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س��بق لنا وعل��ى ضوء مناش��دات من قطاعات ش��عبية 
واس��عة رئاس��ة مجلس النواب بالعمل عل��ى بث وقائع 
جلس��ات مجلس النواب عبر القنوات الفضائية بشكل 
ح��ي ومباش��ر اضافة الى حض��ور ممثلني ع��ن الصحافة 
الورقي��ة واالذاعات ألجل الوقوف على ما يجري ويدور حتت 
قب��ة البرملان ولكن مايؤس��ف بأن رئاس��ة مجلس النواب 
مازال��ت تدير ظهره��ا وكأنها تريد ان تق��ول لنا »ال ارى.. ال 
اس��مع.. ال اتكلم«.. ان الغاية وكما يعرف اجلميع من بث 
وقائع جلسات البرملان حّية ومباشرة انه سيتيح للشعب 
متابعة ممثليه ويجعله يع��رف بالتفاصيل من هو النائب 
الذي يتص��دى للمس��ؤولية التش��ريعية والرقابية بكل 

شجاعة واخالص ومن هو 
النائب الذي يكون حضوره 
ف��ي البرملان مجرد »ناطور 
خضره« وه��و ال يهش وال 
ينش.. نع��م ان بث وقائع 
جلس��ات مجلس النواب 
يارئاسة البرملان لها اكثر 
من ض��رورة وتس��تدعيها 
اكثر من حاجة واذا كانت 
الئقة  غي��ر  مواقف  ثم��ة 
مثل الكلم��ات النابية او 
الس��باب اثناء الشجار او 

التراشق بقناني املياه فباالمكان حذفها لكن هذا كله ال 
يب��رر صراحة ان حتجب عرض اجللس��ات ففي كل برملانات 
العالم حتصل مثل هكذا امور.. ان احاطة جلسات البرملان 
بالسرية والغموض اس��تهانة بالشعب وحرمان مقصود 
له بعدم اطالعه على عمل الس��لطة التشريعية ودورها 
الرقابي.. اننا إذ نطرح املناشدة للمرة الثانية فألننا نؤكد 
بأننا س��نبقى نطرح ذات املوضوع ولن منل او نكل طاملا ان 
الش��عب يريد ذلك ويتطلع نحو ذلك وان الواجب يقتضي 
من البرملان ان يستمع بإنصات الى صوت الشعب.. ألن هذا 

الصوت هو من جاء بالبرملان وهو من يركله شر ركلة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ان احاطة جلسات الربملان 
بالسرية والغموض 
استهانة بالشعب وحرمان 
مقصود له بعدم اطالعه 
على عمل السلطة 
التشريعية ودورها الرقابي

الشعب يريد بث
وقائع حّية جللسات الربملان

اف��اد مص��در برملان��ي ام��س ب��أن رئاس��ة 
اجلمهورية س��مت )حسن الس��نيد( ممثالً 
لها في مجل��س النواب دون االش��ارة الى 
مزيد من التفاصيل ويذكر ان البرملان عقد 
امس الس��بت جلس��ته ال�)18( برئاس��ة 
رئي��س اجمللس )محم��د احللبوس��ي(.على 
صعي��د آخر وبع��د ترقب دام لعدة اش��هر 
ص��ادق مجل��س الش��يوخ االمريكي على 
ترش��يح الرئيس االمريكي )دونالد ترامب( 
)ماثي��و تول��ر( س��فيراً جدي��داً للوالي��ات 
املتحدة في العراق الذي س��بق ان ش��غل 
منصب س��فير بالده في اليم��ن منذ عام 
2014 كما كان سفيراً لبالده لدى الكويت 
بني عامني 2011 و 2014 وسبق له ان عمل 
في س��فارات واشنطن في القاهرة وبغداد 
والكويت والرياض حيث تنقل بني مناصب 
مختلف��ة كما ان تولر عضو في الس��لك 
الدبلوماس��ي االمريكي االق��دم برتبة وزير 
مستش��ار وعم��ل قبل ترش��حه ملنصب 
الس��فير االمريكي في العراق كمستشار 
سياس��ي ف��ي س��فارة الوالي��ات املتحدة 
في بغ��داد اضافة الى منصب مستش��ار 
الش��ؤون السياس��ية ف��ي س��فارة بالده 
ف��ي الرياض ونائباً للس��فير ف��ي الدوحة 
وس��يصل الس��فير االمريك��ي اجلديد في 
بغ��داد الى مقر عمله والس��فارة محاطة 
باج��راءات امنية مش��ددة ه��ي االولى من  
نوعها منذ س��نوات طويل��ة على خلفية 
االزمة املتصاع��دة مع ايران.وفي التطورات 

ايض��اً عق��د رئي��س مجل��س النواب 
)محمد احللبوس��ي( في مكتبه امس 
اجتماع��اً ض��م )38( من ن��واب املدن 
احمل��ررة من عصابات داع��ش االرهابية 
حيث جرى خالل االجتماع استعراض 
االوض��اع السياس��ية الراهنة ومنها 
انتخ��اب محاف��ظ نينوى ال��ذي عده 
اجلميع بأنه جرى بصفقات يش��وبها 
الفس��اد لتضيي��ع الفرصة على اهل 
املدين��ة في انتخاب ش��خصية على 
وفق االس��س الدس��تورية من اجل ان 
تنهض املدين��ة من ركامها بعيداً عن 
التدخ��الت واملصال��ح والضغوط��ات 
احلزبي��ة الضيقة.وف��ي الس��ياق ذاته 
كش��ف النائ��ب الس��ابق )مش��عان 

اجلب��وري( ام��س ع��ن اجتماع يض��م )20( 
شخصية سياسية في منزل رئيس حتالف 
القرار )اسامة النجيفي( اليوم االحد وقال 
اجلب��وري في تصريحات متلف��زة ان الغاية 
من هذا االجتماع هو بحث اوضاع املكون 
السني في اطار االعالن املرتقب عن حتالف 
س��ني جديد بزعامة )اس��امة النجيفي( 
بعيداً عن حتالف القوى العراقية برئاس��ة 
)محمد احللبوسي( واحملور برئاسة )خميس 
اخلنجر( و)احمد اجلبوري(. في وقت كشف 
نائب��اً   )40( ان  اجلب��وري(  )احم��د  النائ��ب 
سينضمون الى حتالف احملور قريباً مشيراً 
ال��ى املض��ي باس��تبدال رئي��س البرمل��ان 
ايضاً  التطورات  احللبوس��ي(.وفي  )محمد 
طالب عضو جلنة االم��ن والدفاع النيابية 
)جاس��م اجلبارة( امس بتعويض الفالحني 

وحقوله��م  اراضيه��م  احترق��ت  الذي��ن 
الزراعي��ة ف��ي ص��الح الدين وان��ه البد من 
تعويض الفالحني الذين خسروا اآلالف من 
اطنان القمح الت��ي صرفوا عليها املاليني 
حت��ى وصولها الى مرحل��ة حصاد الثمار.

وفي الس��ياق ذاته ابدى رئيس حزب املسار 
املدني النائب )مثنى السامرائي( استغرابه 
من اسلوب الالمباالة وعدم اتخاذ محافظ 
ص��الح الدي��ن واحلكومة احمللي��ة اجراءات 
بش��أن احلرائ��ق في العش��رات م��ن مزارع 
الى  احلنط��ة والش��عير باحملافظة داعي��اً 
اع��الن حال��ة الط��وارئ واعتب��ار املناطق 
التي تعرضت للحرائ��ق منكوبة ومطالباً 
بالعمل اجلاد وبذل كل اجلهود املمكنة مع 
جميع اجهزة ومؤسسات الدولة للكشف 
عن مالبس��ات هذه احلرائ��ق ومنع تكرارها 
في املستقبل. يش��ار  الى ان مصدر امني 

افاد في 9 ايار احلال��ي باندالع حريق خارج 
قاعدة س��بايكر بسبب مش��اعل حرارية 
اطلقت من طائرة تابعة للتحالف الدولي 
للتش��ويش عل��ى صواري��خ حرارية.وف��ي 
التطورات ايضاً كشف مسؤولون في وزارة 
اخلارجية االمريكي��ة ان االجراءات االخيرة 
للس��فارة االمريكي��ة ببغداد ج��اءت بعد 
ارسال طائرة من دون طيار ونقلت )بي سي 
نيوز( عن املسؤولني قولهم ان التهديد من 
اجلماع��ات التي ترتبط بايران ووكالئها في 
العراق اليزال مرتفعاً حيث وصفه احدهم 
بأنه لم يتغير خالل االيام القليلة املاضية 
واضافوا ان حدة التوتر تشتد في العاصمة 
العراقية حيث ارسلت طائرة من دون طيار 
مجهولة باجت��اه الس��فارة االمريكية في 
بغداد لكن س��ير االعمال العادية عاد الى 
السفارة بعد ان حدد االمن ان الطائرة بدون 

طيار ال تش��كل اي خطر على املنشآت او 
املوظفني في السفارة.وكانت قناة )سي ان 
ان( االمريكية قد افادت بأن عمل السفارة 
االمريكية في بغداد توقف بشكل مؤقت 
ي��وم اخلمي��س املاضي بع��د رص��د طائرة 
مس��يرة ف��ي محيطه��ا بتاري��خ 16 اي��ار 
اجلاري. واص��درت وزارة اخلارجية االمريكية 
االربع��اء املاض��ي ام��را بس��حب موظفي 
الس��فارة االمريكية غير االساس��يني من 
العراق سواء العاملني في السفارة ببغداد 
او ف��ي القنصلي��ة االمريكي��ة ف��ي اربيل.
وف��ي التطورات ايض��اً اعلن )علي ش��داد 
الفارس( رئي��س جلنة النفط ف��ي البصرة 
ان )70( موظفاً من ش��ركة اكس��ن موبيل 
النفطية االمريكية غ��ادروا البالد واضاف 
موظفيه��ا  جمي��ع  اجل��ت  الش��ركة  ان 
م��ن البص��رة دون الرج��وع ال��ى احلكومة 

العراقية وان الس��بب يأتي بدواعي اخملاوف 
االمنية.وفي الش��أن ذاته ذكرت مصادر في 
الكونغرس االمريكي ان مسؤولني من ادارة 
الرئي��س )دونالد ترامب( س��يدلون بافادات 
س��رية بش��أن املوقف مع ايران االس��بوع 
املقبل وذل��ك بعد ان طلب مش��رعون من 
احلزبني الدميقراط��ي واجلمهوري مزيداً من 
املعلومات وقال معاون��ون في الكونغرس 
ان وزي��ر اخلارجي��ة )مايك بومبي��و( ورئيس 
هيئ��ة االركان املش��تركة اجلنرال )جوزيف 
دانف��ورد( والقائ��م باعم��ال وزي��ر الدف��اع 
)باتريك ش��اناهان( س��يحضرون جلس��ة 
عصر الثالثاء املقبل امام مجلس الشيوخ 
بكامل هيئت��ه وفقاً لرويترز وافاد معاونون 
ف��ي مجلس الن��واب الذي يس��يطر عليه 
الدميقراطي��ون بأنهم يتوقعون ايضاً افادة 
االس��بوع املقبل مع بومبي��و لكن لم يتم 
االنتهاء م��ن التفاصي��ل االخرى.في وقت 
دعا رئيس جلنة االم��ن القومي في البرملان 
االيراني )حش��مت اهلل فالحت بيشه( في 
تغريدة ل��ه الى عقد مفاوض��ات امريكية 
- ايراني��ة ف��ي قط��ر او في الع��راق لتجاوز 
التوتر بني البلدين واض��اف ان هناك طرفاً 
ثالثاً يس��تعجل اندالع احلرب بني طهران 
وواش��نطن. ف��ي وقت ق��ال رئيس مجلس 
االم��ة الكويتي )مرزوق الغ��امن( ان حكومة 
بالده قدمت خالل جلسة اخلميس املاضي 
عرضاً اكدت خالله اس��تعدادها ملواجهة 
اي طارئ في املنطقة مضيفاً ان ما عرضه 
ال��وزراء املعني��ون ف��ي اجللس��ة يفيد بأن 

احتمالية احلرب في املنطقة كبيرة.

كتب محرر الشؤون املحلية
انطالق��اً من دوره��ا الوطني واالخالقي والصحفي ف��ي الدفاع الصلب 
واملس��تميت عن ش��ريحة املتقاعدين الذين تكن لهم جريدة »البينة 
اجلدي��دة« كل االحت��رام والتقدي��ر فإنن��ا نعيد نش��ر اه��م التعديالت 
املقترح��ة لقانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��نة )2014( والتي س��بق 
ان طرحها النائب )وجيه عباس( ونش��رت ف��ي جريدتنا بعددها املرقم 
)3180( في 8/ 5/ 2019.. ان »البينة اجلديدة« اذ تعيد نشر هذه املقترحات 
فالنها على ثقة اكيدة بأن القانونية النيابية وهي تس��تعد االس��بوع 
املقب��ل لوضع تعديالت عل��ى قانون التقاعد املوحد بحس��ب تصريح 
لعض��و اللجنة النائب )محمد الغزي( ألن تأخ��ذ هذه املقترحات بعني 
االعتبار واملنا هذه املرة اخلروج بقانون تقاعد جديد ينصف املتقاعدين 
ويعيد االعتبار لهم ويعيد لهم حقوقاً اغتصبها قانون التقاعد النافذ 
وتعزي��زاً للفائدة طالعوا يا اعضاء اللجنة ه��ذه املقترحات التي تقدم 

بها زميلكم )وجيه عباس( في ص 7 

حمافظة بغداد تنسق مع الربملان لإلسراع بإعالن تعيينات الرتبية ومتنح األولوية للمحاضرين

)                                  ( تعيد نشر اهم التعديالت املقرتحة لقانون التقاعد املوحد وتطالب »القانونية النيابية« بأن تضعها نصب عينها يف املناقشات

على خلفية حرائق التهمت حقول احلنطة والشعري فيها.. دعوات إلعالن حالة الطوارئ يف صالح الدين ومطالبات بتعويض الفالحني
احللبوسي جيتمع مع نواب املدن احملررة لبحث آلية تشكيل حتالف القوى العراقية وتوقعات بإعالن حتالف سين جديد برئاسة النجيفي

الكهرباء: ملف اإلنتاج تقدم ارقاما قياسية مل ُتسجل منذ تأسيس الدولة العراقية

الكونغرس حيصل على افادات سرية بشأن ايران االسبوع املقبل.. والربملان االيراني يدعو للمفاوضات مع االمريكان.. والكويت تتأهب ألي طارئ
واشنطن: طائرة جمهولة من دون طيار وراء اخالء السفارة االمريكية ببغداد.. وشركة اكسن موبيل النفطية جتلي موظفيها من البصرة

)32( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3187 .              19 . MAY . 2019SUNاالحدالسنة الرابعة عشرة العدد )3187 (                19 / 5  / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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رئاسة الجمهورية تسمي السنيد ممثاًل لها في البرلمان.. وامريكا تعين سفيرًا جديدًا لها في بغداد

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 

أال يوجد مسؤول حيل املشكلة يا اغاتي؟.. املرجعية: الشباب يعانون ضغوطات كبرية وجيب االلتفات إليهم!

كتب املحرر السياسي
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مفيت العراق جييب على سؤال بشأن حكم لعب “البوجبي”  

الكعيب : املسودة اجلديدة لقانون جرائم املعلوماتية ستنجز االسبوع املقبلال

2سنجار : توزيع السالح لعشائر يف املوصل ملكون واحد يثري ختوفات
3
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ممثل السيستاني: هناك 
قوى تريد أن تأخذ شبابنا 

إىل الالمسؤولية

احلكومة تعلن أرقامًا 
صادمة عن املشاريع املتوقفة 

وإرتفاع نسبة البطالة

موقع أمريكي يتحدث عن روايتني 
باحلرب اإليرانية األمريكية 

احملتملة ودور العراق فيها

تغيريات يف القيادة العليا 
للحرس الثوري اإليراني 8 59 7

بغداد / 
اعل��ن البن��ك املركزي العراقي، امس الس��بت، 
ان نس��بة ودائع القطاع اخل��اص لدى املصارف 
التجاري��ة لش��هر كان��ون األول من ع��ام 2018 
بلغ��ت 27 مليار دينار.وقال البنك في إحصائية 
رس��مية ل��ه إن ودائع القطاع اخل��اص العراقي 
لدى املص��ارف التجارية بلغ��ت 27 مليار و364 

مليون و385 الف دينار خالل ش��هر كانون االول 
من ع��ام 2018، مبينا ان ه��ذه الودائع ارتفعت 
عن ش��هر تش��رين الثاني من نفس العام الذي 
بلغت فيه الودائع 26 ملي��ار و586 مليون و556 
ال��ف دينار، فيم��ا كانت الودائع لش��هر كانون 
الثان��ي من نف��س العام 25 ملي��ار و725 مليون 

و835 الف دينار.

البنك املركزي: ودائع القطاع اخلاص لدى املصارف 
التجارية بلغت 27 مليار دينار

بغداد / 
اكد عضو مجلس النواب عن حتالف سائرون 
س��الم الش��مري،امس الس��بت، أن التي��ار 
الص��دري م��اض مبس��يرته االصالحي��ة دون 

توقف حلني القضاء على جميع الفاسدين.
وقال الشمري إن “البعض يحاول التشكيك 
مبس��يرة االص��الح الكبرى لزعي��م االصالح 

الس��يد مقت��دى الص��در م��ن خ��الل اعتبار 
التظاهر الس��لمي ضد الفاس��دين موجها 

ضد امن واستقرار البلد وابنائه”.
واض��اف ان “خط��وات االص��الح ماضية ضد 
الفاسدين ومن يدعمهم ويقف خلفهم ولن 
يهدا لنا بال اال بالقبض عليهم وتسليمهم 

للقضاء العادل لياخذوا جزاءهم العادل”.

واوضح الش��مري ان “ماحص��ل في النجف 
االش��رف تعبير حقيق��ي عن هذه املس��يرة 
والت��ي جوبهت من البع��ض باطالق النار، ما 
ادى الى س��قوط ش��هداء وجرحى”، مشددا 
عل��ى أن “ماحصل امر خطي��ر ويجب تقدمي 
مرتكب��ي اط��الق النار ال��ى القض��اء لينالوا 

جزاءهم العادل ودون تاخير”.

نائب عن سائرون:  التيار الصدري ماض مبسريته اإلصالحية

 اربيل / 
بح��ث رئيس جه��از مكافحة اإلرهاب طالب ش��غاتي مؤخرا   
مع مستش��ار مجلس أمن إقليم كردس��تان مس��رور بارزاني 
التنس��يق األمني املش��ترك بني بغداد وأربيل.وذك��ر اجلهاز ان 
»مستش��ار مجل��س امن إقليم كردس��تان، اس��تقبل امس، 
ش��غاتي في محافظ��ة أربيل مبقر رئاس��ة إقليم كردس��تان 
العراق«.وأض��اف أنه »جرى خالل اللقاء اجتماع مش��ترك بني 
جه��از مكافحة اإلره��اب ورئاس��ة إقليم كردس��تان لبحث 

التنسيق األمني املشترك في مجال مكافحة اإلرهاب«.

شغاتي وبارزاني يبحثان التنسيق 
األمين املشرتك بني بغداد وأربيل

ببغ��داد  احلس��ينية  منطق��ة 
تعيش اوضاع��اً خدمية كارثية 
املس��ؤولني مب��داواة  وع��ود  رغم 
ع��ن  والتخفي��ف  جراحه��ا 
معاناته��م.. ال ماء.. ال تبليط.. ال 
خدم��ات صحية.. ال م��دارس.. ال 
مستشفيات.. فهل يجوز ذلك؟ 
ومن هنا نطالب كل املس��ؤولني 
بزيارتها ليس اللتقاط الصور بل 
النتش��الها من محنته��ا.. زوروا 
»مقبرة احلسينية« ولكم االجر 

والثواب.

برقية الى كل الساسة:

زوروا »مقربة« 
احلسينية فلكم 

اجر كبري

تق��ول مص��ادر مطلع��ة ان رئي��س 
ال��وزراء )ع��ادل عب��د امله��دي( يقوم 
ب��دور وس��اطة صامتة ب��ني امريكا 
واي��ران لتهدئ��ة االم��ور ومنعها من 
بل��وغ االس��وأ وان العراق س��ُيبقي 
حدوده مفتوحة امام تدفق البضائع 
االيرانية علماً ان العراق يدفع باليورو 

بدل الدوالر وهذا يناسب ايران.

وساطة صامتة
كبري انت ياعراق 

بغداد / البينة اجلديدة
اس��تجابة مل��ا طرحت��ه »البينة اجلدي��دة« في 
مقاله��ا االفتتاح��ي املنش��ور بعدده��ا املرقم 
)3184( ف��ي 14/ 5/ 2019 بخصوص تطوير قناة 
اجلي��ش والنهوض بها بوصفها اكبر مش��روع 
ترفيه��ي ف��ي بغ��داد ميتد عل��ى مس��افة )23 
كم( فقد قام��ت امينة بغداد الس��يدة )ذكرى 
علوش( مشكورة مبفاحتة مجلس الوزراء ووزارة 
التخطي��ط من اج��ل احلصول عل��ى موافقات 
اصولي��ة بهدف انعاش مش��روع قن��اة اجليش 

كما تعهدت علوش ب��أن تقوم االمانة باجناز 
املش��روع م��ن خ��الل كوادره��ا الهندس��ية 
والفنية بعيداً عن االحالة الى اي ش��ركة او 
مقاول وجدي��ر بالذكر ان امين��ة بغداد ومنذ 
احلكوم��ة الس��ابقة كان��ت حت��اول جاهدة 
الجن��از  ه��ذا املش��روع  .. »البين��ة اجلديدة« 
حتي��ي الس��يدة )ذك��رى عل��وش( الهتمامها 
ومتابعته��ا ملا ينش��ر من مالحظ��ات وتؤكد 
ب��أن هذا دليل حرصها واخالصها في العمل 

والشكر موصول لوزارة التخطيط .

امينة بغداد ووزير التخطيط يستجيبان ملا طرحته)                                 (
إلكمال مشروع قناة اجليش 
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بغداد / البينة الجديدة
نفت وزارة املالية وقوع حريق في مبنى تابع ملصرف الرش��يد في ش��ارع 
حيف��ا ببغداد. وذكرت ال��وزارة اننا “ننفي األنباء الت��ي حتدثت عن وقوع 
حريق في مبنى تابع ملصرف الرش��يد اخلميس املاضي في شارع حيفا”.
واضاف��ت ان “الدخ��ان املتصاعد ليس عن اندالع حري��ق في املبنى كما 
زعم��ت بعض وس��ائل االعالم وامنا هو ن��اجت عن حريق حص��ل في بناية 
مجاورة للمصرف وتابعة لوزارة السياحة واآلثار ولم يتسبب هذا احلريق 
بأي أضرار في بناية املصرف”. ودعت وزارة املالية وسائل اإلعالم الى توخي 

الدقة في نقل املعلومة والتأكد من اجلهات الرسمية قبل نشرها.

بغداد / البينة الجديدة
دعت كتلة س��ائرون النيابية، امس الس��بت، إلى إنزال عقوبة 
اإلعدام بحق قتلة أربعة من املتظاهرين في محافظة النجف، 
مشيراً إلى أن جلنة حقوق اإلنسان النيابية زارت موقع التظاهرة 
وثب��ت لديها أن التظاهرة س��لمية. وقال النائ��ب عن الكتلة 
ماج��د الوائلي في مومتر صحفي عقده في مجلس النواب، إن  
املتظاهرين في النجف املطالبني في كشف الفساد ومحاربة 
املفس��دين قوبلوا بالسالح وس��قط على اثره أربعة شهداء 
و20 جريح��اً، داعيا البرملان إلى س��ماع ص��وت األيتام وثكالى 
الشهداء وصوت اجلرحى. وطالب الوائلي ب�ممارسة املسؤولية 
النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات وعدم السماح 
بإس��كات أصوات املطالب الش��عبية، مش��دداً عل��ى ضرورة 
إص��دار قرار برملاني باعتب��ار ضحايا النجف ش��هداء كونهم 
خاضوا ممارس��ة إصالحية، وتعويض اجلرحى عما أصابهم من 
ضرر. وأضاف، أن عل��ى مجلس النواب تطبيق القانون وإحقاق 
احلق وإن��زال اإلعدام بحق مرتكبي جرمية القت��ل، الفتاً إلى أن 
جلنة حقوق االنس��ان زارت مكان احلادث ملعرفة حقائق األمور، 

واثبت لديهم أن التظاهرة سلمية.

املالية تنفي وقوع حريق يف مبنى تابع ملصرف الرشيد بشارع حيفا

العبادي منح األمريكان 100 دومن وثالثة قصور رئاسية .. وعبد املهدي يأمر بتأهيلها

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 
أعلن مكتب رئي��س مجلس النواب محمد 
احللبوسي، امس السبت، تفاصيل اجتماع 
األخير مع نواب املدن املس��تردة من تنظيم 
داعش اإلرهابي. وق��ال املكتب في بيان، انه 
ج��رى خالل االجتماع اس��تعراض األوضاع 
السياسية الراهنة، ومنها انتخاب محافظ 

ه اجلميع أنه جرى بصفقات  نينوى الذي عدَّ
يش��وبها الفس��اد؛ لتضييع الفرصة على 
أه��ل املدينة ف��ي انتخاب ش��خصية على 
وف��ق األس��س الدس��تورية؛ م��ن أج��ل أن 
تنه��ض املدين��ة م��ن ركامه��ا، بعي��ًدا عن 
التدخالت واملصال��ح والضغوطات احلزبية 
الضيقة. وأضاف، ان االجتماع الذي حضره 

ثمانية وثالث��ون نائًبا وش��خصيات قيادية 
أخرى، ناقش آليات تش��كيل حتالف القوى 
ا ينهُض  العراقية، بوصِفه مش��روًعا وطنيًّ
مبتطلب��ات امل��دن احمل��ررة واحتياجاتها في 
اإلعمار والبناء والتنمية وعودة النازحني إلى 
ديارهم، واستبعاد الفاسدين من املشاركة 

في هذا التحالف.

أخبار موجزة
قل��ق .. أعرب نائب وزير اخلارجية الكويتي، خالد 
اجل��ار اهلل، عن قلق بالده م��ن الوضع »امللتهب« 
في اخلليج، مؤكدا أن حكومة الكويت تستعد 
ألي تط��ورات ق��د يس��فر عنه��ا التصعيد بني 
واش��نطن وطهران. وذكر اجل��ار اهلل، في تصريح 
نشرته وكالة األنباء الكويتية الرسمية »كونا«، 
أن »الوض��ع اإلقليمي امللته��ب يدعو إلى القلق 
واتخ��اذ أقصى درجات احليطة واحلذر«، مش��يرا إلى »أن تس��ارع 

وتيرة التصعيد تنبأ بتطورات سلبية«.
تحذير .. حذرت الواليات املتحدة ش��ركات الطي��ران املدني التي 
تنفذ رحالت في منطقة اخلليج من زيادة اخملاطر 
التي تواجهها طائراتها نتيجة لتصعيد التوتر 
ف��ي املنطقة. وأفادت وكالة »أسوش��يتد برس« 
ب��أن إدارة الطيران الفدرالية األمريكية س��لمت 
يوم امس السبت إلى الدبلوماسيني األمريكيني 
في الكويت واإلم��ارات بيانا تنبيهيا مؤرخا يوم 

اخلميس املاضي.

ازال��ة .. أف��ادت صحيف��ة »ني��وروك تامي��ز« بأن 
الس��لطات اإليراني��ة أزالت من بع��ض قواربها 
صواري��خ مجنح��ة، كان تركيبه��ا عل��ى تل��ك 
القوارب س��ببا للتصعيد األخير بني واش��نطن 
وطهران. ونقل��ت الصحيفة في تقرير نش��رته  
عن مس��ؤول في البنتاغون وآخر في الكونغرس 
تأكيدهم��ا أن الق��وات اإليراني��ة أزال��ت خ��الل 
اليوم��ني األخيرين تلك الصواريخ من منت قاربني تابعني لها على 

األقل.
وقف .. أفاد قائد ميداني بسوريا »بتوقف إطالق النار على جبهات 
إدلب وريفي حماة والالذقية ملدة 72 ساعة«. ونقلت 
وكالة »سبوتنيك« عن القائد امليداني )لم تذكر 
اس��مه( أن »وقف إط��الق النار بدأ س��ريانه عند 
منتص��ف الليلة املاضية وملدة 72 س��اعة«. ولم 
يقدم املصدر أي تفاصيل أخرى حول وقف إطالق 
النار أو أس��بابه أو كيفية التوصل إليه. وتتمركز 

بقايا تنظيم »جبهة النصرة« في ادلب.

موافق��ة .. وافق��ت الس��عودية وع��دد م��ن دول 
مجلس التع��اون اخلليجي، يوم امس الس��بت، 
عل��ى طلب من الواليات املتحدة إلعادة انتش��ار 
قواتها العس��كرية ف��ي مياه اخللي��ج العربي، 
وعل��ى أراض��ي دول خليجي��ة. وقال��ت مص��ادر 
خليجية مطلعة لصحيفة »الشرق األوسط«، 
إن املوافقة ج��اءت بناء على اتفاقات ثنائية بني 
الوالي��ات املتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، حيث 

يهدف االتفاق اخلليجي - األمريكي إلى ردع إيران.
احتج��از .. حذرت لندن الرعايا البريطانيني-اإليرانيني من الس��فر 
إل��ى إيران بس��بب ما ميك��ن أن يتعرض��وا له من 
»االحتجاز التعسفي الطويل وإساءة املعاملة«. 
وقال وزير اخلارجية، جيرمي��ي هانت، في بيان، إن 
املواطن��ني ذوي اجلنس��ية البريطاني��ة اإليرانية 
املزدوجة قد يواجهون »مستوى غير مقبول من 

خطر اعتقالهم تعسفيا وإساءة معاملتهم«.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا النائب عن ائت��الف دولة القانون 
عبد االل��ه النائل��ي، امس الس��بت، 
احلكومة الى الكش��ف عن تفاصيل 
التواجد االميركي في العراق بالتزامن 

مع التصعيد االخير مع ايران، مشيرا 
الى ان واش��نطن استغلت االتفاقية 
اإلستراتيجية مع بغداد لرفع تواجدها 
العس��كري. وق��ال النائل��ي إن��ه “آن 
االوان للحكومة العراقية الكش��ف 

عن عدد الق��وات االميركية ومهامها 
واالهداف التي ج��اءت من اجلها في 
العراق بالتزامن مع التصعيد االيراني 
االمريك��ي في املنطق��ة”. وأضاف، أن 
“مجل��س النواب لن يس��مح للعراق 

بان يكون منطلق��ا للعدوان ضد دول 
اجلوار وعل��ى احلكومة انهاء التواجد 
العسكري االميركي كونه يعد خرقا 
للسيادة الوطنية”. ولفت النائلي إلى 
أن “اجلانب األميركي اس��تغل وفسر 

اتفاقي��ة االط��ار االس��تراتيجي م��ع 
العراق لصاحله واس��تقدم قوات برية 
كبيرة في العراق بذريعة الدفاع عنه، 
ما يس��تدعي الوقوف ضد االتفاقية 

والغاءها”.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت محافظ��ة بغداد أنها تنس��ق مع مجلس 
النواب لالس��راع باع��الن اس��ماء املتقدمني على 
التعيين��ات ومن��ح االولوية للمحاضرين، مش��يرا 
إلى أن احملافظة اص��درت تعليماتها للجان بادراج 

اسماء جميع احملاضرين ليشهد العام احلالي انهاء 
ه��ذا امللف. وق��ال محافظ بغ��داد املهندس فالح 
اجلزائري إن “احملافظة تنس��ق م��ع مجلس النواب 
لالس��راع باالعالن ع��ن تعيينات التربية حس��ب 
حرك��ة امل��الك والت��ي مت االعالن عنها منذ اش��هر 

عدة، مع من��ح االولوية بالتعيين��ات للمحاضرين 
النهاء ه��ذا املل��ف”. واش��ار اجلزائري إل��ى “انهاء 
جلان التعيين��ات الفرعية مبديريات التربية، جميع 
اجراءات التعيينات”، مبين��ا أن “احملافظة اصدرت 
تعليماتها للجان بادراج اس��ماء جميع احملاضرين 

ليشهد العام احلالي انهاء هذا امللف، والذي ارجع 
تأخره بش��كل كبير، الى تعليمات االمانة العامة 
جمللس الوزراء الت��ي تصدر بني احلني واآلخر”. ولفت 
محاف��ظ بغداد إلى أن “لدى احملاضرين خبرة عالية 

يتوجب االستفادة منها لرفع املستوى التربوي”.

سنجار / البينة الجديدة
اعرب قائممقام قضاء سنجار محما 
خليل، امس السبت، ان توزيع السالح 
لعش��ائر باملوصل ملك��ون واحد يثير 
تخوف��ات، داعيا احلكوم��ة الى اعادة 
النظ��ر به��ذه اخلط��وة. وق��ال خليل 
ان الع��راق بق��وات دفاع��ه الوطنية، 
والش��رطة  والبيش��مركة  اجلي��ش 
واحلشد الشعبي، ومن خالل مقاتلته 
لعناص��ر تنظي��م داع��ش االرهاب��ي، 
اكتس��ب خبرة كبي��رة، واصبح قوة 
جبارة تستطيع ان تركع اي قوة اخرى 

تس��ول لها نفسها مبس تراب الوطن 
ف��ي اي جزء منه. واض��اف، ان القوات 
االمني��ة العراقية بكاف��ة صنوفها، 
تلقت دعم��ا دوليا ومحلي��ا منقطع 
النظير، من خالل ش��عبه والعشائر 
وكاف��ة ش��رائح اجملتم��ع، ال��ذي بدأ 
ينظر لهذه القوات بانها صمام امان 
للعراق، مش��ددا على ض��رورة حصر 
الس��الح بيد ه��ذه القوات لتس��تمر 
بالدف��اع  التاريخي��ة  برس��التها 
عن الع��راق الواح��د. وتاب��ع ان توزيع 
السالح لعش��ائر في جنوب املوصل 

من منطلق��ات مناطقي��ة جغرافية 
وملكون واحد، يس��بب االرباك للدولة 
العراقي��ة، ويعطي رس��ائل س��لبية 
داخلية وخارجية ترمي بظاللها على 
مس��تقبل البلد ككل، فضال عن انه 
مخالفة دستورية صارخة وواضحة، 
معتبرا ان هذا االجراء يثير الهواجس 
والتخوفات في نفوس كافة الشعب 
العراقي، الس��يما باملناطق املتاخمة 
للتي مت توزيع السالح فيها للعشائر، 
ورمبا يثير حاالت من االستفزاز التي قد 

تؤدي الى عواقب وخيمة مستقبال.

سنجار: توزيع السالح على عشائر يف املوصل يثري ختوفات

حمافظة بغداد تنّسق مع الربملان لإلسراع بإعالن تعيينات الرتبية ومتنح األولوية للمحاضرين

نائب: آن األوان لتصارحنا احلكومة بأهداف الوجود األمريكي

بغداد / البينة الجديدة 
كش��ف مصدر داخل جلنة األمن والدفاع النيابية، عن منح رئيس 
ال��وزراء الس��ابق حيدر العب��ادي اجلان��ب األمريك��ي ثالثة قصور 
رئاس��ية و100 دومن ف��ي منطق��ة الرضواني��ة كملحق��ات لبن��اء 
اجلامعة األمريكية في بغداد قبل مغادرته السلطة. وقال املصدر 
إن “العب��ادي منح اجلانب األمريكي قبل مغادرته الس��لطة ثالثة 
قص��ور رئاس��ية و100 دومن في منطق��ة الرضواني��ة احملاذية ملطار 
بغ��داد الدولي”، الفتا إل��ى إن “الغرض من منح تل��ك القصور هو 
بن��اء اجلامعة األمريكية”. وأضاف أن “احلكومة الس��ابقة أعطت 
الكثير من القصور واملشاريع االستثمارية للجانب األمريكي قبل 
انتهاء واليتها ألسباب غير معلومة”، مبينا أن “اجلانب األمريكي 
يس��عى في الوقت احلالي ملمارس��ة الضغط على حكومة عادل 
عب��د امله��دي لتأهيل محي��ط مطار بغ��داد وحتديدا ف��ي الرقعة 
اجلغراف��ى التي تقع فيها اجلامعة االمريكية – قصر الرضوانية –  

واالستحواذ على عملية التأهيل لصالح الشركات األمريكية”.

النجف / البينة الجديدة 
نفت دائرة صحة محافظة النجف األنباء التي تناقلتها بعض 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي ح��ول وفاة زوج��ة املرجع االعلى 
السيد علي السيستاني. وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي 
إن األنباء التي تداولته��ا مواقع التواصل االجتماعي حول وفاة 
زوجة الس��يد السيس��تاني عارية عن الصح��ة. وكانت بعض 
مواقع التواصل االجتماعي قد تداولت، عصر أمس، أنباء بوفاة 

زوجة السيد السيستاني.

بغداد / البينة الجديدة 
كش��فت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس السبت، 
عن اج��راء تغييرات في مش��روع قان��ون احملكم��ة االحتادية مبا 
نسبته 90 باملئة، في حني اكدت استمرار اخلالفات السياسية 
الت��ي ال تزال تعيق تش��ريعه ف��ي مجلس الن��واب. وقال عضو 
اللجن��ة محمد الغ��زي إن “قان��ون احملكمة االحتادي��ة من اهم 
القوانني التي طرحت خ��الل املرحلة املاضية ولم يحصل على 
تأييد كاف ميهد لتمريره في البرملان”، مبيناً ان “القانون يحتاج 
الى تصوي��ت ثلثي اعض��اء البرملان مما يجعلنا امام مش��كلة 
مس��تقبلية في حال اس��تمر اخل��الف بني الكتل السياس��ية 
بشأنه”. واضاف الغزي ان “القانون قرئ للمرة االولى، وستجرى 
التعديالت عليه، مش��يراً الى انه ف��ي حال عدم حصول توافق 
على اجراء التغييرات والتصوي��ت عليه داخل مجلس النواب، 
فس��تلجأ اللجن��ة ال��ى تعدي��ل االم��ر 30 لس��نة 2005 الذي 
تش��كلت احملكمة االحتادية مبوجبه برغ��م املالحظات الكثيرة 
عليه”. ولفت إلى ان “تقسيمات السلطة داخل احملكمة فيها 
الكثير من العيوب القانونية، ابرزها وجود 4 فقهاء في كل من 
املسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً مبا 
موجود ف��ي باقي الدول، اضافة ال��ى ان القوانني التي تصدرها 
احملاكم يج��ب ان تك��ون بالتصوي��ت”، متوقعاً “اج��راء تغيير 

جوهري يصل الى 90 باملئة على مشروع القانون”.

