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عبد الوهاب جبار* 

ــر العراقيني على  ــغ اذا ما قلنا بأن صب ــي او نبال ال نغال
ــي واخلدمي املتعثر  ــي والنيابي واحلكوم االداء السياس
ــاق كل حدود الصبر ولم يعد في القوس منزع.. ومازاد  ف
الطني بلّّة ان الطبقة السياسية لم ترتق الى مستوى 
ــار ان التذمر  ــذ بنظر االعتب ــدي الوطني ولم تأخ التح
واليأس الذي يعتمل في النفوس قد وصل حالة الغليان 
ــيكون  ــي اي حلظة وعندها س ــار ف ــه قابل لالنفج وان
ــعب انكفأ او  ــادث حديث.. ان من يقول ان الش لكل ح
استسلم او وصل الى حالة من الركون والسكون واهم 
جداً فالوعي الشعبي في حالة تصاعد واالرادة الوطنية 
ــابقاً  ــويقه س تتنامى يوماً بعد آخر وان ما كان يتم تس

من كالم سياسي منمق 
ــلوى  ــن والس ــا بامل يعدن
ــاً او مقبوالً  ــاد رائج ماع
ــد  بع ــيما  الس ــوم  الي
ــر  الكثي ــاقطت  تس ان 
ــت  وحتول ــود  الوع ــن  م
ــية  السياس التنظيرات 
ــرد اجترار لكالم  الى مج
ــر ذي جدوى..  ــت وغي باه
ــرض ان يعقد  ــوم يفت الي
ــته واليوم  البرملان جلس
يفترض ان يصوت على ما 
ــن كابينة رئيس  تبقى م

ــم  ــد املهدي) واليوم يفترض ان يُحس ــوزراء (عادل عب ال
ــة وال يغادر  ــته مفتوح ــي البرملان جلس ــر وان يُبق االم
نائب كرسيه او يبرح مكانه اال بعد ان يكون التصويت 
ــم نهائياً واعلنت االسماء على  على الكابينة قد حس
ــيون وانتم ايها  ــا السياس ــعب.. فيا ايه ــماع الش اس
ــعب يريد حلوالً  ــا كل صناع القرار، الش ــون وي البرملاني
جذرية ألزمات تتوالد ويريد حلوالً سريعة النقاذ الوطن 
من دوامة حكومات تأتي وترحل وهي ال تقدم خدمات او 
ــرب وتشكل عبئاً على  منجزات.. حكومات تأكل وتش
ميزانية الدولة لكن االداء دائماً صفر باليد حصان.. وفي 

اخلتام نقولها نصيحة: احذروا غضب احلليم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 اليوم يفرتض ان يحسم 
االمر وان يبقي الربِّـان 
جلسته مفتوحة وال يغادر 
نائب كرسيه او يربح مكانه 
اال بعد ان يكون التصويت 
على الكابينة قد حسم نهائياً
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ــس  مجل ــد  يعق ان  ــرر  املق ــن  م
ــني  ــوم االثن ــته الي ــواب جلس الن
ــف الفتح  ــب عن حتال ــال النائ وق
ــس  ــس ان رئي ــدو) ام ــني الق (حن
ــل  الوزراء (عادل عبد املهدي) ارس
ــحي الوزارات االربع   ــماء مرش اس
ــة مجلس النواب  املتبقية لرئاس
فيما بني ان جلسة اليوم ستمرر 
ــوزارات دون تأجيل.  فيها جميع ال
ــح  وقال قدو ، إن ”عبد املهدي رش
ــوزارة الدفاع  ل ــري)  ــالح احلري (ص
ــوزارة  ــدي) ل ــي االس ــد الغن و(عب
ــيح  ــى ترش ــا أبق ــة فيم الداخلي
ــفانة احلمداني) لوزارة التربية  (س
ــا“، الفتا إلى إن ”وزارة  دون تغييره
ــتمنح لـ(أركان بيباني)  العدل س
ــي  الوطن ــاد  االحت ــن  ع ــح  املرش

الكردستاني“.
ــتبعد النائب عن  ــه اس من جانب
ــاء (عامر الفايز), امس  حتالف البن
االحد, اعادة طرح (فالح الفياض) 
ــح للداخلية مجددا رغم  كمرش
ــادل عبد  ــوزراء (ع ــة رئيس ال رغب
ــدا أن إعادة  ــك, مؤك ــدي) بذل امله
ــيلة ضغط  ــمه رمبا وس تداول اس

ــية للتوافق  على الكتل السياس
ــب  مناس ــح  مرش ــدمي  تق ــى  عل

للداخلية.
ــر النائب  ــياق ذاته اعتب وفي الس
عن حتالف القوى العراقية (يحيى 
احملمدي)، امس االحد، عدم إيجاد 
ــدد  ــد احمل ــي للموع ــرج قانون مخ
ــاري لقضية  ــهر اجل ــة الش بنهاي
حسم ملف الوكالة بأنه سيوقع 
ــرج كبير ويؤدي  ــس الوزراء بح رئي
ــة بحالة  ــول الدولة العراقي لدخ
شلل تام، فيما اشار الى مخرجني 
قانونيني حلل املشكلة ومن املرجح 
ــال احملمدي  ــر الثاني منها. وق متري
ــهر حزيران  ــة ش ــد نهاي ، إن موع
ــل بالوكاالت  ــي النهاء العم احلال
ــة  املالي ــات  التخصيص ــاف  وايق
بالوكالة  العاملة  الدرجات  لتلك 
ــي مت التصويت  ــد قانون ــو موع ه
عليه في املوازنة االحتادية وال ميكن 
التراجع عنه اال من خالل خيارين 
ــدم  ــاف أن ع ــا. وأض ــث لهم ال ثال
ايجاد مخرج قانوني لهذه احلالة  
معناه احراج رئيس الوزراء ودخول 
ــلل تام  الدولة العراقية بحالة ش
ــة املوعد الن هنالك االف  في نهاي
الدرجات اخلاصة واملناصب العليا 

ــل كونها بال  ــتتوقف عن العم س
ــات او تخصيصات مالية  صالحي
ومن بينها رؤساء جامعات ومدراء 
ــدراء هيئات  ــي وزارات وم عامني ف
ــة وقادة فرق وألوية  ومديريات عام

عسكرية.
ــد رئيس إقليم  وفي التطورات أك
ــي)،  ــان بارزان ــتان (نيجيرف كردس
ــكلة  ــم ليس لديه مش أن اإلقلي
ــليم بغداد (٢٥٠) ألف برميل  بتس
من النفط. وقال بارزاني في مقابلة 

التركية،  ــول  األناض صحفية مع 
ــت لدينا  إنه من حيث املبدأ، ليس
أي مشكلة في تسليم (٢٥٠) ألف 
برميل من النفط إلى بغداد، لكن 
ــب أن يكون  ــدوث ذلك يج قبل ح
هنالك مباحثات.على صعيد آخر 
ــة (محمد علي  ــر اخلارجي دعا وزي
ــاهمة  ــا إلى املس احلكيم)، فرنس
ــتثمارية في  ــركاتها االس عبر ش
ــرت وزارة  ــار البالد. وذك إعادة إعم
اخلارجية ان وزير اخلارجيّة (محمد 

اً  علي احلكيم) تلقى اتصاالً هاتفيّ
من وزير اخلارجيَّة الفرنسيّ (جان 
ــث اجلانبان  ــان)، وبح ــو دري إيف ل
ــاالت  ومج ــة،  الثنائيّ ــات  العالق
ــا إلى ما يلبي مصالح  االرتقاء به

الشعبني.
ــأن السياسي ايضاً بني  وفي الش
ــن ائتالف دولة  ــابق ع النائب الس
ــم محمد جعفر)،  القانون (جاس
ــد، ان الكتل املعارضة  امس االح
ــوي الذهاب بهذا  واالخرى التي تن

ــع  ــة توزي ــرك جلن ــم تت ــاه ل االجت
ــي الدولة،  ــة ف ــب القيادي املناص
ــن  ــزءا م ــى أن ج ــار إل ــا اش فيم
ــيذهب للمعارضة.  ــالف س االئت
ــة لم  ــر ان ”املعارض ــال جعف وق
تظهر بشكلها احلقيقي، حيث 
ــون في جلنة توزيع  مازال املعارض
ــي الدولة،  ــة ف ــب القيادي املناص
ــة فأن هذا  ــد حديث املرجعي وبع
ــيكون حارا سياسياً  الصيف س
ان  ــى  ال ــيراً  مش ــاً“.  ومناخي
ــتتكون من جزء من  املعارضة س
ــر واحلكمة  ــة القانون والنص دول
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن واالحت
ــي)  النجيف ــامة  (اس ــزب  وح
ــوري) اضافة الى ان  ــد اجلب و(احم
ــيتركون كتلهم  بعض النواب س

وينضمون الى املعارضة.
ــف عضو  ــر كش ــب آخ ــن جان م
ــة البرنامج احلكومي  جلنة متابع
النيابية (رائد فهمي)، امس األحد، 
ــتضيف  أن مجلس النواب سيس
ــادل عبد املهدي)  رئيس الوزراء (ع
ــريعي  ــة الفصل التش قبل نهاي
ــا مت إجنازه من  ــة م احلالي ملناقش

البرنامج.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــرات االتصاالت الهاتفية من مواطنني  على مدى اليومني املاضيني وهيئة حترير «البينة اجلديدة» تتلقى عش
في بغداد يناشدوننا بايصال صوتهم الى املسؤولني في وزارة الداخلية بسبب معاناتهم من احلصول على 
البطاقة املوحدة والتي صارت تستغرق من حلظة احلجز وحتى االستالم (٩٠) يوماً وهي مدة كافية للوصول 
ــام رئيس التحرير  ــزوالً عند رغبة االخوة املواطنني ق ــيراً على االقدام ون ــعبية س الى جمهورية الصني الش
ــرات املواطنني  ــوق الثالثاء والتقى بعش التنفيذي امس بجولة ميدانية في مديرية البطاقة املوحدة في س

الذين اكدوا له انهم يعانون صراحة من هذه الفترة الطويلة غير املبررة.. 
ــمي لطمأنة املواطنني  ــة اجلديدة» حاولت االتصال مبن يعنيهم االمر بغية احلصول على تصريح رس «البين
ــة الدكتور (عقيل  ــل االقدم لوزارة الداخلي ــيد الوكي ــد الس ــا لم جتد مجيباً.. وازاء ذلك فإنها تناش ولكنه
ــة ميدانية لهذه املديرية  ــتجابته واحترامه للصحافة ألن يقوم بجول ــي) الذي نعرف جيداً مدى اس اخلزعل
ــتغرق اجنازها في دول العالم سوى  ــباب التي حتول دون اجناز البطاقة املوحدة  التي ال يس للوقوف على االس

دقائق.  كما اننا نطالب ببيان رسمي فوري ليطلع الشعب على ما يدور ولنا كالم آخر ولكن بعد حني.
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عبد المهدي أرسل اسماء المرشحين للبرلمان.. فهل ستمرر «الوزارات االربع» دون تأجيل أم سنبقى ندور مثل الناعور؟

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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هل ينجح الربِّـان اليوم باستكمال ما تبقى من حقائب وزارية ؟  

بغداد / 
ــاعدي، امس  ــة جواد الس ــة النزاهة النيابي ــم عضو جلن اته
ــرة من فقرات برنامجها  ــد، احلكومة بعدم تطبيق اي فق االح
ــدم اكمال  ــف االدارة بالوكالة وع ــى مل ــيرا ال احلكومي، مش
الكابينة الوزارية، فيما لفت الى أن عدم االلتزام هذا سيدخل 
ــل الظروف  ــاعدي ، في ظ ــال الس ــق مظلم.وق ــد في نف البل
الصعبة التي مير بها العراق و شعبه جراء تكالب الفاسدين 
عليه والتالعب مبقدراته بشكل كامل، لم نلمس من احلكومة   
ــن كاهل املواطن، بل ظل  ــة في رفع احليف والظلم ع اي جدي
ــن ال على  ــهد اي حتس ــت نير الفقر والفاقة ولم نش ــرزح حت ي
مستوى اخلدمات وال الظروف املعيشية الصعبة بل اصبحت 
ــية واملصالح  ــراع اإلرادات السياس ــة لص ــة و نتيج احلكوم

ــوة بل ان اجلميع  ــا، الحول لها وال ق ــة الضيقة داخله الفئوي
ــديد.وأضاف الساعدي،  ــف الش يجر النار الى قرصه مع االس
ــريعية ورقابية، في مجلس النواب ، ومن  ــلطة تش نحن كس
ــعة  خالل مراقبتنا الداء احلكومة، وبعد انقضاء اكثر من تس
ــخصنا و بشكل واضح ان احلكومة لم  أشهر من عمرها، ش
تطبق اي فقرة من فقرات برنامجها احلكومي، التي الزمت بها 
نفسها، ونالت ثقة اجمللس بسببها، بل ليس في االفق مايدل 
ــف االدارة بالوكالة اال  ــا عازمة على تطبيقه، ومامل على انه
دليل على ما نقول، فرغم اعالنها وتعهدها بإن ٣٠/  ٦ / ٢٠١٩ 
ــيكون اخر يوم لكافة املناصب التي تدار بالوكالة، اال انها  س
ــب، كذلك عدم اكمال  ــا واحدا من تلك املناص لم تنه منصب

الكابينة الوزارية.

@bË©b„5i@ÚflÏÿßa@‚aån€a@‚Ü«@ZÜ«bé€a
·‹ƒfl@’–„@ø@Ü‹j€a@›ÅÜÌ@bËmaÜË»mÎ

وكاالت / 
كشف مصدر مسؤول، عن اتخاذ اجراءات امنية حول مواقع 
ــى ان مغادرة  ــيرا ال ــركات نفطية عاملة في البصرة، مش ش
ــائر كبيرة.ونقلت  ــيكلفه خس ــراق س ــركات الع ــك الش تل
صحيفة عربية عن املصدر قوله ان القوات العراقية انتشرت 
ــركات النفطية  ــرات من مواقع الش ــي محيط ١٠ كيلومت ف
ــا، وكذلك حقول  ــار إقامة عماله ــي البصرة ومق ــة ف العامل
النفط والرقع التي جتري فيها عمليات التنقيب في البصرة.

ــالق الصواريخ  ــراءات اجلديدة كفيلة مبنع إط ــاف ان اإلج وأض
ــددت بأنها  ــركات ه ــى املواقع النفطية، كون بعض الش عل
ستغادر بحال تكرار الهجوم، حيث وتستخدم البند الرئيس 
ــركات  ــي العقد املتضمن التزام بغداد بتوفير احلماية للش ف
ــؤولية أي إخفاق في ذلك.  ــي العراق وتتحمل مس العاملة ف
ــيكلف العراق خسائر كبيرة،  ــركات س وتابع أن مغادرة الش
ــذي يعتبر من  ــرب القرنة، ال ــل غ ــا يتعلق بحق ــة فيم خاص

احلقول الرئيسة في التصدير بالوقت احلالي.

@Òäñj€bi@Ú‹flb«@pb◊äë@…”aÏfl@fiÏy@ÚÓ‰flc@paıaäua
äˆbéÅ@÷aä»€a@—‹ÿnç@bËmâÖbÃfl@Z@Ü◊˚Ì@âÜñflÎ

اعة فبسببه يتم قطع الطرق املؤدية الى ملعب  يبدو ان الكالسيكو في بالدنا صار طركَ
الشعب الدولي ملدة (٥) ساعات على االقل بدعوى حماية جمهور املشجعني.. والسؤال: 

هل من تدابير غير قطع الطرق ياسادة يامسؤولني؟.

وكاالت / بغداد / 
ــد ترامب امس  ــد الرئيس األمريكي دونال أك
ــى طهران  ــالة إل ــل رس ــد أنه لم يرس األح
يحذرها من مهاجمتها، وفقا لوكالة رويترز. 
ــبكة ان.بي.سي  وقال ترامب في حديثه لش
ــس األحد «لم  ــة األمريكية يوم ام اإلخباري

ــالة.. أنا ال أبحث عن احلرب».  ــل مثل هذه الرس أرس
ــادر لوكالة رويترز، أن الرئيس األمريكي  وزعمت مص
ــلطنة عمان إلى طهران ليلة  ــل رسالة عبر س أرس
اخلميس املاضي يحذر فيها من هجوم مرتقب على 
إيران.لكن مصدر في مجلس األمن اإليراني نفى في 
ــالة من واشنطن عبر  وقت الحق، تلقي طهران رس

ــث تبعات  ــو فيها لبح ــقط، تدع مس
ــوري اإليراني  الث ــقاط احلرس  إس
ــيرة.في  مس ــة  أمريكي ــرة  طائ

ــة (ذي  ــت اقترحت مجل وق
االمريكية،  ــك)  ريبوبل ــو  ني

تتمةص٣

ÊÏn€Ïi@Öäü@ÈÓ‹«@Ä6‘m@ÚÓÿÌäfla@Ú‹©Î@Ô„b‡ �«@¡ÓçÎ@5«@ÊaäÌa@µa@Ú€bçâ@È€bçâa@ÚÌaÎâ@—é‰Ì@kflaäm

وكاالت / 
ــتان اجلديدة،  ــكيلة حكومة اقليم كردس ــس األحد، أنه ال يعول على تش ــد حراك اجليل اجلديد، ام أك
ــو برملان االقليم  ــة اجلديدة.وقال عض ــل في احلكوم ــيكون مراقبا ألي اخفاق او فش ــيرا إلى أنه س مش
ــبب حزبية الوزارات  ــم ال نعول عليها بس ــكيلة احلكومة في االقلي ــيروان بابان إن ”تش ــن احلراك س ع
ــل على الوزارات  ــر قلق“.وأضاف بابان، أن ”التعوي ــة“، معتبرا أن ”ذلك مؤش ــا لالحزاب احلاكم وتبعيته
ــة وغير تابعة لالحزاب احلاكمة في  ــخصيات غير حزبي اجلديدة في حكومة اإلقليم مرهون باختيار ش

االقليم وبالتالي سنكون مراقبني على اي اخفاق او فشل في االداء باملرحلة القادمة“.

·Ó‹”¸a@ÚflÏÿy@Ú‹Óÿím@Û‹«@fi�Ï»„@¸@@Z@ÜÌÜ¶a@›Ó¶a

على وقع حرب التصريحات بين واشنطن وطهران

@Ú‡ƒ„a@o‹�«@ÚÓ„Î6ÿ€a@pb‡vÁ@Âë@Û‹«@’œaÎ@ÔÿÌäfl¸a@èÓˆä€a
CÒÜÌÜë@Ú‡ÿyD@�i@oœäñm@ÊaäÌa@Z“6»ÌÎ@ÚÓ„aäÌa@·ÿ§

Ú«b◊äü@âbï@NN@ÏÿÓç˝ÿ€a
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بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد، عن موافقة  ــن محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري، ام أعل
وزارة املالية على صرف اجور احملاضرين باجملان ملديريتي تربية الكرخ الثانية 
والثالثة. وقال احملافظ ان موافقة وزارة املالية جاءت بناء على رفعنا كتابا 
ــماء احملاضرين اجملان في جميع مديريات تربية  ــميا تضمن جميع اس رس
بغداد الستة، مؤكدا ان اجور احملاضرين لبقية املديريات ستصرف تباعا.

ــع حقوقهم تقديرا ملا  ــري اننا حريصون على ضمان جمي ــاف اجلزائ واض
قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء عادل عبد  ــح، رئيس مجلس ال ــب حتالف الفت طال
ــا ذلك الى  ــلم الرواتب، عازي ــل قانون س ــدي بتفعي امله
الغاء الفوارق الفاحشة بني رواتب املواطنني واملسؤولني 
ــمي للتحالف  من الدرجات اخلاصة. وقال املتحدث الرس
ــع نواب  ــترك م ــي مؤمتر صحفي مش ــدي ف ــد االس احم
ــود التي  ــي والوع ــا االنتخاب ــا ببرنامجن ــح، التزام الفت
ــرورة اخراج  ــا االنتخابي، نؤكد ض ــا بها جلمهورن تعهدن
الدرجات اخلاصة من احملاصصة السياسية وايكال االمر 
الى رئيس ومجلس الوزراء الختيار املرشحني وفق شروط 
ــدي،  ــة والنزاهة. واضاف االس ــدرج الوظيفي واملهني الت
ــلم  ــوزراء بتفعيل قانون س ــس ال ــس مجل ــب رئي نطال
ــات الدرجات اخلاصة  ــب ليتضمن رواتب ومخصص الروات
ـــة  ــي على الفوارق الفاحش ــو الذي يلغي ويقض بالنح
ــات اخلاصة  ــب الدرج ــي روات ــها املواطن ف ــي يلمس الت
ــي املوظفني، وذلك  ــن امتيازات عن باق ــون به م ومايحظ
ــجاما مع توجيهات املرجعية الدينية في خطبتها  انس
االخيرة بضرورة تقليص تلك االمتيازات وحتقيق العدالة 
االجتماعية، كما نطالب رئيس مجلس الوزراء باالسراع 
ــدي، ان  ــة. وتابع االس ــة الوزاري ــتكمال الكابين ــي اس ف
ــماء لنتجـه نحو  مجلس النواب ينتظر وصول هذه االس
التصويت النهائي عليها السيما ان الفصل التشريعي 
ــارف على االنتهاء، حتى مع املطالبات بتمديد  احلالي ش
جلسات هذا الفصل، مبينا ان التطورات االمنية الراهنة 
ــمية الوزراء املتبقني  تفرض ضرورة ملحة لالسراع بتس

باالخص احلقائب االمنية.

Úr€br€aÎ@ÚÓ„br€a@Ñäÿ€a@ÚÓi6€@Êb1bi@ÂÌäôb0a@âÏuc@“äï@Û‹«@’œaÏm@ÚÓ€bΩa@ZÖaÜÃi@≈œb™

ÚÓ‰fl˛a@ÚïbÅÎ@paâaãÏ€a@Ôzëäfl@·éy@Ú‹”ä»i@kjém@›nÿ€a@ú»i@…‡ü@Zkˆb„

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 
ــالح واالعمار  ــدر حتالف االص أص
ــي للفترة  ــا لألداء احلكوم تقييم
من ٢٥ تشرين االول ٢٠١٨ ولغاية 
ــران ٢٠١٩. وجاء التقييم  ٢٢ حزي
ــال فيه إنه ال يخفى  عبر بيان وق
ــة  احلكوم ان  ــن  م ــد  اح ــى  عل
ــا لتوافق  ــكلت وفق احلالية تش
ــاء بعدما  ــي االصالح والبن حتالف
ــة  ــوع الكتل ــم موض ــم يحس ل
ــا  ــددا، مبين ــر ع ــة االكث النيابي
ــول رئيس  ــف االصالح خ أن حتال
ــف حينئذ  ــس الوزراء املكل مجل
ــه الوزاري  ــة اختيار فريق صالحي
ــرط اال ما يفرضه  ــد او ش دون قي
ــروط في  ــن قيود وش ــون م القان

املرشح.واشار التحالف الى منح 
ــت الكافي  ــس احلكومة الوق رئي
الذي  احلكومي  برنامجه  لتنفيذ 
ــواب  ــس الن ــه مجل ــوت علي ص
ــد مرور  ــخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ وبع بتاري
ــهر من عمر احلكومة  سبعة اش
يسجل حتالف االصالح واالعمار 
ــى اداء  ــة عل ــات حقيقي مالحظ
ــذ  بتنفي ــزام  وااللت ــة  احلكوم

برنامجها احلكومي باآلتي:ـ
ــوات  خط ــاذ  اتخ ــدم  ع اوال:ـ 
ــي مكافحة  ــة عملية ف حقيقي
ــاد بل ان املؤشرات االولية  الفس
ــذه الظاهرة  ــير الى تنامي ه تش

اخلطيرة الفتاكة.
ثانيا:ـ التراجع االمني في املناطق 

ــررة وخصوصا نينوى , ديالى ,  احمل
كركوك حزام بغداد. 

ــراءات  اج ــاذ  اتخ ــدم  ع ــا:ـ  ثالث
ــن الفوضى  ــد م ــة للح حقيقي
ــالح خارج  ــار الس العامة وانتش

اطار القانون والسلطة.
ــي  اخلدم االداء  ــف  ضع ــا:ـ  رابع
وخصوصا في القطاعات احليوية 

بالنسبة للمواطن.
ــا:ـ عدم القيام بخطوات  خامس
ــار املناطق  ــي اعادة اعم جدية ف

احملررة.
سادسا:ـ ارتفاع نسبة البطالة 
ــة  اجملتمعي ــراض  اامل ــار  وانتش

الفتاكة كاخملدرات – واالنتحار.
ــراكة  الش ــاب  غي ــابعا:ـ  س

ــرار  الق ــاذ  اتخ ــي  ف ــة  احلقيقي
ــاور  واقتصار احلكومة على التش

مع بعض االطراف السياسية.
ــتكمال مشاريع  ثامنا:ـ عدم اس
ــية والتي نص  ــني االساس القوان

عليها الدستور.
ــتمرار واستفحال  ــعا:ـ اس تاس
ــراض االدارية كالبيروقراطية  االم

وغيرها.
ــاذ خطوات  ــدم اتخ ــرا:ـ ع عاش
ــة النهاء العمل في قوانني  عملي

املرحلة االنتقالية.
ــي  ف ــاهل  التس ــر:ـ  عش ــد  اح
ــة  ــتكمال الكابين ــوع اس موض
احلكومية وعدم جراء التعديالت 
ــن  الذي ــوزراء  ال ــق  بح ــة  الوزاري
ــة  الفني ــم  اهليته ــدم  ع ــت  ثب

والقانونية.
ــر:ـ عدم اتخاذ اجراءات  اثنا عش
الوطني  ــج  املنت ــم  ــة لدع كافي
ــوق بالبضائع  وضبط اغراق الس

االجنبية.
ثالثة عشر:ـ عدم اتخاذ اجراءات 
ــكرة  ــاء عس ــي انه ــة ف حقيقي
ــلحة  ــدن وخروج القوات املس امل

خارجها.
اربعة عشر:ـ عدم اتخاذ اجراءات 
ــتورية  ــادة لتنفيذ املواد الدس ج
ــني املركز  ــم العالقة ب في تنظي

واالقليم.

بغداد / البينة الجديدة
ــباب عرقلة  ــس  االحد، ابرز اس ــن حتالف النصر، ام ــزا نائب ع ع
ــض الكتل  ــوح بع ــى طمع وطم ــوزارات ال ــحي ال ــم مرش حس
ــتحواذ على احلصة االكبر وخاصة  ــية التي حتاول االس السياس
ــر أليام اخرى. وقال فالح  ــوزارات االمنية، مرجحا ان يطول االم ال
ــية يقابلها طبيعة  الزيادي، إن الضغوطات واالمالءات السياس
ــلبا  ــفافية من البعض جميعها امور اثرت س الطرح وعدم الش
ــم الكابينة الوزارية منذ فترة طويلة، مبينا ان البعض  في حس
ــحي الوزارات لكن  ــدث عن تخويل رئيس الوزراء باختيار مرش حت
الواقع ان رئيس الوزراء مقيد وال ميلك اجلرأة في اتخاذ قرار بارسال 
ــحني يقتنع بهم حسب الضوابط.واضاف الزيادي،  اسماء مرش
ان طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي حتاول االستحواذ 
على احلصة االكبر وخاصة الوزارات االمنية كانت احد االسباب 
ــم مرشحي الوزارات وقد يطول الوقت  التي ادت الى عرقلة حس
ــبت ٢٢  ــة الس ــدول اعمال جلس ــى ان ج ــار ال ــام اخرى.يش الي
ــتكمال التصويت على  ــران ٢٠١٩، تضمن فقرتني االولى اس حزي
ــى الدرجات اخلاصة  ــكيلة الوزارية والثانية التصويت عل التش
وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول 

االعمال قبل بدء اجللسة.
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بغداد / البينة الجديدة
طالب نواب محافظة نينوى، امس االحد، رئيسي الوزراء ومجلس 
النواب بإنهاء حالة النزاع على امالك الوقفني في احملافظة. وقال 
ــدداً من نواب احملافظة  ــترك صدر عن نواب نينوى، ان ع بيان مش
ــا العاجلة التي  ــة القضاي ــاءً خاصاً من اجل مناقش عقدوا لق
تخص وضع احملافظة، مبينا انه متت مناقشة الصراع املتصاعد 
ــب  ــوى ومراجعة حيثياتها. وبحس ــالك األوقاف في نين على ام
ــتضافة  ــاء الوزراء والنواب باس البيان فأن اجملتمعني طالبوا رؤس
ــل عن رئيس  ــيعي وبحضور ممث ــني والش ــي الوقفني الس رئيس
ــي احملافظة  ــي جتري ف ــات الت ــوع التداعي ــم موض ــوزراء حلس ال
واملتعلقة بالوقفني وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي 

يحفظ حقوق اجلميع، وينأى باحملافظة عن االضطراب والتوتر.

بغداد / البينة الجديدة
ــف احلزب الدميقراطي الكردستاني، امس األحد، عن اتفاق  كش
بني رئيسي الوزراء عادل عبد املهدي وإقليم كردستان نيجرفان 
البارزاني على تشكيل جلان مشتركة لتصفير االزمات، مشيرا 
الى ان زيارة البارزاني األخيرة كانت مثمرة للغاية. وقال النائب عن 
ــار الكيكي ان ”زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان  احلزب بش
ــداد كانت ايجابية ومثمرة للغاية“. البارزاني ومباحثاته في بغ
ــكيل جلان  ــي ورئيس الوزراء اتفقا على تش ــاف ان ”البارزان واض
ــات وتصفيرها وتعزيزها  ــتركة بني بغداد واربيل حل اخلالف مش
ــي الى ان ”اهم األزمات  ــار الكيك باتفاقيات بني الطرفني”. واش
ــر النفط عبر  ــي االقليم وتصدي ــني هو رواتب موظف ــني الطرف ب
ــض النقاط اخلالفية اال  ــتان واملناطق التنازع عليها وبع كردس
انها ستحل بالطرق الدستورية“، مبينا ان “ اللجان  املشتركة 

ستباشر عملها خالل االيام املقبلة“.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب محمد  ــس الن ــس مجل ــة رئي ــف القوى برئاس ــد حتال أك
احللبوسي أن األخير اجتهد في وضع فقرة استكمال التصويت 
على الكابينة على جدول اعمال جلسة السبت من اجل احراج 
ــى احملمدي في حوار  ــب عن التحالف يحي ــة. وقال النائ احلكوم
متلفز إن رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي اجتهد بوضع 
فقرة استكمال الكابينة الوزارية على جدول اعمال جلسة يوم 
ــبت من اجل الضغط على احلكومة. وأضاف احملمدي،  امس الس
ــد املهدي كامل  ــل رئيس الوزراء عادل عب ــتطيع حتمي أنه ال نس
املسؤولية بشأن استكمال التصويت على الكابينة، معتبرا أن 

االسبوع احلالي سيكون حاسما بشأن الكابينة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــفت وزارة االعمار واالسكان والبلديات  كش
ــس األحد، عن اعتمادها خططا  العامة، ام
ــب  ــكن بحس ــتراتيجية حلل أزمة الس س
ــكان  لالس ــة  احملدث ــة  الوطني ــة  السياس
ــى وجود  ــيرة إل ــوام ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، مش لالع
عجز بهذا القطاع يبلغ مليونني و٥٠٠ ألف 

ــود ٣٫٢ مليون  ــح عن وج ــدة، فيما افص وح
ــتبرق  ــوزارة، اس ــال وكيل ال ــوائية. وق عش
ــوك ، إن ”الوزارة متتلك دراسة موسعة  الش
ــات التي  ــكن والتحدي ــاع الس ــأن قط بش
تواجهه وكذلك احللول واملعاجلات“.وأضاف 
ــع  ــى وض ــت عل ــوزارة عمل ــوك، أن ”ال الش
السياسة الوطنية لالسكان لالعوام ٢٠١٠ 

ـ ٢٠١٦ وحتديثها لالعوام ٢٠١٨ـ  ٢٠٢٢، فضال 
عن اعداد ستراتيجية إعادة اعمار املساكن 
املدمرة في احملافظات املتضررة من االرهاب، 
ــد والقضاء  ــط للح ــن وضع خط ــالً ع فض
ــوائي وانشاء مشروع  ــكن العش على الس
املدن اجلديدة ووضع خارطة طريق البرنامج 
ــة الرصيد  ــادة وصيانة ومراقب ــي لزي الوطن

ــتمرار  ــالد“. وتابع أن ”اس ــكني في الب الس
ــكني بواقع مليونني و٥٠٠ الف  العجز الس
ــتمرة في معدل  ــود زيادة مس وحدة مع وج
االشغال على مستوى الوحدات السكنية 
ــني احملافظات،  ــي تلبية احلاجة ب والفارق ف
ــدن مع  ــاف وامل ــني االري ــاوت ب ــك التف وكذل
ــطار  ــكاني واالنش ــتمرارية النمو الس اس

االسري، فضال عن تفاقم العشوائيات على 
ــدن وداخلها، حتديات تواجه عمل  اطراف امل
الوزارة“. من جانب آخر لفت الشوك إلى أن 
”هناك ٣٦٨٧ جتمعا عشوائيا على مستوى 
ــكن فيها  ــتان، يس البالد عدا اقليم كردس
ــمة، حتتل بغداد  ــة ماليني ٢٩٢ الف نس ثالث

والبصرة املراكز االولى باعدادها“.

بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد، عن وجود  أعلن االدعاء العام، ام
٥٤٢ قضية فساد بحق متهمني في اخلارج، 
ــدول ال تتعاون  ــى ان أغلب ال ــار ال فيما اش
بشأن ذلك. وقالت نائب مدع عام في رئاسة 
ــي فياض إن  ــام ب بغداد هناء عل االدعاء الع
ــاء واالدعاء العام يعمل  العراق ممثال بالقض
ــترداد املتهمني  ــى قضية اس ــتمرار عل باس
ــدول  ال ــن  م ــتجابة  االس أن  إال  ــني،  الهارب
األخرى غير كافية، الفتة إلى أن ٥٤٢ قضية 
ــاد بحق متهمني في اخلارج منذ ٢٠٠٣.  فس
ــترداد اجملرمني مظهر  واعتبرت فياض أن اس
ــدول ملكافحة  ــاون بني ال ــر التع من مظاه
ــارها، تقوم مبوجبه  ــم واحلد من انتش اجلرائ
ــخص يقيم في إقليمها  ــليم ش دولة بتس
ــه حملاكمته عن جرمية  إلى دولة أخرى تطلب
ــادر بحقه،  ــم ص ــذ حك ــا أو لتنفي ارتكابه
ــرع العراقي عالج هذا  ــيرة الى ان املش مش
ــون أصول احملاكمات  املوضوع من خالل قان
ــنة ١٩٧١  ــم ٢٣ لس ــي رق ــة العراق اجلزائي
ــادة ٣٥٢ على  ــذي نص في امل ــه وال وتعديالت
ــليم  ــة القضائية وتس ــع في اإلناب انه يتب
ــخاص املتهمني واحملكوم عليهم إلى  األش
ــدول األجنبية، األحكام املنصوص عليها  ال

في هذا القانون مع مراعاة أحكام املعاهدات 
ــة وقواعد القانون العام  واالتفاقيات الدولي
ومبدأ املعاملة باملثل. وعن إجراءات تسليم 
ــت أن الفصل  ــدان، تابع ــني بني البل املتهم
ــابع من القانون أشار  الثاني من الباب الس
ــراءات وكيفية  ــط وإج ــروط وضواب ــى ش ال
ــواد (٣٥٧-٣٦٨)  ــليم في امل إصدار قرار التس
منه وعمال بأحكام هذه املادة فإن النظر في 
ــتناداً للمعاهدة  ــليم يكون اس طلب التس
ــراق والدولة  ــودة بني الع ــة املعق او االتفاقي
ــدم وجود  ــي حالة ع ــليم وف ــة التس طالب
ــتنادا  تلك املعاهدة او االتفاقية فيكون اس
ــارت إلى أن تنفيذ  ملبدأ املعاملة باملثل. وأش
ــدمي طلبا  ــون يتطلب تق ــكام هذا القان أح
ــدول الطالبة  ــات القضائية في ال من اجله
ــات القضائية في الدولة املطلوب  الى اجله
ــي  ــق الدبلوماس ــليم بالطري ــا التس منه
وبواسطة وزارة اخلارجية في كلتا الدولتني 
ــة مرفقا به  ــب كتاب ــون الطل ــى ان يك عل
ــخص املطلوب تسليمه  بيان واف عن الش
ــيته اذا كان  واوصافه واالوراق املثبتة جلنس
من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من 
ــف القانوني للجرمية  امر القبض مع الوص
ــمية من  ــع صورة رس ــة م ــادة القضائي وامل

ــم اذا كان  ــرار احلك ــن ق ــق وم اوراق التحقي
ــت نائب املدعي العام  قد صدر عليه. وحتدث
ــن  ــول) م ــرطة (االنترب ــف ش ــن دور وموق ع
ــدة أن العراق انضم  ــترداد اجملرمني، مؤك اس
الى عضويتها عام ١٩٦٧ ومقرها في مدينة 
باريس الفرنسية ولها مكاتب في عواصم 
ــدف الى مزيد من  ــدول األعضاء كافة وته ال
التعاون الدولي في سبيل مكافحة اجلرمية 

ــارها،  ــة مرتكبيها واحلد من انتش ومالحق
ــة  ــرطة العربي ــة الش ــة أن دور مديري مبين
الدولية واملرتبطة بوزارة الداخلية فعال في 
اجراءات تسليم اجملرمني واستردادهم. لكن 
ــة أكدت أن اكثر الدول غير متعاونة  القاضي
ــترداد اجملرمني الهاربني خارج العراق  في اس
ــم في دول  ــون تواجده ــيما عندما يك الس
األردن وبريطانيا وأميركا، الفتة إلى أن هناك 
ــن عام ٢٠٠٣  ــاد بحقهم م ٥٤٢ قضية فس
ــات اخملتصة  ــت أن اجله ــة اآلن. وتابع ولغاي
ــترداد اجملرمني والهاربني  ــة على اس باملوافق
خارج العراق هي رئاسة االدعاء العام والتي 
ــترداد  ــم ومتابعة ملفات اس ــى تنظي تتول
ــني واحملكومني الهاربني خارج العراق  املتهم
ــس مجلس القضاء  ــاء على توصيات رئي بن
ــة اجلنايات التي  ــال عن محكم األعلى فض
ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل ــا رئي يعينه
ــادة ٣٦١أ االصولية فبعد  ــكام امل عمال بأح
صدور القرار من محكمة اجلنايات اخملتصة 
ــس  ــى مجل ــا ال ــن قبله ــل األوراق م ترس
ــكام املادة ٣٦٢ج  ــاء االعلى عمال بأح القض
ــون فرض نقاطا  ــة. وأكدت أن القان األصولي
ــون  ــي ان تك ــني وه ــترداد اجملرم ــة الس هام
ــاك جرمية قد ارتكبت وان مرتكبها هرب  هن

ــا اجلرمية الى  ــي وقعت فيه ــن الدولة الت م
ــليمه  ــرى كان يكون املطلوب تس ــة اخ دول
ــت داخل ارض  ــكاب جرمية وقع متهما بارت
ــليم او خارجها وكانت  الدولة طالبة التس
ــة وقوانني جمهورية  ــني الدولة الطالب قوان
ــجن او احلبس  ــراق تعاقب عليها بالس الع
ــد  ــنتني او اية عقوبة اش مدة التقل عن س
ــم الدولة  ــم من محاك ــادر عليه حك او ص
ــدة التقل عن  ــليم باحلبس م ــب التس طال
ــهر او اية عقوبة اشد.ولفتت الى  ستة اش
ــاض للتعاون  ــن اتفاقية الري ــادة ٤٠ م أن امل
ــا  عليه ــادق  واملص ــي  والقضائ ــي  القانون
ــنة ١٩٨٣ نصت على  بالقانون رقم ١١٠ لس
ــد او  ــنة او اش ــون العقوبة مدتها س ان تك
ــي او حضوري من  ــه حكم غياب صادر بحق
ــالبة  ــرف الطالب بعقوبة س محاكم الط
ــنة او اشد. ونوهت نائب  للحرية مدتها س
ــاء العام أنه  ــة االدع املدعي العام في رئاس
يجوز التسليم في جميع اجلرائم املرتكبة 
اخملالفة لقواعد التشريعات اجلنائية للدول 
ــض اجلرائم وهذا  ــتثنى منها بع ولكن يس
االستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني 
ــي ومن هذه اجلرائم  او انتهاك للعرف الدول

اجلرمية السياسية واجلرمية العسكرية.
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ــار األمن القومي في اإلدارة  تحذيــر .. حذر مستش
ــن أن تخطئ  ــران م ــون بولتون طه ــة ج األمريكي
ــات املتحدة  ــة وعقالنية الوالي ــي «اعتبار حكم ف
ضعفا». وفي مؤمتر صحفي عقده يوم امس األحد 
ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــع رئيس ال ــب مفاوضات م عق
ــدس، قال: «لم مينح أحد  ــني نتنياهو في الق بنيام
ــرق األوسط»، مشيرا  إيران رخصة الصيد في الش
إلى أن ترامب أوقف قراره بل لم يلغه، وحتتفظ واشنطن بحقها في 

مهاجمة إيران ردا على احلادث.
ــني أن املنظومة  ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس ــر الرئي امكانيــات .. اعتب
السياسية القائمة في الواليات املتحدة اليوم، حتد 
ــس األمريكي دونالد ترامب في  من إمكانيات الرئي
ــيا. وقال بوتني في  تطوير العالقات بني بالده وروس
ــؤال عما إذا كان ترامب  حوار تلفزيوني ردا على س
يتخذ قرارته باستقاللية: «طبعا نعم، لكننا نرى 
أن املنظومة األمريكية مصممة بشكل مينعه من 

فعل الكثير».

ــرائيلي يائير  ــت اإلس قراءة .. اعتبر عضو الكنيس
ــراءة اجلزء  ــي ق ــتنتاجات ف ــاك ٥ اس ــد، أن هن البي
ــوية النزاع  ــادي من اخلطة األمريكية لتس االقتص
ــنطن  ــفت واش ــي كش ــرائيلي، الت ــي اإلس العرب
ــبت. وقال البيد:  ــا أمس االول الس عن جانب منه
ــح من الصفقة أنها محاولة جلعل اجلمهور  «يتض
الفلسطيني يفهم أنه إذا قال ال، سوف يخسرون 

الكثير من املال والفرص».
ــية في موريتانيا  تقدم .. أظهرت النتائج األولية لالنتخابات الرئاس
تقدم مرشح احلزب احلاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير عن باقي 
ــحني، حيث فاز بـ٥٠٫٧٢ في املئة من مجموع  املرش
ــوم دون  األصوات. وأكد ولد الغزواني أن فوزه محس
ــن االنتخابات،  ــار جولة ثانية م ــة إلى انتظ احلاج
ــحني إليه  ــرب املرش ــج أن أق ــر النتائ ــث تظه حي
محمد ولد بوبكر، جمع ١٨٫٤٧ باملئة من األصوات، 
ــاز بـ١٨٫٢٤  ــداه اعبيد، الذي ف ــح بيرام ال ثم املرش

باملئة من األصوات.

استدعاء .. استدعت اخلارجية اإليرانية امس االول 
ــدى طهران،  ــم باألعمال اإلماراتي ل ــبت القائ الس
ــالق الطائرة  ــرة احتجاج على انط ــلمته مذك وس
ــران من  ــقطتها إي ــي أس ــيرة الت ــة املس األمريكي
ــة. وأعربت اخلارجية اإليرانية في  األراضي اإلماراتي
مذكرتها عن «رفضها تقدمي أي تسهيالت للقوات 
ــدود اجلوية  ــة النتهاك احل ــي املنطق ــة ف األمريكي

والبرية والبحرية اإليرانية».
انقــالب .. ذكر التلفزيون اإلثيوبي امس األحد، أن رئيس أركان اجليش 
ــؤولني قتلوا  ــن وثالثة على األقل من كبار املس ــيري مكون اجلنرال س
ــتيالء على  ــش االس ــرال باجلي ــة جن ــالل محاول خ
ــمال البالد. وأفادت  ــلطة في والية أمهرة بش الس
ــمية بأن رئيس الوالية أمباتشو  ــائل إعالم رس وس
ــرال  ــت أن اجلن ــال. وأضاف ــاره قت ــن ومستش مكون
ــيجي رئيس جهاز األمن بالوالية هو  أسامنيو تس
ــة رئيس  ــه حكوم ــة االنقالب.وتواج ــر محاول مدب

الوزراء ضغوطا متزايدة من رجال ذوي نفوذ.
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بغداد / البينة اجلديدة
عمل  تفعيل  إلى  األحد،  امس  النيابية،  احلكمة  كتلة  رئيس  دعا 
خيار  املعارضة  أن  اعتبر  وفيما  املهمة،  القوانني  وإقرار  البرملان 

استراتيجي، أشار إلى وجود عجز خدمي في أكثر من مفصل.
وقال احلكيم خالل ترؤسه اجتماعا لكتلة احلكمة النيابية، ندعو 
إلى تفعيل مجلس النواب  وإقرار القوانني املهمة خاصة القوانني 
إلى  الفتاً  للمواطن،  اليومي  االحتياج  مع  املباشر  التماس  ذات 
ضرورة حتمل اجلميع مسؤولياته جتاه الواقع السياسي واخلدمي في 

العراق.
وأضاف، أن الذهاب للمعارضة السياسية نابع من دستورية اخلطوة 
أن املعارضة  إلى  تأتي لتقومي احلكومة ومراقبة األداء، مشيراً  وهي 
ادوات  واحد  الدميقراطية  جناحي  احد  وهي  استراتيجي  خيار 
السياسي  للنظام  دعما  يعطي  املعارضة  توفر  وأن  ترسيخها، 

والدولة العراقية.
وتابع قائالً إن الواقع اخلدمي متشعب فهناك عجز خدمي في أكثر 
من مفصل، وندعو نواب احلكمة إلى التركيز على االولويات، داعياً 
أمام  العقبات  لتذليل  احمللية  احلكومات  مع  التنسيق  ضرورة  إلى 

حتقيق التطلعات.

بغداد / البينة اجلديدة

طالب النائب عن ائتالف دولة القانون  منصور البعيجي، امس األحد، رئيس 

ــس الوزراء بااليعاز الى وزارة املالية لصرف أجور احملاضرين في املدارس  مجل

ــرون اجورهم لغاية  ــتلم احملاض ــة أن العام احلالي قد انتهى ولم يس خاص

ــريحة  ــيط لهذه الش ــيء بس االن.وقال البعيجي ، إن ”هذه األجور هي ش

ــدارس وتخرج االجيال  ــعب في امل ــرة التي تقدم عطاءها البناء الش الكبي

دون مقابل وبالرغم مما يقدمونه لم يتم صرف اجورهم التي صوتنا عليها 

ــى االن“.وأضاف أن ”مامت  ــل مجلس النواب ال ــي موازنة العام احلالي داخ ف

ــط حق طبيعي لهم ولم  تخصيصه من مبلغ رمزي للمحاضرين هو ابس

يصرف بالرغم من انتهاء العام الدراسي والنعرف االسباب وعلى احلكومة 

ــم صرف اجور  ــح ملاذا لم يت ــد املهدي ان يوض ــيد عب ــها الس وعلى رئيس

احملاضرين الى االن؟“.
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(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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

بغداد / البينة اجلديدة 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــد رئي أك
ــس  ورئي ــي  احللبوس ــد  محم
ــاد عالوي،  ــة إي ــالف الوطني ائت
ضرورة إكمال الكابينة الوزارية 
ــات  الدرج ــى  عل ــت  والتصوي

اخلاصة.
ــي ، إن  ــب احللبوس ــال مكت وق
رئيس مجلس النواب استقبل 
ــالف الوطنية، وجرى  رئيس ائت
ــر  ــة آخ ــاء مناقش ــالل اللق خ
ــية  السياس ــتجدات  املس
ــورات الوضع  ــالد، وتط ــي الب ف
اإلقليمي، وأهمية احلفاظ على 

االستقرار الداخلي.
ــان أن اللقاء بحث  وأضاف البي
ــل مجلس  ــرورة تفعيل عم ض
ــة املقبلة،  النواب خالل املرحل
ــني املتأخرة ومنها  وإجناز القوان
ــاة املواطنني في  ــسُّ حي ــا مي م
ــم، ومراقبة  ــة احتياجاته تلبي

ــي  احلكوم ــج  البرنام ــذ  تنفي
ومدى تقدمي اخلدمات ومكافحة 

الفساد.

واشار البيان الى أن اللقاء أكد 
ــوزارات  ــم ال ــى ضرورة حس عل
ــة  ــال الكابين ــاغرة، وإكم الش

ــى  عل ــت  والتصوي ــة،  الوزاري
ــات اخلاصة، وإنهاء ملف  الدرج

إدارة الدولة بالوكالة.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
ــف الفتح، امس  ــر نائب عن حتال اعتب
ــح الكمال  ــار الصحي ــد، ان املس االح
ــون عبر طاولة  ــة الوازرية يك الكابين
ــوى  الق ــا  عليه ــس  جتل ــتديرة  مس
االساسية مع رئيس الوزراء، فيما اشار 
ــماء التي طرحت  ــض االس الى أن بع
ــائل االعالم عليها اعتراضات  عبر وس
من قوى سياسية اساسية وبعضها 

مشمول بقانون املساءلة والعدالة.

وقال حامد املوسوي، ، إن رئيس الوزراء 
ــح  ــس لديه مرش ــة لي ــى اللحظ حت
ــل لديه  ــوزارات املتبقية ب ــمي لل رس
ــماء وهي تتغير في كل  مجموعة اس
ــاق الكتل  ــدم اتف ــة لع ــة نتيج حلظ
ــددة،  ــماء مح ــى اس ــية عل السياس
ــات  والصفق ــات  الضغوط ان  ــا  مبين
حالتا دون الوصول الى اسماء محددة 
ــود  ــى وج ــة ال ــوزارات اضاف ــك ال لتل
ــر لدى كل  ــات بوجهات النظ اختالف

ــماء التي  ــية على االس جهة سياس
تطرح.واضاف املوسوي، ان عبد املهدي 
ــى البرملان دون حصول  اليريد اجمليء ال
ــماء التي  ــدم مترير االس ــق الن ع تواف
ــيقدمها متثل ضربة له وحلكومته،  س
ــني  ب ــجام  انس ــول  ــد حص يري ــو  وه
والتنفيذية،  ــريعية  التش السلطتني 
ــماء التي  ــض االس ــى ان بع ــا ال الفت
طرحت عبر االعالم عليها اعتراضات 
من قوى سياسية اساسية وبعضها 

ــاءلة والعدالة ولدينا  ــمول باملس مش
جتربة سابقة النريدها ان تتكرر بتمرير 

. اسماء دون تدقيق كافٍ
ــار الصحيح  ــوي، ان املس واكد املوس
ــة يكون من  ــال الكابينة الوزاري الكم
ــتديرة جتلس عليها  خالل طاولة مس
القوى االساسية على االقل مع رئيس 
الوزراء الننا النستطيع ارضاء اجلميع 
واالتفاق على مجموعة اسماء بسلة 

واحدة يتم متريرها داخل البرملان.

  الرياض / وكاالت / البينة اجلديدة
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  السيد  زار 
القاضي فائق زيدان صباح امس وزارة العدل 
السعودية، في إطار زيارة رسمية يجريها 

على رأس وفد قضائي إلى اململكة.
األعلى  القضاء  جمللس  رسمي  بيان  وأفاد 
الى  زيارة  أجرى  زيدان  فائق  القاضي  بأن 
الدكتور  الشيخ  واستقبله  العدل  وزارة  
ـ  العدل  وزير  الصمعاني  محمد  بن  وليد 
رئيس اجمللس األعلى للقضاء في اململكة 

العربية السعودية
وجهات  تبادال  اجلانبني  أن  البيان  وأضاف 
القضائية  الشؤون  في  وتباحثا  النظر 
القضاء  عمل  يخص  وما  البلدين  بني 
وتطوير آلياته، وفتح أبواب التعاون وتبادل 

اخلبرات.
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وكاالت / البينة اجلديدة 
ــرطة محافظة ايالم غرب ايران العميد نور  أكد قائد ش
ــيرات دخول  ــرورة احلصول على تأش ــاري على ض علي ي

للمشاركة في الزيارة االربعينية رغم كونها مجانية.
ــاري قوله في ،  ــة انباء فارس األيرانية عن ي ونقلت وكال
ــران والعراق  ــيرات بني اي ــه بالنظر الى مجانية التأش إن
ــهد  ــة ستش ــة املقبل ــارة االربعيني ــم الزي ــإن مراس ف
ــؤوليات  ــداً للزائرين وهو مايثقل من مس ــوراً متزاي حض
ــرطة واملؤسسات اخلدمية املعنية.واضاف إن  قوات الش
ــيرات الدخول اليعني عدم احلصول عليها  مجانية تأش
ــيما  ــفر الس بل ينبغي تقدمي الطلبات قبل البدء بالس
ــر لعدم وجود قنصلية عراقية في محافظة ايالم  بالنظ
ــيرات الدخول قبل بدء  ــك ينبغي احلصول على تأش لذل
ــالمتهم مبثابة اولوية  ــن الزائرين وس ــفر.ووصف أم الس
ــا لن تدخر جهدا في  ــرطة، وأنه وخط أحمر لقوات الش
ــائط  ــأن.وتوقع زيادة تنقل وس ــؤولياتها بهذا الش مس
ــة في منفذ مهران غرب  النقل اخلاصة فضال عن العام
ــة في مجاالت  ــو مايتطلب إدارة قومي ــدودي وه ايران احل
ــيارات وضرورة معاجلة املشاكل  ــكان وتوقف الس االس

والنقائص القائمة قبل بدء مراسم الزيارة االربعينية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ائتالف  ــن  ــة ع النائب ــفت  كش
ــون الدليمي، امس  الوطنية زيت
ــم نواب املكون  األحد، عن حس
الدفاع  ــحي  أمر مرش ــني  الس
ــحني  املرش ان  والتربية, مؤكدة 
ــيمرران اليوم  بكل سالسة. س

ــواب  ”ن إن  ــي  الدليم ــت  وقال
ــن مختلف  ــنية م ــل الس الكت
الكتل والتحالفات السياسية 

ــاع  احتم ــالل  خ ــموا   حس
ــترك لهم أمر مرشحيهم  مش
ــة“. والتربي ــاع  الدف ــي  لوزارت

واضافت ان ”النواب اتفقوا على 
ــمية جناح الشمري حلقيبة  تس
ــي  احلمدان ــفانة  وس ــاع  الدف
ــة“, موضحة ان  ــة التربي حلقيب
ــيتم  ــحني املذكورين س ”املرش
ــة“. ــا غدا بكل سالس متريرهم

ــني  ان ”التحالف ــى  ال ــارت  واش
ــتاني  والكردس ــي  الوطن
ــى  ــول ال ــان الوص ــازاال يبحث م
الداخلية  لوزارتي  ــحهيم  مرش
ــا  ــن أمله ــة ع ــدل“, معرب والع
ــاق نهائي  ــأن ”يتوصال الى اتف ب
ــة  ــاد جلس ــل انعق ــاه قب اقص
ــهيل املهمة  اليوم  االثنني لتس
ــس احلكومة عادل عبد  امام رئي
ــات  ــم امللف ــاء اه ــدي وانه امله

املعقدة“.

ــس االمريكي دونالد  ــد، على الرئي امس األح
ــن مطلقي صيحة احلرب  ترامب التخلص م
ــاره لالمن  ــون بولتون مستش ــا ج وخصوص

القومي.
ــر أن ”احلرب مع ايران كانت دائما  وذكر التقري
ــس احلالي  ــار الرئي ــن يدافع عنها مستش مم
ــذ عام ٢٠٠٧  ــن القومي جون بولتون من لالم
وقد حتدث عن قصف إيران من على شاشات 
ــؤول  وكمس ــات  املطبوع ــر  وعب ــون  التلفزي

حكومي ومواطن عادي“. 
ــن  ــات م ــى مدفوع ــون تلق ــاف أن ”بولت واض
ــم  ــى باس ــقة تدع ــة منش ايراني ــة  جماع
ا قيمته  ــمً ــث أدرج رس ــق حي ــدي خل مجاه
ــوذج إفصاح  ــي على من (٤٠,٠٠٠) دوالر أمريك
مالي حكومي وحيث يقول اخلبراء إن “ املبلغ 
ــلة من السنوات  اإلجمالي على مدى سلس
ــون أعلى  ــاوى) ميكن أن يك ــي الرش ــن (تلق م

بكثير“.

ــادر  مص ــفت  كش ــل  متص ــياق  س ــي  وف
ــس  ــة الرئي ــة موافق ــتخباراتية أميركي اس
ــات  ــى هجم ــب عل ترام ــد  دونال ــي  األميرك
ــاع األميركية،  ــنتها وزارة الدف إلكترونية ش
ــم إلكترونية  ــل أنظمة حتك ــى تعطي أدت إل

إيرانية إلطالق الصواريخ.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست األميركية 
عن مصادرها قولها إنه وفقا ملعلوماتهم، فإن 
الهجوم الذي شنه فريق القيادة السيبرانية 
ــي، قد مت  ــس املاض ــاء اخلمي ــي مس األميرك

إعداده منذ أسابيع، إن لم يكن أشهرا.
ــرح  اقت ــون  البنتاغ إن  ــة  الصحيف ــت  وقال
ــة اإللكترونية بعد  ــن العملي على ترامب ش
ــي خليج  ــي النفط ف ــى ناقلت ــوم عل الهج

عمان، الذي نسبته واشنطن لطهران.
ــوم اإللكتروني  ــادر أن الهج ــت املص وأوضح
ــيق مع القيادة املركزية للقوات  جرى بالتنس
ــد أنظمة كمبيوتر  ــلحة األميركية، ض املس

يتحكم بها فيلق احلرس الثوري اإليراني.
ــي دونالد  ــاد الرئيس األمريك ــه أش من جانب
ــقطت طائرة أمريكية  ترامب بإيران، التي أس
دون طيار، قائال إنها تصرفت بحكمة شديدة 
ــرة ركاب حلقت في  ــقط طائ كونها لم تس

الوقت ذاته وعلى متنها ٣٨ شخصا.
ــس طائرة على  ــال ترامب كان هناك باألم وق
ــم؟ أعتقد أن  ــل رأيت ــخصا، ه ــا ٣٨ ش متنه
ــرة) ولم  ــم رأوا (الطائ ــر الرئيس، ه ــذا اخلب ه
ــم تصرفوا بحكمة  ــقطوها. أعتقد أنه يس
لعدم فعلهم ذلك. ونحن نثمن عدم فعلهم 

ذلك.
ــد اعلن فجر  ــوري االيراني ق ــرس الث وكان احل
ــس  ــقاط طائرة جتس ــي إس ــس املاض اخلمي
أمريكية مسيرة، انطلقت من قاعدة الظفرة 
ــادة في  ــبب بزي ــي اإلمارات، ما تس ــة ف اجلوي
ــر اندالع نزاع  ــدة التوتر في املنطقة وخط ح

عسكري بني اجلانبني.
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بغداد / البينة اجلديدة
رامي  النائب  سائرون  حتالف  في  القيادي  اتهم 
السكيني، امس األحد، كتال وشخصيات سياسية 
لم يسمها بالتمسك بشخصيات معينة عرقلة 
اقتحام  من  محذرا  الوزارية،  الكابينة  الستكمال 
اجلماهير للبرملان في حال اصرت الكتل على عدم 

عبد  عادل  الوزراء  رئيس  وتخويل  تنازل  اي  ابداء 
املهدي باختيار اسماء الوزارات املتبقية.

وقال السكيني ، إن ”بعض الكتل ما تزال تعيش 
حلظة املاضي من خالل متسكها باملناصب وفرض 
الوزارات“،  بعض  الستيزار  معينة  شخصيات 
مشيرا إلى أن ”الكتل السياسية هي السبب في  

تعطيل اكمال الكابينة الوزارية“.
باملناصب سيدفع  الكتل  هذه  ان ”متسك  وأضاف 
واقتحام  اخلضراء  املنطقة  دخول  إلى  اجلماهير 
”استكمال  أن  مؤكدا  مجددا“،  النواب  مجلس 
وهو  الطموح  مبستوى  ليس  الوزارية  الكابينة 

فشل للسلطتني التشريعية والتنفيذية“.

ولفت السكيني إلى أنه ”خالل الساعات املقبلة 
الكتل  جميع  لدى  واضحة  رؤية  تتبلور  لم  اذا 
السياسية في إنهاء ملف الوزارات املتبقية وكذلك 
اجلماهير سيكون  فإن  بالوكالة  اخلاصة  الدرجات 

لها موقف من دخول البرملان وقول كلمته“.
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بغداد / البينة اجلديدة
األحد،  النواب محمد احللبوسي، امس  رئيس مجلس  ناقش 
مع القائم بأعمال السفارة البريطانية ملف إكمال الكابينة 
مجلس  «رئيس  ان   ، احللبوسي  ملكتب  بيان  الوزارية.وذكر 
البريطانية  السفارة  بأعمال  القائم  امس  استقبل،  النواب 
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  له،  املرافق  والوفد  تاكنت  جون 
لتنفيذ  اجلاد  العمل  وضرورة  الوزارية،  الكابينة  إكمال  ملف 
للمواطنني».وأضاف  اخلدمات  وحتسني  احلكومي  البرنامج 

التنظيمات  ظهور  أسباب  معاجلة  أهمية  بحث  «اللقاء  أن 
املتطرفة، وإنهاء ملف النازحني بتكثيف جهود العمل إلعادة 
العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية 
البيان،  املناطق احملررة».وأوضح  لتثبيت االستقرار في  الالزمة 
والتأكيد  اإلقليمي،  الوضع  تطورات  إلى  تطرق  «اللقاء  أن 
على  واحلفاظ  التصعيد،  واالبتعاد عن  التهدئة،  أهمية  على 

استقرار املنطقة».

السنة الرابعة عشرة / العدد (٣٢١٠) االثنني ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩
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بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد، عن موافقة  ــن محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري، ام أعل
وزارة املالية على صرف اجور احملاضرين باجملان ملديريتي تربية الكرخ الثانية 
والثالثة. وقال احملافظ ان موافقة وزارة املالية جاءت بناء على رفعنا كتابا 
ــماء احملاضرين اجملان في جميع مديريات تربية  ــميا تضمن جميع اس رس
بغداد الستة، مؤكدا ان اجور احملاضرين لبقية املديريات ستصرف تباعا.

