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عبد الوهاب جبار* 

ام��س االثنني صوت مجلس الن��واب على ثالث حقائب 
وزارية م��ن اصل اربع هي )الدف��اع، والداخلية، والعدل( 
ولم يتبق م��ن نقص في قطار احلكومة س��وى حقيبة 
التربية التي يبدو ان النحس يالحقها فلثالث مرات لم 
مترر املرش��حة لهذه الوزارة.. املهم ان مترير ثالث حقائب 
وزارية خط��وة وان جاءت متأخرة جداً لكنها افضل من 

عدم مجيئها .
وألنن��ا في »البينة اجلديدة« على متاس مباش��ر مبطالب 
الش��عب العراقي وتطلعاته وحت��ى احالمه فإننا ومن 
هذا املنطلق من حقنا ان نقول لكل القوى السياسية 
الفاعل��ة ف��ي الس��احة العراقية دعوا قط��ار حكومة 

رئيس ال��وزراء )عادل عبد 
امله��دي( ينطلق باقصى 
ب��أن  واعلم��وا  س��رعته 
الت��ي  والف��رص  الزم��ن 
تضيع ال ميكن تعويضها 
ابداً وان اخلاسر دائماً هو 

الشعب والوطن.
قوان��ا  كل  ي��ا  نع��م 
السياسية ان ما نطلبه 
منك��م صراحة هو وعي 
وخطورة املرحلة الراهنة 
ال��ى  الع��راق  وحاج��ة 
اح��داث قف��زات ونقالت 

نوعي��ة من اج��ل جتاوز كل ح��االت االهم��ال والتخلف 
والركود لكي نلحق ب��االمم الناهضة واملتقدمة.. ونقول  
لكل القوى السياس��ية ان املصلح��ة الوطنية العليا 
تتطل��ب اآلن غس��ل كل ادران املرحلة الس��ابقة وجتاوز 
كل االخفاق��ات والدوام��ات واالزم��ات الت��ي يفتعله��ا 
البعض افتعاالً لعرقلة مس��يرة النهوض نحو االمام.. 
احلكومة ال تنجح وال حتقق برنامجها ما لم يكن هناك 
اس��ناد ودعم سياس��ي وش��عبي واضح اما البقاء في 
خانة التخوين والتس��قيط الجل التسقيط فال يقدم 
لنا س��وى اخليبات وما اقس��اها وما امره��ا علينا نحن 

كشعب وكوطن.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

  ان املصلحة الوطنية 
العليا تتطلب اآلن 
غسل كل ادران املرحلة 
السابقة وتجاوز كل 
االخفاقات واالزمات 
التي يفتعلها البعض 

دعوا قطار احلكومة 
ينطلق.. وانتخوا للوطن

بع��د  انتظار ليس بالقصير انفكت »اجلبس��ة« 
كما يق��ول اهلنا الطيب��ون حيث صوت مجلس 
النواب في جلس��ته امس االثنني على تس��مية 
وزراء الداخلي��ة والدف��اع والع��دل الت��ي بقي��ت 
ش��اغرة منذ تش��كيل حكوم��ة رئيس ال��وزراء 
)عادل عبد املهدي( في تشرين االول املاضي فيما 
رفض مرش��حة وزارة التربية وصوت البرملان على 
املرش��ح )جناح الش��مري( وزيراً للدفاع واملرشح 
)ياس��ني الياس��ري( وزي��راً للداخلي��ة فيما منح 
الثقة ملرش��ح التحالف الكردس��تاني للقاضي 
)ف��اروق ام��ني الش��واني( وزي��راً للع��دل ورف��ض 
مجلس النواب منح الثقة ملرشحة وزارة التربية 
)س��فانة احلمداني( وهي ثالث مرش��حة يتقدم 
بها املش��روع العربي برئاس��ة )خميس اخلنجر( 
ويرفضها البرمل��ان كما مت التصوي��ت ايضاً على 
اعفاء املرش��حة )ش��يماء احليالي( التي منحها 
البرمل��ان الثقة ف��ي كانون االول املاض��ي قبل ان 
تفجر فضيحة انتماء شقيقها لتنظيم داعش 
االجرام��ي. ومن املقرر ان يعقد البرملان جلس��ته 

اليوم الثالثاء.
وقد ادى الوزراء ال�)3( الذين صوت عليهم مجلس 
الن��واب ام��س االثنني اليم��ني الدس��تورية امام 
مجلس النواب.وفي الس��ياق ذاته اعلن القيادي 
في االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني )كاروان انور( 
ام��س ان وزي��ر الع��دل اجلديد )ف��اروق امني( ليس 
تابعاً حلزبه مؤكداً انه ش��خصية مس��تقلة وان 
االحت��اد الوطني الكردس��تاني قدم��ه الى رئيس 
ال��وزراء ضمن الش��خصيات املطروحة وانه كان 

يش��غل منص��ب رئي��س محكمة ف��ي كركوك 
ولدي��ه االمكاني��ة واخلبرة الدارة العم��ل الوزاري.

من جانب��ه اكدت كتلة حتالف الق��وى العراقية 
امس بأن املكون الس��ني لم يحصل على متثيل 
عادل طيلة الس��نوات السابقة سواء من ناحية 
التمثي��ل داخل الهيئ��ات املس��تقلة والدرجات 
اخلاص��ة وق��ال املتحدث باس��م الكتل��ة )فالح 
العيس��اوي( ان متثي��ل املك��ون الس��ني طيل��ة 
الس��نوات الس��ابقة اليتج��اوز )7%( م��ن العدد 
الكلي ف��ي وقت ان التعداد الس��كاني للمكون 
حس��ب احصائيات التعداد السكاني والبطاقة 
التموينية هو )38%(.وفي التطورات السياس��ية 
طالب رئيس تيار احلكمة الوطني )عمار احلكيم( 
الهيئ��ة القيادي��ة لتحال��ف االص��الح واالعمار 
باختي��ار رئيس بديل عنه وق��ال احلكيم انه بعد 
ق��رار تيار احلكم��ة الوطن��ي القاض��ي بالذهاب 
الى املعارضة السياس��ية الدس��تورية الوطنية 
البناءة وممارس��ته لهذا الدور ق��والً وفعالً وعليه 
نطال��ب الهيئة القيادي��ة باختي��ار رئيس بديل 
لتحال��ف االص��الح واالعم��ار عل��ى وف��ق آليات 
نظام��ه الداخلي.م��ن جان��ب آخر رج��ح النائب 
عن حتالف البناء )قصي عباس الش��بكي( امس 
االثنني ترحيل ملف الدرجات اخلاصة الى الفصل 
التشريعي املقبل عازياً ذلك الى تشعب امللف وان 
هناك رغبة لدى البرمل��ان ورئيس الوزراء على حد 
س��واء بحسم ملف الكابينة الوزارية والدرجات 
اخلاصة قب��ل نهاية الفصل التش��ريعي احلالي 
الفتاً الى ان اخلالف��ات العميقة مازالت موجودة 
بقوة.وف��ي التط��ورات ايض��اً اعلن زعي��م التيار 
الص��دري )مقتدى الصدر(، عن اطالعه الش��عب 

العراقي مبا يحدث خلف الكواليس السياس��ية 
)البرملاني��ة واحلكومية، فيما اش��ار الى ان هناك 
اص��رارا على التقس��يمات الطائفي��ة والعرقية 
واحلزبية. وقال الصدر في تغريدة له نش��رت على 
حس��ابه الرس��مي في تويت��ر ، »اضع ب��ني ايدي 
الش��عب عدة نقاط مهمة ليك��ون على اطالع 
كامل مبا يح��دث خلف الكواليس السياس��ية 
البرملانية واحلكومية«، مبينا انهم »مصرون على 
التقسيمات الطائفية والعرقية واحلزبية وجتذير 
دولة عميقة قدمية وجديدة«. واضاف »انني نأيت 
بنفس��ي عن التش��كيالت الوزاري��ة وحرصت ان 
تكون من التكنوقراط املستقل ولم يساندنا اال 

قليل«، مش��يرا »اني اعلن من هن��ا وعلى الرغم 
من ان هذا س��يؤدي لضعف سياسي لفسطاط 
االص��الح م��ن جه��ة وتكالب بعض الفاس��دين 
عل��ى املناصب م��ن جهة اخ��رى، اال اني مصمم 
على النأي بنفسي عن املناصب والوظائف التي 
ستكون وفق معايير خاطئة«.وتابع ان »احلكومة 
غير قادرة على حتس��ني اخلدم��ات مطلقا«، الفتا 
ال��ى ان »السياس��يني ال يزال��ون مصري��ن عل��ى 
نفع انفس��هم من خالل التصويت��ات البرملانية 
لصحاله��م او لصال��ح )رفحاء(«.وعلى الصعيد 
االمني كش��ف مص��در مس��ؤول ام��س االثنني 
ع��ن معلوم��ات بش��أن الهج��وم عل��ى مواق��ع 

عس��كرية ونفطي��ة ف��ي الع��راق، فيم��ا اش��ار 
ال��ى ان التحقيق��ات مس��تمرة ملعرف��ة كيفية 
عبور الش��احنات التي حتمل منص��ات صواريخ 
الكاتيوش��ا إل��ى مواق��ع قريب��ة م��ن القواع��د 
املس��تهدفة. وقال املص��در في تصري��ح تابعته 
»البينة اجلديدة«، ان »نتائج التحقيقات بش��أن 
اس��تهداف مواقع عس��كرية ونفطي��ة ب العراق 
تضم مستشارين عس��كريني ومهندسي نفط 
أميركي��ني في املوص��ل والتاج��ي والبصرة خالل 
األي��ام املاضي��ة، اظهرت معلوم��ات مهمة حول 
هوي��ة املهاجمني«، مبينا ان »املهاجمني ينتمون 
إل��ى خلية منظم��ة تدار م��ن جه��ة خارجية«. 

واض��اف املص��در ان »هن��اك تعاون��ا كبي��را من 
قيادات امنية واحلش��د الش��عبي العتقال من 
يس��تغل هوي��ات واس��لحة وس��يارات القوات 
االمنية واحلشد«، مشيرا الى ان »هناك ضغوطا 
كبيرة من قبل واش��نطن في هذا اإلطار«. وتابع 
ان »املعلومات املتحققة حول اجملموعة املنفذة 
للهجمات أظهرت أنها هي نفس��ها املسؤولة 
ع��ن عمليات اغتي��ال طالت ناش��طني مدنيني 
في اجلنوب وبغداد«، موضح��ا ان »التحقيقات 
تتضمن معرفة كيفية عبور الش��احنات التي 
حتمل منصات صواريخ الكاتيوش��ا إلى مواقع 
قريبة من القواعد املس��تهدفة وعدم تسجيل 
لوح��ات الس��يارات«.وعلى صعيد آخ��ر ذكرت 
مس��ؤولة في االمم املتحدة ان )55( الف داعشي 
من تنظيم داعش االرهابي واسرهم ومن بينهم 
اجانب محتجزون في س��وريا والعراق. واشارت 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
)ميش��يل باش��يليت( إل��ى أن »احتج��از غي��ر 
املشتبه بهم غير مقبول«، مشددة »على ضرورة 
تقدميه��م حملاكمات عادلة أو إطالق س��راحهم«. 
وأكدت املس��ؤولة األممية »ضرورة إعادة أفراد أسر 
املقاتل��ني األجانب احملتجزين في س��وريا والعراق 

إذا كانوا ال يخضعون للمحاكمة.
ومن جانب آخر ق��رر مجلس محافظة الديوانية 
امس س��حب يد احملافظ )سامي احلسناوي( عن 
اداء مه��ام عمله حلني االنتهاء من االس��تجواب 
ومجل��س  احملاك��م  ام��ام  املنظ��ورة  والدع��اوى 
مكافحة الفس��اد وقال اجمللس ف��ي بيان له انه 
عقد جلس��ة طارئة واتخ��ذ عدداً م��ن القرارات 

التي تخص احملافظة.

بغداد / 
أعلنت مؤسسة الش��هداء، امس االثنني، عن قرب توزيع قطع 
اراض لذوي شهداء احلشد الشعبي في بغداد.وقالت املؤسسة 
، ان “دائرة ش��هداء احلش��د الش��عبي وبالتنس��يق م��ع امانة 
بغداد اجن��زت التصامي��م النهائية لقط��ع االراضي اخملصصة 
لذوي ش��هداء احلش��د التي س��يتم توزيعها قريبا في بغداد”.
م��ن جانبه قال مدير عام الدائرة عل��ي عبد الرحمن املبرقع انه 
“مت وض��ع التصاميم النهائية لقط��ع االراضي اخملصصة لذوي 
شهداء احلشد الشعبي في محافظة بغداد” .واكد املبرقع، انه 
“س��يتم ارسال االسماء اخلاصة باملستفيدين من ذوي شهداء 
احلشد الشعبي و حس��ب تاريخ قدم االستشهاد كما سيتم 

نشر االسماء تباعا ملعرفة املستفيدين من تلك األراضي”.

  تنشر نص رسالة عادل عبد املهدي اىل رئاسة الربملان .. طالع ماذا قال؟

مؤسسة الشهداء تعلن قرب توزيع قطع أراض لذوي شهداء احلشد يف بغداد

احلكيم يطالب باختيار رئيس بديل لتحالف اإلصالح واإلعمار.. ونائب يرجح ترحيل ملف الدرجات اخلاصة اىل الفصل التشريعي املقبل
الوزراء الـ)3( اجلدد )الشمري والياسري والشواني( يؤدون اليمني الدستورية واالحتاد الوطين يوضح واحتاد القوى يشكو من )الظلم(

ليطلع شعب العراق.. ليطلع الفقراء.. أراس: العراق حقق عائدات نفطية توازي ميزانية دولتني يف ثالثة اشهر

االمم املتحدة: )55( الف داعشي وأسرهم حمتجزون يف سوريا والعراق.. وجملس الديوانية يقرر سحب يد احملافظ
الصدر يطلع الشعب على ما حيدث خلف الكواليس السياسية.. ومصدر يكشف معلومات بشأن اهلجوم على مواقع عسكرية ونفطية يف العراق
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أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

هاي حلوة بالباكيت.. احللبوسي: ختفيض رواتب الدرجات اخلاصة والنواب وتقليص محايتهم اىل النصف!
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النفط تعلن بيع شحنات فورية عن طريق املزاد االلكرتوني3

حاميها حراميها.. ضبط )2000( حبة خمدرة حبوزة منتسب بالشرطة يف ذي قار
حاول ان تفهم.. النجيفي يكشف عن تعرضه لرسالة »تهديد«

2
3
3

دد 
لع

ذا ا
 ه

يف
رأ 

النزاهة تضبط اختالسًا إق
بقيمة )6( مليارات ديناٍر من 

أموال أبنية حمافظة نينوى

  القوة اجلوية يرد الدين للزوراء 
ويظفر بالكالسيكو 5

مل يقصف ترامب إيران بسبب 
بوتني .. وبومبيو يصل إىل 
السعودية لبحث التوتر بني 

واشنطن وطهران
12

حممد بن سلمان يف حوار : هجمات 
إيران األخرية تتطلب موقفًا حازمًا من 

اجملتمع الدولي
13 10

الربملان يمنح الثقة لـ)3( وزراء الدفاع والداخلية والعدل ويرفض مرشحة الرتبية 

واسط / 
اقدم موظف في محافظة واسط، على احراق نفسه 
امام مبن��ى احملافظة.وق��ال مصدر امني ف��ي تصريح 
ل��� »البينة اجلديدة«، امس االثن��ني، ان »مواطن يعمل 
بصفة عق��د  في احدى الدوائر في محافظة واس��ط 

قام بسكب مادة البنزين على نفسه لغرض االنتحار 
ام��ام مبن��ى احملافظة بس��بب عدم انصاف��ه من قبل 
اجله��ات املعنية«.واض��اف املص��در ان«حماي��ة مبنى 
احملافظ��ة تدخلت في اللحظ��ات االخيرة ومتكنت من 

السيطرة على املوظف قبل إضرام النار بنفسه«.

موظف حاول احراق نفسه امام مبنى جملس حمافظة واسط

بغداد /  
طلب اجلي��ش العراقي، امس االثنني، من اجلي��ش االيراني اجراء 
دورات تدريبي��ة عس��كرية له داخل اي��ران، كما دع��ا الى اجراء 
من��اورات عس��كرية مش��تركة.وقالت وكال��ة »ارن��ا« االيرانية 
لألنباء، إن »مدير التدريب العس��كري في اجليش العراقي طارق 
عباس البلداوي طلب من قائ��د القوة البرية في اجليش االيراني 
كيومرث حيدري اجراء تدريبات عس��كرية للجيش داخل ايران، 
كم��ا دعا ال��ى اجراء من��اورات مش��تركة«، مبين��ة أن ذلك جاء 
خالل استقبال حيدري، يوم امس، مدير التدريب العسكري في 
اجليش العراقي طارق عباس البلداوي«. ونقلت الوكالة االيرانية، 

عن مدير التدريب العس��كري في اجلي��ش العراقي طارق عباس 
البل��داوي، قوله إن العراق لن ينس��ى أبًدا مس��اعدة اجلمهورية 
اإلس��المية، خاص��ة املس��اعدات العس��كرية في احل��رب على 
داعش.وطلب البل��داوي، من اجليش اإليراني إجراء دورات تدريبية 
للجيش العراقي في إي��ران من أجل تعزيز قوات جيش بالده في 
مختلف اجملاالت العسكرية.كما دعا البلداوي إلى إجراء مناورات 
مش��تركة بني إي��ران والع��راق قائال: نرغ��ب في إج��راء مناورات 
عسكرية مشتركة بني اجلانبني ونتوقع أيًضا إجراء تدريبات في 
مج��ال »الكيماويات وامليكروبات والنووية« والطب العس��كري 

والقوات اخلاصة وتدريب القناصني في اجليش العراقي.

اجليش العراقي يطلب اجراء دورات تدريبية عسكرية يف ايران

كتب محرر الشؤون املحلية
منذ وقت طويل ونحن نكرر القول 
بأن يتولى احلقائب الوزارية السيما 
تلك الس��يادية اصح��اب االرادات 

الوطنية واملهنيني واهل الصنعة 
»انط��ي  املأث��ور  بالق��ول  عم��الً 
اخلب��ز خلبازت��ه« واهل مك��ة ادرى 
بش��عابها.. وألن الس��يد )ياسني 
طاهر الياسري( الذي حاز على ثقة 
مجلس الن��واب كمرش��ح لوزارة 
الداخلية هول أول ضابط ش��رطة 
يصبح وزي��راً للداخلية فنحن في 
»البينة اجلديدة« على ثقة اكيدة 

بأن الرجل س��وف ينهض باملهمة 
امللق��اة عل��ى عاتقه عل��ى اكمل 
وج��ه وهذا ال��كالم ال نقوله تزلفاً 
بل ألننا على معرفة تفصيلية به 
وبثقته العالية بنفس��ه واقتداره 
فهنيئ��اً ل��ه املنص��ب وس��نكون 
ل��ه داعم��ني ومؤازري��ن فمرح��ى 
للمهنيني املتطلع��ني الى خدمة 

وطنهم وشعبهم العراقي.

وكاالت / البينة اجلديدة / متابعة
دع��ا الرئيس األمريكي دونالد ترامب امس 
االثن��ني، الص��ني والياب��ان ودول أخرى إلى 

حماية سفنها في مضيق هرمز.
وكت��ب ترامب ف��ي تغريدة عل��ى “تويتر” 
“الص��ني حتصل على 91% من نفطها عبر 
هرمز واليابان حتصل على 62% من نفطها 
من املمر ذاته، وغالبية الدول كذلك، وسأل 
“مل��اذا حتمي الواليات املتح��دة األمريكية 

مم��رات الش��حن ل��دول أخرى عل��ى مدى 
سنوات مقابل “صفر تعويضات”؟

أضاف أنه “على كل ه��ذه الدول أن حتمي 
س��فنها بنفس��ها، ف��ي مهم��ة لطاملا 
كانت محفوف��ة باخملاطر”.وأوضح ترامب 
أن الوالي��ات املتح��دة األمريكية ليس��ت 
بحاجة إلى حد بعيد لتلك املنطقة، فقد 
أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!.

تتمة ص3

ترامب: ال حنتاج ان نكون يف منطقة اخلليج.. وبريطانيا حتذر من »حرب عرضية« بني واشنطن وطهران

مرحى للمهنيني.. الياسري اول ضابط شرطة يصبح 
وزيراً للداخلية وأهل مكة ادرى بشعابها

لندن / وكاالت / 
اعتبرت صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، امس االثنني، أن خطة صهر الرئيس االمريكي جاريد كوشنر للسالم في الشرق 
األوس��ط )صفق��ة القرن( انهارت قب��ل أن تبدأ.وقال التقرير إن مؤمتر البحرين س��يفتتح بعرض ش��ريط فيديو بعنوان »تخيل 
منطقة الش��رق األوس��ط مزدهرة«، بهدف إقناع اجلمهور بخطة جاريد كوش��نر )وهو صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب( 
التي طال انتظارها.ولكن املش��كلة هي أن املؤمتر لن يحضره الفلسطينيون وال اإلسرائيليون وهما طرفا النزاع الذي صممت 
اخلطة حلله.ويضيف التقرير أن جهود السالم األمريكية بدأت تنهار قبل أن تبدأ، فلم يعد يثق في إمكانية جناحها إال قليل من 
الناس.وبادرت الس��لطة الفلسطينية بانتقاد اخلطة، التي يعتقد ان جتمع 50 مليار دوالر لتوفير فرص االستثمار في األراضي 
الفلس��طينية ودول اجل��وار مبا فيها لبن��ان واألردن ومصر.وفي مقابلة مع وكالة رويترز لألنباء، كش��ف صهر الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب، جاريد كوشنر، عن أول جزء من خطة الواليات املتحدة من أجل السالم في الشرق األوسط.

صحيفة بريطانية: صفقة القرن انهارت قبل أن تبدأ
في وقت يوافق على ارسال مزيد من القوات االمريكية الى الشرق االوسط
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احلامدي: العراق قادر على تشكيل حمور ممانعة لتوجه واشنطن القتالي واحلكومة العراقية جمربة على أدواء دور الوساطة

NO.3211.TUE.25.JUN.2019

بغداد / البينة الجديدة
 أعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة، امس االثنني، اجراء حملة تعريفية عن مخاطر 
اإلصاب��ة مبرض احلم��ى النزفية بغية احلفاظ عل��ى الثروة احليواني��ة وزيادة اإلنتاج 
احمللي في احملافظة. وذكرت املديرية، ان قسم الثروة احليوانية التابع للمديرية باشر 
بتنفي��ذ حمالت توعوية للوقاية م��ن األمراض التي تصيب املواش��ي ومنها مرض 
احلمى النزفية وبالتعاون مع وحدات الثروة احليوانية واملتابعة لشعبتي االستقالل 
واملدائ��ن الزراعيتني ومن خالل اللجان املش��كلة بإقامة ه��ذه الفعاليات الوقائية 
للحفاظ على سالمتها. واضافت، انهانظمت مشاهدة حقلية لعملية تغطيس 
أكث��ر م��ن 900 رأس من األغن��ام واملاعز ، فض��الً عن رش احلظائر مببي��دات صديقة 
للبيئة وبإش��راف اللجنة اخملتصة لتوعية مربي الثروة احليوانية واستخدام الطرق 

املناسبة ملكافحة حشرة القراد الناقل الرئيسي ملرض احلمى النزفية.

بغداد / البينة الجديدة
بينت النائب��ة عن حتالف البناء ميثاق احلامدي، أن 
احلكومة العراقية مجبرة على لعب دور الوساطة 
ب��ني الوالي��ات املتح��دة واجلمهوري��ة اإلس��المية 
اإليراني��ة لتخفيف حدة التوتر بني الطرفني، فيما 
بين��ت أن العراق قادر على تش��كيل محور ممانعة 
لتوجه واشنطن القتالي في املنطقة مع عدد من 
الدول املعتدلة. وقالت احلامدي في تصريح صحفي 
تابعت��ه »البينة اجلدي��دة«، إن “احلكومة العراقية 
مجب��رة على لع��ب دور الوس��يط بني واش��نطن 
وطهران رغم رفض األخيرة الوس��اطة ألي طرف”، 
الفتة إل��ى إن “وس��اطة العراق أمر مه��م حلماية 
مصال��ح البالد املتش��ركة مع طهران وواش��نطن 
على الصعيد السياس��ي واألمن��ي واالقتصادي”.

وأضاف��ت أن “اندالع احلرب بني طهران وواش��نطن 
لي��س بصالح إي دولة تقع ضمن منطقة الش��رق 
األوسط كون الدول العربية ستكون األكثر تضررا 
منها”، مبين��ا إن “احلكومة العراقي��ة قادرة على 
تش��كيل محور ممانعة لتوجه واش��نطن القتالي 
ف��ي املنطقة مع دول��ة الكويت وس��لطانة عمان 
واألردن”. وبين��ت احلام��دي، أن “احلكومة العراقية 
مستمرة بوس��اطتها بني طهرن وواشنطن حتى 
اليوم وتس��عى لتخفيف حدة التوتر عبر عالقتها 

الدبلوماسية ومصاحلها املشتركة مع البلدين”.

الزراعة تنفذ محلة توعوية ملخاطر احلمى النزفية يف بغداد بغية احلفاظ على الثروة احليوانية

ظريف: نقف بكل قوة أمام احلظر وتهديدات العدو وسنستمر باملقاومة يف هذا الطريق

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
ت��رأس حس��ن ك��رمي الكعب��ي 
النائ��ب االول لرئي��س مجل��س 
النواب ام��س االثنني، االجتماع 
املش��ترك لبحث االستعدادات 
انتخاب��ات  إلج��راء  االخي��رة 
مجال��س احمللية ف��ي محافظة 
كركوك، بحضور رئيس اللجنة 
االقالي��م  وجلن��ة  القانوني��ة 
واحملافظ��ات النيابيتني و النواب 
م��ن ممثل��ي محافظ��ة كركوك 
ورئي��س  مكوناته��ا  بكاف��ة 
العلي��ا املس��تقلة  املفوضي��ة 
وزارات  وممثل��ي  لالنتخاب��ات 
والتخطيط  والهجرة  الداخلية 
والتجارة والصحة والبيئة وممثل 
البعث��ة الدولية ل��أمم املتحدة.

وقدم الكعب��ي خالل االجتماع 
الثاني الذي ترعاه هيئة رئاس��ة 
مجلس النواب »الشكر للبعثة 
الدولية لأمم املتحدة في العراق 
ملا تقدمه من دع��م فني ومالي 
وتقن��ي  والت��ي اس��همت ف��ي 
اجناح العملية الدميقراطية في 
بلدنا«، مؤكدا ان املرحلة املقبلة 
ستشهد ش��راكة اوسع واكبر 
مع ممثلي البعثة الدولية، مثنيا 
على اجله��ود املتميزة ملفوضية 
االنتخابات في حتديث سجالت 
الناخبني وبشكل دقيق وسريع 

لضمان اجراء انتخابات مجالس 
احملافظات مبوعدها املقرر نهاية 
الع��ام احلال��ي. ون��وه الكعبي، 
ال��ى ان اج��راء االنتخاب��ات في 
محافظ��ة كركوك يختلف عن 
بقية محافظات العراق ملا لهذه 
احملافظة من خصوصية يعلمها 
اجلميع فهناك ارث حلقبة زمنية 
متثل ما قبل العام 2003 وارث ملا 
بع��د هذا العام ث��م اضيف لها 
حقبة فت��رة احت��الل عصابات 
داع��ش ألج��زاء م��ن احملافظ��ة 
وحقبة م��ا بعد التحرير، وايضا 
موض��وع املكون��ات، كل ه��ذه 
امللف��ات تتطل��ب تظافر جهود 

اجلمي��ع م��ن حكوم��ة مركزية 
وحكومة محافظة ونواب ممثلي 
احملافظ��ة واملكونات واملفوضية 
وبقية ال��وزارات بهدف تذليلها 
وانهائها بشكل كامل ، فالكل 
متفق عل��ى اج��راء االنتخابات 
لهذه احملافظة بذات املوعد الذي 
س��تتم ب��ه انتخاب��ات اجملالس 
احمللية لبقية احملافظات واملقررة 
املقبل.وش��هد  الع��ام  نهاي��ة 
االجتماع بحث ما حتقق ضمن 
ملف حتديث سجالت الناخبني 
ف��ي محافظة كرك��وك، حيث 
ب��ني رئي��س املفوضي��ة ان دوائر 
املفوضي��ة ف��ي احملافظة اجنزت 

ولغاي��ة االن 60% م��ن حتدي��ث 
الناخب��ني  س��جالت  بيان��ات 
والت��ي متث��ل 600 ال��ف ناخب، 
بالتع��اون مع ال��وزارات املعنية 
سيتم حتديث ما تبقى ، واملعوق 
الوحيد هو ملف النزوح، مطالبا 
بدعم احلكومة ومجلس النواب 
لتج��اوز ه��ذه املعوق��ات بأقرب 
وقت«. وجرى االستماع الى اراء 
ممثلي ال��وزارات املعنية وحجم 
التنس��يق م��ع املفوضية إلمتام 
عملية تقاطع بيانات السجالت 
لضم��ان ادق املعلومات وس��ير 
ب��كل  االنتخابي��ة  العملي��ة 

شفافية.

البينة الجديدة / وكاالت
اكد وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، ان ايران تقف بكل 
قوة امام اج��راءات احلظر وتهديدات العدو وستس��تمر باملقاومة 
في هذا الطري��ق. جاء ذلك نقال عن املتحدثة باس��م كتلة االمل 
في مجلس الش��ورى االسالمي فاطمة سعيدي في تصريح ادلت 
ب��ه لوكالة انباء »فارس«، اش��ارت فيه الى ان وزي��ر اخلارجية قدم 
تقري��را خالل اجتماعه بالكتلة صب��اح امس عن قضايا املنطقة 
وقالت، ان الس��يد ظريف اكد خالل االجتماع بان ايران تقف بكل 
قوة ام��ام التهديدات واج��راءات احلظر املفروضة م��ن قبل العدو 
وستس��تمر هذه املقاومة. واضافت، انه في ه��ذا االجتماع الذي 
جاء بطلب م��ن كتلة االمل وبحضور اللجنة السياس��ية وجلنة 
الش��ؤون اخلارجية ف��ي الكتلة، ط��رح النواب احلاض��رون قضايا 
متعلقة باس��قاط الطائرة االميركية املس��يرة وتهديدات ترامب 
باحل��رب وكذلك اج��راءات احلظر.واش��ارت ال��ى تصريحات ظريف 
خالل االجتم��اع وقالت، ان الس��يد ظريف قدم خ��الل االجتماع 
عرض��ا الحدث التط��ورات والقضايا االقليمية واش��اد في الوقت 
ذاته مبقاومة الشعب االيراني امام احلظر واكد اننا نقف بكل قوة 

امام اجراءات احلظر وتهديدات االعداء وستستمر هذه املقاومة.

وكاالت / البينة الجديدة
حتدث عبد اهلل مرسي جنل الرئيس املصري الراحل محمد مرسي 
في حوار مع قناة اجلزيرة مباش��ر عبر الهاتف عن مالبسات وفاة 
وال��ده وظروف س��جنه، وق��ال إن النظام املص��ري ارتكب جرمية 
قت��ل ممنهجة بحق��ه على مدار الس��نوات املاضي��ة حتى تبدو 
وفات��ه طبيعية. وقال عبد اهلل إن األم��ن املصري طلب منه -قبل 
أن يرى جثم��ان والده- التوقيع على االس��تالم واإلقرار بأن الوفاة 
كانت طبيعية، مؤكدا أن الظروف التي رافقت اس��تالم اجلثمان 
وتغس��يله كانت مهينة. وذكر جنل الرئيس الراحل أن السلطات 
طلبت منه االمتناع عن احلديث في ظروف وفاة والده، لكنه أكد 
أن األس��رة لن تس��كت، مش��يرا إلى أنها تلقت تهديدات كثيرة 
من النظام على مدى السنوات املاضية للكف عن الكالم. وقال 
إن محاولة قتل والده بدأت منذ اعتقاله قبل س��ت سنوات، وإن 
األس��رة أكدت ذلك في تقارير على مدار السنوات املاضية. ودعا 
عبد اهلل إلى فتح حتقيق دولي في مالبس��ات وفاة والده، وقال إن 
الرئي��س الراحل كان يتعرض النتهاكات ممنهجة، وفرضت عليه 
عزلة تامة عن العالم. ووجه جنل الرئيس الراحل نداء إلى الشعب 
املصري، داعيا إلى االحت��اد من أجل مواجهة النظام الذي وصفه 
باجملرم، والذي قال إنه مس��ؤول عن دماء أبناء اجليش والش��رطة 
التي تراق في س��يناء. وطالبت األمم املتحدة ومنظمات حقوقية 
دولية بإجراء حتقيق مستقل وشفاف في مالبسات وفاة مرسي 
الذي يوصف بأن��ه الرئيس الوحيد املنتخب دميقراطيا في تاريخ 
مصر، والذي قضى س��نواته األخيرة في الس��جن منذ عزله في 

انقالب عسكري في الثالث من متوز 2013.

بغداد / البينة الجديدة
تنشر »البينة اجلديدة« نص رسالة 
رئيس ال��وزراء عادل عب��د املهدي 

النواب.وتضمن��ت  مجل��س  ال��ى 
الرسالة على لس��ان عبد املهدي 
»إن البع��ض يلومن��ي على نقص 

التش��كيلة وقد يكونون محقني 
بع��ض  قدم��ت  حي��ث  ظاهري��اً، 
األسماء لكنها لم مترر بسبب إما 

بتعطي��ل النص��اب او بالتصويت 
س��لباً«. وتاب��ع »قدم��ت اس��ماء 
عدي��دة لل��وزارات املتبقي��ة وترك 

لرئيس الوزراء حري��ة االختيار مع 
وعد غالبية القوى بأنها ستصوت 

على من يختاره رئيس الوزراء«.

نـجل مرسي يكشف املستور: 
هكذا سلموني جثمان والدي

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت خلي��ة اإلعالم األمن��ي، امس االثن��ني، قت��ل 14 عنصراً 
م��ن تنظيم »داع��ش« بعملية نوعي��ة جنوبي كرك��وك. وقالت 
اخللي��ة في بيان مقتضب تلقت »البينة اجلديدة« نس��خة منه، 
إن��ه »بعملية نوعية اس��تباقية لتعقب فل��ول عصابات داعش 
االرهابي وبالتنس��يق م��ع طيران التحالف الدول��ي، قتلت قوات 
جهاز مكافحة االرهاب 14 إرهابيا جنوبي كركوك«. يشار إلى أن 
القوات األمنية تعلن ب��ني فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من 

عناصر تنظيم »داعش« في بعض مناطق كركوك.

وكاالت / البينة الجديدة
اعتبرت اخلارجية الروس��ية، أن الوالي��ات املتحدة تتعمد تأجيج 
التوت��ر مع إيران بف��رض عقوبات جديدة عليها، مش��يرة إلى أن 
واشنطن لم تطرح أي مقترحات محددة للحوار مع طهران. وجدد 
نائب وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي ريابك��وف في تصريحات 
صحفية تابعتها »البينة اجلديدة«، امس االثنني، إدانة موسكو 
للعقوب��ات األمريكية اجلديدة ض��د إيران، والت��ي وصفها بأنها 
خطي��رة وتعود بنتائج عكس��ية، فضال عن أنها غير ش��رعية.
وأض��اف أن »إق��دام األمريكيني على فرض عقوب��ات جديدة على 
إيران يكشف نهجا يس��تهدف رفع حدة التوتر بشكل متعمد 
ومقصود« في املنطقة.وأشار إلى أنه »في ظل غياب احلوار وتعثر 
البحث عن احللول الدبلوماس��ية س��يزداد الوض��ع تدهورا، وأنه 
ل��م تصدر عن واش��نطن إال تصريحات لفظية عن اس��تعدادها 
للحوار«.وتابع، »لكننا لم نسمع أي اقتراحات جدية حول أجندة 
هذا احلوار، سوى ما قاله )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب وطوره 
في عبارات متش��ددة إل��ى حد بعي��د، وزير اخلارجي��ة األمريكي 
ومسؤولون آخرون في وزارته«. وأعرب ريابكوف عن »أسفه لسير 
الدول األوروبية في ركب واشنطن، مؤكدا أن موسكو وقوى أخرى 

ستتصدى لتطبيق العقوبات األمريكية على إيران.

موسكو تتهم واشنطن
بتصعيد التوتر مع طهران

مكافحة اإلرهاب يقتل 14 إرهابيًا 
جنوبي كركوك

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة النف��ط، ام��س االثن��ني، عن بيع 
ش��حنات فوري��ة م��ن النفط اخلام ع��ن طريق 

االلكترون��ي. امل��زاد 
وقالت الوزارة في بيان 
له��ا تلق��ت »البين��ة 
اجلديدة« نسخة منه، 
إن »الع��راق ق��ام ببيع 
ش��حنات نفطية عن 
طريق املزاد االلكتروني، 
إي��رادات  أض��اف  مم��ا 
إضافية«. وأضافت، أن 

»اإليرادات اإلضافي��ة املتحققة جاءت من بيع 
بعض الشحنات عن طريق املزاد االلكتروني في 
بورصة دبي للطاقة )DME( وبالتس وش��حنات 
فورية )SPOT( بعالوات 
ت  ر ش��ا أ و . » ية سعر
الوزارة، إلى أن »إجمالي 
اإلضافي��ة  اإلي��رادات 
من  للفترة  املتحققة 
ولغاية   2017/ حزيران 
بلغت   2019/ نيس��ان 
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دوالرا«.

البينة الجديدة / وكاالت
كشفت احلكومة االملانية، امس االثنني، أن مصير 
حوال��ي 160 ارهابي��ا يحمل��ون جنس��يتها مازال 
مجهوال ويعتقد أنهم قتلوا في العراق وسوريا الى 
جانب تنظيم “داعش” االجرامي. ونقلت صحيفة 
دي فليت االملانية أن احلكومة االملانية وفي رد على 
س��ؤال من قبل االمني العام للح��زب الدميقراطي 
احلر لين��دا تويتبرغ ع��ن مصير االرهابي��ني االملان 
الذين س��افروا الى العراق وس��وريا لالنضمام الى 
تنظي��م داعش اجابت أنها “التعرف مصير حوالي 
160 منه��م ، لك��ن املعلومات املتوفرة تش��ير الى 
أنهم رمبا يكون��ون قد قتلوا في املعارك”. واتهمت 

تويتب��رغ احلكوم��ة االملاني��ة “بع��دم وجود خطة 
للتعامل مع االرهابيني االجانب العائدين الى املانيا 
او حتميلهم املس��ؤولية عن افعالهم“. من جانبه 
انتقد أحد السياسيني في احلزب الدميقراطي احلر 
سياس��ة احلكومة في التعامل مع عناصر داعش 
األمل��ان، قائالً “ينبغ��ي التوصل إل��ى مفهوم حول 
طريق��ة التعامل م��ع اإلرهابي��ني العائدين وتعزيز 
قدرة السلطات األملانية على التحقيق في جرائم 
احل��رب في اخل��ارج ومالحقتها«. كم��ا حذر رئيس 
جهاز اخملاب��رات الداخلية األملانية ، توماس هيلدن 
فانغ ، أكث��ر من مرة من اخلط��ر املتزايد لإلرهابيني 

الدواعش الذين متكنوا من العودة إلى أملانيا.

النفط تعلن بيع شحنات فورية 
عن طريق املزاد اإللكرتوني

برلني: 160 داعشيًا حيملون اجلنسية 
األملانية ُقتلوا يف العراق وسوريا

»                           « تنشر نص رسالة عادل عبد املهدي إىل رئاسة الربملان .. طالع ماذا قال؟



ليطلع شعب العراق.. ليطلع الفقراء.. أراس: العراق حقق 
عائدات نفطية توازي ميزانية دولتني يف ثالثة اشهر

بغداد / البينة اجلديدة 
اعلن احلشد الشعبي، امس االثنني، عن تنفيذ عملية أمنية لتأمني 
على  نشره  بيان  في  احلشد  سوريا.وقال  مع  احلدود  من  كم   120
عملية  نفذ   19 اللواء  الشعبي  للحشد  االنبار  قيادة  إن   ، موقعه 

امنية لتأمني احلدود مع سوريا على طول 120 كم.
في  املستهدفة  املساحة  في  انتشرت  احلشد  قوات  ان  واضاف 
العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة.

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة

تطرق وزي��ر االتص��االت وتقنية املعلوم��ات االيراني في 

تغري��دة له على تويتر الى االرهاب الس��ايبري ضد ايران 

واملوج��ود من��ذ فت��رة طويلة ، مش��يرا ال��ى احباط 33 

ملي��ون هجم��ة س��ايبرية خ��ال الع��ام املاضي.وحول 

تس��اؤالت وس��ائل االعام عن مدى صح��ة الهجمات 

الس��ايبرية على ايران اوضح محمد جواد اذري جهرمي 

ام��س االثنني : اننا نواجه هجمات س��ايبريه من بينها 

اس��تاكس نت – االحادية واحلظر - . لم نواجه هجمات 

مح��دودة في العام املاض��ي وامنا تعرضنا ل��� 33 مليون 

هجمة واحبطناها بدفاعاتنا االلكترونية. لم ينجحوا 

في هجماتهم رغم كل احملاوالت.

NO . 3211 . TUE . 25 . JUN. 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3211( الثالثاء  25 / 6  / 2019

العراق يستأنف دفع املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية ويؤكد دعمه هلا ولقرارات القمم العربية

احلشد الشعيب يعلن تنفيذ عملية لتأمني 120كم من احلدود مع سوريا
قوات موالية لإلمارات متنع صيانة أنبوب نفط انفجريف شبوة جنوب شرق اليمن

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

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

وكاالت / البينة اجلديدة
فجر مس��لحون، امس االثنني، 
أنب��وب لنقل النف��ط اخلام في 
محافظة شبوة جنوب شرقي 
اليمن.وأف��اد مص��در محلي أن 
أنب��وب نقل النفط اخلام املمتد 
من القط��اع الرابع حقول عياذ 
في مديرية جردان شمال شبوة 
إل��ى ميناء النش��يمة النفطي 
في مديرية رضوم جنوب شرقي 
ش��بوة، تع��رض للتفجي��ر في 
الكيل��و 108 مبنطقة ملاطر في 
الروضة شرق احملافظة. مديرية 
ويع��د التفجير ه��و الثاني من 
نوعه خال نحو اسبوعني، حيث 
تعرض أنبوب النفط املمتد من 
قط��اع S2 النفطي في العقلة 
إلى عي��اذ، لعمل تخريبي مماثل 
في مف��رق مدينة رضوم، في ال� 
11 من الش��هر احلالي.وحملت 
شركة االس��تثمارات النفطية 

التابعة حلكومة هادي في بيان 
لها ق��وات مايس��مى بالنخبة 
لامارات  املوالي��ة  الش��بوانية 
مسؤولية منع الفرق الهندسية 
من إصاح انب��وب النفط الذي 
الش��ركة  تفجيره.وقال��ت  مت 

ان ق��وات ماتس��مى بالنخب��ة 
الشبوانية منعت فرق الصيانة 
من مباش��رة عمله��ا، مطالبة 
لوقف  العاجلة  احلل��ول  بوضع 
تس��رب النفط ف��ي كيلو 106.

وتش��هد محافظة شبوه توترا 

كبيرا واشتباكات متقطعة بني 
قوات موالية لهادي ومليشيات 
النخب��ة الش��بوانية املدعومة 
م��ن اإلم��ارات في ص��راع على 

السيطرة والنفوذ.

وزير االتصاالت اإليراني: اهلجمات اإللكرتونية األمريكية على البالد مل تنجح ومستعدون ألحباط اي هجمة

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف األمني العام للمؤمتر 
النائ��ب  العراق��ي  الوطن��ّي 
ام��س  ك��رمي،  حبي��ب  آراس 
االثن��ني، عن حتقي��ق العراق 
عائدات نفطي��ة خال الربع 
األول من 2019 توازي ميزانية 

دولتني في ثاثة اشهر.

وقال ك��رمي إن “لغ��ة األرقام 
كثي��راً م��ا تفض��ح الواقع ، 
لكنه��ا أصدق من التوقعات 
والتعهدات واآلمال العريضة 
، حيث حقق العراق في الربع 
األول من ع��ام 2019 عائدات 
نفطية توازي ميزانية دولتني 

جارتني”.

وأضاف حبيب، أنه “في تلك 
الدولتني ال توجد عشوائيات 
أن  حي��ث   ، لدين��ا  كالت��ي 
وواقعه��م  أق��ل  أمواله��م 
الصحي واإلجتماعي أفضل 
، بينما أموالنا أكثر وكوارثنا 

أفظع” .
وتابع، أنه “ال أبرىء نفس��ي 

، كل الطبق��ة السياس��ية 
تتحمل املسؤولية جتاه هذا 
الواقع ، لك��ن الفرق أنه في 
الوق��ت الذي يوج��د فيه من 
يش��خص الواق��ع آم��اً في 
احلل ، ف��إن هناك م��ن يتبع 
سياس��ة اإلنكار ، وهذه هي 

الكارثة”.