القانونية النيابية تكشف 
عن إجراء تغيريات بنسبة %90 

بقانون احملكمة االحتادية

صحة النجف تنفي أنباء 
وفاة زوجة السيستاني

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الس��بت، عن اعداد مش��روع 
لتطوي��ر خدمات االس��عاف الف��وري في البالد، يتضم��ن افتتاح 
كلي��ة او معهد مختص بتخريج مس��عفني. وقال مدير ش��عبة 
السيطرة املركزية في قسم االسعاف الفوري بالوزارة سعد بهية 
الفريجي إن “القس��م يقوم بنقل 2500 حالة شهريا في بغداد، 
من خالل شعبة السيطرة املركزية التي تتلقى املكاملات اجملانية 
على الرقم 122”. وأضاف الفريجي أن لدى دائرته “خطة تتضمن 
زيادة عدد املس��عفني ورفع مس��توى اخلدمات االسعافية بالبالد، 
بس��بب زيادة احلاجة لها لتغطية املناس��بات الدينية والوطنية 
واملش��اركة في العمليات العس��كرية”، مؤكدا “وجود تنس��يق 
مع اجله��ات اخملتصة الفتت��اح كلية او معه��د مختص بتخريج 
مس��عفني مختصني من الذكور واالناث ب��دال من تعيني معاونني 
طبيني كمس��عفني”. وتابع أن “اخلطة تس��عى لتزويد السيارات 
بأدوية منقذة للحياة االمر الذي يس��تلزم تفعيل قانون املسعف 

املوجود حاليا لدى البرملان لتمكينه من اعطاء هذه االدوية«.

الصحة تعد مشروعا الفـتـتـاح 
كلية لتخريج املسعفني



الكعيب : املسودة اجلديدة لقانون جرائم املعلوماتية 
ستنجز االسبوع املقبل

أاليوجد مسؤول حيل املشكلة يااغاتي؟.. املرجعية: الشباب 
يعانون ضغوطات كبرية وجيب االلتفات هلم

الكهرباء : ملف اإلنتاج تقدم ارقاما قياسية
 مل ُتسجل منذ تأسيس الدولة العراقية

وكاالت / البينة اجلديدة 
اتصاالت  وجود  عن  عربية،  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
عربية  قمة  لعقد  العربية  العواصم  من  عدد  بني  مكثفة 
والدولية.ونقلت  االقليمية  التطورات  لبحث  محدودة 
قولها،  املصادر  السعودية عن  األوسط”  “الشرق  صحيفة 
العواصم  من  عدد  بني  حالياً  جتري  مكثفة  “اتصاالت  إن 
العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على 
املكرمة في  التي تشهدها مكة  القمة اإلسالمية  هامش 
العشر األواخر من شهر رمضان”.وأضافت، أن “هذه القمة 
التي  العربية  الدول  من  عدداً  ستضم  عقدها  حال  في 
مبادئ  جتمعها  والتي  اإلسالمية،  القمة  قادتها  سيحضر 

ورؤى منسجمة حيال التطورات اإلقليمية والدولية”.

بغداد / البينة اجلديدة

أعلن��ت محافظ��ة بغ��داد، امس الس��بت، عن 

اجناز قوائم صرف اج��ور احملاضرين باجملان لثالثة 

مديريات.وقال��ت احملافظ��ة ، انه مت اجن��از قوائم 

صرف اج��ور احملاضري��ن باجملان لثالث��ة مديريات 

بحسب توجيهات محافظ بغداد فالح اجلزائري 

لضمان حقوقهم وتثمينا جلهودهم التطوعية. 

وأش��ارت احملافظة الى اجناز إدخال قوائم اسماء 

احملاضرين اجملان وإرس��الها إلى وزارة املالية  دائرة 

املوازن��ة، الفت��ة ال��ى ان املديري��ات الت��ي اجنزت 

القوائم ش��ملت الكرخ االولى والرصافة االولى 

والكرخ الثالثة.
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السفري العراقي مبوسكو: لن نسمح ألمريكا باستخدام اراضينا للهجوم على ايران

الكشف عن حتضريات لعقد قمة عربية بشأن التطورات االقليمية
انطالق محلة واسعة إلعادة اعمار اجلسور املتضررة جراء العمليات االرهابية

بغداد / البينة اجلديدة 
اكد الس��فير العراقي في موس��كو حيدر 
منصور هادي، أن العراق لن يسمح للواليات 
املتح��دة األميركي��ة باس��تخدام االراضي 
العراقية لش��ن هجمات ضد ايران.ونقلت 
قناة )برس تي في( في تقرير عن هادي  قوله  
إن “ الع��راق اليريد حرب��ا جديدة مدمرة في 
املنطقة”، مؤكدا أن “ العراق بلد ذو سيادة 
ولن نس��مح للواليات املتحدة باستخدام 
اراضينا”.وأض��اف هادي، أن “بغداد ميكن أن 
تس��تخدم عالقاتها الوثيق��ة مع كل من 
الواليات املتحدة وإيران لتخفيف التوترات 
ب��ني اجلانبني بالق��ول نريد أن نك��ون جزءا 
م��ن احلل وليس جزءا من املش��كلة”.وكان 
رئيس الوزراء  ع��ادل عبد املهدي قد  صرح 
في وق��ت س��ابق أن هناك مؤش��رات على 
أن االمور ستنتهي بش��كل جيد بني ايران 
والواليات املتح��دة دون ان يوضح املزيد من 

التفاصيل.

)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

االنبار/ البينة اجلديدة
البغ��دادي  ناحي��ة  مدي��ر  اعل��ن 
مبحافظة االنبار شرحبيل العبيدي، 
عن انطالق اكبر حملة إلعادة اعمار 
العمليات  املتضررة ج��راء  اجلس��ور 
االرهابية في املناطق الغربية  .وقال 
العبيدي ان ” ناحية البغدادي بقضاء 
هيت غربي االنب��ار، واملناطق االخرى 
م��ن القاط��ع الغرب��ي للمحافظ��ة 
وتأهي��ل  اعم��ار  عملي��ة  ش��هدت 
العمليات  املتضررة ج��راء  اجلس��ور 
االرهابي��ة بع��د ان اوع��ز محاف��ظ 
االنبار علي فرحان بتخصيص مبالغ 
مالية إلعادة بعض اجلس��ور احليوية 
املهم��ة ال��ى اخلدم��ة ف��ي خط��وة 
ه��ي االولى م��ن نوعها ف��ي املناطق 
الغربي��ة التي تعاني جس��ورها من 
اض��رار كبيرة نتيج��ة تفجيرها من 
قب��ل مجرمي داعش ابان س��يطرته 
على مس��احات واسعة من القاطع 
ان”  “.واض��اف  للمحافظة  الغرب��ي 

اعم��ار  اع��ادة  بعملي��ات  الش��روع 
وتأهيل اجلسور املتضررة يأتي نتيجة 
اس��تقرار االوض��اع االمني��ة وعودة 
معظم االس��ر النازح��ة الى مناطق 

سكناها احملررة “.مبينا ان” الشروع 
بهذه احلملة سوف يساهم في فك 
االختناقات املرورية وازالة التحويالت 
الترابي��ة الت��ي انش��ئت عوضا عن 

اجلسور املتضررة ، موضحا ان” االيام 
القليلة املقبلة ستشهد عودة عدد 
من اجلس��ور املتضررة للم��رة االولى 

منذ اكثر من ثالثة اعوام “.

حمافظة بغداد تعلن اجناز قوائم صرف اجور احملاضرين باجملان لثالث مديريات

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
ام��س  الكهرب��اء،  وزارة  أعلن��ت 
الس��بت، عن تقدم ملف اإلنتاج 
ف��ي الطاق��ة ليص��ل إل��ى أرقام 
قياسية لم تسجل سابقا منذ 
تأس��يس الدولة العراقية، الفتة 
ال��ى أنه رغم ذل��ك ال يكفي دون 

تعاون املواطنني في الترشيد.
وقال��ت الوزارة ، إنه خالل س��تة 
أشهر من عمر احلكومة ومبتابعة 

مباشرة من رئيس الوزراء ساعة 
بس��اعة ومنح صالحيات مالية 
وإدارية واس��عة لك��وادر الوزارة، 
فقد تقدم مل��ف اإلنتاج ليصل 
إلى أرقام قياس��ية لم تس��جل 
س��ابقا من��ذ تأس��يس الدول��ة 
العراقي��ة، الفت��ة ال��ى أن هذا ال 
يكفي دون تع��اون املواطنني في 

الترشيد.
وأضافت الوزارة، أن إطفاء مصباح 

واح��د ف��ي كل بيت س��يوفر ما 
وه��ي  مي��كاواط   350 مق��داره 
تعادل اس��تهالك مدينة كاملة 
الديوانية  او  الس��ماوة  بحج��م 
ف��ي  التن��اوب  يش��كل  بينم��ا 
تشغيل مكيف واحد )12 ساعة 
املش��تركني  جلمي��ع  تش��غيل( 
س��يوفر  جت��اوز(  او  )مس��جلني 
حم��ل يزيد ع��ن 7000 ميكاواط 
وه��و ما يكف��ي محافظة بغداد 

بش��كل كامل التي يسكنها 7 
تعاون  لو  مليون نسمة.وتابعت، 
اجلميع فسنكتفي مبا لدينا من 
برام��ج صيانة وإكم��ال تنصيب 
عدد من احملطات وإكمال شبكة 
والتوزيع وس��وف تستمر  النقل 
الكهرب��اء مبع��دالت عالي��ة وقد 
ال نحت��اج إل��ى القط��ع املبرمج 
مطلقا خالل س��نة ونصف إلى 

سنتني.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد مفت��ي العراق الش��يخ مهدي 
الصيمدع��ي، ام��س الس��بت، أن��ه 
م��ن االحوط ترك “لعب��ة البوبجي” 
وبع��ض األلعاب األخ��رى لتضمنها 
محاذير ش��رعية واالهتماُم مبا يُفيُد 

االنسان في الدنيا واالخرة.
رده عل��ى  وق��ال الصيمدع��ي ف��ي 
سؤال وجه اليه بشأن حكم العاب 
)الدومنة والورق ولعبة البوبجي( إنه 
“ال ِخالَف ب��ني أهل العلم في ُحرْمِة 
الدومينو والشطرجن والورق … إذا كان 
، أو تَرتََّب  اللع��ُب بها بع��وٍض مال��يٍّ
عليها ترُك واج��ٍب جُتاَه ربِّه كتأخير 
الص��الة عن وقتها، أو جُت��اَه غيره ممَّا 
��ُف عليه مصالُح عياِله وذويه،  تَتوقَّ
َن زورًا ِمَن  أو كان اللعُب بها ممَّا تَضمَّ
الق��ول أو فحًش��ا أو كذبً��ا أو كالًما 

بذيًئ��ا ونحَو ذل��ك؛ فإنَّ ه��ذا محرٌَّم 
باتِّفاِق أهل العلم.

��ا إِْن َخاَل ِم��ْن ذلك فإنَّ  وأض��اف “أمَّ
َواألَْش��َياِء  الَع��اَداِت  ِف��ي  »األَْص��َل 
َواألَْفَعاِل أَنََّها َعَلى اجَلَوازِ َواإلِبَاَحِة«؛ 
لع��َدِم وروِد أيِّ ن��صٍّ على حترميها وال 
ُل علي��ه في  قي��اٍس صحي��ٍح يَُع��وَّ

َمْنِعها”.
واش��ار الصميدعي إل��ى أنه “بغضِّ 
النظ��ر ع��ن حك��ِم ه��ذه األلع��اِب 
الش��رعية  احملاذي��ر  ِم��َن  َخَل��ْت  إِْن 
أنَّ األح��وط للدِّي��ن  إالَّ   � املتقدِّم��ة 
ترُكها واالهتماُم مبا يُفيُد العبَد في 
ُدنياُه وأُْخ��راُه كتالوة الق��رآن الكرمي 
وِحْفِظه، والعل��ِم بأحكامه وآداِبه، 
والعمِل مبقتضاه؛ فإنَّ العناية به ممَّا 
يُْحِيي القلوَب ويُنيُر الصدورَ ويُْذِهُب 

الهموَم واألحزان”.

مفيت العراق جييب على سؤال 
بشأن حكم لعب “البوجبي”  

بغداد / البينة اجلديدة
من  الدينية،  املرجعية  حذرت 
من  يعانون  العراقي  الشباب  أن 
اجلهات  داعية  كبيرة،  ضغوطات 
االلتفات  ضرورة  إلى  العالقة  ذات 
ممثل  وقال  املهمة.  الشريحة  لهذه 
املرجعية السيد أحمد الصافي خالل 
اقيمت  التي  اجلمعة  صالة  خطبة 
إن   ، الشريف  في الصحن احلسيني 
يعتز  التي  الذخيرة  “الشباب ميثلون 
بها اي بلد يحاول ان يرسم لنفسه 
عن  متسائال  زاهرا”،  مستقبال 
“املسؤول الذي يجب عليه ان يرسم 
خصوصا  الشريحة  هذه  مستقبل 
في ظل ما تعانيه من مشاكل كثيرة 

وكبيرة”.
من  “البعض  ان  الصافي،  واضاف 

الشباب يعانون من ضغوطات كثيرة، 
فضال عن وجود قوى تريد ان تأخذهم 
الى الالمسؤولية النها تعي بان هذا 
او  عاما   15 بعد  سيصبح  الشاب 
في  وانه  املسؤولية  موقع  في  اكثر 
الفكرية  الرؤى  اكتمال  عدم  حال 
غير  من  عنده فسيصبح  والثقافية 

املعلوم ان يكون عنصرا نافعا”.
ولفت الى ان “هذه الضغوطات التي 
وجود  تتطلب  الشباب  منها  يعاني 
االسرة  أكانت  سواء  يرشدهم  من 
مسؤوليتها  تتحمل  ان  يجب  التي 
وكذلك املدرسة واجلو العام”، مبينا 
خسارة  تعني  شاب  اي  “خسارة  ان 
من  كان  اجملتمع  في  نافع  لعنصر 

املمكن ان يكون مصلحا”.
أن  إلى  الشباب  الصافي  ودعا 

“يكونوا على مستوى من املسؤولية 
اثنني  او  شخص  شذ  حال  في  وانه 
حتمل  الشباب  من  الغالبية  فعلى 
الفتا  االمور”،  وتفهم  املسؤولية 
إلى أن “االوطان ال تبنى اال من خالل 
على  وان  واجلد  والسعي  االخالص 
الشاب ان يواجه املشاكل والصعاب 
القوة  احلياة مبنتهى  ويغور في غمار 

والشجاعة”.
وطالب ممثل املرجعية االسر العراقية 
واالخذ  االبناء  مع  اجللوس  ب�”ضرورة 
وارشادهم  وتعليمهم  بايديهم 
االمور  مخاطر  على  واطالعهم 
مؤكدا  منها”،  ومنعهم  وابعادهم 
على “ضرورة ان يبادر االب وتبادر االم 
ومساء  صباحا  االوالد  الرشاد  بذلك 

واجللوس معهم وتوجيههم”.

بغداد / البينة اجلديدة
النائب  الكعبي  كرمي  حسن  السيد  اعلن 
مسودة  ان   ، النواب  مجلس  لرئيس  االول 
سيتم  املعلوماتية  جرائم  قانون  مشروع 
مت  ان  بعد  املقبل  االسبوع  منها  االنتهاء 
قبل  من  احملالة  املسودة  بنود  جميع  تغيير 
تكون  لن  املسودة  ان  الى  الفتا   ، احلكومة 
أيضا حيث ستعرض على جميع  النهائية 

اجلهات املعنية قبل رفعها للتصويت .
مبكتبه  استقباله  خالل  الكعبي  وقال   
مستشاري  هيئة  ممثلة  السبت   امس 
رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون االتصاالت 
، السيدة جوان فؤاد معصوم ، ان  املسودة 
التي احيلت الينا من قبل احلكومة لم تكن 
صاحلة لإلقرار ، والنسخة التي يعمل عليها 

عن  كامل  بشكل  تختلف  النواب  مجلس 
السابقة . 

االول  النائب  مكتب  ان  الكعبي  وتابع 
تنظيم  على  اشرف  النواب  مجلس  لرئيس 
واجتماعا  وندوة  مؤمترا   16 من  اكثر  ورعاية 

 ، املاضية  االيام  خالل  واستضافة  موسعا 
التشاور مع منظمات مجتمع مدني  وجرى 
اجهزة  ميثلون  وخبراء  ونقابات  واكادمييني 
امنية وهيئات وشركات قطاع خاص ، وعلى 
ضوء مالحظاتهم واحتياجاتهم متت كتابة 
املسودة اجلديدة التي ستكون االفضل على 

صعيد املنطقة وحتى العالم . 
التي  املتغيرات  اهم  اللقاء  خالل  وبحث 
بالفقرات  وتنتهي  القانون  اسم  من  تبدا 
انه  مؤكدا   ، املوجبة  واالسباب  العقابية 
وبعد اقرار القانون سيشعر املواطن العراقي 
وألول مرة ان الدولة هي املسؤولة عن تامني 
 ، ومعلوماته  وامواله  خلصوصياته  احلماية 
وايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية 

كيان الدولة.

بغداد / البينة اجلديدة
نائب  العلوي،  حسن  العراقي  واملفكر  السياسي  وصف 
ب�”لورنس  املهندس  أبو مهدي  الشعبي  رئيس هيئة احلشد 
الشيعة”، مشيرا إلى أنه ال يوجد وصف افضل من ذلك ممكن 

ان يطلق على املهندس.
هو  املهندس  مهدي  “أبو  إن  متلفز  حوار  في  العلوي  وقال 
لورنس الشيعة القادر على تنظيم امورهم كعقلية لورنس 
البريطاني”. وأضاف العلوي، أنه “ال يوجد تعريف للمهندس 

افضل من هذا التعريف )لورنس الشيعة(”.

العلوي : أبو مهدي املهندس 
لورنس الشيعة

بغداد / البينة اجلديدة
امس  العقابي،  حسني  البرملانية  القانونية  اللجنة  عضو  أكد 
الهيئات  بعمل  املرتبطة  القوانني  لتعديل  وجود مساٍع  السبت، 
عن  وإبعادها  عملها  لتفعيل  املالي  الفساد  مبتابعة  اخملتصة 
للعديد  الوصول  إلى صعوبة  أشار  الفساد، لكنه  سطوة حيتان 

من ملفات الفساد بسبب عدم ترك الفاسد أي أثر يدل عليهم.
وعي  تستوجب  الفساد هي قضية  إن مكافحة   ، العقابي  وقال 
ليس  الفاسدين  من  العديد  هناك  أن  خاصة  الفساد  حقيقة 
كونهم  عليهم  إفساد  إثبات  أو  تشخيصهم  على  املقدرة  لدينا 
من  قانونياً  أوضاعهم  ترتيب  على  وعملوا  بالفساد  متمرسني 
األلف إلى الياء، معتبراً أن من صاغ بيان مجلس مكافحة الفساد 
يبدو  لديهم  التي  األدلة  بتقدمي  جهات  يتهمون  من  إمهال  حول 
أنه اما ال يعي أو ال ميتلك رؤية في إدارة الدولة أو أنه يريد حماية 

شخصيات فاسدة.
وأضاف، أن اجلهة املعنية بالدرجة األساس مبكافحة الفساد هي 
ولن  لم  الفساد  ملفات  من  العديد  وهناك  التنفيذية  السلطات 

شيئاً  يتركوا  لم  الفاسدين  بعض  ألن  اليها  الوصول  نستطيع 
عليهم حيث يعملون على تنظيم أوضاعهم واللجان من حولهم 
بشكل ال يترك أي أثر عليهم، مبيناً أن الفساد يسير بعدة جوانب 
فاسدة  بشخصيات  اجمليء  خالل  من  السياسي  الفساد  منها 
القضاء  صعوبة  ورغم  الوزارات  في  تنفيذية  مناصب  وتسليمها 
عليه، لكن استمرار الضغط إعالمياً وبرملانياً سيجعلنا نقلل من 

حجم الفساد وجنعل الفاسدين يشعرون بوجود مراقبة عليهم.
التشريعية في قوانني مؤسسات  اجلوانب  أن هناك بعض  وتابع، 
مكافحة الفساد علينا صياغتها بشكل صحيح يغلق الفجوات 
بيد  الوقوع  للتهرب وعدم  الفاسدون  والتي استغلها  التي فيها 
إعادة  علينا  العموميني  املفتشني  مكاتب  أن  مضيفاً  العدالة، 
صياغة وضعهم القانوني وإبعادهم عن سطوة الوزراء ومنحهم 
بعد  العام  التفتيش  ديوان  وتشكيل  واستقاللية  صالحيات 
بعمل  يتعلق  فيما  احلال  ونفس  العام  التفتيش  قانون  تشريع 
ديوان الرقابة املالية من ناحية منحه صالحية التحقيق االبتدائي 

أو وضع حتقيق قضائي.

عضو بالقانونية النيابية يؤكد وجود مساٍع لتعديل 
قوانني مكافحة الفساد



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

حرب كهذه تعين ارتفاع أقساط التأمني الربي واجلوي والربي وارتفاع 
أسعار مشتقات البرتول ما يعين ارتفاع أسعار كافة السلع

لعل الزي��ارة األخي��رة التي قام 
به��ا وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ماي��و   ١٤ ف��ي  بومبي��و  ماي��ك 
بالرئيس  لروس��يا ولقائه   ٢٠١٩
الروسي فالدميير بوتني وعدد من 
املس��ؤولني الروس في سوتشي 
)حي��ث مت الكثير م��ن اللقاءات 
املتعلقة باحلل السياس��ي في 
سوريا( حتديداً ال مبوسكو يشي 
بأن هن��اك اتفاقاً على أس��اس 
تقلي��م أظافر إيران في س��وريا 
والعراق ولبنان واليمن مع إعطاء 
للجيش��ني  األخض��ر  الض��وء 
الروسي والسوري بقصف إدلب 
وإنه��اء وج��ود تل��ك اجلماعات 
املتش��ددة من تنظيمات تابعة 

للقاعدة.
املعلومات من موسكو تقول إن 
مناورات كبيرة كانت س��تجري 
قريب��اً ب��ني إي��ران وروس��يا ف��ي 
جن��وب بحر قزوين بع��د أن كان 
م��ن املرجح أن تتم ف��ي اخلليج 
العرب��ي وبح��ر الع��رب واحمليط 
الهن��دي ق��د مت تأجيله��ا حتى 
إشعار آخر ألسباب لوجستية.

مجل��ة ال��� “فورين بوليس��ي” 
املتخصص��ة  األميركي��ة 
تشّبه  االستراتيجية  بالشؤون 
األجواء اليوم بني إيران والواليات 
املتحدة بتلك التي سادت العام 
٢٠٠٣ بني بغداد وواش��نطن مع 
وج��ود قواس��م كثي��رة أهمها 
ج��ون بولتون، مستش��ار األمن 
الذي يدفع  القومي الصق��وري، 
باجت��اه احلرب مع إي��ران من أجل 

تغيير النظام في طهران.
فما أش��به الي��وم بالبارحة في 
الفترة التي س��بقت غزو العراق 
في عام ٢٠٠٣، مع وجود بولتون 
آنذاك حني كان مس��اعداً لوزير 
اخلارجية أم��ا اليوم فهو يتمتع 
ب��دور أقوى بكثير مم��ا كان عليه 
في أواخر ع��ام ٢٠٠٢ وأوائل عام 

.٢٠٠٣
س��واء أكان ذل��ك نذي��ر ح��رب 
أم ال فإنن��ا أم��ام س��يناريوهات 

جميعها وارد:
أوالً: أن يبق��ى احل��ال على ما هو 
علي��ه ف��ال ح��رب ولك��ن تبقى 
جت��وب  األميركي��ة  األس��اطيل 
البحار وتواصل دول املنطقة دفع 
فات��ورة تلك األس��اطيل وبذلك 
تتحقق رغبة إسرائيل وعدد من 
ال��دول العربي��ة بتحجيم الدور 

اإليراني في املنطقة.
ثاني��اً: إن متركز عدد من حامالت 
الطائرات وإلرسال أكثر من مئة 
وعش��رين ألف جن��دي أميركي 
للمنطق��ة مدعوم��ني بحاملة 
الطائ��رات “ي��و إس إس أبراهام 

لنكولن”، وهي اجملهزة ملهاجمة 
الس��فن، ومعها فرقة عمل من 
أربعة قاذفات بي 5٢ ذات القدرة 
النووي��ة، تعن��ي أمراً واح��داً أن 
واش��نطن لن تس��مح لطهران 
باس��تمرارية تهدي��د مصاحلها 
وأن أي هجوم سوف يقابل بقوة 

ال هوادة فيها.
ثالثاً: وإليران مساحة جغرافية 
كبي��رة ويصل تعداد س��كانها 
إل��ى أكث��ر م��ن ٧5 مليون��اً، لذا 
الس��يطرة عليه��ا  فإمكاني��ة 
واحتالله��ا غير وارد م��ا لم يتم 
األمر بسرعة كبيرة ومن الداخل 
وهذا أمر مس��تحيل. لذلك فإن 
املتوقع��ة ألية  الس��يناريوهات 
ضرب��ة إلي��ران س��تأخذ املنحى 

التالي:
ـ السيناريو األول:

األميرك��ي  الهج��وم  س��يكون 

جوي��اً عل��ى األرج��ح ألن الغزو 
البري ُمكلف بش��رياً. وسيكون 
التركي��ز عل��ى القض��اء عل��ى 
والس��يطرة  القي��ادة  وح��دة 

واالتص��االت والتحك��م م��ا لم 
تكن منظوم��ة إس-٣٠٠ جاهزة 
للتص��دي للصواريخ األميركية 
واإلسرائيلية التي ستطلق من 
الطائ��رات وحام��الت الطائرات. 
وهن��ا ق��د تك��ون زي��ارة بومبيو 

لروس��يا جاءت لطلب السماح 
بالضربة االستباقية ضد القوات 
اإليراني��ة بعد إعطاء موس��كو 
كودات الصواريخ التي مت بيعها 
لطه��ران. وفيم��ا يتعل��ق بالرد 

اإليراني فس��يكون باستهداف 
وس��فن  األميركي��ة  الس��فن 
الصناع��ات  ومراك��ز  احللف��اء 
النفطية ف��ي دول اخلليج. وهنا 
يفتح حزب اهلل اجلبهة اجلنوبية 

للبنان مع إسرائيل.
� السيناريو الثاني:

املتح��دة  الوالي��ات  تق��وم  ان 
وإس��رائيل بقصف مواقع إليران 
والق��وات املوالي��ة له��ا في دول 
االوس��ط  والش��رق  املنطق��ة 
وتكتفي بذلك إلرس��ال رس��الة 
مفاده��ا أنها تس��تطيع القيام 
اس��تدعت  إن  يل��زم  م��ا  ب��كل 

الظروف ذلك.
ـ السيناريو الثالث:

نشر قوات أميركية في املناطق 
القريب��ة م��ن احل��دود الكويتية 
العراقية والبحرينية إضافة إلى 
اإلمارات ملنع إنزال بري إيراني في 

تل��ك الدول مع ضربات ش��ديدة 
ملنصات الصواريخ التي يطلقها 

احلوثيون على السعودية.
ـ السيناريو الرابع:

ف��ي ح��ال الهج��وم الش��امل 
اإلسرائيلي األميركي على إيران 
قد تضطر إيران الستخدام ورقة 

اخلاليا النائمة ف��ي دول اخلليج 
وخصوصاً الس��عودية وإشعال 
ح��رب أهلي��ة م��ع اس��تهداف 

القواعد العس��كرية ومحطات 
النفط واملوانئ.

ويبدو أن اإليرانيني أدركوا حتمية 
احلرب، ورمب��ا يري��دون أن تنطلق 

احلرب قب��ل أن تكم��ل الواليات 
املتح��دة اس��تعداداتها، حت��ى 
املكاس��ب  تكون فرصتهم في 
أفض��ل مم��ا ل��و انتظ��روا حتى 
األميركي  االس��تعداد  يكتم��ل 

الذي يحتاج عدة أسابيع.
وكلم��ا تعّج��ل موع��د احل��رب، 
كلم��ا كان��ت فرص��ة اإليرانيني 
في توجي��ه ضرب��ات صاروخية 
مؤثرة في أهداف نفطية وسفن 
وقواع��د أميركية أكب��ر، كما أن 
فرصته��م في االجتي��اح البري 
أس��هل، وكلم��ا تأخ��رت، كلما 
ضعف��ت فرص��ة اإليراني��ني في 

كال األمرين.
السياس��ية  اآلث��ار  ه��ي  فم��ا 
نظ��راً  إي��ران؟  عل��ى  للح��رب 
األميركي��ة  االس��تعدادات  ألن 
واإلس��رائيلية ل��م تكتمل بعد 
البري��ة  احل��رب  لك��ن  للح��رب 
والبحرية س��تكون على عكس 

ذلك.
إن م��ا تع��ول علي��ه إس��رائيل 
والواليات املتحدة في حال احلرب 
ضد إيران هو أن تُبقي مس��توى 
الدم��ار ال��ذي ق��د يلح��ق بدول 
اخلليج في ح��دوده الدنيا ألنها 
تراهن على س��قوط النظام في 
اي��ران ويتحق��ق ما تصب��و إليه 
واشنطن وتل أبيب وعدد من دول 
املنطقة. وهذا يتطلب س��رعة 
ف��ي الضرب��ات وث��ورة داخلي��ة 
تس��اندها قوى خارجي��ة وهذا 
األمر صعب التكهن به ألن إيران 
ومن��ذ ح��رب الثماني س��نوات 
تعلمت درساً مهماً: نقل احلرب 
إل��ى أرض اخلصم. وهي هنا تريد 

نقلها إلى دول اجلوار.
إن حرب��اً كه��ذه تعن��ي ارتفاع 
أقس��اط التأمني الب��ري واجلوي 
والبري وارتفاع أسعار مشتقات 
البترول ما يعني ارتفاع أس��عار 
كافة السلع. وهذا األمر سيؤثر 
س��لباً على ال��دول املس��توردة 
للنفط مثل األردن ومصر وسوريا 

وفلسطني ولبنان.
وف��ي ح��ال جنح��ت إي��ران ف��ي 
العربي��ة  ال��دول  اس��تهداف 
يعن��ي  ذل��ك  ف��إن  اخلليجي��ة، 
الق��وى  م��ن  اآلالف  مغ��ادرة 
العاملة األجنبي��ة لتلك الدول 
وهذا يضيف أعب��اًء على الدول 
مث��ل األردن ولبنان وفلس��طني 
ومص��ر إذ يعمل ف��ي تلك الدول 
مئات اآلالف من األيدي العاملة 

من تلك الدول.

* كاتب اردني مقيم 
يف واشنطن

سيكون الهجوم 
األمريكي جويًا على 
األرجح ألن الغزو الربي 
مُكلف بشريًا وسيكون 
الرتكيز على القضاء 
على وحدة القيادة 
والسيطرة

يبقى الحال على ما هو عليه فال حرب ولكن تبقى األساطيل األمريكية 
تجوب البحار وتواصل دول املنطقة دفع فاتورة تلك األساطيل

بوتني

ترامب

روحاني

كلمة جعلتني استذكر كل شيء قرأته وسمعته 
وعيته أو لم أعه تتس��اقط احلروف ليدرك البعض 
حجم املعني اخملبوء خلف استار كثيرة من احلجب   
العراق ثمني ال يثمن الوطن بحد ذاته قامة تنحني 
ألجلها القام��ات كلها االمي��ان والقناعة والكثير 
م��ن املفردات التي تتراقص في الذهن حتى لتخال 
الدني��ا كلها ثمينة وال تثمن م��ع العلم ان الدنيا 
اهون ش��يء عند الصاحلني واملؤمنني . هذا الثمني 
ال��ذي ال يثم��ن م��ن ميلكه وم��ن ميتلك��ه ؟ ثم ان 
االنس��ان ميلك وال ميلك ام ان املعنى تش��ابك عند 
البع��ض ؟ احلياة  التي ال تثمن البعض يبيعها من 
اجل ش��يء بخس وتراه غير نادم على ذلك ولكنه 
وبعد ان تشارف ورقته على الرحيل يبكي ولكن ال 

. األلم  ينفع الندم 
في  يعتصر  ال��ذي 
القلوب نقي كماء 
الس��ماء والع��راق 
محطات��ه  بل��د 
كله��ا تنج��رد من 
قارورة  لترفع  احلزن 
كل  ف��ي  امل��وت 
. اين مصيرنا  حني 
بني  سنقف  ومتى 
التي  الدول  جموع 
ت��دوس  ان  حت��اول 
على اشيائنا التي 

م��ا عدنا منتل��ك منه��ا اال التاريخ . الن��اس ليس 
فق��ط أعداء ما جهل��وا بل اع��داء النصح كذلك 
فالنصيح��ة كنز وم��ن يهمل الكنوز م��اذا  ترجتى 
منه؟ الغابة التي نعيش فيها كبيرة جدا وصغيرة 
في نف��س الوقت واحل��رب والدة فصراع االنس��ان 
مس��تمر ولن ته��دأ اجليوش اال ان تدمر وتس��حق 
ونك��ون فيها حطب��ا دائ��م التوق��د .فلنفكر في 
الثم��ني والثمن م��اذا علينا ان ندف��ع كي نحافظ 
على اش��يائنا ؟ ماهو الش��يء الذي يضمن لنا ان 
نحوز اي شيء ونحن ما زلنا ندفع للقريب وللبعيد 
هل منضي كالنعاج ال نلوي على شيء أم اننا بشر 
يترك بصمته ويرحل مبتس��ما ؟ أرايتم ما حترثون 

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟

مثني .. ال يثمن

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الحياة  التي ال تثمن 
البعض يبيعها من اجل 

شيء بخس وتراه غري 
نادم على ذلك ولكنه 

وبعد ان تشارف ورقته 
على الرحيل يبكي ولكن 

ال ينفع الندم

هل ستكون هناك حرب بين واشنطن وطهران؟ وما هو مصير دول المنطقة ؟
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طبول احلرب تُقرع 
اليوم ولها أسباب 
متعددة ال تقتصر على 
االنسحاب األميركي 
من االتفاق النووي 
أو على وجود قوات 
إيرانية في سوريا 
ودعم إيران للثوار 
احلوثيني في اليمن 
وتهديدات طهران 
إلسرائيل بضربات 
شاملة ومن كافة 
اجلبهات، بل تتعداها 
إلى غير ذلك. فما هي 
مسارات تلك احلرب 
وما هي أوراق إيران؟  
ما هو مصير دول 
املنطقة وتأثير ذلك 
على موازين السياسة 
واألوضاع في سوريا، 
ومصر، واألردن، والعراق 
وفلسطني خصوصاً 
وأن موعد احلرب ما 
بني يونيو وأغسطس 
كما تتحدث أوساط 
أميركية. هل ما يجري 
فقط هو استعراض 
للقوة بني الطرفني 
من أجل بيع املزيد 
من األسلحة لدول 
املنطقة؟

* د.شهاب املكاحلة
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بغداد / البينة اجلديدة
احــدى  املـائـيـة،  املـــوارد  وزارة  كـلـفـت   
دراسـة  بـاجـراء  لها  التابعة  املديريات 
بــاكــمــال  الــعــمــل  اعــــادة  بــهــدف 
إذ  العــــوام،  تـوقـفـه  بـعـد  بـــادوش  سـد 
بغية  بـنـائـه  دراســـة  اعـــادت  الــــوزارة  ان 
وحتديد  بنائه  في  النهائي  القرار  الى  التوصل 
في  ذياب  عون  الوزارة  مستشار  وظيفته.وقال 
على  عـازمـة  »الــوزارة  ان  صحفي،  تصريح 
بـادوش من خالل  اكمال سد  دراسـة موضوع 
والــســدود  الـخـزانـات  مـديـريـة  تكليف 
االحتياجات  ومعرفة  احلالي  وضعه  لتقييم 
االهـمـال  نتيجة  الـسـد  يتطلبها  الـتـي 

والظروف املناخية التي مرت به خالل االعــوام 
بتصميم  انشائه  الـى  اضـافـة  املـاضـيـة، 
وحتديد  للسد  الــوزارة  حـاجـة  مـع  يـتـالءم 
ان  كسد«.واضـــاف،  او  كمصد  عمله 
بغية  السد  تــدرس وضع  »الــــوزارة حـالـيـا 
بنائه  اعـادة  في  النهائي  القرار  الى  التوصل 
كبديل لسد املــوصــل او يـعـمـل كـمـصـد 
ملـوجـات املـيـاه، مبينا ان الــوزارة عـازمـة على 
مهما  منفذا  واعتباره  اهميته  بسبب  اعادته 
تـولـيـد  ويخدمنا فـي  االحـتـيـاجـات  يـؤمـن 
مساعدا  ويعد  الـكـهـربـائـيـة  الـطـاقـة 
لسد املوصل ايضا، مطمئنا بـأن سـد املـوصـل 
من  قلق  يوجد  وال  آمن  احلالي  الـوقـت  فـي 

ناحيته ولكن فـي حــال حــدوث الــكــوارث 
يكون  الفيضانات  او  الزالزل  مثل  الطبيعية 
سد بـــادوش هــو الـحـصـن لـسـد املـوصـل 
املدى  على  البالد  وضع  لتأمني  له  ومساعدا 
البعيد«.ولـفـت الــى انــه »يـجـب ان تـكـون 
يـبـعـد  اذ  املــوصــل،  لـسـد  بــدائــل  هناك 
سد بـــادوش عـنـه مــن جـهـة جــنــوب سد 
املوصل نحو 30 كيلومترا، موضحا انـه يجب 
ضــمــان  ورقـــة  ويكون  البالد  ليخدم  بناؤه 
الــحــاالت  تـالفـي  فــي  لـالســهــام 
السيطرة،  تـحـت  ووضــعــهــا  الــطــارئــة 
ايــضــا حــالــة  الوزارة تدرس  ان  الى  مشيرا 
اغـمـاره  تـم  حـال  فــي  بـــادوش  ســد 

بشكل عـال فانه سيغمر الـسـد التنظيمي 
لـسـد املـوصـل وفـي حــال كــان مـنـسـوب 
وخططها  الـوزارة  يخدم  ال  منخفضا  املـيـاه 
وعليه يتم االن اجــراء دراســة وبـحـوث مـن 
قبل مـديـريـة الــســدود والـخـزانـات لوضع 
السد  عمل  تخصيص  فـي  النهائي  الـقـرار 
ان  البالد«.يذكر،  وتعم  اكبر  منافعه  لتكون 
الـعـام  فـي  بـدأ  بـادوش  سد  بانشاء  العمل 
1988 مـن قـبـل شركة أجنبية اال انه توقف في 
العام 1991 بسبب حـرب الـخـلـيـج، وكـانـت 
نسبة االجـــزاء املـنـجـزة مـن الـسـد تـبـلـغ 
30 بـاملـئـة، وكـــان مــن املـخـطـط ان ينتج 

الطاقة الكهربائية في حال إكماله.

