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قوب��ل قرار رئيس مجلس الوزراء الس��يد )ع��ادل عبد املهدي( 
والقاضي بسحب يد املوظفني واملدراء العامني احملالني للقضاء 
بقضية او اكثر بترحاب ش��عبي ورسمي واسع بوصفه ضربة 

للفساد والفاسدين.
ونحن نعتقد بأن��ه كي يأخذ القرار مديات��ه التطبيقية واثره 
الفاع��ل ويعطي مردوداته االيجابية في محاربة آفة الفس��اد 
املس��تفحلة في الب��اد البد أال يقتصر عل��ى صغار املوظفني 
فق��ط وامنا يتعداه��م الى ال��ى املوظفني م��ن االوزان الثقيلة 
واملناص��ب الرفيع��ة في مؤسس��ات الدول��ة كال��وزراء الذين 
يش��غلون مناصبه��م حالي��اً ورؤوس��اء الهيئات املس��تقلة 
واصح��اب الدرجات اخلاص��ة وكل اصح��اب املناصب االخرى 

س��واء في االجهزة االمنية 
او الدوائ��ر املدني��ة.. وهناك 
م��ن حتم��س اكث��ر فطالب 
البرمل��ان باتخ��اذ خط��وات 
على غرار ما اتخذه مجلس 
الوزراء ألجل رف��ع احلصانة 
ع��ن الن��واب الذي��ن كان��وا 
تنفيذية  مناصب  يشغلون 
او لديه��م قضاي��ا محال��ة 
ال��ى القض��اء او النزاهة او 
ماحظ��ات دي��وان الرقاب��ة 
املالية وهناك من دعا ايضاً 
مجالس احملافظات ألن تبادر 

اليق��اف عمل اعضائها الذي��ن لديهم قضايا ف��ي القضاء او 
النزاهة.

ان اجمللس االعلى ملكافحة الفساد مطالب من جهته بوصفه 
جه��ة رقابية عليا بالتحرك الفوري لوض��ع هذا القرار موضع 
التطبي��ق الفعل��ي  كي ال يبقى حب��راً على ورق ألن الفس��اد 
املستش��ري حالياً في جس��د الدولة يس��تدعي تسخير كل 
الطاقات وكل القرارات وكل القوانني الصارمة الجتثاث وقطع 
دابر حيتان الفس��اد.. واملنا ان يبادر الوزراء كل من موقعه في 
اختيار من يرونه مؤهاً الدارة املفاصل املهمة في وزاراتهم ومبا 
يؤمن جتاوز حالة الش��للية وتش��خيص التقصير وايقاف هدر 

املال العام والضرب بقسوة على رؤوس كل العابثني.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

 املجلس االعلى ملكافحة 
الفساد مطالب من 
جهته بالتحرك الفوري 
لوضع هذا القرار موضع 
التطبيق الفعلي  كي  ال 
يبقى حربًا على ورق 

سحب يد املوظفني احملالني 
للقضاء.. ضربة للفساد

اف��اد مصدر مطلع امس االربع��اء بأن وفداً 
عراقي��اً رفيع��اً س��يزور الس��عودية اليوم 
اخلميس الس��تكمال املباحثات الس��ابقة 
ب��ني البلدي��ن . واض��اف املص��در ان الوف��د 
العراق��ي س��يتابع االتفاقي��ات ومذك��رات 
التفاه��م الت��ي ابرم��ت خال زي��ارة الوفد 
الس��عودي وزيارة رئيس ال��وزراء )عادل عبد 

املهدي( االخيرة الى الرياض.
وفي ش��أن آخر اكد مكتب الرئيس االيراني 
)حس��ن روحاني( امس ان وساطة عدد من 
الدول ال تعن��ي التفاوض م��ع امريكا وقال 
)محم��ود واعظ��ي( مدير مكت��ب الرئيس 
االيران��ي في بي��ان متقضب ان��ه ال معنى 
للتف��اوض م��ع امري��كا مادام��ت مت��ارس 
الضغ��ط علينا وكان رئيس ال��وزراء )عادل 
عبد امله��دي( قد اكد امس االول الثاثاء ان 
الع��راق يلعب دوراً ف��ي محاولة حل االزمة 

بني طهران وواشنطن.
وف��ي التطورات ايضاً افادت وس��ائل اعام 
تركية ب��أن تنظيم داع��ش االرهابي اصدر 
تعليم��ات الى عناصره باس��تقدام عناصر 
انتحاري��ة جديدة لتنفيذ هجمات في )14( 
دولة م��ن بينها تركيا ودول اوربية مش��يرة 
الى ان تلك الهجمات س��تكون عبر العراق 

ونش��رت صحيف��ة زم��ان التركي��ة وثيقة 
تتضمن خطاب حمل توقي��ع احد قيادات 
التنظي��م االرهاب��ي ويدع��ى )اب��و حم��زة( 
وال��ذي اصدر التعليم��ات ال��ى املدعو )ابو 
مالك( باع��داد )36( انتحاري��اً في اقل فترة 
ممكنة وبحس��ب املوقع الترك��ي فقد تبني 
انه س��يتم ارسال العناصر االنتحارية الى 
)14( دولة مختلفة عبر العراق ومن بني هذه 
الدول ليبي��ا واجلزائر وتركيا وعدد من الدول 

االسيوية ودول االحتاد االوربي.
م��ن جانبه اعتم��د مجلس االم��ن الدولي 
باالجماع القرار )2470( لتمديد والية بعثة 
االمم املتح��دة ف��ي الع��راق )يونام��ي( حتى 
احل��ادي والثاثني م��ن ايار ع��ام 2020 وجاء 
ذل��ك عق��ب اجتم��اع اجمللس ال��ى احاطة 
من رئيس��ة بعثة االمم املتح��دة في العراق 
)جينني باس��خارت( التي اك��دت ان الباد 
ميكن ان تكون عامل اس��تقرار في منطقة 

مضطربة.
وفي التطورات ايضاً كشف عضو مجلس 
محافظ��ة االنب��ار )طه عب��د الغني( امس 
ع��ن وج��ود معلومات ع��ن اقام��ة اجليش 
االمريك��ي قواعد عس��كرية مؤقتة غربي 
احملافظ��ة مش��يراً ال��ى انه غير ق��ادر على 
مراقبة التواجد االجنبي كونه شأنا احتاديا 
وال ميكن جمللس احملافظ��ة معرفة تفاصيل 

تواجده ونوعية الس��اح وع��دد اجلنود في 
املعسكرات واضاف عبد الغني ان احلكومة 
االحتادية اعطت الصفة للتواجد االمريكي 
في قاعدتي عني االسد واحلبانية في االنبار 
وهن��اك انب��اء عن اقامة اجلي��ش االمريكي 

عدة قواعد مؤقتة غربي االنبار.
عل��ى صعيد آخر اك��د النائب ع��ن حتالف 
الق��وى العراقية )هيبت احللبوس��ي( امس 
ان وزارت��ي الدف��اع والتربي��ة م��ن نصي��ب 
حتالفه الذي يقوده رئي��س البرملان )محمد 
التحال��ف  ان  ال��ى  مش��يراً  احللبوس��ي( 

سيعقد اجتماعاً في وقت الحق للتصويت 
عل��ى نظامه الداخلي واضاف احللبوس��ي 
وه��و رئيس جلنة النف��ط والطاقة النيابية 
ان حتالف الق��وى العراقية يضم )39( نائباً 
م��ن مختلف الكت��ل السياس��ية وابرزها 

الوطنية والقرار.
وف��ي التطورات السياس��ية بح��ث رئيس 
البرملان )محمد احللبوس��ي( ورئيس حتالف 
الفتح )ه��ادي العامري( حس��م ال��وزارات 
الش��اغرة كما جرى خال اللقاء مناقشة 
اب��رز التط��ورات السياس��ية واالقليمي��ة 

ف��ي الب��اد وتكثيف احل��وارات ب��ني القوى 
الش��اغرة  ال��وزارات  السياس��ية حلس��م 
وانه��اء ملف ادارة الدول��ة بالوكالة وتعزيز 
مؤسس��اتها كم��ا بح��ث رئي��س حتال��ف 
االصاح واالعمار الس��يد )عم��ار احلكيم( 
مع وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري 
تط��ورات الش��أن السياس��ي ف��ي العراق 
واملنطق��ة والتصعيد االمريك��ي – االيراني 
ودور القوى السياس��ية جتاه هذا التصعيد 
وجدد الس��يد )عمار احلكيم( خال اللقاء 
مطالبت��ه احلكومة بتوضي��ح مامت تنفيذه 

من البرنام��ج االنتخابي وفق��ا للتوقيتات 
الزمني��ة الت��ي التزمت بها امام الش��عب 

والقوى السياسية.
من جانب آخ��ر نفت رئيس��ة كتلة االحتاد 
الوطني الكردستاني )جوان احسان( امس 
تصريحات منسوبة لها بشأن تهديد رئيس 
ال��وزراء )ع��ادل عبد امله��دي( بقطع حصة 
كردستان من املوازنة في حال عدم تسليم 
االقلي��م اي��رادات النفط املص��در واضافت 
احس��ان ان��ه في الوق��ت ال��ذي انفي فيه 
بش��كل قاطع اي تصريح لي بش��أن كام 
رئيس ال��وزراء لاقليم وحصته من املوازنة 
لكنني اقول انه من املؤس��ف واملؤلم قيام 
وس��ائل اعامية بنش��ر تصريحات كاذبة 

ومنسوبة لي دون اي اثبات او دليل.
على صعيد آخر اعلنت مصلحة الكمارك 
االيرانية امس ع��ن تعليق عمليات تصدير 
الس��لع عبر منفذ )س��ومار( احل��دودي مع 
الع��راق حتى اش��عار آخ��ر جاء ذل��ك عبر 
تعميم صادر عن رئيس مصلحة الكمارك 
التنفيذي��ة  الكم��ارك  جلمي��ع  االيراني��ة 
من��ع في��ه ارس��ال اي س��لع تصديرية الى 
منف��ذ )س��ومار( وذلك اس��تجابة خلطاب 
رس��مي وجهته منظمة كمارك محافظة 
كرمانش��اه ف��ي 19 اي��ار احلال��ي ولم تبني 

السلطات االيرانية سبب التعليق.

بغداد / 
اكد النائب عن حتالف سائرون عباس عليوي, امس األربعاء, ان مجلس النواب بصدد اعداد آلية 
لشمول اكثر الشرائح من القطاع اخلاص بقانون التقاعد العام, مشيرا الى ان طبقة االغنياء 
من جتار وصناعيني واصحاب ش��ركات وغيرهم   لن يش��ملوا باآللية .وقال عليوي إن “عددا من 
اعضاء مجلس النواب قدموا مقترحا لشمول لقطاع اخلاص بقانون التقاعد العام خاصة ملن 
جتاوز السن القانوني في العمل احلر”, مبينا ان “املقترح القى ترحيبا واهتماما من كافة اعضاء 
اجمللس”.واضاف ان “جلنتي القانونية واملالية تعكفان على مناقش��ة مستفيضة لتحديد آلية 
لش��مول فئات القطاع اخلاص وابع��اد االغنياء واصحاب املصالح الكبي��رة من جتار وصناعيني 
واصحاب ش��ركات الخ من التفاصيل وذلك حلصر ش��ريحة املستحقيني حصرا”.واشار عليوي 
إلى أن “املش��مولني برواتب الرعاية االجتماعية سيحولون الى شريحة املتقاعدين حال تعديل 
القانون”.على صعيد آخر أعلن مصرف الرافدين عن التعليمات اخلاصة مبنح الطلبة واالساتذة 
والباحثني في الدراس��ات العليا في اجلامعات العراقية احلكومي��ة واجلامعات االهلية التابعة 
ل��وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي قرض ميس��ر لتغطية كلف البح��وث وفق تعليمات 

خاصة.1- مبلغ القرض 5 مايني دينار. 2- تكون مدة القرض سنتني.             تتمة ص3

لتسهيل استالمها بسهولة.. املالية النيابية تكشف عن آلية جديدة لتوزيع رواتب املتقاعدين

»الربملان« يدرس آلية لشمول القطاع اخلاص بقانون التقاعد.. و )                                   ( تنشر قروض الرافدين للطلبة واالساتذة والباحثني يف الدراسات العليا

الكشف عن اقامة قواعد امريكية غرب االنبار.. وحتالف احللبوسي يقر نظامه الداخلي ويتسمك بـ)الدفاع والرتبية(
تركيا: داعش يهيئ )36( انتحاريا لشن هجمات يف )14( دولة عرب العراق.. وجملس األمن ميدد بعثة يونامي فيه

لتفويت الفرصة على “الطنطل” ..الدفاع املدني لفالحي نينوى : احرسوا مزارعكم حلني انتهاء موسم احلصاد

كتلة كردية تنفي تهديد عبد املهدي بقطع حصة كردستان من املوازنة وايران تعلق تصدير السلع عرب منفذ )سومار( حتى اشعار آخر
احللبوسي والعامري واحلكيم ووفد للتيار الصدري.. حبث االسراع باكمال احلكومة وانهاء ملف ادارة الدولة بـ”واو” الوكالة
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وفد عراقي يزور السعودية اليوم الستكمال مباحثات سابقة.. وايران ترد على وساطة العراق مع امريكا

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 

حمافظ كركوك السابق.. بطل فيلم )النكتة(.. لبنان تؤكد اعتقاله وبارزاني يتوسط واالمريكان: )احنا شعلينا(.. وهو يقول: انا حر يف بريوت وقريبًا يف اربيل!

كتب املحرر السياسي
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دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم الجناح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليمال

الرتبية : اجهزة متطورة لكشف الغش االلكرتوني باالمتحانات الوزارية
اخلارجية النيابية :عبد املهدي سيقود مباحثات إلبعاد خطر احلرب
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دوري ابطال آسيا .. 
الزوراء يعيد اهليبة 
للزعيم ومجاهريه 

روحاني يطلب صالحيات تنفيذية 
واسعة وأوربا ترفض حتذيرات 

طهران بشأن االتفاق النووي
1012

ماذا تعرف عن أزمة 
ترامب األخرية مع 

»هواوي« ؟

  بغداد / 
علق وزير النفط، ثامر الغضبان، على استخدام 
السعودية مليناء عراقي في البحر األحمر. وقال 
الغضبان عقب اس��تضافته ف��ي جلنة النفط 
والطاقة النيابية ام��س األربعاء ان امليناء جرى 
تشغيله في عام 2004 بعد ان توقف العمل به 
بعد 2003، وهو عراق��ي بالكامل ويصله أنبوب 
عراق��ي ميتد م��ن محط��ة الزبي��ر 2 مبحافظة 
البصرة مرورا بالس��عودية الى قرب ميناء ينبع 
م��ع مس��تودع خزن بطاق��ة 10 ماي��ني برميل 

ورصيفي حتميل.
وب��ني ان معلوماتن��ا االن ان��ه في ذل��ك الوقت 

أدخلت��ه الس��عودية ف��ي منظوم��ة الطاق��ة 
وتس��تخدمه اآلن مؤك��داً ان املين��اء س��يكون 
موض��وع بح��ث ول��كل ح��ادث حدي��ث وف��ي 
اللقاءات املقبلة س��يكون أح��د املواضيع التي 

تثار معهم.
وش��دد الغضبان على ان العاق��ات االيجابية 
ما بني العراق والس��عودية في أحسن ما يكون 
وكنت في زي��ارة جلدة قبل يوم��ني وقبلها زيارة 
لرئيس الوزراء الى الرياض ومت خالها توقيع 13 

مذكرة تفاهم في مختلف اجملاالت.
وأضاف ما رأيناه منهم }السعودية{ من اهتمام 
وحفاوة واستقبال وجدية واندفاع وكلها تشير 

ال��ى ان الس��عودية حكومة وش��عبا داعمون 
للع��راق  ضد االرهاب ومنفتح��ون في مختلف 

اجملاالت بينها النشاط االقتصادي.
وكان مس��ؤول عراقي، كش��ف ف��ي الثالث من 

كانون الثاني 2019 ان الس��عودية استخدمت 
ميناًء نفطيا على البحر األحمر مت بناؤه بأموال 
عراقي��ة، فيما اش��ار ال��ى ان اجلان��ب العراقي 

اعترض على ذلك.
ونقل��ت صحيفة خليجية عن املس��ؤول قوله 
ان الع��راق بص��دد طلب إيضاح��ات من اجلانب 
السعودي حول اس��تخدام اململكة في الفترة 
األخي��رة ميناًء نفطي��ا على البح��ر األحمر، مت 
بن��اؤه بأم��وال عراقية ضمن اتف��اق أبرم نهاية 
الثمانينات ب��ني البلدين به��دف تنويع مصادر 
تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب 

اخلليج.

العراق يعلق على استخدام السعودية ملينائه يف البحر األمحر.. وهذه تفاصيله

وكاالت / 
افاد مصدر سياسي، بأنه لم يتم حتديد 
رئيس وفدي احلكومة املقرر إرس��الهما 
إلى واش��نطن وطهران. ونقلت )روس��يا 
الي��وم( ع��ن املص��در قوله انه الش��يء 
رس��مي بخصوص قيادة رئيس مجلس 

النواب محمد احللبوس��ي الوفدين، ولم 
يُحدد أعضاؤهم��ا أيضا. وأضاف املصدر 
أن الوفدي��ن س��يرتبان عدة لق��اءات مع 
مس��ؤولني إيراني��ني وأمري��كان خلف��ض 
رئي��س مجل��س  بينهما.وأك��د  التوت��ر 
ال��وزراء عادل عب��د امله��دي، امس االول 

عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن 
أن  ب��ني الطرفني.يذك��ر  التوت��ر  إلنه��اء 
وس��ائل إعام دولية نقل��ت عن مصادر 
عراقية أن رئيس مجلس النواب، محمد 
احللبوسي، س��يرأس الوفدين العراقيني 

إلى طهران وواشنطن.

بغداد / 
أك��د النائ��ب ع��ن محافظ��ة نينوى 
ال  الس��نة  أن  اجلب��وري،  احم��د 
يستطيعون ش��غل مناصب رفيعة 
في الدولة العراقية إال مبوافقة إيران.

وقال اجلب��وري خال برنام��ج متلفز، 
إن كل من اس��تلم منصب��ا او اراد ان 
يحاف��ظ عل��ى منصبه من الس��نة 

فعليه ان يكون من سنة ايران.وأضاف 
أن الس��نة ال يس��تطيعون سابقاً أو 
حالياً او مس��تقباً ش��غل مناصب 
رفيعة ف��ي الدول��ة إال مبوافقة إيران.

وأوض��ح النائب ع��ن محافظ نينوى، 
أن إيران تستطيع التأثير على السنة 
والش��يعة وحتى على األكراد، مبيناً 
أن  كل من وصل الى املواقع الرفيعة 

من السنة يعتبرون سنة ايران.
اس��امة  ان  إل��ى  اجلب��وري،  وأش��ار 
زعيم سياس��ي  افض��ل  النجيف��ي 
بالنس��بة للس��نة ويس��تحق اكثر 
م��ن فرصة ف��ي إدارة مجلس النواب، 
موضح��ا ان حكوم��ة رئي��س الوزراء 
عادل عب��د املهدي ضعيف��ة والوزراء 

ضعفاء.

مصدر : مل يتم حتديد رئيس وفدي العراق إىل طهران وواشنطن

من دون تعليق.. اجلبوري: السنة ال يشغلون مناصب 
رفيعة إال مبوافقة إيران

بغداد / 
أدى رئي��س اجلمهوري��ة برهم صالح، 
مراس��م الزيارة الى مرقدي االمامني 
موس��ى بن جعف��ر الكاظم ومحمد 
اجل��واد )عليهم��ا الس��ام(. وألتقى 
الرئي��س صالح، خال زيارته، آية اهلل 
الس��يد الفقيه حس��ني اسماعيل 
الص��در وتبادال احلديث بش��أن تعزيز 
روابط االخوة واملس��اواة بني مكونات 
وأطياف الش��عب العراق��ي، وضرورة 
املؤسس��ات  بني  املش��ترك  العم��ل 
الدينية واحلكومية لترسيخ الوحدة 
الفك��ر  العراقي��ني ومواجه��ة  ب��ني 

التكفيري الضال، مش��يداً باملواقف 
النبيل��ة للفقي��ه الص��در ودوره في 
اواص��ر  وتقوي��ة  التاح��م  توطي��د 

النسيج االجتماعي.
ب��دوره، رح��ب الفقيه الص��در بزيارة 

مدين��ة  ال��ى  اجلمهوري��ة  رئي��س 
الكاظمي��ة، مثمن��اً اجله��ود الت��ي 
يبذله��ا س��يادته في تعزي��ز الوحدة 
الوطني��ة بني العراقي��ني، واهتمامه 

بتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.
عل��ى الصعي��د ذاته التق��ى الرئيس 
الدي��ن  رج��ال  م��ن  بع��دد  صال��ح 
والوجهاء وسدنة العتبة الكاظمية 
مراح��ل  عل��ى  مطلع��اً  املقدس��ة، 
املرقدين الشريفني  تطوير وتوس��يع 
واخلدمات املقدمة للزائرين. وتس��لم 
رئي��س اجلمهورية في خت��ام الزيارة 

هدية العتبة الكاظمية املقدسة.

صاحل يشدد يف زيارته للكاظمية على املساواة بني العراقيني

بغداد / 
كش��فت رغد ابن��ة رئيس النظام الس��ابق ص��دام حس��ني،  حقيقة وفاة 
والدته��ا. ونفت رغد في تصريح صحفي صحة األنباء املتداولة بش��أن وفاة 
والدتها س��اجدة خير اهلل. وأضاف��ت أن والدتها بصحة جي��دة، نافية ما مت 

تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي.
جاء ذلك عقب انتش��ار، أخب��ار على مواقع التواص��ل االجتماعي، عن وفاة 
ساجدة خير اهلل زوجة رئيس النظام السابق صدام حسني. جدير بالذكر أن 
ساجدة خير اهلل طلفاح املس��لط، من مواليد مدينة تكريت في محافظة 
صاح الدين في 24 حزيران 1937، وعملت كمعلمة في مدرسة ابتدائية ثم 
أصبحت ناظرة ألحدى املدارس بعد انقاب عام 1968، في العراق، وهي ابنة 
خير اهلل طلفاح املس��لط، خال صدام حس��ني، وأخت وزير الدفاع الس��ابق 

عدنان خير اهلل طلفاح.

حقيقة وفاة ساجدة زوجة صدام حسني

عبد املهدي يصل الكويت امس ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر املبارك الصباح يف مقدمة املستقبلني 

يعي��ش تقاطع قرطبة بالقرب من محطة وقود الكيان��ي زخماً مرورياً خانقاً 
كل يوم وس��ط غياب احللول املرورية.. س��ائقو الس��يارات يشتكون واملطلوب 

حلول سريعة حلل املشكلة.

هرجة مرورية يف تقاطع قرطبة
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نائب يطالب كردستان بتسليم املركز مخسة مليارات دوالر عن إيرادات النفط واملنافذ احلدودية

2

فورين بوليسي تكشف عن )استياء( العراقيني من الوجود األمريكي برغم دحر تنظيم داعش اإلجرامي

NO.3191.THU.23.MAY.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلن احلش��د الش��عبي، امس األربعاء، عن وضع خطط اس��تراتيجية 
لتأمني األراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية في قواطع املسؤولية.

وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي أن “ألوية احلشد الشعبي وضعت 
خططا اس��تراتيجية محكم��ة لتأم��ني األراضي الزراعية بواس��طة 
كامي��رات املراقب��ة وتكثيف طلعات الطيران املس��ير وتس��يير دوريات 
عل��ى 24 س��اعة ملواجه��ة الك��وارث الطبيعية وأي عم��ل تخريبي ان 
وجد”. وأضاف البيان أن “هذه اخلطط ش��ملت قاطع الصينية واجلزيرة 
في صالح الدين ضمن مس��ؤولية ل� 51 و91 و31 و9 للحش��د الشعبي 

بالتنسيق مع القوات األمنية”.

وكاالت / البينة الجديدة
كشف تقرير جمللة فورين بوليسي االمريكية، امس االربعاء، عن 
استياء العراقيني من تواجد القوات األميركية في بالدهم رغم 
دحر تنظيم “داعش” اإلجرامي، فيما اش��ار إلى أن افالت اجلنود 
االمري��كان من العقاب عل��ى جرائم احلرب الت��ي ارتكبوها في 
الع��راق وغيره من البلدان ماتزال تثي��ر ضغينة في نفوس اقرب 
حلفائه��ا املقربني. وذك��ر التقرير أن “الرئي��س االمريكي دونالد 
ترامب يتهيأ للعفو عن عدد من مجرمي احلرب االمريكان سواء 
كان��وا متهمني او مدانني، مما اثار ذل��ك غضبا قانونيا خصوصا 
وان بع��ض تلك احلاالت ليس��ت غامضة فقد اتهم س��بعة من 
افراد فصيل عسكري في العراق قناصا في البحرية االمريكية 
هو ادوارد غاليغرب استهداف النساء واالطفال فضال عن قتله 
ملراهق اس��ير بدم بارد”. واضاف أن “امل��دان الثاني هو نيكوالس 
سالتن املرتزق في ش��ركة بالك ووتر واملدان بارتكاب مجزرة ضد 
14 مدني��ا عراقيا في ع��ام 2007، كما اعرب ترامب مرارا وتكرارا 
عن تأيي��ده للتعذيب والفظائ��ع التي ارتكبها جن��ود الواليات 
املتحدة اثناء احلرب بحيث اثار ذلك حتى اش��مئزاز اجلنود الذي 
خدم��وا بالفعل في اجليش من هذه اخلط��وة”. وتابع أنه “وعلى 
الرغ��م من ان خط��اب ترامب العني��ف جديد من نوع��ه، اال ان 
االفالت من العقاب بالنس��بة للجن��ود االمريكان على االراضي 
االجنبية ليس كذلك“، مش��يرا الى أن “اس��تياء العراقيني من 
القوات األمريكية واضح وعنيف، لكن العفو سيؤدي أيًضا إلى 
تآكل مصداقي��ة الواليات املتحدة بني حلفائه��ا األكثر هدوًءا، 
وهذا االمر صحيح بش��كل خاص في ش��رق آسيا، حيث غلبت 
مظال��م العدال��ة العس��كرية األمريكية بش��كل متكرر على 
السكان احملليني. في كوريا اجلنوبية، واليابان، والفلبني، ومن بني 
أمور أخرى، أدى اإلفالت من العقاب الواضح لألفراد العسكريني 
األمريكيني إلى حتويل الس��كان ضد وجود القواعد العسكرية 
االمريكي��ة، وأث��ار احتجاج��ات جماعي��ة، وتوت��رت العالق��ات 

الدبلوماسية”.

احلشد يعلن وضع خطط اسرتاتيجية لتأمني األراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية يف قواطع املسؤولية

احلكيم للحلبوسي: على العراق استغالل دوره احملوري للتوسط بني أمريكا وإيران للتخفيف من حدة األزمة

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
طال��ب نائ��ب ع��ن كتل��ة النه��ج 
الوطن��ي، امس االربع��اء، حكومة 
حكوم��ة  بتس��ليم  كردس��تان 
املركز خمس��ة ملي��ارات دوالر عن 
إي��رادات النفط واملناف��ذ احلدودية، 
تطبي��ق  ض��رورة  عل��ى  مش��ددا 
نص��وص الدس��تور. وق��ال النائب 
ح��ازم اخلالدي في مؤمت��ر صحفي 
عقده، امس االربعاء مببنى البرملان، 
نطال��ب رئيس ال��وزراء ووزير املالية 
اإلحتادي وحكومة االقليم بااللتزام 

ف��ي نص��وص الدس��تور ومعايي��ر 
العدالة االجتماعي��ة التي حددت 
املالي��ة  ال��واردات  توزي��ع  طريق��ة 
العائ��دة م��ن الث��روات الطبيعية 
عل��ى العراقي��ني بالتس��اوي ووفق 
أن  الس��كانية.وأضاف  النس��بة 
موازنة ع��ام 2019 الزمت حكومة 
االقليم بتس��ليم 250 الف برميل 
يوميا الى شركة التسويق الوطني 
س��ومو، موضحا أنه عل��ى الرغم 
من ع��دم واقعية ه��ذه التقديرات 
الن املنتج من النف��ط في االقليم 

اليق��ل عن ٦00 ال��ف برميل يوميا، 
م��ا يعن��ي ان نفس اتف��اق املوازنة 
املذكور والذي اعترضنا عليه اثناء 
مناقشة املوازنة والتصويت عليها 
الغطاء  ومين��ح  الش��رعية  يعطي 
القانوني للهدر والتفريط باالموال 
ملكيته��ا  املش��تركة  العام��ة 
ب��ني جمي��ع العراقيني.واش��ار الى 
تس��ليم  م��ن  االقلي��م  امتن��اع 
للمنافذ  اإليرادات االحتادية االخرى 
احلدودية، بل مينع اجلهات الرقابية 
االحتادية من االطالع على مقدارها 

وكيفي��ة صرفه��ا وه��ل تنفق في 
موارد سليمة ام تذهب في دهاليز 
الفساد. وأوضح ان اإليرادات املتوقع 
حتصيلها من بي��ع مجموع املنتج 
في االقليم )٦00( الف برميل يوميا 
يس��اوي )12( ملي��ار دوالر س��نويا 
ادخاله��ا  يت��م  ان  يفت��رض  كان 
كاي��رادات يش��ترك فيه��ا جمي��ع 
العراقيني.وتاب��ع أن��ه عل��ى تقدير 
الت��زام االقلي��م بامل��ادة العاش��رة 
م��ن املوازنة فق��ط - والت��ي عبرت 
عن مجام��الت سياس��ية مقيتة 
وجتاوزت حدود العدالة واالنصاف - 
فان مايجب تس��ليمه من االقليم 
يس��اوي ) خمس��ة مليارات دوالر(. 
وقال ايض��ا أما الواق��ع الذي غّض 
النظر عن تصحيحه رئيس الوزراء 
ووزير املالية فان االقليم لم يسلم 
برمي��ال واح��دا وال دوالرا واحدا منذ 
بداية العام احلال��ي كما اعتاد في 
الس��نوات املاضي��ة دون مس��اءلة 
بتطبيق  قانونية حلكومته.وطالب 
العدل  ومعايير  الدس��تور  نصوص 
واالنصاف والتزام حكومة االقليم 
بتس��ليم إيرادات النف��ط واملنافذ 
احلدودية، مش��ددا عل��ى ضرورة ان 
يتخذ البرملان اإلجراءات املناس��بة 

لضمان ذلك.

أخبار موجزة
تجاه��ل .. أعل��ن نائ��ب وزي��ر اخلارجية الروس��ي، 
س��يرغي ريابك��وف، أن واش��نطن تتجاهل بتحد 
املعلوم��ات الت��ي تقدمها موس��كو ح��ول إعداد 
اإلرهابيني في س��وريا لتنظيم استفزازات جديدة 
باس��تخدام امل��واد الكيميائي��ة. وق��ال ريابكوف 
للصحفيني، امس األربعاء: »توجد لدينا معلومات 
تش��ير إل��ى أن املس��لحني واإلرهابيني في س��وريا 
يقومون باس��تعدادات مس��تمرة لتنظيم اس��تفزازات باستخدام 
امل��واد الكيميائية. وال يرد زمالؤنا األمريكي��ون وحلفاؤهم على هذه 

املعلومات بتحد«. 
ارس��ال .. قال��ت وكالة »ف��ارس«، ام��س األربعاء، إن 
اجليش اإليراني يستعد إلرسال قطع من األسطول 
احلرب��ي رق��م ٦2 إل��ى املي��اه الدولية، خ��الل األيام 
املقبلة. وأوضحت أن األس��طول مكون من املدمرة 
»بايندر« والبارجة »بوش��هر« والبارجة »الوان«، وأن 
األس��طول س��يقوم مبهمات بحرية ودوريات تفقد 

أمنية والتصدي للقرصنة في املياه الدولية.

نش��اط .. ق��ام اجلي��ش اإلس��رائيلي من��ذ صب��اح 
امس األربع��اء، بأعمال حفر وتوس��يع عند احلدود 
اللبنانية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم.  
ووصلت ورش��ة عسكرية إس��رائيلية، مزودة بعدد 
م��ن احلف��ارات واجلراف��ات، وبدأت بأعمال توس��يع 
الطريق العس��كرية التي تربط محور العباس��ية 
بالط��رف الغربي لبلدة الغج��ر احملتلة، كما قامت 
الورشة برفع سواتر ترابية، عند اجلهة الغربية للطريق، في مواجهة 

املناطق اللبنانية احملررة املقابلة.
ضربة .. ابتداء من ش��هر حزيران س��ترفع الصني الرسوم اجلمركية 
من 10% إلى 25% على واردات الغاز الطبيعي املسال 
من الواليات املتحدة، ما يعد حتوال كارثيا لصناعة 
الغاز املس��ال في الواليات املتحدة. وتأتي الرسوم 
الصينية ردا على إجراءات واش��نطن »العدائية«، 
فقبل أس��بوعني اته��م الرئيس األمريك��ي دونالد 
ترام��ب بكني بعرقلة املفاوض��ات التجارية، وأعلن 

زيادة الرسوم على البضائع الصينية.

رصد .. أعلن��ت هيئة األرصاد اجلوية في مصر، عن 
موجة حارة س��تضرب البالد، حي��ث نصح خبراء 
األرص��اد اجلوي��ة املواطن��ني باالبتعاد عن أش��عة 
الشمس، إذ لم تشهد مصر مثل هذه املوجة منذ 
بداية املوس��م. وقال مدير إدارة التحاليل بالهيئة 
العامة لألرصاد اجلوية في مصر، محمود ش��اهني، 
إنه بداية م��ن يوم الثالثاء املاضي، ش��هدت حالة 
الطق��س ارتفاعا تدريجيا في درجات احلرارة. وأش��ار إلى أن االرتفاع 

في درجات احلرارة سيأتي بقيم تتراوح بني درجتني و3 درجات، 
تصعيد  .. قال أمير الكويت، الش��يخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
خالل زيارة إلى مبنى وزارة اخلارجية »إننا نعيش في 
ظروف بالغة الدق��ة واخلطورة نتيجة ارتفاع وتيرة 
التصعيد في املنطق��ة«. وأضاف أمير الكويت في 
كلم��ة ألقاه��ا مببنى الوزارة، مس��اء الثالث��اء، أنه 
يرجو أن تس��ود احلكمة والعقل ف��ي التعامل مع 
األحداث التي تش��هدها املنطقة، مش��يرا إلى أن 

هذه الظروف والتحديات تضاعف من املسؤولية.

بغداد / البينة الجديدة
جميع استعداداتها  التربية  أنهت وزارة 
اخلاصة باالمتحانات ال����وزارية ملرحل��ة 
كشفت  فيما  املتوس��ط،  الثالث 
وجود  عن  الثانية  الرصافة  تربية 
ج��ه����از ام��ن����ي متخصص حملارب��ة 
خالل  االلكتروني  الغش  ظ��اه����رة 
االمتحانات النهائية. وق�����ال م��دي����ر 

ال��ع��الق����ات واالع�����الم ب��ال����وزارة 
ح���س�����ن  م���ح���م�����د  ف����راس 
استعداداتها  جميع  انهت  وزارته  ان 
ال��ف��ن��ي����ة وال��ل��وج��س��ت��ي����ة 
ال���خ���اص�����ة ب��االم��ت��ح��ان����ات 
ال��وزاري����ة النهائية ملرحلة املتوسطة 
-2018 الدراسي  للعام  االول  ال����دور 
2019 والتي ستبدأ في ال�11 من الشهر 

املقب��ل بعد عطلة عيد الفطر املب��ارك 
املراك��ز  تهيئة  متت  انه  واكد  مباشرة. 
االمتحانية وتعميم التعليمات اخلاصة 
باالمتحانات ال��وزاري����ة ب��ني املديريات 
العامة لتوزيعها بني املراكز االمتحانية، 
مبينا ان��ه مت التأكيد على توزيع اجهزة 
كشف ال��غ��ش ف���ي املراكز داخ����ل 
ال��ق��اع��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة م���ن 

اج���ل ت��الف��ي ح����دوث اي ح����االت 
ل��ل��غ��ش ب��ني الطلبة. وتابع ان وزارته 
جهاز  خ�����الل  م������ن  ت���ت���اب�����ع 
اك��م����ال  االختصاصي  االش�����راف 
الهيئات ال��ت��دري��س��ي����ة بامل��دارس 
ال��ث��ال����ث  م��رح��ل����ة  ملناه��ج 
املتوسط، مشيرا الى ان وزارته رف����دت 
اس��ت��ب��اق��ي����ة،  ب��خ��ط����ة 

كما  الكهربائية،  بالطاقة  امل��دارس 
الج����راء  التحتية  البنى  ه��ي����أت 
مع  تتالءم  ظ����روف  في  االمتحانات 
مستوى الطلبة، حيث باشرت ال��وزارة 
بهذه االس���ت���ع�����دادات ب��ع����د ان 
ان��ت��ه����ى ت��الم��ي����ذ ال��س����ادس 
امتحاناتهم  تأدية  من  االبتدائي 

ال��وزاري��ة للدور االول.

بغداد / البينة الجديدة
أكد السفير اإليراني السابق في العراق حسن دانايي 
فر، امس األربعاء، أن االمريكيني ليس لديهم برنامج 
ف��ي الع��راق ويظهرون سلوكي��ات انفعالي��ة. وقال 
داناي��ي فر في مقابلة مع وكال��ة “إرنا” اإليرانية عن 
تطورات العراق في أعق��اب الهجوم الصاروخي في 

املنطقة اخلضراء بالقرب من السفارة األمريكية في 
بغداد، ومغادرة موظفي الشركة األمريكية أكسون 
موبيل وبعض موظفي السفارة األمريكية في بغداد، 
ان “االمريكي��ني ليس لديهم برنامج في العراق، هم 
اآلن يظهرون سلوكي��ات انفعالية، ويثيرون االجواء 
من حوله��ا ويتخذون بعض اإلج��راءات”. وأضاف أن 

“املنطقة ال تتحمل صراعا جديدا، لكن األميركيني 
لديه��م مخ��اوف وهواجس، وهم السب��ب وراء هذه 
اخمل��اوف، هذا األمر ال يتعلق بالعراق فقط، ولكن في 
املنطق��ة، والسبب ه��و سلوكياته��م وخطباتهم 
املتناقض��ة”. وتاب��ع، أن “انسح��اب شركة إكسون 
موبيل من حق��ول النفط العراقية اج��راء لم تبرره 

السلط��ات العراقي��ة واعترض��ت علي��ه، وفي هذا 
السي��اق، أعل��ن وزير النف��ط العراق��ي أن انسحاب 
أكس��ون موبيل لم يكن ألسب��اب أمنية، لكنهم ال 
يري��دون تنفيذ التزاماتهم ويختلق��ون الذرائع، فقد 
اعت��رض العراق علي هذا السلوك وقدم شكوى إلى 

السلطات اخملتصة”.

السفري اإليراني السابق ببغداد يعّلق على هجوم اخلضراء وانسحاب إكسون موبيل

الرتبية: أجهزة متطورة لكشف الغش اإللكرتوني باالمتحانات الوزارية

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا رئيس تي��ار احلكمة السيد عم��ار احلكيم، ام��س األربعاء، 
إل��ى ض��رورة ان يستغ��ل الع��راق دوره احمل��وري للتوس��ط ب��ني 
الوالي��ات املتحدة األميركي��ة وإيران للتخفيف م��ن حدة األزمة. 
وق��ال احلكيم في بيان عق��ب استقباله رئي��س البرملان محمد 
احللبوسي إن “التصعي��د األمريكي اإليراني يهدد أمن واستقرار 
املنطقة واقتصادها بشكل عام”. وشدد احلكيم على ضرورة أن 
“مي��ارس العراق دوره احملوري كوسيط حل��ل األزمة والتخفيف من 
حدتها عبر جهاته الرسمية كاف��ة والسيما احلكومة والبرملان 
والق��وى السياسية كما علي��ه أن يستثمر عالقاته الوثيقة مع 
اجلانبني للقيام بهذا الدور احلساس”. وأكد احلكيم على “أهمية 
أن ميارس البرملان دوره املنشود في إقرار القوانني املهمة التي متس 

مصالح املواطنني وتوفر احتياجاتهم”.

نائب: قرار تسوية عقد )أوفشور(
ال يعفي املتورطني يف فضيحة أونا أويل

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر عض��و جلن��ة الطاق��ة البرملانية جم��ال احملم��داوي، امس 
األربع��اء، أن ق��رار مجلس ال��وزراء باملوافقة على ق��رارات اجمللس 
ال��وزاري للطاق��ة املأخوذة بش��أن اتفاقية التسوي��ة للعقد بني 
شرك��ة ليتون اوفشور وشركة نف��ط البصرة، ال يعفي املتورطني 
ف��ي فضيح��ة اونا اوي��ل، عاداً أن الق��رار يغفل جان��ب مكافحة 
الفس��اد والتالعب باألم��وال العامة.وقال احملم��داوي ، إن موافقة 
مجل��س الوزراء على اتفاقية التسوي��ة للعقد بني شركة ليتون 
اوفش��ور وشركة نفط البصرة إجراء اتخ��ذه مجلس الوزراء حلل 
املتعلق��ات املالي��ة وتسوية األمور، لكن ه��ذا ال يعفي املتورطني 
والذي��ن وردت أسماؤهم فيم��ا يعرف بفضيحة اون��ا اويل، وعلى 
اجلهات الرقابية فت��ح التحقيقات مجدداً لين��ال كل املتورطني 
جزاءه��م الع��ادل جراء التالع��ب باملال العام. وأض��اف، أن جميع 
اللجان احلكومية السابقة التي تشكلت للتحقيق والتي منها 
اللجن��ة املشكلة بأمر رئيس الوزراء السابق وجلنة هيئة النزاهة 
ل��م تخرج بنتائج حقيقة تكشف خي��وط الفساد في القضية 
فضال عن ماقام به جه��از اإلدعاء العام، معتبراً أن قرار التسوية 
م��ع شركة اوفشور، يغفل جان��ب مكافحة الفساد السيما وان 
شخصيات مهمة ذكرت في تقرير اونا اويل مازالت تزوال اعمالها 
في وزارة النفط.ودعا احملمداوي رئاسة مجلس النواب، إلى اعتماد 
توصي��ات اللجنة البرملاني��ة للتحقيق في ه��ذه القضية والتي 
عملت في ال��دورة البرملانية السابقة ووصلت إلى توصيات ميكن 

اعتمادها في كشف التالعب الكبيرة في أموال العراقيني.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت اللجنة املالية النيابية، امس 
االربعاء، عن آلي��ات جديدة سيتبعها 
البن��ك املرك��زي واملص��ارف لتسهيل 
استالم املتقاعدين لرواتبهم الشهرية 
دون زخ��م او اعباء بع��د اعتماد الدفع 
الشهري بدل الدفع كل شهرين. وقال 
عضو اللجنة النائ��ب احمد الصفار، 
إن قضي��ة دفع الرواتب تكون وفق مدد 

زمني��ة محددة سواء كل نصف شهر 
او اسبوعيا او شهريا او كل شهرين او 
نصف سنويا، مبينا ان العراق يعتمد 
عل��ى الي��ة الدفع الشهري��ة للرواتب 
وه��ي معم��ول بها منذ سن��ني طوال 
باستثناء املتقاعدين كانت تدفع لهم 
الرواتب التقاعدية كل شهرين. واشار 
الصفار، الى ان وجود مشاكل بذهاب 
املتقاعد الستالم راتبه شهريا، بينها 

اجلهد البدني ف��ي الذهاب شهريا او 
اخلشية من االزدح��ام قرب املصارف، 
موضح��ا ان هناك توج��ه من البنك 
املركزي ووزارة املالي��ة لتوطني رواتب 
املتقاعدين من خالل اعتماد مصرف 
لسح��ب الروات��ب او االبق��اء عليها 
وسح��ب مبال��غ منها عن��د احلاجة 
عب��ر الفيزا ك��ارد باي وق��ت يحتاج 
لسيول��ة نقدي��ة. واكد الصف��ار، ان 

البنك املركزي واملص��ارف قد عملت 
عل��ى وضع آلي��ات لتسهيل استالم 
املتقاعدي��ن لرواتبه��م شهري��ا دون 
اخلشي��ة م��ن حص��ول زخم.وكانت 
اعلن��ت،  العام��ة  التقاع��د  هيئ��ة 
االح��د 19 اي��ار 2019، موافق��ة وزارة 
املالية عل��ى دفع روات��ب املتقاعدين 
املدني��ني والعسكري��ني شهريا بدال 

من شهرين.

لتسهيل تسّلمها بسهولة .. املالية النيابية تكشف عن آلية جديدة يف توزيع رواتب املتقاعدين

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن وزي��ر التجارة، محمد هاش��م العاني، ام��س األربعاء، عن 
تسوي��ق أكث��ر م��ن ملي��ون طن م��ن احلنط��ة احمللية ف��ي تسع 
محافظ��ات لغاية يوم أم��س االول الثالثاء.ونقل بيان للوزارة عن 
العان��ي قوله، إن حصيلة تسويق محص��ول احلنطة للفترة من 
1 نيس��ان املاض��ي، لغاية أمس 21 أيار، بلغ��ت مليوناً و372 ألفاً 
و852 طنا.وأض��اف، أن تلك احلصيلة كان��ت بواقع 12٦9198 طنا 
من احلنط��ة الناعمة الدرجة االولى، مبين��ا أن مجموع تسويق 
احلنطة الدرج��ة الثانية بلغ 10015٦ طنا م��ن احلنطة الناعمة 
الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات املسوقة 
لهذا النوع 3498 طنا.وأشار وزير التجارة، إلى أن محافظة واسط 
تص��درت احملافظات من حيث كميات احلنط��ة املسوقة.وبني، أن 
احملافظ��ات التي بدأت احلمل��ة التسويقية هي بغ��داد الرصافة 
وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية 

واحللة وكربالء وبابل.

وكاالت / البينة الجديدة 
اعتبر احلاك��م األميركي السابق للعراق ب��ول برمير، أن قرار جالء 
موظف��ني ورعاي��ا أميركا م��ن منطقة ما ليس بالق��رار السهل، 
واصف��ا اياه بأنه القرار مرب��ك ويثير مشاعر اإلحباط، فيما اشار 
إلى أن ارسال حاملة طائ��رات إلى اخلليج مبثابة استعراض قوة.
وق��ال برمير في حوار مع قن��اة “اجلزيرة” إنه “عمل مع ستة وزراء 
خارجية، وإنه يدرك بأن إجالء موظفني ورعايا أميركا من منطقة 
ما ليس بالقرار السهل، فهو قرار مربك ويثير مشاعر اإلحباط”.
وأض��اف أن “ أميرك��ا لم تك��ن لتتخذ ق��رارا بإج��الء موظفيها 
ورعاياه��ا م��ن أربيل وبغداد لو ل��م تكن تتوفر لديه��ا معلومات 
استخباراتية دقيقة بشأن مخاطر تهدد حياتهم وسالمتهم”.
وردا على سؤال ملاذا أرسل ترامب املقاتالت والبارجات للمنطقة 
إذا ل��م يكن يريد حرب��ا ويريد التفاوض، كما يق��ول؟ أكد برمير أن 
“استعراض القوة قد يكون السبيل األجنع إلجناح الدبلوماسية 

وإجبار اإليرانيني على العودة لطاولة املفاوضات”.

برمير: إجالء املوظفني األمريكيني
من العراق قرار مربك ويثري اإلحباط

باألرقام .. التجارة تعلن حصيلة جديدة
عن احلنطة احمللية املسوقة يف تسع حمافظات



ترامب يرشح سيدة اعمال لقيادة القوات اجلوية األمريكية

لتفويت الفرصة على »الطنطل«
الدفاع املدني لفالحي نينوى : احرسوا مزارعكم حلني انتهاء موسم احلصاد

بغداد / البينة اجلديدة
العالي  التعليم  جلنة  بأن  األربعاء،  امس  نيابي،  مصدر  أفاد 
لرئيس  نائباً  املسعودي  حسن  النائب  انتخبت  النيابية 
جلنة  إن   ، املصدر  لها.وقال  مقرراً  أمني  حمد  وطه  اللجنة 
املسعودي  حسن  النائب  انتخبت  النيابية  العالي  التعليم 
نائباً لرئيس اللجنة.وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
أمني مقرراً  النائب طه حمد  انتخبت  اللجنة  أن  عن اسمه، 
لها.جدير بالذكر أن أغلب اللجان البرملان الدائمة في البرملان 
اللجان  بعض  رئاسات  سم  تحُ لم  فيما  رئاساتها،  حسمت 

لعدم الوصول إلى توافقات بشأنها.

بغداد / البينة اجلديدة

أعلن��ت مديري��ة اس��تخبارات ومكافحة اره��اب النجف، ام��س االربعاء، عن 

حصيل��ة عملياتها خالل األس��بوع املاضي، مبينا انه��ا اعتقلت ٤٦ مطلوبا 

اثن��ان منهم وفق امل��ادة ٤ ارهاب.وقالت املديرية ان مفارز املديرية متكنت بوقت 

وجيز خالل األسبوع املاضي وبناء على معلومات دقيقة من القاء القبض على 

٤٦ مطلوب��ا وفق م��واد قانونية مختلفة، مبينة ان��ه مت القبض على متهمني 

اثنني مطلوبني وفق املادة ٤ ارهاب والقاء القبض على ٨ متهمني مطلوبني وفق 

امل��ادة ٤٠٦.واضافت ان اثنني منهم مطلوبني وفق املادة ٢٨ مخدرات كما القت 

القب��ض عل��ى ١٧ متهما مطلوبا وفق املادة ٤٣١ ق.ع، مش��يرة الى انه مت القاء 

القب��ض على ٩ متهمني وف��ق املادة ٢٣٤ واثنني وفق املادة ٤٤٣ وواحد وفق املادة 

٤٢٣.وتابع��ت كما القي القبض على مته��م مطلوب وفق املادة ٢٣٨ واخر وفق 

املادة ٢٨٩ واملادة ٤٤٤ واملادة ٤٢٢ واملادة ٤٤٠ من قانون العقوبات.
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بالوثيقة .. نائب يطالب بتعويضات على خلفية قصف  املفاعل النووي العراقي من قبل اسرائيل

جلنة التعليم العالي النيابية تنتخب حسن املسعودي نائبًا لرئيسها
النزاهة حتبط حماولة االستيالء على عقار عائد لوزارة املاليَّـة يف كركوك

بغداد / البينة اجلديدة
ننش��ر  وثيق��ة تتضمن فيه��ا تقدمي عضو جلن��ة النف��ط والطاقة النائب ع��دي عواد، 
مبشروع قانون مطالبة العراق بالتعويضات عن قصف املفاعل النووي العراقي من قبل 
اس��رائيل.وجاء في الوثيقة ، ان الكيان االسرائيلي قام بتاريخ السابع من حزيران ١٩٨١ 
بقص��ف مفاعل متوز ١ النووي العراقي  بطائرات )اف ١٦( و )اف ١5( االميركية، وتس��بب 
بتدمي��ر املفاعل واحلاق اض��رار مادية ومعنوية كبيرة للش��عب العراقي.وتابعت ان ذلك 
تس��بب بانتش��ار االمراض الوبائية وتضرر الصناعة العراقية وتدمي��ر البنية التحتية، 
مش��يرا الى ان من حق العراق وفقا للقانون املطالبة بالتعويض على االضرار البش��رية 

واملادية التي اصابت املفاعل.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة 
كشفت دائرة التحقيقات 
امس  النزاهة،  هيأة  في 
من  نها  متكُّ عن  االربعاء، 
إحباط محاولة االستيالء 
لوزارة  عائٍد  عقاٍر  على 
أنَّ  أفصحت  فيما  املاليَّة، 
مساحة العقار تبلغ )٨٨( 
ديناٍر  مليارا  وقيمته  دومناً، 
املليار.الدائرة،  ونصف 
عن  حديثها  معرض  وفي 
متَّت  التي  الضبط  عمليَّة 
قضائيٍَّة،  رٍة  ذكَّ محُ مبوجب 

مالكات  تنفيذ  إلى  أشارت 
في  الهيأة  تقيق  مكتب 
عمليَّة  كركوك  محافظة 
أقدموا  تَّهمني  محُ ضبٍط بحقِّ 
على تشييد دوٍر سكنيٍَّة على 
جزٍء من عقاٍر تعود ملكيَّ�ته 
وضحًة  محُ املاليَّة،  وزارة  إلى 

متّ  الذي  العقار  مساحة  أنَّ 
التجاوز عليه تبلغ )٨٨( دومناً، 
ديناٍر  مبلياري  قيمته  رحُ  وتحُقدَّ
ونصف املليار.وتابعت الدائرة 
تقيق  مكتب  مالكات  ان 
محضر  مت  نظَّ احملافظة 
بالواقعة،  أصوليٍّ  ضبٍط 

الشهود  صحبة  عرضه  ومتَّ 
على قاضي محكمة تقيق 
إصدار  قرَّر  الذي  احملافظة 
املحُتَّهم  بحقِّ  وترٍّ  قبٍض  أمر 
العقار،  امتالك  عي  يدَّ الذي 
القرار  أحكام  إلى  استناداً 
٢٠١١(.وكانت  لسنة   ١5٤(

أعلنت  قد  النزاهة  هيئة 
اجلاري  الشهر  منتصف  في 
تَّهمني  محُ خمسة  ضبط  عن 
أراٍض  باستغالل  تلبِّسني  محُ
الدولة  إلى  ملكيَّتها  تعود 
كركوك  محافظتي  في 

واملثنى.

