، في قرغيزستان وضمت مجموعة العراق منتخبات 
قرغيزستان )البلد املضيف( باإلضافة إلى منتخبي اإلمارات ولبنان.

الالعبني  من  القوام  لهذا  مقبول  إعداد  عن  محمد  عماد  ويبحث 
من خالل البطولتني، باإلضافة إلى وديتي سلطنة عمان، ويطالب 

مبعسكر تدريبي يسبق بطولة غرب آسيا.
مالية  موارد  أي  تُخصص  لم  حيث  االهتمام  قلة  يعاني  الفريق 
جولة  عمل  الذي  الفني  اجلهاز  مرتبات  وال  الفريق  لتدريبات 
مكوكية بجميع محافظات العراق الختيار الالعبني، ولم يجد من 

يهتم بهذا الفريق.
من  يعانون  األخرى  احملافظات  من  العًبا   13 اآلن  الفريق  ويضم 
وبعضهم  فنادق  عن  يبحثون  الالعبني  فأغلب  السكن  صعوبة 
يقيم في أحد بيوت األقارب، وسط غياب واضح للمسؤولني ناهيك 

عن حاجتهم للتغذية والتجهيزات الالئقة كفريق واعد.

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

 بغداد / 

خاص / 

بشار رسن خارج حسابات منتخبنا الوطين لتجريبييت تونس وليبيا

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

امل��ال ضروري في مجاالت احلي��اة كافة للف��رد واجملتمع وكذلك في 
بن��اء الدولة ومنه��ا الرياضة وهي جزء مهم لبن��اء اجملتمع وخاصة 
ف��ي العراق الن فيه ش��عبا يعش��ق احلياة رغم ما م��ر به من ويالت 
احلروب الكثيرة واحلصار اخلانق للغذاء والدواء وحصار قلم الرصاص 
وحرم��ان اطفالنا منه ألكثر من عش��رة اعوام من الزمن احملس��وب 
من اعمارنا واستبش��رنا خيرا بعودة احلياة من جديد وبناء املالعب 
الكثيرة منها ما هو كامل ومنها ما هو متأخر لهجرة منفذيه عن 
العمل نتيجة عدم االيفاء بدفع املال لهم او حاالت فيها ش��بهات 
فس��اد احلكومة كما اعلنت س��ابقا عقد مدرب املنتخب الوطني 
ملي��ون ومائتا الف دوالر مع العلم ان احلكومة منحت مليوني دوالر 
وقرار صرف املبلغ جاء نتيجة ضغط الش��ارع الرياضي ومنه تعاقد 
االحتاد مع مدرب س��يرته ال تبش��ر بخير قادم للك��رة العراقية النه 
س��بق وان درب الس��لوفيني كاتانيش ف��ي دولة االم��ارات العربية 
وفشل فيها مما حدا باالحتاد االماراتي فسخ العقد معه وكان العقد 
االمارات��ي فيه الكثير من الش��روط الضامنة حل��ق االحتاد االماراتي 
وكرتها وشاءت ظروف احتاد الكرة العراقي احلرجة للتعاقد مع هذا 
املدرب الذي فرض ش��روطا منها تعيني ول��ده مدربا للياقة البدنية 
ومع��ه مدرب حلراس املرمى ال يفقه ش��يئا بتدريب احلراس حس��ب 
تصريحات حراس املرمى العراقيني ومازال ميارس عمله مع االس��ف 
الشديد كذلك ابعد فجأة مساعد املدرب احمد خلف مقابل ابعاد 
ابن املدرب ومازال املنتخب بدون مساعد وقد كتب االعالم كثيرا عن 
املدرب كاتانيش لكن الظاهر ان االحتاد ال يريد ان يسمع او يقرأ وكأن 
االع��الم عدو له وقد قلنا الكثير عن هذا املدرب بانه لن يفيد الكرة 
العراقية وهو غير مؤهل اطالقا على قيادة الكرة العراقية ومنتخب 
مبس��توى العراق ولكن بتعمد واصرار مطل��ق مت االتفاق معه وكأنه 
مكس��ب للكرة واختياره س��بب لنا كإعالم وجمه��ور حزنا كبيرا 
وللمنتخب عدم االس��تقرار ونتائج غير مس��رة للجمهور الواسع 
واليوم االحت��اد ينتظر املنحة الثانية من احلكوم��ة لتجديد العقد 
وهذا ما يؤس��ف له اصرار االحتاد على العناد مع اجلمهور والتصرف 
وحده دون مش��اركة اح��د من خارج االحتاد بابداء املش��ورة واخلروج 
ال��ى فضاء االع��الم وليق��رأ الكثير لكنن��ا نقول ان احتادات اس��يا 
كافة وليتحد عن احت��ادات العالم بل ونؤكد ان هذه االحتادات بدأت 
تعد العدة قبل بطولة اس��يا االخيرة باالس��تعداد املسبق لكأس 
العال��م وتصفياته��ا القادمة واختيارها اجلي��د للمدربني وكادرهم 
ملدة اربع س��نوات قادمة والتعاقد معهم ونحن لالس��ف الش��ديد 
نلهث وراء احلكومة لتزيد مبلغ التعاقد مع املدرب االجنبي اقولها 
وكأنه��ا منة او هب��ة وليس حقا عليها ملنح االحت��اد مبلغا يتعدى 
اخلمس��ة ماليني دوالر وليس املليوني دوالر اخملصصة حاليا الختيار 
م��درب جي��د وجديد اخر يقود الع��راق قبل ب��دء التصفيات لكأس 
العالم باس��تحقاق ع��ال ملكافة الع��راق واس��مه وعلينا كاعالم 
وجمهور ومسؤولني اعداد انفس��نا لوضع طبيعي جديد والدخول 
في التصفيات على اس��اس خمس��ة فرق من اسيا وعدم االستناد 
الى ان االحتاد الدولي س��يرفع املنتخبات الى ثمانية لقارة آسيا الن 
االحتاد الدولي س��يعتمد اقتراحا في اجتماع��ه القادم بعدد الفرق 
الى ثمانية واربعني بدل اثنني وثالثني اي تكون آلسيا ثمانية مقاعد 
وهذه هي القراءة الثاني��ة لالحتاد الدولي بعد ان مت عرضها الصيف 
املاضي في االحتاد الدولي ونع��ول على احلكومة الكثير برفع املبلغ 
كم��ا قلنا اع��اله للمدرب اجلديد القادم ولي��س للمدرب احلالي وهو 
ش��رط حكومي لصرف املبلغ على مراحل وان يكون املدرب من اوربا 
حتدي��دا واالبتعاد عن املدرب��ني )اخلردة( الذي��ن ال يفقهون علوم كرة 
الق��دم احلديث��ة ولفظتهم بلدانه��م وكفانا اش��باه كاتانيش من 
الذي��ن يدفع بهم الوكالء ال��ى بلدنا ونتمنى ان نكون قد اوصلنا ما 
نري��د الى احلكومة التي ه��ي راعي الكل في الع��راق العزيز ومنها 

كرة القدم.

نطالب مبنحة أكرب شرط 
تغري املدرب بآخر معروف

وقفة 

فاهم فتاح

بشار رسن

4 صفقات تسيطر على عقل جوارديوالريال مدريد يعرض بيل على عمالق إجنليزي

الوطني  للمركز  التدريبية  باملالكات  الرضا  عبد  عالء  د.  املدرب  التحق 
لرعاية املوهبة الرياضية بالكرة الطائرة في العام 2012، وشارك في حتقيق 
العديد من النجاحات للموهوبني سواء على صعيد بطوالت املركز الوطني 
العراق  للناشئني بلقب كأس  التي توج فيها فريقه  األندية  او منافسات 
الثالث من  باملباريات  التي ضيفتها محافظة كربالء وفوزه  النهائيات  في 
دون خسارة اي شوط فيها. يقول املدرب د.عالء عبد الرضا  » يضم املركز 
الوطني 3 فرق بالكرة الطائرة، العبي مواليد 2007/2006 باشراف املدرب د. 
عمر سعيد، والعبي فئتي 2005/2004 للمدربني معد عراك وعبد اهلل ياسني، 
النجاحات،  حققوا  2003/2002.العبونا  ملواليد  املتحدث  املدرب  وفريق 
وكانوا محط انظار األندية التي تسارعت للتعاقد معهم، سيما ان البناء 

كان مثاليا لالعبي الكرة الطائرة في مركز املوهبة الرياضية اسوة ببقية 
األلعاب، ومنذ بدء مسيرة عملنا التدريبي وتأهيل الالعبني، فقد توجه نحو 
والصناعة  اجلوية  والقوة  الشرطة  بينها  األندية  إلى  املواهب  من  50 العباً 
شقوا  العبني  هناك  ان  كما  وغيرها،  واملقدادية  واخلالص  اجلنوب  وغاز 
طريقهم إلى صفوف املنتخب الوطني األول كالالعبني سيف عادل وسيف 
حسني، وهذا يؤكد ان املركز الوطني يعد رافدا متميزا لألندية واملنتخبات 
التربية  كلية  في  تدريسيا  مسيرته  يواصل  الذي  عالء  د.  الوطنية.واضاف 
الطائرة للمرحلتني  الكرة  الرياضة/ جامعة بغداد في مادة  البدنية وعلوم 
الثالث والرابع: مت اختياري عضوا في جلنة التطوير باالحتاد املركزي للعبة، 
عالء  الطائرة  بالكرة  الرياضية  للموهبة  الوطني  املركز  مدير  جانب  إلى 

شاكر الذي اختير رئيسا للجنة الفئات العمرية، وفي احلقيقة فإن العالقة 
متضي بنحو ايجابي بني املركز الوطني وبني احتاد اللعبة، برغم انها كانت 
في  العاملة  التدريبية  الطاقات  فإن  وبصراحة  السابق،  في  وجزر  مد  بني 
املسؤولية،  تسلم  في  املواقع  افضل  إلى  بالوصول  جديرة  الوطني  املركز 
حيث نالحظ هيمنة اكثر فرق املركز الوطني على بطوالت الفئات العمرية 
بجدارة تامة، لكن تسمية املدربني املشرفني على املنتخبات الوطنية نرى 
االستغراب،  يثير  وهذا  الوطني  املركز  في  العاملني  املدربني  اسماء  تتجاوز 
هنالك تهميش واضح ملدربي املركز الوطني للموهبة الرياضية في جميع 
األلعاب. املدرب حتدث عن ذكرياته في الكرة الطائرة، فقال: بدأت في نادي 
إلى  بالتوجه  حسني  وائل  املدرب  ونصحني  السلة،  بكرة  العباً  الشباب 
الكرة الطائرة نظراً لعامل الطول وتوقع لي الوصول إلى افضل املستويات 

في هذه اللعبة. رحلتي بدأت في نادي الشباب ثم مثلت العديد من األندية 
األخرى منها الشرطة والصناعة والصليخ واجليش، منذ العام 1985 ولغاية 
2007، في هذه الفترة حققت ايضا العديد من اإلجنازات احمللية، منها الفوز 
احلدود  مع  وثالث  الصناعة،  مع  والوصيف  الكرخ  نادي  مع  الدوري  بلقب 
مطلع  بوابته  من  اعتزلت  الذي  نفسه  الفريق  مع  العراق  بكأس  والفوز 
العام 2007 وكنت احمل شارة قيادة الفريق. وايضا كنت ضمن تشكيلة 
اجلزائر  في  اقيمت  التي  العربية  البطولة  في  املشارك  الشباب  منتخب 
الذين عمل  املدربني  افضل  البرونزي. عن  الوسام  1990 وحصلنا على  عام 
التي اسهمت  التدريبية  االسماء  بالقول: كثير من  اوضح  اشرافهم  حتت 
في تعزيز مقدرتي باللعبة وشجعتني على البقاء في اللعب، واتذكر، وائل 
الديواني  ثامر  واحمد سليم ومحمد هادي وعصام  واحمد حسني  حسني 
وطارق حسن وجميل السعدي وعامر جبار وعلي يوسف واخرين، إلى جانب 
الروسي انتاولي الذي اشرف على تدريب منتخب الشباب عام 1989 وقبله 
التي  التدريبية  االسماء  وابرز   ،1987 الناشئني  منتخب  في  اجني  البولوني 
لها فضال كبيرا هما املدربان عصام الديوان والروسي انتاولي.وبشأن رحلته 
مدربا، اشار قائال: عملت في تدريب فرق الفئات العمرية من سنة اعتزالي، 
دولية،  تدريبية  دورات  في  وشاركت  والصناعة،  والعربي  الصليخ  فدربت 
زهير عمار  املصري  فيها  وحاضر  اربيل  في   2011 عام  األول  املستوى  منها 
احمد  البحريني  فيها  ايضا عام 2013 وحاضر  اربيل  الثاني في  واملستوى 
يوسف والياباني الراحل اداتشي الذي يعد من ابرز مدربي العالم في قراءة 

الكرة الطائرة بالنحو االحترافي.