املوارد املائية  تدرس خطة طارئة لسد املوصل

بغداد/ البينة اجلديدة 
الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  وجهت 
وأجهزة  العدل(،  الداخلية،  )الدفاع،  وزارات 
الوطني، االمن  اإلرهاب، اخملابرات  )مكافحة 
االمن  مستشارية  عن  فضالً  الوطني(، 
الوطني وهيئة احلشد الشعبي واملفوضية 
العليا  واللجنة  االنسان،  حلقوق  العليا 
بالتنسيق  اجملتمعي،  والسلم  للتعايش 

الالزمة  ات  االجراء  واتخاذ  بينها  فيما 
لتنفيذ توصيات اللجنة اخملتصة بـ )النظر 
في النزاعات والدعاوى الكيدية للمعتقلني 
عليهم  واملقبوض  واملفقودين  واخملطوفني 
بيان  وذكر  احملررة(.  احملافظات  في  احترازياً 
لالمانة العامة جمللس الوزراء » ان التوصيات 
عمليات  بتسريع  اللجنة  بقيام  قضت 
املفقودين  عن  والتحقق  والتقصي  البحث 

ملفهم  وحسم  مصيرهم  عن  والكشف 
والتوصل الى أفضل النتائج، من خالل زيارة 
فيها  املسؤولني  لّلقاء  املعنية  احملافظات 
واحملافظني  االستئناف  محاكم  )رؤساء  من 
واعضائها  احملافظات  مجالس  ورؤساء 
واللجان  اإلدارية  الوحدات  ورؤساء  وجلانها، 
األمنية ومديري األجهزة األمنية والعسكرية 
العمليات،  وقيادات  واالستخبارية، 

فضال  املدني  اجملتمع  ومنظمات  والعشائر 
من  وغيرها  ومؤسساتها  الدولة  دوائر  عن 
تضمنت  واحمللية(.كما  االحتادية  اجلهات 
إقليم  ممثل عن حكومة  إضافة  التوصيات 
كردستان الى عضوية اللجنة ، للمساعدة 
في  املفقودين  عن  البحث  عمليات  في 
تسمية  الى  باإلضافة  اإلقليم،  محافظات 

مقرٍر لّلجنة.

امانة جملس الوزراء توجه بتسريع عمليات البحث والتقصي
 والكشف عن مصري املفقودين يف املناطق احملررة

بغداد/ البينة اجلديدة
باسم  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  اكد   
على  تعديالت  الجراء  الوزارة  سعي  الزمان  عبد 
للبطاقة  العاملية  الشركة  مع  املوقع  العقد 
الذكية )كي كارد( لضمان حتسني اخلدمة املقدمة 
االعانة  رواتب  يتسلمون  الذين  للمستفيدين 
الوزير خالل اجتماعه  الذكية.وقال  البطاقة  عبر 
مبمثلي مصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية  
الى  يشير  القانوني  السند  ان  املاضي»  اخلميس 
حال  في  العقد  على  تعديالت  اجراء  امكانية 

ان  الى  الفتا   ، اخلدمة  تقدمي  في  اشكالية  وجود 
الوزارة رصدت حاالت تزوير وسوء ادارة وخدمة في 
مشروع البطاقة الذكية، وكذلك وجود شكاوى 
الكارد. الكي  في  حصلت  كثيرة  مشاكل  عن 
موحدة  صيغة  على  االتفاق  اهمية  على  وشدد 
بني  مشترك  اجتماع  عقد  بعد  وذلك  للعقد 
املالحظات  لدراسة  كارد  والكي  واملصرف  الوزارة 
عرضها  بغية  العقد  على  املقترحة  والتعديالت 
الى صيغة موحدة  للوصول  املركزي  البنك  على 

تضمن حتسني اخلدمة املقدمة للمستفيدين.

وزير العمل يؤكد السعي اىل تعديل عقد البطاقة الذكية 
لتحسني اخلدمة املقدمة للمستفيدين

البينة اجلديدة / علي شريف 
رعد  بابل  محافظة  مجلس  رئيس  كشف 
وزارة  موافقة  عن  اجلبوري  علوان  حمزة 
على  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم 
قضاء  في  للبنات  بغداد  جامعة  انشاء 
اجمللس  رئيس  زيارة  ذلك خالل  احملاويل0جاء 
رئيس  برفقة  احملاويل  لقضاء  اجلبوري 
هيثم  الدكتور  النيابية  املالية  اللجنة 
واجلماهير  الكفاءات  جتمع  رئيس  اجلبوري 
اللقاء  الربيعي0ومت  ايناس  والدكتورة 
مجلس  واعضاء  احملاويل  قضاء  بقائمقام 
عن  اجلبوري  اجمللس  رئيس  القضاء0وصرح 
مساحتها  تبلغ  ارض  قطعة  تخصيص 
وزارة  الى  ملكيتها  نقل  سيتم  دومن   ٤00
اجلامعة  ببناء  للشروع  العالي  التعليم 
املذكورة0 مشيدا بالدور الذي لعبه د. هيثم 
لهذا  موافقات  على  احلصول  في  اجلبوري 

و  احملافظة  سيخدم  الذي  العلمي  الصرح 
سيعمل على انعاش املناطق القريبة منه 
اقتصاديا ، و ستكون مخرجاته من الكوادر 
النسائية التي ستخدم قطاعات مختلفة 

في الدولة0 كما ان هذه املؤسسة اجلديدة 
بنات  من  للكثير  جديدة  وجهة  ستكون 

محافظات العراق0

حكومة بابل ختصص 400 دومن لبناء جامعة  للبنات يف احملاويل

بغداد / البينة اجلديدة
ومنح  إجناز  عن  الرافدين  مصرف  أعلن   
خالل  للمواطنني  انواعها  بكافة  القروض 

شهر آذار املاضي.
بيان  في  للمصرف  االعالمي  املكتب  وقال 
منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت 
منحها  مت  التي  القروض  »حصيلة  ان 
للمواطنني في شهر آذار املاضي متثلت مبنح 
البناء وقد بلغ عدد معامالت املنح  قروض 

29 معاملة وقروض املشاريع الصغيرة البالغة 
15 مليون دينار حيث مت منح 19 قرضاً«.وأشار 
الراغبني  املواطنني  إقراض  »مت  انه  الى  البيان 
منح  مت  اذ  السكني  بسماية  شقق  بشراء 
مت  »كما  للمواطنني«.وتابع  معامالت   305

منح قروض السيارات الى 21 معاملة وأقرض 
الى  باإلضافة  مالية  لتسهيالت  معامالت 

ذلك مت منح قروض لقطاعات أخرى«.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
عبداهلل  املهندس  النقل  وزير  السيد  من  بالغ  باهتمام 
لعيبي ومتابعة حثيثة من  مدير عام السكك األستاذ 
مصلحة  وملقتضيات  احلسيني  كاظم  جواد  طالب 
خريجي  بتشغيل  الشركة  وورش  أقسام  في  العمل 
معهد السكك  الذين مت تعيينهم منذ سنوات طويلة 
على االجر اليومي الذي ال يتجاوز الـ200الف دينار شهريا 
حيث مت حتويلهم إلى عقود وراتب شهري قدره )٤50(الف 
دينار لضمان حقوقهم  خصوصا ان مجلس الوزراء املؤقر 
صيغة  بتحويل   2019 لسنة  و)105(   )12( قرارين  أصدر 
السكك  معهد  خريجي  من  فنيا   )80( من  اكثر  تعيني 
من أجور يومية الى عقود وبراتب شهري قدره)٤50( الف 
القرارات متخضت بجهود  :ان هذه  بالذكر  دينارا.واجلدير 
مدير عام  السكك ومعالي وزير النقل بشمولهم بهذين 
القرارين لتحسني املستوى املعاشي وحسب حتصيلهم 
حقوقهم  لضمان  األجير   عليه  حصل  الذي  الدراسي 
اسوة مبوظفي الشركة فضال عن رفد السكك باملهارات 
الشباب  طاقات  بزج  والتشغيلية  والعلمية  الفنية 
للبناء  قدما  للمضي  علية  يعول  أن  ميكن  الذي  الواعد 

تقدم  يضمن  مبا  كافة  السكك  مفاصل  في  واالعمار 
وما  الشركة  واقع  مع  يتالئم  العمل بشكل  مستويات 

متثله من أهمية بالغة في مجال النقل داخل العراق.

السكك .. حتويل خرجيي معهد السكك 
 من أجور يومية اىل عقود وبراتب تام 

الرافدين يعلن حصيلة  القروض
 مبختلف أنواعها للمواطنني  

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلن الدكتور  عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
عام دائرة صحة بغداد / الرصافة عن املركز الصحية 
املشمولة بتلقيح وفحص احلجاج . وقال ان الدائرة 
الرصافة  جانب  في  احلجاج  لفحص  جلنة  شكلت 
مبركز صحي االدريسي  التابع الى قطاع الرصافة ، 
مضيفا مت حتديد  فرق تلقيحية في املراكز الصحية 
مدينة  في  الصحية  الرعاية  قطاع  االتي  وبشكل 
صحي  مركز  التالية  الصحي  املراكز  وهي  الصدر  
الشهيد  صحي  ومركز  النبي  عبد  كاظم  الشهيد 
علي الكعبي ومركز صحي  السادس ومركز صحي 
 ، املوسوي  جمال  صحي  ومركز  الثانية   جميلة 
فيما مت حتديد املراكز الصحية في قطاع االعظمية  
صحي  ومركز  الثاني   االعظمية  صحي  مركز  وهي 
الثالث   الصليخ  صحي  ومركز  الثالث   االعظمية 
الرعاية  قطاع  في  بينما   ، الدهاليك  صحي  ومركز 

احلية  البلديات االول هي املراكز التالية مركز صحي 
صحي  ومركز  املعلمني   صحي  ومركز  البلديات 
في  الصحية  الرعاية  قطاع  بينما    ، احلسني  حي 
حي  صحي  مركز  وهي  الصحية  مبراكز  الشعب 
ومركز  النموذجي   اور  حي  صحي  ومركز  سومر  
التالية  املراكز  حتديد  ومت    ، االول  الشعب  صحي  
في قطاع البلديات الثاني مركز صحي فدك ومركز 
صحي واقعة الطف  ومركز صحي حي النصر ومركز 
صحي الرابع ، فيما مت حتديد املراكز الصحية التابعة 
الراشدية   صحي   مركز  هي  االستقالل   لقطاع 
ومركز صحي احلسينية االول .بينما مت حتديد املراكز 
صحي  ومركز  االول  النهروان  صحي  مركز  التالية 
اخلنساء والتبعة لقطاع النهروان . واملراكز التالية 
ومركز  اجلسر   صحي  مركز  وهي  حتديدها  مت  التي 
الرابع  املدائن  صحي  ومركز  االول   املدائن  صحي 
وهي ضمن قطاع املدائن ، في حني مت حتديد املراكز 

التالية والتابعة لقطاع الرصافة  وهي مركز صحي 
الزوية ومركز صحي املستنصرية  ومركز صحي باب 
وفي  جميل  آل  الدين  فخر  صحي  ومركز  املعظم  
حني مت حتديد املراكز التالية  والتابعة لقطاع بغداد 
ومركز صحي  الضباط   وهي مركز صحي  اجلديدة  
السندباد  ومركز صحي بغداد اجلديدة االول مشيرا 
الى  ان اللقاحات املشمولة فيها احلجاج هي لقاح 
االنفلونزا املوسمية  ولقاح السحايا الرباعي املقترن 
ولقاح الثنائي كبار واليعطى لقاح الشلل الفموي 
للحجاج كون العراق خارج قائمة الدول املوبؤه منذ 
عام 2015 . منوها  يتم التلقيح قبل اربعة اسابيع 
من موعد السفر الى الديار ملقدسة ، مشيرا الى ان 
الصحية   البطاقات  بتهيئة  بدأت  الصحية  املراكز 
وكذلك اللقاحات  واتخاذ جميع االجراءات املطلوبة 
كميات  توفير  مع  املراكز  تلك  في  احلجاج  لفحص 

كافية لهم.

صحة الرصافة حتدد املراكز الصحية  اخلاصة  بتلقيح وفحص احلجاج 

بغداد / البينة اجلديدة
او  املتوقفة  املشاريع  عدد  عن  رفيع،  حكومي  مسؤول  كشف   
في  البطالة  نسبة  »إرتفاع  الى  مشيراً  العراق«  في  املتلكئة 
البالد«.وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية مظهر محمد 
صالح في تصريح صحفي، ان »احلكومة ومنذ ثالثة اشهر تبذل 
جـهـودا كبيرة فـي حتريك املشاريع املــتــوقــفــة واملـتـلـكـئـة 
أن  واحلكومي.وأوضــح،  اخلاص  االستثمار  مـحـفـظـتـي  فــي 
بـنـيـة تـحـتـيـة  العمل دون توفير  »الـقـطـاع اخلاص ال ميكنه 
صـحـيـحـة«، مـبـيـنـاً أن »مشاريع محفظة االستثمار اخلاص 
التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عــن الـعـمـل نـهـائـيـا او 
دوالر«.وعــزا  مليار   ٤0 تبلغ  االجمالية  قيمتها  وان  مـتـلـكـئـة 
»تخصيص  إلـى  املـشـاريـع  وتلكؤ  تـوقـف  أســبــاب  صـالـح 
عـدم  جـانـب  الى  البلدية،  الـدوائـر  قبل  من  وفرزها  االراضـي 
فــي  والـبـيـروقـراطـيـة  لـهـا،  قـروضـا  املـصـارف  مـنـح 

الـتـعـامـل« مــؤكــدا ان »الـحـكـومـة ومــنــذ ثـالثـة أشـهـر 
االستثمارية  املشاريع  تلك  بفحص  كـبـيـرة  جـهـودا  تـبـذل 
الـتـي  املــعــوقــات  تـذلـيـل  مــع  الــخــاص  القطاع  في 
مــا  فــي  املــالــيــة  ومنها  الـدولـة  وزارات  فـي  تعترضها 

والـبـلـديـات  الــقــروض  ومــنــح  املــصــادقــات  يــخــص 
مـكـافـحـة  مع  االراضــــي،  بـتـخـصـيـص  يـتـعـلـق  ما  فــي 
مـسـتـشـار  فيها«.وأضـــاف  والـبـيـروقـراطـيـة  الـفـسـاد 
لتحريك  ايضا  تسعى  »احلكومة  ان  الـــوزراء  رئـيـس 
املـحـفـظـة االســتــثــمــاريــة الـحـكـومـيـة الـتـي فـيـهـا 
بـقـيـمـة  مــشــروع   ٤900 بــ  تقدر  هـائـلـة  اسـتـثـمـارات 
تـوقـفـهـا  »أسـبـاب  ان  موضحاً  دوالر«،  مـلـيـار   100 تـمـويـل 
تـعـود الــى ضعف الـتـنـفـيـذ مــع ضـعـف الـتـمـويـل الــذي 
يتقلب مع الريع االقتصادي النفطي«.واشـــــار صــالــح الـــى 
الــخــاص  ان »تــحــريــك مــحــفــظــتــي االســتــثــمــار 
مـسـتـوى  خـفـض  فــي  سـيـسـهـم  والــحــكــومــي 
الـبـطـالـة الــتــي هــي بنسب مرتفعة االن تصل الى 16 باملئة، 
الناجت احمللي السنوي  الـيـه مـن نـمـو في  مع حتقيق مـا نتطلع 
مبقدار 7 باملئة والـذي يعد مرتفعاً، و هو ما حتققه الصني حاليا«.

احلكومة تعلن أرقامًا صادمة عن املشاريع املتوقفة وإرتفاع نسبة البطالة

الناصرية/ البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
اقامت شركة نفط ذي قار مأدبة افطار لعدد من 
املسؤولني.  احملافظة بحضور عدد من كبار  ايتام 
 : وارد  علي  قار  ذي  نفط  شركة  عام  مدير  وقال 

وانهم  السيما  انساني  واجب  االيتام  رعاية  ان 
في  اجملتمع  بناء  في  مهمة  ركيزة  يشكلون 
قار  ذي  نفط  شركة  ان  وارد  .واكد  املستقبل 
في  االيتام  دعم  في  النشط  دورها  ستواصل 
متطلباتهم. وتامني  ومساندتهم  احملافظة 

النشاطات  هذه  مثل  اقامة  ان  واضاف: 
التعايش  حالة  يعكس  الرمضانية  واالمسيات 
بالدعم  .ونوه  والتكافل االجتماعي في احملافظة 
الذي تقدمه شركة نفط ذي قار في رعاية االيتام 
في  بدمجهم  يسهم  ومبا   ، لهم  الدعم  وتقدمي 
بني  تقوم  قار  ذي  نفط  شركة  ان  .ويذكر  اجملتمع 
فترة واخرى مببادرات اجتماعية ورياضية وثقافية 

تخدم ابناء احملافظة .

برعاية مدير عام شركة نفط ذي قار  
مأدبة افطار أليتام احملافظة

بغداد / البينة اجلديدة 
على  الدليمي عن مصادقته  نوري صباح  التخطيط  وزير  اعلن 
ضمن  الصحي  الصرف  ملشاريع  دينار  مليار   307 صرف  إطالق 
لدعم  الوزارة  لعام 2019، وضمن مساعي  االستثمارية  املوازنة 
احملافظات. عموم  في  للمجاري  مشروعا   ٤6 من  أكثر  تنفيذ 
/ ان مبلغ )307( مليارات  الدليمي / حسب بيان للوزارة  وأوضح 
دينار متت املصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية ملشاريع 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة املدرجة في 
جداول املوازنة االستثمارية لعام 2019، عدا مبالغ مستحقات 
اخلدمات  افضل  وتقدمي  الروتني  اختصار  إطار  املقاولني.وفي 
التخطيط  وزير  خّول  ممكنة؛  زمنية  فترة  اقصر  في  للمواطنني 
اجلهات املعنية في املديرية العامة للمجاري بصالحيات التنفيذ 
اخلاصة  والصالحيات  بالتعليمات  االلتزام  مراعاة  مع  والصرف 

بتنفيذ املوازنة االستثمارية.

املصادقة على اطالق اكثر من 300 
مليار دينار ملشاريع الصرف الصحي

بغداد / البينة اجلديدة
النزاهة  هيئة  بأن  قار،  ذي  مبحافظة  محلي  مصدر  أفاد 
موظفي  من  وعدد  الناصرية  بلدية  مدير  استقدمت 
»النزاهة  ان  صحفي  تصريح  في  املصدر  دائرته.وذكر 
استقدمت مدير بلدية الناصرية، أحمد ريكان، وثالثة من 
موظفي دائرته بتهمة التالعب في احد املزايدات العلنية 
مالية  خسائر  الدولة  وتكبيد  جتارية  مبحال  اخلاصة 
الكشف  الذي طلب عدم  املصدر  وبني  الدنانير«.  مباليني 
عن اسمه، أن » التحقيقات ال تزال مستمرة مع االطراف 
إلى  املزايدة«، مشيرا  رئيس جلنة  رأسهم  وعلى  املتهمة 
مدير  ضد  املواطنني  احد  بتحريكها  قام  الشكوى  أن« 

وموظفي البلدية«.

النزاهة تستقدم مسؤولني يف بلدية الناصرية

بغداد / البينة اجلديدة
الى  كربالء،  محافظة  في  احلر  قضاء  في  نسمة   5000 حوالي  وتعدادها  عائلة   900 تتعرض 
بداية  منذ  احلر  قضاء  في  القادسية  ملحق  منطقة  العوائل  هذه  واالزالة.وتسكن  االخالء 
التسعينات.وقال النائب حامد املوسوي، في بيان تلقت »البينة اجلديدة«، نسخة منه ، انه 
»مت اعتبار هذه العوائل متجاوزة نتيجة خطأ من البلدية، رغم أنهم ميتلكون سندات وأجازات 
الوزراء  رئاسة  »خاطب  انه  والكهرباء«.واضاف،  املاء  شبكتي  في  رسمية  واشتراكات  بناء 
أهالي منطقة ملحق  والبلديات بكتب رسمية بخصوص مشكلة  ووزارة األعمار واإلسكان 

القادسية في قضاء احلر واملهددون باألخالء واألزالة من قبل بلدية احلر«.

900 عائلة مهددة  باالخالء يف كربالء



هل املوساد  هم من جعلوا بومبيو يزور بغداد عوضًا عن برلني؟

*محمد توفيق عالوي 

دور اسرائيل 
ال ميكن النظ��ر الى الصراع االمريكي 
االيران��ي الي��وم بعيداً عن اس��رائيل 
التي لم حتصل منذ تأسيس��ها على 
هذه الدرجة من التأييد من ش��خص 
مبس��توى رئي��س الوالي��ات املتح��دة 
االمريكية الذي على سبيل املثال قام 
بنقل السفارة االمريكية الى القدس 
واعل��ن تبعية مرتفع��ات اجلوالن الى 
اس��رائيل، خالف الش��رعية الدولية، 

ومواقف اخرى.

العصر الذهبي ألسرائيل، ولكن!
اخملطط��ات  س��ير  م��ن  بالرغ��م 
دول  الضع��اف  قدم��اً  االس��رائيلية 
املنطقة كسوريا والعراق وغيرها عن 
الطائفية  والصراع��ات  احلروب  طريق 
دوي��الت  ال��ى  تقس��يمها  به��دف 
متصارع��ة فيم��ا بينه��ا فض��الً عن 
انش��اء عالقات متميزة م��ع عدد من 
الدول العربية، ولك��ن ما يزال هنالك 
ما يقض مضجع اس��رائيل وهو ايران 
وبالذات برنامجها النووي وصواريخها 
البالستية واسنادها حلزب اهلل وبعض 

اجلهات الفلسطينية.

املخط��ط االس��رائيلي يف توجيه 
ضربة عسكرية مفردة اليران

لقد كانت اس��رائيل مس��تعدة عام 
2009 ان تش��ن هجوم��اً عل��ى اي��ران 
النووي��ة  املنش��آت  كاف��ة  لض��رب 
االيرانية، وانتش��رت ه��ذه املعلومات 
عل��ى نط��اق واس��ع ضم��ن الدوائ��ر 
السياس��ية العاملية،  ولكن ما اوقف 
العملية هو اخلش��ية م��ن ردة الفعل 
االيراني��ة وع��دم جن��اح الضرب��ة في 
حتقيق اله��دف الرئيس ف��ي القضاء 

على البرنامج النووي االيراني.

السيناريو املثالي السرائيل 
اما اآلن فان الفرصة مؤاتيه بش��كل 
مثالي إلس��رائيل في جتنب املواجهة 
مع ايران بش��كل منفرد  ودفع اميركا 
للقتال نيابة عن اس��رائيل وإش��عال 
ح��رب ب��ن الوالي��ات املتح��دة وايران 
للقضاء شبه الكامل على البرنامج 
الن��ووي االيراني، فإس��رائيل بكل ما 
متلك من ق��وة ال ميكن ان توجه ضربة 
إليران تبلغ عش��ر ) 1/10 ( مما ميكن ان 
حتقق��ه الواليات املتح��دة االمريكية 
بترسانتها العسكرية املهولة حيث 
ستكون وسيلتها االساسية للقتال 
ه��ي  الطائ��رات والقناب��ل املوجه��ة 
والصواري��خ والب��وارج احلربية، ولكن 
قوة ايران ايضاً ال يس��تهان بها، على 
مس��توى البوارج احلربية والصواريخ 
املوجه��ة، وقد تتمكن اي��ران من قتل 
املئات م��ن اجلن��ود االمي��ركان ولكن 
أي ضرب��ة مؤذية للق��وات االمريكية 
ستواجه بعنف اشد من قبل القوات 
االمريكية القادرة على التدمير شبه 
الكامل للبن��ى التحتية االيرانية من 
منشآت عس��كرية ومنشآت نفطية 
ومحطات تولي��د الطاقة الكهربائية 
م��ن  واس��عة  صناعي��ة  وقاع��دة 

الصناعات العسكرية واملدنية.

الفرصة االخرية السرائيل 
إن ه��ذه الفرص��ة ال ميك��ن ان تتك��رر 
إلس��رائيل، فرئيس الوالي��ات املتحدة 
هو دونالد ترامب، ومستشار مجلس 
االم��ن القوم��ي االمريك��ي ه��و جون 
االمريكي��ة  اخلارجي��ة  ووزي��ر  بول��ن 
ماي��كل بومبيو ، ومستش��ار ترامب 
لشؤون الشرق االوسط هو زوج ابنته 
اليه��ودي جاري��د كوش��نر؛ وال يوجد 
اي ضمان الس��رائيل ان يعاد انتخاب 
دونالد ترامب ف��ي نهاية فترة حكمه 
بعد س��نة ونصف وايج��اد مثل هذه 
التركيبة املؤيدة بشكل شبه مطلق 
إلسرائيل ومخططاتها في املنطقة. 

االيراني��ة ملصلح��ة  الفع��ل  ردة 
اسرائيل

كما ان ردة الفعل االيرانية في توجيه 
ضربات ال��ى بع��ض دول اخلليج التي 

تنطلق منه��ا الطائ��رات والصواريخ 
االنتص��ار  س��تعزز  االمريكي��ة 
االسرائيلي في تدمير املنطقة وايجاد 
ش��رخ عميق ب��ن اي��ران ودول اخلليج 
لفت��رة طويلة من الزمن، بل س��تعزز 
االواصر اخلليجية االس��رائيلية قبال 
ايران التي ستكون عدوهم املشترك.

اغالق مضيق هرمز
الوضع املثالي إلسرائيل ولترامب في 
مواجهة عسكرية ناجحة ضد ايران 
ه��و ان تعل��ن اي��ران اغالقه��ا ملضيق 
هرم��ز، ف��ي ه��ذه احلال��ة تس��تطيع 
التأيي��د  حش��د  املتح��دة  الوالي��ات 
الدول��ي ف��ي ) ان اي��ران اغلق��ت مم��راً 
بحري��اً دولياً – خالف القانون الدولي ( 
وتس��تطيع ان تكسب تأييدا من االمم 
املتحدة ومجلس االمن  حيث ستتأثر 
سلباً اغلب دول العالم بسبب توقف 
االم��دادات النفطية وصعود اس��عار 
النفط ف��ي العالم، وف��ي هذه احلالة 
ستمتلك اميركا ش��رعية دولية في 
توجي��ه ضربة ش��املة ومدمرة اليران 
بل ميكنه��ا حتى من حش��د الكثير 
من دول العالم للمشاركة في القتال 

وحربهم ضد ايران.

الحنكة السياسية االيرانية
لق��د تصرفت اي��ران مبنته��ى الذكاء 
واحلنك��ة السياس��ية، فق��د لوحت 
به��ذا الس��يناريو )اي اغ��الق مضيق 
هرم��ز( في ب��ادئ االمر ولك��ن عندما 
تطورت االمور تخلت عن هذا الطرح، 
ب��ل تخل��ت ع��ن فك��رة اي مواجهة 
احلص��ار  كان  ومهم��ا  عس��كرية 
االقتص��ادي عليها ش��ديداً، ولكنها 
لوحت بانسحابها من االتفاق النووي 
مع مرور الوقت، وبهذا سيمكنها من 
تغيي��ر املعادلة وامتالك زم��ام االمور 
في املس��تقبل، وفرض شروطها كما 
كان االمر عش��ية االتفاق النووي في 

بداية ابريل عام 2015.

مخططات املوساد االسرائيلي
ال ميك��ن إلس��رائيل ان تف��رط به��ذه 
الفرص��ة الذهبي��ة إلش��عالها حرباً 
امريكي��ة ايراني��ة ، لذل��ك ال ميك��ن 
الس��رائيل ان تقب��ل خروج اي��ران من 

ه��ذا التصعيد ال غالب��ة وال مغلوبة؛ 
فهل سيس��عى املوس��اد الشعالها 
حرب��اً امريكي��ة ايرانية حت��ى وإن لم 
يكن البلدان اي��ران والواليات املتحدة 

االمريكية راغبان باحلرب؟
فعل��ى س��بيل املث��ال عندم��ا ارادت 
اسرائيل شن هجومها على لبنان في 
6 حزيران 1982 قام��ت بتجنيد ثالثة 
فلس��طينين من منظمة )مجموعة 
ابو نض��ال( حملاول��ة اغتيال الس��فير 
االس��رائيلي ف��ي بريطانيا ) ش��لومو 
ارجوف ( في لندن، وش��نت هجومها 
الكاس��ح والواس��ع على لبنان الذي 
خطط��ت له قب��ل عدة اش��هر، بعد 
ثالثة ايام فقط من محاولة االغتيال، 
وهناك امثلة اخرى تكشف عمليات 
املوس��اد في تغيير مس��يرة االحداث 

العاملية ملصلحة اسرائيل:
- لق��د مت اغتيال الرئي��س جون كندي 
ع��ام 1963 وضل��ت عملي��ة اغتياله 
لغ��زاً حت��ى نش��رت جري��دة هآرتس 
االسرائيلية مقاالً بتاريخ 2 ايار 2019 

كش��فت فيه أن الرئيس جون كندي 
كان يرف��ض رفض��اً قاطع��اً تصني��ع 
اس��رائيل للقنبل��ة النووي��ة وخطط 
إلرس��ال ق��وات امريكي��ة لتفكي��ك 
مفاعل دميونا، ولكن بعد اغتياله جاء 
جونس��ون فغض طرفه ع��ن املفاعل 
النووي االسرائيلي، والبرنامج النووي 

االسرائيلي.
- وم��ن ثم اغتيال روب��رت كندي  الذي 
الرئاس��ة  ال��ى س��دة  ان يص��ل  كاد 

االمريكي��ة ع��ام 1968، وذل��ك انه 
كان يش��كل خطراً على اس��رائيل 
الن��ه كان يع��رف من كان مس��ؤوالً 
عن اغتيال اخي��ه، ومت االمر على يد 
شاب فلس��طيني )سرحان بشارة 
س��رحان( م��ع العلم ان��ه لم يكن 
معادي��اً لقضية فلس��طن، البعاد 
بش��كل  املوس��اد  ع��ن  الش��بهة 

كامل.
- قضي��ة ايل��ي كوه��ن العمي��ل 
اس��رائيلي ال��ذي وصل ال��ى اعلى 
املراتب في الدولة الس��ورية )حيث 
كان مرش��حاً ملنصب رئيس البالد( 

في س��تينات القرن املاضي، ولم يتم 
كشفه إال بالصدفة.

االس��رائيلي  العمي��ل  اكتش��اف   -
)محمد ش��وربة( عام 2014 في اخطر 
اجه��زة ح��زب اهلل وه��و جه��از ام��ن 
ح��زب اهلل الذي جنده جهاز املوس��اد 
االس��رائيلي حيث كشف الكثير من 

اسرار احلزب للموساد االسرائيلي.
اعاله خمسة مناذج من مئات النماذج 
م��ن قدرات املوس��اد االس��رائيلي في 
التغلغل والتخطيط وتغيير مسيرة 
االح��داث العاملية ملا يحقق مصلحة 

اسرائيل.

ما ال��ذي يمكن ان يش��عل فتيل 
الحرب 

إن ل��م تبادر اي��ران الى الغ��اء االتفاق 
النووي فعالً ولك��ن اكتفت بالتلويح 
بإلغائ��ه في ه��ذه املرحل��ة فال ميكن 
للوالي��ات املتحدة اع��الن احلرب على 
اي��ران؛ نعم هناك حال��ة واحدة ميكن 
للوالي��ات املتح��دة من اع��الن احلرب 
وهي تعرض اشخاصا اميركان للقتل 
ب��أي طريقة، ووجه االته��ام الى ايران 
أواجلهات املرتبطة بها، في هذه احلالة 
ميكن بش��كل طبيعي ان تعلن احلرب 

ضد ايران وتوجه لها ضربة موجعة
لق��د كادت الواليات املتحدة ان تتخذ 
ق��راراً بتوجي��ه ضرب��ة الى اي��ران في 
سبتمبر 2018 على اثر سقوط بضع 
قنابل في محيط السفارة االمريكية 
في بغ��داد لوال معارض��ة  البنتاغون 
جلون بولن ومايكل بومبيو في وقتها 

لوقع��ت احلرب؛ فماذا ل��و تعرض مثالً 
بعض االش��خاص م��ن االميركان الى 

القتل بطريقة او اخرى؟
وهذا يقود الى التفكير في الدور الذي 
ميكن ان يلعبه املوس��اد االس��رائيلي 
لتأجي��ج ن��ار احل��رب املنش��ودة ضد 

ايران. 

للموس��اد  املحتم��ل  الس��يناريو 
االسرائيلي 

ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية 
إن جهاز املوساد هو الذي حّذر الواليات 
املتح��دة من هجوم سيس��تهدفها ، 
 )BBC( وقد علقت وكالة بي بي س��ي
البريطانية على هذا التحذير بتاريخ 
8 ايار 2019 متسائلًة عمن اوصل هذا 
اخلبر الى املوساد االسرائيلي من دون 
اعطاء اجلواب، وهن��ا ميكننا ان جنيب 

بالتالي:
هن��اك احتماالن، االول ان يكون جهاز 
املوس��اد قد اس��تقى هذه املعلومات 
بطرق��ه اخلاص��ة؛ واالحتم��ال الثاني 
هو ان املوس��اد بقدرات��ه وامكانياته 
ق��ادر عل��ى ان يوج��ه ضربة ش��ديدة 
وموجع��ة لالمي��ركان ف��ي املنطق��ة 
على يد اش��خاص تابعن في الظاهر 
اليران ولكن موجهن من قبل املوساد 
بش��كل مباش��ر او غير مباشر، وهذا 
االحتمال االقوى، ب��ل هو من طبيعة 
جه��از املوس��اد طبقاً مل��ا ذكرناه من 
امثلة، ولعل تفجير الس��فن االربعة 
مؤخراً ف��ي الفجيرة ه��و على نفس 

السياق.

ملاذا اوقف مايكل بومبيو زيارته 

اىل برلني وتوجه اىل بغداد؟
معاري��ف  صحيف��ة  ذكرت��ه  م��ا  ان 
م��ن  اع��اله   بالش��أن  االس��رائيلية 
االدارة  ال��ى  يص��ل  ان  الطبيع��ي 
االمريكي��ة، ولع��ل ه��ذه االخب��ار قد 
االمريك��ي  اخلارجي��ة  بوزي��ر  دفع��ت 
بالتوجه مباش��رة الى بغ��داد فاالمر 
يستدعي هذه الدرجة من االهتمام ؛ 
فلعل ذلك سيكون السبب إلشعال 
فتيل الص��راع بن الوالي��ات املتحدة 

وايران حسب استدالالت املوساد؛
 هل اس��تقى املوساد هذه املعلومات 
من جه��ات خاصة؟؟ وه��و االحتمال 
االضع��ف؛ ام ان املوس��اد ه��و ال��ذي 

سيقوم بهذه العملية؟؟ 
قد تستطيع ايران ان تخفف التصعيد 
احلاصل وجتنب االصطدام مع القوات 
االمريكية في املنطقة، ولكن إْن تآمر 
املوساد فكيف ميكن لإليرانين جتنب 
الوق��وع في الفخ وجتن��ب االصطدام 
مع األمريكان؟؟؟ هذا ما ستكش��فه 
االي��ام القادم��ة، ولكن نس��تطيع ان 
نق��ول ان االم��ر خطير وخطي��ر جداً 
وانن��ا امام مس��تقبل مجه��ول، وإذا 
حدثت احلرب فس��تطال ويالتها ليس 
ايران فحسب بل جميع دول املنطقة 
.. واملس��تفيد الوحي��د هو اس��رائيل 
ولكن م��ن مراجع��ة اح��داث التريخ 
نق��ول ان اس��رائيل ال ب��د ان تدف��ع 
ضريبة طغيانه��ا وجبروتها وظلمها 
في املس��تقبل، ونس��أل اهلل ان يكون 

ذلك في املستقبل القريب.

*وزير االتصاالت االسبق

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

املستفيد الوحيد هو 
اسرائيل ولكن من 
مراجعة احداث التاريخ 
نقول ان اسرائيل ال بد 
ان تدفع ضريبة طغيانها 
وجربوتها وظلمها يف 
املستقبل
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د . موسى الحسيني

في السياس��ة تقرأ االحداث او حتسب وفقا 
لس��لوكيات ال��دول الس��ابقة وتوجهاتها 
،ومصاحلها. الواليات املتحدة االميركية دولة 
دميقراطية عريقة محكومة باملؤسسات ال 
بشخص الرئيس وحده ، ال احد ينكر هذا ابداً 
، لكن الرؤساء الذين يصلون الى مناصبهم 
باالنتخ��اب الميثلون حاالت مس��تثناة فوق 
البش��ر م��ن نك��ران ال��ذات ، بل هم بش��ر 
كغيرهم، كل من فيهم يطمح بالفوز بفترة 
رئاسية ثانية . يحاول جهده تالفي اي خطأ 
يحرم��ه من هذه الفترة الرئاس��ية الثانية . 
لذل��ك في اغلب حروبهم التي ش��نوها في 
مرحل��ة ما بعد احلرب الكونية الثانية، ومن 
ثم التجربة الفيتنامية ، يحاذرون االصطدام 
او ش��ن احلروب على دول متماس��كة قوية . 
اميركا التتحمل ارقاما عالية من الضحايا 
ق��د تكون على العكس س��ببا ف��ي حرمان 
الرئيس من حتقيق طموحه بالبقاء باحلكم 
. ه��ذا الهاج��س هو م��ا يتحكم بس��لوك 
ترامب أيضاً ، ما س��يجعله يفكر الف مرة 
قب��ل البدء باع��الن احلرب عل��ى ايران.نفس 
املعايي��ر التي حتكمت بالرئي��س بوش االبن 
ف��ي عدوانه على العراق ، الذي ش��خص ما 
اس��ماه بدول الشر ) ايران ، كوريا الشمالية 
والع��راق ( ، الدول التي تس��عى حليازة القوة 
النووي��ة . ف��ي ح��ن كان متاكدا م��ن خلو 
الع��راق اخلاض��ع الش��راف دوري م��ن جل��ان 
التفتي��ش الدولي��ة ، من اي برنام��ج .مع ان 
كال من كوريا وايران ماضيتان في جهودهما 
حلي��ازة ه��ذه الق��وة . ت��رك اي��ران وكوري��ا 
الش��مالية وتوجه للعراق ، مستغال هيئات 

التفتي��ش الدولي��ة لنزع اس��لحة العراق 
حتى املتوس��طة منها ، فاخ��ر طلب كان 
الزام العراق بتدمير صواريخه حتى مديات 
70 كم . عدا ما راف��ق ذلك من انهاك قواه 
العسكرية واالقتصادية باحلصار الذي لم 
يترك للعراق سوى بعض الدبابات واملدفعية 
القدمية واملتخلفة مبواجهة احدث انواعها 
ميتل��ك  م��اكان  الع��راق  ان  .اي  االميركي��ة 
الق��درة عل��ى املواجهة حتى دباب��ة بدبابة 
.ليغ��دو الغزو مبثاب��ة نزه��ة ، مضمون قلة 
خس��ائرها الى ادنى حد ممكن .مع ذلك جند 
اجليش االميرك��ي اكبر عدد ممكن من طالب 
اجلنس��ية االميركية ، ممن الخلفية عائلية 
لهم ف��ي اميركا ليضمن خفض االس��تياء 
الش��عبي في بلده. امتلك بوش ايضا العذر 
بعد الهجمات االرهابية على برجي التجارة 
الدولية في ايلول / سبتمبر 2001 ، مبحاولته 
الربط ب��ن الع��راق وافغانس��تان باحلادث ، 

ليب��دو في موق��ع املدافع عن ام��ن الواليات 
املتحدة ضد تهديدات مباشرة .ان استقراء 
هات��ن احلربن وس��لوك ادارة ب��وش مقارنة 
مع حالة ترامب في توجهاته واس��تحضاره 
العدوان على ايران .م��ع ما متتلكه ايران من 
قدرات عسكرية متطورة بشكل كبير على 
ما كان ميتلكه الع��راق عام 2003 . ما يعني 
احتمال ان تتكبد القوات االميركية خسائر 

كبيرة مبا اليتقبلها ال��راي العام االميركي . 
خاصة وان ايران التش��كل خط��را حقيقيا 
مباشرا على اميركا بل على حلفاء اميركا 
ف��ي املنطقة .االم��ر الذي يه��دد طموحات 
ترامب بالفوز بفترة رئاس��ية ثانية .من يقرأ 
شروط وزير اخلارجية بومبيو العشرة لقبول 
التفاوض م��ع ايران لرفع احلص��ار االميركي 
عليها ي��درك جيداً ان امي��ركا تتطلع لنزع 
السالح االيراني اوالً كمرحلة اولى ، لضربة 
تالي��ة تهدف لتغيي��ر نظام احلك��م فيها . 
بانتظ��ار حتقيق املرحلة االولى ) انهاك ايران 
وتدمير قوتها العس��كرية( س��تظل احلرب 
مس��تبعدة ، وس��تتركز خط��وات الواليات 
املتح��دة على تركيز احلصار وزعزعة النظام 
من الداخل بانتظ��ار خوض ترامب معركته 
االنتخابية للفترة الثانية التي لم يتبق لها 
غير عام واحد. هناك احتمال واحد لنشوب 
احلرب )باخلطأ( ، نتيجة الش��د والتوتر الذي 
تعيش��ه جيوش البلدين ، مب��ا ميكن ان يأذن 
ببدء القت��ال مع اول اطالقة تنطلق من هذا 
الط��رف او ذاك باجت��اه االخ��ر . س��تظل مع 
ذلك حرب صواريخ رمبا تش��ارك بها قاذفات 
52 ، ما لم تتع��رض اولها او احداها للنيران 
االيرانية فتتوقف بعدها . س��تمتنع اميركا 
من ان��زال اي قوات عل��ى االرض ، فايران من 
الس��عة ما حتتاج معه اميركا الس��تخدام 
ق��وات بثالث اضع��اف ما اس��تخدمته في 
الع��راق ، لس��عة حج��م االرض االيراني��ة ، 
ووج��ود سالس��ل جبلي��ة وع��رة بن ش��رق 
اي��ران وعاصمته��ا طهران . ح��رب صواريخ 
س��تركز فيها اميركا على ضرب املنش��آت 
انت��اج  ومصان��ع  االيراني��ة  العس��كرية 
االس��لحة ، املعروف عنها انها شُيدت حتت 
االرض ، ما س��يختصر خس��ائر ايران ويقلل 
منه��ا . يضاف ل��كل هذه االعتب��ارات توقع 
مبادرة ايران الغالق مضيق هرمز ، ما يتسبب 
بوقف تدفق النفط العربي من اخلليج ، وما 
س��يؤدي له من ازمة عاملية في وفرة الطاقة 
، س��تترك نتائجه��ا ايض��اً عل��ى انخفاض 
س��عر ال��دوالر الدن��ى مس��توياته حت��ى لو 
حتملت دول اخلليج سداد كلفة احلرب .ميكن 
ان يح��اول الالعب��ون االقليمي��ون الثانويون 
دوراً م��ا لتحريك القتال وب��دء املعارك ، كما 
حصل ف��ي تفجيرات الفجيرة االخيرة ، وما 
تتناقله االنباء اليوم عن ضرب ناقلتي نفط 
س��عوديتن ، اليستبعد االنس��ان ان تكون 
بفعل س��عودي مباشر لدفع ترامب للحرب 
. اال ان��ه س��يظل ، رغ��م ما ع��رف عنه من 
اندفاعات وتس��رع ، اذكى م��ن ان يجره هذا 
الط��رف او ذاك لتضيي��ع فرص��ة جناحه في 
االنتخابات املقبلة.يظل الكيان الصهيوني 
اكثر هذه االطراف انضباطا ، وصبرا بانتظار 
لالنتخابات االميركية خاص��ة وان نتنياهو 
حقق ما يتطلع له من جناحه في انتخابات 
الكيان فهو غير مس��تعجل ف��ي امره .اما 
القيادات الش��ابة في السعودية واالمارات ، 
ميتلك ترامب القدرة على الس��يطرة عليها 
من خالل تهديداته العلنية املستمرة برفع 
حمايته لهم . تظل ه��ذه التهديدات ايضاً 

ضابطاً قوياً للتحكم بسلوك البلدين.