ــع حقوقهم تقديرا ملا  ــري اننا حريصون على ضمان جمي ــاف اجلزائ واض
قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء عادل عبد  ــح، رئيس مجلس ال ــب حتالف الفت طال
ــا ذلك الى  ــلم الرواتب، عازي ــل قانون س ــدي بتفعي امله
الغاء الفوارق الفاحشة بني رواتب املواطنني واملسؤولني 
ــمي للتحالف  من الدرجات اخلاصة. وقال املتحدث الرس
ــع نواب  ــترك م ــي مؤمتر صحفي مش ــدي ف ــد االس احم
ــود التي  ــي والوع ــا االنتخاب ــا ببرنامجن ــح، التزام الفت
ــرورة اخراج  ــا االنتخابي، نؤكد ض ــا بها جلمهورن تعهدن
الدرجات اخلاصة من احملاصصة السياسية وايكال االمر 
الى رئيس ومجلس الوزراء الختيار املرشحني وفق شروط 
ــدي،  ــة والنزاهة. واضاف االس ــدرج الوظيفي واملهني الت
ــلم  ــوزراء بتفعيل قانون س ــس ال ــس مجل ــب رئي نطال
ــات الدرجات اخلاصة  ــب ليتضمن رواتب ومخصص الروات
ـــة  ــي على الفوارق الفاحش ــو الذي يلغي ويقض بالنح
ــات اخلاصة  ــب الدرج ــي روات ــها املواطن ف ــي يلمس الت
ــي املوظفني، وذلك  ــن امتيازات عن باق ــون به م ومايحظ
ــجاما مع توجيهات املرجعية الدينية في خطبتها  انس
االخيرة بضرورة تقليص تلك االمتيازات وحتقيق العدالة 
االجتماعية، كما نطالب رئيس مجلس الوزراء باالسراع 
ــدي، ان  ــة. وتابع االس ــة الوزاري ــتكمال الكابين ــي اس ف
ــماء لنتجـه نحو  مجلس النواب ينتظر وصول هذه االس
التصويت النهائي عليها السيما ان الفصل التشريعي 
ــارف على االنتهاء، حتى مع املطالبات بتمديد  احلالي ش
جلسات هذا الفصل، مبينا ان التطورات االمنية الراهنة 
ــمية الوزراء املتبقني  تفرض ضرورة ملحة لالسراع بتس

باالخص احلقائب االمنية.
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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 
ــالح واالعمار  ــدر حتالف االص أص
ــي للفترة  ــا لألداء احلكوم تقييم
من ٢٥ تشرين االول ٢٠١٨ ولغاية 
ــران ٢٠١٩. وجاء التقييم  ٢٢ حزي
ــال فيه إنه ال يخفى  عبر بيان وق
ــة  احلكوم ان  ــن  م ــد  اح ــى  عل
ــا لتوافق  ــكلت وفق احلالية تش
ــاء بعدما  ــي االصالح والبن حتالف
ــة  ــوع الكتل ــم موض ــم يحس ل
ــا  ــددا، مبين ــر ع ــة االكث النيابي
ــول رئيس  ــف االصالح خ أن حتال
ــف حينئذ  ــس الوزراء املكل مجل
ــه الوزاري  ــة اختيار فريق صالحي
ــرط اال ما يفرضه  ــد او ش دون قي
ــروط في  ــن قيود وش ــون م القان

املرشح.واشار التحالف الى منح 
ــت الكافي  ــس احلكومة الوق رئي
الذي  احلكومي  برنامجه  لتنفيذ 
ــواب  ــس الن ــه مجل ــوت علي ص
ــد مرور  ــخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ وبع بتاري
ــهر من عمر احلكومة  سبعة اش
يسجل حتالف االصالح واالعمار 
ــى اداء  ــة عل ــات حقيقي مالحظ
ــذ  بتنفي ــزام  وااللت ــة  احلكوم

برنامجها احلكومي باآلتي:ـ
ــوات  خط ــاذ  اتخ ــدم  ع اوال:ـ 
ــي مكافحة  ــة عملية ف حقيقي
ــاد بل ان املؤشرات االولية  الفس
ــذه الظاهرة  ــير الى تنامي ه تش

اخلطيرة الفتاكة.
ثانيا:ـ التراجع االمني في املناطق 

ــررة وخصوصا نينوى , ديالى ,  احمل
كركوك حزام بغداد. 

ــراءات  اج ــاذ  اتخ ــدم  ع ــا:ـ  ثالث
ــن الفوضى  ــد م ــة للح حقيقي
ــالح خارج  ــار الس العامة وانتش

اطار القانون والسلطة.
ــي  اخلدم االداء  ــف  ضع ــا:ـ  رابع
وخصوصا في القطاعات احليوية 

بالنسبة للمواطن.
ــا:ـ عدم القيام بخطوات  خامس
ــار املناطق  ــي اعادة اعم جدية ف

احملررة.
سادسا:ـ ارتفاع نسبة البطالة 
ــة  اجملتمعي ــراض  اامل ــار  وانتش

الفتاكة كاخملدرات – واالنتحار.
ــراكة  الش ــاب  غي ــابعا:ـ  س

ــرار  الق ــاذ  اتخ ــي  ف ــة  احلقيقي
ــاور  واقتصار احلكومة على التش

مع بعض االطراف السياسية.
ــتكمال مشاريع  ثامنا:ـ عدم اس
ــية والتي نص  ــني االساس القوان

عليها الدستور.
ــتمرار واستفحال  ــعا:ـ اس تاس
ــراض االدارية كالبيروقراطية  االم

وغيرها.
ــاذ خطوات  ــدم اتخ ــرا:ـ ع عاش
ــة النهاء العمل في قوانني  عملي

املرحلة االنتقالية.
ــي  ف ــاهل  التس ــر:ـ  عش ــد  اح
ــة  ــتكمال الكابين ــوع اس موض
احلكومية وعدم جراء التعديالت 
ــن  الذي ــوزراء  ال ــق  بح ــة  الوزاري
ــة  الفني ــم  اهليته ــدم  ع ــت  ثب

والقانونية.
ــر:ـ عدم اتخاذ اجراءات  اثنا عش
الوطني  ــج  املنت ــم  ــة لدع كافي
ــوق بالبضائع  وضبط اغراق الس

االجنبية.
ثالثة عشر:ـ عدم اتخاذ اجراءات 
ــكرة  ــاء عس ــي انه ــة ف حقيقي
ــلحة  ــدن وخروج القوات املس امل

خارجها.
اربعة عشر:ـ عدم اتخاذ اجراءات 
ــتورية  ــادة لتنفيذ املواد الدس ج
ــني املركز  ــم العالقة ب في تنظي

واالقليم.

بغداد / البينة الجديدة
ــباب عرقلة  ــس  االحد، ابرز اس ــن حتالف النصر، ام ــزا نائب ع ع
ــض الكتل  ــوح بع ــى طمع وطم ــوزارات ال ــحي ال ــم مرش حس
ــتحواذ على احلصة االكبر وخاصة  ــية التي حتاول االس السياس
ــر أليام اخرى. وقال فالح  ــوزارات االمنية، مرجحا ان يطول االم ال
ــية يقابلها طبيعة  الزيادي، إن الضغوطات واالمالءات السياس
ــلبا  ــفافية من البعض جميعها امور اثرت س الطرح وعدم الش
ــم الكابينة الوزارية منذ فترة طويلة، مبينا ان البعض  في حس
ــحي الوزارات لكن  ــدث عن تخويل رئيس الوزراء باختيار مرش حت
الواقع ان رئيس الوزراء مقيد وال ميلك اجلرأة في اتخاذ قرار بارسال 
ــحني يقتنع بهم حسب الضوابط.واضاف الزيادي،  اسماء مرش
ان طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي حتاول االستحواذ 
على احلصة االكبر وخاصة الوزارات االمنية كانت احد االسباب 
ــم مرشحي الوزارات وقد يطول الوقت  التي ادت الى عرقلة حس
ــبت ٢٢  ــة الس ــدول اعمال جلس ــى ان ج ــار ال ــام اخرى.يش الي
ــتكمال التصويت على  ــران ٢٠١٩، تضمن فقرتني االولى اس حزي
ــى الدرجات اخلاصة  ــكيلة الوزارية والثانية التصويت عل التش
وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول 

االعمال قبل بدء اجللسة.
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بغداد / البينة الجديدة
طالب نواب محافظة نينوى، امس االحد، رئيسي الوزراء ومجلس 
النواب بإنهاء حالة النزاع على امالك الوقفني في احملافظة. وقال 
ــدداً من نواب احملافظة  ــترك صدر عن نواب نينوى، ان ع بيان مش
ــا العاجلة التي  ــة القضاي ــاءً خاصاً من اجل مناقش عقدوا لق
تخص وضع احملافظة، مبينا انه متت مناقشة الصراع املتصاعد 
ــب  ــوى ومراجعة حيثياتها. وبحس ــالك األوقاف في نين على ام
ــتضافة  ــاء الوزراء والنواب باس البيان فأن اجملتمعني طالبوا رؤس
ــل عن رئيس  ــيعي وبحضور ممث ــني والش ــي الوقفني الس رئيس
ــي احملافظة  ــي جتري ف ــات الت ــوع التداعي ــم موض ــوزراء حلس ال
واملتعلقة بالوقفني وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي 

يحفظ حقوق اجلميع، وينأى باحملافظة عن االضطراب والتوتر.

بغداد / البينة الجديدة
ــف احلزب الدميقراطي الكردستاني، امس األحد، عن اتفاق  كش
بني رئيسي الوزراء عادل عبد املهدي وإقليم كردستان نيجرفان 
البارزاني على تشكيل جلان مشتركة لتصفير االزمات، مشيرا 
الى ان زيارة البارزاني األخيرة كانت مثمرة للغاية. وقال النائب عن 
ــار الكيكي ان ”زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان  احلزب بش
ــداد كانت ايجابية ومثمرة للغاية“. البارزاني ومباحثاته في بغ
ــكيل جلان  ــي ورئيس الوزراء اتفقا على تش ــاف ان ”البارزان واض
ــات وتصفيرها وتعزيزها  ــتركة بني بغداد واربيل حل اخلالف مش
ــي الى ان ”اهم األزمات  ــار الكيك باتفاقيات بني الطرفني”. واش
ــر النفط عبر  ــي االقليم وتصدي ــني هو رواتب موظف ــني الطرف ب
ــض النقاط اخلالفية اال  ــتان واملناطق التنازع عليها وبع كردس
انها ستحل بالطرق الدستورية“، مبينا ان “ اللجان  املشتركة 

ستباشر عملها خالل االيام املقبلة“.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب محمد  ــس الن ــس مجل ــة رئي ــف القوى برئاس ــد حتال أك
احللبوسي أن األخير اجتهد في وضع فقرة استكمال التصويت 
على الكابينة على جدول اعمال جلسة السبت من اجل احراج 
ــى احملمدي في حوار  ــب عن التحالف يحي ــة. وقال النائ احلكوم
متلفز إن رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي اجتهد بوضع 
فقرة استكمال الكابينة الوزارية على جدول اعمال جلسة يوم 
ــبت من اجل الضغط على احلكومة. وأضاف احملمدي،  امس الس
ــد املهدي كامل  ــل رئيس الوزراء عادل عب ــتطيع حتمي أنه ال نس
املسؤولية بشأن استكمال التصويت على الكابينة، معتبرا أن 

االسبوع احلالي سيكون حاسما بشأن الكابينة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــفت وزارة االعمار واالسكان والبلديات  كش
ــس األحد، عن اعتمادها خططا  العامة، ام
ــب  ــكن بحس ــتراتيجية حلل أزمة الس س
ــكان  لالس ــة  احملدث ــة  الوطني ــة  السياس
ــى وجود  ــيرة إل ــوام ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، مش لالع
عجز بهذا القطاع يبلغ مليونني و٥٠٠ ألف 

ــود ٣٫٢ مليون  ــح عن وج ــدة، فيما افص وح
ــتبرق  ــوزارة، اس ــال وكيل ال ــوائية. وق عش
ــوك ، إن ”الوزارة متتلك دراسة موسعة  الش
ــات التي  ــكن والتحدي ــاع الس ــأن قط بش
تواجهه وكذلك احللول واملعاجلات“.وأضاف 
ــع  ــى وض ــت عل ــوزارة عمل ــوك، أن ”ال الش
السياسة الوطنية لالسكان لالعوام ٢٠١٠ 

ـ ٢٠١٦ وحتديثها لالعوام ٢٠١٨ـ  ٢٠٢٢، فضال 
عن اعداد ستراتيجية إعادة اعمار املساكن 
املدمرة في احملافظات املتضررة من االرهاب، 
ــد والقضاء  ــط للح ــن وضع خط ــالً ع فض
ــوائي وانشاء مشروع  ــكن العش على الس
املدن اجلديدة ووضع خارطة طريق البرنامج 
ــة الرصيد  ــادة وصيانة ومراقب ــي لزي الوطن

ــتمرار  ــالد“. وتابع أن ”اس ــكني في الب الس
ــكني بواقع مليونني و٥٠٠ الف  العجز الس
ــتمرة في معدل  ــود زيادة مس وحدة مع وج
االشغال على مستوى الوحدات السكنية 
ــني احملافظات،  ــي تلبية احلاجة ب والفارق ف
ــدن مع  ــاف وامل ــني االري ــاوت ب ــك التف وكذل
ــطار  ــكاني واالنش ــتمرارية النمو الس اس

االسري، فضال عن تفاقم العشوائيات على 
ــدن وداخلها، حتديات تواجه عمل  اطراف امل
الوزارة“. من جانب آخر لفت الشوك إلى أن 
”هناك ٣٦٨٧ جتمعا عشوائيا على مستوى 
ــكن فيها  ــتان، يس البالد عدا اقليم كردس
ــمة، حتتل بغداد  ــة ماليني ٢٩٢ الف نس ثالث

والبصرة املراكز االولى باعدادها“.

بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد، عن وجود  أعلن االدعاء العام، ام
٥٤٢ قضية فساد بحق متهمني في اخلارج، 
ــدول ال تتعاون  ــى ان أغلب ال ــار ال فيما اش
بشأن ذلك. وقالت نائب مدع عام في رئاسة 
ــي فياض إن  ــام ب بغداد هناء عل االدعاء الع
ــاء واالدعاء العام يعمل  العراق ممثال بالقض
ــترداد املتهمني  ــى قضية اس ــتمرار عل باس
ــدول  ال ــن  م ــتجابة  االس أن  إال  ــني،  الهارب
األخرى غير كافية، الفتة إلى أن ٥٤٢ قضية 
ــاد بحق متهمني في اخلارج منذ ٢٠٠٣.  فس
ــترداد اجملرمني مظهر  واعتبرت فياض أن اس
ــدول ملكافحة  ــاون بني ال ــر التع من مظاه
ــارها، تقوم مبوجبه  ــم واحلد من انتش اجلرائ
ــخص يقيم في إقليمها  ــليم ش دولة بتس
ــه حملاكمته عن جرمية  إلى دولة أخرى تطلب
ــادر بحقه،  ــم ص ــذ حك ــا أو لتنفي ارتكابه
ــرع العراقي عالج هذا  ــيرة الى ان املش مش
ــون أصول احملاكمات  املوضوع من خالل قان
ــنة ١٩٧١  ــم ٢٣ لس ــي رق ــة العراق اجلزائي
ــادة ٣٥٢ على  ــذي نص في امل ــه وال وتعديالت
ــليم  ــة القضائية وتس ــع في اإلناب انه يتب
ــخاص املتهمني واحملكوم عليهم إلى  األش
ــدول األجنبية، األحكام املنصوص عليها  ال

في هذا القانون مع مراعاة أحكام املعاهدات 
ــة وقواعد القانون العام  واالتفاقيات الدولي
ومبدأ املعاملة باملثل. وعن إجراءات تسليم 
ــت أن الفصل  ــدان، تابع ــني بني البل املتهم
ــابع من القانون أشار  الثاني من الباب الس
ــراءات وكيفية  ــط وإج ــروط وضواب ــى ش ال
ــواد (٣٥٧-٣٦٨)  ــليم في امل إصدار قرار التس
منه وعمال بأحكام هذه املادة فإن النظر في 
ــتناداً للمعاهدة  ــليم يكون اس طلب التس
ــراق والدولة  ــودة بني الع ــة املعق او االتفاقي
ــدم وجود  ــي حالة ع ــليم وف ــة التس طالب
ــتنادا  تلك املعاهدة او االتفاقية فيكون اس
ــارت إلى أن تنفيذ  ملبدأ املعاملة باملثل. وأش
ــدمي طلبا  ــون يتطلب تق ــكام هذا القان أح
ــدول الطالبة  ــات القضائية في ال من اجله
ــات القضائية في الدولة املطلوب  الى اجله
ــي  ــق الدبلوماس ــليم بالطري ــا التس منه
وبواسطة وزارة اخلارجية في كلتا الدولتني 
ــة مرفقا به  ــب كتاب ــون الطل ــى ان يك عل
ــخص املطلوب تسليمه  بيان واف عن الش
ــيته اذا كان  واوصافه واالوراق املثبتة جلنس
من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من 
ــف القانوني للجرمية  امر القبض مع الوص
ــمية من  ــع صورة رس ــة م ــادة القضائي وامل

ــم اذا كان  ــرار احلك ــن ق ــق وم اوراق التحقي
ــت نائب املدعي العام  قد صدر عليه. وحتدث
ــن  ــول) م ــرطة (االنترب ــف ش ــن دور وموق ع
ــدة أن العراق انضم  ــترداد اجملرمني، مؤك اس
الى عضويتها عام ١٩٦٧ ومقرها في مدينة 
باريس الفرنسية ولها مكاتب في عواصم 
ــدف الى مزيد من  ــدول األعضاء كافة وته ال
التعاون الدولي في سبيل مكافحة اجلرمية 

ــارها،  ــة مرتكبيها واحلد من انتش ومالحق
ــة  ــرطة العربي ــة الش ــة أن دور مديري مبين
الدولية واملرتبطة بوزارة الداخلية فعال في 
اجراءات تسليم اجملرمني واستردادهم. لكن 
ــة أكدت أن اكثر الدول غير متعاونة  القاضي
ــترداد اجملرمني الهاربني خارج العراق  في اس
ــم في دول  ــون تواجده ــيما عندما يك الس
األردن وبريطانيا وأميركا، الفتة إلى أن هناك 
ــن عام ٢٠٠٣  ــاد بحقهم م ٥٤٢ قضية فس
ــات اخملتصة  ــت أن اجله ــة اآلن. وتابع ولغاي
ــترداد اجملرمني والهاربني  ــة على اس باملوافق
خارج العراق هي رئاسة االدعاء العام والتي 
ــترداد  ــم ومتابعة ملفات اس ــى تنظي تتول
ــني واحملكومني الهاربني خارج العراق  املتهم
ــس مجلس القضاء  ــاء على توصيات رئي بن
ــة اجلنايات التي  ــال عن محكم األعلى فض
ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل ــا رئي يعينه
ــادة ٣٦١أ االصولية فبعد  ــكام امل عمال بأح
صدور القرار من محكمة اجلنايات اخملتصة 
ــس  ــى مجل ــا ال ــن قبله ــل األوراق م ترس
ــكام املادة ٣٦٢ج  ــاء االعلى عمال بأح القض
ــون فرض نقاطا  ــة. وأكدت أن القان األصولي
ــون  ــي ان تك ــني وه ــترداد اجملرم ــة الس هام
ــاك جرمية قد ارتكبت وان مرتكبها هرب  هن

ــا اجلرمية الى  ــي وقعت فيه ــن الدولة الت م
ــليمه  ــرى كان يكون املطلوب تس ــة اخ دول
ــت داخل ارض  ــكاب جرمية وقع متهما بارت
ــليم او خارجها وكانت  الدولة طالبة التس
ــة وقوانني جمهورية  ــني الدولة الطالب قوان
ــجن او احلبس  ــراق تعاقب عليها بالس الع
ــد  ــنتني او اية عقوبة اش مدة التقل عن س
ــم الدولة  ــم من محاك ــادر عليه حك او ص
ــدة التقل عن  ــليم باحلبس م ــب التس طال
ــهر او اية عقوبة اشد.ولفتت الى  ستة اش
ــاض للتعاون  ــن اتفاقية الري ــادة ٤٠ م أن امل
ــا  عليه ــادق  واملص ــي  والقضائ ــي  القانون
ــنة ١٩٨٣ نصت على  بالقانون رقم ١١٠ لس
ــد او  ــنة او اش ــون العقوبة مدتها س ان تك
ــي او حضوري من  ــه حكم غياب صادر بحق
ــالبة  ــرف الطالب بعقوبة س محاكم الط
ــنة او اشد. ونوهت نائب  للحرية مدتها س
ــاء العام أنه  ــة االدع املدعي العام في رئاس
يجوز التسليم في جميع اجلرائم املرتكبة 
اخملالفة لقواعد التشريعات اجلنائية للدول 
ــض اجلرائم وهذا  ــتثنى منها بع ولكن يس
االستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني 
ــي ومن هذه اجلرائم  او انتهاك للعرف الدول

اجلرمية السياسية واجلرمية العسكرية.
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ــار األمن القومي في اإلدارة  تحذيــر .. حذر مستش
ــن أن تخطئ  ــران م ــون بولتون طه ــة ج األمريكي
ــات املتحدة  ــة وعقالنية الوالي ــي «اعتبار حكم ف
ضعفا». وفي مؤمتر صحفي عقده يوم امس األحد 
ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــع رئيس ال ــب مفاوضات م عق
ــدس، قال: «لم مينح أحد  ــني نتنياهو في الق بنيام
ــرق األوسط»، مشيرا  إيران رخصة الصيد في الش
إلى أن ترامب أوقف قراره بل لم يلغه، وحتتفظ واشنطن بحقها في 

مهاجمة إيران ردا على احلادث.
ــني أن املنظومة  ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس ــر الرئي امكانيــات .. اعتب
السياسية القائمة في الواليات املتحدة اليوم، حتد 
ــس األمريكي دونالد ترامب في  من إمكانيات الرئي
ــيا. وقال بوتني في  تطوير العالقات بني بالده وروس
ــؤال عما إذا كان ترامب  حوار تلفزيوني ردا على س
يتخذ قرارته باستقاللية: «طبعا نعم، لكننا نرى 
أن املنظومة األمريكية مصممة بشكل مينعه من 

فعل الكثير».

ــرائيلي يائير  ــت اإلس قراءة .. اعتبر عضو الكنيس
ــراءة اجلزء  ــي ق ــتنتاجات ف ــاك ٥ اس ــد، أن هن البي
ــوية النزاع  ــادي من اخلطة األمريكية لتس االقتص
ــنطن  ــفت واش ــي كش ــرائيلي، الت ــي اإلس العرب
ــبت. وقال البيد:  ــا أمس االول الس عن جانب منه
ــح من الصفقة أنها محاولة جلعل اجلمهور  «يتض
الفلسطيني يفهم أنه إذا قال ال، سوف يخسرون 

الكثير من املال والفرص».
ــية في موريتانيا  تقدم .. أظهرت النتائج األولية لالنتخابات الرئاس
تقدم مرشح احلزب احلاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير عن باقي 
ــحني، حيث فاز بـ٥٠٫٧٢ في املئة من مجموع  املرش
ــوم دون  األصوات. وأكد ولد الغزواني أن فوزه محس
ــن االنتخابات،  ــار جولة ثانية م ــة إلى انتظ احلاج
ــحني إليه  ــرب املرش ــج أن أق ــر النتائ ــث تظه حي
محمد ولد بوبكر، جمع ١٨٫٤٧ باملئة من األصوات، 
ــاز بـ١٨٫٢٤  ــداه اعبيد، الذي ف ــح بيرام ال ثم املرش

باملئة من األصوات.

استدعاء .. استدعت اخلارجية اإليرانية امس االول 
ــدى طهران،  ــم باألعمال اإلماراتي ل ــبت القائ الس
ــالق الطائرة  ــرة احتجاج على انط ــلمته مذك وس
ــران من  ــقطتها إي ــي أس ــيرة الت ــة املس األمريكي
ــة. وأعربت اخلارجية اإليرانية في  األراضي اإلماراتي
مذكرتها عن «رفضها تقدمي أي تسهيالت للقوات 
ــدود اجلوية  ــة النتهاك احل ــي املنطق ــة ف األمريكي

والبرية والبحرية اإليرانية».
انقــالب .. ذكر التلفزيون اإلثيوبي امس األحد، أن رئيس أركان اجليش 
ــؤولني قتلوا  ــن وثالثة على األقل من كبار املس ــيري مكون اجلنرال س
ــتيالء على  ــش االس ــرال باجلي ــة جن ــالل محاول خ
ــمال البالد. وأفادت  ــلطة في والية أمهرة بش الس
ــمية بأن رئيس الوالية أمباتشو  ــائل إعالم رس وس
ــرال  ــت أن اجلن ــال. وأضاف ــاره قت ــن ومستش مكون
ــيجي رئيس جهاز األمن بالوالية هو  أسامنيو تس
ــة رئيس  ــه حكوم ــة االنقالب.وتواج ــر محاول مدب

الوزراء ضغوطا متزايدة من رجال ذوي نفوذ.
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ــتخدم الرئيس األميركي دونالد  اس
ــن القومي كمبرر لفرض  ترمب األم
واردات  ــى  عل ــة  كمركي ــوم  رس
ــادات كبيرة  ــب، والتهديد بزي الصل
في الرسوم على السيارات، وتوعد 
ــوم على الواردات  مؤخرا بفرض رس
املكسيكية. وكان مما أعلنه (أكتفي 
ــط) أنه «إذا لم  ــا مبثال واحد فق هن
تكن لديك صناعة صلب، فليست 
ــة». ورغم ما حتمله دعوى  لديك دول
ــوقها  يس ــي  الت ــي  القوم ــن  األم
ــي ظاهرها،  ــخافة ف ــب من س ترم
ــاؤالت صعبة بشأن  فإنها تثير تس
ــي، واحلوكمة  ــام التجارة العامل نظ
ــى نطاق  ــة عل ــة العاملي االقتصادي

أوسع.
يكمن التحدي الصعب الذي يواجه 
ــة في حتديد اخلط  احلوكمة العاملي
ــات  الفاصل بني مجاالت السياس

ــدول القومية  ــا لل ــي تتاح فيه الت
ــو لها،  ــا يحل ــرف كم ــة التص حري
وتلك اجملاالت األخرى التي ينظمها 
ــل اقتصاد  ــاق الدولي. وفي ظ االتف
ــات متداخال ومعتمدا على  عاملي ب
ــورة متزايدة، فإن  بعضه بعضا بص
ــا تقوم به أي دولة تقريبا يؤثر  كل م
ــى الدول  ــر عل ــكل غير مباش بش

األخرى. 
ــرات غير  ــك التأثي ــل تل ــر أن مث غي
املباشرة ال متثل في حد ذاتها سببا 
ــتقاللية الدول.  ــا لتقييد اس كافي
ــا مثال إلى التعليم العام  فلو نظرن
أو الضرائب املفروضة على البنزين 
ــرعات على  أو احلدود القصوى للس
ــريعة، لوجدنا أن لكل  ــرق الس الط

من هذه السياسات عواقب وتبعات 
على الشركاء التجاريني. فاالرتقاء 
ــبية ألي  باملهارات يغير امليزة النس
بلد، ومن ثم الفرص التجارية. كما 
تؤثر الضرائب على البنزين واحلدود 
ــي الطلب  ــرعات ف ــوى للس القص
ــعار  على النفط، وبالتالي في األس
ــواق العاملية. لكن مثل هذه  باألس
ــة دوليا،  نظم ــر مُ ــات غي السياس
ــا قد يُنظر  ــدام على تنظيمه واإلق
ــى أنه  ــع عل ــه على نطاق واس إلي
ــخيف، وهي نظرة قد تكون  أمر س

محقة أيضا.
ــح  ــة لصال ــة املعياري ــوم احلج تق
ــى فئتني من  ــة العاملية عل احلوكم
ــق باملنافع  ــى تتعل ــاكل. األول املش
ــار): وهي  ــة العاملية (أو املض العام
ــم  ــد العال ــي تفي ــات الت السياس
ــون ذات فائدة  ــا تك ــا، لكنه عموم

ــر ذات فائدة للدولة،  محدودة أو غي
ــك  لذل ــة  الرئيس ــة  األمثل ــن  وم
انبعاثات  املفروضة على  الضوابط 
الغازات املسببة لالنحباس احلراري 
ــة الثانية من  ــا الفئ ــي. أم الكوكب
ــمى  ــل فيما يس ــاكل فتتمث املش
ــات «إفقار اجلار»: ويقصد  بسياس
ــود بفوائد اقتصادية  بها أعمال تع
ــا تصل إلى حد  ــى الدولة لكنه عل

ــة إلى  ـــ إضاف ــن ـ ــرار باآلخري اإلض
ــي. ومن  ــور عامل ــبب في قص التس
ــكلة  األمثلة التقليدية لتلك املش

تكوين تكتالت الحتكار سلع نادرة 
بهدف انتزاع أسعار احتكارية من 

الشركاء التجاريني.
ــا  حجج ــا  القضاي ــك  تل ــدم  تق
ــة  ــم احلوكم ــة تدع ــة ومتقن قوي
قليال  ــن  لك العاملية.  ــة  االقتصادي
ــال  ــغل ب ــي تش ــا الت ــن القضاي م
ــذه األيام  ــات ه ــي السياس صانع

ــكل دقيق في نطاق إحدى  يقع بش
هاتني الفئتني أو األخرى. فاإلعانات 
احلكومية، والسياسات الصناعية، 
والتدابير  الوظائف،  ورسوم حماية 
ــاوف الصحية  ــتهدف اخمل التي تس
ــوم،  أو االجتماعية بعيدا عن الرس
ــة،  ــة الضعيف ــات املالي والتنظيم
ــات النقدية غير املالئمة  والسياس
ــف) ال تقع في  (املفرطة في التقش
ــار  املنافع/املض ــات  سياس ــاق  نط
ــات إفقار  ــة عاملية أو سياس العام

اجلار.
ــات يقع  بل إن بعض تلك السياس
ــات  ــي احلقيقة في نطاق سياس ف
إفقار الذات، والبعض اآلخر من تلك 
بالتأكيد فوائد  السياسات يجلب 
ــبب  ومنافع داخلية، لكن هذا بس
ــوق  بالس ــوهات  تش ــا  معاجلته
ــة  اجتماعي ــا  أهداف أو  ــة  احلقيقي
مشروعة، وليس لفرضها تكاليف 
ــت  ــرى. وإذا كان ــدول األخ ــى ال عل
ــر بحالة من  ــة مت ــة العاملي احلوكم
الفوضى واالضطراب حاليا، فسبب 
ــات  ــن السياس ــر م ــذا أن الكثي ه
ــل املصادفة أو  أضحت مدولة بفع
من خالل عمل مجموعات الضغط 
ــبب  س ألي  ــس  ولي ــية،  السياس

اقتصادي حقيقي.
فيما يتعلق بقضية األمن القومي 
ــول  ــوم، نق ــرض الرس ــة لف كذريع
ــب واهية،  ــه إذا كانت حجة ترم إن
ــد كثيرون، فإن االقتصاد  كما يعتق
ــل أوال  ــذي يتحم ــو ال ــي ه األمريك
وأخيرا تكاليف النهج املضلَّل الذي 
ــوم  ــب، مبعنى أن رس ــه ترم ينتهج
ترمب متثل ضربا من سياسات إفقار 
ــن، على اجلانب اآلخر، لو  الذات. لك
أعطينا ترمب فرصة االستفادة من 
قرينة الشك، وكان لدينا استعداد 
ــن قومي  ــة أم ــود قضي ــل وج لتقب
ــن املالئم إذا أن يُتخذ  حقيقية، فم

القرار على املستوى الداخلي.
ــاالت  ــة احل ــتحيل معرف ــن املس م
ــات  السياس ــق عليها  تنطب التي 
ــدول.  ــن قبل ال ــا م ــل تطبيقه قب
ــس من احلكمة  ــى أية حال، لي وعل
ــة في يد  ــلطة مطلق ــض س تفوي
ــى عندما تكون  ــة. وحت هيئة دولي
ــة، مثل  ــة ما مضلَّل ــاك سياس هن
فرض رسوم بحجة األمن القومي، 
ينبغي ــ كقاعدة عامة ــ السماح 
ــة بأن تخطئ، إذ  للدول الدميقراطي
ــب متكني  ــيكون من غير املناس س
ــة من منع  ــة دولي ــم بيروقراطي نظ
دول من اإلضرار بذاتها عندما تكون 
ــوض الهائل  ــاك حالة من الغم هن
ــجل  ــا ستس أنه ــا  ــبقا. كم مس

سابقة خطيرة جملاالت أخرى.
ــم  ــن القومي، تتس ــي حالة األم ف
العاملية  ــارة  التج ــة  مبادئ منظم

بالغموض، كما أنها لم تُختبر بعد 
ــكل الكافي. وحسبما يبدو،  بالش
يفتح النص املتعلق بتلك القضية 

الباب على مصراعيه بقوله «ال ميكن 
تفسير أي من بنود هذه االتفاقية... 
ــرف متعاقد من اتخاذ أي  ملنع أي ط
ــا ضرورية حلماية  ــراءات يعتبره إج
مصاحلة األمنية األساسية». لكن 

ــة تبنت  ــارة العاملي ــة التج منظم
موقفا يخول لها إمكانية مراجعة 
ــذا اجملال  ــة في ه ــرارات القومي الق
ــا، وذلك في  ــدى مالءمته وتقرير م
حكم صدر مؤخرا بشأن قضية لم 
ــات املتحدة طرفا فيها.  تكن الوالي
ــع، انتقدت الواليات  وكما هو متوق

املتحدة هذا القرار.
للحوكمة  املتحمسني  يجب على 
العاملية أن يضعوا في حساباتهم 
ــات  السياس ــاء  أخط أن  ــة  حقيق
ــاد العاملي اليوم ــ كما  في االقتص
ــوم ترمب ــ حتدث  هي احلال مع رس
ــتوى  ــات على املس ــة إخفاق نتيج
القومي، وليس بسبب عدم التعاون 
الدولي. فالرسوم التي فرضها ترمب 
ــبب  ــيئة بس ــية س تعتبر سياس
ــرة  ــف كبيرة مباش ــا تكالي فرضه
ــي، وليس  ــاد األميرك ــى االقتص عل

إلضرارها بدول أخرى بعينها.
ــى الترتيبات  ــن التعويل عل وال ميك
ــل تلك اإلخفاقات  العاملية ملنع مث
أن  ــل  يحتم ــا  كم ــة،  الداخلي
ــة، مثل  ــف املصالح اخلاص تختط
ــية الداخلية،  ــات السياس العملي
ــيما  ــذه الترتيبات ــ ال س ــل ه مث
ــل دميقراطية.  ــرعية أق في ظل ش
ــود اخلارجية  ــت القي ــا أفض بل رمب
ــى تفاقم إخفاقات  في احلقيقة إل
ــد  ح ــى  إل ــة،  الداخلي ــة  احلوكم
ــات ذات املصالح  ــا اجلماع متكينه
ــاب اجلماهير  ــى حس ــة عل اخلاص

العريضة.
ــن أفضل ما نأمله هو حتقيق ما  لك
ــة عاملية  ــميته «حوكم ميكن تس
ــززة للدميقراطية» تترك معظم  مع
ـــ وهي تلك  ــات ـ مجاالت السياس
ــن تصنيفها  ــي ال ميك ــاالت الت اجمل
ــات منافع عامة عاملية أو  كسياس
ــات إفقار اجلار ــ لكل دولة  سياس
كي تنظمها كما تشاء، على عكس 
«احلوكمة العاملية املعززة للعوملة». 
ــة العاملية على  ــد تقتصر الرقاب وق
الشروط اإلجرائية مثل الشفافية 
ــاب  أصح ــاركة  ومش ــاءلة  واملس
ــتخدام  ــح ذوي الصلة، واس املصال
ــة،  االقتصادي أو  ــة  العلمي ــة  األدل
ــاور الدميقراطي  بهدف تقوية التش
ــى الناجت  ــم عل ــي دون احلك الداخل

النهائي بشكل مسبق.
ــذا  ــل ه ــع مث ــي أن يصن ــك ف أش
ــن احلوكمة  ــف م ــلوب اخلفي األس
ــا يتعلق األمر  العاملية فارقا عندم
ــب التجارية. لكنه  ــات ترم بحماق
على األقل قد يحرم ترامب (وغيره من 
املتعصبني)  القوميني  السياسيني 
ــكواهم املزمنة  ــاس لش من أي أس
من دهس منظمة التجارة العاملية 
والهيئات الدولية األخرى للسيادة 

الوطنية.
* أستاذ االقتصاد السياسي 
الدولي َّـ كلية جون ف. 
كينيدي للعلوم الحكومية 

بجامعة هارفارد. 

َّـ حالة األمن 
القومي تتسم مبادئ 
منظمة التجارة 
العاِّـية بالغموض 
كما أنها لم تخترب 
بعد بالشكل الكاَّـ

يكمن التحدي الصعب الذي يواجه الحوكمة العاِّـية َّـ تحديد الخط الفاصل بني 
مجاالت السياسات التي تتاح فيها للدول القومية حرية التصرف كما يحلو لها

ترامب

بومبيو

وزير الخزانة االمريكي

ــي صورة العراق الذي  ــتقرت في بال ال أعلم كيف اس
فارقته االبتسامة وصورة ابني الذي شاهد حلما وقد 
ــنانه في الفك العلوي . املوت يجمع  ــاقطت اس تس
ــري االحالم ان  بني هاتني الصورتني فعن جميع مفس
سقوط االسنان هو داللة على موت قريب كاألب مثال 
ــنان . العراق  ــا تذكرت ان العراق يعيش بال اس عنده
ــقطت اسنانه منذ أمد بعيد وهكذا صاغ لي  بلد س
ــبكة طويلة بني  ــد ش ولدي ارغد صورة جعلتني اش
ــنان وبني اي عائلة  ــورة العراق الذي يعيش بال اس ص
يزاح عنها األب . تذكرت عوائل الشهداء وصور االبناء 
ــب حقوقهم كما  ــال راع لهم وتذه ــن يكبرون ب الذي
ــعب يبحث  هو بلدهم املضاع . عزاء يطول مداه وش
ــترداد  ــتورد ليضعه في فم أحدهم الس عن فك مس

ــة  املنهوب ــوق  احلق
ــن  فم ــلوبة  واملس
ــكا فوالذيا  ميتلك ف
ــقط أسنانه  ال تس
ليستطيع التحدث 
ــن ال  ــرج فم ــال ح ب
ال  ــنانا  أس ــك  ميتل
ــم  ــه التكل ميكنـــ
حاذروا   . ــهولة  بس
من  اسنانكم  على 
ــة  القوي ــة  االطعم
ــوائل  ــن الس ومــــ
جدا  ــاردة  البـــــــ
جدا  ــاخنــة  والس

ــى القواطع  ــل ان الناب يذوب وان تتالش ــن احملتم فم
ــا . اما اذا  ــنان كله ــقط االس ــد ان تس ــال أكل بع ف
ــقط الفم بأكمله فتلك مأساة ما بعدها قائمة  س
ــنانه  ــان الذي يفقد فمه اضافة الى اس لهذا االنس
ــه بالتدريج  ــى كليا بعد ان يفقد نفس حتى يتالش
ــنان العراق لم  ويبلغ عندها نقطة الالعودة . رمبا اس
ــنوات قريبة ألن املعادلة  ــت اآلن وال حتى  بعد س تنب
مكشوفة وقد أقرتها االدارة االمريكية مع دول كثيرة 
ــن ال يريدون  ــا حمر من الذي ــا يحمل خطوط بعضه
ــده من  ــنانه وميتلك فمه وجس ــراق ان تعود اس للع
ــدا واعتنوا بها  ــنانكم جي جديد . حافظوا على اس
فاذا فقدمتوها فلن تنفعكم الزراعة الن االصل ليس 

كغيره فاي شيء طبيعي ال يوجد له مثيل.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ربما اسنان العراق لم 
تنبت اآلن وال حتى   
بعد سنوات قريبة 
ألن اِّـعادلة مكشوفة 
وقد أقرتها االدارة 
االمريكية 

القواعد العالمية وإيذاء الذات الوطنية

›ÌÏü@ıaå«

يشهد العالم اليوم 
تراجع الهيمنة 
األمريكية. فقد ساهمت 
العديد من العوامل 
املؤثرة في تراجع نفوذ 
الواليات املتحدة بهذا 
الشكل، منها ما هو 
خارجي، ومنها ما هو 
ذاتي، ناجت عن السياسات 
األمريكية املتعاقبة.
هناك أسباب كثيرة  
لتراجع النفوذ األمريكي 
في العالم، وما إذا 
كانت الواليات املتحدة  
تسببت في خسارة 
هيمنتها بنفسها.
في وقتٍ ما من العامني 
املاضيني، انتهت الهيمنة 
األمريكية، التي كان 
ا  عصرها قصيرًا وطائشً
في رأيه. إذ استمرت 
لنحو ثالثة عقودٍ ميزها 
انهياران؛ بدأت مع انهيار 
جدار برلني عام ١٩٨٩، 
واآلخر كان هو الذي 
شكل النهاية أو البداية 
الفعلية للنهاية، في 
العراق عام ٢٠٠٣، ليبدأ 
االنهيار البطيء منذ ذلك 
احلني.وبينما سيناقش 
املؤرخون لسنواتٍ 
عديدة ما إن كانت نهاية 
الهيمنة األمريكية ناجتة 
عن أسبابٍ خارجية، أم 
سرّعت واشنطن نهايتها 
بسبب التصرفات 
السيئة، يرى الباحث أنَّه 
في الوقت احلالي ميكن 
دراسة هذا األمر واخلروج 
ببعض االستنتاجات.

*داني رودريك
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بغداد/ البينة اجلديدة
التسجيل  مديرية  في  العمل  فتح  اعادة  عن  العدل  وزارة  اعلنت   
االداء  املؤسسي  مستوى  رفع  بهدف  وذلك  االولى,  الكرخ   العقاري 
وتقليص اجلهد والوقت للوصول الى تقدمي خدمات افضل للمواطنني.  
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة فضيلة عبد اجلبار 
في  الوزارة  اهداف  لتحقيق  يأتي  العمل  اعادة  ان  بيان  في   موزان 
الجناز  املواطن  طموح  ترضي  عالية  جودة  ذات  عدلية  تقدمي  خدمات 
 معامالتهم وتذليل جميع املعوقات خدمة للصالح العام    . واضافت 
املدير العام : ان اعادة العمل من جديد جاء بعد اكمال استئناف  اعمال 
جلنة عمليات اجلرد والتدقيق الكامل لالضابير اخلاصة  باملواطنني من 
جميع النواحي القانونية واحلسابية والتدقيقية  والبحثية والوقوف 
تسهيل  في  مبا  يسهم  االجراءات  لتبسيط  احتياجاتها  اهم  على 

عمل الدوائر التابعة للوزارة. 

µÎ¸a@Ñäÿ€a@âb‘»€a@›Óvén€a@ÒäˆaÖ@|nœ@ÒÖb«a@Â«@Â‹»m@fiÜ»€a

البصرة / البينة اجلديدة 
املهندس  البصرة  محافظ  صادق 
على  العيداني  االمير  عبد  اسعد 
من  عامل  االف  أربعة  من  اكثر  حتويل 
االجراء اليوميني العاملني في مديرية 
قرار  مبوجب  عقود  الى  البصرة  بلدية 
مجلس الوزراء رقم (١٢ ) لسنة ٢٠١٩. 
انه  صحفي   بيان  في  العيداني  وقال 
اجتماع  محضر  على  املصادقة  متت 

عامل  االف   (٤) من  اكثر  حتويل  جلنة 
بلدية  مديرية  في  يومي  اجر  بصفة 
على   ، عقود  الى  البصرة  محافظة 
في  القانونية  الشعبة  تقوم  ان 
الصالحيات  وحسب  البلدية  مديرية 
املمنوحة بتنظيم العقد الذي سيبرم 
العقد  صيغة  وبحسب  الطرفني  بني 
التي  املطلوبة  الشروط  املعتمدة وفق 
تتناسب مع طبيعة العمل مع مفاحتة 

العقد  صيغة  بتزويد  احملافظة  ديوان 
املعتمدة .واوضح « ان توصيات اللجنة 
املوارد  شعبة  تقوم  بان  تضمنت 
بتزويد  البلدية  مديرية  في  البشرية 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائرة 
العاملني  بيانات  بقاعدة  للعمال 
الى  اجر  من  بتحويلهم  واملشمولني 
حددت  اللجنة  ان  الى  ،مشيراً  عقد 
حسب  الشهرية  الرواتب  متنح  ان 

التحصيل الدراسي حيث يكون راتب 
احلاصل على الشهادة االبتدائية (٣٥٠) 
الف دينار ، واملتوسطة (٤٠٠) الف دينار 
والدبلوم   ، دينار  الف   (٤٥٠) واإلعدادية 
(٥٠٠) الف دينار ، والبكالوريوس (٥٠٠) 
مدير  «اوضح  جهته  .من  دينار  الف 
املهندس  البصرة  محافظة  بلدية 
علي املوسوي انه سيتم تنظيم عقود 
البلدية  في  العاملني  بتحويل  خاصة 

بصفة اجور يومية الى عقود بعد ان مت 
مصادقة احملافظ على احملضر ، مشيراً 
اليوميني  االجراء  شمل  القرار  ان  الى 
وبشان   .٢٠١٨ عام  لنهاية  املسجلني 
بداية  منذ  العاملني  اليوميني  االجراء 
مخاطبات  عدة  هناك  ان  قال   ٢٠١٩
وبأنتظار  عامل   (٢٠٠٠) لشمول 
من  الرسمية  والردود  التعليمات 

اجلهات الرسمية .

النجف / البينة اجلديدة
الربيعي  نعيم  الدكتور  االتصاالت  وزير  افتتح   
النجف. في  الشبكات  مشاريع  من  مجموعة 

معتز  املهندس  الوزارة  إعالم  في  املسؤول  وقال 

التي  ان املشاريع  الزيدي في تصريح صحفي « 
تضمنت  االشرف  النجف  في  افتتاحها  مت 
FTTH الكابل بسعة ١١٠٠٠ خط يغذي  مشروع 
املرحلة  باحملافظة  الشمالية  األحياء  من  عددا 
األولى ، أما املرحلة الثانية فتتضمن ١٠٠٠٠خط 
وبعض  القدمية  املدينة  أحياء  بخدمة  ستكون 
األحياء الشمالية األخرى».وأضاف الزيدي « كما 
صوتية  شبكة  مشروع  الربيعي  الوزير  افتتح 
شقق  من  شقة   ٤٠٠ لـ  ضوئي  نفاذ  وشبكة 
ينجز  مشروع  وهو   ، باحملافظة  السالم  مجمع 
جتربة  أول  إجراء  لغرض  ذاتي  مبجهود  مرة  ألول 
والتقليل من  اإليرادات  زيادة  ولغرض  العراق  في 
األبراج وتأثيرها على البيئة .وتابع الزيدي « كما 
شملت اجلولة افتتاح محطة BTS بدالة وايرلس 
تغطي قرية الغدير السكنية مع األحياء اجملاورة 
لها وكذلك مشروع FTTH لـ٤٠٠٠ منزل في تلك 
باجلهود  تنفيذهما  األحياء وهذان املشروعان مت 

الذاتية واالستثمار كذلك».

@ÖÏ‘«@µa@ÚÓflÏÓ€a@âÏu¸bi@›flb«@“¸a@HTI@›ÌÏ§@Û‹«@÷ÖbñÌ@Òäñj€a@≈œb™

البصرة / البينة اجلديدة
والبيئة  الصحة  جلنة  مقررة  اعلنت   
النيابية الدكتورة صفاء مسلم بندر،  
بتوزيع  الصحة   وزارة  مباشرة  عن 
على  والعامة  املزمنة  األمراض  أدوية 
عياداتها باحملافظة لشهرين متتاليني. 
أن  صحفي  مؤمتر  في  بـندر  وقالت 
تهدف  الشعبية  الطبية  «العيادات 
أفضل  بتقدمي  املواطن  رعاية  الى 
انها  الى  مشيرة  الطبية،  اخلدمات 
الحظت خالل زيارتها أحدى العيادات 
املواد  أن  ميدانياً،  الشعبية  الطبية 

دوائيا  نوعا   (٤٥) تتوفر  ان  يجب  التي 
.«(١٠) فقط  حالياً  املتوفر  بينما 
وأضافت النائبة عن محافظة البصرة 
انه» بعد ذلك مت اإلتصال املباشر بوزير 
العلوان،  الدين  الدكتور عالء  الصحة 
تخدم  التي  املهمة  العالجات  لتوفير 
مرضى الصرع والسكري والربو، والتي 
يجب ان تتوفر لعالج األمراض املزمنة 
وزيادة حصة محافظة البصرة مشيرة 
قسم  خالل  ومن  أوعز  الوزير  أن  الى 
الصيدلة واخملازن بتوزيع أدوية األمراض 
املاضي  السبت  والعامة  املزمنة 

الشعبية  الطبية  العيادات  جلميع 
واحملافظات  بغداد  في  واالستشارية 

املركزية». الصيدلية  إلى  إضافة 
معظم  «توفر  إلى  بندر  وأشارت 
واملزمنة  العامة  لألمراض  األدوية 
كأدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري 
الداؤنيل والكلوكوفج  والقلب ومنها 
والديجوكسني والتينورمني وان جميع 
للتأكد  للفحص،  خضعت  األدوية 
أن  بعد  إطالقها  ومت  صالحيتها  من 
أثبتت فعاليتها وجنحت باالختبار من 
والبحوث  للرقابة  الوطني  مركز  قبل 

الدواية في الوزارة».

@ÚÌÎÖc@…ÌãÏni@päëbi@Úzñ€a@ÒâaãÎ@Êa@Â‹»m@Òäñj€a@Â«@Újˆb„
Úƒœb0bi@bËmaÖbÓ«@Û‹«@Ú‰flåΩa@ûaäfl˛a

بغداد / البينة اجلديدة
فائق  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  زار   
زيدان صباح يوم امس األحد مركز تقنية احلاسب 
ضمن  الرياض  في  القضاء  مرفق  تطوير  مبشروع 
على  اململكة  إلى  يجريها  التي  الرسمية  الزيارة 
جمللس  رسمي  بيان  عراقي.وذكر  قضائي  وفد  رأس 
القضاء األعلى إن «القاضي فائق زيدان أجرى زيارة 
مرفق  تطوير  مبشروع  احلاسب  تقنية  مركز  إلى 

وكان  السعودية  العربية  اململكة  في  القضاء 
وكيل  الرشود  وليد  املركز  مدير  استقباله  في 
املعلومات». وتقنية  والتطوير  للتخطيط  الوزارة 

بالقضايا  يعنى  املركز  «هذا  أن  إلى  البيان  ولفت 
للوفد  يتيح  ما  الرقمي،  والتحول  االلكترونية 
التطورات  آخر  على  االطالع  العراقي  القضائي 
واملستجدات التي أحدثها القضاء السعودي في 

هذا اجملال».

ÚÌÖÏ»é€a@ø@bÓˆbö”@bÓ‰‘m@aå◊äfl@âÎåÌ@ÊaÜÌã@Ôôb‘€a

@›ibÿ‹€@Ú»çÏn€a@…Ìâbífl@|nn–Ì@p¸bñm¸a@äÌãÎ
“äë¸a@—v‰€a@ø@ÚÓmÏñ€a@pbÿjí€aÎ@ÔˆÏö€a

بغداد / البينة اجلديدة 
الدوام  حتديد  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  قررت 
إلى  عصراً   ٤٫٣٠ الساعة  من  عياداتها  في  الرسمي 
مصلحة  تقتضيه  ما  وحسب  مساء   ٧٫٣٠ الساعة 
العمل.وقال مدير عام دائرة حازم عبد الرزاق اجلميلي 
مقر  في  الرسمي  الدوام  حددت  الدائرة   : ان  بيان  في 
واالستشارية  الشعبية  الطبية  والعيادات  املديريات 
مساء   ٧٫٣٠ الساعة  إلى  عصراً   ٤٫٣٠ الساعة  من 
الصيف  فصل  خالل  احلرارة  درجات  الرتفاع  وذلك 
وصعوبة وصول املواطنني إلى العيادة قبل هذا الوقت 
املديرية  أعطت  الدائرة  أن  إلى  اجلو.وأشار  حلرارة  نظراٍ 
الرسمي  الدوام  أوقات  لتحديد  الصالحية  العيادة  أو 
نصف ساعة قبل أو بعد هذا املوعد وحسب وقت قدوم 

املراجعني ومما يصب في خدمة املصلحة العامة.

بسبب حرارة الصيف@
@ÔˆbéΩa@‚aÎÜ€a@ÜÌÜ§

ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€bi بغداد/ البينة اجلديدة
شركة  بتأسيس  شروعه  عن  العراقي  املركزي  البنك  أعلن 
مع  بالتعاون  االسالمية  باملصارف  اخلاصة  التكافلي  التأمني 
ديوان التأمني وبرأس مال قدره (١٥) مليار دينار مبشاركة جميع 
التكافل  ضوابط  املركزي،  البنك  االسالمية.واصدر  املصارف 
املالية  اخلدمات  مجلس  ملعايير  طبقا  بالشركة  اخلاصة 
للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  وهيئة   (IFSB) اإلسالمية 
املالية اإلسالمية (AAOIFI)، معتبراً أن شركة التأمني التكافلي 

االستراتيجية  للخطة  الثاني  الستراتيجي  الهدف  متثل 
الشاملة لهذا البنك في تطوير الصناعة املصرفية االسالمية 
ان    املركزي  البنك  ٢٠٢٠).واكد   –  ٢٠١٦) بني  للفترة  وتعامالتها، 
املال  رأس  اسواق  نحو  اخيرة  النتقالة  ستمهد  اخلطوة  هذه 
االسالمية من خالل اصدار قانون صكوك االستثمار استكماال 
حللقات االقتصاد االسالمي في العراق». يذكر أن هذه الشركة 
 ٢٠٠٥ لعام   (١٠) رقم  التأمني  أعمال  تنظيم  لقانون  خاضعة 

وقانون املصارف االسالمية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥.

@¥fldn€a@Ú◊äë@èÓçdni@ äíÌ@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
ÚÓfl˝ç¸a@“âbñΩbi@òb®a@Ô‹œbÿn€a

كربالء / البينة اجلديدة
مديرية  في  اخلارجية  والطرق  السيطرات  قسم  متكن   
القبض  من  واملنشآت  املقدسة  كربالء  شرطة محافظة 
احملافظة      لشرطة  بيان  .وذكر  للقضاء  مطلوبني   ٩ على 
من  اخلارجية  والطرق  السيطرات  قسم  مديرية  متكن 
القبض على ٩ اشخاص بتهم جنائية مختلفة ومخالفني. 
اخلارجية  للسيطرات  االمني  اجلهد  ان  البيان   واضاف 
وتعاون االجهزة االمنية املتواجدة فيها ونتيجة التفتيش 
الدقيق في هويات الوافدين الى املدينة اثمر بالقبض على 
بغية  اخملتصة  اجلهات  الى  واحالتهم  واملتهمني  اخملالفني 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم .

@új‘€a@Ô‘‹m@ı˝iä◊@ø@ÚÓuâb®a@paä�Óé€a
ıbö‘‹€@¥iÏ‹�fl@YÛ‹« بغداد / البينة اجلديدة

البالد  تشهد  ان  اجلوية  االنواء  هيئة  توقعت 
بارتفاع  صحوا  طقسا  املقبلة  االيام  خالل 
مئوية   ٥٠ الى  تصل  احلرارة  لدرجات  قليل 
وذكر  الثالثاء.  يوم غد  اجلنوبية   املنطقة  في 
بيان للهيئة امس ان « طقس املناطق كافة 
سيكون اليوم االثنني صحوا والرياح شمالية 
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (١٠-٢٠)

درجة  .».وتكون  )كم   ٨-١٠) رؤية  مبدى  كم/س 
احلرارة الصغرى في بغداد ٢٦ مئوية والعظمى 
٤٦ مئوية.وتكون ادنى درجة حرارة صغرى في 
ديالى ٢٣ مئوية واعالها ٣٢ مئوية في صالح 
الدين.وادنى درجة حرارة عظمى ستكون في 
في  واعالها  مئوية   ٣٩ والسليمانية  دهوك 
يوم  طقس  مئوية.اما   ٤٧ والبصرة  ميسان 

غد الثالثاء فيبقى على حاله صحوا بعموم 
الى  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح  املناطق 
تنشط  )كم/س   (١٠-٢٠) السرعة  معتدلة 
نهارا الى (٢٥-٣٥)كم/س مبدى رؤية (٨-١٠)كم 
تكون  واجلنوبية  الشمالية  املنطقتني  وفي 
الى  خفيفة  غربية  شمالية  الرياح  حركة 
رؤية  مبدى  (١٠-٢٠)كم/س  السرعة  معتدلة 
(٨-١٠ )كم .وتبقى درجات احلرارة على حالها 
الشمالية  في  قليال  وترتفع  الوسطى  في 
احلرارة  درجات  تصل  قد  درجات  بضع  وترتفع 
مئوية.  ٥٠ الى  االماكن  بعض  في  العظمى 

وتبقى االجواء على حالها يوم االربعاء املقبل 
مع بقاء درجات احلرارة على معدالتها وخاصة 
 ٥٠ الى  اجلنوبية  املنطقة  مناطق  بعض  في 

مئوية.

@@Òâaäy@pbuâÖÎ@Úé‡ífl@ıaÏua
lÏ‰¶a@ø@ÚÌÏ˜fl@UP@µa@›ñm

البينة اجلديدة / محمد الفيصل 
هيئة  مدير  حافظ  حسن  صباح  املهندس  قال 
توزيع املنتجات النفطية : أنّ زيادة أعداد السيارات 
  ٢٠٠٣ عام  قبل  عليه  كانت  ملا  الضعف  بنسبة 
وبقاء  والكاز  البنزين  مادتي  على  إلطلب  وتزايد 
الشوارع والتصاميم ذاتها بالنسبة للمدن اوجد 
والتأخير  الوقوف  البيئي بسبب  التلوث  من  نوعا 
التخطيط  او  املعاجلة  لغياب  وذلك  اإلنتظار  في 
املركبات  تستطيع   ، مجسرات  او  انفاق  حلفر 
الذي  الشديد  الزحام  حالة  لفك  استخدامها 
األوقات  معظم  في  بغداد  العاصمة  تشهده 
البينة  لـ(  خاص  تصريح  في  حافظ  وأضاف   ،

اجلديدة)   أن عملية اإلستيراد املفتوحة للسيارات 
اوجدت نوعا من الزحام الشديد  واإلرباك في توفير 
كميات الوقود املستهلكة في فترات سابقة، لكنّ 
جهود الوزارة وشركتنا استطاعت من إنهاء تلك 
واخلطط  والوضع  بسيطة  فترة  خالل  املشكلة 
وبثقة  نقول  جتعلنا  املالئم  اخلزين  بتوفير  احلالية 
عالية   إنّه ال أزمة في الوقود بعد اآلن، من جانب 
كوقود  الغاز  استخدام  بتجربة  اشاد حافظ  آخر 
االخوة في شركة  أن  إلى  للسيارات مشيراً  بديل 
تعبئة الغاز هم املعنيون بالتصريح او احلديث عن 
هذه التجربة بسبب كونهم اجلهة اخملتصة بهذا 
قت جناحاً  اجملال وانا اعتقد شخصياً أنّها قد حقّ

وعن   ، عديدة  يومياً ألسباب  إقباالً  وتشهد  كبيرا 
الكاز  األهلية مع مادة  املولدات  مشاكل أصحاب 
الوزير  معالي  من  :بتوجيه  صباح  املهندس  قال 
وإشراف السيد وكيل شؤون التوزيع ومتابعة مدير 
شركة التوزيع متّ تسليم جميع اصحاب املولدات 
اخملصصة  والكميات  اجلداول  وحسب  حلصصهم 
جدول  ولدينا  ته  حصّ يستلم  لم  د  احّ يبق  ولم 
شخصي  بشكل  اتابعه  اخلصوص  بهذا  وموقف 
لنرفعه للجهات املعنية..وفي ختام حديثه اشاد 
وتغطية  مواكبة  في  املهني  اإلعالم  بدور  حافظ 
واجلهات  الوزارات  بها  تقوم  التي  النشاطات 
اخلدمية ومنها وزارة النفط وتوابعها ومفاصلها .