املركز الوطين رافد متميز لألندية واملنتخبات الوطنية

مرة  ألول  قسم  نهائي  في  شقيقان  سيتواجه 
أن  بعد  للمحترفني  األمريكي  السلة  كرة  بدوري 
ضرب سيث كوري العب بورتالند تريل بليزرز موعدا 
ستيت  جولدن  العب  كوري  ستيفن  شقيقه  مع 
الغربي. القسم  نهائي  في  اللقب  حامل  وريورز 
الليلة  ناجتس  دنفر  بليزرز 100-96 على  تريل  وفاز 
النهائي في  الدور قبل  املاضية ليحسم سلسلة 
املباراة السابعة 4-3 وسيواجه جولدن ستيت في 
سلسلة النهائي بدءا من الثالثاء.وسجل سي جيه 

نهائي  لبلوغ  بليزرز  تريل  ليقود  نقطة   37 مكولوم 
أنه كان متأخرا  الغرب ألول مرة منذ عام 2000 رغم 
كواهي  وسدد  األول.  الشوط  في  نقطة   17 بفارق 
ليمنح  األخيرة  اللحظات  في  الفوز  رمية  ليونارد 
فيالدلفيا  على   90-92 مثيرا  انتصارا  رابتورز  تورونتو 
الشرق.وجاءت  لنهائي  ليتأهل  سيكسرز  سيفنتي 
رمية الفوز بعد أن تعادل جيمي باتلر لفيالدلفيا قبل 
4.2 ثانية على النهاية. وأنهى ليونارد اللقاء مسجال 
41 نقطة بجانب االستحواذ على ثماني كرات مرتدة 

ليكسر التعادل 3-3 في السلسلة.

كوري يواجه شقيقه يف نهائي الغرب بدوري السلة األمريكي

جنمه  أن  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو  يؤمن 
أكثر  اقترب  جريزمان،  أنطوان  الفرنسي 
لصفوف  االنضمام  من  مضى  وقٍت  أي  من 
سير«  »كادينا  إلذاعة  ووفًقا  برشلونة. 
فيما  استسلم  أتلتيكو  فإن  اإلسبانية، 
»واندا  يخص إمكانية بقاء جريزمان داخل 

اتفاق  من  تأكده  ظل  في  بوليتانو«،  ميترو 
تفاصيل  كل  على  البارسا  مع  الالعب 
الصفقة. اإلذاعة اإلسبانية أكدت أن هناك 
بني  األسبوع  هذا  يعقد  سوف  اجتماع 
أجل  من  مدريد  وأتلتيكو  برشلونة  إدارتي 
إلى  الصفقة.ولفتت  قيمة  على  االتفاق 
برشلونة،  يدفع  أن  هو  آخر  خيار  هناك  أن 

والذي  جريزمان،  عقد  في  اجلزائي  الشرط 
سيصبح بقيمة 120 مليون يورو، بداية من 
1 يوليو/ متوز املقبل. وشهد الصيف املاضي 
مفاوضات مكثفة بني برشلونة وجريزمان، 
الرحيل  حيث كان األخير قريبا للغاية من 
مفاجئ  قرار  اتخاذ  قبل  نو،  كامب  إلى 

بالبقاء مع أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة



من األصولّية الّدينّية إىل رحلة البحث عن الذات بني الّرواية والقّصة يف » سيزيف األخري« لألديبة وداد رضا احلبيب

نهاية الّرواية تقتضي اشتغااًل أكثر من لدن الكاتبة ألن الكثري من األسئلة 
املتصلة بهذا النص ظلت بال أجوبة وهو ما أجابت عنه األديبة

 الكتابة حترر وخالص وتطهير.. هذا ما 
ميكن ان نستوحيه من قراءة »سيزيف 
االخي��ر« ولكن قبل الوصول الى هذه 
اخلامتة اخلالصية ال بد للقراءة ان تتبع 
مسيرة هذه الشابة التي رأت العالم 
من خالل األصولي��ة والتطرف. فهي 
قد لبس��ت حجابه��ا وحجابها ذاك 
هو اعالن بدخولها الى عالم محكوم 
بالضدية املطلق��ة والراديكالية بني 
احلالل واحلرام.. بل إن مس��احة احلرام 
والتح��رمي تتمدد أكثر ولذلك لم تكن 

لهذه الشابة أيّة عالقات مع الرجال 
حت��ى ف��ي فض��اء الكلّية ال��ذي هو 
في األصل فض��اء للتجارب وللتبادل 
الوجداني والشعوري والعلمي.. تبدو 
هذه الشخصية وكأنها مقدودة من 
احلدي��د ال تتأثّر باحمليط وكل همها أن 
تطل باحلج��اب وعلى ضوئه حكمت 
على العالم. الطفولة لهذه الشابة 
مادة غنية للتحليل النفسي ولذلك 
فانها انفقت أوقاتها وهي طفلة وفي 
بداي��ة املراهقة في قراءة كتب عذاب 
القبر وفي االختالء بنفسها باملقبرة 
وغي��ر ذلك م��ن االفعال الت��ي تدفها 
بوع��ى أو ال وع��ي نح��و الّدعوش��ة. 
هذه الّدعوش��ة التي ترسخت أيضا 
بال��ّزواج املبّك��ر من رجل ل��م يهبها 
احل��ب واألم��ان واالخ��الص ب��ل رّوض 
مش��اعرها الّدينية من أجل التقرب 

منها. ولكن ما يحس��ب لألديبة وداد 
رض��ا احلبيب أنها نف��ذت الى العالم 
الس��ّري لهك��ذا ش��خصيات كم��ا 
انه��ا اهت��دت ال��ى مس��الك التحّرر 
من الّدعوش��ة بطريق��ة يكون فيها 

االرتداد اليها أمرا مستحيال. 

إّن ه��ذا النص الّروائي ال��ذي يلّوح ذا 
بنيتني: الرواية والقصة يكش��ف لنا 
عن أديبة منخرطة في أكثر الّشؤون 
العش��ريّة  ه��ذه  ف��ي  حساس��ية 
واملّتصلة بتكّون ونش��أت الّدعوشة 
في العقول والّنف��وس والّنوايا. وهذا 
ما يطرح الّس��ؤال االشكالي الكبير 
وهو ه��ل الدعوش��ة أص��ل تكويني 
في االنسان ويتس��رب مفعولها إلى 
الوعي��ه مبجرد أيّ��ة صدم��ة باطنية 
او خارجي��ة؟ أم أن لإلنس��ان دفاعات 
خارجية وعرفانية حتميه من الوقوع 
ف��ي ه��ذا املصي��ر ال��ذي تنك��ره كّل 

الشرائع والقوانني؟..
 بقي أن نش��ير إل��ى أّن نهاية الّرواية 
تقتض��ي اش��تغاال اكث��ر م��ن ل��دن 
الكاتب��ة الن الكثي��ر م��ن االس��ئلة 
املتصلة بهذا النص ظلت بال اجوبة. 

وه��و م��ا أجاب��ت عن��ه األديب��ة بأّن 
»س��يزيف األخير« هو اجلزء األّول من 
روائّية/ قصصّية ستنشر  مجموعة 

تباعا.
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اصدار قصة قصرية

بعض علماء االجتماع يؤكدون أن »الدين« يعتبر ضرورة هامة وملّحة 
للمجتمعات )كي تعيش بس��الم ووئام(؛ ويش��اركهم ف��ي هذا الرأي 
كثير من الفالسفة، وخصوصا فالسفة االخالق، كأسبينوزا واميانويل 
كان��ت، واضرابهم��ا؛ وعلم��اء االجتماع امن��ا قالوا بهذا ال��رأي ألنهم 
اعتب��روا »الدي��ن« منظومة اجتماعي��ة، حيث بنوا بع��ض النظريات 
االجتماعي��ة على مبنى الدين، وكذلك ف��إن الدين هو ايضا اطمئنان 

نفسي وسلوكي لإلنسان، وسنوضح ذلك بنقاط:
1- وجد الدين لترويض االنس��ان: فاإلنس��ان صحيح أنه حيوان ناطق 
كما عبر عنه ارس��طو، لكنه في نف��س الوقت حيوان متمرد، إن صح 
التعبي��ر، دائم��ا ما جتده يتمرد على الظروف وعل��ى القيم وحتى على 
الواقع الذي يعيشه، واحيانا يرتكب جرائم ويحدث احداثا جسيمة، 
وبالتال��ي يربك اجملتمع الذي يعيش هو وس��طه، فيصبح ذلك اجملتمع 
جحيما ال يطاق. وهنا فإن الدين يعطيه احلافز ويشحن فيه روح االمل 
بأن يجب عليه أن يعيش حياته كانسان فاعل في محيط مجتمعه، 
وبالتالي تطمئن نفس��ه، او هكذا هو يشعر. واذن فإن الدين، من هذه 
الناحية، هو ضرورة نفس��ية سلوكية لإلنس��ان ال ميكنه االستغناء 

عنهما.
2- الدين قوة لكبح جماح االنس��ان: وذلك فإن االنس��ان، اذا ما شعر، 
بف��راغ روحي فإن نفس��ه تطم��ع الى الوغ��ول في التص��دي ألفعال 
قضايا )كاجلش��ع واالمتالك واحلصول على اش��ياء اخرى مادية كانت 
او نفس��ية( وه��ذه القضايا يراه��ا أنه من حقه أن يحص��ل عليها، او 
تأتي من باب الفضول، واحيانا قلة املعرفة، وعدم املباالة باخملاطر التي 
ستقع عليه فيما بعد، فيقوم بالسرقة، واالعتداء على اآلخرين، ورمبا 
يقتل ويرتكب اشنع االفعال، في سبيل احلصوص على تلك االشياء. 
وهنا فإن مس��ألة الدين، وهو قد وضعها نصب علنيه، فإنها س��وف 
متنعه، او قدر االمكان تذكره، بعدم اتخاذ قرار حاسم بفعل مثل كذا 
جناي��ات قد يندم عليها فيما بعد، وال نري��د أن نقول أن هذه القضية 
تكون هي املانع احملّفز االكيد، لكنها قد حتد ولو بالش��يء اليسير، واال 

فإن هناك مجرمني ال تنفعهم هذه بتاتا.
3- الدين يحث البشر على وجود اله يراقب افعال االنسان ويحصيها 
علي��ه، وعند املمات س��وف يع��رض عليه تل��ك االفعال. ف��اذا كانت 
افعاله حس��نة فسيحصل على جوائز ثمينة من ذلك االله، وادخاله 
جنة فيه��ا ما فيها من نعيم، كما وصفتها لن��ا االديان االبراهيمية. 
فيحرص االنس��ان على فعل اخلير ويتجنب الفعل القبيح، طمعا في 
احلصول على تلك اجلوائز التي وعدت االديان االنس��ان بها، واشترطت 
عليه ش��روطا يجب تطبيقها حتى يحصل عليها، كي يسكن ذلك 
العال��م بعد املمات ويعيش في س��عادة ابدية. فيحاول االنس��ان قدر 

املستطاع تطبيق تلك الشروط.
4- هن��اك كثير من يعتقد: إن كل االديان هي صناعة بش��رية، وهناك 
م��ن يختل��ف ويخالف هذا املعتق��د، واالختالف رحمة كم��ا يقولون. 
االخت��الف كذلك هو من يدمي احلي��اة ويجعلها حيوي��ة وفيها امتداد 
وعم��ق في ه��ذه الدني��ا الفانية، وكم هو االنس��ان بحاج��ة الى هذا 
االخت��الف، فكما نحن نتذوق الطع��م احللو ونرغب به، فنحن ايضا ال 
نس��تغني على االشياء مرة املذاق، حتى منيز بينهما. والذي اريد قوله 
هن��ا: إن هناك كثي��را من الناس ال تعيش م��ن دون دين، ويفضل املوت 
كبديل، لكن املرفوض م��ن الدين هو التطرف في الدين، فهذا نرفضه 
بش��دة. أؤمن ايها املؤمن مبا تؤمن به، ودع الناس في شأنها، ال تفرض 
اميانك ومتعقدك على اآلخرين، كٌل له رأيه ورؤاه. وهذا الكالم مشمول 
به ايض��ا الالدينيني وامللحدي��ن والربوبيني والعلماني��ني والليبراليني، 
فالتط��رف في أي معتقد أو أي نظرية او أي ش��يء آخر من هذا القبيل 

هو مرفوض عقال.

الدين .. على 
اعتباره ثقافة

a

فنارات

داود السلمان

نص 

 1
من بني كل قصائدي 

سأختار الذي يناسب فمك 
زهرة رمان تذوب من رقتها 

حجارة الطريق 
 2

منذ أمد بعيد 
والدموع تضيء الشوارع 
هذا هو هاجسها اليومي 

إذن ما بال الذاكرة 
كلما امتألت بالقيح 

تفتح فمها ملوت جديد؟ 
 3

عتمة نصف مضاءة 
هذا احلزن املتخثر 

في الشرايني 
 4

 مخادعة ساعة النسيان 
أخلعها من سبات ذاكرتي 

فتأتي من ندبة قصية 
في اجلدار 

 5
والسماء متتلئ بابتسامة صباحها 

من فائض الهواء 
صنع البحر فراديسه 

 6
دعيني أتأملك بعمق 

قبل أن يهطل الليل بغزارة 
الكل يبدأ منك 

الكل ينتهي إليك 
الطائر والشجرة 
النهر والقصيدة 
دعيني أتأملك 

فالليل لص أعمى 
يسرق دائما ما تبقى من أحالم 

 7
دمية من قش 

هذه الزقزقة احلبيسة 
في صندوق مهرج مهزوم 

 8
 ما كان لهذه احلروب أن تقع 

لو لم يخترع اجملانني 
لعبة اسمها 

الكراسي 
 9

واهنة أصابع مواسمك 
تدور كالرحى العمياء 

وفي آخر الليل 
يكون حصيدها الهشيم املتساقط 

من فم الغربان 
. . . . . . . . . . 
هامش أخير:

كل يوم 
تتسع الهوة بيننا 

متى تردمينها؟

فتوحات 
متخيلة 
طالب حسن

راميار فارس
س��حب نفس��اً عميقاً من 
س��يجارته مخلفاً سحابة 
الكثي��ف،  الدخ��ان  م��ن 
س��عل قليالً وراحت بعدها 
من��ه  تنس��اب  الكلم��ات 

بصوت مرجتف: 
- صدقن��ي أن��ا خائ��ف... أنا 
خائ��ف، ال أخج��ل عندم��ا 
اق��ول ل��ك بأن��ي خائف بل 
وجبان، احيانا اسأل نفسي 
مل��اذا اخ��اف، ومل��اذا يتوجب 
علي ان اك��ون حذراً من كل 

ش��يء، اين ه��ي اللحظات 
اجلميلة ف��ي حياتي أن كان 
اخل��وف مس��يطراً عليه��ا، 
رأس��ي يهل��وس من ش��دة 
االلم واالفكار تعصف داخل 
اس��تطيع  وال  جمجمت��ي 
اتوق��ف  ان  مجاراته��ا، م��ا 
عن��د فكرة ما حت��ى تخرج 
لي اخ��رى من العدم. قل لي 
ماذا افعل واين السبيل الى 
راحت��ي. اتعلم مباذا اش��عر 
احيانا، اشعر وكأن شخصاً 
م��ا يطاردن��ي ويترب��ص بي 

لي��ودع جس��دي الضعيف 
رصاص��ة غ��ادرة او يخترقه 
بنصل حاد، كلما متر سيارة  
م��ن جانب��ي وانا اس��ير في 
شوارع بغداد يقشعر بدني 
وتتقط��ع انفاس��ي رعباً مما 
ق��د يقع لي. ارج��وك ال تدع 
الظن��ون تأخذك بعي��داً انا 
أع��ي ما اق��ول، ب��ل وكل ما 
انقله لك صحيحاً. انقطع 
سيل كالمه ال ارداياً عندما 
ملح نادل املقهى يتجه نحو 

طاولته لتلبيه طلبه.