ستمتنع امريكا من 
انزال اي قوات على 
االرض  فايران من 
السعة ما تحتاج معه 
امريكا الستخدام قوات 
بثالث اضعاف ما 
استخدمته يف العراق

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتاحتماالت العدوان على ايران

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود – مصنع النسيجية / حلة

رقم املناقصة:اعادة اعالن املناقصة املرقمة )2 / حلة /2019( للمرة الثانية
الكلفة التخمينية : )548889( خمسمائة وثمانية واربعون الف وثمانمائة وتسع وثمانون 

دوالر
تاريخ الغلق :2019/6/25 

تشكيالت  احدى  النسيجية/حلة  مصنع   - والجلود  النسيج  لصناعات  العامة  الشركة  تعلن 
وزارة الصناعة واملعادن عن حاجتها اىل اعالن املناقصة برقم )2/حلة/ 2019( للمرة الثانية 
واملتضمنة تأهيل خط االلياف الخاص بمشروع الكاربت التابع ملصنع النسيجية واكمال كافة 

النواقص الالزمة لتشغيل مكائن الخط بالكامل وضمن املوازنة التشغيلية.
العنوان  العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل  املهتمني شراء وثائق  العطاء  1-بإمكان مقدمي 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150000( مائة 
وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد وزيارة املواقع االلكرتونية املبينة ادناه والحضور اىل 
مقر املصنع الكائن يف الحلة –شارع نادر مستصحبني معهم التأمينات االولية بمبلغ مقطوع 
مقداره )5500$( خمسة االف وخمسمائة دوالر او )6600000( ستة ماليني وستمائة الف 
دينار على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد المر )الشركة 
طلب  لتقديم  موعد  اخر  ان  علما  حلة(  النسيجية/  مصنع  والجلود-  النسيج  لصناعات  العامة 

شراء وثائق العطاء هو الساعة الثانية عشرة ليوم 2019/6/25.
2-على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال )مصنع 
الرسمي  الدوام  الخميس خالل ساعات  اىل  االحد  يوم  التجاري( من  القسم  /حلة-  النسيجية 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
3-تقبل عروض الشركات بموجب املناقصة املعلنة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة يف 

ورقة بيانات العطاء .
حني  ماليا  مغطى  مشروط  غري  مصريف  ضمان  خطاب  تقديم  االجنبية  الشركات  4-وبامكان 
العراق او مفاتحة املصرف  التي لديها فروع يف  او  الطلب من احد املصارف االجنبية املعتمدة 
االجنبي الصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات االولية اىل احدى املصارف العراقية املعتمدة 
من قبل البنك املركزي العراقي وارفاق نسخة من االشعار ويكون نافذا ملدة )28( يوما من تاريخ 

انتهاء مدة نفاذية العطاء .  
يمكن االطالع على مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على:-

 موقع الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود االلكرتوني:ـ
 www.scli.industry.gov.iq

وعلى موقع مصنع النسيجية / الحلة االلكرتوني:ـ
www.hndtextile.industry.gov.iq

 E-mail:nassegcompany@gmail.com
 www.industry.gov.iqاو موقع الوزارة االلكرتوني:ـ

Press@mofa.gov.iq  او موقع وزارة الخارجية – املكتب االعالمي:ـ
مع التقدير.



7حقائق

ولفت الى ان ه��ذه الضغوطات التي يعاني 
منها الش��باب تتطلب وجود من يرشدهم 
سواء أكانت االس��رة التي يجب ان تتحمل 
مس��ؤوليتها وكذلك املدرس��ة واجلو العام، 
مبينا ان خس��ارة اي ش��اب تعني خس��ارة 
لعنصر ناف��ع في اجملتمع كان من املمكن ان 

يكون مصلحا.
وحث في حديثه الذي وجهه للشباب على 
ض��رورة االلتفات لهذه املس��ألة وان يكونوا 
على مس��توى من املس��ؤولية وانه في حال 
ش��ذ ش��خص او اثنان فعل��ى الغالبية من 

الشباب حتمل املسؤولية وتفهم االمور.
وأكد ضرورة اجلد ألن الش��اب في هذه الفترة 
العمرية يكون في مرحلة الفتوة والنشاط 
العضل��ي والذهن��ي والعقل��ي، داعي��ا الى 

ضرورة ان يستثمر الشباب جميع االوقات.
وبني ممثل املرجعية العليا ان االوطان ال تبنى 
اال من خالل االخالص والسعي واجلد وان على 
الشاب ان يواجه املشاكل والصعاب ويغور 
في غمار احلياة مبنتهى القوة والش��جاعة، 
مش��يرا الى ضرورة ان يكون للش��اب هدف 
ف��ي حياته يس��عى الى حتقيق��ه، مردفا ان 
االه��داف ال تتحقق باالماني وامنا بالس��عي 
وان كان االمل ش��يئا حس��نا اال انه يتطلب 
عمال يس��تتبعه. وحذر من هدر الوقت بدون 
فائ��دة س��واء من خ��الل اللع��ب والضحك 
واللغو والقول والعمل الذي ال مصلحة منه 
الن ذلك سيؤدي الى الندم، مبينا ان الشاب 
الذي ال يس��تثمر اوقات ش��بابه سيتحمل 
تبعات ذل��ك عند الكبر، موضحا ان من غير 
الصحيح ان يجرب الش��اب كل ش��يء الن 
بعض التجارب تس��قطه من شاهق وعليه 
ان يجل��س ام��ام املتعلم ممن ه��و اكبر منه 
س��نا ممن يجد في��ه النصيحة والش��فقة 

عليه.
وحذر الش��اب م��ن الغ��رور بالش��عور بانه 
يفهم كل ش��يء مما يجعله بعيدا عن اخذ 
النصيح��ة واالس��تفادة من جت��ارب من هم 
اكبر منه س��نا، موضحا ان الشاب ال ميكن 
له ان يفكر نيابة عن الش��يخ النه لم يصل 
الى تلك املرحلة العمرية ولكن الش��يخ مر 
بتجارب كثيرة حينما كان شابا وينصح عن 

وعي وبصيرة وادارك.
ويرى ممثل املرجعي��ة العليا ان من الضروري 

التفكير باملسقبل وان جزءا من عدم توفيق 
االنسان حينما يكون بصره مبقدار قدمه وال 
ينظر الى االم��ام ويتعامل مع احلاضر فقط 

ولم يضع اي خطة للمستقبل.
ودع��ا ال��ى ض��رورة ان يتنب��ه الش��اب ال��ى 
الش��خص ال��ذي يأخذ من��ه النصيحة الن 
البع��ض يحاول ان يدس الس��م بالعس��ل 
ويتس��لق عل��ى اكت��اف الش��باب لتحقيق 

غاياته.
االس��ر  وطال��ب خطي��ب جمع��ة كرب��الء 
العراقي��ة ال��ى ض��رورة اجللوس م��ع االبناء 
واالخ��ذ بايديه��م وتعليمه��م وارش��ادهم 
واطالعهم عل��ى مخاطر االم��ور وابعادهم 
ومنعه��م منه��ا، مؤك��دا ض��رورة ان يب��ادر 
االب وتبادر االم بذلك الرش��اد االوالد صباحا 

ومساء واجللوس معهم وتوجيههم.
وأع��رب الس��يد الصافي عن خش��يته ازاء 
ما يش��هده الع��راق الذي يتمي��ز بالتكاتف 
االس��ري من التف��كك نتيجة املش��اهدات 
التي تعيشها بعض االسر التي يكون فيها 
االب في ش��أن واالم كذلك في ش��أن واالبن 
كذلك، داعي��ا الى ضرورة اس��تثمار النزعة 
الفطري��ة لالنس��ان الذي يك��ون بطبيعته 
محبا للجلوس مع اوالده وكذلك االبن يحب 

ان يسمع من ابيه.
ووج��ه حديثه ف��ي ختام اخلطبة للش��باب 
م��ن  وايج��اد  باموره��م  التبص��ر  بض��رورة 

يرش��دهم برأي��ه والتعل��م منه ف��ي جميع 
اجمل��االت الن العلم يب��دأ وال ينته��ي، فضال 
عن وضع خط��ة قابلة للتطبي��ق والتفاؤل 
باملس��تقبل الن ذل��ك يحق��ق النتائج، كما 
طالب اصحاب القرار س��واء أكان سياسيا 
او اقتصاديا او مدنيا او اي ش��خص له رأي او 
كلمة وكذلك االس��ر الكرمية لالطالع على 
م��ا يعانيه الش��باب وعدم جع��ل التفكك 

االسري ضريبة تزيد من هذه املعاناة.

نص الخطبة:
الشك ان الشباب مستقبل ُكلَّ بلد، وهؤالء 
الش��باب ُهم عبارة عن ذخي��رة يعتّز بها أيُّ 
بل��د يحاول ان يرس��م لنفس��ه مس��تقبالً 
زاه��راً، ونح��ن في الواق��ع عندنا مش��اكل 
كثيرة وبعض احلديث مُيكن ان يُقال وبعضُه 
ال مُيكن ان يُق��ال، لكن ما ميكن ان نختصره 
بش��كل قد يؤدي بعض املطلب وهو انُه من 
املس��ؤول عن رسم مستقبل ابنائنا واوالدنا 
ونحن نرى البعض منهم قد يُعاني مشاكل 

كثيرة وكبيرة؟؟
طبع��اً كما هي الع��ادة احلدي��ث ليس فيِه 
تعميم وامنا احلديث الغرض منُه تش��خيص 
بع��ض املش��اكل التي يُعاني منها ش��باب 
الي��وم.. وس��أتكلم عن هذه الفئ��ة املهمة 
واحلمد هلل احلضور ان شاء اهلل كلُه شباب..

هذه الش��ريحة م��ن ابنائنا وال��ذي لم يبلغ 

عمر الش��باب قد يكون لُه نح��و من التنّبه 
والذي في مرحلة الشباب ايضاً نحتاج منُه 
ان يلتف��ت وان يس��مع والذي جت��اوز مرحلة 
الش��باب لعّلُه عن��دُه في اس��رته ومعارفه 
خصوصاً ال��ذي جتاوز مرحلة الش��باب كان 

شاباً فُيمكن ان يفهم طريقة التعامل..
الش��باب اليوم ف��ي الواقع واق��ول البعض 
ال اُعم��م يعان��ون م��ن ضغوط��ات كثي��رة 
وه��ذه الضغوطات ق��د ارادت ان تنحو بهم 
منحى قواُم��ه هو الالمس��ؤولية ان يُبعدوا 
الش��باب عن كل مسؤولية ألن هذا الشاب 
بعد عش��رين س��نة او خمس عشرة سنة 
س��يكون في موقع ما واذا كان في موقع ما 
ولم تكتمل عندُه الرؤية الفكرية والثقافية 
بش��كل جي��د ليس م��ن املعل��وم ان يكون 

عنصراً نافعاً..
يعان��ون  عندم��ا  الي��وم  الش��باب  وه��ؤالء 
م��ن ضغوط��ات ايض��اً يحتاج��ون ال��ى من 

يرشدهم..
س��بق وقلنا ف��ي خدمتك��م لعل االس��رة 
تتحمل بعض املدرس��ة تتحمل بعض اجلو 
الع��ام يتحم��ل بعض لك��ن بالنتيجة هذه 
خس��ارة جملتمعنا عندما نفقد شاباً واحداً 
سنخس��ر كمجتم��ع عنصراً مفي��داً كان 
ميكن ان يُصلح اشياء كثيرة.. اذا فقدنا اثنني 

ستكون اخلسارة اكبر واذا ثالثة وهكذا..
فحديثي لالخوة الشباب واعزتنا وابنائنا..

بع��ض االم��ور اُح��ب ان اُلف��ت نظركم لها 
كأب وارى نفس��ي مس��ؤوالً وانت��م ابنائن��ا 
ايضاً انت��م في هذا البلد املؤّمل فيكم خيٌر 
كثي��ر.. ونحن دائماً نتفاءل اذا ش��ذَّ واحد او 
اثنني فال يعني ان الُكل.. بالعكس الغالبية 
من الش��باب الي��وم بحم��د اهلل يتحملون 
املس��ؤولية ويفهم��ون االم��ور ول��ذا الكالم 

سيكون سهل..
اوالً:

ابنائي عليكم باجلد، هذا العمر عمر الفتوة 
الذهن��ي  والنش��اط  العضل��ي  والنش��اط 
ايض��اً النش��اط العقلي اس��تثمروا كل ما 
بوس��عكم من االوقات ألن تكونوا مجّدين، 
االوط��ان ال يبنيه��ا اال اجِل��د ال يبنيه��ا اال 

االخالص ال يبنيها اال السعي..
تعّلم��وا اجِل��د في حياتك��م، الب��د ان ايضاً 
تلتفتوا الى حتقيق او التفكير بوجود هدف، 
هذه احلياة حياة فيها ما فيها من مش��اكل 
وِصعاب واالنس��ان عليه ان يخوض ِغمارها 
مبنته��ى القوة والش��جاعة، الب��د ان حتددوا 
هدف��اً ما وه��ذا اله��دف ايضاً يحت��اج الى 

سعي ال يتحقق الهدف باألماني فقط..
نعم األمل ش��يٌء َحِسن اذا استتبعُه عمل 
يواف��ق هذا األمر، ان ال تك��ون هناك امان بال 
عمل، البد ان يتحدد في انفسكم ورؤاكم ان 
يتحدد هدف من االهداف عندكم، الضحك 
وقض��اء االوقات ب��ال فائدة انتم س��تندمون 

عليه قبل غيركم..
انا ال اقصد بالضحك هي انبس��اط اسارير 
وعض��الت الوجه ليس املقص��ود بالضحك 
هذا وامن��ا الضحك هو عدم االس��تفادة من 
االوقات وقض��اء االوقات ف��ي اللعب واللغو 
م��ن القول واللغو من العم��ل بال محصّلة.. 
كم من ش��اٍب قضى وقتُه باللع��ب ثم َنِدَم 
على ذلك بعد حني وكم انس��ان لم يلتفت 
الى ايام ش��بابه فارتكب ما ارتكب وال زالت 

بعض اآلثار تالحقُه وان َكُبر..
ابنائ��ي لي��س م��ن املصلح��ة ان جُت��ّرب كل 
ش��يء بعض االشياء ال ميكن ان جتربها النك 
اذا جربتها س��قطت من ش��اهق، عليك ان 
تستشير وعليك ان جتلس مجلس املتعّلم 
امام من هو اكبر س��ناً وجتد فيِه النصيحة 
والش��فقة والرأفة، ال يأخذك الغرور في هذا 
الُعم��ر وتَزعم انك تس��تطيع ان تفهم كل 

شيء وتستطيع ان تفعل كل شيء..
ُكّنا شباباً وبعض من بلغ الستني والسبعني 
واخلمس��ني ايض��اً كانوا ش��باباً وم��ّر هؤالء 
بهذه التجربة اس��تفد منه��ا انت لم تكن 
ش��يخاً حتى تفكر نيابة عنه لكن الشيخ 
كان ش��اباً فهو يعرف ادوار الشباب فإذا اراد 
ان ينصح ينصح عن بصيرة واذا اراد ان يُقّدم 

يقّدم عن وعي وادراك.. 
كم من شاٍب اآلن يقضي وقتُه بال فائدة؟؟!!

اٌقسم باهلل عندما نرى بعض االبناء وبعض 
االوالد يقض��ون اوقات��اً فيما ال يستحس��ن 
ذك��رُه نتألم عليهم كثي��راً ألننا نرى مصير 

هذه االفعال الى أين ستؤدي..
الش��باب اليوم ابناؤنا، طبعاً انا احتدث كل 
م��ن لُه مس��ؤولية في هذا اجلي��ل ان يراعي 

ذلك..
وه��ؤالء االع��ّزة ش��بابنا عليك��م اخوان��ي 
شبابنا ابنائي الحظوا فكروا في املستقبل 
لعّل االنس��ان جزء من عدم توفيقه اذا كان 
بص��رُه مبق��دار قدم��ِه ال ينظ��ر ال��ى االمام، 
االنس��ان يتعامل مع احلاضر ألنُه يتحسس 
يومياً مع احلاضر لكن املستقبل َضع خطًة 
ملس��تقبلك وامش عليها فإن لم تصب متام 
اخلطة فقد أصب��ت ثلثيها.. اما اذا لم تضع 

أي شيء فإنه سيفوتك كل شيء..
ش��باب اآلن ف��ي عم��ر مع��ني عليه��م ان 
يخططوا وعليهم ان يفك��روا، انتم ابناءنا 
خ��ذوا النصيحة ممن يس��عى ملصلحتكم، 
أعلم هن��اك من يحاول ان يدس الُس��مَّ في 
العسل ويتسّلق على اكتاف هؤالء الشباب 

ملصلحة هو اعلم بها..
ال يحق لكم ان تتخذوا من الشباب جسوراً 
ملآربكم.. هؤالء ابناؤنا وبناتنا، األُسر الكرمية 
ألكثر من مرة هذا املطل��ب ُنعيدُه ألهميتِه، 
االُس��ر الكرمي��ة الرج��اء الرج��اء منكم ان 
جتلسوا مع اوالدكم وان تأخذوا بأيديهم وان 
تعّلموه��م وان ترش��دوهم ارجوكم افعلوا 
ذلك.. اجلس��وا معهم بّين��وا لهم مخاطر 
االم��ور، ال تنصرف��وا عنه��م ملُلهي��ات ث��م 

تنهونهم عن هذه املُلهيات.. هذا ال ميكن..
ان��ت بادر ايها االب العزي��ز ايتها االخت االم 
الفاضل��ة انتم ب��ادروا.. هذه س��عادة الدنيا 
واالخرة االنس��ان يجلس ام��ام اوالده يعّلم 
ويرشد ويستمع ويصادقهم ويعلمهم هذه 

هي السعادة..
انت جتهد صباحاً ومس��اًء حتى تأتي ألهلك 
بال��زاد وجتل��س ام��ام اهل��ك واوالدك ه��ذه 
اجللسة االُسرية الرائعة هذه استثمرها ملا 

فيه توجيه لألبناء..
الحظ��وا اخوان��ي ف��ي العراق االُس��ر يعني 
العراق بلد فيه هذا التكاتف االُس��ري واهلل 
بدأن��ا نخ��اف على ه��ذا التكاتف االس��ري 
وبدأنا نخشى عليه، االب في شأن واالم في 

شأن واالبن في شأن.. كيف تسير االمور؟؟!
هن��اك نزع��ة فطري��ة، االنس��ان يُح��ب ان 
يجل��س مع اوالده وهن��اك نزعة فطرية عند 
االبن يُحب ان يس��مع من ابي��ه، ملاذا يحاول 
البع��ض ان يأت��ي به��ذه النزع��ة الفطرية 

ويحاول ان يهدمها او يعمل ضّدها؟
ايها الش��باب االعّزة اوال ً اس��أل اهلل تعالى 
ان ميه��د لكم ُس��بل الس��عادة ف��ي الدنيا 
واالخرة وان يبصركم باموركم وان جتدوا من 
تسترش��دون برأيه ويكون رأياً حكيماً نافعاً 

دقيقاً..
تعّلم��وا والعلم يب��دأ وال ينتهي، االنس��ان 
عندم��ا يضع قدم��ُه عل��ى العلم يب��دأ وال 
ينته��ي يبقى يتعلم ما ش��اء اهلل له تعالى 
ان يبقى س��واء كان عل��وم مبختلف العلوم 
وخطط��وا  اس��تنصحوا  وايض��اً  احت��دث.. 
تخطيطاً يقبل التطبيق وتفاءلوا مبستقبل 
اذا عملتم بخطوات حكيمة دقيقة الشك 

ان النتائج ستكون وفق هذا التخطيط..
ل��وال حرصن��ا عل��ى ابنائن��ا ول��وال اهمي��ة 
ه��ذا املوض��وع ملا تطرقن��ا له��ذا املوضوع 
لك��ن ألهميت��ه قد س��نعيد الك��ّرة والكّرة 
لشعورنا بأهمية ابنائنا وبناتنا واهمية هذا 
الُعمر بالنس��بة الى مستقبلهم رغم كل 
املش��اكل التي تعصف بالبلد لكن ال جنعل 

هذا التفكك ضريبة لهذه املعاناة..
يس��معه  ان  اري��د  ال��كالم  ه��ذا  وطبع��اً 
السياسي ويس��معه االقتصادي ويسمعه 
املدني ويسمعه جميع من يتصور ان له رأي 
وكلمة وتسمعه االسر الكرمية التي حترص 

على ابنائها كما حترص على انفسها..
نس��أل اهلل تعال��ى س��المة الدي��ن والدنيا 
واملعاف��اة وان يرين��ا في بلدنا وش��بابنا كل 
واحلم��د هلل رب العامل��ني وصل��ى اهلل عل��ى 

محمد وآله الطيبني الطاهرين..

كربالء املقدسة / البينة الجديدة
اش��ار ممثل املرجعية الدينية العليا خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس��يني الش��ريف الى ان الشباب يعانون من ضغوطات كبيرة، داعيا اجلهات ذات العالقة الى 
ضرورة االلتفات لهذه الش��ريحة املهمة. وقال الس��يد احمد الصافي يوم اجلمعة ان الش��باب ميثلون الذخيرة التي يعتز بها اي بلد يحاول ان يرسم لنفسه مستقبال زاهرا. وتساءل عن 
املسؤول الذي يجب عليه ان يرسم مستقبل هذه الشريحة خصوصا في ظل ما تعانيه من مشاكل كثيرة وكبيرة، الفتا الى ان احلديث يتركز على تشخيص بعض املشاكل التي يعاني 
منها الشباب. واضاف ان البعض من الشباب يعانون من ضغوطات كثيرة فضال عن وجود قوى تريد ان تأخذهم الى الالمسؤولية النها تعي ان هذا الشاب سيصبح بعد خمسة عشر 

عاما او اكثر في موقع املسؤولية وانه في حال عدم اكتمال الرؤى الفكرية والثقافية عنده سيصبح من غير املعلوم ان يكون عنصرا نافعا..

الصايف: الشباب ميثلون الذخرية اليت يعتز بها أي بلد 
حياول أن يرسم لنفسه مستقباًل زاهرًا

ممثل السيستاني: هناك قوى تريد أن تأخذ شبابنا إلى الالمسؤولية

1- ع��دم س��ريان القانون رقم 9 لس��نة 
2014 بأثر رجعي والتي نصت عليه املادة 
42 منه )ينفذ م��ن تاريخ 2014/1/1(، هو 
مخالف��ة صريح��ة لنص امل��ادة 14 من 
الدس��تور العراق��ي التي تن��ص على ان 
)العراقيون متس��اوون امام القانون دون 
متييز بسبب اجلنس او العرق او القومية 
او األص��ل او الل��ون او الدين او املذهب او 
املعتق��د او الرأي او الوضع االقتصادي او 
االجتماع��ي(، وأيضا يخال��ف املادة )10( 
من القانون املدني رقم 40 لس��نة 1951 
التي نص��ت على)ال يُعم��ل بالقانون اال 
من وقت صيرورته نافذا فال يس��ري على 
ما سبق من الوقائع، اال اذا ُوجَد نص في 
القانون اجلديد يقضي بغير ذلك او كان 
القانون اجلديد متعلق��ا بالنظام العام 
او االداب(،والن )اه��داف قان��ون التقاعد 
املوحد رقم 9 لسنة 2014 املتمثلة باملادة 
)2( م��ن القانون الت��ي تنص على حتقيق 
العي��ش الكرمي للمش��مولني باحكامه 
واملس��اهمة في تعزي��ز قي��م التكافل 
معادل��ة  ال��ى  والوص��ول  االجتماع��ي 
منصف��ة تضم��ن العدال��ة ف��ي توزيع 
الدخ��ل بني افراد اجليل الواحد واالجيال 
املتعاقبة وضمان وصول مظلة التقاعد 
الى فئات اكثر وتوفير اس��تقرار نفسي 
وم��ادي الكبر ع��دد ممكن م��ن املوظفني 
واملتقاعدين وخلفه��م، وضمان حماية 

الدخل لألش��خاص العاملني واس��رهم 
ف��ي ح��االت التقاعد والعج��ز واالعاقة 
والش��يخوخة والوفاة، وسهولة انتقال 
العاملني ب��ني القطاعني العام واخلاص( 
وه��ذه األهداف تُع��دُّ من النظ��ام العام 
ال��ذي يعن��ي )مجموعة من الوس��ائل 
األمني��ة الت��ي توف��ر احلماي��ة لكاف��ة 
املواطنني واألش��خاص الذين يتواجدون 
عل��ى ارض دول��ة م��ا، ويع��رف أيضا انه 

األسلوب املس��تخدم في تنظيم احلياة 
االجتماعي��ة ف��ي اجملتم��ع الواح��د عن 
طريق فرض س��لطة القانون التي متنح 
االفراد حقوقهم وتعرفه��م بالواجبات 
القانوني��ة امللزم��ة لهم(، ونش��ير الى 
قرار محكم��ة التميي��ز االحتادية العدد 
1099/1098 الهيئة االس��تئنافية عقار 
بتاري��خ  الص��ادر   1019/1018 ت   2017
2017/9/24 ال��ذي حك��م مبضمون هذه 

املادة،له��ذا نطال��ب بس��ريان القان��ون 
بأث��ر رجع��ي ل��كل املتقاعدي��ن الذي��ن 
احيل��وا للتقاعد قبل نف��اذ القانون في 

.2014/1/1
2- إشارة ملا ورد في أعاله نطالب بتعديل 
املادة ) ٣5 - ثالثا ( ليكون احتساب الراتب 
التقاعدي للمحالني على التقاعد قبل 
القانون على اس��اس رات��ب قرينه احملال 

على التقاعد بعد القانون.

٣- تعديل املادة )21 - عاشرا - أ( لتكون 
االستحقاقات التقاعدية سواء الراتب 
التقاع��دي أو مكاف��أة نهاي��ة اخلدمة  
للمش��مولني به��ذه املادة مس��تثنني 
من ش��رط مدة اخلدمة كون إحالتهم 

كانت قسرية وليس طوعية.
4- هناك حاجة لتعديل الفقرة أوال من 
امل��ادة 21 من القان��ون التي تنص على 
))يس��تحق املوظ��ف الذي يح��ال الى 
التقاع��د، الراتب التقاع��دي اذا كانت 
لديه خدمة تقاعدي��ة ال تقل عن )15( 
خمس عشرة س��نة وال يُصرف الراتب 
التقاعدي اال اذا كان اكمل )50( س��نة 
م��ن عم��ره(( وتكييفه��ا م��ع احلاجة 
ونقترح  العراقي  للمتقاع��د  الفعلية 
ان تكون مدة اخلدمة التقاعدية ال تقل 
عن)20( سنة وصرف الراتب التقاعدي 

ملن بلغ )45( سنة من عمره.
5- تعدي��ل امل��اده )21 - رابعا- أ( ليكون 
احل��د األدن��ى للراتب التقاع��دي )500-
600( أل��ف دين��ار ش��هريا لكون��ه احلد 
األدن��ى الحتياج االس��رة العراقية التي 
حتافظ على كرامة العيش والوصول الى 
املالءة والكفاية وغياب الدعم احلكومي 
الذي كان ميثل نس��بة مائ��ة باملائة في 
توفير احلصة التموينية،مع االخذ بنظر 
االعتبار نس��بة التضخ��م التي حتددها 

وزارة التخطيط.

6- زيادة الراتب التقاعدي بنسبة ال تقل 
ع��ن 50%  طبقا ألحكام امل��ادة ) ٣6( من 

القانون.
7- تعدي��ل املاده )28 - اوال( لتكون حصة 
الوارث املستحقني لإلرث معادلة للراتب 

التقاعدي للموروث.
8- اضاف��ة فق��رة للمطال��ب بخصوص 
صرف مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
الذين متت إحالته��م على التقاعد قبل 

عام 2014 لعدم صرفها لهم.
9- ش��مول املعاقني واجلرح��ى قبل عام 
200٣ بنف��س االمتي��ازات الت��ي متن��ح 

القرانهم حاليا.
10- ش��مول األس��رى قب��ل ع��ام 200٣ 

باحلقوق التقاعدية.
املقترح��ة  امل��ادة  إضاف��ة صيغ��ة   -11
وه��ي امل��ادة )16( من قان��ون الوقاية من 
اإلش��عاعات املؤين��ة رقم )99( لس��نة 
1980، وه��ي ما نص��ه: »تضاف ألغراض 
التقاع��د الى خدم��ة العامل في مجال 
اإلش��عاع الذي قضى ف��ي األقل خمس 
س��نوات خدمة فعلية قبل او بعد نفاذ 
ه��ذا القانون ف��ي دوائ��ر الدول��ة )٣0%( 
ثالث��ون ف��ي املائة من مجم��وع خدمته 
الفعلي��ة«، وميكن تكيي��ف هذه الفقرة 
مبا يتناس��ب مع التعدي��ل املطلوب مع 

االحتفاظ مبضمونها.
12- نقت��رح إضاف��ة ه��ذه الفق��رة الى 

الفق��رة ه��اء م��ن امل��ادة 18 م��ن قانون 
التقاعد:

1- )احتساب مدة ممارسة مهنة احملاماة 
املدفوع��ة عنها التوقيف��ات التقاعدية 
الالحق��ة لالحال��ة عل��ى التقاع��د من 

مؤسسات الدولة(.
الزراع��ي  التف��رغ  م��دة  احتس��اب  ب- 
املدفوع��ة عنها التوقيف��ات التقاعدية 
الالحق��ة لالحال��ة عل��ى التقاع��د من 
مؤسس��ات الدولة س��واء كان املتفرغ 
الزراع��ي موظف��ا وفق��ا لقان��ون رواتب 
موظف��ي الدولة والقط��اع العام أو غير 

موظف وفق قانون ٣50 لسنة 1985.
1٣- تعديل امل��ادة 18 أوال-ج/1 املتضمنة 
ع��د احل��ركات الفعلي��ة )ق��رار مجلس 
قيادة قرار مجلس قي��ادة الثورة املنحل 
1562 في 1980/10/6 وكتاب وزارة الدفاع 
االمر الوزاري 8٣0 في 201٣/10/2 حسب 
موافقة القائ��د العام املبلغ��ة بكتابه 
508 في 2014/6/20 في 1980/4/9 وأيضا 
مبوج��ب اح��كام ام��ر س��لطة االئتالف 
لس��نة   )91( رق��م  )املنحل��ة(  املؤقت��ة 
2004 ووافق��ت عليه احلكومة العراقية     
والعجي��ب ان ام��ر احتس��اب احلركات 
الفعلية احتس��بت فقط لوزارة الدفاع 
فيم��ا حرم��ت وزارة الداخلي��ة من حق 
احتس��اب اخلدمة مضاعفة، وهذا ظلم 

بنّي تعرض اليه املتقاعدون.

متابعة  / البينة الجديدة

األهداف تعد من النظام العام الذي يعني مجموعة من الوسائل االمنية التي توفر 
احلماية لكافة املواطنني واالشخاص الذين يتواجدون على ارض دولة..

)                            ( تنشر أهم التعديالت املقرتحة 
لقانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014

ليطلع المتقاعدون وليفرحوا بقرب إنصافهم
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قال موقع »بي بي س��ي« امس السبت، 
هناك روايتان تتنافسان على إجابة هذا 

السؤال.
ترتكز الرواية األولى، وهي التي تفضلها 
إدارة الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب، 
عل��ى أن إي��ران لديها نوايا س��يئة، وأن 
هناك استعدادات رصدت لشن هجوم 
محتمل على أه��داف أمريكية بالرغم 
م��ن أن التفاصيل التي جرى الكش��ف 

عنها قليلة.
ودفع��ت الوالي��ات املتح��دة بتعزي��زات 
عس��كرية إلى املنطق��ة، وتعمل على 
تقليل أعداد موظفيها الدبلوماس��يني 
غي��ر األساس��يني ف��ي الع��راق، وتعيد 

النظر في خططها احلربية.
والرسالة إلى طهران واضحة، وهي أن أي 
هجوم على هدف أمريكي من أي مصدر، 
س��واء كانت إي��ران أو أيا م��ن حلفائها 
أو وكالئه��ا الكثيري��ن ف��ي املنطق��ة، 

سيجابه برد عسكري ضخم.
أما الرواية األخ��رى فتلقي بالالئمة في 

هذه األزمة على واشنطن.
ولي��س مس��تغربا أن تتمس��ك إي��ران 
بهذه الرواية، لكن العديد ممن ينتقدون 
ف��ي الداخل طريقة عم��ل إدارة ترامب، 

يفضلون هذه الرواية أيضا.
بل إن ع��ددا من حلفاء ترامب األوروبيني 
الرئيسيني يتملكه بعض اخملاوف بهذا 

الشأن ولكن بنسب متفاوتة.
فطبق��ا له��ذه الرواي��ة، ف��إن »صق��ور 
إي��ران« ف��ي اإلدارة األمريكية، من أمثال 
مستشار األمن القومي األمريكي جون 
بولتون أو وزير الدفاع مايك بومبيو، يرون 

في هذه فرصة سانحة.
وت��رى ه��ذه الرواي��ة أن هدف ه��ؤالء هو 

إح��داث تغيير في النظ��ام في طهران، 
وإذا ل��م تفل��ح الدرج��ة القص��وى من 
الضغوط االقتصادية في القيام بذلك، 
فإنهم يعتقدون أن العمل العس��كري 

غير مستبعد حسب الظروف.
والوالي��ات املتحدة تأم��ر موظفيها من 
العاملني غير األساسيني مبغادرة العراق 

»على وجه السرعة«.
وتعك��س هات��ان الروايت��ان تفس��يرات 
مختلفة حلقيق��ة األمر. وكما هو احلال 
في الغالب، فكل منها تعمل على إبراز 
حقائق معينة وإغفال أخرى إلثبات أنها 

الرواية الصحيحة.
إال أن التصورات هنا مهمة بقدر أهمية 
احلقيقة، ب��ل إنها تكون بط��رق كثيرة 

سببا في الوصول للحقيقة.
وتتمث��ل تل��ك احلقيقة ف��ي أن صراعا 
ب��ني الواليات املتح��دة وإي��ران، وإن كان 
محض صدف��ة بدال من كونه مرتبا، هو 
أم��ر محتمل احل��دوث اآلن أكث��ر من أي 
وقت مضى منذ أن تولى ترامب رئاس��ة 

الواليات املتحدة.
فمنطقة الش��رق األوسط تشهد بكل 

تأكيد تصاعدا في التوترات.
ف��ي حني تعم��ل إي��ران عل��ى التصدي 

لذل��ك، رغ��م أن اقتصاده��ا يعاني من 
إعادة ف��رض عقوبات كان��ت قد رفعت 
مبوج��ب اتفاق نووي أب��رم عام 2015 مع 
ق��وى عاملي��ة. وكان��ت إيران ق��د هددت 
بأنها ل��ن تلتزم مجددا ب��أي قيود على 

نشاطها النووي.
وكان وصول ترامب إلى السلطة مبثابة 
نقطة حتول، فقد انس��حب من االتفاق 

الن��ووي قبل ع��ام وعمل عل��ى تفعيل 
سياس��ة أقص��ى ضغ��ط ممك��ن على 

احلكومة اإليرانية.
إال أن الكي��ل فاض بإي��ران، وهي تعمل 
عل��ى دفع األوروبيني للقي��ام باملزيد من 

أجل مساعدة اقتصادها املتردي مهددة 
بأن��ه إذا لم يقوموا بذلك، ومن الصعب 
معرف��ة ما ميكنه��م القيام ب��ه، فإنها 
س��تخرق ش��روط االتفاق الن��ووي، وهو 
ما س��يمنح إدارة ترامب مب��ررا إضافيا 

التخاذ موقف هجومي.
املوقف اآلن بات متوقفا على التحركات 
الت��ي حت��دث داخ��ل إدارة ترام��ب وعلى 

تقييم طهران ملا يحدث هناك.
وس��عى الرئي��س نفس��ه للتقليل من 
ش��أن فك��رة أن املس��ؤولني ف��ي إدارته 

منقسمون حول قضية إيران.
وتش��ير التقاري��ر إل��ى أن ترام��ب ليس 
متحمس��ا كثيرا للحرب، فهو معروف 
مبعارضته خلوض صراعات عسكرية في 
اخل��ارج. لكن من غير احملتمل أن يتراجع 
عن ذل��ك إذا تعرضت قوات أو منش��آت 

تابعة لبالده لهجوم.
إال أنه ليس من الضروري أن تنظر طهران 

إلى األمور بهذه الطريقة.
فه��ل ترى إي��ران أنه ميكنها أن تفس��د 
العالقة ب��ني بولت��ون ورئيس��ه، فيزيد 
التوت��ر بني الطرف��ني مما يدف��ع بولتون 
إلى الكش��ف عن مخططاته التي رمبا 
قد تعجل بس��قوطه؟ إذا كان ذلك هو 
تقييم طهران، فستكون استراتيجية 

تنطوي على قدر عال من اخلطورة.
وف��ي ح��ني تق��ف إس��رائيل واململكة 
العربية الس��عودية، وهما أهم حلفاء 
اإلدارة األمريكي��ة ف��ي املنطقة، موقف 
املرح��ب باخلطوة، إال أن ش��ركاء اإلدارة 
األمريكي��ة ف��ي أوروبا يش��عرون بعدم 

االرتياح إزاء ما ستؤول إليه األمور.
فق��د اتخ��ذت كل من إس��بانيا وأملانيا 
وهولن��دا خطوات من ش��أنها وقف أي 
أنشطة عس��كرية في منطقة الشرق 
األوسط مشاركة مع األمريكيني، نظرا 

لتصاعد التوترات في املنطقة.
وهذا ليس الوقت املناسب لتجربة كيف 
س��يكون النزاع بني الوالي��ات املتحدة 

وإي��ران، ضف على ذل��ك أن مقارنة هذا 
النزاع بغ��زو العراق عام 2003 لن يكون 

مفيدا.
إذ أن إي��ران تعتب��ر مث��اال مختلفا عما 
كان عليه الوضع في العراق إبان حكم 

رئيس النظام السابق صدام.
ففكرة ش��ن غزو ش��امل على إيران لن 
يك��ون ضم��ن اخلي��ارات املطروحة، بل 
قد ينش��أ صراع عس��كري جوا وبحرا 

تختلف طريقة إيران في التعامل معه، 
مما قد يشعل املنطقة بأسرها.

