
يف الهدف

م��ن املق��رر ان يس��تأنف مجل��س الن��واب جلس��اته 
االعتيادية ابتداًء من يوم الس��بت املقبل الثامن عش��ر 
من شهر آيار احلالي حيث سيعقد جلساته اعتباراً من 
اليوم اعاله واالثنني والثالثاء واالربعاء واخلميس املصادف 
الثالث والعش��رين م��ن آيار وقد اتيح لن��ا االطالع على 
جدول اعماله خالل تلك اجللسات وهي الشك مزدحمة 
مبف��ردات تباين��ت مابني طرح موضوع عام للمناقش��ة 
بخص��وص االعتداءات االمريكية عل��ى القوات االمنية 
ومناقشة الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ومفردات 
البطاق��ة التمويني��ة والوض��ع البيئ��ي ف��ي محافظة 
البص��رة ومناقش��ة تقرير حادثة دار االناث للمش��ردات 

وواق��ع  االعظمي��ة  ف��ي 
الكهربائي��ة  املنظوم��ة 
ف��ي  النظ��ر  وكذل��ك 
الطع��ون املقدم��ة حول 
بعض  عضوي��ة  صح��ة 
والس��ادة  الس��يدات 
الن��واب والتصويت على 
تعديل  قان��ون  مش��روع 
الواردة  الغرام��ات  قانون 
بقان��ون العقوب��ات رقم 
 )1969( لس��نة   )111(
املعدل والقوانني اخلاصة 

االخرى رقم )6( لسنة )2008( وتقرير ومناقشة مشروع 
حقوق ش��هداء جرمية القاعدة اجلوية س��بايكر وتقرير 
ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية 
والدف��اع والتصويت على مقترح قان��ون التعديل االول 
لقان��ون اجملمع العلمي رقم )22( لس��نة 2015 ومعاجلة 
ازمة الس��كن وتقرير ومناقش��ة مقترح قانون الضمان 
الصح��ي وغيرها م��ن املف��ردات الكثير.. وهن��ا نطالب 
الس��ادة والس��يدات الن��واب ب��أن يرتقوا الى مس��توى 
املس��ؤولية ويشدوا حيلهم ألن ش��عبهم ينتظر املزيد 

من القوانني والتشريعات.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نطالب السادة والسيدات 
النواب بأن يرتقوا اىل 
مستوى املسؤولية ويشدوا 
حيلهم ألن شعبهم 
ينتظر املزيد من القوانني 
والتشريعات 

شّدوا حيلكم يا نواب

وص��ل رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( 
ام��س الى العاصمة التركية انقرة في 
زيارة رس��مية تلبية لدعوة من الرئيس 
الترك��ي اردوغان يلتق��ي خاللها كبار 
الرئاسة  االتراك وكش��فت  املسؤولني 
التركي��ة ان قضاي��ا مكافحة االرهاب 
واع��ادة االعمار واخلط��وات التي يجب 
اتخاذه��ا لتطوير التع��اون الثنائي في 
كاف��ة اجمل��االت وعلى رأس��ها التجارة 
الت��ي  امللف��ات  اب��رز  ه��ي  والطاق��ة 
س��تناقش. وفي التطورات السياسية 
اخلارجية اكد املرش��د االعلى االيراني 
)عل��ي خامنئ��ي( ان احلرب م��ع امريكا 
اخلي��ار  ه��ي  املقاوم��ة  وان  تق��ع  ل��ن 
النهائ��ي للش��عب االيران��ي مش��دداً 
على رفض التفاوض مع ادارة واشنطن 
اس��تقباله  خ��الل  خامنئ��ي  وق��ال 
كب��ار املس��ؤولني االيراني��ني ان خي��ار 
اي��ران النهائي هو مقاوم��ة الضغوط 
االمريكية وش��دد بأن ايران ال تس��عى 
ال��ى احل��رب وان امريكا ال تس��عى الى 
احلرب ايض��اً ألنها تدرك انها ليس��ت 
ف��ي صاحلها.وفي الس��ياق ذات��ه قال 
التلفزي��ون االيران��ي نق��الً ع��ن مصدر 
مطل��ع ف��ي منظم��ة الطاق��ة الذرية 
االيرانية امس ان طه��ران بدأت عملياً 
زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض 
التخصيب واالحتف��اظ بذخائرها من 
املاء الثقيل واكد التلفزيون الرس��مي 

ان ه��ذه اخلط��وة اتخذته��ا اي��ران في 
لتخفي��ض  اجلدي��دة  الق��رارات  اط��ار 
التزاماته��ا باالتف��اق الن��ووي وص��رح 
مص��در مطل��ع ف��ي منظم��ة الطاقة 
الذرية بانه مت الب��دء بتنفيذ االجراءات 
املرتبط��ة لوقف بع��ض التزامات ايران 
ضمن االتف��اق النووي.م��ن جانبه قال 
الس��يناتور عض��و مجلس الش��يوخ 
االمريكي )توم كوتن( في حديث له مع 
 PBS برنامج )على خط النار( عبر قناة
التلفزيوني��ة ان هزمية اي��ران واالنتصار 
عليه��ا ميكن ان يحدث بضربتني فقط 
وسأل العضو اجلمهوري هل تستطيع 
الواليات املتحدة حتقيق النصر في حال 
نش��وب مواجهة مس��لحة مفتوحة 
بني واش��نطن وطهران؟ فإجاب كوتن: 
نعم ضربت��ان. الضربة االولى والضربة 

ان  كوت��ن  واك��د  تكفي��ان  االخي��رة 
س��بب وقوع املواجهة املس��لحة قد 
يك��ون اعتداء ايران على العس��كريني 
االمريكي��ني او ق��وات حلف��اء الواليات 

املتحدة.
وفي السياق ذاته اصدرت وزارة اخلارجية 
موظف��ي  بس��حب  ام��راً  االمريكي��ة 
احلكوم��ة االمريكية غير االساس��يني 
من العراق س��واء العاملني منهم في 
س��فارتها ببغ��داد او ف��ي القنصلية 
االمريكية كما سيتم تعليق اخلدمات 
االعتيادية الصدار التأشيرة مؤقتاً في 
بغ��داد واربيل ويأتي االج��راء االمريكي 
اجلدي��د على خلفية زي��ادة حدة التوتر 

في البالد.
م��ن جانب آخ��ر ذكرت مجل��ة فوكس 
ان املاني��ا اعلنت امس تعليق عمليات 

التدري��ب العس��كري التي تق��وم بها 
للقوات العراقية في العراق على ضوء 

التوتر الذي تشهده املنطقة.
ف��ي وق��ت اعلن��ت القي��ادة املركزي��ة 
االمريكي��ة ام��س انه��ا رفع��ت حالة 
التاه��ب بس��بب تهدي��دات وش��يكة 
محتملة للق��وات االمريكية املوجودة 
في العراق من قبل اي��ران وقال اجليش 
املركزي��ة  القي��ادة  ان  ل��ه  بي��ان  ف��ي 
بالتنس��يق مع عملية الع��زم الثابت 
رفعت مس��توى متركز جمي��ع القوات 
املش��اركة ف��ي العمليات ف��ي العراق 
وسوريا وتابعت العملية بدرجة عالية 
م��ن التأه��ب ونحن نواص��ل عن كثب 
مراقب��ة التهديدات املوثوق��ة للقوات 
االمريكية في العراق بحس��ب البيان.

وفي الش��أن السياس��ي اكد القيادي 

في حتالف القرار )اثيل النجيفي( امس 
ان اخلالف��ات بني القوى الس��نية اكبر 
من موضوع املوصل وانتخاب محافظ 
نينوى اجلديد فيما توقع حصول تقارب 
بني س��نة حتالف االصالح واملنش��قني 
ع��ن حتال��ف احمل��ور وق��ال النجيف��ي 
انه لي��س هن��اك تغيير داخل )س��نة 
االص��الح( بل التغيير س��وف يش��مل 
)سنة البناء( ألن االنشقاق الذي حصل 
ه��و بينهم فق��ط وان هذا االنش��قاق 
س��يؤدي الى بق��اء )خمي��س اخلنجر( 
و )احم��د اجلبوري( ضم��ن كتلة البناء 
بينما باقي القيادات عادت الى صيغة 
حتال��ف القوى العراقي��ة وهو ما يعني 
انه س��يتم التقارب اكث��ر بني )حتالف 
القوى( و )سنة االصالح( بصورة عامة.

وفي الش��أن ذاته قالت عض��و ائتالف 

النص��ر النائب )ندى ش��اكر( ان رئيس 
البرمل��ان )محم��د احللبوس��ي( اخط��أ 
عندما ق��رر تأجيل مناقش��ة قرار حل 
مجل��س محافظة نين��وى خاصة وان 
التوقيع��ات وصل��ت ال��ى )87( توقيعاً 
ان  النص��ر  ائت��الف  ورأى  حين��ه  ف��ي 
تأجي��ل التصوي��ت على ح��ل مجلس 
نينوى ش��جعه الس��تباق قرار البرملان 
والتصوي��ت لصال��ح النائ��ب )منصور 
املرعي��د( فيما دعا ن��واب احملافظة الى 
مراقب��ة عم��ل احملاف��ظ اجلدي��د ب��دل 
التطورات  بأزم��ة جديدة.وفي  الدخول 
ايضاً كش��ف رئيس البرملان الس��ابق 
)س��ليم اجلبوري( عن تدخ��ل االمارات 
في االنتخابات النيابية العراقية التي 
جرت من��ذ عام فيما اك��د قيام بعض 
املتربص��ني بحرق محط��ات انتخابية 
اثرت عل��ى نتيجت��ه ف��ي االنتخابات 
واض��اف اجلبوري ان )خمي��س اخلنجر( 
ابلغه قبل اس��بوعني م��ن االنتخابات 
بأنه جرى في االمارات امر معني يتعلق 
بوض��ع االنتخاب��ات ألن )الس��يرفرات( 
اخلاص��ة باالقتراع كانت هن��اك مبيناً 
ان اخلنج��ر اكد ب��أن النتائج س��تكن 
صادمة بالنس��بة لي.وكشف اجلبوري 
عن قي��ام رئيس حتال��ف الوطنية )اياد 
ع��الوي( بترش��يحه حلقيب��ة الدف��اع 
فيما اعرب عن قناعته بأنه س��يكون 
وزيرا ناجحا ولكن بالنتيجة فأن اخليار 
يبق��ى لرئي��س ال��وزراء بأن اك��ون او ال 

اكون.

بغداد / 
 كش��ف وزي�ر الكهرباء ل�ؤي اخلطيب ع��ن ت��ج��اوز ان��ت��اج ال��ط��اق��ة 16 أل�ف م���ي���غ���اواط، م���ا ات����اح 
ف��ائ��ض��ا ب�ني االن��ت��اج وال��ط��ل��ب وص��ل ال��ى 1700 ميغاواط.وق����ال ال��خ��ط��ي��ب في تصريح صحفي، 
ان انت��اج الطاقة في البالد ت��ج��اوز ي��وم أم�����س، 16 أل��ف��ا و300 ميغاواط، والذي اكد انه يتحقق للمرة االول��ى 
ف�ي ت�اري�خ ال�ب�الد، منوها بأن م�ت�وس�ط االح��م��ال ك��ان ب��ح��دود 14 ألفا و600 ميغاواط، بفارق يصل الى 1700 
ميغاواط.واض��اف، ان ح�ج�م االن��ت��اج، س��يتيح لل���وزارة ت�ج�ه�ي�ز امل��واط��ن��ني ب�ط�اق�ة ت�ت�راوح ب�ني )20 و 
24( س���اع�ة يوميا، ب��رغ��م ارت���ف���اع درج�����ات ال���ح���رارة النس��بي، منوها بأن الهدف املنشود ل���وزارت���ه 
ل��ل��ع����ام ال��ح��ال����ي، ال��وص����ول باالنتاج الى 18 ال��ف ميغاواط.وأوضح ان االنتاج وفي ح��ال جتاوب املواطنني 
ب�ال�ت�رش���ي�د وال��ح����د م��ن ال��ت��ج��اوزات، سيس��هم بتجهيزهم خ��الل موس��م الصيف املقبل، بس��اعات 
تتج��اوز تلك التي ج��رى جتهيزهم بها خالل الع��ام املاضي.واك���د ال�خ�ط�ي�ب ان وزارت������ه ن�ج�ح�ت ب���زي���ادة 
االن���ت�����اج م��ق��ارن��ة ب��ال��ع����ام امل���اض���ي، ب�ك�م�ي�ة ان��ت��اج ت��ج����اوزت ث�الث�ة االف و300 م�ي�غ�اواط، 
نتيجة ل�ل�ت�ن�س���ي�ق وال��ت��ع��اون ب��ني م��الك��ات وزارت��ه، والعمل على تذليل العقبات م��ن خ��الل اض��اف��ة 
وح���دات ت�ول�ي�دي�ة ج�دي�دة، وتوفير وزارة النفط الوقود مل�ح�ط�ات ال��ك��ه��رب��اء ب�ش���ك�ل س���ل�س، اضافة 

لالشراف املباشر من رئيس ال�وزراء على امللف وتوفير ما ميكن توفيره لتجاوز املشاكل التي تواجه القطاع.

 تطالب “املرور العامة” بإجياد حل فوري ألزمة العقود املرورية لتحويل ملكية السيارات

الكهرباء حتقق أعلى إنتاج يف تاريخ العراق ووعود بتجهيز املواطنني مابني )20-24( ساعة يوميًا

اجليش االمريكي يف حالة تأهب قصوى والسفارة االمريكية ببغداد تدعو موظفيها غري االساسيني ملغادرة العراق.. واملانيا تعلق عمليات التدريب العسكري فيه
ايران تعيد نشاطها النووي واخلامنئي: لن تكون هناك حرب مع واشنطن.. وسيناتور امريكي: هزمية ايران ميكن ان حتدث بضربتني

رائد فهمي لـ                                        : املهم بناء الدولة وجيب ضبط السالح بيدها واالنتقال اىل دولة املواطنة والتخلص من الظواهر السلبية

اجلبوري: االمارات تدخلت يف االنتخابات النيابية وابعدتين عنها وعالوي رشحين لـ”الدفاع” لكن اخليار بيد رئيس الوزراء
النجيفي: اخلالفات السنية اكرب من موضوع املوصل.. وائتالف العبادي لنواب نينوى: راقبوا عمل املرعيد بدل الدخول بأزمة جديدة
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عبد المهدي يحط الرحال في انقرة ويلتقي كبار المسؤولين االتراك فيها

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 

أوامر ديوانية بتعيني وإنهاء تكليف وتغيريات تطال عددا من املفتشني العموميني يف الوزارات واهليئات املستقلة!

كتب املحرر السياسي

3
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الدفاع تنعى الفريق الركن املتقاعد مزهر العزاوي

سرايا السالم تصدر سبعة توجيهات بينها تشكيل قوة ملتابعة من يثبت فسادهال

3أعضاء بالكونغرس األمريكي : مل يتم إطالعنا على شيء فيما يتعلق بإيران
3
3
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ترامب حيسم اجلدل حول 
إرسال 120 ألف جندي 

ملواجهة إيران

املنتجات النفطية جتهز معامل 
السمنت احلكومية بـ 90 مليون 

لرت شهريًا من النفط األسود

املهمة الصعبة حتاصر 
رجال الطوارئ 

بالدوري العراقي

تداعيات انتخاب 
حمافظ نينوى 8 513

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اثناء وصوله اىل انقرة 

7

بغداد / وكاالت / 
قال رئيس تيار احلكمة الس��يد )عمار 
احلكيم( ان شعارات مكافحة الفساد 
وان مجلس��اً  تطل��ق بش��كل كبي��ر 
اعلى ملكافحته يش��كل لهذا الغرض 
ولك��ن عملياً فأن ظواهر الفس��اد لم 
تتراج��ع ب��ل تط��ورت واتس��عت اكثر 

فأكث��ر واضاف احلكيم يق��رأ من كثير 
م��ن املراقب��ني ان ظواهر الفس��اد في 
حالة ازدياد مضطرد وليس ثمة تراجع 
في االمر وان املواقع تباع وتش��ترى في 
بورصة علنية ولعلها كانت حتصل في 
دورات س��ابقة لكن في بورصة سرية 
واروق��ة خاص��ة في عواص��م اقليمية 

لكن باتت تصل الى مسامعنا ان هذه 
البورصة ص��ارت تفتح في بغداد لبيع 
ه��ذا املنص��ب او املوق��ع احلكومي وان 
ه��ذه الظواهر لم تكن بهذا الش��كل 
ال��ذي هي علي��ه وبهذه الس��عة واننا 
نحت��اح الى اقناع انفس��نا بأن هناك 

خطة واضحة ملكافحة الفساد.

احلكيم: ظواهر الفساد تتسع واملناصب تباع 
وتشرتى يف بورصات علنية يف بغداد

بغداد / 
اكد رئيس جلنة النزاهة النيابية هش��ام 
الس��هيل ان  اللجنة هي املس��ؤولة عن 
مكافح��ة الفس��اد، مكذب��ا تش��كيل 
جلن��ة برملانية ملكافحته.وقال الس��هيل 
في بي��ان صحفي ان  جلن��ة النزاهة هي 
املسؤولة عن مكافحة الفساد وال وجود 
الية جلنة جديدة ملكافحته غير اللجنة 
املعنية .وكذب السهيل مانشرته احدى 
الصح��ف حول تش��كيل جلن��ة برملانية 
خاص��ة ملكافحة الفس��اد ,مبينا انه مت 
االتص��ال برئيس البرملان ال��ذي اكد نفي 
تشكيل اية جلنة بهذا اخلصوص .وكانت 
جريدة رس��مية عراقية هي من نش��رت 
اخلبر على صدر صفحتها االولى بعددها 

الصادر امس االول الثالثاء.

السهيل : جلنة النزاهة هي 
املسؤولة عن مكافحة الفساد 

وال وجود للجنة برملانية 
اخرى ملكافحته

وكاالت / 
أعلن��ت إس��بانيا أن ق��رار س��حب 
فرقاطة “F-104” )مندي��ز نونيز إف( 
م��ن اجملموع��ة البحري��ة القتالي��ة 
بقيادة حامل��ة الطائرات األمريكية 
أبراهام لنكولن، جاء بس��بب تغيير 

واشنطن ملهمة احلاملة األصلية.
وقال��ت مارغاريتا روبلي��س، القائمة 
اإلس��باني  الدف��اع  وزي��ر  بأعم��ال 
“نحت��رم ه��ذا الق��رار )األمريك��ي(، 
وعندم��ا تع��ود )حامل��ة الطائرات( 

إل��ى ما مت التخطيط له مع البحرية 
سنس��تأنف  فإنن��ا  اإلس��بانية، 

)الوضع( الطبيعي”.ووفقا لروبليس، 
ف��إن ق��رار س��حب الفرقاط��ة م��ن 
اجملموعة املسلحة لم يكن بإمالءات 
ذات دواف��ع سياس��ية.وفي الوق��ت 
نفسه، قال وزير اخلارجية اإلسباني، 
خوس��يب بوريل، إنه ال يج��در إيالء 
أهمية جدية لق��رار مدريد، موضحا 
أن إس��بانيا بحث��ت م��ع الوالي��ات 
املتح��دة جميع تداعي��ات خطوتها 

على العالقة مع واشنطن.

السبب احلقيقي لسحب إسبانيا فرقاطتها احلربية صوب إيران

بغداد / 
اصدرت هيئة املس��اءلة والعدالة، امس االربعاء، بياناً بشأن 
اس��تثناء 25 أل��ف مش��مول في حكومت��ي رئي��س الوزراء 

الس��ابق نوري املالكي، مؤك��دة انها تعمل وفق��ا لقانونها 
املشّرع وال دخل ألي حكومة في اجراءاتها.

تتمة ص2

املساءلة والعدالة تصدر بيانًا بشأن استثناء 2٥ ألف مشمول يف حكوميت املالكي
بغداد / 

اعلن��ت وزارة النفط عن توفير 200 درجة وظيفية  خلريجي 
الكليات الهندس��ية . وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد انه واستنادا الى توجيهات السيد نائب رئيس الوزراء 
لش��ؤون الطاقة وزير النفط ثامر عب��اس الغضبان بتوفير 
ف��رص توظيف خلريج��ي الكليات الهندس��ية ، فقد دعت 
وزارة النف��ط خريجي الكليات الهندس��ية لالختصاصات 

)الكيمياوية ، الكهربائية ، سيطرة ونظم ، ميكانيك، انتاج 
ومعادن ، اتصاالت ، بيئة ، بناء وانشاءات( الى مراجعة مقر 
ال��وزارة اعتبارا من يوم االحد املقبل 5/19 وملدة )5(ايام وذلك 
للتنافس على )200( درجة وظيفية للتخصصات املذكورة. 
واضاف جه��اد ان الدعوة اش��ترطت ان يك��ون املتقدم من 
خريجي اجلامعات العراقية احلكومية  الدراسة الصباحية 
حصراً  وان يكون من س��كنة محافظات )كربالء املقدسة، 

النجف األشرف ، الديوانية ، بابل ، املثنى (
 الن م��كان العمل س��يكون في مصفى كرب��الء النفطي ، 
وان اليتج��اوز عمر املتقدم عن 30 عاماً .وكانت وزارة النفط 
قد اعلنت في وقت س��ابق من هذا الشهر عن تعيني )415( 
مهندساً من خريجي الكليات الهندسية ، ضمن خططها 

في توفير فرص عمل ووظائف للتخصصات النفطية.

النفط : توفري 200  درجة وظيفية  خلرجيي الكليات اهلندسية 

بغداد / 
نظ��م عدد من اتب��اع التيار الص��دري، تظاهرة 
في الكرادة وس��ط بغداد مطالبني مبحاس��بة 
املفس��دين.وقال مص��در امن��ي إن مجموع��ة 

من انصار التي��ار الص��دري تظاهروا،امس، في 
الكرادة مطالبني مبحاس��بة املفس��دين وانزال 
اقص��ى العقوبات بحقهم.ووج��ه زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، بتش��كيل جلنة جلمع 

معلوم��ات عن الصدري��ني العاملني مبش��اريع 
جتاري��ة حكومية، فيما خاطبه��م بالقول »ما 
عدت احتمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد 

وخروجكم عن نهجه«.

متظاهرون وسط بغداد يطالبون مبحاسبة املفسدين

بغداد / 
أك��د مكت��ب املفت��ش الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة، أن االتف��اق اجلديد بش��أن عجالت 
املتسوبيش��ي ال يعن��ي انتهاء االجراءات بح��ق املتورطني في الصفقة، فيما ش��دد 
عل��ى أن املكتب بانتظار ما تس��فر عنه نتائ��ج التحقيقات.وذكر املكتب انه س��بق 
وأن صدر في وقت س��ابق من العام اجلاري بيان ملكت��ب املفتش العام لوزارة الداخلية

،                                                        تتمة ص3

مفتشية الداخلية : االتفاق اجلديد بشأن عجالت 
املتسوبيشي ال يعين انتهاء االجراءات حبق املتورطني
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جملس الوزراء يصّوت على مشروع تأهيل املنطقة احمليطة مبطار بغداد الدولي

NO.3186.thu.16.may.2019

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت مفتش��ية وزارة الداخلية، عن توقيف مدير حس��ابات شرطة نينوى، مبينة ان 
ذلك جاء على خلفية وجود ش��بهات فس��اد مالي واداري.وقالت املفتشية ، ان مكتب 
املفت��ش العام لوزارة الداخلية اوقف وفق أمر قضائي مدير حس��ابات مديرية ش��رطة 
محافظة نينوى، مبينة ان ذلك جاء للتحقيق معه على خلفية وجود شبهات فساد 
مال��ي واداري.واضاف��ت ان العملية متت بن��اًء على ورود معلومات حول وجود ش��بهات 
فس��اد وسرقات في مديرية ش��رطة نينوى، مشيرة الى ان املفتش العام للوزارة جمال 
األس��دي اوعز ملكتبه في نينوى الى تشكيل جلنة تدقيقية لتدقيق حسابات املديرية.

وتابعت انه من خالل التدقيق الذي أجرته جلنة املفتشية اكتشفت وجود سرقات في 
أموال اس��تقطاعات األرزاق التي تفرضها املديرية على منتس��بيها املعادين للخدمة، 

حيث بلغ حجم األموال املستقطعة واخملتلسة أكثر من 100 مليون دينار.

بغداد / البينة الجديدة 
صوت مجلس الوزراء، على مش��روع تأهي��ل املنطقة احمليطة 
مبطار بغ��داد الدولي، كما وافق على توصي��ات اجمللس الوزاري 
للطاق��ة بش��أن خطة العق��ود الس��نوية مع ش��ركات وزارة 
الصناع��ة. وقال مكتب رئيس ال��وزراء إن مجلس الوزراء أصدر 
ع��ددا من القرارات م��ن بينها املوافقة عل��ى توصيات اجمللس 
الوزاري للطاقة بش��أن خطة العقود الس��نوية مع ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن. وأضاف أن مجلس الوزراء أقر توصيات 
جلن��ة الش��ؤون االقتصادية بش��أن تعدي��ل واس��تكمال قرار 
مجل��س ال��وزراء رق��م 347 لس��نة 2015 اخلاص بآلي��ة الدفع 
باآلجل، ووافق على توصية اجمللس الوزاري للطاقة بشأن حتديد 
رات��ب املتعاقدين مع وزارة النفط بصف��ة حارس امني لتأمني 
احلراس��ة حلقل املنصورية الغازي ، كما وافق على حتديد أجور 

املتعاقدين مع الشركات العامة الرابحة في وزارة النفط.
ولفت البيان الى أن مجلس الوزراء اطلع على مش��روع تأهيل 
املنطق��ة احمليطة ب مطار بغداد الدولي وصوت عليه باملوافقة، 
وواف��ق على تقومي القرارات والتوجيه��ات الصادرة من مجلس 
ال��وزراء الس��ابق مل��دة ممتدة م��ن 1 / 7 / 2018 لغاي��ة 24 / 10 / 

.2018

مفتشية الداخلية تعلن توقيف مدير حسابات شرطة نينوى

صاحل والعامري يؤكدان ضرورة النأي عن سياسة احملاور يف تطورات املنطقة السياسية واإلقليمية

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��دت احملكمة االحتادي��ة العليا، 
امس األربعاء، أن صالحية مجلس 
النواب في إقالة احملافظ بناء على 
مقترح من رئي��س مجلس الوزراء 
الدس��تور.وقال  م��ع  تتع��ارض  ال 
املتح��دث الرس��مي للمحكم��ة 
احملكم��ة  إن  الس��اموك  إي��اس 
االحتادية العليا عقدت جلس��تها 
برئاس��ة القاض��ي مدحت احملمود 
األعضاء كافة،  القض��اة  وحضور 
ونظ��رت دع��وى أقامه��ا محافظ 
نين��وى إضافة لوظيف��ه، خاصم 
فيها رئيس مجلس النواب إضافة 
لوظيفته. وأضاف، أن املدعي طعن 
بعدم دس��تورية امل��ادة )7 ثامناً 2( 
من قانون احملافظات غير املنتظمة 
بإقلي��م رق��م )21( لس��نة 2008 
املع��دل ونصه��ا أن )جمللس النواب 
إقالة احملاف��ظ باألغلبية املطلقة 
بناء عل��ى اقت��راح رئيس ال��وزراء 

ولنفس األسباب املذكورة أعاله(.
وتاب��ع، أن احملكمة االحتادية العليا 
وج��دت أن احملاف��ظ بدرج��ة وكيل 
الش��روط  علي��ه  وتنطب��ق  وزارة 
ذاته��ا، وأن مجل��س النواب ميارس 
اداء  عل��ى  بالرقاب��ة  صالحيات��ه 

الس��لطة التنفيذية وفقاً للمادة 
رئي��س  وأن  الدس��تور،  م��ن   )61(
مجلس الوزراء مي��ارس صالحياته 
في إدارة ش��ؤون الدول��ة وفق املادة 

)78( من الدستور.
وأش��ار، إلى أن احملكمة وبناء على 
صالحي��ة  أن  وج��دت  تق��دم  م��ا 
مجلس النواب بإقالة احملافظ بناء 

على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 
ال تتعارض مع الدس��تور، وقررت رد 
الدعوى لعدم استنادها إلى سند 

من الدستور.

أخبار موجزة
تصدي��ر .. ق��ال رئيس جمعي��ة احتاد مص��دري املنتجات 
الزراعي��ة األردني س��ليمان احلي��اري إن حرك��ة التصدير 
للعراق وس��وريا ف��ي اآلونة األخيرة عب��ر معبري طريبيل، 
وجابر- نصيب منعدمة. وبني احلياري جلريدة »الدس��تور« 
األردنية، أن »ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بس��بب 
تذبذب املوق��ف العراقي، أما انع��دام حركة التصدير مع 
اجلانب الس��وري فس��ببه عدم تطبيق األردن االتفاقيات 

املبرمة مع اجلانب السوري قبل إغالق املعبر.  
مس��ؤولية ..حملت موسكو ودمش��ق الواليات املتحدة املسؤولية عن البطء 
في عملية إجالء النازحني من مخيم الركبان جنوب ش��رقي سوريا، مؤكدتني 
أن اخمليم لم يغادره س��وى ربع س��كانه فقط.وذكر قائدا 
املركزي��ن الروس��ي والس��وري املعنيني بع��ودة الالجئني 
ميخائي��ل ميزينتس��يف وحس��ني مخل��وف ف��ي بي��ان 
مش��ترك ام��س األربع��اء أن »التصرفات غي��ر البناءة من 
اجلان��ب األمريكي، املتمثل��ة في اإلبط��اء املتعمد إلعادة 
الالجئني إلى ديارهم، تخلف مزيدا من الضحايا وتزيد من 

معاناة السوريني احملتجزين قسرا )في الركبان(.

زي��ادة ..ق��ال التلفزيون اإليراني نقال ع��ن مصدر مطلع في 
منظم��ة الطاقة الذري��ة اإليرانية امس األربع��اء إن طهران 
ب��دأت عملي��ا زي��ادة مخزونه��ا م��ن اليوراني��وم منخفض 
التخصي��ب واالحتف��اظ بذخائره��ا من امل��اء الثقيل.وأكد 
التلفزيون الرس��مي أن هذه اخلطوة اتخذتها إيران في إطار 
الق��رارات اجلديدة لتخفي��ض التزاماتها باالتف��اق النووي.
وصرح مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذریة بأنه مت البدء 

بتنفيذ اإلجراءات املرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن االتفاق النووي.
توثيق ..نشرت وسائل إعالم صورة فضائية توثق آثار قصف جماعة احلوثيني 
بواس��طة طائرات مس��يرة خط أنابيب النفط الرئيس��ي االس��تراتيجي في 
اململكة العربية الس��عودية. ونشرت وكالة »أسوشيتد 
 ،Planet Labs برس« صورة فضائية التقطتها مؤسس��ة
ومقره��ا ف��ي س��ان فرانسيس��كو، الثالثاء ف��ي أعقاب 
الهج��وم، وه��ي تظهر آث��ار قصف محطة ض��خ النفط 
رقم 8 التابعة لش��ركة »أماركو« السعودية قرب مدينة 
الدوادم��ي التي تقع على بع��د 330 كلم غربي العاصمة 

الرياض.    

تف��وق ..حطمت مص��ر يوم ام��س األربعاء 15 اي��ار رقما 
قياس��يا، كان��ت تركي��ا ق��د حققته ف��ي الع��ام 2016. 
وتص��درت مص��ر دول العال��م بع��د افتت��اح الرئيس عبد 
الفتاح السيس��ي، جس��ر »حتيا مصر«، أعرض جسر في 
العالم. ودخل اجلس��ر الذي أزاح عنه السيس��ي الستار 
موس��وعة »غينيس« لألرقام القياس��ية كأعرض جسر 

في العالم بقياس بلغ 67.36 متر، 
كش��ف .. ش��اركت في مس��يرة اآلليات احلربية مبدينة توال الروس��ية ألول مرة 
روبوت��ات »أوران – 9« املقاتلة. ومت تس��ليح تلك الروبوتات التي تش��به دبابات 
صغي��رة وتزن 9 أطنان مبدفع أوتوماتيك��ي ومنظومة »أتاكا« املضادة للدبابات 
من صناعة ش��ركة توال« لألس��لحة اخلفيفة.وتخصص 
تلك الروبوتات لالس��تطالع وإس��ناد الوحدات املتقدمة 
بالنيران. وقال ناطق باس��م حكومة مدينة توال الروسية 
إن اخلب��راء ف��ي ش��ركة »س��بالف« املصنع��ة لراجمات 
الصواري��خ قام��وا بإص��الح وترميم أول راجم��ة صواريخ 
سوفيتية مش��اركة في احلرب الوطنية العظمى )1941 

– 1945( من طراز »بي أم – 13« )كاتيوشا(. 

بغداد  / البينة الجديدة
اكد محافظ نين��وى منصور املرعيد انه  
ال يوج��د ش��يء اس��مه صفقة بش��أن 

من��اص  وال  نين��وى  محاف��ظ  منص��ب 
بالتفاهم واالتفاق م��ع بغداد واربيل من 
اجل اس��تقرار نينوى. وق��ال املرعيد في 

لق��اء متلف��ز : توصلن��ا ال��ى قناعة مع 
اعض��اء مجل��س نينوى باملضي س��ويا 
نحو اإلصالح وان اعضاء مجلس نينوى 

اتفق��وا عل��ى انتخابي بعد مناقش��ات 
مستفيضة.

واضاف املرعيد  فالح الزيدان كان طامعا 

ومس��تقتال للحص��ول عل��ى منص��ب 
احملافظ لكني  ادعو الزيدان الى االبتعاد 

عن املراشقات اإلعالمية.

بغداد / البينة الجديدة
االربع��اء،  ام��س  النزاه��ة،  هيئ��ة  أوضح��ت 
تفاصي��ل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق 
ف��ني ف��ي محافظ��ة الديوانيَّة،  س��بعة ُموظَّ
ُمبيِّن��ًة أنَّها ُنفَِّذت بالتع��اون مع جهات إنفاذ 
القانون في احملافظة )قوات س��وات(. واشارت 
دائرة التحقيق��ات بالهيئة إلى تنفيذ مكتب 
رة القبض  حتقي��ق الهيئة في الديوانيَّ��ة ملُذكَّ
الصادرة عن اجلهات القضائيَّة بحقِّ س��بعة 
ُمتَّهم��ني ف��ي احملافظة، اس��تناداً إلى أحكام 
امل��ادَّة )330( من قان��ون العقوب��ات، ُمبيِّنًة أنَّ 
فني في  املُتَّهمني كانوا يعملون ُمقرِّرين وُموظَّ
ة  جلنة تنفيذ امل��ادَّة )5( لس��نة )2009( اخلاصَّ
بتعوي��ض املُتضرِّري��ن م��ن ممارس��ات النظام 

البائد منذ تأليفها عام 2013.
واضاف��ت أنَّ أوام��ر القب��ض الص��ادرة بح��قِّ 
املُتَّهمني جاءت بناًء على كشف خروقاٍت في 
عمل اللجنة من قبيل التالعب في املعامالت 
عبر حتبير بعض األس��ماء األصليَّ��ة، وإضافة 

أس��ماء أخرى ب��دالً منها، ومتش��ية معامالٍت 
عل��ى حس��اب أخ��رى، وش��بهات مس��اومٍة 
للُمتضرِّرين. وتابعت إنَّ مكتب حتقيق الهيئة 
في احملافظ��ة قام بالتح��رِّي وجم��ع األوليَّات 
وعرضها على القاضي اخمُلتصِّ بالنظر بقضايا 

النزاهة في احملافظة الذي أصدر أوامر القبض 
بحقِّ املُتَّهمني، اس��تناداً إل��ى مضامني املادَّة 
احلكميَّة، موضحة انه متَّ توقيف ستٍة منهم 
ة  بق��راٍر من قاضي التحقيق اخملت��صِّ على ذمَّ

القضيَّة.

النزاهة توضح تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض 
حبق موظفني يف حمافظة الديوانية

املرعيد: ال مناص من التفاهم واالتفاق مع بغداد وأربيل من أجل استقرار نينوى

 بغداد / البينة الجديدة 
اس��تقبل رئيس اجلمهورية برهم صالح، في قصر السالم ببغداد 
ام��س االربع��اء، رئيس حتال��ف الفتح ه��ادي العام��ري وبحثا آخر 
التط��ورات السياس��ية واالقليمية. وذك��ر بيان رئاس��ي انه جرى 
خالل اللقاء مناقش��ة آخ��ر التطورات السياس��ية واالمنية على 
الصعيدين احملل��ي واالقليمي، وضرورة تغلي��ب املصلحة الوطنية 
في العالقة مع دول اجلوار واألطراف الدولية املؤثرة في الس��احتني 

العربية والدولية والنأي عن سياسة احملاور.
وأض��اف كم��ا مت التأكيد على اهمي��ة العمل على تعزي��ز التعاون 
وترس��يخ وح��دة الص��ف الوطني، فض��الً عن مكافحة الفس��اد 
مبختلف أشكاله والشروع باالعمار والبناء وتقدمي افضل اخلدمات 

للشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت أمانة بغ��داد، امس األربع��اء، عن املباش��رة برفع الكتل 
الكونكريتية من محيط جامع أم الطبول غربي العاصمة. وقالت 
األمانة، إنه بجهد مش��ترك ضم قيادة عملي��ات بغداد ومتابعة 
مكت��ب أمني بغداد ودائرة الوحدات االنتاجية متت املباش��رة برفع 
الكتل الكونكريتية من محيط اجلامع ضمن شارع مطار بغداد 
الدول��ي. وأضاف��ت األمانة ، أن الك��وادر البلدية باش��رت بعدها، 

بحملة لتنظيف املوقع املغلق منذ سنوات طويلة.

بغداد / البينة الجديدة
وقال��ت الهيئ��ة تعقيبا على 
ص��درت  الت��ي  التصريح��ات 
مؤخرا حول اس��تثناء 25 الف 
املساءلة  باجراءات  مش��مول 
والعدال��ة في حكومتي رئيس 
الوزراء االس��بق نوري املالكي، 
مش��يرة الى أن اج��راء الهيئة 
من��ذ تأسيس��ها ع��ام 2004 
والت��ي كان��ت هيئ��ة اجتثاث 
البع��ث آن��ذاك، هي إج��راءات 
حي��ث  م��ن  للقان��ون  وفق��اً 
اإلحال��ة الى التقاعد اوالعودة 
الى الوظيفة وقد مت نش��ر كل 
قراراته��ا في املوقع الرس��مي 

للهيئة وبشكل مفصل.
وأضافت الهيئة، بعد ان شّرع 
مجلس النواب العراقي قانون 
رقم )10( لس��نة 2008 ورسم 
الهيئة عملت  فيه سياس��ة 
القانون  الهيئة على تطبي��ق 
قراراتها  ومت نش��ر  بحذافي��ره 

أيض��ا عب��ر املوق��ع الرس��مي 
له��ا وميكن االطالع على ذلك، 
موضحة أن قرارات االس��تثناء 
اخلاص��ة باملادة 12 والتي تنص 
جملل��س الوزراء ح��ق النظر في 
احل��االت االس��تثنائية للعودة 
ال��ى الوظيف��ة للمش��مولني 
وبحس��ب  القان��ون  به��ذا 
مقتضي��ات املصلحة العامة 
بناًء على طل��ب الوزير اخملتص 
وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ 
وال  املناس��ب بش��أنها  القرار 
يكون القرار نافذاً إال مبصادقة 
مجلس النواب عليه، اي انها 
جاءت بطلب من قبل الوزارات 
يعم��ل فيه��ا طالب��ي  الت��ي 
االس��تثناء وبطلب من وزرائها 
وفقا لنص امل��ادة املذكورة في 
القان��ون وه��ذه الطلب��ات لم 
وال صح��ة  العش��رات  تتع��َد 
للرق��م الذي ذكر في وس��ائل 

االعالم.