مات الظالم غدا 
في بالدي معجزات فريدة

يعاقب اللص بأن يكون
حاكما

وينفى مع أمواله
احلرام

الي بالد بعيدة
منج��زات  ب��الدي  ف��ي 

عديدة
بيوت بال مأوى

مات منها اعزها
ورحل الطيف عنها

تغف��و  عم��ٌي  أش��عة 
وحيدة

في بالدي شريعة جديدة
عل��ى  تث��ور  ان  ال��ذل 

الظاملني
والفقر طريق اجلنان
هذه الفتوى سديدة

يحكمون باسم الدين

وليس لك حق االعتراض
على حكومة رشيدة 

 او تقول رأيا
او تصدر تنهيدة

بغداد / البينة الجديدة
برعاي��ة وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكت��ور عبد األمي��ر احلمداني وبحضور 
وكي��ل الوزارة لش��ؤون الس��ياحة واآلثار 
الدكتور قيس حسني رشيد، أقامت دائرة 
الدراس��ات والبحوث بالتعاون مع قس��م 
املنظم��ات الدولية ورش��ة عم��ل بعنوان 
)باب��ل موقع ت��راث عامل��ي( حاض��ر فيها  
الدكتور أياد كاظم مدير قسم املنظمات 
الدولي��ة، ي��وم األحد املاض��ي 2٠19/5/12 
عل��ى قاعة دوني جورج ف��ي الهيئة، قال 
وكي��ل وزارة الثقافة لش��ؤون الس��ياحة 
واآلث��ار قيس حس��ني رش��يد: نحن على 
موع��د مهم في اجتماع��ات جلنة التراث 
العامل��ي والت��ي س��تعقد ف��ي العاصمة 
األذربيجانية )باكو( للفترة من 3٠ حزيران 
ولغاي��ة 2٠19/7/1٠ والتي س��يكون مللف 

مدين��ة بابل حص��ة في ج��دول أعماله، 
حي��ث تس��عى وزارتنا لالتصال بس��فراء 
الدول أعضاء اللجنة من اجل التس��ويق 
والترويج مللف العراق في هذه الدورة كما 
س��تكون هن��اك فعاليات له��ذا الغرض، 
مضيفا، أن اللجنة املكلفة بكتابة ملف 
اإلدراج بذل��ت جهود حثيث��ة لتجاوز كل 

املالحظات السابقة املثبتة من قبل خبراء 
االيكوموس ونحن نأمل أن يتم التصويت 
عل��ى بابل لتك��ون املوقع الثام��ن عراقيا 
بعد )احلضر وآشور وسامراء وقلعة اربيل 
وأور والوركاء واريدو(. وعن هذه الورشة بني 
مدير عام دائرة الدراسات والبحوث قاسم 
الس��وداني، لقد مت التحضير والتنس��يق 

والتع��اون مع قس��م املنظم��ات الدولية 
في الهيئة العامة لآلثار والتراث من اجل 
عقد هذه الورش��ة والتحش��يد والترويج 
والتعبئ��ة ملوض��وع باب��ل وإدراجها على 
الئحة الت��راث العاملي وال��ذي من املؤمل 
مناقش��ة هذا امللف نهاية شهر حزيران، 
وتعتبر هذه الورش��ة باك��ورة أعمال دائرة 
الدراس��ات والبحوث في ه��ذا الصدد وان 
شاء اهلل س��تلحقها ندوات أخرى لغرض 
الترويج والتعبئة له��ذا احلدث املهم في 
حياة العراقيني. وأضاف الس��وداني، لقد 
مت خ��الل هذه الورش��ة اس��تعراض ملف 
مدينة باب��ل واهم اخلصائ��ص واملميزات 
الت��ي متيزه��ا ع��ن باق��ي املواق��ع األثرية 
األخ��رى ومعايير إدراج املدينة على الئحة 
الت��راث العامل��ي وجه��ود ال��وزارة وهيئة 
اآلث��ار واللجن��ة اخلاص��ة به��ذا الصدد، 

ويحدون��ا األم��ل أن تكل��ل ه��ذه اجلهود 
بالنج��اح ويتم التصويت على إدراج بابل 
عل��ى الالئحة خاص��ة وان هن��اك حراكا 
على كافة األصعدة الش��عبية واملهنية 
والرسمية لغرض اخلروج بنتائج ايجابية.

وأدار الورش��ة الدكتور احمد هاشم مدير 
قس��م الدراس��ات، تناول��ت إدراج مدينة 
بابل األثري��ة على الئحة الت��راث العاملي 
وم��ا ه��ي املعايي��ر الت��ي يج��ب أن تتوفر 
فيه��ا قبل إدراجه��ا وابرز هذه الش��روط 
تتلخ��ص ف��ي عملي��ة اإلدراج واملعايي��ر 
والقيمة االستثنائية والسالمة واألصالة 
وأخي��را احلماي��ة واإلدارة، وق��دم كاظ��م، 
شرحا مفصال لكل فقرة وكيفية تعامل 
اللجنة لتجاوز كل العقبات واملالحظات 
لتحقي��ق النجاح املرتق��ب وضم مدينة 

بابل األثرية إلى الئحة التراث العاملي.

عراقي��ة«  »م��دن  سلس��لة  ضم��ن 
الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  ع��ن  ص��در 
العام��ة  الكتاب املوس��وم« النجف 
احملافظ��ة واملدين��ة أوراق جغرافي��ة«  
للدكت��ور عب��د عل��ي اخلف��اف الذي 
تن��اول فيه��ا املراح��ل اإلداري��ة التي 
م��رت به��ا منطقة النج��ف ومن ثم 
احملافظ��ة من��ذ التاري��خ اإلس��المي 
وحتى وقتن��ا الراهن، وق��د أتضح أن 
العالق��ات العش��ائرية كان��ت ه��ي 
أساس��ا في رسم احلدود السياسية  
للوحدات اإلدارية في العراق مبختلف 
تس��مياتها مع حتديد األدوار الزمنية 
التي تشكلت بها هذه احملافظة منذ 

اإلدارية  وتبعاتها  العباس��ي  العصر 
في العهد العثماني والتغيرات التي 
تعرضت له��ا منذ تش��كيل الدولة 
العراقية احلديثة. موضحاً التشكيل 
اإلداري للمحافظ��ة وتوقعاته��ا في 
املس��تقبل املنظور، كما قدم املؤلف 
دراسة عن  »مدينة النجف الكبرى« 
في املوق��ع واملوضع فلكل من املوقع 
واملوض��ع دور مه��م في نش��أة املدن 
مس��تقبلها،  وحتدي��د  وظهوره��ا 
مش��يراً إلى  املناخ املريح في مدينة 
النجف الكبرى كم��ا وضح التاريخ 
الس��كان  وتوقع��ات  الدميوغراف��ي 
فيها حتى عام )2037(م. ونس��تنتج 

من خالل ما توصلن��ا إليه وهو نظام 
املعرف��ة في دراس��ات احلضرية والى 
منه��ج جغرافي��ة امل��دن عل��ى وجه 
مدين��ة  لظه��ور  وان  التخصي��ص 
النج��ف الكب��رى ق��د كان للعام��ل 
الدين��ي دور فعال في جتاوز س��لبيات 
ه��ذا الوضع اجلغرافي وبش��كل عام 
ف��ان ملنطقة النج��ف خصائص في 
»عبقرية املكان« فقد استمرت احلياة 
في هذه املنطقة حس��ب املؤش��رات 
األثرية ألكثر م��ن )7000( عام عندما 
كانت هذه املنطقة من هوامش بابل 
واس��تمر التاريخ بتح��رك دون توقف 

إلى يومنا هذا.

الثقافة تسعى إىل ضم مدينة بابل األثرية على الئحة الرتاث العاملي

نقرأ رواية »سيزيف االخير« الصادرة مؤخرا لألديبة وداد رضا احلبيب فلسنا ندري ان كّنا نقرأ رواية او أقصوصة او االثنني معا. املؤكد لدينا ان 
عملية القراءة ما تفتأ تطرح هذا السؤال ذا البعد االجناسي. فالكاتبة قد جعلت لروايتها فصوال وكل فصل ميكن أن ينشر على حدة وما خلناه 
بنية واحدة سردية هو في األصل بنيات متعددة لشكل أقصوصي وبني األقصوصة وبني الرواية هناك حركة ذهاب وإياب في شخصية امرأة تعد 
بطلة هذه الرواية وهي امرأة بدأت طفولتها وصباها وشبابها منتمية الى عالم األصولية واألصوليني سواء في لباسها أو في خطابها أو في 
عالقاتها.. وستتحرر من هذه األصولية من خالل عالم األدب واألدباء ومن خالل نظم عالقات جديدة مع من يهديها الكتب ويدعوها الى الكتابة 

لتضع جانبا كل املعتقدات ذات الصلة بالدعوشة واألصولية ولتعانق نسائم احلرية من خالل عملية الكتابة ذاتها..

قراءة / عبدالرزاق القلسي

 وداد رضا احلبيب  

إنها ليست أوهامًا 

 مات الظالم

النجف احملافظة واملدينة .. أوراق جغرافية

موسى عزيز الخالدي

نص

بغداد / البينة الجديدة
استقبل املدير العام لدائرة العالقات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة والسياحة واالثار فالح 
حس��ن ش��اكر في مكتبه، الس��كرتير الثاني 
واملدي��ر االداري في الس��فارة الهندية في بغداد 
راجوري��ا والوف��د املرافق ل��ه صباح ي��وم االحد 
املاض��ي 2019/5/12. ورحب املدي��ر العام بالوفد 
الهندي الذي ضم ايضا ملحق مسؤول القسم 
الثقافي راجندر كومار، واياد سلمان من مكتب 
السفير الهندي، مشيرا الى الروابط املشتركة 
بني البلدين الصديقني، مبا ميتلكانه من حضارة 

وتراث وتاري��خ عريق، ما زالت االنس��انية تنهل 
منها، في الوقت الذي عبر عن رغبته في تدعيم 

اواص��ر التعاون والتب��ادل الثقاف��ي والفني، مبا 
يسهم في حتقيق الفائدة املشتركة، والتفاعل 
االيجاب��ي التي تس��هم ف��ي حتقيق ذل��ك. من 
جانبه عبر الوفد الهندي عن ش��كره بحس��ن 
االستقبال، والرؤى اجلميلة التي استمع اليها، 
والتي تش��كل حافزا لتدعي��م التعاون، طارحا 
فك��رة اقامة معرض فني للصور ملناس��بة مرور 
150 عام��ا عل��ى والدة الزعيم الهن��دي غاندي، 
الت��راث  يعك��س  موس��يقي  حف��ل  وكذل��ك 
املوسيقي الهندي  خالل املدة املقبلة من العام 

اجلاري.