بغداد / البينة اجلديدة
االول  امس  الداخلية،  وزارة  مفتشية  اعلنت 
وبحوزته  املنتسبني  أحد  ضبط  عن  االحد، 
قار.وقال  ذي  محافظة  في  مخدرة  حبة   2000
بيان  في  الداخلية  لوزارة  العام  املفتش  مكتب 
تلقت، البينة اجلديدة، نسخة منه، إن »قوة من 
املكتب متكنت من ضبط منتسب في الشرطة 
 2000 بحيازة  املشهود  باجلرم  متلبساً  االحتادية 
أقضية  أحد  في  بها  االجتار  لغرض  حبة مخدرة 
محافظة ذي قار« .واضاف املكتب، أن »العملية 
جاءت على خلفية ورود معلومات ل مكتب املفتش 
منسوبني  اثنني  منتسبني  تورط  مفادها  العام 
للشرطة االحتادية باالجتار باحلبوب اخملدرة، حيث 
أمراً  قار  ذي  في  ملكتبه  العام  املفتش  اصدر 
مبتابعة القضية والتحري عنها واتخاذ االجراءات 
الازمة بصددها عن طريق التنسيق مع اجلهات 

االختصاصية في الوزارة والقضاء«، موضحاً أنه 
»تأكدت ملفتشية الداخلية املعلومات وظهر من 

يقومان  املنتسبني  أن  والتحري  التحقيق  سير 
في محافظة  الرطبة  من قضاء  اخملدرات  بجلب 
قار،  ذي  في  الشرقاط  قضاء  في  لبيعها  األنبار 
مع  العام  املفتش  مكتب  شكل  لذلك  ونتيجة 
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  مكافحة  قسم 
قار فريق عمل مشترك، نتج عنه  محافظة ذي 
املشهود  باجلرم  متلبساً  املنتسبني  أحد  ضبط 
بيعها في  ينوي  بحيازة 2000 حبة مخدرة كان 

احملافظة، فيما الذ الثاني بالفرار«.
وتابع املكتب، »الى ذلك نظم فريق العمل محضر 
ضبط ودون افادة املنتسب املتهم وعرض القضية 
على القضاء الذي أصدر قراره بتوقيف املتهم وفق 
املادة 28 من قانون اخملدرات، وال زالت التحقيقات 
مستمرة بالقضية ملعرفة مابساتها واملتورطني 

فيها بغية تقدميهم للقضاء«.

حاول ان تفهم.. النجيفي يكشف 
عن تعرضه لرسالة »تهديد«

بغداد / البينة اجلديدة 
ج��دد وزير املالية، نائب رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون االقتصادية، 
ف��ؤاد حس��ني، التأكي��د عل��ى الت��زام الع��راق بدع��م الس��لطة 
الفلس��طينية وقرارات القمم العربية الس��ابقة ذات الصلة.وقال 
حس��ني ، في ختام االجتماع الطارئ لوزراء املالية العرب الذي عقد 
بالقاهرة امس األحد، ان “ العراق لم يحدد املبلغ الذي سيتم دفعه 
للس��لطة الفلس��طينية وامنا ترك مناقش��ته وتقديره للحكومة 
االحتادية”.وبش��أن اجللس��ة الثنائية الت��ي عقدها مع وزي��ر املالية 
الفلس��طيني، على هام��ش االجتماع الطارئ، أوضح حس��ني، أنه 
“ناقش مع نظيره الفلسطيني تفاصيل الوضع املالي الفلسطيني 
واحتياج��ات القضية الفلس��طينية والعاق��ات الثنائية وكيفية 
ترجمة القرارات املتخذة لواقع ملموس”.وأكد حس��ني، أن “ العراق 
عانى من ازم��ة اقتصادية ومالية لكننا نتعافى حالياً وسنس��هم 
بدعم الفلس��طينيني وفقاً لقرارات اجلامعة العربية”.يشار إلى أن 
وزراء املالي��ة العرب أكدوا، ف��ي ختام االجتماع الط��ارئ، التزامهم 
مبقررات جامعة الدول العربية اخلاصة بتفعيل ش��بكة امان مالية 
لدعم موازنة السلطة الفلسطينية مببلغ 100 مليون دوالر شهريا 
بحس��ب انصبة الدول االعضاء في موازنة االمانة العامة، والعمل 
عل��ى تفعيل��ه دعما لدولة فلس��طني ف��ي مواجه��ة الضغوطات 
واالزم��ات املالية التي تتعرض لها س��واء من خ��ال االمانة العامة 

للجامعة او مباشرة حلساب وزارة املالية لدولة فلسطني.

حاميها حراميها.. ضبط)2000( حبة خمدرة حبوزة 
منتسب بالشرطة يف ذي قار

بغداد / البينة اجلديدة
كشف املكتب االعامي لرئيس 
حتالف القرار اسامة النجيفي، 
امس االثنني، عن تعرض األخير 
لرس��الة »تهديد«، فيما اشار 
ان صال��ح وعبد امله��دي اكدا 
اتخاذ االج��راءات الازمة بهذا 
بيان  املكتب في  الش��أن.وقال 
اجلدي��دة«  البين��ة   « تلق��ت 
نسخة منه، إن »رئيس حتالف 
الق��رار العراق��ي أس��امة عبد 
العزيز النجيفي تلقى رس��الة 
م��ن رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
رفض��ه  فيه��ا  أك��د  صال��ح، 
وإدانته لرس��الة التهديد التي 
تلقاه��ا النجيف��ي وأنه بصدد 
املناس��بة«. االج��راءات  اتخاذ 

»النجيفي  أن  املكتب،  وأضاف 
تلق��ى ايضا اتص��اال من رئيس 
مجل��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
امله��دي أك��د م��ن خاله��ا إن 
رس��الة التهديد املوجهة إلى 

أسامة النجيفي هي موجهة 
إل��ى عادل عب��د امله��دي، وانه 
يدين ذلك وس��يتخذ م��ا يلزم 
أن  املكت��ب،  بش��أنها«.وتابع 
اتص��االت  تلق��ى  »النجيف��ي 
الكت��ل  ق��ادة  م��ن  ورس��ائل 
السياسية يس��تنكرون فيها 
ويطالب��ون  التهدي��د  رس��الة 
باتخ��اذ موقف بإدان��ة ورفض 
هذا السلوك.وأوضح، أن »رئيس 
حتالف القرار اسامة النجيفي 
س��بق وأن ارس��ل رس��الة إلى 
الكتل  وقادة  الثاث  الرئاسات 
السياس��ية الحاطتهم علما 
تلقاها،  التي  التهديد  برسالة 
ويدعوه��م إلى اتخ��اذ مواقف 
تس��تهدف  مح��اوالت  أزاء 
ف��رض ارادات بالقوة، مؤكدا أن 
مواقف��ه تبنى عل��ى مصلحة 
الوطن، ويخطئ من يظن أنها 
قابل��ة للتغّي��ر اس��تنادا إل��ى 

تهديد أو قمع إرادة«.

هاي حلوة بالباكيت.. احللبوسي: ختفيض رواتب 
الدرجات اخلاصة والنواب وتقليص محايتهم اىل النصف

بغداد / البينة اجلديدة
اكد حتالف سائرون، امس االثنني، ان 
للحكومة،  ملزمة  املوازنة  توقيتات 
سيحاسب  انه  الى  اشار  فيما 
القوانني. بتطبيق  اخمللة  اجلهات 

في  الساعدي  صباح  النائب  وقال 
نواب  مع  مشترك  صحفي  مؤمتر 
اجلديدة،  البينة  وحضرته  سائرون، 

ان »التوقيتات الزمنية التي وضعت 
ملزمة  العامة  املوازنة  قانون  في 
انهاء  بشأن  تاخير  واي  للحكومة، 
بالوكالة  املناصب  ادارة  ملف 
مؤسسات  في  اخلاصة  والدرجات 
تتحمل  قانونيا  خرقا  يعد  الدولة 
ان  مسؤوليته«.واضاف  احلكومة 
سائرون  وكتلة  النواب  »مجلس 

محاسبة  على  ستعمل  النيابية 
بااللتزام  تخل  او  تتأخر  جهة  اي 
كافة  والتشريعات  والقوانني 
املناصب  ادارة  بانهاء  املتعلقة 
ضرورة  على  مشددا  بالوكالة«، 
التي  العميقة  الدولة  »تفكيك 
انشأتها مافيات الفساد واحملاصة«.

سائرون: توقيتات املوازنة ملزمة وسنحاسب اجلهات املخلة بتطبيق القوانني

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلن رئيس مجلس النواب، محمد احللبوسي، عن خفض رواتب 
الدرجات اخلاصة وأعضاء البرملان. ونقل بيان للدائرة االعامية 
البرملانية عن احللبوسي تأكيده على عدم منح أي امتيازات ألي 

نائب سابق او حالي سواء اكانت سيارات او مبالغ مالية.

اخلاصة وشمول  الدرجات  رواتب  الى تخفيض  احللبوسي  ونوه 
مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض عناصر احلماية الى 
النصف دون أي اعتراض. ولفت الى إمتيازات احملافظني واعضاء 
مجلس  اعضاء  من  أكثر  عملهم  بحكم  احملافظات  مجالس 

النواب.

ترامب: ال حنتاج ان نكون يف منطقة اخلليج.. وبريطانيا حتذر من »حرب عرضية« بني واشنطن وطهران
في وقت يوافق على ارسال مزيد من القوات االمريكية الى الشرق االوسط

وكان الرئي��س األميركي دونالد ترامب قد وافق، اجلمعة املاضي ، على إرس��ال مزيد من القوات 
األميركية إلى منطقة الش��رق األوس��ط.وذكرت صحيفة »وول س��تريت جورن��ال« في تقرير، 
إن »ترام��ب واف��ق على إرس��ال 3000 جندي إضافي إلى الش��رق األوس��ط«.وأضافت أن »هناك 
مناقشات تدور في البيت األبيض والبنتاغون لدعم عسكري للغواصات واملقاتات والطائرات 

املسيرة والبطاريات املضادة للصواريخ«.
من جانبه أكد وزير خارجية بريطانيا، جيرميي هنت، امس االثنني، أن باده تعتقد أنه ال الواليات 

املتحدة وال إيران تريد حرباً، لكنها تشعر بقلق بالغ من اندالع حرب بصورة عرضية.
وذكر هنت، لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( “نشعر بقلق بالغ، ال نعتقد أن أي طرف 

يريد حرباً، لكننا قلقون من االنزالق إلى حرب عرضية، ونفعل ما بوسعنا لتهدئة األمور”.
وأضاف أن بريطانيا على اتصال وثيق بالواليات املتحدة بشأن “الوضع اخلطير جداً في اخلليج”، 

مؤكدا “اننا نفعل ما بوسعنا للتهدئة”.
وتصاع��د التوتر بني واش��نطن وطهران، منذ انس��حاب الواليات املتحدة في ماي��و )أيار( 2018 
م��ن االتفاق الدولي ح��ول البرنامج النووي اإليراني، الذي مت التوص��ل إليه في فيينا عام 2015، 

وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران.
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هل اهلدف توزيع األدوار استعداداً للحرب
أم للُحصول على عَشرات املِليارات لتغطية تكاليفها

ال نع��ِرف م��ا ه��ي الّرس��الة، أو باألحرى 
بومبب��و  يحِمله��ا  الت��ي  الّتعليم��ات 
حُللفائ��ه اإلماراتي��ني والّس��عوديني أثناء 
ه��ذه الّزيارة اخلاِطفة، فه��ل تأتي لتوزيع 
األدوار، وف��ي إطار االس��ِتعدادات للحرب، 
أم لطل��ب حزم��ة جدي��دة م��ن املِليارات 
لتمويل تكاليف احَلش��ودات والعملّيات 
لتهيئ��ة  أو  األمريكّي��ة،  العس��كريّة 
املس��ؤولني ف��ي الَبلدين الحتم��ال عودة 
اجلانب��ني األمريك��ّي واإليران��ّي إلى مائدة 
املُفاوض��ات ف��ي ِظل هجمة الوس��طاء 
الس��رينّي والَعلني��ني ه��ذه األيّ��ام على 
أن��درو  البريطان��ي  وآِخره��م  ِطه��ران، 
موريس��ون، وزير الدولة املُكّلف بُش��ؤون 
الشرق األوس��ط، الذي وصل إلى ِطهران 
أمس، وبعد يومني من ُمغادرة ُمستش��ار 

الرئيس الفرنسّي إميانويل ماكرون.
الرئيس ترامب فِشل فشًل ذريًعا في إدارة 
ا النِتقادات  األزََمة مع إيران، ويتعّرض حاليًّ
شرس��ة من أجه��زة اإلعلم واملُش��ُرعني 
األمريكي��ني، تّتهمه باجُلنب والّترّدد، وجتِزم 
في ُمعظمه��ا بأنّه ليس ُمؤّه��ًل لقيادة 

دولة ُعظمى ِمثل الواليات املتحدة.

من أبرز االتّهامات التي تعّرض لها ترامب 
من ُخصومه أنّه ب��ات “دميًة” في يد ُكل 
من إسرائيل والسعوديّة، ويُجر بلده إلى 
حرٍب نيابًة عنهما ومن أجل مصاحلهما، 
حتى أّن صحيفة “الواش��نطن بوست” 
التي كان��ت من أكثر الذي��ن يتبّنون هذه 
النظريّ��ة، طالب��ت ترام��ب ب��أن يتصّرف 
كرئيس أمريكي يَض��ع مصلحة أمريكا 
ولي��س الري��اض وت��ل أبي��ب عل��ى قّمة 

أولويّاته.
الرئيس ترامب واصل ُمسلس��ل أكاذيبه 
وآِخره��ا أنّ��ه أم��ر بُهجوم “س��ايبري” أو 
إلكترون��ي على بعض حواس��يب قواعد 
صواريخ إيرانّية، وجنح في تعطيلها، في 
ُمحاولٍة لتغطية فش��له ف��ي الّرد على 
املُس��ّيرة،  األمريكّية  الطائ��رة  إس��قاط 
ولكّن هذه األكاذيب ُقوِبلت بالّس��خرية، 

ف��إذا كان ميل��ك الُق��درة في ه��ذا اإلطار 
ملاذا ل��م يُعّطل ه��ذه الّصواريخ، ويحول 
دون تدمي��ر إحداه��ا للّطائ��رة املَذك��ورة 
آِنًف��ا، ث��م إّن اإليراني��ني الذي��ن ميلك��ون 
ُجيوًش��ا إلكترونّي��ة جّب��ارة )لي��س في 
الّش��تم والّسب( شّنوا هجمات شرسة 
ِضد حواس��يب وزارة الدف��اع األمريكّية 
البنتاغ��ون، وكذل��ك املص��رف املرك��زي 
األمريك��ي أكث��ر من م��ّرة في الّس��ابق، 
والُعقول التي تُش��ِرف على هذه اجُليوش 
ا،  ج��دًّ ُمتقّدم��ة  َص��د  حوائ��ط  متل��ك 
وتستطيع، مثَلما قال لنا أحد اخُلبراء في 

هذا امليدان، وضع برامج طوارِئ بديلة.
بولتون أعلن صباح ي��وم امس في املُؤمتر 
الصحف��ي ال��ذي عق��ده م��ع صديق��ه 
ترام��ب  الرئي��س  أّن  ِنتنياه��و  بنيام��ني 
س��ُيعلن الي��وم ع��ن ُعقوب��ات أمريكّية 
جدي��دة وأكث��ر شراس��ًة ِضد إي��ران، وإذا 
صّحت هذه األنباء فإّن هذا سيعني زيادة 
احِتم��االت احلرب، وإغلق ُكل ُفرص احِلوار 

لنزع فتيل الّتصعيد.
إي��ران أّك��دت أكثر من مّرة، وعلى لس��ان 
أعل��ى س��لطة فيه��ا، أّي الس��ّيد علي 

خامنئ��ي املُرش��د األعلى، أنّها ل��ن تُلّبي 
االس��ِتجداءات األمريكّية للِح��وار إال إذا 
رفعت إدارة ترامب الُعقوبات االقتصاديّة 

كاملًة، وعادت إلى االتّفاق النووي.
الِقي��ادة املركزيّ��ة العس��كريّة اإليرانّية 
أرادت بإس��قاطها للطائ��رة األمريكّي��ة 
املُس��ّيرة الِعملقة الّتأكيد بأنّها جاهزة 
لل��ّرد بُق��ّوٍة عل��ى أّي انته��اك ألجوائها، 
والّتص��ّدي ألّي ُهج��وم عل��ى أراضيه��ا، 
ومتلك اإلمكانّيات الّلزمة في هذا الّصدد 

ومهم��ا كاَن الّثمن، ولكّنها لن تقبل في 
الوق��ت نفس��ه أن مي��وت 80 ِمليونً��ا من 

أبنائها ُجوًعا بسبب احِلصار.
عندم��ا ُقلنا في مقاالٍت س��ابقٍة أّن هذا 
وأُن  ا،  ج��دًّ س��اخًنا  س��يكون  الّصي��ف 
تش��ديد إدارة الرئيس ترام��ب للُعقوبات 
عل��ى إي��ران ومنعها من تصدي��ر ِنفطها 
حتى تركع وتعود إلى املُفاوضات سيكون 

مبثابة إعلن ح��رب، اتّهمنا البعض بأنّنا 
ُنبالغ في قراءتنا للَمش��هد في ِمنطقة 

اخلليج العربي، ونقرع ُطبول احلرب.
أمري��كا وقع��ت ف��ي ِمصي��دٍة أَع��ّد لها 
بإح��كاٍم  والس��عوديّون  اإلس��رائيلّيون 
في ِمنطقة الش��رق األوس��ط، وبات من 
الّصع��ب عليه��ا اخُل��روج منه��ا، ألنّه��ا 
س��تخُرج منها بأكبر اخلسائر، إذا كانت 

الّنتائج ِسلًما أو حربًا.
احلرب لن تظ��ل محصورًة داِخ��ل احُلدود 

اإليرانّي��ة، وس��تصل ألِس��نة لهبها إلى 
ُمعظ��م دول املِنطق��ة، وخاّص��ًة ُحلفاء 
أمري��كا، والذي��ن يقرعون ُطب��ول حربها، 
واس��ألوا “ح��زب اهلل” وحركتّي “حماس 
و”اجلهاد اإلس��لمي” والق��ّوات العراقّية 
الرس��مّية وغير الرسمّية.. وتاِبعوا كيف 
س��تكون ردوده��ا وبُوَص��لت صواريخها 
احملّط��ة األخيرة ف��ي ُمسلس��ل الكِذب 
األمريكّي جتّلت في أوضح صورها عندما 
أّكدت املُؤّسسة العس��كريّة األمريكّية 
أّن طائرة التجّس��س املُس��تهدفة كانت 
ُتّل��ق في األج��واء الدولّية، ول��م تختِرق 
األج��واء الس��ياديّة اإليرانّي��ة، ليخ��ُرج 
عليهم اإليرانّيون بصوٍر لبعض ُحطامها 
جرى انتشاله من شواطئهم باحترافّيٍة 
عاليٍة وُس��رعٍة قياسّيٍة ُمرفقًة بصفعٍة 
قويّ��ٍة إل��ى مصداقّيته��م تق��ول باخَلط 

العريض: أنتم كاذبون، وهذِه هي األدلّة.
قتل��ت  الت��ي  أمري��كا،  كان��ت  مت��ى 
امللي��ني جوًع��ا وقصًفا في الِع��راق وفي 
أفغانس��تان، وقبله��ا في س��وريا وليبيا 
وفيتن��ام تهتم ب��أرواح البش��ر، مدنيني 
كانوا أو عسكريني، حتى يُوقف رئيسها 
ترام��ب غ��زوة عس��كريّة انتقامّية على 
ا وفي مواقع  إيران لتجّنب قتل 150 إيرانيًّ
عس��كريّة؟ وإذا كان حريًص��ا ِفعًل على 
أرواح اإليراني��ني فلم��اذا يف��ِرض ِحص��ار 

عليهم لتجويعهم حّتى املوت؟
العس��كريني  احمُلّللني  فذل��كات  لنت��ُرك 
أو  أمريكي��ني  أو  كان��وا  عربً��ا  جانًب��ا، 
إس��رائيليني، ونب��دأ بحقيقٍة س��اطعٍة 
كالّش��مس، وه��ي أّن إي��ران بانِتش��الها 
ُحطام هذه الطائرة، التي يبُلغ طولها 14 
ِمتًرا وارتفاعها أربعة أمتار، قد اس��تولت 
على ثروة جتسس��ّية إلكترونّي��ة ال تُقّدر 
بثم��ن، ُمفرداته��ا األب��رز أجه��زة تصوير 
فائقة الدّق��ة ُمكن أن تلتقط ُصورًا على 
ارتفاع 20 كيلومتًرا، وأجهزة اسِتش��عار 
ال ميلكه��ا ال ه��ذا الّنوع م��ن الّطائرات، 
ا، وس��نرى هذه  وَمجّس��ات ُمتقّدمة جدًّ
ا ف��ي صناعٍة  الّتكنولوجي��ا قريًب��ا ج��دًّ
ُمس��ّيرة  لطائ��رات  إيرانّي��ٍة  عس��كريٍّة 
ُتاكي نظيراتها األمريكّية في الكفاءة، 
وال نس��تبعد أن تُقّدم ِطهران هذا الكنز 
حُللفائه��ا ف��ي روس��يا والص��ني، وكوريا 
الش��مالّية، م��ع ُكل الّتقدي��ر واالعتراف 
في اجلمي��ل، متاًما ِمثلم��ا فعلت عندما 
اس��تولت على طائرة أمريكّية ُمس��ّيرة 
أخ��رى ولكّنها أقل تقّدًم��ا على ُحدودها 
مع أفغانس��تان ورفض��ت ُكل الّضغوط 
وش��اهدناها  الس��تعادتها،  األمريكّي��ة 
ُمجّسدًة في ُنس��خٍة إيرانّيٍة جديدة في 

أحد الُعروض العسكريّة.
ُحلف��اء أمري��كا ف��ي تل أبي��ب وعواصم 
اخلليج فتحوا بيوت العزاء لتلّقي الّتعازي 
من جّراء هذا املُصاب اجللل، فاملسؤولون 

في هذه العواصم كانوا يفُركون أيديهم 
فرًحا استعداًدا للحتفال بأكبر إجناز لهم 
في الق��رن احلالي، أّي ضرب��ة تُخّلصهم، 

إلى األبد من مرض “إيران فوبيا” املُتأّصل 
داخله��م واس��تخدام الق��ّوة األمريكّية 
ا، ناِهيك عن  اجلّبارة في تدمير إي��ران ُكلِّيًّ

تغيير الّنظام فيها.
أمري��كا تنتق��ل م��ن كارث��ٍة إل��ى أخرى، 
وبش��كٍل ُمتس��ارٍع، وتنج��ر إل��ى ُحروب 
عس��كريّة واقتصاديّة في ُمعظم أنحاء 
العال��م، دون ُحلف��اء أو أصدق��اء، وتقود 

نفس��ها والعال��م إل��ى الّدم��ار واخلراب 
مفتوحة األع��ني، ألنّها تُس��ّلم قيادتها 
إلى رئي��س أرعن، ُمحاًط��ا مبجموعٍة من 
ا  املُستشارين الفاِشلني املتضّخمني ذاتيًّ
بخبرات ضحلة وُمزّورة، وُحلفاء مرعوبني 

في إسرائيل وبعض دول اخلليج.
إيران خدعت أمريكا، وتفّوقت عليها في 
أس��اليب املُناورة، وأخفت عنه��ا ُقدرات 
عس��كريّة عالية املُس��توى، واستعّدت 
جّي��ًدا ألّي ُمواجهة معها، وعِملت ِطوال 
الّسنوات املاضية، بينما ينشغل ترامب 
بجلب األموال من ُحلفائه في اخلليج، في 
بناء أذرع ضاربة من احُللفاء يُحاصرونها، 
ويُفشلون جميع مشاريعها في ِمنطقة 
الش��رق األوس��ط، وصناع��ة عس��كريّة 
ُمتط��ّورة ُمحاكية الّتجربت��ني الصينّية 
والكوريّة الش��مالّية ف��ي االعِتماد على 

الّنفس.
اخلديع��ة األكبر كانت عن��د تلويح إيران 
بإغلق مضيق هرمز، بينما كانت ترُس��م 
ضرباته��ا  ُكل  وتُنّف��ذ  خططه��ا،  كل 
خارجه، أّي خليج ُعمان، وتُش��عل فتيل 
ح��رب ناق��لت تُه��ّدد االقتص��اد العاملي 
برّمته، وتُلّوح برفع أس��عار برميل النفط 
إلى أكثر من 300 دوالر، ويُرس��ل حُللفاؤها 
ف��ي اليم��ن صواريخه��م امُلّنح��ة إل��ى 
مط��ارات أبها وجازان، تض��ُرب طائراتهم 
املُس��ّيرة مضّخ��ات ِنف��ط أرامكو غرب 

الرياض.
بعد إسقاط طائرة التجّسس األمريكّية 
الِعملقة، لم تُعد إيران بحاجٍة إلى إغلق 
مضي��ق هرم��ز، وباتت في انتظ��ار اخلطأ 
األمريكي املُقبل للّتعاطي معه بأسلوٍب 
��ا كان هذا  عال��ي املُس��توى في ال��ّرد، وأيًّ
اخلط��أ، فبنك األه��داف اإليراني ميتد من 
س��واحل اخلليج حتى ِفلسطني احمُلتّلة، 

وَنتُرك خليالك فهم ما نعنيه.
إي��ران تعي��ش أفض��ل أيامه��ا، والفضل 
ف��ي ذل��ك يع��ود إل��ى ُقدراته��ا الذاتّية 
والعسكريّة  السياس��ّية  ومش��اريعها 
املدروسة مثلما يعود أيًضا إلى ُخصومها 
األغبي��اء املَنفوخني باالس��تعلء والُغرور 
والغطرس��ة واّدع��اءات الق��ّوة الكاذبة، 
ا  فالّش��عب كّله أو ُمعظمه، ب��ات ُملتفًّ
ح��ول قيادته الت��ي أظه��رت إدارة بالغة 
ال��ّذكاء ف��ي الّتعاط��ي م��ع ُكل جوانب 
املُواجهة النفس��ّية أو العس��كريّة مع 
أمريكا وهذا يكفيها ف��ي الوقِت الّراهن 

على األقل.
ُندرك جّي��ًدا أّن أمريكا دولة ُعظمى متلك 
حاِم��لت  و10  ن��ووي،  رأس  آالف  أربع��ة 
وس��ّتة  جن��دي،  وِمليون��ّي  طائ��رات، 
أس��اطيل، وِمئات الّسفن احلربّية، وألفّي 
طائرة، ولكّننا ُندرك أيًضا أنّها ُهِزمت في 
فيتنام والِعراق وس��ورية، وأفغانس��تان، 
وسُتهَزم في إيران.. وسينهار اقتصادها.. 
فالُق��ّوة  دوالره��ا..  هيمن��ة  وس��ينتهي 
العس��كريّة الّضاربة ف��ي الوقت الّراهن 
ليَس��ت ه��ي الُعنص��ر احلاِس��م رغ��م 
أهمّيته��ا، ولكن توّف��ر اإلرادة على اتّخاذ 
قرار اس��ِتخدامها ومحور املُقاومة ميلك 

هذا القرار واأليّام بيننا.
*كاتب ومحلل سياسي عربي

ترامب يعلن أنه تراجع عن 
الضربة االنتقامية التي 
كان من امُلقرر أن تستهدف 
مواقع عسكرية منتقاة 
ولكنه لم يلغها واحتماالت 
الحرب ما زالت غري 
مستبعدة

كيف رفض األمريكيون أكاذيب ترامب حول الضربة العسكرية وملاذا ال 
يصدق كثريون الهجوم »السايربي« على حواسيب الصواريخ اإليرانية؟

ترامب

مورسون

نتنياهو

ل��م أتفرج عل��ى التلفاز ش��هوراً طويلة، رمب��ا بلغت اثني 
عش��ر شهراً على ما أذكر، ويقاس��مني ذلك الكثيرون من 
الناس، فاحلياة مشغولة بنا ونحن كذلك مشغولون بها. 
محطات تتغير وأناس تتبدل ورموز تس��قط وخنادق تترق 
ونفوس تزهق وأطفال أيتام وأرامل وثكالى ورجال ينتصبون 
على قارعة الفقر واملوت وعوائل مس��حوقة، فرنسا تثور، 
أمريكا تخ��اف من التج��ارة والصناعة الصينية، روس��يا 
تس��بق أوكرانيا بالبكاء، أملانيا متذبذبة، ولم نسمع خبراً 
عن إسرائيل، يا ترى ملاذا؟ عرب يتناحرون، وأسلحة تتفاوت 
قيمتها التدميرية، عقول مس��توردة وأفكار هجينة، فأين 
الش��يء املفرح في س��ماع األخبار؟ مسلس��لت بائسة 
ماجنة وموجات من الكلمات البذيئة في األغاني الهابطة، 
قل��ة ذوق، انع��دام األخلق ف��ي كل مفاصل احلي��اة، فإلى 

وأي شيء  أين نس��ير 
عبوة  إبطال  نشاهد؟ 
هنا وتفخيخ س��يارة 
هناك، وج��وه قيظها 
فراح��ت  الس��قم 
عن  وتبحث  تتلط��م 
فيه��ا  تدف��ن  أرض 
عيونه��ا فلم جتد غير 
املواجهة  من  الهروب 
سبيلً لتجاوز األزمات 
إن  يقولون  املتلطمة. 
كان  الق��دمي  العال��م 
ويتقات��ل  يتص��ارع 
األس��باب،  أتفه  على 

واآلن هم ميارس��ون نفس الدور ولكن بلباس التحضر، فمن 
املتحض��ر برأيكم س��ادتي؟ الكثير من األس��ئلة ال أجوبة 
له��ا، فمن الواجب البحث عنها، فمن يس��تطيع البحث 
وه��و مدمن للفيس أو ملواقع )التنازع( االجتماعي؟ لس��نا 
متحضري��ن فاجلوهر ال��ذي يحمل��ه البعض ف��ارغ متاماً، 
فاملظهر هو السيد املطلق وهو املطاع شاء أو أبى البعض 
من أهل النفاق واخلداع واحليل��ة واملكر. معظم العراقيني 
يبحثون عن املظهر وأن يسمعوا أغنية قدمية جميلة بدالً 
من أغنية حديثة خاوية، فقبل أن تس��ن ذوقك السمعي 
فت��ش في قلبك الذي ل��م يعد قلباً مطلق��اً بل عبارة عن 
آلة تؤش��ر عليها حني تنقبض فمعظم الناس ال ميتلكون 
قلوباً بل حولوها إلى جيوب ولن يعيشوا طويلً إال وقد رأوا 
سوء أفعالهم، ميسكونه بأيديهم وعندها ال ينفع الندم.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

محطات تتغري وأناس 
تتبدل ورموز تسقط 
وخنادق تحرتق 
ونفوس تزهق وأطفال 
أيتام وأرامل وثكاىل 
ورجال ينتصبون على 
قارعة الفقر..

لماذا يطير بومبيو إلى الرياض وأبو ظبي فجأًة

البحث
عن املضمون

بعد يومني من إسقاط 
صاروخ إيراني طائرة 
التجّسس األمريكّية 
املُسّيرة “غلوبال هوك” 
فوق مضيق هرمز طار 
مايك بومبيو، وزير 
اخلارجّية األمريكّي، إلى 
ُكل من الرياض وأبو ظبي 
في زيارة ُمفاجأة للقاء 
املسؤولني فيهما، في 
وقٍت تتصاعد فيه حّدة 
التوتّر بني إيران والواليات 
املتحدة، ويُعلن الرئيس 
دونالد ترامب أنّه تراجع 
عن الّضربة االنتقامّية 
التي كان من املُقّرر 
أن تستهدف مواقع 
عسكريّة ُمنتقاة ولكّنه 
لم يُلغها، واحِتماالت 
احلرب ما زالت غير 
ُمستبعدة.

وإذا كانت جوله بومبيو 
املُفاجئة هذه لم تشمل 
تل أبيب، الّضلع الّثالث 
في احِللف األمريكّي 
في املِنطقة ِضد إيران 
ومحور املُقاومة الذي 
تتزّعمه، فإّن هذا يعود 
إلى وجود جون بولتون، 
ُمستشار األمن القومي 
األمريكي فيها، استعداًدا 
ملُؤمتر ثُلثي مع نظيَريه 
الروسي واإلسرائيلي، 
ووصل بولتون قبل يومني 
من االجتماع املَذكور 
)يُعقد اليوم الثلثاء( رمّبا 
للّتنسيق مع الِقيادة 
اإلسرائيلّية..

عبد الباري عطوان
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بغداد / البينة اجلديدة
القانونية  الدائرة  نظمت  العادلي  د.جمال  املائية  املوارد  وزير  برعاية 
العاملي  اليوم  مبناسبة  احتفالية  الوزارة  في  االنسان  حقوق  شعبة 
للطفل وبحضور ممثل السيد املفتش العام والسادة املدراء العامني 
وشرحت  الطفولة  ايام  مجدت  بافتتاحية  االحتفال  استهل  حيث 
البراءة والوئام والسالم احلقيقي مؤكدة على ان يكون البناء صحيحاً 
وسليماً لبناء جيل جديد يكون عوناً للوطن ,هذا وتخللت االحتفال 
اطفال  مشاركات  الى  اضافة  واملرح  الفرح  فرقة  قدمتها  فعاليات 
احلضانة واملشتركني .وفي ختام احلفل وزع ممثل السيد املفتش العام 
الهدايا الى االطفال متمنياً لهم احلياة السعيدة واملستقبل الزاهر 

في عراقنا احلر.

  املوارد املائية تنظم احتفالية مبناسبة اليوم العاملي للطفل 

بغداد / البينة اجلديدة
االثنني،  امس  النزاهة،  هيأة  كشفت   
ن مالكات مديريَّة حتقيق نينوى  عن متكُّ
صرٍف  ُمستندي  ُمعاملتي  ضبط  من 
ديوان  في  ديناٍر  مليار   }16{ من  بأكثر 
احملافظة لم تتّم تسويتها كلياً، ُمبيِّنًة 
التي  منها  املتبقية  املبالغ  مصير  أنَّ 
معلوٍم.  غير  ديناٍر  مليارات   }6{ ناهزت 
في  التحقيقات  لدائرة  بيان  وذكر 
الهيأة تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة 
انتقل  الذي  املديريَّة  »فريق  ان  منه، 

قسم   – نينوى  محافظة  ديوان  إلى 
أربعة  احلسابات واملوازنة، قام بضبط 
بتنفيذ  ة  اخلاصَّ اللجنة  في  أعضاٍء 
أبنية  وترميم  تأهيل  وإعادة  كشوفات 
احملافظة، كما ضبط معاملتي ُمستند 
صرٍف، األولى مببلغ }14,052,517,000{ 
منها  قسٍم  تسوية  متَّت  ديناٍر  مليار 
ديناٍر،  مليار   }8,521,016,500{ بواقع 
إلى  مبلغها  يصل  الثانية  واملُعاملة 
متَّت  ديناٍر  مليار   }1,946,999,344{
ديناٍر  مليار   }1,681,837,344{ تسوية 

األموال  »مصير  أن  إلى  منها.وأشارت 
التي لم تتم تسويتها في املُعاملتني 
ديناٍر  مليار   }5,796,500,500{ البالغة 
أعضاء  قيام  إلى  الفتًة  معلومٍة،  غير 
إيداعها  دون  املبالغ  بسحب  اللجنة 
أو  الرسميَّة  املصرفيَّة  احلسابات  في 
في }قاصات{ ديوان احملافظة«.وأضافت 
أصوليٍّ  ضبٍط  محضر  تنظيم  »متَّ  أنه 
املُتَّهمني  رفقة  وعرضه  باملضبوطات، 
الذي  امُلتصِّ  التحقيق  قاضي  على 
املادَّة  ألحكام  استناداً  توقيفهم  قرَّر 

أنَّ  يُذَكُر  العقوبات«.  قانون  من   }315{
هيأة النزاهة أعلنت في شهر نيسان 
فريٍق  بتأليف  قيامها  عن  املاضي 
حتقيقيٍّ عالي املستوى؛ للكشف عن 
قبل  سحبها  متَّ  التي  األموال  مصير 
إقالة محافظ نينوى السابق، وضبط 
عدٍد من املسؤولني واملوظفني في ديوان 
وتبديد  االختالس  بتهمة  احملافظة؛ 
التي  املبالغ  جتاوزت  إذ  الدولة،  أموال 
 }76,000,000,000{ أوليَّاتها  ضبط  متَّ 

مليار ديناٍر.

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
االحصاء  قسم  عن  صادرة  إحصائية  كشفت 
الشهيد  مستشفى  في  الطوارئ  وشعبة 
خالل  املستشفى  استقبال  عن  العام  الصدر 
مرورياً  حادثاً  املاضية)685(  الستة  األشهر 
واصابات اخرى وحوادث العمل وان تلك اإلصابات 

واخلطيرة  املتوسطة  بني  خطورتها  تراوحت 
 . وازدادت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة 
من جهته أوضح مدير املستشفى الدكتور وئام 
احلوادث  إحصائية  ارتفاع  أن   : اجلواهري  رشاد 
املرورية التي يستقبلها املستشفى يعود لعدة 
أسباب، أبرزها انتشار الدراجات النارية و) التوك 
ملعايير  التزامهم  وعدم  الصدر  توك( في مدينة 
واصابات  االخرى  االصابات  وكذلك  السالمة 
العمل واحلوادث والنزاعات الشخصية .مشيراً 
إلى أن املستشفى قد استقبل في وقت سابق 
15 حالة جّراء حادث مروري في يوم واحد. وأكد 
الستقبال  املستشفى  جاهزية  على  اجلواهري 
باإلضافة  الساعة،  مدار  على  احلاالت  جميع 
على  املناوبة  الطبية  الكوادر  حرص  إلى 
والعالجية  اإلسعافية  اخلدمات  افضل  تقدمي 
احلرجة  باحلاالت  يتعلق  فيما  خاصة  العاجلة، 
والتي يتطلب األمر فيها سرعة التنسيق ودقة 
أن  بالذكر،  الطبي.جدير  والتشخيص  الفحص 
على  يعمل  العام  الصدر  الشهيد  مستشفى 
مدار اليوم  لتقدمي اخلدمات الطبية والصحية .

النزاهة تضبط اختالسًا بقيمة )6( مليارات ديناٍر من أموال أبنية حمافظة نينوى

 البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
االستاذ  السكك  عام  مدير  مبتابعة 
وبتوجيه  احلسيني  كاظم  جواد  طالب 
لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير 
قرار  من   154 املادة  بتطبيق  باهض 
على  التجاوزات  بازالة  الوزراء  مجلس 
القانون..تتصاعد  قوة  وفرض  االراضي 
وتيرة العمل من قبل الكوادر الهندسية 
منطقة  في  والتشغيلية   والفنية 
الرامية  بجهودها  الديوانية   سكك 
إلى ازالة التجاوزات . حيث قامت  جلنة 
التجاوزات والكوادر الفنية و الهندسية 
والتشغيلية  مع مفرزة شرطة السكك  
مع  بالتنسيق  املنطقة  مدير  وبإشراف 

أكثر  بازالة  الناحية  وبلدية  احملافظة 
ضمن  نظامية   غير  معابر   )10( من 
حدود املنطقة باجتاه خط سكة حديد 
كيلو  في   الشفالت  بواسطة  البصرة 

ان  يذكر    ..181 206وكيلو  201لغاية 
املنعقد  االجتماع  ضوء  وعلى  املنطقة 
ترأسه  الذي  السكك  مقر  في  األخير 
املدير العام رئيس جلنة التطوير  حضره 

ممثل  منطقة الديوانية باتخاذ التدابير 
الالزمة الجناح سير قطار السوبر السريع 
تكثيف  عن  فضال  البضائع.  وقطارات 
على  البوابني  عمل  مبراقبة  اجلهود 
السكك  شرطة  مبفارز  ورفدها  املمرات 
لتعزيز  احملافظة  والتنسيق مع مجلس 
املنطقة بدوريات شرطة  املرور  لإلشراف  
على  املعابر أثناء سير قطارات السوبر 
احلوادث  تقليل  على  ليساعد  السريع  
بعمل  تقوم  املنطقة  أن  خصوصا 
في  اخلطوط  كفاءة  رفع  مع  املفاصل 
املنطقة ورفع جميع أوامر احلذر من أجل 
سير قطارات سريعة وآمنة ومريحة من 

أجل خدمة املسافر الكرمي .

السكك تزيل املعابر غري النظامية على خطوط منطقة الديوانية 

بغداد / البينة اجلديدة
بأمر  الداخلية  لوزارة  العام  املفتش  مكتب  اوقف 
ملديرية  التابعة  الطوارئ  أفواج  أمراء  أحد  قضائي 
عليه  حماياته  أحد  اعتراف  بعد  بغداد  شرطة 
لتلبسه  الداخلية  مفتشية  قبل  من  واملوقوف 

بابتزاز أصحاب }اجلنابر{ والبسطيات باملال مقابل 
لوزارة  بيان  عملهم.وذكر  مبزاولة  لهم  السماح 
ان  منه  اجلديدة{ نسخة  }البينة  تلقت  الداخلية 
»احد املنتسبني الذي أوقفته مفتشية الداخلية 
لتورطه  املنصرم  االسبوع  من  سابق  وقت  في 
بعمليات ابتزاز باملال ألصحاب اجلنابر والبسطيات 
املفتش  مكتب  متكن  حيث  فلسطني،  شارع  في 
مالية  مبالغ  بأخذ  متلبساً  ضبطه  من  العام 
منهم مقابل السماح لهم مبزاولة أعمالهم، وقد 
أحد  حماية  ضمن  يعمل  الذي  املنتسب  أعترف 
أمراء أفواج الطوارئ ببغداد على آمره الذي اتهمه 
بجمع األموال له«.وتابع البيان »على اثر ذلك أصدر 
اآلمر  بتوقيف  القاضي  قراره  التحقيق  قاضي 
الذي هو برتبة عقيد وفق القرار 160 لسنة 1983، 
العام  املفتش  مكتب  نفذ  وقد  معه،  للتحقيق 
زالت  وال  التوقيف،  الضابط  وأودع  القاضي  أمر 

التحقيقات مستمرة بالقضية الى اآلن«.

الداخلية: إيقاف آمر فوج البتزازه 
أصحاب }اجلنابر{

ازدياد احلوادث املرورية وحوادث )التوك توك(  
خالل النصف االول من العام احلالي  

بغداد / البينة اجلديدة
الدراسية  االجازات  تأجيل منح  التربية  وزارة  اعلنت   
توفر  عدم  بسبب  احلالي  للعام  العراق  خارج 
السنة  الى  املطلوبة  لألعداد  املالية  التخصيصات 
للوزارة  اإلعالمي  املكتب  2021.وذكر   - القادمة2020 
تلقت }البينة اجلديدة { نسخة منه ان »وزير التربية 
االجازات  جلنة  اجتماع  محضر  على  صادق  وكالة 
الثقافية  للعالقات  العامة  املديرية  في  الدراسية 
للدارسني  الرسمية  املوافقات  منح  بتأجيل  القاضي 
خارج العراق ، وذلك لعدم توفر الغطاء املالي لها هذا 
العام حسب كتاب املديرية العامة للشؤون املالية / 

مديرية حسابات املوازنة«.

الرتبية تؤجل الدراسة خارج العراق 
بغداد / البينة اجلديدةهذا العام لعدم توفر االموال 

عن  االثنني،  احلمداني،  االمير  عبد  الثقافة  وزير  كشف 
امام  العراقي  املتحف  فتح  وساعات  اجلديدة  املواعيد 
املواطنني، مبينا ان املتحف ستظل ابوابه مفتوحة ايام 
»فتح  إن  صحفي  في  احلمداني  الرسمية.وقال  العطل 
والسبت  اجلمعة  ايام  اجلمهور  امام  العراقي  املتحف 
املوضوع  هو  الرسمي،  الدوام  وبعد  الرسمية،  والعطل 
الشاغل للوزارة االن حسب توجيهات رئيس الوزراء، لذلك 

هيئة االثار وزارة الثقافة تتسابقان في هذا املضمار«.
الوقت  في  املتحف  فتح  »ساعات  أن  احلمداني،  واضاف 
احلالي ال تسمح للموظفني والطلبة من زيارته، النه يقفل 

ان  الى  للدوائر«، مشيرا  الرسمي  الدوام  ابوابه مع نهاية 
من  به  يحظى  ملا  املتحف  هذا  فتح  على  حترص  »الوزارة 
سمعة دولية بارزة«.وتابع احلمداني، أن »املتحف اآلن يفتح 
الظهر، وسيمتد  بعد  الواحدة  الى  التاسعة صباحا  من 
الفتح الى السابعة مساًء خالل ايام، اما املرحلة الثانية 
ولغاية  عصرا  اخلامسة  من  مفتوحة  ابوابه  فستكون 
من  املتحف  فتح  »تقرر  انه  الى  مشيرا  مساء«،  الثامنة 
يوم  من  ابتداء  عصرا  السادسة  الى  صباحا  التاسعة 
عرض  »سيتم  انه  الى  احلمداني،  املقبل«.واشار  اجلمعة 
حصلوا  التي  والهدايا  الوزراء  ورئيس  احلكومة  مقتنيات 

عليها بكل شفافية في قاعة مخصصة لهذا الغرض«.

وزير الثقافة يكشف املواعيد اجلديدة لفتح املتحف العراقي

بغداد / البينة اجلديدة
في  كوادرها  مباشرة  عن  االثنني،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت   
شارع  في  التجاوزات  الزالة  كبيرة  بحملة  اجلديدة  بغداد  بلدية 
لالمانة  بيان  .وذكر  بغداد  العاصمة  شرق  به  احمليط  والسوق   77
املتجاوزين  »أمهلت  انها  منه  نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت 
لرفع جتاوزات وألكثر من مرة اال انهم لم يستجيبوا لإلنذار ورغم 
الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها االمانة اال انها باشرت صباح 
77«.واضاف  الشارع  عن  التجاوزات  الزالة  بحملة  االثنني  امس 
مبئات  تقدر  والتي  املتجاوزين  مخلفات  رفعت  »االمانة  ان  البيان 
االكشاك والبسطات التي جتاوزات على االرصفة ونهر الشارع مما 

سببت إرباكاً بحركة السير واملرور وتشويها للمنظر العام«.

أمانة بغداد تنفذ محلة كبرية الزالة التجاوزات 
شرقي العاصمة

بغداد / البينة اجلديدة
امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
االثنني، حجز شحنة أغلفة تستخدم في 
الدولي. بغداد  مطار  في  التجاري  الغش 

}البينة  تلقت  بيان  في  الهيئة  وقالت 
»السلطات  إن  منه،  نسخة  اجلديدة{ 
الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، 
فارغة  اغلفة  شحنة  امس  حجزت 
كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها خالفا 

للضوابط والتعليمات النافذة«. واضافت، 
عمليات  في  تستخدم  االغلفة  »هذه  ان 
تعبئتها  يتم  حيث  التجاري  الغش 
بالتوابل احمللية وبيعها للمواطن على انها 
من مناشىء اجنبية«.وبينت، ان »كوادرها 
العاملة في املطار قامت باتخاذ اإلجراءات 
قانون  حسب  املالف  بحق  القانونية 
ملالفته   1984 لسنة   23 رقم  اجلمارك 

الضوابط والتعليمات الكمركية«.