املساءلة والعدالة تصدر بيانًا 
بشأن استثناء ٢٥ ألف مشمول

 يف حكوميت املالكي

املباشرة برفع الكتل 
الكونكريتية من حميط 

جامع أم الطبول يف بغداد

نائب: ضغوط أمريكية وراء سحب قوات 
احلشد الشعيب من بعض املناطق غرب نينوى

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب عن حتالف الفتح كرمي عليوي, امس األربعاء، عن 
وجود ضغوط أميركية وراء قرار س��حب قوات احلش��د الشعبي 
من بعض املناطق الغربية حملافظ��ة نينوى. وقال عليوي إن “قرار 
انس��حاب قوات احلش��د الش��عبي م��ن غرب محافظ��ة نينوى 
جاء نتيجة ضغ��وط أمريكية على احلكوم��ة بحجة وجود نية 
للحش��د الش��عبي بضرب الق��وات األميركية في ح��ال تفاقم 
الصراع األميركي اإليراني”. وأضاف أن “احلشد الشعبي هو جزء 
من الق��وات االمنية العراقي��ة وتأمتر بأمر القائ��د العام للقوات 
املس��لحة”، الفتا إل��ى أن “احلكومة أعلنت بأنه��ا لن تتدخل او 
تكون طرفا في النزاع الدائر بني واشنطن وطهران”. وكان احلشد 
الش��عبي أعلن، مؤخرا عن خطة العادة انتش��اره في محافظة 
نينوى، مبينا ان قواته س��تكون متواجدة في مساحات واسعة 

غرب احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
تلق��ت »البينة اجلدي��دة« وعب��ر بريدها االلكترون��ي واالتصاالت 
الهاتفية س��يالً م��ن ش��كاوى املواطنني من مش��كلة العقود 
املروري��ة الورقية اخلاص��ة بترويج معامالت نق��ل وحتويل ملكية 
املركبات ببغداد واحملافظات في الوقت الذي تتلكأ االجراءات فيه 

للعمل بنظام العقود االلكترونية.
وقال املواطنون ل�«البينة اجلديدة« ان مديرية املرور العامة حددت 
االول من ش��هر متوز املقبل هذا الع��ام كموعد للعمل عن طريق 
احلاس��بة االلكتروني��ة لكن م��ا يحص��ل اآلن هو نف��اد الدفاتر 
اخلاصة بالعقود املرورية الورقية وارتفاع سعر العقد الواحد الى 

اكثر من )300( الف دينار.
»البينة اجلديدة« تطالب كافة املسؤولني في وزارة الداخلية وفي 
املقدمة منه��م الوكيل االقدم للوزارة الس��يد )عقيل اخلزعلي( 
ومفت��ش عام الداخلية احلقوقي )جمال االس��دي( واللواء )عامر 
خضير العزاوي( مدير املرور العام باتخاذ اجراءات سريعة وفورية 
ألنهاء معاناة الناس وال نعتقد ان ذلك بعس��ير على اخليرين في 

وزارة الداخلية.

»                    « تطالب »املرور العامة« 
بإجياد حل فوري ألزمة العقود املرورية 

لتحويل ملكية السيارات

تتمة ص1



أوامر ديوانية بتعيني وانهاء تكليف وتغيريات تطال عدداً 
من املفتشني العموميني يف الوزارات واهليئات املستقلة

رائد فهمي لـ)                              (: املهم بناء الدولة وجيب ضبط السالح 
بيدها واالنتقال اىل دولة املواطنة والتخلص من الظواهر السلبية

 نينوى / البينة اجلديدة 
في  االمنية  مهامه  تسليم  عن  الشعبي،  احلشد  اعلن 
إن   ، احلشد  اجليش.وقال  قطعات  الى  املوصل  غرب  البعاج 
قوات اللواء 33 في احلشد الشعبي سلمت مهامها األمنية 
في قاطع البعاج غرب املوصل الى قطعات اجليش العراقي. 
وأضاف أن هذا االمر يأتي في إطار خطة إعادة االنتشار التي 

تنفذها بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات املشتركة.

بغداد / البينة اجلديدة 

ضبطت مفرزة مش��تركة من مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني ضابطاً برتبة 

مقدم منس��وب الى مديرية اس��تخبارات ومكافحة االرهاب في األنبار متلبساً باجلرم املشهود بترويج 

معامالت شهداء مزورة.

وقال��ت وزارة الداخلي��ة إن عملية الضبط وإلق��اء القبض على الضابط املتهم مت��ت على خلفية ورود 

معلوم��ات م��ن جهاز األمن الوطني فرع األنبار الى مكتب املفتش الع��ام لوزارة الداخلية مفادها قيام 

ضابط برتبة مقدم منس��وب الى مديرية االس��تخبارات ومكافحة اإلرهاب في األنبار بترويج معامالت 

في مديرية الش��هداء واجلرحى التابعة لوزارة الداخلية بكتب مزورة، األمر الذي دعا الى تش��كيل فريق 

عمل مش��ترك من مفتش��ية الداخلية واألمن الوطني للتحقق من املعلومة وضبط املقدم متلبس��اً 

بجرميته.واضاف��ت ال��وزارة، أنه بعد جمع وحتليل املعلومات وتأكيدها ميدانياً اس��تحصل فريق العمل 

أم��راً قضائياً من القاضي اخملتص، وانتقل الفريق الى مديرية الش��هداء واجلرحى، حيث متكن من القاء 

القبض على الضابط متلبساً بترويج 33 معاملة، اثبتت التحقيقات أنها مزورة.

وتابع��ت الوزارة، الى ذلك نظم فريق العمل محضر ضبط ودون افادة املتهم وعرض قضيته أمام قاضي 

التحقيق اخملتص الذي قرر توقيفه وفق املادة 289  298 من ق ع ع ، وقد اودع التوقيف للتحقيق معه.

NO . 3186 . THU . 16 . MAY . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3186(  الخميس  16 / 5 / 2019

قائممقام سنجار يرفض استقبال االطفال من النسب الداعشي

احلشد الشعيب يعلن تسليم مهامه األمنية يف البعاج لقطعات اجليش
حركة عطاء : آن األوان للتصدي لفاسدي نينوى وحماسبتهم على إدارتهم الفاشلة للمحافظة

املوصل / البينة اجلديدة
اعلن قائممقام قضاء س��نجار محم��ا خليل، امس االربعاء، رفضه 
اس��تقبال االطفال من النس��ب الداعش��ي ف��ي اجملتم��ع االيزيدي 
احملافظ، مشيرا الى ان الثوابت واالحكام واالعراف االيزيدية الدينية 
واالجتماعي��ة ال تقب��ل اال االيزيديني من ام واب ايزي��دي حصرا.وقال 
خلي��ل ، إن رف��ض االطف��ال من صل��ب الدواعش، مرف��وض  قانونا، 
اجتماعي��ا ودينيا، ليس ف��ي اجملتمع االيزيدي فحس��ب، امنا في كل 
اجملتم��ع العراقي، وهذا م��ا اقره القانون العراق��ي، الذي تنص مواده 
الدس��تورية، ان العراق��ي هو م��ن صلب ابوي��ن عراقيني وصحيحي 
النس��ب، وهذا االمر ينطبق على جميع املكونات الدينية، املذهبية 

والقومية العراقية.
واوض��ح، ان االعراف والعادات والتقاليد االيزيدية، اعراف عش��ائرية 
محافظة ومغلقة على نفس��ها منذ االزل وال تسمح بخرقها، حتت 
مظلة اي مب��رر ان كان اجتماعيا او انس��انيا، اذ ان اجملتمع االيزيدي 
حاف��ظ على ديانته وعادات��ه وتقاليده االجتماعي��ة والثقافية منذ 
االف السنني، وال يسمح ان ياتي اليوم من يحاول تغييرها او التجاوز 

على ثوابتها من منطلقات انسانية او اجبارية.
واضاف، ان املنظمات واملؤسس��ات االنسانية التي تتحدث عن هذا 
االم��ر، عليها ان جتد لهؤالء االطفال بيئة اخرى غير بيئتنا احملافظة، 
كأن تك��ون في الدول االوربية الت��ي تنتمي اليها املنظمات، او الدول 
الت��ي ينتم��ي اليه��ا الدواع��ش، الن اطفالهم ليس��وا ايزيديني وان 
خرجوا من ارحام االس��يرات االيزيديات قس��را وبص��ورة يندى ليها 

جبني االنسانية.

)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
أك��دت حركة عطاء، أن��ه آن األوان 
للتصدي للفاسدين في محافظة 
نينوى ومحاسبتهم على إدارتهم 
الفاش��لة والفاسدة للمحافظة، 
فيم��ا دعت األطراف السياس��ية 
األخرى إلى االبتعاد عن التسقيط 

واالقتتال السياسي.
وذكرت احلركة ان انتخاب منصور 
ل نين��وى ميثل  املرعي��د محافظ��اً 
انعطاف��ة تاريخي��ة مل��ا يتضمنه 
م��ن رس��م مس��اٍر جدي��د بتوجه 
أبن��اء املوص��ل الختي��ار الكفاءة 

واملهنية، والس��عي الى أن يتصدى 
أبناؤها املعتدل��ون الوطنيون الذين 
يتحل��ون بالفكر الرص��ني واملنهج 
القومي لبناء محافظتهم وإعمارها؛ 
ليعلو صوتهم فوق صوت أصحاب 
الطائفية والفاس��دين واملفسدين 
الذي��ن جلبوا اخلزي والع��ار والدمار 

ألبناء احلدباء.

وأضاف��ت أن��ه ف��ي الوقت نفس��ه 
نطالب أبن��اء أم الربيع��ني باملؤازرة 
والدع��م واإلس��ناد اجلماهي��ري ملن 
يري��د اخلي��ر واإلعم��ار حملافظتهم، 
وعدم الس��ماح ملن يريد اس��تغالل 
املدين��ة ونهب خيراته��ا والهيمنة 
على مقدراتها وزّجها في صراعات 
طائفي��ة حزبية جدي��دة، ونقولها 

بثق��ه عاليه لقد آن األوان للتصدي 
لهم ومحاس��بتهم عل��ى إدارتهم 
الفاش��لة والفاس��دة للمحافظة، 
وأن يتم إعداد العدة لتعود املوصل 
زاهي��ة  بهّي��ة  ش��امخة  عام��رة 
بجمالها كما كانت صوره مشرقة 

مشرفة لعراقنا العزيز.
وأهابت احلركة باألطراف السياسية 

األخ��رى باالبتع��اد عن التس��قيط 
والس��عي  السياس��ي،  واالقتت��ال 
ال��ى تقدمي ي��د العون واملس��اعدة؛ 
لالرتقاء والنهوض باجلانب اخلدمي 
واالقتص��ادي واإلعمار واألمن وإعادة 
النازح��ني م��ن اجل إع��ادة املوصل 

زاهرة مزدهرة آمنة مطمئنة.

ضبط مقدم يف استخبارات الداخلية متلبس برتويج معامالت شهداء مزورة يف األنبار

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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بغداد / البينة اجلديدة
ق��ال س��كرتير اللجن��ة املركزية 
للحزب الشيوعي العراقي النائب 
عن )س��ائرون( السيد )رائد جاهد 
فهم��ي( ان لدين��ا اولوياتن��ا ف��ي 
االص��الح وان االصالح ليس مجرد 
وجهة نظر او رأي او مشروع ميكن 
ان تختل��ف فيه االجته��ادات بل 
حاجة وضرورة ملحة ، ألن العراق 
ان ل��م يق��دم عل��ى االصالح��ات 

فإنه م��ن الصعب عليه ان يواجه 
حتدياته على كل املستويات سواء 
اكانت امنية أم سياس��ية أم في 
بناء الدولة واجمل��االت االقتصادية 

واالجتماعية وغيرها.
تصري��ح  ف��ي  فهم��ي  واض��اف 
ف��ي  انن��ا  اجلدي��دة«  ل�«البين��ة 
لدين��ا تصور  االص��الح  مش��روع 
وعندن��ا اولوي��ات فهن��اك اولوية 
في بن��اء الدولة واصالح االقتصاد 

والتش��ريع والعالق��ات االقليمية 
والسياس��ية بل وحت��ى االصالح 
في كيفية التعامل مع الدس��تور 
ولدين��ا منظومة م��ن االصالحات 
ف��ي ه��ذا اجلان��ب والبد م��ن بناء 
قاع��دة كبيرة وخل��ق فرص عمل 
واالستجابة حلاجات الشباب اوالً 
وان نوف��ر بنية حتتي��ة تعيننا في 
املس��تقبل في مجتمع واقتصاد 
مابع��د النف��ط لذل��ك يج��ب ان 

تكون هن��اك اولوي��ات اقتصادية 
واضح��ة ف��ي هذا اجلان��ب ومنها 
بن��اء قاع��دة صناعي��ة وزراعي��ة 
وتأمني مص��ادر متنوعة للموازنة 
واالقتص��اد والت��ي يج��ب االقدام 
واضح��ة  بخط��وات  عليه��ا 
ومتسارعة.. احلوار سينشر كامالً 

في اعداد مقبلة.

البين��ة   / وكاالت   / واش��نطن    
اجلديدة

الكونغ��رس  ف��ي  أعض��اء  ش��كا 
األميرك��ي أن إدارة الرئي��س دونال��د 
ترام��ب ال تطلعهم عل��ى ما يكفي 
م��ن املعلوم��ات ف��ي الوق��ت الذي 
تش��تعل فيه التوت��رات م��ع إيران، 
كم��ا ق��ال بع��ض اجلمهوري��ني إنه 
ال يت��م إطالعهم على ش��يء.وقال 
مش��روعون، من بينه��م بعض رفاق 
ترام��ب من احلزب اجلمه��وري، إنهم 
يرغب��ون ف��ي تلق��ي إفادات س��رية 
بش��أن ه��ذه التهدي��دات وق��رارات 
الس��ابقة  اإلدارات  وكان��ت  اإلدارة. 
تُطلع الكونغرس بصفة دورية على 

أمور األمن القومي الكبرى.
إن��ه  الدميقراطي��ني  بع��ض  وق��ال 
س��يكون من املالئم عقد جلس��ات 

مع مسؤولني كبار في اإلدارة.
وق��ال الس��ناتور اجلمه��وري لينزي 
غراه��ام للصحفيني أم��ام مجلس 
الش��يوخ أعتقد أنن��ا جميعا نقبع 

ف��ي الظ��الم. وردا على س��ؤال عما 
إذا كان يعتق��د أن��ه س��يتم إطالع 
املشرعني على املوقف قال آمل هذا.
وطلبت رئيسة مجلس النواب التي 
تنتمي للحزب الدميقراطي نانس��ي 
بيلوسي تقدمي إفادة ألعضاء اجمللس 
لكن مساعدا قال إن اإلدارة لم توافق 
ف��ي مجلس  بعد.وقال مس��اعدون 
الشيوخ إنه لم يتم بعد وضع جدول 
إلفادة جمللس الشيوخ الذي يسيطر 
الرغ��م  عل��ى  اجلمهوري��ون  علي��ه 
م��ن مطالب��ات الدميقراطيني.وق��ال 
الس��ناتور بوب مينينديز وهو كبير 
الدميقراطي��ني ف��ي جلن��ة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشيوخ إذا كانت 
إيران هي املس��ؤولة ع��ن الهجمات 
عل��ى أف��راد قواتن��ا املتمركزين في 
أنحاء املنطقة أو أي من أصول األمن 
القومي اخلاصة بن��ا، فيجب علينا 
بالطبع الرد بصورة مالئمة وبطريقة 

تردع ومتنع املزيد من الهجمات.

أعضاء بالكونغرس األمريكي : مل يتم 
إطالعنا على شيء فيما يتعلق بإيران

بغداد / البينة اجلديدة
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  اجرى 
مفتشي  مكاتب  في  شاملة  تغييرات 
العام بالوزارات و الهيئات املستقلة. وجاء 
رئيس  عن  الصادرة  الديوانية  االوامر  في 
على  اجلديدة«  »البينة  حصلت  الوزراء، 
بناء على ماعرضته هيأة  انه  نسخ منها، 
النزاهة تقرر مايلي- اوال تلغى كتب االمانة 
العامة جمللس الوزراء املرقمة }ق7584252{ 
في  و}ق12074252{   }2018227{ في 
 }201881{ في  و}ق26324252{   }201842{
 }2018730{ في  و}ق25964252{ 

و}ق27764252{ في }2018813{.
السادة  يعني  لالجراءات  تصويبا  ثانياً 
عموميني  مفتشني  الحقا  اليهم  املشار 
وبدءا  منهم  كل  ازاء  املؤشرة  الوزارات  في 
}املفتش  مهمتهم  مباشرتهم  تاريخ  من 

العام{.
القاضي بشار احمد محمد وزارة النقل

الهجرة  وزارة  حميد  جواد  محمد 
واملهجرين.

ثالثاً احالة السادة املشار اليهم الحقا الى 
التقاعد-

ضياء محمد مهدي انتهاء مدة التكليف.
ماهر حسني رشيد تاريخه اعاله.

قيصر احمد عكلةانتهاء مدة التكليف.
مدة  انتهاء  مصطفى  مهدي  محمد 

التكليف.
حيدر كعيم جالن انتهاء مدة التكليف.

رابعاً انهاء تكليف علي كاظم حميد من 
مهام مفتش عام وزارة التربية.

مهام  من  بدر سلمان  كرمي  يعفى  خامساً 
طلبه  على  بناء  العدل  وزارة  عام  مفتش 

احملال بكتاب هيأة النزاهة.
سادساً ينقل السادة املشار اليهم الحقا 
كل  اسم  إزاء  املؤشرة  الوزارات  والى  من 

منهم-
الى  بغداد  امانة  من  معتوك  علي  سجاد 

مؤسسة الشهداء.
حمدان عويجل راشد من وزارة النفط الى 

وزارة االتصاالت.
بشار احمد محمد من وزارة النقل الى وزارة 

العدل.
امين نعمت سعيد من وزارة االتصاالت الى 

شبكة االعالم العراقي.
اليهم  املشار  السادة  تعيني  إعادة  سابعاً 
إزاء  املؤشرة  اجلهات  او  الوزارات  في  الحقا 

االسم-
رائد جوحي حمادي وزارة املالية.

والشؤون  العمل  وزارة  سلمان  كرمي  عدنان 
االجتماعية.

رائد حسني علي وزارة الصناعة واملعادن.
ثامناً يعني عصام حامت السعيدي مفتشاً 
والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  عاماً 

العلمي.
عطية  محمد  كاظم  رائد  يعني  تاسعاً 

مفتشاً عاماً لوزارة التربية.

إجراءات  إمتام  في  التريث  بشأن 
الداخلية  وزارة  لتجهيز  عقد 
نوع  آب  بيك  عجلة   6000 ب� 
ميتسوبيشي حجم أربعة سلندر 
ذات نظام ناقل حركة عادي )كير 
اعمال  من  االنتهاء  حلني  عادي( 
اللجنة التحقيقية التي شكلت 
أعمالها  أنهت  والتي  حينها  في 
ورفعت تقريرها الى رئيس مجلس 
وكالة  الداخلية  وزير  الوزراء  
بإيقاف  توصيتها  فيه  مضمنة 
التعاقد  شروط  خملالفته  العقد 
فساد  شبهات  ووجود  احلكومي 
فيه.وأضاف أن رئيس الوزراء صادق 
التحقيقية  اللجنة  قرارات  على 

وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد 
وجلنتي  التفاوض  جلنة  واحالة 
املشتريات واعتدال األسعار فضالً 
النزاهة  الى  الفنية  اللجنة  عن 
املكتب،  معهم.وأكد  للتحقيق 
قضية  أمر  من  استجد  أنه 
امليتسوبيشي أن قدمت الشركة 
املتعاقدة، طلباً جلهة االختصاص 
تعديل  على  موافقتها  ملتمسة 
العجالت  قضية  وانهاء  العقد 
ودياً، وبالتراضي بني وزارة الداخلية 
التوجيه  مت  حيث  والشركة، 
لتعديل  طلب  بتقدمي  للشركة 
الكمية  الناحية  من  العقد 
تشكيل  وكذلك  أوالسعرية 

من  العقد  تعديل  لدراسة  جلنة 
جانب الوزارة فيها اجلهة الرقابية 
حلني  القانونية  االجراءات  وجتميد 

حسم امللف.
املبرم  األتفاق  عن  جنم  أنه  وتابع، 
وشركة  الوزارية  اللجنة  بني 
املصادقات  حصول  بعد  املفيد 
الشركة بتجهيز  االصولية، قيام 
 200  L نوع  آب  بيك  عجلة   1000
)4X4( ميتسوبيشي موديل 2019 
مقابل،  وبدون  مجاناً   2020 و 
عليها  املتعاقد  للعجالت  إضافة 
عددها  والبالغ  األصلي  بالعقد 
اجملموع  ليكون  عجلة   6000
نفس  ومن  عجلة،   7000 الكلي 

نوع العجالت املتعاقد عليها ومن 
مصانع شركة امليتسوبيشي في 
اليابان، األمر الذي ينعكس ايجاباً 
املتعاقد  العجلة  سعر  على 
العقد  مدة  وضمن  أصالً،  عليها 

املثبتة ب� 5 سنوات.
العام  املفتش  مكتب  وأشار 
اجلديد  االتفاق  أن  إلى  للداخلية، 
ب�  الوزارة  جتهيز  على  أيضاً  نص 
العجلة  لنفس  اطارات  زوج   700
مع ورشتني متنقلة ، وتعديل فقرة 
الضمان والصيانة لتكون سنتني 
بدالً من سنة أو 40 الف كيلومتر 
بدالً عن 20 ألف كيلومتر. وبنّي أن 
العقد  على  االضافات  مجموع 

مبا  مبلغ   أضاف  املتوقع  حسب 
دوالر  مليون  خمسني  عن  اليقل 
.وتابع  أو ستني مليار دينار عراقي 
االتفاق  هذا  توقيع  أن  املكتب، 
اجراءات  انتهاء  يعني  ال  اجلديد 
املساءلة القانونية بحق املتورطني 
بصيغته  العقد  وإبرام  بالتفاوض 
فيه  والذي كانت  األولية  األصلية 
مالية  وخروقات  فساد  شبهات 
محالني  زالوا  ال  وأنهم  وادارية، 
للتحقيق  والقضاء  النزاهة  الى 
تسفر  ما  بانتظار  ونحن  معهم، 
عنه نتائج التحقيقات وسنعلم 
يتمخض  ما  كل  عن  العام  الرأي 

عنها .

مفتشية الداخلية : االتفاق اجلديد بشأن عجالت املتسوبيشي 
ال يعين انتهاء االجراءات حبق املتورطني

بغداد / البينة اجلديدة
مزهر  املتقاعد  الركن  الفريق  االربعاء،  امس  الدفاع،  وزارة  نعت 
مزهر  املتقاعد  الركن  الفريق  تنعى  انها   ، الوزارة  العزاوي.وقالت 
بعد  العراق،  خارج  العالج  تلقيه  أثناء  األجل  وافاه  الذي  العزاوي، 
خدمة جليلة قدمها للوطن. يذكر ان مزهر العزاوي شغل منصب 

قائد عمليات ديالى.

الدفاع تنعى الفريق الركن 
املتقاعد مزهر العزاوي

بغداد / البينة اجلديدة
اصدرت فرق�ة اجلنوب لسرايا السالم، امس االربعاء، 
سبعة توجيهات الى املنتسبني فيها، فيما وجهت 
وتورطه  فساده  يثبت  من  ملتابعة  قوة  بتشكيل 
بأعمال مشبوهة تسيء الى سمعة اخلط الصدري.
وقال قائد الفرق�ة محمد مكي الناصري ، انه استنادا 
األحداث  مع  التعامل  في  إلينا  اخملولة  للصالحيات 
سرايا  في  باجملاهدين  نهيب  والسريعة  الطارئة 
والتوجيهات  العمل  مبركزية  التام  اإللتزام  السالم 
على  وللحفاظ  اجلنوب  فرقة  قيادة  من  تصدر  التي 
سمعة آل الصدر الذين أرادوا للعراق ان يبقى سيدا 
وعزيزا وخاليا من الدكتاتورية واالحتالل والفاسدين.
الذين  ملتابعة  خاصة  قوة  تشكيل  قررنا  واضاف 
بأعمال مشبوهة تسيئ  وتورطهم  يثبت فسادهم 
الى سمعة اخلط الصدري عامة وسمعة آل الصدر 
ان  القوة  هذه  عناصر  على  ان  الى  مشيرا  خاصة، 
سرايا  أفراد  من  ويكونوا  املتطوعني  من  يكونوا 

في  العدد  يكون  ان  يجب  وتابع  حصرا.  السالم 
قررنا  اننا  موضحا   ، 75عنصرا  )لواء(  محافظة  كل 
قيادة  مقر  في  املتطوعني  الستقبال  جلنة  تشكل 
القوة  ان  قار.واكد  ذي  محافظة  في  حصرا  الفرقة 
ينصاعون  ال  الذين  املتمردين  بالفاسدين  تخصص 
لالوامر، الفتا الى انه مت فتح باب التطوع لالنضمام 
للقوة ملدة عشرة أيام من  يوم امس االربعاء ولغاية 
ملدة  القوة  عمل  ان  الى  احلالي.ولفت  ايار  من  ال�25 
للتمديد،  قابلة  تشكيلها  تاريخ  من  اشهر  ثالثة 
الفاسدين  اسماء  تستقبل  اجلنوب  فرقة  ان  مبينا 
املتمردين من اللجنة املشكلة جلمع املعلومات التي 
الصدر.ووجه  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  شكلها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،   االثنني املاضي، 
الصدريني  عن  معلومات  جلمع  جلنة  بتشكيل 
فيما خاطبهم  العاملني مبشاريع جتارية حكومية، 
بالقول ما عدت احتمل تشويهكم لسمعة السيد 

الوالد وخروجكم عن نهجه.

سرايا السالم تصدر سبعة توجيهات بينها 
تشكيل قوة ملتابعة من يثبت فساده



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

يتابع ترامب عن كثب حتضريات اسرائيل  ومتددها والتغيريات
 اليت جيريها نتنياهو يف صفوف القيادات العسكرية واألمنية

لك��ن ترامب يتابع ع��ن كثب حتضيرات 
اس��رائيل ، ومتدده��ا والتغيي��رات التي 
يجريها نتنياهو ف��ي صفوف القيادات 
العس��كرية واألمني��ة ، ومع��روف لدى 
اجلمي��ع أن آخر موضوع ميكن لنتنياهو 
بالعل��وم  معرفت��ه  ه��و  يدعي��ه  أن 
العسكرية أو امليدانية من أجهزة األمن 
والعسكريني ، ورغم ذلك نرى أنه يقف 
اآلن ليتخذ قرارات بشأن تغييرمواقف 
38 ضابط��ا يتحكم��ون ف��ي املفاصل 
احليوية للجيش وألجهزة األمن خاصة 
أمان التي تش��كل أكبر جهاز أمن ، وله 

فروع تتضمن قوات خاصة وضاربة
كان القرار األول مفاجئا للجميع ، فقد 
عني يوس��ي كوه��ني مديرا للموس��اد 
م��ع أن التقاليد املرعي��ة التؤهله لهذا 
األولوي��ة  ف��ي  يس��بقه  اذ   ، املنص��ب 
ضب��اط أق��در وأعل��ى رتبة ، مل��اذا ؟ ألن 
 The يوس��ي كوهني امللق��ب باملودي��ل
Model – الهتمام��ه مبنظ��ره ومظهره ، 
هو أكث��ر الضباط تخصصا في امليدان 
االلكتروني وأكثرهم تعمقا في متابعة 
ح��زب اهلل واحلرس الث��وري االيراني منذ 
أن كان ضابط��ا ” تكنولوجي��ا ” ، ف��ي 

اجلهاز.
وج��اءت اخلطوة الثاني��ة بتعيني رئيس 
م��ن  ضاب��ط  بأس��ره  للجي��ش  أركان 
خارج صفوف اجلي��ش ، فقد عني مدير 
اجلن��رال  العس��كرية  االس��تخبارات 
أبيب كوخافي رئيس��ا ل��أركان ، وعني 
مكان��ه دون ضج��ة وضم��ن تكتم الى 
ح��د م��ا املاج��ور جن��رال تامي��ر هامين 
مديرا لالس��تخبارات العسكرية )وهو 
متخصص بش��ؤون دول اخلليج خاصة 
السعودية ( ، وسبق لهامين أن دخل سرا 
ع��ددا من العواصم العربي��ة ، ودخلها 
س��را بتنس��يق م��ع أجه��زة مخابرات 

عربية المتام اتفاقات تعاون سرية .
وعني ضابطا صغيرا قائدا لفرقة بفتاح 
الهامة كمكافأة له ولنهجه ، فقد قام 
هذا الضاط بتدمير مستشفى في غزة 
عل��ى رأس اجلرحى والطواق��م الطبية 

في اشتباكات 2014.
ماذا يدور في رأس نتنياهو ؟

معركة اس��رائيل ضد مح��ور املقاومة 
فف��ي حس��ابات نتنياه��و  ال��ذي فتح 
حوارا مع احلزب الدميقراطي في الواليات 
املتخدة على عتبة االنتخابات ” ، تأخذ 
بع��ني االعتبار ش��خصية ترامب الذي 
يدع��م اس��رائيل كل الدع��م ، ويطرح 
حلوال يري��د فرضها على اجلميع يتوقع 
م��ن ترامب مفاجآت مثل عدم رغبته أو 
موافقته على شن حرب على ايران ، بل 
ابتزازها والضغط عليها الجبارها على 

التنازل .
وه��ذا اليرض��ي نتنياه��و وال ش��ركاؤه 
وممول��و االهاب في الس��عودية واخلليج 
يقوم نتنياهو بتحريك يوس��ي كوهني 
وكل  كوفاخ��ي  وأبي��ب  وتاميرهامي��ن 
الضب��اط اجلدد ” أو الذين س��يعينهم 
ه��ذا األس��بوع ” ، نح��و ه��دف كبي��ر 
واح��د هو توجيه احل��رب ) بغض النظر 
عن أش��كالها ( ، ضد مح��ور املقاومة 
– وحتدي��دا ح��زب اهلل وس��وريا واي��ران 

واحلشد واللجان الش��عبية في اليمن 
بالطبع اضافة حملاولة س��حق التحرك 

الفلسطيني
عملي��ا يق��وم طاق��م نتنياه��و ، وهذه 
القوة الت��ي يعني منها احلكومة املزمع 
تش��كيلها باعمال خطيرة تستهدف 
جر املنطق��ة الى ح��رب كارثية وميكن 

)استنادا ملعلومات مؤكدة ( مبايلي :
1- يق��وم أمان حتديدا بتقدمي سلس��لة 
من التقارير االس��تخبارية العسكرية 
لبولت��ون وبومبي��و كي يس��تخدماها 
ف��ي دفع األمور نحو مزيد من التصعيد 
، وكان��ت الدفع��ة األخي��رة م��ن ه��ذه 
خط��ط  ح��ول  املفبرك��ة  املعلوم��ات 
عملي��ات ايراني��ة مع��دة للتنفيذ ضد 
اسرائيل وقواعد أميركية في املنطقة 
قد س��لمت لبومبيو أثناء استعداداته 
للس��فر الى موس��كو ، وب��دل بومبيو 
مس��اره وتوجه ال��ى بروكس��ل ليضع 
ه��ذه التقاري��ر أم��ام االوروبي��ني بهدف 
اس��تمالتهم ملوقف واش��نطن ، لكن 

جه��وده ب��اءت بالفش��ل رغ��م تأرجح 
موق��ف فرنس��ا لك��ن االوروبي��ني على 
التزامهم  مونتغريني حس��موا  لسان 
باالتفاق النووي االيراني وتطبيقه كامال 

مقابل تطبيق ايران لكل بنوده ايضا .

2- يتع��اون نتنياهو من خ��الل أمان مع 
االس��تخبارات الس��عودية واالماراتية 
لتنسيق العمليات والقيام بها الحراج 
اميركا عب��ر االيحاء بأن اي��ران هي وراء 
العملي��ات دون أن يص��رح بذلك . وأبلغ 
مسؤول مطلع مبنظمة الطاقة الذرية 

اإليراني��ة وكال��ة أنباء الطلبة )إس��نا( 
األربع��اء بأن إي��ران حتللت رس��ميا من 
بعض التزاماتها مبوجب االتفاق النووي 
ال��ذي توصلت إليه م��ع القوى العاملية 

عام 2015.

وق��ال املس��ؤول إن ذل��ك اإلج��راء جاء 
اس��تجابة ألم��ر م��ن مجل��س األم��ن 

القومي اإليراني.
واألربع��اء املاضي أعلنت طه��ران أنها 
أوقف��ت احل��د م��ن مخزونها م��ن املياه 
والذي  واليوراني��وم اخملص��ب  الثقيل��ة 
كانت تعهدت به مبوجب االتفاق النووي 
املوق��ع ف��ي فيين��ا وف��رض قي��ود على 
أنش��طتها النووي��ة. وعل��ى الرغم من 
انسحاب واشنطن من االتفاق تتمّسك 

به الدول األخرى املوّقعة عليه.
ون��ص االتف��اق عل��ى رف��ع قس��م من 
العقوب��ات الدولي��ة املفروض��ة عل��ى 
طهران، لكن مضي واشنطن قدما في 
إعادة ف��رض عقوبات عل��ى اجلمهورية 
اإلس��المية أض��ر كثي��را باقتصاده��ا 
وبعالقاته��ا التجارية مع الدول األخرى 

املوّقعة عليه.
وح��ّددت طهران مهلة ش��هرين للدول 
األوروبي��ة م��ن أجل إخ��راج القطاعات 
النفطية واملصرفية اإليرانية من العزلة 

التي فرضتها العقوبات األميركية، وإال 
فإن اجلمهورية اإلس��المية س��تتخلى 
عن تعّهدات أخرى في االتفاق املبرم في 

عام 2015.
وكان مسؤولون إيرانيون قد اقروا االحد 

بوطأة العقوبات األميركية على الوضع 
العام في إي��ران مبا في ذلك على قطاع 
اقتصادية حيوية  وقطاع��ات  املصارف 

أخ��رى، إال أن طه��ران الت��زال تتمس��ك 
بالعناد واملكاب��رة بادعائها أن موقفها 
الي��زال صلبا وأنه��ا متّر بفترة قاس��ية 

لكنها قادرة على جتاوزها.
وأثن��ى نائب رئي��س مجلس الش��ورى 
اإليران��ي بتعليق إي��ران تنفيذ تعّهدات 
كان��ت قطعته��ا ف��ي االتف��اق النووي 
املبرم مع الدول الكبرى في العام 2015، 

وس��ط توتر شديد مع واش��نطن التي 
انسحبت من االتفاق وفرضت عقوبات 

جديدة على اجلمهورية اإلسالمية.

وقال مطهري إن القرار اإليراني »أدى إلى 
مواقف متناقضة في الواليات املتحدة، 
فمن جهة أرس��لوا حاملة طائرات ومن 
جه��ة أخرى توّس��ل ترام��ب أن نّتصل 

به«.
وأض��اف نائب رئيس مجلس الش��ورى 
اإليران��ي أن »املقاومة والوحدة« عامالن 
تخّط��ي  عل��ى  إي��ران  سيس��اعدان 

»الظروف القاسية احلالية«.
وأورد موق��ع »دول��ت« اإللكترون��ي نقال 
عن الرئيس اإليراني حس��ن روحاني أن 
األوضاع في البالد أسوأ ممّا كانت عليه 
خ��الل احلرب مع العراق بني عامي 1980 

و1988.
وأف��اد املوق��ع ب��أن روحاني ق��ال خالل 
لقائه مبس��ؤولني حزبيني »إب��ان احلرب 
لم تكن لدينا مش��اكل مصرفية أو في 
بيع النفط أو في التصدير واالس��تيراد، 
فالعقوبات الوحيدة التي كنا خاضعني 

لها كانت حظر األسلحة«.
ونقلت تسنيم عن يد اهلل جواني نائب 
قائد احلرس للش��ؤون السياسية قوله 
»ل��ن جنري محادث��ات م��ع األميركيني.. 
األميركي��ون ل��ن يتجرؤوا عل��ى القيام 
بعم��ل عس��كري ض��د أمتنا.. ت��رى أن 

أميركا ال يعتد بها«.
وتأت��ي تصريحات القي��ادي في احلرس 
الث��وري بع��د ان أعلن القائد املش��رف 
على الق��وات البحري��ة األميركية في 
الش��رق األوس��ط اجلمعة إن معلومات 
استخباراتية أميركية تشير إلى وجود 

تهديد من قبل إيران.
وق��ال نائب األميرال جي��م مالوي، قائد 
األس��طول األميركي اخلامس املتمركز 
في البحري��ن ان التهدي��دات لن متنعه 
من إرس��ال حاملة طائرات عبر مضيق 

هرمز إذا اقتضت احلاجة.
وترف��ض إيران حدي��ث الواليات املتحدة 
عن وج��ود تهديد بوصف��ه »معلومات 

استخباراتية كاذبة«.

عل��ى  علق��ت  الس��عودية  أن  ورأين��ا 
ان   : بالق��ول  الفجي��رة  تفجي��رات 
الس��عودية ترح��ب وتؤي��د أي تهدي��د 
اميركي اليران ، ولم تقل اي هجوم على 

ايران رغم أن ذلك موحى به .
3- يوس��ي كوهني وأمان ” تامير هامين ” 
، يركزان على حزب اهلل ضمن سياس��ة 
تق��ول : اذا ل��م تنجح اجله��ود لضرب 
اي��ران ف��ان ضرب ح��زب اهلل س��يكون 

جائزة الترضية .
واخلط الرابع ه��و العمل بجهد ملنع أي 
اش��تباك على األرض الفلس��طينية ، 
والقب��ول لفظا باتفاقيات تبدو لصالح 
الفلس��طينيني ، لكنها دجل مؤقت اذ 
يتم التوس��ع والتمدد في ه��ذا الوقت 
وتطويق أي احتمال النتفاضة شعبية.

*كاتب وسياسي فلسطيني

السعودية ترحب 
وتؤيد أي تهديد 
امريكي اليران  ولم 
تقل اي هجوم على 
ايران رغم أن ذلك 
موحى به

يتعاون نتنياهو من خالل أمان مع االستخبارات السعودية واالماراتية لتنسيق 
العمليات والقيام بها الحراج امريكا عرب االيحاء بأن ايران هي وراء العمليات

نتنياهو

ترامب

كوشنر

مع ش��ديد االس��ف متر علينا ه��ذه اللحظ��ات التي ال 
تع��وض من اخلي��ر والبرك��ة والبعض مش��غول بالقتل 
والغ��ش والنميم��ة واخلداع فلم��اذا يح��دث كل هذا ؟ 
البعض اس��تكان ال��ى صفحات الفيس لينش��ر صور 
املقلوب��ة والدوملة وأفخاذ الدجاج والس��مك املش��وي 
وما اعده للس��حور او الفط��ور والبعض يقف امام قبة 
شريفة ليقول انه أدى الزيارة وآخرون يقفون صفا واحدا 
ليكتب��وا ، الي��وم كن��ا في بيت ف��الن للس��حور . ) اني 
شعليه( هذه الكلمة الفضلى التي تقال في مثل هذه 
املش��اهد . اين الصالة والعبادة والبر وصلة االرحام ؟ أم 
ان املس��ألة هي مسألة اكل وطعام وشراب فقط ؟ هل 
هذا هو شهر رمضان ؟ اين ختمات القرآن الكرمي واعمال 
اخلير ؟ اين االنس��انية التائهة ب��ني زحام القتال واحلرب 

واحلس��د  والغي��رة 
مش��اهد  ؟  واحلق��د 
فضياع  لها  يؤسف 
االنس��انية  القيمة 
ادت  واالعتباري�����ة 
ال��ى خ��راب العقول 
والضمائ��ر حت��ى ان 
اغلب الناس سئموا 
من النصح واالرشاد 
واس��تكبروا  واصروا 
أصب��ح  اس��تكبارا 
ال  الن���اس  معظ��م 
يلوون على شيء وال 

يفكرون اال ببطونهم وملء جيوبهم . هل العقاب قادم 
؟ بدأت استش��عر غضب الس��ماء ينزل روي��دا رويدا ملا 
اصاب االنسان من غفلة هل سيكون مصيرنا مثل قوم 
عاد وثمود ؟ ام ان الوضع أس��وأ من ذلك بكثير ؟ اسئلة 
كثيرة تقف ش��اخصة امام الذهن ولك��ن بريق الذهب 
اخ��ذ عقول الن��اس فقام��وا يركضون خلف الس��راب 
فينس��ون انفس��هم وتضي��ع جهودهم ألنه��م دفنوا 
باعماق كه��ف الرغبة ولم يطلق��وا لقلوبهم عنانها. 
نرجو م��ن اهلل تعال��ى ان يرحمنا وال يعاقبن��ا مبا فعله 
الس��فهاء منا وان نستشعر حجم االعطيات الكبيرة 
من اخلالق العظيم واال نكفر بها او جنحدها فنكون من 
املهلك��ني . ايها الناس عودوا ال��ى اهلل وفروا اليه وتوبوا 

فانه الغفار التواب الرحيم .