@�bÓ˜Ói@�bq�Ï‹m@tÜ§Î@är◊a@�aÖÏ”Î@Ÿ‹Ëném@>€a@pb”b‰nÅ�a@Ÿ–€@Ï«Ü„ZÖaÜÃi@¡–„@…ÌãÏm@äÌÜfl

البينة اجلديدة / علي شريف
بابل  ومحافظ  العلوان  عالء  الدكتور  والبيئة   الصحة  وزير  من  مباشر  بتوجيه 
األستاذ كرار صباح العبادي وباشراف مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور محمد 
اإلمام  مستشفى  في  الكلى  ملرضى  الغسل  مواد  وصول  مت  االسدي  قحطان 
الصادق (ع) وبكميات وفيرة٠ وقال مدير عام دائرة صحة احملافظة الدكتوراالسدي 
مدينة  الى  الكلى  ملرضى  الغسل  مواد  ستصل  القادمة  القليلة  األيام  في 
مرجان الطبية وتأتي هذه اجلهود من دعم الوزارة واحلكومة احمللية النصاف هذه 
الشريحة في بابل والتي عانت من نقص في مواد الغسل ولتقدمي خدمة طبية 
صحية الئقة للمواطنني٠وفي سياق اخر مت اغالق ٤ مستشفيات اهلية في بابل 
وبتوجيه مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور محمد قحطان األسدي وبناء على 
التوصيات في كتاب وزارة الصحة والبيئة  / دائرة التفتيش / قسم املؤسسات 

الصحية اخلاصة نفذ فريق من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة بابل 
بغلق ٤ مستشفيات اهلية في بابل لوجود مخالفات صحية وطبية وللحفاظ 
على حياة املواطنني٠وقال مدير عام صحة احملافظة الدكتور محمد االسدي:ان 
الغلق جاء بتوصية من وزارة الصحة  لوجود مخالفات عديدة منها وجود صاالت 
منتهية  ادوية  الى  باإلضافة  الضوابط  ومختبرات جانبية خارج  وعمليات  والدة 
الصالحية ومواد غير صاحلة لإلستعمال في صاالت العمليات وغيرها باإلضافة 
الى ان الدائرة وجهت انذارات وفرضت غرامات مالية في وقت سابق لها٠واشار 
حالة  ألي  األستعداد  أمت  على  الصحية  مؤسساتنا  ان  الى  االسدي  الدكتور 
الباردة  العمليات  األهلية تستقبل فقط  املستشفيات  ان  طارئة٠وجتدراالشارة 
بينما الطارئة  جترى في املستشفيات احلكومية يوميا وان عملية الغلق تتراوح 

بني اسبوعني إلى ثالثة اشهر٠

Ô‡Ó‹»n€a@÷Öbñ€a@‚bfl�a@Û–ínéfl@ø@ÚÓ«b‰ñ€a@ÚÓ‹ÿ€a@å◊äfl@ÖaÏfl@fiÏïÎ@Z›ibi@Úzï

كاريكاتير

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

@—Ó€bÿm@a7ÅcÎ@¸Îc@›‡znÌ@à€a@ÏÁ@ÔÿÌäfl˛a@Öbñn”¸a
kflaäm@ÈvËn‰Ì@à€a@›�‹öΩa@wË‰€a

ــتخدم الرئيس األميركي دونالد  اس
ــن القومي كمبرر لفرض  ترمب األم
واردات  ــى  عل ــة  كمركي ــوم  رس
ــادات كبيرة  ــب، والتهديد بزي الصل
في الرسوم على السيارات، وتوعد 
ــوم على الواردات  مؤخرا بفرض رس
املكسيكية. وكان مما أعلنه (أكتفي 
ــط) أنه «إذا لم  ــا مبثال واحد فق هن
تكن لديك صناعة صلب، فليست 
ــة». ورغم ما حتمله دعوى  لديك دول
ــوقها  يس ــي  الت ــي  القوم ــن  األم
ــي ظاهرها،  ــخافة ف ــب من س ترم
ــاؤالت صعبة بشأن  فإنها تثير تس
ــي، واحلوكمة  ــام التجارة العامل نظ
ــى نطاق  ــة عل ــة العاملي االقتصادي

أوسع.
يكمن التحدي الصعب الذي يواجه 
ــة في حتديد اخلط  احلوكمة العاملي
ــات  الفاصل بني مجاالت السياس

ــدول القومية  ــا لل ــي تتاح فيه الت
ــو لها،  ــا يحل ــرف كم ــة التص حري
وتلك اجملاالت األخرى التي ينظمها 
ــل اقتصاد  ــاق الدولي. وفي ظ االتف
ــات متداخال ومعتمدا على  عاملي ب
ــورة متزايدة، فإن  بعضه بعضا بص
ــا تقوم به أي دولة تقريبا يؤثر  كل م
ــى الدول  ــر عل ــكل غير مباش بش

األخرى. 
ــرات غير  ــك التأثي ــل تل ــر أن مث غي
املباشرة ال متثل في حد ذاتها سببا 
ــتقاللية الدول.  ــا لتقييد اس كافي
ــا مثال إلى التعليم العام  فلو نظرن
أو الضرائب املفروضة على البنزين 
ــرعات على  أو احلدود القصوى للس
ــريعة، لوجدنا أن لكل  ــرق الس الط

من هذه السياسات عواقب وتبعات 
على الشركاء التجاريني. فاالرتقاء 
ــبية ألي  باملهارات يغير امليزة النس
بلد، ومن ثم الفرص التجارية. كما 
تؤثر الضرائب على البنزين واحلدود 
ــي الطلب  ــرعات ف ــوى للس القص
ــعار  على النفط، وبالتالي في األس
ــواق العاملية. لكن مثل هذه  باألس
ــة دوليا،  نظم ــر مُ ــات غي السياس
ــا قد يُنظر  ــدام على تنظيمه واإلق
ــى أنه  ــع عل ــه على نطاق واس إلي
ــخيف، وهي نظرة قد تكون  أمر س

محقة أيضا.
ــح  ــة لصال ــة املعياري ــوم احلج تق
ــى فئتني من  ــة العاملية عل احلوكم
ــق باملنافع  ــى تتعل ــاكل. األول املش
ــار): وهي  ــة العاملية (أو املض العام
ــم  ــد العال ــي تفي ــات الت السياس
ــون ذات فائدة  ــا تك ــا، لكنه عموم

ــر ذات فائدة للدولة،  محدودة أو غي
ــك  لذل ــة  الرئيس ــة  األمثل ــن  وم
انبعاثات  املفروضة على  الضوابط 
الغازات املسببة لالنحباس احلراري 
ــة الثانية من  ــا الفئ ــي. أم الكوكب
ــمى  ــل فيما يس ــاكل فتتمث املش
ــات «إفقار اجلار»: ويقصد  بسياس
ــود بفوائد اقتصادية  بها أعمال تع
ــا تصل إلى حد  ــى الدولة لكنه عل

ــة إلى  ـــ إضاف ــن ـ ــرار باآلخري اإلض
ــي. ومن  ــور عامل ــبب في قص التس
ــكلة  األمثلة التقليدية لتلك املش

تكوين تكتالت الحتكار سلع نادرة 
بهدف انتزاع أسعار احتكارية من 

الشركاء التجاريني.
ــا  حجج ــا  القضاي ــك  تل ــدم  تق
ــة  ــم احلوكم ــة تدع ــة ومتقن قوي
قليال  ــن  لك العاملية.  ــة  االقتصادي
ــال  ــغل ب ــي تش ــا الت ــن القضاي م
ــذه األيام  ــات ه ــي السياس صانع

ــكل دقيق في نطاق إحدى  يقع بش
هاتني الفئتني أو األخرى. فاإلعانات 
احلكومية، والسياسات الصناعية، 
والتدابير  الوظائف،  ورسوم حماية 
ــاوف الصحية  ــتهدف اخمل التي تس
ــوم،  أو االجتماعية بعيدا عن الرس
ــة،  ــة الضعيف ــات املالي والتنظيم
ــات النقدية غير املالئمة  والسياس
ــف) ال تقع في  (املفرطة في التقش
ــار  املنافع/املض ــات  سياس ــاق  نط
ــات إفقار  ــة عاملية أو سياس العام

اجلار.
ــات يقع  بل إن بعض تلك السياس
ــات  ــي احلقيقة في نطاق سياس ف
إفقار الذات، والبعض اآلخر من تلك 
بالتأكيد فوائد  السياسات يجلب 
ــبب  ومنافع داخلية، لكن هذا بس
ــوق  بالس ــوهات  تش ــا  معاجلته
ــة  اجتماعي ــا  أهداف أو  ــة  احلقيقي
مشروعة، وليس لفرضها تكاليف 
ــت  ــرى. وإذا كان ــدول األخ ــى ال عل
ــر بحالة من  ــة مت ــة العاملي احلوكم
الفوضى واالضطراب حاليا، فسبب 
ــات  ــن السياس ــر م ــذا أن الكثي ه
ــل املصادفة أو  أضحت مدولة بفع
من خالل عمل مجموعات الضغط 
ــبب  س ألي  ــس  ولي ــية،  السياس

اقتصادي حقيقي.
فيما يتعلق بقضية األمن القومي 
ــول  ــوم، نق ــرض الرس ــة لف كذريع
ــب واهية،  ــه إذا كانت حجة ترم إن
ــد كثيرون، فإن االقتصاد  كما يعتق
ــل أوال  ــذي يتحم ــو ال ــي ه األمريك
وأخيرا تكاليف النهج املضلَّل الذي 
ــوم  ــب، مبعنى أن رس ــه ترم ينتهج
ترمب متثل ضربا من سياسات إفقار 
ــن، على اجلانب اآلخر، لو  الذات. لك
أعطينا ترمب فرصة االستفادة من 
قرينة الشك، وكان لدينا استعداد 
ــن قومي  ــة أم ــود قضي ــل وج لتقب
ــن املالئم إذا أن يُتخذ  حقيقية، فم

القرار على املستوى الداخلي.
ــاالت  ــة احل ــتحيل معرف ــن املس م
ــات  السياس ــق عليها  تنطب التي 
ــدول.  ــن قبل ال ــا م ــل تطبيقه قب
ــس من احلكمة  ــى أية حال، لي وعل
ــة في يد  ــلطة مطلق ــض س تفوي
ــى عندما تكون  ــة. وحت هيئة دولي
ــة، مثل  ــة ما مضلَّل ــاك سياس هن
فرض رسوم بحجة األمن القومي، 
ينبغي ــ كقاعدة عامة ــ السماح 
ــة بأن تخطئ، إذ  للدول الدميقراطي
ــب متكني  ــيكون من غير املناس س
ــة من منع  ــة دولي ــم بيروقراطي نظ
دول من اإلضرار بذاتها عندما تكون 
ــوض الهائل  ــاك حالة من الغم هن
ــجل  ــا ستس أنه ــا  ــبقا. كم مس

سابقة خطيرة جملاالت أخرى.
ــم  ــن القومي، تتس ــي حالة األم ف
العاملية  ــارة  التج ــة  مبادئ منظم

بالغموض، كما أنها لم تُختبر بعد 
ــكل الكافي. وحسبما يبدو،  بالش
يفتح النص املتعلق بتلك القضية 

الباب على مصراعيه بقوله «ال ميكن 
تفسير أي من بنود هذه االتفاقية... 
ــرف متعاقد من اتخاذ أي  ملنع أي ط
ــا ضرورية حلماية  ــراءات يعتبره إج
مصاحلة األمنية األساسية». لكن 

ــة تبنت  ــارة العاملي ــة التج منظم
موقفا يخول لها إمكانية مراجعة 
ــذا اجملال  ــة في ه ــرارات القومي الق
ــا، وذلك في  ــدى مالءمته وتقرير م
حكم صدر مؤخرا بشأن قضية لم 
ــات املتحدة طرفا فيها.  تكن الوالي
ــع، انتقدت الواليات  وكما هو متوق

املتحدة هذا القرار.
للحوكمة  املتحمسني  يجب على 
العاملية أن يضعوا في حساباتهم 
ــات  السياس ــاء  أخط أن  ــة  حقيق
ــاد العاملي اليوم ــ كما  في االقتص
ــوم ترمب ــ حتدث  هي احلال مع رس
ــتوى  ــات على املس ــة إخفاق نتيج
القومي، وليس بسبب عدم التعاون 
الدولي. فالرسوم التي فرضها ترمب 
ــبب  ــيئة بس ــية س تعتبر سياس
ــرة  ــف كبيرة مباش ــا تكالي فرضه
ــي، وليس  ــاد األميرك ــى االقتص عل

إلضرارها بدول أخرى بعينها.
ــى الترتيبات  ــن التعويل عل وال ميك
ــل تلك اإلخفاقات  العاملية ملنع مث
أن  ــل  يحتم ــا  كم ــة،  الداخلي
ــة، مثل  ــف املصالح اخلاص تختط
ــية الداخلية،  ــات السياس العملي
ــيما  ــذه الترتيبات ــ ال س ــل ه مث
ــل دميقراطية.  ــرعية أق في ظل ش
ــود اخلارجية  ــت القي ــا أفض بل رمب
ــى تفاقم إخفاقات  في احلقيقة إل
ــد  ح ــى  إل ــة،  الداخلي ــة  احلوكم
ــات ذات املصالح  ــا اجلماع متكينه
ــاب اجلماهير  ــى حس ــة عل اخلاص

العريضة.
ــن أفضل ما نأمله هو حتقيق ما  لك
ــة عاملية  ــميته «حوكم ميكن تس
ــززة للدميقراطية» تترك معظم  مع
ـــ وهي تلك  ــات ـ مجاالت السياس
ــن تصنيفها  ــي ال ميك ــاالت الت اجمل
ــات منافع عامة عاملية أو  كسياس
ــات إفقار اجلار ــ لكل دولة  سياس
كي تنظمها كما تشاء، على عكس 
«احلوكمة العاملية املعززة للعوملة». 
ــة العاملية على  ــد تقتصر الرقاب وق
الشروط اإلجرائية مثل الشفافية 
ــاب  أصح ــاركة  ومش ــاءلة  واملس
ــتخدام  ــح ذوي الصلة، واس املصال
ــة،  االقتصادي أو  ــة  العلمي ــة  األدل
ــاور الدميقراطي  بهدف تقوية التش
ــى الناجت  ــم عل ــي دون احلك الداخل

النهائي بشكل مسبق.
ــذا  ــل ه ــع مث ــي أن يصن ــك ف أش
ــن احلوكمة  ــف م ــلوب اخلفي األس
ــا يتعلق األمر  العاملية فارقا عندم
ــب التجارية. لكنه  ــات ترم بحماق
على األقل قد يحرم ترامب (وغيره من 
املتعصبني)  القوميني  السياسيني 
ــكواهم املزمنة  ــاس لش من أي أس
من دهس منظمة التجارة العاملية 
والهيئات الدولية األخرى للسيادة 

الوطنية.
* أستاذ االقتصاد السياسي 
الدولي َّـ كلية جون ف. 
كينيدي للعلوم الحكومية 

بجامعة هارفارد. 

َّـ حالة األمن 
القومي تتسم مبادئ 
منظمة التجارة 
العاِّـية بالغموض 
كما أنها لم تخترب 
بعد بالشكل الكاَّـ

يكمن التحدي الصعب الذي يواجه الحوكمة العاِّـية َّـ تحديد الخط الفاصل بني 
مجاالت السياسات التي تتاح فيها للدول القومية حرية التصرف كما يحلو لها

ترامب

بومبيو

وزير الخزانة االمريكي

ــي صورة العراق الذي  ــتقرت في بال ال أعلم كيف اس
فارقته االبتسامة وصورة ابني الذي شاهد حلما وقد 
ــنانه في الفك العلوي . املوت يجمع  ــاقطت اس تس
ــري االحالم ان  بني هاتني الصورتني فعن جميع مفس
سقوط االسنان هو داللة على موت قريب كاألب مثال 
ــنان . العراق  ــا تذكرت ان العراق يعيش بال اس عنده
ــقطت اسنانه منذ أمد بعيد وهكذا صاغ لي  بلد س
ــبكة طويلة بني  ــد ش ولدي ارغد صورة جعلتني اش
ــنان وبني اي عائلة  ــورة العراق الذي يعيش بال اس ص
يزاح عنها األب . تذكرت عوائل الشهداء وصور االبناء 
ــب حقوقهم كما  ــال راع لهم وتذه ــن يكبرون ب الذي
ــعب يبحث  هو بلدهم املضاع . عزاء يطول مداه وش
ــترداد  ــتورد ليضعه في فم أحدهم الس عن فك مس

ــة  املنهوب ــوق  احلق
ــن  فم ــلوبة  واملس
ــكا فوالذيا  ميتلك ف
ــقط أسنانه  ال تس
ليستطيع التحدث 
ــن ال  ــرج فم ــال ح ب
ال  ــنانا  أس ــك  ميتل
ــم  ــه التكل ميكنـــ
حاذروا   . ــهولة  بس
من  اسنانكم  على 
ــة  القوي ــة  االطعم
ــوائل  ــن الس ومــــ
جدا  ــاردة  البـــــــ
جدا  ــاخنــة  والس

ــى القواطع  ــل ان الناب يذوب وان تتالش ــن احملتم فم
ــا . اما اذا  ــنان كله ــقط االس ــد ان تس ــال أكل بع ف
ــقط الفم بأكمله فتلك مأساة ما بعدها قائمة  س
ــنانه  ــان الذي يفقد فمه اضافة الى اس لهذا االنس
ــه بالتدريج  ــى كليا بعد ان يفقد نفس حتى يتالش
ــنان العراق لم  ويبلغ عندها نقطة الالعودة . رمبا اس
ــنوات قريبة ألن املعادلة  ــت اآلن وال حتى  بعد س تنب
مكشوفة وقد أقرتها االدارة االمريكية مع دول كثيرة 
ــن ال يريدون  ــا حمر من الذي ــا يحمل خطوط بعضه
ــده من  ــنانه وميتلك فمه وجس ــراق ان تعود اس للع
ــدا واعتنوا بها  ــنانكم جي جديد . حافظوا على اس
فاذا فقدمتوها فلن تنفعكم الزراعة الن االصل ليس 

كغيره فاي شيء طبيعي ال يوجد له مثيل.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ربما اسنان العراق لم 
تنبت اآلن وال حتى   
بعد سنوات قريبة 
ألن اِّـعادلة مكشوفة 
وقد أقرتها االدارة 
االمريكية 

القواعد العالمية وإيذاء الذات الوطنية

›ÌÏü@ıaå«

يشهد العالم اليوم 
تراجع الهيمنة 
األمريكية. فقد ساهمت 
العديد من العوامل 
املؤثرة في تراجع نفوذ 
الواليات املتحدة بهذا 
الشكل، منها ما هو 
خارجي، ومنها ما هو 
ذاتي، ناجت عن السياسات 
األمريكية املتعاقبة.

هناك أسباب كثيرة  
لتراجع النفوذ األمريكي 
في العالم، وما إذا 
كانت الواليات املتحدة  
تسببت في خسارة 
هيمنتها بنفسها.

في وقتٍ ما من العامني 
املاضيني، انتهت الهيمنة 
األمريكية، التي كان 
ا  عصرها قصيرًا وطائشً
في رأيه. إذ استمرت 
لنحو ثالثة عقودٍ ميزها 
انهياران؛ بدأت مع انهيار 
جدار برلني عام ١٩٨٩، 
واآلخر كان هو الذي 
شكل النهاية أو البداية 
الفعلية للنهاية، في 
العراق عام ٢٠٠٣، ليبدأ 
االنهيار البطيء منذ ذلك 
احلني.وبينما سيناقش 
املؤرخون لسنواتٍ 
عديدة ما إن كانت نهاية 
الهيمنة األمريكية ناجتة 
عن أسبابٍ خارجية، أم 
سرّعت واشنطن نهايتها 
بسبب التصرفات 
السيئة، يرى الباحث أنَّه 
في الوقت احلالي ميكن 
دراسة هذا األمر واخلروج 
ببعض االستنتاجات.

*داني رودريك
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ــا  انن ــل  الوكي ــيد  الس ــال  وق
واعتزاز  ــتذكر بفخر  اليوم نس
البطولية  التضحيات  كبيرين 
ــاء  البن ــة  الفائق ــجاعة  والش
ــع  بجمي ــي  العراق ــعب  الش
ــم يلبون نداء   مكوناتهم  ، وه
ــيدة  الرش ــة  املرجعي ــوة  ودع
ــراق  الع ــة  ترب ــن  ع ــاع  للدف
وتاريخه وحضارته  ومقدساته 
ــا  ــتقبله  ، كم ــه ومس وكرامت
ــزاز  واعت ــر  بفخ ــتذكر  نس
ــي  ــة الت ــارات العظيم االنتص
ــلحة  الس ــا  قواتن ــا  حققته
ــكل  ب ــعبي  الش ــد  واحلش
على  ــا  وصنوفه ــكيالتها  تش
ــي. االرهاب ــش  داع ــات  عصاب

ــار اننا جند ان من الضروري  واش
ــذه  ه ــاء   واحي ــتذكار  اس
ــي  الت ــة  الوطني ــبات  املناس
ــراً في  ــكلت منعطفاً كبي ش
ــراق،  الع ــتقبل  ومس ــخ  تاري
وتكرمي وضمان حقوق الشهداء 
ــم الكرمية،  ــى وعوائله واجلرح
ــتنباط  اس ــع  اجلمي ــى  وعل
ــن أجل بناء  ــدروس والعبر، م ال
ــد  ــدة تعتم ــة موح ــة قوي دول
ــق العدالة الوطنية  على حتقي
ــات  واحلري ــوق  احلق ــان  وضم
ــر للمجتمع العراقي ،  والتعبي
والعمل على االستثمار االمثل 
ــروة الوطنية ، و بناء وتعزيز  للث
ــس  االقتصاد الوطني على اس
ــريع  ــالً عن  تش ــة ، فض رصين
احلقوق   ــي تضمن  الت القوانني 
ــش  العي ــر  وتوفي ــات  والواجب
الكرمي جلميع مكونات الشعب 
ــة  ــداً أن اللجن ــي ، مؤك العراق
املركزية لدعم احلشد الشعبي 
ــى دعماً  ــط تلق ــي وزارة النف ف
واسناداً من نائب رئيس الوزراء 
ــر النفط  ــة وزي ــؤون الطاق لش
ــان الذي  ــاس الغضب ــر عب ثام
ــتمرار دعم الوزارة  أكد على اس
لهذه الشريحة املضحية التي 
دفاعاً  ــك  ــى مامتل أغل ــت  قدم
ــاته  عن كرامة العراق ومقدس
ــن  م ــتقبله.  ومس ــه  وحضارت
ــمي  جانبه قال املتحدث الرس
ــم جهاد  ــوزارة عاص ــم ال باس
املشرف العام على االحتفالية.. 
االول  ــوم  الي ــذ  ومن ــاهمت  س
النطالق فتوى اجلهاد الكفائي 
ــة  املركزي ــة  اللجن ــكيل  بتش
ــعبي في  ــد الش لدعم  احلش
ــي اعتمدت  ــط ، الت وزارة النف
ــي الذاتي  ــل املال ــى التموي عل
ــات العاملني  ــالل تبرع ــن خ م
ــي ، حيث  ــي القطاع النفط ف
ــات  ــذ املئ ــي تنفي ــاهمت ف س
قواتنا  ــم  لدع ــات  الفعالي من 
املسلحة واحلشد الشعبي في 
ــكرية  قواطع العمليات العس
ــك  وذل  ، ــة  املعرك ــاحات  وس
ــتلزمات  ــالل توفير املس من خ

الضرورية واحلاجات األساسية 
ــال ، فضالً عن  ــا االبط ملقاتلين
تكرمي عوائل الشهداء واجلرحى 

وزيارة مخيمات النازحني  وغير 
ــه  ــا ان مت تقدمي ــك . مضيف ذل
ــكل شيئاً أمام  من دعم  اليش
ــهدائنا  بطوالت وتضحيات ش

ــداً  مؤك  ، ــال  االبط ــا  وجرحان
ــات واملبادرات  بان هذه الفعالي
ــداد وأمنا  ــى بغ ــم تقتصر عل ل

ــات. احملافظ ــع  جمي ــملت  ش
ــد  د.أحم ــاد  أش ــه  جهت ــن  م
ــام العالقات في  جودي مدير ع

ــهداء   مببادرة  ــة الش مؤسس
ــط بتكرمي  ــة وزارة النف والتفات
ــي دائرة  ــني ف ــريحة العامل ش
وحماية املقابر اجلماعية ،التي 

او  ــة  ــة حكومي أول جه ــد  تع
العاملني  ــى  ال ــة تلتفت  مدني
ــم التي  ــذا القطاع امله في ه

تقع عليهم مسؤولية و مهام 
ــن املقابر  ــث والتنقيب ع البح
ــم رفات  ــي تض الت ــة  اجلماعي
ــي  الت ــني  العراقي ــن  م اآلالف 
ــام  ــات النظ ــا سياس خلفته
ــات  العصاب ــم  وجرائ ــاد  املب
ــدة  القاع ــم  (تنظي ــة  اإلرهابي
ــع  ابش ارتكبوا  الذين  وداعش) 
ــني من  ــق العراقي ــم بح اجلرائ
ــار  ارهاب ومقابر جماعية. وأش
جودي بانه بعد حترير احملافظات 
ــن  ــش, م ــن داع ــة م املغتصب
ــلة  قبل القوات االمنية الباس
ــة  ــق مؤسس عات ــى  عل ــع  وق
الشهداء متمثلة بدائرة املقابر 
اجلماعية عمل إضافي ووطني 
وهو االسراع في فتح وتنقيب 
ــة التي ضمت  ــر اجلماعي املقاب
ــت الدائرة  ــاس ابرياء. اذ عمل ان
ــب  ــرة الط ــع دائ ــاون م وبالتع
والتنسيق مع اجلهات  العدلي 
ــة  احلكومي ــر  وغي ــة  احلكومي
ــة بهذا اجلانب, واللجنة  املعني
ــن  املفقودي ــؤون  لش ــة  الدولي
وجلنة الصليب االحمر الدولية 
ــى تلك  ــاهدتني عل ــون ش لتك
اجلرائم وتوثيقها دوليا, والعمل 

ــب  ــح وتنقي ــد وفت ــى حتدي عل
املقابر اجلماعية في محافظات 
واالنبار. حيث  املوصل وتكريت 

ــة  ــر اجلماعي ــدد املقاب ــغ ع بل
ــت ١٧ قبرا  املفتوحة في تكري
ــن  ــات م ــا ١٢٣٥ رف ــع منه , رف

ــبايكر.وفي  ــهداء مجزرة س ش
ــات من  ــع ٤١ رف ــل مت رف املوص
ــال الهنود  ــني من العم املقتول
وسلموا جميعهم الى بلدهم, 

ــع منه ١٤١  ــر , رف ــح ١٢ قب وفت
ــهداء مغدورين  ــات ش ــن رف م
ــات االرهابية. من قبل العصاب

ــر مفتوحة التي  ــع الغي واملواق
ــيتم  ــددت هي ٥٩ موقعا س ح
ــرة  ــي الفت ــا ف ــرك عليه التح

ــأن  العاملني  املقبلة. مؤكداً ب
ــار  ــم االث ــال ورغ ــذا اجمل ــي ه ف
ــة واالمنية. والبيئي ــة  الصحي
فانهم مستمرون في عملهم 

ــة  في  ــؤوليتهم الوطني ومس
ــات, إكراما  ــب الرف ــع وتنقي رف
ــاء الزكية  ــك الدم ــالال لتل وإج

ــة  املضحي ــم  لعوائله ــاءً  ووف
ــإن تكرمي  ــه ب ــاً حديث ، مختتم
ــزز من  ــوف يع ــط س وزارة النف
العاملني  ــدى  ل املعنوية  الروح 
ــرة املقابر اجلماعية. من  في دائ
جانبها أشادت اجملاهدة احلاجة 
ــا  ــي مت تكرميه ــي - الت أم قص
ــام االبطال -  ــل بوس ــي احلف ف
مببادرات وفعاليات وزارة النفط 
بتكرمي عوائل وجرحى مقاتلينا 
ــعبي  ــد الش االبطال من احلش
ــة  ــلحة واالمني ــوات املس والق
االبطال، فضالً عن زيارة أعضاء 
املركزية لدعم احلشد  اللجنة 
ــوزارة لقواطع  ــعبي في ال الش
ــررة. وقال  ــات واملدن احمل العملي
ــة املركزية  ــب رئيس اللجن نائ
الوزارة  في  ــعبي  الش للحشد 
ــادي أن االحتفالية  ــز العب عزي
ــدمي الهدايا املالية  تضمنت تق
ــهداء تثمينا لدور  لعوائل الش
الدفاع  ــي في  البطول أبنائهم 
ــاته،  ــن ارض العراق ومقدس ع
ــا  ــوزارة الهداي ــت ال ــا وزع كم
ــاندة  الس للجهات  التقديرية 
ــاع والداخلية  ــي وزارتي الدف ف
ــر  ــرة املقاب ــي دائ ــى موظف وال
ــب  الط ــرة  ودائ ــة  اجلماعي
ــوزارة  ــا كرمت ال ــي، كم العدل
ــا  لدوره ــي  قص ام  ــيدة  الس
الكبير في انقاذ حياة عدد من 
ــت تطاردهم  ــود الذين كان اجلن
ــي  ف ــة  االرهابي ــات  العصاب
محافظة صالح الدين. وافتتح 
ــؤون  ــيد وكيل الوزارة لش الس
ــن  حس ــاض  في ــتخراج  االس
ــؤون  ــة  ووكيل الوزارة لش نعم
واملدراء  ــاب  ــرمي حط ك التوزيع 
ــن الضيوف  ــدد م ــني وع العام
ــعبي  ــد الش ــن هيئة احلش م
ــة  االحتفالي ــروا  حض ــن  الذي
ــور الفوتوغرافية  معرضا للص
اخلاصة بفعاليات جلنة احلشد 
ــعبي في الوزارة ، ومعرضاً  الش
ضم صوراً  فوتغرافية ولوحات 
ــة حتاكي  ــال نحتي ــط وأعم خ
ــلحة  املس ــا  قواتن ــوالت  بط
ــم  نظ ــعبي  الش ــد  واحلش
ــد  ــة معه ــع طلب ــاون م بالتع
الفنون اجلميلة ، كما قدم اثناء 
ــا بعنوان  ــل فليما وثائقي احلف
ــراق» إعداد  ــد للع ــا حش «كلن
املكتب االعالمي واخراج حيدر 
ــني يتناول اهم ونشاطات  حس
ــة  املركزي ــة  اللجن ــات  وفعالي
ــعبي منذ  ــد الش لدعم احلش
تضمنت  ــك  .كذل ــها  تأسيس
ــهدا فنيا  عن  االحتفالية مش
مكانة الشهيد للفنان الكبير 
ــي ، وقصائد في  ــازي الكنان غ
ــهادة  حب الوطن واالرض والش
ــاعر الكبير يحيى العالق   للش
ــرات فنية لكلية   فضالً عن فق

الفنون اجلميلة.

بغداد / البينة الجديدة
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على  استمرار الوزارة بدعم النشاطات والفعاليات التي تسهم في أحياء ذكرى 
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واالنتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة ضد قوى الشر واالرهاب.
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الفنانة إيناس سامي عبد الحميد لـ (                            ): أعتقد أنني في بداية الطريق وإن كنت قد حققت جزءاً من طموحاتي لكنني أطمح لألفضل واألعلى
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؟ * من إيناس؟ حدثينا عنكِ
ــد  ــان والرائ ــة الفن ــامي ابن ــاس س ــا إين ـ أن
املسرحي الكبير الدكتور سامي عبد احلميد 
ــقيقة  ــارف وش ــة ع ــدة فوزي ــة الرائ والفنان
ــيل سامي  االعالمية الكاتبة واملترجمة أس
ــي  ــا ف ــامي، أن ــان س ــور غس ــت الدكت وأخ
ــر ولدت في  ــات من العم ــف الثالثيني منتص
ــة الفنون اجلميلة  ــداد وتخرجت من كلي بغ
ــم  ــكيلية فرع الرس ــون التش ــم الفن قس
ــتاذة في معهد الفنون  ــا اعمل حاليا اس وان
ــمني  ياس ــني  لطفلت ام  ــات،  للبن ــة  اجلميل
ــت اعتقد  ــي ومازل ــا كل حيات ــالي وهم وس
ــة الطريق وان كنت قد حققت  انني في بداي
ــن طموحاتي لكنني اطمح لألفضل  جزءا م

واألعلى. 
ــا وروعة  ــن الدرام ــقف م ــت س ــتِ حت * تربي
ــة، هل اثر ذلك  ــر واتقان اللغ األداء والتعبي
ــامي عبد  ــخصية ايناس س في تكوين ش

احلميد؟
ــواء فانا اجد لغتي  ـ اكيد تأثرت بهذه االج
ــروف والقائي  ــليمة وكذلك نطقي للح س
جيد وشخصيتي قوية وتذوقي عال للفنون.
ــرح واإلخراج  ــن املس ــدة ع ــتِ بعي ــاذا أن * مل

والتمثيل؟
ــة في مجال التمثيل وامنا  ـ ال اجدني موهوب
ــعر اني  ــم والتصميم واش ــى الرس ــل ال أمي

ــهادة  موهوبة في هذا اجملال بش
اساتذتي وزمالئي.

ــدأت الدخول الى عالم الفن وكيف  * كيف ب
قمت بتنمية موهبتك؟

ــم  ــن الرس ــب ف ــا اح ــري وان ــذ صغ ـ من
ــتي  ــي من خالل دراس ــورت موهبت وقد ط
ــاركت في  ــي ش ــد تخرج ــة وبع األكادميي
ــة ومهرجانات باإلضافة  عدة معارض فني
ــة دار  ــاء ملنظم ــدى األعض ــى كوني اح ال
ــت تعنى بالفنانات  لني للفنون والتي كان
ــكيليات العراقيات واقامة املعارض  التش

والدورات لتعليم أساسيات فن الرسم.
ــديها من  ــا االفكار التي حتبني ان جتس * م
خالل لوحاتك وهل شاركت مبعارض داخل 

وخارج العراق؟
ــمها حتمل  ـ أغلب االعمال التي اقوم برس
ــتخدام األلوان  طابعا بغداديا وتراثيا باس
ــرقة واحرص على مزج بعض  البراقة املش
ــة الفلكلورية  ــي التراثي ــل من االغان اجلم
ــي العديد من  ــاركت ف ــة، نعم ش العراقي
ــراق وآخرها  ــارج الع ــل وخ ــارض داخ املع

ــاركة في معرض  ــي كانت لي مش ف
ــكيلية  التش للفنون 

ــي  ف

مدينة الدوحة في قطر.
ــل طلبوا منك  ــل والديك ه ــت في ظ * وان

ــل فكرتي  ــة ملوضوع معني وه ــم لوح رس
برسمهم؟

ــي ذلك ولكنهم  ــبق ان طلبوا من ـ لم يس
يتابعون اعمالي منذ  البداية حتى النهاية 
ــي وأبي نهران من  وابداء مالحظاتهم فأم

العطاء وهما مصدر الهامي، بالطبع 
ــمهم  ارس ان  ــب  اح

ــا  مل لطا و

ــغالي  ــوع ولكن النش ــرت بهذا املوض فك
ــي ال اجد  ــة ابنائ ــس وتربي ــا بالتدري حالي

ــك لكن الفكرة  الوقت الكافي لذل
ــتقبل  ــا في املس ــا احققه ــودة ورمب موج

القريب ان شاء اهللا.
ــرت بوالدك ام والدتك وهل جربت  * هل تأث

التمثيل؟
ــر لكنني  ــي بفنهما الكبي ــم اعجاب ـ رغ
اخترت لنفسي طريقا آخر على الرغم انه 
ال يبتعد كثيرا عن عالم املسرح والتمثيل 
ــكيل جزء من الفن املسرحي، ولم  فالتش

اجرب التمثيل اطالقا.
ــهرة والديك في  ــن ش ــتفدت م ــل اس * ه

مسيرتك الفنية؟
ــديّ بل  ــهرة وال ــد على ش ــم اعتم ـ كال ل
ــي  ف ــي  ورغبت ــي  ــى موهبت ــدت عل اعتم
ــكيل اال انني  ــم والتش ــن الرس ــم ف تعل
ــديّ وخاصة  ــد بنصائح وال كنت استرش
ــم والفن  الوالدة ألنها متتلك موهبة الرس

التشكيلي.
ــت  االخ ــد  احلمي ــد  ــامي عب ــيل س أس  *
ــقيقة لك هل كان لها دور في دعمك  الش

اعالميا وماذا اضافت لك؟
ـ ال، لم تدعمني اعالميا ولكنها شجعتني 
ــر موهبتي  ــي تطوي ــى املضي ف ــرا عل كثي
وكان لي في بيتها اول معرض لي ومازالت 
لوحاتي تزين معظم جدران منزلها وغالبا 
ما يكون هذا البيت هو ملتقى العديد من 

املثقفني والفنانني واالعالميني.
ــن وما  ــن الف ــدا ع ــك بعي ــا اهتمامات * م

طموحاتك؟
ـ اهتماماتي ليست بعيدة عن الفن بحكم 
انتمائي لعائلة فنية فانا احب املوسيقى 
والشعر وقراءة الروايات وطموحي ان اكمل 
ــور موهبتي نظريا  ــتي العليا كي اط دراس

وعمليا.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

إيناس مع والدها الدكتور سامي عبد الحميد ووالدتها الفنانة فوزية عارف وابنتيها

@>Ã‹œ@�a7r◊@ �Ü€aÏi@päqdm
@ÚÌÏ”@>ÓñÇëÎ@Ú‡Ó‹ç
@ÊÏ‰–‹€@fib«@Ô”ÎàmÎ
@ÚÌãÏœ@Ú„b‰–€a@ÔmÜ€aÎÎ

@>jÁÏfl@·«Üm@o„b◊@“âb«
·çä€a@ÚjÁÏfl@Ÿ‹n∑@bË„˛

إيناس سامي عبد احلميد ابنة فنان املسرح الرائد الدكتور سامي عبد احلميد ووالدتها الفنانة الرائدة 
فوزية عارف روح مرحة وشخصية محبوبة تألقت في عالم الفن التشكيلي، ولدت في بغداد ورسمتها 
ــعر وحتب  ــيقى والش ــم بغداد على انغام الفلكلور العراقي حتب املوس ــاتها ترس بقباب ملونة بفرش

قراءة الروايات، محور اهتمام العائلة النها آخر العنقود.. كان لنا معها هذا احلوار الذي 
خصت به «البينة اجلديدة»:

البينة اجلديدة / نيران باقر
قال وزير الثقافة االردني الدكتور 
محمد ابو رمان ان وزارة الثقافة 
ــب إدارة مهرجان جرش  الى جان
ــني  ــان على تطوير وحتس حريص
مهرجان جرش للثقافة والفنون 
ــيقام يوم ١٧ متوز ٢٠١٩  والذي س
ــذا العام  ــان ه ــد ان املهرج واك
ــوع ثقافي من  ــيكون فيه تن س
ــي والعربي والعاملي  اجلانب احملل
ــا عائليا  ــيكون مهرجان وانه س

االردنية  ــة  العائل مع  ــب  يتناس
ــى  عل ــتمل  سيش ــه  ان ــث  حي

ــة  موزع ــي  وفن ــي  ثقاف ــوع  تن
ــني  وب ــارح.  املس ــع  جمي ــى  عل

ــام باحلرف  ــان أن االهتم ــو رم اب
ــو ضمن  ــذا العام ه ــة ه اليدوي
ــة  مفاجئ ــيكون  وس ــا  اولوياتن
تتمثل على  ــات  الفعالي ــالل  خ
ــتوى عال  اغان وطنية على مس
ــة. ودعا ابو  ــن اللحن و الكلم م
ــائل االعالم  ــان مختلف وس رم
ــان  ــاح املهرج ــاركة باجن للمش
ــات  ــه من دور في األنعكاس ملا ل
ــن والثقافة  ــة على الف االيجابي
األردنية. وقال مدير عام مهرجان 

ــماوي اننا نتحدث  جرش امين س
اليوم عن ١٤٠ فعالية ومشاركة 
ــان  ــن ١٥٠٠ فن ــوف ع ــة تن اردني
ــاحة  ــتوى مس ــي على مس اردن
الوطن. وبني سماوي ان املهرجان 
ــيكون الطابع  في هذا العام س
ــو الغالب  ــي احلقيقي ه الثقاف
ــث مت اعادة  ــه حي ــى فعاليت عل
ومن  ــارح  املس ــغيل جميع  تش
ــرح الضوء والصوت  اهمها مس
ــرح  ولن يقتصر الفن على املس

ــيكون  ــب بل س اجلنوبي فحس
ــارح. مبيناً  ــى مختلف املس عل
ــوي  ــمالي يحت ــرح الش أن املس
ــل اهمية  ــات ال تق ــى فعالي عل
ــرح اجلنوبي  ــن فعاليات املس ع
ــى  عل ــة  فعالي  ٢٥ ــيعرض  وس
ــم  وتهت ــية  الرئيس ــاحة  الس
ــي فئة ذوي  ــذا العام ف االدراة ه
ــة من خالل  ــات اخلاص االحتياج
ــات  فعالي ــي  ف ــاركاتهم  مش

مهرجان هذا العام.

RPQY@ÊbuäËΩa@pbÓ€b»œ@Â‹»m@HST@îäuI@ÒâaÖg

ــة  البين  / ــة  متابع
اجلديدة

ــرت أخبار كثيرة  انتش
ــأن  ب ــم  تزع ــراً  مؤخ
ــيوني  الفنانة ندى بس
ــم نادي  ــت من جن تزوج
ــن يونس،  أمي ــك  الزمال
ــدد كبير من  ــداول ع وت
ــل  ــع التواص رواد مواق
ــذه  ه ــي  االجتماع
دفع  بشكل  الشائعة 
ندى بسيوني للكشف 

حقيقتها.  عن 
ــن  ــردت م وغ

ل  ــال خ
بها  ــا حس

ــى  عل
ــر»،  «تويت
 : ــة ئل قا

«الكابنت أمين يونس أخ 
عزيز وخفوا عليه شوية 
يا جماعة واملفاجأة إن 
عمرنا ما اتقابلنا، وانا 
ي  ــوزة، نهدّ ــش متج م
ــدي».  نه ــاه  ه ــى  بق
ــيوني  بس ندى  وكانت 
ــهور  ــفت منذ ش كش
عن  إنفصالها  ــبب  س
ــت خالل  ــا. وقال زوجه
ــتضافتها في أحد  إس
ــج التلفزيونية:  البرام
«كان بيخوني كتير ولم 
امتكن من اإلستمرار 
ــزواج  فال ــه،  مع
ــة  عاطف ــدون  ب

مستحيل».

@—íÿm@Ô„ÏÓéi@ÙÜ„
@Âfl@bËuaÎã@Ú‘Ó‘y
7Ëë@‚Ü”@Òä◊@·¨

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  الفنان ــع  جم ــان  املهرج
ــورية منى واصف والطيار  الس
ــة وغيرهم  ــي فريد لفت العراق
ــن مت تكرميهم بحضور  من الذي
ــمي ملا قدموه من ابداعات  رس
ــي واألكادميي. فكرة  اجملال الفن
ــم املهرجان جاءت  ــار اس اختي
ــتم  اوتنابش ــخصية  ش ــن  م
ــة  ملحم ــي  ف ــطورية  األس

ــا  منحته ــي  والت ــش،  گلگام
االلهة اخللود االبدي بعد ان بنى 
ــبباً في انقاذ  سفينة وكان س
البشرية واخمللوقات االخرى من 
ــاء عندما حصل الطوفان  الفن
العظيم. مبعنى أن اخللود ليس 
ــر املوت،  ــتمرار احلياة وقه باس
ــل ان املنجزات التي يحققها  ب
ــان هي من ستجعل من  االنس

اسمه خالداً.

@È‹ÅaÖÎ@÷aä»€a@xâbÅ@Âfl@ÊÏÓôbÌâÎ@ÊÏÓπÖb◊cÎ@ÊÏ„b‰œ
C·níib‰mÎaD@·ça@›‡∞@ÊbuäËfl@ø@ÖaÜÃi@ø@ÊÏ»‡nØ

البينة اجلديدة / مها احلديثي
ــة  ــدار العراقي ــت ال عرض
ــس   اخلمي ــوم  ي ــاء،  لألزي
ــران ٢٠١٩،  املاضي٢٠ حزي
العراق»،  «حضارة  اوبريت 
ــي  ف ــاركتها  مش ــالل  خ
لالجئني،  ــي  العامل ــوم  الي
ــه املفوضية  ــذي اقامت ال
ــؤون  لش ــامية  الس

ــرض تناول  ــني. الع الالجئ
ــارات  ــن احلض ــاً م قصص
وأكد  ــومر  القدمية في س
ــور، مستوحياً  وبابل وآش
ــوء  نش ــص  قص ــه  بأزيائ
ــارات  احلض ــن  وتكوي
ــع اخملرج  ــة بتوقي العراقي
ــم  ــر قس ــاك مدي آرا ارش

العروض بالدار.

@ÒâböyD@oÌäiÎcÎ@ÚÓ”aä»€a@ıbÌã˛a
ÔΩb»€a@¯u˝€a@‚ÏÌ@ø@C÷aä»€a

متابعة / البينة اجلديدة 
احتفلت الفنانة املصرية نرمني الفقي 
بعيد ميالدها الـ٤٧، بحضور مجموعة 
ــا. وأقاربه ــا  أصدقائه ــن  م ــرة  كبي

وشاركت الفقي جمهورها عبر مواقع 
ــي فرحتها بهذا  ــل االجتماع التواص
ــرها مجموعة من الصور  اليوم، بنش
ــتغرام»،  ــى «إنس ــابها عل ــر حس عب
ــد ميالدي». يُذكر  معلقةً بقولها «عي
ــل  ــر أعمال الفقي كان مسلس أن آخ
«أبو العروسة» من تأليف هاني كمال 
ــن بطولة  ــال منصور، وم ــراج كم وإخ
ــن بدر ورانيا فريد  ــيد رجب وسوس س
شوقي ونرمني الفقي ومدحت صالح 
ــازي، ووالء  ــادل ومحمود حج وميدو ع
ــاء  ــي وصف ــني عزم ــريف وكارول الش

الطوخي وأحمد صيام.

@bÁÖ˝Ófl@ÜÓ»i@›–n§@ÚÌäñfl@Ú‡¨
ÚjÅbï@ıaÏuc@ø

6مناسبات

ــا  انن ــل  الوكي ــيد  الس ــال  وق
واعتزاز  ــتذكر بفخر  اليوم نس
البطولية  التضحيات  كبيرين 
ــاء  البن ــة  الفائق ــجاعة  والش
ــع  بجمي ــي  العراق ــعب  الش
ــم يلبون نداء   مكوناتهم  ، وه
ــيدة  الرش ــة  املرجعي ــوة  ودع
ــراق  الع ــة  ترب ــن  ع ــاع  للدف
وتاريخه وحضارته  ومقدساته 
ــا  ــتقبله  ، كم ــه ومس وكرامت
ــزاز  واعت ــر  بفخ ــتذكر  نس
ــي  ــة الت ــارات العظيم االنتص
ــلحة  الس ــا  قواتن ــا  حققته
ــكل  ب ــعبي  الش ــد  واحلش
على  ــا  وصنوفه ــكيالتها  تش
ــي. االرهاب ــش  داع ــات  عصاب

ــار اننا جند ان من الضروري  واش
ــذه  ه ــاء   واحي ــتذكار  اس
ــي  الت ــة  الوطني ــبات  املناس
ــراً في  ــكلت منعطفاً كبي ش
ــراق،  الع ــتقبل  ومس ــخ  تاري
وتكرمي وضمان حقوق الشهداء 
ــم الكرمية،  ــى وعوائله واجلرح
ــتنباط  اس ــع  اجلمي ــى  وعل
ــن أجل بناء  ــدروس والعبر، م ال
ــد  ــدة تعتم ــة موح ــة قوي دول
ــق العدالة الوطنية  على حتقي
ــات  واحلري ــوق  احلق ــان  وضم
ــر للمجتمع العراقي ،  والتعبي
والعمل على االستثمار االمثل 
ــروة الوطنية ، و بناء وتعزيز  للث
ــس  االقتصاد الوطني على اس
ــريع  ــالً عن  تش ــة ، فض رصين
احلقوق   ــي تضمن  الت القوانني 
ــش  العي ــر  وتوفي ــات  والواجب
الكرمي جلميع مكونات الشعب 
ــة  ــداً أن اللجن ــي ، مؤك العراق
املركزية لدعم احلشد الشعبي 
ــى دعماً  ــط تلق ــي وزارة النف ف
واسناداً من نائب رئيس الوزراء 
ــر النفط  ــة وزي ــؤون الطاق لش
ــان الذي  ــاس الغضب ــر عب ثام
ــتمرار دعم الوزارة  أكد على اس
لهذه الشريحة املضحية التي 
دفاعاً  ــك  ــى مامتل أغل ــت  قدم
ــاته  عن كرامة العراق ومقدس
ــن  م ــتقبله.  ومس ــه  وحضارت
ــمي  جانبه قال املتحدث الرس
ــم جهاد  ــوزارة عاص ــم ال باس
املشرف العام على االحتفالية.. 
االول  ــوم  الي ــذ  ومن ــاهمت  س
النطالق فتوى اجلهاد الكفائي 
ــة  املركزي ــة  اللجن ــكيل  بتش
ــعبي في  ــد الش لدعم  احلش
ــي اعتمدت  ــط ، الت وزارة النف
ــي الذاتي  ــل املال ــى التموي عل
ــات العاملني  ــالل تبرع ــن خ م
ــي ، حيث  ــي القطاع النفط ف
ــات  ــذ املئ ــي تنفي ــاهمت ف س
قواتنا  ــم  لدع ــات  الفعالي من 
املسلحة واحلشد الشعبي في 
ــكرية  قواطع العمليات العس
ــك  وذل  ، ــة  املعرك ــاحات  وس
ــتلزمات  ــالل توفير املس من خ

الضرورية واحلاجات األساسية 
ــال ، فضالً عن  ــا االبط ملقاتلين
تكرمي عوائل الشهداء واجلرحى 

وزيارة مخيمات النازحني  وغير 
ــه  ــا ان مت تقدمي ــك . مضيف ذل
ــكل شيئاً أمام  من دعم  اليش
ــهدائنا  بطوالت وتضحيات ش

ــداً  مؤك  ، ــال  االبط ــا  وجرحان
ــات واملبادرات  بان هذه الفعالي
ــداد وأمنا  ــى بغ ــم تقتصر عل ل

ــات. احملافظ ــع  جمي ــملت  ش
ــد  د.أحم ــاد  أش ــه  جهت ــن  م
ــام العالقات في  جودي مدير ع

ــهداء   مببادرة  ــة الش مؤسس
ــط بتكرمي  ــة وزارة النف والتفات
ــي دائرة  ــني ف ــريحة العامل ش
وحماية املقابر اجلماعية ،التي 

او  ــة  ــة حكومي أول جه ــد  تع
العاملني  ــى  ال ــة تلتفت  مدني
ــم التي  ــذا القطاع امله في ه

تقع عليهم مسؤولية و مهام 
ــن املقابر  ــث والتنقيب ع البح
ــم رفات  ــي تض الت ــة  اجلماعي
ــي  الت ــني  العراقي ــن  م اآلالف 
ــام  ــات النظ ــا سياس خلفته
ــات  العصاب ــم  وجرائ ــاد  املب
ــدة  القاع ــم  (تنظي ــة  اإلرهابي
ــع  ابش ارتكبوا  الذين  وداعش) 
ــني من  ــق العراقي ــم بح اجلرائ
ــار  ارهاب ومقابر جماعية. وأش
جودي بانه بعد حترير احملافظات 
ــن  ــش, م ــن داع ــة م املغتصب
ــلة  قبل القوات االمنية الباس
ــة  ــق مؤسس عات ــى  عل ــع  وق
الشهداء متمثلة بدائرة املقابر 
اجلماعية عمل إضافي ووطني 
وهو االسراع في فتح وتنقيب 
ــة التي ضمت  ــر اجلماعي املقاب
ــت الدائرة  ــاس ابرياء. اذ عمل ان
ــب  ــرة الط ــع دائ ــاون م وبالتع
والتنسيق مع اجلهات  العدلي 
ــة  احلكومي ــر  وغي ــة  احلكومي
ــة بهذا اجلانب, واللجنة  املعني
ــن  املفقودي ــؤون  لش ــة  الدولي
وجلنة الصليب االحمر الدولية 
ــى تلك  ــاهدتني عل ــون ش لتك
اجلرائم وتوثيقها دوليا, والعمل 

ــب  ــح وتنقي ــد وفت ــى حتدي عل
املقابر اجلماعية في محافظات 
واالنبار. حيث  املوصل وتكريت 

ــة  ــر اجلماعي ــدد املقاب ــغ ع بل
ــت ١٧ قبرا  املفتوحة في تكري
ــن  ــات م ــا ١٢٣٥ رف ــع منه , رف

ــبايكر.وفي  ــهداء مجزرة س ش
ــات من  ــع ٤١ رف ــل مت رف املوص
ــال الهنود  ــني من العم املقتول
وسلموا جميعهم الى بلدهم, 

ــع منه ١٤١  ــر , رف ــح ١٢ قب وفت
ــهداء مغدورين  ــات ش ــن رف م
ــات االرهابية. من قبل العصاب

ــر مفتوحة التي  ــع الغي واملواق
ــيتم  ــددت هي ٥٩ موقعا س ح
ــرة  ــي الفت ــا ف ــرك عليه التح

ــأن  العاملني  املقبلة. مؤكداً ب
ــار  ــم االث ــال ورغ ــذا اجمل ــي ه ف
ــة واالمنية. والبيئي ــة  الصحي

فانهم مستمرون في عملهم 

ــة  في  ــؤوليتهم الوطني ومس
ــات, إكراما  ــب الرف ــع وتنقي رف
ــاء الزكية  ــك الدم ــالال لتل وإج

ــة  املضحي ــم  لعوائله ــاءً  ووف
ــإن تكرمي  ــه ب ــاً حديث ، مختتم
ــزز من  ــوف يع ــط س وزارة النف
العاملني  ــدى  ل املعنوية  الروح 
ــرة املقابر اجلماعية. من  في دائ
جانبها أشادت اجملاهدة احلاجة 
ــا  ــي مت تكرميه ــي - الت أم قص
ــام االبطال -  ــل بوس ــي احلف ف
مببادرات وفعاليات وزارة النفط 
بتكرمي عوائل وجرحى مقاتلينا 
ــعبي  ــد الش االبطال من احلش
ــة  ــلحة واالمني ــوات املس والق
االبطال، فضالً عن زيارة أعضاء 
املركزية لدعم احلشد  اللجنة 
ــوزارة لقواطع  ــعبي في ال الش
ــررة. وقال  ــات واملدن احمل العملي
ــة املركزية  ــب رئيس اللجن نائ
الوزارة  في  ــعبي  الش للحشد 
ــادي أن االحتفالية  ــز العب عزي
ــدمي الهدايا املالية  تضمنت تق
ــهداء تثمينا لدور  لعوائل الش
الدفاع  ــي في  البطول أبنائهم 
ــاته،  ــن ارض العراق ومقدس ع
ــا  ــوزارة الهداي ــت ال ــا وزع كم
ــاندة  الس للجهات  التقديرية 
ــاع والداخلية  ــي وزارتي الدف ف
ــر  ــرة املقاب ــي دائ ــى موظف وال
ــب  الط ــرة  ودائ ــة  اجلماعي
ــوزارة  ــا كرمت ال ــي، كم العدل
ــا  لدوره ــي  قص ام  ــيدة  الس
الكبير في انقاذ حياة عدد من 
ــت تطاردهم  ــود الذين كان اجلن
ــي  ف ــة  االرهابي ــات  العصاب
محافظة صالح الدين. وافتتح 
ــؤون  ــيد وكيل الوزارة لش الس
ــن  حس ــاض  في ــتخراج  االس
ــؤون  ــة  ووكيل الوزارة لش نعم
واملدراء  ــاب  ــرمي حط ك التوزيع 
ــن الضيوف  ــدد م ــني وع العام
ــعبي  ــد الش ــن هيئة احلش م
ــة  االحتفالي ــروا  حض ــن  الذي
ــور الفوتوغرافية  معرضا للص
اخلاصة بفعاليات جلنة احلشد 
ــعبي في الوزارة ، ومعرضاً  الش
ضم صوراً  فوتغرافية ولوحات 
ــة حتاكي  ــال نحتي ــط وأعم خ
ــلحة  املس ــا  قواتن ــوالت  بط
ــم  نظ ــعبي  الش ــد  واحلش
ــد  ــة معه ــع طلب ــاون م بالتع
الفنون اجلميلة ، كما قدم اثناء 
ــا بعنوان  ــل فليما وثائقي احلف
ــراق» إعداد  ــد للع ــا حش «كلن
املكتب االعالمي واخراج حيدر 
ــني يتناول اهم ونشاطات  حس
ــة  املركزي ــة  اللجن ــات  وفعالي
ــعبي منذ  ــد الش لدعم احلش
تضمنت  ــك  .كذل ــها  تأسيس
ــهدا فنيا  عن  االحتفالية مش
مكانة الشهيد للفنان الكبير 
ــي ، وقصائد في  ــازي الكنان غ
ــهادة  حب الوطن واالرض والش
ــاعر الكبير يحيى العالق   للش
ــرات فنية لكلية   فضالً عن فق

الفنون اجلميلة.
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سجاد العسكري

 عندما سئل البرت اينشتاين عن احلرب العاملية الثالثة 
ــتخدمه اإلنسان  ــالح الذي سيس قال:( أنا ال أعرف الس
ــتخدم  في احلرب العاملية الثالثة، لكني أعرف أنه سيس
ــة ) فاحلرب او  ــرب العاملية الرابع ــا واحلجر في احل العص
احلروب بشكل عام هي غرفة مظلمة ال ميكنك ان تعرف 
مالذي سيحصل عند فتح الباب ومالذي سيخرج منها 

قد ال تعيش بعده .
ــر مهيأ ملواكبة االحداث  ــرأي العاملي كما اتصور غي   فال
ــي ,ولعل اكثر املناطق  ــكل حقيق اجلارية في العالم بش
التي تعاني من عدم استقرارها هي الشرق االوسط وهو 
ــهده من احداث قد  واضح وغير مخفي على احد ملا تش
ــيطرة  ــخ والعالم , وخصوصا بعد س ــار التاري تغير مس
ــرة وحروبه  ــم وقراراته اجلائ ــى العال ــب الواحد عل القط
الظاملة على امن البلدان , واعتمد في عدوانه على تلفيق 

االكاذيب وتصديقها ,لتبرير اخلطوات التي يخطوها .
  وفي نفس الوقت تشكلت خالل العقود االخيرة احالف 
ــعها  ــاس اقامتها وتوس ــة , وكان اس ــكرية تدميري عس
ــق ,فامتازت قيادة  ــر والتلفيق والكذب للحقائ هو التزوي
ــية اصحابه واجرامهم ,  هذا التحالف التدميري بوحش
ــهرة القائد الفالني  ــيل ش ليدفع بدماء االبرياء التي تس
ــه اثناء  ــتعرض عضالت ــق النصر املزعوم ليس ــذي حق ال
ــيره على جماجم ابت اال مواجهة العدوان باملقاومة  س
,فنراها غزت العالم وقتلت الشعوب ,وسلبت املقدرات , 

وغيرت االنظمة , واتت بالعمالء , ووو.
ــعى  ــؤومة التي تس ــن هذه التحالفات املش ــن ضم    وم
ــم دوال  ــط يض ــرق االوس ــي الش ــكيله ف ــكا لتش امري
ــرائيل  فتحالف  ــرائيل نعم واس ــة وخليجية واس عربي

ــتيراتيجي بالفعل محكوم عليه  ــرق االوسط االس الش
ــادة هذا التحالف من قبل  ــل بعد تراجع تزعم قي بالفش
ــي تزعم هذا التحالف  ــبة لترامب وجد ف ترامب , بالنس
ــذا من جهة ,  ــن الفاتورة ه ــيدفع اجلزء االكبر م ــه س بأن
ــكيل حلف  ــل تش ــن جهة اخرى هي رد فعل من فش وم
ــذه التحركات  ــمى (الناتو العربي) كل ه امني حتت مس
ــق االهداف  ــيلة لتحقي ــالف ما هو اال وس ــكيل اح وتش
ــر وفق القاعدة (الولد  ــة اما احللفاء فلهم احلج االمريكي
ــر) .   فمن يقود التحالفات والذي  للفراش وللعاهر احلج
ــيلة فهو يعاني من هستيريا  يحاول تشكيلها بأي وس
ــتيراتيجيته  ــار الفتنة واس ــرب ويقدح ن ــرع طبول احل ق
ــو طبول احلرب في  ــل والهزمية فقد قرع التخبط والفش
ــدوا هذه النار الى  ــوريا واليمن ويريدون ان يوق العراق وس
ــارة ترامب بأن التحالفات بالنسبة له  دول اخرى رغم اش
ــرة االجل ) ولعلهم لم  ــارة عن صواريخ حماية قصي (عب
يدركوا القول بعد لطبيعة عقولهم الثقيلة في الفهم 
ــى انتفت الفائدة منهم  ــب يقصد انه مت واالدراك , وترام
ــال وعائقا  ــم اصبحوا ثق ــن العمالء ,ألنه ــيتخلص م س
ــذ مخططاتها  ــي تطمح بتنفي ــل امريكا الت على كاه
ــرق االوسط.    فبعد الفشل في تشكيل حتالف  في الش
ــران اجتهت  ــط ضد اي ــرق االوس ــي الش ــتيراتيجي ف اس
ــد , وهذا التحالف  ــاء حتالف جدي ــكا الى اوربا النش امري
ليس ضد ايران فحسب بل ضد روسيا والصني في وسط 
اوربا ايضا , وعلى مايبدو ان هذه التحالفات هي ردة فعل 
ــرق  ــائر التي حلقت بها في الش لتعويض الهزمية واخلس
ــلط والهيمنة  ــعى الى التس غريب امر امريكا دائما تس
عبر حتالفات تقود منها احلروب وتنفذ العقوبات وحصار 
ــرب التحالفات  ــلمية ؟!    فح ــل عن الطرق الس , وتغف
ــرات واملؤامرات وان كانت غير  ــي تقودها امريكا واملؤمت الت
ــرة كما في الدول العربية في كل مرة تقرع طبول  مباش
ــن على اتخاذ اي قرار  ــة لها وحللفائها غير القادري الهزمي
يصب في مصلحة الشرق وامنه واستقراره , وما تشهده 
ــم اخملزية واعتداءاتهم  ــة هو ردة فعل من هزائمه املنطق
ــة وتقدميها على طبق  ــافرة لتقطيع اوصال املنطق الس

من ذهب ألمريكا واسرائيل .