حجز شحنة اغلفة تستخدم يف الغش 
التجاري مبطار بغداد

البينة اجلديدة / علي شريف
استقبلت جامعة بابل وفدا من كلية الالهوت املعمدانية 
ترسيخ  في  اجلامعة  دور  على  لالطالع  لبنان  في  العربية 
قيم التعايش السلمي ومحاربة الفكر املتطرف وإشاعة 
أبناء  بني  السلمي  التعايش  قيم  وترسيخ  التسامح  روح 
الوطن الواحد0 وقال رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عادل 
بحضور  الزائر  الوفد  مع  اجتماعه  خالل  املوسوي  عباس 
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية األستاذ الدكتور 
وأساتذة  عمداء  من  وعدد  اجلبوري  حسني  هادي  قحطان 
الوفد  بزيارة  اليوم  هذا  بابل تشرفت  أن جامعة  اجلامعة: 
االجتماع  خالل  ناقشنا  وقد  مختلفة  دول  ميثل  الذي 
والتركيز  واالعتدال  السلمي املشترك  التعايش  موضوعة 
على الوسطية والتسامح مع الديانات سيما أن جامعة 

الوفد على  واطالع  ديانات مختلفة  من  بابل تضم طلبة 
اجلامعيون0مؤكدا  الطلبة  يعيشه  الذي  التسامح  روح 
على أهمية إظهار رسالة اجلامعة اإلنسانية جتاه اجملتمع 
اجملتمع  صفوف  بني  التسامح  روح  إشاعة  ضرورة  وعلى 
مبختلف قومياته وعقائده ورفض التعصب املذهبي والدور 
التعليمية في  أن تلعبه اجلامعة واملؤسسات  الذي ميكن 
والندوات  املؤمترات  عقد  خالل  من  التسامح  قيم  ترسيخ 
أن  الوفد  التثقيفية0من جانبهم أكد اعضاء  واحملاضرات  
احلوار يعد خطوة مهمة وإيجابية جداً خللق روح التعايش 
السلمي بني مكونات البلد الواحد من خالل تفعيل ثقافة 
أي  إلى  ينتمي  ال  الذي  الديني  التعصب  ورفض  النقاش 
ثقافة دينية سواء اكانت إسالمية أم مسيحية0داعني الى 

ترسيخ وشائج احملبة واألخوة والسالم 0

جامعة بابل تستقبل وفدامن كلية الالهوت املعمدانية العربية يف لبنان

املوصل / البينة اجلديدة
متضرري  لتعويض  املصصة  اللجنة  اعلنت 
محافظة نينوى عن بدء توزيع مبالغ ملتضررين بعد 
استكمال معامالتهم وتدقيقها من قبل اللجنة 
جلنة  رئيس  بغداد.وقال  في  للتعويضات  املركزية 
التعويضات وعدهلل البدراني : ان«جلنة التعويضات 
قد  كانوا  متضررا   438 لنحو  مبالغ  بصرف  بدأت 
ممتلكاتهم  بشأن  للتعويضات  طلبات  قدموا 
)منازل ومحال وسيارات( التي تضررت خالل سيطرة 
الفرعية في  عصابات داعش«، واضاف ان«اللجنة 
احملافظة ستعلن خالل االسبوع القادم عن وصول 

دفعات جديدة الحقة من بغداد وسيتم ايضا صرف 
املبالغ التي يستحقونها من التعويضات«.

توزيع مبالغ التعويض ألكثر من 400 متضرر يف نينوى
بغداد / البينة اجلديدة 

 رغم كـل املعوقـات والصعـاب وحتديـات الطبيعـة 
العمـل  أجـاد  البـري  النقـل  إن  إال  ألوانهـا  بكافـة 
واملعرقلـة  السلبيـة  املعطيـات  جميـع  وفـق 
منهـا دون تـأخير أو تـلكؤ في العمـل ، فقـد أجنـز 
إسـطول الشركـة العامـة للنقـل البـري / إحـدى 
املؤتلفـة  والشركـات  النقـل  وزارة  تشكيـالت 
احلموالت  من  طن  الف   )  654  ( من  أكثـر  نقـل 
أألســدي  الـرزاق  عبـد  عمــاد  السيـد  ذلك  .أعـلن 
للشركـة  العــام  املديـر  اإلدارة  مجـلس  رئـيس 
إسطول  أسـهم   : وقـال  البـري  للنقـل  العامـة 

املاضيـة بتحقيـق  الستـة أشهر  الشركـة خـالل 
) 884 ، 18( ألف نقلـة من املواد املتنوعـة ومعـدات 
وحموالت ضخمـة الشـاذة منهـا والطبيعيـة في 
والبضائـع  السـلع  وبضائـع مختلفـة من  أوزانهـا 
البطاقـة  ومفردات  الكهربائيـة  واملعـدات 
احلبوب   أنواع  وكافـة  الغذائية  واملواد  التموينيـة 
من احلنطـة والرز املستـورد إضافـة الى نقل بعض 
من  أكثـر  حمولتهـا  بـلغت  واألسـمدة  احملروقـات 
)654 ( ألف طن  ، وأشــاد األســدي بالدور الكبيـر 
في  البـري  للنقـل  العامـة  الشركـة  تـلعبه  الذي 
تنميـة النشـاط االقتصـادي  والتجـاري من خالل 

موانئ  من  والبضائـع  السـلع  بنقـل  إسهـامهـا 
مفردات  السيمـا  كافـة  احملافظـات  الى  البصرة 
البطاقـة التموينيـة وجميـع أنـواع احلبوب فضـالً 
معـدات  من  والشـاذة  الضخمـة  البضـائع  عن 

ومولـدات كهربـائيـة ذات مواصفـات قيـاسيـة  .

النقل الربي تنقل أكثر من ) 654 ( ألف طن من احلموالت خـالل )6( أشهر  

احملترمة  بغداد  امينة  ملعالي  شكرا 
شكاوى  مكتب  ملدير  األمثل  إلختيارها 
امني بغداد األستاذ وليد عبد األمير عباس 
الشكر  بوافر  له  اتقدم  ان  اال  يسعني  وال 
والتقدير والعرفان ملا يتمتع به من مصداقية 
وانضباط عاليني وتعامله املهني واالنساني 
مع مراجعي املكتب من املواطنني ويستحق 

الثناء والتبجيل .
الكاتب والناشط / عباس كرمي العلياوي

} بغداد  ألمينة  } شكراً 
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جونسون يعين 
ترامب )2( بالنسبة 

للصحافة

لدين��ا قصة صحفية س��تبقى متفاعلة على مدار س��نوات 
اسمها بوريس جونسون سواء بصورته الشعبوية الطائشة 
أو بوصف��ه رئيس وزراء بريطاني��ا األمر الذي يتطلب منه املزيد 

من الكياسة التي لم يعتدها.
وجونس��ون ه��و اجلزء الثاني م��ن دونالد ترام��ب، ألن مثل هذا 
الفيل��م السياس��ي املش��وق يس��تحق أكث��ر من املس��احة 
املعهودة في وس��ائل اإلع��ام لألجزاء املتواص��ل عرضها من 
النس��خ الش��عبوية التي صار يزخر بها املش��هد السياسي 

السينمائي.
جونس��ون األوفر حظ��ا حتى اآلن في رئاس��ة حزب احملافظني 
البريطاني والصعود إلى رئاسة الوزراء خلافة تيريزا ماي، هذا 
االحتم��ال يزعج جيران بريطانيا. وهو س��بب كاف يجعل من 
الصحافة التي تعيش كس��ادا إخباريا سعيدة لتطوير املزيد 
من القصص عن تاريخ وسلوك الرجل الذي تخّرج من أروقتها، 
فجونسون صحفي يعرف اللعبة بامتياز، لذلك هو سياسي 
غير مت��ردد مع نظرائه، ف��ي حني يعجب املس��ؤولون بذكائه 
وبراعت��ه، إال أنه��م يعدونه ش��خصا عدمي املبادئ وش��عبويا 
خطيرا، بيد أنه مينح الصحافة القدر الذي يبقيها متش��وقة 

إليه. ألنه يفهم السياسة بأنها التعريف األمثل لإلعام.
باألم��س قال لصحيفة صنداي تاميز عندما كنت عمدة لندن، 
كن��ت “أحكم أكب��ر مدينة في العالم”. في إش��ارة إلى ثقته 
املطلق��ة في رئاس��ة احلكوم��ة البريطانية. وه��و تعبير عن 
حلم قدمي كشفته شقيقته رايتشل بقولها إنه كان يطمح 

ليصبح “ملك العالم”.
ثمة قصة ترافق جونس��ون الصحف��ي حدثت عام 2003 عند 
احتال العراق م��ن قبل القوات األميركية، كان حينها موفدا 
من مجلة س��بيكتيتور، لكتابة مشاهداته عن بلد اجتاحته 
القوات احملتلة، وبينما الصحفيون يرافقون اجلنود األميركيني 
في مش��هد متكرر، اختار جونس��ون التوج��ه إلى منزل نائب 
رئي��س الوزراء آنذاك طارق عزيز بعد أن اجتاحه جموع الرعاع 
لنهبه وبينما املنزل مستباح اختار جونسون أن يستولي على 
صن��دوق الس��يجار اجللدي الذي كان يحتفظ به السياس��ي 

العراقي الراحل، بوصفه أثرا معبرا عن شخصيته.
اعتبر جونسون القصة حينها بالتافهة وهي مضيعة لوقت 
الش��رطة، وزع��م بأنه ميتل��ك خطابا من محام��ي طارق عزيز 
يبلغ��ه فيه أن��ه يرغب في أن “اعتبر صندوق الس��يجار هدية 
منه”. م��ع أن احملامي متنى عليه لو أخذ النس��خ الفخمة من 
مذك��رات الرجال األقوي��اء الذين كتبوا الدس��تور األميركي أو 
على األقل س��يرة جورج واش��نطن، فهذه الكتب أكثر أهمية 
م��ن صندوق الس��يجار، وألن الرع��اع لم يق��دروا أهميتها لم 

يسرقوها أثناء نهب املنزل.

كرم نعمة

رأي
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تعرض وزير اخلارجية البريطاني 
بوري��س جونس��ون،  الس��ابق 
املرّش��ح األوف��ر حظ��اً خلافة 
تيريزا ماي في رئاسة احلكومة، 
ش��خصيات  م��ن  لضغ��وط 
م��ن حزب��ه، لتوضي��ح م��ا ورد 
ف��ي تقاري��ر عن »ش��جار« مع 
ش��ريكته أدى إل��ى اس��تدعاء 

الشرطة.
وعلى رغ��م أنه ما يزال يحظى 
بدع��م كبي��ر للتغّل��ب عل��ى 
اخلارجي��ة  وزي��ر  منافس��ه 
جيرمي��ي هان��ت، في الس��باق 
احملافظني  زعام��ة ح��زب  على 
احلاكم، وبالتالي على رئاس��ة 
احلكوم��ة، أظه��ر اس��تطاع 
للرأي نشرت نتائجه صحيفة 
»ذي ميل« أن الش��جار أدى إلى 
تراج��ع ش��عبيته، إذ أن جميع 
الناخبني يفضل��ون اآلن هانت 

ليصبح زعيماً حلزب احملافظني، 
بعدما فق��د جونس��ون 7 في 
املئة من مؤيّديه. كما انخفض 
تفّوقه على هانت بني الناخبني 
احملافظ��ني، م��ن 27 إل��ى 9 في 
املئة. ج��اء ذلك بعدم��ا أوردت 
صحيفة »ذي غارديان« أن أحد 
اجليران أبلغ الش��رطة اجلمعة 
ع��ن مش��ادة كامي��ة رافقها 
ص��راخ وأص��وات ارتط��ام، في 
الش��قة الواقعة جنوب لندن. 
وأضاف��ت أن كاري س��يموندز، 
ش��ريكة جونس��ون، ُسمعت 
وه��ي تقول ل��ه: »ابتعد عني« 

و«أخرج من شقتي«.
اإلجاب��ة  جونس��ون  ورف��ض 
عن أس��ئلة مرتبط��ة باحلادث، 
ف��ي أول محطة ضم��ن جولة 
يجريه��ا هو وهانت، وتس��تمر 
ش��هراً ف��ي اململك��ة املتحدة 
لكس��ب أصوات أعضاء احلزب 

احلاكم. وحاول الوزير الس��ابق 
التركيز على سياساته، قائاً: 
»علينا إجناز بريكزيت«. وتعهد 
حتضي��ر بريطانيا لانس��حاب 
االحت��اد  م��ن  اتف��اق  دون  م��ن 
األوربي، إن لم يتوّصل اجلانبان 

إلى تسوية.
وانتقد النائب احملافظ مالكوم 
رّد جونس��ون، قائاً:  ريفكيند 
»احلقيقة هي أنه مت اس��تدعاء 
الش��رطة. ال ميكنك القول: ال 
تعليق«. واعتب��ر وزير اخلارجية 
السابق آالن دنكان أن جونسون 
»باتت حوله عامة استفهام 
كبي��رة«، الفت��اً الى أن��ه أظهر 
»افتقاره إلى االنضباط« طيلة 

حياته املهنية.
ولك��ن خ��ال الي��وم األول من 
النقاش��ات الختي��ار الزعي��م 
اجلدي��د، والتي جرت في مدينة 
احلض��ور  وق��ف  برمنغه��ام، 

وأطلقوا  جلونس��ون،  وصفقوا 
عندما  اس��تهجان  صيح��ات 
س��أل الصحفي ال��ذي يجري 
املقابل��ة الوزي��ر الس��ابق عن 

حادث اجلمعة.
وقال حسنني )23 سنة( املؤيّد 
جلونس��ون: »اخلافات املنزلية 
حتدث دائماً. ال ميكنك أن جتعل 
من ذلك قصة كبيرة. املهم ما 
الشخص  الذي سيفعله هذا 

لكم في شأن بريكزيت«.

ون��ال هانت اس��تقباالً ح��اراً، 
وتعهد أن تخ��رج بريطانيا من 
االحتاد األوربي »من دون اتفاق«، 
إذا لم يتمّكنا من التوصل إلى 

تسوية.
وقال��ت كارين شكس��بير من 
ح��زب احملافظ��ني: »كنت أميل 
إل��ى جونس��ون، لك��ن هان��ت 
أث��ار إعجابي البال��غ. فاجأني 
ونزاهت��ه،  املباش��ر  بأس��لوبه 
ولذلك ميكن أن أقول إنني بدأت 

اآلن أميل في ش��كل كبير إلى 
جيرميي هانت«.

جونس��ون  تع��ّرض  كم��ا 
عاقت��ه  نتيج��ة  النتق��ادات 
مع س��تيف بانون، املستش��ار 
للرئيس  املثير للجدل  السابق 

األميركي دونالد ترامب.
وأظهر تسجيل مصّور نشرته 
صحيف��ة »ذي أوبزرف��ر« بانون 
وهو يزعم أنه ساعد على صوغ 
خطاب استقالة جونسون من 
منصبه وزيراً للخارجية العام 
املاض��ي. وبدأت عاق��ة االثنني 
عندم��ا عما مع��اً بوصفهما 
مس��ؤوَلني، وأف��ادت معلومات 
بأنهم��ا التقي��ا مج��دداً ف��ي 
ش��كل غي��ر رس��مي الصيف 
اعتبر  جونس��ون  املاضي.لكن 
آنذاك أن »ما يُس��مى العاقة« 

مع بانون هو »وهم«، 
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دعا حسام الدين أشنا، مستشار 
الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني، 
ام��س االثن��ني، الوالي��ات املتحدة 
إلى تق��دمي تن��ازالت كبي��رة إليران 
للتوص��ل إل��ى اتف��اق أش��مل من 
االتفاق النووي، مشددا على رفض 
طهران التفاوض مع واشنطن قبل 
رف��ع العقوب��ات. وقال أش��تا على 
حس��ابه على موق��ع »تويتر«: »إذا 
كان��ت أميركا تري��د أن نقدم أمورا 
أكث��ر من االتف��اق الن��ووي فيجب 
عليه��ا أن تقدم تنازالت كان يجب 
أن تقدمه��ا قبل االتف��اق النووي«.
وتابع: »نحن ال نبحث عن احلرب وال 
يجب أن تف��رض العقوبات علينا، 
فالعقوب��ات واحل��رب ه��م وجهان 
لعمل��ة واحدة«، مضيف��ا: »كذب 
أميركا بإعان جهوزيتها للتفاوض 
دون شروط مسبقة مرفوض«.وكان 

املتح��دث باس��م وزارة اخلارجي��ة 
اإليرانية، عباس موسوي، قد شدد 
عل��ى أن »صم��ود االتف��اق النووي 
يتوقف على التزام جميع األطراف 
به، واجلانب األورب��ي يفتقد لإلرادة 
الكافية لتنفيذ ما ورد في االتفاق 
النووي«.مضيف��ا أن »م��ا يطلب��ه 
األوربي��ون منا غير مقب��ول كعدم 
اخلروج من االتف��اق النووي أو عدم 
تقلي��ص التزاماتنا«.الى ذلك أعلن 
املتح��دث باس��م وزارة اخلارجي��ة 
اإليرانية، عباس موسوي، أن طهران 
ترحب بأي جهود لنزع فتيل التوتر 
ف��ي منطقة اخلليج بعد أس��ابيع 
من تدهور العاقات مع واش��نطن.
وقال موس��وي، في مؤمتر صحفي، 
امس االثن��ني: »نرحب بكل جهود 
خفض التوتر في املنطقة وكذلك 
احل��وار مع دول اجلوار ومس��تعدون 
لذلك في أي وقت«، وذلك حس��ب 

اإليرانية.وتاب��ع:  »ف��ارس«  وكال��ة 
رحب��ت  اإلس��امية  »اجلمهوري��ة 
منذ فترة بإجراء مباحثات مع دول 
اخلليج ودعتها إل��ى التوقيع على 
اتفاقي��ة ع��دم االعتداء«.ووص��ف 

املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، 
تصريحات وزير بريطاني بأنها »غير 
بن��اءة«، مؤك��دا أن بريطانيا تقف 
إل��ى جان��ب أمريكا ض��د طهران.
وش��دد موس��وي على أن »قدرات 

اإللكتروني��ة  الدفاعي��ة  إي��ران 
عالية جدا والهجمات األمريكية 
ل��ن يك��ون له��ا أث��ر«، وذل��ك في 
أعقاب إطاق واش��نطن هجمات 
إلكتروني��ة ض��د أنظم��ة إط��اق 
إيرانية. صواريخ وشبكة جتسس 
وقال وزي��ر االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات اإليراني في وقت سابق 
اإللكترونية  »الهجمات  إن  اليوم، 
األمريكية على أهداف إيرانية لم 
املتحدث  تكن ناجح��ة«. وش��دد 
باس��م اخلارجية اإليرانية على أن 
»صم��ود االتف��اق الن��ووي يتوقف 
عل��ى الت��زام جميع األط��راف به 
اجلان��ب األورب��ي يفتق��د ل��إلرادة 
الكافية لتنفيذ ما ورد في االتفاق 
الن��ووي، مضيف��ا أن »م��ا يطلبه 
األوربي��ون منا غي��ر مقبول كعدم 
اخلروج من االتف��اق النووي أو عدم 

تقليص التزاماتنا« .

شجار جونسون وشريكته يقلص شعبيته ويعزز حظوظ هانت يف خالفة ماي

مستشار روحاني: إذا أرادت أمريكا التوصل التفاق أمشل من االتفاق النووي فيجب أن تقدم تنازالت
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ف��ي أول موقف رس��مي لبناني 
ردا عل��ى م��ا أعلنه مستش��ار 
جاري��د  األميرك��ي،  الرئي��س 
كوش��نير حول املرحل��ة االولى 
م��ن صفقة الق��رن، علق رئيس 
ب��ري  اللبنان��ي نبي��ه  البرمل��ان 
لبناني  »بانتظ��ار موقف  قائا: 
رس��مي جامع وموحد حيال ما 
كشفه السيد جاريد كوشنير 
عراب ما يس��مى صفقة القرن 
عن خط��وات املرحلة االولى من 
ما يس��مى صفقة القرن والتي 
تتضم��ن اس��تثمارا مببل��غ 50 
بلي��ون دوالر في ع��دد من الدول 
لبن��ان.  بينه��ا  وم��ن  العربي��ة 
ولكي ال يفسر البعض الصمت 
الرسمي اللبناني قبوال العرض 
املس��موم، نؤكد ان االس��تثمار 
الوحي��د ال��ذي لن يج��د له في 
أي  ه��و  أرض��ا خصب��ة  لبن��ان 
استثمار على حس��اب قضية 
الش��عب  وحق��وق  فلس��طني 
ال��ى  بالع��ودة  الفلس��طيني 

أرض��ه وإقامة دولته املس��تقلة 
وعاصمتها القدس الشريف«.

أض��اف: »يخط��ئ الظ��ن م��ن 
بباي��ني  التلوي��ح  ان  يعتق��د 
ال��دوالرات ميك��ن ل��ه ان يغ��ري 
لبنان ال��ذي يئن حتت وطأة أزمة 
اقتصادية خانقة على اخلضوع 
او املقايض��ة عل��ى ثوابت��ه غير 
قابل��ة للتصرف وف��ي مقدمها 

رفض التوطني الذي س��نقاومه 
مع األشقاء الفلسطينيني بكل 

أساليب املقاومة املشروعة«.
وخت��م بري: »نربأ مب��ا تبقى من 
احلياء العربي ان ال يفسح اجملال 
الس��تخدام اجلغرافية العربية 
مساحة لتنفيذ حكم االعدام 
واملس��لمني  الع��رب  بقضي��ة 
االول��ى قضية فلس��طني التي 

تتع��رض  كالع��ادة  ولاس��ف 
حملاول��ة اغتي��ال بس��اح امل��ال 
العرب��ي. مس��تر كوش��نير لن 
واللبنانيون شهود  لبنان  يكون 
زور او ش��ركاء ببيع فلس��طني 
بثاثني من الفضة، ان فلسطني 
ومس��جدها األقصى وكنيسة 
امله��د قب��ل ان يكون��وا قضية 
جغرافية وش��عب ه��ي قضية 

س��ماوية وه��ي بع��ني أهله��ا 
ومقاومتها وبعني رب السماء«.

»التقدمي  احل��زب  رئي��س  وغرد 
والنائ��ب  الوزي��ر  االش��تراكي« 
الس��ابق ولي��د جنب��اط عب��ر 
حسابه على »تويتر«: »منذ مئة 
عام ونيف اتى من شجعنا على 
اط��اق الرصاصة االول��ى. ومنذ 
ذلك الوقت ونحن نلهث للحاق 
وكانت  النكب��ة  به��ا فكان��ت 
النكس��ة واملؤمت��ر تل��و املؤمت��ر 
والوعود تلو الوعود وفلس��طني 
تضيع. تذكروا قول الشاعر فينا 
بسيفك أم بس��يف االنكليزي 

.»easy دخلت باد الشام
ورّد النائب ن��دمي اجلمّيل على 
كوش��نير، قائاً عبر »تويتر«: 
»س��يد كوش��نير، حان لك ان 
تدرك أننا لم نقدِّم عشرة آالف 
شهيد، من اجل عشرة بايني 
دوالر لتوطني الفلس��طينيني 
وغيرهم في لبنان. لبنان ليس 

شركة عقارية«.
الش��عوب  »قضاي��ا  وتاب��ع: 

ب��ل  باألم��وال،  تُعال��ج  ال 
وبالس��يادة  احلقوق  بإعط��اء 
واالس��تقال، وأرف��ق تغريدته 
)#الدم_م��ا_ بهاش��تاغ 
بيقلب_دوالرات( . من جهته، 
أش��اد ممث��ل حرك��ة املقاومة 
اإلس��امية حماس في لبنان 
أحمد عبد اله��ادي »باملوقف 
املشّرف لرئيس مجلس النواب 
اللبنان��ي دول��ة الرئيس نبيه 
القرن  الراف��ض لصفقة  بري، 
ومؤمت��ر البحري��ن اإلقتصادي، 
وتأكي��ده على دع��م مقاومة 
الفلس��طينيني  وحق��وق 
وأرضه��م  ف��ي مقدس��اتهم 
وعودتهم إلى مدنهم وقراهم 
وبلداتهم، ورفض��ه ايضاً كل 
والتهجير  التوطني  مش��اريع 
الوطني��ة  الهوي��ة  وطم��س 
وطال��ب  الفلس��طينية«. 
»الزعم��اء الع��رب أن يطلقوا 
مواقف مشابهة ملواقف دولة 
الرئيس بري، وأن ينسحب من 

أعلن مشاركته في املؤمتر«  .

بولتون ينشر صورا لزيارة غور 
األردن مع نتنياهو... واألخري 

يدعوه لزيارة اجلوالن

بري لـ »مسرت كوشنري« حول صفقة القرن: لن يكون لبنان شريكا ببيع فلسطني
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العلي��ا  اللجن��ة  أعلن��ت 
امس  التركية،  لانتخاب��ات 

ف��وز  /حزي��ران،   24 االثن��ني 
مرش��ح املعارضة في جولة 
عل��ى منصب عمدة  اإلعادة 

وق��ال  إس��طنبول..  مدين��ة 
االنتخاب��ي  اجملل��س  رئي��س 
س��ادي  الترك��ي،  األعل��ى 

غوفني، إن مرشح املعارضة، 
أوغلو، رس��ميا  إم��ام  أك��رم 
ه��و الفائ��ز مبنص��ب »عمدة 

إسطنبول«.
وأش��ار غوف��ني إل��ى أن إمام 
أوغلو، املرشح اخلاص بحزب 
حصل  اجلمهوري،  الش��عب 
م��ن   %54.4 نس��بة  عل��ى 

األصوات.
وتف��وق بتل��ك النتيجة إمام 
أوغل��و، على مرش��ح احلرية 
والعدال��ة احلاك��م، بن علي 
يل��درمي، ف��ي انتخاب��ات متت 
إعادتها وش��هدت حالة من 

اجلدل الواسعة.
وقال غوف��ني: »وفقا للنتائج 
النهائي��ة للتصويت، حصل 
إم��ام أوغل��و عل��ى 4 مليون 

و741 أل��ف و868 صوتا، فيما 
حص��ل بن علي يل��درمي على 
و453  أل��ف  و935  ملي��ون   3

صوتا.
فيم��ا أدلى 10 ماي��ني و560 
ألف��ا و963 ناخبا بأصواتهم 
في 39 مقاطعة تابعة ملدينة 

إسطنبول.
اجملل��س  رئي��س  وأش��ار 
االنتخاب��ي األعلى، أنه ميكن 
والعدال��ة  احلري��ة  ملرش��ح 
الطعن على نتائج التصويت 

خال يومني من إعانها.
بلدي��ة  لرئاس��ة  وترش��ح 
إس��طنبول ف��ي االنتخابات 
املعادة 4 منافسني هم أكرم 
إم��ام أوغل��و مرش��ح حتالف 
»الشعب« املكون من حزبي 

الش��عب اجلمه��وري واخلير، 
يل��درمي مرش��ح  وب��ن عل��ي 
حتال��ف »اجلمه��ور« املك��ون 
من حزب��ي العدالة والتنمية 
القومية،  واحلرك��ة  )احلاكم( 
وجن��دت غوتش��ر م��ن حزب 
الس��عادة وإلك��ر يوجل من 
ح��زب الوط��ن، إال أن يل��درمي 
أبرز  يعتب��ران  أوغل��و  وإم��ام 
املنافسني على رئاسة بلدية 

إسطنبول الكبرى.
 وكان��ت جلن��ة االنتخاب��ات 
بإع��ادة  أم��رت  التركي��ة 
االنتخاب��ات الت��ي جرت في 
والت��ي  م��ارس/آذار،  ش��هر 
ف��از به��ا مرش��ح املعارضة 
الرئيسي، في خسارة صادمة 

حلزب أردوغان .

اللجنة العليا لالنتخابات الرتكية تعلن رمسيا فوز مرشح املعارضة يف »إعادة إسطنبول«

وكاالت / البينة الجديدة
نشر مستشار األمن القومي 
ج��ون بولت��ون مؤخ��را ، على 
التواصل  حسابه على موقع 
االجتماع��ي »تويت��ر« ص��ورا 
للجول��ة، الت��ي ق��ام بها مع 
اإلس��رائيلي  ال��وزراء  رئي��س 
وق��ال  نتنياه��و.  بنيام��ني 
بولت��ون تعليقا عل��ى الصور 
املنش��ورة، إنه زار غ��ور األردن 
ووادي األردن بصحب��ة رئي��س 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
األم��ن  ووكي��ل  نتنياه��و 
القوم��ي اإلس��رائيلي مائي��ر 
ش��بات، والس��فير األمريكي 
في إس��رائيل. وأش��ار بولتون 
إل��ى األهمية االس��تراتيجية 
للموق��ع على أمن إس��رائيل.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
قد ق��ال، خال هذه اجلولة، إن 
أي اتفاق س��ام مس��تقبلي 
يجب أن يقضي بأن يس��تمر 
»التواج��د اإلس��رائيلي هن��ا  
وذل��ك من أج��ل ضم��ان أمن 
إسرائيل وأمن اجلميع«. وتابع 
نتنياه��و: »أقول لهؤالء الذين 
يقول��ون إن��ه بغي��ة التوصل 

التف��اق س��ام يج��ب عل��ى 
إس��رائيل أن تترك غور األردن. 
إن هذا لن يجلب الس��ام بل 
واإلرهاب«. احل��رب  س��يجلب 

ودعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
القوم��ي  األم��ن  مستش��ار 
األمريكي لزيارة اجلوالن احملتل.

احتل��ت  إس��رائيل  أن  يذك��ر 
بالضفة  األردن  غ��ور  منطقة 
الغربي��ة ع��ام 1967، وأعلنت 
ضمها رسميا في عام 2013.

اجلانب��ني  أن  بالذك��ر  جدي��ر 
األردن��ي واإلس��رائيلي وقع��ا، 
عام 1994، اتفاقية وادي عربة 
احلكومة  وأعلن��ت  للس��ام. 
أنها  املاضي،  الع��ام  األردنية، 
س��لمت اجلانب اإلس��رائيلي 
بإنه��اء  تقضي��ان  مذكرت��ني 
امللحق��ني اخلاصني مبنطقتي 
الباقورة والغم��ر من معاهدة 
اإلسرائيلية. األردنية  السام 

وج��اء القرار األردن��ي متزامناً 
مع مطالبات القوى الوطنية 
الس��ماح  بع��دم  األردني��ة 
إلس��رائيل باستخدام أراضي 
الباقورة األردنية مدة 25 سنة 

قادمة .



د. سامان سوراني

من الواضح أن ثورة اإلنترنت والتحوالت 
الرقمیة في عص��ر العوملة واملعلومة 
والص��ورة دخلت في خالیا وأنس��جة 
ه��ذا العالم وأثرت علی جمیع جوانب 
حیاة البش��ر، مب��ا في ذل��ك العالقات 
الدولية. إذ إنها حتولت بفضل وسائل 
اإلعالم الرقمیة الی دبلوماس��ية وأداة 

تستخدم في السیاسة اخلارجیة.
کلنا نس��بح الیوم في فضاء سبراني 
إلکتروني، ه��ذا الفضاء غیر بتقنیاته 
وثورات��ه وحتوالت��ه خارط��ة العالقات 
بكل شيء، بالكائن واحلادث، باملکان 
والزمان، باحلاض��رة والذاکرة، بالفکر 
واحلقيق��ة، لذا تعتبر الدبلوماس��ية 
الرقمی��ة ف��ي ه��ذا الزم��ن التقدمي 
التصاعدي علما يجب تعلم قواعده، 

وهي فن يتعني الوقوف على أسراره.
لق��د اس��تخدم دونالد ترام��ب لغة 
التغری��دات اإللکترونیة کأداة العالن 
إنس��حاب ب��الده من اإلتف��اق النووي 
ومن ثم ب��دأ باحلصار اإلقتصادي ضد 
إی��ران لیتبعه حصار عس��کري، بعد 
ذلك ق��ام بتصنی��ف احل��رس الثوري 
اإليراني کمنظمة إرهابية، ما شكل 

ضربة مؤملة للنظام االيراني.
ث��م أعل��ن بع��ده بارس��ال وحش��د 
ق��وة بحري��ة وجوية ضارب��ة، تنفيذاً 
الس��تراتيجية »الضغوط القصوى« 
عل��ی إی��ران، باعتب��اره خط��را علی 

العالم أجمع. التعزیزات العس��کریة 
منطق��ة  ال��ی  املرس��لة  األمریكي��ة 
حامل��ة  تض��م  األوس��ط  الش��رق 
لنكولن« وخمس  »أبراه��ام  الطائرات 
س��فن حربية أخ��رى، باإلضاف��ة الی 
نش��ر قاذفات اس��تراتيجية من طراز 
»ب��ي ٥٢« في قاعدة العيديد القطرية 

الت��ي يتمركز فيها نحو عش��رة 
آالف جندي أمريكي، إعادة نش��ر 
بطاريات صواريخ باتريوت، وتعزيز 
تلك القوات بس��فينة هجومية 

برمائية
بحس��ب املعلومات العسکریة 
املتح��دة  الوالی��ات  متل��ك  املنش��ورة 
ف��ي  عس��کرية  قواع��د  األمریکی��ة 
املنطق��ة يع��ود تاری��خ مترکزه��ا الی 
فترة ح��رب اخللیج األولی ع��ام ١٩٩١. 
منه��ا قاع��دة لألس��طول األمريك��ي 
اخلام��س ف��ي البحرين، ومق��ر اجليش 
األمريك��ي الثال��ث ف��ي الكويت الذي 
يوج��د في��ه ١٦ ألف جن��دي أمريكي، 
وقوات أخ��رى في قاع��دة الظفرة في 
اإلم��ارات فيها حوال��ي ٥ آالف جندي، 
إلى جانب قواته��ا اخلاصة في اليمن، 
ه��ذا باإلضافة إلى أن لديه��ا اتفاقية 
الس��تخدام موانئ ومراف��ق ومطارات 
ُعمانية. تقود الدبلوماس��ية احلديثة 

في عاملن��ا احلالي ومنذ احلرب العاملية 
الثانية الس��احة الدولية. فاحلرب هي 
أعل��ى درج��ات الدبلوماس��ية، یمکن 
اعتبارها وسيلة من وسائل التفاوض 
الطبيعي  الش��كل  يتوق��ف  عندم��ا 
للتفاوض، ويصبح غير نافع في إيجاد 
حل��ول مناس��بة. وللح��روب أس��باب 

»الدفاع  تلخیصه��ا كاآلت��ي:  یمکن 
ع��ن الوجود، جل��ب مصالح عظيمة، 
فرض أمور ال تس��تقيم احلياة إال بها«. 
باحلروب الدبلوماس��ية تستطيع كل 
دول��ة أن توطد مركزها وتع��زز نفوذها 
ف��ى مواجهة ال��دول االخ��رى. لذا قام 
الرئیس دونالد ترامب بتش��کیل فریق 
یس��می »مجموعة العمل اإليرانية«، 
یرأس��ه براين هوك، مدي��ر التخطيط 
وزارة اخلارجي��ة، به��دف تقدي��ر  ف��ي 
والبدائ��ل  اخلط��ط  وإع��داد  املوق��ف 
اخملتلف��ة لتنفیذ اس��تراتیجیة تقلل 
م��ن التهدیدات والهجم��ات احملتملة 

ضد القوات أو املصالح األمریكیة.
الهدف القريب من الضغط على إیران 
ه��و إلغ��اء دوره��ا اإلقليم��ي وإلزامها 
حدودها الوطني��ة، وأن هذا املعنى ورد 
ف��ي تغری��دات الرئیس دونال��د ترامب 
وعل��ى لس��ان مستش��اره ف��ي األمن 
القوم��ي ج��ون بولنت ووزي��ر خارجيته 
مای��ك بومبی��و، الذي ه��دد بالعمل 
اجلاد عل��ی تصفير ص��ادرات النفط 
اإليرانية كلياً وجتفيف منابع إيرادات 
طه��ران من النف��ط حل��ني االمتثال 
تق��وم  ولك��ي  واش��نطن  ملطال��ب 
حکومة طه��ران بکب��ح برنامجها 
للصواري��خ  واختباراته��ا  الن��ووي 

الباليستية .
يش��تمل  الدبلوماس��ي  فالعم��ل 
على دراس��ة أرض العمليات والعدو 
ومقارنة القوات واألس��لحة مبقارنة 
نقاط القوة والضعف فى إمكانيات 
القوة الشاملة، وبحث مجال اجملهود 
الرئيس��ي، وتقدي��ر املوق��ف وإعداد 

اخلطط والبدائل اخملتلفة.
کم��ا  فإنه��ا،  الدبلوماس��ية  أم��ا 
یفسرها الفیلس��وف توماس هوبر، 
أداة تابع��ة للحرب وتع��د لها حيث 
تستخدم لتقنني عملية االستسالم 
دون قيد أو ش��رط . بحسب رأیه ليس 
هن��اك مفاوض��ات وإن كان��ت فتكون 
تافهة وش��كلية الن الهدف هو إجبار 

اخلصم .

د. حسام الدجني

م��اذا لو ارتدينا قّبعة صانع الق��رار في تل أبيب، وفّكرنا 
في حصر كافة اخليارات للتعاطي مع ملف غزة..؟ وبناًء 
عليه تبدأ  فصائل املقاوم��ة املناورة على قاعدة القدرة 
على توظيف املكس��ب واخلس��ارة في الصالح الوطني 
الع��ام. هن��ا البد م��ن الوقوف عن��د أهمية قط��اع غزة 
بالنسبة إلسرائيل، فهذه املنطقة اجلغرافية التي تبلغ 
مساحتها 3٦0كم٢، ويسكنها ٢ مليون ونيف نسمة، 
وتطل على ساحل ش��رق املتوسط وهي منطقة تعوم 
على الغ��از الطبيعي، وحدودها مع س��يناء املصرية ما 
يقارب ١4 كم، بينما حدودها مع دولة االحتالل 40 كلم 
تقريباً. هذه املنطقة ذات الكثافة الس��كانية الكبيرة، 
وص��ت مع��دالت الفق��ر فيها إل��ى أكثر م��ن ٥3% لعام 
٢0١7م حس��ب اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
وه��ذه النس��بة في ارتف��اع ال س��يما بعد اإلج��راءات 
العقابية التي فرضتها الس��لطة الفلس��طينية على 
قطاع غزة، ومؤش��رات البطالة هي األعلى ال سيما بني 
الش��باب، وهو ما يترتب عليه حالة من اإلحباط تسود 
بني األوساط الشبابية.صانع القرار في إسرائيل يراقب 
حرك��ة النمل��ة في قطاع غ��زة، في ظ��ل حكم حركة 
حماس التي بوجود حكمها تطورت البنى العس��كرية 
لفصائل املقاومة، وهو ما يش��كل تهدي��داً كبيراً على 
إس��رائيل.وفق ما س��بق وغيرها يبقى الس��ؤال ما هي 

خيارات إسرائيل للتعاطي مع قطاع غزة ؟
أوالً: خيار التحكم عن بعد

أعادت إس��رائيل انتش��ارها في قطاع غزة عام ٢00٥م، 
ولم تنسحب منه كما تدعي، أو كما يحاول أن يوصفها 
البع��ض، ورمبا جوهر خطة فك االرتب��اط التي قام على 
تنفيذه��ا أرئيل ش��ارون هو التخلص م��ن عبء الكتلة 
الدميغرافي��ة في قطاع غ��زة، وتركها تلق��ى مصيرها، 
والتحكم عن بعد في مداخل ومخارج قطاع غزة، وهذا 
الس��يناريو هو األقل كلفة بالنسبة إلسرائيل، وهو ما 
تعم��ل عليه اآلن: تفت��ح املعابر متى ش��اءت وتغلقها 
متى تش��اء، وهذا الس��لوك ينطبق على كل ش��يء مبا 
يرس��خ معادلة اله��دوء مقاب��ل الهدوء، مع اس��تمرار 
احلصار واالنقس��ام ال��ذي ميس بجوه��ر الوعي اجلمعي 
ويدفعه نح��و الهجرة أو التدج��ني أو الهزمية الداخلية 
عن��د البعض. ال أحد يختلف أن احلصار هو الوجه اآلخر 

للحرب، أي احلرب الناعمة غير املكلفة بالنس��بة له، 
ومن وجهة نظري هو أخطر من احلرب املس��لحة، ألنه 
يس��تهدف كل ش��يء حي في غزة، ويهتك في عضد 

املناعة لدى املواطن الفلسطيني.
باملناس��بة تطّبق إس��رائيل هذا التوج��ه مع الضفة 
الغربي��ة، وحال��ة االحباط ل��م تعد غزاوي��ة، بل بات 
والتس��وية  املقاوم��ة  أن مش��روعي  ي��درك  اجلمي��ع 
مس��تهدفان عند إس��رائيل، كونهما ميث��الن مرتكزات 
املش��روع الوطن��ي الفلس��طيني ال��ذي يق��وم عل��ى 
العودة والتحري��ر ولتحقيقهما نحن بحاجة للتفاوض 

واملقاومة بكل أشكالها.
ثانياً: خيار الضربات العسكرية

باإلضافة إل��ى خيار التحكم عن بعد تعمل إس��رائيل 
ضمن مبدأ حرب االس��تنزاف، وهي ته��دف من اجلوالت 

القتالية حتقيق ثالثة أهداف:
مالي��اً  واس��تنزافها  املقاوم��ة  بفصائ��ل  املس��اس   -

وعسكرياً.
- املس��اس باحلاضن��ة الش��عبية للمقاوم��ة من خالل 

املساس باملدنيني في بعض املواجهات العسكرية.
- توحي��د اجملتم��ع اإلس��رائيلي الذي يتوح��د على الدم 
العربي، في ظل التباينات والتناقضات التي تهدد وحدة 

تركيبته اجملتمعية.
 ثالثاً: خيار االحتواء واجلزرة

هناك أصوات داخل إس��رائيل تتبنى هذا اخليار، وجوهره 
رفع كامل للحصار والس��ماح للغزي��ني بأن يكون لهم 
مين��اء ومط��ار وتنمي��ة، وبذلك تصب��ح املقاومة متتلك 
مق��درات تدفعه��ا لعدم الدخول في حرب خش��ية من 
املس��اس فيه��ا. محاذير ه��ذا اخليار بالنس��بة لصانع 
القرار في إس��رائيل هو أنه س��يعزز لدى الوعي اجلمعي 
الفلس��طيني بأن املقاومة انتصرت وأن��ه بالقوة ممكن 
حتقيق النتائج، وانعكاس ذلك س��لباً على مس��تقبل 
الس��لطة الفلس��طينية في الضفة الغربي��ة ودورها 

األمني الوظيفي.

 رابعًا: خيار اعادة احتالل غزة
بع��ض أقطاب اليمني يكررون احلديث عن ضرورة احتالل 
قطاع غزة، وهو ما يرفضه الكثيرون، انطالقاً من أن هذا 
اخليار ممكن أن نسميه اخليار األسود بالنسبة إلسرائيل، 
فاالحتالل يعني حتمل مس��ؤولية قط��اع غزة، ورمبا ترى 
إسرائيل نفس��ها مضطرة للتعاطي مع سيناريو ضم 
قطاع غزة إلس��رائيل، ويضعف هذا اخليار اإلجابة على 

التساؤالت التالية:
- ه��ل حتتمل إس��رائيل فاتورة اخلس��ائر البش��رية في 

الطرفني؟
- من سيحكم قطاع غزة بعد حماس؟

- ماذا بعد احتالل قطاع غزة التي انس��حبت إسرائيل 
من��ه ع��ام ٢00٥م، وأق��ر الكنيس��ت قان��ون القومي��ة 
ال��ذي يه��دف للتخلص م��ن غي��ر اليهود ف��ي الداخل 

الفلسطيني احملتل.
 خامساً: خيار دفع غزة باجتاه احلكم املصري

هناك تسريبات تتحدث أن صفقة القرن تؤسس لدولة 
غزة على حس��اب س��يناء، ولكن إسرائيل اخليار األمثل 
بالنسبة لها يتمثل في رمي غزة حتت اإلشراف املصري، 
وأجزم أن هذا التوجه ترفضه مصر وفلسطني على حد 

سواء.
اخلالص��ة: ف��ي ض��وء اخلي��ارات الس��ابقة، وغيرها من 
اخلي��ارات بات م��ن الض��روري البحث ف��ي التعاطي مع 

اخليارات السابقة على النحو التالي:
١- وحدة املوقف الفلس��طيني في هذا التوقيت بالذات 
ضرورة تقتضيها املصلح��ة الوطنية العليا، بعيداً عن 

كل التحديات التي تعترض حتقيقها.
٢- توحيد جهود الش��عب الفلسطيني وعدم السماح 
إلس��رائيل ف��ي التعاط��ي مع غ��زة والضف��ة والقدس 
وفلس��طينيو ١٩48م كملف��ات منفصلة ومس��تقلة، 
ينبغ��ي أن تتوح��د اجلبه��ات واألدوات ف��ي كافة أماكن 

التواجد الفلسطيني ومن يناصر العدالة الدولية.
3- زي��ادة فاتورة االحتالل عبر تكثيف مس��يرات العودة 
الس��لمية في مناطق التماس مع االحتالل،  مع ضرورة 
اس��تثمار التفاهم��ات أمام العال��م للتأكي��د على أن 

إسرائيل هي من تدفع املنطقة نحو االنفجار.
4- ض��رورة تفعي��ل منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية 
م��ع الدع��وة لعقد اإلط��ار القيادي املؤقت مب��ا يعزز من 
ص��دارة جهة واحدة متث��ل الكل الوطن��ي في مواجهة 

التحديات.
٥- التفكي��ر اجل��اد في دراس��ة خي��ار الدول��ة الواحدة 

الدميقراطية بعد تآكل حل الدولتني.
املتوس��ط  عل��ى س��واحل ش��رق  إس��رائيل  ع��ني   -٦
حي��ث الغ��از وعلي��ه ينبغ��ي أن تك��ون ع��ني املقاومة 
والقيادة الفلس��طينية في الدفاع عن موارد الش��عب 

الفلسطيني بكل الوسائل والسبل.
7- يج��ب أن ال نبحث ع��ن خيار املواجهة العس��كرية 
ولك��ن في نف��س الوقت ال نخش��اها، وعلي��ه البد من 

تدمير نظرية الهدوء مقابل الهدوء.
8- التقاض��ي الدول��ي مس��ألة بالغة األهمي��ة ينبغي 
دراس��تها ملواجهة احلص��ار واجلرائ��م الصهيونية ضد 

شعبنا الفلسطيني.
٩- البد من اس��تثمار الدور الصين��ي اجلديد بعد مبادرة 
احلزام والطريق وتوجه��ات الصني اجلديدة في املنطقة، 
وكذل��ك ال��دور الروس��ي وغي��ره م��ن ال��دول الصديقة 

للشعب الفلسطيني.
١0- تس��تطيع وحدات التفكير دراس��ة كافة اخليارات 
اإلس��رائيلية ف��ي التعاطي م��ع غزة، ووض��ع الرؤى في 
كيفية مترير وتعزيز اخليار الذي يخدم املصالح الوطنية 
العلي��ا وهو يس��توجب صياغ��ة اس��تراتيجية وطنية 

تنسجم وطبيعة املتغيرات والتحديات.