وكان هناك م��ن تنبؤوا بح��دوث كارثة 
كبرى على مستوى السياسة اخلارجية 
مع تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة 

األمريكية.
لك��ن وبدال من ذلك، هن��اك أزمة جارية 
متعددة األبعاد، تضم عددا من العناصر، 
يوضحه��ا كلها وض��ع إي��ران: فهناك 
حال��ة نف��ور م��ن االتفاقي��ات الدولية، 
واعتماد مفرط على احللفاء اإلقليميني 
ممن لديه��م مخططاتهم اخلاصة التي 
يس��عون لتنفيذها، إلى جانب تصاعد 
التوت��رات مع ش��ركاء قدامى في حلف 
الناتو، وف��وق كل ذلك عدم القدرة على 

حس��م الق��رار وحتديد األولوي��ات فيما 
يتعلق مبصالح واشنطن االستراتيجية 

احلقيقية.
ومع جتدد املنافسة بني القوى العظمى، 
حيث تس��عى الوالي��ات املتحدة إلعادة 
توجيه انتش��ار قواتها وتعزيز قدراتها 
أم��ام صع��ود الص��ني وج��رأة روس��يا، 
فأي��ن تقف إي��ران اآلن ضم��ن األولويات 

االستراتيجية لواشنطن.

بعد هجوم قّوات خليفة حفتر على العاصمة 
الليبي��ة طرابلس ف��ي بداية أبريل )نيس��ان( 
املاضي، دخل��ت األزمة في ليبيا فصالً جديًدا 
من التأزم، إذ ش��هدت املع��ارك التي جتري بني 
جيش  حفتر والقّوات التابعة حلكومة الوفاق 
الوطني بقيادة السّراج سقوط أكثر من 454 
قتي��الً  وأكثر م��ن 2150 جريًح��ا. وتّتخذ هذه 
احلرب املش��تعلة بني الفرقاء الليبّيني أهّمية 
بالغة بس��بب موقع ليبيا االستراتيجي من 
جهة، واألطراف الدولي��ة املتدّخلة في األزمة 
والت��ي تقف خلف كل ط��رف، إذ يرى مراقبون 
أنه��ا فصل جديد في الصراع بني قوى الربيع 

العربي وقوى الثورة املضاّدة.
وكان الرئي��س التونس��ي الس��ابق منص��ف 
املرزوق��ي ق��د وص��ف املعرك��ة اجلاري��ة ف��ي 
ضواح��ي طرابلس بأنّها »مرك��ز الصراع بني 
الربي��ع العربي وبني »محور الش��ّر« اإلماراتي 
الس��عودي املص��ري«، إذ إّن حفت��ر يحظ��ى 
بدعم كّل م��ن مصر والس��عودية واإلمارات، 
بينم��ا حتظ��ى حكوم��ة الس��ّراج باالعتراف 
الدول��ّي، وقد عّرض هجوم ق��ّوات حفتر على 
مدينة طرابلس اجلن��رال الليبي إلى انتقادات 
دولية الذع��ة، باعتب��اره انقالبًا على املس��ار 
السياسّي التفاوضي الذي رعته األمم املّتحدة 

بني األطراف السياسّية املتنازعة.
لكن الالع��ب الذي يثير دوره ج��دالً كبيًرا في 
الس��احة الليبّية ه��و فرنس��ا، إذ إّن دعمها 
الدبلوماس��ي واللوجيس��تي للجنرال حفتر 
طرح العديد من التس��اؤالت ع��ن دوافع هذا 
التوّج��ه وطبيع��ة املصال��ح الت��ي تس��عى 
نحوه��ا، خصوًصا أّن ه��ذا املوقف قد احدث 

انش��قاًقا داخل االحتاد األوروبّي، وتس��ّبب 
لها ف��ي الكثير من االنتق��ادات من طرف 
الصحافة واملراقبني، فلماذا تدعم فرنسا 

اجلنرال الليبي؟
ال ميك��ن عزل املوقف الفرنس��ي في ليبيا 
ع��ن النف��وذ املتزاي��د ملاك��رون ل��دى أكبر 
داعمي املش��ير خليفة حفتر، السعودية 
واإلم��ارات، فمن��ذ مج��يء ماك��رون إل��ى 
الس��لطة س��نة 2017، عمل على تقوية 
عالق��ات ب��الده م��ع كال الدولت��نينْ وإب��رام 
صفقات أسلحة بلغت مليارات الدوالرات، 

باإلضاف��ة إل��ى نس��ج عالق��ات سياس��ّية 
واس��تغالل نفوذ بالده للتأثير على سياسات 
هذه الدول، لينتقل هذا احللف إلى الس��احة 

الليبّي��ة التي ش��هدت تقاط��ع مصالح هذه 
الدول جميعها عند ش��خص واحد: خليفة 

حفتر.
»أنا قلق، لقد أخبرتك، لكن ال تس��تمع إلّي« 
به��ذه الكلم��ات خاطب الرئيس الفرنس��ي 
ماكرون ول��يَّ العهد الس��عودّي حول قضّية 
خاشقجي، بنبرة وأس��لوب يشبه ذلك الذي 
يس��تعمله املعّلم مع تلميذه الطّيع. كانت 
ه��ذه الكلمات خ��الل قّمة الدول العش��رين 
»G20« الت��ي جرت خ��الل الس��ياق امللتهب 
الس��عودي  الصحاف��ي  مبقت��ل  املتعّل��ق 
جمال خاش��قجي في الس��فارة السعوديّة 
باسطنبول. العالقة بني ماكرون والسعوديّة 
شهدت عّدة محّطات مهّمة عمل من خاللها 
الرئيس الفرنس��ي الش��اب على بناء حتالف 
قوّي م��ع األمير الصاعد في بيت آل س��عود، 
فمن جهة يس��تخدم ماكرون الدبلوماسية 

الناعمة للتدخل في القضايا اخملتلفة، ومن 
جهة أخرى يضمن تدّفق السالح الفرنسي 
إلى السعوديّة، وفوز الش��ركات الفرنسّية 
بصفق��ات تق��ّدر مبلي��ارات ال��دوالرات. لعل 
أبرز املواقف التي بّين��ت على حجم النفوذ 
الفرنس��ي املتصاعد في بيت آل سعود كان 
تدّخ��ل ماك��رون من أج��ل حّل أزم��ة رئيس 
الوزراء اللبناني س��عد احلريري الذي احُتجز 
في السعوديّة لعّدة أسابيع وأجبر -حسب 
مصادر- على تالوة بيان اس��تقالته، قبل أن 
يتدّخل ماكرون الس��تدعائه في »زيارة« إلى 

فرنسا، ثم عودته إلى لبنان.
الت��ي  الس��الح«  صفق��ات  »دبلوماس��ّية 
تس��تخدمها الس��عوديّة من أج��ل ضمان 

موق��ف ال��دول الكب��رى كالوالي��ات املّتحدة 
وفرنس��ا وبريطانيا، اس��تطاعت من خاللها 
أن تُس��كت قادة هذه البلدان على انتهاكات 

حقوق االنس��ان في اليمن وملّف الصحافي 
خاش��قجي، وهو ما تأّكد م��ن خالل تصريح 
ماكرون بأنّه إيقاف بيع األس��لحة الفرنسّية 
إلى الس��عودية بس��بب قضّي��ة الصحافي 
املقتول خاش��قجي يعتب��ر »دمياغوجّية«، مبا 
فيه��ا الدبّاب��ات والصواري��خ املوّجه��ة التي 
ج��رى بيعه��ا للس��عودية واإلم��ارات يجري 
اس��تخدامها في حرب اليم��ن، وهو ما فتح 

عليه بابًا واسًعا من االنتقادات.
مص��ر كانت أيًضا إح��دى أركان ه��ذا احللف 
الذي يقف خلف املش��ير حفتر، والتي عرفت 
بدورها عالقات اس��تراتيجّية مع الفرنسّيني، 
عماده��ا صفقات أس��لحة بلغ��ت 2.5 مليار 
دوالر، بعد صفقة طائرات »رافال« التي بلغت 
أكث��ر من ملي��ار دوالر س��نة 2015. بعيًدا عن 
حج��م تأثير ه��ذه العالقات بني فرنس��ا من 
جه��ة ومص��ر واخلليجّي��ني من جه��ة أخرى، 

ف��إّن زيارات ماك��رون لهذه البلدان ومتّس��كه 
بصفقات الس��الح رغم االنتق��ادات الهائلة 
التي يتع��ّرض لها من الصحاف��ة ومنّظمات 

حق��وق االنس��ان، تبنّي عل��ى توّجه فرنس��ا 
نحو االس��تعانة ب�»الق��ادة األقوي��اء« الذين 
ميكن االعتماد عليهم ف��ي املقاربات األمنّية 
ومشاريع احلرب على اإلرهاب وإيقاف الهجرة 
غي��ر الش��رعّية، بغ��ّض النظر عن الس��جّل 
احلقوقي والدميقراط��ي في بلدانهم، وهذا ما 

ينطبق على اجلنرال حفتر في ليبيا.
التدخ��ل الفرنس��ي ف��ي ليبي��ا ال��ذي يرجع 
إل��ى س��نة 2011 حني ق��ادت فرنس��ا احللف 
األطلس��ي من أجل اإلطاح��ة بنظام الرئيس 
الس��ابق معّم��ر القّذاف��ي، لكن س��رعان ما 
وجدت نفس��ها أم��ام فوضى عارم��ة وحرب 
أهلّية دمويّة بني فرقاء ليبيا ما بعد القّذافي، 
خصوًصا بعد حادثة مقتل السفير األمريكي 
في مدينة بن غ��ازي 2012 ثم صعود )داعش( 
هن��اك، وه��و ما جع��ل الفرنس��ّيني  يب��ّررون 
دعمه��م للمش��ير خليف��ة حفت��ر باعتباره 
الرّجل القوّي في ليبيا الذي يس��تطيع إعادة 
ش��يء من االس��تقرار والهدوء إلى الس��احة 
الليبي��ة، رغم ب��روز عّدة ش��واهد على وجود 
تعاون ضمني ب��ني التنظيم وقّوات حفتر في 

مراحل سابقة.
أش��عل الوزي��ر األّول اإليطال��ي أزم��ة بني بالده 
وفرنس��ا بع��د تصريحات��ه التي ق��ال فيها إّن 
سياس��ات فرنس��ا جت��اه إفريقيا »ق��د أعاقت 
تق��ّدم ال��دول االفريقي��ة وتس��ّببت ف��ي زيادة 
معّدل الهجرة« وق��د كان هذا التصريح النادر 
من مس��ؤول أوروبّي أحد املؤّشرات على وصول 
االستراتيجّية الفرنسّية في إفريقيا إلى أفق 
مسدود، خصوًصا مع تراجعها الشديد مؤّخًرا 
مقابل صع��ود التنني الصينّي. وفي حني تبلغ 
املب��ادالت التجارية بني فرنس��ا وإفريقيا أكثر 
من 5 مليارات يورو، إالّ أن الساحة االقتصاديّة 
ف��ي إفريقي��ا عرفت تغّي��ًرا في مي��زان القوى 
وتراجًعا للوجود االقتصادي الفرنسي بشكل 
واس��ع، إذ اصبحت تلجأ الكثير م��ن البلدان 
االفريقية -التي كانت إلى وقت قريب حكًرا 
عل��ى الش��ركات الفرنس��ّية ك��� »توتال« 
و»أريف��ا« وغيرها- إلى الش��ركاء الصينيني 
بدل الفرنس��ّيني، وهو ما أّدى بفرنس��ا إلى 
مراجع��ة اس��تراتيجّيتها ومقاربتها اجتاه 
جيرانه��ا اجلنوبّي��ني م��ن أجل إع��ادة بعث 
وجوده��ا ونفوذه��ا التاريخي ف��ي أفريقيا، 
منذ العهد االس��تعمارّي، ففي الوقت الذي 
اس��تثمرت فيه الص��ني أكثر م��ن 38 مليار 
دوالر في أفريقيا في سنة 2016 وحدها، لم 
تس��تمثر فرنس��ا أكثر من 7 مليارات دوالر. 
بعد مجيء الرئيس ماكرون إلى الس��لطة في 
س��نة 2017، رأى أّن ليبي��ا من املمكن أن تكون 

»نصًرا س��ريًعا« يس��تطيع من خالله تدشني 
عودة فرنس��ا إلى منطقة الس��احل بقّوة، من 
أج��ل حماي��ة أوروبا م��ن موجة الهج��رة غير 
الش��رعية و»اإلره��اب«، باإلضافة إل��ى التهام 

حّصة من ثروات ليبيا النفطّية الهائلة.
مباش��رة بع��د وص��ول ماك��رون إل��ى قص��ر 
اإليليزي��ه، عمل على تأكي��د حضور بالده في 
امللّف الليبي بقّوة، وأرس��ل م��ن خالل لقائه 
ب��كّل م��ن حفت��ر والس��ّراج ورعايت��ه لّلقاء 
التاريخّي ب��ني اخلصمني املتحاربني، رس��الًة 
ملنافس��يه التقليديّ��ني ف��ي ليبي��ا – وف��ي 
مقّدمته��م إيطاليا – بأّن فرنس��ا لن تتراجع 
عن هذا ال��دور. ذلك اللقاء ال��ذي أراد ماكرون 
أن يصّوره باعتباره رعاية فرنسّية ل�»مصاحلة 
تاريخّية« بني الفرق��اء التاريخّيني، وفي حني 
أراد ماكرون أن يدّش��ن به��ذه اخلطوة الرمزية 
-التي أثبتت فش��لها الذريع فيما بعد- عودة 
فرنس��ا التاريخّية إلى الساحة الدولّية، كان 
قد أش��عل غض��ب روم��ا التي رأت ف��ي هذه 
اخلط��وة كس��ًرا جلهودها، خصوًص��ا أن رهان 
ماكرون على حفتر قد كان الس��بب الرئيس 
في إفشال مؤمتر باليرمو املنعقد في إيطاليا، 
وال��ذي كان ينتظر منه اإليطالي��ون أن يكون 

بداية حلّل األزمة الليبية.
وق��د تع��ّرض ماك��رون النتقادات جّم��ة جراء 
اس��تراتيجّية ب��الده خ��الل األزم��ة الليبّي��ة 
احلالّي��ة، إذ أحبطت فرنس��ا ق��رارًا من االحتاد 

األوروب��ي يش��جب في��ه االعت��داء املس��ّلح 
م��ن ق��ّوات حفت��ر عل��ى العاصم��ة الليبية 
طرابلس، وانتقدت الكثير من وسائل االعالم 
األوروبّية والعاملية ما وصفته ب�»لعبة فرنسا 
املزدوج��ة«، إذ عّولت من جهة على حفتر من 
أجل وق��ف اجلماع��ات املس��ّلحة املتطّرفة، 
فدعمته بالسالح والدبلوماسّية، ليستخدم 

ه��ذا الدعم في إحراجه��ا دولًيا بعد هجومه 
على طرابلس.

تعويل فرنسا على حفتر وقّواته يرجع إلى سنة 
ا ميكن االعتماد عليه  2015، إذ رأوا فيه حليًفا قويًّ
م��ن أجل إعادة ش��يء من النظام إلى الس��احة 
الليبي��ة امللتهبة منذ س��قوط نظ��ام القّذافي 
سنة 2011، من أجل إيقاف اجلماعات االسالمّية 
املس��ّلحة ووقف ق��وارب الهجّرة الس��ريّة التي 
تقصد ش��مال البحر املتوّسط حس��ب الرواية 

الفرنس��ية، لك��ن ه��ذا الدع��م لم يك��ن بدون 
عواق��ب، إذ أثار حفيظة حكومة الوفاق الوطني 
ا، وكان فايز الس��ّرج قد صّرح  املعترف به��ا دوليًّ
خالل األزم��ة احلالّية  بأن الدعم غير املتوازن من 

طرف فرنسا حلفتر هو الذي شّجعه على اخلروج 
على املس��ار السياس��ي ودفع��ه للهجوم على 
طرابل��س«، وكانت حكومة الس��ّراج قد أعلنت 
جتمي��د التعاون األمني مع فرنس��ا على خلفية 

هجوم حفتر على طرابلس.
وق��د كش��فت وف��اة ثالث��ة عم��الء س��ّريني 
فرنس��يني ف��ي ليبيا س��نة 2016 ع��ن وجود 
فرنس��ّي عس��كرّي لوجيس��تي كثيف غير 

معلن في الس��احة الفرنسية من أجل دعم 
خليف��ة حفتر.ورغم قرار منع بيع االس��لحة 
ال��ذي أق��ّرت »األمم املّتح��دة« م��ن أجل حّض 
الفرق��اء الليبي��ني عل��ى اجللوس إل��ى مائدة 
احلوار والوصول إلى حّل لألزمة، إالّ أن حفتر لم 
يتورّع ف��ي اإلعالن أكثر من مّرة حصوله على 
س��الح من فرنس��ا، باإلضافة إلى السعودية 

واإلمارات ومصر.
لكن بعيًدا عن الُبعد األمني أو املتعّلق بالهجرة 
الس��ريّة م��ن ليبيا إل��ى أوروبا، ف��إّن الكثير من 
طون الضوء على ح��رب باردة بني  احملّللني يس��لّ
األوروبي��ني جت��ري في األراض��ي الليبّية وس��باق 
شديد على املوارد النفطّية الكبيرة التي حتظى 
بها ليبيا، إذ تع��ّد ليبيا صاحبة أكبر احتياطي 
نفطي في أفريقيا، وقد خرج هذا الصراع للنور 
ب��ني اإليطالي��ني والفرنس��يني من خ��الل حرب 
التصريحات بني الطرفني، إذ هاجم مس��ؤولون 
وسياس��ّيون إيطالّيون التدّخل الفرنس��ي في 
امللّف الليبي الذي يعتبرون حكًرا على إيطاليا، 
السياس��ية  بالتركيب��ة  معرفته��ا  بس��بب 
واالجتماعّي��ة والقبلّية لليبيا -حس��ب الرواية 
االيطالي��ة-، بينم��ا يؤّك��د املراقب��ون عل��ى أّن 
الس��باق احلقيقي هو حول حقول النفط التي 

تتقاسمها.
وعند احلديث على التواجد الفرنسي في ليبيا 
وفي الش��مال االفريقي بش��كل ع��ام، ال ميكن 
إغف��ال الغ��رمي التاريخ��ي املتمّثل ف��ي اجلزائر، 
والتي تش��هد منذ فبراير املاضي انتفاضة 
ش��عبّية أس��قطت الرئي��س عب��د العزيز 
بوتفليقة الذي استمّر في احلكم 20 سنة، 
وكانت وسائل إعالم ومحّللون قد ربطوا بني 
حتّركات حفتر واحلراك الشعبي في اجلزائر، 
إذ اعتب��روا اخلطوة »غير بريئ��ة«، والتي من 
شأنها إش��عال احلدود الش��رقية للجزائر 
وإدخال اجلي��ش اجلزائري في وضعّية تأّهب، 
ا على  في الوقت الذي يسيطر اجليش فعليًّ

مقاليد احلكم منذ استقالة بوتفليقة.
حفت��ر كان قد ه��ّدد اجلزائر في س��بتمبر 
)أيل��ول( 2018 بنق��ل احل��رب إل��ى الداخل 
اجلزائري حس��ب قوله، قب��ل أن يعتذر أحد 
املقّربني منه على هذا التصريح، ممّا أعطى 
إش��ارة عل��ى حج��م التوتّ��ر ف��ي العالقة بني 
ا موقًفا  حفت��ر واجلزائ��ر، والتي اتّخذت رس��ميًّ
حياديًا بني األطراف املتنازعة في ليبيا وعملت 
عل��ى دعم جهود الوس��اطة األممي��ة للوصول 
إل��ى حّل سياس��ي من خالل التف��اوض. وكان 
بي��ان للخارجي��ة اجلزائري��ة قد دع��ا األطراف 
الليبية إلى »التعّق��ل«، واعتبرت أن التصعيد 

العسكري يعيق مسار التسوية«.

قضايا

دعم فرنسا الدبلوماسي واللوجيستي 
للجنرال حفرت طرح العديد من التساؤالت 

عن دوافع هذا التوجه وطبيعة املصالح 
التي تسعى نحوها

دفعت الواليات املتحدة 
بتعزيزات عسكرية إىل 
املنطقة وتعمل على 
تقليل أعداد موظفيها 
الدبلوماسيني غري 
األساسيني يف العراق

ال يمكن عزل املوقف 
الفرنسي يف ليبيا عن النفوذ 
املتزايد ملاكرون لدى أكرب 
داعمي املشري خليفة حفرت 
وهما السعودية واإلمارات
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بوتني

بومبيو

بولتون

ِرهان محفوف بالمخاطر.. لماذا يدعم ماكرون الماريشال حفتر في ليبيا؟

حيظى حفرت بدعم كّل من مصر والسعودية واإلمارات 
بينما حتظى حكومة السّراج باالعرتاف الدولّي

املرزوقي

حفتر

ماكرون

موقع أمريكي يتحدث عن روايتين بالحرب اإليرانية 
ترامب ليس متحمسًا كثرياً للحرب فهو معروف 
مبعارضته خلوض صراعات عسكرية يف اخلارج

تسعى أمريكا إىل إعادة توجيه انتشار قواتها 
وتعزيز قدراتها أمام صعود الصني فأين تقف إيران 

اآلن ضمن األولويات االسرتاتيجية لواشنطن؟
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أن صحيف��ة  إل��ى  التقري��ر  ويش��ير 
»واشنطن بوست« اقتبست ما قاله 
ماتيس عن اإلماراتيني، بأنهم »ليسوا 
مس��تعدين للقت��ال فق��ط، بل هم 
محاربون عظ��ام«، وأضاف أن »هناك 
ا متبادلاً  في اجليش األمريكي احتراماً
وإعجاباًا ملا فعلوه وما ميكنهم فعله«، 
ووصف ماتيس اإلمارات، الدولة التي 
ل يتعدى س��كانها احمللي��ون املليون 
من ب��ني 9 ماليني عامل وافد وأجنبي، 

بأنها »أسبرطة الصغيرة«.
»)أس��برطة  إن  قائ��الاً  ل��و  ويعل��ق 
الصغي��رة( أظهرت من��ذ العقد األول 
هم��ة، وش��اركت مه��ام جوي��ة مع 
األمريكيني ضد حركة طالبان، ونالت 
ا عندما أرس��لت 1200 جندي  احتراماً
إل��ى أفغانس��تان وظل��وا حت��ى عام 
2014، وم��ع فوض��ى الربي��ع العربي، 
ال��ذي أص��اب س��وريا وليبي��ا، ق��ام 
احلاكم الفعلي لإلم��ارات محمد بن 
زايد بإرس��ال طيرانه إل��ى ليبيا، وفي 
الوقت ذاته سلح جماعات املعارضة 
مت  األس��لحة  ومعظ��م  الس��ورية، 
املتح��دة،  الولي��ات  م��ن  ش��راؤها 
وبالتعاون مع ولي العهد الس��عودي 
محمد ب��ن س��لمان ش��نا حرباًا في 

اليمن عام 2015«.
ويس��تدرك التقري��ر بأن��ه »رغ��م ما 
حقق��ه اإلماراتي��ون م��ن جن��اح أولي 
ف��ي اجلن��وب اليمني، وإخ��راج الثوار 
احلوثيني من ميناء عدن، وحترير ميناء 
املكال من س��يطرة تنظيم القاعدة، 
إل أن احل��رب اس��تمرت عل��ى م��دى 
األع��وام األربعة املاضي��ة تاركة آثاراًا 
فظيع��ة على س��كان أفق��ر بلد في 

العالم العربي«.
ويلفت التقرير إلى أن اإلمارات تعاونت 
مع اجمللس النتقالي في اجلنوب، الذي 
ميثل احلركة النفصالية، التي تطالب 
منذ ع��ام 1990 بانفصال اجلنوب عن 
الش��مال، وقام الطرفان بتدريب عدد 
م��ن املقاتل��ني إل أنهم ل��م يتمكنوا 

ل هم ول الس��عوديون من السيطرة 
على ميناء احلديدة.

وين��وه التقرير إلى وقف إط��الق النار 
اله��ش ال��ذي توص��ل إلي��ه املبعوث 
الدول��ي مارتن غريفي��ث في احلديدة، 
مشيراًا إلى أن املواجهة ل تزال قائمة 
في تعز، وبحس��ب مجموعة األزمات 
الدولية، فإن الث��وار احلوثيني حققوا 
ا في ش��رق تعز، وسيطروا على  جناحاً
بلدت��ني، بش��كل هددوا في��ه الطرق 

املؤدية لعدن.

ويق��ول ل��و: »ميك��ن وص��ف الوض��ع 
ف��ي اليمن بأن��ه حالة انس��داد، فال 
اإلماراتي��ون أو الس��عوديون لديه��م 
على م��ا يب��دو اس��تراتيجية خروج 
للح��رب التي ش��نت دون تفكير في 
النتائج، وبناء عل��ى افتراض خاطئ، 
وه��و أن الث��وار احلوثيني س��ينهارون 

ا وهذا ما لم يحدث«. سريعاً
ويفيد التقرير بأنه »بعد أربعة أعوام 
من احل��رب زاد ع��دد الضحايا إلى 50 
��ا باإلضاف��ة إلى مالي��ني يعانون  ألفاً
من اخل��وف واجلوع، وعش��رات اآللف 
م��ن األطف��ال يواجهون خط��ر املوت 

م��ن أم��راض ميك��ن منعها ل��و توفر 
الدواء، فيما حتول��ت البنية التحتية 
إل��ى أنقاض، ول��دى اإلم��ارات الكثير 
ا  لتجيب علي��ه فيما أصب��ح واضحاً

أنها مغامرة عسكرية فاشلة«.
ويذك��ر لو أن��ه »في الوق��ت ذاته فإن 
اإلماراتي��ني عملوا مع مص��ر؛ لدعم 
أمير احلرب خليف��ة حفتر، ومنذ عام 
2014 قدموا له الدعم، وس��لحوا ما 

يطلق عليه اجلي��ش الوطني الليبي 
املوال��ي له ف��ي محاولت��ه لإلطاحة 
ا برئاسة  باحلكومة املعترف بها دوليًّ
فائز السراج، وشن حفتر في 4 أبريل 
��ا عل��ى العاصم��ة  )نيس��ان( هجوماً
طرابل��س، في الوقت ذات��ه الذي كان 
يحضر فيه األمني العام لألمم املتحدة 
أنطوني��و غويتري��ش ملؤمت��ر مصاحلة 

ليبي في العاصمة«.
: »م��رة أخرى  ويعل��ق التقري��ر قائ��الاً
افترض حفتر ومن دعمه بأن حكومة 
ا،  الس��راج س��تفاجأ وتنتهي سريعاً
وبعد مرور أكثر من ش��هر فإن النصر 

لم يتحقق، ومثل اليمن فقد دخلت 
املعرك��ة ف��ي حال��ة جم��ود، ومت��ت 
استعادة بعض األحياء التي سيطر 

عليها حفتر«.
ويشير لو إلى أن »حفتر يحظى بدعم 
عسكري من اإلمارات، فيما تقدم له 
ويحظى  املال��ي،  الدعم  الس��عودية 
دونال��د  م��ن  السياس��ي  بالدع��م 
ترام��ب والرئيس الفرنس��ي إميانويل 

ماكرون والرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي، وكلما طال أم��د اجلمود 

ضعف موقف اجلنرال املارق«.
ويلفت التقرير إلى أنه عندما ُس��ئل 
ط��ارق  الليب��ي  السياس��ي  احملل��ل 
املغريس��ي عن كف��اءات حفتر، فإنه 
: »حفتر عقيم في أفضل  أجاب قائالاً
احلالت، كم��ا كان في معظم حياته 
العس��كرية، وس��يطر عل��ى بع��ض 
األحياء بطريق��ة مفاجئة«، ويعتقد 
املغريس��ي أن ع��دد الضحاي��ا على 
جانب طرابلس، ال��ذي يقدر بحوالي 
400، رمب��ا كان أعلى من ذلك، ووصف 
واس��تخدم فيه  ب�»الدموي«،  القتال 
حفتر صواريخ غراد وطائرات مسيرة 
محمل��ة بالقناب��ل لتروي��ع املدنيني، 
وق��ال إن دع��م ترام��ب حلفت��ر، الذي 
األمريكي��ة، مهم  اجلنس��ية  يحمل 

وأدى إلى حجب أي حل دبلوماسي.
ويق��ول التقرير: »على م��ا يبدو فقد 
أقن��ع السيس��ي في زيارت��ه األخيرة 
لواش��نطن ترام��ب برمي ثقل��ه وراء 
مكامل��ة  النتيج��ة  وكان��ت  حفت��ر، 
هاتفية مع أمير احلرب، رغم نصيحة 
والبنتاغ��ون خ��الف هذا،  اخلارجي��ة 
وطاف الس��راج العواص��م األوروبية 

داعياًا للدعم، والتقى في 8 مايو )أيار( 
مع ماكرون، وطالبه )مبوقف سياسي 
واضح حول الوضع ف��ي ليبيا( و)كنا 
نقترب من اتف��اق أو حل ممكن بدعم 

دولي( عندما شن حفتر هجومه«.

وي��رى التقري��ر أن »ليبيا ه��ي جبهة 
جديدة ومأزق آخر لإلماراتيني، ويقتل 
فيه��ا املزيد من املدني��ني األبرياء، في 
وق��ت يح��اول في��ه محمد ب��ن زايد 
موضعة اإلمارات لتك��ون قوة كبيرة 
ف��ي الش��رق األوس��ط، م��ا يجع��ل 
اجلبه��ة  ع��ن  يتس��اءل  الش��خص 

املقبلة«.
ويعتق��د التقرير أن »امل��كان احملتمل 
ه��و الس��ودان، ال��ذي أطاح رئيس��ه 
س��لمية،  بطريق��ة  البش��ير  عم��ر 
وحتاول اإلم��ارات والس��عودية تقوية 
وتعهد  العسكري،  النتقالي  اجمللس 
البل��دان بدفع املليارات له��ذا البلد، 
لكن املتظاهرين ل يثقون في اجليش، 
فماذا س��يحدث لو ه��دد املتظاهرون 
ما وصف��ه وزير الدولة ف��ي اخلارجية 
اإلماراتي��ة أن��ور قرقاش )الس��تقرار 
ابن  املؤسس��ي( فهل سيس��تخدم 
زايد السالح مرة أخرى؟ أم أن أسبرطة 

الصغي��رة تعلمت م��ن دروس اجلمود 
في اليمن وليبيا؟ ولو حدث ذلك فإنه 

جاء بثمن باهظ في كال البلدين«.
ويختم التقرير مقاله بالقول: »األمل 
أل يصيب الس��ودان م��ا أصاب هذين 

البلدين ذاته«.

تغييرات في القيادة العليا للحرس الثوري اإليراني

الرئي��س األميرك��ي دونال��د  وكان 
ترمب صنف احلرس الثوري منظمة 
إرهابية ي��وم 8 أبري��ل املاضي، في 
خطوة - لم يسبق لها مثيل- أثارت 
تنديد إي��ران ومخاوف من هجمات 

انتقامية على القوات األميركية.
وكان املرش��د األعلى في إيران عنينّ 
ا  ا جديداً في 21 أبريل املاض��ي قائداً
للحرس الثوري اإليراني، الذي يعد 
القوة العسكرية العقائدية األهم 

في البالد.
ا  وأص��در املرش��د األعلى مرس��وماً
يقض��ي بتعي��ني الل��واء حس��ني 
ا للحرس  ا( قائ��داً س��المي )59 عاماً
الث��وري بدلاً من اللواء محمد علي 
جعف��ري ال��ذي ق��اد احل��رس منذ 

سبتمبر 2007.
ذك��ر بيان ص��ادر م��ن خامنئي أنه 
منح سالمي - وهو النائب السابق 
لقائ��د احل��رس - رتب��ة ل��واء قب��ل 
ا للح��رس، بينما مت  تعيين��ه قائ��داً
ا لفرع  تعيني اجلنرال جعفري قائداً
آخر من فروع احلرس املعروف باسم 

"بقية اهلل".
كما يذكر أن احلرس الثوري اإليراني 
- وف��ق تقدي��رات املعه��د الدول��ي 
ف��ي  الس��تراتيجية  للدراس��ات 
لندن - يتألف من 350 ألف عنصر، 
الدراس��ات  معه��د  ي��رى  بينم��ا 
ف��ي  والدولي��ة  الس��تراتيجية 
واش��نطن أن عدد أفراده ل يتجاوز 
��ا. ويرتبط احل��رس الثوري  125 ألفاً
مباش��رة باملرش��د األعلى، وميتلك 
وجوي��ة  وبحري��ة  مش��اة  ق��وات 

خاصة.
وتعم��ل ق��وات احلرس في م��وازاة 

اإليران��ي،  النظام��ي  اجلي��ش 
الث��ورة  "حماي��ة  ومهمته��ا 
إلى  وإجنازاتها"، إضافة  اإلسالمية 

"حماية احلكم اإلس��المي ونش��ر 
أهدافه في اخلارج".

الى ذلك س��خرت طهران من دعوة 
ترامب  الرئي��س األميركي دونال��د 

ه  إلى حوار معتب��رة أن إدارته »توجنّ
مسدس��ااً« إليه��ا. وه��دد »احلرس 
الث��وري« اإليران��ي ب��أن صواريخه 
تطاول »بسهولة« السفن احلربية 
األميركية في مي��اه اخلليج، فيما 
حضنّ وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظري��ف »أصدقاء« بالده على 
إلنقاذ  اتخاذ »خطوات ملموسة« 

التفاق النووي املُبرم عام 2015.
ونش��رت واش��نطن ف��ي املنطقة 
حاملة طائرات وسفينة هجومية 
برمائية وقاذفات استراتيجية من 

طراز »ب��ي-52« وبطاريات صواريخ 
تهدي��دات  ملواجه��ة  »باتري��وت«، 
إيراني��ة »جدية«. وذكر مس��ؤولون 
أميركي��ون أن ص��ورااً أظه��رت أن 
ل��ت صواريخ قصيرة  طه��ران حمنّ
امل��دى عل��ى ق��وارب صغي��رة في 
مياه اخللي��ج. وقال محمد صالح 
القانون��ي  املس��اعد  ج��وكار، 
ف��ي »احلرس  البرملانية  للش��ؤون 
الث��وري«: »صواري��خ إي��ران قادرة 
بس��هولة عل��ى بل��وغ الس��فن 
احلربية في اخلليج هذه الصواريخ 
التي یبلغ مداه��ا ألفي كيلومتر، 

قادرة على استهداف أي نقطة«.
وأض��اف: »إذا اندلع��ت ح��رب في 
في  العالم  املنطق��ة، فس��يكون 
مأزق في ما يتعلنّق بتأمني الطاقة. 
والقتص��اد األميرك��ي ل��ن يك��ون 

��ل تكالي��ف هذه  ق��ادرااً على حتمنّ
احل��رب، كم��ا أن واش��نطن تعاني 
وضعااً سيئااً، جلهة القوى العاملة 
والظ��روف الجتماعي��ة«. واعتب��ر 
أن »أمي��ركا عاجزة ع��ن مهاجمة 
دول، مثل س��ورية وفنزويال وكوريا 
أن  عل��ى  مش��ددااً  الش��مالية«، 
»جبهة املقاومة في ذروة قدرتها«.