رمضان ليس
 كالسابق

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

البعض استكان اىل 
صفحات الفيس لينشر 

صور املقلوبة والدوملة 
وأفخاذ الدجاج والسمك 

املشوي وما اعده للسحور 
او الفطور والبعض يقف 

امام قبة شريفة ليقول
 انه أدى الزيارة

الحلول األميركية قطعت أشواطا في اسرائيل وطبول الحرب تقرعها واشنطن الرهاب المنطقة 
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سوف يفشل ترامب دون 
شك ، لكن مايشكك 
به آخرون سيحصل 
، وهو تفجر بطانته 
وفريق اجملرمني الذين 
أحاط نفسه بهم أي 
بولتون – بومبيووصهره 
كوشنروأتباعهم أمثال 
ابرامز وبطانته .
وأول ضحايا حرب ترامب 
لكسب صفقة مع ايران 
سيكون بولتون – الذي 
سنجد قريبا جدا انه وقع 
استقالته ووضعها على 
طاولة الرئيس ترامب دون 
أن يكون له عالقة بتلك 
االستقالة .
سوف يكون ترامب مهذبا 
معه – سيقنعه بفرصة 
االستقالة بدال من كلمة 
طرد ، وهذا اليعني أن 
ترامب لم يكن وراء كل 
مواقف بولتون على 
العكس ، ترامب استخدم 
بولتون ” فزاعة ” ، وناقض 
مايصرح به بولتون وأوحى 
أنه يدفعه للحرب عن وعي 
وادراك ، ويعرف ترامب منذ 
اللحظة األولى أنه سوف 
يطرد بولتون محمال اياه 
أوزار التصعيد اللفظي 
وحتريك األساطيل ، وتبرئة 
نفسه بالقول : ” أنا لم 
أقل يوما انني أريد أن 
أشن احلرب على ايران ، 
وأنا لم أحرك األساطيل ، 
وأنا طلبت لقاء االيرانيني 
وأرسلت لهم رقمي اخلاص 
عبر سويسرا ” .

بسام ابو شريف

؟
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بغداد / البينة اجلديدة
جهزت شركة توزيع املنتجات النفطية معامل 
محافظات  في  املنتشرة  احلكومية  السمنت 
الوقود  زيت  مبنتوج  واجلنوب  والوسط  الشمال 
يتم  حيث  شهرية  وبكميات  األسود{  }النفط 
جتهيز تلك املعامل عبراملنافذ التوزيعية التابعة 
املهندس  الشركة  عام  مدير  للشركة.وقال 
اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان  في  مسير  كاظم 
التوزيع ومن خالل هيأة  نسخة منه أن »شركة 
التجهيز مستمرة بتجهيز تلك املعامل العائدة 

الوقود  زيت  مبنتوج  واملعادن  الصناعة  وزارة  الى 
الرسمي  وبالسعر  لها  املقررة  احلصص  وفق 
الواحد«.وأضاف  للتر  دينار   100 البالغ  املدعوم 
انه »وإستناداً لتوجيهات وزارة النفط خصصنا 
ملعامل  شهرياً  لتر/  مليون   90 من  يقارب  ما 
اإلسمنت بالتنسيق مع وزارة الصناعة واملعادن 
من  املعامل  على  املوقعي  الكشف  إجراء  وبعد 
وعند  التوزيعية  فروعنا  في  الكشف  جلان  قبل 
حصصهم  تطلق  التجهيز  شروط  استيفاء 
لذلك«. املعتمدة  والضوابط  اآلليات  وفق  املقررة 

من جانبه أوضح مدير هيأة التجهيز في الشركة 
»تواصل  الشركة  أن  موسى  إحسان  املهندس 
دعمها لصناعات القطاع اخلاص ألجل النهوض 
بالواقع اإلنتاجي وحتسني مستوى األداء لها من 
خالل توفير ما يلزم لتغطية احتياجهم الكامل 
حالياً  التجهيز  »عملية  أن  الوقود«.وأكد  من 
جتري بالسعر املدعوم البالغ 100 دينار للتر بدالً 
من 150 دينار بعد تخفيضه في الفترة املاضية« 
الى أن »الشركة واضبت على تقدمي كافة  الفتاً 
الكميات  توفر  أن  شأنها  من  التي  التسهيالت 

املطلوبة إلستمرار عمل تلك املعمل مما يسهم 
العراق  في  السمنت  صناعة  وتطوير  دعم  في 
والنهوض باخلطط التنموية واإلقتصادية«.يذكر 
أن وزارة النفط ومن خالل شركة التوزيع تواضب 
السمنت  معامل  جتهيز  على  ملفت  وبشكل 
لغرض  اللوجستية  التسهيالت  كافة  بتقدمي 
اإلنتاج  مبستوى  االرتقاء  على  مساعدتهم 
كافة  على  للتغلب  الكامل  الدعم  ومنحهم 
واقع  تنشيط  لغرض  واالختناقات  الصعوبات 

الصناعات احمللية.

املنتجات النفطية جتهز معامل السمنت احلكومية بـ 90 مليون لرت شهريًا من النفط األسود

البصرة / البينة اجلديدة 
البصرة  محافظة  مرور  مدير  اكد 
العميد عادل فياض السوداني » ان 
قانون املرور اجلديد الذي مت تشريعه 
على  احلفاظ  أجل  من  جاء  مؤخرا 
حياة املواطنني وتنظيم انسيابية 
مبنظومة  العمل  وتسريع  املرور 
يواكب  بشكل  للمرور  متكاملة 
اجملال  هذا  في  املتقدمة  الدول 
واستخدام التكنولوجيا احلديثة«. 
امسية  في  السوداني  وقال 
نقابة  فرع  اقامها  رمضانية 

 : بالبصرة  العراقيني  الصحفيني 
ان القانون اجلديد الذي صوت عليه 
يحتوي  ايام  قبل  النواب  مجلس 
تقريباً على اكثر من 50 فقرة حيث 
وننتظر  كثيرة  تفاصيل  تضمن 
اجلمهورية  رئاسة  قبل  من  إقراره 
الرسمية  اجلريدة  في  ونشره 
نافذ  ليكون  العراقية(  )الوقائع 
»ان    .واضاف  به  والعمل  املفعول 
لسنة   86 رقم  احلالي  القانون 
به  العمل  يصلح  ال   ”  2004  ”
الغرامات  ان  باعتبار  بصورة جيدة 

اخملالفات  حجم  مع  تتناسب  ال 
ان  السوداني  .واوضح  املوجودة 
فرض  يتضمن  اجلديد  القانون 
ضمن  تأتي  كبيرة   غرامات 
مديرية  رفعتها  التي  املقترحات 
الغرامات  من  اكثر  العامة  املرور 
به  املعمول  القانون  في  املوجودة 
حاليا وليكون مبستوى قوانني دول 
البصرة«  مرور  مدير  .وبني  اجلوار 
الصحفية  االسئلة  على  رده  في 
مايتعلق  حول  إليه  وجهت  التي 
ومعاجلة  املرورية  االختناقات  بفك 
في  خاصة  احلوادث  مشكالت 
السريع  والطريق  اخلارجية  الطرق 
طرقنا  أن   « البصرة  حدود  ضمن 
الكاميرات  إلى  تفتقر  مازالت 
اإلرشادية  العالمات  إلى  وكذلك 
احلوادث  ان  الى  الفتا  والفسفورية 
أيام  قبل  ومنها  حصلت  التي 
الطريق  على  املطار  سيطرة  بعد 
وجود  عدم  بسبب  هي  السريع 
على  وإرشادية  فسفورية  عالمات 
املنفذة  الشركة  وان  الطريق  ذلك 
واجبها  السريع  طريق  لصيانة 

االنارة  ناحية  من  الشارع  تهيئة 
والعالمات  الفسفورية  والعالمات 
التبليط وصيانة  وليس  اإلرشادية 
الشارع فقط .واشار السوداني الى 
ان مديريتنا اعدت خطة متكاملة 
قدمتها إلى مجلس احملافظة حول 
إنشاء جسور معلقة ومترو البصرة 
وتقليص عرض  الشوارع  وتعريض 
البعض منها  التي يصل  األرصفة 
إلى عشرين مترا . مبينا ان الشارع 
يعد  السيارات  عليه  تسير  الذي 
هذه  معاجلة  من  فالبَد  ضيقا 
اجلزرات  عرض  بتقليص  املشكلة 
إلى  واألرصفة وحتويلها  الوسطية 
التأكيد  مع  للسيارات  شوارع 
وأنفاق  مجسرات  إنشاء  على 
تسبب  التي  االستدارات  والغاء 
اخلطة  هذه  ان   « االزدحامات.وتابع 
من  ومصادقة  دعم  الى  حتتاج 
واحلكومة  احملافظة  مجلس  قبل 
املركزية ووزارة البلديات واإلسكان 
ضمن  ادخالها  لغرض  واإلعمار 
معاجلة  أجل  من  فورية  مشاريع 

االختناقات املرورية .

مدير مرور البصرة يؤكد ان قانون املرور اجلديد يسهم باحلفاظ على حياة 
املواطنني وتسريع العمل مبنظومة متكاملة للمرور

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
االستاذ  السكك  عام  مدير  مبتابعة 
وبتوجية  احلسيني  كاظم  جواد  طالب 
لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير 
قرار  من   154 املادة  بتطبيق  باهض 
على  التجاوزات  بازالة  الوزراء  مجلس 
القانون..استمرار  قوة  وفرض  االراضي 
ملنطقة  والفنية   الهندسية  الكوادر 
مع  باالشتراك  جهودها  احلله  سكك 
جلنة التجاوزات وكوادر الهندسه ومفرزة 
شرطة السكك  وبإشراف مدير املنطقة 
بازالة )49( معبر غير نظامي بني محطتي 
قطار احلله واحملاويل الواقعة ضمن حدود 
املنطقة خالل األربعة ايام املاضية ..يذكر 
:ان املنطقة أخذت على عاتقها حمالت 
بانذار   القانون  قوة  بفرض  تطوعية 

املتجاوزين على محرمات السكك لكون 
تقليل  على  يساعد  التجاوزات  إزالة  
امنة  سيرقطارات   وانسيابية  احلوادث 

وسريعة ومريحة .

السكك تزيل 49 معربا غري نظامي على خطوط 
سكك احللة 

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اكد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي 
مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة الى 
الى  السالم  مركز  لتحويل  الدائرة  سعي 
وبالتعاون  اجملتمعي  للدعم  شامل  مركز 
ذلك  جاء   . الدولية  الهجرة  منظمة  مع 
خالل اجتماعه عقد مع مسؤولة التنسيق 
الدولية  الهجرة  منظمة  في  واالستقرار 
والدكتور عماد عبد الرزاق مستشار الصحة 
النفسية في وزارة الصحة وعدد من مدراء 
اعادة  اهمية  العام   املدير  وبني   . االقسام 
وتعزيز  النفسية   الصحة  خدمات  توجيه 
وتقدمي خدمات الصحة النفسية الشاملة 

واملتكاملة . مضيفا ان زيادة  توفير اخلدمات  
النفسية واالجتماعية خارج املستشفيات  
دعم  خالل  من  الصحية  الرعاية  ومراكز 
وتعزيز  االعاقة   ذوي  االشخاص  وإدراج 
مرونة واملساهمة في نظام دعم مجتمعي 
لألشخاص  واستدامة  استقرارا   اكثر 
وبدنية   عقلية  اعاقات  مع  يعيشون  الذين 
التكميلية   اخلدمات  الى مجموعة  بالنظر 
املركز  خالل  من  لتقدميها  ستحتاج  التي 
ذلك  بعد  وجرى   . السالم  في  التخصصي 
مناقشات عديدة من اجل اخلروج بتوصيات 
هذا  في  التجربة  جناح  اجل  من  عديدة  

املركز .

مدير عام صحة الرصافة  يؤكد العمل على حتويل مركز 
السالم اىل مركز شامل للدعم اجملتمعي 

البينة اجلديدة / إسراء يونس 
حتت شعار )اخملدرات طريق الهالك( نظمت دار 
الشؤون الثقافية العامة ندوة توعوية صحية 
الدهاليك  في  الصحي  املركز  مع  بالتعاون 
التابع الى دائرة صحة بغداد الرصافة  ومديرية 
االعظمية  قاطع  في  اجملتمعية  الشرطة 
حاضرت فيها: د. سهير هشام / مديرة املركز 
الصحي في الدهاليك وبحضور املدير العام 
لدار الشؤون الثقافية العامة األستاذ حميد 
معاون  اسودي  رهبة  والدكتورة  حمادي  فرج 
والترجمة  التأليف  مديرة قسم  العام  املدير 
الندوة  تضمنت  الدار.  وموظفي  والنشر 
قراءة مختصرة من قبل األستاذ طالب كرمي 
والكثيرة  املتنوعة  والتحديات  الظواهر  عن 
تاريخ وحضارة هذا الشعب  التي تستهدف 
ومن ضمنها انتشار اخملدرات والتي تعد ذات 
اجملتمع  طاقة  تصيب  اذ  السلبية  بالغ  اثر 
على  يترتب  وما  الشباب  فئة  وهي  البشري 
ومستقبله. اجملتمع  حاضر  تدمير  من  ذلك 
وان   2003 عام  منذ  ازداد  اخملدرات  تعاطي  ان 
اجتياح هذا الوباء ما هو إال حرب شرسة من 
شبابنا  على  العراق  أعداء  يشنها  اخر  نوع 
والبحوث  الدراسات  أكدت  ان  بعد  وأجيالنا 
العلمية واالجتماعية ان اجملتمع العراقي في 
أنظف  بأنه  املاضي كان يوصف  القرن  أواخر 
اإلدمان.تضمنت  ظاهرة  من  خللوه  اجملتمعات 
اجملتمع  ضمن  حية  حاالت  طرح  الندوة 
العراقي من قبل الدكتورة سهير هشام وهي 
املدارس  طالب  بني  اخملدرات  تعاطي  تخص 
األعمار  هذه  في  الطالب  ابتزاز  وأساليب 

شريحة  اكبر  استهداف  يتم  لكي  البريئة 
معينة من الناس وتعاون الشرطة اجملتمعية 
في متابعة هذه الظواهر واحلد منها واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة ملنع هذه الظواهر السلبية 
التي تعود بالضرر على أبناء اجملتمع العراقي. 
اإلسعافات  يشمل  توثيقي  فيلم  عرض  ومت 
األولية التي يجب اتخاذها واتباعها بشكل 
صحيح ملعاجلة بعض الظواهر التي يتعرض 
الصرع،  اإلغماء،  )االنفجار،  من  املواطن  لها 
والنزف(. كانت هناك جملة توصيات طرحها 
مديرية  الى  املنسوب  فاضل   عامر  األستاذ 
الشرطة اجملتمعية من ضمنها متابعة اإلباء 
يدعى  موقع  تصميم  عن  واعلن  البنائهم 
)منتدى مديرية االعظمية االلكتروني( وأوصى 
من  العوائل  جلميع  املنتدى  هذا  باستضافة 
للتعرف  االجتماعي  التواصل  جهات  قبل 
واختصار  السلبية  الظواهر  عن  واإلبالغ 
يخشى  التي   الشرطة  مراكز  إلى  الذهاب 
اليها.وعلى  الذهاب  املواطنني  من  قسم 
الندوة كانت هناك مداخلة لألستاذ  هامش 
الشؤون  دار  عام  مدير   حمادي  فرج  حميد 
اخملدرات  أن   ( فيها:  جاء   العامة  الثقافية 
وأن  اجلميع  عنها  يتحدث  ظاهرة  أصبحت 
وأمنا  معينة  جهة  على  تقتصر  ال  املعاجلة 
من  أبتداء   املعاجلات  في  اجلميع  يشترك 
األسرة التي يجب أن تكون لديها رقابة على 
األمنية  األجهزة  ثم  باملدرسة  مرورا  األبناء 
ضبط  عن  املسؤولة  مسمياتها  اخملتلفة 

اجلرمية ومتابعتها( .

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت مستشفى جراحة اجلملة العصبية عن 
استقبالها 488 اصابة بالراس واحلبل الشوكي 
جراء حوادث سير املركبات والسقوط من اماكن 
مدير  وقال  املاضي.  نيسان  شهر  خالل  مرتفعة 
في  الدلفي  حميد  سمير  الدكتور  املستشفى 
مختلف  تستقبل  املستشفى  »طوارئ  ان  بيان 
احلاالت الواردة في تخصصها وعلى مدار الساعة 
وباعداد تفوق الطاقة االستيعابية للمستشفى 
»الطوارئ استقبلت خالل نيسان  ان  واضاف   .«
الشوكي  واحلبل  بالراس  اصابة   488 املاضي 

من  والسقوط  للمركبات  السير  حوادث  جراء 
واردة  1٧41 حالة طارئة  بني  مرتفعة من  اماكن 
من   « ان  واوضح  الشهر«.  خالل  للمسشفى 
بينها 13٧ اصابة جراء حوادث السيارات و 351 
عن  فضال  مرتفعة  اماكن  من  سقوط  اصابة 
دماغية«.  جلطة  حالة   181 املستشفى  تلقي 
انقاذ اغلب  الطبية متكنت من  »الفرق  ان  وتابع 
احلاالت من خالل االسعافات االولية في الطوارئ 
ومن ثم التداخل اجلراحي واالحالة بعدها مابني 
العناية املركزة والردهات حسب احلالة الصحية 

للمصاب«.

اجلملة العصبية: )4٨٨( إصابة بالراس جراء حوادث 
سري املركبات والسقوط من مرتفع الشهر املاضي

دار الشؤون الثقافية العامة تقيم ندوة 
ثقافة وتوعوية صحية

البينة اجلديدة / قصي املسعودي
 بناء  على توجيهات مدير عام  الشركة العامة لتوزيع 
كهرباء بغداد املهندس أحمد طالب احلبوبي ومبتابعة 
من املهندس كاظم مطلق ، متكنت املالكات الهندسية  
 34 نصب  من  الشمالي  الصدر   قطاعات   ضمن 
محولة   . خالل شهر نيسان ضمن العناوين التالية : 
32٧ز41+323ز14+345ز٧1+339ز5+ 329ز21+ز69+319ز89 
35٧ز28+216ز14+ 21٧ز48+ز82+ز22+205ز٧0+219ش29+

اجلواد  +قرية  كميرة  قرية   ، 209ز23+222ز58+220ز29 
الدين  صفي  امطار  +محطة  الفياض+قريةاملراسمة 

احللي
بالتيار  املواطن  ينعم  أن  أجل  األعمال من  وتأتي هذه 
احملوالت  واستبدال  الصيانة  أعمال  وأن   ، الكهربائي 
مستمرة رغم قلة التخصيصات   واملواد االحتياطية 

خدمة للمواطنني.

نصب حموالت ضمن قطاع الصدر الشمالي

بغداد / البينة اجلديدة
املـرور  خط  وتأهيل  لتطوير  عقد  ملحق  بغداد،  أمانة  أبرمت   
السريع محمد القاسم وسط بغداد بهدف احملافظة على الطريق 
في  االمانة  في  مصدر  املركبات.وذكر  حركة  أمام  آمنا  وجعله 
الى  ملحق  اضـافـة  قـررت  بغداد  »أمـانـة  ان  صحفي،  تصريح 
العقد االصلي اخلاص بتطوير وتأهيل خط املـرور السريع محمد 
القاسم بغية تأمينه من اخملاطر التي قد يتعرض لها مستقبال«.
الـخـاصـة  الفقرات  بعض  اضافة  شمل  »العقد  ان  واضـاف، 
بـالـفـضـاءات و}الـجـويـنـات{ والـروافـد، وحـــذف وتــحــديــث 
فــقــرات اخـــرى مــن شـانـهـا االرتــقــاء بــواقــع الـطـريـق 
اي  يوضح  ان  غير  من  الرصافة.  جانب  ضمن  الـسـتـراتـيـجـي 
تفاصيل أخرى.وعــزا املـصـدر اسـبـاب الـتـأخـيـر، الـى املتغيرات 
التي  الفقرات  استبدال  تتطلب  التي  املشروع  على  طـرات  التي 
بـدأ عمرها االفتراضي باالنتهاء بـهــدف اعـــادة الـطـريـق مــن 
الـسـالمـة  مـتـطـلـبـات  اكـتـمـال  جـانـب  الــى  جــديــد، 
واالمـــان املتمثلة بـاالسـيـجـة الـواقـيـة ومـعـالـجـة الـحـفـر 
واملـطـبـات، منبها الـى ان اعـمـال التأهيل والتطوير تسير ضمن 

االجراءات الطبيعية وفقا للسقف الزمني احملدد للمشروع«.وتابع، 
ان »السبب الرئيس لتأهيل واصالح وادامة املــجــســرات عـلـى 
خــط املـــرور الـسـريـع محمد القاسم الذي احيل خالل العام 
املاضي بكلفة 12 مليارا و 334 مليون ديـنـار، يعود الـى االجـراء 
وضـمـان  املـجـسـرات،  انـهـيـار  مــن  وخـشـيـة  االحــتــرازي 
اللجان  رصـدت  ان  بـعـد  لـلـمـواطـنـني  واالمــان  الـسـالمـة 

االصلي«.واكــــد  موقعها  عن  والركائز  املساند  زحـف  الفنية 
مجسرات  ثـالثـة  يــهــدد  كـــان  الــــذي  الــخــطــر  »زوال 
ضمن الطريق للمنطقة املمتدة من تـقـاطـع الـقـطـن الـطـبـي 
الـقـريـب مـن وزارة املالية مـرورا مبنطقة النهضة وصـوال لتقاطع 
شـهـدت  ان  بـعـد  الـداخـلـيـة،  وزارة  مــن  الـقـريـب  قرطبة 
معاجلة  جانب  الى  )اجلوينات(،  واستبدال  رفع  املذكورة  املناطق 
في  املصدر  الطبيعي«.وارجـع  مكانها  عن  زحفت  التي  املساند 
زيادة  الى  بالعاصمة  الطرق  منظومة  تـردي  »سبب  بغداد  أمأنة 
السريعة  الـطـرق  التي تسلك  الكبيرة  املركبات  اوزان وحموالت 
منبها  العاصمة،  مداخل  على  موازين  وجـود  مـن  الـرغـم  على 
لـالرتـقـاء  مـتـكـامـلـة  خـدمـيـة  خـطـة  اعــدت  االمانة  بان 
طريق  بينها  مـن  والـخـارجـيـة  الـسـريـعـة  الـطـرق  بـواقـع 
مطار  شـارع  الــى  وصــوال  الـشـعـلـة  تـقـاطـع  بـني  الـرابـط 
مت  ان  بعد  العاصمة  الطرق تضررا في  اكثر  يعد من  الـذي  بغداد 

تدشينه خالل االسابيع القليلة املاضية«.

قرار جديد بشأن صيانة طريق حممد القاسم السريع



علي حسني الخباز

كن��ا نتح��دث ع��ن االع��ام وش��هر 
ورمض��ان في جلس��ة ودودة ، تذكرت 
ما دونت��ه بع��ض املواقع قل��ت: لقد 
شّخص الكثير من الكتاب واملثقفني 
قضية مواجهة الفضائيات لقدسية 
رمض��ان املبارك، والعمل على تفتيت 
ه��ذه القدس��ية، فهل ه��ي وجهات 
نظر مختلفة ام سياس��ات موجهة 

ضد الدين؟
الس��ؤال: هل ثم��ة قناعة ف��ي هذه 
؟  ارتزاقي��ة  املس��ألة  أم  املواجه��ات 
قبل حفنة س��نوات ، ناقش الدكتور 
البرامج  مصطفى محمود، هجم��ة 
لش��هر  اخملصص��ة  واملسلس��ات 
رمض��ان، عنوان املقالة )ملاذا ال يحترم 
اإلع��ام العربي رمضان؟( ملاذا يتحول 

رمض��ان إلى ش��هر ترفيه��ي بدال من 
ش��هر روحان��ي؟ لس��ت ش��يخا وال 
داعية، ولكني أفهم اآلن : ملاذا كانت 
والدت��ي تدير التلف��از ليواجه احلائط 

طوال شهر رمضان..!
كنت طف��ا صغيرا ناقم��ا على أمي 
التي منعتني وإخوتي من مش��اهدة 
فوازير بينما يتابعها كل أصدقائي..! 
ول��م يش��ف غليل��ي إجاب��ة والدتي 
املقتضبة )رمضان شهر عبادة وليس 
للفوازير..!( لم أكن أفهم منطق أمي 
الذي كنت كطفل أعتبره تشددا فى 
الدي��ن ال فائدة منه.. فكيف س��تؤثر 
مش��اهدة طفل صغي��ر لفوازير على 
ش��هر رمضان؟ م��ن منكم س��يدير 
جه��از التلف��از ليواج��ه احلائط في 
رمض��ان؟ م��رت الس��نوات، وأخذتني 
دوامة احلياة وغط��ى ضجيج معارك 
همس��ة  عل��ى  والعم��ل  الدراس��ة 
س��ؤالي الطفولي، حت��ى أراد اهلل أن 
تأتين��ي اإلجابة عن هذا الس��ؤال من 
رجل مس��ن غي��ر متعلم ف��ي الركن 

اآلخر من الكرة األرضية..!
كان ذل��ك الرجل هو عام��ل أمريكي 
في محط��ة بنزين، اعت��دت دخولها 

لش��راء قه��وة أثناء م��لء الس��يارة 
بالوقود فى طري��ق عملي، وفي اليوم 
الذي يسبق يوم الكريسماس، دخلت 
لش��راء القهوة كعادتي، فإذا بي أجد 
ذل��ك الرجل منهمكا في وضع أقفال 

على ثاج��ة اخلم��ور، وعندما عاد 
لل�)كاشير( حملاسبتي على القهوة، 
سألته وكنت حديث عهد بقوانني 
أمريكا: )ملاذا تضع أقفاال على هذه 
الثاجة؟( فأجابن��ي: )هذه ثاجة 
اخلم��ور وقوانني الوالي��ة متنع بيع 
اخلمور في ليلة ويوم الكريسماس 
يوم مياد املس��يح(..! نظرت إليه 
مندهش��ا قائاً: أليس��ت أمريكا 
دولة علمانية؟ ملاذا تتدخل الدولة 

فى شيء مثل ذلك؟
قال الرجل: )االحترام.. يجب على 
اجلمي��ع احت��رام مي��اد املس��يح 
وعدم ش��رب اخلمر ف��ي ذلك اليوم 
حتى وإن لم تكن متدينا.. إذا فقد 
اجملتمع االحترام فقدنا كل شيء(. 

ه��ذه  ظل��ت  )االحت��رام(  االحت��رام.. 
الكلم��ة تدور ف��ى عقلي ألي��ام وأيام 
بعد هذه الليل��ة.. فاخلمر غير محرم 
عن��د كثير م��ن املذاهب املس��يحية 

في أمريكا.. ولكن املس��ألة ليس��ت 
مس��ألة حال أو حرام.. إنها مسألة 
احترام .. فهم ينظرون للكريسماس 
كضيف يزورهم كل س��نة ليذكرهم 
مبياد املسيح )عليه السام(، وليس 

من االحترام الس��كر ف��ى معية ذلك 
الضي��ف، فلتس��كر ولتعربد فى يوم 
آخر إذا كان ذلك أسلوب حياتك، أنت 
حر، ولكن ف��ي هذا اليوم س��يحترم 

اجلميع هذا الضيف وستضع الدولة 
قانونا.. ! أمتنى أن نحترم شهر القرآن.. 
ونعرف ماذا نش��اهد، ومن ترك شيئا 
هلل عوضه اهلل خيراً منه: )ومن يعظم 
شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب(. 
نحن عل��ى قناع��ة ان اعامنا نزع 
مفردة االحترام من قاموسه .. هل 
ستتحلى انت بقليل من االحترام 
وتشتغل على الفضائيات الدينية 
التي تعتني بشهر رمضان.. وعلى 
اق��ل تقدير حذف بع��ض القنوات، 
واالكتفاء مبا يعزز احترامك لشهر 
اح��د  الفضي��ل؟ عق��ب  رمض��ان 
مسلس��ات  كث��رت  احلاضري��ن:� 
رمض��ان الهزيلة، وأصبحت بأعداد 
كبي��رة ال يس��عها ي��وم الصائ��م 
حتى صار من املس��تحيل متابعة 
املسلس��ات، وكث��رت إش��كاالت 
املش��اهدة التي تخل��ف في الرأس 
أف��كاراً تبعد تفكير االنس��ان عن 
قدسية رمضان، فلم يعد املسلم 
يتاب��ع ترتيل القرآن قب��ل الفطور وال 
االدعية الرمضانية فا وجود ل�)اللهم 
اني افتتح الثناء بحمدك( في ذهنية 
أوالدنا..! وبدأ االمر يتعلق في موديات 

واملذيع��ات  امللب��س عن��د املمث��ات 
املقص��ودة  االغرائي��ة  والطاق��ة 
التحش��يد، واملسلس��ات العربي��ة 
واملنحلة هي  والكوميدي��ة  واملؤدجلة 
جزء من الرهان بجذب ذهنية املتلقي. 
قلت: اذا البد من ش��د ذهنية املتلقي 
املس��لم الى قدس��ية املس��عى، راح 
واح��د م��ن احلض��ور وه��و ش��خص 
يب��دو علي��ه س��يماء التدي��ن، قال: 
هذه البرام��ج اس��تطاعت ان تخلق 
مس��احات من اللهو، لكن لو فكرنا 
ف��ي األم��وال الطائل��ة الت��ي تصرف 
في مث��ل هذه األم��ور، عل��ى الفقراء 
واملساكني الكثير من املواد اإلعامية 
الفارغ��ة الت��ي كان م��ن املمك��ن ان 
نس��د بها الكثي��ر م��ن االحتياجات 
العامة للعوائ��ل املتعففة، بعد هذا 
البد م��ن العمل عل��ى حتصني الناس 
م��ن التع��رض ملث��ل ه��ذه التأثيرات 
التي تعمل املسلس��ات على زرعها 
في عقلية املش��اهد ليفق��د احترام 

شعائر ديننا.
 ان ش��اء اهلل نك��ون رمضاني��ني حلد 

العشق.

عبود مزهر الكرخي

هّل علينا شهر رمضان املبارك وهو شهر 
كرمي ش��هر أفاض اهلل س��بحانه وتعالى 
في��ه العطايا والهبات مالم يؤت ش��هر 
آخر وكان خير ش��هور األمة اإلس��امية 
وأفضلها وأكرمه��ا بأنها فيها ليلة هي 
خير من ألف ش��هر هي ليلة القدر والتي 
انزل فيها القرآن العظيم في هذا الشهر 
الشريف وهو شهر قال عنه نبينا األكرم 
محمد)ص(ف��ي حديث��ه الش��ريف )أوله 
رحمة وأوس��طه مغفرة وآخ��ره عتق من 
الن��ار(. ليخب��ر جل وعا عب��اده املؤمنني 
بعل��و قدره ه��ذا الش��هر وعظمته لدى 
رب الس��موات واألرض العلي القدير ومن 
هن��ا كانت هناك منزل��ه خاصة ومكانة 
س��امية لهذا الش��هر املب��ارك لنتوقف 
عند ه��ذه املزايا واخلصائص التي اختص 
بها ش��هر رمضان املبارك. وأن املش��هور 
بني الن��اس أن صي��ام ش��هر رمضان هو 
األكل  ع��ن  باالمتن��اع  يخت��ص  ش��هر 
والش��رب وفي كثير من األحوال ممارس��ة 

العبادات ولكن ش��هر رمض��ان وصيامه 
له فلسفة خاصة نحاول وبقدر اإلمكان 
الدخول واستيضاحها والغور في املعاني 
العميقة لهذا الش��هر الكرمي من خال 
مقالنا هذا وعسى أن نوفق في اإلحاطة 
ولو بشيء بس��يط اإلحاطة باملكنونات 
العظيمة لش��هر رمضان املبارك.. ولهذا 
كان الصيام من أه��م العبادات الروحية 
وباألخص للمس��يحية  االدي��ان  لباق��ي 
واليهودي��ة وباق��ي االدي��ان، وحتى يعتبر 
أداة ووس��يلة مهم��ة في رف��ض الباطل 
ومقاوم��ة الظل��م حيث ناح��ظ انه قرر 
غان��دي ف��ي ع��ام 1932 الب��دء بصي��ام 
حت��ى امل��وت احتجاج��ا على مش��روع 
قان��ون يك��رس التمييز ف��ي االنتخابات 
ضد املنبوذين الهن��ود وكان غاندي يتبع 
أس��لوب الصيام فعند حدوث أي أحداث 
مهم��ة في ب��اده الهند وحت��ى مايقوم 
به الس��جناء في بل��دان العالم بالقيام 
باألض��راب عن الطعام هو يدخل في هذا 
اجملال. ومن هنا جاء اإلس��ام ليؤكد على 
الصيام وجعله فريضة مهمة من فرائض 
ديننا احلنيف والتي تعتبره باقي املذاهب 

أحد األركان اخلمسة في اإلسام.
وفي موضوعنا س��وف نرك��ز على فوائد 
الص��وم من الناحي��ة املادي��ة والتي كان 
نبين��ا األكرم محمد)ص( قد اش��ار اليها 
منذ بزوغ اإلس��ام ولتؤكد هذه احلقائق 
العلمية عن اإلس��ام و ليخبر جل وعا 
عب��اده املؤمنني بعل��و قدر هذا الش��هر 

واألرض  الس��موات  رب  ل��دى  وعظمت��ه 
العلي القدير ومن هنا كانت منزلة خاصة 

ومكانة س��امية له��ذا الش��هر املبارك 
لنتوقف عند هذه املزايا واخلصائص التي 

اختص بها شهر رمضان املبارك.
وقض��ت حكم��ة اهلل أن تك��ون هن��اك 
فوائد م��ن العبادات التي يق��وم بها بنو 
البشر، منها فوائد نفسّية واجتماعية، 
وينعك��س ذل��ك عل��ى صّحة اإلنس��ان 
باإليج��اب. بّينت الكثير من الدراس��ات 
الت��ي ق��ام به��ا العلماء عل��ى مختلف 
العصور أهمّية الصيام؛ فهو يس��تعمل 
ف��ي ال��دول املتقّدم��ة كنظ��ام عاج��ي 
للعديد من األم��راض و خاّصًة للتخلص 

من التدخني وإدمان اخملدرات.
يعتب��ر الصيام م��ن األش��ياء الضروريّة 

لإلنسان فهو كالغذاء والتنّفس واحلركة 
والن��وم ف��ا ميك��ن االس��تغناء عنه كي 

يبقى جسم اإلنسان سليماً.
يعتقد بعض الناس أّن الصيام يؤّدي إلى 
الكسل والتعب وقّلة احلركة، ولكن ذلك 
غير صحيح؛ حيث إّن اإلنس��ان إذا امتنع 
عن الصيام يكتس��ب العديد من األمور 
املهّمة، ولكن بش��رط ع��دم اإلفراط في 
الصي��ام؛ ألّن اإلف��راط يؤّدي إل��ى حدوث 
س��وء في العملّيات احليوي��ة التي يقوم 
به��ا اجلس��م كعملّي��ة البن��اء والهدم؛ 
حيث إنّه يفّضل أن يكون الصيام شهراً 
واحداً في السنة كما في رمضان، وملدة ال 
تزيد عن 16 س��اعة يومّياً )هذا رأي كاتب 
املق��ال ال��ذي مت نقل��ه من��ه( ولكن نحن 
نق��ول ان الصيام له من الفوائد ما اليعد 

واليحصى وحتى في غير شهر رمضان..
فوائد الصيام

للجس��م  راح��ًة  الصي��ام  يعط��ي   �  1
ويخّلصه من الشوائب املوجودة فيه.

امل��واد  امتص��اص  تتوّق��ف عملي��ة   �  2
الباقية في املعدة وإخراجها من اجلسم، 
وهي الوسيلة الوحيدة التي تساعد في 
التخّلص من الس��موم والتلّوث املوجود 

في اجلو.
2 � يس��اعد ف��ي عملّية البن��اء والهدم 
في استعادة النش��اط والقّوة، ويحّسن 
أداءه��ا الوظيفي في تنقية اجلس��م من 
الس��موم، ويحّس��ن الثواب��ت احليوي��ة 
في الدم والس��وائل، ل��ذا ينصح األطّباء 

املرضى بض��رورة عمل بع��ض الفحوص 
الطبّية على الريق )اي صائم(.

3 � يعي��د الش��باب واحليوي��ة للخاي��ا 
واألنسجة املوجودة في اجلسم.

الطاق��ة اجلس��ديّة،  4� يحاف��ظ عل��ى 
ويعمل على توزيعها حسب ما يحتاجه 

اجلسم.
5 � يحّسن الهضم ويسّهل االمتصاص، 
ويصّح��ح اجلس��م م��ن ف��رط التغذية. 
ويق��ّوي  الذه��ن  تفّت��ح  يس��اعد عل��ى 

اإلدراك.
6 � يعيد للجلد نضارته ورونقه. ويساعد 

على الشفاء من بعض األمراض.
7 � يساعد في تخفيف العبء عن جهاز 
دوران ال��دم. ويس��اعد في تقليل نس��بة 

الدهون والدسم في الدم.
8 � يح��ّد م��ن تصل��ب الش��رايني ومرض 
النق��رس، وغيره��ا م��ن األم��راض الت��ي 

تصيب القلب.
9 � يفيد الصيام مرضى الس��ّكري؛ ألنّه 
يعط��ي البنكرياس فرصًة للراحة؛ حيث 
إّن البنكري��اس هو الذي يفرز األنس��ولني 
ويحّول الس��كر إلى مواد نشوية ودهنية 
تخّزن في اخلايا، فإذا زادت كمية الطعام 
عن كمية األنس��ولني يصاب البنكرياس 

باإلرهاق ويرتفع السّكر في اجلسم.
10 � يحافظ على اجلس��م ويخّلصه من 

البدانة.