حتوالت الرئيس ترامب حول إيران

د. كاظم املوسوي

املل��ف  ش��هد  قصي��رة  فت��رة  خ��الل 
السياس��ي األمريك��ي إاليراني متوجات 
وتناقضات وتب��دالت مفارقة في األغلب 
االعم، فيما كشف عن استخدام األزمة 
ألكثر من هدف سياس��ي واستراتيجي. 
فمنذ حملته االنتخابية ش��ن الرئيس 
األمريك��ي احلالي دونال��د ترامب حملة 
معادية وهجوما متنوعا ضد اجلمهورية 
اإلسالمية في إيران، وخاصة حول امللف 
الن��ووي واالتفاق عليه بني الدول الكبرى 
والتوقيع عليه ومصادقة مجلس االمن 
الدول��ي واألمم املتح��دة، وهو م��ا قام به 
بهذا الش��أن، بعد توليه زمام السلطة 
في كانون الثاني/ يناير ٢0١7، اعلن في8  
حزيران/ مايو ٢0١8، انس��حاب بالده من 
االتفاق حول برنامج إيران النووي وفرض 
الحقا مجموعة عقوبات قاس��ية على 
اجلمهوري��ة اإلس��المية، باإلضاف��ة إلى 
تصني��ف احلرس الثوري اإليراني تنظيما 
إرهابيا، اخلطوة التي ردت عليها طهران 
ب��إدراج القوات األمريكي��ة في املنطقة 
عل��ى قائم��ة اإلره��اب اإليراني��ة. وهذا 
إع��الن صريح للحرب حت��ت غطاء إعادة 

النظ��ر فيه والتفاوض م��ن جديد حوله 
ووضع ش��روط جديدة وم��ن ثم عقوبات 
متصاعدة خلنق الشعب االيراني والدعوة 
إل��ى إس��قاط النظ��ام واتهام��ه بدعم 
اإلرهاب. ومن ثم خطا الرئيس األمريكي 
خطوة أخرى بإقالة ابرز املس��اعدين له 
والعاملة  الواقعي��ة  الش��خصيات  من 
من أجل سياس��ات أمريكي��ة خارجية 
متوازن��ة ومتوافق��ة، كوزي��ر اخلارجي��ة 
الس��ابق ريكس تيلرس��ون وحت��ى وزير 
احلرب جيمس ماتيس، وتكليف أو تعيني 
ما يسمون بصقور احلرب كجون بولتون 
م��ن جماع��ة احملافظ��ني اجل��دد، أو وزير 
اخلارجي��ة مايك بومبي��و، مدير اخملابرات 

السابق، وامثالهما.
اجل��دد  املس��اعدين  مواق��ف  معروف��ة 
لترامب، من اي��ران، فبولتون يعلن دائما 
عداءه لطهران وعمله إلسقاط النظام 
فيها وتشديد احلصار عليها والعقوبات 
خلنق الش��عب االيراني وجتويعه ودفعه 
للتم��رد واملطالب��ة بإس��قاط النظ��ام. 
وخ��رج وزير اخلارجي��ة بومبي��و بقرارات 
بتنفيذها  وتوجيه��ات تطالب طه��ران 
واالذعان لها، وهي شروط عرفت باسمه 
عن اإلدارة األمريكية والتي تتلخص في 
عداء س��افر إليران، وصوال إلى ما يطلق 
عليه بسياس��ة حاف��ة الهاوية، وتوقع 
شن حرب وعدوان امريكي على طهران. 
ومن ثم ارس��ال حاملة طائرات وقاذفات 
وب��وارج حربي��ة للخلي��ج والس��واحل 
العربية القريبة من السواحل اإليرانية، 
وتسمني القواعد العسكرية األمريكية 
في املنطقة بإع��داد ومعدات أخرى. مع 

احلدي��ث ع��ن تصريحات لترام��ب تقول 
بأنه بانتظار اتصال من طهران للتفاوض 
وترك رقم هاتف عند اإلدارة السويسرية 

التي متثل واشنطن في طهران.
في مقال بصحيفة الغارديان البريطانية 
تساءل الكاتب ساميون تيسدال عما إذا 
كانت الواليات املتحدة على شفا حرب 
مع إي��ران، وقال إن األحق��اد القدمية بني 
البلدين وما يتوافر لديهما من أس��لحة 
تفاق��م فرص ان��دالع هذه احل��رب. وقال 
الكاتب إنه في الوقت الذي يتحدث فيه 
صق��ور اإلدارة األميركية ع��ن تهديدات 
إيرانية وش��يكة دون دليل ملموس كما 
سبق أن حصل قبل اندالع حرب العراق 
يالحظ أن املتش��ددين هم األعلى صوتا 
أيض��ا ف��ي املش��هد اإليران��ي. والح��ظ 
الكات��ب أن البي��ت األبيض ب��دأ يصنع 
بعبعا دوليا جديدا ه��و إيران، وأنه دخل 
مرحلة اتخاذ قرار إن كان س��يهاجمها 

أم ال.
وفي إطار توقعات احلرب، نش��رت مجلة 
نيوزوي��ك األميركية مق��اال للكاتب توم 
أوكون��ور تس��اءل في��ه عم��ا إذا كان��ت 
دح��ر  عل��ى  ق��ادرة  املتح��دة  الوالي��ات 
األسطول العسكري اإليراني، مؤكدا أن 
من يتابع اس��تعراض القوة الذي تقدمه 
إيران س��يعرف أن هذه احلرب لو اندلعت 
فلن تكون س��هلة أبدا. وأوضح الكاتب 
“صحيح أن الوالي��ات املتحدة تعد أكبر 
قوة عس��كرية بحرية ف��ي العالم ولها 
صوالت وجوالت في املن��اورات البحرية، 
لكن س��جلها ف��ي املواجه��ات احلربية 
الفعلي��ة كان حافال بالس��قطات، ولو 

مت��ت املواجه��ة م��ع البحري��ة اإليرانية 
فس��تكون مميتة ال محال��ة”. ولفت إلى 
امت��الك إي��ران قوت��ني بحريت��ني، األولى 
والثاني��ة  التقلي��دي  البحري��ة  س��الح 
للح��رس  التاب��ع  النخب��ة  أس��طول 
الثوري اإليراني، وأن تلك الس��فن مزودة 
بصواريخ يقال إنها جاهزة للتعامل مع 
أحدث األسلحة األميركية، لكن بعض 
املراقبني يستبعدون امتالك طهران هذه 

القدرات، حسب مقاله.
ويأت��ي ه��ذا احلدي��ث أيضا ف��ي ظل ما 

ذكرته وس��ائل إع��الم س��عودية عن أن 
الري��اض ودوال خليجي��ة أخ��رى وافقت 
خالل اجتماع عس��كري ف��ي البحرين 
على إع��ادة نش��ر ق��وات أميركية على 
اراضيه��ا. وكان الرئي��س األمريك��ي قد 
هدد إي��ران، محذراً م��ن تداعيات تهديد 
الواليات املتحدة. موضحاً على حسابه 
اخل��اص على تويتر،:« إذا كانت إيران تريد 

احلرب، فستكون نهايتها الرسمية، ال 
تهددوا الواليات املتحدة مرة أخرى!«.

رغم كل التصعيد وتوسيع حدود التوتر 
وتوظيف  الطرف��ني،  ب��ني  واالتهام��ات 
اإلعالم األمريكي وحلفائه في البلدان 
وش��حن  مع��ه،  املتخادم��ة  العربي��ة 
واإلعالمي��ة  السياس��ية  املناخ��ات 
بطبول احلرب، رغم ذلك تغيرت الوجهة 
الس��ابقة لسياس��ة ترام��ب وادارته، 
اذ أعل��ن الرئيس األمريك��ي، بعد كل ما 
س��بق،  أن الوالي��ات املتحدة ال تس��عى 
لتغيي��ر النظام في إيران، بل إلى منعها 
من امتالك ترس��انة نووية. وقال ترامب، 
خ��الل مؤمت��ر صحفي عقده م��ع رئيس 
الوزراء الياباني ش��ينزو آبي في طوكيو: 
»ال أتطل��ع إلى اإلض��رار بإي��ران إطالقا، 

ب��ل إل��ى دفعها للق��ول: ال لألس��لحة 
النووي��ة«. وع��اد ترامب ف��ي تصريحاته 
على م��ا يبدو إلى نفس االس��تراتيجية 
التي س��بق وأن اس��تعان بها جتاه كوريا 
الشمالية العام املاضي، قائال: »أعتقد 
أنن��ا س��نبرم صفق��ة... أعتق��د أن لدى 
إيران ق��درات اقتصادية هائل��ة، وأتطلع 
إلى الس��ماح لهم بالع��ودة إلى مرحلة 
سيس��تطيعون فيه��ا إظه��ار ذل��ك«. 
ووصف ترامب اإليرانيني بأنهم »ش��عب 
عظي��م«، مش��يرا إلى أن إي��ران ميكن أن 
تكون دول��ة عظمى مع نف��س القيادة، 
وتاب��ع: »ال نتطل��ع إلى تغيي��ر النظام، 
وبودي أن أوضح ذل��ك. نتطلع إلى غياب 

السالح النووي«.
أش��ار ترامب أثناء اجتماعه مع آبي، إلى 

عالقات جيدة جدا تربط رئيس احلكومة 
الياباني��ة وب��الده عموما بإي��ران، مرحبا 
بس��عي طوكي��و إل��ى االضط��الع بدور 
الوسيط بني واش��نطن وطهران. وقال: 
»رئيس الوزراء كان ق��د بحث معي هذه 
املس��ألة وواثق بأن إي��ران تريد التفاوض. 
وإذا أرادوا التف��اوض فإنن��ا نري��د أيض��ا. 
سنتابع ما سيحدث، وال يرغب أحد، وأنا 

بالدرجة األولى، أن حتدث أمور مرعبة«!
حتوالت ترامب حول إيران وسحب بوارجه 
وسفنه من قرب حدود إيران ليست بدون 
اس��باب وتداعي��ات وعواق��ب فرضتها، 
ورغم أن احلرب خدع��ة، البد من اإلنتباه 
للتح��والت، والعم��ل لبناء بيئ��ة آمنة 
ف��ي املنطقة واحت��رام األمن والس��الم 

اإلقليمي والدولي.

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

أعلن الرئيس األمريكي 
بعد كل ما سبق  أن 
الواليات املتحدة ال 
تسعى لتغيري النظام يف 
إيران بل إىل منعها من 
امتالك ترسانة نووية

الحروب الدبلوماسية 
تستطيع كل دولة 
أن توطد مركزها 
وتعزز نفوذها فى 
مواجهة الدول 
األخرى
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الصن��داي تلغ��راف: “ربما أس��تحق 
ذلك، لكن ال تعاقبوا أطفالي”

البداي��ة م��ن صحيفة الصن��داي تلغراف 
التي نشرت تقريراُ جلوسي إنسور بعنوان 
“رمب��ا أس��تحق ذل��ك، لك��ن ال تعاقب��وا 

أطفالي”.
وتلقي كاتبة التقرير الضوء في موضوعها 
عل��ى الطف��ل خاط��ب خل��ف البالغ من 
العمر 5 س��نوات الذي ال ميكنه كغيره من 

أقرانه االلتحاق باملدرسة.
الذه��اب  ميكن��ه  ال  خل��ف  أن  وتضي��ف 
للمدرس��ة بص��ورة رس��مية ألن��ه “غي��ر 
موج��ود” في س��جالت احلكوم��ة ومثله 
كمث��ل 45 أل��ف طفل ول��دوا خالل حكم 

تنظيم داعش .
وخالل الس��نوات الثالث التي حكم فيها 
ه��ذا التنظي��م، طب��ق قوانين��ه اخلاصة 

وأص��در ش��هادات ميالد ووف��اة، كما تولى 
جباي��ة الضرائب وتوزي��ع املعونات، إال أنه 
منذ دحره في بداي��ات عام 2017، أضحت 

الوثائق التي كان يصدرها ال قيمة لها.
وتق��ول كاتبة التقري��ر إن األوراق الثبوتية 
ب��دءاً  الع��راق  ف��ي  ضروري��ة  الرس��مية 
بااللتحاق باملدرس��ة إل��ى الطبابة وصوالً 
إلى ش��راء منزل أو احلص��ول على وظيفة 

رسمية.
وتضي��ف أن خطاب ووالدته أش��واق، التي 
خسرت وثيقة هويتها عندما استهدفت 
طائرة منزله��ا، وحول جميع أفراد العائلة 

إلى أشخاص بال جنسية.
ونقل��ت الكاتب��ة ع��ن األم قوله��ا “ابني 
ال يعل��م ش��يئاً عما يجري ف��ي العالم”، 
مضيفة أنه “لم يغ��ادر اخمليم منذ عامني 

ويقضي وقته بجلب املياه خليمتنا”.
وقال خلف “ال أفعل أي شيء طوال النهار، 

أود التعل��م والذهاب للمدرس��ة، لكنهم 
يقول��ون أنن��ي ال أس��تطيع ألنن��ا ننتمي 

لداعش ”.
وتقول كاتبة املقال إن “خلف ولد في ظل 
سيطرة تنظيم الدولة في العراق، كما أن 

والده قتل وهو يقاتل اجليش العراقي”.
وأكدت أش��واق للكاتبة إنها لم تدان بأي 
تهمة إال أن تش��عر ب��أن أطفالها يدفعون 
الثم��ن”، قائل��ة “ ٌقتل أغلبي��ة أزواجنا أو 
اعتقلوا”، وتتساءل إلى متى يجب عليهم 
دفع ثمن ذل��ك، مضيفة أن هؤالء األطفال 

يعتقدون بأنهم من “داعش”.

آي : من وضع القنبلة ؟
ونشرت صحيفة آي تقريراً لريتشارد كرباج 
يلقي فيه الضوء على معاناة طالب بريء 
يحاول استيعاب ما حصل له منذ عامني 
حني اتهم بصورة علنية أنه وراء هجمات 

“بارسينز غرين” في بريطانيا.

ويق��ول يح��ي ف��اروق )21 عام��ا( - الالجئ 
الس��وري- ال��ذي ألقي القب��ض عليه من 
قبل عناصر من شرطة مكافحة اإلرهاب 
عندم��ا كان يتنظ��ر س��يارة أج��رة لتقله 
بعدم��ا انتهى من العمل ب��دوام ليلي في 

مطعم لبيع الدجاج.
ويضي��ف “لم أفهم م��اذا يحصل حينها 
ألنن��ي كنت في حالة من الصدمة كما أن 

لغتي اإلجنليزية لم تكن جيدة أيضاً”.
واش��تبهت الش��رطة ب��أن ف��اروق صن��ع 
القنبل��ة التي انفج��رت ف��ي القطار في 

بارسينز غرين في بريطانيا.
ويقول ف��اروق أنه بعد س��اعتني من إلقاء 
القب��ض عليه ف��ي جنوب لن��دن، تناقلت 
جميع وسائل اإلعالم في العالم ووسائل 
التواصل االجتماعي مزاعم بأنه املسؤول 

عن تصنيع هذه القنبلة.
وبين��ت التحقيقات أن املس��ؤول عن هذه 

القنبلة هو أحمد حس��ن ال��ذي درس في 
نف��س الكلية التي كان يدرس فيها فاروق 

في مقاطعة سري االجنليزية.
وختم ف��اروق بالقول إن��ه ال يريد احلصول 
على أي تعويضات إال أنه ما زال يعاني من 
تبعات اتهامه وحلظة إلقاء القبض عليه 
ونش��ر اس��مه بصورة عالنية ف��ي جميع 

وسائل التواصل االجتماعي”.

األوبزرفر: احتجاج خارج السفارة
نطال��ع ف��ي صحيف��ة “األوبزرف��ر” مقاالً 
لبرب��ارة ايل��ني بعن��وان “س��جنت زوج��ة 
ريتش��ارد راتكليف خطأً ولن يس��اعدها 

أحد... ماذا ميكن أن يفعل؟”.
وقالت كاتب��ة املق��ال إن راتكليف يخيم 
خارج الس��فارة اإليرانية في نايتسبريدج 
بدافع من احل��ب والي��أس احتجاجاً على 
الس��جن غي��ر املش��روع لزوجت��ه نازانني 
زاغاري-راتكلي��ف ف��ي إي��ران التي تقضي 

عقوب��ة بالس��جن مل��دة خمس س��نوات 
بسبب مزاعم جتسس. وتتساءل الكاتبة 
ماذا يفت��رض أن يفع��ل راتكليف، عندما 

يكون حق االحتجاج هو كل ما بقي؟.
وأضاف��ت أن راتكليف انض��م إلى زوجته 
املضرب��ة عن الطع��ام، مطالب��ا باإلفراج 
الف��وري عنه��ا، مش��يرة إلى أن��ه أمضى 
األس��بوع األول متمركزاً خارج الس��فارة 
ويعتزم البقاء حتى نهاية هذا األس��بوع 

على األقل، ورمبا لفترة أطول.
وأردفت الس��فير اإليران��ي، حميد بعيدي 
جناد، ل��م يب��د أي تعاطف م��ع راتكليف، 
ووصف االحتجاج بأنه “ُمخرب”، قائالً إنه 

يحجب مدخل السفارة .

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

عنها .

ما هي خيارات إسرائيل جتاه غزة؟

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

الدبلوماسية الرقمية واحلرب الدبلوماسية األمريكية 
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انواع الجذام: 
تختل��ف أنواع اجل��ذام، حيث يقتضي 
كل منها عالج��ا مختلفا وينتج عنه 

أعراضا مختلفة:
1. اجل��ذام الدرن��ي أو اجل��ذام الس��لي: 
ينعك��س على ش��كل بقع��ة أو بضع 
بقع تصيب اجللد، حي��ث يكون لونها 
ش��احبا ويصب��ح اجلل��د على ش��كل 
القش��ريات. يصيب التل��ف األعصاب 
حتت اجللد لذا فقد يش��عر املصاب به 
باخل��در في اجللد، إال أن ه��ذا النوع من 
اجلذام قد يكون األقل انتش��ارا من بني 

األنواع األخرى.
2. اجلذام الورم��ي: يعتبر هذا املرض ذا 
طابع أكثر حدة، حيث أنه ينتشر على 
مناط��ق واس��عة م��ن اجلل��د والطفح 
اجللدي، يرافقه ش��عور ش��ديد باخلدر 
وضعف العضالت. ق��د يتفاقم اجلذام 
الورمي حتى يس��تهدف األنف، الكلى 
واجلهاز التناس��لي الذك��ري وهو أقوى 

من حيث انتقال العدوى من املريض.
3. اجل��ذام احلدي: يعان��ي املصاب بهذا 

النوع م��ن اجلذام من أعراض اجلذامني 
السابقني.

العامل املسبب و طرق االنتقال:
يع��رف اجلذام أيض��ا مبرض هانس��ن، 
الطبي��ب  مكتش��فه  إل��ى  نس��بة 
النرويج��ي جيره��ارد أرماور هانس��ن 
ع��ام 1873، وينتج ه��ذا املرض عن منو 
بطيء للبكتيري��ا الفطرية اجلذامية. 
وعل��ى الرغم من أن املريض هو املصدر 
الرئيس��ي للع��دوى، فإنه ق��د ينتقل 
عبر حي��وان الش��مبانزي والق��رد. ما 
زالت الطريقة التي ينتشر بها اجلذام 
غير واضح��ة حتى اآلن، إال أّن العلماء 
يعتق��دون أّن االنتقال يح��دث عندما 
يتنفس ش��خص سليم الرذاذ احملتوي 

عل��ى البكتيريا والناجت ع��ن عطاس أو 
سعال ش��خص مصاب. وفي احلقيقة 
ال يُع��ّد مرض اجل��ذام ش��ديد العدوى، 
حيث يُعتقد أّن انتقال العدوى يتطلب 
االتص��ال املباش��ر والوثيق بش��خص 
مصاب مبرض اجل��ذام ولم يتلقَّ العالج 
املناس��ب حلالت��ه، وذل��ك عل��ى م��دى 

عّدة أش��هر. كم��ا أّن امل��رض ال ينتقل 
ع��ن طري��ق املصافح��ة أو املعانق��ة، 
أو اجلل��وس بجان��ب ش��خص مصاب 
ف��ي احلافل��ة، أو اجللوس مع��ه لتناول 
الطع��ام، كما أنّه ال ينتقل من األم إلى 
جنينه��ا أثناء احلم��ل، وال ينتقل أيضاً 
عن طريق االتصال اجلنسي. وممّا يجعل 

العث��ور على مصدر العدوى أمراً صعباً 
الطبيع��ة البطيئ��ة لنم��و البكتيريا 
وط��ول الوقت ال��ذي يس��تغرقه تطّور 

عالمات وأعراض اإلصابة باملرض.

اعراض مرض الجذام:
لإلصاب��ة مبرض اجل��ذام هنالك أعراض 
وعالمات خاصة ومميزة تظهر، بش��كل 

خاص، على س��طح اجللد أو في اجلهاز 
العصبّي احمليطّي، وتش��كل انعكاسا 
لردة الفعل املناعي��ة املميزة على غزو 
اجلرثوم��ة لألنس��جة. الظواه��ر التي 
تظه��ر على س��طح اجللد وتش��كل، 
ع��ادة، العالم��ة األولى عل��ى اإلصابة 
مبرض اجلذام تش��مل ظه��ور: الُبق�َع, 
الطبق��ات والُعق�َْي��دات الت��ي ينعدم 
اإلحس��اس به��ا, ال تتع��رق وال ينم��و 
عليها إال القليل جدا من الش��عر. أما 
��يَّة  قد  اإلصاب��ة في األعص��اب احِلسِّ
تؤدي إلى فقدان اإلحساس، كأن يفقد 
املصاب اإلحس��اس باحل��رارة, بالبرودة، 
باللمس, بالضغط وباأللم السطحي، 
بينم��ا ت��ؤدي اإلصاب��ة ف��ي األعصاب 
إل��ى اإلحس��اس بالضعف,  احلركّي��ة 
الشلل وضمور العضالت. وأما اإلصابة 
في األعصاب املستقّلة فقد تؤدي إلى 
تغيرات في إنبات الش��عر وإلى جفاف 

البشرة.

مضاعفات املرض:
اجل��ذام ميك��ن أن يس��بب ض��ررا دائما 

للبش��رة واألعصاب واألط��راف والعني 
أيض��ا إذا ل��م يتل��ق املري��ض الع��الج 
املناس��ب، وقد يؤدي ملضاعفات أخرى 
تشمل:  العمى, تشوه الوجه, الفشل 
الكل��وي, ضع��ف العض��الت وتلفه��ا 
وفق��دان الش��عور, تلف أعص��اب املخ 
واحلب��ل الش��وكي وأعص��اب األطراف, 
آالم وأضرار دائمة داخل األنف قد تؤدي 

إلى نزيف مزمن.

العالج: 
ميكن ع��الج اجل��ذام وحتقيق الش��فاء 
التام منه، بواس��طة أدوية معينة. من 
الض��روري االنتب��اه واحل��ذر، إذ في حال 
الطبية  ع��دم االنصي��اع لإلرش��ادات 
املالئم��ة واعتماد العالج ال��الزم, فقد 
يؤدي األم��ر إلى إصاب��ة بعجز ال ميكن 

تدارك��ه أو إصالح��ه ف��ي العينني وفي 
األطراف. العالج الدوائ��ي الذي توصي 
ب��ه منظمة الصحة العاملية هو عبارة 
عن عالج مدمج يش��مل ثالث��ة أنواع 
م��ن العقاقي��ر الدوائي��ة يتوجب على 
املري��ض املواظبة عل��ى تناولها لفترة 
زمني��ة طويلة. تعتبر املعاجلة الدوائية 
ناجعة ج��داً، إذ تفقد اجلراثيم قدرتها 
عل��ى العدوى بعد فترة قصيرة من بدء 
تناول الع��الج. ولهذا، فإن املريض الذي 
يتلقى ه��ذا العالج بانتظ��ام ال يُعَتبر 
مصدرا ُمعدي��ا وال حاجة، بالتالي، إلى 

عزله خوفا من نشر العدوى.

*  ماجستري احياء مجهرية طبية
كلية الطب –  جامعة بابل

مرض الجذام )داء هانسن أو البرص(

أكثر األمراض اليت أحدثت رعبًا لإلنسانية منذ قرون سحيقة

طب و علوم

يعتبر اجلذام او داء هانس��ن )الذي كان يطلق عليه قدميًا اس��م الَبَرص( من أكثر األمراض التي أحدثت رعًبا لإلنسانية 
منذ عهود س��حيقة؛ وذلك ملا يحدثه اجلذام في كثير من األحيان من تش��وهات في اجلسم، وبتر لألطراف، وشلل في 
األعص��اب الطرفية. واجلذام عبارة عن مرٍض تس��ببه بكتيريا املتفطرة اجلذامية والتي حت��دث ضرراً في اجللد واجلهاز 
العصبي احمليطي، ويتميز املرض بأنه يتطور ببطٍء شديد في مدة طويلة قد تصل إلى 40 سنة، مما قد ينتج عنه آفات 
وتش��وهات جلدية، وغالباً ما تؤثر على األماكن األكثر برودة في اجلس��م مثل العينني واألنف وشحمة األذنني واليدين 

والقدمني واخلصيتينت، مما قد يجعل األشخاص املصابني بهذا املرض منبوذين في بعض الثقافات.. ■  نزار علي شريف

كش��فت دراس��ة برازيلية مختصة 
واألس��رية  االجتماعي��ة  بالش��ؤون 
وش��ؤون األبناء في مرحلة املراهقة، 
أن��ه م��ن األم��ور املهمة لتش��جيع 
املراه��ق عل��ى تنمية حال��ة ذهنية 
إيجابية تتمثل في ممارسة التدريب 
العقل��ي، من خ��الل انتقاء أس��ئلة 
مهم��ة تطرح علي��ه، وينبغي عليه 
اإلجاب��ة عنها. وهذه األس��ئلة التي 
تنمي القدرات العقلية للمراهق قد 

تكون:
1- ما أه��م خمس كلم��ات تصفك 

بشكل صحيح؟
ه��ذا الس��ؤال يعن��ي بالنس��بة له 
أن يصف نفس��ه بحس��ب معرفته 
االجت��اه ال��ذي يس��لكه ف��ي احلياة، 
المت��الك فكرة ع��ن الطريق��ة التي 
ينظر به��ا إليه بقي��ة الناس؛ ميكن 
أن تك��ون اإلجاب��ات متفاوت��ة ب��ني 
املراهقني، ولكن إذا اس��تطاع ابنك 

وص��ف نفس��ه بخم��س كلم��ات، 
فذلك يعني أن��ه ميتلك القدرة على 
التعبير عن نفس��ه، من خالل بضع 

كلمات.
2- م��ا ال��ذي حت��ب فعل��ه ويجعلك 

تشعر بالسعادة؟
بع��ض املراهق��ني ق��د يجيب��ون بأن 
ألعاب الفيديو هي التي تش��عرهم 
بالس��عادة، وال ب��أس في ذل��ك، فإذا 
وج��دت ابن��ك مي��االً لأللع��اب التي 
تتص��ف بالعن��ف، ميك��ن تنبيه��ه 
ذكي��ة  ألع��اب  النتق��اء  وتوجيه��ه 
تساعد على تطوير القدرة العقلية 
عنده، والغرض من هذا السؤال، فتح 

عينيه ملوضوع حسن االختيار.
3- ما الذي ميكن أن تعّلمه لآلخرين؟

اإلجابة س��تعرف األه��ل على ميول 
ابنهم��ا واهتمامات��ه؛ ألن م��ا يري��د 
تعليم��ه لآلخرين، إمنا يعني بأنه هو 

أيضاً يريد تعلمه.

4- أفضل وأسوأ شيء حدث لك؟
إذا رد املراهق بإيراد أسوأ شيء حدث 
له، فذلك يعني أنه يهتم بالتحسن 
عب��ر التخلص م��ن األمور الس��يئة 
التي حتدث له، وهنا فإنه س��يتعلم 
كيفي��ة التفري��ق بني ما هو س��يئ 
وما هو جيد، وإذا أجاب باحلديث عن 

أفضل ش��يء حدث ل��ه، فإنه بذلك 
يري��د أن تك��ون حيات��ه خالي��ة من 
املش��اكل، هنا ميكن لألبوين انتهاز 
الفرصة لتعليمه بأن احلياة ليست 

خطاً مستقيماً.
5- أكثر ش��يء مما تتعلمه سيفيدك 

في املستقبل؟

ه��ذا الس��ؤال س��يجعله يفكر مبا 
يري��د أن يكون في املس��تقبل، ومن 
خ��الل ذلك ميكن لألبوين اكتش��اف 
اهتمامات��ه، م��ن خ��الل تعليقهما 

على اإلجابة املعطاة له.
أن  الت��ي ميك��ن  النصيح��ة  6- م��ا 

تعطيها لنفسك؟
ميكن من خالل تلقي إجابته التعرف 
عل��ى ما يكم��ن بداخله م��ن نيات، 
وم��ن تطلعات يري��د حتقيقها، فهو 
س��يفكر بعمق إلعط��اء النصيحة 
الصحيح��ة لنفس��ه وم��ا يحب��ه 

لنفسه.
7- ما الشيء الذي تعبر عن امتنانك 

له؟
إن التعبي��ر ع��ن االمتنان لش��يء أو 
لش��خص يتضمن جانب��اً كبيراً من 
األحاسيس والعواطف، وهنا يتعرف 
األبوان على ما هو جيد في نفس��ية 

ابنهما وما هو سيئ.

8- م��ن هو الصديق ال��ذي حتبه أكثر 
من اآلخرين؟

إن ه��ذا الس��ؤال يوجه��ه للتفكير 
باملواق��ف التخاذ قرار حول تفضيله 
ه��ذا أو ذاك عل��ى اآلخري��ن، وبذلك 
تتشكل عنده معرفة حول االنتقاء 
أو مبعن��ى أوس��ع انتق��اء ش��يء من 
ب��ني ع��دد كبير م��ن األش��ياء، وهو 
بذلك س��يكون حريصاً على انتقاء 
م��ا يفضله اعتم��اداً عل��ى مواقف 

معينة.
9- إذا س��محت ل��ك الظ��روف ب��أن 
تصبح مش��هوراً، فما الشيء الذي 

حتب أن تشتهر به؟
هن��ا يتوج��ه املراهق نح��و التفكير 
لك��ي  املس��تقبل؛  ف��ي  بالنج��اح 
يصبح مش��هوراً، كما أن الس��ؤال 
كيفي��ة  ملعرف��ة  طريق��ة  يعتب��ر 
اختيار الطري��ق األمثل للوصول إلى 

الشهرة.

الفت��رة  ف��ي  تقاري��ر  أظه��رت 
األخي��رة، مدى س��هولة التعرف 
وحتدي��د  األش��خاص،  عل��ى 
موقعه��م اجلغراف��ي م��ن خالل 
بيان��ات مجهولة املص��در جُتمع 
عل��ى  التطبيق��ات  بواس��طة 
وبالرغ��م  الذكي��ة،  الهوات��ف 
م��ن أن املعلوم��ات املقدم��ة من 
التطبيق��ات ال حت��دد دائما هوية 
املس��تخدم، إال أن تتب��ع املوق��ع 
اجلغراف��ي غالبا م��ا يكون دقيقا 
اس��تخدامه  جدا بحي��ث ميكن 
للتع��رف عل��ى س��لوك وعادات 
الش��خص، نظ��را ألن��ه يوض��ح 
األماكن الت��ي يذهب إليها خالل 
الي��وم، وبناء علي��ه تقوم العديد 
من هذه التطبيقات باس��تخدام 
هذه البيانات لصاحلها، أو تبيعها 
للمعلنني وغيرهم من الشركات 

التي حتتاج لهذه البيانات.
وم��ن هنا يب��رز الس��ؤال املتكرر 

ط��وال الوق��ت من مس��تخدمي 
الهواتف الذكي��ة، ما الذي ميكن 
فعله ملنع الهاتف، والتطبيقات 

من التطفل؟
فيم��ا يل��ي 6 نصائح تس��اعدك 
الذك��ي،  هاتف��ك  من��ع  عل��ى 
والتطبيق��ات من تتب��ع موقعك 

اجلغرافي:
1- حتقق من إعدادات اخلصوصية، 

واملوقع للتطبيقات:
تكم��ن أول��ى خط��وات حماي��ة 
هاتف��ك  عل��ى  خصوصيت��ك 
الذكي، في التحقق من إعدادات 
واملوق��ع اجلغرافي  اخلصوصي��ة، 
لكل تطبيق مثبت على هاتفك.

الت��ي  التطبيق��ات  كل  اح��ذف 
ل��م تع��د تس��تخدمها، فغالبا 
الكثير من��ا ال يحتاج إلى نصف 
التطبيقات املُثبتة على الهاتف، 
ه��ذه  م��ن  التخل��ص  أن  كم��ا 
التطبيق��ات س��يجعل الهاتف 

واحرص  أس��رع.  يعمل بش��كل 
أيض��ا عل��ى تعطي��ل خدم��ات 
الوصول ملوقعك في التطبيقات، 
واخلدم��ات التي ال يعتمد عملها 

على معرفة مكان وجودك.
2- حتس��ني إع��دادات املوق��ع في 

التطبيقات:
حتت��اج بع��ض التطبيق��ات إلى 
بيانات موقع��ك اجلغرافي  جمع 
لتعم��ل، ولك��ن ميكن��ك تعديل 
إعدادات هذه التطبيقات حلماية 

خصوصيتك بشكل أفضل.
أواًل بالنس��بة ملستخدمي نظام 
التشغيل آي أو إس iOS، ميكنهم 

اتباع اخلطوات التالية:
.Settings انتقل إلى اإلعدادات •

• اضغط على قسم اخلصوصية 
.Privacy

• اضغ��ط على خي��ار خدمات 
 ،Location Services املوقع 
قائم��ة  ل��ك  س��تظهر 
بالتطبيقات، باإلضافة إلى 

إعداد املوقع لكل منهما.
• ضم��ن كل تطبيق س��تجد 

ث��الث خي��ارات، ميكن��ك م��ن 
الوصول  خاللها حتديد مستوى 

إل��ى بيانات موقع��ك وهي: األول 
دائًم��ا Always مين��ح التطبي��ق 
الوص��ول لبيان��ات املوق��ع طول 
الوق��ت حت��ى ف��ي حال��ة ع��دم 
أثن��اء  والثان��ي  اس��تخدامه، 
 While using استخدام التطبيق
أب��ًدا  األخي��ر  واخلي��ار   ،the app
Never ال��ذي مين��ع التطبيق من 

تتبع موقعك.
ملس��تخدمي  بالنس��بة  ثاني��ا: 
نظام التشغيل أندرويد، ميكنهم 

اتباع اخلطوات التالية:
.Settings انتقل إلى اإلعدادات •

• اضغ��ط عل��ى تبوي��ب األم��ان 
.Security & Location واملوقع

اخلصوصي��ة  قس��م  ضم��ن   •
حت��ى  لألس��فل  م��رر   Privacy
 ،Location تصل إلى خيار املوقع

اضغط عليه.
• اضغط على خي��ار أذونات على 
 App-level التطبي��ق  مس��توى 
ل��ك  س��تظهر   ،permissions
إليق��اف  بالتطبيق��ات،  قائم��ة 
تش��غيل املوق��ع للتطبيق الذي 
تري��ده اضغ��ط عل��ى زر التبديل 

اجملاور له.
3- إيقاف تش��غيل إعداد سجل 

املوقع

وأندروي��د  آب��ل  حتتف��ظ أجه��زة 
 Frequent تُس��مى  بقائم��ة 
Locations، تض��م كل األماك��ن 
الت��ي تزورها، ومدة إقامتك فيها. 
حلماية خصوصيتك قم مبس��ح 

هذا السجل من اإلعدادات.
4- استخدم الش��بكات اخلاصة 

:VPN االفتراضية
اخلاص��ة  الش��بكات  تق��وم 
بتش��فير   VPN االفتراضي��ة 
نش��اطك عبر اإلنترنت، وتسمح 
لك بتوجي��ه زي��ارات املواقع إلى 
خ��وادم مختلفة إلخف��اء مكان 

تواجدك.
من املهم عن��د البحث عن مزود 
للشبكات اخلاصة االفتراضية أن 
تكون الشركة معروفة وموثوقة، 
التطبيقات  متاج��ر  حيث تضم 
 VPN تطبيق��ات  م��ن  العدي��د 
اجملانية، لكنها تقوم مبمارس��ات 

مشكوك فيها.
5- إلغاء االشتراك في اإلعالنات 

املستهدفة:
 Targeted املستهدف  اإلعالن 
وس��يلة  ه��ي  Advertising؛ 
الس��تهداف  للمعلنني 
احملتمل��ني  العم��الء 
عل��ى  بن��اًء 
د  ع��د
من 

العوامل تشمل: اجلنس، والعمر، 
ومس��توى التعلي��م، ومس��توى 
االقتص��ادي،  والوض��ع  الدخ��ل، 
م��ن  مختلف��ة  أن��واع  وهن��اك 
اإلعالنات املستهدفة تستهدف: 
عملي��ات البح��ث، والش��بكات 

االجتماعية، واملوقع اجلغرافي.
إذا كنت من بني ماليني األشخاص 
الذين أزعجتهم هذه املمارس��ة، 
م��ن  االش��تراك  إلغ��اء  ميكن��ك 
وإزال��ة  اإلعالن��ات املس��تهدفة، 
بع��ض اإلعالن��ات غي��ر املرغوب 
فيها، كما ميكن��ك إيقاف عرض 
إل��ى  تس��تند  الت��ي  اإلعالن��ات 

اهتماماتك ومعلوماتك.
6- إيقاف تشغيل جميع خدمات 

املوقع على هاتفك:
كحل أخير، قد تفكر في تعطيل 
خدم��ات املوق��ع عل��ى هاتف��ك، 
ولكن هذا حل غير عملي، فبدون 
خدم��ات املوق��ع ل��ن تتمكن من 
للوص��ول  اخلرائ��ط  اس��تخدام 
لألماك��ن الت��ي ال تعرفه��ا، ولن 
تطبيق��ات  اس��تخدام  ميكن��ك 
النق��ل التش��اركي مث��ل: كرمي، 
وأوبر، كما ل��ن تتمكن من حتديد 
موقع هاتف��ك في حالة ضياعه، 

أو سرقته.
خالصة القول: يعني اس��تخدام 
الهات��ف الذك��ي التخل��ي ع��ن 
الوص��ول للخصوصية الكاملة، 
ولك��ن ق��د ي��ؤدي اتخ��اذ بعض 
اخلط��وات االحترازي��ة إلى تأمني 
حماي��ة  وكذل��ك  بيانات��ك، 
خصوصيت��ك م��ن أولئ��ك الذين 
معلومات��ك  مش��اركة  تري��د  ال 

معهم.

 ،Versailles ،كشفت دراس��ة حديثة أجراها مستشفى باريس
أن األفراد الذين يعملون ساعات طويلة هم أكثر عرضة لإلصابة 

بسكتة دماغية.
ووجدت الدراسة أن املوظفني العاملني تبعا جلدول عمل يتطلب 
10 ساعات عمل يوميا مدة 10 سنوات، هم أكثر عرضة بنسبة 

45% لتطوير احلالة املرضية املهددة للحياة.
وتوصل الباحثون إلى أن األش��خاص الذين تقل أعمارهم عن 50 

عاما، أكثر عرضة للخطر من زمالئهم األكبر سنا.
وتوصل الباحثون بقيادة البروفيس��ور، ألكسيس ديسكاثا، من 
وح��دة الصحة املهنية، إل��ى أن البريطانيني لديه��م أطول أيام 
العمل مقارنة بأي مكان في أوروبا، حيث يعمل املوظفون بدوام 
كامل في اململكة املتحدة مبعدل 42 ساعة في األسبوع، أي ما 

يعادل 120 دقيقة عمل أكثر من العامل األوروبي املعتاد.
واُلق��ي الل��وم في ذلك عل��ى التغييرات غي��ر املنتظمة والعمل 

الليلي وضغط العمل، الذي يؤثر على صحة املوظفني سلبا.
وللكش��ف ع��ن كيفي��ة تأثير ي��وم العمل على خط��ر اإلصابة 
بالس��كتة الدماغية، ب��دأ الباحثون في حتليل س��اعات العمل 

لنحو 143 ألفا و592 موظفا فرنسيا في عام 2012.

احذروا..هذا ما تفعله األجهزة 
اللوحية بأصابع أطفالكم

ساعات العمل الطويلة
تعّرض حياة املوظفني للخطر 

حذر األطباء من تعلق األطفال الشديد باألجهزة اللوحية 
واللعب عليها لفترات طويلة، حيث أكد مختصون أن هذه 
األجه��زة تُصّعب عل��ى الطفل كيفية اإلمس��اك بالقلم 

الرصاص العادي، والكتابة على الورق.
وذكر أطباء لدى وكالة أطفال وش��باب العائلة لألبحاث أن 
االستخدام املكثف للشاشات اللمسية، سواء الهواتف 
الذكي��ة أو األجهزة اللوحية، يُحد م��ن منو وتطور عضالت 

أصابع األطفال وتُضعف قوة قبضة اليد.
كم��ا جتعل ه��ذه األجهزة األطفال يش��عرون بصعوبة في 

حمل القلم الرصاص أو األلوان بشكل صحيح وسليم.
وأش��ارت طبيب��ة األطفال، بارب��ي كالرك، إل��ى أن االنتقال 
م��ن األلعاب التقليدي��ة إلى األجهزة اللوحي��ة يعرقل منو 

األطفال في سنواتهم األولى.
وأش��ارت إلى أن بعض األهالي يجدون س��هولة في إعطاء 
الطف��ل آيب��اد للع��ب علي��ه، أكثر م��ن تش��جيعه على 

استخدام مكعبات وبناء منزل مثالً.
ونصح��ت كالرك، عبر صحيفة »ديلي مي��ل« البريطانية، 
اآلباء بتشجيع أطفالهم في املشاركة في ألعاب ترفيهية 
وتعليمي��ة خارج املنزل بعيداً عن األجهزة اإللكترونية قدر 

اإلمكان، السيما األطفال في السنوات األولى.
كما حثتهم على تش��جيع أوالدهم من خالل مشاركتهم 
اللعب داخ��ل املنزل، باس��تخدام اليد كألع��اب التركيب 
وغيرها م��ن األلعاب التي تتطلب مه��ارات يدوية، لتقوية 

قبضة اليد.

هذه األسئلة تنمي القدرات العقلية لدى ابنك املراهق

بـ 6 خطوات .. امنع هاتفك من »التطفل«
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أصبح��ت الهواتف الذكية من أهم األجه��زة اإللكترونية 
التي نحملها معنا، ونس��تخدمها طوال الوقت، ونتيجة 
لذلك أصبح هاتفك الذكي مصدرا ملعرفة كل شيء عنك 
ابتداًء من تتبع املوقع اجلغرافي بدقة، والتواريخ، واألوقات، 
وم��اذا فعل��ت قبل وبع��د فت��ح التطبيق أو موق��ع الويب، 
والش��ركات التي تق��دم خدماتك املفضل��ة. يوجد بعض 
ح��االت التتبع الت��ي ال ميكن جتنبها، حيث تتبع ش��ركات 
االتصاالت موقع��ك اجلغرافي باس��تمرار نظرا ألن هاتفك 
يبح��ث كل بضع ثوان عن أقوى إش��ارة من األبراج اخللوية 
القريب��ة، كما أنهم يتتبعونك للتأكد من إمكانية العثور 

عليك في حاالت الطوارئ..