أما اجلنرال رس��ول سنائي راد، وهو 
نائ��ب لقائ��د الق��وات املس��لحة 
فق��ال:  السياس��ية،  للش��ؤون 
»تصرنّف��ات الق��ادة األميركيني في 

وفي  وف��رض عقوب��ات،  الضغ��ط 
الوقت ذاته احلديث عن محادثات، 
ه��ي مبثاب��ة توجي��ه س��الح إل��ى 
شخص وطلب صداقته والتفاوض 
مع��ه«. وأضاف: »س��لوك الزعماء 
األميركي��ني ه��و لعبة سياس��ية 
تش��مل تهديدات وضغوط��ااً، مع 
إظه��ار اس��تعدادهم للتف��اوض، 
من أجل تقدمي صورة س��لمية عن 
أنفس��هم وخ��داع ال��رأي العام« 

العاملي.
في بكني، شدد ظريف على ضرورة 
ن إيران من إقامة عالقات  أن »تتمكنّ
اقتصادية طبيعي��ة« بعد التفاق 

الن��ووي. وتاب��ع: »إذا كان اجملتم��ع 
الدول��ي وال��دول األعض��اء األخرى 
)ف��ي التف��اق( وكذل��ك أصدقاؤنا 
يري��دون  وروس��يا،  الص��ني  مث��ل 
احلف��اظ على ه��ذا اإلجن��از، يجب 
التأكد عبر خطوات ملموسة من 
أن اإليرانيني يستفيدون من املزايا« 
التي نصنّ عليها التفاق. ولفت إلى 
أن »معظ��م اجملتم��ع الدولي أصدر 
تصريح��ات حتى اآلن، ب��دل اتخاذ 

مواقف«.
وكان ترامب ُس��ئل هل ستخوض 

الولي��ات املتحدة حربااً م��ع إيران، 
فأج��اب »آمل ب��أن ل يحدث ذلك«. 
ب��أن  أف��ادت  معلوم��ات  ونف��ى 
مس��اعدين، ل س��ينّما مستش��ار 
بولت��ون،  ج��ون  القوم��ي  األم��ن 
يدفعونه إلى النخراط في معركة 
م��ع طهران، قائالاً: »ل��دى جون آراء 
قوية في شأن مس��ائل، لكن هذا 
جي��د. أعم��ل لتهدئته، وه��ذا أمر 

رائع جدااً أليس كذلك«؟
في الس��ياق ذاته، أوردت صحيفة 
الرئي��س  أن  تامي��ز«  »نيوي��ورك 
األميركي أبلغ وزير الدفاع بالوكالة 
باتريك ش��اناهان أن��ه ل يريد حربااً 

مع إيران.
إل��ى ذلك أعل��ن الس��يناتور جيم 
العالق��ات  جلن��ة  رئي��س  ري��ش، 
اخلارجي��ة ف��ي مجلس الش��يوخ 
أن اجمللس س��يحصل  األميرك��ي، 
األسبوع املقبل على إفادات سرية 

في ش��أن املوقف مع 
إيران. وقال معاونون في الكونغرس 
إن وزي��ر اخلارجي��ة ماي��ك بومبيو 

املش��تركة  األركان  ورئيس هيئ��ة 
اجلنرال جوزف دانفورد وش��اناهان 
الثالث��اء  جلس��ة  س��يحضرون 
الش��يوخ  أم��ام مجلس  املقب��ل، 
بكامل هيئته. كذلك يريد مجلس 
النواب إفادة مع بومبيو األس��بوع 

املقبل.
الكونغرس من  ويش��كو أعض��اء 
أن إدارة ترامب ل��م تطلعهم على 
معلومات كافية في ش��أن التوتر 
مع إيران. كذلك يخشى معارضون 
للرئيس من أن متشددين يقودهم 
بولت��ون، يدفعون الوليات املتحدة 

إلى حرب.

الدميوقراطي��ة  الرئيس��ة  وقال��ت 
جمللس النواب نانس��ي بيلوس��ي: 
النواب  بإط��الع مجل��س  »نأم��ل 
عل��ى  العطل��ة،  قب��ل  بأكمل��ه 
معلومات س��رية في شأن الشرق 
األوس��ط وإيران«. وشددت على أن 
سلطة إعالن احلرب دستوريااً تعود 
إلى الكونغرس، ل الرئيس، وزادت: 
»يعجبني ما أس��معه من الرئيس 
ب��أن ل رغبة له ف��ي )خوض حرب(. 
وإحدى املس��ائل الت��ي أتفق فيها 
م��ع الرئيس ه��ي معارضتنا حلرب 

الع��راق، وآم��ل بأن يك��ون ذلك هو 
الشعور الس��ائد لدى ترامب، ولو 
أن بعضااً م��ن مؤينّديه يقرع طبول 

احلرب«.
رت لندن  ف��ي غض��ون ذل��ك، ح��ذنّ
الرعاي��ا البريطاني��ني - اإليراني��ني 
م��ن الس��فر إل��ى إي��ران، حتس��بااً 
لتعرنّضه��م ل� »احتجاز تعس��في 
مس��تمر وإس��اءة معاملة«. وقال 
وزير اخلارجي��ة البريطاني جيرميي 
هانت »بعد استنفاد كل اخليارات 
األخ��رى، علينّ اآلن أن أنصح جميع 
املزدوجي اجلنس��ية  البريطاني��ني 

بعدم السفر إلى إيران«.
وف��ي وق��ت تتب��ادل في��ه الوليات 
وإي��ران  األمريكي��ة  املتح��دة 
الوج��ود  وازدي��اد  التهدي��دات 
العس��كري األمريكي في منطقة 
اخلليج من خالل إرس��ال الس��فن 
والطائ��رات التي بدوره��ا تزيد من 
التوت��ر القائم ب��ني البلدين، قالت 
صحيف��ة بريطاني��ة إن الولي��ات 
املتح��دة تنج��ر إل��ى اخلط��أ م��رة 
األوس��ط.  الش��رق  ف��ي  جدي��دة 
واعتبرت صحيفة "آي" البريطانية 
أن الوليات املتحدة تقع مرة أخرى 
في قضية س��وء فهم الصراع في 
الش��رق األوس��ط. ولفتت إلى "أن 
التوتر املتصاعد بني إيران والوليات 
األخط��اء  نتيج��ة  ه��و  املتح��دة 
السياس��ية ويب��دو أن واش��نطن 
وقع��ت في اخلط��أ الذي س��بق أن 
وقع��ت فيه من��ذ س��قوط نظام 
الش��اه قبل 40 عام��ا. وأضافت أن 
"الوليات املتحدة وحلفاءها دائما 
يقللون من ش��أن قوة خصومهم 
في هذا الص��راع فيؤدي بهم ذلك 

إلى اخلسارة في نهاية املطاف".

9 ما وراءالحدث

تعيني األدمريال فدوي يأتي يف ضوء مؤهالته وخرباته القيمة 
و املتوقع منه أداء الدور اجلهادي والثوري

اإلماراتيون عملوا مع مصر لدعم حفرت وقدموا له الدعم وسلحوا اجليش الوطين اللييب

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نشر موقع 
»ميدل إيست آي« تقريرا 

للصحافي السابق في 
»بي بي سي« بيل لو، 

الذي غطى شؤون الشرق 
األوسط، وكان أول من 

غطى املقاومة في العراق 
بعد غزو عام 2003، يقول 

فيه إن تدخالت اإلمارات 
العسكرية جلبت الكارثة 

ل الستقرار.
ويبدأ لو تقريره باإلشارة 

إلى عام 2014، واملديح 
الذي قدمه جيمس 

ا  ماتيس عندما كان قائداً
للقيادة املركزية في 

الشرق األوسط، وقبل أن 
يصبح وزيراًا للدفاع في 

عهد ترامب، للفيدرالية 
املكونة من سبع دويالت 

في اخلليج، أي اإلمارات 
العربية املتحدة..

تعيني العميد نقدي يف منصب مساعد القائد 
العام حلرس الثورة للشؤون التنسيقية باقرتاح من 

قائد حرس الثورة ويف ضوء اجلدارة اليت ميتلكها

تحاول اإلمارات 
والسعودية تقوية 
املجلس االنتقالي 
العسكري يف السودان 
وتعهد البلدان بدفع 
املليارات لهذا البلد

إذا اندلعت حرب يف 
املنطقة فسيكون العالم يف 
مأزق يف ما يتعّلق بتأمني 
الطاقة واالقتصاد األمريكي 
لن يكون قادرًا على تحمل 
تكاليف هذه الحرب
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ابن سلمان

ماتيس

ابن زايد

سالمي فدوي

نقدي

اإلمارات .. »أسربطة الصغرية« التي تخرب الثورات العربية

ميكن وصف الوضع يف اليمن بأنه حالة انسداد فال اإلماراتيون أو السعوديون 
لديهم على ما يبدو اسرتاتيجية خروج للحرب اليت شنت دون تفكري يف النتائج

أصدر املرش��د اإليراني الديني األعلى علي خامنئي مؤخرا قرارين بتعيني نائب ومس��اعد للقائد العام لقوات احلرس.فقد عنينّ املرش��د 
ا للقائد العام حلرس  اإليراني األدميرال علي فدوي نائباًا للقائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية، والعميد محمد رضا نقدي، مساعداً
الثورة للش��ؤون التنس��يقية.واعتبر خامنئي، تعيني األدميرال فدوي بأنه "يأتي في ضوء مؤهالته وخبراته القيمة، وأن املتوقع منه هو 
أداء الدور اجلهادي والثوري في الرتقاء مبس��توى اجلهوزية العمالنية والتقدم املقتدر ملهمات حرس الثورة، مع األخذ في العتبار تدابير 
القائد العام للحرس الثوري".كما أشار إلى أن تعيني العميد نقدي في منصب مساعد القائد العام حلرس الثورة للشؤون التنسيقية 

"جاء باقتراح من قائد حرس الثورة وفي ضوء اجلدارة التي ميتلكها واخلبرات القيمة التي اكتسبها في احلرس والتعبئة"..



في 6 كان��ون الثاني/ يناير، جاء 
قادة اجهزة االس��تخبارات الى 
ب��رج ترام��ب، فالتق��ى كوم��ي 
الرئي��س ترام��ب للم��رة االولى. 
وفي كتابه يق��دم كومي وصفاً 
الثاق��ب:  نظ��ره  الظه��ار  رمب��ا 
»كان��ت س��ترة بزت��ه مفتوحة 
وربط��ة عنق��ه طويل��ة ج��داً، 
كالع��ادة. ب��دا وجه��ه برتقالي 
اللون، مع نصف قمرين ابيضني 
مشرقني حتت عينيه فافترضت 
انه وض��ع مس��حوقاً لتغطية 
الس��واد حولهم��ا، وقد صفف 
ش��عره االش��قر بدق��ة. واتذكر 
انني تس��اءلت عن الوقت الذي 
ش��عره  تصفي��ف  يس��تغرقه 
صباح كل يوم. وعندما مد يده، 
قمت مبالحظة ذهنية للتحقق 
من حجمه��ا. كانت يداه اصغر 
من يدي لكنهم��ا لم تبدوا غير 

عاديتني ايضاً«.
كالب��ر  خل��ص  النهاي��ة،  وف��ي 
االحكام الرئيس��ة، وهي جوهر 

أي تقومي استخباري:
• كانت لروس��يا رغب��ة طويلة 
النظ��ام  تقوي��ض  ف��ي  االم��د 
ال��ذي  الليبرال��ي  الدميقراط��ي 
تقوده الوالي��ات املتحدة. ولكن 
ع��ام  الرئاس��ية  االنتخاب��ات 
2016، شهدت »تصعيداً كبيراً 
في االجتاه ومس��توى النش��اط 

ونطاق اجلهد«.
• أمر بوت��ني »بحملة تأثير، عام 
2016، تس��تهدف االنتخاب��ات 
الرئاسية في الواليات املتحدة... 
لتقويض االميان العام بالعملية 
الدميقراطية االميركية وتشويه 
واحلاق  الوزيرة كلينتون  سمعة 
الض��رر بانتخابه��ا ورئاس��تها 
احملتمل��ة«. نحن نق��در ايضاً ان 
بوت��ني واحلكومة الروس��ية قد 
اظهرا تفصيالً واضحاً للرئيس 

املنتخب ترامب«.
• »عندم��ا ب��دا ملوس��كو ان من 
املرجح ان تفوز الوزيرة كلينتون 
باالنتخابات، بدأت حملة التأثير 
الروس��ية لتقوي��ض رئاس��تها 

املستقبلية«.
كان��ت صيغ��ة معتدل��ة. وكان 
ترام��ب »اختياراً واضحاً«. وكان 
اجله��د يه��دف ال��ى »تش��ويه 
سمعة« كلينتون و »تقويضها«. 
ولم يكن هناك أي تلميح الى ان 
ترامب او مساعديه قد تواطأوا 

او نسقوا مع اجلهد الروسي.
املص��ادر  كل  ان  كالب��ر  ق��ال 
تتوافق في ما بينها، وروى قصة 
متس��قة من مختلف اآلراء في 
وق��د س��ميت هذه  الكرمل��ني 
املص��ادر البش��رية ب�«املص��ادر 
املوروثة«. فقد كانت صحيحة 
ف��ي اس��تخباراتها وتقومياتها 
على مر الس��ني، وق��دم مصدر 
واح��د عل��ى االق��ل معلوم��ات 

دقيقة تعود الى جيل بأكمله.
يُبل��غ عن��ه س��ابقاً  وم��ا ل��م 
اخلبر اآلت��ي: كان اح��د املصادر 
معرضاً للخط��ر، وارادت وكالة 
االس��تخبارات املركزية سحب 
ذلك الش��خص من روس��يا الى 
اخلارج او ال��ى الواليات املتحدة. 

املغ��ادرة  رف��ض  املص��در  ان  اال 
بس��بب اخلوف م��ن التداعيات 
على اس��رته اذا غادر روس��يا او 

اختفى فجأة.
لم يُعِط كالبر اس��ماء املصادر 
لترامب، على الرغم من انه قادر 

ان يطلبها.
»انا ال اؤمن باملصادر البشرية«، 
اجاب ترامب. »هؤالء اش��خاص 
باعوا ارواحهم وباعوا بالدهم«.

»وأن��ا ال اث��ق بالذكاء البش��ري 
وهؤالء اجلواسيس«.

دفعت ه��ذه املالحظ��ة برينان، 

أي  جه��ازه،  اعتم��د  ال��ذي 
وكال��ة االس��تخبارات املركزية 
االميركي��ة ف��ي ش��كل ش��به 
كام��ل على املصادر البش��رية، 
ال��ى التعلي��ق في وق��ت الحق: 
»اظ��ن انني لن اخب��ر املوظفني 

هذا االمر«.
وم��ا ل��م يُبلغ عن��ه ايض��اً من 
قب��ل هو اآلت��ي: تعتق��د وكالة 
االستخبارات املركزية ان لديها 
ستة مصادر بشرية على االقل 
تدعم ه��ذه النتيجة. وفي وقت 
الحق، اخبرني ش��خص يتمتع 
التقري��ر  ال��ى  الوص��ول  بح��ق 
الس��ري الكام��ل ان��ه يظن ان 

اثنني فقط كانا متينني.
هن��اك  »ه��ل  ترام��ب:  س��أل 

املزيد؟«
»في الواق��ع، نعم، هناك بعض 
امل��واد احلساس��ة االضافي��ة«، 

قال كالبر.
»أتريدن��ا ان نبقى او تفعل ذلك 

مبفردك؟« سأل بريبوس ترامب.
اقترح كومي قائالً: »كنت افكر 

في ان نبقى مبفردنا«.
»فقط كالنا«، قال ترامب.

كان  ان��ه  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
يس��تطيع ان ي��ؤدي دور الرجل 

الق��وي، اال ان كوم��ي اوهن الى 
ح��د ما م��ن امر اخلالص��ة التي 
ان  اوض��ح  وق��د  ميلكه��ا.  كان 
هن��اك ملفاً مع ادع��اءات، كان 
يطلع عليها. كانت هناك؛ ولم 
يك��ن يري��د ان يُباغ��ت الرئيس 
املنتخب، ألن امللف كان منتشراً 
عل��ى نطاق واس��ع، ومن املؤكد 
انه سيظهر او س��ُتعلن اجزاء 

منه في وسائل االعالم.
وزع��م املل��ف ان ترامب كان مع 
عاهرات في فندق مبوسكو عام 
2013 وكان ال��روس ق��د صوروه. 

ولم يأِت كومي على ذكر االدعاء 
الوارد في امللف بأن ترامب طلب 
من املومس��ات التبول بعضهن 
عل��ى بعض ف��ي الس��رير الذي 

اس��تخدمه مرة الرئيس اوباما 
وميشيل اوباما.

وقد كتب كومي الحقاً: »تصورت 
ان ه��ذا التفصي��ل ل��م يك��ن 
ضروري��اً لوضعه ف��ي االحاطة 
باملادة. وكان ذلك االمر كله غير 
واقعي مبا يكفي. وعندما كنت 
احتدث ش��عرت بتجرب��ة غريبة 
وكأنن��ي كنت خارج جس��مي 
وكأنني اراقب نفسي احتدث الى 
املومس��ات  اجلديد عن  الرئيس 

في روسيا«.
نفى ترامب االدع��اءات. هل بدا 

انه يحتاج الى البغايا؟
وفي كت��اب »والء اعل��ى« كتب 
مكت��ب  يك��ن  »ل��م  كوم��ي: 
التحقيق��ات الفيدرالي يحقق 
معه ف��ي الوقت الراه��ن. وكان 
هذا صحيحاً. ولم يكن لدينا ما 
نكش��فه عنه في ملف قضية 
مكافحة التجسس. ولم يكن 

يهمنا حقاً ان كان قد اخرج مع 
مومس��ات في موس��كو أم لم 
يخ��رج، الس��يما وان الروس لم 

يحاولوا اكراهه بطريقة ما«.
وقد كتب كومي ع��ن الطريقة 
التي نقل بها هذه الرسالة الى 
ترامب في نهاي��ة اجتماعهما 
اخلاص فقال: »عندما بدأ باتخاذ 
موقف دفاع��ي واجتهت احملادثة 
نحو الكارثة في ش��كل غريزي 
س��حبت االداة م��ن حقيبت��ي: 
»نح��ن ال نحقق معك، س��يدي 
الرئي��س« وقد بدا ذلك مطمئناً 

له«.
دام االجتم��اع اخل��اص خم��س 

دقائق.
الحق��اً، اخبر ترام��ب محاميه 

انه ارتعد خوفاً بسبب العرض 
الذي قدمه كومي عن العاهرات 
املزعوم��ات في موس��كو وقال: 
»ل��ديَّ مش��كالت كبي��رة م��ع 
ميالني��ا والصديق��ات وغيرهن. 

وان��ا ال احت��اج ال��ى املزي��د، وال 
ميكنن��ي ان احتم��ل ان تس��مع 

ميالنيا باالمر«.
بعد االحاط��ة االعالمية، اصدر 

في��ه  وصفه��ا  بيان��اً  ترام��ب 
انه  ب�«البن��اءة« وب��دا واضح��اً 
لم يتأث��ر بوقعه��ا. فمحاوالت 
التدخ��ل م��ن روس��يا والصني 
وبل��دان اخ��رى »لي��س له��ا أي 
تأثي��ر ف��ي نتائ��ج االنتخابات، 
مبا ف��ي ذلك حقيق��ة غياب أي 
تالعب من أي نوع من ماكينات 

التصويت«.
وبع��د اربع��ة اي��ام، اي ف��ي 10 
كانون الثاني/ يناير، نشر موقع 
»باز فيد« املل��ف املكون من 35 

صفحة على االنترنت.

قرأت آنذاك الوثيقة وقد ذكر في 
الصفحة 27 من امللف ما يأتي: 
»يدع��ي مص��دران في س��انت 
بطرسبرغ ان املرشح اجلمهوري 

ترام��ب ق��د دفع رش��اوى ودخل 
في نش��اطات جنس��ية هناك، 
االساس��يني  الش��هود  لك��ن 
صمتوا واالدلة يصعب احلصول 

عليها«.

الش��هود  »جمي��ع  واض��اف: 
املس��ألة  له��ذه  املباش��رين 
»أُسكتوا« اخيراً، أي تلقوا رشوة 

او أُكرهوا على االختفاء«.

وقد اوض��ح ان ال طريق، على ما 
يبدو للوصول الى احلقيقة.

لقد فوجئت، لي��س باالدعاءات 
التي قد تكون صحيحة، ولكن 
بأن يقدم رؤس��اء االستخبارات 
مكت��ب  مدي��ر  وبخاص��ة 
اياً من  التحقيق��ات الفيدرالي 

هذا الى ترامب.
كان جوهر العرض الذي قدموه 
في 6 كان��ون الثان��ي/ يناير هو 
االس��تخبارات  مجتمع  تق��ومي 
االنتخاب��ات  ف��ي  للتدخ��ل 
الروس��ية. لقد كان ذلك تقريراً 

ي��رون فيه احد اه��م التقوميات 
املقنعة، والت��ي وثقها مجتمع 
وف��ي  اخي��راً.  االس��تخبارات 
ومخ��اوف«  »حقائ��ق  كتاب��ه 
بأن��ه  التقري��ر  كالب��ر  وص��ف 
»منتوج بارز م��ن بني اهم املواد 
االس��تخبارات  انتجتها  الت��ي 
وقد  االط��الق«.  االميركية على 
االستخبارات  وكالة  استثمرت 
املركزي��ة ووكالة االمن القومي، 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
ووكاالت االس��تخبارات االخرى 
املعلومات  بكثافة ف��ي جم��ع 
االستخبارية. ثم انها تعرضت 
خملاطر من خالل وضع الكثير من 
املعلومات احلساس��ة في احد 
التقارير التي ميكن ان تتس��رب 

او يتم وصفها.
من ثم، وكفكرة ثانوية تقريباً، 
ق��دم كومي امللف كما لو كان 
يقول، في املناس��بة: هذه هي 

احلاش��ية الهائل��ة غير احملقق 
فيه��ا، وغي��ر املدعوم��ة، م��ع 

بعض اقبح االدعاءات ضدك.
كانوا يريدون ان يصدق الرئيس 
املنتخ��ب التق��ومي الرس��مي. 
امللف؟  يل��وث مبلخص  فلماذا 
كان��وا يعرفون م��ا يكفي عن 
ترام��ب ليدرك��وا انه س��يثير 
غضب��ه. وكان م��ن احملتمل ان 
أي ش��خص. فلماذا  يغض��ب 
يرفقون بع��ض اكثر اعمالهم 
جدية بهذا امللف الذي لم يتم 

التحقق منه؟
امل��واد املدرجة ف��ي امللف هي 
نوع من االمور التي قد يتابعها 
مراسل او مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في شكل معقول، 
محاوالً تعقب اصولها، وحتديد 
موقع بعض املص��ادر ومعرفة 
م��ا يؤكدها. وكان على مكتب 
بذل  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 

هذا اجلهد كما فعل الحقاً.
ف��ي  تضمين��ه، حت��ى  لك��ن 
ش��كل متدرج في احدى اهم 
االحاط��ات االعالمية التي قد 
يقدمها رؤس��اء االستخبارات 
ال��ى الرئيس املنتخ��ب، يبقى 
ال معنى في نظري. وس��يكون 
االم��ر كم��ا ل��و كن��ت حررت 
وكتبت احدى اخطر القصص 
بوس��ت،  لواش��نطن  املعقدة 
ث��م قدم��ت تذيي��الً ملزاعم لم 
يج��ر التحقق منه��ا. اوه، في 
املناس��بة، اليك قائمة املهام 
التي يجب القي��ام بها العداد 

تقارير اضافية سننشرها.
في »والء اعلى« الذي ُنشر بعد 
عام، يكت��ب كومي مطوالً عن 
ش��كوكه في طريقة تعامله 
مع امللف قبل ان يقابل ترامب. 
»كن��ت مازلت اتول��ى منصب 
التحقيق��ات  مكت��ب  مدي��ر 
الفيدرال��ي«، كم��ا كتب »كنا 
نعرف ه��ذه املعلوم��ات، وكان 
علين��ا اخبار الرج��ل. وقد بدا 
ل��ي منطقي��اً ان اق��وم بذلك. 
كان��ت اخلط��ة معقولة فقط 
اذا كان��ت الكلمة تنطبق في 
سياق احلديث مع رئيس جديد 

عن البغايا في موسكو«.
بأن��ه  االم��ر  يتكش��ف  ق��د 
ان  تخي��ل  ولك��ن  احلقيق��ة، 
يق��ول ل��ك ذلك مدي��ر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي.
يتابع كومي: »ومع ذلك، كنت 
ارتي��اح عميق  بع��دم  اش��عر 
اخلط��ة... كان��ت هناك  حيال 
فرص��ة حقيقي��ة ألن يفترض 
السياس��ي  ترام��ب  دونال��د 
ال  ال��ذي  الصفق��ات  وصان��ع 
يت��ورع ع��ن القيام ب��أي عمل 
انن��ي اقحم  لتحقيق م��راده. 
للضغ��ط  املومس��ات  قص��ة 
علي��ه، وكس��ب النف��وذ وقد 
يفت��رض ايض��اً انن��ي اتصرف 
مثل جاي ادغار هوفر، ألن ذلك 
ما كان سيفعله هوفر لو كان 
مكان��ي. ذل��ك ان التعجب او 
ع��دم املوافق��ة لن يح��ال هذه 
ع��ادل؛  القضي��ة في ش��كل 

وسيكون االمر مزعجاً جداً«.

ملف

كانت لروسيا رغبة طويلة األمد يف تقويض النظام الدميقراطي الليربالي الذي تقوده الواليات املتحدة

محاوالت التدخل من روسيا 
والصني وبلدان أخرى ليس لها أي 

تأثري يف نتائج االنتخابات

احللقة )16(

أمر بوتني بحملة تأثري تستهدف االنتخابات 
الرئاسية يف الواليات املتحدة لتقويض اإليمان 

العام بالعملية الديمقراطية األمريكية

بوتني
ترامب

كالبر

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

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

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

والبد من االش��ارة الى أن مؤلف هذا الكتاب »بوب يبشور وودورد« هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني 

في التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل ألكثر من )47( عاماً في صحيفة الواش��نطن بوس��ت وحاز 

جائزت��ي بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه ش��ارك ف��ي تأليف )18( كتاباً كانت 

االكث��ر مبيعاً ف��ي الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بش��أن كيف أمر 

ترامب باغتيال الرئيس الس��وري )بشار األس��د(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ وما الذي جعل الرئيس األمريكي 

يص��ف محادثاته مع السيس��ي بأنها )موجعة(.. كتاب يصف��ه مؤلفه بالقوة والواقعي��ة في حني ينعته 

ترامب بأنه »تضليل للجماهير« آملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«..
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الكرة  احتاد  في  احلكام  جلنة  عقدت 
مشرف  بحضور  استثنائيا  اجتماعا 
ورئيس   مهدي  مالح  االستاذ  اللجنة 
ونائب  قاسم  صباح  الدكتور  اللجنة 
وامني  عرب  محمد  الدكتور  الرئيس 
لؤي  اللجنة  واعضاء  عبود  جنم  السر 
عبد  وعباس  فليح  ومهدي  صبحي 

احلسني واتخذت القرارات التالية : 
االدوار  اهمية  على  احلكام  1-توجيه  
والدور  املمتاز  الدوري  من  الالحقة 
التاهيلي للدوري املمتاز املوسم املقبل 
والتركيزالعالي وان يكون جميع احلكام 

مبستوى املسؤولية املناطة بهم .
2-ايقاف بعض احلكام بسبب االخطاء 

املؤثرة التي حدثت في الدور االخير.
بعدم  واملقيمني  احلكام  3-توجيه 
التواصل  وسائل  في  الكتابة 

االجتماعي والتواصل مع جلنة احلكام 
البداء املالحظات .

واجبات  اعالن  ضرورة  على  4-التاكيد 
من  املعلنة  اجلداول  وحسب  احلكام 
الكاملة  الفرص  واعطاء  احلكام  جلنة 
للحكام الشباب وخلق روح املنافسة 

الشريفة بني اجلميع 
5-اليجوز لالندية او من ميثلهم االتصال 
الطواقم  ملعرفة  احلكام  بلجنة 
يكون  وامنا  ملبارياتهم   التحكيمية 
عن طريق املوقع الرسمي لالحتاد وجلنة 

احلكام ،

املرئي  االعالم  من  6-الطلب 
احلكام  مساندة  في  واملسموع 
وجلنة احلكام في تهيئة ارض خصبة 
العراقي  التحكيم  جناح  المتام 
باجتاه  احلكام  على  الضغط  وليس 
تضر  ننائج  مايحدث  كثير  نفسي 
بالعمليًةالتحكيمية واحلكام جزء 
بحدوث  ،،والتوقع  اللعبة  من  مهم 
ماال حتمد عقباه والكل مسؤول عن 

ذلك .
7- الطلب من االحتاد العراقي لكرة 
القدم توفير اجور احلكام واملقيمني 
واملشرفني مبفاحتة اللجنة املسؤولة 

عن صرف املبالغ اخملصصة لالحتاد.
الفطر  عيد  بعد  اجتماع  8-اقامة 
الفرعية  اللجان  لرؤساء  املبارك 
واحلكام الدوليني وحكام الدوري املمتاز 

بصورة موسعة ،
خاصة  طوارئ  جلنة  9-تشكيل 

لتقييم  قرارات  الصدار  بلجنةاحلكام 
االجراء  واتخاذ  دور  كل  في  احلكام 
للجدل  املثيرة  احلاالت  في  املناسب 
العراقي  االحتاد  الى  توصية  ورفع 

بذلك،
مع  والعقاب  الثواب  مبدأ  10-تفعيل 

احلكام.
11-الطلب من حكامنا االعزاء ومنهم 
خدمة  واحدة  يدا  العمل  النخبة 
وعدم  التحكيم  ومسيرة  للتحكيم 
للتنكيل  لالخرين  الفرص  اعطاء 
وتقليل  والنجاح  التحكيم  بعائلة 
املشككني  كل  على  رد  هو  االخطاء 

بالتحكيم العراقي وجناحاته ،،
12- تثمن جلنة احلكام دور االعالم الكبير 
التحكيمية  العملية  مساندة  في 
وتوضيح األمور التي تخص التحكيم 

بصورة بناءة .
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وزير الشباب والرياضة يف مقر نادي ريال مدريد

رياض،  احمد  والرياضة،  الشباب  وزير  يتوجه 
من  بدعوة  مدريد،  االسبانية  العاصمة  الى 

نادي ريال مدريد االسباني.
الشباب  »وزير  إن  الوزارة   في  مصدر  وقال 
والرياضة، احمد رياض، سيتوجه الى اسبانيا 

االسبوع املقبل بدعوة من نادي ريال مدريد«.
النادي  ادارة  مع  سيبحث  »الوزير  أن  واوضح 

افتتاح  اجل  من  التعاون  سبل  امللكي 
مدارس كروية للنادي في عدد من احملافظات 

العراقية«.
من  لعدد  دعوة  سيوجه  »الوزير  أن  واضاف 
التواجد  اجل  من  مدريد  ريال  نادي  العبي 
خالل  الزوراء  نادي  ملعب  افتتاح  حفل  في 

االشهر املقبلة«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

خاص / 

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

من االندي��ة العراقية احلديث��ة العهد يقف ن��ادي الصناعات 
الكهربائية  الذي تأس��س في ع��ام 2009  كواحد من االندية 
الشبابية  وجنح في التأهل الى الدوري املمتاز قبل ثالث مواسم   
وقدم مس��تويات طيبة  وكان نداً قوياً لالندية اجلماهيرية في 
اكثر من مباراة . وعلى الرغم من ارتباط النادي بوزارة الصناعة 
اال ان نادي الصناعات الكهربائية الذي يضم  13 لعبة رياضية 
ال��ى جانب كرة القدم يعاني من ازم��ة مالية خانقة تفاقمت 
خ��الل املوس��م احلال��ي حي��ث يعاني م��ن تأخر ص��رف رواتب 
االش��هر الثالث املاضية وباتت االزمة املالية )التطاق ( حس��ب 
ماجاء على لس��ان رئيس النادي الكاب��ن علي خلف وهو من 
االس��ماء املميزة في عملها االداري والفن��ي وجناحه امللحوظ 
ف��ي عمر النادي , ومن املؤكد ان االزمة املالية كانت س��بباً في 
عدم اس��تقطاب نخبة من الالعبني املعروفني والدوليني وهذا 
ما وض��ع الفريق في موقف صعب ال يحس��د عليه , اذ يحتل  
الفري��ق الترتيب الرابع عش��ر اي انه قريب  م��ن اخلط االحمر 
ال��ذي يهدد مس��تقبل الفريق في بقائه ضم��ن الدوري املمتاز 
السيما وانه يتقدم على منافسيه بفارق ضئيل من النقاط , 

ان رعاية نادي الصناعات 
الكهربائي��ة واالهتم��ام 
به هو واجب ومسؤولية 
تقع على وزارة الصناعة 
واملع��ادن  الت��ي تعد من 
ال��وزارات العريق��ة ف��ي 
باجلان��ب  اهتمامه��ا 
كان  حي��ث  الرياض��ي 
النديته��ا احلضور القوي 
طيل��ة العق��ود املاضية 
واملتمثلة بنادي الصناعة 
ال��ذي غ��اب عن ال��دوري 
املوس��مني  خالل  املمتاز 

املاضيني وهو يستعد حاليا خلوض منافسات االدوار التأهيلية 
للدوري املمتاز القادم .   

ولنا في وزارة النفط اس��وة حسنة وهي ترعى اكثر من ثمانية 
اندي��ة نفطي��ة  اربعة منها تش��ارك في ال��دوري املمتاز لكرة 
القدم ال��ى جانب تألقها ف��ي االلعاب االخرى ككرة الس��لة 
والذي اح��رز فيه فريق النفط لقب املوس��م احلال��ي بجدارة , 
كذلك احلال مع وزارة الدف��اع التي ترعى اندية احلدود واجليش 
والقوة اجلوية والبحري وكذلك وزارة الداخلية التي ضربت مثال 
رائع��ا في دعم فرق نادي الش��رطة والت��ي تالقت في مختلف 
االلعاب واحرزت فرقها بطوالت كرة الطائرة والكرة الشاطئية 

والصاالت واملالكمة وغيرها . 
انن��ا في الوقت ال��ذي نحيي فيه جه��ود ادارة ومدربي والعبي 
فريق الصناعات الكهربائية  في مواصلة العطاء ومنافس��ة 
الف��رق الكبي��رة والصراع م��ن اجل البق��اء فأننا ندع��و وزارة 
الصناعة واملعادن الى مد يد العون واملساعدة الى ادارة النادي 
لتجاوز ازمته املالية والتي كان لها تأثيرا سلبيا على اجلوانب 
الفني��ة واملعنوية للفريق  لتعود ك��رة الصناعات الكهربائية 
وفري��ق الصناعة الى املس��تويات الطيبة وراف��دا مهما لرفد 

الكرة العراقية باملواهب واالسماء الكروية .

صنع يف الصناعات 
الكهربائية 

وقفة 

قاسم حسون الدراجي  

ولنا يف وزارة النفط اسوة 
حسنة وهي ترعى اكثر من 
ثمانية اندية نفطية  اربعة 
منها تشارك يف الدوري املمتاز 
لكرة القدم اىل جانب تألقها 
يف االلعاب االخرى ككرة السلة 
والذي احرز فيه فريق النفط 
لقب املوسم الحالي بجدارة

جلنة احلكام تعقد اجتماعا طارئا وتتخذ قرارات حامسة 

كالمه يفتقد للمصداقية و ارتقاء املستوى يدفع نفط ميسان اللغاء عقوبته ضد 
العبيه و جزائيتان ترجح كفة اربيل على حساب فريق احلسني

رد العب القوة اجلوية، إبراهيم بايش، 
عل��ى اتهامات م��درب ن��ادي احلدود 
عادل نعمة بعد املباراة التي جمعت 
الفريق��ني عل��ى ملع��ب الش��عب 
الدول��ي ضمن ال��دوري املمتاز، أمس 
االول اجلمعة.وصرح نعمة بأن حكم 
املباراة اشتكى ملهاجم القوة اجلوية 
حم��ادي أحمد، عن تص��رف الالعب 
إبراهي��م باي��ش ف��ي املب��اراة وكان 
الصدد،  لطرده«.وبهذا  »يستش��يره 
أكد بايش في تصريح نقله املكتب 
االعالم��ي للق��وة اجلوي��ة، »أتفهم 
متاماً ش��عور املدرب عندما يخس��ر 
في املباراة، لذلك تأثير اخلسارة كان 
قاس��ياً وخصوصاً عندما يكون في 
الوق��ت القاتل«.وأض��اف، أن »اتهام 
امل��درب ع��ادل نعمة باط��ل، كالمه 
يفتق��د للمصداقي��ة وفي��ه تقليل 
من قيمة حكام الدوري، اعتقد كان 
علي��ه التفكير بش��يء آخ��ر لتبرير 
بالقول:  خسارة فريقه«.وامت حديثه 
تش��غلني،  ال  تصريح��ات  »هك��ذا 
تنتظرنا مب��اراة مهمة يوم اخلميس 

وعلينا االستعداد من اآلن«.جدير 
بالذك��ر أن املب��اراة انته��ت بفوز 
القوة اجلوية بهدفني لهدف. على 
صعي��د ذي صل��ة ق��ررت الهيئة 
االداري��ة لن��ادي نف��ط ميس��ان، 
الغاء العقوبة التي اصدرها بحق 
العبي��ه خ��الل الفت��رة املاضية.

وكان��ت إدارة الن��ادي، قد اصدرت 
الفن��ي  عقوب��ات بح��ق اجله��از 
والالعبني، بخصم 50% من عقود 
الالعبني لش��هر نيس��ان املاضي 
على خلفية ت��ردي نتائج الفريق 
العراق��ي املمتاز.وذكر  الدوري  في 
النادي في بيان   أنه »نظراً الرتقاء 
الكروي  للفريق  الفني  املس��توى 
و عودت��ه ل��الداء املعه��ود خ��الل 
املباريات الث��الث االخيرة، الهيئة 
االدارية لنادي نفط ميس��ان تقرر 
الغ��اء عقوب��ة امل��الك الفن��ي و 

الالعبني التي قررتها نهاية الش��هر 
املاضي واملتمثلة باس��تقطاع %50 
من راتبهم الش��هري«.وتعادل نفط 
ميسان مع متصدر الترتيب الشرطة 
به��دف ملثل��ه، ام��س اخلميس.ال��ى 

ذلك  وضع فريق اربيل حداً لنتائجه 
السلبية، بتغلبه على فريق احلسني 
2-0، ف��ي املباراة الت��ي اقيمت على 
ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات 
االسبوع الثامن من املرحلة الثانية 

لل��دوري العراق��ي املمتاز.اربيل يدين 
في فوزه ال��ى الالعب محمد جفال، 
الذي متكن من تس��جيل هدفني عن 
طريق ركلتي جزاء في الدقيقتني28 
و61، ليهدي فريق��ه الفوز االول بعد 

س��بع مباري��ات ممتالية.اربيل وصل 
ال��ى النقط��ة 31 في املرك��ز الثالث 
عش��ر، فيم��ا توق��ف رصي��د فريق 
احلس��ني عند النقطة 20 في املركز 

التاسع عشر.