استخبارات ومكافحة ارهاب النجف تقبض على 46 مطلوبا وفق املادة 4 إرهاب

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
حذرت مديرية الدفاع املدني في 
نين��وى، امس األربع��اء، فالحي 
احملافظ��ة م��ن عب��ث العابثني 
واحلرائ��ق املتعم��دة والعرضية 
أثناء فترة احلصاد، داعيًة إياهم 
إلى التواجد في مزارعهم حلني 

انتهاء موسم احلصاد.
وجاء في بي��ان للمديرية تدعو 
دفاع مدن��ي محافظة  مديرية 

واملزارع��ني  الفالح��ني  نين��وى 
إلى إتخ��اذ إجراءات الس��المة 
احلراس��ات  نظ��ام  وتفعي��ل 
أثن��اء  محاصيله��م  وحماي��ة 
عب��ث  م��ن  احلص��اد  موس��م 
املتعم��دة  واحلرائ��ق  العابث��ني 
والعرضية التي تدث أثناء فترة 

احلصاد.
الفالح��ني  املديري��ة  وطالب��ت 
العمل مع  ب�تنسيق  واملزارعني 

اجلهات األمني��ة ومفازر الدفاع 
املدن��ي املنتش��رة ف��ي عم��وم 
احملافظ��ة والت��ي وج��دت لدرء 
احلوادث وتقدمي العون بالتعاون 
إل��ى  إياه��م  داعي��ًة  معك��م، 
التواجد واملرابطة في مزارعهم 
موس��م  م��ن  االنته��اء  حل��ني 

احلصاد.
احملافظات  م��ن  وش��هدت عدد 
العراقية مؤخ��راً اندالع حرائق 

كبي��رة ف��ي م��زارع للحنط��ة 
والش��عير، م��ا أدى إل��ى إحل��اق 
أض��رار مادي��ة، فيم��ا اعتبرها 
البع��ض ممنهجة الس��تهداف 

االقتصاد العراقي.
بأن  تؤك��د  اجلدي��دة«  »البين��ة 
عبث��ه  س��يواصل  الطنط��ل 
الناطور  بينما  احلرائق  واشعال 

عاجز عن ايجاد احلل.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
باريت  باربرا  ترشيح  األربعاء،  امس 
األعمال  وسيدة  السابقة  السفيرة 
اجلوية  القوات  قيادة  لتولي  أريزونا  من 

األميركية.
وشغلت باربرا البالغة ٦٨ عاماً منصب 
بني  فنلندا  لدى  واشنطن  سفيرة 
الرئيس  عهد  في  و٢٠٠٩   ٢٠٠٨ عامي 
مركز  ترأست  كما  بوش،  دبليو  جورج 
ألبحاث  كوربوريشن”  “ايروسبايس 

الطيران حتى عام ٢٠١٧.
حسابه  على  تغريدة  في  ترمب  وقال 

وزيرة  تكون  “سوف  إنها  “تويتر”،  في 
ممتازة”.

وطيارة  السابقة  احملامية  وباريت 
مجلس  عضو  أيضا  هي  االختبار 
توّفر  التي  راند”  “مؤسسة  في  إدارة 
للقوات املسلحة  والتحليالت  األبحاث 

األميركية.
الرئيس  زوجها كريغ،  باريت مع  وتعتبر 
إنتل  لشركة  السابق  التنفيذي 
املانحني  من  العمالقة،  األمريكية 
 ١٩٩٤ وعام  الرئيسيني.  اجلمهوريني 
ملنصب حاكم  تترشح  امرأة  أول  كانت 
والية أريزونا، لكنها فشلت في احلصول 

على ترشيح احلزب اجلمهوري.
تعيينها،  على  املصادقة  متت  وإذا 
ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب 

وزير سالح اجلو هي هيذر ويلسون.
وطرح اسم ويلسون خلالفة وزير الدفاع 
جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر 
حول  اخلالفات  بسبب  األول(  )كانون 
وغيرها  سوريا  بشأن  ترمب  سياسات 

من القضايا.
مارس  في  استقالت  ويلسون  لكن 
أن  الواضح  من  أصبح  أن  مبجرد  )آذار( 
شاناهان  باتريك  بالوكالة  الدفاع  وزير 

سيبقى في هذا املنصب.

بغداد / البينة اجلديدة
العالي  التعليم  وزير  القانون، دعمه جلهود  دولة  ائتالف  ابدى 
والبحث العلمي الجناح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم، 
فيما بحث االزمة التي تشهدها املنطقة. وقال االئتالف ، ان 
برئاسة  اجتماعا  االول  امس  عقدت  النيابية  االئتالف  كتلة 
ورئيس  العالي  التعليم  وزير  االجتماع  وحضر  املالكي،  نوري 

الكتلة وعدد من النائبات والنواب، مبينا انه ومت خالل اللقاء 
بحث ومناقشة عدد من امللفات السياسية واألمنية، فضال 
بني  االزمة  نتيجة  املنطقة  تشهدها  التي  التحديات  عن 
امريكا وإيران، باالضافة الى مشاريع القوانني املطروحة على 

مجلس النواب واملوقف منها. 
دعم  على  البالغ  حرصه  االجتماع  خالل  االئتالف  وأعرب 

مشاريع القوانني التي تلبي متطلبات املواطن السيما قانون 
البنى التحتية من اجل املضي في إعمار املدن وتقدمي اخلدمات 
وتوفير فرص العمل وان الكتلة ابدت استعدادها لدعم جهود 
الوزارة  عمل  الجناح  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 

والنهوض بواقع التعليم في البالد.

دولة القانون يدعم جهود وزير التعليم العالي الجناح عمل الوزارة والنهوض بواقع التعليم

»الربملان« يدرس آلية لشمول 
القطاع اخلاص بقانون التقاعد.. 
و«البينة اجلديدة« تنشر قروض 

الرافدين للطلبة واالساتذة 
والباحثني يف الدراسات العليا
٣- تسدد االقساط شهريا مع الفائدة املقررة بعد شهر من تاريخ املنح.

٤- تق��دمي كفيل موظ��ف مدني م��ن موظفي دوائ��ر الدولة التتجاوز نس��بة 
االس��تقطاع 5٠% م��ن راتب��ه الكلي وعل��ى ان ال توجد بذمت��ه كفاالت لدى 

الغير. 
5- تق��دمي الوثائق املصدقة م��ن قبل طالب القرض تثبت قيامه بالدراس��ات 
العلي��ا في اجلامعات ويتم التأك��د من صحة صدورها من قبل املصرف وكما 

مبني
أ - كت��اب تأييد من اجلهة ذات العالقة يؤيد فيه بأن طالب القرض في مرحلة 
اعداد البحث وانه مس��تمر بالدوام الرس��مي لديها وبتوقي��ع العميد او من 

ينوب عنه . 
ب - كت��اب تايي��د صادر م��ن دائرة الكفيل يؤي��د فيه بانه عل��ى املالك الدائم 

وكذلك مقدار الراتب واخلدمة 
ج- يتم تاييد صحة صدور ماورد بالفقرتني }أ-ب{ اعاله من اجلهات الرس��مية 

الصادرة منها 
د. املستمس��كات الثبوتي��ة للمقت��رض والكفي��ل }هوية االح��وال املدنية 

وشهادة اجلنسية او البطاقة املوحدة اضافة لبطاقة السكن{
ه. اعتم��اد اجلامعة الت��ي ينتمي اليه��ا الطالب والقريبة م��ن فروع مصرف 
الرافدي��ن كمعيار في تديد الرقعة اجلغرافية عند منحه القرض وتس��ديد 

االقساط املستحقة بعد املنح.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف الباحث بالشان الكردي علي ناجي، 
في  االميركية  السفارة  ان  األربعاء،  امس 
ال  بانها  العراقية  السلطات  ابلغت  بيروت 
السابق  كركوك  محافظ  باعتقال  تتدخل 
جنسية  امتالكه  رغم  كرمي  الدين  جنم 
بالدهم، فيما بني ان رئيس احلزب الدميقراطي 
الكردستاني مسعود  بارزاني اتصل برئيس 
الطالق  للتوسط  عبداملهدي  عادل  الوزراء 

سراح كرمي.
وقال ناجي إن “السفارة االمريكية في بيروت 
الدين  جنم  اعتقال  بقضية  التدخل  رفضت 
االمريكية”،  اجلنسية  يحمل  انه  رغم  كرمي 
موضحا ان “كرمي دخل لبنان باجلواز العراقي 
وفق  جاء  اعتقاله  وان  االميركي،  وليس 

اختالس  بقضايا  التهامه  عراقية  مذكرة 
وغسيل أموال وفساد مباليني الدوالرات اثناء 

عمله كمحافظ لكركوك”.
الوزراء  برئيس  اتصل  “بارزاني  ان  واضاف 

لدى  التوسط  منه  يطلب  عبداملهدي  عادل 
احلريري  اللبناني سعد  الوزراء  رئيس  نظيره 
للتدخل واإلفراج عن جنم الدين كرمي”، مبيناً 
ان “عبداملهدي اجتمع مع مستشاريه بعد 
للحكومة  مجال  ال  بان  وابلغوه  االتصال، 
محافظ  الن  لسببني؛  للتدخل  العراقية 
الدولية  السلطات  لدى  السابق  كركوك 
اطالقه  ان  االخر  والسبب  )االنتربول(، 

سيعمل  ضجة في الراي العام”.
مساء  اعتقلت،  الدولية  الشرطة  وكانت 
السابق  كركوك  محافظ  االول،  امس 
كرمي  الدين  جنم  العراقي  للقضاء  املطلوب 

في مطار بيروت الدولي.
كركوك  محافظ  اكد  الحق  تطور  وفي 
أنه  األربعاء،  امس  كرمي،  الدين  جنم  السابق 

فيما  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  حر 
ونقلت  قريباً.  أربيل  في  سيكون  أنه  أكد 
قناة كردستان ٢5 عن كرمي قوله، أنا حر في 
بيروت وقريبا سأكون في أربيل وليس لدي أي 

مشكلة في السفر.
قمت  السابق،  كركوك  محافظ  وأضاف 

سابقا بالسفر إلى خارج إقليم كردستان.
سياسي  مصدر  عن  اليوم  روسيا  ونقلت 
ان  األربعاء،  امس  قوله،  بيروت  في  عراقي 
في  االتادي  القضاء  قبل  من  جتري  تصاالت 
بغداد وقضاء إقليم كردستان الستالم كرمي 
الذي احتجز أمس في مطار بيروت، مبينا ان 
األمر،  وأربيل حول  بغداد  بني  هناك خالفات 
املعتقل  يسلم  لن  أنه  أكد  اإلنتربول  لكن 

لغير القضاء االتادي.

حمافظ كركوك السابق.. بطل فيلم )النكتة(.. لبنان تؤكد اعتقاله وبارزاني يتوسط 
واالمريكان: )احنا شعلينا(.. وهو يقول: انا حر يف بريوت وقريبًا يف اربيل

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  ان  األربعاء،  امس  النيابية،  اخلارجية  العالقات  جلنة  أكدت 
املهدي، عازم على قيادة مباحثات من شأنها ان تنهي النزاع وتوقف التوتر احلاصل 
بني اميركا وايران، الفتة الى ان العراق اول واكبر املتضررين لو نشبت احلرب بني طهران 

وواشنطن.
وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر ، ان “رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يعمل جاهدا 
لتخفيف حدة التوتر في املنطقة، حيث قام بجوالت اقليمية ودولية لتقريب وجهات 

النظر بني اميركا واجلمهورية االسالمية”.
واضاف ان “رئيس الوزراء سيناقش خالل زيارته إلى الكويت التوترات االقليمية وتأثيرها 

على املنطقة، حيث من املؤمل ان تثمر املباحثات عن حلحلة االزمة الراهنة”.
النظر بني  بتقريب وجهات  أنه “ال توجد ضمانات لنجاح املساعي  واوضح مكوطر، 
طهران وواشنطن”، الفتا الى ان “ العراق سيكون اول املتضررين لو حدثت احلرب بني 

اميركا وايران، خاصة ان التصعيد قد يؤدي الى نشوب احلرب”.
تمد  ماال  الى  تؤدي  وقد  احلرب  شرارة  يشعل  ثالث  طرف  “وجود  من  مكوطر  وحذر 

عقباه، خاصة ان العراق اول املتضررين من نشوب هذه احلرب”.

اخلارجية النيابية :عبد املهدي سيقود 
مباحثات البعاد خطر احلرب



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

إعادة تنظيم املناصب الدبلوماسية الُيعترب مبثابة 
إعالن حرب بل على العكس من ذلك

بع��د أن انش��ق رئيس جه��از اخملابرات 
العسكرية، وانكشف أمره، فعمد إلى 
تنظي��م انقالب عس��كري. األمر الذي 
جعل دونال��د ترامب يس��ارع بوضوح 
إلى حتذير أولئك الذين يحاولون توريط 
الواليات املتحدة بحرب جديدة بهدف 
إخفاء فشلهم.فما كان من البنتاغون 
إال أن يطل��ق عملي��ة حتوي��ل األنظ��ار 
نحو إيران إلنقاذ إلي��وت أبرامز، وجعل 
الرئيس ترامب يصب جام غضبه على 
مستش��ار األمن القومي جون بولتون، 
وه��ي من��اورة ل��م يستس��غها كثيراً 
وزي��ر الدف��اع باتري��ك ش��اناهان.وفي 
غض��ون ذل��ك، أصدرت إح��دى وكاالت 
تنبيه��اً  األمريكي��ة  االس��تخبارات 
أشارت فيه إلى أن املرشد األعلى علي 
خامنئ��ي قد أمر بش��ن هجمات على 
الدبلوماسيني األمريكيني في كل من 

أربيل وبغداد.وردا على ذلك:�
- أرسلت واش��نطن مجموعة أبراهام 
لنكول��ن احلربي��ة إل��ى مي��اه اخلليج 

الدبلوماس��يني  موظفيها  وس��حبت 
غير الضروريني من العراق.

- أم��ا الس��عودية التي تته��م طهران 
بتخري��ب منش��آتها النفطي��ة، فقد 
دع��ت واش��نطن إلى مهاجم��ة إيران، 
فيم��ا طلب��ت البحري��ن م��ن رعاياها 
مغ��ادرة إي��ران والع��راق عل��ى الف��ور، 
بالتزام��ن م��ع قيام ش��ركة إكس��ون 
موبي��ل البترولية بس��حب موظفيها 
م��ن موقع غ��رب القرن��ة ف��ي العراق، 
وطلب اجلن��رال كينيث ماكينزي، قائد 
القيادة املركزية األمريكية )سنتكوم(، 

تعزيزات فورية.
- وأخيراً وليس آخراً، كشفت صحيفة 
نيوي��ورك تاميز في الوقت نفس��ه عن 
خط��ة لغزو إي��ران ب��� 120 ألف جندي 
أمريك��ي، مم��ا جع��ل الرئي��س دونالد 
ترامب ينف��ي على الف��ور صحة ذلك 

اخلبر، ويدعو طهران للحوار.
وف��ي الواقع، فإن كل م��ا حصل حتى 
اآلن ليس ذي ش��أن وخالف��ا لتكهنات 
وس��ائل اإلعالم الدولية، فقد اس��تند 
تقري��ر اخملابرات األمريكية حول هجوم 

محتمل ضد الدبلوماسيني:�
- أوالً، إلى مذكرة من املرشد األعلى آية 
اهلل علي خامنئي. لكن احملللني اتفقوا 
عل��ى أن وج��ود تفس��ير آخ��ر لنفس 

املستند، أمر ممكن.
- ثاني��اً، لم تذهب اجملموع��ة البحرية 
األمريكي��ة إلى اخللي��ج لتهديد إيران، 
ألن��ه كان مق��رراً له��ا أن تذه��ب إل��ى 
هناك منذ فت��رة طويلة الختبار نظام 
 .AEGIS مض��اد للصواري��خ البحري��ة

وق��د رفضت س��فينة إس��بانية، وهي 
الفرقاطة مندينيز، التي ش��اركت في 
تلك الرحلة مواصلة هذه املهمة، كي 
ال تش��ارك في ه��ذا االلتباس احلاصل، 
وظل��ت تنتظر في مضي��ق باب املندب 

ولم تعبر مضيق هرمز.
- ثالثاً، يُعتبر س��حب الدبلوماس��يني 
م��ن الع��راق ج��زءاً م��ن االنس��حاب 
املفاجئ للموظفني الدبلوماسيني من 
أفغانس��تان في ش��هري آذار ونيسان 
الفائت��ني. وبالتالي فإن إع��ادة تنظيم 
املناصب الدبلوماس��ية اليُعتبر مبثابة 

إعالن حرب. بل على العكس من ذلك، 
فق��د مت التفاوض عل��ى تنقالت هؤالء 
املوظفني م��ع روس��يا.أخيراً، إن تعمد 
وس��ائل اإلع��الم الدولي��ة جتاهل تلك 
النق��اط أو التظاه��ر بتجاهلها، أتاح 
لها التهويل بأننا قاب قوسني أو أدنى 

من حرب جديدة في اخلليج، لتقع املرة 
تلو األخ��رى في خطأ حتوي��ل رغباتها 
وأمانيه��ا إل��ى حقائ��ق.وال يفوتني ان 
اذك��ر ان وزير خارجية الواليات املتحدة 
مايك بومبيو في هيوس��ن بتكساس 
ألق��ى خطاباً عن إس��تراتيجيته أمام 
جتم��ع مذهل جملل��س األمن��اء العاملي 
للنفط، كشف فيه عن اإلستراتيجية 
الت��ي طوره��ا، أوالً، ح��ني كان رئيس��اً 
لوكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة، ثم 
كوزي��ر للخارجية اآلن.فمن املعتاد في 
وس��ائل اإلعالم الدولي��ة، أخذ بومبيو 
والرئي��س األميركي دونالد ترامب على 
أنهما »ظاهرت��ان صوتيتان« بال عقل، 
ال تس��تحقان عن��اء البح��ث لفه��م 
ما يفك��ران في��ه. وترى في املس��توى 
لتصرفاتهم��ا قطيع��ة مع  املنح��ط 
العاقل املتزن ب��اراك أوباما، من دون أي 
رؤية إلمكانية استمرار أفعالهما على 
ه��ذا النحو، ولك��ن نح��ن مخطئون.
قرر الرئي��س األميركي الس��ابق باراك 

أوبام��ا في عام 2012 دعم اس��تخراج 
الغ��از الصخ��ري والنف��ط، ولتحقيق 
هذه الغاي��ة، كان عليه امتطاء قاطرة 
احل��زب اجلمهوري ال��ذي خاض معركة 
االنتخابات الرئاس��ية ض��ده في عام 

2008.لهذا، واس��تباقاً لكل التوقعات 
فقد متكن��ت الوالي��ات املتحدة خالل 
س��بع س��نوات فق��ط م��ن مضاعفة 

إنتاجه��ا، وأصبح��ت أول منتج عاملي 
للطاق��ة الهيدروكربوني��ة، متقدم��ة 
العربي��ة  واململك��ة  روس��يا  عل��ى 
الس��عودية، األم��ر ال��ذي قل��ب صيغ 

النماذج التي حتكم العالقات الدولية. 
بومبي��و رجل سياس��ة معروف، لكنه 
أيضاً معروف بوصفه الرئيس السابق 
أنترناش��يونال«  »ش��نتري  لش��ركة 
لتصنيع املعدات النفطية، لهذا فقد 

تع��رف ش��خصياً، ومنذ وق��ت طويل 
على جميع الالعبني تقريباً في س��وق 
الطاق��ة، في العديد من بلدان العالم. 
لق��د تصور ف��ي إس��تراتيجيته رغبة 
اس��تخدام التفوق األميرك��ي اجلديد، 
إلعادة تنظي��م العالم.قال في كلمته 
إن��ه يري��د الس��يطرة عل��ى الس��وق 
بأكمل��ه، عن طريق خف��ض الصادرات 
العاملية إلى املس��توى األقرب للطلب، 
ولتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة »الب��د م��ن 
استبعاد إيران من السوق، ثم فنزويال«.
وم��ن ناحية أخرى، البد، كما جاء على 
لس��انه، من احلف��اظ على ق��وات في 
شرق سورية ملنع األخيرة من استغالل 
مؤخ��راً  املكتش��فة  االحتياطي��ات 
فيها.ع��رض األم��ور على ه��ذا النحو 
يك��ذب كل م��ا قيل منذ عام��ني، ولم 
يك��ن إلغاء املعاه��دة النووية مع إيران 
س��وى واجهة. كان اله��دف احلقيقي 
اقتص��ادي، يتجل��ى ف��ي إقص��اء أحد 
املصدرين احملتملني الرئيس��يني خارج 
السوق، كما لم يكن االعتراف برئيس 
غير منتخب في فنزويال س��وى ذريعة، 
ألن اله��دف احلقيق��ي هو االس��تيالء 
الوطني��ة  الش��ركة  أص��ول  عل��ى 
الفنزويلي��ة للنفط، ووض��ع هذا البلد 
مع احتياطياته الهائلة خارج السوق.
من الواضح أن هذه اإلس��تراتيجية ال 
تتع��ارض مع إس��تراتيجية البنتاغون 
الرامي��ة إلى تدمير هي��اكل الدولة في 
الشرق األوسط الكبير، ثم في حوض 
البحر الكاريبي، بل تتعاضد معها.أما 
األمر األكثر غراب��ة هو أن بومبيو وضع 
في اخلطاب نفسه مبادرتيه ضد إيران 
وفنزوي��ال على قدم وس��اق مع احلفاظ 
على قوات عسكرية في شرق سورية.
وم��رة أخ��رى يظه��ر للعي��ان أن دعم 
املقاتلني األكراد، أي ميليشيات »قوات 
س��ورية الدميقراطية – قسد« والعرب 
املوالني للواليات املتحدة، ليس س��وى 
خدع��ة، وأن وزارة اخلارجية األميركية 
ليس لديها أي ش��فقة جت��اه املرتزقة، 
والهدف الوحيد للواليات املتحدة اآلن، 
هو منع س��ورية من اس��تغالل املوارد 
التي مت اكتش��افها في شرق البالد.رمبا 
علين��ا من هذا املنطلق إعادة تفس��ير 
اإلص��رار املس��تميت عل��ى تخريب أي 
عملي��ة للنه��وض االقتص��ادي، ومنع 
عودة الالجئني، ومتويل إع��ادة اإلعمار.
ف��ي ح��ني يتباك��ى األوروبي��ون عل��ى 
يبس��ط  املفق��ودة،  مس��تعمراتهم 
األميركي��ون س��يطرتهم على س��وق 
الطاقة العاملي، ويسعون إلى منع بناء 
خطي األنابيب، الروسي »نورث سترمي 
2« والترك��ي »س��ترمي«.وأخيراً، اختتم 
بومبيو ش��رح تفاصيل إستراتيجيته 
اجلدي��دة القائم��ة عل��ى عدم إنش��اء 
حتالفات عس��كرية تقليدي��ة، بل بناء 
حتالفات سياسية قائمة على إمدادات 
الطاق��ة والنم��و االقتص��ادي، قبل أي 

اعتبار آخر.

* كاتب ومحلل سياسي فرنسي

أرسلت واشنطن 
مجموعة أبراهام لنكولن 
الحربية إىل مياه الخليج 
وسحبت موظفيها 
الدبلوماسيني غري 
الضروريني من العراق

يبسط األمريكيون سيطرتهم على سوق الطاقة العاملي ويسعون
 إىل منع بناء خطي األنابيب الروسي »نورث سرتيم 2« والرتكي »سرتيم«

رامسفيلد

اليوت

ماكينزي

    يظ��ن الظ��ان ان ي��وم عرف��ات والعيد بعي��د متاما عن 
مقتضيات االشكاليات والتعقيد لكن االمر ليس كذلك 
مطلقا فنهاية يوم عرفات هو بداية ملا سيتبعه من ايام 
عيد االضحى اخملصوص باحلجاج حيث يتقبل اهلل تعالى 
م��ن البعض وليس م��ن الكل وه��ذا ما تؤك��ده املرويات 
االس��المية املعتبرة حيث يكثر الضجيج ويقل احلجيج 
فان س��بحانه وتعالى هو الوحيد الذي يزكي االنفس وال 
يزايد على ذلك أحد فما هي املش��اكل يا ترى ؟ املشاكل 
تتمثل بكث��رة االنفاق مع قلة الواردات للعائلة العراقية 
البس��يطة حيث ال بد من وجود بعض التقاليد التي لن 
تتخلى عنها االسرة العراقية صاحبة اإلرث في هذا اجملال 
وفي غي��ره فالعيديات تقليد جميل لكن��ه اليوم مرهق 
ج��دا وفي بعض االحي��ان مخجل بس��بب تدني الوضع 

املادي فالفرد العراقي 
يعي��ش حاالت حتيله 
الى اجلن��ون ورمبا الى 
قد  كون��ه  االنتح��ار 
انحص��ر فع��ال ف��ي 
الدولة   . زاوية ضيقة 
بالتقش��ف  متخمة 
املواطنني فقط  على 
وعلى الرغم من ذلك 
جتدها تنف��ق الكثير 
عل��ى  االم��وال  م��ن 
تس��تحق  ال  اش��ياء 
ذك��را . قيمة املواطن 
ال  البل��د  ه��ذا  ف��ي 

تس��اوي فلس��ا واحدا وهذه حقيقة ال مج��ال النكارها 
مهما حاول البعض تلميع الص��ورة فهذا لم يعد ممكنا 
فاحلي��اة جتارب قضت اال نثق بسياس��ي وم��ن دخل هذا 
العالم املليء بكل صنوف الش��ر . فاملش��اكل متراكمة 
ومتراكب��ة حد اللعنة وال نس��تطيع ان جن��د لها حال إال 
بصنع مشكلة جديدة تنس��ينا املشكلة االولى وبهذه 
السلس��لة من املش��اكل ننسى املش��كلة االساسية 
ونتعارك ونتقاتل على مشاكل فرعية ال تسمن وال تغني 
ع��ن جوع وكل عام واملش��اكل بالف خير ومن يتس��بب 
فيها )سم وزقنبوت( فالى جميع العالم التحية العطرة 
مبناس��بة مش��اكل عراقي��ة جديدة بع��د الع��د والفرز 

واخلياطة والتطريز.

بداية مشكلة يومية
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

املشاكل مرتاكمة 
ومرتاكبة حد اللعنة 
وال نستطيع ان نجد 
لها حال إال بصنع 
مشكلة جديدة 
تنسينا املشكلة االوىل

ال حـــرب ضـــــــد إيـــــــــــــــــران

لم يكن أمام دونالد 
ترامب من حل لتجنب 
عزله من منصبه، بعد 
أن خسر األغلبية في 
مجلس النواب، إال 
الشروع في عقد اتفاق 
مع الدولة األمريكية 
العميقة، مت مبوجبه 
إصدار املدعي العام 
روبرت مولر قراراً بتبرئته 
من تهمة اخليانة 
العظمى لصالح 
روسيا.من منا لم يعد 
يعرف أن إليوت أبرامز، 
وهومن احملافظني اجلدد 
وأحد أقطاب »عملية 
إيران كونتراس«، قد مت 
تكليفه رسمياً بزعزعة 
استقرار فنزويال. تلك 
العملية التي كان من 
املقرر لها أن تبدأ في 
تدمير هياكل الدول 
في »حوض البحر 
الكاريبي«، كاستمرار 
ملا مت البدء به منذ 
سبعة عشرعاماً 
في تدمير هياكل 
الدول في »الشرق 
األوسط الكبير« 
وفقاً إلستراتيجية 
رامسفيلد-

سيبروفسكي، التي 
ُمنيت بفشل ذريع، 

* تيريي ميسان
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ميسان / البينة اجلديدة /علي قاسم الكعبي 
الثالثاء    االول  امس   ، توزيع كهرباء ميسان  اعلن فرع 
عن إدخال اخلط اجلديد املستحدث ) ٣٣ ك.ف ( لتغذية 
إجنازه  بعد   ) ك.ف   ١١  /  ٣٣  ( الثانوية  الزيوت  محطة 
جاسم  املهندس  الفرع  مدير  وقال  العمارة.  مبدينة 
راضي بريدي  للبينة اجلديدة >بان مالكاته الهندسية 
أعمال  اجنزت  املشاريع  تنفيذ  قسم  في  والفنية 
نصب استحداث خط مزدوج لتغذية محطة الزيوت 
 )  %  ١٠٠ بنسبة)  إجنازه  بعد   ) ١١ ك.ف   /  ٣٣ الثانوية) 
من  يخرج  اخلط  أن  إلى  مشيرا،   ، للعمل  وادخاله 
محطة متنقالت غرب العمارة) ١٣٣ / ٣٣ / ١١ ك.ف ( 
، الى ان مشروع استحداث  ( .واشار  ) ٤.٥كم  وبطول 
اخلط من ضمن خطة الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
فرع  قبل  من  مباشر  وبتنفيذ   ،  ٢٠١٩ لعام  اجلنوب 
العام،  املدير  السيد  وبإشراف  ميسان  كهرباء  توزيع 
ومبدة عمل )٦٠ يوما ( ، منوها ،الى ان الهدف منه لفك 
التحويلية  العمارة  جنوب  محطة  على  االختناقات 
تغير مصادر اخلط منها  ان مت  بعد   ) / ٣٣ ك.ف   ١٣٢  (
إلى املتنقالت و سيسهم ذلك في جتهيز تيار كهربائي 

مدير  وبني   . احملطة  تغذيها  التي  للمناطق  مستقر  
الفرع: بان اعمال املشروع كانت نصب عمود مشبك 
و مدور عدد ) ١٤٠ ( ، مد اسالك املنيوم حجم / ٣٥ × 
٢١٠ ملم ٢/ بطول ) ٢٣٠٠٠ م ( و قابلو / ١× ٤٠٠ ملم 

. ٢
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بغداد / البينة اجلديدة
بنگني  واالسكان  االعمار  وزير  السيد  أجرى 
ميسان،  محافظة  إلى  ميدانية  زيارة  ريكاني 
املدراء  السادة  ضم  وزاري  وفد  رأس  على 
العامني ملديريات )االسكان ، املاء، اجملاري( وعقد 
إجتماعاً موسعا مع احلكومة احمللية بحضور 
الدوائر  ومدراء  دواي(  )علي  احملافظ  السيد 
املشاريع  من  العديد  مناقشة  ومتت  اخلدمية، 
التي يتواصل العمل بها في احملافظة، وكذلك 
واملتلكئة  املتوقفة  للمشاريع  احللول  بحث 
الصحفي  املؤمتر  في  الوزير  السيد  وقال 
تشرفنا   ، احملافظة  مبنى  في  عقده  الذي 
لالطالع  ميسان  محافظة  بزيارة  اليوم 
مختلف  في  للوزارة  املوكلة  املشاريع  على 
مع  املشاريع  تلك  وبحث  اخلدمية  القطاعات 

احلكومة احمللية في احملافظة بصورة مفصلة 
التام  الوزارة للتعاون  والتأكيد على استعداد 
مع احملافظة وحّل كافة املشاكل التي تواجه 
إكمال املشاريع والبدء بعهد جديد من التعاون 
والتنسيق بني الوزارة واحملافظات من اجل اجناز 
املشاريع وجتاوز التقاطعات التي ستؤدي حتماً 
الى تلكؤها وتاخر اجنازها، مشيراً الى ان هناك 
بعض املشاريع التي سبق وان توقفت بسبب 
سوء االدارة او بسبب مشاكل التمويل، واننا 
جميعاً  املشاريع  تلك  اجناز  في  جادون  اليوم 
بصورة نهائية وال ميكن القبول بوجود مشروع 
منح  مع  املقبلة  املرحلة  خالل  متوقف 
ملتابعة  للمحافظة  جدا  واسعة  صالحيات 
انه  الوزير  السيد  .واوضح  ميدانيا  املشاريع 
احملافظ  السيد  مع  مشترك  اجتماع  عقد  مت 

املعوقات  من  عددا  واستعراض  بحث  فيه  مت 
اكمال  تواجه  التي  واالحتياجات  والتحديات 
احملافظة  في  اخلدمية  الدوائر  وعمل  املشاريع 
عدد  ومناقشة  لها  املناسبة  احللول  ووضع 
من املشاريع املتوقفة ومنها مشروع مجسر 
السيد  اكد  حيث  الدبيسات(  )نفق  الكرامة 
الوزير بانه سيتم االيعاز الى الشركة املنفذة 
بحث  مت  باملشروع.كما  الفعلية  باملباشرة 
البتيرة  تقاطع  مشروع  في  العمل  مراحل 
ماء  مشروع  وكذلك  احملافظة  غرب  الواقع 
العمارة الكبير الذي يعد من املشاريع املهمة 
والستراتيجية والتي تبلغ نسبة االجناز احلالية 
الشهرين  خالل  اجنازه  املؤمل  ومن   %٩٣ فيه 
ماء  مشروع  مناقشة  متت  وكذلك   ، املقبلني 
االولي  االستالم  مرحلة  الى  وصل  الذي  اجملر 

مشروع  ومناقشة  النهائي  لالستالم  متهيداً 
الرفاعي(  احمد  السيد  امليمونة  )السالم  ماء 
ضمن  للتنفيذ  بادراجه  الوزير  السيد  ووعد 
خطة الوزارة ،كذلك مت تدارس موقف مشاريع 
احملافظة  في  املتوقفة  السكنية  اجملمعات 
املالية  التخصيصات  لتوفير  الوزارة  وسعي 

الالزمة الستئناف العمل بها . 
وتفقد الوزير خالل زيارته امليدانية للمحافظة 
على  لالطالع  الكبير  العمارة  ماء  مشروع 
الكرامة  مجسر  ومشروع  فيه  العمل  واقع 
املنفذة  الشركة  موجهاً  الدبيسات(  )نفق 
ألهميته  املشروع  اجناز  في  جادة  تكون  بان 
وكذلك مت االطالع على مجسر الطريق احلولي 

– البتيرة.

وزير االعمار واإلسكان والبلديات العامة يؤكداستعداد الوزارة للتعاون مع حمافظة ميسان

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
  بتوجيه مدير عام الس��كك األستاذ طالب 
ج��واد كاظ��م احلس��يني .متكن��ت الكوادر 
الهندس��ية والفنية والتشغيلية  لشعبة 
الهندس��ة اآللي��ة الكهربائية ف��ي البصرة 
بإجناز وإعادة بناء منظومة املاء باجزاء جديدة 
من منظومة املاء التي من خاللها يتم جتهيز 
عربات املسافرين لتشكيلة القطارات باملاء 
الصافي لغرض تهيئة املاء الصالح للشرب 
واالس��تعماالت األخرى أثناء الرحلة يذكر أن 
هذه األعمال التي قامت بها كوادر الهندسة 
اآللية الكهربائية في منطقة البصرة جاءت 
من اجل توفير أفضل اخلدمات للمس��افرين 
من خ��الل هذه املنظوم��ة املتكاملة  بتزويد 

القطارات اجلدي��دة DMU باملاء .حيث كللت 
أعم��ال هذه الش��عبة بنجاح مس��تمر من 
خ��الل تأهي��ل وإدام��ة وتصلي��ح القطارات 
وزجها باخلدمة  لنقل البضائع واملس��افرين 
الس��يما أن منطقة البصرة شهدت مؤخرا 

زيارات ميدانية  من قبل املس��وؤلني في وزارة 
النقل والدوائر احلكومية في احملافظة ملا لها 
من خصوصية بالغة ف��ي مجال نقل انواع 
النفطية واملسافرين  البضائع واملش��تقات 
كما تضمنت أعمال  املنطقة تطوير البنايات 
وخطوط السكة وإدخال التقنيات العلمية 
احلديث��ة ف��ي مج��ال اللح��ام الكهربائ��ي 
واحلراري للخطوط املمتدة  الى ارصفة ميناء  
أم قصر لرصيفي 7و8 وقد ساهمت املنطقة 
حلد هذا اليوم  بتسفير ٢٦٠ حوضا من مادة 
زي��ت الغ��از عب��ر ش��احناتها التخصصية  
خ��الل األس��ابيع  الث��الث الفائتة.وذلك من 

أجل تعظيم املوارد املالية للشركة .

السكك تنجز بناء منظومة جتهيز املاء لقطارات املسافرين 
يف املنطقة اجلنوبية

البينة اجلديدة  / قصي املسعودي
تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
مدير  من  ومبتابعة  احلبوبي  طالب  احمد  املهندس  بغداد 
فرع توزيع كهرباء الصدر املهندس كاظم مطلق وباشراف 
املهندس سعدون  الفنية  الشؤون  مدير قسم  من  ميداني 
قسم  في  والفنية  الهندسية  املالكات  سارعت  النداوي 
بسبب  فالح   ١٢ أصالح عطب مغذي  الى  الفنية  الشؤون 
املتضرر  اجلزء  استبدال  مت  املغذي  على  الزائدة  االحمال 
لغاية  العمل  استمر  قياسية  وبأوقات  متواصلة  وبجهود 
الساعة الرابعة فجر ، كما متكنت قابلوات اجلنوبي وفحص 
القابلوات من اجناز اصالح عطب قابلو ٣٣K.V خط )فارابي 
قدمية- سكائر( والعمل تواصل لساعات متأخرة من الليل 
ودميومة  باستقرار  الصدر  مدينة  اهالي  ينعم  ان  اجل  من 
التيار الكهربائي.وعلى صعيد متصل اجنزت كهرباء الصدر 
الكهرباء  اجور  وجباية  التجاوزات  الزالة  حملة  الثالث 
تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
التجاوزات  ازالة  احلبوبي،  طالب  احمد  املهندس  بغداد 
كبير  تأثير  لها  مازالت  التي  الكهربائية  الشبكة  على 
حترص  حيث  الكهربائي  التيار  واستمرارية  الشبكة  على 
للمواطنني  ايصاله  على  امكاناتها  بكل  العامة  الشركة 

دون انقطاع،،، ومبتابعة من قبل مدير الفرع املهندس كاظم 
الصدر  قطاع  مسؤول  قبل  من  ميداني  وباشراف  مطلق 
الهندسية  املالكات  املهندس علي حمود،،، متكنت  الثالث 
الزالة  حملة  تنفيذ  من  الثالث  الصدر  قطاع  في  والفنية 
للقطاع.   اجلغرافية  الرقعة  اجور ضمن  التجاوزات وجباية 
لتعظيم اجلباية ولتنظيف الشبكة الكهربائية من جميع 
املعوقات التي تضر بالشبكة و تأمني تيار كهربائي سليم 
وكامل يصل للمواطنني خالل شهر رمضان املبارك وطيلة 

موسم الصيف احلار.

كهرباء بغداد: اصالح املغذيات بوقت قياسي 
واعادتها للعمل

نينوى / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
عام  مدير  قبل  من  مباشرة  ومتابعة  بتوجيه 
الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة  الشركة 
والذي يؤكد على  الشمالية املهندس خالد غزاي 
ضرورة سرعة اعادة تأهيل كافة اخلطوط واحملطات 
االخيرة. العسكرية  العمليات  اثناء  دمرت  التي 
متكنت مالكاتنا الهندسية والفنية ورغم الظروف 
تشكيل  من  التخصيصات  وقلة  الصعبة  املالية 
فروع  في  اخلطوط  اقسام  ابطال  من  عمل  فريق 
وبجهود  الدين(  وصالح  ونينوى  )كركوك  شبكات 
- كركوك  بيجي  تأهيل خط  اعادة  مت  ذاتية حيث 
٤٠٠ ك.ف والذي يبلغ طوله )١٢٠( كم وبعدد ابراج 
)١٩8( برج والذي تدمر نتيجة العمليات العسكرية 
التي حصلت على اخلط خدمًة  التخريب  واعمال 
الهالينا الكرام .كما مت توزيع ابطال فرق الصيانة 
يشمل  الذي  اخلط  طول  على  مجاميع  بشكل 
مساره مناطق) تازة، مرمي بيك ،الصفرة ، الفتحة 
محطة  في  ك.ف   ٤٠٠ الذاتية  احملولة  الى  وصوال 

(، وقد متكن ابطال رجال مكافحة  بيجي الغازية 
الظالم من اعادة تأهيل ونصب )٢٩( برجا واصالح 
من  االبراج  مقاطع  وتسليك  سلك  قطع   )٦٠(
البرج رقم )١( ولغاية البرج املرقم )٥( ومن تسليك 
املرقم  البرج  الى   )١٤8( البرج  من  االبراج  مقاطع 
على  له  احملدد  الوقت  في  العمل  اجناز  ومت   )١٦١(
الرغم من ان اخلط مير بأراض زراعية مغمورة باملياه 
هذا  كل  دجلة  نهر  وعبور  وعرة  جبلية  ومناطق 
اجناز  من  الظالم  مكافحة  ابطال  عزمية  اليثني 
املهندس  وذكر  اخلط.هذا  تأهيل  واعادة  العمل 
 - بيجي  خط  وربط  تأهيل  اعادة  ان   : غزاي  خالد 
املنظومة  استقرار  في  ٤٠٠ ك.ف يسهم  كركوك 
الكهربائية  الطاقة  نقل  على  ويعمل  الوطنية 
بني محافظتي كركوك وصالح الدين والذي سوف 
يتم ربطه خالل االيام القليلة القادمة مع احملولة 
الذاتية ٤٠٠ ك. ف في محطة بيجي الغازية والتي 
قبل  من  ذاتية   بجهود  بنصبها  املباشرة  متت 

مالكات الشركة العامة.

 مالكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية تنجز اعمال 
اعادة تأهيل خط بيجي - كركوك ٤٠٠ ك.ف  

بغداد / البينة اجلديدة
اركانها  وتثبت  قواعدها  ترسي  اخرى  اقتصادية  بوابة 
العام  مديرها  برئاسة  البري  للنقل  العامة  الشركة 
االسدي  الرزاق  عبد  عماد  األستاذ  اإلدارة  مجلس  رئيس 
بعد توقيع عقد نقل مادة الطحني من مخازن ومطاحن 
املواد  وكالء  الى  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
واجلنوبية. الشمالية  العراق  محافظات  في  الغذائية 
وقد حضر توقيع العقد ومناقشته وزير التجارة الدكتور 
العامة  الشركة  عام  ومدير  احلميد  عبد  هاشم  محمد 
البري السيد عماد االسدي ومدير القسم املالي  للنقل 
اثنتا  هي  العقد  هذا  مدة  وان   ، والتشغيلي  والقانوني 

عشر شهراً قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.حيث تكمن 
أهمية هذا العقد ال لكونه االول من نوعه بني الشركتني 
فحسب بل كونه ال يعتمد على املناقلة التي يقطعها 
السائق ، وامنا على املسافة التي تستغرقها الرحلة من 
دور أُسطول  اليها تفعيل  ، أضف  الوكيل  الى  املطحنة 
النقل البري كناقل وطني حصري معتمد لدى مؤسسات 
الدولة ، وهذا بدوره سيحقق ريعاً مهماً ومورداً إقتصادياً 
وارداتها  لتعظيم  حديثاً  املتبعة  الشركة  لسياسة 
املالية املتحققة مؤخراً.وجتدر اإلشارة الى ان النقل البري 
قد وقعت في اليوم ذاته محضر تفاهم مع وزارة النقل 

األرمينية لفتح أفاق تعاون بري إقليمي بني البلدين.

النقل الربي توقع عقداً مهمًا مع وزارة التجارة  

كهرباء ميسان: إجناز مغذيات حمطة الزيوت 
الثانوية وادخاهلا للعمل 

 بغداد / البينة اجلديدة
على  املثنى  حملافظ  دعوى  العليا  االحتادية  احملكمة  ردت 
لوظيفتهما،  إضافة  املثنى/  محافظة  مجلس  رئيس 
تخص آلية إعفاء أصحاب املناصب العليا ومدراء الدوائر.
إن  الساموك،  إياس  للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
برئاسة  جلستها  عقدت  العليا  االحتادية  »احملكمة 
القاضي مدحت احملمود وحضور القضاة األعضاء كافة، 
ونظرت دعوى أقامها محافظ املثنى على رئيس مجلس 
أن  الساموك،  لوظيفتهما«.وأضاف  إضافة  احملافظة/ 
 )٣٣( املرقم  احملافظة  مجلس  قرار  إلغاء  طلب  »املدعي 
لسنة ٢٠١8 الصادر بتاريخ ٢8/ ٦/ ٢٠١8، املتضمن إصراره 
على قراره املرقم )٥٢( لسنة ٢٠١8، ونصه تعديل البند 
)رابعاً/ د( من الفقرة السادسة من املادة )٣١( من النظام 

الداخلي جمللس محافظة املثنى رقم )١( لسنة ٢٠٠٩، وأن 
هذا البند يخص إعفاء أصحاب املناصب العليا ومدراء 
أنه  يتضمن  به  املطعون  »التعديل  أن  الدوائر«.وأوضح، 
في حالة عدم قناعة أعضاء مجلس احملافظة باألجوبة 

يتم  احلضور  عن  امتناعه  أو  املستجوب  من  املقدمة 
جلسة  من  الحقة  جلسة  في  إقالته  على  التصويت 
إذا  إال  السري  باالقتراع  التصويت  ويكون  االستجواب، 
إلى  ذلك«.وأشار،  غير  احلاضرين  بأغلبية  اجمللس  ارتأى 
)٥١( من  املادة  التعديل يخالف  أن  إلى  »املدعي ذهب  أن 
)٢١( لسنة  رقم  بإقليم  املنتظمة  قانون احملافظات غير 
ورد  إقالة  أو  إعفاء  أمر فيه  )كل  التي نصت على   ،٢٠٠8
للشخص  استجواب  جلسة  تسبقه  القانون  هذا  في 
أن  وجدت  العليا  االحتادية  »احملكمة  أن  املعني(«.وبني، 
التعديل املطلوب إلغاءه لم مينع عملية االستجواب، بل 
اعتبرت أن الذي يتخلف عن حضور جلسة االستجواب 
دون عذر مشروع متنازالً عن حقه في تقدمي األجوبة، ومن 
ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور«.

احملكمة االحتادية العليا ترد دعوى ختص آلية إعفاء أصحاب املناصب العليا يف املثنى

بغداد / البينة اجلديدة 
واالساتذة  الطلبة  مبنح  اخلاصة  التعليمات  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
والباحثني في الدراسات العليا في اجلامعات العراقية احلكومية واجلامعات 
االهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرض ميسر لتغطية 

كلف البحوث وفق تعليمات خاصة .
١- مبلغ القرض ) ٥( مليون دينار ) خمسة مليون دينار ( .

٢- تكون مدة القرض سنتني .
٣- تسدد االقساط شهريا مع الفائدة املقررة بعد شهر من تاريخ املنح .

نسبة  تتجاوز  ال  الدولة  دوائر  موظفي  من  مدني  موظف  كفيل  تقدمي   -٤
لدى  بذمته كفاالت  توجد  ال  ان  وعلى  الكلي  راتبه  ( من   %٥٠  ( االستقطاع 

الغير .
بالدراسات  قيامه  تثبت  القرض  طالب  قبل  من  املصدقة  الوثائق  تقدمي    -٥
العليا في اجلامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل املصرف وكما 

مبني :
أ - كتاب تأييد من اجلهة ذات العالقة يؤيد فيه بأن طالب القرض في مرحلة 
من  او  العميد  وبتوقيع  لديها  الرسمي  بالدوام  مستمر  وانه  البحث  اعداد 

ينوب عنه . 
ب - كتاب تاييد صادر من دائرة الكفيل يؤيد فيه بانه على املالك الدائم وكذلك 

مقدار الراتب واخلدمة .
ج- يتم تاييد صحة صدور ماورد بالفقرتني ) أ-ب ( اعاله من اجلهات الرسمية 

الصادرة منها .
د. املستمسكات الثبوتية للمقترض والكفيل ) هوية االحوال املدنية وشهادة 

اجلنسية او البطاقة املوحدة اضافة لبطاقة السكن ( .
مصرف  فروع  من  والقريبة  الطالب  اليها  ينتمي  التي  اجلامعة  اعتماد  ه. 
وتسديد  القرض  منحه  عند  اجلغرافية  الرقعة  حتديد  في  كمعيار  الرافدين 

االقساط املستحقة بعد املنح. 

مصرف الرافدين ينشر التعليمات اخلاصة مبنح قروض للطلبة 
واالساتذة والباحثني يف الدراسات العليا 

بغداد / البينة اجلديدة 
باشرت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة 
نبات القصب  واالنهر من  بابل بأعمال تنظيف اجلداول 
تأمني  بهدف  الطينية  الترسبات  وازالة  والشنبالن 
، تضمن العمل  الذنائب  الى  املائية وايصالها  احلصص 

تأهيل  الى  اضافة  ومشيمش  عجرش  جدولي  تنظيف 
القدمي  املسيب  جدول  من  املتفرع  البدعة  نهر  شاللة 
من قبل مديرية املوارد املائية في مشروع املسيب ، ومن 
النهرين  بني  ما  املائية  املوارد  مديرية  اجرت  اخر  جانب 
الري  مشاريع  مشاريع  صيانة  مديرية  مع  وبالتنسيق 

التحريات  اعمال  والتصاميم  الدراسات  ومركز  والبزل 
معاجلة  بهدف   ٠٠_LA املبطنة  اللطيفية  لقناة 
الى  املياه  ايصال  وتأمني  للقناة  التصميمية  املشاكل 

قرية احلق الواقعة في الذنائب .

وزارة املوارد املائية تواصل تنظيف اجلداول واألنهر يف بابل

بغداد / البينة اجلديدة / عدنان كاظم الربيعي
مؤسسة  رئيسة  الشمري  ناجحة  السيدة  افتتحت 
بأن  واملؤنفلني  الشهداء  وزارة  بوفد  لقاءها  الشهداء 
عوائل  كل  يضم  الذي  الكبير  البيت  هي  املؤسسة 
الشهداء، مت خالل اللقاء مناقشة موضوع زيارة دائرة املقابر 
اجلماعية حملافظة السماوة واكتشافهم وجود ثالث مقابر 
جماعية تضم نساء واطفاال أكرادا استدل عليهم بوجود 
مالبس واثار لهم. فتم االتفاق على فتح تلك املقابر بعد 
عيد الفطر املبارك.السيدة الشمري وفي حديثها أكدت ان 
جهد دائرة املقابر كبير وما يعطى لهم من مخصصات ال 
يتناسب ومعاناتهم مطالبة بزيادة تلك اخملصصات.وبينت 

الشمري ان شهداء كردستان هم جزء من شهداء العراق 
احلديث  تناول  وبيت عوائلهم.كما  بيتهم  واملؤسسة هي 
مناقشة األمر الديواني رقم ٩8 اخلاص بتوحيد السياسات 
والعمل املشترك بني املؤسسة ووزارة الشهداء واملؤنفلني 
العامة  األمانة  إلى  التوصيات  رفعت  في كردستان حيث 
بعد انتهاء عمل اللجنة املشكلة باألمر الديواني.يذكر ان 
وفد الوزارة ضم كال من برفان حمدي وكيل وزارة الشهداء 
واملؤنفلني وبختيار فرج مدير عام الديوان وكامران عبداهلل 
خدمة  عام  مدير  على  رسول  واحمد  الوزارة  مستشار 
خدمات الشهداء و سيروان عزيز مدير عام االستثمار فؤاد 

طه مدير دائرة العالقات واالعالم .

رئيسة مؤسسة الشهداء تلتقي  وفد وزارة الشهداء واملؤنفلني
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الصراع
األمريكي

حالة اإلن��كار ال تقتصر عل��ى األفراد. هن��اك طوائف وأحزاب 
تعي��ش هذه احلال��ة، تدمر نفس��ها وم��ا حوله��ا. تصر على 
وحدانية حقها في احلي��اة. حق دونه قتل اآلخرين أو اإلنتحار. 
األمثلة كثيرة. نذكر منها »القاعدة« و«داعش«، والصهيونية، 
ل فكر وس��لوك هذه اجلماعات  واإلجنيليون في أميركا. تَش��كَ
من أس��اطير وحكايات كأنها متحج��رات أثرية غير خاضعة 
لقان��ون اإلجتم��اع. لكنه��ا جماع��ات حية تبتز الش��عوب 
والسياس��يني. تثير احلروب والفنت، وتدمر ش��عوباً ودوالً باسم 

احلق اإللهي كما تراه.
كتب غ��اري يون��غ ف��ي«ذي غاردي��ان« البريطانية ع��ن لقائه 
إحدى املؤيدات لدونالد ترامب خالل حملته اإلنتخابية. س��أل 
الس��يدة عن موقفها م��ن زعيمها بعدم��ا أعلنه عن عالقته 
بالنس��اء فقالت إنها تريد أن ترى الوقائع وتسمع تصريحاته 
بنفس��ها. أكد لها أن ه��ذه التصريحات اذيع��ت على الهواء 
مباش��رة فاصرت على أنها لم تش��اهده شخصياً وال تصدق 

اإلعالم.
السيدة أفضل مثال على حالة اجلمود الفكري التي يعيشها 
اإلجنيلي��ون انص��ار ترامب. حالة ال تس��مح له��ا ولغيرها من 
مؤيديه بحرية التفكير. هو الذي سيحقق أحالمهم في إدارة 
أمي��ركا والعالم فق��رروا أن »ال يس��معوا. وأن يكذبوا ما يقال 
عن��ه، ويعذروا كل أفعاله وأقواله«. لذا ليس منتظراً أن يغيروا 
رأيه��م فيه بعدما قاله عنه محاميه الس��ابق مايك كوهني، 
في ش��هادته قبل يومني، حني وصفه بأن��ه »عنصري، كاذب، 
مخ��ادع ومحت��ال«، مؤكداً أنه ميلك كل األدل��ة والوثائق التي 

تثبت أقواله.
العالق��ة بني ترامب واإلجنيليني )80 ف��ي املئة منهم انتخبوه( 
ليس��ت معقدة. هم اوصل��وه إلى البيت األبي��ض عن قناعة 
بأنه سيحقق لهم سياساتهم املبنية على أساطير توراتية 
غي��ر آبه إال مبا يجنيه م��ن أرباح، وهو اس��تخدمهم، مبا لهم 
من نفوذ، إلره��اب خصومه في الدول��ة العميقة. ولم يكذب 
إميانهم فاعترف بالقدس »عاصمة أبدية« إلس��رائيل وخطط 
ل�»صفقة القرن«، وبدأ السعي إلنهاء املسألة الفلسطينية 
بع��دم اعترافه بحق الالجئني بالع��ودة والتهديد بتخريب أي 

بلد ال يوافقه سياساته.
سياسة ترامب ليست طارئة على اإلدارة األميركية خصوصاً 
في ما يتعلق باملسألة الفلس��طينية، او بالنظرة إلى العرب 
عموم��اً، فقد عرفنا مثلها ف��ي مراحل كثيرة، في عهد ريغان 
وب��وش األب واإلب��ن، حتى أوبام��ا الذي كان »مختلف��اً عرقياً« 
لم تكن سياس��اته في الشرق األوس��ط مختلفة كثيراً عن 

سابقاتها.
يحتدم الصراع بني الدول��ة العميقة والطائفة العميقة في 
أمي��ركا وينعكس صراعهم��ا على العالم العرب��ي حروباً في 
هذه املنطقة املنكوبة. وما سياسات ترامب سوى صدى لهذا 
الص��راع وليس مهماً أن يصفه كوهني بأنه كاذب فهو »يقول 

احلقيقة دائماً«.