اس��تضاف بريب��وس في ذلك 
ملناقش��ة  اجتماع��اً  املس��اء 
االس��تراتيجية عل��ى مائ��دة 
الغ��داء. ب��دا بان��ون ف��ي ذلك 
االجتماع وكأنه يروج للخطة 
املرسومة في حني ان بريبوس 
وس��تيفن ميلر وهو مستشار 
يتبع خطاً  سياسات وش��اب 
خطاب��ات  وكات��ب  متصلب��اً 
ل��دى  االتص��االت  مدي��ر  كان 
جيف سيش��نز قد اش��تكيا 
م��ن طريق��ة عم��ل مجل��س 
االمن القومي. اما ماكماستر 
فل��م يظهر وكأن��ه يرغب في 
تطبيق آراء الرئيس. لكنه كان 
يحاول اقناع ترامب بآرائه. اراد 
ماكماس��تر  اس��تبعاد  بانون 
ليح��ل كيل��وغ محل��ة، وهو 
االمن  كبير موظف��ي مجلس 
القوم��ي، ول��ه رؤي��ة للعال��م 

تتطابق مع رؤية الرئيس.
ابلغ غراهام ترامب ان اش��رف 
افغانس��تان،  رئي��س  غان��ي، 
س��وف يس��مح له بتشغيل 
العدد ال��ذي يريده م��ن جنود 
وباقامة  االره��اب،  مكافح��ة 
الع��دد الذي يري��ده من قواعد 
املركزية.  االستخبارات  وكالة 
ذل��ك سيش��كل افضل  كان 
موقع تنص��ت وافضل منصة 
ملكافحة االره��اب الدولي في 
العالم. قال غراهام: »س��وف 
 100000 بوج��ود  يس��محون 
تقف��ز  ان  ميكن��ك  جن��دي، 
فرح��اً ألن��ك متتل��ك ش��ريكاً 
ف��ي مكافح��ة االره��اب ف��ي 
افغانس��تان االم��ر ال��ذي من 
شأنه تفادي وقوع هجوم آخر 
مثل هجوم احلادي عش��ر من 

ايلول/ سبتمبر«.
ق��ال ترام��ب: »لك��ن ذلك لن 

يسهم في بناء الدولة«.
رّد جيفرسون موافقاً: »اننا لن 
نذهب الى هناك من اجل نشر 

الدميقراطية اجليفرسونية«.
كانت النقطة التي تثير قلقه 
هي ازدياد التوتر الذي ال نهاية 
ل��ه ب��ني باكس��تان والهن��د، 
باكس��تان  »تق��وم  واض��اف: 
بانفاق مبال��غ كبيرة من اجل 
صن��ع املزي��د م��ن االس��لحة 
النووية، وهكذا بدأ االمر يفلت 

من عقاله بالفعل«.
سبق لغراهام ان قام منذ وقت 
قريب بزيارة افغانستان لكنه 
غادره��ا متش��ائماً. ق��ال بعد 
ذلك: »ال منتلك خطة الداء دور 
في اجلانب الدبلوماس��ي«. لم 
يكن هن��اك ممثل خاص ليؤدي 
الدور الذي كان يؤديه ريتشارد 
هولبروك في القسم االول من 
رئاس��ة اوباما. واضاف: »حتى 
انن��ا ال منتل��ك س��فيراً«. لكن 
عل��ى ح��د علم��ه كان هناك 
شخٌص واحٌد فقط يعمل في 
مكتب شؤون جنوب آسيا في 

وزارة اخلارجية.
قال غراهام: »سوف ُنحقق في 
اجلان��ب السياس��ي«. ورأى ان 
التسوية السلمية مع طالبان 
ه��ي اخملرج الوحيد م��ن املأزق. 

»سوف يستمر الباكستانيون 
في اداء دوٍر م��زدوج الى ان يروا 

ان طالبان قد بدأت تخسر«
امتل��ك ترامب ح��اً: هل يريد 
غراهام ان يصبح سفيراً لدى 

باكستان؟
ق��ال غراه��ام: »كا. ال اريد ان 

اكون سفيراً لدى باكستان«.
تُركت املسألة عند هذا احلد.

بدأ ترامب ف��ي البيت االبيض 
بتردي��د املوقف الذي س��معه 
»الطريق��ة  االجتم��اع:  ف��ي 
الوحيدة لنفوز بها هي اقامة 

مترٍد ضد مترد طالبان«.
اُعجب ترام��ب بفكرة التمرد، 
أي جتريد حمل��ة تكون الدولة 
ل��ن  اح��داً  ان  م��ن  متأك��دة 
يربحها. ق��ال الرئيس: »هؤالء 
ه��م الرج��ال الذي��ن حارب��وا 
الروس ف��ي الثمانين��ات على 
ظهور اخلي��ل«. ه��ذا هو احلل 

الصائب.
ص��ب بان��ون الزي��ت عل��ى نار 
فك��رة احلمل��ة ض��د طالبان، 
وذل��ك عندم��ا انتق��د اجليش 
االفغاني الضعيف. قال بانون: 
»انفقنا تريليون دوالر من اجل 
انتق��اء احملارب��ني االفضل في 
العال��م لك��ي نحوله��م الى 

اسوأ جيش في العالم«.
أُعج��ب ترام��ب به��ذا ال��رأي 
كذل��ك. وهك��ذا عب��ر بان��ون 
عن اج��رأ موق��ف يعتقد بأنه 
الي��ه.  يص��ل  ان  يس��تيطع 
كان الرجان يح��اوالن تكوين 
سياس��ة عن طريق سلسلة 
املؤلفة من  الكليش��ات  م��ن 

جملٍة واحدة.
ام��ا غراهام، فقد ق��دم حتذيراً 

آخر الى ترامب.
ابلغ غراه��ام ترام��ب محذراً: 

م��ن  جميع��اً  »اس��حبهم 
هن��اك، ألن 8600 )م��ن اجلنود( 
ل��ن يفعل��وا ش��يئاً، وتقب��ل 
العواق��ب«. وكان يش��ير ال��ى 
ع��دد اجلن��ود املوجودي��ن ف��ي 
افغانستان حالياً. »والعواقب 
املرتقب��ة هي: س��وف تتحول 
)افغانس��تان( الى ع��راق اكثر 
غلياناً. ينتشر في افغانستان 
ارهابي��ون دوليون اكث��ر كثيراً 
م��ن العدد ال��ذي انتش��ر في 
م��ن  وق��ت  أي  ف��ي  الع��راق 
االوقات. وسوف يكون التدهور 

احتم��االت  ان  كم��ا  س��ريعاً 
اآلتي��ة  االرهابي��ة  االعم��ال 
من افغانس��تان س��وف تزداد 
وس��وف  مضاعفة،  بطريق��ٍة 

يأت��ي هج��وم احل��ادي عش��ر 
م��ن ايل��ول/ س��بتمبر التالي 
من حي��ث ات��ى االول. هذا هو 
السؤال املطروح  اما  اختيارك 
فه��و: هل س��وف متض��ي في 
س��لوك الطريق الت��ي اتبعها 
اوباما الى النهاية وتضع حداً 
للح��رب، االم��ر ال��ذي يضعنا 
جميع��اً ف��ي دائرة اخلط��ر، أم 
س��وف تس��لك طريق ضمان 

استقرار افغانستان؟«.
 الفصل السادس عشر

»ال ش��ك في انك متزح معي«. 
هذا م��ا قال��ه بريب��وس لوزير 
خ��ال  تيلرس��ون  اخلارجي��ة 
مكامل��ة هاتفية جرت بينهما 
ف��ي اوائ��ل ش��هر آذار/ مارس. 
كان من املقرر مراجعة االتفاق 
الن��ووي مع اي��ران بعد كل 90 
يوم��اً. ق��ال تيلرس��ون انه لم 
يتب��ق س��وى يوم��ني لتجديد 

االتف��اق او رفض��ه. وس��بق ان 
وصف ترامب ذلك االتفاق بأنه 
»اح��د اس��وأ االتفاق��ات التي 
رأيته��ا ف��ي حيات��ي«. اما في 
الع��ام 2016. أي عندم��ا كان 
مرش��حاً للرئاس��ة فقد قال: 
»ان اه��م اولوي��ة عن��دي هي 
الغاء ذلك االتفاق الكارثي مع 

ايران«.
جتدي��د  اراد  تيلرس��ون  لك��ن 
عملي��ة  الس��باب  االتف��اق 
وبوصف��ه مس��ألة مب��دأ. اما 
الواق��ع االه��م فه��و ان ايران 

التزم��ت مبا اتفق��ت عليه مع 
ص��اغ  وهك��ذا  اوبام��ا.  ادارة 
تيلرس��ون نصاً محدداً متهيداً 

لتجديده.

يواف��ق  »ل��ن  بريب��وس:  ق��ال 
وعليك  ه��ذا.  عل��ى  الرئي��س 
ان تأت��ي بصياغ��ة افضل ألن 
اللهج��ة اللينة والواقعية لن 
تغير ش��يئاً فيه. اننا بحاجة 

الى صيغة تس��تطيع االقناع 
الفعلي بوجه��ة نظر ترامب. 
يعجب��ه.  ل��ن  الن��ص  وه��ذا 
عندم��ا  غضب��اً  وس��ينفجر 

يقراه«.
وعندما خلص بريبوس االقتراح 
رد  تيلرس��ون.  قدم��ه  ال��ذي 
الرئيس بحسم: »لن تفلحوا 
غصب��اً  به��ذا  اقناع��ي  ف��ي 

عني!«.
ذل��ك  بع��د  بريب��وس  ق��ام 
بجوالٍت مكوكية بني الرئيس 

وتيلرسون.
ال  »انه��م  تيلرس��ون:  ق��ال 
يخرقون االتفاق، وتؤكد وكاالت 
االستخبارات، وحلفاؤنا الذين 
وقع��وا االتفاق معن��ا ان ايران 

التخرقه«.
قال بريب��وس: »ان هذه احلجة 
تيلرس��ون  لن تقنع��ه«. لكن 
متسك مبوقفه ثم رد بريبوس: 

»لدين��ا مش��كلة اذاً«. ثم رأى 
تيلرس��ون  تذكي��ر  علي��ه  ان 
ب��أن »الرئي��س هو َم��ن يتخذ 
الق��رارات هنا«. ث��م حاول رفع 
املس��ؤولية عنه قائ��اً: »انا ال 

احاول تصعيب االمر عليك«.
وفي اجتماع آخر بينهما قال 
ترامب لتيلرس��ون: »هذا احد 
اهم املبادئ التي التزمتها. انا 

ال احب��ذ هذا االتفاق الذي كان 
اسوأ اتفاق توصلنا اليه على 
االط��اق، وها نح��ن اآلن نقوم 
بتجدي��ده«. لك��ن والن��ه ل��م 
يتبق من املهلة سوى تسعني 
يوماً فإني س��أوافق هذه املرة. 
»لك��ن هذه امل��رة االخي��رة. ال 
تعد الي مج��دداً حملاولة جتديد 
هذا الش��يء ولن تكون هناك 
جتدي��دات اخرى له��ذا االتفاق 

اخملزي«.
توص��ل ماتي��س ال��ى طريقة 
ه��دوءاً  واكث��ر  دبلوماس��ية 

للتواف��ق مع تيلرس��ون فقال 
س��يدي  »حس��ناً  لترام��ب: 
انهم يطبقون  الرئيس. اظ��ن 
االتفاق من الناحية التقنية«.

يج��ري  م��ا  بريب��وس  راق��ب 
باعج��اب. ذل��ك ان ماتيس لم 
يك��ن ذل��ك الرج��ل املتواضع 
لكن��ه بالتأكيد يعرف كيفية 

التعامل مع ترامب.
كان عل��ى تيلرس��ون ف��ي 18 
نيس��ان/ ابريل ارسال رسالة 
الى رئيس مجلس النواب بول 
رايان. لكن ترامب لم يرَض مبا 
ورد في املسودة االولى، واقترح 
ان تتضمن الرسالة القصيرة 
ما يؤكد ان اي��ران كانت »ابرز 
وان  راعي��ة لاره��اب«،  دول��ة 
مجلس االمن القومي س��وف 
يقوم مبراجعة املوقف بش��أن 
االس��تمرار في رفع العقوبات 
االقتصادية وال��ذي كان جزءاً 

من االتفاق.
احملطات  ف��ي  املعلق��ون  ب��دأ 
مبهاجم��ة  التلفزيوني��ة 
ترامب فور نش��ر الرس��الة ما 
الش��ديد،  انزعاجه  ال��ى  ادى 
فأمر تيلرس��ون بعق��د مؤمتٍر 
صحف��ي للتندي��د باالتف��اق 
للت��و،  جتدي��ده  ج��رى  ال��ذي 
وللتندي��د بايران ايض��اً. وكان 
من املستغرب جداً اطاق هذا 
الهجوم في غضون س��اعاٍت 
قليلة من جتدي��د هذا االتفاق 

الدبلوماسي املهم.
ق��رأ تيلرس��ون خ��ال عرضه 
ال��ذي اس��تمر خم��س دقائق 
س��لفاً  محّض��رة  رس��الة 
تتضم��ن كل الش��كاوى ضد 
اي��ران: »اختب��ارات الصواريخ 
وتهدي��دات  الباليس��تية، 
»اكب��ر دول��ة راعي��ة لارهاب 
العال��م« ضد اس��رائيل،  في 
وخروق��ات حق��وق االنس��ان، 
العش��وائية  والتوقيف��ات 
فيه��م  مب��ن  لألجان��ب، 
مواطن��و الوالي��ات املتح��دة، 
ومضايق��ة س��فن البحري��ة 
االميركية، وسجن املعارضني 
اعدامه��م،  او  السياس��يني 
»الوصول الى رقٍم قياسي في 
اعدام االحداث«، ودعم »نظام 

االسد الوحشي في سوريا«.
ث��م علق تيلرس��ون بعد ذلك 
بالق��ول: »إن االتف��اق اخف��ق 
في حتقيق هدف التوصل الى 
ايران غير نووية. ولن يؤدي ذلك 
االتفاق اال الى تأخير هدفهم 

في حتولهم الى دولٍة نووية«.
وكان اوباما قد ع��ّرف االتفاق 
بأنه »اتفاق غير ملزم« وليس 
معاه��دة تتطل��ب مصادق��ة 
مجلس الش��يوخ. وق��د ابلغ 
بريبوس ترامب: »قد نستطيع 
ان نعل��ن ان االتفاق هو وثيقة 
الى مجلس  ارس��الها  يتعني 
الش��يوخ للمصادقة. لكنني 
ب��ني  م��ن  تس��حبها  ان  ارى 
ايدين��ا، وتقدمها الى مجلس 
اقراره��ا،  وتطل��ب  الش��يوخ 
واعانه��ا  الثلث��ني  باغلبي��ة 

معاهدة«.
ُده��ش ترام��ب له��ذا الطلب 
ان  ادرك  م��ا  لكن��ه س��رعان 
ارس��اله الوثيقة الى مجلس 
الش��يوخ يعن��ي تنازل��ه عن 
صاحياته. وهكذا اقر الرئيس 
ان االم��ر ما ي��زال عالق��اً بني 
ايديهم في ه��ذا الوقت لكن 
ذل��ك ل��م يس��تمر اال لبرهٍة 

قصيرة.
وتيلرس��ون  بريب��وس  جه��د 
»جدول��ة  ال��ى  وماكماس��تر 
االمور زمنياً« على حد التعبير 
االبيض  البي��ت  الش��ائع في 
عندما يح��ني موعد التجديد 

التالي بعد تسعني يوماً.
قال ترامب خال اجتماع ُعقد 
قبل املوعد النهائي للتجديد 
ف��ي 17 مت��وز/ يولي��و: »انهم 
يخرق��ون االتف��اق، وعليك��م 
احلجة  ترتي��ب  في  التفكي��ر 

الازمة العان هذا املوقف«.

ملف

ستيفن ميلر هو مستشار سياسات وشاب يتبع خطًا متصلبًا وكاتب خطابات كان مدير االتصاالت لدى جيف سيشنز

كان على تيلرسون ارسال رسالة اىل رئيس 
مجلس النواب بول رايان لكن ترامب لم 

يرضَ بما ورد يف املسودة االوىل

احللقة )29(

اراد بانون استبعاد ماكماسرت ليحل كيلوغ محله 
وهو كبري موظفي مجلس االمن القومي وله 

رؤية للعالم تتطابق مع رؤية الرئيس

بريبوس
بانون

ميلر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير« أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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 ف��رض املنتخ��ب اجلزائري نفس��ه ضمن 
أب��رز املنتخبات في انط��اق بطولة كأس 
األمم اإلفريقي��ة في كرة القدم، بتحقيقه 
فوزا صريحا على املنتخب الكيني ضمن 
اجملموع��ة الثالثة، بينم��ا حقق املنتخب 
املغرب��ي بداي��ة صعب��ة بف��وز بالني��ران 
الصديق��ة على ناميبي��ا. الى ذلك، حقق 
املنتخب السنغالي بداية إيجابية أيضا 
بفوزه بثنائية نظيف��ة على تنزانيا، على 
رغم خوضه املباراة في غياب جنمه ساديو 
مانيه بسبب اإليقاف ملباراة واحدة، وذلك 
قب��ل اللق��اء املرتق��ب بينه وب��ن اجلزائر 
في أبرز مباري��ات اجملموعة بن املنتخبن 

اللذين تساويا في صدارتها.
املغرب ينال الهدية

في املب��اراة األولى على س��تاد الس��ام، 

احت��اج املغ��رب ال��ى هدي��ة م��ن نظيره 
الناميبي إلحراز النقاط الثاث بعد مباراة 
ق��ّدم فيه��ا أس��ود األطل��س أداء مخيبا 
في الش��وط األول، وحتس��ن في الشوط 
الثان��ي. وانتظر املنتخب حت��ى الدقيقة 
89 لتحقيق الف��وز عبر الاعب الناميبي 
البدي��ل إيتامون��وا كيميون��ي )دخل الى 
امللعب في الدقيقة 80( الذي حول الكرة 
الى داخ��ل مرماه بعد ركلة ح��رة نفذها 
حكيم زي��اش. وافتق��د املنتخب املغربي 
املت��وج باللق��ب اإلفريق��ي م��رة واح��دة 
)1976( للنجاعة الهجومية في مواجهة 
منتخب يخوض النهائيات للمرة الثالثة، 
وفش��ل في حتقي��ق أي فوز ف��ي مبارياته 
الست الس��ابقة ضمن نس��ختي 1998 
و2008، علما بأنه خس��ر أمام املغرب 5-1 
ف��ي 2008. وقال املغرب��ي مبارك بوصوفة 
الذي اختير أفضل العب في املباراة »نحن 

سعداء بالفوز وهذا هو األهم اليوم، حتى 
ل��و أننا أُجبرن��ا على حتقيقه ف��ي نهاية 

املباراة مع بعض احلظ«.
من جهته، اعتبر املدرب الفرنسي للمغرب 
هيرفي��ه رونار أن��ه »كان م��ن الصعب أن 
نف��رض إيقاعن��ا، وذل��ك ألس��باب عدة: 
بالتأكي��د التنظي��م اجليد له��ذا الفريق 
الناميبي، ارتفاع احل��رارة، وأيضا ألنه في 
املباراة األولى من الصعب دائما أن ندخل 
ف��ي البطولة بنس��بة 100 باملئة«. وتابع 
»األهم أننا حصلنا عل��ى النقاط الثاث 
بالطب��ع علينا أن نقدم أداء أفضل، علينا 
أن نف��رض إيقاعا أكبر في املب��اراة«. وفي 
حن ش��كا رونار من ع��دم منح الاعبن 
استراحة للشرب بس��بب ارتفاع احلرارة 
في املب��اراة التي أقيمت بهد الظهر، أكد 
أن ذل��ك لم يؤثر س��لبا عل��ى أداء فريقه. 

واعتمد املدرب على تشكيلة 

ضمت غالبي��ة األساس��ين، بينما بقي 
يون��س بلهندة خ��ارج احلس��ابات لعدم 
تعافي��ه من إصاب��ة ف��ي الكاحل.وحاول 
املنتخ��ب املغرب��ي م��رارا كس��ر الطوق 
الناميب��ي، الس��يما من خ��ال محاوالت 
صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي 
حكي��م زي��اش ال��ذي كانت ل��ه أكثر من 
تسديدة من مسافة بعيدة، دون التمكن 
من هز الشباك. وفي الشوط الثاني، حترك 
املنتخب املغربي بش��كل أسرع، السيما 
بعدما أجرى رونار تغييرات بدأت من خال 
الدفع بس��فيان بوف��ال بدال م��ن مهدي 
بو ربيع��ة )58(، ما انعك��س إيجابا على 
خ��ط الهجوم، اذ كس��ب بوفال س��ريعا 
ركل��ة ركني��ة، وس��دد نحو املرم��ى بعد 
دقيقتن ك��رة أوقفها احل��ارس. كما دفع 
املدرب بك��رمي األحمدي بدال من يوس��ف 
آيت بن ناصر ، وبعده بخالد بوطيب على 
حس��اب النصيري، الى أن جاء الفرج من 
خال الركلة احل��رة التي نفذها زياش من 
على اجلهة اليسرى للملعب. وقال مدرب 
ناميبي��ا ري��كاردو جيوفان��ي مانيتي »أنا 
فخور جدا بشباني، فخور جدا بالطريقة 
التكتيك«.وتق��ام  به��ا  نف��ذوا  الت��ي 
اإلثن��ن املباراة الثانية ف��ي اجلولة األولى 
له��ذه اجملموع��ة الت��ي وصفه��ا مانيتي 
ب�»مجموعة املوت«، وجتمع ساحل العاج 

وجنوب إفريقيا.
الجزائر صلبة يف املباراة األوىل

عل��ى اس��تاد 30 يوني��و، ق��دم املنتخب 
اجلزائري أداء هو من األفضل حتى اآلن في 
البطولة الذي يأم��ل بإحراز لقبها للمرة 
الثاني��ة بعد 1990 على أرضها. وحس��م 
العبو املدرب جمال بلماضي النتيجة من 
الش��وط األول عبر بغ��داد بوجناح )34 من 
ركلة ج��زاء( ورياض مح��رز )43(، في ظل 

غياب كيني ش��به كامل السيما لاعب 
وانيام��ا. فيكت��ور  اإلنكلي��زي  توتنه��ام 
وقال اجلزائ��ري جمال بن العم��ري »دائما 
بداي��ة البط��والت تكون صعب��ة  وحتى 
ه��ذه املباراة ل��م تكن س��هلة«.وتصاعد 
الضغ��ط اجلزائري تدريجا، الس��يما عبر 
يوس��ف البايلي وسفيان فغولي وبغداد 
وجناح. وكاد الثاثي يفتتح التسجيل اثر 
هجمة مرتدة قادها بوجناح وأوصل الكرة 
ال��ى فغولي ال��ذي حولها ال��ى البايلي 
املتقدم س��ريعا، فعاجل احلارس الكيني 
بتس��ديدة م��ن خ��ارج املنطق��ة أبعدها 
ببراع��ة )25(. وانتظ��ر ثعال��ب الصحراء 
حتى الدقيقة 33 واختراق يوسف عطال 
للمنطق��ة الكينية بعد مجه��ود فردي 
من اجلهة اليس��رى، حصل به على ركلة 
جزاء اثر عرقلة من دينيس أومينو، نفذها 
بوجناح بهدوء أرضية على يس��ار احلارس 
ال��ذي ارمتى نحو اجلهة األخرى، مس��جا 

الهدف األول )34(.
وف��ي الدقيق��ة 43، ه��ز محرز الش��باك 
الكيني��ة اث��ر تق��دم ب��ارع عل��ى اجلهة 
اليس��رى الس��ماعيل ب��ن ناص��ر تخلله 
تبادل للكرة مع البايلي، فتمريرة أرضية 
لداخل املنطقة عاجلها محرز بتسديدة 
قوية غيرت مسارها قدم املدافع الكيني 
عب��ود عمر لداخل الش��باك )43(.وتراجع 
الضغ��ط اجلزائ��ري بش��كل نس��بي في 
الش��وط الثاني. وعلق ب��ن العمري على 
ذل��ك بالق��ول »طبيع��ي أي فري��ق يكون 
متقدم��ا 2-صفر يلع��ب بتحفظ لم يأت 
أي خطر على املرمى«، مؤكدا أن املنتخب 
سيبدأ سريعا التحضير ملباراة السنغال 

»التي ستكون قوية بالتأكيد« .

متكن فريق الق��وة اجلوية من خطف 
نقاط الكاسيكو، بالفوز على غرميه 
الزوراء بهدف دون رد، في املباراة التي 
أقيم��ت مس��اء األحد، عل��ى ملعب 
الشعب الدولي واملؤجلة من اجلولة 

ال�16 للدوري العراقي املمتاز.
بداي��ة املب��اراة كان��ت تدل��ل عل��ى 
رغب��ة الق��وة اجلوية ب��رد الدين بعد 
خس��ارته ف��ي نصف نهائ��ي كأس 
الع��راق بنتيج��ة )4-1(، وبالتالي بدأ 
اجلوية من أج��ل حتقيق هدف يرضي 

طموحاته.
وحاول القوة في الدقيقة 3 برأس��ية 
إلبراهي��م باي��ش لكن كرت��ه ذهبت 
باجتاه احلارس جال حس��ن وبعدها 
بدقائ��ق عاد حمادي أحمد برأس��ية 
أصي��ب على اثرها وغادر املباراة لتمر 
املب��اراة بدقائ��ق هادئة حت��ى نهاية 

الشوط األول.
وفي الش��وط الثاني استمرت رغبة 
الق��وة اجلوي��ة وك��رر محاوالته على 
مرم��ى ال��زوراء وحاول احملت��رف وليام 
س��لمون، لك��ن كرت��ه م��رت بجوار 

القائم.
فيما اقتصرت مح��اوالت الزوراء عن 
طريق محمد رضا جليل الذي حاول 
التوغل بدفاع��ات اجلوية لكنه فقد 

الكرة قبل التسديد.
وفي الدقيقة 85 فك عماد محسن، 
طوق الزوراء الدفاعي، بعد أن استغل 
كرة مرتدة من احلارس جال حس��ن، 
الش��باك  داخ��ل  ليكمله��ا عم��اد 
محرزًا هدف املب��اراة الوحيد ويخرج 

اجلوية فائًزا من املباراة.
ورف��ع الق��وة اجلوي��ة رصي��ده إل��ى 
النقط��ة 72 في املرك��ز الثاني فيما 
جتمد رصيد ال��زوراء عند النقطة 56 

في املركز الثالث.
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باسم قاسم: نراهن على االستقرار لعبور الصناعات الكهربائية

وفني،  معنوي  استقرار  فترة  يعيش  فريقه  أن  النفط  مدرب  أكد 
انعكست بشكل واضح على نتائجه في الدوري وتقدمه في الئحة 

الترتيب إلى املركز اخلامس.
حيث واجه النفط الصناعات الكهربائية على ملعب نادي الصناعة 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة والثاثن من الدوري.وقال قاسم في 
الفريق  به  مير  الذي  الكبير  االستقرار  على  »نراهن  ل�ه:  تصريحات 
املباريات  جميع  أن  رغم  مباراة  في  الكهربائية  الصناعات  لتجاوز 
عازمون  لكننا  األندية  جلميع  مهمة  هي  الدوري  عمر  من  املتبقية 

على حتقيق النقاط الثاث من خال املباراة«.

وأضاف: »الفريق حقق تصاعًدا واضًحا باملستوى الفني منذ عودة 
 7 وبفارق  السابع  باملركز  الفريق  تسلمت  حيث  املصابن  العبينا 
نقاط عن املركز اخلامس والفريق حاليا في املركز اخلامس ونطمح 
»وفق  واوضح:  الدوري«.  من  املتبقية  اجلوالت  في  أيضا  للتقدم 
دعم اإلدارة نطمح ألن نكون بن املراكز األربعة األولى في الائحة 
سنلعب  حيث  مرت  التي  من  أسهل  لفريقنا  املتبقية  واملباريات 
جميع مبارياتنا في العاصمة بغداد وهي فرصة للتقدم«. يشار إلى 
الترتيب برصيد 49 نقطة،  املركز اخلامس بجدول  النفط يحتل  أن 
عشر  السابع  باملركز  الكهربائية  الصناعات  فريق  يتواجد  فيما 

برصيد 32 نقطة.

 بغداد / 

وكاالت/ 

وكاالت/ 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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يف مباراة امتالت مدرجات ملعب الشعب القوة اجلوية يرد الدين 
للزوراء ويظفر بالكالسيكو

الكالسيكو المؤجلة في الدوري الممتاز 

لنادي  اإلدارية  الهيئة  أكدت 
عدم  الكهربائية،  الصناعات 
الصاالت  لكرة  فريقه  مشاركة 
املقبل  املوسم  املمتاز  الدوري  في 
وللظلم  املالية  الضائقة  بسبب 
املوسم  في  الفريق  القاه  الذي 

املنتهي. وقال رئيس الهيئة اإلدارية 
في  خلف  علي  الصاالت  لنادي 
عدم  قررت  اإلدارة  أن  له،  تصريحات 
بعد  املقبل  املوسم  في  املشاركة 
أن عانى النادي في املوسم املنصرم 
املال  توفر  وعدم  الدعم  قلة  من 
بالشكل  الفريق  لدعم  الكافي 
في  كثيًرا  عانينا  وبالتالي  املقبول، 

الفريق  أن  رغم  املنتهي  املوسم 
حقق نتائج مميزة. وأوضح أن السبب 
الثاني من عدم املشاركة هو حجم 
جلنة  من  الفريق  القاه  الذي  الظلم 
التحكيمية  والقرارات  الصاالت 
بعض  في  صادرت  التي  الظاملة 
واملاك  الاعبن  جهود  املباريات 
وبالتالي  اإلداري  واجلهد  التدريبي 
موسم  من  أفضل  املشاركة  عدم 
النادي  أن  وبن  املعاناة.  بذات  جديد 
وزارة  من  أكبر  دعم  إلى  بحاجة 
الفريق  كون  لنا  الراعية  الصناعة 
بكرة  املمتاز  الدوري  في  يلعب 
القدم، وهناك عدد كبير من األلعاب 
رعاية  إلى  بحاجة  نادينا  وبالتالي 
املميزة  النتائج  ملواصلة  الوزارة  من 
على مستوى األلعاب. يشار إلى أن 
يضم  الكهربائية  الصناعات  نادي 
رياضية تثقل  ما يقارب 14 فعالية 

كاهله املالي .

صاالت الصناعات الكهربائية يوضح أسباب مقاطعة الدوري

أن  سلمان،  الكرمي  عبد  الكرخ  مدرب  أكد 
إلى  فريقه يسعى الستعادة توازنه والعودة 
أمام  مباراته  خال  من  اإليجابية  نتائجه 
احلسن على ملعب مدينة الصدر في اجلولة 

الثالثة والثاثن من الدوري.
باإلجهاد  كثيرا  تأثر  »فريقنا   : وقال سلمان 
الفريق  بذات  لعب  الكرخ  كون  واإلصابات 
وبنفس  األولى  الدرجة  دوري  من  تأهل  الذي 

البدائل«.
التأهيل  دوري  مباريات  إرهاق  »مع  وأضاف: 
كان  فقط  املمتاز،  الدوري  منافسات  دخلنا 
يفصلنا بن املسابقتن 19 يوما منها أربعة 
أيام ُمنحت راحة للفريق بعد التأهل للممتاز 

وما يعني أن اإلجهاد نال من الفريق«.
وأوضح: »النتائج تراجعت بسبب اإلصابات 
الدوري  دخل  الفريق  ألن  الغيابات،  وكثرة 
املمتاز بالبدائل نفسهم الذين شاركوا في 
الدرجة األولى وأغلبهم غير مؤهل للعب في 

الدوري املمتاز«.
للنتائج  إلى  للعودة  »نسعى  وأكمل: 
املراكز  بن  موقعنا  على  واحلفاظ  اإليجابية 
من  الفريق  حضرنا  وبالتالي  األولى،  األربعة 

أجل حتقيق النقاط الثاث«.
يشار إلى أن الكرخ يحتل املركز الرابع برصيد 
املركز  في  احلسن  يتواجد  فيما  نقطة،   55

التاسع عشر برصيد 22 نقطة .

مدرب الكرخ: تأثرنا باإلجهاد .. ونريد 
البقاء يف املربع الذهيب

جي  نادي  صفوف  في  احملترف  طالب  سجاد  العراقي  املاكم  توج 
منافسن  عدة  على  تفوقه  بعد  روسيا  اندية  بطولة  بلقب  كازان 
العاصمة  من  هاتفي  اتصال  في  طالب  وقال  كغم(.   91( وزن  في 
الروسية موسكو  : انه سعيد جدا بعد الفوز بلقب بطولة روسيا 
التي ضيفتها مدينة سوتشي ، مؤكدا انه حقق اجنازا غير مسبوق 
التي اشترك فيها  اول عراقي وعربي يتوج بذهبية املسابقة  كونه 
العديد من ابطال دولة روسيا برياضة املاكمة وهم ميثلون 25 ناديا.

من  ومتكن  ريسان  بالروسي  جمعه  النهائي  النزال  ان  الى  واشار 
اجتيازه بسهولة وبنتيجة )5 – 0( ، مضيفا ان نظام البطولة يؤهل 
اصحاب املراكز الثاثة االولى الى منافسات اندية االحتاد السوفيتي 
دول  من  ابطال  مبشاركة  موسكو  في  املقبل  العام  ستقام  التي 
وطاجيكستان  وقيرغيستان  وبياروسيا  واوزبكستان  كازاخستان 
واستونيا  واذربيجان  وجورجيا  وتركمانستان  واوكرانيا  وارمينيا 
مسابقة  في  التواجد  ضمن  وبالتالي  وملدوفا،  وليتوانيا  والتيفيا 
ان  اخلبرة.يذكر  من  املزيد  له  وتضيف  امكانياته  من  ستطور  كبرى 
الرياضي في صفوف  بدأ مشواره  املولود عام 1997  الشاب  املاكم 
املرتبة  ونال  احلسن  عبد  سعيد  املدرب  اشراف  حتت  الزوراء  نادي 
بقيادة   2009 عام  الناشئن  لفئة  بغداد  اندية  بطولة  في  االولى 
الراحل فاروق جنجون وحصل على وصافة منافسات ناشئة العراق 
عام 2010 وذهبية مسابقة الشباب عام 2011 ، وتوج ثانيا في الدورة 
الدولية التي ضيفتها العاصمة االيرانية طهران عام 2014، وخاض 
الروسي ملدة موسم واحد واحرز  جتربة احترافية مع فريق مايكوب 

معه فضية بطولة كازان الدولية قبل ان ينتقل جلي كازان.

مالكم عراقي يتّوج بلقب 
بطولة روسيا

قال العب نادي اجليش الرياضي السابق امين اجلميلي في لقاءصحفي  
انه يعتز بحصوله على املركز الرابع عامليا ضمن مشاركاته الدولية 
هذه  وحتى   2005 عام  من  العراق  بطل  لقب  ونيله  القوى  بالعاب 
اللحظة في فعالية 100 متر و200 متر و400 متر، اضافة الى  ركضة 
البريد 4 في 100 متر و4 في 400 متر. وعن مشاركاته الدوليًة التي 
حصل فيها على مراتب متقدمة  اشار الى انه حصل على نحاسية 
العرب  للناشئن بالعاب القوى في سوريا وفضية الدورة املدرسية 
ذهبيات وفضية  في بطولة   3 الشقيق وحصلت  على  االردن  في 
األندية  العربية في االردن وحصولي على ذهبيتن وفضية شباب 
العرب في مصر وبرونزية اجليوش العربية في سوريا وفضية غرب 
آسيا  في سوريا وعن حصاده الذهبي واملراكز االخرى قال حصلت 
على ذهبية ملتقى نابل في  تونس و ذهبية ملتقى بيروت في لبنان 

وذهبية وفضية ملتقى مرسن  .

العداء أمين اجلميلي: أعتز 
حبصولي على املركز الرابع عامليًا

 بغداد / 

 بغداد / 

كاس االمم االفريقية يف مصر.. بداية صعبة للمغرب يف أمم إفريقيا

دا سيلفا  نيمار  البرازيلي  أن  تقرير صحفي فرنسي،  كشف 
أخبر ناديه باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن إمكانية 

عودته لصفوف برشلونة هذا الصيف.
باريس  أبلغ  نيمار  أن  الفرنسية،  »تيليفوت«  قناة  وذكرت 
سان جيرمان بإصراره على مغادرة حديقة األمراء خال فترة 
برشلونة  أن  القناة  املقبلة.وأضافت  الصيفية  االنتقاالت 
يكثف من مفاوضاته خال الفترة احلالية، من أجل التعاقد 
قبل  جيرمان  سان  باريس  لصفوف  رحل  الذي  نيمار،  مع 
أن برشلونة ال  إلى  يورو. ولفتت  موسمن مقابل 222 مليون 

مع يستبعد عودة نيمار لصفوفه، حتى إذا مت التوقيع 
بأن  مضيفة  جريزمان،  أنطوان  الفرنسي 

كوتينيو  وفيليب  دميبلي  عثمان  الثنائي 
قد يدخان ضمن صفقة نيمار.وختمت 

عن  الرحيل  على  مصمم  نيمار  بأن 
بأنه كان مخطًئا  باريس، ألنه يعتقد 
احلصول  ويريد  برشلونة  مغادرة  في 

في  ثانية  فرصة  على 
الكامب نو.

رب سان جريمان  نيمار يخُ
بقراره النهائي
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تعرض اخلمسيني العراقي منير صبحاني 
للترحيل من الوالي��ات املتحدة األميركية 
بعد 25 عاما من اإلقامة في والية تنيسي، 
إذ ج��رى القبض عليه من محل عمله في 
ورشة إصالح سيارات في صيف عام 2017 
على يد قوات الهجرة واجلمارك األميركية 
)ICE(، والت��ي رحلت��ه إل��ى الع��راق ف��ي 8 

أغسطس/ آب 2018.
وفي رحله جوية من تنيس��ي لواش��نطن 
وعبر املغرب والبحرين إلى العراق مصحوباً 
بعمالء أمن أميركي��ن، تُرك صبحاني في 
مطار بغداد دون مس��تندات هوية عراقية 
لديه، أو أم��وال معه، كما أن��ه ليس لديه 
منزل بالعراق كما تق��ول محاميته مريام 
أوكرم��ان، املتطوع��ة ف��ي احت��اد احلري��ات 

.)ACLU( املدنية األميركية
واضافت، ان��ه«مت القبض عل��ى صبحاني 
مرتن، األول��ى في 2004 والثانية في العام 
2006 بس��بب حي��ازة )املاريجوان��ا(، ورغم 
صدور أمر ابتدائي بترحيله، لكن لم يصدر 
ق��رار نهائي، إذ حص��ل على أم��ر قضائي 
بوق��ف ترحيله، ه��و و1400 الج��ئ عراقي 
آخ��ر ف��ي ع��ام 2016، لكن ج��رى القبض 
على بعضهم وترحيلهم، ومنهم الالجئ 
العراق��ي ناص��ر الش��ميري ال��ذي تعرض 

للمعاملة ذاتها في مطار بغداد«.
وبلغ ع��دد املرحلن من الوالي��ات املتحدة 
إلى الع��راق 30 حالة، وفق م��ا وثقه تقرير 
منظم��ة هيوم��ن رايت��س ووت��ش الصادر 
بعنوان »الواليات املتح��دة ترّحل عراقين 
ليس��ت لديهم وثائق«، في 20 ديس��مبر/ 
كانون األول 2018، وب��دأت عملية القبض 
عل��ى العراقين حتدي��داً، بعد ص��دور قرار 
ترام��ب التنفي��ذي األول رق��م 13769 في 
27 يناي��ر/ كانون الثاني 2017، مبنع س��فر 

مواطن��ي 7 بلدان ذات أغلبية مس��لمة، 
م��ن بينها العراق، إل��ى الواليات املتحدة 

األميركية، وفق أوكرمان.
ووقع��ت إج��راءات القب��ض عل��ى بعض 
الالجئن العراقين أثناء حضورهم صالة 
يوم األحد في الكنائس الكلدانية، كما 
مت القبض على آخرين من منازلهم، أو من 
محل عملهم، بحس��ب تأكيد اإلعالمي 
العراقي ش��ريف الشامي، والذي يناقش 
قضي��ة الالجئ��ن في برامج��ه اإلذاعية 
ف��ي مدين��ة ديترويت بوالية ميش��يغان 
األميركية، قائال: »من مت القبض عليهم 
بعضه��م لديه��م س��وابق قضائية من 
جن��ح وجنايات، وصدرت بحقهم قرارات 

كان��ت  معظمه��ا  بالترحي��ل  قضائي��ة 
مؤجلة، أو متوقفة في احملاكم«.

وعل��ى الرغم من ترحيله قس��ريا مت إجبار 
صبحان��ي على التوقيع على مس��تندات 
تفيد بقبوله الترحيل طوعا، وفق ما قالته 
محاميته الت��ي لفتت إلى أن هذا التوقيع 
كان نتيج��ة تهدي��د صبحاني بالس��جن 
مدى احلياة ف��ي الواليات املتحدة في حال 
رفض التوقي��ع واالمتثال لق��رار الترحيل، 
وه��و م��ا يؤك��ده تقري��ر منظم��ة هيومن 
رايتس ووتش، مؤكدا أن من يرفض التوقيع 
على األوراق اخلاصة باملوافقة على اإلبعاد 

يهدد بالسجن لسنوات.
ووس��عت إدارة الهجرة عملي��ات القبض 
عل��ى الالجئن ممن تقول إنهم يش��كلون 
خط��را على األم��ن العام واألم��ن القومي 
األميركي في عه��د ترامب، وفق ما يؤكده 
محام��ي الهجرة وش��ؤون الالجئن إدوارد 
معوض، الذي يعمل في تش��يڤي تشيس 

بوالية ميريالند األميركية.
لكن عمدة مدينة بروسبكت بارك الواقعة 
في والية نيو جيرس��ي، محم��د خير اهلل، 
يؤكد أن التنفيذ السريع لقرارات الترحيل 

والقب��ض عل��ى الالجئن، خاص��ة العرب 
واملس��لمن، م��ا ه��و إال تفعيل لق��رارات 
الرئي��س األميرك��ي ترامب ال��ذي عبر عن 
نيته م��رات عديدة مبنع دخول املس��لمن 
للواليات املتحدة أثناء حملته االنتخابية.

مخاطر محتملة على املرحلني
أقام��ت احملامية أوكرمان قضي��ة رقم 18-

1233 ف��ي الدائ��رة 6/2018 بالنياب��ة ع��ن 
رج��ل األعم��ال العراق��ي أس��امة جميل 
حمامة، املقيم ف��ي الواليات املتحدة منذ 
الثمانيني��ات وه��و حاص��ل عل��ى بطاقة 
إقامة دائمة فيها مبعية أوالده األربعة، ضد 
ريبيكا ادوتيش��ي، املديرة التنفيذية إلدارة 

الهجرة واجلمارك في والية ميشيغان.
» وص��در ق��رار ابتدائ��ي بترحي��ل أس��امة 
حمامة بعد تورطه ف��ي قضية إطالق نار، 
لك��ن محاميته كانت ق��د تقدمت بطلب 
للمحكمة لوقف إج��راءات الترحيل ولم 
يص��در قرار نهائ��ي منذ ع��ام 1989، حتى 
مل��ف  واجلم��ارك  الهج��رة  إدارة  فتح��ت 
ترحيل��ه م��رة أخرى منذ عام، وه��و ما يراه 
كري��س كندلر، الرئي��س التنفيذي للجنة 
الالجئن ف��ي الواليات املتحدة األميركية، 
نتيج��ة للتنس��يق ب��ن الع��راق والبي��ت 
األبيض، حي��ث مت حذف اس��م العراق من 
ال��دول احملظور دخول مواطنيه��ا ألميركا، 
ووافق العراق على أن يس��تقبل مواطنيه 
املرحلن من أميركا س��واء ب��أذن قضائي، 
أم ال، وس��واء رفض املرح��ل أم قبل العودة 

للعراق.
وقبل حظر الس��فر الذي أص��دره الرئيس 
ترام��ب في يناير/ كان��ون الثاني 2017، لم 
تكن احلكومة العراقي��ة تقبل أي مواطن 
ُمع��اد قس��را. لكن بع��د فت��رة وجيزة من 
احلظر، وافق العراق على اس��تقبال طائرة 
صغي��رة تض��م مبعدي��ن وعلى تس��هيل 
ترحيله��م. وبالفع��ل أزال البي��ت األبيض 
الحقا العراق من القائمة، بحس��ب تقرير 

منظمة هيومن رايتس ووتش.