املدير العام لدائرة العالقات الثقافية يستقبل السكرتري الثاني يف السفارة اهلندية



فيلم )بندقية الشرق ( للمخرج بهاء الكاظمي .. التداخل الفكري بين البناء والسرد الصوري

اعتمد رينيه يف فيلمي هريوشيما ومارينباد على جتربته الوثائقية لوضع مقدمة 
معقدة للفيلم القصصي

م��ن ه��ذا الفضاء الواس��ع، ومن 
هذا الصفاء املنبسط على املياه 
وهذه السماء الزرقاء، ومن لقطة 
عامة )ف��اي كامي��را( يتقدم لنا 
فيلم )بندقية الش��رق( للمخرج 
بهاء الكاظمي وسيناريو الكاتب 
مصطفى ستار الركابي وتصوير 
حس��ن كول��ي ومونت��اج عل��ى 
البياتي ، يتقدم بهذه املواصفات 
الدقيق��ة في االس��تهال حيث 
يع��رض بداية حتم��ل العديد من 
هنا  والتوضيحات.  التفس��يرات 
نتع��رف عل��ى جغرافي��ة املكان 
بضجي��ج احلي��اة في��ه، ونتعرف 
الرئيس��ة  الش��خصية  عل��ى 
التي مت بناؤها عب��ر حوار ايجازي 
غاي��ة في الدق��ة االقتصادية في 
اس��تعمال احلوار. في هذا اجلانب 
لدينا اشكاليات كثيرة فلم يتم 
التعام��ل معها بذات املس��توى 
الذي مت التعامل مع بقية عناصر 
رمب��ا ف��ي  اللغ��ة الس��ينمائية. 
اعتق��ادي يع��ود االم��ر ال��ى قلة 

االطاع عل��ى االدب الروائي الذي 
يش��تغل اش��تغاال كبي��را على 
هذا اجلان��ب. هنا ال أريد ان نذهب 
ال��ى الفع��ل االدب��ي الروائي، الن 
البداية في الس��ينما  متطلبات 
تختلف عما هي عليه في الرواية، 
الن السينما كفن حركي يتطلب 

منها عرضا بصريا. وهذا سيوفر 
للح��دث دالالت مؤثرة ف��ي البناء 
الصوري  خاصة اذا مت البناء على 
اس��س وحدات الربط بن البداية 
والنهاي��ة . ولن��ا أمثلة كثيرة في 
الس��ينما مث��ل اف��ام املواط��ن 
كن وأنش��ودة جندي، وهما خير 

دلي��ل للبداي��ات النموذجية في 
»فلق��د  الس��ينمائي  التاري��خ 
اعتمد ريني��ه في كل من فيلمي  
هيروشيما ومارينباد على جتربته 
الوثائقية لوضع مقدمة معقدة 
للفيل��م القصصي، فه��و يقدم 
البيئ��ة بدقة وثائقية، تكش��ف 

عن عاق��ة الش��خصيات بهذه 
البيئة اخلاصة، وتكش��ف احلالة 
املزاجية للفيلم عن وجهة النظر 
الفلس��فية«. او  االجتماعي��ة 

اعتمد فيلم بندقية الشرق على 
انتق��االت زمنية )م��ن الليل الى 
النه��ار وبالعكس( بصي��غ أراها 
تنتمي الى مفاهي��م احلداثة في 
الس��رد والتي اس��تغلها الفيلم 
ب��دالالت صورية أغن��ت املفاهيم 

الفني��ة والفكري��ة واش��ير ال��ى 
املش��هد الذي بعد خروج الطفل 
ف��ي أول لق��اء ل��ه م��ع اليهودي.

أن االنتق��ال ج��اء متداخ��ا م��ا 

واس��تخدام  ب��ن س��رد ص��وري 
دقي��ق لوظيف��ة االض��اءة الت��ي 
اعتمده��ا )حس��ن كولي( حيث 
الشخصيتن  فاعلية  جس��دت 
كم��ا وكش��فت وحلل��ت البيئة 
الداخلي��ة للفيلم الت��ي اعتمد 
عليها اخملرج اعتمادا كبيرا. يقدم 
لنا حسن كولي قدرة اسثنائية 
في جعل التصوير متس��اوقا مع 
بقية العناصر االبداعية االخرى، 

انطاقا م��ن أن التجانس يجعل 
العملي��ة االبداعي��ة تس��ير عبر 
مجموع��ة خط��وط تلتقي عند 
واح��دة م��ن ض��رورات الس��ينما 

وه��ي اكتمال الوح��دة العضوية 
للفيلم الس��ينمائي. ضمن هذه 
الوح��دة الصورية يذه��ب اخملرج 
عب��ر  اخراجي��ة  ال��ى معاجل��ات 
الطويل��ة  اللقط��ة  اس��تخدام 
الت��ي يعم��ل عليها اخمل��رج الول 
م��رة على عك��س م��ا قدمه في 
إن  االتص��ال(.  )ج��اري  فيلم��ه 
اللقط��ة الطويل��ة )اس��تغرقت 
خم��س دقائق( تعد م��ن املعايير 
واخل��واص اخلطيرة ف��ي االخراج 
الس��ينمائي، فه��ي بحاجة الى 
خبرة ودراية واسعتن وهي عادة 
ما يستعملها كبار اخملرجن بعد 
تراك��م اخلب��رة والتأم��ل. اجد أن 
اخملرج أحسن اللعبة فاستطاع 
الطويل��ة  لقطات��ه  يبن��ي  ان 
بافعال مثيرة ومهمة قادرة على 
خل��ق جتانس م��ع املش��اهد من 
دون ان يش��عر باملل��ل أضافة الى 
للممثل��ن  االدائي��ة  االمكاني��ة 
)س��امي قفط��ان والطف��ل عبد 
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البينة الجديدة / حسني السلمان

اعتمد فيلم بندقية الشرق على انتقاالت زمنية 
)من الليل اىل النهار وبالعكس( بصيغ أراها تنتمي 

اىل مفاهيم احلداثة يف السرد واليت استغلها الفيلم 
بدالالت صورية أغنت املفاهيم الفنية

متابعة / البينة الجديدة
صدمت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بهجوم 
قاس ش��نته على طرف لم تسمه بشكل علني.
ونشرت صورة لها باألبيض واألسود على تطبيق 
»إنس��تغرام« أرفقته بالتعلي��ق: »عندما كنت 
صغيراً متّنيت أن أعيش مع احليوانات في الغابة. 
وعندما كبرت حتققت أمنيتي لكن بدون غابة«.
وأث��ار ه��ذا موجة كبي��رة من اجلدل في أوس��اط 
املتابع��ن الذين اعتبر الكثي��رون منهم أنها ترّد 
على اإلعامية الكويتية م��ي العيدان. وجاء هذا 
بعدم��ا تعّرضت له��ا األخيرة بالنق��د الاذع بعد 
ظهوره��ا في برنامج »عايش��ة ش��و« الذي يعرض 
عل��ى شاش��ات »النه��ار« و«القاه��رة والناس« 
املصريت��ن و«احلوار« التونس��ية. وقالت العيدان 
ضم��ن حلقة من برنامجها »كش��ف حس��اب« 
الذي تقدمه على شاش��ة قناة »سكوب«: »حتكن 
عن الدين والتصوف وتطلعي حتكي مع عائش��ة عن 
املساكنة. تعرفن املس��اكنة؟ هي زنا. هذا كام يقال 
في رمضان؟ تعاليم اخلمسة أديان هي نفسها. احلرام 
ح��رام والزنا زنا. وحن يقولون لي حتجبي أنا ما طلعت 

وأفتيت للناس بالصوفية«.

مشس تشتم بصراحة 
تامة .. هل قصدت الرد 

على مي العيدان؟

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل وزير الثقافة والس��ياحة واالثار الدكتور 
عب��د االمير احلمداني ف��ي مكتبه بدي��وان الوزارة 
عضوة جلنة حقوق االنس��ان ف��ي البرملان العراقي 
يسرى رجب كمر،  وجرى خال اللقاء مناقشة عدد 
من القضايا اخلاصة بواقع الثقافة العراقية والية 
التعاون بن اللجنة البرملانية والوزارة مبا يس��هم 
ف��ي  تذلي��ل املعوقات  التي تواج��ه بعض الفئات 
العامل��ة في مجاالت الثقاف��ة والفنون. وتطرقت 
العضوة ف��ي مجلس الن��واب ال��ى معاناة بعض 
الفنان��ن م��ن ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة وحتديدا 
فيم��ا يتعل��ق مبنحهم عضوي��ة نقاب��ة الفنانن 
العراقي��ن والتعليم��ات الت��ي تقضي باش��تراط 
نيلهم الش��هادة الدراس��ية لضم��ان حصولهم 
عل��ى هوية االنتم��اء للنقابة، وفيما ش��دد الوزير 
على ضرورة التقي��د بالقوانن اخلاصة باملنظمات 
والنقاب��ات واالحت��ادات الفنية والثقافي��ة كونها 
حتظ��ى باس��تقالية كفلها الدس��تور ونظمتها 
القوانن النافذة ابدى في الوقت نفس��ه تعاطفه 
مع هذه الش��ريحة التي قدمت اعماال فنية نالت 
استحس��ان اجلمهور العراق��ي  وعبر عن امله في 
ان تض��ع نقاب��ة الفنان��ن احلل��ول الناجعة لهذه 
املش��كلة.. وتطرقت العضو ف��ي مجلس النواب 
الى معان��اة بعض الفنانن م��ن ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة وحتديدا فيم��ا يتعلق مبنحه��م عضوية 

نقابة الفنانن العراقين والتعليمات التي تقضي 
باش��تراط نيله��م الش��هادة الدراس��ية لضمان 
حصوله��م على هوي��ة االنتماء للنقاب��ة.  وفيما 
ش��دد الوزير على ضرورة التقيد بالقوانن اخلاصة 
باملنظمات والنقابات واالحتادات الفنية والثقافية 
كونه��ا حتظ��ى باس��تقالية كفله��ا الدس��تور 
ونظمتها القوانن النافذة ابدى في الوقت نفسه 

تعاطف��ه مع هذه الش��ريحة الت��ي قدمت اعماال 
فنية نالت استحسان اجلمهور العراقي وعبر عن 
امله في ان تضع نقاب��ة الفنانن احللول الناجعة 
لهذه املش��كلة. وعلى هامش اللقاء قدمت عضو 
جلنة حقوق االنس��ان في مجلس النواب العراقي 
التهنئة للس��يد الوزير لسامته وتعافيه وعودته 

من رحلة عاج طويلة تكللت بالنجاح.

احلمداني يدعو إىل االهتمام مبطالب الفنانني ذوي االحتياجات اخلاصة وفقًا للقوانني النافذة

من لقطة عامة )فاي كاميرا( يتقدم لنا فيلم )بندقية الشرق( للمخرج بهاء الكاظمي وسيناريو الكاتب مصطفى ستار 
الركابي وتصوير حس��ن كولي ومونتاج علي البياتي، ان البداية في الفيلم غالبا ما تأتي عبر تركيبة البناء الس��ينمائي، 
الن البداية ال ميكن اعتبارها حالة عرضية ، كما انها ال تشبه االستهال أو املقدمة. فالبداية تعد ملسة مزاجية وحلنا ناجتا 
عن منو الفكرة الرئيسة للفيلم » تعتمد وحدة الفيلم على الثيمة اكثر من اعتمادها على الدافع املباشر نحو 
هدف لم يزل االمتداد االوس��ع للحدث الس��ينمائي وسيلته ، بوصفه كشفا عن التجربة االنسانية يتطلب ان 

تكون الثيمة وشروط تطورها واضحة متاما في احلركة االفتتاحية..

البينة الجديدة / تضامن عبد املحسن
ضم��ن اهتمامه��ا وحرصها عل��ى احتضان 
املواه��ب الفنية الش��ابة ، اس��تقبل معاون 
مدي��ر عام دائ��رة الفن��ون املوس��يقية عماد 
جاسم في مكتبه الرسمي يوم األحد املاضي 
2019/5/12 الفن��ان املوه��وب محمد فاضل. 
وقال جاس��م،  كان��ت لنا جلس��ة تواصلية 
مع الفنان محمد فاض��ل الذي يحمل صوتا 
هادرا وروحا عذبة، انه من الشباب الكادحن، 
فتحنا له األبواب وسيكون مشاركا فاعا في 
أنشطتنا القادمة، من جانبه شدد املايسترو 
علي خصاف مدير قس��م الفرق الفنية على 

صفاء صوته وإمكانيته العالية في األداء.

الفنون املوسيقية حتتضن املواهب الفنية

البينة الجديدة / صباح رحيمة
فلم وثائقي درامي )ديكودراما( يتحدث عن فتاة تفقد ساقيها 
نتيجة إنفجار إرهابي ويتابع خطوات عاجها حتى تصنع لها 
س��يقانا ومتش��ي على رجليها ولكن هذه الفتاة تتخطى هذا 
العوق املفاجئ وتذه��ب لدخول مضمار احلياة من باب التحدي 
وإرتقاء املراتب وحصد اجلوائز احمللية والدولية في حقل الرياضة 
ولي��س في حقل آخر الذي يتطلب مهارات وامكانات جس��دية 
لتكون بطلة العراق في رمي الرمح وبطلة آسيا ومراتب متقدمة 
في رمي القرص والثقل وترفع راية بلدها في محافل دولية بعيدا 
ع��ن رعاية دولة وإهتمام غي��ر الزماء الرياضي��ن ودعم والدها 
ووالدته��ا وهنا يبدأ احلدي��ث عن فلم األمان��ي وصانعه الفنان 
املبدع فاض��ل ماهود وه��و االخ الثالث لعائل��ة املاهود الفنية 
بعد األخ األكبر عبد احلس��ن الكاتب املسرحي واخملرج املعروف 
هادي فابد أن يخرج علينا فاضل بنتاج نقف له احتراما وبعد 
1٣ س��نة من لقائي االول به في مدين��ة الديوانية وكنت اصور 
برنامجا وع��رض لي فلم��ا وثائقيا عن اخمل��درات وكليب غنائي 
توقع��ت من خاله أن يكون له مس��تقبل في ه��ذا الفن ولكن 

كان فلمه ه��ذا مفاجأة ليس لي بل للوس��ط الفني وللحرفة 
بش��كل عام. فمن املعروف أن يحضر اخملرج الس��يناريو اخلاص 
بفلمه أو على األقل اخلطوات التي س��يتبعها ملاحقة أحداث 
ه��ذا الفلم وعلى األخص بالنس��بة للفل��م الوثائقي ويحمل 
آلت��ه ويش��رع بالتصوي��ر وماحق��ة التغييرات واملس��تجدات 

ليحصل عل��ى املادة املطلوبة دون التدخل في أحداثها أو صنع 
ج��زء منه��ا ولكن هنا في ه��ذا الفلم كانت عل��ى غير املألوف 
واملتوقع فقد رس��م الفنان فاضل خريطته الس��ينمائية وقام 
بتنفيذها بنفس��ه صانعاً أحداثها ومتابعة كل تفاصيل تلك 
األح��داث وتصويرها منذ حلظة لقائه بالش��ابة واالتفاق معها 
عل��ى تصوير فلم عن حالتها ومن ثم البحث عن املنافذ احمللية 
والعاملية ملس��اعدتها في اجراء العملية الازمة وجعلها تقف 
على رجليها بعمودي��ن حديدين لتم��ارس حياتها الطبيعية 
فيبدأ مش��واره باالتصاالت الش��خصية والبريدية مع اجلهات 
الرس��مية واملؤسس��ات والش��خصيات وتس��تمر رحلته ملدة 
ثاث س��نوات متواصلة ليقف معه من يقف من مكتب رئيس 
الوزراء ومستش��فى ابن البيطار والطبيب العراقي املهاجر في 
استراليا لتكون رحلة شاقة  ومتعبة ولكنها أنتجت لنا فلماً 
يس��تحق أن نصفق ل��ه واقفن وأن نقول أن ه��ذه نقلة جديدة 
ومتف��ردة في تصوير أحداث وثائقية تك��ون أنت صانعها. حتية 

لهذا اجلهد الكبير وهذا املنجز اجلميل.