مصطفى زين

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ردت كوري��ا الش��مالية، امس 
األربعاء، على تصريحات نائب 
الرئيس األمريكي السابق جو 
باي��دن عب��ر وس��ائل إعالمية 
قيام  بع��د  كوري��ة ش��مالية 
األخير بانتقاد الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جون أون.
وبحس��ب صحيفة »نيويورك 
وجه��ت  األمريكي��ة،  تامي��ز« 
وس��ائل اإلعالم الرسمية في 
انتقادات  الش��مالية،  كوري��ا 
األميرك��ي  الرئي��س  لنائ��ب 
الس��ابق جو باي��دن ووصفته 
بأنه »أبله« و«أحمق« وشبهت 

ذكاءه باملنخفض.
وم��ن جهتها اتهم��ت وكالة 
الكوري��ة  املركزي��ة  األنب��اء 
بايدن  الرس��مية  الش��مالية 
ب�«التشهير بالقيادة العليا«، 
وه��و مصطل��ح يش��ير عادة 
إل��ى الزعيم الك��وري، ولفتت 
إلى أن النائب الس��ابق أصبح 
ويس��يطر  وتافه��ا  »طائش��ا 
أج��ل  م��ن  الطم��وح  علي��ه 

السلطة«.

ترش��حه  باي��دن  وأعل��ن 
الرئاس��ية  لالنتخاب��ات 
احل��زب  ع��ن  األمريكي��ة 
الدميقراط��ي بع��د أن ش��غل 
منص��ب نائ��ب الرئيس خالل 
واليتي الرئيس الس��ابق باراك 

أوباما
الى ذلك أرس��ل املمثل الدائم 
لكوريا الش��مالية ل��دى األمم 
املتحدة، كيم س��ون، رس��الة 
إل��ى األمني الع��ام للمنظمة، 
أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها 
عن احتجاجه عل��ى مصادرة 
سفينة جتارية لكوريا من قبل 

السلطات األمريكية.
وج��اء ف��ي ن��ص الرس��الة أن 
»الوالي��ات املتح��دة ارتكب��ت 
فعاًل غير قانوني وغير مقبول 
مبصادرته��ا س��فينة جتاري��ة 
تابع��ة لكوري��ا الدميقراطي��ة 
وس��حبها إلى جزيرة س��اموا 
األمريكي��ة، وهي مس��تعمرة 
ه��ذه  أن  لزعمه��ا  أمريكي��ة، 
الس��فينة انتهك��ت القانون 
وأكد ممثل  األمريك��ي،  احملل��ي 
كوري��ا الش��مالية ل��دى االمم 
املتحدة، أن ه��ذا التصرف فى 

نقل امللكية اظهر بوضوح ان 
الواليات املتحدة بالفعل دولة 
بالقانون  تهت��م  ال  عصاب��ات 

الدولي على اإلطالق«.
الك��وري،  للجان��ب  ووفق��ا 
األمريكي��ة  اإلج��راءات  ف��إن 
ف��ي الس��احة الدولي��ة بن��اء 
الثاني��ة  ال��دورة  ق��رار  عل��ى 

والس��تني للجمعي��ة العامة 
ل��أمم املتح��دة، غي��ر قانونية 
األمم  ميث��اق  م��ع  وتتع��ارض 
الدول��ي،  والقان��ون  املتح��دة 
وش��دد في نص الرس��الة »ال 
ميك��ن ب��أي ح��ال أن تخض��ع 
دولة ذات سيادة لسلطة دولة 
أخرى، وه��ذا مبدأ ش��ائع في 

القانون الدولي«.
كوري��ا  ممث��ل  أوض��ح  كم��ا 
الس��فينة  أن  الش��مالية، 
إلى س��يادة  تابعة  التجاري��ة 
الش��مالية،  كوري��ا  دول��ة 
وبالتال��ي فإن قب��ض الواليات 
انتهاًكا  »تعد  املتحدة عليها 
لسيادة اجلمهورية الشعبية، 

منتهكًة بش��دة ميث��اق األمم 
املتح��دة«، ويلخ��ص املمث��ل 
الش��مالية  لكوري��ا  الدائ��م 
بالق��ول  املتح��دة  األمم  ل��دى 
أنه »يجب عل��ى األمني العام 
ل��أمم املتح��دة اتخ��اذ تدابير 
طارئ��ة وبالتال��ي املس��اهمة 
في اس��تقرار الوضع في شبه 
وإثبات عدالة  الكورية  اجلزيرة 

األمم املتحدة«.
يذك��ر أن القض��اء األمريك��ي 
احتجاز سفينة  أعلن سابقا 
الشمالية  الكورية  الش��حن 
املتهم��ة  أونس��ت«  »واي��ز 
بانته��اك العقوب��ات الدولية 
عب��ر تصديره��ا كمي��ات من 
آالت،  واس��تيرادها  الفح��م 
أم��ر محظ��ور مبوج��ب  وه��و 
قرارات مجل��س األمن الدولي، 
تعد س��فينة الش��حن »وايز 
أونست« واحدة من أكبر سفن 
كوري��ا الدميقراطي��ة. رفع��ت 
اإلدارة األمريكية دعوى مدنية 
ف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة م��ن 
نيويورك في هذا الشأن، حيث 
األمريكية  السلطات  تسعى 
إلى مصادرة سفينة الشحن.

وكاالت / البينة الجديدة
باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن 
دميت��ري  الروس��ية،  الرئاس��ة 
بيس��كوف، امس األربع��اء، أن 
الكرملني ينظر بأقصى درجات 
الس��لبية إل��ى كل اإلن��ذارات، 
مب��ا فيه��ا مطالب��ة الوالي��ات 
املتح��دة لتركي��ا بالتخلي عن 
صفق��ة أس-400 م��ع روس��يا.
بيس��كوف للصحفيني  وق��ال 
في رد على س��ؤال بش��أن رؤية 
تصريح��ات  ح��ول  الكرمل��ني 
أعلنته��ا قن��اة »س��ي إن ب��ي 
س��ي« األمريكي��ة ع��ن مصدر 
له��ا ق��ال إن واش��نطن أعطت 
أنقرة مهلة أسبوعني للتخلي 
عن صفق��ة منظومة إس-400 

م��ع موس��كو: »نح��ن بوج��ه 
عام ننظ��ر إلى هذا بس��لبية، 
ونعتب��ر مثل هذه اإلنذارات غير 
الوالي��ات  مقبولة«.وتخش��ى 
املتح��دة واألعضاء اآلخرون في 
حلف ش��مال األطلسي الذين 
أن  إف-35  مقات��الت  ميتلك��ون 
يتمكن الرادار اخلاص مبنظومة 
إس-400 م��ن رص��د ومالحق��ة 
املقات��الت مما يحد م��ن قدرتها 
على تفادي األسلحة الروسية.

وتقول أنقرة إن اخملاوف األمريكية 
مبال��غ فيه��ا وحتث واش��نطن 
على تش��كيل مجموعة عمل 
لتقيي��م اخملاطر التي قد متثلها 
املقاتلة  إس-400 على  منظمة 
إف-35. ومت توقيع اتفاقية توريد 
»إس-400« لتركيا في ديسمبر/

كان��ون األول 2017 ف��ي أنق��رة. 
وحتص��ل تركي��ا مبوج��ب ه��ذه 
االتفاقية على قرض من روسيا 
لتمويل شراء »إس-400«، جزئيا. 
وأث��ار نب��أ تعاق��د تركي��ا على 
ش��راء منظوم��ة الدفاع اجلوي 
الروس��ية حفيظة واش��نطن، 
الت��ي ت��رى ض��رورة أن تش��تري 
تقنيات عس��كرية من  تركي��ا 
أطلس��ي،  أو  أميرك��ي  صن��ع 
كونها عضوا في حلف شمال 
األطلسي )الناتو(. أعلنت تركيا 
أنه��ا ل��ن تتخلى ع��ن صفقة 
صواري��خ  منظوم��ات  ش��راء 
الدفاع اجلوي الروسية من طراز 
»إس — 400« وأن الدفعة األولي 
م��ن ه��ذه الصواريخ س��تصل 
إلى الب��الد ف��ي متوز/يوليو هذا 

تزع��م  جانبه��ا  وم��ن  الع��ام، 
األمريكية،  املتح��دة  الوالي��ات 
أن منظوم��ات صواريخ »إس — 
400«، ال تتطابق ومعايير حلف 
النات��و مه��ددة تركي��ا بف��رض 
امتالكه��ا  عل��ى  العقوب��ات 
احملتم��ل، ب��ل وأعلن��ت م��رارا، 
أن��ه بإمكانه��ا تأخي��ر أو إلغاء 
عملية بيع أحدث طائراتها من 
طراز »إف — 35« ألنقرة، خاصة 
وأن تركي��ا تعتبر إح��دى الدول 
الدولي  البرنامج  األعضاء ف��ي 
بتصني��ع  اخل��اص  األمريك��ي 
الطائ��رة »إف-35«، لك��ن تركيا 
أعلنت أكثر من مرة هي األخرى 
أن منظوم��ات صواريخ »إس — 
400«، ال تعد تهديدا بالنس��بة 

لطائرات »إف — 35«.

وسائل إعالم رمسية كورية مشالية ترد على جو بايدن: »أنت األبله واألمحق«

الكرملني: مطالبة الواليات املتحدة تركيا بالتخلي عن صفقة »إس-400« أمر سليب

وكاالت / البينة الجديدة
قال الس��فير الصيني لدى 
أمري��كا خ��الل مقابلة مع 
اإلخبارية،  ني��وز«  »فوكس 
مرارا  قام��ت  واش��نطن  إن 
فجأة«،  موقفه��ا  »بتغيير 
وأفش��لت اتفاق��ات كانت 
الن��زاع  بإنه��اء  متعلق��ة 

التجاري بني البلدين.
س��وي  الس��فير  ون��دد 
تيان��كاي أيض��ا »بالدوافع 
البيت  لقرار  السياس��ية« 
األبي��ض من��ع نق��ل أو بيع 
األمريكي��ة  التكنولوجي��ا 
لعمالق االتصاالت الصيني 
هواوي، بحسب »أ إف بي«.

وتش��ك الوالي��ات املتحدة 

بوجود عالق��ات بني هواوي 
واجلي��ش الصين��ي، واتخاذ 
الش��ركة وسيلة ألنشطة 

جتسس صينية.
التج��اري  الن��زاع  واندل��ع 
أص��در  أن  بع��د  مج��ددا 
دونالد  األمريك��ي،  الرئيس 
ترام��ب، تعليم��ات للب��دء 
بفرض رسوم على البضائع 
الصينية بقيمة 300 مليار 

دوالر سنويا.
وردت بكني باملثل بعد ثالثة 
أي��ام وقال��ت إنها س��تزيد 
الرسوم على ما قيمته 60 
ملي��ار دوالر م��ن الصادرات 
األميركية اعتبارا من األول 

من يونيو/حزيران.

أن  إل��ى  الس��فير  وأش��ار 
إدارة الرئي��س دونالد ترامب 
هي املس��ؤولة عن فش��ل 
وق��ال:  التف��اق،  التوص��ل 

»مبراجع��ة عملية احملادثات 
التجارية بيننا في الس��نة 
األخيرة، يتض��ح أن اجلانب 
ال��ذي قام  األمريك��ي ه��و 

أكثر من مرة بتغيير موقفه 
فجأة وخرق االتفاق املبدئي 

الذي مت التوصل اليه«.
تبق��ى  »الص��ني  وأض��اف: 

عل��ى اس��تعداد ملواصل��ة 
زمالئن��ا  م��ع  محادثاتن��ا 
للتوص��ل  األميركي��ني 
إل��ى نتيج��ة. بابن��ا ال يزال 

مفتوحا«.
الصين��ي  الرئي��س  وكان��ا 
توصال  األمريك��ي،  ونظيره 
خالل لقاء على هامش قمة 
العش��رين األخي��رة، الت��ي 
انعق��دت ف��ي األرجنت��ني، 
ديس��مبر/  ش��هر  مطل��ع 
كان��ون األول املاض��ي، إلى 
يوم��ا،   90 مدته��ا  هدن��ة 
لوقف احل��رب التجارية بني 
االقتصادي��ني،  العمالق��ني 
يفت��رض أن تنته��ي مطلع 

مارس/ آذار املقبل.

أمري الكويت: نعيش 
ظروفًا بالغة اخلطورة

السفري الصيين: واشنطن أفشلت اتفاق التجارة بني البلدين

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
سلس��لة  مؤخ��را  م��اي،  تيري��زا 
بينه��ا  البرمل��ان  عل��ى  مب��ادرات 
إمكانية تنظيم اس��تفتاء ثان في 
ش��أن بريكس��ت والبقاء في احتاد 
جمركي مؤق��ت مع االحتاد األوروبي 
بهدف نيل التأييد خلطتها بش��أن 
اخل��روج من التكت��ل. ووصفت ماي 
مش��روع القان��ون الذي س��يطرح 
أم��ام النواب الش��هر املقب��ل بأنه 
»اتفاق بريكس��ت جديد« للخروج 
من املأزق السياس��ي الذي تعيشه 
الب��الد. وطلب��ت م��اي م��ن النواب 
دعمه��ا مؤك��دة أنه��ا »الفرص��ة 
األخيرة إليجاد وسيلة« تلبي رغبة 
البريطانيني الذين صوتوا بنس��بة 
52 باملئة لصالح اخلروج من االحتاد 
األوروبي ف��ي حزيران/يوني��و 2016. 
وكان الن��واب البريطاني��ون رفضوا 
مرتني اتفاق بريكست الذي أبرمته 

ماي في تش��رين الثاني/نوفمبر مع 
بروكس��ل، ما أرغمها عل��ى إرجاء 
موع��د خ��روج الب��الد م��ن االحت��اد 
األوروب��ي مرتني: م��ن 29 آذار/مارس 
إلى 12 نيس��ان/أبريل وم��ن ثم إلى 
31 تش��رين األول/أكتوبر. وهذا األمر 
أرغم احلكومة أيض��ا على تنظيم 
االنتخاب��ات األوروبي��ة الت��ي تب��دأ 
اخلميس بع��د نحو ثالث س��نوات 
من االس��تفتاء املؤيد لبريكس��ت. 
وإذا أق��ر الن��واب مش��روع القانون 
الذي س��يعرض عليهم في مطلع 
حزيران/يوني��و ف��إن م��اي تعتزم أن 
تع��رض عليه��م أيض��ا إمكاني��ة 
التصوي��ت عل��ى إجراء اس��تفتاء 
ثان بش��أن بريكس��ت أم ال وكذلك 
البق��اء مؤقتا ف��ي االحتاد اجلمركي 
م��ع االحتاد األوروبي. وأعلنت ماي أن 
مش��روع القانون الذي س��تعرضه 
يعط��ي ضمان��ات إضافي��ة ح��ول 
حق��وق العم��ال وحماي��ة البيئ��ة 

وهو ما كان��ت تطالب به املعارضة 
العمالي��ة. وأعلنت ماي هذه األمور 
بعد أربعة أيام من توقف املفاوضات 
بينه��ا وبني ح��زب العم��ال والتي 
كانت تهدف إلى إيجاد حل لتطبيق 
بريكس��ت. وأعلنت رئيسة الوزراء 
احملافظ��ة التي كانت وعدت بتقدمي 

»عرض جريء« حول بريكست، أنها 
استمعت أيضا إلى قلق الوحدويني 
ف��ي احل��زب اإليرلن��دي الش��مالي 
الدميقراطي(  )الوح��دوي  الصغي��ر 
احلل  األم��ان،  بخص��وص ش��بكة 
ال��وارد ف��ي معاه��دة االنس��حاب 
م��ن االحت��اد األوروبي واله��ادف إلى 

جتن��ب ع��ودة ح��دود فعلي��ة ب��ني 
املقاطع��ة  الش��مالية،  إيرلن��دا 
إيرلن��دا  البريطاني��ة، وجمهوري��ة 
العضو في االحتاد بعد بريكس��ت، 
وذلك به��دف احلفاظ على اتفاقات 
الس��الم املبرمة عام 1998 والسوق 
املوحدة األوروبية.وهو حل أخير لن 
يدخل حي��ز التنفيذ إال بعد الفترة 
االنتقالية، إذا لم يتم التوصل إلى 
أي اتف��اق بحلول منتص��ف 2020 
وبروكس��ل.وأوضحت  لن��دن  ب��ني 
م��اي أن احلكومة س��تكون ملزمة 
البح��ث ع��ن ترتيب��ات بديل��ة من 
ش��بكة األمان )باكستوب( بحلول 
كانون األول/ديسمبر 2020. وسواء 
أق��ر النواب مش��روع القانون الذي 
أم رفض��وه، س��يكون  س��تعرضه 
على تيريزا ماي أن تس��تعد ملغادرة 
منها  طل��ب  منصبها.واخلمي��س، 
خ��الل اجتماع مع »اللجنة 1922« 
املس��ؤولة ع��ن تنظي��م احملافظني 

حزي��ران/ م��ن  اعتب��ارا  »االتف��اق« 
يونيو على »ج��دول زمني النتخاب 
رئيس جدي��د حلزب احملافظني« كما 
أعلن رئي��س اللجنة غراهام برادي.
يأتي ذل��ك قبل انتخاب��ات البرملان 
األوروبي التي ستجرى في بريطانيا 
اخلميس.وتشير استطالعات الرأي 
إل��ى تراج��ع احملافظ��ني ف��ي ح��ني 
يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي 
تش��ّكل مؤخرا مبعظم املقاعد، ما 
يفاق��م الضغط عل��ى ماي.وأظهر 
آخر اس��تطالع للرأي ص��در األحد، 
تقدم حزب نايجل فاراج املش��كك 
ف��ي االحت��اد األوروب��ي بنس��بة 34 
باملئة، يلي��ه حزب العمال املعارض 
مع 20 باملئة من نوايا التصويت ثم 
احل��زب الليبرالي الدميقراطي املؤيّد 
لالحت��اد األوروبي م��ع 15 باملئة. أما 
حزب ماي احملافظ، فحّل في املرتبة 
األخي��رة م��ع 11 باملئ��ة م��ن نوايا 

التصويت.

بريكست جديد آخر فرصة ملاي أمام الربملان
وكاالت / البينة الجديدة

ق��ام أمير الكويت، الش��يخ 
اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح 
إل��ى مبنى  بزيارة  الصب��اح، 
وزارة اخلارجية. وقال الصباح 
خالل الزيارة »إننا نعيش في 
ظروف بالغة الدقة واخلطورة 
وتي��رة  ارتف��اع  نتيج��ة 
التصعي��د ف��ي املنطق��ة«، 
بحس��ب ما نش��رته وكالة 
األنب��اء الكويتي��ة »كون��ا«. 
وأش��ار ف��ي كلم��ة ألقاه��ا 
مببنى الوزارة، إل��ى أنه يرجو 
أن »تس��ود احلكمة والعقل 
ف��ي التعام��ل م��ع األحداث 
املنطقة«.  الت��ي تش��هدها 
الظ��روف  »ه��ذه  أن  وتاب��ع 
والتحدي��ات تضاع��ف م��ن 
الدبلوماس��يني  مس��ؤولية 
الكويتيني لتحقيق املصالح 
العليا للوطن«. وأوضح أمير 

الكوي��ت أن��ه مض��ى عل��ى 
عضوية الكويت غير الدائمة 
في مجلس األمن قرابة عام 
ونص��ف العام، اس��تطاعت 
الدبلوماس��ية  من خالله��ا 
الكويتية أن متارس دورا مميزا 
والتوازن،  بالواقعية  اتس��م 
حي��ال ما يطرح م��ن قضايا 
األمن. للبحث في مجل��س 
وتاب��ع أن أن ذل��ك اس��تحق 
وإعج��اب  استحس��ان 
العديد م��ن دول العالم رغم 
حساسية وأهمية القضايا 
التي كان��ت محل بحث في 
مجل��س األمن، مش��يرا إلى 
الكويتية  »الدبلوماسية  أن 
متكن��ت وبنج��اح باه��ر، من 
أن متث��ل اجملموع��ة العربي��ة 
واإلس��المية خير متثيل، وأن 
تك��ون مدافع��ا ع��ن قضايا 
أمتينا العربية واإلسالمية«.



 عبد الستار قاسم

هناك تركيز إعالمي على ما يس��مى صفقة القرن، وعدد 
من وس��ائل اإلعالم تتن��اول املوضوع وكأنه��ا على يقني 
من بنوده��ا وأن هذه البن��ود يجري تطبيقه��ا. إنها تثير 
الهل��ع في صفوف املواطنني وكأن حافالت ترامب جاهزة 
لتحميلنا من الضفة الغربية وغزة وإلقائنا في س��يناء 
أو عل��ى ش��واطئ البحر األحمر وخلي��ج العقبة، أي في 
منطقة املثلث املصري الس��عودي األردن��ي. مهال، األمور 

حتى لو كانت صحيحة ال تتم هكذا.
يقول بعضهم إنه يجري تطبيق صفقة القرن منذ زمن، 
وإن اإلج��راءات الصهيوني��ة املس��تمرة ف��ي نهب األرض 
والبناء االس��تيطاني م��ا هي إال جزء م��ن الصفقة. هذا 
غي��ر صحيح ألن اإلج��راءات الصهيونية مس��تمرة منذ 
عام 1967، وإجراءات تهويد القدس بدأت منذ اليوم األول 
الحتاللها. ما يجري على مدى الس��نوات األخيرة يندرج 
حت��ت عنوان تهويد الضف��ة الغربية الت��ي تريد منظمة 
التحري��ر إقام��ة دول��ة عليه��ا. الصهاين��ة مس��تمرون 
بصناعة واقع على األرض يحّول املستوطنات أو بعضها 
إلى مصدر رزق للفلسطينيني، وحتويلها بذلك إلى مراكز 
لالعتي��اش، وحتويل القرى الفلس��طينية إلى أفالك جتد 
خبزها عند املس��توطنني. هذه ليست صفقة القرن، إمنا 

هي سياسة صهيونية ثابتة وواضحة للعيان.
املالح��ظ أن ترام��ب أج��ل إع��الن صفقت��ه ع��دة مرات، 
وكلما اخت��ار موعدا جدي��دا لإلعالن، انتق��ل إلى موعد 
آخر. والس��بب ليس ألنه يج��ري عليها تعديال، لكن ألنه 
ومستش��اريه يجدون م��ع كل موعد أن البيئ��ة املتوفرة 
ف��ي املنطق��ة والتي مي��ر به��ا الفلس��طينيون اآلن غير 
مناس��بة لإلعالن ما قد يؤدي إلى فش��ل الصفقة. وهذا 
صحيح. عدد من البلدان العربية يتفق مع صفقة القرن، 
والفلس��طينيون يجمع��ون على رفضها بغ��ض النظر 
عن محتواها، واإلقليم العربي اإلس��المي يعيش ظروفا 
مضطربة ومتوترة، وهناك في اإلقليم قوى حاضرة وقوية 
ميكن أن تُفش��ل الصفق��ة مثل حم��اس واجلهاد وحزب 
اهلل وإي��ران. وإذا كان الصهاينة غير قادرين على إخضاع 

غ��زة وهي ذات املس��احة الصغيرة، فهل س��يقوون على 
إخضاع مساحات شاسعة بأعداد سكان كبيرة؟ ال هم 

وال األمريكيون قادرون.
صفق��ة القرن لم تُعلن بع��د، وما نس��تند إليه اآلن في 
احلديث عن الصفقة هو حتليالت سياس��ية وتس��ريبات 
إعالمية. في التحليل، نحن نس��تند إلى املقدمات التي 
حاكه��ا ترامب، وبالتالي ال نستبش��ر خيرا من صفقته. 
املقدمات هي أن ترامب نقل س��فارته إلى القدس، وأغلق 
مكت��ب منظم��ة التحري��ر، وقطع األم��وال ع��ن وكالة 
الغ��وث، وقط��ع أم��واال عن الس��لطة، ال��خ. كل قراراته 
تص��ب ف��ي مع��اداة الش��عب الفلس��طيني واالنتصار 
للصهاين��ة. وله��ذا نتوق��ع أن تك��ون الصفق��ة امتدادا 

لعداواته للش��عب الفلس��طيني وانتقاصا خطيرا من 
حقوق الش��عب الفلسطينية بخاصة حق العودة الذي 
هو الثابت الفلس��طيني األول. وله��ذا نتوقع أن تنطوي 
الصفقة على القيام بإجراءات تؤدي إلى توطني الالجئني 
الفلسطينيني في البلدان العربية التي يتواجدون فيها 
أو نقله��م إلى جهة أخرى قد يكون اس��مها فلس��طني 

اجلديدة.
صفق��ة القرن ل��ن تقف ضد االس��تيطان م��ن حيث أن 
ترام��ب صهيون��ي أش��د م��ن الصهاينة، وهي س��تنص 
عل��ى بن��ود جتعل من الس��هل عل��ى الصهاين��ة تهويد 
الضفة الغربية. وماذا عن الس��كان في الضفة الغربية 
وغ��زة. س��يقدم ترامب إغ��راءات مالية للفلس��طينيني 

وس��يعدهم بف��رص عمل وفي��رة، وبرواتب وأج��ور عالية 
إن ه��م وافق��وا عل��ى صفقت��ه. ولديه كما ل��دى بعض 
البل��دان العربية االس��تعداد  لتمويل إقام��ة مدن وقرى 
وإقامة مصانع ومزارع ومراكز خدمية من أجل تس��هيل 
احلياة على الفلس��طينيني في م��كان إقامتهم اجلديد. 
ومن ناحية أخرى، س��يقوم الصهاين��ة بدعم من ترامب 
بالضغط على الفلس��طينيني معيشيا وأمنيا من أجل 
دفعهم للهجرة خارج الضفة والقطاع. أي أن السياسة 

الترامبية ستشمل اإلغراء والضغوط.
هل هذا مش��روع قابل للتطبيق؟ ال. غزة تعيش أوضاعا 
قاس��ية جدا عل��ى م��دى س��نوات وبالرغم م��ن ضنك 
العي��ش وضيق احلي��اة، بقي أه��ل غزة ثابت��ني صامدين 
وصدوا بش��جاعة محاوالت اجلي��ش الصهيوني اقتحام 
القط��اع. هؤالء لن يجدوا حياة أش��د قس��وة من احلياة 
التي يخبرونها اآلن، ول��ن يتمكن أحد من دفعهم خارج 
وطنه��م. أما أهل الضفة الغربية وعلى الرغم من تدهور 
الثقاف��ة الوطني��ة لديهم تعلموا دروس��ا عب��ر التاريخ 
مفادها أن أس��وأ القرارات تتمثل ف��ي ترك الوطن للغزاة 
الطامع��ني. وكل م��ن يترك وطنه يجد حي��اة ذل ومهانة 

وفقر وإهانة.
إذا كان هناك خطر في التس��اوق م��ع خطة ترامب إن مت 
إعالنها فذلك من قبل أهل أوسلو. فمن تنازل عن 21 ألف 
كم2 ميكن أن يتنازل عن الس��تة آالف الباقية. لكن نرجو 

اهلل أن يثبت املنظمة والسلطة على موقف الرفض.
العنصر الفلسطيني هو احلاسم في كل املوضوع. ماذا 
سيجني ترامب إذا وافق كل العالم على صفقته ورفض 
الفلس��طينيون. اآلن وحتت الظروف التاريخية القائمة، 
ل��ن تتكرر جتربة ع��ام 1948، وكل مح��اوالت االقتالع لن 
تنج��ح. نحن لن نترك أرضنا ول��ن نترك وطننا ونحن هنا 
باقون، والصهاينة بإذن اهلل زائلون. الظروف الدولية التي 
يزده��ر فيه اإلعالم ومب��ادئ حقوق اإلنس��ان، وجمعيات 
الدف��اع ع��ن احلق��وق، وتتمي��ز بوعي سياس��ي عاملي ال 

تسمح مبا سمحت به ظروف النكبة عام 1948.
املشكلة عندنا نحن الفلسطينيني. الظروف الداخلية 
التي نعيش��ها اآلن مصابة بالش��لل، ونحن منقسمون 
تائهون، والقيادة السياسية عندنا ال متلك رؤية أو خطة 
أو اس��تراتيجية أو برنامجا تطلب من الشعب تطبيقه. 
نح��ن في حالة ضع��ف، فإن كان س��يأتينا العدو فذلك 
س��يكون من قبلنا. ولهذا علينا أن نسارع إلى تغيير من 
نح��ن فيه وأن نرص الصفوف ب��دون إقصاء أو عنصرية أو 
أحقاد وكراهية. ما نحن فيه هو نقطة الضعف اخلطيرة 

التي ينفذ منها األعداء .

صابر عارف

ج��اء االع��الن االمريكي البحران��ي عن عقد مؤمت��ر اقتصادي في 
العاصم��ة البحرانية اليمام��ة للبحث في الوض��ع االقتصادي 
الفلس��طيني ليؤك��د القناعات ، ب��ان كل ما يق��ال عن صفقة 
الق��رن االمريكية التي مض��ى عامان  وهم مياطل��ون في االعالن 
عنها  رسميا ، ما هو اال متويه وتضليل امريكي بنسخة وطبعة 

ترامبي��ة جدي��دة للتفنن ف��ي ادارة احلرب 
االمريكية االسرائيلية في الشرق االوسط 
وليس العمل على حل وتس��وية الصراع 
فيه سياس��يا كما كانت تدع��ي االدارات 
االمريكية املتعاقب��ة ، وللتفنن االمريكي 
ف��ي التق��ارب والتمازج التام م��ع املوقف 
والسياس��ة االس��رائيلية الت��ي انقلبت 
عل��ى كل ح��ل سياس��ي ألزم��ة الش��رق 
االوس��ط ملصلحة احل��ل االقتصادي الذي 
يقوده االسرائيليون األكثر تطرفا وتشددا 
بقي��ادة نتنياه��و رئي��س ال��وزراء احلالي ، 
الذي��ن ينكرون في��ه أي حق سياس��ي، أو 
اي ح��ق وطن��ي ألي فلس��طيني ، امتدادا 
للرف��ض الصهيوني التاريخ��ي  . وليؤكد 
ب��ان كل ما يقال عن صفق��ة القرن ما هو 
اال تكتي��ك امريكي لالقت��راب أكثر وأكثر 

من السياسة االسرائيلية التي تقوم منذ سنوات على تفضيل  
احلل االقتصادي على احلل السياس��ي الذي ادعت امريكا السير 

به فترة اوسلو الذي انهار منذ سنوات وسنوات بدون اعالن .
 املؤمت��ر االقتصادي ال��ذي اعلن عن��ه البيت األبي��ض االمريكي، 
مس��اء األحد املاض��ي والذي جت��ري االس��تعدادات النطالقه في 
مدينة املنامة التي فتحت أبواب التطبيع بني البحرين وإسرائيل 
منذ نحو ربع قرن، في الس��ر والعلن،  والتي تعد البوابة اخللفية 
ووكيل األعمال السري، للرياض السعودية في التقارب مع العدو 
الصهيون��ي ، عبر قن��وات تواصل قاده��ا وكالء، ومندوبون ورجال 
املوس��اد، حت��ى ظهر األمر للن��ور والعلن ، وأصبح تب��ادل الوفود 
والزي��ارات الت��ي رعته��ا كل من الس��فيرة البحراني��ة اليهودية 
الديانة في واشنطن ،  وتسبي ليفني حسناء املوساد االسرائيلي 

للقيادات والزعامات الفلسطينية  والعربية مظهرا طبيعيا في 
السياس��ة البحرانية يصعب تعدادها في مق��ال كهذا ، الى أن 
وص��ل األم��ر لالنتقال من مرحل��ة التطبيع البحران��ي مع العدو 
الى مرحلة التامر املباشر معه لتصفية القضية الفلسطينية 
باحلل االقتصادي االس��رائيلي االمريكي املشترك الذي سيبحث 
مؤمتر املنامة تفاصيله وآلياته على شكل ورشة عمل اقتصادية 
دولية هدفها تش��جيع االس��تثمار في األراضي الفلس��طينية 
املوق��ف  عل��ى  إاللتف��اف  محاول��ني  يقول��ون!!  كم��ا  احملتل��ة 
الفلس��طيني الرافض للسياس��ة االمريكي��ة املوغلة واملمعنة 
في دعمها للكي��ان الصهيوني .املؤمتر الذي رحبت به اس��رائيل 
واعلنت انها ستشارك به رس��ميا استجابة للدعوة االمريكية 
كما ذكر مس��ؤول إس��رائيلي بارز باعتباره وكما جاء في اإلعالن 
الرس��مي للبي��ت األبي��ض: “س��نعقد 
ورش��ة اقتصادية دولية بالبحرين أواخر 
يوني��و كج��زء أول من صفق��ة القرن “، 
وهدفها تشجيع االستثمار في األراضي 
الفلسطينية”!!!. وسيعلنون عن اجلزء 
األول ال��ذي يعن��ي بالش��ق االقتصادي 
من اخلط��ة، بعن��وان “الرخ��اء من أجل 
بانن��ي س��أضيف  اعتق��د  الس��الم”ال 
جدي��دا عل��ى مخاط��ر املؤمت��ر  بعد ما 
قالت��ه رجاالت وس��لطة اوس��لو ، التي 
اعلنت بانه “لم تتم استش��ارة اجلانب 
الفلس��طيني م��ن قبل أي ط��رف حول 
االجتم��اع املزمع عقده ف��ي العاصمة 
البحرينية املنامة” وانها لن تشارك به ، 
واكدت بانه لن يشارك به سوى العمالء 

من العرب.
وبعب��ارة اخرى فان البحرين لم تكلف نفس��ها حتى عناء تبليغ 
السلطة الفلس��طينية مبا ستفعله مع االمريكي واالسرائيلي 
، وه��ذا يؤك��د مس��توى ودرج��ة االنهي��ار  ال��ذي بلغت��ه ال��دول 
اخلليجية في التآمر املعلن واملكش��وف على القضية والشعب 

الفلسطيني .
ق��د ينج��ح املؤمت��ر ف��ي اس��تدراج العدي��د م��ن اتب��اع امريكا 
السياسيني واالقتصاديني في العالم االوربي واخلليجي وغيرهم، 
وق��د ينجح��ون في االعالن ع��ن توفي��ر املليارات  ش��كال وقوال ، 
لكنهم ل��ن ينجحوا ابدا في سياس��تهم ، لعدم مصداقيتهم 
اوال واخيرا والنهم لن يجدوا فلس��طينيا واحدا مستعدا للسير 

معهم نحو حتفه . !!!

األردن: احلوار الوطين ضرورة وطنية ُملحة لتحقيق االستقرار السياسي

*فراس الصمادي

األوض��اع  لت��ردي  متاب��ع  ألي  ميك��ن  ال 
االقتصادي��ة  واالجتماعي��ة ف��ي الدول��ة 
األردني��ة  واس��تمرار ح��راكات الش��ارع 
وهتافاته��ا مرتفعة الس��قوف وبياناتها 
السياسية شديدة اللهجة من مختلف 
مكونات اجملتمع األردني والتي تؤش��ر إلى 
حالة اإلحباط واالحتقان التي وصل اليها 
املواطن س��واء ش��ارك في هذه احِلراكات 
والبيان��ات أم ل��م يش��ارك ، ال ميك��ن ألي  
متابع إال ان يلحظ خطورة انعكاس��اتها  
للدول��ة  السياس��ي  االس��تقرار  عل��ى 
ف��ي ظ��ل انس��داد األف��ق أم��ام أي تغيير 
وإصالح  ملموس سياس��ي أم اقتصادي، 
وم��ن الصعوبة ب��اي ح��ال مواجهة هذه 
التعقي��دات واالحتجاجات في ظل تعمق 
املديوني��ة والبطال��ة والفس��اد وضع��ف 
اإلدارة العام��ة للدول��ة والتعام��ل معها 
فق��ط من وجهة نظر أمني��ة، فهذا اخليار 
ل��ن يؤدي إال إلى مزيد من عدم االس��تقرار 
الكارثية  وانعكاس��اتها  لألزمة  وتصاعد 
عل��ى مختل��ف القطاع��ات االقتصادية 
وتراجع لالس��تثمار والنم��و وفي احملصلة 
النهائي��ة اس��تنزاف مؤسس��ات الدولة 
السيادية وإضعاف الدولة ونظام احلكم، 
وال��ذي س��يؤدي بالض��رورة إل��ى ضع��ف 
املق��درة عل��ى مواجه��ة االس��تحقاقات  
الداخلي��ة واخلارجية واإلقليمية في ضوء 

التوج��ه الدولي  للمرحلة القادمة لفرض 
تس��ويات مللفات املنطقة وفي مقدمتها 
القضية الفلس��طينية،  باملقابل تسعى 
بع��ض الق��وى اإلقليمية وف��ي مقدمتها 
“إس��رائيل” إلى ف��رض رؤيتها للتس��وية 
على حس��اب الدول��ة األردني��ة وهويتها 
الوطني��ة، ه��ذه التحدي��ات اخلارجي��ة ال 
ميكن مواجهته��ا دون حتقيق االس��تقرار 
الداخل��ي الوطن��ي والذي اصب��ح مطلبا 
ف��ي غاي��ة األهمية نظرا الرتفاع س��قف 
للح��دود  العاب��رة  والتهدي��دات  اخملاط��ر 
الوطني��ة، فال ميكن تصور ان مؤسس��ات 
الدولة الس��يادية واألمنية ميكنها حتقيق 
هذا االستقرار واألمن  والهدوء دون العمل 
على حتقيق االس��تقرار السياس��ي على 
وجه اخلص��وص والذي يعتب��ر على درجة 

عالية من األهمية .
التعريف��ات  كث��رة  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
ان  إال  السياس��ي  لالس��تقرار  املتداول��ة 
هناك  تعري��ف بارز يصفه بان��ه “عملية 
التغيي��ر التدريجي واملنضب��ط التي تزيد 
من ش��رعية وكفاءة النظام السياس��ي 
وق��درة مؤسس��ات النظ��ام السياس��ي 
على االس��تجابة للمطالب املقدمة إليه 
والنابعة من البيئ��ة الداخلية واخلارجية 
اس��تخدام  دون  ذل��ك  وحتقي��ق  للنظ��ام 
وس��ائل الق��وة والعنف والتهديد س��وى 
في أضيق احلاالت واحل��دود التي تتطلبها 
املصلحة العامة”، يضاف إلى ذلك قدرته 
عل��ى التعامل مع األزم��ات التي تواجهه 
بنج��اح وإدارة الصراع��ات القائمة داخل 
اجملتم��ع بش��كل مت��وازن حتاف��ظ عل��ى 
النظام ومتكنه من السيطرة على األزمات 
واحلد م��ن العنف السياس��ي ما يزيد من 
كف��اءة وش��رعية النظ��ام، فاالس��تقرار 

السياس��ي ليس وليد القوة العس��كرية 
واألمني��ة وإمن��ا هو وليد تدابير سياس��ية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية، فالنظام 
السياس��ي املتبع في الدول��ة يحدد مدى 
االس��تقرار السياسي في هذه الدولة من 
عدم��ه فكلم��ا كان النظام السياس��ي 
قادر على حتقيق التوازن ما بني املتطلبات 
الشعبية والنخبوية في مختلف اجملاالت 
واإلمكانيات الرسمية أو احلكومية كلما 
زاد من فرص حتقيق االستقرار السياسي 
في البيئ��ة الوطنية ، وف��ي اجلانب اآلخر  
ميك��ن التأكيد عل��ى ان فش��ل أو ضعف 
تعامل النظ��ام مع هذه الغاية بال ش��ك 

س��يؤدي إلى إضعاف النظام السياس��ي 
نفس��ه وتراجع الثقة فيه وفي ش��رعيته 
مع الوقت وعلى النقيض من ذلك فان  متتع 
الدولة باستقرار داخلي يؤدي إلى منحها 
فرصاً أكثر خلدمة مصاحلها االستراتيجية 
في عالقتها اخلارجي��ة، وبالتالي لعب دور 
جيوسياس��ي اس��تراتيجي أق��وى وثقل 

أكبر ضمن احلسابات اإلقليمية والدولية.
 بنفس الوقت فاالس��تقرار السياس��ي ال 
ميكنه أن يتحقق عل��ى الصعيد الواقعي 
دون حتقي��ق وح��دة اخليارات السياس��ية  
ب��ني الس��لطة والش��عب فال��دول الت��ي 
تعي��ش حالة حقيقية م��ن التوافق على 
صعي��د الرؤي��ة واخلي��ارات بني الس��لطة 
والش��عب هي ال��دول املس��تقرة والقادرة 
عل��ى مواجه��ة كل التحدي��ات واخملاطر ، 
فاالس��تقرار السياس��ي احلقيقي يكمن 
السياس��ي  االنس��جام  مس��توى  ف��ي 
واالس��تراتيجي بني الس��لطة والش��عب 
ووجود الثق��ة املتبادلة بينهما فاألنظمة 
التي ال تثق بش��عبها أو الش��عب الذي ال 
يث��ق بس��لطاته ونظامه مهدد بش��كل 
كبير في  اس��تقراره وامن��ه وخللق الثقة 
املتبادل��ة بني الطرف��ني تب��رز احلاجة إلى 
متواص��ل  وانفت��اح  حقيقي��ة  مب��ادرات 
ومس��تمر بني مختلف القوى والس��لطة 
السياس��ية ولتعدد اآلراء واألفكار والرؤى 
بني مختلف القوى الش��عبية و السلطة 
مش��روع  أولوي��ات  ح��ول  السياس��ية 
اإلصالح السياسي الوطني يصبح احلوار 
الوطن��ي حاج��ة  وطنية وض��رورة ُملحة 
كمخرج لالزمة لصياغة برنامج اإلصالح 
السياسي الوطني الذي يُحقق االستقرار 
السياس��ي الذي يلبي الشروط السابقة 
ويعزز املسؤولية الشعبية املشتركة مع 
الس��لطة السياسية ومؤسسات الدولة 
الس��يادية في الدفاع عن الدولة والهوية 
الش��عب  ومصال��ح  األردني��ة  الوطني��ة 
األردني فال ميكن ألي ش��عب ان يدافع عن 

دولة يعتبر نفسه أول ضحاياها.

الحوار الوطني كيف ومع من ؟
احل��وار الوطن��ي ليس بدع��ة وليس فكرة 

طارئ��ة و جديدة عل��ى األردن بل كان على 
الدوام وفي املنعطف��ات املهمة في تاريخ 
��رج ملواجهة األزمات التي  األردن احلل واخملخَ
مررنا بها، فالوطن األردني اآلن على مفترق 
طرق فإما ان ننهض جميعا وفي مقدمتنا 
مؤسسات الدولة السيادية “عقل الدولة” 
الغائ��ب حلماي��ة وطنن��ا وتعزي��ز منعته 
وتصويب مسيرته واستقراره السياسي، 
أو أن ننحدر للفوضى التي سندفع ثمنها 
غالي��اً وس��تكون عبئا على مؤسس��ات 
الدولة  ف��ي وقت من األوق��ات عندما جتد 
نفس��ها في مواجهة استحقاق احلماية  
والش��عب  واحلك��م  للدول��ة  املباش��رة 
وحتُمل مس��ؤولياتها التاريخية دفاعا عن 
األردن ،وحراك الش��ارع وقواه الوطنية لن 
يتوقف إلى ان يحقق أهدافه في اإلصالح 
السياس��ي، لذل��ك فاحل��وار الوطني قبل 
فوات األوان هو احلل األكثر خدمة ملصاحلنا 
الوطني��ة في هذه املرحل��ة احلرجة والذي 

يُخف��ف م��ن حال��ة االحتقان الش��عبي 
ويني��ر لنا ض��وءاً ف��ي نهاية النف��ق،  ومبا 
انه س��بق اكثر من مرة ان وجه امللك عدة 
رس��ائل ملكية أوحت بالرغبة  في إجراء 
إصالحات سياس��ية جذرية وليس آخرها 
اللق��اء مع رؤس��اء احلكومات الس��ابقني 
وتع��رض لذلك في األوراق النقاش��ية، ومبا 
أننا قطعنا ش��وطا مهم��ا باعتماد مبدأ 
القائمة النس��بية في النظام االنتخابي 
ميكنن��ا  م��ن البن��اء والتطوير علي��ه، لذا 
فاحل��ل األمث��ل أن يكون التنفي��ذ للحوار 
مببادرة ملكية مباشرة تُعلن تكليف جلنة 
وطنية للحوار مهمتها إجراء حوار وطني 
ش��امل مع مختل��ف الق��وى والفعاليات 
والنقابي��ة  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
اإلص��الح  خارط��ة  ح��ول  واالقتصادي��ة 
السياسي الذي يكفل مراجعة الدستور 
و كافة التشريعات التي تتعلق مبنظومة 
العم��ل السياس��ي لتوفير حي��اة حزبية 

دميقراطي��ة تكف��ل تش��كيل احلكومات 
على أس��اس  االئتالف السياسي واحلزبي 
البرامجي الذي يخ��وض االنتخابات وفق 
الدس��تور والقان��ون على قاع��دة حماية 
الدولة األردنية وهويته��ا الوطنية ونظام 
احلك��م كضام��ن للدولة ومؤسس��اتها، 
وعلى مبدأ الفصل بني الس��لطات وحتُمل 
الدس��تورية  مس��ؤولياتها  س��لطة  كل 
ف��ي دولة  املؤسس��ات والقان��ون األردنية 
اجلدي��دة التي نقررها نحن ش��عبا ونظام 
حكم ومؤسس��ات س��يادية مبلء إرادتنا 
ومبا يخدم مصاحلن��ا قبل أن تُفرض علينا 
من اخل��ارج وأدواته بطريقة ته��دد كياننا 
الوطني األردني عندها س��يكون ملواجهة 
ه��ذا اإلس��تحقاق ثم��ن ال ميك��ن التنبؤ 
عل��ى  وانعكاس��اته  وتبعات��ه  بعواقب��ه 

الدولة األردنية ومؤسساتها .

 سياسي اردني

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

االستقرار السياسي 
اليمكنه أن يتحقق على 
الصعيد الواقعي دون 
تحقيق وحدة الخيارات 
السياسية بني السلطة 
والشعب

املالحظ أن ترامب 
أجل إعالن صفقته 
عدة مرات وكلما 
اختار موعدا جديدا 
لإلعالن انتقل إىل 
موعد آخر

لن ينجح االمريكان ابدا 
يف سياستهم  لعدم 
مصداقيتهم اوال واخريا 
والنهم لن يجدوا فلسطينيا 
واحدا مستعد للسري معهم 
نحو حتفه 
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اإلندبندنت : موقف معارضني إيرانيني من 
التوتر مع أمريكا 

نش��رت اإلندبندنت مقاال للصحفية األمريكية 
اجلنس��ية إيرانية األصل جنار مرتضوي له عالقة 
بالتوت��ر ب��ني الوالي��ات املتح��دة وإي��ران بعنوان 
“ترام��ب يعتق��د أن ُمخط��ط كوريا الش��مالية 
س��ُيجدي في التعامل مع إي��ران لكنه مخطيء 

بشكل خطير”.
تقول جنار إنها حتدثت خالل األسبوعني املاضيني 
مع الكثير م��ن املواطنني اإليرانيني، وأغلبهم من 
معارض��ي النظام ف��ي بالدهم ويس��عون لدولة 
إيراني��ة دميقراطي��ة ودفعوا مقابل ذل��ك الكثير 
م��ن حرياتهم بل ُدفعوا أحيانا إلى الهجرة خارج 

البالد.
وتضي��ف أن أغلب تلك الش��خصيات “أخبروها 
بأمور كثيرة ومتنوعة لكنهم اتفقوا على شيء 
واحد وهو أن السياسة التي تتبعها واشنطن مع 

النظام اإليراني ستكون لها تبعات كارثية على 
اإلصالحيني والساعني إلى مجتمع دميقراطي في 

إيران”.
وتوضح جنار أن املنادين بالدميقراطية “سيدفعون 
الثمن في النهاية ألن صراعا عس��كريا بني إيران 
والقوة األكبر في العالم سيدفع بالصقور األكثر 
تشددا إلى سدة احلكم في طهران وسيمنحهم 
الق��وة والس��لطة ملزي��د م��ن القم��ع الداخل��ي 

وتكميم األفواه”.
وتش��ير إلى أن النشطاء اإليرانيني يطالبون بحل 
األزمة مع الواليات املتحدة بش��كل ديبلوماسي 
ألن احل��رب س��يدفع ثمنه��ا أوال معارضو النظام 
وكل اجلمعي��ات األهلي��ة، واألقلي��ات العرقية، و 
الطوائ��ف اخملتلف��ة املطالبة بإدخ��ال إصالحات 
على النظام احلاكم وتوفير مزيد من الدميقراطية 

في البالد.

الديلي تليغراف : اعتقال يف درعا
الديل��ي تليغراف نش��رت تقريرا ملراس��لتها في 

بيروت جوزي إينسور بعنوان “احلكومة السورية 
تعتقل املنشقني السابقني”.

تقول ج��وزي إن “منظمة هيوم��ان رايتس ووتش 
أكدت أن حكومة الرئيس الس��وري بشار األسد 
والناش��طني  الس��ابقني  املنش��قني  تعتق��ل 
اإلعالميني رغم انخراطهم فيما ُسمي باملصاحلة 
الوطني��ة مع النظام الذي كان يُفترض أن يضمن 

أمنهم وحمايتهم”.
وتضي��ف الكاتب��ة أن “البح��ث والتدقي��ق الذي 
قامت به املنظمة خلص إلى أن معارضي النظام 
الس��وري الس��ابقني والثوار الذي��ن وقعوا وثيقة 

العفو دفعوا ثمنا باهظا لقرارهم”.
وتوض��ح أن املنظم��ة كش��فت أنه��ا وثق��ت 11 
حالة اعتقال واختفاء قس��ري ف��ي ثالث مناطق 
استس��لمت في وقت س��ابق من الع��ام املاضي 
وهي درعا ف��ي اجلنوب، والغوطة الش��رقية قرب 
العاصمة دمش��ق، والقنيطرة في جنوب شرقي 
البالد، مضيفة أن املنظمات احلقوقية الس��ورية 

وثقت من جانبها 500 حالة اعتقال  في املناطق 
ذاتها خالل العام املنصرم، ولم توجه أي اتهامات 

إلى أغلب املعتقلني.
وتق��ول ج��وزي إن أق��ارب املعتقلني أك��دوا أنه مت 
اإلفراج عنهم بعد دفع رش��اوى لعناصر األمن أو 
احلصول على وس��اطة من أعضاء جلنة املصاحلة 
الوطنية أو تدخل عناصر اجليش الروسي لإلفراج 

عنهم.

آي: “خيار الحرب سيضعف ترامب”
نش��رت صحيفة آي الصادرة ع��ن دار االندبندنت 
مق��اال كتبه، باتريك كوبرن، يقول فيه إن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، يدرك جيدا أن احلرب مع 

إيران ستجعله أكثر ضعفا.
ويقول كوبرن إن االحتاد األوربي فش��ل في مهمة 
حماي��ة إي��ران م��ن العقوب��ات األمريكي��ة بعد 
انس��حاب ترامب م��ن االتفاق الن��ووي املوقع مع 
إيران في 2015. ولم تتمكن املستش��ارة األملانية، 
أنغي��ال مي��ركل والرئي��س الفرنس��ي، إميانوي��ل 

ماك��رون، من إقن��اع الرئيس األمريك��ي بااللتزام 
باالتفاق في زيارتهما التي وصفها ب� “املذلة” إلى 

واشنطن.
ومنذ ذلك احل��ني بدأت الواليات املتحدة في فرض 
املزي��د م��ن الضغ��وط عل��ى االقتص��اد اإليراني 
بتخفي��ض ص��ادرات طه��ران النفطي��ة من 2,8 

مليون برميل يوميا إلى 1،3 مليون برميل يوميا.
ووعدت أملانيا وفرنس��ا بإنش��اء آلية مالي تبطل 
مفع��ول العقوبات األمريكية ولك��ن جهودهما 

باءت بالفشل.
اإليران��ي، حس��ن  الرئي��س  أن  الكات��ب  ويذك��ر 
روحان��ي، ق��ال األربع��اء إن ب��الده س��تتوقف عن 
االلتزام باالتفاق ما لم يوفر االحتاد األوربي احلماية 

لصادراتها النفطية وملصارفها.
ويضيف أن عددا من املسؤولني اإليرانيني يعتقدون 
أن بالده��م ميكنه��ا التصدي ألي عم��ل يقوم به 
األمريكيون ضدهم باس��تثناء احلرب املباش��رة، 

واألحداث املاضية تثبت أنهم على حق.