وعق��ب موافق��ة الع��راق على اس��تقبال 
املبعدي��ن، اعتقل��ت وكالة إنف��اذ قوانن 
الهجرة والكم��ارك األميركية 300 عراقي 
واحتجزته��م. وأُم��روا بالرحيل رغم إقامة 
العديد منهم بصورة قانونية في الواليات 
املتحدة لعق��ود وامتالكهم روابط عائلية 
بحس��ب  هن��اك،  واس��عة  ومجتمعي��ة 

التقرير ذاته.
الترحي��ل  ق��رارات  أن  اهلل  خي��ر  ويؤك��د 
متعس��فة ج��دا، ألن الكثير مم��ن صدرت 
بحقه��م هذه الق��رارات يواجه��ون خطر 
املوت إذا ما أعيدوا إل��ى بلدانهم األصلية 
رغم��اً عنه��م، مش��يرا إل��ى أن القوان��ن 

والقيم األميركية متنع ترحيل أي شخص 
إذا كان هناك خطر ما يهدد حياته، وطاملا 
أن هن��اك مس��احة حلماية حي��اة الناس، 
ف��ال بد م��ن أخذها ف��ي االعتب��ار، وهو ما 
يؤكده اإلعالمي الش��امي، الذي أشار إلى 
مراع��اة ظروف من تك��ون حياتهم مهددة 
إذا مت ترحليه��م خارج الوالي��ات املتحدة، 
وخصوصاً أبناء الطائفة الكلدانية الذين 

يواجهون خطر املوت في العراق.
أحكام قضائية مهددة بالنقض

صبحان��ي،  محامي��ة  أوكرم��ان،  رفع��ت 
والعدي��د من العراقي��ن اآلخرين املهددين 

احملام��ن  مئ��ات  ومعه��ا  بالترحي��ل، 
املتطوع��ن، دع��وى قانوني��ة ض��د قوات 
الهج��رة والكمارك األميركي��ة في يونيو/ 
حزي��ران 2017 الس��تعادة صبحاني )الذي 
ه��رب من نظام صدام حس��ن ف��ي العام 
1994(، كم��ا تق��ول، مضيف��ة أن احملكمة 
قبلت الدعوى، وأمرت احلكومة األميركية 
بالبحث عنه، واستعادته للواليات املتحدة 
مرة أخرى، كون احلكومة األميركية عملت 
عل��ى ترحيله دون احلصول على أمر نهائي 
م��ن احملكم��ة بترحيله ومن ه��م في مثل 

موقفه.
ومن ب��ن ال���1400 املقب��وض عليهم في 

بداي��ة 2017، أمر القاضي باإلفراج عن كل 
من مكث في السجن على األقل 6 أشهر، 
أو أكث��ر، وال يتعدى ع��دد املقبوض عليهم 
حاليا 30 شخصاً، بحسب أوكرمان، التي 
ربح��ت القضية ض��د س��لطات اجلمارك 
والهجرة، والتي أمرها القاضي باس��تعادة 
صبحان��ي م��ن العراق، وبع��د البحث متت 
إعادت��ه إلى أمي��ركا في 1 يوني��و/ حزيران 
2018، ف��ي عملي��ة معق��دة قانوني��اً لم 
حتدث من قبل، كما تقول، غير أن احلكومة 
األميركي��ة اس��تأنفت احلك��م وحصلت 
على قرار من اثن��ن من القضاة ضد واحد 
في صاحلها من محكمة االس��تئناف في 

والية ميشيغان.
ملخ��ص احلكم، كما تق��ول أوكرمان، هو 
أن القاض��ي الفيدرال��ي ال ميكن��ه إيق��اف 
إجراءات الترحيل التي تقوم بها احلكومة 
حت��ى وإن كان هن��اك تهدي��د وخطر على 
حي��اة الالجئ��ن املزم��ع ترحليه��م. لكن 
احملام��ي مع��وض يش��ير إلى أن��ه ال ميكن 
للحكومة األميركية ترحيل أي ش��خص 
دون احلص��ول على أمر من قاضي محكمة 
فيدرالي��ة، أو محكم��ة الهج��رة، مؤكدا 
أن��ه ميكن لقاض��ي الهجرة أن يص��در أمراً 
بترحي��ل الالجئ إذا لم يقتنع باألس��باب 
التي تقدم بس��ببها الشخص للحصول 
على وضعية الجئ بصفة قانونية ومن ثم 
ميكن للشخص منازعة قرار القاضي، إما 
بتقدمي التم��اس قانوني لوقف الترحيل أو 

لتأجيله، بحسب احملامي معوض.
واحلال��ة الوحيدة التي ميك��ن فيها ترحيل 

أش��خاص دون الرج��وع للمحكمة، كما 
يق��ول معوض، إذا كان��وا يتمتعون بصفة 
إقامة قانونية مؤقتة وانتهت هذه الصفة  
مثل حالة الالجئن اللبنانين أثناء احلرب 

األهلية.
ماذا حدث خالل فرتة التقاضي؟

يؤك��د احملامي أوس��كار ري��اس، الذي ميثل 
العديد من طالب��ي اللجوء في فيرجينيا، 

أن أوام��ر ترحيل الالجئن التي صدرت منذ 
فترات طويلة كان من املستحيل تنفيذها 
م��ن  وكان  وإنس��انية،  ألس��باب عملي��ة 
الصعب إعادة العراقين حتديداً لبلدانهم، 
وحتى بعد إجراءات الترحيل التي اتخذتها 
)ICE( أيض��اً كانت هناك مواجهة قانونية 
ملنع إجراء كهذا، ألن معظمهم لديه )غرين 
كارد(، أو مقيم بش��كل قانون��ي بأميركا، 
ومعظمهم رجال أعمال ومهنيون، ناهيك 
عن وجود أسباب سياسية ودينية وتهديد 

بالقتل عموماً في حال عودتهم.
لكن خالل فترة تق��دمي الطعون القانونية 
ضد ق��رارات ترامب ه��ذه، تعرضت حقوق 
اإلقام��ة واملواطنة ملواطني الدول الس��بع 
العتداءات رئيسية داخل الواليات املتحدة 
وخارجها، إذ متت إعادة العديد من مواطني 
هذه الدول من مط��ارات الواليات املتحدة، 
على الرغم من حصولهم على تأش��يرات 
صاحل��ة، أو حت��ى اإلقام��ة الدائم��ة، كما 
تق��ول أوكرم��ان، مضيف��ة أن الكثيري��ن 
منهم اضط��روا للمبيت داخ��ل املطارات 
أليام، ف��ي انتظار انفراج��ة قانونية، ومن 
لم يحتمل االنتظار اضطر إلى التنازل عن 
اإلقامة الدائمة )الغرين كارد( والعودة على 
الطائرة نفسها من حيث أتى، وهو ما دعا 
كريس كندل��ر وجلنته إلى تق��دم خدمات 
لوجستية لالجئن من بلدان عديدة، منها 
سورية والسودان وباكستان، قائال: »نقدم 
لهم خدمات قانوني��ة ونوثق العنف الذي 

تعرضوا له بكافة أشكاله«.

كان إلغ��اء هجوم القصف الصاروخي على 
إيران مبثاب��ة صدمة جلزء كبي��ر من النخبة 
السياسية واإلعالمية، ألن دونالد ترامب مرة 
أخرى خل��ط كل األوراق ملؤيدي بداية احلرب 

األمريكية القادمة في الشرق األوسط.
بعد أن ذكرت وس��ائل اإلع��الم األمريكية أن 
رئيس الواليات املتحدة »نش��ر القاذفات في 
اجل��و« ، قرر ترام��ب توضيح وع��رض روايته 
مل��ا حدث للجمه��ور. كما ذك��رت صحيفة 
نيوي��ورك تامي��ز، »ق��ال الرئيس ترام��ب : إن 
القوات املس��لحة للوالي��ات املتحدة كانت  
»جاه��زة ومس��تعدة« لضرب إيران مس��اء 
اخلميس، لكنه ألغى ذلك قبل عش��ر دقائق 
م��ن البداية، بعد أن قال له أحد اجلنراالت إن 

الضربة ستقتل 150 إيرانًيا ».
وكتب الكاتب إيفان دانيلوف أنه يبدو 
األمريك��ي منطقًيا  الرئيس  تفس��ير 
بطريقته اخلاصة: قتل 150 ش��خًصا 
بطائ��رة بدون طيار )والتي، على الرغم 
من أنها تكلف 130 مليون دوالر، ماتزال 
غير »جندي« باملعنى احلرفي للكلمة( 
— ق��د يب��دو مفرًطا حتى بالنس��بة 
لقائ��د أمريك��ي س��اخن. أو رمب��ا تأثر 
بحقيق��ة أن اإليرانين )وفًقا للبيانات 
الت��ي مت التحق��ق منها بش��كل غير 

كامل( اخت��اروا بن إمكاني��ة القضاء على 
طائرة أمريكية ب��دون طيار باهظة الثمن أو 
طائرة عسكرية أمريكية فيها طيار، وقرروا 

االستغناء عن اخلسائر البشرية.
م��ن ناحية أخرى، في السياس��ات الكبيرة 

)خاص��ة ف��ي أداء السياس��ين األمريكين 
رفيعي املس��توى من أي اجت��اه أيديولوجي(، 
نادراً ما يحدث اتخاذ القرارات على أس��اس 
اعتبارات إنس��انية أو اعتب��ارات نبيلة. هذا 
التقييم صحيح بشكل مضاعف في تلك 
احلاالت عندما يتعلق األمر بالقرارات التي مت 
اتخاذها عل��ى الرغم من الضغوط اخلطيرة 
من الدبلوماس��ين واجلن��راالت األمريكين 
الرفيعي املستوى. وفًقا لذلك، بدأت وسائل 
اإلع��الم األمريكي��ة واملتأث��رون واخلبراء في 

البحث عن تفسيرات بديلة ملا حدث.
ولع��ل أكث��ر االحتم��االت فكاهي��ة الت��ي 
يت��م تداولها اآلن ف��ي اجل��زء األمريكي من 
الش��بكات االجتماعية ف��ي حلقة ضيقة 
من عش��اق نظريات املؤامرة، الذين توصلوا 

إلى اس��تنتاج مف��اده: ألغ��ى دونالد ترامب 
الهجوم على إيران، ألن فالدميير بوتن قال إن 

احلرب مع إيران ستكون كارثة.
هن��اك احتمال آخر، وأصب��ح هذا االحتمال 
ش��ائع ج��دا لدرج��ة أن طه��ران اضط��رت 

إل��ى دحضه على املس��توى الرس��مي، وهو 
أن املفاوض��ات ب��ن دونالد ترام��ب  والقيادة 
اإليرانية الت��ي كانت جت��ري وراء الكواليس 
فش��لت. حيث نقل��ت وكالة »رويت��رز« عن 
مص��ادر مطلع��ة ف��ي احلكوم��ة اإليرانية، 
زعمت أن طهران تلقت يوم اجلمعة رس��الة 
نقلتها س��لطنة عمان م��ن الرئيس دونالد 
ترامب حتذر من هجوم أمريكي وشيك على 

إيران.
وق��ال أح��د املس��ؤولن ال��ذي فض��ل عدم 
الكش��ف عن هويت��ه لوكال��ة »رويترز« في 
رس��الته ، ق��ال ترامب إنه يع��ارض أي حرب 
م��ع إيران ويري��د التحدث إل��ى طهران حول 
مختل��ف القضاي��ا، أعط��ى فت��رة قصيرة 
م��ن الوقت للحصول عل��ى رد، لكن رد إيران 

الف��وري كان أن ذل��ك يعتمد على املرش��د 
األعل��ى خامنئ��ي الذي يج��ب أن يحل هذه 

القضية«.
وقال كيفان خس��روي، ممث��ل اجمللس األعلى 
لألم��ن القوم��ي اإليران��ي، للصحفين من 

تلفزيون وإذاعة IRIB: »لم ترس��ل الواليات 
املتحدة أي رسالة عبر عمان«.

في ه��ذه احلال��ة، توج��د هاوي��ة حقيقية 
للتفسيرات احملتملة ملا حدث، ولكن هناك 
على األقل احتماال واحدا يفس��ر ما حدث 
وه��و يتعل��ق باخلصوصي��ات األمريكي��ة: 
ق��ام ترامب باس��تخدام اخلدع��ة من أجل 
التف��اوض مع طه��ران بالتهدي��د بهجوم 
وزارة  م��ن  ذل��ك طل��ب  وبع��د  بالقناب��ل، 
اخلارجي��ة أن تنقل مقترحات��ه )أي، اإلنذار 
النهائي( إل��ى اجلانب اإليراني. نظًرا لوجود 
عدد كاف من األشخاص في وزارة اخلارجية 
الذي��ن يرغبون في إثارة ح��رب مع إيران، فإن 
هذا لم يحدث، ونش��ر املعلوم��ات الكاذبة 
م��ن خ��الل »رويت��رز« كانت محاول��ة لتبن 

لترامب أنه لم يتم الكذب عليه.
ووفًق��ا لترام��ب نفس��ه، فق��د عل��م ع��ن 
الضرب��ة  نتيج��ة  احلقيقي��ة  العواق��ب 
احملتمل��ة، أي عن ضحايا بش��رية محتملة، 
قب��ل عش��ر دقائق م��ن بدايتها. قد يش��ير 
ه��ذا إل��ى أنه من��ذ البداية ق��د كذبوا على 
الرئيس األمريكي بشأن املقترحات اخلاصة 
باملفاوض��ات الت��ي يُزعم أنها أرس��لت إلى 
طهران وحول عواق��ب الضربة الصاروخية 
به��دف واضح وهو حتوي��ل الوضع إلى حرب 

حقيقية. رمبا شعر الرئيس األمريكي، بأنها 
خدعة وقرر إلغاء كل شيء.

  Vox حت��ى أع��داء ترام��ب اإلعالميون م��ن

يؤكدون هذا االحتمال بش��كل غير مباشر، 
مش��يرين ف��ي اس��تعراضهم للن��زاع مع 
إي��ران أن مستش��ار األمن القوم��ي بولتون 
ووزي��ر خارجي��ة بومبي��و كانا م��ن املؤيدين 

الس��ابقن لتغيير النظام في إيران. بولتون 
حّول الضربة األمريكية على إيران إلى شيء 

يشبه جنم التوجيه الشخصي«.
في ظروف العزلة املعلوماتية شبه الكاملة 
)تقريًبا جميع مصادر معلومات الرئيس متر 
عبر بومبيو أو بولتون( رمبا يضطر ترامب إلى 
اللجوء إلى أس��اليب اتخاذ القرار بش��كل 
غير تقليدي واألخذ باالعتبار موارد حتليلية 
غي��ر عادية. تقدم صحيفة »نيويورك تاميز«، 
مستش��هدة مبصادرها ف��ي البيت األبيض، 
احتماال مثيرا لالهتمام )ومهينا بطريقتها 

اخلاصة للواليات املتحدة( ملا حدث:
اجلن��راالت  آراء  إل��ى  الرئي��س  »اس��تمع 
املش��رعون  عب��ر  والدبلوماس��ين. 
واملستش��ارون عن مواقفهم. لكن الصوت 
األقوى بالنس��بة للرئيس ترامب كان صوت 
إحدى قنواته املفضلة قناة »فوكس نيوز«: 
تاكر كارلسون. بينما كان مستشارو األمن 
القومي يدعون إلى توجيه ضربة عسكرية 
إليران كان يقنع الس��يد كارلس��ون السيد 
ترامب بأن رد الفعل على استفزازات طهران 
باستخدام القوة س��يكون مجنونا، ووفقا 
ل��ه، ف��إن »الصق��ور« ال يتصرف��ون لصالح 
الرئيس، وإذا س��ار الس��يد ترامب إلى احلرب 

م��ع إيران، فلن يكون هن��اك أي فرص إلعادة 
انتخابه«.

إذا كانت مصادر صحيف��ة »نيويورك تاميز« 
تق��ول احلقيق��ة، ف��إن ترام��ب ف��ي وضع ال 
يحس��د عليه: رمبا يكون الشخص الوحيد 
في بيئته الذي يدعمه حًقا وال يس��تخدمه 
ألغراض��ه ه��و املؤل��ف ومضي��ف البرنامج 

السياسي األكثر ش��عبية على التلفزيون 
األمريك��ي. من غي��ر احملتمل أن يك��ون تاكر 
كارلس��ون ه��و املؤي��د الوحيد لسياس��ة 

خارجية عاقلة من حاشية ترامب.
ويتضح أن مستش��اري ترامب السياسين 
وتاك��ر  بوت��ن  فالدميي��ر  هم��ا  الوحيدي��ن 
كارلس��ون. هما فقط يقوالن ل��ه احلقيقة 

وهذا محزن إلى حد ما، وفقا للكاتب.
ويخل��ص التقري��ر إل��ى قصة إلغ��اء ضربة 
صاروخي��ة على إي��ران ال ميك��ن إال أن تلهم 
البع��ض للتش��اؤم فيما يتعل��ق باألعمال 
األمريكية املستقبلية في النزاعات الدولية 
الرئيس��ية. يحاولون جر ترامب بش��كل ال 
لب��س فيه إل��ى ح��رب كبي��رة، حلرمانه من 
فرص إعادة انتخاب��ه. وكان يقترب بالفعل 
أحيانا من نقط��ة الالعودة - حدث هذا مرة 
في الصراع في سوريا، واآلن فقط املعجزة 

منعت حرب محتملة مع إيران.
إن��ه أمر س��يئ عندما يكون ح��ول الرئيس 
فق��ط املتعطش��ون للدم��اء، ألن خطتهم 
التالي��ة قد تنجح عاجالً أم آج��الً. إنه ألمر 
أس��وأ أنه س��يكون لديهم فرصة في عام 
2020 لالس��تيالء على الس��لطة بالكامل 

في الواليات املتحدة.
وعلى صعي��د متصل وصل وزي��ر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو صباح امس اإلثنن 
إلى السعودية إلجراء محادثات مع الرياض، 
احلليفة املقربة لواش��نطن، وسط تصاعد 

التوتر مع إيران.
وم��ن املتوق��ع أن يلتق��ي بومبي��و العاهل 
الس��عودي امللك س��لمان عبد العزيز وولي 
العهد األمير محمد بن س��لمان في مدينة 
جدة قبل أن يتوجه إلى اإلمارات، بحس��ب 

ما أفاد مسؤولون أميركيون.
ويؤي��د الس��عوديون واإلماراتي��ون املوق��ف 
احل��ازم الذي تعتمده إدارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب حيال إيران.
وفي تعليق على زيارته للسعودية واإلمارات 
ق��ال بومبيو للصحفي��ن قبي��ل مغادرته 
واشنطن »سنبحث معهم كيفية التثبت 
من أننا جميعا على خط واحد استراتيجيا 
وكيفية بن��اء حتالف دولي« واصفا الدولتن 
اخلليجيت��ن بأنهما »حليف��ان كبيران في 

التحدي الذي تطرحه إيران«.
وقال إن بالده تس��عى إلى تش��كيل حتالف 
»ليس فق��ط في أنح��اء دول اخلليج بل في 
آس��يا وأورب��ا، يتفهم هذا التح��دي ويكون 
مستعدا للتصدي ألكبر دولة راعية لإلرهاب 

في العالم« .

12 قضايا

قام ترامب باستخدام الخدعة من أجل التفاوض مع 
طهران بالتهديد بهجوم بالقنابل وبعد ذلك طلب 
من وزارة الخارجية أن تنقل مقرتحاته  إىل ايران

وسعت إدارة الهجرة 
عمليات القبض على 
الالجئني ممن تقول إنهم 
يشكلون خطرا على األمن 
العام واألمن القومي 
األمريكي يف عهد ترامب

الصقور ال يتصرفون 
لصالح الرئيس وإذا سار 
السيد ترامب إىل الحرب 
مع إيران فلن يكون هناك 
أي فرص إلعادة انتخابه
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لم يقصف ترامب إيران بسبب بوتين .. وبومبيو يصل إلى السعودية لبحث التوتر بين واشنطن وطهران
هل ألغى دونالد ترامب اهلجوم على إيران ألن فالدميري بوتني 

قال إن احلرب معها  ستكون كارثة أم هناك أسباب خمفية ؟

بومبيو 

خامنئي

بوتن

الترحيل القسري لالجئين... عراقيون يتحملون تبعات قرار ترامب

بلغ عدد املرحلني من الواليات املتحدة إىل العراق 30 حالة وفق ما وثقه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

بدأت عملية القبض على العراقيني بعد صدور قرار 
ترامب مبنع سفر مواطين )7( بلدان ذات أغلبية 

مسلمة من بينها العراق إىل امريكا



اجرى الحوار /  غسان شربل

ولف��ت إل��ى أن ب��اده يهمه��ا كثي��راً أمن 
الس��ودان واس��تقراره، »لي��س لألهمي��ة 
االس��تراتيجية ملوقع��ه وخط��ورة انهيار 
مؤسس��ات الدولة فيه فحس��ب، ولكن 
نظ��راً أيض��اً إلى رواب��ط األخ��وة الوثيقة 
بني الش��عبني«. ووع��د باالس��تمرار »في 
موقفنا الداعم ألشقائنا السودانيني في 
مختلف اجملاالت حتى يصل الس��ودان إلى 

ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم«.
وفيم��ا يخ��ص األزمة الس��ورية، ق��ال إن 
الصديق��ة  ال��دول  م��ع  تعم��ل  الري��اض 
لتحقيق أه��داف ؛ بينه��ا »هزمية تنظيم 
داع��ش، ومنع عودة س��يطرة التنظيمات 

اإلرهابية، 
ووصف مقت��ل املواطن الس��عودي جمال 
خاشقجي بأنه »جرمية مؤملة جداً«. وقال 
إن اململك��ة تس��عى »لتحقي��ق العدالة 
واحملاس��بة بش��كل كامل« في القضية، 
»م��ن دون التفات إلى ما يصدر من البعض 
ألس��بابهم الداخلية التي ال تخفى على 
أحد« . ودعا »أي طرف يس��عى الستغال 
القضية سياس��ياً«، إل��ى »أن يتوقف عن 
ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في 

اململكة مبا يسهم في حتقيق العدالة«.

واليكم نص الحوار:-
* تش��هد املنطق��ة ف��ي اآلون��ة األخي��رة 
اضطراب��ات خطي��رة تهدد أم��ن املنطقة 
واس��تقرارها والعال��م أجمع. م��ا موقف 
اململك��ة جت��اه ه��ذه األح��داث؟ وكي��ف 

ستتعامل اململكة مع هذا التصعيد؟
- إن موق��ف اململكة واض��ح كما جاء في 
بيان حكومته��ا. اململكة ال تريد حرباً في 
املنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع 
أي تهديد لش��عبنا وس��يادتنا ومصاحلنا 
احليوية. إن أولويتنا هي مصاحلنا الوطنية، 
م��ن خ��ال  تطلع��ات ش��عبنا  وحتقي��ق 
أهداف »رؤية اململك��ة 2030« االقتصادية 
واإلص��اح  والتنمي��ة  واالجتماعي��ة، 
االقتص��ادي واالجتماع��ي. وه��ذا يتطلب 
بيئة مستقرة ومحفزة داخل اململكة وفي 
املنطقة، لذا ستجد أن دور اململكة، سواء 
في منطقة اخلليج أو في ش��مال أفريقيا 
أو ف��ي منطقة القرن األفريقي وغيرها، هو 
دور داعم لاس��تقرار والسام، وهو النهج 
الذي سارت عليه اململكة منذ تأسيسها 
الس��اعي دوماً لنبذ التفرق��ة والطائفية 
والتط��رف واحلفاظ على وحدة واس��تقرار 

املنطقة والسلم الدولي.
أي��دت اململك��ة إع��ادة ف��رض العقوب��ات 
األميركي��ة عل��ى إي��ران، وذلك إميان��اً منا 
بضرورة اتخاذ اجملتمع الدولي موقفا حازما 

جتاه إيران، 
* أش��رمت إل��ى املوقف األميركي جت��اه إيران 
الذي يتوافق مع موق��ف اململكة كما هو 
احل��ال في أغلب القضايا االس��تراتيجية. 
لك��ن ش��هدت اآلون��ة األخي��رة انتقادات 
للمملك��ة م��ن أط��راف داخ��ل الوالي��ات 
املتح��دة ف��ي عدد م��ن القضاي��ا، خاصة 
فيم��ا يتعلق بقضية جمال خاش��قجي. 
هل أث��رت هذه االنتق��ادات عل��ى التعاون 

االستراتيجي بني البلدين؟
بأهمي��ة كبي��رة  اململك��ة  ف��ي  ننظ��ر   -
للعاق��ات االس��تراتيجية م��ع الوالي��ات 
املتح��دة، وه��ي عاق��ات ممت��دة ألكثر من 
س��بعني عام��اً أس��همت خاله��ا ه��ذه 
الش��راكة االس��تراتيجية عب��ر التاري��خ 
ف��ي دح��ر العدي��د م��ن التحدي��ات التي 
اس��تهدفت أمن واستقرار وس��يادة دولنا. 
مهم��ة  املتح��دة  بالوالي��ات  فعاقتن��ا 
ومحوري��ة، ليس فق��ط لتحقيق املصالح 
املشتركة بني بلدينا، سواء على الصعيد 
االقتص��ادي أو األمني أو غيرها من اجملاالت، 
ولكنه��ا عامل أساس��ي ف��ي حتقيق أمن 
املنطق��ة واس��تقرارها. فنح��ن والواليات 
املتح��دة، وبالتعاون م��ع العديد من الدول 
في املنطقة والعالم نسعى معا لتحقيق 
اس��تقرار مس��تدام ف��ي املنطق��ة يهيئ 
البيئة املناسبة لتحقيق تطلعات شعوب 
املنطق��ة ف��ي العي��ش الك��رمي والتنمية 
احلقيقي��ة في مختل��ف اجمل��االت، ونقوم 
بذل��ك من خ��ال مواجهة ق��وى الفوضى 
والدم��ار وعدم االس��تقرار م��ن تنظيمات 

إرهابية .
أم��ا فيم��ا يتعل��ق باحلم��ات اإلعامي��ة 
أو بع��ض املواق��ف الص��ادرة م��ن جه��ات 

أميركية، فهي بالتأكيد ال تخدم األهداف 
املشتركة لبلدينا. لكننا في اململكة عبر 
تاريخنا، سبق أن واجهنا مثل هذه احلمات 
الت��ي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم 
االس��تناد إلى معلومات دقيقة . ونسعى 

دائماً لتوضيح احلقائق واألفكار املغلوطة 
ل��دى بعض األطراف ف��ي الواليات املتحدة 
وغيره��ا من ال��دول، ونس��تمع مل��ا يطرح 
ونستفيد من الطرح املنطقي واملوضوعي، 
لكن في نهاية األمر أولويتنا هي مصاحلنا 
الوطني��ة. أولويتنا هي املواطن في الرياض 
وج��دة وجازان وتبوك والدم��ام وغيرها من 
مناطق اململك��ة، وليس ما يراه أو يطرحه 
آخرون عن اململكة. وعلى مر تاريخ اململكة 
متكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيني 
رغم وجود اختافات طبيعية موجودة بني 
ال��دول كافة، من خال احترامنا لس��يادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
وال نقب��ل بأقل م��ن املعامل��ة باملثل فيما 
يتعلق بسيادتنا وش��ؤوننا الداخلية. وأنا 
على ثق��ة في أن عاقاتنا االس��تراتيجية 
مع الواليات املتح��دة لن تتأثر بأي حمات 

إعامية أو مواقف من هنا وهناك.
جم��ال  املواط��ن  مبقت��ل  يتعل��ق  فيم��ا 
خاش��قجي، كم��ا س��بق أن ذك��رت هذه 
جرمية مؤملة جداً، ولم يسبق حصول مثل 
هذه اجلرمية في تاريخ اململكة، فمثل هذه 
األمور ليس��ت جزءاً من ثقافتنا، وتناقض 
قيمن��ا ومبادئن��ا. وقد قمنا ف��ي اململكة 
باإلجراءات الازمة، سواء من خال املسار 
القضائ��ي حملاس��بة كل املش��اركني ف��ي 
هذه اجلرمية، أو من خ��ال اتخاذ اإلجراءات 
التنظيمي��ة ملنع حصول مثل هذه اجلرمية 
اإلج��راءات  ه��ذه  مس��تقباً.  املؤس��فة 
تنب��ع أوالً وأخيراً من حرصن��ا في اململكة 
عل��ى حياة كل مواطن س��عودي أياً كانت 
مواقفه، وه��ي إجراءات لم ول��ن تتأثر بأي 
عوامل أخرى. فنحن دولة يسودها القانون 
وم��ن غير املقب��ول التعرض حلي��اة مواطن 
به��ذا الش��كل املؤل��م حت��ت أي ظرف من 
الظروف، وبكل أس��ف املتهمون بارتكاب 
اجلرمية هم موظفون حكوميون، ونس��عى 
لتحقيق العدالة واحملاسبة بشكل كامل. 
وعلى أي طرف يسعى الستغال القضية 
سياس��ياً، أن يتوق��ف عن ذل��ك ويقدم ما 
لديه من أدلة للمحكم��ة في اململكة مبا 

يسهم في حتقيق العدالة.
* ه��ل ه��ذا التوافق في الرؤي��ة مع اجلانب 
األميركي حي��ال إيران ينطبق على الوضع 
ف��ي س��وريا، خصوص��اً ف��ي ض��وء القرار 

األميركي باالنسحاب من سوريا؟
- يوج��د اتفاق حيال األهداف في س��وريا، 
وه��ي هزمية تنظيم »داع��ش«، ومنع عودة 

سيطرة التنظيمات اإلرهابية. 
* تصاع��دت ف��ي الفت��رة األخي��رة وتي��رة 
تصريح��ات الرئي��س الترك��ي وغي��ره من 
املس��ؤولني األت��راك الت��ي تش��كك ف��ي 
القضاء باململكة وتتهم اململكة وقيادتها 

في قضية خاش��قجي .. كيف تردون على 
هذه االتهامات؟

- جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، وال 
ش��ك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، 
ولق��د اتخذنا في اململكة اإلجراءات كافة 

حملاسبة املس��ؤولني عن هذه اجلرمية، ومتت 
إحال��ة املتهمني إل��ى القض��اء. والقضاء 
في اململكة س��لطة مستقلة ليس ألحد 
التدخل فيها ، ونحن نواجه أي حدث بحزم 
ومن دون ت��ردد، وباتخاذ اخلطوات الكفيلة 
بتحقي��ق العدالة وإص��اح مكامن اخللل 
ومنع تكرار األخطاء من دون أن نلتفت ألي 

مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.

* م��رت أربع��ة أع��وام عل��ى ب��دء عمليات 
التحال��ف في اليمن. كيف تنظرون إلى ما 
حتقق من تقدم على الصعيدين السياسي 

والعسكري؟
- ينس��ى كثيرون، أو يتناسون، كيف بدأت 
األزم��ة في اليمن. عمليات التحالف بدأت 
بعد أن استنفد اجملتمع الدولي كل احللول 
السياسية بني األطراف اليمنية واحلوثيني. 
والبد م��ن التذكي��ر هنا ب��أن اململكة هي 
رائدة احلل السياس��ي، وه��ي التي قدمت 
املب��ادرة اخلليجي��ة وعملت عل��ى حتقيق 
انتقال سياسي سلمي في اليمن في عام 
2011، ودعمت احلوار الوطني، وقدمت أكثر 
من 7 مليارات دوالر دعماً اقتصادياً وتنموياً 
لليم��ن ب��ني أع��وام 2012 و2014. وكان��ت 
جهود اململك��ة منذ عام 2011 تهدف إلى 
حتقيق انتقال سياس��ي سلس في اليمن 
مبا يحافظ على استقال اليمن وسيادته 
ومتاسك مؤسساته السياسية واألمنية، 

منعاً لدخوله في حالة الفوضى. وبالفعل 
وقعت األطراف اليمني��ة في الرياض على 
املب��ادرة اخلليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة. 
واش��تركت كل األطراف اليمني��ة، مبا في 
ذلك احلوثيون، في احل��وار الوطني اليمني 

الشامل. 
موقفنا في التحال��ف فيما يتعلق بإنهاء 
األزم��ة اليمنية واضح ج��داً، فنحن نؤيد 
جه��ود التوصل حلل سياس��ي وف��ق قرار 
واملب��ادرة   2216 الدول��ي  األم��ن  مجل��س 
ومخرجات  التنفيذية  وآليته��ا  اخلليجية 
احلوار الوطني الش��امل، ونقبل مشاركة 
األط��راف اليمني��ة كاف��ة ف��ي العملي��ة 
السياس��ية، ولك��ن وفق ما نص��ت عليه 

املرجعيات الثاث.
* حتدثتم عن حلم حتويل منطقة الش��رق 
األوس��ط ألوربا جديدة. كيف ستواجهون 
عوائق حتقيق هذا احللم في ظل ما يواجه 

املنطق��ة م��ن اضطرابات سياس��ية 
كبيرة، وحتديات اقتصادية وتنموية؟

ألوض��اع  أس��رى  نك��ون  أال  يج��ب   -
راهنة مؤقتة متنعن��ا من العمل على 
حتقي��ق واجبنا األول بصفتنا قادة في 
املنطقة، وهو النهوض بدولنا. ويجب 
أال تش��غلنا حتديات اليوم عن العمل 
بش��كل حثيث لتحقيق مس��تقبل 

أفضل لألجيال القادمة .
* كي��ف تنظ��رون إل��ى م��ا يش��هده 
الس��ودان م��ن اضطراب��ات وحت��والت 

سياسية؟
- يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره، 
ملوقعه  االستراتيجية  لألهمية  ليس 
وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه 
فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط 
األخ��وة الوثيقة بني الش��عبني. لقد 
كان إخواننا وأخواتنا من الس��ودان - 

وما يزالون - جزءاً من نسيجنا االجتماعي، 
ف��ي  مش��هودة  مس��اهمات  أس��هموا 
مس��يرتنا في مختلف اجملاالت. ولن ندخر 
جه��داً ف��ي اململكة لتحقيق االس��تقرار 
واألمن للسودان وشعبه الكرمي. لقد عبرنا 

ف��ي اململكة عم��ا مت اتخاذه م��ن إجراءات 
تصب في مصلحة الش��عب الس��وداني، 
وقدمن��ا كجزء م��ن واجبنا جتاه األش��قاء 
ف��ي الس��ودان، حزم��ة م��ن املس��اعدات 
االقتصادي��ة، إضافة إلى إي��داع مبلغ 250 
مليون دوالر في البنك املركزي الس��وداني. 
سنس��تمر في موقفنا الداعم ألش��قائنا 
في مختلف اجملاالت حتى يصل الس��ودان 

ملا يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.
*بعد ثاث س��نوات من إط��اق »الرؤية«... 

إلى أين وصلنا؟
- انتقلنا من مرحلة التخطيط والتصميم 
إلى مرحلة التنفيذ على جميع األصعدة، 
وبدأن��ا ن��رى النتائ��ج عل��ى أرض الواق��ع. 
فعلى س��بيل املثال فيم��ا يتعلق بتطوير 
القط��اع املالي، ش��هدت الس��وق املالية 
تطوراً ملحوظ��اً، حيث انضمت الس��وق 
بع��د إط��اق »الرؤية« إلى ثاثة مؤش��رات 
عاملية؛ هي مؤش��رات »فوتسي«، ومؤشر 
»مورغان س��تانلي« لألس��واق الناش��ئة، 
ومؤش��ر »س��تاندرد آند بورز داو جونز«، مما 
س��ينتج عنه تدفق رؤوس األموال مبليارات 
الرياالت إلى الس��وق، وزاد املستثمرون في 
الصنادي��ق االس��تثمارية بنس��بة 40 في 
املائ��ة، وهي الزيادة األول��ى منذ عام 2006. 
وحقق��ت اململكة مؤخراً أكب��ر تقّدم بني 
الدول األكثر تنافس��ية في تقرير الكتاب 
 ،2019IMD السنوي للتنافس��ية العاملية

الص��ادر م��ن مرك��ز التنافس��ية العاملي 
التاب��ع للمعهد الدول��ي للتنمية اإلدارية، 
وحصل��ت عل��ى املرتب��ة 26 ُمتقّدمًة ب�13 
مرتبة ع��ن العام املاض��ي، لتحتل املرتبة 

السابعة بني مجموعة دول العشرين.
وفي قطاع االتصاالت واملعلومات شهدنا 
تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت مس��اهمة 
االقتصاد الرقمي في الناجت احمللي بش��كل 
مباش��ر وغي��ر مباش��ر، كم��ا أصبح��ت 
اململك��ة من أعلى 10 دول من��واً في مجال 
التج��ارة اإللكترونية في العالم بنس��بة 
32 ف��ي املائ��ة. وفي الوقت نفس��ه كذلك 
حتسنت س��رعات اإلنترنت أربعة أضعاف 

لتس��ريع التحول الرقم��ي. وتعد اململكة 
أيضاً أول دولة في الشرق األوسط وشمال 
 5G أفريقيا أطلقت خدمات اجليل اخلامس
عام 2018 في املنطقة الش��رقية بشكل 
جتريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال 

على مس��توى اململكة تقدم هذه اخلدمة 
اجلديدة، والعمل جاٍر على التوسع فيها.

* ولك��ن هن��اك م��ن يتح��دث ع��ن بعض 
التراجع��ات في بعض املب��ادرات املتعلقة 

ب�»الرؤية«؟

- م��ا يحدث ف��ي اململكة تغيي��ر هيكلي 
ش��امل لاقتصاد هدفه إح��داث نقلة في 
األداء االقتص��ادي على املديني املتوس��ط 
والطويل، و»رؤية اململكة 2030« والبرامج 
املنبثق��ة منها ش��أنها ش��أن أي خطط 
اس��تراتيجية البد من أن تخضع لتحديث 
وتعدي��ل وفق الظ��روف واملعطي��ات التي 
تظه��ر عند التطبي��ق، دون اإلخال بركائز 
ومس��تهدفات »الرؤي��ة«، وحتقي��ق أفضل 
النتائ��ج، خاصة في وق��ت أصبحت لدينا 
جودة أعلى في اتخاذ القرارات املبنية على 
واحلقائق  واألرقام  والتحليات  الدراس��ات 

والبيانات.
وإجابة عن سؤالك حول أن بعض املبادرات 
املتعلقة ب�»الرؤية« ق��د تتراجع: ال نتوقع 
ذل��ك، فبرامج »الرؤية« تس��اهم بش��كل 
فع��ال ف��ي عملي��ة التح��ول االقتصادي، 
فنح��ن اآلن ننتقل من اقتص��اد ريعي إلى 
اقتصاد يتس��م باإلنتاجية والتنافس��ية 

العاملية.
* قد يقول البعض إن صندوق االستثمارات 
العام��ة يزاح��م القط��اع اخل��اص م��ن 
خال اس��تثماراته املباش��رة ومشاريعه 
العماق��ة والضخمة، ما دوره في حتقيق 

»الرؤي��ة« وكيف ميكن تف��ادي أي آثار 
سلبية؟

- متاش��ياً مع »رؤية 2030« ولتحقيق 
إع��ادة  امله��م  م��ن  كان  أهدافه��ا، 
النظ��ر في دور صندوق االس��تثمارات 
العام��ة وإع��ادة هيكلت��ه ليصب��ح 
الس��يادي  االس��تثماري  الصن��دوق 
للدولة، فقمنا بالعمل في عام 2015 
على إع��ادة إط��اق الصن��دوق برؤية 
ورس��الة جديدتني، مستهدفاً تطوير 
القطاعات اجلديدة باململكة العربية 
السعودية واالس��تثمار في شراكات 
دولية رائدة، وإعادة تش��كيل مجلس 
إدارة جدي��د حت��ت قيادت��ي. وخ��ال 
الس��نوات من 2016 إلى 2018، ارتفع 
عدد املوظفني م��ن 40 موظفاً إلى ما 
يق��ارب 500 موظ��ف. كم��ا ارتفعت 
أصول الصن��دوق مما يقارب 500 مليار 
ري��ال إلى ما يق��ارب تريليون ري��ال، وميثل 
ذل��ك االرتف��اع حوال��ي الضع��ف خال 

سنتني.
ويعتبر الصندوق حالي��اً أداة مهمة جداً 
م��ن أدوات الدول��ة للتنوي��ع االقتصادي، 

والدولي.  احمللي  االس��تثمار  ويس��تهدف 
وف��ي االس��تثمارات احمللي��ة يس��تهدف 
االس��تثمارات التي ال يستطيع القطاع 
اخلاص وحده االستثمار فيها، وسيطرح 
من خ��ال املش��اريع الكبرى مث��ل نيوم 
والبحر األحمر والقدية عش��رات، إن 
لم يكن مئات، الفرص االس��تثمارية 
للقط��اع  اجلي��دة  العوائ��د  ذات 
اخل��اص. وكذلك من امله��م جداً لدى 
العامة ولدى  صندوق االس��تثمارات 
احلكومة مش��اركة القطاع اخلاص، 
وخصصنا من برامج حتقيق »الرؤية« 
الثاثة عش��ر برنامجاً للتخصيص، 
إلعطاء القط��اع اخلاص فرصة أكبر 
للمشاركة في االستثمار ولتحقيق 
عوائد مجزي��ة ورفع كف��اءة اإلنفاق 

وحتسني اخلدمات.
االس��تثمارات  ناحي��ة  م��ن  أم��ا 
لتحقي��ق  باإلضاف��ة  اخلارجي��ة، 
عوائد مجزية ألصوله، فس��يلعب 
العام��ة  االس��تثمارات  صن��دوق 
دوراً مهماً في تأس��يس ش��راكات 
اقتصادية تساعد في نقل املعرفة 
الكف��اءة  ذات  االس��تثمارات  وحتفي��ز 
العالي��ة وتعزي��ز احملتوى احملل��ي، لتكون 
لها عوائ��د على املدى البعيد تس��تفيد 
منه��ا األجيال القادمة. كما يس��تهدف 
الصندوق قطاعات اس��تراتيجية جديدة 
مثل الس��ياحة والترفيه. وهذه قطاعات 
له��ا بعد مه��م ف��ي حتفيز االس��تثمار 
األجنبي والتنمية املناطقية، وخلق عدد 
كبير من الوظائف ما يحس��ن من جودة 

احلياة.
* حتدثتم ع��ن برنام��ج التخصيص .. ما 

آخر التطورات؟
وعامل��ي  متمي��ز  مرك��ز  اآلن  لدين��ا   -
للتخصيص بُني على أفضل املمارسات 
مس��تفيداً من خبرات أكث��ر من 20 دولة 
قام��ت بالتخصي��ص ف��ي املاض��ي. وقد 
رُوعي في إنشاء املركز احتواؤه على بنية 
تشريعية تضمن حق الدولة واملستثمر. 
وق��د حددنا فرصاً واعدة للتخصيص في 
12 قطاعاً. وهدفنا أن يعزز هذا البرنامج 
إل��ى  إضاف��ة  الفاعل��ة،  احلكوم��ة  دور 
تعظيم مس��اهمة القط��اع اخلاص في 

الناجت احمللي.
* في خضم ه��ذا التحول االقتصادي، ما 

رسالتكم للمواطنني؟
- أنا فخور بأن املواطن الس��عودي أصبح 
يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أن 
»الرؤية« ستواجه مقاومة بسبب حجم 
التغيير الذي حتتويه. كان كثيرون يقولون 
لي إن أصعب ما س��أواجهه في التحول 
االس��تراتيجي هو املقاومة، ولكني رأيت 
أن هذا العامل ضئيل جداً في الش��باب 
الس��عودي ال��ذي ص��ار يتس��ابق أمامي 
ويقود التغيير. وأود اإلشادة بدور الشباب 
مطعماً باخلبرات في احلراك الذي تعيشه 

اململكة. إنها رؤية شابة، روحها شابة.
* نتابع موضوع طرح »أرامكو السعودية« 
في األس��واق العاملية، لكن هناك ش��ح 
ف��ي املعلومات عن الط��رح وتوقيته. إلى 
أي��ن وصل املوضوع؟ وم��ا اإلجراءات التي 

متت في هذا الشأن؟
- نح��ن ملتزم��ون بالطرح األول��ي العام 
ل�»أرامك��و الس��عودية«، وف��ق الظروف 
املائمة، وفي الوقت املناسب. وكما ذكرت 
سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بني عام 2020 
وبداية عام 2021 بإذن اهلل، وحتديد مكان 
الطرح سابق ألوانه. وقد مت إجناز كثير من 
العم��ل بنجاح في هذا الص��دد، واإلطار 
الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة 
منها: مناس��بة أوضاع الس��وق لتنفيذ 
عملية الط��رح نظراً لضخام��ة الطرح 
األول��ي الع��ام ل�»أرامك��و الس��عودية«، 
وكذل��ك عملي��ة اس��تحواذ »أرامك��و« 
عل��ى حصة صن��دوق االس��تثمارات في 
»س��ابك«، وهذه الصفقة، مبا ستحدثه 
من حت��ول ش��امل، س��تؤدي إل��ى إيجاد 
ش��ركة طاق��ة وبتروكيميائي��ات وطنية 
عماق��ة متكاملة تقود قط��اع الطاقة 
العاملي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو 
ف��ي »أرامكو الس��عودية« وربحيتها في 

تقلبات أسواق البترول املعتادة.

هناك أهمية كبرية 
للعالقات االسرتاتيجية 
مع الواليات املتحدة 
باعتبارها عاماًل أساسيًا 
يف تحقيق أمن املنطقة 
واستقرارها

السودان وامنه يهمان 
اململكة  كثريًا ليس لألهمية 
االسرتاتيجية ملوقعه 
وخطورة انهيار مؤسسات 
الدولة فيه فحسب ولكن 
نظرًا إىل روابط األخوة 
الوثيقة بني الشعبني

محمد بن سلمان في حوار : هجمات إيران األخيرة تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

ابن سلمان : مقتل املواطن السعودي مجال خاشقجي جرمية مؤملة 
جداً و اململكة تسعى لتحقيق العدالة واحملاسبة بشكل كامل

أيدت السعودية إعادة فرض العقوبات األمريكية على إيران إميانًا منها بضرورة اختاذ اجملتمع الدولي موقفًا حازمًا جتاه إيران

أكد األمير محمد بن س��لمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الس��عودي، أن اململكة ال تريد حرباً في املنطقة، لكنه ش��دد على أنها »لن تتردد في 
التعامل مع أي تهديد لش��عبنا وس��يادتنا ومصاحلنا احليوية«.وقال ولي العهد الس��عودي في حوار مع »الشرق األوس��ط« تعيد البينة اجلديدة نشره امتاما للفائدة إن 
اململكة »أيدت إعادة فرض العقوبات األميركية على إيران، إمياناً منا بضرورة اتخاذ اجملتمع الدولي موقفاً حازماً جتاه إيران«، معرباً عن أمله »في أن تختار ايران أن يكون 

دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي«.وأوضح األمير محمد بن س��لمان أن الس��عودية تنظر »بأهمية كبيرة للعاقات االستراتيجية مع الواليات 
املتحدة«، باعتبارها »عاماً أساس��ياً في حتقيق أمن املنطقة واس��تقرارها«. وأعرب عن ثقته بأن »عاقاتنا االس��تراتيجية مع الواليات املتحدة لن تتأثر 
بأي حمات إعامية أو مواقف من هنا وهناك«، الفتاً إلى أن اململكة »تس��عى دائماً لتوضيح احلقائق واألفكار املغلوطة لدى بعض األطراف في الواليات 

املتحدة وغيرها من الدول، ونستمع ملا يطرح ونستفيد من الطرح املنطقي واملوضوعي، لكن في نهاية األمر أولويتنا هي مصاحلنا الوطنية«.