عمار عليوي الفالحي

ــكريّاً سواء لدرء  ثمةُ منازالتٍ تبدأ عس
خطر قادم، أو بغيةِ إحتاللٍ آثِم، فبكلتا 
ــون  يكُ أن  ــرْوَ  الغَ ــربِ  للح ــنيِ  الذريعت
ــا يعنيِ إن  ــك مدحوراً ومنتصرا مم هنال
ــو الفيصلُ في احلرب فتجدَ  التدخلُ ه
ــط. إنتصارات  ــكريّاً فق ــارُ عس اإلنتص
ــواها من  ــد املقدس متيزت عن س احلش
اإلنتصارات، فكرياً كان النصر عريضاً، 
ــي صبغة  بعدما أضفى العدو الداعش
ــى منظومةِ القيم  اإلرهاب واجلرمية عل
ــالمية، وخال ذا للمتلقي العاملي  اإلس
ــالم  ــدةِ اإلس ــن عقي ــزء م ــم ج إن تلك
ــاً وتبيان  ــم كان إنتصاراً فكري فدحره
ــالمي املعتدل في منظور  املنهج اإلس
ــقون جاءوا  ررَّ به، كذلك هم فاس من غُ
بأنباء، وسواعد صناديدِ الفتوى جعلت 
الناس تتبني، من قبل أن يصبوا طائفةً 
ــه احلرب  ــا أفرزت ــدة م ــة. فلش بجهال
ــت تلكم  ــدال الفكري، رافق ــن اإلعت م
ــو  ــاني، بالنح ــل اإلنس ــا، التعام املزاي
ــد والقوات  الذي تارة يكون فيها احلش
ــل إعجاب الرأي العام املعتدل منه  مح
وأخرى يكون صنيع احلشد الجم ألفواه 

املتطرف من الرأي العام ذاته. 
إجتماعياً كان اإلنتصارُ حاضراً. فتمزيق 
ــةَ بنيَ  ــثَ الفرق ــيج اجملتمعي وب النس

مكوناتِ اجملتمع العراقي األصيل، 
ــه  علي ــزف  يع ــذي  ال ــر  الوت كان 
ــني  والطامع ــؤوم،  املش ــوث  الثال
ــيي  من الدول، وحفنة من سياس
ــه العراق،  ــم وج ــو له ــة، ليخل العمال
ــد أينعت الفتوى  ــا من جملة ماق بينم
، رصت الصف  املقدسة من ثماراً جنيةً
ــى وحدة الصف،  ــي، وبرهنت عل الوطن
رض  ــوب عن أرض وعِ بعدما ذاد ابن اجلن

أخوته وأهله في الغربية، في قبال ذلك 
الوقوف املشرف  البن امللحة تضحيات 
جسامٍ ألم قصي ومن همُ سواها، كما 
ــك األقنعة عن  ــفت املعركة كذل كش
ــة التي ترعرع بأحضانها  الوجوه املاحل
ــلفية  الس واحلركات  ــدة،  القاع إرهاب 

وغيرها سابقاً.
ــيداً حيثُ  ــياً كان النصر متس سياس
ــن التجربة  ــاقِ النيلِ م ــذاذُ االف أراد ش
ــية اجلديدة وإعادة العراق الى  السياس
ــى بظهراني  ــع األول! وبث الفوض املرب

ــف املنظومة  ــاللِ نس ــع، من خ اجملتم
ــة، وجعل العراق  ــيادية، والقانوني الس
ــب ودب.  ــواه من ه ــائغة بأف ــةً س لقم
ــول إن املنظومة احلكومية مثالية  النق
ــبث بها!!  ــذي يدعوننا للتش ــد ال للح
ــا التبرير ألن يعبث  لكن هذا اليعطينن
ــيادتنا وحكومتنا آنى  في منظومةِ س
كانت فتلكمُ شرفنا وهيبتنا، وشعبنا 
ــر، والغزاة  ــتورية للتغي ــة طرق دس لدي
ــرعية  ــون أيةَ ش ــيني الميثل الداعش
ــأنها أن تلعب بقدرات العراق  من ش

حكومةً وشعباً. 
ــلم  ــوة اجملتمع العاملي من الس حظ
ــرَى ذات  ــي األُخ ــت ه ــي كان اجملتمع

نصيب وافر من الفتوى املقدسة
ــي  ــاب الداعش ــدد اإلره ــد إن مت فبع
مهدداً السلم العاملي يقوضه متى، 
ــح باألكفُ  ــاء ليكب ــف وأنى ش وكي
ــت،  املقي ــاب  اإلره ــاح  ــمر جم الس
ــتنزف العراق قواه، وإنحرت  حيث أس
ــزل  ــاه، ليخت ــال من ــواعد األبط بس
ــا حلق بعراقنا  بنصرنا اإلقتصاص م

وعقيدتنا من مأساة. 
ــم  ــرز تلك ــن أح ــى م ــل يبق ــن ه لك
ــارات عجباً مغيباً؟ المتيزه عمن  اإلنتص
هُ اللّحاف بل عمن نكل بهم  كره  وجهُ
ــية  ــدَ للواجهة السياس ــابقاً، وعي س
مرحبٌ به له من اإلمتيازات ماال يحلم 
به بنو ونسوا الشهداء؛ الذين أعيتهم 
ــد،  ــا املعق ــر بروتينه ــات الدوائ مراجع
ــى قطعة أرض نائيةً  بغية احلصول عل
ــينصفون  ــكن؛ أم س غير مأهولة للس

بعد ظلم مبني؟.

 عبد اِّـحسن عباس الوائلي

ــعادة ثمن فهي في داخل النفس وعلى  ليس للس
ــليم الكامل هللا تعالت قدرته النه  ــان التس االنس
ــليم فهو البادئ  ــال ملا يريد وما علينا اال التس فع
باخلير منذ ان خلقنا وجعل لنا روحا فيها الفجور 
ــرف ولكن  ــان وعلينا التص ــوى وهما ينقص والتق
ــل هللا اوال واخيرا علما انني حتدثت  ثقوا بأن الفض
ــدة ان اكتب  ــعادة واجد من الفائ ــر عن الس الكثي

اليوم عن السعادة واحلزن.
ــزن يصاحبني،  ــعادة واحل ــن الس ــوم ع ــب الي اكت
ــتكينا. يصنع  ــدا مس ــاء القلب هائ ــكن ارج يس
ــاب احلزن، وال  . وانا ال اه ــيّ ــه مكانا دافئا ف لنفس
ــروح، به تنمو،  ــن دورة ال ــرف انه جزء م ــه. اع اكره

وتكبر، وتصبح اكثر دفئا .
ــي ان  ــعادة، وانا اؤكد لنفس ــب اليوم عن الس اكت
ــت. ملاذا أنا  ــزن عابرة ووجوده معي مؤق غيمات احل
ــدد، واحلزن  ــباب تتع ــا، فاألس ــس مهم ــن؟ لي حزي

واحد.
ــي بأنني  ــو يقين ــب- ه ــا الغري ــم –ورمب ــن امله لك
، يجلس  ــعيد حتى واحلزن ضيف عليَ ــخص س ش
ــات. تلك هي  ــني الناي ــي ويغني مع ان ــا مع مرتاح
ــروح التي لو  ــي قوانني ال ــول الضيافة. تلك ه اص
عاندت احلزن لترك هدوءه وشابه، وحتول من ضيف 
عابر الى وجود مقيم يفرض نفسه ثقيال على كل 

التفاصيل.
اريد ان احدثكم اليوم عن السعادة التي نتصورها 

ــمائنا التغيب.  ــا وجنوما متأللئة في س فرحا دائم
ــك احد اوهامنا الكاذبة. ذلك ما ظنناه حقيقة.  ذل
ــرة طفولية تلك التي  ــو ليس كذلك. انها لفك وه
ــن يعي فرحا  ــعيد هو م ــان الس ــد ان االنس تعتق
ــعيد هو من  دائما. لكن واقع االمر يؤكد لنا ان الس
يعرف ضرورة ان يعيش كل املشاعر التي متر علينا، 
والذي يفهم ان مقاومة املشاعر السلبية، رفضها 
ــا على انها غير  ــل معها بعدوانية، رؤيته والتعام

مرغوب في وجودها، هو سلوك ساذج.
كيف اكون سعيدا واحلزن في ضيافتي هذه االيام؟ 
ــعادتي، فأجدها كثيرة، الصحة  ــباب س اعدد اس
ــتر، وجود االصحاب واالقارب وكتابا وكاتبات  والس
ــة الكتابة،  ــلم احلكمة. نعم ــدون بوجل س يصع
ــزن. حضور  ــل احل ــة وتأم ــاركة الفرح ــا مش وفيه
ــى صورة ابي  ــة معي. انظر ال ــن رحلوا من االحب م
ــمة على جدار الغرفة امامي، وابتسم له،  املبتس
ــي ان املوت ليس نهاية،  ــد امتناني ملن علمن ويتأك
وانه مثلما يدخل الهواء الى صدرنا بحياة جديدة 

ــع كل زفير.  ــزن م ــل، يخرج احل ــهيق جمي ــي ش ف
ــى ارفف  ــتكينة عل ــد مس ــي ترق ــب الت كل الكت

ــا مفاجأة، وعاملا وصورا،  مكتبتي، حتمل كل منه
وشخصيات واحالما كبيرة، وانكسارات عظيمة، 
ورغبة االنسان في البقاء وسعيه نحو السعادة.

افكر في ان احد عيوب البشر الكبرى هي حماقة 
ــعادة  توقع الفرحة الدائمة، والصاق مفهوم الس
ــاءل، كيف اصبح  ــع. اال يجب ان نتس بهذا التوق
ــن احلزن  ــم نتذوق م ــكر ان ل ــة طعم الس للفرح
ــاد التعلم من دروس  ــاره؟! وكيف نرفض بعن وصب
الطبيعة التي تنثر حكمتها علينا بسخاء طوال 
ــائلها ونفهم كي  ــت، منتظرة ان نلتقط رس الوق
ــة دورات، والدة وحياة وموت وبعث  ــاح! الطبيع نرت
ــجار اوراقها،  ــن االش ــزع ع ــة تن ــد. الطبيع جدي
ــاقط في  ــرك اوراقها تتس ــجار تفهم، فتت واالش
ــجار العارية  ــاطة تنام االش ــف، هكذا ببس اخلري
ــتاء. تتحمل وطأة البرد والرياح القاسية  في الش

واجلليد .
ــني اوان الربيع، تبدأ اوراقها في االنبات  وعندما يح
ــرة اخرى صغيرة جدا وزاهية اخلضرة. والتلبث ان  م

ــون زهورها باالحمر واالصفر والبرتقالي  تكبر، وتتل
والبنفسجي، قوس قزح من فرحة تعرف االشجار 
انها مؤقتة، فلن يلبث اخلريف ان يزور الدنيا. وهكذا 

فصل وراء اخر، ولكل فصل طعمه وحكمته.
ــرق في اودية  ــض القلب عن التف ــزن حال تقب «احل
ــت دائمة،  ــة» فاحلزن مرد «حال، واحلال ليس الغفل
ــا حال جديدة.  ــم تذهب كي تأتي من بعده تأتي ث
ــد الغفلة، انه ينبهنا،  وحال احلزن درع ومناعة ض
ــه الهادئ البعيد  ــياء من مكان ويجعلنا نرى االش
عن الصخب، ومن هذا املوقع نفهم اشياء الميكن 
ان نفهمها في حال الفرح. على الرغم من حضور 

احلزن انا شخص سعيد.
ــون مثلنا ولكن  ــك الكثير يخلق ــر ان هنال وال انك
يرافقهم الفقر واجلهل واملرض حتى النهاية فهم 
ــكرهم هللا فهو  ــرا لتحملهم وش افضل منا كثي
يرى ماهم عليه وسيكون جزاؤهم عند اهللا كبير.. 
ــي انعمها علينا  ــكر الصادق هللا الت فعلينا بالش

تفضال منه ونسأله املغفرة وحسن العاقبة.

طيب العراقي

ــة البرملانية الرصينة، تعتبر       في األنظم
املعارضة البرملانية أحد األركان األساسية 
ــب لألداء  ــدور املراق ــوم ب ــا تق ــا، لكونه له
ــذه املراقبة، إال  ــى لها ه ــي، وال تتأت احلكوم
إذا اعترف لها الدستور بحزمة من احلقوق، 

في اجملال الرقابي والتشريعي .
   املعارضة من سمات النظم الدميقراطية، 
ــية،  وتنطوي الدميقراطية على قيم أساس
ــاركة والتعددية،  ــاواة واحلرية واملش كاملس
ــاً : بقيمة  ــط ارتباطاً وثيق واملعارضة ترتب
ــكار، وتعددية األحزاب  ــة اآلراء واألف تعددي
ــة  املطروح ــول  احلل ــة  وتعددي ــج،  والبرام

للمشكالت.
ــة؛ تؤدي  ــك؛ أن املعارض ــى ذل ــب عل    يترت
ــية في النظم الدميقراطية،  وظيفة أساس
باعتبارها من مكونات النظام الدميقراطي، 
ــى حكومة  ــرورة إل ــم بالض ــذي ينقس وال

ومعارضة .

ــيكون هناك     بدون معارضة حقيقية، س
الف سؤال وسؤال، عن شرعية ومشروعية 
ــن قدرة  ــي البالد، وع ــي ف ــرار السياس الق
ــريعي والرقابي  البرملان؛ على أداء دوره التش
ــة برملانية معارضة  ــود كتل ــاءة ..   وج بكف
سيساعد بال شك؛  على بناء جسور الثقة 
ــارع السياسي، ويعزز من  بني البرملان والش
ــي،  ــارع على القرار السياس قوة تأثير الش
ــة في السلطة يحسبون  ويجعل الساس

ألف حساب، لتأثيرات تلك القوة . 
   ديناميكية العملية السياسية، تتطلب 
ــة، وأن يكون  ــة دور املعارضة البرملاني تقوي
هذا الدور منظما ومكفوال دستورا، وترتبط 
ــريعية، كحقها في  ــوق تش به حزمة حق
ــاءلتها، ومراعاة  إستجواب احلكومة ومس
ــال املراقبة  ــي مج ــة ف ــا البرملاني حقوقه
ــريع ..   في هذا الصدد، يبدو السؤال  والتش
ــتورنا  ــتجابة دس ــن مدى إس ــا، ع منطقي
ــات الضرورية، أم أن  ــذه املتطلب احلالي، له
ــور معارضة  ــال،دون ظه ــا يقف حائ فيه م

برملانية حقيقة؟ 
ــا يقول  ــن كم ــد ضم ــتور ق    إذا كان الدس

ــرعيه، قدرا كبيرا من الوسائل لظهور  مش
ــة هذه  ــل على تقوي ــل عم ــة؟ فه معارض
الوسائل الرقابية للمعارضة، أم أضعفها؟ 
ــريعي للمعارضة، أم  ــزز الدور التش وهل ع
ــة املعارضة البرملانية  حد منه؟ وهل مكان
ــتور العراقي، ترقى الى مكانتها  في الدس
ــاتير األنظمة الدميقراطية األخرى!  في دس
وهل املهندس الذي بنى معمارية دستورنا، 
ــة حقيقية،  ــي حقا خللق معارض كان يرم

يسمو مبكانتها في البرملان، أم أنه اعتبرها 
ــة  ــني واجهة الهندس ــاء، لتزي كفسيفس

الدستورية للدستور؟ 
ــرورة وجود معارضة حقيقية، يجب     إن ض
أن تأخذ مداها في وجدان القرار السياسي 
ــرا ال بد  ــت ش العراقي.   أن املعارضة ليس
ــاء دولة  ــومة لبن ــه، وهي ضرورة محس من
ــات حقيقية، واملعارضة البرملانية  مؤسس
ــراقا حضاريا، واألكثر  هي الوجه األكثر أش
ــكل، وفقا  ــة عمليا، ويجب أن تتش إنتاجي
ــريعيا، حتى تكون فاعلة  ألطر مصانة تش
ــا  أيض ــا  ويده ــل  ــانها طوي ــة، لس منتج

طويلة! 
   كل هذا يجب أن يتم، مع عدم إغفال حق 
املعارضة خارج البرملان أيضا، والتي يتعني 
ــت  ــيما إذا مارس هي األخرى أحترامها، س
ــاليب ال تهدد أمن اجملتمع،  معارضتها بأس

وال تسعى الى هدم السلم األجتماعي..
 ثمة واقع يفيد: أن ما موجود عندنا، مجرد 
ــة مجتمعنا،  ــم، حكمته طبيع ــوازن دائ ت
ــا  ــه قدرن ــدا، ألن ــه أب ــا قبول ــني علين ويتع
ــاء منظومة  ــوات إنش ــوم؟! اولى خط احملت

ــزب إيديولوجي  ــاء ح معارضة، ليس بإنش
ــا بحد ذاته،  ــك مندوب ــارض، وإن كان ذل مع
ــاء  ــا الراهن؛ يتطلب إنش ــي وضعن لكن ف
ــا ممثلني  ــة معارضة، ليس له ــة نيابي كتل
ــتويات التأثير  في احلكومة ومبختلف مس
ــي، وإال فإن وضعها لقدمها  باألداء احلكوم
ــاء قدمها األخرى في  ــي املعارضة، مع بق ف
احلكومة، يعني أنها تبقيها بقصد تخريب 
األداء احلكومي، ال بقصد خدمة الشعب..! 
ــر الى  ــة النه ــن ضف ــيق م ــال الرش اإلنتق
أو  ــة  موضوعي ــوغات  مس ــال  ب ــرى،  األخ
ــا، وعلينا  ــد تهرب ــة يع ــات حقيقي مقدم
ــتماع الى ما قالته املرجعية  جميعا اإلس
ــة ٢٠١٩/٦/٢١، فقد  ــة في يوم اجلمع الديني
ــوح عن أن  ــيخ الكربالئي بوض ــدث الش حت
ــاعة  « الواجب الوطني يتطلب ضرورة إش
ــل اجلميع  ــآزر، وأن يتحم ــاور والت روح التش

املسؤولية بعيداً عن التهرب»..
ــاع املرجعية  ــون أنهم أتب ــى الذين يدع عل
الدينية، وأن طاعتها دين لهم، أن يصيخوا 
السمع ملا تقول، ال أن يعطوها أذنا من طني 

وأخرى من عجني! .

من الصعوبة التكهن مبستقبل احلكومة احلالية, و قدرتها  على االستمرار 
في ما بقي من عمرها االفتراض, في ظل ما يحيطها من تصعيدا ومناورات 
ــية,  ــاركة في العملية السياس ــية, من قبل الكتل املش وضغوط سياس
ــة, كونها خرجت من رحم  ــرض إن تكون داعمة ومؤيدة للحكوم التي يفت
إرادة  توافقاتها السياسية بعد غياب ما يسمى بالكتلة البرملانية األكثر 
ــية  ــيد عادل عبد املهدي مبا ميلك من حنكة سياس عددا. ما كان على الس
ودراية عالية بخفايا السياسية ودهاليزها, إن يقع ضحية لعبة سياسية 
ــض الكتل  ــبب تزمت بع ــلطة والنفوذ, بس ــض احلاملني بالس ــا بع يقوده
السياسية بفرض إرادتهم, واألدهى من كل هذا؛ إن ذات الكتل السياسية 
ــعبوياً  ــتثمارها ش ــة مجدداً واس ــن ركوب املوج ــاول اليوم م ــة حت املعرقل
ــادة عصفها باجتاه  ــف األخيرة_ وإع ــيا_خطبة املرجعية النج وسياس
احلكومة, ألجل رفع مستوى تركيز الضغط السياسي, وخصوصا مع قرب 
ــى إن يصيبها من املنصب  ــم ملف الوكاالت والدرجات اخلاصة, عس حس
ــية مؤخرا  ــهدته العملية السياس ــذي ش ــع الكبير ال ــب!إن التراج نصي
ــى مبادئه, وتغيب أو  ــتور أو القفز عل ــببني, أحداهما؛ خرق الدس يعود لس
ــير إلى ضرورة إن يكون هناك كتلة برملانية تتولى  جتاهل نصوصه التي تش
ترشيح شخصية رئيس احلكومة, وتكون ساندة وداعمة لبرنامجه ورؤيته 
ــر من املقاعد في  ــه الوزارية كونها متتلك العدد األكب ــكيل كابينت في تش
ــلب أو اإليجاب.. غياب  ــواء أكان بالس قبة البرملان, متحملة وزر خيارها س
ــلل ال  ــدأ وتعطيله أفضى بالنتيجة إلى والدة حكومة مصابة بش هذا املب
ــية, الفتقارها  ــة إرادة بعض الكتل وأطماعها السياس ــوى على مقارع تق
ــاندة تتكئ عليها فيما يصدر منها من قرارات وإجراءات,  لكتلة برملانية س

ــة  ــن احلكوم ــرأ م ــع يتب فاجلمي
ــطح من  ــا طفا على الس في م
ــا  ــع يطالبه ــات! واجلمي إخفاق
بتحقيق املعجزات! ما يضطرها 
إلى املداهنة تارة والتجاهل تارة 
ــواء رغبات  ــرى, محاولة احت أخ
ــيؤدي  س ــا  م ــة,  منقطع ــر  غي
ــى اضمحالل  ــة احلال إل بطبيع
قدرتها على اتخاذ القرارات, وقد 
ال تتمكن بل اجزم أنها ستنهار 
ــن من أمتام ما  ــريعا, وال تتمك س
ــن عمرها, مخلفة وراءها  بقى م
ــودي بحياة  ــى عارمة قد ت فوض

العملية السياسية بأكملها, إال مار حم ربي.
إما السبب اآلخر واالهم في ما يحصل من إخفاقات؛ هو طبيعة التركيبة 
ــية ذاتها, من حيث االنسجام ووحدة الرأي  الداخلية للتحالفات السياس
ــي من التهميش واإلقصاء   ــتركات, فالكثير من االطراف تعان والقرار واملش
ــي حتالفاتها, دون  ــي ف ــى القرار السياس ــض وهيمنتها عل ــن قبل البع م
ــة احلال إلى تأكل  ــيؤدي بطبيع ــراكها في القرار, ما س الرجوع إليها و إش
التحالفات من الداخل وانهيارها بشكل بطيء ومنتظم .. كان من األجدى 
ــمة استشعار اخلطر مبكرا وجتنب الوقوع  على الكتل السياسية املهش
ــتحوذين على  ــاءلة  والتخلي عن حتالفاتها والبراءة من املس في دائرة املس
القرار فيها, واالجتاه نحو تشكيل حتالف جديد يضم أطرافا أكثر انسجاما 
ــابقة, واالتكاء على سدة املعارضة السياسية  واعتداال من حتالفاتها الس
ــيلف العملية  ــع, الذي س ــل الذري ــا في الفش ــي ال تكون طرف ــاءة ك البن

السياسية, بأذرع نرجسية الطامعني باملناصب في قادم األيام .

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د. عبد الحسني شعبان

ــي حلقوقيي البحر  ــاع نابول ــي اجتم أعادن
املتوسط إلى عقود خلت، كان فيها لكلمة 
التضامن وقع شديد وتأثير فاعل، وال سيّما 
في األوساط احلقوقية والقانونية، وحتسب 
ــاب، وخصوصاً  ــلطات ألف حس ــا الس له
ــا  ــب عليه ــد تترتّ ــي ق ــال الت ــردود األفع ل
ــاً. وكان للتضامن الدولي  ــاً وخارجي داخلي
ــي تغيير اجتاه أو التراجع عن  دوره الكبير ف
خطوة أو التوقف عن إجراء يتعلق بقضايا 
سياسية أو حتسني معاملة لسجني رأي أو 

إطالق سراح معتقل أو غير ذلك.
ــطيني الراحل  وقد روى لي املناضل الفلس
ــجيناً في األرض  ــير قبعة يوم كان س تيس
ــر الذي حصل  ــدى التأثير والتأثّ ــة، م احملتل
ــالل معه، جرّاء  ــلطات االحت في تعامل س

ــي عواصم عاملية  احلملة التي انطلقت ف
ــة لتوضيح مصيره ومن ثم املطالبة  وعربي
بحرّيته، كما كانت حملة التضامن العاملي 
وراء القوة املعنوية التي امتلكها نيلسون 
ــه ٢٧ عاماً،  ــتمر حبس ــذي اس ــال ال ماندي
ــحرية» حني  ــاً في «اللحظة الس خصوص
ــالت تضامن  ــم فيها انطالق حم كان يعل
ــاني  ــلوكه اإلنس حقوقية معه، وكان لس
الالحق دور كبير في سيادة قيم التسامح 
ــالم والتعايش وعدم االنتقام أو الثأر  والس

أو الكراهية .
ــول: إن التضامن أصبح حقاً  ــي الق وميكنن
ــان في البلدان التي يكون  من حقوق اإلنس
فيها الرأي العام صوتاً مسموعاً، خصوصاً 
بصدور قرار األمم املتحدة رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٥، 
بخصوص احلق في التضامن، سواء كان مع 
الشعوب أم مع بعض اجلماعات والقوى أم 
ــع األفراد، وهو ما يتطلّب إجراءات وقائية  م
ــتراتيجيات ملنع  وأخرى حمائية، ووضع اس

حدوث االنتهاكات والتجاوزات.
ــرورة ال بدّ  ــح التضامن ض ــا أصب ــدر م وبق
ــالع بها،  ــن االضط ــي م ــع الدول للمجتم
ــازت بالتوظيف  ــض تطبيقاته امت فإن بع
ــا  الضحاي ــمل  ش ــر  واألم ــي،  السياس

ــة واألوبئة  ــني والبيئ ــني واملهمش والالجئ
واألمراض واحلروب واالجتار بالبشر واخملدرات 

وجتارة السالح والتعصب والتطرف والعنف 
ــرب الباردة في  ــد انتهاء احل ــاب. وبع واإلره
أواخر الثمانينات وهيمنة قطب واحد على 
ــفَ دور التضامن  عُ ــة، ضَ ــات الدولي العالق
ــني،  ــة املتضامن ــت جبه ع ــره، وتصدّ وتأثي
ــويه الذي  ــي الكثير منهم من التش وخش
ــن أن يلحق به، كما لم تعد احلكومات  ميك
تعيره األهمية ذاتها التي كان يحتلها يوم 

كانت تأخذ بنظر االعتبار حجمه وامتداده، 
مبا يؤثر في سياستها الداخلية ومواقفها 
رَ من  بِ إزاء بعض القضايا الدولية، حتى اعتُ
ــع عن حقوق  ــع املقاومة ويداف يتضامن م
العادلة  ــطيني  ــي الفلس العرب ــعب  الش
ــى  ــب عل ــاً» أو يُحس ــروعة «إرهابي واملش
ــويه  ــيّما بعد تش ــالك «اإلرهاب»، وال س م
ــاق التهم جزافاً مبن  صورة التضامن وإلص

يتضامن، وتلك مفارقة حقيقية.
ــم حملة تضامن بعد انهيار  ولعلّ أبرز وأه
ــرين  ــني في ال ٩ من نوفمبر / تش جدار برل
ــة بأنظمة أوربا  ــي عام ١٩٨٩ واإلطاح الثان
ــرقية، وحتلّل االحتاد السوفيتي، كانت  الش
ــام ٢٠٠٣)،  ــراق (ع ــرب على الع ــية احل عش
والتي شملت أكثر من عشرة ماليني إنسان 
ــرات العواصم واملدن األوربية، وكانت  وعش
ــرب وحماية  ــية منع احل مطالبها األساس
ــوا من احلصار  ــكان املدنيني الذين عان الس
ــف ادعاءات  ــاً، فضالً عن زي ــو ١٢ عام لنح
القوى والبلدان التي تريد شنّ احلرب بزعم 
ــلحة دمار شامل، وعالقة نظامه  وجود أس
ــاب الدولي،  ــابق باإلره ــوري الس الديكتات
ــي بديل  ــام دميقراط ــاد نظ ــعي إليج والس

عنه.

ــل  ــاوالت التضلي ــن مح ــم م ــى الرغ وعل
ــكال  بأش ــارس  مت ــت  كان ــي  الت ــداع  واخل
مختلفة للحيلولة دون أن يصل التضامن 
ــإن الكثير من احلقائق باتت  إلى مبتغاه، ف
ــيعيد إلى  ــة، األمر الذي س ــة وواضح جلي
ــه البهية،  ــه الباهر وصورت التضامن بريق
ــى املرتكبني،  ــا أو عل ــواء على الضحاي س

وذلك لعدة دالالت:
ــى وإن لم  ــالت التضامن حت ــا: أن حم أوله
ــة املعينة، لكنها  ــؤتِ ثمارها في اللحظ ت
ــتقبلياً ميكن املراكمة  ل رصيداً مس تشكّ
ــي  الت ــة  القضي ــة  عدال ــد  لتأكي ــه،  علي

يتضامن معها العالم.
وثانيها: أن التضامن معيار أخالقي لرفض 
ــى حتقيق العدالة بغض  الظلم والدعوة إل
ــي، مثلما هو  ــن املوقف السياس النظر ع
تعبير عن شراكة إنسانية وصداقة قائمة 
ــل التضامن من  ــة ملا يتركه فع أو محتمل

تأثير في النفس.
ــركات واألفراد  ــعوب واحل ــا: أن الش وثالثه
الذين يُتضامن معهم يشعرون بالقوة في 
مواجهة التعسف، ألنهم ليسوا وحدهم 

في املعركة.
ــة حتى وإن  بَ ــراف املرْتكِ ــا: أن األط ورابعه

ــوات التضامن  ــرت عدم اكتراثها بأص أظه
ــالت التضامنية، لكنها ال  وازدراءها للحم
ــاباتها، واملسألة مرتبطة  بدّ أن تعيد حس
ــا  ــن وامتداداته ــة التضام ــد حرك بتصاع
لتصل إلى داخل صفوفها، وهو ما ال ميكن 

جتاهله إلى ما ال نهاية.
ــدر  ــذي ص ــي ال ــالن نابول ــك كان إع ولذل
ــط  ــي البحر املتوس ــن اجتماع حقوقي ع
د  ــة، حني أكّ ــجماً مع املعايير األربع منس
على حقوق الشعب العربي الفلسطيني، 
ــي املقدمة منها حقه في تقرير املصير،  وف
وعلى احترام اإلرادة احلرة لشعوب املنطقة، 
ــي، وحقها  ــا لإلرهاب الدول يه ــى تصدّ وعل

ــجبه  ــتقلة، وإدانته وش في التنمية املس
ــة الرئيس األمريكي ترامب، بشأن  سياس
ــرائيل»،  ــة لـ «إس ــدس عاصم ــار الق اعتب
ــن الدولي رقم  ــس األم ــرار مجل ــاً لق خالف
٤٧٨ لعام ١٩٨٠، أو اعتبار اجلوالن السورية 
ــرار رقم ٤٩٧  ــد من الق ــرائيلية» بالض «إس
ــرائيل»  لعام ١٩٨١، كما اعتبر اإلعالن «إس
مبمارساتها العنصرية بؤرة حرب مستمرة 
ــلم واألمن الدوليني. وفي  وخطراً على الس
ــة لتأكيد  ــال املواجه ــن أفع ــك فعل م ذل
ــانية، وترابطها على  عدالة القضايا اإلنس

املستوى الكوني .

حمالت التضامن حتى وإن 
لم تؤت ثمارها َّـ اللحظة 
اِّـعينة لكنها تشكّل رصيداً 
مستقبلياً يمكن اِّـراكمة 
عليه لتأكيد عدالة القضية 
التي يتضامن معها العالم 

اال يجب ان نتساءل 
كيف اصبح للفرحة 
طعم السكر ان لم 
نتذوق من الحزن 
وصباره؟

اِّـعارضة من سمات النظم 
الديمقراطية وتنطوي 
الديمقراطية على قيم 
أساسية كاِّـساواة والحرية 
واِّـشاركة والتعددية

سياسياً كان النصر 
متسيداً حيثُ أراد شذاذُ 
االفاقِ النيلِ من التجربة 
السياسية الجديدة وإعادة 
العراق اُّـ اِّـربع األول

الرتاجع الكبري الذي 
شهدته العملية 
السياسية مؤخرا يعود 
لسببني أحداهما خرق 
الدستور أو القفز على 
مبادئه
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حازم الشهابي
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سجاد العسكري

 عندما سئل البرت اينشتاين عن احلرب العاملية الثالثة 
ــتخدمه اإلنسان  ــالح الذي سيس قال:( أنا ال أعرف الس
ــتخدم  في احلرب العاملية الثالثة، لكني أعرف أنه سيس
ــة ) فاحلرب او  ــرب العاملية الرابع ــا واحلجر في احل العص
احلروب بشكل عام هي غرفة مظلمة ال ميكنك ان تعرف 
مالذي سيحصل عند فتح الباب ومالذي سيخرج منها 

قد ال تعيش بعده .
ــر مهيأ ملواكبة االحداث  ــرأي العاملي كما اتصور غي   فال
ــي ,ولعل اكثر املناطق  ــكل حقيق اجلارية في العالم بش
التي تعاني من عدم استقرارها هي الشرق االوسط وهو 
ــهده من احداث قد  واضح وغير مخفي على احد ملا تش
ــيطرة  ــخ والعالم , وخصوصا بعد س ــار التاري تغير مس
ــرة وحروبه  ــم وقراراته اجلائ ــى العال ــب الواحد عل القط
الظاملة على امن البلدان , واعتمد في عدوانه على تلفيق 

االكاذيب وتصديقها ,لتبرير اخلطوات التي يخطوها .
  وفي نفس الوقت تشكلت خالل العقود االخيرة احالف 
ــعها  ــاس اقامتها وتوس ــة , وكان اس ــكرية تدميري عس
ــق ,فامتازت قيادة  ــر والتلفيق والكذب للحقائ هو التزوي
ــية اصحابه واجرامهم ,  هذا التحالف التدميري بوحش
ــهرة القائد الفالني  ــيل ش ليدفع بدماء االبرياء التي تس
ــه اثناء  ــتعرض عضالت ــق النصر املزعوم ليس ــذي حق ال
ــيره على جماجم ابت اال مواجهة العدوان باملقاومة  س
,فنراها غزت العالم وقتلت الشعوب ,وسلبت املقدرات , 

وغيرت االنظمة , واتت بالعمالء , ووو.
ــعى  ــؤومة التي تس ــن هذه التحالفات املش ــن ضم    وم
ــم دوال  ــط يض ــرق االوس ــي الش ــكيله ف ــكا لتش امري
ــرائيل  فتحالف  ــرائيل نعم واس ــة وخليجية واس عربي

ــتيراتيجي بالفعل محكوم عليه  ــرق االوسط االس الش
ــادة هذا التحالف من قبل  ــل بعد تراجع تزعم قي بالفش
ــي تزعم هذا التحالف  ــبة لترامب وجد ف ترامب , بالنس
ــذا من جهة ,  ــن الفاتورة ه ــيدفع اجلزء االكبر م ــه س بأن
ــكيل حلف  ــل تش ــن جهة اخرى هي رد فعل من فش وم
ــذه التحركات  ــمى (الناتو العربي) كل ه امني حتت مس
ــق االهداف  ــيلة لتحقي ــالف ما هو اال وس ــكيل اح وتش
ــر وفق القاعدة (الولد  ــة اما احللفاء فلهم احلج االمريكي
ــر) .   فمن يقود التحالفات والذي  للفراش وللعاهر احلج
ــيلة فهو يعاني من هستيريا  يحاول تشكيلها بأي وس
ــتيراتيجيته  ــار الفتنة واس ــرب ويقدح ن ــرع طبول احل ق
ــو طبول احلرب في  ــل والهزمية فقد قرع التخبط والفش
ــدوا هذه النار الى  ــوريا واليمن ويريدون ان يوق العراق وس
ــارة ترامب بأن التحالفات بالنسبة له  دول اخرى رغم اش
ــرة االجل ) ولعلهم لم  ــارة عن صواريخ حماية قصي (عب
يدركوا القول بعد لطبيعة عقولهم الثقيلة في الفهم 
ــى انتفت الفائدة منهم  ــب يقصد انه مت واالدراك , وترام
ــال وعائقا  ــم اصبحوا ثق ــن العمالء ,ألنه ــيتخلص م س
ــذ مخططاتها  ــي تطمح بتنفي ــل امريكا الت على كاه
ــرق االوسط.    فبعد الفشل في تشكيل حتالف  في الش
ــران اجتهت  ــط ضد اي ــرق االوس ــي الش ــتيراتيجي ف اس
ــد , وهذا التحالف  ــاء حتالف جدي ــكا الى اوربا النش امري
ليس ضد ايران فحسب بل ضد روسيا والصني في وسط 
اوربا ايضا , وعلى مايبدو ان هذه التحالفات هي ردة فعل 
ــرق  ــائر التي حلقت بها في الش لتعويض الهزمية واخلس
ــلط والهيمنة  ــعى الى التس غريب امر امريكا دائما تس
عبر حتالفات تقود منها احلروب وتنفذ العقوبات وحصار 
ــرب التحالفات  ــلمية ؟!    فح ــل عن الطرق الس , وتغف
ــرات واملؤامرات وان كانت غير  ــي تقودها امريكا واملؤمت الت
ــرة كما في الدول العربية في كل مرة تقرع طبول  مباش
ــن على اتخاذ اي قرار  ــة لها وحللفائها غير القادري الهزمي
يصب في مصلحة الشرق وامنه واستقراره , وما تشهده 
ــم اخملزية واعتداءاتهم  ــة هو ردة فعل من هزائمه املنطق
ــة وتقدميها على طبق  ــافرة لتقطيع اوصال املنطق الس

من ذهب ألمريكا واسرائيل .

عمار عليوي الفالحي

ــكريّاً سواء لدرء  ثمةُ منازالتٍ تبدأ عس
خطر قادم، أو بغيةِ إحتاللٍ آثِم، فبكلتا 
ــون  يكُ أن  ــرْوَ  الغَ ــربِ  للح ــنيِ  الذريعت
ــا يعنيِ إن  ــك مدحوراً ومنتصرا مم هنال
ــو الفيصلُ في احلرب فتجدَ  التدخلُ ه
ــط. إنتصارات  ــكريّاً فق ــارُ عس اإلنتص
ــواها من  ــد املقدس متيزت عن س احلش
اإلنتصارات، فكرياً كان النصر عريضاً، 
ــي صبغة  بعدما أضفى العدو الداعش
ــى منظومةِ القيم  اإلرهاب واجلرمية عل
ــالمية، وخال ذا للمتلقي العاملي  اإلس
ــالم  ــدةِ اإلس ــن عقي ــزء م ــم ج إن تلك
ــاً وتبيان  ــم كان إنتصاراً فكري فدحره
ــالمي املعتدل في منظور  املنهج اإلس
ــقون جاءوا  ررَّ به، كذلك هم فاس من غُ
بأنباء، وسواعد صناديدِ الفتوى جعلت 
الناس تتبني، من قبل أن يصبوا طائفةً 
ــه احلرب  ــا أفرزت ــدة م ــة. فلش بجهال
ــت تلكم  ــدال الفكري، رافق ــن اإلعت م
ــو  ــاني، بالنح ــل اإلنس ــا، التعام املزاي
ــد والقوات  الذي تارة يكون فيها احلش
ــل إعجاب الرأي العام املعتدل منه  مح
وأخرى يكون صنيع احلشد الجم ألفواه 

املتطرف من الرأي العام ذاته. 
إجتماعياً كان اإلنتصارُ حاضراً. فتمزيق 
ــةَ بنيَ  ــثَ الفرق ــيج اجملتمعي وب النس

مكوناتِ اجملتمع العراقي األصيل، 
ــه  علي ــزف  يع ــذي  ال ــر  الوت كان 
ــني  والطامع ــؤوم،  املش ــوث  الثال
ــيي  من الدول، وحفنة من سياس
ــه العراق،  ــم وج ــو له ــة، ليخل العمال
ــد أينعت الفتوى  ــا من جملة ماق بينم
، رصت الصف  املقدسة من ثماراً جنيةً
ــى وحدة الصف،  ــي، وبرهنت عل الوطن
رض  ــوب عن أرض وعِ بعدما ذاد ابن اجلن

أخوته وأهله في الغربية، في قبال ذلك 
الوقوف املشرف  البن امللحة تضحيات 
جسامٍ ألم قصي ومن همُ سواها، كما 
ــك األقنعة عن  ــفت املعركة كذل كش
ــة التي ترعرع بأحضانها  الوجوه املاحل
ــلفية  الس واحلركات  ــدة،  القاع إرهاب 

وغيرها سابقاً.
ــيداً حيثُ  ــياً كان النصر متس سياس
ــن التجربة  ــاقِ النيلِ م ــذاذُ االف أراد ش
ــية اجلديدة وإعادة العراق الى  السياس
ــى بظهراني  ــع األول! وبث الفوض املرب

ــف املنظومة  ــاللِ نس ــع، من خ اجملتم
ــة، وجعل العراق  ــيادية، والقانوني الس
ــب ودب.  ــواه من ه ــائغة بأف ــةً س لقم
ــول إن املنظومة احلكومية مثالية  النق
ــبث بها!!  ــذي يدعوننا للتش ــد ال للح
ــا التبرير ألن يعبث  لكن هذا اليعطينن
ــيادتنا وحكومتنا آنى  في منظومةِ س
كانت فتلكمُ شرفنا وهيبتنا، وشعبنا 
ــر، والغزاة  ــتورية للتغي ــة طرق دس لدي
ــرعية  ــون أيةَ ش ــيني الميثل الداعش
ــأنها أن تلعب بقدرات العراق  من ش

حكومةً وشعباً. 
ــلم  ــوة اجملتمع العاملي من الس حظ
ــرَى ذات  ــي األُخ ــت ه ــي كان اجملتمع

نصيب وافر من الفتوى املقدسة
ــي  ــاب الداعش ــدد اإلره ــد إن مت فبع
مهدداً السلم العاملي يقوضه متى، 
ــح باألكفُ  ــاء ليكب ــف وأنى ش وكي
ــت،  املقي ــاب  اإلره ــاح  ــمر جم الس
ــتنزف العراق قواه، وإنحرت  حيث أس
ــزل  ــاه، ليخت ــال من ــواعد األبط بس
ــا حلق بعراقنا  بنصرنا اإلقتصاص م

وعقيدتنا من مأساة. 
ــم  ــرز تلك ــن أح ــى م ــل يبق ــن ه لك
ــارات عجباً مغيباً؟ المتيزه عمن  اإلنتص
هُ اللّحاف بل عمن نكل بهم  كره  وجهُ
ــية  ــدَ للواجهة السياس ــابقاً، وعي س
مرحبٌ به له من اإلمتيازات ماال يحلم 
به بنو ونسوا الشهداء؛ الذين أعيتهم 
ــد،  ــا املعق ــر بروتينه ــات الدوائ مراجع
ــى قطعة أرض نائيةً  بغية احلصول عل
ــينصفون  ــكن؛ أم س غير مأهولة للس

بعد ظلم مبني؟.

 عبد اِّـحسن عباس الوائلي

ــعادة ثمن فهي في داخل النفس وعلى  ليس للس
ــليم الكامل هللا تعالت قدرته النه  ــان التس االنس
ــليم فهو البادئ  ــال ملا يريد وما علينا اال التس فع
باخلير منذ ان خلقنا وجعل لنا روحا فيها الفجور 
ــرف ولكن  ــان وعلينا التص ــوى وهما ينقص والتق
ــل هللا اوال واخيرا علما انني حتدثت  ثقوا بأن الفض
ــدة ان اكتب  ــعادة واجد من الفائ ــر عن الس الكثي

اليوم عن السعادة واحلزن.
ــزن يصاحبني،  ــعادة واحل ــن الس ــوم ع ــب الي اكت
ــتكينا. يصنع  ــدا مس ــاء القلب هائ ــكن ارج يس
ــاب احلزن، وال  . وانا ال اه ــيّ ــه مكانا دافئا ف لنفس
ــروح، به تنمو،  ــن دورة ال ــرف انه جزء م ــه. اع اكره

وتكبر، وتصبح اكثر دفئا .
ــي ان  ــعادة، وانا اؤكد لنفس ــب اليوم عن الس اكت
ــت. ملاذا أنا  ــزن عابرة ووجوده معي مؤق غيمات احل
ــدد، واحلزن  ــباب تتع ــا، فاألس ــس مهم ــن؟ لي حزي

واحد.
ــي بأنني  ــو يقين ــب- ه ــا الغري ــم –ورمب ــن امله لك
، يجلس  ــعيد حتى واحلزن ضيف عليَ ــخص س ش
ــات. تلك هي  ــني الناي ــي ويغني مع ان ــا مع مرتاح
ــروح التي لو  ــي قوانني ال ــول الضيافة. تلك ه اص
عاندت احلزن لترك هدوءه وشابه، وحتول من ضيف 
عابر الى وجود مقيم يفرض نفسه ثقيال على كل 

التفاصيل.
اريد ان احدثكم اليوم عن السعادة التي نتصورها 

ــمائنا التغيب.  ــا وجنوما متأللئة في س فرحا دائم
ــك احد اوهامنا الكاذبة. ذلك ما ظنناه حقيقة.  ذل
ــرة طفولية تلك التي  ــو ليس كذلك. انها لفك وه
ــن يعي فرحا  ــعيد هو م ــان الس ــد ان االنس تعتق
ــعيد هو من  دائما. لكن واقع االمر يؤكد لنا ان الس
يعرف ضرورة ان يعيش كل املشاعر التي متر علينا، 
والذي يفهم ان مقاومة املشاعر السلبية، رفضها 
ــا على انها غير  ــل معها بعدوانية، رؤيته والتعام

مرغوب في وجودها، هو سلوك ساذج.
كيف اكون سعيدا واحلزن في ضيافتي هذه االيام؟ 
ــعادتي، فأجدها كثيرة، الصحة  ــباب س اعدد اس
ــتر، وجود االصحاب واالقارب وكتابا وكاتبات  والس
ــة الكتابة،  ــلم احلكمة. نعم ــدون بوجل س يصع
ــزن. حضور  ــل احل ــة وتأم ــاركة الفرح ــا مش وفيه
ــى صورة ابي  ــة معي. انظر ال ــن رحلوا من االحب م
ــمة على جدار الغرفة امامي، وابتسم له،  املبتس
ــي ان املوت ليس نهاية،  ــد امتناني ملن علمن ويتأك
وانه مثلما يدخل الهواء الى صدرنا بحياة جديدة 

ــع كل زفير.  ــزن م ــل، يخرج احل ــهيق جمي ــي ش ف
ــى ارفف  ــتكينة عل ــد مس ــي ترق ــب الت كل الكت

ــا مفاجأة، وعاملا وصورا،  مكتبتي، حتمل كل منه
وشخصيات واحالما كبيرة، وانكسارات عظيمة، 
ورغبة االنسان في البقاء وسعيه نحو السعادة.

افكر في ان احد عيوب البشر الكبرى هي حماقة 
ــعادة  توقع الفرحة الدائمة، والصاق مفهوم الس
ــاءل، كيف اصبح  ــع. اال يجب ان نتس بهذا التوق
ــن احلزن  ــم نتذوق م ــكر ان ل ــة طعم الس للفرح
ــاد التعلم من دروس  ــاره؟! وكيف نرفض بعن وصب
الطبيعة التي تنثر حكمتها علينا بسخاء طوال 
ــائلها ونفهم كي  ــت، منتظرة ان نلتقط رس الوق
ــة دورات، والدة وحياة وموت وبعث  ــاح! الطبيع نرت
ــجار اوراقها،  ــن االش ــزع ع ــة تن ــد. الطبيع جدي
ــاقط في  ــرك اوراقها تتس ــجار تفهم، فتت واالش
ــجار العارية  ــاطة تنام االش ــف، هكذا ببس اخلري
ــتاء. تتحمل وطأة البرد والرياح القاسية  في الش

واجلليد .
ــني اوان الربيع، تبدأ اوراقها في االنبات  وعندما يح
ــرة اخرى صغيرة جدا وزاهية اخلضرة. والتلبث ان  م

ــون زهورها باالحمر واالصفر والبرتقالي  تكبر، وتتل
والبنفسجي، قوس قزح من فرحة تعرف االشجار 
انها مؤقتة، فلن يلبث اخلريف ان يزور الدنيا. وهكذا 

فصل وراء اخر، ولكل فصل طعمه وحكمته.
ــرق في اودية  ــض القلب عن التف ــزن حال تقب «احل
ــت دائمة،  ــة» فاحلزن مرد «حال، واحلال ليس الغفل
ــا حال جديدة.  ــم تذهب كي تأتي من بعده تأتي ث
ــد الغفلة، انه ينبهنا،  وحال احلزن درع ومناعة ض
ــه الهادئ البعيد  ــياء من مكان ويجعلنا نرى االش
عن الصخب، ومن هذا املوقع نفهم اشياء الميكن 
ان نفهمها في حال الفرح. على الرغم من حضور 

احلزن انا شخص سعيد.
ــون مثلنا ولكن  ــك الكثير يخلق ــر ان هنال وال انك
يرافقهم الفقر واجلهل واملرض حتى النهاية فهم 
ــكرهم هللا فهو  ــرا لتحملهم وش افضل منا كثي
يرى ماهم عليه وسيكون جزاؤهم عند اهللا كبير.. 
ــي انعمها علينا  ــكر الصادق هللا الت فعلينا بالش

تفضال منه ونسأله املغفرة وحسن العاقبة.

طيب العراقي

ــة البرملانية الرصينة، تعتبر       في األنظم
املعارضة البرملانية أحد األركان األساسية 
ــب لألداء  ــدور املراق ــوم ب ــا تق ــا، لكونه له
ــذه املراقبة، إال  ــى لها ه ــي، وال تتأت احلكوم
إذا اعترف لها الدستور بحزمة من احلقوق، 

في اجملال الرقابي والتشريعي .
   املعارضة من سمات النظم الدميقراطية، 
ــية،  وتنطوي الدميقراطية على قيم أساس
ــاركة والتعددية،  ــاواة واحلرية واملش كاملس
ــاً : بقيمة  ــط ارتباطاً وثيق واملعارضة ترتب
ــكار، وتعددية األحزاب  ــة اآلراء واألف تعددي
ــة  املطروح ــول  احلل ــة  وتعددي ــج،  والبرام

للمشكالت.
ــة؛ تؤدي  ــك؛ أن املعارض ــى ذل ــب عل    يترت
ــية في النظم الدميقراطية،  وظيفة أساس
باعتبارها من مكونات النظام الدميقراطي، 
ــى حكومة  ــرورة إل ــم بالض ــذي ينقس وال

ومعارضة .

ــيكون هناك     بدون معارضة حقيقية، س
الف سؤال وسؤال، عن شرعية ومشروعية 
ــن قدرة  ــي البالد، وع ــي ف ــرار السياس الق
ــريعي والرقابي  البرملان؛ على أداء دوره التش
ــة برملانية معارضة  ــود كتل ــاءة ..   وج بكف
سيساعد بال شك؛  على بناء جسور الثقة 
ــارع السياسي، ويعزز من  بني البرملان والش
ــي،  ــارع على القرار السياس قوة تأثير الش
ــة في السلطة يحسبون  ويجعل الساس

ألف حساب، لتأثيرات تلك القوة . 
   ديناميكية العملية السياسية، تتطلب 
ــة، وأن يكون  ــة دور املعارضة البرملاني تقوي
هذا الدور منظما ومكفوال دستورا، وترتبط 
ــريعية، كحقها في  ــوق تش به حزمة حق
ــاءلتها، ومراعاة  إستجواب احلكومة ومس
ــال املراقبة  ــي مج ــة ف ــا البرملاني حقوقه
ــريع ..   في هذا الصدد، يبدو السؤال  والتش
ــتورنا  ــتجابة دس ــن مدى إس ــا، ع منطقي
ــات الضرورية، أم أن  ــذه املتطلب احلالي، له
ــور معارضة  ــال،دون ظه ــا يقف حائ فيه م

برملانية حقيقة؟ 
ــا يقول  ــن كم ــد ضم ــتور ق    إذا كان الدس

ــرعيه، قدرا كبيرا من الوسائل لظهور  مش
ــة هذه  ــل على تقوي ــل عم ــة؟ فه معارض
الوسائل الرقابية للمعارضة، أم أضعفها؟ 
ــريعي للمعارضة، أم  ــزز الدور التش وهل ع
ــة املعارضة البرملانية  حد منه؟ وهل مكان
ــتور العراقي، ترقى الى مكانتها  في الدس
ــاتير األنظمة الدميقراطية األخرى!  في دس
وهل املهندس الذي بنى معمارية دستورنا، 
ــة حقيقية،  ــي حقا خللق معارض كان يرم

يسمو مبكانتها في البرملان، أم أنه اعتبرها 
ــة  ــني واجهة الهندس ــاء، لتزي كفسيفس

الدستورية للدستور؟ 
ــرورة وجود معارضة حقيقية، يجب     إن ض
أن تأخذ مداها في وجدان القرار السياسي 
ــرا ال بد  ــت ش العراقي.   أن املعارضة ليس
ــاء دولة  ــومة لبن ــه، وهي ضرورة محس من
ــات حقيقية، واملعارضة البرملانية  مؤسس
ــراقا حضاريا، واألكثر  هي الوجه األكثر أش
ــكل، وفقا  ــة عمليا، ويجب أن تتش إنتاجي
ــريعيا، حتى تكون فاعلة  ألطر مصانة تش
ــا  أيض ــا  ويده ــل  ــانها طوي ــة، لس منتج

طويلة! 
   كل هذا يجب أن يتم، مع عدم إغفال حق 
املعارضة خارج البرملان أيضا، والتي يتعني 
ــت  ــيما إذا مارس هي األخرى أحترامها، س
ــاليب ال تهدد أمن اجملتمع،  معارضتها بأس

وال تسعى الى هدم السلم األجتماعي..
 ثمة واقع يفيد: أن ما موجود عندنا، مجرد 
ــة مجتمعنا،  ــم، حكمته طبيع ــوازن دائ ت
ــا  ــه قدرن ــدا، ألن ــه أب ــا قبول ــني علين ويتع
ــاء منظومة  ــوات إنش ــوم؟! اولى خط احملت

ــزب إيديولوجي  ــاء ح معارضة، ليس بإنش
ــا بحد ذاته،  ــك مندوب ــارض، وإن كان ذل مع
ــاء  ــا الراهن؛ يتطلب إنش ــي وضعن لكن ف
ــا ممثلني  ــة معارضة، ليس له ــة نيابي كتل
ــتويات التأثير  في احلكومة ومبختلف مس
ــي، وإال فإن وضعها لقدمها  باألداء احلكوم
ــاء قدمها األخرى في  ــي املعارضة، مع بق ف
احلكومة، يعني أنها تبقيها بقصد تخريب 
األداء احلكومي، ال بقصد خدمة الشعب..! 
ــر الى  ــة النه ــن ضف ــيق م ــال الرش اإلنتق
أو  ــة  موضوعي ــوغات  مس ــال  ب ــرى،  األخ
ــا، وعلينا  ــد تهرب ــة يع ــات حقيقي مقدم
ــتماع الى ما قالته املرجعية  جميعا اإلس
ــة ٢٠١٩/٦/٢١، فقد  ــة في يوم اجلمع الديني
ــوح عن أن  ــيخ الكربالئي بوض ــدث الش حت
ــاعة  « الواجب الوطني يتطلب ضرورة إش
ــل اجلميع  ــآزر، وأن يتحم ــاور والت روح التش

املسؤولية بعيداً عن التهرب»..
ــاع املرجعية  ــون أنهم أتب ــى الذين يدع عل
الدينية، وأن طاعتها دين لهم، أن يصيخوا 
السمع ملا تقول، ال أن يعطوها أذنا من طني 

وأخرى من عجني! .

من الصعوبة التكهن مبستقبل احلكومة احلالية, و قدرتها  على االستمرار 
في ما بقي من عمرها االفتراض, في ظل ما يحيطها من تصعيدا ومناورات 
ــية,  ــاركة في العملية السياس ــية, من قبل الكتل املش وضغوط سياس
ــة, كونها خرجت من رحم  ــرض إن تكون داعمة ومؤيدة للحكوم التي يفت
إرادة  توافقاتها السياسية بعد غياب ما يسمى بالكتلة البرملانية األكثر 
ــية  ــيد عادل عبد املهدي مبا ميلك من حنكة سياس عددا. ما كان على الس
ودراية عالية بخفايا السياسية ودهاليزها, إن يقع ضحية لعبة سياسية 
ــض الكتل  ــبب تزمت بع ــلطة والنفوذ, بس ــض احلاملني بالس ــا بع يقوده
السياسية بفرض إرادتهم, واألدهى من كل هذا؛ إن ذات الكتل السياسية 
ــعبوياً  ــتثمارها ش ــة مجدداً واس ــن ركوب املوج ــاول اليوم م ــة حت املعرقل
ــادة عصفها باجتاه  ــف األخيرة_ وإع ــيا_خطبة املرجعية النج وسياس
احلكومة, ألجل رفع مستوى تركيز الضغط السياسي, وخصوصا مع قرب 
ــى إن يصيبها من املنصب  ــم ملف الوكاالت والدرجات اخلاصة, عس حس
ــية مؤخرا  ــهدته العملية السياس ــذي ش ــع الكبير ال ــب!إن التراج نصي
ــى مبادئه, وتغيب أو  ــتور أو القفز عل ــببني, أحداهما؛ خرق الدس يعود لس
ــير إلى ضرورة إن يكون هناك كتلة برملانية تتولى  جتاهل نصوصه التي تش
ترشيح شخصية رئيس احلكومة, وتكون ساندة وداعمة لبرنامجه ورؤيته 
ــر من املقاعد في  ــه الوزارية كونها متتلك العدد األكب ــكيل كابينت في تش
ــلب أو اإليجاب.. غياب  ــواء أكان بالس قبة البرملان, متحملة وزر خيارها س
ــلل ال  ــدأ وتعطيله أفضى بالنتيجة إلى والدة حكومة مصابة بش هذا املب
ــية, الفتقارها  ــة إرادة بعض الكتل وأطماعها السياس ــوى على مقارع تق
ــاندة تتكئ عليها فيما يصدر منها من قرارات وإجراءات,  لكتلة برملانية س

ــة  ــن احلكوم ــرأ م ــع يتب فاجلمي
ــطح من  ــا طفا على الس في م
ــا  ــع يطالبه ــات! واجلمي إخفاق
بتحقيق املعجزات! ما يضطرها 
إلى املداهنة تارة والتجاهل تارة 
ــواء رغبات  ــرى, محاولة احت أخ
ــيؤدي  س ــا  م ــة,  منقطع ــر  غي
ــى اضمحالل  ــة احلال إل بطبيع
قدرتها على اتخاذ القرارات, وقد 
ال تتمكن بل اجزم أنها ستنهار 
ــن من أمتام ما  ــريعا, وال تتمك س
ــن عمرها, مخلفة وراءها  بقى م
ــودي بحياة  ــى عارمة قد ت فوض

العملية السياسية بأكملها, إال مار حم ربي.
إما السبب اآلخر واالهم في ما يحصل من إخفاقات؛ هو طبيعة التركيبة 
ــية ذاتها, من حيث االنسجام ووحدة الرأي  الداخلية للتحالفات السياس
ــي من التهميش واإلقصاء   ــتركات, فالكثير من االطراف تعان والقرار واملش
ــي حتالفاتها, دون  ــي ف ــى القرار السياس ــض وهيمنتها عل ــن قبل البع م
ــة احلال إلى تأكل  ــيؤدي بطبيع ــراكها في القرار, ما س الرجوع إليها و إش
التحالفات من الداخل وانهيارها بشكل بطيء ومنتظم .. كان من األجدى 
ــمة استشعار اخلطر مبكرا وجتنب الوقوع  على الكتل السياسية املهش
ــتحوذين على  ــاءلة  والتخلي عن حتالفاتها والبراءة من املس في دائرة املس
القرار فيها, واالجتاه نحو تشكيل حتالف جديد يضم أطرافا أكثر انسجاما 
ــابقة, واالتكاء على سدة املعارضة السياسية  واعتداال من حتالفاتها الس
ــيلف العملية  ــع, الذي س ــل الذري ــا في الفش ــي ال تكون طرف ــاءة ك البن

السياسية, بأذرع نرجسية الطامعني باملناصب في قادم األيام .

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د. عبد الحسني شعبان

ــي حلقوقيي البحر  ــاع نابول ــي اجتم أعادن
املتوسط إلى عقود خلت، كان فيها لكلمة 
التضامن وقع شديد وتأثير فاعل، وال سيّما 
في األوساط احلقوقية والقانونية، وحتسب 
ــاب، وخصوصاً  ــلطات ألف حس ــا الس له
ــا  ــب عليه ــد تترتّ ــي ق ــال الت ــردود األفع ل
ــاً. وكان للتضامن الدولي  ــاً وخارجي داخلي
ــي تغيير اجتاه أو التراجع عن  دوره الكبير ف
خطوة أو التوقف عن إجراء يتعلق بقضايا 
سياسية أو حتسني معاملة لسجني رأي أو 

إطالق سراح معتقل أو غير ذلك.
ــطيني الراحل  وقد روى لي املناضل الفلس
ــجيناً في األرض  ــير قبعة يوم كان س تيس
ــر الذي حصل  ــدى التأثير والتأثّ ــة، م احملتل
ــالل معه، جرّاء  ــلطات االحت في تعامل س

ــي عواصم عاملية  احلملة التي انطلقت ف
ــة لتوضيح مصيره ومن ثم املطالبة  وعربي
بحرّيته، كما كانت حملة التضامن العاملي 
وراء القوة املعنوية التي امتلكها نيلسون 
ــه ٢٧ عاماً،  ــتمر حبس ــذي اس ــال ال ماندي
ــحرية» حني  ــاً في «اللحظة الس خصوص
ــالت تضامن  ــم فيها انطالق حم كان يعل
ــاني  ــلوكه اإلنس حقوقية معه، وكان لس
الالحق دور كبير في سيادة قيم التسامح 
ــالم والتعايش وعدم االنتقام أو الثأر  والس

أو الكراهية .
ــول: إن التضامن أصبح حقاً  ــي الق وميكنن
ــان في البلدان التي يكون  من حقوق اإلنس
فيها الرأي العام صوتاً مسموعاً، خصوصاً 
بصدور قرار األمم املتحدة رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٥، 
بخصوص احلق في التضامن، سواء كان مع 
الشعوب أم مع بعض اجلماعات والقوى أم 
ــع األفراد، وهو ما يتطلّب إجراءات وقائية  م
ــتراتيجيات ملنع  وأخرى حمائية، ووضع اس

حدوث االنتهاكات والتجاوزات.
ــرورة ال بدّ  ــح التضامن ض ــا أصب ــدر م وبق
ــالع بها،  ــن االضط ــي م ــع الدول للمجتم
ــازت بالتوظيف  ــض تطبيقاته امت فإن بع
ــا  الضحاي ــمل  ش ــر  واألم ــي،  السياس

ــة واألوبئة  ــني والبيئ ــني واملهمش والالجئ
واألمراض واحلروب واالجتار بالبشر واخملدرات 

وجتارة السالح والتعصب والتطرف والعنف 
ــرب الباردة في  ــد انتهاء احل ــاب. وبع واإلره
أواخر الثمانينات وهيمنة قطب واحد على 
ــفَ دور التضامن  عُ ــة، ضَ ــات الدولي العالق
ــني،  ــة املتضامن ــت جبه ع ــره، وتصدّ وتأثي
ــويه الذي  ــي الكثير منهم من التش وخش
ــن أن يلحق به، كما لم تعد احلكومات  ميك
تعيره األهمية ذاتها التي كان يحتلها يوم 

كانت تأخذ بنظر االعتبار حجمه وامتداده، 
مبا يؤثر في سياستها الداخلية ومواقفها 
رَ من  بِ إزاء بعض القضايا الدولية، حتى اعتُ
ــع عن حقوق  ــع املقاومة ويداف يتضامن م
العادلة  ــطيني  ــي الفلس العرب ــعب  الش
ــى  ــب عل ــاً» أو يُحس ــروعة «إرهابي واملش
ــويه  ــيّما بعد تش ــالك «اإلرهاب»، وال س م
ــاق التهم جزافاً مبن  صورة التضامن وإلص

يتضامن، وتلك مفارقة حقيقية.
ــم حملة تضامن بعد انهيار  ولعلّ أبرز وأه
ــرين  ــني في ال ٩ من نوفمبر / تش جدار برل
ــة بأنظمة أوربا  ــي عام ١٩٨٩ واإلطاح الثان
ــرقية، وحتلّل االحتاد السوفيتي، كانت  الش
ــام ٢٠٠٣)،  ــراق (ع ــرب على الع ــية احل عش
والتي شملت أكثر من عشرة ماليني إنسان 
ــرات العواصم واملدن األوربية، وكانت  وعش
ــرب وحماية  ــية منع احل مطالبها األساس
ــوا من احلصار  ــكان املدنيني الذين عان الس
ــف ادعاءات  ــاً، فضالً عن زي ــو ١٢ عام لنح
القوى والبلدان التي تريد شنّ احلرب بزعم 
ــلحة دمار شامل، وعالقة نظامه  وجود أس
ــاب الدولي،  ــابق باإلره ــوري الس الديكتات
ــي بديل  ــام دميقراط ــاد نظ ــعي إليج والس

عنه.