ويضي��ف أن املالح��ظ أن إي��ران كان��ت دائما مع 
الط��رف املنتصر ف��ي كل هذه النزاعات بس��بب 
األخطاء التي ارتكبه��ا خصومها، ولكن هذا لن 

يتكرر بالضرورة مستقبال.
ويقول كوب��رن إن ترامب يتمنى إرغ��ام إيران على 
التفاوض معه على السلم بشروطه التي تعني 
تخلى إي��ران عن قوته��ا في املنطق��ة. ورمبا كان 
تغيي��ر النظام كليا ه��و احلل املثالي بالنس��بة 

للرئيس األمريكي، ولكن األمر صعب املنال.
بالعقوب��ات  اكتف��ى  إذا  ترام��ب  أن  ويضي��ف 
االقتصادي��ة فس��يكون من الصعب عل��ى إيران 
التص��دي له، ولكن أي أس��لوب آخر من الضغط 

سيجعل الواليات املتحدة في مركز ضعف .

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

عنها .

مؤمتر البحرين يسقط السياسة من ملاذا ال جيب أال ترعبنا صفقة القرن؟
السياسة االمريكية يف الشرق االوسط

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط



تمارا عماد

“أن تصل متأخرا خير من أن ال 
تصل أبدا”..

مقوالت وأمثال توارثتها األجيال 
حتى أصبحت جزءا من ثقافة 
عليه��ا،  نعي��ش  اجتماعي��ة 
ف��ي الوقت ذاته هي تس��اهم 
بتش��كيل أفعالن��ا وأهدافن��ا 
على الصعيد الش��خصي لذا 
فمن خالل ما نكتب من اجليد 
أن نفكر والقارئ خارج صندوق 
م��ا تعلمناه وأكتس��بناه أو مت 
تلقيننا إي��اه دون أدن��ى فهم! 
لكي نخ��رج في نهاية املطاف 
بجدي��د م��ن بقاي��ا وتراكمات 
أفعال وسلوكيات وقيم لم تعد 
تفي بالغرض أو قابلة للتحقق 
ف��ي الوقت احلاض��ر باألضافة 
ملتطلبات عصر السرعة الذي 
نعي��ش فيه! وإن اس��تعرضنا 
م��ن  أحداث��ا  الق��ارئ  عزي��زي 
نخوضه��ا  اليومي��ة  حياتن��ا 

أثناء مس��يرتنا تؤكد لنا عدم 
صالحية الوصول متأخراً على 
األق��ل في وقتن��ا احلالي، الذي 
تنقلب فيِه املوازين والنظريات 
والقواع��د بني دقيق��ة وأخرى، 
أُس��س جديدة  لتحل محلها 
متحو القدمي أو تس��تغني عنه 
مهم��ا كان ذا أهمي��ة في يوم 

ما..!
فالوق��ت ال يُبقي ش��يئا على 
متأخ��ًرا  وصل��ت  وإن  حال��ُه 
ُمحماًل بطموح ما مضى قادًما 
م��ن وٍق��ت انته��ت صالحيتُه 
ال فائ��دة م��ن وصول��ك ال بعد 
س��اعة، وال غداً! على س��بيل 
املث��ال إن وصل��ت متأخ��ًرا عن 
وقت رِحلتك اجلوية ستجد أن 
الطائرة َحلق��ت في األفق ولم 
متأخًرا  إن وصل��ت  تنتظ��رك! 
عن وقت االختبار في اجلامعة، 
وألس��باب ق��د تك��ون مقنعة 
ال يت��م إدخال��ك بع��د الوقت 
اخملصص. إن وصلت متأخًرا عن 
موع��د إلجراء اتف��اق وتفاوض 
مهم مع ط��رف يحترم الوقت، 
قد يكون ذلك نقطة س��لبية 
بالنس��بة لصورتَك واالنطباع 
األول ال��ذي يؤخ��ذ عنك على 

املدى البعيد.

أب��دا م��ن األن ف��ي البحث عن 
مه��ارة ال ميتلكه��ا جميع من 
في الفري��ق حول��ك أو أقرانك 
ف��ي منافس��ة معين��ة، بذلك 
يكون مبق��دورك التميز عنهم 
بنقطة قوة جديدة أنت تبدأها 
وجتد منافس��ني مبس��توى أنت 

من حتدده
باإلضافة لذلك األمر، ال يتعلق 
بل  الَعملي فحس��ب  بامَل��ال 
حت��ى م��ع م��ن نح��ب، وف��ي 
حينما  االجتماعي��ة  حياتن��ا 

ينتظر احملبوب منك ما يشعرُه 
قربك،  والطمئنينة  باالهتمام 
ولكنه يحرص على أن يطلبها 
باستمرار كأنه ينبهك ويُذكرك 
بواجباتك التي البد من الِقيام 

بها ف��ي وقتها، إن أس��تَجبت 
لطلبُه بعد حني وبعد أن لفت 
اهتمام��َك  س��يكون  نظ��رك 
متأخ��ًرا بع��د ف��وات األوان لن 
يكون ذات قيمة لو كان حصل 
من دون إلف��ات نظر وطلب من 
اآلخر! نس��تنتج من  الط��رف 
ذلك أن فيم��ا مضى كان وقت 
الوص��ول متأخراً قد يش��كل 
قيمة ويح��دث فرقا، وجتد فيِه 
من ينتظرك لس��بب ما ويضع 
ألج��ل تأخ��رك ُمب��ررات وق��د 
يحتف��ي بوصول��ك للمحطة 
الت��ي ينتظرك فيها. في اليوم 
بات األمر مختلف متاماً وإن لم 
يش��مل كل زوايا حياتنا لكن 
أغلبه��ا ق��د تأثرت بش��كل أو 
بآخ��ر بعصر الس��رعة وتغيرُه 

وحتولُه بشكل قد ال َنلحظه.
في املقاب��ل وإن اتخذنا وجهة 
نظر من زاوية أوسع تَطل على 
الواقع لكي َنعيشه ونستثمره 
قدر اإلم��كان ما قيمة تكبدك 
عن��اء طريق ال يص��ل بك نحو 
وجهت��َك املطلوبة؟ م��ا فائدة 
الس��عي لتقدمي أفضل إجابة 
الختب��ار لن تدخلُه؟ ما اجلدوى 
من تقدمي إهتم��ام ملن لم يعد 
ينتظ��رُه من��ك. الكثي��ر م��ن 

ِخيارات حياتنا اليوم واس��عة 
تصوراتن��ا،  تف��وق  بص��ورة 
فعندم��ا جتد نفس��ك تأخرت 
في تعلم مهارة ما، تأخرت في 
حتقيق هدف أصبح ال يثير فيك 
احلم��اس والش��غف ألن وقت��ا 
طويال مر على حتديدُه لكن هذا 
ال يعني مض��ي الوقت وضياع 
الطريق على العكس قد تتوفر 
لك فرص أفضل بكثير مما كنت 

تسعى في الوصول إليها
أب��دا م��ن االن ف��ي البحث عن 
مه��ارة ال ميتلكه��ا جميع من 
في الفري��ق حول��ك أو أقرانك 
في منافس��ة معينة، لذا البد 
أن نتجاوز التوقعات السائدة، 
ونفض��ل ع��دم الوص��ول أبداً، 
ع��ن مفه��وم الوص��ول ال��ذي 
ال فائ��دة من��ه. قابليتن��ا على 
كس��ر النمطية السائدة هي 
التحدي األهم البد أن نخوضها 
ونعيشها وُنغامر ِبها، ونختبر 
الوص��ول وحتقيق  قدرتنا على 
جن��اح لم يس��بقنا إلي��ه أحد 
من قبل.  ”إن أردت الوصول إلى 
نفس��ك اجلامحة، فال تسلك 

الطرق الواضحة”.

كاظم السعيدي

تبق��ى اإلختبارات العام��ة أو اخلاصة، هي 
املعي��ار الوحيد لتقييم كف��اءة التالميذ، 
لالنتق��ال م��ن مرحل��ة ال��ى اخ��رى اعلى 
علمياً.. كم��ا يجب ان تك��ون اإلختبارات 
مصمم��ة على مب��دأ الصعب ث��مَّ االقل 
صعوبة، وكذلك متوس��طة    الس��هولة، 
عن��د صياغة األس��ئلة، لتغطي��ة منهج 
اّي مادة دراس��ية.. كذل��ك يجب ان تصاغ 
اإلختبارات وفق الط��رق التربوية احلديثة، 
ب��دالً من الط��رق التقليدي��ة القدمية مثل 
اس��ئلة املقال الش��ائعة في مدارس��نا..

وطرق صياغة االسئلة احلديثة تتكون من 
ثالث انواع..هي ما يأتي:

1- اس��ئلة اإلختيار من متع��دد .. وهي ان 

تضع سؤاال.. وتدون له ثالثة اجوبة..
2- اسئلة اإلختبارات التكميلية .

وم��لء  والص��واب،  اخلط��أ  اس��ئلة   -3
الفراغات.. وهذا النوع من األسئلة.. يعطي 
اكث��ر فرصة للنج��اح.. حي��ث ان اإلجابة 
الصحيحة عليها، مبنية على فهم املادة 
الدراس��ية.. وليس على احلفظ الببغائي، 
وهذا النمط الذي تعتمده اس��ئلة املقال 
التقليدي��ة، وه��ذا الن��وع م��ن االس��ئلة 
يتع��ب التالميذ في احلف��ظ، كذلك يؤدي 
ال��ى اهدار كثير من الوق��ت.. وضروري جدا 
فتح  دورات تربوية ملعلمي املدارس في كل 
االختصاصات، لتطوير مستوياتهم، وذلك 
باطالعهم على احدث الطرق احلديثة، في 
صياغة االس��ئلة.. و عل��ى ضوء ما حصل 
في اس��ئلة اإلمتحانات العامة للدراسة 
اإلبتدائية، لهذه الس��نة الدراسية )2018 
– 2019( ف��ي ال��دور األول.. حي��ث ج��اءت 
األس��ئلة ف��ي جمي��ع امل��واد الدراس��ية، 
مكثفة في صعوبته��ا، بعيدة كل البعد 
عن اعتماد الصيغة املتبعة، املعمول بها 
من زمن )قالوا بلى( بوضع األسئلة ألي مادة 
من املواد الدراس��ية املطلوبة.. حيث يضع 

معل��م امل��ادة اخملتص.. اثنان من األس��ئلة 
الصعبة.. ثّم اثنان من األسئلة متوسطة 
الصعوبة..كذل��ك يتبعه��ا بس��ؤالني من 
األسئلة املتوسطة  السهولة.. ثم يعطى  
ح��ق االختي��ار للتلمي��ذ ، بت��رك س��ؤال 
واحد من س��تة اس��ئلة.. او جع��ل الترك 

ضمنياَ في األس��ئلة املوضوعة، ملساعدة 
التالميذ.. ولرب سائل يسأل عن سبب هذا 
التقس��يم، في صياغة األسئلة العامة.. 

واجل��واب هو اعطاء اكب��ر فرصة للنجاح، 
لكافة مستويات التالميذ الدراسية.. مع 
احلفاظ على املستوى التعليمي الثقافي 
الع��ام ف��ي البل��د.. لك��ن ل��و بني��ت كل 
األس��ئلة على صيغ��ة الصعوبة.. عندها 
يخفق الكثي��ر من التالميذ.. في االختبار، 
وهنا يصبح اهدار اقتصادي وثقافي كبير، 
يضر بالعملية التربوية، ومن ثم مبستوى 
الثقافة العامة في البلد.. ولكن لو وضعت 
اس��ئلة موضوعي��ة، وف��ق الطريقة التي 
ذكرتها آنفاً..عندها تصبح نسبة النجاح 
عالية ب��ني التالمي��ذ، وهذا يعتب��ر عائدا 
اقتص��ادي وثقاف��ي مثمر للبل��د .. والذي 
حصل في هذا العام الدراسي.. ان اللجنة 
العليا لالمتحانات ف��ي  وزارة التربية، قد 
اخفقت في اختيار مستوى األسئلة، من 
حيث درجة صعوبتها، ما قادها ان تطرح 
توصي��ة املس��اعدة، عب��ر موقعه��ا على 
النت.. ث��م اعقبت ذل��ك بتوصية محددة 
،حيث اوصت مبساعدة اصحاب الدرجات 
احلرج��ة فق��ط وللعلم ان ه��ذه التوصية 
ال حتت��اج كتابا رس��ميا يص��در عبر موقع 
الن��ت، بل تصدر توصية ش��فويا من جلنة 

االمتحانات، ملدراء مراكز الفحص للدفاتر 
االمتحاني��ة.. وارج��و من اللجن��ة العليا 
لالمتحان��ات، ان تك��ون حازم��ة بقرارها، 
عند اختيار مس��توى صعوبة االس��ئلة .. 
الن املس��توى التعليم��ي والثقافي العام 
في البل��د ال يبنى على مب��دأ ال��)خطية( 
وف��ق مبدأ العاطف��ة اململوءة اش��فاقات 
بنفسجية، نحاكي بها مشاعر التالميذ..          
وعندما يكون مستوى اسئلة االمتحانات 
العام��ة.. متدني��ا فهذا يقودن��ا لالطاحة 
باملس��توى التعليمي والثقافي العام في 
البلد، ب��ني مصاف دول العال��م من حيث 
التصني��ف ملس��توى التعلي��م والثقافة 
ف��ي العراق .. وه��ذا ما ال يرضي الش��عب 
العراق��ي، اململ��وء طموحا، ف��ي الصعود 
بس��لم احلضارة واملدني��ة للبلد.. من اجل 
بن��اء جيل واع قادر على حتمل مس��ؤولية 
بناء الع��راق العظيم، وتالميذنا اليوم هم 
ابناؤن��ا ورجال املس��تقبل النه��م اللبنة 
االساسية، في بناء الشخصية العراقية، 
علميا وثقافيا، واجتماعيا ..النهم القدوة 
احلس��نة ف��ي بن��اء الوطن،الذي يس��كن 

قلوبنا قبل احداقنا . 

تناقلت وس��ائل اإلعالم حديثاً لرئيس حتالف اإلصالح الس��يد عمار احلكيم عن 
وج��ود طرف ثالث يريد احلرب أن تش��تعل بني الطرفني ، وأك��د األخير في لقاءات 
جمعت��ه م��ع مس��ؤولني أمريكان أن ب��الده لن تخوض حرب��اً بالنياب��ة عن احد ، 
وس��يكون للع��راق موقف من هذا الصراع الذي ب��دأت مالمح تصاعده مع دخول 
الب��وارج األمريكي��ة إل��ى املنطقة ، وس��حب الك��وادر واملوظفني من الس��فارة 
األمريكي��ة في بغ��داد ، األمر الذي رمبا يكون إعالن مواجهة بني الطرفني س��تبدأ 
في العراق، وان إسرائيل لعبت دوراً محورياً في هذا التصعيد ، ولكنها في نفس 
الوق��ت ترغ��ب أن يكون محص��وراً على األرض العراقية ،وان ال يتس��ع ليش��مل 
عم��وم املنطقة العربية ، وذلك تفادياً القتراب ن��ار الصراع إلى حدود الصهاينة، 
حيث تؤكد التقارير أن االس��تخبارات اإلس��رائيلية عقدت اجتماعات مهمة مع 
االمري��كان في دفعهم للصدام مع طه��ران ، األمر الذي دفع اإلدارة األمريكية إلى 
اتخاذ إجراءات س��ريعة في الشرق األوسط وإرس��ال سفن حربية إلى اخلليج ما 
اس��تدعى طهران إلى اتخاذ إجراءات مشابهة ونش��ر صواريخ باتريوت باجتاه تل 
أبي��ب، وحتريك قطعها احلربية باجتاه مضي��ق هرمز والتهديد بغلقه أمام املالحة 
الدولي��ة ، حيث يعتب��ر املضي��ق املتنفس الوحي��د لنفط دول اخللي��ج وجتارتها 

االقتصادية مع العالم .
إس��رائيل واململكة العربية الس��عودية وهما أهم حلف��اء اإلدارة األمريكية في 
املنطق��ة تقفان موقف املرح��ب باخلطوة في دخول البارج��ة األمريكية وتأجيج 
املوقف ، إال أن ش��ركاء اإلدارة األمريكية في أوربا يش��عرون بع��دم االرتياح إزاء ما 

س��تؤول إليه األمور، فقد اتخذت كل من 
إس��بانيا وأملاني��ا وهولندا خط��وات من 
ش��أنها وقف أي أنش��طة عسكرية في 
منطقة الش��رق األوسط مش��اركة مع 
األمريكيني، نظ��را لتصاعد التوترات في 
املنطق��ة، وهذا لي��س الوقت املناس��ب 
الن��زاع ب��ني  لتجرب��ة كي��ف س��يكون 
الوالي��ات املتح��دة وإي��ران، أض��ف على 
ذل��ك أن مقارنة هذا الن��زاع بغزو العراق 
ع��ام 2003 لن يكون مفي��دا،الن الظروف 
ليس��ت كالس��ابقة ، والنظ��ام البعثي 
ليس كالقيادة في طه��ران ، وال الظروف 
كس��ابقتها أب��ان غزو ص��دام للكويت ، 
ودخول واشنطن على خط املواجهة ، إذ 

أن إي��ران تعتبر مثاال مختلفا عما كان عليه الوضع في العراق إبان حكم البعث 
، ففكرة ش��ن غزو ش��امل على إيران لن يكون ضمن اخلي��ارات املطروحة، بل قد 
ينش��أ صراع عس��كري جوا وبحرا تختلف طريقة إيران في التعامل معه، ما قد 

يشعل املنطقة بأسرها.
احلكيم في حديثة إلى االمريكان عبر عن موقف العراق الرسمي ، في ضرورة إبعاد 
الب��الد عن أي مواجهة أو ح��رب بالوكالة ، وميكن أن تكون بغ��داد طاولة احلوار ال 
ساحة حرب ، وجلوس الفرقاء إلى احلوار ، واخلروج بتفاهمات من شانها التهدئة 
باملنطقة ، وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الذي يتحني الفرص إلش��عال 
املنطقة من جديد،   لذلك فأن أي تصعيد أمريكي يأتي من خالل سياسة العصا 
الغليظة يس��تهدف إجبار النظ��ام اإليراني على الدخول في ح��وار مع الواليات 
املتحدة ولك��ن إدارة ترامب تريد هذا احلوار على طريقتها ووفق ش��روطها االثني 
عش��ر الت��ي أعلنها ماي��ك بومبيو من قبل وتش��مل امللفات الثالث��ة وهي وقف 
برنام��ج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي الباليس��تي ودعمها اإلرهاب, وليس 
احلوار على طريق��ة أوباما, الذي ركز على إبرام اتفاق نووي والتغاضي عن امللفات 
األخرى ، ولكن وكما يرى بعض احملللون أن خيار املواجهة العس��كرية الش��املة 
مس��تبعد إال إذا أدت سياس��ة حافة الهاوية اإليرانية إلى الص��دام مع الواليات 
املتح��دة عبر إغالق مضيق هرمز، أو اس��تهداف القواعد واملصالح األمريكية في 

املنطقة .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 من املستفيد من إشعال
احلرب بني أمريكا وإيران؟
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حقوق الناس يف شهر رمضان

جميل عودة

 أوجب اإلس��الم على املس��لمني صيام 
شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى )يأيها 
الذي��ن أمنوا ُكتب عليكم الصيام كما 
كتب عل��ى الذين من قبلك��م لعلكم 
تتقون( والصيام في شرع املسلمني هو 
اإلمس��اك عن األكل؛ والش��رب؛ وسائر 
املفطرات، من طل��وع الفجر إلى غروب 

الشمس، بنية التعبد هلل عز وجل.
وقد حث اإلسالم املسلمني على تكرمي 
هذا الشهر العظيم، واغتنام ساعاته، 
والص��الة  بالعب��ادة  ليالي��ه  وإحي��اء 
واالجتهاد،  بالصي��ام  ونه��اره  والدعاء، 
في مرضاة اهلل؛ والعم��ل الصالح. جاء 
ع��ن اإلمام علي )ع( إن رس��ول اهلل )ص( 
خطبن��ا ذات يوم فق��ال: )أيه��ا الناس 
إنه قد أقبل إليكم ش��هر اهلل بالبركة 
والرحم��ة واملغفرة، ش��هر هو عند اهلل 
أفضل الش��هور، وأيامه أفض��ل األيام، 
وس��اعاته  الليال��ي،  أفض��ل  وليالي��ه 
أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه 
إلى ضياف��ة اهلل، وجعلتم فيه من أهل 

كرامة اهلل(.
وعلى أس��اس هذا التك��رمي، فمن صام 
من املسلمني في ش��هر رمضان طاعة 
هلل ع��ز وجل، واس��تغل أيام��ه ولياليه 
باألعمال الصاحلة، نال جزاء عظيما، ال 
يحصى ثوابه، وال يع��د أجره، فتهذيب 
األخ��الق علي��ه أج��ر، وكف الش��ر عن 
الناس عليه أجر، وإك��رام اليتيم عليه 
أج��ر، ووصل األرحام عليه أجر، والصالة 
تطوعا عليها أجر، وتالوة القرآن عليها 
أجر، والص��الة على النب��ي وآله عليها 
أج��ر، وكل عمل خير يقوم به اإلنس��ان 
في ش��هر رمضان عليه أجر مضاعف، 

فضال من اهلل وإكراما منه.
فق��د قال رس��ول اهلل )ص( في خطبته 
)أيه��ا الن��اس: م��ن حس��ن منكم في 
هذا الش��هر خلقه كان ل��ه جوازا على 
الص��راط؛ ويوم ت��زل فيه األق��دام، ومن 
خف��ف ف��ي هذا الش��هر عم��ا ملكت 

ميينه خف��ف اهلل عليه حس��ابه، ومن 
كف فيه شره كف اهلل عنه غضبه يوم 
يلقاه، ومن أك��رم فيه يتيما أكرمه اهلل 
يوم يلقاه، وم��ن وصل فيه رحما وصله 
اهلل برحمت��ه ي��وم يلق��اه، وم��ن قطع 
في��ه رحمه قطع اهلل عن��ه رحمته يوم 
يلقاه، ومن تطوع فيه بصالة كتب اهلل 
له ب��راءة من النار، وم��ن أدى فيه فرضا 
كان له ث��واب من أدى س��بعني فريضة 
فيما سواه من الش��هور، ومن أكثر من 
الصالة علي ثقل اهلل ميزانه يوم تخف 
املوازين، ومن تال فيه آية من القرآن كان 
ل��ه مثل أجر من ختم الق��رآن في غيره 

من الشهور(.
 ولذلك كل��ه؛ فإن ش��هر رمضان ليس 
دعوة لإلنس��ان ملراجعة ذات��ه، وتنمية 
ملك��ة التق��وى لدي��ه، فحس��ب، ب��ل 
هي أيض��ا دعوة من اهلل ورس��وله )ص( 
للناس جميعا، وللمسلمني حتديدا، أن 
يضاعفوا أعمالهم في هذا الشهر، في 
سبيل خدمة الناس اآلخرين، وحتصيل 
حقوقهم، وكأن اإلنسان في غير شهر 
رمضان أكثر ما يكون منشغال بحياته 
اخلاصة من حتقي��ق طموحاته ورغباته، 
ومن أعم��ال ووظائف وجتارة يتكس��ب 
بها، وم��ن رعاية خاصة ألفراد أس��رته، 
وكله��ا أعمال تص��ب في توفي��ر حياة 
كرمية له؛ ومن ف��ي معيته، وهي أعمال 

ونشاطات محمودة ولكنها محدودة.
ولذلك؛ فإن اهلل عز وجل يلفت أنظارنا، 
ف��ي ه��ذا الش��هر الفضيل، إل��ى أفراد 
املتمع اآلخرين، ما قد ننش��غل عنهم 
لفت��رات طويلة، أو نقصر في حقوقهم 
بني احلني واآلخر. وهو نداء رباني لتجربة 
عطاء أخرى ميكن أن نحقق منها أرباحا 
ال حتصى وال تعد، سواء أكانت في الدنيا 
أم في اآلخرة، واإلنسان أي إنسان أحوج 

ما يكون إليها عاجال أم آجال.
إذاً هن��اك مجموع��ة م��ن الن��اس مم��ن 
ينبغ��ي أن نولي له��م اهتماما خاصا، 
يالئ��م أهمي��ة ش��هر رمض��ان وقيمته 
عن��د اهلل عز وجل، كل بحس��ب قدرته 
الفكري��ة واملالي��ة والبدني��ة، فبعضنا 
قد ميارس دورا تربويا وإرش��اديا، وبعضنا 
يخص��ص ج��زءاً م��ن أموال��ه وأمالكه 
ملس��اعدة الفقراء واأليتام وغيرهم من 
الفئات احملتاج��ة، وبعضنا يتواصل مع 
الناس مباش��رة، ويق��دم خدماته لهم 

وجها لوجه.

ولي��س بالض��رورة أن نق��دم خدماتن��ا 
جلميع الناس، بل ميكن أن نبدأ من فئات 
اجتماعية محددة على أس��اس األقرب 
فاألقرب، س��واء في النسب أو السكن 
أو العقيدة، أو اإلنس��انية، مثل الفئات 

اآلتية:
1. الوال��دان: فحق الوالدين على األبناء 
ال يس��تطيع أن يحصيه إنسان، فهما 
سبب وجود األبناء والبنات، بعد اهلل عز 
وجل، ولن يس��تطيع األبناء أن يحصوا 
م��ا لقيه األبوان من تع��ب ونصب وأذى، 
وس��هر وقي��ام، من أج��ل راح��ة األبناء 
والبنات، وفي سبيل رعايتهم، والعناية 
بهم. وحث اإلسالم على بر الوالدين في 
كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه، ملا لهما 
م��ن فضل وحق��وق على األبن��اء، فقال 
ِنَس��اَن  اإلإْ يإَْنا  )َوَوصَّ وتعال��ى  س��بحانه 

َسانًا(. ِبَواِلَديإِْه إِحإْ
وال ش��ك أن بر الوالدين مق��دم على بر 
غيرهما من الناس، سواء الولد أو الزوجة 
أو األصدق��اء أو األقرباء أو غير أولئك من 
الناس. وبر الوالدين يكون بكل ما تصل 
إليه يد األبناء من طعام وشراب وملبس 
وعالج، وكل ما يحتاجانه من خدمة وبر 
ومع��روف. وقد جاء عن االمام الس��جاد 
)ع( في صحيفته قوله: )وأما حق أبيك 
فتعل��م أنه أصل��ك، وأنك فرع��ه، وأنك 
لواله لم تكن، فمهما رأيت في نفسك 
ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة 
علي��ك فيه، وأحمد اهلل وأش��كره على 

قدر ذلك، وال قوة إال باهلل...(.
2. األزواج: ال تس��تقيم احلي��اة الزوجية 
إال على أساس املودة والرحمة واالحترام 
املتبادل بني الزوجني، ورعاية كل منهما 
اآلخ��ر. ولذلك ف��رض الش��ارع املقّدس 
لكل منهما حقوق��اً على اآلخر أوجب 
إتباعه��ا وح��ّرم التخلف عنه��ا، فقال 
َعَليإِْه��نَّ  الَّ��ِذي  ِمثإْ��ُل  )َوَلُه��نَّ  تعال��ى: 
��ُروِف( وحق��وق وواجب��ات الزوجني  َعإْ ِباملإْ
عن��د  تق��ف  ال  بعض��ا  بعضه��م  إزاء 
ح��دود معينة، بل ه��ي حقوق وواجبات 
مس��تمرة م��ازاال زوجني. وأجواء ش��هر 
رمضان فرصة لتحس��ني هذه العالقة 

وتنميتها.
3. األبن��اء: ق���د ب��ني الق���رآن الكرمي أن 
م�ن أطي��ب ثم�ار العالق���ات الزوجية، 
وأن أكث�ر م�ا يحقق الس��عادة الزوجية 
نعمة األبناء الذين هم بهجة القلوب، 
األكب���اد،  وفل��ذات  العي��ون  ومهج��ة 

ق��ال تعالى: )َوِم��نإْ آيَاِت��ِه أَنإْ َخَلَق َلُكم 
��ُكُنوا إَِليإَْها  مِّنإْ أَنُفِس��ُكمإْ أَزإَْواًجا لَِّتسإْ
َمًة  إِنَّ ِفي ذلك  َودًَّة َورَحإْ َوَجَعَل بَيإَْنُكم مَّ
ُروَن(.ووصف الق�رآن  ٍم يََتَفكَّ َِّق��وإْ آَليَ��اٍت ل
الكرمي األبن�اء أنه��م زينة احلياة الدنيا، 
َ��اُل َوالإَْبُنوَن زِيَنُة  حيث ق�ال تع�الى: )املإْ
احِلَاُت َخيإٌْر  نإَْي��ا َوالإَْباِقَياُت الصَّ ََياِة الدُّ احلإْ
ِّ��َك ثََوابً��ا َوَخيإٌْر أََم��ال( وإمنا كان  ِعنإْ��َد رَب
امل��ال والبن��ون زين��ة احلي��اة الدنيا، ألن 
ف�ي امل�ال جم���االً ونفع�اً، وف�ي البنني 
ق�وة ودفع�ا، وه��ذه الزينة ل�ن تكتم�ل 
وتتحق�ق إال باستقرار األس�رة، وإحاطة 
البيت ب�دفء املش�اعر، ونبل العواطف، 
وصدق األحاس��يس. وه��ذا إمنا يتحقق 

بصالح األوالد، واستقامة سلوكهم.
 إن الول��د إمن��ا هو امت��داد حلي��اة أبيه، 
واس��تمرار لوجوده، فهو بعضه، بل هو 
كله يق��ول اإلمام أمي��ر املؤمنني )عليه 
السالم( في وصيته لولده اإلمام الزكي 
)ووجدت��ك  الس��الم(:  )علي��ه  احلس��ن 
بعضي، ب��ل وجدت��ك كلي حت��ى كأن 
شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن املوت لو 

أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني 
من أمر نفسي(.

4. اجلي��ران: أوَجَب اهلل على املُس��لمني 
أن يُحس��نوا إلى اجلار قريب��اً أم بعيداً، 
عربّي��اً أم أعجمي��اً، دون متيي��ٍز بني عرٍق 
وع��رق، أو ل��وٍن ول��ون؛ فاجل��ار ج��ارٌ ل��ه 
احتراُم��ه، وَمكانت��ه، وله اعِتب��اره، وله 
حق��وٌق، س��واًء أكان ُمس��لماً أم غي��ر. 
ُكوا ِبِه  ��رِ  َواَل تُشإْ

َ ُبُدوا اهللَّ قال تعالى: )اعإْ
َسانًا َوِبِذي القربى  َش��يإًْئا َوِبالإَْواِلَديإِْن إِحإْ
��ارِ ِذي القربى 

َ ََس��اِكنِي َواجلإْ واليتامى َواملإْ

َنِب(. اِحِب ِباجلإْ ُُنِب َوالصَّ َارِ اجلإْ َواجلإْ
 وع��ن الرس��ول )ص( أنّ��ه قال: )م��ا زاَل 
يوصين��ي جبريُل باجلارِ حتَّى ظَننُت أنَُّه 
ِّثُُه( ونهى النبيُّ عن إي��ذاء اجلار؛  س��يور
بل جعل إي��ذاء اجلار م��ن األفعال التي 
تُع��دُّ نقص��اً في إمي��ان املس��لم، فقال 
، واهللَّ ال يؤمُن، واهللَّ  )ص(: )واهللَّ ال يؤِم��نُ
؟ قاَل:  ال يؤمُن. قيَل: ومن يا رس��وَل اهللَّ

الَّذي ال يأمُن جارُه بوائَقه(.
 وأم��ا م��ا جاء عن حق اجلار في رس��الة 
اإلم��ام عل��ي زي��ن العابدين املس��ماة 
برس��الة احلق��وق قال فيه��ا(: وأما حّق 
جارك فحفظه غائبا، وإكرامه شاهدا، 
ونصرت��ه إذا كان مظلوم��ا، وال تّتبع له 
ع��ورة فان علمت عليه س��وءا س��ترته 
عليه، وإن علمت أنّ��ه يقبل نصيحتك 
نصحته فيما بينك وبينه، وال تس��لمه 
عند ش��دائده، وتقي��ل عثرت��ه، وتغفر 

ذنبه، وتعاشره معاشرة كرمية(.
5. األيت��ام: اليتيم هو من فقد أباه، ولم 
يبلغ مبل��غ الرجال، وقد أوص��ى القرآن 
الك��رمي باإلحس��ان إليهم. حي��ث قال 
ُكوا  ��رِ  َواَل تُشإْ

َ ُبُدوا اهللَّ اهلل تعال��ى: )َواعإْ
َس��انًا َوِبِذي  ِب��ِه َش��يإًْئا َوِبالإَْواِلَديإْ��ِن إِحإْ
القرب��ى واليتامى( وأوص��ى بإصالحهم 
اَلٌح  ��أَُلوَنَك َع��ِن اليتام��ى ُق��لإْ إِصإْ )يَسإْ
 ) َواُنُكمإْ لَُّهمإْ َخيإْ��ٌر َوإِن تَُخاِلُطوُهمإْ َفِإخإْ
أَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن  واإلنفاق عليهم )يسإْ
ُت��م مِّ��نإْ َخيإْ��ٍر َفِللإَْواِلَديإِْن  ُقلإْ َم��ا أَنَفقإْ
َرِب��نَي واليتام��ى..( وحفظ أموالهم  َقإْ َواألإْ
َربُ��وا َماَل  والتحذير م��ن أكله��ا )َواَل تَقإْ
َس��نُ حتى يَبإُْلَغ  الإَْيِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَحإْ
ُه( ومخالطته��م ومؤاخاتهم )إِن  أَُش��دَّ
( والقيام لهم  َواُنُكمإْ تَُخاِلُطوُه��مإْ َفِإخإْ
بالقس��ط، إي إدارة ش��ؤونهم بالع��دل 
ِط( والنهي  )َوأَن تَُقوُموا لليتامى ِبالإِْقسإْ

َهرإْ(  ا الإَْيِتيَم َفاَل تَقإْ عن قهر اليتيم )َفأَمَّ
أو زج��ره وتعنيف��ه )أرَأَيإَْت الَّ��ِذي يَُكذُِّب 
ِبالدِّيِن فذلك الَِّذي يَُدعُّ الإَْيِتيَم( ول�ذلك 
ن����رى أن ال��دي��ن اإلس��المي احلني�ف 
يف�رض عل�ى مجتمع���ه، ويكلف كل 
ف��رد م����ن أبنائ���ه برعاي���ة اليت�يم، 
والعناي�ة ب�ه في س�ائر ش�ؤون احلي�اة 
ل�ئال ينش���أ فاق�د التوجي�ه، ويص�بح 
عاه�ة ف��ي املتم��ع الع���ام، فإهم�ال 
اليت�يم يس�اوي إهم��ال املتمع، وه�دم 
كيان�ه احل�اف��ظ للحي�اة اإِلنس���انية 

العامة.
6. األرام��ل: األرملة ه��ي املرأة التي مات 
الفتقاره��ا  أرمل��ة  وس��ميت  زوجه��ا، 
إل��ى من يعيله��ا. ويقال للرج��ل أرمل؛ 
وللم��رأة أرملة، واجلمع أرامل. وال ش��ك 
أن امل��رأة األرملة هي األخرى بحاجة إلى 
التفاتة من لدن املتم��ع عامة والدولة 
خاصة، كونه��ا كانت تعيش في كنف 
رجل يرعاها ويوف��ر حاجتها ويحميها 
من اآلخرين، ال س��يما في مجتمعاتنا، 
حيث تعتمد املرأة بش��كل كلي تقريبا 
عل��ى الرجل أب��ا أو أخا أو زوج��ا. وعليه 
فه��ي تظل بحاج��ة إلى م��ن يوفر لها 
امل��ال واألكل والش��رب بع��د أن فقدت 
زوجه��ا ال��ذي تكفل القي��ام بكل هذه 
األمور، ويك��ف يدها عن الس��ؤال عما 
ف�ي أي�دي الن��اس، ويصون ماء وجهها 

له عند اهلل أجر عظيم.
7. ذوو االحتياج��ات اخلاصة )املعاقون(: 
يعرف املعاق أنه كل شخص فقد قدرته 
على مزاولة عمله. أو القيام بعمل آخر، 
نتيج��ة لقصور بدني، أو عقلي، س��واَء 
أكان ه��ذا القصور بس��بب إصابته في 
ح��ادث، أم مرض، أم عج��ز والدي. وأنواع 
القصور التي يتعرض لها اإلنس��ان، إما 

أن تكون بدنية كفقد أجزاء من اجلسم، 
أو ح��دوث خلل، أو تش��وه به��ا، وإما أن 
تك��ون عقلي��ة كنق��ص ف��ي القدرات 
العقلية، أو قد تكون حس��ية كفقد أو 
نقص حاس��ة من احلواس. فالشخص 
ح��ني يصاب بعاه��ة جس��دية نتيجة 
حلادث، أو ملرض، أو لسبب نقص خلقي، 
أو إلصابة بالرصاص، أو التعذيب، ينبغي 
أن يلقى رعاي��ة وعطفا ومحبة من كل 

األشخاص السيلمني احمليطني به.
 لق��د نهى الق��رآن الكرمي ونه��ى النبي 
تتخ��ذ  أن  وعام��اً  قاطع��اً  نهي��اً  )ص( 
العيوب اخللقية سبباً للتنّدر أو العيب 
أو التقلي��ل من ش��أن أصحابه��ا، وأنه 
يج��ب أن يُعط��ى املع��اق حق��ه كامالً 
في املس��اواة بغيره ليحي��ا حياة كرمية 
وطبيعية قدر اإلمكان وال يقّلل أي أحد 
مهما كان مركزه في املتمع من قيمته. 
حيث ورد ف��ي القرآن الك��رمي ذكر لعدد 
كثي��ر من ص��ور اإلعاقة الش��ائعة في 
الن��اس مثل: )الصمم - البكم - العمى 
- العرج - الس��فه - اإلعاقات العقلية - 
أنواع األمراض )كالبرص( وغيرها(، كما 

وتناوله رسول اهلل )ص( في أحاديثه.
 وحّث اإلس��الم املتمع بالتأّدب معهم 
ب��آداب اإلس��الم التي تزرع احملب��ة والوّد 
واحل��زن،  الش��حناء  أس��باب  وتقط��ع 
فجعل من احملّرمات والكبائر السخرية 
واالستهزاء والهمز بأية وسيلة كانت، 
حيث ق��ال اهلل تعال��ى: )يَا أَيَُّه��ا الَِّذيَن 
ٍم َعَس��ى أَنإْ  ٌم ِمنإْ َقوإْ ��َخرإْ َقوإْ آَمُنوا ال يَسإْ
يَُكوُنوا َخيإْراً ِمنإُْهمإْ َوال ِنَس��اٌء ِمنإْ ِنَساٍء 
، َوال تَلإِْمُزوا  َعَس��ى أَنإْ يَُكنَّ َخيإْراً ِمنإُْه��نَّ
َلإَْق��اِب ِبئإَْس  أَنإُْفَس��ُكمإْ َوال تََنابَ��ُزوا ِباألإْ
َد األمي��ان َوَمنإْ َلمإْ  ��ُم الإُْفُس��وُق بَعإْ ااِلسإْ

امِلُوَن(.  يَُتبإْ َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّ

حث اإلسالم املسلمني 
على تكريم هذا الشهر 
العظيم واغتنام ساعاته 
وإحياء لياليه بالعبادة 
والصالة والدعاء ونهاره 
بالصيام واالجتهاد

تالميذنا ابناؤنا ورجال املستقبل 
النهم اللبنة االساسية يف 
بناء الشخصية العراقية علميا 
وثقافيا واجتماعيا النهم القدوة 
الحسنة يف بناء الوطن الذي 
يسكن قلوبنا قبل احداقنا

إسرائيل والسعودية 
وهما أهم حلفاء اإلدارة 
األمريكية يف املنطقة 
تقفان موقف املرحب 
بالخطوة يف دخول البارجة 
األمريكية وتأجيج املوقف

فيما مضى كان وقت الوصول 
متأخرًا قد يشكل قيمة 
ويحدث فرقا وتجد فيه من 
ينتظرك لسبب ما ويضع 
ألجل تأخرك مـُربرات  لكن 
اليوم بات األمر مختلفا تمامًا 

االمتحانات العامة  واملوضوعية يف صياغة األسئلة وتصميمها

محمد حسن الساعدي

كيف حتقق جناحا مل يسبقك إليه أحد؟



أُعلنت اسييتقالة فليين في 13 
شييباط/ فبراييير. كان السييبب 
الرئيييس الذي قدم علنييا هو ان 
فلن كييذب على نائييب الرئيس 
بنييس. اخبر آخرين في ادارته انه 
اقاله فلن ميين مهماته النه لم 
يكن على مسييتوى مسييؤولية 

منصبه.
كانت االشييهر التسعة التالية 
واعتييرف  فليين  علييى  صعبيية 
الحقاً بالذنب في امر واحد وهو 
الكييذب على مكتييب التحقيق 

الفيدرالي.
اخبر فليين معاونيه انه ال يظن 
انييه كييذب قييط علييى مكتييب 
عندما  الفيدرالي  التحقيقييات 
خضع للمقابالت، اربعة ايام في 
االدارة. وقييد جيياء عمالء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي للحديث 
معه عن امور اخرى غير روسيييا 
ولييم يصدق انهييا كانت مقابلة 

رسمية.
مليياذا اعترف فلن بالذنب؟ اجري 
فييي مجموعيية من  التحقيييق 
اجلرائييم احملتمليية مبييا فييي ذلك 
اخفاقه في االبييالغ عن الدخل 
ميين تركيييا واالبالغ عيين جهات 
االتصال في اخلارج والتسييجيل 
كجهيية ضغط قبييل االنضمام 

الى ادارة ترامب.
قال فلن ملسيياعديه ان فواتيره 
القانونييية كانييت هائليية كما 
هي حييال ابنه الذي كان يخضع 
للتحقيق ايضيياً. ويبدو ان اقراراً 
بالذنييب ميين اجييل الكييذب هو 
السييبيل الوحيد للخييروج من 
املييأزق. وذكيير فييي بيييان قائييالً: 
الكاملة عن  »احتمل املسؤولية 
افعالييي«. مضيفيياً انييه »تعهد 
بالتعيياون«. ونفييى ان يكييون قد 
ارتكييب »خيانيية« وهييو انييكار 

واضح بأنه تواطأ مع الروس.
دعييا ماتيييس يييوم السييبت 25 
شييباط/ فبراير أي بعد خمسة 
اسابيع على توليه منصبه الى 
اجتميياع ظهراً في مقيير اقامة 
وزير الدفاع فييي املرصد البحري 
القدمي بالقرب من وزارة اخلارجية. 
وضم احلضييور بعض كبار رجال 
اجلنييرال  اخلارجييية  السياسيية 
املتقاعييد انتونييي زينييي وعدداً 
من السييفراء السابقن وبعض 
موظفي ماتيس كان مقر ماتيس 
شييبه خاٍل من االثاث فجلسوا 
الى طاولة غرفة طعام ملناقشة 
ما يبدو مسييألة حكومية. قال 

ماتيس انه اتى بأربع حقائب.
»يجب ان تييروا مرفق املعلومات 
اجملزأة واحلساسيية املتوافر لي«، 
يُسييتخدم  الييذي  املرفييق  كان 
ملناقشيية املعلومات احلساسة 
الوصييول  وبرامييج  والسييرية 
اليها بشييكل آمن في الطبقة 

العلوية. 
»لست مضطراً ابداً الى مغادرة 
املقر. ميكنن القيام بكل العمل 

من هنا«.
اشييار ماتيييس الييى ان الرئيس 
ترامب مستمع جيد، ما دمت ال 
تصطدم باحدى سككه الثالث 
واهمهييا الهجرة والصحافة. ان 

فعلت فهييو عرضة للخروج عن 
طوره واال يعود الى مجرى احلديث 
لوقييت طويييل. »ال ميكن لييوزراء 
الدفاع دوماً اختيار الرئيس الذي 

يعملون من اجله«.
ضحك اجلميع.

هييو  االجتميياع  موضييوع  كان 
اخلطة املضييادة لتنظيم داعش 
التييي يريدها الرئيس فييوراً. قال 
ماتيييس اننا في االسيياس نقوم 
باالمور بشكل عكسي. نحاول 
استنباط اسييتراتيجية مضادة 
لداعييش، من دون اسييتراتيجية 

االوسط.  للشرق  واشمل  اوسع 
سيييكون لدينا بشييكل مثالي 
اسييتراتيجية للشييرق االوسط 
لداعييش  اخملصييص  واجلييزء 
لكيين  ويدعمهييا.  سيييكملها 
املهميية التي كلفنا بها الرئيس 
تتطلب استراتيجية ضد داعش 

اوالً.
في النهاية، كانت استراتيجية 
اسييتمراراً  داعييش  محاربيية 
السييتراتيجية ادارة اوباما ولكن 
مييع منييح صالحييية القصييف 
وسواها من الصالحيات للقادة 
احمللييين. كان ماتيييس قلقاً من 
التوسييع االيرانييي. وفييي وقييت 
مييا اشييار فييي معييرض حديثه 
الحقيياً الى »هييؤالء املاللي« ذوي 

العمامات املغفلن«.
صباح احد ايام شييباط/ فبراير 
حضيير فريق من كبار مسييؤولي 
مكتييب  الييى  االسييتخبارات 
بريبوس في اجلنيياح الغربي في 
البيت االبيض الحاطته بضرورة 
بقائييه حذراً من الذين يسييعون 
غييير  بطريقيية  فيييه  للتأثييير 
سليمة. انه حتذير موحد حلملة 

ارفع التصاريح االمنية.
»قبل ان نغادر« قييال نائب مدير 

الفيدرالي  التحقيقييات  مكتب 
اندرو مكابي، رافعا يده: »احتاج 
الييى االختالء بك خمييس دقائق 

في مكتبك«.
ما الذي يحييدث بحق اجلحيم؟ 
تسيياءل بريبييوس. تذكيير فقط 
مكابي النه التقاه قبل اسابيع 

عدة في غرفة العمليات.
اقييام ترامييب الدنيييا واقعدهييا 
في شييأن زوجيية مكابييي جيل 
اثنيياء حملته  وهييي دميقراطية 
الرئاسييية. كانت تلقييت مبلغاً 
قيمتييه 675 288 دوالراً اميركياً 

حلمليية غير ناجحة عييام 2015 
ملقعد سيييناتور فييي فيرجينيا 
ميين جلنيية العمل السياسييية 
للحاكييم تيري ماكوليف وحزب 

كان  الدميقراطييي  فرجينيييا 
ماكوليف احد اقييرب االصدقاء 
الشخصين والسياسين لبيل 
وهيالري كلينتييون وكذلك اكبر 
جامييع تبرعات العييادة انتخاب 

بيل كلنتون عام 1996.
وصييف ترامب هذه االموال بأنها 
تبرعييات من هيالري. لييم يتنازل 
عيين القضييية متحدثيياً ومغرداً 
عنهييا الحقيياً. بعييد االطاحيية 
االمنية وخييروج اجلميييع، اغلق 
مكابييي بيياب مكتييب بريبوس. 
واالميير غريييب انييه رأى بريبوس 

الذي وقف قرب مكتبه.
»هييل قييرأت تلييك القصيية في 
النيويورك تاميز؟«. قرأها بريبوس 
بحذافيرها. كان مكابي يشييير 
الييى قصيية صييدرت اخيييراً في 
صحيفة التاميز في 14 شييباط/ 
فبراييير افادت ان »التسييجيالت 
الهاتفية واملكاملييات التي جرى 

اعضيياء  ان  تُظهيير  اعتراضهييا 
ج.  دونالييد  حمليية  فريييق  فييي 
ترامييب الرئاسييية وغيرهم من 
مسيياعديه قد اجييروا اتصاالت 
متكررة مع مسييؤولن كبار في 
فييي  الروسييية  االسييتخبارات 
العييام الذي سييبق االنتخابات، 
وفق اربعة مسييؤولن اميركين 

حالين وسابقن«.
اولييى  احييدى  القصيية  كانييت 
فييي  انفجييرت  التييي  القنابييل 
مسييألة العالقات املزعومة بن 
اسييتقالة  بعد  والييروس  ترامب 

فلن.
»انهييا تفاهيية بالكامييل« قييال 
مكابييي. »االميير غييير صحيييح 
ونريييدك ان تعلم ذلييك. القصة 

مبالٌغ فيها كثيراً«.
يا الهي، فكر بريبوس.

»انييدرو« قييال لنائييب التحقيق 
الفيدرالي »انا اتعرض للقتل«.

يبدو ان القصة املتعلقة بروسيا 

والتدخل فييي االنتخابات يجري 
تناقلهييا علييى مييدار السيياعة 
طييوال ايام االسييبوع عبر اخبار 
الكوابييل مثيييرة جنييون ترامب 

وبالتالي جنون بريبوس.
»هذا جنون« قال ترامب لبريبوس 
»علينا ايقيياف ذلك، نحتاج الى 

وضع حد للقصة«.
لقد دخل مييكاي للتو مع هدية 
كبيرة، يوم عيد احلب. سييأكون 
بطل هييذا اجلناح الغربي كامالً، 

فكر بريبوس.
»هل ميكنك مساعدتي؟« سأل 
بريبييوس. »هل ميكن الكشييف 
القاضييية  الضربيية  عيين هييذه 

للقصة؟«.
»اتصييل بي بعد سيياعتن« قال 

واعلمييك  »سأسييأل  مكابييي، 
باالمر. وأرى ما ميكنني فعله«.

البييالغ  بريبييوس فعييالً  ركييض 
ترامييب اخلبر السييار ومفيياده ان 

الفيدرالي  التحقيقييات  مكتب 
سيييقضي قريبيياً علييى قصيية 

التاميز.
مضت ساعتان ولم يتلق مكاملة 

من مكابي. اتصل به بريبوس.

قييال  اسييتطيع«  ال  »اسييف، 
القيييام  ميكننييي  »ال  مكابييي. 
بشيييء حيال ذلك. لقد حاولت 
ولكن اذا بدأنا باصدار تعليقات 

على قصييص فردييية فعلينا ان 
ندلييي بالتصريحييات كل ثالثة 
ايام«. لم يكن في وسييع مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ان يصبح 
غرفيية مقاصة لدقيية القصص 
مكتييب  حيياول  اذ  االخبارييية. 
التحقيقييات الفيدرالييي فضح 
بعييض القصييص فيمكيين عدُّ 

االخفاق في التعليق تأكيداً.
»انييدرو، انت من اتى الى مكتبي 
الخبيياري ان تلك القصة »مجرد 
هراء«، وها انت تقول لي اآلن انك 

ال تستطيع القيام بشيء؟«.

هييو  ذلييك  ان  مكابييي  اجيياب 
موقفه.

بريبوس.  قييال  »هييذا جنييون«، 
»ميياذا يُفتييرض بييي ان افعييل؟ 

اعاني فقط، أنزف؟«.
»امنحني ساعتن اضافيتن«.

جيياء  وال  شيييء،  يحييدث  لييم 
اتصال من مكتب التحقيقات 
ان  بريبوس  الفيدرالييي. حيياول 
يشرح لترامب الذي كان ينتظر 
انكاراً للقصة. كان ذلك سبباً 
آخر لترامب لعدم الثقة مبكتب 
التحقيقات الفيدرالي وكرهه، 
كانييت القشيية التييي قصمت 

ظهر البعير.
بثت شبكة السي إن إن حصرياً 
بعد اسييبوع تقريباً، أي في 24 

شباط/ فبراير اخلبر اآلتي:
»مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يرفييض طلييب البيييت االبيض 
اسييقاط قصة ترامب وروسيييا 

بريبييوس  اتهييم  االخيييرة«. 
التالعييب مبكتب  يحيياول  بأنه 
التحقيقات الفيدرالي الغراض 

سياسية.
واخفق  االبيييض  البيييت  حاول 
في تصحيح القصة واظهار ان 

مكابي قد بدأ االمر.
بعييد اربعيية اشييهر، أي فييي 8 
حزيييران/ يونيييو، ادلييى كومييي 
بشييهادته حتت القسييم علناً، 
فقال ان قصيية النيويورك تاميز 
االصلية عن اتصاالت مساعدي 
حملة ترامب مع كبار مسؤولي 
»في  الروسييية  االسييتخبارات 

االساس لم تكن صحيحة«.
الفصل الحادي عشر

الى مستشييار  ترامب  احتيياج 
واراد  القومييي  لألميين  جديييد 
انييه  قييال  سييريعاً.  التصييرف 
تعييرض للتصفية في وسييائل 
بييأن  مقتنعيياً  وكان  االعييالم، 
سيييمحو  جديييداً  شييخصاً 
كارثيية فليين. جنرال آخيير رمبا؟ 
رأى بانييون ان االعالم هو املصدر 
الرئيسييي لقلييق ترامييب. كل 
شيييء مييير مبعادلة: »هييل يبدو 
مالئماً للدور؟«. كل شيييء كان 
دانفورد  اسييتعراضياً. صدمييه 
وماتيييس كقائدين في مشيياة 
كان  كالمهمييا  ألن  البحرييية، 
مقتضبيياً فهمييا يدخييالن في 

صلب املوضوع مباشرًة.
تصييدر القائميية الفريييق هي. ر. 
 175 بطييول  كان  ماكماسييتر. 
سييم تقريبيياً، اصلييع، اخضيير 
املنكبيين،  عريييض  العينيين، 
مستقيم القامة، وهو مزيج من 
بطل حرب وباحث. كتب مؤلف 
»التقصير في الواجب: ليندون 
جونسييون، روبييرت ماكنمييارا، 
املشييتركة،  االركان  هيئيية 
واالكاذيب التييي ادت الى حرب 
فيتنام«. كان كتابه عمال رائداً 
دان فيييه القييادة العسييكرين 
مواجهيية  فييي  الخفاقهييم 
فاعتبيير  املدنييين.  قادتهييم 
ماكماسييتر مرتداً ودخيالً على 
السلك العسييكري، ولكن لم 

يشك احد في نياته الصادقة.
موعييد  ملاكماسييتر  ُحييّدد  
لسيياعتن مييع ترامييب. التقاه 
بانييون فييي »مييار الغييو« وقدم 

نصائحه املعتادة:
ال حتاضيير فييي حضييرة ترامب. 
وال  االسيياتذة.  يحييب  ال  فهييو 
يحييب املثقفيين. كان ترامييب 
رجالً »لم يحضيير الى صفوفه 
قط. لم يلتزم منهجاً دراسييياً. 
لم يييدون مالحظيية. لم يذهب 
الى محاضرة. فييي الليلة التي 
تسييبق االمتحانييات النهائية، 
يعود منتصييف الليل من منزل 
االخوة يصنع قييدراً من القهوة 
يحفييظ  مالحظاتييك،  يأخييذ 
قدر ما يسييتطيع يدخل قاعة 
صباحيياً،  الثامنيية  االمتحييان 
»ج«.  درجيية  علييى  ويحصييل 
وهييذا امر جيد مبييا يكفي فهو 

سيصبح مليارديراً«.
»تعييال  االخيييرة:  النصيحيية 

مرتدياً بزتك العسكرية«.