بايش يرد على اتهامات مدرب الحدود: 

 
املهندسة  تركتها  التي  الرائعة  البصمة  ظهرت 
العراقية الراحلة زها حديد، واضحة على استاد 
اجلنوب في الوكرة، أول املالعب املضيفة ملونديال 
قطر 2022 في كرة القدم الذي مت بناؤه بالكامل، 
األمير  كأس  نهائي  في  اخلميس  رسميا  ودشن 
بلقب  الدحيل  فريق  والدحيل.وتوج  السد  بني 
ال�  القدم في نسختها  لكرة  األمير   كأس سمو 
مقابل  أهداف  بأربعة  السد  على  فوزه  بعد   ،  47
على  أقيمت  التي  اخلتامية  املباراة  في  هدف 
يأتي  ما  اجلنوب.في  ستاد  املعمارية  التحفة 
بعض التفاصيل املتعلقة ب� »استاد اجلنوب« في 

الوكرة:
املباريات  سيستضيف  االستيعابية:  الطاقة   *
على  مشجع،  ألف   40 بسعة  النهائي  ربع  حتى 
عندما  املونديال  بعد  ألفا   20 الى  تخفض  أن 

اللجنة  الوكرة.وبحسب  لنادي  ملعبا  سيصبح 
التبرع  القطرية، سيتم  واالرث  للمشاريع  العليا 
التحتية  البنى  لتطوير  العلوية  الدرجات  مبقاعد 

الرياضية في دول مختلفة.
* املسافة عن مركز الدوحة: 23 كلم.

البريطانية  العراقية  املهندسة  التصميم:   *
الراحلة زها حديد وشركة إيكوم.

التي  التقليدية  القوارب  من  مستوحى 
استخدمها أهل قطر في اإلبحار بحثاً عن اللؤلؤ، 
أشرعة  من  املستلهم  األبيض  باللون  وسقفه 
مدينة  تاريخ  إلى  ترمز  التي  التقليدية  القوارب 
بالبحر،  أهلها  ارتباط  وجتسد  الساحلية  الوكرة 
للطّي  القابل  والسقف  التبريد  تقنية  ويتضمن 

ميكن االستفادة منه على مدار العام.
الهواء  تكييف  نظام  سيعمل  التبريد:  تقنية   *
لدرجة  املشجعني  مدرجات  منطقة  تبريد  على 
حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية تقريباً عبر مخارج 

هواء موجودة حتت املقاعد.

الى ذلك، ستستخدم أكثر من 100 وحدة تهوية 
لتبريد  والسفلية  العلوية  املدرجات  بني  موزعة 
أرض االستاد.وستبلغ درجة احلرارة الدنيا ألرضية 

االستاد 20 درجة مئوية.
قطعة  من  االستاد  سقف  يتكون  السقف:   *
طناً   378 تزن  متراً،   92 بطول  ضخمة  فوالذية 

وترتفع حوالي 50 متراً عن أرضية االستاد.
االستاد  سقف  ألجزاء  دعما  القطعة  وتوفر 
القابلة  األجزاء  بعض  صيانة  أعمال  وتسهيل 

للطي من هيكل االستاد.
استغرقت عملية جتميع أجزاء القطعة وحلامها 
بالسقف أكثر من عشرين يوماً، إذ مت بناء السقف 
املؤلف من ست قطع في قوالب موقتة قبل رفعه 

وتركيبه في مكانه اخملصص له.
واكتملت أعمال حلام السقف وجتميعه وتركيبه 

في نحو 40 يوما.
بحسب اللجنة العليا، ميكن طي سقف امللعب 
خالل 30 دقيقة تقريبا، وذلك باستخدام أسالك 
سيسمح  ما  التيتانيوم،  مبادة  مغطاة  قوية 
وتظليل  الشمس  أشعة  حدة  من  بالتقليل 
نظام  كفاءة  من  سيرفع  ما  بأكمله،  االستاد 

التبريد.
الوكرة  مزرعة  في  العشب  زُرع  امللعب:  أرض   *

للعشب.

رقماً  املاضي  آذار/مارس  في  االستاد  وسجل 
قياسياً في عملية مد عشب األرضية خالل فترة 
زمنية لم تتجاوز 9 ساعات و15 دقيقة، بحسب 

اللجنة العليا.
* مرافق محيطة: تضم املنطقة احمليطة باالستاد 
العديد من املرافق الرياضية منها مضمار للجري 
مخصصة  ومساحات  الهوائية،  للدراجات  وآخر 
لسوق  إضافة  خضراء،  وساحات  اخليل،  لركوب 
مسجد  بينها  من  متعددة  مجتمعية  ومرافق 

ومدرسة.
* النقل: سيتم الوصول الى االستاد عبر شبكة 
الواقعة  الوكرة  ومحطة  السريعة  الطرق  من 

ضمن خط املترو اجلديد في العاصمة القطرية.
من  كلم   4,5 بعد  على  الوكرة  محطة  وتقع 
االستاد، وستوفر اللجنة املنظمة خالل املونديال 

حافالت لنقل الركاب بني احملطة وامللعب. 

بصمة ابداع عراقية على اول املالعب املضيفة ملونديال قطر

قررت الهيئة االدارية لنادي نفط ميسان الغاء العقوبة التي 
اصدرها بحق العبيه خالل الفترة املاضية.

الفني  اجلهاز  بحق  عقوبات  اصدرت  قد  النادي،  إدارة  وكانت 
نيسان  لشهر  الالعبني  عقود  من   %50 بخصم  والالعبني، 
العراقي  الدوري  في  الفريق  نتائج  تردي  خلفية  على  املاضي 
املمتاز.وذكر النادي في بيان  أنه »نظراً الرتقاء املستوى الفني 
للفريق الكروي و عودته لالداء املعهود خالل املباريات الثالث 
الغاء  تقرر  ميسان  نفط  لنادي  االدارية  الهيئة  فإن  االخيرة 
الشهر  نهاية  قررتها  التي  والالعبني  الفني  املالك  عقوبة 
الشهري«. راتبهم  من   %50 باستقطاع  واملتمثلة  املاضي 
بهدف  الشرطة  الترتيب  متصدر  مع  ميسان  نفط  وتعادل 

ملثله،  اخلميس املاضي.

ارتقاء املستوى يدفع نفط ميسان اللغاء عقوبته 
ضد العبيه

كشفت شبكة »Brand Finance« العاملية، عن 
العالم،  األكثر قيمة جتارية في  األندية  ترتيب 

والتي يتصدرها نادي ريال مدريد اإلسباني.
للنادي  املوسم اخمليب لآلمال  الرغم من  وعلى 
قدرها  مالية  بقيمة  قدر  النادي  لكن  امللكي، 
1.44 مليار جنيه إسترليني.وجاء خلف النادي 
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  امللكي، 
ب�1.29 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8 باملائة 
ريال مدريد،  الثانية أمام  حيث تراجع للمرتبة 
 %26.9 ارتفاع  بنسبة  الترتيب  تصدر  الذي 
املركز  اإلسباني  برشلونة  نادي  باملائة.واحتل 
الثالث بنسبة ارتفاع بلغة 11.8% حيث تقدر 

قيمة النادي ب�1.22 مليار جنيه إسترليني.

وجاء ترتيب األندية ال�10 األولى كالتالي:
1-ريال مدريد )1.44( مليار جنيه إسترليني.

جنيه  مليار   )1.29( يونايتد  مانشستر   -2
إسترليني.

3- برشلونة )1.22( مليار جنيه إسترليني.
4- بايرن ميونخ )1.15( مليار جنيه إسترليني.

جنيه  مليار   )1.10( سيتي  مانشستر   -5
إسترليني.

6- ليفربول )1.04( مليار جنيه إسترليني.
7- تشيلسي )846( مليون جنيه إسترليني.

جنيه  مليون   )799( جيرمان  سان  باريس   -8
إسترليني.

9- آرسنال )773( مليون جنيه إسترليني.
جنيه  مليون   )662( هوتسبير  توتنهام   -10

إسترليني.

ريال مدريد يتصدر ترتيب األندية األكثر قيمة جتارية يف العامل



)الذئاب على األبواب( رواية الكاتب أمحد خلف .. بانوراما احملنة الكبرية

)الذئاب على األبواب( رواية بانورامية متشظية يف أحداثها لكنها تلتقي عند بؤرة 
مركزية هي الوطن وموقف املثقف واإلنسان الوطين من األحداث

وهو يس��تعيد محطات عدة عش��نا 
تفاصيله��ا، ومن خالل الش��خصية 
الرئيسة )يوسف النجار( الذي يجعل 
من��ه الروائ��ي النموذج ال��ذي يعيش 
احمل��ن اخملتلفة، ب��دءا من اي��ام ما قبل 
احلروب ومن ثم خوضه غمارها وصوال 

الى االحتالل وتداعيات��ه التراجيدية، 
وهجرت��ه ث��م عودته ال��ى الوطن، في 
االوقات الت��ي كان العراق يكابد فيها 
محنة العنف الطائفي.. )الذئاب على 
االب��واب( رواية بانورامية، متش��ظية 
في احداثه��ا، لكنها تلتقي عند بؤرة 
مركزي��ة، هي الوط��ن وموقف املثقف 
واالنس��ان الوطني م��ن االحداث التي 
م��رت به. اذ جعل الروائي بطله يجول 
معظ��م ارجاء الب��الد ويعيش حلظات 
مفصلي��ة م��ن تاريخ��ه، وكأن��ه اراد 
ان يخت��زل ب��ه ص��ورة العراق��ي الذي 
عاش ابن��اءه تلك الظروف وتش��بعوا 
مبراراتها.. ولعل النهاية املثيرة للرواية 
والت��ي عبرت ع��ن احترافي��ة الروائي 
وعكس��ت موقف��ه النهائ��ي، تختزل 

رحلة شعب يصر على احلياة، بعد ان 
فرض علي��ه التحدي، وه��و هنا ليس 

حتدي��ا انفعالي��ا او عاطفي��ا يتص��ل 
بالض��رورات االنس��انية املعروفة، بل 
حتد حضاري بكل م��ا تعنيه الكلمة 
م��ن معنى، فإم��ا ان يبقى الع��راق او 
ي��زول، ان يق��ف مواجه��ا محنت��ه او 
ينقشع امام عصفها، ان ينازل حيث 
فرض��ت علي��ه املنازل��ة او يه��زم من 
الداخل ويندحر.. الق��رار الذي يتخذه 
البط��ل ف��ي حلظ��ة فاصل��ة، ه��و ان 
يواجه الذئ��اب، املتمثلني بالطائفيني 
وطيور الظ��الم، ويق��رر منازلتهم في 
مش��هد يصعب ان يبارح الذاكرة ملن 
يق��رأه، وبه تنته��ي الرواي��ة التي اراد 
الروائي ايص��ال رس��الته اخلاصة من 
خاللها، وهي رس��الة موقف وانتماء، 
بقدر ما هي رس��الة انسانية تتعالى 

عل��ى كل ماهو ط��ارئ وزائل في حياة 
ش��عب حضاري، من الصعب ان ميوت 
او تنهي دوره في احلياة محن قاسية، 
وان اثخنت��ه باجل��راح واغرقت��ه بالدم 

ايضا!
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اصدار

في مقهى حس��ن عجمي، كان اللغط أكبر من الفوضى في ش��ارع 
الرش��يد بل أعلى، إنها فوضى اواخر أيام نيس��ان من عام 2003! بعد 
ان قطعت املس��افة بني كراج باب املعظم متجهاً الى املقهى، حتول 
ش��ارع الرش��يد الى س��وق، إذ امتأل بباع��ة، يبيعون عل��ى الرصيف 
بضائ��ع ه��ي خلي��ط من كل ش��يء والت��ي أغلبه��ا مم��ا كان يلقيه 
الس��راق في الش��وارع، فيمكن أن نرى مجموعة مفكات قربها جزء 
م��ن تاريخ الع��راق احلديث، ومجالت اجنبية مختلف��ة قربها كارتون 
دهن نباتي يس��يح منه الده��ن على بند ورق ممزق الغ��الف، وقد رأيت 
صوراً لرئيس��نا الهارب وهو يقلد ضباطا بذات االبتس��امة الصفراء 
الت��ي يعرفه��ا اجلميع، ورأيت نياش��ني بالوان حم��راء مصفوفة قرب 
مف��كات انابي��ب املياه، رأي��ت مجاميع تتحلق حول عربة تكدس��ت 
فيه��ا مصاحف »مس��روقة« يبيعها رج��ل بلحية، ي��ردد كلما يبيع 
مصحفا »انه يستحرم أن يسميه بيع بل يسميه هدية!« املصحف 
مقابل خمس��ة آالف دينار.. اذن مصاحف مسروقة ليست للبيع وامنا 
ته��دى مقابل خمس��ة آالف دينار، كانت املصاحف مس��لفنة وتبدو 
كأنها خرجت تواُ من املطبعة عليها عالمة تشير انها مطبوعة في 
الس��عودية، تبني انها اخرجت من أحد مخ��ازن وزارة االوقاف القريبة 
من باب املعظم، اش��تريت بنداً من الورق، رغم أني اش��تريت باألمس 
بندين، كأن��ي ارضي نزوة في اعماقي، التي احس باس��تقرارها طاملا 
هن��اك ورق ابي��ض في البيت، وع��زوت االمر الى أنه مرض نفس��ي.. او 
ش��يء آخر، لكن صفاء صنك��ور، قال: »أنها حاج��ة ملحة لنوفر ما 
يجب ان يكتب ألننا سنحتاج الى اكثر من مجلد« نظرت الى االوراق 
البي��ض الناصعة الت��ي خرجت اطرافها من الغ��الف امللون املكتوب 
علي��ه ماركة ال��ورق، وانا اتخيل م��ا الذي يجب ان يكت��ب على هذا 
ال��ورق، عموما كانت املقهى تغص بالرواد، اغرب الرواد، اجملموعة التي 
كان��ت تلع��ب الدومينو، وه��م يضحكون ويغضب��ون وكأن ما يجري 
حولهم ال عالقة له بهم، انزوينا في ركن املقهى.. انا وصفاء صنكور 
وحيدر س��عيد ومؤيد البصام وعبد اللطيف الراش��د، ومن ثم انضم 
الينا حس��ني حس��ن، اقترح مؤيد البصام أن نغير مكان جلوس��نا.. 
ففوضى ش��ارع الرش��يد وغبار املقهى القدمي��ة املعتمة ال يصلحان 
للبقاء فيها أكثر من س��اعة.. اقت��رح أن نعيد افتتاح ملتقى الثالثاء 
ال��ذي كان يقيمه منذ زم��ن في مقهى اجلماهي��ر القريب من جريدة 
اجلمهوري��ة وال��ذي اغلق، وافقن��اه واتفقن��ا أن تك��ون مواعيدنا في 
املقهى. في طريق العودة س��ار معي الش��اعر عبد اللطيف الراشد، 
وحينما س��ألته الى أين.. قال ان لديه موعدا مع عبد الزهرة زكي في 
قاعة حوار.. وحدثني عن مش��روع يتص��دى له فخري كرمي في اصدار 
جريدة باس��م »امل��دى« وانهم وع��دوه بالعمل فيه��ا.. عبد اللطيف 
الراشد.. شخصية جتذبك بطيبتها وهدوئها.. فهو يكتفي بالتدخني 
والتعليق الس��اخر.. واالنهماك بالكتابة ف��ي كل مكان، اعرفه منذ 
زم��ن طويل، حينم��ا كان يعمل م��ع الكتبي )ابو طه( في الكش��ك 
املطل على شارع الس��عدون قريب من مدخل شارع مقهى ابراهيم 
)املعقدين( وفي الطرف اآلخر، كان الكتبي )بناي( ميتلك أكبر بسطية 
كتب في مدخل ش��ارع السعدون.. عبد اللطيف.. يقول لي انه ومنذ 
وفاة أخته )بدري��ة( التي اهداها احدى قصائده لم يعد أليامه معنى، 
ولهذا فانه يتس��كع منذ الصباح ال��ى آخر الليل حيث يضمه فندق 
قدمي في ش��ارع الرشيد، ثم حدثني عن حبه الى الشاعر عبد الزهرة 
زكي كثيرا.. ال يس��قط اس��م عبد الزهرة من لس��انه.. اوصلت عبد 
اللطيف الراش��د ال��ى مقهى »حوار« عدت الى البي��ت وبني يدي بند 
الورق ال��ذي أضفته الى بندين آخرين، اذ اصب��ح لدي ثالثة بنود، ورمبا 
سأضيف بندين آخرين.. فخمسة بنود رقم معقول ميكن أن يسع ما 

جرى وما يجري من فوضى.

هدايا
عبد اللطيف الراشد

a

جدار ازرق

محمد علوان جرب

قصيدة

قبور تبحث
عن احالم موتى لم تولد بعد

على هذه االرض
طرق تعج باقدام امهات

دموع حيرى للقاء بعد الدفن
وداعا انا...

كفاني جوعا في حساء الفقراء
ففي حضور الطاوالت املستديرة

واملناديل القطنية حول ارواح املعالق
لست سوى عطر

ترشه القوارير فوق جثث
عيون تتثائب من وجه ابليس

ذنب ال تستحقه الورود
كآلهة النار اجنبتها لعنة هيفيستوس

ازهاري البائسة
غابت عن عطرها

كانت خطايا فينوس عقابة النار
كل من يولد من دخان

امنية رمل حتققت
لوجوه تائهات

يسرن في كفر ريح منتحر
تعود افروديت ملطخة بدماء اجلحيم

تبحث عن اب ممزق
اجنبه الورق

اسى يجهض وجه فينوس
يسلب منه

كل صوت ينحر نفسه
اريس وااللوه الضائعة
صرخة جنازة مقتولة
بكاء يبلل دم الربيع
من يا ترى في موتك؟

صوتك
عيناك قبل الغفوة

مثل موت آخر يؤجل به الدفن
من يعلم من انت؟

حب اخلطيئة
ام دماء سيليني؟
اغتاله هيليوس

في نصف كأس منتحر
لم يعد حلمي يتذكر

ماض يرتدي مالمح جدتي
وبقاء ابي في قبوة عمره

واخوتي حتت عشب قصير
كغراب مييل كالسنابل في حقول

اتأمل دفني
بعدما شممت عطر امي

ازرع بقايا اختي
لتنبت حجرا مسلوبة الهوية

نست انها وردة

سوى
 جسد

حسن البغدادي 

البينة اجلديدة / محمد رسن
باسم األستاذ )حميد فرج حمادي( مدير 
عام دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة قدَم 
مدير قس��م العالقات وإع��الم الدار باقة 
ورد وتهنئ��ة لألس��تاذ )ناج��ح املعموري( 
مبناس��بة انتخابه رئيس��اً لالحتاد العام 
لألدب��اء والكّت��اب ف��ي العراق ولالس��تاذ 
»إبراهي��م اخلي��اط« انتخاب��ه أمينا عاما 
لالحتاد وإعضاء املكتب التنفيذي. متمنياً 
لهم املزي��د م��ن التألق واإلب��داع خلدمة 

الثقافة واملثقفني.

أخيراً
دفنُت جثامني االشواق 

في مفازات احلقيقة
مواك��ب  واس��ترجعت 

الترقب
من طرقات األمنيات

اوهام  عل��ى  وانتص��رُت 

القلب
بجنود الواقع املفروض

فما عاد هناك صبح
 يقلقني انتظاره

وال ليل تؤرقني ساعاته
لقد خمَد سراج

الوله اجملنون 

بغبار اليأس املوحش
فما عدت اراِك

مس��افات  تلتحف��ني  
االشتياق

وترتلني مزامير  األرق
وما عدُت اسمعِك

��يْمُفوِنيَّة  و تعزف��ني سِّ

الوله
وما اعدت احملك

مترحني في حنايا الروح
كملك��ة توج��ت قب��ل 

ساعات
اريكة  عل��ى  وجتلس��ني 

اجلراح

كجندي منتصر
وللمرة األولى

اصغي لتبجح العقل 
خط��اب  يلق��ي  وه��ي 

االنتصار احلزين
اس��طورة  انتهت  لق��د 

الترقب

مالم��ح  وتالش��ت 
اإلنتظار

حتت وطأة التغاضي املر
أننا حلقة  أدركُت أخيراً 

هامشية
في مسلسل  مخيف 

اسمه القدر

متابعة / البينة الجديدة
أوعز مدير عام الدار العراقية لألزياء عقيل 
إبراهيم املندالوي بإنتاج مجموعة جديدة 
من األزياء لعدد من الشخصيات التاريخية 
وذلك ضمن االستعدادات اجلارية لالحتفال 
باليوبيل الذهبي لتأس��يس الدار. وباش��ر 
قس��م اإلنتاج في الدار بالتهيئة والعمل 
األزي��اء  تل��ك  إلنت��اج  املهم��ة  باملراح��ل 
بحرفية عالية, وأوضح مس��ؤول ش��عبة 
اخلياط��ة والتفصيل الباترونس��ت احمد 
العدوان��ي ان��ه قد مت اس��تالم أكثر من 23 
تصميم��ا جاه��زا للتنفي��ذ فيم��ا التزال 
10 تصامي��م أخ��رى حت��ت أنام��ل مبدعي 
الدار تعمل عل��ى تنفيذها ليصبح العدد 
يق��ارب ال���40 تصميم��ا جميعها ضمن  
خ��ط األزي��اء التاريخي��ة، وس��وف تنف��ذ 
تباع��ا وفقا جل��دول زمني خ��اص بكل زي 

وحس��ب متطلبات التصميم وقد مت اجناز 
ث��الث ب��دالت بش��كل كام��ل ومجموعة 
أخ��رى منها مبراحلها األخي��رة من االجناز، 
مضيفا انه متت املباش��رة  بتنفيذ قوالب 
جديدة جملموع��ة أخرى م��ن األزياء دخلت 
مرحلة الرس��م أو الطبع على القماش او 

التطريز ومن املؤمل ان تستكمل األعمال 
اجلارية خالل األش��هر القادم��ة، ونأمل ان 
تكون هذه اجملموعة حتف فنية راقية مثل 
باقي األعم��ال التي أجنزتها الدار في اجملال 
التاريخ��ي والفلكل��وري خدم��ة للذائقة 

العامة وحفاظاً لإلرث احلضاري للعراق.

متابعة / البينة الجديدة
فقد الوط��ن رمزاً م��ن رموزه األدبي��ة املهمة، 
وهو الش��اعر والناقد الكبير فوزي كرمي، الذي 
وافته املني��ة يوم اخلميس 1٦ أيّ��ار 201٩، في 
أحد املش��افي اللندنية، ليغادر عاملنا إثر أزمة 
أصابت قلب��ه املبدع، وهنا ينعى االحتاد رحيل 
قامة أدبية ش��امخة، وعقل مثابر حاضر منذ 
الس��تينات، إذ كان قطب��اً مهماً من أقطابها 
ش��عراً وتنظيراً. ويعد كرمي من أبرز املتواصلني 
مع حركة احلداث��ة، والقارئ��ني النقديني لها، 
وم��ن األصوات الت��ي لم تكت��ِف بإنتاج األدب 
فحس��ب، ب��ل امت��دت لعمقه الض��ارب في 
املعرف��ة، كم��ا تواص��ل - صاح��ب )تهاف��ت 
الس��تينيني( و)ثي��اب االمبراط��ور..( وغيرهما 
م��ن الكت��ب املهمة - م��ع العوال��م املرافقة 
للقصي��دة، واملؤثثة للش��عر، من موس��يقى 

ورسم أجادهما، وعاش حلظتيهما املنبثقتني 
تفرداً وجم��االً. وداعاً ف��وزي ك��رمي، وداعاً أيها 
النخلة العراقية التي قارع��ت الديكتاتورية 
اجملرمة، والبع��ث القاتل، وس��ّجلت بعزلتها 
النبّي��ة أعتى اإلدان��ات، وداعاً أيه��ا )اللحظة 

الشعرية( املمتدة أجياالً من البياض.
عمر السراي / الناطق اإلعالمي التحاد 

أدباء العراق

الش��ؤون  دار  ع��ن 
الثقافية العامة وضمن 
)املوس��وعة  سلس��لة 
 )169 رق��م  الثقافي��ة 
كت��اب  مؤخ��را  ص��در 
حتت عن��وان )القدمي من 
مح��الت االج��داد( ف��ي 
رصاف��ة بغ��داد م��ا بني 
الب��اب الش��رقي وب��اب 
املعظم تأليف الس��يد 
محمد حس��ن سلمان 
في  احلسني  السعبري 

ه��ذا الكت��اب يس��افر 
القارئ في جولة تأخذه 
الى محال بغداد القدمية 
اسماؤها  مازالت  والتي 
عالق��ة في ذه��ن وفكر 
البغدادي��ني..  ورحي��ة 
ويتعرف من خالله ماذا 
تعني احملل��ة البغدادية 
في تاري��خ بغ��داد.. انه 
اجلميل  املاض��ي  عب��ق 
وصوال الى شذا احلاضر. 

فبوركت اجلهود.

الدار العراقية لألزياء تستعد لالحتفاء باليوبيل الذهيب لتأسيسها

في روايته )الذئاب على االبواب( الصادرة مؤخرا عن دار النخبة في القاهرة، يقف الروائي الكبير احمد خلف 

عند التخوم البعيدة للوجع العراقي، متقصيا جذوره، ومستحضرا محنة شعب مّر مبراحل قاسية من 

تاريخه املعاصر، كان االبرز واالقسى بينها، محنة االحتالل الذي جاء نتيجة لتداعيات مريرة، اشتبكت 

فيها ارادات متصارعة، افضت الى اخلراب الكبير الذي ينطلق منه الروائي..

البينة الجديدة / عبد االمري املجر

احمد خلف

دار الشؤون الثقافية تهنئ
االحتاد العام لألدباء والكّتاب يف العراق

شجرة اخلطيئة

القديم من حمالت األجداد

د. حسني كاظم الزاملي

قصيدة

البينة الجديدة / 
علي شريف

ضّيف البي��ت الثقافي في 
بالتعاون  ديال��ى  محافظة 
الصحفي��ني  نقاب��ة  م��ع 
ديال��ى  ف��رع  العراقي��ني 
الكبي��ر  واخمل��رج  الكات��ب 
اجللس��ة  الزي��دي.  س��الم 
اداره��ا الش��اعر مصطفى 
اله��ود. ث��م حت��دث اخمل��رج 
سالم الزيدي عن مسيرته 
الفنية التي امتدت اربعون 
عاما بني االخراج والتمثيل 

عل��ى  وتتلم��ذ  والكتاب��ة 
ي��د الكاتب الفلس��طيني 
وان  كنفان��ي.  غس��ان 
باحل��س  تأث��رات  كتابات��ه 
الث��وري ول��ه العدي��د م��ن 
املس��رحية  االعم��ال 
عب��ر  الفني��ة  والنتاج��ات 
ه��ذه التاريخ الفن��ي. كما 
وشهدت االصبوحة توقيع 
بعن��وان  اجلدي��د  كتاب��ه 
)البديل( الذي جمع به كل 
نتاجات��ه الفنية وهي ثمرة 
اعماله. وش��هدت اجللسة 

مداخ��الت رائع��ة تناول��ت 
املس��رح في ديالى بشكل 

خاص وكيفية النهوض به 
بحض��ور نقيي��ب الفنانني 

ف��ي ديالى االس��تاذ عقيل 
والفنان الرائد التش��كيلي 
ونقي��ب  رض��ا  صال��ح 
العراقي��ني  الصحفي��ني 
ف��رع ديال��ى والعدي��د من 
الفني��ة  الش��خصيات 
والثقافية على قاعة نقابة 
اخلتام  وف��ي  الصحفي��ني. 
ك��رم البي��ت الثقاف��ي في 
ديالى الفنان سالم الزيدي 
تكرمي��آ  الثقاف��ة  ب��درع 
لتاريخ��ة احلافل باالجنازات 

الفنية.

ثقايف دياىل يضّيف الكاتب واملخرج سامل الزيدي

نصيف الشمري 
هنا أو هناك فلسفة وجودي 
املقارن، حيث القارات، تزخر 
باألح��الم، ال��ذي هنا يحلم 
بالوجود هناك، الذين هناك 
يحلم��ون هن��ا في بغ��داد، 
الفارع��ة  اللي��ل  حكاي��ات 

الط��ول، عذب��ة باحلديث عن 
بس��اط ف��ي الري��ح، أو تاجر 
عت��ق الك��روم لعج��وز، كان 
قويا قبل أن يثمل، السلطة 
قوة، تخسر جبروتَها بكأس 
في��ه راح، مملكة األحالم هي 
احلل��م ملك،  فيها  األق��وى، 
برقص��ة  تب��وح  والذك��رى 
األمل عل��ى نبض اللحظات 
املني��رة في العي��ون أقمارا ال 
تغيب، نحبوا بأهداب الليل، 
نقفز من الفجر إلى ش��عاع 
الشمس، نصيره يوما جميال 

بالذكرى.

هنا أو هناك نص 

ناعيًا رحيله احملزن ..
احتاد األدباء: فوزي كريم يف ذمة اخللود



أنغام: زوجي الموسيقي أحمد إبراهيم ضحى كثيرًا من أجلي وأشكره لمساندته لي في توزيع األغاني

اخرتت من األلبوم عدداً من األغاني لتصويرها فيديو كليب لكنين حاليًا لست قادرة 
على اإلفصاح عنها فرمبا أغيرّ رأيي ولن أعد مجهوري وأخلف بوعدي

* فييي البداية، ميياذا تقوليين لزوجك أحمد 
إبراهيم؟

ي   أشكره كثيراً على كل ما فعله من أجلي، 
وعلى مسيياندته لي خالل تسجيل ألبومي 
األخييير »حالة خاصة جداً«. فهو الذي تولّى 
تسييجيل كل أغنيييات األلبييوم، والتوزيييع 
املوسيييقي لسييٍت منها، كما أشكره على 
دعمييه لي فييي احلياة بشييكل عييام، وأدعو 
اهلل أن نعيش بسييعادة معاً، فأحمد ضّحى 

كثيراً من أجلي، وله مكانة خاصة عندي.
 *  أغنيات احلب تسيييطر علييى األلبوم، هل 

أحمد إبراهيم هو السبب؟
ي   بالتأكيد، ولو لم أغنِّ له فلمن سأغّني؟!

*   وأّي األغنيات تهديها ألحمد؟
ي   أغنيات كثيرة، لكنني لن أكشف عنها.

*   كيييف اسييتقبلت ردود فعييل اجلمهييور 
املصري والعربي على ألبومك اجلديد »حالة 

خاصة جداً«؟
ي   لن تصّدق إذا قلت لك إن ردود الفعل على 
األلبوم وصلتني بعد دقائق قليلة من طرحه 
عبر »يوتيوب« وعدد من املواقع اإللكترونية، 
حيييث إن األلبييوم مت إطالقييه بالتزاميين مع 
احلفليية الغنائييية الكبيرة التييي أحييتها 
فييي دولة الكويت ضميين فعاليات مهرجان 
»فبراييير الكويت«، وسييمعت احلضور وهم 
يرّددون معي كلمييات األغنيات، واليوم وبعد 
مضييي فترة على طرحييه، ميكنني القول إن 
ألبوم »حالة خاصة جييداً« من أهم وأفضل 
األلبومييات الغنائييية التييي قّدمتهييا طوال 
مسيييرتي الفنية، بحيث ُوفقت في اختيار 
14 أغنية من أفضل األغنيات التي استمعت 

إليها أخيراً، وضممتها إلى األلبوم.
* ما املدة التي استغرقها األلبوم حتى أبصر 

النور؟

ي بييدأت العمل على األلبييوم مبجرد انتهائي 
من ألبومييي السييابق »أحالم بريئيية«، ذلك 
أنني أتّبع سياسيية خاصة في العمل على 
ألبوماتي، فأجّهز في البداية األفكار وأختار 
األغنيات التي أريد تقدميها جلمهوري، وبعد 
االسييتقرار على عييدد معن ميين األغنيات 
اجليييدة واجلديييدة، أنتقييل الييى االسييتوديو 
لتسييجيلها، وإن ُعرضييت علييّي خالل فترة 
التسييجيل أغنييية مميييزة ومختلفيية عّما 

أو  أسييتبدلها  أقدمييه، 
أضّمها الييى األلبوم. وأذكر 
أن »حبايبنييا« كانييت آخيير 
أغنية سّجلتها في األلبوم 
الييذي انتهيت ميين العمل 
عليييه فييي كانييون الثاني 

املاضي.
* قّدمييت في األلبوم اجلديد 
أكثر من 10 مواهب شييابة 

في الكتابيية والتلحيين والتوزيييع، فمع أّي 
منهم ستتعاونن في ألبوماتك املقبلة؟

ي أمتنييى معيياودة التعيياون معهييم جميعاً، 
ذلييك أن كالً منهييم قييّدم لي عمييالً مبدعاً، 
وقد فرحت مبشيياركة هذه املواهب الشابة 
أكثر مما فرحت بنجاح األلبوم، فيكفيني أن 
أجدهم سعداء وهم يرون أعمالهم الغنائية 
اجلديييدة حتقييق جناحيياً باهراً عبيير املنّصات 
اإللكترونييية ومييع اجلمهييور في الشييوارع 
وامليادييين العامة، فأنا اليوم أعتبر نفسييي 
من معجبيهم، ولسييت أنغام الفنانة التي 

تأخذ منهم األشعار واألحلان، فاأللبوم جنح 
مييع اجلمهور بجهود هؤالء الشييباب، وأقول 
لهييم: »أنتم من جّددمت شييباب أنغييام، وأنا 

فخورة بكم ومحظوظة بتعاوني معكم«.
* هل حّددِت األغنيات التي سيتم تصويرها 

على طريقة الفيديو كليب؟
ي اختييرت ميين األلبييوم عييدداً ميين األغانييي 
لتصويرها فيديوكليب، لكنني حالياً لست 
قادرة على اإلفصاح عنهييا، فرمبا أغّير رأيي، 

وليين أعييد جمهييوري وأخلف بوعييدي، وكل 
مييا ميكنني قولييه إن هناك أغنيات سيييتم 
تصويرها بأفضل صورة، وسييتكون مفاجأة 

جلمهوري، سواء في مصر أو الدول العربية.
* »حاليية خاصة جييداً« هو األلبييوم الثالث 
الذي تعاقييدت مع شييركة »روتانييا« عليه، 

فكيف تقّيمن العمل مع الشركة؟
ي »روتانييا« شييركة ضخميية، وال حتتيياج الى 
تقييمي لها، وال يسعني إال أن أقول »شكراً« 
للقّيميين عليهييا، ألنهييا اليييوم الشييركة 
الوحيييدة في الوطيين العربي القييادرة على 

إجناح أي مطييرب، لكونها تقّدم أعماالً مميزة 
وتتبّنييى حفييالت ناجحة، كمييا أنها تدعم 
فنانيهييا وتظهرهم دائماً بأبهييى حّلة. أما 
على املستوى الشخصي، فشركة »روتانا« 
تدعمنييي دائماً، وهو أمر معروف عنها، وهنا 
أوّجه شييكراً خاصاً للسيييد سالم الهندي 
رئيس الشييركة، الذي حضيير خصيصاً الى 
القاهرة من أجل االحتفال بألبومي، وأشكر 

أيضاً السيد طوني سمعان.

* طرح ألبومك ترافق مع جدل واسع وتساؤل 
وحيرة حول من تكون »جنمة روتانا األولى«... 

ما رأيك؟
ي بالنسبة إلّي، أرى أن ال مشاكل في شركة 
»روتانييا«، وأؤكييد أن كل مييا يكتييب أو يُعلن 
عنها مجرد شييائعات، واإلعالم هو السبب 
الرئيييس في ذلك، فهو الييذي يتعّمد تغذية 
املشيياكل والتصعيد من وتيرتها، في»روتانا« 
شييركة ضخميية وقييادرة علييى اسييتيعاب 
عشييرات املطربن واملطربييات من كل الدول 

العربية.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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متابعة / البينة الجديدة

»روتانا« شركة ضخمة وال حتتاج إىل تقييمي هلا وال يسعين
إال أن أقول »شكرًا« للقيرّمني عليها ألنها اليوم الشركة الوحيدة

يف الوطن العربي القادرة على إجناح أي مطرب

متابعة / البينة اجلديدة
طلييب اجمللس األعلييى لتنظيييم اإلعالم من 
املنتج أحمد السييبكي احلضييور للتحقيق 

معه ظهر يوم الثالثاء ااملاضي. 
وأصدرت قناة »صدى البلد« أن اجمللس األعلى 
لتنظيم اإلعالم أرسل خطاباً إلى السبكي، 
كشف فيه عن تلقيه شكوى من مجموعة 
»صدى البلد« بشأن وجود نزاع على مسلسل 

ميرو«  »سييوبر 
الييذي تلعب 

لتييه  بطو
إميي سمير 
. من غييا
لييب  طا و

اجمللس في خطابه، بضروره تواجد السبكي 
أو ممثله القانوني فييي مقر اجمللس اليوم، في 
الثانية بعد الظهر، وذلك لبحث الشييكوى 
والييرد عليهييا، حتى يتسيينى إصييدار قراره.

وحذر األعلى لإلعييالم، بأنه حال عدم تواجد 
السييبكي أو املمثل القانوني، سيضطر إلى 
إصييدار قييرار بوقف عييرض املسلسييل حلن 
انتهاء التحقيق.يذكر أن قنوات »صدى البلد 
»تقدمت بشييكوى ضد السبكي للمجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم بشييأن امتناعه عن 
تسييليمهم احللقييات رغييم تعاقدهييم مع 
الشييركة املوزعيية للعمييل بعقد رسييمي 
وسييدادهم الدفعيية األولى ميين التعاقد، 
ورد  الشييكوى،  فييي  جيياء  بحسييبما 
السييبكي قائالً: »وقعييت عقداً مع 
مييوزع لبنانييي كان وسيييطاً لقناة 
قمييت  ولكنييي  البلييد«،  »صييدي 
بفسييخه العتراضييي على طريق 
سييداد الدفعات، ولم أتقاَض 
دفعييات  أو  عربونييا  منييه 
لييم  وبالتالييي  تعاقييد، 
حلقييات  أسييلمه 
ميييرو(،  )سييوبر 
عييارف  ومييش 
جابوا  همييا 
حللقيية  ا

منيين 
أصالً«.

مسلسل إميي مسي غامن مهدد 
بالتوقف .. هلذا السبب!

أطلقت النجمة أنغام أخيراً ألبومها الغنائي اجلديد »حالة خاصة جداً«، وذلك بالتزامن مع إعالنها 
الزواج من املوزع املوسيقي أحمد إبراهيم، والذي شارك في توزيع ست أغنيات من ألبومها، باإلضافة 
إلى تسجيل صوتها على كل أغنياته. تسرد أنغام قصة حّبها مع أحمد إبراهيم، وتتحدث عن 
تفاصيل ألبومها اجلديد »حالة خاصة جداً«، وعالقتها بشركة »روتانا«، وتكشف عن رأيها في 

اخلالف احلاصل حول لقب »جنمة روتانا األولى«..

البصرة / سيف علي الزم
تقيم رابطة السينما والتلفزيون في البصرة مهرجانها 
السينمائي السنوي السييابع عشر لألفالم القصيرة 
والذي يحمل اسييم دورة الفنان القدير سامي قفطان 
وعلى مدى ثالثة ايام للفترة من 15الى17حزيران القادم 
ومبشيياركة ثالثن فيلماً قصيراً من كافة محافظاتنا 
العراقية العزيزة وسيتخلل املهرجان تكرمي نخبة من 
صناع الفن السابع وممن كانت لهم بصمة بالساحة 
الفنية وهم اخملرج الكبير قحطان عبد اجلليل واخملرج 
عييزام صالح واخملييرج فائز  الكنعاني كما سيييتضمن 

املنهيياج العام طيلة ايام املهرجييان عروضا فلكلورية 
متنوعيية للخشييابة البصرية واللوحات املوسيييقية 
ومعييرض للصييور الفوتوغرافييية إضافيية الييى تكرمي 
املشيياركن والفائزين األوائل وجلان التحكيم علماً أن 
مهرجان رابطة السينما والتلفزيون في البصرة الذي 
يترأسه الفنان اخملرج علي املالكي يعد أول املهرجانات 
السييينمائية العراقييية التي أقيمت فييي البلد حيث 
تأسييس عام 2005 واليزال مسييتمراً وبنجاح منقطع 
النظر ويحظى بحضور مميز وله متابعون ومشيياركون 

من الشباب والرواد في هذا اجملال.