 عن��د قراءة التاري��خ وعبر مراحله اخملتلفة قلم��ا جند كتاباته عن 
مجموع��ة تق��ود مجتمعاتها وامنا جل احداث��ه تنحصر في قائد 
واحد  اال في حكم قبيلتي اخلروف االس��ود واخلروف االبيض فانها 
خل��ت من وجود قائد على رأس��ها فعاثوا في االرض فس��اداً وبث 
التفرق��ة والفوض��ى في اجملتمع��ات التي حكموه��ا , وكما نعلم 
ومن خ��ال التاريخ فان حكمهم جاء بعد ترك املغولي تيمورلنك 
حكم العراق  ما س��هل الفوضى ابان حكمهم س��قوطهم على 
يد اسماعيل الصفوي . والتاريخ كان وما يزال يؤرخ لقائد وموقف 
وعل��ى مر االزمن��ة والعصور ب��دأءا م��ن االنبياء والرس��ل عليهم 
السام وس��عيهم احلثيث بنقل مجتمعاتهم التي عاشوا فيها 
م��ن عصر الظام الى س��بل الهداية واالس��تقرار والبناء وهذا ما 
وجد ف��ي النبي نوح ولواله لغرقت الس��فينة ومن فيها وابراهيم 
الذي كان قائداً ومصلحاً في البيئة التي نش��أ فيها وهكذا قيادة 
االنبياء والرسل موسى وعيسى وخامت االنبياء محمد ومواقفهم 
وجهاده��م والتي تتح��دث بها االجيال تلو االجي��ال وعبر التاريخ 
وعندم��ا نتحدث ونذك��ر بهذا فاننا نعني مانق��ول ولعل في ذلك 
تبصي��ر ملن يس��تمع الى القول فيتبع احس��نه وت��دارك ما ميكن 
تداركه , وفي العصر احلديث أرّخ التاريخ لقادة كبار ومواقف كبيرة 
ذات تاثي��ر ف��ي مجتمعاتهم ومن ه��ؤالء القادة الكب��ار )) ابراهام 
لنكولن(( وتوحيده الش��عب االمريكي والغاء الرق س��يئ الصيت 
ولينني وقيادته الثورة السوفيتية وتاسيس االحتاد السوفيتي في 
مواجهة الرأس��مالية وخروش��وف رئيس وزراء االحتاد الس��وفيتي 
وحتقيق اجنازات ضخمة في ميزان التكنولوجيا والعلوم ومقولته 
الش��هيرة )الناس الميكن ان تظل تعيش على الثورة وش��عاراتها( 
وكاسترو رئيس وزراء كوبا وحتقيق اماني مواطنيه وماوتسي تونغ 
وم��ا متيز به من الصبر وحتى قيل عنه ان��ه كان ال ينام على خطأ 
وغان��دي زعي��م الهند واعجابه بالرس��ول محمد )ص( وهذا س��ر 
حبه ملس��لمي الهند والتوفيق بينهم وغير سائر الهنود وما نتج 
عنه من اس��تقال باكس��تان كدولة اس��امية ومصطفى كمال 
اتات��ورك ونهضة تركي��ا احلديثة ومحمد خامت��ي وحوار احلضارات 
ونيله اعجاب العالم املتمدن وجتنيب شعبه املشاكل وفي العراق 
احلدي��ث برز قادة كبار كان لقيادتهم االثر البالغ في نهضة العراق 
احلدي��ث ومنهم امللك فيصل االول وس��عيه في وحدة العراق ومن 
اعماله االكتفاء الذاتي في مجال الزراعة وعبدالكرمي قاسم الذي 
اسس لوحدة وطنية صادقة واعمار العراق من شماله الى جنوبه 
وكان زاه��داً في املال ولم يس��تغل منصبه لاغتناء الش��خصي 
بالعقارات او اموال في البنوك وعبدالرحمن محمد عارف واقامته 

عاقات حسنة مع دول اجلوار . 
وف��ي ضوء ماتقدم فان جميع الكتل والتيارات التي تدير العملية 
السياس��ية ف��ي الع��راق اجلدي��د مدعوة ال��ى االتع��اظ بالتاريخ 
واحلفاظ عل��ى العراق وطن��اً ومواطناً ومغادرة احل��ذر من بعضها 
البعض واالبتعاد عن االهواء التي في غير محلها وان يكون العراق  
اجلدي��د همهم الوحي��د والعمل بقوة وجترد على ابراز ش��خصية 
وطنية شجاعاً ليكون قائداً للمرحلة الراهنة التي مير بها العراق 
واخلروج به الى ش��اطئ الس��امة ليكتب التاريخ عنه كما كتب 

عن الذين من قبله .  

به��دف تافي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمائية، 
واحلفاظ على سامة 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

 االتعاظ بالتاريخ واحلفاظ
 على العراق وطنًا
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حرب اجلحيم 

الفريق الركن /
احمد عبادي الساعدي

هنالك مثل متداول بني االوس��اط 
يق��ول ان التاري��خ يعيد نفس��ه.. 
نعم يعيد نفسه على من لم يقرأ 
التاريخ بش��كل جيد ويستخلص 

منه الدروس والعبر.. 
منطق��ة الش��رق االوس��ط من��ذ 
املاض��ي مي��دان للصراعات  القرن 
ب��ني  س��واء  الدموي��ة  واحل��روب 
اخلارج��ي  االحت��ال  او  ش��عوبها 
ولطاملا هنالك كيان مسخ يسمى 
لن تس��تقر  الصهيون��ي  الكي��ان 
ابداً منطقتنا وس��تبقى س��اخنة 
باحداثها واهداف اسرائيل التنتهي 
الفرات  من  الصهيون��ي  بحلمهم 
الى الني��ل بل تريد ابت��اع العالم 
باس��ره وهذا التوس��ع والعدوانية 
للعال��م منبثقة م��ن ايديولوجية 

الصهاينة املريضة. 
منطقتن��ا مقبل��ة على ح��رب لو 
اندلع��ت س��تكون ح��رب جحيم 
ونيرانه��ا ل��ن تس��تثني بل��دا ابداً 
وستكون ساحة الصراع هي اغلب 
بلدان املنطقة ابتداء من فلسطني 
واي��ران  ولبن��ان  والع��راق  وس��وريا 
واليمن  وباكس��تان  وافغانس��تان 
ودول اخلليج العربي باكملها وهنا 
سنتطرق الى شكل احلرب احملتملة 
االمريك��ي  الص��راع  اط��راف  ب��ني 
برؤي��ة  االيران��ي   - االس��رائيلي   -
عس��كرية اس��تراتيجية ورؤيتن��ا 
مبنية على اساس االفتراض لبيان 
صورة عن ش��كل احلرب بني اطراف 

الص��راع وتاثيراتها عل��ى منطقة 
الشرق االوسط برمتها. 

1- ش��كل احلرب س��يكون معقدا 
عدي��دة  دوال  وستش��مل  للغاي��ة 
ومبس��احات واسعة النطاق وتاخذ 
انواعا متعددة منها نظامية واخرى 
غي��ر نظامي��ة ومدمرة وس��تكون 
الش��رق  ومنطقة  اثاره��ا موجعة 
العمليات  تكون س��احة  االوسط 
العسكرية برمتها وبدون استثناء 
ولن تك��ون حربا خاطف��ة مثل ما 
يروج له��ا االس��رائيليون بل حربا 
طويل��ة االم��د وجبه��ات متعددة 
وه��ذا ماصرح ب��ه اجلنرال قاس��م 
س��ليماني عندما قال هم من يبدأ 
احلرب ولكن نحن من يقرر نهايتها 
وستلقي هذه احلرب بظالها على 
االقتص��اد العامل��ي وتس��بب ازمة 

بالنفط مع ارتفاع باالسعار. 
2- كيف تكون احلرب ؟.

س��تكون منط احلرب بثاث خيارات 
وهي » اخليار األول.. تقوم اس��رائيل 
ويك��ون  احل��رب  باش��عال ش��رارة 
الصراع اس��رائيلي ايراني وامريكا 
احل��رب  مس��تلزمات  كل  تؤم��ن 
واملساعدات للجيش االسرائيلي » 
اخليار الثاني.. تقوم امريكا بشكل 
مباشر باحلرب ومبساعدة اسرائيل 
والدول احلليفة باملنطقة مثل دول 
اخللي��ج وغيرها » واخلي��ار الثالث.. 
كاهم��ا يقوم��ان بتنفي��ذ احل��رب 
بشكل مشترك وسيكون مسرح 
االسرائيلي  العسكرية  العمليات 
العمليات  لبنان وسوريا ومس��رح 
العس��كرية المريكا ايران بشكل 
كامل مع مس��اعدة بعض حلفاء 

امريكا باملنطقة. 
3- الغاية من احلرب 

اذا كان االمريكان يفكرون باسقاط 
النظام االيراني فهذا امر مستبعد 
الس��باب عديدة منها عس��كرية 

واخرى سياسية.. 
السبب العسكري.. حتتاج امريكا 
ال��ى قوات برية جتت��اح ايران ونحن 
نعتقد ان اي هجوم بري س��يكتب 
له الفش��ل لك��ون جغرافية ايران 
االمريكي��ة  الق��وات  التس��اعد 
بس��هولة  حتركه��ا  يك��ون  ول��ن 
وس��تقع خس��ائر فادحة بالقوات 
االمريكي��ة وه��ذا م��ا اليرغ��ب به 
القادة االمريكان وكذلك الش��عب 
االمريكي غير مستعد الى فيتنام 
اخ��رى او الع��راق ولن يذهب��وا الى 
مستنقع املوت واجلحيم ابداً .. اذاً 
علينا اس��تبعاد ذلك اخليار اضافة 
لذلك فان الش��عب االيراني مقاتل 
وعنيد بالقت��ال مع وجود االلتفاف 
ح��ول احلكومة وان ص��ح الوصف 
ش��عب يح��ب وطن��ه فالتضحية 
واالستش��هاد دفاع��اً ع��ن بادهم 

جزء من ثقافة العامة. 
ونعتقد م��ا يفكر في��ه االمريكان 
وغايته��م م��ن احلرب «ه��و تطويع 
النظ��ام االيران��ي وف��رض ارادتهم 
بالقوة ولكن باعلى ثمن.. باخلسائر 

لكا طرفي الصراع«
الت��ي  العس��كرية  االه��داف   -4
باحل��رب  االمري��كان  يتوخاه��ا 
الن��ووي«  املفاع��ل   « ستش��مل 
الكهرباء« »الس��دود«  »محط��ات 
املق��رات  امل��اء«  و«خزان��ات 
ومعسكرات  »مقرات  »احلكومية« 
اجلي��ش االيران��ي« وكذل��ك احلرس 
الثوري« املوانئ« » عقد املواصات« 
محط��ات املي��اه الثقيل��ة« قواعد 
»املق��رات  ومط��ارات«  جوي��ة 
السياسية« واماكن الشخصيات 
املهم��ة« مصاف��ي النف��ط واب��ار 
التصدي��ر«  ومنص��ات  النف��ط 
وخطوط نق��ل النفط« واي اهداف 
التاثي��ر عل��ى س��ير  اخ��رى له��ا 
العمليات العسكرية واالقتصادية 

واالذع��ات  التلفزي��ون  ومحط��ات 
ومقرات الوسائل االعامية. 

5- مج��رى العمليات العس��كرية 
احملتملة

تبحث اسرائيل وامريكا عن شرارة 
احل��رب لتخلق االس��باب والظروف 
له��ا الج��ل اقن��اع ال��راي الع��ام 
والعامل��ي وخ��ارج التخوي��ل االممي 

كما فعلت بالعراق.
أ- هجوم اس��رائيلي على املنشآت 

النووي��ة االيرانية .. تقوم الطائرات 
االسرائيلية بش��ن الغارات اجلوية 
عل��ى املفاعل الن��ووي االيراني مع 
ضرب��ات صاروخية الهداف محددة 
ايران  االول��ى  الضرب��ة  تس��توعب 
احل��رس  بقي��ام  الفع��ل  رد  ويب��دأ 
الثوري في س��وريا بتوجيه ضربات 
صاروخية نحو اهداف اس��رائيلية 
منتخب��ة ويقوم اجليش الس��وري 
بتق��دمي الدعم واالس��ناد لهم مع 
عناص��ر م��ن ح��زب اهلل ويتزام��ن 
م��ع الهج��وم اجل��وي والصاروخي 
م��ع هج��وم الكتروني يس��تهدف 
املنظوم��ات االلكترونية والرادارات 
به��دف الكش��ف اجلوي تس��تمر 
هذه احلرب بني الطرفني دون تدخل 
م��ن قبل امريكا بش��كل مباش��ر 

وتب��دأ النداءات الس��لمية تنطلق 
م��ن االمم املتح��دة وال��دول االخرى 
بتقدمي الدعوة للس��ام والتفاوض 
دون ج��دوى لك��ون ش��رارة احل��رب 
اشتعلت واالرادات صلبة في بداية 
احلرب واخليارات مفتوحة ونتوقع ان 
تتوسع دائرة احلرب بشكل تدريجي 
وتش��مل قواط��ع اخ��رى ولكنه��ا 
تبق��ى ضم��ن نطاق احل��رب اجلوية 
والصاروخية ودفاعات جوية وحرب 
الكتروني��ة م��ع عمليات بس��يط 
اس��رائيل  ب-تق��وم  بالبحري��ة.. 
وبدعم م��ن امري��كا بهجوم جوي 
وصاروخي مبحورين االول اجتاه حزب 
اهلل ومنش��آته العس��كرية واحملور 
الثان��ي باجت��اه املنش��آت النووي��ة 

االيرانية .
هنا ساحة املعركة لرمبا نتصورها 
فقط ضمن مسرح عمليات لبنان 
واي��ران ولك��ن تطوره��ا س��يكون 
س��ريعا جدا ومن املؤكد س��يقوم 
ح��زب اهلل بهج��وم ب��ري واحتال 
القصبات ش��مال اسرائيل  بعض 
م��ا يضط��ر االس��رائيليون خلوض 
اهلل  ح��زب  م��ع  البري��ة  املعرك��ة 
ومقاتل��ي احل��زب مدربني بش��كل 
جيد وجتهيزاتهم عالية املس��توى 
والعامل املهم لديهم االس��تعداد 
املعنوي والعقائ��دي وهذه الصفة 
تضفي ميزة قوة الى مقاتلي حزب 

اهلل مم��ا يجع��ل املقاتلني يحققون 
اهدافه��م باقل اخلس��ائر واس��رع 
وقت وخصمهم ل��ن يتمتع بالروح 
القتالي��ة العقائدي��ة ولك��ن م��ن 
املمك��ن ان يك��ون متفوقا عليهم 
بااللي��ات العس��كرية ولكنها لن 
حتس��م معركة ابداً تلك الدبابات 
وااللي��ات طامل��ا اجلان��ب املعن��وي 
اجلن��ود  عرفن��ا  هك��ذا   .. متردي��ا 

االسرائيليني دائما
اما اجلبهة االيرانية س��تقوم بالرد 
على االه��داف االس��رائيلية ولرمبا 
يتدخل املقاتلون احلوثيون بالقيام 
العس��كرية  الفعالي��ات  ببع��ض 
والتع��رض  املن��دب  ب��اب  مبضي��ق 
البحري��ة  والقط��ع  للبواخ��ر 
االسرائيلية .. ج- اسرائيل وامريكا 
كاهما ضد ايران .. تشن اسرائيل 
عدوانها على االهداف العسكرية 
ضمن قاطع لبنان وسوريا .. وامريكا 
تش��ن غاراته��ا عل��ى اي��ران وهنا 
تصب��ح دائ��رة احلرب واس��عة جداً 
واخلليج  واليم��ن  العراق  وتش��مل 
العرب��ي ولبن��ان وس��وريا وتصبح 
املعارك براً وبحراً وجواً ولرمبا تاخذ 
احلرب مس��ارا اكثر تدميرا ملنطقة 
الشرق االوسط مع احتمال تدخل 
روس��يا حلماية سوريا حفاظاً على 

مصاحلها. 
ال��دول  ان بع��ض  املؤك��د  6- م��ن 

العربي��ة ستش��ارك باحل��رب ضد 
ايران سواء عبر تقدمي التسهيات 
او  املال��ي  الدع��م  او  العس��كرية 
واملم��رات  الفض��اء  اس��تخدام 
اجلوية وحتى املش��اركة باس��راب 
م��ن الطائرات وه��ذا املوقف يعقد 
الظ��روف ويس��اعد على توس��يع 
دائرة الصراع ولن يس��هم ابدا في 
ايجاد اليات وحلول سلمية تضمن 

استقرار املنطقة .. 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  احل��رب   -7
االوس��ط س��تكون مدم��رة وتترك 
اثارها لعقود من الزمن القادم وليس 
هنال��ك باحلرب منتص��ر طاملا ذلك 
النصر مط��رز بدماء االبرياء وجتويع 
الش��عب وتش��ريده لذا نعتقد ان 
تغليب العق��ل واملنطق على لغة 
قرقعة الصواريخ والطائرة وتدمير 
املدن واالنس��ان هو الذي سيسود 
الواق��ع. ان الدبلوماس��ية واحللول 
السياس��ية ه��ي االق��رب حلف��ظ 
املنج��زات ولك��ن اذا فرضت احلرب 
من قبل االطراف االخرى سيصبح 
الدف��اع ع��ن النف��س م��ن اقدس 
العب��ادات والش��هادة في س��بيل 
كرامة االوطان اشرف وانبل نهاية 

لكل انسان وامة 
ندع��و اهلل ج��ل وعا ان مي��ن على 
االمة االس��امية باالمان والسام 

وحفظ دمائهم من كيد االعداء.

منطقة الشرق االوسط 
منذ القرن املاضي 
هي ميدان للصراعات 
والحروب الدموية 
سواء بني شعوبها او 
االحتالل الخارجي

يعترب الصيام من األشياء 
الضروريـّة لإلنسان فهو 
كالغذاء والتنّفس والحركة 
والنوم ال يمكن االستغناء 
عنه كي يبقى جسم 
اإلنسان سليمًا

البد من العمل على 
تحصني الناس عن 
التعرض ملثل هذه 
التأثريات التي تعمل 
املسلسالت على زرعها 
يف عقلية املشاهد ليفقد 
احرتام شعائر ديننا

معنى الصيام من الناحية املادية والروحية 

 املحامي / عبدالرضا محسن املال

ملاذا ال حيرتُم اإلعالم العربي شهر رمضان؟



وبينم��ا ل��م يص��در رأي قاط��ع أو 
اتهام صري��ح ألي جهة حتى اآلن 
باملس��ؤولية عن الهجمات، يبقى 
التكهن والتخمني س��يد املوقف، 
في ظ��ل روايات متع��ددة يتطابق 
بعضه��ا حول حقيق��ة ما يجرى، 
عن��د  تتوق��ف  رواي��ات  ولكنه��ا 
الوقائع واجملريات وال تصل للدوافع 

واجلهات.
وميك��ن الق��ول إن أه��م الرواي��ات 
التي ص��درت حتى اآلن من مصادر 
رس��مية أو شبه رس��مية هي ما 

يلي
ارتب��اك  اإلماراتي��ة..  الرواي��ة   -1

وغموض
ب��دا االرتباك واضحا ف��ي تعاطي 
الس��لطات اإلماراتية مع احلادثة، 
حيث جل��أت في البداي��ة إلى نفي 
اخلبر بعد إذاعته من وسائل إعالم 
مقرب��ة من إي��ران، ثم ع��ادت بعد 
أكثر من 12 س��اعة إلى االعتراف 
باحلادث��ة عبر إصدار بيان رس��مي 
يؤكد تعرض أربع سفن لعمليات 
تخريب ويتعهد بالتحقيق، ولكنه 
ال يكشف املعلومات التي بحوزة 
اإلماراتيني وال يوجه أصابع االتهام 

ألي طرف كان.
وج��اء املوقف اإلمارات��ي عبر بيان 
خلارجيتها أكد تعرض أربع س��فن 
ش��حن جتاري��ة مدني��ة م��ن عدة 
بعمليات  ملا وصفتها  جنس��يات 
تخريبي��ة ف��ي املي��اه االقتصادية 
إم��ارة  م��ن  بالق��رب  لإلم��ارات، 

الفجيرة.
وأضافت أن العمليات لم تتسبب 
في أي أض��رار بش��رية أو إصابات، 
كما أنه لم ينتج عنها أي تس��رب 
ملواد ضارة أو وقود من هذه السفن، 
وأك��دت أن التحقي��ق ج��ار ح��ول 
ظروف احلادث بالتعاون مع اجلهات 
اجله��ات  وأن  والدولي��ة،  احمللي��ة 
املعنية بالتحقيق سترفع النتائج 

حني االنتهاء من إجراءاتها.
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وتوضيح
الصم��ت  الس��لطات  التزم��ت 
ساعات طويلة هي األخرى قبل أن 
تعل��ق على هج��وم الفجيرة رغم 
أنه��ا معنية به ألكثر من س��بب، 
الس��فن  بع��ض  أن  وخصوص��ا 

املستهدفة به تابعة لها.
وجاءت الرواية السعودية متطابقة 

إلى حد كبير مع نظيرتها اإلمارتية 
م��ع بع��ض املعلوم��ات اإلضافية 
والتوضيحي��ة، ول��م تخ��رج ع��ن 
اللغة التي استخدمت في البيان 
اإلمارات��ي الرس��مي، حيث وصف 
م��ا حدث بالهجوم ما يعني أنه مت 
بفعل خارج��ي ال ذاتي، ومت وصفه 
يوص��م  ول��م  بالتخريب��ي  أيض��ا 

باإلرهابي.
ولع��ل أه��م م��ا أضاف��ه البي��ان 
الس��عودي أن الهج��وم وق��ع في 
األح��د،  م��ن صب��اح  السادس��ة 
وه��ي معلوم��ة خال منه��ا البيان 

اإلمارات��ي، كم��ا أضاف��ت الرواية 
السعودية معلومات أخرى مهمة 
ح��ول هوي��ة بعض الس��فن التي 
تعرضت للتخريب حيث ذكرت أن 

اثنتني من السفن سعوديتان.
وج��اءت تل��ك التوضيح��ات على 
لس��ان وزير النفط خال��د الفالح 
نف��ط  ناقلت��ي  إن  ق��ال  ال��ذي 

سعوديتني تعرضتا لعمل تخريبي 
وهما في طريقهما لعبور اخلليج 
العربي في املياه االقتصادية لدولة 
اإلمارات قرب إم��ارة الفجيرة، في 
وقت كان��ت إحداهما في طريقها 
للتحميل بالنفط الس��عودي من 

ميناء رأس تنورة.
وأضاف أن الهجوم لم تنجم عنه 
أي خس��ائر في األرواح أو تس��رب 
للوقود، وهو ما يتطابق مع الرواية 
اإلماراتية، بي��د أنه أضاف معطى 
آخ��ر يتعلق بحجم األض��رار التي 
أصابت الس��فينتني، حيث أش��ار 

إل��ى أن الهجوم جنمت عنه أضرار 
بالغة في هيكلي السفينتني.

واعتبر الفال��ح أن الهجوم يعتبر 
تهديدا حلرية املالحة البحرية وأمن 
اإلمدادات النفطية للمستهلكني 
في أنحاء العالم كافة، مشيرا إلى 
أن اجملتمع الدولي عليه مسؤولية 
مشتركة في احلفاظ على سالمة 

املالحة البحرية.
3- الرواية اإليرانية.. قلق وحتذير

اإلماراتي��ة  للروايت��ني  خالف��ا 
إي��ران  تكل��ف  ل��م  والس��عودية 
نفس��ها بتقدمي رواي��ة تفصيلية 
جملري��ات م��ا ح��دث، ورمب��ا ألنها ال 
بذل��ك  نفس��ها معني��ة  تعتب��ر 
عل��ى نح��و مباش��ر، ب��ل اكتفت 
بوصف تلك احلوادث –على لسان 
بأنها  اخلارجية-  باس��م  املتحدث 
مزعج��ة وطالب��ت بالتحقيق في 
تلك احل��وادث ملعرفة املالبس��ات، 
مش��يرة إلى أن مثل تلك احلوادث 
لها تأثير س��لبي على أمن النقل 

البحري.
وبينما اكتفت الروايتان السعودية 
واإلماراتية بس��رد ج��زء مما حدث، 
ذهب��ت الرواية اإليراني��ة إلى أبعد 
من ذل��ك بتوجيه أصاب��ع االتهام 
إلى أطراف ما، حيث حذر املتحدث 
باس��م اخلارجية عباس موس��وي 
ف��ي بي��ان م��ن مغام��رة العب��ني 
خارجي��ني لعرقل��ة أم��ن املالحة، 
ومن مؤام��رات احلاقدي��ن لزعزعة 
األم��ن واالس��تقرار ف��ي املنطقة. 
واعتب��ر أن األحداث في بحر ُعمان 

مقلقة ومؤسفة.
في الس��ياق نفس��ه، ق��ال رئيس 
بالبرمل��ان  القوم��ي  األم��ن  جلن��ة 
بيش��ه  فالح��ت  اهلل  حش��مت 
انفجارات الفجي��رة قد تكون من 

صنع ط��رف ثال��ث به��دف ضرب 
األم��ن ف��ي منطق��ة حساس��ة. 
وعّبر عن إدانت��ه للحادثة مطالبا 
بتحدي��د هوية من يق��ف وراء هذا 

الفعل التخريبي.
4- اإلعالم اإليراني.. أولى الروايات

كانت أولى الروايات التي مت تداولها 
إعالمي��ا ه��ي أخب��ار ع��ن وق��وع 
انفج��ارات ف��ي مين��اء الفجيرة، 
وأش��ارت هذه الرواي��ات التي بثت 
عبر وس��ائل إعالم مقربة من إيران 
أن��ه متّ تطوي��ق كام��ل للمنطقة 
الت��ي وقع��ت فيه��ا االنفج��ارات 
في مين��اء الفجيرة، مش��يرة إلى 
أن الني��ران اش��تعلت في عدد من 
ناقالت النفط التي كانت راس��ية 
في امليناء وعددها بني سبع وعشر 

ناقالت.
والحقا حتدثت وسائل إعالم مقربة 
من طهران ع��ن تفاصيل متعلقة 

به��ذا احل��ادث، بيد أن الس��لطات 
قاطع  نف��ت بش��كل  اإلماراتي��ة 
وقوع أي ش��يء من ه��ذا القبيل، 
وتعت��رف  الحق��ا  تع��ود  أن  قب��ل 
بوقوع هجمات في سفن مبياهها 

االقتصادية قرب الفجيرة.

ترامب يحسم الجدل حول إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران

تزام��ن تصريح الوزير الروس��ي في 
هذا الصدد، مع نفي ترامب التقرير، 
قائالً: "إنها أخبار كاذبة. ولكن هل 
ميكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. لكننا 
لم نخطط لذل��ك. آمل بأال ُنضطر 
إل��ى التخطي��ط لذلك. ولك��ن إذا 
فعلنا سنرس��ل عدداً أكبر بكثير" 

من اجلنود.
أما بومبيو فشدد على أن واشنطن 
"ال تريد حرباً" مع طهران، مستدركاً 
أنها سترّد في شكل متناسب على 
أي هجم��ات إيراني��ة على املصالح 

األميركية .
وق��ال خ��الل املؤمت��ر الصحفي مع 
الفروف، انه طالب موس��كو بإنهاء 
دعمها مادورو. لكن روس��يا رفضت 
ذلك. وأض��اف: "حان الوقت ليذهب 
نيكوالس مادورو. لم يجلب للشعب 
الفنزويلي س��وى البؤس، ونأمل بأن 

ينتهي الدعم الروسي له".
أن  م��ن  موس��كو  بومبي��و  وح��ذر 
تدخله��ا ف��ي انتخابات الرئاس��ة 
 2020 ع��ام  املرتقب��ة  األميركي��ة 
"س��يؤدي إلى تده��ور عالقاتنا في 
ش��كل أكب��ر". وحّض روس��يا على 
"إظه��ار أن مثل ه��ذه األفعال باتت 

شيئاً من املاضي".
وفي مس��تهّل محادثاته مع نظيره 
الروس��ي، أع��رب بومبيو ع��ن أمله 
ب��أن يتمك��ن البل��دان م��ن إح��الل 
"االستقرار في عالقاتهما". وأضاف: 
"أنا هن��ا اليوم ألن الرئي��س ترامب 
ملت��زم بتحس��ني ه��ذه العالقات. 
بل��د  كل  أن  إذ  خالفاتن��ا،  لدين��ا 
سيحمي مصاحله ويهتم بشعبه، 
لكن ذلك ال يعني أن نكون خصوماً 

في كل قضية".
أما الفروف فاعتب��ر أن "الوقت حان 

لب��دء بن��اء من��وذج جدي��د للفهم 
املتبادل، يكون مسؤوالً وبّناًء".

زيارة بومبيو إلى روس��يا هي األولى 
له وزي��راً للخارجية، كم��ا أن لقاءه 
بوت��ني ه��و األرف��ع مس��توى ب��ني 

اجلانبني، من��ذ القمة التي جمعت 
بوت��ني بترامب في هلس��نكي في 

متوز )يوليو( املاضي.
وتستعد روس��يا والواليات املتحدة 

للتفاوض في ش��أن معاه��دة احلّد 
النووية )س��تارت(  األس��لحة  م��ن 
التي تنتهي بصيغتها احلالية عام 

.2021
تطبيقهم��ا  الدولت��ان  وجّم��دت 
معاه��دة أُبرمت ع��ام 1987، حتّظر 
الصواري��خ أرض-أرض الت��ي يتراوح 
مداها ب��ني 500 و5500 كيلومتر، ما 

أثار مخاوف من سباق تسّلح.
كما أعلن مصدر مطلع في منظمة 
الطاق��ة الذري��ة االيراني��ة، عن بدء 
تنفي��ذ ق��رار اجمللس األعل��ى لألمن 

القومي اإليراني بش��أن وقف بعض 
التعهدات في االتفاق النووي.

ونقل التلفزيون اإليراني عن مصدر 
مطلع في منظم��ة الطاقة الذرية 
اإليرانية أن طهران بدأت عمليا زيادة 
مخزونها من اليورانيوم منخفض 
التخصيب واالحتف��اظ بذخائرها 

من املاء الثقيل.
وقال التلفزيون الرس��مي إن "هذه 
اخلط��وة تأتي ف��ي إطار الق��رارات 
اجلديدة لتخفي��ض التزامات إيران 

باالتفاق النووي" مع أوربا.
وصرح املص��در املطلع في منظمة 
الطاقة الذریة بأنه مت البدء بتنفيذ 
اإلج��راءات املرتبط��ة بوقف بعض 
االتف��اق  ضم��ن  إي��ران  التزام��ات 

النووي.
وأض��اف، ")إي��ران( س��تتابع بجدية 
وق��ف البرام��ج املتعلق��ة مبراع��اة 
س��قف إنت��اج اليوراني��وم اخملصب 

وكذل��ك إنتاج امل��اء الثقيل من دون 
قي��ود ف��ي منش��أة آراك،  بناء على 
أوامر اجملل��س األعلى لألمن القومي 
اإليران��ي والتي ج��رى التأكيد فيها 
عل��ى القيام بها خ��الل مرحلة 60 
يوماً كخطوة األولى"، بحس��ب ما 

نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية.
ون��وه املس��ؤول ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، إلى أنه خالل 
األيام املقبلة ومن أجل إطالع الرأي 
الع��ام عل��ى اإلج��راءات املتخ��ذة، 
س��يتم اتخاذ برامج من أجل زيارة 

ممثل��ي وس��ائل اإلعالم للمنش��آت 
النشطة في "نطنز" و"آراك".

وكانت الواليات املتحدة أعلنت عن 
انس��حابها من االتفاق النووي، يوم 
8 مايو/أيار من عام 2018، واستعادة 
جميع العقوبات ضد البالد، مبا في 
ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول 

األخرى، التي تتعامل مع إيران.
وأبلغ��ت إي��ران، ف��ي وقت س��ابق، 
س��فراء بريطاني��ا وفرنس��ا وأملانيا 
والصني وروس��يا بقرار "التوقف عن 
تنفي��ذ التزام��ات معين��ة"، ضمن 
إطار االتفاق حول البرنامج النووي. 
حس��ن  اإليران��ي  الرئي��س  ومن��ح 
روحان��ي ال��دول األوربي��ة 60 يوم��ا 

للمفاوضات.
افادت وسائل إعالم إيرانية بأن إيران 
توقفت رس��ميا عن العمل ببعض 
التزاماته��ا جتاه االتفاق النووي بعد 

قرار من مجلس األمن القومي.
وص��رح  —س��بوتنيك.  موس��كو 
مصدر في وكال��ة الطاقة اإليرانية 
طل��ب عدم الكش��ف عن اس��مه، 
لوكالة أنباء "إيس��نا" اإليرانية بأن 
"إيران توق��ف العم��ل ببعض بنود 
خطة العمل الش��املة املشتركة 
اجمللس  ف��ي تصريح��ات  املذك��ورة 
األعلى لألمن القومي. والعمل جار 

للقيام باخلطوتني التاليتني. 
اخلط��وة التالي��ة هي ع��دم التقيد 
مبستوى تخصيب اليورانيوم وإنتاج 

املاء الثقيل في مفاعل آراك".
وق��ررت إي��ران ف��ي ال� 8 من ش��هر 
ماي��و/ أي��ار اجل��اري، بعد م��رور عام 
املتحدة  الوالي��ات  انس��حاب  على 
األح��ادي اجلانب من خط��ة العمل 
الشاملة املشتركة، وتعليق بعض 
الن��ووي  االتف��اق  ف��ي  تعهداته��ا 
التاريخي املبرم عام 2015 وتوقيف 
احلد من مخزونها من املياه الثقيلة 

واليورانيوم اخملصب.
اإليران��ي حس��ن  الرئي��س  وأعل��ن 
روحان��ي، أن طهران س��تتوقف عن 
بيع املاء الثقيل واليورانيوم اخملصب 
اعتبارا من نف��س اليوم وعلى مدار 
60 يوم��ا، مانح��ا ال��دول األوربي��ة 
للتفاوض. ومشددا  الفترة نفسها 
ف��ي الوق��ت ذات��ه عل��ى أن انهيار 
االتف��اق الن��ووي "خطر عل��ى إيران 

والعالم".
وأبرم��ت إيران مع ال��دول الكبرى "5 
+ 1" )الوالي��ات املتح��دة، وروس��يا، 
وبريطاني��ا،  وفرنس��ا،  والص��ني، 
باإلضافة إلى أملانيا( اتفاقا تاريخيا 
لتس��وية اخلالفات حول برنامجها 
الن��ووي، ف��ي يوليو/مت��وز 2015، ومت 
الش��املة  العمل  اعتم��اد خط��ة 
املش��تركة، التي تلغ��ي العقوبات 
املفروضة على  واملالية  االقتصادية 
إيران من قبل مجلس األمن الدولي 
ل��ألمم املتح��دة والوالي��ات املتحدة 

واالحتاد األوربي.
ال��ى ذلك عل��ق الرئي��س األمريكي 
التقاري��ر  عل��ى  ترام��ب  دونال��د 

بني��ة  أف��ادت  الت��ي  الصحفي��ة 
واش��نطن إرس��ال 120 ألف جندي 
أمريكي للش��رق األوس��ط، متهيدا 

للحرب ضد إيران.
ونف��ى ترام��ب تقري��را لصحيف��ة 
"نيويورك تاميز" يفيد بأن مسؤولني 
أمريكيني يناقشون خطة عسكرية 
إلرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي 
إل��ى الش��رق األوس��ط ملواجهة أي 
هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا 

لوكالة رويترز.
ف��ي  للصحفي��ني  ترام��ب  وق��ال 
البيت األبي��ض: "أعتقد أنها أخبار 
مزيف��ة، ولك��ن هل م��ن املمكن أن 
نفعل ذلك؟ بكل تأكيد ولكننا لم 
نخطط لذلك، ونأمل أال نضطر له، 

وإذا فعلنا فسنرسل جحيما أكثر 
من هذا بكثير". 

وذك��رت صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز 
األمريكي��ة أن إدارة الرئي��س دونالد 
ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندي 
إل��ى الش��رق األوس��ط إذا هاجمت 
إي��ران ق��وات أمريكي��ة أو س��ّرَعت 
العمل على إنتاج أس��لحة نووية، 
بحسب مقترح من القائم بأعمال 
باتري��ك  األمريك��ي  الدف��اع  وزي��ر 

شاناهان.
ونقل��ت الصحيفة عن مس��ؤولني 

ف��ي اإلدارة لم تذكر أس��ماءهم، أن 
ق��ّدم خطة عس��كرية  ش��اناهان 
مطورة في اجتماع لكبار مساعدي 
ترامب لألمن القومي يوم اخلميس.

وأجرت مقات��الت أمريكية، طلعات 
ردع ف��وق اخللي��ج، موجه��ة ض��د 

إيران.
وجاء ذلك بعد أن نش��رت واشنطن 
"إبراه��ام  الطائ��رات  حامل��ة 
القتالية،  لينكولن" ومجموعته��ا 
وقاذف��ات قناب��ل إل��ى اخلليج، كما 
أرس��لت س��فينة متخصصة في 
دعم الهجم��ات، وصواريخ باتريوت 
إل��ى املنطق��ة ردا على م��ا وصفته 
للهج��وم  إيراني��ة  باس��تعدادت 

ضدها.
ومن ضمن اخلطوات التي اتخذتها 
الواليات املتح��دة األمريكية وصول 
قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى 
قاعدة "العدي��د" اجلوية األمريكية 

في دولة قطر.
وأص��در اجليش األمريك��ي، ، حتذيرا 
شديد اللهجة من أن إيران ووكالءها 
التجارية  الس��فن  قد يستهدفون 
ف��ي البح��ر األحم��ر وب��اب املندب، 

حسب "رويترز".
العام��ة  األركان  هيئ��ة  وح��ذرت 
للق��وات املس��لحة اإليراني��ة م��ن 
س��ّمتهم األع��داء م��ن مغب��ة أي 
حتركات عدائية محتملة، مش��ددة 
على أنها ستواَجه برد مؤلم يبعث 

على الندم.
حس��ن  اإليران��ي  الرئي��س  وق��ال 
روحاني، إن إيران والش��عب اإليراني 
أكبر وأعظم من أن يس��تطيع أحد 

أن يهددها.
وتصاعد التوتر ب��ني إيران والواليات 
ترام��ب  أعل��ن  أن  من��ذ  املتح��دة 
انس��حاب بالده من االتفاق النووي 

املبرم في عام 2015.

7 ما وراءالحدث

بومبيو يلّوح برّد على هجمات إيرانية حمتملة والفروف يرفض تعزيز أمريكا قواتها

الرواية السعودية متطابقة إىل حد كبري مع نظريتها اإلمارتية مع بعض املعلومات اإلضافية والتوضيحية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

رغم مضي 
أكثر من 24 ساعة على 
الهجمات التي تعرضت 

لها أربع سفن متعددة 
اجلنسيات باملياه االقتصادية 

اإلماراتية املقابلة إليران، ما 
زال الغموض يكبر واألسئلة 
تزداد حول طبيعة الهجمات 

التي تعرضت لها السفن، 
واجلهة التي تقف خلفها، 

واألهداف والرسائل التي 
أرادت إيصالها من خالل تلك 

الهجمات. ومن املفارقات 
الغريبة أن غموض الفعل 

وخفاء الفاعلني جاء 
وسط حالة غير مسبوقة 
-على األقل في السنوات 

األخيرة- من التحشيد 
والتوتر واالستنفار في 

املياه اخلليجية، وهو ما أثار 
أسئلة أخرى حول هوية 

ودوافع الضالعني في هذه 
الهجمات.