ملف

كانت االشهر التسعة صعبة على فلني واعرتف الحقًا بالذنب يف امر واحد وهو الكذب على مكتب التحقيق الفيدرالي

كان ترامب رجاًل لم يحضر
 اىل صفوفه قط لم يلتزم منهجًا 

دراسيًا لم يدون مالحظة ولم يذهب 
اىل محاضرة

احللقة )19(

اخرب فلني معاونيه انه ال يظن انه كذب قط 
على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما 

خضع للمقابالت

ماتيس
بنس

مايكل

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

لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اسييئلة كثيرة بشييأن سياسييات الرئيس 

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

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

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

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

في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تسيياؤالت بشييأن كيف أمر ترامب بأغتيال 

الرئيس السييوري )بشار األسييد(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته 

مع السيسييي بأنها )موجعة(.. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حن ينعته ترامب بأنه »تضليل 

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.

9

هيئة التحرير

NO.3191.thu.23.may.2019 العدد )3191( الخميس 5/23/ 2019   



عن  الليبي  املنتخب  اعتذار  أدخل 
املنتخب  أمام  الودية  املباراة  خوض 
العراقي املدرب كاتانيتش واجلماهير 

العراقية في موقف صعب.
لتصفيات  يستعد  الذي  املنتخب 
من  التي   ،2022 قطر  العالم  كأس 
املنتظر أن تنطلق خالل شهر أيلول/

ملواكبة  بحاجة  املقبل،  سبتمبر 
حيث  من  املنافسة  املنتخبات 

التحضير للمواجهات املقبلة.
 

األوملبي  للمنتخب  املساعد  املدرب 
عباس عبيد، قال إن املنتخب الوطني 
واضح  فقر  من  كبير  بشكل  يعاني 
األخرى  واملنتخبات  اإلعداد،  في 
مستوى  على  ودية  مباريات  تخوض 

عال جدا.
تكن  لم  واحدة  مباراة  أن  وبني 

الختبار  كاتانيتش  للمدرب  كافية 
الدوري  العبي  أن  كما  الالعبني، 
املباريات  من  عدد  إلى  بحاجة  احمللي 
املنتخب،  مع  لالنسجام  الدولية 
خوض  هو  األهم  السالح  وبالتالي 
التجريبية لتكون  اللقاءات  عدد من 
هناك رؤية واضحة عن أداء الالعبني 
املنتخب  متثيل  على  وقدرتهم 

الوطني.
احلالية  الظروف  أن  إلى  عبيد  وأشار 
املنتخبات  جميع  على  صعبة 
املالية،  األمور  توفر  لعدم  الوطنية 
مثال مباراة صربيا ألغيت لعدم توفر 
ننتبه إلعداد  أن  وبالتالي علينا  املال 
العالم  كأس  فتصفيات  املنتخب 
حدث مهم جدا والبد من األعداد له 
واحدة  مبباراة  وليس  مثالي  بشكل 

فقط.
 طول منافاسات الدوري

سامي  السابق  الديوانية  مدرب 

إعداد  فترة  بتوفير  طالب  بحت، 
تتناسب  الوطني  للمنتخب  جيدة 
مع مهمة الفريق املتمثل بتصفيات 
كأس  تصفيات  مثل  وقوية  مهمة 
العالم، وفي توقيتات مثالية حسب 

برنامج املدرب كاتانيش.
يعاني من  العراقي  املنتخب  أن  وبني 
فقر في اإلعداد لعدة أسباب أهمها 

عدم تفرغ الالعبني بسبب استمرار 
طويلة  لفترات  الدوري  مباريات 
تساعد  انتقالية  فترة  وجود  لعدم 
الالعبني على أخذ فترات كافية من 
في  الدخول  ثم  ومن  االستشفاء 

معسكرات املنتخب أو األندية.
فني  عائق  الدوري  طول  أن  وأضاف 
تطور  مصلحة  في  يصب  ال  كبير 

أداء  على  وينعكس  القدم  كرة 
املنتخب، ناهيك عن عجز االحتاد عن 
مستوى  على  ودية  مباريات  توفير 
الفني  اجلهاز  منها  يستفيد  عالي 

والالعبني.
 فقر فني

املنتخب  العب  الغني  عبد  صفوان   
فقير  احمللي  الدوري  أن  أكد  السابق، 

فنيا وفوضى تنظيم املسابقة له أثر 
سلبي على إعداد املنتخبات الوطنية 
بصورة عامة، على الرغم من أن عدد 
الالعب  يخوضها  التي  املباريات 
العراقي ما يقارب 30 مباراة سنويا، 
مهم  فالدوري  كافي،  غير  عدد  وهو 
تنظيم  لكن  مهمة  واملباريات  جدا 
املسابقة غير دقيق وتسوده الفوضى 
ما يؤثر سلبيا على املستوى الفني.  
وبني أن معظم دوريات العالم انتهت 
زال مستمرا، ما  والدوري العراقي ما 
فالالعبني  مزدوجة  مشكلة  يخلق 
الكافي  الوقت  يأخذوا  لم  احملليني 
واإلعداد  املوسم  انتهاء  بعد  للراحة 
مع املنتخب وتعذر إقامة املعسكرات 

في ظل استمرار املنافسات.
وتابع أن القضية األخرى هي التفاوت 
الالعبيني  بني  البدني  املستوى  في 
الدوري  فاألخير  واحملليني،  احملترفني 
لكون  إرهاق  من  ويعاني  مستمر 

الصيفي  املوسم  في  املنافسات 
الالعب  بينما  رمضان،  شهر  وأثناء 
ويحتاج  موسمه  انتهى  احملترف 
املنتخب  مدرب  من  ومنهاج  متابعة 

للحفاظ على التوازن البدني.
ليبيا  منتخب  اعتذار  أن  وأوضح    
يشكل خسارة كبيرة للجهاز الفني، 
كون املدرب سيخسر مباراة ودية مع 
الفكر  تطبيق  يستطيع  كان  فريق 
من  أضعف  كونه  أمامه  الهجومي 
تونس الذي قد يلجأ املدرب لتطبيق 
مواجهته  في  الدفاعي  التكتيك 
وبالتالي ضاعت فرصة مباراة جتريبية 

سيحتاجها املنتخب.
شك  ال  املباريات  هذه  قلة  أن  وختم 
إعداد  تعيق  سلبية  نقطة  أنها 
كأس  لتصفيات  العراقي  املنتخب 

العالم.

الوص��ل اإلماراتي خس��ارة  تلقى 
ثقيلة من ضيف��ه الزوراء العراقي 
مس��اء  الثالثاء املاضي، 1-5 على 
إس��تاد ن��ادي الوصل ف��ي زعبيل 
بدبي، في إطار اجلولة ال� 6 األخيرة 
من اجملموعة األول��ى لدوري أبطال 

آسيا لكرة القدم.
ورف��ع الزوراء رصي��ده إلى 8 نقاط، 
البطول��ة  ف��ي  وأنه��ى مش��واره 
باملرك��ز الثال��ث، في ح��ني جتمد 
رصيد الوص��ل عند 3 نقاط، وظل 

في املركز الرابع.
وكان��ت املب��اراة حتصي��ل حاصل 
ب��ني الفريقني، بعدم��ا ضمن كل 
م��ن ذوب آه��ن اإليران��ي والنص��ر 

السعودي، التأهل إلى دور ال� 16.
ويتصدر ذوب آهن ترتيب اجملموعة 
برصيد 11 نقطة م��ن 5 مباريات، 
مقاب��ل 9 نقاط للنص��ر، وتأجلت 
مباراتهم��ا الت��ي كان��ت مق��ررة  

الثالثاء، إلى موعد يحدد الحقاً.
وب��ادر الوص��ل بالتس��جيل ع��ن 
طريق حس��ن محمد في الدقيقة 
5، وقل��ب ال��زوراء الطاول��ة عل��ى 
أه��داف   3 بتس��جيل  منافس��ه 
ع��ن طريق ع��الء عب��اس )هدفان( 
ف��ي الدقيقت��ني 22 و45، وأحم��د 
فاض��ل في الدقيق��ة 39، لينتهي 
الشوط األول بنتيجة 3-1 للفريق 

العراقي.
وزاد ال��زوراء من غلت��ه بهدف رابع 
من تسديدة مباشرة في الدقيقة 
52، بق��دم أحم��د ج��الل، وأضاف 

مهند ك��رار اله��دف اخلامس في 
الدقيقة 59، بتس��ديدة قوية من 

خارج منطقة اجلزاء.
الى ذلك أكد حكيم شاكر، املدير 
الفني لل��زوراء العراقي، أن فريقه 
جاء إلى اإلم��ارات، من أجل تقدمي 
مب��اراة كبي��رة تلي��ق بتاريخهم 
أم��ام الوصل.ويحل الزوراء، ضيًفا 
عل��ى الوصل،     ف��ي إطار اجلولة 
األخيرة م��ن دور اجملموعات لدوري 
ف��ي  آس��يا.وقال ش��اكر  أبط��ال 
املؤمتر التقدميي »نسعى لتحقيق 
الفوز وتقدمي مباراة تليق بسمعة 
اللق��اء مج��رد  أن  فريقن��ا رغ��م 

حتصيل حاصل«.
وأض��اف »م��ا ح��دث في مب��اراة 
ال��زوراء أمام النصر، هو الس��بب 
في ابتعادنا عن املنافسة، دخلنا 
التأهل  البطولة كمناف��س على 
رغم الفوارق الكبيرة من الناحية 

الفنية واملادية«.
وأوض��ح »أمامنا مباري��ات مهمة 
ف��ي ال��دوري العراق��ي وال��كأس، 
نس��عى لتحقيق نتيجة إيجابية 
ف��ي مب��اراة الغد، حت��ى نحصل 
على احلافز للظهور بش��كل جيد 

محلًيا«.
م��ن جهت��ه، قال الع��ب ال��زوراء، 
حي��در أحم��د، الذي حض��ر املؤمتر 
الصحف��ي »عازم��ون على حتقيق 
الفوز في املباراة، رغم خروجنا من 

املنافسة«.
ويحت��ل ال��زوراء، املرك��ز الثال��ث 
بج��دول ترتي��ب اجملموع��ة األولى 
برصي��د 5 نقاط، بف��ارق نقطتني 

عن الوصل متذيل الترتيب.
نفس��ها،  اجملموع��ة  وتش��هد     
مواجهة النصر السعودي مع زوب 
آه��ن اإليراني، على إس��تاد كربالء 
الدولي.وس��تكون مب��اراة الوصل 
وال��زوراء حتصيل حاص��ل، بعدما 
ضم��ن كل من زوب آه��ن والنصر، 
احلصول على بطاقتي التأهل إلى 
دور ال��� 16، حيث يتص��در الفريق 
اإليران��ي ترتيب اجملموع��ة برصيد 
11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 
نقاط للنصر، و5 نقاط للزوراء، و3 
ريجيكامب،  للوصل.وق��ال  نقاط 

الوص��ل  لفري��ق  الفن��ي  املدي��ر 
ف��ي املؤمت��ر الصحف��ي التقدميي 
للمب��اراة: »مواجهتنا األخيرة في 
دوري أبطال آس��يا أمام الزوراء، لن 
تكون سهلة أو ودية. نريد أن نودع 
البطول��ة بف��وز، ألن املركز األخير 
»املب��اراة  بنا«.وأض��اف:  يلي��ق  ال 
س��تكون صعب��ة بص��رف النظر 
عن خروجنا والزوراء من املنافسة 
عل��ى التأه��ل إل��ى ال��دور التالي، 
ونح��ن ال نعتبره��ا بروف��ة ودي��ة، 
ونحاول اخلروج بأكبر فوائد ممكنة 
من املواجهة«.وأكمل: »س��نؤجل 

احلدي��ث ع��ن احتياج��ات الوصل 
للموس��م اجلديد، واألسباب التي 
أدت للنتائج واملستوى الذي ظهر 
ب��ه الفريق ف��ي املوس��م احلالي، 
إلى بع��د خوضنا آخر مباراتني لنا 
هذا املوس��م«.وبدوره، قال حكيم 
ش��اكر، مدرب الزوراء: »نبحث عن 
حتقيق الفوز، ملا له من انعكسات 
نفس��ية مهمة عل��ى الفريق في 
ال��دوري العراقي املمت��از، ونهدف 
إلى إتاحة الفرص��ة أمام عدد من 
الالعبني الذين أثبتوا وجودهم في 

الدوري«.

10 NO. 3191 .THU . 23 . MAY .2019 العدد )3191( الخميس 23 /5 / 2019   

الرياضة النيابية تطالب احلكومة بإعادة النظر باللجنة اخلماسية املتعلقة بعمل اللجنة األوملبية

طالبت جلنة الرياضة والشباب النيابية، 
باعادة  الوزراء  مجلس  املاضي،  الثالثاء 
املتعلقة  اخلماسية  باللجنة  النظر 

بعمل اللجنة األوملبية.
االول  النائب  مكتب  عن  بيان  وذكر 
لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، 
رئيس جلنة  »التقى مبكتبه،   االخير  ان 
عباس  النيابية  والشباب  الرياضة 
عليوي والسادة اعضاء اللجنة«، مبيناً 

خطة  بحث  اللقاء  خالل  »جرى  انه 
بالواقع  النهوض  الى  الهادفة  اللجنة 
الرياضي ، وزيادة دعم قطاعي الشباب 

والرياضة«.
الرياضة،  »جلنة  أن  البيان،  واوضح 
ومطالبتها  احلكومة  مفاحتة  قررت 
اللجنة  مقررات  بكافة  النظر  بإعادة 
مجلس  قبل  من  املشكلة  اخلماسية 
اللجنة  بعمل  واملتعلقة   ، الوزراء 
املنحة  وآليات صرف  العراقية  االوملبية 
املالية لها، على ان يتم دراسة املوضوع 

بشكل مفصل خالل اجتماع اللجنة 
املقبل«.

ان  البيان،  بحسب  الكعبي،  واكد 
»واحدة من اسباب تردي واقع الرياضة 
بشريحة  االهتمام  وقلة  العراق  في 
من   %  75 من  اكثر  متثل  التي  الشباب 
السياسات  هو  العراق،  سكان  عدد 
ادارات  اعتمدتها  التي  الناجعة  غير 
هكذا  بوضع  اصال  مؤهلة  غير 
ورغبة  خبرات  تتطلب  استراتيجيات 

حقيقية تهدف للتطوير«.

 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

أضاع فريق اجلزيرة على نفس��ه فرصة املنافسة على لقب بطولة 
كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم، كما أضاع على نفس��ه فرصة 
احلص��ول على مبلغ 1.5 مليون دوالر أو نصف هذا املبلغ على األقل، 
حني فش��ل في بلوغ املب��اراة النهائية من البطولة ولم يس��تطع 
اجتياز عتبة نهائي غرب آسيا، بعد أن خسر مرتني أمام فريق القوة 

اجلوية العراقي 0-1 و3-1.
وقبل ذلك ببضعة أيام كان الرمثا يودع مبكرا دور ال�32 من البطولة 
العربية لألندية، حيث خس��ر »رايح جاي« أمام النجم الس��احلي 

التونسي بذات النتيجة 3-1.
وبالطبع كان الفيصلي قد خرج من دور األربعة ملنطقة غرب آس��يا 
بكأس االحتاد اآلس��يوي، بعد أن تعادل 1-1 مع اجلزيرة ذهابا وخس��ر 

0-1 إيابا.
والوحدات يس��تعد 
ملشاركة جديدة في 
الدور التمهيدي من 
بطول��ة دوري أبطال 
آس��يا بع��د نحو 4 
وس��ينتقل  أشهر، 
إل��ى بطول��ة كأس 
اآلس��يوي  االحت��اد 
اجلزيرة،  إلى جان��ب 
إذا ما فش��ل »كما 
ه��و متوق��ع وكم��ا 
حص��ل ف��ي جميع 
الس��ابقة«  امل��رات 
ف��ي الوص��ول إل��ى 
دور اجملموع��ات م��ن 

دوري أبطال آس��يا، لكن اذا استمر فيها فإنه سيسمح للفيصلي 
باللعب في كأس االحتاد اآلسيوي.

إذا أردت أن تع��رف م��اذا يجري ف��ي منتخبنا، علي��ك أن تعرف ماذا 
يج��ري في أنديتن��ا.. االندية هي القاعدة وهي امل��رآة حلال املنتخب، 
ولذلك فإن سوء حال االندية واملنتخب يبدو متالزما، ويبدو االخفاق 

حالة مشتركة جتمع بني الطرفني.
إنظروا الى حال الدوري فستعرفون السبب ومن ثم يبطل العجب.. 
واجه��ة الكرة األردنية في خطر، والفرق ال تفوز اال على بعضها في 
املس��ابقات احمللية، ثم تتحول الى جس��ر للعبور في املش��اركات 
اخلارجية، رغ��م بعض الهبات االيجابية كم��ا حدث مع الفيصلي 
في النس��خة الس��ابقة من البطولة العربية، وعلى العكس متاما 
كان الفش��ل الذريع عنوان مشاركته في الدور التمهيدي من دوري 

أبطال آسيا.
نرجوكم.. ال ترفعوا ش��عارات »قادمون يا آسيا« و«املارد« و«الزعيم« 
و«االس��ود« و«الغزالن« وغيرها، قبل أن تكون اس��ما على مس��مى 
بالفع��ل، فأنديتنا في املرحلة احلالية أش��به ب��� »احلمل الوديع« ال 
تقوى على التتويج بااللقاب، وال تستطيع مقارعة حتى الفرق التي 

تشابهها في املستوى أو رمبا تقل عنها في االمكانيات أيضا.

االخفاق يالزم 
األندية واملنتخب

وقفة 

تيسري محمود العمريي 

إذا أردت أن تعرف ماذا يجري 
يف منتخبنا، عليك أن تعرف 
ماذا يجري يف أنديتنا.. 
االندية هي القاعدة وهي املرآة 
لحال املنتخب، ولذلك فإن سوء 
حال االندية واملنتخب يبدو 
متالزما، ويبدو االخفاق حالة 
مشرتكة تجمع بني الطرفني 

الوصل يودع دوري األبطال خبسارة ثقيلة أمام الزوراء و حكيم شاكر: نتطلع للحفاظ 
على مسعة الزوراء أمام الوصل ومدرب الوصل: املركز األخري ال يليق بنا

لنفط  الفني  املدير  شنيشل  راضي  أوضح 
أمام  فريقه  مباراة  موعد  تعديل  أن  الوسط، 
عمر  من  والعشرين  الثامنة  اجلولة  في  النفط، 

الدوري العراقي، يصب في مصلحة اجلميع.
وقال شنيشل في تصريحات خاصة   إن تغيير 

موعد مباراة النفط،  يخفف من العبء البدني 
على الالعبني. وأضاف »جميع املباريات املتبقية 
في الدوري مهمة وصعبة، كون األندية متقاربة 

بشكل كبير في املستوى«.
وتابع »أهمية املباراة تتضح في تقارب تسلسل 
املباراة  سندخل  الترتيب،  الئحة  في  الفريقني 
برغبة الفوز وتعويض نزيف النقاط بعد التعادل 

أمام السماوة والزوراء«.
الفريق جاهز متاًما للمباراة، لكنه  أن  إلى  وأشار 
بسبب  علي  خضر  الالعب  خدمات  سيفقد 
الوسط  نفط  أن  إلى  يشار  البطاقات.  تراكم 
بفارق  نقطة،   39 برصيد  السادس  املركز  يحتل 

نقطة عن النفط سابع الترتيب.

شنيشل: تعديل موعد مباراة النفط يصب يف مصلحة اجلميع

دوري ابطال آسيا .. الزوراء يعيد الهيبة للزعيم وجماهيره 

تراجع  طالب،  وسام  بغداد،  ألمانة  املساعد  املدرب  أرجع 
نتائج الفريق في الدوري، إلى اإلصابات العديدة بصفوفه 
مؤكدا عزمهم التعويض في مباراتهم أمام نفط ميسان، 

في اجلولة 28 من البطولة.
اإلصابات  ثمن  دفع  »الفريق  تصريحات   في  طالب  وقال 
الطاقم  على  يصعب  مما  محددة  مراكز  وفي  املتكررة 
الفني إيجاد بديل، وبالتالي تراجعت نتائجنا في اجلولتني 
للنتائج  مجددا  العودة  على  عازمون  لكننا  املاضيتني، 
سيتواجدان  وزوما،  قاسم  علي  أن  إلى  اإليجابية«.وأشار 
وهناك  اإلصابة،  من  عودتهما  بعد  الفريق  قائمة  ضمن 

املصابني  باقي  »لكن  .وواصل:  ملشاركتهما  فرصة 
الذي  حسني،  وسجاد  إسماعيل  هوزان  مثل  سيغيبون 
عاد للتدريبات لكنه غير جاهز للمباراة، وكذلك سيغيب 
الفني  اجلهاز  وسيمنح  شاهني،  محمد  املصري  احملترف 
الثقة للبدالء للمشاركة في اللقاء«.وأوضح ان»املباراة في 
غاية األهمية بالنسبة لنا، في ظل تقارب فارق النقاط مع 
نفط ميسان، وعلينا العودة للنتائج اإليجابية خصوصا 

وأن اللقاء سيكون في ملعبنا«.
يشار إلى أن أمانة بغداد يحتل املركز العاشر برصيد 33 
نقطة، فيما يحتل نفط ميسان املركز اخلامس برصيد 40 

نقطة.

طالب: اإلصابات وراء تراجع نتائج أمانة بغداد

فقر الدوري وضعف اإلعداد يصعبان مهمة منتخب العراق

الرياضية  اإلحتادات  تدعو  الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  جلنة 
قرار  تنفيذ  دعت جلنة  السنوية.  مناهجها  وتقدمي  لتهيئة 
مجلس الوزراء املرقم 140 لسنة 2019، اإلحتادات الرياضية 
وذلك  تفصيلياً،  السنوية  مناهجها  وتقدمي  لتهيئة  كافة 
اآلليات  املهدي على  الوزراء عادل عبد  رئيس  أن صادق  بعد 
للجنة  اخملصصة  املالية  املنحة  بتوزيع  اخلاصة  والضوابط 
املوازنة  ضمن   ،2019 لسنة  العراقية  الوطنية  األوملبية 

اإلحتادية.
وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإنه »تنفيذاً للقرار 

أعاله وأهمية توزيع املنحة خدمة للرياضة العراقية، أكدت 
أبرزها:  عدة  ألمور  املناهج  تضمني  ضرورة  على  اللجنة 
حتديد النشاط ،املدة احملددة للنشاط من- الى، مكان إقامة 
التقريبية  امليزانية  النشاط،  في  املشاركني  عدد  النشاط، 
جدول  وإصدار  حتديد  »سيتم  أنه  البيان،  للنشاط«.واضاف 
االسبوع  في  اخلبراء  جلنة  الى  املناهج  هذه  تقدمي  مبواعيد 
جميع  اللجنة  تدعو  إذ  صرفها،  وإقرار  ملناقشتها  القادم، 
مناهجها،  بتهيئة  اإلسراع  إلى ضرورة  الرياضية  اإلحتادات 
فإنها في نفس الوقت تتمنى التوفيق لها وجلميع رياضييها 

والعاملني فيها خدمة للرياضة العراقية«.

جلنة تنفيذ قرار جملس الوزراء تدعو اإلحتادات 
الرياضية لتهيئة وتقديم مناهجها السنوية



مبابي يفتح باب التكهنات بشأن مستقبله الكروي

مارك  اإلسباني  الدراج  اللقب  حامل  حقق   
والثالث  تواليا  الثاني  فوزه  )هوندا(  ماركيز 
باحرازه  بي،  جي  موتو  فئة  في  املوسم  هذا 
الكبرى،  فرنسا  جائزة  في  االول  املركز  األحد 

اخلامسة  العالم املرحلة  بطولة  من 
ت  جا ا ر أمام للد النارية، 
أندريا دراجي دوكاتي  االيطاليني 
نيلو دوفيتسيوزو  ا د و
 ، تشي و صدارته بتر معززا 

للترتيب.
وجاء فوز بطل العالم خمس مرات بعد تتويج 
شقيقه األصغر أليكس في فئة موتو2، وبعد 
حلبة  على  اقيم  الذي  السباق  على  هيمنته 
جافة على الرغم من احتمال تساقط االمطار، 
الـ 47 في موتو جي بي، ومهديا  محققا فوزه 

هوندا انتصارها الـ 300 في الفئة الكبرى.
افتتح  زميبابواي  ريدمان من  الدراج جيم  وكان 
سجل هوندا من االنتصارات عام 1966، ممهدا 
الرقم  ليكون  الياباني  الفريق  أمام  الطريق 

الصعب في هذه الرياضة.
لومان«  في  صعبة  دائما  »االمور  ماركيز  وقال 
على  دوكاتي  دراجات  سرعة  الى  اشارة  في 
الى  رصيده  االسباني  الفرنسية.ورفع  احللبة 
95 نقطة في صدارة ترتيب الدراجني، متقدما 
 20 وبفارق  دوفيتسيوزو  على  نقاط   8 بفارق 
نقطة على مواطنه أليكس رينس )سوزوكي( 
باملركز  اكتفى  والذي  اسبانيا،  بسباق  الفائز 
العاشر في فرنسا. ويحتل االيطالي فالنتينو 

روسي )ياماها( املركز الرابع برصيد 72 نقطة.

)دوكاتي(،  ميلر  جاك  االسترالي  الدراج  وحقق 
بتصدره  املفاجأة  الثالث،  املركز  من  املنطلق 
للسباق خالل اللفات االولى أمام ماركيز، قبل 
في  االمور  زمام  االسباني  الدراج  يستعيد  أن 

اللفة الرابعة .
مؤلفة  دراجني  أربعة  من  مجموعة  وتقدمت 
من كل من ماركيز وميلر ودوفيتسيوزو وروسي، 
في  تقدمه  ماركيز  يبدأ  أن  قبل  الركب  باقي 

الصدارة مبفرده تاركا خلفه باقي منافسيه.

 أعرب املصنف أول عامليا سابقا البريطاني أندي موراي 
وعملية  آالم  أشهر بسبب  املالعب منذ  املتبعد عن 
جراحية في وركه، عن أمله بالعودة الى املشاركة في 
منافسات التنس هذا العام، السيما في منافسات 
الزوجي ببطولة وميبلدون اإلنكليزية . وقال موراي في 
تصريحات نقلتها صحيفة »ذا تاميز« اإلنكليزية عن 
في  الرجال  فردي  منافسات  في  املشاركة  إمكانية 
الكبرى »الفرص ضئيلة جدا،  األربع  البطوالت  ثالث 
لكن األمر ممكن في الزوجي«. وكان موراي )32 عاما( 
قد أعلن في كانون الثاني/يناير املاضي أنه سيعتزل 
بلقبها  توج  التي  اإلنكليزية  البطولة  بعد  نهائيا 
التي  املستمرة  اآلالم  بسبب  و2016(   2013( مرتني 
األمل  ببعض  يحظى  لكنه  وركه،  في  منها  يعاني 
بألم  الشعور  وعدم  لعملية جراحية  بعد خضوعه 
من بعدها. وكان موراي قد أبدى في آذار/مارس املاضي 

الوقت  في  مشيرا  اللعب«،  »مواصلة  في  رغبته 
وأوضح  ذلك ممكنا.  اذا كان  ما  يعرف  ال  أنه  الى  ذاته 
في حالة جيدة،  أكن  لم  اذا  بأنني  قلته سابقا  »ما 

فإنني سأتوقف بعد وميبلدون . في املقابل، إذا شعرت 
بأني في حالة جيدة، فمن املنطقي بالنسبة إلي أن 
آخذ الوقت لكي اكون في أفضل ظروف ممكنة قبل 
محاولة اللعب مجددا في الفردي«.وتراجع تصنيف 
املركز 218 عامليا بعد غيابه الطويل عن  الى  موراي 
بوب  األميركي  حذو  يحذو  بأن  يأمل  وهو  املالعب، 
عاود  والذي  الزوجي،  منافسات  اختصاصي  براين 

اللعب بعد خضوعه لعملية مماثلة.
وقال موراي »أشعر بأني أفضل بصراحة، إذا واصلت 
الفردي  ملنافسات  العودة  املنوال سأحاول  على هذا 
الزوجي، فأنا  الى  بالنسبة  أما  ألرى ماذا سيحصل. 
إذا ما نظرنا  شبه أكيد بأنني سأعود )الى املالعب( 
الى ما حققه بوب براين. عندما أرى بأنه عاد ليحتل 
في  العاملي  التصنيف  في  الثالث  او  الرابع  املركز 
الزوجي وهو يكبرني بتسع سنوات ، فلم ال أستطيع 

القيام باألمر ذاته ورمبا أفضل«.

يوفنتوس،  قائد  كيلليني  جورجيو  أشاد 
للسيدة  الفني  املدير  أليجري  مباسيمليانو 
اجلاري،  املوسم  بنهاية  والذي سيرحل  العجوز، 

عقب 5 مواسم قضاها مع البيانكونيري.
موقع  نقلها  تصريحات  في  كيلليني  وقال 
الكثير  قدم  »لقد  ميركاتو«:  »كالتشيو 
وسيتذكره اجلميع. اقتربت نهاية حقبته ويجب 

أن نشكره، ثم يواصل يوفنتوس كاملعتاد«.
وأضاف: »لديه صفات ال تصدق، إنه رجل إيجابي 
وسيفتقده كل من في يوفنتوس، ورمبا يعود في 

املستقبل«.
 5 بعد  االرتباط،  فك  وأليجري  يوفنتوس  وقرر 
مواسم حقق خاللها املدرب اإليطالي 5 بطوالت 
دوري  لنهائي  مرتني  وتأهل  التوالي،  على  دوري 

األبطال، دون أن يفوز باللقب.
في  منصًبا  بارزالي  أندريا  تولي  إمكانية  وعن 
أندريا  ذلك..  »آمل  قال:  اجلديد،  الفني  اجلهاز 

شخص مميز وكذلك العب استثنائي.. سأفتقده 
كثيًرا بالتأكيد«.

بقضاء  تشرفت  »لقد  اإليطالي:  املدافع  وختم 
تعلمت  شخص  إنه  معه.  رائعة  سنوات   8
الذين  الشباب  إفادة  على  وقادر  الكثير،  منه 

سيأتون«.

القدم  لكرة  األرجنتني  منتخب  مدرب  أعلن 
العبا   23 من  تشكيلة  سكالوني  ليونيل 
أميركا  استعدادا خلوض منافسات بطولة كوبا 
تضم  البرازيل،  في  املقبل  الشهر  تنطلق  التي 
القائد ليونيل ميسي ويغيب عنها ماورو إيكاردي 
وغونزالو هيغواين. وقال املدرب في مؤمتر صحافي 
أيرس  بوينوس  من  بالقرب  إزيزا  تدريب  مركز  في 
وبينهم  استدعاؤهم،  مت  الذين  الالعبني  إن 
»هم  ماريا،  دي  وأنخل  أغويرو  سيرخيو  العائدان 
عن  ابتعاد  فترة  األفضل«.وبعد  نعتبرهم  من 
روسيا، خاض  املنتخب عقب مونديال 2018 في 
ميسي في آذار/مارس املاضي املباراة الودية التي 
مدريد.  في   3-1 فنزويال  أمام  األرجنتني  خسرتها 
ولم يلعب جنم برشلونة اإلسباني إال تلك املباراة 
حتت اشراف املدرب سكالوني الذي تولى املهمة 
بعد املونديال. وعاد الى تشكيلة املنتخب للمرة 
األولى منذ اخلروج من ثمن النهائي أمام فرنسا 
الذي توجت باللقب، دي ماريا العب باريس سان 
جرمان الفرنسي وأغويورو مهاجم مانشستر 
سكالوني  يستدع  اإلنكليزي.ولم  سيتي 

من  املعار  هيغواين  اآلخرين  املهاجمني 
يوفنتوس اإليطالي الى تشلسي اإلنكليزي، 
الذي  اإليطالي  ميالن  إنتر  العب  وإيكاردي 

غاب لفترة عن صفوف الفريق بني شباط/فبراير 
مع  خالفات  خلفية  على  نيسان/أبريل،  ومطلع 
منه. القيادة  شارة  وسحب  عقده  بشأن  النادي 

وسيتم ميسي خالل البطولة التي تقام بني 14 
حزيران/يونيو والسابع من متوز/يوليو، بعيد ميالده 
الثاني والثالثني، وهو ما يزال يلهث وراء لقب أول 
القارية  البطولة  بالده. ويشارك في  مع منتخب 
من  كضيفني  واليابان  آسيا  بطل  قطر  منتخبا 
خارج القارة، إضافة الى منتخباتها العشرة وهي 
تشيلي  بوليفيا،  األرجنتني،  املضيفة،  البرازيل 
الباراغواي،  اإلكوادور،  كولومبيا،  اللقب،  حاملة 

البيرو، األوروغواي وفنزويال.
وتلعب األرجنتني في اجملموعة الثانية الى جانب 
كولومبيا والباراغواي وقطر، وهي لم حترز اللقب 

في  مرات  أربع  النهائي  بلوغها  رغم   1993 منذ 
 2015  ،2007  ،2004( األخيرة  اخلمس  النسخ 
و2016(.وبعد النهائي األخير، أعلن ميسي اعتزال 
اللعب دوليا بعد فشله في إحراز لقب في ثالث 
مباريات نهائية خالل عامني )كوبا أميركا مرتني 

أملانيا(، ونهائي مونديال البرازيل 2014  أمام 
2.قبل أن يعود عن قراره في  0 1 7
األرجنتني  ض وتستعد  خلو
مع املسابقة القارية مبباراة  ودية 
السابع  في  من نيكاراغوا 

/ ن ا ير يونيوحز

باب  مبابي  كيليان  الشاب  املهاجم  فتح   
مستقبله  بشأن  مصراعيه  على  التكهنات 
جائزة  تسمله  لدى  األحد  بحديثه  الكروي، 
القدم  لكرة  الفرنسي  الدوري  في  العب  أفضل 
ملوسم 2018-2019 عن رغبته بتولي مسؤوليات 
أكبر في ناديه باريس سان جرمان »أو في مكان 

آخر«.
في  عاما   20 العمر  من  البالغ  الالعب  وبرز 
أبرز  من  يعتبر  بات  حد  الى  املاضيني  املوسمني 
منذ  الفرنسية  الكرة  أجنبتها  التي  املواهب 
في  أساسي  بشكل  وساهم  طويلة،  أعوام 
روسيا  مونديال  لقب  الى  بالده  منتخب  قيادة 
في  أحدها  أهداف  أربعة  سجل  حيث   ،2018

النهائي ضد كرواتيا )2-4(.
وملع جنم مبابي بداية مع فريق موناكو حيث أحرز 
لقب الدوري احمللي عام 2017، قبل أن ينتقل في 
بصفقة  العاصمة  نادي  الى  ذاته  العام  صيف 
منه  جعلت  يورو،  مليون   180 بـ  قيمتها  قدرت 
زميله  بعد  اللعبة  تاريخ  في  العب  أغلى  ثاني 
البرازيلي نيمار الذي قدم في الصيف نفسه من 
وبعد  يورو.  لقاء 222 مليون  برشلونة اإلسباني 
الدوري  رابطة  من  العب  أفضل  جائزة  تسلمه 
بقوله  املتابعني  مبابي  فاجأ  األحد،  حفل  في 
نقطة  إلي،  بالنسبة  مهمة  »حلظة  اجلائزة  إن 
حتول في مسيرتي«، مشيرا في تصريحات لقناة 
»لتحمل  الوقت حان  أن  الى  إن سبورتس«  »بي 
مسؤوليات أكبر، رمبا في باريس سان جرمان، رمبا 

في مكان آخر«.

في  اإلجنليزية  الكرة  اجملد  يطارد 
دوري  في  سواء  احلالي  املوسم 
األوربي،  بالدوري  أو  أوربا  أبطال 

من  ممثلني   4 وجود  أن  إذ 
دولة واحدة في املباراة 

ئية  لنها ا

لبطولتي أوربا لألندية، هو إجناز لم 
دولة  أي  حققته  أن  يسبق 

في القارة العجوز.
يلتقي  أن  املقرر  ومن   
ليفربول  مع  توتنهام 
حزيران   / يونيو   1 يوم 
واندا  ملعب  على  املقبل، 

ميترو بوليتانو )معقل 
أتلتيكو مدريد( في 

املباراة النهائية 

لبطولة دوري أبطال أوربا.
لندن  عمالقا  يصطدم  بينما 
موقعة  في  وآرسنال  تشيلسي 
باكو  ملعب  على  شرسة، 
بأذربيجان، يوم 29 مايو / آيار اجلاري، 

في نهائي الدوري األوربي.
 الصدام الوحيد

من  فريقان  التقى  أن  يسبق  ولم   
من  النهائية  املباراة  في  إجنلترا 
واحدة  مرة  سوى  أوربا  أبطال  دوري 
في  ذلك  وكان  فقط، 
نسخة 2008، حيث 
بني  الصدام  جمع 
مانشستر يونايتد 

وتشيلسي.
النهائي  وكان 
حماسًيا لدرجة 
كبيرة، واكتسى 
بع  لطا با
ي  جنليز إل ا
حيث  الشرس، 
بفوز  انتهى 
احلمر  الشياطني 
الترجيح  بركالت 
بنتيجة )6-5(، بعد 
أن حسم التعادل 
بي  يجا إل ا

واإلضافي  األصلي  الوقتني   )1-1(
للمباراة.

 مجد البدايات
 يعود أول صدام بني فريقني إجنليزيني 
كأس  بطولة  إلى  أوربي  نهائي  في 
-1971 نسخة  في  وحتديًدا  االحتاد 
توتنهام  فريق  لعب  حيث   ،1972
وانتهت  واندررز،  وولفرهامبتون  مع 
السبيرز  بفوز  الذهاب  مواجهة 
)2-1(، قبل أن يسيطر التعادل على 

مباراة اإلياب بنتيجة )1-1(.
 نهائيات اإلخوة األعداء

أبطال  دوري  بطولة   على مستوى 
مباريات   5 جمعت  أن  سبق  أوربا 
نهائية بني فريقني من دولة واحدة، 
لم  الظاهرة  هذه  أن  الغريب  لكن 

تبدأ إال عام 2000.
 وجمع النهائي األول بني عمالقي 
وفالنسيا،  مدريد  ريال  إسبانيا 
امللكي  الفريق  بفوز  وانتهى 
بنتيجة 3-0 على امللعب الوطني 

في فرنسا.
 وفي 2003 كان التحدي في نهائي 

خالًصا،  إيطالًيا  األبطال  دوري 
يوفنتوس  مع  ميالن  لعب  حيث 
على ملعب »أولد ترافورد«، وانتهت 
أن  قبل  السلبي،  بالتعادل  املباراة 

لصاحله  الروسونيري  يحسمها 
بركالت الترجيح )2-3(.

وواصل ريال مدريد تفوقه على أبناء 
أبطال  دوري  نهائي  في  إسبانيا 
أوروبا، بعدما أسقط غرميه املباشر 
في  األولى  مرتني،  مدريد  أتلتيكو 
نسخة 2014 على ملعب دا لوز في 

لشبونة بنتيجة 1-4.
أما الهزمية الثانية للروخيبالنكوس 

فكانت  امليرجني  على أمام 

 2016 عام  سيرو  سان  ملعب 
انتهاء  عقب  الترجيح،  بركالت 

املباراة األصلية بالتعادل 1-1.
الصدام  إلى  أشرنا  أن  وسبق 
اإلجنليزي عام 2008 بني تشيلسي 
جاء  والذي  يونايتد،  ومانشستر 
املاكينات  بـ5 سنوات صدام  بعده 
األملانية الذي جمع بني بايرن ميونخ 
ملعب  على  دورمتوند  وبوروسيا 

وانتهى  العمالق »وميبلي«،  بفوز 

بنتيجة  البافاري 
.1-2
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ــال مدريد في  ــتعد ملغادرة نادي ري ــزي جاريث بيل، غير مس ــدو أن النجم الويل يب
ــيق  ــط له املدير الفني زين الدين زيدان بالتنس ــب ما يخط الصيف املقبل، حس
مع الرئيس فلورنتينو بيريز.وحسب صحيفة ماركا اإلسبانية، فإن بيل، لم يودع 
زمالءه بعد نهاية مباراة الفريق األخيرة مع بيتيس، على العكس من زميله حارس 
ــدرب، قبل بدء إجازة  ــاس، الذي حرص على وداع جميع رفقاء ال ــى كيلور ناف املرم
الفريق، نظرا خلروجه من حسابات زيدان في املوسم املقبل. وبينت الصحيفة، أن 
عدم وداع بيل لزمالئه، ينطلق من ثقته بالعودة مجددا إلى قلعة امللكي املوسم 
املقبل، خاصة وأنه مرتاح للحياة في مدينة مدريد، والتي تفضلها أيضا أسرته، 
ــتعد لالنتقال ملدينة أخرى قريبا.ويعد راتب بيل الكبير الذي يصل  وبأنه غير مس
ــنويا، أكبر عوائق رحيل النجم الويلزي، الذي يرتبط بعقد  إلى  17 مليون يورو س

ميتد حتى عام 2022 مع الريال، ويحاول وكيل أعماله جوناثان بارنيت إقناع النادي 
بضرورة بقائه وعدم رحيله.وحاول بيل تفسير ابتسامته العريضة التي رصدتها 
الكاميرات، رغم خسارة فريقه أمام سوسيداد، في ختام مشوار الليجا، مشيرا 
ــاركة ولو لدقائق في املباراة، لتوجيه التحية للجماهير  إلى أنه كان يتمنى املش
ــر األمر مبثابة األمر  ــدان لم مينحه هذه الفرصة، واعتب ــم، لكن زي في ختام املوس
ــه مع زميله توني كروس. وتوقعت الصحيفة أن يكون  الطريف الذي ضحك علي
ــال مدريد في البحث  ــات لطلبات ري ــل أعماله على عدم االلتف ــرار بيل ووكي إص
ــتعداد للتضحية بجانب من قيمة  ــاد آخر يتحمل راتبه الضخم، مع االس عن ن
ــون يورو بدال من 100 مليون كان  ــال والتفاوض على مبلغ يصل إلى 60 ملي االنتق
ــط زين الدين زيدان، الذي  ــيربك خط النادي قد حددها ثمنا لصفقة االنتقال، س

يبحث عن العب بديل جلاريث بيل .

جاريث بيل يربك خطط زيدان يف املوسم اجلديد
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 نهائي دور االبطال بالنسخة  اإلجنليزية أحدث حلقة يف سلسلة اإلخوة األعداء

موراي يأمل العودة اىل مالعب التنس

ماركيز يهدي هوندا فوزا تارخييا يف جائزة فرنسا الكربى

كيلليين يلمح إىل إمكانية عودة أليجري

ميسي يقود األرجنتني يف بطولة كوبا أمريكا



دعا النائب في البرملان، سللام الشمري، امس 
األربعاء، لزيادة اخلزين االسللتراتيجي من املواد 
الغذائيللة واملشللتقات النفطية حتسللبا ألي 
طارئ على خلفيللة األزمة القائمة بني امريكا 

وايران.
وقللال الشللمري، فللي بيللان إن »االوضللاع في 
املنطقللة تسللير يومللا بعللد آخللر للتصعيد 
أكثر في ظللل تصاعد التصريحللات واملواقف 

املتبادلة«.
وأضللاف، أن »العراق يعيش وسللط هذا التأزم 
ويسللعى من خال عاقاته املتوازنة مع طرفي 
األزمة الى الوصول مع جهات اقليمية ودولية  

حلل لهذه االزمة قبل تفاقمها اكثر«.
وبللني الشللمري، أن »علللى احلكومللة العمللل 
علللى وضع خطط طللوارئ حتسللبا الي تدهور 
فللي االوضللاع والعمللل علللى زيللادة اخلزيللن 
االسللتراتيجي من املواد الغذائية واملشتقات 

النفطية«.
وشللدد على »اهمية حماية اخملللازن الغذائية 
واملطاحن والصوامع، في ظل مانشهده خال 
الفترة احلالية من عمليات حرق ملزارع وبساتني 

في عدة محافظات«.
ونوه الشللمري، إلى »أهميللة العمل احلكومي 
والنيابي املشللترك في هذه الفترة احلساسة 
مللن تاريخ العللراق واملنطقة واالبتعللاد عن اي 
مواقللف تضر بواقع العللراق ووضعه املهم في 

املنطقة«.
الى ذلك كشللف مصدر مطلللع، عن دخول 60 
عجلللة همللر أمريكية إلللى العراق مللن منفذ 
طريبيللل احلللدودي، الفتللا إلللى أن الطائللرات 
كشللفت من طلعاتها اجلوية غرب محافظة 

األنبار.
وقللال املصللدر، إن »60 عجلللة همللر امريكية 
دخلت من منفللذ طريبيل احلللدودي مع االردن 
قبللل ثاثللة ايللام واسللتقرت في قاعللدة عني 
االسللد«، مؤكللدا أن »القللوة قادمة مللن االردن 

ومدججة بالساح«.
وأضاف، أن »الطائرات االمريكية حتلق بشكل 

مكثللف غللرب االنبللار، فضا عللن تنقات بني 
قاعدتللي عني االسللد واحلبانية، غربي وشللرق 

احملافظة
كما أكد رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، امس 
األربعاء، أن العراق في وسط العاصفة والميكن 
النأي بالنفللس فيما يتعلق باألزمللة القائمة 

بني أمريكا وإيران.
وقال عبد املهللدي، إن »العراق ليس مخيرا في 
هذه األزمة إمنا هو في وسط العاصفة ووسط 
األزمة، والنأي بالنفس أن ال ينحاز لطرف على 
طرف آخر وأن ال تكون ارض العراق عدوانا على 

بلد آخر«.
دعللوة  يطللرح مشللروع  »لللم  أنلله  وأوضللح، 
النسحاب أي قوات، وامنا كان هناك موقف من 

كافة القوى«، مؤكدا انه »ال توجد قوة عراقية 
داخلللة بالعمليللة السياسللية هي تسللعى 

للتأجيج ودفع األمور نحو احلرب«.
وبللني رئيس الللوزراء، أن »دور العراق سللواء مع 
الدول املباشللرة اي أمريكا وايران ودول اخلليج، 

يحللاول ان يدخللل فللي مباحثات معهللا لنزع 
فتيل األزم

كما نفى مصدر سياسللي عراقللي مقرب من 
رئيللس احلكومة العراقية، عللادل عبد املهدي، 
حتديد احلكومللة العراقية رئيس وفديها املقرر 

إرسالهما إلى واشنطن وطهران.
وقللال املصللدر: »ال شلليء رسللمي بخصوص 
قيادة رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 

الوفدين، ولم يُحدد أعضاؤهما أيضا«.
وأضللاف املصللدر أن »الوفديللن سلليرتبان عدة 
لقاءات مع مسؤولني إيرانيني وأمريكان خلفض 

التوتر بينهما«.
يذكر أن وسللائل إعام دولية نقلت عن مصادر 
عراقيللة أن رئيللس مجلللس النللواب، محمللد 
احللبوسللي، سلليرأس الوفدين العراقيني إلى 

طهران وواشنطن
الللى ذلك زعم موقللع إلكتروني إسللرائيلي أن 
الواليللات املتحدة األمريكية تعللزز من قواتها 

العسكرية في منطقة الشرق األوسط.
وادعللى املوقع اإللكتروني اإلخباري »نتسلليف 
نللت«، أن الواليللات املتحللدة األمريكيللة تعزز 

قواتها العسكرية املتواجدة في العراق بقوات 
أمريكية قادمة من األردن.

وأوضح املوقع اإلخباري العبري، أن »واشللنطن 
أرسلللت أكثر من 60 آلية عسللكرية أمريكية 
من األردن إلى العراق، فللي طريقها حتديدا إلى 
مدينة األنبار العراقية، والتي تتواجد بها أكبر 

قاعدة عسكرية أمريكية على أرض العراق«.
وذكللر املوقع العبري، أن »قاعدة األسللد اجلوية 
بغللرب العللراق ستسللتضيف هللذه القللوات 
األمريكية اجلديدة، بهدف تقوية وتعزيز القوات 
اسللتفزازات  أي  ملواجهللة  ككل،  األمريكيللة 
إيرانية، وذلك على هامش املناوشات الكامية 

بني اجلانبني، األمريكي واإليراني«.
وكانت واشنطن سحبت، هذا األسبوع، بعض 
موظفيها الدبلوماسيني من سفارتها ببغداد، 
في أعقاب هجمات في مطلع األسللبوع على 

أربع ناقات نفطية في اخلليج.
وتوترت العاقة بني أمريكا وإيران خال الفترة 
املاضية، وبدا أن هناك حربا قريبة ستشهدها 

املنطقللة، إال أن القيللادات السياسللية فللي 
البلدين )إيران وأمريللكا( أكدوا دوما على أنهم 

ال يريدون الدخول في أي حرب.
وشللهدت األزمة بللني أمريكا وإيللران تصعيداً 
ملحوظللاً خللال األسللبوع املاضللي، بعللد أن 
أرسلللت واشللنطن حاملة الطائرات »أبراهام 
لينكولللن«، مع عدد من القاذفات »B- 52« إلى 
اخلليج، قبل أن تزرع منظومة صواريخ باتريوت 

الدفاعية في املنطقة.
وباتت العاقات بني واشللنطن وطهللران أكثر 
توتللرا فللي أعقاب قللرار ترامللب هذا الشللهر 
محاولللة وقف صللادرات إيللران النفطية متاما 
وتعزيز الوجود األمريكللي في اخلليج، ردا على 

ما قال إنها تهديدات إيرانية
واكدت احلكومللة االيرانية، امللس االربعاء، ان 
توسللط دول عربية واجنبية إلنهللاء التوترات 
احلاصلة بني طهران وواشنطن ال يعني قبولنا 

التفاوض مع االخيرة .
وقللال محمللود واعظي، مدير مكتللب الرئيس 
اإليرانللي، بأن »مبللادرة بعض الدول للتوسللط 
بني طهران وواشللنطن ال يعنللي قبول طهران 

بالتفاوض مع الواليات املتحدة األمريكية«.
واضاف فللي تصريحللات للتلفزيللون اإليراني: 
»وساطة الدول اخملتلفة بني طهران وواشنطن 

ال تعني قبولنا التفاوض مع أمريكا«.
املسللؤولني  اسللتمرار  حللال  »فللي  وتابللع: 
األمريكيللني فللي سياسللتهم احلاليللة فللي 
الضغط االقتصادي، فلللن يكون هناك معنى 

للمفاوضات في مثل هذه الظروف«.
وكانت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( قد 
أعلنت أن الهدف من حشد القوات األمريكية 

فللي اخلليللج هللو ردع إيللران، وليس مللن أجل 
إشعال حرب معها.

وقللال القائم بأعمللال وزير الدفللاع األمريكي 
باتريك شاناهان، إن الواليات املتحدة لن تقوم 
بإشللعال حرب مع إيران، لكنها سللتدافع عن 

مصاحلها في الشرق األوسط.
وأضللاف: »احلديث ال يدور هنا عن احلرب، ونحن 
لسللنا بصدد خوضها، واحلشللود العسكرية 
الشللرق  فللي  مصاحلنللا  بحمايللة  تتعلللق 

األوسط«.