ــل  ــاوالت التضلي ــن مح ــم م ــى الرغ وعل
ــكال  بأش ــارس  مت ــت  كان ــي  الت ــداع  واخل
مختلفة للحيلولة دون أن يصل التضامن 
ــإن الكثير من احلقائق باتت  إلى مبتغاه، ف
ــيعيد إلى  ــة، األمر الذي س ــة وواضح جلي
ــه البهية،  ــه الباهر وصورت التضامن بريق
ــى املرتكبني،  ــا أو عل ــواء على الضحاي س

وذلك لعدة دالالت:
ــى وإن لم  ــالت التضامن حت ــا: أن حم أوله
ــة املعينة، لكنها  ــؤتِ ثمارها في اللحظ ت
ــتقبلياً ميكن املراكمة  ل رصيداً مس تشكّ
ــي  الت ــة  القضي ــة  عدال ــد  لتأكي ــه،  علي

يتضامن معها العالم.
وثانيها: أن التضامن معيار أخالقي لرفض 
ــى حتقيق العدالة بغض  الظلم والدعوة إل
ــي، مثلما هو  ــن املوقف السياس النظر ع
تعبير عن شراكة إنسانية وصداقة قائمة 
ــل التضامن من  ــة ملا يتركه فع أو محتمل

تأثير في النفس.
ــركات واألفراد  ــعوب واحل ــا: أن الش وثالثه
الذين يُتضامن معهم يشعرون بالقوة في 
مواجهة التعسف، ألنهم ليسوا وحدهم 

في املعركة.
ــة حتى وإن  بَ ــراف املرْتكِ ــا: أن األط ورابعه

ــوات التضامن  ــرت عدم اكتراثها بأص أظه
ــالت التضامنية، لكنها ال  وازدراءها للحم
ــاباتها، واملسألة مرتبطة  بدّ أن تعيد حس
ــا  ــن وامتداداته ــة التضام ــد حرك بتصاع
لتصل إلى داخل صفوفها، وهو ما ال ميكن 

جتاهله إلى ما ال نهاية.
ــدر  ــذي ص ــي ال ــالن نابول ــك كان إع ولذل
ــط  ــي البحر املتوس ــن اجتماع حقوقي ع
د  ــة، حني أكّ ــجماً مع املعايير األربع منس
على حقوق الشعب العربي الفلسطيني، 
ــي املقدمة منها حقه في تقرير املصير،  وف
وعلى احترام اإلرادة احلرة لشعوب املنطقة، 
ــي، وحقها  ــا لإلرهاب الدول يه ــى تصدّ وعل

ــجبه  ــتقلة، وإدانته وش في التنمية املس
ــة الرئيس األمريكي ترامب، بشأن  سياس
ــرائيل»،  ــة لـ «إس ــدس عاصم ــار الق اعتب
ــن الدولي رقم  ــس األم ــرار مجل ــاً لق خالف
٤٧٨ لعام ١٩٨٠، أو اعتبار اجلوالن السورية 
ــرار رقم ٤٩٧  ــد من الق ــرائيلية» بالض «إس
ــرائيل»  لعام ١٩٨١، كما اعتبر اإلعالن «إس
مبمارساتها العنصرية بؤرة حرب مستمرة 
ــلم واألمن الدوليني. وفي  وخطراً على الس
ــة لتأكيد  ــال املواجه ــن أفع ــك فعل م ذل
ــانية، وترابطها على  عدالة القضايا اإلنس

املستوى الكوني .

حمالت التضامن حتى وإن 
لم تؤت ثمارها َّـ اللحظة 
اِّـعينة لكنها تشكّل رصيداً 
مستقبلياً يمكن اِّـراكمة 
عليه لتأكيد عدالة القضية 
التي يتضامن معها العالم 

اال يجب ان نتساءل 
كيف اصبح للفرحة 
طعم السكر ان لم 
نتذوق من الحزن 
وصباره؟

اِّـعارضة من سمات النظم 
الديمقراطية وتنطوي 
الديمقراطية على قيم 
أساسية كاِّـساواة والحرية 
واِّـشاركة والتعددية

سياسياً كان النصر 
متسيداً حيثُ أراد شذاذُ 
االفاقِ النيلِ من التجربة 
السياسية الجديدة وإعادة 
العراق اُّـ اِّـربع األول

الرتاجع الكبري الذي 
شهدته العملية 
السياسية مؤخرا يعود 
لسببني أحداهما خرق 
الدستور أو القفز على 
مبادئه
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تخلط  قد  مفاجأة  أوغندا  منتخب  حقق 
األوراق في اجملموعة األولى، بتحقيقه   فوزه 
األول منذ ٤١ عاما في بطولة األمم اإلفريقية 
في كرة القدم، وذلك على حساب منتخب 
٢-صفر  الفوز  الدميوقراطية.ومنح  الكونغو 
األهداف  بفارق  اجملموعة  صدارة  أوغندا 
حتى  البطولة  تستضيف  التي  مصر  عن 
على  الفراعنة    فوز  غداة  متوز/يوليو،   ١٩
الثانية،  اجملموعة  ١-صفر.وفي  زميبابوي 
الثاني  الشوط  حتى  نيجيريا  انتظرت 
على  لتفوز  إيغهالو،  أوديون  البديل  وهدف 
حققت  بينما  اجلديدة،  القادمة  بوروندي 
مشاركتها  في  تاريخية  نقطة  مدغشقر 
كانت  غينيا.وبينما  مع   ٢-٢ بتعادل  األولى، 
ترجيحات اجملموعة األولى تصب نحو صدارة 

الدميوقراطية  للكونغو  ثانٍ  ومركز  مصرية 
للفوز  النهائي، ميكن  ثمن  الدور  الى  وتأهل 
األوغندي أن يبدل من مسار األمور، ويجعل 
التأهل  عن  يبحث  الكونغو  منتخب 
منتخبات  أربع  أفضل  من  واحدا  بصفته 
الست  اجملموعات  في  الثالث  املركز  حتتل 
األولى مبشاركة  للمرة  تقام  التي  للبطولة 
٢٤ منتخبا.وكان الفوز األوغندي، األول منذ 
تغلب املنتخب على نيجيريا ٢-١ في نصف 
أمام  بخسارته  وصيفا  (حل   ١٩٧٨ نهائي 
دفع  األهمية  من  قدر  على  صفر-٢)،  غانا 
رئيس البالد ياويري موسيفيني الى توجيه 
حتية لالعبيه عبر «تويتر»، وتهنئتهم وإبداء 
ثقتهم «بأنكم ستحققون نتائج إيجابية 
تتمنى  والبالد  البطولة،  تقدم  مع  إضافية 
هدفي  أحسنتم!».وسجل  النجاح.  لكم 

أوكوي  وإميانويل   (١٤) كادو  باتريك  أوغندا 
املباراة. في  العب  أفضل  اختير  الذي   (٤٨)
برصيد  اجملموعة  ترتيب  أوغندا  وتصدرت 
على  مصر،  أمام  األهداف  بفارق  نقاط   ٣
من  الثانية  اجلولة  املقبل  األربعاء  تقام  أن 
مع  أوغندا  فتلعب  اجملموعة،  منافسات 
زميبابوي، ومصر مع الكونغو الدميوقراطية.

أفضلية أوغندية... استحواذ كونغولي
بقيادة  األفضل  األوغندي  املنتخب  وكان 
مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر وخلق 
استثمروا  الفرص  من  الكثير  مهاجموه 
بدا  فيما  الشوطني،  من  كل  في  واحدة 
بطل  الدميوقراطي  الكونغولي  املنتخب 
١٩٦٨ و١٩٧٤، بعيدا عن مستواه ولم يهدد 
وماميلودي  األوغندي  احلارس  مرمى  العبوه 
أونيانغو،  دينيس  إفريقي  اجلنوب  صنداونز 
األول.وعلى  الشوط  في  واحدة  مرة  سوى 
الدميوقراطية  الكونغو  تفوق منتخب  رغم 
مقابل  باملئة   ٥٢) االستحواذ  لناحية 
مع  أوغندا  من  األكبر  التهديد  كان   ،(٤٨
بني  تسديدات  ثماني  (بينما  محاولة   ١٤
للكونغو.  (٦)  ٨ مقابل  الثالث)  اخلشبات 

ركلة  من  التسجيل  أوغندا  وافتتحت 
وتابعها كادو  ميا  فاروكو  لها  انبرى  ركنية 
بضربة رأسية داخل مرمى احلارس ماتامبي 
بضربة  تقدمها  وعززت   ،(١٤) الي  نغومبي 
رأسية ساقطة ألوكوي إثر ركلة حرة (٤٨).
وحرمت العارضة البديل جوناثان بولينغي 
من  رأسيته  بإبعادها  الفارق  تقليص  من 
داخل  ساقطة  كرة  إثر  قريبة  مسافة 

املنطقة (٦٩).

تقرير/ عدنان جبار القريشي

ــباني  ونحن نتابع فريق ريال مدريد اإلس
ــره  ومق  ،١٩٠٢ ــام  ع ــس  تأُس ــذي  ال
ــد واملتوج  ــبانية مدري ــة اإلس العاصم
فريق القرن العشرين وسجل انتصاراته 
 ٣٣ ــباني  اإلس ــدوري  بال ــوز  يقول..الف
ــبانيا  ــرة بكأس ملك إس ــرة، و(١٩)  م م
ــرة  ــوز( ١٣ ) م ــي بالف ــم القياس والرق
ــال أوروبا. وحالياً يدربه  بطال لدوري أبط
ــن الدين  ــي زي ــم العاملي الفرنس النج
ــه : ملعب  ــي ل ــدان وامللعب الرئيس زي
ــه الرئيس:  ــانتياغو بيرنابيو ويترأس س
النادي  ــور  ــم ظه ــو بيريز.ورغ فلورنتين
ــتواه  ــم بغير مس ــذا املوس ــي ه امللك
ــاض,  ٣٨ مباراة فاز  ــد أن خ املعهود بع
ــر١٢ وجمع  ــي ٢١ وتعادل في ٥ وخس ف
ــل املركز الثالث ولكنه  ٦٨ نقطة ليحت
لم يخسر جماهيره وظلت تؤازره حتى 
ـ ٢٠١٩ وهكذا احلال  ختام الدوري ٢٠١٨ـ 
لكافة جماهير النادي في جميع أنحاء 
ــقها وتواصلها  ــم بقيت مع عش العال
أن  ــن  منتظري ــتمر  املس ــجيع  بالتش
يحقق لهم نتيجة تسعدهم باملوسم 
املقبل ..واحلال يسري علينا نحن احملبني 
ــق لفترة متتد ملقتبل  لهذا النادي العري
العمر والصبا مبطلع السبعينات وحتى 

ــا أن نعيش أجواء  ــا هذا وطموحن يومن
امللعب باحلقيقة خالل مشاهداتنا عبر 
الشاشة ملبارياته وكان موعدنا بقدوم 
ــكاد   التصدق حني وقفت أمام  فرصة ت
البوابة الرئيسية ملعقل امللكي االبيض 
وهم يستقبلون الوفود لقاء قطع تذكرة 
ــار عراقي  ــف دين ــادل(٣٥) ال ــا يع ثمنه
ــية وشعرت أني  ودخلت البوابة الرئيس
ــي واد آخر من العالم حني وجدت  هنا ف
ــدوء تام  ــام وه ــير بنظ ــيء يس كل ش
وأستقبال العاملني فيه بأعلى درجات 
الرقي ومعاملة الزائرين وبعدها عرفت 
ــواب طيلة ٢٤  ــوح االب ــب مفت أن امللع
ــاعة أمام رجال اإلعالم والصحفيني  س
ــك  ــول وتل ــني بالدخ ــياح والراغب الس
ــدر  أمواال  ــتثمرة ت ظاهرة أيجابية مس
طائلة ملردودات النادي بالرغم من توقف 
ــمية ..وسارت بي قدماي   مبارياته الرس
ــتطلع كل صغيرة  ــا أطوف بها ألس وأن
وكبيرة وما شدني  اكثر إن عيني تنظر 
ــد الزوايا  ــر لترص ــتطيل االخض للمس
ــال املكان وروعة  ــا يحيطها من جم وم
ــذا الصرح  ــود داخل ه ــو موج كل ماه
ــياس..راؤول.. كاس ــراً  الرياضي..متذك
ــو رونالدوالبرازيلي روبرتوكارلوس.. فيج

راموس  ــتيانورينالدو،  ــيز، كرس سانش
ــت  الفريق,,ودخل ــوم  جن ــن  م ــن  وآخري

ــالق الذي يضم  ــف النادي العم متح
ــكل تفاصيله  الذي  التاريخ املوثق ب
ــتقطب  ــة فنية تس ــى حتف ــول ال حت
اهتمام السواح من كافة دول العالم 
وسهولة التجوال بانسيابية مريحة 
ــب وطريقة عرض  بكافة ارجاء امللع
ــذا املتحف املهيب  ــادي به تاريخ الن
ــتخدمني وآخر ماتوصلت اليه  للمس
ــتعراض  باس احلديثة  ــا  التكنولوجي
ــذ  من ــورة  والص ــوت  بالص ــخ  التاري
ــيس النادي ولغاية وقتنا احلاضر  تاس
وكان لنا شرف االنضمام الى عضوية 
النادي وحصولنا على هوية مصدقة 
ــنة  ــة النادي ونافذة ملدة س من رئاس
ــم  ــا له ــن دخولن ــاراً م ــدة أعتب واح
ــوم ١٥ /٦/ ٢٠١٩ومما زادنا   ــرة ي ــي ظهي ف
ــيء  ــوال ملعرفة املزيد وجدنا كل ش فض
ــورة  ــة الطلبات الية مش ــدا لتلبي مع
ــددة  ــاراة مح ــة مب ــار وملعرف واستفس

تريد أن تعرف نتيجتها وتاريخ إقامتها 
ــا فما  ــورة منه ــات مص ــز للقط وموج
عليك اال أن تضغط بأصبعك وانت مزود 
ــط بجهاز العرض  باجهزة صوتية ترتب
اخلاص ليعطيك اللغة التي ترغب بها 

كافة  املتحف  ويضم 
ــالدات  والق ــؤوس  الك
ــل  احلاص ــز  واجلوائ
طيلة  ــادي  الن عليها 
ــن عمر  ــا م (١١٧)عام
تأخير.. ــال  وب ــق  الفري

ــورة  ص ــى  ال ــة  أضاف
ــة  ــمة متحرك مجس

ــت احلاضر  ــق  في الوق ــي الفري لالعب
ــات اخلاصة بهم  ــان كافة املعلوم لبي
قياس  ــع  م ــخصية  الش ــيرتهم  وس
ــوزن ...وامللفت للنظر وجود  الطول وال
ــني مفتوح  ــتوديو خاص للصحفي س
للجميع لزيارته والتقاط الصورة منه 
ــدين من كال اجلنسني  مع وجود مرش
ــة املتحف العطاء  ــون في اروق يتجول
ــال طلبها من  ــات الكافية ح املعلوم
السائح ولوحظ إن الكثير من الفتيات 
ــم   ــان فريقه ــدون قمص ــان يرت والفتي
ــم املعجبني بهم   ــام جنومه وحتمل ارق
زوار املتحف من  االسبان ودول مختلفة 
جمعتهم هناك لغة واحدة ..كرة القدم 

ــا نوضح  ــد. وختامه ــال مدري ــب ري وح
للقارئ معلومات عن ملعب سانتياغو 

برنابيو
ــط العاصمة   يقع هذا امللعب في وس
االسبانية (مدريد) افتتح في ١٤ كانون 
ــال مدريد .  ــب ري ــو ملع االول ١٩٤٧ وه
ــرج، من مالعب  تف ــف مُ ــع لـ٨١ أل يتس
ــب  ــمه  ملع ــرة .كان أس ــا الكبي أوروب

ــم  ــامارتني اجلديد) واالن يحمل أس (ش
ــانتياغو  ــطوري (س ــس النادي األس رئي
ــب  ــل مالع ــن أفض ــر م برنابيو)...ويعتب
ــن املباراة  ــدم بالعالم واحتض ــرة الق ك
النهائية لـدوري أبطال أوروبا أربع مرات 
(١٩٥٧، ١٩٦٩، ١٩٨٠، ٢٠١٠)، و نهائي االمم 
االوربية ١٩٦٤ وأخرها نهائي اندية أوربا 
ــتهام االنكليزيان ٢٠١٩  ليفريول وويس
ــم ١٩٨٢. ومعظم  ــي كأس العال ونهائ
ــي الدوري  ــال مدريد ف ــات نادي ري مباري

اإلسباني.
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خسارة  شنيشل،  راضي  الوسط،  نفط  مدرب  أرجع 
الدوري  من   ٣٢ اجلولة  في  أمس  الكهرباء  أمام  الفريق 
العراقي، بنتيجة ٢ ـ ١، إلى تراخي الالعبني بعد التقدم 

بهدف.
 وقال شنيشل، ان «كرة القدم حرص ومثابرة من البداية 
لصافرة النهاية، أما أن تتراخى جملرد تسجيل هدف، فهذا 

أمر خاطئ».
منتظرا  ما كان  يقدموا  لم  «بعض العبينا  ان  وأوضح:   

املباريات  أن  يتصور  ومن  بعد،  ينته  لم  والدوري  منهم، 
أن  لالعبني  وأكدت  واهم،  فهو  واجب  تأدية  املتبقية 
منهم خاللها  يقدمه كل  وما  األخيرة مهمة،  املباريات 
املتبقية  «املباريات  وأشار:ان  التزامه».  مدى  على  دليل 
ستكون اختبارا حقيقيا جلميع الالعبني، ونحن مطالبون 
النادي  باسم  يليق  نقدم مستوى  أن  بالتعويض وعلينا 
وليس  كامل  ملوسم  الالعبني  مع  تعاقدت  اإلدارة  كون 
باحلرص  مطالب  اجلميع  وبالتالي  املواجهات،  من  لعدد 

والتفاني حتى آخر ثانية من الدوري».

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

ــن نعمم فالتعميم قصور في الرؤية وجهل في التوجيه والتقومي لكن  ل
ــاكل ولالسف الشديد مستمر في غيبه وفي  البعض من مفتعلي املش
ــاكل تتعلق  ــن احلد املعقول فنحن اليوم امام مش ــادة مفرطة تزيد ع زي
ــن جاوزت نصف  ــى مدى عقود من الزم ــلوكنا اليومي وعل باخالقنا وس
ــيطة  ــك االمكانيات املتاحة والبس ــنا بتل ــا الرياضة ومارس ــرن تابعن ق
ــذا البعض في عالم  ــي تلك العقود ابدا تصرفات ه ــاهد ف حيث لم نش
الرياضة منها كرة القدم وبتنا نسمع الفاظا تخدش مسامعنا من على 
ــون منجزا وميدالية تعلق  ــب فالرياضة اخالق قبل ان تك مدرجات امللع
ــى الصدور واحلصول على امليدالية او الكأس بدون اخالق كالدينار في  عل
ــاوي ذلك  ــارة بداخلها اخالق تعادل الكاس وامليدالية وتس الوحل وخس
الفوز الذي ينجز وينزع كل ما هو لطيف وجميل في عالم الرياضة وفي 
كل العالم تؤخذ االيجابية في اخلسارة والفوز وفي تقبل االخر اال عندنا 
وخاصة في اجملال الرياضي الذي اصبح يعاني املشكلة وجندها تكبر ومن 
ــؤول  جراءها فقد االحترام داخل امللعب وعلى املدرجات وحتدث بني املس
ــب ورمي  ــتم والس ــب وحتى املدرب الذي بات عرضة للش واالداري والالع
ــلطان ونترفع عن  ــات ما انزل اهللا بها من س ــماعه كلم قناني املاء واس
ذكرها لقساوتها ويفكر االغلب من االداريني واملدربني والذي اصبح اجل 

ــتقالة  االس ــم  تفكيره
خاصة بعد تدخل البعض 
ــى اجلمهور  ــوب عل احملس
ــف  النظي ــي  الرياض
ــى  يبق ــل  ه ــاءلون  ويتس
ــا آل عليه  ــى م ــال عل احل
وضعنا احلالي بدون عالج 
كافي وخير شاهد بواحدة 
ــالت هذا البعض  من تدخ
ــور والذي عرض  من اجلمه
ــى قناة  ــاز وعل ــي التلف ف
ــة وصادقة  وواقعي رياضة 
ــة وفي  ــل املعلوم ــي نق ف
والديوانية  النجف  مباراة 

ــاء على احد املدربني  ــتم ويرمي بقناني  امل ــب ويش وجمهور النجف يس
ــيم زجاج  ــاكل ورمي احلجارة وتهش وال نبرئ جمهور الديوانية من املش
ــخاص  ــغب واعتقال اش ــيارات وتدخل قوات مكافحة الش ــض الس بع
ــف االدوار القادمة سوف  ــراحهم بعد يوم من االعتقال ولالس واطالق س
ــهد نفس االفعال وكل هذه االفعال تأتي من جماهير الفرق الكبيرة  تش
ــتفزازية  ــرى ومن الالعبني وحركاتهم االس ــت على الفرق االخ وانعكس
ــة الذين ال  ــاء الروابط الرياضي ــى العتب على رؤس ــور لكن يبق للجمه
يحركون ساكن على ما يجري من جمهورهم وهذا مؤسف جدا وكذلك 
ــرات التي جرت جلمهور الطلبة امام وزارة التعليم واطالق الفاظ  التظاه
ــم حرامية) فهل يعقل هذا  ــدة عن مضمون التظاهرة  وترديد (كله بعي
ــن في اجواء   ــداف ومطالب املتظاهري ــد تضيع اه ــذه االوصاف ق ومن ه
ــف اليوم الكل يريد الفوز على حساب االخر  الصيف الالهب  ومع االس
ــي تهدر كرامة االخر  ــة ولنبتعد عن االلفاظ الت ــر الكلمات احملبب ولنخت
ــى الذي ارجع  ــدا عن التعصب االعم ــجيع الصحيح بعي ولنختر التش
كرتنا في دورينا التعبان والهزيل الى عقود من الزمن وبتنا نتحسر على 
ــرام اال االحترام فهل يعمل  ــس العالم وال بديل عن االحت ــوار ولي دول اجل
ــتقبال؟ نأمل ذلك لصالح كرتنا املريضة جدا والعابنا  بهذا االحترام مس

االخرى التي تئن من الوجع الدائم. 

@›j”@÷˝Å¸a
@ÚÓ€aÜΩaÎ@êdÿ€a

فاهم حسن فتاح 

 دخلت متحف النادي 
العمالق الذي يضم التاريخ 
اِّـوثق بكل تفاصيله والذي 
تحول اُّـ تحفة فنية 
تستقطب اهتمام السواح 
من كافة دول العالم وسهولة 
التجوال بانسيابية مريحة 

 لالسف االدوار القادمة سوف 
تشهد نفس االفعال وكل هذه 
االفعال تأتي من جماهري الفرق 
الكبرية وانعكست على الفرق 
االخرى ومن الالعبني وحركاتهم 
االستفزازية للجمهور 

@HÏÓib„@7i@ÏÀbÓn„bçI@Ôÿ‹Ωa@Öb‰€a@k»‹fl@ø@Ú€Ïu
@ÔΩb»€a@ÙÏnéΩa@Û‹«@Èmaãb¨a@·Áa@Û‹«@“ä»n‹€

ــي ان ازور  ــي مؤمتر برلني الدول ــاركتي ف ــي الفرصة بعد انتهاء مش ــنحت ل س
ــاوية فيينا وكذلك العاصمة االسبانية مدريد لالطالع على  العاصمة النمس
االماكن التراثية وكانت محطتي االخيرة هي التواجد في ملعب النادي امللكي 

( سانتياغو بيرنابيو ) الذي خرج العديد من جنوم الكرة العاملية      

äñfl@‚bflc@ÒâaÜñ€a@ø@bË»öÌ@aÜ‰ÀÎ˛@Ô±âbm@ãÏœ
نهائيات االمم االفريقية في مصر دوري المجموعات 

املصنف  فيدرر  روجيه  السويسري  بات   
في  العاشر  اللقب  مشارف  على  أول 
التنس  في  الدولية  األملانية  هاله  دورة 
بفوزه  بها  الثالث عشر  النهائي  ببلوغها 
و٦-٣   ٦-٣ بيار-هوغ هيربير  الفرنسي  على 
النهائي.ويلتقي  نصف  الدور  في  السبت 
املباراة  (٣٧ عاما) في  السويسري اخملضرم 
غوفان  دافيد  البلجيكي  مع  النهائية 
اإليطالي  على  والفائز  عامليا   ٣٣ املصنف 
 (٧-٤)  ٧-٦ بنتيجة  الـ٢٢  بيريتيني  ماتيو 

و٦-٣.
وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر 
ثالثا  واملصنف  كبيرا  لقبا  بـ٢٠  املتوج 
هاله  دورة  لقب  يحرز  العب  أول  عامليا، 

النهائية  «املباراة  فيدرر  مرات.وقال   ١٠
«اليوم  مضيفا  كليا»،  مختلفة  ستكون 
كانت مباراة اإلرسال-الطاير غوفان  يلعب 
جيدا في عمق امللعب ويرد الكرات بشكل 
وأنا   ، قتالية  عقلية  لديه  جدا،  جيد 

ملباراتيه  ضده».وخالفا  باللعب  أستمتع 
النهائي  وربع  النهائي  ثمن  الدورين  في 
عقبتي  لتخطي  األمرين  عانى  عندما 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا واإلسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت على التوالي، حقق 
السويسري فوزا سهال على هيربير حيث 
ليتقدم  الثاني  الشوط  في  إرساله  كسر 
إرسال  كسر  فرصة  فيدرر  ٣-صفر.وأهدر 
الفرنسي للمرة الثانية في الشوط الرابع 
٦-٣.وكسر  صاحله  في  حسمها  لكنه 
األول  الشوط  في  الفرنسي  إرسال  فيدرر 
مجددا  فعلها  ثم  الثانية  اجملموعة  من 
في الشوط السابع قبل أن يحسهما في 

صاحله بنفس نتيجة اجملموعة األولى.

è‰n‹€@È€bÁ@ÒâÎÖ@ø@Ô±âbm@k‘€@Âfl@ÒÏ�Å@Ü»i@Û‹«@ââÜÓœ

بات املنتخب األملاني أول املتأهلني إلى الدور ربع النهائي ملونديال 
بفوزه  فرنسا،  تستضيفه  الذي  القدم  كرة  في   ٢٠١٩ السيدات 
على نظيره النيجيري ٣-صفر السبت في غرونوبل في الدور ثمن 
في  وحتديدا  بسهولة  املباراة  نتيجة  األملانيات  النهائي.وحسمت 
أن  قبل  دقائق،  عشر  مدى  في  هدفني  بتسجيلهن  األول  الشوط 
الثاني.وحافظت  الشوط  من  األخيرة  الدقائق  في  بالثالث  يعززن 
في  اآلن،  حتى  مباريات   ٤ في  نظيفة  شباكهن  على  األملانيات 
اليوم  إسبانيا  تالقي  التي  املتحدة  الواليات  مع  يتقاسمنه  إجناز 
العالم مرتني عامي  أملانيا بطلة  النهائي.وتلتقي  اإلثنني في ثمن 
٢٠٠٣ و٢٠٠٧، في ربع النهائي مع السويد أو كندا اللتني تلتقيان 
املباراة  في  جيد  مبستوى  أملانيا  سيدات  اإلثنني.وظهرت  اليوم 
على  الصعب  الفوز  خصوصا  األول  الدور  في  ملبارياتهن  خالفا 
في  كبيرا  فوزا  فحققن  ١-صفر،  واحدة  بنتيجة  وإسبانيا  الصني 
لكسر  تعرض  التي  ماروتسان  دجينيفر  ألعابهن  صانعة  غياب 
ألكسندرا  القائدة  البطولة.ومنحت  بداية  القدم في  في أخمص 
بوب التقدم ألملانيا بضربة رأسية في الدقيقة ٢٠، وأضافت سارة 

فقط.وتأثرت  دقائق  سبع  بعد  جزاء  ركلة  من  الثاني  دابريتس 
النيجيريات الالتي خضن املباراة في غياب لنجمتني نغوزي إيبيري 
الفارق مطلع  تقليص  وأهدرن فرصة  بالهدفني  وريتا تشيكويلي، 
ومررت  أجيبادي  راشيدات  البديلة  توغلت  عندما  الثاني  الشوط 
كرة عرضية فشلت ديزيريه ابارانوزي في ترجمتها إلى هدف (٥٠).

Ú‹flbÿ€a@Úfl˝»€bi@paÜÓé€a@fibÌÜ„Ïfl@ø@bÁâaÏífl@›ïaÏm@bÓ„bΩc



11هموم الناس
الحقوقي محمد روكان

ــرطة  ــاً ملركز ش ــت ذاهب ــرة كن ــل فت قب
ــمي  ــل وظيفي رس ــي عم ــة ف األعظمي
وبعد برهة من دخولي إلى املركز سمعت 
ــراخ والعويل  ــوت احدهم عالياً بالص ص
ــبي  ــة من منتس ــه مجموع ــع علي جتم
املركز  واملراجعني كان شاباً ثالثينياً مملوء 
ــزع واضح عليه  ــم والصدمة والف اجلس
ــل مت إدخالها إلى  ــه احلام ــى إن زوجت ادع
ــة االعظمية  ــفيات مدين إحدى مستش
ــة إال  ــة قيصري ــا بعملي ــرض توليده لغ
ــدة قصيرة من  ــا فارقت احلياة بعد م أنه
ــبب  ــة العمليات بس ــا إلى صال إدخاله
إعطائها جرعة تخديرية كبيرة من قبل 
ــث إنها كانت تعاني  الطاقم الطبي حي
ــة األخرى مت  ــراض اجلانبي ــن بعض األم م
ــكوى  ــه الزوج املكلوم بطلب الش توجي
ــباب الوفاة  ــوص ملعرفة أس ــذا اخلص به
ــره  منظ كان  ــاتها  ومالبس ــة  احلقيقي
ــعرني والكثير  ــول املصيبة عليه أش وه
ــه ومحاولة تهدئة  ــي بالتعاطف مع مع
ــى مصيبته كما  ــاته عل هيجانه ومواس
كانت فرصة للحديث عن حرمة أجساد 
ــزام  ــالل االلت ــن خ ــم م ــاس وأرواحه الن
ــع اجلوانب  ــل مع جمي ــق بالتعام الدقي
ــث  ــض حي ــية للمري ــة والنفس الصحي
هنالك الكثير ممن تعرضت أجسامهم او 
أرواحهم إلى خطر جسيم او مضاعفات 
ــبب عدم إتباع  ــة او حتى املوت بس بالغ
قواعد العمل الطبي والعلمي الصحيح 
ــة  ــاكل الصحي ــة باملش ــدم اإلحاط وع
األخرى للمريض والتي يؤدي إهمالها إلى 
نتائج قد تكون كارثية احلقيقة ان اخلطأ 
ــى  ــيماً او حت ــواء أكان جس ــي س الطب
طفيفاً خارج أصول الفن الطبي والطرق 

العملية هو جرمية يعاقب عليها القانون 
حيث ورد في قانون العقوبات العراقي ذي 
ــنة ١٩٦٩ املعدل في املادة  الرقم ١١١ لس
ــي تنص (ال جرمية إذا وقع الفعل  (٤١) والت
ــى القانون  ــتعماال حلق مقرر مبقتض اس
ويعد استعماالً للحق) وفي الفقرة (٢) من 
املادة أعاله أشارت إلى (عمليات اجلراحة 
والعالج على أصول الفن متى ما أجريت 
ــرعي او أجريت  برضا املريض او ممثله الش
ــاالت العاجلة)  ــا أيهما في احل ــر رض بغي
ــترط خللو  ــار او اش ــا أش ــون هن ان القان
املسؤولية اجلزائية وسبب إباحة الفعل 
ــات اجلراحية او إعطاء  ــو إجراء العملي ه
العالج وفق أصول الفن الطبي والقواعد 
ــتقل  ــكل مس العلمية ولكل حالة بش

وان حدوث األضرار او حصول املضاعفات 
نتيجة النسيان او االجتهاد الشخصي 
ــال ألمراض جانية او متداخلة او  او اإلهم
ــارج تلك األصول  ــمانية خ قابليات جس
ــاالت جراحية  ــواء أكانت حل والقواعد س
ــؤولية اجلزائية تقوم  او عالجية فان املس
على الفاعل او املقصر سواء أكان طبيبا 
ــاريا او تخدير او ممرض او  جراحا او استش
ــة على ذلك  ــخ. ومن األمثل ــي ... ال صيدل
ــة للمريض الذي  ــادة اجلرعة التخديري زي
ــاع ضغط الدم ,  ــي من الربو او ارتف يعان
ــة او غير معقمة  ــتعمال أدوات ملوث اس
ــات او إعطاء او  ــراء العملي ــداً في إج جي
ــواء في الكانيوال  ــحب الدم , دفع اله س
ــعاعي للحامل , وصف  ــر اإلش , التصوي

ــالج مضر باحلامل او اجلنني , اعطاء دم  ع
ــة املريض ,  ــر مالئم لفصيل ــوث او غي مل
االشتباه بالعالج , عدم خيط اجلرح كله 
ــض األدوات داخل  ــيان بع ــه, نس او بعض
ــم , قلع ضرس العقل وكسر الذي  اجلس
يسبقه مثالً كما حدث معي ويحدث مع 
ــليم (حدثني  ــرار بعضو س كثيرين,اإلض
ــذي يعاني من مرض  ــي عن صديقه ال أخ
ــخيص عالجه  ــي إحدى قدميه ومت تش ف
ــر القدم  ــب قام ببت ــا إال ان الطبي ببتره
ــليمة) فجميع تلك األمثلة  األخرى الس
ــارج األصول ويوجد غيرها  هي أخطاء خ
ــذ التعهد  ــك ان اخ ــر بال أدنى ش الكثي
باملسؤولية من املريض او ممثله الشرعي 
ــو  ــا ه ــب كم ــؤولية الطبي ــالء مس إلخ

ــذا اإلجراء غير  ــروف اآلن اعتقد ان ه مع
ــاً إال في احلاالت املصيرية  صحيح مطلق
التي حتتمل بالضرورة الطبية عدة نتائج 
كما ان إمضاء املريض او ممثله هو دال على 
القبول ال على حتمل مسؤولية النتيجة 
ــكادر  ــب او ال ــؤولية الطبي ــالء مس وإخ
ــص الفقرة  ــا هو واضح من ن الطبي كم
(٢) من املادة (٤١) من القانون أعاله أتذكر 
إني اطلعت منذ مدة  على صيغة تعهد 
ــى ذهني من  ــادر إل ــه تب ــض او ممثل للمري
ــيق املريض إلى املوت  صياغته كمن يس
احملتوم رغم ان من الثابت طبياً ان الكثير 
من األمراض التي تستوجب أجراء عملية 
جراحية لها ال تستدعي بالضرورة التوقع 
ــب خطأ طبي  ــض إال اذا ارتك ــوت املري مب
ــي نوهنا بها  ــتثناء الت ــي إجرائها باس ف
ــول ملثل هكذا حاالت  آنفاً اعتقد ان احلل
ــرة القانونية أعاله  تتمثل بتفعيل الفق
ــدوث مضاعفات او وفاة تتم  وفي حال ح
ــان طبية ذات خبرة عالية  اإلحالة إلى جل
ــرار والوقوف  ــرة ملعرفة األض ونزاهة كبي
ــزام بإحالة  ــاء الطبية واإلل ــى األخط عل
ــراء العملية او  ــى أثناء إج املريض املتوف
ــالج  إلى الطب  ــود والع ــالل فترة الرق خ
الشرعي ملعرفة أسباب الوفاة احلقيقية 
سواء أكان املريض طفالً او صبياً او شاباً 
او شيخاً كما اعتقد مبقابل أخذ التعهد 
ــه بعد تعديل صيغته  من املريض او ممثل
ان يتم أخذ التعهد من الطبيب والكادر 
ــود الالزمة واخذ  ــذل كل اجله ــي بب الطب
ــديدين وإتباع أصول  احليطة واحلذر الش
ــخيص او  ــي إجراء التش ــن الطبي ف الف
ــد او وصف العالج  العمليات او التضمي
ــالمة  ــى وس ــى أرواح املرض ــاً عل حفاظ
ــؤولية  باملس ــعور  والش ــامهم  أجس

اجتاههم.

ــن  ــال الذي ــن العم ــد م    العدي
ــة  ــع عراقي ــي مصان ــون ف يعمل
عديدة يتساءلون عن سبب عدم 
ــل املانع من  ــل وه ــا للعم اعادته
ــرار حكومي  بق ــا مرتهن  اعادته
ــكون   ــم يش ــا انه ــاذا؟ كم ام م
ــريح الغالبية منهم من هذه  تس
ــول الصناعة  املصانع بقي ان نق
ــب مهم وحيوي النعاش  هي عص
االقتصاد العراقي واملساهمة في 

ــم البطالة.. فهل في االفق  حتجي
ــل اعادتها الى  امل يرجتى من اج
ــى؟ ام  ــة االول ــا الطبيعي حياته
ــة وتغلفها  ــتبقى مهمل انها س
ــدأ؟ والبد  ــاها الص االتربة ويغش
ــير الى الدور الفاعل الذي  ان نش
ــر الصناعة  ــيد وزي انتهجه الس
ــياع  املهندس محمد ش ــة  وكال
السوداني فهل يوجد من يسانده 

العادة هيبة الصناعة؟

ــة والفرعية تكاد  ــوارع الرئيس ــد من الش   العدي
ــراق املصابيح او  ــبب احت ــدم فيها االنارة بس تنع
ــة وهذه احلالة  ــل في االعمدة الكهربائي وجود خل
ــا ومعاجلتها ,  ــة ويجب االنتباه اليه غير صحيح
ــوادث مؤملة منها مرورية  ــه في الظالم  حتدث ح الن
ــليب.. فهل سيبقى  ــرقة وتس وكذلك عمليات س
ــاؤل  ــى ما هو عليه ام يتغير؟.. مجرد تس احلال عل

عسى ان يرى نور االجابة من اجلهات اخملتصة.
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من النافذة

ــالت أو مراجعات  ــول دون إجناز معام ــق التي حت ــن العوائ    م
ــني اإلداري اململ والتي  ــني للدوائر احلكومية هو الروت املواطن
ــال كان أم إمرأة وقتا  ــا كان عمره رج ــذ من املراجع مهم تأخ
ــباك  طويال إلمتام أي معاملة , املهم أن يقف املراجع أمام ش
ــمس احلارقة في موسم  ــؤول حتت أشعة الش املوظف املس
ــم الصيف في  ــني أن موس ــدى العراقي ــف ومعروف ل الصي
ــام الكرة األرضية  ــهر كما هو في نظ العراق ليس ثالثة أش
بل أكثر من ستة أشهر , وكذلك الوقوف في موسم الشتاء 
ــة املراجع في حالة إذا أكملت  ــارد من أجل اكمال معامل الب
ــعبات اإلدارية  ــبب الروتني اإلداري والتش في يوم واحد،وبس
ــاد  ــض األحيان نوعا من الفس ــرة تخلق بع ــة الكثي والفني
ــة للوقت  ــذه آفة قاتل ــة ما , وه ــية معامل ــي متش اإلداري ف
ــفر . رغم وجود التقدم العلمي والتقني  واجلهد واملال والس
في أكثر دول العالم املتحضر في متشية املعامالت اخملتلفة 
(احلوكمة األلكترونية ) التي ال تأخذ من املراجع سوى دخوله 
ــروم مراجعتها أو احلصول  ــي مواقع األنترنيت لكل دائرة ي ف
ــه اجلواب بعد  ــن تلك الدوائر فيأتي ــمي م على أي كتاب رس
ــاد  ــي بيته أو في مكتبه . فمن ملفات الفس ــات وهو ف حلظ
ــية معامالت املراجعني  ــر هو الروتني في متش اإلداري والتزوي

ــكواهم  الذين يتقدمون بش
ــائل اإلعالم اخملتلفة  الى وس
لطرح ما يعبر به عن رأيه عن 
ــالت  ــني اإلداري والتأجي الروت
املعاملة  إلكمال  ــتمرة  املس
ــة  واملماطل ــا  إجنازه ــراد  امل
ــة ومرور  ــاز أي معامل في إجن
ــؤول  املعاملة بأكثر من مس
ــؤولني  ويحدث أن بعض املس
ــاعة زمنية  مجاز، أو أخذ س
ــلته  ولم يعد لدائرته أو أرس
ــاد. وبهذا على  ــه لإليف دائرت
ــي اليوم  ــي ف ــع أن يأت املراج

ــرته بالدوام  ــد مباش ــني عن ــؤول املع ــر املس ــر أو ينتظ اآلخ
بالدائرة املعنية وهذا أحد أسباب تأخير اجناز املعامالت وهو 
ــراق . وإن حلبة الروتني في  ــكال الروتني اململ في الع من اش
الدوائر احلكومية في العراق تزهق أرواح املراجعني , وأضاعت 
ــك يقول لك املوظف :  ــت واجلهد واملال , واألدهى من ذل الوق
ــهر وهكذا !) وهناك في  ــبوع أو بعد ش (تعال غدا أو بعد أس
كل دول العالم املتقدم يكون للمواطن بطاقة موحدة جتمع 
عدة وثائق ثبوتية تعود له وتغنيه عن تقدمي املستمسكات 
ــرى ,بينما يحدث اآلن في دوائر الدولة في العراق اجلديد  األخ
ــمية األربعة ،  مع كتاب صحة  ــكات الرس تقدمي املستمس
ــات تؤرق  ــات . فإنها متطلب ــن املتطلب ــر ذلك م ــدور وغي ص
املواطنني وعالجها بسيط هو تفعيل احلوكمة األلكترونية 
ــم املتحضر .مواطن  ــب دول العال ــا معمول بها في أغل كم
ــه بالم  ــق الصدفة بدا متذمرا ويحدث نفس ــه بطري التقيت
ومرارة قائال : ( اني اراجع هذه الدائرة صارلي سنة دون جواب ، 
اني تعبت وتعقدت من الوعود واملراجعات )، حينها قلت الى 
متى يبقى بعض املوظفني يبتدعون اساليب غريبة ومعقدة 
ــالت املواطنني؟. فلقد وصل احلال ان   الجل تأخير اجناز معام
ــله  ــبب تكاس ــع على املوظف ومن حقه بس ــرخ املراج يص
بإجناز معاملته البسيطة خالل يوم واحد , واألدهى من ذلك 
ــلك املوظف الى  ــي التوقيع على اآلخر وعندما يرس كل يرم
ــباك املراجعني لتناول وجبة الطعام  موظف جتده غالقا ش

واملراجعون (يتحمصون بالشمس)!.

اُّـ متى يبقى 
بعض اِّـوظفني 
يبتدعون اساليب 
غريبة ومعقدة 
الجل تأخري انجاز 
معامالت اِّـواطنني؟

أحمد البياتي

ــدات  ــائل واملناش ــرات من الرس العش
ــة اجلديدة)    ــا (البين ــل الى جريدتن تص
ــي وردتنا عن  ــالة الت واخرها هذه الرس
ــد االلكتروني .. وآملنا كبير  طريق البري
ــؤولني في  ــام املس ــال اهتم ــي ان تن ف
امانة بغداد وخصوصا السيدة االمينة 
ــيد املدير العام للمشاريع احملترم  والس
ــرها  وننش ــام..  الع ــح  للصال ــة  خدم

نصا...
اُّـ/ امانة بغداد

م/ كفيان شر مال عليوي
ــخصا اسمه « مال عليوي»  يروي ان ش
ــا  وامام ــة  املنطق ــي  ف ــا  وجيه كان 
للمصلني في احد اجلوامع وكان له ولد 
ــر ملتزم باالمور  بعيد عن منهجه وغي
ــديدا  ــا ش ــبب حرج ــا يس ــة مم الديني

ــة لتغيير  ــاس وفي محاول ــه امام الن ل
ــلوكه املتعثر امام الناس طلب منه  س
والده ان يصطحبه الداء صالة العيد في 
ــذي رفضه الولد رفضا  اجلامع.. االمر ال
ــل وتهديده  ــن احلاح الرج ــا.. لك قاطع
بطرده من البيت في حالة اصراره على 
ــة .. وذهب  ــض اجبره على املوافق الرف
ــف مع املصلني وادى  الولد معه واصط
صالة العيد.. االمر الذي ادخل البهجة 
ــار بعمله  ــده واالفتخ ــب وال ــى قل عل
ــاب  ــاس وحني عودة الش ــذا امام الن ه
ــض اصدقائه عن  ــأله بع من اجلامع س
صحة خبر ادائه صالة العيد فقال لهم 
ــي صالة العيد لكني  « ال واهللا لم اصل
ــر  صليت ركعتني نويتهما (لكفيان ش
ــال عليوي) .. هذه الرواية تنطبق على  م

ــاريع في امانة بغداد..  عمل دائرة املش
ــوارع داخلية  ــت بتبليط ش حيث قام
ــكل  ــي مدينة الصدر – قطاع /١ بش ف
ــؤول  ــر» المر مس ــي « كفيان ش ترقيع
ــذا  ــن ه ــتفيد م ــزب يس ــي او ح محل
ــات مجالس احملافظات  العمل النتخاب
ــاوزا واحدا  ــة.. حيث لم ترفع جت القادم
قبل التبليط ولم تفتح او تنظم وضع 
املناهيل وفتحات اجملاري بل تركت كما 
ــن التبليط دون  ــي والقت بكميات م ه
ــات عملها.وان هذه  اي تخطيط الولوي
ــكنة  ــرة تركت مطلبا مهما لس الدائ
ــاع /٣ وهو اكمال اجلزء  محلة ٥٢١ قط
ــي املوازي  ــارع اخلدم ــي من الش املتبق
ــم  ــاع /٣ رغ ــي قط ــام ف ــارع الع للش
ــى اكماله في  ــنة عل مرور اكثر من س

ــل  القطاعات التي قبله في التسلس
ــاع ١ و٢ وبعده قطاع /٤  اجلغرافي قط
ــى منطقة  ــات املدينة ال وبقية قطاع
السدة.. علما ان هذا اجلزء من الشارع 
ــه وربطه مع  ــي حالة اكمال اخلدمي ف
ــؤدي خدمة  ــوف ي بقية القطاعات س
ــف من الزخم  ــرة للمنطقة ويخف كبي
املروري الذي يحصل مساء في املنطقة 
ــرطة املنتظر كما انه  املقابلة ملركز ش
يقلص التجاوزات التي اصبحت عائق 
ــا ان هذا اجلزء ال  ــام حركة املارة علم ام
تزيد مساحته عن (٢٥٠) مترا وان اصرار 
ــاريع على تركه شيء غريب  دائرة املش
جدا رغم عشرات املناشدات والرسائل 
ــكان محلة  التي طالب من خاللها س
٥٢١ باجنازه وقد مت نشر العديد منها في 

ــائل  جريدة البينة اجلديدة الغراء ووس
اعالم اخرى وكذلك مت ارسالها الى عدد 
ــان واحلكومة  ــؤولني في البرمل من املس
ــات دون ان يلتفت  ــان اخلدم احمللية وجل
ــة بغداد وعلى  ــؤول في امان اليها مس
االقل يرد عليها وكان االمر يعني جهة 
في كوكب اخر وليس جهة تقع عليها 

مسؤولية تقدمي اخلدمات للمواطنني
ــة بغداد  ــيدة امين ــد الس ختاما نناش
ــاريع  ــيد املدير العام لدائرة املش والس
ــارع اخلدمي  لاللتفات الى اكمال الش
ــاع ٣ محلة ٥٢١ مدينة الصدر  في قط
ــة  ــات للحاج ــة القطاع ــوة ببقي اس

املاسة له.مع فائق التقدير.
سكنة محلة ٥٢١ قطاع ٣ مدينة الصدر
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وقــفــــــة

   ميتلك جميع االطفال حق احلماية من العنف واالستغالل 
ــن كافة  ــم م ــول العال ــال ح ــني االطف ــذاء. اال ان مالي واالي
اخللفيات االجتماعية واالقتصادية والفئات العمرية واالديان 
والثقافات يعانون يوميا من العنف، واخص بالذكر هنا ذوي 
ــة والنزاعات  ــا ان الكوارث الطبيعي ــام . كم ــة وااليت االعاق
ــلحة والنزوح قد تعرض االطفال خملاطر اضافية منها  املس
ــاع او االختطاف  ــل والضي ــال عن االه ــة االنفص احتمالي
ــخص معروف  ــل . وكثيرا ما ميارس العنف من قبل ش والقت
للطفل مبا في ذلك االباء واالمهات وغيرهم من افراد االسرة 
ــلطات انقاذ القانون  ــون واملعلمون وارباب العمل وس واملرب
ــة واالطفال  ــر احلكومي ــة احلكومية وغي ــات الفاعل واجله
االخرون . ويؤثر العنف سلبا على صحة االطفال اجلسدية 
والنفسية على املدى القصير والطويل مما يضعف قدرتهم 
على التعلم واالندماج في اجملتمع ويؤثر على انتقالهم الى 

مرحلة البلوغ مع اثار سلبية الحقا في احلياة.

حيدر كاظم

ــيد الوزير  ــكر والثناء واالمتنان  للس ــد من تقدمي الش ــدءاً الب    ب
ــوال ومعامالت  ــى متابعة اح ــذي عودنا عل ــم املوقر ال وملكتبك
ــريف عبد  ــراء واملظلومني .. راجع جريدتنا املواطن (علي ش الفق
ــني) من مدينة شعلة الصدرين م٤٥٨ ز٢٧ د٣٠ هذا املواطن  احلس
ــده طريح الفراش  ــاب مبرض اقع ــه عائلة كبيرة ومص ــزوج ول مت
حسب التقرير الطبي الصادر من مركز ابن البيطار التخصصي 
جلراحة القلب وحتتفظ اجلريدة بجميع هذه التقارير لديها ، وهو 
ــموله مبنحة الرعاية  ــدكم باسم االنسانية والرحمة بش يناش
ــبب املرض .. واهللا ال  االجتماعية فهو عاجز عن العمل متاما بس

يضيع اجر احملسنني.
موبايل / ٠٧٩٠٤٣١٥٥٤٩

   لألسف الشديد نشرنا العديد من املناشدات بخصوص مطبات 
ــببت به  ــة املوجودة على جانبي الطريق وما تس الطرق اخلارجي
من ايذاء للمواطنني حيث راح ضحيتها أرواح ازهقت واشخاص 
ــؤولة عن ذلك؟ وملاذا  اصابهم العوق الدائم. فمن هي اجلهة املس
ال جتد لها احللول الناجعة حفاظا على ارواح الناس؟ علما ميكن 
االستعاضة عنها مبطبات بالستيكية مع وضع اشارات حتذيرية 

على بعد مسافة منها كي يتم االنتباه اليها.

ــة للفقراء  ــات احلكومي ــاس ماذا قدمت املؤسس ــاءل الن    يتس
ــا وان وضعهم  ــة خصوص ــات اخلاص ــني وذوي االحتياج واحملتاج
ــى ابعد احلدود,  ــدا ووضعهم الصحي مترد ال ــي بائس ج املعاش
ــيتم االنتباه لهم؟ ام يبقون في خانة املنسيني وكأنهم  فهل س
ــب احلكومة ان  ــن واج ــتحقون احلياة وان م ــرا يس ــوا بش ليس
ــعرهم مبواطنتهم  ــا دون تفرقة او متييز وان تش ــى مواطنيه ترع
ــة امنة ومستقرة .. الزمن كفيل  وعراقيتهم كي ينعموا بعيش

بكشف ذلك.
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ــة / دائرة العالقات واالعالم بكتابها ذي العدد      ردت وزارة الداخلي
ــا بعددها املرقم  ــرته جريدتن ــى ما نش ــي ٢٠١٩/٦/٢٠ عل (٣٠٢١) ف
ــتقالة  (٣١٧٦) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢ بخصوص طلب الغاء اس
ــار مهدي صافي)حيث  ــتت و عم ــن:ـ (عمار عبد الزهرة مش كل م
بينت مديرية ادارة املوارد البشرية/ مديرية ادارة التقاعد العام بعدم 
ترويج معامالت العدول عن االحالة الى التقاعد او االستقالة بعد 
ــة وبناء على طلبه. ــر اداري بقبولها كونها جرت طوعي ــدور ام ص
ــبي  ــكرها وامتنانها لكافة منتس (البينة اجلديدة) تقدم وافر ش
ــة وابطال دائرة العالقات واالعالم ملتابعتهم لكل ما  وزارة الداخلي
ــص املواطن العراقي. ــره جريدتنا من موضوعات وهموم تخ تنش

بوركت جهودكم ووفقكم الباري لتقدمي االفضل.

ــا املرقم  ــالم بكتابه ــات واالع ــرة العالق ــة/ دائ ردت وزارة الداخلي
ــا بعدها املرقم  ــرته جريدتن ــى ما نش ــي ٢٠١٩/٦/٢٠ عل (٣٠٢٥) ف
(٣١٧٨) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦ بخصوص اضافة لقب واستثناء 
ــناعة) حيث طلبت تبليغ املواطن اعاله  للمواطن (قاسم جبر ش
ــوازات واالقامة/ مديرية  ــة مقر مديرية االحوال املدنية واجل مبراجع
ــيد /  ــارع الرش ــة/ الواقعات الكائن في ش ــؤون االحوال املدني ش
ــي طلبه وفق احكام  ــارات الدولة للنظر ف ــنك قرب دائرة عق الس
ــكرها وامتنانها جلميع  ــدم وافر ش ــون. (البينة اجلديدة) تق القان
ــني في وزارة الداخلية على همتهم العالية في متابعة ما  العامل

تنشره جريدتنا من موضوعات تخص املواطن العراقي.
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واعرق  اقدم  الصدر هو من  االولى مبدينة  الشعبي في منطقة  السوق  ان  اجلميع  يعرف     
العوائل  تعيل مئات  التي  واالسواق  التجارية  احملال  بغداد حيث مئات  قاطبة في  االسواق 
السياج  بازالة  والبلدية  االمنية  الرسمية  اجلهات  يطالبون  انهم  احملال  اصحاب  ويقول 
وجود  من  يعانون  انهم  احملال  اصحاب  ويقول  االمن   استتباب  بعد  السيما  الكونكريتي 
بعض الشباب الذين يتحرشون باملتبضعني وخاصة من النساء كما انهم يعانون من وجود 
الفوضى في الشارع الرئيس املقابل للسوق جراء وجود اصحاب (التكتك) الذين ال يرتدعون 
اصحاب   .. لها  حلول  ال  فوضى  يحصل  ما  وكل  املرور  ورجال  املروري  النظام  غياب  بسبب 

محالت سوق االولى يناشدون املسؤولني ان يلتفت ملعاناتهم بغية ايجاد حلول لها فورا.
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تخلط  قد  مفاجأة  أوغندا  منتخب  حقق 
األوراق في اجملموعة األولى، بتحقيقه   فوزه 
األول منذ ٤١ عاما في بطولة األمم اإلفريقية 
في كرة القدم، وذلك على حساب منتخب 
٢-صفر  الفوز  الدميوقراطية.ومنح  الكونغو 
األهداف  بفارق  اجملموعة  صدارة  أوغندا 
حتى  البطولة  تستضيف  التي  مصر  عن 
على  الفراعنة    فوز  غداة  متوز/يوليو،   ١٩
الثانية،  اجملموعة  ١-صفر.وفي  زميبابوي 
الثاني  الشوط  حتى  نيجيريا  انتظرت 
على  لتفوز  إيغهالو،  أوديون  البديل  وهدف 
حققت  بينما  اجلديدة،  القادمة  بوروندي 
مشاركتها  في  تاريخية  نقطة  مدغشقر 
كانت  غينيا.وبينما  مع   ٢-٢ بتعادل  األولى، 
ترجيحات اجملموعة األولى تصب نحو صدارة 

الدميوقراطية  للكونغو  ثانٍ  ومركز  مصرية 
للفوز  النهائي، ميكن  ثمن  الدور  الى  وتأهل 
األوغندي أن يبدل من مسار األمور، ويجعل 
التأهل  عن  يبحث  الكونغو  منتخب 
منتخبات  أربع  أفضل  من  واحدا  بصفته 
الست  اجملموعات  في  الثالث  املركز  حتتل 
األولى مبشاركة  للمرة  تقام  التي  للبطولة 
٢٤ منتخبا.وكان الفوز األوغندي، األول منذ 
تغلب املنتخب على نيجيريا ٢-١ في نصف 
أمام  بخسارته  وصيفا  (حل   ١٩٧٨ نهائي 
دفع  األهمية  من  قدر  على  صفر-٢)،  غانا 
رئيس البالد ياويري موسيفيني الى توجيه 
حتية لالعبيه عبر «تويتر»، وتهنئتهم وإبداء 
ثقتهم «بأنكم ستحققون نتائج إيجابية 
تتمنى  والبالد  البطولة،  تقدم  مع  إضافية 
هدفي  أحسنتم!».وسجل  النجاح.  لكم 

أوكوي  وإميانويل   (١٤) كادو  باتريك  أوغندا 
املباراة. في  العب  أفضل  اختير  الذي   (٤٨)
برصيد  اجملموعة  ترتيب  أوغندا  وتصدرت 
على  مصر،  أمام  األهداف  بفارق  نقاط   ٣
من  الثانية  اجلولة  املقبل  األربعاء  تقام  أن 
مع  أوغندا  فتلعب  اجملموعة،  منافسات 
زميبابوي، ومصر مع الكونغو الدميوقراطية.

أفضلية أوغندية... استحواذ كونغولي
بقيادة  األفضل  األوغندي  املنتخب  وكان 
مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر وخلق 
استثمروا  الفرص  من  الكثير  مهاجموه 
بدا  فيما  الشوطني،  من  كل  في  واحدة 
بطل  الدميوقراطي  الكونغولي  املنتخب 
١٩٦٨ و١٩٧٤، بعيدا عن مستواه ولم يهدد 
وماميلودي  األوغندي  احلارس  مرمى  العبوه 
أونيانغو،  دينيس  إفريقي  اجلنوب  صنداونز 
األول.وعلى  الشوط  في  واحدة  مرة  سوى 
الدميوقراطية  الكونغو  تفوق منتخب  رغم 
مقابل  باملئة   ٥٢) االستحواذ  لناحية 
مع  أوغندا  من  األكبر  التهديد  كان   ،(٤٨
بني  تسديدات  ثماني  (بينما  محاولة   ١٤
للكونغو.  (٦)  ٨ مقابل  الثالث)  اخلشبات 
ركلة  من  التسجيل  أوغندا  وافتتحت 
وتابعها كادو  ميا  فاروكو  لها  انبرى  ركنية 
بضربة رأسية داخل مرمى احلارس ماتامبي 
بضربة  تقدمها  وعززت   ،(١٤) الي  نغومبي 
رأسية ساقطة ألوكوي إثر ركلة حرة (٤٨).
وحرمت العارضة البديل جوناثان بولينغي 
من  رأسيته  بإبعادها  الفارق  تقليص  من 
داخل  ساقطة  كرة  إثر  قريبة  مسافة 

املنطقة (٦٩).