بومبيو حيذر موسكو من أن تدخلها يف انتخابات 
الرئاسة األمريكية املرتقبة عام 2020 سيؤدي إىل 

تدهور عالقاتنا يف شكل أكرب

بدا االرتباك واضحا يف 
تعاطي السلطات اإلماراتية 
مع الحادثة حيث نفت 
الخرب بعد إذاعته ثم عادت 
بعد أكثر من 12 ساعة إىل 
االعرتاف به

ستتابع إيران بجدية وقف 
الربامج املتعلقة بمراعاة 
سقف إنتاج اليورانيوم 
املخصب وكذلك إنتاج املاء 
الثقيل من دون قيود يف 
منشأة آراك
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الفالح

موسوي

حشمت

روحاني

ترامب

ارتباك وغموض .. )4( روايات بشأن هجمات الفجرية

اكتفت الروايتان السعودية واإلماراتية بسرد جزء مما حدث ولكن ذهبت 
الرواية اإليرانية إىل أبعد من ذلك بتوجيه أصابع االتهام إىل أطراف معينة

أعلن وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو أن بالده ال تس��عى إلى حرب مع طهران، مس��تدركاً أنها س��ترّد على أي هجمات إيرانية تس��تهدف مصالح أميركية. ورفضت 
روس��يا طلب الوزير األميركي إنهاء دعمها الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو. جاء ذلك بعدما التقى بومبيو نظيره الروس��ي سيرغي الفروف في سوتشي. وقال األخير 
إنه أجرى محادثات "صريحة ومفيدة" مع بومبيو ، مشيراً إلى انهما "ناقشا بالتفصيل وضع العالقات الثنائية وتبادال اآلراء حول فنزويال وسوريا واالتفاق النووي" اإليراني 
املُب��رم ع��ام 2015.وكّرر الف��روف أن مزاعم بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب تواطأ مع موس��كو في حملته االنتخابية ، هي "محض أوهام". وأعلن أن الكرملني "س��يرّد 
بإيجابية" على أي طلب رس��مي أميركي لعقد لقاء بني ترامب ونظيره الروس��ي فالدميير بوتني . الفروف الذي كان يتحدث خالل مؤمتر صحفي مع بومبيو، أعرب عن أمله 

بأن يكون تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تاميز"، أفاد بأن مسؤولني أميركيني يناقشون خطة إلرسال 120 ألف جندي إلى الشرق األوسط، ملواجهة إيران، بال أساس.



التغيي��رات  أصبح��ت 
بالطواق��م  املس��تمرة 
الفنية، س��مة أساسية 
ومألوفة بالدوري العراقي 
املمتاز، ففي كل موس��م 
لعب��ة  ال��دوري  يش��هد 
كراس��ي موس��يقية بني 
مدربي الدوري وفق اختالف 

طموحات األندية.
ش��هد  احلال��ي  املوس��م 
ب��ني  عدي��دة  تغيي��رات 
املدربني، ف��ي ظل تهافت 
م��ن  لله��روب  األندي��ة 
ش��بح الهب��وط وأخ��رى 
ترغب في إح��داث الفارق 
للمنافس��ة على اللقب، 
ويسلط  الضوء على هذه 

الظاهرة:-
 األملاني وجوقي

الصناع��ات  ن��ادي  إدارة   
الكهربائي��ة والتي أقالت 
مدربه��ا الس��ابق مظفر 
ثقته��ا  وضع��ت  جب��ار 
بامل��درب الش��اب أحم��د 
عب��د اجلب��ار وامللق��ب ب� 
)األملاني( وال��ذي كان فرًدا 
من الطاق��م الفني لكن 
الثق��ة  منحت��ه  اإلدارة 

الكاملة بقيادة الفريق.
مهم��ة األملاني ل��م تكن 
لكن��ه  إطالًق��ا  س��هلة 

إعادة االستقرار  جنح في 
للفريق نسبيا رغم العوز 
وتأخر مستحقات  املالي 
وتواض��ع  الالعب��ني 
وحقق  النادي،  إمكانيات 
أبع��دت  جي��دة  نتائ��ج 
ال���14  للمرك��ز  الفري��ق 

برصيد 27 نقطة.
 احلال ينطبق على املدرب 
بعد  )جوقي(  فرحان  رزاق 
أن تدهورت نتائج الفريق 
املدرب  الستقالة  نتيجة 
هاش��م  عل��ي  الس��ابق 
ال��ذي عان��ى م��ن األزمة 

املالية وغادر الفريق.
وخ��الل الفترة االنتقالية 
ما بني علي هاش��م ورزاق 
فرحان تراجع الفريق متاًما 
قب��ل أن تس��ند املهم��ة 
فرح��ان  رزاق  للم��درب 
ومس��اعده حسام فوزي 
ليحقق��ا نتائ��ج باه��رة 
ق��ادت الفريق إل��ى املركز 
ال���15 برصي��د 27 نقطة 
أيًض��ا، ويبتع��د نوعا ما 

عن املناطق اخلطرة.
عطية وداعي احلق

مر عب��اس عطية، مدرب 
الكهرب��اء، مبرحلتني في 
ال��زوراء  بقي��ادة  جتربت��ه 
خلًف��ا للمدرب الس��ابق 

خالد محمد صبار.

املرحلة األولى كانت مميزة 
ونتائجه��ا باه��رة، لك��ن 
الفري��ق تراجع ف��ي الدور 

الثان��ي ليعود إل��ى املركز 
ال�16 وبرصيد 26 نقطة.

ورغ��م أن الكهرباء تراجع 
ف��ي األدوار األخيرة لكنه 
م��ازال تنتظره ع��دًدا من 

الفرصة  ولدي��ة  املباريات 
للتقدم وبالتالي الكهرباء 

انتق��ل من ذي��ل القائمة 
إلى وسطها، لكنه مازال 
قريًبا من املناطق املُهددة 

بالهبوط.
أما مدرب السماوة ميثم 

داعي احلق، الذي اس��تلم 
املهمة والفري��ق بحال ال 
يحس��د علي��ه متكن من 
بدرجة  النج��اح  حتقي��ق 
جي��دة وانتق��ل بالفري��ق 
للمركز ال�17 وبذات رصيد 
نقط��ة،   26 الكهرب��اء 

ليحقق نقلة نوعية.
مهمات معقدة

ص��ادق  مهم��ة  تُع��د 
اس��تلم  الذي  س��عدون، 
قيادة كرة احلسني مؤخًرا 
وس��يخوض أول حتدي له 
اعتبارًا من اجلولة املقبلة 
عندما يواجه فريق أربيل، 
ُمعق��دة بع��ض الش��يء 
ك��ون الفريق ل��م يحصد 
س��وى 20 نقط��ة باملركز 

ال�19.
بينما تع��د مهمة مدرب 
البح��ري عب��د اليمة ورور 
معق��دة ج��ًدا خاصة أنه 
تلقى 5 هزائم ثقيلة بعد 
والفريق  املهمة  استالمه 
األخي��ر  باملرك��ز  يقب��ع 

برصيد 16 نقطة.
أول  البح��ري  يك��ون  وقد 
الهابط��ني إن ل��م يحقق 
ورور معجزة لضمان بقاء 

الفريق في دوري الكبار.

تسلم وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، امس 
األربعاء، وثيقة عمل تعاون مشترك بني البلدين 

في مجالي الشبابي والرياضي.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك جاء خالل استقبال 
رياض للسفير اجلزائري في بغداد عبد القادر بن 

شاعة.
في  جادون  »نحن  البيان:  بحسب  رياض،  وذكر 
العربية،  البلدان  جميع  مع  العالقات  إقامة 
العربي  محيطنا  مع  مشتركة  روابط  وتربطنا 
وإن ابتعدت املسافات نبقى بلدا واحدا«، مشيرا 
متقدماً  ورياضياً  شبابياً  عمالً  »هناك  ان  الى 

العراق  الى  جتربتهم  نقل  وعلينا  اجلزائر،  في 
لالستفادة من خبراتهم«.

في  جاهزتان  والوزارة  »احلكومة  أن  وأضاف، 
تعد  الوثيقة  وهذه  للجزائر  خدمة  أية  تقدمي 
العالقات بني  تاريخ  املهمة في  إحدى اخلطوات 

البلدين«.
»شكره  اجلزائري،  السفير  قدم  جانبه  من 
تفعيل  اجل  ملا قدمه من تسهيالت من  للوزير 
تعاوناً  هناك  يكون  وان  الوزارتني،  بني  املذكرة 
الى  مشيرا  االصعدة«،  مختلف  على  مشتركاً 
زيارات متبادلة لتفعيل  ضرورة ان »يكون هناك 

االتفاقية«.

لنادي  اإلدارية  الهيئة  استغربت 
تداوله  مت  ما  الرياضي،  الطلبة 
حول  اإلعالم  وسائل  من  عدد  في 
السابق  الدولي  النجم  تنصيب 

عدنان درجال رئيساً للنادي.
يثير  »من  أن  بيان  في  النادي  وذكر 
زعزعة  يحاول  املواضيع  هذه 
رئيس  تربط  التي  الطيبة  العالقة 
بالنجم  كاظم  عالء  الطلبة  نادي 
أكبر  عالقتهما  كون  درجال  عدنان 
بينهما«،  األزمات  إثارة  من محاولة 
وأن قدما  »انهما سبق  إلى  مشيراً 
شكوى في محكمة الكاس بشأن 
انتخابات  شهدتها  التي  اخلروق 

االحتاد العراقي لكرة القدم«.
وأضاف البيان، »أما الصور املتداولة 

العالي  التعليم  وزير  جتمع  التي 
الدولي  والالعب  السهيل  قصي 
جمهور  مع  درجال  عدنان  السابق 
للفريق  سابقة  زيارة  في  األنيق 
)فإن(  تقريباً  شهر  قبل  الطالبي 
احلالي  الوقت  في  نشرها  إعادة 

أهدافها  الصحة  عن  عار  خبر  مع 
والتأثير  اإلثارة  أجل  من  واضحة 
النجمني  بني  املتينة  العالقة  على 
كاظم  عالء  السابقني  الدوليني 

وعدنان درجال«.
درجال  أن  »نوضح  البيان:  وتابع 
باملشورة مع عالء كاظم سبق وأن 
التي  الصعوبات  عن  للوزير  حتدث 
وطالب  النادي  إدارة  عمل  تواجه 

بتوفير الدعم املالي«.
 يذكر أن وسائل إعالم تناقلت أنباء 
لوزير  عديدة  مساٍع  عن  حتدثت 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
عدنان  لتنصيب  السهيل  قصي 
درجال رئيساً لنادي الطلبة بدال من 

عالء كاظم.

»روسيا  وكالة  أقامت 
حفلة  الروسية،  سيغودنيا« 
أتكريتا  ملعب  في  صغيرة 
سبارتاك،  بنادي  اخلاص  أرينا 
الفتى  ميالد  عيد  مبناسبة 
الكاظمي،  قاسم  العراقي 
والده  وحضرها  عشر  الثالث 
الفائز  املهدي  تيسير  واملصور 
بجائزة أندريه ستينني الدولية، 

بصورة قاسم.
ساقه،  فقد  الذي  الكاظمي، 
بعد  العالم  حول  واشتهر 
وحصولها  له  صورة  التقاط 
مسابقة  في  األول  املركز  على 
التي  الدولية  ستينني  أندريه 

»روسيا  وكالة  استحدثتها 
في  الروسية،  سيغودينا« 
مدير  موسكو.واقترحت 
في  والصحافة  اإلعالم  قسم 
ماريا  الروسية،  اخلارجية  وزارة 
زاخاروفا، في تشرين الثاني من 
عام 2018 فكرة دعوة »الطفل 
في  موسكو  إلى  العراقي« 
للفائزين  اجلوائز  توزيع  حفل 
وصل  وبالفعل،  املسابقة  في 
الى  والده  برفقة  الكاظمي 
روسيا.وبعد وصوله الى روسيا، 

في  مباراة  الكاظمي  حضر 
الدوري الروسي وافتتح التحدي 
أوفا  وفريق  سبارتاك  فريق  بني 

في 12 من الشهر اجلاري.
العراقي  الفتى  ويواصل 

حيث  موسكو،  في  أنشطته 
جال قاسم ومرافقوه في أرجاء 
إلى  ودخل  سبارتاك،  ملعب 
زار  كما  الفريق،  مالبس  غرفة 
وتعرف  بالنادي  اخلاص  املتحف 
تاريخ  في  احملطات  أبرز  على 

النادي وأبطاله املشهورين.

الفتى لم يخِف سعادته بهذه 
زيارة  الى  يتطلع  حيث  الرحلة، 
موسكو مرة اخرى برفقة والده، 

بعدما وقع في غرام املدينة.
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االحتاد االسيوي يغرم نادي الزوراء ألسباب تتعلق باللعب النظيف

قرر االحتاد االسيوي لكرة القدم، تغرمي نادي الزوراء مبلغ 
الف دوالر أميركي، إثر مخالفة النوارس لقواعد اللعب 

النظيف في مباراة النصر السعودي.
وقال االحتاد االسيوي في قراره االنضباطي، إن »الزوراء 
خالف املادة 50.1 من مدونة االحتاد اآلسيوي التأديبية 
واألخالقية في مباراة النصر، حيث لم يصافح العبوه 

الفريق الضيف بعد نهاية املباراة«.
واوضح أن »االحتاد االسيوي يطالب الزوراء بدفع غرامة 
قدرها الف دوالر اميركي خملالفته املادة 50.1 من مدونة 

االحتاد اآلسيوي التأديبية واألخالقية«.
واضاف أن »الزوراء ملزم بدفع الغرامة في غضون 30 
يوًما من تاريخ إرسال هذا القرار وفًقا للمادة 11.3 من 
قانون التأديب واألخالقيات في االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم«.
وتابع انه »يتم إبالغ نادي الزوراء بأنه قد يتم مواجهة 

انتهاك متكرر لهذا البند عقوبة أشد«.
النصر 2-1 على ملعب  انتهت بفوز  املباراة  ان  يذكر 
اجملموعات  دور  من  الرابعة  اجلولة  في  الدولي  كربالء 

بدوري أبطال آسيا.

 بغداد / 

 بغداد / 

بغداد /  بغداد / 

بغداد / 

 بغداد / 

بغداد / 

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

أخيراً يعترف اإلنكليز بجوه��ر احلقيقة ، وينّحون جانبا كل مكابرة 
ومتسك باإلرث الذي يغور في أعماق التاريخ!

يحل��ل كب��ار اخلب��راء الكرويني ف��ي صحيف��ة )ديلي إكس��بريس( ، 
مقدمات ونذر وتبعات وآث��ار املوجة اإلنكليزية اجلارفة على بطولتي 
دوري األبط��ال وال��دوري األوروب��ي ، ويعيدونها إلى )احلاف��ز( التدريبي 

املتدفق القادم من وراء احلدود.
وجود أربعة أندية من انكلترا – بينها ثالثة من العاصمة لندن - رقم 
غير مس��بوق في املش��هد اخلتامي ، وهو برأي الصحيفة ناجم عن 
احل��دود املفتوحة أو الت��ي لم تعد قائمة بني مالع��ب كرة القدم في 
العال��م وخاصة في القارة العجوز ، لك��ن املالحظ أن اإلنكليز على 
عراقته��م في كرة القدم تأخروا ف��ي إنتاج مثل هذا الظهور املُدّوي ، 
والس��بب ميكن في نظرتهم التقليدية وتأخر قناعتهم باس��تقدام 
املدرب��ني األجانب الكبار على نحو جماع��ي مفتوح ، وهو لهذا ينّوه 
ب��أن األبواب لم تعد مغلقة أم��ام أي فكر تدريبي وافد يحمله مدرب 
مث��ل األرجنتيني بوكيتينو أو اإلس��بانيني غوارديوال وإميري أو األملاني 
كل��وب أو اإليطالي س��اري .. وق��د كان على اإلنكليز أن يس��توعبوا 
حقيقة )عاملية( كرة القدم مثلما اس��توعبها الطليان واإلسبان من 

قبل.
الالفت أيضا أن النهاية التاريخية للدوري اإلنكليزي وانتهاء الصراع 
بني السيتي والليفر بفارق نقطة واحدة ، يدفع باالجتاه الذي ذهب إليه 
كيفن كيغان ، بعد أن ش��هدت املواس��م اإلنكليزية األخيرة ارتفاع 
منسوب اإلثارة باالس��تناد إلى اللعب الهجومي املفتوح الذي يُطل 
فيه عنصر اجملازفة في أية حلظة ، وهذه امليزة بالذات هي التي مكنت 
الفرق اإلنكليزية هذا العام بالذات ألن تتسّيد املشهد األوروبي دومنا 
من��ازع أو مناف��س ، ورددت عبارة : )ال أحد غيري في امليدان( ، ولم تلق 
اعتراضاً حتى من البارس��ا والريال ه��ذه املرة. في االجتاه املوازي ، يرى 
اخلبراء الذين ال متّر عليهم ش��اردة أو واردة من س��باق التش��امبيونز 
ليغ احلالي ، عوامل أخرى غير مس��بوقة في هذا التجدد الذي أصاب 
اجلس��د الك��روي األوروبي وس��يصيب كثيراً من مناط��ق اللعبة في 
العال��م من منطلق التأثير والتأثر .. من هذه العوامل إتس��اع حجم 
املنافسة الفعلية ، وإلى درجة لم تعد فيها مفردة مفاجأة تفسيراً 
معق��والً أو مقب��والً لبعض النتائ��ج .. وما فعله القط��ب الهولندي 
العتيد أياكس أمس��تردام شاهد ينس��ف كل املعتقدات أو الثوابت 
الس��ابقة ، حت��ى أن أوروبا بات��ت تتقّبل كل نتيج��ة ، وأية نتيجة ، 
ففي مجلة )تش��امبيونز( التي يصدره��ا االحتاد األوروبي لكرة القدم 
ج��اءت التحلي��الت موضوعية ، فلم يتورط محل��ل واحد في وصف 
تقلبات التشامبيونز ليغ باالنقالب في احلسابات املتاحة أو القائمة 

في البطولة.
يخس��ر الكبار .. وتعبث األندية القادمة من اخللف بكل احلس��ابات   
وال��كل ينحن��ي للنتيجة ويقول : ال مفاج��أة .. فاملنطق ، في العادة 
، إال يك��ون ثّمة منطق في ظل هذه احلركة املس��تمرة للكرة وس��ط 
التكتي��كات الت��ي تعبث باملنطق ، وتهزأ باحلس��ابات التي تس��بق 
كل جول��ة ، فقد دخلت كرة القدم فض��اء مفتوحاً للمتعة بدخول 
قوى أخرى الى املعترك األوروبي!وأنا هنا أختم بالتحليل الذاتي جداً 
والذي وضعه عّمنا )أبو حس��ن( بائع الصحف القدمي وقد جتاوز اليوم 
الثمان��ني من عمره وقد حاف��ظ على والئه لفريق��ه ليفيربول برغم 
كل االنتظار الذي عاش��ه مع الريدز.. قال لي أمس: عمي علي .. هذا 
توتنهام هوتبيرد منني طلعلنا .. جنت امتنى اخلتام يكون مع أجاكس 
)هكذا لفظها على طريقة املش��جعني القدام��ى( .. وأنا أخاف على 
ليفرب��ول من توتنهام .. املباراة راح تكون انكليزية .. ولهذا الس��بب 
)إنت��ه ما تك��در تخمن من راح يفوز( أرى حتليل واس��تنتاج العم )أبو 
حس��ن( وجيها ويقتض��ي النظر إليه بإمعان .. فأنا ال أخش��ى على 
أي فريق إنكليزي إال م��ن فريق من أبناء جلدته حني تضيع الفروقات 

وتختفي املقاييس في أغلب األحيان!!

بعبارة أخرى.. 
توتـنهام هوتبـريد 

وقفة 

علي رياح

الطلبة يرد على أنباء تنصيب عدنان درجال رئيسًا للناديروسيا حتتفي بفتى عراقي يواجه مصاعب احلياة بساق واحدة

وزير الشباب يتسلم وثيقة عمل للتعاون املشرتك مع اجلزائر

لكرة  االسيوي  االحتاد  اصدر 
بحق  مالية  غرامات  القدم، 
على  وااليراني  العراقي  االحتادين 

رافقت  التي  االحداث  خلفية 
امام  االوملبي  املنتخب  مباراة 
في  التركمانستاني  نظيره 
لنهائيات  املؤهلة  التصفيات 

عاماً.املباراة   23 حتت  آسيا 
في  باس  ستاد  على  اقيمت 
ايران، وانتهت لصالح املنتخب 
االوملبي بهدفني مقابل ال شيء 

ل تركمانستان.
التركمانستاني،  االحتاد  وتقدم 
االسيوي،  االحتاد  لدى  بشكوى 
اشخاص  اربعة  بان  وابلغه 
تبديل  غرفة  الى  دخلوا 
من  ليسوا  وهم  املالبس 
لهم  اخملول  االشخاص  ضمن 

بالدخول.
وذكر االحتاد االسيوي في عقوبته، 
العراقي  االحتاد  من  »يُطلب  إنه 
قدرها  غرامة  دفع  القدم  لكرة 

3000 دوالر أمريكي، خملالفته املادة 
اآلسيوي  االحتاد  قانون  من   65
واألخالقي«.واوضح  التأديبي 
الغرامة  بدفع  ُملزم  »االحتاد  انه 
مبيناً  يوماً«،   30 غضون  في 
عقوبة  يواجه  قد  »االحتاد  ان 
االمر«. هذا  تكرر  حال  في  أشد 
االحتاد  عقوبة  يخص  فيما  اما 
االيراني، االسيوي أكد أن »االحتاد 
االيراني، ُملزم بدفع غرامة مالية 
قدرها 5 االف دوالر اميركي، حيث 
ملزماً  االيراني  االحتاد  سيكون 
 30 غضون  في  الغرامة  بدفع 
يوماً مع فرض عقوبات اشد في 

حال تكرر االمر«.

غرامات مالية حبق االحتادين العراقي وااليراني

املهمة الصعبة حتاصر رجال الطوارئ بالدوري العراقي

 
الوطني،  املنتخب  سيدخل العبا 
علي عدنان وجسنت ميرام، تاريخ 
القدم  لكرة  االميركي  الدوري 

.MLS
في  يلعب  الذي  عدنان،  علي 
وايتكابس،  فانكوفر  صفوف 
ميرام  جسنت  مواطنه  سيواجه 
ضمن  يونايتد،  اتالنتا  العب 
في  االميركي  الدوري  منافسات 

فجر  من  اخلامسة  الساعة  متام 
اليوم اخلميس.

الدوري  تاريخ  سيدخالن  الالعبان 
اول  ستكون  حيث  االميركي، 
مواجهة جتمع بني العبني عراقيني 

دوليني في البطولة.
صفوف  الى  حديثاً  انتقل  عدنان 
من  قادماً  وايتكابس  فانكوفر 
ايضاً  ميرام  االيطالي،  اتالنتا 
اتالنتا  صفوف  الى  مؤخراً  انتقل 

يونايتد قادماً من كوملبوس كرو.

علي عدنان وجسنت مريام على موعد مع التاريخ يف الدوري االمريكي



المهمشون في المجموعة القصصية )دمعة واحدة ال تكفي(* للقاص عادل كاطع العكيلي

جند الغرائبية قد اجتاحت تلك النصوص من حيث األحداث وعنصر املفاجأة بني 
ثنايا النصوص حيث نكون مع أناس يعيشون يف قاع هذه األرض

ووظفت فيه كل أدوات��ه، ابتداًء من 
اللغ��ة الس��ردية املنس��جمة م��ع 
االحداث، وااليق��اع املتناغم املتزن، 
ال��ذي يس��ير بإنس��يابية عالي��ة، 
ليوافق االحداث حسب ما اقتضته 
ض��رورات صناعة هذا اجلنس، حيث 
اإلنفراج،  التأزم،  احلبكة،  التعريف، 
وكذلك جند حض��ور الزمان واملكان 
ق��د وظفتا ضمن هذه االنس��يابية 
جن��د  وكذل��ك  واض��ح،  وبش��كل 
مالمح الش��خوص التي يبرز فيها 
البط��ل الرئيس��ي، ووجود الس��ارد 
العليم، ال��ذي يقود دف��ة األحداث 
عبر تدفقه��ا وخطه��ا التصاعدي 
لبل��وغ ذروتها، لنكتش��ف أن هذه 
الدمع��ة ال تكفي أمام هذه الوقائع 
والثيمات، ألنها تقدم لنا واقع حياة 
املهمش��ني واملس��حوقني والفقراء 
حد البكاء، واجلنود الذين ال ميلكون 
االرادة ويس��يرون مع نفي��ر احلروب، 
ليع��ودوا أموات��ا، وجن��د الغرائبي��ة 
ق��د اجتاحت تل��ك النص��وص من 

حي��ث االح��داث، وعنص��ر املفاجأة 
ب��ني ثناي��ا النصوص، حي��ث نكون 
م��ع أناس يعيش��ون في ق��اع هذه 
االرض، ق��د يك��ون س��لط عليهم 
الض��وء في أعمال أدبية متعددة، إال 
أنن��ا جندها في ه��ذه اجملموعة أكثر 
حضوراً وأكثر وضوح��اً، بل تكاد أن 
تكون ه��ذه اجملموعة ممي��زة وتنحى 
ه��ذا املنح��ى، وهي بذل��ك )أي تلك 
اجملموع��ة القصصي��ة( تق��دم لن��ا 
خطاباً إنسانياً، وخطاباً إجتماعياً 
مهماً بض��رورة اإلنتب��اه الى هؤالء، 
واالهتم��ام بهم وبناء اإلنس��ان اوالً 
قبل بناء املؤسسات، ألن اإلنسان إذا 
صلح، صلح��ت االرض التي يعيش 
عليها، ويكون معطاء، ومن أجل أن 
ننتقل الى مرحل��ة التطبيق علينا 

أن نقوم برحلة مع تلك النصوص:
في قصة )عقب سيكارة( نعيش مع 
رجل كهل يقف أمام دائرة تعويض 
املتضررين م��ن العمليات االرهابية 
إلجناز معاملة إبنه الش��هيد، الذي 
راح ضحية الإلنفجار املش��ؤوم في 
الك��رادة داخ��ل، والذي ل��م يتعرف 
عليه اال من خ��الل فحص احلمض 
النووي، ملا حلق من تش��ويه مالمح 
جثة ول��ده، إذ يضعن��ا القاص أمام 
شخصية مأزومة ومدمرة، إذ يعيش 
هذا االب في غرفة متهالكة وحياة 
يس��ودها الفقر، ونعي��ش تداعياته 

خالل فترة حياته، إذ كان هذا الرجل 
الكهل يقطن في دهاليز السجون 
للنظام البائد وآثار التعذيب تركت 
عالماتها على جسده، وهكذا يقدم 
لنا القاص حالة من حياة أحد أفراد 

هذا البل��د وهو يق��دم التضحيات 
اجلسام دون أن يجد من ينتبه إليه.

أما قص��ة )بير علي��وي( فتقدم لنا 

ش��حصية باس��م أحد املهمشني 
الذي يقطنون العش��وائيات وسط 
منطق��ة حي االعالم وح��ي التراث، 
يعي��ش حياة ذليلة بائس��ة خالية 
م��ن أي مظهر م��ن مظاه��ر احلياة 

النفايات،  روائ��ح  النظبفة وس��ط 
وزوجت��ه حام��ل، اال أن الغ��زو الذي 
إجتاح املوصل وبقية مدن البلد من 

قب��ل الدواعش، وكان لفتوى اجلهاد 
الكفائي الدور في شد عزميته وترك 
إس��رته وس��ط فاقة اجل��وع والعوز 
وزوجته حامل، ليتوجه الى القتال، 
وفي مواجهة باس��لة يستطيع أن 
ينال من قوى الظالم واجلهل، اال 
ان سقوط رفاقه شهداء جعله 
يقع حتت أسر الدواعش، اال أنه 
لم يستسلم فيهجم على احد 
البندقية  العدو ويسحب  افراد 
ويبدأ بص��ب نيرانه��ا عليهم، 
لكن عددهم الكبي��ر حال دون 
حتقيق مراده، فيتضمخ جسده 
برصاصهم ويس��قط ش��هيداً 
لينتق��ل الى الرفي��ق االعلى وهو ال 
ميلك من هذا البلد شبر من االرض، 
وظل��ت اس��رته تعي��ش مهمش��ة 

ف��ي عش��وائيات ال حتميهم من برد 
الشتاء وال حر الصيف. 

في قصة )تساؤالت في ساتر املوت( 
نكون مع نهاي��ة املواجهة الكبرى 
واالنتص��ار الذي حتقق وط��رد فلول 
الدواع��ش، واحم��د ه��و واح��د من 
املقاتلني الذين ص��دوا الغزو، لكنه 
ق��رر ان يبقى على الس��اتر وال يعود 
الهله، ألنه يبحث عن تفسير لكل 

الذي حدث وملاذا حدث كل هذا؟ 
النص��وص  م��ن  من��اذج  وه��ذه 
التي ضمتها  القصصية السردية، 
هذه اجملموعة من بني تس��عة عشر 
نص��اً، تنحى ه��ذا املنح��ى أو اكثر 
منه، في ط��رح موضوع��ة الفقراء 
واملهمش��ون، وحي��اة ق��اع املدينة 
الفق��راء، وكذل��ك تط��رح احل��روب 
لتضعن��ا  والقت��ال،  واالنفج��ارات 
أم��ام خطاب��ات ع��دة، اإلنس��انية، 
وجن��د  االقتصادي��ة،  االجتماعي��ة، 
فيه��ا النس��ق الثقاف��ي املضم��ر، 
حي��ث نك��ون م��ع تل��ك االماك��ن 
املوبوءة بالفقر واجل��وع، وبهذا فإن 
الق��اص عادل كاطع العكيلي، ومن 
خالل مجموعته القصصية )دمعة 
واح��دة ال تكفي( قد  وضع خطواته 

الواثقة في عالم السرد.
* من إصدارات دار الورشة الثقافية 
للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع لعام 
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النقد األدبي هو دراسة ونقاش وتقييم وتفسير األدب. ويعتمد 
النق��د األدبي احلديث غالبا على النظرية األدبية وهي النقاش 
الفلسفي لطرق النقد األدبي وأهدافه، هو فن تفسير األعمال 
األدبية، وهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الناقد وفكره، 
للكش��ف عن مواطن اجلم��ال أو القبح في األعم��ال األدبية. 
واألدب سابق للنقد في الظهور، ولوال وجود األدب ملا كان هناك 
نقد أدبي ألن قواعده مس��تقاة ومس��تنتجة من دراسة األدب، 
إن الناقد ينظر في النصوص األدبية شعرية كانت أو نثرية ثم 
يأخذ الكشف عن مواطن اجلمال والقبح فيها معلالً ما يقوله 
ومح��اوالً أن يثير في نفوس��نا ش��عورا بأن م��ا يقوله صحيح 
وأقص��ى ما يطمح إلي��ه النقد األدبي، ألنه لن يس��تطيع أبداً 
أن يقدم لن��ا برهاناً علميا يقيناً. ولذا ال يوجد عندنا نقد أدبي 
صائب وآخر خاطئ وإمن��ا يوجد نقد أدبي أكثر قدرة على تأويل 
العمل الفني وتفسيره من غيره واختالف مناهج النقد معناه 
اختالف في وجه��ات النظر. والذوق هو املرجع األول في احلكم 
على األدب والفنون ألنه أقرب املوازين واملقاييس إلى طبيعتها، 
ولكن ال��ذوق اجلدير باالعتبار هو ال��ذوق املصقول لذوق الناقد 
الذي يس��تطيع أن يكبح جماح هواه اخلاص الذي قد يجافي 
في الصواب، اخلبير باألدب الذي راضه ومارس��ه، وتخصص في 
فهمه ودرس أساليب األدباء ومنح القدرة على فهم أسرارهم 
والنف��وذ إلى دخائلهم وادراك مش��اعرهم وس��بر عواطفهم، 
بفهم��ه العميق وحس��ه املرهف وكثرة جتارب��ه األدبية لذلك 
الب��د أن يتمتع الناقدبعدة صفات منه��ا: قدر وافر من املعرفة 
والثقافة والبصر الثاقب الذي يكون خير معني له على اصدار 
احلكم الصائب. فاألدب ونق��ده ذوق وفن، قبل أن يكون معرفة 
وعلم��ا وان كانت املعرفة تعني صاحب احل��س املرهف والذوق 
الس��ليم والطبع املوهوب. اما األسلوب فهو طريقة التفكير 
ومذاهب التعبير أو الصورة الكالمية التي يتمثل فيها تفكير 
األديب. وتفس��يره، ولكن األسلوب ليس مقصورا على األديب، 
إذ للعالم أسلوبه. ويختلف األسلوب بني األديب والعالم وبني 
األديب وأدي��ب آخر، كما يختلف أس��لوب األدي��ب الواحد بني 
وقت آلخر باختالف املوضوع ال��ذي يتناوله ومن اهم عناصره، 
االف��كار: وه��ي مقاييس نقدي��ة للحكم على عم��ل الكاتب 
واألديب.. العاطفة: هي الدافع املباش��ر إلى القول وروحه وهي 
عنص��ر يح��دد موق��ف الكاتب جتاه م��ا يعرض.. اخلي��ال: لغة 
العاطف��ة ووس��يلة تصويرها م��ن ناحية االدي��ب وبعثها في 
نفس القارئ.. االيقاع: الص��ورة الطبيعية النفعاالت النفس 
وعواطفه��ا.. اللغة: الصورة الفظية وبي��ان ما تنقله الصورة 
من حقائق ومش��اعر، عليه نص��ل الى حقيقة وهي ان العمل 
األدبي هو صياغة ه��ذه العناصر في وحدة متكاملة، للتعبير 

عما يريد االديب أن يقوله.

النقد األدبي وأهدافه 

a

فنارات

أحمد حسني

قصيدة

حدثيني عن سر 
عينيك يشجيني

عن جمال البراءة فيِك
عن القلب وما يحمل

 عن شاعر كان بقولك 
جريء

حدثيني عن سامقات 
الليالي

 عن سهري وتعب 
سنيني

 كيف كنا
وكان العالم اغنية بني 

جوانحي
حدثيني ...
عن همسي

وعن نبض انيني
وعن املآسي وقلب 

أعطيته
ما أجمل شراييني

خبريني ...

أمازلِت ينبوع عاطفتي
ماذا أقول عنك

حبيبتي
صومعة عشقي

وعصفورة أحالمي
نامي على نبضات قلبي

يا وردة عمر
عطرها.... يحتويني

حدثيين

ذوالفقار عبد الحسني

متابعة / البينة الجديدة 

غيب املوت الكاتب الكويتي عبداهلل اجلار 
اهلل وقب��ل وفاته كتب: عند موتي لن اقلق 

ولن اهتم بجس��دي البالي فإخواني من 
املس��لمني س��يقومون بال��الزم وه��و 1- 
يجردونني من مالبسي... 2- يغسلونني... 
3- يكفنونني ... 4- يخرجونني من بيتي...   
5- يذهبون بي ملسكني اجلديد )القبر(... 6- 
وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتي... بل 
سيلغي الكثير منهم أعماله ومواعيده  
ألج��ل دفني...  وقد يك��ون الكثير منهم 
لم يفكر في نصيحت��ي يوما من األيام... 
7- أش��يائي س��يتم التخل��ص منه��ا...
مفاتيح��ي.. كتبي... حقيبتي.. أحذيتي...

مالبس��ي وهكذا... وإن كان أهلي موفقون 
فس��وف يتصدقون بها لتنفعني.. تأكدوا 
ب��أن الدني��ا لن حتزن عل��ي...  ول��ن تتوقف 
حرك��ة العال��م.. واالقتصاد سيس��تمر...

ووظيفت��ي س��يأتي  غي��ري ليق��وم بها...
وأموالي س��تذهب ح��الالً للورث��ة... بينما 
أن��ا  الذي سأحاس��ب عليه��ا !!!  القليل 
والكثي��ر... النقير والقطمي��ر... وإن أول ما 
يس��قط من��ي عند موت��ي هو اس��مي!!! 
لذل��ك عندم��ا اموت س��يقولون  عني أين 
اجلث��ة؟ ول��ن ينادون��ي باس��مي..! وعندما 
يري��دون الص��الة علي س��يقولون احضروا 
اجلنازة!!!  ولن ينادوني باس��مي..! وعندما 
يشرعون بدفني سيقولون قربوا امليت ولن 
يذكروا اسمي..! لذلك لن يغرني نسبي وال 
قبيلتي ولن يغرني منصبي وال ش��هرتي... 
فما أتف��ه هذه الدنيا وم��ا أعظم ما نحن 
مقبلون علي��ه... فيا ايها احلي اآلن... اعلم 
ان احلزن عليك سيكون على ثالثة أنواع: 1- 

الناس الذين يعرفونك سطحياً سيقولون 
مس��كني 2- أصدقاؤك سيحزنون ساعات 
أو أيام��اً ث��م يع��ودون إل��ى  حديثه��م بل 
وضحكه��م 3- احل��زن العميق ف��ي البيت 
أس��بوعني  أس��بوعا...  أهل��ك  س��يحزن 
ش��هرا... ش��هرين أو حتى س��نة وبعدها 
س��يضعونك ف��ي أرش��يف الذكري��ات!!! 
انته��ت قصتك بني الن��اس وبدأت قصتك 
احلقيقي��ه وهي اآلخ��رة لق��د زال عنك 1- 
اجلمال ...2- واملال...3- والصحة ...4- والولد 
...5- فارقت الدور...والقصور6- والزوج.. ولم 
يبق معك اال عملك وبدأت احلياة احلقيقية 
والس��ؤال هنا، ماذا أعددت لقبرك وآخرتك 
م��ن اآلن؟؟ هذه حقيقة حتت��اج الى تأمل.. 
لذلك احرص على 1- الفرائض ...2- النوافل 

...3- صدقة الس��ر ... 4- عم��ل صالح ...5- 
صالة اللي��ل...6- قراءة الق��رآن الكرمي 7- بر 
الوالدي��ن 8- صلة األرح��ام لعلك تنجو ان 
س��اعدت على تذكير الناس بهذه املقالة 
وان��ت ح��ي اآلن س��تجد أثر تذكي��رك في 
ميزانك يوم القيام��ة بإذن اهلل... )وذّكر فإن 
الذك��رى تنفُع املؤمنني(  مل��اذا يختار امليت 
“الصدقة”لو رجع للدني��ا كما قال تعالى 
) رب ل��وال أخرتني إل��ى أجل قريب فأصدق( 
ول��م يقل ألعتمر  او ألصلي  أو ألصوم  قال 
العلماء  ما ذكر امليت الصدقة إال لعظيم 
م��ا رأى من اثره��ا بعد موت��ه  فأكثروا من 
الصدق��ة وم��ن افضل ما تتص��دق به  اآلن  
10 ثوان من وقتك لنش��ر هذا الكالم بنية 

النصح فالكلمة الطيبة صدقة.

الكاتب الكوييت عبد اهلل اجلار اهلل يف ذمة اخللود

في اجملموعة القصصية )دمعة واحدة ال تكفي( للقاص عادل كاطع العكيلي، التي تقدم لنا في نصوصها القصصية، واقع حياة الفقراء، 
املهمشون، العشوائيات، احلرب، املوت، نكتشف معنى أن تتحول مقولة ما الى حيز التطبيق، فعندما نقول اجلوع كافر، سنكتشف ومن 
الدمار وسط احلروب، ومن خالل بنية  خالل رحلتنا مع تلك النصوص كيف يكون اجلوع كافراً، وعندما نقول احلرب دمار سنعيش حالة 
العنونة الرئيسية لتلك اجملموعة، سيثار سؤال، هذه الدمعة التي ال تكفي ملن؟ اال أننا عندما نطالعها، جند أنه حقاً تلك الدمعة ال تكفي، 

ألن واقع احلياة الذي سوف منر عليه عبر نصوص سردية قصصية، دونت وفق السياق الفني الصحيح لفن صناعة القصة القصيرة..