فيلم أماني سيناريو وإخراج فاضل ماهود



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com
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14 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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16 إعالنات

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

 Contracts Dept Announcement

 اس��تنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )1964 يف 2019/5/9(. يسر 
)محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( 
مشروع )تجهيز قابلو )1 ×400( ملم 2 33 ك.ف بطول 100كم(

- وبكلفة  تخمينية قدرها )5,000,000,000( خمسة مليارات دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التجهيز )50 يومًا(.
- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة: الدرج��ة / الرابعة   والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي / ش��ركات 

متخصصة يف هذا املجال )بعرض فني(. 
أواًل- س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إج��راءات العط��اءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومية/ ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من الس��اعة 8:00 صباح��ا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي:�

• الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

1- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية آلخر س��نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4يف 2017/8/29.
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى آخر س��بع سنوات يجب أن ال يقل عن )3,500,000,000( ثالثة 

مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي فقط.
متطلبات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة   -3
النقدية بمبل��غ ال يقل قدره عن )3,500,000,000( ثالثة مليارات وخمس��مائة مليون دينار عراقي 

فقط.
الخربة والقدرة الفنية:�  -2

• على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة ادناه:� 
املشاركة بصفة مقاول، او ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ 
ال يق��ل عن )3,000,000,000( ثالثة مليارات دين��ار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا 

العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا

)تجهيز قابلو )1 ×400( ملم 2 33 ك.ف بطول 100كم(
 مناقصة )1/ كهرباء توزيع 2019(

   العدد: 2267                                           ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                التاريخ:2019/5/14

NO.3185.wed.15.MAY.2019 العدد )3185( االربعاء 5/15/ 2019 



17 إعالنات

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

 Contracts Dept Announcement

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(. 
رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  

قدره )200,000( مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/5/15.
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 

املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.  -3

4- الوثائق املصادقة عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الراب��ع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/6/2 -  الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/6/10 الس��اعة 12:00 ظهرا  
حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة /املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/

قاعة لجنة فتح العطاءات.  
- العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. - س��يتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
     الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ: يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان: البصرة/ املعقل/ مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة ) 50,000,000( خمس��ة ماليني دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يومًا بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.
تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة.

احد عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحل��ة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 

 basra.gov.iq اثنا عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز قابلو )1 ×400( ملم 2 33 ك.ف بطول 100كم(
 مناقصة )1/ كهرباء توزيع 2019(

   العدد: 2267                                           ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                التاريخ: 2019/5/14

NO.3185.wed.15.MAY.2019 العدد )3185( االربعاء 5/15/ 2019 



18 إعالنات

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

 Contracts Dept Announcement

 استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )1964 يف 2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 11 ك.ف بطول 100كم(
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 6,500,000,000( ستة مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.
- مدة التجهيز )50 يومًا(.

- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة: الدرج��ة / الرابعة   والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة يف هذا املجال )بعرض فني(. 

 أواًل- س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العط��اءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومية/ ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من الس��اعة 8:00 صباح��ا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
 ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي:

• الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليت��ني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني   -1
معتمد ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية آلخر س��نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية 
للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية 

العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
معدل االيراد الس��نوي على مدى آخر سبع سنوات يجب أن ال يقل عن )4,550,000,000( اربعة   -2

مليارات وخمسمائة وخمسني مليون دينار عراقي فقط.
متطلبات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة   -3
النقدية بمبلغ ال يقل قدره عن )4,550,000,000( اربعة مليارات وخمسمائة وخمسني مليون دينار 

عراقي فقط.
الخربة والقدرة الفنية:  -2

• عل��ى مقدم العطاء أن يق��دم دلياًل موثقًا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 
ادناه:

املشاركة بصفة مقاول، او ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ ال 
يقل عن )3,900,000,000( ثالثة مليارات وتسعمائة مليون  دينار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة 

ألعمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب

)تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 11 ك.ف بطول 100كم( 
مناقصة )2/ كهرباء توزيع 2019(
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والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(. 
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني الراغبني  من لجنة 
بيع الوثائق القياس��ية / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري 

مسرتد  قدره )200,000( مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/5/15.
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 

املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.  -3

4- الوثائق املصادقة عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم 
العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/6/2 -  الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادس��ًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/6/10 الساعة 12:00 ظهرا 
حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة/ املعقل/ مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/

قاعة لجنة فتح العطاءات.  
- العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. - سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
     الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ: يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 50,000,000( خمسة ماليني دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يومًا بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.
تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاش��رًا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  
يوم العطلة.

أحد عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 

 basra.gov.iq اثنا عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 11 ك.ف بطول 100كم( 
مناقصة )2/ كهرباء توزيع 2019(
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استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )1964 يف2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 33 ك.ف بطول 50كم(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 5,000,000,000( خمسة مليار  دينار عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التجهيز ) 50  يوما ( .

- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرج��ة / الرابعة   والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة يف هذا املجال )بعرض فني( 

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحلي ملحافظة البصرة
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي :

• الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4يف 2017/8/29.
معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع س��نوات يجب ان ال يقل عن )3,500,000,000(ثالثة   -2

مليارات وخمسمائة مليون  دينار عراقي فقط.
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة   -3
النقدي��ة بمبلغ اليقل قدره ع��ن )3,500,000,000(ثالثة مليارات وخمس��مائة مليون  دينار عراقي 

فقط.
الخربة والقدرة الفنية:�  -2

•على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة ادناه:� 
املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات)7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليق��ل ع��ن )3,000,000,000( ثالثة مليارات دينار عراقي فقط. لتنفي��ذ عقود مماثلة ألعمال هذا 
العق��د وتم انجازه��ا بنجاح بالكامل  . ويعنى باملماثل��ة حجم العمل , تعقيداتة ,األس��اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس) متطلبات صاحب العمل(. 

)تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 33 ك.ف بطول 50كم( 
مناقصة )3/ كهرباء توزيع 2019(
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رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني  من لجنة بيع 
الوثائق القياسية / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غري مسرتد  

قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  املصادف 2019/5/15.
خامسًا- على مقدم العطاء التزام بما تتطلبة الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب )1- رسالة 
العط��اء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفويض تحري��ري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العط��اء 4-الوثائق املصادقة عليها من   -3
الجه��ات املح��ددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية اهلية مقدم العط��اء او وثائق التأهيل 
الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي تم قبول 

عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ًا:- س��يتم عقد مؤتمر يف قاع��ة لجان الفتح واالحالة يف يوم االح��د   املصادف 2019/6/2 -  

الساعة العاشرة صباحًا.
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/6/10 الس��اعة 12:00 
ظهرا  حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان :البصرة /املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة 

)الجديد(/قاعة لجنة فتح العطاءات  .
- العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. - سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان :البصرة /املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/قاعة لجنة فتح العطاءات .

س��ابعًا - يج��ب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيم��ة ) 50,000,000( خمس��ة مليون 
دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات.
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  

يوم العطلة .
اح��دى عش��ر - للدائرة الحق يف الغ��اء املناقصة يف أي مرحل��ة من مراحلها وقبل االحال��ة وعدم اجراء 
املفاضل��ة   وحس��ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش��رتكني يف املناقص��ة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك 
 basra.gov.iq اثنى عشر -   املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز قابلو )3 ×150( ملم 2 33 ك.ف بطول 50كم( 
مناقصة )3/ كهرباء توزيع 2019(
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استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )1964 يف2019/5/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة(  مشروع )تجهيز محوالت قدرة سعة)31.5(ام يف أي 11/33ك.ف عدد7(
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 4.500.000.000( أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التجهيز ) 270  يوما ( .

- الدرج��ة والصن��ف املطلوبة : الدرجة / الخامس��ة والصن��ف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة يف هذا املجال )بعرض فني( .

أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خ��الل إجراءات العط��اءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي :

•الق��درة املالي��ة: عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته عل��ى القيام باملتطلب��ات املالية 
اآلتية:�

الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية ألخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4يف 2017/8/29.
معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )1.350.000.000(مليار   -2

وثالثمائة وخمسون  مليون  دينار عراقي فقط.
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة   -3
النقدي��ة بمبلغ اليقل قدره ع��ن )1.350.000.000(مليار وثالثمائة وخمس��ون  مليون  دينار عراقي 

فقط.
الخربة والقدرة الفنية :  -2

•عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح امكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 
ادناه:�

املشاركة بصفة مقاول . او ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات)7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )1.350.000.000(مليار وثالثمائة وخمسون  مليون  دينار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة 

ألعمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل  . ويعنى باملماثلة حجم العمل . تعقيداتة .األساليب

)تجهيز محوالت قدرة سعة)31.5(ام يف أي 11/33ك.ف عدد7( 
مناقصة )4/ كهرباء توزيع 2019(
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس) متطلبات صاحب العمل (. 
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني  من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق . ودفع رسم غري مسرتد  

قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  املصادف 2019/5/15.
خامس��ًا- على مقدم العطاء التزام بما تتطلبة الوثيقة القياس��ية بكافة أقسامها واملتمثلة ب )1- رسالة 
العط��اء وملح��ق العطاء 2- الجداول الكامل��ة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفوي��ض تحريري ملمثل مق��دم العطاء املخول بالتوقي��ع على العطاء 4-الوثائ��ق املصادقة عليها من   -3
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية اهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق 
بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العط��اء الذي تم قبول عطائه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ًا:- س��يتم عقد مؤتمر يف قاع��ة لجان الفتح واالحال��ة يف يوم االحد   املص��ادف 2019/6/2 -  

الساعة العاشرة صباحًا
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العط��اءات يف أو قبل يوم االثن��ني  املصادف 2019/6/10 الس��اعة 12:00 
ظهرا  حس��ب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان :البص��رة /املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة 

)الجديد(/قاعة لجنة فتح العطاءات  .
- العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. - سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان :البصرة /املعقل /مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/قاعة لجنة فتح العطاءات .

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 45,000,000( خمسة واربعون مليون 
دين��ار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضم��ان نافذ ملدة 28 يوما بع��د تاريخ نفاذية 

العطاءات .
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاش��را- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  

يوم العطلة .
احدى عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   

وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq اثنى عشر -   املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز محوالت قدرة سعة)31,5(ام يف أي 11/33ك.ف عدد7( 
مناقصة )4/ كهرباء توزيع 2019(
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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 Contracts Dept Announcement

استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )1964 يف 2019/5/9(.
 يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )تجهيز معدات محطات ثانوية )2×31,5 أم يف أي عدد )3(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )4,500,000,000( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.
- مدة التجهيز )270 يومًا(.

- الدرج��ة والصن��ف املطلوبة: الدرجة / الخامس��ة   والصنف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة يف هذا املجال )بعرض فني(. 

أواًل- س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إج��راءات العط��اءات التنافس��ية الوطنية التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العق��ود الحكومية العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
 ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
ش��عبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي:�

• الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يقدم أدل��ة موثقة تثبت قدرت��ه على القي��ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:�

الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني 
التي تسبق عام 2014 وذلك استنادًا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
معدل االيراد الس��نوي على مدى آخر سبع س��نوات يجب ان ال يقل عن )1,350,000,000( مليار   -2

وثالثمائة وخمسني مليون دينار عراقي فقط.
متطلبات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة   -3
النقدي��ة بمبلغ ال يقل قدره ع��ن )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمس��ني مليون دينار عراقي 

فقط.
الخربة والقدرة الفنية:  -2

• عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دلي��اًل موثقًا يوضح امكانيت��ه على تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 
ادناه:

املشاركة بصفة مقاول، او ادارة عقود او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ ال 
يقل عن )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمسني مليون دينار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة 

ألعمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب

)تجهيز معدات محطات ثانوية )2×31,5 أم يف أي عدد )3( 
مناقصة )5/ كهرباء توزيع 2019(
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

 Contracts Dept Announcement

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(. 
رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  

قدره )200,000( مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 2019/5/15.
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 

املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.  -3

4- الوثائ��ق املصادقة عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية اهلية مقدم 
العط��اء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الراب��ع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/6/2 -  الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/6/10 الس��اعة 12:00 ظهرا  
حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/

قاعة لجنة فتح العطاءات.  
- العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. - س��يتم فت��ح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
     الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ: يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )45,000,000( خمسة واربعني مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.
تاسعًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاشرًا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة.