تواجلله شللركة االتصاالت الصينيللة »هواوي« 
هجوًما حاًدا من الواليات املتحدة األمريكية، إذ 
ضمتها حكومة ترامب إلى قائمتها السوداء، 
ومنعت كافللة التعامات التجاريللة معها. إال 
أنَّ هنللاك جللذورًا اقتصادية وسياسللية لهذه 
األزمة، تستعرضها بالتفصيل املراسلة إميلي 

.»Vox« ستيوارت في تقريرها مبوقع
تسللتهل إميلي تقريرها باحلديث عن اخلطوات 
املهمللة التللي اتخذتهللا احلكومللة األمريكية 
هذا األسللبوع جتاه شركة االتصاالت الصينية 
العماقللة »هواوي« لتقطللع عاقاتها مع عدٍد 
من شللركات التكنولوجيا األمريكية، مشيرًة 
إلى أنَّ السلطات األمريكية، ولسنواٍت طويلة، 

قد أعربت عن قلقها حيال هذه الشركة.
وفي يللوم األربعاء املاضي، أصللدر دونالد ترامب 
مرسوًما تنفيذيًا مينع الشركات األمريكية من 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اسللتخدام 
التابعللة ألي جهللة تُشللِكل تهديللًدا لألمللن 
القومللي، وأعلن عن حالة طللوارئ وطنية بهذا 

الصدد.
أنَّ كثيريللن اعتبروا أنَّ هذه اخلطوة تسللتهدف 
شللركة »هللواوي«. وكانللت شللكوكهم فللي 
محلها، ففي اليوم ذاتلله، أدرجت وزارة التجارة 
شللركة »هواوي« و70 مللن الشللركات التابعة 
لها على قائمللة »الكيانات« اخلاصة بها، وهي 
باختصار قائمة سللوداء متنع كل من ورد اسمه 

فيها من شللراء قطع الغيار واملكونات من 
الشركات األمريكية بدون موافقة احلكومة 

األمريكية أواًل.
تسللبب هللذا القللرار فللي اجتللاه عللدٍد من 
الشللركات األمريكية إلللى وقف تعاماتها 
التجاريللة مللع »هللواوي«. إذ بدأت شللركة 
»غوغللل« فللي حتديللد خدمللات األندرويللد 
التي توفرها للشللركة، ما قد يضر بشللدة 
مبنتجاتهللا مللن الهواتف الذكيللة. وأفادت 
شللركاٌت أخرى مصنعة للرقاقات بأنَّها لن 
توفر منتجاتها لشركة »هواوي« بعد اآلن، 

وفًقا لوكالة »بلومبرج«.
وحسللبما أوضح التقرير ترجع هللذه القرارات 
جزئًيللا إلللى احلللرب التجاريللة املتصاعللدة بني 

الواليات املتحللدة األمريكية والصللني، إال أنَّها 
ترتبط أيًضللا بالقلق الذي طال أمده بخصوص 
احتماالت شروع »هواوي« في عمليات جتسس، 

إضافًة إلى تهديداٍت أخرى لألمن الوطني.
ازدادت جللرأة الواليللات املتحللدة األمريكية في 
نضالها ضد شللركة »هواوي« مع الوقت، ففي 
نهاية العام املاضي، ألقت السلطات الكندية 
القبللض على مينج وانتشللو، مديرة الشللؤون 
املالية جملموعة »هواوي« وابنة مؤسسها، بناًء 

على طلب وزارة العدل األمريكية.
وفللي يناير )كانللون الثاني(، وجلله ممثلو االدعاء 
الفيدراليون األمريكيون إلى وانتشو والشركة 
23 اتهاًما رسمًيا بارتكابهم عديٍد من اجلرائم، 
من ضمنها االحتيللال املصرفي واملالي، والتآمر 
خلللداع الواليات املتحللدة األمريكية، وسللرقة 

أسرارها التجارية.
تأسسللت الشللركة عام 1987، واتخذت من 
مدينة ِشللنجن في الصللني مقًرا لهللا. وتُعد 
واحللدًة من أكبللر شللركات التكنولوجيا في 
الصني، فهللي مهمة بقدر شللركة »جوجل« 
ذائعللة الصيللت، وتضطلع بللدوٍر يشللبه دور 
شللركة »فيريللزون«، صاحبة اإلسللهام البارز 
في مجللال االتصللاالت في الواليللات املتحدة 

األمريكية.
وتُعد ثاني أكبر شركة في العالم بعد شركة 
سامسوجن، متقدمًة على شركة آبل. ويتجاوز 
عملها األجهزة اإللكترونية التي يستعملها 
التجارية اخلاصة  املستهلكون، فالقطاعات 

بهللا تتضمللن شللبكات االتصللاالت واألجهزة 
الذكية واخلدمات السحابية.

لكنَّ شللركة »هللواوي«، التي جللاوزت إيراداتها 

العللام املاضللي 100 مليار دوالر، ليسللت مجرد 
شللركة تكنولوجيللا عادية كالشللركات التي 
تتعامللل معهللا، علللى األقل فللي نظللر كثيٍر 
من املسللؤولني واخلبللراء في الواليللات املتحدة 

األمريكية وفي جميع أنحاء العالم.
واملباحللث  الكونغللرس  جلللان  ظلللت  ألعللواٍم 
الفيدراليللة ووكالللة األمللن الوطنللي وآخللرون 
يُشلليرون إلى العاقة الوثيقللة التي تربط بني 
الشللركة واحلزب الشلليوعي الصيني، حتى أنَّ 
حكومللة الواليللات املتحللدة األمريكية منعت 
الشللركة من تقدمي العطاءات فللي ُمناقصاٍت 
للحصللول على العقللود احلكومية، حسللبما 

ذكرت املراسلة.
وفللي فبراير )شللباط( عللام 2018، في جلسللة 
فللي  االسللتخبارات  جلنللة  أمللام  اسللتماع 

مجلس الشلليوخ، قال كبار مسللؤولي أجهزة 
االسللتخبارات األمريكية إنَّ »هواوي« وشللركة 
تكنولوجيللا صينية أخرى تُدعللى »زِي تي إي«، 

يشللكان مخاطر محتملة على األمن الوطني 
للواليات املتحدة األمريكية، وحذروا الشركات 

األمريكية من العمل معهما.
وكان نللص التصريح الذي أدلى به كريسللتوفر 
الفيدرالللي  التحقيقللات  مكتللب  ُمديللر  راي، 
األمريكللي: »نشللعر بقلللٍق عميللق إزاء اخملاطر 
التللي قد تنُجللم عن السللماح ألي شللركة أو 
كيللان يخضع حلكومللاٍت أجنبية ال تُشللاركنا 
قيمنللا باحلصللول على نفللوذ داخل شللبكات 
االتصللاالت اخلاصة بنا، فقد يسللمح لها ذلك 
مبمارسللة الضغوط أو بفرض سلليطرتها على 
الهيللاكل األساسللية لاتصللاالت السلللكية 
والاسلكية. وهذا يتيح لهم سرقة املعلومات 
أو تعديلها عن عمد، وإجراء عمليات جتسللس 

غير ُمكتشفة«.
أي، بعبارٍة أخرى، يشللعر املسؤولون بالقلق من 
أن تسللاعد »هللواوي« احلكومللة الصينية في 
التجسللس على الواليات املتحدة األمريكية أو 

مهاجمتها.
التكنولوجيا املتطللورة التي متلكها العاصمة 
القللادة  أقلقللت  لطاملللا  بكللني  الصينيللة 
السياسلليني وكبللار رجللال األعمللال، إذ أنَّهللا 
ُمصممة للتفوق على البراعة التقنية للغرب، 
وهو مجال ال ترغللب الواليات املتحدة قطًعا أن 

يتفوق عليها أحٌد فيه.
و»هللواوي« هللي أيًضللا إحللدى كبرى شللركات 
البحللوث والتنمية، ففللي عللام 2018، أعلنت 
الشللركة عللن خطتهللا لرفللع معللدل اإلنفاق 
السللنوي فللي مجللال التنمية والبحللوث من 
15 مليللار دوالر إلللى 20 مليللار دوالر، وهي متلك 
عشللرات اآلالف من براءات االختراع في الصني 

وخارجها.
ى هذا تسللاؤالٍت حول مللدى الوصول الذي  غللذَّ
مُيكن أن يُسللمح بلله للشللركات الصينية في 
السللوق األمريكيللة، وسللط اخملللاوف املُتعلقة 
بحقللوق امللكيللة الفكريللة. وهللي مخللاوف، 
كما أوضحللت إميلي، أججت حللرب ترامب 
التجاريللة، التي ال تقتصر فقط على العجز 
التجللاري الذي غالًبا ما يرثي له ترامب، على 
األقل بالنسللبة إلللى مستشللاريه وأجهزة 
االستخبارات األمريكية والقوات املسلحة. 
مسللؤولي  حتذيللرات  إلللى  إميلللي  وتُشللير 
االسللتخبارات من اآلثار التي قد تترتب على 
األمن الوطني في حال تقدمت التكنولوجيا 
الصينية على نظيرتها في الواليات املتحدة 
األمريكيللة، وفللي حللال اسللُتخدمت هللذه 
التكنولوجيا لتحقيق بعض املآرب الدنيئة.

وما يُقِلق هؤالء املسللئولني هو أنَّ شركاٍت مثل 
»هواوي« قد تبيع منتجاٍت بها »أبواب خلفية«، 
تسللمح للُمخترقللني اإللكترونيللني التابعللني 

للحكومللة الصينيللة بالوصللول إلللى قواعللد 
املعلومات أو التجسس عليها. وفي املقابل، قد 
تُسللِلم »هواوي« املعلومات التي جمعتها إلى 
احلكومة الصينية، أو قد يستخدم الصينيون 

تكنولوجيا »هواوي« كأداة للحرب.
ويُعِلق كينيدي على ذلللك قائًا: »مبا أنَّ النزعة 
القومية لللدى الصني قللد زادت، فاحتماالت أن 
ينتهي بها املطاف في اشللتباٍك مللع الواليات 

املتحدة األمريكية قد زادت أيًضا«.
بيد أنَّ آدم سلليجال، مدير برنامج السياسللات 
الرقميللة والفضللاء اإللكترونللي التابع جمللس 
العاقللات اخلارجية، ذكر أنَّلله ال أحد حتى اآلن 
وجد ثغرًة في أي ُمنتج خاص بشركة »هواوي«، 
وال »دليللل دامغ« علللى التهللم املُلصقة بهم، 

حسبما أوضح.
إال أنَّ هللذه اخملاطللر التي حُتيط بهللواوي تزيدها 
تكنولوجيا »اجليل اخلامس«، حسللبما أوضح 
سلليجال. فهللواوي واحدة من شللركاٍت عديدة 
تضطلع بدوٍر في السللباق لنشللر اجليل اجلديد 
مللن التكنولوجيا الاسلللكية، وهللي اآلن من 
ُمقدمي اخلدمات الرئيسلليني للمنتجات التي 
توفر شللبكات اجليل اخلامس شديدة السرعة 

على الصعيد العاملي.
ضغطللت الواليللات املتحللدة األمريكيللة على 
حلفائهللا بالفعللل إليجللاد بدائللل، خوًفا من 
مسللتقبٍل محتمللل تتصل فيلله جوانب أكثر 
مللن احلياة اليومية بهذه الشللبكات، وجتعلها 

ُعرضة للمراقبة والتاعب.
وأوضح سيجال أنَّ كثيًرا من البيانات ستمر 
عبر هللذه الشللبكات، وأنَّ اخملاوف سللتتعلق 
حتديللًدا بإنترنت األشللياء والسلليارات ذاتية 

التحكم.
الحكومة تدق ناقوس الخطر بشأن هواوي منذ 

فرتةٍ طويلة
أنَّ اخملاوف املُتعلقة بشللركة »هواوي« ليست 
وليدة اليوم، فاملسؤولون في الواليات املُتحدة 
وفي كل أنحللاء العالم يُراقبونهللا منذ وقٍت 
طويل.تفسللر لنا ذلللك إيلي ليك مللن وكالة 
»بلومبللرج«، وتُوضح أنَّ هذه اخملاوف املتعلقة 
بشركة »هواوي« نتجت تاريخًيا من حقيقة 
أنَّ مؤسس هذه الشللركة رِن تشنج في كان 
أحد الفنيني في جيش التحرير الشعبي قبل 

تأسيسلله للشللركة، ناهيك عن ذكر عشرات 
مليللارات الدوالرات التي اسللتثمرتها احلكومة 

الصينية في الشركة.
وازدادت هللذه اخملللاوف حللدًة علللى إثللر اعتماد 
الصللني لقانللون االسللتخبارات الوطنيللة إلى 
جانللب قوانني أخرى ألمن الفضللاء اإللكتروني 
عللام 2017، والذي بللدوره، كمللا أوضحت ليك، 
»يُرِغم الشللركات على تقدمي يد املساعدة في 

العمليات االستخباراتية الهجومية«، بداًل من 
إلزامها بالتعللاون مع املعنيني بتنفيذ القوانني 

بشأن مسائل األمن القومي.
الرسللالة املفتوحللة التللي وجهتهللا شللركة 
»هللواوي« عللام 2011 إلللى حكومللة الواليللات 
املتحدة األمريكيللة، والتي أنكرت فيها اخملاوف 
األمنية، وطالبت املسؤولني األمريكيني بإجراء 
حتقيٍق شللامل، ارتأت أنَّه سللُيثبت أنَّ الشركة 

»ُمجرد مؤسسة جتارية عادية، ال أكثر«.

وهذا كان الدافع وراء تقرير جلنة االسللتخبارات 
التابعة جمللس النواب لعام 2012 عن شللركتي 
»هللواوي« و»زِي تللي إي«،  الللذي لللم يُبللرئ ذمة 
الشللركة كما كانت تتمنى، حسبما أوضحت 

الصحفية.

فقد ذكللرت اللجنة أنَّ الشللركة »لللم تتعاون 
بشللكٍل كامللل أثنللاء التحقيقللات، ولللم تُبِد 
اسللتعداًدا لتفسللير عاقتهللا مللع احلكومة 
الصينللي«،  الشلليوعي  احلللزب  أو  الصينيللة 
واختتمت تقريرها قائلللًة إنَّ »الواليات املتحدة 
األمريكيللة يجللب أن تنظللر بعللنِي الريبللة إلى 
االتصللاالت  لشللركات  املسللتمر  االنتشللار 
الصينيللة في سللوق االتصللاالت فللي الواليات 

املتحدة األمريكية«.
وفي عللام 2014، منعللت احلكومللة األمريكية 
شركة »هواوي« من تقدمي العطاءات للحصول 
على العقود احلكومية، وفي آب وقَّع ترامب على 
مشللروع قانون يحظر على احلكومة وشركات 
التعهيد اسللتخدام خدمات شركتي »هواوي« 
و»زي تللي إي«. وفي العللام املاضي، حظرت وزارة 
الدفللاع األمريكية بيع هواتف الشللركتني في 

القواعد العسكرية.
وفللي ينايللر )كانون الثانللي(، تراجعت شللركة 
»ايلله تللي أند تي« عللن صفقتها مللع »هواوي« 
لبيللع هواتفها الذكيللة في الواليللات املتحدة 
األمريكيللة. وفي مللارس )آذار(، اقترحت اللجنة 
الفيدراليللة لاتصاالت قانونًا مينع الشللركات 
صنللدوق  أمللوال  اسللتخدام  مللن  األمريكيللة 
اخلدمات الشاملة التابع لها في شراء املعدات 

من الصني.
يوفر صندوق اخلدمات الشللاملة التابع للجنة 
االحتاديللة لاتصاالت معونللاٍت لتعزيز خدمات 
االتصللاالت واخلدمللات الاسلللكية وخدمللات 
النطاق العريض في املناطق الريفية والفقيرة.

ليست الواليات املتحدة األمريكية وحدها التي 
تدق ناقللوس اخلطر، فقد أعربللت كٌل من كندا 
واململكة املتحللدة البريطانية عن مخاوفهما 
بالعمللل مللع شللركة  املرتبطللة  اخملاطللر  إزاء 
»هواوي« في نشللر تكنولوجيا اجليل اخلامس. 
أما اليابان، فقد حظرت شركتي »هواوي« و»زي 

تي إي« من العقود احلكومية الرسمية.
متتلك الواليات املتحدة كثيًرا من الوسائل التي 
قد تسللتخدمها ضللد »هواوي« فللي ُجعبتها، 
واخلطوات األخيرة التي اتخذتها توضح رغبتها 
في اسللتخدامها، لكللن ال ميكننللا التنبؤ إلى 
أي مدى سيسللتمر هذا األمر وفللي هذا الصدد 
يوضللح كينيدي أنَّ التحللدي يكمن في احلدود 
املفروضة حللول العمل مع »هواوي« والصناعة 
الصينيللة والتكنولوجيا املتطللورة، إال أنَّنا اآلن 
فللي بيئللة ال يتضح فيهللا مكان هللذه احلدود، 

وعليه ال تتضح احلاجة إلى إعادة رسمها.
إدراج وزارة التجللارة لشللركة »هللواوي« علللى 
القائمة السللوداء يتشللابه مع مللا فعلته مع 
شللركة »زي تي إي«، التي فرضللت حظًرا جتاريًا 
عليهللا عام 2016 )تدخللل ترامب العام املاضي 

لعقد صفقة ورفع احلظر املفروض عليها(.
، أنَّ عزل »هواوي« »سيكون له تأثير بدون شك، 
لكنَّلله تأثيللر مختلف عللن الذي حلق بشللركة 
زي تللي إي«، والسللبب فللي ذلللك وفًقللا لرأيها 
يكمن في عدم اعتماد »هللواوي« على املوردين 
األمريكيني مثلها. لكنَّهللا تتنبأ بنهايٍة قريبة 

لهذه التوترات.    

12 قضايا

ظلت لجان الكونغرس واملباحث الفيدرالية 
ووكالة األمن الوطني يـُشريون إىل العالقة 
الوثيقة التي تربط بني الشركة والحزب 

الشيوعي الصيني

يجب حماية املخازن 
الغذائية واملطاحن والصوامع 
يف ظل مانشهده خالل 
الفرتة الحالية من عمليات 
حرق ملزارع وبساتني

أعربت كٌل من كندا 
واململكة املتحدة 
الربيطانية عن مخاوفهما 
إزاء املخاطر املرتبطة 
بالعمل مع شركة هواوي
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شاناهان

عبد املهدي

ماذا تعرف عن أزمة ترامب األخيرة مع »هواوي« ؟

ترجع هذه القرارات جزئًيا إىل احلرب التجارية املتصاعدة 
بني الواليات املتحدة األمريكية والصني

مينج

راي

على خلفية أزمة واشنطن وطهران.. دعوة برلمانية لزيادة الخزين االستراتيجي من الغذاء والنفط

االوضاع يف املنطقة تسري يوما بعد آخر للتصعيد أكثر يف ظل 
تصاعد التصرحيات واملواقف املتبادلة

عبد املهدي : العراق يف وسط العاصفة 
والميكن النأي بالنفس فيما يتعلق باألزمة 

القائمة بني أمريكا وإيران

الشمري

بومبيو



وف��ي لقاء م��ع رج��ال دين في 
وق��ت متأخر من مس��اء أمس 
األول، أش��ار روحان��ي احملسوب 
إل��ى حرب  الوسطي��ن  عل��ى 
الع��راق )1980 - 1988( عندم��ا 
جرى تشكي��ل "اجمللس األعلى 
إلدارة احل��رب"، ال��ذي متّكن من 
تخط��ي ف��روع أخ��رى التخاذ 
قرارات بشأن االقتصاد واجملهود 

احلربي.
ولفت الى أن "جميع السلطات 
كان��ت ف��ي أيدي ه��ذا اجمللس، 
الش��ورى  مجل��س  وحت��ى 
والقضاء لم يشاركا  )البرملان( 
في قرارات اجمللس، واليوم نظرا 
إل��ى أننا نواجه ظ��روف احلرب، 
فإنن��ا بحاج��ة إل��ى مجل��س 

مشابه".
اإليران��ي:  الرئي��س  وق��ال 
عمل��وا  لطامل��ا  "األميركي��ون 
ض��د إي��ران لكننا ل��م نواجه 
ف��ي أي مرحلة م��ن املراحل ما 
نواجهه اليوم من مشاكل في 
مجال املعامالت البنكية وبيع 
فإنن��ا جميعا  لذلك  النف��ط، 
بحاج��ة إل��ى التركي��ز وإدراك 

ظروف احلرب االقتصادية".
وإذ أك��د أن الب��الد "متحدة في 
أننا يج��ب أن نق��اوم الواليات 
املتح��دة والعقوب��ات"، لف��ت 
روحان��ي إل��ى مح��اوالت جرت 
خالل العام��ن املاضين لعقد 
لقاء بينه وبن الرئيس ترامب، 
مفاوض��ات  إلج��راء  وكذل��ك 
مباش��رة بن البلدي��ن، إال أنه 
ش��دد عل��ى أن "ظ��روف اليوم 
ليست ظروف تفاوض أبدا، بل 
ه��ي ظروف مقاوم��ة وصمود"، 
إن��ه يفض��ل  الق��ول  مج��ددا 

الدبلوماسية.
يذك��ر أن املرش��د األعلى علي 
أعل��ى  باعتب��اره  خامنئ��ي، 
سلطة سياسي��ة ودينية في 
الب��الد، ميتل��ك ق��رار السل��م 
واحلرب، كما أن��ه القائد العام 
للق��وات املسلح��ة، ويحق له 

عزل الرئيس.
وك��ان ترامب قد نفى أمس األول 
تقارير صحفي��ة أميركية تفيد 
ب��أن الوالي��ات املتح��دة حاولت 
بالفع��ل فتح قنوات تفاوض مع 
إيران. وكتب، على حسابه مبوقع 
"تويت��ر": "إي��ران ستتص��ل بن��ا 
إذا ومت��ى أصبح��وا مستعدين. 
وف��ي غض��ون ذل��ك، سيواصل 
أنا حزين  اقتصادهم باالنهي��ار. 

جدا من أجل الشعب اإليراني".
حدي��ث  ف��ي  ترام��ب  وك��رر 
األبي��ض  بالبي��ت  للصحفي��ن 
أن��ه م��ا ي��زال مستع��دا إلجراء 
محادثات مع إيران، بعد تهديده 
"ق��وة  ب���  طه��ران مبواجهته��ا 
هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء 
األميركي��ة في  املصال��ح  ض��د 

الشرق األوسط.
فعالي��ة  ال��ى  توجه��ه  وقب��ل 
ف��ي بنسلفاني��ا ق��ال ترام��ب: 
"فيم��ا يتعلق بإي��ران، سنرى ما 
سيحدث... ". وتابع قائال: "أعتقد 
أن إيران سترتك��ب خطأ فادحا 
جدا إن هي فعلت أي ش��يء. وإن 
هي فعلت شيئاً فستواجه قوة 
هائلة، لكن ليس لدينا ما يشير 
إلى أنها ستفعل". وأضاف: "لن 

يكون أمامنا خيار".
الى ذلك، حّذر املن��دوب اإليراني 
لدى األمم املتح��دة، مجيد تخت 
رواجني، من اندالع أزمة إقليمية 

إن لم يتم احتواء الوضع احلالي، 
مؤك��دا أن ب��الده ال تسع��ى إلى 
احلرب، لكنها مستعدة للدفاع 

عن نفسها.
وقال رواجني، في رسالة وجهها 
املتح��دة  ل��أمم  الع��ام  لأم��ن 
ورئي��س مجلس األم��ن الدولي، 
إن "األوض��اع األمني��ة احلالي��ة 
ف��ي منطقة اخللي��ج محفوفة 

باخملاطر".
وأش��ار إلى أن "هناك مؤش��رات 
تفي��د ب��أن أوساط��ا خاصة من 
خارج هذه املنطقة حتاول حتقيق 
مصاحله��ا غي��ر املشروعة، عن 
وتق��دمي  األكاذي��ب  ب��ث  طري��ق 
معلومات مزيفة وأخبار مضللة، 
دع��م  عل��ى  االعتم��اد  وعب��ر 
حلفائه��ا في الش��رق األوسط، 
وكذل��ك إرسال قوات بحرية إلى 

املنطقة".
وتابع محذرا: "إن لم يتم احتواء 
ه��ذا الوض��ع، فم��ن احملتمل أن 
يخ��رج ع��ن السيط��رة عاج��ال 
أزم��ة  إل��ى  أم آج��ال، وأن يق��ود 
غي��ر ضروري��ة أخ��رى ف��ي هذه 

املنطقة".
عل��ى صعيد آخ��ر، ق��ال رئيس 
جلنة األم��ن القومي والسياسة 
الشورى  اخلارجية في مجل��س 
)البرمل��ان( اإليراني، حشمت اهلل 
فالحت بيشه، إن الدول األوربية 

"عالقة" في االتفاق النووي، وغير 
ملتزم��ة ب��ه، ولن تنف��ذ آلياتها 
"اينستك��س" لتسهيل  املالية 
احلرك��ة املالي��ة والتجاري��ة مع 
إي��ران. وقال بيش��ه إن "أوربا غير 
مستقل��ة، وتنتظر املستجدات 
األخي��رة ب��ن إي��ران وأميرك��ا"، 
متابع��اً أن "الدول األوربية ترغب 
في احلفاظ عل��ى دورها كالعب 

فقط".
ف��ي املقاب��ل، أك��د وزي��ر املالية 

الفرنس��ي، برونو لومير، أمس أن 
تهديدات إي��ران باالنسحاب من 
االتفاق الن��ووي ال تفيد تأسيس 
للمعام��الت  التجاري��ة  اآللي��ة 
ب��ن إي��ران وأوربا. وأض��اف قائال: 
"أورب��ا ل��ن تخض��ع للتحذيرات 

اإليرانية".
وقال لومير إن "األوربين يواجهون 
ضغوط��ا هائل��ة م��ن الوالي��ات 
املتح��دة فيما يتعل��ق بالتجارة 
مع إيران"، معتبرا أن "التهديدات 

اإليرانية باالنسحاب من االتفاق 
الن��ووي م��ع الق��وى العاملية ال 

تفيد فيما يتعلق بهذا األمر".
وف��ي وقت الح��ق طالب��ت وزارة 
إي��ران  الفرنسي��ة  اخلارجي��ة 
ب�"االمتناع عن القيام بأي عمل 
من ش��أنه أن ينتهك التزاماتها 

بخطة العمل املشتركة".
وأفاد مسؤول ف��ي إدارة الرئيس 
الدف��اع  وزي��ر  ب��أن  األميرك��ي 
ش��اناهان  باتري��ك  بالوكال��ة 

األرك��ان  هيئ��ة  ورئي��س 
األميركي��ة اجلن��رال جوزف 
أعضاء  سيبلغ��ان  دانفورد 
مجلسي النواب والشيوخ 
في جلسة مغلقة، تطورات 
الوض��ع املتوتر بن الواليات 
وأف��ادت  وإي��ران.  املتح��دة 
وسائل إعالم أميركية بأنه 
يُفت��رض أن يتح��دث وزي��ر 
مايك  األميركي  اخلارجي��ة 
بومبي��و أيضاً أم��ام النواب 
والشي��وخ الذي��ن يتج��اوز 

عددهم ال� 500، خالل االجتماع 
نفسه.

إب��الغ مجموع��ة مح��دودة  ومت 
مؤلف��ة م��ن ثماني��ة برملاني��ن 
اخلمي��س املاضي بش��أن امللف 
الدميقراطي��ن  لك��ن  نفس��ه، 
الن��واب  ك��ل  بح��ق  طالب��وا 
والشي��وخ ف��ي االط��الع عل��ى 

تطورات الوضع.
كت��ب السينات��ور الدميقراط��ي 
كري��س مورفي، وه��و عضو في 
جلن��ة الش��ؤون اخلارجي��ة م��ع 
"ق��رأت  تغري��دة  ف��ي  غراه��ام، 
معلومات أجهزة االستخبارات. 
وأري��د أن أق��ول ذل��ك بوض��وح، 
ه��ذا لي��س م��ا تقول��ه أجهزة 

االستخبارات".
الدميقراط��ي  النائ��ب  وأع��اد 
ف��ي  العض��و  غاليغ��و  روب��ن 
جلن��ة الدف��اع مبجل��س النواب، 
تغري��دات غراهام،  إح��دى  نشر 
مؤكداً أنه م��ع غراهام يتلقيان 
"املعلومات نفسها" من أجهزة 

االستخبارات.
وكت��ب "ه��ذا لي��س م��ا قيل"، 
رؤي��ة  بنش��ر  غراه��ام  متهم��اً 
"مشّوهة متام��اً بهدف التوصل 
يريده��ا لنفسه  إل��ى خالص��ة 

ولوسائل اإلعالم".
ال��ى ذلك، س��اد ه��دوء حذر في 
إط��الق  حادث��ة  بع��د  الع��راق، 
ص��اروخ على محي��ط السفارة 
األميركية في املنطقة اخلضراء 
وسط بغداد. وزار القائم بأعمال 
السف��ارة االميركية ف��ي بغداد 
ج��ودي ه��ود، أم��س، مستشار 
األم��ن الوطن��ي العراق��ي فالح 
الفي��اض. وق��ال بي��ان للسفارة 
األميركي��ة إن "هود ش��دد على 
املتح��دة جتاه  الوالي��ات  الت��زام 

أحد  باعتباره  العراق 
أه��م الشرك��اء االستراتيجين 

للواليات املتحدة في املنطقة".
وأكد ه��ود خالل اللق��اء أهمية 
"وج��ود حكوم��ة عراقي��ة قوية 
ومستقرة وذات سيادة"، مشيرا 
الى أن "الوالي��ات املتحدة واثقة 
متام��اً بتصمي��م ق��وات األم��ن 
العراقية عل��ى حماية الشعب 

العراقي".

املتح��دة  "الوالي��ات  أن  وتاب��ع 
ستواص��ل ش��راكتها مع قوات 
م��ن  وذل��ك  العراقي��ة،  األم��ن 
خ��الل تقدمي املش��ورة والتدريب 
وجتهي��ز ق��وات األم��ن العراقية 
ف��ي جهوده��ا للقض��اء عل��ى 
تهديداً  لكونه يشك��ل  داعش، 
للعراق، وكذلك مواصلة العمل 
املشترك، واحلرص على التواصل 
بن جمي��ع مكونات قوات األمن 
العراقي��ة"، الفت��ا ال��ى "الت��زام 
الواليات املتحدة باتفاقية اإلطار 
االستراتيج��ي، مبا في ذلك عدم 
استخ��دام األراض��ي العراقي��ة 

ملهاجمة أي دولة أخرى".
من ناحيته، قال موقع "املونيتور" 
األميرك��ي إن فصي��الً مسلح��اً 
نفس��ه  عل��ى  يطل��ق  جدي��دا 
اس��م "وح��دات الشهي��د علي 
منصور اجلب��وري" تبّنى الهجوم 
السف��ارة  عل��ى  الصاروخ��ي 

األميركية.
وق��ال هذا الفصي��ل إّن الهجوم 
جاء رداً عل��ى "قرار ترامب إعفاء 
بيهين��ا"، في  اجلن��دي مايك��ل 
إشارة الى إصدار الرئيس ترامب 
عفواً عن الضاب��ط السابق في 
اجليش األميركي، مايكل بيهينا، 
ال��ذي ُسج��ن خلم��س سنوات 
بتهمة قتل سج��ن عراقي في 

عام 2008.
الى ذلك، اتهم النائب عن كتلة 
"صادقون" البرملانية  محمد كرمي 
البل��داوي، أطرافا دولية بالعمل 
على خلق أزمة باملنطقة والدفع 
معتب��را  إي��ران،  ض��رب  باجت��اه 
استه��داف املنطق��ة اخلض��راء 
بص��اروخ كاتيوش��ا "مسرحية 
فاشلة".  وأكد البلداوي، أن "كل 
ما موج��ود من سفارات وهيئات 
دولية  ومؤسسات  دبلوماسي��ة 
تعم��ل في العراق ه��ي محمية 
بالقانون العراقي، ونحن داعمون 
عل��ى  للحف��اظ  للحكوم��ة 
مستوى االعتدال الذي مارسته 
ف��ي التعامل م��ع األزم��ات، وأن 
ننأى بعيداً ع��ن سياسة احملاور 

باملنطقة والعالم".
ف��ي املقابل، أش��ار عض��و جلنة 
كاظ��م  النيابي��ة  اخلدم��ات 
فنجان، الى أن "طبول احلرب في 
اخلليج العربي تهدد املوانئ وفي 
مقدمته��ا العراقية"، داعيا الى 
ض��رورة اإلس��راع بالكشف عن 

البدائل املتاحة.
الى ذلك، كشف مصدر سياسي 
أن االجتماع��ات األخي��رة الت��ي 
أجراه��ا الرئي��س بره��م صالح 
اجلبه��ة  متت��ن  سب��ل  بحث��ت 
الداخلي��ة، إضاف��ة ال��ى مبادرة 
عراقي��ة للتواصل مع دول اجلوار 
واألشقاء، إليجاد إطار حلوار دوري 

حول املشكالت اإلقليمية.

13 ما وراءالحدث

الواليات املتحدة 
ستواصل شراكتها مع 
قوات األمن العراقية 
وذلك من خالل تقديم 
املشورة والتدريب 
وتجهيز قوات األمن 
العراقية
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روحاني يطلب صالحيات تنفيذية واسعة وأوربا ترفض تحذيرات طهران بشأن االتفاق النووي

واشنطن للعراق: ملتزمون بـ»االتفاقية االسرتاتيجية« ولن نستخدم أراضيكم ملهامجة أي دولة

روحاني :  األمريكيون لطاملا عملوا ضد إيران لكننا مل نواجه يف أي مرحلة من املراحل ما نواجهه اليوم من مشاكل

البينة الجديدة / القسم السياسي
في خطوة جديدة طالب الرئيس اإليراني حسن روحاني، احملسوب على الوسطين، بتوسيع صالحياته إلخراج البالد 
دون وقوع صدام  املنطقة  العالي في  التوتر  إمكان جتاوز  يراهنون على  اإليرانين  أن  بدا  األزمة احلالية، في وقت  من 
روحاني،  اإليراني حسن  الرئيس  ترامب.طالب  دونالد  األميركي  للرئيس  األخيرة  التصريحات  ما عززته  وهو  مسلح، 
مجددا  األميركية"،  االقتصادية  "احلرب  مع  للتعامل  احلرب  زمن  في  موسعة  تنفيذية  صالحيات  على  باحلصول 
التحذير من أن األوضاع احلالية قد تكون أخطر من احلرب مع العراق في ثمانينيات القرن املاضي، وأنه رغم تأييده ل� 
"احلوار والدبلوماسية"، فإن التطورات الراهنة ليست مناسبة للتفاوض، وأنه ليس أمام طهران سوى مقاومة حملة 

الضغوط التي يقوم بها الرئيس األميركي دونالد ترامب.

حّذر املندوب اإليراني لدى األمم املتحدة جميد ختت رواجني 
من اندالع أزمة إقليمية إن مل يتم احتواء الوضع احلالي

ترامب

روانجي

روحاني



جتليات احلرب بني الرمزية والتأويل يف رواية )نافذة العنكبوت( للروائي شاكر نوري

يعد العنوان العتبة األوىل للنص والنافذة االستشرافية ملعرفة بعض شيء
عن قصديته وقد يتحول يف بعض األحيان إىل نص مواٍز للمنت الرئيس

كان��ت السببي��ة الت��ي تعك��ز عليها 
النص هي )احلرب( وجتلياتها وانزياحاتها 
النفسية واالجتماعية، لذا تعد نافذة 
العنكب��وت جزءا م��ن أدب احلرب، الذي 
عده النق��اد أولى الفن��ون األدبية التي 
عرفه��ا اإلنس��ان، كم��ا ف��ي الرس��وم 
املوجودة على جدران الكهوف التي متثل 
مه��د اإلنسان األول، والتي كانت تشير 
إلى ه��ذا املعنى، فأدب احلرب اخذ حيزا 
كبي��را في العق��ل اجلمع��ي اإلنساني 
منذ مهد البشرية، فه��و عملية جلد 
للذات متارسه��ا الشعوب كي ال تتكرر 
مأساة احلروب.. تناولت الرواية احلرب من 
جانبها اآلخر الغير مباشر والغير مرئي 
للعي��ان، ووقعها النفس��ي واالعتباري 

على الفرد واجملتمع.
عب��د الرحمن الش��اب النحيل اجلسد 
واألخ األصغ��ر للبطل السارد، ُحرم من 
ذكورته بشظي��ة أصيب بها في إحدى 
احلروب التي خاضه��ا العراق، ليشكل 
ه��ذا الع��وق سر م��ن أس��راره الدفينة 
وال��ذي فضح��ه زواج��ه م��ن ش��يرين، 
التي مثل��ت رمزية غاية ف��ي التعقيد، 
استخدمه��ا الروائ��ي جلعله��ا إيقونة 
جلمي��ع املتناقض��ات واإلرهاصات التي 

تنتجها احل��روب، ليحل بيته البسيط 
الكائن في إحدى ق��رى العراق مسرحا 
بديال ع��ن ساحة احلرب، وتدور األحداث 
فيه وف��ق نسق حكائي متدرج ) األمل، 
االنتح��ار  الي��أس،  الترق��ب،  الش��ك، 
وامل��وت(.. يستمر الن��ص بهذا التداعي 
احلر جملم��ل اإلحداث وحركة الشخوص 
فيه، حتى ينتهي بطريقة دراماتيكية، 
حني يقوم عبد الرحمن بقتل ش��يرين 
واالنتحار، أو ه��ذا ما ميكن فهمه، كون 
النص متيز برمزيته العالية التي وصلت 
إل��ى السريالي��ة في بع��ض محطاته، 
هرميونطيقي��ة  إل��ى  يحت��اج  وك��ان 
)تأويلي��ة( لفك ش��فره، على الرغم من 
إن ش��اكر ن��وري حاول مللم��ة نصه في 
الثل��ث األخير من��ه، عن طري��ق وصية 
عب��د الرحمن الت��ي أنزل��ت النص إلى 

ارض الواقع، وأفشت بعض أسراره.
أهم مرتكزات الرواية:

1- العنوان: يعد العنوان العتبة األولى 
للن��ص، والنافذة االستشرافية ملعرفة 

بعض ش��يء عن قصديته، وقد يتحول 
في بعض األحيان إلى نص موازي للمنت 
الرئيسي، وقد أشار الروائي إلى قصدية 
العنوان )نافذة العنكب��وت( في نهاية 
الرواية كمحصل��ة نهائية ملا آلت إليه 
األحداث، وجاء ذلك على لسان البطل 
السارد )لقد أصبحت انظر إلى العالم 
عبر نافذة العنكبوت، ألن املنافذ كلها 
على ما يبدو قد انغلقت أمامي بإحكام 

في تلك البقعة النائية، مدينتي(.
متي��زت الرواية  باحتوائ��ه على عناوين 
ثانوية داخلية لفصولها أخذت اجتاهني 

تعريفيني:
األول: يشير إلى سير األحداث بنسقيها 
األفقي والعمودي، وهو تسلسل زمني 
ل��م يتجاوز التسعة أش��هر مدة حمل 

شيرين في الطفل اخلطيئة.
الثان��ي: يشير إل��ى طبيع��ة األحداث 
التي ستجري داخل هذا الفصل، ومثل 

عتبة استهاللية تأويلية.
2- السارد: صنف الناقد سعيد يقطني 
السارد بحسب موقعه من النص، فيما 
إذا كان غير مشترك فيه )سارد خارجي( 
وهو س��ارد عليم يعرف كل ش��يء عن 
سير األح��داث، وما ك��ان وما سيكون، 
وال��ذي غالبا ما يك��ون الروائي نفسه.. 
وآخر مشترك في النص )سارد داخلي( 
وهو سارد ضمني، يع��رف عن األحداث 
بق��در عل��م الق��ارئ به��ا، أو بحس��ب 
موقعه من النص وتأثيره فيه.. في رواية 

)نافذة العنكبوت( جند إن الروائي قد جلأ 
إلى أسلوب مغاير لهاذين التوصيفني، 
وذلك باستعانته بسارد داخلي هو األخ 

األكبر لعبد الرحمن.
3- الواقعي��ة السحري��ة: طغ��ت على 
الرواي��ة واقعية سحرية أضفت عليها 
خرج��ت  كونه��ا  تشويقي��اَ،  طابع��ا 
ع��ن املأل��وف ف��ي التعاطي م��ع أصل 
املشكلة.. فقد وظف الروائي مدرستني 

مهمتني ف��ي الواقعية السحرية هما: 
املدرسة الالتيني��ة واملدرسة األملانية.. 
الالتيني��ة  املدرس��ة  استخ��دم  فق��د 
في تصوي��ر األحداث ورس��م املشاهد، 

وتأثيث مكان احلدث السردي.
4- اللغة: شكلت اللغة عنصرا مهما 

ف��ي إدارة النص الروائ��ي والتعبير عنه، 
فكان��ت لغ��ة فلسفي��ة ف��ي معظم 
محطاته��ا تلجأ إلى إث��ارة التساؤالت 
اجلدلي��ة، لكنها كان��ت مرنة سلسة 
في مفرداتها، مع ن��درة احلوارات والتي 
ارتقت إلى مستويات نخبوية متقدمة 
واعي��ة، لم تراع��ي املست��وى الثقافي 
واملعرف��ي لبعض املتكلم��ني، كما في 
هذا الن��ص الذي ميثل حدي��ث لألم مع 

ابنها الس��ارد: )ش��يرين حبلى برياح 
اخلريف!(.

5- املك��ان: كان عنصر املك��ان معادياَ 
في اغلب مشاه��د الرواية، فقد خيم 
العفن��ة  والرائح��ة  الظلم��ة  علي��ه 
للخ��وف  مص��در  وك��ان  والسك��ون، 
والترق��ب، وش��كل هاجسي��ا مادي��ا 
وحسي��ا فع��اال ف��ي حرك��ة األبطال، 
وتأثي��ره في سير األحداث، على الرغم 
م��ن محدوديته كونه لم يتجاوز حدود 
من��زل العائلة الصغير، لك��ن الروائي 
عمد على إعطاء خصوصية لكل جزء 

منه وفق داللته القصدية. 
6- الزمن: كان زمن السرد مقيداً بفترة 
َحم��ل ش��يرين، وك��ان موازي��اً لسير 
األحداث، أي إن الس��ارد الضمني الذي 
انتحل دور الس��ارد العليم، كان يسرد 
الوقائ��ع حلظ��ة حدوثها، ف��ي عملية 
تزامن آني مع البناء الهرمي للنص، لذا 
تعد نافذة العنكب��وت رواية )متزامنة( 
حسب تصني��ف جيرار جين��ت، وذلك 
لتطابق زمن األحداث مع زمن كتابتها.

7- الرمزي��ة: جل��أ الروائ��ي إل��ى الرمزية 
كتقني��ة للتعبي��ر عن الواق��ع املعقد 
واملأزوم في ظروف احلرب، وذلك لقدرتها 
على تصوي��ر الواقع املعي��ش بطريقة 
أكثر نضجاَ وشموال.. فقد مثلت شيرين 
رمزية عالي��ة ملتناقض��ني: األول احلرب 
بك��ل جتلياته��ا ومآسيه��ا وتأثيراتها 
عل��ى الفرد واجملتمع، لذا كان عجز عبد 
الرحم��ن جتاهها ما ه��و إال موقفه من 
هذه احلرب، وعدم قدرته على التعايش 
والتعاط��ي معه��ا، والطف��ل اخلطيئة 
الذي أش��ار البطل السارد على انه من 
صلبه، وأش��ار عبد الرحمن في وصيته 
عل��ى انه نتيجة لعالقة غير ش��رعية، 
بني ش��يرين ومقاتل ُفق��د في جبهات 

القتال.
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ف��ي مقدمة كتابه )رهانات ش��عراء احلداثة( يقول الناقد فاضل 
ثام��ر )كثي��رة جدا ه��ي رهانات احلداث��ة الشعري��ة واكثر منها 
رهان��ات ش��عراء احلداث��ة انفسه��م وه��م يؤسس��ون لبرامج 
ومشروعات ش��عرية فردية وجماعية ويسلكون فيها مسالك 
ومف��ازات متنوع��ة.. متقاطع��ة احيان��ا منذ بداي��ات ارهاصات 
احلداث��ة الشعري��ة االولى ف��ي خمسيني��ات الق��رن العشرين 
ول��آن..( والشاعر فوزي كرمي الذي  تتبدى في ش��عريته هواجس 
املدين��ة واالسط��ورة الت��ي ينتم��ي اليه��ا باعتراف��ه.. كونه��ا 
حت��رره من االوه��ام.. اضاف��ة الى اخل��وض في عوال��م التحوالت 
الشعري��ة واملعرفية على مستوى املك��ان والفضاء االجتماعي 
والتعبي��ري البص��ري والرمزي.. مم��ا جعل منه اض��اءة الفتة في 
املشه��د االبداعي ملا ميتلك��ه من مقومات معرفي��ة في كتابة 
نص ش��عري مدهش يستفز ذاكرة املستهل��ك وينبش خزينها 
املعرف��ي.. كونه ينفتح على عوالم مبتك��رة تؤكد قدرته الفذة 
اخلالق��ة لصورها والكاش��فة عن رؤاه الفكري��ة.. التي كشفت 
عنه��ا جتربت��ه الشعرية التي بدأت م��ع اول مجموعة له )حيث 
نبدأ االش��ياء( 1969.. تالها )ارفع ي��دي احتجاجا( 1973.. بعدها 
يختار مغتربه الضبابي )لندن( التي اكمل فيها جتربته التي لم 
تغادر جذورها وموروثه��ا وتاريخها.. ومن هناك كانت مجاميعه 
الشعرية )عث��رات الطائر( 1983و)ال ن��رث االرض( 1988 و)مكائد 
آدم( 1991 و)ق��ارات االوبئة( 1995 و)قصائ��د من جزيرة مهجورة( 
2000 و)السموات اللقيطة( 2003 و)آخر الغجر( 2005 و)ليل ابي 
الع��الء(.. ومجموعة قصصية متف��ردة )مدينة النحاس( 1995..
ومعرض تشكيلي 2008.. اضاف��ة الى الفضائل املوسيقية في 
اربعة اجزاء )املوسيقى والشعر واملوسيقى والرسم واملوسيقى 

والفلسفة واملوسيقى والتصوف(..
أما في االب��داع النقدي فأنتجت عقليته )القلب املفكر.الشعر 
يغني.. ولكن��ه يفكر ايضا( الذي يدرس في��ه القصيدة املفكرة 
)قصيدة االفكار(.. والتي يراها تستدعي موهبة ال تستقيم دون 
عنصر )العق��ل واخملبلة والعاطفة واملوسيق��ا(.. تاله ب�)الشاعر 
املتاهة وش��اعر الراية.. الشع��ور وجذور الكراهي��ة( الذي تناول 
فيه جتارب ش��عرية لكل من )نازك املالئك��ة والسياب والبياتي 
وبلند احليدري وسعدي يوسف وحسني مردان ومحمود البريكان 
وسامي مهدي وحسب الشيخ جعفر وفاضل العزاوي وسركون 
بولص(.. واخيرا كتابه النقدي )ضباب االمبراطور.. الشعر ومرايا 

احلداثة(..
منذ عشرين عاما وانا أتأمل ظال يقارب بني الكالم وبني احلجارة/ 
39 فالنص عنده يقترب من الطبيعة وموجوداتها لتأكيد فاعلية 
ال��ذات الكاش��فة لتمث��الت بصرية.. فضال ع��ن هيمنةخطاب 
النداء ملواجهة مهيمنة الغياب.. فضال عن انه مشحون باحلزن 
الدرامي بكثافة وجدانية مستوحاة من جتليات احلرية الداخلية 
للذات.. التي ترتقي بالنص م��ن املستوى اللفظي الى املستوى 
احلس��ي الوجودي.. فوزي ك��رمي.. في نتاجه الشع��ري يحاول ان 
يق��دم نصا يقوم عل��ى ثنائية )االنا( ثنائية )االن��ا( و)اآلخر( التي 
تتج��ه صوب االلتح��ام والتواصل والتماه��ي.. ألن )االنا( ال تدرك 
كينونته��ا اال في )االنت( م��ع اكتناز مبعطي��ات فنية وجمالية 
تسهم في اثراء الذاكرة بحكم اش��تغاالت الشاعر مبستويات 
شعرية قائمة على السردية واحلوارية املنولوجية واملوضوعية..

كون التجربة الشعرية عن ف��وزي كرمي ذات معطيات فلسفية 
قلقة.. متوترة.. منبثقة من واقع مأزوم ومستقبل يحمل حلمية 
الذل��ت.. ومن التقابل ب��ني الزمنني )احلاض��ر واملستقبل( تتوالد 
اللحظ��ة االنفعالية التي تدفع )االنا( الشاعرة الى البحث عما 

يطفئ وهج االنفعال ويعيد اليها توازنها واستقرارها..

الراحل املغرتب )فوزي كريم( 
وتعدد املواهب اإلبداعية

a

فنارات

علوان السلمان

طغت على الرواية واقعية سحرية أضفت عليها طابعا تشويقيًا
كونها خرجت عن املألوف يف التعاطي مع أصل املشكلة

متابعة / البينة الجديدة
والشع��ر  التاري��خ  م��ع  متاهي��ا 
واجلم��ال واالرث احلض��اري املمتد 
عب��ر الزمن.. وف��ي حلظة كشف 
او مشاه��دة تقترب مم��ا يتداوله 
املتصوف��ة في مترينه��م الروحي 
الش��اق واملفع��م بالنشوة.. وفي 
االدارة  في��ه  امتزج��ت  مشه��د 
بوجهها الرسم��ي مع العاطفة 
والفكر والتأمل، ومع اولى ساعات 

الدوام الرسمي حيث ما زال عبق 
الياسمني يتجول بني اروقة مبنى 
وزارة الثقاف��ة.. اندفعت سواعد 
سم��راء يتقدمه��ا الوزي��ر اخلبير 
واملدير العام ال��دؤوب لتزيل صدأ 
السنني وما خلف��ه تقادم الزمن 
عن متاثي��ل الشع��راء واملفكرين 
االوائ��ل وه��ي تتوزع ب��ني بوابات 
ال��وزارة وحدائقه��ا وفضاءاتها..
ي��د حاني��ة مسحت عل��ى تلك 

الوج��وه البرونزي��ة الشاخص��ة 
والشاه��دة عل��ى امج��اد واث��ار 
واوتار واش��عار ادهشت البشرية 
وامتعتها وافادتها واسهمت في 
تطور وعيها وصوال الى ما وصلت 
الي��ه .. ج��اء ف��ي اخلب��ر: )اطلع 
الدكتور احلمدان��ي على النصب 
والتماثي��ل املوج��ودة ف��ي مق��ر 
الوزارة، موجهاً بضرورة ترميمها 
وصيانته��ا ومبا يتالءم مع واجهة 

وهيب��ة وزارة الثقاف��ة. فيما قدم 
املدير العام لدائرة الفنون العامة 
للوزير احلمداني شرحاً عن متثال 
الواسط��ي وكذلك الث��ور اجملنح 
ونص��ب النخل��ة ال��ذي سيت��م 
صيانتهما قريباً. مبيناً ان الدائرة 
ش��كلت جلن��ة باش��رت عملها 
صب��اح امس لغرض صيانة متثال 
يأت��ي تعلي��ق  ث��م  الواسط��ي(. 
الشاع��ر الكبي��ر ش��وقي عب��د 

االمي��ر: )وزارة الثقاف��ة تتعاف��ى 
مبن��ى ومعن��ى بق��دوم الصديق 
الدكت��ور عبد االمي��ر احلمداني(.
فيم��ا عب��رت نائب��ة مخضرم��ة 
في البرمل��ان العراقي عن فخرها 
بالتط��ور الذي ش��هدته الوزارة..
انها حملة ترميم الوطن بجهاته 
االرب��ع وتاريخه املتج��ذر عميقا 
في الزمن.. واملستقبل سيحفل 

بالكثير.

عرف جيرالد برنس احلدث الروائي بأنه )مجموعة من الوقائع املتصلة واملتسلسلة، تقسم بالداللة وتتالحق من خالل بداية وعقدة وحل(.. هذا 
الثوابت األرسطية ألي نص سردي يتبع منحى كالسيكيا في صناعة األنساق احلكائية، التي تتخذ شكال هرميا  التعريف ال يخرج عن حيز 
متناميا، مع توفر السببية املنطقية لنشوء احلدث، مبا يتالءم مع البيئة العامة احلاضنة لذلك النص.. في رواية )نافذة العنكبوت( للروائي شاكر 
نوري والصادرة سنة 2000 عن دار الفارس، نالحظ وجود تعالق مشيمي بني سببية احلدث املركزي والوقائع التأويلية املترتبة عليه، التي أخذت 
الذي متيزت  الرحمن،  والبطل احملوري عبد  السارد،  البطل  إلى مبرر لسلوك  السببية  منحى تصاعديا في تفاعلها مع هذا احلدث، حتولت هذه 

شخصية األخير بكونها مرجعية )مؤدجلة( حسب تصنيف فيليب هاملتون، أي إنها أخذت معناَ واحداَ ثابتاَ فرضتها ثقافة ما..