قراءة /  يوسف عبود جويعد

اجملموعة القصصية تقدم لنا خطابًا إنسانيًا 
وخطابًا اجتماعيًا مهمًا بضرورة االنتباه إىل 
هؤالء واالهتمام بهم وبناء اإلنسان أواًل قبل 

بناء املؤسسات

انطون تشيخوف  / اديب روسي
يَعود املَصرفّي بالذاكرة إلى تلك املُناسبة 
التي َحدث بها الرهان قبل خمس عشرة 
سنة، فيتذكر ذلك النقاش الذي دار بني 
ضي��وف حفلته ح��ول عقوب��ة اإلعدام، 
حيث أن��ه أيَّد ه��ذه العقوب��ة؛ ألنه يرى 

أنه��ا أكثر إنس��انية من الس��جن مدى 
احلياة. في حني أن امُلامي الشاب خالفه 
راً على أنه س��يختار السجن  الرأي ُمصِّ
م��دى احلي��اة على امل��وت. واف��ق االثنان 
على رهاٍن قيمته مليونا الروبل يدفعها 
أن  اس��تطاَع  إذا  للمحام��ي  املصرف��ّي 
يَعيش ُمنع��زالً في حبس انف��رادي ملدة 
خمس��ة عش��ر عاماً. مت َس��جن امُلامي 
في ُغرف��ة صغيرة وقد كان ميضي أوقاته 
ف��ي ق��راءة الُكت��ب، َوالِكتاب��ة، َوالَعزف 
على البيانو، َوالِدراس��ة، َوُش��رب اخلمر، 
َوتعليم َنفسه. َوقد ُوِجَد أنَّ امُلامي يَنمو 

باس��تمرار خالل القصة، ورأينا مراحله 
اخملتلفة خالل فترة تواجده في السجن. 
ف��ي البداية عان��ى امُلامي م��ن الوحدة 
الشديدة واالكتئاب ولكن فيما بعد بدأ 
د َونشاط، حيث أنُه بدأ رحلته  يدرس بكِّ
الدراس��ية في دراسة اللغات وما يتعلق 
به��ا ثم انتقل لدراس��ة العلوم اخملتلفة 
واألدب والفيزي��اء ومواضي��ع عش��وائية 
كثيرة، فق��د أنهى 600 ُمجلد خالل أَربع 
سنوات، ثم في السنوات الالحقة درس 
اإلجني��ل وتاري��خ الدين، وفي الس��نوات 
األخيرة ركز دراس��ته بشكل كبير على 

الطب والفيزياء والفلس��فة وفي بعض 
األحيان كان يقرأ لبايرون أو شكس��بير.
في هذه األثناء تراجع��ت ثروة املصرفّي، 
وأدرك أنه خس��ر الكثير م��ن أمواله وأن 
تس��ديد الرهان س��يؤدي إلى إفالس��ه، 
َوِلكي يحمي نفس��ه من خس��ارة أخرى 
َق��َررَ املصرفي قبل يوم واح��د من انتهاء 
اخلمسة عشر السنة املتفق عليها قتل 
املامي وبذلك يتهرب من تس��ديد قيمة 
الرهان، ذه��ب إلى الُغرف��ة التي يُحبس 
ِبه��ا امُلامي َولك��ن قبل أن يه��مَّ ِبقتله 
َوجد رس��الة كتبها املام��ي يقول فيها 

أنه في الفترة التي قضاها في الس��جن 
تعلم أن يحتقر املاديات على اعتبار أنها 
أش��ياء عاب��رة وأن املعرفةأه��م من املال 
ولهذا فإنه يتنازل عن مال الرهان، ُصِعَق 
املصرف��ي مما قرأه ولم تُص��دق عيناُه، ثم 
ق��ام بتقبي��ل املامي على رأس��ه وغادر 
وهو مرت��اح، َفلم يَعد ِبحاج��ٍة ِلقتل أَي 
أح��د. َوفي الصباح الباك��ر أخبر احلارس 
املصرفّي أن املام��ي قد غادر قبل املوعد 
املضروب وبذلك يَكون امُلامي َقد َخِس��رَ 
الِره��ان وحف��َظ حيات��ه وبالتالي َحفظ 

أَموال املَصرفّي.

الرهان .. قصة قصرية من األدب الروسي

بغداد / البينة الجديدة
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  التقى 
مبكتبه  احلمداني  األمير  عبد  الدكتور 
الرسمي  االثنني املاضي 2019/5/13 برئيس 
جمعية األدباء الشعبيني في العراق وعضو 
الدكتور  العرب  الشعبيني  األدباء  احتاد 
السيد  اجلمعية  رئيس  ونائب  فرحان  جبار 
اإلدارية  الهيئة  وعضو  السلطاني  عداي 
وجرى  احليدري.  مهدي  السيد  للجمعية 
خالل اللقاء مناقشة برنامج مهرجان )أيام 

بغداد الشعرية - دورة الشاعر عريان السيد 
القادم  27 حزيران  يوم  الذي سيقام  خلف( 
املهرجان  ان  فرحان  وأوضح  بغداد،   في 
العشرين  ثورة  ذكرى  مع  بالتزامن  سيقام 
معاليه  واكد  30 حزيران.  يوم  تصادف  التي 
وصالحية  فرصة  إعطاء  ضرورة  على 
الناس  لدعوة  املهرجان  لرئيس  وفسحة 
باعتباره  املهرجان  بإجناح  سيقومون  الذين 
مسؤول عن ذلك، وقد وجه معالي الوزير وفد 
تأني  هناك  يكون  ان  ضرورة  على  اجلمعية 

هو  املهرجان  هذا  ألن  االسماء  إختيار  في 
سيتم  إنه  فرحان  وأوضح  العراق.  مهرجان 
تصوير املهرجان وبثه خالل ذكرى أيام الثورة 
باإلضافة إلى وجود جلنة حتضيرية للمهرجان 
قامت بتبليغ فروعنا في املافظات مبوضوع 
الذين  الفروع  رؤساء  دعوة  ومتت  املهرجان، 
قاموا بدورهم بإحضار شاعرين من كل فرع 
ان  إلى  باإلضافة  قصيدة(،  وشاعر  )مهوال 
من  العراق  بشاعرات  هناك جلسة خاصة 

ضمن برنامج املهرجان.

وزارة الثقافة ترعى مهرجان بغداد للشعر الشعيب تزامنًا مع ذكرى ثورة العشرين



مهرجان كان السينمائي ينطلق بعرض »الموتى ال يموتون« بنسخته الثالثة والسبعين

الفيلم العربي الوحيد يف املنافسة على السعفة الذهبية هو »إنها حتمًا اجلنة« للمخرج الفلسطيين
إيليا سليمان الذي فاز جبائزة جلنة احلكام عام الفني واثنني عن فيلم »يد إهلية«

تعتب��ر »نيتفلكس« ه��ذه األيام 
املنتجة الرئيسية لألفالم الفنية 
في هوليوود، لذلك حاول املهرجان 
الوص��ول التفاق معه��ا من أجل 
ضم أفالمها ف��ي فعالياته إال أن 
املوزعني  الشبكة رفضت شروط 
الفرنسيني، الذين يصرون على أن 
ال تطرح أفالمها على ش��بكتها 
االلكتروني��ة إال بع��د عرضها في 
دور الس��ينما ملدة تس��عني يوما.
املس��تفيد م��ن هذا اخل��الف هي 
املهرجان��ات األخرى، مث��ل برلني 
األملاني وفينسيا اإليطالي وتورنتو 
الكن��دي، التي تزيّن »نيتفلكس« 
أبسطتها احلمراء بنجوم أفالمها. 
ففي العام املاضي، هيمنت أفالم 
مهرج��ان  عل��ى  »نيتفلك��س« 
فينس��يا، حي��ث ف��از فيلمه��ا، 
»روم��ا«، بجائزة األس��د الذهبي، 

جوائ��ز  أرب��ع  ليحص��د  وذه��ب 
أوس��كار. حلس��ن ح��ظ مهرجان 
أنه��ى اخمل��رج  الع��ام،  كان ه��ذا 
الهولي��وودي كوانت��ني تارانتين��و 
مونتاج فيلمه »حدث ذات مرة في 
هوليوود« األسبوع املاضي، وأعلن 
عن حضوره م��ع جنومه العامليني 
ليون��اردو ديكابريو وب��راد بيت وآل 
بوتش��ينو وروبي مارغو. ويذكر أن 
تارنين��وا فاز بالس��عفة الذهبية 
قب��ل 25 عام��ا عن فيل��م »بالب 
فيكشني« وعاد عام 2009 بفيلم 
»أوغ��اد مجهول��ون«، ال��ذي ف��از 
بجائزة أفضل ممثل لكريس��توف 
فالتز.فض��ال عن ضم��ان تألق أبرز 
النج��وم العامليني على بس��اطه 
األحم��ر، يق��دم املهرج��ان ه��ذا 
العام في منافس��ته الرئيس��ية، 
بع��ض أه��م مخرجي الس��ينما 

مث��ل  معظمه��م،  العاملي��ني، 
تارنتين��وا وجارموش، حضروه من 
قبل وفازوا بجوائزه.من ضمنهم، 
اإلس��باني العريق بيدرو املادوفار، 
أفالمه  ال��ذي ش��اركت معظ��م 
باملنافسات الرسمية بدون الفوز 
به��ا، ويأمل أن يك��ون أكثر حظا 
بفيلم��ه اجلدي��د »األل��م واجملد«، 

النجمني  بطولة  من 
بانديراس  انطوني��و 
ك��روز.  وبينالوب��ي 
واخمل��رج األس��طوري 
األمريك��ي من أصول 
تيرين��س  س��ورية، 
مالك، الذي يش��ارك 
بفيلم ت��دور أحداثه 

خ��الل احل��رب العاملي��ة، »حي��اة 
مخبوءة«، يسرد فيه قصة مزارع 
منس��اوي يرف��ض أن يح��ارب ف��ي 
صف��وف النازي��ني. مال��ك حصد 
الس��عفة الذهبية عام 2011 عن 
»ش��جرة احلياة« ، أما البريطاني 
كني لوتش، الذي أعلن عن تقاعده 
بعد فوزه بالسعفة الذهبية عن 
فيلم »أنا دانييل بليك« عام 2016، 
فيعود بفيلم »آسف، افتقدتك«. 
واإليطال��ي مارك��و بيلوك��و الذي 
يق��دم »اخلائن«. الش��اب الكندي 
أبن ال� 30 عاما من أصول مصرية، 
بفيل��م  يحض��ر  دوالن،  كازيي��ه 
دوالن  وماكس��يم«.  »ماتي��اس 
شارك بفيلمه األول »قتلت أمي« 
قبل عش��رة أعوام. وف��از بجائزة 

احل��كام عام ألفني وأربعة عش��ر 
واجلائزة الكبرى عام الفني وستة 
عشر.اخملرج الفرنسي – التونسي 
األص��ل، عبداللطيف كش��يش، 
ال��ذي ف��از بالس��عفة الذهبي��ة 
ع��ن فيل��م »أدي��ل« ع��ام 2014، 
يشارك في اجلزء الثاني من فيلم 
»مكتوب، حبي«، الذي ُعرض جزؤه 

األول في مهرجان فينيس��يا قبل 
عامني. فرنسي- تونسي آخر وهو 
املنتج س��عيد بن سعيد، يدخل 
املنافس��ة بفيلم��ني: »فرنك��ي« 
أيرا س��اكس  األمريكي  للمخرج 
و«باكاراو« وم��ن البرازيل جوليانو 
دورنيل وكليبر فيلهو.بن س��عيد 
ش��ارك في املنافس��ة الرئيسية 
قبل عام��ني بفيلم »ه��ي«، الذي 
ال�«غولدن  ليحصد جائ��زة  ذهب 
بلغ��ة  فيل��م  ألفض��ل  غل��وب« 
أجنبي��ة وأفض��ل ممثل��ة اليزابيل 
اوبير. أم��ا األخ��وان البلجيكيان 
جون بيير ولوك داردين فيتنافسان 
بفيل��م »أحم��د الفت��ى«، ال��ذي 
يحكي قص��ة فتى مس��لم يقع 
في فخ املتطرفني. األخوان داردين 

فازا بالس��عفة 
الذهبية مرت��ني عام 1999 و2005 
عن فيلميهما »روزيتا« و«الطفل« 
على التوالي.لكن الفيلم العربي 
عل��ى  املنافس��ة  ف��ي  الوحي��د 
السعفة الذهبية هو »أنها حتما 
الفلس��طيني  للمخرج  اجلن��ة« 
إيليا س��ليمان، الذي ف��از بجائزة 

جلنة احلكام عام الفني وإثنني عن 
فيل��م »يد إلهي��ة«، ويترأس جلنة 
التحكي��م اخمل��رج املكس��يكي، 
اليخان��درو انيريت��و غونزالي��س، 
الذي حاز على عدة جوائز أوسكار 
ع��ن فيلمي��ه »الرج��ل الطائ��ر« 
و)العائ��د(. فض��ال عن املنافس��ة 
الرئيسية، فان فعاليات مهرجان 
كان الرس��مية تضم سبع فئات 
أخ��رى. وه��ي، خ��ارج املنافس��ة، 
الوثائقي��ات،  الكالس��يكيات، 
األف��الم  اخلاص��ة،  الع��روض 
وسينيفونديش��ني،  القصي��رة، 
التي يش��ارك فيها فيل��م عربي 
قصير وه��و »امبيانس« للمخرج 
الفلس��طيني وس��ام اجلعف��ري، 
لكن أهمها منافسة »نظرة ما«، 

التي تقدم تس��عة عش��ر فيلما 
م��ن مخرجني ذوي نظ��رة خاصة 
معظمه��م  ممي��زة،  وأس��اليب 
يك��ون ع��ادة م��ن مخرجني جدد 
ل��رواد املهرجان. وغير معروف��ني 

تتمي��ز  الع��ام  ه��ذا  منافس��ة 
بحضور ق��وي للنس��اء وخاصة 
اخملرجات العربيات وهن: الكندية 
– التونسية مونية شكري، التي 
تفتح املنافس��ة ب�»حب أخوي«، 
وتشاركها الفرنسية – اجلزائرية 
مونيا مدّور ب�»بابيشا« واملغربية 
مرمي توزاني ب���»آدم«. كما ينضم 
إليه��ن اجلزائ��ري البرازيلي، كارمي 
واألهم  ب�»حياة مخفية«.  عينوز 
من ذلك أنه للم��رة األولى تترأس 
جلنة حكام املنافسة سينمائية 
عربية وه��ي اخملرج��ة اللبنانية، 
ندي��ن لبك��ي، التي ف��ازت العام 

املاضي بجائزة حكام املنافس��ة 
الرئيس��ية ع��ن فيلمه��ا، كف��ر 
ناحوم، الذي نال الحقا ترشيحات 
غل��وب«،  ال�»اغل��ودن  جلوائ��ز 
و»البافتا« البريطانية و»السيزار« 
و»األوسكار«.احلضور  الفرنسية 
القوي لألف��الم العربية يوحي أن 
السينما العربية ما زالت تتطور 
وتنتج مواهب على مستوى عاملي 
تتناف��س ف��ي أه��م املهرجانات 
كان  فمهرج��ان  الس��ينمائية. 
ليس مجرد مناسبة لعرض أفالم 
أم��ام جمه��وره، بل ه��و منصة 
انطالق ملهرجان��ات عاملية أخرى 
ورمب��ا جلوائ��ز هوليوودي��ة، إذا فاز 
الفيلم املش��ارك بإحدى جوائزه 
أو جن��ح بج��ذب اهتم��ام النقاد 

كفيلم »كفر ناحوم«.
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البينة الجديدة / حسام عاصي

للمرة األوىل ترتأس جلنة حكام املنافسة سينمائية عربية هي 
املخرجة اللبنانية ندين لبكي اليت فازت العام املاضي جبائزة 

حكام املنافسة الرئيسية عن فيلمها )كفر ناحوم(

متابعة / البينة اجلديدة
حتّدث��ت الفنانة يس��را الل��وزي عن احلالة 
النفس��ية الت��ي تعيش بها بس��بب 
عملها في التمثي��ل، مؤكدة صعوبة 
اخلروج من الشخصيات الدرامية التي 
تتقمصه��ا ف��ي االعم��ال. واكدت في 
مقابلة تلفزيونية ببرنامج »رس��ايل« 
أنه��ا زارت الطبيب النفس��ي أكثر من 
مرة، مش��رة الى أن املشكلة األساسية 
عن��د املمثل ليس��ت الدخ��ول واخلروج من 
الش��خصية، لك��ن التوت��ر الش��ديد ال��ذي 
يترافق مع العمل بسبب ساعات التصوير.
واشارت الى انها تكون »مش عارفة يومك 
ماش��ي إزاي، أنا مش عارفة بكرا هشوف 
بنتي وال أل، وال ه��روح بيتي امتى، وده موتر 
جدا وأخدت كذا س��نة علشان أتعود إني 
نازل��ة م��ن بيتي وم��ش عارف��ة راجعة 
أمتى«.ويسرا تشارك مع الفنان أمير 
كرارة في بطولة مسلسل »كلبش 
3«، واك��دت انه��ا »انبس��طت إني 
اشتغلت مع كرارة، حد محترم جدا 
والش��غل معاه ممتع ومريح«.وحتدثت 
ايضا ع��ن طفلتها دليلة )5 س��نوات(، 
مش��يرة الى انها »أخدت العند مني ومن 
أبوه��ا، وبتحب الفن بش��كل عام، وما 
أجبرتهاش عل��ى ده، لكنها بدأت حتب 
الرقص والباليه زيي«. واشارت الى ان 
»السوش��يال ميديا حاجة ش��ريرة 
ج��دا وعاملة مش��اكل نفس��ية 

لناس كتر«.

يسرا اللوزي تلجأ إىل طبيب نفسي

افتت��ح امس االربعاء مهرجان كان الس��ينمائي العاملي فعاليات نس��خته الثالثة والس��بعني 
بالع��رض األول لفيل��م »املوتى ال ميوت��ون« للمخرج األمريك��ي جيم جارموش، الذي ش��ارك في 
املهرج��ان أول م��رة عام 1984 بفيلم »أغرب م��ن اجلنة«، ومن بطولة أدم درايفر وتيلدا س��وينتون 
وبيل ماري، الذين س��يتألقون على البس��اط األحمر، الذي افتق��د جنوم هوليوود العام 
املاضي، بس��بب حرمان أفالم شبكة البث االلكتروني »نيتفليكس« من املشاركة في 

املنافسات الرسمية..

متابعة / البينة اجلديدة
أثناء خضوع الفنانة س��لوى خطاب لتركيب 
امليكروفون عندما حل��ت ضيفة على برنامج 
»رامز في الش��الل« الذي يقدم��ه الفنان رامز 
ج��الل عل��ى قن��اة mbc، فاج��أت املوجودي��ن 
معها باتهام فني الصوت الذي يقوم بتركيبه 
بالتح��رش به��ا. وقال��ت: »أنتم املتحرش��ني 
بنقابلكم كتير«، ليرد رامز جالل: »لو متحرش 
حرري له محضرا«. وف��ي تعليقها بعد إذاعة 
احللقة قالت س��لوى خطاب إنها شعرت بأن 

فني الص��وت غير طبيعي فهي ليس��ت املرة 
األولى التي يت��م تركيب ميكروفونات لها في 
اللقاءات التلفزيونية التي تكون ضيفة فيها، 
إال أن هذه املرة كانت مختلفة وعندما سألت 
عن السبب قالوا إنه يجب تثبيت املايكروفون 
جي��داً حتى ال يس��قط أثناء تصوي��ر املقلب.
وخ��الل احللق��ة انهارت خط��اب ف��ي البكاء 
ولم تتمكن من املش��ي بع��د رؤيتها للغوريال 
وحاولت اله��روب منه قبل أن يكش��ف جالل 

عن نفسه.

سلوى خطاب تتهم شابًا بالتحرش بها

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
أقي��م ملتقى بعنوان )أن��ا مبدعة( الس��ينمائي االول 
فعاليات وع��روض مهرجان )انا املبدعة( الس��ينمائي 
دورة اخملرجة رجاء كاظم مؤخرا مبش��اكة 20 فلما وقد 
حضر حف��ل افتتاح جمهور م��ن اخملتصني واملهتمني 
بالفن الس��ينمائي من أشخاص ومؤسسات رسمية 
وغير رسمية واعالمية ووكاالت اعالمية وعلى هامش 
املهرجان كان هنالك معرض للرسم ومعرض للكتاب 
حي��ث مت االفتتاح من قبل الس��يد مدي��ر عام الثقافة 
والفنون في وزارة الرياضة والش��باب بقص الش��ريط 
واجلولة ومش��اهدة رس��وم الش��ابات ومعرض الكتب 
بعدها ابتدأ املهرجان بقراءة سورة الفاحتة على ارواح 
الش��هداء وعزف  النش��يد الوطني ثم وصلة غنائية 
وموس��يقية تلتها كلمة الس��يد املدير الع��ام لدائرة 
ثقافة وفنون الشباب. ثم بدأت العروض السينمائية: 
 If I werw .. افت��ح عيني��ك للمخرج��ة جي��ان عل��ي
للمخرج��ة دعاء حس��ني الل��و أي للمخرجة ش��روق 

احلسن سونار للمخرجة زهراء حسن.. قلوب معقودة 
للمخرجة براءعاصم X4 للمخرجة جوان عباس.

بعد ذلك تلتها جلس��ة نقدية ادارها الناقد والكاتب 
عباس لطيف الذي حتدث مبالحظات نقدية وتوجيهية 

بشكل عام.
وكان��ت ع��روض الي��وم الثان��ي: االبن للمخرج��ة براء 
عاص��م.. صي��اد الهم��وم.. فتن��ة.. عي��ون الفراش��ة 
للمخرجة رغد ياس��ني واقع للمخرجة سهى احمد.. 
تفاصيل للمخرجة س��الي صفاء. وعرض فلم عنقاء 
للمخ��رج أب��رار اجلبوري عل��ى هامش املهرج��ان. وفي 
خت��ام املهرج��ان مت اع��الن النتائ��ج من قبل االس��تاذ 
صباح رحيم��ة رئيس اللجن��ة التحكيمية وعضوية 
السيناريس��ت والء املانع والدكت��ور محمد عمر وكما 
يل��ي: اجلائزة االولى لفيلم )ال لو إي( للمخرجة ش��روق 

احلسن. 
 cold اجلائ��زة الثاني��ة للفلم الك��ردي اجلحيم الب��ارد
hel للمخرجة نس��رين عابدين.. اجلائزة الثالثة لفيلم 
قابل للكس��ر للمخرجة زهراء اياد، كما منحت جلنة 
التحكيم جائ��زة لفيلم )كادح(. وف��ي اخلتام مت توزيع 
الش��هادات التقديري��ة عل��ى اخملرج��ات  املش��اركات 

واجلهات الساندة واملشاركة.

إقامة مهرجان )أنا مبدعة( السينمائي على قاعة فنون مسرح الطليعة
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الفصل الثامن
بع��د  اوبام��ا  الرئي��س  ام��ر 
اجه��زة  رؤس��اء  االنتخاب��ات 
استخباراته بإعداد تقرير نهائي 
وسري جداً عن التدخل الروسي 
ف��ي االنتخابات، مع كل املصادر 

والتفاصيل.
الرئي��س  اط��اع  وس��يجري 
وعصاب��ة  ترام��ب  املنتخ��ب 

الثمانية في الكونغرس عليه.
وسُتنش��ر نس��خة عن��ه غي��ر 
س��رية ومح��دودة احلج��م م��ع 
االس��تنتاجات نفس��ها، ولكن 
م��ن دون حتدي��د املص��ادر، وقبل 
ان يت��رك اوبام��ا منصبه في 20 

كانون الثاني/ يناير.
االس��تخبارات  مدي��ر  التق��ى 
الوطنية جيم��س كابر، ومدير 
املركزية  االس��تخبارات  وكال��ة 
برين��ان، ومدي��ر مكت��ب  ج��ون 
جيمس  الفيدرالي  التحقيقات 
االم��ن  وكال��ة  ومدي��ر  كوم��ي، 
القوم��ي ماي��ك روج��رز، للعمل 
عل��ى نق��اط احل��وار لإلحاط��ة 
وكان��وا  لترام��ب.  االعامي��ة 
يعلمون انه س��يرى في التقرير 
حتدي��اً لفوزه، ما يلقي بالش��ك 
على ش��رعية انتخاب��ه، واتفق 
اجلمي��ع عل��ى وج��وب التحدث 

بصوت واحد.
ونح��ن  قصتن��ا  ه��ي  »ه��ذه 
نلتزمها«، قال كابر، مش��جعاً 
كاب��ر  س��يكون  التضام��ن. 
م��ن  كان  الرئي��س.  املتح��دث 
بثق��ة.  يتحدث��وا  ان  الض��روري 
وم��ن الواضح ان االحاطة كانت 

ستثير الوحش.
في وقت س��ابق، أي ف��ي كانون 
برينان  اتص��ل  ديس��مبر،  االول/ 
بكاب��ر ليطلعه على نس��خة 
من مل��ف م��ن 35 صفحة وهو 
عب��ارة عن سلس��لة تقارير من 
الضابط البريطاني السابق في 
جهاز االس��تخبارات البريطاني 
العس��كرية،  )االس��تخبارات 
القس��م 6 حتدث��ت ع��ن جهود 
روس��يا  جان��ب  م��ن  مزعوم��ة 
للتدخل في االنتخابات الرئاسية 
والتأثير فيه��ا، الحداث فوضى، 
واحلاق ض��رر بهي��اري كلينتون 
ويحت��وي  ترام��ب.  ومس��اعدة 
امللحق ايضاً على ادعاءات قوية 
عن ترامب، والبغايا الروس��يات، 

و»االستحمام الذهبي«.
»يج��ب ان تقرأ ذلك« قال برينان 
لكابر. كان مكتب التحقيقات 
اج��رى حتقيقاً  ق��د  الفيدرال��ي 
اس��تخبارياً مضاداً وسرياً جداً، 
ليعرف مدى التواطؤ بني حملة 
ترامب وروسيا. »سيضيف ذلك 
دلياً على ما نقوم به«. لم يكن 
دلي��اً، لكنه ب��دا على املس��ار 

نفسه.
مكت��ب  م��ع  كاب��ر  تش��اور 
التحقيق��ات الفيدرالي: »كيف 
م��ع  التعام��ل  علين��ا  يج��ب 

ترامب؟
التحقيق��ات  مكت��ب  كان 
الفيدرالي عل��ى علم بالوثيقة. 
وقد شارك ستيل في اجزاء من 

امللف. 

وفي 9 كان��ون االول/ ديس��مبر، 
س��لم الس��يناتور جون ماكني 
نس��خة منه الى مدي��ر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي كومي.
نائ��ب  مكاب��ي،  ان��درو  ش��عر 
مكت��ب التحقيقات الفيدرالي، 
بالقلق. فقد رأى ان االخفاق في 
ترامب  املنتخب  الرئي��س  اخبار 
ع��ن امللف عن��د اطاع��ه على 
تقرير االس��تخبارات عن روسيا 
التحقيقات  مكتب  س��يجعل 
الفيدرال��ي يب��دو وكأنه عاد الى 
ايام جاي إدغار هوفر القدمية، ما 

يعني ان لدينا مأخذاً على الناس 
باملعلوم��ات  نحتف��ظ  لكنن��ا 
ألنفس��نا وقد وافق كومي على 
ذل��ك. اذ ما يزال ارث هوفر يرخي 

بظاله على املكتب.
اراد كاب��ر التأك��د م��ن انه��م 
وضعوا منوذجاً محترفاً متسقاً، 
معلوماته��م  يدمج��ون  وه��م 
االس��تخبارية في تقري��ر واحد. 
فق��د كان ملكت��ب التحقيقات 
الفيدرالي ووكالة االستخبارات 

املركزية معايير مختلفة.
التحقيق��ات  مكت��ب  يُج��ري 
جنائية،  حتقيق��ات  الفيدرال��ي 
اضاف��ة ال��ى جم��ع املعلومات 
االس��تخباراتية. وميي��ل املكتب 
ال��ى ان يكون اكث��ر صرامة في 
حتديد مصادرها والتحقق منها. 
وم��ا ب��دأ كتحقي��ق محض في 
ميك��ن  التجس��س،  مكافح��ة 
جنائي��اً  حتقيق��اً  يتح��ول  ان 
املعلوم��ات  تصب��ح  حي��ث 
صاحل��اً  دلي��اً  االس��تخباراتية 

لاستخدام في احملكمة.
وكال��ة  مهم��ة  وتتمث��ل 
ف��ي  املركزي��ة  االس��تخبارات 
االس��تخبارية  املعلومات  جمع 
وتوزيعه��ا على البي��ت االبيض 

وبقي��ة احلكوم��ة الفيدرالي��ة. 
ولي��س ضرورياً ان تك��ون متينة 
ألنه��ا لن تُس��تخدم ع��ادة في 

محاكمة جنائية.
وكم��ا كان ش��بح هوف��ر يطارد 
مكت��ب التحقيقات الفيدرالي، 
االس��تخبارات  لوكال��ة  كان 
املركزي��ة ش��بحها اخلاص. وفي 
الفترة التي س��بقت غزو العراق 
وكال��ة  ارتكب��ت   2003 ع��ام 
االس��تخبارات املركزي��ة خط��أ 
فادحاً. ونتيج��ة لألكاذيب التي 
رواها مص��در رئيس اطلق عليه 

اس��م »كورفب��ول« في ش��كل 
مثير للدهش��ة، رغ��م انه عمل 
ف��ي مختبر متنقل لألس��لحة 
الكيميائية في العراق ، فخلصت 

املركزية  االس��تخبارات  وكال��ة 
ال��ى ان الع��راق ميتلك اس��لحة 
دم��ار ش��امل. وكان��ت القضية 
»ضربة قاضية، بحسب العرض 
الذي قدم��ه جورج تينيت، مدير 
املركزية  االس��تخبارات  وكال��ة 
االميركي��ة، ام��ام ج��ورج دبليو 
املزع��وم  الوج��ود  وكان  ب��وش. 
الس��لحة الدم��ار الش��امل هو 
املبرر الرئي��س لغزو الع��راق. اال 
انه لم يعثر على اس��لحة دمار 
شامل، ما احرج الرئيس ووكالة 

االستخبارات املركزية.
كان كابر يعل��م ان ذلك اخلطأ 
يحوم حول الكثي��ر ما تقوم به 
املركزية  االس��تخبارات  وكال��ة 
اج��راءات  اح��د  وكان  وحتلل��ه. 
املص��ادر  اخض��اع  الوكال��ة 
الك��ذب كلم��ا كان  ملكش��اف 
ذلك ممكناً. وعل��ى الرغم من ان 
اجتياز اختبار كشف الكذب لن 

يعد ابداً اثباتاً كاماً، اال انه كان 
مقياساً جيداً للصدق.

اما املص��ادر التي اس��تخدمها 
س��تيل في ملفه، فلم تخضع 
ملكش��اف الك��ذب، االم��ر الذي 
جع��ل معلوماتها غي��ر مثبتة، 
وق��د تك��ون موضع ش��ك. لكن 
املعلوم��ات  ان  ق��ال  برين��ان 
تتماشى مع مصادرهم اخلاصة، 
والتي كانت لديه ثقة كبيرة بها 

.
ُعم��م امللف عل��ى الصحفيني، 
واجرى س��تيل مقابات س��رية 

مع املراسلني. لكنها لم تنشر.
الصفح��ة  ف��ي  التقري��ر  ذك��ر 
الثاني��ة: »وفق املصدر »د« حيث 
كان/ كان��ت حاض��راً/ حاض��رة، 

شمل س��لوك ترامب )املنحرف( 
في موس��كو اس��تئجار اجلناح 
ريت��ز  فن��دق  ف��ي  الرئاس��ي 
كارلتون ال��ذي اقام فيه الرئيس 
والس��يدة اوبام��ا )الت��ي يكره( 

في احدى رحاتهما الى روس��يا 
عل��ى م��ا عل��م، وُلوث الس��رير 
حي��ث نام��ا باس��تخدام ع��دد 
»احلم��ام  املومس��ات الداء  م��ن 

الذهبي« )التب��ول( امامه. وكان 
معروفاً ان الفندق حتت سيطرة 
جهاز االمن الفيدرالي الروس��ي 
وكامي��رات  ميكروفون��ات  م��ع 
مخفية في كل الغرف الرئيسة 
االطاع  يري��دون  ما  لتس��جيل 

عليه«.
»ُصم��م ذل��ك للحص��ول على 
»مواد فاضحة« عن��ه البتزازه«، 

وفق امللف.
كان ادعاًء مذهاً. لم يكن هناك 
أي مؤش��ر ينبئ بهوي��ة املصدر 

»د«.

التحقيق��ات  مكت��ب  وألن 
الفيدرال��ي ميل��ك املل��ف، ق��ال 
كوم��ي، ف��إن علي��ه ان يقدم��ه 
الى ترامب بعد عرض اساس��ي 

االس��تخبارات.  مجتمع  لتقومي 
او حاش��ية  س��يكون ملحق��اً 

تقريباً.
وقد ج��رى تقلي��ص الصفحات 
اخلم��س والثاثني ال��ى ملخص 

من صفحة واحدة وثاثة ارباع، 
س��لطت الض��وء عل��ى االدعاء 
املتعلق بالتنس��يق ب��ني الروس 

واحلملة.

كان رد ترام��ب عل��ى الك��ورس 
املتنامي للتقارير االخبارية، التي 
تقول ان اجهزة االستخبارات قد 
خلصت الى ان روس��يا تدخلت 
في االنتخاب��ات، ان هذا تصرف 

عدواني.
في 9 كانون االول/ ديسمبر، قال 
ترامب ان تل��ك االنذارات الرنانة 
في مجتمع االستخبارات تعود 
الى »االشخاص انفسهم الذين 
قال��وا ان صدام حس��ني ميتلك 
اس��لحة دم��ار ش��امل«. وق��ال 
ني��وز: »ليس  لفوك��س  الحق��اً 

لديهم ادنى فكرة عما اذا كانت 
روس��يا او الصني او ش��خص ما 
يجلس في الس��رير ف��ي مكان 
م��ا«. واش��ار ف��ي تغري��دة: »ما 
ل��م تصط��د »الهاك��رز« باجلرم 
املش��هود، فإن من الصعب جداً 
حتديد من كان يقوم بالقرصنة. 
وملاذا ل��م يُطرح ه��ذا االمر قبل 

االنتخابات؟«.
يناي��ر،  الثان��ي/  كان��ون   5 ف��ي 
عقدت جلنة اخلدمات املسلحة 
في مجلس الش��يوخ جلس��ة 
استماع عن القرصنة الروسية. 
كان  ال��ذي  كاب��ر  ادل��ى  وق��د 
س��يقدم احاط��ة لترام��ب في 
الي��وم التال��ي، بش��هادته. كان 
غاضباً من انتقادات ترامب التي 
تقوض مجتمع االس��تخبارات، 
قال: »هناك فرق بني الش��كوك 
واالزدراء. الثق��ة العام��ة والثقة 
ام��ر  االس��تخبارات  مبجتم��ع 

ش��ديد االهمي��ة. لق��د تلقيت 
الكثير من التعبيرات عن القلق 
م��ن نظرائن��ا االجان��ب تتعلق 
بإهان��ة مجتمع االس��تخبارات 

االميركية«.
في اليوم التال��ي، قالت كيليان 
كونواي على ش��بكة السي بي 
إس ف��ي برنامج »هذا الصباح«: 
»ملاذا تريد روسيا ان يفوز ترامب 
بالرئاسة؟ لقد وعد دونالد ترامب 

بتحديث قدراتنا النووية«.
م��ع  هاتفي��ة  مقابل��ة  وف��ي 
صحيف��ة النيوي��ورك تاميز، قال 
ترام��ب: »هذا االمر ه��و مطاردة 

للساحرات السياسية«.
كانت هوب هيكس، ذات الثمانية 
واملتخصصة  ربيعاً،  والعشرين 
ف��ي العاق��ات العام��ة، والتي 
كان��ت الس��كرتيرة الصحفية 
لترام��ب خال احلملة، في قاعة 
املؤمترات الصغي��رة في الطبقة 
الرابعة عش��رة من ب��رج ترامب 
خال امل��دة االنتقالي��ة، مطلع 
كانون الثاني/ يناي��ر 2017. وقد 
حتلت مبيزت��ني مهمتني لترامب: 
ال��والء واملظه��ر اجلميل. عملت 
عارضة ازياء في مراهقتها وهي 
ذات عينني ساحرتني وشعر بني 
طويل تصففه على جانب واحد، 
وتتمت��ع باملظه��ر ال��ذي يحبه 
ترام��ب. وه��ي متتل��ك باالضافة 
ال��ى ذلك مه��ارات حقيقية في 

العاقات العامة .
س��ألها ترام��ب ع��ن الوظيفة 
الت��ي تري��د في البي��ت االبيض. 
وألنها كانت حريصة على جتنب 
املباش��ر مع  اليوم��ي  الص��راع 
الصحافة فقد اختارت منصب 
مديرة االتصاالت االستراتيجية 
لتتمك��ن م��ن ادارة فرص ترامب 
االعامي��ة، والتي كان��ت طبعاً 
»احل��ارس  كان��ت  نهاي��ة.  ب��ا 
االمام��ي« ملقابات��ه. فاجلمي��ع 
يريدون مقابلته. لكنها شعرت 
ان��ه فق��د بعضاً من نف��وذه مع 
االعام بس��بب ظهوره  وسائل 
املفرط خ��ال احلمل��ة. على ان 
اس��تغال هذه الفرص يتطلب 
اآلن معايرة دقيق��ة. وقد عرفت 
اكثر من أي شخص، ان ذلك قد 
يك��ون مس��تحياً م��ع الرئيس 

املنتخب.
كان��ت هيك��س مقتنع��ًة ب��أن 
تعاني »متازمة  االعام  وسائل 
التحدي املعادي« وهو مصطلح 
م��ن عل��م النف��س الس��ريري، 
وكثيراً ما يطب��ق على االطفال 
»متازم��ة  وتتمي��ز  املتمردي��ن. 
بالغض��ب  املع��ادي«  التح��دي 
املف��رط ضد الس��لطة، والنقد، 
م��ا  وف��ي  الغض��ب.  ونوب��ات 
يعنيه��ا، فإن هذا هو ما توصف 

به الصحافة .
كانت هيك��س تعمل ف��ي الرد 
التدخ��ل  ع��ن  التقاري��ر  عل��ى 
الروسي في االنتخابات. وكانت 
التقارير االخبارية املفرطة عما 
سمته »اختراق روسيا املزعوم« 
قد جعلت الواليات املتحدة تبدو 
ضعيفة وروس��يا اكثر تأثيراً مما 

ظنته ممكناً .