اح��د عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة   
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

 basra.gov.iq اثنا عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز معدات محطات ثانوية )2×31,5 أم يف أي عدد )3( 
مناقصة )5/ كهرباء توزيع 2019(
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26 NO.3185.wed.15.MAY.2019إعالنات العدد )3185( االربعاء 5/15/ 2019 

إعالن مناقصة خارجية عامة
 )بطريقة املرحلتني(
)إعالن للمرة األوىل(

 )SOM: 94.16.5002.01( :م/ املناقصة املرقمة

املوضوع: )تهيئة وتشغيل خط الكبس الجديد
 )مان توربو( يف محطة الكبس أب/8(

املبينة  املرحلتني  باسلوب  املناقصة  يف  باالشرتاك  الراغبني  املجهزين  دعوة  الشمال(  نفط  شركة  النفط/  )وزارة  يسر 
تفاصيلها يف ادناه وتقديم عطاءاتهم الفنية فقط دون التجارية بخصوص )تهيئة وتشغيل خط الكبس الجديد )مان 
توربو( يف محطة الكبس أب/8- كما يف قائمة املواصفات املرفقة )طيًا( عدد )2( اثنان منشأ املاني / امريكي /ياباني/ 

انكليزي /ايطالي( وحسب الشروط اآلتية:-
1- يتم شراء وثائق املناقصة باللغتني العربية واالنكليزية من )شرطة نفط الشمال/ قسم العقود – عرفة( من قبل 

املدراء املفوضني للشركات او وكالئهم املخولني رسميا عن طريق دائرة الكاتب العدل.
2- للحصول على وثائق املناقصة على شكل قرص )CD( مقابل مبلغ قدره )150.000( مائة وخمسون الف دينار 

غري قابل للرد.
3- تكون طريقة تقديم العطاءات بأسلوب )املرحلتني( على ان يتم تقديم العطاء الفني فقط يف املرحلة االوىل من 

املناقصة وان يتم تقديم يف املرحلة الثانية العطاء التجاري للعطاء الفني الفائز يف املرحلة االوىل.
4- تشمل متطلبات التأهيل ما يلي:-

أ - الشركات العراقية وفروعها :-
• تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة.

• لغرض سحب الوثيقة يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة تأسيس الشركة )النسخة االصلية وملرة واحدة بالسنة( 
مصدقة من دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة.

الشمال  نفط  شركة  اىل  معنون  للضرائب  العامة  الهيئة  من  املناقصات  يف  باالشرتاك  املمانعة  عدم  كتاب  تقديم   •
)النسخة االصلية(. 

• تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني ماليتني املصادق عليها من قبل مراقب الحسابات.
• تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.

ب - الشركات غري العراقية:
• تقديم شهادة تأسيس الشركة وبنسخة اصلية ملرة واحدة يف السنة مصدقة من وزارة الخارجية لبلد الشركة ومؤيدة 

من السفارة العراقية يف ذلك البلد.
• يف حالة تقديم العروض من الشركات الوكيلة يف العراق يجب ان تكون الشركة مسجلة يف دائرة مسجل الشركات 

يف العراق وفقا للقانون العراقي.
• على ممثلي الشركة تقديم تخويل مصدق من الكاتب العدل او من السفارة العراقية يؤيد تخويله بتقديم العروض 

نيابة عنها.
• يفضل تقديم العرض من الشركة املصنعة ويف حالة تقديم العروض من قبل الشركة الوكيلة يجب ان يكون التخويل 

صادرا من الشركة املصنعة ومصدقة من امللحقية التجارية العراقية او السفارة العراقية لبلد الشركة املوكلة.
• على الشركات غري العراقية التي لها مكاتب او فروع يف العراق تقديم ما يؤيد تسجيلها لدى وزارة التجارة العراقية 

ومصدقا من دائرة تسجيل الشركات.
• تقديم تعهد بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات العراقية خالل مدة ال تزيد عن )30( يوما 

اعتبارا من قرار االحالة وبخالفه يستبعد.
5- تجهيز املواد وفق املواصفات الفنية املدرجة يف القسم السادس من الوثيقة.

6- ان تكون الشركة املشاركة غري مدرجة يف القائمة السوداء او حظر التعامل.
7- تقديم عدد )3( من االعمال املماثلة التي قامت بانجازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدق 

من الجهات التي انجزت لصالحها.
8- تقديم حجم االلتزامات املالية للشركة )التقرير املالي( خالل السنة قبل االحالة مؤيد من قبل محاسب قانوني.

9- يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
10- تقديم وصل شراء اوراق املناقصة مع العطاء.

دوالر  الف  وعشرون  اثنان   )22.000( والبالغة  املشاركة  جدية  لضمان  مشروطة  غري  اولية  تأمينات  تقديم   -11
بالتوقيع  للمخولني  الوظيفي  والعنوان  االسم  )يتضمن  او خطاب ضمان  او سفتجة  امريكي على شكل صك مصدق 
وتدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( 
صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية 
العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف )تحت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي( وملزيد من 

املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصريفة.
12- مدة تنفيذ املناقصة )90( تسعون يوما.

13- يعترب العقد ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغ املصرف املراسل للمجهز بصدور االعتماد الفعال والذي ال يتضمن 
اخطاء او تغيريات تتناقض مع شروط العقد حسب اقسام الوثيقة من قبل املصرف العراقي للتجارة او من يخوله.

14- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.
دوائر  استعالمات  الكائن يف  الخارجية  باملناقصات  الخاص  اربعة   )4( رقم  الفنية يف صندوق  العطاءات  تودع   -15

منطقة عرفة/ كركوك وقبل )12.00( الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غلق املناقصة.
16- ال يسمح بتقديم العطاءات عرب الربيد االلكرتونية، ويمكن استالم العطاءات عرب الربيد املسجل على ان يؤمن 
وسيتم  املتأخرة  العطاءات  تقبل  وال  الغلق  موعد  بعد  ترد  التي  العطاءات  رفض  وسيتم  الغلق  موعد  قبل  وصولها 

رفضها.
17- يعقد املؤتمر الفني الخاص باإلجابة عن استفسارات املناقصني يف تمام الساعة )12.00( الثانية عشر ظهرا 

من يوم الخميس املوافق 2019/6/6 يف قاعة السينما.
18- تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة )12:00( الثانية عشر ظهرا من يوم االحد املوافق 2019/6/30.

19- تفتح العطاءات بعد الساعة )12:00( الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق مباشرة وبحضور املناقصني املشاركني.
20- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

21- لشركتنا الحق املطلق يف الغاء املناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف 
املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك.

22- شركة نفط الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
23- تتحمل الشركة املحالة اليها املناقصة اجور النشر واالعالن.

24- يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطائه.
25- يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب على املجهز رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوما اعتبارا من تاريخ 

تبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة وبعكسه يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه.
26- كشف موقعي للمحطة من قبل الشركات املشاركة قبل عقد املؤتمر الفني.

27- اجراء تدريب موقعي للتغريات التي تمت خالل اعمال التأهيل.

فريد جادر صادق الجادر
املدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة
قاسم ابراهيم سليمان

عـ . املدير العام
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وزارة الكهرباء 
اعالن مناقصة عامة

العدد : 8/1/1/10929
التاريخ: 14/5/2019

م/ املناقصة املرقمة ش ب 2019/7

مشروع ايصال التيار الكهربائي ملعسكر حمادي شهاب باستخدام مغذي جهد 33 كيلو فولت 
من محطة الحسينية 33/132 كف وشبكة 0,4/33 كف داخل املعسكر

يس��ر )وزارة الكهرباء/ الش��ركة العامة لتوزي��ع كهرباء بغداد( بدعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ملش��روع )ايصال التيار الكهربائي 
ملشروع حمادي شهاب باستخدام مغذي جهد 33 كيلو فولت من محطة الحسينية 33/132 كف وشبكة 0,4/33 كف داخل املعسكر( مع مالحظة ما يأتي:

-على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال )الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد / قس��م الش��ؤون التجارية( يف مقرها 
الكائن )بغداد/ مقابل ساحة املستنصرية قرب وزارة العمل والشؤون االجتماعية( )طيلة ايام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا – اىل الساعة الثانية بعد 
الظهر عدا ايام الجمع والعطل الرسمية( كما وسيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم الخميس  املصادف )2019/6/13 الساعة التاسعة صباحا( يف 

قاعة املؤتمرات )الطابق االرضي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
-متطلبات التأهيل املطلوبة )الشركات العراقية حصرا بتصنيف انشائي وميكانيكي وكهربائي درجة سابعة فما فوق( وحسب متطلبات التاهيل املذكورة بالتفصيل 

يف الوثائق القياسية.
-بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العط��اء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبع��د دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)خمسمائة الف دينار( غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
-يتم تس��ليم العطاءات اىل العنوان االتي )الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات/ الطابق االرضي( يف املوعد املحدد ,اخر 
موعد لتسليم العطاءات )الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/6/18( العطاءات املتاخرة سوف ترفض ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
س��يكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي يلي العطلة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )الش��ركة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قس��م الش��ؤون التجارية/ الطابق االرضي / قاعة املؤتمرات( يف الزمان والتاريخ )الس��اعة التاس��عة صباحا من يوم االربعاء املصادف 

.)2019/6/19
-الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

-يتم تسليم العطاءات باليد اىل قسم الشؤون التجارية مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح بالتقديم عن طريق الربيد االلكرتوني.
-كلفة العمل التخمينية تبلغ )1,785,352,800( مليار وسبعمائة وخمسة وثمانون مليون وثالثمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة دينار عراقي وعلى حساب 
مش��روع محطات التوزيع وش��بكات االيصال يف الصدر التبويب 4/3/10 ومن املبالغ املحجوزة على حس��اب االمانات استنادا اىل الفقرة 28/ اوال من قانون املوازنة 

االتحادية لعام 2019.
-يرف��ق م��ع العطاء كفالة مصرفية ضامنة )تأمينات اولية( خطاب ضمان غري مش��روط نافذ ملدة )118( يوما من تاريخ الغلق ومن خالل كتاب رس��مي من مصرف 
معتمد من البنك املركزي العراقي ال يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير املفوض مع التعهد بتغطيته وتسديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق معنون 
اىل الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبمبلغ قيمته )17,853,528( س��بعة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار 

والتي تمثل )%1( من الكلفة التخمينية.
-يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملء القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقديمها ورقيا مختومة بالختم الحي وموقعة من املدير املفوض لشركته 

مع كافة الوثائق املكونة لعطائه, وسيتم استبعاد العطاءات غري املستوفية للشروط العامة والخاصة املذكورة يف الوثائق القياسية .
www.moelc.gov �:املوقع االلكرتوني لنشر شروط املناقصة-

املهندس احمد طالب محسن
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

فقدان مستمسكات
فقدت مني املستمس��كات التالية؛ سنوية  سيارة الدائرة 
نوع تويوتا بيكب دبل قمارة املرقمة 33392 أ حكومي, 
وهوي��ة الدائ��رة  الص��ادرة من الش��ركة العام��ة لتوزيع 
كهرباء بغداد/ فرع الرصافة واجازة الس��وق باسم )سعد 
كري��م عباس( علما ان م��كان الفقدان مجه��ول على من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار مع التقدير.
موظف يف كهرباء بغداد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 819 / 2017 
التاريخ: 14 / 5 / 2019

إع������الن 
تبي��ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس��ل حصة املدي��ن يف االرض الزراعية يف العقار 
املرقم 1|2091 م 46نصف الدجيلية الواقع يف الكوت العائد للمدين )مصطفى حميد 
مزيد( املحجوزة لقاء طلب الدائن )محس��ن عبد الس��يد براهيم(البالغ )854667(  دينار 
فعل��ى الراغب بالش��راء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15يوم��ا( تبدأ من اليوم التالي 
للنش��ر مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:�
1- موقع��ة رقم��ه حصة املدي��ن يف العقار املرق��م 1\2091 م46 نص��ف الدجيلية يف 

منطقة الكارضية.
2- جنسه وانواعه ارض زراعية تسقى بالواسطة مشيد عليها عدة دور سكنية  للشركاء 

ومثبت عليها ومنها منفصل. 
3- درجة العمران : 

4- مساحتة :-524 دونم سعر الدونم 20 مليون 
5- الشاغل :-الشركاء

6- القمية املقد رة :حصة املدين وحسب اسهامه 800000 56 ستة وخمسون مليون 
وثمانمائة الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة: 146 / 2019
التاريخ: 2 / 5 / 2019

إع����������الن 
تبي��ع مديرية تنفيذ الزبيدية  املضخ��ة املائية املرقمة 73 الواقعة يف الزبيدية  1993/3/4  
العائ��د للمدين )موفق صديق الياس ( املحجوزة لقاء طل��ب الدائن )هناء عثمان فرحان( البالغ 
)خمسة ماليني( دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )عشرة ايام( تبدأ 
من اليوم التالي للنش��ر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
سعد كاظم حايف 

املواصفات:� 
1-موقعة ورقمه :- 73 الزبيدية 

2-جنس��ه ونوعه:- مضخة ديزل ن��وع اندورب 18 حصان مع مضخة م��اء 5x6 انج صالحة 
لالستعمال يف الوقت الحاضر وتوجد معها انابيب ماء حجم 5x6 انج 

3-حدوده واوصافه: 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :-

7- الشاغل :-املدين نفسه
8-القمية املقد رة :- مليونان وخمسمائة الف دينار.

اع������الن
دعوة الهيئة العامة لالنتخابات التكميلية ملجلس ادارة غرفة تجارة كركوك بدورتها الحالية املرقمة

 )21( وغرفة تجارة االنبار بدورتها املرقمة )12(.
 استنادا للمادة الثانية عشرة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية املرقم )43( لسنة 1989)املعدل( والفقرة )ثانيا( من املادة 
الحادي��ة والثالثون واملادتني الثاني��ة والثالثون والثالثة والثالثون م��ن النظام الداخلي لالتحاد والغ��رف التجارية العراقية املعدل.