قراءة / احمد عواد الخزاعي

وزارة الثقافة تزيح الصدأ والغبار عن الواسطي والثور اجملنح والنخلة الباسقة

كاظم مجبل الخطيب
هل ينصف القول َ ما يأتي بِه القلُم

لوما جتّلى على أوراقي األلُم

أيا عليُّ كأّن الشعر أوهمني

فموج بحرَك عاٍل كيف يقتَحُم
عذرُ القصيدة تستجدي لها وطناً

وعنَد بابَك أدري ينتهي الكرُم

كّل الفضائل فيَك اهلل أودعها 

لو ابتديها مباذا سوف أختتُم

في كّل منقبٍة يأتيَك حاسدها 

مذ قد ولدَت وضجَّ البيت واحلرُم

يا عارف اهلل لم تسجْد الى صنٍم

ولو متّكن حّقاً ينطق الصنُم

يا أصبَر الناس حني احلقُّ مغتصٌب 

فصرَت باحلّق يا موالي تتَّهُم

ما كنَت تخشى اذا اشتّدْت وقائعها

او رفَّ جفنَك والفرسان تزدحُم

وما شكوَت جراح احلرب من ألٍم

لكْن بنفسَك جرٌح ليس يلتئُم

لم يعرفوَك فتاهوا في ضاللتهْم

وأنكروَك مِلا أُعطيَت دونهُم

وأبغضوَك قساة القلب فافتقروا

حني اغتنى العرُْب حّباً فيَك والعجُم

الظاملون اذا ما الشمس توقظهْم

ترى املنازل فيها تسكن الُظَلُم

قالوا علٌي فتًى لسنا نؤّمرُه

للحرب يأتي وفيِه الثغُر يبتسُم

أٌخ ألحمَد لالسالم أسبقنا 

وأعدل الناس فينا حني نحتكُم

لكّنما األمَر ال نعطيِه مغنمًة

يكفي لهاشَم قبل اآلن ما غنموا

طّلقَت دنياَك ما غّرتَك بهجتها

ملّا تناءيَت عنها وهَي حتتدُم

حتى ملكَت ولم متلْك خزائنها 

لكْن ملكَت أناساً ملؤها العدُم

املعدمون اذا ما اجلوع أفزعهْم

ميضي لواديك من تلك البطون فُم

أما أتتَك على كرٍه خالفتهْم

ايٍه أبا حسٍن ما منَت ليلتها

وكنَت ترقُب حتى نامت الُنجُم

وانَت تعلُم اّن الفجر يعلنها 

في صيحٍة اذ لها االركان تنهدُم

سالت دماؤَك واالسالم في ظمأ

يرنو اليَك وفيِه النار تلتهُم
أفتوا بقتلَك هل صوٌم سيمنعهْم

حتى استبيحْت بذاك االشهر احلرُم
ركن الصالة ونهج الدين هْم قتلوا

كيما يسوَد بغير الدين دينهُم
ُشّيعَت ليالً كأنَّ االرَض واقفٌة
والكون ينظُر ملّا ُنّكَس العلُم

ماكان بعدَك عيداً عندما ُفجعوا
فيَك احملّبون حزناً صار عيدُهُم

والعيُد امسى ألهل الظلم ذا طرٍب
ملّا ُقتلَت فشاع الرقُص والنغُم

إنّي وحقَك قولي فيَك معتقدي 
ليس ادعاًء وحسبي يصدق القسُم

]يف رحاب اإلمام علي[
 البين��ة الجدي��دة / تضامن 

عبداملحسن
تصوير/ علي االسدي

على اص��وات اطفال املاجينة 
املربع��ات  فرق��ة  واغان��ي 
الت��ي تقاطعه��ا  البغدادي��ة 
لفري��ق  ال�)ب��ات(  صيح��ات 
العوائ��ل  التق��ت  احمليب��س، 
البغدادي��ة لتمض��ي امسية 
رمضانية أطرتها أجواء احملبة 
والسالم، أقامتها وزارة الثقافة 
والسياح��ة واالث��ار، بالتعاون 
بني دائرتي الفنون املوسيقية 
وقصر املؤمت��رات، على ضفاف 
دجلة قرب مقام خضر الياس 

املدرج على الئحة اليونسكو 
للت��راث امل��ادي، مس��اء ي��وم 
وللحف��اظ  املاض��ي.  االثن��ني 
عل��ى ه��ذه االماك��ن التراثية 
اليونسكو  أولوي��ات  وحسب 
تق��ام املهرجان��ات التقليدية 

والتقاليد الشفهية والعادات 
واسالي��ب املعيشة واالعمال 
اليدوية وما ال��ى ذلك، لتكون 
هذه االمسية مكملة ألهداف 
اليونسك��و والت��ي تأتي حتت 
التراث(. ش��عار )متحدون مع 

ومن هذا املنطلق جاءت كلمة 
معاون مدير عام دائرة الفنون 
املوسيقية عماد جاسم قائال 
)نقي��م امسيتنا بالتعاون مع 
دائرة قصر املؤمترات قرب واحد 
من الصروح واالبنية التراثية، 
في محاولة للتعريف بالهدف 
م��ن تنظيم هك��ذا ملتقيات 
وامسي��ات ثقافية ننبه فيها 
على ضرورة التضامن حلماية 
مشي��را  املعم��اري(،  الت��راث 
ال��ى ش��عار اليونسكو الذي 
ارثن��ا  حماي��ة  عل��ى  يؤك��د 
احلض��اري. كم��ا ن��وه عم��اد 
دائ��رة  برام��ج  جاس��م ع��ن 

إلقامة  املوسيقي��ة  الفن��ون 
به��ذا  للتعري��ف  احلف��الت 
الت��راث الذي يرس��خ الهوية 
الوطنية العراقية، باستثمار 
االبداع املوسيقي ليكون اداة 
ورسال��ة حضارية. وفي ختام 
كلمته قدم ش��كره الى دائرة 
قص��ر املؤمت��رات إلش��رافهم 
على تنظيم االمسية، داعيا 
للعمل  الثقافية  املؤسسات 
بروح الفريق املشترك إلحياء 
انشطة ثقافية هادفة، متنح 
الناس قسطا م��ن السعادة 
واالسترخ��اء وجتم��ل ليال��ي 

بغداد بالغناء واملوسيقى.

البينة الجديدة / علي شريف
ص��در حديث��ا كت��اب مشت��رك للدكت��ور 
حسني ربيع حم��ادي التدريسي في كلية 
بجامع��ة  االنساني��ة  للعل��وم  التربي��ة 
باب��ل والدكت��ور عام��ر سعي��د اخليكاني 
التدريس��ي ف��ي كلي��ة التربي��ة البدنية 

وعلوم الرياضة بجامعة بابل ومع الدكتور 
امي��ن هاني اجلب��وري التدريس��ي بجامعة 
الكوفة كتابا بعنوان )التحليل التعاملي 
املبسط للعلوم السلوكية في الرياضة(.

وب��ني الكت��اب ان التحلي��ل العاملي يبدأ 
بحس��اب معام��الت االرتباط��ات بني عدد 

من املتغيرات مث��ل القوة، السرعة، القوة 
اإلنفجارية، املرون��ة، التهديف من الثبات 
بكرة السل��ة، التهديف م��ن القفز بكرة 
السلة، الطبطبة بك��رة السلة، وعندها 
يتم احلصول على مصفوفة من االرتباطات 

بني هذه املتغيرات.

أمسية رمضانية حتمل عبق الرتاث البغدادي
تنظمها وزارة الثقافة والسياحة واآلثار

التحليل التعاملي املبسط للعلوم السلوكية يف الرياضة



مي فاروق: سعادتي غامرة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتي األخيرة »سّلم عليّ« وهي ثمرة تعاوني الثاني مع شركة »روتانا« لإلنتاج الفني

أنا يف األصل مغّنية حمرتفة وقدمت أعمااًل عدة بعيداً من األوبرا لكن عشقي لدار 
األوبرا لن ميوت أبداً وسأظل أغّن على مسرحها حتى آخر يوم يف حياتي

* م��ا تقييمك لردود الفعل على أغنيتك اجلديدة 
»سّلم علّي«؟

� كان��ت ردوداً رائعة، خاص��ة أن النجاح لم يكن 
ل��ي وحدي، إمنا أيضاً لشرك��ة »روتانا للصوتيات 
واملرئيات«، التي أنتج��ت هذه األغنية وتدعمني 
باستم��رار. وهنا ال ب��د من أن أوّج��ه الشكر إلى 
ك��ل القائمني على الشركة، كما أُحّيي الشاعر 
أحمد مرزوق وامللحن محمد رحيم واخملرج كامبا 
واملنتج سعيد إمام، الذين تعاونوا معي في إجناز 

هذه األغنية الرائعة.
* من صاحب فكرة أغنية »يا ملك« التي قّدمتها 

مع املنشد اإلسالمي محمود التهامي؟
� فك��رة األغني��ة ه��ي للمنتج الفن��ي سعيد 
إمام، فقد أح��ّب أن يُظهرها بشكل مختلف، 
واقترحن��ا عليه أن يشارك في األغنية الشيخ 
محمود التهامي، فوافق، خاصة أن التهامي لم 
يسبق له أن شارك في أغاٍن من قبل. وتتلّخص 
الفك��رة بأن ي��ؤدي محم��ود التهام��ي كورال 
األغنية بصوت��ه، وبالتالي يصعب التمييز بني 

ما إذا ك��ان الصوت »ك��ورال« أم »دويتو« غنائياً، 
ولم أك��ن أتوقع النجاح ال��ذي حققته األغنية، 
لكن الفض��ل في ذلك يعود إل��ى التهامي وقوة 

صوته ومحّبة اجلمهوره له.
* هل هناك مشروع ألبوم غنائي مع الشركة؟

� أمتن��ى ذلك، وحتى اآلن لم نتفق على فكرة كي 
نعمل عليه��ا، لكن هناك أغني��ات »سينغل«، 
بينه��ا أغني��ة م��ن املق��رر أن تُطرح قبل ش��هر 

رمضان الكرمي.
* كيف انضممت الى شركة »روتانا«؟

�  بالصدفة... فقد دعتني صديقتي الفنانة أنغام 

حلض��ور احلفل ال��ذي أقامته »روتان��ا« لالحتفال 
بص��دور ألبومه��ا قبل األخي��ر »أح��الم بريئة«، 
وأعق��ب احلفل مؤمتر صحاف��ي حضرته كوكبة 

م��ن جنوم مص��ر والوط��ن العربي، م��ن أمثال 
السوري��ة أصال��ة نص��ري وكارم��ن سليمان 

وسمي��رة سعي��د، وكانت فرص��ة ألتعرف إلى 
رئي��س الشرك��ة سال��م الهن��دي، وخ��الل 
جلستنا غّنينا مع��اً، وكان ألنغام الفضل 

في تعاقدي مع الشركة.
* ه��ل تفكري��ن ف��ي االبتع��اد ع��ن األوبرا 

واحتراف الغناء؟
� أنا ف��ي األصل مغّني��ة محترفة وقدمت 
أعماالً عدة بعيداً من األوبرا، لكن عشقي 
لدار األوب��را لن ميوت أب��داً، وسأظل أغّني 
على مسرحها حتى آخر يوم في حياتي.
* مل��اذا ل��م يسط��ع جن��وم األوب��را رغم 

متتعهم بأصوات قوية؟
� األوبرا في النهاية مصلحة حكومية 
مثل اإلذاعة والتلفزيون، وتلك املصالح 
تك��ون إمكاناته��ا مح��دودة، كم��ا أن 
األوب��را ال تهتم إال بالباليه واملوسيقى 
العربية، ولذلك يكون جمهورها فئوياً، 
لك��ن ال تنَس أن األوب��را قّدمت أصواتاً 
رائعة م��ن أمثال ريه��ام عبداحلكيم، 
وشيرين عبدالوهاب، التي خرجت إلى 
االحتراف مبكراً ف��ي سنواتها الفنية 

األولى.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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متابعة / البينة الجديدة

األوبرا يف النهاية مصلحة 
حكومية مثل اإلذاعة 

والتلفزيون كما أن األوبرا 
ال تهتم إال بالباليه 

واملوسيقى العربية

متابعة / البينة اجلديدة
حت��دث املمث��ل ماجد املص��ري بكل 
صراح��ة ع��ن الكثي��ر م��ن االم��ور 

الشخصية والفنية خالل ايتضافته 
في برنامج »ش��يخ احل��ارة«، مؤكداً 
على ضربه الفنانة مي عز الدين في 
مسلسل »آدم«. وكشف ان النجمة 
املصري��ة طلبت منه ضربها بجدية 
لتكون املشاهد واقعي��ة، الفتاً الى 
انه ق��ام بذلك بالفع��ل، فكانت 
ووصلت  حقيقي��ة  املشاه��د 
املشاهدي��ن. ال��ى  بص��دق 
وحت��دث املص��ري ايضا عن 
اخملرج خالد يوسف، مؤكدا 
انه صاحب فض��ل عليه 
املواقف،  م��ن  الكثير  في 
مشيراً الى انه طلب منه 
»صالح  ش��خصية  عمل 
معارك« في فيلم ”كلمني 
ش��كرا“، لكنه رفض ذلك 
البداية بسب��ب قصر  ف��ي 
الدور.وأض��اف أن��ه ذهب بعد 
ذلك ليوسف في منزله، وأقنعه 
بأن الدور سيك��ون له تأثير قوي 
مع الناس، وهو ما حدث في عبارة 
)إحنا آسفني يا صالح(، التي أصبح 

يرددها الكثيرون.

مي عز الدين جترب
جنمًا مصريًا على ضربها

عّبرت الفنانة مي فاروق عن سعادتها الغامرة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها األخيرة 
»سّلم علّي«، وهي ثمرة تعاونها الثاني مع ش��ركة »روتان��ا« لإلنتاج الفني. مي كشفت 
ع��ن تفاصيل انتقالها الى »روتانا«، ودور الفنانة أنغام في تعاقدها مع الشركة، وسبب 

إصرارها على االستمرار في الغناء في دار األوبرا املصرية..

بغداد / البينة اجلديدة
بحضور نخبة من جن��وم الفن واإلعالم ورجال اجملتمع 
تتقدمه��م الشيخة عبير آل مكت��وم والشيخ عبيد 
بن سهي��ل آل مكتوم أقامت ش��ركة طيف اإلمارات 
حفله��ا السن��وي الثال��ث عش��ر، وق��دم احلفل كل 
م��ن اإلعالمي��ني ربيع أب��و رجيلة وياس��ر املصري، ومت 
في��ه تقدمي ش��هادات التقدير واملكاف��آت للموظفني 
املتميزي��ن من أبناء الشركة، كما ومت تقدمي ٢٠٠ هدية 
م��ن طيف اإلمارات على احلضور من إعالم وغيره. وفي 
تصريح قال السيد هيثم عبد الباقي � مدير ش��ركة 
طي��ف اإلم��ارات � إن املناسب��ة مضاعف��ة األهمي��ة 
لكونها تتزامن مع ش��هر رمضان املبارك معتبراَ لقاء 
الناس واألحب��ة في إفطار رمضاني مبثابة بث للحياة 

في عال��م ينشغل فيه اجلمي��ع بأعمالهم. ونوه إلى 
أهمية كل من حض��ر، وإلى سيادة األجواء الروحانية 
الت��ي سادت، موجهاً الشك��ر للجميع.فيما اعتبرت 
النجم��ة اللبنانية كلودا الشمال��ي احلفل مناسبة 
للتق��ارب والتع��ارف عل��ى املزيد من الن��اس، واصفة 
احلفل باملنصة االجتماعية التي اجتمع فيها احملبون 
واألصدق��اء على هدف نبيل وه��و التواصل واالتصال 
والتالقي في طيف االمارات. وأكدت النجمة السورية 
مها املصري سعادتها لوجودها في هذا احلفل واللقاء 
بأصدق��اء طال الوقت ولم تره��م، مشيرة إلى ضرورة 
احلضور في فعاليات كهذه ألنها تقرب املسافات بني 
من ابعدتهم ظ��روف احلياة، ش��اكرة اجلهة املنظمة 

على دورها في ترتيب هذا احلدث.

حبضور خنبة من جنوم الفن واإلعالم .. طيف اإلمارات حتتفل بعيدها السنوي

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن وزير الثقافة والسياحة 
واالث��ار الدكتور عب��د االمير 
احلمداني عن سعي الوزارة في 
تفعيل االنت��اج السينمائي 
وتنظي��م املهرجانات، وفيما 
الك��وادر  تدري��ب  ال��ى  دع��ا 
االعمال  لتسوي��ق  العراقية 
السينمائية في املهرجانات 
العاملي��ة واالقليمية، اش��ار 
ال��ى إمكاني��ة متوي��ل انتاج 
الطويلة  الروائي��ة  االعم��ال 
واالف��الم القصي��رة املع��ززة 
للشخصية العراقية النابذة 
للعن��ف والطائفي��ة. وق��ال 
احلمدان��ي خ��الل استقباله 
اخملرج واملمث��ل بشير املاجد 
ديوان  مؤخ��را مبكتب��ه ف��ي 
الوزارة، انه »ينبغي التفكير 
بدعم السينم��ا العراقية اذ 
ان دائ��رة السينم��ا واملسرح 
القطاع،  له��ذا  غير مفعلة 
كم��ا ينقصنا حالي��اً وجود 
ش��ركة توزيع على املستوى 
احملل��ي واالقليم��ي«. واوضح 

وزي��ر الثقاف��ة والسياحة 
واآلث��ار، »نستطي��ع متويل 
إنتاج اف��الم روائية طويلة 
وافالم اخ��رى قصيرة تعزز 
من البصمة والشخصية 
العراقي��ة وتعي��د الثق��ة 
الطائفية  تنبذ  بالعراقي، 
والفئوية وحتارب التطرف«، 
مضيف��اً ان »الوزارة ترغب 
مسابق��ة  إط��الق  ف��ي 
لكتابة افض��ل النصوص 
لهذه األفالم  مع إمكانية 
دائرة  اشراك اخملتصني في 

السينما واملسرح«. احلمداني 
اهتمام  عب��ر ع��ن تكري��س 
السينم��ا  بقط��اع  كبي��ر 
بالقول ان »ال��وزارة وهي في 
طور إع��ادة كتاب��ة قانونها 
ال��ذي اكتشفن��ا ان��ه ميجد 
في بعض مضامينه النظام 
السابق، فنحن بصدد فصل 
مجالي السينما عن املسرح 
في بع��ض تخصصات دوائر 
الوزارة«.وبشأن آفاق التعاون، 
قال ان »اجلانب االيراني أبدى 

اعمال  إلنت��اج  استع��داداه 
توث��ق النص��ر العراقي على 
ف��ي  واملساع��دة  اإلره��اب 
والفني��ني  الك��وادر  تدري��ب 
اجلوانب  وتعزي��ز  العراقي��ني 
واللوجستي��ة  الفني��ة 
واالنتاجي��ة«، مبيناً ان »لدى 
ايران خبرة طويلة في مجال 
السينم��ا بع��د مشاركتها 
في مهرجانات جوائز عاملية 
مث��ل االوسكار«.من جانبه، 
عب��ر اخمل��رج واملمث��ل بشير 
املاجد ع��ن امتنان��ه للقاء، 

معرج��اً ف��ي حديث��ه عل��ى 
تراج��ع دور دائ��رة السينم��ا 
واملسرح ف��ي دعم السينما 
عل��ى  وتركيزه��ا  العراقي��ة 
االعم��ال املسرحي��ة فقط.

وقال املاجد، ان »العراق اليزال 
فقي��راً ف��ي مج��ال تنظيم 
السينمائي��ة  املهرجان��ات 
والفني��ة، وعل��ى الرغم من 
املهرجان��ات  بع��ض  وج��ود 
ليس��ت  انه��ا  اال  احلالي��ة 
بسب��ب  ودوري��ة  مستم��رة 

مشاكل الدعم«.

احلمداني: وزارة الثقافة ستمهد حلقبة جديدة
يف دعم املهرجانات واإلنتاج السينمائي

متابعة / البينة اجلديدة
صدمت الفنانة ناهد السباعي املشاهدين 
خالل استضافتها في برنامج »شيخ احلارة« 
مبا كشفته عن حياتها الشخصية وسبب 
إلغائها حفل زفافه��ا العام املاضي.وقالت 
في اللقاء: »أنا ربنا بيبعتلي رسايل، وبنت 
أخويا كلمتن��ي قالتلي انتي عايزة تخلفي 
ول��د وال بنت، قالتلي اقفلي وهبعتلك على 
الواتساب، وبعتت ليا صورة شاي وقع على 
إيديها، وحرقها«.وأضافت: »أنا قولت عايزة 
انزل القاهرة حااًل وأخويا قالي متكمليش.. 
أنا بكل��م ميتني وبكلم أهل��ي امليتني.. وده 
مح��دش يعرف��وا اول مرة أقول��ه«، مشيرة 
إل��ى أنه��ا »تستطي��ع احلديث م��ع املوتى، 
وتخاطبه��م من خ��الل رسائ��ل متبادلة«.
وردت على أسئل��ة االعالمية بسمة وهبي 
أن »ما يحدث لها لي��س تهيؤات أو هالوس 
وهي ترتاح به��ذه احلالة، وهذا يحدث لعدد 
من أقاربها«.وأضافت: »أنا مش مجنونة أنا 
بش��وف أبويا وأخويا وده عادي ده مش حلم 
ألن ال��روح مبتموت��ش وبيحصلي كده 

بعد ممارسة اليوغا«.

تصرحيات 
صادمة لناهد 

السباعي
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



هموم الناس

الطسات واحلفر
 كمائن غري مرئية

من النافذة

    التخسفات واحلفر املنتشرة بكثافة لم تعد حكرا 
على االحياء الشعبية او التي لم تر التبليط من قبل ، 
فحتى الشوارع التي كانت تعد رئيسة وحيوية باتت 
تعاني من هذه الظاهرة حتى ان بعضا من تلك احلفريات 
والتخسف��ات اصبح عالمة دالة لبعض االماكن التي 
الميك��ن الوصول اليه��ا بغير ه��ذه العالمات.ولم تعد 
بغ��داد كما كانت منذ عقود خلت فقد ش��وهت تلك 
احلف��ر معاملها بحيث يخال الرائ��ي ان التاريخ قد عاد 
به مائة سنة على االقل .. وحينما نسير في احد تلك 
الشوارع الذي كان في يوم من االيام يزهو  باناقة رصفه 
واش��اراته املرورية املتوهجة وارصفته اجلميلة نشعر 
اننا نستحق اخلروج من قائمة اسؤا مدن العالم الننا 
ال نستح��ق تلك املقارنة ف��ال مدينة مثل مدينتا التي 
نفضت اجله��ات املعنية يدها م��ن صيانتها ولم تعد 
مت��ارس واجباتها الرسمية املنوط��ة بها ولم نعد نرى 
من مالمحها غي��ر الشقوق واألخادي��د واألنفاق التي 
حفرت حتى في الشوارع الت��ي هبت عليها نسمات 
التغيير فتحولت إلى كمائن غير مرئية, حتى بات من 
املألوف رؤية خبراء الطّسات وهم ينفذون مشاريعهم 

واالرجتالي��ة  العشوائي��ة 
خللق طّسة صغيرة تضاف 
ال��ى الطس��ات االخ��رى. 
الف  لقد ضاع��ت مدينة 
ليلة وليلة وكثير من مدن 
العراق وتشوهت معاملها 
التخطيط  غياب  بسبب 
، فف��ي ك��ل دول  العالم 
تك��ون العاصم��ة عنوانا 
للنظاف��ة واجلمال  اال في 

بالدي كل ش��يء يسير الى اخلل��ف حتى صنفت على 
رأس اسوأ م��دن العالم من حيث البيئة غير الصاحلة 
للعي��ش وم��ن حي��ث النظاف��ة ، لقد تلق��ى املواطن 
ك��ل املعان��اة والكوارث الت��ي اتت بها ع��دم الشعور 
باملسؤولي��ة م��ن قبل البع��ض فميزاني��ة بلدنا التي 
تضاه��ي ميزاني��ة ثالث دول تعيش ش��عوبها في ظل 
ارقى اخلدمات ش��وارعها نظيف��ة وجميلة خالية من 
احلفريات واملطبات الطبيعية والصناعية  غير املبررة 
جتعله ينسى واقعه املستعر الذي يأبى ان يفارقه في 
ظل الصريحات والوعود الت��ي بددت احالمه وجعلته 
يدرك ان كل ما ش��يدته اجله��ات املعنية من مشاريع 
فوقية وحتتية هي مجرد قلعة رمال ما لبثت ان انهارت 
بعد ان عجزت ان تغطي على الفساد الذي طال حتى 
املشاري��ع اخلدمية وحول املدن الى اكوام من النفايات 
وحف��ر عميقة تتجمع فيها املي��اه االسنة واحلشرات 
وتف��وح منها الروائح الكريهة.لقد كشف هذا الواقع 
حقيق��ة ساطع��ة مفادها انن��ا ما زلن��ا بعيدين كل 
البع��د عن مسارات احلضارة بل انها كشفت حقيقة 
الكم الهائل من الفساد الذي يسود القطاع اخلدمي 
املسؤول ع��ن تعبيد الش��وارع واكسائه��ا من خالل 
استخدام مواد مغشوش��ة ال تتطابق مع املواصفات 
احملددة لتلك امل��واد ، تتسبب هذه احلف��ر و)الطسات( 
بالعديد من احلوادث املرورية، فضال عن تسببها بأضرار 
للمركب��ات العام��ة واخلاص��ة، السيما انه��ا تنتشر 
في ك��ل مكان وحت��ى عند مداخل ومخ��ارج اجلسور 
واجملس��رات والطريق السريع وقد تك��ون بعضها ناجت 
عن التفجيرات االرهابي��ة االجرامية، وما زالت تنتظر 
غيث الصيانة، اما الطرق اخلارجية فموضوعها يطول 
فب��ن مطب ومط��ب واحد اخر . حت��ى باتت طساتنا 
وتخسفات ش��وارعنا ترش��حنا للدخول في قاموس 

غينس العاملي  في مجال اخلدمات الغائبة.

الحفريات والتخسفات 
اصبحت عالمة دالة 
لبعض االماكن التي 
اليمكن الوصول اليها
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أحمد البياتي

   تلق��ت )البينة اجلديدة( عب��ر الهاتف رسائل 
م��ن مواطنن يقولون فيها ان ذوي االحتياجات 
اخلاصة م��ن )7-15( سنة يحق لهم التسجيل 
في املدارس احلكومية بغرض تلقيهم التعليم 
االول��ي ويق��ول املواطن��ون ان بع��ض امل��دارس 
الت��ي فيها صفوف خاصة ب��ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة لكنه��ا تعاني م��ن عدم وج��ود كادر 
تدريس��ي متخصص االمر ال��ذي يعني حرمان 
ه��ذه الشريحة املظلوم��ة اصال ابسط حقوق 
التعلي��م وبذل��ك فأننا سنحك��م على هؤالء 
باملوت من خ��الل بقائهم أمين وجهلة .. فهل 

يجوز ذلك ياحكومة؟!.

أبـــغــض الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل ؟!
علي كريم ابراهيم

كن��ا نفرح كثي��را عندما نرى ف��ي الشوارع 
»سيارت العروس��ة« ونشعر بسعادة كبيرة 

الن هن��اك مشروع أس��رة جديد 
سوف يتشكل في قابل األيام مما 
بالطاقات  رافدا للمجتمع  يكون 
وسبب��اً ف��ي دميومت��ه  .لكن اآلن 
القلق  الشدي��د اصبح  ولالسف 
ينتابنا من اغل��ب الزيجات التي 
حتص��ل في ه��ذا الوقت ونخشى 
وانتاجه��ا  استمراريته��ا  عل��ى 
اإليجاب��ي م��ن الفش��ل .حي��ث 
يشهد الع��راق اتساع��ا مخيفا 
في عدد ح��االت الط��الق اذ تذكر 

االحصائي��ات في هذا اجملال ان م��ا يقارب ال 
30% م��ن نسب ح��االت ال��زواج التي حتصل 
ينته��ي بها املطاف ال��ى االنفصال والطالق 
مبعدل حالت��ي طالق من اصل خمس زيجات  
يومي��ا  العراقي��ة  احملاك��م  تشه��د  حي��ث 
200حالة انفصال تقريبا بواقع عشر حاالت 
في الساعة الواح��دة !!!وتذكر االحصائيات   
ان مجموع حاالت الط��الق التي وقعت منذ 
2004 وال��ى ه��ذا الشهر من ع��ام 2019 هي 
تق��ارب ال� )900 ال��ف حالة ط��الق ( ويرجح 
مختص��ون ان الع��دد سوف يص��ل الى اكثر 
من ملي��ون حالة في ع��ام 2020  !!هل نعي 
فع��ال ماذا تعني ملي��ون حالة طالق في مدة 
ال تتجاوز العقدي��ن من الزمن ؟!اي ان مليون 
مشروع أسرة قد تفكك وانهار .مليون عائلة 
اصبحت عرضة للتشت��ت والضياع .مليون 
طف��ل ه��م مشاري��ع لالستغ��الل اجلنسي 
واإلجرامي وأرض خصبة لزرع األفكار اخلبيثة 
واألعمال املنحرفة التي تهدد السلم واألمن 
اجملتمع��ي بشكل مباش��ر وحقيقي  . اذ إنه 
ل��و فرضن��ا ان لكل عائلة من ه��ذه العوائل  
طفل واحد كمعدل عام فيكون لدينا مليون 
طفل قد فقدوا حنان ورعاية األبوين في وقت 
هم فيه بأمس احلاج��ة الى عطف الوالدين 
ورعايته��م  .واألسب��اب املؤدية ال��ى الطالق 
كثي��رٌة ومتع��ددٌة ال ميك��ن ذكره��ا جميع��ا 

ولع��ل ابرزها ع��دم اختيار ال��زوج او الزوجة 
املناسبة وعدم وجود فترة كافية قبل الزواج 
لفه��م كل منهم��ا اآلخر ومعرف��ة  طباعه 
وسلوكياته . وصغر عمر الزوجن او احدهما 
واختالف املستوى الثقافي والفكري وغياب 
لغة احل��وار والتفاهم والتدخ��الت اخلارجية 
م��ن قبل االه��ل واالقارب والعن��ف اجلسدي 
واجلنسي واخليانات الزوجية عن طريق وسائل 
التواصل االجتماع��ي وغيرها اهم األسباب 
الت��ي دفعت الى انتشار الط��الق في الوقت 
احلاضر  ووجود مكاتب الطالق خارج احملاكم 
ساهم��ت بشكل كبي��ر على ازدي��اد نسب 
الط��الق اذ ان 70% من ح��االت الطالق حتصل 
خ��ارج احملكمة حيث ان الرج��ل يلتجئ الى 
هذه املكات��ب ويطلق لسهولة الطالق فيها 
ويضع احملكمة ام��ام األمر الواقع وال يسمح 
له��ا بالتدخ��ل إيجابا بينه وب��ن زوجته عن 
طريق الباحث االجتماعي في محاولة منها 
لثنيه عن قراره فال مناص حينها اال تصديق 
ق��راره باالنفصال .ومن الواض��ح ان اثار هذه 
الظاهرة خطيرة جدا على اجملتمع فالضحية 
األولى لهذا االمر هم األطفال الذين يفقدون 
حنان األبوين ورعايتهم وجعلهم في موقف 
الضعف واالستغ��الل والذي ينعكس سلبا 

عل��ى االستقرار واالمن ف��ي البلد كما تقدم 
. إضاف��ة ال��ى ان االنفصال م��ن اهم عوامل 
التشتت والضياع في اجملتمع وانتشار احلقد 
والكراهي��ة بن أهالي الطرفن بل قد يتطور 
األمر الى نزاعات عشائرية كبيرة .ناهيك عن 
األمراض النفسي��ة والصحية التي ممكن ان 
تلحق اح��د الطليقن بسبب ذلك .ومن هنا 
ندعو إلى ض��رورة االلتفات الى هذه الظاهرة 
م��ن قبل املعني��ن ومحاولة احل��د منها من 
خ��الل تعقي��د وتصعي��ب إج��راءات الطالق 
ومعاجل��ة وض��ع املكات��ب الت��ي ه��ي خارج 
احملكم��ة وتفعي��ل دور الباح��ث االجتماعي 
بشكل اوس��ع وعقد مؤمترات وندوات لبحث 
األسب��اب ومعاجلته��ا وتثقي��ف املواطن��ن 
بخط��ورة هذا األم��ر  .وأخيرا اق��ول : تشريع 
ال��زواج هو نعمة من نعم اهلل علينا وهو من 
اق��دس الروابط فال جنعله سبب��ا في انهيار 
مجتمعنا وتشتته .وقبل ان نفكر بأنفسنا 
علين��ا ان نفكر باألطف��ال الذين سيكونون 
ضحي��ة لنا ولقراراتنا اخلاطئة دون ادنى ذنب 
له��م .وان ال ته��ون علينا املواق��ف اجلميلة 
والعش��رة الطويلة التي مرت الجل مشاكل 

غالبا ما ميكن حلها او التغاضي عنها.

عبد السالم علي السليم
ظاهرة االنتح��ار معاناة مضافة ملصائب 
حل��ت بوطن��ي املنك��وب ب��ن صف��وف 
الشب��اب اليائس من احلياة، حيث اخذت 
اماله وطموحاته تتأرجح في خضم هذا 
االختالل ف��ي البنية اجملتمعي��ة وفقدان 
فرص العمل واالهمال احلكومي املتعمد 
في اعادة بناء املشاريع واملصانع املتوقفة 
عن العمل منذ التغيير املزعوم الى يومنا 
ه��ذا . ناهيك ع��ن الفس��اد املستشري 

والذي اخذ يتم��دد ويأخذ حيزا كبيرا في 
كافة مفاص��ل الدولة احليوي��ة واملهمة 
منها. وما عادت االجراءات اخلجولة التي 
وعدت بها احلكوم��ة احلالية واحلكومات 
الت��ي سبقته��ا باألقتصاص م��ن اجلناة 
الذي��ن هم من سبب دم��ار البلد وافالس 
وجتويع ش��عبه مب��ا ارتكبوه م��ن جرائم 
مخل��ة بشرفه��م الذي ماع��اد يهمهم 
ام��ره ، لق��د صب��ر املواط��ن كثي��راً ومل 
األنتظ��ار ، وهذه الظاهرة اخلطيرة واحدة 

من ثم��رات األنتظ��ار احلزينة ه��و انهيار 
الشارع ونفاذ صب��ر االغلبية الساحقة 
ش��ريحة  وبالتحدي��د  الشع��ب  م��ن 
الشباب الذي��ن اتخذوا تدابي��راً سريعة 
وعاجلة ه��و خالصهم من احلياة والدنيا 
الوسائ��ل  وبكاف��ة  أنفسه��م  بأع��دام 
املتاحة لتسهل له الراحة والنوم االبدي 
والهزمية م��ن املسؤولية الت��ي تفاقمت 
لديه حي��ث اغلقت امام��ه جميع فرص 
البقاء والعيش بكرامة ، فماذا ينتظر اذن 
وه��و يرى بأم عيني��ه الطبقة الساسية 
احلاكم��ة تعب��ث مبقدرات��ه وامواله وهي 
الت��ي  البط��ش  متل��ك جمي��ع وسائ��ل 
عجز ع��ن مجارتها فقد ج��رب التظاهر 
واالحتج��اج والعصيان عل��ى امل ايجاد 
حل��ول تنتشل��ه م��ن حال��ة االكتئ��اب 
واليأس قد تؤدي لنتيجة وعمل ملموس 
يشه��ده الشارع املتعط��ش النهاء هذه 
الكارثة الكبرى التي مزقت البالد وخربت 
جمي��ع مقوماته.لقد بحثن��ا كثيرا عن 
تلك االسباب التي راح ضحيتها شباب 
بعمر ال��ورد انقطعت بهم سبل العيش 
بكرامة ، اما االج��راءات احلكومية اليوم 
ه��ي وضع بعض العراقيل للحيلولة دون 

وق��وع تل��ك احل��وادث املؤملة منه��ا زيادة 
احلواج��ز ومحاولة رفعها قدر املستطاع 
لك��ي اليستطيع الش��اب املنتحر القاء 

نفسه في النهر ، تدابير ثانوية لن جتدي 
نفع��اً ولم تغير من االمر ش��يئاً ،فهناك 
وسائ��ل اخ��رى قد يلج��أ اليه��ا الشاب 
طاملا لديه االصرار والعزمية على ان ينهي 
وجوده الذي اضحى الفائدة منه والمعنى 
ل��ه نتيج��ة الظ��روف القاسي��ة وع��دم 
متكنه من تسدي��د فواتير العيش الكرمي 
، فأج��راءات احلكوم��ة تثب��ت يوما بعد 
اخ��ر فشله��ا ليس في موض��وع ظاهرة 

انتحار الشب��اب فحسب، بل في جميع 
املشاكل التي يواجهها املواطن . فجميع 
الوقفات ومظاه��ر االستنكار والشجب 
والوق��وف بوج��ه تلك الظواه��ر الغريبة 
عل��ى اجملتمع العراقي لن توقف او تزعزع 
ه��ذا التزمت احلكومي وهذا االصرار على 
عدم االكتراث ملا يعانيه الشباب اليوم ، 
وامام هذا العج��ز احلكومي املزمن نضع 
تلك احلالة امام الرأي العام وامام جميع 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي لك��ي تأخذ 
دورها الريادي املهم وتكثف من جهودها 
للضغط على احلكومة في سبيل تذليل 
جمي��ع العقب��ات التي تعترض ش��بابنا 
وافساح اجملال له��م لكي يأخذوا دورهم 
ف��ي البناء والعمل وذل��ك من خالل فتح 
مشاري��ع عم��ل جدي��د وتفعي��ل جميع 
وتشغي��ل  املتعلقةبالتنمي��ة  الق��رارت 
جمي��ع املصان��ع املتوقفة وانه��اء حالة 
الفوضى وع��دم التدبير الت��ي تشهدها 
الب��الد وايق��اف االستي��راد العشوائ��ي 
واالعتم��اد عل��ى املنتوج الوطن��ي الذي 
ه��و االخر سيسهم ف��ي تقليص حاالت 
االنتحار بن صفوف ش��بابنا واعطائهم 

فسحة من االمل تعيد لهم احلياة .

ظــاهــرة االنــتــحـــــــار .. اسـبـابـهـا وطـرق مـعـالـجـتـهـــــــــــــــــــــــــــــا 

اىل من يهمه األمر..  ذوي االحتياجات اخلاصة من خيفف معاناتهم ؟

التعليم العالي .. 
خطـوات جـريــئـة

تحت املجهر 

   كف��ل الدستور العراقي في مواد متعددة منه كاملادة )22/ 
اوال وثاني��ا، و25،و 26( وغيرها   توفي��ر فرص العمل والعيش 
الك��رمي ألبناء الشع��ب كافة، وهو ما يستل��زم على الدولة 
مبؤسساته��ا اخملتلف��ة أن تنف��ذ م��ا يستلزم��ه مصطلح 
الكفال��ة املنصوص عليه دستوريا من واجب جتاه من يدخل 
في دائرة اهتمام هذه املؤسسات، وهذا االمر يقع على عاتق 
البرمل��ان من ناحي��ة التشريع والوزارات م��ن ناحية التنفيذ 
ف��ي معاجلة مشكلة ارتف��اع نسبة البطال��ة في مجتمع 
ودولة متلك كل مؤهالت االنتاج الصناعي والزراعي واخلدمي، 
وحسنا فعلت وزارة التعلي��م العالي عندما اصدرت جملة 
ق��رارات تؤك��د عل��ى توفي��ر فرص العم��ل على نح��و عادل 
للخريج��ن من حملة ش��هادة البكالوري��وس والشهادات 
العليا؛ إذ أك��دت على قرارات مجلس ال��وزراء بشأن تثبيت 
العق��ود على امل��الك الدائم وحتوي��ل االج��راء اليومين الى 
نظام العق��ود وعبر كتب رسمية من وزي��ر التعليم العالي 
الى اجلامعات والهيئات تؤكد االسراع بذلك وهو ما يسجل 
نقطة ايجابية ومضيئة في االلتفات الى اقل فئات املوظفن 
راتب��ا واحيانا حقوقا في الرواتب وغيرها ومعاجلة حاالت قد 
تص��ل الى سنوات عديدة من البق��اء معلقا من غير تثبيت 
على املالك، وفي السياق ذاته جاء القرار املهم اآلخر املتمثل 
الصباحية  الك��وادر  بفصل 
ع��ن املسائي��ة بغي��ة توفير 
فرص للعمل ف��ي اجلامعات 
احلكومية عب��ر التعاقد مع 
خريج��ي الدراس��ات العليا 
فيه��ا  احملاض��رات  إلعط��اء 
مع الزام اجلامع��ات األهلية 
بوض��ع نسب��ة للخريج��ن 
للتدري��س  املعين��ن  غي��ر 
فيها الى جانب املتقاعدي��ن ومنع االساتذة الذين هم على 
املالك الدائ��م وباخلدمة من التدريس ف��ي الكليات االهلية 
بغي��ة عدم مزاحمته��م على رغيف اخلبز ال��ذي يستحقه 
ه��ؤالء الشباب بع��د سن��وات الدراسة...حق��ا انها خطوة 
مهمة ينبغ��ي ان تكون حافزا لل��وزارات االخرى ان تخطط 
إلج��راءات الستيع��اب الشباب من اخلريج��ن وعلى الدولة 
ووزارة التخطي��ط أن تك��ون أكث��ر جدية ف��ي التعاطي مع 
مل��ف البطالة عبر تشريعات تنشط القطاع اخلاص زراعيا 
وصناعيا وانتاجيا فالبطالة اس��اس الكوارث واآلفات التي 
يعاني منها مجتمعنا اليوم؛ فتوفر العمل يعني انخفاض 
نس��ب الط��الق مثال الت��ي ارتفع��ت وتيرته��ا والسيما بن 
املتزوجن اجلدد ممن في مقتبل العمر نتيجة حاجات البيت 
الت��ي ال يستطي��ع ه��ذا الش��اب توفيرها فتب��دأ املشاكل 
لينتهي األمر على نحو مؤسف.. البطالة تعني ادمان النت 
ومواق��ع التواص��ل االجتماعي وما فيها م��ن مشكالت قد 
يهدد بعضها أمن الدول��ة ومؤسساتها فضال عما تسببه 
من آثار نفسية واجتماعية مدمرة للعوائل!، فكم من عائلة 
تفكك��ت او قتلت زوجة او بن��ت او اخت بسبب طيش ونزق 

احدهم!!؛ فهل جند تخطيطا لعالج مشكلة البطالة؟.

فصل الكوادر الصباحية 
عن املسائية بغية 
توفري فرص للعمل يف 
الجامعات الحكومية

د.علي عبد الوهاب

البينة الجديدة / سجى الواسطي
من باب احلفاظ عل��ى بيئة مدينتنا  بغداد ونظافتها وهو واجب 
ك��ل مواط��ن نقت��رح على جه��ات األمان��ة   استبدال اش��جار 
الكارب��س املدم��رة للبيئ��ة والبني��ة التحتية اضاف��ة  المراض 
احلساسي��ة التي تسببها هذه الشج��رة واستبدالها بشجرة. 
)الشيك��و_Chiku( الشج��رة املثمرة للفواكه��ة الطيبة جدا 
واملزهرة على مدار السن��ة والتي تتحمل اجلفاف ودرجات احلرارة 
العالية وكذل��ك اوراقها ال تتساقط وايضا لها مساحات ظلية 
جميلة بحيث يكون الزرع بن ش��تلة واخ��رى من 7 م الى 9 متر 

لكونها كثيفة واليكم الفرق بن الصورتن.

اىل امانة بغداد .. مع التحية!!

واقـــــــع مــريـــر  
  اطفال على هاوية الضياع  

  من  يقف خلف ذلك؟

تصحيح لقب
   حض��ر ال��ى مقر جريدتن��ا املواطن ) طالب عل��ي كاظم حسن 
احملياوي( يرجو تصحيح لقبه م��ن )احلياوي( الى )احملياوي(. )البينة 
اجلدي��دة( اذ تضع ه��ذا االمر امام انظاركم له��ي على ثقة اكيدة 
ب��ان يحظ��ى باهتمامك��م وتسهيل االج��راءات وف��ق الضوابط 

والتعليمات النافذة.
املواطن طالب علي كاظم حسني املحياوي

موبايل/07904211500 

امام انظار الوكيل االقدم لوزارة الداخلية 

NO.3191.thu.23.MAY.2019 العدد )3191( الخميس 5/23/ 2019 

أجراءات الحكومة تثبت 
يوم بعد اخر فشلها ليس 
يف موضوع ظاهرة انتحار 
الشباب فحسب، بل يف 
جميع املشاكل التي 
يواجهها املواطن
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية 

مديرية البنى التحتية
املوضوع / إعالن للمرة الثالثة 2019

ستقوم مديرية البنى التحتية الكائنة يف منطقة ابي غريب باجراء مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها يف القوائم 
ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل. وذلك يف تمام الساعة )10( العاشرة 

من صباح يوم االحد املصادف 2019/6/2.
فعلى الراغبني بالشراء الحضور باملكان والزمان املحددين اعاله مستصحبني معهم صك مصدق معنون اىل مديرية حسابات 
البنى التحتية )20%( من قيمة املواد البالغة )533,194,755( خمسمائة وثالثة وثالثون مليون ومائة واربعة وتسعون 
الجريدة  يف  واالعالن  النشر  اجور  املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  عراقيا  دينارا  وخمسون  وخمسة  وسبعمائة  الف 

الرسمية.

رئيس لجنة البيع
21 أيار 2019

(     ) 
 

 (( قسم المواد العامه المستهلكه ))

  ٢٠١٧-٢٠١٦ – ٢٠١٥جرد االجهزه الكهربائيه المستهلكه لعام 

  
 المالحظات السعر الكلي سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت

  ١٠،٣٦٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٥٩ مستهلك جهاز استنساخ  .١
  ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣ مستهلك جهاز استنساخ نوع شارب  .٢
  ٨٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٠ مستهلك كيس حاسبه  .٣
  ١،٣٢٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨٨ مستهلك شاشه حاسبه  .٤
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك ليزريه  HPطابعه   .٥
  ٩٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٨ مستهلك ملونه  HPطابعه   .٦
  ٣٥،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز استنساخ نوع ريكو  .٧
  ١٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك جهاز تصوير  .٨
  ٢٢٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥ مستهلك طابعه ليزريه  .٩

  ٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢ مستهلك هارد حاسبه خارجي  .١٠
  ٨٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك جهاز استنساخ الكس مارك  .١١
  ١٠،٠٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٢٠١ مستهلك مكيف هواء  .١٢
  ٣،٣٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٦٨ مستهلك سخان كهربائي  .١٣
  ٢،١١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٤١ مستهلك مدفئه كهربائيه  .١٤
  ٧٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٧٤ مستهلك مضخه ماء ( ماطور )  .١٥
  ١١٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٥٧ مستهلك اليت يدوي ( تورج )  .١٦
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه نفطيه  .١٧
  ٢،٤٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٦٦ مستهلك طابعه برذر عاديه  .١٨
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك هيتر كهربائي  .١٩
  ٢٢،٨٠٠،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠ ٣٠٤ مستهلك جهاز تبريد ( سبلت )  .٢٠
  ٢،٧٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٨٣ مستهلك مروحه عموديه  .٢١
  ١٢٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨ مستهلك طابعه ملونه  .٢٢
  ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز استنساخ زيروكس  .٢٣
  ٨،٤٧٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣٣٩ مستهلك تلفزيون ملون  .٢٤
  ٨،٢٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٠٥ مستهلك ثالجه  .٢٥
  ٩،٣٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣٧٣ مستهلك بردا ماء  .٢٦
  ٨٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٨٢ مستهلك تالفه ورق  .٢٧
  ٤،٠٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠٢ مستهلك مدفئة زيتيه  .٢٨
  ١،٠٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٧٢ مستهلك مكنسه كهربائيه  .٢٩
  ٢،٣٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٣٧ مستهلك ستاليت ( رسيفر )  .٣٠
  ٢،٨٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٤٣ مستهلك ضاغط ( كمبريسر )  .٣١
  ٦٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٠ مستهلك اوفن كهربائي   .٣٢
  ٥٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٥ مستهلك ) DVD(  دي سيجهاز   .٣٣
  ٦،٢٧٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤١٧ مستهلك ) UPSمجهز قدره (   .٣٤
  ٢١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢١ مستهلك مكواه   .٣٥
  ٨،٢٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٥٥٠ مستهلك حاسبه منضديه   .٣٦
  ١،٣٠٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٨٧ مستهلك ماسح ضوئي ( سكنر )  .٣٧
  ٧٧٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣١ مستهلك مجمده   .٣٨
  ٣،٥٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٥٩ مستهلك مروحه سقفيه   .٣٩
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز اوفر هايد   .٤٠
 المالحظات السعر الكلي سعر المفرد العدد الكلي  اوصافها اسم الماده  ت
  ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٦٠ مستهلك حاسبه الب توب ٤١
  ١٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٥ مستهلك ( فاره ) ماوس ٤٢
  ٢١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٤٢ مستهلك كيبورد ( لوحه مفاتيح ) ٤٣
  ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١ مستهلك هاب انترنيت ( هاب سويج ) ٤٤

(     ) 
 

  ٧٥،٠٠٠ ٢٥٠ م٣٠٠ مستهلك كيبل انترنيت ٤٥
  ٥٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١١ مستهلك بروجكتر ٤٦
  ١٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك غساله ٤٧
  ٢٧٣،٠٠٠ ٥٠٠ م٥٤٦ مستهلك كيبل كهرباء مختلف القياس  ٤٨
  ٦٣،٧٥٠ ٢٥٠ ٢٥٥ مستهلك قاعده شمعه فلورسن ٤٩
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز غسل السيارات ( فاره ) ٥٠
  ٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢ مستهلك شاحنه بطاريات  ٥١
  ٢،٢٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١١٤ مستهلك طابعه كانون عاديه  ٥٢
  ١٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢٠ مستهلك المبتيبل  ٥٣
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك بورد كهربائي  ٥٤
  ١٢٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦١ مستهلك طابعه ملونه برذر  ٥٥
  ٦٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٣ مستهلك طابعه عاديه ٥٦
  ٢١٨،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٠٩ مستهلك سيار كهربائي ٥٧
  ٣٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢ مستهلك فرن كهربائي ٥٨
  ١٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٦ مستهلك طباخ كهربائي  ٥٩
  ٨،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٤ مستهلك جهاز هاتف  ٦٠
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك كامره تصوير سوني ٦١
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك سماعه سبيكر ٦٢
  ٤٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك طابعه دل عاديه ٦٣
  ٦٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢ مستهلك طابعه جواز ٦٤
  ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٠ مستهلك ابسونطابعه  ٦٥
  ٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢ مستهلك طابعه يدويه ٦٦
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤ مستهلك مولده كهرباء ٦٧
  ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ مستهلك هاتف ارضي  ٦٨
  ٩٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٥ مستهلك جهاز فاكس ليزري ٦٩
  ٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز تسجيل  ٧٠
  ٣٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦ مستهلك تحكم كامراتريمونت  ٧١
  ٢٤٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٨١ مستهلك غاليه ٧٢
  ١،٠٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠٦ مستهلك مورحه منضديه  ٧٣
  ٢٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٤ مستهلك مروحه صندوقيه  ٧٤
  ٣٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٩ مستهلك مورحه جداريه  ٧٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ضاغط هواء ٧٦
  ١،٨٩٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٨٩ مستهلك هواءمفرغه  ٧٧
  ١٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣ مستهلك قاطه دوره ٧٨
  ٢٥،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢٥ مستهلك نيون شمعه ٧٩
  ٤،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٤ مستهلك بلك سويج ٨٠
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك فرن كهربائي ٨١
  ١،٦٧٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣٣٥ مستهلك جهاز حمايه كهربائي  ٨٢
  ١٨،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٦ مستهلك مصباح واقف ٨٣
  ١٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك مروحه ارضيه ٨٤
  ٢،٨٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٩٠ مستهلك مبرده هواء ٨٥
  ١،١٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٤٥ مستهلك منظومه ستاليت مع ملحقاتها ٨٦
  ٣٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢٣ مستهلك راديو مسجل ٨٧
  ٤٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك كاشف معادن ٨٨
  ١٠٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٤ مستهلك نشافه ٨٩
  ٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢ مستهلك فاكس كانون ٩٠
  ١،٣٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦٩ مستهلك كامره رقميه ٩١
  ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١ مستهلك مصباح هيلوجيني بيطري ٩٢
 المالحظات السعر الكلي  سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك مصباح اشعه بنفسجيه ٩٣
  ٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢ مستهلك دريل كهربائي + همر ٩٤
  ٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤ مستهلك طابعه كانون ملونه ٩٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه هويات ٩٦

(     ) 
 

  ٣٤٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٧ مستهلك طابعه ليزريه ملونه ٩٧
  ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١ مستهلك فديو كاسيت ٩٨
  ------- ------ ١ مستهلك حراري عين واحدهناظور  ٩٩
  ------ ------ ٥ مستهلك ناظور ليلي يوضع على الخوذه ١٠٠
  ٢٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥ مستهلك كامره فوتغراف نوع كانون ١٠١
  ١٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣ مستهلك جهاز تسجيل صغير ١٠٢
  ٣٠٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦١ مستهلك جهاز حمايه مكيف ١٠٣
  ٥١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٥١ مستهلك أمبير ١٣بلك سويج  ١٠٤
  ٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ١ مستهلك مولد صغير ١٠٥
  ٨٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٢٠ مستهلك جهاز استنساخ كانون  ١٠٦
  ١٧٦،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٨٨ مستهلك ساعه جداريه ١٠٧
  ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ مستهلك ساعه ارضيه كبيره ١٠٨
  ٩٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤٨ مستهلك جهاز كبس الهويات نوع كوري ١٠٩
  ٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٦ مستهلك بالزما ١١٠
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه سامسونك ١١١
  ---- ---- ٦ مستهلك جامع اداره اعطال الشبكه ١١٢
  ---- ---- ١ مستهلك مختص جامع اشاره فاكس ١١٣
  ٣٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣ مستهلك كونسل بداله ١١٤
  ٦٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٢ مستهلك هاتف تورنيل ١١٥
  ٥٠،٠٠٠ دينار  ٥٠٠ م١٠٠ مستهلك كيبالت  ١١٦
  ٣٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٧ مستهلك اريل هواء ١١٧
  ١،٢٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٤٠٠ مستهلك حماله جهاز موترال غالف ١١٨
  ٦٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٣٠ مستهلك حافظه نسيجيه ١١٩
  ٤٥،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١٥ مستهلك جهاز حاكيه ايكوم ١٢٠
  ٣٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز مانع تذبذب ١٢١
  ٤٣٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢٩ مستهلك محطه طرفيه  ١٢٢
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك طابعه حاسبه ١٢٣
  ٦٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٣ مستهلك ساحبه هواء ١٢٤
  ١٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٨ مستهلك طابعه ميكانيكيه شريطيه ١٢٥
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ضاغط هواء  ١٢٦
  ٣٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٧ مستهلك كودان بدون ملحقاتهراديو  ١٢٧
  ٩٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٦ مستهلك جهاز عرض داتشو  ١٢٨
  ٤٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٤ مستهلك مروحه هوائيه  ١٢٩
  ١٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٦ مستهلك مرسله ومستقبله ١٣٠
  ٦٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٦ مستهلك معده توجيه ١٣١
  ٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣ مستهلك كامره ذراع فك ( ازوس ) ١٣٢
  ١١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١١ مستهلك ماطور اذراع ١٣٣
  ٢٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٩ مستهلك ١٢×١٢مروحه حجم  ١٣٤
  ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١ مستهلك ريمونت سبلت ١٣٥
  ١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢ مستهلك كاشفه دخان ١٣٦
  ٢٥،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢٥ مستهلك بطاريه صغيره  ١٣٧
  ٤٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣ مستهلك DLLشاشه حاسبه  ١٣٨
  ١٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢ مستهلك مكبره صوت ١٣٩
  ١،٠٠٠ ٥٠٠ لفه ٢ مستهلك لفه ٢دروب واير اسود  ١٤٠
  ٩،٦٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٩٦٠ مستهلك بطاريه وسط ١٤١
  ١٥٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٥ مستهلك هاتف طوعي ١٤٢
  ٢٥،٠٠٠ ٥٠٠ م ٥٠ مستهلك ) خط ١٠٠كيبل سعه (  ١٤٣
  ٦٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤ مستهلك الشفره ( باسورد )جهاز قارئ  ١٤٤
 المالحظات السعر الكلي  سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم الماده ت

  ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١ مستهلك قارئ جوده ١٤٥
  ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ مستهلك جهاز بصمه يد مع ملحقاته ١٤٦
  ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١ مستهلك ماكنه خياطه ١٤٧
  ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠ م ٤٠٠٠ مستهلك ميدانسلك  ١٤٨

(     ) 
 

  ٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠ م ١٠٠٠ مستهلك ) خط ٢٠كيبل هوائي سعه (  ١٤٩
  ١،٠٢٥،٠٠٠ ٥٠٠ م ٢٠٥٠ مستهلك ) خط ١٠كيبل صوتي (  ١٥٠
  ٢٥،٠٠٠ دينار ٥٠٠ م ٥٠ مستهلك كيبل كوكسل ابيض ١٥١
  ٥١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٣٤ مستهلك ماطور فان مضخه خارجيه ١٥٢
  ٣٨٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٩ مستهلك طابعه ليزريه كانون ١٥٣
  ٦٦٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٣٣ مستهلك كامره خارجيه ١٥٤
  ٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٧ مستهلك DVDشاشه  ١٥٥
  ٣،٥٠٠ دينار ٥٠٠ ٧ مستهلك YTVكيبل  ١٥٦
  ٣٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٧ مستهلك منظم فولتيه مع ريمونت كنترول ١٥٧
  ٣٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢ مستهلك جهاز مقوي اشاره ١٥٨
  ----- ---- ١ مستهلك ناظور نهاري ١٥٩
  ----- ---- ٣ مستهلك ناظور ليلي ١٦٠
  ----- ---- ٢ مستهلك جهاز تشويش الذبذبي ١٦١
  ٣٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٣٠ مستهلك صحن ستاليت ١٦٢
  ١،٢٤٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٢٤٩ مستهلك اناره طوارئ ١٦٣
  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢ مستهلك KVA ١٢٥٠مولد كتربلر  ١٦٤
  ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١ مستهلك A4محطه طرفيه وبث كاميرا مع سكنر  ١٦٥

 

 جرد األثاث المستهلك 
 

 المالحظات السعر الكلي سعر المفرد العدد الكلي اوصافها اسم المادة ت
  ٩,٣٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٩٣٢ مستهلك دوالب حديد (فايل كابينة)  .١
  ٤٢٠,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ م ٨٤ مستهلك دوالب المنيوم  .٢
  ٣,٩٢٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٧٨٤ مستهلك شماعة مالبس  .٣
  ١١,٩٣٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢٣٨٦ مستهلك سرير منام حديد  .٤
  ١,١١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١١١ مستهلك ميز حديد  .٥
  ٨,٠٤٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٥٣٦ مستهلك دوالب حديد مغلق الظهر رفوف  .٦
  ١٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٦ مستهلك قاصة  .٧
  ٣,٦٦٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٨٣ مستهلك مدفئة نفطية  .٨
  ١١,٣٩٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١١٣٩ مستهلك دوالب حديد بابين (لوكر)  .٩

  ١٣,٩٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٩٣٠ مستهلك سرير منام حديد طابقين  .١٠
  ٢٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥ مستهلك إعالناتلوحة   .١١
  ١,٦٨٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٣٧ مستهلك مطفأة حريق  .١٢
  ١٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٥ مستهلك كاونتر المنيوم  .١٣
  ٦٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦ مستهلك سنك مغسله  .١٤
  ٤,٣٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤٣٢ مستهلك مسطبة حديد  .١٥
  ٦٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦٣ مستهلك مجرفة كامنلة (قزمة)  .١٦
  ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣ مستهلك معول كامل (كرك)  .١٧
  ١,٩١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٩١ مستهلك خزان حديد للمراتب (جندي)  .١٨
  ١١,١٧٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١١١٧ مستهلك دوالب حديد باب واحد  .١٩
  ٢٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٥ مستهلك /لتر) ٢٢٠برميل (سعة   .٢٠
  ٢٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٩ مستهلك كابينه المنيوم  .٢١

  ٨٤٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٥٦ مستهلك طباخ غازي  .٢٢

  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك مسدس صبغ هوائي  .٢٣

  ٥٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٠ مستهلك ) أبواب٦دوالب حديد (  .٢٤

  ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤ مستهلك باب حديد  .٢٥

  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك محمل حديد  .٢٦

  ٢٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٢ مستهلك حديدمسلح خشب +   .٢٧

  ٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥ مستهلك عدة تصليح يدوية  .٢٨

  ٥٨٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٩ مستهلك ) أبواب٣دوالب حديد (  .٢٩

  ٢١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٧ مستهلك سلة مهمالت أسطوانية ستيل  .٣٠

  ------- ------ ٥٨ مستهلك جامعة حديد  .٣١

  ٤٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٨ مستهلك /لتر) ٢٠جليكان (سعة   .٣٢

  ٢٧,٩٦٥,٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ١٦٤٥ مستهلك بليت درع  .٣٣

  ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ١٠ مستهلك دكسن حديد  .٣٤

  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك دايس  .٣٥

  ٧٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٥ مستهلك سرير يطوى  .٣٦

  ٤٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤٠ مستهلك كرسي يطوى  .٣٧

  ١٨,١٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٢١٠ مستهلك كرسي ثابت (مداولة)  .٣٨

  ٧٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٨ مستهلك ميز طعام يطوى  .٣٩

  ٩٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٨ مستهلك سبورة  .٤٠

  ٤٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠ مستهلك شباك حديد  .٤١

  ١,٤٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤٠ مستهلك منضدة حديد  .٤٢

  ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢ مستهلك نفاضه دواسة ستيل  .٤٣

  ٢٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١١ مستهلك مطرقة  .٤٤

  ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ مستهلك مثقب دريل  .٤٥

  ٣٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٦ مستهلك اسلحه (ديالب)خزان   .٤٦

  ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢ مستهلك عده عمل  .٤٧

  ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤ مستهلك عدة لقم  .٤٨

  ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤ مستهلك برينة مختلفة االحجام  .٤٩

  ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٠ مستهلك يدة راجز  .٥٠

  ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مستهلك مجرات ٣دوالب حديد   .٥١
  ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مستهلك كرسي حالق  .٥٢
  ٣,١٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥٧ مستهلك ركس حديد  .٥٣
  ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢ مستهلك حاصرة ماكنة  .٥٤
  ٣٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٣٥ مستهلك لوكر حديد  .٥٥
  ١٩٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٩ مستهلك مقص اوصاد  .٥٦
  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك كرسي معوقين  .٥٧
  ٤٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٢ مستهلك ابواب ٤دوالب حديد   .٥٨
 ١٠٠ مستهلك م ١سلسلة   .٥٩

 قطعة
١٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠  

  ١٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٥ مستهلك شباك المنيوم  .٦٠
  ١٢,٠٣٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢٠٣ مستهلك رحلة دراسية (رحله)  .٦١
  ١٢٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢٥ مستهلك كتر صغير  .٦٢
  ١٧٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٧ مستهلك ميز اماراتي ستيل  .٦٣
  ٣٦٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٨١ مستهلك عصا حديدة  .٦٤
  ٧٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٨ مستهلك المنيوم باب  .٦٥
  ١,٨٣٠,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٣٦٦ مستهلك قواطع المنيوم  .٦٦
  ٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢ مستهلك ميز حاسبة المنيوم  .٦٧
  ٦٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣ مستهلك سنك مختبري  .٦٨
  ٢٧٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ١١ مستهلك ميز معدني اماراتي  .٦٩
  ٢٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥ مستهلك حمالة شاشة (سناد)  .٧٠
  ٣٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦ مستهلك مراة تفتيش السيارات  .٧١
مجرات  ٧ذو  حديد ميز  .٧٢

١٧٠×١٤٠ 
  ١٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٢ مستهلك

  ٩٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٩ مستهلك ستيل سطل  .٧٣
  ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠ مستهلك عربة دفع ستيل  .٧٤
  ٦,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦ مستهلك منجل  .٧٥
  ٢٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥ مستهلك سكين تقليم الزرع  .٧٦
  ٢٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥ مستهلك تقليم مقص  .٧٧
  ٣٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٣ مستهلك عربة دفع حديقة  .٧٨

  ١٨٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٨ مستهلك انشائية عربة  .٧٩

  ٤٥,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٥ مستهلك نفاظة سكائر  .٨٠

حمالة حديد لجهاز العرض   .٨١
 المعلومات

  ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١ مستهلك

  ٦,٠٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠٢ مستهلك دوالب حديد مختلف  .٨٢

  ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠ مستهلك دوالب حفظ االضابير مغلق الظهر  .٨٣

  ١,١٢٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٥ مستهلك كرسي طعام ذو مسند  .٨٤

  ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مستهلك بطل اوكسجين  .٨٥

  ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤ مستهلك درج حديد  .٨٦

  ١٣٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٣ مستهلك ادوات مطبخ  .٨٧

  ٣٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٤ مستهلك مقص كتر  .٨٨

  ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ١ مستهلك قاطع حديد كبير  .٨٩

  ١,٠٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٥٢ مستهلك دوالب حديد ذو مجرين  .٩٠

  ٥٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٦ مستهلك لوكر  .٩١
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك مطرقة اوتاد  .٩٢
  ٧٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٥ مستهلك عدة تبريد  .٩٣
  ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢ مستهلك مسدس تلميع صبغ حراري  .٩٤
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك حقيبة عدة عمل  .٩٥
  ٧٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥ مستهلك لتر ٢٠جلكان سعة   .٩٦
  ٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥ مستهلك قفص حديد مشبك  .٩٧
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك عدة صيانة  .٩٨
  ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ١ مستهلك سنك كاونتر  .٩٩
  ٦١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦١ مستهلك وصد مقص  .١٠٠
  ٧٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣ مستهلك خانات المنيوم ٤دوالب لوكر   .١٠١
  ١,٥٧٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٦٣ مستهلك دوالب رفوف المنيوم  .١٠٢
  ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١ مستهلك منضدة حاسبة هيكل حديد  .١٠٣
  ٢٢٧,٥٠٠ دينار ٥,٠٠٠ م ٤٥.٥ مستهلك ميز المنيوم مغلق  .١٠٤
  ١,٢٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٦١ مستهلك مجرات ٤دوالب حديد   .١٠٥
  ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤ مستهلك قاطعة ورق  .١٠٦
  ٥٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠ مستهلك فردية قطعة ستيل  .١٠٧
  ٩٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦ مستهلك نقالة جرحى حديدية هجومية  .١٠٨
  ٢٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٢ مستهلك كرفان  .١٠٩

  ٤٦٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٤٦ مستهلك طبالت المنيوم  .١١٠
  ٧٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥ مستهلك مراءة كاشف اسفل العجلة  .١١١
  ٢٣٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤٧ مستهلك مراءة عاكسة نهارية  .١١٢
  ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢ مستهلك هوائي تلفزيون  .١١٣
 ٩٢.٤٢ مستهلك قاطع من االلمنيوم  .١١٤

 ٢م
  ٤٦٢,١٠٠ دينار ٥,٠٠٠

  ٢٠٨,٥٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٤١،٧ مستهلك سقف من االلمنيوم  .١١٥
  ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مستهلك طن) ١٠رافعة زيتية بدوالب (  .١١٦
  ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١ مستهلك رف حديدي مغلق الضهر  .١١٧
  ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢ مستهلك درع وزارة الداخليةلوحة   .١١٨
  ١١,٢٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٥٢ مستهلك كرسي دراسة (محاضرات)  .١١٩
  ٥٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢ مستهلك ميز طعام ثابت  .١٢٠
  ٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢ مستهلك مجر ٢كابينة   .١٢١
  ١٣٥,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٢٧ مستهلك دوالب المنيوم  .١٢٢
  ٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤ مستهلك رفوف المنيوم جدارية  .١٢٣
قواطع المنيوم ذو مقطع عريض   .١٢٤

 برونزي
  ٣,٢٠٥,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٦٥٠ مستهلك

  ١٥٠,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٣٠ مستهلك دوالب مغلق من  االلمنيوم  .١٢٥
  ٢٥٠,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٢م ٥٠ مستهلك االلمنيوم من كابينة  .١٢٦
بابعاد  سلك من حديد ثانوي سقف  .١٢٧

 متر ١٤,٤٠
 ٥٩,٥x مستهلك

٥٩,٥ 
  ١٨٧,٥٠٠ دينار ٣,٠٠٠

  ١٠,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ م ط ٢ مستهلك المنيوم مكتب ميز  .١٢٨
  ٧,٥٠٠ دينار ٥,٠٠٠ م ط ١,٥ مستهلك االلمنيوم من مغلق مكتب ميز  .١٢٩
 دائري بوري من تتكون مصالة  .١٣٠

 ملم ٤انجسمك  ٤قياس 
  ٧٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٥٠ مستهلك

ميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد   .١٣١
٩.٢ x ٦ x ٠.٩ 

  ٦,٠٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ١.٢ مستهلك

ميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد   .١٣٢
١ x ٢ x ٠.٩ 

  ٧٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣ مستهلك

 ٣  x ٦بنل  السندويج من كابينة  .١٣٣
 ٣بواقع عدد  ٢.٥بارتفاع 

  ٢٤,٣٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٢٤٣ مستهلك

 عريض مقطع ذو المنيوم قاطع  .١٣٤
 برونزي

  ٣٨٩,٨٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٧٧.٩٦ مستهلك

بابعاد  برونزي مغلق المنيوم دوالب  .١٣٥
 سمx 50مx2م١

  ٩٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٦ مستهلك

  x ٠.٤٠صيدليةالمنيومبابعاد  .١٣٦
 م ٠.٥٥

  ٦٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦ مستهلك

 xم ١مفتوح بابعاد  المنيوم دوالب  .١٣٧
 سم ٥٠

  ٦٨٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٤ مستهلك

ميز المنيوم ذو مقطع عريض بابعاد   .١٣٨
١.٥ x م ٠.٨ 

 ٧١.١١ مستهلك
 ٢م

  ٣٥٥,٥٥٠ دينار ٥,٠٠٠

 ٢.٢٩ x ٢.٧٥بابعاد  المنيوم قاطع  .١٣٩
 م مقطع عريض برونزي

  ٣٦,٥٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٧.٣ مستهلك

 ٢.٢٩ x ٠.٨٣قاطع المنيوم بابعاد   .١٤٠
 م مقطع عريض

  ٤٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣ مستهلك

االلمنيوم كاونتر مقطع من   .١٤١
 باستخدام مقطع عريض برونزي

  ٢٥٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٢.٥ مستهلك

  ٩٣,٠٠٠ دينار ٤,٠٠٠ ٢٣.٢٥ مستهلك م٣.٥ x ٦.٥كيربي   .١٤٢
  ١٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٤ مستهلك م٠.٨٠ xم ١المنيوم  ميز  .١٤٣

  ٢١,٩٠٠ دينار ٥,٠٠٠ ٤.٣٨ مستهلك ٢٢بواقع  االلمنيوم من اطار  .١٤٤
اطار كهربائي ذو مقطع عريض   .١٤٥

 ٢٤بواقع 
  ٢١,٩٠٠ دينار ١,٠٠٠ ٢١.٩ مستهلك

اطار كهربائي ذو مقطع عريض   .١٤٦
 ٦بواقع 

  ١٠,٩٥٠ دينار ١,٠٠٠ ١٠.٩٥ مستهلك

 كابينة من السندويج بنل بابعاد  .١٤٧
٨ x م ٢.٥وارتفاع  ٤ 

  ٢٤,٨٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١٢٤ مستهلك

  ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥٠ مستهلك المنيوم جندي دوالب  .١٤٨
  ٤٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠ مستهلك سم ٦٠ارتفاع  م ١.٣ بابعاد مسلح  .١٤٩
  ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠ مستهلك منضدة طالب  .١٥٠
  ٦,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣ مستهلك خرماشة  .١٥١
  ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢ مستهلك ذراعي مقص  .١٥٢
  ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١ مستهلك الثيل قص ماكنة  .١٥٣
  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك حديد قواعد  .١٥٤
  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك ٤ x ٣زاوية   .١٥٥
  ٩٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٩ مستهلك حديد كرسي  .١٥٦
  ٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤ مستهلك معدات مائية  .١٥٧
  ٩٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٩ مستهلك خزان ماء حديد  .١٥٨
  ٣٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٣ مستهلك صندوق بورد  .١٥٩
  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك سلم درج  .١٦٠
  ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠ مستهلك شخصية خزانة  .١٦١
  ٣١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٣١ مستهلك حديد صغير دوالب  .١٦٢
  ٦,٧٥٠ دينار ٥٠٠ م ١٣.٥ مستهلك BRCطبقتين  .١٦٣
  ٢٢٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥ مستهلك الظهر مفتوح ركس  .١٦٤
  ------- ------- ٤٦ مستهلك كالشنكوف بندقية مخزن  .١٦٥
  ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١ مستهلك كبيرة طريق قاطعة  .١٦٦
  ٣٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٧ مستهلك كبير غاز تنور  .١٦٧
  ٤,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤ مستهلك منظم  .١٦٨
  ١٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٥ مستهلك للطبخ كبير قزان  .١٦٩
  ٦٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦ مستهلك سيت صغير قدر  .١٧٠
  ٢٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤ مستهلك كبير فافون طشت  .١٧١
  ١٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤ مستهلك كبيرة مصفاة  .١٧٢
  ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ مستهلك جفجير صغير  .١٧٣
  ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢ مستهلك مصائد حشرات حديد  .١٧٤
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك شائكة اسالك مقص  .١٧٥
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك استيل نفايات حاوية  .١٧٦
  ٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥ مستهلك وخشب حديد دوالب  .١٧٧
  ٣٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦ مستهلك مراجعين كرسي  .١٧٨
  ٨٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٤ مستهلك امارتي دوالب  .١٧٩
  ٢٢٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥ مستهلك كبيرة مهمالت حاوية  .١٨٠
  ١٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥ مستهلك صغيرة مهمالت حاوية  .١٨١
  ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢ مستهلك ونهاري ليلي تفتيش مراة  .١٨٢
  ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠ مستهلك استيل قاعدة كرسي  .١٨٣
  ٢٨٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٤ مستهلك مغلون ميز  .١٨٤
  ٨٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨ مستهلك حديد دوار كرسي  .١٨٥
  ٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤ مستهلك مراءة عاكسة ليلية  .١٨٦
  ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مستهلك مطافىء حمالة  .١٨٧

  246,675,450 المجمــــــــــــوع الكلـــــــــــــــــــــي لمبلــــــــــــــغ االثــــــــــــاث 
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وزارة الكهرباء
)إعالن مناقصة عامة(

العدد: 11611/1/1/9
التاريخ: 2019/5/21

م/ املناقصة املرقمة ش ب 2019/9
)مشروع فك اختناق محلة 710(

يس��ر )وزارة الكهرباء/ الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد( دعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهلني وذوي الخ��رة لتقديم عطاءاتهم ملش��روع )فك اختناق 

محلة 710( مع مالحظة ما يأتي:�
- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية 
االتصال ب�)الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية( 
يف مقره��ا الكائن )بغداد/ مقابل س��احة املس��تنصرية ق��رب وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة( )طيلة ايام الدوام الرس��مي من الس��اعة الثامنة 
صباحا اىل الس��اعة الثانية بعد الظهر عدا ايام الجمع والعطل الرس��مية( 
كما س��يتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم الخميس املصادف 
)2019/5/30 الس��اعة التاس��عة صباح��ا( يف قاع��ة املؤتم��رات )الطابق 

االرضي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري 
اىل العن��وان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبع��د دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )مئتان وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة 

حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
- يتم تس��ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الش��ركة العامة لتوزيع كهرباء 
بغداد/ قس��م الش��ؤون التجارية/ ش��عبة املناقصات/ الطاب��ق االرضي( يف 
املوعد املحدد، آخر موعد لتس��ليم العطاءات )الس��اعة الواحدة بعد الظهر 
من ي��وم االحد املص��ادف 2019/6/9(. العطاءات املتأخرة س��وف ترفض 
ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رس��مية سيكون الغلق بنفس املوعد من 
اليوم الذي يلي العطلة وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه��م الراغب��ني بالحضور يف العنوان اآلتي )الش��ركة العامة لتوزيع 
كهرباء بغداد/ قس��م الش��ؤون التجارية/ الطابق االرضي/ قاعة املؤتمرات( 
يف الزم��ان والتاريخ )الس��اعة التاس��عة صباحا من ي��وم االثنني املصادف 

.)2019/6/10
- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

أجور نشر االعالن.
- يتم تسليم العطاءات باليد اىل قسم الشؤون التجارية مقابل وصل استالم 

العطاء وال يسمح بالتقديم عن طريق الريد االلكرتوني.
- كلفة العمل التخمينية تبلغ )256,427,500( مئتان وس��تة وخمسون 
مليون واربعمائة وس��بعة وعش��رون الف وخمس��مائة دينار وعلى حساب 
مش��روع محطات التوزيع وش��بكات االيصال يف كهرباء الرصافة 2/3/10 
واملدرج ضمن اعمال خطة خلية االزمة لعام 2018 املحجوزة على )حساب 

االمانات( حسب قانون املوازنة االتحادية لعام 2019.
- يرف��ق مع العطاء كفالة مصرفية ضامن��ة )تأمينات اولية( خطاب ضمان 
غري مش��روط نافذ ملدة )118( يوم من تاريخ الغلق ومن خالل كتاب رسمي 
من مص��رف معتمد م��ن البنك املرك��زي العراقي ال يق��ل تقييمه عن جيد 
موقع من قبل املدير املفوض مع التعهد بتغطيته وتسديد مبلغه عند اول 
مطالب��ة او صك مصدق معنون اىل الش��ركة العامة لتوزي��ع كهرباء بغداد 
وبمبلغ قيمته )5,128,550( خمسة ماليني ومائة وثمانية وعشرون الف 

وخمسمائة وخمسون دينار والتي تمثل )2 %( من الكلفة التخمينية.
- يلت��زم مقدم العطاء بتقدي��م عطائه مع مراعاة ملء القس��م الرابع من 
الوثائق القياس��ية وتقديمها ورقيا مختومة بالختم الحي وموقعة من املدير 
املفوض لشركته مع كافة الوثائق املكونة لعطائه، وسيتم استبعاد العطاءات 

غري املستوفية للشروط العامة والخاصة املذكورة يف الوثائق القياسية. 
www.moelc.gov :املوقع االلكرتوني لنشر شروط املناقصة -

املهندس أحمد طالب محسن
املدير العام / وكالة

رئيس مجلس اإلدارة
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   يس��ر وزارة العدل / قس��م العق��ود اعالن املناقصة رقم )2 لس��نة 
2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / وبالشروط واملواصفات 
املطلوب��ة, فعلى الراغبني من الش��ركات واملكات��ب ذات االختصاص 
تقدي��م عطاءاته��م لدى مقر لجنة فتح العط��اءات يف مقر الوزارة / 
قس��م العقود بظرف مغلق ومختوم للحصول على املواصفات الفنية 
)التن��در( الخاص باملناقصة مقابل مبلغ مقداره )150,000( مائة 
وخمسون الف دينار غري قابل للرد ويكون ذلك من قبل املدير املفوض 
للش��ركة او املكتب او احد املساهمني فيها حصرًا ولن يقبل اي عطاء 
يرد بيد اي شخص آخر مهما كانت صفته, علما ان آخر موعد لقبول 
العطاءات بعد )15( خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ نشر االعالن يف 
الصح��ف املحلية عل��ى ان يرفق مع العطاء خط��اب ضمان نافذ من 
احد املصارف املعتمدة بموجب النش��رة الص��ادرة من البنك املركزي 
العراق��ي حصرًا وبنس��بة )1%( من قيمة العطاء وس��يتم اهمال اي 
عطاء غري مس��توف للشروط القانونية وان الوزارة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويحق له��ا الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها 
وعلى من ترس��و عليه املناقصة دفع اجور النشر واالعالن مع العلم 
ان الكلفة التخمينية لهذه املناقصة هي )19,200,000( تس��عة 
عش��ر مليون ومائتا الف دينار عراقي للش��هر الواحد مع العرض ان 

مدة العقد لغاية 31/ 12/ 2019.

الشروط القانونية املطلوبة للتقديم:�
1- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة اىل وزارة 

العدل لهذا العام.
2- تقدي��م كت��اب حج��ب البطاق��ة التمويني��ة للمدي��ر املف��وض 

للشركة.
3- قائمة باالعمال املمائلة.

4-وصل شراء )اصلي( مع التندر )االصلي(.
5- سعر العطاء بالدينار العراقي.

6- املستمسكات الثبوتية ملقدمي العطاء مصورة )شهادة الجنسية 
, هوية االحوال املدنية, بطاقة السكن(.

7- شهادة وعقد تأسيس الشركة مصدق وفقا لالصول.
8- تحديد مدة نفاذ العطاء.

9- هوية غرفة تجارة نافذة لهذا العام.
10- تقديم ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بموجب كتاب الكفاءة 
املالي��ة الصادر من احد املصارف املعتمدة اضافة اىل تقديم كش��ف 
للس��نة املاضي��ة مُ�عد من قبل محاس��ب قانوني ومراقب حس��ابات 

ويصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني / املركز العام.

مدير قسم العقود/ وزارة العدل

وزارة العدل / قسم العقود
اعالن مناقصة رقم )2( لسنة 2019 

الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية

وزارة النفط
شركة تعبئة الغاز /شركة عامة

)1L /2019 م / )املناقصة املرقمة
)تجهيز صمامات هيدروليكية(

يس��ر )وزارة النف��ط / ش��ركة تعبئ��ة الغاز/ ش��ركة عامة( دع��وة  مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي الخ��رة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )صمامات هيدروليكية( وبكلفة تخمينية بالغة 197,400,000 فقط مائة وس��بعة وتس��عون 

مليون واربعمائة الف دينار ال غريها مع مالحظة ما يأتي:- 
1-عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغب��ني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال على عنوان )ش��ركة تعبئة 

الغاز( عن طريق الريد االلكرتوني:� pd.taji@gfc.oil.gov.iq .جميع ايام االسبوع
2-متطلبات التأهيل املطلوبة: )قانونية, فنية, مالية( مطابقة ملا موجود يف الوثيقة القياسية. 

3- بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني  بش��راء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الش��ركة مع نس��خة 
مص��ورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل باس��م املخول باملراجعة  مع نس��خة من هوي��ة االحوال املدنية للمخول 
العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150 مائة وخمس��ون الف دينار( نقدا 

او على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين غري قابلة للرد.
4-تقديم تأمينات اولية باس��م الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الشركة بموجب عقد شراكة بمبلغ 
)5,922,000( فقط خمس��ة ماليني وتس��عمائة واثنان وعش��رون الف دينار ال غريها على ش��كل صك مصدق او 
خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نشرة البنك املركزي ومعتمد من وزارة النفط 

وان تكون التأمينات نافذ بعد 28 من نفاذ العطاء.
5- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )شركة تعبئة الغاز / بغداد / التاجي / مقابل مديرية شرطة التاجي ( اىل 
غاية يوم )2019/6/11( ولغاية انتهاء الدوام الرس��مي, العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مقر الشركة / هيئة ادارة املواد( يف الزمان 

والتاريخ )2019/6/12( وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي.
6- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

7-يعقد مؤتمر فني لالجابة على االستفس��ارات الفنية قبل س��بعة ايام من موعد الغلق يف مقر ش��ركة تعبئة الغاز 
/ بغ��داد/ التاج��ي/ هيأة ادارة امل��واد واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني وذلك قبل اس��بوع م��ن تاريخ انعقاده 
ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم وبحضور مهندسني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة على االستفسارات 

الفنية.
8- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة .

9-وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
10-مدة نفاذية العطاء 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة.

11-يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الشركة بما منصوص يف الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
12-يت��م ملء القس��م الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب يف الوثيقة القياس��ية س��يتم اس��تبعاد 

العطاء.
13-الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

14-ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
15-باالمكان االطالع على وثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط )www.oil.gov.iq( وموقع 

.)www.gfc.gov.iq( شركة الغاز
16-عل��ى مقدم��ي العط��اءات ابداء املوافقة عل��ى كافة الش��روط املذك��ورة يف الوثائق القياس��ية وتثبيت ذلك يف 

عطاءاتهم املتقدمة.

علي عبد الكريم املوسوي 
املدير العام

فقدان وثيقة مدرسية 

فقدت مني الوثيقة املدرس��ية باس��م )هدى حس��ام الدين احمد( الصادرة من اعدادية الرصافة 
املهني��ة للبنات واملعنون��ة اىل املديرية العامة لرتبية صالح الدين / قس��م التقوي��م واالمتحانات 

شعبة املعاهد املسائية على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار مع التقدير.

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية

م / تنويه

نش��ر باعالنن��ا املناقصة املحلية املرقمة 11 لس��نة 2019 للمرة 
الثانية واملنش��ور يف جريدة »البينة الجديدة« بالعدد 3188 يف  
20 / 5 / 2019  سهوا يف الفقرة رقم 4 حيث ذكر مبلغ الضمان 
للعط��اء رقما 3,966,000 خطأ والصحيح هو 3,996,000 

لذا اقتضى التنويه.

إعالناتكم في 

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2078 يف 2019/5/13(، يسر )محافظة البصرة/ قسم العقود 
الحكومي��ة( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )تجهيز مع��دات لغرض تأهيل محطات 
11/33 ك.ف عدد )4( )النش��وة، مش��روع املاء، املاجدية، الهوي��ر( وبكلفة  تخمينية قدرها )10.560.000.000( عش��رة مليارات 

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

- مدة التجهيز )180 يومًا(.
- الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة: الدرجة / الثالثة   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- الحس��ابات الختامي��ة معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتم��د ويف حالة عدم امتالك 
الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 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 اإليراد الس��نوي على مدى آخر س��بع سنوات يجب أن ال يقل عن )10.560.000.000( عشرة مليارات وخمسمائة وستون 

مليون دينار عراقي.
3- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  قدره عن 

)10.560.000.000( عشرة مليارات وخمسمائة وستون مليون 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:
املشاركة بصفة مقاول، أو إدارة عقود، أو كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن )6.336.000.000( 

ستة مليارات وثالثمائة وستة وثالثون مليون دينار عراقي فقط.
لتنفي��ذ عق��ود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس��اليب والتكنولوجيا 

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

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع الوثائق القياس��ية/ قس��م 
العق��ود الحكومية/ محافظة البصرة/ جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مس��رتد  )200.000( مائتا ال��ف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 

الخميس املصادف 2019/5/23. 
خامسًا – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-

14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد 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 االحد املصادف 2019/6/9 الساعة العاشرة صباحًا.
سادس��ًا- يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/16 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. 

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

التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/6/16.
العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )105.600.000( مئة وخمسة ماليني وستمائة الف 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.
اح��د عش��ر- للدائرة الحق يف الغ��اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات املصلحة 

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

 املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز معدات لغرض تأهيل محطات 11/33 ك.ف عدد )4( )النشوة، 
مشروع املاء، املاجدية، الهوير( مناقصة )11/ كهرباء توزيع /ش/2019(

) مناقصة عام����ة - إع�����الن اول (

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 )2078 يف 2019/5/13(، يس��ر )محافظة 
البص��رة / قس��م العقود الحكومية( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع 

)شراء مواد احتياطية للشبكة(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.690.000.000( ثالثة مليارات وستمائة وتسعون مليون دينار عراقي.

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

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

 أواًل- س��يتم تنفيذ العطاء م��ن خ����الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليمات تنفيذ    
العق��ود الحك����������ومي��ة العام��ة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطي��ط، ومف����توح لج��ميع   

املتناقصني.
ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لية الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات إضافية م��ن )قس�������م الع�������قود 
الحكومية/ ش��عبة اعالن املش��اريع( وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

• القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذلك اس��تنادا اىل ما ج��اء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29.
2- معدل اإليراد الس��نوي على مدى آخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )1.107.000.000( مليار ومئة وسبعة 

ماليني دينار عراقي.
 3- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

ال يقل قدره عن )1.107.000.000( مليار ومئة وسبعة ماليني 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 يقدم دلياًل موثقًا يوض��ح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 
املدرجة أدناه:�

املش��اركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 
)1.107.000.000( ملي��ار  ومئة وس��بعة ماليني دينار عراقي لتنفيذ عق��ود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها 
بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها يف الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل(.
رابعًا- يمكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكاملة باللغ��ة العربية من قبل املناقصني الراغبني م��ن 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 الخميس املصادف 2019/5/23.
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

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

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

4- الوثائ��ق املص��ادق عليها من الجهات املحددة يف ورق��ة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء او 
وثائ��ق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي تم قبول 

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/6/9 الساعة العاشرة صباحًا.

سادس��ًا- يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/16 الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحل��ي ملدين��ة البص��رة وعلى العن��وان: البصرة / املعق��ل / مبنى دي��وان محافظة البص��رة )الجديد( / قاع��ة لجنة فتح 

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/6/16.
     العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )36.900.000( ستة وثالثون مليون وتسعمائة الف  
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.
اح��د عش��ر - للدائ��رة الحق يف الغاء املناقص��ة يف أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس��ب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)شراء مواد احتياطية للشبكة( مناقصة )12/ كهرباء توزيع /ش/ 2019(
)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول( 



22 NO.3191.thu.23.MAY.2019إعالنات العدد )3191( الخميس 5/23/ 2019 

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 محافظ��ة البصرة املرقم )2078 يف 2019/5/13(، يس��ر )محافظة البصرة/ قس��م العقود 
الحكومي��ة( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع )تجهيز محوالت قدرة س��عة )31.5( ام يف اي 

11/33ك .ف عدد )4(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.560.000.000( اثنان مليار وخمسمائة وستون مليون دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم لسنة 2019.
 - مدة التجهيز )90 يوما(.

 - الدرج��ة والصن��ف املطلوب��ة: الدرجة / السادس��ة    والصن��ف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش��ركات متخصصة يف ه��ذا 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.

ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األه���لية الراغب��ني أن يحصلوا على معلوم��ات إضافية من )قس�������م الع�������قود الحكومية/ ش��عبة 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- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الشركة 
حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 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 اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار عراقي. 
3- متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة: على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية بمبل��غ ال يقل  قدره عن 

)768.000.000( سبعمائة وثمانية وستون مليون 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 الس��ابقة وبمبلغ ال يقل عن )768.000.000( 
سبعمائة وثمانية وستون مليون دينار عراقي. 

لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة 
املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من لجنة بيع الوثائق القياس��ية/ قس��م العقود 
الحكومية/ محافظة البصرة/ جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس 

املصادف 2019/5/23. 
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )14-12( 

من تعليمات ملقدمي العطاءات.
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.

4- الوثائ��ق املص��ادق عليها من الجهات املح��ددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العط��اء 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 االحد  املصادف 2019/6/9 الساعة العاشرة صباحًا.
سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/16 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. 

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

التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/6/16.
العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )25.600.000( خمس��ة وعش��رون مليون وس��تمائة الف  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 .
احد عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال 

يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
 basra.gov.iq الثاني عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز محوالت قدرة سعة )31.5( ام يف اي 11/33ك .ف عدد )4( 
مناقصة )13/ كهرباء توزيع /ش/ 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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 املرقم )2078 يف 2019/5/13(، يس��ر )محافظة 
البص��رة / قس��م العقود الحكومي��ة ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهل��ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مش��روع 

)تجهيز محوالت توزيع 250 ك.ف أ عدد )130(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )939.900.000( تسعمائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة الف دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية األقاليم لسنة 2019.
- مدة التجهيز )40 يوما(.

- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / التاس��عة     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- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية آلخر س��نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس��نتني التي تسبق عام 2014 
وذل��ك اس��تنادا اىل ما ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط/ دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29.
2- معدل اإليراد الس��نوي على مدى آخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )281.970.000( مائتان وواحد وثمانون 

مليونا وتسعمائة وسبعني الف دينار عراقي. 
 3- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال 

يقل قدره عن )281.970.000( مائتان وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وسبعني 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 ال يقل عن 
)281.970.000( مائتان وواحد وثمانون مليونا وتسعمائة وسبعني الف دينار عراقي. 

لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس��اليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية من قب��ل املناقصني الراغبني من لجن��ة 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 الخميس املصادف 2019/5/23. 
خامسًا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

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

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

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي تم قبول عطائه. 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ًا:- س��يتم عقد مؤتمر يف قاع��ة لجان الفت��ح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/6/9 الس��اعة العاش��رة 

صباحًا.
سادسًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/6/16 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. 

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

التاريخ: يوم االحد املصادف 2019/6/16.
العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )9.399.000( تسعة ماليني وثالثمائة وتسعة وتسعون 
الف 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.
احد عشر- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
 basra.gov.iq الثاني عشر- املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)تجهيز محوالت توزيع 250 ك.ف أ عدد )130( 
مناقصة )14/ كهرباء توزيع /ش/ 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2078 يف 2019/5/13(. يسر )محافظة البصرة / قسم 
العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تجهيز محوالت توزيع سعة 

400ك.ف أ عدد/200(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )1.900.000.000( مليار وتسعمائة  مليون   دينار عراقي.

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

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

 أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطني��ة التي حددت���ها تعليم��ات 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 ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك 
الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 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 اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن)570.000.000( خمسمائة وسبعون مليون دينار 

عراقي 
 3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية بمبلغ ال يقل  

قدره  عن )570.000.000( خمسمائة وسبعون 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 يقدم دلي��اًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلب��ات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:�

املش��اركة بصف��ة مق��اول . أو ادارة عق��ود. او كمق��اول ثان��وي يف ) 1( عق��د وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبل��غ ال يق��ل 
عن)570.000.000( خمس��مائة وس��بعون مليون دينار عراق��ي  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العق��د و تم انجازها بنجاح  
بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 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 مس��رتد  )150.000( مائة وخمس��ون الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم الخميس    املصادف 2019/5/23 
خامسًا – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

)1- رس��الة العط��اء وملح��ق العطاء 2-الجداول الكامل��ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفوي��ض تحريري ملمث��ل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املص��ادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة 
بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع 

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد  املصادف 2019/6/9   الساعة العاشرة صباحًا

  سادسًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد    املصادف 2019/6/16 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. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  

الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.

العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )19.000.000(تسعة عشر مليون  دينار عراقي  على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعًا  - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
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  وحس��ب مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

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

 )تجهيز محوالت توزيع سعة 400ك.ف أ عدد/200( 
مناقصة )15/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2078 يف 2019/5/13(.  
 يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 
مش��روع )اس��تحداث خط 33ك.ف من محطة ش��ط العرب 33/132ك.ف املقرتحة مع نصب محطة وسطية لتغذية 

منفذ الشالمجة ومنطقة عتبة  (
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )3.750.000.000( ثالثة مليار وسبعمائة   مليون   دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة 2019 .
 - مدة التنفيذ )200 يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة    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:

متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  
قدره  عن )1.125.000.000( مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي .

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

على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصف��ة مق��اول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ ال يقل 

عن)1.125.000.000( مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي .
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا العقد و ت��م أنجازها بنج��اح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية من قب��ل املناقصني الراغبني من لجن��ة 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 الخميس    املصادف 2019/5/23 .
خامسًا – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادس��ًا:- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد  املصادف 2019/6/9   الس��اعة العاش��رة 

صباحًا.
  سادس��ًا - يج��ب تس��ليم العط��اءات يف أو قبل يوم االح��د    املصادف 2019/6/16 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. 

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

التاريخ : يوم االحد   املصادف 2019/6/16.
العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(37.500.000(سبعة وثالثون  مليون وخمسمائة 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 .
اح��دى عش��ر - للدائرة الحق يف الغ��اء املناقصة يف أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
 basra.gov.iq الثاني عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)استحداث خط 33ك.ف من محطة شط العرب 33/132ك.ف 
املقرتحة مع نصب محطة وسطية لتغذية منفذ الشالمجة ومنطقة عتبة(

)مناقصة )16/ كهرباء توزيع /ش/ 2019 (

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول( 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3191( - الخميس - 23 - أيار - 2019

كاريكاتري

للتعريف باآلثار املدرجة لدى اليونسكو..

أغاٍن تراثية وفلكلور بغدادي قرب مقام خضر الياس

املركزي يبيع األوراق رفضت والدته إعطاءه أموااًل للمخدرات .. فطعنها بسكني
النقدية امللغاة 

اليت حتمل إصدار 
1979-1986

بغداد / البينة اجلديدة
عل��ى أص��وات أطف��ال املاجينة 
وأغاني فرقة املربعات البغدادية 
التي تقاطعها صيحات ال�»بات« 
لفرق لعبة »احمليبس« الشعبية، 
البغدادي��ة  العوائ��ل  التق��ت 
لتمضي أجواء رمضانية بغدادية 
أطرتها أج��واء احملبة والس��ام.

ففي واحدة من الفعاليات التي 
دأب��ت وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار عل��ى إقامته��ا تضافرت 
املؤمترات  دائرت��ي قص��ر  جه��ود 
عل��ى  املوس��يقية  والفن��ون 
تنظي��م أمس��ية رمضانية قرب 

مقام خضر الي��اس املدرج على 
الئحة اليونس��كو للتراث املادي 

عل��ى  وللحف��اظ  األول.  أم��س 
ه��ذه األماكن التراثية وحس��ب 

تق��ام  اليونس��كو  أولوي��ات 
املهرجانات التقليدية والتقاليد 
الش��فهية والعادات واس��اليب 
املعيش��ة واالعمال اليدوية وما 
الى ذلك، لتكون هذه االمس��ية 
اليونس��كو  أله��داف  مكمل��ة 
والتي تأتي حتت شعار )متحدون 
مع التراث(. مدير عام دائرة قصر 
املؤمت��رات محم��ود أس��ود القره 
غولي، رحب باحلضور معرباً عن 
امتنانه، ملش��اركة دائرة الفنون 
املوسيقية والتراث الشعبي في 
وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار 

إلجناح االمسية الرمضانية.

رئيس اجلمهورية يؤدي مراسم زيارة اإلمامني الكاظم واجلواد )ع( ويلتقي آية اهلل الفقيه حسني الصدر

ما من خريج يكمل دراسته اجلامعية، وما من عراقي 
مهما كانت مهاراته ومؤهاته أو حتصيله التعليمي 
إال ويضع نصب عينيه ويشغل كل تفكيره ومن دون 
)فتاح فال أو صاحب خيرة( ألجل احلصول على موطئ 
قدم في مؤسسات الدولة، إلحساسه وقناعته بأن 
ذلك سيضمن حياة معيشية مستقرة ومضمونة 
ب�)اللحمة والصمونة(. فهو يتس��لم راتباً ش��هرياً 
سواء عملت دائرته )30( يوماً بالشهر أم عملت بني 
)سطر وسطر(، وسواء عمل لياً ونهاراً أو )10( دقائق 
من مجموع النهار، وهذا يفس��ر ملاذا ارتفع سقف 
ع��دد املوظفني عندنا إلى )س��تة مايني( بحس��ب 
إحصائية لوزارة التخطي��ط العراقية في مختلف 

مؤسس��ات الدول��ة 
ومفاصلها اخملتلفة.. 
ع��دداً  أن  وأكي��د 
مه��والً كه��ذا يضع 
الدول��ة أم��ام ح��رج 
قادرة  غير  ويجعلها 
الدرج،  على صع��ود 
السيما إذا ما علمنا 
التخصيصات  ب��أن 
املالي��ة لهذا اجليش 
العرم��رم تص��ل إلى 

أرق����ام فلكية!!
م��ا أريد الوص��ول إليه أن ش��عار )لو موظ��ف لو ما 
أتوظ��ف( الذي الزمن��ا طوال العق��ود املاضية متأٍت 
أص��اً من ضعف القطاع اخلاص وعدم وجود قوانني 
ضامنة للعاملني فيه أسوة مبوظفي الدولة، وعليه 
يق��ول رئي��س جلنة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
والهج��رة واملهجرين )رعد الدهلكي( إن اللجنة في 
سعي دؤوب لتعديل قانون الضمان االجتماعي من 
خال فقرات تتضمن ش��مول العاملني في القطاع 

اخلاص ليكونوا )مضمونني(..
أنا متأكد أن وجود قوانني عادلة ومنصفة وضامنة من 
ش��أنه أن يحد من التهافت على القطاع احلكومي 
أو العام ويفتح الفرص سانحة أمام القطاع اخلاص 
ألن ينتعش ويتطور، وعندها لن نسمع تلك املعزوفة 

)لو موظف باحلكومة لو .........(!

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ْف ِباحُلُكْوَمْة  َلْو ُمَوظَّ
ْف َلْو َما َأْتَوظَّ

عبد الزهرة البياتي*

شعار )لو موظف لو 
ما أتوظف( متأتٍ 

أصاًل من ضعف 
القطاع الخاص وعدم 
وجود قوانني ضامنة 
للعاملني فيه أسوة 

بموظفي الدولة

متابعة / البينة اجلديدة
اله��رم  منطق��ة  ش��هدت 
قتل بش��عة،  املصرية جرمية 
املارة بش��اب  حي��ث فوج��ئ 
ينهال على والدته بطعنات 
نه��ار  ف��ي  بالس��كني، 
األم  وحاول��ت  رمض��ان، 
النقاذها،  االس��تغاثة 
حيث متكن االهالي 
االمس��اك  م��ن 

لقس��م  واقتي��اده  بالش��اب 
اله��رم. وكان إخط��ار باجلرمية 
قد ورد بتلقي شرطة النجدة، 
بقت��ل  بقي��ام ش��اب  باغ��اً 
والدت��ه بطعن��ات الس��كني، 
الك��وم  مبنطق��ة  بالش��ارع 
األخض��ر، وانتقلت قوة امنية 
ملكان الب��اغ وعثر على جثة 
مس��نة تدع��ى ه��امن مصابة 
بطعنات بجسدها. وكشفت 

التحريات نش��وب مش��اجرة 
بني شاب يدعى طارق ووالدته، 
بسبب رفض االم اعطاء ابنها 
امواال يش��تري به��ا اخملدرات، 
فقام بطعنها بس��اح ابيض 
تواجده��ا  ح��ال  )س��كني( 
اق��ر  ومبواجهت��ه  بالش��ارع، 
وبالعرض  الواقع��ة،  بارتكاب 
على النيابة امرت بحبسه 4 

أيام على ذمة التحقيقات.

متابعة / البينة اجلديدة
االيراني  املهندس  حقق 
وه��و  موالن��ي  زركار 
رائد اعم��ال جناحاً في 
امليكانيك��ي  اجمل��ال 
والطاقة الكهربائية 
على م��دى 20 عاماً.

وق��ال موالني خال 
استضافته في قناة 
العالم االيرانية انه 
بدأ العمل في مجال 
والكهرب��اء  الطاق��ة 
الع��راق  ش��مال  ف��ي 

وجنوبه وايضاً في سوريا 
وجورجي��ا وافغانس��تان، 
ط��ور  ان��ه  ال��ى  مش��يراً 

أصبح��ت  وق��د  اعمال��ه 
ش��ركته رائدة في مجال 
الطاق��ة في الع��راق ودول 

اجلوار. واوضح موالني، انه 
اوق��ف عمله ف��ي العراق 
لنحو 3 ال��ى 4 اعوام بعد 
داعش  تنظي��م  اجتي��اح 
الوهابي، اال انه اس��تأنف 
عمله م��ن جديد في بناء 
البنى التحتية في مجال 
الطاق��ة والكهرب��اء ف��ي 
العراق وس��وريا، مش��يراً 
ال��ى ان��ه واج��ه الكثي��ر 
م��ن الصعوب��ات، اال ان��ه 
اعتبره��ا انه��ا ه��ي التي 

متهد الطريق للنجاح.

 بغداد / البينة اجلديدة
أعلن البنك املركزي العراقي، امس 
األربعاء، عن بيعه لألوراق النقدية 
الدولية امللغاة لألعوام الس��ابقة 
ذات  واجلمعي��ات  اله��واة  إل��ى 
امللغاة  النقدية  العاق��ة.واألوراق 
لألعوام من 1979-1986 التي يتم 
بيعها للهواة وبأسعار تترواح بني 
2 دوالر إلى 15 دوالراً وحسب الفئة 
النقدية لكل واحدة والتي ضمت 
رب��ع دينار ونصف دينار والدينار و5 

دنانير و10 دنانير و25 ديناراً.

وأنا أش��رع بالكتابة عن مجلس القضاء األعلى في العراق من حيث 
اإلجن��ازات واملكاس��ب التي حققها، اس��توقفتني محطات مضيئة 
كثيرة في تاريخه الشامخ الذي استطاع، على امتداد الزمن املاضي 
والاح��ق، أن يؤس��س ثواب��َت وأسس��اً جعلت ه��ذا القض��اء مهاباً 

ومحترماً بني دول العالم أجمع.
وما لقاءات رئيس مجلس القضاء األعلى معالي األستاذ )فائق زيدان( 
بالعديد من املس��ؤولني العرب واألوروبيني س��واء من يزورون العراق أم 
خ��ال زيارت��ه هو لتلك الدول إال دليل س��اطع على هم��ة الرجل في 
إرس��اء دعائم قضاء عراقي مستقل ويرتقي إلى مستوى املسؤولية 
الكبيرة املناطة به لتطبيق القوانني، فعلى سبيل املثال لقاؤه رئيس 
وزراء األردن، وزيارت��ه للكوي��ت عل��ى رأس وفد قضائي رفي��ع، وزيارته 
لرئاسة مجلس القضاء في اجلمهورية التركية، وكذلك لقاؤه رابطة 

القاضيات العراقية، وغيرها مما ال تسع املساحة لذكره.
أما ما يتعل��ق باإلجنازات األخرى فهي كثيرة أيض��اً في املقدمة منها 
االحتف��ال الكبير ال��ذي أقيم مطلع العام احلالي وص��ادف يوم 1/23، 
واس��تحداث دور للقض��اء ف��ي ذات الساس��ل والدورة واليوس��فية 
واللطيفية في جانب الكرخ، ودور للقضاء في حي الوحدة والنهروان 
في جانب الرصافة، فضاً عن افتتاح القاعة الكبرى التي حتمل اسم 
حمورابي في قصر القضاء في الرصافة، واس��تحداث االس��تعامات 
اإللكترونية واألرشفة اإللكترونية وعقد الزواج اإللكتروني واالستماع 

إلى شكاوى املواطنني من خال دائرة إلكترونية جلميع دور القضاء.
وما يحس��ب جمللس القضاء األعلى أيضاً هو قراره الشجاع والصارم 
ال��ذي أعطى م��ردودات إيجابية أفرحت الش��عب العراقي، من خال 
اعتبار ما يس��مى بالدگة العش��ائرية فع��اً إرهابياً، وق��د نفذ هذا 
القرار، حيث س��يق العش��رات من املتورطني بالدگة العشائرية إلى 

احملاكم وصدرت بالفعل األحكام العادلة ضدهم..
وأس��تطيع القول، بكل أمانة وصدق، إنه خ��ال لقاءاتي الصحفية 
بالس��يد معال��ي القاضي األس��تاذ فائق زي��دان، أمل��س منه حرصه 
الش��ديد عل��ى النهوض بواق��ع القض��اء العراقي من خ��ال دعمه 
املتواصل لعمل الس��ادة القضاة وتفقده املس��تمر لاطمئنان على 
سير العمل في دور القضاء مبا يضمن سير العدالة وخدمة املواطنني 

من خال تطبيق القانون.
وما أريد اإلشارة إليه هنا، ونحن نعيش أجواء شهر رمضان الكرمي شهر 
اخلير والبركة والتس��امح، أن تولى قضي��ة تثبيت احلراس القضائيني 
أهمي��ة اس��تثنائية كون عددهم كبي��راً أوالً وأن قس��ماً منهم قد مت 
تثبيته وبقي آخرون بانتظار بش��ارة التثبيت ألن أغلبهم من الشباب 
اخلريج��ني ومن أصحاب العوائل، والنقطة األهم هو حرصهم العالي 

والتزامهم الراقي بأداء الواجب على أحسن ما يرام..
ونح��ن إذ نطرق هذه املاحظة فألننا على ثقة أكيدة مبعالي القاضي 
األس��تاذ فائق زيدان، الذي هو مبثاب��ة األب لهم وأن تكون )عيديتهم( 
في هذا الش��هر الفضيل هي ق��رار تثبيتهم ألجل أن يس��تقروا وأن 
تفرح عوائلهم.. أكرر أنني على ثقة أكيدة بقرار س��يأتي من معاليه 
س��ريعاً ليدخل البهجة في قلوب ه��ؤالء الذين ينتظرون األمل الذي 

انتظروه طوياً.

ِْلِس يًَّة ِلَ حَتِ
ِالَقَضاِء اأَلْعَلى

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت الفنانة الس��ورية كندة علوش عن 

اتخاذها القرار لبيع فستان زفافها على 
الفنان عمرو يوسف لصالح األعمال 

اخليري��ة. وكتب��ت عب��ر حس��ابها 
اخلاص على »إنستغرام«: »ميكن 

صع��ب نف��رط باألش��ياء ال��ي 
مرتبطة عنا بذكريات جميلة 

وغالية وخصوصي فس��تان 
الع��رس ب��س اذا كان ف��ي 
ناس رح تستفيد من متنو 

لهالذك��رى  فحيصي��ر 
معن��ى أقيم.. فس��تان 
زفافي مع��روض حالياً 
للبي��ع، ألي حدا مهتم 
ورح  يش��تريه..  بان��و 
اتب��رع بس��عرو ألكت��ر 

من جهة خيرية وهالش��ي 
ال��ي  الش��خص  بعل��م  حيك��ون 

حيشتريه«.

كندة علوش
 تعرض فستان 

زفافها للبيع

مهندس إيراني حيقق جناحًا مبجال الكهرباء يف العراق