ملف

ملاذا امر الرئيس اوباما بعد االنتخابات رؤساء اجهزة استخباراته بإعداد تقرير نهائي وسري جداً عن التدخل الروسي يف االنتخابات؟

كانت التقارير االخبارية املفرطة عما 
سمته اخرتاق روسيا املزعوم قد جعلت 

امريكا تبدو ضعيفة وروسيا اكثر 
تأثريًا مما ظنته ممكنًا

احللقة )15(

اتصل برينان بكالبر ليطلعه على سلسلة تقارير 
تحدثت عن جهود مزعومة من جانب روسيا 
للتدخل يف االنتخابات الرئاسية والتأثري فيها

بوتني
اوباما

كابر

»                                       « تستعرض على شكل حلقات الكتاب املوسوم: »خوف«.. ترامب يف البيت األبيض ملؤلفه )بوب وودورد(
» كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس��ية نرى 

لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس��ئلة كثيرة بش��أن سياس��ات الرئيس 

األمريكي املثير للجدل )دونالد ترامب( احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب »بوب يبشور وودورد« هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من )47( عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف )18( كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بش��أن كيف أمر ترامب بأغتيال 

الرئيس الس��وري )بشار األس��د(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته 

مع السيس��ي بأنها )موجعة(.. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه »تضليل 

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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كش��ف محاف��ظ نين��وى منص��ور املرعيد، 
عن تفاصي��ل االتفاق الذي ج��رى بني رئيس 
حرك��ة عط��اء فالح الفي��اض ورئيس احلزب 
الدميقراط��ي الكردستاني مسعود البارزاني 

لتعيينه محافظا لنينوى.
وقال املرعي��د في حوار متلف��ز إن “البارزاني 
والفي��اض اتفق��ا م��ن منطلق وطن��ي على 
وترش��يحي  نين��وى  محاف��ظ  منص��ب 
للمنص��ب”، مؤكدا أن “الفي��اض والبارزاني 
أك��دا عل��ى أن استقرار نينوى م��ن استقرار 

إقليم كردستان والعكس صحيح”.
وأض��اف أن “االط��راف املنافسة استخدمت 
كل الوسائل للتسقيط السياسي”، مبينا 
أنه “ال تتوفر ل��دي معلومات دقيقة عن دفع 

اموال لشراء منصب احملافظ”.
وبشأن االنباء التي حتدثت عن وجود صفقة 
ب��ني نين��وى وكركوك، ق��ال املرعي��د “لسنا 
عدميي الشرف لنبيع كركوك مقابل نينوى”، 
مؤك��دا أن��ه “ال يوجد ش��يء اسمه صفقة 

بشأن منصب محافظ نينوى”
ال��ى ذلك فّع��ل االدعاء العام ف��ي محكمة 
الكرخ اخملتص��ة بقضايا النزاهة يوم االثنني 
قضية ش��بهات الفساد بشأن بيع منصب 

محافظ نينوى.
وجه رئيس مجلس النواب محمود احللبوسي 
كتاب��ا رسميا الى اجملل��س االعلى ملكافحة 
الفس��اد التابع جملل��س ال��وزراء يطالب فيه 
بفت��ح حتقي��ق عاجل حول ش��بهات فساد 
حتوم ح��ول قضية انتخ��اب محافظ جديد 

لنينوى.
ويحمل الكتاب معلومات تقدم بها 10 نواب 
تفيد بوجود شبهات فساد تتعلق بانتخاب 

محافظ جديد لنينوى.
كم��ا أعلن محافظ نين��وى منصور املرعيد، 
عن ارسال مجل��س احملافظة كتاب انتخابه 
إل��ى رئاس��ة اجلمهورية للمصادق��ة عليه، 
فيما كشف ع��ن وجود محاوالت ملنع صدور 

املرسوم اجلمهوري بتعيينه.
وق��ال املرعيد ف��ي حوار متلف��ز إن “مجلس 
محافظة نينوى ارسل كت��اب انتخابي الى 

رئاس��ة اجلمهورية لغ��رض املصادقة عليه 
واملباش��رة بعمل��ي”، مبين��ا أنه “ل��م يقدم 
استقالت��ه م��ن البرملان لغاي��ة االن بانتظار 

صدور املرسوم اجلمهوري”.
وأض��اف، أن “هناك مح��اوالت مستمرة ملنع 
ص��دور املرس��وم اجلمهوري بتعيين��ي”، دون 
الكش��ف عن اجله��ات التي تق��ف وراء تلك 

احمل��اوالت”، مؤك��دا أن��ه “لدين��ا تواصل مع 
الرئيس برهم صالح وهناك تفاهمات بشأن 

املرسوم اجلمهوري”.
من جان��ب آخ��ر اش��ار املرعيد إل��ى “وجود 
تواص��ل مع رئي��س مجلس الن��واب محمد 
احللبوس��ي ومن املمكن التوصل الى تفاهم 

معه
ه��ذا وك��ان رئيس مجل��س الن��واب محمد 
احللبوس��ي دع��ا اجملل��س األعل��ى ملكافحة 
الفس��اد، إلى فتح حتقيق عاجل بشأن قيام 
بع��ض أعض��اء مجل��س محافظ��ة نينوى 
باست��ام مبال��غ ورش��ى مقاب��ل التصويت 

ملرشح معني.
رئي��س  م��ن  الص��ادرة  الوثيق��ة  وبحس��ب 
مجلس النواب محمد احللبوسي، فقد وردت 
معلوم��ات من قبل أعض��اء مجلس النواب، 
املدرجة أسماؤهم في الوثيقة، عن شبهات 

فساد تتعلق بانتخاب محافظ جديد.
وم��ازال الص��راع ب��ني الكت��ل السياسي��ة 
ف��ي الع��راق على منص��ب محاف��ظ نينوى 
محتدم��اً، بل وص��ل إلى ط��رق متقدمة في 
كسب وّد أعضاء مجلس احملافظة، بالترغيب 
ت��ارة، والترهيب ط��وراً، للظف��ر ب�«املنصب 

الذهبي«.
وف��ي ه��ذا السي��اق، كش��ف أح��د أعضاء 
مجل��س محافظة نينوى، رفض ذكر اسمه، 
عن تفاصي��ل »املزاد« لشراء منصب احملافظ 
م��ن قبل ش��خصيات سياسية م��ن خارج 

احملافظة.
وك��ان عضو في مجلس نين��وى قد قال : إن 
بعض أعضاء اجمللس اتفقوا على بيع منصب 

احملافظ إلى رئيس كتلة احملور النيابية أحمد 
اجلبوري، وحليفه زعيم حزب املشروع العربي 
خميس اخلنجر، مقابل إعطاء كل عضو في 
اجملل��س 250 ألف دوالر، وسيارة موديل 2019، 
وقد حصل بعض األعضاء على نصف املبلغ 

كعربون مقدم سلفاً.
وأك��د أّن مرش��حي رئيس كتلة احمل��ور هما، 
عضو مجل��س احملافظة عوي��د اجلحيشي، 

وعضو كتلة عطاء منصور املرعيد.
ونفى عضو مجلس محافظ��ة نينوى داوود 

جندي وجود اتفاقيات لبيع أو شراء منصب 
احملافظ ونوابه، خاصة من قبل »كتلة االحتاد 
الوطني الكردستاني«، قائاً: »نحن بعيدون 
ك��ل البعد عن هذه املواضي��ع، ولكن كاحتاد 
وطن��ي كردستاني لدينا قاع��دة جماهيرية 
واستحقاق��ات سياسية ف��ي نينوى، وعلى 
ه��ذا األساس نحن نتف��اوض مع كل الكتل 
السياسي��ة وم��ع ك��ل األط��راف لضم��ان 
االستحق��اق االنتخاب��ي لاحت��اد الوطن��ي، 
وحتى نكرس هذا االستحقاق خلدمة أهالي 
نينوى«.وأض��اف: »ك��ل ما ش��اع من��ذ أكثر 
م��ن 40 يوًما عن وجود صفق��ات بني أعضاء 
مجلس احملافظة، وبني سياسيني في بغداد 
أو تدخ��ات من قبل ش��خصيات سياسية 
م��ن بغداد أو أربي��ل أو احملافظات األخرى غير 
صحيح«.كم��ا اتهم »صفح��ات وحسابات 
مأج��ورة في مواق��ع التواص��ل مدعومة من 
قبل سياسيني، بالسعي إلى ضرب مجلس 

احملافظة وبعض السياسيني فيه.
وكان البرملان العراقي، قد صوت نهاية مارس 
املاض��ي، على إقال��ة محافظ نين��وى نوفل 
العاك��وب ونائبي��ه، بناًء عل��ى طلب رئيس 
مجل��س ال��وزراء، على خلفي��ة كارثة عبارة 
املوص��ل، الت��ي راح ضحيتها أكث��ر من 100 

شخص أغلبهم نساء وأطفال.
كما تصاعدت حدة التصريحات السياسية 
الرافض��ة، عق��ب اع��ان انتخ��اب منصور 
املرعيد محافظ��ا لنينوى، بعد فترة طويلة 
من الش��د واجلذب واالتهامات التي تتحدث 
عن خضوع املنص��ب لتفاهمات سياسية 

وصفقات مالية.
وانتخب مجلس محافظ��ة نينوى، النائب 
عن حتالف عطاء منص��ور املرعيد، بأغلبية 

28 صوتا.
وق��ال عض��و املكت��ب السياسي ف��ي تيار 
ان  بي��ان  ف��ي  الشم��ري  ف��ادي  احلكم��ة 

“مايجري من صفقات مخزية في محافظة 
نين��وى وقضي��ة انتخاب احملاف��ظ فضيحة 
مدوي��ة يق��ف خلفه��ا ارباب الفس��اد وجتار 
السياسة املعروفني”, مضيفا ان “ماتعانيه 
اكب��ر محافظتني بالع��راق )نينوى والبصرة( 
يستدعي التوقف واتخاذ االجراءات الواقعية 

لكسر شوكة الفساد وعلى مجلس النواب 
ومجلس ال��وزراء اتخاذ الق��رارات السريعة 
للحد من هذه الظواهر التي فرطت مبصالح 

الناس وتقدم مدننا”.
وتابع الشم��ري :”نحيي االص��وات النزيهة 
والشجاع��ة  السيما تل��ك التي وقفت امام 
املغري��ات ووسائ��ل الترهي��ب والترغيب من 
بع��ض اعض��اء مجل��س محافظ��ة نينوى 

الكرام”.
وقبي��ل انعق��اد جلس��ة انتخ��اب املرعيد، 

انسح��ب 12 عضوا من أعض��اء اجمللس من 

جلسة انتخاب احملافظ, من اصل 37 عضوا, 
فيما ق��ام املرش��ح الثاني ملنص��ب احملافظ 
حسام الدين العبار بادخال ممثلي التظاهرة 
إل��ى داخ��ل مجل��س احملافظ��ة وارتفع��ت 

األصوات خال اجللسة في اروقة اجمللس”.
وأكد نائ��ب رئيس مجلس نين��وى نور الدين 

قبان ف��ي مؤمتر صحف��ي أن “حتالف نينوى 
وحزب البارزاني اتفقا على ترش��يح النائب 
منصور املرعيد ملنصب احملافظ”, مشيراً إلى 
أن “12 عضوا من مجلس نينوى وباالتفاق مع 
اعضاء آخرين اتفقوا عل��ى انتخاب حسام 
الدين العب��ار محافظاً لنينوى ولكن حتالف 
نين��وى وحزب الدميقراطي رفضوا ورش��حوا 
النائ��ب منصور املرعيد”.فيم��ا اعتبر رئيس 
حتال��ف النصر حي��در العب��ادي ان “املوصل 
الت��ي ضح��ى االبط��ال م��ن اج��ل حتريره��ا 
يحاول الفاس��دون اعادتها ال��ى الوراء وبيع 
مصاحلها وظلم اهله��ا”, مؤكدا ان “نينوى 
ستبق��ى عصية على الفاسدين كما كانت 
عصية على االرهاب”.من جهته، لوح رئيس 
حتال��ف القرار اسام��ة النجيفي ب��� “جهد 
قضائ��ي وبرملاني وش��عبي ح��ول ماحدث”, 
مضيف��ا “لن نسم��ح ليد غريب��ة ان ترسم 
القانوني  مستقب��ل نينوى”.واعتبر اخلبي��ر 
امي��ر الدعمي ان “اجللسة غير قانونية على 
اعتبار ان جملل��س النواب السلط��ة والوالية 
عل��ى مجال��س احملافظ��ات وهو م��ا اعطته 
احملكم��ة االحتادية بقراره��ا املرقم 80 لسنة 
2017 ال��ذي طل��ب تأجيل جلس��ة انتخاب 

محافظ نينوى, خصوصاً وان طلب التأجيل 
ه��و للتحقق من ش��بهات فس��اد وبالتالي 
ف��ا اثر قانوني لهذه اجللسة وسيطعن بها 
امام محكمة القضاء االداري وسيصدر قرار 

بعدم قانونيتها”.

قال وزير اخلارجي��ة الفرنسي جان 
إيف ل��و دريان إن الرئي��س إميانويل 
ماكرون يريد االجتماع مع خليفة 
حفتر قائد ق��وات اجليش الوطني 
الليب��ي، للحث عل��ى وقف إطاق 
النار واستئناف محادثات السام.

وك��ان ماكرون ق��د دع��ا األسبوع 
املاض��ي إل��ى وق��ف إلط��اق النار 
ف��ي املعرك��ة الدائ��رة منذ ش��هر 
للسيطرة على العاصمة طرابلس، 
بع��د لقائه مع فائز السراج رئيس 

وزراء حكومة الوفاق.
وطرابلس مق��ر اإلدارة املعترف بها 
ولك��ن العديد من ال��دول الغربية 
مث��ل فرنس��ا وروسي��ا والوالي��ات 
املتح��دة تدع��م أيض��ا حفتر في 
ومحارب��ة  اإلره��اب  عل��ى  حرب��ه 
املتشددي��ن ف��ي بل��د يعان��ي من 
الفوض��ى من��ذ اإلطاح��ة مبعم��ر 

القذافي في 2011.
مجموع��ات  فرنس��ا  وتته��م 
بدعم حكومة  إسامية متطرفة 
الوفاق، واقترح��ت األربعاء املاضي 
إجراء »تقيي��م لسلوك اجملموعات 
بالتع��اون  ليبي��ا  ف��ي  املسلح��ة 

الوثيق مع األمم املتحدة«.
وبعد يوم واحد من لقاء ماكرون 
طلبت حكومة الوف��اق من 40 
شركة أجنبية من بينها شركة 
الفرنسي��ة  النفطي��ة  توت��ال 
جتدي��د تراخيصه��ا وإال مت وقف 

عملياتها.
وق��ال ل��و دري��ان إن »الوضع في 
ليبيا مقل��ق للغاية ألن خارطة 
الطري��ق الت��ي اقترحته��ا األمم 
والتي  الطرف��ني  املتحدة عل��ى 

وصلت تقريبا إلى نتيجة إيجابية.. 
فشل��ت اليوم من جان��ب بسبب 
مبادرة املشي��ر حفتر وعدم مبادرة 

السراج«.
احلص��ول  ف��ي  الس��راج  وفش��ل 
عل��ى تأيي��د أوربي يدع��م موقف 
ميليشي��ات طرابلس التي ترفض 
وقف إطاق النار قبل عودة اجليش 
إل��ى مواقع��ه ف��ي الش��رق. وعاد 
املشي��ر حفتر إلى ليبي��ا السبت، 
بع��د لق��اء م��ع الرئي��س املصري 
عبدالفت��اح السيسي، ف��ي زيارة 
دامت 3 أيام وهي الثانية إلى مصر 
منذ إطاق عملية طرابلس مطلع 

أبريل/نيسان املاضي.
أكد السيسي  وخال لقائهم��ا، 
دع��م ب��اده »جه��ود مكافح��ة 
األم��ن  لتحقي��ق  اإلره��اب، 
واالستقرار، وكذلك دور املؤسسة 
العسكرية الليبية في استعادة 

مقومات الشرعية«.
وسائ��ل  كشف��ت  وأن  وسب��ق 
إع��ام ليبية ع��ن زي��ارة مرتقبة 
حلفت��ر إلى باريس للق��اء ماكرون 
خصوص��ا بع��د وض��وح التوافق 
األوربي والدولي على ضرورة وقف 
إطاق النار واستئناف املفاوضات 
سياس��ي  ح��ل  إل��ى  للتوص��ل 

لألزمة.
وفي حني أب��دى اجليش استعداده 
لوقف إطاق الن��ار، تضع حكومة 

الوفاق ش��روطا يصفه��ا البعض 
بغير الواقعية كانسحاب اجليش 
م��ن مواقع��ه ورفض التح��اور مع 

حفتر مستقبا.
لك��ن متابع��ني للش��أن الليب��ي 
يرون أن حكومة الس��راج لم يعد 
أمامه��ا الكثير من اخلي��ارات بعد 
وق��وف األطراف الغربية إلى جانب 
حفت��ر في حربه عل��ى املتطرفني، 
خضوعه��ا  إمكاني��ة  مرجح��ني 
واستئن��اف  الدولي��ة  للضغ��وط 
بعيدا عن ش��روطها  املفاوض��ات 

غير الواقعية.
و ق��ال االحت��اد األورب��ي إن��ه يتعني 
على األط��راف املتحاربة في ليبيا 

االلتزام بوقف إطاق النار والعودة 
إلى جهود الوساطة التي تقودها 
األمم املتح��دة واصفا الوضع هناك 

بأنه تهديد لألمن الدولي.
وقال وزراء خارجي��ة االحتاد األوربي 
ف��ي بي��ان بع��د اجتماعه��م في 
بروكس��ل ندعو »جمي��ع األطراف 
أيضا إل��ى الن��أي بأنفسهم علنا 
وعلى األرض عن العناصر اإلرهابية 
القتال  املشارك��ة في  واإلجرامية 
وعن أولئ��ك املشتب��ه بارتكابهم 
جرائم ح��رب ومن بينه��م األفراد 
ل��دى مجل��س األمن  املسجل��ون 

التابع لألمم املتحدة«.
من جانب��ه دعا األمني العام حللف 
ش��مال األطلس��ي )النات��و( ينس 
ستولتنب��رغ عق��ب لق��اء جمعه 
باملبع��وث األممي إل��ى ليبيا غسان 
سامة، جميع األطراف في ليبيا، 
إلى وق��ف االقتتال والعودة للحوار 
السياسي حلل األزمة القائمة في 

الباد.
واندلع أحدث قت��ال في ليبيا منذ 
شهر عندما ش��نت قوات اجليش 
الوطن��ي الليب��ي الت��ي يقوده��ا 
خليفة حفت��ر هجوما للسيطرة 
عل��ى العاصم��ة طرابل��س، ف��ي 
عملي��ة قال��ت إنه��ا ته��دف إلى 
»القضاء على اإلرهابيني واملرتزقة«، 
في إشارة إلى امليليشيات التي 
تقات��ل غل��ى جان��ب حكوم��ة 

الوفاق.
وجت��د حكومة الوف��اق نفسها 
في موق��ف ضعي��ف بعد عجز 
ف��ي ط��رد قوات  ميليشياته��ا 
اجلي��ش الت��ي سيط��رت عل��ى 
مواقع مهم��ة حتيط بالعاصمة 
طرابل��س، رغ��م م��رور أكثر من 

شهر على بدء املعركة.
وه��و ما يفس��ر رف��ض السراج 
وامليليشي��ات املوالي��ة ل��ه وق��ف 
إطاق الن��ار حت��ى ال مينح اجليش 
فرصة للتف��اوض من موق��ع قوة، 

ألن ذلك سيسمح اجليش لبسط 
سيطرت��ه عل��ى طرابلس بشكل 

سلمي.
دعت مجموعة من وكاالت اإلغاثة 
في ليبي��ا إلى قرار ص��ادر عن األمم 
تقطع��ت  م��ن  لدع��م  املتح��دة 
به��م السبل وس��ط القتال حول 
املنظمة  تق��ول  طرابل��س حي��ث 
الدولية إن 66 ألف شخص أجبروا 
عل��ى ت��رك منازلهم كم��ا سقط 
454 قتيا على األقل منذ اخلامس 

من أبريل/نيسان.
وحتاول ميليشيات موالية حلكومة 
الوفاق الليبي��ة املعترف بها دوليا 
بقي��ادة فائز السراج ص��ّد هجوم 
تشنه قوات اجليش الوطني الليبي 
بقي��ادة املشير خليفة حفتر على 
لتحريره��ا  طرابل��س  العاصم��ة 
م��ن اإلره��اب. وتقول ق��وات حفتر 
إن إرهابي��ني يسيط��رون على هذه 
احلكومة. وتنفي حكومة السراج 

هذه االتهامات.
ويحظ��ى حفت��ر بدع��م م��ن عدة 
دول عربية وغربي��ة، لكن السراج 
هاجمه بش��دة معتبرا أن حملته 
العسكرية تسته��دف السيطرة 

على السلطة.
وجاء في تقرير عن وضع املهاجرين 

مجموع��ة  أصدرت��ه  واملشردي��ن 
من وك��االت اإلغاثة تع��رف باسم 

وتنسقه��ا  احلماي��ة«  »قط��اع 
املفوضي��ة السامية لألمم املتحدة 
لش��ؤون الاجئ��ني إن ثاث��ة آالف 
مهاج��ر م��ا زال��وا محاصرين في 
مراك��ز احتجاز قريب��ة من مناطق 

القت��ال وإن استخ��دام األسلحة 
املناطق  والثقيل��ة في  املتوسطة 

املأهولة مستمر دون هوادة.
وقال قطاع احلماية »على مجلس 
األم��ن الدولي إصدار قرار يدعو إلى 
حماي��ة املدني��ني واحملاسب��ة على 
حلق��وق  اجلسيم��ة  االنتهاك��ات 
اإلنسان��ي  والقان��ون  اإلنس��ان 

الدولي«.وأض��اف أن عل��ى االحت��اد 
األورب��ي الكف ع��ن عرقلة جهود 
البحث واإلنقاذ في البحر املتوسط 
وضم��ان نقل كل من يتم إنقاذهم 
إل��ى ميناء آم��ن مبوج��ب القانون 
الدول��ي ووق��ف دع��م استخ��دام 
ليبي��ا ملراكز االحتجاز حلني حتسن 

األوضاع في هذه املنشآت.
الدولية للهجرة  املنظم��ة  وقالت 
 59 إن  املتح��دة  ل��ألمم  التابع��ة 
مهاج��را غرقوا إث��ر انقاب مركب 
يقل مهاجرين األسب��وع املاضي، 
في حني أعيد 871 مهاجرا آخر إلى 
مراكز احتجاز منذ بدء اشتباكات 
طرابلس ليعيشوا في ظل ظروف 
غير مقبولة في كثير من األحيان.

وه��و  ياكسل��ي  تشارل��ي  وق��ال 
متحدث باسم املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، إنه 
ينبغ��ي عدم إعادة أح��د إلى ليبيا 
وإن إع��ادة الناس إلى ليبيا ال ميكن 

اعتبارها »إنقاذا«.
وف��ي طرابلس قال��ت احلكومة 
املتح��دة  األمم  م��ن  املدعوم��ة 
لسبع��ني  م��اذا  وف��رت  إنه��ا 
ألفا من النازح��ني، لكن تقارير 
متطابقة تشير إلى أنها حتتجز 
آالف النازح��ني في ظ��روف غير 
انسانية. إال أن عثمان عبداجلليل 
احلكومية  الطوارئ  رئيس جلنة 
قال لقن��اة ليبي��ا الرسمية إن 
الفن��ادق واملنتجعات استعدت 

الستقبال من ال مأوى لهم .
وف��ي هذه األثن��اء تواصل تبادل 
إط��اق الن��ار والصواري��خ ب��ني 
اجلانب��ني فيما ل��م تتغير خطوط 

املواجهة حول العاصمة.
وقال ش��اهد من منطقة قصر بن 
غشير وه��ي منطقة ف��ي جنوب 
طرابل��س تسيط��ر عليه��ا قوات 
اجليش الوطني الليبي، إن صاروخا 
أصاب ه��ذه املنطقة ما أسفر عن 

مقتل شخصني على األقل.

13 قضايا

تجد حكومة الوفاق نفسها يف موقف 
ضعيف بعد عجز ميليشياتها يف طرد 

قوات الجيش التي سيطرت على مواقع 
مهمة تحيط بالعاصمة طرابلس

محافظ نينوى الجديد : 
االطراف املنافسة استخدمت 
كل الوسائل للتسقيط 
السياسي ال تتوفر لدي 
معلومات دقيقة عن دفع 
اموال لشراء منصب املحافظ

قالت الحكومة املدعومة من 
األمم املتحدة إنها وفرت مالذا 
لسبعني ألفا من النازحني لكن 
تقارير متطابقة تشري إىل أنها 
تحتجز آالف النازحني يف ظروف 
غري انسانية
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املرعيد

النجيفي

هل يفرض لقاء حفتر بماكرون وقف إطالق النار في طرابلس؟

السراج يفشل يف احلصول على تأييد أوربي يدعم موقف ميليشيات 
طرابلس اليت ترفض وقف إطالق النار قبل عودة اجليش إىل مواقعه

السراج

لودريان

ينس

تداعيات انتخاب محافظ نينوى
املرعيد يكشف تفاصيل االتفاق بني الفياض 

والبارزاني لتعيينه حمافظا لنينوى

احللبوسي يدعو  اجمللس األعلى ملكافحة الفساد إىل فتح 
حتقيق عاجل بشأن قيام بعض أعضاء جملس حمافظة 

نينوى باستالم مبالغ ورشى مقابل التصويت ملرشح معني



14 اقتصادية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2017/819 
التاريخ: 2019/5/14

إعــــــالن 
ــل حصة املدين يف االرض الزراعية يف العقار  تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس
ــد للمدين )مصطفى  ــة الواقع يف الكوت العائ ــم 1|2091 م 46 نصف الدجيلي املرق
حميد مزيد( املحجوزة لقاء طلب الدائن )محسن عبد السيد براهيم( البالغ )854667(  
ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15 يومًا( تبدأ من اليوم  دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من املائة من القيمة املقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:ـ
ــم 1\2091 م46 نصف الدجيلية  ــه:- حصة املدين يف العقار املرق ــه ورقم 1- موقع

يف منطقة الكارضية.
ــيد عليها عدة دور سكنية   ــطة مش ــقى بالواس ــه وانواعه:- ارض زراعية تس 2- جنس

للشركاء ومثبت عليها ومنها منفصل. 
3- درجة العمران : 

4- مساحته:-524 دونم سعر الدونم 20 مليون 
5- الشاغل:-الشركاء

ــتة وخمسون  ــهامه 800000 56 س ــب اس 6- القيمة املقدرة:- حصة املدين وحس
مليون وثمانمائة الف دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/1494
التاريخ: 2019/5/15

إعـــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 3\9م 37 أم هليل الواقع يف الكوت العائد 
ــم( املحجوزة لقاء طلب الدائنة )هند خماس مهدي( البالغ  للمدينة )فرحة حسني جاس
ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة  ــون دينار فعلى الراغب بالش )10000000( ملي
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من  ــر مس )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنش
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  املائة من القيمة املقدرة وش

املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:ـ
1-موقعه ورقمه:- كوت ام هليل طريق بغداد \ كوت

2-جنسه ونوعه:-اراضي زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه:- كما مؤشر بخارطة االفراد

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحته:- 86,2,98 دونم
7- الشاغل:- الشركاء

8-القيمة املقدرة:- املساحة املباعة البالغة 108,306 ما يعادل 2660 م2 سبعة 
عشر مليون واربعة وعشرون الف دينار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة عمل واسط

العدد: 42 / عمل / 2019
التاريخ: 29 / 4 /  2019

اىل املدعى عليه / املدير املفوض لشركة 
زحل الخري للمقاوالت العامة املحدودة ـ اضافة لوظيفته

م / اعالن

ــر( و)عدنان جبار ماهر( الدعوى املرقمة  أقام املدعيان )عادل رحيم بدي
ــم بالزامك بدفع  ــا دعوتك للمرافعة والحك ــل / 2019 فطلب 42 / عم
ــار كأجور عمل ومبلغ  ــبعة مائة الف دين ــة ماليني وس مبلغ قدره خمس
ــار كتعويض عن الضرر الذي لحقهما وملجهولية محل  مقداره مليون دين
ــطة صحيفتني محليتني للحضور امام  ــك تقرر تبليغك اعالنا بواس اقامت
ــاعة  ــادف 2019/5/22 الس ــد املرافعة املص ــة يف موع ــذه املحكم ه
ــوف  ــعة صباحا ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س التاس

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقًا للقانون.
القاضي سامي كامل الزبيدي

فقدان هوية 
ــة الصناعية  ــادرة من التنمي فقدت هوية ص
ــل على إجازة  ــوك )الجيهان( الحاص ملعمل بل
 )16617( ــة  املرقم ــة  الصناعي ــة  التنمي
ــكر(. على من  ــاكر ش ــدة إىل )غازي ش والعائ

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
ــة العامة  ــن املديري ــادرة م ــة ص ــدت هوي فق
للتنمية الصناعية ملعمل بلوك الربيع الحاصل 
ــة )10876( والعائدة  ــازة الرقم على اإلج
ــني(. على من  ــو عبد اهلل حس ــن )ئاك للمواط

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

بغداد / البينة الجديدة
تفيد البيانات املتوفرة بأن البنك املركزي 
العراق��ي أدرج عش��رة بنوك ف��ي إقليم 
الس��وداء،  القائم��ة  كردس��تان ضم��ن 
وأخضعه��ا للرقاب��ة، بس��بب تورطه��ا 
في عملي��ات غير قانوني��ة ومخالفتها 
تعليم��ات البن��ك املركزي. ويق��ول مدير 
ف��رع أربيل لبنك املنصور، س��ردار بيربال 
سرس��بي: »بس��بب قل��ة ع��دد التجار 
املهنيني في إقليم كردستان، وافتقارهم 
إلى الثقافة البنكية املطلوبة، يتعاملون 
م��ن خالل دف��ع األموال بصورة مباش��رة 
إل��ى البنوك التي تقوم بدورها بدفع تلك 
األموال إلى الش��ركات الت��ي يتعاملون 
معها«. وأضاف سرسبي: »أغلب التجار 
في إقليم كردس��تان يبتاع��ون البضائع 
من مص��ادر غير موثوقة، وش��ركات غير 
ذات ش��أن ال يعتد بها، وهذه الش��ركات 
ال تتعام��ل م��ع بنوك، ل��ذا يت��م حتويل 

األم��وال له��ا يداً بيد من خالل ش��ركات 
ومكات��ب، ما يس��هل عملي��ات تبييض 
األموال«. وتظهر البيان��ات املتوفرة عند 
َسرس��بي، أن عش��رة بن��وك ف��ي إقليم 
كردستان أدرجت من قبل البنك املركزي 
العراقي في القائمة السوداء وأخضعت 
للرقابة، بس��بب تورطها ف��ي معامالت 
تعليم��ات  قانوني��ة ومخالفته��ا  غي��ر 
البن��ك املركزي، بل أن غرامات تبلغ مليار 
دينار فرضت على أحد هذه البنوك، وبنينّ 
أن »إدارة ه��ذه البن��وك جتري اآلن من قبل 
كادر البنك املرك��زي ومينع أصحابها من 
التوقي��ع على إجراء املعام��الت«. ويقول 
املدير العام لفرع البنك املركزي العراقي 
في أربي��ل، عابد صالح محم��د: »تعتبر 
كافة ش��ركات ومكاتب تبادل العمالت 
في إقليم كردستان غير رسمية، مبوجب 
تعليم��ات البن��ك املرك��زي العراقي، وال 
يعت��رف باإلج��ازات الت��ي منح��ت لها، 

لهذا ال يحق لها حتويل أية مبالغ مالية، 
وق��د وقعت على تعه��دات بعدم القيام 
به��ذا النوع م��ن التعام��الت«. وأضاف: 
»نحن بصدد حل مش��كلة هذه املكاتب 
والش��ركات، لتصب��ح جميعاً رس��مية 
وتف��وز بإق��رار البن��ك املركزي به��ا، ورمبا 
حصل بعضها على ح��ق حتويل األموال 
إلى اخل��ارج«. ويقول املدير اخملول جملموعة 
شركات »دينار« العراقية التي لها فروع 
ف��ي أغلب امل��دن العراقية وف��ي اإلمارت 
وتركيا، بالل رسول: »أدى حتسن األوضاع 
االقتصادية في إقليم كردستان والتقارب 
ب��ني أربي��ل وبغ��داد إلى تنش��يط عمل 
ش��ركات ومكاتب تبادل وحتويل األموال، 
فيتم مثالً في أربي��ل وحدها حتويل نحو 
25 ملي��ون دوالر يومياً إل��ى اخلارج، ويبلغ 
مجم��وع األموال التي حت��ول إلى اخلارج 
م��ن عموم إقليم كردس��تان نحو 45-40 

مليون دوالر«.

إدراج 10 بــنــوك فــي إقـلـيـم كـردســتــان ضــمـــن الـقــائـمـــة الـســــــــــــــوداء
NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 

جمهورية العراق
مجلس الوزراء/ سلطة الطريان املدني

إعالن مناقصة استبدال منظومة النداءات املركزية 
ملطار بغداد الدولي رقم )9( لسنة 2019

ــلطة الطريان املدني عن اجراء املناقصة العامة والخاصة باستبدال منظومة النداءات  تعلن س
ــة لجمهورية العراق/ امليزانية  ــداد الدولي واملدرجة ضمن املوازنة االتحادي املركزية ملطار بغ
ــا )378,300,000( ثالثمائة  ــغيلية بتبويب )5-3-2-2( وبكلفة تخمينية مقداره التش
ــرتاك يف املناقصة من  ــى الراغبني باالش ــف دينار فعل ــون وثالثمائة ال ــبعون ملي وثمانية وس
الشركات واملقاولني املصنفني والشركات العربية واالجنبية من ذوي الخربة واالختصاص تقديم 
ــريان املدني / مطار  ــلطة الط ــمي اىل العنوان التالي )س ــم خالل اوقات الدوام الرس عطاءاته
ــرب نقطة التفتيش  ــارع املطار ق ــي ووضعه يف صندوق العطاءات الواقع يف ش ــداد الدول بغ
عند كرفان الزائرين( على ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 
ــم ورقم املناقصة مستصحبني معهم  ــم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس اس

البيانات اآلتية:- 
ــبعة  1. التأمينات االولية والبالغة 2% من الكلفة التخمينية ومقدارها  )7,566,000( س
ــكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة  ــمائة وستة وستون الف دينار بش ماليني وخمس
ــون نفاذية ملدة )28( يوما من تاريخ انتهاء فرتة نفاذية العطاء  ــادرة من مصرف معتمد تك ص

والبالغة )90( يوما.
2. عدم ممانعة لالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اىل سلطة الطريان 

املدني وتكون بالنسخة االصلية.
3. شهادة تأسيس الشركة.

ــة مهنة  ــة تجارة بغداد او اجازة ممارس ــجيل وتصنيف املقاولني او هوية غرف ــهادة تس 4. ش
تحدد حسب طبيعة العمل.

5. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
ــف دينار عراقي غري  ــة البالغة )200,000( مائتا ال ــتندات املناقص ــراء مس علمًا ان مبلغ ش
ــيكون يوم 2019/6/9 وان اليوم املصادف  ــل للرد وان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة س قاب
ــكل علني يف نفس يوم  ــيتم فتح العطاءات بش ــو موعد غلق املناقصة وس 2019/6/10 ه
الغلق الساعة الثانية عشرة ظهرا امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة.
ــة التعاقد غري ملزمة بقبول  ــر واالعالن وان جه ــو عليه املناقصة اجور النش ويتحمل من ترس
ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات املشاركني عند الساعة  أوطأ العطاءات وس
الحادية عشرة صباحًا من يوم 2019/6/3 يف سلطة الطريان املدني / مطار بغداد الدولي/ 

قاعة االجتماعات/ الطابق الثالث من البناية الرابطة بني صالتي بابل وسامراء.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاءات مستوفيًا للمعايري املدرجة يف ادناه:

• املواصفات الفنية املطلوبة والوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط.
• ان تكون لديها خربة ولديها اعمال مماثلة معتمدة يف هذا املجال وتقديم ما يؤيد ذلك.

للمزيد من املعلومات ولالستفسار عن املعلومات الفنية مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
 Contra_biap@geca.gov.iq

علي خليل ابراهيم
املدير العام وكالة

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية
 الفرات األعلى واألوسط

تنويه

ــدة والعراق  ــدة البينة الجدي ــار وجري ــهوًا يف جريدة النه ــر س نش
ــة  ــل الطاق ــة لنق ــركة العام ــة يف 2019/5/13 الش االخباري
الكهربائية الفرات االوسط خطأ، والصحيح الشركة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائية الفرات األعلى واألوسط، لذا اقتضى التنويه.

محافظة ميسان 
مكتب املدير العام 

شعبة العقود
العدد: 9868

التاريخ: 2019/5/14 
إعالن مناقصات رقم )2-4-5( لسنة 2019

ــاه ضمن تخصيصات  ــات املدرجة تفاصيلها ادن ــعبة العقود عن اعالن املناقص ــان/ ش تعلنُ دائرة صحة ميس
ــان  ــروط مراجعة دائرة صحة ميس ــنة 2019 فعلى الراغبني من الذين تتوفر فيهم الش ــة الجارية لس املوازن
شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض شراء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة 
ــكات املطلوبة  ــلم اىل امانة الصندوق على ان يقدم العطاء مع املستمس الف دينار عراقي( غري قابل للرد يس
ــق وموقع مع تثبيت العنوان الكامل على  ــر عليه رقم املناقصة وموعد الغل داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤش
ــور يف الجدول ادناه  ــرًا من اليوم املذك ــرة ظه ــاعة الثانية عش ــاء وان آخر موعد اغلق املناقصة هو الس العط
ــيتم اجراء  ــو عليه املناقصة اجور االعالن وس وان الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس
محاضرة يف الساعة العاشرة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة على 

االستفسارات.
ــيتم  ــامها فإنه س ــية بكافة أقس ــة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس ــة: يف حال مالحظ

استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
الدكتور علي محمود العالق
املدير العام

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

بغداد/ البينة الجديدة 
للمع��ارض  العام��ة  الش��ركة  اك��دت 
وزارة  ف��ي  العراقي��ة  التجاري��ة  واخلدم��ات 
التجارة اس��تمرارها مبنح اجازات االستيراد 
وتس��لمها عبر املنظومة االلكترونية. وقال 
مدير عام الش��ركة املهندس هاشم محمد 
ح��امت في بيان »أن الش��ركة مس��تمرة مبنح 
اجازات االس��تيراد خملتل��ف امل��واد الغذائية 
باالضافة  واالدوية  والس��يارات  والكيمياوية 
ال��ى املواد املتنوعة ال��ى املواطنني فضال عن 
اس��تالم املعام��الت املقدمة عب��ر املنظومة 
م��الكات  ان  ال��ى  مش��يرا  االلكتروني��ة«، 
الش��ركة تعم��ل الجناز اج��ازات االس��تيراد 
وخاصة اجازات استيراد السيارات بنوعيها 
الش��خصي وذوي االحتياج��ات اخلاصة في 

اوق��ات وبعد الدوام الرس��مي والعطل بغية 
تخفيف الزخم احلاص��ل من قبل املواطنني.
واوض��ح »أن عدد إجازات االس��تيراد الصادرة 
الكترونياً لشهر نيسان املاضي بلغت 7251 
إجازة، في حني بلغت عدد هويات االس��تيراد 
الص��ادرة الول م��رة 30 هوية أم��ا عدد جتديد 
هويات االس��تيراد بلغت 70 هوية فضالً عن 
تبدي��ل 40 هوية اس��تيراد. واك��د ان عملية 
اس��تالم اج��ازات االس��تيراد عبراملنظوم��ة 
االكترونية يتيح للمواطنني والتجار احلصول 
عل��ى اج��ازة االس��تيراد بس��هولة ومن دون 
معوقات او مشاكل من خالل امتالك صاحب 
العالقة رقم خاص وجهة استيرادية معتمد 
عليها ومثبتة لدى الش��ركة حيث يتم ملء 
املعلوم��ات اخلاصة باالج��ازة ثم تنطلق عبر 
النظام الى املنف��ذ احلدودي الذي تدخل منه 

البضائع. كما اش��ار حامت الى ان الهدف من 
انش��اء ه��ذه املنظومة ه��و العم��ل بنظام 
متط��ور تقنياً يوازي عمل الدول املتطورة في 
جميع أنحاء العال��م للوصول الى احلكومة 
االلكترونية بش��كل سليم، س��يما وأنه مت 
العمل على اجناز هذا النظام منذ عام 2016، 
حيث ميك��ن من خالله احلص��ول على اجازة 
االس��تيراد بدون معوقات ومش��اكل وتأخير 
فض��ال عن اخت��زال الوق��ت وكس��ر الروتني، 
كما يس��هم في تنظي��م وتطوي��ر التجارة 
الداخلي��ة واخلارجية في الع��راق. ولفت الى 
ان هذا النظام يعمل على استالم معامالت 
املواطنني دون احلاجة الى صحة الصدور واية 
مفاحتات الحقة للتأكيد من االجازة وبالتالي 
تفوي��ت الفرص��ة عل��ى ضع��اف النف��وس 

بالتالعب والتزوير والفساد االداري.