وتنفيذا لقراري مجلس االتحاد املرقمني )26/25( املتخذ بالجلسة )13/4( املنعقدة بتاريخ 2019/4/1 تقرر:-
اوال- دعوة الهيئة العامة لكل من غرفتي تجارة كركوك واالنبار من اعضائها املس��ددين لبدالت اش��رتاكهم للعام 2019 لالجتماع 

يف تمام الساعة الثامنة من صباح يوم االربعاء املصادف 2019/6/19 الجراء االنتخابات التكميلية يف مقر بنايات الغرف.
ثانيا- تبدأ عملية االنتخابات يف تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم املحدد يف )اوال( اعاله ولغاية الساعة الرابعة من عصر نفس 

اليوم. وللقاضي املشرف على االنتخابات تمديد الوقت اذا استمر توافد الناخبني لإلدالء بأصواتهم .
ثالثا- يف حالة عدم حصول النصاب الجتماع الهيئة العامة يؤجل االجتماع اىل يوم االربعاء املصادف 2019/6/26 بمحضر من 
القاضي املشرف, ويكون النصاب عندئذ حاصال بمن فيه وذلك استنادا للمادة الثالثون من النظام الداخلي لالتحاد والغرف التجارية 

العراقية املعدل .
رابعا-  تتم عملية االنتخابات بموجب البطاقة االنتخابية الخاصة واملوقعة من قبل مدير الغرفة موثقة بختم الغرفة الرسمي وعلى 

الناخب ابراز هوية انتمائه اىل الغرفة لغرض ختمها بما يفيد االدالء بالصوت االنتخابي .
خامس��ا- ش��روط الرتش��يح لعضوية مجلس ادارة الغرفة خالل مدة سبعة ايام عمل من تاريخ نش��ر االعالن استنادا للفقرة )أ( من 

املادة الرابعة والثالثون للنظام الداخلي لالتحاد والغرف.
1-عراقيا اكمل الخامسة والثالثون من عمره .

2-متمتعا باالهلية القانونية .
3-حاصال على شهادة الدراسة الجامعية االولية يف االقل .

4-مارس التجارة ومضى على انتمائه اىل احدى الغرف مدة ال تقل عن سبع سنوات .
5-سدد بدل اشرتاكه بالغرفة خالل السنوات الخمس االخرية بدون تخلف. 

وتنفيذا للمادة )14/ ثانيا( من القانون املرقم )43( لسنة 1989 املعدل والفقرة )1( من قرار مجلس االتحاد بجلسته االستثنائية 
واملرقم��ة )12/65( واملنعق��دة بتاريخ 2018/9/18 تقرر بموجبه منح صالحية للس��ادة رؤس��اء الغ��رف التجارية العراقية يف 
) االنب��ار, كرك��وك( اعتبار فرتة انقطاع االعض��اء عن تجديد هوياتهم كان بس��بب احتالل عصابات داع��ش االرهابية للمحافظات 

املذكورة اعاله .
6- ان يكون من اعضاء الصنف االول على االقل مدة ثالث سنوات قبل الرتشيح .

7-ان يكون محله التجاري ضمن دائرة اختصاص الغرفة التي يرشح لعضوية مجلسها .
8- ان ال يكون احد اعضاء مجلس ادارة يف منظمات اقتصادية مشابهة .

9-ال يجوز الرتشيح ملجلس ادارة الغرفة الكثر من دورتني متتاليتني استنادا اىل القانون رقم )50( لسنة 2002.
10-ال يقبل طلب الرتش��يح لعضوية املجلس ملن عوقب بعقوبة االنذار او اية عقوبة اش��د منها اس��تنادا الحكام الفقرة )رابعا( من 

املادة )55( من النظام الداخلي اال بعد مرور اربع سنوات من تاريخ العقوبة .
11-ال يقب��ل طلب الرتش��يح لل��دورة التالية لعضو املجلس املعاقب وف��ق املادة )29( والفقرة )3( من )اوال( م��ن املادة)47( للنظام 

الداخلي .
12-ال يقبل طلب الرتشيح للدورة الحالية والتالية لعضو املجلس الذي اعترب مستقيال او ازيلت عضويته الي سبب كان.

سادس��ا- يقدم املرش��ح لعضوية مجلس الغرفة طلب الرتش��يح اىل الغرفة خالل مدة س��بعة ايام عمل من تاريخ نشر االعالن عن 
موعد االنتخابات ويدفع تأمينات اىل صندوق الغرفة قدرها )10,000,000( عش��رة ماليني دينار عراقي تس��جل ايرادا نهائيا لها 
عند عدم حصوله على 10% عشرة باملائة من مجموع اصوات الناخبني وله ان يعدل عن ذلك تحريريا بكتاب اىل الغرفة خالل مدة 
اقصاها عش��رة ايام عمل قبل املوعد االول املقرر لالنتخابات وتعاد اليه التأمينات اذا تم العدول خالفا لذلك تس��جل التأمينات التي 

دفعها ايرادا نهائيا اىل الغرفة استنادا اىل الفقرة )أ( من املادة )الرابعة والثالثون( للنظام الداخلي.
س��ابعا- تجوز االنابة يف االنتخابات للشركات ولالش��خاص املعنوية على ان تكون وفق ما ورد من  تعليمات النظام الداخلي لالتحاد 
والغرف التجارية املعدل استنادا اىل الفقرتني )ثانيا وثالثا( من املادة السادسة والثالثون وقرار مجلس االتحاد بجلسته االستثنائية 

املرقمة )12/65( املنعقدة بتاريخ 2018/9/18 الفقرة )3(.

عبد الرزاق الزهريي
رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية

بغداد / البينة الجديدة
 كش��ف رئيس اجلهاز املرك��زي لإلحصاء، 
ضي��اء ع��واد كاظ��م ب��أن عجل��ة العمل 
الفعلي للتعداد العام للس��كان, قد بدأت 
بالتهيئ��ة والتحضي��ر لتنفيذه.ونقل بيان 
الع��ام الوزارة ع��ن كاظم قول��ه، ان كوادر 
اجله��از املرك��زي لإلحص��اء ب��دأت العمل 
على رس��م احلدود اإلداري��ة لكل محافظة 
مش��يرا إلى إنطاق كوادر نظم املعلومات 
اجلغرافية منذ يوم الثاثاء املاضي بالعمل 
ف��ي محافظ��ة بغداد.وأض��اف، أن لقاءات 
منظم��ات  م��ع  متواصل��ة  واجتماع��ات 
دولي��ة ودول إقليمي��ة وصديق��ة , قد أبدوا 
ملس��اندتهم  وترحيبه��م  اس��تعدادهم 
ودعمهم ف��ي تنفيذ التعداد, ملا س��يوفره 
تخ��دم  ووطني��ة  فعلي��ة  م��ن مؤش��رات 
اخملطط��ني والباحثني, فضا عن تش��كيل 
الهي��أة العليا برئاس��ة وزي��ر التخطيط.
وشدد رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء على 
توزي��ع الصاحيات لرؤس��اء الش��عب, ملا 
س��يكلف املديري��ن من أعمال ف��ي تنفيذ 
التعداد مش��يرا إل��ى التط��ور الافت في 
املوق��ع اإللكتروني للجه��از والذي يعكس 
الصورة البهية للجهاز املركزي لإلحصاء, 
إذ يعد النافذة التي يطل من خالها.فيما 
اس��تعرض قصي عبدالفت��اح رؤوف مدير 
ع��ام الش��ؤون الفني��ة إجن��ازات املديريات 
املهمة الفنية مؤكدا أن خطة عمل اجلهاز 
املرك��زي لإلحص��اء لع��ام 2019 هي خطة 
طموحة ومتخمة ملا ستوفره من مؤشرات 

وطني��ة متنوعة من خال تنفيذ املس��وح 
اإلحصائية العديدة التي تلبي احتياجات 
مس��تخدمي البيان��ات واحتياجات خطة 
التنمي��ة  وأه��داف  الوطني��ة  التنمي��ة 
املستدامة.فيما استعرض مديرو املديريات 
الفنية أبرز اإلجنازات واملعوقات التي ترافق 
األعمال امليدانية لوضع احللول والتوجيهات 
بش��أن ذل��ك. وفي خت��ام االجتم��اع وجه 
رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء إلى متابعة 
األرقام اإلحصائي��ة الصادرة من املنظمات 
الدولي��ة ومنظم��ة األمم املتح��دة وال��دول 
العربية ملواكب��ة التط��ورات احلاصلة في 
اجمل��االت الفني��ة وأك��د ض��رورة االهتم��ام 

بالتدري��ب وبن��اء الق��درات اإلحصائية في 
 ACESS,STATA ,STATISTICA البرام��ج 
وإلى أهمية التعامل اإلنس��اني واحلضاري 
والعادل في توزيع املهام وااليفادات لضمان 
روح  وإش��اعة  االبداع��ي  العم��ل  حتفي��ز 
العدالة وإرس��اء قواعد التميز مع االبتعاد 
ع��ن هدر الوقت واس��تغال أوق��ات الدوام 
الرس��مي م��ع محاول��ة تقلي��ل اإلجازات 
والرخ��ص الزمني��ة ملا يقوم ب��ه اجلهاز من 
مهام عديدة وكبيرة. وتشير التقديرات الى 
ان عدد س��كان العراق حالي��اً أكثر من 38 
مليون نس��مة بزيادة منو تق��در ب� 800 الف 

الى مليون شخص سنوياً.

التعداد السكاني للعراق 2020 يدخل حيز التنفيذ

متابعة / البينة الجديدة
تعق��د الواليات املتحدة في 14 يونيو جلس��ة اس��تماع عامة 
حول مقت��رح الرئيس دونالد ترمب فرض رس��وم جمركية على 
واردات صينية بقيمة 300 مليار دوالر سنوياً، وفق وثيقة نشرت 
اإلثنني.واجللس��ة ه��ي جزء م��ن التصعيد الذي ميارس��ه ترمب 
ض��ّد بكني في احل��رب التجارية بني البلدين. وف��ي حال متّ فرض 
الرس��وم األخيرة، فإّن هذا س��يجعل كّل الواردات الصينية إلى 
الواليات املتحدة خاضعة لرسوم عقابية مرتفعة.ورفعت بكني 
الرس��وم اجلمركية على واردات أميركية قيمتها 60 مليار دوالر 
س��نوياً، في آخر اجراء مض��اّد رّداً على قرار ترمب رفع الرس��وم 
عل��ى واردات صينية بقيمة 200 مليار دوالر س��نوياً.لكّن ترمب 
أبل��غ الصحافي��ني اإلثنني إنّه ل��م يقّرر بعد إن كان س��يمضي 
إل��ى النهاية في جول��ة ال300 مليار.واش��ار الرئيس األمريكي 
إل��ى أّن »كمية هائلة من األموال س��تدخل إلى بلدن��ا«، مكّرراً 
اعتقاده بأّن الرسوم يدفعها أخصامه التجاريون، وليس التّجار 
واملستهلكون األميركيني.وقال »لم أتّخذ قراراً بهذا الشأن بعد«.

وجلسة االستماع العامة مفتوحة أمام عموم األمريكيني مثل 
الدبلوماس��يني والهيئات التجارية واألفراد، حيث باس��تطاعة 
هؤالء حتى موعد بدء اجللس��ة تق��دمي اقتراحات خطّية قبل أن 
يُنهي املس��ؤولون وضع القائمة النهائي��ة باملنتجات الصينية 

التي س��تفرض عليها رسوم بنسبة 25 باملئة، بحسب مكتب 
املمثل التج��اري األمريكي.وحققت الواليات املتحدة مس��توى 
قياس��ياً من التبادل التجاري مع الصني العام املاضي، فبلغت 
وارداته��ا 540 ملي��ار دوالر وصادراتها 120 ملي��ار دوالر، وفق وزارة 

التجارة األمريكية.