رابطة السينما والتلفزيون يف البصرة تقيم مهرجانها الـ)17( لألفالم القصية

أحمد الخالصي

االنتقاص مبرور  تتطور مفاهيم 
الزميين وليييس من املعقييول أن 
تبقى مقتصرة على أشييكالها 
األولية كهجاء وُسييباب والخ..، 
فتطييور مجمل األسيياليب في 
كافيية اجمليياالت  يحتييم علييى 
لسييان  يكييون  أن  االنتقيياص 
املنتقص منه في بعض األحيان.
إن إضفيياء صفيية الفيين علييى 
الدراما يجعل من األخيرة مرنة 
املفاهيييم وتصبييح أداة طيعة 
للحداثيية ولكن أي حداثة، أهي 
املتقدمة؟  الدول  دراما  محاكاة 
بكل تأكيييد أن اإلجابة بي)نعم( 
ستكون صفعة ملفهوم الدراما 
كفيين، فاألخير يعنييي املوهبة 
واالسييتثنائية  في التعبير عن 
الييذات. ومن هييذا املنطلق فإن 
اي محيياكاة وتقليييد لتجييارب 
سييابقة تفقييد الدرامييا صفة 

الفن وجتعلها أداة نقلية ال اكثر، 
فاحلداثة التي نبحث عنها هي 
تطييور األسيياليب اخلاصيية في  
البيئة املييراد التعبييير عنها او 
تلييك دون اخلروج عيين املتعارف 
فيها، ومييا دامت الدراما كذلك 
فييال يجييوز ميين بيياب االلتييزام 
مبفاهيمهييا اخلييروج عيين عرف 

البيئة املعبرة عنها.
الدرامييا العراقييية هييي عبثية 
ولكنهييا  كظاهيير  مبجملهييا 
لييم تصييل  فييي كثييير منهييا 
حتى ملسييتوى هييذا النوع من 
الدرامييا، فالعبثية فييي الدراما 
العراقييية قد جتاوزت هذا النوع 
الهزلي فغيبت الرمزية وبقيت 
محتفظة بالال منطقية وفقدان 
الترابط فيها. وبالعودة للعنوان 
وقضييية اجلنييوب العراقي تبرز 
عدة عوامل تدفعنا للتشكيك 
بالدوافييع احلقيقييية للقائمن 
على االعمال الدرامية العراقية 

ومنها:
1- تكرار ذات الصييورة املنقولة 
عن اجلنييوب العراقي في أغلب 

هذه االعمال.
2- إظهار الشخصية اجلنوبية 

البائسيية  بصورتهييا  دائًمييا 
املذلولة.

3- جتاهييل احلديييث عيين الوجه 
العراقييي  للجنييوب  املشييرق 

واختزاله دائما في املعاناة.
تصوييير   اسييتبعاد   -4
الثقافييية  الشييخصيات 
والفكرية اجلنوبية من االعمال 

الدرامية إال ما ندر.
5- ربييط الصفييات اجملتمعييية 
الشييخصية  فييي  السيييئة 
اجلنوبية دائما، كأن ال مسيياوئ 

عشائرية إال في اجلنوب مثال.
تدفعنا  اخييرى  وهناك عوامل 
للتشييكيك ال مجال لذكرها 
هييذه  اسييتمرار  أن  بيييد  اآلن، 
احلاليية الال صحية في الدراما 
العراقييية مبا يتعلييق بتمثيل 
بييال  اجلنوبييية  الشييخصية 
شييك هييو تعبييير صييارخ عن 
اجلميع  التي يخجل  احلقيقة 
ميين التعريج عليهييا أال وهي 
املتمكنة  الطبقييية  النظييرة 
فييي نفييوس الكثير اليييوم، إذ 
دائًمييا ما ينظر هييوالء نتيجة 
التراكمات احلكومية وايضا ال 
اسييتثني منها الدرامية على 

تدعيييم الطبقييية جتيياه أهل 
اجلنييوب حتييى امتييدت اليوم 
هذه النظرة لتشمل أهلنا في 
)املدينيية(، وهذا ما ينذر بحالة 
ميين االنحطاط القصوى التي 
وصييل اليها اجملتمييع العراقي 
نتيجة هذا التمييز العنصري، 
واليوم قد يظن قارئ هذا املقال  
أن كاتبهييا ميين  اجلنوب  لكن 
لألسف لست جنوبياً ألسمو 
شييعًرا وغيييرًة وأصاليية وهذه 
تناسيياها  قد  التي  الصفييات 
صانعو الدراما العراقية جلانب 
والثقافييي  اإلبداعييي  التميييز 
والعلمي في اجلنوب. ومما يحز 
في النفييس أكثر  هو انصياع 
ممثليين من اجلنييوب لكثير من 
األعمييال غييير مدركن  هييذه 
خلطييورة أنهييا  تؤدي بشييكل 
وبآخيير ملزيييد ميين التعنصيير 
للشييخصية  واالحتقييار 
اجلنوبييية وخصوصييا في ظل 
شيييوع هذه النظرة املريضة. 
وختاًما ال خير في دراما متييزية 
تقوم علييى أسييس إقطاعية 
وتعبيرها عن  فييي تصويرهييا 

الواقع.

اجلنوب يف الدراما العبثية العراقية

متابعة / البينة اجلديدة
تسييتعّد اخملرجيية اللبنانييية نادييين 
لبكي للسييفر إلى فرنسييا، وحتديداً 
مدينة »كان« حيث ستكون رئيسة 
 Un Certain جائييزة  حتكيييم  جلنيية 
Regard »نظرة مييا« ضمن فعاليات 
املهرجييان السييينمائي، إلييى جانب 
عدد من اخملرجن وصّناع األفالم، وقد 
عّبييرت عن سييعادتها بهذه اخلطوة. 
ويبييدو أّن جدول نادييين مزدحم جّداً 
افتتحييت عروض  باألعمييال حيييث 
فيلمهييا »كفرناحوم« فييي أكثر من 
بلييد، من بينهييا الكويييت واإلمارات 
العربية املتحييدة، ووصل العمل إلى 
الصن واليابان اللتن تزورهما تباعاً، 
وذلييك قبييل اعتكافهييا واعتزالهييا 
اللقيياءات واإلطييالالت للتركيز على 
السييينمائي  نييص فيلمهييا  كتابة 
اجلديييد واملرتقييب أن تبييدأ تصويييره 

العام املقبل.

نادين لبكي 
بني فرنسا 
واليابان.. 
وفيلم جديد
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة: 146 |2019
التاريخ: 2 |5 |2019

اعـــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية السيارة  املرقمة17737 أ نوع كيا حمل واسط يف الزبيدية يف معرض ايه العائد 
ــم(البالغ )14,000,000(مليون  ــن )علي حمزه جاس ــنابة جاري( املحجوزة لقاء طلب الدائ ــنة ش للمدينة )حس
ــر مستصحبا معه  ــرة ايام( تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة)عش فعلى الراغب بالش
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش التأمينات القانونية عش

على املشرتي .
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

املواصفات:ـ
ــط ذات هيكل خارجي  ــيارة املرقمه 11737 أ نوع كيا موديل 2013 ابيض اللون واس 1-موقعة ورقمه :- الس

متوسط وصالحه لالستعمال يف الوقت 
2-جنسه ونوعه:- 

3-حدوده واوصافه: 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحتة :-

7- الشاغل :-املدين نعيه
8-القمية املقد رة :- 7000000 سبعة مالين دينار

جمهورية العراق
وزارة املالية

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك املنطقة الغربية

قسم الدعاوى والتنفيذ 
اعـــــــــــــالن

ــن االغنام( فعلى  ــمائة راس م تم ضبط )500 خمس
ــة كمرك املنطقة  ــي العائدية مراجعة مديري من يدع
الغربية خالل 30 يوما من تاريخ نشر االعالن وبعكسه 

سيتم مصادرتها وفق القانون. 
سعدون رشيد زبار
مدير كمرك املنطقة الغربية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف علي الغربي
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
ــل  ــجيل تمام العقار تسلس ــى طلب املقدم اىل هذه الدائرة  بتاريخ 2019/5/13 لتس ــاء عل بن
ــة املالك للمدة  ــزا له بصف ــددا باعتباره حائ ــد تريا مج ــم صادق احم ــة باس ــة الفخري 309 محل
ــجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري  القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس
رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
على هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبار من اليوم 
ــاعة العاشرة صباحا من اليوم  ــر هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس التالي لنش
ــيجري يف اليوم  ــف الذي س التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش

املذكور لهذا الغرض.

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد :  1397
التاريخ: 2019/5/13

م/اعالن 
ــة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل  ــط للمرة الثانية عن تأجري االمالك املدرج ــن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس تعل
مديرية بلدية ناحية واسط وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية  ناحية واسط خالل فرتة )15( خمسة عشر يوما يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها  يف الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف 
ــو عليه املزايدة  ــرة صباحا( ويتحمل من ترس اليوم االخريمن مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة)العاش
ــتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة  ــر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املس اجور النش

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة املالية

الهيئة العامة للكمارك 
مديرية كمرك املنطقة الغربية 

قسم الدعاوى والتنفيذ
اعــــــــــــالن

ــي العائدية  ــواع فعلى من يدع ــات مختلفة االن ــم ضبط مركب )ت
مراجعة مديرية كمرك املنطقة الغربية خالل 30 يوما من تاريخ 
ــر وبخالفه سيتم مصادرتها وفق القانون( 1- كيا بنكو حمل  النش
ــون موديل 1988  ــتا صال ــراد موديل )2011( 2- تيوتا كرس ب
ــارة كنوا  ــل قم ــك اب دب ــاصي )GX 903140345 3- بي ش
 )LCR 1 B4 1498 LO62190  ( ــاصي موديل 2008 ش
 )GGHK34F8VE 23528( 4- شوفرليت بيك اب شاصي
ــكانيا دبل اكسل موديل 1993 شاصي )04259477   5- س
ــات نارية  ــاكل دراج XLEPH6 X2 Z04259477( 6- هي
ــن  ــة 7- حاوية فارغة بدون معالم 8- باليزر استيش عدد خمس

1GNDT13  S 282169231 موديل 2008 شاصي

سعدون رشيد زبار
مدير كمرك املنطقة الغربية

جمهوريةالعراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسةمحكمةاستئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:405/ب/2019
التاريخ : 2019/5/14

اىل املدعى عليه / كرار محمد فضيل
اعــــــــالن

اقام املدعي جمال ناصر عاكول الدعوى البدائية املرقمة 405|ب|2019 يطالبك 
ــمائة دوالر  ــع االف وخمس ــك بتاديتك له مبلغ قدره )9500 $( تس ــا بالزام فيه
امريكي وملجهولية محل اقامتك فقد اصدرت محكمة بداءة الكوت حكما غيابيا يف 
الدعوى املرقمة اعاله املؤرخ يف 6|5|2019 املتضمن الحكم بالزامك بتأدية املبلغ 
ــر  ــاله وبالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بمضمون الحكم الغيابي ونش اع
ــم الغيابي خالل املدة القانونية  ــني محليتني ولك حق االعرتاض على الحك بصحيفت
ــر ويف حالة عدم حضورك  ــرة ايام اعتبار من اليوم التالي لتاريخ النش البالغة عش

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي عمارحسن عبد علي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2332|2018
التاريخ : 2019/5/16

اىل / املنفذ عليه /عمار عبد الحسني
ــد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات اختصاص  انك مجهول محل االقامة وليس  لق
ــتنادًا للمادة )27( من  ــك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن التبليغ عليه , واس ل
ــة  قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف  ــر ملباش ــر يومًا تبدأ من اليوم التالي للنش عش

حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد 1161|ب|2018 

ب3|6|2018  
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اس��تنادا اىل كتاب قس��م 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 ))تجهيز متنقالت 33/132 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد)7(.
- وبكلفة  تخمينية قدرها )21.000.000.000( واحد وعشرون مليار  دينار عراقي .

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

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االوىل   والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات 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 الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي 
تس��بق عام 2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م 

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 )21.000.000.000( واحد 

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

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن ) 21.000.000.000( واحد وعشرين مليار  دينار عراقي.
•على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:�

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

املشاركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليق��ل عن) 12.600.000.000( اثنا عش��ر مليارا وس��تمائة  مليون  دينار عراقي فق��ط. لتنفيذ عقود 
مماثله 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(.
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع

 )تجهيز متنقالت 33/132 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد )7( 
مناقصة )1/ كهرباء نقل طاقة / 2019 (

   العدد:2295                                         )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(                                        التاريخ: 2019/5/15

NO.3187.SuN.19.MAY.2019 العدد )3187( األحد 5/19/ 2019 



17 إعالنات

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  
)250,000( مائتان 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- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.   4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم 

استبعاد العطاء.
سادس��ًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العط��اءات يف أو قبل يوم الخمي��س   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 12:00 
ظهرا   حس��ب 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 ع��ن املناقصني الذين إخت��اروا 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 )210,000,000( مائتان وعشرة   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 .
عاشرًا - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
احدى عش��ر - للدائرة الحق يف إلغاء 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 متنقالت 33/132 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد )7( 
مناقصة )1/ كهرباء نقل طاقة / 2019 (

   العدد:2295                                         )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(                                        التاريخ: 2019/5/15
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اس��تنادا اىل كتاب قس��م التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2050 يف 2019/5/12(.  يس��ر 
)محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مش��روع ))تجهيز محوالت قدرة رئيس��ية  33/132 ك.ف س��عة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية 

عدد)7 (.
 - وبكلف��ة  تخمينية قدرها )8.925.000.000.000( ثمانية مليارات  وتس��عمائة  وخمس��ة وعش��رون 

مليون دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .

 - مدة التجهيز ) 210  يوما ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة 

يف هذا املجال   ) بعرض فني (
 أواًل-  س��يتم 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  / ش��عبة اعالن املش��اريع( 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- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني التي 
تس��بق ع��ام 2014 وذلك اس��تنادا اىل ما جاء بكت��اب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م 

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 ) 6.247.500.000( ستة مليارات 

ومائتان وسبعة واربعني  مليونا وخمسمائة الف  دينار عراقي.
 3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية 
بمبلغ اليقل  قدره  عن ) 6.247.500.000( س��تة مليارات ومائتني وس��بعة وأربعني  مليونا وخمس��مائة 

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

2- الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:�

املش��اركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن ) 5.355.000.000( خمسة مليارات وثالثمائة وخمسة وخمسني  مليون  دينار عراقي فقط .

لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل،

)تجهيز محوالت قدرة رئيسية 132 /33 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد )7(( 
مناقصة )2/ كهرباء نقل طاقة   / 2019 (

      العدد: 2296                                       )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(                                         التاريخ:15 /2019/5  
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تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  

)200,000( مائتا  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- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم 

استبعاد العطاء
سادس��ًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادس��ًا - يجب تس��ليم العط��اءات يف أو قبل يوم الخمي��س   املصادف 2019/6/13 الس��اعة 12:00 
ظهرا   حس��ب 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 ع��ن املناقصني الذين إخت��اروا 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- يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة )89,250,000( تس��عة وثمانون مليون  
ومائتان وخمس��ون الف  دينار عراقي على ش��كل 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.
عاشرًا - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة .
احدى عش��ر - 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 قدرة رئيسية 132 /33 ك.ف سعة 63 ام يف أي مع مواد احتياطية عدد )7(( 
مناقصة )2/ كهرباء نقل طاقة   / 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 الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع  )تجهيز سويج كري 33ك.ف متنقل عدد )5( سيت(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.200.000.000( ثالثة مليارات ومائتن مليون دينار عراقي 

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

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

 أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خ����الل إج��راءات العطاءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها 
تعليمات تنفيذ    العقود الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومف����توح لج��ميع   املتناقصن.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ن ذوي األه���لي��ة الراغبن أن يحصل��وا على معلوم��ات 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 سنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 
ويف حالة عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر سنتن فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتن 
التي تس��بق عام 2014 وذلك استنادا 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 سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )960.000.000( تسعمائة 

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

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن  )960.000.000( تسعمائة وستن مليون دينار عراقي 
•عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه:�
2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم 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)960.000.000( تسعمائة وستن مليون 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 )متطلبات صاحب العمل(.

)تجهيز سويج كري 33ك.ف متنقل عدد )5( سيت( 
مناقصة )3/ كهرباء/نقل 2019 (
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رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  

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

)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 .

ــى العطاء.  4- الوثائق املصادق عليها من  ــض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عل  3- تفوي
ــاء  او وثائق التأهيل  ــتمرارية أهلية مقدم العط ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــات املحددة يف ورق الجه
ــاء الذي تم قبول  ــع للتحقق من اهلية مقدم العط ــم الراب ــتمارات املدرجة يف القس الالحق بموجب االس

عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3 الساعة 

العاشرة صباحًا.
ــاعة 12:00  ــليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/6/13 الس ــًا - يجب تس سادس
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. 

ــخصيا يف العنوان  ــني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور ش ــح العطاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فت س
التالي:ـ  

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.
ــة )32,000,000( اثنان وثالثون مليون    ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم ــابعًا- يج س
ــا بعد تاريخ نفاذية  ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات 
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

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

يوم العطلة .
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 سويج كري 33ك.ف متنقل عدد )5( سيت( 
مناقصة )3/ كهرباء/نقل 2019 (
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اس��تنادا اىل كتاب قس��م 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 )تجهيز مواد وتأهيل املحطات الثانية 400ك.ف و 132 ك.ف متنوعة(.
- وبكلفة  تخمينية قدرها )3.990.000.000( ثالثة مليارات وتسعمائة وتسعون مليون دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
- مدة التجهيز )240يوما ( .

- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / الخامس��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 الخر 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 اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )1.197.000.000( مليار 

ومائة وسبعة وتسعني مليون دينار عراقي.
3- متطلبات الس��يولة النقدية : عل��ى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن  )1.197.000.000( مليار ومائة وسبعة وتسعني مليون 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 إمكانيت��ه 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)1.197.000.000( مليار ومائة وسبعة وتسعني مليون دينار عراقي.

لتنفي��ذ عق��ود مماثلة ألعم��ال هذا العقد و ت��م انجازها بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع

)تجهيز مواد وتأهيل املحطات الثانية 400ك.ف و 132 ك.ف متنوعة( 
مناقصة )4/ كهرباء/نقل 2019 (
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الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  
)150,000( مائة وخمسون   الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد 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 بالتوقي��ع على العطاء.  4- الوثائ��ق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموج��ب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلي��ة مقدم العطاء الذي ت��م قبول عطائه . 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم ااالثنني املصادف 2019/6/3   الساعة 

العاشرة صباحًا
سادس��ًا - يجب تس��ليم 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 اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين اخت��اروا 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 )39,900,000( اثنان وثالثون   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.

عاشرًا - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية 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 مواد وتأهيل املحطات الثانية 400ك.ف و 132 ك.ف متنوعة( 
مناقصة )4/ كهرباء/نقل 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 )تجهيز خانات 132 ك.ف )brid 132 kv bay hgh عدد )5((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1.495.000.000( مليار واربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز )365يوما ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / الثامن��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.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ن ذوي األه���لي��ة الراغب��ن أن يحصل��وا على معلوم��ات 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 مق��دم العط��اء أن يقدم أدل��ة موثقة تثب��ت قدرته عل��ى القيام باملتطلب��ات املالية 
اآلتية:�

1- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتن متتاليتن 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 االيراد الس��نوي على مدى اخر سبع س��نوات يجب ان ال يقل عن )448.500.000( اربعمائة 

وثمانية واربعن مليونا وخمسمائة الف دينارعراقي 
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدي��ة بمبلغ اليقل  قدره  عن  )448.500.000( اربعمائة وثمانية واربعن مليونا وخمس��مائة الف 

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 العط��اء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيت��ه 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)448.500.000( اربعمائة وثمانية واربعن مليونا وخمسمائة الف 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 )متطلبات صاحب العمل(.

تجهيز خانات 132 ك.ف )brid 132 kv bay hgh عدد )5( 
)مناقصة )5/ كهرباء/نقل 2019(

   العدد: 2299                                        ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                       التاريخ: 2019/5/15

NO.3187.SuN.19.MAY.2019 العدد )3187( األحد 5/19/ 2019 



25 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

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  

)100,000( مائة    الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد 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 القسم 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 بالتوقي��ع على 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 للتحق��ق من اهلية مقدم العطاء ال��ذي تم قبول عطائه . 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   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 توقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم الخميس   املصادف 2019/6/13.

العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س��ابعًا- يج��ب أن يرافق بجميع العط��اءات ضمان العطاء بقيم��ة )14,950,000( اربعة عش��ر مليونا 
وتس��عمائة وخمسون  الف دينار عراقي على ش��كل 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 خانات 132 ك.ف )132kv bay hgh brid عدد )5( 
)مناقصة )5/ كهرباء/نقل 2019(

   العدد: 2299                                        ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                       التاريخ: 2019/5/15

NO.3187.SuN.19.MAY.2019 العدد )3187( األحد 5/19/ 2019 



26 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

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 )تجهيز فواصل قدرة )132( ك.ف عدد)40(سيت(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1.000.000.000( مليار دينار عراقي 

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز )180يوما ( .

  - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة : الدرجة / الثامن��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.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ن ذوي األه���لي��ة الراغب��ن أن يحصل��وا على معلوم��ات 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 الخر سنتن متتاليتن 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 االيراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )300.000.000( ثالثمائة 

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

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن  )300.000.000( ثالثمائة مليون دينار عراقي 
عل��ى مق��دم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلب��ات الخربة الفنية املدرجة   •

أدناه: 
2- الخ��ربة والقدرة الفنية: عل��ى مقدم 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)300.000.000(  ثالثمائة مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم 
انجازه��ا بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة 

املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

)تجهيز فواصل قدرة )132( ك.ف عدد)40( سيت( 
مناقصة )6/ كهرباء/نقل 2019 (

    العدد: 2300                                       ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                    التاريخ:15 /2019/5

NO.3187.SuN.19.MAY.2019 العدد )3187( األحد 5/19/ 2019 



27 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

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  

)100,000( مائة    الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد 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 القسم 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 بالتوقي��ع على 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 للتحق��ق من اهلية مقدم العطاء ال��ذي تم قبول عطائه . 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني املصادف 2019/6/3   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 )10,000,000( عشرة ماليني 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 فواصل قدرة )132( ك. ف عدد)40( سيت( 
مناقصة )6/ كهرباء/نقل 2019 (

    العدد: 2300                                       ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                    التاريخ:15 /2019/5

NO.3187.SuN.19.MAY.2019 العدد )3187( األحد 5/19/ 2019 



28 إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

اس��تنادا اىل كتاب قس��م 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 )تجهيز مواد احتياطية للمتنقالت سعة 45 ام يف أي 33/132ك.ف((
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.219.600.000( ملياران  ومائتان وتس��عة عش��ر مليون وس��تمائة الف 

دينار عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )240 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   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 الخر 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 السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )665.880.000( 

ستمائة وخمسة وستني مليونا وثمانمائة وثمانني الف  دينار عراقي .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : عل��ى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن  )665.880.000( س��تمائة وخمس��ة وستني مليونا وثمانمائة وثمانني 

الف  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 إمكانيت��ه 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)665.880.000( ستمائة وخمسة وستني مليونا وثمانمائة وثمانني الف  دينار عراقي 

لتنفي��ذ عق��ود مماثلة ألعم��ال هذا العقد و ت��م انجازها بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

)تجهيز مواد احتياطية للمتنقالت سعة 45 ام يف أي 33/132ك.ف( 
مناقصة )7/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (

   العدد:2301                                     ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                            التاريخ:2019/5/15
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رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد 

)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد 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- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم 

استبعاد العطاء.
سادسًا:- 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  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( 

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

س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذين إخت��اروا 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- يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضم��ان العطاء بقيمة )22,196,000( اثنان وعش��رون مليونا 
ومائة وس��تة وتس��عون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

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

تاسعًا  - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرًا - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية 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 مواد احتياطية للمتنقالت سعة 45 ام يف أي 33/132ك.ف( 
مناقصة )7/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (

   العدد:2301                                     ) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (                                            التاريخ:2019/5/15
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اس��تنادا اىل كت��اب قس��م التخطيط واملتابع��ة يف محافظة البص��رة املرق��م )2050 يف 2019/5/12(.  
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع ))تجهيز محولة ذاتية 250 ام يف أي 400 ك ف أحادية الطور عدد)2((.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )9.000.000.000( تسعة مليارات دينار عراقي  .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .
 - مدة التجهيز )300 يوم  ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة  والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات 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 الخر سنتن متتاليتن 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 االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )6.300.000.000( ستة مليار 

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

النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن  )6.300.000.000( ستة مليارات وثالثمائة مليون  دينار عراقي .
•عل��ى مق��دم العط��اء أن يقدم دلي��اًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبي��ة متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه:�
2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العط��اء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيت��ه 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)5.400.000.000( خمسة مليار واربعمائة مليون  دينار عراقي 
لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ة ألعمال هذا العقد و ت��م أنجازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثل��ة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

 )تجهيز محولة ذاتية 250 ام يف أي 400 ك ف أحادية الطور عدد)2(
مناقصة )8/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (
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رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع 
الوثائق القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  

)200,000( مائتا الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد 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 تحريري ملمث��ل مقدم العطاء املخول بالتوقي��ع على العطاء.  4- الوثائ��ق املصادق عليها من 
الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق 
بموج��ب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق م��ن اهلية مقدم العطاء الذي ت��م قبول عطائه . 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
سادسًا:- 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  وعلى العنوان  : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( 

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

س��يتم فت��ح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلني ع��ن املناقصني الذي��ن إختاروا الحضور ش��خصيا يف العنوان 
التالي:� 

الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت 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 يراف��ق بجميع العطاءات ضمان العط��اء بقيمة )90,000,000( تس��عون 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

 )تجهيز محولة ذاتية 250 ام يف أي 400 ك ف أحادية الطور عدد)2(
مناقصة )8/ كهرباء/نقل طاقة 2019 (
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32 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي املهندسني
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3187( - األحد - 19 - أيار - 2019

كاريكاتري

بيع أرنب بـ)91.1( مليون دوالر
متابعة / البينة اجلديدة

قالت دار مزادات كريستيز إن متثال 
)األرنب(، للفن��ان األميركي جيف 
كون��ز، بيع ف��ي مزاد مقاب��ل 91.1 
مليون دوالر في نيويورك، مسجالً 
رقماً قياس��ياً لعم��ل فنان ال يزال 
على قيد احلياة. ويرجع تاريخ صنع 
التمث��ال إلى ع��ام 1986، وهو من 
الصل��ب املصقول ال��ذي ال يصدأ، 
ويبل��غ طول��ه 104 س��نتيمترات، 
ويعد من أش��هر األعم��ال الفنية 

ف��ي الق��رن العش��رين. وق��د بيع 
بس��عر يزيد عل��ى 20 مليون دوالر 
ع��ن الثم��ن املق��در قب��ل امل��زاد. 
وقال��ت كريس��تيز إن ه��ذا أعل��ى 
س��عر يجلب��ه عم��ل م��ن صن��ع 
فنان عل��ى قيد احلي��اة، متخطياً 
الرقم القياس��ي ال��ذي بيعت به 
لوح��ة الرس��ام البريطاني ديفيد 
هوكني )بورتريه فنان مس��بح مع 
ش��خصيتني( في نوفمبر املاضي، 

وهو 90.3 مليون دوالر.

متابعة / البينة اجلديدة
دخلت مصر رسمياً موسوعة 
غيني��س لألرقام القياس��ية 
بأع��رض جس��ر ملج��م في 
العالم. وافتتحه الرئيس عبد 
السيس��ي في وقت  الفتاح 
سابق من محور روض الفرج 
وكوبري حتيا مصر امللجم. ومت 
تنفيذ املش��روع حتت إشراف 
الهندس��ية  الهيئة  وتنفيذ 
للقوات املس��لحة، بالتعاون 
ومت  مصري��ة.  ش��ركات  م��ع 
النيل،  إنش��اؤه أعل��ى نه��ر 
لربط جزيرة ال��وراق مبنطقة 
شبرا، مبا يساهم في حتقيق 
طف��رة نوعية كبيرة باحلركة 
املروري��ة داخل القاهرة. وبعد 

االفتت��اح، عق��د ط��الل عمر 
املدي��ر اإلقليم��ي ملوس��وعة 
األوسط  الشرق  غينيس في 
مؤمت��را  أفريقي��ا  وش��مال 
صحفياً، مع محمد محسن 
ص��الح رئيس مجل��س إدارة 

شركة املقاولون العرب، أعلن 
فيه دخول اجلسر 

للموسوعة.

حصلت لعبة س��وبر ماريو على 
 Super Mario إص��دار جديد م��ن
Maker 2، حي��ث يحتوي اإلصدار 
اجلدي��د عل��ى قصة جدي��دة مع 
إضاف��ة العدي��د م��ن الالعب��ني 
عب��ر االنترن��ت، وتلك النس��خة 
  Wii U ه��ي حتدي��ث للمس��توى
في 2015 م��ع إضاف��ات جديدة. 
وت��دور القص��ة حول مس��اعدة 

س��وبر ماريو في إعادة بناء قلعة 
Princess Peach كالع��ادة م��ن 
خ��الل الركض وجم��ع العمالت 
املعدنية وتعلم حيل جديدة في 
نهاي��ة كل مس��توى، كما أنه مت 
إضاف��ة مؤثرات صوتي��ة جديدة 
بالكامل لهذا اإلصدار وموسيقى 
جدي��دة للعبة نفس��ها من حلن 

“كوجي كوندو”.

للعام الثاني على التوالي .. )الطنطل( حيرق حقول احلنطة يف صالح الدين .. من وراء املؤامرة؟!

في البدء أود أن أس��ّجل ش��كري واحترامي ل��كل الذين يبذلون 
األخط��اء  لتصحي��ح  حثيث��ة  مس��اعي مخلص��ة وجه��وداً 
واالنحرافات وإزالة بؤر الظلم والظالم في قانون التقاعد املوحد 
رقم )9( لسنة )2014( ألجل اخلروج بقانون تقاعد جديد شريف 
وابن حمولة ينصف ش��ريحة املتقاعدي��ن املضحني ويرفض أن 
يتعامل معهم ب�)تك عني(، فه��ذا متقاعد قدمي وآخر )تازة(، ألن 
املتقاع��د متقاعد، وأن القانون حيثم��ا يوضع موضع التطبيق 
العمل��ي يج��ب أن يكون بأثر رجعي، وإن م��ا حصل في القانون 
الناف��ذ حالياً هو أنه لم يكن منصفاً، وعلى س��بيل املثال حرم 
املتقاعدين ممن أحيلوا على التقاعد قبل صدوره في عام )2014( 
من مكافأة نهاية اخلدمة وهو حق مشروع وغصباً على خشم 

اجلربوع!!
وملناس��بة عزم اللجن��ة القانونية النيابية عق��د اجتماع لها 
األس��بوع املقبل ملناقشة تعديالت قانون التقاعد وطرحه����ا 

كمقترح قانون للتصويت 
عليه��ا ومن بني ذلك حق 
املتقاعدين ف��ي القطاع 
تسهيالت  وإجراء  اخلاص 
في معامل��ة املتقاعدين، 
أعض��اء  أناش��د  فإنن��ي 
وأس��تحلفهم  اللجن��ة 
وبناموسهم  بش��رفهم 
التعدي��الت  تك��ون  أن 
ش��املة ومنصف��ة ك��ي 
ننتش��ل هذا القانون من 
اللجنة  تأخذ  وأن  عوراته 
املقترح��ات ال���)13( التي 

قدمها النائب وجيه عباس ومنها تعديل املادة )35- ثالثاً( ليكون 
احتساب الراتب التقاعدي قبل القانون على أساس قرينه احملال 
على التقاعد بعد القانون وتعديل املادة )21 – عاش��راً-أ( لتكون 
االس��تحقاقات التقاعدية للمش��مولني بهذه املادة مستثنني 
من ش��رط مدة اخلدمة كون إحالتهم كانت قس��رية وليس��ت 
طوعية وكذلك زيادة الراتب التقاعدي بنس��بة ال تقل عن %50 
طبقاً ألحكام املادة )36( من القانون، وكذلك احتساب احلركات 

الفعلية ملنتسبي وزارة الداخلية وغيرها كثير..
أكرر الدعوة لكل أعضاء اللجنة القانونية النيابية ألن يخرجوا 

بتعديالت تُدخل الفرحة في قلوب املتقاعدين. 
لقطة أخيرة:

نس��خة من��ه إل��ى النائب وجي��ه عب��اس: أخوي أخوي.. ش��د 
حزامك.. هذا يومك.. حّش��م الربع، تره املتقاعدين يس��تاهلون 

وحق العباس.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِإَل الَقاُنْوِنيَِّة النَِّياِبيَِّة: 

ِاْجَتِهُدْوا ِلَْجِل َقاُنْوِن َتَقاُعٍد ُمْنِصٍف

عبد الزهرة البياتي*

دأب��ت العديد من القنوات التلفزيونية، خالل ش��هر رمضان 
املبارك، على إنتاج البرامج الدينية والترفيهية واإلرش��ادية 
وغيره��ا م��ن البرامج الثقافي��ة التي تس��تهوي الصائمني 
خصوصاً واملشاهدين عموماً. وهناك تنافس حاد بني القنوات 

هذه للفوز بأكبر مساحة من املتلقني أو املشاهدين.
قبل يومني ش��اهدت أحد تلك البرامج التي تبث من شاشة 
القناة الفضائية العراقية حتت عنوان )س��ل نفس��ك( وهو 
من إعداد وإخراج )أنور عبادة(. وفكرة البرنامج تتمحور حول 
وجود أس��ئلة توّجه لعدد من الفنانني واملمثلني واإلعالميني 
الكب��ار ع��ن أس��ماء عواصم عدد م��ن الدول واس��م مؤلف 
ملسرحية أو ملحن ألغنية، وفي حالة كون اإلجابة صحيحة 
تظه��ر أغنية تؤيد اإلجابة، وبخالف ذلك فإن مقطع األغنية 

سيكون )ال.. ال.. ال..(.
وخالل مش��اهدتي برنامج )س��ل نفس��ك( مرتني متتاليتني 
تكونت ل��دي مالحظ��ات أود طرحها ومناقش��تها تعميماً 
للفائ��دة، وف��ي مقدمة تل��ك املالحظ��ات أن البرنامج ليس 
إرشادياً أو توعوياً، بدليل أن من يظهرون فيه يقودون سيارات 
فارهة ومن موديالت حديثة والالفت أنهم ال يلتزمون بقواعد 
السير أو أنظمة املرور املرعية من خالل مثالً ارتداء حزام األمان 
باستثناء عميد املرور اإلعالمي )عمار وليد( وهو مقدم ومعد 
برنامج )وقفة مرورية( الذي كان مش��اركاً في هذا البرنامج. 
وكان حري��اً مبخ��رج ومعد هذا البرنام��ج أن ينبه من يقودون 
هذه الس��يارات بوجوب مراع��اة أنظمة امل��رور ألجل إيصال 
رسائل إيجابية وإرشادية للمشاهدين الكرام الذين عادًة ما 
تؤثر بهم هذه املش��اهد.. وكذلك ظهر في البرنامج أحدهم 
وهو يق��ود دراجة نارية، لكنه لم يرتِد اخلوذة البالس��تيكية 

الواقية كما يجب!
لقد متنيت مخلصاً من مع��د البرنامج أن يكون أكثر يقظة 
من خ��الل إدخال أس��ئلة تتعل��ق بالنظام امل��روري لتعميم 
الفائدة وحتقيق التوعية املرورية املنشودة التي نسعى إليها 
جميعاً، السيما أن احلوادث املرورية املؤسفة يذهب ضحيتها 
س��نوياً املئات من الناس، ومن يق��رأ ويطالع إحصائيات وزارة 

الصحة سيتوقف أمام أرقام صادمة ومحزنة حقاً..
إذن بالرغ��م م��ن حاجتنا إل��ى الترفيه يجب أن ال ننس��ى أن 
التوعية واإلرشاد ضروريان في حياتنا اليومية، وهذا هو جزء 

من مهمة وسائل اإلعالم اخملتلفة ومن بينها اإلعالم املرئي.
وف��ي اخلت��ام أقول: س��ل نفس��ك م��اذا قدمت في س��بيل 
املواطنني م��ن أعمال ومنجزات تس��تحق الثن��اء واالحترام 
الس��يما وإنني بذلك لست في موضع الناقد اجلارح بقدر ما 
أريد إس��داء نصائح تصب في خدمة املواطن العراقي الكرمي 

ليس إال..

َبْرَناَمُج )َسْل َنْفَسَك( 
َوِحَزاُم اَلَماِن

وقفة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

أكرر الدعوة لكل 
أعضاء اللجنة 

القانونية النيابية 
ألن يخرجوا 

بتعديالت تدخل 
الفرحة يف قلوب 

املتقاعدين..

بغداد / البينة اجلديدة
أحيت الفنانة الشعبية بوسي مؤخرا سهرًة 
غنائية استمرت حتى الس��اعات األولى من 
الصباح داخل إحدى اخليم الرمضانية. حيث 
قدم��ت مجموعًة كبيرة م��ن أغانيها املميزة 
منه��ا »حط ايده يا«، »آه ي��ا دنيا«، »عبده«، 
و«مبروك عليا«، وغيره��ا من األغنيات 
التي تفاعل معها اجلمهور على مدار 
أكثر من س��اعة. وشهدت السهرة 
مش��اركة الثنائي الشعبي أوكا 
قدم��ا  اللذي��ن  وأورتيج��ا 
مجموع��ة م��ن أغان��ي 
اخلاص��ة  املهرجان��ات 
ش��هدت  والتي  بهما، 
م��ن  كبي��راً  تفاع��الً 
احلضور، فيما حرصوا 
التقاط  على  جميعاً 
التذكاري��ة  الص��ور 
م��ع اجلمه��ور قب��ل 
مغادرة السهرة التي 
استمرت حتى موعد 

اإلمساك.

الفنانة الشعبية بوسي
تشارك يف سهرة رمضانية

الكشف عن تفاصيل اإلصدار 
اجلديد من سوبر ماريو

مصر تدخل موسوعة غينيس .. والسبب!

مبزيد من احلزن واألسى، ينعى السيد بنكني ريكاني وزير اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة، املغفور له )معتز فاضل بنيان الربيعي( مدير 
قس��م احلاس��بة في وزارة النقل، الذي وافاه األجل احملتوم. وأقيم مجلس 
الفاحتة على روحه في حس��ينية اإلمام علي )ع( يوم��ي 2019/5/19-18.. 

الرحمة والغفران للفقيد، والصبر والسلون للعائلة وذويه.

تعزية 