اوردوغان

روحاني
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جيب أال نكون أسرى ألوضاع راهنة مؤقتة متنعنا من العمل على 
حتقيق واجبنا األول بصفتنا قادة يف املنطقة



لك��ن م��ا نقوله هنا لي��س باملطلق 
متام��ا فمن حقنا ان نرس��م عالمات 
االس��تفهام والتعجب واالستغراب 
حني نلمس ما يؤكد على ان الروائي 
قد اوغل وتطرف في رس��م مسارات 
ووصفه��ا  روايت��ه  ش��خصيات 
وتشكيلها مبا ال ينسجم او يتقاطع  
لنص��ه  الواقعي��ة  املعطي��ات  م��ع 

الروائي )الزمان واملكان والثيمة(
ومن هن��ا نح��اور الدكتور س��لمان 
كي��وش مؤل��ف رواي��ة عركش��ينة 
الس��يد الص��ادرة ع��ن دار قناديل – 
بغ��داد 2019 ونبدأ حوارنا بس��ؤال .. 
كيف شكل لنا الروائي شخصيات 
روايته ومدى متاس��ك وانس��جام وال 
نقول تطاب��ق بنيتها الس��ردية مع 

املعطيات الواقعية الدالة عليها؟
اوال: الشخصيات الرئيسة الفاعلة:

س��لمان  املاجس��تير  طال��ب   .1
الس��ارد  نفس��ه  وه��و  الفريج��ي 

ولالحداث 
2. السيد هاني الناجي العمارتلي

3. معش��وقة هاني السيد الطالبة 
في معهد املعلمات

ثانيا: الشخصيات الثانوية الساندة:
1. زوجة س��لمان الفريج��ي, والده, 

زمليه )سعد( في الدراسة

2. زوجة السيد هاني الناجي, ابنته، 
زمليه في الوظيفة

موظف��ة  التس��جيل,  موظ��ف   .3
النف��وس , س��ائق تاكس��ي, عامل 

مقهى
نقدي��ة  تحليلي��ة  مناقش��ة  ثالث��ا: 

للشخصيات الرئيسية:
الفريج��ي  س��لمان  ش��خصية   .1

))طالب املاجستير(( 
ميكن وصفها ب� ال�)متوازنة , مثقفة 
, حذرة, متماسكة, مؤدبة, منتمية 

وفية النتمائها((
كل ذل��ك ح��ني ننظ��ر ال��ى بنيتها 
الواقعي��ة ف��ي ن��ص الرواي��ة ولكن 
حني تنظر الى ش��خصية س��لمان 
الفريجي ))السارد(( نكتشف ان لها 
ابعادا اخرى ال تنس��جم او تتطابق 
قليال او كثيرا م��ع بنيتها الواقعية 
وحركته��ا في داخل الن��ص الروائي 

ويتضح ذلك من خالل:
• كش��ف احلوار بني س��لمان )طالب 
ان  ناج��ي  والس��يد  املاجس��تير( 
الس��يد كان فيلس��وفا, حكيما, ذا 
رؤي��ة سياس��ية واجتماعية رفيعة 
املس��توى وكان س��لمان اق��رب الى 
لطروح��ات  التلمي��ذ  او  املتلق��ي 

السيد
• لك��ن س��لمان )الس��ارد( كان في 
احلقيق��ة هو احلكيم والفيلس��وف 
االول جملم��ل الرواية ويتضح ذلك من 

خالل :
والوحي��د  االول  الواص��ف  ه��و   .1

لشخصية السيد بكل ابعادها
والوحي��د  االول  الواص��ف  ه��و   .2
لشخصية معش��وقة السيد بكل 

ابعادها
مجم��ل  لس��انه  عل��ى  ج��رت   .3
الش��خصيات  الدالة على  احلوارات 
العلى لس��انها ومن هنا نكتش��ف 

ان )الس��ارد( قد عشق ذاته السردية 
وتطرف في تشكيلها مبا ال ينسجم 
الت��ي  الواقعي��ة  معطياته��ا  م��ع 
تفصح عنها ش��خصية ))س��لمان 

طالب املاجستير(
4. شخصية الس��يد هاني الناجي 

العمارتلي:
يش��كل  ان  للس��ارد  يس��وغ  ال 
شخصية السيد هاني على النحو 
ال��ذي رأين��اه )فيلس��وف , حكي��م, 
قدي��س(  مثق��ف,  احل��س,  مره��ف 
ويرتق��ي به��ا ال��ى مس��توى رفي��ع 
جدا جملرد انه عاش��ق لدي��ه مكتبة 

بسيطة موظف

اذاً ش��خصية هاني السيد الناجي 
موضوع��ة س��رديا متخيل��ة مبالغ 
احلياتي��ة  الوقائ��ع  بدالل��ة  فيه��ا 

اليومية لها التي تؤكد ذلك.

*كم كانت زوجة س��لمان الفريجي 
)طالب املاجس��تير( وليس )السارد( 
دقيقة حني عبرت عن عدم ارتباطها 
لشخصية الس��يد بقولها لزوجها 
))ب��ن اليودن��ك الس��يد, ه��و س��يد 
بت��ه  اب��دال م��ا يش��وف  كش��تل, 
املريضة بالسرطان, ابدال ما يوكف 
وي زوجته املس��كينة ظل الس��يد 

بتعشكك تبره منه جده محمد(
*كذلك وصف )سعد( زميل دراسته 

لسلمان السيد:
)هذا س��يد هان��ي املس��ودن, غريب 
االطوار, دولب روحه, كذلك حواراته 
مع س��لمان عن ش��خصية السيد 
ناج��ي ون��رى ان��ه كان اكث��ر صدقا 
ش��خصية  وص��ف  ف��ي  وواقعي��ة 
الس��يد ناجي من س��لمان الس��ارد 
ويعزز ذلك ان سعد ابن املاجدية في 
العمارة ويعرف كل حيثيات السيد 
في حني لم يلتق س��لمان ابن بغداد 
بالسيد هاني سوى اربع مرات مرتان 
في بغ��داد ومرتان في العمارة ولكن 
كم��ا قلنا آنفا مخيلة الس��ارد هي 
من صنعت شخصية السيد ناجي

ش��خصية الفت��اة التي يعش��قها 
السيد ناجي

رس��م لنا السارد ش��خصية الفتاة 
كبطلة للرواية ومحورا لالحداث اال 
انها ليست كذلك متاما كل ما قيل 
عنها )توصيفات( للس��ارد سواء ما 
جاء على لس��انه او م��ا اجراه على 
لسان الس��يد ناجي شخصية غير 
ناطقة لم نس��مع منها سوى اربع 

جمل فقط )احل��ب يحتاج ملكمالت 
, لي��س الفقير من ميل��ك القليل بل 
من يشتهي الكثير, هو لون رباني يا 
هاني انا اعد املكياج تزويرا, احبنك 

وعلي(
اذا هي صناعة سردية او شخصية 
مصنوعة سرديا حلق بها السارد 
في فضاءات متخيلة ال ينس��جم 
م��ع املعطي��ات الواقعي��ة للنص 
الروائ��ي وال مع بنية الش��خصية 

الواقعية.
الشخصيات الثانوية الساندة

ليس��ت بحاج��ة لتحلي��ل ه��ذه 
س��اندة  لكونه��ا  الش��خصيات 
الرئيسة  ومكملة للش��خصيات 
عل��ى الرغ��م م��ن فاعلي��ة بعض 
ومنه��ا  الش��خصيات  ه��ذه 
شخصية زوجة سلمان الفريجي 
وش��خصية  املاجس��تير  طال��ب 
زوج��ة الس��يد هان��ي اللت��ان ل��و 
ش��اء ))الس��ارد(( جلع��ل منهم��ا 
شخصيات رئيس��ة لكن انحيازه 
الفت��اة  لش��خصية  الواض��ح 
الس��يد كان ضاغطا  معش��وقة 
على الس��ارد بحيث همش بعض 
الش��خصيات الثانوني��ة .. نبارك 
للروائي د. س��لمان كيوش منجزه 
الرائ��ع ه��ذا ونفتق��د ان مخيلته 
الس��ردية وروحه الش��فافة قادرة 
على اشباع منهم القراء ورغبتهم 
في التعرف على تفاصيل اكثر من 
كش��ينة الس��يد وما تخفيه من 

وقائع اخرى . 

البينة الجديدة / علي شريف
مش��ترك  كت��اب  صدرحديث��ا 
املوس��وم )قواعد أصول التَّفس��ير 
َم��ة  ف��ي تهذي��ب الوص��ول للَعالَّ
��ُيورِيِّ  للسُّ الِعرْفان  وَكْن��ز  احِللِّ��يِّ 
( لالس��تاذ املساعد الدكتور  احِللِّيِّ
جب��ار كاظ��م امل��ال رئيس قس��م 
الفقه واصوله واالس��تاذ املساعد 

الدكت��ورة س��كينة عزي��ز الفتلي 
أس��تاذ التفس��ير املس��اعد ف��ي 
الدراسات العليا في قسم )علوم 
الق��رآن( كلية العلوم اإلس��المية 
دواع��ي  وكان��ت  باب��ل.  بجامع��ة 
التألي��ف تتلخ��ص بك��ون قواعد 
التَّفسير قلَّ َمْن كتب عنها ولعلَّ 
أنض��َج دراس��ٍة معاص��رٍة في هذا 

د  كتور محمَّ الباب هي دراس��ة الدُّ
فاكر امليبدي في )قواعد التَّفسير 
يعة والسنَّة( وهي دراسٌة  لدى الشِّ
ومقارن��ٌة  ومس��توعبٌة  ش��املٌة 
بني َمْدرَس��ة أهل البي��ت )صلوات 
اهلل عليه��م أجمع��نَي( وَمْدرَس��ة 
حابة. وهناك َم��ْن زاوَج ودمَج  الصَّ
ب��ني أصول التَّفس��ير وقواعده في 

��يخ مازن  مصنَّ��ف واحد ه��و الشَّ
شاكر التَّميمّي في )أصول وقواعد 
التَّفس��ير املوضوع��ّي( إالَّ أَنَّ ه��ذه 
العلميَّة  الدِّراس��ة م��ع قيمته��ا 
هي في حدود التَّفسير املوضوعّي 
فهي دراس��ة دقِّيَّة ف��ي حدود هذه 
ائرة )التَّفس��ير املوضوعّي( وفي  الدَّ
م يتَّضح أَنَّ الدِّراسات  ضوء ما تقدَّ

َعْن أصول التَّفس��ير أو قواعده هي 
كبري��ٌت أحم��ر مكانه ش��اغٌر في 
املكتبة القرآنيَّة لقلَّة الدِّراس��ات 
)النَّاضجة( أو ُنْدرَِتها في هذا الباب. 
لذا قدمنا ه��ذا الكتاب الذي تولى 
َمة احِللِّيِّ التَّابع  نش��ره مركز الَعالَّ

للعتبة احلسينيَّة املقدَّسة.

الشخصية بني املتخيل السردي واملعطيات الواقعية ..)عركشينة السيد( امنوذجا 
رسم لنا السارد شخصية الفتاة كبطلة للرواية وحمورا لالحداث اال انها ليست كذلك 

متاما كل ما قيل عنها )توصيفات ( للسارد
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  لق��د قيل ف��ي املثقف.. ه��و الذي يعرف عن كل ش��يء 
ش��يء.. والثقافة هي اجملموع املركب م��ن اآلداب والفنون 
والعل��وم واملهارات والعادات التي يكتس��بها الفرد.. انها 
س��لوك اجتماعي ومعيار يشغل مس��احته على امتداد 
اجلس��د اجملتمعي.. حتى انه��ا تعد مفهوم��ا مركزيا في 
االنثروبولوجي��ا يش��مل الظواهر التي تنتق��ل من خالل 
التعل��م االجتماع��ي .. انها املس��افة الت��ي تربط املنتج 
)املبدع( باملس��تهلك )املتلقي( له��ا.. الثقافة فاعليتها 
تأتي من م��دى متثلها لطموحات الذي��ن يحملونها..ومن 
قدرتها عل��ى االجابة عن االس��ئلة ومواجهة التحديات 
الت��ي تعتري الوجود اجملتمع��ي.. ومن صمودها في خضم 
صراع��ات عاملن��ا املعاص��ر اليوم..وق��د جاء ف��ي املعجم 
الوس��يط)ثقف االنس��ان: ادبه وهذبه وعلمه..وتثاقفوا: 
ثاق��ف بعضهم بعض��ا بالعلوم واملع��ارف والفنون التي 
يطلب احلذق فيه��ا.. اما اصطالحا فهي منهاج التفكير 
وهي جس��ر موص��ل للحضارة والبيئة الت��ي تتحرك بها 
املمارس��ات العامة وضروب التفكير والتنوع االجتماعي 
مبا تتضمنه من عادات وتقاليد واذواق وعواطف.. كما جاء 
ف��ي املعجم احمليط.. فضال عن ذل��ك فهي تهذيب العقل 
االنس��اني..كونها حتول داخلي فكري يجعل االنسان في 
غالب االحوال يتعرف على مستوى علمه وخزينه املعرفي.. 
لذا فهي س��عة اط��الع وتنوع غير مح��دود بتخصص او 
بزمن او بيئة..على حد تعبير حسني مؤنس.. انها املتبقي 
في الذاكرة.. انها احلضارة والتحضر..بصفتها مجموعة 
املعلومات واملعارف واملمارس��ات والقيم اخلاصة بشعب 
ما والتي يعيش مبقتضاها..فتميزه عن غيره من الشعوب 
النها تعبير صادق عن الشخصية وانتمائها.. انها احمليط 
الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته كما يرى مالك 
نبي.. وانها فلس��فة اجملتمع كونه��ا ذات عالقة وظيفية 
باجلماعة..انه��ا الوعي واملعرفة واخت��راق جملاهيل  الواقع 
وحتليله��ا والتفاعل معها واالس��هام ف��ي تغييرها على 
وف��ق وجهة نظر يعتقد املثق��ف انها املثلى..  اضافة الى 
انها سبر الغوار واعمال الذاكرة في حشد خزين ملفردات 
كان��ت قد اودعت الفكر الذي هو مجموعة اآلراء واالفكار 
الت��ي يعب��ر بها االف��راد ع��ن اهتماماتهم ومش��اغلهم 
وطموحاته��م  ومعتقداته��م  االخالقي��ة  ومثله��م 
السياس��ية واالقتصادية واالجتماعي��ة.. على حد تعبير 
اجلاب��ري في كتابه)تكوين العق��ل العربي(.. نتيجة حس 
بصري او سمعي في حلظة معينة الظهار موقف او ابداء 
رأي.. م��ن كل هذا تكون دعوة كل املثقف��ني الى رفع راية 
االنسان خليفة اهلل في ارضه واشاعة روح احملبة والعدل 
والس��الم من خ��الل رصيده��م املعرفي.. الفك��ر بوصفه 
كلمة هو مجموعة اآلراء واألفكار التي يعبر بها ش��عٌب 
ما عن اهتماماته ومش��اغله، وأيضا عن ُمثله األخالقية 
ومعتقداته املذهبية وطموحاته السياسية واالجتماعية. 
وبعبارة أخرى إن “الفك��ر” بهذا املعنى هو “األيدولوجيا” 
اسمان ملسمى واحد . )اجلابري/ تكوين العقل العربي، ص 
11 ( وتع��رَّف الثقافة على النحو التال��ي: إنها املنظومة 
العقائدية والقيمية واألخالقية والس��لوكية للمجتمع، 
وهي التي تش��كل خريطته اإلدراكية وحتدد مجال إدراكه 
ووعيه وأمناط الشخصية فيه . باختصار شديد، الثقافة 
ه��ي النظ��ارة امللونة التي ي��رى أفراد اجملتم��ع العالم من 
خاللها وه��ي وع��اء هويته ومص��در متاس��كه. )الثقافة 
واملنهج/ املس��يري، ص 179( انطالقا من هذين التعريفني 
نس��تطيع أن نرى مدى متازج الفكر بالثقافة وترابطهما 

وتأثير إحداهما في األخرى .

الثقافة حضارة وحتضر 
وحضور

a

فنارات

علوان السلمان

بيت البياع الثقايف ُيقيم ندوة عن إفالطون 

صناعة سردية او شخصية مصنوعة سرديا حلق بها السارد يف فضاءات متخيلة ال 
ينسجم مع املعطيات الواقعية للنص الروائي وال مع بنية الشخصية الواقعية

حني يخطط الروائي لبناء ورسم مسار شخصيات روايته ثم تشكيلها )منطا , وعيا, فاعلية, حركة..( فمن حقه متاما ان يشكلها كيفما يشاء )سلبية, 
ايجابية, خارقة..( تبعا ملقتضيات نصه الروائي او رؤيته لهذه الشخصيات وليس من حق احد ان يناقشه في ذلك.. فقد يرسم لنا شخصية رجل دين غاية 
في التدين والزهد نهارا, ولكنه يدمن اخلمر ويعاشر املومسات ويوغل في املوبقات ليال, وقد يجعل من نادل بسيط في مقهى شعبي قائدا عبقريا يوجه من 

خلف الكواليس حركة سياسية مؤثرة جدا في احلراك السياسي جلتمع ما .. وهكذا .

قراءة / سعد عباس 
السوداني

حماد خلف الشايع 
ِسْفٌر ِمن الّضوِء أْم ِسرٌّ ِمن الَبْدرِ

ام انِْسكاُب الّندى في ُقبلِة الَفْجِر
أْم اّن للّضْوِع في الصفصاف خارَِطًة
مَتَْتدُّ ِمن من شاطئ العيننِي للنَّْحِر

وأّن تغريدَة اإلشراِق يقلُقها
دمُع الرياحنِي في إطاللِة العطِر

واّن انثى َصباحي في اْسِتفاقِتها

تَُكّورُ الَوْجَد في تَنهيدِة الّصْدرِ
تقوُل للّشمِس لو صّفْت بجانِبها

ْفِر شّتاَن بني بريِق التِّْبِر والصِّ
عيناَي تُغري اذا تصحو مالئكًة
تُلقي تسابيَحها لّليل باجلْهِر

إذا تنّفْسُت صارَ الَكوُن مملكتي
وكّل سلطانٍة متشي على أْمري
وإن حتّدثُْت تطوي األرَض قافيتي
وإن َسَكتُّ يفيُض املاُء من نْهري
ِسيَّاِن للظمأ املصلوب في رئتي
ِمن كوثِر اخَلدِّ أْم ِمن زَْمَزِم الّثْغِر

أنثاَي ما أوصَدْت للنوِم ذاكرًة

ليرَحَل احُلُلُم املُْنَسلُّ للِخْدرِ
حتى إذا َلَثَمْت أحالُمها شَفتي

ْحِر أغيُب من رشفٍة في عالِم السِّ
وأْسَتِلذُّ بأنْفاٍس يُخاِلُطها

َضْوُع الَبَنْفَسِج في وْجناِتها الُغرِّ
عذريُة احلبِّ طاووٌس مبشيِتها
 وآية احلْسِن في تعويذِة اخلْصِر
تلقي عباَءتَها سّرا على َغَسٍق

كي توقَظ الّنجَم في َديْجورَِة الَقْصِر
يا َسْكَرَة الَغَزِل الغافي على ُجُزري

وحالُة املَدِّ في عْشِقي بال َجزْرِ 
هي األميرْة تُْغنيها امارتها

إْن َلْم أَنْل َوْصَلها إنّي لفي ُخْسِر

بغداد / البينة الجديدة
بحض��ور وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار 
الدكت��ور عب��د األمي��ر احلمدان��ي ، اختتمت 
ام��س االول األح��د 23 / 6 / 2019، فعالي��ات 
مهرجان س��وق الش��عر الدولي ف��ي املتحف 
العراقي ببغداد، حتت عنوان »الش��رق يلتقي 
الغرب« ، إذ تضمن اليوم األخير جولة في آثار 
املتح��ف، ومعرضاً فنياً وجلس��ة حوارية عن 
اآلثار، وفعاليات موس��يقية وقراءات شعرية.

اس��تهل حف��ل اختت��ام املهرج��ان ، بكلمة 
ترحيبي��ة لرئي��س حتري��ر مجلة »ب��ني نهرين 
» ش��وقي عبد األمي��ر ، أوضح فيه��ا برنامج 
اليوم األخي��ر، الذي يتضمن ثالث جلس��ات، 

تكون األول��ى مخصصة للحدي��ث عن اآلثار 
ومناقش��ة س��بل التعاون بني فرنسا وأملانيا 
والع��راق به��ذا اخلصوص ، واجللس��ة الثانية 
تتضم��ن فعاليتني موس��يقيتني، فيما يقدم 
خ��الل اجللس��ة الثالث��ة ع��دد من الق��راءات 

الش��عرية. وافتت��ح وزي��ر الثقافة اجللس��ة 
اخملصصة للحديث عن اآلثار، بكلمته قائالً، إن 
»العالقة العراقية مع اجملتمع الدولي واالحتاد 
األورب��ي ودول مثل فرنس��ا وأملاني��ا في قطاع 
اآلثار، ل��م يبتدئ اليوم، إمنا ب��دأ في منتصف 
القرن التاس��ع عش��ر مب��ا يتعل��ق بأملانيا، إذ 
كانت حفرياتهم في جميع أنحاء العراق، من 
آش��ور إلى بابل والوركاء، ويس��تمر عدد منها 
حتى اآلن، واملدرس��ة األملانية مدرسة عريقة، 
وأعمالهم امليدانية تشهد عليهم، فهم من 
ابت��دع علم اآلث��ار احلديث ف��ي عنوانه العام 
قبل اآلخرين، واستطاعوا أن يستغلوا حسن 
العالقة مع الدولة العثمانية للحصول على 

موافقات تنقيب قبل اآلخرين« .

البينة الجديدة/ محمد الفيصل
الثقاف��ي  البي��اع  بي��ت  واص��ل 
وبنج��اح كبي��ر موس��مه األدبي 
والفك��ري وأق��ام هذه امل��ّرة ندوًة 
بعنوان ) كهف إفالطون.. البصر 
الباح��ث  القاه��ا   والبصي��رة..( 
األس��تاذ/ محمد عب��د العطوف 
عيس��ى اآلوس��ي بحضور نخبة 
م��ن املثقف��ني ورواد اجمللس، وقد 
إستعرض  مدير اجللسة والبيت 
- احل��اج كمال عب��داهلل العامري 
بإيج��از س��يرة  احملاض��ر ) املولود 
ف��ي ع��ام 19٥4- متقاعد - عضو 
في مجلس الس��لم والتضامن - 
اللجن��ة العلي��ا املنتخبة للتيار 
الدميقراطي - مؤس��س في جتمع 
االرادة الوطني��ة )مش��روع عاب��ر 
للطائفي��ة ( - املب��ادرة الوطنية 
 - الدس��تور  عل��ى  للمحافظ��ة 
وجلنة )مكانهم خلف القضبان( 
وهي دع��وة املدعي الع��ام لفتح 
ملف��ات الفس��اد الكب��رى (  من 
املش��اركني ف��ي احل��راك املدن��ي 
 -)201٥  -2010( االحتجاج��ي 
صاحب املشروع االصالحي )تيار 
االعتدال الوطني(- يرأس صفحة 
مش��روع  باس��م  الكتروني��ة  
-  الوس��طية هي احل��ل-  يتبنى 
منه��ج االعت��دال ف��ي مناح��ي 
احلياة كافة - من مؤسسي بيت 

البي��اع الثقاف��ي ع��ام  2008 .. 
بعد هذه املقدم��ة تناول احملاضر 
الكه��ف  قص��ة  ع��ن  احلدي��ث 
م��ع ال��دروس املس��تخلصة من 
اجزائه��ا اخلمس��ة  ،كونها  من 
اش��هر االعمال الفلسفية على 
م��دى التأريخ ذكره��ا )أفالطون( 
ف��ي كتابه-  اجلمهوري��ة-  متأثراً  
 « املعروف  الفيلس��وف  باستاذه 
سقراط » الذي جترع السم على 
أن يغير أفكاره وقناعاته ، مشيرا« 
الى أهمي��ة مواجه��ة احلقيقة، 
 « الفيلس��وف  عن��د  متوقف��اً 

فرانسيس بيكون » الذي خلص 
ال��ى اربع��ة أوه��ام  ) القبيل��ة - 
و..املس��رح(   - الس��وق  الكه��ف 
االه��م  ال��ى س��تة:   وصنفه��ا 
العق��ل اجلمعي  واالخط��ر على 
العربي ، املاضي الزاهر - افضلية 
الرجل على املرأة - التآمر ، العاملي 
- احت��كار اجلنة - اس��ترداد دولة 
اخلالفة و.. القنبل��ة الدميغرافية 
 « مفهوم��ي  عن��د  متوقف��ا    )
البصر والبصي��رة » ،و جملة من 
املظاهر عربي��ا« وعراقيا« منها: 
هزمي��ة 1967- احلقب��ة النفطية- 

الله��اث االس��تهالكي - هب��وط 
العمالت العربية - الدكتاتوريات 
 - الوس��طى  الطبق��ة  تفّت��ت   -
بني��ة النظ��م احلاكم��ة - نش��ر 
الفقر والب��ؤس- و التلوث البيئي 
والثقافي  والسياسي  واالخالقي 
مع حفنة من األسئلة ، والكثير 
من الش��واهد واألسماء، وصوال« 
الى اخلالصة التي اشار فيها الى 
نش��وء احلضارات عبر  املفكرين  
» اب��ن خلدون » و » ارنولد توينبي 
» ، والتراج��ع ال��ذي حل باالمتني  
، مؤكدا«  العربي��ة واالس��المية 
ان اخل��الص  احلتم��ي يكم��ن في 
م��ن  ليتمك��ن  االنس��ان  حتري��ر 
 ، واالب��داع  والتفكي��ر  احلرك��ة 
الذي يتطلب حترير عقله املكبل 
بأغ��الل مفروض��ة من س��لطات  
متع��ددة، وف��ي نهاي��ة احملاضرة 
الت��ي أث��ار تنوعه��ا العدي��د من 
مداخ��الت ونقاش��ات احلاضرين 
، ث��م اختتم��ت اجللس��ة ، مبنح 
احملاضر شهادة تقديرية من قبل 
مدير البيت )احلاج العامري( الذي 
اش��اد مبهنية وأكادميية األستاذ 
اآلوس��ي وحض��وره الفاع��ل في 
مختلف النشاطات والفعاليات 

الثقافية .

قصيدة

اصدار

ِسْفُر انثاي

يف اختتام مهرجان )سوق الشعر( الدولي الشرق يلتقي الغرب 
باآلثار والتشكيل والشعر واملوسيقى

 د. سلمان كيوش

قواعد اصول التفسري يف تهذيب الوصول للعالمة احللي وكنز العرفان للسيوري احللي



الموسيقي والمطرب خالد حلمي المعروف بـ»خالد الدانة« يتحدث لـ)                     ( عن تجربته الفنية: 
أنا لوحدي فرقة موسيقية كاملة أعزف وأغين وكورال وبريكشن يعين one man show  وأحيي حفالتي

ال أستعني بفرقة موسيقية ألني أنسجم مع نفسي وأعرف ما أريد من أصوات وإيقاعات وباكروندات

ش��ارك ف��ي مهرج��ان الطفول��ة العامل��ي 
في عم��ان وغنى اجم��ل االغان��ي العراقية 
وش��ارك في حفالت املرك��ز الثقافي امللكي 
االردن��ي ومثل العراق في وقتها وغنى اجمل 
االغان��ي العراقية والتراثي��ة وبحضور عربي 
وعامل��ي والق��ت اغاني��ه اعج��اب اجلمهور .. 
ل��ه باع طويل من االعم��ال واخلبرات الفنية 
واملوس��يقية اختصرناه��ا في ه��ذه النبذة 

الصغيرة: 
* في فترة من الفترات اختفيت عن الساحة 

الفنيه، ما السبب؟
� ابتعدت عن الس��احة الفنية حالي كحال 
الكثي��ر م��ن الفنان��ن ومن ضمنه��م انت 

وكالن��ا يعل��م الس��بب ولك��ن الكثي��ر من 
جمهورن��ا العزيز ال يعلمون االس��باب التي 
جعلتنا نبتعد عن الس��احة الفنية وذالك 
بسبب االس��فاف والتدني مبستوى االغنية 
وهب��وط ال��ذوق الع��ام واجت��اه االغان��ي الى 
الكلم��ة البذيئ��ة ودخول الذي��ن ليس لهم 
عالق��ة بالفن الى الوس��ط واصبحوا جنوما 
وانتجوا اغاني ال نستطيع ان نسمعها الن 
كلماتها خادش��ة واحلانه��ا هابطة، مبجرد 
س��ماعها كارثة ال يوجد حلن، كلمات صفر، 
وصوت نش��از، فكيف نستمر؟ ال نستطيع، 
قررت االبتعاد واالنعزال وامتنى ان اعيد احياء 
االغاني التراثية والنغ��م االصيل واحاول ان 

اعي��د الى اجلمهور اللح��ن العراقي والنغم 
االصي��ل كون��ي صاح��ب رس��الة وصاحب 
ف��ن عريق ميتد ملئات الس��نن وال اس��تطيع 
ان اق��ف مكت��وف االي��دي جتاه م��ا يحصل 
واحلم��د اهلل جنحت في تثبيت وجود االغنية 
االصيل��ة والى اآلن الزال اجلمهور يس��تمتع 
حن يس��معها ويتفاعل معها واآلن اصبح 
لدي جمهور قوي يحضر حفالتي ويس��تمع 
الى اغانيي التراثية والقدمية وبعض االغاني 

احلديثة امللتزمة ذات النغم واللحن الراقي.
* هل تستعن بفرقة موسيقية في حفالتك 
ام تعتم��د على نفس��ك في الع��زف كونك 
موسيقيا وعازفا لبعض اآلالت املوسيقية؟  
� ان��ا لوحدي فرقة موس��يقية كاملة اعزف 
 one man واغني وكورال وبيركش��ن يعن��ي
show واحي��ي حفالت��ي ال اس��تعن بفرقة 
موس��يقية ألني انسجم مع نفسي واعرف 
م��ا اريد من اص��وات وايقاع��ات وباكروندات 
وه��ذه التجرب��ة جنح��ت بظه��ور اس��تاذنا 
الكبي��ر عادل عكلة والي��زال يحيي حفالته 
يعزف ويغني وله جمهوره ومحبوه واغانيه.

* ما اكثر ش��يء يفرحك ويجعلك س��عيدا 
بحفالتك وما الشيء الذي يحزنك؟

� اش��عر بالف��رح ح��ن اغني اغان��ي تراثية 
واشاهد الشباب من هم باعمار ١٥ و١٦ سنة 
يغن��ون ويدندنون معي وحافظ��ون لالغاني 
واك��ون س��عيدا واحمد اهلل كون��ي متكنت 
من ان اوصل رس��التي التي هي احلفاظ على 

النغم االصي��ل واالغني��ة العراقية الى كل 
العالم وينظرون له��ا باالحترام والتمجيد.. 
اما ما يحزنني ما نسمعه من اغان مبتذلة 
م��ن مف��ردات واداء والتي لي��س فيها ذائقة 
فني��ة جتع��ل املتلق��ي س��عيدا وخصوصا 

احلفالت والسهرات التي تقام في املطاعم..
يجب عل��ى  الفنان ان يكون مبس��توى الئق 
النه صاحب رس��الة وفن يب��دع فيه للناس 
ويج��ب ان تأخ��ذ نقابة الفنان��ن دورها في 
هذا اجملال وحتفظ حقوقنا كفنانن في حترير 
عق��ود مع اصحاب احملال وضمان حق الفنان 
وصاح��ب املطعم او احملل ووضع غرامات عن 
اخملل بالعقد. مع االس��ف وصلنا الى مرحلة 
حرجة وحساسة  ولم تبق قيمة للفنان واني 
من منبرك��م هذا جريدتكم الغ��راء )البينة 
اجلديدة( اناش��د نقابة الفنان��ن العراقين 

وعلى رأس��ها نقيب الفنانن واالساتذة في 
الش��عبة املوس��يقية ان يجدوا ح��ال لهذا 
املوضوع وان يضعوا قوانن واسسا رصينة 
تضمن حقوق الفنان��ن وتكون هناك هيبة 
للفنان العراقي حال��ه حال الفنانن العرب 

واالجانب.
* كلمة اخيرة تقولها للفنانن الشباب؟

� انصح فنانينا الشباب بأن يلتزموا بالنغم 

االصيل واللحن االصي��ل والكلمة االصيلة 
الراقية واالبتعاد عن االس��فاف الن االغنية 
الهابطة وان اشتهرت تكون ايامها معدودة 
مجرد فقاعة وس��رعان ما تتالشى وتنسى 
حالها كحال آالف االغان��ي التي لم تصمد 
اياما مع��دودة واصبحت في طي النس��يان 
وأختتم قولي: يبق��ى اللحن االصيل خالدا 

وفي الذاكرة.
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حاوره / عقيل العمران

املحاور مع خالد حلمي

أنصح فنانينا الشباب بأن يلتزموا 
بالنغم األصيل واللحن األصيل 

والكلمة األصيلة الراقية واالبتعاد 
عن اإلسفاف ألن األغنية اهلابطة 
وإن اشتهرت تكون أيامها معدودة

عرف كعازف لالورغ ومنش��د في فرقة دانة العراقية التي اش��تهرت بحقبة الثمانينيات بأجمل اغانيها واجمل االحلان في ذلك الوقت والزالت بعض اغانيها تغنى الى وقتنا 
هذا، وهو من مواليد ١٩٧٠ خريج معهد الفنون اجلميلة س��نة ١٩٩٥ قس��م املوس��يقى، عضو عامل في نقابة الفنانن من س��نة ١٩٩٦ أدار معهداً للموس��يقى في ش��ارع 
فلسطن وكان يدرس املبتدئن البيانو واالورغن وتخرج من حتت يده الكثير من املوسيقين ومن ضمنهم انا عقيل العمران تعلمت منه الكثير.. من الفنانن امللتزمن املؤدين 
لالغني��ة العراقي��ة االصيلة ومن احملافظن عل��ى النغم العراقي االصيل والتراث االصيل من االغني��ة التراثية واملقام العراقي.. له الكثير من االعم��ال منها االغنية التراثية 
)حنة( واغنية )كهوتك عزاوي( حيث اعاد تس��جيلها بنمط حديث وآالت موس��يقية حديثة في اس��توديوهات قاس��م الصابوجني في عمان حيث سجل العديد من االغاني 

التراثية بتوزيع حديث واسلوب راق ومحافظ على االصالة والتحديث. تعامل مع الكثير من املوزعن املبدعن من ضمنهم املوزع الكبير ماسيس فارتان 
املوزع االسطورة في حقبة التسعينيات وتعامل مع املوزع حسام كامل واملوزع مهند غازي وغيرهم من املوزعن املوسيقين حيث انتج الكثير من 

االعمال التي القت اعجاب اجلمهور والوسط الفني ملا فيها من اصالة وروعة في االحلان والكلمة االصيلة..

البينة اجلديدة / علي صحن عبد العزيز
قّدَم التشكيلي )عباس كزهور(، 
صياغ��ة  الفني��ة  جتربت��ه  ف��ي 
أس��لوب التعبي��ر على س��طح 
اللوح��ة بش��كل مغاي��ر، فتارة 

يستخدم ألوانه الزاخرة باخلطاب 
الفلس��في، وتارة أخرى في نبض 
جماليات إيقاع النص اإليقاعي، 
وه��و بذل��ك يح��اول جاه��دا أن 
ميد ش��راين لغت��ه الفكرية إلى 

املتلق��ي م��ن ع��دة زواي��ا، ولعل 
اإلنزياحات التشكيلية التي جاء 
بها متث��ل مدى صلت��ه وإرتباطه 
أبناء  اإلنس��اني والوجداني م��ع 

مجتمعه.
ش��خوص اإلقن��اع: التوصي��ف 
حثيث��ات  وتن��اول  التكامل��ي 
موض��وع اللوح��ة، ي��كاد يكون 
الدال��ة املرتبط��ة عل��ى ماهي��ة 
ش��خوص اإلقن��اع ف��ي أعم��ال 
كزه��ور(،  )عب��اس  التش��كيلي 
فلقد حافظ عل��ى وحدة ترتيب 
أح��داث لوحات��ه بق��وة الٌبع��د 
أبتعد  وبالتالي  للون،  الفلسفي 
عن الترهل والنظ��ر إلى اللوحة 
التش��كيلية م��ن زاوي��ة واحدة، 
رؤيته  ليس��تدرج املتلقي نح��و 
املوضوعي��ة بعي��دا ع��ن الكثير 
م��ن التج��ارب الفني��ة لبع��ض 
إلى  والتي تسعى  التشكيلين، 
زج ش��خوص ومناخات تش��تت 
إنتباه املتلقي وما يدور حوله إلى 
نهايات ال تفهم منها أي ش��يء 

يذكر.

هاج��س التوظي��ف: كل إمي��اءة 
اجملتمع  وإلتقاط تشظي  للوعي 
حت��ت مس��ميات عدي��دة، ميث��ل 
باألحاس��يس  باذخ��اً  رصي��داً 
ول��ذة ممتلئة قداس��ة للغة التي 
يتخاطب بها كل التش��كيلين 
والتشكيليات، ألنها تعكس ما 
ميتلكونه ه��ؤالء األفذاذ ش��وقاُ 
لتجس��يده على مدونة اللوحة، 
وم��ن ه��ذه الرس��الة إنطلق��ت 
أعمال التشكيلي )عباس كزهور( 
وهي حتمل هاجس التوظيف في 
كل م��ا يرص��ده بعين��ه ويوثقه 
بفرش��اته، فلقد ش��ارك الناس 
أعادت  همومه��م ف��ي لوح��ات 
للمش��هد التراث��ي الكثي��ر من 
املعان��ي والش��أن، وبذلك يكون 
ق��د ردم الهوة والفج��وى ما بن 

التشكيل واجملتمع.
تأوي��ل الذاك��رة: يبق��ى الن��ص 
النقدي��ة  والق��راءة  التحليل��ي 
مرتبط��ة  تش��كيلي  فن��ان  ألي 
مب��ا يبق��ى ف��ي ذاك��رة املتلقي، 
وتلك عوالم من ش��أنها أن متنح 

متعددة  فض��اءات  التش��كيلي 
له��ا صلته��ا املكنون��ة في منت 
نص��ل  أن  وبوس��عنا  اللوح��ة، 
إل��ى البناء الس��ردي في مخيلة 
)عباس كزهور(، ألنه اعتمد على 
حتريك موضوع اللوحة في ذاكرة 
املتلق��ي وفق إنس��ياقات فاعلة 
وس��يرورة ثقافي��ة، م��ن غايتها 
التعبي��ري  اإلنفع��ال  تنمي��ة 
للمتلق��ي ف��ي ق��راءة موض��وع 

اللوحة.
التشكيلي يف سطور 

االس��م الكامل/ عب��اس كزهور 
غالي، تولد ١٩٧3.. خريج معهد 
الفنون اجلميلة قس��م الرس��م 
للعام /٢٠٠٥-٢٠٠٦ وخريج كلية 
الفنون اجلميلة قس��م الرس��م 
للع��ام/ ٢٠١٢-٢٠١3 عضو نقابة 
رئيس  نائب  العراقين..  الفنانن 
مجموعة دار الزيادي االنس��انية 
والفن��ون، حاصل على  للثقافة 
ش��هادات تقدي��ر ودروع اإلبداع.. 
مش��ارك باعم��ال فني��ة ضمن 

املعارض التشكيلية.

عباس كزهور .. انعطافات اللون ووحدة املوضوع يف لوحاته

متابعة / البينة اجلديدة
بعد الضجة التي أثارتها 
ف��ي الطائ��رة اخلاص��ة 
ع��ادت  ابنتيه��ا،  م��ع 
الكويتي��ة  االعالمي��ة 
لتحدث  بولن��د  حليمة 
ضجة جديدة من خالل 

نش��رتها  مقاطع 
ابنتيه��ا  م��ع 

م��رمي وكاميليا 
باري��س  ف��ي 

وبجلسة تصوير جديدة 
رواد  وت��داول  جريئ��ة. 
مقطع  التواصل  مواقع 
خ��الل  لبولن��د  فيدي��و 
تواجدها في برج ايفيل، 
وانتقدوا طريقة كالمها 
بصوت ع��ال والتباهي 
الناس،  أمام  بابتزال 
تصرفها  منتقدي��ن 
منه��ا،  وس��اخرين 
الفتن ال��ى أن ما تقوم 
ب��ه ال يه��م املوجودي��ن 
يلتفت��وا  وال  بش��يء 
شن  كذلك  اليه. 
السوشيال  رواد 
هجوماً  ميدي��ا 
عليها  قاس��ياً 
بسبب مقاطع 
ي��و  فيد

تها  نش��ر
ضيق��ة  مبالب��س 
وانتق��د  وكاش��فة، 
م��ن  كبي��ر  ع��دد 
جلس��ة  املش��اهدين 
اجلريئ��ة  التصوي��ر 
به��ا  تق��وم  الت��ي 
واستعراضها حملاسنها 
ومفاتنه��ا، الفت��ن الى 
أنه��ا تقص��دت إظه��ار 
بالفس��تان  مؤخرته��ا 
الضيق، والكاشف جلزء 

كبير من صدرها.

هجوم غري مسبوق على حليمة 
بولند بسبب تصرفاتها مع 

ابنتيها واستعراضها مفاتنها

متابعة / البينة اجلديدة
يب��دو أن الفنان��ة املغربي��ة دنيا بطمة تص��ّر على 
مهاجمة بعض األشخاص بشكل علني وبكلمات 
نابية من خالل صفحتها على تطبيق »انستغرام« 
في كل م��رة تتعرض فيها لهج��وم الذع من بعض 
املنتقدين. وش��اركت بطمة متابعيه��ا مبجموعة 
م��ن الصور وكان الفتاً تغّير ش��كل ش��فاهها بعد 
خضوعه��ا لتجميل يحولهما الى ش��كل »قلب«، 
االمر ال��ذي اعتبره البعض بأن��ه مبالغة في تغيير 
شكلها، وطالبوها بوقف عمليات التجميل النها 
باتت كثيرة وتش��وه في ش��كلها، ولك��ن الفنانة 
املغربي��ة ل��م يعجبه��ا رأي البع��ض فق��ررت الرد 
عليهم من خالل صورة له��ا وهي تنظر الى البحر.

وعلق��ت عل��ى الصور: »اس��تمتع برؤي��ة اجلراء من 

حولي يتهافتون على التفاتة بس��يطة مني، حتى 
وإن كرهوني يلتمسون عفوي، يتسولون اهتمامي، 
يترج��ون مني حلظة أش��ير فيها إليه��م، ال تلوموا 

أسلوبهم، فهم ال يجيدون غيره«.

دنيا بطمة تقع يف اخلطأ مرة جديدة..
من وصفت بـ»اجلراء«؟ .. وماذا فعلت بشفتيها؟

متابعة / البينة اجلديدة
تناقل الناش��طون عبر مواقع التواصل االجتماعي فيديو للفنانة ميريام فارس س��جل لها 
أثناء اس��تعدادها للوقوف على املسرح أمام جمهور مهرجان موازين املغربي. وبدت فيه وهي 
تق��وم ببع��ض حركات التحمية من أجل التخلص من الش��عور بالتوت��ر. وأحدث هذا ضجة 
كبي��رة جداً في أوس��اط متابعي احلس��ابات التي أعادت نش��ر الفيديو عل��ى تطبيق الصور 
والفيديوهات »إنس��تغرام«.وحقق املقطع أكثر ١٧ ألف مشاهدة في الساعات الثالثة األولى 
بعد نش��ره. ويذكر أن ميريام حتاول عالج أزمتها مع املصري��ن بعدما أغضبهم تصريح أدلت 
ب��ه خالل املؤمتر الصحافي الذي أقامته على هام��ش فعاليات املهرجان املغربي حيث قالت: 
»أجري أصبح مرتفعاً للغاية وال يناسب متعهدي احلفالت في مصر. ما أريده قوله أنني تقيلة 
على مصر«.وبع��د انطالق دعوات ملقاطعتها ظهرت في فيديو آخر تقدمت فيه باالعتذار من 
الش��عب املصري وبالش��كر من نقابة الفنانن املصرين وعلى رأس��ها الفنان هاني ش��اكر.
واعادت س��بب سوء الفهم إلى أنها حتدثت باللهجة اللبنانية بسرعة وإلى سعي بعضهم 

لالصطياد في املاء العكر، مشددة على حبها ملصر وأهلها.

حركات تقوم بها مرييام فارس لتتخلص من التوتر 
قبل اخلروج إىل املسرح
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 16 /2 البحار.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )الفاو(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية ميين قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25  .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

احد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة ميين مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشيير – الزام الشييركات بشييراء منتجييات وزارة الصناعة واملعادن اسييتنادا اىل ما جيياء بكتاب وزارة 
التخطيييط /دائييرة العقود الحكومية /قسييم االستشييارات والتدريب ذي العييدد 16135/7/4 يف 8/3/ 

.2017
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )بناء مدرسة 18 صف على القطعة املرقمة 16 /2 البحار مناقصة )68/ تربية   2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف على القطعة 3/137 مقاطعة 7
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب (.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية. 

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالية:علييى مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية ميين قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25  .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يييوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطيياءات فعليا  وبوجييود ممثلن عن املناقصيين الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

احد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة ميين مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 ) بناء مدرسة 18 صف على القطعة 3/137 مقاطعة 7  مناقصة )67/ تربية 2019(
العدد :3039                                                      )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                  التاريخ : 2019/6/23

العدد :3051                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23



17إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقيية( مشييروع بناء مدرسيية 18 صف ثالث طوابق على القطعيية املرقمة 371 مقاطعة 61 

العوجة.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:ي

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلييي ملدينة البصرة . العطيياءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 371 
مقاطعة 61 العوجة  مناقصة )70/ تربية   2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقيية( مشييروع بناء مدرسيية 18 صف ثييالث طوابق علييى القطعة املرقميية 17 مقاطعة 23 

الربيم.
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي حددتها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصن.

ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود الحكومية  
/ شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقييدم أدلة موثقة تثبييت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

•الخييربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلييياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:ي

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عيين)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسيياليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غري مسييرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغيياء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحاليية وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشر -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 17 
مقاطعة 23 الربيم مناقصة )69/ تربية   2019(

العدد :3038                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3037                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 1343 مقاطعة 47
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 1343 
مقاطعة 47 مناقصة )72/ تربية   2019 (

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 472 / 86 مقاطعة 

.54
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:ي

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .
رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 472 / 86 
مقاطعة 54 مناقصة )71/ تربية   2019 (

العدد :3036                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3035                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع بناء مدرسييتن 18 صف على القطعة املرقميية 98 مقاطعة 39 الربدية بلد 

السيد
- وبكلفة  تخمينية قدرها )3,200,000،000( ثالث مليار ومائتا  مليون دينار عراقي

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية 

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء ميين خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 32,000,000( اثنان وثالثون مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الذي يلي 
يوم العطلة .