األمريكان يشاركون يف حبث فرض رسوم على البضائع الصينية



كثي��راً ما تناقلت األخبار عن عزم احلكومات الس��ابقة واحلكومة 
احلالي��ة ع��ن إيج��اد حلول واقعي��ة وقابل��ة للتطبي��ق على ارض 
الواقع لكن س��رعان ما تذهب تلك الوعود ادراج الرياح بعد انتهاء 
فت��رة االنتخابات، لكن م��ا يختلف هذه امل��رة أن احلكومة احلالية 
أطلقت ومن ضمن برنامجه��ا احلكومي اجلديد مبادرة توزيع أراض 
على اصحاب الدخل احملدود وس��اكني العًش��وائيات ومتوس��طي 
الدخل وميس��وري احلال وقالت بأنها تدرس خطة شاملة ملعاجلة 
أزمة الس��كن وانه��اء ظاهرة العًش��وائيات وعلى اث��ر ذلك تبارت 
التصريحات م��ن قبل بعض اعضاء البرمل��ان ومن مختلف الكتل  
السياس��ة ليدلو كل منهم بدلوه ألسباب سياسة ودعائية على 
هذه اخلطة التى لم تَر النور بعد، فأين مكامن اخللل؟ وملاذا لم تتخذ 
جادة  خط��وات  احلكوم��ة 
من خالل تشكيل مجلس 
أعلى لإلعمار والبناء يأخذ 
عل��ى عاتقه وض��ع احللول 
الناجعة حلل أزمة السكن 
الت��ي  والعش��وائيات 
ب��دأت تش��وه وج��ه بغداد 
بع��د  خصوص��ا  الناص��ع 
الكونكريتية  الكت��ل  رفع 
من اغل��ب ش��وارع بغداد 
ر  ا س��تقر ال ا و ئها حيا أ و
االمني الذي تعيشه بغداد 
وبقية احملافظات رافق ذلك 
التصريحات املتك��ررة التي أدلت بها احلكومة على لس��ان رئيس 
ال��وزراء ووزير اإلعم��ار واالس��كان والبلديات بطرح أف��كار جديدة 
وجدي��ة ملعالج أزمة الس��كن من خالل تش��كيل جل��ان في بغداد 
واحملافظات ملس��ح االراضي وحتديد املساحات املراد توزيعاتها على 
ساكني العًش��وائيات وذوي الدخل احملدود وميسوري احلال لكنها 
ل��م تنف��ذ عل��ى ارض الواقع وبقي��ت اماني خجول��ة على صعيد 
التنفيذ لوجود تقاطعات سياسية بني احلكومة والبرملان حبَّذا لو 
كان هناك تفاهم مع البرملان بخصوص هذه اخلطوة لتشكيل هذا 
اجمللس الذي يأخذ على عاتقه رسم السياسات العامة للحكومة 
ف��ي مجال البن��اء واإلعمار واالس��تثمار ومكافحة أزمة الس��كن 
والعش��وائيات من خالل خط��وات جادة وس��ريعة وعملية تنفذ 
على ارض الواقع حلل أزمة الس��كن التي باتت مستعصية على 
كل احلكومات املتعاقب��ة مبا فيها احلكومة احلالية خصوصا ان 
الوض��ع املادي للدولة جيد حاليا في ظل ارتفاع أس��عار النفط 
واالس��تقرار االمني بعد االنتصار على فلول داعش، امتنى ان ارى  
خطوة ش��جاعة للس��يد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أسوة 
باخلط��وة اجلريئة بفتح املنطقة اخلضراء ملعاجلة هذة الظاهرة 
وان ال تترك أزمة الس��كن والعش��وائيات كظاهرة  للتنابز بني 
السياسيني واحلكومة وافتعال التصريحات لغرض التسقيط 
السياس��ي ال اكثر  وان ال يظل الفقراء في بلدي بال مس��اكن 
تليق به��م وان ارى بغداد جميلة مش��رقة بال عش��وائيات او 

بيوت الصفيح.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3185( - األربعاء - 15 - أيار - 2019

ف��ي مثل هذه االي��ام من العام املاض��ي كنت متواجدا 
في ديوان محافظة البصرة حيث مازالت امور احملافظة 
مربكة ومرتبكة وخزينته��ا فارغة متاما، ما عدا مبالغ 
اطلقتها وزارة املالية استغلها احملافظ اسعد العيداني 
لتدارك املوقف مع املقاولني الذين نفذوا مئات املشاريع 
دون ان يحصلوا على ربع اس��تحقاقاتهم املالية رغم 
م��رور اكثر م��ن ثالث س��نوات وحدث��ت حينها ضجة 

كبيرة وامتعاض شديد 
واقسم اغلب املقاولني 
عل��ى ع��دم تنفيذ اي 
للمحافظة  مش��روع 
بعد ما عان��وه من ذلة 
وم��ا متخض ع��ن ذلك 
م��ن مش��اكل مالي��ة 
ببعضه��م  وصل��ت 
ال��ى بيع مس��اكنهم 
منهم  قس��م  ودخ��ل 
الس��جون، ول��م يكن 
اال  واالنف��راج  الف��رج 

على يد الش��يخ اس��عد العيداني الذي ط��وق املبالغ 
وحصنها واتخذ من قس��م احلسابات بديوان احملافظة 
مق��را لعمله وبدأ بتوزي��ع مس��تحقات املقاولني وفق 
نسب حسابية ارضت اجلميع بعد ان واصل نهار شهر 
رمض��ان بليله ه��و وطاق��م موظفي دوائر احلس��ابات 
والتدقي��ق والقانوني��ة وغيره��ا، حي��ث كان فطورهم 
وسحورهم في ديوان احملافظة يجمعهم مع املقاولني 
وبحضور الش��يخ اس��عد العيداني الذي وضع اللبنة 
االول��ى لتصحيح املس��ار في امور محافظ��ة البصرة 
لتع��ود الثقة من جديد ب��ني املقاول��ني ومحافظتهم 
ومحافظه��م الش��يخ اس��عد العيداني في مس��يرة 
مس��تمرة الى هذه اللحظ��ة مقرونة باجن��ازات كبيرة 
بالرغم من قس��اوة وصعوبة وتداعيات اوضاع البصرة 
احلبيب��ة.. ولنا ع��ودة مع البصرة ومحافظها الش��يخ 

اسعد العيداني وطاقمه املبدع.

   علي الدراجي*  

من بغداد

*رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنشر

أسعد العيداني .. الشيخ
وشهر رمضان الكريم

الشيخ أسعد العيداني 
وضع اللبنة األوىل 

لتصحيح املسار يف أمور 
محافظة البصرة لتعود 

الثقة من جديد بني 
املقاولني ومحافظتهم 

ومحافظهم

أتمنى أن أرى خطوة شجاعة 
للسيد رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي أسوة بالخطوة الجريئة 
بفتح املنطقة الخضراء ملعالجة 
هذة الظاهرة وأن ال ترتك أزمة 

السكن والعشوائيات
كظاهرة للتنابز بني

السياسيني والحكومة

أزمة السكن
 من جديد

وقفة

  د. ناظم الربيعي    

كاريكاتري

العراق بصدد إطالق قمر صناعي ووكالة فضاء
بغداد / البينة الجديدة

أعلن��ت وزارة االتص��االت، امس 
م��ع  تنس��ق  انه��ا  الثالث��اء، 
إلكمال  الفرنس��ية  احلكوم��ة 
الصناع��ي  القم��ر  مش��روعي 
ووكالة الفضاء العراقية، مبينة 
ان ذلك ج��اء بعد احلصول على 
قرض منها.وقال الوكيل االقدم 
للش��ؤون الفنية بال��وزارة أمير 
البياتي »نس��قت مع احلكومة 
الفرنس��ية م��ن اج��ل اكم��ال 
الصناع��ي  القم��ر  مش��روعي 
الفض��اء  ووكال��ة  العراق��ي 
العراقية وبالتنسيق مع شركة 
اخملتص��ة  الفرنس��ية  ايرب��اص 

بتصنيع االقمار االصطناعية«. 
واض��اف »مت احلصول على قرض 
الفرنسية  احلكومية  من 
املش��اريع  هذه  اجناز  اجل  من 

مشاريع  الى  اضافة 
اذ  اخ����رى،  ام���ن���ي�����ة 
ت���م���ت االس���ت���ع���ان���ة 
بشركاتهم االس��ت��ش��اري��ة 

ب��ه����ذا ال��ص��دد«، الفتا الى 
ان  بعد  ج����اء  »التنسيق  ان 
توقف مشروع القمر الصناعي 

ملدة طويلة سابقا«.

منظمة بث األمل اإلنسانية توّزع مواد غذائية على العوائل الفقرية واملتعففة

البينة الجديدة / وكاالت
منحت اإلعالمي��ة بسمة وهبة الفنانة 

سمية اخلش��اب حق الرد ف��ي برنامجها 
»ش��يخ احل��ارة 3« للتعلي��ق عل��ى م��ا 
قال��ه طليقه��ا الفن��ان أحم��د سع��د 
ف��ي البرنام��ج ال��ذي ش��هد ظه��وره 
للمرِة األول��ى منذ إع��الن انفصالهما 

املفاِج��ئ قبل أكثر من ش��هرين وبداية 
بينهما.وسجل��ت  الكالمي��ة  احل��رب 

سمي��ة احللقة أمس حي��ث استمر 
ساع��ات   4 لنح��و  تسجيله��ا 

تقريب��اً فيما سيت��م إذاعتها 
ف��ور اإلنته��اء م��ن املونتاج 

وستك��ون  به��ا  اخل��اص 
قب��ل  للع��رض  جاه��زة 

املقبل  األسبوع  بداية 
بحسب التوقعات.

بغداد / البينة الجديدة
العراق��ي  املوسيق��ار  كش��ف 
نصير ش��مة، امس الثالثاء، عن 
دع��م رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 
امله��دي ملشروع بي��ت العود في 
بغ��داد ال��ذي اقترحه ف��ي وقت 
ساب��ق، مبين��ا أن اله��دف م��ن 
املن��اخ لتطوير  توفير  املش��روع 
مه��ارات الشب��اب وحتويلها الى 
االحت��راف. وقال ش��مة إن “بيت 
اآلن 20  العرب��ي مض��ى  الع��ود 
سن��ة على تأسيس��ه في مصر 
و10 سن��وات في اب��و ظبي ومن 

وم��ن  االسكندري��ة  ف��ي   2011
2018 ف��ي بغ��داد، وحتدثن��ا مع 

رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي 
حول مقر بي��ت العود في بغداد 
االقتراح��ات  بع��ض  واقت��رح 
وابدى استع��داده لدعم الفكرة 
وأضاف  مباش��رة”.  بغ��داد  ف��ي 
ش��مة أن بيت الع��ود “سيكون 
مركز اش��عاع حض��اري وثقافي 
مه��م ج��داً والغ��رض من��ه هو 
تأسي��س العزف املنف��رد وتوفير 
املناخ لتطوي��ر مهارات الشباب 
وحتويله��ا ال��ى االحت��راف وه��و 
ايضاً استمرار الريادة بآلة العود 
والقانون والناي واآلالت االخرى”.

وكاالت / البينة الجديدة
ُنش��رت صورة عل��ى موقع إنستغ��رام تُظهر يدي 
دوق��ة ساسك��س ميغ��ان ماركل وهم��ا تداعبان 
آرتش��ي هاريس��ون  ابنه��ا،  قدم��ي 
ماونتبات��ن - وندس��ور، وف��ي 
الربي��ع. زه��ور  اخللفي��ة 

ويقول الن��ص املرافق 
»تكرميا  للص��ورة: 
لك��ل األمه��ات 
ف��ي  الي��وم، 
ض������ي  ملا ا
ض�����ر  حلا ا و
 ، ملستقبل ا و
وك����ل من 

فق��دن لكنهن في الذاكرة عل��ى الدوام. نكرمكن 
ونحتفل بكل واحدة منكن«. يضم املنشور أيضاً 
أبياتاً ش��عرية من قصيدة »الن��دز« )أراضي( لنيرة 
وحيد، تق��ول »كانت أم��ي أول ب��الدي، وأول مكان 
أقمت في��ه«. احُتفل بعي��د األم األحد في أميركا 
وكن��دا والعديد من الدول األخرى. لكن احتُفل في 

بريطانيا يوم 31 مارس من هذا العام.

متابعة / البينة الجديدة
»واتس��اب«  تطبي��ق  ح��ث 
الف����������وري  للتراس����ل 
حتديث  عل��ى  املستخدمني 
عاجل،  بشك��ل  التطبي��ق 
وذل��ك بعد اكتش��اف ثغرة 
وفق  »جتسسي��ة«،  أمنية 
صحيف��ة  ذك��رت  م��ا 
»الغ���������اردي��ان« 
. ني��ة يطا لبر ا
إن  املص��در  وقال 
األم��ن  خب��راء 
اكتشفوا ثغرة 

طورتها إحدى ش��ركات التجسس 
اإلسرائيلي��ة، يستطي��ع اخملترق من 
خالله��ا زرع برنامج جتسسي على 
جه��از املستخدم. وأضاف أن الثغرة 
التجسسي��ة يت��م استغاللها عن 
طري��ق إج��راء مكاملة واح��دة فقط 
عب��ر واتس��اب، ف��ي نظام��ي آي أو 
إس وأندروي��د. وتاب��ع »ته��دد الثغرة 
خصوصي��ة املستخدم��ني بشكل 
واتس��اب  أن  اعتب��ار  عل��ى  ع��ام، 
يستطيع الوصول إلى كل املعلومات 
اخلاص��ة مثل الص��ور والفيديوهات 

وتفاصيل احلياة اليومية«.

بسمة وهبة
 متنح مسية 

اخلشاب حق الرد

عبد املهدي يبدي استعداده لدعم مشروع بيت العود يف بغداد

بغداد / البينة الجديدة
انطالق��اً م��ن قول��ه تعالى }يَ��ا أَيَُّها 
الَِّذي��َن آَمُن��وا أَنِفُقوا ِم��ن َطيَِّباِت َما 
َكَسْبُتْم{، انطلق��ت احلملة الثانية 
ملنظمة بث األم��ل اإلنسانية بتوزيع 
املواد الغذائي��ة في محافظة بغداد/ 
منطقة الرشاد على العوائل الفقيرة 
واملتعفف��ة ملناسب��ة ش��هر رمضان 
املب��ارك. وق��ال أعضاء ف��ي املنظمة 
إنهم مستم��رون بتوزيع ه��ذه املواد 
ط��وال فت��رة الشه��ر الك��رمي لرسم 
البسمة على وجوههم وإش��عارهم 

بأن هناك من يرعاهم ويعتني بهم.

ماركل تنشر صورة قدم مولودها اجلديد

مكاملة عرب »واتساب« تهددك بكارثة!

كتابا شكر وتقدير من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة لـ)                                 (

تلقى الزميالن )عبد الوه��اب جبار( رئيس حترير 
)البين��ة اجلديدة(، و)عبد الزه��رة البياتي( رئيس 
التحري��ر التنفيذي فيها، كتابي ش��كر وتقدير 
من الفري��ق الدكتور موفق عب��د الهادي توفيق 

وكي��ل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أش��اد 
فيهما باجلهود املتميزة واإلخالص والتفاني في 
إدارة اجلريدة وللرسال��ة اإلعالمية املتميزة التي 

تقدمها للشارع العراقي.