تقرير/ عدنان جبار القريشي

ــباني  ونحن نتابع فريق ريال مدريد اإلس
ــره  ومق  ،١٩٠٢ ــام  ع ــس  تأُس ــذي  ال
ــد واملتوج  ــبانية مدري ــة اإلس العاصم
فريق القرن العشرين وسجل انتصاراته 
 ٣٣ ــباني  اإلس ــدوري  بال ــوز  يقول..الف
ــبانيا  ــرة بكأس ملك إس ــرة، و(١٩)  م م
ــرة  ــوز( ١٣ ) م ــي بالف ــم القياس والرق
ــال أوروبا. وحالياً يدربه  بطال لدوري أبط
ــن الدين  ــي زي ــم العاملي الفرنس النج
ــه : ملعب  ــي ل ــدان وامللعب الرئيس زي
ــه الرئيس:  ــانتياغو بيرنابيو ويترأس س
النادي  ــور  ــم ظه ــو بيريز.ورغ فلورنتين
ــتواه  ــم بغير مس ــذا املوس ــي ه امللك
ــاض,  ٣٨ مباراة فاز  ــد أن خ املعهود بع
ــر١٢ وجمع  ــي ٢١ وتعادل في ٥ وخس ف
ــل املركز الثالث ولكنه  ٦٨ نقطة ليحت
لم يخسر جماهيره وظلت تؤازره حتى 
ـ ٢٠١٩ وهكذا احلال  ختام الدوري ٢٠١٨ـ 
لكافة جماهير النادي في جميع أنحاء 
ــقها وتواصلها  ــم بقيت مع عش العال
أن  ــن  منتظري ــتمر  املس ــجيع  بالتش
يحقق لهم نتيجة تسعدهم باملوسم 
املقبل ..واحلال يسري علينا نحن احملبني 
ــق لفترة متتد ملقتبل  لهذا النادي العري
العمر والصبا مبطلع السبعينات وحتى 

ــا أن نعيش أجواء  ــا هذا وطموحن يومن
امللعب باحلقيقة خالل مشاهداتنا عبر 
الشاشة ملبارياته وكان موعدنا بقدوم 
ــكاد   التصدق حني وقفت أمام  فرصة ت
البوابة الرئيسية ملعقل امللكي االبيض 
وهم يستقبلون الوفود لقاء قطع تذكرة 
ــار عراقي  ــف دين ــادل(٣٥) ال ــا يع ثمنه
ــية وشعرت أني  ودخلت البوابة الرئيس
ــي واد آخر من العالم حني وجدت  هنا ف
ــدوء تام  ــام وه ــير بنظ ــيء يس كل ش
وأستقبال العاملني فيه بأعلى درجات 
الرقي ومعاملة الزائرين وبعدها عرفت 
ــواب طيلة ٢٤  ــوح االب ــب مفت أن امللع
ــاعة أمام رجال اإلعالم والصحفيني  س
ــك  ــول وتل ــني بالدخ ــياح والراغب الس
ــدر  أمواال  ــتثمرة ت ظاهرة أيجابية مس
طائلة ملردودات النادي بالرغم من توقف 
ــمية ..وسارت بي قدماي   مبارياته الرس
ــتطلع كل صغيرة  ــا أطوف بها ألس وأن
وكبيرة وما شدني  اكثر إن عيني تنظر 
ــد الزوايا  ــر لترص ــتطيل االخض للمس
ــال املكان وروعة  ــا يحيطها من جم وم
ــذا الصرح  ــود داخل ه ــو موج كل ماه
ــياس..راؤول.. كاس ــراً  الرياضي..متذك
ــو رونالدوالبرازيلي روبرتوكارلوس.. فيج
راموس  ــتيانورينالدو،  ــيز، كرس سانش
ــت  الفريق,,ودخل ــوم  جن ــن  م ــن  وآخري

ــالق الذي يضم  ــف النادي العم متح
ــكل تفاصيله  الذي  التاريخ املوثق ب
ــتقطب  ــة فنية تس ــى حتف ــول ال حت
اهتمام السواح من كافة دول العالم 
وسهولة التجوال بانسيابية مريحة 
ــب وطريقة عرض  بكافة ارجاء امللع
ــذا املتحف املهيب  ــادي به تاريخ الن
ــتخدمني وآخر ماتوصلت اليه  للمس
ــتعراض  باس احلديثة  ــا  التكنولوجي
ــذ  من ــورة  والص ــوت  بالص ــخ  التاري
ــيس النادي ولغاية وقتنا احلاضر  تاس
وكان لنا شرف االنضمام الى عضوية 
النادي وحصولنا على هوية مصدقة 
ــنة  ــة النادي ونافذة ملدة س من رئاس
ــم  ــا له ــن دخولن ــاراً م ــدة أعتب واح
ــوم ١٥ /٦/ ٢٠١٩ومما زادنا   ــرة ي ــي ظهي ف
ــيء  ــوال ملعرفة املزيد وجدنا كل ش فض
ــورة  ــة الطلبات الية مش ــدا لتلبي مع
ــددة  ــاراة مح ــة مب ــار وملعرف واستفس

تريد أن تعرف نتيجتها وتاريخ إقامتها 
ــا فما  ــورة منه ــات مص ــز للقط وموج
عليك اال أن تضغط بأصبعك وانت مزود 
ــط بجهاز العرض  باجهزة صوتية ترتب
اخلاص ليعطيك اللغة التي ترغب بها 

كافة  املتحف  ويضم 
ــالدات  والق ــؤوس  الك
ــل  احلاص ــز  واجلوائ
طيلة  ــادي  الن عليها 
ــن عمر  ــا م (١١٧)عام
تأخير.. ــال  وب ــق  الفري

ــورة  ص ــى  ال ــة  أضاف
ــة  ــمة متحرك مجس

ــت احلاضر  ــق  في الوق ــي الفري لالعب
ــات اخلاصة بهم  ــان كافة املعلوم لبي
قياس  ــع  م ــخصية  الش ــيرتهم  وس
ــوزن ...وامللفت للنظر وجود  الطول وال
ــني مفتوح  ــتوديو خاص للصحفي س
للجميع لزيارته والتقاط الصورة منه 
ــدين من كال اجلنسني  مع وجود مرش
ــة املتحف العطاء  ــون في اروق يتجول
ــال طلبها من  ــات الكافية ح املعلوم
السائح ولوحظ إن الكثير من الفتيات 
ــم   ــان فريقه ــدون قمص ــان يرت والفتي
ــم املعجبني بهم   ــام جنومه وحتمل ارق
زوار املتحف من  االسبان ودول مختلفة 
جمعتهم هناك لغة واحدة ..كرة القدم 

ــا نوضح  ــد. وختامه ــال مدري ــب ري وح
للقارئ معلومات عن ملعب سانتياغو 

برنابيو
ــط العاصمة   يقع هذا امللعب في وس
االسبانية (مدريد) افتتح في ١٤ كانون 
ــال مدريد .  ــب ري ــو ملع االول ١٩٤٧ وه
ــرج، من مالعب  تف ــف مُ ــع لـ٨١ أل يتس
ــب  ــمه  ملع ــرة .كان أس ــا الكبي أوروب

ــم  ــامارتني اجلديد) واالن يحمل أس (ش
ــانتياغو  ــطوري (س ــس النادي األس رئي
ــب  ــل مالع ــن أفض ــر م برنابيو)...ويعتب
ــن املباراة  ــدم بالعالم واحتض ــرة الق ك
النهائية لـدوري أبطال أوروبا أربع مرات 
(١٩٥٧، ١٩٦٩، ١٩٨٠، ٢٠١٠)، و نهائي االمم 
االوربية ١٩٦٤ وأخرها نهائي اندية أوربا 
ــتهام االنكليزيان ٢٠١٩  ليفريول وويس
ــم ١٩٨٢. ومعظم  ــي كأس العال ونهائ
ــي الدوري  ــال مدريد ف ــات نادي ري مباري

اإلسباني.
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خسارة  شنيشل،  راضي  الوسط،  نفط  مدرب  أرجع 
الدوري  من   ٣٢ اجلولة  في  أمس  الكهرباء  أمام  الفريق 
العراقي، بنتيجة ٢ ـ ١، إلى تراخي الالعبني بعد التقدم 

بهدف.
 وقال شنيشل، ان «كرة القدم حرص ومثابرة من البداية 
لصافرة النهاية، أما أن تتراخى جملرد تسجيل هدف، فهذا 

أمر خاطئ».
منتظرا  ما كان  يقدموا  لم  «بعض العبينا  ان  وأوضح:   

املباريات  أن  يتصور  ومن  بعد،  ينته  لم  والدوري  منهم، 
أن  لالعبني  وأكدت  واهم،  فهو  واجب  تأدية  املتبقية 
منهم خاللها  يقدمه كل  وما  األخيرة مهمة،  املباريات 
املتبقية  «املباريات  وأشار:ان  التزامه».  مدى  على  دليل 
ستكون اختبارا حقيقيا جلميع الالعبني، ونحن مطالبون 
النادي  باسم  يليق  نقدم مستوى  أن  بالتعويض وعلينا 
وليس  كامل  ملوسم  الالعبني  مع  تعاقدت  اإلدارة  كون 
باحلرص  مطالب  اجلميع  وبالتالي  املواجهات،  من  لعدد 

والتفاني حتى آخر ثانية من الدوري».

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

ــن نعمم فالتعميم قصور في الرؤية وجهل في التوجيه والتقومي لكن  ل
ــاكل ولالسف الشديد مستمر في غيبه وفي  البعض من مفتعلي املش
ــاكل تتعلق  ــن احلد املعقول فنحن اليوم امام مش ــادة مفرطة تزيد ع زي
ــن جاوزت نصف  ــى مدى عقود من الزم ــلوكنا اليومي وعل باخالقنا وس
ــيطة  ــك االمكانيات املتاحة والبس ــنا بتل ــا الرياضة ومارس ــرن تابعن ق
ــذا البعض في عالم  ــي تلك العقود ابدا تصرفات ه ــاهد ف حيث لم نش
الرياضة منها كرة القدم وبتنا نسمع الفاظا تخدش مسامعنا من على 
ــون منجزا وميدالية تعلق  ــب فالرياضة اخالق قبل ان تك مدرجات امللع
ــى الصدور واحلصول على امليدالية او الكأس بدون اخالق كالدينار في  عل
ــاوي ذلك  ــارة بداخلها اخالق تعادل الكاس وامليدالية وتس الوحل وخس
الفوز الذي ينجز وينزع كل ما هو لطيف وجميل في عالم الرياضة وفي 
كل العالم تؤخذ االيجابية في اخلسارة والفوز وفي تقبل االخر اال عندنا 
وخاصة في اجملال الرياضي الذي اصبح يعاني املشكلة وجندها تكبر ومن 
ــؤول  جراءها فقد االحترام داخل امللعب وعلى املدرجات وحتدث بني املس
ــب ورمي  ــتم والس ــب وحتى املدرب الذي بات عرضة للش واالداري والالع
ــلطان ونترفع عن  ــات ما انزل اهللا بها من س ــماعه كلم قناني املاء واس
ذكرها لقساوتها ويفكر االغلب من االداريني واملدربني والذي اصبح اجل 

ــتقالة  االس ــم  تفكيره
خاصة بعد تدخل البعض 
ــى اجلمهور  ــوب عل احملس
ــف  النظي ــي  الرياض
ــى  يبق ــل  ه ــاءلون  ويتس
ــا آل عليه  ــى م ــال عل احل
وضعنا احلالي بدون عالج 
كافي وخير شاهد بواحدة 
ــالت هذا البعض  من تدخ
ــور والذي عرض  من اجلمه
ــى قناة  ــاز وعل ــي التلف ف
ــة وصادقة  وواقعي رياضة 
ــة وفي  ــل املعلوم ــي نق ف
والديوانية  النجف  مباراة 

ــاء على احد املدربني  ــتم ويرمي بقناني  امل ــب ويش وجمهور النجف يس
ــيم زجاج  ــاكل ورمي احلجارة وتهش وال نبرئ جمهور الديوانية من املش
ــخاص  ــغب واعتقال اش ــيارات وتدخل قوات مكافحة الش ــض الس بع
ــف االدوار القادمة سوف  ــراحهم بعد يوم من االعتقال ولالس واطالق س
ــهد نفس االفعال وكل هذه االفعال تأتي من جماهير الفرق الكبيرة  تش
ــتفزازية  ــرى ومن الالعبني وحركاتهم االس ــت على الفرق االخ وانعكس
ــة الذين ال  ــاء الروابط الرياضي ــى العتب على رؤس ــور لكن يبق للجمه
يحركون ساكن على ما يجري من جمهورهم وهذا مؤسف جدا وكذلك 
ــرات التي جرت جلمهور الطلبة امام وزارة التعليم واطالق الفاظ  التظاه
ــم حرامية) فهل يعقل هذا  ــدة عن مضمون التظاهرة  وترديد (كله بعي
ــن في اجواء   ــداف ومطالب املتظاهري ــد تضيع اه ــذه االوصاف ق ومن ه
ــف اليوم الكل يريد الفوز على حساب االخر  الصيف الالهب  ومع االس
ــي تهدر كرامة االخر  ــة ولنبتعد عن االلفاظ الت ــر الكلمات احملبب ولنخت
ــى الذي ارجع  ــدا عن التعصب االعم ــجيع الصحيح بعي ولنختر التش
كرتنا في دورينا التعبان والهزيل الى عقود من الزمن وبتنا نتحسر على 
ــرام اال االحترام فهل يعمل  ــس العالم وال بديل عن االحت ــوار ولي دول اجل
ــتقبال؟ نأمل ذلك لصالح كرتنا املريضة جدا والعابنا  بهذا االحترام مس

االخرى التي تئن من الوجع الدائم. 

@›j”@÷˝Å¸a
@ÚÓ€aÜΩaÎ@êdÿ€a

فاهم حسن فتاح 

 دخلت متحف النادي 
العمالق الذي يضم التاريخ 
اِّـوثق بكل تفاصيله والذي 
تحول اُّـ تحفة فنية 
تستقطب اهتمام السواح 
من كافة دول العالم وسهولة 
التجوال بانسيابية مريحة 

 لالسف االدوار القادمة سوف 
تشهد نفس االفعال وكل هذه 
االفعال تأتي من جماهري الفرق 
الكبرية وانعكست على الفرق 
االخرى ومن الالعبني وحركاتهم 
االستفزازية للجمهور 

@HÏÓib„@7i@ÏÀbÓn„bçI@Ôÿ‹Ωa@Öb‰€a@k»‹fl@ø@Ú€Ïu
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ــي ان ازور  ــي مؤمتر برلني الدول ــاركتي ف ــي الفرصة بعد انتهاء مش ــنحت ل س
ــاوية فيينا وكذلك العاصمة االسبانية مدريد لالطالع على  العاصمة النمس
االماكن التراثية وكانت محطتي االخيرة هي التواجد في ملعب النادي امللكي 

( سانتياغو بيرنابيو ) الذي خرج العديد من جنوم الكرة العاملية      

äñfl@‚bflc@ÒâaÜñ€a@ø@bË»öÌ@aÜ‰ÀÎ˛@Ô±âbm@ãÏœ
نهائيات االمم االفريقية في مصر دوري المجموعات 

املصنف  فيدرر  روجيه  السويسري  بات   
في  العاشر  اللقب  مشارف  على  أول 
التنس  في  الدولية  األملانية  هاله  دورة 
بفوزه  بها  الثالث عشر  النهائي  ببلوغها 
و٦-٣   ٦-٣ بيار-هوغ هيربير  الفرنسي  على 
النهائي.ويلتقي  نصف  الدور  في  السبت 
املباراة  (٣٧ عاما) في  السويسري اخملضرم 
غوفان  دافيد  البلجيكي  مع  النهائية 
اإليطالي  على  والفائز  عامليا   ٣٣ املصنف 
 (٧-٤)  ٧-٦ بنتيجة  الـ٢٢  بيريتيني  ماتيو 

و٦-٣.
وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر 
ثالثا  واملصنف  كبيرا  لقبا  بـ٢٠  املتوج 
هاله  دورة  لقب  يحرز  العب  أول  عامليا، 

النهائية  «املباراة  فيدرر  مرات.وقال   ١٠
«اليوم  مضيفا  كليا»،  مختلفة  ستكون 
كانت مباراة اإلرسال-الطاير غوفان  يلعب 
جيدا في عمق امللعب ويرد الكرات بشكل 
وأنا   ، قتالية  عقلية  لديه  جدا،  جيد 

ملباراتيه  ضده».وخالفا  باللعب  أستمتع 
النهائي  وربع  النهائي  ثمن  الدورين  في 
عقبتي  لتخطي  األمرين  عانى  عندما 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا واإلسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت على التوالي، حقق 
السويسري فوزا سهال على هيربير حيث 
ليتقدم  الثاني  الشوط  في  إرساله  كسر 
إرسال  كسر  فرصة  فيدرر  ٣-صفر.وأهدر 
الفرنسي للمرة الثانية في الشوط الرابع 
٦-٣.وكسر  صاحله  في  حسمها  لكنه 
األول  الشوط  في  الفرنسي  إرسال  فيدرر 
مجددا  فعلها  ثم  الثانية  اجملموعة  من 
في الشوط السابع قبل أن يحسهما في 

صاحله بنفس نتيجة اجملموعة األولى.
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بات املنتخب األملاني أول املتأهلني إلى الدور ربع النهائي ملونديال 
بفوزه  فرنسا،  تستضيفه  الذي  القدم  كرة  في   ٢٠١٩ السيدات 
على نظيره النيجيري ٣-صفر السبت في غرونوبل في الدور ثمن 
في  وحتديدا  بسهولة  املباراة  نتيجة  األملانيات  النهائي.وحسمت 
أن  قبل  دقائق،  عشر  مدى  في  هدفني  بتسجيلهن  األول  الشوط 
الثاني.وحافظت  الشوط  من  األخيرة  الدقائق  في  بالثالث  يعززن 
في  اآلن،  حتى  مباريات   ٤ في  نظيفة  شباكهن  على  األملانيات 
اليوم  إسبانيا  تالقي  التي  املتحدة  الواليات  مع  يتقاسمنه  إجناز 
العالم مرتني عامي  أملانيا بطلة  النهائي.وتلتقي  اإلثنني في ثمن 
٢٠٠٣ و٢٠٠٧، في ربع النهائي مع السويد أو كندا اللتني تلتقيان 
املباراة  في  جيد  مبستوى  أملانيا  سيدات  اإلثنني.وظهرت  اليوم 
على  الصعب  الفوز  خصوصا  األول  الدور  في  ملبارياتهن  خالفا 
في  كبيرا  فوزا  فحققن  ١-صفر،  واحدة  بنتيجة  وإسبانيا  الصني 
لكسر  تعرض  التي  ماروتسان  دجينيفر  ألعابهن  صانعة  غياب 
ألكسندرا  القائدة  البطولة.ومنحت  بداية  القدم في  في أخمص 
بوب التقدم ألملانيا بضربة رأسية في الدقيقة ٢٠، وأضافت سارة 

فقط.وتأثرت  دقائق  سبع  بعد  جزاء  ركلة  من  الثاني  دابريتس 
النيجيريات الالتي خضن املباراة في غياب لنجمتني نغوزي إيبيري 
الفارق مطلع  تقليص  وأهدرن فرصة  بالهدفني  وريتا تشيكويلي، 
ومررت  أجيبادي  راشيدات  البديلة  توغلت  عندما  الثاني  الشوط 
كرة عرضية فشلت ديزيريه ابارانوزي في ترجمتها إلى هدف (٥٠).
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حذر مركز أبحاث أمريكي العراق من خسارة 
ــية  ــع االقتصادية والعالقات السياس املناف
ــال قرّرت  ــدول الغربية ، في ح ــة مع ال القوي
ــن أراضيها بعد  ــوات األجنبية م ــراج الق إخ
ــم داعش في  ــة تنظي ــي هزمي ــاعدته ف مس

السنوات املاضية.
وقال املعهد في تقرير نشره مؤخرا “إن قوات 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة املتواجدة 
ــهده هذا  ــراق تعتبر أقوى حلف يش في الع
ــد، إال أن االهتمام العاملي القوي والدعم  البل
ــذا التواجد قد  ــب ه ــذي صاح ــتمر ال املس

ر في حال انسحاب تلك القوات”. يتبخّ
ا للعراق أن يفهم  ــدً ــد بأنه “من املهم ج وأك
ــكل تأكيد  ــيؤثر ب ــأن ما يقوله ويفعله س ب
ــي حال كان القرار  ــى قوات التحالف ، وف عل

ــر املنافع  بإخراج هذه القوات فإنه سيخس
ــكرية األخرى، إلى  ــة وغير العس االقتصادي
جانب التحالفات العسكرية التي أبرمها”.

ــى أن االهتمام العاملي بالعراق تزايد  ولفت إل
ــوات التحالف  ــول ق ــكل كبير بعد دخ بش
ا  ــن أبدً ــز لم يك ــش ، وأن التركي ــة داع حملارب
ــراق هو  ــئ بأن الع ــاد اخلاط ــبب “االعتق بس
ــريك ال غنى عنه”، مشيرًا إلى أن معظم  ش
ــة بالعراق من  ــف لم تكن مهتم دول التحال

قبل.
ــك االهتمام  ــإن “تزايد ذل ــر، ف ــا للتقري ووفقً
ــارات الكثيرة واملتكررة لزعماء  جتلّى في الزي
الدول املشاركة في التحالف إلى العراق في 

الفترة األخيرة”.
ورأى التقرير، أن تلك الزيارات “متثل بالنسبة 
لقادة الدول الغربية استثمارًا كبيرًا للوقت 
ــط األمني، ما يعني  ــد واملال والتخطي واجله

أنها مؤشر قوي على التزامهم بالعراق”.
ــرورة قيام  ــار املعهد األمريكي، إلى “ض وأش
الواليات املتحدة بحشد تأييد شركائها في 
التحالف لتأكيد ثالث حقائق للعراق، أولها 
ــوات العراقية  ــدرات الق ــن ق أنه ورغم حتسّ
ــزال غير مؤهلة  ــر، إال أنها ما ت ــكل كبي بش

ــى داعش الذي  ــتعدة للقضاء عل وغير مس
ــي بعض احملافظات العراقية  عاود الظهور ف

وخاصة نينوى وكركوك وديالى.
ــاوالت  ــي أن مح ــة، فه ــة الثاني ــا احلقيق أم
بعض القوى في العراق التفرقة بني الواليات 
ــح، وأنه إما أن  ــدة وحلفائها “لن تنج املتح
ــراق أو ترحل  ــوات التحالف في الع ــى ق تبق

جميعها”.

وتتمحور احلقيقة الثالثة، وفق التقرير، حول 
ــيتراجع  ــدول الغربية بالعراق س ــام ال اهتم
بشكل كبير في حال رحلت قوات التحالف 
ــة منافع  ــاك أي ــون هن ــن تك ــه، ول ــن أرض ع

اقتصادية وغيرها.
ــأن “على الواليات املتحدة  وأضاف التقرير، ب
ــع دول التحالف تقوم  ــد من أن جمي أن تتأك
ــراق حتى  ــق  لقادة الع ــال هذه احلقائ بإيص

ــوا أن الدعم  ــورة املوقف، ويعرف يدركوا خط
السياسي واالقتصادي والعسكري من قبل 
ــتمرار مهمة  ا باس دول التحالف مرتبط متامً
ــراق في هذه  ــدول، وتواجدها في الع ــذه ال ه

الفترة.”
ــل  ــني الكت ــات ب ــدت اخلالف ــدداً تصاع ومج

السياسية العراقية بشأن الوجود األميركي 
على األراضي العراقية ، ال سيما فيما يتعلق 
ــي والقانوني الذي يحكم بقاء  باإلطار الزمن

هذه القوات من عدمه.
وفي آخر موقف رسمي له ، أكد رئيس الوزراء 
ــدي ، أن الوجود األميركي في  عادل عبد امله

العراق يأتي ضمن إطار محاربة داعش.
ــيراً ، الى أن «عمل القوات األميركية أو  مش
األجنبية في العراق هو فقط حملاربة تنظيم 
ــة وتقدمي  ــوات العراقي ــب الق ــش وتدري داع

النصح».

ــخصيات  والش ــل  الكت ــة  غالبي أن  ــم  ورغ
ــية أعلنت أن احلاجة لبقاء القوات  السياس
األميركية حتدده احلكومة العراقية، فإن كتال 
أخرى، لها موقف مغاير لتوجهات احلكومة، 
ــود األميركي غير  ــل الوج ــر هذه الكت وتعتب

مرغوب فيه.
ــد ترامب قد  ــي دونال ــس األميرك وكان الرئي
صرح في وقت سابق لشبكة «سي بي إس» 
ــاء على قاعدة  ــه «يعتزم اإلبق ــة أن األميركي
ــارك في  ــكرية أميركية في العراق تش عس

احلرب على داعش .
ــر الدولي  ــتهل افتتاح املؤمت ــدوره وفي مس ب
الرابع ملكافحة إعالم وفكر تنظيم “داعش” 
ــار األمن الوطني  قال فالح الفياض، مستش
ــعبي»،  ــد الش العراقي ورئيس هيئة «احلش
ــة للفصائل العراقية  وهي املظلة احلكومي
ــلحاً  ــكيالً مس ــغ عددها نحو ٧٠ تش البال
ــاً  ــون منطلق أن يك ــض  يرف ــراق  «الع إن    :
ــارة إلى إيران  لالعتداء على أية دولة»، في إش
ــس األميركي دونالد ترامب  وتصريحات الرئي
األخيرة حول أن الوجود العسكري األميركي 

في العراق هو ملراقبة النظام اإليراني.
ــوات األجنبية في  ــود الق ــا يخص وج وفيم
ــب الكلمة  ــال إن «البرملان صاح ــراق ، ق الع
الفصل بخصوص وجود القوات األجنبية «، 
ــد األميركية في  ــاً أن « ال وجود للقواع مبين
ــراق ، وكل ما موجود من قوات في العراق  الع
ــه «، في تأكيد  ــيق مع حكومت جاء بالتنس
جديد على أن القوات األميركية توجد داخل 
قواعد عسكرية عراقية وليست منفصلة.

ــورك تاميز»  ــرت صحيفة «نيوي الى ذلك نش
ــه  ــفت في ــداً، كش ــراً جدي ــة تقري األمريكي
ــط  اخلط ــتعرض  يس ــض  األبي ــت  «البي أنّ 
ــردّد أصداء  ــط ت ــكرية ضد إيران، وس العس

حرب العراق».
ــاً جرى،  ــة أنّ «إجتماع ــفت الصحيف وكش
ــاعدي الرئيس األمريكي  وقد جمع كبار مس
ــن القومي، مع  ــؤون األم ــب لش ــد ترام دونال
مديرة جهاز االستخبارات املركزية األميركية 
جينا هاسبل، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك 

شاناهان».
غير أنّ هذا اخملطط طرأت عليه تعديالت بناء 
لطلب العديد من املسؤولني، وعلى رأسهم 

جون بولتون، مستشار األمن القومي.
ــؤولني  ــورك تاميز» أن «املس ــت «نيوي وأوضح
ــون إلى غزو  ــى أنهم ال يدع ــاروا إل هؤالء أش

ــب املزيد  ــر الذي يتطل ــران، وهو األم ــرّي إلي ب
ــة أنّ «هذا  ــوات». واعتبرت الصحيف من الق
ــون، الذي كان قد  ــور يعكس تأثير بولت التط
ــبق جورج  ــي األس ــس األمريك ــل الرئي جتاه
ــو بوش، دفعه نحو املواجهة مع طهران  دبلي

قبل أكثر من عقد».
ــه «من غير املؤكد  ــت الصحيفة إلى أن ولفت
ــى عودة عدد  ــيوافق عل ما إذا كان ترامب س
ــرق  ــوات األمريكية إلى الش ــن الق ــر م كبي
األوسط، كما أنه ليس واضحاً أبداً ما إذ كان 
سيسعى الى تغيير النظام في إيران». ووفقاً 
ــإنّ «البعض أصابتهم  ــورك تاميز»، ف لـ»نيوي
ــة من حجم القوة العسكرية التي  الدهش

سيتم إرسالها الى الشرق األوسط في حال 
ــيناهز  ة، إذ س ــة على هذه اخلطّ متّت املوافق
ــدي، من  ــغ ١٢٠ ألف جن ــوات البال ــدد الق ع
عدد القوات األمريكية التي غزت العراق في 
العام ٢٠٠٣». ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
ــتوى قوله أنّ  ــي رفيع املس ــكري أمريك عس
ــي الكبير»،  ــر اإليران ــر اخلط ــط تظه «اخلط
ــاعني للحل  ــن الس ــن م ــني أنّ آخري ــي ح ف
ــروا أن «األمر هدفه حتذير  ــي اعتب الدبلوامس
ــض املراقبني  ــك، فقد لفت بع ــى ذل إيران».إل
إلى أن «نشر قوات جوية وبرية وبحرية قوية 
ــط، ميكن أنّ يقدم لطهران  في الشرق االوس
ــو االمر الذي يورطها مع  أهدافاً لضربها، وه
ــكا في صراعٍ كبير وطويل». لكن طبول  أمري

احلرب مت تأجيلها اآلن . 

ــى  ــابيع عل ــة أس ــن ثالث ــر م ــر أكث م
ــودان في نهج  انقطاع اإلنترنت بالس
مألوف تواجه به النظم االستبدادية 
ــة  املطالب ــعبية  الش ــات  االحتجاج
ــة  صحيف ــرى  وت ــة،  بالدميقراطي
أن  ــة  األمريكي ــت»  بوس ــنطن  «واش
ــدد بنتائج  ــة يه ــتمرار تلك األزم اس
عسكية على الصعيدين السياسي 
ــتهيها اجمللس  واالقتصادي رمبا ال يش

العسكري االنتقالي.
ــي تقرير لها عن  ونقلت الصحيفة ف
ــع اإلنترنت  ــطاء قولهم: «إن قط نش
ــم  احلاك ــكري  العس ــس  اجملل ــح  من
ــب بعنف  غطاءً النتزاع بعض املكاس
ــاعدوه في  ــن الذين س ــن املتظاهري م

ــم األوتوقراطي  ــة بالزعي اإلطاح
الذي حكم البالد لفترة طويلة».

ــع  قط أن  ــى  إل ــر  التقري ــار  وأش
ا هو أحدث وسيلة  اإلنترنت عمدً
ــه العاملي للحكومات  في التوجُّ
ــتبدادية التي متنع الوصول  االس
ــة  تهدئ ــة  بغي ــت  اإلنترن ــى  إل
ــوة  خط ــي  وه ــات،  االحتجاج
ــية  ــب سياس ــل عواق ــا حتم رمب
ــة. عالوة على  وخيم واقتصادية 
أنها تأتي عقب فصل مبتذل من 
ثورات الربيع العربي منذ ما يقرب 

ــتُخدم  ــد من الزمن، حيث اس من عق
ــية  قطع اإلنترنت إلنزال عقوبات قاس
ــى املتظاهرين، لكن ذلك لم يُفلح  عل

لوقف صيحات اإلصالح.
ــب التقرير ـ إن  ــراءٌ ـ بحس ويقول خب

ــاء االضطرابات رمبا  قطع اإلنترنت أثن
ــا يُثير  ــية م ــى نتائج عكس ــؤدي إل ي

خط على نطاقٍ أوسع. السُ
ــلطات السودانية قطعت  كانت الس
ــو  ــذ ٣ يوني ــالد من ــي الب ــت ف اإلنترن
ــط حملة قمع  ــاري وس ــران) اجل (حزي
ــو  منظم ــول  يق ــة  عنيف ــكرية  عس
االحتجاج عنها: إنها «أدت إلى مقتل 
ــت  ــخص». ووصف ــن ١٠٠ ش ــر م أكث
ــس» ـ وهي منظمة  منظمة «نتبلوك
ــول العالم  ــة اإلنترنت ح ــد حري ترص
ــبه  ــت بأنه «تقييد ش ــع اإلنترن ـ قط
كلي لتدفق املعلومات داخل السودان 
ــر من  ــزء كبي ــبة جل ــه بالنس وخارج

السكان».
خرج املتظاهرون إلى شوارع السودان 
بأعدادٍ غفيرة خالل األسابيع املاضية 

ــكري.  للمطالبة بإنهاء احلكم العس
ــعلت أسعار السلع  وفي أول األمر أش
الغذائية ونقص الوقود االحتجاجات 
ــون األول) املاضي؛  ــمبر (كان ــي ديس ف
ــر انقالب  ــا في تدبي ــهم جزئيً ما أس

ــكري في أبريل (نيسان) املاضي؛  عس
أطاح بالرئيس عمر حسن البشير من 
منصبه ـ بحسب التقرير ـ الذي أشار 
إلى أنه منذ اإلطاحة بالبشير يحكم 
ا متهيد  ــكري البالد رافضً مجلس عس

الطريق لتشكيل حكومة مدنية.
ولفت تقرير الصحيفة األمريكية إلى 
ــهر:  ــع اإلنترنت خالل هذا الش أن قط
يونيو، ال يُعتبَّر املرة األولى التي تقطع 
اإلنترنت؛  ــودانية  فيها احلكومة الس
ــات اإلنترنت  ت احلكومة خدم ــدَ إذ قيَّ
ــهر األربعة التي  عدة مرات خالل األش

سبقت اإلطاحة بالبشير.
التعتيم  ــت  ــة وصف الصحيف ــن  لك
احلالي بأنه «تصعيد للقمع الرقمي» 
في السودان، الفتةً إلى أنه أعاق قدرة 
االحتجاجات  تنسيق  النشطاء على 

ونشر تطورات األحداث داخل السودان 
وخارجه.

ــات قولها  ــدى احملتج ــت عن إح ونقل
ــي  (ب ــة  البريطاني ــة  اإلذاع ــة  لـ«هيئ
ــائل التواصل  ــي)»: «غياب وس بي س

ــر على عملنا إلى حدٍ  االجتماعي يؤث
ــع اإلنترنت  ــة أن قط ــر»، مضيف كبي
جعل النشطاء يقتصرون في تنظيم 
املظاهرات على املكاملات الهاتفية، أو 
الرسائل النصية، وهي وسيلة اتصال 
أعلى تكلفة، وتصل إلى عددٍ أقل من 
الناس. وذكرت صحيفة سودانية هذا 
ــاع اإلنترنت  ا أن انقط ــبوع أيضً األس

سيستمر ملدة ثالثة أشهر أخرى.
ــنطن بوست»  ــب تقرير «واش وبحس
ــاع اإلنترنت احلياة  ب انقط فقد صعَّ
ــية  ــركات املعارضة السياس على ح
ــم منذ بداية  ــع أنحاء العال في جمي
ــة  لَت دراس ــت؛ إذ توصَّ ــور اإلنترن ظه
ــر من  ــى أن أكث ــام ٢٠١١ إل ــت ع أُجرِيَ
ــعَ فيها  طِ ــي ٩٩ دولة قُ ــة ف ٦٠٠ حال
ــيّ ١٩٩٥ و٢٠١١.وفي  اإلنترنت بني عام
ــع الدول اإلنترنت  بعض األحيان تقط
ــات  باالضطراب ــق  تتعلَّ ال  ــبابٍ  ألس
ــال:  ــبيل املث ــى س ــية، فعل السياس
ــت  ــع اإلنترن ــدة تقط ــت دولٌ عدي كان
ــات احمللية،  ــي االمتحان ملنع الغش ف
ــول الباحثون:  ــب التقرير. إذ يق بحس
لَ قطع اإلنترنت  «إن الربيع العربي حوَّ
ــدى األنظمة  ــةٍ ل تَّبع ــةٍ مُ ــى طريق إل

ــتبدادية،  ــتبدادية، أو شبه االس االس
ــات. وكانت  ــد االحتجاج ــع تصاع ملن
ــة قد نهضت  ــبكات االجتماعي الش

ــد اجلماهير  ــي حش ــيٍّ ف بدور أساس
ــورات ٢٠١١، وفي نقل  الغفيرة خالل ث

احلماس الثوري خارج احلدود».
ــى  عل ــة  أمثل ــة  الصحيف ــت  وضرب

ــتبدادية لتأثير  ــم االس ــدي النظ تص
ــع  بقط ــة،  الرقمي ــائل  الوس ــذه  ه
ــر  ــي مص ف ــارك  مب ــني  ــام حس نظ
ــة باإلنترنت  ــالت الدولي ــع الوص جمي
ــع التواصل  ــول إلى مواق ــعَ الوص نَ ومَ
ــم يفلح في  ــي، لكن ذلك ل االجتماع
وقف ثورة شعبية سرعان ما أدَّت إلى 
ــوريا  اإلطاحته به. وقطعت ليبيا وس
ــلطات  ــت، وباملثل فعلت الس اإلنترن
ــع  لقم  ٢٠١١ ــو  يوني ــي  ف ــورية  الس

املتظاهرين.
ــت، املدير  ــل التقرير عن داريل ويس نق
ــس ملركز االبتكار التكنولوجي  املؤس
التابع ملعهد بروكينجز، قوله: إنه بعد 
الربيع العربي «أدركت احلكومات الدور 
ــذي تضطلع به التكنولوجيا  املهم ال
الرقمية في االحتجاجات السياسية، 
ــراءات قمعية ومتنع  ولكنها تتخذ إج

احملتجني من استخدامها».
ــاالت قطع اإلنترنت التي  وأضاف أن ح
ــر  تنتش ــات  احلكوم ــتخدمتها  اس
بشكل واسع، ومتثل احلالة السودانية 
ــرة  الظاه ــذه  له ــا  صارمً ــا  تطبيقً

املتزايدة.

ــدو أن حالة قطع  ــت: «يب ــع ويس وتاب
ــة  ــي حال ــودان ه ــي الس ــت ف اإلنترن
ــدأ  ــك ب ــر أن ذل ــي تُظهِ ــنيعة؛ فه ش
. وعندما تفعل إحدى  ل مشكلةً يُشكِّ
الدول ذلك، فإنها تشجع البقية على 

فعل الشيء نفسه».
ــرى  ــة أخ ــدة دول أفريقي ــت ع وقطع

ــواه املعارضة.  ــم أف ــت لتكمي اإلنترن
ــو  الكونغ ــة  حكوم ــت  قطع ــد  فق
ا في أعقاب  ا ملدة ٢٠ يومً اإلنترنت متامً
ــابتها عمليات  ــية ش انتخابات رئاس
ــي مطلع  ــاق. وف ــعة النط ــر واس تزوي
ــت احلكومة في  بَ جَ ــهر حَ ــذا الش ه
ليبيريا الشبكات االجتماعية وسط 

احتجاجات ضد الفساد.
ــة األمريكية إلى أن  ــير الصحيف وتش
ــرق  ــذا النهج تخطى أفريقيا والش ه
األوسط، فقد قيدت إحدى الشركات 
احلكومية التي توفر خدمات اإلنترنت 
ــات البث  ــول خلدم ــي فنزويال الوص ف
ــي لزعيم املعارضة  أثناء مؤمتر صحف
ا ملا ذكرته منظمة   خوان غوايدو، وفقً
ــني، التي  ــدت الص ــس». وقيَّ «نتبلوك
ــرًا  ــت، مؤخ ــة اإلنترن ــتهر مبراقب تش
الوصول للمعلومات حول احتجاجات 

هونغ كونغ.
ا عن قمع احلركات االحتجاجية،  وبعيدً
ــع  ــات قط ــة أن عملي ــرى الصحيف ت
ــي توجيه  ــبب ف ــا تتس ــت رمب اإلنترن
ضربات قاسية للكيانات االقتصادية 
ــدة على  ــورة متزاي ــد بص ــي تعتم الت
ــد  فق ــة.  الرقمي ــات  واخلدم األدوات 
ــة على الفترة من  أجرى ويست دراس
ــة  ــنيَّ أن ٨١ حال ــى ٢٠١٦ فتب ٢٠١٥ إل
ــي ١٩ دولة  ــبكة اإلنترنت ف قطع لش
ــا ال يقل عن ٢٫٤ مليار  ا تكلفت م معً
ــي اإلجمالي على  دوالر من الناجت احملل

مستوى العالم.
ولفتت إلى أن قطع اإلنترنت املستمر 
في السودان يتسبب في توجيه ضربة 
اقتصادية له، موضحة أن العديد من 
الشركات ومقدمي اخلدمات يعتمدون 
ــاطهم  ــى اإلنترنت في مزاولة نش عل
ــود اإلنترنت من  ــدم وج ــاري، وع التج
ــل احلركة التجارية. وذكرت  شأنه ش
ــرته صحيفة سودانية  نقالً عما نش
ــبوع أن هذا األمر سيكلِّف  هذا األس
ــة أكثر من مليار دوالر أو نحو ١٪  الدول

من الناجت احمللي اإلجمالي للسودان.
ــع اإلنترنت احلياة  وبينما يُصعِّب قط
على املتظاهرين منذ مطلع يونيو، قال 
ويست: «إن اآلثار اجلانبية االقتصادية 
رمبا يكون لها تأثير مناقض في تأجيج 
ــات، خاصة وأن الصعوبات  االحتجاج
ــعلت الثورة  االقتصادية هي التي أش

في املقام األول» .

12 قضايا

شهدت  شوارع السودان خروج اِّـتظاهرين 
بأعداد غفرية خالل األسابيع اِّـاضية 

للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري

على الواليات اِّـتحدة أن 
تتأكد من أن جميع دول 
التحالف تقوم بإيصال 
هذه الحقائق  لقادة 
العراق حتى يدركوا 
خطورة اِّـوقف

بعد الربيع العربي أدركت 
الحكومات الدور اِّـهم الذي 
تضطلع به التكنولوجيا الرقمية 
َّـ االحتجاجات السياسية ولكنها 
تتخذ إجراءات قمعية وتمنع 
اِّـحتجني من استخدامها
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ــك  ــي، مل الثان ــد اهللا  ــك عب املل ــه  واج
ــن الزمن  ــن م ــالل العقدي ــي خ األردن، ف
ــرش، حتديات  ــتلم فيهما الع اللذين اس
ــتقرار اململكة  د اس ــبه مستمرة تُهدّ ش
وازدهارها، شأنه شأن والده امللك حسني 
طوال فترة حكمه التي بلغت نصف قرن. 
ل الصمود في جوار خطر موطن  ــكّ ويش
القوة األبرز التي يتحلّى بها الهاشميون. 
ــك عبد اهللا مجموعة  واليوم، يواجه املل
ــدات، ومنها  ــن اخملاطر والتهدي جديدة م
ــني. لقد  ــه التقليدي ــي من حلفائ ما يأت
ــرش بعد أن  ــد اهللا الع ــتلم امللك عب اس
ــرة أن يغيّر  ــده في اللحظة األخي قرّر وال
ــن  ــة، فطرح أخاه حس ــلة اخلالف سلس
ــر خلفاً له. وعلى  ــاً وعنيّ ابنه األكب جانب
الفور تقريباً، وضع انهيارُ عملية السالم 
ــطينية في كامب  الفلس ــرائيلية  اإلس
ــاً  ضغط ــة  الثاني ــة  واالنتفاض ــد  ديفي
ــني األردن  ــالم ب ــالً على معاهدة الس هائ
ــرائيل. فأكثرية املواطنني في األردن  وإلس

ــة) وهم  ــم امللك ــن فيه ــطينيون (مب فلس
ة  ورات في الضفّ يتأثرون إلى حدّ بعيد بالتطّ
الغربية والقدس الشرقية. ولم حتظَ معاهدة 

السالم بالشعبية يوماً.
ــي العام  ــزو األمريكي للعراق ف ــاف الغ وأض
ــم يلقَ قبوالً  ــد من التحديات إذ ل ٢٠٠٣ املزي
فق أعداد من  ــى تدّ ــداً لدى األردنيني وأدّى إل أب
ــد االجتياح ما وضع  ــني العراقيني بع الالجئ
ــا زال قرابة نصف  ــى االقتصاد. فم ــاً عل عبئ
ــم تنظيم  ــي األردن. وهاج ــي ف ــون عراق ملي
ــا زال تنظيم  ان، وم ــي عمّ ــدة فنادق ف القاع

الدولة تهديداً إرهابياً قائماً.
ــوريا إلى  ــرب األهلية في س ــد أفضت احل وق
ــني. فحوالي  ــرى من الالجئ ــق موجة أخ تدف
لني لدى األمم املتحدة  ٧٠٠ ألف سوري مسجّ
على أنّهم الجئون في األردن. وأكثر من نصف 
. ويعيش ثمانون  هؤالء صغير جداً في السنّ
في املئة منهم في مدن األردن املزدحمة. ومع 
حتقيق األسد الفوز في احلرب، من املستبعد 
ــى بالدهم. وفيما  ــود هؤالء الالجئون إل أن يع
ــى ديارهم،  ــودة إل ــوريون في الع ــردّد الس يت

ــادرة،  ــم األردنيون للمغ ــط عليه ــد يضغ ق
ــي مخيمات  ــني ف ــك املقيم ــيما أولئ وال س
ــتعادة  ــول احلدود، وذلك من أجل اس على ط

ــوريا، مبا في  ــة“ مع س ــات ”الطبيعي العالق
ذلك العالقات التجارية.

ــات املتراكمة  ــن األزم ــذا املزيج م ــع ه ويض
ــاً هائالً على االقتصاد. فتبعاً جمللّة ذي  ضغط

أيكنوميست، تبلغ نسبة بطالة الشباب ٤١ 
ــبة الدين العام ٩٥ ٪ من الناجت احمللي  ٪ ونس
ــمياً في  ــون أردني رس ــي. ويقع ملي اإلجمال
ــت وتيرة التظاهرات التي  خانة الفقراء. وبات
ات في تزايد. وعادة ما  ــقّ حتتجّ على هذه املش
يكون امللك مبنأى عن هذه املشاحنات، لكنّ 
ــك عبد اهللا  ــتهدف املل ــرات اآلن تس التظاه
ــورة ألنّ االلتزام  ــرة. ويزداد الوضع خط مباش
ــة التقليديون  ــاء اململك ــه حلف ــذي يكنّ ال
ــابق.  للملك عبد اهللا عادة بات أدنى من الس
ى نحو مليار دوالر من املساعدات  فاألردن يتلقّ
من الواليات املتحدة كلّ سنة. ولطاملا كانت 
ــرب لألردن:  ــنطن الصديق والداعم األق واش
ــاور الدعم  ــذ أيزنه م كل رئيس من ــدّ ــد ق فق
للهاشميات على الرغم من بعض التوترات 
. بيد أنّ  العرضية التي شهدتها هذه العالقةً
إدارة ترامب مختلفة. فقد رفضت االستماع 
ــرارات  ــال ق ــان حي ــن عمّ ــح م ــى النصائ إل
ــفارة األمريكية إلى  ــل الس ــة، مثل نق مهم
ــطينيني  القدس وقطع العالقات مع الفلس

يه اإلدارة  ــمّ ــا تس ــم وم ــاعدات عنه واملس
ث  ــراع. ويتحدّ ــلّ الص ــرن“ حل ــة الق ”صفق
ــتقبل  ــك صراحة حول ضرورة إبقاء مس املل
ــدس بنداً من بنود املفاوضات. وله حقوق  الق

بحكم نسبه بأن ميثّل املواقع املقدّسة 
ــلمة في القدس، وهي  املسيحية واملس
حقوق متّ اإلقرار بها في معاهدة السالم. 
ل اململكة  ــكّ ــنّ ترامب جتاهله. وتش لك
ــدول اخلليجية  ــعودية وال ــة الس العربي
ــام  ــي. فالع ــم املال ــر للدع ــدراً آخ مص
ــعوديون والكويتيون  املنصرم، وعد الس
ــاعدات بقيمة  ــون بتقدمي مس واإلماراتي
ــكل قروض باإلجمال.  ٢,٥ مليار دوالر بش

ــتلم سوى قسم يسير  لكنّ األردن لم يس
من هذه املساعدات. فالسعوديون غاضبون 
ألنّ األردن لم يقطع عالقاته مع قطر وألنه 
ــي اليمن. إنّ ولي  ــحب الدعم للحرب ف س
ــلمان  ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس العه
ــتني وهو ال  ــد لكلتا السياس العنصر القائ
يكنّ املودّة للملك عبد اهللا. في الواقع، تسري 
شائعات أنّ ولي العهد استغلّ األوضاع في 
ــمية ضدّ امللك عبد  ــة املالكة الهاش العائل

ــوة امللك  ــان من أخ ــر اثن ــا خس اهللا. فعندم
ــي اجليش العام  ــقاء وظيفتهما ف غير األش
ــرس امللكي والثاني  ــي (قاد أحدهم احل املاض
ل حملمد  سالح اجلو)، سرت شائعات عن تدخّ
بن سلمان. وتبرز شكوك أيضاً أنّ ولي العهد 
السعودي يعمل على استبدال دور امللك عبد 
د  ــعودي معقّ ــي القدس. واملوقف الس اهللا ف
ــر بكثير  ــدي دعماً أكب ــلمان يُب ألنّ امللك س
ــي التقليدي حول  ــف العرب ــن ابنه للموق م
ــي ترعاها  ــة العمل“ الت ــدس. أما ”ورش الق
ــتقام في املنامة،  الواليات املتحدة والتي س
ــتناقش  البحرين في ٢٥ و٢٦ يونيو والتي س
كيفية زيادة االستثمار والتجارة في األراضي 
الفلسطينية احملتلة واملنطقة احمليطة بها، 
ــق آخر مللك األردن. فال ميكنه  فهي مصدر قل
مجافاة واشنطن والرياض بعدم مشاركته، 
ــعبية على  ــنّ لقاء املنامة ال يلقى أي ش لك
ــديدة إلى  اإلطالق محلياً. فاألردن بحاجة ش
ــن أن يأتي ذلك  ــادي، لكن ال ميك ــم اقتص دع
ــاب التخلّي عن حلّ الدولتني. وقد  على حس
ــفارة األمريكية  اندلعت تظاهرات أمام الس
ــنر امللك  ــان عندما دعا جاريد كوش في عمّ
ــاء البحرين.وفي  ــى لق ــال ممثلني إل إلى إرس
ــهر املنصرم، أقال امللك عبد اهللا رئيس  الش
ــتبدله بضابط  ــه واس ــرات لدي ــاز اخملاب جه
ــني له سنوات  ــي يدعى أحمد حس شركس
كثيرة من اخلبرة. ويتألف اجملتمع الشركسي 
ــيا إلى اإلمبراطورية  من الجئني فرّوا من روس
ــرن، وهم األتباع  ــذ أكثر من ق العثمانية من
األكثر إخالصاً للنظام امللكي. يبدو أنّ امللك 
ر نفسه ألي تهديد. امللك عبد اهللا بارع  يحضّ
ــات التي تواجهها  ــي التعامل مع التحدي ف
ــأن أبيه امللك حسني قبله.  ــأنه ش بالده، ش
ــت ضمانة  لكنّ النجاحات في املاضي ليس
للنجاح في املستقبل. وإن كانت إدارة ترامب 
مهتمة باالستقرار في األردن، ينبغي عليها 
ــر الناضجة  ــالم غي ة الس التخلّي عن خطّ
ــي وضعتها قبل طرحها حتّى. ومع تزايد  الت
التوترات في اخلليج العربي عقب الهجمات 
على ناقلتي النفط، سيصبح األردن عرضة 
للمزيد من اخلطر من الوقوع في مرمى تقاطع 

النيران بني واشنطن والرياض وطهران .

ــني  الدميقراطي أنَّ  ــر  التقري ــد  يعتق
ــينبذون هذا اخلطاب من منطلق أنَّه  س
مفتقر لألفكار، ويعتمد على األسلوب 
ــون  متفائل ــم  ألنّه ــك  ذل ــي؛  التخويف
بنتائج استطالعات الرأي األخيرة التي 
ــن جميع  ــب تقديريًا م ــزم فيها ترام هُ
املرشحني الرئيسيني بشكل أولي لعام 

٢٠٢٠، وبفارق كبير في أغلب األحيان.
ف بسبب  عُ ويعتقدون أنَّ الرئيس قد ضَ
ه، التي  ــدّ ــاق عريض من القضايا ض نط
تشمل تقرير احملقق اخلاص روبرت ميلر، 
ــى احلدود  ــع املهاجرين عل ــل م والتعام
ــح اخملتلفة  ــب الفضائ ــة، بجان اجلنوبي
ــاء مجلس الوزراء  التي حتوم حول أعض

الرئيسيني.
ــة ٢٠١٦ الصادمة،:  ــن جترب ــم م وبالرغ
ــتخلصوا  يس ــم  ل ــني  الدميقراطي «إنَّ 
ــن الدميقراطية  ــدرس الرئيس م ــد ال بع
األمريكية: فاألغلبية الصامتة ليست 
ــي االنتخابات، بل األقلية  هي الفائزة ف
ــواالة األغلبية الصامتة  ــأة. ومع م املعب
ــدم  ع ــل  األق ــى  عل أو  ــني،  للدميقراطي
تأييدها لترامب، يتوقع مود أن األغلبية 

املعبأة بالطبع ستكون هي الفائزة».
ويستعرض التقرير أربعة أسباب حالية، 
ــهل إعادة  على األقل يقول: إنَّها ستس
ــية  ــب ليتولى فترة رئاس ــاب ترام انتخ

ثانية.
ــو أول تلك  ــر أنَّ االقتصاد ه ويرى التقري
ا أنَّه على  ــك، موضحً ــباب دون ش األس
ــن مدى  ــة اجلدال ع ــن إمكاني ــم م الرغ
جدوى وصالبة النمو االقتصادي احلالي، 
ــع االقتصادي  ــكار الوض ــال إلن فال مج
ــدة األمريكية،  ــات املتح ــاز للوالي املمت
ــة  ــرات االقتصادي ــى املؤش ــا عل قياسً
التقليدية. وبناءً على ذلك فإنَّ النماذج 
التنبؤية القائمة بشكل أساسي على 
ــرات االقتصادية، التي أصابت في  املؤش

ــات ٢٠١٦، تتوقع لعام  ــا النتخاب توقعه
ا لترامب. ا انتصارًا ساحقً ٢٠٢٠ أيضً

ــو أنَّ ترامب قد  ــبب الثاني فه ــا الس أمَّ
ــه اجلماهيرية  ــى اآلن قاعدت ــى حت أرض

غير التقليدية فاملواطن العادي املنتمي 
للحزب اجلمهوري، أو ما يشار إليه عادةً 
ــني املعتدلني»  ــمى «اجلمهوري س حتت مُ
ــب، الذي  ــض الرئيس ترام ــزال يبغ ما ي
ــي للغاية  ــخص عدوان يظهر مبظهر ش
ــى  ــوا عل ــد حصل ــم ق ــذل، لكنّه ومبت

ــبة لهم،  ــيء الوحيد املهم بالنس الش
ــب. فخوفهم من  وهو تخفيض الضرائ
ــتراكية داخل احلزب  ــث احلركة االش بع
ــم حلماية  ــوف يدفعه ــي س الدميقراط

ــالل إعادة  ــدة من خ ــبهم اجلدي مكاس
التصويت لترامب.

ــيكون األمر بالنسبة لليمني  وباملثل س
ــيحي، ففي حني أنَّ دعم الناخبني  املس
املتدينني لترامب يُربك اللبراليني، فسر 
ــيط  ترامب إلى قطاع الناخبني هذا بس

ليا. إذ وصل  ــة: أال وهو احملكمة العُ للغاي
ا عبر تعيني اثنني  ترامب ملبتغاه هنا أيضً
افظني، واملعارضني بشدة  من القضاة احملُ
ليا،  ــة العُ ــون اإلجهاض في احملكم لقان

ــت كافانو،  ــتش، وبري ــل غورس وهم ني
فضالً عن تعهده بتعيني املزيد.

ــب واحد  ــود منص ــة وج ــع احتمالي وم
ــيصبح شاغرًا في الفترة  على األقل س
ــبرغ  ــية املقبلة، روث بادر غينس الرئاس
على سبيل املثال، (ورمبا كالرنس توماس 

ــيحي  ــإنَّ تطويع اليمني املس ــا)، ف أيضً
ــيكون في أوجه من جديد. فمكافأة  س
ــة  إباح ــون  قان ــال  إبط ــي  ه ــني  املؤمن

اإلجهاض.

ــون احلقيقيون  ــد الداعم ــرًا: يوج وأخي
ــب الناخبون  ــي الغال ــم ف ــب، وه لترام
ــات الزرقاء، وأصحاب  من أصحاب الياق
البشرة البيضاء من الطبقة املتوسطة 
ــاء جدار»  ــن يرغبون في «بن ــا الذي ني الدُ
ــيك، و«جتفيف  فاصل على حدود املكس
ــتنقع» (الشعبوية). وحتى اآلن لم  املس
فف  ــكاد جُ ــى مبتغاهم. فبال يصلوا إل
ــع بسبب فساد  املستنقع، بل قد اتس
ــا اجلدار فبالرغم من  موظفيّ ترامب، أمّ

ــزال غالبًا في  ــتعراضات ترامب ما ي اس
طور البناء.

باختصار فالناخب احلقيقي لترامب لم 
ــاهم  تلب احتياجاته لكن إلى أين عس
أن يذهبوا؟ هل يتوجهون ألكثر األحزاب 
ــي؟ حزب  ــخ األمريك ــي التاري ــا ف تنوعً

بيرني ساندرز، وألكسياندريا أوساسيو 
ــز، وإليزابيث  ــي أبرام ــز، وستايس كورتي

وارين.
ــن ميكثوا في  ــر بأنَّهم ل ــد التقري يعتق
ــم  ل ــب  ترام ألنَّ  ــني؛  محبط ــم  بيوته
عوا  ــم أنَّ يدّ ــم كليًا، فبإمكانه يخذله

ــعه إلبقاء  بأنَّ ترامب قد بذل ما في وس
أمر اجلدار في جدول األعمال السياسية، 
ــية صارمة  ــى أجندة سياس ــع إل وللدف
ــرة. ويضيف أن  ــة الهج ــق مكافح بح
ــه أجندته قد  ــي بأنَّ ع ــوف يدّ ترامب س
ــة،  العميق ــة  الدول ــبب  بس ــت  تعطل
ومساعديهم الفاسدين في الكونغرس 
ــزب اجلمهوري  ــاء احل ــم أعض ــا فيه (مب
ــاء). لذلك فهو بحاجة إلى فترة  الضعف
ــل أن يقضى على  ــية ثانية من أج رئاس
ــن الوفاء  ــه، ويتمكن م ــر معارضة ل أخ

بوعوده.
ــبب الثالث في رأي التقرير إلعادة  والس
ــب هو تعارض تلك األقلية  انتخاب ترام
املعبأة مع غالبية األمريكيني املستائني 
ــن ترامب، لكنَّ احلزب الدميقراطي كان  م

ــر من ذلك  ــز لهم بصورة أكب غير محف
ــتياء؛ ذلك ألنَّهم يرونه  ــعور باالس الش
ا  ــروع واضح، ومنقسمً حزبًا يفتقر ملش
ــا، تختلف  ا رئيسً ــحً ألكثر من ٢٠ مرش

آراءهم أكثر مما تتفق.
وعالوة على ذلك، فإنَّ مع تبقي ما يقارب 
ــات، جند أنَّ  ــى االنتخاب ــوم عل ٥٠٠ ي
ــدأوا بالفعل في  الدميقراطيني قد ب
ــم البعض،  ــى بعضه ــالب عل االنق
ــاندرز  ــون لس ــون املناهض فاملتبرع
ــار  اختي ــي  ف ــل  التدخ ــون  يحاول
املرشحني، في حني أنَّ أعضاء داخل 
ــاندرز،  احلزب يتنازعون مع حملة س
ــة احلزب في  ــس مؤسس التي تناف

جمع التبرعات.
أنَّ حملة ترامب بإمكانها السيطرة 
ــو  ــك ه ــور، وذل ــذه األم ــى كل ه عل
ــئ إلعادة  ــبب الرابع الذي يهي الس
ــب. إذ ينبغي أن يكون  ــاب ترام انتخ
ــن اآلن أنَّ ترامب قد أدار  ــا م واضحً
حملة انتخابية جيدة عام ٢٠١٦، 
ــا أفضل  ا أنَّه ــح أيضً ــن الواض وم
ــون التي  ــن حملة كلينت بكثير م
أساءت فهم الواليات الواقعة في 
نطاق حزام الصدأ على وجه اخلصوص. 
ــي إدارة  ــدأ بالفعل ف ــب فقد ب ــا ترام أم
ــذ تنصيبه  ــية دائمة» من «حملة رئاس
ــا املالية في  ــا، والتي ازدادت قوته رئيسً
ق األموال لصالح  ــرة، إذ تدفُ األونة األخي
ــرات املاليني، حتى من أهم  احلملة بعش
ــطاء اجلمهوريني واملتبرعني الذين  النش

رفضوه بازدراء عام ٢٠١٦.
ــعبية  ــن أال يتمتع ترامب بش من املمك
ــعبيته كافية إلعادة  ــة، لكنّ ش تاريخي
ــهولة. إذ  ــه لوالية ثانية بكل س انتخاب
ــر واإلصرار، وهو ما  ــك داعموه التأثي ميتل
ــى اآلن.  ــه الدميقراطيون حت ــر إلي يفتق
ويتبقى لديهم ٥٠٠ يوم خللق هذا الدعم 

سويًا بدالً عن الشقاق .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اِّـواطن العادي اِّـنتمي 
للحزب الجمهوري أو ما 
يشار إليه عادةً تحت 
مـُسمى «الجمهوريني 
اِّـعتدلني» ما يزال 
يبغض ترامب

أضاف الغزو األمريكي 
للعراق اِّـزيد من التحديات 
إذ لم يلق قبوالً أبداً 
لدى األردنيني وأدى إُّـ 
تدفق أعداد من الالجئني 
العراقيني اُّـ االردن

(٤) أسباب تقرب ترامب من تولي فترة رئاسية ثانية

_aÏjÁàÌ@Êc@·Ábé«@ÂÌc@µg@Âÿ€@ÈmbubÓnya@k‹m@%@kfla6€@Ô‘Ó‘ßa@kÅb‰€a

Ú‡Óƒ«@bÿÌäflc@ıb‘ig@…Ó�nçc@Ô◊@Ê�a@Ô„ÏjÇn„a@NNÙäÅc@Òäfl@ÚÓ‡ƒ«@bÿÌäflc@Âfl@o‹»u@Ü‘€@Z@ÈÓjÅb‰€@kflaäm

مع اقتراب انقضاء الفترة الرئاسية األولى لرئيس الواليات املتحدة، واستعداده للترشح من أجل والية ثانية، يتناول الصحفي بصحيفة «الغارديان» البريطانية، 
ــاء  ــح دونالد ترامب من أجل فترة ثانية، كما تزيد من فرصة فوزه ضد احلزب الدميقراطي.مس ــر ترّش ــأنها أن تيسّ ــباب من ش كاس مود، في تقرير رأي أربعة أس
ف هذا التجمع بأنَّه «أعظم  ع من احملافظني في أورالندو، فلوريدا. ووُصِ ــط جتمّ ــية ثانية وس ــحه لفترة رئاس يوم الثالثاء املاضي أطلق الرئيس ترامب حملة ترش

ث كذلك عن كم  جتمع للفعاليات االنتخابية»؛ وأثناءه اتهم ترامب الدميقراطيني بتقويض الدميقراطية من خالل محاولتهم مقاضاته، وحتدّ
ــالة ترامب النتخابات  ــي تتعرض لها (هذه البالد كما هو معروف)، باإلضافة إلى هجومه على هيالري كلينتون. باختصار كانت رس ــدات الت التهدي

٢٠٢٠: «لقد جعلت من أمريكا عظمية مرة أخرى، انتخبوني اآلن كي أستطيع إبقاء أمريكا عظيمة».
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العاهل االردني

العاهل السعودي

امري الكويت

حذر مركز أبحاث أمريكي العراق من خسارة 
ــية  ــع االقتصادية والعالقات السياس املناف
ــال قرّرت  ــدول الغربية ، في ح ــة مع ال القوي
ــن أراضيها بعد  ــوات األجنبية م ــراج الق إخ
ــم داعش في  ــة تنظي ــي هزمي ــاعدته ف مس

السنوات املاضية.
وقال املعهد في تقرير نشره مؤخرا “إن قوات 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة املتواجدة 
ــهده هذا  ــراق تعتبر أقوى حلف يش في الع
ــد، إال أن االهتمام العاملي القوي والدعم  البل
ــذا التواجد قد  ــب ه ــذي صاح ــتمر ال املس

ر في حال انسحاب تلك القوات”. يتبخّ
ا للعراق أن يفهم  ــدً ــد بأنه “من املهم ج وأك
ــكل تأكيد  ــيؤثر ب ــأن ما يقوله ويفعله س ب
ــي حال كان القرار  ــى قوات التحالف ، وف عل

ــر املنافع  بإخراج هذه القوات فإنه سيخس
ــكرية األخرى، إلى  ــة وغير العس االقتصادي
جانب التحالفات العسكرية التي أبرمها”.