التجارة تؤكد استمرار منح إجازات االسترياد عرب املنظومة اإللكرتونية

 

تاريخ  تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة
 المالحظات االوليةالتأمينات  الهوية المطلوبة المحاضرة

مناقصة تنظيف 
مستشفى الشهيد 
 الصدر التعليمي

٢ 
الثالثاء المصادف 

من  ٢٨/٥/٢٠١٩
 عالنإللنشر آخر تاريخ 

 االحد الموافق
٢٦/٥/٢٠١٩ 

هوية غرفة تجارة صنف 
اول تعهدات عامة/ 

 تعهدات تنظيف

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
فقط اربعة وثمانون  ٤٨,٠٠٠,٠٠٠

% من ٢دينار عراقي والبالغة مليون 
 القيمة التقديرية

 اعالن للمرة الثانية

مناقصة تنظيف 
ميسان مستشفى 

 للطفل والوالدة
٤ 

االربعاء المصادف 
من  ٢٩/٥/٢٠١٩
 نشر لالعالنآخر تاريخ 

 االحد الموافق
٢٦/٥/٢٠١٩ 

هوية غرفة تجارة صنف 
اول تعهدات عامة/ 

 تعهدات تنظيف

تبلغ  قيمة التأمينات االولية
فقط خمسة وعشرون  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

% من ٢مليون دينار عراقي والبالغة 
 القيمة التقديرية

 اعالن للمرة الثانية

مناقصة تجهيز 
االوكسجين الطبي 
 للمؤسسات الصحية

٥ 
الخميس المصادف 

من  ٣٠/٥/٢٠١٩
 نشر لالعالنآخر تاريخ 

 االحد الموافق
٢٦/٥/٢٠١٩ 

هوية غرفة تجارة صنف 
 عامةاول تعهدات 

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
فقط ثالثة ماليين  ٣,٥٠٠,٠٠٠

% ٢وخمسمائة الف دينار والبالغة 
 من القيمة التقديرية

 اعالن للمرة االولى
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16 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 )2050 يف 2019/5/12(، يسر 
)محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف السينالكو(
- وبكلفة تخمينية قدرها )4,500,000,000( أربعة مليارات وخمسمائة الف دينار عراقي. 

- ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019.
- مدة التنفيذ )360 يوما(.

- موقع املشروع )املركز(.
- 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 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 
/ 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 صاحب العمل( ما يلي:�

1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية. 
* متطلب��ات الس��يولة النقدية: على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:�

2- الخ��ربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 
الخربة الفنية املدرجة أدناه:�

أ- املش��اركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة 
وبمبل��غ ال يقل عن )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمس��ون مليون دينار عراقي. لتنفيذ عقود 
مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.
ب- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال(. 

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   

املصادف 2019/5/19.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3 الساعة 

العاشرة صباحًا.

)مشروع إنشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف السينالكو(  
مناقصة )6/ كهرباء توزيع /ج    2019 (

     العدد: 2303                                   ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                  التاريخ: 2019/5/15
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17 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/6/13 الساعة 12:00 
ظهرا حس��ب التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح 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 الخميس املصادف 2019/6/13.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا- يجب أن يرفق بجميع العط��اءات ضمان العطاء بقيمة )45,000,000( خمس��ة واربعون 
مليون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يومًا بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات.
ثامنًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الج��داول الكامل��ة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول 

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

4- الوثائ��ق املصادق عليه��ا من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية 
مق��دم العط��اء 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.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس��مي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
ثالثة عش��ر- العنوان املشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة البصرة/ قسم العقود الحكومية/ 

لجنة  بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq اربعة عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر- إلزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادًا اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط/دائرة العقود الحكومية/ قس��م االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 

.2017/8/3

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)مشروع إنشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف السينالكو(  
مناقصة )6/ كهرباء توزيع /ج    2019 (

     العدد: 2303                                   ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                  التاريخ: 2019/5/15

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2050 يف 2019/5/12(، يسر 
)محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )مشروع انشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف الرومية(
- وبكلفة تخمينية قدرها )4,500,000,000(  أربعة مليارات وخمسمائة الف دينار عراقي. 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.
- مدة التنفيذ )360 يومًا(.

- موقع املشروع )املركز(.
- 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 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 
/ 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 صاحب العمل( ما يلي:�

1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية. 
* متطلب��ات الس��يولة النقدية: على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 
2- الخ��ربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:�
أ - املش��اركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة 
وبمبل��غ ال يقل عن )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمس��ون مليون دينار عراقي. لتنفيذ عقود 
مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.
ب- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال(. 

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   

املصادف 2019/5/19.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3 الساعة 

العاشرة صباحًا.

)مشروع إنشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف الرومية(  
مناقصة )7/ كهرباء توزيع /ج    2019 (

   العدد:  2304                                         ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                               التاريخ: 2019/5/15                                            

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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سادسًا- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/6/13 الساعة 12:00 
ظهرا     حس��ب التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات 
املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليًا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التالي:�
الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم الخميس املصادف 2019/6/13.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )45,000,000( خمسة واربعون 
مليون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يومًا بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا- 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.
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.

4- الوثائ��ق املصادق عليها من الجه��ات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية 
أهلي��ة مقدم العط��اء 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.
تاسعًا- مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.

عاشرًا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة. 
اثنا عش��ر- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك. 
ثالث��ة عش��ر- العنوان املش��ار إليه أع��اله*: جمهورية الع��راق/ محافظة البصرة/ قس��م العقود 

الحكومية/ لجنة  بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq اربعة  عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عشر- الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط/دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)مشروع إنشاء محطة ثانوية )2 × 31,5( ام يف اي 33 / 11 ك ف الرومية(  
مناقصة )7/ كهرباء توزيع /ج    2019 (

   العدد:  2304                                         ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                               التاريخ:15 /2019/5                                            

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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اس��تنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2050 يف 2019/5/12(، يسر 
)محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )شراء مواد احتياطية للشبكة الكهربائية(.
- وبكلفة تخمينية قدرها )2.000.000.000( مليارا دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم لسنة 2019.
- مدة التجهيز )120 يومًا(.

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

أواًل- سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومف����توح 

لج��ميع املتناقصني.
ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع( 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:

القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي 
تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى آخر س��بع س��نوات يجب أن ال يقل عن )600.000.000( ستمائة   

مليون دينار عراقي فقط.
3- متطلبات الس��يولة النقدي��ة: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية بمبلغ ال يقل قدره عن )600.000.000( ستمائة مليون دينار عراقي فقط.
• عل��ى مق��دم العط��اء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه: 
2- الخ��ربة والقدرة الفنية: على مق��دم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ 
ال يقل عن )600.000.000( ستمائة مليون دينار عراقي فقط. لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد 
و تم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس��اليب والتكنولوجيا املستخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

 )شراء مواد احتياطية للشبكة الكهربائية(
مناقصة )8/ كهرباء توزيع /ج / 2019(

     العدد: 2305                                ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                  التاريخ: 2019/5/15

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياستتية/ قستتم العقود الحكومية/ محافظة البصرة/ جمهورية العراق. ودفع رستتم غري مستترد  

)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم األحد املصادف 2019/5/19. 
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بت:

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.
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استتتمرارية أهلية مقدم 
العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستتتمارات املدرجة يف القستتم الرابتتع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/6/4 الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادستتًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/6/13 الساعة 12:00 ظهرا   
حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ 

قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

ستتيتم فتتتح العطاءات فعليتتا وبوجود ممثلني عتتن املناقصني الذيتتن اختاروا الحضور شتتخصيا يف العنوان 
التالي:  

     الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.
     التاريخ: يوم الخميس املصادف 2019/6/13.

     العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )20,000,000( عشرون مليون 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.
عاشتترًا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رستتمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرستتمي الذي يلي 

يوم العطلة.
احد عشتتر- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلتتة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)شراء مواد احتياطية للشبكة الكهربائية(
 مناقصة )8/ كهرباء توزيع /ج / 2019(

     العدد: 2305                                ) مناقصة عامتتتتة - إعتتتتتالن اول (                                  التاريخ: 2019/5/15

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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اس��تنادا اىل كتاب قس��م التخطي��ط واملتابعة يف محافظة البص��رة املرق��م )2050 يف 2019/5/12(.  
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومي��ة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )شراء مواد احتياطية للمحطات الثانوية(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.000.000.000( ملياران  دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التجهيز ) 270  يوما ( .

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

 أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

لج��ميع   املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 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 املالية: عل��ى مقدم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القي��ام باملتطلبات املالية   •
اآلتية:�

1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي 
تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن ) 600.000.000( ستمائة   

مليون  دينار عراقي فقط .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن   ) 600.000.000( ستمائة   مليون  دينار عراقي فقط .
على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:� 

2- الخربة والقدرة الفنية:�
•عل��ى مق��دم العطاء أن يق��دم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبي��ة متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه:�
املشاركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليق��ل ع��ن) 600.000.000( س��تمائة   مليون  دينار عراقي فقط . لتنفيذ عق��ود مماثلة ألعمال هذا 

العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا

)شراء مواد احتياطية للمحطات الثانوية( 
مناقصة )9/ كهرباء توزيع /ج / 2019(

   العدد:2306                                                ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                              التاريخ: 2019/5/15

NO.3186.thu.16.MAY.2019 العدد )3186( الخميس 5/16/ 2019 
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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  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  

)150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم األحد   املصادف 2019/5/19 .
خامسًا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة 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 .

 3- تفوي��ض تحري��ري ملمثل مق��دم العطاء املخول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي ت��م قبول عطائه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/6/4   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/6/13 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. 

س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوج��ود ممثلني عن املناقصني الذي��ن إختاروا الحضور ش��خصيا يف العنوان 
التالي:-

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2019/6/13.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س��ابعًا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )20,000,000( عش��رون  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( يوما.
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 الرس��مي 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 و اليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

)شراء مواد احتياطية للمحطات الثانوية( 
مناقصة )9/ كهرباء توزيع /ج / 2019(
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اس��تنادا اىل كتاب قس��م التخطي��ط واملتابعة يف محافظ��ة البصرة املرق��م )2050 يف 2019/5/12( . 
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومي��ة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تجهيز محوالت توزيع سعة 400 ك.ف أ عدد/200  (.
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.900.000.000( مليار وتسعمائة مليون  دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
- مدة التجهيز ) 50  يوما ( .

- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / الس��ابعة   والصنف /  كهرب��اء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات 
متخصصة يف هذا املجال  ) بعرض فني(.

 أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس����ية الوطنية التي حددت���ها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومف����توح 

لج��ميع   املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األه���لية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود 
الحكومية  / شعبة اعالن املشاريع( 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 :

•القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:�
1- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتن متتالتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتن التي 
تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم 

املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ) 570.000.000( خمسمائة 

وسبعون   مليون  دينار عراقي فقط .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن ) 570.000.000( خمسمائة وسبعون   مليون  دينار عراقي فقط .
•عل��ى مق��دم العطاء أن يق��دم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبي��ة متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه:� 
2- الخ��ربة والقدرة الفنية: على مق��دم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة أدناه:�
املشاركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن) 570.000.000( خمسمائة وسبعون   مليون  دينار عراقي فقط.
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل، تعقيداته 

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

 )تجهيز محوالت توزيع سعة 400 ك.ف أ عدد/200( 
مناقصة )10/ كهرباء توزيع /ج / 2019(
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رابعًا- يمكن شراء 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 رسم غري مسرتد  

)150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم األحد   املصادف 2019/5/19 .
خامسًا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة 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 .

 3- تفوي��ض تحري��ري ملمثل مق��دم العطاء املخول بالتوقيع عل��ى العطاء.4- الوثائ��ق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي ت��م قبول عطائه . 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/6/4   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/6/13 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. 

س��يتم فتح العط��اءات فعليا  وبوج��ود ممثلني عن املناقصني الذي��ن إختاروا الحضور ش��خصيا يف العنوان 
التالي:-

     الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الخميس  املصادف 2019/6/13.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )19,000,000( تسعة عشر  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( يوما.
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 .

احدى عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

 املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )تجهيز محوالت توزيع سعة 400 ك.ف أ عدد/200( 
مناقصة )10/ كهرباء توزيع /ج / 2019(
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2050 يف 2019/5/12( .
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع )انشاء محطة سعة )2×31.5( ام يف اي 11/33 ك.ف متكاملة  مع منظومة االتصاالت واملواد 

االحتياطية عدد)3(.                     
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدرها )14.999.956.500(  أربعة  عش��ر  مليار وتس��عمائة وتس��عة وتس��عون مليون 

وتسعمائة وستة وخمسون الف  وخمسمائة دينار عراقي .
- ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ ) 360  يوما (.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة    والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة يف 

هذا املجال   )بعرض فني(.
  أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / 
ش��عبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 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:�

•القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:�
1- الحس��ابات الختامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف 
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 
2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود 

ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
2- معدل االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )16.499.952.150(  ستة  عشر  
مليار واربعمائة وتس��عة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمس��ون الف  ومئة وخمسون دينار عراقي  محسوبا 

من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال املنفذه للعقود املنجزة او تلك املستمرة.
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية 
بمبلغ اليقل  قدره  عن  )4.999.985.500(  أربعة  مليار وتس��عمائة وتس��عة وتس��عون مليون وتس��عمائة 

وخمسة وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي.
•على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يق��دم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:�

املش��اركة بصف��ة مق��اول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ 
اليقل عن )8.999.973.900( ثمانية مليار وتس��عمائة وتس��عة وتس��عون مليون وتسعمائة وثالثة وسبعون 
الف وتس��عمائة دينار عراقي  دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. 

و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس

 )مشروع انشاء محطة سعة )2×31.5( ام يف أي 11/33 ك.ف متكاملة مع منظومة 
االتصاالت واملواد االحتياطية عدد)3( مناقصة )17/ كهرباء توزيع /ش 2019(

   العدد: 2308                                    ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                        التاريخ:15 /2019/5
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)متطلبات صاحب العمل(.
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(. 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   املصادف 2019/5/19.

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   الساعة العاشرة 
صباحًا.

سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/6/13 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/6/13.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 149,999,565 ( مائة وتسعة  واربعون مليون 
ــتون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او  ــعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وس ــعمائة وتس وتس

خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

ــالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة  )1- رس
القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
ــتمارات  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس احد عش

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و ال يحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــم العقود الحكومية/ لجنة  بيع  ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان املش ثالثة عش

الوثائق القياسية .
 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )مشروع انشاء محطة سعة )2×31,5( ام يف أي 11/33 ك.ف متكاملة مع منظومة 
االتصاالت واملواد االحتياطية عدد)3( مناقصة )17/ كهرباء توزيع /ش 2019(
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اس��تنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2024 يف 2019/5/12(.
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته��م )املغلقة( مش��روع )األعمال غري املنجزة ملش��روع هدم مدرس��ة دجلة وبن��اء 18/صفًا 3/

طوابق(.
 - وبكلف��ة  تخمينية قدره )708,105,100( س��بعمائة وثمانية ماليني ومئة وخمس��ة آالف ومئة 

دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )330 يومًا(.
 - موقع املشروع )الدير(.

 - الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / العاشرة  والصنف /  انشائية. 
 - التبويب )40,2,7,5,1,47,2(. 

أواًل- س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 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 صاحب العمل( ما يلي:

الق��درة املالية: على مق��دم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:�

- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )212,431,530( مائتان واثنا عشر مليونًا واربعمائة وواحد وثالثون 

الفًا وخمسمائة وثالثون دينارًا عراقيًا.
1- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال(. 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره )100,000( مئة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء املصادف 

.2019/5/15
خامس��ًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/5/23   

الساعة العاشرة صباحًا.
سادسًا- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/5/30 الساعة 12:00

)األعمال غري املنجزة ملشروع هدم مدرسة دجلة وبناء 18/صفًا 3/طوابق( 
مناقصة )14/ تربية  2019(
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ظهرًا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليًا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا 

يف العنوان التالي:ـ
الوقت: الساعة 12:00 ظهرًا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم الخميس املصادف 2019/5/30.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )7,081,051( سبعة ماليني وواحد 
ــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ  ــني دينارًا عراقيًا على ش وثمانني ألفًا وواحد وخمس

ملدة 28 يومًا بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس 2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس

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

ــتمرارية أهلية  ــق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس 4- الوثائ
ــم الرابع للتحقق من  ــتمارات املدرجة يف القس ــدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس مق

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا- مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.

عاشرًا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي  ــمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرس ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس احد عش

الذي يلي يوم العطلة. 
ــة وعدم اجراء  ــن مراحلها وقبل االحال ــاء املناقصة يف أي مرحلة م ــرة الحق يف الغ ــر- للدائ اثنا عش
ــاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض  ــات املصلحة العامة وال يحق للمش ــب مقتضي املفاضلة وحس

جراء ذلك. 
ثالثة عشر- العنوان املشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة البصرة/ قسم العقود الحكومية/ 

لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq اربعة عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة  عشر- الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
ــدد 16135/7/4 يف  ــارات والتدريب ذي الع ــم االستش ــط / دائرة العقود الحكومية / قس التخطي

.2017/8/3
 املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)األعمال غري املنجزة ملشروع هدم مدرسة دجلة وبناء 18/صفًا 3/طوابق( 
مناقصة )14/ تربية 2019(
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استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2024 يف 2019/5/12(، 
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )بناء مدرس��ة 18/صفًا 3/ طوابق نموذجي عل��ى القطعة )4/237( 

م23 يزدو(.
- وبكلف�������ة تخميني��ة قدره��ا )2,232,668,000( ملي��اران ومئتان واثنان وثالث��ون م��ليونًا 

وستم��ائة وثمانية وستون ألف دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )450 يومًا(.
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / السادسة  والصنف /  انشائية.

- التبويب )158,1,7,5,1,47,3(.
أواًل- س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تش��مل متطلب��ات التأهيل )على ان تكون العطاءات مس��تجيبة ملتطلب��ات صاحب العمل( ما 

يلي:�
• الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية 

اآلتية:�
- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )669,800,400( س��تمائة وتس��عة وستون مليونًا وثمانمئة الف 

واربعمائة دينار عراقي. 
2- توف��ري الك��وادر واملع��دات وحس��ب م��ا مطلوب ضم��ن معاي��ري التأهيل )القس��م الثال��ث وثيقة 

االشغال(. 
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قب��ل املناقصني الراغبني يف  
العنوان أدناه* ودفع رس��م غري مسرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا 

من يوم االربعاء املصادف 2019/5/15.
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفت��ح واالحالة يف يوم االح��د املصادف 2019/6/2  

الساعة العاشرة صباحًا.
سادسًا- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/6/10 الساعة 12:00 ظهرًا

 )بناء مدرسة 18/صفًا 3/ طوابق نموذجي على القطعة )4/237( م23 يزدو( 
مناقصة )15/ تربية  2019(
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حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليًا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور 

شخصيا يف العنوان التالي:ـ
الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االثنني املصادف 2019/6/10.
العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة )680, 326, 22( اثنني  ــان العطاء بقيم ــق بجميع العطاءات ضم ــب أن يرف ــابعًا - يج س
وعشرين مليونًا وثالثمائة وستة وعشرين الفًا وستمائة وثمانني دينارًا عراقيًا على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يومًا بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة والنماذج املطلوبة وفق القس ــة املطلوب ــداول الكامل 2- الج

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

ــتمرارية  4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــم الرابع  ــتمارات املدرجة يف القس أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة. 
ــل االحالة وعدم  ــة يف أي مرحلة من مراحلها وقب ــق يف الغاء املناقص ــر- للدائرة الح ــا عش اثن
ــاركني يف املناقصة املطالبة  ــب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمش ــراء املفاضلة وحس اج

بأي تعويض جراء ذلك.
ــم العقود  ــة العراق/ محافظة البصرة/ قس ــار إليه أعاله*: جمهوري ــر- العنوان املش ثالثة عش

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية.
 basra.gov.iq اربعة عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اىل ما جاء  ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس ــركات بش ــر- الزام الش ــة  عش خمس
ــب ذي العدد  ــارات والتدري ــم االستش ــط/ دائرة العقود الحكومية/ قس ــاب وزارة التخطي بكت

16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )بناء مدرسة 18/صفًا 3/ طوابق نموذجي على القطعة )4/237( م23 يزدو( 
مناقصة )15/ تربية 2019(

   العدد: 2293                                          ) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (                                    التاريخ: 2019/5/14                                             
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32 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2024 يف 2019/5/12(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلق��ة( مش��روع )اإلعمال غري املنجزة ملش��روع هدم وبناء مدرس��ة الحجرات 18 صف 3/ 

طوابق(.
 - وبكلفة تخمينية قدرها )865,780,950(  ثمانمائة وخمس��ة وس��تون مليون وسبعمائة وثمانون 

الف وتسعمائة وخمسون دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ) 180  يوما ( .
 - موقع املشروع ) الهارثة (.

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة والصنف /  انشائية .
  - التبويب  )35,2,7,5,1,47,2( .

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية الت��ي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل��وا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومية  / ش��عبة اعالن املش��اريع( 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 صاحب العمل( مايلي:�

الق��درة املالية: على مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عل��ى القيام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:�

- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )259,734,285( مائتان وتس��عة وخمسون مليون وسبعمائة واربعة 

وثالثون الف ومائتان وخمسة وثمانون دينار عراقي .
  1-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(.

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )100,000( مئة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  املصادف 

.  2019/5/15
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف ي��وم الخميس املصادف 2019/5/23   

الساعة العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/5/30 الساعة 12:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة

 )اإلعمال غري املنجزة ملشروع هدم وبناء مدرسة الحجرات 18 صف 3/ طوابق ( 
مناقصة )16/ تربية   2019 (

   العدد: 2292                                           ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                               التاريخ: 2019/5/14
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33 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 
يف العنوان التالي:ـ

الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/5/30.

العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 8,657,810 ( ثمانية مليون وستمائة 
وسبعة وخمسون الف وثمانمائة وعشرة دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 
الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.

ــاء.4- الوثائق املصادق عليها من  ــدم العطاء املخول بالتوقيع على العط ــض تحريري ملمثل مق  3-تفوي
ــاء  او وثائق التأهيل  ــتمرارية أهلية مقدم العط ــددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــات املح الجه
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات املدرجة يف القس الالحق بموجب االس

عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي  احد عش

يلي يوم العطلة .
ــدم اجراء  ــا وقبل االحالة وع ــة من مراحله ــة يف أي مرحل ــق يف الغاء املناقص ــرة الح ــر - للدائ ــا عش اثن

املفاضلة.
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/  ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان املش ثالثة عش
لجنة  بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــا جاء بكتاب  ــتنادا اىل م ــات وزارة الصناعة واملعادن اس ــراء منتج ــركات بش ــر – الزام الش ــة  عش خمس
ــارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف  ــم االستش وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس

.2017/8/3

 املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )االعمال غري املنجزة ملشروع هدم وبناء مدرسة الحجرات 18 صف 3/ طوابق ( 
مناقصة )16/ تربية   2019 (
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2024 يف 2019/5/12( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )اإلعمال غري املنجزة ملشروع هدم وبناء مدرسة سيف الحق 18 صف 3/ 

طوابق (.
 - وبكلفة  تخمينية قدره )852,273,700(  ثمانمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وثالثة وسبعون 

الف وسبعمائة دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 180  يوما ( .
 - موقع املشروع ) الهارثة (.

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية .
  - التبويب  )36,2,7,5,1,47,2( 

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م 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 صاحب العمل ( ما يلي:�

الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثب��ت قدرته على القيام باملتطلبات املالية   -1
اآلتية:�

- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )255,682,110( مائتان وخمس��ة وخمسون مليون وستمائة واثنان 

وثمانون الف ومئة وعشرة دينارعراقي .
 1-   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدن��اه* ودفع رس��م غري مس��رد  قدره )100,000( مائة  ال��ف دينار عراقي اعتبارا م��ن يوم االربعاء 

املصادف 2019/5/15  .
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/5/23   

الساعة العاشرة صباحًا.
  سادس��ًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االخميس املصادف 2019/5/30 الساعة 12:00 

ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة

 )االعمال غري املنجزة ملشروع هدم وبناء مدرسة سيف الحق 18 صف 3/ طوابق ( 
مناقصة )17/ تربية   2019 (
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 
يف العنوان التالي:ـ

الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/5/30.

العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 8,522,737 ( ثمانية مليون وخمسمائة 
واثنان وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وثالثون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب 

ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

ــم الرابع  ــالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس )1- رس
ــات ملقدمي  ــواد )12-14( من تعليم ــعرة وبموجب امل ــداول الكميات املس ــية وج ــن الوثيقة القياس م

العطاءات.
ــع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من  ــض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقي  3-تفوي
ــدم العطاء  او وثائق التأهيل  ــتمرارية أهلية مق ــات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس الجه
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول  ــتمارات املدرجة يف القس الالحق بموجب االس

عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 

يلي يوم العطلة .
ــة وعدم اجراء  ــا وقبل االحال ــة يف أي مرحلة من مراحله ــاء املناقص ــرة الحق يف الغ ــر - للدائ ــا عش اثن

املفاضلة.
  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/  ــر -  العنوان املش ثالثة عش
لجنة  بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اىل ما جاء بكتاب  ــراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش ــة  عش خمس
ــارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف  ــم االستش وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قس

.2017/8/3

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )اإلعمال غري املنجزة ملشروع هدم وبناء مدرسة سيف الحق 18 صف 3/ طوابق ( 
مناقصة )17/ تربية   2019 (
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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 )3186( - الخميس - 16 - أيار - 2019

كاريكاتري

الفريق الدكتور موفق عبد اهلادي .. رجل تليق به حقيبة الداخلية

   الفس��اد اإلداري واملالي يض��رب أطنابه في كل دول العالم، 
س��واء تلك املتخلفة منها أم املتقدم��ة، الدميقراطية منها 
أم املس��تبدة، الغني��ة أم الفقي��رة، املرفه��ة ش��عوبها أم 
البائس��ة، لكن باهلل العظيم لم تصل نسبة الفساد فيها 
الى الش��كل الذي هي عليه في الع��راق، فما عندنا مصيبة 
حيث ينخرنا الفس��اد نخراً وحيتان��ه املتغولة وصلت حالة 
م��ن البأس والقوة أنه��ا عصية على كل االج��راءات اخلاصة 
مبكافحته.. والش��يء املثير لالستغراب أننا في العراق صارت 
تتعدد عندنا مسميات اجلهات الرقابية أو املتصدية للفساد 
واملفسدين، فهناك ابتداًء مكاتب املفتشني العامني في كل 
وزارة ومؤسس��ة وهناك ديوان الرقاب��ة املالية وهيئة النزاهة 
والنزاهة النيابي��ة واجمللس األعلى ملكافحة الفس��اد، وليت 
األم��ر توقف عند حدود هذا اجليش العرمرم، بل تعداه الى ما 
بات يعرف ب�)جلن��ة برملانية خاصة ملكافحة الفس��اد( وعني 

احلسود فيها عود!!
اي س��تكون لدينا )6( هيئ��ات أو جهات تكرس جهدها ألجل 
الكشف عن هذا الوباء املستفحل الذي يعيث خراباً بالعراق 
ويعب��ث مباله العام ويب��دد ثروته ويوقف مس��يرته ونهضته 
ويجعلنا أس��رى الضياع والتخلف ال لش��يء سوى أن هناك 
حفنة من الس��فلة الس��اقطني, املس��تهترين, األدبسزية, 
السرس��رية الذي��ن أفقرون��ا وجعلون��ا جنلس على )بس��اط 

املرّوة(..
نع��م يا إخوان، س��جلوا ف��ي دفاترك��م وذاكرتك��م الطرية 
إن مجل��س الن��واب يعتزم تش��كيل جلنة وصفه��ا باخلاصة 
ملكافح��ة الفس��اد، وهي بحس��ب تصريح للنائب )حس��ن 
ش��اكر الكعبي( تتكون يا محفوظ الس��المة ويا مستمعي 
أغاني راغب عالمة، م��ن جميع اللجان املنضوية في البرملان 
بهدف مس��اندة العمل القضائي ومجلس ال��وزراء للقضاء 

على هذه )الطرگاعة السوداء(.
نتمنى أال تضاف هذه اللجنة الى باقي اجلهات املعنية باألمر 
لتتحول مبرور الزمن الى مجرد رقم حسابي او هيكل عظمي، 
ونتمنى أيضاً أن يصول الغيارى والشرفاء صولتهم بكل عزم 

ومضاء القتالع الفساد من جذوره وتهشيم كل بؤره.

لقطة اخيرة 
---------------------

وانا اكمل كتابة عم��ودي هذا فوجئت بتصريح لرئيس جلنة 
النزاهة النيابية الس��يد هشام السهيل يقول فيه بان جلنة 
النزاهة النيابية هي املسؤولة عن مكافحة الفساد ومكذبا 
تش��كيل جلنة برملانية ملكافحته  واخلطا والس��هو مرجوع 

للطرفني وعساها برقبة الفساد.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

تعددت اجلهات 
الرقابية والفساد واحد 

عبد الزهرة البياتي*

  في عمودي هذا س��أتناول حتديداً الفاسدين والسّراق والذين ال 
حياء لهم وال ذمة أو ضمير، ألنهم أكلة سحت حرام وملعونون 
ف��ي الدنيا واآلخرة.. كما س��أتناول أيضاً ظاه��رة ملفتة للنظر 
ونش��اهدها ونس��معها ونقرأُها عبر وس��ائل اإلع��الم اخملتلفة 
تتمث��ل بالتصريحات التي يطلقها بعض النواب أو املس��ؤولني 
والت��ي تتحدث عن فس��اد هذا املس��ؤول الفالن��ي أو العالني أو 
تقاضي��ه رش��ى مببال��غ خيالية أو قبول��ه صفقات بيع وش��راء 

املناصب.
ولكن ما يؤسف له أن تلك التصريحات ال تنطوي على شجاعة 
وجرأة فائقة في قول احلق وتس��مية األشخاص من دون خوف أو 
تردد حتى يتمكن القضاء العادل من اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة جتاه هؤالء من خالل إصدار القرارات بحقهم..
تص��وروا أن نائب��ة تص��رح بأعلى صوته��ا وعبر وس��ائل اإلعالم 
اخملتلفة قائلة ب��أن أحد مستش��اري وزارة الداخلية قام بإهداء 
س��يارة مرس��يدس لعض��و في جه��ة رقابية م��ن دون أن متتلك 
الش��جاعة لتس��مية هذا الش��خص أو تلك اجله��ة الرقابية، 
وهناك نائبة أخرى أطلقت تصريحا مثيرا ومدهشا بأن موظفنِي 
كبيري��ِن في املفوضي��ة العليا املس��تقلة لالنتخابات قد طلبا 
منها مبلغ مليوني دوالر مقابل فوزها مبقعد نيابي، وهناك مثل 
آخر ه��و ما حصل ف��ي انتخابات محافظ نين��وى مؤخراً حيث 
س��معنا بأن جهة قد دفعت مبل��غ )ربع مليون( دوالر لكل عضو 

في مجلس احملافظة مقابل التصويت على مرشحها..
إن هذه األمثلة وغيرها كثير مما ال نستطيع هنا اإلتيان به، ألنها 
ش��ائكة وكبيرة، تدعونا ألن نطالب كل مدع مبكافحة الفساد 
واملفس��دين بأن يس��مي االش��ياء مبس��مياتها ويقول لنا.. هذا 
حرامي او ذاك سارق، اما االكتفاء باالشارات املبهمة والغامضة 
فهو ال يعدو كونه مجرد ذر الرماد في العيون بل والضحك على 
الذق��ون.. ألن زم��ن الكالم املس��تهلك والعب��ارات املكررة يجب 
أن نغ��ادره ال��ى غير رجعة وليكن عملنا اجلاد ه��و أن نفرز األمور 
بعيداً عن االختالط والتداخل، فالسارق سارق واملفسد مفسد 
وان كل من جتاوز على مال الش��عب يجب أن يساق الى القضاء 
العادل ليأخذ اجلزاء الذي يس��تحق وليكون عبرة ملن اعتبر.. اما 
املسؤول اخمللص والشريف والنزيه فال منلك ازاءه اال ان نكبر فيه 
هذا املوقف الذي يس��تحق منا أن نصفق ل��ه ونؤدي له التحية 

بكل احترام، وهؤالء كثر واحلمد هلل..
إن ما يس��معه شعبنا عن حاالت الفس��اد صارت تؤذيه وحتبط 
نفسيته وجتعله أمام حاالت سلبية مدمرة حان الوقت لتجاوزها 
السيما ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي يتطلب منا جميعاً 
أن نكون س��باقني للخير وقول كلمة احلق بوجه الباطل وبوجه 
الفاس��دين وكل الذي��ن يري��دون له��ذا العراق أن يبقى جس��داً 

منخوراً يأكله الفساد.. وكافي عاد مو عيب عليكم!!

َكـافيِ َعاد .. 
يـْب َعليِْيُكم! ُمـو عيِ

وقفة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

بقلم مراقب

أعتقد جازماً ب��أن كل الذين يعملون مبعية 
الفري��ق الدكتور موفق عب��د الهادي توفيق 
وكي��ل وزارة الداخلي��ة لش��ؤون الش��رطة 
وكالة أو التقوا به، خرج��وا بقناعات ثابتة 
وراس��خة ب��أن ه��ذا الرج��ل ميت��از مبهنية 
عالية وإخالص ف��ي العمل واحترام لثوابت 
ش��رف  الوظيف��ة  ب��أن  املؤم��ن  املس��ؤول 
وليس س��لماً للتس��لق نحو حتقيق املغامن 

واملكاس��ب. والنقطة األهم التي حتس��ب 
له أن ش��خصيته عراقية مستقلة لم يأِت 
ملنصب��ه احلالي عب��ر احملاصص��ة احلزبية أو 
الوالء الطائفي أو القومي أو املناطقي.. لقد 
أضفت اخلبرة العملية الطويلة وجتربته في 
املناصب التي تقلدها الش��يء الكثير على 
عمله حيث يشغل اآلن منصب وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الشرطة وإن من اإلنصاف 
أن يتس��نم وزارة الداخلية ألنه خبرها وهو 

)ابنها( باستحقاق.

بغداد / البينة الجديدة
مع حلول ش��هر رمضان املب��ارك ضيفاً على 
املس��لمني تبرز معه ش��خصية مألوفة لدى 
العراقي��ني جتوب األزقة ف��ي ليالي رمضان مرددة 
بعض اجلمل، إنه املس��حرچي باللغة العامية.

سحور.. سحور.. سحور مفردات اعتاد املسلمون 
في الب��الد على س��ماعها أثناء ش��هر رمضان، 
كلم��ات تتلوه��ا ضربات عل��ى الطب��ل هدفها 
إيق��اظ الن��اس من نومهم لتش��ير له��م بقرب 

موعد السحور قبيل بزوغ فجر اليوم التالي.

املسحرجي خيرتق ظلمة الليل  

بغداد / البينة اجلديدة
يتمسك سكان العراق بإحياء تقليد 
عثمان��ي عمره قرون يتمثل في إقامة 

م��آدب إفطار جماعية خ��الل رمضان 
في العديد من مس��اجد البالد. وقال 
خطيب مس��جد اجلليل في كركوك 

ويدع��ى يونس دباغ أوغل��و إن »املآدب 
الرمضاني��ة تُنظ��م يومي��اً م��ن أول 
رمض��ان وحتى عي��د الفطر س��نوياً 

ف��ي البه��و«، ولفت إل��ى أن »الفقراء 
واملش��ردين والنازحني ع��ادًة ما يأتون 
لهذه املأدبة«. وأشار دباغ أوغلو إلى أن 

»تقليد إقامة مآدب اإلفطار الرمضاني 
تتوارث��ه املس��اجد ف��ي الع��راق منذ 
مئات الس��نني«. وبنّي أن »املآدب تقام 

من خالل تبرعات املواطنني، وأن قرابة 
خمسني شخصاً يفطرون في ساحة 
مسجد اجلليل يومياً«.وأوضح الشيخ 

أن »وجبات اإلفط��ار تتضمن أطعمة 
شعبية، واملأدبة تكون مفتوحة أمام 

عامة السكان«.

تـــقــلـيـــــــد عـثـمــــــــــانــــي ال يـغـيـــــب عــــن مــســــاجــــــــــد الـعــــــــــــــــــــــــراق

بالٌغ يطالب بوقف مسلسل 
غادة عبد الرازق

بغداد / البينة اجلديدة
 قّدم عالء غراب عضو حزب الوفد بالغاً للنائب العام ضد الشركة 

املنتج��ة ملسلس��ل »حدوت��ة م��رة« ال��ذي تق��وم 
ببطولته الفنان��ة غادة عبد ال��رازق، مطالباً 

بوقف عرض املسلس��ل على الشاش��ات، 
بسبب اسم الش��خصية التي جُتسدها 
غادة وهي »م��رة غراب«. وأكد »غراب« أن 
املسلسل يحمل إساءة السم عائلته 
ع  بسبب اس��م الش��خصية ويشجِّ
عل��ى نش��ر الرذيل��ة ب��ني الفتي��ات. 
مش��يراً إل��ى أن عائلت��ه تُعتبر من 
كبرى العائالت في مصر ويش��غل 
أبناؤها مراكز مختلفة منذ عقود 
طويلة، وهم يتضررون من تسمية 
العمل. مضيف��اً أن »ما تقوم به 
الشخصية يحمل إساءة كبيرة 
للعائلة متمس��كاً بحقهم في 

ايقاف عرض املسلسل«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، 
عن ق��رب تنفيذها متث��االً ل�)أمي��ة اجلبارة( 
التي استش��هدت على ي��د داعش عام 

2014. وق��ال املدير الع��ام لدائرة الفن��ون علي عويد 
العب��ادي، إن »وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار عبد 
األمير احلمداني وجه دائرتنا بتنفيذ متثال للش��هيدة 
أمية اجلبارة«. واضاف عويد انه »مت تشكيل فريق لهذا 

املوضوع من اجل وضع اللمسات االولية 
للبدء مبراحل التنفيذ برئاسة الفنان طه 

وهيب مع الكلف النهائية للتنفيذ وحتديد 
املوقع الذي يتم فيه وضع التمثال«.

متابعة / البينة اجلديدة 
ملك��ة  هاجم��ت 
س��ارة  الع��راق  جم��ال 
عي��دان، حرك��ة حماس 
ب�اإلره��اب،  ووصفته��ا 
كما حظرت املنشورات 
العدائية ض��د تل أبيب 
مبواق��ع  حس��ابها  ف��ي 
االجتماع��ي. التواص��ل 
وحتدث��ت س��ارة عي��دان، 
البالغة من العمر 29 عاًما 
والت��ي ف��ازت بلقب ملكة 
جم��ال العراق ع��ام 2017، 
والتي أثارت ف��ي املاضي رد 

فعل قويا من خالل أخذ صورة 
شخصية مع ممثل إسرائيل في 
مس��ابقة ملكة جمال الكون 
ث��م زيارة ت��ل ابيب، م��رة أخرى 
ع��ن الش��بكات االجتماعي��ة 
ف��ي الدفاع عن اس��رائيل. في 
املاضي، تسببت في ضجة عن 
طريق التقاط الصور مع ملكة 
جمال إسرائيل ثم زيارة بلدها، 
اما اليوم ومع تزايد التوترات بني 
اجلي��ش اإلس��رائيلي وحماس، 
حتظر املنش��ورات العدائية في 
ت��ل أبيب على حس��ابها على 

تويتر.

ملكة مجال العراق تدافع عن إسرائيل!

الفنون تعلن قرب تنفيذ متثال لـ)أمية اجلبارة(

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن فيس��بوك أنه س��يفرض قيودا جديدة على َمن يستخدمون 
خدم��ة البث احل��ي بطريقة تخالف سياس��ات املوقع. وتش��مل 
اإلج��راءات اجلدي��دة حرمان م��ن ينتهك تلك السياس��ات بصورة 
فورية من اس��تخدم خدمة فيس��بوك اليف مل��دة زمنية محددة.
واقترح��ت تل��ك اإلج��راءات عق��ب حادث إط��الق النار بكنيس��ة 
كرايست تشيرش في 
نيوزيالندا الذي أس��فر 
العش��رات. مقتل  عن 
منف��ذ  واس��تخدم 
الهج��وم خدمة البث 
احل��ي ف��ي فيس��بوك 

لنقل احلادث.

فيسبوك يفرض قيوداً جديدة