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

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ 

دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرستن 18 صفًا على القطعة املرقمة 98 مقاطعة 39( 
الربدية بلد السيد مناقصة )74/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صفا على القطعة املرقمة 3910 /2 البحار
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

- موقع املشروع )الفاو(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ ال يقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هييذا العقد وتييم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنييى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األسيياليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2  الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صفًا على القطعة املرقمة 3910 /2 البحار(  
مناقصة )73/ تربية 2019(

العدد :3050                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3034                                                  )مناقصة عاميييية – إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 



20إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صفا ثالثة طوابق يف الريسز على القطعة )1376 / 2058( 

الكوت
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )الزبري(
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء ميين خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
  ثانيييًا- يمكيين للمناقصيين ذوي األهلييية الراغبن أن يحصلييوا على معلومييات إضافية من )قسييم العقود 
الحكومييية/ شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحييا اىل 2:00 ظهرا 

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

1-القييدرة املالييية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجييب أن يرفق بجميع العطيياءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينييار عراقييي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافييذ ملدة 28 يوما بعييد تاريخ نفاذية 

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

تاسعًا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الذي يلي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق يف الريسز على القطعة 
)1376 / 2058( الكوت مناقصة )76/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقيية( مشييروع بنيياء مدرسيية 18 صفييا ثالثة طوابييق يف الجييزء املتبقي من قطعيية اعدادية 

الفضيلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )الزبري(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومييية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيييط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقييدم أدلة موثقة تثبييت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخييربة والقييدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات )7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عيين)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسيياليب والتكنولوجيا 

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

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غري مسييرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغيياء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحاليية وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

اثنى عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) بناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق يف الجزء املتبقي من قطعة 
إعدادية الفضيلة مناقصة )75/ تربية 2019(

العدد :3046                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

3045                                             )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ: 2019/6/23 العدد: 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع انشاء مدرسييتن اعدادية ومتوسطة 18 صفا 3 طوابق على القطعة املرقمة 

3053/13 يف الطوبة والنخيلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 3,200,000،000(  ثالث مليار  ومائتا مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )املركز(
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية 

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات ) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيميية ) 32,000,000 ( اثنان وثالثون  مليون 
دينييار عراقي على شييكل صك مصييدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافذ ملييدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

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

تاسعًا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الذي يلي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )إنشاء مدرستن إعدادية ومتوسطة 18 صفًا 3 طوابق على القطعة املرقمة 
3053/13 يف الطوبة والنخيلة مناقصة )78/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صفا بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري زيبك االبتدائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )الدير (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

 أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيييط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2 الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلييي ملدينة البصرة . العطيياءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التالي:ي
الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية.

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صفًا بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري زيبك االبتدائية 
مناقصة )77/ تربية 2019(

العدد :3041                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع انشاء مدرسييتن اعدادية ومتوسطة 18 صفا 3 طوابق على القطعة املرقمة 

3053/13 يف الطوبة والنخيلة
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 3,200,000،000(  ثالث مليار  ومائتا مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )املركز(
- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية 

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات ) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيميية ) 32,000,000 ( اثنان وثالثون  مليون 
دينييار عراقي على شييكل صك مصييدق او سييفتجة او خطاب ضمان نافذ ملييدة 28 يوم بعييد تاريخ نفاذية 

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

تاسعًا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الذي يلي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )إنشاء مدرستن إعدادية ومتوسطة 18 صفًا 3 طوابق على القطعة املرقمة 
3053/13 يف الطوبة والنخيلة مناقصة )78/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صفا بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري زيبك االبتدائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي

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

- موقع املشروع )الدير (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

 أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصييادرة من وزارة التخطيييط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2 الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلييي ملدينة البصرة . العطيياءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التالي:ي
الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية.

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صفًا بدل املدرسة الكرفانية الشهيد بشري زيبك االبتدائية 
مناقصة )77/ تربية 2019(

العدد :3041                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 



22إعالنات

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صف على جزء من القطعة املرقمة 76 مقاطعة 35 خريبط 

وكوت النصار.
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء ميين خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي .

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة 18 صف على جزء من القطعة املرقمة 76 مقاطعة 35 
خريبط وكوت النصار مناقصة )80/ تربية   2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صف ثالث طوابق يف حي الصحفين على القطعة )2082( 

الكوت.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )الزبري(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .
رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا   حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف حي الصحفين 
على القطعة )2082( الكوت  مناقصة )79/ تربية   2019(

العدد :3044                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3033                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة انس االبتدائية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )شط العرب (.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالية:علييى مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي. 

•الخييربة والقييدرة الفنية: على مقييدم العطاء أن يقدم دلييياًل موثقًا يوضح إمكانيته علييى تلبية متطلبات 
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 

أدنيياه* ودفع رسييم غري مسييرد  قدرة )150,000( مائة وخمسييون  الييف دينار عراقي اعتبييارا من يوم 
الثالثاء املصادف 2019/6/25.

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 
العاشرة صباحًا.

سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيييتم فتح العطيياءات فعليا  وبوجود ممثليين عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينييار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوما بعييد تاريخ نفاذية 

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

تاسعًا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
اثنا عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

اربعة  عشيير – الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسييتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيييط /دائييرة العقييود الحكومييية /قسييم االستشييارات والتدريييب ذي العييدد 16135/7/4 يف 

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

 ) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة انس االبتدائية
مناقصة )82/ تربية   2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 16/614 م7 ام قصر 

خلف دور العمل الشعبي.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ام قصر(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصن.

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

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

1- لقييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا  حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 8/3/ 2017 .

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 16/614 م7 
ام قصر خلف دور العمل الشعبي  مناقصة )81/ تربية   2019(

العدد :3043                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3048                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة انس االبتدائية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )شط العرب (.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي حددتها تعليمات 
تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالية:علييى مقييدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي. 

•الخييربة والقييدرة الفنية: على مقييدم العطاء أن يقدم دلييياًل موثقًا يوضح إمكانيته علييى تلبية متطلبات 
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 

أدنيياه* ودفع رسييم غري مسييرد  قدرة )150,000( مائة وخمسييون  الييف دينار عراقي اعتبييارا من يوم 
الثالثاء املصادف 2019/6/25.

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 
العاشرة صباحًا.

سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيييتم فتح العطيياءات فعليا  وبوجود ممثليين عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجييب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشيير  مليون 
دينييار عراقي على شييكل صك مصدق او سييفتجة او خطاب ضمييان نافذ ملدة 28 يوما بعييد تاريخ نفاذية 

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

تاسعًا - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي 

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
اثنا عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

اربعة  عشيير – الزام الشييركات بشييراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسييتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة 
التخطيييط /دائييرة العقييود الحكومييية /قسييم االستشييارات والتدريييب ذي العييدد 16135/7/4 يف 

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

 ) بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة انس االبتدائية
مناقصة )82/ تربية   2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 16/614 م7 ام قصر 

خلف دور العمل الشعبي.
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون   دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )ام قصر(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصن.

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

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

1- لقييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا  حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 8/3/ 2017 .

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صف ثالث طوابق على القطعة املرقمة 16/614 م7 
ام قصر خلف دور العمل الشعبي  مناقصة )81/ تربية   2019(

العدد :3043                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3048                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صفا ثالثةة طوابق على القطعيية املرقمة 17/780 م7 ام 

قصر قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنن
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

- موقع املشروع )أم قصر(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

 أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقود الحكومييية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيييط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية:  علييى مقدم العطاء أن يقييدم أدلة موثقة تثبييت قدرته على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية: على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

عاشييرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الذي يلي 
يوم العطلة.

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

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) بناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق على القطعة املرقمة 17/780 م7 أم قصر 
قرب مدرسة الرايات االبتدائية للبنن مناقصة )84/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع بناء مدرسة 18 صفا ثالثة طوابق يف ساحة مدرسة تماضر االبتدائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التنفيذ ) 360  يوم ( .
- موقع املشروع )شط العرب(

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء ميين خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيييط، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:ي

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ ال يقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطيياء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف العنوان 
أدناه* ودفع رسييم غري مسرتد قدره )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2  الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيت املحلييي ملدينة البصرة . العطيياءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشر مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 ) بناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق يف ساحة مدرسة تماضر االبتدائية
مناقصة )83/ تربية 2019(

العدد :3030                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3042                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صفا ثالثة طوابق على القطعيية املرقمة 3/52 مقاطعة 6 

السيبة
- وبكلفة تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

- موقع املشروع )السيبة (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خييالل إجراءات العطيياءات التنافسييية الوطنية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقود الحكومييية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة من وزارة التخطيييط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: على مقييدم العطاء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدية : علييى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات ) 7( السييبع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2 الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االثنيين  املصادف 2019/7/8 السيياعة 12:00 ظهرا     
حسييب التوقيييت املحلي ملدينة البصييرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضهييا. سيييتم فتح العطاءات فعليييا  وبوجود ممثلن عيين املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف 

العنوان التالي.
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

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

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)بناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق على القطعة املرقمة 3/52 
مقاطعة 6 السيبة مناقصة )86/ تربية 2019(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم )املغلقة( مشييروع بناء مدرسيية 18 صييف على القطعة املرقميية 2199/1 مقاطعة 61 طالع 

الحمزة
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000،000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

- موقع املشروع )ابي الخصيب(
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء ميين خالل إجييراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيييط، ومفتوح لجميع   

املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القييدرة املالييية:  على مقدم العطيياء أن يقدم أدليية موثقة تثبت قدرتييه على القيييام باملتطلبات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبات السيييولة النقدييية: على مقدم العطاء توضيييح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي 

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

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)480,000,000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هييذا العقد و تييم أنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األسيياليب والتكنولوجيا 

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

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2 الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3.
املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة 18 صفًا على القطعة املرقمة 2199/1 مقاطعة 61 
طالع الحمزة مناقصة )85/ تربية 2019(

العدد :3032                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

العدد :3040                                                   )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 



26إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2422 يف 2019/6/3( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع بناء مدرستن 18 صف ثالث طوابق يف ساحة مدرسة شط العرب االبتدائية
- وبكلفة  تخمينية قدرها) 3,200,000،000(  ثالث مليار ومائتا  مليون دينار عراقي.

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

- موقع املشروع )شط العرب(.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطيياء من خالل إجييراءات العطيياءات التنافسييية الوطنييية التي حددتهييا تعليمات 
تنفيييذ    العقييود الحكومية العامة رقم )2( لسيينة 2014 والصادرة ميين وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

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

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

1-القييدرة املالييية: علييى مقدم العطيياء أن يقدم أدلة موثقيية تثبت قدرته علييى القيام باملتطلبييات املالية 
اآلتية:ي

1-متطلبييات السيييولة النقدية : على مقدم العطيياء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون  مليون دينار عراقي .

•الخييربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة أدناه:

2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلغ اليقل عن)960,000,000( تسييعمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

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

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء 

املصادف 2019/6/25.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/2   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن  املصادف 2019/7/8 الساعة 12:00 ظهرا  حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ي
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/8.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة) 32,000,000( اثنان وثالثون  مليون دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

احييد عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلهييا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

اثنا عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) بناء مدرستن  18 صف ثالث طوابق يف ساحة 
مدرسة شط العرب االبتدائية مناقصة )87/ تربية   2019 (

العدد :3049                                                  )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(                                     التاريخ : 2019/6/23
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وزارة الصناعة واملعادن / شركة دياىل العامة
م/ اعالن 

مناقصة استريادية 

2019/13 م/د  )تجهيييز مكائن عييدد )2( حديثة ومتطورة وجديدة النتاج ملفات الجهييد العالي والواطي ملعمل محوالت 
التوزيع( وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.

)معلنة للمرة االوىل (  تاريخ الغلق )2019/8/6( 
يسيير )وزارة الصناعة واملعادن / شييركة دييياىل العامة( بدعوة مقدمي العطيياءات املؤهلن  وذوي الخييربة لتقديم  عطاءاتهم 

بموجب  الوثائق القياسية  االلزامية  وبعكسه  يهمل العطاء  مع مالحظة  ما ياتي : 
1-علييى مقدمييي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول على معلومات اضافية االتصال )شييركة دييياىل العامة( وعرب الربيد 

االلكرتوني )www.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:-
أ -الكلفيية التخمينية للمناقصة هي )575000( دوالر امريكي )فقط خمسييمائة وخمسيية وسييبعون الييف دوالر ال غريها (  

واصل CIP مخازن الشركة. 
 CIF ب -الكلفة التخمينية للمناقصة هي )530000( دوالر امريكي )فقط خمسييمائة وثالثون الف دوالر ال غريها( واصل

ميناء ام قصر. 
ج -مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )17250( دوالر امريكي ) فقط سييبعة عشيير الف ومائتان وخمسون دوالر( 

واملطلوب تقديمها مع العطاء.
د- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )150000( دينار عراقي )فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غريها( غري قابل 

للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هييي- علييى مقدم العطاء ان يسييتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسييم الرابع )نماذج العطيياء( ويجب ان يتم تعبئة 

النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
•مالحظة :- تعفى الشييركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسييمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من 

تقديم وصل شراء مستندات املناقصة.
•يف حييال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع بي ) الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حسييب نشييرة البنك املركزي 

العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها.

2-متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(.
3-يتم تسييليم العطاءات اىل العنوان االتي )شييركة دياىل العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس( وان 
اخر موعد لتسييليم العطاء سيييكون السيياعة الثانية ظهرًا من تاريخ غلق املناقصة يف 2019/8/6 وان العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي )مقر شركتنا / 
غرفة لجنة فتح العروض( يف الساعة التاسعة صباحًا ليوم 2019/8/7 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التالي للدوام الرسمي هو اخر لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ..مع التقدير
عبد الرسول محمد عارف 
املدير العام وكالة
 ورئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة:1490 /2019 
التاريخ: 23 /6 /2019

إعييييييييييييالن 
تبيييع مديرية تنفيييذ الكوت حصة املدينيين يف العقار التسلسييل205/4م38 الخاجية 
الواقع يف الكوت العائد للمدينن )خضري وجواد وباسييم وعالء وغنية وابتسام اوالد كاظم 
برهييان( املحجوز لقاء طلب الدائن )عماد كاظم برهان (البالغ )450000000( اربعمائة 
وخمسييون مليون دينار فعلى الراغب بالشييراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوما ( 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبدالكريم احمد

املواصفات:ي
1-موقعة ورقمه :- الكوت الخاجية قرب مدرسة العباس /الجعفري

2-جنسه ونوعه:- تسلسل205/4 م 38 الخاجية 
3-حييدوده واوصافييه : ارض زراعييية تسييقى بالواسييطة ملييك صييرف مسييجلة باعتبار 
163230 سهم منها 5000 سهم اىل مورث املدينن والقطعة بصورة عامة مشيد عليها 
عدد من االبنية واملنشييآت والقطعة موضوع الحجز خالية من املشيدات واملغروسات وقت 

اجراء الكشف قريبة من الشارع العام .
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة :- املساحة الكلية للعقار 18دونم و16 اولك و 50 م2
6-درجة العمران : 

7-الشاغل : الشركاء 
8- القمية املقدرة :سييهام املدينن 228480 مئتان وثمانية وعشرون مليون واربعمائة 
وثمانون الف دينار وتعادل 12500 سييهم تمثل كامل سهام املدينن يف العقار من اصل 

االعتبار الكلي 489690 سهم .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة:1491 /2019 
التاريخ: 23 /6 /2019

إعيييييييييييالن 
تبيييع مديرية تنفيييذ الكوت حصة املدينيين يف العقار التسلسييل203/4م38 الخاجية 
الواقع يف الكوت العائد للمدينن )خضري وجواد وباسييم وعالء وغنية وابتسام اوالد كاظم 
برهييان ( املحجوز لقيياء طلب الدائن )عماد كاظييم برهان (البالييغ )200000000( مئتا 
مليييون دينييار فعلى الراغب بالشييراء مراجعة هذه املديرية خالل مييدة )30يوما( تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبدالكريم احمد

املواصفات:ي 
1-موقعة ورقمه :- الكوت الخاجية قرب مدرسة العباس /الجعفري

2-جنسه ونوعه:- تسلسل203/4 م 38 الخاجية
3-حدوده واوصافه : ارض زراعية ملك صرف تسييقى بالواسييطة وهي  مسييجلة باعتبار 
23392440 سييهم منهييا 714000 سييهم اىل مورث املدينن والقطعيية بصورة عامة 
مشيييد عليها عدد من الدور السييكنية تعود لبقية الشركاء  والقطعة خالية من املشيدات 

وقت اجراء الكشف / وقريبة من الشارع العام ونهر دجلة .
4-مشتمالته :- 

5-مسيياحتة :- املسيياحة الكلييية للعقار 13دونييم 9 اولك  و 5 م2 والحصيية املباعة من 
املدينن تبلغ 595,000 سهم من اصل االعتبار الكلي. 

6-درجة العمران : 
7-الشاغل : الشركاء 

8_القمييية املقييدرة :سييهام املدينن تبلغ16320000سييتة عشيير مليييون وثالثمائة 
وعشرون الف دينار التي تمثل الحصص املباعة البالغة 595,000 سهم.

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف أبي الخصيب

العدد : 130 / ش / 2019    
التاريخ :      22 / 5 / 2019

م / إعيييييييالن
إىل / املدعى عليه )عبد اهلل مبارك محمود(

أصييدرت هذه املحكمة بتاريخ 2019/5/5 بموجب اضبييارة  الدعوى املرقمة 130 
/ش/2019 حكمييا غيابيًا بحقك يقضي بالتفريق بينييك وبن املدعية  )تهاني احمد 
فالح ( وملجهولية محل اقامتك وحسييب كتاب  مركز شييرطة حمييدان وتأييد املجلس 
البلدي لقضاء ابي الخصيب عليه قررت املحكمة تبليغك بواسييطة النشيير بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض والتمييز على الحكم الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.
القاضي / عمار شاكر فجر

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الحسينية

العدد : 316/ب/2019
التاريخ:    2019/6/23

م/ تبليغ 
اىل/ املدعى عليه بهجت طالب عبد عون

اصييدرت هذه املحكمة قرارا غيابيا بالدعوى 316/ب/2019 والقاضي بالزامك بتأديتك 
للمدعي )احمد عباس ذياب( مبلغ اجمالي قدره ثمانية وعشييرون مليون دينار وتحميلك 
الرسييوم واملصاريف واجور املحاماة والرتحالك اىل جهة مجهولة حسب اشعار املختار تقرر 
تبليغييك بصحيفتيين محليتن يوميتن ويف حاليية عدم حضورك او من ينييوب عنك قانونا 

لسلوك طرق الطعن املقررة قانونا سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية. 
القاضي محمد خضري حميد



27إعالنات
شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة )م.م(

إعالن
تعلن ش��ركة انتاج االلبس��ة الجاهزة والتجارة العامة )م.م( عن قيامها بإجراء مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها 
وانواعها يف ادناه مسرتش��دا بقانون )21( لس��نة 2013، بيع وايجار اموال الدولة وذلك يف الس��اعة العاش��رة من يوم 
االح��د املص��ادف 2019/7/28 يف مقر الش��ركة الكائن يف املحمودية. فعل��ى الراغبني يف الش��راء الحضور يف الزمان 
وامل��كان املعينني مس��تصحبني معهم صك مص��دق بمبلغ )1000000( دين��ار )مليون دينار( فقط او نق��دًا بنفس املبلغ 
على ان تس��تكمل باقي التأمينات االولية والبالغة )20%( من قيمة الشراء نقدًا عند رسو املزايدة ويتحمل املشرتي اجور 
نش��ر االعالن والداللية البالغة )2%( من قيمة الش��راء على ان تنقل املواد خالل )15( يومًا )خمسة عشر يومًا( من تاريخ 

االحالة القطعية وبعكسه يفرض غرامة وفق القانون.
املدير املفوض 
املهندس / عدنان فرحان محمد

وزارة الصناعة واملعادن 
الشركة العامة للحديد والصلب / البصرة / خور الزبري

م / مناقصة محلية رقم 3 / م / ح د ص / 2019
نقل منتسبي الشركة العامة للحديد والصلب

تدع��و الش��ركة العام��ة للحديد والصلب اح��دى تش��كيالت وزارة الصناعة واملع��ادن كافة الش��ركات واملكاتب املتخصصة 
لالشرتاك يف املناقصة اعاله )نقل منتسبي الشركة العامة للحديد والصلب( من مواقع سكناهم اىل مقر الشركة / خور الزبري 
وبالعكس وباالمكان ش��راء وثائق املناقصة مقابل مبلغ غري قابل للرد قدره 150.000 مائة وخمس��ون الف دينار تدفع 
يف مقر الش��ركة الكائن يف محافظة البصرة / خور الزبري او مكتب الش��ركة يف بغداد / مقابل مستش��فى السعدون االهلي 
ويكون آخر موعد الس��تالم العطاءات يف مقر الش��ركة حصرا الساعة )12( ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2019/7/1 
وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الس��اعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي للغلق ويف حالة 

مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق اىل اليوم الذي يليه مع مراعاة ما يلي:�
1- يرفق مع العطاء ما يلي:�

أ( التأمين��ات االولي��ة بمبلغ )1.500.000( دينار على ش��كل صك مص��دق او خطاب ضمان ألمر الش��ركة ومن مصرف 
عراقي معتمد.

ب( وصل االشرتاك باملناقصة.
ت( شهادة تأسيس الشركة او هوية غرفة التجارة )نافذة(.

ث( براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة ألمر الشركة + الهوية الضريبية.
ج( االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.

2- الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات.
3- يكون العطاء نافذًا ملدة ال تقل عن )2( شهر من تاريخ غلق املناقصة.

4- تقدم االسعار بالدينار العراقي رقمًا وكتابًة.
5- االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض والشركة غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.

6-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
www.steel-iraq.com �:وباالمكان االطالع على تفاصيل املناقصة على موقع الشركة االلكرتوني

ويكون موعد عقد املؤتمر لالجابة على استفسارات املشرتكني باملناقصة قبل اسبوع من تاريخ الغلق.. مع التقدير.
املدير العام

شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة )م.م(
إعالن

تعل��ن ش��ركة انتاج االلبس��ة الجاهزة والتجارة العام��ة )م.م( عن قيامه��ا بإجراء مزايدة 
علني��ة لتأج��ري ابنية ومخازن وس��احات فارغة وف��ق املواصفات املدرجة ادناه مسرتش��دا 
بقانون )21( لس��نة /2013، بيع وايجار اموال الدولة وذلك يف الس��اعة العاش��رة ليوم 
الثالثاء املصادف 2019/7/30، يف مقر الش��ركة الكائ��ن يف املحمودية فعلى الراغبني 
يف املش��اركة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس��تصحبني معه��م صك مصدق بمبلغ 
)1000000( دين��ار )ملي��ون دينار فقط( او نق��دًا بنفس املبلغ على ان تس��تكمل باقي 
التأمين��ات االولي��ة والبالغ��ة 20%، من قيم��ة االيجار الس��نوي نقدًا عند رس��و املزايدة 

ويتحمل املؤجر اجور نشر االعالن. 
1. بناي��ة تتكون من قاعتني كب��رية + صغرية مع عدد من الغرف والحمامات وبمس��احة 

)1075( مرت مربع.
2. مخزن فارغ مبني بالكونكريت والحديد مسقف بالجينكو مساحته )1600( م2.

3. بنايتني يف واجهة الش��ركة تطل على الشارع العام محمودية/ بغداد وبمساحة كلية 
مقدارها )325( م2.

4. قاع��ة كب��رية مبني��ة بالكونكري��ت والحدي��د ومس��قفة بالجينكو وبمس��احة مقدارها 
)8800( م2.

5. ساحة لوقوف السيارات مقابل دائرة ضريبة املحمودية بمساحة )1400( مرت مربع.
6. ساحة لالكشاك مقابل دائرة ضريبة املحمودية بمساحة )1000( مرت مربع.

7. ساحات يف الواجهة الخلفية للشركة يتم التأجري حسب الحاجة. 
املدير املفوض
املهندس/ عدنان فرحان محمد

إعالن مناقصة رقم )2019/12(
 )A( مرت مكعب حصى خابط صنف )م/ تجهيز )31000 م3

ملشروع املرور السريع ط/6 املقطع )950000 -1300000( كم املمر األيمن
تعلن ش��ركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تش��كيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن مناقصة )تجهيز 
)31000 م3( م��رت مكع��ب حص��ى خابط صن��ف )A( ملش��روع امل��رور الس��ريع ط/6 املقط��ع )950000 -130000( كم املمر 
االيم��ن( وبم��دة عمل )60( يوما تب��دأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس��ب التفاصي��ل املثبتة يف جدول الكمي��ات وبكلفة تخمينية 
)589.000.000 دينار( خمسمائة وتسعة وثمانون مليون دينار ويمكن الحصول على مستندات املناقصة من مقر الشركة / قسم 
القانونية/ الكائن يف منطقة كمب سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ مقداره )150.000 دينار( مائة وخمسون الف دينار غري قابل 
للرد فعلى الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من الدرجة )التاسعة / انشائية( او غرفة التجارة الدرجة 
املمت��ازة/ انش��ائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واح��د مغلق ومختوم بكل تفاصيله املالية والثان��ي غري مغلق يتضمن كافة 
املستمسكات املطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها يف الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات 
علما ان آخر موعد لغلق املناقصة يوم )االحد( املصادف 2019/7/7 الساعة )12( الثانية عشرة ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق 

عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة.
وعلى ان يلتزم املقاول باآلتي:

• تقدي��م تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس��بة )2%( من مبلغ  العطاء على ش��كل صك مصدق صادر م��ن مصرف الرافدين او مصرف 
الرش��يد او اي مصرف معتمد من وزارة املالية وباس��م مقدم العطاء حصرا او على ش��كل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء 
ومديره��ا املف��وض على ان يذكر فيه اس��م ورق��م املناقصة املعنية وألمر )ش��ركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش��ائية( من مصرف 

معتمد من وزارة املالية يف بغداد او املحافظة التي تكون فيها املقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل املناقص االول.

• ال يجوز بيع املناقصة قبل او بعد االحالة اىل الغري.
• يشرتط زيارة املقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
• تقديم كشف باالعمال املماثلة واملنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

• تقديم املقاول العنوان الكامل للشركة يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة 
لسكن املدير املفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

• تقدي��م املق��اول ما يثبت حج��ب البطاقة التموينية عن��ه او تقديم البطاقة التمويني��ة لغرض اعالم وزارة التج��ارة لحجب البطاقة 
التموينية.

• ان املناقصة ستحال بعهدة املقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقًا الستمارة الرتجيح املرفقة مع مستمسكات املناقصة.
• يقدم املقاول تعهدا خطيا بأن جميع املستمسكات املقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 

• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
• عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واملقاولني.

• يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن. 
www.hamorabi.imariskan.gov.iq علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت

املدير العام / سعد الدين محمد أمني

شركة التأمني العراقية العامة
 

م/ تنويه

سقط سهوًا يف إعالن الشركة أعاله بالعدد 
وردت  حي��ث   2019/6/23 يف   3209
عب��ارة »ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة 
كاف��ة املصاري��ف« خط��أ، والصحي��ح ه��و 
»يتحم��ل من ترس��و علي��ه املزاي��دة كافة 
املصاريف األخ��رى«، لذا اقتض��ى التنويه، 

مع االعتذار والتقدير.

شركة توزيع املنتجات النفطية
فرع نينوى

 
م/ تنويه

جري��دة  يف  املنش��ور  بإعالنن��ا  نش��ر 
البين��ة الجدي��دة بالع��دد 3208 يف 
2019/6/20 سهوًا من قبل الجريدة 
موع��د تقدي��م العط��اءات حي��ث ذكر 
ي��وم االربع��اء 2019/7/20 وه��ذا 
خط��أ، والصحي��ح ه��و ي��وم االربع��اء 

2019/7/10، لذا اقتضى التنويه.

NO.3211.tue.25.juN.2019 العدد )3211( الثالثاء 6/25/ 2019 

 
 قائمة بالمواد المرفقات/

 العدد اسم المادة ت
 كميات مختلفة  ستائر قماش) –ستائر شريطية  –ميز كتابة  –مراوح سقفية  –طباخ  –اثاث مستهلك (ثالجة  ١
 ١ kv ٥٥٠مولد كهربائي مان الماني  ٢
 ٤ نورفة بخاري صغير ٣
 ٢ نورفة بخاري صغير ٤
 ٣ مكيف هواء ٥
 ٥ مبردة هواء ٦
 ١ حاسبة الكترونية ٧
 ١ طابعة كاربون ليزرية ٨
 ٢ مجهز قدرة ٩

 ٣ لوحة كتابة (سبورة)  ١٠
 ١ منظومة تبريد السفاري ١١
 ٤٠ كرسي جامعي ١٢
 ١ كرسي مغسلة حالقة ١٣
 ٣ كاونتر المنيوم حالقة ١٤
 ٦ مرايا ١٥
 ٦ كرسي حالقة ١٦
 ١ مجفف حراري ١٧
 ١٤ كرسي دوار + عادي ١٨
 كميات مختلفة مواد احتياطية لمكائن مباعة (فاف عادي) ١٩
 ١ قمارة وربع اللون ابيض  ١٩٩٥) طن موديل ١سيارة بنكو كيا حمل ( ٢٠
 ٢ طن تبريد مع ادواته االحتياطية ٤٠٠جلر  ٢١
 ٦ حصان ٥مضخة ماء  ٢٢
 ٢ برج تبريد ٢٣
 مختلفةكميات  مالبس جاهزة مستوردة ومحلية مختلفة االحجام وتشمل (بدلة عمل) (بجاما رجالية) (قمصان مختلفة) (صداري) ٢٤
 كغم ٦٢٨٩ قصاصات قماش كبيرة وقصاصات عوادم ٢٥
 كميات مختلفة اقمشة مختلفة ٢٦
 كميات مختلفة مواد سكراب من الحديد الخشب ٢٧
 كميات مختلفة مواد مساعدة وتشمل (بكر ياباني + ازرار)  ٢٨

 

 

كانون



»                        « تهنئ وزراء الداخلية والدفاع والعدل ملناسبة نيلهم ثقة الربملان
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3211( - الثالثاء - 25 - حزيران - 2019

كاريكاتري

اس��محوا ل��ي، أعزائ��ي الق��راء، أن أصب جام غضب��ي وأطلق 
ش��تائمي وكل النع��وت »املو زينة« وانعل أب��و صفحة أبو كل 
الس��رابيت الذين يص��رون على ابت��داع األس��اليب الروتينية 
وابت��كار كل الوس��ائل واألفعال الش��يطانية م��ن أجل إذالل 
املواطن��ن الذين يراجع��ون البعض من الدوائ��ر اخلدمية التي 
تتعلق مبعامالت الناس وحياتهم اليومية.. وهي دوائر معروفة 
ال يحتاج أي منكم إلى االس��تعانة بقارئ فنجان أو فتاح فال 

ملعرفتها ألنها »سودة مصخمة«..
واهلل وت��اهلل يا إخوان، أمس أمضيت خمس س��اعات بثوانيها 
ودقائقها في إحدى الدوائر اخلدمية التي سأكش��ف جانباً من 
فصول مريرة عشتها على مصاطبها وأمام شبابيكها وقبالة 

وجوه موظفيها في مقال حتت عنوان »قصة إضافة لقب«..
تص��وروا أن املعاملة التي أن��ا بصددها قد وصلت خط النهاية 

أو كما يقولون اللمس��ات 
األخيرة، لكنها اصطدمت 
بحواج�����ز ك�ونكريتي��ة 
ب�الس��تيكي�ة  وطس�ات 
م��ا  وأق��ل  ج��داً  تافه��ة 
يقال عنها أنه��ا إجراءات 

فاكسة وطايح حظها!!
واهلل العظي��م، إن هن��اك 
العديد من دوائرنا اخلدمية 
متعجرفون  أن��اس  فيه��ا 
وال���تحض��ر  وبالتق��دم 
ال  واحلوكم��ة  واملدني��ة 

يعترفون.. وعندنا في بعض الدوائر موظفون »ستوك« وجهلة 
وال يس��تحقون حتى التفل��ة!! يتحكمون بالن��اس ويتلذذون 
بس��ادية مقرفة من خ��الل جعلهم يركضون مييناً ويس��اراً ال 

لشيء إال ألن الروتن يتطلب ذلك.
وال أملك إال أن أقول لكل مديري الدوائر اخلدمية: حللوا رواتبكم 
وحللوا خب��ز عيالكم وكون��وا مع املواطن ووس��ط املراجعن 
لتعرفوا معاناة الناس وحالة التذمر التي يعيش��ونها بسبب 
نفر من املوظفن الكس��الى وغير العارفن ألنهم غير مدربن 

وبعملهم ال يفقهون.
لق��د آن األوان حلكومة عبد املهدي أن ترفع ش��عار »وداعاً أيها 
الروت��ن.. اجن��ز معاملت��ك وأنت ف��ي بيتك« وكفى اس��تهانة 

بالناس.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِ ونِْتينْ َسَراِبينُْت الرُّ
ِ َياِطينْ َوَأفنَْعاُل الشَّ

عبد الزهرة البياتي* 

هناك العديد من دوائرنا 
الخدمية فيها أناس 

متعجرفون وبالتقدم 
والتحضر واملدنية 

والحوكمة ال يعرتفون..
تعتبر الش��وكوالتة أكثر مكونات 
ف��ي  ش��هرة  احللوي��ات  صناع��ة 
كمي��ة  إل��ى  واس��تناًدا  العال��م، 
الكاكاو، يتم إنتاج أنواع مختلفة 
من الش��وكوالتة في جميع أنحاء 
العال��م، ويعد التفضي��ل املتزايد 
ضروريً��ا  عام��الً  للمس��تهلكن 
يساعد الشركات في نهاية املطاف 
على التركيز على تطوير املنتجات 
وأساليب التسويق لتوسيع قاعدة 

واالستيالء  للمس��تهلكن  أوسع 
على أس��واق جديدة، وهو ما يدفع 

منو السوق العاملية للشوكوالتة.
 Healthcare Industry وأص��درت 
ان  في��ه  أك��دت  جدي��ًدا  تقري��ًرا 
العاملية  حجم سوق الشوكوالتة 
س��يرتفع بأكثر من 37 مليار دوالر 
أميركي خالل الفترة 2018 - 2023، 
متس��ارعا مبع��دل س��نوي مركب 

يصل إلى حوالي 5 في املئة.

يختتم الفنان اإلماراتي حس��ن اجلسمي 
في التاس��ع والعش��رين من هذا الش��هر 
اجل��اري فعاليات مهرج��ان موازين املغربي، 
وتش��هد ال��دورة احلالي��ة، الت��ي انطلقت 
مس��اء اجلمعة، مش��اركة ع��دد كبير من 
جنوم الغن��اء في الوطن العربي، مثل ميادة 

احلناوي ووليد توفيق وميريام فارس وإليسا 
وعاص��ي احلالني ورامي عي��اش وجنوى كرم 
ومحم��د عس��اف وديان��ا ك��رزون ومحمد 
محس��ن ويس��را س��عوف، إلى جانب عدد 
من الفنانن م��ن أوروبا والوالي��ات املتحدة 

األميركية.

حديث��ة  دراس��ة  كش��فت 
أجريت في أس��تراليا، نتائح 
كي��ف  توض��ح  »غريب��ة« 
تؤث��ر الهوات��ف احملمولة في 
وف��ق  البش��رية،  اجلماج��م 
ما ذك��رت صحيف��ة »مترو« 
الدراس��ة  ووفق  البريطانية. 
ف��إن األطفال والش��باب هم 
األكثر تأثرا بالهواتف الذكية 
اس��تخدامها،  كثرة  بسبب 

األم��ر الذ يعرضه��م لظهور 
جماجمهم.  عل��ى  طف��رات 
وبحسب لباحثن في جامعة 
ف��ي كوينزالند األس��ترالية، 
فإن عددا متزايدا من الشباب 
يص��اب ب�»منو عظم��ي« في 
قاع جماجمه��م. وجرى في 
الدراسة فحص أكثر من 200 
شخص من مختلف األعمار 
باستخدام األشعة السينية 

»X ray«. ووج��د الباحثون أن 
م��ا يقرب م��ن نص��ف الذين 
 18 ب��ن  أعماره��م  تت��راوح 
و30 س��نة قد ش��هدوا »منوا 
ف��ي جماجمهم،  عظمي��ا« 
يت��راوح حجم��ه م��ا بن 10 
و30 مل��م. واس��تبعد اخلبراء 
أن يك��ون ظه��ور الطف��رات 
له عالق��ة بالوراثة أو نتيجة 

مرض معن.

حديث��ة  دراس��ة  كش��فت 
باري��س،  مستش��فى  أجراه��ا 
الذي��ن  األف��راد  أن   ،Versailles
يعمل��ون س��اعات طويل��ة هم 
أكثر عرضة لإلصابة بس��كتة 
أن  الدراس��ة  ووجدت  دماغي��ة. 
املوظف��ن العاملن تبعا جلدول 
س��اعات   10 يتطل��ب  عم��ل 
عم��ل يومي��ا مدة 10 س��نوات، 
هم أكث��ر عرضة بنس��بة %45 
لتطوي��ر احلالة املرضية املهددة 
الباحث��ون  وتوص��ل  للحي��اة. 
إل��ى أن األش��خاص الذين تقل 
أعماره��م ع��ن 50 عام��ا، أكثر 
عرض��ة للخط��ر م��ن زمالئهم 
األكب��ر س��نا، وف��ق م��ا ذكرت 
»ديلي مي��ل«. وتوصل الباحثون 

بقيادة البروفيسور، ألكسيس 
ديس��كاثا، من وح��دة الصحة 
املهني��ة، إل��ى أن البريطاني��ن 
العم��ل  أي��ام  أط��ول  لديه��م 
مقارنة ب��أي مكان ف��ي أوروبا، 
حيث يعم��ل املوظف��ون بدوام 
كام��ل ف��ي اململك��ة املتحدة 
مبعدل 42 ساعة في األسبوع، 
أي ما يع��ادل 120 دقيقة عمل 
األوروب��ي  العام��ل  م��ن  أكث��ر 
املعت��اد. واُلقي الل��وم في ذلك 
عل��ى التغييرات غير املنتظمة 
والعمل الليلي وضغط العمل، 
الذي يؤثر على صحة املوظفن 
س��لبا. وللكش��ف عن كيفية 
تأثي��ر ي��وم العمل عل��ى خطر 
الدماغية،  بالس��كتة  اإلصابة 

بدأ الباحثون في حتليل ساعات 
العم��ل لنح��و 143 ألف��ا و592 
موظفا فرنس��يا في عام 2012. 
ومن بن ه��ؤالء املتطوعن، أفاد 
42 ألف��ا و542 مش��اركا »%29« 
عم��ل  س��اعات  لديه��م  ب��أن 

طويلة، حيث يعملون أكثر من 
10 س��اعات مل��دة 50 يوما على 
األقل في السنة. وزعم واحد من 
كل 10 مشاركن في الدراسة، 
أنه عمل 10 س��اعات مدة عقد 
كام��ل على األق��ل. وعلى مدى 

السنوات السبع املقبلة، أصيب 
1224 م��ن املش��اركن بجلطة 
دماغية. وكشفت النتائج التي 
ُنش��رت في مجلة »الس��كتة 
الذي��ن  أولئ��ك  أن  الدماغي��ة«، 
أبلغ��وا ع��ن العمل لس��اعات 
عرض��ة  أكث��ر  كان��وا  طويل��ة 
بنس��بة 29% للحالة املرضية، 
وارتفعت  التي هددت حياتهم. 
النس��بة إلى 45% ل��دى 14481 
مش��اركا »10%«، مم��ن عمل��وا 
مدة عقد أو أكثر. ونتيجة ذلك، 
يش��عر العلماء بالقلق بشكل 
خاص بش��أن رفاهية العاملن 
في مج��ال الرعاي��ة الصحية، 
الذين يضطرون عادة للعمل في 

نوبات طويلة.

نقل��ت صحيف��ة »دايل��ي ميل« 
البريطاني��ة ع��ن خب��راء قولهم 
إن أجه��زة تتبع الن��وم العصرية 
»إذ  األرق،  ح��دوث  تس��بب  ق��د 
يفقد األش��خاص النوم قلًقا من 

قلته«، وهو ما يعرف طبيا بهوس 
الن��وم«. ووفق��ا لدراس��ة أجراها 
ه��ؤالء اخلبراء تب��ن أن »الهوس« 
بالنوم، م��ن خ��الل مراقبة أمناط 
النوم على التطبيقات اخملصصة 

لذلك، قد يصع��ب احلصول على 
الكمية املناس��بة. ه��وس النوم 
بحس��ب الدراس��ة تلك يتسبب 
ف��ي تزايد التوت��ر والقلق عند من 
يحاول مراقبة نومه وساعاته، إذ 

تبن أن ذلك يهيج هرمونات مثل 
األدرينال��ن والكورتي��زول والت��ي 
تبقي الناس مستيقظن. اخلبير 
ل��دى مركز اضطراب��ات النوم في 
بالعاصم��ة  ج��اي  مستش��فى 

البريطانية، غاي ليسكزينر علق 
على ذلك بالقول »تعتمد أجهزة 
تعقب حالة النوم على بيانات ال 
تعكس الن��وم احلقيقي بأي حال 

من األحوال«.
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حسي اجلسمي خيتتم »موازين«

دراسة تكشف مدى تأثري
اهلواتف احملمولة يف »اجلماجم البشرية«

ساعات العمل الطويلة تعّرض حياة املوظفي للخطر

»تطبيقات« تعقب النوم تسبب األرق

رغم حركة األس��اطيل واحلرب النفسية التي )ُخِيَل( للبعض أنها 
جارفة، ل��م أقتنع حلظة بدليل حرب عس��كرية واس��عة )واحد(، 
إلى أن أس��قطت إيران أحدث طائرة إس��تطالع مس��ّيرة أميركية 
حي��ث اتصل ب��ي صديق م��ن املنطقة طالب��ا مني أال أن��ام ترقبا 
لضربة أميركية كبيرة، فقل��ت له إن صاحبكم لن يحارب، وعدت 
إلى الن��وم. أهم مزايا ترامب أنه ككت��اب مفتوح وال حتتاج أجهزة 
االس��تخبارات إلى التجس��س أو أن ترهق نفس��ها ف��ي املتابعة، 
وتكف��ي ق��راءة تغريداته محللي االس��تخبارات ف��ي الوصول إلى 

نواياه )كلياً(، والتي تشكل مصدراً مجانياً يَُعّوُل عليه.
الرئيس ترامب بّنَ أنه منع تنفيذ عملية ضرب ثالثة مواقع إيرانية 
قبل عش��ر دقائق من موعدها ألنها ستتس��بب ف��ي مقتل )150( 
إيراني��اً. واحلقيقة أبعد وأعقد من ذلك بكثير، فاحلرب )الواس��عة( 
التي قد تشعلها عمليات كهذه لها تداعيات خطيرة جداً تتسبب 
في قتل وإصابة ونزوح عش��رات املالين من املنطقة، فتهدد األمن 
الدولي، وتشعل حروباً أهلية في دول عدة، ومن أول من يكتوي بها 

هم الواهمون محلياً احملرضون عليها.
يبدو أن ترامب أدرك اخملاطر املدمرة، وطبعاً نبهنا مبكراً أن العراقين 
يدرك��ون أن ثروته��م النفطية مس��تهدفة الحقاً للح��رب. احلرب 
الواس��عة س��توقف تصدير برميل واحد من اخلليج فتحدث أزمة 
اقتصادية عاملية غير مسبوقة تفوق الوقف املبرمج سنة 1973. 

واحدة من أمهات املش��اكل أن الواهمن واحلامل��ن بأوهام التاريخ 
ل��م يدركوا الواقع؛ ألنهم لم يخوضوا حروب��اً كما ُقِدرَ علينا، ولم 
يجربوا األميركين كم��ا جربناهم تفصيالً. هذا كالم تطرقنا إليه 

يضاف له:
• أين أجهزة التش��ويش والشل اإللكتروني التي صدع رؤوسنا بها 

الواهمون عربياً؟
• م��ا مصلحة أميركا في تخل��ص رفاقهم احمللين من وجع الرأس 

الذي يعانون منه؟
• ملاذا لم حترك أميركا س��اكناً جتاه ضربات احلوثين التي )س��تزداد 
تأثي��راً(؟ علم��ا أن إيران صنعت واس��تخدمت طائرات اس��تطالع 

مسّيرة منذ 1981.
احلقيقة هي أن ما يح��دث على طرفي اخلليج ال يزعج األميركين 
)وال طاقة لهم عليه وحدهم(، وما حدث س��تترتب عليه مفاجآت 
مقلق��ة لرف��اق ترامب في )جزء( من اخلليج، ولو أن املش��وار ال يزال 

طويالً.
ألم نقل من س��نتن وكررناه إن )تفرد( أميركا من أجل االس��تحواذ 

على املال لن يؤمن احلماية لغرب اخلليج؟
لم يعد شيء اسمه املصلحة العربية موجوداً، بل هناك مصالح 
دول ثنائية، وأول من نفض يديه من الش��عارات القومية هو العراق 
بس��بب ما عانى من التآمر وموجات التكفيرين ولن ينس��ى ذلك 

أبداً. وكل يوم مير أزداد اطمئناناً على العراق.

إيران وترامب 
والكتاب املفتوح

من لندن

وفيق السامرائي

تتقدم أس��رة حتري��ر »البينة اجلدي��دة«، وعلى 
رأس��ها الزميل رئيس التحري��ر )عبد الوهاب 
جب��ار(، بأرق التهاني والتبريكات إلى الس��ادة 
ال��وزراء اجل��دد الذي��ن صّوت عليه��م مجلس 
النواب في جلسته أمس االثنن )2019/6/24(، 
وه��م كل من الس��يد )جن��اح الش��مري( وزيراً 
للدف��اع، والس��يد )ياس��ن الياس��ري( وزي��راً 
للداخلي��ة، والس��يد القاض��ي )ف��اروق أمن 
الش��واني( وزي��راً للع��دل. »البين��ة اجلديدة« 
تتمنى للوزراء اجلدد كل املوفقية والنجاح في 
إدارة وزاراته��م على خير ما ي��رام، ونحن على 
ثقة أكيدة بأنهم أهل لها، وس��تكون »البينة 
اجلديدة« س��ّباقة في دعمهم ومؤازرتهم في 
أي خط��وة يخطونها من أج��ل خدمة العراق 

وزير العدل القاضي فاروق أمني الشوانيوزير الدفاع نجاح الشمريوزير الداخلية ياسني الياسريوشعبه األبي.