ــى أن االهتمام العاملي بالعراق تزايد  ولفت إل
ــوات التحالف  ــول ق ــكل كبير بعد دخ بش
ا  ــن أبدً ــز لم يك ــش ، وأن التركي ــة داع حملارب
ــراق هو  ــئ بأن الع ــاد اخلاط ــبب “االعتق بس
ــريك ال غنى عنه”، مشيرًا إلى أن معظم  ش
ــة بالعراق من  ــف لم تكن مهتم دول التحال

قبل.
ــك االهتمام  ــإن “تزايد ذل ــر، ف ــا للتقري ووفقً
ــارات الكثيرة واملتكررة لزعماء  جتلّى في الزي
الدول املشاركة في التحالف إلى العراق في 

الفترة األخيرة”.
ورأى التقرير، أن تلك الزيارات “متثل بالنسبة 
لقادة الدول الغربية استثمارًا كبيرًا للوقت 
ــط األمني، ما يعني  ــد واملال والتخطي واجله

أنها مؤشر قوي على التزامهم بالعراق”.
ــرورة قيام  ــار املعهد األمريكي، إلى “ض وأش
الواليات املتحدة بحشد تأييد شركائها في 
التحالف لتأكيد ثالث حقائق للعراق، أولها 
ــوات العراقية  ــدرات الق ــن ق أنه ورغم حتسّ
ــزال غير مؤهلة  ــر، إال أنها ما ت ــكل كبي بش

ــى داعش الذي  ــتعدة للقضاء عل وغير مس
ــي بعض احملافظات العراقية  عاود الظهور ف

وخاصة نينوى وكركوك وديالى.
ــاوالت  ــي أن مح ــة، فه ــة الثاني ــا احلقيق أم
بعض القوى في العراق التفرقة بني الواليات 
ــح، وأنه إما أن  ــدة وحلفائها “لن تنج املتح
ــراق أو ترحل  ــوات التحالف في الع ــى ق تبق

جميعها”.

وتتمحور احلقيقة الثالثة، وفق التقرير، حول 
ــيتراجع  ــدول الغربية بالعراق س ــام ال اهتم
بشكل كبير في حال رحلت قوات التحالف 
ــة منافع  ــاك أي ــون هن ــن تك ــه، ول ــن أرض ع

اقتصادية وغيرها.
ــأن “على الواليات املتحدة  وأضاف التقرير، ب
ــع دول التحالف تقوم  ــد من أن جمي أن تتأك
ــراق حتى  ــق  لقادة الع ــال هذه احلقائ بإيص

ــوا أن الدعم  ــورة املوقف، ويعرف يدركوا خط
السياسي واالقتصادي والعسكري من قبل 
ــتمرار مهمة  ا باس دول التحالف مرتبط متامً
ــراق في هذه  ــدول، وتواجدها في الع ــذه ال ه

الفترة.”
ــل  ــني الكت ــات ب ــدت اخلالف ــدداً تصاع ومج

السياسية العراقية بشأن الوجود األميركي 
على األراضي العراقية ، ال سيما فيما يتعلق 
ــي والقانوني الذي يحكم بقاء  باإلطار الزمن

هذه القوات من عدمه.
وفي آخر موقف رسمي له ، أكد رئيس الوزراء 
ــدي ، أن الوجود األميركي في  عادل عبد امله

العراق يأتي ضمن إطار محاربة داعش.
ــيراً ، الى أن «عمل القوات األميركية أو  مش
األجنبية في العراق هو فقط حملاربة تنظيم 
ــة وتقدمي  ــوات العراقي ــب الق ــش وتدري داع

النصح».

ــخصيات  والش ــل  الكت ــة  غالبي أن  ــم  ورغ
ــية أعلنت أن احلاجة لبقاء القوات  السياس
األميركية حتدده احلكومة العراقية، فإن كتال 
أخرى، لها موقف مغاير لتوجهات احلكومة، 
ــود األميركي غير  ــل الوج ــر هذه الكت وتعتب

مرغوب فيه.
ــد ترامب قد  ــي دونال ــس األميرك وكان الرئي
صرح في وقت سابق لشبكة «سي بي إس» 
ــاء على قاعدة  ــه «يعتزم اإلبق ــة أن األميركي
ــارك في  ــكرية أميركية في العراق تش عس

احلرب على داعش .
ــر الدولي  ــتهل افتتاح املؤمت ــدوره وفي مس ب
الرابع ملكافحة إعالم وفكر تنظيم “داعش” 
ــار األمن الوطني  قال فالح الفياض، مستش
ــعبي»،  ــد الش العراقي ورئيس هيئة «احلش
ــة للفصائل العراقية  وهي املظلة احلكومي
ــلحاً  ــكيالً مس ــغ عددها نحو ٧٠ تش البال
ــاً  ــون منطلق أن يك ــض  يرف ــراق  «الع إن    :
ــارة إلى إيران  لالعتداء على أية دولة»، في إش
ــس األميركي دونالد ترامب  وتصريحات الرئي
األخيرة حول أن الوجود العسكري األميركي 

في العراق هو ملراقبة النظام اإليراني.
ــوات األجنبية في  ــود الق ــا يخص وج وفيم
ــب الكلمة  ــال إن «البرملان صاح ــراق ، ق الع
الفصل بخصوص وجود القوات األجنبية «، 
ــد األميركية في  ــاً أن « ال وجود للقواع مبين
ــراق ، وكل ما موجود من قوات في العراق  الع
ــه «، في تأكيد  ــيق مع حكومت جاء بالتنس
جديد على أن القوات األميركية توجد داخل 
قواعد عسكرية عراقية وليست منفصلة.

ــورك تاميز»  ــرت صحيفة «نيوي الى ذلك نش
ــه  ــفت في ــداً، كش ــراً جدي ــة تقري األمريكي
ــط  اخلط ــتعرض  يس ــض  األبي ــت  «البي أنّ 
ــردّد أصداء  ــط ت ــكرية ضد إيران، وس العس

حرب العراق».
ــاً جرى،  ــة أنّ «إجتماع ــفت الصحيف وكش
ــاعدي الرئيس األمريكي  وقد جمع كبار مس
ــن القومي، مع  ــؤون األم ــب لش ــد ترام دونال
مديرة جهاز االستخبارات املركزية األميركية 
جينا هاسبل، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك 

شاناهان».
غير أنّ هذا اخملطط طرأت عليه تعديالت بناء 
لطلب العديد من املسؤولني، وعلى رأسهم 

جون بولتون، مستشار األمن القومي.
ــؤولني  ــورك تاميز» أن «املس ــت «نيوي وأوضح
ــون إلى غزو  ــى أنهم ال يدع ــاروا إل هؤالء أش

ــب املزيد  ــر الذي يتطل ــران، وهو األم ــرّي إلي ب
ــة أنّ «هذا  ــوات». واعتبرت الصحيف من الق
ــون، الذي كان قد  ــور يعكس تأثير بولت التط
ــبق جورج  ــي األس ــس األمريك ــل الرئي جتاه
ــو بوش، دفعه نحو املواجهة مع طهران  دبلي

قبل أكثر من عقد».
ــه «من غير املؤكد  ــت الصحيفة إلى أن ولفت
ــى عودة عدد  ــيوافق عل ما إذا كان ترامب س
ــرق  ــوات األمريكية إلى الش ــن الق ــر م كبي
األوسط، كما أنه ليس واضحاً أبداً ما إذ كان 
سيسعى الى تغيير النظام في إيران». ووفقاً 
ــإنّ «البعض أصابتهم  ــورك تاميز»، ف لـ»نيوي
ــة من حجم القوة العسكرية التي  الدهش

سيتم إرسالها الى الشرق األوسط في حال 
ــيناهز  ة، إذ س ــة على هذه اخلطّ متّت املوافق
ــدي، من  ــغ ١٢٠ ألف جن ــوات البال ــدد الق ع
عدد القوات األمريكية التي غزت العراق في 
العام ٢٠٠٣». ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
ــتوى قوله أنّ  ــي رفيع املس ــكري أمريك عس
ــي الكبير»،  ــر اإليران ــر اخلط ــط تظه «اخلط
ــاعني للحل  ــن الس ــن م ــني أنّ آخري ــي ح ف
ــروا أن «األمر هدفه حتذير  ــي اعتب الدبلوامس
ــض املراقبني  ــك، فقد لفت بع ــى ذل إيران».إل
إلى أن «نشر قوات جوية وبرية وبحرية قوية 
ــط، ميكن أنّ يقدم لطهران  في الشرق االوس
ــو االمر الذي يورطها مع  أهدافاً لضربها، وه
ــكا في صراعٍ كبير وطويل». لكن طبول  أمري

احلرب مت تأجيلها اآلن . 

ــى  ــابيع عل ــة أس ــن ثالث ــر م ــر أكث م
ــودان في نهج  انقطاع اإلنترنت بالس
مألوف تواجه به النظم االستبدادية 
ــة  املطالب ــعبية  الش ــات  االحتجاج
ــة  صحيف ــرى  وت ــة،  بالدميقراطي
أن  ــة  األمريكي ــت»  بوس ــنطن  «واش
ــدد بنتائج  ــة يه ــتمرار تلك األزم اس
عسكية على الصعيدين السياسي 
ــتهيها اجمللس  واالقتصادي رمبا ال يش

العسكري االنتقالي.
ــي تقرير لها عن  ونقلت الصحيفة ف
ــع اإلنترنت  ــطاء قولهم: «إن قط نش
ــم  احلاك ــكري  العس ــس  اجملل ــح  من
ــب بعنف  غطاءً النتزاع بعض املكاس
ــاعدوه في  ــن الذين س ــن املتظاهري م

ــم األوتوقراطي  ــة بالزعي اإلطاح
الذي حكم البالد لفترة طويلة».

ــع  قط أن  ــى  إل ــر  التقري ــار  وأش
ا هو أحدث وسيلة  اإلنترنت عمدً
ــه العاملي للحكومات  في التوجُّ
ــتبدادية التي متنع الوصول  االس
ــة  تهدئ ــة  بغي ــت  اإلنترن ــى  إل
ــوة  خط ــي  وه ــات،  االحتجاج
ــية  ــب سياس ــل عواق ــا حتم رمب
ــة. عالوة على  وخيم واقتصادية 
أنها تأتي عقب فصل مبتذل من 
ثورات الربيع العربي منذ ما يقرب 

ــتُخدم  ــد من الزمن، حيث اس من عق
ــية  قطع اإلنترنت إلنزال عقوبات قاس
ــى املتظاهرين، لكن ذلك لم يُفلح  عل

لوقف صيحات اإلصالح.
ــب التقرير ـ إن  ــراءٌ ـ بحس ويقول خب

ــاء االضطرابات رمبا  قطع اإلنترنت أثن
ــا يُثير  ــية م ــى نتائج عكس ــؤدي إل ي

خط على نطاقٍ أوسع. السُ
ــلطات السودانية قطعت  كانت الس
ــو  ــذ ٣ يوني ــالد من ــي الب ــت ف اإلنترن
ــط حملة قمع  ــاري وس ــران) اجل (حزي
ــو  منظم ــول  يق ــة  عنيف ــكرية  عس
االحتجاج عنها: إنها «أدت إلى مقتل 
ــت  ــخص». ووصف ــن ١٠٠ ش ــر م أكث
ــس» ـ وهي منظمة  منظمة «نتبلوك
ــول العالم  ــة اإلنترنت ح ــد حري ترص
ــبه  ــت بأنه «تقييد ش ــع اإلنترن ـ قط
كلي لتدفق املعلومات داخل السودان 
ــر من  ــزء كبي ــبة جل ــه بالنس وخارج

السكان».
خرج املتظاهرون إلى شوارع السودان 
بأعدادٍ غفيرة خالل األسابيع املاضية 

ــكري.  للمطالبة بإنهاء احلكم العس
ــعلت أسعار السلع  وفي أول األمر أش
الغذائية ونقص الوقود االحتجاجات 
ــون األول) املاضي؛  ــمبر (كان ــي ديس ف
ــر انقالب  ــا في تدبي ــهم جزئيً ما أس

ــكري في أبريل (نيسان) املاضي؛  عس
أطاح بالرئيس عمر حسن البشير من 
منصبه ـ بحسب التقرير ـ الذي أشار 
إلى أنه منذ اإلطاحة بالبشير يحكم 
ا متهيد  ــكري البالد رافضً مجلس عس

الطريق لتشكيل حكومة مدنية.
ولفت تقرير الصحيفة األمريكية إلى 
ــهر:  ــع اإلنترنت خالل هذا الش أن قط
يونيو، ال يُعتبَّر املرة األولى التي تقطع 
اإلنترنت؛  ــودانية  فيها احلكومة الس
ــات اإلنترنت  ت احلكومة خدم ــدَ إذ قيَّ
ــهر األربعة التي  عدة مرات خالل األش

سبقت اإلطاحة بالبشير.
التعتيم  ــت  ــة وصف الصحيف ــن  لك
احلالي بأنه «تصعيد للقمع الرقمي» 
في السودان، الفتةً إلى أنه أعاق قدرة 
االحتجاجات  تنسيق  النشطاء على 

ونشر تطورات األحداث داخل السودان 
وخارجه.

ــات قولها  ــدى احملتج ــت عن إح ونقل
ــي  (ب ــة  البريطاني ــة  اإلذاع ــة  لـ«هيئ
ــائل التواصل  ــي)»: «غياب وس بي س

ــر على عملنا إلى حدٍ  االجتماعي يؤث
ــع اإلنترنت  ــة أن قط ــر»، مضيف كبي
جعل النشطاء يقتصرون في تنظيم 
املظاهرات على املكاملات الهاتفية، أو 
الرسائل النصية، وهي وسيلة اتصال 
أعلى تكلفة، وتصل إلى عددٍ أقل من 
الناس. وذكرت صحيفة سودانية هذا 
ــاع اإلنترنت  ا أن انقط ــبوع أيضً األس

سيستمر ملدة ثالثة أشهر أخرى.
ــنطن بوست»  ــب تقرير «واش وبحس
ــاع اإلنترنت احلياة  ب انقط فقد صعَّ
ــية  ــركات املعارضة السياس على ح
ــم منذ بداية  ــع أنحاء العال في جمي
ــة  لَت دراس ــت؛ إذ توصَّ ــور اإلنترن ظه
ــر من  ــى أن أكث ــام ٢٠١١ إل ــت ع أُجرِيَ
ــعَ فيها  طِ ــي ٩٩ دولة قُ ــة ف ٦٠٠ حال
ــيّ ١٩٩٥ و٢٠١١.وفي  اإلنترنت بني عام
ــع الدول اإلنترنت  بعض األحيان تقط
ــات  باالضطراب ــق  تتعلَّ ال  ــبابٍ  ألس
ــال:  ــبيل املث ــى س ــية، فعل السياس
ــت  ــع اإلنترن ــدة تقط ــت دولٌ عدي كان
ــات احمللية،  ــي االمتحان ملنع الغش ف
ــول الباحثون:  ــب التقرير. إذ يق بحس
لَ قطع اإلنترنت  «إن الربيع العربي حوَّ
ــدى األنظمة  ــةٍ ل تَّبع ــةٍ مُ ــى طريق إل

ــتبدادية،  ــتبدادية، أو شبه االس االس
ــات. وكانت  ــد االحتجاج ــع تصاع ملن
ــة قد نهضت  ــبكات االجتماعي الش

ــد اجلماهير  ــي حش ــيٍّ ف بدور أساس
ــورات ٢٠١١، وفي نقل  الغفيرة خالل ث

احلماس الثوري خارج احلدود».
ــى  عل ــة  أمثل ــة  الصحيف ــت  وضرب

ــتبدادية لتأثير  ــم االس ــدي النظ تص
ــع  بقط ــة،  الرقمي ــائل  الوس ــذه  ه
ــر  ــي مص ف ــارك  مب ــني  ــام حس نظ
ــة باإلنترنت  ــالت الدولي ــع الوص جمي
ــع التواصل  ــول إلى مواق ــعَ الوص نَ ومَ
ــم يفلح في  ــي، لكن ذلك ل االجتماع
وقف ثورة شعبية سرعان ما أدَّت إلى 
ــوريا  اإلطاحته به. وقطعت ليبيا وس
ــلطات  ــت، وباملثل فعلت الس اإلنترن
ــع  لقم  ٢٠١١ ــو  يوني ــي  ف ــورية  الس

املتظاهرين.
ــت، املدير  ــل التقرير عن داريل ويس نق
ــس ملركز االبتكار التكنولوجي  املؤس
التابع ملعهد بروكينجز، قوله: إنه بعد 
الربيع العربي «أدركت احلكومات الدور 
ــذي تضطلع به التكنولوجيا  املهم ال
الرقمية في االحتجاجات السياسية، 
ــراءات قمعية ومتنع  ولكنها تتخذ إج

احملتجني من استخدامها».
ــاالت قطع اإلنترنت التي  وأضاف أن ح
ــر  تنتش ــات  احلكوم ــتخدمتها  اس
بشكل واسع، ومتثل احلالة السودانية 
ــرة  الظاه ــذه  له ــا  صارمً ــا  تطبيقً

املتزايدة.

ــدو أن حالة قطع  ــت: «يب ــع ويس وتاب
ــة  ــي حال ــودان ه ــي الس ــت ف اإلنترن
ــدأ  ــك ب ــر أن ذل ــي تُظهِ ــنيعة؛ فه ش
. وعندما تفعل إحدى  ل مشكلةً يُشكِّ
الدول ذلك، فإنها تشجع البقية على 

فعل الشيء نفسه».
ــرى  ــة أخ ــدة دول أفريقي ــت ع وقطع

ــواه املعارضة.  ــم أف ــت لتكمي اإلنترن
ــو  الكونغ ــة  حكوم ــت  قطع ــد  فق
ا في أعقاب  ا ملدة ٢٠ يومً اإلنترنت متامً
ــابتها عمليات  ــية ش انتخابات رئاس
ــي مطلع  ــاق. وف ــعة النط ــر واس تزوي
ــت احلكومة في  بَ جَ ــهر حَ ــذا الش ه
ليبيريا الشبكات االجتماعية وسط 

احتجاجات ضد الفساد.
ــة األمريكية إلى أن  ــير الصحيف وتش
ــرق  ــذا النهج تخطى أفريقيا والش ه
األوسط، فقد قيدت إحدى الشركات 
احلكومية التي توفر خدمات اإلنترنت 
ــات البث  ــول خلدم ــي فنزويال الوص ف
ــي لزعيم املعارضة  أثناء مؤمتر صحف
ا ملا ذكرته منظمة   خوان غوايدو، وفقً
ــني، التي  ــدت الص ــس». وقيَّ «نتبلوك
ــرًا  ــت، مؤخ ــة اإلنترن ــتهر مبراقب تش
الوصول للمعلومات حول احتجاجات 

هونغ كونغ.
ا عن قمع احلركات االحتجاجية،  وبعيدً
ــع  ــات قط ــة أن عملي ــرى الصحيف ت
ــي توجيه  ــبب ف ــا تتس ــت رمب اإلنترن
ضربات قاسية للكيانات االقتصادية 
ــدة على  ــورة متزاي ــد بص ــي تعتم الت
ــد  فق ــة.  الرقمي ــات  واخلدم األدوات 
ــة على الفترة من  أجرى ويست دراس
ــة  ــنيَّ أن ٨١ حال ــى ٢٠١٦ فتب ٢٠١٥ إل
ــي ١٩ دولة  ــبكة اإلنترنت ف قطع لش
ــا ال يقل عن ٢٫٤ مليار  ا تكلفت م معً
ــي اإلجمالي على  دوالر من الناجت احملل

مستوى العالم.
ولفتت إلى أن قطع اإلنترنت املستمر 
في السودان يتسبب في توجيه ضربة 
اقتصادية له، موضحة أن العديد من 
الشركات ومقدمي اخلدمات يعتمدون 
ــاطهم  ــى اإلنترنت في مزاولة نش عل
ــود اإلنترنت من  ــدم وج ــاري، وع التج
ــل احلركة التجارية. وذكرت  شأنه ش
ــرته صحيفة سودانية  نقالً عما نش
ــبوع أن هذا األمر سيكلِّف  هذا األس
ــة أكثر من مليار دوالر أو نحو ١٪  الدول

من الناجت احمللي اإلجمالي للسودان.
ــع اإلنترنت احلياة  وبينما يُصعِّب قط
على املتظاهرين منذ مطلع يونيو، قال 
ويست: «إن اآلثار اجلانبية االقتصادية 
رمبا يكون لها تأثير مناقض في تأجيج 
ــات، خاصة وأن الصعوبات  االحتجاج
ــعلت الثورة  االقتصادية هي التي أش

في املقام األول» .

12 قضايا

شهدت  شوارع السودان خروج اِّـتظاهرين 
بأعداد غفرية خالل األسابيع اِّـاضية 

للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري

على الواليات اِّـتحدة أن 
تتأكد من أن جميع دول 
التحالف تقوم بإيصال 
هذه الحقائق  لقادة 
العراق حتى يدركوا 
خطورة اِّـوقف

بعد الربيع العربي أدركت 
الحكومات الدور اِّـهم الذي 
تضطلع به التكنولوجيا الرقمية 
َّـ االحتجاجات السياسية ولكنها 
تتخذ إجراءات قمعية وتمنع 
اِّـحتجني من استخدامها

NO.3210 .MON . 24 .JUN .2019  العدد (٣٢١٠) االثنين ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كيف يكون المجلس العسكري في السودان هو الخاسر ؟
@ÚÓéÿ«@wˆbn„@µg@Ö˚Ì@b∂â@pbiaä�ô¸a@ıb‰qc@o„6„�a@…�”

…çÎc@ �÷b�„@Û‹«@¡Ç �é€a@7r�Ì@bfl

رئيس الكونغو

حميدتي

البشير

تقرير أمريكي يحذر العراق من إخراج القوات األجنبية : على بغداد معرفة ثالثة حقائق

@aäÅ˚fl@ÍâÏË√@ÖÎb«@à€a@ì«aÖ@Û‹«@ıbö‘‹€@ÒÜ»néfl@7ÀÎ@Ú‹Á˚fl@7À@fiaåm@bfl@bË„c@¸g@ÚÓ”aä»€a@paÏ‘€a@paâÜ”@Â �é§@·Àâ

@Â€@bËˆb–‹yÎ@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@¥i@Ú”ä–n€a@Ú€Îb™
@Îc@÷aä»€a@ø@—€bzn€a@paÏ”@Û‘jm@Êc@bflg@È„cÎ@|v‰m

bË»Ó∫@›yäm

عبد املهدي

ترامب

بولنت



ــذه الطبعة واخملتلفة  اجلديد في ه
ــت  تضمن ــا  إنه ــابقاتها  س ــن  ع
القضاء  ــات  ــى تطبيق األول وللمرة 
ــتوري في العراق فيما يتعلق  الدس
بقانون املرافعات وقواعد املرافعات 
ــة االحتادية  ــي اعتمدتها احملكم الت
العليا عند نظر الدعوى الدستورية 
ــذه األمر  ــن الوقوف على ه ــد م والب
ــباب  ــل لعدة أس ــل من التأم بقلي
ــة العليا  ــا ان احملكمة االحتادي منه
ــي تطويع النصوص  قد اجتهدت ف
ــواردة في  ــة للمرافعات ال القانوني
العراقي  ــة  املدني ــات  املرافع قانون 
ــدل مع  ــنة ١٩٦٩ املع ــم ٨٣ لس رق
ــون  ــالً لتك ــرع أص ــم وش ــه صم ان
أحكامه تنظم إجراءات الترافع في 
ــادي وهذا ما  ــاوى القضاء االعتي دع
ــباب املوجبة  جاء في مقدمة األس
إلصداره وعلى وفق اآلتي (إن الغاية 
ــان  ــي ضم ــاء ه ــية للقض األساس
ــاس كافة  ــة للن ــة القانوني احلماي
على سواء بينهم في ذلك وإذا كان 
ــذي ينظم  ــات هو ال ــون املرافع قان
ــرق التقاضي فانه يجب ان تكون  ط
اإلجراءات التي رسمها قاصدة إلى 
ــبب  تلك الغاية غير متعثرة) والس
اآلخر الفراغ التشريعي بعدم وجود 
قواعد قانونية خاصة في مرافعات 
ــتثناء ما  ــتورية باس الدعوى الدس
ورد في النظام الداخلي للمحكمة 
االحتادية العليا رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ 
وارى ان هذه القواعد ال تكفي لسد 
ــريعي وقد جاء  ــك النقص التش ذل
ــون املرافعات  ــرح قان ــي كتاب ش ف
ــكام التي  ــه بعض األح امللمح عن
العليا  ــة االحتادية  أصدرتها احملكم

ــة بأهم القواعد اإلجرائية  واملتعلق
في فقه املرافعات ومنها املصلحة 
واخلصومة فضالً عن سائر القواعد 
ــت مدى  ــرى، وملس ــة األخ القانوني
اجلهد املبذول من احملكمة االحتادية 
ــع مع  ــف الوقائ ــي تكيي ــا ف العلي
ــع تلك  ــذة وتطوي الناف ــوص  النص
ــي  ــير ف ــل الس ــن اج ــكام م األح
ــذا ما مييز  ــتورية، وه الدعوى الدس
ــي أرى فيها أولى  هذه الطبعة والت
ــة  ــة القانوني ــي املكتب ــاوالت ف احمل
العراقية في تناول قواعد املرافعات 
ــجل  ــتورية ويس في الدعوى الدس
ــذا اجملال  ــي ه ــبق األول ف ــا الس له

لذلك أتقدم باآلتي:
ــاب من  ــذا الكت ــون ه ١. أرى ان يك
ضمن مقتنيات كل مكتبة قانونية 
ــي  ــال القانون ــي اجمل ــل ف ــن يعم مل
ــم  أه ــن  يتضم ــه  ألن ــي   واحلقوق
والتطبيقات  ــة  القانوني اإلجراءات 
ــا  ــل معه ــي نتعام ــة الت القضائي
ــام أمام  ــوى تق ــي كل دع ــا ف يومي
ــاب أجوبة على  ــاء وفي الكت القض
ــار  ــي تث ــئلة الت ــن األس ــد م العدي
ــع بعض  ــة التعامل م ــول كيفي ح
ــوى أو  ــر الدع ــاء نظ ــراءات أثن اإلج
ــى احملكمة اخملتصة  عند تقدميها إل
ــد وأحكام الطعون  فضالً عن قواع
ــي تصدر  ــكام الت ــة باألح واملتعلق
فيها مع اإلشارة إلى بعض اآلليات 

املتعلقة بتنفيذ تلك األحكام.
ــي  ــات ف ــه املرافع ــد فق ٢. إن قواع
ــا زالت اغلبها  ــتور م القضاء الدس
ــم تنظمها أحكام  قواعد عرفية ل
ــوئها  قانونية وهذه تخضع في نش
ــتمرار  إلى االجتهاد واملداومة واالس
على العمل بها فضالً عن قابليتها 
ــاء نظر  ــد تطبيقها أثن ــر عن للتغي
ــم مزايا  ــذه تعد من أه ــوى وه الدع
ــراق وفي  ــات في الع ــون املرافع قان

ــن اإلجراءات التي  غيره ألن كثيرا م
ــا يتعلق  ــم فيم ــا احملاك ــل به تعم
ــا يحيط بها  ــر الدعوى وكل م بنظ
ــتقر عليها  ــد عرفية اس هي قواع

ــات  تطبيق ــالل  خ ــن  م ــل  التعام
او  ــة  االحتادي ــز  التميي ــة  محكم
ــا  بصفته ــتئناف  االس ــم  محاك
التمييزية مما يبرز أهمية هذا الكتاب 
الذي رصد لنا تلك التطبيقات منذ 
صدور القانون في عام ١٩٦٩ ولغاية 
صدور هذا الكتاب بطبعته الرابعة 

في عام ٢٠١٩.
ــزز بتطبيقات  ــرح مع ــود ش ٣. وج
ــي  ــالت الت ــول التعدي ــة ح قضائي
حصلت على قانون املرافعات النافذ 
ــل مبوجب  ــا التعديل احلاص وآخره
ــنة ٢٠١٦ وهذا  القانون رقم ١٠ لس
ــارئ فرصة االطالع  ــر يتيح للق األم
ــاء مع  ــة تعامل القض ــى كيفي عل

ــر له املعلومة  هذه التعديالت وتوف
واإلثراء املعرفي.

ــن  ــاب م ــذا الكت ــون ه ٤. أرى أن يك
ــي  ف ــاة  القض ــالء  الزم ــات  مقتني

ــام الن قواعد املرافعات  االدعاء الع
ــاز االدعاء  ــا جه ــى به ــة يعن املدني
ــر نظراً  ــكل كبير ومباش العام بش
ــال  ــي مج ــه ف ــذي يلعب ال ــدور  لل
القضاء االعتيادي املدني سواء في 
ــخصية  البداءة او في األحوال الش
ــي مرحلة  ــر الدعوى ف ــد نظ أو عن
ــن وجود احلق  ــتئناف، فضالً ع االس
ــة القانون وما  ــن ملصلح في الطع
يعزز هذا الرأي املهام الكبيرة امللقاة 
على عاتق هذا اجلهاز املهم واملشار 
إليها في طيات قانون االدعاء العام 
ــنة ٢٠١٧ النافذ وعلى  ــم ٤٩ لس رق
وجه اخلصوص ما جاء في الفقرات 
(خامساً وسادساً) من املادة (٥) من 

ــت من مهام  ــك القانون، إذ جعل ذل
ــور في  ــاء العام احلض ــاز االدع جه
الدعاوى املتعلقة بقضاء املوظفني 
ــاء اإلداري التي تطبق قواعد  والقض
ــا  عمله ــي  ف ــة  املدني ــات  املرافع
اليومي وحضور جهاز االدعاء العام 
ــه في الدعاوى املدنية  ممثالً بأعضائ
ــخصية وهذه  ودعاوى األحوال الش
ــراءات في ضوء  الدعاوى تنظر اإلج
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع قان
ــو االدعاء العام البد  لذلك فان عض
ــن باملعلومات القانونية  وان يتحص
ــات املدنية  ــال فقه املرافع في مج
ــن كتاب  ــة الرابعة م ــي الطبع وف
املدنية)  ــات  املرافع ــون  قان ــرح  (ش
محل العرض فيها ما يغني القارئ 
عن سواه من املصادر ألنه جمع بني 

النظرية والتطبيق العملي.

ــاة  ــة امللق ــام احلديث ــن امله ٥. إن م
ــاز االدعاء العام في  على عاتق جه
ــي الفقرة (احلادية  ــراق ما جاء ف الع
ــاء العام  ــون االدع ــن قان ــرة) م عش
ــث أتاح  ــنة ٢٠١٧ حي ــم ٤٩ لس رق
ــام  الع ــاء  لالدع ــور  املذك ــون  القان
ــتورية  ــدم دس ــن بع ــة الطع مهم
ــتصدر  ــني النافذة أو التي س القوان
ــريعية الحقاً  ــلطة التش ــن الس ع
ــذة وعلى وفق  ــا ناف ــد صيرورته بع
النص اآلتي (الطعن بعدم دستورية 
احملكمة  ــام  أم واألنظمة  ــني  القوان
االحتادية العليا) وكما أشرت سلفاً 
ــات التي تعمل  ــد املرافع ــان قواع ب
ــة االحتادية العليا  في ظلها احملكم

ــواردة في  ــد املرافعات ال ــي قواع ه
ــات املدنية النافذ فان  قانون املرافع
ــات القضاء  ــى تطبيق ــالع عل االط
ــة  احملكم ــات  واجتاه ــتوري  الدس
ــذا الباب من  ــة العليا في ه االحتادي
األمور املهمة ليكون األمر على وفق 

أصوله القانونية.
ــرورة أن  ــن التنويه إلى ض ــد م ٦. الب
االحتادية  ــة  احملكم ــون  قان يتضمن 
ــد  قواع ــريعه  تش ــع  املزم ــا  العلي
ــاوى التي  ــة بالدع ــات خاص مرافع
ــة العليا  ــا احملكمة االحتادي تنظره
ــتوري في  الدس ــا القضاء  بوصفه
ــارب العربية ما  ــي التج ــراق وف الع
مياثل هذا املطلب ومنها ما جاء في 
ــتورية العليا  ــون احملكمة الدس قان
ــنة ١٩٧٩  ــم ٤٨ لس ــر رق ــي مص ف

املعدل.
ــرب عن جزيل  ــام أود أن أع وفي اخلت
رئيس  ــي  ملعال ــان  واالمتن ــكر  الش
ــا القاضي  ــة االحتادية العلي احملكم
ــد الذي  ــود على اجله ــت احملم مدح
ــة  ــذه الطبع ــراج ه ــي إخ ــه ف بذل
ــغاالته القانونية  ــم انش ــع حج م
ــة والعامة وأمتنى ملعاليه  والقضائي

وللجميع دوام التوفيق والنجاح.
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شهاب منطفئ

تصوراتنا االولى «ضمن االنظمة التقليدية للمعرفة» تقول 
ان الشر ذو والدة ميتافيزيقية اي من تدخالت املطلق او احملرك 
ــة وتكوين  ــذرة بذرة الوسوس ــالل زرع الب ــن خ االول «اهللا» م
ــس» رمزا لإلغواء  ــتقبلي بتبني او جعل «ابلي ــراع املس الص
ــن اخلليقة ونزول ادم وصراع  ــان ، منذ تكوي والتالعب باإلنس
ــزارع وقابيل الراعي،  ــة هابيل امل ــاء في ما بعد في قص االبن
ــباب  ــم يقبل من االول ألس ــن الثاني ول ــرب م ــث قبل ال حي
ــرر التقليدي  ــدمي واحلديث، واملب ــن العهدين الق ــة ضم دموي
ــي القصة، وهكذا  ــد وحضورها الطاغي ف هو نظرية احلس
ــر وفقا ملبتنيات دينية بحتة وليست  يتكون الصراع او الش
ــرية لها عالقة بامللكية اخلاصة والنزعات  ــس بش وفقا ألس
ــبة لدى االنسان، بالرغم من ان هنالك  الطبيعية او املكتس
بعض التفسيرات ترى في قصة الشر االولى هي صور رمزية 
ــع الزراعة وذلك  ــى مجتم ــن مجتمع الرعي ال ــوالت م للتح
ــر االنساني هو احد  بانتصار هابيل على قابيل ذاته. ان الش
ــارع حول االمتالك تعززه عوامل  بقايا اجملتمع البدائي املتص
ــي اجملتمعات  ــائدة ف ــة واجتماعية ثقافية س ــرة وراثي كثي
ــال  ــبيل املث ــى س ــمولي عل ــع الش ــي اجملتم ــرة، فف املعاص
ــن االجتماعي  ــكل ثقافي اوال يعززه التكوي ــر بش يولد الش
ــر لديه  ــي ، كذلك احلال مع اجملتمع الديني، فالش والسياس
جتاه االخرين معزز ثقافيا في بنية الفكر االقصائي الذي ينظر 
ــكل «اخواني» ضمن حدود اجلماعة  للحقيقة واملعرفة بش
ــات النبذ  ــك الكثير من عملي ــا خارجها فهنال ــة، ام املؤمن
ــدي واإلنساني. والطرد واإلقصاء، وصوال حدود االلغاء اجلس

ــمالي فان الشر كثيرا ما تعززه امللكية  اما في اجملتمع الرأس
ــر يكون  ــراع االجتماعي وذلك الش ــة الص ــة وطبيع اخلاص
ــكل عام ألنه يعتمد  ــر تأثيرا على اجملتمعات والدول بش اكث
ــن املنظومة املعرفية  ــح واالندماج ضم ــاس املصال على اس
ــمالية ذاتها ، ولكن انتصار االنسان املطالب باحلقوق  للرأس
ــارها التاريخي  ــة االجتماعية ضمن مس ــاواة والعدال واملس
ــمالية لقوانني الضمان  ــخ اي الرأس ــل جعلها ترض املتواص
ــل التخفيف عن  ــي واالجتماعي واالقتصادي من اج الصح
كاهل االنسان املستغل وتوفير الكثير من وسائل التطمني 
ــر والرضى في حياته ، وال ميكن التخفيف من حدود  والتخدي
الشر في ذلك اجملتمع اال في ظل وجود هذه القوانني احلديثة 

املعنية باحلماية االجتماعية والصحية واالقتصادية.
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الرابع املنقحة  املرافعات املدنية) في طبعته  العليا كتابه املوسوم (شرح قانون  تلقيت باعتزاز كبير هدية القاضي مدحت احملمود رئيس احملكمة االحتادية 
رها معالي الرئيس بيراعه املعلى فشكرا لإلهداء وشكرا جزيالً  الصادرة  عن دار الرافدين طبعة بيروت لعام ٢٠١٩، واملتوج بعبارات تبعث في النفس الفخر سطّ
لعبارات اإلهداء. وعند تصفحي للكتاب والغور في مكنوناته وجدته مرجعاً مهماً في فقه قانون املرافعات ال يستغني عنه كل من يعمل في اجملال القانوني 
واحلقوقي ألنه تناول شرح قانون املرافعات بطريقة عملية اعتمدت على التطبيق في القضاء بكل أصنافه ودرجاته مما يسهل على من يرجع إليه في معرفة 
غاية النص وكيفية التعامل معه ألنه معزز بكم كبير من األحكام القضائية من احملاكم سواء كانت محكمة التمييز االحتادية أم محاكم االستئناف في 

جميع مناطق العراق االستئنافية.

نائب اِّـدعي العام
القاضي / سالم روضان

اُّـ روح عمي الفقيد .. 
أهدي هذه الكلمات
عرُ  يهجرني الشِّ

ك  لتْ شمسُ ذ رَحَ فمُ
عن كوكبنا

وأنا مجرَّةٌ من رماد..
جنومٌ باهتةٌ خافتةُ 

وء الضَّ
لِّقُ بكسلٍ في  حتُ

مداراتي.. 
هبٌ منطفئة  و شُ

جُ الفضاء  ال يُغريها توهُّ
من حولها

ل و تنطلِق..  بأن تَشتعِ
د الكونُ يُشبه  لم يَعُ

نفسه 
قْ فَ  بِفم الشَّ

ةَ مرارةٌ فثَمَّ
حوبٌ كئيب  ةَ شُ وثَمَّ
و وجهَ القمر.. يكسُ
عر  رُنِّي الشِّ يهجُ
و يغتالُني صوتُك

حني أجدهُ ينتظرني في 
أحدِ أروقةِ الشيراتون : 

أيتها احلسناء..
أنا أنتظرك .. فمتى 

تنزلني؟ 
ني البصرةُ  و جتلِدُ

بنظراتِها
لِّبُ الذِّكريات..  حني أقُ
ن سيُخبرُني بعد  فمَ

اآلن
ارية» بأنني أجملُ «بجَّ
و بأنني حبيبةُ عمِّها 

الوحيدة؟ 
ثالثٌ وعشرون دمعةً

بعنيِ الفراق
تطايَرَتْ فيها أشرطتي 

بعيداً عن ضفائِر 
النَّخيل 

ولم أغفُ حمامةً 
صغيرةً 

جرك.. في حِ
ديلي كان هَ
و ابتهالي

حلي أن تُقبِّل عيناك كُ
كرةً أخرى 

ألرتدي اليقني
ني املِربَد يوم عانَقَ
إنَّها ذريعةُ القدر

ليجمعنا
قبل أن تشتاقَك اجلَّنة

 *بجارية لقب عائلة 
الشاعرة

حيدر حاشوش العقابي

االيام مختلفة متاما
تضج باألسئلة املرة 

تتكالب تفاصيلها وملح تضاريسها 
على اجسادنا

الغربة التي نحملها ال طائل  منها
الغربة  االزلية  

ــا  ــات ألحالمن ــر مرضع ــك غي وال منل
الضائعة في براري التلوث

ساعاتنا ليس له ميالد
هكذا اجزم ليس لها ميالد

واطفالنا 
ــم تتحقق  ــر حلما ل ــة عش خمس

بعد
هكذا مير طيفنا املعتق بالصيف

ــة ملرحلة ما  ــهيتنا ثاني ــل ش ليؤج
بعد املوت والوالدة

هكذا ممكن ان نتواصل للنصف مع 
حلم االفئدة

حيث ال صراعات 
والنعطي شيئا مقابل شيء 

ــط  بخرائ ــم  االل ــذا  ه ــتوطن  نس
مجهولة احلرية

ــبه رغيف  ــرة تش ــد الظهي ــم تع ل

اخلبز...
لم يعد ابونا ادم يطرق ابواب التمني 

املسكوب في اناء الذنوب 
ــوارع غير ما  ــم بالش ــد نحل لم نع

ملكت ايدينا من التسكع
لم نعد نترك قبالتنا على االضرحة 

ــيئا من  اصابعي ما عادت  حتفظ ش
الغد

وال النشوة التي يتركها سهوا نهد 
مترع 

ــوى نظرات  قلقة  جدا  اآلن ليس س
بفقدان مهابتها 

ــك  نصف ــا  ان ــرا  كثي ــي  تخجلن ال 
اآلخر....

لن انشغل عنك بتني الدنيا
فانت وحدك الذي يشغلني كثيرا

ووحدك تكبر معي 
وتترك لي الشمس اجلليلة تنوح في 

معبدها
انت وحدك البريق املؤجل

وزنبق ..
الليل الذي يحتفظ بتراب القداسة

قلت القداسة
قالو حترر...

,,,,,,,,,
ــك  ــام جيل ــن زح ــص م ــي تتخل ك

العشرين
احتمل نظام الكرز

ــروقة من  فالزمن يطوقنا بعودة مس
بعضها

اياك ان تواجه اآلخر
بقلم الرصاص

سيلوث شيئا فيك

شوقي كريم حسن
ــل امطار  ــة تتحم ــد اللحظ لم تع
ــرت، دون ان متنح  ــع التي انهم الوج
ــواه،  ق ــتدعاء  الس ــة  حلظ ــد  اجلس
ــح مقاصد  ــلت اليد في توضي فش
ــد كلي الى  ــارة، ثمة قيود تش االش
ــبه بياض االكفان، الرأس  بياض يش
ــعر  ــتجمع خطاه، ش الذي بدأ يس
ــت الروح،  ــأة، اختنق ــع فج بالتراج
وذابت مثل كوم رمل خبطته موجة، 
ــدت الوجوه  ــة، وغ ــت االمكن تالش
ــب على خزنها عنادا  التي اصر القل
ــة  ــات باهت ــرد عالم ــرح، مج باملش
ــهية املراقبة، واالكتشاف،  التثير ش
ميوء اجلسد مصرا على جتاوز رحلته 
التي ال تريد االنتهاء، من يقرر نهاية 
ــة التي رحلت  ــذه؟ كانت الصال كه
ــد جدرانها  ــدم، تلم عن ــي الى الع ب
ــي رحلت  ــوب الت ــن القل ــر م الكثي
ــا  ــوب حطمته ــة منها،قل دون رغب
ــلتها سموم املواجع،  االحزان، وغس
ــر انتهاء اللعبة، انتهاء  كانت تنتظ
ــؤال.. قالت  ــد الس ــة عند ح االجاب

اخملدرة.. ها نتوكل؟ ابتسمت الروح.. 
ــعر اجلسد الذي تسجى فوق  وتقش
ــاءات غريبة، قلت- ــرير تعلوه اض س

توكلي..!!.
ــامتها  ابتس روح  ــأة  فج ــارت  ط
انتظاري،غدت  ــاف  ضف لتحط.عند 
ــام مختلفة،معاني  ــي االبتس معان
كل  ــى  عل ــتحوذت  اس ــة  غريب
ــد؛ لكنها فشلت  ــامات اجلس مس
ــيطرة على بحار الروح، بدأ  من الس
ــي بي  ــى،والعدم يرم ــوء يتالش الض
ــد ال اعود  ــب مجهول ،ق ــى غياه ال
ــي قلت... أيتها الروح  منه ابدا،لروح
ــني مغامرة  ــدة.. ها انت تعيش النك
ــرى؟ تفرغصت زرازير الوعي  موت اخ
ــر آبهة  ــارت غي ــدي ،وط ــني ي ــن ب م
ــذي جز  ــؤال ال ــالتي،كان الس بتوس
اضطرابي.-أي شبه بني هذا البياض 
ــك الغرفة  ــة وتل ــوس بالفض املغم
ــدرا غرفة  ــون عليها تن ــي يطلق الت
ــر ونكير  ــة منك ــل ثم ــوت.. ه التاب
ــادم املبجل  ــيأتيان لتفحص الق س
 - ــات،  باالثام،واخلطايا،والتراجاع
ــتعد  ــه اآلن.. هل اس ــذي تفعل ماال
ــي  ــك الت ــل تل ــات مث ــرأس الجاب ال
ــون املكر واخلديعة  علقتها عند عي
ــى،  ــد يذوب، يتالش هناك؟ بدأ اجلس
ــام، ليتحول  ــاه الع ــرج من معن يخ
الى معنى الال شيء، ما كنت افكر، 
وأنا اغمض عيني، بغير االجابة عن 
سؤال يتميم رافقتي منذ الصباح، 

ــاه  ــه باجت ــى اطالق ــرأ عل دون ان اج
ــت تودعني-ملاذا  ــي كان ــوه الت الوج
ــا القلب  ــذه النهاية أيه ــرت ه اخت
ــك  تل كل  ــا  مريض ــي  رافقن ــذي  ال
ــنوات.. حاولت طمأنتك لكنك  الس
ــك،  ــة نهاي ــار حلظ ــي لتخت خذلتن
ان  ــب  يج كان  ــي،  نهايت ــة  حلظ ال 
ــب لي حسابا،  ــيرني.. حتس تستش
ــا معا، اهتمامي بك،  اهملت وجودن
وبعتني الى مشرط اجلراح الذي بدأ 
ــن مكامن اخللل..  ــوش ببطء ع يبح
ــض وكنت  ــا املري ــي أيه ــاذا خنتن مل
ــاملا؟ جل ما كنت  اخالك محبا مس
ــه، أن يكت القلب  اخافه، وافكر في
كل خفاياه واسراره بني يدي صاحب 
املشرط، الذي اخاله وربعه امللثمني 
بغيم ابتهاجهم، يعلنون مسراتهم 
ــة صوب  ــى هارب ــرت انث ــا طف كلم
ــول صاحب  ــيان. يق ــواحل النس س
ــاع احلكايات  ــرط-مجانني صن املش
ــاء... من  ــؤالء.. قلوبهم مزارع نس ه
ــى زرع كل تلك  ــن لهم القدرة عل أي
ــي قلوبهم.. لم هم دون  الذكريات ف
ــون طقوس احالمهم  غيرهم ميارس
ــاول أن يجد  ــخاء؟ ح بكل هذا الس
ــاع بني  أجابة،لكن زحام القلب اش
ــا، دون قصد  ــاه اضطرابا وهلع ثناي
منه، دون قسوة، أمسك بضوء سيدة 
ــوب الظلمة  ــاول املروق ص كانت حت
ــرف القصي،  ــن عند الط التي تكم
ــت  ــا، التفت ــس كينونته ــني الم ح

ــوب يدمن  ــاء القل اليه خائفة، نس
ــة االبتعاد  ــوف النهن عانني لوع اخل
ــيان، ظل صافنا لبرهة وقت،  والنس
فافردت جناحيها لتطير.. مبشرطه 
ــق الفرار،  ــا، قطع طري الواج توهج
الميكن ان يحدث شيء دون ان يقرره 
هو، قال... اراك تودين املغادرة امللت 
ــكناك كل تلك السنوات؟  مكان س
ــول  ــن اخلم ــيء م ــمت.. وبش أبتس
نظرت اليه-الميكن ان تصدق اذا قلت 
ــب مغادرته..  ــذا صع ــب كه لك قل
ــل عنه لكن  ــا كنت راغبة بالرحي م
ــا.. مثلي التود  ــام فعلت فعلته االي
ــل لذكرى.. مجرد  ان تكون مجرد ظ
ــرأ لهذا  ــن ان يب ــيط ميك ــرح بس ج
ــط هذا القلب  ابقيت كلي هنا وس
ــه احلياة!!  ــه لتعيد ل ــذي تعبث ب ال
ــرط يعيد  ــا راح املش ــكتت، فيم س
ــات التي يحتم عليها  ترتيب الطرق
ــد،قالت  اجلس اوردة  ــى  ال ــول  الوص
بهدوء.- هل لك ان تلعب معي لعبة 

ما دمت صاحب الفعل كله؟
-مباذا تفكرين؟

ــيء محدد ولكني اريد ان اطرد  - الش
الوحيدة..  ــاكنة  الس اجلميع البقى 
هل بأمكانك مساعدتي لقد مللت 

االنتظار؟
ــب،  ــرط بالتع ــب املش ــعر صاح ش
ــة، لم  ــذه املهن ــوال امتهانه له ط
ــب كهذا،وقح،مجنون،غريب  ــر قل ي

االطوار.

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  ــوادر وزارة الثقافة والس ــتمر ك تس
ــر الدكتور عبد  ــها الوزي ــار وعلى رأس واآلث
ــحذ الهمم وتكثيف  األمير احلمداني، بش
ــخ وتراث  ــاعية لالرتقاء بتاري ــود الس اجله
ــعى  العراق والثقافة العراقية، وإجناح مس
ــل األثرية  ــع مدينة باب ــة بوض وزارة الثقاف
ــع  ــي. إذ اجتم ــراث العامل ــة الت ــى الئح عل
ــي مؤخرا بهيأة اآلثار والتراث  الوزير احلمدان
ــتمثل العراق،  وأعضاء من اللجنة التي س

في اجتماع اللجنة الدولية للتراث العاملي 
ــة  ــدة للتربي ــة األمم املتح ــة ملنظم والتابع
ـــ٤٣ في  ــي دورتها ال ــم، ف ــة والعل والثقاف
ــي نهاية حزيران  ــة األذرية باكو، ف العاصم
ــى  ملف «وضع  ــز االجتماع عل اجلاري.وترك
ــراث العاملي»  ــى الئحة الت ــة بابل عل مدين
ــن جدول أعمال اللجنة الدولية  املدرج ضم
ــكو بالتأكيد  ــي باكو، ومخاطبة اليونس ف
ــل على الئحة  ــدالً عن وضع باب على ذلك ب
ــب ما أوصى  التراث املعرض للخطر، بحس

به   اجمللس الدولي للمعالم واملواقع، واوضح 
اجملتمعون أن «املهددات واألخطار التي أشار 
ــار مدينة بابل  ــي العتب ــا اجمللس ال ترتق له
ــن جتاوزها». ــة للخطر، وميك األثرية معرض

ــاع، إن  ــالل االجتم ــة خ ــر الثقاف ــال وزي وق
«الوزارة أجنزت فيلماً قصيراً عن أهم املواقع 
ــة مت تصويره  ــل األثري ــة باب ــم ملدين واملعال
ــائل التقنية وعبر  ــدث الوس ــه بأح وإنتاج
ــه مع امللف  ــيتم إرفاق كوادر محترفة، وس

الذي سيقدمه العراق خالل االجتماع».
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 سارة سامي/  من كوبنهاكن

البينة الجديدة / علي شريف
ــة  الصحاف ــبوع  اس ــبة  مبناس
ــر الثقافة  ــم قص ــة نظ العراقي
ــة  ــع نقاب ــاون م ــون بالتع والفن
ــرع  ف ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــدوة حوارية بعنوان  ــة ن الديواني
ــاب  واخلط ــة  املهن ــات  أخالقي
االعالمي حاضر فيها مدير قصر 
الديوانية  ــي  ف والفنون  الثقافة 
ــب  ــرزوق ونقي ــادق م ــان ص الفن
ــم  الصحفيني في احملافظة باس
ــني  الدولي حتس ــدرب  حبس وامل
ــر  قص ــر  مدي ــال  وق ــي.  الزركان
الديوانية  ــي  ف والفنون  الثقافة 
ــادق مرزوق: ان اجلوانب  الفنان ص
ــي يجب أن  ــة واملهنية الت األدبي

واالعالمي  الصحفي  بها  يتمتع 
ــى يتمكن  ــل حت ــرام العم احت
ــة القرار. من  ان يؤثر على صناع
ــب الصحفيني  ــه هنأ نقي جانب
ــم  العراقيني فرع الديوانية باس
ــة  الصحفي ــرة  األس ــس  حب
ــيدا بالدور الكبير  العراقية مش
ــي  والديوان ــي  العراق ــالم  لإلع
ــات ابداعية  ــر الذي ضم طاق احل
ــة  ــر الصحافي ــت باملعايي التزم
ــة نوعية  ــوا نقل ــة وكان واحليادي
ــة وعملوا  ــم الصحاف ــي عال ف
ــرة  معتب ــة  إخباري ــات  مبؤسس
ــوا في مجال عملهم اجلانب  بين
ــاني  ــي واإلنس ــي واألخالق املهن

بكل شفافية ووضوح.
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــة َّـ الجزيرة الحمراء ١٨ صف ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة  ــروع (بناء مدرس عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش

٨١ / ٣ م ٤٧)
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

 - موقع اِّـشروع (القرنة)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــى مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : عل ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاءات َّـ أو قبل يوم االح ــليم العط ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات  ــكل صك مصدق او س عراقي على ش

.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة.
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة َّـ الجزيرة الحمراء ١٨ صفاً ثالثة طوابق 
على القطعة اِّـرقمة ٨١ / ٣ م  ٤٧ مناقصة (٤٥/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس
ــة ١م ٥١ بني مالك /  ــى القطعة اِّـرقم ــا ٣ طوابق عل ــة ١٨ صف ــروع (بناء مدرس ــم (اِّـغلقة) مش عطاءاته

الثغر) 
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

 - موقع اِّـشروع (االمام القائم)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ    العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

١-القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
ــيولة  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــى مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدية : عل ــات الس ١-متطلب

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  ــربة والق •الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
ــن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال  وبمبلغ اليقل ع
ــاليب والتكنولوجيا  هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــني الراغبني َّـ  العنوان  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  ــم غري مس أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب  ــاً -يجب تس سادس
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــتة عشر  مليون دينار  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  عاش
العطلة.

ــة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحال ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ١م ٥١ بني مالك / الثغر 
(مناقصة (٤٤/ تربية ٢٠١٩)

العدد: ٣٠٥٧                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد:٣٠٥٦                                                     (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ :٢٠١٩/٦/٢٣

ــذه الطبعة واخملتلفة  اجلديد في ه
ــت  تضمن ــا  إنه ــابقاتها  س ــن  ع
القضاء  ــات  ــى تطبيق األول وللمرة 
ــتوري في العراق فيما يتعلق  الدس
بقانون املرافعات وقواعد املرافعات 
ــة االحتادية  ــي اعتمدتها احملكم الت
العليا عند نظر الدعوى الدستورية 
ــذه األمر  ــن الوقوف على ه ــد م والب
ــباب  ــل لعدة أس ــل من التأم بقلي
ــة العليا  ــا ان احملكمة االحتادي منه
ــي تطويع النصوص  قد اجتهدت ف
ــواردة في  ــة للمرافعات ال القانوني
العراقي  ــة  املدني ــات  املرافع قانون 
ــدل مع  ــنة ١٩٦٩ املع ــم ٨٣ لس رق
ــون  ــالً لتك ــرع أص ــم وش ــه صم ان
أحكامه تنظم إجراءات الترافع في 
ــادي وهذا ما  ــاوى القضاء االعتي دع
ــباب املوجبة  جاء في مقدمة األس
إلصداره وعلى وفق اآلتي (إن الغاية 
ــان  ــي ضم ــاء ه ــية للقض األساس
ــاس كافة  ــة للن ــة القانوني احلماي
على سواء بينهم في ذلك وإذا كان 
ــذي ينظم  ــات هو ال ــون املرافع قان
ــرق التقاضي فانه يجب ان تكون  ط
اإلجراءات التي رسمها قاصدة إلى 
ــبب  تلك الغاية غير متعثرة) والس
اآلخر الفراغ التشريعي بعدم وجود 
قواعد قانونية خاصة في مرافعات 
ــتثناء ما  ــتورية باس الدعوى الدس
ورد في النظام الداخلي للمحكمة 
االحتادية العليا رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ 
وارى ان هذه القواعد ال تكفي لسد 
ــريعي وقد جاء  ــك النقص التش ذل
ــون املرافعات  ــرح قان ــي كتاب ش ف
ــكام التي  ــه بعض األح امللمح عن
العليا  ــة االحتادية  أصدرتها احملكم

ــة بأهم القواعد اإلجرائية  واملتعلق
في فقه املرافعات ومنها املصلحة 
واخلصومة فضالً عن سائر القواعد 
ــت مدى  ــرى، وملس ــة األخ القانوني
اجلهد املبذول من احملكمة االحتادية 
ــع مع  ــف الوقائ ــي تكيي ــا ف العلي
ــع تلك  ــذة وتطوي الناف ــوص  النص
ــي  ــير ف ــل الس ــن اج ــكام م األح
ــذا ما مييز  ــتورية، وه الدعوى الدس
ــي أرى فيها أولى  هذه الطبعة والت
ــة  ــة القانوني ــي املكتب ــاوالت ف احمل
العراقية في تناول قواعد املرافعات 
ــجل  ــتورية ويس في الدعوى الدس
ــذا اجملال  ــي ه ــبق األول ف ــا الس له

لذلك أتقدم باآلتي:
ــاب من  ــذا الكت ــون ه ١. أرى ان يك
ضمن مقتنيات كل مكتبة قانونية 
ــي  ــال القانون ــي اجمل ــل ف ــن يعم مل
ــم  أه ــن  يتضم ــه  ألن ــي   واحلقوق
والتطبيقات  ــة  القانوني اإلجراءات 
ــا  ــل معه ــي نتعام ــة الت القضائي
ــام أمام  ــوى تق ــي كل دع ــا ف يومي
ــاب أجوبة على  ــاء وفي الكت القض
ــار  ــي تث ــئلة الت ــن األس ــد م العدي
ــع بعض  ــة التعامل م ــول كيفي ح
ــوى أو  ــر الدع ــاء نظ ــراءات أثن اإلج
ــى احملكمة اخملتصة  عند تقدميها إل
ــد وأحكام الطعون  فضالً عن قواع
ــي تصدر  ــكام الت ــة باألح واملتعلق
فيها مع اإلشارة إلى بعض اآلليات 

املتعلقة بتنفيذ تلك األحكام.
ــي  ــات ف ــه املرافع ــد فق ٢. إن قواع
ــا زالت اغلبها  ــتور م القضاء الدس
ــم تنظمها أحكام  قواعد عرفية ل
ــوئها  قانونية وهذه تخضع في نش
ــتمرار  إلى االجتهاد واملداومة واالس
على العمل بها فضالً عن قابليتها 
ــاء نظر  ــد تطبيقها أثن ــر عن للتغي
ــم مزايا  ــذه تعد من أه ــوى وه الدع
ــراق وفي  ــات في الع ــون املرافع قان

ــن اإلجراءات التي  غيره ألن كثيرا م
ــا يتعلق  ــم فيم ــا احملاك ــل به تعم
ــا يحيط بها  ــر الدعوى وكل م بنظ
ــتقر عليها  ــد عرفية اس هي قواع

ــات  تطبيق ــالل  خ ــن  م ــل  التعام
او  ــة  االحتادي ــز  التميي ــة  محكم
ــا  بصفته ــتئناف  االس ــم  محاك
التمييزية مما يبرز أهمية هذا الكتاب 
الذي رصد لنا تلك التطبيقات منذ 
صدور القانون في عام ١٩٦٩ ولغاية 
صدور هذا الكتاب بطبعته الرابعة 

في عام ٢٠١٩.
ــزز بتطبيقات  ــرح مع ــود ش ٣. وج
ــي  ــالت الت ــول التعدي ــة ح قضائي
حصلت على قانون املرافعات النافذ 
ــل مبوجب  ــا التعديل احلاص وآخره
ــنة ٢٠١٦ وهذا  القانون رقم ١٠ لس
ــارئ فرصة االطالع  ــر يتيح للق األم
ــاء مع  ــة تعامل القض ــى كيفي عل

ــر له املعلومة  هذه التعديالت وتوف
واإلثراء املعرفي.

ــن  ــاب م ــذا الكت ــون ه ٤. أرى أن يك
ــي  ف ــاة  القض ــالء  الزم ــات  مقتني

ــام الن قواعد املرافعات  االدعاء الع
ــاز االدعاء  ــا جه ــى به ــة يعن املدني
ــر نظراً  ــكل كبير ومباش العام بش
ــال  ــي مج ــه ف ــذي يلعب ال ــدور  لل
القضاء االعتيادي املدني سواء في 
ــخصية  البداءة او في األحوال الش
ــي مرحلة  ــر الدعوى ف ــد نظ أو عن
ــن وجود احلق  ــتئناف، فضالً ع االس
ــة القانون وما  ــن ملصلح في الطع
يعزز هذا الرأي املهام الكبيرة امللقاة 
على عاتق هذا اجلهاز املهم واملشار 
إليها في طيات قانون االدعاء العام 
ــنة ٢٠١٧ النافذ وعلى  ــم ٤٩ لس رق
وجه اخلصوص ما جاء في الفقرات 
(خامساً وسادساً) من املادة (٥) من 

ــت من مهام  ــك القانون، إذ جعل ذل
ــور في  ــاء العام احلض ــاز االدع جه
الدعاوى املتعلقة بقضاء املوظفني 
ــاء اإلداري التي تطبق قواعد  والقض
ــا  عمله ــي  ف ــة  املدني ــات  املرافع
اليومي وحضور جهاز االدعاء العام 
ــه في الدعاوى املدنية  ممثالً بأعضائ
ــخصية وهذه  ودعاوى األحوال الش
ــراءات في ضوء  الدعاوى تنظر اإلج
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع قان
ــو االدعاء العام البد  لذلك فان عض
ــن باملعلومات القانونية  وان يتحص
ــات املدنية  ــال فقه املرافع في مج
ــن كتاب  ــة الرابعة م ــي الطبع وف
املدنية)  ــات  املرافع ــون  قان ــرح  (ش
محل العرض فيها ما يغني القارئ 
عن سواه من املصادر ألنه جمع بني 

النظرية والتطبيق العملي.

ــاة  ــة امللق ــام احلديث ــن امله ٥. إن م
ــاز االدعاء العام في  على عاتق جه
ــي الفقرة (احلادية  ــراق ما جاء ف الع
ــاء العام  ــون االدع ــن قان ــرة) م عش
ــث أتاح  ــنة ٢٠١٧ حي ــم ٤٩ لس رق
ــام  الع ــاء  لالدع ــور  املذك ــون  القان
ــتورية  ــدم دس ــن بع ــة الطع مهم
ــتصدر  ــني النافذة أو التي س القوان
ــريعية الحقاً  ــلطة التش ــن الس ع
ــذة وعلى وفق  ــا ناف ــد صيرورته بع
النص اآلتي (الطعن بعدم دستورية 
احملكمة  ــام  أم واألنظمة  ــني  القوان
االحتادية العليا) وكما أشرت سلفاً 
ــات التي تعمل  ــد املرافع ــان قواع ب
ــة االحتادية العليا  في ظلها احملكم

ــواردة في  ــد املرافعات ال ــي قواع ه
ــات املدنية النافذ فان  قانون املرافع
ــات القضاء  ــى تطبيق ــالع عل االط
ــة  احملكم ــات  واجتاه ــتوري  الدس
ــذا الباب من  ــة العليا في ه االحتادي
األمور املهمة ليكون األمر على وفق 

أصوله القانونية.
ــرورة أن  ــن التنويه إلى ض ــد م ٦. الب
االحتادية  ــة  احملكم ــون  قان يتضمن 
ــد  قواع ــريعه  تش ــع  املزم ــا  العلي
ــاوى التي  ــة بالدع ــات خاص مرافع
ــة العليا  ــا احملكمة االحتادي تنظره
ــتوري في  الدس ــا القضاء  بوصفه
ــارب العربية ما  ــي التج ــراق وف الع
مياثل هذا املطلب ومنها ما جاء في 
ــتورية العليا  ــون احملكمة الدس قان
ــنة ١٩٧٩  ــم ٤٨ لس ــر رق ــي مص ف

املعدل.
ــرب عن جزيل  ــام أود أن أع وفي اخلت
رئيس  ــي  ملعال ــان  واالمتن ــكر  الش
ــا القاضي  ــة االحتادية العلي احملكم
ــد الذي  ــود على اجله ــت احملم مدح
ــة  ــذه الطبع ــراج ه ــي إخ ــه ف بذل
ــغاالته القانونية  ــم انش ــع حج م
ــة والعامة وأمتنى ملعاليه  والقضائي

وللجميع دوام التوفيق والنجاح.
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شهاب منطفئ

تصوراتنا االولى «ضمن االنظمة التقليدية للمعرفة» تقول 
ان الشر ذو والدة ميتافيزيقية اي من تدخالت املطلق او احملرك 
ــة وتكوين  ــذرة بذرة الوسوس ــالل زرع الب ــن خ االول «اهللا» م
ــس» رمزا لإلغواء  ــتقبلي بتبني او جعل «ابلي ــراع املس الص
ــن اخلليقة ونزول ادم وصراع  ــان ، منذ تكوي والتالعب باإلنس
ــزارع وقابيل الراعي،  ــة هابيل امل ــاء في ما بعد في قص االبن
ــباب  ــم يقبل من االول ألس ــن الثاني ول ــرب م ــث قبل ال حي
ــرر التقليدي  ــدمي واحلديث، واملب ــن العهدين الق ــة ضم دموي
ــي القصة، وهكذا  ــد وحضورها الطاغي ف هو نظرية احلس
ــر وفقا ملبتنيات دينية بحتة وليست  يتكون الصراع او الش
ــرية لها عالقة بامللكية اخلاصة والنزعات  ــس بش وفقا ألس
ــبة لدى االنسان، بالرغم من ان هنالك  الطبيعية او املكتس
بعض التفسيرات ترى في قصة الشر االولى هي صور رمزية 
ــع الزراعة وذلك  ــى مجتم ــن مجتمع الرعي ال ــوالت م للتح
ــر االنساني هو احد  بانتصار هابيل على قابيل ذاته. ان الش
ــارع حول االمتالك تعززه عوامل  بقايا اجملتمع البدائي املتص
ــي اجملتمعات  ــائدة ف ــة واجتماعية ثقافية س ــرة وراثي كثي
ــال  ــبيل املث ــى س ــمولي عل ــع الش ــي اجملتم ــرة، فف املعاص
ــن االجتماعي  ــكل ثقافي اوال يعززه التكوي ــر بش يولد الش
ــر لديه  ــي ، كذلك احلال مع اجملتمع الديني، فالش والسياس
جتاه االخرين معزز ثقافيا في بنية الفكر االقصائي الذي ينظر 
ــكل «اخواني» ضمن حدود اجلماعة  للحقيقة واملعرفة بش
ــات النبذ  ــك الكثير من عملي ــا خارجها فهنال ــة، ام املؤمن
ــدي واإلنساني. والطرد واإلقصاء، وصوال حدود االلغاء اجلس

ــمالي فان الشر كثيرا ما تعززه امللكية  اما في اجملتمع الرأس
ــر يكون  ــراع االجتماعي وذلك الش ــة الص ــة وطبيع اخلاص
ــكل عام ألنه يعتمد  ــر تأثيرا على اجملتمعات والدول بش اكث
ــن املنظومة املعرفية  ــح واالندماج ضم ــاس املصال على اس
ــمالية ذاتها ، ولكن انتصار االنسان املطالب باحلقوق  للرأس
ــارها التاريخي  ــة االجتماعية ضمن مس ــاواة والعدال واملس
ــمالية لقوانني الضمان  ــخ اي الرأس ــل جعلها ترض املتواص
ــل التخفيف عن  ــي واالجتماعي واالقتصادي من اج الصح
كاهل االنسان املستغل وتوفير الكثير من وسائل التطمني 
ــر والرضى في حياته ، وال ميكن التخفيف من حدود  والتخدي
الشر في ذلك اجملتمع اال في ظل وجود هذه القوانني احلديثة 

املعنية باحلماية االجتماعية والصحية واالقتصادية.
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الرابع املنقحة  املرافعات املدنية) في طبعته  العليا كتابه املوسوم (شرح قانون  تلقيت باعتزاز كبير هدية القاضي مدحت احملمود رئيس احملكمة االحتادية 
رها معالي الرئيس بيراعه املعلى فشكرا لإلهداء وشكرا جزيالً  الصادرة  عن دار الرافدين طبعة بيروت لعام ٢٠١٩، واملتوج بعبارات تبعث في النفس الفخر سطّ
لعبارات اإلهداء. وعند تصفحي للكتاب والغور في مكنوناته وجدته مرجعاً مهماً في فقه قانون املرافعات ال يستغني عنه كل من يعمل في اجملال القانوني 
واحلقوقي ألنه تناول شرح قانون املرافعات بطريقة عملية اعتمدت على التطبيق في القضاء بكل أصنافه ودرجاته مما يسهل على من يرجع إليه في معرفة 
غاية النص وكيفية التعامل معه ألنه معزز بكم كبير من األحكام القضائية من احملاكم سواء كانت محكمة التمييز االحتادية أم محاكم االستئناف في 

جميع مناطق العراق االستئنافية.

نائب اِّـدعي العام
القاضي / سالم روضان

اُّـ روح عمي الفقيد .. 
أهدي هذه الكلمات
عرُ  يهجرني الشِّ

ك  لتْ شمسُ ذ رَحَ فمُ
عن كوكبنا

وأنا مجرَّةٌ من رماد..
جنومٌ باهتةٌ خافتةُ 

وء الضَّ
لِّقُ بكسلٍ في  حتُ

مداراتي.. 
هبٌ منطفئة  و شُ

جُ الفضاء  ال يُغريها توهُّ
من حولها

ل و تنطلِق..  بأن تَشتعِ
د الكونُ يُشبه  لم يَعُ

نفسه 
قْ فَ  بِفم الشَّ

ةَ مرارةٌ فثَمَّ
حوبٌ كئيب  ةَ شُ وثَمَّ
و وجهَ القمر.. يكسُ
عر  رُنِّي الشِّ يهجُ
و يغتالُني صوتُك

حني أجدهُ ينتظرني في 
أحدِ أروقةِ الشيراتون : 

أيتها احلسناء..
أنا أنتظرك .. فمتى 

تنزلني؟ 
ني البصرةُ  و جتلِدُ

بنظراتِها
لِّبُ الذِّكريات..  حني أقُ
ن سيُخبرُني بعد  فمَ

اآلن
ارية» بأنني أجملُ «بجَّ
و بأنني حبيبةُ عمِّها 

الوحيدة؟ 
ثالثٌ وعشرون دمعةً

بعنيِ الفراق
تطايَرَتْ فيها أشرطتي 

بعيداً عن ضفائِر 
النَّخيل 

ولم أغفُ حمامةً 
صغيرةً 

جرك.. في حِ
ديلي كان هَ
و ابتهالي

حلي أن تُقبِّل عيناك كُ
كرةً أخرى 

ألرتدي اليقني
ني املِربَد يوم عانَقَ
إنَّها ذريعةُ القدر

ليجمعنا
قبل أن تشتاقَك اجلَّنة

 *بجارية لقب عائلة 
الشاعرة

حيدر حاشوش العقابي

االيام مختلفة متاما
تضج باألسئلة املرة 

تتكالب تفاصيلها وملح تضاريسها 
على اجسادنا

الغربة التي نحملها ال طائل  منها
الغربة  االزلية  

ــا  ــات ألحالمن ــر مرضع ــك غي وال منل
الضائعة في براري التلوث

ساعاتنا ليس له ميالد
هكذا اجزم ليس لها ميالد

واطفالنا 
ــم تتحقق  ــر حلما ل ــة عش خمس

بعد
هكذا مير طيفنا املعتق بالصيف

ــة ملرحلة ما  ــهيتنا ثاني ــل ش ليؤج
بعد املوت والوالدة

هكذا ممكن ان نتواصل للنصف مع 
حلم االفئدة

حيث ال صراعات 
والنعطي شيئا مقابل شيء 

ــط  بخرائ ــم  االل ــذا  ه ــتوطن  نس
مجهولة احلرية

ــبه رغيف  ــرة تش ــد الظهي ــم تع ل

اخلبز...
لم يعد ابونا ادم يطرق ابواب التمني 

املسكوب في اناء الذنوب 
ــوارع غير ما  ــم بالش ــد نحل لم نع

ملكت ايدينا من التسكع
لم نعد نترك قبالتنا على االضرحة 

ــيئا من  اصابعي ما عادت  حتفظ ش
الغد

وال النشوة التي يتركها سهوا نهد 
مترع 

ــوى نظرات  قلقة  جدا  اآلن ليس س
بفقدان مهابتها 

ــك  نصف ــا  ان ــرا  كثي ــي  تخجلن ال 
اآلخر....

لن انشغل عنك بتني الدنيا
فانت وحدك الذي يشغلني كثيرا

ووحدك تكبر معي 
وتترك لي الشمس اجلليلة تنوح في 

معبدها
انت وحدك البريق املؤجل

وزنبق ..
الليل الذي يحتفظ بتراب القداسة

قلت القداسة
قالو حترر...

,,,,,,,,,
ــك  ــام جيل ــن زح ــص م ــي تتخل ك

العشرين
احتمل نظام الكرز

ــروقة من  فالزمن يطوقنا بعودة مس
بعضها

اياك ان تواجه اآلخر
بقلم الرصاص

سيلوث شيئا فيك

شوقي كريم حسن
ــل امطار  ــة تتحم ــد اللحظ لم تع
ــرت، دون ان متنح  ــع التي انهم الوج
ــواه،  ق ــتدعاء  الس ــة  حلظ ــد  اجلس
ــح مقاصد  ــلت اليد في توضي فش
ــد كلي الى  ــارة، ثمة قيود تش االش
ــبه بياض االكفان، الرأس  بياض يش
ــعر  ــتجمع خطاه، ش الذي بدأ يس
ــت الروح،  ــأة، اختنق ــع فج بالتراج
وذابت مثل كوم رمل خبطته موجة، 
ــدت الوجوه  ــة، وغ ــت االمكن تالش
ــب على خزنها عنادا  التي اصر القل
ــة  ــات باهت ــرد عالم ــرح، مج باملش
ــهية املراقبة، واالكتشاف،  التثير ش
ميوء اجلسد مصرا على جتاوز رحلته 
التي ال تريد االنتهاء، من يقرر نهاية 
ــة التي رحلت  ــذه؟ كانت الصال كه
ــد جدرانها  ــدم، تلم عن ــي الى الع ب
ــي رحلت  ــوب الت ــن القل ــر م الكثي
ــا  ــوب حطمته ــة منها،قل دون رغب
ــلتها سموم املواجع،  االحزان، وغس
ــر انتهاء اللعبة، انتهاء  كانت تنتظ
ــؤال.. قالت  ــد الس ــة عند ح االجاب

اخملدرة.. ها نتوكل؟ ابتسمت الروح.. 
ــعر اجلسد الذي تسجى فوق  وتقش
ــاءات غريبة، قلت- ــرير تعلوه اض س

توكلي..!!.
ــامتها  ابتس روح  ــأة  فج ــارت  ط
انتظاري،غدت  ــاف  ضف لتحط.عند 
ــام مختلفة،معاني  ــي االبتس معان
كل  ــى  عل ــتحوذت  اس ــة  غريب
ــد؛ لكنها فشلت  ــامات اجلس مس
ــيطرة على بحار الروح، بدأ  من الس
ــي بي  ــى،والعدم يرم ــوء يتالش الض
ــد ال اعود  ــب مجهول ،ق ــى غياه ال
ــي قلت... أيتها الروح  منه ابدا،لروح
ــني مغامرة  ــدة.. ها انت تعيش النك
ــرى؟ تفرغصت زرازير الوعي  موت اخ
ــر آبهة  ــارت غي ــدي ،وط ــني ي ــن ب م
ــذي جز  ــؤال ال ــالتي،كان الس بتوس
اضطرابي.-أي شبه بني هذا البياض 
ــك الغرفة  ــة وتل ــوس بالفض املغم
ــدرا غرفة  ــون عليها تن ــي يطلق الت
ــر ونكير  ــة منك ــل ثم ــوت.. ه التاب
ــادم املبجل  ــيأتيان لتفحص الق س
 - ــات،  باالثام،واخلطايا،والتراجاع
ــتعد  ــه اآلن.. هل اس ــذي تفعل ماال
ــي  ــك الت ــل تل ــات مث ــرأس الجاب ال
ــون املكر واخلديعة  علقتها عند عي
ــى،  ــد يذوب، يتالش هناك؟ بدأ اجلس
ــام، ليتحول  ــاه الع ــرج من معن يخ
الى معنى الال شيء، ما كنت افكر، 
وأنا اغمض عيني، بغير االجابة عن 
سؤال يتميم رافقتي منذ الصباح، 

ــاه  ــه باجت ــى اطالق ــرأ عل دون ان اج
ــت تودعني-ملاذا  ــي كان ــوه الت الوج
ــا القلب  ــذه النهاية أيه ــرت ه اخت
ــك  تل كل  ــا  مريض ــي  رافقن ــذي  ال
ــنوات.. حاولت طمأنتك لكنك  الس
ــك،  ــة نهاي ــار حلظ ــي لتخت خذلتن
ان  ــب  يج كان  ــي،  نهايت ــة  حلظ ال 
ــب لي حسابا،  ــيرني.. حتس تستش
ــا معا، اهتمامي بك،  اهملت وجودن
وبعتني الى مشرط اجلراح الذي بدأ 
ــن مكامن اخللل..  ــوش ببطء ع يبح
ــض وكنت  ــا املري ــي أيه ــاذا خنتن مل
ــاملا؟ جل ما كنت  اخالك محبا مس
ــه، أن يكت القلب  اخافه، وافكر في
كل خفاياه واسراره بني يدي صاحب 
املشرط، الذي اخاله وربعه امللثمني 
بغيم ابتهاجهم، يعلنون مسراتهم 
ــة صوب  ــى هارب ــرت انث ــا طف كلم
ــول صاحب  ــيان. يق ــواحل النس س
ــاع احلكايات  ــرط-مجانني صن املش
ــاء... من  ــؤالء.. قلوبهم مزارع نس ه
ــى زرع كل تلك  ــن لهم القدرة عل أي
ــي قلوبهم.. لم هم دون  الذكريات ف
ــون طقوس احالمهم  غيرهم ميارس
ــاول أن يجد  ــخاء؟ ح بكل هذا الس
ــاع بني  أجابة،لكن زحام القلب اش
ــا، دون قصد  ــاه اضطرابا وهلع ثناي
منه، دون قسوة، أمسك بضوء سيدة 
ــوب الظلمة  ــاول املروق ص كانت حت
ــرف القصي،  ــن عند الط التي تكم
ــت  ــا، التفت ــس كينونته ــني الم ح

ــوب يدمن  ــاء القل اليه خائفة، نس
ــة االبتعاد  ــوف النهن عانني لوع اخل
ــيان، ظل صافنا لبرهة وقت،  والنس
فافردت جناحيها لتطير.. مبشرطه 
ــق الفرار،  ــا، قطع طري الواج توهج
الميكن ان يحدث شيء دون ان يقرره 
هو، قال... اراك تودين املغادرة امللت 
ــكناك كل تلك السنوات؟  مكان س
ــول  ــن اخلم ــيء م ــمت.. وبش أبتس
نظرت اليه-الميكن ان تصدق اذا قلت 
ــب مغادرته..  ــذا صع ــب كه لك قل
ــل عنه لكن  ــا كنت راغبة بالرحي م
ــا.. مثلي التود  ــام فعلت فعلته االي
ــل لذكرى.. مجرد  ان تكون مجرد ظ
ــرأ لهذا  ــن ان يب ــيط ميك ــرح بس ج
ــط هذا القلب  ابقيت كلي هنا وس
ــه احلياة!!  ــه لتعيد ل ــذي تعبث ب ال
ــرط يعيد  ــا راح املش ــكتت، فيم س
ــات التي يحتم عليها  ترتيب الطرق
ــد،قالت  اجلس اوردة  ــى  ال ــول  الوص
بهدوء.- هل لك ان تلعب معي لعبة 

ما دمت صاحب الفعل كله؟
-مباذا تفكرين؟

ــيء محدد ولكني اريد ان اطرد  - الش
الوحيدة..  ــاكنة  الس اجلميع البقى 
هل بأمكانك مساعدتي لقد مللت 

االنتظار؟
ــب،  ــرط بالتع ــب املش ــعر صاح ش
ــة، لم  ــذه املهن ــوال امتهانه له ط
ــب كهذا،وقح،مجنون،غريب  ــر قل ي

االطوار.

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  ــوادر وزارة الثقافة والس ــتمر ك تس
ــر الدكتور عبد  ــها الوزي ــار وعلى رأس واآلث
ــحذ الهمم وتكثيف  األمير احلمداني، بش
ــخ وتراث  ــاعية لالرتقاء بتاري ــود الس اجله
ــعى  العراق والثقافة العراقية، وإجناح مس
ــل األثرية  ــع مدينة باب ــة بوض وزارة الثقاف
ــع  ــي. إذ اجتم ــراث العامل ــة الت ــى الئح عل
ــي مؤخرا بهيأة اآلثار والتراث  الوزير احلمدان
ــتمثل العراق،  وأعضاء من اللجنة التي س

في اجتماع اللجنة الدولية للتراث العاملي 
ــة  ــدة للتربي ــة األمم املتح ــة ملنظم والتابع
ـــ٤٣ في  ــي دورتها ال ــم، ف ــة والعل والثقاف
ــي نهاية حزيران  ــة األذرية باكو، ف العاصم
ــى  ملف «وضع  ــز االجتماع عل اجلاري.وترك
ــراث العاملي»  ــى الئحة الت ــة بابل عل مدين
ــن جدول أعمال اللجنة الدولية  املدرج ضم
ــكو بالتأكيد  ــي باكو، ومخاطبة اليونس ف
ــل على الئحة  ــدالً عن وضع باب على ذلك ب
ــب ما أوصى  التراث املعرض للخطر، بحس

به   اجمللس الدولي للمعالم واملواقع، واوضح 
اجملتمعون أن «املهددات واألخطار التي أشار 
ــار مدينة بابل  ــي العتب ــا اجمللس ال ترتق له
ــن جتاوزها». ــة للخطر، وميك األثرية معرض

ــاع، إن  ــالل االجتم ــة خ ــر الثقاف ــال وزي وق
«الوزارة أجنزت فيلماً قصيراً عن أهم املواقع 
ــة مت تصويره  ــل األثري ــة باب ــم ملدين واملعال
ــائل التقنية وعبر  ــدث الوس ــه بأح وإنتاج
ــه مع امللف  ــيتم إرفاق كوادر محترفة، وس

الذي سيقدمه العراق خالل االجتماع».
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 سارة سامي/  من كوبنهاكن

البينة الجديدة / علي شريف
ــة  الصحاف ــبوع  اس ــبة  مبناس
ــر الثقافة  ــم قص ــة نظ العراقي
ــة  ــع نقاب ــاون م ــون بالتع والفن
ــرع  ف ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــدوة حوارية بعنوان  ــة ن الديواني
ــاب  واخلط ــة  املهن ــات  أخالقي
االعالمي حاضر فيها مدير قصر 
الديوانية  ــي  ف والفنون  الثقافة 
ــب  ــرزوق ونقي ــادق م ــان ص الفن
ــم  الصحفيني في احملافظة باس
ــني  الدولي حتس ــدرب  حبس وامل
ــر  قص ــر  مدي ــال  وق ــي.  الزركان
الديوانية  ــي  ف والفنون  الثقافة 
ــادق مرزوق: ان اجلوانب  الفنان ص
ــي يجب أن  ــة واملهنية الت األدبي

واالعالمي  الصحفي  بها  يتمتع 
ــى يتمكن  ــل حت ــرام العم احت
ــة القرار. من  ان يؤثر على صناع
ــب الصحفيني  ــه هنأ نقي جانب
ــم  العراقيني فرع الديوانية باس
ــة  الصحفي ــرة  األس ــس  حب
ــيدا بالدور الكبير  العراقية مش
ــي  والديوان ــي  العراق ــالم  لإلع
ــات ابداعية  ــر الذي ضم طاق احل
ــة  ــر الصحافي ــت باملعايي التزم
ــة نوعية  ــوا نقل ــة وكان واحليادي
ــة وعملوا  ــم الصحاف ــي عال ف
ــرة  معتب ــة  إخباري ــات  مبؤسس
ــوا في مجال عملهم اجلانب  بين
ــاني  ــي واإلنس ــي واألخالق املهن

بكل شفافية ووضوح.
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢ / ٢٠٨ م ٥١ منطقة 

اِّـشاركة بني مالك / الثغر
- وبكلفة تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (االمام القائم)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية: على مقدم العط ١-متطلبات الس
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ

ــبع السابقة  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤ .
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االح ــب تس ــاً -يج   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش
يوم العطلة .

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢ / ٢٠٨ م ٥١ 
منطقة اِّـشاركة بني مالك / الثغر مناقصة (٤٧/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـتربع بها َّـ منطقة السمايد 

(اِّـحياة)
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

 - موقع اِّـشروع (عز الدين سليم)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع  ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ  العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــت قدرته عل ــدم أدلة موثقة تثب ــدم العطاء أن يق ــى مق ــدرة اِّـالية:عل ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ العنوان  ــاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموعة وثائق العط رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
 سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت: الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر - العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـتربع بها 
َّـ منطقة السمايد (اِّـحياة) مناقصة (٤٦/ تربية ٢٠١٩)

العدد : ٣٠٥٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد: ٣٠٥٨                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية) دع ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق منطقة العلوة على القطعة اِّـرقمة ٧ / ٢٦٦ 

م ٥١ بني مالك / الثغر
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

 - موقع اِّـشروع (االمام القائم)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــدرة اِّـالية:عل ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــى مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : عل ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ

ــبع السابقة  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  ــذا العقد و تم أنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس ه

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاءات َّـ أو قبل يوم االح ــليم العط ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــني الذين إختاروا الحضور ش ــود ممثلني عن اِّـناقص ــاءات فعليا وبوج ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش
يوم العطلة.

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ 

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق منطقة العلوة على القطعة
 اِّـرقمة ٧ / ٢٦٦ م ٥١ بني مالك / الثغر مناقصة (٤٩/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق َّـ مدرسة انوار الغدير االبتدائية / الهارثة
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

 - موقع اِّـشروع (الهارثة )
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع  ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ  العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:

القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

الخربة والقدرة الفنية:
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
ــود مماثله ألعمال هذا  ــون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عق ــل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمان اليق
ــاليب والتكنولوجيا  ــم العمل ، تعقيداته ، األس ــل. ويعنى باِّـماثلة  حج ــم إنجازها بنجاح  بالكام ــد و ت العق

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب 
ــيتم رفضها.  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدين التوقي
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  

:
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ مدرسة انوار الغدير االبتدائية / الهارثة 
مناقصة (٤٨/ تربية ٢٠١٩)

العدد:٣٠٦١                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد: ٣٠٥٩                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

16إعالنات NO.3210.MON.24.JUN.2019 العدد (٣٢١٠) االثنين ٦/٢٤/ ٢٠١٩ 

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢ / ٢٠٨ م ٥١ منطقة 

اِّـشاركة بني مالك / الثغر
- وبكلفة تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (االمام القائم)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية: على مقدم العط ١-متطلبات الس
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ

ــبع السابقة  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤ .
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االح ــب تس ــاً -يج   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش
يوم العطلة .

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢ / ٢٠٨ م ٥١ 
منطقة اِّـشاركة بني مالك / الثغر مناقصة (٤٧/ تربية ٢٠١٩)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـتربع بها َّـ منطقة السمايد 

(اِّـحياة)
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

 - موقع اِّـشروع (عز الدين سليم)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع  ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ  العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــت قدرته عل ــدم أدلة موثقة تثب ــدم العطاء أن يق ــى مق ــدرة اِّـالية:عل ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ العنوان  ــاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموعة وثائق العط رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
 سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت: الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر - العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـتربع بها 
َّـ منطقة السمايد (اِّـحياة) مناقصة (٤٦/ تربية ٢٠١٩)

العدد : ٣٠٥٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد: ٣٠٥٨                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٣
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ثالث طوابق على القطعة اِّـرقمة ٩٣ م ٢ خيط اِّـعدان/ 

باهلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

 - موقع اِّـشروع (االمام الصادق)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــى مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : عل ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االح ــب تس ــاً -يج   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة ٩٣ م ٢ 
خيط اِّـعدان / باهلة مناقصة (٥١/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفا على القطعة ١٩٨/١ م ٦ خضابو
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

 - موقع اِّـشروع (الدير)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــة : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدي ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات  ــكل صك مصدق او س عراقي على ش

.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر - العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً على القطعة ١٩٨/١ م ٦ خضابو  
مناقصة (٥٠/ تربية ٢٠١٩)

العدد: ٣٠٦٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٣١                                                  (مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــة اِّـرقمة ١٦٢ / ٣٤ م ٨٧  ــة ١٨ صف ثالث طوابق على القطع ــروع بناء مدرس عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش

شلهة اِّـوحي
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

- موقع اِّـشروع (القرنة)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:

ــيولة  ــى مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : عل ١-متطلبات الس
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاءات َّـ أو قبل يوم االح ــليم العط ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش
يوم العطلة .

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر- العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة ١٦٢ / ٣٤ م ٨٧ 
شلهة اِّـوحي (مناقصة (٥٣/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــلك رزن /  ــى القطعة اِّـرقمة ١ م ٤٩ س ــة ١٨ صف ٣ طوابق عل ــروع بناء مدرس ــة) مش عطاءاتهم(اِّـغلق

الثغر
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

- موقع اِّـشروع (االمام القائم)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

١-القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب

النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 
•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة  ــبع الس ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول, أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  ــم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته ، األس ــذا العقد وت ه

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا  حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق على القطعة اِّـرقمة ١ م ٤٩ 
سلك رزن / الثغر مناقصة (٥٢/ تربية ٢٠١٩)

العدد :٣٠٦٠                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد: ٣٠٥٥                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ثالث طوابق على القطعة اِّـرقمة ٩٣ م ٢ خيط اِّـعدان/ 

باهلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

 - موقع اِّـشروع (االمام الصادق)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ــم العقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا  ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة/ ش الحكومي

حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــى مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : عل ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االح ــب تس ــاً -يج   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحلي ِّـدينة البص ــب التوقي حس
ــخصيا َّـ  ــن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــا  وبوجود ممثلني ع ــيتم فتح العطاءات فعلي ــا. س رفضه

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة ٩٣ م ٢ 
خيط اِّـعدان / باهلة مناقصة (٥١/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفا على القطعة ١٩٨/١ م ٦ خضابو
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما).

 - موقع اِّـشروع (الدير)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــة : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدي ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الساعة  ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات  ــكل صك مصدق او س عراقي على ش

.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر - العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً على القطعة ١٩٨/١ م ٦ خضابو  
مناقصة (٥٠/ تربية ٢٠١٩)

العدد: ٣٠٦٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٣١                                                  (مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣



20إعالنات NO.3210.MON.24.JUN.2019 العدد (٣٢١٠) االثنين ٦/٢٤/ ٢٠١٩ 

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨).
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة َّـ هور السعد ١٨ صف ثالث طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢٢٦٠ 

/ ٣ م ٦٤
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ (٣٦٠ يوما).

- موقع اِّـشروع (القرنة)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية: على مقدم العط ١-متطلبات الس
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــن قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضمان ناف ــكل صك مصدق او س ــي على ش ــار عراق دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ 
دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة َّـ هور السعد ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة
 ٢٢٦٠ / ٣ م ٦٤ مناقصة (٥٥/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة متوسطة القالع
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ (٣٦٠ يوما).

 - موقع اِّـشروع (القرنة)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
ــرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  ــم غري مس أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــتة عشر مليون دينار  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة متوسطة القالع  
مناقصة (٥٤/ تربية ٢٠١٩)

العدد :٣٠٥٤                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد : ٣٠٥٣                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨).
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة َّـ هور السعد ١٨ صف ثالث طوابق على القطعة اِّـرقمة ٢٢٦٠ 

/ ٣ م ٦٤
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ (٣٦٠ يوما).

- موقع اِّـشروع (القرنة)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــدم العطاء أن يقدم أدل ــة: على مق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية: على مقدم العط ١-متطلبات الس
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــن قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضمان ناف ــكل صك مصدق او س ــي على ش ــار عراق دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ 
دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة َّـ هور السعد ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة
 ٢٢٦٠ / ٣ م ٦٤ مناقصة (٥٥/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٣٧ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة متوسطة القالع
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ (٣٦٠ يوما).

 - موقع اِّـشروع (القرنة)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ ال يقل عن (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
ــاليب والتكنولوجيا  هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
ــرتد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  ــم غري مس أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــتة عشر مليون دينار  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة متوسطة القالع  
مناقصة (٥٤/ تربية ٢٠١٩)

العدد :٣٠٥٤                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد : ٣٠٥٣                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

21إعالنات NO.3210.MON.24.JUN.2019 العدد (٣٢١٠) االثنين ٦/٢٤/ ٢٠١٩ 

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع انشاء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق  على القطعة اِّـرقمة ٣٠٥٠/١٣ َّـ الطوبة 

والنخيلة .
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(انشاء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق  على القطعة اِّـرقمة ٣٠٥٠/١٣ 
َّـ الطوبة والنخيلة  مناقصة (٥٧/ تربية   ٢٠١٩)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ افراز ٨٣٨ القبلة.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــالل إج ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ افراز ٨٣٨ القبلة  
مناقصة (٥٦/ تربية   ٢٠١٩)

العدد : ٣٠٢٦                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد : ٣٠٢٧                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة َّـ ساحة مدرسة عرفات  ١٨ صف ٣ طوابق.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــي حددتها تعليمات  ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــت قدرته على القي ــدم أدلة موثقة تثب ــة: على مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــى تلبية متطلبات  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق •الخ
الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  رابعاً- يمكن ش

أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 
اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 
العاشرة صباحاً

ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس حس
ــخصيا َّـ  ــني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ  ــب ذي الع ــارات والتدري ــم االستش ــة /قس ــود الحكومي ــرة العق ــط /دائ التخطي

. ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة َّـ ساحة مدرسة عرفات  ١٨ صف ٣ طوابق  
مناقصة (٥٩/ تربية   ٢٠١٩)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف َّـ ساحة متوسطة الشيماء للبنات َّـ ابوصخري بعد ازالة 

الكرفانات  - وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــاءات التنافس ــراءات العط ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ  العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال). 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

( بناء مدرسة ١٨ صف َّـ ساحة متوسطة الشيماء للبنات َّـ ابو صخري 
بعد ازالة الكرفانات مناقصة (٥٨/ تربية   ٢٠١٩ )

العدد :٣٠٢٩                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٢٨                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة َّـ ساحة مدرسة عرفات  ١٨ صف ٣ طوابق.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــي حددتها تعليمات  ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــت قدرته على القي ــدم أدلة موثقة تثب ــة: على مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــى تلبية متطلبات  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق •الخ
الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  رابعاً- يمكن ش

أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 
اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 
العاشرة صباحاً

ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس حس
ــخصيا َّـ  ــني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ  ــب ذي الع ــارات والتدري ــم االستش ــة /قس ــود الحكومي ــرة العق ــط /دائ التخطي

. ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة َّـ ساحة مدرسة عرفات  ١٨ صف ٣ طوابق  
مناقصة (٥٩/ تربية   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف َّـ ساحة متوسطة الشيماء للبنات َّـ ابوصخري بعد ازالة 

الكرفانات  - وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع (اِّـركز ).

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــاءات التنافس ــراءات العط ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ  العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال). 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

( بناء مدرسة ١٨ صف َّـ ساحة متوسطة الشيماء للبنات َّـ ابو صخري 
بعد ازالة الكرفانات مناقصة (٥٨/ تربية   ٢٠١٩ )

العدد :٣٠٢٩                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٢٨                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

23إعالنات NO.3210.MON.24.JUN.2019 العدد (٣٢١٠) االثنين ٦/٢٤/ ٢٠١٩ 
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Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات األوُّـ.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــذ العطاء من خ ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــت قدرته على القي ــدم أدلة موثقة تثب ــة: على مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:

ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال). 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  رابعاً- يمكن ش

أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 
اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 
العاشرة صباحاً

ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس حس
ــخصيا َّـ  ــني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   اثنا عش

بيع الوثائق القياسية .
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ  ــب ذي الع ــارات والتدري ــم االستش ــة /قس ــود الحكومي ــرة العق ــط /دائ التخطي

. ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات االوُّـ 
مناقصة (٦١/ تربية   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــور الزبري القطع اِّـفروزة    -  ــاء ٣ مدارس ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة  خ ــروع بن ــة) مش عطاءاتهم(اِّـغلق

وبكلفة  تخمينية قدرها( ٤,٨٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  اربع مليار وثمانمائة  مليون   دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع (الزبري ).

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية .
ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار واربعمائة واربعون مليون دينار عراقي

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار واربعمائة واربعون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة 
ــاليب  ــى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــاح  بالكامل. و يعن ــد و تم أنجازها بنج ــذا العق ــال ه ألعم

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــان العطاء بقيمة ( ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ) ثمانية واربعون مليون  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضم س
ــد تاريخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوما بع ــاب ضمان نافذ ِّـ ــفتجة او خط ــكل صك مصدق او س ــي على ش ــار عراق دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش

بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء ٣ مدارس ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة  خور الزبري القطع اِّـفروزة    
مناقصة (٦٠/ تربية   ٢٠١٩ )

العدد :٣٠٦٩                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد : ٣٠٦٨                                                    (ناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الكريطات اِّـتنازل عنها.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــي حددتها تعليمات  ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــت قدرته على القي ــدم أدلة موثقة تثب ــة: على مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال). 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  رابعاً- يمكن ش

أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 
اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 
العاشرة صباحاً

ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس حس
ــخصيا َّـ  ــني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   اثنا عش

بيع الوثائق القياسية .
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ  ــب ذي الع ــارات والتدري ــم االستش ــة /قس ــود الحكومي ــرة العق ــط /دائ التخطي

. ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الكريطات اِّـتنازل عنها  
مناقصة (٦٣/ تربية   ٢٠١٩)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات الثانية .
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــالل إج ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــاء أن يقدم أدل ــة:  على مقدم العط ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات الثانية  
مناقصة (٦٢/ تربية   ٢٠١٩)

العدد : ٣٠٦٧                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٦٦                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الكريطات اِّـتنازل عنها.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــي حددتها تعليمات  ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــت قدرته على القي ــدم أدلة موثقة تثب ــة: على مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال). 

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  رابعاً- يمكن ش

أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 
اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 
العاشرة صباحاً

ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا      ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس حس
ــخصيا َّـ  ــني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور ش ــاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فتح العط رفضها. س

العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــر  مليون  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش دين

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

يوم العطلة .
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   اثنا عش

بيع الوثائق القياسية .
 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ  ــب ذي الع ــارات والتدري ــم االستش ــة /قس ــود الحكومي ــرة العق ــط /دائ التخطي

. ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الكريطات اِّـتنازل عنها  
مناقصة (٦٣/ تربية   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات الثانية .
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــالل إج ــاء من خ ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــام باِّـتطلبات اِّـالية  ــه على القي ــة موثقة تثبت قدرت ــاء أن يقدم أدل ــة:  على مقدم العط ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة الظويهرات الثانية  
مناقصة (٦٢/ تربية   ٢٠١٩)

العدد : ٣٠٦٧                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٦٦                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــة ١٨ صف ٣ طوابق القطعة االرض اِّـجاورة لواء عكا سابقا مقابل  ــروع بناء مدرس عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش

منطقة اِّـربد.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:ـ

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية:
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤ .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق القطعة االرض اِّـجاورة لواء عكا سابقا مقابل 
منطقة اِّـربد  مناقصة (٦٥/ تربية   ٢٠١٩ )

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــيد مري محمد القزويني  ــاحة مدرسة س ــة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ س ــروع بناء مدرس عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش

(٣٥*٥٠) َّـ حي الشهداء مع هدم الصفوف االضافية عدد ٢ صف.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

١-القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب

النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .
ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
ــود مماثلة ألعمال هذا  ــون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عق ــل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمان اليق
ــاليب والتكنولوجيا  ــم العمل ، تعقيداته ، األس ــاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــم انجازها بنج ــد و ت العق

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة سيد مري محمد القزويني (٣٥*٥٠) 
َّـ حي الشهداء مع هدم الصفوف االضافية عدد ٢ صف مناقصة (٦٤/ تربية   ٢٠١٩)

العدد :٣٠٦٥                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

العدد :٣٠٦٤                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣
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Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه 
مناقصة (٦٦/ تربية   ٢٠١٩)

العدد :٣٠٦٣                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

  

 
 إعالن

 طوزارة النف
 )SOMOشركة تسويق النفط (

  )MP/2019/10( الدعوة العامة المرقمة
  زيت الوقودمنتوج بيع ل
 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن تدعو  العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

ية المسجلة في بالعراقية وفروع الشركات العربية واالجنن الشركات ـراغبين مـميع الـج
لـتصدير مـنتوج زيت الوقود الدعوة ـشتراك بالـل ذات الخبرةوزارة التجارة العراقية 

 )ذي قارمصافي الجنوب (مستودعات شركة ) مطروح EX-Works( عـلى أسـاس
المختصة المبينة في شروط الدعوة، فعلى الشركات والمواصفات الفنية وحسب الكميات 

 مقابلحي المعتصم  زيونة/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر في الشراء الراغبة و
لشراء المنتوج الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لعاب بغداد امدينة 
عراقي غير قابل للرد دينارالف مليون و خمسمائة  )1,500,000( همقابل مبلغ قدرأعاله 

 ٢٥/٦/2019الموافق  الثالثاء تكون إعتباراً من يومسفترة إستالم العروض علماً إن 
وفي حال  ٩/٧/2019الموافق  الثالثاءهراً من يوم ولغاية الساعة الثانية عشر ظ

 .عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق غلق مصادفة يوم 
 
 
 
 

  
 ــامالمديـــر العـــ

 لشركة تسويق النـفـط
 رئيس مجلس اإلدارة

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq  

 

ANNOUNCEMENT  

MINISTRY OF OIL / OIL 
MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation numbered 
(MP/2019/10) for Fuel Oil  

Export Based on (EX-Works) 

 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil 
entities is pleased to invite specialized companies with good 
experience to export Fuel Oil product based on (EX-Works) from 
South Refinery Company Depot (Dhi Qar) according to the 
quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign 
companies registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in 
this field to receive this invitation including all terms and conditions 
from (SOMO) headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-
Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with non 
refundable amount equal to (١,٥٠٠,٠٠٠)  one million five hundred 
thousand Iraqi dinars. 

Offers to be submitted from Tuesday 25 /6/2019 until Tuesday 
9/7/2019 at 12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date 
shall be on the next working day. 

         

            Director General   

                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

      Web   : www.somooil.gov.iq   
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه.
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٦٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (الزبري ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــراءات العطاءات التنافس ــن خالل إج ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ    العق تنفي

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  / ش

اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي:ـ

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدلة موثق ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:

ــيولة  ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس ١-متطلب
النقدية اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  •الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش
وبمبلغ اليقل عن(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

اِّـصادف ٢٠١٩/٦/٢٤  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١   الساعة 

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) ستة عشر  مليون دينار  س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــد عش اح
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

ــم العقود الحكومية/ شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش اثنا عش
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه 
مناقصة (٦٦/ تربية   ٢٠١٩)

العدد :٣٠٦٣                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٣

  

 
 إعالن

 طوزارة النف
 )SOMOشركة تسويق النفط (

  )MP/2019/10( الدعوة العامة المرقمة
  زيت الوقودمنتوج بيع ل
 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن تدعو  العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

ية المسجلة في بالعراقية وفروع الشركات العربية واالجنن الشركات ـراغبين مـميع الـج
لـتصدير مـنتوج زيت الوقود الدعوة ـشتراك بالـل ذات الخبرةوزارة التجارة العراقية 

 )ذي قارمصافي الجنوب (مستودعات شركة ) مطروح EX-Works( عـلى أسـاس
المختصة المبينة في شروط الدعوة، فعلى الشركات والمواصفات الفنية وحسب الكميات 

 مقابلحي المعتصم  زيونة/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر في الشراء الراغبة و
لشراء المنتوج الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لعاب بغداد امدينة 
عراقي غير قابل للرد دينارالف مليون و خمسمائة  )1,500,000( همقابل مبلغ قدرأعاله 

 ٢٥/٦/2019الموافق  الثالثاء تكون إعتباراً من يومسفترة إستالم العروض علماً إن 
وفي حال  ٩/٧/2019الموافق  الثالثاءهراً من يوم ولغاية الساعة الثانية عشر ظ

 .عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق غلق مصادفة يوم 
 
 
 
 

  
 ــامالمديـــر العـــ

 لشركة تسويق النـفـط
 رئيس مجلس اإلدارة

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq  

 

ANNOUNCEMENT  

MINISTRY OF OIL / OIL 
MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation numbered 
(MP/2019/10) for Fuel Oil  

Export Based on (EX-Works) 

 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil 
entities is pleased to invite specialized companies with good 
experience to export Fuel Oil product based on (EX-Works) from 
South Refinery Company Depot (Dhi Qar) according to the 
quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign 
companies registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in 
this field to receive this invitation including all terms and conditions 
from (SOMO) headquarter location at Baghdad, Zayouna Al-
Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with non 
refundable amount equal to (١,٥٠٠,٠٠٠)  one million five hundred 
thousand Iraqi dinars. 

Offers to be submitted from Tuesday 25 /6/2019 until Tuesday 
9/7/2019 at 12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date 
shall be on the next working day. 

         

            Director General   

                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

      Web   : www.somooil.gov.iq   
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وزارة الزراعة – الجهة القطاعية 
الشركة العراقية إلنتاج البذور  

مساهمة مختلطة 
بيان معدل

صادر من الشركة العراقية إلنتاج البذور / مساهمة – مختلطة
رأسمالها ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (عشرة مليارات وخمسمائة مليون دينار) 

اُّـ/ حضرات السادة مساهمي الشركة اِّـحرتمني
م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

(اِّـعدل)   ١٩٩٧ لسنة   ٢١ رقم  الشركات  قانون  من  و٨٩  و٨٨   ٨٧ اِّـواد  بأحكام  عمالً 
وتنفيذاً لقرار مجلس اإلدارة اِّـتخذ َّـ الجلسة اِّـنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣..

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة اِّـحاسبني واِّـدققني 
العراقيني َّـ بغداد – اِّـنصور وذلك َّـ تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس اِّـوافق 
٢٠١٩/٧/١١ وَّـ حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اُّـ يوم الخميس 

الذي يليه واِّـوافق ٢٠١٩/٧/١٨ بنفس الزمان واِّـكان وذلك ِّـناقشة اِّـواضيع التالية:
َّـ  اِّـنتهية  اِّـالية  السنة  خالل  الشركة  نشاط  عن  االدارة  مجلس  تقرير  مناقشة   -١

.٢٠١٨/٣/٣١
٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة اِّـالية االتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة اِّـالية 

اِّـنتهية َّـ ٢٠١٨/٣/٣١ واجابة الشركة على التقرير.
٣- مناقشة مقسوم األرباح واتخاذ القرار اِّـناسب بشأنها. 

٤- زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠٪ وفق الفقرتني ثانياً وثالثاً من اِّـادة (٥٥) من قانون 
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ اِّـعدل.

٥- تحديد مكافـأة أعضاء مجلس االدارة.
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

راجني حضوركم َّـ الزمان واِّـكان اِّـحددين أعاله أو من ينوب عنكم من اِّـساهمني بموجب 
سند إنابة أو توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع سندات اإلنابة أو 
الوكالة َّـ مقر الشركة قبل ثالثة أيام من اِّـوعد اِّـحدد لعقد االجتماع وفقاً ألحكام اِّـادة 

٩١ من قانون الشركات.
د. عبد اِّـهيمن محمد سليمان
رئيس مجلس اإلدارة

إعــــــــــالن 

صادر من غرفة تجارة بغداد

تنفيذاً لقرار مجلس الغرفة اِّـرقم (٨) اِّـتخذ بالجلسة 
ــرر  تق  ،٢٠١٨/١٢/١٢ ــخ  بتاري ــدة  اِّـنعق  ٤٩/٢
ــة  ــة َّـ مدينة الكاظمية اِّـقدس ــة الغرف عرض بناي
ــة طوابق مع  ــة من ثالث ــة ١٢٣/٣٩١ واِّـكون اِّـرقم
ــرت مربع  ــاحتها ٢١٦/٤١ م ــة مس ــرداب والبالغ س
ــنوات  ــة اِّـزايدة العلنية وِّـدة ثالث س ــار بطريق لاليج
ــاعة  ــد بموافقة الطرفني وذلك َّـ الس ــة للتجدي قابل
ــرة من صباح يوم االثنني اِّـوافق ٢٠١٩/٧/٨  العاش
ــار الحضور َّـ موقع البناية َّـ  فعلى الراغبني بااليج
الزمان واِّـكان اِّـعينني مستصحبني معهم صك مصدق 

يعادل ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة.

غرفة تجارة بغداد

فقدان وثيقة مدرسية 
فقدت وثيقة مدرسية باسم (محمد صباح محمد جاسم) صادرة 
ــي الثاني/ الرصافة، اِّـرقمة  ــن اِّـديرية العامة للتعليم اِّـهن م
٣٢٦٦ َّـ ٢٠١٣/٨/١٢، معنونة إُّـ وزارة الداخلية. على 

من يعثر عليها تسليمها إُّـ جهة اإلصدار.. مع التقدير.

تــنـــويــــــــــــه
(جمعية األمني التعاونية لإلسكان)

إلحاقاً باإلعالن اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة الصادر 
ــدد (٣٢٠٨) َّـ ٢٠١٩/٦/٢٠، نود أن نبني أن  بالع
ــاحة (١٠ دونم) من أصل  ــدة العلنية لتأجري مس اِّـزاي
ــاحة الكلية البالغة (٧٥ ، ٢٠ ، ١٦) ستة عشر  اِّـس
ــبعون مرتا بطريقة  ــرون اولك وخمسة وس دونم وعش
اِّـساطحة لغرض إنشاء مخازن ومحالت تجارية، كذلك 
ــاب االتحاد التعاوني ِّـحافظة  فإن الرقم الصحيح لكت

بغداد هو (٥٧٨) َّـ ٢٠١٩/٦/١٧..
لذا اقتضى التنويه..

عالء عباس الجبوري
رئيس مجلس اإلدارة
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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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢١٠) - االثنني - ٢٤ - حزيران - ٢٠١٩
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ــمع عن تصريحات يطلقها  ــنوات ونحن نس ــر س منذ أكثر من عش
ــاريع حلل بعض  ــؤول أو ذاك، وهي تتحدث عن خطط ومش ــذا املس ه
ــرة وعويصة..  ــك كثي ــاكلنا وبعض من معاناتنا، وهي ال ش ــن مش م
ــى التحتية لكثير من  ــى الفهم.. هو أن البن ــبب ليس عصياً عل لس
ــور والطرق  ــاء والكهرباء واجلس ــق بامل ــيما ما يتعل ــات الس القطاع
ــكن واملطارات والسكك  ــفيات والس واملدارس واجلامعات واملستش
ــدود واألنهار وغيرها  احلديد واملصانع واملعامل واحلقول واملزارع والس
كثير، كلها حتتاج إلى (ثورة جذرية)، ألن كل شيء عندنا انتهى عمره 

االفتراضي وشاخ جراء تقادم الزمن..
نحن في العراق اليوم نحتاج إلى مراكز بحوث ودراسات متخصصة 
ــا إرادات مخلصة وحقيقية  ــرة، واألهم فيه ــا عقول وأفكار ني وفيه
ــيء عندنا  ــمل كل ش ــتراتيجية وطنية تش ألجل ابتداع خطط اس
ــاد احليتان والتنابلة الذين  ــي حكم (التلفان) جراء إهمال وفس هو ف

ينامون في حظائر الطليان!!
ــع  م ــون،  يقول ــا  كم ــن  ولك
ــد  ــاً جن ــاك دائم ــة هن العتم
ــزغ وفكرة  ــل يب ــص أم بصي
تقدح وخطة تعيد للنفوس 
ــة  الثق ــض  بع ــى  العطش
ــفت  كش ــث  حي ــزوزة،  امله
ــكان  واإلس ــار  اإلعم وزارة 
العامة  واألشغال  والبلديات 
ــاً  خطط ــا  اعتماده ــن  ع
ــة  أزم ــل  حل ــتراتيجية  اس
ــكن بحسب السياسة  الس
ــكان  ــة احملدثة لإلس الوطني
لألعوام (٢٠١٨-٢٠٢٢) في ظل 

ــذا القطاع يبلغ (مليونني) و(٥٠٠) ألف وحدة، في حني  وجود عجز به
ــتوى  ــوائياً على مس هناك -والكالم مازال للوزارة- (٣٦٨٧) جتمعاً عش
ــني و(٢٩٢) ألف  ــكن فيها ثالثة مالي ــتان يس البالد عدا إقليم كردس

نسمة حتتل بغداد والبصرة املراكز األولى فيها..
وما يزيدنا أمالً أكثر أن وكيل وزارة اإلعمار واإلسكان املهندس استبرق 
الشوك يقول في تصريح صحفي له إن الوزارة متتلك دراسة موسعة 
ــك احللول  ــي تواجهه وكذل ــات الت ــكن والتحدي ــأن قطاع الس بش
ــة  ــوزارة على وضع السياس ــك فقد عملت ال ــات، وألجل ذل واملعاجل
ــا لألعوام (٢٠١٨- ــكان لألعوام (٢٠١٠-٢٠١٦) وحتديثه الوطنية لإلس

ــتراتيجية بخصوص إعادة إعمار املساكن  ٢٠٢٢) فضال عن إعداد اس
املدمرة السيما في املناطق التي طالها خراب داعش. وميضي الشوك 
قائال: «لدينا خطط للحد والقضاء على السكن العشوائي والعمل 
ــار النمو  ــر االعتب ــدة آخذين بنظ ــدن اجلدي ــروع امل ــاء مش على إنش

السكاني املضطرد وفق مجسات إحصائية ونظرة استباقية».

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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عبد الزهرة البياتي* 

كشفت وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات 
واألشغال العامة عن 

اعتمادها خططاً 
اسرتاتيجية لحل 

أزمة السكن..

بغداد/ البينة الجديدة
ــخصية  ش ومتابعة  ــه  بتوجي
ــمعون  ــيدة هيفاء ش من الس
ــركة التأمني  عيسى مديرة ش
الوطنية، أقامت الشركة ورشة 
ــع نقابة  ــة بالتعاون م تثقيفي
املعلمني/ فرع كربالء املقدسة 
ــركة وأهم  ــاطات الش عن نش

وثائق التأمني التي تسوقها.
ــي  ــد مرع ــور خال ــدم الدكت وق

ــعودي نقيب املعلمني في  املس
كربالء شكره وتقديره لشركة 
ــن اجلهود  ــني الوطنية ع التأم
املبذولة في نشر ثقافة التأمني 
في العراق والفائدة املرجوة من 
التأمني في احلفاظ على أموال 
وأضاف  ــني.  املواطن ــكات  وممتل
ــيدعم هذا التوجه لدى  أنه س
وتعميمها  املعلمني  ــريحة  ش

على جميع املدارس.

ميكن أن تكشف وسائل التواصل االجتماعي 
عنك أكثر مما تعتقد، وذلك وفق دراسة جديدة. 
وذكرت الدراسة، التي نشرتها شبكة «سي 
ــن التنبؤ بـ٢١  ــوا م ــني متكن إن إن»، أن الباحث
احلاالت  ــن  م ــا  نوع
الطبية، تتراوح 

بني احلمل واضطرابات اجللد، من خالل حتليل 
ــبوك.  ــخاص على فيس ملفات تعريف األش
ووجدت الدراسة أن حتديثات حالة فيسبوك 
كانت «فعالة بشكل خاص في التنبؤ مبرض 
ــكري، وأمراض الصحة العقلية، مبا في  الس

ذلك القلق واالكتئاب والذهان».

ــنوات على  ــرت (٣) س ــس م أم
ــاب (بارق ماهر  استشهاد الش
ــف  آل صيهود) في حادث مؤس
ــأداء واجبه. وفي  ــاء قيامه ب أثن
ــول: رحمك  نق ــبة  املناس هذه 
ــيح  ــكنك فس اهللا يا بارق وأس
ــه وألهم والديك وعائلتك  جنات
ــا هللا وإنا  ــلوان، وإن الصبر والس

إليه راجعون.

بعدسة / حامد الزم الطائي
ــن موظفي العقود  ــرات م تظاهر العش
ــى وزارة املوارد املائية، وقطعوا  أمام مبن
ــى عدم  ــاً عل ــام احتجاج ــق الع الطري
ــنوات  ــدة خمس س ــم مل ــرف رواتبه ص
ــدوام، مطالبني  ــتمرارهم بال برغم اس

الوزير بتنفيذ كافة الوعود.
ــوا  ــات وهتف ــرون الالفت ــع املتظاه ورف

بالشعارات أمام مبنى الوزارة مما أدى وعلى 
ــع للقوات االمنية  ــار واس الفور الى انتش
ــغب  ــرطة مكافحة الش ــوات وش من س
لفض التظاهرات وفتح الطريق العام أمام 
ــتمرون  املارة. وقال املتظاهرون: «نحن مس
بالتظاهر وقد بدأنا االعتصام حتى حتقيق 
ــم  مطالبنا ألننا مللنا الوعود وعدم حس

ملفاتنا».

ــر  ــرة حتري ــا أس ــالمات تقوله س
ــي  للمحام ــدة»  اجلدي ــة  «البين
الدكتور قاسم الشمري لتعرضه 
ــه  ل ــني  متمن ــة،  صحي ــة  لوعك
ــة  واملوفقي ــالمة  والس ــة  الصح
ــه نعم  ــه.. إن ــي عمل ــاح ف والنج
ــر، وباإلجابة  ــم القدي ــى ونع املول

جدير.

بالتعاون مع نقابة المعلمين / فرع كربالء
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احزنني ما جرى مؤخرا في كلية الفارابي، من تصرف جرى من 
ــية (مقررة) مت تعيينها حديثا بقسم  دون درايه من قبل تدريس
ــي  ــي كلية الفارابي، وهي الكلية االثيرة على نفس القانون ف
ــخصية، ومنذ ما يقارب  ــباب ش على الرغم من مغادرتها الس
ــي.. اذا كانت هذه  ــم االهل ــل نؤبن التعلي ــنتني. أقول.. ه الس
ــة اجلامعة (األمنوذج) لباقي الكليات االهلية، جرى فيها   الكلي

ما جرى من جتاوزات خطيرة .. فأين املفر؟
ــر، يقع على  ــروع علمي كبي ــي كمش ــة الفاراب ــت كلي أسس
مساحة اكثر من اربعني دومناً، وسط بساتني غناء في منطقة 
ــو رفعتها.. علما وإدارة  ــهد لها كل من زارها، بعل الدورة، ويش
ــذا املطب املؤلم  ــف وقعت اخيرا في ه وتنظيما.. لكن ولالس

الذي نال من سمعتها، وكيانها، ومستقبلها.
كنت وقبل ان يكتمل بناؤها، وتعلو جدرانها، وتكتمل قاعاتها، 
ــيد العميد واألخ  ــا اوال باول مع الس ــرفوا عليه ــن الذين اش م
ــيد العميد  ــتعجل والدتها.. وكان الس ــتثمر.. وكنت أس املس
ــا اختار غيري  ــم االعالم، كم ــا لقس قد اختارني ألكون رئيس
لرئاسة االقسام الهندسية والقانون.. وهم من خيرة االساتذة 
املتقاعدين الذين اشتهروا بعطائهم العلمي املتجدد، وطيلة 
اربع سنني مضت من اجلهد واملكابدة كانت االمور تبشر بخير، 
وكان جميع الوزراء الذين زاروها أثنوا عليها.. واشادوا مبنزلتها 

ورقي ادارتها.
ــرد بالقرارات  ــببه التف ــدث مؤخرا س ــدو ان الذي ح ــن.. يب لك
االدارية وتعيني اساتذة جدد غير مؤهلني، واالعتماد على شلة 
ــوى فن التزلف والنفاق، وقتل روح االنتماء  انتهازية ال جتيد س
ــريع على وقوع  ــى التراجع الس ــاعد هذا عل ــد اآلخرين، س عن

الكلية في محنتها االخيرة.
ــذه الكلية الراقية، وكان  ــهرنا، وكابدنا، وتعبنا على ه لقد س
ــتثمر.. ــيد العميد واالخ املس ــم الس ــل االول وبضمنه الرعي

ــي على درجة كبيرة  ــن اجل ان تكون الفاراب ــوية م يعملون س
ــدد.. واظن ان ما حدث في قاعة امتحانية من  من الرقي والتج
ــية لم تلتزم بامانة وبرسالة  غش متعمد شجعت له تدريس
التعليم، ال يؤثر كثيرا ان كانت هناك اجراءات سريعة الحتواء 
ــرج من هذا  ــان ولكي نخ ــد ان الوقت قد ح ــدث. واعتق ــا ح م
ــوا للكلية وضحوا من  ــني ادارة جديدة، ممن اخلص ــأزق بتعي امل
ــر، مهما عظم موقعه.  ــا وهم غير طامحني مبنصب عاب اجله
ــهيل  ــتاذ الدكتور قصي الس ــيد الوزير االس ــذا  اطالب الس ل
ــة  دقيقة لتفاصيل ما حدث في كلية الفارابي اجلامعة  مبعرف
ــيرتها املعطاءة، وهو الوزير النبيه الفطن، وابن  ومراجعة مس
االسرة التعليمية الطيبة، و الذي نأمل منه خيرا.. ونستودعه 
ــكله  امال، إلعادة تأهيل التعليم العالي والبحث العلمي بش

العام.. واخلاص.. واهللا من وراء القصد.

@Âi˚„@›Á
_Ô‹Á˛a@·Ó‹»n€a

وقفة

د. كاظم اِّـقدادي

كتب / رئيس التحرير التنفيذي 
ملناسبة الذكرى السنوية الـ(٧٨) لتأسيسه، 
ــة  العام اإلدارة  ــن/  الرافدي ــرف  مص ــم  يقي
ــرة من صباح  ــاعة العاش احتفالية في الس
هذا اليوم االثنني في قاعة كلكامش بفندق 
ــرة حترير  ــبة تتقدم أس ــذه املناس ــل. وبه باب
«البينة اجلديدة» وعلى رأسها الزميل رئيس 
ــأرق التهاني  ــاب جبار، ب ــر عبد الوه التحري
ــى التبريكات إلى الدكتورة خولة طالب  وأزك
ــة رئيس  ــام وكال ــر الع ــدي املدي ــار األس جب
ــى  ــبة، وتتمن ــذه املناس ــس اإلدارة به مجل
ــرف الرافدين التقدم  لكل العاملني في مص

والنجاح واملوفقية ملا عرف عن إدارة املصرف 
ــدي من مهنية  ــة بالدكتورة خولة األس ممثل
ــاء والبذل  ــدار في العمل والعط ــة واقت عالي
ــر أن مصرف  ــب.. يذك ــي الواج ــالص ف واإلخ
ــة احلكومية  ــن املصارف العراقي الرافدين م
ــس سنة (١٩٤١) مبوجب  العريقة حيث تأس
القانون رقم (٣٣) لسنة (١٩٤١) وباشر أعماله 
ــال مدفوع قدره (٥٠)  في ١٩٤١/٥/١٩ برأس م
ــه اآلن (١٤٦) فرعاً داخل  ــف دينار، ويوجد ل أل
ــر  ــض الفروع األخرى التي تنتش العراق وبع
خارج البالد كاألردن ومصر واإلمارات العربية 

املتحدة ولبنان والبحرين واليمن.

@Úr€br€a@ÍÖbËínça@Ùä◊á@ø
H÷âbiI@!a@·yâ@NN

@pbfl˝ç

متابعة / البينة الجديدة
ــم، املمثلة  ــرت نادين جني ــد األب، تذك ــبة عي مبناس
اللبنانية، والدها بصورة وعبارات مؤثرة. فقد نشرت 
ــتغرام، صورة  ــابها اخلاص على انس جنيم على حس
تظهر فيها وهي متسك بيد والدها الراحل بينما كان 
ــارة: «عيد أبٍ  ــفى. وأرفقت الصورة بعب في املستش

، لترقد روحك بسالم،  سعيدٍ
ــراً  كثي ــك  إلي ــتاق  أش

بر  ــارغ الصّ وأنتظر بف
داً  ــدّ مج أراك  ــي  ك
ــي أحالمي، لكي  ف
وأقبلك،  ــرك  أغم
لكي أشعر بدفء 
وحبّك  ــك،  عناق
ــروط،  املش غير 
مالكي  ــت  فأنـ
ــي  ــت قوت وأنــ
ــتبقـــى  س و
ــاً  ئمـــــــ ا د

سندي».

·Ó¨@ÂÌÖb„
@bÁÜ€aÎ@ä◊àném@

  افتتاح أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد

@ÖÏ‘»€a@Ô–√ÏΩ@ÒäÁbƒm@’qÏm@a7flbÿ€a

الدكتورة خولة األسدي


